أصول األحكام
سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ،احلٛمد هلل ،واًمّمالة واًمسالم قمغم رؾمقل اهلل ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد قمٚمٞمف وآل آًمف وصحبف وؾملٚمؿ
وُمـ وآه.
ىم٤مل اعم١مًمػ اًمِمٞمخ قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سملـ ىم٤مؾملؿ احلٜملبكم اًمٜمجلدي -رمحلف اهلل شمٕمل٤ممم ذم يمت٤مسملف "أصلقل
( )1

إطمٙم٤مم":
مح ِـ ِ
٤مْل ُدََ ى َو ِد ِ
لمَ ،و َأ ْؿم َٝمدُُ َأ ْن َٓ إًِم َف إِٓه
حل ْٛمدُُ هللِ ا هًم ِذي َأ ْر َؾم َؾ َر ُؾمق ًَم ُف سمِ ْ
مح ً٦م ًمِ ْٚم َٕم٤معمَِ َ
احلؼ َر ْ َ
يـ ْ َ
اًمرطمٞم ِؿ ،ا ْ َ
اًمر ْ َ ه
(سمِ ْس ِؿ اهللهِ ه

لم و ِ
ِ
اهللهُ َو ْطمدََ ُه َٓ َ ِ
ذ َ
أظم ِري َـ).
يؽ ًَم ُف ،إِ ًَم ُف إَ هوًم َ َ

ىم٤مل -رمحف اهلل شمٕم٤مممَ ( :أُم٤م َسم ْٕمدُُ َ :وم َٝم َذا خمُُ ْتٍََم َي ِْمتَ َِٛم ُؾ َقم َغم ُأ ُص ِ
قل إَ ْطم َٙمَ٤م ِم ُِم َـ ا ًْم ِٙمتَ ِ
اًمسلٜمه ِه٦مَ ،ه هذ ْسمتُُل ُف َشم ْ٘م ِريبًل٤م
َ٤مب َو ُّ
ه
َ ٌ
ػ ِْ
َ٤مه ِ٩م اعمِْ هٚم ِ٦م ،وًمِقه ِـ ا ًْم ُ٘مقى و َشم َٗمر ِىمٝم٤م ،و َوٕم ِ
ًمِ َٓم٤مًمِبِل ُمٜمَ ِ
اظمتِ َّم ِ
ْ٧م ِذم ْ
ل٤مر ِه ًمِٞمَ ْسل ُٝم َؾ ِطم ْٗم ُٔمل ُفَ ،واهللهَ
اْل َٛم ِؿ َو َشم ََِم ُّٕمبِ َٝم٤مَ :سم٤م ًَم ْٖم ُ
َ َ ْ
َ َ ُّ َ َ ْ
َ
ِ
َي َٕم َٚم ُف َظم٤مًمِ ًّم٤م ًمِ َق ْضم ِٝم ِفَ ،و ُه َق َطم ْس ُبٜمََ٤م َوٟمِ ْٕم َؿ ا ًْم َق ِيم ُٞمؾ).
َأ ْؾم َ٠م ُل َأ ْن َيٜمْ َٗم َع سمِف َو َأ ْن َ ْ
ٟمٕمؿ ،اًمسالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف ،احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،واًمّمالة واًمسالم قمغم ٟمبٞمٜم٤م حمٛملد وقملغم آًملف
وأصح٤مسمف وأشمب٤مقمف سم٢مطمس٤من إمم يقم اًمديـ.
ي٘مقل اعمّمٜمػ قمبد اًمرمحـ سمـ ىم٤مؾمؿ -رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،-وهذا اعمّمٜمػ إُم٤مم قم٤ممل رمحف اهللً ،مف ضمٝمقد ُمب٤مريم٦م ذم
مجع يمت٥م ٍ
أئٛم٦م أقمالمُ :مـ أؿمٝمره٤م ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم -رمحف اهلل -أمحد
ٟمنم اًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف ،وًمف ضمٝمقد ُمب٤مريم٦م ذم ْ
ِ
٥م ذم مجٕمف ،واًمسٗمر
سمـ قمبد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞمّ٦م  ،وًمق مل يٙمـ ُمـ ضمٝمقده -رمحف اهلل -إٓ هذا اًمٙمت٤مبً :مٙمٗمك :وم٢مٟمف َشمَٕم َ
( )2

) (1اًمِمٞمخ اًمٕم٤ممل اًمٕمالُم٦م اًمٕم٤مُمؾ اعمح٘مؼ اعمدىمؼ قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ ،أسمق قمبد اهلل اًمٕم٤مصٛملٟ ،مسب٦م إمم قم٤مصؿ ،وهق ضملد اًم٘مبٞمٚمل٦م اعمِملٝمقرة
سمٜمجد ُمـ ىمب٤مئؾ ىمحٓم٤من .وم٘مٞمف طمٜمبكم ُمـ أقمٞم٤من ٟمجد .وًمد ؾمٜم٦م شمسع قمنمة وصمالث ُمئ٦م وأًمػ سم٘مري٦م "اًمبلػم" ُملـ ىملرى اعمحٛملؾ ىملرب اًمريل٤مض.
وأوًمع ذم أوًمٞمتف سم٤مًمت٤مريخ وإٟمس٤مب واجلٖمراومٞم٦م .مجع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،وؾم٤مومر ُمـ أضمؾ اًمبح٨م قمٜمٝمل٤م إمم سملالد يمةلػمة .ويمل٤من ىملد
قمٛمؾ ذم ُمٓمبٕم٦م احلٙمقُم٦م سمٛمٙم٦م صمؿ شمقمم إدارة اعمٙمتب٦م اًمسٕمقدي٦م ذم اًمري٤مض .واقمتزل اًمٕمٛمؾ ذم ُمزرقم٦م ًمف ىملرب اًمٕمامريل٦مُ .ملـ ُم١مًمٗم٤مشملف" :اًمسلٞمػ
اعمسٚمقل قمغم قم٤مسمد اًمرؾمقل" ،ومجع "اًمدرر اًمسٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م" .شمقذم ؾمٜم٦م صمٜمتل قمنمة وصمالث ُمئ٦م وأًمػ ُمت٠مصمرا ُمـ طم٤مدث ؾمٞم٤مرة ؾمل٤مسمؼ
وىمع ًمف -رمحف اهلل .اٟمٔمر :إقمالم ًمٚمزريمكم ( ،) 336 /3وًمٚمب٤مطم٨م قمامر سمـ قمبد اًمرمحـ اجلؼميـ ُم١مًمػ ذم شمرمج٦م اًمِمٞمخ.
احللراا ،صملؿ اًمدُمِمل٘مل،
( )2شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمب٤مس أمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ سمـ قمبد اًمسالم سمـ قمبد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اخلرضل سملـ حمٛملد سملـ شمٞمٛم ّٞمل٦م ّ
احلٜمبكم ،اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف ،اعمجتٝمد اعمحدث ،احل٤مومظ اعمٗمن ،إصقزم اًمزاهد .سمرع ذم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م وأًمٞم٦م ،وىمٛمع اهلل سمف أهؾ اًمْمالل ،ويمل٤من -
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ُمـ هٜم٤م وُمـ هٜم٤مُ ،مع ِيم َ ِؼم ِؾمٜمف ووٕمٗمف -رمحف اهللً ،-مٙمـ اْلٛم٦م اًم٘مقي٦م حتٛمٚمف قمغم ذًمؽ سم٘مّمد ٟمٗملع اًمٜمل٤مس ،وإرادة
ٟمنم اخلػم ،ومرمحف اهلل وهمٗمر اهلل ًمف ،ورومع درضمتف ذم قمٚمٞملم ،وهذه إهة أهة ُمب٤مريم٦م ،أهة قمٚمؿ ودقمقة ،ومب٤مرك اهلل
وؾمدهه َد ضمٝمقدهؿ وهمٗمر عمٞمتٝمؿ.
ومٞمٝمؿ َ
وهذا اًمٙمت٤مب اًمذي َصٜمه َٗمف اًمِمٞمخ قمبد اًمرمحـ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ -رمحف اهلل -يمت٤مب ُمتلم ذم أصقل إطمٙم٤مم يمام ؾمامه
رمحف اهلل.وأصقل إطمٙم٤مم اعمراد هب٤م :إصقل اًمتل شمستٜمد إًمٞمٝم٤م إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،وًمٞمس اعمراد سمف إصقل اًمتلل ُشمُٓمٚملؼ
قمٜمد إصقًمٞملم وٟمحقهؿً ،مٙمـ اعمراد هب٤م أصقل ُمس٤مئؾ إطمٙم٤ممُ ،مٕمٜمك أن إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞمل٦م ٓ سملد أن َشم َْسلتََٜمِدََ إمم
ٍ
أصقل وأدًم٦م ،ومجٛمع اعمّمٜمػ -رمحف اهللُ -مـ هذا مجٚم٦م واومرة ،اظمت٤مره٤م واٟمت٘م٤مه٤م يمام ؾمٞم٠ميت ذم يمالُمف -رمحف اهلل.
اظمتّم٤مرا
يمت٤مب ًمٞمس سم٤مًمبسٞمط وٓ سم٤مًمقضمٞمز ،سمؾ هق وؾمٞمط ووؾمط ،ومٚمؿ يٓمقًمف يم٤معمٜمت٘مك ،ومل خيتٍمه
ويمت٤مسمف هذا ٌ
ً
ُي َٗمق ُت سمٕمض إطم٤مدي٨م ،يمام اظمتٍم ص٤مطم٥م اًمٕمٛمدة -رمحف اهلل -قمغم أطم٤مدي٨م اًمّمحٞمحلم ،سمؾ ضمٕمٚمف يمت٤م ًسم٤م وؾم ًٓم٤م
ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ذم ُمٕمروم٦م أصقل إطمٙم٤مم ،وأصقل إدًم٦م ذم ُمس٤مئؾ اًمٗم٘مف ُمـ أول يمت٤مب اًمٗم٘مف إمم آظمره ،ومٞمٕمرف
ُيٗمٞمد
َ
ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ أدًم٦م اًمٗمري٘ملم ،وسم٤مًمٜمٔمر سمٞمٜمٝمام َيستٓمٞمع سمام أويت ُمـ آًم٦م ذم اًمؽمضمٞمح أو اجلٛمع أو ٟمحق ذًمؽ ُمـ اًمٓمرق أن
يٜمٔمر ذم إدًم٦م.
واعمّمٜمػ -رمحف اهلل -اسمتدأ يمت٤مسمف سمخٓمب٦م يمٖمػمه ُمـ أهؾ اًمٕمٚملؿ ،وم٘مل٤مل( :سمسلؿ اهلل اًملرمحـ اًملرطمٞمؿ) ،اسمتلدأه
سم٤مًمبسٛمٚم٦م ،واعمّمٜمٗمقن -رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمؿ -ذم اًمٙمت٥م ََيٛمٕمقن سملم اًمبسٛمٚم٦م واحلٛمدًم٦م سم٘مقل" :سمسؿ اهلل واحلٛمد هلل"،
وهذا ُم٘م٤مم اظمتٚمػ ومٞمف أهؾ اًمٕمٚمؿً ،مٙمـ اجلٛمع سمٞمٜمٝمام ذم يمت٥م إطمٙم٤مم هق إومم :اىمتلدا سم٤مًمٙمتل٤مب اًمٕمزيلزٟٕ :ملف
ُُمبْتََدََ َأه سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ،وإن يم٤مٟم٧م ًمٞمس٧م آي٦م ُمـ اًمٗم٤محت٦مً ،مٙملـ اًمّملح٤مسم٦م -ريض اهلل قملٜمٝمؿ -وولٕمقه٤م
لم﴾  ،وهق إُم٤مم اًمٙمت٥م ودًمٞمٚمٝم٤مِ ُ ،
ومنم َع أن شمٙمقن اًمٙمت٥م سمٕمد
احل ْٛمدُُ هللهِ َرب ا ًْم َٕم٤معمَِ َ
ً
اومتت٤مطم٤م ْلذا اًمٙمت٤مب ،وسمٕمده٤مَ ْ ﴿ :
( )3

رمحف اهلل -جمدد ىمرٟمفٟ ،مٍم اهلل سمف أهؾ اًمسٜم٦م .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وؾم٧م ُمئ٦م ( ،)661وشمقذم ؾمٜم٦م صملامن وقمنمليـ وؾملبع ُمئل٦م ( .)728وًملف:
اًمقاؾمٓمٞم٦م ،وُمٜمٝم٤مج اًمسٜم٦م .اٟمٔمر اًمذيؾ قمغم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( - 491 /4شمرمج٦م  ،)531واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ( - 11 /7شمرمج٦م .)619
) (3اًمٗم٤محت٦م.2 :
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لم هذا اًمٙمت٤مب سمام ُي١مظمذ ُمـ إدًم٦م ُمٜمف وُمـ اًمسٜم٦م أن يٙمقن اًمٙمت٤مب إُم٤مُمٝم٤م وه٤مد ًيل٤م ْلل٤م ذم يملؾ ر ،
ذًمؽ اًمتل ُشم َب ُ
طمتك ذم اومتت٤مطمٝم٤م ،وْلذا اومتتحقا يمتبٝمؿ -رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمؿ -سم٤مًمبسٛمٚم٦م.
مح ِـ ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
ؽمش ،أو « َأ ْضم َذ ُمش،
اًمرطمٞم ِؿَ :وم ُٝم َق َأ ْسم َ ُ
اًمر ْ َ ه
واحلدي٨م اًمقارد ذم هذا اًمب٤مبُ « :يم ُُّؾ َأ ُْم ٍر ذي َسم٤مل َٓ ُيبْتََدََ ُأ ومٞمف سمِ ْس ِؿ اهللهِ ه
أو « َأ ْىم َٓم ُعش  ،يمٚمٝم٤م رواي٤مت ٓ شمةب٧م ،وإٟمام اًمة٤مسم٧م قمٜمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -اًمبسٛمٚم٦م ذم يمتبف.
()4

وْلذا :يم٤من اًمّمحٞمح ذم هذه اعمس٠مًم٦م أن اعمبتدئ إُم٤م أن يٙمقن ُمبتد ًئً٤م ًمتّمٜمٞمػ ،وم٢من يم٤من ُمبتد ًئً٤م ًمتّملٜمٞمػ :ومل٢من
اًمسٜم َ٦م أن ََيٛمع سملم اًمبسٛمٚم٦م واحلٛمدًم٦م اىمتدا ً سم٤مًمٙمت٤مب اًمٕمزيز ،وإن يم٤من اعمبتدئ َأ َرا َد أن َيٙمتل٥م رؾمل٤مًم٦م ظم٤مصل٦م ،أو
ؿمٞمئً٤م يٙمقن سمٞمٜمف وسملم ؿمخص آظمر ،أو سملم مج٤مقمتلم ،يٕمٜمل رؾم٤مئؾ ظم٤مص٦م :وم٢مٟمف ذم هذه احل٤مًم٦م اًمسٜم٦م أن َي٘متٍمل قملغم
اًملر ِطمٞم ِؿُِ ،مل ْـ
اًمر ْ َ
مح ِـ ه
اًمبسٛمٚم٦م َو ْطمدََ ه٤م ،يمام صمب٧م ذم صحٞمح اًمبخ٤مري أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ىم٤مل« :سمِ ْس ِؿ اهللِ ه

( ) 4طمسـ ًمٖمػمه :أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم اجل٤مُمع (ُ ) 1219مـ طمدي٨م أيب هريرة سمٚمٗمٔمف وومٞمف سمدل ىمقًمف أسملؽم أىمٓملع ،طمسلٜمف اسملـ اعم٘مٚملـ ذم اًمبلدر اعمٜملػم
(.)529-528/7
ىم٤مل اًمٜمقويُ :رويٜم٤م هذه إًمٗم٤مظ يمٚمٝم٤م ذم يمت٤مب إرسمٕملم ًمٚمح٤مومظ قمبد اًم٘م٤مدر اًمره٤موي ،وهق طمدي٨م طمسـ ،وىمد روي ُمقصلقٓ يملام ذيمرٟمل٤م ،وروي
ُمرؾمال ،ورواي٦م اعمقصقل ضمٞمدة اإلؾمٜم٤مد ،وإذا روي احلدي٨م ُمقصقٓ وُمرؾمال :وم٤محلٙمؿ ًمالشمّم٤مل قمٜمد مجٝمقر اًمٕمٚملام ٕ :ال٤م زيل٤مدة صم٘مل٦م ،وهلل
ُم٘مبقًم٦م قمٜمد اجلامهػم .اٟمٔمر :إذيم٤مر ًمٚمٜمقوي (.)112-111/1
ىم٤مل اًمزيٚمٕمل :واحلدي٨م ومٞمف رواي٤مت :ومروي "يمؾ أُمر" ،وروي "يمؾ يمالم" ،وهل قمٜمد أمحد واًمٜمس٤مئل ،وروي "مل يبدأ" وىمد شم٘مدم وروي مل يٗمتلتح وهلل
قمٜمد أمحد أيْم٤م وروي سمحٛمد اهلل وىمد شم٘مدم .وروي "سمذيمر اهلل" ،وىمد شم٘مدم ،وروي "ومٝمق أىمٓمع" وىمد شم٘مدم وروي ومٝمق أسمؽم ،وىمد شم٘مدم وروي ومٝملق أضملزم
وروي ومٝمق أيمتع سم٤مًمٙم٤مف.
وهذا احلدي٨م أقمؾ ُمـ وضمٝملم:
أٟمف ىمد روي ُمرؾمال أظمرضمف يمذًمؽ أسمق داود واًمٜمس٤مئل قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م قمـ اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً -مٞمس ومٞمف أسمق هريرة .ىم٤مل اًمٜمسل٤مئل :واعمرؾملؾ أومم
سم٤مًمّمقاب .اٟمتٝمك.
واًمة٤ما ذم إؾمٜم٤مده ىمرة سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ طمٞمقيؾ اعمٕم٤مومري وومٞمف ُم٘م٤مل .ىم٤مل احل٤ميمؿ ذم ُمستدريمف ذم أواظمر اًمّمالة :وىمد اؾمتِملٝمد ُمسلٚمؿ -رمحلف اهلل-
سم٘مرة سمـ قمبد اًمرمحـ ذم ُمقوققملم ُمـ صحٞمحف اٟمتٝمك اًمزيٚمٕمل ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م اًمٙمِم٤مف (.)24-23/1

أصول األحكام
ُحم َٛم ٍد َقمب ِد اهللِ ورؾمقًمِ ِف ،إِ َمم ِهر ْىم َؾ َقمٔمِٞم ِؿ اًمرو ِمَ ،أؾم ِٚمؿَ :شمَس َٚمؿ ،وإِٓهَ :يمَ٤م َن َقم َٚمٞم َؽ إِ ْصمؿ إَ ِر ِ
لمش  ،وم٤مسمتدأ سملل :سمسلؿ
يسٞم َ
ْ
ْ ْ ْ ْ َ
ه ْ
ُ
ُّ
َ
ََ ُ
( )5

اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ وطمده٤مٕ :ا٤م رؾم٤مًم٦م ظم٤مص٦م.
ويمذًمؽ اًمٙمت٤مب اًمذي يمتبف سمٞمٜمف وسملم ىمريش ذم صٚمح احلديبٞم٦م أراد أن يٙمت٥م سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ  ،وهذا
( )6

هق اًم٘مسؿ اًمة٤ما مم٤م ُيبتدأ سمف.
واًم٘مسؿ اًمة٤مًم٨م :أن يٙملقن آسمتلدا ذم اخلٓمل٥م ،واًمٙمٚملامت ،واًملدروس ،ومٝملذه اًمسلٜم٦م وإَ ْو َمم أن َيبتلدئ
أيْم٤م« :إِ هن
سم٤محلٛمدًم٦م ،احلٛمد هلل ،وهٙمذا يم٤من -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمَ -يٗمتتح اخلٓم٥م سمل احلٛمد هلل ،وذم ظمٓمب٦م احل٤مضم٦م ً
احل ْٛمدََ هللِ َٟم َْح َٛمدُُ ه َو َٟم ْستَ َِٕمٞمٜمُ ُفش ،وطمدي٨م اسمـ ُمسٕمقد ،ومٝمذا هق حترير اعم٘م٤مم ذم هذه اعمس٠مًم٦م ،وسمف دمتٛمع إدًم٦م ذم هلذا
َْ
مج َع سمٞمٜمٝمام ًمٚمدًمٞمؾ اعمت٘مدم ذم هذه اعمس٠مًم٦م.
اًمب٤مب .واعمّمٜمػ -رمحف اهللَ َ -
(سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ) اًمب٤م هٜم٤م ًمالؾمتٕم٤مٟم٦م ،واعمّم٤مطمب٦م :يٕمٜمل أسمتدئ ُمستٕمٞمٜمًً٤م سم٤مهلل -قمز وضملؾ ،-سمسلؿ اهلل
ٍ
حمذوف اظمتٚمػ ومٞمف ِ
اعمٕمرسمقن ،وإطمس ُـ أن ُي َ٘مدهه َر ومٕمالً
ُم١مظمرا
اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ،وهٜم٤م اجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚمؼ سمِ ُٛم َ٘مدهه ٍر
ً
ظم٤مص٤م ،وٓ ُي َ٘مدهه َر قم٤م ًُّم٤م :سم٠من ي٘مقل :سم٤مؾمؿ اهلل أسمتدئ ،سمؾ ي٘مدر سمٙمؾ ُم٘م٤مم سمِ َح َسبِف ،وم٢من يم٤من ُيريد شم٠مًمٞم ًٗم٤م ي٘مقل :سم٤مؾمؿ اهلل
ًّ
أصٜمػ ،وإن يم٤من ُيريد ُذ ًسم٤مُ ،ي٘مدّّ ر سم٤مؾمؿ اهلل :أي أذب ،أو اًمريمقب ،سم٤مؾمؿ اهلل أريم٥م ،ومٞم٘مدر ذم يملؾ اسمتلدا سملام
ُيٜم٤مؾمبف.
ومٝمٜم٤م ذم طم٤مل اًمتّمٜمٞمػ واًمت٠مًمٞمػ :سم٤مؾمؿ اهلل أصلٜمػ ،أو أؤًملػ ،واجلل٤مر واعمجلرور ذم حملؾ ٟمّمل٥م سم٤مًمٗمٕملؾ
اعمحذوف.

(ُ ) 5متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب سمد اًمقطمل ،سم٤مب يمٞمػ يم٤من سمد اًمقطمل إمم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾملٚمؿ،2651 ،2535 ،51 ،7( -
ُ ،)6771 ،5915 ،5635 ،4278 ،3113 ،2816 ،2782 ،2778 ،2738مسٚمؿ :يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمسػم ،سم٤مب يمت٤مب اًمٜمبل -صلغم اهلل قمٚمٞملف
وؾمٚمؿ -إمم هرىمؾ (ُ )1773مـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس.
( ) 6أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمنموط ،سم٤مب اًمنموط ذم اجلٝم٤مد واعمّم٤محل٦م ُمع أهؾ احلرب ويمت٤مسم٦م اًمنموط (ُ ،)2732 ،2731ملـ طملدي٨م اعمسلقر
سمـ خمرُم٦م وُمروان سمـ احلٙمؿ.
وأظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمسػم ،سم٤مب صٚمح احلديبٞم٦م ذم احلديبٞم٦م (ُ )1784مـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ.

أصول األحكام
واًمرمحـ اًمرطمٞمؿ خمٗمقو٤من قمغم اإلو٤موم٦م ،واًمرمحـ هق رمح٦م قم٤مُم٦م ،وىمبؾ ذًمؽ ًمٗمظ اجلالًم٦م اهللً ،مٗمظ اجلالًمل٦م
٤مر ِ
ف اعمَْ َٕم ِ
ف ،وهق ُمـ َأًمِ َف ِي ْ٠م ًَم ُف إِْل٦م وأًمقهٞم٦م :أي إذا َشم َٕم هبدََ ُمع اعمحب٦م واخلقف
َقم َٚم ٌؿ قمٚمٞمف -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،-وهق َأ ْقم َر ُ
واًمرضم٤م  ،وهق َيٛمع ُمٕم٤ما إؾمام يم هٚمٝم٤م.
وسمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ،اًمرمحـ :اًمرمح٦م اًمٕم٤مُم٦م ،واًمرطمٞمؿ :اًمرمح٦م اخل٤مص٦م ،وهق -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -سمرمحتلف
ظمٚمؼ اخلٚمؼ ،وسمرمحتف أرؾمؾ اًمرؾمؾ وأٟمزل اًمٙمت٥م ،يمام ؾمٞم٠ميت اإلؿم٤مرة إًمٞمف ذم يمالم اعمّمٜمػ -رمحف اهلل.
ىم٤مل( :احلٛمد هلل)" ،أل" هٜم٤م إطمسـ أن ُدمٕمؾ ًمالؾمتٖمراقً ٓ ،مٚمجٜمس :أي يمؾ احلٛملد هلل ،وْللذا ذم طملدي٨م
سمٕمْم٤م،
احل ْٛمدُُ ُيم ُّٚم ُفش  ،مجٞمع ُم٤م ََيٛمد سمف اًمٜم٤مس وُم٤م يٙمقن سملم اًمٜم٤مس مم٤م ََيٛمد سمٕمْمٝمؿ ً
وٕمٞمػ رواه اًمؽمُمذيَ « :و ًَم َؽ ْ َ
( )7

سمٕمْم٤م ،ومٝمق هلل -قمز وضمؾ( -احلٛمد هلل) ،وًمٗمظ اجلالًم٦م ُمةؾ ُم٤م شم٘مدم.
ويٛمدح سمٕمْمٝمؿ ً
(اًمذي أرؾمؾ رؾمقًمف) ،اًمرؾمقل هق اعمُْ ْر َؾم ُؾ ،وهق يمام -قمغم اًمتٕمريػ اعمِمٝمقر -إٟمس٤من ذيمرُ ،أوطمل إًمٞمف سمنمع،
و ُأُمر سمتبٚمٞمٖمف.
يلـ ْ ِ
ِ
(أرؾمؾ رؾمقًمف سم٤مْلدى) اْلدى هق اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومعُ ﴿ ،ه َق ا هًم ِذي َأ ْر َؾم َؾ َر ُؾمق ًَم ُف سمِ ْ
لر ُه َقم َ
لغم
احللؼ ًم ُٞم ْٔم ِٝم َ
٤مْل ُدََ ى َود ِ َ
يـ ُيمُٚم ِف َو ًَم ْق َيم َِر َه اعمُْ ْ ِ
اًمد ِ
َِ
ؾمقريت اًمتقسم٦م واًمّمػ ،وذم أي٦م اًمة٤مًمة٦مُ ﴿ :ه َق ا هًم ِذي َأ ْر َؾم َ
لؾ َر ُؾملق ًَم ُف سمِ ْ
٤مْل ُلدََ ى
نم ُيمُق َن﴾ ذم
احلؼ ًمِ ُٞم ْٔم ِٝم َر ُه َقم َغم اًمد ِ
َو ِد ِ
يـ ُيمُٚم ِف َو َيم َٗمك سمِ٤مهللهِ َؿم ِٝمٞمدًً ا﴾ ؾمقرة اًمٗمتح.
يـ ْ َ
( )8

( )9

(سم٤مْلدى) ،وهق مجٞمع اًمٕمٚمقم اًمٜم٤مومٕم٦م اًمتل َأ َشمَك هب٤م إٟمبٞم٤م واعمرؾمٚمقن ،ويمؾ رؾمقل أشمك سم٤مْلدى اًمذي َي ْْم َٛم ُـ ْلؿ
اًمسالُم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،واًمٗمقز واًم هٔم َٗم َر.
(وديـ احلؼ) هق اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ،احلؼ ود اًمب٤مـمؾُ ،مـ طم هؼ َ ِ
َي ُّؼ إِ َذا َصمبَ َ٧م ،واحلؼ هق ُمـ أصمب٧م إؿمٞم٤م  ،واهلل
َ
هق احلؼ ،وىمقًمف احلؼ ،وديٜمف احلؼ ،وأرؾمؾ رؾمٚمف سم٤مْلدى وديـ احلؼ ،وٓ يّمٚمح اْلدى إٓ سم٤محلؼ( .سم٤مْلدى وديـ
احلؼ) وٓ َي ّْم ُٚم ُح ديـ احلؼ إٓ اْلدى ،ومٛمـ شمٕمٚمؿ اًمٕمٚمقم اًمٜم٤مومٕم٦م ومل يٕمٛمؾ :ومٝمل ٓ شمٜمٗمٕمف ذم احل٘مٞم٘م٦م.

( ) 7مل أىمػ قمٚمٞمف قمٜمد اًمؽمُمذي واحلدي٨م أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل (ُ ،)4398مـ طمدي٨م ُمّمٕم٥م سمـ ؾمٕمد قمـ أسمٞمف ،وذم ؿمٕم٥م اإليامن (ُ ،)4411مـ طمدي٨م
أيب ؾمٕمٞمد اخلدري .ذيمره اًمدار ىمٓمٜمل ذم اًمٕمٚمؾ (.)593/322/4
) (8اًمتقسم٦م ، 33 :واًمّمػ.9 :
) (9اًمٗمتح.28 :

أصول األحكام
وْلذا يم٤من -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمَ -يتَ َٕم هق ُذ سم٤مهلل ُمـ قم ْٚمؿ ٓ يٜمٗمع  ،وأقمٔمؿ ٟمٗمع اًمٕمٚمؿ هق اًمٕمٛمؾ سمف ،وْلذا ىم٤مل:
( )10

(اْلدى وديـ احلؼ) وهق اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ،ومه٤م ُم٘مروٟم٤من ٓ يٗمؽمىم٤من.
وأهؾ اًمٕمٚمؿ هؿ اًمٕمٚمام سم٤مهلل ،اًمٕمٚمام سم٠مُمر اهلل ،اًمٕمٚمام سم٠مُمر اهلل اًمذيـ َقم هٚم ُٛمقا اْلدى وهلق اًمٕمٚملؿ اًمٜمل٤مومع ،وهلق
أواُمر اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -وُم٤م يْم٤مده٤م ،وم َٕم ِٚم ُٛمقا إواُمر ،و َقم ِٚم ُٛمقا ٟمقاهٞملف ،قمٚمٛملقا طم٘مقىملف وطملدوده ،طم٘مقىملف
اًمقاضمب٦م اًمتل َي٥م اإلشمٞم٤من هب٤م ،وطمدوده٤م اعمحرُم٦م اًمتل َي٥م آٟمزضم٤مر قمٜمٝمل٤م ،وآٟمتٝمل٤م قمٜمٝمل٤م ،سملؾ قملدم ىمرسم٤مال٤م
واإلذاف قمٚمٞمٝم٤م.
ِ
ِ
ِ
ِ
لؿ ،وهلق اًمٕمل٤ممل
(سم٤مْلدى وديـ احلؼ) ،واًمٕم٤ممل أظمر هق اًمٕم٤ممل سم٤مهلل ،اًمٕم٤ممل سم٤مهلل هق اًمذي يٕمٛمؾ سمٛم٘مت٣م ُم٤م َقمٚم َ
طم ًّ٘م٤م ،وْلذا يم٤من ي٘مقل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ُ" :مـ ومسد ُمـ قمٚمامئٜم٤م :ومٗمٞمف ؿمبف ُمـ اًمٞمٝمقد ،وُمـ ومسد ُمـ قمب٤مدٟمل٤م :ومٗمٞملف
( )11

ؿمبف ُمـ اًمٜمّم٤مرى"  ،ومٝم١مٓ ٟم٘مّمقا ذم ضم٤مٟم٥م اًمٕمٚمؿ ومٙم٤من ْلؿ اًمْمالل ،وأوًمئؽ ٟم٘مّمقا ذم ضم٤مٟم٥م اًمٕمٛمؾ ،ومٙم٤من
( )12

اًمٖمل.
ٟمّمٞمبٝمؿ ّ
ىم٤مل( :سم٤مْلدى وديـ احلؼ رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم) رمح٦م ،وٓ ؿمؽ أا٤م رمح٦م قمٔمٞمٛمل٦م ،رمحل٦م ،سملؾ هلق -قمٚمٞملف اًمّملالة
مح ٌ٦مش ،
واًمسالم -رمح٦م ،هق رمح٦م ،صح ذم احلدي٨م -يمام قمٜمد ُمسٚمؿ -أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ىم٤مل« :إِ هٟم َهام َأ َٟمَ٤م َر ْ َ
مح ً٦مش  .وىم٤مل -ؾمبح٤مٟمفَ ﴿ :و َُم٤م َأ ْر َؾمل ْٚمٜمَ َ
محل ً٦م
َ٤مك إِٓه َر ْ َ
وىم٤مل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم« :إِا َمل ْ ُأ ْسم َٕم ْ٨م ًَم هٕم٤م ًٟمً٤م :إِ هٟم َهام ُسم ِٕمةْ ُ٧م َر ْ َ
لم﴾ ً ،مٚمٕم٤معملم يمٚمٝمؿ ،يِمٛمؾ اًمٙمقن يمٚمف ،سمام ومٞمف ُملـ ِضمٜملف وإِٟمسلف ،ويملذًمؽ اجلبل٤مل واًمبحل٤مر ،واًملدواب
ًم ْٚم َٕم٤م َعمِ َ
( )13

()14

( )15

( ) 11أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤م وآؾمتٖمٗم٤مر ،سم٤مب اًمتٕمقذ ُمـ ذ ُم٤م قمٛمؾ وُمـ ذ ُم٤م مل يٕمٛمؾ (ُ )2722مـ طمدي٨م زيد سمـ أرىمؿ.
( ) 11ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م سمـ أيب قمٛمران ُمٞمٛمقن ،أسمق حمٛمد اْلالزم ،اًمٙمقذم ،صمؿ اعمٙمل ،اإلُم٤مم اًمٙمبػم ،طم٤مومظ اًمٕمٍم ،ؿمٞمخ اإلؾمالم ،ـمٚم٥م احللدي٨م وهلق
طمدث ،سمؾ همالم ،وًم٘مل اًمٙمب٤مر ،ومحؾ قمٜمٝمؿ قمٚمام مج٤م ،وأشم٘مـ ،وضمقد ،ومجع ،وصٜمػ ،وقمٛمر دهرا ،وازدطملؿ اخلٚملؼ قمٚمٞملف ،واٟمتٝملك إًمٞملف قمٚملق
سمل٤محلج ِ
قن -ضمبلؾ
اإلؾمٜم٤مد ،ورطمؾ إًمٞمف ُمـ اًمبالد ،وأحلؼ إطمٗم٤مد سم٤مٕضمدادُ .مقًمده سم٤مًمٙمقوم٦م ،ذم ؾمٜم٦م ؾمبع وُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وشمسٕملم وُمئل٦م ْ َ ُ
سم٠مقمغم ُمٙم٦م .اٟمٔمر ؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( – 454 /8شمرمج٦م  ،)121ووومٞم٤مت إقمٞم٤من ( – 391 /2شمرمج٦م .)267
( )12ذيمره اسمـ يمةػم ذم شمٗمسػمه ( ،) 138/4اسمـ رضم٥م ذم احلٙمؿ اجلديرة سم٤مإلذاقم٦م( .ص.)22
( ) 13صحٞمح :مل أىمػ قمٚمٞمف قمٜمد ُمسٚمؿ واحلدي٨م أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمستدرك ( ،) 35/1ىم٤مل احل٤ميمؿ :صحٞمح قمغم ذـمٝمامُ ،مـ طمدي٨م أيب هريلرة،
ىم٤مل إًمب٤ما ذم اًمسٚمس٦م اًمّمحٞمح٦م ( :)491صحٞمح.
( )14أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب ،سم٤مب (ُ )2599مـ طمدي٨م أيب هريرة.
) (15إٟمبٞم٤م .117 :

أصول األحكام
هق رمح٦م ْل٤م ،وذًمؽ أٟمف إذا اٟمتنم اًمديـ وفمٝمر اًمتقطمٞملد :وم٢مٟملف يٙملقن اخللػم ،طمتلك إن هلذا ُيل١مصمر قملغم اجللامدات
واحلٞمقاٟم٤مت.
ِ
اح ُِمٜمْْل ُف ا ًْم ِٕمبَل٤م ُد
وصمب٧م ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م أيب ىمت٤مدة -ريض اهلل قمٜمف« :إِ َذا َُم َ
لؽم َ
اؾم َ َ
٤مت ا ًْم َٕمبْلدُُ ا ًْم َٗمل٤مضم ُرْ :
( )16

َوا ًْمبِالَ ُد َو ه
ابش  ،اعمٕمٜمك :أن هذا ًمف ؿم١مم ،اًمٗم٤مضمر ًمف ؿم١مم ذم إرض ،وًمف ؿم١مم ذم ؾم٤مئر اعمخٚمقىمل٤مت
اًمِم َج ُر َواًمدهه َو ُّ
( )17

ومٞمٝم٤مُ :مـ ضمب٤مل ،وؿمجر ،وطمجر ،ودواب ،وهٜم٤مًمؽ آصم٤مر ضم٤م ت ذم اًمبٝم٤مئؿ ذم يمراهٞمتٝم٤م وذم ًمٕمٜمٝم٤م ًمٕمّم٤مة سمٜملل آدم،
وإن يم٤من ذم صمبقهت٤م ٟمٔمرً :مٙمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م صم٤مسمت٦م ُمـ ضمٝم٦م قمٛمقم إدًم٦م ،يمام شم٘مدم ذم طمدي٨م أيب ىمت٤مدة.
(رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم) ،واًمٕم٤معمَقن ،ىمٞمؾ :إٟمف يمؾ ُم٤م ؾمقى اهلل ،وىمٞمؾ :إٟمف ًمٚمجـ واإلٟملسً :م٘مقًملف -شمٕمل٤مممً﴿ :مِٞمَ ُٙمُلق َن
لم َٟم َِذ ًيرا﴾ .
ًمِ ْٚم َٕم٤معمَِ َ
( )18

ِ
إىمرار ٍ
ٍ
وشمّمديؼ ُمع اًم٘مٓملع،
ي٘ملم
ىم٤مل( :وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف) ،أؿمٝمد :أي أىم ّر وأقمؽمف َ
هذه هل اًمِمٝم٤مدة ،اًمِمٝم٤مدة احل٘مٞم٘مٞم٦م ،هل اًمِمٝم٤مدة اعمُْ َقاـمِئَ ُ٦م عمَِ٤م ذم اًمب٤مـمـ ،وإٓ :ومال ىمٞمٛم٦م ْل٤م ،وْلذا إذا ىم٤مْل٤م اًمٙمل٤مومر:
لم ذم طم٤مًمف ،أو ُمـ طم٤مًمف ُم٤م يٜم٤مىمْمف :مل شمٜمٗمٕمف ،وْلذا ىم٤مل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمُ « :أ ُِم ْر ُت َأ ْن ُأ َىم٤مشمِ َؾ
ُي َٙم ُّ
َػ قمٜمف ،وم٢من َشمبَ ه َ

( ) 16احل٤مرث سمـ رسمٕمل ،أسمق ىمت٤مدة إٟمّم٤مري اًمسٚمٛمل ،وم٤مرس رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-ؿمٝمد أطمدا واحلديبٞم٦م ،وًمف قمدة أطم٤مدي٨م .اؾملٛمف:
ِ
احل٤مرث سمـ رسمٕمل قمغم اًمّمحٞمح ،وىمٞمؾ :اؾمٛمف :اًمٜمٕمامن .وىمٞمؾ :قمٛمرو .ىم٤مل اًمٜمبلل -صلغم اهلل قمٚمٞملف وؾملٚمؿَ « :ظم ِ
لػم
لػم وم ْر َؾمل٤مٟمٜمََ٤مَ :أ ُسملق َىم َتَل٤م َد َةََ ،و َظم ْ ُ
ُْ
َر هضم٤م ًَمتِٜمََ٤مَ :ؾم َٚم َٛم ُ٦م ْسم ُـ َ
إ ْيم َق ِعش .اظمتٚمػ ذم وىم٧م ووم٤مشمف :وم٘مٞمؾُ :م٤مت سم٤معمديٜم٦م ؾمت٦م أرسمع وسمسلم ،وىمٞمؾ :سمؾ ُم٤مت ذم ظمالوم٦م قمكم سم٤مًمٙمقومل٦م ،وهلق اسملـ
قمكم ،ويمؼم قمٚمٞمف ؾمبٕم٤م .اٟمٔمر :أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( – 211 /4شمرمج٦م  ،)3921وآؾملتٞمٕم٤مب (ص 146 :خمتٍملا ،وص845 :
ؾمبٕملم ؾمٜم٦م ،وصغم قمٚمٞمف ّ
ُمٓمقٓ – شمرمج٦م  ،427وشمرمج٦م .)3118
(ُ )17متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمرىم٤مئؼ ،سمل٤مب ؾملٙمرات اعملقت (ُ ،) 6512،6513مسلٚمؿ :يمتل٤مب اجلٜمل٤مئز ،سمل٤مب ُمل٤م ضمل٤م ذم ُمسلؽميح
وُمسؽماح ُمٜمف (.)951
وأظمرضمف امحد ذم ُمسٜمده ( )22536واًمٚمٗمظ ًمف.
) (18اًمٗمرىم٤من.1 :

أصول األحكام
ِ
ه٤مس َطمتههك َي ِْم َٝمدُُ وا َأ ْن َٓ إِ ًَم َف إِٓه اهللُ َو َأا َر ُؾم ُ
اًمز َيمَ٤م َةش هذا ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر ،
اًمّمالَ َةََ ،و ُي ْ١م ُشمُقا ه
ٞمٛمقا ه
اًمٜمه َ
قل اهللَِِ ،و ُي٘م ُ
وذم طمدي٨م أيب هريرةَ « :و ُي ْ١م ُِمٜمُُقا ِيب َوسمِ َام ِضم ْئ ُ٧م سمِ ِفش  ،وُمٕمٜم٤مه ذم طمدي٨م أٟمس  ،وذم طمدي٨م ضم٤مسمر .
( )19

( )20

وم٢مذا ىم٤مْل٤مُ :يمُػ قمٜمف ،يمام ذم طمدي٨م أؾم٤مُم٦م

( )21

 ،واعم٘مداد سمـ إؾمقد

()25 ()24

( )23 ()22

 ،صمؿ إذا شمبلم سمٕمد ذًمؽ ِظمالف ذًملؽ:

( )27 ()26

ُأظمذ سمحؼ اإلؾمالم يمام ذم اًمّمحٞمحلم« :إِٓه سمِ َحؼ ِ
اإل ْؾمالَ ِمش  ،وطمؼ اإلؾمالم ىمد يٙمقن أقمٔملؿ احل٘ملقق ،وهلق أن
( )28

اًمّمل َ
َلقا اًمزهه َيمل٤م َة َومَخََ ُّٚملقا َؾملبِٞم َٚم ُٝم ْؿ﴾ (ُ ،)25مسلٚمؿ :يمتل٤مب
ال َة َوآ َشم ُ
(ُ ) 19متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمتل٤مب اإليلامن ،سمل٤مب ﴿ َومل٢مِن َشمَل٤م ُسمقا َو َأ َىمل٤م ُُمقا ه
اإليامن،سم٤مب إُمر سم٘مت٤مل اًمٜم٤مس طمتك ي٘مقًمقا ٓ إًمف إٓ اهلل حمٛمد رؾمقل اهلل وي٘مٞمٛمقا اًمّمالة .)22(....
ِ
اًمّمل َ
ال َة َوآ ُشمُلقا اًمزهه يمََ ل٤م َة﴾ ُ ،)1399(...مسلٚمؿ:
ٞمٛملقا ه
(ُ ) 21متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب وضمقب اًمزيم٤مة وىمقل اهلل شمٕمل٤مممَ ﴿ :و َأىم ُ
يمت٤مب اإليامن،سم٤مب إُمر سم٘مت٤مل اًمٜم٤مس طمتك ي٘مقًمقا ٓ إًمف إٓ اهلل حمٛمد رؾمقل اهلل وي٘مٞمٛمقا اًمّمالة  )21(....واًمٚمٗمظ ًمف.
( ) 21أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ومْمؾ اؾمت٘مب٤مل اًم٘مبٚم٦م يست٘مبؾ سم٠مـمراف رضمٚمٞمف (.)393 ،392
( )22ضم٤مسمر سمـ قم بد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ طمرام سمـ يمٕم٥م سمـ همٜمؿ سمـ يمٕم٥م سملـ ؾملٚمٛم٦م ،أسملق قمبلد اهلل ،وأسملق قمبلد اًملرمحـ إٟمّمل٤مري،
اخلزرضمل ،اًمسٚمٛمل ،اعمدا ،اًمٗم٘مٞمف اإلُم٤مم اًمٙمبػم ،اعمجتٝمد ،احل٤مومظ ،ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .ويم٤من ُمٗمتل اعمديٜم٦م ذم زُم٤مٟمف .ؿمٝمد
ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘مب٦م ُم ع واًمده ،وأـم٤مع أسم٤مه يقم أطمد ،وىمٕمد ٕضمؾ أظمقاشمف ،صمؿ ؿمٝمد اخلٜمدق وسمٞمٕم٦م اًمِمجرة ،وىمد ورد أٟمف ؿمٝمد سمدرا .ؿم٤مخ ،وذه٥م سمٍمله،
وىم٤مرب اًمتسٕملم .شمقذم سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م أرسمع وشمسٕملم ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م ؾمبع وشمسٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص – 114 :شمرمج٦م  ،)296وأؾملد اًمٖم٤مسمل٦م (/1
 -492شمرمج٦م .)647
( )23أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اإليامن،سم٤مب إُمر سم٘مت٤مل اًمٜم٤مس طمتك ي٘مقًمقا ٓ إًمف إٓ اهلل حمٛمد رؾمقل اهلل وي٘مٞمٛمقا اًمّمالة .)21(....
( ) 24أؾم٤مُم٦م سمـ زيد سمـ طم٤مرصم٦م سمـ ذاطمٞمؾ سمـ قمبد اًمٕمزى سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس اعمقمم ،إُمػم اًمٙمبػم .طم٥م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾملٚمؿ -وُملقٓه،
واسمـ ُمقٓه ،أسم ق زيد ،وي٘م٤مل :أسمق حمٛمد ،وي٘م٤مل :أسمق طم٤مرصم٦م ،وىمٞمؾ :أسمق يزيد .اؾمتٕمٛمٚمف اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمغم ضمٞمش ًمٖمزو اًمِمل٤مم ،وذم
اجلٞمش قمٛمر واًمٙمب٤مر ،ومٚمؿ ين طمتك شمقذم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-ومب٤مدر اًمّمديؼ سمبٕمةٝمؿ .ىمٞمؾ :إٟمف ؿمٝمد يقم ُم١مشمل٦م ُملع واًملده ،وىملد
ؾمٙمـ اعمزة ُمدة :صمؿ رضمع إمم اعمديٜم٦م ،ومامت هب٤م -وىمٞمؾُ :م٤مت سمقادي اًم٘مرى -ؾمٜم٦م أرسملع وسمسللم .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص – 46 :شمرمجل٦م ،)12
وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( – 194 /1شمرمج٦م .)84
(ُ ) 25متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اعمٖم٤مزي ،سم٤مب سمٕم٨م اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾملٚمؿ -أؾمل٤مُم٦م سملـ زيلد إمم احلرىمل٤مت ُملـ ضمٝمٞمٜمل٦م (،4269
ُ ،) 6872مسٚمؿ :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب حتريؿ ىمتؾ اًمٙم٤مومر سمٕمد أن ىم٤مل ٓ إًمف إٓ اهلل (.)96
( ) 26اعم٘مداد سمـ قمٛمرو سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ رسمٞمٕم٦م اًم٘مْم٤مقمل ،اًمٙمٜمدي ،اًمبٝمراا ،ي٘م٤مل ًمف :اعم٘مداد سمـ إؾمقدٟٕ :ملف ريب ذم طمجلر إؾملقد سملـ قمبلد
يٖمقث اًمزهري ،ومتبٜم٤مه .وىمٞمؾ :سمؾ يم٤من قمبدا ًم ف ،أؾمقد اًمٚمقن ،ومتبٜم٤مه .وي٘م٤مل :سمؾ أص٤مب دُم٤م ذم يمٜمدة ،ومٝمرب إمم ُمٙم٦م ،وطم٤مًمػ إؾمقد .ؿمٝمد سمدرا
واعمِم٤مهد ،وصمب٧م أٟمف يم٤من يقم سمدر وم٤مرؾم٤م .يم٤من آدم ،ـمقآ ،ذا سمٓمـ ،أؿمٕمر اًمرأس ،أقملمُ ،م٘مرون احل٤مضمبلمُ ،مٝمٞمب٤م .قم٤مش ٟمحقا ُملـ ؾملبٕملم ؾملٜم٦م.
ُم٤مت ذم ؾمٜم٦م صمالث وصمالصملم ،وصغم قمٚمٞمف قمةامن سمـ قمٗم٤من ،وىمؼمه سم٤مًمب٘مٞمع .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص – 699 :شمرمجل٦م  ،)2495وأؾملد اًمٖم٤مسمل٦م (/5
 – 242شمرمج٦م .)5176

أصول األحكام
ُمرشمدًّ ا ومٞمٕمقد ،وإٓ :يم٤من طمٙمٛمف طمٙمؿ أُمة٤مًمف ُمـ اعمرشمديـ ،وىمد يٙمقن مم٤م ٓ يٜم٤مىمْملٝم٤م ُملـ
ي٠ميت سمام يٜم٤مىمْمٝم٤م ،ومٞمٙمقن ًّ
وضمقب طمد ٍ
ىمذف ،أو رضمؿ ،أو ضمٚمد ،أو ىمّم٤مص ،وٟمحقمه٤م.
(وأؿمٝمد أن ٓ إًمف) أن ٓ إًمفٟ ،مٗمل ًمإلْلٞم٦م قمام ؾمقى اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم( ،-إٓ اهلل) إصمب٤مهت٤م هلل وطمده ،وأا٤م ٓ
شمّمح إٓ هلل -قمز وضمؾ ،-وأن ُم٤م ؾمقاه مم٤م ُيٕمبد ومٝمق سم٤مـمؾ.
(إٓ اهلل وطمده) شم٠ميمٞمد ًمإلصمب٤مت ،ذم ىمقًمف( :إٓ اهلل) ٓ( ،ذيؽ ًمف) شم٠ميمٞمد ًمٚمٜمٗمل ذم ىمقًمف ٓ( :إًمف إٓ اهلل).
ٍ
ٕطمد قمـ ذيٕمتف ظمروج -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-وهق
(إًمف إوًملم وأظمريـ إمم أن شم٘مقم اًمس٤مقم٦م) ومٚمٞمس
ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -إًمف إوًملم وظمتؿ سمرؾم٤مًمتف اًمرؾم٤مٓت ،ومٙم٤من أظمرون إمم أن شم٘مقم اًمسل٤مقم٦م ُمٜملذ ُسمٕمل٨م -قمٚمٞملفاًمّمالة واًمسالم -يمٚمٝمؿ شمبع ًمفٟ .مٕمؿ.
لف و َقم َ ِ ِ
ِ
ىم٤مل -رمحف اهلل شمٕم٤ممم( :و َأ ْؿمٝمدُُ َأ هن ُحم َٛمدًً ا َقمبدُُ ه ورؾمق ًُمف اًمّم ِ
لح٤مسمِ ِف
٤مد ُق إَ ُِم ُ
لغم آًملف َو َأ ْص َ
لمَ ،ص هغم اهللُ َقم َٚم ْٞم َ
ْ ُ ََ ُ ُ ه
َ َ
ه
لمَ ،و َؾم هٚم َؿ َشم َْس ِٚم ًٞمام َيمَةِ ًػما إِ َمم َي ْق ِم اًمد ِ
يـ).
َواًمتهه٤مسمِ ِٕم َ
حمٛمدً ا -قمٚمٞمف اًمّمالة اًمسلالمً -مٙمةلرة حم٤مُملده ،وصمبل٧م ذم
حمٛمدً ا) ُؾمٛمل ً
أيْم٤م إىمرار آظمر (أن ً
ٟمٕمؿ( ،وأؿمٝمد) ً
ِ
ل٤مطمل ،و َأ َٟمَل٤م ْ ِ
محَدُُ  ،و َأ َٟمَل٤م اعمَْ ِ
ِ
ل٥مش ،
ل٤مذَ ،و َأ َٟمَل٤م ا ًْم َٕم٤مىم ُ
َ
اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م ُضمبػم سمـ ُُم ْٓمٕمؿ َ « :أ َٟمَ٤م ُحم َ هٛمدٌٌ َ ،و َأ َٟمَ٤م َأ ْ َ َ
َ
احل ُ
( )29

( )30

صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ،وًمف أؾمام أظمرى.

(ُ ) 27متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اعمٖم٤مزي ،سم٤مب ؿمٝمقد اعمالئٙم٦م (ُ ،) 4119،6865مسٚمؿ :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب حتلريؿ ىمتلؾ اًمٙمل٤مومر سمٕملد أن
ىم٤مل ٓ :إًمف إٓ اهلل (.)95
( )28ؾمبؼ خترَيف ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر.
(ُ )29ضمبػم سمـ ُُم ْٓم ِٕمؿ سمـ قمدي سمـ ٟمقومؾ ،أسمق حمٛمد -وي٘م٤مل :أسمق قمدي -اًم٘مرر ،اًمٜمقومكم ،اسمـ قمؿ اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ .ملـ اًمٓمٚم٘مل٤م اًملذيـ
طمسـ إؾمالُمٝمؿ ،وىمد ىمدم اعمديٜم٦م ذم ومدا إؾم٤مرى ُمـ ىمقُمف .ويم٤من ُمقصقوم٤م سم٤محلٚمؿ ،وٟمبؾ اًمرأي يم٠مسمٞملف ،ويمل٤من ذيٗمل٤م ُمٓم٤مقمل٤م ُمٝمٞمبل٤مُ .مل٤مت ذم
ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ؾمٜم٦م ؾمبع -وىمٞمؾ :شمسع -وسمسلم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص – 119 :شمرمج٦م  ،)317وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( – 515 /1شمرمجل٦م
.)698
(ُ ) 31متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم أؾمام رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞملف وؾملٚمؿُ ،)4896 ،3532(....مسلٚمؿ :يمتل٤مب
اًمٗمْم٤مئؾ ،سم٤مب ذم أؾمامئف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.)2354( -

أصول األحكام
حمٛمدً ا قمبده) وصٗمف سم٤مًمٕمبقدي٦م ىمبؾ وصٗمف سم٤مًمرؾم٤مًم٦م -صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ،-وم٢مٟمف أذف ُم٘م٤مُمل٤مت،
(أن ً
وصٗمف اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -ذم ُم٘م٤مم اًمقطملَ ﴿ :وم َ٠م ْو َطمك إِ َمم َقم ْب ِد ِه َُم٤م َأ ْو َطمك﴾  ،ذم ُم٘م٤مم اًمتحديَ ﴿ :وإِن ُيمُٜمتُ ُْؿ ِذم
ِ
ِ
ري ٍ ِ
هى سمِ َٕم ْب ِد ِه ًَم ْٞمالً﴾  ،وذم ُم٘م٤مم اًمدقمقة:
َْ
٥م مم ه٤م َٟم هَز ًْمٜمََ٤م َقم َغم َقم ْبد َٟمَ٤م﴾  ،ويمذًمؽ ذم ُم٘م٤مم اإلها ُ ﴿ :ؾم ْب َح٤م َن ا هًمذي َأ ْ َ
﴿ َو َأ هٟم ُف عمَه٤م َىم٤م َم َقمبْدُُ اهللهِ َيدْْ ُقمق ُه﴾  ،هذه اعم٘م٤مُم٤مت اًمٕمٔمٞمٛم٦م وصٗمف اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -هب٤م سمقصػ اًمٕمبقدي٦م.
( )31

( )33

( )32

()34

وا َيمَام َأ ْـمر ِ
وىم٤مل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمُ َٓ« :شم ْٓمر ِ
لدُ اهللِ
ت اًمٜمه َهّم َ٤مرى ا ْسم َـ َُم ْر َي َؿَ :ومل٢مِ هٟم َهام َأ َٟمَل٤م َقم ْبلدٌٌ َ ،وم ُ٘مق ًُملقاَ :قم ْب ُ
َ َ
ُ
َو َر ُؾمق ًُم ُفش صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف .وىمقًمف« :قمبد اهللش إؿم٤مرة إمم قمدم اًمٖمٚمق ومٞملف« ،ورؾملقًمفش إؿمل٤مرة إمم طم٘ملف
( )35

اًمقاضم٥م -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-وأٟمف رؾمقل ًمف ُمـ احل٘مقق واًمنمف ُم٤م ًمٞمس ًمٖمػمه.
(قمبده ورؾمقًمف) ،وهق أومْمؾ اًمرؾمؾ قمغم اإلـمالق صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف.
(اًمّم٤مدق إُملم) هذا اًمقصػ ُذ ِيم َر ٕٟمف يم٤من وص ًٗم٤م ًمف طمتك ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ىمبؾ أن ُيبٕمل٨م ،وهلق إُمللم يمل٤مٟمقا
يٕمرومقٟمف سمذًمؽ ،واًمّمدق ظمّمٚم٦م ُمـ أقمٔمؿ اخلّم٤مل ،وٓ يٙمقن اًمٜمبل إٓ ص٤مد ًىم٤م صدي ً٘م٤م ،وْلذا ىم٤مل اسملـ ُمسلٕمقد:
«طمدهه َصمٜمِل اًمّم ِ
٤مد ُقش ،يٕمٜمل ومٞمام ُخيؼم «اعمَْ ّْمدُُ ُ
وقش ومٞمام ُخي َؼم.
ه
َ
( )36

واًمّمدق ُمرشمب٦م قمٔمٞمٛم٦م ،واًمّمدق ومٞمف اًمٜمج٤مة ،وومٞمف اخلالص ،وٓ يٙمقن اًمّمدق إٓ سم٘مٞم٤مم اًم٘مٚم٥م سمقفم٤مئٗمف اًمتل
شمتبٕمٝم٤م وفم٤مئػ اجلقارح ،واًمّمدق ُمـ أظمص ظمّم٤مل أهؾ اإليامن ،ووده اًمٙمذب ،اًمذي هلق ُملـ ظمّمل٤مل أهلؾ
ِ
لؼم َأ"  ،ىمل٤مل سمٕملض أهلؾ اًمٕمٚملؿ:
اًمٜمٗم٤مق اًمٙمذب ،ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد -رمحف اهللً" :مق ُوو َع اًمّمدق قملغم ضملرحًَ :م َ َ
( )37

) (31اًمٜمجؿ.11 :
) (32اًمب٘مرة.23 :
) (33اإلها .1 :
) (34اجلـ.19 :
َ٤مب ُمريؿ إِ ِذ اٟم َتب َ ِ
ِ
لـ َأ ْهٚمِ َٝمل٤م﴾ (ُ )6831 ،3445ملـ طملدي٨م قمٛملر سملـ
لذ ْت ُم ْ
َ
( ) 35أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمبٞم٤م  ،سم٤مب ﴿ َوا ْذ ُيم ْر ِذم ا ًْمٙم َت ِ َ ْ َ َ
اخلٓم٤مب.
(ُ ) 36متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب سمد اخلٚمؼ ،سم٤مب ذيمر اعمالئٙم٦م (ُ ،)7454 ،6594 ،3332 ،3136مسٚمؿ :يمت٤مب اًم٘مدر ،سم٤مب يمٞمٗمٞم٦م ظمٚمؼ
أدُمل ذم سمٓمـ أُمف (.)2643
( )37أظمرضمف اسمـ قمس٤ميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ (/321/5شمرمج٦م)136

أصول األحكام
"اًمّمدق ؾمٞمػ اهلل اًمبت٤مر ،اًمذي مل يقوع قمغم ر  :إٓ َىم َٓم َٕمف ،وٓ واضمف سم٤مـمالًً :إٓ أزاًمف وىمٛمٕملف" ،وهلذا واىملع،
اًمّم٤مدق ي٘مٝمر همػمه سمّمدىمف ،واًمّم٤مدق ختْمع ًمف اًم٘مٚمقب سمّمدىمف وٓ ََي٤مب ،سمؾ َُي٤مب.
و ُذ ِيم َر قمـ سمٕمض اًمسٚمػ إُم٤م رسمٕمل سمـ طمراش أو همػمه ،ويم٤من ٓ ُيٕمرف قمٜمف يمذسم٦م ىمط ،وهذا يمةػم ذم اًمسٚمػ،
( )38

ًمٙمـ رسمام اؿمتٝمر قمـ سمٕمْمٝمؿ ًمسب٥م ُمـ إؾمب٤مب ًم٘مّم٦م وىمٕم٧م أو ًمٖملػم ذًملؽ ،ويمل٤من ًملف اسمٜمل٤من ،ويمل٤من احلجل٤مج
يٓمٚمبٝمام ،يبح٨م قمٜمٝمام ،ومج٤م اسمٜم٤مه إًمٞمف ذم ظمٗمٞم٦م ،ودظمال قمٜمده ذم سمٞمتف ،ومبٚمغ احلج٤مج أُمرمهل٤م ،وم٠مرؾملؾ إًمٞملف ذم داره،
اًمنمط وإقمقان إمم سم٤مسمف ،ىم٤مًمقا ًمف :أيـ أسمٜم٤مؤك؟ وم٘م٤مل :مه٤م
ىم٤مل :أن ٟمٕمرومف ،يٕمٜمل ُم٤م ي٘م٤مل قمٜمف ُمـ صدىمف ،ومٚمام ضم٤م ّ َ
ذم اًمدارُ ،مب٤مذة ،مه٤م ذم اًمدار سمٙمؾ ؿمج٤مقم٦م ويمؾ ىمقة ،وم٘مٝمر صدىمف يمٞمد احلج٤مج ،ومٚمؿ يٙمـ ُمٜمف إٓ أن ىم٤مل :قمٗمقٟمل٤م
قمٜمؽ سمّمدىمؽ.
وٓ ؿمؽ أن اًمّم٤مدق ىمقي احلج٦م ،ىمقي اًم٘مٚم٥م ،وْلذا يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ -ريض اهلل قمٜملفُ -مل٤م أٟمجل٤مه اهلل إٓ
( )39

َيد ُ
ث سمٕمد ذًمؽ إٓ صد ًىم٤م ،يٕمٜمل اعمب٤مًمٖم٦م ذم ذًمؽ ،وإٓ هذا اًمقصػ يم٤من وص ًٗم٤م ْلؿ -ريض
سم٤مًمّمدق ،وأظمؼم أٟمف ٓ ُ َ
اهلل قمٜمٝمؿ -قمغم اًمٕمٛمقم.
(اًمّم٤مدق إُملم صغم اهلل قمٚمٞمف) ،اًمّمالة قمٚمٞمف هل اًمةٜم٤م قمٚمٞمف ،قمغم اًم٘ملقل إفمٝملر اعمِملٝمقر ،يملام ذم اًم٘ملقل
اعمِمٝمقر قمـ أيب اًمٕم٤مًمٞم٦م يمام رواه اًمبخ٤مري  ،اعمٕمٜمكٟ :مس٠مل اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -أن ُيةٜمل قمٚمٞمف ذم اعمأل إقمغم.
( )40

( )41

اعمٕمٛمر .اًمت٤مسمٕمل اإلُم٤مم ،اًم٘مدوة ،اًمقزم ،احل٤مومظ ،احلج٦م ،اًمة٘مل٦م.
( ) 38رسمٕمل سمـ طمراش سمـ ضمحش سمـ قمٛمرو ،أسمق ُمريؿ اًمٖمٓمٗم٤ما ،صمؿ اًمٕمبز ،اًمٙمقذمّ ،
ُم٤م ُقمُٝمد قمٚمٞمف يمذب ىمط ،وآمم أن ٓ شمٗمؽم أؾمٜم٤مٟمف و٤مطمٙم٤م طمتك يٕمٚمؿ أيـ ُمّمػمه .ومام وحؽ إٓ سمٕمد ُمقشمفُ .م٤مت ذم ظمالوم٦م قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز ؾمٜم٦م
إطمدى -وىمٞمؾ :أرسمع -وُمئ٦م .اٟمٔمر ؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( – 359 /4شمرمج٦م  ،)139ووومٞم٤مت إقمٞم٤من ( – 311 /2شمرمج٦م .)236
( ) 39يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًم٘ملم قمٛمرو ،أسمق قمبد اهلل -وىمٞمؾ :قمبد اًمرمحـ ،وىمٞمؾ :يم٤مٟم٧م يمٜمٞمتف ذم اجل٤مهٚمٞم٦م أسم٤م سمِمػم -إٟمّمل٤مري ،اخلزرضملل ،اًمٕم٘مبلل،
إطمدي .ؿم٤مقمر رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وص٤مطمبف ،وأطمد اًمةالصم٦م اًمذيـ ظمٚمٗمقا ،ومت٤مب اهلل قمٚمٞمٝمؿ .ؿمٝمد اًمٕم٘مبل٦م ،وآظملك رؾملقل اهلل -
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سمٞمٜمف وسملم اًمزسمػم .أُمف ًمٞمغم سمٜم٧م سمٜم٧م زيد سمـ صمٕمٚمب٦م .قمٛمل وذه٥م سمٍمه ذم آظمر طمٞم٤مشمف ،وشمٗمل ؾملٜم٦م صملالث وسمسللم ذم زُملـ
ُمٕم٤موي٦م .اٟمٔمر آؾمتٞمٕم٤مب (ص – 625 :شمرمج٦م  ،)2171وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( – 461 /4شمرمج٦م .)4484
(ُ )41ر َومٞمع سمـ ُمٝمران ،أسمق اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمري٤مطمل ،اًمبٍمي ،اإلُم٤مم ،اعم٘مرئ ،احل٤مومظ ،اعمٗمن ،أطمد إقمالم .يم٤من ُمقمم ُٓمرأة ُمـ سمٜمل ري٤مح سملـ يرسملقع ،صملؿ
ُمـ سمٜمل متٞمؿ .أدرك زُم٤من اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وهق ؿم٤مب ،وأؾمٚمؿ ذم ظمالوم٦م أيب سمٙمر اًمّمديؼ ،ودظمؾ قمٚمٞمف .طمٗمظ اًم٘مرآن ،وىمرأه قملغم:
أيب سمـ يمٕم٥م ،وشمّمدر إلوم٤مدة اًمٕمٚمؿ ،وسمٕمد صٞمتف .ىمرأ اًم٘مرآن قمغم قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف -صمالث ُمرارُ .م٤مت ؾمٜم٦م صمالث وشمسٕملم .اٟمٔمر :ؾمػم أقملالم
اًمٜمبال ( 217 /4شمرمج٦م  ،) 85وُمٕمروم٦م اًم٘مرا اًمٙمب٤مر قمغم اًمٓمب٘م٤مت وإقمّم٤مر (ص – 61 :شمرمج٦م .)19

أصول األحكام
(وقمغم آًمف) "أل" ومٞمف ظمالف يمةػم ،وإفمٝمر -واهلل أقمٚمؿ -أن أل ذم سم٤مب اًمّمالة هؿ أل ذم سم٤مب اًمزيم٤مة،
وطمٞمةام ُذ ِيم َر أل ذم ُمقوع :ومٝمؿ سمٜمق ه٤مؿمؿ وأزواضمف ،هذا هق إىمرب ،وهذا هق اًمذي َيتٛمع ُملـ إدًمل٦م ،وهلؿ
أيْم٤م يمام َشم َ٘مدهه َمُ -يّمغم قمٚمٞمٝمؿ شمب ًٕم٤م ْلؿ -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم.
اًمذيـ ُُمٜمٕمقا اًمزيم٤م َةَ ،وهؿ اًمذيـ ً -
ّمح اخلؼم ،وىمٞمؾ :آًمف أشمب٤مقمف ،وهذا يمٚمف
ىمٞمؾ :آًمف يمؾ شم٘مل ،ورد ذم طمدي٨م وٕمٞمػ« :آل حمٛمد يمؾ شم٘ملش وٓ َي ّ
( )42

مل يةب٧م سمف دًمٞمؾ واوح ،وإفمٝمر ُم٤م شم٘مدم.
دمر وشم٤مضمر ،واًمّمح٤ميب هق
صح٥م ،وي٘م٤مل مجٕمف صح٥مُ ،مةؾ َ ْ
(وأصح٤مسمف) إصح٤مب مجع ص٤مطم٥م ،وي٘م٤ملْ :
ُمـ ًم٘مل اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -م١مُمٜمًً٤م سمف وُم٤مت قمغم ذًمؽ ،وًمق ختٚمٚم٧م ردة ،أو ُمـ اضمتٛمع .وٓ ٟم٘ملقل ُملـ
ُمبٍما :يم٤مسمـ أم ُمٙمتقم .
رأى :طمتك يدظمؾ ومٞمف ُمـ اضمتٛمع سمف ومل يٙمـ
ً
( )43

يم٤مومرا ،وُم٤مت قمغم ذًمؽُ ،خيرج ُم٤م ًمق ًم٘مٞمف ُم١مُمٜمًً٤م ،صمؿ ختٚمٚم٧م ردة،
ُمـ ًم٘مٞمف أو اضمتٛمع سمف ُم١مُمٜمًً٤م سمفُ ،خيرج ُمـ ًم٘مٞمف ً
صمؿ رضمعُ :مةؾ إؿمٕم٨م سمـ ىمٞمس -ريض اهلل قمٜمف ،-صمؿ سمٕمد ذًمؽ َُم هـ اهلل قمٚمٞمف سم٤مًمتقسمل٦م ،ومتل٤مب ذم قمٝملد أيب سمٙملر،
()44

وزوضمف أسمق سمٙمر أظمتف -ريض اهلل قمٜمف.

قن قمََ َغم اًمٜمههبِل ي٤م َأَي٤م ا هًم ِذيـ آُمٜمُُقا صل ُّٚمقا َقم َٚمٞم ِ
الَئِٙمََ َت ُف ُي َّم ُّٚم َ
( )41ذيمره اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمتٗمسػم ،سم٤مب ىمقًمف﴿ :إِ هن اهللهَ َو َُم َ
لف َو َؾملٚم ُٛمقا َشم َْسلٚمِٞم ًام﴾ ىمل٤مل أسملق
ْ
َ
َ َ
َ ُّ َ
اًمٕم٤مًمٞم٦م :صالة اهلل صمٜم٤مؤه قمٚمٞمف قمٜمد اعمالئٙم٦م وصالة اعمالئٙم٦م اًمدقم٤م ُ ،مٕمٚم٘م٤م.
( )42وٕمٞمػ ضمدا :أظمرضمف اًمٓمؼماا ذم إوؾمط ( ،)333وذم اًمّمٖمػم ( ،)318اًمبٞمٝم٘مل (ُ ،)2639مـ طملدي٨م أٟملس سملـ ُم٤مًملؽ ،ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم
اًمسٚمس٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م ( :)1314وٕمٞمػ ضمدا.
( ) 43اسمـ أم ُمٙمتقم اًم٘مرر اًمٕم٤مُمري .خمتٚمػ ذم اؾمٛمف :وم٠مهؾ اعمديٜم٦م ي٘مقًمقن :قمبد اهلل سمـ ىمٞمس سمـ زائدة سمـ إصؿ سمـ رواطمل٦م اًم٘ملرر ،اًمٕمل٤مُمري.
قمٛمرا .وأُمف أم ُمٙمتقم هل قم٤مشمٙم٦م سمٜم٧م قمبد اهلل سمـ قمٜمٙمة٦م سملـ قمل٤مُمر سملـ خملزوم سملـ ي٘مٔمل٦م اعمخزوُمٞمل٦مُ .ملـ اًمسل٤مسم٘ملم
وأُم٤م أهؾ اًمٕمراق :ومسٛمقه ً
اعمٝم٤مضمريـ ،ويم٤من ضيراُ ،م١مذٟم٤م ًمرؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -مع سمالل ،وؾمٕمد اًم٘مرظ ،وأيب حمذورةُ ،م١مذن ُمٙم٦م .هل٤مضمر سمٕملد وىمٕمل٦م سملدر
سمٞمسػمُ .م٤مت سم٤معمديٜم٦م ،وىمٞمؾ :اؾمتِمٝمد ذم اًم٘م٤مدؾمٞم٦م .اٟمٔمر آؾمتٞمٕم٤مب (ص – 381:شمرمج٦م  ،)1299وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( – 346 /3شمرمج٦م .)3136
( ) 44إؿمٕم٨م سمـ ىمٞمس سمـ ُمٕمدي يمرب سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ ضمبٚم٦م سمـ قمدي سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ ُمٕم٤موي٦م إيمرُملم سمـ احل٤مرث سمـ ُمٕم٤موي٦م سملـ صملقر سملـ ُمرشملع سملـ
يمٜمدة ،أسمق حمٛمد اًمٙمٜمدي .وأُم ف يمبِم٦م سمٜم٧م يزيد ُمـ وًمد احل٤مرث سمـ قمٛمرو .ويم٤من اؾمؿ إؿمٕم٨مُ :مٕمدي يمرب .ويم٤من أسمدا أؿمٕم٨م اًمرأس :ومٖمٚمل٥م
قمكم يقم صٗملم .شمقذم ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وأرسمٕملم .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص71 :
قمٚمٞمفً .مف صحب٦م ،ورواي٦م .وأصٞمب٧م قمٞمٜمف يقم اًمػمُمقك .ويم٤من أيمؼم أُمرا ّ
– شمرمج٦م  ،)134وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( – 249 /1شمرمج٦م .)185

أصول األحكام
وخيرج ُمٜمف ُمـ أدريمف اخلذٓن ممـ ذم ىمٚمبف ُمرضُ :مةؾ رسمٞمٕم٦م وأُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ ،اًمذي حلؼ سم٤مًمروم ،أو سمٖملػمهؿ
ذم ىمّم٦م ًمف رواه٤م قمبد اًمرزاق

( )46 ()45

ٍَم واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل.
وهمػمه طمٞمٜمام ذب اخلٛمر ومقىمع ًمف ُمـ قمٛمر ُم٤م وىمع ،صمؿ هرب َومتَٜمَ ه َ

(واًمت٤مسمٕملم) ،اًمت٤مسمٕمقن هؿ اًمذيـ اضمتٛمٕمقا سم٤مًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمؿ.
يمةػما) ،وهذا هق اًمسٜم٦م أن ُي َّم هغم قمٚمٞمف ويسٚمؿ ﴿إِ هن اهللهَ َو َُمالَ َِئ َٙمتَ ُف ُي َّم ُّٚمق َن َقم َغم اًمٜمههبِل َي٤م َأ ُّ ََي٤م ا هًم ِذي َـ
(وؾمٚمؿ
ً
شمسٚمٞمام ً
آ َُمٜمُُقا َص ُّٚمقا َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾمٚم ُٛمقا َشم َْس ِٚم ًٞمام﴾ َ ،يٛمع سمٞمٜمٝمام.
( )47

يمةػما إمم يقم اًمديـ) ،يقم اًمديـ هق يقم اجلزا واحلس٤مب ،واًمديـ يٓمٚمؼ قملغم اًمٓم٤مقمل٦م ،ويٓمٚملؼ قملغم
( ً
شمسٚمٞمام ً
اًمديـ يمٚمف﴿ ،إِ هن اًمدي َـ ِقمٜمدََ اهللهِ ِ
أيْم٤م قمغم اجلزا  ،قمغم ضمزا إقماملُ ،مـ دان يديـٟ ،مٕمؿ.
اإل ْؾمالَ ُم﴾  ،و ُيٓمٚمؼ ً
( )48

وسمقب قمٚمٞمٝم٤م اًمبخ٤مري رمحف اهلل  ،وهق أٟمف
رمحف اهلل( ،أُم٤م ُ
سمٕمدُ ) هذه يمٚمٛم٦م صمبت٧م ذم اًمّمحٞمحلم ذم قمدة أظمب٤مر ،ه
( )49

يمةػما ،وإذا ظمٓم٥م اًمٜم٤مس ،سمٕمدُم٤م يةٜمل قمٚمٞمف -ؾمبح٤مٟمف وشمٕمل٤ممم ،-ي٘ملقلَ « :أ هُمل٤م
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -يستٕمٛمٚمٝم٤م ًَسم ْٕمدُُ ش ،صمؿ يدظمؾ ذم اعم٘مّمقد ،ومٝمل ذم احل٘مٞم٘م٦م ىمٞمؾُ :مٝمام يٙمـ ُمـ ر  :أُم٤م سمٕملد ،وىمٞملؾ :اٟمت٘مل٤مل ُملـ أؾملٚمقب إمم
أؾمٚمقب ،وإفمٝمر واهلل أقمٚمؿ أا٤م يمٚمٛم٦م وم٤مصٚم٦م سملم اًمةٜم٤م قمٚمٞمف -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،-وسملم ُم٤م ُيريد أن َيتَ َٙم هٚم َؿ ومٞمف :يٕمٜمل:
أُم٤م سمٕمد ذًمؽ ،سمٕمد ُم٤م شم٘مدم ُمـ اًمةٜم٤م قمٚمٞمف -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،-وأٟمف ٓ يٙمقن اًمدظمقل ذم ر ُمـ اًمٙملالم إٓ سمٕملد
اًمةٜم٤م قمٚمٞمف ،وأٟمف ُينمع شم٘مدّّ م اًمةٜم٤م أوًٓ صمؿ َيدظمؾ ومٞمام يريد أن يتٙمٚمؿ ومٞمف.
ومٝمذه اإلؿم٤مرة إ ُّم٤م أا٤م إؿم٤مرة إمم ر ُمقضمقد ،وهق اعمختٍم ،إن يم٤مٟم٧م اعم٘مدُم٦م هذه سمٕمدُم٤م أًمػ اًمٙمت٤مب ومجٕمف:
ومٝمل إؿم٤مرة إمم حمسقس ،وإن يم٤مٟم٧م اعم٘مدُم٦م يمتبٝم٤م ىمبؾ ذًمؽ ،ىمبؾ أن َيٛمع هذا اًمٙمت٤مب ،وم٢مال٤م إؿمل٤مرة إمم ُُم َ٘ملدهه ٍر ذم
اًمذهـ.

( ) 45قمبد اًمرزاق سمـ مه٤مم سمـ ٟم٤مومع ،أسمق سمٙمر احلٛمػمي ُمقٓهؿ ،اًمّمٜمٕم٤ما ،اًمة٘م٦م ،احل٤مومظ اًمٙمبػم ،قم٤ممل اًمٞمٛمـ .ارحتؾ إمم احلجل٤مز ،واًمِمل٤مم ،واًمٕملراق،
وؾم٤مومر ذم دم٤مرة .طمدث قمٜمف أمحد سمـ طمٜمبؾ وَيٞمك سمـ ُمٕملم ،ووصم٘م٤مه .وًمد ؾمٜم٦م ؾم٧م وقمنميـ وُمئ٦م ،وشمقذم ؾملٜم٦م إطملدى وقمنملة وُمئتللم .وُملـ
أؿمٝمر ُمّمٜمٗم٤مشمف "اعمّمٜمػ" .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( – 563 /9شمرمج٦م  ،)221ووومٞم٤مت إقمٞم٤من ( – 216 /3شمرمج٦م .)398
( )46أظمرضمف قمبد اًمرازق ذم اعمّمٜمػ ( ،) 13321وومٞمف أن اًمرضمؾ اؾمٛمف أسمق سمٙمر سمـ أُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ.
) (47إطمزاب.56 :
) (48آل قمٛمران.19 :
( )49صحٞمح اًمبخ٤مري :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ُمـ ىم٤مل ذم اخلٓمب٦م سمٕمد اًمةٜم٤م  :أُم٤م سمٕمد.

أصول األحكام
(ومٝمذا خمتٍم) ،اعمختٍم ي٘مقًمقن :هق ُم٤م َىم هؾ ًمٗمٔمف و َيمةُ َر ُمٕمٜم٤مه ،هٙمذا ي٘مقًمقن ،وإفمٝمر -واهلل أقمٚمؿ -أ ّن ُمٕمٜمك
آظمتّم٤مر هق ُم٤م ىمؾ ًمٗمٔمف ،ؾمقا يمةر ُمٕمٜم٤مه أم ىمؾ ُمٕمٜم٤مه .أُم٤م اًمذي يٙمقن ىمٚمٞمؾ اًمٚمٗمظ يمةلػم اعمٕمٜملك :،ومٝملق اًمٙملالم
اًمقضمٞمز ،هق اًمقضم٤مزة ،اًمذي َيٛمؾ اًمبالهم٦م ذم قمب٤مراشمف ،واًمٗمّم٤مطم٦م ذم ُمٗمرداشمف.
ىمٚمٞمؾ اًمٗم٤مئدة ،خيتٚمػ ،وْلذا رسمام َٟم ِ
يمةػم اًمٗم٤مئدة ،وىمد يٙمقن َ
َجدُُ ذم سمٕمض اعمختٍمات
أُم٤م آظمتّم٤مر :وم٘مد يٙمقن َ
أؿمبف ُم٤م شمٙمقن ِ
سم٤مإل ًْم َٖمَ٤مز ،طمٞمٜمام خيتٍم ُمّمٜمػ سمٕمض اًمٙمت٥م ،ذم احل٘مٞم٘م٦م يٙمقن أىمٗمؾ أسمقاهب٤م ،وسم٤مًمغ ذم ردُمٝم٤م وؾمده٤م،
اظمتّم٤مر اًمٕمب٤مرة ،ؾمقا ُمةالً محٚم٧م اعمٕم٤ما اًمٙمةػمة ،أم مل حتٛمؾ اعمٕم٤ما اًمٙمةػمة.
ىمّم ُدُ ه هق
وْلذا يٙمقن ْ
َ
(ومٝمذا خمتٍم) ،واعمّمٜمػ -رمحف اهلل -اظمتّم٤مره ذم احلدي٨م ،واعمختٍم سمِ َح َس ِ
٥م ُم٤م يٙمقن ومٞمف ،وٓ ؿمؽ أ ّن هذا
وومقائدُ ً ،مٙملـ
اعمختٍم يٙمقن اٟمت٘م٤م  ،يمام ؾمٞم٠ميت ذم يمالُمف -رمحف اهلل ،-ويمؾ يمالُمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمِ -طم َٙم ٌَؿ
ُ
ختتٚمػ سمٕمض اًمٕمب٤مراتُ ،مٜمٝم٤م ُم٤م شمٙمقن ُمـ ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ.
(ومٝمذا خمتٍم يِمتٛمؾ) :أي َيٛمع ويْمؿ قمغم أصقل إطمٙم٤مم ،يٕمٜمل أصقل إطمٙم٤مم اًمتل َُيتل٤مج إًمٞمٝمل٤م ،وُمل٤م
ِؾمقاه٤م هق ُمـ سم٤مب ُمـ اًمِمقاهد ،وُم٤م َي ْٕم ِْمدُُ ه ،أُم٤م ُم٤م َُيت٤مج إًمٞمف ذم ذيمر إدًم٦م ًمٚمخّمؿ وُمـ ظم٤مًمٗملف :ومل٢من ـم٤مًمل٥م
اًمٕمٚمؿ َيٙمٗمٞمف هذا اًمٙمت٤مب.
(ُمـ اًمٙمت٤مب) ،وهق يمالم اهلل اعمٕمجز سمٜمٗمسف ،اعمتٕمبد سمتالوشملف( ،واًمسلٜم٦م) ،وهلل ىملقل اًمٜمبلل -قمٚمٞملف اًمّملالة
ومهف قمغم ِ
اْلؿً :م٘مقًمف -قمٚمٞمف اًمّملالة
َ
أطمد اًم٘مقًملم ،وهذا هق إفمٝمر ،طمتك ّ
واًمسالم -وومٕمٚمف ،وشم٘مريره ،وإؿم٤مرشمفُّ َ ،
٤مًمّمالَ َِةش  ،واًمٙمت٤مب ُمـ اًم َٙمتْ ِ
ْ٥م وهق اجلٛمع واًمْمؿ يمام ؾمٞم٠ميت.
مه ْٛم ُ٧م َأ ْن آ ُُم َر سمِ ه
واًمسالمً« :م َ٘مدْْ َ َ
( )50

(ُمـ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م) واعمّمٜمٗمقن ي٘متٍمون قمغم اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦مٕ :اام مه٤م إصؾ ،وُم٤م ؾمقامه٤م ُمتٗمرع قمٜمٝمام،
وم٤مًم٘مٞم٤مس ٓ ُي١مظمذ إٓ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م ،ومٝمق إُم٤م ُمٗمٝمقم أو ُمٜمٓمقق ،أو إيام  ،أو إؿمل٤مرة ،ومٝملذه هلل ذم اًمٖم٤مًمل٥م
ُمب٤مطم٨م اًم٘مٞم٤مس ،وأيمةر ُمب٤مطم٨م اًم٘مٞم٤مس ذم اعمٗم٤مهٞمؿ ،وهلذه ٓ ُشمُ١مظملذ إٓ ُملـ اًمٜمّملقص ،وُمرضمٕملف إمم اًمٙمتل٤مب
واًمسٜم٦م ،سمؾ دًمٞمٚمف ُمـ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م ،واإلمج٤مع ٓ يٙمقن إٓ قمـ أصؾ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م ،ومرضمع هذان إصالن
إمم هذيـ إصٚملم ،ومه٤م اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م.

(ُ ) 51متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب ومْمؾ اًمٕمِم٤م ذم مج٤مقم٦م (ُ ،)657،2421مسٚمؿ :يمت٤مب اعمس٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة سم٤مب ومْمؾ
صالة اجلامقم٦م (ُ )651مـ طمدي٨م أيب هريرة.

أصول األحكام
ورسمام ذيمر -رمحف اهلل -أطمٞم٤م ًٟمً٤م إصؾ اًمة٤مًم٨م ،أو اًمراسمع ،وهق اإلمج٤مع ،يمام ؾمٞم٠ميت ذم ُمس٠مًم٦م اعم٤م اًمٜمه ِهج ِ
س ،وذيمر
اإلمج٤مع قمغم ذًمؽ.
( َه هذ ْسمتُُف) ،اًمتٝمذي٥م هق اًمتٜم٘مٞم٦مَ ،ه هذ َسم ُف سمٛمٕمٜمك اظمتٍمه و َٟم ه٘م٤مه ،وهق ََيٛملع هلذا ،وهلق ذم إصلؾ ُملـ هتلذي٥م
اًمٌم  ،وهق َشم َِْم ِذي ُبفُ ،مةؾ هذسم٧م اًمٜمخٚم٦م ،أو اًمِمجرة :أي أزًم٧م أهمّم٤ما٤م ،يمذًمؽ أسم٘مٞم٧م ُم٤م َُيت٤مج إًمٞمف ،ومٝمل هتذي٥م
ُمع شمٜم٘مٞم٦م.
(شم٘مريبً٤م ًمٓم٤مًمبل ُمٜم٤مه٩م اعمٚم٦م) ،اعمٜم٤مه٩م مجع ُمٜمٝم٩م ،وهق اًمٓمريؼ اًمقاؾمع اًمٗمسٞمح ،وهق اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ ،وهلق
اعمقصؾ إمم اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
(ُمٜم٤مه٩م اعمٚم٦م) ،وهل اًمديـ ،وهذا ٓ يٙمقن إٓ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م.
(وًمقهـ اًم٘مقى) واًمقهـ هق اًمْمٕمػ ،وهـ اًم٘مقى يٕمٜمل ذم زُم٤مٟمف -رمحف اهلل ،-وىمبؾ زُم٤مٟمف ،وولٕمٗمٝم٤م قملـ
ن ًمٓمٚمبل٦م
سمٚمقغ اعمٓمقٓت وقمـ طمٗمٔمٝم٤م ،سمؾ قمـ اًمقصقل إًمٞمٝم٤م وُمراضمٕمتٝم٤م ،وم٢مٟمف -رمحف اهلل -أراد أن َيٛمع ؿمٞمئً٤م ُي َٞم ُ
اًمٕمٚمؿ.
(وشمٗمرىمٝم٤م) ،وم٢مذا اضمتٛمع اًمقهـ ُمع اًمتٗمرق :شمٗمرىم٧م اًم٘مقى ُمـ هٜم٤م ؿمٕمب٦م ،وُمـ هٜم٤م ؿمٕمب٦م ،وم٢مٟمف يزيد وٕمٗمٝم٤م.
أُمرا طمس ًّٞم٤م وهق وٕمػ اًم٘مقىّ ٕ :ن اًم٘مقي َي ْ٘م َقى قمغم اًملذه٤مب إمم ـمٚمل٥م
(ووٕمػ اْلٛمؿ)ً ،
أيْم٤م هذا ،ذيمر ً
اًمٕمٚمؿ ،واًمرطمٚم٦م ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ،وَيتٝمد ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ،ويمذًمؽ إذا يم٤من قمٜمده مه٦م ،ومل٢مذا ولٕمٗم٧م ىملقاه ذم سمدٟملف،
ووٕمٗم٧م مهتف ذم ىمٚمبف :ومال ؿمؽ أٟمف يْمٕمػ قمـ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ،وم٤مطمت٤مج إمم أن يس٤مقمد ،وم٤معمّمٜمػ -رمحف اهلل -ؾملٝمؾ
وهذب ْلذه إؾمب٤مب.
أيْم٤م رسمام يمةرت أُمقر اًمدٟمٞم٤م ،ورسمام
أيْم٤م ذيمر ؾمب ًب٤م صم٤مًمةً٤م( :وشمِمٕمبٝم٤م) ،شمِمٕم٥م اْلٛمؿ ،يمةرة اْلٛمؿ سمٛمِم٤مهمؾ اًمدٟمٞم٤مً ،
ً
ُم٤م خي٤مًمٓمٝم٤م ُمـ إهقا واًمٗمتـ وُم٤م أؿمبف ذًمؽ.
أيْم٤م ٕضمؾ ذًمؽ سم٤مًمغ ذم آظمتّم٤مر ،ومجٕمف شم٘مريبً٤م ،وسم٤مًمغ ذم اظمتّم٤مره ْلذه إؾمب٤مب اًمةالصم٦م.
(سم٤مًمٖم٧م) ً
(سم٤مًمٖم٧م ذم اظمتّم٤مره) وهٙمذا ومٕمؾ -رمحف اهلل.
(ًمٞمسٝمؾ طمٗمٔمف) ومٝمق يريد ُمـ ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ أن َيتٝمد ذم طمٗمٔمفٟٕ :مف يمت٤مب وؾمط.
(واهللَ أؾم٠مل أن يٜمٗمع سمف) وهذا هق اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع :أن يتبع اًمٕمٚمؿ اًمٕمٛمؾ ،اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع أن يتبع اًمٕمٚمؿ اًمٕمٛمؾ.

أصول األحكام
ظم٤مًمّم٤م) :أي ص٤موم ًٞم٤م ُمـ اًمِمقائ٥م (ًمقضمٝمف -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،-وهق طمسبٜم٤م) :أي يم٤مومٞمٜمل٤م( ،وٟمٕملؿ
(وأن َيٕمٚمف
ً
اًمقيمٞمؾ) ٟمٕمؿ اًمٙم٤مذم -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤مممَ ﴿ -و َُمـ َيتَ ََق هيم ْهؾ َقم َغم اهللهِ َوم ُٝم َق َطم ْس ُب ُف﴾ ٟ ،مٕمؿ.
( )51

﴿و ُيٜمََز ُل َقم َٚمٞمْ ُٙمُؿ ُم َـ اًمسام ِ ُم٤م ًمٞمُ َٓمٝمر ُيمُؿ سمِ ِف﴾ َ ،و َىم َ٤ملَ ﴿ :وم َٚمؿ َ ِ
دمدُُ وا َُم٤م ً ﴾ ).
َىم َ٤مل اهللُ -شم َٕم َ٤مممَ :
ْ
َ
هَ َ ً
( )52

( )53

ىم٤مل -رمحف اهلل شمٕم٤ممم:
ِ
ِ
يض اهللهُ َقمٜمْ ُفَ -ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
ل٤مؤه
لقر َُم ُ
قل اهللهِ َص هغم اهللهُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم هٚم َؿِ -ذم ا ًْم َب ْح ِرُ « :ه َ
َ
لق اًم هٓم ُٝم ُ
(و َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َ -ر َ

ِْ
اخلَ ْٛم َس ُ٦م َو َص هح َح ُف ا ًْم ُب َخ ِ
احل ُّؾ َُم ْٞمتَتُ ُفش َ ،ر َوا ُه ْ
٤مر ُّي ).
( )55

()54

ىم٤مل -رمحف اهلل شمٕم٤ممم:
ِ
ِ
(و َقمـ َأ ِيب ؾم ِٕم ٍ
ٞمد ْ ِ
لقرَٓ ،
يض اهللهُ َقمٜمْ ُفَ -ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
َ ْ
قل اهللِ َ -ص هغم اهللُ َقم َٚم ْٞملف َو َؾمل هٚم َؿ« :اعمَْل٤م ُ َـم ُٝم ٌ
َ
اخلُ ْدْ ري َ -ر َ
( )56

محَدُُ .
ر ٌ ش َر َوا ُه اًمةهالَ َصم ُ٦م َ ،و َص هح َح ُف َأ ْ َ
ُيٜمََج ُس ُف َ ْ
( )57

( )58

) (51اًمٓمالق.3 :
) (52إٟمٗم٤مل.11 :
) (53اًمٜمس٤م .43 :
( )54صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم ُمسٜمده ( ،) 9199 ،8912 ،8735أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سمل٤مب اًمقولق سملام اًمبحلر ( ،)83اًمؽمُملذي :يمتل٤مب
أسمقاب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم ُم٤م اًمبحر أٟمف ـمٝمقر ( ،) 69ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسلـ صلحٞمح ،اًمٜمسل٤مئل :يمتل٤مب اًمٓمٝمل٤مرة ،سمل٤مب ُمل٤م اًمبحلر(،59
 ،)332اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب:اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٝم٤م ،سم٤مب اًمقوق سمام اًمبحر ( ،)3246 ،386ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح
( )55ىم٤مل اًمؽمُمذي ذم اًمٕمٚمؾ ( :)33ىم٤مل اًمبخ٤مري :طمدي٨م صحٞمح.
( ) 56ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٜم٤من سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ قمبٞمد سمـ إسمجر سمـ قمقف سمـ احل٤مرث سمـ اخلزرج ،أسمق ؾملٕمٞمد اخللدري ،اإلُمل٤مم اعمج٤مهلدُ ،مٗمتلل اعمديٜمل٦م.
واؾمؿ إسمجر :ظمدرة ،وىمٞمؾ :سمؾ ظمدرة هل أم إسمجر .اؾمتِمٝمد أسمقه ُم٤مًمؽ يقم أطمد ،وؿمٝمد أسمق ؾمٕمٞمد اخلٜمدق ،وسمٞمٕم٦م اًمرولقان .وطملدث قملـ
اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وم٠ميمةر وأـم٤مب ،وقمـ أيب سمٙمر ،وقمٛمر ،وـم٤مئٗم٦م ،ويم٤من أطمد اًمٗم٘مٝم٤م اعمجتٝمديـُ .م٤مت ؾمٜم٦م أرسملع وؾملبٕملم ..اٟمٔملر:
آؾمتٞمٕم٤مب (ص – 286 :شمرمج٦م  ،)915وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( – 451 /2شمرمج٦م .)2136
( )57صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 11818 ،11815 ،11257أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم سمئر سمْمل٤مقم٦م ( ،)66،67اًمؽمُملذي:
يمت٤مب أسمقاب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اعم٤م ٓ يٜمجسف ر ( ،)66ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ ،اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب اعمٞم٤مه ،سم٤مب ذيمر سمئر سمْم٤مقم٦م ( ،)326ىمل٤مل إًمبل٤ما
ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( )58ىم٤مل اعمزي ذم هتذي٥م اًمٙمامل (/83/19شمرمج٦م :) 3657ىم٤مل أسمق احلسـ اعمٞمٛمقا قمـ أمحد سمـ طمٜمبؾ :طمدي٨م سمئر سمْم٤مقم٦م صحٞمح.

أصول األحكام
ي٨م َأ ِيب ُأُم٤مُم َ٦م« :إِٓه ُم٤م َهم َٚم٥م َقم َغم ِر ِ
َزاد اسمـ ُم٤مضمف ُِ -مـ طم ِد ِ
ٞمػَ ،وإَ ْص ُؾ ِذم
يلح ِف َو َـم ْٕم ِٛم ِف َو ًَم ْقٟمِ ِفش َ ،و َؾمٜمََدُُ ُه َو ِٕم ٌ
َ
ْ َ
َ ْ ُ َ َ
َ
َ َ
( )59

َذًمِ َؽ ِ
مج٤م ُع.
اإل ْ َ

ِ
قل اهللِ َ -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم هٚم َؿَ -ىم َ٤مل« :إِ َذا َيمَ٤م َن اعمَْل٤م ُ ُىم هٚم َت ْ ِ
َي ِٛم ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُٝم َامَ -أ هن َر ُؾم َ
لؾ
َللمَ :مل ْ َ ْ
َو َقم ِـ ا ْسم ِـ ُقم َٛم َر َ -ر َ
اخلَ َب َ٨مش َر َوا ُه ْ
ْ
اخلَ ْٛم َس ُ٦م ).
( )61

لغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
ِ
لف َو َؾمل هٚم َؿَٓ« :
ل٤مل َر ُؾم ُ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -ىم َ٤ملَ :ىم َ
لقل اهللِ َ -ص ه
ْ
ىم٤مل -رمحف اهلل شمٕم٤مممَ :
(و َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َ -ر َ
ِ
ِ ِ
ِ
ُ٥مش َر َوا ُه ُُم ْس ِٚم ٌؿ َ ،و ًَم ُف َقم ِـ ا ْسم ِـ َقمبه ٍ
يض اهللُ َقمٜمْ ُٝم َامَ -أ هن اًمٜمههبِ هل َ -ص هغم اهللُ
َي ْٖمتََس ْؾ َأ َطمدُُ ُيم ُْؿ ِذم اعمَْ٤م اًمدهه ائ ِؿ َو ُه َق ُضمٜمُ ٌ
٤مس َ -ر َ
َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم هٚم َؿَ « -يمَ٤م َن َي ْٖمتَ َِس ُؾ سمِ َٗم ْْم ِؾ َُمٞمْ ُٛمق َٟم َ٦مش) .
( )61

( )62

ٟمٕمؿ ،ي٘مقل اعمّمٜمػ -رمحف اهلل( :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة) ،اًمٙمت٤مب يمام شم٘مدم ُمـ اًم َٙم ْت ِ
ْ٥م ،وهق اجلٛمع ،وؾمٛمل اًمٙمتل٤مب
يمت٤م ًسم٤مٟٕ :مف يْمؿ أسمقاسم٤م وومّمقٓ هم٤مًمبً٤م ،وُمٜمف اًمٙمتٞمب٦م :جلٛمٕمٝم٤م اًمرضم٤مل.
ث ،أو َظمب ٍ
اًمٓمٝم٤مرة ًمٖم٦م :اًمقو٤م ة ،وهل -ذ ًقم٤م :رومع ُم٤م يٛمٜمع اًمّمالة ُمـ طمدََ ٍ
٨م ،سم٤معم٤م أو اًمّمٕمٞمد قمٜمد قمدُمف.
َ
َ
واًمٓمٝم٤مرة شمٓمٚمؼ قمغم اًمٓمٝم٤مرة ُمـ اًمنمك ،يمام ىم٤مل -ؾمبح٤مٟمف﴿ :إِ هٟم َهلام اعمُْ ْ ِ
لس﴾  ،يملذًمؽ اًمٓمٝمل٤مرة ُملـ
نمل ُيمُق َن َٟم ََج ٌ
( )63

إىمقال اًمٗم٤مؾمدة واًمٗم٤مضمرة واًمٙمٚمامت اخلبٞمة٦م ،شمٓمٚمؼ اًمٓمٝم٤مرة ُمٜمٝم٤م واًمسالُم٦م ُمٜمٝم٤م ـمٝم٤مرة.
يمذًمؽ ُشمُٓمٚمؼ اًمٓمٝم٤مرة ُ-مٕمٜمك صم٤من -قمغم رومع احلدث إصٖمر وإيمؼم ،ويمذًمؽ شمٓمٚمؼ اًمٓمٝم٤مرة قمغم اًمٓمٝم٤مرة ُمـ
إقمٞم٤من اخلبٞمة٦م ُمـ اًمٜمج٤مؾم٤مت وٟمحقه٤م.

( ) 59وٕمٞمػ :أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب احلٞم٤مض ( ،)521ىم٤مل إًمب٤ما ذم وٕمٞمػ اسمـ ُم٤مضمف :وٕمٞمػ.
( )61صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)5855 ،4813أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م يٜمجس اعم٤م ( ،)63اًمؽمُملذي :يمتل٤مب أسملقاب اًمٓمٝمل٤مرة،
سم٤مب اعم٤م ٓ يٜمجسف ر ( ،) 67اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمتقىمٞم٧م ذم اعم٤م ( ،)52اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب ُم٘مدار اعم٤م اًملذي
ٓ يٜمجس ( ،)518 ،517ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( ) 61أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ آهمتس٤مل ذم اعم٤م اًمرايمد (.)283
( ) 62أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًم٘مدر اعمستح٥م ُمـ اعم٤م ذم همسؾ اجلٜم٤مسم٦م وهمسؾ اًمرضمؾ واعملرأة ذم إٟمل٤م واطملد ذم طم٤مًمل٦م واطملدة وهمسلؾ
أطمدمه٤م سمٗمْمؾ أظمر (.)323
) (63اًمتقسم٦م.28 :

أصول األحكام
ٞمض ُىم ْؾ ُه َق َأ ًذى َوم٤م ْقمتَ َِز ًُمقا اًمٜم َس٤م َ ِذم اعمَْ ِح ِ
َؽ َقم ِـ اعمَْ ِح ِ
وذم ىمقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :ي ْس َ٠م ًُمق َٟم َ
قه هـ َطمتههك َي ْٓم ُٝم ْر َن
ٞمض َوَٓ َشم ْ٘م َر ُسم ُ
َوم٢مِ َذا َشم َٓم هٝم ْر َن﴾ َ ،ي ْٓم ُٝم ْر َن ،اًمٓمٝم٤مرة إومم هل اًمٓمٝم٤مرة ُمـ اًمدم ،وهذه ُمـ إقمٞم٤من اًمٜمجس٦مَ ﴿ .وم٢مِ َذا َشم َٓم هٝم ْر َن﴾ هلذه
َي٥م اًم هتهقاسمِ َ ِ
ِ
٥م اعمُْ َت َٓمٝم ِري َـ﴾.
لم َو َُي ُّ
ارشمٗم٤مع احلدث إيمؼم وهق احلٞمض ،وهل ـمٝم٤مرة أظمرى﴿ ،إِ هن اهللهَ ُ ُّ ه
()64

قر َؿم ْٓم ُر ِ
يلام ِنش  :أي اًمقوق  ،شمرى أن إًمٗم٤مظ سمٛمٕمٜمك اًمٓمٝم٤مرة قمغم رومع احللدث إصلٖمر
اإل َ
وىمقًمف« :اًم ُّٓم ُٝم ُ
( )65

وإيمؼم ،وسمٛمٕمٜمك اًمٓمٝم٤مرة ُمـ إقمٞم٤من اًمٜمجس٦م ،اًمٜمج٤مؾم٤مت ،ويمذًمؽ اًمٓمٝم٤مرة ُمـ اًمنمك ،ويملذًمؽ ُملـ إىملقال
اًمٗم٤مضمرة واًمٗم٤مؾمدة.
ذط
(سم٤مب اعمٞم٤مه) ،اعمّمٜمٗمقن -رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمؿ -يبدؤون سمب٤مب اعمٞمل٤مه ذم أول يمتل٤مب اًمٓمٝمل٤مرةٕ :ن اًمٓمٝمل٤مرة ْ
ًمٚمّمالة ،ومٜم٤مؾم٥م أن يذيمروا طمٙمؿ اعم٤م اًمذي ٓ سمد ُمٜمف ًمٚمٓمٝم٤مرة ،صمؿ يذيمرون سمٕمد ذًمؽ إطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمقوق ،
وىمبؾ ذًمؽ يذيمرون أٟمٞم٦مٕ :ن اعم٤م ٓ سمد ًمف ُمـ آٟمٞم٦م.
ًمٙمـ ،عم٤مذا ىمدُمقا اًمٓمٝم٤مرة قمغم اًمّمالة؟ ٕا٤م ُمـ سم٤مب َشم ْ٘م ِد َُم ِ٦م اًمنمط قمغم اعمنموط ،وملال سملد أن شمٕملرف طمٙملؿ
اًمنمط ًمٚمٛمنموط وهق اًمّمالة ،وأول يذيمر ذم ذًمؽ هق اعم٤م .
صمؿ اعمّمٜمٗمقن -رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمؿ -اًمٗم٘مٝم٤م يذيمرون أول ُم٤م يذيمرون رسمع اًمٕمب٤مدات :عم٤مذا ىمدُمقه أوًٓ؟ ٕٟمف أهؿ ُم٤م
ُيٓمٚم٥م ُمـ اًمٕمبد ،سمؾ هق ُظم ِٚم َؼ ٕضمؾ هذاُ ،مع أن اعمّمٜمٗملم اعمت٘مدُملم -رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمؿ -يذيمرون أقمٔمؿ قمب٤مدة وهل
اًمتقطمٞمد واًمٕم٘مٞمدة ،يذيمرون أول ُم٤م يذيمرون ذم يمتبٝمؿ يمت٤مب اًمتقطمٞمدً ،مٙمـ ًمٕمٔمٛم٦م اًمتقطمٞمد وأمهٞمتف َضم َر ْت ـمري٘م٦م
اعمت٠مظمريـ ذم ضمٕمؾ يمت٥م اًمتقطمٞمد ذم ُمّمٜمٗم٤مت ُمست٘مٚم٦م ،صمؿ يذيمرون ذم يمت٥م اًمٗم٘مف أول ُم٤م يذيمرون سم٤مب اًمٕمب٤مدات:
ٕا٤م َشمتَ َٗم هر ُع قمغم اًمٗم٘مف إيمؼم وهق اًمتقطمٞمد ،اًمذي هق ذط ْلذه اًمٕمب٤مدات.
أيْم٤م سم٤مًمقوق ٕ :ن اًمقوق ـمٝم٤مرة فم٤مهر وسم٤مـمـ ،صمؿ
صمؿ سمٕمدُم٤م َيتَ َٓم هٝم ُر و ُي َٓمٝم ُر فم٤مهره سم٤مًمقوق  ،ويٓمٝمر سم٤مـمٜمف ً
ُم٤م يتبٕمف سمٕمد ذًمؽ ُمـ ذيمر وصالة :ذيمر اًمٕمٚمام أطمٙم٤مم اعمٕم٤مُمالتٟٕ :مف ُينمع طمٞمٜمام أدى طمؼ اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم-
ِ ُ :
ذ َع أن يسٕمك ومٞمام يٕمٞمٜمف قمغم أدا طم٘مقق اهلل -قمز وضمؾ -ذم يمس٥م اًمٕمٞمش ويمس٥م اًمرزق ،ومٞمٜمتنمل ذم إرض،
ويٓمٚم٥م اًمرزق ًمف وعمـ يٛمقٟمف.

) (64اًمب٘مرة.222 :
( ) 65أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب ومْمؾ اًمقوق (ُ )223مـ طمدي٨م أيب ُم٤مًمؽ إؿمٕمري.

أصول األحكام
صمؿ سمٕمد ذًمؽ ذيمروا رسمع اًمٜمٙم٤محٟٕ :مف سمٕمدُم٤م ـمٕمؿ ،وذب ،وسمٚملغ ويملؼم ،شم٤مىمل٧م ٟمٗمسلف ًمٚمٜمٙمل٤مح ،ومٜم٤مؾمل٥م أن
َيذيمروا أطمٙم٤مم اًمٜمٙم٤مح.
أيْم٤مٕ :ن اعمٕم٤مُمالت شمتٕمٚمؼ سم٤مًمٙمس٥م ،وُم٤م َيّمؾ هب٤م ُمـ ـمٕم٤مم وذاب ،وهذا طم٤مضمتف
وذيمروا اعمٕم٤مُمالت ىمبؾ ً
ًمٚمّمٖمػم واًمٙمبػم ،أُم٤م اًمٜمٙم٤مح :وم٤محل٤مضم٦م ومٞمف ًمٚمب٤مًمغ ،سمٕمدُم٤م يتقق ًمٚمٜمٙم٤مح ،ومٜم٤مؾم٥م أن يذيمروا رسمع اًمٕمب٤مدات ،صمؿ ذيمروا
سمٕمد ذًمؽ رسمع اجلٜم٤مي٤متٟٕ ،مف سمٕمدُم٤م ـمٕمؿ وذب ،وطمّمؾ اعمٜم٤ميمحٟ ،م٤مؾم٥م اًمقاضم٥م أن َيِمٙمر اهلل -قملز وضملؾ،-
ًمٙمـ ىمد يٗمجر ،ىمد َيرم ،ىمد ي٘مع ذم سمٕمض احلدود اعمحرُم٦م ُمـ اقمتدا ٍ  ،ومٜم٤مؾم٥م ذيمر ُم٤م يتٕمٚمؼ سمرسمع اجلٜم٤مي٤مت.
صمؿ هٜم٤مًمؽ شم٘مديؿ وشم٠مظمػم ًمبٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعمس٤مئؾُ ،مٜمٝمؿ ُمـ ي٘مدم ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ي١مظمرً ،مٙمـ هلذا هلق
اًمٖم٤مًم٥م ذم سم٤مب اًمت٘مسٞمؿ.
(سم٤مب اعمٞم٤مه) ،ذيمر اعمّمٜمػ -رمحف اهلل -سم٤مب اعمٞم٤مه -يمام شم٘مدمٟٕ :-مف ٓ سمد أن ٟمٕمرف طمٙمؿ اعمٞم٤مهٕ :ن اًمٓمٝم٤مرة ٓ
سمد أن شمٙمقن سم٤معم٤م إذا يم٤من ُمقضمق ًدا.
اًمس َام ِ َُم٤م ً ًم ُٞم َٓمٝم َر ُيمُؿ سمِ ِف﴾  ،هذه -قمغم اعمِملٝمقر
ذيمر اعمّمٜمػ -رمحف اهلل -ىمقًمف -شمٕم٤مممَ :
﴿و ُيٜمََز ُل َقم َٚم ْٞم ُٙمُؿ ُم َـ ه
( )66

قمٜمد اعمٗمنيـٟ -مزًم٧م يقم سمدر قمغم اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -وقمغم أصح٤مسمف ،طمٞمٜمام ضم٤مؤوا إمم ُمٙم٤من ذي رُمؾ
ِ
اًمِمٞم َٓم ِ
ِ
ِ
٤من
٥م َقمٜم ُٙم ُْؿ ِر ْضم َز ه ْ
اًمس َام َُم٤م ً ًم ُٞم َٓمٝم َر ُيمُؿ سمِف َو ُي ْذه َ
ومٜمزل اعمٓمر ،ومٙم٤من ومٞمف ـمٝم٤مرة ًمٔمقاهرهؿَ :
﴿و ُيٜمََز ُل َقم َٚم ْٞم ُٙمُؿ ُم َـ ه
َوًمِ َ ْػمسمِ َط َقم َغم ُىم ُٚمقسمِ ُٙم ُْؿ َو ُيةَب َ٧م سمِ ِف إَ ْىمدََ ا َم﴾.
ومٙم٤من ؾمب ًب٤م ًمٓمٝم٤مرة اًمٔم٤مهر هبذا اعم٤م  ،وـمٝم٤مرة اًمب٤مـمـ سم٠مصمر اًمقوق  ،إلزاًمل٦م احللدث إيملؼم ،وإزاًمل٦م احللدث
﴿و ُيةَب َ٧م سمِ ِف إَ ْىمدََ ا َم﴾ ،ومٙمل٤من ومٞملف
إصٖمر ،ومٜمزل اعمٓمر ومسٙمٜم٧م إرض و َشم َٚم هبدََ اًمرُمؾ ،ومةبت٧م أىمداُمٝمؿ ،وًمذا ىم٤ملَ :
صمب٤مت اًمب٤مـمـ سم٢مذه٤مب رضمس اًمِمٞمٓم٤من ،ووؾمقؾم٦م اًمِمٞمٓم٤من وشمسقيٚمف ،وشمةبٞم٧م إىمدام قمغم شمٚمؽ إرض طمٞمٜمام ٟمزل
أيْم٤م صمبت٧م أىمداُمٝمؿ سمةب٤مت ىمٚمقهبؿ.
قمٚمٞمٝم٤م اعمٓمر ،ومةبت٧م أىمداُمٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م ،ويمذًمؽ ً
اًمس َام ِ َُم٤م ً ًمٞمُ َٓمٝم َر ُيمُؿ سمِ ِف﴾ إؿم٤مرة ُمـ اعمّمٜمػ -رمحف اهلل -إمم أن اعم٤م هلق اعمٓمٝملر
وذم ىمقًمفُ ﴿ :يٜمََز ُل َقم َٚمٞمْ ُٙمُؿ ُم َـ ه
إول ذم إزاًم٦م إظمب٤مث ،ورومع إطمداث.

) (66إٟمٗم٤مل.11 :

أصول األحكام
وىمقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :وم َٚمؿ َ ِ
أيْم٤م ذم آيتلم ُمـ يمت٤مب اهلل -قمز وضمؾ -سمٞم٤م ُن أن اعم٤م هق اًمذي ُيتٓمٝمر سمف،
دمدُُ وا َُم٤م ً ﴾ ً ،
ْ
( )67

وهق اًمذي شمرومع سمف إطمداث ،وأن ُمـ يم٤من واضمدًً ا ًمٚمام ٓ َيقز ًمف أن يٜمت٘مؾ إمم ر هملػمه ،ومجٕملؾ وضملقد اعمل٤م
ذ ًـم٤م ،أو قمدم اعم٤م ذ ًـم٤م ذم اًمتٞمٛمؿ ﴿ َوم َٚمؿ َ ِ
دمدُُ وا َُم٤م ً َوم َت َٞم هٛم ُٛمقا﴾ .
ْ
( )68

ىم٤مل -رمحف اهلل شمٕم٤ممم:
ِ
ِ
يض اهللهُ َقمٜمْ ُفَ -ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
ل٤مؤه
لقر َُم ُ
قل اهللهِ َص هغم اهللهُ َقم َٚمٞمْف َو َؾم هٚم َؿِ -ذم ا ًْمبَ ْح ِرُ « :ه َ
َ
لق اًم هٓم ُٝم ُ
(و َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َ -ر َ

ِْ
اخلَ ْٛم َس ُ٦م َو َص هح َح ُف ا ًْمبُ َخ ِ
احل ُّؾ َُمٞمْتَتُ ُفش َ ،ر َوا ُه ْ
٤مر ُّي ).
( )69

( )70

أسمق هريرة هق قمبد اًمرمحـ سمـ صخر قمغم اعمِمٝمقر ،وىمٞمؾ :قمبد اهلل سمـ قمٛمرو ،وهق اًمدود -ريض اهلل قمٜملف،-
ِ
يمةػما -ريض اهلل قمٜمف.
٥م اًمٜمبل ً
وصح َ
أؾمٚمؿ ذم اًمٕم٤مم اًمس٤مسمع ًمٚمٝمجرةَ ،
ٟمحقا ُمـ أرسمع ؾمٜملم ،وُمع ذًمؽ طمٗمظ ً
قمٚمام ً
ُؾمٛمل سم٠ميب هريرة قمغم اعمِمٝمقر :ىمٞمؾ :إن اًمذي ؾمامه اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمً ،-مٙمـ هذا مل يةب٧م ،وىمٞمؾ:
ٞم٧م سمِ َ٠م ِيب ُه َر ْي َر َةَ؟ َىم َ٤مل:
إن اًمذي ؾمامه سمذًمؽ أهٚمف :عمَِ٤م روى اًمؽمُمذي ُمـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ راومع ،أٟمف ىم٤مل ًمفِ « :مل َ ُؾمٛم َ
َأَٓ َهت٤مسمٜمِل؟! َىم َ٤مل :واهللِ إِا َٕ َه٤مسم َؽَ ،ىم َ٤ملُ :يمٜمْ ُْ٧م َأر َقمك َهمٜمََام َٕ ْه ِكم ،وُم ِٕم ِ
ل٧م إِ ًَمل ْٞم ِٝم ْؿ ِقم َِمل٤م ً :
ْل٧م إِ َذا ِضمئْ ُ
لر ٌةٌَ ،وم ُٙمٜمْ ُ
ُ
َ
َ ُ
لل ه ه
َ َ َ
ً
ْ
ٞم٧م سمِ َ٠م ِيب ُه َر ْي َر َةش .
َو َو ْٕمتُ َٝم٤م ِذم َؿم َج َر ٍةَ ،وم٢مِ َذا َأ ْص َب ْح ُ٧مَ :أ َظم ْذ ُ َهت٤مش -يٕمٜمل هذه هرة يستّمحبٝم٤م ُمٕمفَ « -وم ُسٛم ُ
( )71

هذا احلدي٨م ًمف ؾمب٥م ،وهق أاؿ ىم٤مًمقا ًمٚمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم :إٟم٤م ٟمريم٥م اًمبحر وٟمحٛمؾ ُمٕمٜم٤م اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ
اعم٤م  ،وم٢مذا شمقو٠مٟم٤م سمف قمٓمِمٜم٤م ،أومٜمتقو٠م سمام اًمبحر؟ وم٘م٤مل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم« :هق اًمٓمٝمقر ُم٤مؤه احلؾ ُمٞمتتفش .
( )72

) (67اًمٜمس٤م .43 :
) (68اعم٤مئدة.6 :
( )69صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم ُمسٜمده ( ،) 9199 ،8912 ،8735أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سمل٤مب اًمقولق سملام اًمبحلر ( ،)83اًمؽمُملذي :يمتل٤مب
أسمقاب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم ُم٤م اًمبحر أٟمف ـمٝمقر ( ،) 69ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسلـ صلحٞمح ،اًمٜمسل٤مئل :يمتل٤مب اًمٓمٝمل٤مرة ،سمل٤مب ُمل٤م اًمبحلر(،59
 ،) 332اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب:اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٝم٤م ،سم٤مب اًمقوق سمام اًمبحر ( ،)3246 ،386ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح
( )71ىم٤مل اًمؽمُمذي ذم اًمٕمٚمؾ ( :)33ىم٤مل اًمبخ٤مري :طمدي٨م صحٞمح.
( ) 71طمسـ :أظمرضمف اًمؽمُمذي :يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م ،سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ( ) 3841سمٜمحقه ،ىمل٤مل :طمسلـ همريل٥م ،ىمل٤مل إًمبل٤ما :طمسلـ
اإلؾمٜم٤مد.
( )72ؾمبؼ خترَيف طم٤مؿمٞم٦م (.)41

أصول األحكام
وهذا احلدي٨م ذيمره اعمّمٜمػ -رمحف اهلل -ضمقاسم٤م ًمٚمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،-ومٝمؿ ىم٤مًمقا :إٟمل٤م ٟمريمل٥م اًمبحلر:
َدًٓم٦م قمغم أٟمف ٓ سم٠مس ُمـ ريمقب اًمبحر .وٟمحٛمؾ ُمٕمٜم٤م اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اعم٤م  :دًٓم٦م قمغم ُمنملوقمٞم٦م محلؾ اعمل٤م واًملزاد ذم
اًمسٗمر :ظمال ًوم٤م عمـ همال ُمـ اًمّمقومٞم٦م وأُمة٤مْلؿ ،ممـ يزقمؿ أٟمف ٓ ََيٛمؾ ذًمؽ اقمتام ًدا قمغم ِرزق ي٠مشمٞمف ،واًمّمح٤مسم٦م -ريض
اهلل قمٜمٝمؿ -وهؿ أومْمؾ اًمٜم٤مس يم٤مٟمقا َيٛمٚمقن ُمٕمٝمؿ اًمٓمٕم٤مم واًمنماب.
ىمقْلؿٟ :محٛمؾ ُمٕمٜم٤م اًم٘مٚمٞمؾ يدل قمغم أٟمف ٓ يٚمزم عمـ أراد اًمسٗمر أن َيٛمؾ ُمٕمف اعم٤م اًمٙمةػم ًمقوقئف ،سمؾ َيٛمؾ ُمل٤م
يٙمٗمٞمف ًمٓمٕم٤مُمف وذاسمف ،وم٢من أُمٙمٜمف يتقو٠م ومال سم٠مس ،وإن مل َيد ُم٤م ًمٚمقوق وم٢مٟمف يتٞمٛمؿً :م٘مقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :وم َٚمؿ َ ِ
دمدُُ وا
ْ
ً
َُم٤م ً ﴾ .
( )73

حل َّم َؾ اعم٘مّمقد
وم٢من شمقو٠مٟم٤م سمف قمٓمِمٜم٤م ،أومٜمتقو٠م سمام اًمبحر؟ اًمرؾمقل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمً ،-مق ىم٤ملٟ :مٕمؿَ َ :
ذم اجلقاب ْلؿً ،مٙمـ هق -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ضم٤م سمجٛمٚم٦م ُمست٘مٚم٦م قمـ اجلقاب :وْلذا اعمّملٜمػ -رمحلف اهلل-
ذيمره ُمست٘مالّ قمـ اًمسب٥م ،وٟمحـ ٟم٘مرؤه« :هق اًمٓمٝمقر ُم٤مؤه احلؾ ُمٞمتتفش ،وهق ٓ َيت٤مج إمم ذيمر اًمسب٥مٓ :ؾمت٘مالًمف
سمٜمٗمسف ،وهذا -يمام شم٘مدم -ضم٤م هبذه اجلٛمٚم٦م ُمـ اعمبتدأ واخلؼم« ،هق اًمٓمٝمقرش ُمبتدأ ،واًمٓمٝمقر ُمبتدأ صم٤من ،أو هق ظمؼم،
و«ُم٤مؤهش هذا هق ظمؼم اعمبتدأ اًمة٤ما ،واعمبتدأ اًمة٤ما وظمؼمه ظمؼم اعمبتدأ إول.
«هق اًمٓمٝمقر ُم٤مؤهش :يٕمٜمل أن ُم٤م اًمبحر ـمٝمقر ،عمَِ ْـ أؿمبف طم٤مًمٙمؿ ،وعمـ مل يِمبف طم٤مًمٙمؿ ،وًمق ىم٤ملٟ :مٕملؿ -قمٚمٞملف
اًمّمالة واًمسالمًَ :-متَ ََق هه َؿ أٟمف ٓ يتقو٠م ُمـ ُم٤م اًمبحر إٓ إذا َىم هؾ اعم٤م  ،وإن يم٤من ُمٕمٙمؿ ُم٤م يمةػم :ومال شمتقو١موا سملام
اًمبحرٕ :اؿ ىم٤مًمقاٟ :محٛمؾ ُمٕمٜم٤م اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اعم٤م .
أيْم٤م ًمق ىم٤ملٟ :مٕمؿ -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمٕ :-وهؿ اظمتّم٤مصف سمح٤مل اًمقوق  ،احلدث إصٖمر دون احلدث
ً
إيمؼم ،ودون إزاًم٦م إظمب٤مث واًمٜمج٤مؾم٤مت ،ومج٤م سمجقاب قم٤مم« :هق اًمٓمٝمقر ُم٤مؤهش :يٕمٜمل ذم يمؾ طم٤مل ،وًملق يمل٤من
َي ِز ُئُؽ،
ُمٕمؽ ُم٤م يمةػم ،وأٟم٧م قمغم اًمبحر ،أو ىمري٥م ُمـ اًمبحر ،أو رايم٥م ًمٚمبحر :وم٢مٟمؽ ًمق شمقو٠مت سمام اًمبحر :وم٢مٟمف ُ ْ
وهذا هق ىمقل مج٤مهػم أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وُمٜمٝمؿ َُم ْـ ََيٙمٞمف سمال ظمالف ،وهذا هق ٟمص احلدي٨م.
ور ِوي قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص  ،وقمبد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمؿ .
ُ
()74

) (73اًمٜمس٤م .43 :
( )74أظمرضمف أسمق قمبٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم (.)222

( )75

أصول األحكام
ُروي قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص وقمبد اهلل سمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمٝمام -سم٢مؾمٜم٤مديـ ٓ سم٠مس هبام قمٜمد اسمـ أيب
ؿمٞمب٦م أاام -ريض اهلل قمٜمٝمامَ ٓ -يري٤من أن ُم٤م اًمبحر ُي َٓمٝم ُر ً ،مٙمـ هذا ُمرضمقح ،ومه٤م يم٠ماام مل شملبٚمٖمٝمام اًمسلٜم٦م -
( )77

( )76

ريض اهلل قمٜمٝمؿ -سمذًمؽ ،إن صمب٧م أاام اؾمت٘مرا قمغم ذًمؽ ،وْلذا يم٤من هذا هق اًمّمقاب ،وهق ىمقل مج٤مهػم أهؾ اًمٕمٚمؿ.
«هق اًمٓمٝمقر ُم٤مؤهش ،وهذا احلدي٨م طمدي٨م صحٞمح يمام صححف اًمبخ٤مري  ،وهق ُمـ رواي٦م ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٚمٛم٦م ،
( )78

( )79

أيْم٤م صم٘م٦م ،وهق ًمٞمس ًمف إٓ
قمـ اعمٖمػمة سمـ أيب ُسم ْر َد َة  ،قمـ أيب هريرة  ،وؾمٕمٞمد سمـ ؾمٚمٛم٦م صم٘م٦م ،واعمٖمػمة سمـ أيب سمردة ً
( )81

( )81

هذا اخلؼم -ريض اهلل قمٜمف -وهق صم٘م٦م ،وجم٤مهد -رمحف اهلل ،-و ُأقمؾ اخلؼم سمٕمٚمؾ يمٚمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م ،واًمّمقاب صمبقشمف.
( )82

( )75أظمرضمف أسمق قمبٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم (.)223
( ) 76قمبد اهلل سمـ حمٛمد أسمق سمٙمر اًمٕمبز ،اًمٙمقذم ،اإلُم٤مم ،اًمٕمٚمؿ ،ؾمٞمد احلٗم٤مظ ،وص٤مطم٥م اًمٙمت٥م اًمٙمب٤مر ،وهق ُمـ أىمران :أمحد سملـ طمٜمبلؾ ،وإؾملح٤مق
سمـ راهقيف ،وقمكم سمـ اعمديٜمل ذم اًمسـ و اعمقًمد واحلٗمظ ،وَيٞمك سمـ ُمٕملم أؾمـ ُمٜمٝمؿ سمسٜمقات .ـمٚم٥م أسمق سمٙمر اًمٕمٚمؿ وهق صبل ،وأيمؼم ؿمٞمخ ًملف هلق
ذيؽ سمـ قمبد اهلل اًم٘م٤ميض .ىم٤مل أسمق زرقم٦مُ :م٤م رأي٧م أطمٗمظ ُمٜمف .وًمد ؾمٜم٦م سمس وؾمتلم وُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م سمس وصمالصمللم وُمئتللمُ .ملـ ُم١مًمٗم٤مشملف:
اإليامن ،واعمّمٜمػ اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( /122 /11شمرمج٦م  ،)44وؿمذرات اًمذه٥م (.)165 /3
( )77أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم اعمّمٜمػ ( )1414 ،1413قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر ،وقمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص.
( )78صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 15112اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب اًمْمق سمام اًمبحر ( ،)388ىم٤مل إًمبل٤ما ذم صلحٞمح اسملـ
ُم٤مضمف :طمسـ صحٞمح.
( ) 79ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٚمٛم٦م اعمخزوُمل ُمـ آل اسمـ إزرق .ىم٤مل اًمٜمس٤مئل :صم٘م٦م .وذيمره اسملـ طمبل٤من ذم يمتل٤مب اًمة٘مل٤مت .اٟمٔملر :هتلذي٥م اًمٙملامل (481 /11
/شمرمج٦م .)2289
( ) 81اعمٖمػمة سمـ أيب سمردة ،وي٘م٤مل :اعمٖمػمة سمـ قمبد اهلل سمـ أيب سمردةُ ،مـ سمٜمل قمبد اًمدار ،طمج٤مزي ،وي٘م٤مل :قمبد اهلل سمـ اعمٖمػمة سملـ أيب سملردة اًمٙمٜمل٤ما .ىمل٤مل
اًمٜمس٤مئل :صم٘م٦م .وذيمره اسمـ طمب٤من ذم يمت٤مب اًمة٘م٤مت .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل (/ 352 /28شمرمج٦م .)6123
( )81صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 9199 ،8735أسمق داود :يمتل٤مب اًمٓمٝمل٤مرة ،سمل٤مب اًمقولق سملام اًمبحلر ( ،)83اًمؽمُملذي :يمتل٤مب أسملقاب
اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم ُم٤م اًمبحر أٟمف ـمٝمقر ( ،) 69ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ صحٞمح ،اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُمل٤م اًمبحلر( ،)332 ،59اسملـ
ُم٤مضمف :يمت٤مب:اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٝم٤م ،سم٤مب اًمقوق سمام اًمبحر (ُ ،) 3246 ،386مـ ـمريؼ ؾمٕمٞمد سمف ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح
()82جم٤مهد سمـ ضمؼم ،أسمق احلج٤مج اعمٙم ل ،إؾمقدُ ،مقمم اًمس٤مئ٥م سمـ أيب اًمس٤مئ٥م اعمخزوُمل ،اإلُم٤مم ،ؿمٞمخ اًم٘مرا واعمٗمنليـ .روى قملـ :اسملـ قمبل٤مس
وم٠ميمةر وأـم٤مب ،وقمٜمف أظمذ اًم٘مرآن ،واًمتٗمسػم ،واًمٗم٘مف .يم٤من ي٘مقل :ي٘مقل" :قمرو٧م اًم٘مرآن صمالث قمرو٤مت قمغم اسمـ قمبل٤مس ،أىمٗملف قمٜملد يملؾ آيل٦م،
أؾم٠مًمف :ومٞمؿ ٟمزًم٧م؟ ويمٞمػ يم٤مٟم٧م؟" .ويم٤من ُمـ أقمٚمؿ اًمت٤مسمٕملم سم٤مًمتٗمسػم .شمقذم ؾمٜم٦م صمالث وُمئ٦م وىمد ٟمٞمػ قمغم اًمةامٟملم .اٟمٔملر :ؾملػم أقملالم اًمٜملبال
( 449 /4شمرمج٦م  )175وُمٕمروم٦م اًم٘مرا اًمٙمب٤مر (ص 66 :شمرمج٦م .)23

أصول األحكام
صمؿ ىمد رواه أمحد واسمـ ُم٤مضمف ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر سم٢مؾمٜم٤مد طمسـ  ،وضم٤م ُمـ ـمريؼ آظمر ُمـ روايل٦م ُمسلٚمؿ سملـ
( )83

( )84

خمٌم قمـ اسمـ اًمٗمراد قمـ أسمٞمف قمـ أيب هريرة وهذا ومٞمف وٕمػ ً ،مٙمٜمف طمسـ ًمٖمػمه سمِم٤مهدََ ْيف ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر
( )85

( )86

( )87

وُمـ طمدي٨م أيب هريرة ،وًمف ؿمقاهدُُ أظمر ،وم٤محلدي٨م ٟمٗمسف صحٞمح ،وؿمقاهده سمٕمْمٝم٤م طمسـ ،وسمٕمْملٝم٤م ُملـ سمل٤مب
احلسـ ًمٖمػمه.
«هق اًمٓمٝمقر ُم٤مؤهش ،اًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -عم٤مذا ؾم٠مًمقا؟ ٕٟمف عمَه٤م يم٤من ُم٤م اًمبحر ُِم ْٚم ًح٤م ؿمديد اعمٚمقطم٦م :وىمع
قمٜمدهؿ ر ُمـ اًمؽمدد ،هؾ هق طمٙمٛمف طمٙمؿ ؾم٤مئر اعمٞم٤مه ،أو ًمف طمٙمؿ ُمست٘مؾ؟ ومٚمٝملذا ؾمل٠مًمقا -ريض اهلل قملٜمٝمؿ،-
ومبلم ْلؿ -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -أن ُم٤م اًمبحر ـمٝمقر ،وأٟمف راومع ًمألطمداث ،وهبذا ٟمستدل أ ّن مجٞمع اعمٞم٤مه اًمتل قمغم
وضمف إرض ُمٓمٝمرة ُمٝمام شمٖمػمت ،وًمق شمٖمػمت سم٤معمٚمح ،وًمق شمٖمػمت سم٤مٕوراق ،وًمق شمٖمػمت ُمةالً سمٌم ُمـ إصلب٤مغ
أو اًمقرق ،هذا هق اًمّمقاب ذم هذه اعمس٠مًم٦م ،وهٜم٤مًمؽ أىمقال جلامهػم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعمس٠مًم٦م وشم٘مٞمٞملدات وذوط
ًمٞمس قمٚمٞمٝم٤م أصم٤مرة ُمـ قمٚمؿ.

( ) 83ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ طمرام سمـ يمٕم٥م سمـ همٜمؿ سمـ يمٕم٥م سملـ ؾملٚمٛم٦م ،أسملق قمبلد اهلل ،وأسملق قمبلد اًملرمحـ إٟمّمل٤مري،
اخلزرضمل ،اًمسٚمٛمل ،اعمدا ،اًمٗم٘مٞمف اإلُم٤مم اًمٙمبػم ،اعمجتٝمد ،احل٤مومظ ،ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .ويم٤من ُمٗمتل اعمديٜم٦م ذم زُم٤مٟمف .ؿمٝمد
ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘مب٦م ُمع واًمده ،وأـم٤مع أسم٤مه يقم أطمد ،وىمٕمد ٕضمؾ أظمقاشمف ،صمؿ ؿمٝمد اخلٜمدق وسمٞمٕم٦م اًمِمجرة ،وىمد ورد أٟمف ؿمٝمد سمدرا .ؿم٤مخ ،وذه٥م سمٍمله،
وىم٤مرب اًمتسٕملم .شمقذم سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م أرسمع وشمسٕملم ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م ؾمبع وشمسٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص/ 114 :شمرمجل٦م  ،)296وأؾملد اًمٖم٤مسمل٦م (/1
/492شمرمج٦م .)647
( )84ىم٤مل اًمؽمُمذي ذم اًمٕمٚمؾ ( )33ىم٤مل اًمبخ٤مري :طمدي٨م صحٞمح.
(ُ ) 85مسٚمؿ سمـ خمٌم اعمدجلل أسمق ُمٕم٤موي٦م اعمٍمي روى قمـ اسمـ اًمٗمراد .روى قمٜمف سمٙمر سمـ ؾمقادة اجلذاُمل .ذيمره اسمـ طمب٤من ذم يمت٤مب اًمة٘م٤مت .اٟمٔمر:
هتذي٥م اًمٙمامل (/ 539 /27شمرمج٦م .)5943
( ) 86اسمـ اًمٗمراد :وىمٞمؾ :اًمٗمراد ،ي٘م٤مل :ومراس ،وهق ُمـ سمٜمل ومراس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ يمٜم٤مٟم٦م طمديةف قمٜمد أهؾ ُمٍمً .مف صحب٦م .روى قمـ اًمٜمبلل -صلغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -طمدي٨م "هق اًمٓمٝمقر ُمل٤مؤه احللؾ ُمٞمتتلف" .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص – 613 :شمرمجل٦م  ،)2187واإلصل٤مسم٦م ( – 361 /5شمرمجل٦م
.)6975
( ) 87صحٞمح ًمٖمػمه :أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب اًمقوق سمام اًمبحر (ُ )378مـ ـمريؼ ُمسٚمؿ سمـ خمٌم قمـ اًمٗمراد سمف دون ذيمر
أسمٞمف ،وأيب هريرة ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح اسمـ ُم٤مضمف :صحٞمح ًمٖمػمه.
وذيمره اسمـ قمبد اًمؼم ذم آؾمتٞمٕم٤مب ذم شمرمج٦م اًمٗمراد ( ) 392/1قمـ ُمسٚمؿ قمـ اًمٗمراد قمـ أسمٞمف سمف دون ذيمر أيب هريرة.

أصول األحكام
وُمٜمٝمؿ ُمـ ومرق سملم ُم٤م َي ُِم ُّؼ آطمؽماز ُمٜمف ،وُم٤م ٓ يِمؼ آطمؽماز ُمٜمفُ ،مةؾ ُم٤م إذا يم٤من سمِ ْر َيم ً٦م ومقىمٝم٤م ؿمجر قمٜمل٥م
ويتس٤مىمط ُمٜمٝم٤م اًمقرق ،وٓ طمٞمٚم٦م ذم دومٕمف ،ىم٤مًمقا :إٟمف ـم٤مهر ُمٓمٝمر ،وإن يم٤من ذم ُمٙم٤من أُمٙمـ آطمؽماز ُمٜملف ،وضمئل٧م
َػم ،ي٘مقًمقن :إٟمف ـم٤مهر وًمٞمس سمِ ُٛم َٓمٝم ٍر ،ويمذًمؽ ىم٤مًمقاً :مق ووٕم٧م ومٞمف ُمٚمح٤م صٜم٤مقمٞم٤م ًمٞمس
أٟم٧م ووٕم٧م ومٞمف ورىم٤م و َشم َٖم ه َ
ُمٕمدٟمٞم٤م ،وووٕمتف ومٞمف وم٢مٟمف يٙمقن ـم٤مهر وًمٞمس ُمٓمٝمر ،وًمق يم٤من ُمـ ُم٤م اًمبحر اًمذي هق أؿمد اعمٞم٤مه ُمٚمقطم٦م ومٝمق ـم٤مهر
ُمٓمٝمر ،وهذه أىمقال وٕمٞمٗم٦م :إذ هذا ُم٤م ُم٤مًمح ،وهذا ُم٤م ُم٤مًمح ،وٓ ومرق سمٞمٜمٝمام ذم اًمٚمٖم٦م ،إٟمام اًمٗملرق سمٞملٜمٝمام ذم سمل٤مب
اًم٘مٞم٤مس ،أ ُّم٤م ذم اًمٚمٖم٦م :ومال ومرق سمٞمٜمٝمام يمام ي٘مقل شم٘مل اًمديـ -رمحف اهلل ،-وْلذا طمٞمٜمام ي٘مقًمقن :إٟمف إذا يم٤من ُم٤م اًمبحر،
ُم٤م اًمبحر هق ُم٤مًمح سم٠مصٚمف :وم٢مٟمف ُمٓمٝمر ،وهمػمه مم٤م ُيقوع ومٞمف ُمٚمح ،وم٢مٟمف يٙمقن ـم٤مهرا وًمٞمس ُُمٓمٝمرا .ويمذًمؽ ُم٤م شم٘مدم
ُمـ إىمقال ،وْلذا يم٤من اًمّمقاب ىمقل إطمٜم٤مف ذم هذا ظمال ًوم٤م ًمٚمجٛمٝمقر.
ؿم٤مهل ،وشمٖمػم ًمقٟمف :وم٢من إصؾ ـمٝم٤مرشمف ،وصمب٧م ذم اًمّمحٞمحلم أٟملف -قمٚمٞملف
وُمـ ذًمؽً :مق وىمع ومٞمف ُمةالً ورق
ّ
اًمّمالة واًمسالم -ىم٤مل ذم اًمذي ُم٤مت« :ا ْهم ِْس ُٚمق ُه سمِ َام ٍ َو ِؾمدْْ ٍرش طمدي٨م اسمـ قمب٤مس  ،وذم اسمٜمتلف طملدي٨م أم قمٓمٞمل٦م
ىم٤مل« :ا ْهم ِْس ْٚمٜمَ َٝم٤م سمِ َام ٍ َو ِؾمدْْ ٍرش  ،وقمٜمد اًمٜمس٤مئل سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -اهمتسؾ ُمـ ىمّمٕم٦م أو ضمٗمٜم٦م
( )88

( )91

( )89

( )91

ومٞمٝم٤م أصمر قمجلم ،ويمؾ هذه شمتٖمػم ،وهؿ قمٜمدهؿ اًمسدر إذا وىمع ذم اعم٤م و َهم هَػم ـمٕمٛمف يٙملقن ـمل٤مهرا وًملٞمس سمٛمٓمٝملر،
واًمٜمبل ىم٤مل« :اهمسٚمقه سمام وؾمدرش ،وهذا ُم٤م ذم قمب٤مدة ذم همسؾ اعمٞم٧م ،وهذه يمٚمٝم٤م أدًم٦م سَي٦م ذم هذا اًمب٤مب.
وقمغم هذا ٟم٘مقل :وًمق شمٖمػم ًمقٟمف أو ـمٕمٛمف ،أو رَيف :يٕمٜمل ًمق يم٤من ًمقٟمف ُمةالً ظمالف ًمقن اعم٤م  ،وـمٕمٛملف ظملالف
ـمٕمؿ اعم٤م  ،ورَيف :وم٢مٟمف ـم٤مهر ُمٓمٝمر ،سمؾ يم٤من اًمّمح٤مسم٦م َيٛمٚمقن ُمٕمٝمؿ إؾم٘مٞم٦م ُمـ َأ َد ٍم ،ويتقو١مون ُمٜمٝم٤م ،وُمٕمٚملقم

(ُ ) 88متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب اًمٙمٗمـ ذم صمقسملم (ُ ،)1851-1849 ،1267 -1265مسٚمؿ :يمت٤مب احل٩م ،سمل٤مب ُمل٤م يٗمٕملؾ
سم٤معمحرم إذا ُم٤مت (.)1216
(ٟ ) 89مسٞمب٦م سمٜم٧م احل٤مرث ،وىمٞمؾٟ :مسٞمب٦م سمٜم٧م يمٕم٥م ،أم قمٓمٞم٦م إٟمّم٤مري٦مُ .مـ وم٘مٝم٤م اًمّمح٤مسم٦مْ ،ل٤م قمدة أطم٤مدي٨م ،وهل اًمتل همسٚم٧م سمٜم٧م اًمٜمبل -صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -زيٜم٥م .وهل اًم٘م٤مئٚم٦م" :اٞمٜم٤م قمـ اشمب٤مع اجلٜم٤مزة ،ومل يٕمزم قمٚمٞمٜم٤م" .وممـ طملدث قمٜمٝمل٤م :حمٛملد سملـ ؾملػميـ ،وأظمتلف :طمٗمّمل٦م سمٜمل٧م
ؾمػميـ .قم٤مؿم٧م إمم طمدود ؾمٜم٦م ؾمبٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص - 941 :شمرمج٦م  ،)3469وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( - 269 /7شمرمج٦م .)7318
(ُ ) 91متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب يٚم٘مك ؿمٕمر اعمرأة ظمٚمٗمٝم٤م (ُ ،)1254 ،1253مسلٚمؿ :يمتل٤مب اجلٜمل٤مئز ،سمل٤مب ذم همسلؾ اعمٞمل٧م
(.)939
( )91صحٞمح :أظمرضمف اًمٜمس٤مئل:يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب ذيمر آهمتس٤مل ذم اًم٘مّمٕم٦م اًمتل يٕمجـ ومٞمٝم٤م ( ،)241ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح اًمٜمس٤مئل :صحٞمح،
ُمـ طمدي٨م أم ه٤مٟمئ.

أصول األحكام
أن إؾم٘مٞم٦م يتٖمػم ومٞمٝم٤م ًمقن اعم٤م  ،ويتٖمػم ومٞمٝم٤م ـمٕمٛمف ،ويتٖمػم ومٞمٝم٤م رَيف ،يٕمٜمل وم٢مٟمف ـم٤مهر ُمٓمٝمر ،وًمق شمٖملػمت صلٗم٤مشمف
شمٖمػمه سمٛمٓمٝمر ،هذا هق اًمّمقاب ذم هذه اعمس٠مًم٦م.
اًمةالصم٦مُ ،م٤م دام أن ّ
واعم٤م إذا وىمع ومٞمف ورق :وم٢مٟمف يتٖمػم ًمقٟمف وـمٕمٛمف ،وْلذا اؾمتةٜمقا اًمٓمح٤مًم٥م ،واؾمتةٜمقا أؿمٞم٤م  ،ممل٤م يلدل قملغم أٟملف
ََيٛمٕمقن ويٗمرىمقن سمٖمػم دًمٞمؾ﴿ ،و ًَمق َيمَ٤م َن ُِمـ ِقم ِ
ٜمد َهم ْ ِ
َػم اهللهِ ًَم َق َضمدُُ وا ومِ ِٞمف ْ
اظمتِال ًوم٤م َيمَةِ ًػما﴾  ،وم٤مٓظمتالف ذم ُمةؾ هلذه
ْ
َ ْ
( )92

يدل قمغم وٕمػ هذه إىمقال ،وقمغم شمٜم٤مىمْمٝم٤م ،وْلذا يم٤من اًمّمقاب يمام شم٘مدم :إٓ أن يٜم٘مٚم٥م اٟم٘مال ًسم٤م شم٤م ًُّم٤م ،ومٚملؿ َي ُٕملدْْ
ُيسٛمك ُم٤م  ،يسٛمك ُمرىم٤م ،يسٛمك ؿم٤مي٤م ،يسٛمك قمّمػما ،ذم هذه احل٤مًم٦م ،أو يٖمٚم٥م قمٚمٞمف ُمةالً صٗم٦م ُمـ اًمّمٗم٤متُ ،مةؾ ًمق
وىمع ومٞمف شم راب يمةػم ومّم٤مر ـمٞمٜم٤م ،وم٢مٟمف ذم هذه احل٤مًم٦م ٓ َيكم .أُم٤م ًمق يم٤من ومٞمف ـملم ومتٖمػم ًمقٟمف وص٤مر أمحر ،وشمٖمػم ـمٕمٛمف
أيْم٤م ُمـ ـمٕمؿ اًمٓملم ،ويمذًمؽ ًمق شمٖمػم رَيف :وم٢مٟمف ـم٤مهر ُمٓمٝمر ،هذا هق اًمّمقاب ،واًمدًمٞمؾ هذا احلدي٨م وُم٤م شم٘ملدم
ً
ُمـ إظمب٤مر ذم هذا.
ىمقًمف« :احلؾ ُمٞمتتفش ومٞمف دًٓم٦م قمغم طمؾ ُمٞم ت٦م اًمبحر ،وهذه اعمس٠مًم٦م ومٞمٝم٤م ظمالف ،واًمّملقاب طملؾ مجٞملع ُمٞمتل٤مت
ِ
ض ُره ،وضم٤م قمـ ذيح وهق ممـ أدرك اًمٜمبل -قمٚمٞملف اًمّملالة واًمسلالم -وىملد رواه
اًمبحر ُمٓمٚم ً٘م٤م ،إٓ ُم٤م ُقمٚم َؿ َ َ
اًمبخ٤مري قمٜمف شمٕمٚمٞم ً٘م٤م  ،ىم٤ملُ « :يم ُُّؾ َ ٍ
قحش ،وىم٤مل -ؾمبح٤مٟمفُ ﴿ :أ ِطم هؾ ًَم ُٙم ُْؿ َص ْٞمدُُ ا ًْم َب ْح ِر َو َـم َٕم٤م ُُم ُف﴾ ،
ر ِذم ا ًْم َب ْح ِر َُم ْذ ُسم ٌ
ْ
( )93

( )95

( )94

صٞمده ُم٤م اصٓمٞمد ،وـمٕم٤مُمف ُم٤م ـمٗم٤م ،أُم٤م طمدي٨مُ« :م٤م ضمزر قمٜمف :ومٙمٚمقه ،وُم٤م ـمٗم٤م :ومال شم٠ميمٚمقهش ومٝمق طمدي٨م ٓ يّمح،
( )96

واًمّمقاب طمؾ ُمٞمت٦م اًمبحر ُمٓمٚم ً٘م٤م ،وطمدي٨م اًمٕمٜمؼم سيح ذم هذا اًمب٤مب.
( )97

) (92اًمٜمس٤م .82 :
( ) 93ذيح سمـ ه٤مٟمئ سمـ يزيد سمـ احل٤مرث ،أسمق اعم٘مدام احل٤مرصمل ،اعمذطمجل ،اًمٙمقذم ،اًمٗم٘مٞمف ،اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح ،يم٤من ُمـ أقمٞم٤من أصح٤مب قمكم -ريض اهلل
قمٜمف .وىمد ؿمٝمد حتٙمٞمؿ احلٙمٛملم ،ووومد قمغم ُمٕم٤موي٦م ؿم٤مومٕم٤م ذم يمةػم سمـ ؿمٝم٤مب ،وم٠مـمٚم٘مف ًمف .وأسمقه ًمف صحب٦م .ؾم٤مر إمم ؾمجست٤من هم٤مزي٤م ،وم٘متؾ هب٤م ؾمٜم٦م
صمامن وؾمبٕملم ،قمـ ُمئ٦م وقمنميـ ؾمٜم٦م .اٟمٔمر آؾمتٞمٕم٤مب ( - 333شمرمج٦م  ،)1169وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( - 628 /2شمرمج٦م .)2428
( )94ذيمره اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمّمٞمد واًمذسم٤مئح ،سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤مممُ ﴿ :أ ِطم هؾ ًَم ُٙم ْؿ َص ْٞمدُُ ا ًْم َب ْح ِر﴾ ُمٕمٚم٘م٤م.
) (95اعم٤مئدة.96 :
( ) 96وٕمٞمػ :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب إـمٕمٛم٦م ،سم٤مب ذم أيمؾ اًمٓم٤مذم ُمـ اًمسٛمؽ ( ،)3815اسمـ ُم٤مضملف :يمتل٤مب اًمّملٞمد ،سمل٤مب إرٟمل٥م (،)3247
سمٜمحقه ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم وٕمٞمػ أيب داود :وٕمٞمػُ ،مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل.
(ُ ) 97متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخل٤مري :يمتل٤مب اًمنمليم٦م ،سمل٤مب اًمنمليم٦م ذم اًمٓمٕمل٤مم واًمٜمٝملد واًمٕملروض (،5493 ،4362 -4361 ،2983 ،2483
ُ ،) 5494مسٚمؿ ذم اًمّمٞمد واًمذسم٤مئح سم٤مب إسم٤مطم٦م ُمٞمت٤مت اًمبحر (ُ )1935مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل.

أصول األحكام
ىم٤مل -رمحف اهلل شمٕم٤ممم:
ِ
ِ
(و َقمـ َأ ِيب ؾم ِٕم ٍ
ٞمد ْ ِ
لقرَٓ ،
يض اهللهُ َقمٜمْ ُفَ -ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
َ ْ
قل اهللِ َ -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞمْلف َو َؾمل هٚم َؿ« :اعمَْل٤م ُ َـم ُٝم ٌ
َ
اخلُدْْ ري َ -ر َ
( )98

محَدُُ .
ر ٌ ش َر َوا ُه اًمةهالَ َصم ُ٦م َ ،و َص هح َح ُف َأ ْ َ
ُيٜمََج ُس ُف َ ْ
( )99

( )111

ي٨م َأ ِيب ُأُم٤مُم َ٦م« :إِٓه ُم٤م َهم َٚم٥م َقم َغم ِر ِ
َزاد اسمـ ُم٤مضمف ُِ -مـ طم ِد ِ
ٞمػَ ،وإَ ْص ُؾ
يلح ِف َو َـم ْٕم ِٛم ِف َو ًَم ْقٟمِ ِفش َ ،و َؾمٜمََدُُ ُه َو ِٕم ٌ
َ
ْ َ
َ ْ ُ َ َ
َ
َ َ
ِذم َذًمِ َؽ ِ
مج٤م ُع.
اإل ْ َ
( )111

ٟمٕمؿ ،طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري -ريض اهلل قمٜمف ،-هق ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ِؾمٜمََ٤من ،صلح٤ميب ضمٚمٞملؾ ،شملقذم ؾملٜم٦م
صمالث وؾمتلم ،وىمٞمؾ :أرسمع وؾمبٕملم ،اظمتٚمػ ذم ووم٤مشمف -ريض اهلل قمٜمف ،-وهق ُمـ وم٘مٝم٤م اًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قمٜمف.
ذم هذا احلدي٨م أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ىم٤مل« :اعم٤م ـمٝمقر ٓ يٜمجسف ر ش  ،هق ًمف ؾمب٥م ،أٟمف ُؾمئؾ قمـ
سمئر سمْم٤مقم٦م ،ىمٞمؾ :إٟمؽ شمتقو٠م ُمـ سمئر سم َْم٤م َقم َ٦م ،ويٚم٘مك ومٞمٝم٤م ِْ
احل َٞم ُض و َقم ِذ ُر اًمٜم٤مس؟ وم٘م٤مل -قمٚمٞملف اًمّملالة واًمسلالم:
ُ
ُ
( )112

«اعم٤م ـمٝمقر ٓ يٜمجسف ر ش ،يٕمٜمل أن إصؾ ذم اعم٤م أٟمف ـم٤مهر وإن وىمٕم٧م ومٞمف ٟمج٤مؾم٦م إٓ أن شمٔمٝملر ،وم٤مٕصلؾ ذم
اعمٞم٤مه اًمٓمٝم٤مرة ،وإن وىمع ومٞمٝم٤م ُم٤م وىمع.
وهذا احلدي٨م سمٛمة٤مسم٦م ىم٤مقمدة قمٔمٞمٛم٦م ذم سم٤مب اعمٞم٤مهُ ،مـ أقمٔمؿ اًم٘مقاقمد ذم سم٤مب اعمٞم٤مه هذا احلدي٨م« :اعم٤م ـمٝمقر ٓ
ٍ
ؾمقاق
يٜمجسف ر ش ،ومٙمؾ ُم٤م  ،ؾمقا يم٤من ُم٤م سمريم٦م ،أو قملم ،أو ذم همدير ،أو ذم ىمدور ،أو آٟمٞم٦م ،أو ٟمحق ذًمؽ ،أو ذم
وم٢مٟمف ـمٝمقر وٓ ٟمبح٨م قمٜمف إٓ أن ئمٝمر ًمٜم٤م ٟمج٤مؾمتف.

( )98ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٜم ٤من سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ قمبٞمد سمـ إسمجر سمـ قمقف سمـ احل٤مرث سمـ اخلزرج ،أسمق ؾملٕمٞمد اخللدري ،اإلُمل٤مم اعمج٤مهلدُ ،مٗمتلل اعمديٜمل٦م.
واؾمؿ إسمجر :ظمدرة ،وىمٞمؾ :سمؾ ظمدرة هل أم إسمجر .اؾمتِمٝمد أسمقه ُم٤مًمؽ يقم أطمد ،وؿمٝمد أسمق ؾمٕمٞمد اخلٜمدق ،وسمٞمٕم٦م اًمرولقان .وطملدث قملـ
اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وم٠ميمةر وأـم٤مب ،وقمـ أيب سمٙمر ،وقمٛمر ،وـم٤مئٗم٦م ،ويم٤من أطمد اًمٗم٘مٝم٤م اعمجتٝمديـُ .م٤مت ؾمٜم٦م أرسملع وؾملبٕملم ..اٟمٔملر:
آؾمتٞمٕم٤مب (ص – 286 :شمرمج٦م  ،)915وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( – 451 /2شمرمج٦م .)2136
( )99صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)11818 ،11815 ،11257أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم سمئر سمْمل٤مقم٦م ( ،)66،67اًمؽمُملذي:
يمت٤مب أسمقاب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اعم٤م ٓ يٜمجسف ر ( ،) 66ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ ،اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب اعمٞم٤مه ،سم٤مب ذيمر سمئر سمْم٤مقم٦م ( ،)326ىمل٤مل إًمبل٤ما
ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( )111ىم٤مل اعمزي ذم هتذي٥م اًمٙمامل (/83/19شمرمج٦م :)3657ىم٤مل أسمق احلسـ اعمٞمٛمقا قمـ أمحد سمـ طمٜمبؾ :طمدي٨م سمئر سمْم٤مقم٦م صحٞمح.
( ) 111وٕمٞمػ :أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب احلٞم٤مض ( ،)521ىم٤مل إًمب٤ما ذم وٕمٞمػ اسمـ ُم٤مضمف :وٕمٞمػ.
( ) 112اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ،وهق ًمٗمظ أمحد واسمـ ُم٤مضمف.

أصول األحكام
«اعم٤م ـمٝمقر ٓ يٜمجسف ر ش ،وًمٞمس اعمٕمٜمك أٟمف ٓ َيٜمْ ُْج ُس ُمٓمٚم ً٘م٤مً ،ٓ ،مٙمـ عم٤م ورد قمغم ؾمب٥م ،وأاؿ ىمل٤مًمقا :إن
هذه ُيٚم٘مك ومٞمٝم٤م يمذا ويمذا ،وم٘م٤مل« :اعم٤م ـمٝمقرش ،ومٚمٞمس سمٜمجس ،وُمـ َٟم هَج َس :ومٕمٚمٞمف اًمدًمٞمؾ ،وهذا ُُمستٜمِد إمم إصقل
اعمت٘مدُم٦م ذم ـمٝمقري٦م اعم٤م  ،وأن إقمٞم٤من شمتبع اًمّمٗم٤مت ،وم٢مذا يم٤مٟم٧م إقمٞم٤من ـم٤مهرة ،يٕمٜمل إذا يم٤مٟم٧م اًمّملٗم٤مت ـمٞمبل٦م،
وم٤مٕقمٞم٤من ـمٞمب٦م ،وم٤مٕقمٞم٤من شمتبع اًمّمٗم٤مت ،ومّمٗم٦م اعم٤م ـم٤مهر ،ومٚمٞمس ومٞمف ريح اًمٜمج٤مؾمل٦م ،وًملٞمس ومٞملف ًملقن اًمٜمج٤مؾمل٦م،
وًمٞمس ومٞمف ـمٕمؿ اًمٜمج٤مؾم٦م ،وم٤مٕقمٞم٤من ـم٤مهرة ،ومٝمل شمتبع إوص٤مف.
وْلذا إذا اٟم٘مٚمب٧م إقمٞم٤م ُن اًمٜمجس٦م إمم ر آظمرَ :شمَبِ َٕم ْ٧م إقمٞم٤من شمٚمؽ إوص٤مف اًمٔم٤مهرة ،وًملق وىملع يمٚمل٥م ذم
أرض ُمٚمح ،وم٤مٟم٘مٚم٥م إمم ُمٚمح ،أو قمذرة ُمةالً ذم ُمٙم٤من حتقًم٧م إمم شمراب ،يم٤مٟم٧م هذه ـمل٤مهرة َيلقز اًمّملالة قمٚمٞمٝمل٤م،
وَيقز اًمتٞمٛمؿ هب٤م ،وإن يم٤من إصؾ أا٤م قمذرةً ،مٙمـ ُمع اًمزُمـ حتقًم٧م إمم شملراب ،واٟم٘مٚمبل٧م إمم شملراب ،ومل٤مٟم٘مالب
إقمٞم٤من شم٤مسمع ٟٓم٘مالب اًمّمٗم٤مت.
أيْم٤م ذم اعمٞمت٦م ًمق حتقًم٧م إمم ر آظمر ُمةالً ذم أرض اعمٚمح حتقًم٧م إمم ُمٚمح ،ومل٢مذا يمل٤من اًملذي أصلٚمف
ويمام شم٘مدم ً
ٟمج٤مؾم٦م إذا اٟم٘مٚم٥م إمم قملم ـم٤مهرة وم٢مٟمف يٙمقن ـم٤مهرا ،وم٤مًمٌم اًمٓم٤مهر ذم إصؾ إذا اؾمتح٤مًم٧م ومٞمف ٟمج٤مؾم٦م ُملـ سمل٤مب
ـم٤مهرا ،وإن يم٤من هذا ُمقوع ظمالف.
أومم أن يٙمقن
ً
وىمد ي٘م٤مل :يمٞمػ شمستدل سمٛمس٠مًم٦م ُخي٤مًمػ ومٞمٝم٤م َُم ْـ خي٤مًمػ؟ ٟم٘مقلٕ :ا٤م ُُمستٜمِدة إمم أصؾ ،وهق أن إقمٞم٤من شمتبلع
اًمّمٗم٤مت ،إقمٞم٤من شمتبع اًمّمٗم٤مت ،ومٜم٘مقل :آؾمتدٓل ُمـ سم٤مب أومم ،وم٤مٕدًم٦م اًمتل ُيسلتدل هبل٤م ذم ـمٝمل٤مرة إقمٞمل٤من
اًمٜمجس٦م إذا حتقًم٧م إمم أقمٞم٤من ـم٤مهرة ُيستدل هب٤م ذم ـمٝم٤مرة اعم٤م طمٞمٜمام شم٘مع ومٞمف ٟمج٤مؾم٦م وشمستحٞمؾ ومٞملف ،وم٤مؾملتح٤مًمتٝم٤م ذم
هذه احل٤مًم٦م ٓ وضمقد ْل٤م وٓ طمٙمؿ ْل٤م ،يمام ًمق وىمٕم٧م ُمةالً ىمٓمرة سمر ذم ُم٤م يمةػم ومنمسمف إٟمس٤من يم هٚمف.
ومٚمق ُمةالً ووع يم٠مس سمر ذم ُم٤م ومنمسمف إٟمس٤من يمٚمف ،وم٢مٟمٜم٤م ٓ ٟمحدهٕ :ن اخلٛمر ومٞمف اؾمتح٤مل ومل يب٘مك ًمف طمٙمؿ وٓ
صٗم٦م ،واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.
ي٘مقل اعمّمٜمػ -رمحف اهلل -ذم هذا احلدي٨م ،ىمقًمف -قمٚمٞمف اًمسالم« :اعم٤م ـمٝمقر ٓ يٜمجسف ر ش ،يملام شم٘ملدم أن
إصؾ ـمٝمقري٦م اعم٤م  ٓ ،يٜمجسف ر  ،واعمٕمٜمك أٟمف ُمٝمام وىمع ومٞمف :وم٢مٟمف ًمٞمس سمٜمجسُ ،م٤م مل شمٔمٝمر ٟمج٤مؾم٦م ،واعمراد هبلذا
اًمؼم ِك ،ذم اًم٘مدور ٓ ،يتٙمٚمؿ -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -قمـ اعمٞم٤مه اعمستبحرةٕ :ن
اعمٞم٤مه اعمٕمت٤مدة ًمٚمٜم٤مس ،ذم اًمٖمدران ،ذم ِ َ
اًمٙمالم ذم ُمةؾ هذا َخيرج قمغم اًمس١مال وقمغم اًمٕم٤مدة ومٞمام َيس٠مل اًمٜم٤مس قمٜمف.

أصول األحكام
وْلذا ىمقًمف« :اعم٤م ـمٝمقر ٓ يٜمجسف ر ش ُمـ هذه اعمٞم٤مه اًمتل ُيس٠مل قمٜمٝم٤م ،أُم٤م ىمد قمٚمؿ أن اعمٞم٤مه ذم إا٤مر واًمبح٤مر
وإودي٦م ،هذه ٓ يتقهؿ وٓ يتخٞمؾ أن ُي٘م٤مل ذم ُمةٚمٝم٤م« :اعم٤م ـمٝمقر ٓ يٜمجسف ر شً :مٔمٝمقره ،واًم٘مٓمع سمذًمؽ ،اعم٤م
ـمٝمقر ٓ يٜمجسف ر .
صمؿ ذيمر اعمّمٜمػ -رمحف اهلل -اًمرواي٦م إظمرى ُمـ طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م ،هق صدي سمـ قمجالن اًمب٤مهكم -ريض اهلل
قمٜمف ،-صح٤ميب ضمٚمٞمؾ ،شمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمامٟملم ،ويم٤من عم٤م ُم٤مت اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمً -ملف صملالث وصمالصملقن
طم٩م طمج٦م اًمقداعً ،مف صمالث وصمالصمقن ؾمٜم٦م -رمحف اهلل وريض قمٜمف ،-وىمد ضم٤موز اعمئ٦م سمٜمحق ؾم٧م ؾمٜملم عمَه٤م ُشمُقذم -
ؾمٜم٦مّ ،
رمحف اهلل وريض قمٜمف.
ذم هذه اًمرواي٦م ُمـ طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م صدي سمـ قمجالن« :إٓ ُم٤م همٚم٥م قمغم رَيف وـمٕمٛمف وًمقٟمفش ،ذم ًمٗمظ آظمر:
«إٓ أن يتٖمػمش  ،واعمراد سمف اًمٖمٚمب٦م ،وهذا يٗمن ُم٤م شم٘مدم ،وهذه اًمرواي٦م ُم٤م شمةب٧مُ ،مـ رواي٦م رؿمٞمد سمـ ؾمٕمد اعمٝمدي وهق
أيْم٤م ،هذه اًمزي٤مدة ولٕمٞمٗم٦م سم٤مشمٗمل٤مق ٓ شمةبل٧م،
أيْم٤م ُمـ رواي٦م صمقسم٤من قمٜمد اًمدارىمٓمٜمل ،وهق وٕمٞمػ ً
وٕمٞمػ ،وضم٤م ً
ًمٙمـ دًم٧م قمٚمٞمٝم٤م إدًم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م ُمـ حتريؿ اعمٞمت٦م ،وأا٤م ٟمجس٦م سم٤مإلمج٤مع ،واًمدم ٟمجس ،وإذا وىمٕم٧م اعمٞمتل٦م
اًمٜمجس٦م ذم ُم٤م ومٖمػمشمف :ومٝمق ٟمجسٕ :ا٤م ٟمجس٦م ،واًمدم يمذًمؽ ،وٟمحقه ُمـ اًمٜمج٤مؾم٤مت إذا ظم٤مًمٓم٧م ؿمٞم ًئ٤م أو ُمل٤م ً أو
ـمٕم٤م ًُم٤م وهمػمشمف سم٢مطمدى اًمّمٗم٤مت :وم٢مٟمف ٟمجس ،وهق حمؾ إمج٤مع ٕدًم٦م ذم هذا.
وْلذا :اؾمتدل اإلُم٤مم أمحد -رمحف اهلل -سمذًمؽ ُمـ ضمٝم٦م اعمٞمت٦م ،واعمّمٜمػ -رمحف اهلل -ىم٤مل :واإلمج٤مع قمغم ذًمؽ،
ٟمص دًمٞمؾ ،أو دًمٞمؾ فم٤مهر ،أو اؾمتٜمب٤مط ُمـ طمدي٨م ،أو ُمـ دًمٞمؾ ُمـ يمت٤مب أو
واإلمج٤مع ٓ يٙمقن إٓ قمـ أصؾ ،إُم٤م ّ
ؾمٜم٦م.
ِ
قل اهللِ َ -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم هٚم َؿَ -ىم َ٤مل« :إِ َذا َيمَ٤م َن اعمَْل٤م ُ ُىم هٚم َت ْ ِ
َي ِٛم ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُٝم َامَ -أ هن َر ُؾم َ
لؾ
َللمَ :مل ْ َ ْ
َو َقم ِـ ا ْسم ِـ ُقم َٛم َر َ -ر َ
اخلَبَ َ٨مش َر َوا ُه ْ
ْ
اخلَ ْٛم َس ُ٦م ).
( )113

( )113صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)5855 ،4813أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م يٜمجس اعم٤م ( ،)63اًمؽمُمذي :يمت٤مب أسملقاب اًمٓمٝمل٤مرة،
سم٤مب اعم٤م ٓ يٜمجسف ر ( ،) 67اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمتقىمٞم٧م ذم اعم٤م ( ،) 52اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب ُم٘مدار اعم٤م اًملذي
ٓ يٜمجس ( ،)518 ،517ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.

أصول األحكام
اعمّمٜمػ -رمحف اهلل -ذيمر طملدي٨م اسملـ قمٛملر« :إذا سمٚملغ اعمل٤م ىمٚمتللم :مل َيٛملؾ اخلبل٨مش ،قمٜملد أيب داودٓ« :
وصٜم َٗم٧م ومٞمف رؾم٤مئؾ
يٜمجسش  ،ذم هذه اًمرواي٦م« :إذا سمٚمغ اعم٤م ىمٚمتلمش اظمتٚمػ ومٞمف اًمٕمٚمام ذم صمبقشمف ،وإفمٝمر صمبقشمفُ ،
( )114

ًمبٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمت٘مدُملمُ ،مٜمٝمؿ حمٛمد سمـ قمبد اًمقاطمد اعم٘مدد

( )115

-رمحف اهلل ،-وُمٜمٝمؿ ُمـ وٕمٗمف ،وُملٜمٝمؿ ُملـ

اظمتٚمػ ىمقًمف شم٤مرة وٕمٗمف ،وشم٤مرة طمسٜمف ،ي٘مع هذا ذم يمالم شم٘مل اًمديـ -رمحف اهللً ،-مٙمـ إفمٝمر صمبقشمف ،وىمٞملؾ :ومٞملف
اوٓمراب.
ًمٙمـ هق ضم٤م ُمـ رواي٦م أيب أؾم٤مُم٦م

( )116

قمـ اًمقًمٞمد سمـ يمةػم  ،قمـ حمٛمد سمـ قمب٤مد سمـ ضمٕمٗمر  ،قمـ قمبد اهلل سملـ
( )117

( )118

قمبد اهلل سمـ قمٛمر  ،قمـ أسمٞمف قمبد اهلل سمـ قمٛمر  ،وضم٤م ُمـ روايتف ُمـ هذا اًمٓمريؼُ ،مـ رواي٦م حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سملـ
( )119

اًمزسمػم

( )111

( )111

قمـ قمبٞمد اهلل  ،ورواي٦م حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ اًمزسمػم قمـ قمبٞمد اهلل اعمّم هٖمهر ،قمبٞمد اهلل سمـ قمبلد اهلل سملـ قمٛملر،
( )112

( )114صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م يٜمجس اعم٤م ( ،)63ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( ) 115حمٛمد سمـ قمبد اًمقاطمد سمـ أمحد سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمٜمّمقر ،أسملق حمٛملد اًمْملٞم٤م اًمسلٕمدي ،اعم٘ملدد ،اجلامقملٞمكم ،صملؿ اًمدُمِمل٘مل،
اًمّم٤محلل ،احلٜمبكم ،ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ واًمرطمٚم٦م اًمقاؾمٕم٦م ،اًمِمٞمخ ،اإلُم٤مم ،احل٤مومظ ،اًم٘مدوة ،اعمح٘مؼ ،اعمجقد ،احلج٦م ،سم٘مٞم٦م اًمسٚمػ .وًمد :ؾمٜم٦م شمسع
وؾمتلم وسمس ُمئ٦م ،سم٤مًمدير اعمب٤مرك ،سم٘م٤مؾمٞمقن ،وشمقذم صمالث وأرسمٕملم وؾم٧م ُمئ٦م .وُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف" :إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة" ،و"ومْم٤مئؾ إقمامل" .اٟمٔمر
ؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( - 126 /23شمرمج٦م  ،)97واًمذيؾ قمغم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( - 515 /3شمرمج٦م .)375
) (116أسمق أؾم٤مُم٦م :مح٤مد سمـ أؾم٤مُم٦م سمـ زيد اًم٘مرر ،أسمق أؾم٤مُم٦م اًمٙمقذمُ ،مقمم سمٜمل ه٤مؿمؿ .ىم٤مًمف اًمبخ٤مري .ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمبؾ :أسمق أؾم٤مُم٦م صم٘م٦م يمل٤من أقمٚملؿ
اًمٜم٤مس سم٠مُمقر اًمٜم٤مس وأظمب٤مر أهؾ اًمٙمقوم٦مُ .م٤مت ذم ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م إطمدى وُمئتلم وهق اسمـ صمامٟملم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙملامل ( – 217 /7شمرمجل٦م
 ،)1471وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( – 277 /9شمرمج٦م .)76
( ) 117اًمقًمٞمد سمـ يمةػم اًم٘مرر اعمخزوُمل ُمقٓهؿ أسمق حمٛمد اعمدا ؾمٙمـ اًمٙمقوم٦م .يم٤من أظمب٤مري٤م قمالُم٦م صم٘م٦م ،ظمبػما سم٤معمٖم٤مزي .ىم٤مل اسمـ ؾمٕمدُ :مل٤مت ؾملٜم٦م
إطمدى وسمسلم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( – 73 /31شمرمج٦م  ،)6733وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( – 63 /7شمرمج٦م .)24
( ) 118حمٛمد سمـ قمب٤مد سمـ ضمٕمٗمر سمـ روم٤مقم٦م سمـ أُمٞم٦م سمـ قم٤مئذ سمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر سمـ خمزوم اًم٘مرر اعمخزوُملل اعمٙملل وأُملف زيٜمل٥م سمٜمل٧م قمبلد اهلل سملـ
اًمس٤مئ٥م سمـ أيب اًمس٤مئ٥م اعمخزوُمل .ىم٤مل أسمق زرقم٦م :صم٘م٦م ،وذيمره اسمـ طمب٤من ذم يمت٤مب اًمة٘م٤مت اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( – 433 /25شمرمج٦م .)5321
( ) 119قمبد اهلل سمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،اًم٘مرر اًمٕمدوي ،أسمق قمبد اًمرمحـ اعمدا ،أظمق ؾم٤ممل سمـ قمبلد اهلل وإظمقشملف ،ويمل٤من أسملقه أوص إًمٞملف.
اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( – 181 /15شمرمج٦م .)3366
( )111ؾمبؼ خترَيف ُمـ ـمريؼ أيب أؾم٤مُم٦م سمف.
( )111حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام اًم٘مرر إؾمدي اعمدا .يم٤من وم٘مٞمٝم٤م قم٤معم٤م ،وًمف أطم٤مدي٨م .وصم٘مف اًمٜمس٤مئل ،وذيمره اسمـ طمب٤من ذم اًمة٘م٤مت .اٟمٔمر:
هتذي٥م اًمٙمامل ( – 579 /24شمرمج٦م .)5115

أصول األحكام
ًمٞمس قمبٞمد اهلل سمـ قمٛمر سمـ طمٗمص سمـ قم٤مصؿ

( )113

اعمت٠مظمر ،ٓ :اًمذي أظمقه قمبد اهلل وقم٤مصؿ اًمْمٕمٞمٗم٤منُ ،ٓ ،قمبٞملد اهلل

اعمت٘مدم اًمت٤مسمٕمل اجلٚمٞمؾ اًمٙمبػم اسمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر ،قمبٞمد اهلل سمـ قمٛمر ،وقمبد اهلل أظمقان روي٤م هذا احلدي٨م.
حتريلر
وقمبد اهلل روى قمـ حمٛمد سمـ قمب٤مد سمـ ضمٕمٗمر ،وقمبٞمد اهلل روى قمـ حمٛملد سملـ ضمٕمٗملر سملـ اًملزسمػم ،هلذا
ُ
لم أٟمف طمسـ ،أىمؾ أطمقاًمف.
اًمّمقاب ومٞمف ،وأٟمف ٓ اوٓمراب يمام ىم٤مًمف اًمدارىمٓمٜمل  ،وإذا حترر هذاَ :شم َب ه َ
( )114

صمؿ ضم٤م ًمف ـمريؼ أظمر ُمـ رواي٦م قم٤مصؿ سمـ اعمٜمذر

( )115

قمٜمد أيب داود سمسٜمد ضمٞمد« :إذا سمٚملغ اعمل٤م ىمٚمتللم :مل َيٛملؾ

اخلب٨مش .
( )116

أيْم٤م يٗمنه :أاؿ ىم٤مًمقا أٟمف ُؾمئؾ قمـ اعمل٤م ُمل٤م يٜمقسملف ُملـ اًمسلب٤مع ،وم٘مل٤مل -قمٚمٞملف اًمّملالة
وهذا ضم٤م ًمف ؾمب٥م ً
واًمسالم« :إذا سمٚمغ اعم٤م ىمٚمتلم :مل َيٛمؾ اخلب٨مش.
ػ هذا احلدي٨م ،وأٟمٙمر ًمٗمٔمف :ىم٤مل" :يمٞمػ يٙمقن هذا احلدي٨م وم٤مصلالً سمللم اعمل٤م
واسمـ اًم٘مٞمؿ -رمحف اهللَ -و هٕم َ
احلالل واحلرام؟! اعم٤م اًمذي شمّمح اًمٓمٝم٤مرة سمف وَيقز ذسمف ،واعم٤م اًمذي ٓ َيقز ذسملف وٓ شمّملح اًمٓمٝمل٤مرة سملف ذم
أقمٔمؿ اًمٕمب٤مداتَ ،يت٤مج ًمف اًمٜم٤مس قمغم اًمٕمٛمقم ،وطمد وم٤مصؾ سملم اعم٤م اًم٘مٚمٞمؾ واًمٙمةػم ،وٓ ي٠ميت إٓ ذم هذا اخلؼم اًمذي
اظمتٚمػ ومٞمف واوٓمرب ومٞمفُ ،مع أٟمف ًمق يم٤من طمدًًّّ ا وم٤مصالًًً :مٙم٤من فمٝمقره واؿمتٝم٤مره وسمٞم٤مٟمف ُمـ أفمٝمر إؿمٞم٤م !.

( )112صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)4813أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م يٜمجس ُمـ اعم٤م ( ،)64اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سمل٤مب
ُم٘مدار اعم٤م اًمذي ٓ يٜمجس (ُ ،) 517مـ ـمريؼ حمٛمد ن ضمٕمٗمر سمـ اًمزسمػم قمـ قمبٞمد اهلل سمف ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( ) 113قمبٞمد اهلل سمـ قمٛمر سمـ طمٗمص سمـ قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،اًم٘مرر اًمٕمدوي اًمٕمٛمري ،أسمق قمةامن اعمدا ،أظملق قمبلد اهلل وأيب سمٙملر وقم٤مصلؿ.
حلؼ أم ظم٤مًمد سمٜم٧م ظم٤مًمد اًمّمح٤مسمٞم٦م ،وؾمٛمع ُمٝم٤م ،ومٝمق ُمـ صٖم٤مر اًمت٤مسمٕملم .وًمد سمٕمد اًمسبٕملم أو ٟمحقه٤م ،وشمقذم ؾملٜم٦م ؾملبع وأرسمٕمللم وُمئل٦م .اٟمٔملر:
هتذي٥م اًمٙمامل ( – 124 /19شمرمج٦م  ،)3668وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( – 314 /6شمرمج٦م .)129
( )114اٟمٔمر اًمٕمٚمؾ ًمٚمدارىمٓمٜمل (.)2872
( )115قم٤مص ؿ سمـ اعمٜمذر سمـ اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام ،اًم٘مرر إؾمدي اعمدا ،أظمق وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اعمٜمذر ،وقمٛمف قمروة سمـ اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام ،وضمدشمف أؾملام سمٜمل٧م
أيب سمٙمر اًمّمديؼ .ىم٤مل أسمق زرقم٦م :صم٘م٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( – 544 /13شمرمج٦م .)3128
( ) 116صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م يٜمجس اعم٤م (ُ ) 65مـ ـمريؼ قم٤مصلؿ سملـ اعمٜملذر سملف ،ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم صلحٞمح أيب داود:
صحٞمح.
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واوح٤م ،وُمع أن اًمزيم٤مة ٓ دم٥م قملغم
وم٘مد سملم اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -إٟمّمب٦م وُم٘م٤مدير اًمزيمقات سمٞم٤م ًٟمً٤م
ً
يمؾ أطمد ،أُم٤م اًمٓمٝم٤مرة واًمقوق  :وم٢من ُؿم ُٛمقْل٤م واحل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م أؿمٛمؾ وأقمٔمؿ ،ومٙمٞمػ يٙمقن هذا احلد اًمٗم٤مصؾ سملم اعم٤م
اًم٘مٚمٞمؾ واًمٙمةػم؟!".
ٌ
شمٕمٚمٞمؾ ُمـ ضمٝم٦م اعمتـ واعمٕمٜمك ،وأهؾ احلدي٨م ٓ َيٜمٔمرون أطمٞم٤م ًٟمً٤م إمم ُمةؾ هذه اًمتٕم٤مًمٞملؾ طمٞملٜمام
وٓ ؿمؽ أن هذا
يةب٧م قمٜمدهؿ اخلؼمً ،مٙمـ شمقؾمط مجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،ومٚمؿ ي٠مظمذوه مجٚم٦م ُمـ ضمٝم٦م هذا اًمٗمّمؾ ،سمؾ مجٕمقا سمٞمٜملف وسمللم
إظمب٤مر ذم هذا اًمب٤مب ،قمغم وضمف ٓ خي٤مًمػ إظمب٤مر اًمّمحٞمح٦م.
وٟم٘مقل قمغم هذا :اعم٤م ـمٝمقر ٓ يٜمجسف ر  ،اجلٛمٝمقر ي٘مقًمقنُ :م٤م دون اًم٘مٚمتلم إذا وىمٕمل٧م ومٞملف ٟمج٤مؾمل٦م وًملق
ٍم سم٤مًمٕملم اعمجردة قمغم ِر ْضم ِؾ اًمذسم٤مبً ،مق أن ذسم٤م ًسم٤م َُم هر سمام ىمٚمٞمؾ أىمؾ ُمـ ىمٚمتلم ،ومٚمٛمسف سمبٕمض سمدٟمف
يم٤مٟم٧م يسػمةُ ٓ ،شمبْ َ ُ
هبذه اًمٜمج٤مؾم٦م ،ىم٤مًمقا :إٟمف ٟمجسُ ،مع أٟمٜم٤م ٟم٘مٓمع ىمٓمٕم٤م أن هذه اًمٜمج٤مؾم٦م ٓ أصمر ْل٤م ٓ ،ذم اًمٓمٕمؿ ،وٓ ذم اًمٚملقن وٓ ذم
اًمرائح٦م.
اجلٛمٝمقر ىم٤مًمقا ذًمؽ ،واؾمتدًمقا هبذا احلدي٨م ،وُم٤م وضمف اًمدًٓم٦م ُمـ احلدي٨م؟ ُمـ ىمقًمف -قمٚمٞمف اًمسالمَ « :مل ْ َيٛمؾ
اخلب٨مشُ ،م٤م اعمٗمٝمقم؟ ُمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م ومٞمف أن ُم٤م دون اًم٘مٚمتلم َيٛمؾ اخلب٨م ،ىمقًمف« :مل َيٛملؾ اخلبل٨مش ُمل٤م ُمٕمٜملك« :مل
َيٛمؾش؟ اعم٤م إذا يم٤من ىمٚمتلم ،ىم٤مًمقا :إٟمف ٓ َيٛمؾ ،يٕمٜمل يدومع ،شم٘مقل :ومالن َيٛمؾ اًمْمٞمؿَ ٓ ،يٛمؾ اًمذل ،يٕمٜمل :يدومٕمف
قمـ ٟمٗمسف ،وم٤معم٤م اًمذي هق ىمٚمت٤من وم٠ميمةر يدومع قمـ ٟمٗمسف ًمٙمةرشمف ،وُم٤م دون اًم٘مٚمتلم َيٛمؾُ :ملةٚمام شم٘ملقل :وملالن َيٛملؾ
اًمْمٞمؿ ،ومٝمذا ُمٕمٜم٤مه أٟمف ٓ يدومٕمف قمـ ٟمٗمسف ،يمذًمؽ اعم٤م إذا يم٤من أىمؾ ُمـ ىمٚمتلم ََيٛمؾ اخلبل٨م :أي َيٛملؾ اًمٜمج٤مؾمل٦م،
وشمٙمقن ومٞمف ،ومٚمٝمذا ضمٕمٚمقه ُم٤م دون اًم٘مٚمتلم يٜمجس إذا وىمٕم٧م ومٞمف ٟمج٤مؾم٦م وًمق يسػمة وًمق مل شمتٖمػم ،وهذا هق ُملذه٥م
اجلٛمٝمقر.
وإفمٝمر أٟمف ـم٤مهر ُُم َٓمٝم ٌر ُمٓمٚم ً٘م٤م ،هذا هق اًمّمقاب ،وأن هذا احلدي٨م ٓ دًٓمل٦م ومٞملف ،وهم٤ميل٦م ُمل٤م ومٞملف ُمٗمٝملقم
اعمخ٤مًمٗم٦م ،وقمٛمقم اعمٗمٝمقم وٕمٞمػُ ،مـ أوٕمػ اًمٕمٛمقُم٤مت قمٜمد ُقمٚملام إصلقل ،طمتلك إن سمٕمْملٝمؿ ىمل٤مًمقاً :ملٞمس
سمحج٦م ،وإن يم٤من هذا ىمقٓ وٕمٞمٗم٤م :اًمذيـ ي٘مقًمقن ًمٞمس سمحج٦م ٓ يستٖمٜمقن قمـ آؾمتدٓل سمٕمٛمقم اعمٗم٤مهٞمؿ .وأقمٜمل
سم٤معمٗمٝمقم ُمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م ٓ ،اعمٗم٤مهٞمؿ اًمتل هل ُمٗم٤مهٞمؿ ُمقاوم٘م٦م ،أو ُم٤م يم٤من ُمس٤مو ًي٤م ،ومٝمذه أؿملبف ُمل٤م شمٙملقن سمل٤مًمٜمص.
ومٛمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م قمٛمقُمف وٕمٞمػً ،مٙمـ ٟمٕمٛمؾ سمف ذم صقرة ،ومٜم٘مقل :اعم٤م اًمذي أىمؾ ُمـ ىمٚمتلم إذا وىمٕمل٧م ذم ٟمج٤مؾمل٦م
يسػمة ،ىمد يتٖمػم وىمد ٓ يتٖمػم ،وم٢مذا وىمٕم٧م ومٞمف ٟمج٤مؾم٦م ،قمٚمٞمؽ أن شمٜمٔمر وأن شمت٠مُمؾ ،وم٢من فمٝمرت ومٞمف اًمٜمج٤مؾم٦مَ :دمتٜمبف،
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وإن مل شمٔمٝمر :ومٗمل هذه احل٤مًم٦م شمستخدُمف ذم اًمنمب وذم اًمقوق  ،وم٢مذا طمٙمٛمٜم٤م سمٜمج٤مؾملتف أطمٞم٤م ًٟمًل٤م وـمٝم٤مرشملف أطمٞم٤م ًٟمًل٤م،
أيْم٤م قمدم آؾمتٕمج٤مل وهق اًمتقىمػ واًمٜمٔمر ،وهبذا طمّمؾ اًمٕمٛمؾ سمٛمٗمٝمقم
قمٛمٚمٜم٤م سمف ذم صقرة اًمٜمج٤مؾم٦م ،وذم صقرشمف ً
اعمخ٤مًمٗم٦م ذم هذا اًمب٤مب ،ويٙمقن ُمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م ُمقاوم ً٘م٤م عمٜمٓمقق إظمب٤مر اًمّمحٞمح٦م ذم ىمقًمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم:
«اعم٤م ـمٝمقر ٓ يٜمجسف ر ش.
وم٤مًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -مل ي٘مؾ :إٟمف ٟمجس ،صمؿ ٟم٘مقلً :مق ومرض أٟملف قمل٤ممٟ :م٘ملقل :قمٛمقُملف خمّملقص
سمٛمٜمٓمقق إظمب٤مر اًمّمحٞمح٦م اًمتل دًم٧م قمغم ـمٝم٤مرة اعم٤م  ،وأٟمف ًمٞمس سمٜمجس ُم٤م مل ئمٝمر ومٞملف أصملر اًمٜمج٤مؾمل٦م ،هلذا هلق
إىمرب ذم هذه اعمس٠مًم٦مٟ ،مٕمؿ ،وقمـ أيب هريرة.
لغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
ِ
لف َو َؾمل هٚم َؿَٓ« :
ل٤مل َر ُؾم ُ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -ىم َ٤ملَ :ىم َ
لقل اهللِ َ -ص ه
ْ
ىم٤مل -رمحف اهلل شمٕم٤مممَ :
(و َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َ -ر َ
ِ
ِ ِ
ِ
ُ٥مش َر َوا ُه ُُم ْس ِٚم ٌؿ َ ،و ًَم ُف َقم ِـ ا ْسم ِـ َقم هب ٍ
يض اهللُ َقمٜمْ ُٝم َامَ -أ هن اًمٜمههبِ هل َ -ص ه
لغم
َي ْٖمتََس ْؾ َأ َطمدُُ ُيم ُْؿ ِذم اعمَْ٤م اًمدهه ائ ِؿ َو ُه َق ُضمٜمُ ٌ
٤مس َ -ر َ
اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم هٚم َؿَ « -يمَ٤م َن َي ْٖمتَ َِس ُؾ سمِ َٗم ْْم ِؾ َُم ْٞم ُٛمق َٟم َ٦مش) .
( )117

( )118

ٟمٕمؿ ،طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف -رواه ُمسٚمؿ يمام ذيمر اعمّمٜمػ -رمحف اهلل ،-وضم٤م ذم اًمٚمٗمظ أظمر قمٜمف
ِ ِ
ُ٥مُ ،صم هؿ َي ْٖمتَ َِس ُؾ ومِ ِٞمفش  ،وذم اًمٚمٗمظ أظمر:
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ىم٤ملَ َٓ« :يبُق ًَم هـ َأ َطمدُُ ُيم ُْؿ ِذم اعمَْ٤م اًمدهه ائ ِؿ َو ُه َق ُضمٜمُ ٌ« ُصمؿ ي ْٖمت َِس ُؾ ُِمٜمْفش قمٜمد ُمسٚمؿ  ،قمٜمد اًمبخ٤مريُ « :صمؿ ي ْٖمت َِس ُؾ ومِ ِٞمفش  ،وقمٜملد أيب داود َٓ« :يبلق ًَمـ َأطم ُيمُؿ ِذم اعمَْل٤م ِ
ه َ َ
ه َ َ
ُ
َ ُ ه َ لدُُ ْ
( )119

( )121

( )121

ِ ِ ِ ِ
ِ
اجلٜمََ٤م َسم ِ٦مش .
اًمدهه ائ ِؿ َوَٓ َي ْٖمتََس ْؾ ومٞمف ُم َـ ْ َ
( )122

( ) 117أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ آهمتس٤مل ذم اعم٤م اًمرايمد (.)283
( ) 118أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًم٘مدر اعمستح٥م ُمـ اعم٤م ذم همسؾ اجلٜم٤مسم٦م وهمسؾ اًمرضمؾ واعمرأة ذم إٟم٤م واطملد ذم طم٤مًمل٦م واطملدة وهمسلؾ
أطمدمه٤م سمٗمْمؾ أظمر (.)323
(ُ ) 119متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب اًمبقل ذم اعم٤م اًمدائؿ (ُ ،) 239مسٚمؿ :يمتل٤مب اًمٓمٝمل٤مرة ،سمل٤مب اًمٜمٝملل قملـ اًمبلقل ذم اعمل٤م
اًمدائؿ (.)282
( ) 121أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًمبقل ذم اعم٤م اًمدائؿ (.)282
( )121أظم رضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب اًمبقل ذم اعم٤م اًمدائؿ ()239
( ) 122صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمبقل ذم اعم٤م اًمرايمد ( ،)71ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
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ضم٤م اًمٜمٝمل قمـ اًمبقل ذم اعم٤م اًمدائؿ ،وضم٤م اًمٜمٝمل قمـ آهمتس٤مل ذم اعم٤م اًمدائؿ ،وهؾ اًمٜمٝمل قمـ اجلٛمع ،أو قمـ
اجلٛمٞمع؟ اًمّمقاب :اًمٜمٝمل قمـ اجلٛمٞمع ،ومال َيقز اًمبقل ذم اعم٤م اًمدائؿ ،وٓ َيقز آهمتس٤مل ذم اعم٤م اًمدائؿ.
ِ
َي ِريش،
واًمدائؿ ،هذه ُمـ إوداد ،ي٘م٤مل ًمٚمٛمتحرك :دائؿ ،وًمٚمس٤ميمـ :دائؿ ،وْلذا ذم اًمٚمٗمظ أظمر« :ا هًمذي َٓ َ ْ
ختّمٞمص ٕطمد احل٤مًملم ،ىم٤مل« :اًمدائؿ اًمذي ٓ َيريش  ،يبلم اعمراد سمف ًمٞمس اًمدائؿ اجل٤مري ،اًمدائؿ اًمذي ٓ َيري،
( )123

أو اعم٤م اًمدائؿ ،اًمذي سمٕمْمف ؾم٤ميمـ وسمٕمْمف ٍ
ضم٤مر ،ومال يبقل ذم اعم٤م اًمدائؿ اًمذي ٓ َيري.
قمـ أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف -ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ« :يٖمتسؾ أطمديمؿ ذم اعم٤م اًمدائؿ
أيْم٤م
وهق ضمٜم٥مش  ،هذا اؾمتدل سمف اجلٛمٝمقر قمغم أن اعم٤م
اعمتقو َ٠م سمف ـم٤مهر همػم ُمٓمٝمر ،ومْمؾ اعم٤م اعمتٜم٤مصمر ،ويمذًمؽ ً
ه
( )124

ًمق ووع اجلٜم٥م يده ذم ُم٤م سمٜمٞم٦م رومع احلدث ،أ و ووع يده ذم ُم٤م سمٜمٞم٦م رومع احلدثُ ،م٤م ىمٚمٞمؾ :وم٢مٟمف يٙمقن ـم٤مهرا همػم
ُمٓمٝمر ،هٙمذا ي٘مقًمقن ،وىم٤مًمقا :إن هذا هق وم٤مئدة اًمٜمٝمل.
واؾمتدًمقا سم٠مدًم٦م أظمرى ذم هذا اًمب٤مب ،وهذا يمٚمف وٕمٞمػ ذم هذا اًمب٤مب ،وشم٘مدم ُمٕمٜم٤م أن إصلؾ هلق ـمٝمقريل٦م
اعم٤م  ،وأن اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -يمام ذم طمدي٨م اسملـ قمبل٤مس «اهمتسلؾ سمٗمْملؾ ُمٞمٛمقٟمل٦مش -قمٚمٞملف اًمّملالة
واًمسالم. -
( )125

ًمٙمـ ىمقًمف ٓ« :يٖمتسؾ أطمديمؿ ذم اعم٤م اًمدائؿ وهق ضمٜم٥مش اعمراد سمف اًمٜمٝمل قمـ شم٘مذيره ،وْلذا اك -قمٚمٞمف اًمّمالة
واًمسالم -قمـ اًمبقل ذم اعم٤م اًمدائؿ ،هق مل يٜم َف قمٜمف ٕضمؾ ظمِمٞم٦م أن يٙمقن ـم٤مهرا همػم ُمٓمٝمرْ ،ٓ ،لذا ىم٤مل ٓ« :يبقًمـ
أطمديمؿ ذم اعم٤م اًمدائؿش  ،ومٚمٞمس٧م اًمٕمٚم٦م هق يمقٟمف يٜمت٘مؾ ُمـ صٗم٦م اًمٓمٝمقري٦م إمم اًمٓم٤مهري٦مٟٕ ،مف ًمٞمس قمٜمدٟم٤م ـمٝمقر وٓ
ـم٤مهرً ،مٙمٜمف ذم سمٕمض إًمٗم٤مظ اك قملـ اًمٖمسلؾ ٕضملؾ اًمت٘ملذير ،والك ذم إًمٗمل٤مظ إظملرى ،ىمل٤مل ٓ« :يبلقًمـ
أطمديمؿش ظمِمٞم٦م اًمتٜمجٞمس ،وذم طمدي٨م ضم٤مسمر قمٜمد ُمسٚمؿ« :اك َقم ِـ ا ًْمبق ِل ِذم اعمَْ٤م ِ اًمر ِ
ايم ِدش  ،وْلذا يم٤من اًمّمقاب
َْ
ه
ََ
( )126

( )123ؾمبؼ خترَيف.
( ) 124أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ آهمتس٤مل ذم اعم٤م اًمرايمد (.)283
( )125ؾمبؼ خترَيف.
( ) 126أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًمبقل ذم اعم٤م اًمدائؿ (.)282
( ) 127أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًمبقل ذم اعم٤م اًمدائؿ (.)281

( )127

أصول األحكام
ذم هذا أن اعم٤م اًمدائؿ وهق ذم اًمٖم٤مًمل٥م يٙملقن ذم اعمٞمل٤مه اًم٘مٚمٞمٚمل٦م اًمتلل يسلتخدُمٝم٤م اًمٜمل٤مس ذم ذهبلؿ ،وؿملٗم٤مهٝمؿ،
وًمقوقئٝمؿ ،وٟمحق ذًمؽ ،هذه اعمٞم٤مه يٜمبٖمل احلذر ُمـ شم٘مذيره٤م.
أيْمل٤م الك
يمام أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمَ « -ا َك َقم ِـ ا ًْمبَ ْق ِل ِذم اًمٔمؾ ،ويمذًمؽ ذم جم٤مًمس اًمٜم٤مسش  ،يملذًمؽ ً
( )128

شم٘مذير اعمٞم٤مه ُمـ سم٤مب أومم وشمٜمجسٞمٝم٤م.
وم٢مذا اك قمـ شم٘مذير أُم٤ميمـ اًمٜم٤مس ذم ضمٚمقؾمٝمؿ :وم٤مًمٜمٝمل قمـ شم٘مذير أو شمٜمجٞمس ُمقوع اًمنمبُ ،م٤م يٙملقن ذ ًسمل٤م
وٟمٔم٤موم٦م ُمـ سم٤مب أومم ،وْلذا ىم٤مل ٓ« :يٖمتسؾ أطمديمؿ ذم اعم٤م اًمدائؿش ،وىمقًمف ٓ« :يٖمتسؾش اك اجلٜم٥مٟٕ :مف إذا قمٚمؿ
أن هذا اعم٤م اهمتسؾ ومٞمف ضمٜم٥م ،ذم اًمٖم٤مًم٥م أن اًمٜمٗمس شمٙمرهف ،وٓ شم٘مبؾ قمٚمٞمف ،وشمٕم٤مومف ،واًمٕمٞم٤موم٦م ُمـ إُملقر اًمٜمٗمسلٞم٦م
اًمتل شمٙمقن ؾمببً٤م ذم إومس٤مد ُمٞم٤مه اًمٜم٤مس.
أيْم٤م قمـ اًمبقل ذم اعم٤م هق ُمـ هذا اًمب٤مب ،ومٚمق ضم٤م إٟمس٤من إمم ُم٤م ذم همدير ينمب ُمٜمف اًمٜم٤مس وٟمحقه،
صمؿ اًمٜمٝمل ً
ومب٤مل ومٞمف ،وقمٚمؿ أٟمف ُيب٤مل ومٞمف وًمق مل يٜمجس ،وم٢من اًمٜمٗمس شمٕم٤مومفً ،مٞمس ًمٜمج٤مؾمتفً ،مٙمـ ٕضمؾ شم٘مذيرهً ،مٙمـ إذا شمت٤مسمع ومٞمف
ِ
يٗمض إمم شمٜمجٞمسف أوم٣م إمم شم٘مذيره ،وهذا ُملـ
اًمبقل ،سم٤مل ومٞمف هذا ،صمؿ سم٤مل ومٞمف هذا ،وم٢مٟمف يٗميض إمم شمٜمجٞمسف ،وإن مل
طمٙمٛم٦م اًمنمع ذم قمدم إومس٤مد اعمٞم٤مه يمام شم٘مدم.
ُ
آهمتس٤مل ،سم٠من يٖمسؾ سمدٟمف إذا يم٤من ذم سمدٟمف ىمذر؟ ُمـ راقمك هذه اًمٕمٚم٦م أحل٘مف سمف ،ىم٤ملٓ :
ًمٙمـ هؾ ُيٚمحؼ سم٤مًمٖمسؾ
يٖمتسؾ ذم اعمٞم٤مه اًمدائٛم٦م اًمتل يستٕمٛمٚمٝم٤م اًمٜم٤مس ًمنمهبؿ إذا يم٤من يريد همسؾ ُم٤م ذم سمدٟمف ُمـ إذى واًم٘مذر ،وهلذا هلق
إىمرب واهلل أقمٚمؿ.
وإذا ُقم٘مٚم٧م اًمٕمٚم٦م ٓ ،يٛمٜمع ُمـ شمٕمٛمٞمٛمٝم٤م ،أو إحل٤مق همػمه٤م هب٤م ،إذا يم٤مٟم٧م اًمٕمٚم٦م فمل٤مهرة ،هلذا فمل٤مهر ُملـ ضمٝمل٦م
َل٤موًٓش  ،يٕمٜملل يلدظمؾ
َ٤مو ًُم ُف َشمٜمَ ُ
اًمٜمّمقص ،ويدل قمٚمٞمف أن أسم٤م هريرة -ريض اهلل قمٜمف -عم٤م ُؾمئؾ قمـ ذًمؽ ،ىم٤ملَ « :يتَٜمَ َ
( )129

ووع اًمٞملد سمٜمٞمل٦م روملع
اجلٜم٥م يديف ،وًمق يم٤من اًم٘مّمد ظمِمٞم٦م أن يٙمقن يٜمت٘مؾ ُمـ اًمٓمٝمقر اًمٓم٤مهر سمرومع احلدثً :مٙم٤من ْ

( ) 128أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًمتخكم ذم اًمٓمريؼ واًمٔمالل (ُ ،)269مـ طمدي٨م أيب هريرة.
( ) 129أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ آهمتس٤مل ذم اعم٤م اًمرايمد (.)283

أصول األحكام
ٖمػما ًمفً ،مٙمـ أسم٤م هريرة -ريض اهلل قمٜمف -ومٝمؿ أٟمف ظمٌم شم٘مذيرهْ ،لذا ىم٤مل« :يتٜم٤موًمف شمٜم٤موًٓ ،وٓ يٜمزل ومٞمفش،
احلدث ُُم ً
وًمذا ىم٤مل« :وٓ يٖمتسؾ ومٞمف ُمـ اجلٜم٤مسم٦مش يمام ذم رواي٦م اًمبخ٤مري .
( )131

اًمرواي٦م إظمرى طمدي٨م اسمـ قمب٤مس« :يم٤من يٖمتسؾ سمٗمْمؾ ُمٞمٛمقٟمل٦مش ،هلذا رواه ُمسلٚمؿ  ،وىمل٤مل قمٛملرو سملـ
( )131

ديٜم٤مر  :اًمذي يٖمٚم٥م قمغم فمٜمل أو اًمذي خيٓمر قمغم سم٤مزم أن أسم٤م اًمِمٕمة٤م طمدصمٜمل ،هق اًمراوي قمـ اسمـ قمب٤مس أٟمف« :يم٤من
( )132

يٖمتسؾ سمٗمْمؾ ُمٞمٛمقٟم٦مش  ،وهذا طمج٦م ذم ضمقاز آهمتس٤مل سمٗمْمؾ اعم٤م  ،وًمق يم٤من ُمـ اعملرأة ،وْللذا إظمبل٤مر اًمتلل
( )133

ضم٤م ت ذم هذا اًمب٤مب اًمٜمٝمل قمـ آهمتس٤مل سمٗمْمؾ اعمرأة ،شمٖمتسلؾ اعملرأة سمٗمْملؾ اًمرضملؾ ،واًمرضملؾ سمٗمْملؾ اعملرأة،
اًمّمقاب ومٞمٝم٤م أٟمف حمٛمقل قمغم إومم وإيمٛمؾ ،مج ًٕم٤م سملم إظمب٤مر ذم هلذا اًمبل٤مب ،وْللذا اهمتسلؾ -قمٚمٞملف اًمّملالة
واًمسالم -سمٗمْمٚمٝم٤م ،واك أن يٖمتسؾ اًمرضمؾ سمٗمْمؾ اعمرأة ،واعمرأة سمٗمْمؾ اًمرضمؾ ،ومحٛمٚمٜم٤م اًمٜمٝمل ذم هذا اًمب٤مب قملغم
ظمالف إومم ًمٔم٤مهر هذا اخلؼم.
أيْم٤م أظمب٤مر ذم هذا اًمب٤مب شمدل قمغم هذا اعمٕمٜمكٟ ،مس٠مًمف -ؾملبح٤مٟمف
وهذه ىم٤مقمدة ُُم هٓم ِر َد ٌة ذم هذه اعمس٠مًم٦م ،وضم٤م ت ً
وشمٕم٤ممم -زم وًمٙمؿ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح،
اًمس َام ِ َُم٤م ً ًمٞمُ َٓمٝم َر ُيمُؿ سمِ ِف﴾  ،ويمذًمؽ ىمقًمف -شمٕم٤ممم:
عم٤م ذيمر اعمّمٜمػ رمحف اهلل ىمقًمف -شمٕم٤مممَ :
﴿و ُيٜمََز ُل َقم َٚمٞمْ ُٙمُؿ ُم َـ ه
( )134

﴿ َوم َٚمؿ َ ِ
دمدُُ وا َُم٤م ً ﴾
ْ

( )135

وأن ذيمرمه٤م ُمـ اعمّمٜمػ -رمحف اهلل -إؿم٤مرة يمام شم٘ملدم إمم أن مجٞملع أٟملقاع اعمٞمل٤مه ،أن مجٞمٕمٝمل٤م

ـم٤مهرة وُمٓمٝمرة ،شمرومع إطمداث ،وشمزيؾ إظمب٤مثُ ،مـ ضمٝم٦م اًمٕمٛمقم ذم أي٦م ،وأن ُمـ ىمل٤مل :إال٤م ًمٞمسل٧م ُمٓمٝملرة
َيت٤مج إمم دًمٞمؾ ،وم٤مًمٕمٛمقم ذم أي٦م إومم -وإن يم٤مٟم٧م ذم صٞمٖم٦م اإلصمب٤مت ،واإلصمب٤مت ًمٞمس ومٞمف قمٛمقمً -مٙمٜمٝم٤م ؾملٞم٘م٧م
ُمس٤مق آُمتٜم٤من ،وآُمتٜم٤من ُيِمٕمر سم٤مًمتٕمٛمٞمؿ ،وم٤مًم٘مريٜم٦م دًم٧م قمغم اًمتٕمٛمٞمؿ ُمـ ضمٝم٦م آُمتٜم٤من سمٜمزول اعم٤م .

( )131ؾمبؼ خترَيف.
( )131ؾمبؼ خترَيف.
( ) 132قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر أسمق حمٛمد اجلٛمحل ُمقٓهؿ ،اعمٙمل ،إصمرم ،أطمد إقمالم ،وؿمٞمخ احلرم ذم زُم٤مٟمف ،ويم٤من ُمـ أوقمٞم٦م اًمٕمٚملؿ ،وأئٛمل٦م آضمتٝمل٤مد.
طمدث قمٜمف اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م وهق أيمؼم ُمٜمف .وىم٤مل اسمـ قمٞمٞمٜم٦م :قمٛمر صم٘م٦م صم٘م٦م صم٘م٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜملبال ( - 311 /5شمرمجل٦م  ،)114وـمب٘مل٤مت اسملـ
ؾمٕمد ( - 41 /8شمرمج٦م  - 2411ط :اخل٤مٟمجل)
( )133ؾمبؼ خترَيف.
) (134إٟمٗم٤مل.11 :
) (135اًمٜمس٤م .43 :

أصول األحكام
أُم٤م أي٦م اًمتل سمٕمده٤مَ ﴿ :وم َٚمؿ َ ِ
دمدُُ وا َُم٤م ً ﴾ ٕ :ا٤م ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمنمط ،واًمٜمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمنمط ُمٕمٚمقم أا٤م
ْ
( )136

أيْم٤م اعمس٠مًم٦م إظمػمة ذم طمدي٨م ٓ« :يٖمتسؾ أطمديمؿ ذم اعم٤م اًملدائؿ وهلق ضمٜمل٥مش ،ؾملبؼ
ُمـ صٞمغ اًمٕمٚمقم ،يمذًمؽ ً
اإلؿم٤مرة إًمٞمف وإمم طمٙمٛمف ،ويمذًمؽ سمٕمده طمدي٨م اسمـ قمب٤مس« :يم٤من يٖمتسؾ سمٗمْمؾ ُمٞمٛمقٟم٦مش -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم-
 ،وأن اًمٖمسؾ سمٗمْمؾ أو اًمقوق سمٗمْمؾ اعمرأة ٓ سم٠مس سمف ،ويمذًمؽ اهمتس٤مل اعمرأة سمٗمْمؾ اًمرضمؾ ٓ سم٠مس سمف ،وأن ُمل٤م
ضم٤م ُمـ إظمب٤مر ُمـ طمدي٨م ذًمؽ اًمرضمؾ اًمذي صح٥م اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -أرسمع ؾمٜملم ،يمام صحبف أسمق
هريرة ،وأٟمف ىم٤مل ٓ« :يتقو٠م اًمرضمؾ سمٗمْمؾ اعمرأة ،وٓ اعمرأة سمٗمْمؾ اًمرضمؾ ،وًمٞمٖمؽموم٤م مجٞم ًٕم٤مش ،هق طملدي٨م صلحٞمح
رواه أسمق داود وهمػمه .
( )137

ويمذًمؽ طمدي٨م احلٙمؿ سمـ قم٤مُمر اًمٖمٗم٤مري

( )138

قمٜمد أيب داود ،وهق طمدي٨م ضمٞمد« :اك أن يٖمتسؾ اًمرضمؾ سمٗمْمؾ

اعمرأةش  ،وم٤مًمٕمٚمام ُمٜمٝمؿ ُمـ وٕمػ إظمب٤مر ذم اًمٜمٝمل ،واطمتجقا سمام ضم٤م ُمـ اهمتس٤مًمف -قمٚمٞمف اًمّملالة واًمسلالم،-
( )139

وُمٜمٝمؿ ُمـ مجع ،وأٟمف قمغم ظمالف إومم ،واًمذي صمبل٧م ذم اًمّملحٞمحلم ُملـ طملدي٨م قم٤مئِمل٦م أٟملف -قمٚمٞملف اًمّملالة
واًمسالم -يم٤من يٖمتسؾ هق وزوضمف ؾمقا  ،ىم٤مًم٧مُ « :يمٜمْ ُْ٧م َأ ْهمتَ َِس ُؾ َأ َٟمَ٤م َو َر ُؾم ُ
لقل اهللِ ُِمل ْـ إِ َٟمَل٤م ٍ ش ذم سمٕملض إًمٗمل٤مظ:
( )141

) (136اعم٤مئدة.6 :
( )137صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)23132 ،17112أسمق داو :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمٜمٝمك قمـ ذًمؽ ( ،)81اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سمل٤مب
ذيمر اًمٜمٝمل قمـ آهمتس٤مل سمٗمْمؾ اجلٜم٥م ( ،) 238ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب دود :صحٞمحُ ،مـ طمدي٨م رضمؾ صح٥م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
) (138احلٙمؿ سمـ قم٤مُمر اًمٖمٗم٤مري :احلٙمؿ سمـ قمٛمرو سمـ جمدع سمـ طمذيؿ سمـ احل٤مرث سمـ ٟمٕمٞمٚم٦م سمـ ُمٚمٞمؾ سمـ وٛمرة سمـ سمٙمر سمـ قمبلد ُمٜمل٤مة سملـ يمٜم٤مٟمل٦م ،أسملق
قمٛمرو اًمٖمٗم٤مري ،أظمق راومع ،وي٘م٤مل ًمف :احلٙمؿ سمـ إىمرع .وإٟمام ُٟمُس٥م إمم همٗم٤مرٕ :ن ٟمٕمٞمٚم٦م سمـ ُمٚمٞمؾ أظمق همٗمل٤مر .صلح٥م اًمٜمبلل -صلغم اهلل قمٚمٞملف
وؾمٚمؿ -طمتك ُم٤مت .ىم٤مل اعمدائٜملُ :م٤مت ؾمٜم٦م سمسلم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص – 154 :شمرمج٦م  ،)478واإلص٤مسم٦م ( – 117 /2شمرمج٦م .)1786
( ) 139صحٞمح :أظمرضمف أسمق داو :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمٜمٝمك قمـ ذًمؽ ( ،)82سمٚمٗمٔمف ،وومٞمف سمدل« :يٖمتسؾش «يتقول٠مش ،ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم صلحٞمح أيب
داود :صحٞمح.
(ُ ) 141متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمٖمسؾ ،سم٤مب همسؾ اًمرضمؾ ُمع اُمرأشمف( ،)263-261 ،251واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مسٚمؿ :يمتل٤مب احللٞمض ،سمل٤مب
اًم٘مدر اعمستح٥م ُمـ اعم٤م ذم همسؾ اجلٜم٤مسم٦م وهمسؾ اًمرضمؾ واعمرأة ذم إٟم٤م واطمد.)319( .. .

أصول األحكام
قلَ :د ْع ِزمَ ،و َي ُ٘م ُ
« َأ ُىم ُ
قلَ :د ِقمل ِزمش  ،ويمذًمؽ ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طملدي٨م اسملـ قمبل٤مس ذم ىمّمل٦م ُمٞمٛمقٟمل٦م ،صمبل٧م ذم
( )141

اًمّمحٞمحلم اهمتس٤مًمف ُمع ُمٞمٛمقٟم٦م  ،وُمع قم٤مئِم٦م

( )143

( )142

وُمع أم ؾمٚمٛم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمـ -أٟمف يٖمتسؾ ُمٕمٝمـ.
( )144

ًمٙمـ هذا إذا يم٤من مجٞم ًٕم٤م ،وهذا ُطمٙمل آشمٗم٤مق قمٚمٞمف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ،إٟمام اخلالف ومٞمام إذا أومْملٚم٧م ،إذا أومْملٚم٧م
ُم٤م ً  ،وهؾ يِمؽمط اخلٚمقة ،أو ٓ يِمؽمط؟ اًمٜمّمقص مل شمِمؽمط اخلٚمقة ،واعمذه٥م ىم٤مًمقا :إٟمف يِمؽمط أن شمٙمقن اخلٚمقة،
واؾمتدًمقا سمام ُروي قمـ قمبد اهلل سمـ هضمس وهمػمه ً ،مٙمـ فم٤مهر اًمٜمّمقص ًمٞمس ومٞمٝم٤م اؿمؽماط اخلٚمقة ،وٓ دًمٞمؾ
قمغم ذًمؽً ،مٙمـ قمغم يمؾ طم٤مل هق ُمـ سم٤مب ِظم ِ
أيْم٤م هلق قمل٤مم ًمٚمرضمل٤مل
الف إومم :مج ًٕم٤م سملم إظمب٤مر ،صمؿ اًمّمحٞمح ً
اًمر ُضم ُؾ سمِ َٗم ْْم ِؾ اعمَْ ْر َأ ِةش.
اًمر ُضم ِؾ َو ه
واًمٜمس٤م ٕ :ن اًمٜمص ضم٤م « :اعمَْ ْر َأ ُة سمِ َٗم ْْم ِؾ ه
( )145

( )146

ويم٠مٟمف -واهلل أقمٚمؿُ -مـ ضمٝم٦م أ ّن اًمٗمْمؾ اًمذي ُي ْٗم ِْم ُٚمف اًمرضمؾ ،أو شمٗمْمٚمف اعمرأة ،ىمد يب٘مك ُمٜمف ر مم٤م يت٘م٤مـمر ُمـ
اعمتقوئ ومٞمٜمزل ذم هذا اعم٤م ُمـ أصمر اؾمتٜمِم٤مىمف واؾمتٜمة٤مره ،أو ُمـ ُمْمٛمْمتف ،أو يٙمقن قمغم يديلف وؾملخ أو ُمل٤م أؿملبف
ذًمؽ ،ومنمع أن يٙمقن ُو ُوقؤه ُمـ ُم٤م مل ُيستٕمٛمؾ ىمبؾ ذًمؽٟٕ :مف أسمٚمغ ذم اًمتٕمبد وأسمٚمغ ذم اًمٕمٜم٤مي٦م سم٠مُمر اًمٓمٝمل٤مرة ،أن
شمٕمبديً ،مٙمـ ىمقْلؿ ُمٕمٜمك شمٕمبلدي،
يٙمقن اعم٤م ٟمٔمٞم ًٗم٤م ،يم٠من هذه -واهلل أقمٚمؿ -هل اًمٕمٚم٦م ،وسمٕمْمٝمؿ ىم٤مًمقا :إن اعمٕمٜمك
ّ
ًمٞمس اعمٕمٜمك أٟمف ًمٞمس ًمف قمٚم٦م وٓ طمٙمٛم٦م ،إذا ىم٤مًمقا :اعمٕمٜمك شمٕمبدي ،يٕمٜمل ًمٞمس ًمف قمٚم٦م ٟمٕم٘مٚمٝم٤م ،وم٤مًمنمع ي٠ميت سمِٛمح٤مر ِ
ات
ُ َ َ
ٍ
ُمٕم٤من ٓ ٟمٕم٘مٚمٝم٤م ٟمحـ وٓ ٟمٕمرومٝم٤م ،وإن يم٤من ْلل٤م ذم ٟمٗملس إُملر طمٙمٛمل٦م،
اًمٕم٘مقل ،وٓ ي٠ميت سمٛمح٤مٓهت٤مُ ،مٕمٜمك أٟمف ًمف

( ) 141أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب اًم٘مدر اعمستح٥م ُمـ اعم٤م ذم همسؾ اجلٜم٤مسم٦م وهمسلؾ اًمرضملؾ واعملرأة ذم إٟمل٤م واطملد ،)321( .. .اًمٜمسل٤مئل:
يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمرظمّم٦م ذم ذًمؽ ( ،)414 ،239واًمٚمٗمظ ًمف.
(ُ ) 142متٗمؼ قمٚمٞمف :اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمٖمسؾ ،سم٤مب اًمٖمسؾ سم٤مًمّم٤مع وٟمحقه (ُ ،) 253مسٚمؿ :يمت٥م احلٞمض ،سم٤مب اًم٘ملدر اعمسلتح٥م ُملـ اعمل٤م ذم همسلؾ
اجلٜم٤مسم٦م.)322( ....
( )143ؾمبؼ خترَيف.
(ُ ) 144متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب احلٞمض ،اًمٜمقم ُمع احل٤مئض ذم صمٞم٤مهب٤م (ُ ،) 322مسٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب اًم٘مدر اعمسلتح٥م ُملـ اعمل٤م ذم
همسؾ اجلٜم٤مسم٦م وهمسؾ اًمرضمؾ واعمرأة ذم إٟم٤م واطمد.)324( .. .
( ) 145قمبد اهلل سمـ هضمس اعمزا ،اًمّمح٤ميب ،اعمٕمٛمرٟ ،مزيؾ اًمبٍمةُ ،مـ طمٚمٗم٤م سمٜمل خمزوم .صح أن رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اؾملتٖمٗمر ًملف.
ىم٤مل أسمق قمٛمر اسمـ قمبد ا ًمؼم ٓ :خيتٚمٗمقن ذم ذيمره ذم اًمّمح٤مسم٦م ،وي٘مقًمقنً :مف صحب٦م قمغم ُمذهبٝمؿ ذم اًمٚم٘م٤م واًمرؤي٦م واًمسامعُ .م٤مت اسملـ هضملس ذم
دوًم٦م قمبد اعمٚمؽ سمـ ُمروان ،ؾمٜم٦م ٟمٞمػ وصمامٟملم ،سم٤مًمبٍمة .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب ( – 438شمرمج٦م  ،)1497وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( – 257 /3شمرمج٦م .)2971
( )146صحٞمح :أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ ذًمؽ ( ،) 347ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح اسمـ ُم٤مضمف :صحٞمحُ ،ملـ طملدي٨م
قمبد اهلل سمـ هضمس.

أصول األحكام
وسمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ َيٚمتٛمس ِطم َٙم ًَام فم٤مهرة ،وهذا هق إصؾ ذم إطمٙم٤مم :اًمتٕمٚمٞمؾ ،إصؾ ذم إطمٙم٤مم اًمتٕمٚمٞمؾ ،وًمذا
يمام شم٘مدم ،إصؾ أٟمف ظمالف إومم ،ومألضمؾ هذا ٟم٘مقل :إٟمف إذا شمقو٠م ٓ سم٠مس سمذًمؽ ،وُمٜمف ُمـ َضم هق َزه ُمٓمٚم ً٘م٤م.
ِ
اًمذ َه ِ
َقم ْـ ُطم َذ ْي َٗم َ٦م َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
َنم ُسمقا ِذم آٟمِٞمَ ِ٦م ه
٥م َوا ًْم ِٗم هْم ِ٦مَ ،وَٓ َشمَل ْ٠م ُيم ُٚمقا ِذم
قل اهللِ َ -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َو َؾم هٚم َؿَ َٓ« :شم ْ َ
لذي ينملب ِذم إِٟمَل٤م ِ
أظمر ِةش ُمته َٗم ٌؼ َقم َٚمٞم ِف  .و َْلام َقمـ ُأم ؾم َٚمٛم َ٦م َ :ىم َ٤مل« :ا هًم ِ
ِصح٤مومِٝم٤مَ :وم٢مِا٤م َْلؿ ِذم اًمدُُّّ ْٟمٞم٤م و ًَم ُٙمُؿ ِذم ِ
َ
ََْ ُ
ْ
َ َ
َ َُ ْ َ َ
َ ُ
َ َ ْ
ه ُْ
ِِ
ا ًْم ِٗم هْم ِ٦م إِ هٟمهام ُ ِ
َ٤مر َضم َٝمٜمه َهؿش ).
َي ْرضم ُر ِذم َسم ْٓمٜمف َٟم َ
َ َ
( )147

( )148

( )149

( )151

أيْمل٤م ذم
واعمّمٜمػ -رمحف اهلل -يمام شم٘مدم ذيمر سم٤مب أٟمٞم٦م ،وًممٟمٞم٦م أطمٙم٤مم يمةػمة ،ويذيمرون أطمٞم٤م ًٟمًل٤م أطمٙم٤مُمٝمل٤م ً
يمت٤مب اًمزيم٤مةً ،مٙمـ يذيمرون ُم٤م يٛمس ُمـ ذًمؽ ذم يمت٤مب اًمقوق .
٤مجَ ،وَٓ
احل ِر َير َوَٓ اًمدي َب َ
طمدي٨م طمذيٗم٦م -ريض اهلل قمٜمف ٓ« :شمنمسمقا ذم آٟمٞم٦م اًمذه٥م واًمٗمْم٦مش ،أوًمفَ َٓ« :شم ْٚم َب ُسقا ْ َ

ِ
ِ ِ
ِ ِ
اًمذ َه ِ
َنم ُسمقا ِذم آٟمِٞمَ ِ٦م ه
لر ِةش  ،وهلذا ذم سمل٤مب
٥م َوا ًْمٗم هْم٦مَ ،وَٓ َشم ْ٠م ُيم ُٚمقا ِذم ص َح٤موم ِٝم َامَ :وم ِٝم َل َْل ُ ْؿ ِذم اًمدُُّّ ْٟمٞمَ٤م َو ًَم ُٙم ُْؿ ِذم أظم َ
َشم ْ َ
( )151

أٟمٞم٦م ،أُم٤م سم٤مب اًمتحكم واحلكم ،ومٝمق ضم٤مئز ًمٚمٜمس٤م ذم سمل٤مب اًملذه٥م واًمٗمْمل٦م ،وُمٓمٚم ً٘مل٤م قملغم وضملف ٓ إهاف ومٞملف،
وًمٚمرضم٤مل ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمتحكم سم٤مًمٗمْم٦م سم٤مخل٤مشمؿ وٟمحقه ،أو ُم٤م يٙمقن شمب ًٕم٤م ذم سم٤مب اًمتحكم ذم سم٤مب اًمٚمب٤مس ،أو ُمل٤م يٙملقن
حمؾ طم٤مضم٦م أو ضورة ذم سم٤مب أٟمٞم٦م.

( ) 147طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن سمـ ضم٤مسمر اًمٕمبزُ .مـ ٟمجب٤م أصح٤مب حمٛمد -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وهق ص٤مطم٥م اًمنل .واؾملؿ اًملٞمامنِ :طم ْسلؾ -وي٘مل٤مل:
ُطم َس ْٞمؾ -اسمـ ضم٤مسمر اًمٕمبز ،اًمٞمام ا ،أسمق قمبد اهلل ،طمٚمٞمػ إٟمّم٤مرُ ،مـ أقمٞم٤من اعمٝم٤مضمريـ .وأُمف اًمرسم٤مب سمٜم٧م يمٕم٥م سمـ قمدي إٟمّم٤مري٦م .شملقذم ؾملٜم٦م
ؾم٧م وصمالصملم سمٕمد ُم٘متؾ قمةامن .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص – 138 :شمرمج٦م  ،)391وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( – 716 /1شمرمج٦م .)1113
(ُ ) 148متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب إـمٕمٛم٦م ،سم٤مب إيمؾ ذم اإلٟم٤م اعمٗمْمض (ُ ،)5633 ،5632 ،5426مسٚمؿ :يمتل٤مب اًمٚمبل٤مس واًمزيٜمل٦م،
سم٤مب حتريؿ اؾمتٕمامل إٟم٤م اًمذه٥م واًمٗمْم٦م قمغم اًمرضم٤مل واًمٜمس٤م وظم٤مشمؿ اًمذه٥م.)2167( ....
( ) 149هٜمد سمٜم٧م أيب أُمٞم٦م سمـ اعمٖمػمة سمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر سمـ خمزوم سمـ ي٘مٔم٦م سمـ ُمرة اعمخزوُمٞم٦م ،سمٜم٧م قمؿ ظم٤مًمد سملـ اًمقًمٞملد ؾملٞمػ اهلل :وسمٜمل٧م قملؿ أيب
ضمٝمؾ سمـ هِم٤مم .أم ؾمٚمٛم٦م أم اعم١مُمٜملم ،اًمسٞمدة ،اعمحجب٦م ،اًمٓم٤مهرةُ ،مـ اعمٝم٤مضمرات إول .يم٤مٟم٧م ىمبؾ اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمٜمد أظمٞمف ُملـ
اًمرو٤مقم٦م أيب ؾمٚمٛم٦م سمـ قمبد إؾمد اعمخزوُمل ،اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح .ويم٤مٟم٧م ُمـ أمجؾ اًمٜمس٤م وأذومٝمـ ٟمسلب٤م ،ويم٤مٟمل٧م آظملر ُملـ ُمل٤مت ُملـ أُمٝمل٤مت
اعم١مُمٜملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص – 952 :شمرمج٦م  ،)3519أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( – 329 /7شمرمج٦م .)7472
(ُ ) 151متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب إذسم٦م ،سم٤مب آٟمٞم٦م اًمٗمْم٦م ( ،) 5634واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مسٚمؿ :يمت٤مب اًمٚمب٤مس واًمزيٜمل٦م ،سمل٤مب حتلريؿ اؾملتٕمامل
أواا اًمذه٥م واًمٗمْم٦م ذم اًمنمب(.)2165
( )151ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
ًمٙمـ ذم سم٤مب اًمٚمب٤مسُ ،م٤م يم٤من ذم اًمزيٜم٦م ٓ سم٠مس سمف ،وهٜم٤م يذيمرون سم٤مب أٟمٞم٦مٟٕ :مف طمرام قمغم اجلٜمسلم ،وهق حمؾ
اشمٗم٤مق ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ.
أيْم٤م قمٚم٦م أظمرى ًمٚمتحريؿ ،وم٢ما٤م ْللؿ ،أي
«ٓ شمنمسمقا ذم آٟمٞم٦م اًمذه٥م واًمٗمْم٦مش ،ال واًمٜمٝمل ًمٚمتحريؿ ،صمؿ ذيمر ً
ًمٚمٙمٗم٤مر ذم اًمدٟمٞم٤م ،يٕمٜمل ٓ يردقمٝمؿ ُمٜمٝم٤م ر  ،ويتٛمتٕمقن وي٠ميمٚمقن ومٞمٝم٤م ،واًمٜم٤مر ُمةقى ْلؿ يقم اًم٘مٞم٤مُمل٦م ،وملال ٟمتِملبف
هبؿ ،وم٤مًمٕمٚم٦م حتريٛمٝم٤م ُمـ ضمٝم٦م أا٤م ٓ شمٜم٤مؾم٥م طم٤مل أهؾ اإليامن واإلؾمالم ،واظمتٚمػ اًمٕمٚمام ذم اًمٕمٚم٦م ،ىمٞمؾ :اًمٕمٚم٦م يمن
ىمٚمقب اًمٗم٘مرا  ،وىمٞمؾ :اًمٕمٚم٦م شمْمٞمٞمؼ اًمٜم٘مديـ ،وىمٞمؾ :اًمٕمٚم٦م حتريٛمٝمام ًمذاهتامُ ،مـ ضمٝم٦م اْلٞمئ٦م واحل٤مًم٦م اًمتل يتٚمبس هبل٤م
ُمستٕمٛمؾ اًمذه٥م واًمٗمْم٦م ،طم٤مًم َ٦م شمٜم٤مذم اًمٕمبقدي٦م ،وهذه أصح اًمٕمٚمؾ.
أُم٤م ىمقْلؿ :يمن ىمٚمقب اًمٗم٘مرا  ،ومٝمذا ىمقل وٕمٞمػ ُُمٜمْتَ َ٘مدٌٌ ٕ :ن يمن ىمٚمقب اًمٗم٘مرا َيّمؾ سمٖمػم ذًمؽ ُمـ اعمٜم٤مزل
أيْم٤م َيّملؾ سملام َيلقز ًمبسلف ُملـ هملػم اًملذه٥م
اًمقاؾمٕم٦م ،واعمرايم٥م اًمٗم٤مره٦م ،واعمالسمس اجلٛمٞمٚم٦م ،وُم٤م أؿمبف ذًمؽً ،
واًمٗمْم٦م ،مم٤م هق ىمد يٙمقن أطمٞم٤م ًٟمً٤م أهمغم صمٛمٜمًً٤م ُمـ أٟمقاع إعم٤مس وُم٤م أؿمبف ذًمؽ ،وىمد َيّمؾ هب٤م أؿملد ُمل٤م َيّملؾ ُملـ
أيْم٤م ضم٤مئز ًمٚمٜمس٤م  ،وًمق يم٤مٟم٧م اًمٕمٚم٦م يمن ىمٚمقب اًمٗم٘مرا ً :مٙم٤من اعمٜمع ذم طمؼ اًمٜمس٤م يمذًمؽ،
اًمذه٥م واًمٗمْم٦م ،صمؿ هق ً
وإن يم٤من ىمد يٕمٚمؾ سمٕمٚم٦م ُمـ ضمٝم٦م أٟمف ىمد يٙمٛمؾ سمف ذم طمؼ اًمٜمس٤م ُ ،م٤م َيّمؾ ُمـ اًمٜم٘مص اعمتٕمٚمؼ سمخٚم٘متٝمـً ،مٙمٜمٝم٤م قمٚم٦م
ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م وهل ُمٜمت٘مْم٦م ،وىمد شمقضمد اًمٕمٚم٦م سمدون اعمٕمٚمقل ،واًمٕمٚم٦م إذا اٟمت٘مْم٧م دل قملغم ومسل٤مده٤م ،وم٢مال٤م شمقضملد
اًمٕمٚم٦م ُمةٚمام شم٘مدم ذم أُمقر هل أسمٚمغ ذم يمن ىمٚمقب اًمٗم٘مرا ُ ،مع ذًمؽ :وم٢من هذا ٓ سم٠مس سمف إذا مل يٙمـ حمر ًُم٤م ذم اعمالسمس
واعمرايم٥م واعمس٤ميمـ.
وىمٞمؾ :قمٚم٦م شمْمٞمٞمؼ اًمٜم٘مديـ ،وهذا ومٞمف ٟمٔمر :يٕمٜمل إا٤م إذا اؾمتخدُم٧م ول٤مق اًمٜم٘ملدانٕ :ن اًمٜم٘ملديـ مهل٤م حملؾ
أيْم٤م وٕمٞمػ :إذ ًمق يم٤من يمذًمؽ ُٓمتٜمع أن
اؾمتٕمامل اًمٜم٤مس ذم اًمبٞمع واًمنما  ،واعمٕم٤موو٦م ،واعمب٤مدًم٦م ،واًمتٛمقل ،وهذا ً
شمتخذ ُمٜمٝمام ؾمب٤مئؽ واُمتٜمع أؿمٞم٤م يمةػمة ُمـ هذا ،وُمع ذًمؽ سم٤مإلمج٤مع َيقز أن َُيٕمؾ ُمٜمٝم٤م ؾملب٤مئؽ وإن مل شمٙملـ قملغم
صٗم٦م اًمٜم٘مديـ.
وىمٞمؾ يمام شم٘مدم :إن اًمٕمٚم٦م ذم ذاهتام ،قمٚم٦م حتريٛمٝمام راضمٕم٦م إًمٞمٝمام ذم ذاهتام ،وهل أصح اًمٕمٚمؾ :وذًملؽ أال٤م شمٜمل٤مذم
احل٤مًم٦م اًمتل يٜمبٖمل أن يٙمقن قمٚمٞمٝم٤م اعم١مُمـ ُمـ اًمٕمبقدي٦م واًمتذًمؾ هلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.

أصول األحكام
واًمذه٥م واًمٗمْم٦م ًمبسٝمام اؾمتٕمامْلام قمغم هذه اجلٝم٦م ذم اًمنمب وإيمؾ وُم٤م أؿمبف ذًمؽ ،وآده٤من ،ويمقن ضمٕمٚمٝم٤م
ُمٖم٤مرف وُم٤م أؿمبف ذًمؽُ ،مـ أٟمقاع آؾمتٕمامٓت يٜم٤مذم طم٤مًم٦م اعمسٚمؿ ُمـ قمبقدي٦م هلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،-ويِم٤مسمف سمذًمؽ
طم٤مًم٦م اًمٙمٗم٤مر اًمذيـ ًمٞمس ًمٚمٕمبقدي٦م ،اًمٕمبقدي٦م آظمتٞم٤مري٦م ُمٜمٝم٤م ٟمّمٞم٥م.
«ٓ شمنمسمقا ذم آٟمٞم٦م اًمذه٥م واًمٗمْم٦م وٓ شم٠ميمٚمقا ذم صح٤مومٝم٤م وم٢ما٤م ْلؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وًمٙمؿ ذم أظمرةش.
أيْم٤م أٟمف يِمٛمؾ «ٓ شمنمسمقا ذم آٟمٞم٦م اًمذه٥م واًمٗمْم٦مش ذم اًمٚمٗمظ أظمر يمام ؾمٞم٠ميت طمدي٨م أم ؾملٚمٛم٦م،
صمؿ اًمّمحٞمح ً
ِِ
ِ
٥م َوا ًْم ِٗم هْم ِ٦م إِ هٟمهام ُ ِ
اًمذ َه ِ
نم ُب ِذم آٟمِٞمَ ِ٦م ه
َ٤مر َضم َٝمٜمه َهؿش ،وهذا وقمٞمد ؿمديد قمغم حتريٛمٝمام ،وم٤مًمٜمٝمل
َي ْرضم ُر ِذم َسم ْٓمٜمف َٟم َ
َ َ
ىم٤مل« :ا هًمذي َي ْ َ
واًمتحريؿً ،مٚمٜمٝمل واًمتحريؿ ذم طمدي٨م طمذيٗم٦م ،ويمذًمؽ اًمققمٞمد اًمِمديد ذم طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م «ا هًم ِذي ينمب ِذم إِٟمَل٤م ِ
َ
ََْ ُ
سلٝمر « :ا هًم ِ
ِِ
ا ًْم ِٗم هْم ِ٦م إِ هٟمهام ُ ِ
َ٤مر َضم َٝمٜمه َهؿش ،وذم اًمٚمٗمظ أظمر قمٜمد ُمسٚمؿ ُمـ روايل٦م قملكم سملـ ُُم ِ
لذي َي ْ٠م ُيم ُ
ُلؾ
َي ْرضم ُر ِذم َسم ْٓمٜمف َٟم َ
َ َ
( )152

ِ ِ
اًمذ َه ِ
نم ُب ِذم إِ َٟمَ٤م ِ ه
َي ْر ِضم ُرش  ،ذيمر إيمؾ واًمنمب واًمذه٥م واًمٗمْم٦م ،رواي٦م اًمّمحٞمحلم ًملٞمس
٥م َوا ًْمٗم هْم٦م إِ هٟم َهام ُ َ
َو َي ْ َ
( )153

أيْم٤م اًمذه٥م ،وهق ذم ُمٕمٜم٤مه :إذا َطم ُر َم اًمنمب :وم٤مٕيمؾ ُمـ سمل٤مب
ومٞمٝم٤م إٓ اًمنمب واًمٗمْم٦مُ ،مسٚمؿ زاد إيمؾ ،وزاد ً
أومم ،وإذا طمرُم٧م اًمٗمْم٦م :وم٤مًمذه٥م ُمـ سم٤مب أومم ،ومٝمق ُمٗمٝمقم ُملـ روايل٦م اًمّملحٞمحلم ُملـ سمل٤مب أومم ،يٕمٜملل ذم
وأيْم٤م اًمٜمص ذم طملدي٨م أم ؾملٚمٛم٦م
ظمّمقص رواي٦م أم ؾمٚمٛم٦مً .مٙمـ ُمع ذًمؽ اضمتٛمع ومٞمف اًمٕمٛمقم ذم طمدي٨م طمذيٗم٦مً ،
وأيْم٤م دًٓم٦م اعمٗمٝمقم إوًمقي ُمـ ضمٝم٦م ومحقى اخلٓم٤مب ذم رواي٦م أم ؾمٚمٛم٦م ذم اًمّمحٞمحلم -ريض اهلل
قمٜمد ُمسٚمؿ ً ،
( )154

قمٜمٝم٤م.
ِ
ىمقًمفَ« :يرضمر ذم سمٓمٜمف ٟم٤مراش ،ىمٞمؾَ :يرضمر ذم سمٓمٜمف ٟم٤مرا قمغم أٟمف ُمٜمّمقب ،وىمٞمؾِ ُ « :
ٟمل٤مرشً ،مٙملـ
َي ْرضم ُر ِذم َسم ْٓمٜمل َف ٌ
َ
ً
ً
ٟم٤مراش وهذا هق إصؾٟٕ ،مف ٓ ُيبٜمك ًمٚمٛمجٝمقل إٓ ًمسب٥م ،وإصؾ أن ُئمٝمر اًمٗم٤مقمؾ،
إصح أٟمف «َيرضمر ذم سمٓمٜمف ً
وإصؾ قمدم اًمبٜم٤م .

( ) 152قمكم سمـ ُمسٝمر أسمق احلسـ ،اًمٕمالُم٦م احل٤مومظ ،أسمق احلسـ ،اًم٘مرر ،اًمٙمقذم ،ىم٤ميض اعمقصؾ ،أظمق ىم٤ميض اجلبلؾ .ويمل٤من ُملـ ُمِمل٤ميخ اإلؾملالم،
وممـ مجع احلدي٨م واًمٗم٘مف .يم٤من َيٗمظ ذم اعمجٚمس سمس ُمئ٦م طمدي٨م .وًمد ذم طمدود اًمٕمنميـ وُمئ٦م ،وُم٤مت ؾمٜم٦م شمسلع وصمامٟمللم وُمئل٦م .اٟمٔملر :ؾملػم
أقمالم اًمٜمبال ( – 484 /8شمرمج٦م  ،)128وؿمذرات اًمذه٥م ( – 413 /2ط :اسمـ يمةػم).
( ) 153أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمٚمب٤مس واًمزيٜم٦م ،سم٤مب حتريؿ اؾمتٕمامل أواا اًمذه٥م واًمٗمْم٦م ذم اًمنمب وهمػمه قمغم اًمرضم٤مل واًمٜمس٤م ( )2165سمٚمٗمٔمف.
( )154ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
ِِ
وْلذا ذم اًمٚمٗمظ أظمر قمٜمد ُمسٚمؿ « َوم٢مِ هٟمهام ُ ِ
َ٤مرا ُِم ْـ َضم َٝمٜمه َهؿش  ،وهذا ُمةؾ ُمل٤م شم٘ملدم يقولح هلذه
َي ْرضم ُر ِذم َسم ْٓمٜمف َٟم ً
َ َ
( )155

اًمرواي٦م.
أيْم٤م هذا اًمٚمٗمظ يِمٛمؾ مجٞمع أٟمقاع آؾملتٕمامٓت ،ذم إيملؾ واًمنملب ،وآدهل٤من ،وآيمتحل٤مل ،وضمٕمٚمٝمل٤م
ً
أيْم٤م يدظمؾ
ُمٖم٤مرف ،وهذا حمؾ اشمٗم٤مق ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،إٟمام ٟمص قمغم إيمؾ واًمنمبٟٕ :مف أيمةر أٟمقاع آؾمتٕمامٓتً ،
ُ
اؾمتٕمامْل٤م :وم٤مخت٤مذه٤م ممٜمق ٌع ،وٕ ّن اخت٤مذه٤م وؾمٞمٚم٦م إمم اؾمتٕمامْل٤م ،واًمِمل٤مرع
ومٞمف قمغم ىمقل اجلٛمٝمقر آخت٤مذّ ٕ ،ن إذا ُُمٜمع
إذا َطم هر َم ؿمٞمئً٤مَ :طم هر َم وؾم٤مئٚمف .وم٤مخت٤مذه٤م وؾمٞمٚم ٌ٦م إمم اؾمتٕمامْل٤مُ :مةؾ اخت٤مذ آٓت اعمالهل وؾمٞمٚم٦م إمم اؾمتٕمامْل٤مّ ،
وم٤مًمِمل٤مرع
احلٙمٞمؿ ىمد يٜمص قمغم اًمٌم ويٙمقن ر آظمر اًمدًٓم٦م قمٚمٞمف ُمـ سم٤مب اًمتٜمبٞمف ،أو ًمٙمقٟملف إهمٚمل٥م ،أو ظملرج خملرج
اًمٖم٤مًم٥م ،وٕ ّن اًمٖم٤مًم٥م هق إيمؾ واًمنمب.
َص قمغم آده٤من هب٤م وآيمتح٤مل ،ومل يٜمص قمغم ضمٕمٚمٝم٤م ُمٖم٤مرف ُيتقو٠م
وًمذا اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمُ -م٤م َٟم ه
هب٤م ،أو ُم٤م أؿمبف ذًمؽٟٕ :مف ذيمر هم٤مًم٥م ُمٜم٤مومٕمٝم٤مُ ،مع أن أهؾ اًمٕمٚملؿ ىم٤مـمبل٦م ُمتٗم٘ملقن قملغم أن آؾملتٕمامٓت داظمٚمل٦م،
أيْم٤م آخت٤مذ ُمـ ٍ
سم٤مب أومم.
آؾمتٕمامل اعمٛمٜمقع ،ومٙمذًمؽ عمَه٤م ؾمٙم٧م قمٜمٝم٤م :مل يدل قمغم ضمقازه ،ومٙمذا ً
صَ ،وَٓ
صمؿ إن اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ يذيمر
ٟمّمقص٤م ويدظمؾ ذم ُمٕمٜم٤مه٤م ُم٤م هق ُمةٚمٝم٤مُ :مةؾ ىمقًمفَ َٓ« :ي ْٚمبَ ُس اعمُْ ْح ِر ُم ا ًْم ُ٘م ُٛم َ
ً

َت ،وَٓ ا ًْمؼماٟمِس ،وَٓ ْ ِ
ِ
ِ
٤مفش  ،ذيمر هذه إؿمٞم٤م  ،ويدظمؾ ِْ
٤مب ُمـ سم٤مب أومم وُم٤م ذم
اخل َٗم َ
اجلبَ ُ
ََ َ َ
اًمن ِاويالَ َ
ا ًْم َٕم َامئ َؿَ ،وَٓ ه َ
( )156

طمٙمٛمٝم٤م ،ويمؾ ر يٙمقن ذم ُمٕمٜم٤مه٤م يدظمؾ ومٞمٝم٤م ُمـ سم٤مب أومم ،وهٙمذا ُم٤م ضم٤م ذم هذا احلدي٨م.
ىم٤مل -رمحف اهلل شمٕم٤ممم:
( َو َقم ْـ َأ َٟم ٍ
َس

( )157

ا ًْم ُب َخ ِ
٤مر ُّي) .

٥م ِؾم ْٚم ِسل َٚم ً٦م ُِملـ ومِ هْم ٍ
ِ
اًمِمل ْٕم ِ
٤مخت ََذ َُم َٙمَ٤م َن ه
َنَ ،وم ه َ
ل٦مَ .ر َوا ُه
ْ
َأ هن َىمدََ َح اًمٜمههبِل َ -ص هغم اهللهُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم هٚم َؿ -ا ْٟم َٙم َ َ

( )158

( ) 155أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمٚمب٤مس واًمزيٜم٦م ،سم٤مب حتريؿ اؾمتٕمامل أواا اًمذه٥م واًمٗمْم٦م ذم اًمنمب وهمػمه قمغم اًمرضم٤مل واًمٜمس٤م ( )2165سمٚمٗمٔمف.
( ) 156أظمرضمف اًمبخ٤مري يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب ُم٤م ٓ يٚمبس اعمحرم ُمـ اًمةٞم٤مب (ُ ،)1543مـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمٝمام.
) (157أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمرض سمـ وٛمْمؿ سمـ زيد سمـ طمرام سمـ ضمٜمدب سمـ قم٤مُمر سمـ همٜمؿ سمـ قمدي سمـ اًمٜمج٤مر .اإلُمل٤مم ،اعمٗمتلل ،اعم٘ملرئ ،اعمحلدث،
راوي٦م اإلؾمالم ،أسمق محزة آٟمّم٤مري اخلزرضمل اًمٜمج٤مري اعمدا ،ظم٤مدم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وىمراسمتف ُملـ اًمٜمسل٤م  ،وشمٚمٛمٞملذه ،وشمبٕملف،
وآظمر أصح٤مسمفُ ،مقشم٤م ،وروى قمٜمف قمٚمام مج٤م ،وهمزا ُمٕمف همػم ُمرة ،وسم٤ميع حت٧م اًمِمجرة .دقم٤م ًمف اًمٜمبل سم٤مًمؼميم٦م ،ومرأى ُمـ و ًَمده وو ًَم ِد و ًَم ِ
لده ٟمحلقا ُملـ
ُمئ٦م ٟم ْٗمسُ .م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وشمسٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص – 53 :شمرمج٦م  ،)43واإلص٤مسم٦م ( – 126 /1شمرمج٦م .)277

أصول األحكام
طمدي٨م أٟمس -ريض اهلل قمٜمف -ومٞمف دًٓم٦م قمغم ضمقاز ؿمٕم٥م أٟمٞم٦م إذا اٟمٙمنت سمٗمْم٦م ،اٟمٙمن اًم٘مدح وهق اإلٟم٤م
اًمذي يتقو٠م ومٞمف أو ينمب ومٞمف ،اٟمٙمن ،وم٤مختذ ُمٙم٤من اًمِمٕم٥م ،اًمِمٕم٥م هق اًمٙمن ،ؾمٚمسٚم٦م ،ي٘م٤مل ؾمٚمسٚم٦مِ ،
وؾم ْٚم ِسٚم٦م،
ُ
ُ
َ َ
ِ
حلل ِؿ
ورسمط سمسٚمسٚم٦م ُمٙم٤من اًمِمٕم٥م ،و ُأ ْحل َؿ سمسٚمسٚم٦م ُمـ ومْم٦م ،ومٞمف دًٓمل٦م أٟملف ٓ سمل٠مس ُملـ َ ْ
يٕمٜمل ضمٕمؾ ومٞمف ؾمٚمسٚم٦مُ ،
ٍ
حل٤مضمل٦م،
إواا اعمٜمٙمنة سم٤مًمٗمْم٦م ،وهذا إذا يم٤من َؿم ْٕمبً٤م ،يٕمٜمل يمن ،يمن يسػم ،واًمِمٕم٥م يٙمقن ُمـ ومْمل٦م ،ويمل٤من
يسلػما،
ويم٤من َوبه ً٦م ،يٕمٜمل ُيتخذ ُمٙم٤من اًمِمٕم٥م ،هبذه اًمنموط ضم٤مئز سم٤مشمٗم٤مق ،إذا يم٤من هبذه اًمنموط سم٠من يٙمقن ؿملٞمئً٤م
ً
ويٙمقن ُمقوع طم٤مضم٦م ،ويٙمقن ُمقوع وب٦م ،يٕمٜمل ًمٚمٙمن وٟمحقه ،يٙمقن وب٦مُ ،ؾمٛمل وب٦م ًممًم٦م اًمتل يٚمحلؿ هبل٤م،
يسػما ،وأن يٙمقن ُمـ ومْم٦م ،وأن يٙمقن حل٤مضم٦مُ ،خيرج
وهل احلديدة اًمتل يٚمحؿ هب٤م ،وهق ُمقوع اًمٙمن ،وأن يٙمقن ً
اًمزيٜم٦م ،إذا وم٤مت ُمـ هذه اًمنموط :ومٛمقوع ظمالف سمٜمل أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ضمقازهً ،مٙمـ ُم٤م دل قمٚمٞمف اخلؼم هذا حمؾ اشمٗم٤مق
ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وهق ضمقاز اؾمتٕمامل اًمٗمْم٦م قمغم هذا اًمقضمف.
واعمّمٜمػ -رمحف اهلل -عمَه٤م ذيمر طمدي٨م طمذيٗم٦م
ِ
لم ًمتٚمؽ إظمب٤مر ،وأٟمف َيقز ُمـ اًمٗمْم٦م
ص و ُُمبَ ٌ
ذيمر طمدي٨م أٟمس ،وهذا ُمـ طمسـ آٟمت٘م٤م ٕ :ن طمدي٨م أٟمس خمُُ َّم ٌ
 ،وطمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م

( )161 ()159

( )162 ( )161

-ريض اهلل قمٜمٝمام -ذم اًمتحريؿ:

َنا ُمـ ومْم٦م.
ُم٤م يم٤من قمغم هذه اًمسبٞمؾ وقمغم هذا اًمٓمريؼَ ،يقز ُم٤م يم٤من هبذه اًمّمٗم٤مت ،وهق إذا يم٤من َؿم ْٕمبً٤م و َيم ْ ً
وهٜم٤مك ُمس٤مئؾ شمتٕمٚمؼ هبذا وأطمٙم٤مم يمةػمةً ،مٙمـ هذا احلٙمؿ حمؾ اشمٗم٤مق ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمٜمص هذا اخلؼم.

( ) 158أظمرضمف اًمبخ٤مري يمت٤مب اخلٛمس ،سم٤مب ُم٤م ذيمر ُمـ درع اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وقمّم٤مه وؾمٞمٗمف وىمدطمف (.)3119
( )159طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن سمـ ضم٤مسمر اًمٕمبزُ .مـ ٟمجب٤م أصح٤مب حمٛمد -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وهق صل٤مطم٥م اًمنل .واؾملؿ اًملٞمامن ِطم ْسلؾ –وي٘مل٤مل:
ُطم َس ْٞمؾ -اسمـ ضم٤مسمر اًمٕمبز ،اًمٞماما ،أسمق قمبد اهلل ،طمٚمٞمػ إٟمّم٤مرُ ،مـ أقمٞم٤من اعمٝم٤مضمريـ .وأُمف اًمرسم٤مب سمٜم٧م يمٕم٥م سمـ قمدي إٟمّم٤مري٦م .شملقذم ؾملٜم٦م
ؾم٧م وصمالصملم سمٕمد ُم٘متؾ قمةامن .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص – 138 :شمرمج٦م  ،)391وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( – 716 /1شمرمج٦م .)1113
(ُ ) 161متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري يمت٤مب إـمٕمٛم٦م ،سم٤مب إيمؾ ذم اإلٟم٤م اعمٗمْمض (ُ ،)5633 ،5632 ،5426مسٚمؿ يمت٤مب اًمٚمب٤مس واًمزيٜم٦م ،سم٤مب
حتريؿ اؾمتٕمامل إٟم٤م اًمذه٥م واًمٗمْم٦م قمغم اًمرضم٤مل واًمٜمس٤م وظم٤مشمؿ اًمذه٥م)2167( ....
( ) 161هٜمد سمٜم٧م أيب أُمٞم٦م سمـ اعمٖمػمة سمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر سمـ خمزوم سمـ ي٘مٔم٦م سمـ ُمرة اعمخزوُمٞم٦م ،سمٜم٧م قمؿ ظم٤مًمد سملـ اًمقًمٞملد ؾملٞمػ اهلل :وسمٜمل٧م قملؿ أيب
ضمٝمؾ سمـ هِم٤مم .أم ؾمٚمٛم٦م أم اعم١مُمٜملم ،اًمسٞمدة ،اعمحجب٦م ،اًمٓم٤مهرةُ ،مـ اعمٝم٤مضمرات إول .يم٤مٟم٧م ىمبؾ اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمٜمد أظمٞمف ُملـ
اًمرو٤مقم٦م أيب ؾمٚمٛم٦م سمـ قمبد إؾمد اعمخزوُمل ،اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح .ويم٤مٟم٧م ُمـ أمجؾ اًمٜمس٤م وأذومٝمـ ٟمسلب٤م ،ويم٤مٟمل٧م آظملر ُملـ ُمل٤مت ُملـ أُمٝمل٤مت
اعم١مُمٜملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص – 952 :شمرمج٦م  ،)3519أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( – 329 /7شمرمج٦م .)7472
(ُ ) 162متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري يمت٤مب إذسم٦م ،سم٤مب آٟمٞم٦م اًمٗمْم٦م (ُ ،) 5634مسٚمؿ يمت٤مب اًمٚمب٤مس واًمزيٜم٦م ،سمل٤مب حتلريؿ اؾملتٕمامل أواا اًملذه٥م
واًمٗمْم٦م ذم اًمنمب (.)2165

أصول األحكام
وىم٤مل -رمحف اهلل شمٕم٤ممم:
ِ
(و َقم ْـ ِقم ْٛم َرا َن سمِ ِـ ُطم َّم ْ ٍ
لزا َد ِة ُُم ْ ِ
لؼ
نمل َيم ٍَ٦مُُ .مته َٗم ٌ
ل١موا ُِمل ْـ َُم َ
لح٤م َسم ُف َشم ََق هو ُ
لم َأ هن اًمٜمههبِ هل َ -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َو َؾم هٚم َؿَ -و َأ ْص َ
َ

َقم َٚمٞمْ ِف ).
( )163

قمٛمران سمـ طمّملم ،هق أسمق ُٟم َُجٞمْد سمـ زيد اخلزاقمل -ريض اهلل قمٜمف -شمقذم سمٕمد ؾملٜم٦م أرسمٕمللم ،صلح٤ميب ضمٚمٞملؾ،
وأيْم٤م أسمقه
ً

( )164

ُروي أٟمف أؾمٚمؿ ذم طمدي٨م رواه اًمؽمُمذي

( )165

وهمػمه ،وهذا احلدي٨م ًمف ىمّم٦م ذم اًمّمحٞمحلم ذم ؾمٗمر ذم

ىمّم٦م ـمقيٚم٦م ،واعمّمٜمػ اظمتٍمه٤م ،وًمٞمس ذم اخلؼم هذا اًمٚمٗمظ ،إٟمام هذا ُأظمذ ُمـ اخلؼم ،واعمّمٜمػ -رمحف اهلل -أظملذ
ُمـ همػمه ممـ ذيمر اخلؼم قمغم هذه اًمّمٗم٦م وأاؿ شمقو١موا ُمـ ُمزادة ُمنميم٦م.
وصمب٧م ُمٕمٜم٤مه ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م أيب ىمتل٤مدة

( )167 ()166

 ،يملذًمؽ ذم صلحٞمح ُمسلٚمؿ ُملـ طملدي٨م أيب هريلرة

أيْم٤م  ،هذه اًم٘مّم٦م ٟمٗمس اًم٘مّم٦م ،أُم٤م ٟمٗمس اًمقوق ُمـ ُمزادة ُمنميم٦م :ومٝمل وىمٕم٧م ذم ىمّم٦م قمٛمران سمـ طمّملم -
ً
( )168

ريض اهلل قمٜمف.

(ُ ) 163متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري يمت٤مب اًمتٞمٛمؿ ،سم٤مب اًمّمٕمٞمد اًمٓمٞم٥م ووق اعمسٚمؿ يٙمٗمٞملف ُملـ اعمل٤م (ُ ،)3571 ،344مسلٚمؿ يمتل٤مب اعمسل٤مضمد
وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب ىمْم٤م اًمّمالة اًمٗم٤مئت٦م (ُ )682مٓمقٓ.
( ) 164احلّملم سمـ قمبٞمد سمـ ظمٚمػ سمـ قمبد اؿ سمـ طمذيٗم٦م سمـ ضمٝمٛم٦م سمـ هم٤مضة سمـ طمبِمٞم٦م سمـ يمٕم٥م سمـ قمٛمرو اخلزاقمل .واًمد قمٛملران سملـ احلّمللم.
أؾمٚمؿ ؾمٜم٦م ؾمبع .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص – 162 :شمرمج٦م  ،)511وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( – 34 /2شمرمج٦م .)1185
( )165وٕمٞمػ :أظمرضمف اًمؽمُمذي يمت٤مب اًمدقمقات ،سم٤مب ضم٤مُمع اًمدقمقات (ُ ،) 3483ملـ طملدي٨م قمٛملران سملـ طمّمللم ،ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم ولٕمٞمػ
اًمؽمُمذي :وٕمٞمػ
( ) 166احل٤مرث سمـ رسمٕمل ،أسمق ىمت٤مدة إٟمّم٤مري اًمسٚمٛمل ،وم٤مرس رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-ؿمٝمد أطمدا واحلديبٞم٦م ،وًمف قمدة أطم٤مدي٨م .اؾمٛمف
ِ ِ
لػم َر هضم٤م ًَمتِٜمََل٤م:
احل٤مرث سمـ رسمٕمل قمغم اًمّمحٞمح ،وىمٞمؾ اؾمٛمف اًمٜمٕمامن .وىمٞمؾ قمٛمرو .ىم٤مل اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :ظم ْ ُػم وم ْر َؾم٤مٟمٜمََ٤مَ :أ ُسمق َىم َتَل٤م َد َةََ ،و َظم ْ ُ
َؾم َٚم َٛم ُ٦م ْسم ُـ ا َ
ٕ ْيم َق ِعش .اظمتٚمػ ذم وىم٧م ووم٤مشمف :وم٘مٞمؾ ُم٤مت سم٤معمديٜم٦م ؾمت٦م أرسمع وسمسلم ،وىمٞمؾ سمؾ ُم٤مت ذم ظمالوم٦م قمكم سم٤مًمٙمقوم٦م ،وهق اسمـ ؾملبٕملم ؾملٜم٦م،
قمكم ،ويمؼم قمٚمٞمف ؾمبٕم٤م .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 146 :خمتٍما ،وصُ 845 :مٓمقٓ – شمرمجل٦م  ،427وشمرمجل٦م  ،)3118وأؾملد اًمٖم٤مسمل٦م
وصغم قمٚمٞمف ّ
( – 211 /4شمرمج٦م .)3921
(ُ ) 167متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري يمت٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة ،سم٤مب إذان سمٕمد ذه٤مب اًمقىم٧م (ُ ،)595مسٚمؿ يمت٤مب اعمس٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سمل٤مب
ىمْم٤م اًمّمالة واؾمتحب٤مب شمٕمجٞمؾ اًمٗم٤مئت٦م (.)681
( ) 168أظمرضمف ُمسٚمؿ يمت٤مب اعمس٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب ىمْم٤م اًمّمالة اًمٗم٤مئت٦م واؾمتحب٤مب شمٕمجٞمؾ ىمْم٤مئٝم٤م ()681

أصول األحكام
وومٞمف دًٓم٦م قمغم ضمقاز اؾمتٕمامل آٟمٞم٦م اعمنميملم ،وأورده اعمّمٜمػ -رمحف اهللً -مبٞم٤من أن آٟمٞم٦م اعمنميملم ٓ سم٠مس ُملـ
اؾمتٕمامْل٤م ،وأا٤م ًمٞمس٧م ُمـ أٟمٞم٦م اعمحرُم٦م ْلذا اخلؼم.
وومٞمف دًٓم٦م قمغم أن ٟمج٤مؾمتٝمؿ ٟمج٤مؾم٦م ذكُ ،مـ ضمٝم٦م اعمٕمٜمكً ،مٞمس٧م ٟمج٤مؾم٦م َقمٞمْٜمِٞمه ً٦م ،وإدًم٦م ذم هلذا يمةلػمة ،ممل٤م
ِ
ِ
َ٤مب ِطم ٌّؾ هًم ُٙم ُْؿ َو َـم َٕمل٤م ُُم ُٙم ُْؿ ِطم ٌّ
لؿ﴾  ،يملذًمؽ
يدل قمغم ـمٝم٤مرة أسمدااؿ طمؾ ـمٕم٤مُمٝمؿ ﴿ َو َـم َٕم٤م ُم ا هًمذي َـ ُأو ُشمُقا ا ًْمٙمتَ َ
لؾ هْل ُ ْ
أيْم٤م ِطم ّؾ ٟمس٤مئٝمؿ ،وُمٕمٚمقم أٟمف طمٞمٜمام ُيالُمس سمدٟمف سمدن اًمٙمت٤مسمٞم٦م ،وم٢مٟمف ىمد يّمٞمبف ُمـ اًمٕمرق ،ىمد يّمٞمبف ُمـ رـمقسمل٤مت
ً
( )169

وومْمالت ،وُمع ذًمؽ ٓ ُي١مُمر سمٖمسؾ ذًمؽ اعمقوع ،ومدل قمغم ـمٝم٤مرة أسمدااؿ.
أيْم٤م أٟمف –قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -أو٤مومف َيقدي قمغم ظمبز ؿمٕمػم وإه٤مًم٦م َؾمٜمِ َخ٦م ،يمام قمٜمد أمحد سم٢مؾمٜم٤مد
وُمـ ذًمؽ ً
صحٞمح  ،وهق ذم اًمٚمٗمظ ذم صحٞمح اًمبخ٤مري
( )171

( )171

سمٖمػم هذا اًمٚمٗمظ ،وًمق يم٤مٟم٧م اًمٜمج٤مؾمل٦م ٟمج٤مؾمل٦م أقمٞمل٤من :مل ُ ِ
ل٥م
َي ْ

دقمقهتؿ -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم.
أيْم٤م صمب٧م ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف -أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -أيمؾ ُمـ اًمِمل٤مة
ً
اًمتل أهدهت٤م ًمف اًمٞمٝمقدي٦م اًمتل َؾم هٛم ْ٧م اًمذراع ومٞمٝم٤م ،وم٘مبٚمٝم٤م -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم .
( )172

أيْم٤م ضم٤م ت أظمب٤مر ذم هذا اعمٕمٜمكُ :مٜمٝم٤م ىمّم٦م ُصمامُم٦م سمـ ُأ َصم٤مل
ً

( )173

عمَه٤م رسمط ذم اعمسجد ،ورسمط سمس٤مري٦م ُملـ ؾملقاري

اعمسجد ،وسم٘مل صمالصم٦م أي٤مم ،وُمٕمٚمقم أن هذا اًمرسمط ظم٤مص٦م ُمع ؿمدة احلر ٓ خيٚمق ُمـ ر يّمٞم٥م اعمسجد ُملـ قملرق

) (169اعم٤مئدة.5 :
( )171صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسلٜمد ( ،)14185 ،13861 ،13497 ،13169 ،12361ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم اإلروا ( :)35ؿمل٤مذ هبلذا اًمٚمٗملظ.
ىمٚم٧م :سمٖمػمه قمٜمد أمحد صحٞمح.
( ) 171أظمرضمف اًمبخ٤مري يمت٤مب اًمبٞمقع ،سم٤مب ذا اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًمٜمسٞمئ٦م (ُ )2169مـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ.
( ) 172أظمرضمف اًمبخ٤مري يمت٤مب اخلٛمس ،سم٤مب إذا همدر اعمنميمقن سم٤معمسٚمٛملم هؾ يٕمٗمك قمٜمٝمؿ ( ،)5777 ،3169شمٗمرد سمف ُمـ طمدي٨م أيب هريرة.
أُم٤م اعمتٗمؼ قمٚمٞم ف أظمرضمف اًمبخ٤مري يمت٤مب ،سم٤مب ىمبقل اْلدي٦م ُمـ اعمنميملم (ُ ،)1617مسٚمؿ يمت٤مب اًمسالم ،سم٤مب اًمسؿ (ُ )2191ملـ طملدي٨م أٟملس سملـ
ُم٤مًمؽ.
ُ
رؾمقل اهلل -
( )173صمامُم٦م سمـ أصم٤مل سمـ اًمٜمٕمامن سمـ ُمسٚمٛم٦م سمـ قمبٞمد سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ يروسمع سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ اًمدؤل سمـ طمٜمٞمٗم٦م سمـ جلٞمؿ .وطمٜمٞمٗم٦م أظمق قمجؾ .دقم٤م
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أن يٛمٙمٜمف ُمٜمف ،ويم٤من ،صمؿ قمٗم٤م قمٜمف ،وم٠مؾمٚمؿ -ريض اهلل قمٜمف -إِ ْصم َر قمٗمقه .وصمب٧م قمغم إؾمالُمف عمل٤م ارشملد أهلؾ اًمٞمامُمل٦م ،واشمبٕملقا
ُُمسٞمٚمٛم٦م .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص – 116 :شمرمج٦م  ،)282وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( – 477 /1شمرمج٦م .)619

أصول األحكام
أيْم٤م أٟمف أٟمزل وومد
أيْم٤م ذم ىمّمص قمدة أٟمف أٟمزل و ْومد صم٘مٞمػ ذم اعمسجد ،وروي ً
وٟمحقه ،ومدل قمغم اًمٓمٝم٤مرة ،ويمذًمؽ ً
ٟمجران ذم رواي٦م.
وضم٤م ت ذم هذا اًمب٤مب رواي٤مت ِقمدّّ ة ،وأدًم٦م يمةػمة شمدل قمغم اؾمتٕمامْل٤م ،وُم٤م ضم٤م ُمـ إُمر ذم ىمقل اًمٜمبل -قمٚمٞملف
ِ
ِ
ِ
قه٤مش ،ىمٞمؾ إٟم٤م سم٠مرض ىمقم أهؾ
قه٤م َوا ْهمْس ُٚم َ
َػم َه٤مش طمدي٨م أيب صمٕمٚمب٦م َ « ،وم ْ٤مر َطم ُب َ
اًمّمالة واًمسالم« -إٓه َأن َٓ َدمدُُ وا َهم ْ َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
قه٤مش  :يٕمٜمل سم٤مدروا همسٚمٝم٤م ،ويمٚمقا ومٞمٝمل٤م ،هلذا
َػم َه٤مَ :وم ْ٤مر َطم ُب َ
يمت٤مب ،؟ ىم٤ملَ َٓ« :شم ْ٠م ُيم ُٚمقا ذم آٟم َٞمت ِٝم ْؿ إٓه َأ ْن َٓ َدمدُُ وا َهم ْ َ
( )174

( )175

حمٛمقل قمغم إُم٤م قمغم ٟمج٤مؾمتٝم٤م سمخٛمر وظمٜمزير ،رواي٦م أمحلد وأيب داود ،ىمل٤ملَ « :ومل٢مِ ها َام َيل ْ٠م ُيم ُٚمق َن ِذم ُىملدُُ ِ
ور ِه ُؿ ْ
يلر
اخلَٜمْ ِْز َ
ُ
نم ُسمق َن ِذم آٟمِ َٞمتِ ِٝم ُؿ ْ
اخلَ ْٛم َرش قمغم ىمقل اجلٛمٝمقر ذم ٟمج٤مؾم٦م اخلٛمر .ومٞمٗمن سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م اًمتل ُشمُّمٞم٥م أٟمٞمل٦م ،أو اعملراد
َو َي ْ َ
( )176

اؾمت٘مذاراُ ،مـ ضمٝم٦م أٟمف ُيست٘مذر ،واًمٜمٗمقس ٓ شم٘مبؾ أٟمٞم٦م اًمتل يستٕمٛمٚمٝم٤م اعمنميمقن إذا
سمذًمؽ آؾمت٘مذار ،وم٤مهمسٚمقه٤م
ً
يم٤مٟم٧م ُمـ ومْمالهتؿ ،وُمـ رـمقسم٤مهتؿ ،وهذا ي٘مع ذم اًمٜمٗمسُ ،مـ ضمٝم٦م أٟمف رسمام ًمق ىمٞمؾ هذا اًم٘مدر محٚم٧م ومٞملف ٟمج٤مؾمل٦م،
و ُأزيٚم٧م ومٞمف ٟمج٤مؾم٦م ،اًمٜمٗمس شمٕم٤مومف طمتك سمٕمد اًمٖمسؾ.
لم ،وأٟمف إن اؾمتخدُمف ه١مٓ وإن أص٤مسمف ر ُمـ ومْملالهتؿ ،ومل٢من
وم٤مًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -أراد أن ُي َب َ
سمٖمسٚمف ،ومال يٜمبٖمل اعمب٤مًمٖم٦م واًمٖمٚمق ذم اضمتٜم٤مهب٤م وإشمالومٝم٤م ،وم٢مذا ُهم ُِس َٚم ْ٧م :ومٝمل وُم٤م مل يّمبٝم٤م ر واطمد.
هذا َيزول ْ
وىمد روى أمحد وأسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمدُ ،مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل -ريض اهلل قمٜمٝمام -ىم٤ملُ « :يمٜمهه٤م َٟم ْٖم ُْزو َُم َع
ِ
ِ
لم و َأؾم ِ
اًمٜمههبِل َ -قم َٚمٞم ِف اًمّمالَ ُة واًمسالَمَ -ومٜمُ ُِّمٞم٥م ُِمـ آٟمِٞم ِ٦م اعمُْ ْ ِ ِ
ل٘مٞمَتِ ِٝم ْؿَ ،ومٜمَ ْ٠م ُيم ُ
ٞمل٥م َذًمِ َ
لؽ
لب ومٞم َٝمل٤مَ ،وَٓ َيٕم ُ
َنم ُ
ُ ْ َ
ْ ه
نمليم َ َ ْ
َ ه ُ
ُلؾ َو َٟم ْ َ
( )177

( ) 174أسمق صمٕمٚمب٦م اخلِمٜمل ،اظمتٚمػ ذم اؾمٛمف اظمتالوم٤م يمةػما ،وٓ يٙم٤مد ُيٕمرف إٓ سمٙمٜمٞمتف .ومل خيتٚمٗمقا ذم صحبتف وٟمسبف إمم ُظم َِم ْلم .ؿمٝمد احلديبٞم٦م ،وسمل٤ميع
حت٧م اًمِمجرة ،وأؾمٝمؿ ًمف اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يقم ظمٞمؼم ،وأرؾمٚمف إمم ىمقُمف .ىم٤مل أسمق قمبٞمد ُشمُقذم ؾمٜم٦م سمس وؾمبٕملم .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب
(ص – 785 :شمرمج٦م  ،)2858وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( – 524 /1شمرمج٦م .)717
(ُ ) 175متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري يمت٤مب اًمذسم٤مئح واًمّمٞمد ،سم٤مب صٞمد اًم٘مقس (ُ ،)5496 ،5488 ،5478مسٚمؿ يمتل٤مب اًمّملٞمد واًملذسم٤مئح ،سمل٤مب
اًمّمٞمد سم٤مًمٙمالب اعمٕمٚمٛم٦م ( )1931سمٜمحقهُ ،مـ طمدي٨م أيب صمٕمٚمب٦م اخلِمٜمل.
( )176صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)17751أسمق داود يمت٤مب إـمٕمٛم٦م ،سم٤مب إيمؾ ذم آٟمٞم٦م أهلؾ اًمٙمتل٤مب ( )3839واًمٚمٗملظ ًملف ،وومٞملف سملدل
«ي٠ميمٚمقنش« ،يٓمبخقنشُ ،مـ طمدي٨م أيب صمٕمٚمب٦م ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( ) 177ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ طمرام سمـ يمٕم٥م سمـ همٜمؿ سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م ،أسملق قمبلد اهلل ،وأسملق قمبلد اًملرمحـ إٟمّمل٤مري،
اخلزرضم ل ،اًمسٚمٛمل ،اعمدا ،اًمٗم٘مٞمف اإلُم٤مم اًمٙمبػم ،اعمجتٝمد ،احل٤مومظ ،ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .ويم٤من ُمٗمتل اعمديٜم٦م ذم زُم٤مٟمف .ؿمٝمد
ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘مب٦م ُمع واًمده ،وأـم٤مع أسم٤مه يقم أطمد ،وىمٕمد ٕضمؾ أظمقاشمف ،صمؿ ؿمٝمد اخلٜمدق وسمٞمٕم٦م اًمِمجرة ،وىمد ورد أٟمف ؿمٝمد سمدرا .ؿم٤مخ ،وذه٥م سمٍمله،

أصول األحكام
َقم َٚم ْٞمٜمََ٤مش  ،يٕمٜمل اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-ومٝمذا يمٚمف ُم١ميد عم٤م ذيمره اعمّمٜمػ -رمحف اهللُ -مـ ضمقاز اؾملتٕمامْل٤م
( )178

واؾمتخداُمٝم٤م
ىم٤مل -رمحف اهلل شمٕم٤ممم:
قل اهللِ -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
ِ
لف َو َؾمل هٚم َؿ« :إِ َذا ُدسمِل َغ ِ
(و َقم ِـ ا ْسم ِـ َقمبه ٍ
يض اهللُ َقمٜمْ ُٝم َامَ -ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
ل٤مبَ :وم َ٘ملدْْ
اإل َه ُ
ْ
َ
َ
٤مس َ -ر َ
َـم ُٝم َرشَ ،ر َوا ُه ُُم ْس ِٚم ٌؿ َ ،و َقم ْـ َُمٞمْ ُٛمق َٟم َ٦م َُم ْر ُومق ًقم٤م « ُي َٓمٝم ُر ُه٤م اعمَْ٤م ُ َوا ًْم َ٘م َر ُظشَ .ر َوا ُه َأ ُسمق َد ُاود .
( )181

( )179

( )181

اإله٤مب :وم٘مد َـم َٝمرشَ ،ـم َٝمر أطمسـ ،وي٘م٤ملَ :ـم ُٝملر ،وهلذا
طمدي٨م اسمـ قمب٤مس أٟمف -قمٚمٞمف اًمسالم -ىم٤مل« :إذا ُدسمغ
ُ
ًمٗمظ ُمسٚمؿ

( )182

وأيب داود ً ،مٗمظ اًمؽمُمذي واًمٜمس٤مئل واسمـ ُم٤مضمف «أيام إه٤مب ُدسمغ :وم٘مد َـم َٝمرش  ،وهذه ُمس٠مًم٦م ُمـ
( )183

( )184

أيمةر اعمس٤مئؾ اخلالومٞم٦م سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ،أو ُمـ أوؾمٕمٝم٤م ظمال ًوم٤م ،وهل ُمس٠مًم٦م اجلٚمقد ،وـمٝم٤مرة اجلٚمقد ،وضمٚملقد اعمٞمتل٦م،
ويمذًمؽ قمٛمقم اجلٚمقد ،ومٞمٝم٤م ٟمحق ُمـ صمامٟمٞم٦م أىمقال ذم اعمس٠مًم٦م.

وىم٤مر ب اًمتسٕملم .شمقذم سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م أرسمع وشمسٕملم ،وىمٞمؾ ؾمٜم٦م ؾمبع وشمسٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص – 114 :شمرمجل٦م  ،)296وأؾملد اًمٖم٤مسمل٦م (/1
 -492شمرمج٦م .)647
( )178صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ) 15153واًمٚمٗمظ ًمف ،أسمق داود يمت٤مب إـمٕمٛم٦م ،سم٤مب إيمؾ ذم آٟمٞم٦م أهؾ اًمٙمت٤مب( ،)3841ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم
صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( ) 179أظمرضمف ُمسٚمؿ يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب ـمٝم٤مرة ضمٚمقد اعمٞمت٦م سم٤مًمدسم٤مغ (.)366
(ُ ) 181مٞمٛمقٟم٦م سمٜم٧م احل٤مرث سمـ طمزن سمـ سمجػم سمـ اْلزم سمـ رويب٦م سمـ قمبد اهلل سمـ هالل اسمـ قم٤مُمر سملـ صٕمّملٕم٦م ،اْلالًمٞمل٦م .أم اعمل١مُمٜملم زوج اًمٜمبلل -
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وأظم٧م أم اًمٗمْمؾ زوضم٦م ا ًمٕمب٤مس ،وظم٤مًم٦م ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ،وظم٤مًم٦م اسمـ قمب٤مس .شمزوج هب٤م اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم
وىم٧م ومراهمف ُمـ قمٛمرة اًم٘مْم٤م ؾمٜم٦م ؾمبع ذم ذي اًم٘مٕمدة .يم٤مٟم٧م ُمـ ؾم٤مدات اًمٜمس٤م  .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص – 936 :شمرمج٦م  ،)3454وأؾمد اًمٖم٤مسمل٦م
( – 262 /7شمرمج٦م .)7315
( )181صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود يمت٤مب اًمٚمب٤مس ،سم٤مب ذم أه٥م اعمٞمت٦م ( ،)4126ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( )182ؾمبؼ خترَيف.
( ) 183صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود يمت٤مب اًمٚمب٤مس ،سم٤مب ذم أه٥م اعمٞمت٦م (ُ ) 4123مـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( ) 184صحٞمح :أظمرضمف اًمؽمُمذي يمت٤مب اًمٚمب٤مس ،سم٤مب ضمٚمقد اعمٞمت٦م إذا دسمٖم٧م ( ،) 1728ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ صحٞمح ،اًمٜمس٤مئل ذم اًمٗملرع واًمٕمتلػمة،
سم٤مب ضمٚمقد اعمٞمت٦م ( ،) 4241اسمـ ُم٤مضمف يمت٤مب اًمٚمب٤مس ،سم٤مب ضمٚمقد اعمٞمت٦م إذا دسمٖم٧م (ُ ،)3619ملـ طملدي٨م اسملـ قمبل٤مس ،ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم صلحٞمح
اًمؽمُمذي :صحٞمح.

أصول األحكام
وهذا احلدي٨م فم٤مهره ظم٤مص٦م ذم اًمٚمٗمظ أظمر «أيام إه٤مب ُدسمغ وم٘مد ـمٝمرش يدل قمغم ـمٝم٤مرة اجلٚمقد ُمٓمٚم ً٘مل٤م ،وىملد
أيْم٤م هذا اعمٕمٜمك ذم أظمب٤مر أظمرى قمـ اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم.
صمب٧م ً
٤مهب٤م َوم٤م ْٟمتَ َٗم ْٕمتُ ُْؿ سمِ ِفش ،هذا ًمٗملظ اًمبخل٤مري ،
وذم صحٞمح اًمبخ٤مري ُمـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس ،ىم٤ملَ « :هاله َأ َظم ْذ ُشم ُْؿ إِ َه َ َ
٤مهب٤م َومدََ َسم ْٖمتُ ُُٛمق ُه َوم٤م ْٟمتَ َٗم ْٕمتُ ُْؿ سمِ ِفش ،ذم اًمِم٤مة اًمتل عم٤م ُمروا سمِم٤مة عمٞمٛمقٟم٦م َيروا٤م ُمٞمتل٦م ،ىمل٤مل
وقمٜمد ُمسٚمؿ « َهاله َأ َظم ْذ ُشم ْؿ إِ َه َ َ
( )185

( )186

اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمسالم« :هال أظمذشمؿ إه٤مهب٤م وم٤مٟمتٗمٕمتؿ سمفش ،أـمٚمؼ آٟمتٗم٤مع -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-وآٟمتٗم٤مع ٓ يٙمقن
إٓ سمٕمد اًمدسم٤مغ ،وووح٧م رواي٦م ُمسٚمؿ ،أٟمف «ومدسمٖمتٛمقهش ،وضم٤م ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م قمٜملد أمحلد وأيب داود أٟملف ىمل٤مل:
ِ
ِ
َ٤مهت٤مش  ،يٕمٜمل أٟمف يٓمٝمره٤م ويزيؾ
قر َه٤مش  ،طمدي٨م ؾمٚمٛم٦م سمـ اعمُْ َحب ِؼ قمٜمد أمحد وأيب داود «د َسم٤م ُهم َٝم٤م َذ َيم ُ َ
«د َسم٤م ُهم َٝم٤م َـم ُٝم ُ
( )187

( )189

( )188

ظمبةف ورضمسف وٟمجسف ،يمام شمزيؾ اًمذيم٤مة اًمنمقمٞم٦م شمٓمٝمره٤م وشمٙمقن طمالًٓ ـمٞمب٦م.
وقمٜمد أمحد سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -عم٤م ؾم٘مل ُم٤م ُمـ ؾم٘م٤م  ،وم٘مٞمؾ ًمف :إٟمف ُمـ ضمٚمد ُمٞمت٦م ،ىم٤مل
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمِ « :د َسم٤م ُهم ُف ُي ِز ُيؾ َظم َبةَ ُف َو ِر ْضم َس ُف َو َٟم ََج َس ُفش  ،وُمٕمٜمك ذًمؽ أن اًمٜمص أٟمف ضمٚمدة ُمٞمت٦م.( )191

ٟمّم٤م ذم قمٛمقم اجلٚملقدٕ ،ن إظمبل٤مر
وهذه إظمب٤مر وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م ُشمبَ ُ
لم أ ّن اًمٕمٛمقم اًمذي ضم٤م ذم إظمب٤مر ُُم َرا ٌد ًّ
أيْم٤م طمدي٨م ُمزادة اعمنميم٦م وذسم٤مئحٝمؿ ُمٞمت٦م ،ذم طمٙمؿ اعمٞمت٦م ،وُمع
إظمرى ضم٤م ت سَي٦م وواوح٦م ذم ضمٚمقد اعمٞمت٦مً ،
ذًمؽ اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -وأصح٤مسمف ذسمقا ُمـ اعمزادة ،واعمزادة ُؾمٛمٞمَ ْ٧م ُمزادةٕ :ا٤م ُووع ضمٚمدٌٌ وزيدت

( ) 185أظمرضمف اًمبخ٤مري يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب اًمّمدىم٦م قمغم ُمقازم أزواج اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ( )5532 ،5531 ،2221 ،1492سمٜمحقه.
( ) 186أظمرضمف ُمسٚمؿ يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب ـمٝم٤مرة ضمٚمقد اعمٞمت٦م سم٤مًمدسم٤مغ (.)363
( )187صحٞمح :أظمرضمف امحد ذم اعمسٜمد ( ) 25214واًمٚمٗمظ ًمف ،اًمٜمس٤مئل يمت٤مب اًمٗمرع واًمٕمتػمة  ،سم٤مب ضمٚمقد اعمٞمت٦م ( ،)4244ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم صلحح
اًمٜمس٤مئل :صحٞمح .ىمٚم٧م :ومل أىمػ قمٚمٞمف ذم ُمٓمبقع أيب داود.
( ) 188ؾمٚمٛم٦م سمـ اعمحبؼ ،وىمٞمؾ ؾمٚمٛم٦م سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ اعمحبؼ ،واؾمٛمف صخر سمـ قمبٞمد ،وىمٞمؾ :قمبٞمد سمـ صخر ،وىمٞمؾ هملػم ذًملؽ .أسملق ؾملٜم٤من اْللذزمً .ملف
صحب٦م ،ؾمٙمـ اًمبٍمة ،وهق واًمد ؾمٜم٤من سمـ ؾمٚمٛم٦م .روى قمـ اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ،-وقمـ قمب٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص:
 – 315شمرمج٦م  ،)1125وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( – 526 /2شمرمج٦م .)2177
( )189صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)15919أسمق داود يمتل٤مب اًمٚمبل٤مس ،سمل٤مب ذم أهل٥م اعمٞمتل٦م ( ،)4127ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم صلحٞمح أيب داود:
صحٞمح.
( )191صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( )2878سمٚمٗمٔمف ،وومٞمف سمدل «يزيؾش «يذه٥مشُ ،مـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صلحٞمح اسملـ ظمزيٛمل٦م
( :)114صحٞمح.

أصول األحكام
ضمٚمدًً ا آظمرٕ :ا٤م شمٙمقن ؾم٘م٤م ا قمٔمٞمام يمبػما َُيٛمؾ قمغم اًمبٕمػم ،ومٞمزاد قمٚمٞمٝم٤م و ُشم َٓم َ٤مر ُق سمجٚمد آظمر طمتك يٙمقن أىمقى ْلل٤م،
وشمتحٛمؾ اعم٤م اًمٙمةػمً ،مذا ؾمٛمٞم٧م ُمزادةٕ :ا٤م زيدت ضمٚمدًً ا آظمر ومقق اجلٚمد إول.
واًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ذب وأصح٤مسمف ُمٜمٝم٤م ،وم٤مٕدًم٦م ُمتْم٤مومرة ذم هذا اًمب٤مب ذم ـمٝم٤مرة ضمٚمد اعمٞمت٦م.
سم٘مل طمدي٨م قمبد اهلل سمـ ُقمٙمٞمؿ اًمقارد ذم هذا اًمب٤مب ،وهق ومٞمف يمالم يمةػم ،وذم احل٘مٞم٘مل٦م احللدي٨م ُمْملٓمرب
ووٕمٞمػ ،ذم ُمتٜمف اوٓمراب ،وذم ؾمٜمده اظمتالف ،وًمق مل يٙمـ إٓ آوٓمراب ،صمؿ ًمٗمٔمف ِ
حمتٛمؾً ،مٗمٔمف ،ىم٤ملَ « :ضم٤م َ َٟمَ٤م
ِ
َ٤مب رؾم ِ
٤مب َوَٓ َقم َّم ٍ
قل اهللِ َ -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم هٚم َؿَ -أ ْن َٓ َشمٜمْتَ َِٗم ُٕمقا ُِم َـ اعمَْٞمْتَ َِ٦م سمِ٢مِ َه ٍ
٥مش  ،وضم٤م ذم سمٕمض اًمرواي٤مت
يمتَ ُ َ ُ
( )191

( )192

لم ًَمٞمْ َٚم ٍ٦مش  ،واظمتٚمػ ذم ؾمامع قمبد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم
« َىمبْ َؾ َُم ْقشمِ ِف سمِ َِم ْٝم َر ْي ِـش  ،ذم سمٕمْمٝم٤م « َىمبْ َؾ َُم ْقشمِ ِف سمِ َ٠م ْر َسم ِٕم َ
( )193

( )195

( )194

ُملـ

اسمـ قمٙم ٞمؿ ،وذم سمٕمْمٝم٤م أٟمف دظمؾ قمٚمٞمف ٟمٗمر ،وم٤محلدي٨م ومٞمف اوٓمراب يمةػم ،وٓ يٛمٙمـ أن شمؽمك إظمب٤مر اًمٍمَي٦م عمةؾ
هذا اخلؼم.
ىم٤مل اًمٜمرض سمـ ؿمٛمٞمؾ

( )196

ومج٤مقم٦مً" :مق ُومرض صمبقشمف :ومل٢من اإلهل٤مب ومٝملق اجلٚملد ىمبلؾ أن ُيلدسمغ"  ،اإلهل٤مب،
( )197

يمٙمت٤مب ،هق اجلٚمد ىمبؾ أن يدسمغ ،وم٢مذا ُدسمغ ُؾمٛمل ضمٚمدًً ا ،وم٤معمراد سمف إذا يم٤من همػم ُمدسمقغ ،وهذا هلق أطمسلـ إىملقال،
وهق أرضمحٝم٤م.

( ) 191قمبد اهلل سمـ قمٙمٞمؿ أسمق ُمٕمبد اجلٝمٜمل .ىمٞمؾً :مف صحب٦م ،وىمد أؾمٚمؿ سمال ري٥م ذم طمٞم٤مة اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وصغم ظم ْٚملػ أيب سمٙملر ىمٞملؾ
شمقذم ؾمٜم٦م صمامن وصمامٟملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص – 431 :شمرمج٦م  ،)1468وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( – 335 /3شمرمج٦م .)3178
( )192صحٞمح :أظمرضملف أمحلد ذم اعمسلٜمد ( ،) 18785 ،18784 ،18781أسملق داود يمتل٤مب اًمٚمبل٤مس ،سمل٤مب ُملـ روى أن ٓ يٜمتٗملع سم٢مهل٤مب اعمٞمتل٦م
( ،) 4129،4131اًمؽمُمذي يمت٤مب اًمٚمب٤مس ،سم٤مب ضمٚمقد اعمٞمت٦م إذا دسمٖم٧م ( ،)1729ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ ،اًمٜمس٤مئل يمت٤مب اًمٗمرع واًمٕمتػمة ،سم٤مب ُمل٤م
يدسمغ سمف ضمٚمقد اعمٞمت٦م ( ،) 4251-4249اسمـ ُم٤مضمف يمت٤مب اًمٚمب٤مس ،سم٤مب ُمـ ىم٤مل ٓ يٜمتٗمع ُمـ اعمٞمت٦م سم٢مه٤مب وٓ قمّمل٥م ( ،)3613ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم
صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( )193أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)18783اسمـ ؿم٤مهلم ذم ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمسقظمف (.)156
( )194ىم٤مل اًمبٞمٝم٘مل ( :)42/1وىمد ىمٞمؾ ذم هذا احلدي٨م ُمـ وضمف آظمر« :ىمبؾ ووم٤مشمف سم٠مرسمٕملم يقُم٤مش.
( ) 195قمبد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم ،أسمق قمٞمسك إٟمّم٤مري ،اًمٙمقذم ،اإلُم٤مم ،اًمٕمالُمل٦م ،اًمٗم٘مٞملف .وي٘مل٤مل أسملق حمٛملدُ ،ملـ أسمٜمل٤م إٟمّمل٤مر .وًملد ذم ظمالومل٦م
اًمّمديؼ ،أو ىمبؾ ذًمؽ .وىمٞمؾ سمؾ وًمد ذم وؾمط ظمالوم٦م قمٛمر ،ورآه يتقو٠م ،ويٛمسح قمغم اخلٗملم .وىمٞمؾ إٟمف ىمرأ اًم٘مرآن قمغم قمكم .ىمتؾ سمقىمٕم٦م اجلامضمؿ
ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمامٟملم .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( – 262 /4شمرمج٦م  ،)96ووومٞم٤مت إقمٞم٤من ( – 126 /3شمرمج٦م .)361
( ) 196اًمٜمرض سمـ ؿمٛمٞمؾ سمـ ظمرؿم٦م ،سمـ زيد ،سمـ يمٚمةقم ،سمـ قمٜمزة ،سمـ زهػم ،سمـ قمٛمرو ،سمـ طمجر ،سمـ ظمزاقمل ،سمـ ُم٤مزن ،سملـ قمٛملرو ،سملـ متلٞمؿ ،أسملق
ص٤مطم٥م همري٥م ،ووم٘مف ،وؿمٕمر ،وُمٕمروم٦م سم٠مي٤مم اًمٜمل٤مس .ؾملئؾ قمٜملف
احلسـ اعم٤مزا اًمبٍمي اًمٜمحقيٟ ،مزيؾ ُمرو وقم٤معمٝم٤م .يم٤من قم٤معم٤م سمٗمٜمقن ُمـ اًمٕمٚمؿ،
َ

أصول األحكام
ظم٤مص٤م سمجٚمد اعمذيمك ،أو ضمٚمد اعم٠ميمقل ،سمٜم٤م ً قمغم اعم٠مظمذ ،هؾ
وًمٙمـ اظمتٚمػ هؾ اًمدسم٤مغ يٓمٝمر يمؾ ضمٚمد ،أو يٙمقن ًّ
ـم٤مهرا ذم طم٤مل طمٞم٤مشمف ،وإن يم٤من يم٤مًمذيم٤مة،
اًمدسم٤مغ يم٤محلٞم٤مة ،أو يم٤مًمذيم٤مة ،إن ىمٞمؾ :إن اًمدسم٤مغ يم٤محلٞم٤مة ،ومٞمٓمٝمر ضمٚمد ُم٤م يم٤من
ً
وم٢مٟمف يٓمٝمر ضمٚمد اعم٠ميمقل ذم طم٤مل طمٞم٤مشمف ،واًم٘مقٓن ىمقي٤من ،وإن يم٤من اًمٕمٛمقم ي١ميد اًم٘مقل إول.
اًمرواي٦م اًمة٤مٟمٞم٦م طمدي٨م ُمٞمٛمقٟم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤مُ -مـ رواي٦م قمبد اهلل سمـ ُم٤مًمؽ سملـ طمذاومل٦م

( )198

ؾمبٞمع

( )199

قملـ قم٤مًمٞمل٦م سمٜمل٧م

قمـ ُمٞمٛمقٟم٦م ،وهذان جمٝمقٓن  ،وضم٤م قمٜمد اًمدارىمٓمٜمل ُمـ رواي٦م اسمـ قمب٤مس ُمـ ـمريؼ آظمر ً ،مٙمـ ىمد
( )211

( )211

ٟمجس٤م :ومل٢من
يت٘مقى سمفً ،مٙمـ احلدي٨م ذم سم٤مب اًمِمقاهد ،أٟمف ىم٤مل« :يٓمٝمره٤م اعم٤م واًم٘مرظش  ،وهق أن اجلٚمد إذا يم٤من ً
( )212

اعم٤م واًم٘مرض يٓمٝمره ،وْلذا ُمةؾ ُم٤م شم٘مدم ومل «إن دسم٤مهمٝم٤م يزيؾ ظمبةف ورضمسف وٟمجسفش ،يمام ذم احللدي٨م قمٜملد أمحلد،
طمدي٨م اسمـ قمب٤مس -ريض اهلل قمٜمٝمام .
( )213

واًم َ٘م َرظ هق ورق اًمسٚمؿ ،وسم٤مجلٛمٚم٦م أي ر يٓمٝمر ويزيؾ ،وم٢مٟمف َيّمؾ سمف اعم٘مّمقد ،وأن ُمـ أٓت احلدية٦م
اًمتل ُشمُستٕمٛمؾ ذم شمٜمٔمٞمػ اجلٚمقد ومٞمٙمقن ؾمبب٤م ذم ٟمٔم٤مومتٝم٤م ،وطمّمقل اعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م
ىم٤مل -رمحف اهلل شمٕم٤ممم:

سمـ اعمب٤مرك ،وم٘م٤مل ُدرة سملم ُمرويـ و٤مئٕم٦م .يٕمٜمل يمقرة ُمرو ،ويمقرة ُمرو اًمروذ .وًمد ذم طمدود ؾملٜم٦م اصمٜمتللم وقمنمليـ وُمئل٦م ،وشملقذم ؾملٜم٦م صملالث
ا ُ
وُمئتلم .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( – 328 /9شمرمج٦م  ،)118وإٟمب٤مه اًمرواة ( – 348 /3شمرمج٦م .)798
( ) 197ذيمره أسمق داود يمت٤مب اًمٚمب٤مس ،سم٤مب ُمـ روى أن ٓ يٜمتٗمع سم٢مه٤مب اعمٞمت٦م قم٘م٥م (ُ )4131مٕمٚم٘م٤م.
( ) 198قمبد اهلل سمـ ُم٤مًمؽ سمـ طمذاوم٦م .طمج٤مزي ؾمٙمـ ُمٍم .رو ى قمـ أُمف اًمٕم٤مًمٞم٦م ،وروى قمٜمف يمةػم سمـ ومرىمد .ىمل٤مل اسملـ طمجلر ذم اًمت٘مريل٥مُ :م٘مبلقل.
اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 516 /15شمرمج٦م  ،)3516وُمٞمزان آقمتدال ( 499 /2شمرمج٦م .)4587
( )199اًمٕم٤مًمٞم٦م سمٜم٧م ُؾم َب ْٞمع ،واًمدة قمبد اهلل سمـ ُم٤مًمؽ سمـ طمذاوم٦م .روت قمـ ُمٞمٛمقٟم٦م سمٜم٧م احل٤مرث زوج -اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وروى قمٜمٝم٤م اسمٜمٝم٤م
قمبد اهلل سمـ ُم٤مًمؽ سمـ طمذاوم٦م .ىم٤مل أمحد سمـ قمبد اهلل اًمٕمجكمُ :مدٟمٞم٦م شم٤مسمٕمٞم٦م صم٘م٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل 226 /35( :شمرمج٦م .)7884
( )211صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)26833أسمق داود يمت٤مب اًمٚمب٤مس ،سم٤مب ذم أه٥م اعمٞمت٦م ( ، )4126اًمٜمس٤مئل يمت٤مب اًمٗمرع واًمٕمتػمة ،سمل٤مب ُمل٤م
يدسمغ سمف ضمٚمقد اعمٞمت٦م (ُ ) 4248مـ ـمريؼ قمبد اهلل سمـ ُم٤مًمؽ طمذاوم٦م سمف ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( )211طمسـ :أظمرضمف اًمدار ىمٓمٜمل ( ،)41/1ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمتٚمخٞمص ( :)213/1إؾمٜم٤مده طمسـ ،واٟمٔمر :اًمسٚمس٦م اًمّمحٞمح٦م (.)2163
( )212ؾمبؼ خترَيف.
( )213ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
(و َقم ْـ َأ ِيب َو ِاىم ٍد اًم هٚم ْٞمةِل
َ
اًمؽم ُِم ِذ ُّي ).
َُم ْٞمتَ ٌ٦مشَ .طم هسٜمَ ُف ْ

( )214

قل اهللِ -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم هٚمؿَ -ىم َ٤ملُ« :م٤م ُىمٓمِع ُِمـ ا ًْمب ِٝم ِ ِ
َأ هن َر ُؾم َ
لق
لل َطم هٞمل ٌ٦مَ :وم ُٝم َ
َ
ٞمٛم٦م َوه َ
َ َ َ َ
َ
ْ َ َ َ

( )215

ٟمٕمؿ ،طمدي٨م أيب واىمد اًمٚمٞمةل ،هق احل٤مرث سمـ ُم٤مًمؽ -ريض اهلل قمٜمفُ -مـ ـمريؼ قمبد اًمرمحـ سملـ قمبلد اهلل سملـ
ديٜم٤مر

( )216

وومٞمف ًملم ،وىمد روى ًمف اًمبخ٤مري -رمحف اهلل -ذم صحٞمحف طمديةً٤م اٟمٗمرد سمف ،وهذا احلدي٨م ُمـ اًمبخ٤مري دًمٞمؾ

قمغم اطمتج٤مضمف سمف -رمحف اهلل ،-وًمف ؿمقاهد ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر  ،وطمدي٨م متٞمؿ
( )217

( )218

ُشم َ٘مقيف  ،واحلدي٨م «ُم٤م ىمٓمع
( )219

ُمـ اًمبٝمٞمٛم٦م وهل طمٞم٦م :ومٝمق ُمٞمت٦مشٌ ،
دًمٞمؾ قمغم أن اعم٘مٓمقع طمٙمٛمف طمٙمؿ اعم٘مٓمقع ُمٜمف .ومام ُىمٓمع ُمةالً ُمـ اًمِم٤مة ،أو ُملـ
همػمه٤م مم٤م حتٚمف احلٞم٤مة ،ىم٤مل« :وهل طمٞم٦مش ،يبلم أن اعم٘مٓمقع يِمؽمط أن يٙمقن حتٚمف احلٞم٤مة ،وهق اًمدمُ :مةؾ اًمرضملؾ ،أو
يد ،أو ُأذن ،ومٝمذا ُمٞمت٦م ٟمجس ،وًمق يم٤مٟم٧م اًمتل ُىمٓمع ُمٜمٝم٤م ٓ زاًم٧م قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة ،ومٝمق ُمٞمت٦م.
أُم٤م إذا يم٤من اًمذي ي٘مٓمع ٓ حت ٚمف احلٞم٤مة يم٤مًمِمٕمر ،هذا ـم٤مهر سمال إؿمٙم٤مل ،واًمٕمٔملؿ ومٞملف ظملالف ،اجلٛمٝملقر قملغم
ٟمج٤مؾمتف ،وذه٥م شم٘مل اًمديـ -وهق ىمقل إطمٜم٤مف -إمم ـمٝم٤مرشمف.

( )214أسمق واىمد اًمٚمٞمةل ،ص٤مطم٥م اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .ؾمامه اًمبخ٤مري وهمػمه احل٤مرث سمـ قمقف ،وىمٞمؾ قمقف سمـ احل٤مرث ،وىمٞملؾ هملػم ذًملؽ.
ؿمٝمد سمدرا وومتح ُمٙم٦م .شمقذم ؾمٜم٦م ؾمٜم٦م صمامن -وىمٞمؾ سمس -وؾمتلم .اٟمٔمر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص – 865 :شمرمجل٦م  ،)3191وأؾملد اًمٖم٤مسمل٦م (– 321 /6
شمرمج٦م .)6335
( )215صح ٞمح :أظمرضمف اًمؽمُمذي يمت٤مب إـمٕمٛم٦م ،سم٤مب ُم٤م ىمٓمع ُمـ احلل ومٝمق ُمٞم٧م ( ، ) 1481ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ همري٥م ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح
اًمؽمُمذي :صحٞمح.
( ) 216قمبد اًمرمحـ سمـ قمبد اهلل سمـ ديٜم٤مر اًم٘مرر اًمٕمدوي اعمداُ ،مقمم قمبد اهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب .ىمل٤مل اسملـ طمجلر ذم اًمت٘مريل٥م :صلدوق خيٓملئ.
اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 218 /17شمرمج٦م  ،)3866وُمٞمزان آقمتدال ( 572 /2شمرمج٦م .)4911
( ) 217صحٞمح :أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف يمت٤مب اًمّمٞمد ،سم٤مب ُم٤م ىمٓمع ُمـ اًمبٝمٞمٛم٦م وهل طمٞم٦م ( ،)3216ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح اسمـ ُم٤مضمف :صحٞمح.
( ) 218متٞمؿ سمـ أوس سمـ ظم٤مرضم٦م سمـ ؾمقد سمـ ضمذيٛم٦م ،أسمق رىمٞم٦م اًمداري ،اًمٚمخٛمل ،اًمٗمٚمسٓمٞمٜمل .ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞملف وؾملٚمؿ .واًملدار
سمٓمـ ُمـ خلؿ ،وخلؿ ومخذ ُمـ يٕمرب سمـ ىمحٓم٤من .يم٤من ٟمٍماٟمٞم٤م ،ووومد متٞمؿ اًمداري ؾمٜم٦م شمسع ،وم٠مؾمٚمؿ ،ومحدث قمٜمف اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞملف وؾملٚمؿ-
قمغم اعمٜمؼم سم٘مّم٦م اجلس٤مؾم٦م ذم أُمر اًمدضم٤مل .يم٤من قم٤مسمدا شم ه
ال ً ًمٙمت٤مب اهلل .ي٘مل٤ملُ :وضملد قملغم سمالـمل٦م ىملؼم متلٞمؿ اًملداري ُمل٤مت ؾملٜم٦م أرسمٕمللم .اٟمٔملر:
آؾمتٞمٕم٤مب (ص – 97 :شمرمج٦م  ،)238وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( – 428 /1شمرمج٦م .)515
( ) 219وٕمٞمػ ضمدا :أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف يمت٤مب اًمّمٞمد ،سم٤مب ُم٤م ىمٓمع ُمـ اًمبٝمٞمٛم٦م وهل طمٞم٦م ( )3217ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم ولٕمٞمػ اسملـ ُم٤مضملف :ولٕمٞمػ
ضمدا.

أصول األحكام
وإذا يم٤من اعم٘مٓمقع ُمٜمف ُمٞمتتف ـم٤مهرة :ومٝمق طماللُ :مةؾ اًمسٛمؽً ،مق ىمٓمع رضمؾ ضمرادة ُمةال :وم٢ما٤م طماللٕ :ا٤م ًمق
سمٕمْم٤م ُمٜمٝم٤م ومٝمل طمالل.
ُم٤مشم٧م َطمتْ َ
ْػ أٟمٗمٝم٤م ومٝمل طمالل ،ويمذًمؽ اًمسٛمؽ ًمق ىمٓمع ً
ويستةٜمك ُمـ احلل ُم٤م إذا ىمٓمع اعمٞمت٦م ٟمّمٗملم ،ومٝمٚمٙم٧م ذم احل٤مل ،ىمٓمع ُمٜمٝم٤م ُمةالً ِر ْضمال ُمـ اًمّملٞمد ُملةالًً ،إٟمسل٤من
يّمٞمد ورُمك اًمّمٞمد ،رُمل اًمٔمبل ،وم٘مٓمع رضمٚمف ،إذا يم٤من سم٘مل طمٞم٤م :ومٝمل ُمٞمت٦مٕ :ن ُمٞمتتف طمرام ،وإن ىمٓمع ُمٜمف ؿمٞمئ٤م ،صمؿ
هٚمؽ ،أو سم٘مل ُم٘مدار ظمر وج اًمروح ،طمريم٦م ُمقتً ،مٞمس٧م طمريم٦م طمٞم٤مة ،وحترك ،وم٢من اعم٘مٓمقع طمالل ،واعم٘مٓمقع ُمٜملف
طمالل .أُم٤م إذا سم٘مل طم ًّٞم٤م واحلٞم٤مة ُمست٘مرة :وم٢مٟمف ُمٞمت٦م ،يمام دل قمٚمٞمف هذا اخلؼم.
و ُيستةٜمك ُمـ ذًمؽ اًمبٞمْم٦م ُمـ اًمدضم٤مج وم٢ما٤م طمالل سم٤مٓشمٗم٤مقٕ ،ا٤م ذم احل٘مٞم٘مل٦م ُمٜمٗمّملٚم٦م ،وًمٞمسل٧م ُمٜمٝمل٤م ،إٟملام
اظمتٚمٗمقا ومٞمام إذا يم٤مٟم٧م همػم صٚمب٦م ،ىمنمة ،ظمرضم٧م اًمبٞمْم٦م همػم صٚمب٦م ،ظمرضم٧م اًمبٞمْمل٦م ًمٞمسل٧م صلٚمب٦م ،ومل٢من يم٤مٟمل٧م
صٚمب٦م ،وظمرضم٧م اًم٘منمة ُمٜمٝم٤م ،وهل ُمٞمت٦م ،ومٝمل طمالل ،وم٢مذا ظمرضم٧م ُمٜمٝم٤م سمٕمد ُمقهتل٤م ،ومٝملل طملالل ،وإن يم٤مٟمل٧م مل
شمتّمٚم٥م اًم٘منمة ،ومٞمف ظمالف ،إن يم٤من اًم٘منم واىمٞم٤م وٓ شمّمؾ إمم ُم٤م سمٕمده٤م ومٝمذه ـم٤مهرة ،ومٝمل ـم٤مهرة.
وُمـ ذًمؽ ِ
اإل ْٟم َٗم َح ُ٦م ،وهل ُم٤م يٙمقن ُمـ سمٓمـ اًمّمٖمػم ُمـ أوٓد اًمٖمٜمؿ ،مم٤م يذسمحف اعمجقس وٟمحلقهؿ ،وي١مظملذ
ُمـ أوٓد اًمٖمٜمؿ اًمّمٖمػم ُمة ً
الً ،ويٙمقن ىمبؾ أن ي٠ميمؾ اًمٓمٕم٤مم ،صملؿ يٛملقت ،ومٞمخلرج ُمٜملف ر أصلٗمر ُمةلؾ اجللبـ،
وم٤مًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -أيمٚمقه ،وىم٤مًمقا إن طمٙمٛمف ُمٜمٗمّمؾ ،وىم٤مًمقا إن هذه حمٞمٓم٦م سمف ،ويٙمقن ذم ر يم٤مًمّمقوم٦م
حتٞمط سمف ،واًمّمح٤مسم٦م أيمٚمقا اجلبـ اًمذي ذم سمالدهؿ ،وهق ي١مظمذ ُمـ هذه اإلٟمٗمح٦م ،وشمقوع ومٞمف ،ويقولع ُمٜملف ر
ُمٜمف.
وهٜم٤مًمؽ أؿمٞم٤م أيمةر ُمستةٜم٤مة ،وُم٤م شم٘مدم اًمٓمريدة ُمةالً ُمستةٜم٤مة ،إذا رُم٤مه٤م ومت٘مٓمٕمل٧م وهٚمٙمل٧م مجٞم ًٕمل٤م وصل٤مرت
ىمٓم ًٕم٤م وم٢ما٤م طماللّ ٕ :ن هاليمٝم٤م ُمت٘م٤مرب.
ورواي٦م قمةامن سمـ قمبد اهلل سمـ ُمقه٥م  ،وًمٞمس٧م سَي٦م ذم اًمٜمٝمل قمـ اًمٗمْم٦م ،اًمرواي٦م اظمتٚمػ ومٞمٝم٤م ،يٕمٜمل هؾ
هق ُمـ ومِ هْم٦م ،أو ٟمٗمس اًمْمبط ُمـ ُىم هّم٦م؟ هؾ هق سم٤معمٝمٛمٚم٦م أو سم٤معمٕمجٛم٦م؟ اظمتٚمػ ومٞمف ،احلٛمٞمدي رواه ذم اجلٛملع سمللم
( )211

اًمّمحٞمحلم  ،ىم٤ملُ :مـ ومْم٦م ،سمٙمن اًمٗم٤م  ،وسم٤مًمْم٤مد اعمٕمجٛم٦م ،هذه رواي٦م.
( )211

( )211قمةامن سمـ قمبد اهلل سمـ ُمقه ٥م ،أسمق قمبد اهلل اًمتٞمٛمل اعمدا إقمرج .ؾمٙمـ اًمٕمراق؟ ،ووصم٘مف اسمـ ُمٕملم وهمػمه .شمقذم سمٕمد ؾمٜم٦م قمنميـ وُمئ٦م .اٟمٔملر:
ؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( – 187 /5شمرمج٦م  ،)67وهتذي٥م اًمٙمامل ( – 422 /19شمرمج٦م .)3835

أصول األحكام
وُمٜمٝمؿ ُمـ مل يروه٤م هٙمذا :ىم٤مًمقا ُىم هّم٦م ،ورواي٦م اًمبخ٤مري

( )212

شم١ميدٕ :ن رواي٦م اًمبخ٤مري ًمٞمس٧م سَي٦م وًمٞمس٧م

واوح٦م ،طمتك إن ومٞمٝم٤م إمج٤مٓ ،ىم٤مل :إاؿ ي٠مشمقن سم٤مًم٘مّم٦م ُمـ ؿمٕمر ،ويقوع ذم اًم٘مّم٦م .يٕمٜمل هؾ هق اعمراد اًم٘مّم٦م هق
جمٛمقع اًمِمٕمر يقوع ذم اًم٘مدح ،أو يقوع ذم ىمدح ُمـ ومْم٦م ،وإذا ورد آطمتامل :سمٓمؾ آؾمتدٓل.
إُمر اًمة٤ما أن هذا قمـ أم ؾمٚمٛم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -وًمٞمس ُمرومققم٤م إمم اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-ومٕمؾ أم
َي٤م قمٜمف واًمرواي٦م سَي٦م ٓ ،يٛمٙمـ أن ٟمجٕمٚمف طمج٦م ذم ختّمٞمص اًمٜمّمقص ،أم ؾمٚمٛم٦م وهمػمه٤م َُيت٩م
ؾمٚمٛم٦م ًمق يم٤من س ً
ْل٤م وٓ َُيت٩م هب٤م ،يمٖمػمه٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م ،-وهم٤مي٦م إُمر أا٤م اضمتٝمدت -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -إن يم٤من صمب٧م
ذًمؽ قمٜمٝم٤م وصمبت٧م اًمرواي٦مُ ،مةٚمام ضم٤م قمـ اسمـ قمب٤مس ُمس٤مئؾ ظمقًمػ ومٞمٝم٤م ،وقمـ قمٛمر ،واسمـ قمٛملر ،ومج٤مقمل٦م يمةلػمة،
وُمس٤مئؾ يمةػمة دًم٧م اًمٜمّمقص قمغم ظمالومٝم٤م ،ومال يٛمٙمـ أن ُشمُٜمّم٥م إىمقال ُمٝمام يم٤من ىم٤مئٚمٝم٤م ،وًمق يم٤من ُمـ اًمّمح٤مسم٦م،
ُشمُٜمّم٥م ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م ىمقل اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-سمؾ يٕمتذر ْل٤م ،وي٘م٤مل ًمٕمٚمٝم٤م يمذا ويمذا ..هذا ًمق يم٤مٟم٧م سَي٦م،
ومٙمٞمػ وهل حمتٛمٚم٦م ُمةٚمام شم٘مدم؟!
سم٤مب آؾمتِٜمْْج٤م ِ
ْ َ
َ ُ
قل اهللِ -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
ِ
ِ ٍ
َقم ْـ َأ َٟم ِ
اخلَلالَ َ َ :ىم َ
لف َو َؾمل هٚم َؿ -إِ َذا َد َظم َ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -ىم َ٤ملَ :يمَ٤م َن َر ُؾم ُ
لؾ ْ
ل٤مل:
ْ
َ
َس ْسم ِـ َُم٤مًمؽ َ -ر َ
اخلب ِ٤مئ ِ
«اًم هٚمٝمؿ! إِا َأ ُقمق ُذ سمِ َؽ ُِمـ ْ ِ
٨مشُُ ،مته َٗم ٌؼ َقم َٚمٞمْف .
اخلُبُ٨م َو ْ َ َ
َ
ُ ه
( )213

وًمِس ِٕم ِ
ٞمد ْسم ِـ َُمٜمْ ُّْم ٍ
قر َيمَ٤م َن َي ُ٘م ُ
٤مؾم ِؿ اهللِش .
قل« :سمِ ْ
َ َ
( )214

ِ
ِ
ِ
٤مضمف َقم ْـ َأ َٟم ٍ
َؽشَ ،ر َوا ُه ْ
يض اهللُ َقمٜمْ َٝم٤م -إِ َذا َظم َر َجَ :ىم َ٤ملُ « :هم ْٗم َرا َٟم َ
يض
اخلَ ْٛم َس ُ٦م َ ،زا َد ا ْسم ُـ َُم َ
َلس َ -ر َ
َو َقم ْـ َقم٤مئ َِم َ٦م َ -ر َ
ِ
٥م َقمٜمل إَ َذى َو َقم٤م َوم ِ٤ماش ).
احل ْٛمدُُ هللهِ ا هًمذي َأ ْذ َه َ
اهللُ َقمٜمْ ُفَ ْ « -
( )215

( )216

( )211أظمرضمف احلٛمٞمدي ذم اجلٛمع سملم اًمّمحٞمحلم (ُ )3453مـ طمدي٨م قمةامن سمـ قمبد اهلل سمـ ُمقه٥م.
( ) 212أظمرضمف اًمبخ٤مري يمت٤مب اًمٚمب٤مس ،سم٤مب ُم٤م يذيمر ذم اًمِمٞم٥م (.)5896
(ُ ) 213متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب ُم٤م ي٘مقل قمٜمد اخلال (ُ ،) 6322 ،142مسٚمؿ يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا أراد دظمقل
اخلال (.)375
( ) 214أظمرضمف اسمـ قمبد اْل٤مدي ذم ذح قمٚمؾ اسمـ أيب طم٤مشمؿ ( )46قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر سمف.

أصول األحكام
سم٤مب آؾمتٜمج٤م  ،و ُيسٛمك ذم سمٕمض اًمٙمت٥م واعمّمٜمٗم٤مت ذم اًمٗم٘مف واحلدي٨م سم٤مب آؾمتٓم٤مسم٦م ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ؾمامه سم٤مب
آداب ىمْم٤م احل٤مضم٦م ،وسمٕمْمٝمؿ ؾمامه سم٤مب آؾمتٜمج٤م وآؾمتجامر ،واعمٕمٜمك واطمد ،وآؾملتٜمج٤م ُملـ اًمٜمجلق وهلق
اًم٘مٓمعٟٕ :مف ي٘مٓمع إذى قمٜمف.
٥م اعمحؾ ،وُمٜمٝمؿ ُمـ يسٛمٞمف سم٤مب آداب
وآؾمتجامر ُمـ اجلامرٟٕ :مف يستٕمٛمؾ ومٞمف اجلامر ،وآؾمتٓم٤مسم٦مٟٕ :مف ُي َٓمٞم ُ
ىمْم٤م احل٤مضم٦م ،واعمٕمٜمك واطمد.
ُمرارا -ريض اهلل قمٜمف ،-ورواي٤مشمف يمةػمة وًمف ُمٜم٤مىم٥م ،وىمد دقم٤م ًمف
طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ ،شم٘مدم ً
اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -سم٤مًمؼميم٦م ذم أهٚمف وُم٤مًمف ،وىمد رأى ذًملؽ -ريض اهلل قمٜملف .وضمل٤م قمٜملد اًمبخل٤مري ذم
إدب اعمٗمرد ،ىم٤ملَ « :و َأـمِ ْؾ َطمٞمَ٤م َشم ُفش  ،و ُقمٛم َر -ريض اهلل قمٜمف ،-وضم٤موز شمس ًٕم٤م وشمسٕملم ،وأىمؾ ُم٤م ىمٞملؾ ذم ؾملٜمّّف ًملف
( )217

وشمسٕمقن ،وأيمةر ُم٤م ىمٞمؾ ُمئ٦م وأرسمع ؾمٜمقات -ريض اهلل قمٜمف.
أيْم٤م -أٟمف يم٤من ًمف سمست٤من يِمؿ ُمٜمف اًمرَي٤من ُمـ سمٕمٞمد ،ويم٤من يةٛمر ذم اًمسلٜم٦م ُملرشملم ،ىملد روى اسملـ
ومم٤م ذيمروا ً -
اًمْمبَ ِٕم ّل قمـ صم٤مسم٧م قمـ أٟمس :أٟمف -ريض اهلل قمٜملف -ضمل٤م ه
ؾمٕمد
سمسٜمد ضمٞمد ُمـ رواي٦م ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن ُّ
( )219 ()218

( )221

( )221

( )215صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 25221أسمق داود يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م ي٘مقل اًمرضملؾ إذا ظملرج ُملـ اخللال ( ،)31اًمؽمُملذي يمتل٤مب
اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا ظمرج ُمـ اخلال ( ،) 7ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ همري٥م ،اسمـ ُم٤مضمف يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سمل٤مب ُمل٤م ي٘ملقل إذا ظملرج ُملـ
اخلال ( ،)311ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
ىمٚم٧م :مل أىمػ قمٚمٞمف ذم اًمٜمس٤مئل اعمجتبك ،وأظمرضمف اًمٜمس٤مئل ذم اًمٙمؼمى يمت٤مب قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م ،سم٤مب ُم٤م ي٘ملقل إذا ظملرج ُملـ اخللال (ُ )9917ملـ
طمدي٨م قم٤مئِم٦م.
( ) 216وٕمٞمػ :أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا ظمرج ُمـ اخلال ( ،)311ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح اسمـ ُم٤مضمف :وٕمٞمػ.
( )217صحٞمح :أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد ( ،)653ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح إدب اعمٗمرد :صحٞمح.
( ) 218حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ ُمٜمٞمع أسمق قمبد اهلل اًمبٖمدادي ،يم٤مشم٥م اًمقاىمدي .ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ذم صب٤مه ،وحلؼ اًمٙمب٤مر ،ويم٤من ُمـ أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ .وًمد سمٕملد اًمسلتلم
وُمئ٦م ،شمقذم سمبٖمداد ؾمٜم٦م صمالصملم وُمئتلم ،وهق اسمـ اصمٜمتلم وؾمتلم ؾمٜم٦مً .مف "اًمٓمب٘م٤مت اًمٙمبػم"" ،اًمٓمب٘م٤مت اًمّمٖمػم" ،وهمػم ذًملؽ .اٟمٔملر :ؾملػم أقملالم
اًمٜمبال ( – 664 /11شمرمج٦م  ،)242وومٞم٤مت إقمٞم٤من ( – 351 /4شمرمج٦م .)645
( )219طمسـ :أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمب٘م٤مت اًمٙمؼمى ( )21/7سمٜمحقهُ ،مـ ـمريؼ ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن.
( ) 221ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن ،أسمق ؾمٚمٞمامن اًمْمبٕمل ،اًمبٍمي .اًمِمٞمخ اًمٕم٤ممل اًمزاهد ،حمدث اًمِمٞمٕم٦م .يم٤من يٜمزل ذم سمٜملل ولبٞمٕم٦م ،ومٜمسل٥م إًملٞمٝمؿ .أيمةلر قملـ
صم٤مسم٧م اًمبٜم٤ما ،ويمت٥م قمٜمف ُمراؾمٞمؾ ،ومٞمٝم٤م ُمٜم٤ميمػم .ؾمٜم٦م صمامن وؾمبٕملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( – 43 /5شمرمج٦م  ،)943ؾمػم أقملالم اًمٜملبال (/8
 – 197شمرمج٦م .)36

أصول األحكام
قم٤مُمٚمف قمغم اًمبست٤من ،وؿمٙم٤م ًمف ىمٚم٦م اعم٤م  ،وأن اعم٤م ىمٚمٞمؾ ،ومجٛمع ُمـ قمٜمده صمؿ اؾمتسل٘مك -ريض اهلل قمٜملف ،-ومٛمٓملرت
اًمسام ذم احل٤مل ،اضمتٛمع اًمسح٤مب وُمٓمرت ذم احل٤مل -ريض اهلل قمٜمف ،-صمؿ أُمر سمٕمض ُمـ قمٜمده أن يٜمٔملر أيلـ اُمتلد
اعمٓمر ،ومٜمٔمروا ومٚمؿ َي٤موز سمست٤مٟمف -ريض اهلل قمٜمف ،-وًمف ُمٜم٤مىم٥م يمةػمة.
طمديةف هذا يم٤من رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾملٚمؿ -إذا دظملؾ ،وقمٜملد اًمبخل٤مري ُُمٕمٚم ً٘مل٤م جمزو ًُمل٤م«إذا أراد أن
يدظمؾش  ،وهق اعمٕمٜمك ،ىمقًمف إذا دظمؾ ،يٕمٜمل إذا أرادُ ،مـ ىمقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ -وم٢مِ َذا َىم َر ْأ َت ا ًْم ُ٘م ْرآ َن﴾  :يٕمٜمل إذا أردت
( )223

( )222

أن شم٘مرأ اًم٘مرآن ،هذا هق اًمّمقاب وىمقل اجلٛمٝمقر ،وإن يم٤من سمٕمْمٝمؿ محٚمف قمغم فم٤مهره ،وأٟمف يتٕمقذ سم٤مهلل سمٕملد اًمٗملراغ
أيْم٤م وهذا إؾمٚمقب قمريب صحٞمح،
أيْم٤م أن اعمراد قمٜمد اسمتدا اًم٘مرا ة ،ويمذًمؽ ً
ُمـ ىمرا ة اًم٘مرآنً ،مٙمـ اًمسٜم٦م َسم هٞمٜمَ َْ٧م ً
يٕمٜمل يستٕمٛمٚمف اًمٕمرب ،واًم٘مرآن ٟمزل سمٚمٖم٦م اًمٕمرب ،واًمرواي٦م إظمرى ْلذا احلدي٨م ُشمُبلم هذا.
أيْم٤م «إذا أشمك اخلال ش  ،وىمقًمف «إذا دظمؾش ،هذا ذم اعمٙم٤من اعمُْٕمدّّ  ،اعمٙمل٤من
أيْم٤م ذم رواي٦م ُمٕمٚم٘م٦م ً
قمٜمد اًمبخ٤مري ً
( )224

همػم اعمٕمد ،أيْم٤م ُينمعً :مٕمٛمقم ىمقًمف «إذا أشمك اخلال ش ،واإلشمٞم٤من يٙمقن ًمٚمٛمٙم٤من اعمٕمد ،واعمٙم٤من همػم اعمٕمد.
وإذا يم٤من اعمٙم٤من ُمٕمدا :وم٢مٟمف ينمع اًمتسٛمٞم٦م ىمبؾ اًمدظمقل ،وإن يم٤من اعمٙم٤من همػم ُمٕمدُ ،مةؾ يٙمقن اإلٟمس٤من ذم سملر،
يريد أن ي٘ميض طم٤مضمتف ذم أصؾ ؿمجرة ،أو ذم أصؾ شمؾ ،أو يمةٞم٥م ُمـ شمراب وٟمحق ذًمؽ ،ي٘مقًمف إذا أراد شمِمٛمػم صمٞم٤مسمف.
«إذا دظمؾ اخلال  ،ىم٤مل :اًمٚمٝمؿ إا أقمقذش ،أقمقذ أًمتجئ وأقمتّمؿ ،وهذه اعم٤مدة شمدل قملغم هلذا اعمٕمٜملك آًمتجل٤م
وآقمتّم٤مم سمف -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
«سمؽش يٕمٜمل وطمدك دون همػمك.
(اخلب٨م واخلب٤مئ٨م) اخلُب٨م ،ىمٞمؾ مجع ظمبٞم٨م ،واخلب٤مئ٨م مجع ظمبٞمة٦م ،يٕمٜمل اعمٕمٜمك أقمقذ سمؽ ُمـ ُذيمران اًمِمٞم٤مـملم
وإٟم٤مصمٝم٤م.

( ) 221صم٤مسم٧م سمـ أؾمٚمؿ ،أسمق حمٛمد اًمبٜم٤ماُ ،مقٓهؿ اًمبٍمي .اإلُم٤مم اًم٘مدوة ؿمٞمخ اإلؾمالم .وسمٜم٤مٟم٦م هؿ سمٜمق ؾمٕمد سمـ ًم١مي سملـ هم٤مًمل٥م ،وي٘مل٤مل هلؿ سمٜملق
ؾمٕمد سمـ وبٞمٕم٦م سمـ ٟمزار .وًمد ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( – 342 /4شمرمج٦م  ،)811وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( – 221 /5شمرمج٦م .)91
( ) 222ذيمره اًمبخ٤مري يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب ُم٤م ي٘مقل قمٜمد اخلال ُمٕمٚم٘م٤م.
) (223اًمٜمحؾ.98 :
( )224ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
وىمٞمؾ ْ
اخلُب٨م اًمنم ،واخلب٤مئ٨م ،أهؾ اًمنم ،وهذا أؿمٛمؾ وأطمسـٕ :ن إول يٙمقن ظم٤مص٤م سم٤مًمِمٞم٤مـملم ،ذيمرااؿ
أيْم٤م رسمام يٙمقن ُمقوع ًمٚمٝملقام أو
وإٟم٤مصمٝمؿ ،واًمة٤ما أقمؿ ،يِمٛمؾ اًمِمٞم٤مـملم وهمػمهؿٕ :اؿ ىمد يٙمقٟمقإ :ن اخلال ً
همػم ذًمؽ ،واًمِمٞم٤مـملم شم٘مرب ُمٜمٝم٤م اْلقام وشمس٤ميمٜمٝم٤م وشم٠مٟمس إًمٞمٝم٤م ،وم٘مد شم٠ميت إمم هذه اعمقاـمـ ،أو همػم ذًمؽ مم٤م يّمٞمبٝم٤م.
ىم٤مل« :اًمٚمٝمؿ! إاش ،يٕمٜمل ي٤م اهلل« ،أقمقذ سمؽ ُمـ اخلب٨م واخلب٤مئ٨مش ،وهذا اًمتج٤م قمٔمٞمؿ ،وطمّمـ طمّملم ًمٚمٕمبد،
حمترض ،يمام قمٜمد أيب داود ُمـ طمدي٨م زيد سمـ أرىمؿ سم٢مؾمٜم٤مد ٓ سم٠مس سمف أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ىم٤مل:
ٕٟمف ذم ُمٙم٤من َ
اخلب ِ٤مئ ِ
اخلالَ َ :وم ْٚمٞم ُ٘م ْؾَ :أ ُقمق ُذ سمِ٤مهللِ ُِمـ ْ ِ
ِ ِ
احل ُِم َ
٨مش .
اخلُ ُب٨م َو ْ َ َ
َ
َرض ٌةٌَ ،وم٢مِ َذا َأ َشمَك َأ َطمدُُ ُيم ُْؿ ْ َ َ َ
«إِ هن َهذه ْ ُ
قش ُحم ْتَ َ َ
( )225

لم َقمقر ِ
ات ِْ
اجلـ َو ِ
اإل ْٟم ِ
ْس إِ َذا َد َظم َؾ َأ ْن َي ُ٘م َ
٤مؾم ِؿ اهللِش « ،اًم هٚم ُٝم هؿ!
قل :سمِ ْ
ؽم َُم٤م َسم ْ َ ْ َ
قمكمَ « :ؾم ْ ُ
وقمٜمد اًمؽمُمذي ُمـ طمدي٨م ّ
اخلب ِ٤مئ ِ
إِا َأ ُقمق ُذ سمِ َؽ ُِمـ ْ ِ
٨مش  ،ذيمر اًمبسٛمٚم٦م ،وضم٤م ت ذم هذا اعمٕمٜمك أظمب٤مر قمٜمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسلالم-
اخلُبُ٨م َو ْ َ َ
َ
( )226

( )227

شمدل قمغم ُمنموقمٞم٦م هذا اًم٘مقل.
اًمرواي٦م اًمة٤مٟمٞم٦م اًمتل ذيمره٤م اعمّمٜمػ -رمحف اهلل( -وًمسٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر «يم٤من ي٘مقل« :سم٤مؾمؿ اهللش) ،هذا ُمـ ىمقًملف
قمٜمد ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ،مل أـمٚمع قمغم ؾمٜمد هذه اًمرواي٦مً ،مٙمـ شمت٠ميد سمام ذيمره احل٤مومظ -رمحف اهلل -وقمزاه إمم اعمَْ ْٕم َٛم ِر ّي

( )228

ذم قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م ،وهذا يمت٤مب ذم قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦مُ ،مةؾ قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م ًمٚمٜمس٤مئل ،وقمٛمؾ اًمٞملقم واًمٚمٞمٚمل٦م
اًمسٜمّّل ،وٓ أقمرف هذا اًمٙمت٤مب ،وٓ رأيتف ُمٓمبق ًقم٤م هذا اًمٙمت٤مب ٓسمـ اًمسٜمل
ٓسمـ ّ

( )229

-رمحف اهلل ،-وومٞمف أٟمف -قمٚمٞمف

( ) 225صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م ي٘مقل اًمرضمؾ إذا دظمؾ اخلال ( ،)6ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( )226صحٞمح :أظمرضمف اًمؽمُمذي يمت٤مب أسمقا ب اًمسٗمر ،سم٤مب ُم٤م ذيمر ذم اًمتسٛمٞم٦م قمٜمد دظمقل اخلال ( )616سمٜمحقه ،ىم٤مل اًمؽمُمذي :همري٥م ..وإؾملٜم٤مده
ًمٞمس سم٤مًم٘مقي ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :صحٞمح.
( ) 227صحٞمح :أظمرضمف اًمؽمُمذي يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا دظمؾ اخلال ( ،)6 ،5سمٚمٗمٔمف ،ىم٤مل اًمؽمُملذي :طمسلـ صلحٞمح ،ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم
صحٞمح اًمؽمُمذي :صحٞمحُ ،مـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ.
) (228احلسـ سمـ قمكم سمـ ؿمبٞم٥م اًمبٖمدادي ،أسمق قمكم اعمٕمٛمري .اإلُم٤مم ،احل٤مومظ ،اعمجقد ،اًمب٤مرع ،حمدث اًمٕمراق .ىم٤مل اخلٓمٞم٥م :يم٤من ُمـ أوقمٞمل٦م اًمٕمٚملؿ،
يذيمر سم٤مًمٗمٝمؿ ،ويقصػ سم٤محلٗمظ ،وذم طمديةف همرائ٥م وأؿمٞم٤م يٜمٗمرد هب٤م .و ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل :صدوق طم٤مومظ .وًمد ذم طمدود ؾمٜم٦م قمنم وُمئتلم ،وشمقذم
ؾمٜم٦م سمس وشمسٕملم وُمئتلم .اٟمٔمر :شم٤مريخ سمٖمداد ( 359 /8شمرمج٦م  ،)3845وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 511 /13شمرمج٦م .)254
) (229أمحد سمـ حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ سمـ أؾمب٤مط ،أسمق سمٙمر اْل٤مؿمٛمل اجلٕمٗمري ُمقٓهؿ اًمديٜمقري ،اعمِمٝمقر سم٤مسمـ اًمسٜمل .اإلُمل٤مم احلل٤مومظ اًمة٘مل٦م
اًمرطم٤مل .مجع وصٜمػ يمت٤مب "قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م" وهق ُمـ اعمروي٤مت اجلٞمدة .وًمد ذم طمدود ؾمٜم٦م صمامٟملم وُمئتلم ،وشمقذم ذم ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م ؾملبٕملم
وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( – 255 /16شمرمج٦م  ،)178وـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ( – 39 /3شمرمج٦م .)87

أصول األحكام
اًمّمالة واًمسالم -أُمر سمذًمؽ :أن ُي٘م٤مل« :سم٤مؾمؿ اهللش يٕمٜمل سم٤مًم٘مقل ،وىم٤مل احل٤مومظ :إٟمف قمغم ذط ُمسٚمؿ ،ومل٤مضمتٛمع ذم
هذه اًمٙمٚمٛم٦م ،وهل اًمبسٛمٚم٦م ،اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ ،اًمٗمٕمؾ ُمـ رواي٦م ؾمٕمٞمد ،واًم٘مقل يمام رواي٦م اعمٕمٛمري.
وضم٤م قمٜمد اًمٓمؼماا ذم يمت٤مب اًمدقم٤م

( )231

أيْم٤م ؿمقاهد ْل٤م شمدل قمغم ُمنموقمٞم٦م أن ي٘مقل« :سم٤مؾمؿ اهللش ،ومٝملذا هلق
ً

اعمنموع قمٜمد اًمدظمقل ،اًمبسٛمٚم٦م ُمع هذا اًمذيمر.
وقمٜمد اخلروج طمدي٨م قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م« -همٗمراٟمؽش أٟمف يم٤من ي٘مقل« :همٗمراٟمؽش ،وهلذا رواه اخلٛمسل٦م،
سمٕمْمٝمؿ اؾمتةٜمك اًمٜمس٤مئلً ،مٙمـ رواه اًمٜمس٤مئل قمغم اًمّمحٞمح ،رواه ذم اًمٙمؼمى وذم قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م ،وقمٛمؾ اًمٞملقم
واًمٚمٞمٚم٦م ضمز ُمـ اًمٙمؼمى  ،وُمـ ـمريؼ يقؾمػ سمـ أيب سمردة
( )231

( )232

قمـ أسمٞمف أيب سمردة

( )233

قمـ قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م،-

وىمد صححف أسمق طم٤مشمؿ اسمـ طمب٤من ،واحل٤ميمؿ ،واسمـ ظمزيٛم٦م ،واسمـ اجل٤مرود  ،وهذا شم٘مقي٦م ُمٜمٝمؿ ًمف ،واحلٙمؿ سمّمح٦م
( )234

احلدي٨م َد ٌ
ًمٞمؾ ًمٚمتقصمٞمؼ ،سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ يستدل أن اإلُم٤مم إذا صحح طمديةً٤م :ومٝمق شمقصمٞمؼ ًمرضم٤مًمف ،ويقؾمػ سملـ أيب
ٍ
شمقصمٞمؼ ًمف:
سمردة وإن يم٤من ًمٞمس سمذاك اًمة٘م٦م ومٞمٛمـ ذيمر أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وأٟمف مل يقصم٘مف ُمٕمتؼمً ،مٙمـ شمّمحٞمح أيب طم٤مشمؿ ًمف ٟمق ُع
إذ اًمتّمحٞمح ْومرع اًمتقصمٞمؼ ،سمؾ إن شمّمحٞمح احلدي٨م قمٜمد مجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ َيٚمزم ُمـ صح٦م اًمسلٜمد ،وٓ يٚملزم ُملـ
صح٦م اًمسٜمد صح٦م احلدي٨م .وم٢مذا طمٙمؿ إُم٤مم سم٠من احلدي٨م صحٞمح :ومٞمٚمزم ُمٜمف صح٦م اًمسٜمد ،وٓ يٚملزم ُملـ طمٙمٛملف
صحٞمح٤م :جلقاز اًمِمذوذ قمٚمٞمف .ومٚمٝمذا يم٤من شمّملحٞمح أيب طمل٤مشمؿ ًملف يلدل قملغم صم٘مل٦م
سمّمح٦م اًمسٜمد أن يٙمقن احلدي٨م
ً
رضم٤مًمف ،وُمٜمٝمؿ يقؾمػ هذا -رمحف اهلل.

( )231أظمرضمف اًمٓمؼماا ذم اًمدقم٤م (ُ ،)368 ،358-356مـ ـمرق قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ.
( )231ؾمبؼ خترَيف.
( ) 232يقؾمػ سمـ أيب سمردة سمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ،اًمٙمقذم ،أظمق سمالل سمـ أيب سمردة .روى قمـ أسمٞمف أيب سمردة سمـ أيب ُمقؾمك .ذيمره اسمـ طمب٤من ذم يمتل٤مب
"اًمة٘م٤مت" .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥مُ :م٘مبقل .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 413 /32شمرمج٦م  ،)7128واًمٙم٤مؿمػ ( 399 /2شمرمج٦م .)6427
( ) 233أسمق سمردة اسمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ،اؾمٛمف احل٤مرث ،وي٘م٤مل :قم٤مُمر سمـ قمبد اهلل سمـ ىمٞمس ،وي٘م٤مل :اؾمٛمف يمٜمٞمتف .شم٤مسمٕمل وم٘مٞمف ُمـ أهؾ اًمٙمقومل٦م ،ووزم
اًم٘مْم٤م هب٤م ،ومٕمزًمف احلج٤مج ،وومم ُمٙم٤مٟمف أظم٤مه أسم٤م سمٙمر .ذيمره اسمـ طمب٤من ذم يمت٤مب "اًمة٘م٤مت" .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙملامل
( 66 /33شمرمج٦م  ، )7221واًمٙم٤مؿمػ ( 417 /2شمرمج٦م .)6518
( )234صحٞمح :أظمرضمف اسمـ طمب٤من ذم صحٞمحف ( ،)1444احلل٤ميمؿ ذم اعمسلتدرك( ،) 261/1ىمل٤مل احلل٤ميمؿ :صلحٞمح ،ىمل٤مل اًملذهبل ذم اًمتٚمخلٞمص:
صحٞمح ،ويقؾمػ صم٘م٦م ،اسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف ( ،)91اسمـ اجل٤مرود ذم اعمٜمت٘مك(ُ ،)42مـ ـمريؼ يقؾمػ سمـ أيب سمردة سمف.

أصول األحكام
ىمقًمف «همٗمراٟمؽش ،ىمٞمؾ إٟمف ُمّمدرُ ،مٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ :أي اهمٗمر همٗمراٟمؽ ،وىمٞمؾ أؾم٠مًمؽ همٗمراٟمؽ ُمٗمٕمقل سملف ،وهلذا
ُينمع قمٜمد اخلروج ،واعمٖمٗمرة هق َحم ْ ُق اًمذٟم٥م وإزاًم٦م أصمرهً ،مٞمس جمرد اًمسؽم ،ٓ ،حمق اًمذٟم٥م وإزاًم٦م أصملره ،ظمال ًومل٤م عمل٤م
ُي٘م٤مل :إن اعمٖمٗمرة هل اًمسؽمّ ٕ :ن اعمٖمٗمرة ُم٠مظمقذة ُمـ اعمِْ ْٖم َٗم ِر ،واعمٖمٗمر يسؽم و َي ِ٘مل ،وْلذا يٚمبسف اعم٘م٤مشمؾ ،اعمٖمٗمر يٙملقن
ُمـ طمديد ي٘مل ُمـ ؾمالح إقمدا  ،وم٢مذا وىمع قمٚمٞمف ٓ يرض .سمخالف اًمس٤مشمر اًمذي يٚمبسف وٓ يٙمقن ُمٖمٗمر ُمـ طمديد
ُمةالًً ،وم٢مٟمف يسؽم ًمٙمٜمف ٓ ي٘مل ،وًمذا هق ؾم٠مل اهلل اعمٖمٗمرة ،وهق حمق اًمذٟم٥م وإزاًم٦م أصمره ،وْلذا ىمل٤مل ذم احللدي٨مَ « :أ َٟمَل٤م
ؽم ُ َهت٤م َقم َٚمٞمْ َؽش ،طمدي٨م اسمـ قمٛمر عم٤م ىم٤مل« :إِ هن اهللَ ُيدْْ ِا ا ًْم َٕمبْدََ َطمتههك َي َْم َع َيمٜمَ َٗم ُف َقم َٚمٞمْ ِف َومٞمُ َ٘مر ُر ُه سمِ ُذ ُٟمُقسمِ ِفَ ،ومٞمَ ُ٘م ُ
ؽم ُ َهت٤م
قلَ :أ َٟمَ٤م َؾم َ ْ
َؾم َ ْ
َقم َٚمٞمْ َؽ ِذم اًمدُُّّ ْٟم ِْٞم٤مَ ،و َأ َٟمَ٤م َأ ْهم ِْٗم ُر َه٤م ًَم َؽ ا ًْمٞمَ ْق َمش  ،وهذا هق مت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م ،ؾمؽم اهلل قمٚمٞمف ذم اًمدٟمٞم٤م سم٠من مل ُيٗمْمح هب٤م ،صمؿ ُملـ
( )235

مت٤مم رمحتف ،وضم ِ
ٍ
ُمقـمـ اؿمتدت ضورة اًمٕمبد إمم اعمٖمٗمرة واًمرمح٦م ،ىم٤مل« :وأٟم٤م أهمٗمره٤م ًمؽش ،صمؿ ي٘مقل
قده ويمرُمف ،ذم
ُ

اهلل ًمف ذًمؽ ،وهذا  ٓ-ؿمؽ -أقمٔمؿ ذم اعمٜم٦م واًمٜمٕمٛم٦م ،وُم٤م ي٘مع ذم ىمٚمبف ُمـ إٟمس واًمنور سم٠من ي٘مقل ًمف رسمف ذًمؽ -
ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
ٟمٕمؿ« ،ي٘مقل :همٗمراٟمؽش ،رواي٦م «احلٛمد هلل اًمذي أذه٥م قمٜمل إذى وقم٤موم٤ماش رواي٦م وٕمٞمٗم٦م ،رواه٤م اسمـ ُم٤مضمف -
رمحف اهلل ،-يمام ذيمر اعمّمٜمػ -رمحف اهللُ -مـ ـمريؼ رضمؾ ي٘مل٤مل ًملف إؾملامقمٞمؾ سملـ ُمقؾملك اعمٙملل وهلق ولٕمٞمػ،
وإطمسـ أن ي٘مقل« :همٗمراٟمؽش ،يٕمٜمل ي٘متٍم قمغم هذه اًمٙمٚمٛم٦م ،وهذا هق اًمذي صمب٧م« ،سم٤مؾمؿ اهللش ذم أوًمفُ ،مع ىمقًمف
«أقمقذ سمؽ ُمـ اخلب٨م واخلب٤مئ٨مشُ ،مع ىمقًمف «همٗمراٟمؽش.
ظم٤مص ،واًم٘م٤مقمدة أن إذيم٤مر اعمقىمت٦م أطمٙم٤مم ،واًم٘م٤مقمدة أن
اجلٛمع سمٞمٜمٝمام ُمقوع ٟمٔمرٟٕ :مف ُمقـمـ ذ ْيمْر ذم ُمقـمـ
ّ
ٍ
إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م ٓ َُيت٩م هب٤م ذم إطمٙم٤مم ،وهق ّ
ُملقـمـ :ومٝملق
حمؾ إمج٤مع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،إذا ضم٤م ٟم٤م ذ ْيمْر ُم٘مٞمد ذم
طم ْٙمْؿ ذقمل ،واحلٙمؿ اًمنمقمل ُيِمؽمط أن يٙمقن ومٞمف احلدي٨م صم٤مسمت٤م ،صحٞمح٤م ًمٞمس ولٕمٞمٗم٤م ،إٟملام ذم سمل٤مب ومْمل٤مئؾ
إقمامل سمح٨م ُمٕمروف أُم٤م ذم إطمٙم٤مم :ومال ،وْلذا ٟم٘مقل إفمٝمر أٟمف ٓ ُينمع إذا يم٤من احلدي٨م ولٕمٞم ًٗم٤م وًملٞمس ًملف
ؿم٤مهد.

(ُ ) 235متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري يمت٤مب اعمٔم٤ممل ،سم٤مب ىمقل اهلل شمٕمل٤ممم ﴿ َأَٓ ًَم ْٕمٜمََل ُ٦م اهللهِ قمََ َ
لغم اًم هٔمل٤معمِلمََ ﴾ (ُ ،)7514 ،6171 ،4685 ،2441مسلٚمؿ
يمت٤مب اًمتقسم٦م ،سم٤مب ىمبقل شمقسم٦م اًم٘م٤مشمؾ وإن يمةر ىمتٚمف ( )2768سمٜمحقه.

أصول األحكام
إذا اىمتٍم؟ ٟمٕمؿ ،هق اًمة٤مسم٧م ،صمؿ هق إسمٚمغ ذم احل٘مٞم٘م٦مٟٕ ،مف إذا ىم٤مل احلٛمد هلل اًمذي أذه٥م قمٜمل إذى وقم٤موم٤ما،
جمرد ٍ
محد هلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -قمغم ٟمِٕمٛم٦م ُدٟمٞمقي٦م «احلٛمد هلل اًمذي أذه٥م قمٜمل إذى وقم٤موم٤ماش يٕمٜمل ُِمـ أذاهً ،مٙمـ
أيْم٤م ذم
طمٞمٜمام ي٘مقل« :همٗمراٟمؽش ؾم١مال اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤مممٟ -مٕمٛم٦م ديٜمٞم٦م ،ومٝمل أسمٚمغ ذم اًمتذًمؾ ،وأسمٚمغ ذم اًمس١مال ،صمؿ ً
شمقؾمؾ سم٤معمٖمٗمرة ،واعمٖمٗمرة صٗم٦م ُمـ صٗم٤مت اهلل -قمز وضمؾ ،-وُمـ أؾمامئف اًمٖمٗمقر واًمٖمٗم٤مر -ؾمبح٤مٟمف
ىمقًمف «همٗمراٟمؽش ّ
أيْم٤م ذ ْيمْر حل٤مل اًمٕمبد أٟمف حملؾ اًملذٟمقب واًمت٘مّملػم،
وشمٕم٤ممم ،-ومٚمٝمذا ومٞمٝم٤م شمقؾمؾ سم٠مؾمامئف -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،-وومٞمٝم٤م ً
وهذا أسمٚمغ ذم اًمتذًمؾ ،وأسمٚمغ ذم اًمس١مال ،ويمٚمام يم٤مٟم٧م طم٤مل اًمٕمبد أسمٚمغ ذم اًمتذًمؾ :يم٤من أىمرب إمم اإلضم٤مسم٦م ،ظم٤مصل٦م ذم
ُمةؾ هذه احل٤مل ،طمٞمٜمام يدظمؾ اخلال  ،ويٙمقن ذم ُمةؾ هذه احل٤مًم٦م ُمـ اًمْمٕمػ وآؾمتٙم٤مٟم٦م ،ويٕمٚمؿ أٟمف ُمٝملام ذهل٥م،
أيْم٤م إذا دظمؾ اخلال  ،يٙمقن َيٛملؾ إذى ،رسملام أذاه،
وُمٝمام َطم َّم َؾ ًمف :وم٢من ُمآًمف إمم ُمةؾ هذا اعمقوع ،ومٞمتذيمر ،صمؿ ً
وم٘مد يتذيمر إهقال واًمِمدائد اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،إذا يم٤مٟم٧م هذه إُمقر اًمٞمسػمة اًمتل ُشمُ١مذيف ،واًمتخٚمص ُمٜمٝم٤م ٟمٕمٛمل٦م قمٔمٞمٛمل٦م،
أؾمل َ٘م ْٞم َ٧م َو َهلدََ ْي َ٧م
احل ْٛمدُُ هللهِ ا هًم ِذي َأ ْـم َٕم َؿ َو َؾم َ٘مكَ ،و َؾم هق َهم ُف َو َضم َٕم َؾ ًَم ُف خمََ ْ َر ًضم٤مش  ،ي٘ملقلَ « :أ ْـم َٕم ْٛم َ
ل٧م َو َ
وهق ي٘مقلَ ْ « :
( )236

احل ْٛم ُدُ َقم َغم َُم٤م َأ ْقم َٓم ْٞم َ٧مش
َو َ
أطم َٞم ْٞم َ٧مَ ،و َأ ْهمٜمَ ْٞم َ٧م َو َأ ْىمٜمَ ْٞم َ٧مَ ،وم َٚم َؽ ْ َ
وخمرضم٤م خيرج ُمٜمف إذىٟ ،مِ َٕم ٌؿ قمٔمٞمٛم٦م ،صمؿ يتذيمر أهقال اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وؿمدة اًم٘مٞم٤مُم٦م ،طمٞمٜمام يٙمقن ذم ُمةلؾ هلذا
اًمٓمٕم٤مم،
ً
( )237

أـمٕمؿ -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،-ضمٕمؾ ًمف ُمدظمالً يٓمٞمل٥م سملف

ٍمل ذم ؿملٙمره٤م ،وىمٍمل ذم أدا طملؼ اهلل -
احل٤مل ،ومٞمدقمقه إمم آؾمتٙم٤مٟم٦م ،وؾم١مال اهلل اعمٖمٗمرةّٟ ٕ :مّف ٟمٕمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م َىم ه َ
ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤مممٟ ،-مٕمؿ قمٔمٞمٛم٦م ،ومٝمذا يم٠مٟمف -واهلل أقمٚمؿ -هق إٟمس٥م وهق إصح يمام شم٘مدم.
ىم٤مل -رمحف اهلل شمٕم٤ممم:
( َو َقم ِـ اعمُْ ِٖم َػم ِة ْسم ِـ ُؿم ْٕمبَ٦م
٤مضمتَ ُفش ُُمته َٗم ٌؼ َقم َٚمٞمْ ِف ).
َوم َ٘م َ٣م َطم َ
( )238

ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -ىم َ٤مل« :ا ْٟم َٓم َٚم َؼ َر ُؾم ُ
قل اهللِ َ -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم هٚم َؿَ -طمتههك َشم ََق َارى َقمٜمل،
َ -ر َ

( )239

( ) 236صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود يمت٤مب إـمٕمٛم٦م ،سم٤مب ُم٤م ي٘مقل اًمرضمؾ إذا ـمٕمؿ ( ،) 3851سمٚمٗمٔمف ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صلحٞمحُ ،ملـ
طمدي٨م أيب أيقب إٟمّم٤مري.
( )237صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد (ُ ،)23184 ،18971 ،16595مـ طمدي٨م رضمؾ ظمدم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ىم٤مل اًمٜمقوي ذم إذيم٤مر
( :)681طمسـ ،وىم٤مل اسمـ طمجر ذم ومتح اًمب٤مري ( :)581/9ؾمٜمده صحٞمح.
( ) 238اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمب٦م سمـ أيب قم٤مُمر سمـ ُمسٕمقد سمـ ُمٕمت٥م .إُمػم أسمق قمٞمسك ،وي٘م٤مل أسمق قمبد اهلل ،وىمٞمؾ أسمق حمٛمدُ .مـ يمب٤مر اًمّملح٤مسم٦م أوزم اًمِملج٤مقم٦م
واعمٙمٞمدة .ؿمٝمد سمٞمٕم٦م اًمروقان .يم٤من رضمال ـمقآ ُمٝمٞمب٤م ،ذهب٧م قمٞمٜمف يقم اًمػمُمقك ،وىمٞمؾ يقم اًم٘م٤مدؾمٞم٦م .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص – 665 :شمرمجل٦م
 ،)2343وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( – 238 /5شمرمج٦م .)5171

أصول األحكام
هملػم ُُم َٕملد ًم٘مْمل٤م
طمدي٨م اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمب٦م ذم أدب ُمـ آداب ىمْم٤م احل٤مضم٦م ،وهذا إدب ومٞمام إذا يم٤من اعمٙمل٤من َ

ِ
َؽم ،وآؾمتت٤مر إُم٤م سم٤مٓسمتٕم٤مد ،أو أن يستؽم سمٌم  ،وْللذا طملدي٨م اعمٖملػمة «اٟمٓمٚملؼ
احل٤مضم٦م ،ومٝمذه احل٤مًم٦م اًمسٜم٦م أن َي ْستَ َ

قمٜملش ،يمام ذم هذا احلدي٨م ،أو «شمقارى قمٜمل طمتك ىم٣م طم٤مضمتفش ،وذم ًمٗمظ آظمر قمٜمد اًمبخ٤مري « َشمَقارى َقمٜمل ِذم ؾمق ِ
اد
َ َ
َ َ
اًم هٚمٞمْ ِؾش  ،هذا يبلم أٟمف يم٤من ذم اًمٚمٞمؾ ،ذم طمدي٨م اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمب٦م أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -قمٜمد أيب داود « َيمَل٤م َن
ِ
٥م:
اًمسالَ ُم -إِ َذا َذ َه َ
ؼم َاز :ا ْٟم َٓم َٚم َؼ َطمتههك َٓ َي َرا ُه َأ َطمدٌٌ ش  ،وطمدي٨م ضم٤مسمر قمٜمد أيب داود « َيمَ٤م َن َ -قم َٚمٞمْف ه
اًمّمالَ ُة َو ه
إِ َذا َأ َرا َد ا ًْم ُ َ
( )241

( )241

٥مش  :أي إذا ذه٥م حل٤مضمتف :أسمٕمد اعمذه٥م :يٕمٜمل ُمٙم٤من اًمذه٤مب.
َأ ْسم َٕمدََ اعمَْ ْذ َه َ
( )242

وهذا ذم طم٤مل إذا يم٤من ُيريد ىمْم٤م احل٤مضم٦م ُمـ اًمؼماز ،أُم٤م ذم طم٤مل اًمبلقل :ومٚملؿ يٙملـ يتٙمٚملػ -قمٚمٞملف اًمّملالة
واًمسالم ،-ومرسمام ىمْم٤مه ىمري ًب٤م ،يمام ذم طمدي٨م طمذيٗم٦م -ريض اهلل قمٜمف -طمٞمٜمام سم٤مل ذم ؾمب٤مـم٦م ىمقم  ،ومٝمذا هق اعمنموع
( )243

سمٕمٞمدً ا ،وذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر قمٜمد اًمبزار وهمػمه  ،وذيمره اسمـ اًم٘مٞمؿ  ،وذيمره اْلٞمةٛملل
أن يستؽم وأن يٙمقن ً
( )244

( )245

( )246

-

(ُ ) 239متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمّمالة ذم اجلب٦م اًمِم٤مُمٞم٦م (ُ ،) 363مسٚمؿ يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اعمسح قمغم اخلٗملم (.) 274
( ) 241أظمرضمف اًمبخ٤مري يمت٤مب اًمٚمب٤مس ،سم٤مب ًمبس ضمب٦م اًمّمقف ذم اًمٖمزو (.)5799
( ) 241صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمتخكم قمٜمد ىمْم٤م احل٤مضم٦م ( ،) 2ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمحُ ،مـ طملدي٨م ضمل٤مسمر
سمـ قمبد اهلل.
( ) 242طمسـ صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمتخكم قمٜمد ىمْم٤م احل٤مضم٦م ( ،)1ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :طمسلـ صلحٞمح ُملـ
طمدي٨م اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمب٦م.
(ُ ) 243متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمبقل قمٜمد ص٤مطمبف واًمتسؽم سم٤محل٤مئط (ُ ،)2471 ،226 ،225مسٚمؿ يمت٤مب اًمٓمٝمل٤مرة ،سمل٤مب
اعمسح قمغم اخلٗملم (.)273
( )244صحٞمح :أظمرضمف أسمق يٕمغم ذم ُمسٜمده ( ،)5626اًمٓملؼماا ذم اعمٕمجلؿ اًمٙمبلػم ( ،)13672وذم إوؾملط ( ،)4913ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم اًمسٚمسل٦م
اًمّمحٞمح٦م :صحٞمح.
( ) 245حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد سمـ طمريز ،ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمبد اهلل ،اًمزرقمل ،صمؿ اًمدُمِم٘مل .اًمٗم٘مٞمف إصقزم ،اعمٗمن اًمٜمحقي ،اًمٕمل٤مرف.
اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م .شمٗم٘مف ذم اعمذه٥م احلٜمبكم ،وسمرع وأومتك ،وٓزم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛم هٞم٦م .ويم٤من ذا قمب٤مدة وهتجد ،وـمقل صالة ،وْل٩م سم٤مًملذيمرً .ملف
شمقاًمٞمػ طمس٤منُ :مٜمٝم٤م "زاد اعمٕم٤مد" ،و"سمدائع اًمٗمقائد" .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وشمسٕملم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدة وسمسلم وؾمبع ُمئ٦م .اٟمٔملر :اًمبدايل٦م
واًمٜمٝم٤مي٦م ( – 523 /18دار هجر) ،واًمذيؾ قمغم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( – 171 /5شمرمج٦م .)611
) (246قمكم سمـ أيب سمٙمر سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ أيب سمٙمر سمـ قمٛمر سمـ ص٤مًمح اْلٞمةٛملٟ ،مقر اًمديـ أسمق احلسـِ .
صح٥م زيـ اًملديـ اًمٕمراىملل ذم اًم٘ملرا ة واًمسلامع،
وٓزُمف ،وشمزوج اسمٜمتف .يم٤من هٞمٜم٤م ًمٞمٜم٤م ديٜم٤م ظمػماُ .مـ ُم١مًمٗم٤مشمف" :جمٛمع اًمزوائد" .وًمد ؾمٜم٦م سمس وصمالصملم وؾمبع ُمئ٦م ،وشملقذم ؾملٜم٦م ؾملبع وصملامن ُمئل٦م.
اٟمٔمر :إٟمب٤م اًمٖمٛمر ( – 319 /2شمرمج٦م  ،)17وطمسـ اعمح٤مضة ( – 362 /1شمرمج٦م .)97

أصول األحكام
رمحف اهلل -ذم اعمجٛمع

( )247

٤مضم ِ٦م :ا ْٟم َٓم َٚم َؼ َطمتههلك َي ِّم َ
لسش،
لؾ اعمُْ َٖم هَٛم َ
احل َ
أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمَ « -يمَ٤م َن إِ َذا َأ َرا َد َىم َْم٤م َ ْ َ

واعمٖمٛمس ٟمحق ُمـ ُمٞمٚملم ،وم٤مإلٟمس٤من إذا يم٤من ذم ُمٙم٤من ذم َسمر ّي٦م :وم٤مًمسٜم٦م أن يبتٕمد طمتك يٖمٞمل٥م َؿم ْخ ُّملف ،أو أن يسلتؽم
سمٛمٙم٤من ،سمِمجر أو طمجرً ،مٙمـ يبتٕمد طمتك يٙمقن ذم ُمٙم٤من ٓ َيّمؾ ُمٜمف ،طمتك ٓ يسٛمع ُمٜمف صقت ،وٓ يِمؿ ُمٜملف
رائح٦م ،هذا هق اعمنموع إذا أراد اًمؼماز ،يمام ذم طمدي٨م اعمٖمػمة -ريض اهلل قمٜمف -وومٞمف اإلقم٤مٟم٦م يمام ذم طمدي٨م اعمٖمػمة أٟمف
ظمرج ُمٕمف ،وأٟمف أقم٤مٟمف سم٤معم٤م وشمبٕمف سم٤معم٤م  ،هذا ؾمٞم٠ميت ذم طمدي٨م أٟمس -ريض اهلل قمٜمف.
ىم٤مل -رمحف اهلل شمٕم٤ممم:
اطم ٍد ُِمٜمْٝمام َقمـ ص ِ
(و َقمـ ضم٤مسمِ ٍر ُمر ُومق ًقم٤م« :إِ َذا َشم َٖمَق َط اًمرضمالَ َِنَ :وم ْٚمٞمتََقار ُيم ُُّؾ و ِ
ل٧م
٤مطمبِ ِفَ ،وَٓ َيتَ ََحدهه َصم٤مَ :ومل٢مِ هن اهللَ َي ْٛم ُ٘م ُ
َُ ْ َ
َ
ه ُ
ه
َ َ َ
َ ْ َ َْ
َقم َغم َذًمِ َؽش ).
( )248

ومٚمٞمتقار يمؾ واطمد ُمٜمٝمام قمـ ص٤مطمبف وٓ
طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل -ريض اهلل قمٜمٝمام -ومٞمف «إذا شمٖمقط اًمرضمالن:
َ
يتحدصم٤م :وم٢من اهلل يٛم٘م٧م قمغم ذًمؽش .صححف اسملـ اًمسلٙمـ  ،ويملذًمؽ صلححف اسملـ اًم٘مٓمل٤من -رمحلف اهلل
( )249

( )251 ()251

واحلدي٨م ذيمره ص٤مطم٥م اعمحرر -رمحف اهلل ، -وذم اًمب٤مب طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري
( )252

.

( )253

ُمـ رواي٦م قمٙمرُم٦م ،قمٙمرُم٦م

( )247اْلٞمةٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد ( )481/1وىم٤مل :رضم٤مًمف صم٘م٤مت ُمـ أهؾ اًمّمحٞمح.
( ) 248صحٞمح :أظمرضمف اسمـ اًم٘مٓم٤من ذم سمٞم٤من اًمقهؿ واإلَي٤مم ( ،)261/5ىم٤مل إًمب٤ما ذم اًمسٚمسٚم٦م اًمّمحٞمح٦م ( :)3121إؾمٜم٤مده ضمٞمد.
( ) 249ذيمره اسمـ اًم٘مٓم٤من ذم اًمقهؿ واإلَي٤مم ( ،)261/5اسمـ اعمٚم٘مـ ذم حتٗمل٦م اعمحتل٤مج( ) 43رواه اسملـ اًمسلٙمـ ذم يمت٤مسملف اعمسلٛمك سم٤مًمسلٜمـ اًمّملح٤مح
اعم٠مصمقرة.
)َ (251يٞمك سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ىمٞمس سمـ قمٛمرو ،وىمٞمؾَ :يٞمك سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ىمٞمس سمـ ىمٝمد .اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م اعمجقد ،قم٤ممل اعمديٜم٦م ذم زُم٤مٟمف ،وؿمٞمخ قمل٤ممل اعمديٜمل٦م،
وشمٚمٛمٞمذ اًمٗم٘مٝم٤م اًمسبٕم٦م :أسمق ؾمٕمٞمد إٟمّم٤مري اخلزرضمل اًمٜمج٤مري اعمدا اًم٘م٤ميضُ .مقًمده ىمبؾ اًمسبٕملم زُمـ اسملـ اًملزسمػم .شملقذم سم٤مْل٤مؿملٛمٞم٦م سم٘ملرب
اًمٙمقوم٦م ،وًمف سمْمع وؾمبٕمقن ؾمٜم٦م ،ؾمٜم٦م صمالث وأرسمٕملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( – 346 /31شمرمج٦م  ،)6836وؾمػم أقمالم اًمٜملبال (468 /5
– شمرمج٦م .)213
( )251ؾمبؼ خترَيف.
( ) 252أظمرضمف اسمـ اْل٤مدي ذم اعمحرر ذم احلدي٨م (.)98
( ) 253ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٜم٤من سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ قمبٞمد سمـ إسمجر سمـ قمقف سمـ احل٤مرث سمـ اخلزرج ،أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري ،اإلُمل٤مم اعمج٤مهلدُ ،مٗمتلل اعمديٜمل٦م.
واؾمؿ إسمجر ظمدرة ،وىمٞمؾ سمؾ ظمدرة هل أم إسمجر .اؾمتِمٝمد أسمقه ُم٤مًمؽ يقم أطمد ،وؿمٝمد أسمق ؾمٕمٞمد اخلٜملدق ،وسمٞمٕمل٦م اًمرولقان .وطملدث قملـ
اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وم٠ميمةر وأـم٤مب ،وقمـ أيب سمٙمر ،وقمٛمر ،وـم٤مئٗم٦م ،ويم٤من أطمد اًمٗم٘مٝم٤م اعمجتٝمديـُ .م٤مت ؾملٜم٦م أرسملع وؾملبٕملم .اٟمٔملر:
آؾمتٞمٕم٤مب (ص – 286 :شمرمج٦م  ،)915وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( – 451 /2شمرمج٦م .)2136

أصول األحكام
سمـ قمامر َ،يٞمك سمـ أيب يمةػم  ،قمـ قمٞم٤مض سمـ هالل  ،قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ،سمٜمحق ُمـ هذا احلدي٨م أٟمف ىم٤مل:
ث َأطمدُُ ُمه٤م ص ِ
«َٓ ي ْذه٥م اًمرضمالَ َِن ي ْ ِ ِ ِ
لغم َذًمِ َ
٤مطم َب ُفَ :وم٢مِ هن اهللَ َي ْٛم ُ٘م ُ٧م َقم َ
لؽش  ،وهلذا احللدي٨م ومٞملف
َيد ُ َ َ َ
َ
َ َ ُ ه ُ
رض َسم٤من اًم َٖمَ٤مئ َط ُ َ
( )254

( )255

( )256

( )257

و ْٕمػ ُمـ ضمٝم٦م قمٙمرُم٦م ،روايتف قمـ َيٞمك ،ويمذًمؽ هالل سمـ قمٞم٤مض هذا جمٝمقل ،رواي٦م ضم٤مسمر أىمقى ُمٜمف.
وهذا احلدي٨م ،ىمقًمف «إذا شمٖمقط اًمرضمالنش :يٕمٜمل اًملرضمالن ،ويملذًمؽ اعمرأشمل٤من :احلٙملؿ واطملدٕ :ن أطمٙمل٤مم
اًمنميٕم٦م قم٤مُم٦م ًمٚمرضم٤مل واًمٜمس٤م  ،ويمذًمؽ اًمرضمؾ واعمرأة أؿمد وأىمبح ،إذا طمرم سملم اجلٜمس اًمقاطمد ،ومام سملم اجلٜمسللم
اًمتحريؿ أؿمدّّ  ،وفم٤مهر اًمٜمص أٟمف ُحم َ هر ٌم :ىم٤مل« :وم٢من اهلل يٛم٘م٧م قمغم ذًمؽش ،واعم٘م٧م أؿمد اًمٖمْم٥م ،وأن هلذا ظملالف
إدب ،طمٞمٜمام يٙمقن يمؾ ُمٜمٝمام قمغم طم٤مضمتف ويتحدث سمذًمؽ ،فم٤مهر اًمٜمص اًمتحريؿ ،وأٟم٤م ُمل٤م اـمٚمٕمل٧م قملغم ؾملٜمده،
سمٕمْم٤م ُمـ ؾمٜمده ،ؾمٜمده ُمست٘مٞمؿ اًمذي أسملرزوه ،هلق ُملـ
وؾمٜمده ُمـ رواي٦م َيٞمك سمـ أيب يمةػم سمٙم٤مُمٚمف ،ذيمره سمٕمْمٝمؿ ً
ـمريؼ َيٞمك سمـ أيب يمةػم ،وَيٞمك سمـ أيب يمةػم ُمدًمس ،وهق رواه اسمـ اًمسٙمـ ،واسمـ اًمسٙمـ هذا اؾمٛمف اًمسٕمٞمد سملـ
( )258

قمةامن سمـ ؾمٕمٞمد أسمق قمكم سمـ اًمسٙمـ اًمبٖمدادي اعمٍمي -رمحف اهلل ،-اإلُم٤مم احل٤مومظ ،رطمؾ ذم ـمٚم٥م احللدي٨م ،شملقذم

( ) 254قمٙمرُم٦م سمـ قمامر ،أسمق قمامر اًمٕمجكم ،اًمبٍمي ،صمؿ اًمٞمامُمل ،احل٤مومظ اإلُم٤ممُ .مـ محٚم٦م احلج٦م وأوقمٞم٦م اًمّمدقُ .مل٤مت ؾملٜم٦م شمسلع وسمسللم وُمئل٦م.
اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( – 264 /21شمرمج٦م  ،)4119وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( – 134 /7شمرمج٦م .)49
(َ ) 255يٞمك سمـ أيب يمةػم ،أسمق ٟمٍم اًمٓم٤مئلُ ،مقٓهؿ اًمٞمامُمل ،واؾمؿ أسمٞمف ص٤مح ،وىمٞمؾ يس٤مر ،وىمٞمؾ ٟمِمٞمط .اإلُم٤مم احل٤مومظ ،أطمد إقمالم .ويمل٤من ـمالسمل٦م
ًمٚمٕمٚمؿ ،طمج٦مُ .م٤مت ؾمٜم٦م شمسع وقمنميـ وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( – 514 /31شمرمج٦م  ،)6917وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( – 27 /6شمرمج٦م .)9
( )256قم ٞم٤مض سمـ هالل ،وىمٞمؾ :هالل سمـ قمٞم٤مض ،وىمٞمؾ :قمٞم٤مض سمـ قمبد اهلل ،وىمٞمؾ :قمٞم٤مض سمـ أيب زهػم إٟمّم٤مري .روى قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخللدري،
روى قمٜمف َيٞمك سمـ أيب يمةػم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :جمٝمقل .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 573 /22شمرمج٦م  ،)4612وُمٞملزان آقمتلدال (317 /3
شمرمج٦م .)6543
( )257صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 11311أسمق داود يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب يمراهٞم٦م اًمٙمالم قمٜمد احل٤مضمل٦م ،)15( .اسملـ ُم٤مضملف يمتل٤مب اًمٓمٝمل٤مرة
وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ آضمتامع قمغم اخلال واحلدي٨م قمٜمده (ُ ،) 342مـ ـمريؼ قمٙمرُم٦م سمـ قملامر سملف ،صلححف إًمبل٤ما ذم اًمسٚمسل٦م اًمّملحٞمح٦م
(.)3121
( )258أظمرضمف اسمـ اًم٘مٓم٤من ذم سمٞم٤من اًمقهؿ واإلَي٤مم (ُ )261/5مـ ـمريؼ اسمـ اًمسٙمـ.

أصول األحكام
ؾمٜم٦م صمالث وسمسلم وصمالث ُمئ٦م ًمٚمٝمجرة ،وىمد ؾمٛمع صحٞمح اًمبخ٤مري -رمحف اهللُ -مـ اًمٗمرسمري  ،وهق أول ُملـ
( )259

أدظمؾ صحٞمح اًمبخ٤مري إمم ُمٍم -رمحف اهلل.
ومٝمذا احلدي٨م دًمٞمؾ قمغم ُم٤م ذيمره اعمّمٜمػ ،وأن ُمـ آداب اخلال قمدم اًمتحدث ،وفم٤مهر اًمٜمص أٟمف َيرم ،ظم٤مص٦م
َ
طم٤مل اًمتٖمقط ،وْلذا ىم٤مل« :وم٢من اهلل يٛم٘م٧م قمغم ذًمؽش ،وهذا ومٞمام إذا مل يٙمـ هٜم٤مك طم٤مضم٦م أو ضورة ،إذا يم٤من هٜم٤مًمؽ
طم٤مضم٦م أو ضورة :ومال سم٠مس ،أو طم٤مضم٦م ٓ يٛمٙمـ إٓ سم٠من َُيدصمف ،وي٘مقلٟ :م٤موًمٜمل هذا اًمٌم ُ ،مةؾ َيت٤مج ًمٌم يريلد
أن يتٜم٤موًمف أو يٚمبسف أو ٟمحق ذًمؽ :ومال سم٠مس سمذًمؽ قمٜمد وضمقد احل٤مضم٦م.
ويمذًمؽ ُمـ سم٤مب أومم ذم اًمرضورة إذا اوٓمر إمم اًمٙمالمً ،مٙمـ هذا ذم طم٤مل آظمتٞم٤مر ،ذم طمل٤مل آظمتٞمل٤مر وم٢مٟملف
َيرم سملم اًمرضمٚملم ،وسملم اعمرأشملم ،وسملم اًمرضمؾ واعمرأة ُمـ سم٤مب أومم يمام شم٘مدم.
ىم٤مل -رمحف اهلل:
ِ
(و َقم ْـ َأ َٟم ٍ
يض اهللُ َقمٜمْ ُف -ىم٤ملَ « :يمَ٤م َن َر ُؾم ُ
قل اهللِ َ -ص هغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم هٚم َؿ -إِ َذا َد َظم َؾ ْ
اخلَالَ َ َ :و َول َع َظم َ٤ممت َل ُفش
َ
َس َ -ر َ
اًمؽم ُِم ِذ ُّي ).
َر َوا ُه إَ ْر َسم َٕم ُ٦مَ ،و َص هح َح ُف ْ
( )261

طمدي٨م أٟمس -ريض اهلل قمٜمف -أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم« -يم٤من إذا دظمؾ اخلال  :ووع ظم٤ممتفش ،هذا اظمتٚمػ
ومٞمف ،ذيمر احل٤مومظ ومج٤مقم٦م أٟمف ُمٕمٚمقل ٟٕ :مف ُمـ رواي٦م مه٤مم سمـ َيٞمك
( )261

( )262

قمـ اسمـ ضمري٩م

( )263

قمـ اًمزهري  ،ىمل٤مًمقا:
( )264

) (259حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ ُمٓمر سمـ ص٤مًمح سمـ سمنم ،أسمق قمبد اهلل اًم َٗم َر ْسم ِري .اعمحدث ،اًمة٘م٦م ،اًمٕم٤ممل" ،اجلل٤مُمع اًمّملحٞمح" قملـ أيب قمبلد اهلل اًمبخل٤مري،
ؾمٛمٕمف ُمٜمف سمٗمرسمر ُمرشملم .يم٤من صم٘م٦م ورقم٤مُ .وًمد ذم ؾمٜم٦م إطمدى وصمالصملم وُمئتلم ،وُم٤مت ًمٕمنم سم٘ملم ُمـ ؿمقال ؾمٜم٦م قمنميـ وصملالث ُمئل٦م ،وىملد أذف
قمغم اًمتسٕملم .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( – 11 /15شمرمج٦م  ،)5ووومٞم٤مت إقمٞم٤من ( – 291 /4شمرمج٦م .)621
( ) 261وٕمٞمػ :أظمرضمف أسمق داود يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اخل٤مشمؿ يٙمقن ومٞمف ذيمر اهلل شمٕم٤ممم يدظمؾ سمف اخلال ( ،)19اًمؽمُمذي يمتل٤مب اًمٚمبل٤مس ،سمل٤مب ًملبس
اخل٤مشمؿ ذم اًمٞمٛملم ( ،) 1746ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ همري٥م ،اًمٜمس٤مئل يمت٤مب اًمزيٜم٦م ،سم٤مب ٟمزع اخل٤مشمؿ قمٜمد دظمقل اخلال ( ،)5213اسمـ ُم٤مضملف يمتل٤مب
اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٝم٤م ،سم٤مب ذيمر اهلل قمز وضمؾ قمغم اخلال واخل٤مشمؿ ذم اخلال ( )313ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب دودُ :مٜمٙمر.
( )261يٜمٔمر اًمبدر اعمٜمػم ٓسمـ اعمٚم٘مـ(.)337/2
( ) 262مه٤مم سمـ َيٞمك سمـ ديٜم٤مر ،أسمق قمبد اهلل اًمٕمقذي اعمحٚمٛمل .وي٘م٤مل :أسمق سمٙمر اًمبٍميُ ،مقمم سمٜمل قمقذ سمـ ؾمقد سمـ احلجر سمـ قمٛمرو سمـ قمٛمران إظمقة
ـم٤مطمٞم٦م وزهران ُمـ إزد .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م رسمام وهؿُ .م٤مت ؾمٜم٦م صمالث -وىمٞمؾ :أرسمع -وؾمتلم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتلذي٥م اًمٙملامل (/31
 312شمرمج٦م  ،)6612وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 296 /7شمرمج٦م .)93

أصول األحكام
إن مه٤م ًُم٤م َو ِه َؿ ومٞمف ،واعمٕمروف ذم اًمرواي٦م ،واعمِمٝمقر قمـ اًمزهري -رمحف اهللُ -مـ رواي٦م اسمـ ضملري٩م قملـ زيل٤مد سملـ
ؾمٕمد

( )265

ىمّم٦م ًُم ْبس اخل٤مشمؿ ،عمَه٤م ًمب سف صمؿ ووٕمف ،عم٤م ًمبس ظم٤مشمؿ ذه٥م صمؿ ووٕمف ،صملؿ ًملبس
قمـ اًمزهري قمـ أٟمس ذم ّ

ظم٤مشمؿ ُمـ ومْم٦م ،واختذ اًمٜم٤مس ظمقاشمٞمؿ ُمـ ومْم٦م  ،ىم٤مل :وهذا هق اعمٕمروف ذم رواي٦م احلٗم٤مظ ُمـ أصح٤مب اًمزهري.
( )266

ومه٤مم سمـ َيٞمك ومٞمف سمٕمض اًمٚملمٕ :ن سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ شمٙمٚمؿ ومٞمف ،وظم٤مص٦م ذم روايتف قمـ اسمـ ضمري٩م ،ىم٤مل :هذه
ىمرائـ شمدل قمغم ظمٓمئف ذم اًمرواي٦م .واًمّمحٞمح أن اًمرواة يقٟمس

( )267

ومج٤مقم٦م ،ورواة يمةػمة ُمـ احلٗم٤مظ ضمٕمٚمقه ذم ىمّمل٦م

لق َده ىمل٤مل إصلؾ
ًمبس اخل٤مشمؿ اًمٗمْم٦م ،صمؿ ووٕمف صمؿ ًمبس ظم٤مشمؿ اًمذه٥م ،صمؿ ووٕمف وًمبس ظم٤مشمؿ اًمٗمْم٦م ،وُملـ َضم ه
صمبقت اًمرواي٦م وقمدم اًمقهؿ واًمتقهٞمؿ إٓ سمٞم٘ملم ،وىم٤مًمقاً :مٞمس ومٞمف قمٚم٦م إٓ ُمـ رواي٦م اسمـ ضمري٩م وقمدم شمٍمَيف ،وم٢من
س َح اسمـ ضمري٩م :ومٝمق صم٤مسم٧مٕ :ن اسمـ ضمري٩م ُمدًمس ،وشمدًمٞمسف ىمٚمٞمؾ -رمحف اهلل.
َ ه

( ) 263قمبد اعمٚمؽ سمـ قمبد اًمٕمزيز سمـ ضمري٩م ،أسمق ظم٤مًمد ،وأسمق اًمقًمٞمد اًم٘مرر إُمقي ،اعمٙمل ،اإلُم٤مم اًمٕمالُمل٦م ،احلل٤مومظ ،ؿملٞمخ احللرم .أول ُملـ دون
اًمٕمٚمؿ سمٛمٙم٦م ،ويم٤من ُمـ سمحقر اًمٕمٚمؿ .يم٤من يّمقم اًمدهر ؾمقى صمالصم٦م أي٤مم ُمـ اًمِمٝمرُ .م٤مت ؾمٜم٦م سمسلم وُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبال (،)325 /6
ووومٞم٤مت إقمٞم٤من ( – 163 /3شمرمج٦م .)375
( ) 264حمٛمد سمـ ُمسٚمؿ سمـ قمبٞمداهلل سمـ قمبد اهلل سمـ ؿمٝم٤مب سمـ قمبد اهلل سمـ احل٤مرث سمـ زهرة سمـ يمالب سمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي سملـ هم٤مًمل٥م ،أسملق سمٙملر
اًم٘مرر اًمزهري اعم دا ٟمزيؾ اًمِم٤مم .اإلُم٤مم اًمٕمٚمؿ ،طم٤مومظ زُم٤مٟمف .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وسمسلم ،وُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع -أو صمالث -وقمنمليـ وُمئل٦م .اٟمٔملر:
ؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( – 326 /5شمرمج٦م  ،)161ووومٞم٤مت إقمٞم٤من ( – 177 /4شمرمج٦م .)563
( ) 265زي٤مد سمـ ؾمٕمد سمـ قمبد اًمرمحـ اخلرؾم٤ما ،أسمق قمبد اًمرمحـ ذيؽ سمـ ضمري٩م ؾمٙمـ ُمٙم٦م صمؿ حتقل إمم اًمٞمٛمـ ومسٙمـ ىمري٦م ي٘م٤مل ْل٤م :قمََ لؽ .ؾملٙمـ
اعمديٜم٦م ،ويم٤من قم٤معم٤م سمحدي٨م اًمزهري ،ويم٤من أصمب٧م أصح٤مسمف .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م صمب٧م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 474 /9شمرمج٦م ،)2148
وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 323 /6شمرمج٦م .)136
( ) 266أظمرضمف ُمسٚمؿ يمت٤مب اًمٚمب٤مس واًمزيٜم٦م ،سم٤مب ذم ـمرح اخلقاشمؿ (ُ ) 2193مـ ـمريؼ اسمـ ضمري٩م سمف ،واحلدي٨م ُمتٗملؼ قمٚمٞملف ُملـ هملػم ـمريلؼ اسملـ
ضمري٩م ،أظمرضمف اًمبخ٤مري يمت٤مب اًمٚمب٤مس ،سم٤مب ظم٤مشمؿ اًمٗمْم٦م (.)5868
) (267يقٟمس سمـ يزيد اسمـ أيب اًمٜمج٤مدُ ،مِمٙم٤من ،اإلُم٤مم ،اًمة٘م٦م ،اعمحدث ،أسمق يزيد إيكمُ ،مقمم ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾملٗمٞم٤من إُملقي .وهلق أظملق أيب قملكم،
وقمؿ قمٜمبس٦م سمـ ظم٤مًمدِ .
صح٥م اًمزهري صمٜمتل قمنمة ؾمٜم٦م ،وهق ُمـ رومٕم٤م أصح٤مسمف .ويم٤من اسمـ اعمب٤مرك ي٘مقل :يمت٤مسمف صحٞمح .ىم٤مل يٕم٘مقب سمـ ؿملٞمب٦م:
ص٤مًمح احلدي٨م ،قم٤ممل سم٤مًمزهريُ .م٤مت ؾمٜم٦م ؾمتلم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( – 551 /32شمرمجل٦م  ،)7188وؾملػم أقملالم اًمٜملبال (– 297 /6
شمرمج٦م .)126

أصول األحكام
اًمرض ْيس
وشم٠ميد ذًمؽ سم٠مٟمف ضم٤م ُمـ رواي٦م َيٞمك سمـ ُّ َ

( )269 ()268

 ،وَيٞمك سمـ اعمتقيمؾ  ،أظمرضمف احل٤ميمؿ  ،وم٘مد شم٤مسمٕم٤مه
( )271

( )271

قمغم ذًمؽ ومروي٤مه يمام روى مه٤مم سمـ َيٞمك -رمحف اهلل.
وهبذا أظمذ اجلٛمٝمقر هبذا اخلؼم ،وأٟمف ينمع قمدم دظمقل ر ومٞمف ذيمر هلل -ؾملبح٤مٟمف وشمٕمل٤ممم -إذا أراد دظملقل
اخلال  ،أٟمف يٙمره ذًمؽ ،وُمٜمٝمؿ ُمـ َطم هر َم سمٕمض إؿمٞم٤م وطمٙمك آشمٗم٤مق قمٚمٞمفُ ،مةؾ أن يدظمؾ سم٤معمّمحػ ،وهذا يملام
شم٘مدم ذم همػم طم٤مل اًمرضورة ،أُم٤م إذا اطمت٤مج إمم أن يدظمؾ سمذًمؽ ،ظمٌم قمٚمٞملف أن ينلق أو اًمْملٞم٤مع ،وملال سمل٠مس أن
ووٕمف :ومال سم٠مس سمذًمؽً ،مٙمـ ُمع قمدم احل٤مضم٦م إمم ذًمؽ:
يدظمؾ سمف ،ويتقىمك ذم طم٤مل إدظم٤مًمف ،أو يم٤من ر يِمؼ قمٚمٞمف ْ
وم٤مًمسٜم٦م أن ٓ َيٛمؾ ُمٕمف ؿمٞمئ٤م ومٞمف ذيمر هلل -قمز وضمؾ.
وظم٤مشمؿ اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -يمام صمب٧م ذم صحٞمح اًمبخ٤مري ومٞمف صمالث يمٚمامت حمٛمد رؾمقل اهلل ،حمٛمد،
لق َز ومل
ورؾمقل ،واهلل  .ومألضمؾ هذا يم٤من يْمع ظم٤ممتف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -يمام ذم هذه اًمرواي٦م ،وُمٜمٝمؿ ُمـ َضم ه
( )272

يٛمٜمع يم٤مسمـ ؾمػميـ  ،سمؾ ضمقزوا اًمذيمر داظمؾ اخلال  ،وىم٤مًمقا :إدًم٦م ضم٤م ت قم٤مُم٦م ذم ُمنموقمٞم٦م اًمذيمر ذم يمؾ طم٤مل،
( )273

(َ ) 268يٞمك سمـ اًمرضيس سمـ يس٤مر اًمبجكم ُمقٓهؿ ،أسمق زيمري٤م اًمرازي ،ىم٤ميض اًمري .رأى حمٛمد سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغمُ .م٤مت ؾمٜم٦م صمالث وُمئتلم.
اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( – 383 /31شمرمج٦م  ،)6849وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( – 499 /9شمرمج٦م .)189
( )269ذيمره اًمدار ىمٓمٜمل ذم اًمٕمٚمؾ ( )2586قمـ َيٞمك سمـ اًمرضيس سمف.
(َ )271يٞمك سمـ اعمتقيمؾ اًم ُٕم َٛم ِر ّي ،أسمق قم٘مٞمؾ اعمدا ،وي٘م٤مل :اًمٙمقذم ،احلذا اًمرضير ،ص٤مطم٥م هبٞم٦م ُمقمم اًمٕمٛمريلم .ىمدم سمٖمداد وُمل٤مت هبل٤م ،وذيملر أسملق
طم٤مشمؿ أٟمف ُمقمم اًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمبٞمد اهلل سمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صلدوق خيٓملئ .اٟمٔملر :هتلذي٥م اًمٙملامل ( 511 /31شمرمجل٦م
ُ ،)6918مٞمزان آقمتدال ( 414 /4شمرمج٦م .)9614
( )271أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمستدرك (ُ )298/1مـ ـمريؼ َيٞمك سمـ اعمتقيمؾ.
(ُ) 272متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب ُم٤م يذيمر ُمـ اعمٜم٤موًم٦م ويمت٤مب أهؾ اًمٕمٚمؿ سمل٤مًمٕمٚمؿ إمم اًمبٚملدان (،)5873 ،2938،5872 ،65
ُمسٚمؿ يمت٤مب اًمٚمب ٤مس واًمزيٜم٦م ،سم٤مب ًمبس اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظم٤ممت٤م ُمـ ورق ٟم٘مِمف حمٛمد رؾمقل اهلل وًمبس اخلٚمٗم٤م ًمف ُمـ سمٕمده (ُ )2192مـ
طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ.
( ) 273حمٛمد سمـ ؾمػميـ ،أسمق سمٙمر إٟمّم٤مري ،إٟمز اًمبٍميُ .مقمم أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ،ظم٤مدم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .اًمتل٤مسمٕمل اجلٚمٞملؾ ،يمل٤من
ٟمسٞم٩م وطمده .مل يٙمـ سم٤مًمبٍمة أقمٚمؿ ُمٜمف ،ويم٤من طمسـ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٗمرائض ،واًم٘مْم٤م  ،واحلس٤مب .وًمد ًمسٜمتلم سم٘مٞمت٤م ُمـ ظمالوم٦م قمٛمر ،وشمقذم سمٕمد ُمقت
َ
احلسـ اًمبٍمي سمٛمئ٦م يقم ؾمٜم٦م قمنم وُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( – 616 /4شمرمج٦م  ،)246ووومٞم٤مت إقمٞم٤من ( – 181 /4شمرمج٦م .)565

أصول األحكام
وُمـ ىم٤مل إن اًمذيمر ٓ ينمع :ومٕمٚمٞمف اًمدًمٞمؾ ،ومٕمغم ُم٘مت٣م ىمقل اسمـ ؾمػميـ ومج٤مقم٦م

( )274

إذا يم٤من اًمذيمر ٓ ُيٛمٜمع وًمف أن

َيذيمر اهلل طم٤مل اخلال  ،ومٛمـ سم٤مب أومم إذا يم٤من ُمٕمف ر اطمت٤مج إًمٞمف.
ًمٙمـ ٓ ؿمؽ اًمذيـ ىم٤مًمقا يذيمر اهلل -قمز وضمؾ ،-ىم٤مًمقا اًمذيمر ومٞمف ُمّمٚمح٦مً ،مٙمـ إدظم٤مل اًمٌم ومٞمف ذيمر هلل -قمز
قمذرا
ذيمرا إٓ أن يٙمقن أظمذه قمغم ضمٝم٦م احلٗمظ ،ومٞمٙمقن ً
وضمؾ ،-ومٝمذا ًمٞمس ُمـ سم٤مب ُم٤م يٙمقن ومٞمف صمقابٟٕ :مف ًمٞمس ً
يمام شم٘مدم ،قمغم ىمقل اجلٛمٝمقر.
ىم٤مل -رمحف اهلل:
ِ
ِ
ِ
ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -أ هن َر ُؾم َ
َؽمش َر َوا ُه
َ
قل اهللِ َ -ص هغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم هٚم َؿَ -ىم َ٤ملَُ « :م ْـ َأ َشمَك ا ًْم َٖمَ٤مئ َطَ :وم ْٚم َٞم ْستَ ْ
(و َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َ -ر َ
ْ
اخلَ ْٛم َس ُ٦م ).
( )275

احل ِ
اا  ،واحلدي٨م ومٞمف وٕمػ ُمـ هذه اجلٝم٦م ،وهلق ـمقيلؾً ،مٙملـ ذيملر
وهذا احلدي٨م ُمـ رواي٦م طمّملم ْ ُ ْ َ
ؼم ّ
ِ
ِ
َؽمَ ،وم٢مِ ْن َمل َ ِ
َيدْْ َو ًَم ْق َأ ْن َي َْم َع َيمَةِٞم ًب٤م ُِم ْـ َر ُْم ٍؾُ ،صم هؿ ًْم َٞم ْسلتََدْْ سمِ ْر ُه،
اعمّمٜمػ -رمحف اهلل -اًمِم٤مهد ُمٜمف « َُم ْـ َأ َشمَك ا ًْم َٖمَ٤مئ َطَ :وم ْٚم َٞم ْستَ ْ
ْ
( )276

َُم ْـ َوم َٕم َؾَ :وم َ٘مدْْ َأ ْطم َس َـَ ،و َُم ْـ ََٓ :ومالَ َطم َر َجش ،ومٝمذا اعمراد ُمٜمف إذا يم٤من ذم ُمٙم٤من ٓ يسؽمه.
ًمٙمـ «ومٚمٞمستؽمش يٕمٜمل سمٌم  ،سمِمجر ،أو سمحجر ،أو سمجدار ،أو سمرُمؾ ،وهؾ يٙمقن اًمذيؾ يٙمٗملً ،مق ووع ذيٚملف
ذم إرض هؾ يٙمٗمل؟ هذا ُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل يٙمٗمل أن يْمع ذيٚمف ذم إرضٟٕ :مف يسؽمهً ،مٙمـ إذا يم٤من سم٘مرسمف ٟم٤مس وم٢مٟمف
أيْم٤م ووع اًمذيؾ ذم إرض ىمد يٙمقن ؾمببً٤م ًمقرود اًمٜمج٤مؾمل٦م قمٚمٞملف ،أو
ذم اًمٖم٤مًم٥م ىمد ٓ يٙمٗمل ،وم٘مد شم٠ميت ريح ،صمؿ ً
شمٚمٓمخف سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م ،وقمغم اعمُْ َٙم هٚم ِ
ػ أن يسد ُم٤م يٙمقن ؾمب ًب٤م ًمٚمتٚمٓمخ سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م ذم سمدٟمف أو صمٞم٤مسمفّ ٕ :ن اًمّمحٞمح أٟمف ٓ َيقز

( )274أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم اعمّمٜمػ( )1215-1211قمـ اسمـ ؾمػميـ ،وقمٓم٤م  ،واحلسـ ،وجم٤مهد.
( )275وٕمٞمػ :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)8838وأسمق داود يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب آؾمتت٤مر ذم اخلال ( ،)35اسمـ ُم٤مضمف يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سمل٤مب
آرشمٞم٤مد ًمٚمٖم٤مئط واًمبقل ( ،)337ىم٤مل إًمب٤ما ذم وٕمٞمػ أيب داود :وٕمٞمػ .ىمٚم٧م :مل أىمػ قمٚمٞمف قمٜمد اًمؽمُمذي واًمٜمس٤مئل ،يمام قمزاه اعمّمٜمػ ويملذا
اعمزي ذم حتٗم٦م إذاف (.)14938
) (276طمّملم ِْ
احل ْٛم َ ِػمي ،وي٘م٤مل :احلؼماا ،وطمؼمان سمٓمـ ُمـ محػم .ىم٤مل ذًمؽ أسمق سمٙمر اسمـ أيب داود .وي٘م٤مل :إٟمف طمّملم سمـ قمبد اًمرمحـ .روى قملـ أيب
َ
طمدي٨م "ُمـ ايمتحؾ :ومٚمٞمقشمر" .وروى قمٜمف صمقر سمـ يزيد احلٛميصل .روى ًملف أسملق داود
ؾمٕمد اخلػم ،وي٘م٤مل :قمـ أيب ؾمٕمٞمد احلٛميص ،قمـ أيب هريرة
واسمـ ُم٤مضمف هذا احلدي٨م اًمقاطمد .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( – 551 /6شمرمج٦م ُ )1378مٞمزان آقمتدال ( 555 /1شمرمج٦م .)2115

أصول األحكام
ِ
َؽم ُِم ْـ َسم ْقًمِ ِفش
اًمتٚمٓمخ سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م ُمٓمٚم ً٘م٤م ،طمتك ذم همػم طم٤مل اًمّمالة ،طمدي٨م اسمـ قمب٤مسَ « :يمَ٤م َن ٓ َي ْستَ ُ
ُِم ْـ َسم ْقًمِ ِفش َ َٓ« ،ي ْستَ ْ َِؼم ُئ ُِم ْـ َسم ْقًمِ ِفش  ،وم َٕم هٛم َؿ قمدم اؾمتٜمزاهف ذم مجٞمع أطمقاًمف ،وم٤مضمتٜم٤مب اًمٜمج٤مؾم٦م واضم٥م قمغم يملؾ
( )277

( )278

« َيمَ٤م َن َٓ َي ْستَٜم ْ ِْز ُه

( )279

طم٤مل.
ِ
ِ
َؽمش  ،وهذا واوح ُمـ
ًمٙمٜمف ذم طم٤مل اًمّمالة وُمقاـمـ اًمٕمب٤مدة واًمذيمر يٙمقن ومٞمٝم٤م آيمدََ َُ « .م ْـ َأ َشمَك ا ًْم َٖمَ٤مئ َطَ :وم ْٚم َٞم ْستَ ْ
( )281

َقارى
أدًم٦مٟٕ :مف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -إذا أراد اخلال واًمٖم٤مئط :اؾمتؽم ،يمام ذم طمدي٨م اعمٖمػمة َ « :وم َذ َه َ
٥م َطمتههك َشم َ
َقمٜملش  ،رواي٦م اًمبخ٤مريَ « :شمَقارى َقمٜمل ِذم ؾم ِ
قاد اًم هٚم ْٞم ِؾش  ،شم٘مدم رواي٦م اعمٖمػمة إظمرى ذم طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمبلد
َ
َ َ
( )281

( )282

( )283

اهلل .
( )284

(ُ ) 277متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب ُمـ اًمٙمب٤مئر أٓ يستؽم ُمـ سمقًمف (ُ ،)6152 ،1378 ،218 ،216مسلٚمؿ يمتل٤مب اًمٓمٝمل٤مرة،
سم٤مب اًمدًمٞمؾ قمغم ٟمج٤مؾم٦م اًمبقل ووضمقب آؾمتؼما ُمٜمف (.)292
( ) 278أظمرضمف ُمسٚمؿ يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمدًمٞمؾ قمغم ٟمج٤مؾم٦م اًمبقل ووضمقب آؾمتؼما ُمٜمف ( )292سمٚمٗمٔمف.
( ) 279صحٞمح :أظمرضمف اًمٜمس٤مئل يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب ووع اجلريدة قمغم اًم٘مؼم ( ) 2169 ،2168سمٚمٗمٔمف ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح اًمٜمس٤مئل :صحٞمح.
( )281وٕمٞمػ :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 8838وأسمق داود:يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب آؾمتت٤مر ذم اخلال ( ،)35اسمـ ُم٤مضملف :يمتل٤مب اًمٓمٝمل٤مرة وؾملٜمٜمٝم٤م،
سم٤مب آرشمٞم٤مد ًمٚمٖم٤مئط واًمبقل ( ،)337ىم٤مل إًمب٤ما ذم وٕمٞمػ أيب داود :وٕمٞمػُ ،مـ طمدي٨م أيب هريرة.
( ) 281اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمب٦م سمـ أيب قم٤مُمر سمـ ُمسٕمقد سمـ ُمٕمت٥م .إُمػم أسمق قمٞمسك ،وي٘م٤مل :أسمق قمبد اهلل ،وىمٞمؾ :أسمق حمٛمدُ .مـ يمب٤مر اًمّمح٤مسم٦م أوزم اًمِمج٤مقم٦م
واعمٙمٞمدة .ؿمٝمد سمٞمٕم٦م اًمروقان .يم٤من رضمال ـمقآ ُمٝمٞمب٤م ،ذهب٧م قمٞمٜمف يقم اًمػمُمقك ،وىمٞمؾ :يقم اًم٘م٤مدؾمٞم٦م .اٟمٔمر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص – 665 :شمرمجل٦م
 ،)2343وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( – 238 /5شمرمج٦م .)5171
(ُ ) 282متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمّمالة ذم اجلبل٦م اًمِمل٤مُمٞم٦م (ُ ،) 363مسلٚمؿ :يمتل٤مب اًمٓمٝمل٤مرة ،سمل٤مب اعمسلح قملغم اخلٗمللم
(.)274
( ) 283أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمٚمب٤مس ،سم٤مب ًمبس ضمب٦م اًمّمقف ذم اًمٖمزو ( )5799سمٚمٗمٔمف.
( ) 284ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ طمرام سمـ يمٕم٥م سمـ همٜمؿ سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م ،أسملق قمبلد اهلل ،وأسملق قمبلد اًملرمحـ إٟمّمل٤مري،
اخلزرضمل ،اًمسٚمٛمل ،اعمدا ،اًمٗم٘مٞمف اإلُم٤مم اًمٙمبػم ،اعمجتٝمد ،احل٤مومظ ،ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-ويمل٤من ُمٗمتلل اعمديٜمل٦م ذم زُم٤مٟملف.
ؿمٝمد ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘مب٦م ُمع واًمده ،وأـم٤مع أسم٤مه يقم أطمد ،وىمٕمد ٕضمؾ أظمقاشمف ،صمؿ ؿمٝمد اخلٜمدق وسمٞمٕم٦م اًمِمجرة ،وىمد ورد أٟمف ؿمٝمد سملدرا .ؿمل٤مخ ،وذهل٥م
سمٍمه ،وىم٤مرب اًمتسٕملم .شمقذم سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م أرسمع وشمسٕملم ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م ؾمبع وشمسٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص - 114 :شمرمج٦م  ،)296وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م
( -492 /1شمرمج٦م .)647

أصول األحكام
وطمدي٨م قمبد اهلل سمـ ضمٕمٗمر

( )285

ف َأ ْو
َؽم سمِ ِف َهدََ ٌ
ذم صحٞمح ُمسٚمؿ أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمَ « :يمَ٤م َن َأ َطم ه
اؾمتَ َ َ
٥م َُم٤م ْ

َطم ِ٤مئ ُش َٟم ْ
َخ ٍؾش  ،يم٤من يستؽم -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -وَيتٝمد ذم ذًمؽ ،إُم٤م سم٤مًمبٕملد طمتلك خيتٗملل ؿمخّملف ،وإُمل٤م
( )286

سم٤مٓؾمتت٤مر سمٌم ََيجزه ويٛمٜمٕمف ممـ يراه ،هذا إذا يم٤من قمٜمده سم٘مرسمف أٟم٤مس ،أُم٤م إذا يم٤من ذم ُمٙم٤من ظمال ًمٞمس قمٜمده أطمد:
وم٤مُٕمر ذم هذا واؾمعٟٕ :مف ًمٞمس قمٜمده َُم ْـ يراه طمتك يستؽم قمٜمف ،إٓ أٟمف ٓ ؿمؽ أن اعمب٤مًمٖم٦م ذم آؾمتت٤مر أسمٚمغ ذم احلٞم٤م :
ٕن آؾمتحٞم٤م ُمـ اهلل -قمز وضمؾُ -منموع :وْلذا ينمع أن اًمٕمبد يسؽم ؾمق شمف ُمٝمام يم٤من ،طمتك ًمق يم٤من ذم ُمٙم٤من ٓ
يراه أطمد ،وْلذا ىم٤مل ذم طمدي٨م هبز سمـ طمٙمٞمؿ :وم٠مطمدٟم٤م يٙمقن ظم٤مًمٞمً٤م؟! ىم٤ملَ « :وم٤مهللُ َأ َطم ُّؼ َأ ْن ُي ْستَ َْحٞمَك ُِمٜمْ ُفش .
( )287

أيْم٤م ُينمع وإن يم٤من ي٘م٤مل :إٟمف ًمٞمس سمقاضم٥م قمٚمٞمف ،يٕمٜمل ًمٙمٜمف ُينمع أن يب٤مًمغ ذم اًمتسؽم طمتك ًمق يم٤من ذم ُمٙم٤من ٓ
ً
يراه أطمد :طمٞم٤م ً ُمـ اهلل -قمز وضمؾ.
ٍ
صمبقت أٟمف يم٤من إذا دظمؾ اخلال شمٓمل٤مُمـ -ريض اهلل قمٜملف-
ـمريؼ قمٜمف
و ُيروى قمـ أيب سمٙمر -ريض اهلل قمٜمفُ -مـ
ُ
سمرأؾمف طمٞم٤م ً ُمـ سم٤مهلل -قمز وضمؾ .
( )288

هٙمذا يم٤مٟمقاٟٕ :مف يٕمٚمؿ أن اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤مممُ -مٓمٚمع قمغم اًمٕمبد ذم مجٞمع أطمقاًمف -ؾمبح٤مٟمف وشمٕمل٤ممم ،-وْللذا
ىم٤مل« :وم٤مهلل أطمؼ أن ُيستحٞمك ُمٜمفش  ،وإن يم٤من ٓ خيٗمك قمٚمٞمف ظم٤مومٞم٦مً ،مٙمٜمف ُملـ إدب وأظملذ اًمزيٜمل٦م ،طمتلك ذم طمل٤مل
اخلٚمقة سمسؽم ؾمقأشمف ،وُمـ ذًمؽ يمام شم٘مدمُ ،م٤م ذيمره اعمّمٜمػ -رمحف اهلل -ذم طم٤مل ىمْم٤م احل٤مضم٦م واؾمتت٤مره ،ومل٢من يمل٤من
قمٜمده أطمد ومٝمذا َي٥م قمٚمٞمف ذًمؽ.

( ) 285قمبد اهلل سمـ ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،اًم٘مرر اْل٤مؿمٛمل أسمق ضمٕمٗمر اعمدا ،اجلقاد سمـ اجلقاد ،وأُمف أؾمام سمٜم٧م قمٛمٞمس اخلةٕمٛمٞم٦م .وًمد سم٠مرض احلبِم٦م،
سمحر اجلقد .و ُي٘م٤مل :إٟملف
ويم٤من أسمقاه -ريض اهلل قمٜمٝمام -ه٤مضمرا إًمٞمٝم٤م ،وهق أول ُمقًمقد وًمد هب٤م ذم اإلؾمالم .ويم٤من ؾمخٞم٤م ضمقادا طمٚمٞمام ،ويم٤من ُيسٛمك َ
مل يٙمـ ذم اإلؾمالم أؾمخك ُمٜمف .شمقذم ؾمٜم٦م أرسمع -أو سمس -وصمامٟملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب ( – 387شمرمج٦م  ،)1324وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( – 199 /3شمرمجل٦م
.)2864
( ) 286أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب ُم٤م يستؽم سمف ًم٘مْم٤م احل٤مضم٦م ( )342سمٚمٗمٔمف.
( )287طمسـ :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)21141 ،21135 ،21134أو داود :يمت٤مب احلامم ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم اًمتٕمري ( ،)4117اًمؽمُملذي :يمتل٤مب
إدب ،سم٤مب طمٗمظ اًمٕمقرة ( ،) 2794 ،2769ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ ،اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب اًمتسؽم قمٜمد اجلامع ( ،)1921ىم٤مل إًمب٤ما ذم
صحٞمح أيب داود :طمسـ.
( )288أظمرضمف اسمـ اعمب٤مرك ذم اًمزهد ( ،)316اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم اعمّمٜمػ ( )1133قمـ أيب سمٙمر  ،سمٛمٕمٜم٤مه.

أصول األحكام
ِ
اب ا ًْم َ٘م ْ ِ
اؾمتَٜمْ ِْز ُهقا ُِم َـ ا ًْم َب ْق ِلَ :وم٢مِ هن َقم٤م هُم َ٦م َقم َذ ِ
(و َقمٜمْ ُف َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
لؼم ُِمٜمْْل ُفشَ ،ر َوا ُه
َ
قل اهللِ َ -ص هغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم هٚم َؿْ « :
ِ
ِ
ٞمح ْ ِ
لم ).
اًمّمح َ
اًمدهه َار ُىم ْٓمٜم ُّل َ ،و َأ ْص ُٚم ُف ِذم ه
( )291

( )289

احلدي٨م صقب اًمدارىمٓمٜمل إرؾم٤مًمف -رمحف اهلل ، -وىمد ضم٤م ًمف ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م أيب هريرة قمٜمد اسمـ ُم٤مضمف ،
( )292

( )291

-رمحف اهللَ -ضم َز َم

وىمد راضمٕم٧م ؾمٜمده٤م ،وؾمٜمده٤م فم٤مهره اًمّمح٦م ،وفم٤مهره قمغم ذط اًمِمٞمخلمُ ،مع أن أسم٤م طم٤مشمؿ

( )293

سمٕمدم صحتف ،وىم٤مل :إٟمف سم٤مـمؾ ،وًمٗمٔمف« :أيمةر قمذاب اًم٘مؼم ُمـ اًمبقلش  ،وضم٤م ُمـ طمدي٨م أٟمس
( )294

( )295

هلذا اعمٕمٜملك،

طمدي٨م أٟمس -ريض اهلل قمٜمف .
( )296

٤من وُم٤م يٕم هذسم ِ
ِ
٤من ِذم َيمَبِ ٍ
لػمَ ،أ هُمل٤م
ىمقًمف( :وأصٚمف ذم اًمّمحٞمحلم) ُم٤م شم٘مدم ُمـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس :ىم٤مل« :إِ ها ُ َام ًَمٞمُ َٕم هذ َسم َ َ ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ٞمٛم ِ٦مَ ،و َأ هُم٤م َ
َؽم ُِم ْـ َسم ْقًمِ ِفش  ،وًمٞمس ُُمراده -رمحف اهلل -أٟمف ضمز ُمٜملف:
أظم ُر :وم َٙمَ٤م َن َٓ َي ْستَ ُ
مه٤مَ :وم َٙمَ٤م َن َي ْٛمٌم سمِ٤مًمٜمههٛم َ
َأ َطمدُُ ُ َ
( )297

ٕن هذا احلدي٨م ،واًم٘م٤مقمدة اعمٕمرووم٦م قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ ،إذا ىم٤مًمقا :أصٚمف ذم اًمّمحٞمحلم ،يٕمٜمل أن هذا اًمٚمٗمظ ضمز ُمٜمف

( )289وٕمٞمػ :أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف ( ،)128/1وٕمٗمف إًمب٤ما ذم اإلروا (ُ ،)311/1مـ طمدي٨م أيب هريرة.
(ُ ) 291متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب ُمـ اًمٙمب٤مئر أٓ يستؽم ُمـ سمقًمف (ُ ،)6152 ،1378 ،218 ،216مسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝمل٤مرة،
سم٤مب اًمدًمٞمؾ قمغم ٟمج٤مؾم٦م اًمبقل ووضمقب آؾمتؼما ُمٜمف (ُ ،)292مـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس.
( ) 291ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف :اًمّمقاب ُمرؾمؾ .قم٘م٥م احلدي٨م (.)128/1
( ) 292صحٞمح :أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب اًمتِمديد ذم اًمبقل ( ،)348ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح اسمـ ُم٤مضمف :صحٞمح.
( ) 293حمٛمد سمـ إدريس سمـ اعمٜمذر سمـ داود سمـ ُمٝمران احلٜمٔمكم ،أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي ،احل٤مومظ .ىمٞمؾ :إٟمف ُمقمم متٞمؿ سمـ طمٜمٔمٚم٦م اًمٖمٓمٗم٤ما ،وىمٞمؾ يم٤من يسلٙمـ
درب طمٜمٔمٚم٦م سم٤مًمري ،ومٜمس٥م إًمٞمف .يم٤من أطمد إئٛم٦م احلٗم٤مظ إصمب٤مت اعمِمٝمقريـ سم٤مًمٕمٚمؿ ،اعمذيمقريـ سم٤مًمٗمْمؾ .وًمد ؾمٜم٦م سمس وشمسٕملم وُمئ٦م ،وشملقذم
ؾمٜم٦م ؾمٜم٦م ؾمبع وؾمبٕملم وُمئتلم .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( – 381 /24شمرمج٦م  ،)5151وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( – 247 /13شمرمج٦م .)129
( )294أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم قمٚمؾ احلدي٨م (.)1181
) (295أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمرض سمـ وٛمْمؿ سمـ زيد سمـ طمرام سمـ ضمٜمدب سمـ قم٤مُمر سمـ همٜمؿ سمـ قمدي سمـ اًمٜمج٤مر .اإلُمل٤مم ،اعمٗمتلل ،اعم٘ملرئ ،اعمحلدث،
راوي٦م اإلؾمالم ،أسمق محزة آٟمّم٤مري اخلزرضمل اًمٜمج٤مري اعمدا ،ظم٤مدم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وىمراسمتف ُمـ اًمٜمس٤م  ،وشمٚمٛمٞملذه ،وشمبٕملف،
وآظمر أصح٤مسمفُ ،مقشم٤م ،وروى قمٜمف قمٚمام مج٤م ،وهمزا ُمٕمف همػم ُمرة ،وسم٤ميع حت٧م اًمِمجرة .دقم٤م ًمف اًمٜمبل سم٤مًمؼميم٦م ،ومرأى ُمـ و ًَمده وو ًَم ِد و ًَم ِ
لده ٟمحلقا ُملـ
ُمئ٦م ٟم ْٗمسُ .م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وشمسٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص – 53 :شمرمج٦م  ،)43واإلص٤مسم٦م ( – 126 /1شمرمج٦م .)277
( ) 296صحٞمح :أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم قمٚمؾ احلدي٨م ( ،)42اًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف ( ،)127/1ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل :اعمحٗمقظ اعمرؾملؾ ،ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم
صحٞمح اجل٤مُمع( :)3112صحٞمح
( )297ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
أو أن هذا اًمٚمٗمظ خمتٍم مم٤م ذم اًمّمحٞمحلم ،أو هق سمٛمٕمٜم٤مه ،هذا هق اعمٕمروفً ،مٙمـ أراد أصٚمف ُمـ ضمٝمل٦م اعمٕمٜملك ،أن
أصٚمف ُمـ ضمٝم٦م اعمٕمٜمكٟٕ :مف أراد أن ََيت٩م ًمف ُمـ ضمٝم٦م اعمس٠مًم٦م ُملـ ضمٝمل٦م احلٙملؿ ،وٓ ؿملؽ أن روايل٦م اًمّملحٞمحلم
واوح٦م ذم وضمقب آؾمتٜملزاه ُمـ ذًمؽ ،وهل وردت ذم قمذاب اًم٘مؼم ،وأاام يٕمذسم٤من ،ىم٤مل« :يٕمذسم٤من وُم٤م يٕمذسم٤من ذم
يمبػمش ،يٕمٜمل ذم يمبػم قمٚمٞمٝمام اضمتٜم٤م ُسمف قمٚمٞمٝمام ذم أُمر هلم ،ذم أُمر هلم واضمتٜم٤مسمف قمٚمٞمٝمام ،يمام ذم رواي٦م اسمـ طمب٤من .
( )298

قل اهللِ ص هغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم هٚمؿَ -ىم َ٤مل َٓ« :يٛم ِس َٙمـ َأطمدُُ ُيمُؿ َذ َيمَره سمِٞم ِٛمٞمٜمِ ِ
ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -أ هن َر ُؾم َ
لف
ه َ ْ َ ُ َ
َ
ُْ
ْ َ َ َ
( َو َقم ْـ َأ ِيب َىمتََ٤م َد َة َ -ر َ
َو ُه َق َي ُب ُ
قلَ ،وَٓ َيتَ ََٛم هس ْح ُِم َـ ْ
اخلَالَ ِ سمِ َٞم ِٛمٞمٜمِ ِفشُُ ،مته َٗم ٌؼ َقم َٚم ْٞمف ).
( )299

طمدي٨م أيب ىمت٤مدة -ريض اهلل قمٜمف -طم٤مزم سمـ رسمٕمل ،وم٤مرس رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ« :يٛمسٙمـش هذا
ال ُم١ميمد سمٜمقن اًمتقيمٞمد اًمة٘مٞمٚم٦م ،هذا أسمٚمغ ذم اًمٜمٝمل «ٓ يٛمسٙمـ أطمديمؿ ذيمره سمٞمٛمٞمٜمف وهق يبقلش ،ضمل٤م ت اًمروايل٦م
إظمرى ُمٓمٚم٘م٦م سمدون ذيمر طم٤مل اًمبقل «ٓ يٛمسٙمـ أطمديمؿ ذيمره سمٞمٛمٞمٜمفش  ،وىم٤مًمقا :إن إصؾ إـمالق اًمٚمٗملظ ذم
( )311

هذا ،وأ ّن اًمٜمٝمل قم٤م ٌّم طم٤مل اًمبقل وهمػم طم٤مل اًمبقل ،ومجٕمٚمقه٤م روايتَ ْ ِ
َلمً ،مٙمـ سمل٤مًمٜمٔمر ذم اًمروايل٤مت يتبللم أن خملرج
اًمٓمريؼ واطمد ،وأن اًمرواي٦م اعمٓمٚم٘م٦م شمرضمع إمم اًمرواي٦م اعم٘مٞمدة ،وهذا سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚملؿ وسم٤مشمٗمل٤مق أهلؾ احللدي٨م أن
اًمروايتلم إذا يم٤من خمرضمٝمام واطمدا ،وأطمدمه٤م ُمٓمٚم٘م٦م ،وإظمرى ُم٘مٞمدة :وم٢ما٤م حتٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م سم٤مشمٗم٤مق.
محؾ اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد ذم سم٤مب اًمٜمٝمل ذم ظمالف سمٕمْمٝمؿ ٓ َيٛمٚمف إذا يم٤مٟم٧م اًمرواي٦م اٞمًل٤م ،صملؿ ضمل٤م ت
وإن يم٤من ْ
رواي٦م أظمرى ُُم َ٘مٞمدََ ًةًٕ :ن اًمٜمٝمل قم٤مم سيح ذم مجٞمع أومراده ،واًمت٘مٞمٞمد يٜمل٤مذم اًمٕمٛملقم ،اًملذي هلق يمل٤مًمٜمص ذم مجٞملع
إومرادً ،مٙمـ عمَه٤م يم٤مٟم٧م هذه اًمرواي٦م اعم٘مٞمدة خمرضمٝم٤م يرضمع إمم خمرج اًمرواي٦م اعمٓمٚم٘م٦م :ومٙمل٠من سمٕملض اًملرواة اظمتٍمل
أطمدُ يمؿ ذيمره وهق
احلدي٨م ُمـ ضمٝم٦م ُمـ رواه ًمف ،وآظمريـ َر َو ْوه يم٤مُمالً سم٘مقًمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ٓ« :يٛمسٙمـ ُ
يبقلش.

( )298أظمرضمف اسمـ طمب٤من ذم صحٞمحف ( ،) 3129ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ :ؾمٛمع هذا اخلؼم جم٤مهد قملـ اسملـ قمبل٤مس وؾملٛمٕمف قملـ ـمل٤مووس قملـ اسملـ قمبل٤مس
وم٤مًمٓمري٘م٤من مجٞمٕم٤م حمٗمقفم٤من.
(ُ ) 299متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ آؾمتٜمج٤م سمل٤مًمٞمٛملم (ُ ،)5631 ،154 ،153مسلٚمؿ :يمتل٤مب اًمٓمٝمل٤مرة ،سمل٤مب
اًمٜمٝمل قمـ آؾمتٜمج٤م سم٤مًمٞمٛملم ( )267واًمٚمٗمظ ًمف.
( )311اعمّمدر اًمس٤مسمؼ سمٜمحقه.

أصول األحكام
ُمٜمٝمل
اطمؽمازا ُمـ همػم اًمبقلً ،مٙمـ ُمـ سم٤مب شم٠ميمٞمد طم٤مل اًمبقل ،وأٟمف
ًمٙمـ هق قمغم يمؾ طم٤مل شم٘مٞمٞمده سم٤مًمبقل ًمٞمس
ً
ّ
ُمس ذيمره ُمٓمٚم ً٘م٤م ،وإذا يم٤من طم٤مل اًمبقل َيٜمٝمك قمـ ُمس ذيمره ذم همػم طم٤مل اًمبقل أوممٟٕ :مف ًمق أراد ىمْم٤م احل٤مضم٦م
قمـ ّ
ىمد ُيتقهؿ طم٤مضمتف إمم ذًمؽ ،أو هق ىمد ََيت٤مج إمم ذًمؽ ،وُمع ذًمؽ ُال أن َي َٛم هس ذيمره سمٞمٛمٞمٜمف ،ومٙمقٟمف ُيٜمٝمك قملـ ُملس
ذيمره ذم همػم طم٤مل اًمبقل ُمـ سم٤مب أوممٟٕ :مف ًمٞمس هٜم٤مًمؽ طم٤مضم٦م شمدقمق إمم ذًمؽ ،وم٤مًمٜمٝمل قمٜمف يٙمقن ُمـ سم٤مب اعمٗمٝمقم،
سم٤مب ومحقى اخلٓم٤مب.
لق
أُم٤م طمدي٨م ـمٚمؼ سمـ قمكم احلٜمٗمل اًمٞمامُمل  ،أٟمف ُؾمئؾ قمـ ُمس اًمذيمر ،ىم٤مل :أطمدٟم٤م يٛمس ذيمره! ىم٤مل« :إِ هٟم َهلام ُه َ
ِ
ُمس اًمذيمر ،إٟمام هق ؾم١مال قمـ طمٙمؿ ُمس اًمذيمر ُم٤م هلقُ ،مل٤م هلق احلٙملؿ؟
َسم ْْم َٕم ٌ٦م ُمٜمْ َْؽش  ،هذا ٓ يدل قمغم ضمقاز ّ
( )311

( )312

وم٠مظمؼم أٟمف ٓ ُي١مصمر ،وأٟمف ٓ سم٠مس ،أُم٤م ُمس٠مًم٦م احلٙمؿ اعمتٕمٚمؼ سم٤مجلقاز ُمـ قمدُمفٟٕ :مف هٜم٤م طمٙمؿ سمٜمٗمس اعمس ،وُم٤م يؽمشم٥م
قمٚمٞمف ُمـ ضمٝم٦م هؾ يٜم٘مض اًمقوق  ،أو ٓ يٜم٘مض اًمقوق ؟ وم٘م٤ملَ « :ه ْؾ ُه َق إِٓه َسم ْْم َٕم ٌ٦م ُِمٜمْ َْؽ؟ش  ،يٕمٜمل أٟمف ٓ يٜم٘مض
( )313

اًمقوق  ،يٕمٜمل قمغم طمدي٨م ـمٚمؼ ،وضم٤م ت إطم٤مدي٨م اًمٍمَي٦م سمنة

( )315 ()314

وُم٤م ضم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه ذم ٟم٘مٚمفً ،مٙمـ اًمِم٤مهد

أطملدُ يمؿ ذيملره
أٟمف ٓ يتٙمٚمؿ ذم ُمس٠مًم٦م طمٙمؿ اعمس ،إٟمام طمٙمؿ اعمس ُمـ ضمٝم٦م اًمٜم٘مض ُمـ قمدُمف ،ىمل٤مل ٓ« :يٛمسلٙمـ
ُ
سمٞمٛمٞمٜمف وهق يبقلش :ذًمؽ أن اًمٞمٛملم ًمٚمتٙمريؿً :مألظمذ واإلقمٓم٤م  ،وإيمؾ واًمنمب ،ومال ُيٜم٤مؾم٥م طم٤مل اًمِمامل ،وْلذا

( ) 311ـمٚمؼ سمـ قمكم سمـ ـمٚمؼ سمـ قمٛمرو ،وي٘م٤مل :ـمٚمؼ سمـ قمكم سمـ اعمٜمذر سمـ ىمٞمس سمـ قمٛمرو سمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ قمبد اًمٕمزي سمـ ؾمحٞمؿ سمـ ُمرة سملـ
اًمدؤل سمـ طمٜمٞمٗم ٦م ،اًمسحٞمٛمل ،احلٜمٗمل ،اًمٞمامُمل أسمق قمكم .خمرج طمديةف قمـ أهؾ اًمٞمامُم٦م ،وي٘م٤مل :ـمٚمؼ سمـ صمامُم٦م ،وهق واًمد ىمٞمس سملـ ـمٚملؼ اًمٞمامُملل.
اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص – 368 :شمرمج٦م  ،)1289أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( – 91 /3شمرمج٦م .)2636
( )312صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)16295 ،16286واًمٚمٗملظ ًملف ،أسملق داود :يمتل٤مب اًمٓمٝمل٤مرة ،سمل٤مب اًمرظمّمل٦م ذم ُملس اًملذيمر (،)182
اًمؽمُمذي :يمت٤مب أسمقاب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم شمرك اًمقوق ُمـ ُمس اًمذيمر ( ،) 85ىم٤مل اًمؽمُمذي :أطمسـ ر روي ذم هذا اًمبل٤مب ،اًمٜمسل٤مئل:
يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب شمرك اًمقوق ُمـ ذًمؽ ( ،) 165اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب اًمرظمّم٦م ذم ذًمؽ ( ،)483ىم٤مل إًمب٤ما ذم صلحٞمح
أيب داود :صحٞمح.
( )313اعمّمدر اًمس٤مسمؼ.
( ) 314سمنة سمٜم٧م صٗمقان سمـ ٟمقومؾ سمـ أؾمد سمـ قمبد اًمٕمزى سمـ ىميص اًم٘مرؿمٞم٦م إؾمدي٦م سمٜم٧م أظمل ورىم٦م سمـ ٟمقومؾ وأظمل٧م قم٘مبل٦م سملـ أيب ُمٕملٞمط ُٕملف.
يم٤مٟم٧م ُمـ اعمب٤ميٕم٤مت .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص – 879 :شمرمج٦م  ،)3223وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( – 38 /7شمرمج٦م .)6779
( )315صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 27337-27334أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمقوق ُمـ ُملس اًملذيمر ( ،)181اًمؽمُملذي :يمتل٤مب
اًمٓمٝملل٤مرة ،سملل٤مب اًمقوللق ُمللـ ُمللس اًمللذيمر ( ،) 82ىملل٤مل اًمؽمُمللذي :طمسللـ صللحٞمح ،اًمٜمسلل٤مئل :يمتلل٤مب اًمٓمٝملل٤مرة ،سملل٤مب اًمقوللق ُمللـ ُمللس
اًمذيمر( ،)163،164اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمقوق ُمـ ُمس اًمذيمر ( ،)479ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.

أصول األحكام
َل٧م
أيْمل٤م ذم ُمٕمٜمل٤مهَ « :يمَ٤م َٟم ْ
ُمـ طمدي٨م طمٗمّم٦م قمٜمد أيب داود سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح وأمحد يمذًمؽ ،وطمدي٨م قم٤مئِم٦م ً
ِ ِِ
ِ
ِ
أيْمل٤م،
ذاسمِ ِفَ ،و ِؿم َام ًُمف َعمِ٤م َيمَ٤م َن ُِم ْـ َأ ًذىش  ،وٟمحقه ذم طمدي٨م طمٗمّم٦م ً
َر ُؾمقل اهللِ َ -ص هغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم هٚم َؿً -م َٓم َٕم٤مُمف َو َ َ
( )317

( )316

( )318

( )319

ومٙم٤مٟم٧م يٛمٞمٜمف ْلذا ،وؿمامًمف ْلذا  ،وهذا ُمقاومؼ حلدي٨م أيب ىمت٤مدة -ريض اهلل قمٜمف.
( )311

«وٓ يتٛمسح سمٞمٛمٞمٜمفش ،يمذًمؽ ٓ يتٛمسح ُمـ اخلال سمٞمٛمٞمٜمف ،ومال َيقز.
وىمقًمف ٓ« :يتٛمسح ُمـ اخلال ش ،اعمراد سمف أن َيٕمؾ أًم٦م اًمتل يريد أن يزيؾ هب٤م إذى أن َيٕمٚمٝمل٤م سمٞمٛمٞمٜملف :سمل٠من
يٛمسؽ ُمةالً اعمٜم٤مديؾ سمٞمٛمٞمٜمف ويٛمسح اًمبقل ،أو يٛمسؽ اًمؽماب سمٞمٛمٞمٜمف ويٛمسح اًمبقلً ،مٞمس اعمٕمٜمك أن ََيٕمؾ اًمٞمٛملم آًم٦م
ًمٚمٛمسح :يٕمٜمل يٛمسح اًمبقل سمٞمٛمٞمٜمف ،هذا ٓ يتقهؿٟٕ :مف ٓ َيقز طمتك سم٤مًمِملاملَ ٓ ،يلقز اًملتٚمٓمخ سم٤مًمٜمج٤مؾمل٦م ،إٟملام
لفش  َٓ« ،يسلتَ َِؽم ُِملـ سمقًمِ ِ
اعمٕمٜمك ،وْلذا ىم٤مل ذم طمدي٨م اسمـ قمب٤مس َٓ« :يستَٜمْ ِْزه ُِملـ سمقًمِ ِ
لفش َ َٓ« ،ي ْسلتَ ْ َِؼم ُئ ُِمل ْـ
َ ْ ُ ْ َْ
َ ْ ُ ْ َْ
َسم ْقًمِ ِفش  ،إٟمام اعمٕمٜمك أٟمف ٓ ََيٕمؾ أًم٦مُ ،م٤م يريد أن يٛمسح سمف ُمـ شمراب وُمٜمديؾ وٟمحقهَ ٓ ،يٕمٚملف ذم يٛمٞمٜملف :وْللذا
( )311

( )312

( )313

ىم٤مل« :وٓ يتٛمسح ُمـ اخلال سمٞمٛمٞمٜمفش :إٟمام يٙمقن سمِمامًمف ،ومٞم٠مظمذ اعمٜم٤مديؾ سمِمامًمف ويٛمسح هب٤م ،وًمٙمـ ًملق أصل٤مسمف ر
ُمـ ذًمؽ سمٖمػم اظمتٞم٤مره :ومال سم٠مس ،وهذا يدل قمغم اعمب٤مًمٖم٦م ذم شمٙمريؿ اًمٞمٛملم ُمـ إذى.

( ) 316طمٗمّم٦م سمٜم٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًمٕمدوي٦م أم اعم١مُمٜملم أُمٝم٤م زيٜم٥م سمٜم٧م ُمٔمٕمقن أظم٧م ىمداُم٦م سمـ ُمٔمٕمقن .وًمدت ىمبؾ ُمبٕم٨م اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞملف
و ؾمٚمؿ -سمخٛمس٦م أقمقام ،شمزوضمٝم٤م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ -ؾمٜم٦م صمالث ُمـ اْلجرة .ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م :هل اًمتل يم٤مٟم٧م شمسل٤مُمٞمٜمل ُملـ أزواج
اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-وروي أٟمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ـمٚم٘مٝم٤م شمٓمٚمٞم٘م٦م ،صمؿ راضمٕمٝم٤م سم٠مُمر ضمؼميؾ -قمٚمٞمف اًمسالمً -مف سمذًمؽ ،وىم٤مل" :إا٤م
صقاُم٦م ،ىمقاُم٦م ،وهل زوضمتؽ ذم اجلٜم٦م" .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص – 882 :شمرمج٦م  ،)3258وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( – 67 /7شمرمج٦م .)6852
( ) 317صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب يمراهٞم٦م ُمس اًمذيمر سم٤مًمٞمٛملم ذم آؾمتؼما ( ،)32ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( )318صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد (ُ )26465 ،26464مـ طمدي٨م طمٗمّم٦م.
( )319صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 26285 ،26283أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب يمراهٞم٦م ُمس اًمذيمر سمل٤مًمٞمٛملم ذم آؾملتؼما (،)33،34
سمٛمٕمٜم٤مه ،أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم أظمب٤مر أصبٝم٤من ( )384سمٜمحقه ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( )311ؾمبؼ خترَيف.
( ) 311أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمدًمٞمؾ قمغم ٟمج٤مؾم٦م اًمبقل ووضمقب آؾمتؼما ُمٜمف ( )292سمٚمٗمٔمف.
(ُ ) 312متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب ُمـ اًمٙمب٤مئر أٓ يستؽم ُمـ سمقًمف (ُ ،)6152 ،1378 ،218 ،216مسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝمل٤مرة،
سم٤مب اًمدًمٞمؾ قمغم ٟمج٤مؾم٦م اًمبقل ووضمقب آؾمتؼما ُمٜمف (.)292
( ) 313صحٞمح :أظمرضمف اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب ووع اجلريدة قمغم اًم٘مؼم ( ) 2169 ،2168سمٚمٗمٔمف ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح اًمٜمس٤مئل :صحٞمح.

أصول األحكام
صمؿ هق ذم طم٤مل ىمْم٤م طم٤مضمتف ََيتٝمد ذم أن ٓ ُيّمٞمبف ر ُمـ إذى ،ذم سمدٟمف ،أو ذم صمٞم٤مسمف ،هلذا يمٚملف ُمب٤مًمٖمل٦م ذم
اًمتٓمٝمر ،وُمب٤مًمٖم٦م ذم إظمذ سمخّم٤مل اًمٗمٓمرة ،وم٠مؾم٠مًمف -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -زم وًمٙمؿ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح سمٛمٜمف
ويمرُمف.
ىم٤مل اعمّمٜمػ -رمحف اهلل شمٕم٤ممم:
قل اهللِ َ -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم هٚم َؿَ -ىم َ٤مل« :إِ َذا َأ َشمٞمْتُ ُُؿ ا ًْم َٖم َِ٤مئ َطَ :ومالَ َشم َْستَ ْ٘مبِ ُٚمقا ا ًْم ِ٘مبْ َٚمل َ٦م َوَٓ
َأ هن َر ُؾم َ

قب
( َو َْل ُ َام َقم ْـ َأ ِيب َأ ُّي َ
وه٤مَ ،و ًَم ِٙم ْـ َذ ُىمقا َأ ْو َهمر ُسمقاش ).
َشم َْستََدْْ سمِ ُر َ
( )314

( )315

شم٘مدم ُمٕمٜم٤م ذم طمدي٨م أيب ىمت٤مدة -ريض اهلل قمٜمف -ىمقًمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ٓ« :يٛمسٙمـ أطمديمؿ ذيمره وهق
وأيْم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٛمب٤مذة اًمٜمج٤مؾم٦م ،وأن اًم هت َهٛم ُّسح َي٥م أن يٙمقن سم٤مًمِمامل ،سم٠من
يبقل ،وٓ يتٛمسح ُمـ اخلال سمٞمٛمٞمٜمفشً ،
شمٙمقن أًم٦م اًمتل يٛمسح هب٤مُ ،مٜم٤مديؾ وٟمحقه٤م أن شمٙمقن سم٤مًمِمامل ،وؾمبؼ اًمتٜمبٞمف إمم أن اًمٜمج٤مؾم٦م َي٥م اًمتهقىمل ُمٜمٝمل٤م ذم
اًمبدن يمٚمف ،طمتك سم٤مًمِمامل ،ورسمام أص٤مسمف ر ُمـ ذًمؽ ٕضمؾ إزاًم٦م إذى سم٤مًمؽماب أو سم٤معمٜم٤مديؾ ،ومٝمذا ٓ سم٠مس سمف ُمـ
ضمٝم٦م أٟمف ىمد ٓ ُيٛمٙمـ اًمتقىمل ُمٜمف.
أيْم٤م ؾمبؼ اًمتٜمبٞمف أٟمف إذا يم٤من ُمقوع طم٤مضم٦م ومل ي٘مّمد اًمتّّٚم ّٓمخ سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م ،إٟمام ىمّملد إزاًمتٝمل٤م ،ومٝملذا ٓ
ويمذًمؽ ً
رض ،يمام ؾمٞم٠ميت ذم طمدي٨م أٟمس وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه إذا يم٤مٟم٧م إزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م سم٤معم٤م  ،ومٝمذا واوح أٟمف ٓ سمد أن ُيب٤مذ اًمٜمج٤مؾم٦م
َي ُ ّ
سم٤مًمٖمسؾ ،وذم احل٘مٞم٘م٦م يٖمسٚمٝم٤م ويزيٚمٝم٤م ٓ ،يب٤مذه٤م ،إٟمام يٖمسٚمٝم٤م ويزيٚمٝم٤م سم٤معم٤م  ،وًمذا يم٤من سمٕمض اًمسلٚمػ -ريض اهلل
ْ
قمٜمٝمؿ -يٙمرهقن إزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م سم٤معم٤م  ،وٓ يرون اإلزاًم٦م سم٤معم٤م .
وروي قمـ طمذيٗم٦م
ُ

( )316

ريض اهلل قمٜمف -ىم٤ملَ َٓ« :شم ََز ُال َي ِدي ِذم َٟمتْ ٍْـش  :يٕمٜمل ُمـ ضمٝم٦م ُمب٤مذة اًمٜمج٤مؾم٦م ،ويم٠مٟمف( )317

-واهلل أقمٚمؿ -إُم٤م أٟمف ظمٗمٞم٧م قمٚمٞمف اًمسٜم٦م ذم هذا ،أو أٟمف َذ هم اًمتٕمٛمؼ واًمتٜمٓمع ُمـ سمٕمض اًمٜم٤مس ممـ َئمـ أٟملف ٓ ُيزيلؾ

( ) 314ظم٤مًمد سمـ زيد سمـ يمٚمٞم٥م سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ قمبد اسمـ قمقف سمـ همٜمؿ سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمج٤مر ،أسمق أيقب إٟمّم٤مري .ؿمٝمد اًمٕم٘مب٦م وسمدرا وأطملدا واخلٜملدق،
وؾم٤مئر اعمِم٤مهد ُمع رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-شمقذم سم٤مًم٘مس ٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م ُمـ أرض اًمروم ؾمٜم٦م سمسلم وىمٞملؾ ؾملٜم٦م إطملدى وسمسللم ذم ظمالومل٦م
ُمٕم٤موي٦م حت٧م راي٦م يزيد .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص – 772 :شمرمج٦م  ،)2813وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( – 23 /6شمرمج٦م .)5716
(ُ ) 315متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ىمبٚم٦م أهؾ اعمديٜم٦م وأهؾ اًمِمل٠مم واعمنملق ًملٞمس ذم اعمنملق وٓ ذم اعمٖملرب ىمبٚمل٦م (،)394
واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب آؾمتٓم٤مسم٦م (.)264

أصول األحكام
اًمٜمج٤مؾم٦م إٓ اعم٤م  ،أُم٤م سم٤مًمؽماب واعمٜم٤مديؾ وم٢مٟمف ٓ َُيزئ ،أو أن هذا هق إسمرأ وإؾمٚمؿ ًمٚمديـ ،وسملم أن هذا ٟمقع ُملـ
اًمتٕمٛمؼ ،وأراد يمام ىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمٕمٚمف ظمٌم ُمـ اًمتٕمٛمؼ واًمتٜمٓمع ُمـ ضمٝم٦م أٟمف ُجمزئ ،وإن يم٤من ي٠ميت اإلؿم٤مرة
إمم أ ّن إومْمؾ أ ْن ُيزيؾ سم٤مًمؽماب وٟمحقه ،صمؿ ُيتبع سمٕمد ذًمؽ سم٤معم٤م  ،هذه اعمرشمب٦م إومم .واعمرشمب٦م اًمة٤مٟمٞم٦م أن يٙمقن سم٤معم٤م
وطمده ،واعمرشمب٦م اًمة٤مًمة٦م أن يٙمقن سم٤مًمؽماب واعمٜم٤مديؾ وطمده٤م ،وم٤مجلٛمع سمٞمٜمٝمام ُمع شم٘مديؿ اًمؽماب واعمٜم٤مديؾ ،طمتك خيٗمػ
اًمٜمج٤مؾم٦م صمؿ سمٕمد ذًمؽ يستؼمئ اعمحؾ سم٤معم٤م  ،هذا هق أيمٛمؾ احل٤مٓتٟٕ :مف َيٛمع سملم اعمٓمٝمريـ اًمؽماب واعم٤م .
طمدي٨م أيب أيقب -ريض اهلل قمٜمف -ظم٤مًمد سمـ زيد إٟمّم٤مري ذم اًمٜمٝمل قمـ اؾمت٘مب٤مل اًم٘مبٚم٦م« :إذا أشمٞملتؿ اًمٖمل٤مئط:
ومال شمست٘مبٚمقا اًم٘مبٚم٦م وٓ شمستدسمروه٤م ،وًمٙم ْـ ذىمقا أو همرسمقاش ،هذه اعمس٠مًم٦م يمام ٓ خيٗمك ُمـ أؿمٝمر اعمس٤مئؾ اخلالومٞم٦م ذم
هذا اًمب٤مب ،وهل ُمس٠مًم٦م اؾمت٘مب٤مل اًم٘مبٚم٦م واؾمتدسم٤مره٤م ،وومٞمٝم٤م ٟمحق ُمـ صمامٟمٞم٦م ُمذاه٥م ،وأؿمٝمره٤م ىملقٓن ،إُمل٤م أٟملف ٓ
أيْمل٤م
َيقز ُمٓمٚم ً٘م٤م اؾمت٘مب٤مل اًم٘مبٚم٦م واؾمتدسم٤مره٤م ،أو أٟمف َيقز إذا يم٤من سمح٤مئؾ ،وهذا هق ىمقل اجلٛمٝمقر ،واًم٘مقل إول ً
هق ُمـ إىمقال اعمِمٝمقرة ،وهٜم٤مك ُمذاه٥م ذم هذه اعمس٠مًم٦م يمام شم٘مدم.
وإفمٝمر -واهلل أقمٚمؿ -أٟمف ٓ َيقز اؾمت٘مب٤مل اًم٘مبٚم٦م واؾمتدسم٤مره٤م ُمٓمٚم ً٘م٤م ،ؾمقا يم٤من ذم سمٜمٞم٤من أو ذم صحرا  ،هذا
هق إفمٝمر وإىمرب ،وهق فم٤مهر إدًم٦م ،ويدل ًمف طمدي٨م أيب أيقب -ريض اهلل قمٜمف ،-وُم٤م ظم٤مًمٗمف ُمـ إدًم٦م :ومٝمل
حمتٛمٚم٦م ،ووضمقه شمرضمٞمحف يمةػمة ،أوًٓ ىمقًمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم« :إذا أشمٞملتؿ اًمٖمل٤مئط :وملال شمسلت٘مبٚمقا اًم٘مبٚمل٦م وٓ
اًمِم٤ممَ ،ومقضمدْْ َٟمَ٤م ُمر ِ
ِ
ل٧م
ٞمض َىمدْْ ُسمٜمِٞمَ ْ
اطم َ
شمستدسمروه٤م ،وًمٙمـ ذىمقا أو همرسمقاش ،ىم٤مل أسمق أيقب -ريض اهلل قمٜمفَ « :وم َ٘مد ُْمٜمََ٤م ه َ َ َ
ََ
ف َقمٜمْ َٝم٤م َو َٟم َْستَ ْٖم ِْٗم ُر اهللَش .
ِىمبَ َؾ ا ًْم ِ٘مبْ َٚم ِ٦مَ ،ومٜمَٜمْ َْح ِر ُ
( )318

أسمق أيقب -ريض اهلل قمٜمفَ -وم ِٝم َؿ اًمٕمٛمقم ذم إُمٙمٜم٦م ،وأٟمف َيِمٛمؾ ُم٤م إذا يم٤من ذم سمٜم٤م أو هملػمه ،وأٟملف ٓ َيسلت٘مبؾ
أيْم٤م يتبلم رأي اجلٛمٝمقر شمرضمٞمحف سم٤مًمٜمٔمر ذم هذه اعمس٠مًم٦م.
اًم٘مبٚم٦م قمغم يمؾ طم٤ملً ،

( ) 316طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن سمـ ضم٤مسمر اًمٕمبزُ .مـ ٟمجب٤م أصح٤مب حمٛمد -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وهق ص٤مطم٥م اًمنل .واؾملؿ اًملٞمامنِ :طم ْسلؾ -وي٘مل٤مل:
ُطم َس ْٞمؾ -اسمـ ضم٤مسمر اًمٕمبز ،اًمٞماما ،أسمق قمبد اهلل ،طمٚمٞمػ إٟمّم٤مرُ ،مـ أقمٞم٤من اعمٝم٤مضمريـ .وأُمف اًمرسم٤مب سمٜم٧م يمٕم٥م سمـ قمدي إٟمّم٤مري٦م .شملقذم ؾملٜم٦م
ؾم٧م وصمالصملم سمٕمد ُم٘متؾ قمةامن .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص – 138 :شمرمج٦م  ،)391وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( – 716 /1شمرمج٦م .)1113
( )317أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم اعمّمٜمػ ( )1646قمـ طمذيٗم٦م سمف.
( )318ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
وىمد ذيمر اسمـ اًم٘مٞمؿ

( )319

-رمحف اهلل -هذه اعمس٠مًم٦م ذم سمٕمض يمتبف «زاد اعمٕم٤مدش وذيمر ٟمحقه -رمحف اهللُ -م٤م ىمل٤مل :إن

اًم٘مقل سم٤معمٜمع ُمٓمٚم ً٘م٤م ،وأٟمف يٛمتٜمع ؾمقا يم٤من ذم اًمّمحرا أو ذم همػم اًمّمحرا  ،وأٟمف أرضملح ،وىمل٤مل" :وًملف ٟمحلق ُملـ
قمنمة أدًم٦م" ،ومل يذيمره٤م -رمحف اهلل ،-وىم٤مل" :وذيمرٟم٤مه٤م ذم ُمقـمـ آظمر" ،و ُيٜمٔمر :وم٠مٟم٤م مل َأر هذه إدًم٦م اًمتل ذيمره٤م
ذم أي ُمٙم٤من ذيمره٤م! وىمد شمٙمقن ذم سمٕمض يمتبف اًمتل مل شمّمؾ -رمحف اهلل.
َلؿ ،طملدي٨م قمٔملٞمؿ،
وىمد ٟمٔمرت ذم هذا اًمدًمٞمؾ ً
أيْم٤م ،هذا اًمدًمٞمؾ ذم احل٘مٞم٘م٦م ،طمدي٨م أيب أيلقب طملدي٨م ُحم ْ َٙم ٌ
وسم٤مًمت٠مُمؾ يتبلم شمرضمٞمح ُم٤م ذيمره اسمـ اًم٘مٞمؿ -رمحف اهلل ،-وىمد يٙمقن سمٕمض إدًم٦م اًمتل أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م ذم هذه اعمس٠مًم٦م ،أوًٓ
َ٤مئ ٍ
ذم ىمقًمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمَ َٓ« :شمَستَ ْ٘مبِ ُٚمقا ا ًْم ِ٘مب َٚم َ٦م سمِبق ٍل وَٓ َهم ِ
طش  ،ومجٕمؾ اعمٜمع واًمٜمٝمل قمـ اؾمت٘مب٤مل اًم٘مبٚمل٦م،
ْ َْ َ
ْ
( )321

أيْم٤م يت٠ميد سمحدي٨م ؾمٚمامن
ىم٤مل :وهذا ً
أيْم٤مَ « :أ ْن َٟمَستَ ْ٘مبِ َؾ ا ًْم ِ٘مب َٚم َ٦م سمِ َٖم َِ٤مئ ٍ
أيْم٤م أن ىمقًمف« :إذا أشمٞمتؿ اًمٖمل٤مئطش ،يٕمٜملل أن اعملراد
ط َأ ْو َسم ْق ٍلش ،وهذا ُيبلم ً
يمام ؾمٞم٠ميت ً
ْ
ْ
( )321

أيت ،وأن ٟمست٘مبؾ اًم٘مبٚم٦م سمبقل وٓ هم٤مئط ،ضم٤م اًمٜمٝمل ذم طمدي٨م ؾملٚمامن،

احل٤مضم٦م ،ويٙمقن اعمراد «أشمٞمتؿ اًمٖم٤مئطش ،إُم٤م أن يٙمقن أراد اًمٖم٤مئط ُمـ ضمٝم٦م أٟمف ذيمر أهمٚمظ ْ
احلدصملم ،أو ذيملر اًمٖمل٤مئط،
َؼم َز ُمةالً أو أراد أن
يٕمٜمل أراد اعمٙم٤من اعمٓمٛمئـٕ :ن اًمٖم٤مئط هق اعمٙم٤من اعمٓمٛمئـ ،واإلٟمس٤من ي٘مّمد اعمٙم٤من اعمٓمٛمئـ إذا َشم َ ه
يبقل ،وْلذا ذم طمدي٨م ؾمٚمامن -ريض اهلل قمٜمف« :سمٖم٤مئط أو سمقلش ،واعمٕمٜمك قمٜمد إرادة ىمْم٤م احل٤مضم٦م.
وم٘م٤مل ذم هذا احلدي٨م« :أ ْن ٟمست٘مبؾ اًم٘مبٚم٦مش ،ومجٕمؾ اًمٜمٝمل قمـ اؾمت٘مب٤مل اًم٘مبٚم٦م ،وٓ ؿمؽ أن ُمـ ىم٣مل طم٤مضمتلف،
ٌ
ست٘مبؾ ْل٤م ،وهذا واوح ُمـ ضمٝم٦م اعمٕمٜمك ،وأٟمف ٓ يٜمٗمؽ قمٜمف هذا اًمقصلػ ،إذا يمل٤من
وسمٞمٜمف وسملم اًم٘مبٚم٦م طم٤مئؾ :وم٢مٟمف ُُم
سمٞمٜمف وسملم اًم٘مبٚم٦م ٌ
طم٤مئؾ ،سمؾ هق ُمست٘مبؾ ْل٤م.

( )319حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد سمـ طمريز ،ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمبد اهلل ،اًمزرقمل ،صمؿ اًمدُمِم٘مل .اًمٗم٘مٞمف إصقزم ،اعمٗمن اًمٜمحقي ،اًمٕمل٤مرف.
اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م .شمٗم٘مف ذم اعمذه٥م احلٜمبكم ،وسمرع وأومتك ،وٓزم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛم هٞم٦م .ويم٤من ذا قمب٤مدة وهتجد ،وـمقل صالة ،وْل٩م سم٤مًملذيمرً .ملف
شمقاًمٞمػ طمس٤منُ :مٜمٝم٤م" :زاد اعمٕم٤مد" ،و"سمدائع اًمٗمقائد" .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وشمسٕملم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدة وسمسلم وؾمبع ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمبدايل٦م
واًمٜمٝم٤مي٦م ( ،)523 /18واًمذيؾ قمغم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( – 171 /5شمرمج٦م .)611
( ) 321أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب آؾمتٓم٤مسم٦م ( )264سمٜمحقه.
وأظمرضمف اسمـ طمب٤من ذم صحٞمحف ( )1417واًمٚمٗمظ ًمف.
( )321ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد أسمق قمبد اهللُ .ي٘م٤مل :إٟمف ُمقمم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-ويٕمرف سمسٚمامن اخلػم .يم٤من أصٚمف ُمـ وم٤مرس ُملـ رام هرُملز،
ُمـ ىمري٦م ُي٘م٤مل ْل٤م :ضمل  .وي٘م٤مل :سمؾ يم٤من أصٚمف ُمـ أصبٝم٤من .يم٤من إذا ىمٞمؾ ًمف :اسمـ ُمـ أٟمل٧م؟ ىمل٤مل :أٟمل٤م ؾملٚمامن اسملـ اإلؾملالم ُملـ سمٜملل آدم .أول
ُمِم٤مهده اخلٜمدق وهق اًمذي أؿم٤مر سمحٗمره .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص – 291 :شمرمج٦م  ،)948وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( – 511 /2شمرمج٦م .)2151

أصول األحكام
أيْم٤م يدل ًمف أن اعمّمكم يست٘مبؾ اًم٘مبٚم٦م ذم أي ُمٙم٤من ،ؾمقا يم٤من ذم صحرا  ،أو ذم سمٜمٞمل٤من ،ذم ُمسلجد ،وهلق إذا
صغم ذم ُمسجد أو ذم دار ،وسمٞمٜمف وسمٞمٜمٝم٤م ضمدار :وم٢مٟمف ُمست٘مبؾ ًمٚم٘مبٚم٦م ،وًمق يم٤من سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝم٤م طم٤مئؾ ،وهق ُمسلت٘مبؾ ْلل٤م،
واًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ضمٕمؾ اًم٘مبٚم٦م اًمتل ُي ه
ّمغم إًمٞمٝم٤م هل اًم٘مبٚم٦م اًمتل ُشمُٙمرم سمٕمدم اؾمت٘مب٤مْل٤م.
ّمغم إًمٞمٝم٤م ،هل اًم٘مبٚم٦م اًمتل ٓ َشمَست٘مبٚمٝم٤م َ
سمٛمٕمٜمك أن اًم٘مبٚم٦م اًمتل ُي ه
طم٤مل ىمْم٤م احل٤مضم٦م ،ومٞمتٜم٤مرم طم٤مًمف طمٞمٜمام يريلد أن
ي٘ميض طم٤مضمتف ،وطم٤مًمف طمٞمٜمام يريد أن ُيّمكم ،وم٢مٟمف ٓ َيٕمؾ ضمٝمتف طم٤مل ىمْم٤م طم٤مضمتف يمجٝمتلف طمل٤مل اؾملت٘مب٤مل اًم٘مبٚمل٦م،
ضمدارا أو طم٤مئالً.
ٗمقت ،وهذا اعمٕمٜمك ٓ يتح٘مؼ إذا ضمٕمؾ سمٞمٜمف وسملم اًم٘مبٚم٦م
وهذا اعمٕمٜمك ٓ َي ُ
ً
لم َأ ُْم َر ْي ِـ :إِٓه ْ
مه٤مش  ،وًمق يم٤من إذا ضمٕمٚم٧م سمٞمٜمؽ وسملم
أيْم٤م هق -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمَُ « :م٤م ُظم َػم َسم ْ َ
ً
نَُ
اظمتَ ََ٤مر َأ ْي َ َ
( )322

اًم٘مبٚم٦م طم٤مئالًً :وم٢مٟمؽ ٓ شمٙمقن ُمست٘مبالً ْل٤م ،أو يٗمقت سمف اعمٕمٜمك اًمذي ٓ َيّمؾ سمف إيمرام اًم٘مبٚم٦مً :م٘م٤مل -قمٚمٞملف اًمّملالة
واًمسالم ٓ -شمست٘مبٚمقا اًم٘مبٚم٦م إٓ أن يٙمقن سمٞمٜمٙمؿ وسمٞمٜمٝم٤م طم٤مئط أو طم٤مئؾ :سمؾ ىم٤مل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم« :ذىمقا أو
همرسمقاش ،وٓ ؿمؽ أن آٟمحراف أؿمؼٟٕ :مف يٛمٙمـ أن َيد طم٤مئالً هق ،أُم٤م اًمتنميؼ واًمتٖمري٥م ،ومٝمق ُمٕمٜمك ُم٘مّمقد ُمـ
ضمٝم٦م آٟمحراف.
واًمذيـ ي٘مقًمقن :إذا ضمٕمؾ سمٞمٜمف وسملم اًم٘مبٚم٦م طم٤مئال :وم٢مٟمف ٓ سم٠مس ٓ ،ؿمؽ أن قمٜمدهؿ إذا اٟمحرف ُمـ سمل٤مب أومم:
ٕٟمف ُمقاومؼ ًمٚمحدي٨م ،وًمق يم٤من إذا يم٤من سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝم٤م ٌ
طم٤مئؾ ضم٤مزٕ :اؿ ي٘مقًمقن :إن ُمراده -قمٚمٞمف اًمّملالة واًمسلالم:
«ذىمقا أو همرسمقاش ،إٓ أن يٙمقن سمٞمٜمٙمؿ وسمٞمٜمٝم٤م طم٤مئؾ ،وًمق يم٤من هذا ُُمرا ًداًَ :م َذ َيم ََره -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-وًمٙم٤م َن
ْ
ٍم ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمب٤مرة ،وًمٙم٤من أسمٚمغ ُمـ ضمٝم٦م اعمٕمٜمك ،ومدل قمغم أن آٟمحراف ُم٘مّمقد قمغم يمؾ طم٤مل ،طمتك ًمق يمل٤من
أظم َ َ
ذم سمٜم٤م وم٢مٟمف يتجف إًمٞمٝم٤م.
أيْم٤م يمام شم٘مدم ذم ىمقل أيب أيقب -ريض اهلل قمٜمف« :ويمٜم٤م ىمد وضمدٟم٤م ُمراطمٞمض سمٜمٞم٧م ىمبؾ اًم٘مبٚم٦م ،ومٜمٜمحرف قمٜمٝمل٤م
ً
وٟمستٖمٗمر اهللش ،وُمـ اًم٘مقاقمد اعم٘مررة ذم أصقل اًمٗم٘مف قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ أٟمف إذا اظمتٚمػ ذم ُمٕمٜمك احلدي٨م قملغم ُمٕمٜمٞمللم
َيتٛمٚمٝمام اًمٚمٗمظ ،واظمتٚمػ اًمٕمٚمام قمٚمٞمٝمام ،ومٗمٝمؿ اًمراوي -راوي احلدي٨مُ -مٕمٜمًًك ُمـ ِ
أطمد َُم ْٕمٜمَٞمَٞمْ ِف :وم٢مٟمف ُملرضمح ُملـ
اعمرضمح٤متٟٕ :مف ُمـ ضمٝم٦م اجلٛمٚم٦م أقمٚمؿ سمٛمراد اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-وظم٤مص٦م إذا يم٤من اعمٕمٜمك اًمذي َر هضمحف

(ُ ) 322متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م ،سم٤مب صٗم٦م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞملف وؾملٚمؿ (ُ ،)6786 ،6126 ،3561مسلٚمؿ ذم اًمٗمْمل٤مئؾ سمل٤مب
ُمب٤مقمدشمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً -ممصم٤مم.) 2327( ....

أصول األحكام
أقمٚمؿ سم٤مخلؼم اًمذي روى قمٜمفٟٕ :مف رواه قمـ اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-وهق أقمٚملؿ
ؼمٟٕ :مف ُ
هق اًمذي روى اخل َ
سمٛمراد اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم :-وم٢مٟمف ؿمٝمد اًمتٜمزيؾ ،وقمٚمؿ اًمت٠مويؾ ،وىم٤مًمف قملغم ؾملبٞمؾ اجللزم ٓ قملغم ؾملبٞمؾ
اًمؽمدد ،وْلذا ىم٤مل« :يمٜم٤م ٟمٜمحرف قمٜمٝم٤م وٟمستٖمٗمر اهللش.
واوح٤م ذم هذا اعمٕمٜملك« :إذا أشمٞملتؿ
فم٤مهرا
وأٟم٧م إذا شم٠مُمٚم٧م هذا اًمٜمص ،يمٚمام شم٠مُمٚمتف وأقمدت اًمٜمٔمر ومٞمف :وضمدشمف
ً
ً
أيْم٤م ىم٤مل« :اًم٘مبٚم٦مش ،ذيمر اًم٘مبٚم٦مٕ :ن اعمٕمٜمك هق ضمٝم٦م اعمٕمٜمك :أن هذا اعمٕمٜمك ذم ضمٝم٦م
اًمٖم٤مئط :ومال شمست٘مبٚمقا اًم٘مبٚم٦مش ،صمؿ ً
اًم٘مبٚم٦م ،وهذا ٓ يٗمقت ومٞمام إذا َضم َٕم َؾ سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝم٤م طم٤مئال.
أيْم٤م ُمـ اعمرضمح٤مت -وهذا ذيمره سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ ضمٝم٦م اعمرضمح٤مت -أٟمف ًمق يم٤من ذم صلحرا  :ومل٢من سمٞمٜملف
ً
حت ُ
َ
قل سمٞمٜمف وسملم اًم٘مبٚم٦م ،وهق ذم احل٘مٞم٘م٦م ٓ يست٘مبٚمٝم٤م
وسملم اًم٘مبٚم٦م
طمقائؾ يمةػمة ُمـ ضمب٤مل ،وشمالل ،وأؿمج٤مر ،وأطمج٤مر َ ُ
َعمِ٤م سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝم٤م مم٤م َيقل ،ومٚمق يم٤من هذا ََيقلً :مٙم٤من يم٤موم ًٞم٤م ،يٕمٜمل ومال َيت٤مج أن َيٕمؾ سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝم٤م طم٤مئؾ ىمري ًب٤م.
ًمٙمـ هؿ ىم٤مًمقا :إن احل٤مئؾ هق ُم٤م يٙمقن يم٤مًمسؽمة اًمتل شمسؽمه ،سمٛمٕمٜمك أٟمف يٙمقن ىمريبً٤م ُمٜمف ،ومال ُيٗميض إمم اًمٗمْم٤م :
ٕٟمف إذا أوم٣م إمم اًمٗمْم٤م  :يم٤من ُمست٘مبالً ْل٤م ،وًمٙمـ ُمةٚمام شم٘مدم طمدي٨م أيب أيقب واوح وسيح وحمٙمؿ.
لم ،وُم٤م ؾمقاه ُمـ إظمب٤مر اعمخ٤مًمٗم٦م ًمف أطم٤مدي٨م حمتٛمٚم٦م:
أيْم٤م شمرضمٞمح آظمر :أن طمدي٨م أيب أيقب طمدي٨م ُحم ْ َٙم ٌَؿ َسم ٌ
ً
ُمةؾ طمدي٨م اسمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمٝمام -عمَه٤م ارشم٘مك قمغم فمٝمر سمٞم٧م اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّملالة واًمسلالم ،-ومقضملده يبلقل
سمٞم٧م اعم٘مدس ،وهق يبقل قمغم ًمبٜمتلم- ،قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم.
ُمست٘مبالً اًم٘مبٚم٦م ،وُمستدسمرا َ
ِ
٤مضمتَ ُفش ومٝمذا حمتٛمؾ ،ىمد يٙمقن ىمبؾ طمدي٨م أيب أيقب ،وىمد ََيتٛمؾ ظمّمقصٞم٦م ،وىملد َيتٛملؾ
ىم٤ملَ « :ي ْ٘ميض َطم َ
ٕؾمب٤مب أظمرى دقم٧م إمم ُمةؾ هذا ،واًم٘م٤مقمدة أٟمف ٓ يؽمك اًمٍميح اًمقاوح اًمبلم حلدي٨م ِ
حمتٛمؾ.
( )323

أيْم٤م وىم٤مل« :ىمبؾ أن ي٘مبض سمٕم٤ممشُ ،شم ُٙمُٚم َؿ ومٞملف
يمذًمؽ طمدي٨م ضم٤مسمرَ « :وم َر َأ ْيتُ ُف َىمبْ َؾ َأ ْن ُي ْ٘مبَ َض سمِ َٕم٤م ٍم َي ْستَ ْ٘مبِ ُٚم َٝم٤مش ً ،
( )324

هذا اخلؼم ،وإن يم٤من اًمٔم٤مهر أ هن َؾمٜمََدََ ه ٓ سم٠مس سمفً ،مٙمـ ٓ ؿمؽ ًمٞمس يمحلدي٨م أيب أيلقب وُمل٤م ضمل٤م ذم ُمٕمٜمل٤مه ُملـ
إطم٤مدي٨م اًمٍمَي٦م اًمقاوح٦م .وم٤مٕفمٝمر -واهلل أقمٚمؿ -هق ُم٤م دل قمٚمٞمف وُم٤م اىمتْم٤مه طمدي٨م ؾمٚمامن -ريض اهلل قمٜمف.

(ُ ) 323متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب ُمـ شمؼمز قمغم ًمبٜمتلم (ُ ،)149 ،145مسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب آؾمتٓم٤مسم٦م (.)266

أصول األحكام
«وًمٙمـ ذىمقا أو همرسمقاش ،هذا ظمٓم٤مب ٕهؾ اعمديٜم٦م وُمـ يم٤من قمغم َؾم ْٛمتِٝمؿ ،ممـ يم٤من ىمبٚمتف إمم ضمٝم٦م اًمٞمٛملم ،أو
يم٤مٟم٧م ىمبٚمتف إمم ضمٝم٦م اًمِمامل ،أُم٤م ُمـ يم٤مٟم٧م ىمبٚمتف إمم ضمٝم٦م اًمٖمرب ،أو ضمٝم٦م اًمنمق :وم٢مٟمف ي٘م٤مل :ؿمٛمٚمقا أو ضمٜمبقا.
ِ
يض اهللُ َقمٜمَ ُفَ -ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهللِ َص هغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم هٚمؿ« :ا هشم ُ٘مقا اًمٚمٕم٤مٟملم :ا هًم ِذي َيلتَ ََخ هغم ِذم
َ
(و َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َ -ر َ
َـم ِر ِيؼ اًمٜمه ِ
ه٤مس َأ ْو ِذم فمِٚم ِٝم ْؿشَ ،ر َوا ُه ُُم ْس ِٚم ٌؿ .
( )325

َزاد َأسمق داود َقمـ ُمٕم ٍ
٤مذ َ « :واعمَْ َق ِار ِدش .
َ ُ َ ُ َ ْ َُ
( )326

( )327

محَدُُ َقم ْـ ا ْسم ِـ َقم هب ٍ
٤مسَ « :أ ْو َٟم ْ٘م ِع َُم٤م ٍ ش .
َو َأ ْ َ
( )328

و َأ ْظمرج اًم هٓمؼم ِاا ُِمـ طم ِد ِ
حت َ٧م إَ ْؿم َج ِ
ػ ).
٤مر اعمُْةْ ِٛم َر ِةَ ،وومِٞم َٝم٤م َو ْٕم ٌ
ي٨م ا ْسم ِـ ُقم َٛم َر اًمٜمه ْٝم َل َقم ِـ اًمته َهخكم َ ْ
َ َ ُّ ْ َ
َ َ َ
( )329

طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف -ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :اشم٘مقا اًمٚمٕم٤مٟملمش ىم٤مًمقا :وُم٤م هؿ
اًمٚمٕم٤مٟم٤من ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل« :اًمذي يتخغم ذم ـمريؼ اًمٜم٤مس أو ذم فمٚمٝمؿش  ،هٜم٤م اظمتٍمله ،واحللدي٨م اًمّملحٞمح،
( )331

ىمٞمؾ :وُم٤م اًمٚمٕم٤مٟم٤من ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل« :اًمذي يتخغم ذم ـمريؼ اًمٜم٤مس أو ذم فمٚمٝمؿش.

( ) 324طمسـ :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)14872أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمرظمّم٦م ذم ذًمؽ ( ،)15اًمؽمُمذي :يمت٤مب أسملقاب اًمٓمٝمل٤مرة ،سمل٤مب
ُمـ اًمرظمّم٦م ذم ذًمؽ ( ،) 9ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ همري٥م ،اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾملٜمٜمٝم٤م ،سمل٤مب اًمرظمّمل٦م ذم ذًملؽ ذم اًمٙمٜمٞملػ وإسم٤مطمل٦م دوق
اًمّمح٤مرى ( ،)325ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :طمسـ.
( ) 325أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًمتخكم ذم اًمٓمرق واًمٔمالل (.)269
(ُ ) 326مٕم٤مذ سمـ ضمبؾ سمـ قمٛمرو سمـ أوس سمـ قم٤مئذ سمـ قمدي سمـ يمٕم٥م سمـ قمٛمرو سمـ أدي سمـ ؾمٕمد سمـ قمكم سمـ أؾمد سمـ ؾم٤مردة سملـ يزيلد سملـ ضمِملؿ سملـ
اخلزرج ،أسمق قمبد اًمرمحـ إٟمّم٤مري اخلزرضمل صمؿ اجلِمٛمل .أطمد اًمسبٕملم اًمذيـ ؿمٝمدوا اًمٕم٘مب٦م ُمـ إٟمّمل٤مر وآظملك رؾملقل اهلل صلغم اهلل قمٚمٞملف
وؾمٚمؿ سمٞمٜمف وسملم قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد .شمقذم ذم ـم٤مقمقن َقم ََٛم َقاس ؾمٜم٦م صماما قمنمة .اٟمٔمر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص – 651 :شمرمجل٦م  ،)2271وأؾملد اًمٖم٤مسمل٦م
( – 187 /5شمرمج٦م .)4961
( ) 327طمسـ :أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اعمقاوع اًمتل ال قمـ اًمبقل ومٞمٝم٤م ( ،)26ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :طمسـ.
( )328طمسـ :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)2715ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح اجل٤مُمع ( :)113طمسـ.
( ) 329وٕمٞمػ ضمدا :أظمرضمف اًمٓمؼماا ذم اعمٕمجؿ إوؾمط ( )2392سمٜمحقه ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم وٕمٞمػ اجل٤مُمع ( :)6117وٕمٞمػ ضمدا.
( )331ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
وهذا أدب ُمـ آداب ىمْم٤م احل٤مضم٦م ،وأٟمف ٓ َيقز اًمتخكم ذم ـمريؼ اًمٜم٤مس ،واًمٓمريؼ ومٕمٞمؾ ،سمٛمٕمٜمك ُمٓمروق :أي
شمٓمرىمف إىمدام ،وشمٓم١مه إىمدام ،ومٞمٗمٝمؿ ُمٜمف أن اًمٓمريؼ اعمٝمجقر اًمذي ٓ ُيٓمرق ،أو شمرك ٓ ،سم٠مس سمذًمؽ ،إٟمام اًمٓمريؼ
اعمٓمروق اًمذي شمٓمرىمف إىمدام ،أو ـمرق اًمسٞم٤مرات ،أو اًمدواب وٟمحق ذًمؽ :وم٢مٟمف ٓ َيقز اًمتخكم ومٞمف.
(أو فمٚمٝمؿ) ،يمذًمؽ اعمٙم٤من اًمذي يستٔمٚمقن سمف ًمٚمجٚمقس حت٧م ؿمجرة ،حت٧م ضمدار ،ومٝمذا يمٚمف ُمـ اإليذا اعمحرم،
وىمد ورد ذم طمدي٨م طمذيٗم٦م سمـ َأ ِؾم ٍ
أيْم٤م ذم طملدي٨م آظملر ،رواه اًمٓملؼماا ذم اًمٙمبلػم
ٞمد قمٜمد اًمٓمؼماا ،وُمٕمٜم٤مه ً
( )331

( )332

ِ
خٞمٛمتَف ِذم َـم ِر ِيؼ اعمُْس ِ
لمَ :وم َ٘ملدْْ
لٚم ِٛم َ
وًمٗمظ آظمر ذم اًمٓمؼماا ذم إوؾمط أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ىم٤ملَُ « :م ْـ َؾم هؾ َؾم َ ُ
ْ
َو َضم َب ْ٧م َقم َٚم ْٞم ِف ًَم ْٕمٜمَتُ ُٝم ْؿش  ،وهق طمدي٨م ضمٞمد ،طمدي٨م طمذيٗم٦م سمـ أؾمٞمد طمدي٨م ٓ سم٠مس سمف ،وًمف ؿم٤مهد آظمر ،وفمل٤مهر
( )333

اخلؼم أٟمف ُمـ اًمٙمب٤مئر« ،ىمد وضمب٧م قمٚمٞمف ًمٕمٜمتٝمؿشٕ :ن اًمٚمٕمـ ٓ يٙمقن إٓ ذم أُمر ُمـ اًمٙمب٤مئر ،واًمٚمٕمـ إذا يم٤من سمحلؼ،
يٕمٜمل وضمب٧م قمٚمٞمف ًمٕمٜمتٝمؿ ُمـ ضمٝم٦م اؾمتح٘م٤مىمف ًمذًمؽٟٕ :مف آذاهؿ.
ىمقًمف« :اشم٘مقا اًمٚمٕم٤مٟملمش ،ىمٞمؾ :إن اعمراد سم٤مًمٚمٕم٤مٟملم ،أاام إُمران اًمٚمذان َيٚمب٤من اًمٚمٕمـ ،وأن اًمٜم٤مس ُمـ قم٤مدهتؿ أٟمف
إذا آذاهؿ إٟمس٤من ذم ـمرىمٝمؿ ،أو ذم جم٤مًمسٝمؿ :وم٢ماؿ يسبقٟمف ويٚمٕمٜمقٟمف ،يٕمٜمل :اشم٘مقا إُملريـ اجلل٤مًمبلم ًمٚمٕملـ اًمٜمل٤مس
هم٤مًم ًب٤م ،ؾمقا يم٤من ًمٕمٜمٝمؿ سمحؼ أو سمٖمػم ذًمؽ ،ومٝمام أُمران َيٚمب٤من اًمٚمٕمـ ُمـ ضمٝم٦م أ ّٟمّف َأ ِذ ّي٦م ،وم٢من يم٤من سمحؼ :ومٝمق آصمؿ ،وإن
٥م ذم وىمققمٝمؿ ذم اإلصمؿ ،وٓ ؿمؽ أٟمف إيذا قمغم يمؾ طم٤مل.
يم٤من ُمةالً سمٖمػم ّ
طمؼ ُمٜمٝمؿ ،وسم٤مًمٖمقا ذم اًمٚمٕمـ ،وم٘مد َشم ََس هب َ
واًمذي يتبلم زم -واهلل أقمٚمؿ -أن اعمراد سم٤مًمٚمٕم٤مٟملم أاام إُمران اًمٚمذان يستحؼ ص٤مطمبٝمام اًمٚمٕمـ ،أو أٟملف وىملع ذم
أُملرا
أُمر ُمٚمٕمقن ص٤مطمبف ،أو أن ص٤مطمبف ُمستحؼ ًمٚمٕمـ :أي إُمران اًمٚمذان يٙمقن إصمٛمٝمام إصمؿ َُمـ ُيٚمٕملـٓ :رشمٙم٤مسملف ً
قمٔمٞمام وهق إيذا اًمٜم٤مس ،وآقمتدا قمٚمٞمٝمؿ ذم ـمرىم٤مهتؿ وذم جم٤مًمسٝمؿ ،ويٗمنه طمدي٨م طمذيٗم٦م سمـ أؾمٞمدُ« :مـ ؾملؾ
ً
أُملرا
ؾمخٞمٛمتف ذم ـمريؼ ُمـ ـمرق اعمسٚمٛملم :وم٘مد وضمب٧م قمٚمٞمف ًمٕمٜمتٝمؿش ،وضم٤م ًمٗمظ آظمر ي١ميد هذا ،وأٟمف ىمد ارشمٙم٥م ً
أيْم٤م ىمقًمف« :اشم٘مقاشّ ٕ :ن "اشم٘مقا" أُمر سم٤مًمت٘مقى ،وآشم٘م٤م ٓ يٙمقن إٓ ذم أُمر حمرم ذ ًقم٤م ،إُم٤م أٟملف
قمٔمٞمام ،وىمد ي١ميده ً
ً
يمبػمة أو حمرم دون اًمٙمبػمة ،وًمذا ىم٤مل« :اشم٘مقا اًمٚمٕم٤مٟملمش.

( ) 331طمذيٗم٦م سمـ أؾمٞمد سمـ ظم٤مًمد سمـ إهمقس اسمـ اًمقىمٞمٕم٦م سمـ طمرام سمـ همٗم٤مر سمـ ُمٚمٞمؾ اًمٖمٗم٤مري ،أسمق َ ِ
هَي٦م اًمٖمٗم٤مري .يم٤من مملـ سمل٤ميع حتل٧م اًمِملجرة
سمٞمٕم٦م اًمروقان .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص – 818 :شمرمج٦م  ،)2986وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( – 713 /1شمرمج٦م .)1118
( )332طمسـ :أظمرضمف اًمٓمؼماا ذم اعمٕمجؿ اًمٙمبػم (ُ ) 3151مـ طمدي٨م طمذيٗم٦م سمـ أؾمٞمد ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم اًمسٚمس٦م اًمّمحٞمح٦م ( :)2294طمسـ.
( )333وٕمٞمػ :أظمرضمف اًمٓمؼماا ذم اعمٕمجؿ إوؾمط (ُ ) 5426مـ طمدي٨م أيب هريرة ،سمٜمحقه ،وٕمٗمف احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمتٚمخٞمص (.)318 /1

أصول األحكام
أيْم٤م أشمك سم٠مُمر سم٘مقًمف« :اًمٚمٕم٤مٟملمش أاام أُمران خمّمقص٤من سمحّملقل اًمٚمٕملـ ،وْللذا اؾمتٗمنلوا ،ىمل٤مًمقا :وُمل٤م
صمؿ ً
اًمالقمٜم٤من ي٤م رؾمقل اهلل؟ ومٝمق أظمؼمهؿ سم٠مٟمف اًمذي يتخغم ذم ـمريؼ اًمٜم٤مس أو ذم فمٚمٝمؿ.
وذم اًمٚمٗمظ أظمر اًمذي ذيمره ،وزاد أسمق داود قمـ ُمٕم٤مذ« :واعمقاردش ،هذه اًمٚمٗمٔم٦م وإن يم٤مٟم٧م مل شمةب٧م ُمـ روايل٦م
أيب ؾمٕمٞمد احلٛمػمي  ،وهق جمٝمقل احل٤ملً ،مٙمـ ُمٕمٜم٤مه٤م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ،يٕمٜمل ىمقًمف« :واعمقاردشُ ،ملقارد اعمٞمل٤مه ،ؾملٜمده٤م
( )334

وٕمٞمػ قمـ ُمٕم٤مذ ،قمٜمد أيب داودً ،مٙمـ اًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م أسمٚمغ .وم٢مذا ُال قمـ اًمتخكم ذم اًمٓمريؼ ،أو ذم اعمٙم٤من اًمذي َُيٚملس
ومٞمف ،اًمذي هق ُمقوع اجلٚمقس ،ورسمام إذا طمّمٚم٧م إذي٦م ،وم٢مٟمف يٙمقن ذم أسمدااؿ أو ُمالسمسٝمؿ ،وىملد َيٕمروملقن ذًملؽ
ويتبٞمٜمقٟمف ،ؾمقا يم٤من ذم اعمج٤مًمس أو اًمٓمرىم٤مت ،وم٢مذا يم٤من هذا حمر ًُم٤م :وم٤مًملذي ذم اعملقارد أسمٚمل ُغ ذم اًمتحلريؿٟٕ :ملف ذم
ذ ِهبؿ ،ذم ـمٕم٤مُمٝمؿ ،وذاهبؿ ،وهذا أسمٚمغ ،صمؿ ىمد يٙمقن ُيٜمََج ُسف وٓ شمٔمٝمر اًمٜمج٤مؾم٦م وٓ شمتبلم ،وىمد ي٠ميت ُمـ ينمب
ُْ
ُمٜمف وٓ يدري أٟمف ٟمجس ،ىمد يتٜمجس ومٞمتٚمٓمخ سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م وينمب ُمـ اًمٜمجس ،و َيٓمبخ ُمٜمف ،ويسلتخدُمف ،وهلذا ٓ
ؿمؽ أسمٚمغ ذم ر دظمؾ ذم ضمقومف مم٤م يٙمقن أص٤مسمتف اًمٜمج٤مؾم٦م ذم ظم٤مرج سمدٟمف ،ذم سمدٟمف أو ذم ُمالسمسف ،وهذا أسمٚملغ ومٝملق
ُمـ سم٤مب إومم ذم اًمٜمٝمل.
يمذًمؽ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس« :أو ٟم٘مع ُم٤م ش ،اسمـ قمب٤مس ،أو قمبد اهلل سمـ قمبل٤مس -ريض اهلل قملٜمٝمام ،-وىملد شم٘ملدم
يمةػما ،وًمف رواي٤مت يمةػمة ،ىمد شمقذم ؾمٜم٦م صمامن وؾمتلم -ريض اهلل قمٜمف ،-هق طمؼم اًم٘مرآن ،واًمبحر ،ويم٤من ُيسٛمك طمٙمٞمؿ
ً
اعمٕمْمالت -ريض اهلل قمٜمف ،-وأظمقه ُقمبَٞمْدُُ اهلل سمـ قمب٤مس  ،يسٛمك شمٞم٤مر اًمٗمرات ،ويم٤مٟم٤م -ريض اهلل قمٜمٝمام -ذم سمٞم٧م
ِ
ومٚمٞم٠مت إمم سمٞم٧م اًمٕمب٤مس ،يقؾمٕمٝمؿ قمبد اهلل سمـ قمبل٤مس
اًمٕمب٤مس ،ويم٤من أيت إذا أشمك ي٘مقلُ :مـ أراد اًمدٟمٞم٤م وأظمرة:
( )335

وحلام -ريض اهلل قمٜمف ،-يٕمٓمٞمٝمؿ اعم٤مل ويٓمٕمٛمٝمؿ ،ويٜمحر ْلؿ -ريض اهلل قمٜمف ،-ومٙمل٤من
قمٚمام ،ويقؾمٕمٝمؿ قمبٞمد
ؿمحام ً
ً
ً
أيت ُمـ أراد هذا وهذا ،ومٚمٞم٠مت إمم سمٞم٧م اًمٕمب٤مس.
وضم َقادا -ريض اهلل قمٜمف ،-طمتك إٟمف رسملام أٟمٗملؼ اعمل٤مل
ويم٤من قمبٞمد اهلل أظمقه
أصٖمر ُمٜمف ،صح٤مسمٞم٤م صٖمػما ،ويمريام َ
َ
ومٛم هر سمخب٤م سمٞمل٧م ،ومٚملام رآه صل٤مطم٥م اًمبٞمل٧م ه٤مسملف
ؾم٤مئرا ذم اًمؼمي٦م ُمٕمف همالم ًمفَ ،
اًمٕمٔمٞمؿ ذم ىمٕمدة واطمدة ،ويم٤من ُمرة ً

( ) 334أسمق ؾمٕمٞمد احلٛمػمي طمديةف ذم اعمٍميلم روى قمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( – 354 /33شمرمج٦م .)7395
( )335قمبٞمد اهلل سمـ قمب٤مس سمـ قمبد اعم ٓمٚم٥م اًم٘مرر اْل٤مؿمٛمل ،أسمق حمٛمد اعمدا ،وهق ؿم٘مٞمؼ قمبد اهلل سمـ قمب٤مس وىمةؿ سمـ قمب٤مس وُمٕمبد سمـ قمب٤مس .أُمٝملؿ
أم اًمٗمْمؾ سمٜم٧م احل٤مرث اْلالًمٞم٦م .رأى اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ .-شمقذم ؾمٜم٦م صمامن وسمسلم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص – 461 :شمرمجل٦م ،)1619
وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( – 519 /3شمرمج٦م .)3471

أصول األحكام
وأيمؼمهٟٕ :مف يم٤من ـمِ َقآً -ريض اهلل قمٜمف ،-ويم٤من ُمٝمٞم ًب٤م ،ويمذًمؽ يم٤من أسمقه اًمٕمب٤مس  ،ويم٤من طمٞمٜمام ٟمزل ورآه وه٤مسمف،
أشمك إمم اُمرأشمف ،ىم٤مل :وَيؽ! ُم٤م قمٜمدك؟ ويم٤من ُُم ْ٘م ِٗم ًرا ًمٞمس قمٜمده ر  ،ىم٤مًم٧مً :مٞمس قمٜمدي إٓ هذه اًمِملقَي٦م ،يٕمٜملل
( )336

ىمتٚمل٧م
يريد أن يٙمرُمف ،وٓ يٕمرف ُمـ هذاً ،مٙمٜمف ه٤مسمفً ،مٞمس قمٜمدي إٓ هذه اًمِمقَي٦م ،وإن ذسمحتٝم٤م هلذه اًمِملقَي٦م:
َ
َ
اسمٜمتؽ :وم٢ما٤م ـمٕم٤مُمٝم٤م ،يٕمٜمل َيٚمبقن ٓسمٜمتٝمؿ ُمٜمٝم٤م ،وًمٞمس قمٜمدهؿ همػم هذه اًمِمقَي٦م ،ىم٤مل :واهلل ٓ يٙملقن إٓ ذًملؽ،
يٕمٜمل ٓ سمد ُمٜمف ،ويم٤من قمبٞمد اهلل سمـ قمب٤مس يسٛمع حم٤مورشمف وزوضمتف ،ومجٕمؾ ي٠مظمذ اًمِمٗمرة وضمٕمؾ يذسمح اًمِم٤مة ،وي٘مقل:
ِ
٥م َقم َٚمٞمله ْف
ي٤م ضم٤مريت! ٓ ُشمُقىمٔمل اًم ُبٜمَ هٞمل ْف *** إ ْن ُشمُقىمٔمٞمٝم٤مَ :شمٜمَتََح ْ
وشمٜمز ِع ه
اًمِمٗمر َة ُمـ يد هيل ْف
ومجٕمؾ يذسمح وي٘مقل هٙمذا ،صمؿ ىمدُمٝم٤م سملم يديف ،ومٚمام ومرغ وأيمؾ :ىم٤مل خل٤مدُمف ،عمـ ُمٕمف :يمؿ ُمٕمؽ ُمـ اعم٤م ؟ ي٘مقل
هذا ُقمُبٞمدُُ اهلل ،ىم٤ملُ :مٕمل سمس ُمئ٦م ديٜم٤مر ،ىم٤مل :ظمذ ُمٜمٝم٤م ُم٤م يٙمٗمٞمٜم٤م ًمٓمري٘مٜم٤م سمس٦م دٟم٤مٟمػم ،وأقمط هذا ص٤مطم٥م اًمبٞم٧م
سم٘مٞم٦م اًمدٟم٤مٟمػم ،ىم٤مل :ذسمح ًمؽ ؿم٤مة ٓ شمس٤موي سم س٦م دراهؿ ،واًمدرهؿ ر يسػم ،أىمؾ ُمـ اًمري٤مل ،سمؾ أىملؾ ُملـ رسملع
ري٤مل ،ذسمح ًمؽ ؿم٤مة ٓ شمس٤موي سمس٦م دراهؿ شمٕمٓمٞمف سمس ُمئ٦م ديٜم٤مر؟! ىم٤مل :وَيؽ! إٟمف واهلل أيمرم ُمٜم٤م ،إٟمف ضم٤مد سمٙملؾ
ُم٤مًمف ،وأٟم٧م دمقد سمبٕمض ُم٤م قمٜمدك ،صمؿ أقمٓم٤مه إي٤مه واٟمٍمف -رمحف اهلل.
سمٞم٧م قمٚمؿ ويمرم وضمقد -ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،-ويمذا قمبد اهلل سملـ ضمٕمٗملر ،وىمبٚملف ضمٕمٗملر سملـ أيب
ومٙم٤من هذا اًمبٞم٧م َ
ـم٤مًم٥م ،يمٚمف سمٞم٧م يمرم وقمٚمؿ وومْمؾ -ريض اهلل قمٜمٝمؿ ورمحٝمؿ اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
َ
أطم٤مدي٨م يمةػمة ،وهذا اخلؼم اًمذي رواه اعمّمٜمػ -
ومٕمبد اهلل سمـ قمب٤مس ذم ُمٜم٤مىمبف وومْم٤مئٚمف اًمٌم اًمٙمةػم ،وروى
رمحف اهلل« :أو ٟم٘مع ُم٤م شُ ،مةٚمام شم٘مدم ذم طمدي٨م ُمٕم٤مذ ،وإن يم٤من وٕمٞم ًٗم٤م يمام ٟمبف اعمّمٜمػ -رمحف اهللً ،-مٙمٜمف حمؾ اشمٗم٤مق،

أؾمـ ُملـ
( ) 336قمب٤مس سمـ قمبد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ سمـ قمبد ُمٜم٤مف اًم٘مرر اْل٤مؿمٛمل ،أسمق اًمٗمْمؾ اعمٙمل ،قمؿ رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-ويم٤من ه
رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سمسٜمتلم أو صمالث .وأُمف أم ضار ٟمتٞمٚم٦م سمٜم٧م ضمٜم٤مب ُمـ اًمٜمٛمر سمـ ىم٤مؾمط .ؿمٝمد سمدرا ُمع اعمنميملم ،ويمل٤من ظملرج
ِ
ه يقُمئذ ،صمؿ أؾمٚمؿ سمٕمد ذًمؽُ .م٤مت ؾمٜم٦م صمالث وصمالصملم .اٟمٔمر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص – 556 :شمرمجل٦م  ،)1891وأؾملد اًمٖم٤مسمل٦م (/3
إًمٞمٝم٤م ُُمٙمْْ َر ًه٤م ،و ُأ َ
 – 163شمرمج٦م .)2799

أصول األحكام
ورواه أمحد ُمـ ـمريؼ اسمـ ْلٞمٕم٦م

( )338 ()337

 ،واسمـ ْلٞمٕم٦م ،قمبد اهلل سمـ ْلٞمٕم٦م سمـ قم٘مب٦م احلرضُمل وهق وٕمٞمػ -رمحف اهلل،-

إٓ ُم٤م رواه قمٜمف اًمٕمب٤مدًم٦م -رمح٦م اهلل قمٚمٞمف ،-واظمتٚمط قم٤مم ُمئ٦م وؾمبٕملم ،وشمرك أهؾ اًمٕمٚمؿ روايتََف ،إٓ ُم٤م رواه قمٜمف قمبد
اهلل سمـ وه٥م  ،وقمبد اهلل سمـ اعمب٤مرك  ،وسمٕمْمٝمؿ َيزيد ُمٕمٝمؿ ىمتٞمب٦م سمـ ؾمٕمٞمد
( )339

( )341

( )341

وآظمريـ .وهذا ُمةٚمام شم٘مدم حملؾ

إمج٤مع ،يٕمٜمل ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمٛمقمُ ،مـ قمٛمقم اًمٜمّمقص ذم هذا اًمب٤مب.
رواي٦م اًمٓمؼماا اًمتل ذيمره٤م اعمّمٜمػ ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ،هق قمبد اهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب -ريض اهلل قمٜملف،-
يمةػما ،ويم٤من ُمٜمٍم ًوم٤م قمـ اًمدٟمٞم٤م -ريض اهلل قمٜمف ،-وىمٞمؾ :إٟمف مل يْمع ًمبٜمل٦م قملغم ًمبٜمل٦م ،شملقذم ؾملٜم٦م صملالث
روى ً
قمٚمام ً
وؾمبٕملم ،ذم آظمره٤م ،أو ذم أول اًمتل سمٕمده٤م.

( ) 337قمبد اهلل سمـ ْلٞمٕم٦م سمـ قم٘مب٦م سمـ ومرقم٤من سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ صمقسم٤من احلرضُمل ،أسمق قمبد اًمرمحـ اعمٍمي اًمٗم٘مٞمف ىم٤ميض ُمٍم .ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ذم صلب٤مه ،وًم٘ملل
اًمٙمب٤مر سمٛمٍم ،واحلرُملم .وًمد ؾمٜم٦م سمس -أو ؾم٧م -وشمسٕملم ،وشمقذم ؾملٜم٦م أرسملع وؾملبٕملم وُمئل٦م .اٟمٔملر :هتلذي٥م اًمٙملامل ( – 487 /15شمرمجل٦م
 ،)3513وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( – 11 /8شمرمج٦م .)4
( )338ؾمبؼ خترَيف.
( ) 339قمبد اهلل سمـ وه٥م سمـ ُمسٚمؿ اًم٘مرر اًمٗمٝمري ،أسمق حمٛمد اعمٍمي اًمٗم٘مٞمفُ ،مقمم يزيد سمـ زُم٤مٟم٦م ُمقمم يزيد سمـ أٟمٞمس أيب قمبد اًمرمحـ اًمٗمٝمري .وًملد
ؾمٜم٦م سمس وقمنميـ وُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م ؾمبع وشمسٕملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( – 277 /16شمرمج٦م .)3645
( ) 341قمبد اهلل سمـ اعمب٤مرك سمـ واوح احلٜمٔمكم اًمتٛمٞمٛمل ُمقٓهؿ ،أسمق قمبد اًمرمحـ اعمروزي .أطمد إئٛم٦م إقمالم وطمٗمل٤مظ اإلؾملالم ،أُملػم اعمل١مُمٜملم ذم
احلدي٨مً .مف شمقاًمٞمػُ :مٜمٝم٤م "اًمزهد"  .وًمد ؾمٜم٦م صمامن قمنمة وُمئ٦م ،وشملقذم ؾملٜم٦م إطملدى وصمامٟمللم وُمئل٦م .اٟمٔملر :هتلذي٥م اًمٙملامل ( – 5 /16شمرمجل٦م
 ،)3521وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( – 378 /8شمرمج٦م .)112
( ) 341ىمتٞمب٦م سمـ ؾمٕمٞمد سمـ مجٞمؾ سمـ ـمريػ اًمة٘مٗملُ ،مقٓهؿ ،أسمق رضم٤م اًمبٚمخل اًمبٖمالاُ ،مـ أهؾ ىمري٦م سمٖمالنُ ،مـ ُمقازم احلج٤مج سمـ يقؾمػ إُملػم.
اعمحدث اإلُم٤مم اًمة٘م٦م اجلقال ،راوي٦م اإلؾمالم .ىم٤مل إصٛمٕمل :ىمتٞمب٦م ُمِمتؼ ُمـ اًم٘مت٥م ،وهلق ا ْعمِ َٕملكُ ،ي٘مل٤مل :ـمٕمٜمتلف وم٤مٟملدًم٘م٧م أىمتل٤مب سمٓمٜملف :أي:
َظم َرضم٧م .وًمد ؾمٜم٦م شمسع وأرسمٕملم وُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م أرسمٕملم وُمئتلم ،وهق اسمـ شمسٕملم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :هتلذي٥م اًمٙملامل ( – 523 /23شمرمجل٦م ،)4852
وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( – 13 /11شمرمج٦م .)8

أصول األحكام
ىمقًمف« :اك قمـ اًمتخكم حت٧م إؿمج٤مر اعمةٛمرة ،ووٗم٦م اًمٜمٝمل اجل٤مريش ،وهذه اًمرواي٦م وٕمٞمٗم٦مُ ،مـ ـمريؼ رضمؾ
ي٘م٤مل ًمف :اًمٗمرات سمـ اًمس٤مئ٥م  ،وهق ُمؽموك ،وًمٙمـ ُمةٚمام شم٘مدم ٓ َيقز ،وإن يم٤من حت٧م إؿمج٤مر اعمةٛمرة :إلظمراج
( )342

اًمِمجر اًمذي ٓ صمٛمر حتتف ،يٙمقن ذم اًمّمحرا  ،أو يٙمقن ذم ُمٙم٤من ٓ يستٔمؾ سمف.
واًمرواي٦م وإن يم٤مٟم٧م وٕمٞمٗم٦مً ،مٙمـ َيقز اًمتخكم ذم اعمٙم٤من اًمذي ًمٞمس ُمقوع ضمٚمقس ،وْللذا صمبل٧م ذم صلحٞمح
ُمسٚمؿ ُمـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ ضمٕمٗمر أٟمف «يم٤من أطم٥م ُم٤م اؾمتؽم سمف اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -هلدف أو طمل٤مئش
ِ
لرا ،أو ذم
ٟمخؾش  ،هدف ،أو طم٤مئش ٟمخؾ ،وطم٤مئش اًمٜمخؾ :أي مج٤مقم٦م اًمٜمخؾ ،هذا اعمراد سم٤مًمٜمخؾ اًمذي ًمٞمس ُُمةْٛم ً
( )343

ُمٙم٤من ًمٞمس ُمقوع ضمٚمقس ،أو ًمٞمس ُمقوع اٟمتٗم٤مع أطمد ،مج ًٕم٤م سملم اًمٜمّمقص ذم هذا اًمب٤مب.
َل٤مئ َطَ ،ومل َ٠مُمر ِا َأ ْن آشمِٞملف سمِةَالَ َصم ِ
قد -ر ِيض اهللُ َقمٜمْفَ -ىم َ٤ملَ :أ َشمَك اًمٜمههبِل -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم هٚمؿ -ا ًْم َٖم ِ
(و َقم ِـ اسم ِـ ُمسٕم ٍ
ل٦م
َ ُ
ُّ َ
ُ
ْ َ ْ ُ
َ
ََ
ْ َ َ َ
َ َ
٤مرَ ،ومقضمدْْ ُت طمجري ِـ ،و َمل َأ ِضمدْْ َصم٤مًمِةً٤مَ ،وم َ٠م َشمٞمتُف سمِرو َصم ٍ
اًمر ْو َصمل َ٦مَ ،و َىم َ
ل٤ملَ « :ه َ
ل٦مَ ،وم َ٠م َظم َ
لسشَ ،ر َوا ُه
لذا ِر ْضم ٌ
ْ ُ َ ْ
َأ ْطم َج ٍ َ َ
مه٤م َو َأ ًْم َ٘ملك ه
لذ ُ َ
َ ََْ َ ْ
ا ًْم ُب َخ ِ
٤مر ُّي ).
( )344

طمدي٨م قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد ،هق قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد سمـ هم٤مومؾ اْلذزم -ريض اهلل قمٜمف ،-صح٤ميب ضمٚمٞمؾ ُمِملٝمقر
ُمٜم٤مىم٥م يمةػم ٌةٌ.
ُمـ وم٘مٝم٤م اًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قمٜمف ،-شمقذم قم٤مم اصمٜمتلم وصمالصملم ًمٚمٝمجرة ،وًمف
ُ
ىم٤مل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ومٞمام رواه أمحد واسمـ ُم٤مضمف ُمـ ـمريؼ قم٤مصؿ قمـ زر قمـ قمبد اهلل-ريض اهلل
٥م َأ ْن َي ْ٘م َر َأ ا ًْم ُ٘م ْرآ َن َهم ًَّْم٤م َيم ََام ُأ ْٟم ِْز َلَ :وم ْٚمٞمَ ْ٘م َر ْأ ِىم َرا َ َة ا ْسم ِـ ُأم َقمبْ ٍدش ،ورواه
قمٜمف ،-أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ىم٤ملَُ « :م ْـ َأ َطم ه
( )345

أمحد

( )347

( )346

أيْم٤م ُمـ هذا اًمٓمريؼُ ،مـ ـمريؼ قم٤مصؿ قمـ زر قمـ قمبد اهلل ،أٟمف -ريض اهلل قمٜمف -يم٤من ُمع اًمٜمبل -صغم اهلل
ً

) (342ومرات سمـ اًمس٤مئ٥م ،أسمق ؾمٚمٞمامن .وىمٞمؾ :أسمق اعمٕمغم اجلزرى .طمدث قمـ ُمٞمٛمقن اسمـ ُمٝمران .وقمٜمف طمسلم سمـ حمٛمد اعملروزى ،وؿملب٤مسم٦م ،ومج٤مقمل٦م.
ىم٤مل اًمبخ٤مريُ :مٜمٙمر احلدي٨م .وىم٤مل اسمـ ُمٕملمً :مٞمس سمٌم  .وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل وهمػمهُ :مؽموك .اٟمٔمر :اًمْمٕمٗم٤م ًمٚمٕم٘مٞمكم ( 458 /3شمرمجل٦م )1514
وُمٞمزان آقمتدال ( 341 /3شمرمج٦م .)6689
( ) 343أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب ُم٤م يستؽم سمف ًم٘مْم٤م احل٤مضم٦م (.)342
( 344أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ،:سم٤مب آؾمتٜمج٤م سم٤محلج٤مرة ( )156وومٞمف سمدل «رضمسش «ريمسش.
( )345أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد (ُ )4341 ،4255 ،35مـ ـمريؼ قم٤مصؿ سمف.
( ) 346صحٞمح :أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ذم اعم٘مدُم٦م ،سم٤مب ومْمؾ قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد ريض اهلل قمٜمف (ُ ،)138مـ ـمريؼ قم٤مصؿ سملف ،ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم صلحٞمح
اسمـ ُم٤مضمف :صحٞمح.
( )347صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد (ُ )3991مـ ـمريؼ قم٤مصؿ سمف ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم اًمسٚمسٚم٦م اًمّمحٞمح٦م ( :)2751صحٞمح.

أصول األحكام
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم ؾمٗمر ُمع أصح٤مسمف ومّمٕمد ؿمجرة ،ويم٤من ذم ؾم٤مىمف محقؿم٦م -أي :دىم٦م ،-وهذا ضم٤م ذم وصػ اًمٜمبل -
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم.
ضم٤مًمس٤م ،ووىمػ اسمـ ُمسٕمقد سمج٤مٟمٞمف وم٢مٟمف يٙمقن سم٘مدرهً ،مٙمٜمف أصم٘مؾ
ىمّمػما ،ىمٞمؾ :إٟمف إذا يم٤من اًمرضمؾ اًمٓمقيؾ
ويم٤من
ً
ً
ُمـ اجلب٤مل -ريض اهلل قمٜمف ،-وْلذا ىم٤مل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-يٕمٜمل أؿم٤مر إمم قمٚمٛملف وومْملٚمف ،عمل٤م رأوا ؾمل٤مىمٞمف
ومْمحٙمقا ُمـ دىمتٝم٤م ،ىم٤مل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمَْ « :لام ِذم اعمِْ َٞمز ِ
ان َأ ْصم َ٘م ُؾ ُِم ْـ ُأ ُطم ٍدش ُ ،مـ ضمبؾ أطمد ،وهذا احلدي٨م
َُ
( )348

ومٞمف دًٓم٦م قمغم أن اسمـ ُمسٕمقد -ريض اهلل قمٜمف -يم٤من خيدم اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-ويم٤من ُمقاًم ًٞم٤م ًمف ذم أطمقاًمف
ذم طم٤مًم٦م ىمْم٤م طم٤مضمتف -ريض اهلل قمٜمف.
طمتك إ ّن اًمذي يراه ،وأهؾ سمٞمتف ٓ ئمٜمف إٓ أٟمف ُمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمُ -مـ يمةلرة دظمقًملف
قمٚمٞمف ،يمام صمب٧م ذًمؽ ذم صحٞمح اًمبخ٤مري .وومٞمف أٟمف ىم٤مل« :ىمد أُمرا أن آشمٞمف سمةالصم٦م أطمج٤مر عم٤م أراد ىمْم٤م طم٤مضمتفش ،ومٞمف
دًٓم٦م قمغم أٟمف ٓ سم٠مس ُمـ اؾمتخدام إطمج٤مر ،وإزاًم٦م إذى هب٤م.
ىم٤مل( :ومقضمدت طمجريـ) ،ومل َيد صم٤مًمةً٤م -ريض اهلل قمٜمفٟٕ :-مف أراد أن ي٠ميت سمٛمةؾ ُم٤م أُملر سملف -قمٚمٞملف اًمّملالة
واًمسالم ،-ومقضمد روصم٦م وم٠مشمك هب٤م ،وم٘م٤مل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم« :هذه رضمسش.
وقمٜمد أمحد سم٢مؾمٜم٤مد ٓ سم٠مس سمف« :ا ْئْتِٜمِل ِسم َة٤مًمِ ٍ
أيْمل٤م ،أٟملف ُيلزال إذى سم٤مٕطمجل٤مر
٨مش  ،ومٞمف ومقائد يمام شم٘ملدم أٟملف ً
وأيْم٤م ومٞمف أٟمف ٓ سمد أن يٙمقن سمةالصم٦م أطمج٤مرً :م٘مقًمف« :ا ْئْتِٜمِل سمِةَالَ َصم ِ٦م َأ ْطم َج ٍ
٤مرش ،وًم٘مقًمف ذم رواي٦م أمحد« :ائتٜمل
وٟمحقه٤مً ،
( )349

أيْم٤م.
سمة٤مًم٨مش .وومٞمف أٟمف ٓ ُيستٜمجك سم٤مًمروث ،وهذا ؾمٞم٠ميت اإلؿم٤مرة إًمٞمف ً
أي رضمس؟ وهق اًملٜمجس ،ذم ًمٗملظ قمٜملد اسملـ ظمزيٛمل٦م أال٤م روصمل٦م
ىمقًمف« :هذه رضمسش ،اظمتٚمػ ذم اًمرضمسّ ،
مح٤مر  ،ذم صمبقهت٤م ٟمٔمر ،واًمذي ئمٝمر -واهلل أقمٚمؿ -أ ّن اًمرضمس ،أن اعمراد سمف أي اًمرضمٞمع ،وأن هذا رضمس ،أي رضمع
( )351

ُمـ طم٤مل إمم طم٤ملٕ :ن اًمروث رضمع ُمـ طم٤مل إمم طم٤مل ،سمدًٓ ُمـ أن يم٤من ـمٕم٤مُم٤م صل٤مر رو ًصمل٤م ،وْللذا اًمٜمبلل -قمٚمٞملف
ٍ
ٍ
َ
ُم٠ميمقل.
همػم
اًمسالم -ىم٤مل قمٜمٝم٤م« :هذه رضمسش ،وهذا يِمٛمؾ يمؾ روصم٦م ،ؾمقا يم٤من
روث ُم٠ميمقل أو َ

( )348اعمّمدر اًمس٤مسمؼ.
( )349أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( )3966سمٜمحقه.
( )351أظمرضمف اسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف (.)71

أصول األحكام
وم٤مًمتٕمٚمٞمؾ أٟمف رضمس ،أي َر ْضمع ،ي٘م٤مل :هذا ُأ ْر ِيم َس ذم هذا :يم٘مقًمف -شمٕم٤مممُ ﴿ :أ ْر ِيم ُسقا ومِٞم َٝم٤م﴾  ،يٕمٜمل يمٚمام أرادوا
( )351

اخلروج ُمـ اًمٗمتٜم٦م :رضمٕمقا ومٞمٝم٤م ،واعمراد :أٟمف رضمع إمم طم٤مل أظمرى ،هذا إىمرب.
شم٠مويؾ اًمرضمس سم٤مًمٜمجس أو اًمرضمس ُمقوع ٟمٔمر :وًمق يم٤من اعمراد سم٤مًمرضمس اًمٜمجسً :مٙم٤من سمبٞم٤مٟملف ُملةالً سم٘مقًملف:
"ٟمجس" أووح وأفمٝمر ،واًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمُ -م٤م ىم٤مل :هذاس ٟمجس ،أو رضمس ،سمؾ ىم٤مل :هذه رضمس،
للم
وهذا هق ُمٕمٜم٤مه٤م ذم اًمٚمٖم٦م ،وقمغم هذا َقم هٚم َٚمف سم٠مُمر يقاومؼ إظمب٤مر إظمرى ،وأا٤م روصم٦م ،وأٟمف ىم٤مل« :أشمٞمتف سمروصم٦مش ،وم َب ه َ
أن يمؾ ر رضمع ُمـ طم٤مل إمم طم٤مل ،وم٢مٟمف ٓ ُيستٜمجك سمف ،يمؾ اًمروث ،وْلذا ذم طمدي٨م ضم٤مسمر َا َك قملـ آؾملتٜمج٤م
سم٤مًم َب ْٕم ِر  ،يمؾ ُم٤م شمبٕمره اًمدواب ،وهذا يِمٛمؾ مجٞمع إرواث ،اًمٜمجس٦م واًمٓمٝم٤مرة ،وهذا ؾمٞم٠ميت شمٕمٚمٞمٚمف إن ؿم٤م اهلل.
( )352

ِ ٍ
ِ
ِ
(وعمُِ ْس ِٚم ٍؿ َقم ْـ َؾم ْٚم َام َن َىم َ٤ملَ « :ا َ٤م َٟمَ٤م َر ُؾم ُ
قل اهللِ َ -ص ه
لق ٍلَ ،أ ْو
لغم اهللُ َقم َٚمٞمْلف َو َؾمل هٚم َؿَ -أ ْن َٟم َْسلتَ ْ٘مبِ َؾ ا ًْم٘مبْ َٚمل َ٦م سمِ َٖمَل٤مئط َأ ْو َسم ْ
َ
َٟم َْستَٜمْ ِْج َل سمِ٤م ًْم َٞم ِٛم ِ
لمَ ،أ ْو َٟم َْستَٜمْ ِْج َل سمِ َ٠م َىم هؾ ُِم ْـ َصمالَ َِصم٦م َأ ْطم َج ٍ
٤مرَ ،أ ْو َأ ْن َٟم َْستَٜمْ ِْج َل سمِ َر ِضمٞم ٍع َأ ْو َقم ْٔم ٍؿش ).
( )353

طمدي٨م ؾمٚمامن -ريض اهلل قمٜمف -شم٘مدم اؾمت٘مب٤مل اًم٘مبٚم٦م سم٤مًمٖم٤مئط أو اًمبقل ،شم٘مدم ذم طمدي٨م أيب أيلقب -ريض اهلل
أيْم٤م ،وأن ٟمستٜمجل سم٠مىمؾ ُمـ صمالصم٦م أطمج٤مر هذا ُمةؾ ُم٤م شم٘مدم
قمٜمف ،-وأن ٟمستٜمجل سم٤مًمٞمٛملم ،شم٘مدم ذم طمدي٨م أيب ىمت٤مدة ً
أيْمل٤م قمٜملد أيب داود ،
ذم طمدي٨م اسمـ ُمسٕمقد ،وأٟمف ٓ سمد ُمـ صمالصم٦م أطمج٤مر ،وهذا اعمٕمٜمك صمب٧م ذم طمدي٨م قم٤مئِمل٦م ً
( )354

ل٥م
وطمدي٨م ظمزيٛم٦م سمـ صم٤مسم٧م
 ،وأطم٤مدي٨م أظمرى ذم هذا اًمب٤مب يمةػمة ذم إُمر ،وْلذا ذم هذا اًمٚمٗملظ« :إِ َذا َذ َه َ
َأطم ُيمُؿ إِ َمم ْ ِ
ِ ِ
٥م َُم َٕم ُف سمِةَالَ َصم ِ٦م َأ ْطم َج ٍ
دم ِز ُئ َقمٜمْ ُفش .
٤مرَ :وم٢مِ ها َ٤م ُ ْ
اخلَالَ َ ،أ ِو ا ًْم َٖمَ٤مئطَ :وم ْٚمٞمَ ْذ َه ْ
َ دُُ ْ
( )356 ()355

( )357

) (351اًمٜمس٤م .91 :
( ) 352أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب آؾمتٓم٤مسم٦م (.)263
( ) 353أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب آؾمتٓم٤مسم٦م (.)262
( ) 354طمسـ :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مة ،سم٤مب آؾمتٜمج٤م سم٤مٕطمج٤مر ( ،)41ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :طمسـ.
( ) 355ظمزيٛم٦م سمـ صم٤مسم٧م سمـ اًمٗم٤ميمف سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ ؾم٤مقمدة ،اًمٗم٘مٞمف ،أسمق قمامرة إٟمّم٤مري اخلٓمٛمل اعمدا ،ذو اًمِمٝم٤مدشملم .ىمٞمؾ :إٟمف سمدري .واًمّمقاب :أٟملف
ؿمٝمد أطمدا وُم ٤م سمٕمده٤م .يم٤من ُمـ يمب٤مر ضمٞمش قمكم ،وم٤مؾمتِمٝمد ُمٕمف يقم صٗملم .اٟمٔمر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص – 213 :شمرمجل٦م  ،)639وأؾملد اًمٖم٤مسمل٦م (/2
 – 171شمرمج٦م .)1446
( )356صحٞمح :أظمرضمف امحد ذم اعمسٜمد ( ،)21872 ،21861 ،21856أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مة ،سمل٤مب آؾملتٜمج٤م سم٤مٕطمجل٤مر ( ،)41اسملـ ُم٤مضملف:
يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب آؾمتٜمج٤م سم٤محلج٤مرة واًمٜمٝمل قمـ اًمروث واًمرُم٦م ( ،)315ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( )357ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
وْلذا ىم٤مل« :ا٤مٟم٤م أن ٟمستٜمجل سم٠مىمؾ ُمـ صمالصم٦م أطمج٤مرش ،وم٤مًمقاضم٥م أن يٙمقن سمةالصم٦م أطمج٤مر ،هذا أىمؾ ُم٤م يٙمقن ُمع
اإلٟم٘م٤م  ،إذا طمّمؾ اإلٟم٘م٤م سمةالصم٦م أطمج٤مر :طمّمؾ اعم٘مّمقد ،وٓ َيزئ أىمؾ ُمـ صمالصم٦م أطمجل٤مر ،ومٚملق أٟملف أزال إذى
سمحجريـ :وضم٥م أن يزيد صم٤مًمةً٤م ،وًمق زال سمحجريـ ،سمؾ ٓ سمد ُمـ صمالصم٦م أطمج٤مر ،وًمق أٟمف اؾمتؼمأ اعمقـمـ.
وهذا ًمف ؿم٤مهد ذم سمٕمض اعمقاوعُ :مةؾ اؾمتؼما اعمرأة سمةالصم٦م طمٞمض ،واعمٕمٚمقم أ ّن اًمٕمدة أا٤م إذا طم٤مول٧مُ :قمٚملؿ
اؾمتؼماؤه٤م سمحٞمْم٦م ،واؾمتؼما َر ِمحِٝم٤م ،وُمع ذًمؽ ٓ سمد ُمـ صمالث طمٞمض ،وإن يم٤من آؾمتؼما َيّمؾ سمحٞمْمل٦مً ،مٙملـ
اؿمؽمـم٧م صمالث طمٞمض ،إٟمام يٙمقن آؾمتؼما ذم سمٕمض اعمقاوع ذم همػم اًمٓمالق ،يٙمقن اؾمتؼما ً  ،وْللذا ُيٙمتٗملك ومٞملف
سمحٞمْم٦م واطمدة :يم٤مؾمتؼما إُم٦م.
وْلذا ىم٤مل« :وأن ٟمستٜمجل سم٠مىمؾ ُمـ صمالصم٦م أطمج٤مرش وهذا شمْم٤مومرت واضمتٛمٕم٧م قمٚمٞمف إظمبل٤مر وأٟملف ٓ سملد ُملـ
صمالصم٦م أطمج٤مر.
«وأن ٟمستٜمجل سمرضمٞمع أو قمٔمؿش ،وهذا ُمةؾ ُم٤م شم٘مدم ،اًمرضمٞمع ومٕمٞمؾ ،وأٟمف رضمع ُمـ طم٤مل إمم طم٤مل ،وهذا يِمٛمؾ
يمؾ رضمٞمع ،وأٟمقاع ُم٤م َشمبْ َٕم ُره اًمدواب ،وذم طمدي٨م ضم٤مسمر« :أن ٟمستٜمجل سمٕمٔمؿ أو سمٕملرش يملذًمؽ ،وهلذا ؾملٞم٠ميت ذم
( )358

طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.
ٟمجس٤م :وم٢من اًمٜمجس ٓ ُيزيؾ اًمٜمج٤مؾم٦م ،سمؾ َيزيده٤م،
واًمٕمٚم٦م -واهلل أقمٚمؿ -إُم٤م أٟمف ـم٤مهر أو ٟمجس ،إن يم٤من اًمروث ً
ـم٤مهرا :وم٢مٟمف شم٘مذير ًمٚمروث اًمذي يٙمقن ـمٕم٤م ًُم٤م ًمدواب اجلـٕ :ن اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -دقم٤م ْلؿ
وإن يم٤من
ً
لقاٟمِ ُٙم ُْؿ ُِمل َـ
حلام ،ويمؾ سمٕمرة قمٚمػ ًمدواهبؿَ « ،ومالَ َشم َْستَٜمْ ُْجقا ِهبِ َامَ :ومل٢مِ ها ُ َام َزا ُد إِ ْظم َ
ذم يمؾ قمٔمؿ أن َيدوه أوومر ُم٤م يٙمقن ً
اجلـش  :أي :زادهؿ وزاد ِ
ِْ
هب٤مئٛمٝمؿ .ومال َيقز آؾمتٜمج٤م هبامٕ :ن اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -سمرمحتف وىمدرشمف وطمٙمٛمتف
ُ
ُ
( )359

ٟمجس٤م :وم٢مٟمف ٟمجس ،واًمٜمجس ٓ يزيلؾ
َيٕمؾ ْلؿ ـمٕم٤م ًُم٤م ذم هذه اًمٕمٔم٤مم ومال ُيستٜمجك هب٤م ،ويمذًمؽ اًمرضمٞمع ،وإن يم٤من ً
قمـ ٟمٗمسف ومال يزيؾ قمـ همػمه.

( )358ؾمبؼ خترَيف.
( ) 359صحٞمح :أظمرضمف اًمؽمُمذي :يمت٤مب أسمقاب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم يمراهٞم٦م ُم٤م يستٜمجك سمف (ُ ،)18مـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد ،ىم٤مل إًمبل٤ما
ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :صحٞمح.

أصول األحكام
هذا قمغم اًم٘مقل سم٠من أرواث اًمسب٤مع َٟم ِ
َجس٦م ،وإن ىمٞمؾ :إا٤م ـم٤مهرة يمام هق ىمقل ًمبٕمض اًمت٤مسمٕملم :وم٤مًمٕمٚم٦م ُ-مةٚمٝم٤م يمام
شم٘مدم -أٟمف روث ،واًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمسالم -اك قمـ آؾمتٜمج٤م سم٤مٕرواث ،وإن يم٤من اجلٛمٝمقر ي٘مقًمقن سمٜمج٤مؾم٦م أرواث
اًمسب٤مع ُمٓمٚم ً٘م٤م ،أُم٤م ُم٠ميمقل اًمٚمحؿ :وم٢مٟمف ـم٤مهرً :مٜمص اخلؼم ذم طمدي٨م أٟمس .
( )361

(أو قمٔمؿ) ،واًمٕمٔمؿ يمذًمؽ إِ ُّم٤م أٟمف ًمٕمٚم٦م عمالؾمتف ،وأٟمف عمالؾمتف ٓ يٛمٙمـ أن ُيٜمِمػ اًمٜمج٤مؾم٦م وٓ يزيؾ اًمٜمج٤مؾم٦م:
قؾم٦م ُ
وظم ُِمقٟم٦مُ :مـ شمراب وٟمحقه .أ هُم٤م اًمٕمٔمؿ :وم٢مٟملف
ٕٟمف ٓ ي٘مٚمع اًمٜمج٤مؾم٦م وٓ يزيٚمٝم٤م إٓ اخلِمـ ،اًمذي يٙمقن ومٞمف ُي ُب َ
يم٤مًمزضم٤مج ،وْلذا ُيٚمحؼ سمف اًمزضم٤مج ،ومال َيّمؾ سمف اعم٘مّمقد ،أو أٟمف -يمام ضم٤م ذم اخلؼم« -اك قمـ آؾملتٜمج٤م
أُمٚمس ُّ
حلامش  :ظمِمٞم٦م أن يٜمجسف قمغم اجلـ .وىمد يٙمقن إُمريـ مجٞم ًٕم٤مٟٕ :مف ٓ َيّمؾ
سمٕمٔمؿ ،وأاؿ َيدوٟمف أوومر ُم٤م يٙمقن ً
( )361

أيْم٤م صم٤مًمة٦م.
أيْم٤م يٙمقن ومٞمف شم٘مذير ًمف ،أو قمٚم٦م أظمرى ً
اعم٘مّمقد ُمـ إزاًم٦م إذىً ،
أيْم٤م صم٤مًمة٦م ،إذا ىمٞمؾ :إٟمف يِمٛمؾ مجٞمع أٟمقاع اًمٕمٔم٤مم ،إذا يم٤من اًمٕمٔمؿ ُمٞمت٦م:
أيْم٤م يٙمقن ومٞمف شم٘مذير ًمف ،أو قم ّٚم٦م أظمرى ً
ً
وم٢مٟمف ٟمجس قمغم ىمقل اجلٛمٝمقر ،واًم٘مقل اًمة٤ما :إٟمف ـم٤مهر يمام هق ىمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م واظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم -رمحلف اهلل-
ْلذه اعمس٠مًم٦م.
أيْم٤م أن اظمتٞم٤مر شم٘مل اًمديـ
وأٟمبف ً

( )362

-رمحف اهلل ،-أٟمف ذم اعمس٠مًم٦م اًمس٤مسم٘م٦م اظمتٞم٤مر شم٘مل اًمديـ ،واظمت٤مره شمٚمٛمٞمذاه اسمـ

اًم٘مٞمؿ ،واسمـ ىم٤ميض اجلبؾ :اظمت٤مرا أن اًم٘مبٚم٦م ٓ ُشمُست٘مبؾ ُمٓمٚم ً٘م٤م ،ذم طم٤مل اخلال  ،أو ذم طم٤مل اًمبٜم٤م .
وأيْم٤م أٟمبف إمم ُمس٠مًم٦م أظمرى أٟمف هذا إذا يم٤من ذم طم٤مل اظمتٞم٤مر ،أُم٤م إذا يم٤مٟم٧م ُمقاوع اخلال ىمد ُسمٜمٞم٧م إمم اًم٘مبٚم٦م أو
ً
يم٤من اًمذي سمٜم٤مه٤م َىم هٚمدََ ُمـ ي٘مقل سمذًمؽ :ومٝمذا ٓ سم٠مس سمفٕ :ن اعمس٠مًم٦م اضمتٝم٤مدي٦م ،وومٞمٝم٤م ظمالف ٓ ُيٜمٙمر قمٚمٞملف ،أو يمل٤من

(ُ ) 361متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب أسمقال اإلسمؾ واًملدواب واًمٖملٜمؿ وُمراسمْملٝم٤م (،)6815 ،6812 ،4611 ،3118 ،233
ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًم٘مس٤مُم٦م ،سم٤مب طمٙمؿ اعمح٤مرسملم واعمرشمديـ (.)1671
( ) 361أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اجلٝمر سم٤مًم٘مرا ة ذم اًمّمبح واًم٘مرا ة قمغم اجلـ (ُ )451مـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد.
احللراا ،صملؿ اًمدُمِمل٘مل،
( )362شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمب٤مس أمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ سمـ قمبد اًمسالم سمـ قمبد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اخلرض سمـ حمٛمد سمـ شمٞمٛم ّٞمل٦م ّ
احلٜمبكم ،اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف ،اعمجتٝمد اعمحدث ،احل٤مومظ اعمٗمن ،إصقزم اًمزاهد .سمرع ذم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م وأًمٞم٦م ،وىمٛمع اهلل سمف أهؾ اًمْمالل ،وٟمٍم سملف
أهؾ اًمسٜم٦م .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ وؾمبع ُمئ٦م .وًمف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت :اًمقاؾمٓمٞم٦م ،وُمٜمٝم٤مج اًمسلٜم٦م .اٟمٔملر اًملذيؾ
قمغم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 491 /4شمرمج٦م  ،)531واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ( 11 /7شمرمج٦م .)619

أصول األحكام
ي٘ميض طم٤مضمتف ذم ُمٙم٤من ُسمٜمل إمم اًم٘مبٚم٦مُ ٓ ،ي١مُمر سم٤مٟٓمحراف ،يمام ىم٤مل أسمق أيقب
ف َقمٜمْ َٝم٤م َو َٟم َْستَ ْٖم ِْٗم ُر اهللَش .
اهلل قمٜمف -ي٘مقلَٟ « :مٜمْ َْح ِر ُ

( )363

-ريض اهلل قمٜمفً ،-مٙمٜمف هق -ريض

( )364

واًمٜمص قمغم أٟمف ٓ َيٚمزم ذًمؽ ،طمتك ُمـ ىم٤مل :إٟمف ٓ َيقزً ،مٙمـ ُمراد هذا ذم طم٤مل آظمتٞم٤مر أُمٙمٜملف أن ٓ يتجلف
إًمٞمٝم٤م ذم طم٤مل اًمبٜم٤م  ،ومٝمذا هق اًمقاضم٥م ،أُم٤م إذا يم٤من ُمٙم٤من ىمد ُسمٜمل إمم اًم٘مبٚم٦م واٟمحراومف رسمام يرض ،أو رسمام يتسب٥م ومٞمف أن
يت٘مذر سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م ،ومٗمل هذه احل٤مًم٦م ٓ سم٠مس وإن ادمف إًمٞمٝم٤مٟٕ :مف ُمقوع طم٤مضم٦م.
(و َقمـ َأ ِيب هرير َة -ر ِيض اهللُ َقمٜمْف« :-اك -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم هٚمؿَ -أ ْن يستَٜمْْجك سمِٕم ْٔم ٍؿ َأو رو ٍ
ثَ ،و َىم َ٤مل :إِ ها ُ َلام َٓ
ْ َ ْ
ُ ْ َ َ
َ
ُ
َ ْ
ْ َ َ َ
ََ
ََُْ َ َ

ي َٓمٝمر ِ
انش َ ،ص هح َح ُف اًمدهه َار ُىم ْٓمٜمِ ُّل .
ُ َ
( )365

( )366

لد ِ
و َقمٜمْف ُمرومق ًقم٤مُ« :م ِـ اؾم َتَجٛمرَ :وم ْٚمٞمقشمِرش ُ ،م هت َٗم ٌؼ َقم َٚمٞم ِف ،وا هشم َٗم َ٘م٤م َقم َغم اؾملتِٜمْْج ِ٤مئ ِف سمِ٤معمَْل٤م ِ ُِملـ طم ِ
ي٨م َأ َٟم ٍ
َلس
ْ َ
ْ َ
ْ َ
َ ُ
ُ
َ ْ ْ ََ ُ ْ
َو َهم ْ ِ
َػم ِه ).
( )367

()369 ( )368

( )371

( ) 363ظم٤مًمد سمـ زيد سمـ يمٚمٞم٥م سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ قمبد اسمـ قمقف سمـ همٜمؿ سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمج٤مر ،أسمق أيقب إٟمّم٤مري .ؿمٝمد اًمٕم٘مب٦م وسمدرا وأطملدا واخلٜملدق،
وؾم٤مئر اعمِم٤مهد ُمع رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-شمقذم سم٤مًم٘مسٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م ُمـ أرض اًمروم ؾمٜم٦م سمسلم وىمٞملؾ ؾملٜم٦م إطملدى وسمسللم ذم ظمالومل٦م
ُمٕم٤موي٦م حت٧م راي٦م يزيد .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 772 :شمرمج٦م  ،)2813وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 23 /6شمرمج٦م .)5716
(ُ ) 364متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ىمبٚم٦م أهؾ اعمديٜم٦م وأهؾ اًمِم٤مم واعمنمق (ُ ،)394مسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝمل٤مرة ،سمل٤مب آؾملتٓم٤مسم٦م
( ) 264سمٜمحقه ،أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب يمراهٞم٦م اؾمت٘مب٤مل اًم٘مبٚم٦م قمٜمد ىمْم٤م احل٤مضم٦م ( )9واًمٚمٗمظ ًمف.
( ) 365صحٞمح :أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف ( ،)56/ 1وىم٤مل :إؾمٜم٤مد صحٞمح ،وذم اًمٕمٚمؾ ( )1547واًمٚمٗملظ ًملف .وأصلؾ احللدي٨م قمٜملد اًمبخل٤مري
(.)155
( ) 366اإلُم٤مم احل٤مومظ اعمجقد ،ؿمٞمخ اإلؾمالم ،قمٚمؿ اجلٝم٤مسمذة ،أسمق احلسـ ،قمكم سمـ قمٛمر سمـ أمحد سمـ ُمٝمدي سمـ ُمسٕمقد سمـ اًمٜمٕمامن سمـ ديٜم٤مر سمـ قمبلد اهلل
اًمبٖمدادي اعم٘مرئ اعمحدثُ ،مـ أهؾ حمٚم٦م دار اًم٘مٓمـ سمبٖمداد .وًمد ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمالث ُمئ٦م .يم٤من ُمـ سمحقر اًمٕمٚمؿ ،وُمـ أئٛم٦م اًمدٟمٞم٤م ،اٟمتٝمك إًمٞمف احلٗملظ
وُمٕمروم٦م قمٚمؾ احلدي٨م ورضم٤مًمفُ ،مع اًمت٘مدم ذم اًم٘مرا ات وـمرىمٝم٤م ،وىمقة اعمِم٤مريم٦م ذم اًمٗم٘مف ،وآظمتالف ،واعمٖم٤مزي ،وأي٤مم اًمٜم٤مس ،وهمػم ذًمؽ .وهق
أول ُمـ صٜمػ اًم٘مرا ات ،وقم٘مد ْل٤م أسمقاسم٤م ىمبؾ ومرش احلروفُ .مـ ُم١مًمٗم٤مشمف" :اًمسٜمـ" ،و"اًمٕمٚمؾ" .شمقذم ذم صم٤مُمـ ذي اًم٘مٕمدة ؾملٜم٦م سملس وصمامٟمللم
وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 449/16شمرمج٦م  ،)332ووومٞم٤مت إقمٞم٤من ( 297 /3شمرمج٦م .)434
(ُ )367مت ٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمقوق  ،سمل٤مب آؾملتٜمة٤مر ذم اًمقولق (ُ ،)161مسلٚمؿ :يمتل٤مب اًمٓمٝمل٤مرة ،سمل٤مب اإليتل٤مر ذم آؾملتٜمة٤مر
وآؾمتجامر (ُ )237مـ طمدي٨م أيب هريرة.
( ) 368أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمرض سمـ وٛمْمؿ سمـ زيد سمـ طمرام سمـ ضمٜمدب سمـ قم٤مُمر سمـ همٜمؿ سمـ قمدي سمـ اًمٜمج٤مر .اإلُم٤مم ،اعمٗمتلل ،اعم٘ملرئ ،اعمحلدث،
راوي٦م اإلؾمالم ،أسمق محزة إٟمّم٤مري اخلزرضمل اًمٜمج٤مري اعمدا ،ظم٤مدم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وىمراسمتف ُمـ اًمٜمس٤م  ،وشمٚمٛمٞملذه ،وشمبٕملف،

أصول األحكام
أسمق هريرة هق قمبد اًمرمحـ سمـ صخر -ريض اهلل قمٜمف -يمام شم٘مدم ،واك أن ُيستٜمجك سمٕمٔمؿ ،وهذا ُمقاومؼ ٕظمب٤مر
أظمرى شم٘مدُم٧م ،وهق ذم ُمٕمٜم٤مه ،وإظمب٤مر يمٚمٝم٤م ُمتْم٤مومرة قمغم هذا اعمٕمٜمك ،وأٟمف ٓ َيقز آؾمتٜمج٤م هب٤م ،وهذا ُيبلم ًمؽ
ؿم٤مهدا مم٤م ىم٤مًمف مجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،أن أواُمر اًمنميٕم٦م قمغم اًمقضمقب ذم إواُمر ،وقمغم اًمتحريؿ ذم اًمٜمقاهل ُمٓمٚم ً٘مل٤م،
ُ
ُمس٤مئؾ اشمٗمؼ اًمٕمٚملام
ظمال ًوم٤م عمـ ىم٤مل :إٟمف ذم سم٤مب أداب ًمالؾمتحب٤مب ،وأُمقر اخلال أُمقر قمٔمٞمٛم٦م ،وُمع ذًمؽ هٜم٤مك
قمٚمٞمٝم٤م ذم إظمذ سم٤مًمٜمّمقص ،وأٟمف ٓ ومرق ذم مجٞمع إواُمر ،وهذا هق ىمقل اعمت٘مدُملم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،ظمال ًوم٤م عمَِ ْـ َوم هر َق
ذم سم٤مب أداب ،وذم سم٤مب اًمٚمب٤مسً ،مبس اًمةقبً ،مبس اًمٜمٕمؾ ،وُم٤م أؿمبف ذًمؽ ،أٟمف قمغم آؾمتحب٤مب ،وذم همػمه٤م قمغم
اًمقضمقب ،يمؾ هذا ٓ َ
دًمٞمؾ قمٚمٞمف.
َص قمغم ذًمؽ ،وسملم -رمحف اهلل -ذم ُمس٤مئؾ ُمـ إيمؾ مم٤م يٚمٞمف ،وأٟمف ٓ ي٠ميمؾ
وًمذًمؽ اًمِم٤مومٕمل ذم يمت٤مب "إم" َٟم ه
ُمـ أقمغم اًمّمحـ ،يٕمٜمل اًم٘مّمٕم٦م ،وأٟمف ٓ ي٠ميمؾ ُمةالً ُمـ اعمٙم٤من اًمذي ٓ يٚمٞمف :حلدي٨م اسمـ قمب٤مس

( )371

اًمقارد ذم هلذا

إصملام ،وذيملر أؿملٞم٤م ُملـ هلذا
اًمب٤مب ،وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه ،وىم٤مل" :إا ٓ أطمرم اًمٓمٕم٤مم"ً ،مٙمٜمف ،ذيمر ُم٤م ُمٕمٜم٤مه :أٟمف ارشمٙم٥م ً
اجلٜمس.
واعم٘مّمقد :أن أواُمر اًمنمع ضم٤م ت سم٤مٕواُمر ومل ِ
ي٠مت دٓئؾ أو ىمرائـ َشمٍَملومٝم٤م ُملـ اًمقضملقب ،وم٤مٕصلؾ هلق
ٟمص يدل قمغم ذًملؽ ،أو سمٞمل٤من ُملـ دًمٞملؾ آظملر :وإٓ :ومل٤مٕواُمر قملغم طم٤مْلل٤م ذم
سم٘م٤مؤه٤م قمغم اًمقضمقب ،إٓ أن ي٠ميت ّ
اًمقضمقب ،واًمٜمقاهل ذم اًمتحريؿ.
وذم ىمقًمف« :إاام ٓ يٓمٝمرانش ،ذيمر اعمّمٜمػ -رمحف اهللً -مٗم٤مئدة ،ىم٤مل« :إاام ٓ يٓمٝمرانش ،هذا احلدي٨م صححف
اًمدارىمٓمٜمل ،وهق ُمـ ـمريؼ يٕم٘مقب سمـ محٞمد سمـ يم٤مؾم٥م -رمحف اهلل ،-ويٕم٘مقب سمـ حمٛملد سملـ يم٤مؾمل٥م ومٞملف سمٕملض

وآظمر أصح٤مسمف ُمقشم٤م ،وروى قمٜمف قمٚمام مج٤م ،وهمزا ُمٕمف همػم ُمرة ،وسم٤ميع حت٧م اًمِمجرة .دقم٤م ًمف اًمٜمبل سم٤مًمؼميم٦م ،ومرأى ُمـ و ًَمده وو ًَم ِد و ًَم ِده ٟمحقا ُمـ ُمئ٦م
ٟم ْٗمسُ .م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وشمسٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 53 :شمرمج٦م  ،)43واإلص٤مسم٦م ( 126 /1شمرمج٦م .)277
(ُ ) 369متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب آؾمتٜمج٤م سم٤معم٤م (ُ ،) 152-151مسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب آؾمتٜمج٤م سم٤معم٤م ُمـ اًمتؼمز
(.)271 ،271
( )371صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب  ،سم٤مب آؾمتٜمج٤م سم٤معم٤م ( ،)44اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب آؾمتٜمج٤م سم٤معم٤م ( ،)19ىم٤مل طمسـ صحٞمح،
اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب آؾمتٜمج٤م سم٤معم٤م ( ،) 46اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب آؾملتٜمج٤م سم٤معمل٤م (ُ ،)354ملـ طملدي٨م قم٤مئِمل٦م،
وأيب هريرة ،ىم ٤مل اًمؽمُمذي :وذم اًمب٤مب قمـ ضمرير سمـ قمبد اهلل اًمبجغم و أٟمس و أيب هريرة.
( ) 371صحٞمح :أظمرضمف أسمق دود :يمت٤مب  ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم إيمؾ ُمـ أقمغم اًمّمحٗم٦م ( ،)3772ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.

أصول األحكام
اًمْمٕمػ ،وأظمذ هبذا احلدي٨م ُمـ ىم٤مل :إن إذا اؾمتٜمجك سمرضمٞمع ،وًمق زال إذى ،وًمق اؾمتٜمجك صمالث ُمرات :وم٢مٟمف ٓ
َُيزئ ،سمؾ َي٥م قمٚمٞمف أن ُيٕمٞمد.
ٍ
سمؽماب وٟمحق ذًمؽ ،وأٟمف
ًمق أزال إذى سمرضمٞمع أو قمٔمؿ :وم٢مٟمف ََي٥م قمٚمٞمف أن ُيزيٚمف ،وأن َيستٜمجل سم٤معم٤م  ،أو ُيزيٚمف
ٓ َُيزئفً :م٘مقًمف« :إاام ٓ يٓمٝمرانش ،وًم٘مقل اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -يمام ذم اًمّمحٞمح قمـ قم٤مئِم٦مَُ « :م ْـ َأ ْطمدََ َ
ث
ِذم َأ ُْم ِر َٟمَ٤م َه َذا َُم٤م ًَم ْٞم َس ُِمٜمْ ُفَ :وم ُٝم َق َر ٌّدش  ،وقمٜمد ُمسٚمؿَُ « :م ْـ َقم ِٛم َؾ َقم َٛمالً ًَم ْٞم َس َقم َٚم ْٞم ِف َأ ُْم ُر َٟمَ٤مَ :وم ُٝمق َر ٌّدش  ،وقمٜمد أيب داود:
« َُم ْـ َصٜمَ َع َؿم ْٞمئً٤م ًَم ْٞم َس َقم َٚم ْٞم ِف َأ ُْم ُر َٟمَ٤مَ :وم ُٝمق َر ٌّدش  :أيُ :مردود.
( )373

( )372

( )374

ِ
سمبٓمالن اًمٕم٘مقد واعمٕم٤مُمالت هبذا احلدي٨م ،و ُي َٕمٛم ُٛمقٟمف يمام َيٕمٚمقٟمف
واًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -يم٤مٟمقا َيستدًمقن
أيْم٤م ذم همػمه٤مَ ،يٕمٚمقٟمف قم٤مُم٤م ذم يمؾ ر ْلذا احلدي٨م «ومٝمق ردش أي ُمردود قمٚمٞمف.
ذم سم٤مب اًمٕمب٤مداتَ ،يٕمٚمقٟمف ً
وطمدي٨م أيب هريرة أظمرُ« :مـ اؾمتجٛمر :ومٚمٞمقشمرش  ،هذا قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ اؾمتجامر ،اعمراد سمف اؾمتٕمامل ِْ
اجل َامر،
( )375

٥م
وهل إطمج٤مر ،ومحٚمف ُم٤مًمؽ ومج٤مقم٦م آؾمتجامر ،سمٛمٕمٜمك اؾمتٕمامل اًمٓمٞم٥مُ ،مـ اؾمتجٛمر ،أي ُمـ اجلٛمر ،سم٠من َيتَ َٓم هٞم َ
صمال ًصم٤مً ،مٙمـ ىمقل اجلٛمٝمقر أفمٝمر :أن اعمراد اؾمتجٛمر ،أي اؾمتٕمامل اجلامر ،وًمذا ىم٤مل« :ومٚمٞمقشمرش ،وهذا قمٜملد اجلٛمٝملقر
اؾمتَ َْج َٛم َر َوم ْٚمٞمُقشمِ ْرَُ ،مل ْـ
قمغم آؾمت حب٤مب ،واؾمتدًمقا سمحدي٨م أيب هريرة قمٜمد أيب داود اًمذي شم٘مدم ،وومٞمف وٕمػَُ « :م ِـ ْ
َوم َٕم َؾَ :وم َ٘مدْْ َأ ْطم َس َـَ ،و َُم ْـ َٓ َومالَ َطم َر َجش  ،وهق طمدي٨م وٕمٞمػ.
( )376

وقمٜمدٟم٤م ذم آؾمتجامر ٓ سمد أن يٙمقن صمالصم٦م ُُمٜم٘مٞم٦م ٓ ،سمد ُمـ هذيـ اًمنمـملم ،أن يٙملقن صملالث ،طمٗمٜمل٤مت ُملـ
شمراب ،أو صمالث طمّمٞم٤مت ،أو طمَم يمبػم ًمف صمالث ؿمٕم٥م ،أو ُمٜمديؾ يمبلػم ًملف صملالث ضمٝمل٤مت ،أو صمالصمل٦م ُمٜم٤مديلؾ،
اعم٘مّمقد أا٤م صمالث ُمرات ،وأن شمٙمقن ُمٜم٘مٞم٦م ،ومٚمق أٟم٘مك ُمرشملم :وضم٥م أن يزيد صم٤مًمة٦م ،وًمق مل يٜملؼ سملةالث وضمل٥م أن
يزيد راسمٕم٦م ،وم٢مذا أٟم٘مك سم٤مًمراسمٕم٦م :اؾمتح٥م أن َيزيد ظم٤مُمس٦م طمتك ي٘مٓمع قمغم وشمرً ،مٙمـ هؾ هق واضم٥م؟ ًمٞمس سمقاضم٥م

(ُ ) 372متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمّمٚمح ،سم٤مب إذا اصٓمٚمحقا قمغم صٚمح ضمقر :وم٤مًمّمٚمح ُمردود (ُ ،)2679مسٚمؿ :يمت٤مب إىمْمٞم٦م ،سمل٤مب
ٟم٘مض إطمٙم٤مم اًمب٤مـمٚم٦م ورد حمدصم٤مت إُمقر (.)1718
( )373اعمّمدر اًمس٤مسمؼ.
( ) 374صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمسٜم٦م ،سم٤مب ذم ًمزوم اًمسٜم٦م ( )4616سمٜمحقه ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود :صحٞمح.
( )375ؾمبؼ خترَيف.
( )376وٕمٞمػ :أظمرضمف أسمق داود ذم اًمٓمٝم٤مرة سم٤مب آؾمتت٤مر ذم اخلال ( )35ىم٤مل إًمب٤ما ذم وٕمٞمػ أيب داود :وٕمٞمػ

أصول األحكام
قمٜمد اجلٛمٝمقر ،واؾمتدًمقا سم٤محلدي٨م اعمت٘مدم ،ويٛمٙمـ أن يستدل اجلٛمٝمقر سم٠مٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسلالم -ذم طملدي٨م
ؾمٚمامن وُم٤م ضم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه عم٤م ىم٤مل « :ا٤مٟم٤م أن ٟمست٘مبؾ اًم٘مبٚم٦م سمٖم٤مئط وسمقل ،أو ٟمستٜمجل سم٠مىمؾ ُمـ صمالصمل٦م أطمجل٤مرش  ،ذم
( )377

اًمٚمٗمظ أظمر« :ومٚمٞمذه٥م ُمٕمف سمةالصم٦م أطمج٤مر :وم٢مٟمف ُدمزئ قمٜمفش  ،سح سمل٤مإلضمزا  ،وهلذا طملدي٨م حمٙملؿ أن ُملـ
( )378

اؾمتٕمٛمؾ صمالصم٦م أطمج٤مر :وم٢ما٤م جمزئ٦م ،وم٢مذا يم٤من اؾمتٕمٛمؾ صمالصم٦م أطمج٤مر وأضمزأت ،وم٤مؾمتٕمامل أرسمٕم٦م أطمج٤مر ُمـ سم٤مب أومم
أا٤م دمزئ ،يٕمٜمل ُمـ اؾمتٕمٛمؾ أرسمٕم٦م أطمج٤مر ،يٕمٜمل ُم٤م أضمزأت صمالصم٦م أطمج٤مر ،أو ُم٤م أشم٧م قمغم اعمحؾ ،واؾمتٕمٛمؾ راسم ًٕم٤م
وم٠مزال إذى ،ومٝمق أسمٚمغ ُمـ صمالصم٦م أطمج٤مر ،وأيمةر ُمـ صمالصم٦م أطمج٤مر ،وم٢مذا يمل٤من صمالصمل٦م أطمجل٤مر َيّملؾ هبل٤م اعم٘مّملقد
سم٤مإلزاًم٦م ،وأزال سم٠مرسمٕم٦م أطمج٤مر ومٝمق ُمـ سم٤مب أومم.
وم ُٞمٗمٝمؿ ُمٜمف أٟمف ٓ َي٥م قمٚمٞمف أن يزيد قمغم أرسمٕم٦م :عمٗمٝمقم ىمقًمف إٟمف يٙمٗمل صمالصم٦م أطمج٤مر إن يم٤مٟم٧م دمزئ ،وإن يم٤من مل
دمزئ :ومٞمزد طمتك ُدمزئ ،وم٤معمٕمٜمك أا٤م إن مل دمزئ أٟمف يزيد قمٚمٞمٝم٤م ،ومل يذيمر -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -زي٤مدة قمغم ذًمؽ،
ومٝمذا اًمٜمص ،وهذا احلدي٨م َي ْ ِ
ف هذا إُمر ُمـ اًمقضمقب إمم آؾمتحب٤مب ُمـ ضمٝم٦م أن اإليت٤مر ًمٞمس سمقاضم٥م :وم٢مذا
ٍم ُ
اؾمتجٛمر أرسم ًٕم٤م ،وأزاًمف سم٠مرسم ٍع وم٢من زاد ظم٤مُمس٦م :ومٝمق أومْمؾ طمتك ي٘مٓمع قمغم وشمر ،وإٓ :ومٚمٞمس سمقاضم٥م يمام شم٘مدم.
ْل٧م َأ َٟمَل٤م َو ُهمل َ
ال ٌم
طمدي٨م أٟمس -ريض اهلل قمٜمف -اعمتٗمؼ قمغم اؾمتٜمج٤مئف سم٤معم٤م  ،هلق يملام ذم اًمّملحٞمحلم ىمل٤ملُ « :يمٜمْ ُ
َٟم َْح ِقيش ْ ،
ػ ومٞمف ،ىمٞمؾ :إٟمف اسمـ ُمسٕمقد ،وىمٞمؾ همػمه ،أٟمف يتبع اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -إذا ظمرج خلالئف
اظم ُت ُِٚم َ
( )379

سم٢مداوة ُمـ ُم٤م  ،ومٞمستٜمجل سم٤معم٤م .
ىمقل اعمّمٜمػُ( :مـ طمدي٨م أٟمس وهمػمه)ُ :مةؾ طمدي٨م اعمٖمػمة سمـ ؿملٕمب٦م ،أٟملف اشمبٕملف سمل٢مداوة ُملـ ُمل٤م  ،يملام ذم
أيْم٤م ذم هذا شمدل قمغم أٟمف ٓ سم٠مس
اًمّمحٞمحلم  ،يمذًمؽ ضم٤م ُمٕمٜم٤مه ذم طمدي٨م أيب هريرة  ،وضم٤م ذم أطم٤مدي٨م أظمر ً
( )381

( )381

سم٤مٓؾمتٜمج٤م سم٤معم٤م .

( ) 377أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب آؾمتٓم٤مسم٦م (.)262
( )378طمسـ :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)25112 ،24771أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب آؾمتٜمج٤م سم٤محلج٤مرة ( ،)41اًمٜمس٤مئل :يمتل٤مب اًمٓمٝمل٤مرة،
سم٤مب آؾمتٓم٤مسم٦م سم٤محلج٤مرة دون همػمه٤م (ُ ) 44مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م .ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :طمسـ.
( )379ؾمبؼ خترَيف.
(ُ ) 381متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب اعمسح قمغم اخلٗملم (ُ ،) 213مسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اعمسح قمغم اخلٗملم (.)274
( )381ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
وآؾمتٜمج٤م سم٤معم٤م يمام شم٘مدم أومْمؾ ُمـ آؾمتٜمج٤م سم٤مٕطمج٤مر واًمؽمابٕ :ا٤م أسمٚمغ ذم اإلزاًم٦مّ ٕ :ن اًمؽماب يزيؾ
اًمٕملم ،واعم٤م يزيؾ اًمٕملم وإصمر ،وأسمٚمغ ُمـ ذًمؽ أن يستٜمجل سم٤مٕطمج٤مر واًمؽماب ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ يتبٕمف اعم٤م .
وإذا اؾمتٜمجك اإلٟمس٤من سم٤معم٤م  ،وسم٤مذ إذى سمٞمده ،وم٤مًمسٜم٦م ىمبؾ أن يتقو٠م أن يٖمسؾ يديف سمٌم ُي ْ٘م ِٚم ُع إصمر ،إُم٤م سم٠من
يستٕمٛمؾ اًمؽماب ،أو يستٕمٛمؾ اًمّم٤مسمقن ،هذا ُمنموع ،إن يم٤من اًمؽماب ومٝمق أومم ،وإٓ ومٝمق يستٕمٛمؾ ؿمٞمئً٤م آظمر هلذا
همػم مم٤م يٙمقن ؾمب ًب٤م ذم إزاًمتف.
ض َب َيلدََ ُه ِذم
وىمد روى أسمق داود ُمـ طمدي٨م أيب هريرة أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسلالمَ « :-يمَل٤م َن إِ َذا ْ
اؾملتَٜمْ َْجكَ َ :
احل ِ٤مئ ِ
طش  ،ويمذًمؽ ذم طمدي٨م ضمرير ؿم٤مهد ًمف قمٜمد اًمٜمس٤مئل أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسلالم -يمل٤من يرضلب يلده
َْ
( )383

( )382

سم٤محل٤مئط ،طمتك يٕمٚمؼ اًمؽماب سمف ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ يدًمؽ يده سم٤مٕظمرى ،ويٖمسٚمف سم٤معم٤م  ،وم٢مٟمف إذا سم٘مل رائح٦م أو أصمر ُمـ قملم
مل يره٤م :وم٢م ا٤م شمزول سم٤مًمؽماب ،وم٢من مل َيّمؾ اًمؽماب ،ومام ي٘مقم همػمه ُمـ ص٤مسمقن وٟمحقه ،وذًمؽ ٕن اًمٕمٚمل٦م ُمٕمٚمقُمل٦م،
سمخالف ُم٤م ذم وًمقغ اًمٙمٚم٥م ،وأٟمف ٓ َُيزئ همػم اًمؽماب همػمهٟٕ :مف ُم٘مّمقد سمف اًمؽماب ،وْلذا ٓ َيزئ قمغم اًمّمحٞمح
اًمّم٤مسمقن وإؿمٜم٤من قمٜمف.
ِ
ِ
يض اهللُ َقمٜمْ َٝم٤مَ -أ هن اًمٜمههبِ هل َ -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم هٚم َؿَ -ىم َ٤مل« :اًمس َق ُ
اك َُم ْٓم َٝم َر ٌة ًمِ ْٚم َٗم ِؿ َُم ْر َو٤م ٌة ًمِ هٚمربش ).
َقم ْـ َقم٤مئ َِم َ٦م َ -ر َ
( )384

سم٤مب اًمسقاكُ ،ي٘م٤مل :اًمسقاك ،واعمسقاك ،واًمسقاك مجٕمف ُؾمقكُ ،مةؾ اًمٙمت٤مب ويمت٥م ،واعمسقاك ُؾمٛمل ُمسقا ًيمً٤م:
إُم٤م ُمـ اًمتس٤موك ،ي٘م٤مل :ضم٤م ت اإلسمؾ أو اًمٖمٜمؿ شمتس٤موك :أي شمتاميؾ هزًٓ ،ومٙم٠مٟمف ُي ِٛم ّر اًمسقاك يٛمٞمٜمل٤م وؿملامُٓ ،ملةٚمام
شمتس٤موك اإلسمؾ وهتتز يٛمٞمٜم٤م وؿمامٓ ،ومٝمق يٛمره يٛمٞمٜمًً٤م وؿمامًٓ قمغم أؾمٜم٤مٟمف .أو ُمـ اًمسقك ،وهق اًمدًمؽ ،وْلذا طملدي٨م
طمذيٗم٦م -ريض اهلل قمٜمفَ :-أ هٟمف « َيمَ٤م َن ي ُِمقص َوم٤مه سمِ٤مًمسق ِ
اكش  :أي :يدًمؽ وم٤مه ،وهق ََيٛمع اعمٕمٜمٞملمٟٕ :مف ذم احل٘مٞم٘مل٦م
َ
ُ ُ
َ
ُ
( )385

إُمرار ُمع دًمؽ ،وىمد يٙمقن قمغم قمرض إؾمٜم٤من هٙمذا ،وىمد يٙمقن قمغم ـمقْل٤مً :مٙمـ اًمٓمقل رسمام يٙمقن ؾمببً٤م ذم إدُم٤م

( )382طمسـ :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمرضمؾ يدًمؽ يده سمل٤مٕرض إذا اؾملتٜمجك ( )45سمٛمٕمٜمل٤مه ،ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم صلحٞمح أيب داود:
طمسـ
( ) 383طمسـ :أظمرضمف اًمٜمس٤مئل يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة سم٤مب دًمؽ اًمٞمد سم٤مٕرض سمٕمد آؾمتٜمج٤م ( ،)51ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح اًمٜمس٤مئل :طمسـ.
( )384صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم ُمسٜمده ( ،)24925 ،24332 ،24213اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمؽمهمٞم٥م ذم اًمسقاك ( ،)5ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم
صحٞمح اًمٜمس٤مئل :صحٞمح.
(ُ ) 385متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب اًمسقاك (ُ ،)246مسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمسقاك (.)255

أصول األحكام
اًمٚمة٦م ،إذا يم٤مٟم٧م اًمٚمة٦م وٕمٞمٗم٦م ،وم٘مد ُيدُمٞمٝم٤م ،واًمسقاك يٙمقن سمٕمقد ُمـ أراك وهق إومْملؾ ،أو هملػمه ممل٤م َيّملؾ سملف
اعم٘مّمقد.
همػمه؟ إن يم٤من َيد اًمسقاك :وم٤مٕفمٝمر أٟمف ٓ سمد ُمـ اًمسقاك ،إن يم٤من َيد اًمسقاك :وملال
همػم اًمسقاك ُ
وهؾ َُيزئ َ
ي٘مقم همػمه ُم٘م٤مُمف ،وإن مل َيد اًمسقاك ،ومقضمد ظمرىم٦م ٟمٔمٞمٗم٦م :وم٢مٟمف َيّمؾ ُمـ اًمسٜم٦م سم٘مدر ُم٤م يزول ُملـ إذى ،ومل٢من مل
َيد َيدْْ ًُم ُؽ سم٠مص٤مسمٕمف ،يمام روى قمبد اهلل سمـ أمحد

( )386

ُمـ طمدي٨م قمكم -ريض اهلل قمٜمف :-أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسلالم-

« َمت َ ْْم َٛم َض َو َضم َٕم َؾ َيدْْ ًُم ُؽ َأ ْؾمٜمََ٤م َٟم ُفش  ،وذم ؾمٜمده سمٕمض اًمْمٕمػً ،مٙمـ أظمذ أهؾ اًمٕمٚمؿ هبذا اخلؼم ُمـ ضمٝم٦م اعمٕمٜملك:
( )387

ٕن اعم٘مّمقد هق شمٓمٝمػم اًمٗمؿ ،يمام ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م« :-اًمسقاك ُمٓمٝمرة ًمٚمٗملؿش ،وم٘مل٤مًمقاُ :مٓمٝملرة:
يٕمٜمل أٟمف يٓمٝمر اًمٗمؿ ،ويٙمقن اعمراد إؾمٜم٤من وشمٓمٝمػمه٤م ،واًمٚمس٤من واًمٚمة٦م .أو « ُِمٓمٝمرةش قمغم أٟملف آًمل٦مً ،متٓمٝملػم اًمٗملؿ،
واًمرواي٦م سم٤مًمٗمتح أفمٝمر وأومّمح« ،اًمسقاك ُمٓمٝمرة ًمٚمٗمؿُ ،مرو٤مة ًمٚمربش.
وإطم٤مدي٨م ذم هذا اًمب٤مب يمةػمة ،اًمتل ضم٤م ت هبذا اًمٚمٗمظُ ،مـ طمدي٨م قم٤مئِمل٦م ،وطملدي٨م أيب سمٙملر -ريض اهلل
قمٜمف ،-وُمـ طمدي٨م أيب هريرة  ،وُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر  ،وأطم٤مدي٨م يمةػمةً ،مٙمـ صحح مجع ُمـ احلٗم٤مظ طمدي٨م
( )388

( )389

قم٤مئِم٦م ،وىم٤مًمقاُ" :م٤م ؾمقاه أطم٤مدي٨م وٕمٞمٗم٦م".
طمدي٨م قم٤مئِم٦م يمام ذيمر اعمّمٜمػ هٜم٤م« :اًمسقاك ُمٓمٝمرة ًمٚمٗمؿش ،وقمزامه٤م يمام ؾمٞم٠ميت ٕمحد واًمبخ٤مري ،واًمبخ٤مري
شمٕمٚمٞم ً٘م٤م ،وهق طمدي٨م صحٞمح ،طمدي٨م قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م ،-ورواه اإلُم٤مم أمحد -رمحلف اهللُ -ملـ طملدي٨م أيب
سمٙمر ً ،مٙمـ صقب احلٗم٤مظ أٟمف وهؿ ُمـ مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م ٕ :ن مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م رواه قمـ اسمـ أيب قمتٞمؼ
( )391

( )391

( )392

وهق اسمـ

( ) 386قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمبؾ سمـ هالل ،اإلُم٤مم ،احل٤مومظ ،اًمٜم٤مىمد ،حمدث سمٖمداد ،أسمق قمبد اًمرمحـ اسملـ ؿملٞمخ اًمٕمٍمل أيب قمبلد اهلل اًملذهكم
اًمِمٞمب٤ما اعمروزي ،صمؿ اًمبٖمدادي .وًمد ؾمٜم٦م صمالث قمنمة وُمئتلم ،ومٙم٤من أصٖمر ُمـ أظمٞمف ص٤مًمح سمـ أمحلد ىمل٤ميض إصلبٝم٤مٟمٞملم .ىمل٤مل اسملـ طمجلر ذم
اًمت٘مري٥م :صم٘م٦مُ .م٤مت ؾمٜم٦م شمسٕملم وُمئتلمً .مف يمت٤مب "اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م" ،و"اًمسٜم٦م" .اٟمٔملر :هتلذي٥م اًمٙملامل ( 285 /14شمرمجل٦م  ،)3157وؾملػم
أقمالم اًمٜمبال ( 516 /13شمرمج٦م .)257
( )387مل ٟمجده
(ُ ) 388متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،اًمسقاك يقم اجلٛمٕم٦م (ُ ،)887مسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمسقاك (.)252
( )389صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد (ُ )5865مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ،صححف إًمب٤ما ذم اًمسٚمسٚم٦م اًمّمحٞمح٦م (.)2517
( )391صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد (ُ ) 62 ،7مـ ـمريؼ مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ اسمـ أيب قمتٞمؼ سمف .ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح اجل٤مُمع ( :)3695صحٞمح.

أصول األحكام
اظمل قم٤مئِم٦مٕ :ن قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ قمـ أيب سمٙمر ،وهق مل يسٛمع ُمـ أيب سمٙمر -ريض اهلل قمٜمف-
مح٤م ًدا وهؿ ،وإٟمام ُمـ روايتف قمـ قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م.-
 ،وىم٤مًمقا :إن َ ه
أيْم٤م ُمـ ـمريؼ مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦مً ،مٙمـ طمٙمؿ أسمق زرقم٦م
وضم٤م ُمـ رواي٦م أيب هريرة ً

( )393

سم٠مٟمف وهؿ ،يملام طمٙملؿ أسملق

زرقم٦م قمغم رواي٦م طمدي٨م أيب سمٙمر أٟمف وهؿ ُمـ مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م ،ىم٤مل إٟمف وهؿ ُمـ مح٤مد سمـ ؾملٚمٛم٦م ،وأن اعمٕملروف ُملـ
طمدي٨م أيب هريرةًَ « :مقَٓ َأ ْن َأ ُؿم هؼ َقم َغم ُأُمتِل َُٕمر ُهتؿ سمِ٤مًمسلق ِ
اك ِقمٜمْْلدََ ُيمُلؾ َصلالَ ٍَةش وذم ًمٗملظ آظملرِ « :قمٜمْْلدََ ُيمُلؾ
َ
ْ
َْ ُ ْ
ه
ُو ُوق ٍ ش يمام ؾمٞم٠ميت ،وأن هذا هق اعمحٗمقظ.
( )394

( )395

ضم٤م طمدي٨م اسمـ قمٛمر ُمـ رواي٦م اسمـ ْلٞمٕم٦م

( )396

قمٜمد أمحد  ،وىمد يٙمقن ُمـ سم٤مب احلسـ ًمٖمػمه ،وم٤مٕطم٤مديل٨م ذم
( )397

هذا اًمب٤مب يمةػمة ،ومٛمـ َٟم َٔم َر إمم إؾم٤مٟمٞمدَ :ىم هقى سمٕمْمٝم٤م سمبٕمض ،إٓ ُم٤م ُطمٙمؿ سمخٓمئف.

( ) 391مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ ديٜم٤مر ،اإلُم٤مم اًم٘مدوة ،ؿمٞمخ اإلؾمالم ،أسمق ؾمٚمٛم٦م اًمبٍمي ،اًمٜمحقي ،اًمبزاز ،اخلرىمل ،اًمبٓم٤مئٜملُ ،مقمم آل رسمٞمٕمل٦م سملـ ُم٤مًملؽ،
واسمـ أظم٧م محٞمد اًمٓمقيؾ .يم٤من سمحرا ُمـ سمحقر اًمٕمٚمؿ .ىم٤مل قمكم سمـ اعمديٜملُ :مـ شمٙمٚمؿ ذم مح٤مد :وم٤مهتٛمقه ذم اًمديـ .وىم٤مل قمبداًمرمحـ سمـ ُمٝمديً :ملق
ىمٞمؾ حلامد سمـ ؾمٚمٛم٦م :إٟمؽ متقت همداُ :م٤م ىمدر أن يزيد ذم اًمٕمٛمؾ ؿمٞمئ٤م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م قم٤مسمد ،أصمب٧م اًمٜم٤مس ذم صم٤مسمل٧م ،وشمٖملػم طمٗمٔملف
سم٠مظمرةُ .م٤مت ؾمٜم٦م ؾمبع وؾمتلم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 253 /7شمرمج٦م  ،)1482وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 444 /7شمرمج٦م .)168
( ) 392قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ اًم٘مرر اًمتٞمٛمل اعمدا ،اعمٕمروف سم٤مسمـ أيب قمتٞمؼ .واًمد حمٛمد وقمبد اًملرمحـ اسمٜملل قمبلد اهلل
سمـ أيب قمتٞمؼ .وأُمف رُمٞمة٦م سمٜم٧م احل٤مرث سمـ طمذيٗم٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ رسمٞمٕم٦م ُمـ سمٜمل ومراس سمـ همٜمؿ سمـ ُم٤مًملؽ سملـ يمٜم٤مٟمل٦م .ىمل٤مل اسملـ طمجلر ذم اًمت٘مريل٥م:
صدوق ومٞمف ُمزاح .اٟمٔمر 154 /5( :شمرمج٦م  ،)717وهتذي٥م اًمٙمامل ( 65 /16شمرمج٦م .)3539
( )393اإلُم٤مم ،ؾمٞمد احلٗم٤مظ ،أسم ق زرقم٦م اًمرازي ،قمبٞمد اهلل سمـ قمبد اًمٙمريؿ سمـ يزيد سمـ ومروخ ،حمدث اًملريُ .مقًملده سمٕملد ٟمٞملػ وُمئتللم .ـمٚمل٥م قمٚملؿ
احلدي٨م وهق َطمدََ ث ،وارحتؾ إمم احلج٤مز واًمِم٤مم ،وُمٍم واًمٕمراق واجلزيرة وظمراؾم٤من ،ويمت٥م ُم٤م ٓ يقصػ يمةرة .ويمل٤من إُم٤مُمل٤م رسم٤مٟمٞمل٤م ،طم٤مومٔمل٤م
ُمت٘مٜم٤م ُمٙمةرا .وهق أطمد إئٛم٦م اعمِمٝمقريـ  ،وإقمالم اعمذيمقريـ ،واجلقاًملم اعمٙمةريـ ،واحلٗم٤مظ اعمت٘مٜملم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :إُمل٤مم طمل٤مومظ
صم٘م٦م ُمِمٝمقر .شمقذم ؾمٜم٦م أرسمع وؾمتلم وُمئتلم ،وًمف أرسمع وؾمتقن ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 89 /19شمرمج٦م  ،)3661وؾمػم أقملالم اًمٜملبال (/13
 65شمرمج٦م .)48
(ُ )394متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري يمت٤مب اجلٛمٕم٦م سم٤مب اًمسقاك يقم اجلٛمٕم٦م ( ،)887وُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة سم٤مب اًمسقاك ( )252واًمٚمٗمظ ًمف.
( )395صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)9928 ،7513اسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف ( ،)141وذيمره اًمبخل٤مري ً
ُمٕمٚم٘مل٤م :يمتل٤مب اًمّملقم سمل٤مب ؾملقاك
اًمرـم٥م واًمٞم٤مسمس ًمٚمّم٤مئؿ .وىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح اسمـ ظمرزيٛم٦م :صحٞمح.
( ) 396قمبد اهلل سمـ ْلٞمٕم٦م سمـ قم٘مب٦م سمـ ومرقم٤من سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ صمقسم٤من احلرضُمل ،أسمق قمبد اًمرمحـ اعمٍمي اًمٗم٘مٞمف ىم٤ميض ُمٍم .ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ذم صب٤مه ،وًم٘ملل
اًمٙمب٤مر سمٛمٍم ،واحلرُملم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صدوق ،ظمٚمط سمٕمد اطمؽماق يمتبف ،ورواي٦م اسمـ اعمب٤مرك واسمـ وه٥م قمٜملف أقملدل ُملـ همػممهل٤م.

أصول األحكام
ىمقًمفُ« :مٓمٝمرة ًمٚمٗمؿُ ،مرو٤مة ًمٚمربش ويمقٟمف ُمرو٤مة هلل -قمز وضمؾ -ؾملببف أٟملف ُمٓمٝملرة ًمٚمٗملؿ ،وهلذا ُيبللم أ ّن
اًمسقاك قمب٤مدة ُمست٘مٚم٦م ،قمب٤مدة دائٛم٦م ،وأٟمف ُمـ ؾمٜمـ اًمديـُ :مةؾ اًمذيمر ،وأٟمف ُينمع قمغم يمؾ طم٤مل ،ويم٤مٟم٧م ُمٞمٛمقٟم٦م -
دائام -ريض اهلل قمٜمٝم٤م ،-وم٤مًمسقاك
دائام ،شمست٤مك ً
ريض اهلل قمٜمٝم٤م -يمام روي قمٜمٝم٤م ٓ شمؽمك اًمسقاك ُمٓمٚم ً٘م٤مُ ،مٕمٝم٤م اًمسقاك ً
ُمنموع قمغم يمؾ طم٤مل ،إٓ ذم أطمقال ظم٤مص٦م ،يمقٟمف يّمكم ،أو يستٛمع اخلٓمب٦م ،أُم٤م هق وم٢مٟمف ُمنموع :وْلذا ىم٤مل -قمٚمٞمف
اًمّمالة واًمسالمَ « :-أ ْيمةَر ُت َقم َٚمٞم ُٙمُؿ ِذم اًمسق ِ
سمٕمْم٤م ُمٜمٝم٤م.
اكش  ،وضم٤م ت آصم٤مر يمةػمة ذم هذا اًمب٤مب ،ذيمر اعمّمٜمػ ً
َ
ْ ْ
ْ
( )398

ومٕمغم هذا :هق ُمـ ُؾمٜمـ اًمديـ ،وأٟمف ُينمع قمغم يمؾ طم٤ملُ ،م٤م مل يِمٖمؾ قمـ قمب٤مدة أظمرى ،ىم٤مل اًمسقاكُ« :مٓمٝملرة
ًمٚمٗمؿُ ،مرو٤مة ًمٚمربش ،وهق طمدي٨م صحٞمح يمام شم٘مدم.
ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
لؼ َقم َ
لغم ُأ هُمتِلل:
قل اهللِ َ -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم هٚم َؿًَ « :-م ْقَٓ َأ ْن َأ ُؿم ه
( َو َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َ -ر َ
ٍ
ِ ِ
ِ
محَدُُ َوا ًْم ُب َخ ِ
اًمّم ِح ِ
ٞمحِ « :قمٜمْْدََ ُيمُؾ َصالَ ٍَةش).
امه٤م َأ ْ َ
٤مر ُّي َشم ْٕمٚمٞم ً٘م٤مَ .و ِذم ه
َٕ َُم ْر ُ ُهت ْؿ سمِ٤مًمس َقاك قمٜمْْدََ ُيمُؾ ُو ُوق ش َ ،ر َو ُ َ
( )399

ُل١م هول وُمل٤م
ىمقًمفً« :مقٓ أن أؿمؼش يٕمٜمل ًمقٓ اعمِم٘م٦م ُمقضمقدة ،وم٤مُمتٜمع إُمر ًمقضمقد اعمِم٘م٦مً ،مقٓ اعمِم٘م٦مً ،ملقٓ ُشم َ
سمٕمده٤م سمٛمّمدر« ،أن أؿمؼش :أيً :مقٓ اعمِم٘م٦م ،واخلؼم حمذوف :أي ُمقضمقدةً ،مقٓ اعمِم٘م٦م ُمقضمقدةُٕ :مرهتؿ.
ىمقًمف« :أُمتلش :أي :أُم٦م اإلضم٤مسم٦مٕ :اؿ هؿ اًمذيـ ُي١مُمرون هبذه اًمسٜمـ ،وٕ هن إُم٦م ُشمُٓمٚمؼ ذم اًمٜمّمقص قمغم أُم٦م
اًمدقمقة ،وهؿ اًمٙمٗم٤مر سمجٛمٞمع أصٜم٤مومٝمؿ ،ممـ يدقمقن إمم اإلؾمالم ،وشمٓمٚمؼ قمغم أُم٦م اإلضم٤مسم٦م ممـ أضم٤مب اًمٜمبل -قمٚمٞملف
اًمّمالة واًمسالم ،-وشمٓمٚمؼ إـمالىم٤م صم٤مًمة٤م إـمالىم٤م ظم٤مص٤م قمغم أُم٦م آشمب٤مع ،اًمذيـ يتبٕمقٟمف وَيتدون هبديف ذم يمؾ ر -
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-وهؿ أظمص ُمـ أُم٦م اإلضم٤مسم٦م.
«ُٕمرهتؿ سم٤مًمسقاكش ،وهذا ُيبلم أن إُمر ىمد يٙمقن ًمٚمقضمقب وًمالؾمتحب٤مبُ ،مع أن اًمسقاك ُم٠مُمقر سملفً ،مٙمٜملف
ًمٞمس أُمر إَي٤مب ،إٟمام أُمر اؾمتحب٤مب ،وهذا يبلم أن أواُمره شمٙمقن ًمٚمقضمقب -قمٚمٞملف اًمّملالة واًمسلالم ،-هلذا هلق

وًمد ؾمٜم٦م سمس -أو ؾم٧م -وشمسٕملم ،وشمقذم ؾمٜم٦م أرسمع وؾمبٕملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 487 /15شمرمج٦م  ،)3513وؾمػم أقمالم اًمٜملبال (/8
 11شمرمج٦م .)4
( )397ؾمبؼ خترَيف.
( ) 398أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم اجلٛمٕم٦م سم٤مب اًمسقاك يقم اجلٛمٕم٦م (ُ )888مـ طمدي٨م أٟمس.
( )399ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
ُم٠مُمقرا سمف أُمر إَي٤مب ،وهذا هق ىمقل مجٝمقر
إصؾ :إٓ ُم٤م دل اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف ،ومٝمق ُمنموع قمغم يمؾ طم٤ملً ،مٙمـ ًمٞمس
ً
أهؾ اًمٕمٚمؿ.
وذه٥م إؾمح٤مق سمـ راهقيف

( )411

أيْم٤م ،ويروى
-رمحف اهلل -إمم أٟمف واضم٥م ،سمؾ إٟمف ذط ًمٚمّمالة ،وىم٤مًمف أسمق داود ً

قمٜمف أٟمف َيٕمٚمف واضمب٤مً ،مٙمـ مل َيٕمٚمف ذ ًـم٤م ًمٚمّمالةً ،مٙمـ هذه أىمقال وٕمٞمٗم٦م ،واًمّمقاب أٟمف ًمٞمس سمقاضم٥م ،وًمذا ىم٤مل:
«ًمقٓ أن أؿمؼ قمغم أُمتلُٕ :مرهتؿ سم٤مًمسقاكش.
قمٜمد أيب داودًَ « :مقَٓ َأ ْن َأ ُؿم هؼ َقم َغم ُأُمتِلَُٕ :مر ُهتؿ سمِ٤مًمسق ِ
اك
َ
ْ
َْ ُ ْ
ه

وضم٤م هذا اعمٕمٜمك ذم قمدة أظمب٤مر قمـ زيد سمـ ظم٤مًمد
ِقمٜمْْدََ ُيمُؾ صالَ ٍَة ،وَٕ هظمر ُت صالَ َة ا ًْم ِٕم َِم٤م ِ إِ َمم ُصم ُٚم ِ
٨م اًم هٚمٞمْ ِؾش  ،وضم٤م ذم أطم٤مدي٨م يمةػمة ذم هذا اًمب٤مب.
َ
َ
َ
ْ
( )411

( )412

«قمٜمد يمؾ ووق ش اعمّمٜمػ -رمحف اهلل -اظمت٤مر هذه اًمٚمٗمٔم٦م ،وهل قمٜمد أمحد ،واًمبخل٤مري شمٕمٚمٞم ً٘مل٤م ،وهلل ًمٗمٔمل٦م
صحٞمح٦مٕ :ا٤م ظمّم٧م اًمقوق  ،اًمرواي٦م إظمرى« :قمٜمد يمؾ صالةشً ،مٗمظ آظمر ذم اًمّمحٞمحُ« :مع يمؾ صالةش ،
( )413

وذم هذا دًٓم٦م ُمنموقمٞم٦م اًمتسقك قمٜمد يمؾ صالة ،وذم هذا دًٓم٦م ُمنموقمٞم٦م اًمتسقك قمٜمد اًمّمالة ،وهذا يِمٛمؾ يملؾ
صالة ،ؾمٜم٦م أو ومرض ،وومٞمف دًٓم٦م قمغم ُمنموقمٞم٦م اًمتسقك قمٜمد يمؾ شمٓمقع ،ومٚمق أراد ُمةالً أن يّمكم اًمراشمب٦م ريمٕمتلم ،صمؿ
يّمكم ريمٕمتلم راشمب٦م اًمٔمٝمر ُمةالً ومٞمتقؾمؽ ًمٙمؾ ريمٕمتلم ،واًمؽماويح يتسقك ًمٙمؾ ريمٕمتلم ،ظمال ًوم٤م عمـ ىم٤مل :إن اًمتسقك

( )411إؾمح٤مق سمـ إ سمراهٞمؿ سمـ خمٚمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُمٓمر احلٜمٔمكم .أسمق يٕم٘مقب اعمروزي ،اعمٕمروف سم٤مسمـ راهقيفٟ .مزيؾ ٟمٞمسل٤مسمقر ،أطملد أئٛمل٦م اعمسلٚمٛملم
وقمٚمام اًمديـُ .مقًمده ذم ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وُمئ٦م .اضمتٛمع ًمف احلدي٨م ،واًمٗم٘مف ،واحلٗمظ ،واًمّمدق ،واًمقرع ،واًمزهد .ورطمؾ إمم اًمٕمراق واحلج٤مز
واًمٞمٛمـ واًمِم٤مم ،وقم ٤مد إمم ظمراؾم٤من ،وم٤مؾمتقـمـ ٟمٞمس٤مسمقر إمم أن ُم٤مت هب٤م واٟمتنم قمٚمٛمف قمٜمد أهٚمٝم٤م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘مل٦م طمل٤مومظ جمتٝملد،
ىمريـ أمحد اسمـ طمٜمبؾ .ذيمر أسمق داود أٟمف شمٖمػم ىمبؾ ُمقشمف سمٞمسػم .مم٤مشمف ؾمٜم٦م صمامن وصمالصملم وُمئتلمً .مف ُمس٤مئؾ مجٕمٝم٤م اًمٙمقؾم٩م ُمع ُمس٤مئؾ اإلُمل٤مم أمحلد.
اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 373 /2شمرمج٦م  ،)332وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 358 /11شمرمج٦م .)79
( ) 411زيد سمـ ظم٤مًمد اجلٝمٜمل .خمتٚمػ ذم يمٜمٞمتف :وم٘مٞمؾ :أسمق زرقم٦م ،وأسمق قمبد اًمرمحـ ،وأسمق ـمٚمح٦م .ؿمٝمد احلديبٞم٦م ،ويم٤من ُمٕمف ًملقا ضمٝمٞمٜمل٦م يلقم اًمٗملتح.
طمديةف ذم اًمّمحٞمحلم وهمػممه٤م .ىم٤مل اسمـ اًمؼمىمل وهمػمهُ :م٤مت ؾمٜم٦م صمامن وؾمبٕملم سم٤معمديٜم٦م ،وًمف سمس وصمامٟمقن ،وىمٞمؾُ :م٤مت ؾمٜم٦م صمامن وؾمتلم ،وىمٞمؾ:
ُم٤مت ىمبؾ ذًمؽ ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م سم٤معمديٜم٦م .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 249 :شمرمج٦م  ،)815واإلص٤مسم٦م ( 613 /2شمرمج٦م .)2897
( ) 412صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمسقاك ( ،)47اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم اًمسقاك ( )23وهذه ًمٗمٔمف وىمل٤مل:
«هذا طمدي٨م طمسـ صحٞمحش وىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود :صحٞمح.
( )413ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
يٙمقن قمٜمد اسمتدا اًمّمالة ،اًمؽماويح شمسقك واطمد ،أو إن أراد أن يّمكم شمٓمقع ،شمسقك ذم أول شمسٚمٞمٛم٦مً ،مٙملـ فمل٤مهر
اًمٜمّمقص أٟمف قمٜمد يمؾ صالةٕ :ن يمؾ صالة يٜمٍمف ُمٜمٝم٤م سمتسٚمٞمؿ يدظمؾ ذم صالة أظمرى.
أيْم٤م ضم٤م ذم أطم٤مدي٨م قمٜمد أمحد ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر  ،ويمذًمؽ قمٜمد أيب داود ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م :أٟمف -قمٚمٞمف
ً
( )414

اًمّمالة واًمسالمَ « :-يمَ٤م َن ُي َّمكم َر ْيم َٕمتَ ْ ِ
َلمَ ،وم َٞمٜمْ َ ِ
ف َو َي ْستَ ُ
َ٤مكش  ،ويبلم أن اًمسقاك ينمع قمٜمد يمؾ صالة ،وقمٜمد يمؾ
ٍْم ُ
( )415

شمسٚمٞمٛم٦م ،إذا أراد أن ي٘مقم إمم صالة أظمرى.
ىمقًمف« :قمٜمد يمؾ صالةش ،ومٞمف دًٓم٦م قمغم ُمنموقمٞم٦م اًمسقاك ذم ا٤مر رُمْمل٤من ،طمتلك سمٕملد اًملزوالٟٕ :ملف -قمٚمٞملف
ِ
ِ
يستةـ صالة اًمٔمٝمر :ظمال ًوم٤م عمـ ىم٤مل :إٟمف ٓ
يستةـ صالة اًمٕمٍم ،ومل
اًمّمالة واًمسالم -ىم٤مل« :قمٜمد يمؾ صالةش ،ومل
يتسقك سمٕمد اًمزوال ،يمام هق اعمِمٝمقر ُمـ ُمذه٥م أمحد واًمِم٤مومٕمل ،واًمّمقاب هق ُم٤م دل قمٚمٞمف هذا اخلؼمٕ :ن ىمقًملف:
«قمٜمد يمؾ صالةش ،يم٤مًمٜمص ،وصالة اًمٕمٍم داظمٚم٦م ذم هذا ،وصالة اًمٔمٝمر داظمٚم٦م ذم هذا ،هؿ اؾملتدًمقا سمحلدي٨م أيب
ِ
٥م ِقمٜمْْدََ اهللِ ُِم ْـ ِر ِ
يح اعمِْ ْس ِؽش  ،وىمد اظمتٚمػ ذم هذا إُم٤مُم٤من ضمٚمٞمالن ،أسمق قمٛمرو اسمـ
هريرةَ « :خلُ ُٚم ُ
اًمّم٤مئ ِؿ َأ ْـم َٞم ُ
قف َوم ِؿ ه
( )416

اًمّمالح ،واًمٕمز سمـ قمبد اًمسالم  ،وطمّمؾ سمٞمٜمٝمام ذم هذا رد ،يمؾ ُمٜمٝمام رد قمغم أظمر ،وصٜمػ ذم هذا ،واؾمتدل
( )417

( )418

هبذا.

( )414أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد (.)5979
( )415صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)1881اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٝمٝم٤م ،سم٤مب اًمسقاك (ُ )288مـ طمدي٨م اسمـ قمبل٤مس .وىمل٤مل إًمبل٤ما
ذم صحٞمح ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف :صحٞمح .وأصٚمف ذم ُمسٚمؿ.
(ُ ) 416متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمّمقم ،سم٤مب ومْمؾ اًمّمقم (ُ ،)1894مسٚمؿ يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ،سم٤مب ومْمؾ اًمّمٞم٤مم (.)1151
( ) 417قمةامن سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمةامن سمـ ُمقؾمك سمـ أيب ٟمٍم اًمٙمردي اًمِمٝمرزوري احل٤مومظ شم٘مل اًمديـ أسمق قمٛمرو اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمّملالح اًمِمل٤مومٕمل
اًمدُمِم٘مل ص٤مطم٥م يمت٤مب قمٚمقم احلدي٨م .وًمد ؾمٜم٦م ؾمبع وؾمبٕملم وسمس ُمئ٦م .اؿمتٖمؾ ،وأومتك ،ومجع وأًمػ ،وخترج سمف إصح٤مب ،ويم٤من ُمـ يمب٤مر
إئٛم٦م.ويم٤من ذا ضمالًم٦م قمجٞمب٦م ،ووىم٤مر وهٞمب٦م ،وومّم٤مطم٦م ،وقمٚمؿ ٟم٤مومع ،ويم٤من ُمتلم اًمدي٤مٟم٦م ،ؾمٚمٗمل اجلٛمٚم٦م ،صحٞمح اًمٜمحٚمل٦م ،يم٤مومل٤م قملـ اخللقض ذم
ُمزٓت إىمدامُ ،م١مُمٜم٤م سم٤مهلل ،وسمام ضم٤م قمـ اهلل ُمـ أؾمامئف وٟمٕمقشمف ،طمسـ اًمبزة ،واومر احلرُم٦مُ ،مٕمٔمام قمٜمد اًمسٚمٓم٤من .ويم٤من ُمع شمبحره ذم اًمٗم٘مف جملقدا
عم٤م يٜم٘مٚمف ،ىمقي اعم٤مدة ُمـ اًمٚمٖم٦م واًمٕمرسمٞم٦مُ ،متٗمٜمٜم٤م ذم احلدي٨م ُمتّمقٟم٤مُ ،مٙمب٤م قمغم اًمٕمٚمؿ ،قمديؿ اًمٜمٔمػم ذم زُم٤مٟمفُ .م٤مت ؾمٜم٦م صمالث وأرسمٕملم وؾمل٧م ُمئل٦م
سمدُمِمؼ ذم ظم٤مُمس قمنميـ رسمٞمع أظمر .اٟمٔملر :ؾملػم أقملالم اًمٜملبال ( 141/23شمرمجل٦م  ،)111وـمب٘مل٤مت اًمِمل٤مومٕمٞم٦م اًمٙملؼمى ( 326 /8شمرمجل٦م
.)1229
( ) 418قمبد اًمٕمزيز سمـ قمبد اًمسالم سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ طمسـ سمـ حمٛمد سمـ ُمٝمذب اًمسٚمٛمل .ؿمٞمخ اإلؾمالم واعمسٚمٛملم وأطمد إئٛم٦م إقملالم ،ؾملٚمٓم٤من
اًمٕمٚمام  ،إُم٤مم قمٍمه .وًمد ؾمٜم٦م ؾمبع -أو ؾمٜم٦م صمامن -وؾمبٕملم وسمس ُمئ٦م .شمٗم٘مف قمغم اسمـ قمس٤ميمر ،وىمرأ إصقل قمغم أُمدي .وُمـ شمالُمٞملذه اإلُمل٤مم

أصول األحكام
اًمٕمز سمـ قمبد اًمسالم -رمحف اهلل -اؾمتدل سمرواي٦م ُمسٚمؿ« :خلٚمقف ومؿ اًمّم٤مئؿ قمٜمد اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مش  ،ىمل٤مل :إن
( )419

اعمراد سم٢مظمالومف ويمقٟمف خيٚمػ :يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مً ،مٞمس اعمراد ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ،وأسمق قمٛمرو اسمـ اًمّمالح اؾمتدل سمروايل٦م اسملـ
طمب٤من :ىم٤مل «طملم خيٚمػش « ،خلٚمقف ومؿ اًمّم٤مئؿ طملم خيٚمػش وهذا اعمراد طملم خيٚمػ ،أي ذم احلٞمل٤مة اًملدٟمٞم٤م ،وٓ
( )411

أيْم٤م طمتك وًمق يم٤من اعمراد طملم خيٚمػ ذم اًمدٟمٞم٤م :وم٢مٟمف
ؿمؽ أن ُم٤م ذيمره اًمٕمز -رمحف اهلل -يت٠ميد سم٤مٕظمب٤مر إظمرى ،صمؿ ً
ٓ يٚمزم ُمـ يمقن ظمٚمقف ومؿ اًمّم٤مئؿ أـمٞم٥م قمٜمد اهلل ُمـ ريح اعمسؽ أن ٓ ُيزال .واًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّملالة واًمسلالم-
أيْم٤م ي٠ميت يلقم اًم٘مٞم٤مُمل٦م أـمٞمل٥م ُملـ رائحل٦م
أظمؼم أٟمف أـمٞم٥م قمٜمد اهلل ُمـ ريح اعمسؽُ ،مةٚمام أظمؼم قمـ دم اًمِمٝمٞمد أٟمف ً
اعمسؽ .وُمع ذًمؽ أظمؼم قمـ دم اًمِمٝمٞمد ،وأٟمف ُي َز هُم ُؾ سمدُم٤مئف ،وهذا ورد ذم اًمِمٝمٞمد سمخّمقصفٕ :اؿ اؾملتدًمقا هبلذا
أيْم٤م ٓ ُيزال هذا اخلٚمقفً ،مٙمـ هذا ورد ذم اًمِملٝمٞمد ،وهلذا وىملع ذم هملػم
وىم٤مًمقا :يمام أن اًمِمٝمٞمد ٓ يزال ،يمذًمؽ ً
اظمتٞم٤مره ،وىمتؾ ذم ؾمبٞمؾ اهلل ،صمؿ عمٕمٜمك ورد ذم ذًمؽ ،طمتك ي٠ميت يِمٝمد ًمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.
وأُم٤م هذا اًمّم٤مئؿ :وم٢من اًمذي يِمٝمد ًمف هق صٞم٤مُمف ،أُم٤م اًمرائح٦م :وم٢ما٤م ظمرضم٧م سمسب٥م اًمّمقم ،وًمٞمس٧م ُم٘مّمقدة
ًمذاهت٤م ،صمؿ اًمسقاك ذم احل٘مٞم٘م٦م ٓ ُيزيؾ اخلٚمقف ،إٟمام ظمٚمقف ومؿ اًمّم٤مئؿ خيٚمػ ُمـ اعمٕمدة ،واًمرائح٦م خترج ُمـ اعمٕمدة،
وٓ خترج ُمـ اًمٗمؿ ،ومٝمل سم٤مىمٞم٦م.
أيْم٤م يمقن ظمٚمقف ومؿ اًمّم٤مئؿ أـمٞم٥م قمٜمد اهلل ُمـ رائح٦م اعمسؽ ،هذا ظمؼم قمٜمٝم٤م ،وأن اًمٜم٤مس يستٙمرهقن هذه
صمؿ ً
اًمرائح٦م ،وأن اؾمتٙمراهٝمؿ ْل٤م َيٕمٚمٝم٤م ذم ُمرشمب٦م قمٔمٞمٛم٦م ،وأن ْل٤م ُم٘م٤مُم٤م قمٔمٞمام قمٜمد اهلل -قمز وضملؾ ،-وٓ يٚملزم أن ٓ
ُشمُزال هذه اًمرائح٦م.
أيْم٤م ي٘م٤مل :إن اًم٘م٤مقمدة اًمنمقمٞم٦م أن اعمّم٤مًمح إذا أُمٙمـ اجلٛمع سمٞمٜمٝمام يم٤من هق إوممُ ،م٤م أُمٙمـ اجلٛمع سمٞمٜمٝمام :وم٢مٟمف
ً
َيّم ُؾ اعمّمٚمح٦م اًمٕمٚمٞم٤م ،وحتّمٞمؾ ُمّمٚمح٦م سم٢مزاًم٦م اًمرائح٦م هق إومم ُمـ سم٘م٤مئٝم٤م.
ذم هذه احل٤مل ُ َ

اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد ،وأسمق ؿم٤مُم٦م .يم٤من آُمرا سم٤معمٕمروف ٟم٤مهٞم٤م قمـ اعمٜمٙمر ،مل خيش ذم ًمقُم٦م ٓئؿُ .مـ ُمّمٜمٗم٤مشمف" :ىمقاقمد إطمٙم٤مم" .شمقذم ؾمٜم٦م ؾمتلم وؾمل٧م
ُمئ٦م .اٟمٔمر :ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ( 219 /8شمرمج٦م  ،)1183وطمسـ اعمح٤مضة ( 314 /1شمرمج٦م .)68
( ) 419هذا ًمٗمظ ُمسٚمؿ ذم اًمّمٞم٤مم سم٤مب ومْمؾ اًمّمٞم٤مم (..)1151
( )411صحٞمح :أظمرضمف اسمـ طمب٤من ذم صحٞمحف (.)3424

أصول األحكام
لغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
ِ
ِ
لف َو َؾمل هٚم َؿ -إِ َذا َىمل٤م َم ُِمل َـ اًم هٚم ْٞم ِ
يض اهللهُ َقمٜمْ ُفَ -ىم َ٤ملَ « :يمَ٤م َن َ -ص ه
لقص َومل٤م ُه
لؾ َي ُِم ُ
ْ
( َووم ِٞمٝم َام َقم ْـ ُطم َذ ْي َٗم َ٦م َ -ر َ
سمِ٤مًمسق ِ
اكش ).
َ
( )411

(وومٞمٝمام) :أي :ذم اًمبخ٤مري وُمسٚمؿ ،ىم٤مل« :يم٤من -صلغم اهلل قمٚمٞملف وؾملٚمؿ -إذا ىمل٤مم ُملـ اًمٚمٞملؾ يِملقص ومل٤مه
سم٤مًمسقاكش.
وهذا ُمقوع آظمر ،شم٘مدم أن اًمسقاك ُمنموع قمغم اًمٕمٛمقم ،وذيمر اعمّمٜمػ -رمحف اهلل -قمٜمد يمؾ ووق  ،وقمٜملد
يمؾ صالة ،اعمقوع اًمة٤مًم٨م إذا ىم٤مم ُمـ اًمٚمٞمؾ ،هؾ إذا ىم٤مم ُمـ اًمٚمٞمؾ ،يٕمٜمل إذا ىم٤مم ُمةالً ًم٘مْم٤م طم٤مضمتف ،إذا ىمل٤مم ُملةالً
ًمٞمتقو٠م ،إذا ىم٤مم ًمٞمّمكم ،أو ىم٤مم ٕي أُمر؟ فم٤مهر هذا أٟمف إذا ىم٤مم ُمـ اًمٚمٞمؾ ٕي أُمر ُمـ إُملقر ،وضمل٤م ذم روايل٦م ذم
اًمّمحٞمحلم« :إِ َذا َىم٤م َم ًمِٞمَتَ َٝم هجدََ ش  ،واًمذي ئمٝمر -واهلل أقمٚمؿ ،-وهذه يتبلم سم٤مًمرواي٤مت إظمرى أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة
( )412

واًمسالم -يم٤من إذا ىم٤مم ُمـ اًمٚمٞمؾ ،وم٢من أول ُم٤م يبدأ سم٤مًمسقاك.
وهذا ضم٤م ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م وأٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -يم٤من يقولع ًملف صمالصمل٦م آٟمٞمل٦م ،إٟمل٤م ًمنملاسمف ،وإٟمل٤م
ًمٓمٝمقره ،وإٟم٤م ًمسقايمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم.-
قص وم٤مهف -قمٚمٞمف اًمّملالة واًمسلالم ،-وإن يمل٤من ذم
ويم٤من إذا ىم٤مم ُمـ اًمٚمٞمؾ :ي٠مظمذ ؾمقايمف ،ورسمام َهم ََس َٚمف صمؿ َي ُِم ُ
ؾمٜمده ُم٘م٤ملً ،مٙمـ ًمف ؿمقاهد.
وىمقًمف« :يم٤من إذا ىم٤مم ُمـ اًمٚمٞمؾش ،وسم٤مٕومم إذا ىم٤مم ٕضمؾ اًمّملالة ،ويم٠مٟملف -واهلل أقمٚملؿ -ي٘ملقم أول ُمل٤م ي٘ملقم
أيْم٤م إذا أراد اًمّمالة ،وم٢مذا
أيْم٤م أٟمف يِمقصف ويدًمٙمف إذا أراد اًمقوق  ،يتقو٠م ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ ً
يِمقص وم٤مه ،صمؿ ََيتٛمؾ ً
يم٤من اًم٘م٤مئؿ أراد أن يتقو٠م ،وم٢من اؾمت٤مك أول ُم٤م ي٘مقم :ومٝمق طمسـٟٕ ،مف ُمنموع ُمٓمٚم ً٘م٤م :وٕن اًمٜم٤مئؿ يتٖمػم ومٛمف ،وٕٟمف
ينمع اًمسقاك قمٜمد شمٖمػم اًمٗمؿً :م٘مقًمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمُ« :-مٓمٝمرة ًمٚمٗمؿش.
و ُينمع ًمٚمٕمبد أن يب٤مدر سم٤مًمسقاك أول ُم٤م ي٘مقمٕ :ن أول ُم٤م ي٘مقم ُينمع أن يذيمر اهلل ،ي٘مقل َٓ« :إًِم َف إِٓه اهللُ َو ْطمدََ ُه
احلٛمدُُ وهق َقم َغم ُيمُؾ َ ٍ ِ
َٓ َ ِ
لق َل َوَٓ
ذ َ
احل ْٛمدُُ هللهَِِ ،وَٓ إِ ًَمف إِٓه اهللَُُ ،وَٓ َطم ْ
يؽ ًَم ُفًَ ،م ُف اعمُْ ْٚم ُؽ َو ًَم ُف ْ َ ْ َ ُ َ
ر َىمد ٌيرُ ،ؾمبْ َح٤م َن اهللَِِ ،و ْ َ
ْ

( )411ؾمبؼ خترَيف.
(ُ ) 412متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب ،سم٤مب ـمقل اًم٘مٞم٤مم ذم صالة اًمٚمٞمؾ (ُ ،)1136مسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة سم٤مب اًمسقاك (.)255

أصول األحكام
ُىم هق َة إِٓه سمِ٤مهللِِ ،اًم هٚم ُٝم هؿ! ا ْهم ِْٗم ْر ِزمش  :يمام ذم طمدي٨م قمب٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م َُ « :م ْـ َشم َٕم ه٤مر ُِم َـ اًم هٚم ْٞم ِؾَ ،وم َ٘م َ٤مل َٓ :إًِم َف إِٓه اهللُ َو ْطمدََ ُه
احلٛمدُُ وهق َقم َغم ُيمُؾ َ ٍ ِ
َٓ َ ِ
ْؼمَ ،وَٓ
ذ َ
يؽ ًَم ُفًَ ،م ُف اعمُْ ْٚم ُؽ َو ًَم ُف ْ َ ْ َ ُ َ
احل ْٛمدُُ هللهَِِ ،وَٓ إِ ًَمف إِٓه اهللُُ ،واهللُ َأ ْيم َ ُ
ر َىمد ٌيرُ ،ؾم ْب َح٤م َن اهللَِِ ،و ْ َ
ْ
ٞم٥م ًَم ُفش .
اؾم ُت ُِج َ
َطم ْق َل َوَٓ ُىم هق َة ِإٓه ِسم٤مهللَِِ ،و َد َقم٤مِ :إٓه ْ
( )413

( )414

ُِ
ـمٞم٥م اًمٗمؿ ،وٕٟمف يمام شم٘مدم ُمٓمٝمرة ًمٚمٗمؿ ،صمؿ إذا أراد أن
ومنم َع أن يٙمقن ذيمره قمغم طم٤مل سمٕمد اؾمتٞم٤ميمف ،وأن يٙمقن َ
أيْم٤م ،وم٢مٟمف يِمقص وم٤مه ًمسٜم٦م اًمّمالة.
يتقو٠م يِمقص وم٤مه سم٤مًمسقاكٟٕ :مف ُيسـ ًمٚمقوق  ،صمؿ إذا أراد أن يّمكم ً
وضم٤م قمٜمد اًمٜمس٤مئل ُمـ رواي٦م ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٜم٤من

( )415

أٟمف ىم٤ملُ « :يمٜمهه٤م ُٟم ُْ١مُمر إِ َذا ُىمٛمٜمََ٤م ُِمـ اًم هٚمٞم ِؾ سمِ٤مًمسق ِ
اكش .
َ
َ ْ
ْ
َُ
( )416

ورواي٦م اًمّمحٞمحلمَ « :يمَ٤م َن إِ َذا َىم٤م َم ُِم َـ اًم هٚم ْٞم ِؾش ً ،مٞمس ومٞمٝم٤م إُمر ،واظمتٚمػ ذم هلذه اًمٚمٗمٔمل٦م ،وُمرضمٕمٝمل٤م إمم
( )417

طمّملم سمـ قمبد اًمرمحـ

( )418

وإفمٝمر -واهلل أقمٚمؿ -أن هذه اًمرواي٦م ومٞمٝم٤م ٟمٔمر ،وأا٤م ُروي٧م سم٤معمٕمٜمك ،وَيتٛمؾ أا٤م وهؿ

ُمـ ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٜم٤منٕ :ن اًمرواة أيمةر احلٗم٤مظ مل يذيمروا سمّمٞمٖم٦م إُمر ،وإٟمام ذيمروه ُمـ ومٕمٚمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم-

( ) 413قمب٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م سمـ ىمٞمس سمـ أسم سمـ ومٝمر سمـ ىمٞمس سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ همٜمؿ سمـ ؾم٤ممل سمـ قمقف سمـ قمٛملرو سملـ اخللزرج ،أسملق اًمقًمٞملد إٟمّمل٤مري
اخلزرضمل .ؿمٝمد سمدرا ،ويم٤من أطمد اًمٜم٘مب٤م سم٤مًمٕم٘مب٦م ،وآظمك رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سمٞمٜمف وسملم أيب ُمرصمد اًمٖمٜمقي .ؿمٝمد اعمِم٤مهد يمٚمٝمل٤م سمٕملد
سمدر .ىم٤مل اسمـ يقٟمس :ؿمٝمد ومتح ُمٍم ،ويم٤من أُمػم رسمع اعمددُ .م٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وصمالصملم ،وىمٞمؾ :إٟمف قم٤مش إمم ؾمٜم٦م سمس وأرسمٕملم .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب
(ص 469 :شمرمج٦م  ،)1674واإلص٤مسم٦م ( 624/3شمرمج٦م .)4511
( )414أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ومْمؾ ُمـ شمٕم٤مر ُمـ اًمٚمٞمؾ ومّمغم (.)1154
( ) 415اًمِمٞمخ ،اإلُم٤مم ،اًمزاهد ،اعمحدث ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٜم٤من اًمؼممجل ،أسمق ؾمٜم٤من اًمِمٞمب٤ما إصٖمر اًمٙمقذمٟ .مزل اًمري وىمزويـ .رأى سمٙمػم سملـ إظملٜمس.
روى ًمف أسمق داود ،واًمؽمُمذي ،واًمٜمس٤مئل ذم "اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م" ،وذم "ُمسٜمد قمكم" ،واسمـ ُم٤مضمف .يم٤من َيل٩م يملؾ قمل٤مم .ىمل٤مل اسملـ طمجلر ذم اًمت٘مريل٥م:
صدوق ًمف أوه٤مم .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 492 /11شمرمج٦م  ،)2294وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 416 /6شمرمج٦م .)166
آظمتِ ِ
( )416صحٞمح اإلؾمٜم٤مد :أظمرضمف اًمٜمس٤مئل:يمت٤مب ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ وشمٓمقع اًمٜمٝم٤مر ،سم٤مب ِذيمر ِ
سملـ ِ
الف قملغم َأ ِيب ِ
طمّم ٍ
للم قملةامن ِ
قم٤مصل ٍؿ (ُ )1623ملـ
ـمريؼ أيب ؾمٜم٤من .ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل« :صحٞمح اإلؾمٜم٤مدش.
( )417ؾمبؼ خترَيف.
( ) 418طمّملم سمـ قمبد اًمرمحـ اًمسٚمٛمل أسمق اْلذيؾ اًمٙمقذم .اسمـ قمؿ ُمٜمّمقر سمـ اعمٕمتٛمر .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م شمٖمػم طمٗمٔمف ذم أظمر .اٟمٔملر:
هتذي٥م اًمٙمامل ( 519 /6شمرمج٦م  ،)1358وُمٞمزان آقمتدال ( 551 /1شمرمج٦م .)2175

أصول األحكام
 ،وظم٤مًمٗمف إهائٞمؾ

( )419

وم٤مًمة٤مسم٧م هق رواي٦م اًمّمحٞمحلم« :أٟمف يم٤من إذا ىم٤مم ُمـ اًمٚمٞمؾ يِمقص وم٤مهفش

( )421

-قمٚمٞملف اًمّملالة

واًمسالم.-
(وعمُِس ِٚم ٍؿ َقمـ َقم ِ٤مئ َِم َ٦م -ر ِيض اهللُ َقمٜمْٝم٤مَ « :-يمَ٤م َن إِ َذا د َظم َؾ سمٞمتَف :يبدََ ُأ سمِ٤مًمسق ِ
اكش .
َ
َْ ُ َْ
َ
َ
ْ
َ ْ
َ َ
( )421

َو َقم ْـ َقم ِ٤مُم ِر ْسم ِـ َرسمِٞم َٕم َ٦م
َو ُهق َص ِ٤مئ ٌؿش .

( )422

ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -ىم َ٤ملَ « :ر َأ ْي ُ٧م َر ُؾم َ
قل اهللِ َ -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم هٚم َؿَُ -م٤م َٓ ُأ ْطم ِيص َيتَ ََس هق ُك
َ -ر َ

( )423

طمدي٨م قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م ،-أا٤م ُؾمئٚم٧م ؾم٠مْل٤م ذيح سمـ ه٤مٟمئ

( )424

أٟمف سم٠مي ر يمل٤من يبلدأ اًمٜمبلل -قمٚمٞملف

اًمّمالة واًمسالم -إذا دظمؾ سمٞمتف؟ ىم٤مًم٧م« :سم٤مًمسقاكش ،يم٤من يبدأ سم٤مًمسقاك.
أيْم٤م وهق قمٜمد دظمقل اًمبٞم٧م ،ويم٠مٟمف -واهلل أقمٚمؿ -ؾم٠مًمقه٤م قمـ أُمر َخيٗمك قمٚمٞمٝمؿ ،وْللذا مل
وهذا ُمقوع راسمعً ،
شم٘مؾ ُمةالً إٟمف ُمةالً َيبدأ سم٤مًمسالمٕ :ن هذا أُمر ُمٕمٚمقم ْلؿ ،وٕٟمف أُمر هذا ،يٕمٜمل ُمـ اًمسٜمـ اًمٕم٤مُم٦م وُمـ اًمٕمٚمؿ اًمٕمل٤مم،
ًمٙم ْـ أرادوا أن يس٠مًمقا قمـ قمٚمؿ خيٗمك قمٚمٞمٝمؿ ،وقمـ أُمر ُمـ طم٤مًمف يٗمٕمٚمف خيٗمك قمٚمٞمٝمؿ ،وٓ يٓمٚمٕمقن قمٚمٞمف ،وْلذا يم٤من

( ) 419إهائٞمؾ سمـ يقٟمس اسمـ أيب إؾمح٤مق اْلٛمداا اًمسبٞمٕمل أسمق يقؾمػ اًمٙمقذم .أظمق قمٞمسك سمـ يقٟمس ،ويم٤من إيمؼم .روى ًملف اجلامقمل٦م .ىمل٤مل اسملـ
طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦مُ ،شمُٙمٚمؿ ومٞمف سمال طمج٦مُ .م٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وؾمتلم وُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمة٘م٤مت ٓسمـ طمب٤من ( 79 /6شمرمجل٦م  ،)6811وهتلذي٥م اًمٙملامل
( 515 /2شمرمج٦م .)412
( )421ؾمبؼ خترَيف.
( ) 421أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمسقاك (.)253
( ) 422قم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ قم٤مُمر سمـ ؾمٕمد سمـ قمبد اهلل سمـ احل٤مرث سمـ رومٞمدة سمـ قمٜمز سمـ وائؾ اًمٕمٜمزي .وىمٞمؾ ذم ٟمسلبف هملػم
ذًمؽ .يم٤من أطمد اًمس٤مسم٘ملم إوًملم ،وه ٤مضمر إمم احلبِم٦م ،وُمٕمف اُمرأشمف ًمٞمغم سمٜم٧م أيب ظمٞمةٛم٦م .صمؿ ه٤مضمر إمم اعمديٜم٦م أيْم٤م ،وؿمٝمد سمدرا وُمل٤م سمٕملده٤مً .ملف
رواي٦م قمـ اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-ىم٤مل ُمّمٕم٥م اًمزسمػميُ :م٤مت قم٤مُمر ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم .اٟمٔمر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص 512 :شمرمجل٦م ،)1822
واإلص٤مسم٦م ( 579 /3شمرمج٦م .)4384
( )423وٕمٞمػ :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 15678أسمق داود :يمت٤مب اًمّمقم ،سم٤مب اًمسقاك ًمٚمّم٤مئؿ ( )2364واًمؽمُمذي :يمتل٤مب اًمّملقم ،سمل٤مب ُمل٤م
ضم٤م ذم اًمسقاك ًمٚمّم٤مئؿ ( ،)725ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ .ذيمره اًمبخ٤مري ُمٕمٚم ً٘م٤م :يمت٤مب اًمّملقم ،سمل٤مب اًمسلقاك اًمرـمل٥م واًمٞمل٤مسمس ًمٚمّمل٤مئؿ .ىمل٤مل
إًمب٤ما ذم وٕمٞمػ أيب داود :وٕمٞمػ.
( ) 424ذيح سمـ ه٤مٟمئ سمـ يزيد سمـ احل٤مرث ،أسمق اعم٘مدام احل٤مرصمل ،اعمذطمجل ،اًمٙمقذم ،اًمٗم٘مٞمف ،اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح ،يم٤من ُمـ أقمٞم٤من أصلح٤مب قملكم -ريض
اهلل قمٜمف .-وىمد ؿمٝمد حتٙمٞمؿ احلٙمٛملم ،ووومد قمغم ُمٕم٤موي٦م ؿم٤مومٕم٤م ذم يمةػم سمـ ؿمٝم٤مب ،وم٠مـمٚم٘مف ًمف .وأسمقه ًمف صحب٦م .ؾم٤مر إمم ؾمجسلت٤من هم٤مزيل٤م ،وم٘متلؾ
هب٤م ؾمٜم٦م صمامن وؾمبٕملم ،قمـ ُمئ٦م وقمنميـ ؾمٜم٦م .اٟمٔمر آؾمتٞمٕم٤مب ( 333شمرمج٦م  ،)1169وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 628 /2شمرمج٦م .)2428

أصول األحكام
أُمقرا ٓ يٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م أطمد إٓ ُه ّـ ،ومٙم٤مٟمقا يس٠مًمقاـ سمل٠مي ر يبلدأ ،يٕمٜملل ُملـ
ٟمس٤مؤه -ريض اهلل قمٜمٝمـ -يٜم٘مٚمـ ً
أُمقره أو ُمـ أومٕم٤مًمف ،وم٘م٤مًم٧مُ« :مـ اًمسقاكش.
وهذا ُيبلم أن اًمسقاك ُمـ ُؾمٜمـ اًمديـ ،وأٟمف أول ُم٤م يبدأ سم٤مًمسقاك ،وٕ ّن اًمبدا ة سم٤مًمسقاك ذم طم٤مل دظملقل سمٞمتلف
ُمّم٤مًمح ،ىمد يدظمؾ اإلٟمس٤من سمٞمتف ويريد أن يّمكمٟٕ :مف ينمع أن َيٕمؾ ًمبٞمتف ُمـ صالشمف ٟمّمٞم ًب٤م ،وىمد َيٚمس اًمرضمؾ ُمع
أهٚمف أو ُمع أوٓده ،وم ُٞمسـ أن يست٤مك طمتك يٙمقن ـمٞم٥م اًمٗمؿ ،وىمد يتحدث سمحدي٨م ،أو ُيذيمر سمٌم  ،ومٞمسـ اًمسقاك
ُمـ ضمٝم٦م ُمنموقمٞم٦م شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ ،وُمـ ضمٝم٦م أن يٙمقن ـمٞم٥م ومٛمف ٕضمؾ ُم٤م ي٘مقًمف ُمـ ذيمر.
لر َج َأ هو َل َُمل٤م َيبْلدََ ُأ
أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسلالمَ « :-يمَل٤م َن إِ َذا َظم َ

وضم٤م ذم طمدي٨م زيد سمـ ظم٤مًمد قمٜمد اًمٓمؼماا
سمِ٤مًمسق ِ
أيْم٤م ،يٕمٜمل يم٤من إذا أول ُم٤م يدظمؾ يبدأ سم٤مًمسقاك ،وإذا ظمرج أول ُم٤م يبدأ سم٤مًمسقاك.
اكش
ً
َ
( )425

( )426

وأٟم٤م مل أـمٚمع قمغم ؾمٜمد هذه اًمرواي٦مً ،مٙمٜمف ضم٤م أٟمف إذا ظمرج ،ويم٠مٟمف -واهلل أقمٚمؿ -إن صمبت٧م هذه اًمرواي٦مٟٕ :مف إُم٤م
أيْم٤م يملام
أن ُيّمكم سم٠مصح٤مسمف ،أو َيٚمس ُمٕمٝمؿ -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-ومٙم٤من يبدأ سم٤مًمسقاك ،هذا ُيبلم أن اًمسقاك ً
شم٘مدم ُمـ ؾمٜمـ اًمديـ ،وينمع قمغم ضمٝم٦م اًمٕمٛمقم.
ورواي٦م قم٤مُمر سمـ اًمرسمٞمٕم٦م هق اًمٕمٜمزي -ريض اهلل قمٜمف ،-صح٤ميب ضمٚمٞمؾ ُمِمٝمقر ،ىم٤مل« :رأي٧م رؾمقل اهلل -صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -م٤م ٓ أطميص يتسقك وهق ص٤مئؿش  .رواه اخلٛمس٦م.
( )427

واخلٛمس٦م يمام هق ُمٕمٚمقم أهؾ اًمسٜمـ واإلُم٤مم أمحد -رمحف اهلل ،-وهق ُمـ رواي٦م قم٤مصؿ سمـ قمبٞمد اهلل سمـ قم٤مصؿ

( )428

ضمده قم٤مصؿ هق قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب

( )429

-ريض اهلل قمٜمف ،-وهق ظمالف قم٤مصؿ أظمر ،قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سملـ

اًمر ّطم٤مل اجلقال ،حمدث اإلؾمالم ،قمٚمؿ اعمٕمٛمريـ ،ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب سمـ ُمٓمػم اًمٚمخٛمل ،أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمؼمااُ .مـ ـمؼميل٦م،
( )425احل٤مومظ اًمة٘م٦م ّ
ص٤مطم٥م اعمٕم٤مضمؿ اًمةالصم٦م وهمػمه٤م ُمـ اعم١مًمٗم٤مت .وًمد ؾمٜم٦م ؾمتلم وُمئتلم ،وشمقذم ذم يقم اًمسب٧م ًمٚمٞمٚمتلم سم٘مٞمت٤م ُمـ ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م ؾمتلم وصمالث ُمئل٦م،
ودومـ يقم إطمد آظمر يقم ُمـ ذي اًم٘مٕمدة إمم ضمٜم٥م محٛم٦م اًمدود سمب٤مب ُمديٜم٦م ضمل .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜملبال ( 119/16شمرمجل٦م  ،)86ـمب٘مل٤مت
احلٗم٤مظ (ص.)73
( )426أظمرضمف اًمٓمؼماا ذم اًمٙمبػم ( )5261سمٜمحقه ُمـ طمدي٨م زيد سمـ ظم٤مًمد اجلٝمٜمل.
( )427ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
هق أٟمزل ُمٜمف درضم٦م ،وهق وٕمٞمػ .طمتك ىم٤مل سمٕمْمٝمؿً :مٞمس ذم قم٤مصلؿ،

طمٗمص سمـ قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب

( )431

يمؾ قم٤مصؿ رواشمف وٕمٞمػً ،مٙمٜمف ٌ
ىمقل ُمستدرك ،وهذا ًمٞمس سمّمحٞمحً ،مٙمـ ىمٞمؾً ،ملٞمس هٜمل٤مك صم٘مل٤مت مملـ اؾملٛمٝمؿ
قم٤مصؿ.
وقم٤مصؿ هذا ،قم٤مصؿ سمـ قمٛمر ًمف أظمقان أطمدمه٤م صم٘م٦م ،وهق قمبٞمد اهلل سمـ قمٛمر

( )431

سمـ قمٛمر سمـ طمٗمص سمـ قم٤مصؿ سمـ اخلٓم٤مب

( )432

وأظمر وٕمٞمػ ،وهق قمبد اهلل

أيْمل٤م ،واخللؼم رواه
أُم٤م قم٤مصؿ هذا :ومٓمري٘ملف أروملع وهلق ولٕمٞمػ ً

اًمبخ٤مري ُمٕمٚم ً٘م٤م سمّمٞمٖم٦م اًمتٛمريض :ىم٤مل« :و ُيذيمر قمـ قم٤مُمر -ريض اهلل قمٜمف -ىم٤مل :رأي٧م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿُ -م٤م ٓ أطميص يتسقك وهق ص٤مئؿش .
( )433

( ) 428قم٤مصؿ سمـ قمبٞمد اهلل سمـ قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًم٘مرر اًمٕمدوي اعمدا ،اسمـ أظمل طمٗمص سمـ قم٤مصؿ .أُمف أم ؾمٚمٛم٦م سمٜمل٧م قمبلد اهلل اسملـ أيب
أمحد سمـ ضمحش .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :وٕمٞمػُ .مل٤مت ذم أول ظمالومل٦م أيب اًمٕمبل٤مس .اٟمٔملر :هتلذي٥م اًمٙملامل ( 511 /13شمرمجل٦م ،)3114
وُمٞمزان آقمتدال ( 353 /2شمرمج٦م .)4156
( ) 429قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًم٘مرر اًمٕمدوي ،أسمق قمٛمر ،وي٘م٤مل :أسمق قمٛمرو اعمدا .أُمف مجٞمٚم٦م سمٜم٧م صم٤مسم٧م سمـ أيب إىمٚمح ،أظم٧م قم٤مصؿ سمـ صم٤مسمل٧م
سمـ أيب إىمٚمح .ويم٤من اؾمٛمٝم٤م قم٤مصٞم٦م ،ومسامه٤م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -مجٞمٚم٦م .ويم٤من ـمقيال ضمسٞمام ،طمتك ىمٞمؾ :يم٤من ذراقمف ذراقم٤م وٟمحلقا
ُمـ ؿمؼم .ويم٤من ُمـ ٟمبال اًمرضم٤مل ،ديٜم٤م ،ظمػما ،ص٤محل٤م ،ويم٤من سمٚمٞمٖم٤م ،ومّمٞمح٤م ،ؿم٤مقمرا ،وهق ضمد اخلٚمٞمٗم٦م قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز ُٕمف .ىمل٤مل اسملـ طمجلر
ذم اًمت٘مري٥م :قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،وًمد ذم طمٞم٤مة اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ .-م٤مت ؾمٜم٦م ؾمبٕملم ،وىمٞملؾ :سمٕملده٤م .اٟمٔملر :هتلذي٥م اًمٙملامل
( 521 /13شمرمج٦م  ،)3118وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 97 /4شمرمج٦م .)31
( ) 431هق :قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ طمٗمص سمـ قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًمٕمٛمري ،أسمق قمٛمر اعمدا .أظمق قمبٞمد اهلل سمـ قمٛملر ،وقمبلد اهلل سملـ قمٛملر| ،وأيب
سمٙمر سمـ قمٛمر .وٕمٗمف أمحد وهمػمه .وىم٤مل َيٞمك سمـ ُمٕملمً :مٞمس سمٌم  .روى ًمف اًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف .ىم٤مل اسمـ طمجلر ذم اًمت٘مريل٥م :ولٕمٞمػ .اٟمٔملر:
هتذي٥م اًمٙمامل ( 517 /13شمرمج٦م  ،)3117وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 181 /7شمرمج٦م .)61
( ) 431قمبٞمد اهلل سمـ قمٛمر سمـ طمٗمص سمـ قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،اًم٘مرر ا ًمٕمدوي اًمٕمٛمري ،أسمق قمةامن اعمدا ،أظملق قمبلد اهلل وأيب سمٙملر وقم٤مصلؿ.
حلؼ أم ظم٤مًمد سمٜم٧م ظم٤مًمد اًمّمح٤مسمٞم٦م ،وؾمٛمع ُمٝم٤م ،ومٝمق ُمـ صٖم٤مر اًمت٤مسمٕملم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘مل٦م صمبل٧م .وًملد سمٕملد اًمسلبٕملم أو ٟمحقهل٤م،
وشمقذم ؾمٜم٦م ؾمبع وأرسمٕملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 124 /19شمرمج٦م  ،)3668وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 314 /6شمرمج٦م .)129
( ) 432قمبد اهلل سمـ قمٛمر سمـ طمٗمص سمـ قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًم٘مرر اًمٕمدوي أسمق قمبد اًمرمحـ اًمٕمٛمري اعمدا .ىم٤مل اًمٜمس٤مئل :وٕمٞمػ احللدي٨م.
ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :وٕمٞمػ قم٤مسمد .شمقذم ؾمٜم٦م إطمدى أو اصمٜمتلم وؾمبٕملم وُمئ٦م .اٟمٔملر :هتلذي٥م اًمٙملامل ( 327 /15شمرمجل٦م  ،)3441وؾملػم
أقمالم اًمٜمبال ( 339 /7شمرمج٦م .)123
( )433ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
وهذا احلدي٨م ًمٞمس اًمٕمٛمدة قمٚمٞمف ،وم٤مًمٕمٛمدة قمغم قمٛمقم إظمب٤مر اًمقاردة ،واًمداًم٦م قمغم ُمنموقمٞم٦م اًمسقاك ُمٓمٚم ً٘مل٤م
ًمٚمّم٤مئؿ ،وأن هذا هق اًمّمقاب ذم هذه اعمس٠مًم٦م وًمق سمٕمد اًمزوال ،وشم٘مدم ر ُمـ إدًم٦م ذم هذا اًمب٤مب.
وىمقًمف« :وهق ص٤مئؿش ،هذا َيِمٛمؾ مجٞمع أطمقال اًمّمقم ،ؾمقا يم٤من ذم طم٤مل صقم ومرض أو ٟمٗمؾ.
ِ
ِ
لغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
ِ
ل٤مل َر ُؾم ُ
ل٤ملَ :ىم َ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -ىم َ
لقل اهللِ َ -ص ه
لر ِة:
لف َو َؾمل هٚم َؿْ َ « :-
سم ٌ
ْ
لس ُمل َـ ا ًْمٗم ْٓم َ
( َو َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َ -ر َ
ْػ ِ ِ
آؾمتِحدََ اد ،و ْ ِ
ِ
ِ
اًمِم ِ
٤مر ِ
ص ه
ٞمؿ إَ َفم٤مومِ ِرش ُُمته َٗم ٌؼ َقم َٚمٞمْ ِف.
بَ ،و َٟمتْ ُ
اخلتََ٤م ُنَ ،و َىم ُّ
ْ ْ ُ َ
اإل ْسمطَ ،و َشم ْ٘مٚم ُ
( )434

َو َْل ُ َام َقم ِـ ا ْسم ِـ ُقم َٛم َر َُم ْر ُومق ًقم٤مَ « :أ ْطم ُٗمقا ه
اًمِم َق ِار َبَ ،و َأ ْقم ُٗمقا اًمٚم َحكش .
( )435

َو َقمٜمْ ُفَ « :ا َك َقم ِـ ا ًْم َ٘م َز ِعش .
( )436

طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف« :-سمس ُمـ اًمٗمٓمرةش  ،وهذا ورد ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م ذم صحٞمح ُمسٚمؿ أٟمف
نم ُِم َـ ا ًْم ِٗم ْٓم َر ِةش ذم صحٞمح ُمسٚمؿ ُمـ ـمريؼ ُمّمٕم٥م سمـ ؿمٞمب٦م وشمٙمٚمؿ ومٞملف ،وضمل٤م ُمٕمٜمل٤مه قملـ قملامر سملـ
« َقم ْ ُ
( )437

( )439

( )438

أيْم٤م ذيمر اًمٕمنم قمٜمد أيب داود سمسٜمد ومٞمف وٕمػ .
ً
( )441

(ُ ) 434متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمٚمب٤مس ،سم٤مب ىمص اًمِم٤مرب (ُ ،) 5889مسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ظمّم٤مل اًمٗمٓمرة (.)257
(ُ ) 435متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري يمت٤مب اًمٚمب٤مس ،سم٤مب ىمص اًمِم٤مرب (ُ ،)5888مسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ظمّم٤مل اًمٗمٓمرة (.)259
(ُ) 436متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري يمت٤مب اًمٚمب٤مس ،سم٤مب ىمص اًمِم٤مرب (ُ ،) 5921-5921مسلٚمؿ ،يمتل٤مب اًمٚمبل٤مس واًمزيٜمل٦م ،سمل٤مب يمراهٞمل٦م اًم٘ملزع
(.)2121
( )437ؾمبؼ خترَيف.
( ) 438أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ظمّم٤مل اًمٗمٓمرة (.)261
(ُ ) 439مّمٕم٥م سمـ ؿمٞمب٦م سمـ ضمبػم سمـ ؿمٞمب٦م سمـ قمة امن سمـ أيب ـمٚمح٦م سمـ قمبد اًمٕمزى سمـ قمةامن سمـ قمبد اًمدار اًم٘مرر اًمٕمبدري اعمٙمل احلجبل .ىمل٤مل أسملق
طم٤مشمؿَ ٓ :يٛمدوٟمف .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥مً :ملم احلدي٨م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 31 /28شمرمج٦م  ،)5985وُمٞمزان آقمتدال ( 121 /4شمرمج٦م
.)8563
( ) 441قمامر سمـ ي٤مه سمـ قم٤مُمر سمـ ُم٤مًمؽ سمـ يمٜم٤مٟم٦م سمـ ىمٞمس سمـ احلّملم سمـ اًمقذيؿ سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ قمقف سمـ طم٤مرصم٦م سمـ قم٤مُمر سمـ ي٤مم سمـ قملٜمس سملـ ُم٤مًملؽ
اًمٕمٜمز ،أسمق اًمٞم٘مٔم٤من ،طمٚمٞمػ سمٜمل خمزوم ،وأُمف ؾمٛمٞم٦م ُمقٓة ْلؿ .يم٤من ُمـ اًمس٤مسم٘ملم إوًملم هق وأسمقه ،ويم٤مٟم٤م ممـ ُيٕمذب ذم اهلل .هل٤مضمر إمم اعمديٜمل٦م،
َل٦م ا ًْمب ِ
ِ
٤مهم َٞم ُ
ل٦مش،
وؿمٝمد اعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م ،صمؿ ؿمٝمد اًمٞمامُم٦م ،وم٘مٓمٕم٧م أذٟمف هب٤م .وشمقاشمرت أصم٤مر قمـ اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أٟمف ىم٤ملَ « :شم ْ٘م ُت ُُؾ قمََ هام ًرا ا ًْمٗم َئ ُ َ
قملكم ذم صمٞم٤مسملف ومل يٖمسلٚمف .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص 481 :شمرمجل٦م  ،)1715واإلصل٤مسم٦م
ومامت ذم صٗملم ذم رسمٞمع أظمر ؾمٜم٦م ؾمبع وصمالصملم ،ودومٜملف ّ
( 575/4شمرمج٦م .)5718
( ) 441طمسـ ًمٖمػمه :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمسقاك ُمـ اًمٗمٓمرة ( )54وىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود« :طمدي٨م طمسـش.

أصول األحكام
أيْم٤م «ىمص اًمِم٤مرب ،وٟمتػ اإلسمط ،وآؾمتحدادش  ،ويمذًمؽ ضم٤م
وضم٤م ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ً
ط ،وطم ْٚم َؼ ا ًْمٕم٤م َٟم ِ
ْػ ِ ِ
ِ
اًمِم ِ
٤مر ِ
ص ه
َل٦م
بَ ،و َٟمتْ َ
َ
اإل ْسم َ َ
َؽم َك َىم ه
ذم اًمّمحٞمح قمـ أٟمس -ريض اهلل قمٜمف -هذا اعمٕمٜمكُ « :أُم ْر َٟمَ٤م َأ ْن َٓ َٟم ْ ُ
أيْم٤م إمم -اًمٜمبل قمٚمٞمف
لم َي ْق ًُم٤مش  ،وضم٤م سَي٤م ُمرومققم٤م قمٜمد اًمٜمس٤مئل ُمـ ـمريؼ ُمقؾمك اًمدىمٞم٘مل
ً
َأ ْيمةَ َر ُِم ْـ َأ ْر َسم ِٕم َ
( )442

( )445 ()444

( )443

َي٤م ،وم٤مٕظمب٤مر ذم هذا يمةػمة قمٜمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ذم هذه اخلّم٤مل اًمٕمٔمٞمٛم٦م.
اًمّمالة واًمسالم س ً
وذيمر ذم هذا احلدي٨م« :سمس ُمـ اًمٗمٓمرةش ،ىمقًمفُ« :مـ اًمٗمٓمرةش اظمتٚمػ ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمام  ،ىمٞمؾُ :مـ اًمديـ ،وىمٞملؾ:
ُمـ اًمسٜم٦م ،وهذا ضم٤م ذم رواي٦م قمٜمد أيب قمقاٟم٦م« :سمس ُمـ اًمٗمٓمرةش  ،أي سمس ُمـ اًمسٜم٦م.
( )446

واعمراد أا٤م ُمـ اًمديـ ،ومم٤م ومٓمر اهلل قمٚمٞمف اًمٕمب٤مد ،طمتك ٓ يتِمبٝمقا سم٤مًمبٝم٤مئؿ ،وأن هذه ُملـ ٓ يٕمٛملؾ هبل٤م ،وم٘ملد
ظم٤مًمػ ُم٤م ُومٓمر قمٚمٞمف اًمٕمب٤مد ،وأقمٔمؿ ُم٤م ُومٓمروا قمٚمٞمف اإلؾمالم ،وُمـ ومروقمف اًمٕمٔمٞمٛم٦م هذه اخلّم٤مل.
(آؾمتحداد) ،هق طمٚمؼ اًمٕم٤مٟم٦م ،وإزاًمتف ،ذم ًمٗمظ آظمر «طمٚمؼ اًمٕم٤مٟم٦مش  ،وٕٟمف اؾمتحداد ٕٟملف يلزال سمحديلدة،
( )447

اًم٘مص ،ومل ي٠ميت ومٞمٝم٤م اًمٜمتػ ،وأٟم٧م شمرى اًمٜمّمقص ضم٤م ت ذم هذه اًمِمٕمقر
واًمٕم٤مٟم٦م ُينمع طمٚم٘مٝم٤م ،وْلذا مل ي٠مت ومٞمٝم٤م ّ
خمتٚمٗم٦مُ ،مٜمٝم٤م ُم٤م ضم٤م ومٞمف سم٤محلٚمؼُ ،مٜمٝم٤م ُم٤م ضم٤م ومٞمف سم٤مًم٘مص ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م ضم٤م ومٞمف سم٤مًمٜمتػ ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م ضم٤م ومٞمف سم٤مإلقمٗم٤م وهق
اًمٚمحٞم٦م ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م ضم٤م ومٞمف سم٤مًمسٙمقتُ ،مسٙمقت قمٜمف .وهق ر ُم٠مُمقر سم٢مسم٘م٤مئف وهق اًمٚمحٞمل٦م ،ور ُمل٠مُمقر سم٢مزاًمتلف
سم٠مسمٚمغ ُم٤م يٙمقن وهق اًمٜمتػ يمام ؾمٞم٠ميت ذم اإلسمط ،ور إزاًمتف سم٤محلٚمؼ ،وهق اًمٕم٤مٟم٦م ،وآظمر ومٞمف ٟمتلػ ،ور ىمّملف أو
طمٗمف وهق اًمِم٤مرب.

(ُ ) 442متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمٚمب٤مس ،سم٤مب ىمص اًمِم٤مرب (ُ ،) 6297 ،5889مسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سمل٤مب ظمّمل٤مل اًمٗمٓملرة ()257
ُمـ طمدي٨م أيب هريرةُ ٓ .مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر.
( ) 443أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ظمّم٤مل اًمٗمٓمرة (.)258
(ً ) 444مٕمٚمف صدىم٦م سمـ ُمقؾمك اًمدىمٞم٘مل أسمق اعمٖمػمة وي٘م٤مل أسمق حمٛمد اًمسٚمٛمل اًمبٍمي .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صدوق ًمف أوهل٤مم .اٟمٔملر :هتلذي٥م
اًمٙمامل ( 149 /13شمرمج٦م  ،)2871واًمٙم٤مؿمػ ( 512 /1شمرمج٦م .)2388
( )445صحٞم ح :أظمرضمف اًمؽمُمذي :يمت٤مب إدب ،سم٤مب اًمتقىمٞم٧م ذم شم٘مٚمٞمؿ إفم٤مومر وأظمذ اًمِم٤مرب (ُ )2758مـ ـمريؼ ُمقؾمك اًمدىمٞم٘ملُ ،مـ طملدي٨م
أٟمس .ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي« :صحٞمحش ،وذم اًمٜمس٤مئل ُمـ طمدي٨م أٟمس ُمـ همػم ـمريؼ ُمقؾمك اًمدىمٞم٘مل (.)14
( )446أظمرضمف أسمق قمقاٟم٦م ذم ُمسٜمده (ُ )471مـ طمدي٨م أيب هريرة سمف.
( ) 447أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمٚمب٤مس ،سم٤مب شم٘مٚمٞمؿ إفم٤مومر (ُ )5891مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر.

أصول األحكام
وؿمٕمقر ُمسٙمقت قمٜمٝم٤م ،وومٞمٝم٤م ظمالفُ :مةؾ اًمِمٕمر اًمذي يٜمب٧م قمغم اًمس٤مىملم واًمٗمخذيـ واًمذراقملم وُمل٤م أؿملبف
ذًمؽ.
ىمقًمف( :آؾمتحداد) وأٟمف ُينمع إزاًمتف سم٤معمقس ،وأن ٓ يؽمك أيمةر ُمـ أرسمٕملم يق ًُم٤م.
أيْم٤م اخلت٤من ،وهق إزاًم٦م اًم٘مٚمٗم٦م ،وهذه اًم٘مٓمٕم٦م اًمتل قمغم رأس اًمذيمر ،واظمتٚمػ اًمٕمٚمام ومٞمٝم٤م،
«واخلت٤منش ،يمذًمؽ ً
هؾ هل واضمب٦م أو ُمستحب٦م .ومٞمٝم٤م ظمالف يمةػم ،وًمٞمس هٜم٤مك دًمٞمؾ يٗمّمؾُ ،مـ اجلٛمٚم٦م هل ُمـ اًمسٜمـ اعمت٠ميمدة ،واظمتتـ
إسمراهٞمؿ -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -سم٤مًم٘مدوم وهق اسمـ صمامٟملم ؾمٜم٦م -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم.-
«وىمص اًمِم٤مربش ،واًمِم٤مرب ضم٤م ومٞمف أًمٗم٤مظ ،ضم٤م ذم اًمّمحٞمحلم« :أطمٗمقا اًمِملقارب ،وأقمٗملقا اًمٚمحلكش ،
( )448

ضم٤م ُ « :ضم ُّزوا ه
أيْم٤م أظمذ اًمِم٤مرب.
اًمِم َق ِار َبش  ،وضم٤م ً
( )449

وذم طمدي٨م زيد سمـ أرىمؿ

( )451

قمٜمد أيب داود وهمػمه سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمحَُ « :م ْـ َمل َي ْ٠م ُظم ْذ ُِمل ْـ َؿم ِ
ل٤مرسمِ ِفَ :وم َٚمل ْٞم َس ُِمٜمههل٤مش ،
ْ
( )451

وروى أسمق داود ُمـ طمدي٨م اعمٖمػمة -ريض اهلل قمٜمف -أٟمف ىم٤ملَ « :يمَ٤م َن ِذم َؿم ِ
٤مر ِيب َو َوم٤م ٌ – َأ ْيُ :ـم ٌ
قلَ -وم ِجئْ ُ٧م اًمٜمههبِ هل -
َقم َٚمٞم ِف اًمّمالَ ُة واًمسالَمَ ،-وم َ٘مّمف ِزم َقم َغم ِؾمق ٍ
اكش  .ىمٞمؾ :قمغم ؾمقاك :يٕمٜمل قمغم إصمر شمسقك ،وىمٞمؾ قمغم ؾمقاك ،يٕمٜملل
َ
ه ُ
ْ ه
َ ه ُ
( )452

( )453

(ُ ) 448متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمٚمب٤مس ،سم٤م شم٘مٚمٞمؿ إفمٗم٤مر (ُ ،) 5892مسلٚمؿ :يمتل٤مب اًمٓمٝمل٤مرة ،سمل٤مب ظمّمل٤مل اًمٗمٓملرة ()261( )259
واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر.
( )449أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ظمّم٤مل اًمٗمٓمرة (ُ )261مـ طمدي٨م أيب هريرة.
( ) 451زيد سمـ أرىمؿ سمـ زيد سمـ ىمٞمس سمـ اًمٜمٕمامن سمـ ُم٤مًمؽ سمـ إهمر سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ يمٕم٥م سمـ اخلزرج .خمتٚمػ ذم يمٜمٞمتف :ىمٞمؾ :أسمق قمٛمر ،وىمٞمؾ :أسمق قم٤مُمر،
واؾمتّمٖمر يقم أطمد ،وأول ُمِم٤مهده اخلٜمدق ،وىمٞمؾ :اعمريسٞمع ،وهمزا ُمع اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ؾمبع قمنمة همزوة .صمب٧م ذًمؽ ذم اًمّمحٞمح.
اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 248 :شمرمج٦م  ،)812واإلص٤مسم٦م ( 589 /2شمرمج٦م .)2875
()451صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)19273 ،19263اًمؽمُمذي :يمت٤مب إدب ،سم٤مب ُم٤م ضمل٤م ذم ىملص اًمنملاب ( ،)2761ىمل٤مل اًمؽمُملذي:
طمسـ صحٞمح ،اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ىمص اًمِم٤مرب ( )13وىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي « :صحٞمحش.
( ) 452اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمب٦م سمـ أيب قم٤مُمر سمـ ُمسٕمقد سمـ ُمٕمت٥م .إُمػم أسمق قمٞمسك ،وي٘م٤مل :أسمق قمبد اهلل ،وىمٞمؾ :أسمق حمٛمدُ .مـ يمب٤مر اًمّمح٤مسم٦م أوزم اًمِمج٤مقم٦م
واعمٙمٞمدة .ؿمٝمد سمٞمٕم٦م اًمروقان .يم٤من رضمال ـمقآ ُمٝمٞمب٤م ،ذهب٧م قمٞمٜمف يقم اًمػمُمقك ،وىمٞمؾ :يلقم اًم٘م٤مدؾملٞم٦م .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص 665 :شمرمجل٦م
 ،)2343وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 238 /5شمرمج٦م .)5171
( ) 453صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب شمرك اًمقوق مم٤م ُمس٧م اًمٜم٤مر ( )188ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود :صحٞمح.

أصول األحكام
أٟمف ضمٕمؾ اًمسقاك قمغم إـم٤مر اًمِمٗم٦م ،ومجٕمؾ يرومع وي٘مص ،يرومع وي٘مص وهذا هق إفمٝمر ،أٟمف قمغم ؾملقاك يٕمٜملل أٟملف
ضمٕمؾ ي٘مص ؿم٤مرسمف.
وهذا هق اًمسٜم٦م ذم اًمِم٤مرب :أٟمف يب٤مًمغ ذم ىمّمف ،واًمرواي٤مت إذا مجٕم٧م سمٞمٜمٝم٤م يمل٤من اعملراد سمل٤مًم٘مص ،اًملذي يبٚملغ
سم٤مرزا ،اًم٘م٤مقمدة أن اًمٜمّمقص يٗمن سمٕمْمٝم٤م
احلػ ،وٓ يبٚمغ احلٚمؼ ،ويمذًمؽ ،وٓ يٙمقن اًم٘مص اًمذي ئمٝمر ويٙمقن ً
أطم ُّٗمقاش ،وُمٜمف :أطمٗمقه سم٤معمس٠مًم٦م :أي
سمٕمْم٤م ،ويقوح سمٕمْمٝم٤م ً
ً
سمٕمْم٤مُ ،يب٤مًمغ ذم أظمذه وطمٗمف ،هذا هق اًمسٜم٦م ،وْلذا ىم٤ملُ « :
أحلقا قمٚمٞمف ،واإلطمٗم٤م سم٤مًمٌم  ،هق اعمالزُم٦م ،أو ؿمدة اعمالزُم٦م ،ومٝمذا ومٞمف ؿمدة اعمب٤مًمٖم٦م ذم إظمذ ،وْلذا ىم٤مل« :ضملزواش
واجلز يٙمقن ذم احل٘مٞم٘م٦م إظمذ ُمـ إصقل ،وىمد يٗمن احلٚمؼً ،مٙمـ ُشمُبلم اًمٜمّمقص إظمرى أن اعمراد سمف ذًمؽ قملغم
وضمف ٓ يٙمقن طمٚم ً٘م٤م.
وضم٤م ذم رواي٦م قمٜمد اًمٜمس٤مئل ذم اًمٙمؼمى« :طمٚمؼ اًمِم٤مربش  ،هذه ذم صمبقهت٤م ٟمٔمر :وىمد راضمٕمتٝم٤م قمٜمد اًمٜمس٤مئل،
( )454

ووضمدهت٤م ذم اًمٜمس٤مئل ،ورواي٦م ُمِمٝمقرة ُمٕمرووم٦م ،يٕمٜمل ُمٕمرووم٦م أا٤م قمٜمد اًمٜمس٤مئل ذم اًمٙمؼمى ،وذيمره٤م احلل٤مومظ

( )455

-

رمحف اهللً ،-مٙمـ ُم٤م اقمتٜمك سم٤معم٘م٤مم -رمحف اهلل ،-راضمٕمتٝم٤م ومقضمدهت٤م ذم اًمّمٖمرى أٟمف ىم٤مل« :أظملذ اًمِمل٤مربش  ،وأٟملف
( )456

رواه٤م ذم اًمٙمت٤مسملم مجٞم ًٕم٤م قمـ حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ يزيد

( )457

قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م

( )458

قمـ اًمزهري

( )459

قمـ أيب ؾمٕمٞمد

( )461

( )454وٕمٞمػ :أظمرضمف اًمٜمس٤مئل ذم اًمٙمؼمى (ُ )9مـ ـمريؼ حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ يزيد ،وٕمٗمف إًمب٤ما ذم اٟمٔمر اًمسٚمس٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م (.)6351
( ) 455أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمقد سمـ أمحد سمـ طمجر ،ؿمٝم٤مب اًمديـ أسمق اًمٗمْمؾ اًمٙمٜم٤ما اًمٕمس٘مالا اًمِم٤مومٕمل .ىمل٤ميض اًم٘مْمل٤مة،
طم٤مومظ زُم٤مٟمفٟ .مِم٠م يتٞمام ،وأيمٛمؾ طمٗمظ اًم٘مرآن ذم اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ قمٛمر ،وصغم اًمؽماويح سم٤مًمٜم٤مس ذم احلرم اعمٙمل وًمف اصمٜم٤م قمنم قم٤مُم٤م .رطمؾ طمب٤م ذم اًمٕمٚملؿ
وشمٓمٚمب٤م ًمٚمِمٞمقخُ .مـ أسمرز ؿمٞمقظمف :اسمـ اعمٚم٘مـ ،واًمناج اًمبٚم٘مٞمٜمل ،وأسمق احلسـ اْلٞمةٛملُ .مـ أسمرز شمالُمٞملذه :اًمسلخ٤موي ،اسملـ ىمل٤ميض ؿملٝمب٦م ،اسملـ
شمٖمري سمرديً .مف ُم١مًمٗم٤مت طمس٤من :أمهٝم٤م" :ومتح اًمب٤مري" ،و"ًمس٤من اعمٞمزان" ،و"اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م" .وًمد ؾمٜم٦م صمالث وؾمبٕملم وؾمبع ُمئل٦م ،وشملقذم ؾملٜم٦م
صمٜمتلم وسمسلم وصمامن ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمْمق اًمالُمع ( 36 /2شمرمج٦م  ،)114وطمسـ اعمح٤مضة ( 363 /1شمرمج٦م  ،)112وًمف شمرمج٦م ُمققمبل٦م ذم اجللقاهر
واًمدرر ًمتٚمٛمٞمذه اًمسخ٤موي.
( ) 456صحٞمح :أظمرضمف اًمٜمس٤مئل يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ٟمتػ اإلسمط (ُ ) 11مـ ـمريؼ حمٛمد سملـ قمبلد اهلل سملـ يزيلد ،وىمل٤مل إًمبل٤ما ذم صلحٞمح ؾملٜمـ
اًمٜمس٤مئل« :صحٞمحش.
( ) 457حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ يزيد اًم٘مرر اًمٕمدوي ،أسمق َيٞمك اسمـ أيب قمبد اًمرمحـ اعم٘ملرئ اعمٙمللُ ،ملقمم آل قمٛملر سملـ اخلٓمل٤مب .ىمل٤مل اسملـ طمجلر ذم
اًمت٘مري٥م :صم٘م٦مُ .م٤مت ذم ؿمٕمب٤من ؾمٜم٦م ؾم٧م وسمسلم وُمئتلم .اٟمٔمر :اًمة٘م٤مت ٓسمـ طمب٤من ( 118 /9شمرمجل٦م  )15511وهتلذي٥م اًمٙملامل (571 /25
شمرمج٦م .)5381

أصول األحكام
قمـ أيب هريرة ،وهذا هق سمٕمٞمٜمف اإلؾمٜم٤مد اًمذي روي سمف هذا اخلؼم ،وأيمةر اًمرواة قمـ اًمزهري مل يلذيمروا احلٚملؼ ،إٟملام
ذيمروا إظمذ أو اًم٘مص ،ورواي٦م اًمٜمس٤مئل ذم اًمّمٖمرى ومٞمٝم٤م إظمذً ،مٞمس ومٞمٝم٤م احلٚمؼ.
ومٙم٠مٟمف -واهلل أقمٚمؿ -ذم اًمٙمؼمىَ ،يتٛمؾ أٟمف وهؿ -واهلل أقمٚمؿ ،-أو أٟمف حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ يزيد ،شمل٤مرة يرويلف
هٙمذا ،وشم٤مرة يرويف هٙمذا ويْمٓمرب ومٞمف ،واًمرواي٤مت اعمحٙمٛم٦م اًمقاوح٦م شمدل قمغم أن اعمراد سمف اًم٘مص ،وإظمذ يملام
أيْم٤م.
شم٘مدم ،وهذا هق اًمسٜم٦م وهق اعمنموع ً
(وٟمتػ اإلسمط وشم٘مٚمٞمؿ إفمٗم٤مر) ،يمذًمؽ ٟمتػ اإلسمط ،اعمب٤مًمٖم٦م ذم ٟمتٗمف ،وذًمؽ أ ّن اإلسمط حملؾ يٙملقن ذم اعمَْ َٖمَل٤مسمِر،
وشمٙمقن اًمرائح٦م ومٞمف ؿمديدة ،ورسمام َيّمؾ سمٕمض اًمرائح٦م ،وطمٚم٘مف يزيده ،ويرسمق اعمحؾ ،ويِمتد اعمحلؾ ،وىملد شمٔمٝملر
رائحتفً ،مٙمـ ٟمتٗمف يرىمؼ اعمحؾ ،ويْمٕمػ اًمرائح٦مً ،مٙمـ ُمـ مل يتٞمن ًمف اًمٜمتػ :وم٢مٟمف َيٚم٘مف .و«شم٘مٚمٞمؿ إفمٗمل٤مرش :أي
ىمّمٝم٤م.
نم ِ
اًمِم َق ِار َب َو َأ ْقم ُٗمقا اًمٚم َحكَ :ظم٤مًمِ ُٗمقا اعمُْ ْ ِ
وطمدي٨م اسمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمفَ « :-أ ْطم ُٗمقا ه
لمش  ،مت٤مُملف هٙملذا،
ليم َ
ِ
وطمدي٨م أيب هريرةُ « :ضم ُّزوا ه
قسش .
اًمِم َق ِار َب َو َأ ْقم ُٗمقا اًمٚم َحكَ :ظم٤مًم ُٗمقا اعمَْ ُج َ
( )461

( )462

( ) 458ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م سمـ أيب قمٛمران ُمٞمٛمقن ،أسمق حمٛمد اْلالزم ،اًمٙمقذم ،صمؿ اعمٙمل ،اإلُم٤مم اًمٙمبػم ،طم٤مومظ اًمٕمٍم ،ؿمٞمخ اإلؾمالمُ .مقًمده سم٤مًمٙمقومل٦م ،ذم
ؾمٜم٦م ؾمبع وُمئ٦م .ـمٚم٥م احلدي٨م وهق طم دث ،سمؾ همالم ،وًم٘مل اًمٙمب٤مر ،ومحؾ قملٜمٝمؿ قمٚملام مجل٤م ،وأشم٘ملـ ،وضملقد ،ومجلع ،وصلٜمػ ،وقمٛملر دهلرا،
وازدطمؿ اخلٚمؼ قمٚمٞمف ،واٟمتٝمك إًمٞمف قمٚمق اإلؾمٜم٤مد ،ورطمؾ إًمٞمف ُمـ اًمبالد ،وأحلؼ إطمٗم٤مد سم٤مٕضمداد .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م طم٤مومظ ،إٓ أٟملف
سم٤محلج ِ
قن -ضمبؾ سم٠مقمغم ُمٙم٦م .-اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙملامل (/11
شمٖمػم طمٗمٔمف سم٠مظمرة ،ويم٤من رسمام دًمسً ،مٙمـ قمـ اًمة٘م٤مت .وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وشمسٕملم وُمئ٦م ْ َ ُ
 177شمرمج٦م  ،)2413وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 454 /8شمرمج٦م .)121
( ) 459حمٛمد سمـ ُمسٚمؿ سمـ قمبٞمد اهلل سمـ قمبد اهلل سمـ ؿمٝم٤مب سمـ قمبد اهلل سمـ احل٤مرث سمـ زهرة سمـ يمالب سمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي سمـ هم٤مًمل٥م ،أسملق سمٙملر
اًم٘مرر اًمزهري اعمدا ٟمزيؾ اًمِم٤مم .اإلُم٤مم اًمٕمٚمؿ ،طم٤مومظ زُم٤مٟمف .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥مُ :متٗمؼ قمغم ضمالًمتف وإشم٘م٤مٟمف .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وسمسللم،
وُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع -أو صمالث -وقمنميـ وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 419 /26شمرمج٦م  ،)5616وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 326 /5شمرمج٦م .)161
( ) 461ؾمٕمٞمد سمـ اعمسٞم٥م سمـ طمزن سمـ أيب وه٥م سمـ قمٛمرو سمـ قم٤مئذ سمـ قمٛمران سمـ خمزوم سمـ ي٘مٔم٦م .اإلُم٤مم اًمٕمٚمؿ ،أسمق حمٛمد اًم٘ملرر اعمخزوُملل ،قمل٤ممل
أهؾ اعمديٜم٦م ،وؾمٞمد اًمت٤مسمٕملم ذم زُم٤مٟمف .رأى قمٛمر ،وؾمٛمع قمةامن ،وقمٚمٞم٤م ،وظمٚم٘م٤م ؾمقاهؿ .وىمٞمؾ :إٟمف ؾمٛمع ُمـ قمٛمر .ىمل٤مل اسملـ طمجلر ذم اًمت٘مريل٥م:
أطمد اًمٕم ٚمام إصمب٤مت اًمٗم٘مٝم٤م اًمٙمب٤مرُ ،مـ يمب٤مر اًمة٤مٟمٞم٦م ،اشمٗم٘مقا قمغم أن ُمرؾمالشمف أصح اعمراؾمٞمؾ .وًمد ًمسٜمتلم ُمْمت٤م ُمـ ظمالوم٦م قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف-
 ،وىمٞمؾٕ :رسمع ُمْملم ُمٜمٝم٤م سم٤معمديٜم٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م أرسمع وشمسٕملم ذم ظمالوم٦م اًمقًمٞمد سمـ قمبد اعمٚمؽ وهق اسمـ سمس وؾمبٕملم ؾمٜم٦م .اٟمٔملر :هتلذي٥م اًمٙملامل
( 66 /11شمرمج٦م  ،)2358وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 217 /4شمرمج٦م .)88
( )461ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
« َأ ْطم ُٗمقا ه
اًمِمقارب وأقمٗمقا اًمٚمحكش  ،ىمقًمف« :أطمٗمقاش ُمةٚمام شم٘مدم« ،وأقمٗمقا اًمٚمحكش هذه إظمب٤مر ضمل٤م ت ومٞملف
( )463

يمةػمة ،إقمٗم٤م اًمٚمحك ،وإرظم٤م اًمٚمحك ،وإرؾم٤مل اًمٚمحك ،وإطم٤مدي٨م ذم هذا يمةػمة وواوح٦م ،وهق ُمبح٨م ُمٕمروف،
وإظمب٤مر ومٞمف يمةػمة ذم إرؾم٤مْل٤م وإقمٗم٤مئٝم٤م.
وأُم٤م ُم٤م ضم٤م ُمـ اًمٜمّمقص قمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -إذا صمبت٧م قمٜمٝمؿ ،وم٢مٟمف َُيلت٩م ْللؿ وٓ َُيلت٩م
هبؿ ،وٓ َيقز آطمتج٤مج سم٠مىمقال اًمّمح٤مسم٦م ُمع اًمسٜم٦م ،إٟملام يملالم أهلؾ اًمٕمٚملؿ ذم إصلقل ذم آطمتجل٤مج سمل٠مىمقال
اًمّمح٤مسم٦م ،هذا قمٜمدُم٤م شمٙمقن اعمس٠مًم٦م اضمتٝم٤مدي٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م ٟمص ،أو خيتٚمػ اًمّمح٤مسم٦م سمٕمْمٝمؿ ُمع سمٕمض ،أُم٤م قمٜمد ورود
اًمسٜم٦م ومٙمام ىم٤مل اسمـ قمب٤مس وهمػمه واسمـ قمٛمر ومٞمٛمـ ظم٤مًمػ ،ذم هذا اسمـ قمٛمر عم٤م اطمتجقا قمٚمٞمف ذم ُمس٠مًم٦م اعمتٕم٦م ،وسملم أن
اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمسالمَ « :-أسمِ َ٘مق ِل اًمٜمههبِل َشم ْ٠م ُظم ُذو َن َأو سمِ َ٘مق ِل ُقمٛمر؟!ش  ،يمذًمؽ اسمـ قمب٤مس عم٤م ظم٤مًمٗمقه :ىم٤مل« :ي ِ
قؿم ُؽ َأ ْن
ُ
ْ ْ
ْ
ََ
قل اهللِ -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
ِ
ِ
قلَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
اًمس َام ِ ش قمغم ًمٗمظ ،وضم٤م سمٚمٗمظ آظمرَ « :أ ُىم ُ
لف َو َؾمل هٚم َؿ،-
ْ
َ
َشمٜمْ ِْز َل َقم َٚمٞمْ ُٙم ُْؿ طم َج َ٤مر ٌة ُم َـ ه
( )464

( )465

َو َشم ُ٘مق ًُمق َنَ :ىم َ٤مل َأ ُسمق َسم ْٙم ٍْر َو ُقم َٛم ُر؟!ش  .هذا ىمقل أيب سمٙمر وقمٛمر ،ومٙمٞمػ سم٘مقل همػممه٤م؟!
( )466

« َا َك َقم ِـ ا ًْم َ٘م َز ِعش ،وهق طمٚمؼ سمٕمض اًمِمٕمر ،وشمرك سمٕمْمف ،وأٟمف ٓ َيقز ،سمؾ اًمقاضم٥م أن َيٚمؼ يمٚمف ،أو يؽمك يمٚمف
يمام ضم٤م ذم اًمرواي٤مت إظمر.
ِ
ِ
قه ْؿش َ ،وعمُِ ْس ِٚم ٍؿ َقمل ْـ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَُ -م ْر ُومق ًقم٤م« :إِ هن ا ًْمٞمَ ُٝمق َد َواًمٜمه َهّم َ٤مرى َٓ َي ّْمبُ َٖمق َنَ :وم َخ٤مًم ُٗم ُ
َ
(و َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َ -ر َ
ضم٤مسمِ ٍر ِذم َؿمٕم ِر َأ ِيب ُىمح٤م َوم َ٦م َىم َ٤ملَ « :همَػموه سمِ ٍ
اًمس َقا َدش .
َ
ْ
َ
ٌم َ ،و َضمٜمبُق ُه ه
ُ ُ َ ْ
( )467

( )468

( )469

( )471

( )462ؾمبؼ خترَيف.
( )463ؾمبؼ خترَيف.
( ) 464صحٞمح :أظمرضمف اًمؽمُمذي :يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب اعمتٕم٦م ( ) 824سمٜمحقه ،ىم٤مل اًمؽمُمذي :ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :صحٞمح.
( )465أظمرضمف أمحد ذم اعمسـ (.)3121
( )466اعمّمدر اًمس٤مسمؼ.
(ُ ) 467متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمبٞم٤م  ،سم٤مب ُم٤م ذيمر قمـ سمٜملل إهائٞملؾ(ُ ،)3462مسلٚمؿ :يمتل٤مب اًمٚمبل٤مس واًمزيٜمل٦م ،سمل٤مب ذم
خم٤مًمٗم٦م اًمٞمٝمقد ذم اًمّمبغ (.)2113
( ) 468ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ طمرام سمـ يمٕم٥م سمـ همٜمؿ سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م ،أسمق قمبلد اهلل ،وأسملق قمبلد اًملرمحـ إٟمّمل٤مري،
اخلزرضمل ،اًمسٚمٛمل ،اعمدا ،اًمٗم٘مٞمف اإلُم٤مم اًمٙمبػم ،اعمجتٝمد ،احل٤مومظ ،ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-ويمل٤من ُمٗمتلل اعمديٜمل٦م ذم زُم٤مٟملف.
ؿمٝمد ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘مب٦م ُمع واًمده ،وأـم٤مع أسم٤مه يقم أطمد ،وىمٕمد ٕضمؾ أظمقاشمف ،صمؿ ؿمٝمد اخلٜمدق وسمٞمٕم٦م اًمِمجرة ،وىمد ورد أٟمف ؿمٝمد سملدرا .ؿمل٤مخ ،وذهل٥م

أصول األحكام
ذيمر اعمّمٜمػ -رمحف اهلل ،-عم٤م ذيمر ُم٤م شمٕمٚمؼ سم٤مًمٚمحٞم٦م وإقمٗم٤مئٝم٤م وإرؾم٤مْل٤م ،ذيمر ُم٤م يتٕمٚمؼ سمّمٗم٦م ُمـ صٗم٤مهت٤م ،وهلق
صبٖمٝم٤م ،ىم٤مل« :إن اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ٓ يّمبٖمقن :ومخ٤مًمٗمقهؿش.
و ُينمع شمٖمٞمػم سمٞم٤مض اًمٚمحٞم٦م سم٤مًمّمٗمرة واحلٛمرة ،هذا ورد ومٞمف أظمب٤مر يمةػمة ،ذم طمدي٨م أيب ذر  ،احلٜم٦م واًمٙملتؿ،
( )471

وقمٜمد إرسمٕم٦م  ،وضم٤م ذم احلدي٨م ذم صحٞمح ُمسٚمؿ أن قمٛمر همػم سم٤محلٜم٦م سمحتًً٤م  ،وأسملق سمٙملر سم٤محلٜمل٦م واًمٙملتؿ ،
( )472

( )473

( )474

وأطم٤مدي٨م ذم هذا اًمب٤مب يمةػمة قمٜمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم.-
أُمرا َقم هٚم َؾ سملف ،وأهلؾ
ىمقًمف« :إن اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ٓ يّمبٖمقنشُ ،م٤م ىم٤مل :وم٤مصبٖمقا ،ىم٤مل« :ومخ٤مًمٗمقهؿش ،ومذيمر ً
اًمٕمٚمؿ ي٘مقًمقن" :إ هن احلٙمؿ إذا ُقمٚم َؼ سم٠مُمر ُمِمتؼ ،ومٞمُٕمٚمؿ أن ُم٤م ُمٜمف آؿمت٘م٤مق قمٚم٦م" ،وم٘مل٤مل« :ومخل٤مًمٗمقهؿش ،يٕمٜملل أن
اعم٘مّمقد ه ق اعمخ٤مًمٗم٦م ،وم٤مضمتٛمع ذم اًمٚمحٞم٦م إُمر سم٤مًمّمبغ ،واعم٘مّمقد ُمـ ذًمؽ اعمخ٤مًمٗم٦م ،وم٘مّملد إمم أُملر قمل٤مم ،وهلق
أيْم٤م صبغ اًمٚمحٞم٦م سمٖمػم اًمسقاد.
خم٤مًمٗمتٝمؿ ذم يمؾ ر  ،وُمـ ذًمؽ ً

سمٍمه ،وىم٤مرب اًمتسٕملم .شمقذم سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م أرسمع وشمسٕملم ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م ؾمبع وشمسٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 114 :شمرمجل٦م  ،)296وأؾملد اًمٖم٤مسمل٦م
( 492 /1شمرمج٦م .)647
( ) 469قمةامن سمـ قم٤مُمر سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٕمد سمـ شمٞمؿ سمـ ُمرة أسمق ىمح٤موم٦م اًم٘مرر اًمتٞمٛمل ،واًمد أيب سمٙمر اًمّمديؼ -ريض اهلل قمٜمٝمام .-قم٤مش إمم ظمالوم٦م قمٛملر
ريض اهلل قمٜمف ،-وُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع قمنمة ،وهق اسمـ ؾمبع وشمسٕملم ؾمٜم٦م .ويم٤مٟم٧م ووم٤مة اسمٜمف ىمبٚمف ،ومقرث ُمٜمف اًمسلدس ،وملرده قملغم وًملد أيب سمٙملر -ريض اهلل قمٜمف ..-اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 555 :شمرمج٦م  ،)1889واإلص٤مسم٦م ( 452 /4شمرمج٦م .)5446
( )471أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمٚمب٤مس واًمزيٜم٦م ،سم٤مب اؾمتحب٤مب ظمْم٤مب اًمِمٞم٥م سمّمٗمرة أو محرة وحتريٛمف سم٤مًمسقاد (.)2112
( ) 471أسمق ذر اًمٖمٗم٤مري ،اًمزاهد اعمِمٝمقر ،اًمّم٤مدق اًمٚمٝمج٦م .خمتٚمػ ذم اؾمٛمف واؾمؿ أسمٞمف ،واعمِمٝمقر أٟمف ضمٜمدب سمـ ضمٜم٤مدة سملـ ؾملٙمـ .يمل٤من ُملـ يمبل٤مر
اًمّمح٤مسم٦م ،وهق ىمديؿ اإلؾمالم .ي٘م٤مل :أؾمٚمؿ سمٕمد أرسمٕم٦م ،ومٙم٤من ظم٤مُمس٤م ،صمؿ اٟمٍمف إمم سمالد ىمقُمف ،وم٠مىمل٤مم هبل٤م طمتلك ىملدم اًمٜمبلل -صلغم اهلل قمٚمٞملف
وؾمٚمؿ -اعمديٜم٦م ،وًمف ذم اؾمالُمف ظمؼم طمسـُ .م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى -وىمٞمؾ :اصمٜمتلم ،أو أرسمع -وصمالصملم .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص 111 :شمرمجل٦م ،)289
واإلص٤مسم٦م ( 125/7شمرمج٦م .)9868
( )472صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمؽمضمؾ ،سم٤مب ذم اخلْم٤مب ( ،)4215اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمٚمب٤مس ،سم٤مب اخلْمل٤مب ( ،)1753ىمل٤مل اًمؽمُملذي:
طمسـ صحٞمح ،اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب اًمزيٜم٦م ،سم٤مب اخلْم٤مب سم٤محلٜم٦م واًمٙمتؿ ( ،) 5177اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٚمب٤مس ،سم٤مب اخلْم٤مب سم٤محلٜم٤م ( ،)3622ىمل٤مل
إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( )473أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ ،سم٤مب ؿمٞمبف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (ُ )2341مـ طمدي٨م أٟمس.
( )474اعمّمدر اًمس٤مسمؼ.

أصول األحكام
وْلذا ذم طمدي٨م ضم٤مسمر عمهِ٤م ضمل سم٠ميب ىمح٤موم٦م ،وهق واًمد أيب سمٙمر -ريض اهلل قمٜمف ،-أؾمٚمؿ وأويت سمف اًمٜمبلل -قمٚمٞملف
اًمسالم ،-وُم٤مت سمٕمد أيب سمٙمر سمسٜم٦م ،قم٤مم أرسمع قمنمة وًمف ؾمبع وشمسٕمقن ؾمٜم٦م -رمحف اهلل وريض قمٜمف ،-وم٘م٤مل اًمٜمبل -
همػموا هذا اًمِمٞم٥مش وىمد ضمل سمف وؿمٕمره يم٤مًمةّٖم٤مُم٦م ،وهق زهر يٙمقن ذم اًمؼمي٦م ،يٜمب٧م أيل٤مم اًمرسمٞملع،
قمٚمٞمف اًمسالمّ « :-
«همػموه وضمٜمبقه اًمسقادش ،وهذا هق اًمقاضم٥مَ ٓ :يقز اًمسقاد :حلدي٨م ضم٤مسمر ،واحلدي٨م رواه ُمسٚمؿ ذم اًمّمحٞمح وًمف
أيْم٤م  ،وصمب٧م قمٜمد أيب داود سم٢مؾمٜم٤مد صلحٞمح ُملـ طملدي٨م اسملـ
ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م أٟمس قمٜمد أمحد سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ً
اجلٜمه ِ
ِ
ِ
آظم ِر ه ِ
قمب٤مس أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ىم٤مل« :ي ُٙمُق ُن َىمقم ِذم ِ
هل٦م،
٤مًمس َقاد َٓ َي ُر ُ
َ
وطمق َن َرائ َحل َ٦م ْ َ
اًمز َُم٤من َي ّْمبُ ُٖمُق َن سمِ ه
ْ ٌ
قضمدُُ ُِم ْـ َُم ِس َػم ِة َيم ََذا َو َيم ََذاش  ،هذا وقمٞمد ؿمديد ،يدل قمغم حتريؿ اًمّمبغ سم٤مًمسلقاد ،وإٟملام اعمنملوع
يلح َٝم٤م ًَمٞمُ َ
َوإِ هن ِر َ
( )475

( )476

يٙمقن سم٤محلٜم٤م وٟمحقه ،واهلل أقمٚمؿ.
ىم٤مل -رمحف اهلل شمٕم٤ممم:-
وض ا ًْم ُق ُوق ِ َو ِص َٗمتِ ِف
٤مب ُوم ُر ُ
( َسم ُ
ىم٤مل -شمٕم٤ممم﴿ :-ي٤م َأَي٤م ا هًم ِذيـ آُمٜمُُقا إِ َذا ُىمٛمتُُؿ إِ َمم اًمّمالَ َِة َوم٤م ْهم ِْس ُٚمقا وضملقه ُٙمُؿ و َأي ِ
لد َي ُٙم ُْؿ إِ َمم اعمَْ َراومِ ِ
لحقا
لؼ َوا ُْم َس ُ
ُ ُ َ ْ َ ْ
ه
ْ ْ
َ َ
َ ُّ َ
سمِر ِ
وؾم ُٙم ُْؿ َو َأ ْر ُضم َٚم ُٙم ُْؿ إِ َمم ا ًْم َٙم ْٕمبَ ْ ِ
لم﴾ ).
ُ ُ
( )477

شم٘مدم ُمٕمٜم٤م ذم سم٤مب اًمسقاك طمدي٨م اسمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمٝمام -ذم اًمٜمٝمل قمـ اًم٘مزع ،واًم٘مزع يمام شم٘مدم قمغم فم٤مهر
اًمٜمٝمل أٟمف حمرم ،وأٟمف ُمـ اًم٘مزقم٦م وهق اًم٘مٓمٕم٦م ُمـ اًمسح٤مب ،وذًمؽ أٟمف ٓ َيقز أن ُيؽمك سمٕمض اًمِمٕمر ،وَيٚمؼ سمٕمْمف،
سمؾ َي٥م أن َيٚمؼ يمٚمف أو يؽمك يمٚمف ،وًمف صقر ،شم٤مرة َيٚمؼ ُم٘مدم اًمرأس ،أو ُمل١مظمر اًملرأس ويلؽمك ُم٘مدُملف ،وشمل٤مرة
سم٤مًمٕمٙمس ،وشم٤مرة َيٚمؼ ضمقاٟمبف ويدع وؾمٓمف ،أو َيٚمؼ وؾمٓمف ويدع ضمقاٟمبف ،وسمٕمض هذه اًمّمٗم٤مت ٟمقع قمب٤مدة وؿمٕم٤مر
أيْم٤م ُملـ
ًمٚمٜمّم٤مرى وؿمامُمس٦م اًمٜمّم٤مرى .وم٢مذا يم٤من ومٞمف شمِمبفَ :طم ُر َم ُمـ ضمٝم٦م اًمتِمبف ،وُمـ ضمٝم٦م يمقٟمف ؿمٕم٤مرا ،وطمرم ً

همَػموا ه
اًمس َقا َدش وىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح اجل٤مُمع :صحٞمح (.)7618
اًمِم ْٞم َ
٥م َو َٓ ُشم َُ٘مر ُسمق ُه ه
( )475صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم ُمسٜمده ( )13588سمٚمٗمظُ َ « :
( ) 476صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمؽمضمؾ ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم ظمْم٤مب اًمسقاد ( .)4212ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( )477اعم٤مئدة.6 :

أصول األحكام
اطم َٚم ْ٘مل ُف ُيم هٚمل ُف َأ ْو َد ْقمل ُف ُيم هٚمل ُفش ،
ضمٝم٦م أٟمف ىمزع حمرم ،وشم٘مدم ً
أيْم٤م ذم طمدي٨م أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -عم٤م ىمل٤ملْ « :
( )478

ويمذًمؽ أوٓد ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م

( )479

ىم٤مل :ضمل سمٜم٤م يم٠مٟمٜم٤م أومرخ ،وم َ٠م َُم َر سم٤محل٤مًمؼ أن َيٚمؼ رؤوؾمٜم٤م .
( )481

واحلٚمؼ ُمـ طمٞم٨م إصؾ ُمب٤مح ٓ ،سم٠مس سمف ،ومال يمراه٦م ومٞمفً ،مٙمٜمف إذا اىمؽمن سمٕمب٤مدة يم٤من ُمنمو ًقم٤م ،وهذا ٓ يٙمقن
إٓ ذم طم٩م أو ذم قمٛمرة ،وأٟمف ُينمع أن َيٚمؼ رأؾمف وهذا هق إومْمؾٟٕ :مف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -يمام ذم طمدي٨م
اسمـ قمٛمر

( )481

وأيب هريرة

( )482

ذم اًمّمحٞمحلم دقم٤م ًمٚمٛمحٚم٘ملم صمال ًصم٤م ،ومٝمذا هق إومْمؾ وإيمٛمؾ.

أُم٤م اخت٤مذه قمب٤مدة ذم همػم ذًمؽ :ومال َيقزُ ،مةؾ أن يتقب وي١مُمر سمحٚمؼ رأؾمف إذا شم٤مب ،أو قمٜمد اإلؾمالم :وم٢من هذا
ًمٞمس سمٛمنموع.
أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمُ -مـ روايتف قمـ أسمٞمف قمـ ضمده ىم٤ملَ « :أ ًْم ِؼ َقمٜمْ َْؽ َؿم ْٕم َر

أُم٤م طمدي٨م قمةٞمؿ سمـ يمٚمٞم٥م
ا ًْم ُٙم ْٗم ِرَ ،و ْ
اظمتََتِ ْـش ،هذا احلدي٨م ًمق صمب٧م ،ذم ؾمٜمده وٕمٞمػً ،مٙمٜمف يم٠مٟمف -واهلل أقمٚمؿ -قمغم هٞمئ٦م ومٞمٝم٤م شمِمبف سم٤مجل٤مهٚمٞم٦م ،أو
( )483

( ) 478صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمؽمضمؾ ،سم٤مب ذم اًمذؤاسم٦م اًمِمٕمر اعمٗمْمقر ُمـ اًمرأس ( ،) 4195اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب اًمزيٜمل٦م ،سمل٤مب اًمرظمّمل٦م ذم
طمٚمؼ اًمرأس ( ،)5148سمٜمحقهُ .،مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ،ىم٤مل إ ًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح ،واصٚمف ذم اًمّمحٞمحلم..
( ) 479ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م سمـ قمبد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ سمـ قمبد ُمٜم٤مف سمـ ىميص ،أسمق قمبد اهلل اسمـ قمؿ اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾملٚمؿ ،-وأطملد اًمسل٤مسم٘ملم
إمم اإلؾمالم ،وأظمق قمكم ؿم٘مٞم٘مف .آظمك اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سمٞمٜمف وسملم ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ .ويم٤من أسمق هريرة ي٘مقل :إٟمف أومْمؾ اًمٜم٤مس سمٕمد اًمٜمبلل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-اؾمتِمٝمد سمٛم١مشم٦م ُمـ أرض اًمِم٤مم ُم٘مبال همػم ُمدسمر ،جم٤مهدا ًمٚمروم ذم طمٞم٤مة اًمٜمبلل -صلغم اهلل قمٚمٞملف وؾملٚمؿ -ؾملٜم٦م صملامن ذممج٤مدى إومم .ويم٤من أؾمـ ُمـ قمكم سمٕمنم ؾمٜملم ،وم٤مؾمتقرم أرسمٕملم ؾمٜم٦م ،وزاد قمٚمٞمٝم٤م قمغم اًمّمحٞمح .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص 119 :شمرمجل٦م ،)287
واإلص٤مسم٦م ( 485 /1شمرمج٦م .)1168
( )481طمسـ :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)15432أسمق داود يمت٤مب اًمؽمضمؾ ،سم٤مب ذم طمٚملؼ اًملرأس ( ،)4192اًمٜمسل٤مئل :يمتل٤مب اًمزيٜمل٦م ،سمل٤مب طمٚملؼ
رؤوس اًمّمبٞم٤من ( )5227وىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :طمسـ.
(ُ )481متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب احلٚمؼ واًمت٘مّمػم قمٜمد اإلطمالل (ُ ،)1727مسٚمؿ :يمت٤مب احلل٩م ،سمل٤مب شمٗمْملٞمؾ احلٚملؼ قملغم
اًمت٘مّمػم وضمقاز اًمت٘مّمػم (.)1311
(ُ ) 482متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب احلٚمؼ واًمت٘مّمػم قمٜمد اإلطمالل(ُ ،)1728مسٚمؿ :يمتل٤مب احلل٩م ،سمل٤مب شمٗمْملٞمؾ احلٚملؼ قملغم
اًمت٘مّمػم وضمقاز اًمت٘مّمػم (.)1312
( ) 483قمةٞمؿ سمـ يمةػم سمـ يمٚمٞم٥م احلرضُمل وي٘م٤مل اجلٝمٜمل طمج٤مزي ،وىمد يٜمس٥م إمم ضمده .روى قمـ أسمٞمف ،قمـ ضمده ،أٟمف ضم٤م إمم اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞملف
وؾمٚمؿ ،-وم٘م٤مل :ىمد أؾمٚمٛم٧م .وم٘م٤مل ًمف« :أًمؼ قمٜمؽ ؿمٕمر اًمٙمٗمرش .روى ًمف أسمق داود هذا احلدي٨م اًمقاطمد .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :جمٝمقل .اٟمٔمر:
اجلرح واًمتٕمديؾ ( 37 /7شمرمج٦م  ،)199وهتذي٥م اًمٙمامل ( 513 /19شمرمج٦م .)3876

أصول األحكام
ذم ؿمٕم٤مر ُمـ ؿمٕم٤مرات اًمٙمٗمر ،وْلذا ىم٤مل« :أًمؼ قمٜمؽ ؿمٕمر اًمٙمٗمرش ،ومل َُيٗمظ أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -يم٤من ي٠مُمر
أطمدًً ا إذا أؾمٚمؿ أن َيٚمؼ رأؾمف ،سمؾ يم٤من ُيٜمٙمر اًمِمٕمر إذا يم٤من ـمقيالً وص٤مطمبف ٓ َيٕمتٜمل سمف ،عم٤م ضم٤م ه وىم٤ملَ « :أ َُم٤م َ ِ
َيدُُ َه َذا
ِ
٤مبش  :أي ؿم١مم ،وضم٤م وطمٚمؼ رأؾمف ،وم٘م٤مل« :إِا َمل ْ َأ ْقمٜمِ َؽ :إِ هٟم َهام َقمٜمَ ْٞم ُ٧م
٤مب ُذ َسم ٌ
َُم٤م ُي َسٙم ُـ َر ْأؾم ُف؟ش  ،وىم٤مل ُمرةُ « :ذ َسم ٌ
َػم َكش  ،وإطم٤مدي٨م ذم اًمِمٕمر وأُمره واًمٕمٜم٤مي٦م سمف أطم٤مدي٨م يمةػمةً ،مٙمـ اًمِم٠من ُمس٠مًم٦م احلٚملؼ يملام شم٘ملدم ،وأٟملف ذم
َهم ْ َ
( )485

( )484

( )486

إصؾ ُمب٤مح إٓ إذا يم٤من سمٕمب٤مدة ،وأٟمف يٙمقن حمرم إذا طمٚمؼ سمٕمْمف وشمرك سمٕمْمف.
ويمقٟمف ظمؼما قمـ أٟم٤مس ُمـ أهؾ اًمبدع يم٤مخلقارج ،وأن ؾمٞمامهؿ اًمتحٚمٞمؼ ،هذا ٓ يدل قمغم اًمتحريؿٕ :ن اًمٕمالُم٦م
اًمتل ُخيؼم سمف اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ٓ -شمدل قمغم اًمتحريؿ ،وٓ شمدل قمغم اجلقاز ،إٟمام هل قمالُم٦م حمْم٦مُ :مةٚمام
خيؼم قمـ قمالُم٤مت اًمس٤مقم٦م ،وأٟمف ي٘مع يمذا ،وي٘مع يمذا ،ومٝمذا ٓ يدل قمغم اعمٜمع ُمـ ذًمؽ إٟمام أظمؼم قمـ قمالُم٦م يتٛمٞملزون
ؿمٕم٤مرا قمب٤مدة ،ومٛمـ هذه
ؿمٕم٤مرا ًمف ،اختذوه
أُمرا ُمٜمٝمٞمً٤م قمٜمفٟٕ :مف ىمد يٙمقن
هب٤م ،وأن ؾمامهتؿ اًمتحٚمٞمؼ ،وأٟمف ً
ً
ً
أيْم٤م يٙمقن ً
اجلٝم٦م ُيٜمٝمك قمٜمف ،أو َيرم إذا يم٤من ُمـ ومٕمٚمف َشم ََِمبه َف هبؿ ذم هذه اجلٝم٦م.
وْلذا ىم٤مل« :ؾمٞمامهؿش  :أي قمالُمتٝمؿ ،إذا يم٤مٟمقا اختذوه قمغم ضمٝم٦م اًمتٕمبد ،وُمـ ؿم٤مهبٝمؿ قمغم هذا اًم٘مّمد يٙمقن
( )487

ُحم َ هر ًُم٤م سم٤مًمٜمٞم٦مٕ :ن إقمامل سم٤مًمٜمٞم٤مت.
أيْم٤م أن هذا ورد
أيْم٤م ذم ُمس٠مًم٦م ضب اًمٞمد سمٕمد إزاًم٦م إذى ،وأٟمف ٕضمؾ إزاًم٦م إذى ،وٟمسٞم٧م أن أٟمبف ً
وشم٘مدم ً
أيْم٤م يم٤من -قمٚمٞمف اًمّملالة واًمسلالم -ذم طملدي٨م
أيْم٤م طمتك ذم اًمٖمسؾ :وؾمٞم٠ميت -إن ؿم٤م اهلل -أٟمف ذم همسؾ اجلٜم٤مسم٦م ً
ً

( )484صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 14851واًمٚمٗمظ ًمف ،أسمق داود :يمت٤مب اًمٚمب٤مس ،سم٤مب ذم همسلؾ اًمةلقب وذم اخلٚم٘مل٤من ( ،)4162اًمٜمسل٤مئل:
يمت٤مب اًمزيٜم٦م ،سم٤مب شمسٙملم اًمِمٕمر (ُ )5236مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل  ،وىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود« :صحٞمحش
( ) 485صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمؽمضمؾ سم٤مب شمٓمقيؾ اجلٛم٦م ( ،) 4191اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب اًمزيٜم٦م ،سمل٤مب إظملذ ُملـ اًمِمل٤مرب ( )5152واسملـ
ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٚمب٤مس ،سم٤مب يمراهٞم٦م يمةرة اًمِمٕمر (ُ )3636مـ طمدي٨م وائؾ سمـ طمجر ،وىم٤مل إًمب٤ما ذم صحح ؾمٜمـ أيب داود« :صحٞمحش
( )486ؾمبؼ خترَيف.
ِ
ِ ِ
٤موزُُ َطمٜمَ ِ
ِ
اهت ْؿ َوشمِ َال َو ُ ُهت ْؿ َٓ ُ َدم ِ
َل٤مضم َر ُه ْؿ (ُ ،)7562مسلٚمؿ:
(ُ )487متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمتقطمٞمد ،سم٤مب َسم٤مب ىم َرا َ ة ا ًْم َٗم٤مضم ِر َوا ُْعمٜمََ٤موم ِؼ َو َأ ْص َق ُ ُ
ِ
ِ
قهب ْؿ َقم َغم ْ ِ
اإل ْؾم َال ِم َو َشم ََّم ُّ ِؼم َُم ْـ َىم ِق َي إِ َيام ُٟم ُف (ُ )1164مـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري.
يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب َسم٤مب إِ ْقم َٓم٤م ا ُْعم١مََ هًم َٗم٦م ُىم ُٚم ُ ُ

أصول األحكام
ِ ِ
ِ
احل ِ٤مئ َطش  :يٕمٜمل سمٕمدُم٤م يٖمسؾ إذى ُمـ ومرضمف ،ومٙم٤من يرضلب سمٞملده احلل٤مئط،
ض َب سمِ َٞمده ْ َ
ُمٞمٛمقٟم٦م« :إ َذا ا ْهمتَ ََس َؾَ َ :
( )488

طمتك يزيؾ ُم٤م قمٚمؼ هب٤م ُمـ اًمٚمزوضم٦مٕ :ن هذه اًمٚمزوضم٦م ىمد ٓ ُيزيٚمٝم٤م إٓ ر ُمـ اخلِمقٟم٦م ُمـ شمراب وٟمحقه.
أيْم٤م قمٜمد اًمقولق :
هذا اًمب٤مب ذم سم٤مب ومروض اًمقوق وصٗمتف ،عم٤م شم٘مدم اًمسقاك ،وأٟمف ُينمع ذم أطمقال ُمٜمٝم٤م ً
ذيمر اعمّمٜمػ سمٕمد ذًمؽ اًمقوق  ،سم٤مب ومروض اًمقوق .
واًمٗمروض مجع ومرض ،واًمٗمرض ذم شمٕمريٗمف وهق ُمرادف ًمٚمقاضم٥م قمغم أطمد اًم٘مقًملمُ :م٤م ُية٤مب وم٤مقمٚمف و ُيٕم٤مىمل٥م
ذ ًقم٤م شم٤مريمف ىمّمدًً ا ُمٓمٚم ً٘م٤م ،اًمٗمرض يمام قمرومف صل٤مطم٥م اًمتحريلر ،وهلق
شم٤مريمف ،وىمٞمؾُ :م٤م ُأُمر سمف ذ ًقم٤م ىمّمدًً اُ ،م٤م ُذ هم َ ْ
أؾمٚمؿ ُمـ شمٕمريػ همػمهُ ،م٤م ذم ذ ًقم٤م شم٤مريمف ىمّمدًً ا ُمٓمٚم ً٘م٤م ،شمٕمريػ اًمقاضم٥م.
اًمٗمرض -يمام قمرومف ص٤مطم٥م اًمتحرير ،وهق أؾمٚمؿ ُمـ شمٕمريػ همػمهُ :-م٤م ذم ذ ًقم٤م شم٤مريمف ىمّمدًً ا ُمٓمٚم ً٘م٤م ،شمٕمريػ
اًمقاضم٥م.
يٕمٜمل ُم٤م ذمٕ :ن شم٤مرك اًمقاضم٥م ىمد ُيٕم٤مىم٥م وىمد ٓ يٕم٤مىم٥م ،وُمةؾ هذا ىم٤مل سمٕمْمٝمؿُ :م٤م يستحؼ اًمٕم٘م٤مب شم٤مريمف،
عم٤م ي٘مؾُ :م٤م يٕم٤مىم٥م ،ىم٤ملُ :م٤م يستحؼ اًمٕم٘م٤مب شم٤مريمف جلقاز اًمٕمٗمق قمٜمف .ومٝمق ُمذُمقم  ٓ-ؿمؽ -ذ ًقم٤م ،وىملد يٕم٤مىمل٥م،
وىمد ٓ يٕم٤مىم٥م.
واًمٗمرض ُم٠مظمقذ ُمـ احلز واًم٘مٓمع :ويمذًمؽ هق قمغم أطمد اًم٘مقًملم ُُمرادف ًمٚمقاضم٥م .وإفمٝملر -واهلل أقمٚملؿ-
وإىمرب ُمـ ضمٝم٦م اًمٚمٖم٦م :أن اًمقاضم٥م ضمٜمس يدظمؾ حتتف اًمقاضم٥م اًمذي ُىمٓمِ َع سمف ،واًمقاضم٥م اًمذي مل ُي٘مٓمع سمقضمقسمف،
ومام ُىمٓمع سمقضمقسمف ومٝمق ومرضٟٕ :مف ُمـ اًمٗمرض وهق احلز ،واحلز أسمٚمغ.
ُقهب٤م﴾  :أي :ؾم٘مٓم٧م ،وىمقًمف ذم طمدي٨م اسمـ
واًمقضمقب هق اًمس٘مقط يمام ذم ىمقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :-وم٢مِ َذا َو َضمبَ ْ٧م ُضمٜمُ ُ َ
ُمسٕمقد -ريض اهلل قمٜمف -ىم٤ملُ :يمٜمهه٤م ُمع اًمٜمههبِل َ -قم َٚمٞم ِف اًمّمالَ ُة واًمسالَمَ -ومس ِٛمٕمٜمََ٤م وضمب ً٦مَ ،وم َ٘م َ٤ملَ « :أ َشمَلدْْ رو َن ُمل٤م ه ِ
لذ ِه؟ش
َ َ
َ ه ُ َ ْ َ َْ
ْ ه
َ َ
ُ
لم َظم ِري ًٗم٤م ،أ َن َسم َٚم َغ َىم ْٕم َر َه٤مش  .ومسٛمك اًمس٘مٓم٦م
ُىم ْٚمٜمََ٤م :اهللُ َو َر ُؾمق ًُم ُف َأ ْقم َٚم ُؿَ ،ىم َ٤ملَ « :ه َذا َطم َج ٌر ُأ ْر ِؾم َؾ ِذم َضم َٝمٜمه َهؿ ُُمٜمْ ُْذ َؾمبْ ِٕم َ
( )489

( )491

(ُ ) 488متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمٖمسؾ ،سم٤مب ُمسح اًمٞمد سم٤مًمؽماب ًمتٙمقن أٟم٘مك (ُ ،)261مسٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب صٗم٦م همسلؾ اجلٜم٤مسمل٦م
(.)317
( )489احل٩م.36 :
( )491أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اجلٜم٦م وصػ ٟمٕمٞمٛمٝم٤م وأهٚمٝم٤م ،سم٤مب ذم ؿمدة طمر ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ وسمٕمد ىمٕمره٤م ( )2844سمٜمحقهُ ،مـ طمدي٨م أيب هريرة.

أصول األحكام
ِ
ُقهب٤م﴾ :أي ؾم٘مٓم٧م .واًمٌم اًمس٤مىمط ىمد ي١مصمر ذم إرض،
وضمب٦م ،ىم٤ملَ :ؾمٛم ْٕمٜمََ٤م َو ْضم َب ً٦م ،أي ؾم٘مٓم٦م ،وُمٜمف َ
﴿و َضم َب ْ٧م ُضمٜمُ ُ َ
وىمد ٓ ي١مصمر ،وم٢من أصمر ومٞمٝم٤م أطمدث ومٞمٝم٤م ؿمؼ أو صدع أو طمٗمرة َأ ْؿم َبف اًمٗمرضٕ :ن اًمٗمرض هق احلز واًم٘مٓملع ،وإن مل
ِ
٥م َ ِ
٥م َ ِ
٥م َو ْضم َب ً٦م :أي :ؾم٘مط ،سمٛمٕمٜمك اًمٚملزوم ،يملام ي٘مل٤مل:
َي ُ
٥م ُو ُضمق ًسم٤م ،أو َو َضم َ
َي ُ
َُيدث ؿمٞم ًئ٤م ُمـ ذًمؽ :ومٝمق ُم ْـ َو َضم َ
طم٘مؽ واضم٥م :أي ٓزم ،وم٤مًمقاضم٥م ٓزم ٓ سمد ُمٜمف ،وٓ ومرار ُمـ قمدم اإلشمٞم٤من ،سمؾ ٓ سمد ُملـ اإلشمٞمل٤من .ومل٢من شم٠ميملد
وضمقسمف ومٝمق ومرض ،وْلذا يمةػم ُمـ اًمٕمٚمام ٓ ُيٗمرىمقن سملم اًمٗمروض واًمقاضمب٤مت.
ىم٤مل( :سم٤مب ومروض اًمقوق وصٗمتف) ،وذيمر أي٦م -رمح٦م اهلل قمٚمٞمفٕ :-ن أي٦م أشم٧م سمٗمروض اًمقوق َ ﴿ :ي٤م َأ ُّ ََي٤م
ِ
ا هًم ِذيـ آُمٜمُُقا إِ َذا ُىمٛمتُُؿ إِ َمم اًمّمالَ َِة وم٤م ْهم ِْس ُٚمقا وضملقه ُٙمُؿ و َأي ِ
لد َي ُٙم ُْؿ إِ َمم اعمَْ َراومِ ِ
ُلؿ إِ َمم
لؼ َوا ُْم َس ُ
ُ ُ َ ْ َ ْ
ه
لحقا سمِ ُر ُؤوؾمل ُٙم ْؿ َو َأ ْر ُضم َٚم ُٙم ْ
ْ ْ
َ َ
ا ًْم َٙم ْٕم َب ِ
لم﴾ .
( )491

﴿ َي٤م َأ ُّ ََي٤م ا هًم ِذي َـ آ َُمٜمُُقا﴾ هذا ٟمدا  ،وذم اعمِمٝمقر قمـ اسمـ ُمسٕمقد -يمام قمٜمد اسمـ ضمرير واسمـ أيب طم٤مشمؿ وهمػممه٤م -أٟمف
ِ
ِ
ِ
ِ
ىم٤مل« :إِ َذا َؾم ِٛم ْٕم َ٧م اهللَ َي ُ٘م ُ
حت هذ ُر ُِمٜمْ ُفش .
ذ َُ
قلَ ﴿ :ي٤م َأ ُّ ََي٤م ا هًمذي َـ آ َُمٜمُُقا﴾َ :وم َ٠م ْرقم َٝم٤م َؾم ْٛم َٕم َؽَ :وم٢م هٟم ُف َظم ْ ٌػم ُشم ُْ١م َُم ُر سمِف َأ ْو َ ٌّ
( )492

﴿إِ َذا ُىمٛمتُُؿ﴾ ،اظمتٚمػ ذم هذا ،ذم ىمقًملف﴿ :إِ َذا ُىمٛملتُُؿ﴾ ،هلؾ ُمٕمٜملك إذا ُىمٛملتؿ ُحم ْ ِ
لم إمم اًمّملالة وم٤مهمسلٚمقا
لدصمِ َ
ْ ْ
ْ ْ
وضمٝمقيمؿ إذا ىمٛمتؿ؟ وإفمٝمر -واهلل أقمٚمؿ -أٟمف ٓ ُي َ٘م هده ُر ر  ،وأن يمؾ ىمل٤مئؿ ينملع ًملف أن يتقول٠م ،يملؾ ىمل٤مئؿ إمم
اًمّمالة اعمٗمروو٦م ينمع أن يتقو٠م ،هذا إىمرب :أن ٟم٘مقل :إصؾ قمدم اًمت٘مدير ،وإصؾ أن يٙملقن اًملٜمص قملغم
فم٤مهرهٟ ،م٘مقل :يمؾ ىم٤مئؿ إمم اًمّمالة ومٞمنمع ًمف أن يتََق هو َ٠م اًمّمالة اعمٗمروو٦م ،وم٢من يمل٤من ُحم ْ ِ
لد ًصم٤م :يمل٤من اًمقولق قمٚمٞملف
َ َ
ُ
واضم ًب٤م ،وإن يم٤من همػم حمدث وم٤مًمقوق ذم طم٘مف ُمستح٥م ،وْلذا يم٤من اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسلالم -يتقول٠م ًمٙملؾ
صالة ،يمام روى اًمبخ٤مري قمـ أٟمس ،ىمٞمؾ :ومٙمٞمػ شمّمٜمٕمقن؟ ىم٤ملَٟ « :متََق هو ُ٠م ُمل٤م َمل َُي ِ
لد ْ
ث َأ َطملدُُ َٟمَ٤مش  :يٕمٜملل طمٞملٜمام
َ
َ ْ ْ
ِ
ُٟم ُْح ِد ُ
طمرضلت اًمٕمٍمل ،وم٤مًمسلٜم٦م أن
ث قمٜمد احلدث ،وم٤مًمقوق ؾمٜم٦م وُمنموع ،وم٢مذا ؾمقا يم٤من صغم ُمةالً اًمٔمٝمر ،صمؿ
( )493

( )491اعم٤مئدة.6 :
( )492أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمسػمه ( ،)1137،3891،5127،8885شمٗمسػم اعم٤موردي ( )43/6( ،)511/1قمـ اسمـ ُمسٕمقد سمف.
وأظمرضمف أمحد ذم اًمزهد ( )158وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤م (.)131 /1
( ) 493أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب اًمقوق ُمـ همػم طمدث ( )214سمٜمحقه.

أصول األحكام
َيتَ ََق هو َ٠مٕ :ن ذم دمديدا ًمٕمب٤مدة ْ-لذه اًمّمالة -وٓ ؿمؽ أٟمف ُمع ـمقل اعمدة اًمقوق ومٞمف ٟمِم٤مط ،وومٞملف دوملع ًمٚملٜم ْٗمس،
قر َؿم ْٓم ُر ِ
يلام ِنش .
اإل َ
وشمذيمػم ْل٤م هبذه اًمٕمب٤مدة ،واؾمتٕمداد ،واًمقوق ًمف أصمر« :اًم ُّٓم ُٝم ُ
( )494

ِ
قمٜمد أمحد واسمـ ُم٤مضمفِ « :
اًمّملالَ ُةَُ ،وَٓ
ٞمٛمقا َو ًَم ْـ ُ ْ
حت ُّمقاَ ،وا ْقم َٚم ُٛمقا َأ هن َظم ْ َػم َأ ْقم َامًم ُٙم ُُؿ ه
اؾمتََ٘م ُ
ْ

وُمـ طمدي٨م صمقسم٤من
ِ
ِ
ُ ِ
ىمل٤مئام إمم
َي٤موم ُظ َقم َغم ا ًْم ُق ُوق إِٓه ُُم ْ١مُم ٌـش  ،وْلذا ُينمع ًمٚمٛمسٚمؿ أن يٙمقن قمغم ووق ذم مجٞمع أطمقاًمف ،ومل٢مذا يمل٤من ً
َ
اًمّمالةِ ُ :
ذ َع أن يتقو٠م وًمق يم٤من قمغم ووق  ،إٓ إذا يم٤من شمقو٠م ىمري ًب٤مُ ،مةؾ أن يٙمقن ىمبؾ طمْمقره٤م ىمري ًب٤م ذم هلذه
( )495

( )496

احل٤مًم٦م ٓ ُينمع شمٙمراره ُمرة ظمٚمػ ُمرة سمال ؾمب٥م ،إٓ إذا اىمت٣م اعم٘مل٤مم ر ُملـ ذًملؽُ ،مةلؾ أن اقملؽماه يمسلؾ أو
وٕمػ ،أو ُم٤م أؿمبف ذًمؽ ،ومٙم٤من ؾمب٥م ي٘متيض إقم٤مدة اًمقوق .
ِ
ِ
ِ
قه ُٙم ُْؿ﴾ ،وهذا يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف ذم إطم٤مدي٨م قمـ اًمٜمبل -
اًمّمالََة وم٤م ْهمْس ُٚمقا ُو ُضم َ
﴿ َي٤م َأ ُّ ََي٤م ا هًمذي َـ آ َُمٜمُُقا إِ َذا ُىم ْٛمتُ ُْؿ إِ َمم ه
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -وصٗم٦م اًمقوق  ،و َذ َيم ََر َهم َْس َؾ اًمقضمف أوًٓ.
﴿و َأي ِدي ُٙمُؿ إِ َمم اعمَْراومِ ِؼ﴾ وسمٕمده ذيمر اًمٞمديـ سم٤مًمقاو﴿ ،واُمسحقا سمِر ُؤ ِ
وؾم ُٙم ُْؿ﴾ أدظمؾ اعمٛمسقح سملم اعمٖمسقٓت،
َ ْ َ ُ ُ
َ
َ ْ َ ْ
ٍ
ًمسب٥م :ذًمؽ أاؿ َيٕمٚمقن
وهذا ُيبلم أ ّن اًمؽمشمٞم٥م ُم٘مّمق ٌد ٕ :هن يمالم اًمٕمريب اًمٗمحؾ ٓ ي٘مٓمٕمقن اًمٜمٔمػم قمـ ٟمٔمػمه إٓ
اًمٜمٔمػم ُمع ٟمٔمػمه ٟمس ً٘م٤م ،وم٢مذا َوم َّمٚمقا اًمٜمٔمػم قمـ ٟمٔمػم :ومال سمد أن يٙمقن ًمسب٥م ،ومٚمام أدظمؾ اعمٛمسقح سملم اعمٖمسلقٓت:
ِ
ِ
ِ
ِ
ُلؿ إِ َمم ا ًْم َٙم ْٕمبَ ِ
للم﴾،
ىم٤مل﴿ :وم٤م ْهمْس ُٚمقا ُو ُضم َ
﴿وا ُْم َس ُ
قه ُٙم ُْؿ َو َأ ْيد َي ُٙم ُْؿ إِ َمم اعمَْ َراوم ِؼ﴾ ،صمؿ ىمل٤ملَ :
لحقا سمِ ُر ُؤوؾمل ُٙم ُْؿ َو َأ ْر ُضم َٚم ُٙم ْ
وضمٕمؾ إرضمؾ سمٕمد ذًمؽ ،وم٢مدظم٤مًمف ُمع أن اًمقضمف واًمرأس ُمت٘م٤مرسم٤منُ ،مقوٕمٝمام واطمد وُمٙم٤ماام واطمد ،وُملع ذًملؽ
ومّمؾ اعمسح قمـ همسؾ اًمقضمف ،ومٗمّمٚمف ٓ سمد أن يٙمقن ٍ
ُٕمر ُم٘مّمقد.

( ) 494أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ومْمؾ اًمقوق (ُ ،)223مـ طمدي٨م أيب ُم٤مًمؽ إؿمٕمري.
( )495صمقسم٤من سمـ ُسم ْجدُُ د ،أسمق قمبد اهلل ،وىمٞمؾ :أسمق قمبد اًمرمحـُ ،مقمم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-يم٤من ُمـ اًمسبل ،وم٤مؿمؽماه رؾملقل اهلل وأقمت٘ملف.
ومٚمؿ يزل ُمٕمف طمرضا وؾمٗمرا ،إمم أن ُم٤مت -قمٚمٞمف اًمسلالم .-طمٗملظ قمٜملف ،وأدى ُمل٤م وقملك .شملقذم ؾملٜم٦م أرسملع وسمسللم -ريض اهلل قمٜملف .-اٟمٔملر:
آؾمتٞمٕم٤مب (ص 118 :شمرمج٦م  ،)286وإؾمد ( 481 /1شمرمج٦م .)624
( )496صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)22436اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمقوق ( ،)277ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح
اسمـ ُم٤مضمف :صحٞمح.

أصول األحكام
صمؿ يمام ؾمٞم٠ميت ذم طمدي٨م ضم٤مسمر

( )497

شمرشمٞمبف سم٤مًمقاو ،وشم٘مديٛمف ينمع أن يٙمقن يمام رشمبف -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،-وْلذا ىم٤مل

قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمَٟ « :-م ْبدََ ُأ َيم ََام َسمدََ َأ اهللُش  ،واًمٚمٗمظ أظمر« :ا ْسمدََ ُؤوا َيم ََام َسمدََ َأ اهللُش .( )498

( )499

لم﴾ ،وذيمر اعمسح ذم إرضمؾ﴿ ،واُمسحقا سمِر ُؤ ِ
﴿واُمسحقا سمِر ُؤ ِ
وؾم ُٙم ُْؿ َو َأ ْر ُضم َٚم ُٙم ُْؿ إِ َمم ا ًْم َٙم ْٕمبَ ِ
وؾم ُٙم ُْؿ َو َأ ْر ُضم َٚم ُٙم ُْؿ
َ ْ َ ُ ُ
َ ْ َ ُ ُ
إِ َمم ا ًْم َٙم ْٕم َب ِ
اعمسح ،واًمسٜم٦م َسم هٞمٜمَ َْ٧م
اعمسح ذم إرضمؾ :إُم٤م أٟمف ٕ ّن اًمرضمؾ شم٤مرة ُشمُٖمسؾ وشم٤مرة ُمتسح ،ومذيمر ْ
لم﴾ ،ىمٞمؾَ :ذ َيم ََر ْ
أا٤م شمٖمسؾ شم٤مرة إذا يم٤مٟم٧م ُمٙمِمقوم٦م ،ومتسح إذا يم٤مٟم٧م ُمستقرة.
وىمٞمؾّ ٕ :ن اًمرضمؾ َيٕمؽمَي٤م ُمـ إذى ُم٤م ٓ يٕمؽمي همػمه٤م ،وْلذا ُيّم٥م قمٚمٞمٝم٤م اعم٤م  ،ويٙمةر إؾم٤مًم٦م اعم٤م قمٚمٞمٝم٤م ،ومٗمٞمف
شمٜمبٞمف إمم أٟمف يٜمبٖمل قمدم اإلهاف ،وأن يٙمقن اًمّم٥م َي ِس ًػما ،طمتك يِمبف اعمسح ،شمٜمبٞمف قمغم قمدم اإلهاف هب٤م.
وىمٞمؾ :إٟمف همػم ذًمؽً ،مٙم ْـ هذا أطمد اًمتقضمٞمٝم٤مت ،قمغم يمؾ طم٤مل سمٞمٜم٧م اًمسٜم٦م ،وأمجع اًمٕمٚمام قمغم أال٤م شمٖمسلؾ ذم
طم٤مل يمِمٗمٝم٤م ،ومتسح ذم طم٤مل ؾمؽمه٤م ،يٛمسح فم٤مهره٤م.
ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -ىم َ٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
(و َقم ْـ ُقم َٛم َر ْسم ِـ ْ
قل اهللِ َ -ص هغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم هٚم َؿ -ي٘مقل« :إِ هٟم َهام إَ ْقم َام ُل
اخلَ هٓم َ
َ
٤مب َ -ر َ
سمِ٤مًمٜمٞم ِ
٤متَ ،وإِ هٟم َهام ًمِ ُٙمُؾ ا ُْم ِر ٍئ َُم٤م َٟم ََقىش ُُ ،مته َٗم ٌؼ َقم َٚم ْٞم ِف).
ه
( )511

( ) 497ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ طمرام سمـ يمٕم٥م سمـ همٜمؿ سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م ،أسملق قمبلد اهلل ،وأسملق قمبلد اًملرمحـ إٟمّمل٤مري،
اخلزرضمل ،اًمسٚمٛمل ،اعمدا ،اًمٗم٘مٞمف اإلُم٤مم اًمٙمبػم ،اعمجتٝمد ،احل٤مومظ ،ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-ويمل٤من ُمٗمتلل اعمديٜمل٦م ذم زُم٤مٟملف.
ؿمٝمد ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘مب٦م ُمع واًمده ،وأـم٤مع أسم٤مه يقم أطمد ،وىمٕمد ٕضمؾ أظمقاشمف ،صمؿ ؿمٝمد اخلٜمدق وسمٞمٕم٦م اًمِمجرة ،وىمد ورد أٟمف ؿمٝمد سملدرا .ؿمل٤مخ ،وذهل٥م
سمٍمه ،وىم٤مرب اًمتسٕملم .شمقذم سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م أرسمع وشمسٕملم ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م ؾمبع وشمسٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 114 :شمرمجل٦م  ،)296وأؾملد اًمٖم٤مسمل٦م
( 492 /1شمرمج٦م .)647
(ُ ) 498متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب احلل٩م ،سمل٤مب ىملقل اهلل -شمٕمل٤ممم﴿ :-يل٠مشمقك وقملغم يملؾ ول٤مُمر)1516،1568،1651،1785( ﴾...
خمتٍماُ ،مسٚمؿ يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب طمج٦م اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.)1218( -واًمٚمٗمظ ًمف سمٜمحقهُ ،مـ طمدي٨م ضم٤مسمر.
( ) 499صحٞمح :أظمرضمف اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م ،سم٤مب اًم٘مقل سمٕمد ريمٕمتل اًمٓمقاف ( ،)2962سمٜمحلقهُ ،ملـ طملدي٨م ضمل٤مسمر سملـ قمبلد اهلل ،ىمل٤مل
إًمب٤ما ذم صحٞمح اًمٜمس٤مئل :صحٞمح.
(ُ ) 511متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري ،يمت٤مب سمد اًمقطمل ،سم٤مب سمد اًمقطمل ( ) 6953 ،6689 ،5171 ،3898 ،2529 ،54 ،1واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مسٚمؿ:
يمت٤مب اإلُم٤مرة ،سم٤مب ىمقًمف- :صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :-إٟمام إقمامل سم٤مًمٜمٞم٦مش (.)1917

أصول األحكام
طمدي٨م قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف -طمدي٨م قمٔمٞمؿ ،وُم٤م ومٞمف ُمـ اًمٗمقائد ٓ َيَم ،طمتك ىم٤مل اًمِمل٤مومٕمل" :يلدظمؾ ذم
ؾمبٕملم سم٤م ًسم٤م ُمـ أسمقاب اًمٗم٘مف" ،وىم٤مل مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ -قمبد اًمرمحـ سملـ ُمٝملدي أو هملػمه" :-يٜمبٖملل ًمٙملؾ
ُمّمٜمػ أن يٗمتتح سمف شمّمٜمٞمٗمف" ،واومتتح اًمبخ٤مري -رمحف اهلل -يمت٤مسمف هبذا احلدي٨م« :إِ هٟمهام إَ ْقمام ُل سمِ٤مًمٜمٞم ِ
٤متش.
ه
َ
َ
( )511

واعمّمٜمػ -رمحف اهلل -أورده ذم هذا اًمب٤مب ًمبٞم٤من أن اًمقوق قمب٤مدة ،وأٟمف ٓ سمد ومٞملف ُملـ اًمٜمٞمل٦م ،يملام هلق ىملقل
اجلٛمٝمقر ،وأٟمف ٓ يّمح سمال ٟمٞم٦م ،وإطم٤مدي٨م ذم ذًمؽ يمةػمة ،اًمتل ضم٤م ت ذم ومْمؾ اًمقوق وأٟمف قمب٤مدة :طملدي٨م أيب
هريرة

( )512

 ،وطمدي٨م قمٛمرو سمـ قمبس٦م

( )514 ()513

 ،وُمـ طمدي٨م اًمّمٜم٤مسمحل

( )515

قمٜمد ُم٤مًمؽ  ،وقمٛمرو سمـ قمبس٦م ذم صحٞمح
( )516

ُمسٚمؿ ،وأطم٤مدي٨م يمةػمة ذم هذا اًمب٤مب ذم شمس٤مىمط اخلٓم٤مي٤م ُمع اعم٤م  ،أو ُمع آظمر ىم ْٓمر اعم٤م ُمـ مجٞمع أقمْم٤مئف ،ويدل قمغم
أٟمف قمب٤مدة ،وهذا هق اًمّمقاب اعم٘مٓمقع سمف وهق ىمقل اجلٛمٝمقر ظمال ًوم٤م ًمألطمٜم٤مف.
ىمقًمف« :إِ هٟمهامش هذه ُمـ أسمٚمغ صٞمغ احلٍم« ،إَ ْقمام ُل سمِ٤مًمٜمٞم ِ
٤متش ومٞمف ظملالف اًمت٘ملدير ،وإفمٝملر -واهلل أقمٚملؿ -أ ّن
ه
َ
َ
إقمامل قمغم ُقمٛمقُمٝم٤م ،وأن اعمراد سمذًمؽ مجٞمع إقمامل ،وٓ ُٟم َ٘مد ُر صح٦م إقمامل يمام ىمدره٤م سمٕمْمٝمؿ ،يٕمٜملل إقملامل

( ) 511قمبد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي سمـ طمس٤من ،سمـ قمبد اًمرمحـ ،اإلُم٤مم اًمٜم٤مىمد اعمجقد ،ؾمٞمد احلٗم٤مظ ،أسمق ؾمٕمٞمد اًمٕمٜمؼمي ،وىمٞمؾ :إزديُ ،مقٓهؿ اًمبٍملي
اًمٚم١مًم١مي .شمقذم سم٤مًمبٍمة ذم مج٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م صمامن وشمسٕملم وُمئ٦م ،وهق اسمـ صمالث وؾمتلم ؾمٜم٦م .ىم٤مل اسملـ طمجلر ذم اًمت٘مريل٥م :صم٘مل٦م صمبل٧م طمل٤مومظ.
اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 431/17شمرمج٦م  ،)3969وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 192/9شمرمج٦م .)56
(ُ ) 512متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب ومْمؾ اًمقوق واًمٖمر اعمحجٚمقن ُمـ آصم٤مر اًمقوق (ُ ،)136مسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سمل٤مب
اؾمتحب٤مب إـم٤مًم٦م اًمٖمرة واًمتحجٞمؾ ذم اًمقوق (.)246
( ) 513قمٛمرو سمـ قمبس٦م سمـ قم٤مُمر سمـ ظم٤مًمد سمـ هم٤مضة سمـ قمت٤مب سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس سمـ هبة٦م سمـ ؾمٚمٞمؿ ،وىمٞمؾ همػم ذًمؽ ذم ٟمسبف .يمٜمٞمتف أسمق ٟمجلٞمح اًملبجكم
اًمسٚمٛمل .ىمديؿ اإلؾمالم .ويم٤من راسمع أرسمٕم٦م أو ظم٤مُمس سمس٦م ذم اإلؾمالم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 492 :شمرمج٦م  ،)1748وأؾملد اًمٖم٤مسمل٦م (748 /3
شمرمج٦م .)3978
( ) 514أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمس٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب إؾمالم قمٛمرو سمـ قمبسف (.)832
( ) 515قمبد اهلل اًمّمٜم٤مسمحل ،وىمٞمؾ :هق أسمق قمبد اهلل قمبد اًمرمحـ سمـ قم سٞمٚم٦م .واظمتٚمػ ومٞمف :هؾ ًمف صحب٦م أم ٓ؟ ىم٤مل اسمـ ُمٕمللم ُملرة :طمديةلف ُمرؾملؾ.
وىم٤مل ُمرة أظمرى :قمبد اهلل اًمّمٜم٤مسمحل اًمذي يروي قمٜمف اعمدٟمٞمقن ،يِمبف أن شمٙمقن ًمف صحب٦م .ىم٤مل :واًمّمقاب قمٜملدي أٟملف أسملق قمبلد اهلل ٓ قمبلد اهلل.
اٟمٔمر :أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 177 /3شمرمج٦م  ،)3121واإلص٤مسم٦م ( 271 /4شمرمج٦م .)5149
( ) 516صحٞمح :أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ضم٤مُمع اًمقوق ( ،)62وأمحد ( ،)19168واًمٜمسل٤مئل :يمتل٤مب اًمٓمٝمل٤مرة ،سمل٤مب ُمسلح
إذٟملم ُمع اًمرأس ( ،) 113واسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب صمقاب اًمٓمٝمقر( ،)282ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح اًمٜمس٤مئل :صحٞمح.

أصول األحكام
ظم٤مص٤م ومٞمام شمدظمٚمف اًمّمح٦م واًمٗمس٤مد ذم إُمقر اًمتل هلل
صحٞمح٦م ،وإٟمام شمّمحٕ :ن إذا َىمدهه ْر َت صح٦م إقمامل يٙمقن ّ
قمب٤مدة ،وٓ يدظمؾ همػم ذًمؽ ُمـ أُمقر اعمب٤مطم٤مت ُمـ أُمقر اًمٚمبس وإيمؾ واًمنمب وٟمحق ذًمؽ.
واًمّمقاب أٟمف قم٤م ّم ،وْلذا ٟم٘مقل :اعمٕمٜمك :إٟمام اقمتب٤مر إقمامل ،اقمتب٤مر إقملامل سم٤مًمٜمٞمل٤مت ،ومل٤مٕقمامل ٓ ُشمُٕمتلؼم إٓ
سم٤مًمٜمٞم٤مت ذم مجٞمع إقمامل.
ٍ
ـم٤مقم٦م ُمـ ىمٞم٤م ِم ٍ
ًمٞمؾ ،أو آؾمتٕم٤مٟم٦م سمف قمغم قمٛمؾ ذم اًملدقمقة إمم اهلل ،وإُملر
وًمذاَُ :م ْـ ٟم٤مم سمٜمٞم٦م أن َيستٕملم سمف قمغم
سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ،أو ُم٤م أؿمبف ذًمؽ ،وُمـ شمٜم٤مول اًمٓمٕم٤مم ٟمقى سمذًمؽ أن َيستٕملم سمف قمغم أُمقر اخلػم :ومٝملق
ُم٠مضمقر قمغم ذًمؽ.
وُمـ ًمبس صمقسمف ٟمقى سمذًمؽ ؿمٙمر ٟمٕمٛم٦م اهلل قمٚمٞمف :طمٞم٨م أؾمبغ قمٚمٞمف هذه اًمٜمٕمٛم٦م ،ويملذًمؽ ٟملقى إفمٝمل٤مر ؿملٙمر
واًمس ْق َ ة:
اًمٜمٕمٛم٦مٟ ،مقى إفمٝم٤مر اًمٜمٕمٛم٦م سمِمٙمره٤م هلل -قمز وضمؾ :-ومٝمق ُم٠مضمقر سمٚمبسف ،ويمذًمؽ رسمام َٟمَقى سمف ؾمؽم اًمٕمقرة ه
ومٞم١مضمر سمحس٥م ٟمٞمتف ،وهٙمذا ذم ُمس٤مئؾ يمةػمة ٓ ُحتَم ،ومٝمذا هق إفمٝمر ذم «إِ هٟمهام إَ ْقمام ُل سمِ٤مًمٜمٞم ِ
٤متش أٟمف يِمٛمؾ مجٞملع
ه
َ
َ
إقمامل ،وأن اعمراد اقمتب٤مر إقمامل سم٤مًمٜمٞم٤مت.
« َوإِ هٟم َهام ًمِ ُٙمُؾ ا ُْم ِر ٍئ َُم٤م َٟم ََقىش عمَه٤م ذيمر أن إقمامل سم٤مًمٜمٞم٤مت سملم أن اًمٜم٤مس خمتٚمٗمقن ،وأن يمؾ إٟمس٤من وٟمٞمتف ،إن يم٤مٟم٧م
اًمٜمٞم٦م صحٞمح٦م :وم٤مًمٕمٛمؾ صحٞمح ،وإن يم٤مٟم٧م اًمٜمٞم٦م وم٤مؾمدة :وم٤مًمٕمٛمؾ وم٤مؾمد ،وإن يم٤مٟم٧م اًمٜمٞم٦م ُمب٤مطم٦م :وم٤مًمٕمٛمؾ ُمب٤مح ،وإن
يم٤مٟم٧م اًمٜمٞم٦م ٟمٞم٦م قمب٤مدة ذم قمٛمؾ ُمب٤مح :اٟم٘مٚمب٧م إُمقر اعمب٤مطم٦م إمم قمب٤مدات.
ِ
ِ
ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
لؿ
اؾم َ
قل اهلل َ -ص هغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم هٚم َؿُ َٓ« :-و ُوق َ عمَ ْـ َمل ْ َي ْذ ُيم ُِر ْ
( َو َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َ -ر َ
محَدُُ و َهمَػمه سمِسٜمَ ٍَد َو ِٕم ٍ
ِ
ٞمػ).
اهللِ َقم َٚم ْٞمفش َ ،ر َوا ُه َأ ْ َ َ ْ ُ ُ َ
( )517

واحلدي٨م يمام ذيمر اعمّمٜمػ -رمحف اهلل -ؾمٜمده وٕمٞمػٟٕ :مف ُمـ رواي٦م يٕم٘مقب سمـ ؾمٚمٛم٦م اًمٚمٞمةل

( )518

ومه٤م جمٝمقٓن .وىمد روى اًمؽمُمذي ُمـ رواي٦م ؾمٕمٞمد سمـ زيد

( )511 ()511

أمحد ُمـ رواي٦م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري

قمـ أسمٞمف ،
( )519

أيْم٤م روى اإلُم٤مم
ُمةؾ طمدي٨م أيب هريرة ،يمذًمؽ ً

ُ ،مةؾ طمدي٨م أيب هريرة.

( )513 ()512

( )517صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 9418أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم اًمتسلٛمٞم٦م قملغم اًمقولق ( ،)111اسملـ ُم٤مضملف :يمتل٤مب اًمٓمٝمل٤مرة
وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم اًمتسٛمٞم٦م قمغم اًمقوق (ُ ،) 399مـ ـمريؼ يٕم٘مقب سمـ ؾمٚمٛم٦م سمف ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.

أصول األحكام
وطمديةف هذا رواه أمحد وهمػمه يم٠ميب داود ،وم٤محلدي٨م أؿمٝمر ـمرىمف وروايتف ،رواي٦م أيب هريرة قمٜمد أمحد وأيب داود،
ورواي٦م ؾمٕمٞمد سمـ زيد قمٜمد اًمؽمُمذي ،ورواي٦م أيب ؾمٕمٞمد قمٜمد أمحد ،وأؾم٤مٟمٞمده٤م وٕمٞمٗم٦م يمام ىم٤مل أمحد -رمحف اهلل -و َصم هبتََٝم٤م
أيْم٤م ذم احل٘مٞم٘م٦م ومٞمٝم٤م همراسم٦م.
سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ يم٠ميب سمٙمر اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ً ،مٙمـ أؾم٤مٟمٞمده٤م سم٤مًمٜمٔمر ٓ شم٘مقى ،صمؿ ً
( )514

وىمد ي٘م٤مل :إا٤م مم٤م ُيستٜمٙمر ُمـ هذا اًمٚمٗمظ ىمقًمفُ َٓ« :و ُوق َ عمَِل ْـ َمل ْ َي ْ
لؿ اهللِ َقم َٚم ْٞمل ِفش ،فمل٤مهر اًمٜمٗملل ٟمٗملل
اؾم َ
لذ ُيم ُِر ْ
اًمّمح٦م ،وأن اًمتسٛمٞم٦م ذط ،هذا هق اًمٔم٤مهرُ ،مةؾ ىمقًمف َٓ« :صالَ َة عمَِـ َمل ي ْ٘مر ْأ سمِ ُ٠مم ا ًْم ُ٘مر ِ
آنش  ،هذا هق فم٤مهر اًمٜمٗمل،
َ
ْ
ْ َْ َ
( )515

قمغم إىمؾ وم٢مُم٤م أن يٙمقن ًمٜمٗمل اًمذات ،أو ًمٜمٗمل اًمّمح٦م ،واًم٘مقل سم٠من اًمتسٛمٞم٦م عمـ محٚمٝم٤م قمغم فم٤مهره٤م :وم٢من ًمف طمج٦م ذم

( ) 518يٕم٘مقب سمـ ؾمٚمٛم٦م اًمٚمٞمةلُ ،مقمم سمٜمل ًمٞم٨م ،طمج٤مزي .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 335 /32شمرمج٦م  ،)7189وُمٞملزان آقمتلدال ( 452 /4شمرمجل٦م
.)9814
( ) 519ؾمٚمٛم٦م اًمٚمٞمةلُ ،مقٓهؿ اعمدا .روى قمـ أيب هريرة ،ىم٤مل اًمبخ٤مري :وٓ يٕمرف ًمسٚمٛم٦م ؾمامع ُمـ أيب هريرة ،وٓ ًمٞمٕم٘ملقب ُملـ أسمٞملف .ىمل٤مل اسملـ
طمجر ذم اًمت٘مري٥مً :ملم احلدي٨م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 332 /11شمرمج٦م  ،)2477واًمٙم٤مؿمػ ( 455 /1شمرمج٦م .)2156
( ) 511ؾمٕمٞمد سمـ زيد سمـ قمٛمرو سمـ ٟمٗمٞمؾ قمبد اًمٕمزى سمـ ري٤مح سمـ قمبد اهلل سمـ ىمرط سمـ رزاح سمـ قمدي سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي ،يٙمٜمك أسم٤م إقمقر ،وىمٞملؾ :أسمل٤م
صمقر ،اًم٘مرر اًمٕمدوي ،هق اسمـ قمؿ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وصٝمره .يم٤مٟم٧م حتتف وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اخلٓم٤مب .وهق أطملد اًمٕمنملة اعمبنمليـ سم٤مجلٜمل٦م .شملقذم ؾملٜم٦م
سمسلم ،أو إطمدى وسمسلم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 269 :شمرمج٦م  ،)872وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 235 /2شمرمج٦م .)2175
( ) 511طمسـ :أظمرضمف اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم اًمتسٛمٞم٦م قمغم اًمقوق ( ،)25ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :طمسـ.
( )512ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٜم٤من سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ قمبٞمد سمـ إسمجر سمـ قمقف سمـ احل٤مرث سمـ اخلزرج ،أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري ،اإلُمل٤مم اعمج٤مهلدُ ،مٗمتلل اعمديٜمل٦م.
واؾمؿ إسمجر :ظمدرة ،وىمٞمؾ :سمؾ ظمدرة هل أم إسمجر .اؾمتِمٝمد أسمقه ُم٤مًمؽ يقم أطمد ،وؿمٝمد أسمق ؾمٕمٞمد اخلٜمدق ،وسمٞمٕم٦م اًمرولقان .وطملدث قملـ
اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وم٠م يمةر وأـم٤مب ،وقمـ أيب سمٙمر ،وقمٛمر ،وـم٤مئٗم٦م ،ويم٤من أطمد اًمٗم٘مٝم٤م اعمجتٝمديـُ .م٤مت ؾملٜم٦م أرسملع وؾملبٕملم .اٟمٔملر:
آؾمتٞمٕم٤مب (ص 286 :شمرمج٦م  ،)915وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 451 /2شمرمج٦م .)2136
( )513طمسـ :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)11371طمسٜمف إًمب٤ما ذم صحٞمح اسمـ ُم٤مضمف(.)397
( )514قمبد اهلل سمـ حمٛمد أسمق سمٙمر اًمٕمبز ،اًمٙمقذم ،اإلُم٤مم ،اًمٕمٚمؿ ،ؾمٞمد احلٗم٤مظ ،وص٤مطم٥م اًمٙمت٥م اًمٙمب٤مر ،وهق ُمـ أىمران :أمحد سمـ طمٜمبؾ ،وإؾملح٤مق
سمـ راهقيف ،وقمكم سمـ اعمديٜمل ذم اًمسـ واعمقًمد واحلٗمظ ،وَيٞمك سمـ ُمٕملم أؾمـ ُمٜمٝمؿ سمسٜمقات .ـمٚم٥م أسمق سمٙمر اًمٕمٚمؿ وهق صبل ،وأيمؼم ؿمٞمخ ًملف هلق
ذيؽ سمـ قمبد اهلل اًم٘م٤ميض .ىم٤مل أسمق زرقم٦مُ :م٤م رأي٧م أطمٗمظ ُمٜمف .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م طم٤مومظ ص٤مطم٥م شمّم٤مٟمٞمػ .وًمد ؾمٜم٦م سمس وؾمتلم
وُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م سمس وصمالصملم وُمئتلمُ .مـ ُم١مًمٗم٤مشمف" :اإليامن" ،و"اعمّمٜمػ" .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙملامل ( 34 /16شمرمجل٦م  ،)3526وؾملػم أقملالم
اًمٜمبال ( 122 /11شمرمج٦م .)44
(ُ )515متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب وضمقب اًم٘ملرا ة ًمإلُمل٤مم واعمل٠مُمقم ذم اًمّملٚمقات (ُ ،)756مسلٚمؿ :يمتل٤مب اًمّملالة ،سمل٤مب
وضمقب ىمرا ة اًمٗم٤محت٦م ذم يمؾ ريمٕم٦م ( ) 394واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مـ طمدي٨م قمب٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م.

أصول األحكام
هذا إُمر ،وهذا ومٞمف همراسم٦م ُمـ ضمٝم٦م أوٓ أن يملؾ إطم٤مديل٨م اًمّملحٞمح٦م اعمٕمروومل٦م ذم اًمبل٤مب طملدي٨م قملةامن سملـ
قمٗم٤من  ،وطمدي٨م قمبد اهلل سمـ زيد -ريض اهلل قمٜمٝمام ،-ومه٤م أؿمٝمر إطم٤مدي٨م ذم هذا اًمب٤مب ذم وصػ صلٗم٦م
( )516

( )518

( )517

ووق اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-وهؿ ىمد اؾمتققمبقا اعمستح٥م دون اًمقاضم٥م ،مل يذيمر واطمد ُمٜمٝمؿ اًمتسلٛمٞم٦م،
يمٞمػ وهل واضمب٦م؟! أىمؾ ُم٤م ي٘م٤مل إا٤م واضمب٦م ويمٞمػ أهمٗمٚمقه٤م؟!
ؾم٧م اًمٓمرق قمـ قمكم -ريض اهلل قمٜملف، -
أيْم٤م إطم٤مدي٨م اًمٙمةػمة اًمتل رواه٤م أسمق داود ،رواه٤م أسمق داود ُمـ ّ
ً
( )519

وأؾم٤مٟمٞمده٤م سمٕمْمٝم٤م ذم أقمغم درضم٤مت اًمّمح٦م ،ومل يذيمر ذم ظمؼم ُمٜمٝمل٤م ذيملر اًمتسلٛمٞم٦م ،يملذًمؽ طملدي٨م قمبلد اهلل سملـ
اًمر َسمٞمع سمٜم٧م ُُم َٕمقذ
قمٛمر  ،وطمدي٨م ُّ
( )521

 ،وطمدي٨م اعم٘مدام سملـ ُمٕملديٙمرب

( )522 ()521

 ،وشم٘ملدم طملدي٨م قملكم ،يمٚمٝمل٤م

( )524 ()523

(ُ ) 516متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب اًمقوق صمالصم٤م صمالصمل٤م ( ،)161وُمسلٚمؿ :يمتل٤مب اًمٓمٝمل٤مرة ،سمل٤مب صلٗم٦م اًمقولق ويمامًملف
(.)226
( ) 517قمبد اهلل سمـ زيد سمـ قم٤مصؿ سمـ يمٕم٥م سمـ قمٛمرو سمـ قمقف سمـ ُمبذول سمـ قمٛمرو سمـ همٜمؿ سمـ ُم٤مزن سمـ اًمٜمج٤مر إٟمّم٤مري اخلزرضملل ،صملؿ اعمل٤مزا.
يٕمرف سم٤مسمـ أم قمامرة ،ويٙمٜمك أسم٤م حمٛمد .روى ًمف اجلامقم٦م .ؿمٝمد أطمدا وهمػمه٤م ومل يِمٝمد سمدرا ،وؿم٤مرك وطمٌم سمـ طمرب ذم ىمتؾ ُمسلٞمٚمٛم٦م اًمٙملذاب.
شمقذم سم٤محلرة ؾمٜم٦م صمالث وؾمتلم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 415 :شمرمج٦م  ،)1381واإلص٤مسم٦م ( 98 /4شمرمج٦م .)4691
(ُ ) 518متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب همسؾ اًمرضمٚملم إمم اًمٙمٕمبلم (ُ ،)186مسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم ووق اًمٜمبلل صلغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (.)235
( )519صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 1133أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب صٗم٦م ووق اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ( ،)111اًمؽمُمذي :يمتل٤مب
اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم ووق اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمٞمػ يم٤من ( ،) 48اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سمل٤مب همسلؾ اًمقضملف (،)115- 69 -91
ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( ) 521وٕمٞمػ :أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم اًمقوق ُمرة وُمرشملم وصمالصم٤م ( ،)419ىم٤مل إًمب٤ما ذم وٕمٞمػ اسمـ ُم٤مضملف:
وٕمٞمػ.
( )521اًمرسمٞمع سمٜم٧م ُمٕمقذ -اسمـ قمٗمرا  -اسمـ احل٤مرث سمـ روم٤مقم٦م سمـ احل٤مرث سمـ ؾمقاد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ همٜمؿ سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمجل٤مر ،إٟمّمل٤مري٦م .هملزت ُملع
اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ومٙم٤مٟم٧م شمداوي اجلرطمك ،ويم٤مٟم٧م ُمـ اعمب٤ميٕم٤مت ذم سمٞمٕم٦م اًمروقان ،ودظمؾ قمٚمٞمٝمل٤م اًمٜمبلل -صلغم اهلل قمٚمٞملف وؾملٚمؿ-
همداة ُسمٜم ِ َل هب٤م :صٚم٦م ْل٤م .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 913 :شمرمج٦م  ،)3313أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 117 /6شمرمج٦م .)6911
( )522طمسـ :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 27115وأسمق داود :يمتل٤مب اًمٓمٝمل٤مرة ،سمل٤مب صلٗم٦م وولق اًمٜمبلل  ،)131-126( واًمؽمُملذي :يمتل٤مب
اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م أٟمف يبدأ سمٛم١مظمر اًمرأس ( ) 34 ،33ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ صحٞمح ،،اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب اًمرضمؾ يسلتٕملم
قمغم ووقئف ومٞمّم٥م قمٚمٞمف ( ،)441 ،441 ،391،418،438ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :طمسـ.

أصول األحكام
أطم٤مدي٨م إُم٤م صحٞمح٦م وإُم٤م طمسٜم٦م ،ومل ُيذيمر ذم واطمد ُمٜمٝمام أٟمف ٟم٘مٚمقا أٟمف ؾمٛمك -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -أو ذيملر ذم
أطمده٤م اًمتسٛمٞم٦مُ ،مع أن هم٤مًم٥م إطم٤مدي٨م هذه يمؾ هذه ذيمرت اًمقوق صمال ًصم٤م صمال ًصم٤م ،مجٞمع اًمقوق .
وإطم٤مدي٨م إرسمع هذه رواه٤م أسمق داود ،اؾمتقوم٧م اًمقوق صمال ًصم٤م ،وٓ ُيذيمر ذم واطمد ُمٜمٝمل٤م اًمتسلٛمٞم٦م ،يملذًمؽ
خمتٍما وُمٓمقًٓ ،ومل يذيمر اًمتسٛمٞم٦م ،وأطم٤مديل٨م
طمدي٨م اسمـ قمب٤مس ذم صحٞمح اًمبخ٤مري  ،ذيمر احلدي٨م ُمرة ُمرة
ً
( )525

ُمتقاشمرة ذم هذا اًمب٤مب .ومٝمذا مم٤م يبٕمد أن شمٙمقن اًمتسٛمٞم٦م واضمب٦م ،ويٜمٔمر هؾ ي٘م٤ملُ :شمُنمع أو ٓ شمنمع؟ حمتٛمؾ.
٤مؾم ِؿ اهللِش  ،عمَه٤م َىم هؾ
ضم٤م ذم طمدي٨م ُمسٚمؿ ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ىم٤ملُ « :ص ه
٥مَ ،و ُىم ْؾ :سمِ ْ
( )526

اعم٤م قمٜمدهؿ ،ىمد ُيٗمٝمؿ ُمٜمف أٟمف ُمـ قمٛمقم اًمٚمٗمظ أٟمف ُينمع اًمتسٛمٞم٦م ،وأن ٓ سم٠مس هب٤م.
وذم طمدي٨م قمٜمد اًمٜمس٤مئل سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ومٞمف أٟمس أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ىم٤ملَ « :شم ََق هو ُ١موا سمِ ْسل ِؿ اهللِش ،
( )527

أيْم٤م عمَه٤م ىمؾ اعم٤م  ،وهذا اؾمتّمح٤مب اًمؼميم٦م سم٤مؾمؿ اهلل -قمز وضمؾ ،-ىمد ُي َِم ُّؿ ُمٜمف و ُيٗمٝمؿ ُمٜمف أن اًمتسٛمٞم٦م ُمنموقم٦م ُمـ
ً
ضمٝم٦م آسمتدا ًمٓمٚم٥م اًمؼميم٦م ،حمتٛمؾً ،مٙمـ هق قمغم يمؾ طم٤مل ٓ ُي٘م٤مل سمقضمقسملف .وًملذا اعمّملٜمػ -رمحلف اهلل -طمٙملؿ
سمْمٕمٗمف يمام هق ىمقل مجع ُمـ احلٗم٤مظ.
اإلٟمَل٤م ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
(و َقمٜمْ ُف َأ هن َر ُؾم َ
لس َيلدََ ُه ِذم ِ َ
اؾمتَ ْٞم َ٘م َظ َأ َطمدُُ ُيم ُْؿ ُم ْـ َٟم َْقُمفَ :ومالَ َي ْٖمْٛم ْ
َ
قل اهللِ َ -ص هغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم هٚم َؿَ -ىم َ٤مل« :إِ َذا ْ
َ٧م َيدُُ ُهش ُُ .م هت َٗم ٌؼ َقم َٚم ْٞم ِف).
َطم هتك َي ْٖم ِْس َٚم َٝم٤م َصمالَ ًصم٤مَ :وم٢مِ هن َأ َطمدََ ُيم ُْؿ َٓ َيدْْ ِري َأ ْي َـ َسم٤م َشم ْ
( )528

( ) 523اعم٘مدام سمـ ُمٕمديٙمرب سمـ قمٛمرو سمـ يزيد سمـ ُمٕمديٙمرب سمـ قمبد اهلل سمـ وه٥م سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ احل٤مرث سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ صمقر سمـ قمٗملػم ،أسملق يمريٛمل٦م،
وىمٞمؾ :أسمق ص٤مًمح ،وىمٞمؾ :أسمق َيٞمك ،اًمٙمٜمدي .شمقذم ؾمٜم٦م ؾمبع وصمامٟملم .وهق أطمد اًمقومد اًمذيـ وومدوا قمغم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞملف وؾملٚمؿُ -ملـ
يمٜمدة .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 712 :شمرمج٦م  ،)2512وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 478 /4شمرمج٦م .)5171
( )524صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 17188أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب صٗم٦م ووق اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،)122 ،121( -اسملـ
ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم ُمسح إذٟملم ( ،)442ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( ) 525أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب اًمقوق ُمرة ُمرة (.)157
( ) 526أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمزهد واًمرىم٤مئؼ ،سم٤مب طمدي٨م ضم٤مسمر اًمٓمقيؾ وىمّم٦م أيب اًمٞمن ( )3114سمف ُمٓمقٓ.
( )527صحٞمح اإلؾمٜم٤مد :أظمرضمف اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمتسٛمٞم٦م قمٜمد اًمقوق ( ،) 78ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح اًمٜمس٤مئل :صحٞمح اإلؾمٜم٤مد.
(ُ ) 528متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب آؾمتجامر وشمرا (ُ ،) 162مسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب يمراه٦م همٛمس اعمتقوئ وهمػمه يده
( )278واًمٚمٗمظ ًمف.

أصول األحكام
وًمق زاد "وهذا ًمٗمظ ُمسٚمؿ"ً :مٙم٤من أطمسـ ،وهذا اًمذي ىم٤مًمف يمةػم ُمـ اعمّمٜمٗملم ذم يمتل٥م إطمٙمل٤ممٕ :ن ذ ْيمْلر
اًمةالصم٦مَ « ،طمتههك َي ْٖم ِْس َٚم َٝم٤م َصمالَ ًصم٤مش هذا ُمـ أومراد ُمسٚمؿ ،وسم٤مجلٛمٚم٦م سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل ُمةالًًُ :متٗمؼ قمٚمٞمف ويتس٤مُمح ،وُمٜمٝمؿ ُمـ
ي٘مقل :وهذا ًمٗمظ ُمسٚمؿ.
اؾمتَ ْٞم َ٘م َظ َأ َطمدُُ ُيم ُْؿ ُِم ْـ َٟم َْق ُِم ِفَ :ومالَ َي ْٖم ِْٛم ْس َيدََ ُه ِذم اإلْٟمِ َ٤م ِ َطمتههك َي ْٖم ِْس َٚم َٝم٤م َصمالَ ًصمل٤مش ،هلذه مجٚمل٦م ذـمٞمل٦م ،وفمل٤مهره
«إِ َذا ْ
اًمقضمقب إذا اؾمتٞم٘مظ.
« َومالَ َي ْٖم ِْٛم ْس َيدََ ُهش ،ال قمـ همٛمس اًمٞمدَ « ،طمتههكش ،صمؿ هق ُُم َٖمٞمّ٤م سمٖم٤مي٦مَ « ،طمتههك َي ْٖم ِْس َٚم َٝم٤م َصمالَ ًصم٤مش ،صمؿ قمٚمؾ ،أُملر آظملر
َ٧م َيدُُ ُهش ،ومٝمق طمٙمؿ ُُم َٖمٞمّ٤م وُمٕمٚمؾ ،هذه يمٚمٝم٤م ،وهل مجٚم٦م ذـمٞم٦م ،شمدل قمغم اضمتامع هذه
صم٤مًم٨مَ « :وم٢مِ هٟم ُف َٓ َيدْْ ِري َأ ْي َـ َسم٤م َشم ْ
ُم٤م يدل قمغم اًمقضمقب ومٞمٝم٤م ،ظم٤مص٦م فم٤مهر إُمر ،واًم٘م٤مقمدة أن إُمر اعمتجرد قمـ اًم٘مرائـ ًمٚمقضمقب ،وم٢مذا اىمؽمن سمف يمام
هق ىمقل اجلٛمٝمقر -وم٢مذا اىمرن سمف ىمرائـ شم٘مقيفً -مٙمـ اًم٘مرائـ أطمٞم٤م ًٟمً٤م ىمد شمٍمف ُمـ اًمقضمقبٕ :ن اًم٘مرائـ ىمد شملدل
قمغم اًمقضمقب ،وىمد شمٍمف اًمقضمقب إمم آؾمتحب٤مب.
ُِمٜمْ ُفش

َ٧م َيدُُ ُهشَ ،قم ّٚم َ٘مف سم٠مُمر ٓ يدرى ُم٤م هق ،وذم ًمٗمظ آظمر قمٜمد اسمـ ظمزيٛم٦مَ « :يلدُُ ُه
ًمٙمـ عم٤م ىم٤ملَ « :وم٢مِ هٟم ُف َٓ َيدْْ ِري َأ ْي َـ َسم٤م َشم ْ

( )529

َيمٜمههك قمٜمف ومل يذيمر أيـ ووٕمٝم٤م ،يم٠مٟمف -واهلل أقمٚمؿُ -مـ سم٤مب اًمٙمٜم٤مي٦م قمـ اًمٌم اًمذي ُيستحٞمك ُملـ ذيملره،

يٕمٜمل أن ىمد شمٙمقن أص٤مسم٧م دسمره ،أو ومرضمف ،وم٠مص٤مهب٤م ر  ،وهذا حمتٛمؾ ،وُمٜمٝمؿ َُمـ َقم هٚم َؾ سم٤مٕرواح اخلبٞمة٦م ،وأن اًمٞمد
ُمقوع اًمبٓمش ،وأن اًمِمٞمٓم٤من ًمف أصمر قمغم اإلٟمس٤من ظم٤مص٦م ذم طم٤مل ٟمقُمف.
لغم َظمٞم ُِم ِ
اؾمتَٞمْ َ٘م َظ َأ َطمدُُ ُيم ُْؿَ :وم ْٚمٞمَ ْستَٜمْْةِ ْر َصمالَ ًصم٤مَ :وم٢مِ هن ه
لقُم ِفش،
اًمِمٞمْ َٓم٤م َن َيبِ ُ
ٞم٧م َقم َ ْ
وْلذا ىم٤مل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم« :إِ َذا ْ
اؾمتَٞمْ َ٘م َظ َأ َطمدُُ ُيم ُْؿ َومتَ ََق هو َ٠مَ :وم ْٚمٞمَ ْستَٜمْْةِ ْر صمال ًصم٤مش  ،وذم اًمّملحٞمحلم ُملـ طملدي٨م اسملـ
وذم ًمٗمظ آظمر قمٜمد اًمبخ٤مري« :إِ َذا ْ
( )531

( )529صحٞمح :أظمرضمف اسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف (ُ ،) 111مـ طمدي٨م أيب هريرة ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح اسمـ ظمزيٛمل٦م :إؾملٜم٤مده صلحٞمح قملغم ذط
ُمسٚمؿ.
(ُ ) 531متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب سمد اًمقطمل ،سم٤مب صٗم٦م إسمٚمٞمس وضمٜمقده ( ،) 3295واًمٚمٗمظ ًمف ،وُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اإليتل٤مر ذم
آؾمتٜمة٤مر وآؾمتجامر (ُ ،)238مـ طمدي٨م أيب هريرة.

أصول األحكام
ُمسٕمقد أن رضمالً ٟم٤مم طمتك أصبح ،وم ُ٠مظمؼم اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّملالة واًمسلالم ،-وم٘مل٤ملَ « :ذ َ
لؾ َسم َ
اك َر ُضم ٌ
ل٤مل ه
اًمِمل ْٞم َٓم٤م ُن ِذم
بلم أن ًمٚمِمٞمٓم٤من ٟمٗمق ًذا قمغم اإلٟمس٤من ذم ُمقوع ًمٞمس ومٞمف ىمٗمؾ ،وهق إٟمػ وإذن.
ُأ ُذ َٟم ْٞم ِفش ً :مِ ُٞم َ
( )531

ويمذًمؽ رسمام يم٤من ًمف أصمر ذم يده ،ومٝمذا ُمـ ضمٜمس شمسٚمط إرواح اخلبٞمة٦م ،يمام ىم٤مًمف شم٘مل اًمديـ

( )532

واسمـ اًم٘مٞمؿ

( )533

-

رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمام ، -وم٘م٤مًمقا :إن اًمٖمسؾ إلزاًم٦م إصمر ،أصمر شمٚمٛمس اًمِمٞمٓم٤من ،أو ىمد يّمٞمبف ر ُمـ أصمر اًمِمٞمٓم٤من ذم يده،
يمام أٟم ف ينمع ًمف أن يستٜمِمؼ ويب٤مًمغ ذم آؾمتٜمِم٤مق وآؾمتٜمة٤مر إذا اؾمتٞم٘مظ ُمـ ٟمقُمف .وْلذا يم٤من آؾمتةٜم٤مر ُمـ اًمٜملقم
ؾمٜم٦م ُمست٘مٚم٦م قمٜمد مجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،ؾمٜم٦م ُمست٘مٚم٦م وإن مل يرد اًمقوق ٟٕ :مف ىم٤مل« :إِ َذا اؾمتَٞم َ٘م َظ َأطمدُُ ُيمُؿ ُِملـ َٟمَق ُِم ِ
لف:
َ ْ ْ ْ
ْ ْ
َوم ْٚم َٞم ْستَٜمْْةِ ْر َصمالَ ًصم٤مش ،أُمر سم٤مٓؾمت ٜمة٤مر قمٜمد آؾمتٞم٘م٤مظ ُمـ اًمٜمقم ،وهذا ٕٟمف ُمـ ؾمٜمـ اًمٗمٓمرةُ ،مـ ظمّم٤مل اًمٗمٓملرة ،ومٙمل٤من
ُمنمو ًقم٤م طمتك يزيؾ أصمر اًمِمٞمٓم٤من قمٚمٞمف.
اؾمتَ ْٞم َ٘م َظ َأ َطمدُُ ُيم ُْؿ ُِم ْـ َٟم َْق ُِم ِفَ :ومالَ َي ْٖم ِْٛم ْسش ،وذم ًمٗمظ آظمر ًمفَ « :ومالَ ُيدْْ ِظم ْؾش  ،يٕمٜمل جمرد اًمٖمٛمس،
هٜم٤م ىم٤مل « :إِ َذا ْ
َ٧م َيدُُ ُهش.
وًمق سمٕمض اًمٞمد« :طمتههك َي ْٖم ِْس َٚم َٝم٤م َصمالَ ًصم٤مَ :وم٢مِ هٟم ُف َٓ َيدْْ ِري َأ ْي َـ َسم٤م َشم ْ
( )534

(ُ ) 531متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب سمد اًمقطمل ،سم٤مب صٗم٦م إسمٚمٞمس وضمٜمقده (ُ ،)3271مسٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمسل٤مومريـ وىمٍمله٤م ،سمل٤مب ُمل٤م
روي ومٞمٛمـ ٟم٤مم اًمٚمٞمؾ أمجع طمتك أصبح (.)774
احللراا ،صملؿ اًمدُمِمل٘مل،
( ) 532شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمب٤مس أمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ سمـ قمبد اًمسالم سمـ قمبد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اخلرض سمـ حمٛمد سمـ شمٞمٛم ّٞمل٦م ّ
احلٜمبكم ،اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف ،اعمجتٝمد اعمحدث ،احل٤مومظ اعمٗمن ،إصقزم اًمزاهد .سمرع ذم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م وأًمٞم٦م ،وىمٛمع اهلل سمف أهؾ اًمْمالل ،وٟمٍم سملف
أهؾ اًمسٜم٦م .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ وؾمبع ُمئ٦م .وًمف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت :اًمقاؾمٓمٞم٦م ،وُمٜمٝم٤مج اًمسلٜم٦م .اٟمٔملر اًملذيؾ
قمغم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 491 /4شمرمج٦م  ،)531واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ( 11 /7شمرمج٦م .)619
( ) 533حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد سمـ طمريز ،ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمبد اهلل ،اًمزرقمل ،صمؿ اًمدُمِم٘مل .اًمٗم٘مٞمف إصقزم ،اعمٗمن اًمٜمحقي ،اًمٕمل٤مرف.
اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م .شمٗم٘مف ذم اعمذه٥م احلٜمبكم ،وسمرع وأومتك ،وٓزم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛم هٞم٦م .ويم٤من ذا قمب٤مدة وهتجد ،وـمقل صالة ،وْل٩م سم٤مًملذيمرً .ملف
شمقاًمٞمػ طمس٤منُ :مٜمٝم٤م" :زاد اعمٕم٤مد" ،و"سمدائع اًمٗمقائد" .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وشمسٕملم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدة وسمسلم وؾمبع ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمبدايل٦م
واًمٜمٝم٤مي٦م ( - 523 /18دار هجر) ،واًمذيؾ قمغم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 171 /5شمرمج٦م .)611
( )534صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 7438أسملق داود  :يمتل٤مب اًمٓمٝمل٤مرة ،سمل٤مب ذم اًمرضملؾ يلدظمؾ يلده ذم اإلٟمل٤م ىمبلؾ أن يٖمسلٚمٝمام (،)115
اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م إذا اؾمتٞم٘مظ أطمديمؿ ُمـ ُمٜم٤مُمف وملال يٖمٛملس يلده ( ،)24ىمل٤مل اًمؽمُمذي:طمسلـ صلحٞمح ،اًمٜمسل٤مئل يمتل٤مب
اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمقوق ُمـ اًمٜمقم ( ،) 161،441اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب ذم اًمرضمؾ يستٞم٘مظ ُمـ ُمٜم٤مُمف هلؾ يلدظمؾ يلده (،)393
ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.

أصول األحكام
ىم٤مل اجلٛمٝمقر إن هذا قمغم آؾمتحب٤مب ،واؾمتدًمقا سمل٠مُمريـ :إُملر إول :ىمل٤مًمقا :إٟملف قمٚم٘ملف سمل٠مُمر ُمِملٙمقك،
واًم٘م٤مقمدة أن اًمِمؽ ٓ ََي٥م سمف ر  ،يمام ًمق ؿمؽ هؾ أص٤مب صمقسمف ٟمج٤مؾم٦م ،أو ؿمؽ هؾ أطمدث وهق ُمتقوئ ،وملال
وضمقب اًمٖمسؾً ،مٙمـ هذا قملغم اًم٘ملقل سمل٠من
أيْم٤م ٓ يةب٧م ُمـ جمرد اًمِمؽ
يٚمتٗم٧م إمم اًمِمؽ ويٚمٖمٞمف .ىم٤مًمقا :يمذًمؽ ً
ُ
اًمٕمٚم٦م ذم همسؾ اًمٞمد هق ظمِمٞم٦م أن شمّمٞمبٝم٤م ٟمج٤مؾم٦م ،وُمـ أيـ هذا ُمـ احلدي٨م.
ِ
اؾمتَ ْٞم َ٘م َظ ُِم َـ اًم هٚم ْٞم ِ
لؾ:
واؾمتدًمقا ً
أيْم٤م سمحدي٨م اسمـ قمب٤مس ذم صحٞمح اًمبخ٤مري « َأ هٟم ُف َ -قم َٚم ْٞمف ه
اًمسالَ ُم -عمَه٤م ْ
اًمّمالَ ُة َو ه
َىم٤م َم إِ َمم َؿمـ ُُم َٕم هٚم ٍؼ َومتَ ََق هو َ٠مش  .ىم٤مًمقا :ومل ُيذيمر أٟمف همسؾ يديف.
( )535

لم سمسٜمتف
وومٞمف سمح٨م وٟمٔمر ُمـ ضمٝم٦م أن قمدم اًمذيمر ٓ يدل قمغم أٟمف مل يٗمٕمؾ ذًمؽ ،ومٝمق -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمَ -سم ه َ
اًم٘مقًمٞم٦م وؾمٜمتف اًمٗمٕمٚمٞم٦م ُمنموقمٞم٦م همسؾ اًمٞمديـ ،وٓ يٚمزم أن شمتْم٤مومر مجٞمع أٟمقاع اًمسٜمـ قمغم ؾمٜم٦م ،ومٚمق أٟمف مل يلذيمر ذم
طمدي٨م ٓ يدل قمغم وضمقسمف ،أو ٓ يدل قمغم ُمنموقمٞمتفٟٕ :مف مل يذيمرُ :مةؾ أطم٤مدي٨م صٗم٦م اًمّمالةُ ،أ ِظم َذ جمٛمقع صٗم٦م
اًمّمالة ُمـ جمٛمقع إطم٤مدي٨م ،ويمقٟمف مل يذيمر ذم هذا احللدي٨م ٓ يلدل قملغم قملدم وضمقسملف ،أو ٓ يلدل قملغم أٟملف
ًمالؾم تحب٤مبٟٕ :مف ذيمر ذم ذاك احلدي٨م ،يمذًمؽ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس يمقٟمف مل يذيمر ومٞمف ٓ يدل قمغم أٟمف مل يٗمٕمٚمف -قمٚمٞمف
اًمّمالة واًمسالم ،-وْلذا اًم٘مقل سم٤مًمقضمقب ٌ
ىمقل ىمقي.
اؾمتَٞمْ َ٘م َظ َأ َطمدُُ ُيم ُْؿ ُِم ْـ َٟم َْق ُِم ِفش هذا ىم٤مًمقا -يمام هق اًم٘مقل اعمِمٝمقر ذم اعمذه٥مُ :مذه٥م اإلُمل٤مم أمحلد
ىمقًمف هٜم٤م« :إِ َذا ْ
رمحف اهلل أو اعمت٠مظمريـ -أاؿ ىم٤مًمقا :إن هذا ظم٤مص سمٜمقم اًمٚمٞمؾ دون ٟمقم اًمٜمٝمل٤مر ،وومنلوه سم٤مًمروايل٦م إظملرى« :إِ َذا
اؾمتَٞم َ٘م َظ َأطمدُُ ُيمُؿ ُِمـ اًم هٚمٞم ِؾش قمٜمد أيب داود واًمؽمُمذي سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ،ىم٤مًمقاُِ « :مـ َٟمَق ُِم ِ
لفش ًمٗملظ ُمٓمٚملؼُ ،ي َ٘م هٞملدُُ
ْ ْ
َ ْ َ ْ
ْ ْ
اؾمتَ ْٞم َ٘م َظ َأ َطمدُُ ُيم ُْؿ ُِم ْـ َٟم َْق ِم اًم هٚم ْٞم ِؾش.
سم٤مًمٚمٗمظ أظمر قمٜمد أيب داود« :إِ َذا ْ
( )536

( )537

(ُ ) 535متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب ا ًمقوق  ،سم٤مب اًمتخٗمٞمػ ذم اًمقوق (ُ ،) 138مسٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمس٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب اًملدقم٤م ذم
صالة اًمٚمٞمؾ وىمٞم٤مُمف (.)763
( )536صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 7438وأسمق داود  :يمتل٤مب اًمٓمٝمل٤مرة ،سمل٤مب ذم اًمرضملؾ يلدظمؾ يلده ذم اإلٟمل٤م ىمبلؾ أن يٖمسلٚمٝمام (،)113
واًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م إذا اؾمتٞم٘مظ أطمديمؿ ُمـ ُمٜم٤مُمف ومال يٖمٛمس يده ( ،) 24وىمل٤مل طمسلـ صلحٞمح ،واًمٜمسل٤مئل يمتل٤مب اًمٖمسلؾ
واًمتٞمٛمؿ ،سم٤مب إُمر سم٤مًمقوق ُمـ اًمٜمقم ( ،) 441اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب ذم اًمرضمؾ يستٞم٘مظ ُمـ ُمٜم٤مُمف هلؾ يلدظمؾ يلده (،)393
ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( )537ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
َ٧م َيدُُ ُهشٕ :ن اًمبٞمتقشم٦م شمٓمٚمؼ قمغم ٟمقم اًمٚمٞمؾ ،وهلذا ومٞملف
أيْم٤م :يبٞمٜمف آظمر احلدي٨مَ « :وم٢مِ هٟم ُف َٓ َيدْْ ِري َأ ْي َـ َسم٤م َشم ْ
وىم٤مًمقا ً
اؾمتَ ْٞم َ٘م َظ َأ َطمدُُ ُيم ُْؿ ُِم َـ اًم هٚم ْٞم ِؾش ،ومٝمق ظمرج خمرج اًمٖم٤مًم٥م ،واًم٘م٤مقمدة إصلقًمٞم٦م أن ُمل٤م ظملرج
ٟمٔمر :أوًٓ :إن ىمقًمف« :إِ َذا ْ
خمرج اًمٖم٤مًم٥م ٓ ُمٗمٝمقم ًمفٕ :ن اًمٖم٤مًم٥م ذم اًمٜمقم يٙمقن ًمٞمالًً ،واًمٖم٤مًم٥م اًمٜمقم اًمٓمقيؾ يٙمقن ًمٞمالًً ،وم٠مـمٚمؼ ٟمقم اًمٚمٞملؾ
ُمـ هذه اجلٝم٦م.
اؾمتَ ْٞم َ٘م َظ َأ َطمدُُ ُيم ُْؿ ُِم ْـ َٟم َْق ُِم ِفش ،صمؿ قمٚمؾ سمٕمٚم٦م ُشمُبلم اًمٕمٛمقمَ « :وم٢مِ هٟم ُف َٓ َيلدْْ ِري َأ ْيل َـ
وْلذا :ذم ٟمٗمس احلدي٨م ىم٤مل« :إِ َذا ْ
أيْم٤م ذم ٟمقم اًمٜمٝم٤مرٕ :ن ذم ٟمقم اًمٜمٝم٤مر ٓ يدري أيـ سم٤مشم٧م يده ُمٜملف،
َ٧م َيدُُ ُه ُِمٜمْ ُفش ،وهذا يمام أٟمف ذم ٟمقم اًمٚمٞمؾ ،يمذا ً
َسم٤م َشم ْ
وهذا هق إىمرب.
وٓ ؿمؽ أن اًم٘مقل سم٤مًمقضمقب أطمقط ،وهذه ُمـ اعمس٤مئؾ اًمتل َُيت٤مط ومٞمٝمل٤م :سمل٠من يٕمٛملؾ سمل٤مًم٘مقل اًملذي ي٘ملقل
سم٤مًمقضمقبٕ :ن اًمذيـ ٓ ي٘مقًمقن سم٤مًمقضمقب ٓ ُيٜمٙمرون ،سمؾ ي٘مقًمقن :هلق إَ ْو َمم وإؾملٚمؿ وإطمسلـ :اطمتٞم٤م ًـمل٤م
ًمٚم٘مقل أظمر.
ٍ
ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -أ هٟم ُف َد َقم٤م َسم َق ُوق ٍ َ ،وم َٖم ََس َؾ َيم هٗمٞمْ ِف َصمالَ َ
اؾمتَٜمْةَ َر،
اؾمتَٜمْ َِْم َؼ َو ْ
َث َُم هراتُ ،صم هؿ َمت َ ْْم َٛم َض َو ْ
( َو َْل ُ َام َقم ْـ ُقمةْ َام َن َ -ر َ
ٍ
َث ُمر ٍ
اتُ ،صم هؿ َهم ََس َؾ َيدََ ُه ا ًْمٞمُ ْٛمٜمََك إِ َمم اعمَْ ْر َوم ِؼ َصمالَ َ
نى ُِمةْ َؾ َذًمِ َؽُ ،صم هؿ َُم َس َح سمِ َر ْأ ِؾم ِف،
ُصم هؿ َهم ََس َؾ َو ْضم َٝم ُف َصمالَ َ َ ه
َث َُم هراتُ ،صم هؿ ا ًْمٞمُ ْ َ
ٍ
ُصم هؿ َهم ََس َؾ ِر ْضم َٚم ُف ا ًْمٞمُ ْٛمٜمََك إِ َمم ا ًْم َٙم ْٕمبَ ْ ِ
نى ُِمةْ َؾ َذًمِ َؽُ ،صم هؿ َىم َ٤ملَ « :ر َأ ْي ُ٧م َر ُؾم َ
لم َصمالَ َ
قل اهللِ َ -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف
َث َُم هراتُ ،صم هؿ ا ًْمٞمُ ْ َ
وؾم هٚمؿَ -شمَق هو َ٠م َٟمَحق و ُو ِ
قئل َه َذاش .
ْ َ ُ
َ َ َ َ
( )538

ىمقًمف( :وْلام) :أي ًمٚمبخ٤مري وُمسٚمؿ -رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمام.-
(قمـ قمةامن) هق اسمـ قمٗم٤من -ريض اهلل قمٜمف -اخلٚمٞمٗم٦م اًمراؿمد أٟمف دقم٤م سمقوق  ،وهذا ُمـ مت٤مم ٟمّمحف وهق اخلٚمٞمٗم٦م
لم ًمألُم٦م ،شمقول٠م أُمل٤مُمٝمؿً :مٞمبللم ْللؿ هلذه اًمسلٜم٦م اًمٕمٔمٞمٛمل٦م ،وهلل
واإلُم٤مم -ريض اهلل قمٜمف ورمحف ،-وُمع ذًمؽ َسم ه َ
ُمنموقمٞم٦م اًمقوق وصٗم٦م اًمقوق .

(ُ ) 538متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمّمقم ،سم٤مب ؾمقاك اًمرـم٥م واًمٞم٤مسمس ًمٚمّم٤مئؿ (ُ ،)1934مسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سمل٤مب صلٗم٦م اًمقولق
ويمامًمف ( )226سمٜمحقه.

أصول األحكام
اًمقوق واًم هٓمٝمقر سم٤مًمٗمتح هق ٟمٗمس اعم٤م اعمتقول٠م سملف،
اًمق ُوق يٕمٜمل اعم٤م اعمتقو٠م سمف ،اعمِمٝمقر أن َ
(دقم٤م سمقوق ) َ
واًمسحقر ،واًم َٗمٓمقر ،شم٘مقل :هذا َؾملحقر يٕمٜملل ٟمٗملس اًمٓمٕمل٤مم،
واًمٓمٝمقر هق ٟمٗمس اعم٤م اعمتقو٠م سمفُ ،مةؾ َ
اًمقضمقر ،ه
اًمسحقر اًمذي شمتسحر سمف.
و َومٓمقر ٟمٗمس اًمٓمٕم٤مم اًمذي ُيٗمٓمر سمف ،ه
اًمقوق  :ومٝمق ٟمٗمس اًمٗمٕمؾ ،ذم اًمسحقر ٟمٗمس أومٕمل٤مل إيملؾ،
اًمسحقر ،اًمقضمقرُ ،
أُم٤م سم٤مًمْمؿ اًم ُّٓمٝمقر ،اًم ُٗمٓمقرُّ ،
أيمؾ اًمسحقر ،واًم ُٗمٓمقر يمذًمؽ ،واًمٓمٝمقر ٟمٗمس أومٕم٤مل اًمقوق ٟ ،مٗمس اًمتٜم٤مول ،يتٜم٤مول ومٞمٖمسؾ يده ويٖمسؾ وضمٝمف،
ويمذًمؽ ٟمٗمس اًمتٜم٤مول ،وىمٞمؾ سم٤مًمٕمٙمس ،وىمٞمؾ :مه٤م واطمد.
(أٟمف دقم٤م سمقوق ) :يٕمٜمل ُم٤م يتقو٠م سمف.
(ومٖمسؾ يمٗمٞمف صمالصم ً٤م) اًمٞمٛمٜمك واًمٞمنى ،وهذا ُم٤م صمب٧م ذم طمدي٨م قمبد اهلل سمـ زيد ذم اًمّمحٞمحلم أٟمف همسؾ يمٗمٞملف
صمالصم ً٤م -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم. -
( )539

ذم طمدي٨م قمةامن قمٜمد أيب داود  ،ويمذًمؽ ُمـ طمدي٨م قمكم قمٜمد أيب داود أٟمف أومرغ قمغم يٛمٞمٜمف
( )541

( )541

-قمٚمٞمف اًمّمالة

واًمسالم -أومرغ اإلٟم٤م سمِمامًمف قمغم يٛمٞمٜمف ومٖمسٚمٝمام ،وحمتٛملؾ أٟملف همسلؾ اًمٞمٛمٜملك سم٤مًمٞمنلى ،يٕمٜملل همسلؾ إطملدامه٤م
سم٤مٕظمرى ،واحلدية٤من وإن يم٤من ومٞمٝمام ًملم :ومال ؿمؽ أٟمف همسؾ إطمدامه٤م سم٤مٕظمرى -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم.-
ذم طمدي٨م أوس سمـ أوس

( )542

َػ :أي:
اؾملتَ َْق َيم َ
اؾمتَ َْق َيم َ
َػ صمال ًصمل٤م ْ ،
قمٜمد أيب داود أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمْ -
( )543

همسؾ يمٗمٞمف صمالصم ً٤م ،وم٤مٕطم٤مدي٨م ذم هذا يمةػمة ،ذم ُمنموقمٞم٦م همسؾ اًمٞمديـ ىمبؾ اًمقوق .

( )539ؾمبؼ خترَيف.
( ) 541صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب صٗم٦م ووق اًمٜمبل -صلغم اهلل قمٚمٞملف وؾملٚمؿ ،)116( -ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم صلحٞمح أيب داود:
صحٞمح.
( )541ؾمبؼ خترَيف.
( ) 542أوس سمـ أوس اًمة٘مٗملً .مف صحب٦مٟ ،مزل اًمِم٤مم ،وؾمٙمـ دُمِمؼ وُم٤مت هب٤م ،وداره وُمسجده هب٤م ذم درب اًم٘مكم .روى قمـ اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞملف
وؾمٚمؿ -ذم ومْمؾ يقم اجلٛمٕم٦م وآهمتس٤مل ومٞمف .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 57 :شمرمج٦م  ،)61وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 312 /1شمرمج٦م .)287
( )543صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)16171،16181 ،16171اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب يمؿ شمٖمسالن ( ،)83ىم٤مل إًمب٤ما ذم صلحٞمح
اًمٜمس٤مئل :صحٞمح.

أصول األحكام
واًمٙمٗم٤من ْلام أطمقال :شم٤مرة يٙمقن اإلٟمس٤من ُمستٞم٘مٔم٤م ُمـ ٟمقم اًمٚمٞمؾ ،شم٘مدم أٟمف يٖمسٚمٝمام ،وأن فمل٤مهر احللدي٨م أٟملف
ٓزم واضم٥م.
واحل٤مل اًمة٤ما :أن يٙمقن ُمستٞم٘م ًٔم٤م ُمـ ٟمقم اًمٜمٝم٤مر ،ومٛمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ َُمـ َوم هر َق سملم ٟمقم اًمٚمٞمؾ وٟمقم اًمٜمٝم٤مر ،وشم٘ملدم
أن إفمٝمر اؾمتقاؤمه٤م.
واحل٤مل اًمة٤مًم٨م :أن يٙمقن ُمستٞم٘م ًٔم٤م ،وْل٤م صمالصم٦م أطمقال :طم٤مل شمٙمقن ٟمجس٦م ،وطم٤مل شمٙمقن ومٞمٝم٤م أذى سمال ٟمج٤مؾم٦م،
وطم٤مل شمٙمقن ٟمٔمٞمٗم٦م.
وم٢من يم٤مٟم٧م ٟمجس٦م :وضم٥م همسٚمٝم٤م ،وإن يم٤مٟم٧م ومٞمٝم٤م أذى :ومٝمق ُؾمٜم٦م ويت٠ميمد همسٚمٝم٤مٟٕ :مف يٕمٚمؼ سم٤معم٤م  ،وإن يم٤مٟمل٧م
ٟمٔمٞمٗم٦م :همسٚمٝم٤م سم٤معم٤م ومٞمٜمٔمر إن يم٤من همسٚمف إي٤مه٤م سم٤معم٤م سمٜمٞم٦م همسٚمٝمام ًمٚمقوق  :ومٞمٙمٗمل إذا يم٤من اًمزُمـ اًمٗم٤مرق يسػما ،وإذا
يم٤من همسٚمٝمام ُمـ أصمر اًمٓمٕم٤مم ،وأراد أن يتقو٠م ،ومٜم٘مقلُ :يسـ أن شمٖمسٚمٝمام ُمرة صم٤مٟمٞم٦م ٕ :هن همسٚمؽ إول همسؾ ُمبل٤مح،
واًمة٤ما همسؾ سمٜمٞم٦م اًمٕمب٤مدة ومٞمٕمٞمده ،وإن يم٤مٟم٧م ٟمٔمٞمٗمتلم ،يمام ًمق شمقو٠م سمٜمٞم٦م همسؾ إقمْمل٤م ٓ سمٜمٞمل٦م اًمقولق  :وم٢مٟملف ٓ
يٜمٗمٕمف ،سمؾ قمٚمٞمف أن ُيٕمٞمد اًمقوق  ،وإن يم٤من همسؾ مجٞمع أقمْم٤مئف.
(همسؾ يمٗمٞمف صمالث ُمرات ،صمؿ متْمٛمض واؾمتٜمِمؼ واؾمتٜمةر) ،طمدي٨م قمةامن -ريض اهلل قمٜمف -مل يلذيمر قملد ًدا،
متْمٛمض واؾمتٜمِمؼ واؾمتٜمةر ،ذم طمدي٨م قمبد اهلل سمـ زيد ذم اًمّمحٞمحلم ،وهذا أطمد اًمٗمقارق سمللم اًملروايتلم ،مهل٤م
اشمٗم٘م٤م ذم همسؾ اًمٙمٗملم ،ذم طمدي٨م قمةامن مل يذيمر صمال ًصم٤م ،وذم طمدي٨م قمبد اهلل سمـ زيد ذيمر أٟمف همسٚمٝمام صمالصم ً٤م( :متْمٛمض
واؾمتٜمِمؼ واؾمتٜمةر صمال ًصم٤م) ،متْمٛمض -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-أظمذ همروم٦م ُمـ ُم٤م  ،ومتٛمْمٛمض سمبٕمْمٝم٤م واؾمتٜمِملؼ
سمبٕمْمٝم٤م ،صمؿ اؾمتٜمةر ،وهذا يبلم ًمٜم٤م وضمقب اعمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق ،وهذا ومٞمف ظمالف يمةػم ،واًمّمحٞمح أٟمف واضم٥م.
وىمٞمؾ :إا٤م دم٥م ذم اجلٜم٤مسم٦م دون اًمقوق  ،وىمٞمؾ :دم٥م ومٞمٝمام ،وىمٞمؾ :دم٥م اعمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق ذم اجلٜم٤مسم٦م دون
اًمقوق  ،وىمٞمؾَ :ي٥م اعمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق وآؾمتٜمة٤مر دون اًمقوق  ،وإفمٝمر أٟمف َي٥م ومٞمٝمامََ ،يل٥م اعمْمٛمْمل٦م
وآؾمتٜمِم٤مق ذم اجلٜم٤مسم٦م واًمقوق مجٞم ًٕم٤م ،هذا هق إفمٝمر ،وفمل٤مهر إدًمل٦م ذم طملدي٨م قملةامن وقمبلد اهلل سملـ زيلد،
وإطم٤مدي٨م اعمت٘مدُم٦م ،واًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -شمقو٠م ،ووم ْٕمٚمف سمٞم٤م ٌن ًمٚمٛمجٛمؾ اًمقاضم٥م ذم اًمٙمتل٤مب اًمٕمزيلز،
واضم٥م.
واًم٘م٤مقمدة اًمنمقمٞم٦م إصقًمٞم٦م أن سمٞم٤من اعمجٛمؾ اًمقاضم٥م
ٌ

أصول األحكام
(صمؿ متْمٛمض واؾمتٜمِمؼ واؾمتٜمةر) ،صمؿ اًمّمحٞمح أٟمف ي٠مظمذ همروم٦م واطمدة سمٕمْمٝم٤م ًمٚمٗمؿ وسمٕمْمٝم٤م ًمألٟمػ ٓ َيٗمّمؾ،
أُم٤م اًمٗمّمؾ ذم احلدي٨م اًمذي رواه أسمق داود
وٕمٞمػ وهق خم٤مًمػ َعمِ٤م ذم اًمّمحٞمحلم وهق ُم٤م ومّمؾ -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-سمؾ أظملذ يم ًّٗمل٤م ومتْملٛمض سمبٕمْملف
( )544

ُمـ طمدي٨م ـمٚمح٦م سمـ ُمٍمف سمـ قمٛمرو اًمٞمل٤مُمل  ،هلذا احللدي٨م
( )545

واؾمتٜمِمؼ سمبٕمْمف ،وهذا هق اًمّمقاب وقمٚمٞمف شمقاردت إظمب٤مر اًمّمحٞمح٦م ذم اًمّمحٞمحلم ،وذم همػممه٤م.
صمؿ اعمْمٛمْم٦م ُيٕمتؼم ومٞمٝم٤م اًمتحريؽُ ،ي٘م٤ملُ :مْمٛمض اًمٜمٕم٤مس قمٞمٜمٞمف ،إذا حتريمت٤م ًمٚمٜمٕم٤مس ،ومٝمل ُمـ اًمتحريؽ ،ومال
َيّمؾ ُم٘مّمقد إدظم٤مل اعم٤م إٓ سم٤معمْمٛمْم٦مُ ،م٤م ُمٕمٜمك اعمْمٛمْم٦م؟ أن َيرك اعم٤م ذم ومٛمف ،وُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُملـ ىمل٤مل":
يٙمٗمل أن يدظمؾ اعم٤م وًمق َجم هف" ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤ملُ " :يِمؽمط أن يٛم٩م اعم٤م  ،ومٚمق اسمتٚمٕملف :مل َيلزئ ،وإن جملف ومل َيلرك:
أضمزأ".
وإفمٝمر -واهلل أقمٚمؿ -أٟمف ٓ سمد ُمـ اعمْمٛمْم٦مٕ :ن هذا ُيٕمرف ُمـ ضمٝم٦م اًمٚمٖم٦م ،واعمْمٛمْمٛم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م اًمتحريؽ،
ويلدل قمٚمٞملف« :إِ َذا َشمَق هول ْ٠م َتَ :ومٛم ْْم ِ
لٛم ْضش  ،أُملر سم٤معمْمٛمْمل٦م -قمٚمٞملف اًمّملالة واًمسلالم -وهلذا هلق ُمٕمٜم٤مهل٤م:
َ
َ
( )546

يم٤مٓؾمتٜمِم٤مقُ ،مةؾ ًمق أن إٟمس٤مٟم٤م أظمذ ؿمٞمئً٤م ُمـ ُم٤م وأدظمٚمف إمم أٟمٗمف ،اؾمتٜمِمؼ ًمٙمـ مل يستٜمةرُ ،م٤م احلٙمؿ؟ اؾمتٜمِمؼ ومل
يستٜمةر؟ هؾ َيّمؾ اعم٘مّمقد أم ٓ َيّمؾ اعم٘مّمقد ُمـ إزاًم٦م إذى؟ ُم٤م طمّمؾ اعم٘مّمقد.
ومال َيّمؾ ُم٘مّمقد آؾمتٜمِم٤مق إٓ سم٤مٓؾمتٜمة٤مر ،وْلذا هٜم٤م( :واؾمتٜمةر) ،وآؾمتٜمة٤مر ُمـ اًمٜمةرة وهق ـمرف إٟمػ،
ٕٟمف َخيرج إذى ُمـ هذا اعمٙم٤من ،ومٚمق أٟمف اؾمتٜمِمؼ ومل يستٜمةرَ ٓ :يزئ قمغم اًمّمحٞمح :وْلذا ىم٤مل -قمٚمٞمف اًمسلالم:-
« َو َسم٤مًمِ ْغ ِذم آؾمتِٜمْ َِْم ِ
٤مق إِٓه َأ ْن َشم ُٙمُق َن َص ِ٤مئ ًامش  ،وٓ حتّمؾ اعمب٤مًمٖم٦م إٓ سم٤مٓؾمتٜمة٤مر.
ْ
( )547

( ) 544وٕمٞمػ :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم اًمٗمرق سملم اعمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق ( ،)139ىم٤مل إًمب٤ما ذم وٕمٞمػ أيب داود :وٕمٞمػ.
( ) 545ـمٚمح٦م سمـ ُمٍمف سمـ قمٛمرو سمـ يمٕم٥م سمـ ضمخدب سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ ؾمٕمد سمـ احل٤مرث سمـ ذهؾ سمـ ؾمٚمٛم٦م سملـ دول سملـ ضمِملؿ سملـ يل٤مم اْلٛملداا
اًمٞم٤مُمل ،أسمق حمٛمد ،وي٘م٤مل :أسمق قمبد اهلل اًمٙمقذم ،اإلُم٤مم احل٤مومظ اعم٘مرئ ،اعمجقد ،يم٤من ُمـ أىمرأ أهؾ اًمٙمقوم٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مريل٥م :صم٘مل٦م ىمل٤مرئ
وم٤موؾ .شمقذم ذم آظمر ؾمٜم٦م اصمٜمتل قمنمة وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 433/13شمرمج٦م  ،)2982وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 191/5شمرمج٦م .)71
( ) 546صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم آؾملتٜمة٤مر ( ُ ) 144ملـ طملدي٨م ًم٘ملٞمط سملـ صلؼمة ،ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم صلحٞمح أيب داود:
صحٞمح.
( )547صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)16381أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم آؾمتٜمة٤مر ( ،)142واًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمّمقم ،سم٤مب ُم٤م ضمل٤م ذم
يمراهٞم٦م ُمب٤مًمٖم٦م آؾمتٜمِم٤مق ًمٚمّم٤مئؿ ( ،) 788ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ صحٞمح ،اًمٜمس٤مئل يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اعمب٤مًمٖم٦م ذم آؾمتٜمِم٤مق( ،)87اسمـ ُم٤مضمف:
يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب اعمب٤مًمٖم٦م ذم آؾمتٜمِم٤مق وآؾمتٜمة٤مر (ُ ،) 417مـ طمدي٨م ًم٘مٞمط سمـ صؼمة ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.

أصول األحكام
(صمؿ همسؾ وضمٝمف صمالث ُمرات) ،وٟمٕمٚمؿ أن شمٙمرار اعمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق ؾمٜم٦م ،اًمقاضم٥م ُملرة واطملدة ،وْللذا
شمقو٠م اًمٜمبل ُمرة ُمرة  ،يمام ذم صحٞمح اًمبخ٤مري وهمػمه.
( )548

أيْم٤م ذم طمدي٨م قمبد اهلل سمـ زيد ،وذم إطم٤مدي٨م إظمرى ،طمدي٨م قمبلد
(وهمسؾ وضمٝمف صمالث ُمرات) ،وهذا ً
واًمر َسمٞمع  ،واعم٘مدام
اهلل سمـ قمٛمرو  ،وقمكم ُّ ،
( )549

( )551

( )551

( )552

-ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،-يمٚمٝمؿ ومٞمف أٟمف همسؾ وضمٝمف صمالث ُمرات -

قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم.-
وُم٤م هق َطمدُُّّ اًمقضمف؟ َطمدّّ اًمقضمف ُمـ ُمٜم٤مسم٧م ؿمٕمر اًمرأس اعمٕمت٤مد إمم ُم٤م اٟمحدر ُمـ اًمٚمحٞملم واًمذىمـ ـمقًٓ ،وُملـ
قمرو٤مُ ،مـ وشمد إذن إمم وشمد إظمرى ،هذا طمد اًمقضمفُ ،مـ ُمٜم٤مسم٧م ؿمٕمر اًمرأس اعمٕمت٤مد :عم٤مذا ىمٚمٜم٤م:
إذن إمم إذن ً
رأس اًمِمٕمر اعمٕمت٤مد؟ طمتك خيرج إومرعُ ،م٤م هق إومرع؟ اًمذي ٟمزل ؿمٕمره قمغم اجلبٝم٦م ،وإصٚمع اًمذي اٟمحن ؿمٕمره
ُمـ اًمٜم٤مصٞم٦م ومٚمؿ يٙمـ قمٚمٞمٝم٤م ؿمٕمر.
ومٚمق أن إٟمس٤مٟم٤م ٟمزل ؿمٕمره قمغم ضمبٝمتفُ ،م٤م هق طمٙمؿ اًمِمٕمر هذا؟ يٛمسح ُمع اًمرأس وٓ يٖمسؾ ُمع اًمقضمف؟ يٖمسؾ
ُمع اًمقضمف.
وًمق اٟمحن ؿمٕمره ،وص٤مر أصٚم َع ،هؾ يٛمسح ُمع اًمرأس أو يٖمسؾ ُمع اًمقضمف؟ يٛمسح ُمع اًمرأس ،إذن هق ُملـ
قمرو٤م ،قمغم هذا اًمبٞم٤مض
ُمٜم٤مسم٧م ؿمٕمر اًمرأس اعمٕمت٤مد .وم٢مذا ُم٤م اٟمحدر ُمـ اًمٚمحٞملم واًمذىمـ ـمقًٓ ،وُمـ إذن إمم إذن ً
هذا ُم٤م طمٙمٛمف؟ ُمـ اًمقضمف ،وهذا يمةػم ُمـ اًمٜم٤مس يٗمرط ومٞمف ،يمةػم ُمـ اًمٜم٤مس يٗمرط ذم هذا ،وَي٥م همسلؾ اًمبٞمل٤مض
هذاُ ،مٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل :يٗمرق ُمـ ًمف حلٞم٦م وُمـ ًمٞمس ًمف حلٞمل٦م ،واًمّملقاب أٟملف يٖمسلؾ ،وهلذا هلق فمل٤مهر إطم٤مديل٨م
وإظمب٤مر ،وهؿ ُمسٛمك اًمقضمف ذم اًمٚمٖم٦م.
(صمالث ُمرات) يٕمٜمل همسٚمف صمالث ُمرات ،يمؾ همروم٦م شمٖمسؾ مجٞمع اًمقضمف ،اًمقاضم٥م ُمرة واطمدة شمل٠ميت قملغم مجٞملع
اًمقضمف ،واًمة٤ما اًمسٜم٦م ،واًمة٤مًمة٦م ؾمٜم٦م ،صمؿ همسؾ يديف اًمٞمٛمٜمك إمم اعمرومؼ صمالث ُمرات.

( ) 548أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب اًمقوق ُمرة ُمرة (ُ ،)157مـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس.
( )549ؾمبؼ خترَيف.
( )551ؾمبؼ خترَيف.
( )551ؾمبؼ خترَيف.
( )552ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
طمدي٨م قمبد اهلل سمـ زيد ُمرشملم  ،هذا ومرق آظمر ،طمدي٨م قمبد اهلل سمـ زيد ُمرشملم ،وطمدي٨م قملةامن -ريض اهلل
( )553

قمٜمف -صمالث ُمرات  ،وضم٤م قمٜمد ُمسٚمؿ ُمـ رواي٦م واؾمع سمـ َطم هب٤من إٟمّمل٤مري

( )555

( )554

قملـ قمبلد اهلل سملـ زيلد صملالث

ُمرات ً ،مٙمـ ىمٞمؾ :اعمٕمروف ومٞمف أٟمف ذيمر ُمرشملم ،طمدي٨م قمبد اهلل سمـ زيد ،وىمد يٙمقن ذيمر اًمّمٞمٖم٦م ُملرشملم -ريض
اهلل قمٜمف -قمـ اًمٜمبل َ -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم هٚم َؿ.-
( )556

(همسؾ يديف إمم اعمروم٘ملم) :يٕمٜمل ُمـ رؤوس إص٤مسمع إمم اعمروم٘ملم ،وهذا ُمقاومؼ ًم٘مقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :-و َأ ْي ِد َي ُٙم ُْؿ
إِ َمم اعمَْ َراومِ ِؼ﴾ ،ىمقل اجلٛمٝمقر أن اعمروم٘ملم داظمالن ذم همسؾ اًمٞمد .قمٜمدٟم٤م "إمم" قمغم اعمِمٝمقر ذم اًمٚمٖمل٦م ًمٚمٖم٤ميل٦م ،وىمٞملؾ:
"إمم" سمٛمٕمٜمك "ُمع" ،يٕمٜمل ُمع اعمراومؼً ،مٙمـ هل قمغم اًمّمقاب قمغم ُمٕمٜم٤مه٤م وقمغم ووٕمٝم٤م ذم اًمٚمٖمل٦م ،وأن ُمٕمٜم٤مهل٤م إمم
وعمٜمتٝمك اًمٖم٤مي٦م .ومال يدظمؾ ُم٤م سمٕمده٤م ومٞمام ىمبٚمٝم٤م ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ومرق ،وم٘م٤مل :إن يم٤من ُمـ ضمٜمسف دظمؾ ،وإن يم٤من ُملـ هملػم
ضمٜمسف مل يدظمؾ ،ومٗمل أي٦م اعمرومؼ ُمـ ضمٜمس اًمٞمد ،وهق ُمـ اًمٞمدٕ :ن اًمٞمد إمم اعمٜمٙمل٥م ،وإن مل يٙملـ ُملـ ضمٜمسلف ٓ
يدظمؾ ،واًمّمقاب ومٞمٝم٤م قمٜمد أهؾ اًمٚمٖم٦م ،اًمّمحٞمح قمٜمده٤م أا٤م عمٜمتٝمك اًمٖم٤مي٦م ،وأٟمف سمحس٥م اًم٘مريٜم٦م يتبلم اعم٘م٤مم.
و"إمم" هٜم٤م سمٛمٕمٜمك "ُمع" ٓ ُمـ ضمٝم٦م ووٕمٝم٤م وُمٕمٜم٤مه٤م ذم اًمٚمٖم٦مً ،مٙمـ ُمـ ضمٝم٦م دًٓم٦م اًم٘مريٜم٦م قمغم ذًمؽ ،وهق ُم٤م
صمب٧م ذم اًمسٜم٦مً ،مدًٓم٦م اًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ،هق ُم٤م صمب٧م ذم صحٞمح ُمسٚمؿ ُمـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف -أٟمف -
ِ
ِ
ِ
ِ
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمَ « -هم ََس َؾ َيدََ ُه ا ًْم ُٞم ْٛمٜمََك َطم هتهك َأ ْ ِ
ذ َع
نى ُمةْ َؾ َذًم َؽَ ،ور ْضم َٚم ُف ا ًْم ُٞم ْٛمٜمََك َطم هتهك َأ ْ َ
ذ َع ذم ا ًْم َٕم ُْمدَ ،وا ًْم ُٞم ْ َ
َ
ِ
نى ُِمةْ َؾ َذًمِ َؽش .
ِذم ه
اًمس٤مقَ ،وا ًْمٞمُ ْ َ
( )557

( )553ؾمبؼ خترَيف.
( )554ؾمبؼ خترَيف.
( ) 555هق :واؾمع سمـ طمب٤من سمـ ُمٜم٘مذ سمـ قمٛمرو سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ظمٜمس٤م سمـ ُمبذول سمـ قمٛمرو سمـ همٜمؿ سمـ ُم٤مزن سمـ اًمٜمجل٤مر ،إٟمّمل٤مري ،اعمل٤مزا ،اعملدا،
وصم٘مف أسمق زرقم٦م واسمـ طمب٤من .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م .اٟمٔمر :اًمة٘م٤مت ٓسمـ طمب٤من ( 498 /5شمرمج٦م  ،)5923وهتلذي٥م اًمٙملامل (396 /31
شمرمج٦م .)6661
( )556ؾمبؼ خترَيف.
(ُ ) 557متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب ومْمؾ اًمقوق واًمٖمر اعمحجٚمقن ُمـ آصم٤مر اًمقوق (ُ ،)136مسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سمل٤مب
اؾمتحب٤مب إـم٤مًم٦م اًمٖمرة واًمتحجٞمؾ ذم اًمقوق ( )246واًمٚمٗمظ ًمف.

أصول األحكام
(صمالث ُمرات) هذا هق اًمسٜم٦م ،واًمقاضم٥م ُمرة واطمدة ،واعمراد همروم٦م واطمد شم٠ميت قمغم مجٞمٕمٝم٤م ،ومٚمق أظمذ همروم٦م ُمةالً
وهمسؾ فم٤مهر اًمذراع ،واًمٞمد ،ومل ُيٙمٛمؾ سم٘مٞم٦م ذراقمف ،ي٠مظمذ همروم٦م صم٤مٟمٞم٦م شمٙمٛمؾ ،شمٕمتؼم هذه همسٚم٦م واطملدة ،وًملق يمل٤من
سمٖمرومتلمُ ،مراد اًمٖمروم٦م اًمتل شم٠ميت قمغم مجٞمع اًمٕمْمق.
(صمؿ ُمسح سمرأؾمف) اًمرأس مل ُيذيمر ًمف قمدد ذم مجٞمع إظمب٤مر ،إٓ قمغم اعمِمٝمقر ذم طمديةلم ،طمدي٨م قمةامن قمٜمد أيب
اًمر َسمٞم ِع سمٜم٧م ُُم َٕمقذ أٟمف ُمسح ُمرشملم ً ،مٙمـ رواي٦م
داود أٟمف ُمسح رأؾمف صمال ًصم٤م  ،وروايتف وٕمٞمٗم٦م وؿم٤مذة ،وذم طمدي٨م ُّ
( )559

( )558

اًمرسمٞمع سمٜم٧م ُمٕمقذ ُمـ ـمريؼ قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ  ،وهق ٓ سم٠مس سمف ُمـ طمٞم٨م اجلٛمٚم٦مً ،مٙمـ ُمرشملم أراد هب٤م،
يٕمٜمل هٙمذا ،وهٙمذا ،يٕمٜمل ُمرة أدسمر صمؿ رضمع ،شمٗمنه رواي٦م قمبد اهلل سمـ زيد ،ىم٤ملَ « :أ ْد َسم َر سمِ َٞمدََ ْي ِف ُصم هؿ َأ ْىم َب َؾش ،أو « َأ ْىم َب َ
لؾ
سمِ َٞمدََ ْي ِف ُصم هؿ َأ ْد َسم َرش  ،واًمقاو ٓ شم٘متيض اًمؽمشمٞم٥م ،اعمٕمٜمك سمدأ سمِ ُٛم َ٘مدهه ِم رأؾمف طمتك َر َده٤م إمم ىمٗم٤مه ،صمؿ رضمع اعمٙم٤من اًمذي سمدأ
( )561

( )561

ُمٜمف ،وهذه شمٕمتؼم ُمرشملم ُمـ ضمٝم٦م أٟمف ُمسح صمؿ رضمع ،واًمقاضم٥م ُمسح٦م واطمدة ،وم٢من رضمع ومٝمق أومْمؾ ،ظم٤مص٦م إذا يم٤من
ًمف ؿمٕمرٟٕ :مف يٛمسح فم٤مهره ذم اعمسح٦م إومم وسم٤مـمٜمف ذم اعمرة اًمة٤مٟمٞم٦م ،وم٢من ظمٌم أن َيٜمْتَ َِٗم َش و ُي١مذيفَ :ؾم هٝم َؾ ومٞمف مج٤مقم٦م:
يم٤مإلُم٤مم أمحد -رمحف اهلل ،-وىم٤مًمقاَ :يزئف أن يٛمسح ُمرة واطمدة ،وٓ طم٤مضم٦م أن يرضمع طمتك ٓ يٜمتٗمش قمٚمٞمف ؿمٕمره.
(صمؿ ُمسح سمرأؾمف) ،ـمٞم٥م قمٜمدٟم٤م ُمس٠مًم٦مً ،مق يم٤من أن اعمسح إمم ُم٤مذا يٜمتٝمل؟ إمم ُمٜمتٝمك اًمرأس ُمـ ضمٝم٦م اًمرىمبل٦م،
ـمٞم٥م ًمق يم٤من ؿمٕمره ـمقيؾ ٟم٤مزل إمم ٟمّمػ اًمٔمٝمر ،يٛمسحف يمٚمف أم ٓ؟
شم٘مده م ُمٕمٜم٤م يٖمسؾ وضمٝمف ،وأن اًمقضمف يٛمتد ،وىمٚمٜم٤مُ :مـ ُمٜم٤مسم٧م ؿمٕمر اًمرأس اعمٕمت٤مد،
ٓ يٛمسح اًمٜم٤مزل ،ذم اًمقضمف ،ه
وُم٤م ٟمزل ُمـ اًمٚمحٞملم واًمذىمـ ـمقًٓ ،إمم ُمٜمتٝمك اًمٚمحٞملم واًمذىمـ ـمقًًٓ ،مق يم٤مٟم٧م اًمٚمحٞم٦م ٟم٤مزًم٦م إمم هشمف ،يٖمسلٚمٝم٤م أم
ٓ يٖمسٚمٝم٤م؟

( ) 558طمسـ صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب صٗم٦م ووق اًمٜمبل -صلغم اهلل قمٚمٞملف وؾملٚمؿ ،)117( -ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم صلحٞمح أيب
داود :طمسـ صحٞمح.
( )559ؾمبؼ خترَيف.
( ) 561اإلُم٤مم اعمحدث قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،أسمق حمٛمد ،اًم٘مرر ،اْل٤مؿمٛمل ،اعمدا ،أُمف زيٜم٥م اًمّمٖمرى سمٜم٧م قملكم سملـ أيب ـم٤مًمل٥م،
ُم٤مت سمٕمد ؾمٜم٦م أرسمٕملم وُمئ٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صدوق ،ذم طمديةف ًملم ،وي٘م٤مل :شمٖملػم سمل٠مظمرة .اٟمٔملر :هتلذي٥م اًمٙملامل ( 78 /16شمرمجل٦م
 ،)3543وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 214 /6شمرمج٦م .)98
( )561ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
يٖمسٚمٝم٤م.
يمٚمٝم٤م؟ ـمٞم٥م ،عم٤مذا ذم اًمرأس ىمٚمتؿ ٓ :يٛمسح وذم اًمقضمف يٛمسح ،وهذا ٟم٤مزل وهذا ٟم٤مزل ،اًمقضمف ُم٤مذا؟
اًمقضمف ذم ُمٕمٜمك اعمقاضمٝم٦م.
ي٘مقل اًمقضمف ُمـ اعمقاضمٝم٦م ،هق داظمؾ ُمسٛمك اًمقضمف ،أظمذ سمٛمسٛمك اًمقضمف ،اًمقضمف ُمـ اعمقاضمٝم٦م ،ومٝمق ٓ َيّملؾ
اًمؽم ُّؤس ،واًمِمٕمر اًمٜم٤مزل
همسؾ اًمقضمف إٓ سم٠من يستقذم مجٞمع اًمٚمحٞم٦مٕ :ا٤م ُمـ اًمقضمف واعمقاضمٝم٦م ،أُم٤م اًمرأس :ومٝمق ُمـ ّ
ُمؽمأؾم٤مٟٕ :مف ٟم٤مزل قمـ اًمرأس؟ أيش شم٘مقًمقن ذم هذا؟ ضمٞمد ،ضمٞمدٟ ،مٕمؿ ،وهذا هق اًمّمحٞمح ،يٕمٜمل
ُمـ اًمرأس ًمٞمس
ً
أن اًمِمٕمر اًمٜم٤مزل ٓ يٛمسح ،وعم٤مذا همسؾ اًمقضمف ٕن اجلٛمٞمع ُمـ اعمقاضمٝم٦مْ :لذا اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -يٖمسؾ
وضمٝمف ويم٤من قمٔمٞمؿ اًمٚمحٞم٦م ،ويم٤مٟم٧م متأل صدره -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم.-
ُلؿ إِ َمم ا ًْم َٙم ْٕم َب ِ
للم﴾ ،وهلذا
(صمؿ همسؾ رضمٚمف اًمٞمٛمٜمك إمم اًمٙمٕمبلم صمالث ُمرات) ،يمام ذم ىمقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :-و َأ ْر ُضم َٚم ُٙم ْ
صمب٧م ذم طمدي٨م قمةامن

( )562

وطمدي٨م قمبد اهلل سمـ زيد

( )563

مل يلذيمر شمٙملرار همسلؾ اًملرضمٚملم صمال ًصمل٤م ،وصمبل٧م ذم إظمبل٤مر

اًمّمحٞمح٦م قمٜمد أيب داود اًمتل شم٘مدُم٧م (همسؾ اًمرضمٚملم صمال ًصم٤م).
ىمقًمف( :إمم اًمٙمٕمبلم) ُي٘م٤مل ومٞمٝم٤م ُمةٚمام ي٘م٤مل ذم (إمم اعمروم٘ملم) يمام ضم٤م ذم طمدي٨م أيب هريلرة أٟملف -قمٚمٞملف اًمّملالة
واًمسالمَ « :-همَس َؾ َو َأ ْذ َع ِذم اًمس ِ
٤مقش .
ه
َ
َ
( )564

قل اهللهِ -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم هٚمؿَ -شمَق هو َ٠م َٟمَحق و ُو ِ
(صمؿ اًمٞمنى ُمةؾ ذًمؽ) ،صمؿ ىم٤ملَ « :ر َأ ْي ُ٧م َر ُؾم َ
قئل َه َذاش ،وومٞملف
ْ َ ُ
ْ َ َ َ َ
َ
ِ
َيد ُ
ث
زي٤مدة مل يذيمره٤م اعمّمٜمػ -رمحف اهلل -ذم ٟمٗمس اًمّمحٞمحلمَُ « :م ْـ َشم ََق هو َ٠م َٟم َْح َق ُو ُوقئل َه َذا ُصم هؿ َص هغم َر ْيم َٕمتَ َْلم َٓ ُ َ
ومِ ِٞمٝم َام َٟم ْٗم َس ُف :إِٓه ُهم ُِٗم َر ًَم ُفش .
( )565

واعمرأة متسح رأؾمٝم٤م يمذًمؽ؟

( )562ؾمبؼ خترَيف.
( )563ؾمبؼ خترَيف.
( )564ؾمبؼ خترَيف.
( )565ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
ٟمٕمؿ اعمرأة يمذًمؽ ،ؾمقا سمسقا  ،اعمرأة يم٤مًمرضمؾ ،إذا يم٤من ؿمٕمره٤م ُمٙمِمقوم٤م :وم٢ما٤م متسحف ،وإن يم٤من ُمستقرا :متسح
قمغم اخلامر.
(ُمسح سمرأؾمف) ،اًمرواي٦م هٜم٤م ذم اًمّمحٞمحلم ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمرة واطمدةُ( ،مسح سمرأؾمف)ً ،مٙمـ ضم٤م ت ُمرة واطملدة ذم
همػم هذه اًمرواي٦م ،صمؿ ُمسح سمرأؾمف وأىمبؾ وأدسمر ُمرة واطمدة  ،وقمزاه٤م ذم اًمّمحٞمحلم ،وهل ُمقضمقدة ذم اًمبخ٤مري،
( )566

أيْم٤مُ ،مرة واطمدة
وضم٤م ت ذم طمدي٨م قمكم ً

( )567

أيْم٤مُ ،مسح٦م واطمدة  ،وضم٤م ت رواي٦م أظمرى أٟمف ُمسح سمرأؾمف .
ً
( )569

( )568

شمٙمرار اًمل (صمال ًصم٤م) ،مل يةب٧م ،اًمة٤مسم٧م ُمرة واطمدة ،يٕمٜمل مجٞمع أقمْم٤م اًمقوق يمٚمٝم٤م شمٙمرر همسٚمٝم٤م صمالصم ً٤م إٓ اًمرأس
ُمرة واطمدة.
ِ
ِ
ِ
ٍ
لر ًة
لر َُم ه
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ « :-و َُم َس َح َ -ص هغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم هٚم َؿَ -ر ْأ َؾم ُف سمِ َٞمدََ ْيفَ ،وم َ٠م ْىم َب َؾ ِهبِ َام َو َأ ْد َسم َ
( َو َقم ْـ قمبد اهلل ْسم ِـ َز ْيد َ -ر َ
اطمدََ ًةً ،سمدََ َأ سمِٛم َ٘مدهه ِم ر ْأ ِؾم ِف طمتههك َذه٥م ِهبِام إِ َمم َىم َٗم٤مهُ ،صمؿ رد ُمه٤م إِ َمم اعمَْ َٙم ِ
و ِ
َ٤من ا هًم ِذي َسمدََ َأ ُِمٜمْ ُفش ُُ ،مته َٗم ٌؼ َقم َٚمٞمْ ِف.
َ
َ
ُ ه َ ه َ
َ َ َ
َ
َ ُ
( )571

َوعمُِ ْس ِٚم ٍؿ َقمٜمْ ُفَ « :و َُم َس َح َر ْأ َؾم ُف سمِ َام ٍ َهم ْ ِ
َػم َوم ْْم ِؾ َيدََ ْي ِفش .
( )571

ِ
ِ ِ
َلم ِذم ُأ ُذ َٟمٞم ِف ،وُمسح سمِ٢مِهب٤مُمٞم ِف َفم ِ
٤مطمتَ ْ ِ
٤مه َر
ْ َ َ َ َ َْ َْ
اًمسبه َ
َوَٕ ِيب َد ُاو َد َقم ْـ قمبد اهلل ْسم ِـ ُقم َٛم َرُ « :صم هؿ َُم َس َح سمِ َر ْأؾمف َو َأ ْد َظم َؾ ُأ ْصبَ َٕمٞمْف ه

ُأ ُذ َٟمٞمْ ِفش .
( )572

طمدي٨م قمبد اهلل سمـ زيد هذا هق اسمـ قم٤مصؿ اعم٤مزا ،همػم قمبد اهلل سمـ زيد سمـ قمبد رسملف

( )573

اًملذي روى إذان -

ريض اهلل قمٜمف.-

(ُ )566متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف ا ًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب همسؾ اًمرضمٚملم إمم اًمٙمٕمبلم (ُ ،)186مسٚمؿ يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم ووق اًمٜمبل -صلغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ ،)235( -مـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ زيد سمـ قم٤مصؿ إٟمّم٤مري.
( )567ؾمبؼ خترَيف.
( )568ؾمبؼ خترَيف.
( )569ؾمبؼ خترَيف.
(ُ ) 571متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب ُمسح اًمرأس يمٚمف ( ،)185وُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم ووق اًمٜمبل .)235( 
( ) 571أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم ووق اًمٜمبل .)236( 
( ) 572طمسـ صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمقوق صمالصم٤م صمالصم٤م ( ،) 135ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :طمسـ صحٞمح.

أصول األحكام
قمبد اهلل سمـ زيد روى ُمةٚمام روى قمةامن ،إٓ أن هٜم٤مك اظمتالوم٤م يسػما ذم اًمرواي٦م ،يمام شم٘مدم ،واعمّمٜمػ -رمحف اهلل-
أيْم٤م ذم يمت٥م إطمٙم٤ممٕ :ن ومٞمٝم٤م زي٤مدات شمقوح.
ذيمر هذه اًمرواي٦م ،وذيمر أهؾ اًمٕمٚمؿ ً
«وُمسح رأؾمف سمٞمديفش إؿم٤مرة إمم أن اعمسح يٙمقن سم٤مًمٞمديـ مجٞم ًٕم٤م ،وهذا هق اًمسٜم٦م ،وْلذا سمدأ سمٛم٘مدم رأؾمف :يْملع
اًمٞمديـ قمغم ُم٘مدم اًمرأس هٙمذا ،صمؿ يردمه٤م ،صمؿ ُمسح إذن يمام ؾمٞم٠ميت.
«سمدأ سمٛم٘مدم رأؾمفش ،هذه اًمرواي٦م شمٗمن اًمرواي٦م اًمتل ذم اًمّمحٞمحلم «أىمبؾ سمٞمديف وأدسمرش ،ذم رواي٦م اًمّملحٞمحلم
«أىمبؾش ،فم٤مهر اًمرواي٦م أٟمف سمدأ ُم٤مذا ،سم٘مقًمف« :أىمبؾش ُم٤م فم٤مهره٤م؟ سمدأ سم٤معم٘مدم أم سم٤معم١مظمر؟ سم٤معم١مظمر ،ىم٤مل« :أىمبؾش ،هٙمذا
اإلىمب٤مل «وأدسمرش.
وضم٤م ذم اًمرواي٦م إظمرى ذم اًمّمحٞمحلم «سمدأ سمٛم٘مدم رأؾمفش ،وهذا ٕن اًمقاو ٓ شم٘متيض اًمؽمشمٞم٥م قمغم اًمّمحٞمح،
وهق ىمقل أيمةر أهؾ اًمٚمٖم٦م :أا٤م ٓ شم٘متيض اًمؽمشمٞم٥مً ،مٙمـ اًمٌم اعمرشم٥م ُينمع أن ُي١مشمك سمف ُمرشمبً٤م إذا ضم٤م ذم يمتل٤مب اهلل
ُمرشمبً٤م يمام ي٠ميت ذم « َأ ْسمدََ ُأ سمِ َام َسمدََ َأ اهللُ سمِ ِفش  ،ورسمام شم٠ميت ىمرائـ شمدل قمغم أن اًمؽمشمٞم٥م واضم٥مُ ٓ ،مـ ضمٝم٦م ووع اًمقاو ُمةٚمام
( )574

شم٘مدم ذم "إمم"ً ،مٙمـ ُمـ ضمٝم٦م اًم٘مرائـ اًمداًم٦م قمٚمٞمٝم٤م اعمحتٗم٦م هب٤مٕ :ن اًم٘مرائـ ْل٤م شم٠مصمػم ذم شمٗمسػم اعمٕم٤ما ،ويٜمبٖمل ًمٓم٤مًم٥م
اًمٕمٚمؿ أن يٜمتبف ْلذه إؿمٞم٤م  ،اًم٘مرائـ ُشمُقوح و ُشمُبلم ،أطمٞم٤م ًٟمً٤م ُشمُبلم اعمٕمٜمك ،وأطمٞم٤م ًٟمً٤م شمٙمقن دًمٞمالً آظمر ُم١ميلدا ،وإن يمل٤من
ذاك اًمدًمٞمؾ ٓ يدل قمغم اعمس٠مًم٦م وطمدهً ،مٙمٜمف ي١ميده ويبلم اعمراد ُمٜمف.
«طمتك ذه٥م هبام إمم ىمٗم٤مه ،صمؿ ردمه٤م إمم اعمٙم٤من اًمذي سمدأ ُمٜمفش ،وهذا هق اًمسٜم٦م :أن يذه٥م صمؿ يرضمع ،وُمةٚمام شم٘مدم
اًمرسمٞمّع سمٜم٧م ُمٕمقذ .
ذم طمدي٨م ّ
( )575

وضم٤م ذم رواي٦م أظمرى قمٜمد أيب داود أٟمف « َسمدََ َأ ُِم ْـ ُُمٜمْ َّْم٥م ه
اًمِم ْٕم ِرش  ،يٕمٜمل ُمـ ُمٗمرق اًمِمٕمر ،أٟمف سمدأ ُملـ هٜمل٤م،
( )576

ًمٙمـ هذه اًمرواي٦م ؿم٤مذة ووٕمٞمٗم٦م ،رواي٦م ؿم٤مذة ٓ شمةب٧م أٟمف ومرق اًمِمٕمر طمتك ٓ يٜمتٗمش ،وأٟمف ُمسح هٙملذا ،وُمسلح

( )573قمبد اهلل سمـ زيد سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ قمبد اهلل سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ زيد ُمـ سمٜمل ضمِمؿ سمـ احل٤مرث سمـ اخلزرج إٟمّمل٤مري .رائلل إذان .ؿملٝمد سملدرا واًمٕم٘مبل٦م،
وؾم٤مئر اعمِم٤مهد ُمع رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-يم٤مٟم٧م ُمع راي٦م سمٜمل احل٤مرث يقم اًمٗمتح .شمقذم سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم ،وهلق اسملـ أرسملع
وؾمتلم ،وصغم قمٚمٞمف قمةامن .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 414 :شمرمج٦م  ،)1379اإلص٤مسم٦م ( 97 /4شمرمج٦م .)4689
( )574ؾمبؼ خترَيف.
( )575ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
هٙمذا ،هذه إن صمبت٧م :ومٛمحٛمقًم٦م قمغم "طمتك ٓ يٜمتٗمش اًمِمٕمر" ،وأٟمف ومرق ؿملٕمره -قمٚمٞملف اًمّملالة واًمسلالم ،-إُمل٤م
ؾمدًمف ،صمؿ ومرق سمٕمد -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -يم٠مٟمف ُمٗمروق هٙمذا ،وسمدأ ُمـ هٜم٤م -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-وُمسلح
هٙمذا ،أو ُمسح هٙمذا قمغم صٗم٦م طمتك ٓ يٜمتٗمش اًمِمٕمرً ،مٙمـ ذم صمبقهت٤م ٟمٔمر :وإطم٤مدي٨م يمام شم٘مدم شمدل قمغم أٟمف سملدأ
سمٛم٘مدم رأؾمف.
(وعمسٚمؿ قمٜمف) ،هذه رواي٦م ُمسٚمؿ قمـ قمبد اهلل سمـ زيد ذم ُمسح اًمرأس ،وهل هلؾ ُمسلح اًملرأس يٙملقن سملام
ضمديد ،أو سمام ُمـ أصمر همسؾ اًمٞمديـ؟ وْلذا ُيروى أٟمف ُمسح سمام همػم ومْمؾ يديف ،يٕمٜمل سمام ًمٞمس مم٤م ومْمؾ ُمـ يديلف،
سمؾ هق ُم٤م ضمديد ،وهذا هق اًمة٤مسم٧م ذم اًمرواي٦م ،وضم٤م ذم رواي٦م قمٜمد اًمبٞمٝم٘مل أٟمف ُمسحٝمام سمام سم٘مل ذم يديف  ،أو همؼم،
( )577

أي سم٘مل ذم يدهً ،مٙمـ اًمّمقاب رواي٦م ُمسٚمؿ ،أٟمف ُم٤م آظمر ،وهذا هق إفمٝمرٕ :ن اًمسٜم٦م يمؾ قمْمق ُمست٘مؾ ،يمام أٟملف
يٖمسؾ اًمٞمد سمام ضمديد ،واًمرضمؾ سمام ضمديد ،يمذًمؽ اًمرأس ،وهق قمْمق ُمست٘مؾ ،ويسـ أن يٙمقن سمام ضمديدً ،مٙمـ ًمق
ُمسح اًمرأس سمام َوم َْم َؾ ذم يديف ،إذا يم٤من ذم يده :ومال سم٠مس سمذًمؽٕ :ن اًمرأس اعم٘مّمقد ُمٜمف اعمسح :وْللذا ٓ ُينملع
شمٙمةػم اعم٤م  ،وٓ ُينمع شمٙمرار اعمسح ،اعم٘مّمقد هق ُمسح اًمرأس طمتك َيتَٜمََدهه ى و َيتَبَ هٚم َؾ ،وٕن همسؾ اًمرأس ُي١مذي :وْلذا
أُمر
وْلذا أُمر سمٛمسحف ،وٕيب داود قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص -ريض اهلل قملٜمٝمامُ « :صملؿ ُمسلح سمِر ْأ ِؾم ِ
لفش ،
ه َ َ َ َ
( )578

وىمقًمف« :صمؿش ُمـ ضمٝم٦م اًمؽمشمٞم٥م ،يٕمٜمل سمٕمدُم٤م همسؾ يديف ُمسح سمرأؾمف ،هذا واوح أٟمف أظمذ ُم٤م ً  ،صملؿ ُمسلح سمرأؾملف:
يٕمٜمل ُم٤م .
وىمقًمف« :سمرأؾمفش اًمب٤م هٜم٤مُ ،مةؾ ىمقًمف﴿ :واُمسحقا سمِر ِ
وؾم ُٙم ُْؿ﴾  ،واًمب٤م قمغم اًمّمحٞمح ًمإلًمّمل٤مق ،هلذا هلق
َ ْ َ ُ ُ ُ
( )579

ُمٕمٜم٤مه٤م ذم اًمٚمٖم٦م .وىم٤مل يمةػم ُمـ أئٛم٦م اًمٚمٖم٦مَُ " :مـ ىم٤مل :إن اًمب٤م سمٛمٕمٜمك اًمبٕمض :وم٘مد أشمك أهؾ اًمٚمٖم٦م سمام ٓ يٕمرومقٟملف"،
يٕمٜمل :سمبٕمض رؤوؾمٙمؿ ،وأن ُمسح سمٕمض اًمرأس َيزئ.

( ) 576طمسـ :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب صٗم٦م ووق اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ ،)128( -ملـ طملدي٨م اًمرسمٞملع سمٜمل٧م ُمٕملقذ ،ىمل٤مل
إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :طمسـ.
( )577طمسـ :أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل (ُ ) 1161مـ طمدي٨م اًمرسمٞمع سمٜم٧م ُمٕمقذ ،طمسٜمف إًمب٤ما ذم ؾمٜمـ أيب داود (.)131
( ) 578طمسـ صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمقوق صمالصم٤م صمالصم٤م ( ،)135وىم٤مل إًمب٤ما ذم "صحٞمح أيب داود" طمسـ صحٞمح.
( )579اعم٤مئدة.6 :

أصول األحكام
وؾم ُٙمُؿ﴾ اعمسح يٕمٜملُ :مٚمّملؼ ،ووم٤مئلدة اًمبل٤م  ،أي ُم ْٚم ِّم ِ
ىمقًمف﴿ :سمِر ِ
لم أيلديٙمؿ سمرؤوؾملٙمؿ ،إؿمل٤مرة إمم أن
ل٘م َ
ُ
ْ
ُ ُ
اإلًمّم٤مق ًمف وم٤مئدة ،وًمذًمؽ شم٘مقلُ :مسح٧م رأؾمف ،وشم٘مقلُ :مسح٧م ّ
اًمدّ هـ سمرأؾمف ،ومال شم٠ميت سم٤مًمب٤م إٓ وذم يدك ر ٌ
شمريد أن شمْمٕمف ،وٓ شم٘مقلُ :مسح٧م اًمدهـ سمرأؾمف ،ومال يٙمقن إٓ سمٌم ذم اًمٞمد شمريد أن ُشمُٚمّم٘مف سم٤مًمرأس ،وهذا وم٤مئدة
اإلشمٞم٤من سم٤مًمب٤م  ،ومل ي٘مؾ :واُمسحقا رؤوؾمٙمؿ ،وًمق ىم٤مل :اُمسحقا رؤوؾمٙمؿ :وم٘مد ُيتقهؿ جمرد اعمسحَ ﴿ ،ٓ ،وا ُْم َس ُحقا
سمِر ِ
وؾم ُٙم ُْؿ﴾ ،يٕمٜمل يٙمقن ذم اًمٞمد ر ُيٚمّمؼ سم٤مًمرأسُ ،مةؾُ :مسح٧م سم٤مًمدهـ رأد ،أو ُم٤م أؿمبف ذًمؽ ،ومٝمذه وم٤مئدة
ُ ُ
اإلشمٞم٤من سم٤مًمب٤م  ،وهذا يٗمٝمؿ أن اعمراد اإلًمّم٤مق ،وهذا ٓ يٙمقن إٓ قمغم مجٞمع اًمرأس ،وًمٞمس اعمٕمٜمك اعمراد سمف يمؾ ؿمٕمرة
سمٕمٞمٜمٝم٤م ،ٓ ،وم٤معمراد شمٕمٛمٞمؿ ُمسح اًمرأسُ :مةؾ شم٘مّمػم اًمِمٕمر ذم احل٩م واًمٕمٛمرة ،وم٤معم٘مّمقد شمٕمٛمٞمؿ اًمت٘مّمػم ٓ ،إظملذ
ُمـ يمؾ ؿمٕمرة سمٕمٞمٜمٝم٤م.
ِ
َلم ِذم ُأ ُذ َٟمٞم ِف ،وُمسح سمِ٢مِهب٤مُمٞم ِف َفم ِ
٤مطمتَ ْ ِ
٤مه َر ُأ ُذ َٟمٞمْ ِفش  ،هذه رواي٦م ضمٞمدة ،وْل٤م ؿمل٤مهد
ْ َ َ َ َ َْ َْ
اًمسبه َ
ورواي٦مَ « :و َأ ْد َظم َؾ ُأ ْصبَ َٕمٞمْف ه
( )580

قمٜمد أمحد وأيب داود واًمؽمُمذي قمـ اسمـ قمب٤مس أٟمف ُمسح سم٢مهب٤مُمٞمف فم٤مهرمه٤م -فم٤مهر أذٟمٞمف -وسم٤مـمٜمٝمام  ،وهذا يبلم أن
( )581

اًمسٜم٦م أن ُشمُدظمؾ اًمسب٤مطمتلم ذم إذن ،وأن متسح فم٤مهر إذٟملم ،وأن ُمسح إذٟملم ُمست٘مؾ ،وأٟمف يٙملقن سملام شمل٤مسمع
ًمٚمرأس ،هذا هق إفمٝمر ذم ُمس٠مًم٦م ُمسح اًمرأس ،وأن إذن ُمست٘مٚم٦م قمٜمف.
احلٛمد هلل ،يمام شم٘مدم ذم ُمسح إذٟملم ،وإذٟم٤من ُمـ اًمرأس  :يمام ذم احلدي٨م اعمروي ُملـ ـملرق طملدي٨م أيب
( )582

وضمقد سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ يمةػم ُمـ هذه اًمٓمرقُ ،مٜمٝمؿ رواي٦م ؿمٝمر سمـ
أُم٤مُم٦م  ،اظمتٚمػ ومٞمف ،وًمف ٟمحق ُمـ صمالصم٦م ـمرق ،ه
( )583

( )581ؾمبؼ خترَيف.
( )581طمسـ :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 3491أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب صٗم٦م ووق اًمٜمبلل -صلغم اهلل قمٚمٞملف وؾملٚمؿ ،)117( -اًمؽمُملذي:
يمت٤مب أسمقاب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُمسح إذٟملم فم٤مهرمه٤م وسم٤مـمٜمٝمام ( ،) 36واًمٚمٗمظ ًمف ،ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ صحٞمح ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صلحٞمح أيب داود:
طمسـ.
( )582صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 22311 ،22223أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب صٗم٦م ووق اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾملٚمؿ،)134( -
اًمؽمُمذي :يمت٤مب أسمقاب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب أن إذٟملم ُمـ اًمرأس ( ،) 37ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ ،اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سمل٤مب إذٟمل٤من ُملـ
اًمرأس (ُ )444مـ ـمريؼ ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :صحٞمح.
( ) 583صدي سمـ قمجالن سمـ وه٥م ،أسمق أُم٤مُم٦م اًمب٤مهكم .همٚمب٧م قمٚمٞمف يمٜمٞمتف .شمقذم ؾمٜم٦م إطمدى وصمامٟملم ،وهق اسمـ إطمدى وشمسلٕملم ؾملٜم٦م ،وي٘مل٤ملُ :مل٤مت
ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمامٟملم .ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م :يم٤من أسمق أُم٤مُم٦م اًمب٤مهكم آظمر ُمـ سم٘مل سم٤مًمِمل٤مم ُملـ أصلح٤مب رؾملقل اهلل -صلغم اهلل قمٚمٞملف وؾملٚمؿ .اٟمٔملر:
آؾمتٞمٕم٤مب (ص 348 :شمرمج٦م  ،)1227واإلص٤مسم٦م ( 421 /3شمرمج٦م .)4163

أصول األحكام
طمقؿم٥م

()584

قمـ أيب أُم٤مُم٦م ،وًمف ـمرق أظمرىً .مٙمـ إذٟم٤من ُمـ اًمرأس ،وْلذا مل ُشمُذيمر ذم أي٦م ،ويملام أن اعمْمٛمْمل٦م

وآؾمتٜمِم٤مق مل يذيمرا ومه٤م شم٤مسمٕم٤من ًمف ،و َشم َب َٕم هٞمتُُٝمام ٓ ُشمُٜمٗمل وضمقهبام.
ويمذًمؽ إذٟم٤من ،وم٤مًمّمحٞمح أن ُمسحٝمام واضم٥م ظمال ًوم٤م ًمٚمجٛمٝمقر ،ىم٤مًمقاَ ٓ :يل٥م ،سملؾ َيل٥م ُمسلحٝمام ،صملؿ
ُمسحٝمام يمام شم٘مدم ُمسح فم٤مهرمه٤م وسم٤مـمٜمٝمام ،وأاام ُمـ إذن ،ظمال ًوم٤م عمـ ىم٤مل :إن فم٤مهرمه٤م ُمـ اًمقضمف ،وأن سم٤مـمٜمٝمام،
أو ضمٝم٦م سم٤مـمٜمٝمام ُمـ اًمقضمف .وفم٤مهرمه٤م ُمـ اًمرأس ،ومتٛمسح٤من ُمع اًمرأس ،وٓ ُي١مظمذ ْلام ُم٤م ضمديد ،وضم٤م ذم رواي٦م
أٟمف ي١مظمذ ْلؿ ُم٤م ضمديدً ،مٙمٜمف ٓ يةب٧م ٓ ،يّمح ،ومٝمام شم٤مسمٕم٤من ًمٚمرأس يٛمسح٤من ُمٕمف.
احل٩مَ « :أسمدََ ُأ سمِام سمدََ َأ اهللهُ سمِ ِفش  ،رواه اًمٜمههس ِ٤مئل ،وسمِ َٚم ْٗم ِ
ِ ِ
ِ
ظ إَ ُْم ِرَ ،و ُه َق ِقمٜمْْدََ
َ َ ُ َ ُّ َ
ْ َ َ
يض اهللهُ َقمٜمْ ُفِ -ذم ص َٗم٦م ْ َ
َ -ر َ

( َو َقم ْـ َضم٤مسمِ ٍر
ُمس ِٚم ٍؿ سمِ َٚم ْٗم ِ
ظ ْ
اخلَ َؼم .
ُ ْ
( )585

( )586

( )587

و ًَمف ُِمـ طم ِد ِ
ي٨م ُقم َٛم َر ِذم َر ُضم ٍؾ َشم ََر َك َُم ْق ِو َع ُفم ْٗم ٍر َقم َغم َىمدََ ُِم ِفَ :ىم َ٤ملْ « :ار ِضم ْع َوم َ٠م ْطم ِس ْـ ُو ُوق َ َكش) .
َ ُ ْ َ
( )588

طمدي٨م ضم٤مسمر -ريض اهلل قمٜمف -ذم صٗم٦م احل٩م« :أسمدأ سمام سمدأ اهلل سمفش ،رواه اًمٜمس٤مئل سمٚمٗمظ إُمر« :اسمدؤواش ،وهق
لر َو َة ُِملـ َؿمل َٕم ِ٤مئ ِر اهللهِ﴾  ،ومل٤مهلل -ؾملبح٤مٟمف وشمٕمل٤ممم -سملدأ
قمٜمد ُمسٚمؿ« :أسمدأ سمام سمدأ اهلل سمفشً :م٘مقل﴿ :إِ هن ه
اًمّم َٗم٤م َواعمَْ ْ
( )589

سم٤مًمّمٗم٤م ،واًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ىم٤مل« :أسمدأ سمام سمدأ اهلل سمفشُ ،مٜم٤مؾمب٦م ذيمر هذا احلدي٨م ذم سم٤مب اًمقوق هلق

( ) 584ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م ،أسمق ؾمٕمٞمد إؿمٕمري اًمِم٤مُملُ ،مقمم اًمّمح٤مسمٞم٦م أؾمام سمٜم٧م يزيد إٟمّم٤مري٦م .يم٤من ُمـ يمب٤مر قمٚمام اًمت٤مسمٕملم .روي قمٜمف أٟمف ىمل٤مل:
قمرو٧م اًم٘مرآن قمغم اسمـ قمب٤مس ؾمبع ُمرات .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صدوق يمةػم اإلرؾم٤مل وإوه٤مم .شمقذم ؾمٜم٦م ُمئل٦م .اٟمٔملر :هتلذي٥م اًمٙملامل
( 578 /12شمرمج٦م  ،)2781وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 372/4شمرمج٦م .)151
( ) 585ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ طمرام سمـ يمٕم٥م سمـ همٜمؿ سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م ،أسملق قمبلد اهلل ،وأسملق قمبلد اًملرمحـ إٟمّمل٤مري،
اخلزرضمل ،اًمسٚمٛمل ،اعمدا ،اًمٗم٘مٞمف اإلُم٤مم اًمٙمبػم ،اعمجتٝمد ،احل٤مومظ ،ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-ويمل٤من ُمٗمتلل اعمديٜمل٦م ذم زُم٤مٟملف.
ؿمٝمد ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘مب٦م ُمع واًمده ،وأـم٤مع أسم٤مه يقم أطمد ،وىمٕمد ٕضمؾ أظمقاشمف ،صمؿ ؿمٝمد اخلٜمدق وسمٞمٕم٦م اًمِمجرة ،وىمد ورد أٟمف ؿمٝمد سملدرا .ؿمل٤مخ ،وذهل٥م
سمٍم ه ،وىم٤مرب اًمتسٕملم .شمقذم سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م أرسمع وشمسٕملم ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م ؾمبع وشمسٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 114 :شمرمجل٦م  ،)296وأؾملد اًمٖم٤مسمل٦م
( 492 /1شمرمج٦م .)647
( ) 586صحٞمح :أظمرضمف اًمٜمس٤مئل يمت٤مب ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م سم٤مب اًم٘مقل سمٕمد ريمٕمتل اًمٓمقاف ( ،)2962ىم٤مل إًمب٤ما ذم "صحٞمح ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل" :صحٞمح.
( ) 587أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب احل٩م سم٤مب طمج٦م اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.)1218( -
( ) 588أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة سم٤مب وضمقب اؾمتٞمٕم٤مب مجٞمع أضمزا حمؾ اًمٓمٝم٤مرة (.)243
( )589اًمب٘مرة.158 :

أصول األحكام
شمرشمٞم٥م أقمْم٤م اًمقوق ٕ :ن اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -ذيمر هذه إقمْم٤م سم٤مًمقاو َٟم ََس ً٘م٤م ،ومٞمنمع أن َشمَبدأ هب٤م يمام سملدأ اهلل
هب٤م ،اعمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق ُمع همسؾ اًمقضمف ،صمؿ همسؾ اًمٞمديـ ،صمؿ ُمسح اًمرأس ،صمؿ اًمرضمٚملم ،يمام ذم أي٦م ،ومٜمبدأ يمام
سمدأ اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم .وىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ :هذا ذم احل٩م ،يمٞمػ ُيستدل سمف ذم اًمقوق ؟! ًمق ىم٤مل ىم٤مئلؾ هلذا :هلذا ذم
احل٩م! ومام هق وضمف اًمدًٓم٦م اًمذي ٟمستدل سمف ذم سم٤مب اًمقوق ؟ ٕٟمف ىم٤مل« :أسمدأ سمام سمدأ اهلل سمفش ذم احل٩م .اًمٕمؼمة سمٕمٛملقم
اًمٚمٗمظً .مق ىم٤مل :هذا ذم احل٩م ،ومام هق وضمف اًمدًٓم٦م؟ اًمٕمؼمة سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ ٓ سمخّمقص اًمسب٥م.
وصحٞمح أن ؾمببٝم٤م ضم٤م ذم احل٩مً ،مٙمـ اًمٜمبل -قمٚمٞملف
قمٜمدٟم٤م ىم٤مقمدة :اًمٕمؼمة سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ ٓ سمخّمقص اًمسب٥م،
ٌ
اًمّمالة واًمسالم -أشمك سمٙمٚمٛم٦م قم٤مُم٦م «اسمدؤوا -أو أسمدأ -سمام سمدأ اهلل سمفش ،إذنٟ :م٠مظمذ ىم٤مقمدة ُم٤م سمدأ اهلل سمف :ومح٘مف اًمبدا ة
ذم احل٩م وهمػمه.
هؾ يٛمٙمـ أن ُي٘م٤ملٟ :مبدأ هب٤م سمدأ اهلل سمف ذم احل٩م دون همػمه؟ ٕن اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -إذا سمدأ سمٌم وم ُٞمنمع ًمٜم٤م
أن ٟمت٠مدب وٟمبدأ يمام سمدأ -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -سمف ذم مجٞمع ُم٤م أظمؼم اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -سمف مم٤م ُأُمرٟم٤م سمف.
رواي٦م اًمٜمس٤مئل« :اسمدؤواش ذيمره٤مّ ٕ :ن صٞمٖمتٝم٤م إُمر ،وإُمر آيمدً ،مٙملـ إفمٝملر ذم اًمةبلقت روايل٦م ُمسلٚمؿ،
احلدي٨م خمرضمف واطمد ،واًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ىم٤مل ذًمؽ عمَه٤م صٕمد اًمّمٗم٤م ،وئمٝمر -واهلل أقمٚمؿ -أٟمف طمدي٨م
واطمد ،وهق طمدي٨م ضم٤مسمر -ريض اهلل قمٜمف ،-وم٤مًم٘مقل سم٠مٟمف ىم٤مل ذًمؽ ُمرة أظمرى ،هذا يبٕمد خمرج احلدي٨م ،وإذا يمل٤من
احلدي٨م خمرضمف واطمد :وم٢من إصؾ أن يٙمقن هذا ُمـ اظمتالف اًمرواة ،وىمد ََيتٛمؾ أٟمف -قمٚمٞمف اًمسالم -ىم٤مًمف أيمةر ُمـ
لم ُمـ مجع اًمرواي٤مت أٟمف طمدي٨م واطمد ،وأن خمرضمف واطمد ،وأن سمٕمْمٝمؿ رواه
ُمرة عمَه٤م ُؾمئؾ ،هذا حمتٛمؾً :مٙمـ إذا َشم َب ه َ
سم٤معمٕمٜمك :وم ُٞمٜمٔمر ًمٚمرواي٦م اًمراضمح٦م ،واًمرواي٦م إصمب٧م ،ومٝمل اعم٘مدُم٦م.
ذيمر اعمّمٜمػ «اسمدؤوا سمام سمدأ اهلل سمفش ،وىم٤مل :رواه اًمٜمس٤مئل سمٚمٗمظ إُمر ،وهق قمٜمد ُمسٚمؿ سمٚمٗمظ اخلؼم ،يمام شم٘مدم.
طمدي٨م قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف -ذم رضمؾ عمَه٤م شمرك ُمقوع فمٗملر أُملره -قمٚمٞملف اًمسلالم -ىمل٤مل« :ارضملع وم٠مطمسلـ
ُووق كش ،هذا احلدي٨م رواه ُمسٚمؿ ،وضم٤م ذم رواي٦م ُمـ طمدي٨م أٟمس

( )590

-ريض اهلل قمٜمف -قمٜمد أمحد وأيب داود ُمـ

( ) 591أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمرض سمـ وٛمْمؿ سمـ زيد سمـ طمرام سمـ ضمٜمدب سمـ قم٤مُمر سمـ همٜمؿ سمـ قمدي سمـ اًمٜمج٤مر .اإلُمل٤مم ،اعمٗمتلل ،اعم٘ملرئ ،اعمحلدث،
راوي٦م اإلؾمالم ،أسمق محزة آٟمّم٤مري اخلزرضمل اًمٜمج٤مري اعمدا ،ظم٤مدم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وىمراسمتف ُمـ اًمٜمس٤م  ،وشمٚمٛمٞملذه ،وشمبٕملف،

أصول األحكام
رواي٦م َضمرير سمـ طم٤مزم

( )591

قمـ ىمت٤مدة

( )592

أيْم٤م ،أو ُمقو ًٕم٤م مل َيٖمسلٚمف ،وم٘مل٤مل -قمٚمٞملف
قمـ أٟمس أٟمف شمرك ُمقو ًٕم٤م يم٤مًمٔمٗمر ً

اًمسالم« :ارضمع وم٠مطمسـ ُووق كش .
( )593

وذم رواي٦م أمحد وأيب داود ُمـ رواي٦م ظم٤مًمد سمـ ُمٕمدان
س َح قمٜمد أمحد واحل٤ميمؿ
واًمسالمُ ،-مـ ـمريؼ َسم ِ٘م هٞم َ٦م
 ،وىمد َ ه
()594

( )596 ()595

قملـ سمٕملض أزواج أصلح٤مب اًمٜمبلل -قمٚمٞملف اًمّملالة
( )597

سم٤مًمتحدي٨م أٟمف -قمٚمٞمف اًمسالم -ىم٤مل ًملف -وىملد

وآظمر أصح٤مسمف ُمقشم٤م ،وروى قمٜمف قمٚمام مج٤م ،وهمزا ُمٕمف همػم ُمرة ،وسم٤ميع حت٧م اًمِمجرة .دقم٤م ًمف اًمٜمبل سم٤مًمؼميم٦م ،ومرأى ُمـ و ًَمده وو ًَم ِد و ًَم ِده ٟمحقا ُمـ ُمئ٦م
ٟم ْٗمسُ .م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وشمسٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 53 :شمرمج٦م  ،)43واإلص٤مسم٦م ( 126 /1شمرمج٦م .)277
( ) 591ضمرير سمـ طم٤مزم سمـ زيد سمـ قمبد اهلل سمـ ؿمج٤مع ،اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمة٘م٦م ،اعمٕمٛمر ،أسمق اًمٜمرض إزدي ،صمؿ اًمٕمتٙمل اًمبٍمي .يٕمد ذم صلٖم٤مر اًمتل٤مسمٕملم.
ارحتؾ ذم اًمٙمٝمقًم٦م إمم ُمٍم ،ومحؾ اًمٙمةػم ،وطمدث هب٤م .ىم٤مل اسمـ قمدي :ضمرير ُمـ أضمٚم٦م أهؾ اًمبٍمة ورومٕم٤مئٝمؿ .ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي :شمٖملػم ىمبلؾ
ُمقشمف سمسٜم٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦مً ،مٙمـ ذم طمديةف قمـ ىمت٤مدة وٕمػ ،وًمف أوه٤مم إذا طمدهه ث ُمـ طمٗمٔمف .شملقذم ؾملٜم٦م ؾملبٕملم وُمئل٦م .اٟمٔملر:
هتذي٥م اًمٙمامل ( 524 /4شمرمج٦م  ،)913وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 98/7شمرمج٦م .)43
( ) 592ىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م سمـ ىمت٤مدة سمـ قمزيز ،وىمٞمؾ :ىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م سمـ قمٙم٤مسم٦م ،طم٤مومظ اًمٕمٍمل ،ىملدوة اعمٗمنليـ واعمحلدصملم أسملق اخلٓمل٤مب اًمسلدود
اًمبٍمي اًمرضير إيمٛمف ،وؾمدوس :هق اسمـ ؿمٞمب٤من سمـ ذهؾ سمـ صمٕمٚمب٦م ُمـ سمٙمر سمـ وا ئؾ .يم٤من ُمـ أوقمٞمل٦م اًمٕمٚملؿ ،ومملـ يرضلب سملف اعمةلؾ ذم ىملقة
احلٗمظ .يم٤من ي٘مقل :ي٘مقلُ :م٤م ذم اًم٘مرآن آي٦م إٓ وىمد ؾمٛمٕم٧م ومٞمٝم٤م ؿمٞمئ٤م ،وقمٜمف ىم٤ملُ :م٤م ؾمٛمٕم٧م ؿمٞمئ٤م إٓ وطمٗمٔمتف .ىم٤مل اسمـ طمجلر ذم اًمت٘مريل٥م :صم٘مل٦م
صمب٧مُ .م٤مت ؾمٜم٦م ؾمبع قمنمة وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 498 /23شمرمج٦م  ،)4848وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 269 /5شمرمج٦م .)132
( )593صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 12487أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب شمٗمريؼ اًمقوق (ُ ،)173مـ ـمريؼ ضمرير سمـ طم٤مزم قمـ ىمت٤مدة سمف،
وىم٤مل إًمب٤ما ذم "صجٞم٩م أيب داود" :صحٞمح.
( ) 594ظم٤مًمد سمـ ُمٕمدان سمـ أيب يمرب ،اإلُم٤مم ،ؿمٞمخ أهؾ اًمِم٤مم ،أسمق قمبد اهلل اًمٙمالقمل ،احلٛميص .طمدث قمـ ظمٚمؼ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وأيمةر ذًملؽ ُمرؾملؾ.
وهق ُمٕمدود ذم أئٛم٦م اًمٗم٘مف ،وصم٘مف اسمـ ؾمٕمد واًمٕمجكم ،ويٕم٘مقب سمـ ؿمٞمب٦م ،واسمـ ظمراش ،واًمٜمس٤مئل .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مريل٥م :صم٘مل٦م قم٤مسملد يرؾملؾ
يمةػماُ .م٤مت ؾمٜم٦م صمالث وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 167 /8شمرمج٦م  ،)1653وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 536/4شمرمج٦م .)216
( ) 595سم٘مٞم٦م سمـ اًمقًمٞمد سمـ ص٤مئد سمـ يمٕم٥م سمـ طمريز ،احل٤مومظ اًمٕم٤ممل ،حمدث محص ،أسمق َيٛمد احلٛمػمي ،اًمٙمالقمل ،صمؿ اعمٞمتٛمل احلٛميص ،أطملد اعمِمل٤مهػم
إقمالم .وًمد ؾمٜم٦م قمنم وُمئ٦م .يم٤من ُمـ أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿً ،مٙمٜمف يمدر ذًمؽ سم٤مٓيمة٤مر قمـ اًمْمٕمٗم٤م واًمٕمقام ،واحلٛمؾ قمٛمـ دب ودرج .ىم٤مل اسمـ طمجلر ذم
اًمت٘مري٥م :صدوق يمةػم اًمتدًمٞمس قمـ اًمْمٕمٗم٤م ُ .م٤مت ؾمٜم٦م ؾمبع وشمسٕملم وُمئ٦م ،وهق اسمـ ؾمبع وصمامٟملم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 192/4شمرمجل٦م
 ،)738وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 518 /8شمرمج٦م .)139
( )596صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)15495أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب شمٗمريؼ اًمْمق (ُ )175مـ ـمريؼ سم٘مٞم٦م سمف ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح
أيب داود :صحٞمح.
( ) 597اإلُم٤مم احل٤مومظ ،اًمٜم٤مىمد اًمٕمالُم٦م ،ؿمٞمخ اعمحدصملم ،حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ محدويف سملـ ٟمٕملٞمؿ سملـ احلٙملؿ ،أسملق قمبلد اهلل سملـ اًمبٞملع اًمْملبل
اًمٓمٝماما اًمٜمٞمس٤مسمقري ،اًمِم٤مومٕمل ،ص٤مطم٥م اعمستدركُ .مقًمده ذم ي قم آصمٜملم صم٤مًم٨م ؿمٝمر رسمٞمع إول ،ؾمٜم٦م إطمدى وقمنميـ وصمالث ُمئل٦م سمٜمٞمسل٤مسمقر.

أصول األحكام
ِِ
ٍ
ِ
اًمّمالَ َةش ،أُمره أن ُيٕمٞمدمه٤م ،وهذا ًمٗمظ ضمٞمد ،وهق يٗمن ىمقل:
َشم ََر َك َُم ْقو َع عمُْ َٕم٦م يم٘مدر اًمدرهؿ -ىم٤ملَ « :أقمد ا ًْم ُق ُوق َ َو ه
«أطمسـ ووق كش ،وأن اعمراد إقم٤مدة اًمقوق  .وهذا ومٞمف دًٓم٦م قمغم اعمقآة ،ومٚمؿ ي٠مُمره -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -أن
َيبتدئ ُمـ اعمقوع اًمذي شمرك همسٚمف ،ويٖمسؾ ُم٤م سمٕمده ،سمؾ أُمره أن ُيٕمٞمد اًمقوق  ،ومدل قمغم أ ّن اعمقآة واضمب٦م وُملـ
ومروض اًمقوق .
وشم٘مدم ُمٕمٜم٤م اًمؽمشمٞم٥م ،وشم٘مدُم٧م ومروض اًمقوق إرسمٕم٦م ،وهذا هق اًمس٤مدس :اعمقآة ،هل وملروض اًمقولق
ؽم َك همسؾ قمْمق طمتك َ ِ
ػ اًملذي ىمبٚملف ،وهلذا ذم اًمقىمل٧م
َي ه
اًمست٦م ،ومدل قمغم اعمقآة واضمب٦م ،وُمٕمٜمك اعمُْ َقآة أن ٓ َي ْ ُ
اعمٕمت٤مد ،ومٚمق يم٤من اًمقىم٧م ذم ؿمدة طمر ُمةالًً ،أو ريحً ،مق أٟمف همسؾ اًمٕمْمق ُمب٤مذة يبس :ومال يرضل وٓ يل١مصمرٟٕ :ملف ٓ
ْل٥م
شمٗمريط ُمٜمف ،واًم٘م٤مقمدة اًمنمقمٞم٦م أن اًمقاضمب٤مت اًمتل ٓ شمٗمريط ومٞمٝم٤م ،وأشمك هب٤م اعمٙمٚمػ يمام أُمر ذم هذه احل٤مًمل٦م ٓ َقم ْت َ
ِ
اؾمتَ َٓم ْٕمتُ ُْؿ﴾  ،وهذا ًمف أُمةٚم٦م يمةػمة.
اؾمتَ َٓم ْٕمتُ ُْؿش  ،و﴿ َوم٤م هشم ُ٘مقا اهللهَ َُم٤م ْ
قمٚمٞمف« ،إِ َذا َأ َُم ْر ُشم ُٙم ُْؿ سمِ َ٠م ُْم ٍرَ :وم٤م ْئتُُقا ُمٜمْ ُف َُم٤م ْ
( )599

( )598

(و َقمـ ُقمةْام َن -ر ِيض اهللهُ َقمٜمْفَ « -أ هٟمف -ص هغم اهللهُ َقم َٚمٞم ِف وؾم هٚمؿَ -يمَ٤م َن ُ َ ِ
حل َٞمتَ ُف ِذم ا ًْم ُق ُوق ِ ش .
ُ َ
ُ
خيَٚم ُؾ ْ
ْ َ َ َ
َ ْ َ
َ َ
( )600

طمدي٨م قمةامن -ريض اهلل قمٜمفُ -مـ ـمريؼ قم٤مُمر سمـ ؿم٘مٞمؼ سمـ مجرة وومٞمف وٕمػ ،وضم٤م ًملف ؿمل٤مهد قمٜملد أيب
ٍ
حت َ٧م َطمٜمَ َِٙم ِفش ُ ،مـ رواي٦م اًمقًمٞمد سمـ
داود ُمـ طمدي٨م أٟمس أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمَ « -أ َظم َذ َيم ًّٗم٤م ُِم ْـ َُم٤م َوم َق َو َٕم ُف َ ْ
( )601

( )602

زروان

( )603

أيْم٤م وٕمٞمػ ،أو ومٞمف ًملم.
وهق ً

وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ذم صٖمره سمٕمٜم٤مي٦م واًمده وظم٤مًمف ،وأول ؾمامقمف يم٤من ذم ؾمٜم٦م صمالصملم وصمالث ُمئ٦م ،وىمد اؾمتٛمغم قملغم أيب طمل٤مشمؿ اسملـ طمبل٤من ذم ؾملٜم٦م أرسملع
وصمالصملم وصمالث ُمئ٦م ،وهق اسمـ صمالث قمنمة ؾمٜم٦م .شمقذم ذم ؾمٜم٦م صمالث وأرسمع ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقملالم اًمٜملبال ( 162/17شمرمجل٦م  ،)111وـمب٘مل٤مت
اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ( 155 /4شمرمج٦م .)329
(ُ ) 598متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري يمت٤مب آقمتّم٤مم سم٤مب آىمتدا سمسٜمـ رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ ،)7288( -مسٚمؿ :يمت٤مب احلل٩م ،سمل٤مب
ومرض احل٩م ُمرة ذم اًمٕمٛمر (ُ ،)1337مـ طمدي٨م أيب هريرة.
( )599اًمتٖم٤مسمـ.16 :
( ) 611صحٞمح :أظمرضمف اًمؽمُمذي أسمقاب اًمٓمٝم٤مرة سم٤مب ختٚمٞمؾ اًمٚمحٞم٦م ( ،) 31ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ صحٞمح ،اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾملٜمٜمٝم٤م ،سمل٤مب
ُم٤م ضم٤م ذم ختٚمٞمكم اًمٚمحٞم٦م (ُ ،)431مـ ـمريؼ قم٤مُمر سمف ،وىم٤مل إًمب٤ما ذم "صحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي" :صحٞمح.
( )611قم٤مُمر سمـ ؿم٘مٞمؼ سمـ مج رة إؾمدي اًمٙمقذم .روى قمـ أيب وائؾ ؿم٘مٞمؼ سمـ ؾمٚمٛم٦م إؾمدي .روى قمٜملف إهائٞملؾ سملـ يلقٟمس ،وؾملٗمٞم٤من اًمةلقري
وؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ،وذيؽ سمـ قمبد اهلل ،وؿمٕمب٦م سمـ احلج٤مج ،وُمسٕمر سمـ يمدام .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥مً :ملم احللدي٨م .اٟمٔملر :هتلذي٥م اًمٙملامل
( 41/14شمرمج٦م  ،)4143وُمٞمزان آقمتدال ( 359 /2شمرمج٦م .)4181

أصول األحكام
أيْم٤م ُمـ رواي٦م قمامر  ،قمٜمد اًمؽمُمذي  ،وراسمع ُمـ رواي٦م قم٤مئِم٦م قمٜمد أمحد  ،وذم اًمبل٤مب
وًمف ؿم٤مهد صم٤مًم٨م ً
()604

( )606

( )605

أيمةر ُمـ قمنمة أطم٤مدي٨م ذيمره٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وأؾم٤مٟمٞمده٤م يمٚمٝم٤م ولٕمٞمٗم٦مُ ،ملٜمٝمؿ ُملـ ٟمٔملر إًمٞمٝمل٤م ُملـ جمٛملقع اًمٓملرق
ومّمححٝم٤م :ىم٤مل :إا٤م شمةب٧م ،وٓ ؿمؽ أن ـمرىمٝم٤م يمةػمة ،وهذا ومٞمف طمج٦م قمغم ُمنموقمٞم٦م ختٚمٞمؾ اًمٚمحٞم٦م ،اًمقاضمل٥م هلق
همسؾ فم٤مهره٤م.
واًمٚمحٞم٦م هذا ُمراد سم٤مًمٚمحٞم٦م اًمٙمةٞمٗم٦م ،وم٢من يم٤مٟم٧م اًمٚمحٞم٦م ظمٗمٞمٗم٦م ٓ شمٖمٓمل اًمذىمـ ،يبدو ُمٜمٝم٤م اًمذىمـ :ومٞمج٥م همسٚمٝم٤م،
وإن يم٤مٟم٧م يمةٞمٗم٦م :وم٤مًمقاضم٥م هق همسؾ فم٤مهره٤م ،ويدل قمغم أٟمف ٓ َي٥م اًمتخٚمٞمؾ صمب٧م ذم صحٞمح اًمبخ٤مري وهمػمه أٟمف
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمَ « -شم ََق هو َ٠م َُم هر ًة َُم هر ًةش  .وٓ ؿمؽ أن همروم٦م واطمدة ٓ شم٠ميت قمغم اًمتخٚمٞمؾ ،ظم٤مص٦م أٟملف -قمٚمٞملف( )607

اًمّمالة واًمسالم -يم٤من قمٔمٞمؿ اًمٚمحٞم٦م يمام شم٘مدم ،وُمةؾ هذه ٓ شمٖمسؾ فم٤مهر اًمقضمف وٓ ُختٚمؾ اًمٚمحٞم٦مً ،مٙمـ اًمتخٚمٞملؾ
ُؾمٜمه ٌ٦م وُمنموع ،هذا ذم اًمقوق  ،أُم٤م ذم اجلٜم٤مسم٦م :وم٤مًمّمحٞمح أن اًمتخٚمٞملؾ واضمل٥م ،أُمل٤م ذم اًمقولق ومٝملق ؾملٜم٦م ْللذه
إظمب٤مر ،يٕمٜمل سم٤مًمٜمٔمر إمم اضمتامقمٝم٤م.
(و َقمـ ًَم ِ٘م ٍ
اًمؽم ُِم ِذ ُّي).
ٞمط َُم ْر ُومققم٤مَ « :أ ْؾمبِ ِغ ا ًْم ُق ُوق َ َو َظمٚم ْؾ َسم ْ َ
َ ْ
لم إَ َص٤مسمِ ِعش َ ،ص هح َح ُٝم َام ْ
( )608

( ) 612صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ختٚمٞمؾ اًمٚمحٞم٦م (ُ )145مـ ـمريؼ اًمقًمٞملد سملـ زوران ،وىمل٤مل إًمبل٤ما ذم "صلحٞمح ؾملٜمـ أيب
داود" :صحٞمح.
( ) 613اًمقًمٞمد سمـ زروان اًمسٚمٛمل اًمرىمل .روى قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ،وُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران .روى قمٜمف ضمٕمٗمر سمـ سمرىمل٤من ،وطمجل٤مج سملـ طمجل٤مج اًمبل٤مهكم،
وهمػمهؿ .ذيمره سمـ طمب٤من ذم يمت٤مب اًمة٘م٤مت .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥مً :ملم احلدي٨م .اٟمٔملر :هتلذي٥م اًمٙملامل ( 12/31شمرمجل٦م  ،)6714وُمٞملزان
آقمتدال ( 338 /4شمرمج٦م .)9366
( ) 614قمامر سمـ ي٤مه سمـ قم٤مُمر سمـ ُم٤مًمؽ سمـ يمٜم٤مٟم٦م سمـ ىمٞمس سمـ احلّملم سمـ اًمقذيؿ سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ قمقف سمـ طم٤مرصم٦م سمـ قم٤مُمر سمـ ي٤مم سملـ قملٜمس سملـ ُم٤مًملؽ
اًمٕمٜمز ،أسمق اًمٞم٘مٔم٤من ،طمٚمٞمػ سمٜمل خمزوم ،وأُمف ؾمٛمٞم٦م ُمقٓة ْلؿ .يم٤من ُمـ اًمس٤مسم٘ملم إوًملم هق وأسمقه ،ويم٤مٟم٤م ممـ ُيٕمذب ذم اهلل .هل٤مضمر إمم اعمديٜمل٦م،
َل٦م ا ًْمب ِ
ِ
٤مهم َٞم ُ
ل٦مش،
وؿمٝمد اعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م ،صمؿ ؿمٝمد اًمٞمامُم٦م ،وم٘مٓمٕم٧م أذٟمف هب٤م .وشمقاشمرت أصم٤مر قمـ اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أٟمف ىم٤ملَ « :شم ْ٘م ُت ُُؾ قمََ هام ًرا ا ًْمٗم َئ ُ َ
قملكم ذم صمٞم٤مسملف ومل يٖمسلٚمف .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص 481 :شمرمجل٦م  ،)1715واإلصل٤مسم٦م
ومامت ذم صٗملم ذم رسمٞمع أظمر ؾمٜم٦م ؾمبع وصمالصملم ،ودومٜملف ّ
( 575/4شمرمج٦م .)5718
( ) 615صحٞمح :أظمرضمف اًمؽمُمذي :يمت٤مب أسمقاب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ختٚمٞمؾ اًمٚمحٞم٦م ( ،)29،31وىم٤مل إًمب٤ما ذم "صحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي" :صحٞمح.
( )616صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)25971،25971وىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح اجل٤مُمع ( : )4699صحٞمح.
( ) 617أظمرضمف اًمبخ٤مري يمت٤مب اًمقوق سم٤مب اًمقوق ُمرة ُمرة (ُ )157مـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس -ريض اهلل قمٜمٝمام.
( )618صحٞمح :أظمرضمف اًمؽمُمذي يمت٤مب اًمّمقم سم٤مب يمراهٞم٦م ُمب٤مًمٖم٦م آؾمتٜمِم٤مق ًمٚمّم٤مئؿ ( ،)788ىم٤مل إًمب٤ما "صحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي" :صحٞمح.

أصول األحكام
أيْم٤م رواه أهؾ اًمسٜمـ إرسمٕم٦م  ،وهق طمدي٨م صحٞمح ،هق طمدي٨م
طمدي٨م ًم٘مٞمط سمـ قم٤مُمر سمـ صؼمة  ،هذا ً
لم إَ َص٤مسمِ ِعَِ ،و َسم٤مًمِ ْغ
ومٞمف ىمّم٦م وومٞمف ُـمقل ،وومٞمف هذه اًمٚمٗمٔم٦م اًمتل ذيمره٤م اعمّمٜمػ -رمحف اهللَ « :أ ْؾمبِ ِغ ا ًْم ُق ُوق َ َو َظمٚم ْؾ َسم ْ َ
ِ
آؾمتِٜمْ َِْم ِ
أيْم٤م ،ومٞمف اعمب٤مًمٖم٦مً ،مٙمـ ذيمر اعمّمٜمػ هٜم٤م «وظمٚمؾ سملم إصل٤مسمعش،
٤مق ِإٓه َأ ْن َشم ُٙمُق َن َص ِ٤مئ ًامش ،زاد ذم ًمٗمٔم٦م ً
ِذم ْ
( )610

( )609

أيْم٤م قمٜمد أمحد واًمؽمُمذيُ ،مـ رواي٦م اسمـ قمب٤مس -ريض اهلل قمٜمٝمام -أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ىم٤مل:
هذا ًمف ؿم٤مهد ً
لم َأ َص٤مسمِ ِع َيدََ ْي َؽ َو ِر ْضم َٚمٞمْ َؽش
«إِ َذا َشم ََق هو ْ٠م َتَ :وم َخٚم ْؾ َسم ْ َ

( )611

هٜم٤م إص٤مسمع ُمٓمٚمؼ ،ومٞمِمٛمؾ مجٞمع إص٤مسمع.

ِ
اعمسلتقرد سملـ ؿملداد  ،رواه أهلؾ
طمدي٨م اسمـ قمب٤مس ختٚمٞمؾ أص٤مسمع اًمٞمديـ واًملرضمٚملم ،يملذًمؽ ذم طملدي٨م
اًمسٜمـ أٟمف رأى اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمُ -خيٚمؾ أص٤مسمع رضمٚمٞمف سمِ ِ
خٜمْ ِ ِ
ٍْمه -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-ومةب٧م ُمـ
( )612

( )613

ؾمٜمتف اًم٘مقًمٞم٦م -قمٚمٞمف اًمسالم -طمدي٨م ًم٘مٞمط ،وطمدي٨م اسمـ قمب٤مس ٓ سم٠مس سمف ُمـ روايل٦م ُمقؾملك سملـ قم٘مبل٦م

()614

قملـ

(ً ) 619م٘مٞمط سمـ قم٤مُمر سمـ اعمٜمتٗمؼ سمـ قم٤مُمر اًمٕم٤مُمري ،أسمق رزيـ اًمٕم٘مٞمكم ،واومد سمٜمل اعمٜمتٗمؼ .روى قمٜمف اسمـ أظمٞمف ويمٞمع سمـ قمدس ،وقمبد اهلل سمـ طم٤مضمل٥م،
وقمٛمرو سمـ أوس اًمة٘مٗمل .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 639 :شمرمج٦م  ،)2231واإلص٤مسم٦م ( 686 /5شمرمج٦م .)7561
( ) 611صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة سم٤مب ذم آؾمتٜمة٤مر ( ،) 142اًمؽمُمذي يمت٤مب اًمّمقم سم٤مب يمراهٞم٦م ُمب٤مًمٖم٦م آؾمتٜمِم٤مق ًمٚمّم٤مئؿ (،)788
ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ صحٞمح ،اًمٜمس٤مئل يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة سم٤مب إُمر سمتخٚمٞملؾ إصل٤مسمع ( ،)114اسملـ ُم٤مضملف يمتل٤مب اًمٓمٝمل٤مرة وؾملٜمٜمٝم٤م سمل٤مب ختٚمٞملؾ
إص٤مسمع ( ،)448وىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( ) 611طمسـ صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)2614اًمؽمُمذي أسمقاب اًمٓمٝم٤مرة سم٤مب ُم٤م ضمل٤م ذم ختٚمٞملؾ إصل٤مسمع ( ،)39ىمل٤مل اًمؽمُملذي :طمسلـ
همري٥م ،وىم٤مل إًمب٤ما ذم "صحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي" :طمسـ صحٞمح.
( ) 612اعمستقرد سمـ ؿمداد سمـ قمٛمرو سمـ طمسؾ سمـ إطم٥م سمـ طمبٞم٥م سمـ قمٛمرو سمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ حم٤مرب سمـ ومٝمر اًم٘مرر اًمٗمٝمري اعمٙملٟ ،مزيؾ اًمٙمقوم٦مً .مف
وأسمٞمف صحب٦م .روى قمـ اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وقمـ أسمٞمفً .مف ذم ُمسٜمد اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ دظمٚمقا ُمٍم .ؿمٝمد ومتح ُمٍم واظملتط هبل٤م .وٕهلؾ
ُمٍم قمٜمف أطم٤مدي٨م .شمقذم سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م ؾمٜم٦م سمس وأرسمٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 712 :شمرمج٦م  ،)2511واإلص٤مسم٦م ( 91 /6شمرمج٦م .)7934
( ) 613صحٞمح :أظمرضمف وأسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب همسؾ اًمرضمٚملم ( ،) 148اًمؽمُمذي :يمت٤مب أسمقاب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم ختٚمٞملؾ إصل٤مسمع
( ،)41ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ همري٥م ،اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝمل٤مرة وؾملٜمٜمٝم٤م ،سمل٤مب ختٚمٞملؾ إصل٤مسمع ( ،)446وىمل٤مل إًمبل٤ما ذم صلحٞمح أيب داود:
صحٞمح.
(ُ ) 614مقؾمك سمـ قم٘مب٦م سمـ أيب قمٞم٤مش ،اإلُم٤مم اًمة٘م٦م اًمٙمبػم ،أسمق حمٛمد اًم٘مرر ُمقٓهؿ ،إؾمدي اعمٓمرىملُ ،مقمم آل اًمزسمػم ،وي٘م٤مل :سمؾ ُمقمم اًمّملح٤مسمٞم٦م
أم ظم٤مًمد سمٜم٧م ظم٤مًمد إُمقي٦م ،ز وضم٦م اًمزسمػم .ويم٤من سمّمػما سم٤معمٖم٤مزي اًمٜمبقي٦م ،أًمٗمٝم٤م ذم جمٚمد ،ومٙم٤من أول ُمـ صٜمػ ذم ذًملؽ ،وهلق أظملق إسملراهٞمؿ سملـ
قم٘مب٦م ،وحمٛمد سمـ قم٘مب٦م ،وقمؿ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ .أدرك اسمـ قمٛمر ،وضم٤مسمرا ،وطمدث قمـ أم ظم٤مًمد ،وقمداده ذم صٖم٤مر اًمت٤مسمٕملم .ىم٤مل اسملـ طمجلر ذم
اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م وم٘مٞمف إُم٤مم ذم اعمٖم٤مزيُ .م٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وأرسمٕملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 115 /29شمرمج٦م  ،)6282وؾمػم أقملالم اًمٜملبال (/6
 114شمرمج٦م .)31

أصول األحكام
ص٤مًمح

( )615

ىمديام ىمبؾ اظمتالـملف .وطملدي٨م اعم٘ملدام
ُمقمم اًمتقأُم٦م  ،وُمقؾمك سمـ قم٘مب٦م ؾمٛمع ُمـ ص٤مًمح ً

( )618 ()617

( )616

أيْمل٤م
ً

ؿم٤مهد ذم اًمب٤مب ،يمٚمٝم٤م شمدل قمغم ُمنموقمٞم٦م اًمتخٚمٞمؾ.
واًمتخٚمٞمؾ هٜم٤م اعمراد ختٚمٞمؾ أص٤مسمع اًمرضمٚملم ،واًمٞمدان يمذًمؽً ،مٙمـ ذم اًمٖم٤مًم٥م أن اًمٞمديـ اعم٤م ٓ يٜمبق قمٜمٝمام ،وإذا
همسؾ يديف وم٢مٟمف ي٠ميت قمٚمٞمٝمامً ،مٙمـ ًمق ومرض أن هٜم٤مك َو َؾم ًخ٤م سملم ُقم َ٘م ِد إص٤مسمع :ومٕمٚمٞمف أن يٕمتٜملل ،وأن يٖمسلؾ هلذه
اعمقاوع ،وذم اًمٖم٤مًم٥م أٟمف َيت٤مج إمم ذًمؽ ذم أص٤مسمع اًمرضمٚملم ،وإن يم٤مٟم٧م إص٤مسمع ُمٚمتزىم٦م ،ومٞمج٥م اًمتخٚمٞمؾٟٕ ،ملف ٓ
يٛمٙمـ وصقل اعم٤م إمم مجٞمع اًم٘مدم إٓ سم٤مًمتخٚمٞمؾ ،واًم٘م٤مقمدة إصقًمٞم٦م أٟمف ُم٤م ٓ يلتؿ اًمقاضمل٥م إٓ سملف ومٝملق واضمل٥م،
ومٞمج٥م اًمتخٚمٞمؾ إذا يم٤مٟم٧م ُمٚمتزىم٦م ،وإذا يم٤من اعم٤م يّمؾ إًمٞمٝم٤م وًمٞمس٧م ُمٚمتزىم٦م :وم٤مًمتخٚمٞمؾ ُؾملٜم٦مٕ :ن اًمتخٚمٞملؾ يٙملقن
أسمٚمغ ذم إزاًم٦م إذى واًمقؾمخ اعمٚمتّمؼ ومٞمام سملم إص٤مسمع.
( َو َقم ْـ ُقم َٛم َر َقم ِـ اًمٜمههبِل َ -ص هغم اهللهُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم هٚم َؿَ -ىم َ٤ملَُ « :م٤م ُِمٜمْ ُٙم ُْؿ ُِم ْـ َأ َطم ٍد َيتَ ََق هو ُ٠م َوم ُٞم ْسبِ ُغ ا ًْم ُق ُوق َ ُ ،صم هؿ َي ُ٘م ُ
قلَ :أ ْؿم َٝمدُُ
ِ
َأ ْن َٓ إًِم َف إِٓه اهللهُ َو ْطمدََ ُه َٓ َ ِ
ذ َ
اجلٜمه ِه٦م اًمةه َامٟمِ َٞم ُ٦م َيدْْ ُظم ُؾ ُِم ْـ
يؽ ًَم ُفَ ،و َأ ْؿم َٝمدُُ َأ هن ُحم َ هٛمدًً ا َقم ْبدُُ ُه َو َر ُؾمق ًُم ُف :إِٓه ُومت َح ْ٧م ًَم ُف َأ ْسم َق ُ
اب ْ َ
محَدُُ َو ُُم ْس ِٚم ٌؿ.
َأ ََي٤م َؿم٤م َ ش َ ،ر َوا ُه َأ ْ َ
( )619

و َزاد ِ ِ
اضم َٕم ْٚمٜمِل ُِم َـ اعمُْتَ َٓمٝم ِري َـش .
اضم َٕم ْٚمٜمِل ُِم َـ اًمته ههقاسمِ َ
لم َو ْ
اًمؽمُمذ ُّي« :اًم هٚم ُٝم هؿ ْ
َ َ ْ
( )620

( ) 615ص٤مًمح سمـ ٟمبٝم٤من ُمقمم اًمتقأُم٦م سمٜم٧م أُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ اجلٛمحل ،أسمق حمٛمد اعمدا .وهق ص٤مًمح سمـ أيب ص٤مًمح .وىم٤مل أسمق زرقم٦م اًمرازي :هلق صل٤مًمح
سمـ ص٤مًمح سمـ ٟمبٝم٤من ،ويمٜمٞم تف ٟمبٝم٤من أسمق ص٤مًمح .وي٘م٤مل :إن اًمتقأُم٦م يم٤مٟم٧م ُمٕمٝم٤م أظم٧م ْل٤م ذم سمٓمـ واطمد ،ومسٛمٞم٧م هذه اًمتقأُم٦م ،وؾمٛمٞم٧م شمٚمؽ سم٤مؾملؿ
آظمرُ .م٤مت ؾمٜم٦م سمس أو ؾم٧م وقمنميـ وُمئ٦م .ىم٤مل اسمـ طمجلر ذم اًمت٘مريل٥م :صلدوق اظملتٚمط سمل٠مظمرة .اٟمٔملر :هتلذي٥م اًمٙملامل ( 99 /13شمرمجل٦م
 ،)2842وُمٞمزان آقمتدال ( 312 /2شمرمج٦م .)3833
( )616ؾمبؼ خترَيف.
( )617اعم٘مداد سمـ ُمٕمد يٙمرب سمـ قمٛمرو سمـ يزيد سمـ ُمٕمد يٙمربُ .يٙمٜمك أسم٤م يمريٛم٦م ،وىمٞمؾ :يمٜمٞمتف أسمق َيٞمك .صح٥م اًمٜمبلل -صلغم اهلل قمٚمٞملف وؾملٚمؿ،-
وروى قمٜمف أطم٤مدي٨م ،وقمـ ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ،وُمٕم٤مذ ،وأيب أيقب ،وٟمزل محص ،وروى قمٜمف اسمٜملف َيٞملك ،وطمٗمٞملده صل٤مًمح سملـ َيٞملك ،وظم٤مًملد سملـ
ُمٕمدان ،وطمبٞم٥م سمـ قمبٞمد ،وَيٞمك سمـ ضم٤مسمر اًمٓم٤مئل ،واًمِمٕمبل ،وذيح سمـ قمبٞمد ،وقمبد اًمرمحـ سمـ أيب قمقف ،وآظمرون .ذيمره اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمب٘مل٦م
اًمراسمٕم٦م ُمـ أهؾ اًمِم٤مم ،وىم٤ملُ :م٤مت ؾمٜم٦م ؾمبع وصمامٟملم ،وهق اسمـ إطمدى وشمسٕملم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 712 :شمرمجل٦م  ،)2512واإلصل٤مسم٦م
( 214 /6شمرمج٦م .)8191
( )618صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)17188أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب صٗم٦م ووق اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،)123-121( -اسملـ
ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم همسؾ اًم٘مدُملم ( ،)457ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( )619أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد (ُ ،)17314مسٚمؿ يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة سم٤مب اًمذيمر اعمستح٥م قم٘م٥م اًمقوق (.)234

أصول األحكام
هذا احلدي٨م ذيمره اعمّمٜمػ -رمحف اهلل -ذم ِظمت٤مم أطم٤مدي٨م اًمقوق ٟٕ :مف ُخيتؿ سمف اًمقولق  ،وهلذا هلق اًملذيمر
وأيْم٤م ُم٤م ضم٤م ُمـ إذيم٤مر اًمتل ُذيمرت قمٜمد
همػم هذا اًمذيمر ،وشم٘مدم أن اًمبسٛمٚم٦م مل شمةب٧مً ،
اًمة٤مسم٧م ذم اًمقوق  ،مل يةب٧م ُ
اًمقوق طمٞمٜمام يٖمسؾ يده اًمٞمٛمٜمك ي٘مقل :اًمٚمٝمؿ أقمٓمٜمل يمت٤ميب سمٞمٛمٞمٜمل ،وإذا همسؾ رضمٚمٞمف ىم٤مل :اًمٚمٝمؿ صمب٧م ىمدُمل قملغم
اًمٍماط ،يمٚمٝم٤م أظمب٤مر ُمقوققم٦م ٓ شمّمح.
وًمذا :صمب٧م هذا اخلؼم ُمـ طمدي٨م قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف -أٟمف -قمٚمٞمف اًمسالم -ىم٤ملُ« :م٤م ُمٜمٙمؿ ُملـ أطملد يتقول٠م
حمٛمدً ا قمبده ورؾمقًمف :إٓ ومتح٧م ًمف
ومٞمسبغ اًمقوق  ،ومٞم٘مقل :أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،وأؿمٝمد أن ً
أسمقاب اجلٜم٦م اًمةامٟمٞم٦م يدظمؾ ُمـ أَي٤م ؿم٤م ش .
( )621

وهمػمه ذم ذيمر أسمقاب اجلٜم٦م ،وذم هذا ومْمؾ
وذ ْيمْر أسمقاب اجلٜم٦م ضم٤م ذم قمدة أظمب٤مر ،طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد
ِ
إىمرارا ىم٤مـم ًٕم٤م ،واًمِمٝم٤مدة ٓ شمٙمقن إٓ
قمٔمٞمؿ ذم هذا اًمذيمرٟٕ :مف شمقطمٞمد وؿمٝم٤مدة« :أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهللش :أي :أىم ّر ً
( )623 ()622

قمـ ي٘ملم ،يم٠مٟمف أُمر ُمِم٤مهد ،وهذا ٓ يٙمقن إٓ قمـ ي٘ملم اًم٘مٚم٥م.
«أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمفشٟ :م ْٗمل إًمقهٞم٦م قمـ همػمه -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،-وإصمب٤مهت٤م ًمف وطمده -
ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
ُصمؿ سمٕمد ذًمؽ ىم٤مل ٓ« :ذيؽ ًمفش :شم٠ميمٞمد ًمٚمٜمٗمل ،وىمقًمف« :وطمدهش شم٠ميمٞمد ًمإلصمب٤مت ،ومٝمق إىمرار سم٤مًمتقطمٞمد ًمٗم ًٔم٤م ُمع
وضمقده ي٘مٞمٜمًً٤م ذم ىمٚمبف ،وْلذا ذم طمدي٨م قمٛمر عم٤م ذيمر إضم٤مسم٦م اعم١مذن ،ىم٤مل « ُِم ْـ َىم ْٚمبِ ِفش ،يٕمٜمل ي٘مٞمٜمًً٤م ُمـ ىمٚمبفَ « :د َظم َؾ ْ
اجلَٜمه َ٦مش.
وهٜم٤م ذيمر أٟمف شمٗمتح ًمف أسمقاب اجلٜم٦م اًمةامٟمٞم٦م :أي يدظمٚمٝم٤م.

( ) 621صحٞمح :أظمرضمف اًمؽمُمذي :يمت٤مب أسمقاب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ومٞمام ي٘م٤مل سمٕمد اًمقوق ( )55ىم٤مل إًمب٤ما ذم "صحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي" :صحٞمح.
( )621أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد (ُ ،) 17314مسٚمؿ يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة سم٤مب اًمذيمر اعمستح٥م قم٘م٥م اًمقوق (.)234
( ) 622ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ظم٤مًمد سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ طم٤مرصم٦م سمـ قمٛمرو سمـ اخلزرج سمـ ؾم٤مقمدة إٟمّم٤مري اًمس٤مقمديُ .ملـ ُمِمل٤مهػم اًمّملح٤مسم٦م ي٘مل٤مل:
يم٤من اؾمٛمف طمزٟم٤م ،ومٖمػمه اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -طمٙم٤مه اسمـ طمب٤منُ .م٤مت اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وهق اسمـ سمس قمنمة ؾمٜم٦م ،وهق آظملر
ُمـ ُم٤مت سم٤م عمديٜم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦مُ .م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وشمسٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 318 :شمرمج٦م  ،)1151واإلص٤مسم٦م ( 211 /3شمرمج٦م .)3535
( )623وٕمٞمػ :أظمرضمف اًمٓمؼماا ذم اًمٙمبػم ( ،)5971ىم٤مل إًمب٤ما ذم وٕمٞمػ اجل٤مُمع ( : )4713وٕمٞمػ.

أصول األحكام
حمٛمدً ا قمبده ورؾمقًمفش- ،قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-ضمزاؤه« :إٓ ومتح٧م ًمف أسمقاب اجلٜم٦م يدظمؾ ُملـ
«وأؿمٝمد أن ً
أَي٤م ؿم٤م شُ ،مع أٟمف ؾمقف يدظمؾ ُمـ سم٤مب واطمد ،وُمع ذًمؽ ىم٤مل« :يدظمؾ ُمـ أَي٤م ؿم٤م شَ ،يتٛملؾ -واهلل أقمٚملؿ -أٟملف
يدظمؾ ُمٜمٝم٤م ،أو يدظمؾ ُمـ واطمد.
«ومتح٧م ًمف أسمقاب اجلٜم٦مش :وذًمؽ أ ّن َظم َز َٟم َ٦م اجلٜم٦م يم٠ماؿ َيست٘مبٚمقٟمف ،ويمؾ ُمٜمٝمؿ ي٘مقل :ادظمؾ ُملـ هلذا اًمبل٤مب،
وهذا ؿم٤مهده ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤مُ ،مع أٟمف ٓ ىمٞم٤مس وٓ ُمة٤مل ذم هذا ،وًمٙمـ ًمق أن إٟمس٤مٟم٤م ُيست٘مبؾ ،وي٘مل٤مل :ادظملؾُ ،يم ٌّ
ُلؾ
يست٘مبٚمف ذم دقمقة ،ذم وًمٞمٛم٦م ،ويست٘مبٚمف ىمقم ُمـ قمدة أسمقاب و ُيرطمبقن سمف ،و ُيم ٌُّؾ ي٘مقل :ادظمؾ ُمـ هذا اًمب٤مب يٜم٤مديلف،
يريد أن ئمٗمر سمدظمقًمف ٓ ،ؿمؽ أن هذا أسمٚمغ ذم إيمراُمف ُمع أٟمف ؾمقف يدظمؾ ُمـ سم٤مب واطمد.
واًمٔم٤مهر -واهلل أقمٚمؿ -أن دظمقًمف ُمـ سم٤مب واطمدٟٕ :مف ٓ ُيٛمٙمـ أن ي٘م٤مل :يدظمؾ صمؿ خيلرج ،صملؿ يلدظمؾ ُملـ
اًمب٤مب اًمة٤ما ،أو إذا ىمٞمؾ :إن أسمقاب اجلٜم٦م سمٕمْمٝم٤م ظمٚمػ سمٕمض ،ومٞمدظمؾ هذا صمؿ هذا وم٤مهلل أقمٚمؿ.
وْلذا ذم طمدي٨م أيب هريرة ذم اًمّمحٞمحلم أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ىم٤ملَُ « :م ْـ َأ ْٟم َٗم َؼ َز ْو َضم ْ ِ
لم ِذم َؾملبِ ِ
ٞمؾ اهللهِِ:
اجلٝم ِ
اجلٝم ِ
ِ
٤مدُ :د ِقم َل ُِم ْـ َسم ِ
٤مدَ ،وإِ ْن َيمَ٤م َن ُِمل ْـ َأ ْه ِ
َد َقم٤م ُه َظم َز َٟم ُ٦م ْ
اًمّملالَ َِة:
لؾ ه
٤مب ِْ َ
اجلَٜمه ُ٦مَ :أ ْي ُوم ُؾ! هذا ظمػمَ ،وم٢مِ ْن َيمَ٤م َن ُم ْـ َأ ْه ِؾ ِْ َ
ِ
ِ
اًمّمدََ َىم ِ٦مُ :د ِقم َل ُِم ْـ َسم ِ
اًمّمالَ َِةَ ،وإِ ْن َيمَ٤م َن ُِم ْـ َأ ْه ِؾ اًمّمٞمَ٤م ِمُ :د ِقم َل ُِم ْـ َسم ِ
ُد ِقم َل ُِم ْـ َسم ِ
٤مب
اًمر هي٤منَ ،وإِ ْن َيمَ٤م َن ُم ْـ َأ ْه ِؾ ه
٤مب ه
٤مب ه
اًمّمدََ َىم ِ٦مشَ .ىم َ٤مل َأسمق سم ْٙم ٍْر -ر ِيض اهللهُ َقمٜمْفُ :م٤م َقم َغم ُمـ د ِقمل ُِمـ سم ٍ ِ
ور ٍةَ ،وم َٝم ْؾ ُيدْْ َقمك َأ َطمدٌٌ ُِمٜمْ َٝم٤م ُيمُٚم َٝم٤م؟ َىم َ
ل٤مل -
َ ْ ُ َ ْ َ
ُ َ
ه
ض َ
ُ َ
٤مب ُم ْـ َ ُ
َ َ
َص هغم اهللهُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم هٚم َؿَٟ « :م َٕم ْؿَ ،و َأ ْر ُضمق َأ ْن َشم ُٙمُق َن ُِمٜمْ ُٝم ْؿش  .يٕمٜمل ٓ ضر قمٚمٞمفُ ،مـ دظملؾ ُملـ سمل٤مب ٓ ضر قمٚمٞملف
()624

طمّمؾ ُم٘مّمقده سمدظمقل اجلٜم٦م ،ومٝمؾ يدقمك أطمد ُمٜمٝم٤م يمٚمٝم٤م؟ ىم٤ملٟ« :مٕمؿ وأرضمق أن شمٙملقن ُملٜمٝمؿش ،ومٝملذا ذم ُمسل٠مًم٦م
دظمقل اجلٜم٦م ،وأٟمف ُيدقمك ُمٜمٝم٤م يمام ُيدقمك ُمـ يٜمٗمؼ ذم أسمقاب اخلػم ،ويِم٤مرك ،ويٜمٗمؼ زوضملم -أي صلٜمٗملم -ؾملقا
يم٤من ٟمٗم٘م٦م ُم٤مًمٞم٦م أو همػمه٤م ُمـ اًمٜمٗم٘م٤مت.
ِ ِ
لم
هلقاسمِ َ
اضم َٕم ْٚمٜملل ُمل َـ اًمته ه
لؿ ْ
وهذا احلدي٨م ذم ظمت٤مم اًمقوق  ،ذيمر اعمّمٜمػ -رمحف اهلل -زي٤مدة ،وهل زي٤مدة «اًم هٚم ُٝم ه
،
اضم َٕم ْٚمٜمِل ُِمـ اعمُْتَ َٓمٝم ِري َـش  ،وهذه ومٞمٝم٤م اٟم٘مٓم٤معً ،مٙمـ رواه٤م اًمبلزار واًمٓملؼماا ُملـ طملدي٨م صمقسمل٤من
َو ْ
( )625

( )626

( )627

( )629 ()628

(ُ ) 624متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمّمقم سم٤مب اًمري٤من ًمٚمّم٤مئٛملم ( ،)3666 ،3216 ،2841 ،1897وُمسٚمؿ يمت٤مب اًمزيم٤مة سم٤مب ُمـ مجلع
اًمّمدىم٦م وأقمامل اًمؼم (.)1127
( )625ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
ومحدي٨م صمقسم٤من َيِمٝمد ْل٤م و ُي٘مقَي٤م .وضم٤م طمدي٨م آظمر ،هق طمدي٨م ظمت٤مم اعمجٚمس « ُؾم ْب َح٤م َٟم َ
َؽ اًم هٚم ُٝم هؿ َوسمِ َح ْٛم ِد َكَ ،أ ْؿم َٝمدُُ
ِِ
ِ
ِ
َي َٕم ُؾ ِذم َرق َومالَ ُي ْٗمتَ َُح إِٓه َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦مش،
َأ ْن َٓ إًِم َف إِٓه َأ ْٟم َ
ْ٧مَ ،أ ْؾمتَ ْٖمْٗم ُر َك َو َأ ُشم ُ
ُقب إِ ًَم ْٞم َؽَ ،وم٢مِ هٟمهف َُم ْـ َىم٤م ًَم ُف قمٜمْْدََ ُو ُوقئفَ :وم٢مِ هٟم ُف ُ ْ
وأٟمف ي٘م٤مل ذم ظمت٤مم اًمقوق  .هذا رواه اًمٜمس٤مئل ذم قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م  ،وهق ُمقىمقف قمغم أيب ؾمٕمٞمد اخللدري ،
( )630

( )631

طمٙمامٕ :ن ُمةؾ هذا ٓ ي٘م٤مل سم٤مًمرأي ،وصقسمقا وىمٗمف.
مجع أهؾ اًمٕمٚمؿ ي٘مقًمقن :إٟمف ُمقىمقف ًمٗم ًٔم٤م ُمرومقع ً
ومٞمنمع أن ي٘مقل هذا اًمذيمر« :ؾمبح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ وسمحٛمدك أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ أٟمل٧م أؾملتٖمٗمرك وأشملقب إًمٞملؽش،
وهذا اًمذيمر ذيمر قمٔمٞمؿ ،ي٘م٤مل ذم ظمت٤مم اعمجٚمس ،ؾمقا يم٤من جمٚمس ىمرا ة ىمرآن ،أو جمٚمس قمٚمؿ ،همػم ُمدارؾم٦م قمٚمؿ ،أو
أيْم٤م هق ُمـ إذيم٤مر اًمتل شم٘م٤مل سمٕمد اًمّمالة ،يمٚمٝم٤م صمب٧م قمٜمف -قمٚمٞمف اًمّمالة
ُمدارؾم٦م ىمرآن ،أو شمالوة اًم٘مرآن ،يمذًمؽ ً
واًمسالم.
صمؿ ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م قمٜمد أمحد

( )632

أٟمف ُم٤م ظمتؿ جمٚمس ذيمر أو صالة إٓ ىم٤مل« :ؾمبح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ وسمحٛمدك أؿمٝمد أن

ٓ إًمف إٓ أٟم٧م أؾمتٖمٗمرك وأشمقب إًمٞمؽش ،وهق ي٘م٤مل ذم ظمت٤مم جم٤مًمس اًمذيمر قمٛمق ًُم٤م ،وي٘م٤مل ذم ظمت٤مم اًمقوق  ،وي٘مل٤مل

( ) 626حمٛمد سمـ أمحد سمـ احلسـ سمـ إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمبد اهلل أسمق قمكم اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمّمقاف .ىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمبٖمدادي :يمل٤من صم٘مل٦م ُم٠مُمقٟمل٤م ُملـ
أهؾ اًمتحرزُ ،م٤م رأي٧م ُمةٚمف ذم اًمتحرز .شمقذم ؾمٜم٦م شمسع وسمسلم وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :شم٤مريخ سمٖملداد ( 115 /2شمرمجل٦م  ،)91وشمل٤مريخ اإلؾملالم (/8
 138شمرمج٦م .)316
اًمر ّطم٤مل اجلقال ،حمدث اإلؾمالم ،قمٚمؿ اعمٕمٛمريـ ،ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب سمـ ُمٓمػم اًمٚمخٛمل ،أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمؼمااُ .مـ ـمؼميل٦م،
( )627احل٤مومظ اًمة٘م٦م ّ
ص٤مطم٥م اعمٕم٤مضمؿ اًمةالصم ٦م وهمػمه٤م ُمـ اعم١مًمٗم٤مت .وًمد ؾمٜم٦م ؾمتلم وُمئتلم ،وشمقذم ذم يقم اًمسب٧م ًمٚمٞمٚمتلم سم٘مٞمت٤م ُمـ ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م ؾمتلم وصمالث ُمئل٦م،
ودومـ يقم إطمد آظمر يقم ُمـ ذي اًم٘مٕمدة إمم ضمٜم٥م محٛم٦م اًمدود سمب٤مب ُمديٜم٦م ضمل .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜملبال ( 119/16شمرمجل٦م  ،)86ـمب٘مل٤مت
احلٗم٤مظ (ص.)73
( )628صمقسم٤من سمـ ُسم ْجدُُ د ،أسمق قمبد اهلل ،وىمٞمؾ :أسمق قمبد اًمرمحـُ ،مقمم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-يم٤من ُمـ اًمسبل ،وم٤مؿمؽماه رؾملقل اهلل وأقمت٘ملف.
ومٚمؿ يزل ُمٕمف طمرضا وؾمٗمرا ،إمم أن ُم٤مت -قمٚمٞمف اًمسلالم .-طمٗملظ قمٜملف ،وأدى ُمل٤م وقملك .شملقذم ؾملٜم٦م أرسملع وسمسللم -ريض اهلل قمٜملف .-اٟمٔملر:
آؾمتٞمٕم٤مب (ص 118 :شمرمج٦م  ،)286وإؾمد ( 481 /1شمرمج٦م .)624
( )629وٕمٞمػ :أظمرضمف اًمٓمؼماا ذم اًمٙمبػم ( ،)1441وٕمٗمف إًمب٤ما ذم اإلروا (.)135/1
( ) 631صحٞمح :أظمرضمف اًمٜمس٤مئل ذم اًمٙمؼمى :يمت٤مب قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م ،سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا ومرغ ُمـ وولقئف ( ،)9911 ،9919صلححف إًمبل٤ما ذم
اًمسٚمس٦م اًمّمحٞمح٦م (ُ ،)2333مـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ُمرومققم٤م.
( ) 631أظمرضمف اًمٜمس٤مئل ذم اًمٙمؼمى :يمت٤مب قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م ،سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا ومرغ ُمـ ووقئف (ُ )9911مـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ُمقىمقوم٤م.
( )632صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)24486صححف إًمب٤ما ذم اًمسٚمسٚم٦م اًمّمحٞمح٦م (.)3164

أصول األحكام
ذم أذيم٤مر اًمّمالة ،ويدل قمغم قمٔمٛم٦م هذا اًمذيمر ،ومٝمذا هق اًمة٤مسم٧م ُمـ أذيم٤مر قمـ اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-واهلل
أقمٚمؿ ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد .إفمٝمر أٟمف َيٛمٕمٝم٤م ،هذا هق إومْملؾ ،أن ي٘مقْلل٤م مجٞم ًٕمل٤م ،هلذا هلق
إومْمؾ.
ىم٤مل اعم١مًمػ -رمحف اهلل شمٕم٤ممم:
اخلُ هٗم ْ ِ
٤مب اعمَْ ْس ِح َقم َغم ْ
لم
( َسم ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يض اهللهُ َقمٜمْ ُفَ -ىم َ٤ملَ :ر َأ ْي ُ٧م َر ُؾم َ
لح
قل اهللهِ َ -ص هغم اهللهُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم هٚم َؿَ -سم َ٤ملُ ،صم هؿ َشم ََق هو َ٠م َو َُم َس َ
َقم ْـ َضمرير ْسم ِـ َقم ْبد اهللهِ َ -ر َ
َقم َغم ُظم هٗم ْٞم ِفش ُُ ،مته َٗم ٌؼ َقم َٚم ْٞم ِف.
( )633

و َْلام َقم ِـ اعمُْ ِٖمػم ِة سم ِـ ُؿمٕمب َ٦م َ :شمَق هو َ٠م َومٝمقي ُ٧م َٕ ْٟم ِْزع ُظم هٗمٞم ِفَ ،وم َ٘م َ٤مل« :د ْقمٝملامَ :ومل٢مِ ها َأد َظم ْٚملتُٝمام َـم ِ
ل٤مه َر َشم ْ ِ
لح
َلمَ ،وم َٛم َس َ
ْ
َ ْ
ََْ
َ
َْ
َ ْ
َُ
َ ُ َ
َ َُ
()634

َقم َٚم ْٞم ِٝم َامش) .
( )635

(سم٤مب اعمسح قمغم اخلٗملم) ،عمَه٤م ذيمر اعمّمٜمػ -رمحف اهلل -صٗم٦م اًمقوق  :أشمبٕمف سمام َيت٤مج إًمٞمف ،وهق أن اًم٘مدُملم -
يمام شم٘مدمُ -شمُٖمسؾ شم٤مرة ،وىمد متسح شم٤مرة ،ومٚمٝم٤م طمٙمؿ إذا يم٤مٟم٧م ُمستقرة ،وم٢مذا يم٤مٟم٧م ُمستقرةُ :متسح ،وهذا هلق سمل٤مب
اعمسح قمغم اخلٗملم ،وهق رظمّم٦مً ،مٙمٜمف ًمٞمس اعمٕمٜمك أٟمف رظمّم٦م يٙمقن ضمقازه قمٜمد احل٤مضم٦م ،سمؾ هق ٓ سم٠مس سمف قمغم يمؾ
وأظمذه سم٤مًمسٜم٦م ْ
ُم٠مضمقرا قمغم قمٛمٚمف ذًمؽْ ،
وأظمذه سم٤مًمرظمّم٦م.
حمت٤مضم٤م إًمٞمف :وم٢مٟمف يٙمقن
طم٤ملً ،مٙمـ طمٞمٜمام يٙمقن
ً
ً
يمام أن اًمرظمّم٦م أطمٞم٤م ًٟمً٤م شمٙمقن قمزيٛم٦م :يم٠ميمؾ اعمٞمت٦م ُمةالًً ،وم٢مٟمف رظمّم٦م ُمـ وضمف ،وقمزيٛم٦م ُمـ وضمف ،رظمّم٦م رمحل٦م
ُمـ اهلل -قمز وضمؾ ،-ومخٗمػ قمغم اعمٙم هٚمػ ،وأضم٤مز ًمف أيمؾ اعمٞمت٦م قمٜمد اًمرضورة ،وهل قمزيٛم٦م ُمـ ضمٝم٦م اًمقضملقب إذا
ِ
ٌم اْلالك.
َظم َ

(ُ )633متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمّمالة ذم اخلٗم٤مف ( ،) 387وُمسٚمؿ يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة سم٤مب اعمسح قمغم اخلٗملم.
( ) 634اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمب٦م سمـ أيب قم٤مُمر سمـ ُمسٕمقد سمـ ُمٕمت٥م .إُمػم أسمق قمٞمسك ،وي٘م٤مل :أسمق قمبد اهلل ،وىمٞمؾ :أسمق حمٛمدُ .مـ يمب٤مر اًمّمح٤مسم٦م أوزم اًمِمج٤مقم٦م
واعمٙمٞمدة .ؿمٝمد سمٞمٕم٦م اًمروقان .يم٤من رضمال ـمقآ ُمٝمٞمب٤م ،ذهب٧م قمٞمٜمف يقم اًمػمُمقك ،وىمٞمؾ :يلقم اًم٘م٤مدؾملٞم٦م .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص 665 :شمرمجل٦م
 ،)2343وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 238 /5شمرمج٦م .)5171
(ُ ) 635متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب إذا أدظمؾ رضمٚمٞمف ومه٤م ـم٤مهرشم٤من (ُ ،)216،1182مسٚمؿ :يمتل٤مب اًمٓمٝمل٤مرة ،سمل٤مب اعمسلح
قمغم اًمٜم٤مصٞم٦م واًمٕمامُم٦م (.)274

أصول األحكام
ؿملدّ ة
سمٖمسؾ ىمدُمٞملف قمٜملد ّ
ويمذًمؽ اعمسح قمغم اخلٗملم قمٜمد احل٤مضم٦م إًمٞمف يت٠ميمد ُمع ؿمدة اًمؼمدَ ،
وخيِمك أن يترضر ْ
سمرودة اعم٤م  ،وًمٞمس قمٜمده ُم٤م يسخٜمف ،وم٢مٟمف يت٠ميمد وإن يم٤من قمٜمد احلج٦م ُمنموقم٤م ،وقمٜمد اًمرضورة َي٥مٕ :ن اًم٘م٤مقمدة أن
ٓسمس٤م ًمٚمجقرسملم ،هلؾ إومم
اًمرضر ُيزال ،وًمذا اظمتٚمػ اًمٕمٚمام  ،هؾ إومم اًمٖمسؾ ،أو اعمسح؟ سمٛمٕمٜمك أٟمف إذا يم٤من ً
أن َيٜمزقمٝمام ومٞمٖمسؾ ىمدُمٞمف ،أو أٟمف َيٛمسح وهق إومْمؾ.
ٓسمسل٤م ًمٚمجلقرسملم :وملال
وإفمٝمر -واهلل أقمٚمؿ -أن إومْمؾ ًمٚم٘مدم احل٤مل اًمتل يٙمقن قمٚمٞمٝم٤م اعمٙم هٚمػ ،وم٢مذا يم٤من ً
َيٜمزع اجلقرسملم ٕضمؾ أن يٖمسؾ ،يزقمؿ أٟمف أومْمؾ ،وإذا يم٤من ٟم٤مز ًقم٤م ًمٚمجقرسملم :ومال َيٚمبس اجلقرسملم أو اخلٗملم وُم٤م ذم
طمٙمٛمٝمام ٕضمؾ أن يٛمسح سمز ْقمؿ أٟمف أومْمؾ .وم٤مٕومْمؾ هل احل٤مًم٦م اًمتل قمٚمٞمٝم٤م اعمٙمٚمػ ،وهذا هق اعمتٛمٌم ُمع اًمرظمّم٦م،
اعمسح ،وهذه ىم٤مقمدة اًمنميٕم٦م ذم مجٞمع إُمقر اًمتلل
سمٛمٕمٜمك أٟمف طمٞمٜمام َيت٤مج إمم ًمبس اجلقرب :وم٤مٕومم وإومْمؾ هق ْ
ُمس٤مومرا :ومل٢من ًملف أن َيٛملع مجلع
ومٞمٝم٤م ختٗمٞمػ ،وومٞمٝم٤م شمرظمٞمص :أا٤م دمري قمغم طم٤مل اعمٙمٚمػ ،وًمذا إذا يم٤من اإلٟمس٤من
ً
شم٘مديؿ ،أو مجع شم٠مظمػمً :مف ذًمؽ ،وًمف ذًمؽ.
ؾم٤مئرا ذم وىم٧م إومم،
وهؾ إومْمؾ هذا ،أو إومْمؾ هذا؟ اًمّمقاب ذم هذا أن إومْمؾ هق إين ،وم٢مذا يم٤من ً
مجلع
وم٤مٕومْمؾ هق مجع اًمت٠مظمػم ،وإن يم٤مٟم٧م إظمب٤مر أيمةره٤م قمغم مجع اًمت٠مظمػم ،وإن يم٤من ٟم٤مزًٓ ذم إومم ،وم٤مٕومْملؾ ْ
أين ًمفُ :مةلؾ
اًمت٘مديؿ ،وإن يم٤من ٟم٤مزًٓ ومٞمٝمام يمٚمتٞمٝمام :ومٗمل هذه احل٤مل ،إن َأ هظم َر :ومٝمق أومم ،إٓ أن يٙمقن أطمد اًمقىمتلم َ
َ
أومْمؾ ،أو سم٤مًمٕمٙمس مجع اًمت٘مديؿ ،ومٝمذا
أن يٙمقن ٟمزوًمف ذم اًمقىم٧م اًمة٤ما أوؾمع ،وأين ذم طم ّ٘مف ،ومٞمٙمقن مجع اًمت٠مظمػم
ُُمتَ ََٛمش ُمع طم٤مل اعمٙمٚمػ.
وإذا يم٤من ٟم٤مزًٓ ذم يمال اًمقىمتلم وٓ َُم َِم ه٘م َ٦م قمٚمٞمف ومٞمٝمام :وم٢من إومْمؾ أن يّمكم يمؾ صالة ذم وىمتٝم٤م ،وًملذا إذا يمل٤من
ٟم٤مزًٓ ،وإذا يم٤من ذم سمٚمد ٟم٤مزٓ ُمست٘مرا ومال ُينمع اجلٛمع ،وإن يم٤من ُمس٤مومراّ ٕ :ن اجلٛمع ًمٞمس ُمـ ُؾمٜمـ اًمسٗمر إٟملام ُملـ
اًم٘مٍم ،واجلٛمع رظمّم٦م َقم ِ
ُر َظم ِ
٤مر َو ٌ٦م ،واًم٘مٍم ؾمٜم٦م راشمب٦م ،وًملذا ينملع اجلٛملع ًمٖملػم
ص اًمسٗمر ،إٟمام ؾمٜم٦م اًمسٗمر هق ْ
أيْمل٤م ُمةلؾ
اعمس٤مومر ذم احلرض قمٜمد وضمقد اعمٓمر ،أو اعمرض قمغم اًمّمحٞمح ،وصقر أظمرى َذ َيم ََر َه٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ ،هٙملذا ً
هذه احل٤مل ،وم٤مٕومْمؾ هق إين ًمٚمٛمٙم هٚمػ.
ىمقًمف( :سم٤مب اعمسح قمغم اخلٗملم)ٟٕ :مف هق اًمذي صح٧م سمف إظمب٤مر اعمسح قمغم اخلٗملم ،ومه٤م اجلقرسم٤من ُمـ اجلٚمد،
ومه٤م ُم٤م ُيّمٜمع ُمـ اجلٚمد ،احلقائؾ واًمسقاشمر اًمتل شمٙمقن ُمـ اجلٚمد ،وهذا حمؾ اشمٗم٤مق ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،أُم٤م همػممه٤م :ومٗمٞمف

أصول األحكام
ؾم٤مشمرا واىم ًٞم٤م وم٢مٟملف يٛمسلح ،ؾملقا يمل٤من ُملـ صلقف أو يمتل٤من
ظمالف ،وإن يم٤من اًمّمحٞمح يمام ؾمٞم٠ميت أن يمؾ ُم٤م يم٤من ً
وٟمحقمه٤م ،وم٢مٟمف يٛمسح قمٚمٞمٝم٤م.
ذيمر اعمّمٜمػ -رمحف اهلل -طمدي٨م ضمرير سمـ قمبد اهلل اًمبجكم ،ص٤مطمبل ضمٚمٞمؾ أؾمٚمؿ ذم آظمر اًمسٜم٦م اًمٕم٤مذةٟٕ :مف
أدرك ،أو يم٤من ذم طمج٦م اًمقداع يمام صمب٧م ذم اًمّمحٞمحلم قمـ اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسلالمُ -ملـ روايتلف أٟملف ىمل٤مل:
ِ ِ
ه٤مسش ُيبلم أٟمف أؾمٚمؿ ذم اًمٕم٤مم اًمٕم٤مذ ،ومل يت٠مظمر ًمٚمٕم٤مم احل٤مدي قمنم ،ومت٠مظمر إؾمالُمف -ريض اهلل قمٜمف.
اؾمتَٜمّْْم٧م اًمٜمه َ
« ْ
( )636

واعمّمٜمػ -رمحف اهلل -وهمػمه عم٤مذا يذيمرون طمدي٨م ضمرير ،و ُي َّمد ُروٟمف ذم سم٤مب اعمسح قمغم اخلٗمللم؟ هلذا ُملـ
ضمريرا يم٤من إؾمالُمف سمٕمد اعم٤مئدة،
وم٘مٝمٝمؿ -رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمؿ ،-وُمـ طمسـ ٟمٔمرهؿ ،وم٢ماؿ يّمدرون هبذا احلدي٨م ٕ ّن
ً
ِ
ِ
ِ
شملقهؿ أن
قه ُٙم ُْؿ﴾ أي٦م ،ومٞملدومع ّ
اًمّم َالة َوم٤م ْهمْس ُٚمقا ُو ُضم َ
وآي٦م اعم٤مئ٦م ومٞمٝم٤م اًمقوق َ ﴿ :ي٤م َأ ُّ ََي٤م ا هًمذي َـ آ َُمٜمُُقا إِ َذا ُىم ْٛمتُ ُْؿ إِ َمم ه
( )637

اعمسح قمغم اخلٗملم يم٤من ُمت٘مد ًُم٤م ،صمؿ ٟمزًم٧م سمٕمد ذًمؽ آي٦م اًمقوق ومٙم٤مٟم٧م ٟم٤مؾمخ٦م ،ومذيمر طمدي٨م ضمرير سمـ قمبد اهلل ُمـ
أضمؾ هذاٟٕ :مف ُمت٠مظمر ،ومٝمق ُمست٘مر وصم٤مسم٧م ،ومل يٜمسخ.
وًمذا صمب٧م ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل

( )638

-رمحف اهلل -أٟمف ىم٤مل :يم٤من ُيٕمجبٝمؿ طمدي٨م ضمرير

:

( )639

ٕن إؾمالُمف يم٤من سمٕمد ٟمزول اعم٤مئدة ،وهذا صمب٧م قمٜمف ُمرومق ًقم٤م قمـ ضمرير ٟمٗمسف -ريض اهلل قمٜمف -قمٜمد أيب داود واًمؽمُمذي
أٟمف ىمٞمؾ ًمف عم٤م ذيمر اعمسح قمغم اخلٗملم ،وأٟمف رأى اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -عم٤م سم٤مل ،صمؿ شمقو٠م وُمسح قمغم ظمٗمٞمف،
ىمٞمؾ ًمف :هذا ىمبؾ اعم٤مئدة أم سمٕمد اعم٤مئدة؟ ٕن هذا أؿمٙمؾ قملغم سمٕملض اًمٜمل٤مس ،ىمل٤مل ضمريلر -ريض اهلل قمٜملفَ « :و َهل ْؾ

(ُ ) 636متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ،آٟمّم٤مت ًمٚمٕمٚمام (ُ ،)7181 ،6869 ،4415 ،121مسٚمؿ ذم اإليلامن سمل٤مب سمٞمل٤من ُمٕمٜملك ىملقل
اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ« :شمرضمٕمقا سمٕمد يمٗم٤مراش (.)65
( )637اعم٤مئدة.6 :
( ) 638إسمراهٞمؿ سمـ يزيد سمـ ىمٞمس سمـ إؾمقد سمـ قمٛمرو سم ـ رسمٞمٕم٦م سمـ ذهؾ سمـ ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمخع ،أسملققمٛمران اًمٜمخٕملل .اإلُمل٤مم ،احلل٤مومظ ،وم٘مٞملف
اًمٕمراق .وهق اسمـ ُمٚمٞمٙم٦م أظم٧م إؾمقد سمـ يزيد .وىمد دظمؾ قمغم أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م وهق صبل .ىم٤مل اسملـ طمجلر ذم اًمت٘مريل٥م :صم٘مل٦م إٓ أٟملف يرؾملؾ
يمةػماُ .م٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م وشمسٕملم وُمئ٦م ،وًمف ؾمبع وسمسقن ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙملامل ( 233 /2شمرمجل٦م  ،)265وؾملػم أقملالم اًمٜملبال (521 /4
شمرمج٦م .)213
(ُ ) 639متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمّمالة ذم اخلٗم٤مف (ُ ،) 387مسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اعمسح قمغم اخلٗملم (.)272

أصول األحكام
َأ ْؾم َٚم ْٛم ُ٧م إِٓه َسم ْٕمدََ ا َْعم ِ٤مئدََ ِة؟ش ُ ،مع أن شمٚمؽ أي٦م ذم اعم٤مئدة شم٘مدم ٟمزوْل٤م ،وإن يم٤من ٟمٗمس ؾمقرة اعم٤مئدة شم٠مظمر ُمٕمٔمٛمٝمل٤م،
ًمٙمـ ٟمٗمس آي٦م اعم٤مئدة ُمت٘مدم ٟمزوْل٤م ،وأا٤م ذم اًمسٜم٦م اخل٤مُمس٦م ذم اعمُْ َر ْي ِسٞم ِعِ ،ىم٤مل -ريض اهلل قمٜمف« :وهؾ أؾمٚمٛم٧م إٓ سمٕمد
( )640

ً
ُمٜمسقظم٤م.
اعم٤مئدة؟ش ،إؿم٤مرة إمم اؾمت٘مرار إُمر وأٟمف ًمٞمس
ىم٤مل -ريض اهلل قمٜمف« :رأي٧م رؾمقل اهلل َ -ص هغم اهللهُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم هٚم َؿ -سم٤مل ،صمؿ شمقو٠م وُمسح قمغم ظمٗمٞمفش ،وهلذا ومٞملف
دًٓم٦م قمغم ُمنموقمٞم٦م اعمسح قمغم اخلٗملم.
ىمقًمف« :قمغم ظمٗملمش ،اخلٗم٤من مه٤م اجلقارب ُمـ اجلٚمد ،وومٞمف أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -يم٤من إذا أطمدث :شمقو٠م،
وهذا يمةػم ذم إظمب٤مر قمٜمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-يمام صمب٧م ذم طمدي٨م أٟمس  ،وطملدي٨م اعمٖملػمة
( )641

( )642

-ريض اهلل

قمٜمف ،-وأطم٤مدي٨م أظمرى ذم هذا اًمب٤مب ضم٤م ت أاؿ -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -يم٤مٟمقا يتبٕمقن اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم-
سم٤معم٤م إذا أراد اخلال  ،صمؿ يتقو٠م -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-وهذا ُمنموع اًمقوق قمٜمد احلدث ،يملام صمبل٧م ذم ىمّمل٦م
ؼم ِا سمِ َ٠م ْر َضمك َقم َٛم ٍؾ َقم ِٛم ْٚمتَ ُف ِذم ِ
اإل ْؾمالَ ِمَ :وم٢مِا َؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َظم ِْم َخ َِم َ٦م َٟم ْٕم َٚم ْٞم َؽ ِذم
سمالل ُمـ طمدي٨م أيب هريرة أٟمف ىم٤ملَ « :أ ْظم ِ ْ
اجلٜمه ِه٦مشَ .ىم َ٤ملَ :ي٤م َر ُؾم َ
قل اهللهِ! إِا َمل ْ َأ ْقم َٛم ْؾ َقم َٛمالً َأ ْر َضمك
اجلٜمه ِه٦مش  ،وذم ًمٗمظ ذم اًمّمحٞمحَ « :وم٢مِا َؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َد ه
ف َٟم ْٕم َٚم ْٞم َؽ ِذم ْ َ
َْ
( )643

()644

( ) 641طمسـ :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اعمسح قمغم اخلٗملم ( ،)154اًمؽمُمذي أسمقاب اًمٓمٝم٤مرة سم٤مب ذم اعمسح قمغم اخلٗمللم (،)611 ،94
ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :طمسـ.
(ُ ) 641متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب آؾمتٜمج٤م سم٤معم٤م (ُ ،) 151مسلٚمؿ :يمتل٤مب اًمٓمٝمل٤مرة ،سمل٤مب آؾملتٜمج٤م سم٤معمل٤م ُملـ اًمتلؼمز
(.)271
( )642ؾمبؼ خترَيف.
( )643سمالل سمـ رسم٤م ح احلبٌم اعم١مذن ،وهق سمالل سمـ مح٤مُم٦م ،وهل أُمف .يم٤من أُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ خيرضمف إذا محٞم٧م اًمٔمٝمػمة ،ومٞمٓمرطملف قملغم فمٝملره ذم سمٓمحل٤م
ُمٙم٦م ،صمؿ ي٠مُمر سم٤مًمّمخرة اًمٕمٔمٞمٛم٦م قمغم صدره ،صمؿ ي٘مقل ٓ :يزال قمغم ذًمؽ طمتك يٛمقت أو يٙمٗمر سمٛمحٛمد .ومٞم٘مقل -وهق ذم ذًمؽ :أطملد أطملد .صملؿ
اؿمؽماه أسمق سمٙمر اًمّمديؼ ،وم٠مقمت٘مف ،ومٚمزم اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وأ ّذن ًمف ،وؿمٝمد ُمٕمف مجٞمع اعمِم٤مهدُ ،م٤مت ؾمٜم٦م قمنميـ .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب
(ص 81 :شمرمج٦م  ،)167واإلص٤مسم٦م ( 326 /1شمرمج٦م .)736
()644

أصول األحكام
ِقم ِ
ٜمدي ِذم ِ
اإل ْؾمالَ ِم َأا َمل ْ ُأ ْطم ِد ْ
َ٥م اهللهُ ِزم  .وقمٜمد اًمؽمُملذي ُملـ طملدي٨م
ث َطمدََ ًصم٤م َىم ُّط إِٓه َشم ََق هو ْ٠م ُتَ ،و َص هٚم ْٞم ُ٧م َُم٤م َيمتَ َ
)645 (.

ُسمريدة

( )646

سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح« :إِٓه َص هٚم ْٞم ُ٧م َر ْيم َٕمتَ ْ ِ
َلمش .
( )647

اًمٗمرق سمللم احللدث اًمبلقل واًمٖمل٤مئط ،وأٟملف -قمٚمٞملف اًمّملالة
وومٞمف ُمنموقمٞم٦م اًمقوق قمٜمد احلدث ،وومٞمف ً
أيْم٤م ْ
واًمسالم -يم٤من َيبتٕمد ،وهذا هق اًمسٜم٦م يمام شم٘مدم ذم طمدي٨م اعمٖمػمة -ريض اهلل قمٜملف ،-وأٟملف ىمل٤ملْ « :
اظمتَ َٗملك َقمٜمللش،
وطمدي٨م ضم٤مسمر

( )648

٥مش .
ً
٥مَ :أ ْسم َٕم َدَ اعمَْ ْذ َه َ
أيْم٤م يمذًمؽ :أٟمف «إِ َذا َذ َه َ
( )649

ِ
ِ
ْل٧م ِقمٜمْْلدََ
لق ٍمش ،ىمل٤ملَ « :و ُيمٜمْ ُ
أٟمف « َسم َ٤مل قمٜمْْدََ ُؾملبَ٤م َـم٦م َىم ْ

أُم٤م ذم اًمبقل :ومٙم٤من رسمام سم٤مل ىمريبً٤م :يمام ذم طمدي٨م طمذيٗم٦م
أيْم٤م يم٤من ىمريبً٤م ُمٜمف« :شمقو٠م وُمسح قمغم ظمٗمٞمفش -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم.
َقم ِ٘مبَٞمْ ِفش  .يمذًمؽ طمدي٨م ضمرير ً
( )650

( )651

(ُ ) 645متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري يمت٤مب اًمتٝمجد سم٤مب ومْمؾ اًمٓمٝمقر سم٤مًمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر وومْمؾ اًمّمالة سمٕمد اًمقوق سم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ( ،)1149واًمٚمٗمظ
ًمفُ ،مسٚمؿ :يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ،سم٤مب ُمـ ومْم٤مئؾ سمالل ريض اهلل قمٜمف (.)2458
( ) 646سمريدة سمـ احلّمٞم٥م سمـ قمبد اهلل سمـ احل٤مرث سمـ إقمرج سمـ ؾمٕمد سمـ رزاح سمـ قمدي سمـ ؾمٝمؿ سمـ ُمل٤مزن سملـ احلل٤مرث سملـ ؾملالُم٤من سملـ أُميضل
إؾمٚمٛمل ىم٤مل اسمـ اًمسٙمـ :أؾمٚمؿ طملم ُمر سمف اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -مٝم٤مضمرا سم٤مًمٖمٛمٞمؿُ .م٤مت ؾمٜم٦م صمالث وؾملتلم .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص:
 94شمرمج٦م  ،)219واإلص٤مسم٦م ( 286/1شمرمج٦م .)632
( ) 647صحٞمح :أظمرضمف اًمؽمُمذي يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م سم٤مب ذم ُمٜم٤مىم٥م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ( ،)3689ىم٤مل اًمؽمُمذي :صحٞمح همري٥م ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صلحٞمح
ؾمٜمـ اًمؽمُمذي :صحٞمح.
( )648ضم ٤مسمر سمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ طمرام سمـ يمٕم٥م سمـ همٜمؿ سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م ،أسملق قمبلد اهلل ،وأسملق قمبلد اًملرمحـ إٟمّمل٤مري،
اخلزرضمل ،اًمسٚمٛمل ،اعمدا ،اًمٗم٘مٞمف اإلُم٤مم اًمٙمبػم ،اعمجتٝمد ،احل٤مومظ ،ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-ويمل٤من ُمٗمتلل اعمديٜمل٦م ذم زُم٤مٟملف.
ؿمٝمد ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘مب٦م ُمع واًمده ،وأـم٤مع أسم٤مه يقم أطمد ،وىمٕمد ٕضمؾ أظمقاشمف ،صمؿ ؿمٝمد اخلٜمدق وسمٞمٕم٦م اًمِمجرة ،وىمد ورد أٟمف ؿمٝمد سملدرا .ؿمل٤مخ ،وذهل٥م
سمٍمه ،وىم٤مرب اًمتسٕملم .شمقذم سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م أرسمع وشمسٕملم ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م ؾمبع وشمسٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 114 :شمرمجل٦م  ،)296وأؾملد اًمٖم٤مسمل٦م
( 492 /1شمرمج٦م .)647
( ) 649طمسـ صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمتخكم ( ،)1اًمؽمُمذي :يمت٤مب أسمقاب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م أن اًمٜمبل -صلغم اهلل قمٚمٞملف
وؾمٚمؿ -يم٤من إذا أراد احل٤مضم٦م أسمٕمد ذم اعمذه٥م ( ،) 21ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ صحٞمح ،اًمٜمس٤مئل :اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اإلسمٕم٤مد قمٜمد إرادة احل٤مضم٦م ( ،)17اسمـ
ُم٤مضم ف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب اًمتب٤مقمد ًمٚمؼماز قمٜمد ىمْم٤م احل٤مضم٦م (ُ ،) 331مـ طمدي٨م اعمٖمػمة سملـ ؿملٕمب٦م ،ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم صلحٞمح أيب داود:
طمسـ صحٞمح.
( ) 651طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن سمـ ضم٤مسمر اًمٕمبزُ .مـ ٟمجب٤م أصح٤مب حمٛمد -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وهق ص٤مطم٥م اًمنل .واؾملؿ اًملٞمامنِ :طم ْسلؾ -وي٘مل٤مل:
ُطم َس ْٞمؾ -اسمـ ضم٤مسمر اًمٕمبز ،اًمٞماما ،أسمق قمبد اهلل ،طمٚمٞمػ إٟمّم٤مرُ ،مـ أقمٞم٤من اعمٝم٤مضمريـ .وأُمف اًمرسم٤مب سمٜم٧م يمٕم٥م سمـ قمدي إٟمّم٤مري٦م .شملقذم ؾملٜم٦م

أصول األحكام
وومٞمف -يمام شم٘مدمُ -منموقمٞم٦م اعمسح قمغم اخلٗملم ،وهذا احلدي٨م مل يبلم ؿمٞمئً٤م مم٤م يتٕمٚمؼ سمنمط اعمسح قمغم اخلٗملم،
ًمٙمـ دل قمغم ُمنموقمٞم٦م اعمسح قمغم اخلٗملم ،وصمب٧م ذم أظمب٤مر قمدة ي٠ميت اإلؿم٤مرة إمم ر ُمٜمٝم٤م.
ضمرير سمـ قمبد اهلل اًمبجكم -ريض اهلل قمٜمف -شم٠مظمر إؾمالُمف يمام شم٘مدم ،وًمف ُمٜم٤مىم٥م -ريض اهلل قمٜمف ،-وصمبل٧م قمٜملد
اًمٜمس٤مئل ذم اًمسٜمـ اًمٙمؼمى سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ،أٟمف دظمؾ اعمسجد واًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -خيٓم٥م ،ىم٤ملَ :وم َر َُم َ٘مٜمِل
ِ
ا ًْم َ٘مقم سمِ َ٠مسمّم ِ ِ
لؽَ ،و َىم َ
لر َض ًَم َ
ل٤ملَ « :يلدْْ ُظم ُؾ
٤مره ْؿَ ،ىم َ٤ملَ :وم ُ٘م ْٚم ُ٧مَ :ه ْؾ َذ َيم ََر ِا اًمٜمههبِ ُّل َ -قم َٚم ْٞمف ه
ْ ُ ْ َ
اًمسالَ ُم؟ َىم٤م ًُمقا :إِ هٟم ُف َقم َ
اًمّمالَ ُة َو ه

َقم َٚم ْٞم ُٙم ُْؿ ُِم ْـ َه َذا ا ًْم َٗم٩مش  ،أوَ « :يدْْ ُظم ُؾ َقم َٚم ْٞم ُٙم ُُؿ ا َْعم ْس ِجدََ َر ُضم ٌؾ ُِم ْـ َظم ْ ِػم ِذي َي َٛم ٍـ َقم َٚم ْٞم ِف َُم ْس َح ُ٦م َُم َٚم ٍؽش  ،هلذه روايل٦م
ِ
أمحد ،ورواه اًمٜمس٤مئل خمتٍما ُمـ ىمقًمفَ « :يدْْ ُظم ُؾ َقم َٚم ْٞم ُٙم ُْؿ َر ُضم ٌؾ ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْم َٞم َٛم ِـَ ،أ ْو ُِم ْـ َظم ْ ِ
لػم ِذي َي َٛم ٍ
لح ُ٦م
لـ َقم َٚم ْٞملف َُم ْس َ
ً
َُم َٚم ٍؽش -ريض اهلل قمٜمف ورمحف.
( )652

( )653

()654

ِ
ويم٤من سم٤ميع اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم :-ىم٤ملَ « :سم٤م َي ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
اًمّمالَ َِة
قل اهللهِ َ -ص هغم اهللهُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم هٚم َؿَ -قم َغم إِ َىم٤م ِم ه
ِ
اًمز َيم ِ
َ٤مة َواًمٜمُّ ُّّْم ِح ًمِ ُٙمؾ ُُم ْس ِٚم ٍؿش.
َوإِيتََ٤م ه
ومرؾم٤م ،وم٘م٤مل ًمّم٤مطمبف :سمٙمؿ شمبٞمع؟ ىم٤مل :سمةالث ُمئ٦م درهؿ ،ىم٤مل :ومرؾمؽ
وروى اًمٓمؼماا قمٜمف أٟمف يم٤من ُمرة اؿمؽمى ً
يس٤موي أيمةر ،ىم٤ملُ :م٤م ؿمئ٧م ،ىم٤مل :سم٠مرسمع ُمئ٦م ،صمؿ مل يزل يزاودهٟ ،مٗمس ضمرير هق اًمذي يزيد ،ضمرير -ريض اهلل قمٜمف-
هق اًمذي يم٤من يزيد ذم اًمسٕمرٟٕ :مف رأى أن صمٛمٜمف أرومع مم٤م قمروف سمف ،طمتك سمٚمغ صمامن ُمئ٦م ،وم٤مؿمؽماه سمةامن ُمئ٦م -ريض اهلل
قمٜمف ،-وم٘مٞمؾ ًمف ذم ذًمؽ؟ وم٘م٤مل« :إا سم٤ميٕم٧م رؾمقل اهلل َ -ص هغم اهللهُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم هٚم َؿ -قملغم إىمل٤مم اًمّملالة وإيتل٤م اًمزيمل٤مة
واًمٜمّمح ًمٙمؾ ُمسٚمؿش .
( )655

ؾم٧م وصمالصملم سمٕمد ُم٘متؾ قمةامن .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 138 :شمرمج٦م  ،)391وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 716 /1شمرمجل٦م  ،)1113واإلصل٤مسم٦م ( 44/2شمرمجل٦م
.)1649
(ُ )651متٗم ؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري يمت٤مب اًمقوق سم٤مب اًمبقل قمٜمد ص٤مطمبف واًمتسؽم سم٤محل٤مئط ( )224 ،225وُمسٚمؿ يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة سم٤مب اعمسح قملغم
اخلٗملم (.)273
( )652أظمرضمف اًمٜمس٤مئل ذم اًمٙمؼمى (.)8314
( )653أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد (.)19181،19181
( )654أظمرضمف اًمٜمس٤مئل ذم اًمٙمؼمى.)8312( ،
( )655أظمرضمف اًمٓمؼماا ذم "اعمٕمجؿ اًمٙمبػم" ،)2395( ،وأصؾ احلدي٨م ذم اًمّمحٞمحلم.

أصول األحكام
طمدي٨م اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمب٦م -ريض اهلل قمٜمف -اًمة٘مٗمل ،شمقذم سمٕمد اخلٛمسلم -ريض اهلل قمٜمف ،-وهق ُمـ ده٤مة اًمٕمرب،
ىمٞمؾ :إٟمف أطمّمـ صمالث ُمئ٦م اُمرأة ،وىمٞمؾ :أًمػ اُمرأة ،وهذا ومٞمف ُمب٤مًمٖم٦م ،ويم٤من داهٞم٦م ُمـ ده٤مة اًمٕمرب -ريض اهلل قمٜمف
ورمحف ،-ويروى أٟمف أراد أن خيٓم٥م اُمرأة وىمد ظمٓمبٝم٤م ىمبٚمف ؿم٤مب ،ويم٤من ً
يمبػما ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ،وم٠مشم٤مه اًمِم٤مب،
ؿمٞمخ٤م ً
وم٘م٤مل :إا٤م ٓ شمّمٚمح ًمؽ هذه اعمرأة ،ىم٤مل :مل؟ ىم٤مل :إا رأي٧م رضمالً ي٘مبٚمٝم٤م ،ىم٤مل :وم٤مٟمٍمف قمٜمٝم٤م اعمٖمػمة ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ
ظمٓمبٝم٤م اًمِم٤مب ،وشمزوضمٝم٤م ،ومدقم٤مه أمل شمٙمـ ىمٚم٧م يمذا ،ويمذا ،ىم٤ملٟ :مٕمؿ رأي٧م أسم٤مه٤م ي٘مبٚمٝم٤م ،ىم٤مل :ومٚمؿ خيلدقمٜمل أطملد
ُمةٚمام ظمدقمٜمل ،ويمٜم٧م إذا شمذيمرت طمديةف شمذيمرت ظمدا َقمف زم  ،يم٤من داهٞم٦م -ريض اهلل قمٜمف.
( )656

طمديةف هذا يمام شم٘مدم ذم اعمسح قمغم اخلٗملم ،وومٞمف أٟمف يم٤من ُمع اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-ويمل٤من أظملذ ُمل٤م ً
ٕضمؾ أن يتقو٠م سمف ،وىمد قمٚمٛمقا أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -إذا أطمدث شمقو٠م ،ويم٤من ىمد ًمبس اخلٗم٤مف ،ىم٤مل اعمٖمػمة
وم٠مهقي٧م ٕٟمزع ظمٗمٞمف ،ىم٤مل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم« :دقمٝملام :ومل٢ما أدظمٚملتٝمام ـمل٤مهرشملمش ،وقمٜملد أيب داود سم٢مؾملٜم٤مد
ِ ِ
ذط اعمسح قمٚمٞمٝمام ،وأن ُمـ ذـمٝمام أن ُيدظمٚمٝمام سمٕمد مت٤مم اًمٓمٝم٤مرة.
صحٞمحَ « :و ُ َ
مه٤م َـم٤مه َر َشمَ٤منش ،وهذا ُيبلم ْ
لمَ :وم٢مِا َأد َظم ْٚمتُٝمام َـم ِ
٤مه َر َشم ْ ِ
اخلُ هٗم ْ ِ
وذم ًمٗمظ « َد ِع ْ
َلمش وهذا إُم٤م أٟمف -ريض اهلل قمٜمف -ظمٗمل قمٚمٞملف احلٙملؿ ،أو ٟمزل أو
ْ َُ
ٟمحق ذًمؽً ،مٙمـ ضم٤م ذم رواي٦م قمٜمد احلٛمٞمدي  ،أو قمبد سمـ محٞمد  ،ضمل٤م ذم روايل٦م أٟملف -ريض اهلل قمٜملف -ىمل٤مل:
( )657

( )658

َأ َو ُيٛمسح قمغم اخلٗملم؟ ىم٤ملٟ« :مٕمؿش  :يبلم يم٠مٟمف مل يٕمٚمؿ احلٙمؿ ذم ذًمؽ ،ومبلم ًمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم.
( )659

واوح ذم اؿمؽماط اًمٓمٝم٤مرة ذم إدظم٤مْلام ،وهذا حمؾ اشمٗم٤مق ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ :أٟمف ٓ َيقز اعمسح قمٚمٞمٝمام إٓ سمٕمد
وهذا
ٌ
إدظم٤مْلام قمغم ـمٝم٤مرة ،واجلٛمٝمقر ي٘مقًمقن ٓ :سمد ُمـ يمامل اًمٓمٝم٤مرة ،ومٚمق أٟملف ُملةالً همسلؾ اًم٘ملدم اًمٞمٛمٜملك ،صملؿ ًملبس

( )656أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم شم٤مريخ سمٖمداد ( ،)245/4اسمـ قمس٤ميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ ( 51/61شمرمج٦م .)7591
( ) 657قمبد اهلل سمـ اًمزسمػم سمـ قمٞمسك سمـ قمبٞمد اهلل سمـ أؾم٤مُم٦م سمـ قمبد اهلل سمـ محٞمد اسمـ زهػم سمـ احل٤مرث سمـ أؾمد سمـ قمبد اًمٕمزى .اإلُمل٤مم احلل٤مومظ اًمٗم٘مٞملف،
ؿمٞمخ احلرم ،أسمق سمٙمر اًم٘مرر إؾمدي احلٛمٞمدي اعمٙمل ،ص٤مطم٥م "اعمسٜمد" .ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمبؾ :احلٛمٞمدي قمٜمدٟم٤م إُم٤مم .يم٤من ي٘مقل :ضم٤مًمس٧م ؾمٗمٞم٤من
سمـ قمٞمٞمٜم٦م شمسع قمنمة ؾمٜم٦م أو ٟمحقه٤م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م طم٤مومظ وم٘مٞمف ،أضمؾ أصح٤مب اسمـ قمٞمٞمٜم٦مُ .م٤مت سمٛمٙم٦م ؾمٜم٦م شمسع قمنملة وُمئتللم.
اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 512 /14شمرمج٦م  ،)3271وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 616 /11شمرمج٦م .)212
( ) 658اإلُم٤مم احل٤مومظ احلج٦م اجلقال ،قمبد سمـ محٞمد سمـ ٟمٍم ،أسمق حمٛمد اًمٙمز ،وي٘م٤مل ًمف :اًمٙمٌم ،سم٤مًمٗمتح وآقمج٤مم ،ي٘م٤مل :اؾمٛمف قمبلد احلٛمٞملد .وًملد
سمٕمد اًمسبٕملم وُمئ٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت ٘مري٥م :صم٘م٦م طم٤مومظُ .م٤مت ؾمٜم٦م سمس وأرسمٕملم وُمئتلم .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙملامل ( 524 /18شمرمجل٦م ،)3611
وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 235 /12شمرمج٦م .)81
( ) 659مل أىمػ قمٚمٞمف ذم احلٛمٞمدي وٓ قمبد سمـ محٞمد ،أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م (ُ )22/5مـ طمدي٨م صٗمقان سمـ قمس٤مل سمٚمٗمٔمف.

أصول األحكام
اجلقرب ،صمؿ همسؾ اًمٞمنى ،صمؿ ًمبسف ،ىم٤مًمقا :إٟمف قمٚمٞمف أن يٜمزع اًمٞمٛمٜمك ،صمؿ يٚمبسٝم٤م ُمرة أظمرى ،طمتك يتح٘مؼ دظملقل
اًمٞمٛمٜمك سمٕمد يمامل اًمٓمٝم٤مرة ،أًمٞمس يمذًمؽ؟ يٕمٜمل جمرد أن يٜمزع ويٚمبسٟٕ :مف أدظمؾ اًمٞمٛمٜمك ىمبؾ همسؾ اًمٞمنى ،هٙمذا
ىم٤مًمقا ،وىمد رد هذا اسمـ اًم٘مٞمؿ

( )660

-رمحف اهلل ،-وىم٤مل ُم٤م ُمٕمٜم٤مه :إن هذا قمب٨م ،ي٘مقل :هذا قمب٨م ،يٕمٜمل أٟمف يٜمزع اًمٞمٛمٜمك

ويدظمٚمٝم٤م ،ومل يِمؽمط هذا ،وىم٤مل إن اعمٕمٜمك هق أن يتٓمٝمر ،وهق ذم احل٘مٞم٘م٦م ٓ َيّمؾ إدظم٤مْلام إٓ سمٕمد همسؾ اًمٞمنى،
وإدظم٤مل اًمٞمنىٟٕ :مف طملم أدظمؾ اًمٞمٛمٜمك مل يدظمٝمٚمام إٟمام أدظمؾ واطمد ًةً ،واعم٘مّمقد هق يمامل اًمٓمٝم٤مرة.
أيْم٤م يمذًمؽ أحلؼ ُمـ ىم٤مل سمجقاز اعمسح قمغم اًمٕمامُم٦مً ،مق يم٤من قمٚمٞمف قمامُم٦م ُمةالًً ،وشمقو٠م وهمسؾ وضمٝمف ،صمؿ
وىم٤مًمقا ً
يديف ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ ُمسح رأؾمف وقمٚمٞمف اًمٕمامُم٦م ،صمؿ ووع اًمٕمامُم٦م قمغم رأؾمف ،صمؿ همسؾ رضمٚمٞمف ،أيش ي٘مقًمقن؟ قمٚمٞمف أن
يرومع اًمٕمامُم٦م ُمرة صم٤مٟمٞم٦م ويْمٕمٝم٤مٟٕ :مف ووع اًمٕمامُم٦م ىمبؾ يمامل اًمٓمٝم٤مرة ،وُمـ ذـمٝم٤م أن شمٙمقن سمٕمد يملامل اًمٓمٝمل٤مرة،
وهذا ىمقل وٕمٞمػٕ :ا٤م أصالً ومرع ُم٘م٤مس قمغم اجلقرب ،وم٢مذا يم٤من إصؾ ٓ ُيِمؽمط ومٞمف :وم٤مًمٗمرع ُمـ سم٤مب أومم ،صمؿ
أيْم٤م.
أيْم٤م يمقن اًمٕمامُم٦م ُيِمؽمط ْل٤م ًمذًمؽ ٓ ،دًمٞمؾ قمٚمٞمف ً
ً
وورد ذم طمدي٨م ذيمره اْلٞمةٛمل -رمحف اهلل-

 ،وأن اًمٕمامُم٦م شم٠مظمذ طمٙمؿ اخلػ ذم ُمس٠مًم٦م اعمدةً ،مٙمـ احلدي٨م

( )662 ( )661

ٓ يةب٧م ،واًمّمقاب أا٤م ٓ شم٠مظمذ طمٙمؿ اجلقارب ذم ُمس٠مًم٦م اعمدة واًمنموط اًمتل اؿمؽمـم٧م ْل٤م.
وهٜم٤م ُمس٠مًم٦مً :مق أن إٟمس٤مٟم٤م شمقو٠م وقمٚمٞمف اجلقارب ،صمؿ ُم٤م ٟمزع اجلقارب ،همسؾ اًم٘مدُملم وومٞمٝم٤م اجلقارب ،يٕمٜملل
أؾم٤مل اعم٤م قمغم اًم٘مدُملم طمتك أشمك اعم٤م قمغم مجٞمع اًم٘مدُملمً ،مٙمـ اجلقارب قمٚمٞمف مل يٜمزقمٝم٤مُ ،م٤مذا ٟم٘مقل؟ هؾ يّملح أن
يٛمسح قمٚمٞمٝمام أو ٓ يّمح؟ واوح اًمس١مال ،هق ِ
حمدصمف ،مل يٚمبسٝم٤م قمغم ـمٝم٤مرة ،صمؿ ُمـ ذـمٝم٤م أن َيٚمبسٝم٤م قمغم ـمٝم٤مرة،

( )661حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد سمـ طمريز ،ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمبد اهلل ،اًمزرقمل ،صمؿ اًمدُمِم٘مل .اًمٗم٘مٞمف إصقزم ،اعمٗمن اًمٜمحقي ،اًمٕمل٤مرف.
اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م .شمٗم٘مف ذم اعمذه٥م احلٜمبكم ،وسمرع وأومتك ،وٓزم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛم هٞم٦م .ويم٤من ذا قمب٤مدة وهتجد ،وـمقل صالة ،وْل٩م سم٤مًملذيمرً .ملف
شمقاًمٞمػ طمس٤منُ :مٜمٝم٤م" :زاد اعمٕم٤مد" ،و"سمدائع اًمٗمقائد" .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وشمسٕملم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدة وسمسلم وؾمبع ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمبدايل٦م
واًمٜمٝم٤مي٦م ( ،)523 /18واًمذيؾ قمغم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 171 /5شمرمج٦م .)611
( )661قمكم سمـ أيب سمٙمر سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ أيب سمٙمر سمـ قمٛمر سمـ ص٤مًمح اْلٞمةٛملٟ ،مقر اًمديـ أسمق احلسـِ .
صح٥م زيـ اًملديـ اًمٕمراىملل ذم اًم٘ملرا ة واًمسلامع،
وٓزُمف ،وشمزوج اسمٜمتف .يم٤من هٞمٜم٤م ًمٞمٜم٤م ديٜم٤م ظمػماُ .مـ ُم١مًمٗم٤مشمف" :جمٛمع اًمزوائد" .وًمد ؾمٜم٦م سمس وصمالصملم وؾمبع ُمئ٦م ،وشملقذم ؾملٜم٦م ؾملبع وصملامن ُمئل٦م.
اٟمٔمر :إٟمب٤م اًمٖمٛمر ( 319 /2شمرمج٦م  ،)17وطمسـ اعمح٤مضة ( 362 /1شمرمج٦م .)97
( )662وٕمٞمػ :أظمرضمف اًمٓمؼماا ذم اًمٙمبػم ( ،)7558ىم٤مل اْلٞمةٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد ( : ) 586/1ومٞمف ُمروان أسمق ؾمٚمٛم٦م .ىم٤مل اًمذهبل :جمٝمقل.

أصول األحكام
أن يٖمسؾ اًم٘مدُملم صمؿ يٚمبس اجلقاربً ،مٙمـ هق ُم٤م ٟمزع اجلقارب ،همسؾ اًم٘مدُملم وومٞمٝم٤م اجلقارب ،طمتك اسمتٚم٧م مجٞمع
اًم٘مدُملم ،يٕمٜمل يم٠مٟمف همسٚمٝم٤م ًمٙمـ ُم٤م ٟمزع اجلقارب ،اجلقارب ًمٞمس٧م ُمـ ضمٚمدُ ،مـ ىمٓمـ ،يٕمٜمل اعم٤م يٜمٗمذ إًمٞمٝم٤م.
ٓ سمد ُمـ أن يسٞمؾ اعم٤م .
أيْم٤م قمغم ىمقًملم
ؾم٤مل اعم٤م قمغم مجٞمع اًم٘مدم ،مجٞمع اًم٘مدم شمبٚمٚم٧م مت٤م ًُم٤م ،يٕمٜمل اظمتٚمٗمتؿ قمغم ىمقًملم ،واًمٕمٚمام اظمتٚمٗمقا ً
ذم هذه اعمس٠مًم٦م ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل ٓ :سمد أن َيٜمزعُ ،مةٚمام شم٘مدم ُمس٠مًم٦م اجلقرب إيٛمـ يٜمزع ويٚمبس ،واًم٘مقل اًمة٤ما ىم٤مًمقا:
ٓ طم٤مضم َ٦م ًمٚمٛمسحُ ،م٤م دام أٟمف أن همسؾ مجٞمع اًم٘مدم ،وشمبٚمٚم٧م مت٤م ًُم٤م ،ومٙم٠مٟمف ًمبسٝمام سمٕمد يمامل اًمٓمٝم٤مرة ،وهلذا أضملقد:
ٕن اعمٕمٜمك طم٤مصؾ ُمـ ضمٝم٦م همسٚمٝمام ،هم٤مي٦م إُمر أن أن يٜمزع صمؿ يٚمبس ،هذا هق.
وىمقًمف( :أدظمٚمتٝمام ـم٤مهرشملم)ُ ،مةٚمام شم٘مدم ،هذا هق ذـمٝمام ٓ ،سمد ُمـ إدظم٤مْلام ـم٤مهرشملم.
ِ
لم َواًمٜمه ْٕم َٚم ْ ِ
اجل ْق َر َسم ْ ِ
اًمؽم ُِم ِذ ُّي).
لمشَ ،ص هح َح ُف ْ
يض اهللهُ َقمٜمْ ُفَ -أ هٟم ُف َىم َ٤ملَ « :شم ََق هو َ٠م َو َُم َس َح َقم َغم ْ َ
( َو َقمٜمْ ُف َ -ر َ
وهذا احلدي٨م «ُمسح قمغم اجلقرسملم واًمٜمٕمٚملمش ،هذا صلحٞمح ،وىملد رواه سم٘مٞمل٦م أهلؾ اًمسلٜمـ وأمحلد  ،رواه
( )663

اخلٛمس٦م ،واحلدي٨م ومٞمف ظمالف يمةػم ،وأيمةر أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أٟمف وهؿ ذم ُمس٠مًم٦م ُمسح اجلقرسملم ،وىم٤مًمقا :إٟمف ُمـ ـمريؼ
أيب ىمٞمس إودي  ،وأن اعمٕمروف قمـ اعمٖمػمة -ريض اهلل قمٜمف -أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمُ -مسح قمغم اخلٗملم.
()664

وضم٤م ًمف ؿم٤مهد قمٜمد اًمبٞمٝم٘مل

أيْم٤م ،ومٝمذه اًمرواي٦م ُمٜمٝمؿ ُمـ َصم هب َت َٝمل٤مً ،مٙملـ
قمـ أيب ُمقؾمك ً ،مٙمٜمف وٕمٞمػ ً

( )666 ()665

( )667

اًمتح٘مٞمؼ أن اًمرواي٦م ومٞمٝم٤م وهؿ ،وأن اعمٕمروف قمـ اعمٖمػمة -ريض اهلل قمٜمف -يمام ذم اًمّمحٞمحلم أٟمف «ُمسح قمغم اخلٗملمش
هذا هق اًمذي صمب٧م ،وهق اًمذي يم٤من يٛمسح -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم.

( ) 663صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة سم٤مب اعمسح قمغم اجلقرسملم ( ،) 159اًمؽمُمذي أسمقاب اًمٓمٝم٤مرة سم٤مب اعمسلح قملغم اجللقرسملم واًمٜمٕمٚمللم
( )99ىم٤مل اًمؽمُمذي :ضمسـ صحٞمح ،واسم ـ ُم٤مضمف يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم اعمسح قملغم اجللقرسملم واًمٜمٕمٚمللم (ُ ،)559ملـ ـمريلؼ أيب
ىمٞمس إودي ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( ) 664قمبد اًمرمحـ سمـ صمروان أسمق ىمٞمس إودي اًمٙمقذم ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صدوق رسمام ظم٤مًمػُ .م٤مت ؾملٜم٦م قمنمليـ وُمئل٦م روى ًملف اجلامقمل٦م
ؾمقى ُمسٚمؿ .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 21 /17شمرمج٦م  ،)3778وُمٞمزان آقمتدال ( 553 /2شمرمج٦م .)4832
( ) 665اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمٕمالُم٦م ؿمٞمخ ظمراؾم٤من أسمق سمٙمر أمحد سمـ احلسلم سمـ قمكم سمـ ُمقؾمك اخلنوضمردي ،ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ .وًمد ؾمٜم٦م أرسمع وصمامٟمللم
صمالث ُمئ٦م ذم ؿمٕمب٤من وُم٤مت ذم قم٤مذ مج٤مدى إومم ؾم ٜم٦م صمامن وسمسلم وأرسمع ُمئ٦م سمٜمٞمس٤مسمقر ،وٟم٘مؾ ذم شم٤مسمقت إمم سمٞمٝمؼ ُمسػمة يقُملمُ .ملـ شمّمل٤مٟمٞمٗمف:
"اًمسٜمـ اًمٙمؼمى" ،و"اخلالومٞم٤مت" .اٟمٔمر ؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 163/18شمرمج٦م  ،)86ـمب٘م٤مت احلٗم٤مظ (ص.)87

أصول األحكام
ومجٝمقر اًمٕمٚمام َضم هق ُزوا اعمسح قمغم اجلقاربُ ،مـ همػم اخلٗم٤مف ،اخلٗم٤مف شمٙمقن ُمـ اجلٚمد ،واجلقارب شمٙمقن ُمـ
همػمه٤م ُمـ اًم٘مٓمـ واًمّمقف وٟمحق ذًمؽ ،وهذا هق اًمّمحٞمح ،أوًٓ يمام ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ ومج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿٟ :محـ
ٓ ٟمحت٩م قمغم ظمّمٛمٜم٤م ،وٓ ٟمحت٩م ًم٘مقًمٜم٤م سمحدي٨م ُُم َت َٙم هٚمؿ ومٞمف ،وإن يم٤من ظمّمٛمٜم٤م ىمد َيت٩م سمذًمؽ ،وٓ ٟمٙمٞمؾ سمٛمٙمٞم٤مًملم،
ٟمٙمٞمؾ ٕٟمٗمسٜم٤م سمٛمٙمٞم٤مل ،وٟمٙمٞمؾ خلّمٛمٜم٤م سمٛمٙمٞم٤ملُ ،ٓ ،مٕم٤مذ اهلل! سمؾ ٓ ٟمٙمٞمؾ إٓ قمغم ؾمبٞمؾ اإلٟمّم٤مف ،واًمٕملدل ،وٓ
ٕم٤مف ،وٟمحقه٤م ُمـ إظمب٤مر.
اًمْم ُ
ٟمحت٩م إٓ سم٤مًمة٤مسمت٤مت ،و ُشمُؽمك ّ
وْلذا :اًمة٤مسم٧م ذم اعمسح قمغم اجلقارب قمـ اًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،-صمب٧م قمـ أيمةر ُمـ قمنمة ُمـ اًمّمح٤مسم٦م،
صمب٧م قمٜمٝمؿ ذًمؽ شمسٕم٦م وقمنمة ،وقمـ أيم َةر ُمٜمٝمؿً ،مٙمـ سمٕمْمٝمؿ ىمد يٙمقن ذم اًمرواي٦م قمٜمٝمؿ وٕمػ ،أاؿ ُمسحقا قمغم
اجلقارب ،وهذا هق احلج٦م ،هق ٟم٘مؾ قمـ ه١مٓ اًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمؿ.
أيْم٤م :اعمٕمٜمك د هل قمٚمٞمف ،يمام ؾمٞم٠ميت ذم طملدي٨م صمقسمل٤من :أٟملف أُملرهؿ أن يٛمسلحقا قملغم اًمٕمّمل٤مئ٥م واًمتههس ِ
ل٤مظملم،
ً
َ
َ
واًمت ْس َخ٤من هق يمؾ ُم٤م ُي َس ّخـ اًم٘مدم ُمـ اجلٚمقد واجلقارب ،وٟمحقه٤م.
ِ
ٍم ْت قمغم ر ُمٕمللم ُملع أن
ً
أيْم٤م اعمسح قمغم اخلٗملم ُرظمّم٦م ،واًم٘م٤مقمدة أن اًمرظمّم٦م ُمقوع طم٤مضم٦م :ومٚمق أٟمف ُىم َ
وَيد همػمهل٤م ،ومٗملل هلذه احل٤مًمل٦م ،شمٙملقن
همػمه٤م ذم طمٙمٛمف ،أو ُمـ َيت٤مج إمم هذه اًمرظمّم٦م ،ىمد ٓ ََيد ُمةالً اجلٚمقدَ ،
أيْم٤م اعمٕمٜمك يمام شم٘مدم هق وىم٤مي٦م اًم٘مدم أو شمدومئ٦م اًم٘مدم ،وهذا طم٤مصؾ
اًمرظمّم٦م ًمٖمػم اعمحت٤مج ،و ُيٛمٜمع ُمٜمٝم٤م اعمحت٤مج ،صمؿ ً
سم٤مجلقارب ،يمام أٟمف طم٤مصؾ سم٤مخلٗم٤مف ،وًمذا :وم٢مٟمف ُينمع اعمسح قمٚمٞمٝم٤م.

( )666وٕمٞمػ :أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ( ،) 1263ىم٤مل اًمبٞمٝم٘مل :اًمْمح٤مك سمـ قمبد اًمرمحـ مل يةب٧م ؾمامقمف ُمـ أيب ُمقؾمك وقمٞمسك سمـ ؾمٜم٤من وٕمٞمػ ٓ َيت٩م
سمف
( ) 667قمبد اهلل سمـ ىمٞمس سمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ طمْم٤مر سمـ طمرب سمـ قم٤مُمر سمـ همٜمؿ سمـ سمٙمر سمـ قم٤مُمر سمـ قمذر سمـ وائؾ سمـ ٟم٤مضمٞمل٦م سملـ اجلامهلر سملـ إؿملٕمر أسملق
ُمقؾمك إؿمٕمريُ .مِمٝمقر سم٤مؾمٛمف ويمٜمٞمتف ُمٕم٤م وأُمف فمبٞم٦م سمٜم٧م وه٥م سمـ قمؽ أؾمٚمٛم٧م وُم٤مشم٧م سم٤معمديٜم٦م ويم٤من هق ؾمٙمـ اًمرُمٚم٦م وطمل٤مًمػ ؾملٕمٞمد سملـ
اًمٕم٤مص صمؿ أؾمٚمؿ وه٤مضمر إمم احلبِم٦م .يم٤من طمسـ اًمّمقت سم٤مًم٘مرآن .ؿمٝمد ومتقح اًمِم٤مم وووم٤مة أيب قمبٞمدة واؾمتٕمٛمٚمف قمٛمر قملغم إُملرة اًمبٍملة سمٕملد أن
قمزل اعمٖمػمة وهق اًمذي اومتتح إهقازُ .م٤مت ؾمٜم٦م سمسلم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 851 :شمرمج٦م  ،)3137واإلص٤مسم٦م ( 211 /4شمرمج٦م .)4911

أصول األحكام
أُم٤م اًمٜمٕمالن :ومال يٛمسح قمٚمٞمٝمام قمغم اًمّمحٞمح ،ضم٤م ت ذم هذا أظمب٤مر ومٞمٝم٤م سمح٨م يمةلػم ٕهلؾ اًمٕمٚملؿ ،ضمل٤م ُملـ
طمدي٨م قمكم  ،وطمدي٨م اسمـ قمب٤مس  ،وًمت٘مل اًمديـ
( )669

( )668

( )670

يمالم ذم هذا ،ىم٤مًمف مجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،ؿمٞمخ اإلؾملالم -

رمحف اهللُ ،-مٜمٝمؿ ُمـ أٟمٙمر قمٚمٞمف ذًمؽ ،وىم٤مل :اإلمج٤مع قمغم ظمالف ىمقًمف ،وىم٤مل :إن اًم٘مدم ْلل٤م صمالصمل٦م أطملقال ،طمل٤مل
شمٙمقن ُمستقرة سم٤مخلٗم٤مف واجلقارب ،ومٝمذه ومروٝم٤م اعمسح ،وشم٤مرة شمٙمقن ُمٙمِمقوم٦م ،ومٝمذه ومروٝم٤م اًمٖمسؾ ،وشم٤مرة شمٙمقن
ُمستقرة سم٤مًمٜمٕمؾ مم٤م ُي َِمدّّ ويرسمط ،و َي ُِم ُّؼ ٟمزقمف ،وم٢من هذه ُشم َُر ُّش و ُشمُٖمسؾ همسالً ظمٗمٞم ًٗم٤م ،ومام ضم٤م ُمـ اًمٜمّمقص أٟمف ُمسح
ىمٚم٧م :وذم اًمٜمٕمؾ؟ ىم٤ملَ :و ِذم اًمٜمٕمؾ ،ىمٚمل٧م :وذم اًمٜمٕملؾ؟ ىمل٤مل:
قمٚمٞمٝمام أراد اعمسح اخلٗمٞمػ ،وهق َر ّش اًمٜمٕمؾ :وْلذا « ُ
وذم اًمٜمٕمؾش ،يمام ذم اخلؼم قمٜمد أيب داود وهمػمه ضم٤م ُمٕمٜم٤مه ُمـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس سمرواي٦م حمتٛمٚم٦م قمٜمد اًمبخ٤مري.
ريمٌم
اًمز
وىمد ٟم٤مىمِمف ّ
ّ

( )671

ذم هذا ،وادقمك اإلمج٤مع قمغم ظمالف هذا ،وذم ُمس٠مًم٦م اعمسح ظم٤مص٦م قمغم اًمٜمٕمٚملمً ،مٙملـ

ٓسمس٤م ًمٚمٜمٕمٚملم ،ويٙمقن ذم وىم٧م ؿمدة ،وأٟمف ًملق ظمٚمٕمٝملام شمرضلر،
ىمد ُي٘م٤مل قمٜمد احل٤مضم٦م واًمرضورة أٟمف َيقز ،إذا يم٤من ً
ومٗمل هذه احل٤مًم٦م يرؿمٝمام ،ويب٤مًمغ ذم اًمرش ،قمغم ٍ
وضمف حتّمؾ سمف اإلؾم٤مًم٦م قمغم مجٞمع اًم٘مدم.

( )668طمسـ :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)625أسمق داود :يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب صٗم٦م ووق اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،)117( -ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم
صحٞمح أيب داود :طمسـ.
( )669وٕمٞمػ :أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ( ،)1411 ،1411اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤م ( ،)177/3ىم٤مل اًمبٞمٝم٘مل :رواه رواد سمـ اجلراح .وهق يٜمٗملرد
قمـ اًمةقرى سمٛمٜم٤ميمػم هذا أطمده٤م ،واًمة٘م٤مت رووه قمـ اًمةقرى دون هذه اًمٚمٗمٔم٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمدراي٦م ( : )82/1ذم إؾملٜم٤مده رواد سملـ اجللراح
وهق وٕمٞمػ وذيمره ُمـ ـمريؼ زيد سمـ احلب٤مب سمٛمت٤مسمٕم٦م رواد وهل ُمت٤مسمٕم٦م ىمقي٦م ًمٙمٜمٝم٤م ؿم٤مذة عمخ٤مًمٗم٦م إصمب٤مت
احللراا ،صملؿ اًمدُمِمل٘مل،
( )671شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمب٤مس أمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ سمـ قمبد اًمسالم سمـ قمبد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اخلرض سمـ حمٛمد سمـ شمٞمٛم ّٞمل٦م ّ
احلٜمبكم ،اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف ،اعمجتٝمد اعمحدث ،احل٤مومظ اعمٗمن ،إصقزم اًمزاهد .سمرع ذم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م وأًمٞم٦م ،وىمٛمع اهلل سمف أهؾ اًمْمالل ،وٟمٍم سملف
أهؾ اًمسٜم٦م .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ وؾمبع ُمئ٦م .وًمف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت :اًمقاؾمٓمٞم٦م ،وُمٜمٝم٤مج اًمسلٜم٦م .اٟمٔملر اًملذيؾ
قمغم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 491 /4شمرمج٦م  ،)531واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ( 11 /7شمرمج٦م .)619
( ) 671حمٛمد سمـ هب٤مدر سمـ قمبد اهلل ،اًمٕم٤ممل اًمٕمالُم٦م اعمّمٜمػ اعمحرر ،سمدر اًمديـ أسمق قمبد اهلل اعمٍمي اًمزريمٌم اًمِمل٤مومٕملُ .مقًملده ؾملٜم٦م سملس وأرسمٕمللم
وؾمبع ُمئ٦م .أظمذ قمـ اًمِمٞمخلم مج٤مل اًمديـ اإلؾمٜمقي ،وهاج اًمديـ اًمبٚم٘مٞمٜمل ،ورطمؾ إمم طمٚم٥م إمم ؿمٝم٤مب اًمديـ إذرقمل ،وخترج سمٛمٖمٚمٓمل٤مي ذم
احلدي٨م .يم٤من وم٘مٞمٝم٤م أصقًمٞم٤م أديب٤م وم٤موال ذم مجٞمع ذًمؽ ،ودرس وأومتك ووزم ُمِمٞمخ٦م ظم٤مٟم٘م٤مهُ .مـ ُم١مًمٗم٤مشمف" :اًمؼمه٤من ذم قمٚملقم اًم٘ملرآن" و"اًمبحلر
اعمحٞمط" ذم أصقل اًمٗم٘مف .شمقذم ذم رضم٥م ؾمٜم٦م أرسمع وشمسٕملم وؾمبع ُمئ٦م .اٟمٔمر :ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝمب٦م ( 167/3شمرمج٦م  ،)711طمسلـ
اعمح٤مضة ( 437 /1شمرمج٦م .)182

أصول األحكام
ويمام أٟمف اظمت٤مر -رمحف اهلل -أن اعمسح ٓ شمقىمٞم٧م ًمف ًمٚمؼميد واعمس٤مومر ذم ُمّمٚمح٦م اعمسٚمٛملم ،ي٘مقل :إٟمف ٓ شمقىمٞم٧م ذم
طم٘مف ،ومٚمق أن إٟمس٤مٟم٤م ُأ ْسم ِر َد ذم ُمّمٚمح٦م ُمـ ُمّم٤مًمح اعمسٚمٛملمَ ،و َؾم َ٤مر ذم اًمٓمريؼ ،وًمق أُمرٟم٤مه إذا ٟمزل وشمقول٠م أن يٜملزع
اخلٗم٤مف ،ومٞمت٠مظمر سمام يٜم٘مؾ ُمـ إظمب٤مر ،أو يت٠مظمر ذم أُمر يتٕمٚمؼ سمٛمّمٚمح٦م اعمسٚمٛملم ،وم٢مٟمف َيقز ًمف اعمسلح وًملق ُمسلح
ؾمبٕم٦م أي٤مم ،يمام صمب٧م سم٤مإلؾمٜم٤مد اًمّمحٞمح قمـ قم٘مب٦م سمـ قم٤مُمر

( )672

سمريدً ا إمم قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف-
قمٜمد اًمبٞمٝم٘مل طمٞمٜمام ضم٤م
ً

 ،ويم٤من ىمد ًمبس اجلقارب يقم اجلٛمٕم٦م ،ووصؾ يقم اجلٛمٕم٦م ،ىم٤مل ًمفُ :مذ يمؿ يمٜم٧م متسح؟ أو ُمٜمذ يمؿ ًمبة٧م؟ ىم٤ملُ :مـ
اًمسٜمه َ٦مش .
يقم اجلٛمٕم٦م ،وهذا اًمٞمقم يقم اجلٛمٕم٦م ،ىم٤مل قمٛمر -ريض اهلل قمٜمفَ « :أ َصبْ َ٧م ُّ
( )673

وىم٤مل ُم٤م ُمٕمٜم٤مه :إٟمف يِمبف اجلبػمة ُمـ وضمف ،واجلبػمة ٓ طمد ْل٤م ،وم٢مٟمف يٛمسح قمٚمٞمٝم٤م طمتلك شمسل٘مط سمٜمٗمسلٝم٤مٟٕ ،ملف
يترضر سم٤مًمٜمزع ،وُمةٚمف ُم٤م ًمق يم٤من ذم أرض ضمٚمٞمد ،أو ذم سمرد ؿمديد ويٚملبس اجللقارب ُملةالًً ،وخيِملك أٟملف ًملق ٟملزع
َرض َر ْت ىمدُمف ،وطمّمؾ قمٚمٞمف ضر ،وم٢مٟمف َيقز اعمسح قمغم اجلقارب ،وٓ يٜمزع وًملق ـم٤مًمل٧م اعملدة ،طمتلك
اجلقارب َشم َ ه
يزول اًمرضر ،يم٤مجلبػمة اًمتل يٛمسح قمٚمٞمٝم٤م قمٜمد ظمِمٞم٦م اًمرضر.
( َو َقم ْـ َقم ْٛم ِرو ْسم ِـ ُأ َُم هٞم َ٦م

()674

َىم َ٤ملَ « :ر َأ ْيتُُف َي ْٛم َس ُح َقم َغم ِقم َام َُمتِف َو ُظم هٗم ْٞم ِفش َ ،ر َوا ُه ا ًْم ُب َخ ِ
٤مر ُّي.
( )675

لم و ْ ِ
ِ
٥م َقم َغم ُضم ْر ِطم ِف
َوَٕ ْ َ
اخل َام ِرش َ ،وَٕ ِيب َد ُاو َد َقم ْـ َضم٤مسمِ ٍر َُم ْر ُومق ًقم٤مَ « :و َي ْٕمّم ُ
محَدََ َقم ْـ سمِالَ ٍَلَ « :ر َأ ْيتُ ُف َي ْٛم َس ُح َقم َغم اعمُْق َىم ْ ِ َ
( )676

ِظم ْر َىم ً٦مُ ،صم هؿ َي ْٛم َس ُح َقم َٚمٞمْ َٝم٤مش) .
( )677

( ) 672قم٘مب٦م سمـ قم٤مُمر سمـ قمبس سمـ قمٛمرو سمـ قمدي سمـ قمٛمرو سمـ روم٤مقم٦م سمـ ُمقدوقم٦م سمـ قمدي سمـ همٜمؿ سملـ اًمرسمٕمل٦م سملـ رؿملدان سملـ ىملٞمس سملـ ضمٝمٞمٜمل٦م
اجلٝمٜمل .روى قمـ اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يمةػما .روى قمٜمف مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمتل٤مسمٕملم .يمل٤من ىم٤مرئل٤م قم٤معمل٤م سمل٤مًمٗمرائض واًمٗم٘ملف ،ومّملٞمح
اًمٚمس٤من ،ؿم٤مقمرا ،يم٤مشمب٤م ،وهق أطمد ُمـ مجع اًم٘مرآنُ .م٤مت قم٘مب٦م ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م .اٟمٔمر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص 561 :شمرمجل٦م  ،)1898واإلصل٤مسم٦م (/4
 521شمرمج٦م .)5615
( )673صحٞمح :أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ( ،)1379صححف إًمب٤ما ذم صحٞمح اسمـ ُم٤مضمف (.)558
( ) 674قمٛمرو سمـ أُمٞم٦م سمـ ظمقيٚمد سمـ قمبد اهلل سمـ إي٤مس سمـ قمبد سمـ ٟم٤مذة سمـ يمٕم٥م سمـ ضمدي سمـ ولٛمرة اًمْملٛمري ،أسملق أُمٞمل٦م .أؾملٚمؿ طمللم اٟمٍملف
اعمنميمقن ُمـ أطمد .ويم٤من ؿمج٤مقم٤م .أول ُمِم٤مهده سمئر ُمٕمقٟم٦م ،وم٠مهه قم٤مُمر سمـ اًمٓمٗمٞمؾ ،وضمزهه ٟم٤مصٞمتف وأـمٚم٘مف ،وسمٕمةف اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾملٚمؿ-
إمم اًمٜمج٤مر ذم زواج أم طمبٞمب٦م ،وإمم ُمٙم٦م ،ومحٛمؾ ظمبٞمب٤م ُمـ ظمِمبتف ،وًمف ذيمر ذم قمدة ُمقاـمـ ،ويم٤من ُمـ رضم٤مل اًمٕمرب ضملرأة وٟمجلدة .قمل٤مش إمم
ظمالوم٦م ُمٕم٤موي ٦م ،ومامت ذم اعمديٜم٦م ،ىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿُ :م٤مت ىمبؾ اًمستلم .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص 491 :شمرمجل٦م  ،)1744واإلصل٤مسم٦م ( 612 /4شمرمجل٦م
.)5769
( ) 675أظمرضمف اًمبخ٤مري يمت٤مب اًمقوق سم٤مب اعمسح قمغم اخلٗملم (.)214 ،215

أصول األحكام
طمدي٨م قمٛمرو سمـ أُمٞم٦م -ريض اهلل قمٜمف -ؿم٤مه
ٟمٕمؿ طمدي٨م قمٛمرو سمـ أُمٞم٦م -ريض اهلل قمٜمف -ؿم٤مهد ذم اًمب٤مبً ،مٙمـ ُذيمر هٜم٤م ًمذيمر اًمٕمامُم٦م ،أٟمف يٛمسلح قملغم
ِ
اًمسلالَ ُم-
قمامُمتف وظمٗمٞمف ،طمدي٨م قمٛمرو سمـ أُمٞم٦م اًمْمٛمري -ريض اهلل قمٜمف -أٟمف ىم٤ملَ « :ر َأ ْي ُ٧م اًمٜمههبِ هل َ -قم َٚمٞمْف ه
اًمّمالَ ُة َو ه
َي ْٛم َس ُح َقم َغم َقم َام َُمتِ ِف َو ُظم هٗم ْٞم ِفش .
( )678

( )679

أيْم٤م -ومٞمف أظمب٤مر ،وُمٜمف ظمؼم ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ،طمٞمٜمام ىم٤مل« :إِ هن اًمٜمههبِ هل -
اعمسح قمغم اخلٗملم -يمام شم٘مدم وؾمٞم٠ميت ً
ِ
اًمسالَ ُمَُ -م َس َح َقم َغم ُظم هٗمٞمْ ِفش  ،رواه اًمبخ٤مري ،ويم٤من ىمد ؾمٛمع هذا اسمـ قمٛمر ُمـ ؾمٕمد ،ومس٠مل قمبد اهلل
َقم َٚمٞمْف ه
اًمّمالَ ُة َو ه
أسم٤مه قمٛمر -ريض اهلل قمٜمٝمام ،-وم٘م٤مل« :إِ َذا طم َصم َؽ ؾمٕم قمـ َ ٍ
َػم ُهش .
َ دهه
ر َ :ومالَ َشم ََس ْؾ َقمٜمْ ُف َهم ْ َ
َ ْ دٌٌ َ ْ ْ
( )681

( )681

وومٞمف ىم٤ملَ « :ي ْٛم َس ُح َقم َغم ِقم َام َُمتِ ِفش ،دًٓم٦م قمغم أن اًمٕمامُم٦م ُيٛمسح قمٚمٞمٝم٤م ،وهذا هق اًمّمقاب ظمال ًوم٤م ًمٚمجٛمٝمقر ،أٟمف ٓ
سم٠مس أن يٛمسح قمٚمٞمٝم٤م ،واًمٕمامُم٦م إن يم٤مٟم٧م ُحم َٜمه َٙم ً٦م وذات ُذؤاسم٦م ،يٕمٜمل حمٜمٙم٦م ُمٚمٗمقوم٦م حت٧م احلٜملؽ ،وُمرسمقـمل٦م سم٠مطملد
إيمقار اًمتل ُيمُق َر ْت هب٤م اًمٕمامُم٦م ،وْل٤م ذؤاسم٦م سملم اًمٙمتٗملم ،هذه سمال إؿمٙم٤مل يٛمسح قمٚمٞمٝمل٤م ،وهلذا اًمٜملقع إول ُملـ
اًمٕمامئؿ.
اًمٜمقع اًمة٤ما :أن شمٙمقن ْل٤م ذؤاسم٦م وًمٞمس٧م حمٜمٙم٦م.
اًمٜمقع اًمة٤مًم٨م :شمٙمقن حمٜمٙم٦م وًمٞمس ْل٤م ذؤاسم٦م.

( )676صحٞمح :أظمرضمف أمحد ( )23917ىم٤مل إًمب٤ما ذم "صحٞمح أيب داود" ( : )142صحٞمح قمغم ذط ُمسٚمؿ.
( ) 677طمسـ :أظمرضمف أسمق داود يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة سم٤مب ذم اعمجروح يتٞمٛمؿ ( .)336ىم٤مل إًمب٤ما ذم "صحٞمح أيب داود" :طمسـ.
( ) 678قمٛمرو سمـ أُمٞم٦م سمـ ظمقيٚمد سمـ قمبد اهلل سمـ إي٤مس سمـ قمبد سمـ ٟم٤مذة سمـ يمٕم٥م سمـ ضمدي سمـ ولٛمرة اًمْملٛمري ،أسملق أُمٞمل٦م .أؾملٚمؿ طمللم اٟمٍملف
اعمنميمقن ُمـ أطمد .ويم٤من ؿمج٤مقم٤م .أول ُمِم٤مهده سمئر ُمٕمقٟم٦م ،وم٠مهه قم٤مُمر سمـ اًمٓمٗمٞمؾ ،وضمزهه ٟم٤مصٞمتف وأـمٚم٘مف ،وسمٕمةف اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾملٚمؿ-
إمم اًمٜمج٤مر ذم زواج أم طمبٞمب٦م ،وإمم ُمٙم٦م ،ومحٛمؾ ظمبٞمب٤م ُمـ ظمِمبتف ،وًمف ذيمر ذم قمدة ُمقاـمـ ،ويم٤من ُمـ رضم٤مل اًمٕمرب ضملرأة وٟمجلدة .قمل٤مش إمم
ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م ،ومامت ذم اعمديٜم٦م ،ىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿُ :م٤مت ىمبؾ اًمستلم .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص 491 :شمرمجل٦م  ،)1744واإلصل٤مسم٦م ( 612 /4شمرمجل٦م
.)5769
( ) 679أظمرضمف اًمبخ٤مري يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب اعمسخ قمغم اخلٗملم (.)215
( ) 681أظمرضمف اًمبخ٤مري يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب اعمسخ قمغم اخلٗملم (.)212
( )681اعمّمدر اًمس٤مسمؼ.

أصول األحكام
اًمٜمقع اًمراسمع :أن شمٙمقن صام  ،اًمّمام هل اًمتل ُشمُٚمػً ،مٞمس٧م حمٜمٙم٦م وٓ ذؤاسم٦م ْل٤م.
اجلٛمٝمقر ي٘مقلَ ٓ :يٛمسح قمغم اًمٕمامُم٦م ُمٓمٚم ً٘م٤مً ،مٙمـ ذم اعمذه٥م أٟمف ٓ يٛمسح قمغم اًمّمام  ،اًمتل ًمٞمس ومٞمٝم٤م َُمٜمْ َٗم ٌذ،
جمرد أا٤م ًُم هٗم ْ٧م قمغم اًمرأس ،ومٚمٞمس٧م قمغم ؿمبف اًمٕمامُم٦م اعمٕمرووم٦م ،وىم٤مًمقا ٓ :يٛمسح قمٚمٞمٝم٤م .وشم٘مل اًمديـ ومج٤مقم٦م ىم٤مًمقا:
إٟمف قمغم ُمسٛمك اًمٕمامُم٦م يٛمسح قمٚمٞمٝم٤مً :مٕمٛمقم إدًم٦م ذم هذا اًمب٤مب.
ُمستقرا سم٤مًمٕمامُم٦م:
واًمرأس يمام شم٘مدم شم٤مرة يٙمقن ُمٙمِمق ًوم٤مُ ،مةٚمام شم٘مدم ذم اًم٘مدم ،وم٢مٟمف ُيٛمسح اًمرأس ،وشم٤مرة يٙمقن
ً
وم٢مٟمف َيٛمسح قمغم اًمٕمامُم٦م ،واًم٘مسؿ اًمة٤مًم٨م أن يٙمقن سمٕمْمف ُمٙمِمقوم٤م وسمٕمْمف ُمستقرا ،شمٙمقن اًمٜم٤مصٞم٦م سم٤مرزة ،أو ُمـ هٜم٤م،
ومٗمل هذه احل٤مًم٦م يٛمسح اًمٜم٤مصٞم٦م واًمٕمامُم٦م ،يمام ذم طمدي٨م اعمٖمػمةُ« :مسح سمِٜمَ ِ
َ٤مصٞمَتِ ِف َو َقم َغم ا ًْم ِٕم َام َُم ِ٦مش  ،ويمٚمف صمبل٧م قملـ
َ َ َ
( )682

اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-وهذا هق إفمٝمر ذم ُمس٠مًم٦م اًمٕمامُم٦م ،وطمدي٨م قمٛمرو سمـ أُمٞم٦م هق اًمِم٤مهد ذم اًمب٤مب.
واًمٕمامُم٦م قمغم اًمٕم٤مدة ىمد شمسؽم مجٞمع اًمرأس ،وىمد يؼمز ُمٜمٝمل٤م سمٕملض اًمٌمل  ،ومل يٗمّملؾ اًمٜمبلل -قمٚمٞملف اًمّملالة
لم و ْ ِ
اخل َام ِرش  ،احلدي٨م رواه
واًمسالم -ومدل قمغم اًمسٕم٦م ومٞمٝم٤م ،ورواي٦م أمحد اًمتل قمٜمد سمالل :ىم٤ملَ « :ي ْٛم َس ُح َقم َغم اعمُْق َىم ْ ِ َ
لم و ْ ِ
ُمسٚمؿ أٟمف -قمٚمٞمف اًمسالمَُ « -م َس َح َقم َغم ْ
اخل َام ِرش  ،اخلٗم٤من واعمقق ٟمقع واطمد ُمـ اجلٚمدً ،مٙمـ اخلػ يٙملقن
اخلُ هٗم ْ ِ َ
( )683

( )684

ؾم٤مشمرا ًمٚم٘مدم ُمع اًمٙمٕمبلم ،يٛمسح قمٚمٞمف.
ـمقيال ،واعمقق يٙمقن
أىمٍم ُمٜمف .وسم٤مجلٛمٚم٦م :يمٚمٝم٤م ُيٛمسح قمٚمٞمٝم٤م إذا يم٤من ً
َ
وقمٜمد أمحد ُمـ رواي٦م حمٛمد سمـ راؿمد

( )685

قمـ ُمٙمحقل

( )686

مه٤مر
قمـ ُٟمُٕمٞمؿ سمـ َ ه

( )687

قمـ سمالل

( )688

-ريض اهلل قمٜمف -أٟمف

لم و ْ ِ
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ىم٤مل« :ا ُْم َس ُحقا َقم َغم ْلح َقم َ
لغم
اخل َام ِرش  ،هذه رواي٦م أمحد ،رواي٦م ُمسٚمؿَ « :أ هٟم ُف َُم َس َ
اخلُ هٗم ْ ِ َ
( )689

(ُ )682متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضملف اًمبخ٤مري:يمتل٤مب اًمقولق  ،سمل٤مب اعمسلخ قملغم اخلٗمللم (ُ ،) 213مسلٚمؿ :يمتل٤مب اًمٓمٝمل٤مرة ،سمل٤مب اعمسلح قملغم اًمٜم٤مصلٞم٦م
واًمٕمامُم٦م( )274واًمٚمٗمظ ًمف.
( )683صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)23917وهق ذم صحٞمح ُمسٚمؿ.
( ) 684أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اعمسح قمغم اًمٜم٤مصٞم٦م واًمٕمامُم٦م (ُ )275مـ طمدي٨م سمالل سمـ رسم٤مح.
( ) 685حمٛمد سمـ راؿمد .اعمٙمحقزم اًمدُمِم٘مل اعمحدثٟ ،مزيؾ اًمبٍمة .طمدث قمـ ُمٙمحقل وإًمٞمف يٜمس٥م .ىم٤مل اسملـ طمجلر ذم اًمت٘مريل٥م :صلدوق َيلؿ،
ورُمل سم٤مًم٘مدرُ .م٤مت سمٕمد ؾمٜم٦م ؾمتلم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 186 /25شمرمج٦م  ،)5218وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 343 /7شمرمج٦م .)125
ُ
(ُ )686مٙمحقل .قم٤ممل أ هؾ اًمِم٤مم ،يٙمٜمك أسم٤م قمبد اهلل ،وىمٞمؾ :أسمق أيقب ،وىمٞمؾ :أسمق ُمسٚمؿ اًمدُمِم٘مل ،اًمٗم٘مٞمف .أرؾمؾ قمـ اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-
أطم٤مدي٨م ،وأرؾمؾ قمـ قمدة ُمـ اًمّمح٤مسم٦م مل يدريمٝمؿ ،وروى أيْم٤م قمـ ـم٤مئٗم٦م ُمـ ىمدُم٤م اًمت٤مسمٕملم .وقمداده ذم أوؾم٤مط اًمت٤مسمٕملمُ ،مـ أىمران اًمزهري.
ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿُ :م٤م سم٤مًم ِم٤مم أطمد أوم٘مف ُمـ ُمٙمحقلُ .م٤مت ؾمٜم٦م سمْمع قمنمة وُمئ٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م وم٘مٞمف يمةػم اإلرؾم٤مل .اٟمٔملر :هتلذي٥م
اًمٙمامل ( 464 /28شمرمج٦م  ،)6168وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 155 /5شمرمج٦م .)57

أصول األحكام
لم و ْ ِ
ْ
اخل َام ِرش
اخلُ هٗم ْ ِ َ

( )691

ُمـ وم ْٕمٚمف ،وهلق إطملدى اًملروايتلم قمٜملد أمحلد ،يملام ذم احللدي٨م «رأيتلف يٛمسلح قملغم اعملقىملم

واخلامرش  ،يمةػم ُمـ أهؾ احلدي٨م َيٕمٚمقن رواي٦م أمحد اًمتل ومٞمٝم٤م إُمر ومه٤م ،وىم٤مًمقا :اعمحٗمقظ واعمٕمروف أٟمف ىم٤مل:
( )691

«أٟمف يٛمسح قمغم اعمقىملم واخلامرش وأٟمف ُمـ ومٕمٚمفُ ٓ ،مـ ىمقًمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم.-
وهذا ُمةٚمام شم٘مدم أن أهؾ احلدي٨م ْلؿ ٟمٔمر ذم ُمةؾ هذه اًمرواي٤مت طمٞمٜمام يٙمقن خمرضمٝم٤م واطمدا ،وهذا ضمزم َيت٤مج
إمم شمتبع اًمرواي٤مت واًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م ،وُم٤م أدري قمـ خم٤مرضمٝم٤م وٓ أقمرف خم٤مرج اًمرواي٤مت ،طمتك ٟمٔمروا وشمتبٕمقا اًمرواي٤مت
ذم هذا ،إذا قمروم٧م خم٤مرضمٝم٤م وشمبٞمٜم٧م ،وم٤مًمراضمح ذم هذه احل٤مًم٦م ُم٤م رواه احلٗم٤مظ ،وهمػمه يٙمقن ومهل٤مُ :ملةٚمام شم٘ملدم ذم
أيْم٤م ُمـ طمدي٨م
طمدي٨م ضم٤مسمر -ريض اهلل قمٜمفَ « :-أ ْسمدََ ُأ سمِ َام َسمدََ َأ اهللُ سمِ ِف،ش أو« :ا ْسمدََ ُؤوا سمِ َام َسمدََ َأ اهللُ سمِ ِفش  ،وُمةٚمام شم٘مدم ً
( )692

طمذيٗم٦م

( )694

( )693

قص َوم٤م ُهش
-ريض اهلل قمٜمف -ىم٤ملَ « :يمَ٤م َن َي ُِم ُ

( )695

-قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ذم اًمّملحٞمحلم ،ومل٢مذا ىمل٤مم ُملـ

(ٟ ) 687مٕمٞمؿ سمـ مه٤مر ،وي٘م٤مل :اسمـ هب٤مر ،وي٘م٤مل :اسمـ هدار ،وي٘م٤مل :اسمـ مح٤مر ،وي٘م٤مل :اسمـ سم٤مر ،ومه٤مر أصح .اًمٖمٓمٗم٤ما اًمِم٤مُمل ًمف صحب٦م .روى قملـ
اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-روى قمٜمف ُمٙمحقل إرؾم٤مٓ .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 727 :شمرمج٦م  ،)2613واإلص٤مسم٦م ( 462 /6شمرمج٦م .)8791
( ) 688سمالل سمـ رسم٤مح احلبٌم اعم١مذن ،وهق سمالل سمـ مح٤مُم٦م ،وهل أُمف .يم٤من أُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ خيرضمف إذا محٞم٧م اًمٔمٝمػمة ،ومٞمٓمرطملف قملغم فمٝملره ذم سمٓمحل٤م
ُمٙم٦م ،صمؿ ي٠مُمر سم٤مًمّمخرة اًمٕمٔمٞمٛم٦م قمغم صدره ،صمؿ ي٘مقل ٓ :يزال قمغم ذًمؽ طمتك يٛمقت أو يٙمٗمر سمٛمحٛمد .ومٞم٘مقل -وهق ذم ذًمؽ :-أطمد أطمد .صملؿ
اؿمؽماه أسمق سمٙمر اًمّمديؼ ،وم٠مقمت٘مف ،ومٚمزم اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وأ ّذن ًمف ،وؿمٝمد ُمٕمف مجٞمع اعمِم٤مهدُ ،م٤مت ؾمٜم٦م قمنميـ .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب
(ص 81 :شمرمج٦م  ،)167واإلص٤مسم٦م ( 326 /1شمرمج٦م .)736
( )689صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد (ُ ) 23918 ،23896 ،23893 ،23892مـ ـمرق قملـ حمٛملد سملـ راؿملد سملف .ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم اًمسٚمسلٚم٦م
اًمْمٕمٞمٗم٦م ( :) 2935وهذا اًمٚمٗمظ هق اًمّمحٞمح قمـ سمالل سم٤مشمٗم٤مق مجٞمع اًمة٘م٤مت قمغم روايتف قمٜمف -ريض اهلل قمٜمف.-
( )691ؾمبؼ خترَيف .
( )691ؾمبؼ خترَيف.
( ) 692ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ طمرام سمـ يمٕم٥م سمـ همٜمؿ سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م ،أسملق قمبلد اهلل ،وأسملق قمبلد اًملرمحـ إٟمّمل٤مري،
اخلزرضمل ،اًمسٚمٛمل ،اعمدا ،اًمٗم٘مٞمف اإلُم٤مم اًمٙمبػم ،اعمجتٝمد ،احل٤مومظ ،ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-ويمل٤من ُمٗمتلل اعمديٜمل٦م ذم زُم٤مٟملف.
ؿمٝمد ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘مب٦م ُمع واًمده ،وأـم٤مع أسم٤مه يقم أطمد ،وىمٕمد ٕضمؾ أظمقاشمف ،صمؿ ؿمٝمد اخلٜمدق وسمٞمٕم٦م اًمِمجرة ،وىمد ورد أٟمف ؿمٝمد سملدرا .ؿمل٤مخ ،وذهل٥م
سمٍمه ،وىم٤مرب اًمتسٕملم .شمقذم سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م أرسمع وشمسٕملم ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م ؾمبع وشمسٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 114 :شمرمجل٦م  ،)296وأؾملد اًمٖم٤مسمل٦م
( 492 /1شمرمج٦م .)647
( ) 693أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب طمج٦م اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ )1218( -قمـ ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل -ريض اهلل قمٜمف.-
( ) 694طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن سمـ ضم٤مسمر اًمٕمبزُ .مـ ٟمجب٤م أصح٤مب حمٛمد -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وهق ص٤مطم٥م اًمنل .واؾملؿ اًملٞمامنِ :طم ْسلؾ -وي٘مل٤مل:
ُطم َس ْٞمؾ -اسمـ ضم٤مسمر اًمٕمبز ،اًمٞماما ،أسمق قمبد اهلل ،طمٚمٞمػ إٟمّم٤مرُ ،مـ أقمٞم٤من اعمٝم٤مضمريـ .وأُمف اًمرسم٤مب سمٜم٧م يمٕم٥م سمـ قمدي إٟمّم٤مري٦م .شملقذم ؾملٜم٦م

أصول األحكام
ِ
ِ
لقص
قص َوم٤م ُهش  ،وشم٘مدُم٧م روايل٦م اًمٜمسل٤مئل ُمٕمٜمل٤م ،أٟملف ىمل٤ملُ « :أُم ْر َٟمَل٤م إِ َذا ُىم ْٛمٜمََل٤م َأ ْن َٟم َُِم َ
اًمٚمٞمؾ« ،إِ َذا َىم٤م َم ًم َٞمتَ َٝم هج َدَ َي ُِم ُ
( )696

َأ ْوم َق َاهٜمََ٤مش  ،وأن هذه اًمرواي٦م إفمٝمر أن اعمحٗمقظ رواي٦م اًمّمحٞمحلم.
( )697

وهذا ي٘مع ذم اًمرواي٤مت ،رسمام ي٘مع ذم يمةػم ُمـ يمت٥م اًمٗم٘مف ،يذيمرون هذه اًمرواي٦م ،وئمـ اعمٓمٚملع أالام طملدية٤من،
ًمٙمـ قمٜمد اًمتتبع يٙمقٟم٤من طمدية٤م واطمدا ،وىمع اًمقهؿ ومٞمف ُمـ إطمدى اًمرواي٤مت ،وهذا ي٘مع يمةػما ذم اًمروايل٤مت ،وأهلؾ
اًمٕمٚمؿ سمٞمٜمقا هذا وووحقه.
لم ذم هذه اعمس٠مًم٦م ُمـ ضمٝم٦م ُمنموقمٞم٦م اعمسح قمغم اعمقىملم واخلامر.
ًمٙمـ ذم هذه اعمس٠مًم٦م احلٙمؿ واوح و َسم ٌ
ىمقًمف« :اخلامرش ويمام ذم رواي٦م ُمسٚمؿ ،يدظمؾ ومٞمف ُسمر اًمٜمس٤م  ،سمؾ إن سمر اًمٜمس٤م أومم سم٤مًمدظمقل ُمـ قمامئؿ اًمرضم٤مل،
وضمف دًٓم٦م ئمٝمر ذم احل٘مٞم٘م٦م ،إذا يم٤من اعمسح قمغم اًمٕمامُم٦م ُينمع ُمـ ضمٝم٦م قمٛمقم إدًم٦م ،وُمـ ضمٝم٦م ظمّمقص هذا
هذا ْ
اًمدًمٞمؾ قمغم اخلامر ،وىم٤مًمقا :إن اًمٕمامُم٦م سم٤مرٟٕ :مف ختٛمر اًمرأس ،وم٤مخلامر اًمذي شمٚمبسف اعمرأة قمغم رأؾمٝم٤م أسمٚمغ ذم ُمسٛمك
اخلامرٕ :ن اًمتٖمٓمٞم٦م واًمسؽم ذم طم٘مٝم٤م أسمٚمغ وأشمؿ ،ومٛمسحف ُمـ سم٤مب أوممٕ :ا٤م أومم ُمـ قمامُم٦م اًمرضمؾ.
إُمر اًمة٤ما ُمـ وضمقه اًمؽمضمٞمح :أن طم٤مضم٦م اعمرأة إمم سم٤مره٤م أؿمد ُمـ طم٤مضم٦م اًمرضمؾ إمم قمامُمتف.
إُمر اًمة٤مًم٨م :أن اًمٜمزع ذم سم٤مره٤م أؿمد ُمـ ٟمزع قمامُم٦م اًمرضمؾ.
ومٝمذه ُم ًٕم٤م ُشمُبلم وشمدل قمغم أٟمف اعمرأة ْل٤م أن متسح قمغم سم٤مره٤م ،وأٟمف ٓ يٚمزُمٝم٤م أن شمٜمزقمف ،وضمل٤م قملـ أم ؾملٚمٛم٦م -
ريض اهلل قمٜمٝم٤م -أا٤م يم٤مٟم٧م متسح قمغم سم٤مره٤م

( )698

-ريض اهلل قمٜمٝم٤م.-

ؾم٧م وصمالصملم سمٕمد ُم٘متؾ قمةامن .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 138 :شمرمج٦م  ،)391وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 716 /1شمرمجل٦م  ،)1113واإلصل٤مسم٦م ( 44/2شمرمجل٦م
.)1649
(ُ ) 695متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب اًمسقاك (ُ ، )246مسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمسقاك (.)255
(ُ ) 696متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم اًمقوق  ،سم٤مب اًمسقاك ( ) 246وذم ُمقاوع أظمر ُمٜمفُ ،مسٚمؿ يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمسقاك (.)255
آظمتِ ِ
( )697صحٞمح اإلؾمٜم٤مد :أظمرضمف اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ وشمٓمقع اًمٜمٝم٤مر ،سم٤مب ِذيمر ِ
سملـ ِ
الف قمغم َأ ِيب ِ
طمّم ٍ
لم قمةامن ِ
قم٤مصل ٍؿ ( )1624وىمل٤مل
إًمب٤ما ذم صحٞمح ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل« :صحٞمح اإلؾمٜم٤مدش.
( )698أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم ُمّمٜمٗمف ( ،)251 ،224إوؾمط ٓسمـ اعمٜمذر (.)481

أصول األحكام
رواي٦م أيب داود حلدي٨م ضم٤مسمر ،هذا ومٞمف ىمّم٦م ـمقيٚم٦م ،ذم طمدي٨م ضم٤مسمر  ،وطمدي٨م اسملـ قمبل٤مس  ،وذم ؾملٜمده
ِ ِ ِ
ِ
لؿ
وٕمػ ُمـ ـمريؼ اًمزسمػم سمـ ظمريؼ  ،وذيمر اعمّمٜمػ -رمحف اهلل -اًمِم٤مهد ،وهق « َي ْٕمّم ُ
٥م َقم َغم ُضم ْرطمف ظم ْر َىمل ً٦مُ ،صم ه
( )711

( )699

( )711

َي ْٛم َس ُح َقم َٚم ْٞم َٝم٤مش  ،ذيمره٤م ذم سم٤مب اعمسح قمغم اخلٗملم ُمـ ضمٝم٦م اعمسحً ،مٙمـ احلدي٨م ٓ يةب٧م ،وهذه اًمرواي٦م ٓ شمةب٧م.
( )712

ًمٙمـ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ ضمٝم٦م رواي٦م اسمـ قمب٤مس وضم٤مسمر ،ىم٤مًمقا :إن اًمذي يةب٧م هق ذ ْيمْلر اعمسلح دون اًمتلٞمٛمؿ،
ِ
٥مَ ،و َي ْٛم َس ُحَ ،و َيتََل َٞم هٛم ُؿ،
واعمّمٜمػ مل يذيمر اًمتٞمٛمؿ ،هذا ُمـ طمسـ شمٍمومفٕ :ن ذم رواي٦م أيب داودَ « :و َيتَ َٞم هٛم ُؿشَ « ،ي ْٕمّم ُ
َو َي ْٖم َْس ُؾ َؾم ِ٤مئ َر َضم َس ِد ِهش  ،ومذ ْيمْر اًمتٞمٛمؿ ُمع اعمسح ٓ يةب٧م ،واحلدي٨م ُمـ طمٞم٨م اجلٛمٚم٦م ومٞمف يمالمً ،مٙمـ اعمسح قملغم
( )713

اجلرح قمٜمد احل٤مضم٦م إًمٞمف ٓ سم٠مس سمف ،وم٢مذا يم٤من ذم يده ضمرح أو ضمبػمة ،ذم هذه احل٤مًم٦م ًمف أن يٛمسح قمٚمٞمٝم٤مٟٕ :مف إذا يم٤من
يٛمسح قمغم اخلٗملم وهل ُمقوع طم٤مضم٦م ،وم٤معمسح قمغم اًمٕمّم٤مئ٥م واًمٚمّمقق وٟمحق ذًمؽ ُمـ سم٤مب أومم ،صمؿ هق ُمقوع
ضورة ،وضم٤م ذم طمدي٨م ضم٤مسمر قمٜمد اسمـ ُم٤مضمف َأ هٟم ُف « َأ َُم َر َٟمَ٤م َأ ْن َٟم َْٛم َس َح َقم َغم ْ
اجلَبَ ِ٤مئ ِرش ً ،مٙمٜمف طمدي٨م ٓ يّمح ،وٕمٞمػ
( )714

ضمدًّ ا ،وهق ذم طمٙمؿ اعمقوقعُ ،مـ رواي٦م قمٛمرو سمـ ظم٤مًمد اًمقاؾمٓمل  ،وهق ُمؽموك اًمرواي٦م.
ًّ
( )715

ومٕمغم هذاً :مف أن يٛمسح قمغم اًمٕمّم٤مئ٥م ًمٙمـ ٕطمقال :شم٤مرة اجلرح يٛمٙمـ أن ُيٖمسؾ سمال ضرُ ،مةالً يمن ظمٗمٞمػ
ُمٙمِمقف ومل يٕمّمبف ،أو ضمرح ظمٗمٞمػ ٓ يترضر سم٤معم٤م  ،ومٝمذا َي٥م همسٚمف.

( ) 699طمسـ :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اعمجروح يتٞمٛمؿ ( )336ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود« :طمسـ :دون ىمقًمف« :إٟمام يمل٤من
 ...إًمخش
( ) 711طمسـ :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اعمجروحشيتٞمٛمؿ ( ،)337ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود :طمسـ.
( )711اًمزسمػم سمـ ظمريؼ اجلزري ُمقمم سمٜمل سمِمػم .ىم٤م ل اسمـ اًمسٙمـ :مل يسٜمد اًمزسمػم سمـ ظمريؼ همػم طمديةلم .ىم٤مل اسمـ طمجلر ذم اًمت٘مريل٥مً :مللم احللدي٨م.
صم٘م٤مت اسمـ طمب٤من ( 262 /4شمرمج٦م  ،)2827وهتذي٥م اًمٙمامل ( 313 /9شمرمج٦م .)1962
()712ؾمبؼ خترَيف ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر وىمقًمف «يٕمّم٥م ...ش وٕمٗمٝم٤م إًمب٤ما يمام ؾمبؼ.
( )713ؾمبؼ خترَيف.
( )714وٕمٞمػ ضمدا :أظمر ضمف اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب اعمسح قمغم اجلب٤مئر (ُ )657مـ ـمريؼ قمٛمرو سمـ ظم٤مًمد سمفُ ،مـ طملدي٨م قملكم سملـ
أيب ـم٤مًم٥م ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم وٕمٞمػ ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف :وٕمٞمػ ضمدا.
( ) 715قمٛمرو سمـ ظم٤مًمد أسمق ظم٤مًمد اًم٘مرر ُمقمم سمٜمل ه٤مؿمؿ أصٚمف يمقذم ،واٟمت٘مؾ إمم واؾمط .وىم٤مل اًمٜمس٤مئل :روى قمـ طمبٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م ،يمقذم ًملٞمس
سمة٘م٦م .وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل :يمذابُ .م٤مت سمٕمد ؾمٜم٦م قمنميـ وُمئ٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥مُ :مؽموك ورُم٤مه ويمٞملع سم٤مًمٙملذب .اٟمٔملر :هتلذي٥م اًمٙملامل
( 613 /21شمرمج٦م  ،)4357وُمٞمزان آقمتدال ( 257 /3شمرمج٦م .)6359

أصول األحكام
احل٤مل اًمة٤ما :أن يٙمقن ُمٙمِمق ًوم٤م ويترضر ،ذم هذه احل٤مًم٦م ًمف طم٤مٓن :إذا يم٤من يترضر سم٤مًمٖمسؾ ٓ :يٖمسٚمف ،أُمٙملـ
ُمسحف :وم٢مٟمف َي٥م ُمسحفُ .م٤م أُمٙمـ ُمسحف :ومٗمل هذه احل٤مًم٦م قمٚمٞمف أن يسؽمه ،يْمع قمٚمٞمف ًمّمقىم٤م ،صمؿ إذا ووع قمٚمٞملف
ًمّمقىم٤م أو ضمبػمة ،ومٚمٝم٤م طم٤مٓن :شم٤مرة يٛمٙمـ أن شمٖمسؾ وٓ شمترضر :ومٖمسٚمٝم٤م أومم ُمـ ُمسحٝم٤م ،وم٢من شمرضرت سم٤مًمٖمسؾ:
وم٢مٟمف يٛمسح قمٚمٞمٝم٤م.
ومتبلم أن ًمف َ
طم٤مل اًمسؽم طم٤مًملم ،وطم٤مل اًمٙمِمػ طم٤مًملم ،ويمٚمام يم٤من اًمٖمسؾ أُمٙمـ :ومٝمق إومم ،وقمٜمد اًمٖمسلؾ ٓ
َيت٤مج إمم اعمسح ،وٓ طم٤مضم٦م إمم اًمتٞمٛمؿٟٕ :مف ٓ َيٛمع سملم اًمبدل واعمبدل ذم طم٤مل ،سمؾ اًمتلٞمٛمؿ قمٜملد قملدم اًم٘ملدرة أو
اًمٕمجز قمـ إصؾ .صمؿ ي٘مٞم٦م ضمسده يتقو٠م ،إن يم٤من اًمقوق  ،أو يٖمتسؾ ذم طم٤مل اجلٜم٤مسم٦م.
أطمسـ اهلل إًمٞمؽ ي٤م ؿمٞمخ! هؾ ي٘م٤مل :إن اجلٛمٝمقر مل شمبٚمٖمٝمؿ أطم٤مدي٨م اعمسح قمغم اًمٕمامُم٦م اًمتل سم٤مًمّمحٞمحلم أم ْلؿ
شم٠مويؾ آظمر؟
ٓ ،هؿ شم٠موًمقه٤م ،شم٠موًمقه٤م سمٛمٕمٜمك أٟمف ُمسح اًمرأسُ ،مذه٥م اًمِم٤مومٕمل ومج٤مقم٦م :ىم٤مًمقا :إٟمف ُمسح اًمرأسٟٕ :مف ىم٤مل:
«قمغم ٟم٤مصٞمتفش ،واًمِم٤مومٕمل -رمحف اهلل -ي٘مقلَ" :يزئ ُمسح صمالث ؿمٕمرات" ،عم٤م ُمسح اًمٜم٤مصٞم٦م :أضمزأ ،وأسمق طمٜمٞمٗم٦م -
قمٜمد أيب داود « َأ هٟمهل ُف َر َوم َٕم َٝمل٤م َو َمل ْ َيٜمْ ُ٘م ْْمل َٝم٤مش

رمحف اهلل -ي٘مقل" :يٛمسح رسمع اًمرأس" ،وىمد اؾمتدًمقا سمحدي٨م أٟمس
ِ
يٙمتػ سمؾ ُمسح حتتٝم٤مً ،مٙمـ احلدي٨م ٓ يّمح ،احلدي٨م وٕمٞمػ ومال يةب٧م.
أدظمؾ يده ُمـ حت٧م اًمٕمامُم٦م ،وىم٤مل :إٟمف مل
()716

( )717

ويمالم اًمِم٤مومٕمل -رمحف اهلل -أو أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل -رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمؿ -ذم ُمسل٠مًم٦م أن اًمِملٕمر َُيلزئ ومٞملف ر
يسػم ،هذا ىمقل وٕمٞمػ ،شم٘مدُم٧م إدًم٦م ذم وضمقب اعمسح ،وأٟمف ذم هذه احل٤مل اٟمت٘مؾ ُمـ طم٤مل اعمسح قمغم اًمِمٕمر إمم
طم٤مل اعمسح قمغم اًمٕمامُم٦مً ،مٙمـ ُم٤م فمٝمر وم٢مٟمف طمٙمٛمف اعمسح ُمـ اًمرأس ،وُم٤م اؾمتؽم يٙمقن اعمسح قمغم اًمٕمامُم٦م.

( ) 716أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمرض سمـ وٛمْمؿ سمـ زيد سمـ طمرام سمـ ضمٜمدب سمـ قم٤مُمر سمـ همٜمؿ سمـ قمدي سمـ اًمٜمج٤مر .اإلُمل٤مم ،اعمٗمتلل ،اعم٘ملرئ ،اعمحلدث،
راوي٦م اإلؾمالم ،أسمق محزة إٟمّم٤مري اخلزرضمل اًمٜمج٤مري اعمدا ،ظم٤مدم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وىمراسمتف ُمـ اًمٜمس٤م  ،وشمٚمٛمٞملذه ،وشمبٕملف،
وآظمر أصح٤مسمف ُمقشم٤م ،وروى قمٜمف قمٚمام مج٤م ،وهمزا ُمٕمف همػم ُمرة ،وسم٤ميع حت٧م اًمِمجرة .دقم٤م ًمف اًمٜمبل سم٤مًمؼميم٦م ،ومرأى ُمـ و ًَمده وو ًَم ِد و ًَم ِده ٟمحقا ُمـ ُمئ٦م
ٟم ْٗمسُ .م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وشمسٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 53 :شمرمج٦م  ،)43واإلص٤مسم٦م ( 126 /1شمرمج٦م .)277
( ) 717وٕمٞمػ :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اعمسح قمغم اًمٕمامُم٦م ( ،)147سمٜمحقه .ىم٤مل إًمب٤ما ذم وٕمٞمػ ؾمٜمـ أيب داود :وٕمٞمػ.

أصول األحكام
ِ
ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهللِ َ -ص هغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم هٚم َؿَ « :-صمالَ َصمل ُ٦م َأ هيل٤م ٍم َو ًَم َٞمل٤مًمِ ِٞمٝم هـ ًمِ ْٚم ُٛم َسل٤مومِ ِر،
( َو َقم ْـ َقمكم َ -ر َ
َو َي ْق ٌم َو ًَم ْٞم َٚم ٌ٦م ًمِ ْٚم ُٛم ِ٘مٞم ِؿش َ ،ر َوا ُه ُُم ْس ِٚم ٌؿ.
( )718

اخلُػ َأ ْو َمم سمِ٤معمَْ َس ِح ُِم ْـ َأ ْقمالَ ُهَ ،و َىمدْْ َر َأ ْي ُ٧م َر ُؾم َ
٤مًمر ْأ ِيًَ :م َٙمَ٤م َن َأ ْؾم َٗم ُؾ ْ
قل اهللِ َ -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف
َو َقمٜمْ ُفًَ « :م ْق َيمَ٤م َن اًمدي ُـ سمِ ه
وؾم هٚمؿ -يٛمسح َقم َغم َفم ِ
٤مه ِر ُظم هٗم ْٞم ِفش َ ،ر َوا ُه َأ ُسمق َد ُاو َد).
َ َ َ َْ َ ُ
( )719

طمدي٨م قمكم -ريض اهلل قمٜمف -ذم شم٘مدير اعمسح وأٟمف صمالث أي٤مم ًمٚمٛمس٤مومر ويقم وًمٞمٚم٦م ًمٚمٛم٘مٞمؿ ،صمب٧م ذم ُمٕمٜم٤مه أظمب٤مر
قمدة قمـ اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمُ :-مٜمٝم٤م طمدي٨م ظمزيٛم٦م

( )711

طمدي٨م أيب سمٙمرة

( )712

سمـ صم٤مسم٧م قمٜمد أمحد وأيب داود واًمؽمُمذي  ،وُمٜمٝم٤م
( )711

قمٜمد اسمـ ُم٤مضمف  ،وطمدي٨م قمقف سمـ ُم٤مًمؽ قمٜمد أمحد .
( )713

طمدي٨م قمقف سمـ ُم٤مًمؽ

( )715

( )714

أيْم٤م أٟمف ىم٤مل« :صمالث أي٤مم ًمٚمٛمس٤مومر ،ويقم وًمٞمٚم٦م ًمٚمٛم٘مٞمؿش ذم همزوة شمبقك ،أٟمف ىم٤مل
ومٞمف ً

ذًمؽ ذم همزوة شمبقك.

() 718أظمرضمف ُمسٚمؿ يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمتقىمٞم٧م ذم اعمسح قمغم اخلٗملم(.)276
( ) 719صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب يمٞمػ اعمسح ( ،)162ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود :صحٞمح.
( ) 711ظمزيٛم٦م سمـ صم٤مسم٧م سمـ اًمٗم٤ميمف سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ ؾم٤مقمدة ،اًمٗم٘مٞمف ،أسمق قم امرة إٟمّم٤مري اخلٓمٛمل اعمدا ،ذو اًمِمٝم٤مدشملم .ىمٞمؾ :إٟمف سمدري .واًمّمقاب :أٟملف
ؿمٝمد أطمدا وُم٤م سمٕمده٤م .يم٤من ُمـ يمب٤مر ضمٞمش قمكم ،وم٤مؾمتِمٝمد ُمٕمف يقم صٗملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 213 :شمرمج٦م  ،)639وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م (171 /2
شمرمج٦م .)1446
()711صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)21859أسمق داود يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمتقىمٞم٧م ذم اعمسح ( ،)157اًمؽمُمذي يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سمل٤مب اعمسلح
قمغم اخلٗملم ًمٚمٛمس٤مومر واعم٘مٞمؿ ( ) 95ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ صحٞمح .ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
)ٟ (712مٗمٞمع أسمق سمٙمرة ،وي٘م٤ملٟ :مٗمٞمع سمـ ُمنوح ،وي٘م٤ملٟ :مٗمٞمع سمـ احل٤مرث سمـ يمٚمدة .ويم٤من أسمق سمٙمرة ُمـ قمبٞمد احل٤مرث سمـ يمٚملدة سملـ قمٛملرو اًمة٘مٗملل،
وم٤مؾمتٚمح٘مف ،وهق ممـ همٚمب٧م قمٚمٞمف يمٜمٞمتف ،وأُمف ؾمٛمٞم٦م أُم٦م ًمٚمح٤مرث سمـ يمٚمدة ،وهل أم زي٤مد سملـ أيب ؾملٗمٞم٤منُ .ي٘مل٤مل :إن أسمل٤م سمٙملرة شملدمم ُملـ طمّملـ
اًمٓم٤مئػ سمبٙمرة ،وٟمزل إمم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ومٙمٜم٤مه أسم٤م سمٙمرة .ؾمٙمـ اًمبٍمة ،ويم٤من ممـ اقمتزل يقم اجلٛمؾ مل ي٘م٤مشمؾ ُملع واطملد ُملـ
اًمٗمري٘ملمُ .م٤مت هب٤م ذم ؾمٜم٦م إطمدى وسمسلم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 782 :شمرمج٦م  ،)2851واإلص٤مسم٦م ( 467 /6شمرمج٦م .)8799
( ) 713طمسـ :أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم اًمتقىمٞم٧م ذم اعمسح ًمٚمٛم٘مٞمؿ واعمس٤مومر ( )556وىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح ؾملٜمـ
اسمـ ُم٤مضمف :طمسـ.
( )714صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( .)23995ىم٤مل إًمب٤ما ذم إروا اًمٖمٚمٞمؾ :صحٞمح.
( ) 715قمقف سمـ ُم٤مًمؽ سمـ أيب قمقف إؿمجٕمل .يٙمٜمك أسم٤م قمبد اًمرمحـ .وي٘م٤مل :أسمق مح٤مد .وي٘م٤مل :أسمق قمٛمر .وأول ُمِم٤مهده ظمٞمؼم ،ويم٤مٟمل٧م ُمٕملف رايل٦م
أؿمجع يقم اًمٗمتح .ؾمٙمـ اًمِم٤مم وقمٛمر ،وُم٤مت ذم ظمال وم٦م قمبد اعمٚمؽ سمـ ُمروان ؾمٜم٦م صمالث وؾمبٕملم .روى قمٜمف مج٤مقم٦م ُمـ اًمت٤مسمٕملمُ :ملٜمٝمؿ يزيلد سملـ

أصول األحكام
أيْم٤م ذم طمدي٨م اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمب٦م
ويمذًمؽ ً

( )716

ذم رواي٦م قمٜمد أيب داود واًمؽمُمذي ،أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -أ هن

ُمسحف يم٤من ذم همزوة شمبقك .
ْ
( )717

واًمٗم٤مئدة ُمٜمف أن همزوة شمبقك هل ُمـ آظمر همزواشمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -أو آظمر همزواشمفّ ،
ومدل قمغم أٟمف ذم آظمر
إُمر ،وأن اًمٜمسخ صم٤مسم٧م ،وضم٤م ت ذم طمدي٨م اعمٖمػمة ّ
سم٤مًمِم ّؽ قمٜمد اًمبخ٤مري ذم شمبقك ً ،مٙمٜمٝم٤م سم٤مًمِمؽ.
( )718

وسم٤مجلٛمٚم٦م :شم٠مظمر اعمسح صم٤مسم٧م ذم إظمب٤مر اًمّمحٞمح٦م يمام شم٘مدم ذم طمدي٨م ضمرير

( )721 ()719

-ريض اهلل قمٜمف.-

وطمدي٨م قمكم -ريض اهلل قمٜمف -ذم صحٞمح ُمسٚمؿ أ ّن رضمالً ؾم٠مل قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -وم٠مطم٤مًمتف قملغم قملكم،
وىم٤مًم٧م :إٟمف يس٤مومر ُمع اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّملالة واًمسلالم ،-ومل٠مظمؼمه ،وىمل٤ملً« :مٚمٛمسل٤مومر صمالصمل٦م أيل٤مم ،وًمٚمٛم٘ملٞمؿ يلقم
وًمٞمٚم٦مش  ،اعمٕمٜمك :اعمس٤مومر ًمف صمٜمت٤من وؾمبٕمقن ؾم٤مقم٦م ،واعم٘مٞمؿ ًمف أرسمع وقمنمون ؾم٤مقم٦م.
( )721

ىمقًمف« :يٛمسح اعمس٤مومرش ،هذا طمج٦م قمغم أن اسمتدا اعمسح ،اسمتدا ُمدة اعمسح ُمـ طملم اعمسح سمٕمد احلدث ،وهلذا
هق إفمٝمر ،ظمال ًوم٤م عمـ ىم٤مل :إٟمف ُمـ احلدث ،يمام هق ىمقل اجلٛمٝمقر ،أو ُمـ اًمٚمبس ،يمام هق ىمقل آظمر وٕمٞمػً ،مٙملـ
اًمٗمجر ،صمؿ أطمدث اًمس٤مقم٦م اًمٕم٤مذة ،صملؿ شمقول٠م
اًمّمقاب أٟمف ُمـ اعمسح سمٕمد احلدث ،ومٚمق أٟمف شمقو٠م وًمبس اجلقارب
َ

إصؿ ،وؿمداد سمـ قمامر ،وضمبػم سمـ ٟمٗمػم وهمػمهؿ .وروى قمٜمف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أسمق هريرة .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 573 :شمرمج٦م  ،)1947واإلصل٤مسم٦م
( 742 /4شمرمج٦م .)6115
( )716اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمب٦م سمـ أيب قم٤مُمر سمـ ُمسٕمقد سمـ ُمٕمت٥م .إُمػم أسمق قمٞمسك ،وي٘م٤مل :أسمق قمبد اهلل ،وىمٞمؾ :أسمق حمٛمدُ .مـ يمب٤مر اًمّمح٤مسم٦م أوزم اًمِمج٤مقم٦م
واعمٙمٞمدة .ؿمٝمد سمٞمٕم٦م اًمروقان .يم٤من رضمال ـمقآ ُمٝمٞمب٤م ،ذهب٧م قمٞمٜمف يقم اًمػمُمقك ،وىمٞمؾ :يلقم اًم٘م٤مدؾملٞم٦م .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص 665 :شمرمجل٦م
 ،)2343وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 238 /5شمرمج٦م .)5171
() 717صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،اعمسح قمغم اخلٗملم ( ،) 165 ،149واًمٚمٗمظ ًمف ،اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اعمسلح قملغم اخلٗمللم
أقماله وأؾمٗمٚمف ( ،)111 ،98 ،97ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح .
(ُ ) 718متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اعمٖم٤مزي ،سم٤مب ٟمزول اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -احلجر (.)4421
( ) 719ضمرير سمـ قمبد اهلل سمـ ضم٤مسمر سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ٟمرض سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ ضمِمؿ سمـ قمقف سمـ طمزيٛم٦م سمـ طمرب سمـ قمكم اًمبجكم .يٙمٜمك أسم٤م قمٛمرو ،وىمٞمؾ :يٙمٜملك
أسم٤م قمبد اهلل .اظمتٚمػ ذم وىم٧م إؾمالُمفٟ .مزل اًمٙمقوم٦م ،وؾمٙمٜمٝم٤م ،ويم٤من ًمف هب٤م دار صمؿ حتقل إمم ىمرىمٞمسٞم٤م  ،وُم٤مت هب٤م ؾمٜم٦م أرسمع وسمسلم .وىمد ىمٞمؾ :إٟملف
شمقذم ؾمٜم٦م إطمدى وسمسلم ،وىمٞمؾُ :م٤مت سم٤مًمناة ذم وٓي٦م اًمْمح٤مك سمـ ىمٞمس قمغم اًمٙمقوم٦م عمٕم٤مويل٦م .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص 121 :شمرمجل٦م ،)322
واإلص٤مسم٦م ( 475 /1شمرمج٦م .)1138
(ُ ) 721متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمّمالة ذم اخلٗم٤مف (ُ ،)387مسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اعمسح قمغم اخلٗملم (.)272
( )721ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
اًمس٤مقم٦م اًمة٤مٟمٞم٦م قمنمة وُمسح ،قمغم اًم٘مقل اعمخت٤مرُ ،متك يبدأ اعمسح؟ ٟمٕمؿُ ،مـ اًمس٤مقم٦م اًمة٤مٟمٞم٦م قمنملةُ ٓ ،ملـ اًمسل٤مقم٦م
اًمٕم٤مذة اًمتل هل وىم٧م احلدث ،ودًمٞمٚمف ىمقًمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم« :-يٛمسح اعمس٤مومرش ،قمٚم٘مف سم٤معمسح.
أيْم٤م ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤معم٘مٞمؿً ،مق أن إٟمس٤مٟم٤م ُمةالً ًمبس اجلقرب ذم اًمٚمٞمؾً ،مبسف ،شمقول٠م وًملبس ،يٕمٜملل
يمذًمؽ احلٙمؿ ً
همسؾ ىمدُمٞمف وًمبسف ،صمؿ ٟم٤ممٟ ،م٘مقل :يبتدئ اعمسح ُمـ شمٚمؽ اًمس٤مقم٦م إمم ُمةٚمٝم٤م ،هذا هق إفمٝمر ًمٔم٤مهر احلدي٨م ،ىمقًمف:
«يٛمسح اعم٘مٞمؿش.
ًمق ىمٚمٜم٤م :إن اعمسح يبتدئ ُمـ احلدث يٚمزم قمٚمٞمف أٟمف رسمام ٓ يؽمظمصً ،مق أن إٟمس٤مٟم٤م ُمةالً ًمبس اجلقارب ذم اًمٚمٞملؾ
اًمس٤مقم٦م اًمٕم٤مذة ،شمقو٠م وهمسؾ ىمدُمٞمف وًمبس اجلقارب ،صمؿ همٚمبف اًمٜمقم ،واؾمتٛمر ٟم٤مئام طمتك اًمس٤مقم٦م اًمٕم٤مذة ُمـ اًمٚمٞمٚم٦م
اًمة٤مٟمٞم٦م ،ذم هذه احل٤مًم٦م إذا اؾمتٞم٘مظ وىمٚمٜم٤م :إن اسمتدا ه ُمـ احلدث ،يٙمقن اؾمتقرم اعمدة ذم طم٤مل اًمٜمقم ،وهلذا ولٕمٞمػ،
يٕمٜمل يٙمقن ُم٤م شمرظمص ُمع أٟمف ًمبس ،واًمٜمبل ىم٤مل« :يٛمسحش ،ويمؾ ُمـ ًمبس ٓ سمد أن يٛمسح ،وذم هذا قمغم يمالُمف أٟمف
ٓ يٛمسح ،ومٝمذا إفمٝمر يمام شم٘مدم.
طمدي٨م قمكم -ريض اهلل قمٜمفً« -مق يم٤من اًمديـ سم٤مًمرأيً :مٙم٤من أؾمٗمؾ اخلػ أومم سم٤معمسح ُمـ أقملالهش

( )722

ضمٞمد ٓ سم٠مس سمف ،وىمد ضم٤م ُمـ ـمريؼ آظمر قمٜمد اًمٜمس٤مئل ذم اًمٙمؼمى

( )723

ُمـ رواي٦م اعمسٞم٥م سمـ قمبد ظمػم

( )724

طملدي٨م

قمـ أسمٞمف قمبد

ظمػم  ،قمـ قمكم -ريض اهلل قمٜمف.-
( )725

ىمقًمفً« :مق يم٤من اًمديـ سم٤مًمرأيش :يٕمٜمل سم٤مًمٜمٔمر وجمرد قم٘مؾ اإلٟمس٤منً« :مٙم٤من ُمسح أؾمٗمؾ اخلػ أومم ُمـ أقملالهش:
ٕن أؾمٗمؾ اخلػ هق اًمذي ُيالىمل إذى.

( )722ؾمبؼ خترَيف.
( )723أظمرضمف اًمٜمس٤مئل ذم اًمٙمؼمى (.)121
( ) 724اعمسٞم٥م سمـ قمبد ظمػم اْلٛمداا .روى قمـ أسمٞمف قمـ قمكم ذم اًمقوق  .روى قمٜمف احلسـ اًمبٍمي ،وطمّملم سمـ قمبلد اًملرمحـ ،وقمٞمسلك سملـ قمٛملر
اًم٘م٤مرئ ،ويقٟمس سمـ ظمب٤مب ،وأسم ق اًمسقدا اًمٜمٝمدي .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙملامل ( 588 /27شمرمجل٦م  ،)5971وُمٞملزان
آقمتدال ( 116 /4شمرمج٦م .)8547
( ) 725قمبد ظمػم سمـ يزيد ،وي٘م٤مل :اسمـ َيٛمد سمـ ظمقزم سمـ قمبد قمٛمرو سمـ قمبد يٖمقث سمـ اًمّم٤مئد ،وهق يمٕم٥م سمـ ذطمبٞمؾ سمـ ذاطمٞمؾ سملـ قمٛملرو سملـ
ضمِمؿ سمـ طم٤مؿمد سمـ ضمِمؿ سمـ ظمٞمقان سمـ ٟمقف سمـ مهدان اْلٛمداا ،أسمق قمامرة اًمٙمقذم .أدرك اجل٤مهٚمٞم٦م .وروى قملـ زيلد سملـ أرىملؿ ،وقمبلد اهلل سملـ
ُمسٕمقد ،وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،وأيب سمٙمر اًمّمديؼ ،ومل يذيمر ؾمامقم٤م ُمٜمف .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م ،مل يّمح ًمف صحب٦م .اٟمٔمر :هتلذي٥م اًمٙملامل
( 469 /16شمرمج٦م  )3734واًمٙم٤مؿمػ ( 619 /1شمرمج٦م .)3123

أصول األحكام
ًمق ؾم٠مًمٜم٤م إٟمس٤مٟم٤م :أَيام أومم ُمسح أؾمٗمؾ اخلػ أو أقماله؟ ًم٘م٤مل ،ٓ :إؾمٗمؾ ٕن إؾمٗمؾ هق اًمذي يب٤مذ اًمؽماب
واًم٘ملللللللذر ،ومٞمٛمسلللللللحً .مٙمٜملللللللف ًملللللللٞمس سمللللللل٤مًمرأي ،ومٙمللللللل٤من اعمسلللللللح ًمألقملللللللغم.

أصول األحكام
وأُم٤م طمدي٨م ُمسح أؾمٗمؾ اخلػ وأقماله :ومحدي٨م وٕمٞمػ  ،ويمام ىم٤مل أسمق اًمزٟم٤مد
( )726

( )727

-رمحف اهلل" :-إن وضمقه احلؼ

يمةػما ُم٤م شم٠ميت قمغم ظمالف اًمرأي" ،ومام َيد اعمسٚمٛمقن ُسمدًًّّ ا ُمـ إظمذ هب٤مُ :مـ ذًمؽ أن احل٤مئض شم٘ميض اًمّملقم
واًمسٜمـ ً
وٓ شم٘ميض اًمّمالة"  ،وهذا ٟم٤مىمِمف سمٕمْمٝمؿ ،وىم٤مًمقا :إن هذا فم٤مهر ومٞمف احلٙمٛم٦م ذم ُمس٠مًم٦م ىمْم٤م اًمّمقم دون ىمْم٤م
( )728

اًمّمالة ،يمذًمؽ هذا احلدي٨م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ يرى أن اعمسح قمغم اخلٗمـ أومم سم٤معمسح ُمـ أؾملٗمٚمف طمتلك ُملـ ضمٝمل٦م
اًمٜمٔمر.
وىم٤مًمقا :إن أؾمٗمؾ اخلػ هق اًمذي يب٤مذ إذى ،واعمنموع هق اعمسح ُمسح٦م واطمدة سم٤معم٤م  ،واعمٕمٚمقم أن اعمسح٦م
اًمقاطمدة ٓ ُشمُزيؾ إذى ،سمؾ إذا يم٤من ومٞمف أذى وُمسح سم٤معم٤م يزداد أم ي٘مؾ؟ ذم اًمٖم٤مًم٥م أٟمف يزداد :ومٚمٝملذا يمل٤من اعمسلح
سم٠مقمالهٕ :ن أقماله ٓ يب٤مذ إذى ،وذم اجلٛمٚم٦م ومٞمف ُمتس ٌع ًمرأي وآضمتٝم٤مد.
أُمرا ُمـ أُمقر اًمنمع مل ُيدريمف قم٘مٚمف :ومٚمٞم٘مػ قمٜمده وًمٞم٘مؾ :ؾمٛمٕمٜم٤م وأـمٕمٜمل٤م ،ومل٢من
واًمِم٠من :أن اإلٟمس٤من إذا رأى ً
قمبدً ا ًمٕم٘مٚمف
فمٝمرت ًمف احلٙمٛم٦م :وم٤محلٛمد هلل ٟمقر قمغم ٟمقر ،وإن مل شمٔمٝمر ًمف احلٙمٛم٦م :ومٕمٚمٞمف سم٤مًمتسٚمٞمؿ واإلذقم٤من ،وإٓ يم٤من ً
إن فمٝمر ًمف ر سمٕم٘مٚمف :اشمبٕمف ،وإٓ :ومٚمؿ يتبع ،هذا ذم احل٘مٞم٘م٦م يتبع قم٘مٚمف وهقاه ومل يتبع اًمقطمل.
ًمق أن إٟمس٤مٟم٤م ُمةالً ًمبس اجلقرب ،وُمسح وهق ـم٤مهر قمغم ووق  ٓ ،يبتدئ اعمسحٕ :ن اًمقاضم٥م قمٚمٞمف ،اًمٖمسؾ
ُم٠مُمقرا سمفٟٕ :مف ًمٞمس سمقاضم٥م ،إٟمام ُمسح أو شمقو٠م ُمـ سم٤مب دمديد اًمقوق  ،واًم٘مقل
هذا ًمٞمس سمقاضم٥مً ،مق شمريمف ًمٞمس
ً
يٛمسح يٕمٜمل اًمقوق اًمقاضم٥م ،أُم٤م ذاك ومٚمٞمس سمقاضم٥م.

( ) 726وٕمٞمػ :أظمرضمف اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم اعمسح قمغم اخلٗملم أقماله وأؾمٗمٚمف ( ،)97واسمـ ُم٤مضمف يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سمل٤مب
ُم٤م ضم٤م ذم ُمسح أقمغم اخلػ وأؾمٗمٚمف ( ،)551وىم٤مل إًمب٤ما ذم وٕمٞمػ ؾمٜمـ اًمؽمُمذي :وٕمٞمػ.
( )727قمبد اهلل سمـ ذيمقان اإل ُم٤مم اًمٗم٘مٞمف احل٤مومظ اعمٗمتل ،أسمق قمبد اًمرمحـ اًم٘مرر اعمدا ،ويٚم٘م٥م سم٠ميب اًمزٟم٤مد ،وأسمقه ُملقمم رُمٚمل٦م سمٜمل٧م ؿملٞمب٦م سملـ رسمٞمٕمل٦م
زوضم٦م اخلٚمٞمٗم٦م قمةامن ،وىمٞمؾُ :مقمم قم٤مئِم٦م سمٜم٧م قمةامن سمـ قمٗم٤من ،وىمٞمؾُ :مقمم آل قمةامن ،وىمٞمؾ :إن ذيمقان يم٤من أظم٤م أيب ًم١مًم١مة ىم٤مشمؾ قمٛملرُ .مقًملده ذم
ٟمحق ؾمٜم٦م سمس وؾمتلم ذم طمٞم٤مة اسمـ قمب٤مس .ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ قمٜمف :صم٘م٦م وم٘مٞمف ص٤مًمح احلدي٨م ،ص٤مطم٥م ؾمٜم٦م ،وهق مملـ شم٘ملقم سملف احلجل٦م إذا روى قمٜملف
اًمة٘م٤متُ .م٤مت ومج٠مة ذم ُمٖمتسٚمف ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م ًمسبع قمنمة ظمٚم٧م ُمـ رُمْم٤من ،وهق اسمـ ؾم٧م وؾمتلم ؾمٜم٦م ذم ؾمٜم٦م صمالصمللم وُمئل٦م .ىمل٤مل اسملـ طمجلر ذم
اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م وم٘مٞمف .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 476 /14شمرمج٦م  ،)3253وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 445 /5شمرمج٦م .)199
( )728أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف ( ،) 416وذيمره اًمبخ٤مري شمٕمٚمٞم٘م٤م :يمت٤مب اًمّمقم ،سم٤مب احل٤مئض شمؽمك اًمّمقم واًمّمالة.

أصول األحكام
هذه ومٞمف ظمالف اعمذه٥م ومج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ي٘مقًمقن :إذا اٟمتٝم٧م اعمدة :سمٓمؾ اًمقوق  ،وي٘مقًمقن :سم٤مٟمتٝم٤م اعمدة
يبٓمؾ اًمقوق  ،وضمٕمٚمقه ُمـ اًمٜمقاىمض ،وهذا ٟم٤مزع ومٞمف آظمرون ،وىم٤مًمقا ٓ :دًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ،ومٚمق أٟمف ُمسح ُمةالً يٜمتٝمل
اعمسح اًمس٤مقم٦م اًمة٤مٟمٞم٦م قمنمة اًمٔمٝمر ،وشمقو٠م اًمس٤مقم٦م احل٤مدي٦م قمنمة ،وصغم اًمٔمٝمر قمغم ووق سمٕمد اًمس٤مقم٦م اًمة٤مٟمٞم٦م قمنم،
وصغم اًمٕمٍم قمغم اًمقوق  ،ىم٤مًمقا :ـمٝم٤مرشمف صحٞمح٦م ،وىم٤مًمقا :إصؾ سم٘م٤م اًمٓمٝم٤مرة ،وٟمحـ قملغم ي٘مللم ُملـ صلح٦م
ـمٝم٤مرشمف ،وقمٜمدٟم٤م ىم٤مقمدة ذقمٞم٦م أصقًمٞم٦م ذم سم٤مب آؾمتّمح٤مب ،آؾمتّمح٤مب ومٞمف صمالث ىمقاقمد ُمٝمٛم٦م" :اؾمتّمح٤مب
اًمؼما ة إصٚمٞم٦م"" ،اؾمتّمح٤مب احلٙمؿ اًمنمقمل"" ،اؾمتّمح٤مب طمٙمؿ إمج٤مع قمٜملد اًمٜملزاع" ،صمالصمل٦م أىمسل٤ممُ ،مٜمٝمل٤م:
اؾمتّمح٤مب احلٙمؿ اًمنمقمل.
ومٛمـ ذًمؽ ٟمحـ ٟمستّمح٥م احلٙمؿ اًمنمقمل ذم ـمٝم٤مرشمف ،ومٜم٘مقل :إٟمف أن ـم٤مهر ،ومٛمـ ىم٤مل :إٟمف حمدثٟ :م٘مقلُ :م٤م
اًمنملقمل ذم سم٘مل٤م اًمٓمٝمل٤مرة.
احلٙمؿ
اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف؟ ُمةؾ ًمق أن إٟمس٤مٟم٤م شمقو٠م صمؿ ؿمؽ هؾ أطمدث؟ ٟم٘مقلٟ :مستّمح٥م
ّ
َ
َ
ُمسل٤مئؾ
إٟمس٤من حمدث ،وؿمؽ هؾ هق ُمتقوئ؟ ٟمستّمح٥م احلٙمؿ اًمنمقمل ذم احلدث ،وهلق حملدث ،وهٙملذا ذم
يمةػمة ،إٓ ذم سم٤مب إسمْم٤مع واًمٜمٙم٤مح وم٢مال٤م سمل٤مًمٕمٙمسٕ :ن إصلؾ ذم اًمٚمحلقم اًمتحلريؿ ،وإصلؾ ذم إسمْمل٤مع
اًمتحريؿ ،وْلذا عم٤م ؿمٝمد ذًمؽ اًمرضمؾ عم٤م ىم٤مًم٧م شمٚمؽ اعمرأة :إا ىمد أروٕمتٙمام وم٘م٤مل اًمٜمبلَ « :د ْقم َٝم٤م َقمٜمْ َ
ْلؽَ ،يمٞمْ َ
لػ َو َىملدْْ
ِ
٥م هذه اًمِمٝم٤مدة قمغم أصؾ اًمٜمٙم٤مح ،اًمِم٤مهد ذم أن ُم٤م يم٤من إصلؾ ومٞملف احللؾ واًمب٘مل٤م ٟ ،مستّملح٥م
ىم َٞمؾ؟ش َ ،وم َٖم هٚم َ
( )729

اًمب٘م٤م ُ ،مـ ذًمؽ هذه اعمس٠مًم٦م ،هذه اعمس٠مًم٦م ٟم٘مقل إصؾ صح٦م ـمٝم٤مرشمف ،وؾمالُم٦م ـمٝم٤مرشمف ،وُمت٠ميد سم٤مٕصؾ ظمال ًوم٤م عم٤م
ىم٤مًمقا -رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمؿ.-
ض ا ًْمقوق ِ
٤مب َٟم ََق ِاىم ِ ُ ُ
( َسم ُ
َىم َ٤مل اهللُ َ -شمٕم َ٤مممَ ﴿ :-أو ضم٤م َأطمدٌٌ ُمٜم ُٙمُؿ ُمـ ا ًْم َٖم َِ٤مئ ِ
ط﴾ َ ،و َقم ْـ َص ْٗم َقا َن ْسم ِـ َقمس ٍ
٤مل
َ
ْ َ َ َ
َ
ه
ِ ٍ
ٍ
اًمؽم ُِم ِذ ُّي).
َهمَ٤مئطَ ،و َسم ْقلَ ،و َٟم ْق ٍمش َ ،ص هح َح ُف ْ
( )731

( )731

ِذم اعمَْ ْس ِ
لحَ « :و ًَم ِٙمل ْـ ُِمل ْـ

( )732

() 729أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات ،سم٤مب ؿمٝم٤مدة اعمروٕم٦م (ُ )2661مـ طمدي٨م قم٘مب٦م سمـ احل٤مرث.
( ) 731اًمٜمس٤م .43 :
( )731صٗمقان سمـ قمس٤مل -سمٛمٝمٛمٚمتلم -اعمرادي ُمـ سمٜمل زاهر سمـ قم٤مُمر سمـ قمقصمب٤من سمـ ُمراد .ىم٤مل أسمق قمبٞملد :قملداده ذم سمٜملل محلدً .ملف صلحب٦م .وىمل٤مل
اًمبٖمقي :ؾمٙمـ اًمٙمقوم٦م .وىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ :يمقذم ًمف صحب٦م ُمِمٝمقر .روى قمـ اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أطم٤مدي٨م .روى قمٜمف زر سمـ طمبٞمش،

أصول األحكام
عم٤م اؾمتتؿ اعمّمٜمػ -رمحف اهلل -أطمٙم٤مم اًمقوق  ،اعمتقوئ َيّملؾ ُمٜملف احللدث ،ومل٠مراد -رمحلف اهلل -أن ُيبللم
اًمٜمقاىمض اًمتل هب٤م يٜم٘مض اًمقوق  ،طمتك ٓ ي١مدي قمب٤مدة ُمـ ذـمٝم٤م اًمٓمٝم٤مرة وهق ىمد أطمدث ،ومٞمٕمٚمؿ أطمٙم٤مم ٟمقاىمض
اًمقوق  ،وسمٕمْمٝمؿ يسٛمٞمٝم٤م أؾمب٤مب احلدث ،وسمٕمْمٝمؿ ي٘مقلُ :مبٓمالت احلدث ،وسمٕمْمٝمؿ يستدرك قمغم سمٕمض هذه
اعمٕم٤ما ،و هذه آصٓمالطم٤مت ،واعمٕمٜمك واوح ،ؾمقا يم٤من أؾملب٤مب احللدث ،أو ٟملقاىمض اًمقولق  ،أو ُملبٓمالت
اًمقوق .
اعمّمٜمػ -رمحف اهلل -ذيمر ىمقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :-أو ضم٤م َأطمدٌٌ ُمٜم ُٙمُؿ ُمـ ا ًْم َٖم َِ٤مئ ِ
ط﴾ ،ذيمر أي٦مٕ :ن ومٞمٝم٤م أقمٔمؿ أؾمب٤مب
َ
ْ َ َ َ
احلدث إصٖمر ،أقمٔمؿ إطمداث اًمّمٖمرى هق اًمٖم٤مئط ،وهق ذم إصؾ اًمٖم٤مئط اعمٙم٤من اعمٓمٛمئـ ،وعم٤م يم٤مٟمقا ي٘مّمدون
ؼم قمـ اعمحؾ سم٤محل٤مل ،قمـ اعمحؾ اًمذي هق اًمٖم٤مئط ،سم٤محل٤مل اًمذي هق اًمٗمْمٚم٦م اًمٜمجس٦م هذه.
اعمٙم٤من اعمٓمٛمئـُ :قم َ
قمـ صٗمقان سمـ ُُم َٕم ّٓمؾ سمـ ذيمقان اًمسٚمٛمل

( )733

-ريض اهلل قمٜمف ،-اعمِمٝمقر ذم ىمّمتف ذم همزوة اعمريسٞمعُ ،مع قم٤مئِم٦م

ريض اهلل قمٜمٝم٤م ،-ىم٤مل« :وًمٙمـ ُمـ هم٤مئط ،وسمقل ،وٟمقمش ،وهذا حمؾ إمج٤مع ذم اًمٖم٤مئط واًمبقل ،وحمؾ ٟمزاع يمةلػم ذماًمٜمقم.
وصححف اًمؽمُمذي ،ويمذًمؽ رواه أمحد واًمٜمس٤مئل

( )734

ُمـ ـمريلؼ قم٤مصلؿ سملـ أيب اًمٜمجلقد  ،قم٤مصلؿ سملـ أيب
( )735

اًمٜمجقد إُم٤مم ذم اًم٘مرا ةً ،مٙمٜمف ذم احلدي٨م ًمٞمس سمذاك اعمتلم ،وهق ذم رشمب٦م احلسـ ،وروايتف ذم اًمّمحٞمح ُم٘مروٟم٦م سمٖمػمه
-رمحف اهلل.-

وقمبد اهلل سمـ ؾمٚمٛم٦م ،وهمػممه٤م .وذيمر أٟمف همزا ُمع رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اصمٜمتلل قمنملة قملزوة .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص 344 :شمرمجل٦م
 ،)1216واإلص٤مسم٦م ( 436 /3شمرمج٦م .)4184
() 732طمسـ :أظمرضمف اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اعمسح قمغم اخلٗملم ًمٚمٛمس٤مومر واعم٘ملٞمؿ ( )96ىمل٤مل اًمؽمُملذي :طمسلـ صلحٞمح ،ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم
صحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي :طمسـ.
( ) 733هق :اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ صٗمقان سمـ اعمٕمٓمؾ سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ ظمزاقمل سمـ حم٤مرب سمـ ُمرة سمـ وم٤مًم٩م اسمـ ذيمقان سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ هبة٦م سمـ ؾمٚمٞمؿ اًمسٚمٛمل ،صملؿ
اًمذيمقاا .يٙمٜمك أسم٤م قمٛمرو .ي٘م٤مل :إٟمف أؾمٚمؿ ىمبؾ اعمريسٞمع وؿمٝمد اعمريسٞمع .ىم٤مل اًمقاىمدي :ؿمٝمد صٗمقان سمـ اعمٕمٓمؾ ُمع رؾمقل اهلل -صلغم اهلل قمٚمٞملف
وؾمٚمؿ -اخلٜمدق واعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م سمٕمده٤م .ويم٤من ُمع يمرز سمـ ضم٤مسمر اًمٗمٝمري ذم ـمٚم٥م اًمٕمرٟمٞملم اًمذيـ أهم٤مروا قملغم ًم٘مل٤مح رؾملقل اهلل -صلغم اهلل قمٚمٞملف
وؾمٚمؿُ .-ىمتؾ ذم همزوة أرُمٞمٜمٞم٦م ؿمٝمٞمدا ،وأُمػمهؿ يقُمئذ قمةامن سمـ أيب اًمٕم٤مص ؾمٜم٦م شمسع قمنمة ذم ظمالوم٦م قمٛمر .وىمٞمؾ :إٟمف ُمل٤مت سمل٤مجلزيرة ذم ٟم٤مطمٞمل٦م
ؿمٛمِم٤مط ودومـ هٜم٤مك .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 344 :شمرمج٦م  ،)1212واإلص٤مسم٦م ( 441 /3شمرمج٦م .)4193

أصول األحكام
شم٘مدم أ ّن ًمف أن يّمكم ُم٤م داُم٧م اًمٓمٝم٤مرة سم٤مىمٞم٦م ،وم٢مٟمف يّمكم قمغم اًمّمحٞمح ،ظمال ًوم٤م ًمٚمٛمذه٥م اعمِمٝمقر.
يٛمسح؟
ٓ ٓ ،يٛمسح ،إذا ُم٤م اٟمتٝم٧م اعمدة َي٥م أن خيٚمع ،وٓ َيقز وٓ يّمح اعمسح.
اٟمتٝم٧م اعمدة أم ٓ؟ َيدد اًمقوق ُ ،م٤م هق طمٙمٛمف؟ إمم ُم٤م ذا يّمػم؟ ووق صحٞمح أم همػم صحٞمحَ ،يقز يّمكم
سمف اًمٗمرض؟ هذا اًمقوق هؾ َيقز أن يّمكم سمف اًمٗمرض؟ سمٕمد اٟمتٝم٤م اعمدة ،ىمبؾ احلدثً ،ملٞمس ومٞملف ظملالفً ،مٙملـ
شم٘مقل :إٟمف ؾمقف يتقو٠م ،اًمتجديد ُم٤م يّمح ،طمتك ًمق ضمدد قمغم أٟمف يٜمِملط ،إٓ إذا أراد وم٘ملط جملرد ٟمِمل٤مط ،يٖمسلؾ
أقمْم٤م ه قمغم ضمٝم٦م اًمٜمِم٤مط ،يٜمِمط ،إذا أراد أن َيّمؾ اًمقوق اًمنمقمل :وم٢من قمٚمٞملف أن يتقول٠م وخيٚملع اخلٗمللمُ ،مل٤م
َيّمؾ اًمقوق اًمنمقمل.
يسػما ،إٓ ُم٤م يم٤من ؾمٚمس سمقل ،وم٢مٟمف
«وًمٙمـ ُمـ هم٤مئط وسمقل وٟمقمش ،وهذا حمؾ إمج٤مع ذم اًمٜم٘مض ،وًمق يم٤من ؿمٞمئً٤م ً
ًمٞمس سمٜم٤مىمض ،واجلٛمٝمقر قمغم أٟمف إذا ظمرج اًمقىم٧م يتقو٠م ،وُم٤مًمؽ واظمتٞم٤مر ؿملٞمخ اإلؾملالم

( )736

-رمحلف اهلل -أٟملف ٓ

يٜمت٘مض اًمقوق سمسٚمس اًمبقل ،طمتك خيرج اعمٕمت٤مد.
«وٟمقمش :واًمٜمقم ؾمٞم٠مشمٞمٜم٤م -إن ؿم٤م اهلل -اإلؿم٤مرة إًمٞمف ذم طمدي٨م أٟمس

( )737

-ريض اهلل قمٜمفً ،-مٙمٜمف هق ُمـ طمٞمل٨م

اجلٛمٚم٦م ٟم٤مىمض ،وهؾ يمؾ ٟمقم ٟم٤مىمض؟ ومٞمف ظمالف ،وؾمٞم٠ميت سمف اعمّمٜمػ -رمحف اهلل -سمٕمد ذًمؽ طمدي٨م أٟمس.

() 734طمسـ :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 18191اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اعمسح قمغم اخلٗملم ًمٚمٛمس٤مومر واعم٘مٞمؿ ( ،)96ىم٤مل اًمؽمُملذي :طمسلـ
صحٞمح ،اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمقوق ُمـ اًمٖم٤مئط واًمبقل (ُ ) 158مـ ـمريؼ قم٤مصلؿ سملف .وىمل٤مل إًمبل٤ما ذم صلحٞمح ؾملٜمـ اًمؽمُملذي:
طمسـ.
( ) 735قم٤مصؿ سمـ أيب اًمٜمجقد ،اإلُم٤مم اًمٙمبػم ُم٘مرئ اًمٕمٍم ،أسمق سمٙمر إؾمدي ُمقٓهؿ اًمٙمقذم واؾمؿ أسمٞمف هبدًم٦مُ .مقًمده ذم إُمرة ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾملٗمٞم٤من.
وهق ُمٕمدود ذم صٖم٤مر اًمت٤مسمٕملم .اٟمتٝم٧م إًمٞمف رئ٤مؾم٦م اإلىمرا سمٕمد أيب قمبد اًمرمحـ اًمسٚمٛمل ِ
ؿمٞمخف .يم٤من ذا أدب وٟمسؽ وومّم٤مطم٦م ،وصقت طمسلـ .و
صمبت٤م ذم اًم٘مرا ة ،صدوىم٤م ذم احلدي٨م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صدوق ًمف أوه٤مم ،طمج٦م ذم اًم٘مرا ة ،وطمديةف ذم اًمّمحٞمحلم ُم٘مرون .شمقذم ذم آظمر
ؾمٜم٦م ؾمبع وقمنميـ وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 473 /13شمرمج٦م  ،)3112وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 256 /5شمرمج٦م .)119
احللراا ،صملؿ اًمدُمِمل٘مل،
( )736شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمب٤مس أمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ سمـ قمبد اًمسالم سمـ قمبد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اخلرض سمـ حمٛمد سمـ شمٞمٛم ّٞمل٦م ّ
احلٜمبكم ،اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف ،اعمجتٝمد اعمحدث ،ا حل٤مومظ اعمٗمن ،إصقزم اًمزاهد .سمرع ذم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م وأًمٞم٦م ،وىمٛمع اهلل سمف أهؾ اًمْمالل ،وٟمٍم سملف
أهؾ اًمسٜم٦م .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ وؾمبع ُمئ٦م .وًمف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت :اًمقاؾمٓمٞم٦م ،وُمٜمٝم٤مج اًمسلٜم٦م .اٟمٔملر اًملذيؾ
قمغم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 491 /4شمرمج٦م  ،)531واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ( 11 /7شمرمج٦م .)619

أصول األحكام
طمدي٨م صٗمقان طمدي٨م ضمٞمد ،ذم يمالم شم٘مل اًمديـ -رمحف اهلل -ذيمر ُم٤م ُمٕمٜم٤مه ،يم٠مٟمف قمٚمؾً ،مٞمس ُمـ يمالم اًمٜمبل -
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-وٓ أدري هؾ شمٙمٚمؿ أطمد ذم احلدي٨م ،هق ٓ ؿمؽ أن اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ىم٤مل
ًمف ذًمؽ ،ىم٤ملُ « :أ ُِم ْر َٟمَ٤م إِ َذا ُيمٜمهه٤م َؾم َٗم ًرا َ -أ ْو ُُم َس٤مومِ ِري َـَ -أ ْن َٓ َٟمٜمْ ِْز َع ِظم َٗم٤م َومٜمََ٤م َصمالَ َصم َ٦م َأ هي٤م ٍم َو ًَم َٞم٤مًمِ ِٞمٝم هـ ،إِٓه ُِم ْـ َضمٜمََ٤م َسم ٍ٦مًَ :م ِٙم ْـ ُِمل ْـ
َ٤مئ ٍ
َهم ِ
ط َو َسم ْق ٍل َو َٟم َْق ٍمش .
( )738

ِ
ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفِ -ذم اعمَْ ِذيَ :ىم َ٤مل« :ومِ ِٞمف ا ًْم ُق ُوق ُ ش ُُ ،مته َٗم ٌؼ َقم َٚم ْٞم ِف).
( َو َقم ْـ َقمكم َ -ر َ
( )739

هذا ٟم٤مىمض آظمرٟ ،م٤مىمض راسمع ،وهق اعمذي ،واعمذي ٟمجس سم٤مشمٗم٤مق ،هذا أول إطمٙم٤مم ،احلٙمؿ اًمة٤ما أٟمف ٟمل٤مىمض
همسؾ اًمذيمر ُمٜملف .يمٚمٝمل٤م
سم٤مشمٗم٤مق ،واحلٙمؿ اًمة٤مًم٨م أٟمف ُمقضم٥م ًمٚمقوق دون اًمٖمسؾ سم٤مٓشمٗم٤مق ،احلٙمؿ اًمراسمع أٟمف َي٥م ْ
أطمٙم٤مم شمتٕمٚمؼ سم٤معمذي.
ىم٤مل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ذم طمدي٨م قمكم وذم اًمّمحٞمحلم ،وضم٤م ذم رواي٤مت أظمر ذيمره٤م أهلؾ اًمٕمٚملؿ ،ذم
روايتف وأٟمف أُمر اعم٘مداد

( )741

ذم اًمّمحٞمحلم

( )741

وقمٜمد اًمٜمس٤مئل أُمر قمامرا

( )742

أن يس٠مل اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمسالم -عمٙم٤من اسمٜمتف

وم٤مـمٛم٦م -ريض اهلل قمٜمف. -
( )743

(ُ ) 737متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب اإلُم٤مم شمٕمرض ًمف احل٤مضم٦م سمٕمد اإلىم٤مُم٦م (ُ ،)642مسٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب اًمدًمٞمؾ قملغم أن
ٟمقم اجل٤مًمس ٓ يٜم٘مض اًمقوق (.)376
( )738ؾمبؼ خترَيف.
(ُ ) 739متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب ُمـ مل ير اًمقوق إٓ ُمـ اعمخرضملم ُمـ اًم٘مبؾ واًمدسمر ( ،)178واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مسٚمؿ :يمتل٤مب
احلٞمض ،سم٤مب اعمذي (.)313
( )741اعم٘مداد سمـ قمٛمرو سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ رسمٞمٕم٦م اًم٘مْم٤مقمل ،اًمٙمٜمدي ،اًمبٝمراا ،ي٘م٤مل ًمف :اعم٘مداد سمـ إؾمقدٟٕ :مف ريب ذم ِطم ْجر إؾملقد سملـ قمبلد
يٖمقث اًمزهري ،ومتبٜم٤مه .وىمٞمؾ :سمؾ يم٤من قمبدا ًمف ،أؾمقد اًمٚمقن ،ومتبٜم٤مه .وي٘م٤مل :سمؾ أص٤مب دُم٤م ذم يمٜمدة ،ومٝمرب إمم ُمٙم٦م ،وطم٤مًمػ إؾمقد .ؿمٝمد سمدرا
واعمِم٤مهد ،وصمب٧م أٟمف يم٤من يقم سمدر وم٤مرؾم٤م .يم٤من آدم ،ـمقآ ،ذا سمٓمـ ،أؿمٕمر اًمرأس ،أقملمُ ،م٘مرون احل٤مضمبلمُ ،مٝمٞمب٤م .قم٤مش ٟمحقا ُملـ ؾملبٕملم ؾملٜم٦م.
ُم٤مت ذم ؾمٜم٦م صمالث وصمالصملم ،وصغم قمٚمٞمف قمةامن سمـ قمٗم٤من ،وىمؼمه سم٤مًمب٘مٞمع .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 699 :شمرمج٦م  ،)2495وأؾملد اًمٖم٤مسمل٦م (242 /5
شمرمج٦م .)5176
( )741ؾمبؼ خترَيف.
( ) 742قمامر سمـ ي٤مه سمـ قم٤مُمر سمـ ُم٤مًمؽ سمـ يمٜم٤مٟم٦م سمـ ىمٞمس سمـ احلّملم سمـ اًمقذيؿ سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ قمقف سمـ طم٤مرصم٦م سمـ قم٤مُمر سمـ ي٤مم سملـ قملٜمس سملـ ُم٤مًملؽ
اًمٕمٜمز ،أسمق اًمٞم٘مٔم٤من ،طمٚمٞمػ سمٜمل خمزوم ،وأُمف ؾمٛمٞم٦م ُمقٓة ْلؿ .يم٤من ُمـ اًمس٤مسم٘ملم إوًملم هق وأسمقه ،ويم٤مٟم٤م ممـ ُيٕمذب ذم اهلل .هل٤مضمر إمم اعمديٜمل٦م،
َل٦م ا ًْمب ِ
ِ
٤مهم َٞم ُ
ل٦مش،
وؿمٝمد اعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م ،صمؿ ؿمٝمد اًمٞمامُم٦م ،وم٘مٓمٕم٧م أذٟمف هب٤م .وشمقاشمرت أصم٤مر قمـ اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أٟمف ىم٤ملَ « :شم ْ٘م ُت ُُؾ َقم هام ًرا ا ًْمٗم َئ ُ َ

أصول األحكام
أيْمل٤م َيل٥م أن
ىم٤مل« :ومٞمف اًمقوق ش ،واًمٚمٗمظ أظمرَ « :شم ََق هو ْ٠م َوا ْٟم َْْم ْح َوم ْر َضم َؽش  ،وم٤مًمقوق واضم٥م يمام شم٘مدمً ،
( )744

يٖمسؾ ذيمره ،وهؾ اًمٖمسؾ جلٛمٞمع اًمذيمر أو ًمرأس اًمذيمر ،اجلٛمٝمقر ىم٤مًمقاً :مرأس اًمذيمر ،واًمّمقاب أٟمف يٖمسؾ ذيمره
يمٚمفٟٕ ،مف إذا أـمٚمؼ أريد اًمذيمر ،وهؾ َيزئ اًمذيمر وطمده أو ٓ سمد ُمـ إٟمةٞملم؟ اًمّمحٞمح أٟمف ٓ سمد أن يٖمسؾ اًمذيمر
وإٟمةٞملم :عم٤م روى أسمق داودَ « :ي ْٖم ِْس ُؾ َذ َيم ََر ُه َو ُأ ْٟمةَٞمَٞمْ ِفش  ،وهذه وإن يم٤مٟم٧م رواي٦م ُمٜم٘مٓمٕم٦م ًمٙمـ وصٚمٝم٤م أسمق قمقاٟمل٦م
( )746

( )745

سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ُمـ رواي٦م قمكم  ،وضم٤م ت ُمـ رواي٦م قمبد اهلل سمـ ؾمٕمد إٟمّم٤مري
« َي ْٖم ِْس ُؾ َوم ْر َضم ُف َو ُأ ْٟمةَٞمَٞمْ ِفش .
( )747

( )748

قمٜمد أيب داود سمسٜمد ضمٞمد ،ىم٤مل:

( )749

قملكم ذم صمٞم٤مسملف ومل يٖمسلٚمف .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص 481 :شمرمجل٦م  ،)1715واإلصل٤مسم٦م
ومامت ذم صٗملم ذم رسمٞمع أظمر ؾمٜم٦م ؾمبع وصمالصملم ،ودومٜملف ّ
( 575/4شمرمج٦م .)5718
(ُ ) 743مٜمٙمر :أظمرضمف اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م يٜم٘مض اًمقوق وُم٤م ٓ يٜم٘مض اًمقوق ُمـ اعملذي ( )154وىمل٤مل إًمبل٤ما ذم ولٕمٞمػ ؾملٜمـ
اًمٜمس٤مئلُ :مٜمٙمر سمذيمر قمامر.
(ُ ) 744متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمٖمسؾ ،سم٤مب همسؾ اعمذي واًمقوق ُمٜمف (ُ ،)269مسٚمؿ يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب اعمذي ( )313واًمٚمٗمظ ًملف،
ُمـ طمدي٨م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م.
( ) 745صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اعمذي ( ،)218وىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود :صحٞمح.
( ) 746اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمٙمبػم اجلقال ،أسمق قمقاٟم٦م ،يٕم٘مقب سمـ إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ سملـ يزيلد اًمٜمٞمسل٤مسمقري إصلؾ ،اإلؾملٗمرايٞمٜمل ،صل٤مطم٥م "اعمسلٜمد
اًمّمحٞمح" اًمذي ظمرضمف قمغم "صحٞمح ُمسٚمؿ" ،وزاد أطم٤مدي٨م ىمٚمٞمٚم٦م ذم أواظمر إسمقابُ .مقًمده سمٕمد اًمةالصملم وُمئتلم ،وؾمٛمع سمل٤محلرُملم ،واًمِمل٤مم،
وُمٍم ،واًمٞمٛمـ ،واًمةٖمقر ،واًمٕمراق ،واجلزيرة ،وظمراؾم٤من ،ووم٤مرس ،وأصبٝم٤من ،وأيمةر اًمؽمطم٤مل ،وسمرع ذم هذا اًمِم٠من ،وسمذ إىمران .ىم٤مل أسمق قمبلد
اهلل احل٤ميمؿ :أسمق قمقاٟم٦م ُمـ قمٚمام احلدي٨م وأصمب٤مهتؿ ،ؾمٛمٕم٧م اسمٜمف حمٛمدا ي٘مقل :إٟمف شمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م قمنملة وصملالث ُمئل٦م .اٟمٔملر :ؾملػم أقملالم اًمٜملبال
( 417 /14شمرمج٦م  ،)231وـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ( 487 /3شمرمج٦م .)245
( )747أظمرضمف أسمق قمقاٟم٦م ذم ُمسٜمده (.)765
( ) 748قمبد اهلل سمـ ؾمٕمد إٟمّم٤مري .وي٘م٤مل :اًم٘مرر ،وي٘م٤مل :إزدي .وهق قمؿ طمزام سمـ طمٙمٞمؿ .وي٘م٤مل :هق قمبلد اهلل سملـ ظم٤مًملد سملـ ؾملٕمد .ؾملٙمـ
دُمِمؼ .ؿمٝمد ا ًم٘م٤مدؾمٞم٦م ،ويم٤من يقُمئذ قمغم ُم٘مدُم٦م اجلٞمش .روى قمٜمف طمزام ،وظم٤مًمد سملـ ُمٕملدان .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص 436 :شمرمجل٦م ،)1487
واإلص٤مسم٦م ( 112 /4شمرمج٦م .)4721
( ) 749صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اعمذي (ُ ) 211مـ ـمريؼ قمبداهلل سملـ ؾملٕمد سملف .وىمل٤مل إًمبل٤ما ذم صلحٞمح ؾملٜمـ أيب داود:
صحٞمح

أصول األحكام
أيْم٤م ُمـ طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ
وضم٤م ً

( )751

قمٜمد أيب داود ،ىم٤مل :ومٙمٞمػ سمام يّمٞم٥م صمقيب ُمٜمف؟ ىم٤مل« :ا ْٟم َْْم ْح َطم ْٞم ُ٨م

أيْم٤م ُيٜمْمح ُمٜمف اًمةقب ،اًمةقب ُيٜمْمح واًمٗمرج ُيٖمسؾ.
َشم ََرى َأ هٟم ُف َأ َص٤م َسم ُفش  ،يٕمٜمل أٟمف ً
( )751

واًمٖمسؾ جلٛمٞمٕمف ًمٚمذيمر وًمألٟمةٞملم ،يم٠مٟمف -واهلل أقمٚمؿ -اًم٘مّمد ُمـ همسؾ إٟمةٞملم طمتك يت٘مٚمص اعملذي وخيلػ،
وٓ يتٙم٤مصمر قمٚمٞمف ،وهؾ ي٘مقم همػم اعم٤م ُم٘م٤مُمف؟ ومٞمف ظمالف ،وإفمٝمر أن اًمؽماب ٓ ي٘مقم ُم٘م٤مم اعم٤م  ،وأٟمف َي٥م أن يٙمقن
سم٤معم٤م دون اًمؽماب ،هذا هق اًمذي ذم ُمس٠مًم٦م اعمذي.
ِ
يض اهللُ َقمٜمْ َفَ -ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهللِ َ -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم هٚم َؿَ َٓ« :-ي ْ٘مبَ ُؾ اهللُ َصالَ َة َأ َطم ِد ُيم ُْؿ إِ َذا
( َو َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َ -ر َ
َأ ْطمدََ َ
ث َطمتههك َيتَ ََق هو َ٠مش ُُ ،مته َٗم ٌؼ َقم َٚمٞمْ ِف.
( )752

ِ
ِ
اًمس ِفَ ،وم ْٛم َـ َٟمَ٤م َمَ :وم ْٚم َٞم َت ََق هو ْ٠مش
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَُ -م ْر ُومق ًقم٤م« :ا ًْم َٕم ْ ُ
لم ِو َيمَ٤م ُ ه
َو َقم ْـ َقمكم َ -ر َ

( )753

َ ،ر َوا ُه اًمةهالَ َصم ُ٦م).

أيْم٤م صمب٧م
طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف ٓ« :-ي٘مبؾ اهلل صالة أطمديمؿ إذا أطمدث طمتك يتقو٠مش  ،وهذا ً
قرَ ،وَٓ َصدََ َىم ً٦م ُِم ْـ ُهم ُٚم ٍ
َػم ُـم ُٝم ٍ
ُمٕمٜم٤مه ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر ُمـ صحٞمح ُمسٚمؿَ َٓ« :ي ْ٘م َب ُؾ اهللُ َصالَ ًة سمِ َٖم ْ ِ
قلش  .وروى أسمق
( )754

( )755

أيْم٤م سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد ُمـ طمدي٨م اعمٝم٤مضمر سمـ ُىمٜمْ ُٗمذ
داود ً

( )756

هذا اعمٕمٜمك ٓ« :ي٘مبؾ اهلل صالة سمٖمػم ـمٝمقر ،وٓ صدىم٦م ُملـ

همٚمقلش .
( )757

( ) 751ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ سمـ واه٥م سمـ اًمٕمٙمٞمؿ سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ احل٤مرث سمـ جمدقم٦م سمـ قمٛمرو سمـ طمبٞمش سمـ قمقف سمـ قمٛمرو سمـ قمقف سمـ ُم٤مًملؽ سملـ أوس
إٟمّم٤مري إود ،أسمق ؾمٕمد ،وأسمق قمبد اهللُ .مـ أهؾ سمدر .يم٤من ُمـ اًمس٤مسم٘ملم .ؿمٝمد سمدرا واعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م ،وصمب٧م يقم أطمد طمللم اٟمٙمِملػ اًمٜمل٤مس،
وسم٤ميع يقُمئذ قمغم اعمقت ،ويم٤من يٜم٤مومح قمـ رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سم٤مًمٜمبؾُ .مل٤مت ؾملٜم٦م صملامن وصمالصمللم .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص317 :
شمرمج٦م  ،)1141واإلص٤مسم٦م ( 198/3شمرمج٦م .)3229
( ) 751طمسـ :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اعمذي ( ،)211ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود :طمسـ.
(ُ )752متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرج اًمبخ٤مري :يمت٤مب احلٞمؾ ،سم٤مب ذم اًمّمالة (ُ ،) 6954مسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب وضمقب اًمٓمٝم٤مرة ًمٚمّمالة (.)225
( ) 753طمسـ :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 887أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم اًمقوق ُمـ اًمٜمقم ( ،)213اسمـ ُم٤مضملف :يمتل٤مب اًمٓمٝمل٤مرة وؾملٜمٜمٝم٤م،
سم٤مب اًمقوق ُمـ اًمٜمقم ( .)477ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب دواد :طمسـ.
( )754ؾمبؼ خترَيف.
( ) 755أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب وضمقب اًمٓمٝم٤مرة ًمٚمّمالة (.)224
( ) 756اعمٝم٤مضمر سمـ ىمٜمٗمذ سمـ قمٛمػم سمـ ضمدقم٤من سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٕمد سمـ شمٞمؿ سمـ ُمرة اًم٘مرر اًمتٞمٛمل .يم٤من أطمد اًمس٤مسم٘ملم إمم اإلؾمالم ،وعمل٤م هل٤مضمر :أظملذه
اعمنميمقن ،ومٕمذسمقه ،وم٤مٟمٗمٚم٧م ُمٜمٝمؿ ،وىمدم اعمديٜم٦م ،وم٘م٤مل اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :-هذا اعمٝم٤مضمر طم٘م٤مش .وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد وأسمق قمبٞمدة اًمسلٙمري:

أصول األحكام
وهذا حمؾ اشمٗم٤مق سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ٓ« ،صالة سمٖمػم ـمٝمقرش  ،يٕمٜمل سمٖمػم ـمٝمقر عملـ يمل٤من حملد ًصم٤م ٓ« .ي٘مبلؾ اهلل
( )758

صالة أطمديمؿ إذا أطمدث طمتك يتقو٠مش  ،واعمراد مجٞمع أٟمقاع احلدث ،طمتك يتقو٠م ُمـ إطمداث اًمّمٖمرى.
( )759

و«ٓ ي٘مبؾش اعمراد سمف ٓ :يّمح ،وٓ َُيزئ ،وٟمٗمل اًم٘مبقل يرد سمٛمٕمٜمك ٟمٗمل اًمّمح٦م ،ويرد قمٜمد اجلٛمٝملقر سمٛمٕمٜملك
ٟمٗمل اًمةقاب ،وأٟمف اًمٕمٛمؾ اًمذي ٓ شمؽمشم٥م صمٛمرشمف قمٚمٞمفُ :مةؾَ « :أ ُّي َام َقم ْب ٍد َأ َسم َؼَ :مل ْ ُشم ْ٘م َب ْؾ ًَم ُف َصالَ ٌةش  ،يملذًمؽ أطم٤مديل٨م
( )761

أظمرى ذم ؿم٤مرب اخلٛمر وهمػمه ،ضم٤م ت أطم٤مدي٨م ذم ٟمٗمل اًم٘مبقل.
واظمتٚمػ اًمٕمٚمام ذم هذاُ :مـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ ىم٤مل :إن اًم٘مبقل اعمٜمٗمل إن يم٤من ىم٤مرٟمتف اعمٕمّمٞم٦م ،إن يم٤من اًمٗمٕمؾ اعمٜمٗمل
ذم أُمر هق ُمٕمّمٞم٦م :وم٤معمراد سمٜمٗمل اًم٘مبقل ٟمٗمل اًمةقاب واًمٗمٕمؾ صحٞمحُ :مةؾ أسمؼ ،وُمةؾ ُم٤م ضم٤م ذم ؿمل٤مرب اخلٛملر،
وإن يم٤من اعمٜمٗمل ذم أُمر ٓ ُمٕمّمٞم٦م ومٞمف :وم٢من اًمٜمٗمل ٟمٗمل اًمّمح٦مُ ،مةلؾ ٓ« :ي٘مبلؾ صلالة أطملديمؿ إذا أطملدث طمتلك
سم ٍ
يتقو٠مش  ،ي٘مقلَ َٓ« :ي ْ٘م َب ُؾ اهللُ َصالَ َة ا ُْم َر َأ ٍة سمِ َٖم ْ ِ
٤مرش ٕ :ن هذه إُمقر ًمٞمس٧م ُمٕمل٤م ،،هلل أُملقر ُمٕمتل٤مدة،
َػم ِ َ
( )761

( )762

ويمذًمؽ يمقن احلدث أو َيدث ،هذه أُمقر ُمـ إُمقر اعمب٤مطم٦م.
ومٚمٝمذا ىم٤مًمقا" :إن ُم٤م مل يٙمـ ُم٘م٤مر ًٟمً٤م ًمٚمٛمٕمّمٞم٦م :وم٢من ٟمٗمل اًم٘مبقل ومٞمف اعمراد سمف ٟمٗمل اًمّمح٦م" .وهذا ذم هذا احلدي٨م
يمذًمؽ ٓ« ،ي٘مبؾ اهلل صالة أطمديمؿ إذا أطمدث طمتك يتقو٠مش  :يٕمٜمل أن صالشمف ٓ شمّمح ،وًمذا ًمق أٟمف صغم ٟم٤مؾملٞمً٤م
( )763

وٓه قمةامن ذم ظمالومتف ذـمتف ،وىمٞمؾ :يم٤من اؾمٛمف أوٓ قمٛمرا ،وي٘م٤مل :يم٤من اؾمؿ أسمٞمف ظمٚمٗم٤م ،وىمٜمٗمذ ًم٘م٥م .وىمٞمؾ :إٟمام أؾمٚمؿ سمٕمد اًمٗمتح وؾمٙمـ اًمبٍمة
وُم٤مت هب٤م .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 685 :شمرمج٦م  ،)2412واإلص٤مسم٦م ( 229 /6شمرمج٦م .)8262
( ) 757صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ومرض اًمقوق (ُ )59مـ طمدي٨م أؾم٤مُم٦م سمـ قمٛمػم اْلذزم.
( )758ؾمبؼ خترَيف.
( )759ؾمبؼ خترَيف.
( ) 761صحٞمح :أظمرضمف اًمٓمٞم٤مًمز ذم ُمسٜمده ( ،)718أسمق قمقاٟم٦م ذم ُمسٜمده ( )71سمٜمحقهُ ،مـ طمدي٨م ضمرير سمـ قمبداهلل اًملبجكم ،صلححف إًمبل٤ما ذم
صحٞمح اجل٤مُمع (.)4121
( )761ؾمبؼ خترَيف.
( )762صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 26226 ،25834 ،25833 ،25167أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اعمرأة شمّملكم سمٖملػم سمل٤مر (،)641
اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ٓ شم٘مبؾ صالة اعمرأة إٓ سمخامر ( .) 377ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝمل٤مرة وؾملٜمٜمٝم٤م ،سمل٤مب إذا
طم٤مو٧م اجل٤مري٦م مل شمّمؾ إٓ سمخامر (ُ ،) 655مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م .ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود :صحٞمح.
( )763ؾمبؼ خترَيف

أصول األحكام
حل٤مًمتف ومال شمّمح صالشمف ،وًمٞمس قمٚمٞمف إصمؿ ،وإن صغم قم٤معمً٤م ،ومٝمق آصمؿ ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمٚمؿٟٕ :مف ُمستٝمزئ ،وهذا ُخيِمك قمٚمٞمف
طمٞمٜمام يّمكم ذم ُمةؾ هذه احل٤مًم٦م.
وهق يبلم أن اًمقوق ذط ًمٚمّمح٦م ،ذم ُمةؾ هذه إطمداث ،ومٞمام شمِمؽمط ًمفُ ،مةؾ اًمّمالةُ ،مةؾ ُمس اعمّمحػ.
ِ
ِ
ِ
اؾمتَ ْٓم َٚم َؼ ا ًْم ِق َيمَ٤م ُ ش
طمدي٨م قمكم -ريض اهلل قمٜمف« :-ا ًْم َٕم ْ ُ
اًمسفَ ،وم٢مِ َذا َٟمَ٤م َُم٧م ا ًْم َٕمٞمْٜمََ٤منْ :
لم ِو َيمَ٤م ُ ه

( )764

إمم اًمةالصم٦م ،هق رواه أسمق داود ،ورواه أمحد -رمحٝمام اهلل ،-ورواه أمحد ُمـ طملدي٨م ُمٕم٤مويل٦م

 ،وهذا رواه وقمزاه
 ،واحللدي٨م ومٞملف

( )766 ()765

وٕمػ ُمـ رواي٦م اًمقولم سمـ قمٓم٤م

 ،وطمدي٨م ُمٕم٤موي٦م ُمـ رواي٦م أيب سمٙمر سمـ أيب ُمريؿ اعمروزي  ،واإلؾملٜم٤مدان

( )767

( )768

وٕمٞمٗم٤من ،وهذا أظمذ سمف يمةػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وشم٠ميد قمٜمدهؿ سم٤مٕظمب٤مر اًمّمحٞمح٦م اًمتل ؾمٞم٠ميت سمٕمْمٝم٤م ذم هلذا اًمبل٤مب،
ِ
واًمسل ُف َطم ْٚم َ٘مل ُ٦م اًملدسمر« ،ومل٢مذا ٟم٤مُمل٧م اًمٕمٞمٜمل٤من
وهق أن اًمٜمقم ًمٞمس سمٜم٤مىمض ذم ٟمٗمسف ،وْلذا ىم٤مل« :اًمٕملم ويم٤م اًمسلفش ،ه
اؾمتٓمٚمؼ اًمقيم٤م ش ،يٕمٜمل أٟمف إذا ٟم٤مم اؾمتٓمٚمؼ اًمقيم٤م  ،ىمد يٗمٝمؿ ُمٜمف أٟمف سمٛمجرد اًمٜمقم َيدث ،وًمٞمس ومٞمٝمل٤م أٟملف َيلدث،
اؾمتٓمٚمؼ اًمقيم٤م  ،ىمد َُيدث وىمد ٓ َيدث.

( )764ؾمبؼ خترَيف.
(ُ ) 765مٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من صخر سمـ طمرب سمـ أُمٞم٦م سمـ قمبد ؿمٛمس سمـ قمبد ُمٜمل٤مف ،أسملق قمبلد اًملرمحـ ،اًم٘ملرر ،إُملقي ،أُملػم اعمل١مُمٜملمُ ،مٚملؽ
اإلؾمالم .وًمد ىمبؾ اًمبٕمة٦م سمخٛمس ؾمٜملم ،وىمٞمؾ :سمسبع ،وىمٞمؾ :سمةالث قمنمة ،وإول أؿمٝمر .أُمف هل هٜمد سمٜم٧م قمتب٦م سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ قمبلد ؿملٛمس سملـ
قمبد ُمٜم٤مف سمـ ىميص .ىمٞمؾ :إٟمف أؾمٚمؿ ىمبؾ أسمٞمف وىم٧م قمٛمرة اًم٘مْم٤م  ،وسم٘مل خي٤مف ُمـ اًمٚمح٤مق سم٤مًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -مـ أسمٞمف ،وًمٙمـ ُم٤م فمٝمر
إؾمالُمف إٓ يقم اًمٗمتحُ .م٤مت ؾمٜم٦م ؾمتلم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 668 :شمرمج٦م  ،)2346واإلص٤مسم٦م ( 151/6شمرمج٦م .)8174
( )766أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد (ُ )16879مـ ـمريؼ أيب سمٙمر سمـ أيب ُمريؿ سمف.
( ) 767اًمقولم سمـ قمٓم٤م سمـ يمٜم٤مٟم٦م سمـ قمبد ا هلل سمـ ُمّمدع اخلزاقمل ،أسمق يمٜم٤مٟم٦م .وي٘م٤مل :أسمق قمبد اهلل اًمدُمِم٘مل .ىم٤مل اسملـ طمجلر ذم اًمت٘مريل٥م :صلدوق
ور ُِم َل سم٤مًم٘مدرُ .م٤مت سمدُمِمؼ ذم قمنم ذي احلج٦م ؾمٜم٦م شمسع وأرسمٕملم وُمئ٦م ،وهق اسمـ ؾمبٕملم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :هتلذي٥م اًمٙملامل (449 /31
ؾمٞمئ احلٗمظُ ،
شمرمج٦م  ،)6689وُمٞمزان آقمتدال ( 334 /4شمرمج٦م .)9352
( )768أسمق سمٙمر سمـ قمبد اهلل سمـ أيب ُمريؿ اًمٖمس٤ما اًمِم٤مُمل ،اسمـ قمؿ اًمقًمٞمد سمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ أيب ُمريؿ ،وىمد ُيٜمس٥م إمم ضمده .ىمٞمؾ :اؾمٛمف سمٙمػم ،وىمٞمؾ :قمبلد
اًمسالم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :وٕمٞمػ ،ويم٤من ىمد هق سمٞمتف وم٤مظمتٚمطُ .م٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م وسمسللم وُمئل٦م .اٟمٔملر :اجللرح واًمتٕملديؾ (414 /2
شمرمج٦م  ،)1591وهتذي٥م اًمٙمامل ( 118 /33شمرمج٦م .)7241

أصول األحكام
وم٤معمٕمٜمك :أٟمف ُُم َٕم هر ٌض ًمٚمحدث ،وهذا يبلم أن اًمٜمقم ًمٞمس سمحدث ذم ٟمٗمسف ،وهذا ُي َ٘مٞم ُدُ طمدي٨م صٗمقان سمـ ُمٕمٓمؾ
سم٘مقًمف« :أو ٟمقمش ٕ :ن اًمٜمقم ومٞمف شمٗمّمٞمؾ ،وضم٤م ت أطم٤مدي٨م يمةػمة ذم هذا اًمب٤مب ،يملام ؾملٞم٠ميت ذم طملدي٨م أٟملس -
( )769

ريض اهلل قمٜمف.-
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
( َو َقم ْـ َأ َٟم ٍ
أظم َر َة
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -ىم َ٤ملَ « :يمَ٤م َن َأ ْص َح ُ
٤مب َر ُؾمقل اهللِ َ -ص هغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم هٚم َؿَ -يٜمْتََٔم ُرو َن ا ًْمٕم َِم٤م َ
َس َ -ر َ
طمتههك َ ْ ِ
وؾم ُٝم ْؿُ ،صم هؿ ُي َّم ُّٚمق َن َوَٓ َيتَ ََق هو ُ١مو َنش َ ،ر َوا ُه َأ ُسمق َد ُاو َدَ ،وعمُِ ْس ِٚم ٍؿَ « :يٜمََ٤م ُُمق َنش .
َ
ختْٗم َؼ ُر ُؤ ُ
( )771

( )771

ذيمر اعمّمٜمػ -رمحف اهلل -رواي٦م أٟمس ،وهٙمذا ذيمره٤م ص٤مطم٥م اًمبٚمقغ ،واحلدي٨م أصٚمف ذم ُمسٚمؿً ،مٙمـ ًمٞمس ومٞمف
«ختٗمؼ رؤوؾمٝمؿش ،واعمّمٜمػ -رمحف اهلل -ذيمر هذه اًمرواي٦م ،دون اًمرواي٦م اًمّمحٞمح٦مٟٕ :مف ىم٤مل« :ختٗمؼ رؤوؾمٝمؿش،
ىم٤مل :وٓ ؿمؽ أن ظمٗم٘م٤من اًمرأس ٟمقم وزي٤مدة ،وم٢مذا يم٤من ظمٗم٘م٤من اًمرأس ٓ يلٜم٘مض اًمقولق  ،يسل٘مط رأؾملف ،يٕمٜملل
اًمٚمحٞم٦م يس٘مط إمم ضمٝم٦م اًمّمدر ،ومٝمذا أسمٚمغ ُمـ جمرد اًمٜمقم.
وصمب٧م هذا اعمٕمٜمك ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر  ،وُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م  ،ذم أالؿ عمل٤م ٟمل٤مُمقا ويمل٤مٟمقا
( )772

( )773

يٜمتٔمرون صالة اًمٕمِم٤م عم٤م أظمره٤م -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-وىم٤مل :ضم٤م قمٛمر وضمٕمؾ يٜم٤مدي -يمام ذم اًمّملحٞمحلم-
« َٟمَ٤م َم اًمٜم َس٤م ُ َواًمّمبْٞمَ٤م ُنش  ،صمؿ ظمرج -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -وأظمؼم أٟمف وىمتٝمل٤م وأٟملف ٓ يّملٚمٞمٝم٤م أطملد ُملـ أهلؾ
( )774

ٍ
سمٜم٤مىمض ،يمام ذم رواي٦م أٟمس هلذه ذم
إرض همػميمؿ .وإظمب٤مر يمةػمة ذم هذا اًمب٤مب ،وهذا يبلم أن اًمٜمقم سمٜمٗمسف ًمٞمس
ىمقًمف« :ختٗمؼ رؤوؾمٝمؿش.

( )769ؾمبؼ خترَيف.
() 771صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم اًمقوق ُمـ اًمٜمقم ( )211ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود :صحٞمح.
( ) 771أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب اًمدًمٞمؾ قمغم أن ٟمقم اجل٤مًمس ٓ يٜم٘مض اًمقوق (.)376
( )772مل ٟمجده ُمـ طمدي٨م وًمٕمٚمف ُمـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس اًمبخ٤مري ( )138وُمسٚمؿ (.)763
( )773صحٞمح :أظمرضمف اسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف ( ،)348صححف إًمب٤ما ذم اسمـ ظمزيٛم٦م.
(ُ) 774متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة ،سم٤مب ومْمؾ اًمٕمِم٤م (ُ ،)566مسٚمؿ :يمتل٤مب اعمسل٤مضمد وُمقاولع اًمّملالة ،سمل٤مب وىمل٧م
صالة اًمٕمِم٤م (.)638

أصول األحكام
وضم٤م ذم رواي٦م أظمرى ُشمُبلم هذه اًمرواي٦م ،اسمـ اعمب٤مرك

( )775

رمحف اهلل -ذيمر يمام ذيمر ص٤مطم٥م اعمحرر ،ىم٤ملَ « :ه َلذا

ِ
قسش ،يٕمٜمل أاؿ يٜم٤مُمقن وهؿ ضمٚمقس ٓ ،أاؿ يْمٕمقن ضمٜمقهبؿ ذم إرض.
قمٜمْْدََ َٟمَ٤م َو ُه ْؿ ُضم ُٚم ٌ
ىم٤مل اسمـ قمبد اْل٤مدي

( )776

رمحف اهلل :-يٛمٜمع هذا ُم٤م رواه حمٛمد سمـ قمبد اًمسالم اخلِمٜمل  ،وذيمر رواي٦م سم٢مؾملٜم٤مد( )777

صحٞمح  ،وىمد أظمرضمف اًمبزار

( )779

( )778

لغم إَ ْر ِ
ُلقهب ْؿ َقم َ
ضش  ،وهلل روايل٦م
سم٢مؾملٜم٤مد صلحٞمح ،ىمل٤ملَ « :وم َٞم َْمل ُٕمق َن ُضمٜمُ َ ُ
( )781

صحٞمح٦م .وهذا أسمٚمغ ،يٕمٜمل أاؿ يٜم٤مُمقن ويْمٕمقن ضمٜمقهبؿ ذم إرض ،وي٘مقُمقن ويّمٚمقن.
اؾمتٜمٙمر اإلُم٤مم أمحد -رمحف اهلل -هذه اًمرواي٦م ،وىم٤مل :إن ؿمٕمب٦م

( )781

ؿمٕمب٦م قمـ ىمت٤مدة

( )783

ُم٤م ىم٤مل هذا ،هق رواه َيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد

( )782

قمـ

قمـ أٟمس ،اإلُم٤مم أمحد -رمحف اهلل -ىمل٤مل" :إن ؿملٕمب٦م ُمل٤م ىمل٤مل هلذا" ،وومنله سمروايل٦م أيب يٕملغم

( ) 775قمبد اهلل سمـ اعمب٤مرك سمـ واوح احلٜمٔمكم اًمتٛمٞمٛمل ُمقٓهؿ ،أسمق قمبد اًمرمحـ اعمروزي .أطمد إئٛم٦م إقمالم وطمٗمل٤مظ اإلؾملالم ،أُملػم اعمل١مُمٜملم ذم
احلدي٨مً .مف شمقاًمٞمػُ :مٜمٝم٤م "اًمزهد"  .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م صمب٧م وم٘مٞمف قم٤ممل ضمقاد .وًمد ؾمٜم٦م صمامن قمنمة وُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطملدى وصمامٟمللم
وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 5 /16شمرمج٦م  ،)3521وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 378 /8شمرمج٦م .)112
( ) 776حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمبد اْل٤مدي سمـ قمبد احلٛمٞمد سمـ قمبد اْل٤مدي ،أسمق قمبد اهلل ،ؿمٛمس اًمديـ اجلامقمٞمكم إصؾ ،صملؿ ًمدُمِمل٘مل اًمّمل٤محلل .شمسلٛمٞمتف
سم٤مسمـ قمبد اْل٤مدي ٟمسب٦م إمم ضمده إ قمغم .وًمد ؾمٜم٦م سمس وؾمبع ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م أرسمع وأرسمٕملم وؾمبع ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًملذيؾ قملغم ـمب٘مل٤مت احلٜم٤مسمٚمل٦م (/5
 115شمرمج٦م  ،)582واًمبدر اًمٓم٤مًمع (ص 661 :شمرمج٦م  )411ط :دار اسمـ يمةػم.
( ) 777اإلُم٤مم ،احل٤مومظ ،اعمت٘مـ ،اًمٚمٖمقي ،اًمٕمالُم٦م ،أسمق احلسـ ،حمٛمد سمـ قمبد اًمسالم سمـ صمٕمٚمبل٦م اخلِملٜمل إٟمدًمزل اًم٘مرـمبلل ،صل٤مطم٥م اًمتّمل٤مٟمٞمػ.
طمدث قمـَ :يٞمك سمـ َيٞمك اًمٚمٞمةل ،وهمػمه .وطم٩م ،وًم٘مل اًمٙمب٤مر ،ومحؾ قمـ حمٛمد سمـ َيٞمك سملـ أيب قمٛملر اًمٕملدا ،وحمٛملد سملـ سمِمل٤مر ،وؾملٚمٛم٦م سملـ
ؿمبٞم٥م ،وـمب٘متٝمؿ ،وم٠ميمةر وضمقد .طمدث قمٜمف :أؾمٚمؿ سمـ قمبد اًمٕمزيز ،وحمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ سمـ حمٛمد ،واسمٜمف حمٛمد اخلِمٜمل ،وىم٤مؾمؿ سمـ أصبغ ،وآظملرون.
وأريد قمغم ىمْم٤م اجلامقم٦م ،وم٤مُمتٜمع ،وشمّمدر ًمٜمنم احلدي٨م ،ويم٤من أطمد اًمة٘م٤مت إقمالم .شمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمامٟملم وُمئتلم ،ويمل٤من ُملـ أسمٜمل٤م اًمةامٟمللم.
اٟمٔمر :ـمب٘م٤مت اًمٜمحقيلم واًمٚمٖمقيلم( :ص 268 :شمرمج٦م  ،)217وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 459 /13شمرمج٦م .)227
( )778أظمرضمف اسمـ اًم٘مٓم٤من ذم سمٞم٤من اًمقهؿ واإلَي٤مم (ُ ) 589/5مـ ـمريؼ حمٛمد سمـ قمبد اًمسالم اخلِمٜمل سملف ،.صلححف إًمبل٤ما ذم صلحٞمح أيب داود
(.)363/1
( ) 779احل٤مومظ اًمٕمالُم٦م أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمٛمرو سمـ قمبد اخل٤مًمؼ اًمبٍمي اًمبزار ،ص٤مطم٥م اعمسٜمد اًمٙمبػم اعمٕمٚمؾ اًمذي شمٙمٚمؿ قمغم أؾم٤مٟمٞمده .وًمد ؾمٜم٦م ٟمٞملػ
قمنمة وُمئتلم ،وشمقذم سم٤مًمرُمٚم٦م ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وشمسٕملم وُمئتلم .ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل :صم٘م٦م ُخيٓمئ ويتٙمؾ قمغم طمٗمٔمف .اٟمٔمر :ؾملػم أقملالم اًمٜملبال (554/13
شمرمج٦م  ،)281ـمب٘م٤مت احلٗم٤مظ (.)56/1
( )781صحٞمح :أظمرضمف اًمبزار ذم ُمسٜمده ( ،)7177صححف إًمب٤ما ذم مت٤مم اعمٜم٦م (ص.)111
( )781ؿمٕمب٦م سمـ احلج٤مج سمـ اًمقرد اًمٕمتٙمل إ زدي ،أسمق سمسٓم٤مم اًمقاؾمٓمل ُمقمم قمبدة سمـ إهمر ُمقمم يزيد سمـ اعمٝمٚم٥م سمـ أيب صلٗمرة .اإلُمل٤مم احلل٤مومظ،
أُمػم اعم١مُمٜملم ذم احلدي٨م ،قم٤ممل أهؾ اًمبٍمة وؿمٞمخٝم٤م ،ؾمٙمـ اًمبٍمة ُمـ اًمّمٖمر ،ورأى احلسـ ،وأظمذ قمٜملف ُمسل٤مئؾ .يمل٤من ُملـ أوقمٞمل٦م اًمٕمٚملؿٓ ،

أصول األحكام
ُقهب ْؿ َقم َغم إَ ْر ِ
ضَ ،وم ِٛمٜمْ ُٝم ْؿ َُم ْـ َي ُ٘ملق ُم َو َيتَ ََق هول ُ٠مَ ،و ُِملٜمْ ُٝم ْؿ َُمل ْـ َٓ
اعمقصكم  ،وهل رواي٦م ضمٞمدة ،ىم٤ملَ « :وم َٞم َْم ُٕمق َن ُضمٜمُ َ ُ
( )784

َيتَ ََق هو ُ٠مش  ،وهذه اًمرواي٦م اًمتل أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م اإلُم٤مم أمحد -رمحف اهلل -رواي٦م ُُم َٗمّمٚم٦م طمسٜم٦م ،وهل ضمٞمدة ،وشمٗمن رواي٦م
( )785

اًمبزار ،وأن ُمٕمٜمك «يْمٕمقن ضمٜمقهبؿش :أي أاؿ َي ْس َت ْٚم ُ٘مق َنٕ :ن اعمستٚم٘مل قمغم ضمٜمبف ُيسٛمك ٟم٤مئامُ ،مةلؾ ىملقل اًمٜمبلل -
ػ ُِمـ صالَ َِة ا ًْم َ٘م ِ
قمٚمٞمف اًمسالم« :-صالَ ُة اًمٜمه ِه٤مئ ِؿ َقم َغم اًمٜمّم ِ
٤مقم ِدش ُم٤م اعمراد سم٤مًمٜم٤مئؿ؟! ًمٞمس اعمراد أٟمف ًمٞمس ُمّمٚمٞم٤م ،اعمراد
ْ َ
ْ
َ
( )786

سم٤مًمٜم٤مئؿ أٟمف ُمستٚمؼ قمغم ضمٜمبف ،يسٛمك ٟم٤مئام.
وم٘مقًمف« :يٜم٤مُمقنش ذم رواي٦م اخلِمٜمل اًمتل ذيمره٤م اسمـ قمبد اْل٤مدي -رمحف اهلل ،-اعمراد يٕمٜمل أاؿ يْمٕمقن ضمٜمقهبؿ
قمغم إرض ٓ ،أاؿ اؾمتٖمرىمقا ذم اًمٜمقم ،وًمذا ضم٤م ت اًمرواي٦م« :ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يتقو٠مش :يٕمٜمل ُمـ اؾمتٖمرق اًمٜمقم وهم٤مب
ِطم هس ُف ،وم٢مٟمف يتقو٠م ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ يتقو٠مٟٕ :مف مل يستٖمرق ذم اًمٜمقم ومل يٖم٥م طمسف قمٛمـ طمقًمف ،وهذا هلق إفمٝملر:
ٕٟمف يمقٟمف يستٚم٘مل ويٜم٤مم طمتك يٖمٞم٥م طمسف وٓ يِمٕمر سمٛمـ طمقًمف :ومٗمل هذه احل٤مًم٦م إهمٚم٥م أٟمف خيلرج ُمٜملف احللدث،
وىم٤مقمدة اًمنميٕم٦م "شمٜمزيؾ اعمَْٔمِٜمهه٦م ُمٜمزًم٦م اعمَْ ِئٜمهه٦م" ،طمٞمٜمام شمٙمقن احلٙمٛم٦م ظمٗمٞم٦م أو ُمٜمتنمة ،يٜمزًمقن اعمٔمٜم٦م ُمٜمزًمل٦م اعمئٜمل٦م ،وٓ

يت٘مدُمف أطمد ذم احلدي٨م ذم زُم٤مٟمف .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م طم٤مومظ ُمت٘مـ .وًمد ؾمٜم٦م صمامٟملم ،ذم دوًم٦م قمبد اعمٚمؽ سمـ ُمروان ،وُم٤مت ؾملٜم٦م ؾملتلم
وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 479 /12شمرمج٦م  ،)2739و ؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 212 /7شمرمج٦م .)81
(َ ) 782يٞمك سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ىمٞمس سمـ قمٛمرو ،وىمٞمؾَ :يٞمك سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ىمٞمس سمـ ىمٝمد .اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م اعمجقد ،قم٤ممل اعمديٜم٦م ذم زُم٤مٟمف ،وؿمٞمخ قمل٤ممل اعمديٜمل٦م،
وشمٚمٛمٞمذ اًمٗم٘مٝم٤م اًمسبٕم٦م أسمق ؾمٕمٞمد إٟمّم٤مري اخلزرضمل اًمٜمج٤مري اعمدا اًم٘م٤ميضُ .مقًمده ىمبؾ اًمسبٕملم زُمـ اسمـ اًمزسمػم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مريل٥م:
صم٘م٦م صمب٧م .شمقذم سم٤مْل٤مؿمٛمٞم٦م سم٘مرب اًمٙمقوم٦م ،وًمف سمْمع وؾمبٕمقن ؾمٜم٦م ،ؾمٜم٦م صمالث وأرسمٕملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتلذي٥م اًمٙملامل ( 346 /31شمرمجل٦م ،)6836
وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 468 /5شمرمج٦م .)213
( ) 783ىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م سمـ ىمت٤مدة سمـ قمزيز ،وىمٞمؾ :ىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م سمـ قمٙم٤مسم٦م ،طم٤مومظ اًمٕمٍمل ،ىملدوة اعمٗمنليـ واعمحلدصملم أسملق اخلٓمل٤مب اًمسلدود
اًمبٍمي اًمرضير إيمٛمف ،وؾمدوس :هق اسمـ ؿمٞمب٤من سمـ ذهؾ سمـ صمٕمٚمب٦م ُمـ سمٙمر سمـ وائؾ .يم٤من ُمـ أوقمٞمل٦م اًمٕمٚملؿ ،ومملـ يرضلب سملف اعمةلؾ ذم ىملقة
احلٗمظ .يم٤من ي٘مقل :ي٘مقلُ :م٤م ذم اًم٘مرآن آي٦م إٓ وىمد ؾمٛمٕم٧م ومٞمٝم٤م ؿمٞمئ٤م ،وقمٜمف ىم٤ملُ :م٤م ؾمٛمٕم٧م ؿمٞمئ٤م إٓ وطمٗمٔمتف .ىم٤مل اسمـ طمجلر ذم اًمت٘مريل٥م :صم٘مل٦م
صمب٧مُ .م٤مت ؾمٜم٦م ؾمبع قمنمة وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 498 /23شمرمج٦م  ،)4848و ؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 269 /5شمرمج٦م .)132
( ) 784أمحد سمـ قمكم سمـ اعمةٜمك اًمتٛمٞمٛمل اعمقصكم ،أسمق يٕمغم احل٤مومظ ،اًمة٘م٦م ُمِمٝمقر ،حمدث اعمقصؾ .وًمد ذم صم٤مًم٨م ؿمقال ؾمٜم٦م قمنم وُمئتلمً .م٘مل اًمٙمبل٤مر،
وارحتؾ ذم طمداصمتف إمم إُمّم٤مر سم٤مقمتٜم٤م أسمٞمف وظم٤مًمف حمٛمد اسمـ أمحد سمـ أيب اعمةٜمك ،صمؿ هبٛمتف اًمٕم٤مًمٞم٦م .قمٛمر ـملقيال طمتلك ٟمل٤مهز اعمئل٦م .وشمٗملرد ورطملؾ
اًمٜم٤مس إًمٞمف .شمقذم سم٤معمقصؾ ؾمٜم٦م ؾمبع وصمالث ُمئ٦مً .مف يمت٥مُ :مٜمٝم٤م" :اعمٕمجؿ ذم احلدي٨م" ،وُمسٜمدان يمبػم وصٖمػم .اٟمٔمر :ؾمػم أقملالم اًمٜملبال (/14
 174شمرمج٦م  ،)111وشمذيمرة احلٗم٤مظ (.)718 /2
( )785صحٞمح :أظمرضمف أسمق يٕمغم ذم ُمسٜمده ( ،)3199صححف اًمبقصػمي ذم إحت٤مف اخلػمة اعمٝمرة (.)613
( ) 786أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب صالة اًم٘م٤مقمد ( ،)1116 ،1115سمٜمحقهُ ،مـ طمدي٨م قمٛمران سمـ طمّملم.

أصول األحكام
ُيٚمتٗم٧م إمم اعمئٜم٦م وهل احل٘مٞم٘م٦م ،إٓ طمٞمٜمام شمٙمقن ُمْمبقـم٦م ،وْلذا ذم اًمسٗمر َي٘مٍم اإلٟمس٤من ُمٝمام يم٤من ؾمٗمره وًمق يم٤من ُمـ
أشمرف اًمٜم٤مس ذم ؾمٗمره ،وٓ ي٘مٍم وٓ َيٛمع ُمـ يم٤من ذم اًمبٚمد وًمق قمٚمٞمف ُمِم٘م٦مٕ :ن اًم٘مٍم ُقمٚم َؼ سم٤مًمسٗمر اًملذي هلق
ُمٔمٜم٦م اعمِم٘م٦م .ومل َٟمَٚمتٗم٧م إمم ُمس٠مًم٦م هؾ قمٚمٞمف ُمِم٘م٦م أو ًمٞمس قمٚمٞمف ُمِم٘م٦م؟!
ومٙمذًمؽ ُمس٠مًم٦م اًمٜمقم ،إذا يم٤مٟم٧م طم٤مًم٦م اًمٜمقم ًمٞمس٧م ُمٔمٜم٦م احلدثُ ،مةؾ اجل٤مًمس اعمتٛمٙمـ هذا ٓ يتقو٠م ،وإن يم٤من
ؾمدًّ ا ًمٚمب٤مبٕ :ن اًمٖم٤مًم٥م هق وىملقع
ُمستٚم٘م ًٞم٤م وطم٤مًمف ُمٔمٜم٦م احلدثُٟ ،مٜمََز ُل اعمٔمٜم٦م ُمٜمزًم٦م اعمئٜم٦م واحل٘مٞم٘م٦م ،وإن مل َيدثًّ :
ً
وأظمذا سمٕمٛمقم إظمب٤مر ذم هذا اًمب٤مب ،ومج ًٕم٤م سمٞمٜمٝم٤م وسملم ُم٤م شم٘مدم ذم طمدي٨م صٗمقان -ريض اهلل قمٜمف.-
احلدث،
(وقمـ َأ ِيب ردا ِ
َ َ ْ اًمدهه ْ َ

( )787

ِ
ِ
اًمؽم ُِم ِذ ُّي).
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -أ هن اًمٜمههبِ هل َ -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َو َؾم هٚم َؿَ « -ىم٤م َ َومتَ ََق هو َ٠مش َ ،ر َوا ُه ْ
 َر َ( )788

أيْم٤م يمام رواه اًمؽمُمذي ،وذيملره اعمّملٜمػ -رمحلف
طمدي٨م أيب اًمدردا طمدي٨م صحٞمح ،وىمد رواه أسمق داود
ً
اهلل« -ىم٤م ومتقو٠مش ،ذم ًمٗمظ آظمرَ « :ىم٤م َ َوم َ٠م ْوم َٓم َرش  ،ذم ًمٗمظ آظمر عم٤م ُذ ِيم َر ًمةقسمل٤من  :ىمل٤ملَ « :صلدََ َقَ :أ َٟمَل٤م َصلبَبْ ُ٧م ًَمل ُف
( )789

( )791

( )791

َو ُوق َ ُهش .
( )792

ىمقًمفَ « :ىم٤م َ َومتَ ََق هو َ٠مش اؾمتدل سمف اعمّمٜمػ -رمحف اهلل -قمغم أن اًم٘مل ٟم٤مىمض ،وهذا ذم اعمذه٥م -رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمؿ-
ي٘مقًمقن :إٟمف ٟم٤مىمض ،واًم٘مقل اًمة٤ما ي٘مقًمقن :إٟمف ًمٞمس سمٜم٤مىمض ،وهلذا أفمٝملرّ ٕ :ن اًم٘م٤مقملدة أن اًمٜملقاىمض حمّملقرة

( ) 787قمقيٛمر سمـ قم٤مُمر ،وي٘م٤مل :قمقيٛمر سمـ ىمٞمس سمـ زيد .وىمٞمؾ :قمقيٛمر سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ قم٤مُمر سمـ زيد سمـ ىمٞمس سمـ أُمٞم٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ قم٤مُمر سمـ قملدي سملـ
يمٕم٥م سمـ اخلزرج سمـ احل٤مرث سمـ اخلزرج ،أسمق اًمدردا إٟمّم٤مريُ ،مِمٝمقر سمٙمٜمٞمتف .شم٠مظمر إؾمالُمف ىمٚملٞم ً
الً ،ويمل٤من آظملر أهلؾ داره إؾملالُم٤م .طمسلـ
إؾمالُمف ويم٤من وم٘مٞمٝم ً٤م قم٤مىم ً
ال طمٙمٞمام ،وآظمك رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سمٞمٜمف وسملم ؾملٚمامن اًمٗمل٤مرد .شملقذم ؾملٜم٦م اصمٜمتللم وصمالصمللم سمدُمِملؼ ذم
ظمالوم٦م قمةامن .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 798 :شمرمج٦م  ،)2916واإلص٤مسم٦م ( 747 /4شمرمج٦م .)6121
( ) 788صحٞمح :أظمرضمف اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم اًمقوق ُمـ اًم٘مل واًمرقمل٤مف( ،)87ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم صلحٞمح ؾملٜمـ اًمؽمُملذي:
صحٞمح.
قم٤مُمدً ا ( ،)2381ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( ) 789صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود يمت٤مب اًمّمقم سم٤مب اًمّم٤مئؿ يست٘مل
ً
( )791ؾمبؼ خترَيف.
( )791صمقسم٤من سمـ ُسم ْجدُُ د ،أسمق قمبد اهلل ،وىمٞمؾ :أسمق قمبد اًمرمحـُ ،مقمم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-يم٤من ُمـ اًمسبل ،وم٤مؿمؽماه رؾملقل اهلل وأقمت٘ملف.
ومٚمؿ يزل ُمٕمف طمرضا وؾمٗمرا ،إمم أن ُم٤مت -قمٚمٞمف اًمسلالم .-طمٗملظ قمٜملف ،وأدى ُمل٤م وقملك .شملقذم ؾملٜم٦م أرسملع وسمسللم -ريض اهلل قمٜملف .-اٟمٔملر:
آؾمتٞمٕم٤مب (ص 118 :شمرمج٦م  ،)286وإؾمد ( 481 /1شمرمج٦م .)624
( )792ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
ٟم٤مىمْمل٤م:
وحمدودة ،وًمٞمس قمٜمدٟم٤م دًمٞمؾ واوح أٟمف ٟم٤مىمض ،إٟمام ىم٤م وشمقو٠م -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-وًمق يم٤من اًم٘مل
ً
ًمٙم٤من سمٞم٤مٟمف سم٤مًم٘مقل ،إٓ أن ُي٘م٤مل قمغم ىمقل ُمـ ىم٤مل -يمام هق ىمقل ُم٤مًمؽ وىمقل همػمه ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ" :-إن أومٕم٤مًمف قملغم
اًمقضمقب" ،هذا حمتٛمؾً ،مٙمـ اًمّمقاب أن أومٕم٤مًمف ذم إصؾ قمغم آؾمتحب٤مب ،طمتك ُم٤م ظمرج خمرج اًم ُ٘مرسم٦مٟٕ :مف هق
اعمتٞم ه٘مـ.
وىمقًمف« :ىم٤م ومتقو٠مش ٟم٘مقلُ :ينمع عمـ ىم٤م أن يتقو٠مٕ :ن اًم٘مل ٓ ؿمؽ أٟمف يْمٕمػ اًمبدن ،وَيّمؾ أذى ًمٚمبدن
أيْم٤م قمغم اًمّمحٞمح أٟملف ُُم ْسلتَ ْ٘م َذ ٌر وًملٞمس
ُمٜمف ،ومٞمتقو٠م ُمٜمف ،وُمنموع دمديد اًمقوق ُمٜمف ٓ ،أٟمف واضم٥م :وًمذا يم٤من ً
ِ
٥م همسٚمفُ ،يستح٥م
اؾمتُُح ه
سمٜمجس ،وم٤مؾمتّمحبٜم٤م إصؾ ذم إُمريـ ذم ـمٝم٤مرشمف ُمع أٟمف ُمست٘مذر ،وذم قمدم ٟم٘مْمف وإن ْ
همسٚمف يمام يٖمسؾ ؾم٤مئر اعمست٘مذرات ،ويمذًمؽ يستح٥م اًمقوق ُمٜمف.
ِ
ِ
( َو َقم ْـ َأ َٟم ٍ
اطمتَ ََج َؿ َو َص هغم َو َمل ْ َيتَ ََق هو ْ٠مش َ ،ر َوا ُه اًمدهه َار ُىم ْٓمٜمِ ُّل
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -أ هٟم ُف َ -ص هغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم هٚم َؿْ « -
َس َ -ر َ
( )793

( )794

َو ًَم هٞمٜمَ ُف).
هق ًملمٟٕ :مف ُمـ رواي٦م رضمؾ اؾمٛمف ص٤مًمح سمـ ُم٘م٤مشمؾ  ،وهق ًملم أو وٕمٞمػ ،واحللدي٨م وإن مل يّملح ًمٙمٜملف
( )795

قم٤مود ًمألصؾ وهق أن ظمروج اًمدم سمحج٤مُم٦م وٟمحقه٤م ًمٞمس سمٜم٤مىمض ،وهذا هق اًمّمقاب ،وهذه اعمس٠مًم٦م ومٞمٝم٤م ظمالف
ُمٕمروف ،وأدًمتٝم٤م يمةػمة ،وسمسٓمٝم٤م يٓمقل ،وضم٤م ت أدًم٦م ذم هذه اعمس٠مًم٦مً :مٙمـ اًمّمحٞمح أن اًمدم ًمٞمس سمٜم٤مىمض ،وُمٜمٝمؿ

( )793أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف (ُ ) 151/1مـ ـمريؼ ص٤مًمح سمـ ُم٘م٤مشمؾ سمف ،ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل :طمدي٨م رومٕمف اسمـ أيب اًمٕمنميـ ووىمٗمف أسمق اعمٖمػمة قملـ
إوزاقمل وهق اًمّمقاب.
( ) 794اإلُم٤مم احل٤مومظ اعمجقد ،ؿمٞمخ اإلؾمالم ،قمٚمؿ اجلٝم٤مسمذة ،أسمق احلسـ ،قمكم سمـ قمٛمر سمـ أمحد سمـ ُمٝمدي سمـ ُمسٕمقد سمـ اًمٜمٕمامن سمـ ديٜم٤مر سمـ قمبلد اهلل
اًمبٖمدادي اعم٘مرئ اعمحدثُ ،مـ أهؾ حمٚم٦م دار اًم٘مٓمـ سمبٖمداد .وًمد ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمالث ُمئ٦م .يم٤من ُمـ سمحقر اًمٕمٚمؿ ،وُمـ أئٛم٦م اًمدٟمٞم٤م ،اٟمتٝمك إًمٞمف احلٗملظ
وُمٕمروم٦م قمٚمؾ احلدي٨م ورضم٤مًمفُ ،مع اًمت٘مدم ذم اًم٘مرا ات وـمرىمٝم٤م ،وىمقة اعمِم٤مريم٦م ذم اًمٗم٘مف ،وآظمتالف ،واعمٖم٤مزي ،وأي٤مم اًمٜم٤مس ،وهمػم ذًمؽ .وهق
أول ُمـ صٜمػ اًم٘مرا ات ،وقم٘مد ْل٤م أسمقاسم٤م ىمبؾ ومرش احلروفُ .مـ ُم١مًمٗم٤مشمف" :اًمسٜمـ" ،و"اًمٕمٚمؾ" .شمقذم ذم صم٤مُمـ ذي اًم٘مٕمدة ؾملٜم٦م سملس وصمامٟمللم
وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 449/16شمرمج٦م  ،)332ووومٞم٤مت إقمٞم٤من ( 297 /3شمرمج٦م .)434
() 795ص٤مًمح سمـ ُم٘م٤مشمؾ .ىم٤مل اًمدارىمٓمٜملً :مٞمس سم٤مًم٘مقىُ ،مـ ؿمٞمقخ اسمـ ىم٤مٟمع .اٟمٔمرُ :مٞمزان آقمتدال ( 311 /2شمرمج٦م .)3831

أصول األحكام
َُم ْـ َوم هر َق وىم٤مل :اًمدم اًمٞمسػم اًمٜم٘مٓم٦م واًمٜم٘مٓمت٤من يمام ذم رواي٦م قمٜمد اًمدراىمٓمٜمل ،وهلق طملدي٨م ولٕمٞمػ ٓ يّملحَٓ« :
َيتَ ََق هو ُ٠م ُِم ْـ َىم ْٓم َر ٍة َو َىم ْٓم َر َشم ْ ِ
َلمَ ،و َيتَ ََق هو ُ٠م ِمم ه٤م َزا َد َقم َغم َذًمِ َؽش ً ،مٙمـ إظمب٤مر ذم هذا ٓ شمّمح.
( )796

واًمّمقاب :أٟمف ًمٞمس سمٜم٤مىمض ،وٟمب٘مك قمغم هذا إصؾ اًمّمحٞمح ،وضم٤م ت أدًم٦م شمدل قمغم هلذا اعمٕمٜملك ذم ىمّمل٦م
َقمب ِ
٤مد سمـ سمِ ْ ٍ
نم وص٤مطمبف طمٞمٜمام صغم واجلرح يةٕم٥م د ًُم٤م ُمٜمف ،يمام قمٜمد أيب داود  ،وذم رواي٦م قمٜمد اًمبٞمٝم٘مل أٟمف سمٚمغ
ه
أيْم٤م ،ويمذًمؽ ىمّم٦م قمٛملر -ريض اهلل قمٜملف -عمَهل٤م ُـم ِٕمل َـ،
اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم  ،-وهق ذم زُم٤من اًمقطمل ً
( )797

( )799

( )798

( )811

واؾمتٛمر ومٚمام همٚمبف اجلرح :أُمر قمبد اًمرمحـ سمـ قمقف

( )811

أن يت٘مدم ،وصغم سم٠مظمػ ؾملقرشملم  ،ويمل٤من اًمّملح٤مسم٦م -
( )812

ريض اهلل قمٜمٝمؿُ -مع اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -يّمٚمقن ذم ضمراطم٤مهتؿ .واعم٘مّمقد أن أدًمتف يمةػمة ،وأٟملف ًملٞمس
سمٜم٤مىمض ،وهذا احلدي٨م ُمع وٕمٗمف هق ًمٞمس أصال ،إٟمام هق ُمست٠مٟمس سمف.

( )796وٕمٞمػ :أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف ( ،) 157/1سمٜمحقهُ ،مـ طمدي٨م أيب هريرة ،ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل :ومٞمف حمٛمد سملـ اًمٗمْملؾ سملـ قمٓمٞمل٦م ولٕمٞمػ
وؾمٗمٞم٤من سمـ زي٤مد وطمج٤مج سمـ ٟمّمػم وٕمٞمٗم٤من.
( ) 797قمب٤مد سمـ سمنم سمـ وىمش سمـ زهمب٦م سمـ زقمقرا سمـ قمبد إؿمٝمؾ .ؿمٝمد سمدرا ،ويم٤من ممـ ىمتؾ يمٕم٥م سملـ إذف ،وهلق اًملذي أول٤م ت قمّمل٤مه ذم
اًمٚمٞمؾ .اؾمتِمٝمد سم٤مًمٞمامُم٦م ،وهق اسمـ سمس وأرسمٕملم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 471 :شمرمج٦م  ،)1681واإلص٤مسم٦م ( 611 /3شمرمج٦م .)4458
( ) 798طمسـ :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمقوق ُمـ اًمدم (ُ ) 198مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمبلد اهلل ومل يسلؿ اعمٝمل٤مضمري وٓ إٟمّمل٤مري.
وىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود :إؾمٜم٤مده طمسـ.
( ) 799اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمٕمالُم٦م ؿمٞمخ ظمراؾم٤من أسمق سمٙمر أمحد سمـ احلسلم سمـ قمكم سمـ ُمقؾمك اخلنوضمردي ،ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ .وًمد ؾمٜم٦م أرسمع وصمامٟملم
صمالث ُمئ٦م ذم ؿمٕمب٤من وُم٤مت ذم قم٤مذ مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م صمامن وسمسلم وأرسمع ُمئ٦م سمٜمٞمس٤مسمقر ،وٟم٘مؾ ذم شم٤مسمقت إمم سمٞمٝمؼ ُمسػمة يقُملمُ .ملـ شمّمل٤مٟمٞمٗمف:
"اًمسٜمـ اًمٙمؼمى" ،و"اخلالومٞم٤مت" .اٟمٔمر ؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 163/18شمرمج٦م  ،)86ـمب٘م٤مت احلٗم٤مظ (ص.)87
( )811أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل (ُ )681مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل.
( ) 811قمبد اًمرمحـ سمـ قمقف سمـ قمبد قمقف سمـ قمبد سمـ احل٤مرث سمـ زهرة سمـ يمالب سمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي ،أسمق حمٛمد .أطمد اًمٕمنمة ،وأطملد اًمسلت٦م
أهؾ اًمِمقرى ،وأطمد اًمس٤مسم٘ملم اًمبدريلم ،اًم٘مرر اًمزهري .وهق أطمد اًمةامٟمٞم٦م اًمذيـ سم٤مدروا إمم اإلؾمالم .يم٤من اؾمٛمف ذم اجل٤مهٚمٞم٦م قمبد قمٛملرو .وًملد
قمبد اًمرمحـ سمٕمد قم٤مم اًمٗمٞمؾ سمٕمنم ؾمٜملم .يم٤من رضمال ـمقآ ،طمسـ اًمقضمف ،رىمٞمؼ اًمبنمة ،ومٞمف ضمٜم٠م ،أسمٞمضُ ،منمسم٤م محلرة ٓ ،يٖملػم ؿملٞمبف .شملقذم ؾملٜم٦م
اصمٜمتلم وصمالصملم ،وهق اسمـ سملس وؾملبٕملم ؾملٜم٦م ،ودوملـ سمل٤مًمب٘مٞمع .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص 442 :شمرمجل٦م  ،)1531واإلصل٤مسم٦م ( 346 /4شمرمجل٦م
.)5183
( ) 812أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م ،سم٤مب ىمّم٦م اًمبٞمٕم٦موآشمٗم٤مق قمغم قمةامن سمـ قمٗم٤من (ُ )3711مـ طمدي٨م قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن إودي.

أصول األحكام
ن َة سمِٜمْ ِْ٧م َص ْٗم َقا َن
( َو َقم ْـ ُسم ْ َ
ْ
اًمؽم ُِم ِذ ُّي.
اخلَ ْٛم َس ُ٦م َو َص هح َح ُف ْ

( )813

َأ هن َر ُؾم َ
قل اهللِ َ -ص هغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم هٚم َؿَ -ىم َ٤ملَُ « :م ْـ َُم هس َذ َيم ََر ُهَ :وم ْٚم َٞمتَ ََق هو ْ٠مش َ ،ر َوا ُه
( )814

ِ
ِ
اًمّمالَ َِة َأ َقم َٚمٞمْ ِف ُو ُوق ٌ ؟ َوم َ٘م َ
ل٤مل
اًمر ُضم ُؾَ :ي َٛم ُّس َذ َيم ََر ُه ِذم ه
َو َقم ْـ َـم ْٚم ِؼ ْسم ِـ َقمكم َىم َ٤مل َر ُضم ٌؾَُ :مس ْس ُ٧م َذ َيم َِريَ ،أ ْو َىم َ٤مل ه
اًمٜمههبِ ُّل َ -ص هغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم هٚم َؿ :َٓ« :-إِ هٟم َهام ُه َق َسم ْْم َٕم ٌ٦م ُِمٜمْ َْؽش َ ،ر َوا ُه ْ
اخلَ َٛم ْس ُ٦مَ ،و َص هح َح ُف ا ْسم ُـ ِطم هب٤م َن).
( )815

( )816

وهذان احلدية٤من مه٤م أؿمٝمر إطم٤مدي٨م ذم هذا اًمب٤مب ،وهذه اعمس٠مًم٦م ومٞمٝم٤م ظمالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ،ذم ُمس٠مًم٦م ُمس
اًمذيمر ،واجلٛمٝمقر قمغم أا٤م ٟم٤مىمض :حلدي٨م سمنة سمٜم٧م صٗمقان -ريض اهلل قمٜمٝم٤م ،-وًملف ؿملقاهد يمةلػمةً ،ملف قمنملة
أطم٤مدي٨مُ ،مـ أطم٤مدي٨م أيب هريرة  ،وطمدي٨م زيد سمـ ظم٤مًمد
( )817

 ،وطمدي٨م قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م

( )819 ()818

( )811

قمـ أسمٞمف

( )811

قمـ

( )813هل :اًمّمح٤مسمٞم٦م سمنة سمٜم٧م صٗمقان سمـ ٟمقومؾ سمـ أؾمد سمـ قمبد اًمٕمزى سمـ ىميص اًم٘مرؿمٞم٦م إؾمدي٦م سمٜم٧م أظمل ورىم٦م سمـ ٟمقومؾ وأظم٧م قم٘مبل٦م سملـ أيب
ُمٕمٞمط ُٕمف .يم٤مٟم٧م ُمـ اعمب٤ميٕم٤مت .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 879 :شمرمج٦م  ،)3223وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 38 /7شمرمج٦م .)6779
()814صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)27334أسمقداود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمقوق ُمـ ُمس اًمذيمر( ،)181اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمٓمٝمل٤مرة ،سمل٤مب
اًمقوق ُمـ ُمس اًمذيمر ( ) 82ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ صحٞمح ،اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب اًمٖمسلؾ واًمتلٞمٛمؿ ،سمل٤مب اًمقولق ُملـ ُملس اًملذيمر ( ،)447اسملـ
ُم٤مضمف:يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب اًمقوق ُمـ ُمس اًمذيمر ( )479وىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود :صحٞمح.
( ) 815ـمٚمؼ سمـ قمكم سمـ ـمٚمؼ سمـ قمٛمرو ،وي٘م٤مل :ـمٚمؼ سمـ قمكم سمـ اعمٜمذر سمـ ىمٞمس سمـ قمٛمرو سمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ قمبد اًمٕمزي سمـ ؾمحٞمؿ سمـ ُمرة سملـ
اًمدؤل سمـ طمٜمٞمٗم٦م ،اًمسحٞمٛمل ،احلٜمٗمل ،اًمٞمامُمل أسمق قمكم .خمرج طمديةف قمـ أهؾ اًمٞمامُم٦م ،وي٘م٤مل :ـمٚمؼ سمـ صمامُم٦م ،وهق واًمد ىمٞمس سملـ ـمٚملؼ اًمٞمامُملل.
اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 368 :شمرمج٦م  ،)1289أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 91 /3شمرمج٦م .)2636
( )816صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 16286أسمقداود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمرظمّم٦م ذم ذًمؽ ( ،)182اًمؽمُمذي :يمتل٤مب اًمٓمٝمل٤مرة ،سمل٤مب ُمل٤م
ضم٤م ذم شمرك اًمقوق ُمـ ُمس اًمذيمر ( ،)85اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب اًمٖمسؾ واًمتٞمٛمؿ ،سم٤مب شمرك اًمقوق ُملـ ذًملؽ ( ،)165اسملـ ُم٤مضملف:يمت٤مب اًمٓمٝمل٤مرة
وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب اًمرظمّم٦م ذم ذًمؽ ( ،)479اسمـ طمب٤من ذم صحٞمحف ( )1121وىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود :صحٞمح.
()817أظمرضمف أمحد (.)8415 ،8414
( ) 818زيد سمـ ظم٤مًمد اجلٝمٜمل .خمتٚمػ ذم يمٜمٞمتف :وم٘مٞمؾ :أسمق زرقم٦م ،وأسمق قمبد اًمرمح ـ ،وأسمق ـمٚمح٦م .ؿمٝمد احلديبٞم٦م ،ويم٤من ُمٕمف ًملقا ضمٝمٞمٜمل٦م يلقم اًمٗملتح.
طمديةف ذم اًمّمحٞمحلم وهمػممه٤م .ىم٤مل اسمـ اًمؼمىمل وهمػمهُ :م٤مت ؾمٜم٦م صمامن وؾمبٕملم سم٤معمديٜم٦م ،وًمف سمس وصمامٟمقن ،وىمٞمؾُ :م٤مت ؾمٜم٦م صمامن وؾمتلم ،وىمٞمؾ:
ُم٤مت ىمبؾ ذًمؽ ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م سم٤معمديٜم٦م .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 249 :شمرمج٦م  ،)815واإلص٤مسم٦م ( 613 /2شمرمج٦م .)2897
( )819أظمرضمف أمحد (.)21689
( ) 811قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ حمٛمد اسمـ ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سملـ اًمٕمل٤مص سملـ وائلؾ ،اإلُمل٤مم اعمحلدث أسملق
إسمراهٞمؿ ،وأسمق قمبد اهلل اًم٘مرر ،اًمسٝمٛمل ،احلج٤مزي وم٘مٞمف أهؾ اًمٓم٤مئػ ،وحمدصمٝمؿ ،ويم٤من يؽمدد يمةػما إمم ُمٙم٦م ،ويٜمنم اًمٕمٚمؿ ،وًملف ُمل٤مل سم٤مًمٓمل٤مئػ،

أصول األحكام
ضمده  ،وذم سمٕمْمٝم٤مَ « :أ ُّي َام َر ُضم ٍؾ َُم هس َوم ْر َضم ُفَ :وم ْٚم َٞمتَ ََق هو ْ٠مَ ،و َأ ُّي َام ا ُْم َر َأ ٍة َُم هس ْ٧م َوم ْر َضم َٝم٤م َوم ْٚمتَتَ ََق هو ْ٠مش

( )813

( )812

وإطم٤مدي٨م ذم هلذا

يمةػمة.
طمدي٨م سمنة -ريض اهلل قمٜمٝم٤مُ« :-مـ ُمس ذيمره :ومٚمٞمتقو٠مش ،وذم ًمٗمظُ« :مـ ُمس اًمذيمر :ومٚمٞمتقو٠مش ،وأظمذ ُمٜمف
اجلٛمٝمقر ذم وضمقب اًمقوق ُمـ ُمس اًمذيمر ،وُمراد اعمس ،أي اًمٚمحؿ قمغم اًمٚمحؿ ،أن شم٘مع اًمٞمد قمغم ٟمٗمس اًمذيمر.
وذه٥م آظمرون إمم أٟمف ٓ يٜم٘مض اًمقوق  ،واطمتجقا سم٤محلدي٨م اًمذي ذيمره اعمّمٜمػ -رمحف اهلل -قمـ ـمٚملؼ سملـ
قمكم ىم٤ملَُ :م ِس ْس ُ٧م ذيمري ،أو اًمرضمؾ يٛمس ذيمره؟ ىم٤مل« :إٟمام هق سمْمٕم٦م ُمٜمؽش  ،رواه اخلٛمس٦م.
( )814

طمدي٨م سمنة صححف اًمبخ٤مري ،وطمدي٨م ـمٚمؼ صححف قمكم سمـ اعمديٜمل  ،وىمد طمّمؾ ذم هذه اعمس٠مًم٦م ُمٜم٤مفمرة
( )815

سملم اإلُم٤مم َيٞمك سمـ ُمٕملم

()816

وقمكم سمـ اعمديٜمل ذم طمرضة اإلُم٤مم أمحد -رمحف اهللٟ ،-م٘مٚمف أمحد سمـ ُمٜمّمقر اًمرُم٤مدي ،
( )817

وأُمف طمبٞمب٦م سمٜم٧م ُمرة اجلٛمحٞم٦م .طمدث قمـ أسمٞمف وم٠ميمةر .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صدوق .شمقذم ؾمٜم٦م ؾمتلم وُمئتلم .اٟمٔمر :هتلذي٥م اًمٙملامل (/22
 64شمرمج٦م  ،)4385و ؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 165 /5شمرمج٦م .)61
( )811ؿمٕمٞم٥م سمـ حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص اًم٘مرر اًمسٝمٛمل احلج٤مزي واًمد ،قمٛمرو سمـ ؿملٕمٞم٥م ،وىملد يٜمسل٥م إمم ضملدهُ .ملـ اًمٓمب٘مل٦م
اًمقؾمٓمك ُمـ اًمت٤مسمٕملم ،روى ًمف اًمبخ٤مري ذم ضمز اًم٘مرا ة ظمٚمػ اإلُم٤مم ،واًمب٤مىمقن ؾمقى ُمسٚمؿ .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صدوق ،صمب٧م ؾملامقمف
ُمـ ضمده .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 534 /12شمرمج٦م  ،)2756و ؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 181 /9شمرمج٦م .)62
( )812أظمرضمف أمحد (.)7176
( )813اعمّمدر اًمس٤مسمؼ.
( )814ؾمبؼ خترَيف.
( ) 815قمكم سمـ قمبد اهلل سمـ ضمٕمٗمر سمـ ٟمجٞمح اًمسٕمدي ،أسمق احلسـ اسمـ اعمديٜمل اًمبٍميُ ،مقمم قمروة سمـ قمٓمٞم٦م اًمسٕمدي .اإلُمل٤مم اعملؼمز ذم هلذا اًمِمل٠من،
ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ اًمقاؾمٕم٦م واعمٕمروم ٦م اًمب٤مهرة .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م صمب٧م إُم٤مم أقمٚمؿ أهلؾ قمٍمله سم٤محللدي٨م وقمٚمٚملفُ .مل٤مت ؾملٜم٦م أرسملع
وصمالصملم وُمئتلم .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 5 /21شمرمج٦م  ،)4196و ؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 41 /11شمرمج٦م .)22
( ) 816اإلُم٤مم احل٤مومظ اجلٝمبذ ،ؿمٞمخ اعمحدصملمَ ،يٞمك سمـ ُمٕملم سمـ قمقن سمـ زي٤مد سمـ سم سٓم٤مم سمـ قمبد اًمرمحـ ،وىمٞمؾَ :يٞمك سمـ ُمٕملم سمـ همٞم٤مث سمـ زي٤مد سمـ
قمقن سمـ سمسٓم٤مم وىمٞمؾ َيٞمك سمـ ُمٕملم سمـ قمقن سمـ زي٤مد سمـ ا٤مر سمـ ظمٞم٤مر سمـ سمسٓم٤مم اعمري اًمٖمٓمٗم٤ما ،أسمق زيمري٤م اًمبٖمداديُ ،مقمم همٓمٗمل٤من .وًملد ؾملٜم٦م
صمامن وسمسلم وُمئ٦م .وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وهق اسمـ قمنميـ ؾمٜم٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م طم٤مومظ ُمِمٝمقر ،إُم٤مم اجلرح واًمتٕمديؾ .شمقذم ؾملٜم٦م صملالث
وصمالصملم وُمئتلم .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 543 /31شمرمج٦م  ،)6926و ؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 71 /11شمرمج٦م .)28
( ) 817اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمْم٤مسمط ،أسمق سمٙمر ،أمحد سمـ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٞم٤مر سمـ ُمٕم٤مرك ،اًمرُم٤مدي اًمبٖملدادي .طملدث قملـ قمبلد اًملرزاق سمٙمتبلف ،وظمٚملؼ يمةلػم
سم٤محلج٤مز واًمٞمٛمـ ،واًمٕمراق واًمِم٤مم وُمٍم .ويم٤من ُمـ أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ .ىم٤مل اسمـ خمٚمد :يم٤من اًمرُم٤مدي إذا ُمرض يستِمٗمل سم٠من يسلٛمٕمقا قمٚمٞملف احللدي٨م.

أصول األحكام
يمام رواه احل٤ميمؿ

( )818

ذم اعمستدرك  ،وهل ُمٜم٤مفمرة طمسٜم٦م ،يمام هل ذم اعمستدرك ،وومٞمٝم٤م ُملـ قمٔملٞمؿ إدب سمٞملٜمٝمام -
( )819

ريض اهلل قمٜمٝمام -ذم اًمٜم٘م٤مش واإليراد وإدًم٦م ،واإلُم٤مم أمحد يقازن سملم إدًم٦م ذم هذه اعمس٠مًم٦م .صمؿ اٟمتٝمك إُمر إمم ىمقة
طمج٦م َيٞمك سمـ ُمٕملم قمغم قمكم سمـ اعمديٜمل -رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمؿ.-
وهذا -طمدي٨م سمنة -أصح وأصمب٧م ُمـ طمدي٨م ـمٚمؼُ ،مـ وضمقه :أوًٓ :أن إؾمٜم٤مده أىمقى ُمـ طملدي٨م ـمٚملؼ،
أيْم٤م طمدي٨م
طمدي٨م ـمٚمؼ ُمتٙمٚمؿ ومٞمف ،وطمدي٨م سمنة وإن ُشمُٙمٚمؿ ومٞمف وًمٙمـ اًمٙمالم ومٞمف ُمدومقع ،وأٟمف ُمتّمؾ صحٞمحً ،
سمنة ًمف ؿمقاهد يمةػمة ُمرومققم٦م قمـ اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-ويرضمح هذا أن طمدي٨م سمنة ًملف ؿملقاهد ُملـ
أىمقال اًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمؿ.-
أيْم٤م طمدي٨م سمنة ٟم٤مىمؾ قمـ إصؾ ،وطمدي٨م ـمٚمؼ ُُمبْ ٍؼ قمغم إصؾ ،وأَيام ي٘مدم اًمٜم٤مىملؾ أم اعمب٘ملل؟ اًمٜم٤مىملؾ:
ً
ٕٟمف اؾمتّمح٤مب اًمؼما ةٕ :ن إصؾ اًمؼما ة وقمدم وضمقب اًمقوق ُمـ ُمس اًمذيمر ،هذا هق إصؾً ،مٙمـ اًمؼما ة
وآؾمتّمح٤مب وٕمٞمػ ،أدٟمك ر ُيٜم٘مؾ قمٜمٝم٤م ،ومج٤م ٟم٤م طمدي٨م ـمٚمؼ سمـ قمكم ُُم ْب ٍؼ قمغم إصؾ ،وإصؾ أٟملف ًملٞمس
سمٜم٤مىمض ،ضم٤م طمدي٨م سمنة ٟم٤مىمؾ قمـ إصؾ ،ومٜم٠مظمذ سم٤مًمٜم٤مىمؾ وٟم٘مدُمف قمغم اعمب٘ملٕ :ن اًمنميٕم٦م ضم٤م ت ٟم٤مىمٚم٦م و ُُم َ٘مر َر ٌةٌ،
أيْم٤م طمدي٨م ـمٚمؼ يمام ضم٤م ذم رواي٦م أٟمف ضم٤م و َىم ِد َم اعمديٜم٦م ،ويم٤مٟمقا أول ُم٤م يم٤مٟمقا يبٜمقن اعمسلجد،
و ُُمةَبتَ ٌ٦م ٕطمٙم٤مم ،صمؿ ً
ً
ُمٜمسقظم٤مُ ،مع أٟمٜم٤م ٓ ٟم٘مقل ُمٜمسقخٟ ،م٘مقل :إٟمف ُمبؼ قمغم إصؾ.
وهق ذم أول إُمر ،طمتك ًمق ىمٞمؾ سمةبقشمف :وم٢مٟمف يٙمقن
شمرضمٞمح ؾم٤مدس :أٟمف ضم٤م ذم رواي٦م أٟمف ىم٤مل :اًمرضمؾ ُيٗميض سمٞمده إمم ومرضمف ذم صالشمف؟ يٕمٜمل يس٠مًمف قمـ طمٙمؿ اعمس،
أو قمـ طمٙمؿ ُمس اًمذيمر قمٛمق ًُم٤م ،اًمرضمؾ ُيٗميض سمٞمده إمم ومرضمف ًمٞمس دوا٤م طم٤مئؾ؟ يم٠مٟمف يس٠مل قمـ احلٙمؿ ُملـ ضمٝمل٦م
اعمس ُمـ ضمقازه ُمـ قمدُمفُ ٓ ،مـ ضمٝم٦م ٟم٘مْمف اًمقوق  ،يٙمقن اًمس١مال ُمـ هذه اجلٝم٦م ،أٟمف ؾم٤ميم٧م قمـ ُمس٠مًم٦م ٟم٘مض

شمقذم ٕرسمع سم٘ملم ُمـ رسمٞمع أظمر ؾمٜم٦م سمس وؾمتلم وُمئتلم .وىمد اؾمتٙمٛمؾ صمالصم٤م وصمامٟملم ؾمٜم٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م طم٤مومظ ،ـمٕمـ ومٞمف أسملق
داود عمذهبف ذم اًمقىمػ ذم اًم٘مرآن .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 492 /1شمرمج٦م  ،)113وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 389 /13شمرمج٦م .)171
( ) 818اإلُم٤مم احل٤مومظ ،اًمٜم٤مىمد اًمٕمالُم٦م ،ؿمٞمخ اعمحدصملم ،حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ محدويف سملـ ٟمٕملٞمؿ سملـ احلٙملؿ ،أسملق قمبلد اهلل سملـ اًمبٞملع اًمْملبل
اًمٓمٝماما اًمٜمٞمس٤مسمقري ،اًمِم٤مومٕمل ،ص٤مطم٥م اعمستدركُ .مقًمده ذم يقم آصمٜملم صم٤مًم٨م ؿمٝمر رسمٞمع إول ،ؾمٜم٦م إطمدى وقمنميـ وصمالث ُمئل٦م سمٜمٞمسل٤مسمقر.
وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ذم صٖمره سمٕمٜم٤مي٦م واًمده وظم٤مًمف ،وأول ؾمامقمف يم٤من ذم ؾمٜم٦م صمالصملم وصمالث ُمئ٦م ،وىمد اؾمتٛمغم قملغم أيب طمل٤مشمؿ اسملـ طمبل٤من ذم ؾملٜم٦م أرسملع
وصمالصملم وصمالث ُمئ٦م وهق اسمـ صمالث قمنمة ؾمٜم٦م .شمقذم ذم ؾمٜم٦م صمالث وأرسمع ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾملػم أقملالم اًمٜملبال ( 162/17شمرمجل٦م  ،)111وـمب٘مل٤مت
اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ( 155 /4شمرمج٦م .)329
(ُ )819مستدرك احل٤ميمؿ ()234/1

أصول األحكام
اًمقوق  .وأُم٤م طمدي٨م سمنة :ومٝمق سيح ذم ذيمر اًمقوق  ،وذم طمدي٨م ـمٚمؼ ىم٤مل« :إٟملام هلق سمْملٕم٦م ُمٜملؽش ويمٚملام
شم٠مُمٚم٧م اعمس٠مًم٦م :فمٝمر رضمح٤من هذا اًم٘مقل وفمٝمقره ًم٘مقة أدًمتف.
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
يض اهللُ َقمٜمْ َٝم٤مَ -أ هن اًمٜمههبِ هل َ -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َو َؾم هٚم َؿَ « -ىمبه َؾ َسم ْٕم َض ٟم َس٤مئفُ ،صم هؿ َظم َر َج إِ َمم ه
( َو َقم ْـ َقم٤مئ َِم َ٦م َ -ر َ
اًمّمالََة َو َمل ْ
َيتَ ََق هو ْ٠مش َ ،ر َوا ُه ْ
اخلَ ْٛم َس ُ٦م).
( )821

طمدي٨م قم٤مئِم٦م طمدي٨م ضمٞمد ،وىمد رواه أسمق داود ،واظمتٚمػ ذم اًمراوي قمٜمٝم٤م ،هؾ هق قمروة اعمزا

( )821

أم قمروة سمـ

اًمزسمػم ً ،مٙمـ ضم٤م ت رواي٦م قمٜمد أمحد سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمحُ ،شمُبلم أٟمف قمروة سمـ اًمزسمػم ،ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد :طمدصمٜم٤م ويمٞمع ،قمـ
( )822

هِم٤مم سمـ قمروة ،قمـ أسمٞمف ،قمـ قم٤مئِم٦م .
( )823

وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح ،وومٞمف أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمَ -ىمب َٚمٝم٤م ومل يتقو٠م ،ذم ًمٗملظ ىمٚمل٧مُ« :مل٤م ِهلل إِٓه َأ ْٟم ِ
ْل٧م،
ه
َ
َ
َ٧مش  ،وذم هذا دًٓم٦م قمغم أن اًم٘مبٚم٦م ٓ شملٜم٘مض اًمقولق  ،وأن ىمقًملف -ؾملبح٤مٟمف وشمٕمل٤مممَ ﴿ :-أ ْو َٓ َُم ْسلتُ ُُؿ
َوم َْم ِح َٙم ْ
( )824

اًمٜم َس٤م َ ﴾ قمغم اًمّمحٞمح ،يمام ىم٤مل اسمـ قمب٤مس ومجع اعمراد سمف ،اجلامع ،اعمراد سمف اجلامعٕ :ن اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -ذيملر
ذم هذه أي٦م أقمغم إطمداث اًمّمٖمرى ،وأقمغم إطمداث اًمٙمؼمى ،وم٠مقمغم إطمداث اًمّمٖمرى هق اًمٖمل٤مئط ،وأىملقى
إطمداث اًمٙمؼمى هق اجلامع ،وهذا هق اًمّمقاب يمام ىم٤مل اسمـ قمب٤مس ،وىم٤مل« :إِ هن اهللَ ُي َٙمَٜملش .
( )825

( )821صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 25766أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمقوق ُمـ اًم٘مبٚم٦م( ،)179اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمٓمٝمل٤مرة ،سمل٤مب ُمل٤م
ضم٤م ذم شمرك اًمقوق ُمـ اًم٘مبٚم٦م ( ) 86وهذا ًمٗمٔمف ،اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب شمرك اًمقوق ُملـ اًم٘مبٚمل٦م ( ،)171اسملـ ُم٤مضملف:يمت٤مب اًمٓمٝمل٤مرة
وؾمٜمٜمٝم٤م ،اًمقوق ُمـ اًم٘مبٚم٦م ( )512ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود :صحٞمح.
( )821قمروة اعمزا .روى قمـ طمبٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م قمـ قمروة قمـ قم٤مئِم٦م أن اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىمبؾ اُمرأة ُمـ ٟمس٤مئف ،صمؿ ظمرج إمم اًمّملالة
ومل يتقو٠م ،وهمػمه ُمـ إطم٤مدي٨م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :جمٝمقل .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 41 /21شمرمجل٦م  ،)3915وُمٞملزان آقمتلدال (/3
 65شمرمج٦م .)5612
( )822قمروة سمـ اًمزسمػم سمـ اًم ٕمقام سمـ ظمقيٚمد سمـ أؾمد سمـ قمبد اًمٕمزى سمـ ىميص اًم٘مرر إؾمدي أسمق قمبد اهلل اعمدا .قم٤ممل اعمديٜم٦م ،اًمٗم٘مٞملف ،أطملد اًمٗم٘مٝمل٤م
اًمسبٕم٦م .وًمد ًمس٧م ؾمٜملم ظمٚم٧م ُمـ ظمالوم٦م قمةامن .طمدث قمـ أسمٞمف سمٌم يسػم ًمّمٖمره ،وقمـ أُمف أؾمام سمٜمل٧م أيب سمٙملر اًمّملديؼ ،وقملـ ظم٤مًمتلف أم
اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ،وٓزُمٝم٤م وشمٗم٘مف هب٤م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م وم٘مٞمف ُمِمٝمقر .وُم٤مت ؾمٜم٦م شمسع وشمسٕملم ،وىمٞملؾ :ؾملٜم٦م إطملدى وُمئل٦م .اٟمٔملر:
هتذي٥م اًمٙمامل ( 11 /21شمرمج٦م  ،)3915و ؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 421 /4شمرمج٦م .)168
( )823أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد (ُ )25732مـ ـمريؼ ويمٞمع سمف.
()824ؾمبؼ خترَيف.
( )825اًمٓمؼمي ذم شمٗمسػمه ( ،)391-389/8واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمسػمه ( ،)1824 ،1681اًمبٞمٝم٘مل (.)621

أصول األحكام
أيْم٤م ًمف ُمرضمح٤مت أظمرى ُمـ ضمٝم٦م أن اعمس ٓ يٜم٘مض ٓ اًمقوق ً ،مف ُمرضمح٤مت أظمرى ُمـ ضمٝم٦م أال٤م رسملام
صمؿ ً
يم٤مٟم٧م متس اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-ورسمام وىمٕم٧م يده٤م قمغم ىمدُمٞمف وهق يّمكم -قمٚمٞمف اًمّملالة واًمسلالم،-
أيْمل٤م قملغم
ٟم٤مىمْم٤مً :مٙم٤من ومٞمف ُمـ احلرج واعمِم٘م٦م اًمٌم اًمٙمةػم ،ظم٤مص٦م سمللم اًمرضملؾ وأهٚملف ،أو ً
وأيْم٤م ًمق يم٤من هذا ً
ً
اًمتٕمٛمٞمؿ ،يمام ي٘مقل مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،وأٟمف يٜم٘مض طمتك ُمـ اعمح٤مرم ،ظم٤مص٦م إذا ىمٞمؾ :إن اًملٜم٘مض وًملق
سمٖمػم ؿمٝمقة ،هذا ذم احل٘مٞم٘م٦م ُُمٜم٤مف ًمألدًم٦م خم٤مًمػ ْل٤مً ،مٙمـ ٓ ؿمؽ أٟمف إذا شمقو٠م يٙمقن أومم وأيمٛمؾ ،ظم٤مص٦م إذا يم٤مٟم٧م
اًم٘مبٚم٦م قمـ ؿمٝمقة.
( َو َقم ْـ َضم٤مسمِ ِر ْسم ِـ َؾم ُٛم َر َة

( )826

ِ
ِ
ِ
حللق ِم
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -أ هن َر ُضمالً َؾم َ٠م َل اًمٜمههبِ هل َ -ص هغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم هٚم َؿَ :-أ َٟمتَ ََق هول ُ٠م ُمل ْـ ُ ُ
َ -ر َ

ِ
حلق ِم ِ
ِ
اإلسمِ ِؾشَ ،ر َوا ُه ُُم ْس ِٚم ٌؿ) .
اإلسمِ ِؾ؟ َىم َ٤ملَٟ « :م َٕم ْؿَ :شم ََق هو ُ١موا ُم ْـ ُ ُ
( )827

ومٞم٘مقل اعمّمٜمػ -رمحف اهلل شمٕم٤ممم( :-وقمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة -ريض اهلل قمٜمف -أن رضمالً ؾم٠مل اًمٜمبل َ -ص هغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف
َو َؾم هٚم َؿ :-أٟمتقو٠م ُمـ حلقم اإلسمؾ؟ ىم٤ملٟ« :مٕمؿ شمقو١موا ُمـ حلقم اإلسمؾش) ،واحلدي٨م اظمتٍمه اعمّمٜمػ -رمحف اهلل،-
وأورد ُم٤م َيت٤مج إًمٞمف مم٤م هق ٟم٤مىمض ُمـ ٟمقاىمض اًمقوق .
وومٞمف أٟمف ؾمئؾ قمـ اًمقوق ُمـ حلقم اًمٖمٜمؿ ،ىم٤مل« :إِ ْن ِؿمئْ َ٧م َومتَ ََق هول ْ٠مش ،أو ىمل٤مل« :إن ؿملئ٧مش ،وهلذا احللدي٨م
اًمّمحٞمح قمٜمد ُمسٚمؿ

( )828

طمج٦م ذم وضمقب اًمقوق ُمـ أيمؾ حلقم اإلسمؾ ،ؾمقا يم٤مٟم٧م ٟمٞمئ٦م أو ُمٓمبقظم٦م ،وًمف ؿملقاهد

ُمـ أصحٝم٤م طمدي٨م اًمؼما سمـ قم٤مزب

( )829

أيْم٤م سمٛمٕمٜمك طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة ،رواه أمحد وأسمق
ريض اهلل قمٜمٝمام ً -( )831

( ) 826ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة سمـ ضمٜم٤مدة سمـ ضمٜمدب سمـ طمجػم سمـ رئ٤مب سمـ طمبٞم٥م سمـ ؾمقا ة سمـ قم٤مُمر سمـ صٕمّمٕم٦م ،أسملق قمبلد اهلل اًمٕمل٤مُمري اًمسلقائلٟ .ملزل
اًمٙمقوم٦م ،واسمتٜمك هب٤م دارا .شمقذم هب٤م ذم ظمالوم٦م قمبد اعمٚمؽ سمـ ُمروان ،وذم وٓي٦م سمنم سمـ ُمروان ؾمٜم٦م أرسملع وؾملبٕملم .روى ًملف اجلامقمل٦م .اٟمٔملر :اٟمٔملر
آؾمتٞمٕم٤مب (ص 116 :شمرمج٦م  ،)319واإلص٤مسم٦م ( 431 /1شمرمج٦م .)1119
( ) 827أظمرضمف ُمسٚمؿ ،يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب اًمقوق ُمـ حلقم اإلسمؾ (.)361
( )828اعمّمدر اًمس٤مسمؼ.
( )829صحٞمح :أظمرضمف أمحد ( ،)18713وأسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمقوق ُمـ حلقم اإلسمؾ ( .)184ىم٤مل إًمب٤ما :صحٞمح.
( ) 831اًمؼما سمـ قم٤مزب سمـ احل٤مرث ،اًمٗم٘مٞمف اًمٙمبػم ،أسمق قمامرة آٟمّم٤مري احل٤مرصمل اعمداٟ ،مزيؾ اًمٙمقوم٦مُ ،مـ أقمٞم٤من اًمّمح٤مسم٦م .ؿمٝمد همزوات يمةلػمة ُملع
اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-واؾم ُت ُّْم ِٖم َر يقم سمدر .شمقذم ؾمٜم٦م إطمدى وؾمبٕملم قمـ سمْمع وصمامٟملم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 81 :شمرمجل٦م ،)166
وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 362 /1شمرمج٦م .)389

أصول األحكام
ِ
ُلر ِة
داود سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ،ومه٤م أصح إظمب٤مر ذم هذا اًمب٤مب .وهٜم٤مًمؽ أظمب٤مر ذم هذا اًمب٤مبُ :مٜمٝم٤م طمدي٨م ذي ا ًْم ُٖم ه
قمٜمد قمبد اهلل سمـ أمحد

( )831

 ،وأطم٤مدي٨م أظمر ذم هذا اًمب٤مب.

( )833 ()832

وهذا هق اًمّمقاب يمام دل قمٚمٞمف هذان اخلؼمان ،وهمػممه٤م ُمـ إظمب٤مر ذم وضمقب اًمقوق ُمـ حلقم اإلسمؾ.
اجلٛمٝمقر ُمـ اًمٗم٘مٝم٤م ىم٤مًمقا :إا٤م ٓ شمٜم٘مض ،وىم٤مًمقا :إٟمف صمب٧م قمٜمد أيب داود أٟمف يم٤من آظمر إُمريـ ُمـ رؾمقل اهلل -
َص هغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم هٚم َؿ -شمرك اًمقوق مم٤م ُمس٧م اًمٜم٤مر.
وهذا اؾمتدٓل وٕمٞمػ ،أوًٓ ُمـ ضمٝم٦م اخلؼم ،وهق ظمؼم ضمٞمد ،واخلؼم قمٜملد أيب داود -رمحلف اهلل -أٟملف -قمٚمٞملف
ِ َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
اًمّمالة واًمسالمَ « -أ َيم ََؾ َ ْ
حل ًامُ ،صم هؿ َشم ََق هو٠مُ ،صم هؿ َص هغم اًم ُّٔم ْٝم َرُ ،صم هؿ ُقمر َض َقم َٚم ْٞمف َُم هر ًة أ ْظم َرى ذم َصالََة ا ًْم َٕم ٍْمَ ،وم٠م َيم ََؾ ُمٜمْ ُف َو َمل ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هل٤مرش ،
َي َت ََق هو ْ٠مش ،وم٘م٤مل ضم٤مسمرَ « :يمَ٤م َن آظم ُر إَ ُْم َر ْي ِـ ُم ْـ َر ُؾمقل اهللِ َ -ص هغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم هٚم َؿَ -شم َْر َك ا ًْم ُق ُوق مم ه٤م َُم هس٧م اًمٜمه ُ
( )834

يٕمٜمل ذم هذه اًمقاىمٕم٦م ذم حلؿ أيمؾ ُمٜمف ذم صالة اًمٔمٝمر ،ومتقو٠م ،ومل يتقو٠م ذم أظمرة.
أيْم٤م هذا احلدي٨م ومٞمف شمرك اًمقوق مم٤م ُمس٧م اًمٜم٤مر،
وًمٞمس ومٞمف سمٞم٤من وشمٗمّمٞمؾ قمـ طمٙمؿ حلؿ اإلسمؾ وهمػمه٤م ،صمؿ ً
ظم٤مص٤م سمٚمحؿ اإلسمؾ ،وأٟمف ًمٞمس سمقاضم٥م ،ومٝمق اؾمتدٓل ذم همػم حمٚملفٟٕ :ملف -قمٚمٞملف اًمّملالة واًمسلالم -ىمل٤مل:
ًمٞمس ًّ
« َشمَق هو ُ١موا ِمم٤م ُمس ِ
 ،وُمـ طملدي٨م
٧م اًمٜمه ُه٤مرش ،يمام رواه ُمسٚمؿ ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م  ،وُمـ طمدي٨م زيد سمـ صم٤مسم٧م
َ
ه َ ه
( )835

( )837 ()836

( ) 831ذو اًمٖمرة اجلٝمٜمل ،وي٘م٤مل :اْلالزم وىمٞمؾ :اًمٓم٤مئل ،وىمٞمؾ :اؾمٛمف يٕمٞمش ،وىمٞمؾ :هق اًمؼما سمـ قم٤مزب .ىم٤مل اسمـ ُم٤ميمقٓ :ىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ :إن
اًمؼما هق ذو اًمٖمرة ،ؾمٛمل سمفً :مبٞم٤مض يم٤من ذم وضمٝمف ،وهذا قمٜمدي ومٞمف ٟمٔمرٕ :ن اًمؼما مل يٙمـ ـم٤مئٞم٤م ،وٓ هالًمٞم٤م ،وٓ ضمٝمٞمٜم٤م .وهق ص٤مطم٥م طمدي٨م
اًمّمالة ذم أقمٓم٤من اإلسمؾ .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 221 :شمرمج٦م  ،)712واإلص٤مسم٦م ( 414 /2شمرمج٦م .)2464
( ) 832قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمبؾ سمـ هالل ،اإلُم٤مم ،احل٤مومظ ،اًمٜم٤مىمد ،حمدث سمٖمداد ،أسمق قمبد اًمرمحـ اسملـ ؿملٞمخ اًمٕمٍمل أيب قمبلد اهلل اًملذهكم
اًمِمٞمب٤ما اعمروزي ،صمؿ اًمبٖمدادي .وًمد ؾمٜم٦م صمالث قمنمة وُمئتلم ،ومٙم٤من أصٖمر ُمـ أظمٞمف ص٤مًمح سمـ أمحلد ىمل٤ميض إصلبٝم٤مٟمٞملم .ىمل٤مل اسملـ طمجلر ذم
اًمت٘مري٥م :صم٘م٦مُ .م٤مت ؾمٜم٦م شمسٕملم وُمئتلمً .مف يمت٤مب "اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م" ،و"اًمسٜم٦م" .اٟمٔملر :هتلذي٥م اًمٙملامل ( 285 /14شمرمجل٦م  ،)3157وؾملػم
أقمالم اًمٜمبال ( 516 /13شمرمج٦م .)257
( ) 833رضم٤مًمف ُمقصم٘مقن :أظمرضمف قمبد اهلل سمـ أمحد ذم زي٤مداشمف قمغم اعمسٜمد ( ) 21181ىم٤مل اْلٞمةٛمل :رواه قمبد اهلل سملـ أمحلد واًمٓملؼماا ذم اًمٙمبلػم وؾملامه
يٕمٞمش اجلٝمٜمل ويٕمرف سمذي اًمٖمرة ،ورضم٤مل أمحد ُمقصم٘مقن.
( )834صحٞمح :أ ظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمقوق مم٤م ُمس٧م اًمٜم٤مر ( )192 ،191سمٜمحقهُ ،مـ طملدي٨م ضمل٤مسمر سملـ قمبلد اهلل ،وومٞملف سملدل
ُمس٧م همػمت ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود :صحٞمح.
( ) 835أظمرضمف ُمسٚمؿ يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب اًمقوق مم٤م ُمس٧م اًمٜم٤مر (.)353

أصول األحكام
هريرة  ،أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ىم٤مل« :شمقو١موا مم٤م ُمس٧م اًمٜم٤مرش ،ورواه اًمٜمس٤مئل ُملـ طملدي٨م ُمٞمٛمقٟمل٦م ،
( )839

( )838

أيْم٤م هبذا اًمٚمٗمظ« :شمقو١موا مم٤م ُمس٧م اًمٜم٤مرش.
وُمـ طمدي٨م ـمٚمح٦م  ،وهمػممه٤مً ،
( )841

ومٝمذا ضم٤م ومٞمف أظمب٤مر يمةػمة ذم إُمر سم٤مًمقوق مم٤م ُمس٧م اًمٜم٤مر ،صمؿ ضم٤م أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -أيمؾ مم٤م ُمستف
اًمٜم٤مر ومٚمؿ يتقو٠م ،وومٞمف دًٓم٦م قمغم أن ُم٤م ُمستف اًمٜم٤مر ٓ َي٥م اًمقوق ُمٜمف ،وإن يم٤من ُؾمٜمه ً٦م ،يمؾ ُم٤م ُمس٧م اًمٜم٤مر مم٤م ُي١ميمؾ
ً
ُمٓمبقظمل٤م ُملـ أٟملقاع اعمل٠ميمقٓت أو
طم٤مرا ُملةالًً ،أو ؿملٞمئً٤م
أو ُينمب وم٤مًمسٜم٦م أن يتقو٠م اإلٟمس٤من ُمٜمفً ،مق ذب ؿمٞمئً٤م ًّ
احلٚمقي٤مت ،أو ُم٤م أؿمبف ذًمؽ ،مم٤م ُشمُّمٞمبف اًمٜم٤مر ،وم٢من اًمسٜم٦م أن يتقو٠مً :م٘مقًمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم« :-شمقول١موا ممل٤م
ُمس٧م اًمٜم٤مرش ًمٙمـ ًمٞمس سمقاضم٥م ،يمام أن اًمقوق ُمـ حلؿ اًمٖمٜمؿ ُؾمٜمه ٌ٦م :وْلذا ىم٤مل« :إن ؿمئ٧مش ،وًمٙمـ مل ي٘مؾ شمقول٠م،
لم أٟمف ًمٞمس سمقاضم٥م ،وْلذا
وأويمٚمف إمم اعمِمٞمئ٦مٕ :ن اجلقاب ظمرج خمرج اًمس١مال ،واًمس١مال ؾم١مال قمـ اًمقضمقب ،وم َب ه َ
ىم٤مل« :إن ؿمئ٧مش ،اًمقوق قمب٤مدة ،ومدل قمغم أٟمف ُمنموع ،ومل ي٠مُمرهٟٕ :مف ذم ُم٘م٤مم اًمتٗمّمٞمؾ سملم ُم٤م َي٥م اًمقولق ًملف
وُم٤م ٓ َي٥م اًمقوق .
وْلذا ٟم٘مقل :إن ىمقًمف« :شمقو١موا مم٤م ُمس٧م اًمٜم٤مرش ًمٞمس سمٛمٜمسقخ قملغم اًمّملحٞمحً ،مٙمٜملف ُمل٠مُمقر سملف قملغم ضمٝمل٦م
آؾمتحب٤مب :سمدًٓم٦م أٟمف -قمٚمٞمف اًمسالم -ىم٤مل« :إن ؿمئ٧مش ذم طمدي٨م اًمؼما  ،وطمدي٨م ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة ذم حلؿ اًمٖمٜمؿ،
أيْم٤م ذم طمدي٨م ضم٤مسمر يمام شم٘مدم.
ويمذًمؽ ً
اعم٘مّمقد أن طمدي٨م ضم٤مسمر ،وطمدي٨م اًمؼما  ،طمدي٨م ُحم ْ َٙم ٌَؿ ذم وضمقب اًمقوق ُمـ حلؿ اإلسمؾ ،صمؿ اًمّمحٞمح أٟملف
ؼم ،أو همػمه ،يٕمٜمل ؾمقا يم٤من ُمـ اْلؼم ،أو اًمٙمبد ،أو اعمّم٤مريـ ،أو همػمه٤م ،وم٢مٟمف يمٚمف
َيِمٛمؾ مجٞمع اًمٚمحؿ ،ؾمقا يم٤من ْاْل َ ْ َ

( ) 836اجلٚمٞمؾ زيد سمـ صم٤مسم٧م سمـ اًمْمح٤مك سمـ زيد سمـ ًمقذان سمـ قمٛمرو سمـ قمبد قمقف سمـ همٜمؿ سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمج٤مر سمـ صمٕمٚمب٦م .أسمق ؾمٕمٞمد ،وأسمق ظم٤مرضمل٦م.
اًمسلٜم٦م اًمة٤م ِ
ِ
ٟمٞمل٦م
اخلزرضمل ،اًمٜمج٤مري إٟمّم٤مري .اإلُم٤مم اًمٙمبػم ،ؿمٞمخ اعم٘مرئلم ،واًمٗمروٞملمُ ،مٗمتل اعمديٜم٦م ،يم٤مشم٥م اًمقطمل -ريض اهلل قمٜمف .-وًملد ذم
ِ
ًمٚمٝمجرة ،وشمقذم ؾمٜم٦م سمس وأرسمٕملم ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 245 :شمرمج٦م  ،)815وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 346 /2شمرمج٦م .)1824
( ) 837أظمرضمف ُمسٚمؿ يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب اًمقوق مم٤م ُمس٧م اًمٜم٤مر (.)351
( ) 838أظمرضمف ُمسٚمؿ يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب اًمقوق مم٤م ُمس٧م اًمٜم٤مر (.)352
( ) 839صحٞمح :مل أىمػ قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م ُمٞمٛمقٟم٦م وأظمرضمف اًمٜمس٤مئل يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة،سم٤مب اًمقوق مم٤م همػمت اًمٜم٤مر (ُ ،)181،181مـ طمدي٨م أم طمبٞمب٦م
سمٚمٗمٔمف ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل :صحٞمح.
( ) 841صحٞمح :أظمرضمف اًمٜمس٤مئل يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة،سم٤مب اًمقوق مم٤م همػمت اًمٜم٤مر ( ،)178 ،177وومٞمف سمدل ُمس٧م همػمت ،وأٟمْمج٧م ،ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم
صحٞمح ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل :صحٞمح.

أصول األحكام
لؿ
حل َ
مم٤م ُيتقو٠م ُمٜمفٟٕ :مف قمٛمؿ ،صمؿ هق حلؿ ذم اًمٚمٖم٦م ،وٕن اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -طمرم حلؿ اخلٜمزيلر ،وىمل٤ملَ ﴿ :أ ْو َ ْ
ِظمٜمْ ِْز ٍير َوم٢مِ هٟم ُف ِر ْضم ٌس َأ ْو ومِ ْس ً٘م٤م﴾  ،ومبلم أن حلؿ اخلٜمزير حمرم ،وهذا سم٤مإلمج٤مع يِمٛمؾ مجٞمع أضمزا حلؿ اخلٜمزير.
( )841

أيْمل٤م
ومٕمغم هذا يتقو٠م ُمٜمف -يمام شم٘مدم -وهذا هق ُمذه٥م أمحد -رمحف اهلل -ومج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚملؿ ،واظمتل٤مره ً
يمةػم ُمـ اعمح٘م٘ملم ُمـ قمٚمام اعمذاه٥م إظمرى ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م وهمػمهؿً :مٔمٝمقر اًمدًمٞمؾ وووقطمف.
واعمرىم٦م؟
ٓ ،اعمرىم٦م ُم٤م يتقو٠م ُمٜمٝم٤م :إٓ إن يم٤من ومٞمٝم٤م حلؿ ،ومٞمٝم٤م ىمٓمع حلؿ وًمق صٖمػمة :وم٢مٟمف يتقو٠م ُمٜمٝم٤م ،أُم٤م إذا يم٤مٟم٧م جمرد
ِ
حلق ِم ِ
ل١موا
َقو ُ
اإلسمِ ِؾَ ،وَٓ َشم ه
ُمرق :ومال ،ويمذًمؽ اًمٚمبـ احلٚمٞم٥مً ،مبٜمٝم٤م ٓ ُيتقو٠م ُمٜمف ،وضم٤م ذم طمدي٨مَ « :شم ََق هو ُ١موا ُم ْـ ُ ُ
ُِمـ َأ ًَمب ِ
٤ما َ٤مش  ،طمدي٨م أؾمٞمد سمـ طمْمػم قمٜمد اسمـ ُم٤مضمف ،وًمف ؿم٤مهدً ،مٙمٜمف وٕمٞمػ ،احلدي٨م وٕمٞمػ ُملـ ـمريلؼ
ْ ْ
( )843

( )842

احلج٤مج سمـ أرـم٤مة .
( )844

وذم اجلٛمٚم٦م ٓ يتقو٠م ٕ :هن اًمٚمبـ ًمٞمس سمٚمحؿُ ٓ ،مـ ضمٝم٦م اًمٚمٖم٦م ،وٓ ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمر ِ
ف ،هذا واوح .أُم٤م اعمرىم٦م -
ُ
ُْ
ِ
يسػما ،ؾمقا يم٤من مم٤م
يمام شم٘مدم -إذا يم٤من ومٞمٝم٤م ىم َٓم ٌع :وم٢مٟمف يتقو٠م ُمٜمٝم٤مٕ :ن اًم٘م٤مقمدة أن اًمٜمقاىمض شمٜم٘مض وًمق يم٤من ؿمٞمئً٤م ً
يدظمؾ أو مم٤م خيرج.
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ْلر َضم هـ
ر ٌ َأ ْم ََٓ :ومالَ َ ْ
خي ُ
( َو ًَم ُف َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َُم ْر ُومق ًقم٤م« :إ َذا َو َضمدََ َأ َطمدُُ ُيم ُْؿ ذم َسم ْٓمٜمف َؿمٞمْئً٤مَ ،وم َ٠م ْؿم َٙم ََؾ َقم َٚمٞمْف َأ َظم َر َج ُمٜمْ ُف َ ْ
ُِم َـ اعمَْ ْس ِج ِد َطمتههك َي ْس َٛم َع َص ْق ًشمً٤م َأ ْو َ ِ
يلح٤مش .
َيدََ ِر ً
( )845

( )841إٟمٕم٤مم.145 :
( ) 842وٕمٞمػ :مل أىمػ قمغم هذا اًمٚمٗمظ وأظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم اًمقوق ُمـ حلقم اإلسمؾ (ُ ،)496مـ ـمريؼ احلج٤مج سملـ
٤من ا ًْم َٖمٜمَ َِؿ و َشمَق هو ُئُقا ُِمـ َأ ًْمب ِ
أرـم٠مرة ،وًمٗمٔمف « َٓ َشم َتَق هو ُئُقا ُِمـ َأ ًْمب ِ
٤من ْ ِ
اإلسمِ ِؾش ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم وٕمٞمػ اسمـ ُم٤مضمف :وٕمٞمػ.
ْ َ
َ َ
ْ َ
َ
( ) 843أؾمٞمد سمـ طمْمػم سمـ ؾمامك سمـ قمتٞمؽ اسمـ اُمرئ اًم٘مٞمس سمـ زيد سمـ قمبد إؿمٝمؾ سمـ ضمِمؿ سمـ احل٤مرث سملـ اخللزرج سملـ قمٛملرو سملـ ُم٤مًملؽ سملـ
إوس إٟمّم٤مري إود إؿمٝمكم .يٙمٜمك :أسم٤م َيٞمك .أؾمٚمؿ ىمبؾ ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ قمغم يد ُمّمٕم٥م سملـ قمٛملػم سم٤معمديٜمل٦م ،ويمل٤من إؾملالُمف سمٕملد اًمٕم٘مبل٦م
إومم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب( :ص 44 :شمرمج٦م  ،)6واإلص٤مسم٦م ( 83 /1شمرمج٦م .)185
( ) 844طمج٤مج سمـ أرـم٤مة سمـ صمقر سمـ هبػمة سمـ ذاطمٞمؾ سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمالُم٤من سمـ قم٤مُمر .أسمق أرـم٤مة اًمٙمقذم اًم٘م٤ميض .روى ًمف اخلٛمس٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم
اًمت٘مري٥م :أطمد اًمٗم٘مٝم٤م صدوق يمةػم اخلٓم٠م واًمتدًمٞمس .شمقذم ؾمٜم٦م سمس وأرسمٕملم وُمئ٦م سمخراؾم٤من .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 421 /5شمرمجل٦م ،)1112
وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 68 /7شمرمج٦م .)27
( ) 845أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب اًمدًمٞمؾ قمغم أن ُمـ شمٞم٘مـ اًمٓمٝم٤مرة صمؿ ؿمؽ ذم احلدث ومٚمف أن يّمكم سمٓمٝم٤مرشمف شمٚمؽ (.)362

أصول األحكام
أيْم٤م ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ زيد سمـ
طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف -رواه ُمسٚمؿ ،وًمف ؿم٤مهد ً
قم٤مصؿ اعم٤مزا

( )846

-ريض اهلل قمٜمف -أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمُ -ؿمٙمل إًمٞمف اًمرضمؾ خيٞمؾ إًمٞمف أٟمف ظمرج ُمٜمف ر أو مل

خيرج؟ ىم٤ملَ َٓ« :يٜمْ َ ِ
يلح٤مش .
ٍْم ْ
ف َطم هتهك َي ْس َٛم َع َص ْق ًشمً٤م َأ ْو ََيدََ ِر ً
( )847

صقت أو ىمرىمرة ،أو ُمل٤م
أيْم٤م ذم طمدي٨م أيب هريرة ومٞمام إذا أؿمٙمؾ قمٚمٞمف وضمد ومٞمف سمٓمٜمف ؿمٞمئً٤م ،إن طمّمؾ سمف
ٌ
وهذا ً
ِ ِ
ِ
لٛم َع
أؿمبف ذًمؽ ،أو طمريم٦م ُمةالً ذم دسمره ،أو ُم٤م أؿمبف ذًمؽ ،وأؿمٙمؾ قمٚمٞمف ،ىم٤ملَ ،َٓ« :ومالَ َ ْ
خي ُر َضم هـ ُم َـ اعمَْ ْسجد َطمتههك َي ْس َ
َص ْق ًشمً٤م َأ ْو َ ِ
يلح٤مش.
َيدََ ِر ً
وهذان احلدية٤من أصؾ ذم هذا اًمب٤مب ،وضم٤م ذم ُمٕمٜم٤ممه٤م أطم٤مدي٨م ُأ َظم ُر ُمـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس قمٜمد اًمبزار سم٢مؾمٜم٤مد
اًمِمٞم َٓم٤م ُن َأطمدََ ُيمُؿَ ،ومٞمٜمْ ُٗم ُخ ذم ُم ْ٘مٕمدََ شمِ ِف ،ي ِ
قه ُؿ َأ هٟم ُف َأ ْطمدََ َ
ثش ،
ُ
َ َ
َ ْ َ
رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح ،أٟمف -قمٚمٞمف اًمسالم -ىم٤ملَ « :ي ْ٠م ِيت ه ْ
لق ًشمً٤م َأ ْو َ ِ
وذم ًمٗمظَ « :طمتههك َي ْ٠م ُظم َذ َؿم ْٕم َر ًة َوم َٞم ُٛمدهه َه٤م إِ َمم ُد ُسم ِر ِهَ ،وم٢مِ َذا َو َضمدََ َؿم ْٞمئً٤م ُِم ْـ َذًمِ َؽَ :ومالَ َيٜمْ َ ِ
ٍْم ْ
َيلدََ
لٛم َع َص ْ
ف َطمتههلك َي ْس َ
( )848

يلح٤مش .
ِر ً
( )849

أيْم٤م هبذا اعمٕمٜملك ،وومٞملفَ « :يل ْ٠م ِيت ه
اًمِملٞمْ َٓم٤م ُن
أيْم٤م احل٤ميمؿ ،واسمـ طمب٤من ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري
ً
ورواه ً
وذم ًَم ْٗم ٍ
َأ َطمدََ ُيم ُْؿَ ،ومٞمَ ُ٘م ُ
ظ َ
قلَ :أ ْطمدََ ْصم َ٧مَ :وم ْٚمٞمَ ُ٘م ْؾَ :يم ََذ ْسم َ٧مَ ،وم٢مِ َذا َو َضمدََ َؿمٞمْئً٤م ُِم ْـ َذًمِ َؽَ :وم ْٚمٞمَ ُ٘م ْؾَ :يم ََذ ْسم َ٧مش َ ،
آظم َرِ « :ذم َٟم ْٗم ِس ِف:
( )851

( )851

( ) 846قمبد اهلل سمـ زيد سمـ قم٤مصؿ سمـ يمٕم٥م سمـ قمٛمرو سمـ قمقف سمـ ُمبذول سمـ قمٛمرو سمـ همٜمؿ سمـ ُم٤مزن سمـ اًمٜمج٤مر إٟمّم٤مري اخلزرضملل ،صملؿ اعمل٤مزا.
يٕمرف سم٤مسمـ أم قمامرة ،ويٙمٜمك أسم٤م حمٛمد .روى ًمف اجلامقم٦م .ؿمٝمد أطمدا وهمػمه٤م ومل يِمٝمد سمدرا ،وؿم٤مرك وطمٌم سمـ طمرب ذم ىمتؾ ُمسلٞمٚمٛم٦م اًمٙملذاب.
شمقذم سم٤محلرة ؾمٜم٦م صمالث وؾمتلم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 415 :شمرمج٦م  ،)1381واإلص٤مسم٦م ( 98 /4شمرمج٦م .)4691
(ُ )847متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُمـ ٓ يتقو٠م ُمـ اًمِمؽ طمتك يت٠ميمد (ُ ،)137مسٚمؿ يمت٤مب احلٞمض ،سمل٤مب اًملدًمٞمؾ قملغم أن
ُمـ شمٞم٘مـ اًمٓمٝم٤مرة صمؿ ؿمؽ ذم احلدث :ومٚمف أن يّمكم سمٓمٝم٤مرشمف شمٚمؽ (.)361
( ) 848رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح :مل أىمػ قمٚمٞمف ذم اعمٓمبقع ُمـ ُمسلٜمد اًمبلزار ،وهلق ذم يمِملػ إؾملت٤مر ( .)281/ 147/1ىمل٤مل اْلٞمةٛملل ذم اعمجٛملع
( :) 311/1رواه اًمٓمؼماا ذم اًمٙمبػم واًمبزار سمٜمحقه ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح .وأظمرضمف اًمٓمؼماا ( )11556سمٜمحقه.
٤من َي ْ٠م ِيت َأ َطمدََ ُيم ْؿ َو ُه َق ِذم َصالشمِ ِف َوم َٞم ْ٠م ُظم ُ
اًمِم ْٞم َٓم َ
( )849وٕمٞمػ :أظمرضمف أمحد ( ،)11912وأسمق يٕمغم (ُ )1249مـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد سمٚمٗمظ "إِ هن ه
لذ َؿمل ْٕم َر ًة
ث َوم َال َيٜمْ َ ِ
ُِم ْـ ُد ُسم ِر ِه َوم َٞم ُٛمدُُّّ َه٤م َوم َ َػمى َأ هٟم ُف َىمدْْ َأ ْطمدََ َ
َيل٤م" .ىمل٤مل اْلٞمةٛملل ( :)311/1ومٞملف قملكم سملـ زيلد واظمتٚملػ ذم
ٍْم َوم هـ َطم هتهك َي ْس َٛم َع َص ْق ًشمً٤م َأ ْو ََيِدََ ِر ً
آطمتج٤مج سمف .وقمزاه اْلٞمةٛمل ذم اعمجٛمع (ً ) 3111/1مٚمٓمؼماا ُمـ طمدي٨م قمبد اهلل سم٧م ُمسٕمقد وىم٤مل :وومٞمف احلج٤مج سمـ أرـمل٤مة وهلق صم٘مل٦م إٓ أٟملف
ُمدًمس ومل يٍمح سم٤مًمسامع.
( ) 851ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٜم٤من سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ قمبٞمد سمـ إسمجر سمـ قمقف سمـ احل٤مرث سمـ اخلزرج ،أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري ،اإلُمل٤مم اعمج٤مهلدُ ،مٗمتلل اعمديٜمل٦م.
واؾمؿ إسمجر :ظمدرة ،وىمٞمؾ :سمؾ ظمدرة هل أم إسمجر .اؾمتِمٝمد أسمقه ُم٤مًمؽ يقم أطمد ،وؿمٝمد أسمق ؾمٕمٞمد اخلٜمدق ،وسمٞمٕم٦م اًمرولقان .وطملدث قملـ

أصول األحكام
َوم ْٚم َٞم ُ٘م ْؾَ :يم ََذ ْسم َ٧مش  ،وم٤مًمِمٞمٓم٤من يقؾمقس سم٤مًمٗمٕمؾ ،ويقؾمقس سم٤مًم٘مقل ،يقؾمقس سم٤مًمٗمٕمؾ سم٠من يٛمد ؿمٞمئً٤م ُمةالً أو أن َيرك
( )852

ؿمٞم ًئ٤مٕ :ن اًمِمٞمٓم٤من ًمف ٟمٗمقذ وَيري ُمـ اسمـ آدم جمرى اًمدم ،وهق ي٘مّمد اعمقاوع اعمٜمتٜم٦م ،واعمقاوع اًمٜمجس٦م ذم طم٤مل
عمسلده د اعمق هوملؼ َُي٤مرسملف
اإلٟمس٤من ،وذم ٟمقم اإلٟمس٤من ،يريد أن يٗمسد قمٚمٞمف قمب٤مدشمف ،ويريد أن يٗمسد قمٚمٞمف طم٤مًمف ،وًمٙمـ ا ه
ويٙمذسمف سم٤مًم٘مقل واًمٗمٕمؾ ،وهذا اخلؼم ُمـ اعمّمٜمػ -رمحف اهلل -ظمتؿ سمف ،وهذه إطم٤مدي٨م ،وسمٕمده٤م أطم٤مدي٨م قمٛملرو
سمـ طمزم ذم ظمت٤مم هذا اًمب٤مب يبلم أن قمٜمدٟم٤م أصال قمٔمٞمام ،وهق أن إصؾ صح٦م اًمٓمٝم٤مرة وؾمالُم٦م اًمٓمٝم٤مرة.
وأظمذ اًمٕمٚمام ُمـ هذيـ احلديةلم ىم٤مقمدة وم٘مٝمٞم٦م قم٤مُم٦م ذم مجٞمع أطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م :أ هن اًمٞم٘ملم ٓ يزول سم٤مًمِمؽ ،اًمٞم٘ملم
سم٤مق وٓ يزول ،ومٕمٜمدٟم٤م ي٘ملم ،ومال شمتحقل قمـ اًمٞم٘ملم إٓ سم٠من يزول اًمٞم٘ملم ،وَيؾ حمٚمف همػمه ،أُم٤م جملرد اًمِملؽ :وم٢مٟملف
أُمرا آظمر سم٠مُمر ُمِمٙمقك ،ومقىمع اخلٓم٠م ُمرشملم :سم٢مزاًم٦م
يؽمشم٥م قمٚمٞمف أٟمؽ أزًم٧م اًمٞم٘ملم سمٖمػم ي٘ملم ،وطمٚمٚم٧م وووٕم٧م حمٚمف ً
اًمٞم٘ملم ،وووع اعمِمٙمقك ومٞمف ُمقوع اًمٞم٘ملم ،هذا سم٤مـمؾ سم٤مإلمج٤معٕ :ن قمٜمدك اًمٞم٘ملم ُمةالً ذم اًمٓمٝم٤مرة ،وم٢مذا ؿملٙمٙم٧م
وقمٛمٚم٧م هبذا اًمِمؽ :أسمٓمٚم٧م اًمٞم٘ملم اًمذي يمٜم٧م قمٚمٞمف ،صمؿ ضمٕمٚم٧م إُمر اعمِمٙمقك ومٞمف ي٘مٞمٜمًً٤م ،وهذا هق أقمٔمؿ ُم٤م ُي َٚمب ُس
سمف اًمِمٞمٓم٤من قمغم يمةػم ممـ ُيريد اًمدار أظمرة ،و ُيريد ذًمؽ ،ومٞمِمؿ ىمٚمبف ،وم٢مذا رأى ُمٜمف ؿمٞمئً٤م ُمـ ذًمؽ وؾملقس قمٚمٞملف،
ًمٙمٜمف يّمده سم٤مًمٕمٚمؿ واإليامن ،طمتك َيرىمف ومال يٚمتٗم٧م إمم ُمةؾ هذا.
وهذا اًمٞم٘ملم هق إصؾ اًمة٤مسم٧م ،وقمٜمف شمتٗمرع ىمقاقمد يمةػمة ،ويمذًمؽ يمام شم٘مدم إذا أطمدث ،وم٤مٕصؾ أٟمف حملدث،
طمتك يزول هذا إصؾً ،مٞمحؾ حمٚمف أصؾ آظمر ،صمؿ هذا اعمحؾ إصؾ أظمر ٓ سمد أن يٙمقن صم٤مسمتًًل٤م ،وقملغم هلذا إذا
ؿمؽ ومال يٚمتٗم٧م إًمٞمف ،واًمِمؽ ًمٞمس سمٌم ذم اًمنميٕم٦مً ،مٞمس سمٌم ذم اًمنميٕم٦م وٓ يٚمتٗم٧م إًمٞملفً ،مٙملـ أهلؾ اًمٕمٚملؿ
اًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم سمٕمض اعمس٤مئؾ ،هذا ي٠ميت ذم ُمس٤مئؾ يمةػمة.
وهٜم٤م ُمس٠مًم٦م ومٞمام إذا شمٞم٘مـ اًمٓمٝم٤مرة ،وشمٞم٘مـ احلدث صمؿ شمٞم٘مـ اًمٓمٝم٤مرة ُمرة أظمرىً ،مٙمـ ٓ يلدري هلؾ هلل سمٕملد
احلدث أو ىمبؾ احلدث؟ هذه ُمس٠مًم٦م ومٞمٝم٤م ظمالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وذيمروا ومٞمٝم٤م شمٗمّمٞمال هق ُمقوع ٟمٔمر ،وإفمٝمر -

اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وم٠ميمةر وأـم٤مب ،وقمـ أيب سمٙمر ،وقمٛمر ،وـم٤مئٗم٦م ،ويم٤من أطمد اًمٗم٘مٝم٤م اعمجتٝمديـُ .م٤مت ؾملٜم٦م أرسملع وؾملبٕملم .اٟمٔملر:
آؾمتٞمٕم٤مب (ص 286 :شمرمج٦م  ،)915وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 451 /2شمرمج٦م .)2136
( )851وٕمٞمػ :أظمرضمف احل٤ميمؿ ()464واسمـ طمب٤من ( )2665وسمٜمحقه أظمرضمف أمحد ( ) 11182وأسمق داود يمت٤مب اًمّمالة سم٤مب ُمـ ىم٤مل :يتؿ قمغم أيمؼم
فمٜمف ( )1129وىم٤مل إًمب٤ما :وٕمٞمػ.
( )852أظمرضمف اسمـ طمب٤من ()2666

أصول األحكام
واهلل أقمٚمؿ -أٟمف ذم هذه احل٤مًم٦م يزول اًمٞم٘ملمُ ،م٤م دام أٟمف شمٞم٘مـ احلدث ،وزال ذاك اًمٞم٘ملم إول اًمذي هق ي٘ملم اًمٓمٝم٤مرة،
صمؿ سمٕمد ذًمؽ طمدصم٧م ـمٝم٤مرةً ،مٙمـ ُمرة أظمرى ؿمؽ ومٞمٝم٤م ،ومٞمب٘مك قمغم ي٘ملم احلدث ،طمتك يةب٧م ي٘ملم اًمٓمٝم٤مرة.
ِ
َ٤مب َقمٛم ِرو سم ِـ طم ْز ٍم َ « :أ ْن َٓ يٛمس ا ًْم ُ٘مرآ َن إِٓه َـم ِ
٤مه ٌرش).
ََ ه
( َو ِذم يمتَ ِ ْ ْ َ
ْ
( )853

ٟمٕمؿ ،وومٞمف طمدي٨م قمٛمرو سمـ طمزم ،وطمدي٨م قمٛمرو سمـ طمزم ُمِمٝمقر ،وضم٤م ذم اًمدي٤مت ،وذم أطمٙمل٤مم اًملدي٤مت،
وذم سمٕمض أًمٗم٤مفمف ُم٤م ذيمره اعمّمٜمػ -رمحف اهلل« :-أن ٓ يٛمس اًم٘مرآن إٓ ـم٤مهرش .
( )854

أيْم٤م هبذا اًمٚمٗمظ ُمـ ـمريؼ قمبد اهلل سمـ أيب سمٙمر سمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ طمزم
وىمد رواه اًمدارىمٓمٜمل ً

( )855

قمـ أسمٞمف قمـ

ضمده ،ىمٞمؾ :قمـ أسمٞمف ،يٕمٜمل قمـ أسمٞمف وهق أسمق سمٙمر سمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ طمزم  ،قمـ ضمده اظمتٚمػ ذم قمقد اًمْمٛمػم،
( )856

هؾ يرضمع إمم ضمد قمبد اهلل ،ومٞمٙمقن قمـ ضمده ،أي ضمد قمبد اهلل ،ومٞمٙمقن حمٛمدا ،حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ طملزم  ،وقملغم
( )857

يٙمقن ُمرؾمالً.

( ) 853قمٛمرو سمـ طمزم سمـ زيد سمـ ًمقذان سمـ قمٛمرو سمـ قمب د قمقف سمـ همٜمؿ سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمج٤مر إٟمّم٤مري اخلزرضمل صمؿ اًمٜمج٤مري .يٙمٜمك أسم٤م اًمْمح٤مك.
أول ُمِم٤مهدة اخلٜمدق ،واؾمتٕمٛمٚمف رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمغم أهؾ ٟمجران ،وهق اسمـ ؾمبع قمنمة ؾمٜم٦م ،ويمت٥م ْلؿ يمت٤مسمل٤م ومٞملف اًمٗملرائض
واًمسٜمـ واًمّمدىم٤مت واًمدي٤مت .روى ًمف أسمق داود ذم اعمراؾمٞمؾ ،وا ًمٜمس٤مئل ،واسمـ ُم٤مضمف .شمقذم سمٕمد ؾمٜم٦م سمسلم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 511 :شمرمج٦م
 ،)1772واإلص٤مسم٦م ( 621 /4شمرمج٦م .)5814
( ) 854صحٞمح ُمرؾمال وٓ يّمح وصٚمف :أظمرضمف ُم٤مًمؽ ُمرؾمال ( )281اًمدارُمل ( )2266واسملـ طمبل٤من ُمٓملقٓ ( )6559واًملدارىمٓمٜمل (:285 :2
ِ
لـ ِطم هب َ
ل٤من،
 ،) 222وأظمرضمف أسمق داود ذم اعمراؾمٞمؾ وىم٤مل :روي هذا احلدي٨مُ ،مسٜمدا وٓ يّمح ىم٤مل اسمـ طمجر ذم سمٚمقغ اعمرامَ :و َص َٚم ُف اًم هٜم َهسل٤مئ ُّلَ ،وا ْسم ُ
َو ُه َق َُم ْٕم ُٚم ٌ
قل.
( ) 855قمبد اهلل سمـ أيب سمٙمر سمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ طمزم إٟمّم٤مري ،أسمق حمٛمد ،وي٘م٤مل :أسمق سمٙمر ،اعمدا ،اًم٘م٤ميضُ .مـ صٖم٤مر اًمت٤مسمٕملم .روى ًمف اجلامقمل٦م.
وًمد ؾم ٜم٦م سمس وؾمتلم .ىم٤مل اسمـ ُمٕملم ،وأسمق طم٤مشمؿ واًمٜمس٤مئل :صم٘م٦م .وزاد اًمٜمس٤مئل صمب٧م .ىم٤مل اًمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م .شمقذم ؾمٜم٦م سملس وصمالصمللم
وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 349 /14شمرمج٦م  ،)3191وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 314 /5شمرمج٦م .)151
( ) 856أسمق سمٙمر سمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ طمزم إٟمّم٤مري اخلزر ضمل صمؿ اًمٜمج٤مري اعمدا .ي٘م٤مل :اؾمٛمف أسمق سمٙمر ،ويمٜمٞمتف أسمق حمٛملد .وي٘مل٤مل :اؾملٛمف ويمٜمٞمتلف
واطمد .ىم٤مل اسمـ ُمٕملم واسمـ ظمراش :صم٘م٦مُ .مـ صٖم٤مر اًمت٤مسمٕملم روى ًمف اجلامقم٦م .وزم اًم٘مْم٤م واإلُمرة واعمقؾمؿ ًمسٚمٞمامن سمـ قمبد اعمٚمؽ ،صمؿ ًمٕمٛملر سملـ
قمبد اًمٕمزيز .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م قم٤مسمد .شمقذم ؾمٜم٦م قمنميـ وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 137 /33شمرمج٦م  ،)7254وؾمػم أقمالم اًمٜمبال
( 313 /5شمرمج٦م .)151
( ) 857حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ طمزم سمـ زيد سمـ ًمقذان إٟمّم٤مري اًمٜمج٤مري ،أسمق قمبد اعمٚمؽ ،وي٘م٤مل :أسمق ؾمٚمٞمامن ،وي٘م٤مل :أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اعمدا .وًمد ؾمٜم٦م قمنمل
ُمـ اْلجرة سمٜمجران :طمٞم٨م يم٤من أسمقه قم٤مُمال هب٤م ،ويمت٥م إًمٞمف اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ي٠مُمره أن يسٛمٞمف حمٛمدا ،ويٙمٜمٞمف أسم٤م قمبلد اعمٚملؽ .روى ًملف

أصول األحكام
ضمدّ أيب سمٙمر ،وضمد أيب سمٙمر هق أسمق سمٙمر سمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو ،ومٞمٙمقن ضمده قمٛمرا ،ومٕمغم هذا يٙمقن
وىمٞمؾ :يرضمع إمم ّ
ُمتّمالً .وأشمك ومٞمف ُمةٚمام أشمك ذم قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م

( )858

قمـ أسمٞمف

( )859

قمـ ضمده ،وإن يم٤من اًمّمحٞمح أٟمف ُمتّمؾ ذم قمٛمرو سمـ

ؿمٕمٞم٥م قمـ أسمٞمف قمـ ضمده ،واًمٜمسخ٦م ومٞمٝم٤م يمالم ُمٕمروف ٕهؾ اًمٕمٚمؿ ،أشمك ومٞمٝم٤م ُم٤م أشمك ذم هذا.
أيْم٤م
وًمٙمـ احلدي٨م ُمتٙمٚمؿ ومٞمف ،ويمةػم ُمـ أًمٗم٤مفمف ًمف ؿمقاهد يمةػمة ،واطمت٩م سمف أهؾ اًمٕمٚمؿ وىمبٚمقه ،وهذا اًمٚمٗمظ ً
ًمف ؿمقاهد ُمـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمٛمر قمٜمد اًمٓمؼماا  ،وُمـ طمدي٨م طمٙمٞمؿ
( )861

( )861

سمـ طمزام  ،وُمـ طمدي٨م قمةامن
( )862

( )863

أسمق داود ذم اعمراؾمٞمؾ واًمٜمس٤مئل .ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد :ويم٤من صم٘م٦م ىمٚمٞمؾ احلدي٨م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥مً :مف رؤي٦م وًمٞمس ًملف ؾملامع إٓ ُملـ اًمّملح٤مسم٦م.
شمقذم سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م صمالث وؾمتلم .اٟمٔمر :اًمة٘م٤مت ٓسمـ طمب٤من ( 347 /5شمرمج٦م  ،)5158هتذي٥م اًمٙمامل ( 211/26شمرمج٦م .)5517
( ) 858قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ حمٛمد اسمـ ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سملـ اًمٕمل٤مص سملـ وائلؾ ،اإلُمل٤مم اعمحلدث أسملق
إسمراهٞمؿ ،وأسمق قمبد اهلل اًم٘مرر ،اًمسٝمٛمل ،احلج٤مزي وم٘مٞمف أهؾ اًم ٓم٤مئػ ،وحمدصمٝمؿ ،ويم٤من يؽمدد يمةػما إمم ُمٙم٦م ،ويٜمنم اًمٕمٚمؿ ،وًملف ُمل٤مل سم٤مًمٓمل٤مئػ،
وأُمف طمبٞمب٦م سمٜم٧م ُمرة اجلٛمحٞم٦م .طمدث قمـ أسمٞمف وم٠ميمةر .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صدوق .شمقذم ؾمٜم٦م ؾمتلم وُمئتلم .اٟمٔمر :هتلذي٥م اًمٙملامل (/22
 64شمرمج٦م  ،)4385وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 165 /5شمرمج٦م .)61
( )859ؿمٕمٞم٥م سمـ حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص اًم٘مرر اًمسٝمٛمل احلج٤مزي واًمد ،قمٛمرو سمـ ؿملٕمٞم٥م ،وىملد يٜمسل٥م إمم ضملدهُ .ملـ اًمٓمب٘مل٦م
اًمقؾمٓمك ُمـ اًمت٤مسمٕملم ،روى ًمف اًمبخ٤مري ذم ضمز اًم٘مرا ة ظمٚمػ اإلُم٤مم ،واًمب٤مىمقن ؾمقى ُمسٚمؿ .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صدوق ،صمب٧م ؾملامقمف
ُمـ ضمده .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 534 /12شمرمج٦م  ،)2756وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 181 /9شمرمج٦م .)62
( )861صحٞمح :أظمرضمف اًمٓمؼماا ذم اًمّمٖمػم ( )1162واًمدارىمٓمٜمل ( )3: 121 :1ىم٤مل إًمب٤ما ذم اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مداشمف :صحٞمح.
( ) 861طمٙمٞمؿ سمـ طمزام سمـ ظمقيٚمد سمـ أؾمد سمـ قمبد اًمٕمزى سمـ ىميص اًم٘مرر إؾمدي ،اسمـ أظمل ظمدَي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد ،واسمـ قمؿ اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام .وًمد
ذم اًمٙمٕمب٦م وهق ُمـ ُمسٚمٛم٦م اًمٗمتح ،ويم٤من ُمـ أذاف ىمريش ووضمقهٝم٤م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م واإلؾمالم .ويم٤من ُمـ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ .أقمٓم٤مه رؾمقل اهلل -صلغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يقم طمٜملم ُمئ٦م سمٕمػم ،صمؿ طمسـ إؾمالُمف .وقم٤مش ُمئ٦م وقمنميـ ؾمٜم٦م ؾمتلم ؾمٜم٦م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م وؾمتلم ؾمٜم٦م ذم اإلؾمالم .ىمل٤مل اًمبخل٤مري
ذم اًمت٤مريخُ :م٤مت ؾمٜم٦م ؾمتلم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 156 :شمرمج٦م  ،)488واإلص٤مسم٦م ( 112 /2شمرمج٦م .)1812
ٞمػ و َذ َيمر اًم هٓمؼم ِاا ِذم ْإَوؾم ِ
ِ
ِ
ِِ
لط
ْ َ
( )862أظمرضمف اًمٓمؼماا ذم اًمٙمبػم ( )3136واًمّمٖمػم ( .)3311ىم٤مل اسمـ طمجرِ :ذم ْ
إؾمٜمََ٤مده ُؾم َق ْيدٌٌ َأ ُسمق َطم٤مشم ٍؿ َو ُه َق َوٕم ٌ َ َ َ َ ُّ
َأ هٟم ُف َشم َٗم هر َد سمِ ِف .....ووٕمٗمف اًمٜمقوي ذم اخلالص٦م .اٟمٔمر شمٚمخٞمص احلبػم (.)361 :1
( ) 863قمةامن سمـ أيب اًمٕم٤مص سمـ سمنم سمـ قمبد سمـ دمه٤من -وىمٞمؾ :قمبد دمه٤من -اسمـ قمبد اهلل سمـ مه٤مم سمـ أسم٤من سمـ ؾمٞم٤مر سمـ ُم٤مًمؽ سمـ طمٓمٞمط سمـ ضمِمؿ سملـ
صم٘مٞمػ اًمة٘مٗمل .يٙمٜمك أسم٤م قمبد اهلل .وومد قمغم اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم وومد صم٘مٞمػ ،وم٠مؾمٚمؿ واؾمتٕمٛمٚمف رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمغم
اًمٓم٤مئػ ،وهق اًمذي ُمٜمع أهؾ اًمٓم٤مئػ ُمـ اًمردة سمٕمد اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وم٠مـم٤مقمقه ،صمؿ ؾمٙمـ اًمبٍمة .شمقذم ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م سم٤مًمبٍملة.
اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 554 :شمرمج٦م  ،)1886اإلص٤مسم٦م ( 451 /4شمرمج٦م .)5445

أصول األحكام
سمـ أيب اًمٕم٤مص  ،رواه٤م اًمٓمؼماا .وهذه اًمِمقاهد ُشمُ٘مقي طمدي٨م قمٛمرو سمـ طمزم ،وقمٚمٞمف ومتقى اًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل
( )864

قمٜمٝمؿ :-أٟمس وأسمق ُمقؾمك إؿمٕمري ،وطمٙم٤مه سمٕمْمٝمؿ قمـ قم٤مُم٦م اًمّمح٤مسم٦م ،وىم٤مًمقا :إٟمف مل ُيذيمر قمـ همػمهؿ ظمالومٝمؿ،
وهذا ُمـ أىمقى احلج٩م ذم أىمقال اًمّمح٤مسم٦مٕ :ن ىمقل اًمّمح٤ميب هؾ هق طمج٦م أو ًمٞمس سمحجل٦م؟ إذا اٟمتنمل واؾملت٘مر
إُمر ومل َئمٝمر ظمالومف :ومٝمق طمج٦م ،وهق أؿمبف ُم٤م يٙمقن ُمـ اإلمج٤مع اًمسٙمقيت ُمـ اًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمؿ.-
أُم٤م إذا ظم٤مًمػ اًمّمح٤ميب همػمه :ومٝمذا ًمٞمس أطمدهؿ طمج٦م إمم همػمه سم٤مٓشمٗم٤مق ،إٓ ُم٤م ضمل٤م ذم اخلٚمٗمل٤م اًمراؿملديـ
سمٕمْم٤م أو ظمالومٝمؿ ُمع همػمهؿ -ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،-وهذا ي٘مقي ُم٤م ضم٤م ذم هذه أصم٤مر وُم١ميد ًمف.
ظمالف سمٕمْمٝمؿ ً
ويمذًمؽ ذم ىمقًمف -شمٕم٤مممَ َٓ﴿ :-ي َٛم ُّس ُف إِٓه اعمُْ َٓم هٝم ُرو َن﴾  ،وإن يم٤من اعمرضمح قمٜمد مجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أن اعمراد سمف
( )865

اًمٚمقح ،اظمتٚمػ ومٞمف هؾ هق اًمٚمقح اعمحٗمقظ ،أو هذا اًمٙمت٤مب؟ يٕمٜمل اًمدًٓم٦م ومٞمف حمتٛمٚم٦م،
اعمالئٙم٦م ،وأن اعمراد سم٤مًمٙمت٤مب
ُ
ًمٙمـ اجلٛمٝمقر اؾمتدًمقا هبذا احلدي٨م ،وُم٤م ضم٤م قمـ اًمّمح٤مسم٦م.
ـم٤مهر ،أُم٤م اجلٜم٥م :ومٝمق ُمـ
وقمغم هذا ٟم٘مقل :اًمّمقاب أٟمف ٓ َيقز ُمسف إٓ ذم طم٤مل اًمٓمٝم٤مرة ٓ ،يٛمس اًم٘مرآن إٓ
ٌ
أيْم٤م ٓ ي٘مرأ اًم٘مرآن َ
طم٤مل اجلٜم٤مسم٦م.
سم٤مب أومم ،وؾمٞم٠ميت أن اجلٜم٥م ً
ًمق يم٤من سمف همالف؟
إن يم٤من اًمٖمالف ُمتّمال ،ومحٙمؿ اعمتّمؾ طمٙمؿ ُم٤م اشمّمؾ سمف ،هذه اًم٘م٤مقمدة ،وإن يم٤من ُمٜمٗمّمال ،وم٢مٟمف ُمةؾ اًمٖمالف
ُمةالً أو ذم ؾمؽمة َيٛمؾ ومٞمٝم٤م ،أو ذم همالف ُمٗمّمقل مت٤م ًُم٤م ،شمدظمٚمف وشمٓمٚمٕمف ُمٜمف ،هذا ٓ سم٠مس ،وإن يمل٤من ُمتّملال ُمةلؾ
أيْم٤م هذه إوراق ُمةالً سمٞمْم٤م :
ضمٚمدة اًمٙمت٤مب هذه ،ومٚمف طمٙمؿ ،وإن يم٤مٟم٧م هذه ًمٞمس ومٞمٝم٤م ر ُمـ اًم٘مرآن ،ويم٤مٟم٧م ً
مح٤مه ذم همػم هذا ،وم٤مًم٘مرآن ُمـ سم٤مب أومم ،وٕٟمف ٓ يٛمٙمـ ْ
أظمذه إٓ سمتٜم٤موًمف مجٞم ًٕم٤م :وْلذا
ومٝمل ٕ ّن محك اًمٌم ًمف طمٙمؿ ِ َ
يٛمس احلروف واًمٙمٚمامتً ،مٙمـ َُم هس اًمبٞم٤مض اًمذي سمللم إؾملٓمر ،أو اًمبٞمل٤مض اًملذي ومٞملف قملغم
َيدُُ ُّل قمٚمٞمف أٟمف ًمق مل ّ

( ) 864ذم إؾمٜم٤مده ُم٘م٤مل :أظمرضمف اسمـ أيب داود اًمسجست٤ما ذم يمت٤مب اعمّم٤مطمػ ص .185 :اًمٓمؼماا ( )8353ىم٤مل اْلٞمةٛمل ذم اعمجٛملع ( :)1514ومٞملف
إؾمامقمٞمؾ سمـ راومع وٕمٗمف َيٞمك سمـ ُمٕملم واًمٜمس٤مئل وىم٤مل اًمبخل٤مري :صم٘مل٦م ُم٘مل٤مرب احللدي٨م .وىمل٤مل اسملـ طمجلر :ر َوا ُه اًم هٓم ِ
لـ َأ ِيب َد ُاود ِذم
اا َوا ْسم ُ
ََ
َ
لؼم ُّ
ِ
ِِ ِ
ِ ِ
ف" اٟمٔمر اًمتٚمخٞمص احلبػم (.)361 :1
ؼم ِاا َُم ْـ ٓ ُي ْٕم َر ُ
إؾمٜمََ٤مده ا ْٟمْ٘م َٓم ٌ
٤مع َو ِذم ِر َوا َي٦م اًم هٓم َ َ
ا َْعم َّم٤مطمػ َو ِذم ْ
( )865اًمقاىمٕم٦م.79 :

أصول األحكام
اًمسٓمح ٓ َيقز ،وإن مل يٙمـ ومٞمف ىمرآن ،ومدل قمغم أن ُم٤م يم٤من شم٤مسم ًٕم٤م ًمٚم٘مرآن شم٤مسم ًٕم٤م ْل٤م ذم ٟمٗمس اًمّمٗمح٦م وُم٤م ومٞمٝم٤م اًمبٞم٤مض،
ومٚمف طمٙمٛمف.
أيْم٤م ُم٤م يم٤من شم٤مسمٕم٤م جلٛمٞمع اعمّمحػ ُمـ اًمٖمالف اعمتّمؾ وإوراق اعمتّمٚم٦م ْل٤م طمٙمؿ اعمّمحػ.
يمذًمؽ ً
ىم٤مل شمٕم٤مممَ َٓ﴿ :ي َٛم ُّس ُف إِٓه اعمُْ َٓم هٝم ُرو َن﴾ ،واًمٕم٤مدة واعمٕمروف أٟمف ًمق أرادً :م٘م٤مل اعمتٓمٝمرون ،وْلذا ىمل٤مل -ؾملبح٤مٟمف
ِ
٤مؤ ُيم ُْؿ َطم ْر ٌ
لر َن َومل٢مِ َذا
وشمٕم٤مممٟ﴿ :-مِ َس ُ
ث ًَم ُٙم ُْؿ َوم ْ٠م ُشمُقا َطم ْر َصم ُٙم ُْؿ َأ هٟمهك ؿمئْتُ ُْؿ﴾  ،ىم٤مل سمٕمد ذًمؽَ ﴿ :وَٓ َشم ْ٘م َر ُسم ُ
قه هـ َطمتههلك َي ْٓم ُٝم ْ
َشم َٓم هٝم ْر َن﴾  ،ؾمٛمك اًمٓمٝم٤مرة إومم اًمٓمٝم٤مرة ُمـ اًمٜمج٤مؾم٦م ،ىم٤ملَ ﴿ :وم٢مِ َذا َشم َٓم هٝم ْر َن﴾ اًمٓمٝم٤مرة اًمة٤مٟمٞم٦م اًمٖمسؾ ،وعمل٤م ضمل٤م
( )866

( )867

سمّمٞمٖم٦م اًمتٓمٝمر ،أورده٤م هبذه اًمّمٞمٖم٦م ،وم٠مراد هب٤م اًمٖمسؾ ،واًمٓمٝم٤مرة إومم اًمٓمٝم٤مرة ُمـ إىمذار واًمٜمج٤مؾم٤مت احلسلٞم٦م
واعمٕمٜمقي٦مُ ،مـ مجٞمع اعمٕم٤مٕ ،،ا٤م أىمذار ،ومٙمذًمؽ اعمٓمٝمرون إهمٚم٥م ومٞمٝم٤م أا٤م شمٙمقن اًمٓمٝم٤مرة ُمـ هذا ،وهذا أظمص
سمقصػ اعمالئٙم٦م ،يٕمٜمل ُمـ اعمرضمح٤مت اًمتل ىمٞمٚم٧م ذم ذًمؽ ،ؾمٞم٤مق أي٤مت يدل قمٚمٞمف ،وأىمرب.
إهدا اعمّمحػ ًمٖمػم اعمسٚمٛملم؟
اهلل أقمٚمؿ ،إن يم٤من ىمّمده ُمـ إهدائف ًمٕمٚمف َيتدي ًمإلؾمالم ،يمام ىم٤مل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤مممَ ﴿ :-وإِ ْن َأ َطمدٌٌ ُِم َـ اعمُْ ْ ِ
لم
نم ِيم َ
اؾمتَ ََج َ٤مر َك َوم َ٠م ِضم ْر ُه َطمتههك َي ْس َٛم َع َيمالَ َم اهللهِ﴾ ،وم٢مذا يم٤من يريد أن يسٛمع يمالم اهلل يٛمٙمـ ُمـ ذًمؽ ،وًمق يم٤من طمرسم ًّٞم٤م ،وْلذا
ْ
ىم٤مل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -سمٕمد ذًمؽُ ﴿ :صم هؿ َأ ْسم ِٚم ْٖم ُف َُم ْ٠م َُمٜمَ ُف﴾ يٛمٙمـ وم٢مذا سمٚمغ ُم٠مُمٜمف ،ص٤مر طمٙمٛمف طمٙمؿ أهلؾ احللرب سمٕملد
ذًمؽ .وم٢مذا ـمٚم٥م ُمةالً وقمٚمؿ أن ًمف رهمب٦م أو قمٜمده ؿمؽ ،ومال سم٠مس ُمـ أن ُي َٛم هٙمهل َـ وأن َيلرى ،أو ي٘ملرأ ويٜمٔملرٕ :ال٤م
ُمّمٚمح٦م قمٔمٞمٛم٦م ذم وٛمٜمٝم٤م ُمٗمسدة يسػمة ُمٖمتٗمرة.
أُم٤م ىمقًمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -أٟمف «اك أن يس٤مومر سم٤مًم٘مرآن إمم أرض اًمٕمدوش  ،يمام ذم اًمّمحٞمحلم ،ضم٤م ذم
( )868

رواي٦م صحٞمح٦م ذم اًمّمحٞمحلم« :خمََ َ٤م َوم َ٦م َأ ْن َيٜمََ٤م ًَم ُفش  ،خم٤موم٦م أن يٖمٚم٥م اًمٕمدو قمٚمٞمف ومٞمٛمتٝمٜمقه ،وًمٞمس ومٞمف ال قمـ اًمسٗمر
( )869

( )866ؾمقرة اًمب٘مرة.223 :
( )867اًمب٘مرة.222 :
(ُ )868متٗمؼ قمٚمٞمف أظمرضمف اًمبخ٤مري يم ت٤مب اجلٝم٤مد واًمسػم ،سم٤مب اًمسٗمر سم٤معمّم٤مطمػ إمم أ رض اًمٕمدو ( ،)2991وُمسٚمؿ يمت٤مب اإلُم٤مرة ،سم٤مب اًمٜمٝمل أن
يس٤مومر سم٤معمّمحػ إمم أرض اًمٙمٗم٤مر ( )1869واًمزي٤مدة ذم أطمد رواي٤مشمف.
( )869أظمرضمٝم٤م ُمسٚمؿ (اٟمٔمر اًمس٤مسمؼ).

أصول األحكام
سم٤مًم٘مرآن إمم أرض سمالدهؿ ُمٓمٚم ً٘م٤مً ،مٙمـ ُمع ظمِمٞم٦م أن يٜم٤مًمقه ،أو يتٛمٙمٜمقا ُمـ إشمالوملف أو إه٤مٟمتلف ،أُمل٤م إذا يمل٤من هٜمل٤مك
ُمّم٤مًمح ذم ىمرا شمف وشمدسمره ،ويمذًمؽ ذم ٟمنم اًم٘مرآن واًمدقمقة إمم اهلل ومال سم٠مس سمذًمؽ إن ؿم٤م اهلل.
دظمقل اخلال ُمع وضمقد اًم٘مرآن قمغم اجلقال؟
ٟمٕمؿُ ،م٤م ئمٝمر -واهلل أقمٚمؿ -اجلقال طمٙمٛمف طمٙمؿ اًمِم٤مؿم٦م اًمتل شمٙمقن ذم اًمتٚمٗم٤مزٟٕ ،مف يزولُ ،مةؾ ًمق يم٤من اًم٘مرآن
فم٤مهرا ذم ؿم٤مؿم٦م شمٚمٗم٤مز أو همػمهُ ،م٤م ئمٝمر ،وًمٞمس ُيسٛمك ىمرآٟم٤م ،وٓ ي٠مظمذ طمٙمؿ اًم٘مرآن ُمـ مجٞمٕمف ،وٕٟمف يزولً ،مٙمٜمف
ذم طم٤مل وضمقده ذم اًمِم٤مؿم٦م ُم٤م َيقز اًمدظمقل سمف يم٤معمّمحػٟٕ :مف أؿمبف ُم٤م يٙمقن سم٤مًمرُمقز ،وم٢من يم٤من فمٝمر قمغم ؿم٤مؿمل٦م
اجلقال ،ومال َيقز أن شمدظمؾ سمف اخلال طم٤مل وضمقدهً ،مٙمـ إذا أزاًمف واظمتٗمكُ ،م٤م قم٤مد ًمف وضمقد ذم اًمِم٤مؿم٦م ،ومال سمل٠مس
سمذًمؽ.
واًمتٗمسػم؟
ُيٜمٔمر إن يم٤من اًمٖم٤مًم٥م اًم٘مرآن ،وأن اًمٙمٚمامت سمٛمة٤مسم٦م احلقار ،ومتٙمقن شم٤مسمٕم٦م ،وم٤مًم٘م٤مقمدة أن اًمتل٤مسمع شمل٤مسمع ،واحلٙملؿ
ًمٚمٛمتبقع ذم مجٞمع إطمٙم٤مم ،وهذا ًمف ٟمٔم٤مئر يمةػمة ذم إدًم٦م ،وإن يم٤من اًمتٗمسػمُ ،مةؾ شمٗمسػم اسمـ يمةػم

( )871

 ،وهملػمه ُملـ

اًمتٗم٤مؾمػم ،واًم٘مرآن ،ومٝمذا ٓ سم٠مس أن يٛمسف همػم اعمتٓمٝمرون ،واجلٜم٥م ٓ ،سم٠مس سمذًمؽ.
ىم٤مل -رمحف اهلل شمٕم٤ممم:-
٤مب ا ًْم ُٖم ُْس ِؾ
( َسم ُ
ل٤مممَ ﴿ :-وَٓ ُضمٜمُ ًبل٤م إِٓه َقمل٤مسمِ ِري َؾملبِ ٍ
َىم َ٤مل اهللُ َ -شم َٕم َ٤مممَ ﴿ :-وإِ ْن ُيمٜمْتُ ُْؿ ُضمٜمُ ًبل٤م َومل٤م هـم هٝم ُروا﴾ َ ،و َىم َ
ل٤مل َ -شم َٕم َ
ٞمؾ َطم هتهلك
( )871

َشم ْٖمتَ َِس ُٚمقا﴾ ).
( )872

( ) 871إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمةػم سمـ وق سمـ درع اًم٘مرر اًمبٍمي ،صمؿ اًمدُمِم٘مل اًمِم ٤مومٕمل ،أسمق اًمٗمدا قمامد اًمديـ ،احل٤مومظ اعمل١مرخ اًمٗم٘مٞملف .وًملد ذم
ىمري٦م ُمـ أقمامل سمٍمى اًمِم٤مم ،ؾمٜم٦م إطمدى وؾمبع ُمئ٦م ،وشمقذم سمدُمِمؼ ؾمٜم٦م أرسمع وؾملبٕملم وؾملبع ُمئل٦مً .ملف اًمٕمديلد ُملـ اًمتّمل٤مٟمٞمػُ :مٜمٝمل٤م اًمبدايل٦م
واًمٜمٝم٤مي٦م ،واًمتٗمسػم ،وهمػمه٤م ُمـ اعمّمٜمٗم٤مت .اٟمٔمر :ذيؾ شمذيمرة احلٗم٤مظ ( ،)38/1ـمب٘م٤مت اعمٗمنيـ ( 261/1شمرمج٦م .)313
( )871اعم٤مئدة.6 :
( )872اًمٜمس٤م .43 :

أصول األحكام
ي٘مقل اعمّمٜمػ -رمحف اهلل( :-سم٤مب اًمٖمسؾ) ،اًم ُٖم ُْسؾ اعمراد سمف آهمتس٤مل سم٤معم٤م  ،وي٘م٤مل :اًم َٖم َْسؾ ،ي٘مل٤مل :اًم ُٖم ُْسلؾ،
وي٘م٤مل :اًم َٖمَسؾِ ،
واًمٖمسؾ سم٤مًمٙمن هق ُم٤م ُيٖمتسؾ سمف ُمـ ص٤مسمقن يمام ي٘مقًمقن أو ِظم ْٓم ِٛمل ،أو ٍ
ٟمحق ُملـ ؾملدر وٟمحلقه،
ُ
ُمب٤مطمل٤مً ،مٙملٜمٝمؿ يريلدون
اًمٌم اًمذي ُيٖمتسؾ سمف ،واًم ُٖمُسؾ شم٤مرة يٙمقن واضم ًب٤م ،وشم٤مرة يٙمقن ُمستح ًّب٤م ،وشمل٤مرة يٙملقن ً
سم٤مًمٖمسؾ اًمٖمسؾ اعمنموع.
ىم٤مل -شمٕم٤مممَ ﴿ :-وإِ ْن ُيمٜمْتُ ُْؿ ُضمٜمُ ًب٤م َوم٤م هـم هٝم ُروا﴾ ،اؾمتدل اعمّمٜمػ -رمحف اهللٕ :-ن اًمقاضم٥م آؾمتدٓل سمل٤مٕىمقى
هق إومم ،ي٘مقل اًمٕمٚمام " :دل قمغم وضمقسمف اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م واإلمج٤مع".
﴿ َوإِ ْن ُيمٜمْتُ ُْؿ ُضمٜمُبً٤م َوم٤م هـم هٝم ُروا﴾ ،يٕمٜمل َي٥م قمغم اجلٜم٥م أن َي ْٖم ِْس َؾ مجٞمع سمدٟمف ،وهٜم٤م أُمر ﴿ َوم٤م هـم هٝم ُروا﴾ ،وهلذا ُملـ
أطمد إدًم٦م اًمتل ُشمُٓمٚمؼ واعمراد هب٤م اًمتههٓم ُّٝمرُ ،مٕمٜم٤مه همسؾ مجٞمع اًمبدن ،وٕٟمف ذم احل٘مٞم٘م٦م ـمٝم٤مرة فم٤مهرة ،وـمٝم٤مرة سم٤مـمٜم٦م،
قر َؿم ْٓم ُر ِ
يلام ِنش  ،وذم ًمٗمظ آظمر« :ا ًْم ُق ُوق ُ ش« ،اًمٓمٝمقر ؿمٓمر اإليامنش،
اإل َ
يمام ىم٤مل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم« :-اًم ُّٓم ُٝم ُ
هذا ًمٗمظ قم٤مم يِمٛمؾ مجٞمع أٟمقاع اًمٓمٝم٤مرة ،ذم ًمٗمظ آظمر قمٜمد اًمؽمُمذي« :ا ًْم ُق ُوق ُ َؿم ْٓم ُر ِ
يلام ِنش .
اإل َ
( )873

( )874

ويمذًمؽ ىمقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :-وَٓ ُضمٜمُبً٤م إِٓه َقم٤مسمِ ِري َؾمبِ ٍ
ٞمؾ﴾ُ ،مٕمٜم٤مه أٟمف ٓ َيقز ًمٚمجٜم٥م أن يٛمر ذم اعمسجد إٓ وهلق
قم٤مسمر ؾمبٞمؾ ،ىمٞمؾ :اعمس٤مومر ،وىمٞمؾ :قم٤مسمر اًمسبٞمؾ ،اًمذي يٛمر حل٤مضم٦م وٟمحقه٤م.
﴿ َطم هتهك َشم ْٖم َت َِس ُٚمقا﴾ َهم هٞم٤م ُه سم٤مٓهمتس٤مل ،واجلٜم٥م ُؾمٛمل ضمٜم ًب٤م ،إُم٤م ٕٟمف َيتٜم٥م ُمقاوع اًمّمالة ،وىمٞمؾ :إٟمف ُؾمٛمل ضمٜم ًب٤م
ٕن اعم٤م  ،وهق اعمٜمل َيتٜم٥م ُمقوٕمف ،وَي٤مٟم٥م ُمقوٕمف ،وىمد يٙمقن ًمألُمريـ مجٞم ًٕم٤م.
ذم ىمقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :-وَٓ ُضمٜمُ ًب٤م إِٓه َقم٤مسمِ ِري َؾمبِ ٍ
ٞمؾ﴾ إفمٝمر واهلل أقمٚمؿ ومٞمٝم٤م أن اعمراد سمف قم٤مسمر اًمسلبٞمؾ اًملذي يٛملر
حل٤مضم٦م ،وٓ ي٘م٤مل ظم٤مص٦م سم٤معمس٤مومرً ،مٙمـ اعمس٤مومر يمذًمؽ طمٙمٛمف طمٙمٛمف ،يٕمٜمل ًمق أراد اعمس٤مومر أن يدظمؾ اعمسجد حل٤مضم٦م
يريد أن يرشم٤مح أو يٜم٤مم ٓ سم٠مس سمذًمؽ إذا يم٤من ضمٜم ًب٤مً :مٙمٜمف سمٕمد أن يتقو٠م.

( ) 873أظمرضمف ُمسٚمؿ يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ومْمؾ اًمقوق (.)223
( ) 874صحٞمح :أظمرضمف اًمؽمُمذي يمت٤مب اًمدقمقات قمـ رؾمقل اهلل ( ) 3517وىم٤مل طمسـ صحٞمح ،وأظمرضمف اًمٜمس٤مئل يمتل٤مب اًمزيمل٤مة ،سمل٤مب وضملقب
اًمزيم٤مة ( ،)2437واسمـ ُم٤مضمف يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب اًمٓمٝمقر ؿمٓمر اإليامن ( )281سمٚمٗمظ "إِ ْؾمل َب٤م ُغ ا ًْم ُق ُولق ِ َؿمل ْٓم ُر ْ ِ
يلام ِن" ىمل٤مل إًمبل٤ما:
اإل َ
صحٞمح.

أصول األحكام
وْلذا ىم٤ملَ ﴿ :وَٓ ُضمٜمُ ًب٤م إِٓه َقم٤مسمِ ِري َؾمبِ ٍ
ٞمؾ﴾ إذا يم٤من قم٤مسمر ؾمبٞمؾ ٓ سم٠مس أن يٛمر سمال ضمٚمقس ،أن يٛمر سمال ضمٚمقس
ٓ سم٠مسُ ،مر قمؼم هذا اًمب٤مب ،ويٕمؼم حل٤مضم٦م وًمٖمرض سمال ضمٚمقس ٓ ،سم٠مس سمذًمؽً :مٙمـ سمنمط أ ْن ٓ يتخلذ اعمسلجد
ـمري ً٘م٤م ،إٓ إن يم٤من إذا دظمٚمف صغم ريمٕمتلم ومال سم٠مس ،وًمق اختذه ـمري ً٘م٤م.
ُمروا سم٤معمسجد صٚمقا ومٞمف ريمٕمتلم ،هذا ُمـ طم٘مقق اعمس٤مضمد اعمنموقم٦م ،وم٠مىمؾ
يم٤من اًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -إذا ّ
طمؼ أٟمف إذا َُم هر ٓ سم٠مس أن يٛمر ُٕمر ُمب٤مح ،وأن ي٘مٓمٕمف ُمـ هذا اًمب٤مب ،وهذا ًمٙمقٟمف أظمٍم قمٚمٞملف ذم اًمٓمريلؼً ،مٙملـ
اعمنموع أن يّمكم ريمٕمتلم ،وم٢مذا صغم :ريمٕمتلم زال اعمحٔمقر ،وورد ذم طمدي٨م ضمقده سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ أٟملف -قمٚمٞملف
اًمسالم -ىم٤ملَ َٓ« :شمته ِ
هخ ُذوا اعمَْس ِ
٤مضمدََ ُـم ُر ًىم٤مش  ،أُم٤م إذا َُم هر أطمٞم٤م ًٟمً٤م :ومال سم٠مس سمف ،وإن أراد اجلٚمقس حل٤مضم٦م :ومال سمل٠مس
َ
( )875

قمغم اًمّمحٞمحً ،مٙمـ سمنمط أن َي َت ََق هو٠م ،وهذا صمب٧م قمـ اًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -يمام رواه اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ُمـ رواي٦م
زيد سمـ أؾمٚمؿ

ل١موا
 ،وضم٤م قمٜمف ذم رواي٤مت أظمرى أن اًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قملٜمٝمؿَ « -يمَل٤م ُٟمُقا إِ َذا َأ ْضمٜمَبُلقاَ :شم ََق هو ُ

( )877 ()876

َو َضم َٚم ُسقا ِذم اعمَْ ْس ِج ِدش .
( )878

سمٕمٞمدً ا قمٜمف ،أو يٙمقن ُملةالً ٓ يتٞمنل
وم٤مإلٟمس٤من ىمد َيت٤مج ًمٚمجٚمقس ذم اعمسجد أطمٞم٤م ًٟمً٤م ويٙمقن ضمٜم ًب٤م ،ويٙمقن اعم٤م
ً
آهمتس٤مل أن ،أو يٙمقن أراد أن َيّمؾ ُمّمٚمح٦م سمحْمقر درس ،وظمٌم أن يٗمقشمف اًملدرس ًملق اهمتسلؾ ُملةالًً ،أو
يٙمقن ُمةؾ أن خيِمك ُمةالً إذا اهمتسؾ شمرضر يٙمقن اعم٤م سم٤مرد ،وًمق اهمتسؾ شمرضر ،وأراد أن َيرض ذم اعمسجد ًمدرس
وٟمحقهٟ ،م٘مقل ٓ سم٠مس ويتقو٠م.

( )875طمسـ :أظمرضمف اًمٓمؼماا ذم إوؾمط ( )31ىم٤مل إًمب٤ما :طمسـ.
( ) 876زيد سمـ أؾمٚمؿ اًم٘مرر اًمٕمدوي ،أسمق أؾم٤مُم٦م ،وي٘م٤مل :أسمق قمبد اهلل ،اًمٕمدوي اًمٕمٛمري  ،اعمدا اًمٗم٘مٞمفُ ،مقمم قمٛمر سمـ اخلٓمل٤مب .يمل٤من ًملف طمٚم٘مل٦م ذم
ُمسجد رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -روى ًمف اجلامقم٦م .وًمف شمٗمسػم رواه قمٜمف اسمٜمف قمبد اًمرمحـ ،ويم٤من ُمـ اًمٕمٚمام اًمٕم٤مُمٚملم .ىمل٤مل اسملـ طمجلر ذم
اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م قم٤ممل ،ويم٤من يرؾمؾ .شمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمالصملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 12 /11شمرمج٦م  ،)2188وؾمػم أقملالم اًمٜملبال (316 /5
شمرمج٦م .)153
٤من اًمرضم ُؾ ُِمٜمْْٝمؿ َُيٜم ِ٥مُ ،صمؿ ي َتَقو٠م ُصمؿ يدْْ ُظم ُؾ ا َْعمس ِجدََ َومٞم ِجٚمس ومِ ِ
ٞمف"
َ
ه َ
ُ ْ ْ ُ ه َ
( )877أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ( )146 /1سمٚمٗمظَ " :يم َ ه ُ
ْ
٤مدَ ،ىم َ٤ملَ :ظمرج َأسمق اًمدهه ردا ِ ُِمـ ا َْعمس ِج ِد َومب َ٤ملُ ،صمؿ د َظم َلؾ َومتحلدهه ث ُملع َأص ِ ِ
(ُ ) 878مٜمٝم٤م ُم٤م أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمب٦م (َ )145 /1قمـ ََيٞمك سم ِـ َقمب ٍ
َ َ ْ َ
َ
ه َ
َ
ْ َ
َ َ ُ
ْ َْ ْ ه
َ ْ
لح٤مسمفَ ،و َمل ْ
َي َٛم هس َُم٤م ً .

أصول األحكام
وْلذا ضمقز مجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وإن يم٤من ظمالف ىمقل اجلٛمٝمقر ًمٚمٛمرأة احل٤مئض أن دمٚمس ذم اعمسجد إذا أرادت
ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ،ومل شمتٛمٙمـ ُمٜمف إٓ سمحْمقره٤م ذم اعمسجدُ ،مع أُمـ ُمٗمسدة ُمـ ظمروج اًمدم وٟمحقه :ضم٤مز ْل٤م ذًمؽ ،إذا
يم٤من ٓ يتٞمن ْل٤م اًمدرس ذم همػم هذا اعمٙم٤من ،أو ٓ شمسٛمٕمف ذم ُمٙم٤من ٟم٤م أو ُمؽماخ قمـ اعمسجد.
ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
لم ُؿم َٕمبِ َٝم٤م إَ ْر َسم ِعِ،
قل اهللِ َ -ص هغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم هٚم َؿ« :-إِ َذا َضم َٚم َس َسم ْ َ
( َو َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َ -ر َ
٥م ا ًْم ُٖم ُْس ُؾش ُُ ،مته َٗم ٌؼ َقم َٚم ْٞم ِفَ ،زا َد ُُم ْس ِٚم ٌؿَ « :وإِ ْن َمل ْ ُيٜمْ ِْز ْلش).
ُصم هؿ َضم َٝمدََ َه٤مَ :وم َ٘مدْْ َو َضم َ
( )879

أيْم٤م
طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف« :-إذا ضمٚمس سملم ؿمٕمبٝم٤م إرسمع صمؿ ضمٝمده٤م :وم٘مد وضم٥م اًمٖمسؾش ،صمب٧م ً
ُمٕمٜم٤مه ذم صحٞمح ُمسٚمؿ ،طمدي٨م قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م ،-أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسلالم -ىمل٤مل« :إِ َذا ُملس ْ ِ
اخلتََل٤م ُن
َ ه
ِْ
٥م ا ًْم ُٖم ُْس ُؾش .
اخلتََ٤م َنُ ،صم هؿ َضم َٝمدََ َه٤مَ :وم َ٘مدْْ َو َضم َ
( )881

اخلتََ٤م ُن ْ ِ
وقمٜمد اًمؽمُمذي« :إِ َذا ضم٤مو َز ْ ِ
اعمس ،أٟمف ًمٞمس اعمراد سم٤معمس اعم٘م٤مسمٚم٦م ،إن اعمراد سمف ُمس
اخلتََ٤م َنش  ،وهذا يٗمن ه
َ َ
( )881

اخلت٤من اخلت٤من :أي أٟمف ضم٤موزه ،ودظمٚم٧م اًم ُ٘م ْٚم َٗم ُ٦م ،أو رأس اًمذيمر ،وإن مل يٙمـ يمام ذم اًمٚمٗمظ أظمر ،وومنه سمذًمؽ ،وم٘مد
شملقهؿ أن
أُمرا آظمرً ،مٞمس ً
ىمٞمدً ا ذم وضمقب اًمٖمسؾً ،مٙمٜمف سمٞم٤من ًملدومع ّ
وضم٥م اًمٖمسؾً ،مٙمـ ىمقًمف« :صمؿ ضمٝمده٤مشً :مٞمبلم ً
اًمٖمسؾ ٓ َي٥م إٓ ُمع اإلٟمزال ،وْلذا ذيمر اعمّمٜمػ -رمحف اهلل -روايل٦م ُمسلٚمؿ« :وإن مل يٜملزلش ،هلذه شمٙمٚملؿ ومٞمٝمل٤م
سمٕمْمٝمؿ ،وىم٤مل :إا٤م زي٤مدة رواه٤م َُم َٓم ٌر

( )882

أيْم٤م
وىمت٤مد ُة  ،وشمٗمرد هب٤م ُمٓمر وطمده ،وهق ومٞمف يمالمً ،مٙمـ ضم٤م قمـ ىمت٤مدة ً
( )883

قمٜمد اًمدارىمٓمٜمل أٟمف واومؼ َُم َٓم ًرا قمغم ذًمؽ وذيمر «وإن مل يٜمزلش .
( )884

(ُ ) 879متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري يمٜم٤مب اًمٖمسؾ ،سم٤مب إذا اًمت٘مك اخلت٤مٟم٤من ( ،) 291وُمسٚمؿ يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب ٟمسخ اعم٤م ُمـ اعم٤م (.)384
( )881أظمرضمف ُمسٚمؿ يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب ٟمسخ اعم٤م ُمـ اعم٤م (.)349
( ) 881طمسـ صحٞمح :أظمرضمف اًمؽمُمذيُ :مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة قمـ رؾمقل اهلل سم٤مب ُم٤م ضم٤م إذا اًمت٘ملك اخلت٤مٟمل٤من وضمل٥م اًمٖمسلؾ ()118
وىم٤مل :طمسـ صحٞمح.
(ُ ) 882مٓمر سمـ ـمٝمامن اًمقراق ،أسمق رضم٤م اًمسٚمٛمل ُمقٓهؿ اخلراؾم٤ماُ ،مقمم قمٚمب٤م اًمسٚمٛمل .ؾملٙمـ اًمبٍملة ويمل٤من يٙمتل٥م اعمّمل٤مطمػُ ،ملـ اًملذيـ
قم٤مسوا صٖم٤مر اًمت٤مسمٕملم .روى ًمف اجلامقم٦م إٓ اًمبخ٤مري شمٕمٚمٞم٘م٤م .ىم٤مل أسمق زرقم٦م :ص٤مًمح ،روايتف قمـ أٟمس ُمرؾمٚم٦م .وىم٤مل اسملـ طمجلر :صلدوق يمةلػم
اخلٓم٠م ،وطمديةف قمـ قمٓم٤م وٕمٞمػُ .م٤مت ؾمٜم٦م شمسع وقمنميـ وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 51 /28شمرمجل٦م  ،)5994وؾملػم أقملالم اًمٜملبال (/5
 452شمرمج٦م .)212
( ) 883ىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م سمـ ىمت٤مدة سمـ قمزيز ،وىمٞمؾ :ىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م سمـ قمٙم٤مسم٦م ،طم٤مومظ اًمٕمٍمل ،ىملدوة اعمٗمنليـ واعمحلدصملم أسملق اخلٓمل٤مب اًمسلدود
اًمبٍمي اًمرضير إيمٛمف ،وؾمدوس :هق اسمـ ؿمٞمب٤من سمـ ذهؾ سمـ صمٕمٚمب٦م ُمـ سمٙمر سمـ وائؾ .يم٤من ُمـ أوقمٞمل٦م اًمٕمٚملؿ ،ومملـ يرضلب سملف اعمةلؾ ذم ىملقة

أصول األحكام
ومٙم٠من سمٕمض اًمرواة ممـ رواه٤م قمـ ىمت٤مدة قمٜمد ُمسٚمؿ ،إن يم٤من ُمـ ـمريؼ آظمر همػم ـمريؼ اًمدارىمٓمٜمل ،مل َيٗمظ قمٜمف
وطمٗمٔم٧م قمـ ىمت٤مدة يمام ُطمٗمٔم٧م قمـ ُمٓمر ،وهذا حمؾ اشمٗم٤مق ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أٟمف َي٥م اًمٖمسؾ سم٤مجلامع،
«وإن مل يٜمزلشُ ،
وإن مل يٜمزلْ :لذه إظمب٤مر.
َو ِْل َ َذا ذم صحٞمح ُمسٚمؿ سمؾ وذم اًمّمحٞمحلم ،ذم صحٞمح ُمسٚمؿ هذا اعمٕمٜمك ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م :ؾمئؾ قمـ اًمرضمؾ
َي٤مُمع صمؿ يٙمسؾ ،يٕمٜمل ٓ يٜمزل ،ىم٤مل« :إِا َٕ ْوم َٕم ُٚم ُف َأ َٟمَ٤م َو َه ِذ ِهُ ،صم هؿ َٟم ْٖمتَ َِس ُؾش  ،وم٤مٕطم٤مدي٨م ذم هذا صحٞمح٦م وُمتقاشمرة
( )885

ذم وضمقب اًمٖمسؾ ُمـ اجلامع وإن مل َيّمؾ إٟمزال.
ووىمع ظمالف ىمديؿ ،ويم٤من ذم أول إُمر ٓ َي٥م اًمٖمسؾ إٓ سم٤مإلٟمزال ،وصمب٧م ذم اًمّملحٞمحلم ُملـ طملدي٨م أيب
ؾمٕمٞمد اخلدري ،ورواه ُمسٚمؿ ُمٓمقًٓ ،أن اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -عم٤م ضم٤م إمم أيب اْلٞمةؿ سمـ أيب اًمتههٞمٝم ِ
٤من صملؿ
َ
( )886

ـمرق قمٚمٞمف اًمب٤مب ،صمؿ ظمرج وهق َير إزاره ،ىم٤ملًَ « :م َٕم هٚمٜمََ٤م َأ ْقم َج ْٚمٜمَ َ
َ٤مكش ،صمؿ ذيمر ًملف قملذره ،صملؿ ىمل٤مل -قمٚمٞملف اًمّملالة
واًمسالم« :-إِ َذا ُأ ْىم ِح هٓم َ٧مش ،أو ىم٤مل« :إِ َذا َمل ْ ُمت ْ ِـَ :ومالَ ُهم ُْس َؾ َقم َٚم ْٞم َؽش .
( )887

أيب سمـ يمٕمل٥م -ريض اهلل قمٜملف-
هذا يم٤من ذم أول إُمر أٟمف ٓ َي٥م اًمٖمسؾ إٓ سم٤مإلٟمزال ،وهذا ُيبٞمٜمف طمدي٨م ِ ّ
ِ ِ
اإلؾمالَ ِم ًمِ ِ٘م هٚم ِ
ِ
ِ
ل٦م
قمٜمد اًمؽمُمذي وهمػمه ،وهق طمدي٨م صحٞمح أٟمف ىم٤ملَ « :يمَ٤م َن ا ًْم ُٖم ُْس ُؾ ُم ْـ إِ ْٟم َْزال اعمَْ٤م َيمَ٤م َن ُر ْظم َّم ً٦م ِذم َأ هول ِ ْ
اًمةٞمَ ِ
٤مبُ ،صم هؿ ُأ ُِم ُروا َسم ْٕمدََ َذًمِ َؽ سمِ٤م ًْم ُٖم ُْس ِؾش  :أي أٟمف ٟمسخ.
( )888

( )889

احلٗمظ .يم٤من ي٘مقل :ي٘مقلُ :م٤م ذم اًم٘مرآن آي٦م إٓ وىمد ؾمٛمٕم٧م ومٞمٝم٤م ؿمٞمئ٤م ،وقمٜمف ىم٤ملُ :م٤م ؾمٛمٕم٧م ؿمٞمئ٤م إٓ وطمٗمٔمتف .ىم٤مل اسمـ طمجلر ذم اًمت٘مريل٥م :صم٘مل٦م
صمب٧مُ .م٤مت ؾمٜم٦م ؾمبع قمنمة وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 498 /23شمرمج٦م  ،)4848وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 269 /5شمرمج٦م .)132
( )884أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ( )7/113/1وأظمرضمف أيْم٤م اسمـ طمب٤من ()1178 ،1174
( ) 885أظمرضمف ُمسٚمؿ يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب ٟمسخ اعم٤م ُمـ اعم٤م ()351
( )886أسمق اْلٞمةؿ سمـ اًمتٞمٝم٤من -سمٗمتح اعمةٜم٤مة اًمٗمقىم٤مٟمٞم٦م ُمع يمن اًمٞم٤م  -اسمـ ُم٤مًمؽ سمـ قمتٞمؽ سمـ قمٛمرو سمـ قمبد إقمٚمؿ سملـ قمل٤مُمر سملـ زقملقرا إٟمّمل٤مري
إود .وزقمقرا أظمق قمبد إؿمٝمؾ .وي٘م٤مل :اًمتٞمٝم٤من ًم٘م٥م ،واؾمٛمف ُم٤مًمؽ ،وهق ُمِمٝمقر سمٙمٜمتٞمف .ىمٞمؾُ :مل٤مت قملغم قمٝملد اًمٜمبلل -صلغم اهلل قمٚمٞملف
وؾمٚمؿ ،-وىمٞمؾُ :م٤مت ؾمٜم٦م قمنميـ ،وىمٞمؾ همػم ذًمؽ .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 861 :شمرمج٦م  ،)3181واإلص٤مسم٦م ( 449 /7شمرمج٦م .)11683
(ُ ) 887متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب ُمـ مل ير اًمقوق إٓ ُمـ اعمخرضملم ُمـ اًم٘مبؾ واًملدسمر ( ،)181وُمسلٚمؿ يمتل٤مب احللٞمض،
سم٤مب اعم٤م ُمـ اعم٤م (.)345
( ) 888أيب سمـ يمٕم٥م سمـ ىمٞمس سمـ قمبٞمد سمـ زيد سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ قمٛمرو سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمج٤مر .ؾمٞمد اًم٘مرا  ،أسمق ُمٜملذر إٟمّمل٤مري اًمٜمجل٤مري اعملدا اعم٘ملرئ
اًمبدري ،ويٙمٜمك أيْم٤م أسم٤م اًمٓمٗمٞمؾ .ؿمٝمد اًمٕم٘مب٦م ،وسمدرا ،ومجع اًم٘مرآن ذم طمٞم٤مة اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وقمرض قمغم اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمسلالم،-

أصول األحكام
وُمسٚمام روي٤م قمـ قمةامن وقمـ أيب سمـ يمٕم٥م ،وقمـ أيب أيقب
وُمـ اعمِمٙمؾ ذم هذا أن اًمبخ٤مري -رمحف اهلل-
ً

( )891

-

ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،-أاؿ ُؾمئٚمقا قمـ اًمرضمؾ َُي٤مُمع ومل ِ
يٛمـ ،وم٠مظمؼموا أن اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّملالة واًمسلالم -ىمل٤مل« :إِ َذا
َضم٤م َُم َع َو َمل ْ ُي ْٛم ِـَ :ومالَ ُهم ُْس َؾ َقم َٚم ْٞم ِفش  ،هٙمذا هق ُمرومقع قمـ ه١مٓ اًمةالصم٦م ،قمـ قمةامن ،وقمـ أيب سمـ يمٕم٥م ،وقملـ أيب
( )891

أيقب ذم اًمّمحٞمحلم.
وضم٤م قمٜمدمه٤م ُمقىمقوم٤م قمغم ـمٚمح٦م واًمزسمػم وقمكم  ،ومج٤م ت اًمرواي٤مت قمـ ؾمت٦م ،قمـ صمالصم٦م ُمرومققم٤م ،وقمـ
صمالصم٦م ُمقىمقوم٤مً ،مٙمـ اًمةالصم٦م ْلؿ طمٙمؿ اعمرومقع ذم احل٘مٞم٘م٦مٟٕ :مف ٓ يٛمٙمـ أن ُي٘م٤مل هذا ُمـ ِىم َب ِؾ اًمرأي :وًمدًٓمل٦م ىملقل
( )892

( )893

( )894

يب و َأيب أيقب -ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،-وأاؿ ؾمئٚمقا قمـ ذًمؽ ،ىم٤مل اًمبخل٤مري -رمحلف اهلل -سمٕملدُم٤م روى هلذه
قمةامن و ُأ ِ ّ

وطمٗمظ قمٜمف قمٚمام ُمب٤مريم٤م ،ويم٤من رأؾم٤م ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ -ريض اهلل قمٜمف .-ىم٤مل ًمف اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً« :-مٞمٝمٜمؽ اًمٕمٚمؿ أسمل٤م اعمٜملذرشُ .مل٤مت
ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 42 :شمرمج٦م  ،)2وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 168 /1شمرمج٦م .)34
( ) 889صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم اإليمس٤مل ( ) 214واًمؽمُمذي سمٜمحقه يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة قمـ رؾمقل اهلل ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م أن اعم٤م ُملـ
اعم٤م ( )111وىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ صحٞمح.
( ) 891اجلٚمٞمؾ ظم٤مًمد سمـ زيد سمـ يمٚمٞم٥م سمـ صمٕمٚمب٦م سم ـ قمبد اسمـ قمقف سمـ همٜمؿ سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمج٤مر ،أسمق أيقب إٟمّمل٤مري .ؿملٝمد اًمٕم٘مبل٦م وسملدرا وأطملدا
واخلٜمدق ،وؾم٤مئر اعمِم٤مهد ُمع رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-شمقذم سم٤مًم٘مسٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م ُمـ أرض اًمروم ؾمٜم٦م سمسلم وىمٞمؾ ؾمٜم٦م إطمدى وسمسللم ذم
ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م حت٧م راي٦م يزيد .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 772 :شمرمج٦م  ،)2813وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 23 /6شمرمج٦م .)5716
( ) 891هذا ُمٕمٜمك طمدي٨م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمرومققم٤م ُمـ طمدي٨م قمةامن وأيب أيقب -ريض اهلل قمٜمف -أظمرضمف اًمبخ٤مري يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب ُمـ مل ير اًمقوق
إٓ ُمـ اعمخرضملم ُمـ اًم٘مبؾ واًمدسمر ( ،)292 ،179وُمسٚمؿ يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب إٟمام اعم٤م ُمـ اعم٤م ( ،)347أُم٤م طمدي٨م أيب سمـ يمٕم٥م ُمرومققم٤م وملرواه
ُمسٚمؿ (.)346
( ) 892ـمٚمح٦م سمـ قمبٞمد اهلل سمـ قمةامن سمـ قمٛمرو سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٕمد سمـ شمٞمؿ سمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي سمـ هم٤مًم٥م اًم٘مرر اًمتٞمٛمل ،أسمق حمٛمد .أطمد اًمٕمنمة،
وأطمد اًمةامٟمٞم٦م اًمذيـ ؾمب٘مقا إمم اإلؾمالم ،وأطمد اخلٛمس٦م اًمذيـ أؾمٚمٛمقا قمغم يد أيب سمٙمر ،وأطمد اًمست٦م أصح٤مب اًمِمقرى .ؿمٝمد اعمِم٤مهد يمٚمٝم٤مُ .ىمتلؾ
ريض اهلل قمٜمف -ذم وىمٕم٦م اجلٛمؾ ًمٕمنم ظمٚمقن ُمـ مج٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م صمالث وؾمتلم .اٟمٔمر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص 359 :شمرمجل٦م  ،)1255واإلصل٤مسم٦م( 529 /3شمرمج٦م .)4271
( ) 893اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام سمـ ظمقيٚمد سمـ أؾمد سمـ قمبد اًمٕمزي سمـ ىميص سمـ يمالب ،أسمق قمبد اهلل اًم٘مرر إؾمدي ،طملقاري رؾملقل اهلل -صلغم اهلل قمٚمٞملف
وؾمٚمؿ -واسمـ قمٛمتف ،وهق أطمد اًمٕمنمة اعمِمٝمقد ْلؿ سم٤مجلٜم٦م ،وأطمد اًمست٦م أصح٤مب اًمِمقرى .أؾمٚمؿ وًمف اصمٜمتل٤م قمنملة ؾملٜم٦م ،وىمتلؾ يلقم اجلٛملؾ ذم
مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمالصملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 261 :شمرمج٦م  ،)854واإلص٤مسم٦م ( 553/2شمرمج٦م .)2791
( ) 894أظمرضمف اًمبخ٤مري يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب ُمـ مل ير اًمقوق إٓ ُمـ اعمخرضملم ُمـ اًم٘مبؾ واًمدسمر (.)292 ،179

أصول األحكام
إظمب٤مر" :واًمٖمسؾ أطمقط ًمٚمديـ" ،واؾمتٜمٙمر سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمنماح هذا ،ىم٤مًمقا يمٞمػ ي٘مقل أطمقط ًمٚمديـُ ،مع
أن أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمتٗم٘مقن أو يٙم٤مد أن يتٗم٘مقا قمغم وضمقب اًمٖمسؾ قمغم ُمـ ضم٤مُمع وًمق مل يٜمزل.
ُمع أٟمف ُروي قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م

( )895

صمب٧م قمٜمف أٟمف ٓ ي٘مقل إٓ سم٤مإلٟمزال ،وقمغم هذا َُم ْـ ظم٤مًمٗمف حمجقج سم٤مٕدًم٦م ،وهلذه

إظمب٤مر اًمتل ذيمره٤م اًمبخ٤مري يم٤مٟم٧م ذم أول إُمر ،واًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -سمٞمٜمقا أٟمف ؾمئؾ قمـ ذًملؽ -قمٚمٞملف
اًمّمالة واًمسالم -وهؿ ؾم٤ميمتقن قمـ احلٙمؿ ُمـ سم٤مب اإلسمالغ ،أُم٤م وضمقب اًمٖمسؾ سمٛمجرد اجلامع وسملال إٟملزال ومٝملق
أيْم٤م ذم صحٞمح ُمسٚمؿ ،ووىمع ظمالف سملم اًمّمح٤مسم٦م وم٠مرؾمٚمقا إمم
ُمت٘مرر وُمٕمروف قمٜمدهؿ ،وىمد وىمٕم٧م هذه اًم٘مّم٦م ً
قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،-وم٠مظمؼمهتؿ سمام ومٞمف اًمةٚم٩م واًمٞم٘ملم ُمـ وضمقب اًمٖمسؾ.
وذم احلدي٨م قمٜمد ُمسٚمؿ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري« :إِ هٟم َهام اعمَْ٤م ُ ُِم َـ اعمَْ٤م ِ ش  ،هلذا ًمٗملظ ُمسلٚمؿ ،ذم طملدي٨م أيب
( )896

ؾمٕمٞمد اخلدري ،وهذا يمام شم٘مدم ذم أول إُمر ،سمٕمْمٝمؿ َشم َ٠م هو َل ىمقًمف« :إٟمام اعمل٤م ُملـ اعمل٤م ش ،يٕمٜملل إٟملام اعمل٤م ذم طمل٤مل
آطمتالم ُمـ اعم٤م  ،ومٚمق أٟمف رأى أٟمف َي٤مُمع وهق ٟم٤مئؿ ،أصبح ومل َير ؿمٞمئً٤م :ومال همسؾ قمٚمٞمف .وهذا ُروي قمـ اسمـ قمب٤مس،
يٕمٜمل «اعم٤م ُمـ اعم٤م ش  ،اعم٤م اًمذي هق ُم٤م اًمٖمسؾ ،يٕمٜمل ُمـ اعم٤م يٕمٜمل سمسب٥م اعمٜمل.
( )897

ًمٙمـ اًمّمقاب أن هذا ذم أول إُمر ،صمؿ ٟمسخ ًمدًٓم٦م إظمب٤مر قمغم ذًمؽ :أُم٤م ىمقل اًمبخ٤مري :هذا أطمقط ًمٚمديـ،
هذا يمام شم٠مول سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ يٕمٜمل آطمتٞم٤مط ىمد يٙمقن واضمبً٤م ،مم٤م َي٥م ًمٚمديـ ًمذًمؽ ىم٤مل" :أطمقط ًمٚمديـ" ،يٕمٜمل
اًمٖمسؾٕ :ن ُمةؾ هذا ٓ َخيٗمك قمغم اًمبخ٤مري -رمحف اهلل.-
ِ
ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَُ -م ْر ُومق ًقم٤مَ :ىم َ٤ملَ « :و ِذم اعمَْٜمِل ا ًْم ُٖم ُْس ُؾشَ ،ر َوا ُه ْ
اًمؽم ُِم ِذ ُّي).
اخلَ ْٛم َس ُ٦مَ ،و َص هح َح ُف ْ
( َو َقم ْـ َقمكم َ -ر َ

( ) 895أسمق ؾمٚمٛم٦م سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمقف اًم٘مرر ،اًمزهري ،اعمدا .ىمٞمؾ :اؾمٛمف قمبد اهلل ،وىمٞمؾ :إؾمامقمٞمؾ ،وىمٞملؾ :اؾملٛمف ويمٜمٞمتلف واطملد .ىمل٤مل اسملـ
طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م ُمٙمةر  .ىم٤مل حمٛمد سمـ ؾمٕمد :شمقذم سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م أرسمع وشمسٕملم ذم ظمالوم٦م اًمقًمٞمد ،وهق اسمـ اصمٜمتلم وؾمبٕملم ؾمٜم٦م .اٟمٔملر :هتلذي٥م
اًمٙمامل ( 371 /33شمرمج٦م  ،)7419وُمٞمزان آقمتدال ( 431 /2شمرمج٦م .)6661
( ) 896أظمرضمف ُمسٚمؿ يمٜم٤مب احلٞمض ،سم٤مب إٟمام اعم٤م ُمـ اعم٤م (.)343
( )897أظمرضمف اًمؽمُمذي يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة قمـ رؾمقل اهلل ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم اعمٜمل واعمذي (.)112

أصول األحكام
طمدي٨م قمكم -ريض اهلل قمٜمف« :-ذم اعمٜمل اًمٖمسؾش  .قمزاه ًمٚمخٛمس٦م -رمحف اهلل ،-وذم قمزوه ًمٚمخٛمس٦م ُمقولع
( )898

أطمدً ا قمزاه ًمٚمخٛمس٦م ،و َىم هٚمدََ ىمقًمف ،ومٗمل قمزوه
ٟمٔمر ،يٜمٔمر هؾ رواه اخلٛمس٦م؟ هق رواه اًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف ،اطمتامل أن ً
ًمٚمخٛمس٦م ٟمٔمر ،وهق ُمقضمقد ذم اًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف ،وهق ُمـ ـمريؼ يزيد سمـ أيب زي٤مد اْل٤مؿمٛمل

( )899

سمـ أيب ًمٞمغم

( )911

قمـ قمبد اًمرمحـ

قمـ قمكم -ريض اهلل قمٜمف ،-وهذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػً ،مٙمـ هذا حمؾ إمج٤مع ،أن ذم اعمٜمل اًمٖمسؾ ،واعملراد

سم٤معمٜمل هذا ،اعمٜمل اًمداومؼ ،اًمذي يدوم٘مف« ،ذم اعمٜمل اًمٖمسؾش ،وهذا ومٞمف ىمّم٦م قمـ قمكم -ريض اهلل قمٜملف -عمل٤م ؾمل٠مل قملـ
اعمذي ،وذم سمٕمض اًمرواي٤مت أٟمف ؾمئؾ وأظمؼم قمٜمف أن « َ ِذم اعمَْ ْذي ا ًْم ُق ُوق ُ َ ،و ِذم اعمَْٜمِل ا ًْم ُٖم ُْس ُؾش.
وىمد روى أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد قمـ قمكم -ريض اهلل قمٜمف -أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ىم٤ملَ « :وم٢مِ َذا َوم َْم ْخ َ٧م اعمَْ٤م َ
َوم٤م ْهم َت َِس ْؾ ،وإِ ْن َمل َشم ُٙمـ َوم ِ
٤مو ًخ٤مَ :ومالَ ُهم ُْس َؾ َقم َٚم ْٞم َؽش  .واًمٗمْمخ هق اًمدومع سم٘مقة.
َ ْ ْ
( )911

لؾ ،وإِ ْن َمل َشم ُٙمُلـ طم ِ
ِ
ِ
٤مذ ًومل٤مَ :وملالَ
ْ َ
وقمٜمد أمحد قمـ قمكم سمسٜمد ٓ سم٠مس سمف سمسٜمد آظمر ضمٞمد« :إ َذا َطم َذ ْوم َ٧م اعمَْل٤م َ َ :وم٤م ْهمتََس ْ َ ْ

لم قمٛمقم طمدي٨م قمكم -ريض اهلل قمٜمف ،-هذا ُمع أن إؾمٜم٤مده وٕمٞمػً ،مٙمـ ُيبلم قمٛمق َُمف
َشم ْٖمتَ َِس ْؾش  ،وهذا احلدي٨م ُي َب ُ
( )912

أٟمف ٓ َي٥م اًمٖمسؾ ذم اعمٜمل قمغم يمؾ طم٤ملً ،مٙمـ َي٥م إذا يم٤من طم٤مذ ًوم٤م ،وهذا ؾمب٥م آظمر مم٤م ُيقضم٥م اًمٖمسؾ وهق ظمروج
سمٚمذة ،يمام أٟمف ذم اًمّمقرة إومم َ ِ
٥م َ
اعمٜمل دوم ً٘م٤م ّ
طم٤مل اجلامع وًمق مل ُيٜمزل.
َي ُ

( ) 898صحٞمح :أظمرضمف اًمؽمُمذي يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة قمـ رؾمقل اهلل ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم اعمٜمل واعمذي ( ،)114واسمـ ُم٤مضملف يمتل٤مب اًمٓمٝمل٤مرة وؾملٜمٜمٝم٤م ،سمل٤مب
اًمقوق ُمـ اعمذي ( ) 415ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح ووٕمٞمػ ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف :صحٞمح .وأصؾ اًم٘مّم٦م ذم اًمّمحٞمحلم.
( ) 899يزيد سمـ أيب زي٤مد اًم٘مرر اْل٤مؿمٛمل ،أسمق قمبد اهلل اًمٙمقذم ،أظمق سمرد سمـ أيب زي٤مد ُمقمم قمبد اهلل سمـ احل٤مرث سمـ ٟمقومؾ .رأى أٟمس سمـ ُم٤مًملؽ ،وروى
قمـ إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل ،وصم٤مسم٧م اًمبٜم٤ما ،وهمػممه٤م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :وٕمٞمػ ،يمؼم ومتٖملػم وصل٤مر يلتٚم٘مـ ،ويمل٤من ؿملٞمٕمٞم٤مُ .مل٤مت ؾملٜم٦م ؾملبع
وصمالصملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 135 /32شمرمج٦م  ،)6991وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 129 /6شمرمج٦م .)129
( ) 911قمبد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم ،أسمق قمٞمسك إٟمّم٤مري ،اًمٙمقذم ،اإلُم٤مم ،اًمٕمالُم٦م ،اًمٗم٘مٞمف .وي٘مل٤مل :أسملق حمٛملدُ ،ملـ أسمٜمل٤م إٟمّمل٤مر .وًملد ذم :ظمالومل٦م
اًمّمديؼ ،أو ىمبؾ ذًمؽ .وىمٞمؾ :سمؾ وًمد ذم وؾمط ظمالوم٦م قمٛمر ،ورآه يتقو٠م ،ويٛمسح قمغم اخلٗملم .وىمٞمؾ :إٟمف ىمرأ اًم٘مرآن قمغم قمكم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم
اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م ،اظمتٚمػ ذم ؾمامقمف ُمـ قمٛمرُ .ىمتؾ سمقىمٕم٦م اجلامضمؿ ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمامٟمللم .اٟمٔملر :هتلذي٥م اًمٙملامل ( 372 /17شمرمجل٦م  ،)3943وؾملػم
أقمالم اًمٜمبال ( 262 /4شمرمج٦م .)96
( )911صحٞمح :أظمرضمف أمحد ( )858وأسمق داود يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم اعمذي ( ،) 216واًمٜمس٤مئل يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سمل٤مب اًمٖمسلؾ ُملـ اعمٜملل ()193
ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود ( :) 273/1إؾمٜم٤مده صحٞمح ،وصححف اًمٜمقوي ،وأظمرضمف اسمـ ظمزيٛم٦م ذم"صحٞمحف "
( )912ؾمٜمده ضمٞمد :أظمرضمف أمحد ( )847ىم٤مل إًمب٤ما ذم اًمةٛمر اعمستٓم٤مب :ؾمٜمده ضمٞمد.

أصول األحكام
اًمسب٥م اًمة٤ماً :مق أٟمزل اعمٜمل سمال مج٤مع ،ومٝمذا َي٥م ًمٙمٜمف إذا يم٤من طمذومف ودوم٘مف ،ىمقًمف« :إذا ومْمخ٧م اعم٤م ش ،يملام ذم
رواي٦م قمٜمد أمحد وأيب داود« :إذا طمذوم٧م اعم٤م ش ،أُم٤م إذا يم٤من ظمروج اعمٜمل سمسب٥م ُمرض ذم سمدٟمف ،رسملام ظملرج ُمٜملف ومل
يِمٕمر سمف ،هذا ٓ همسؾ قمٚمٞمف قمغم اًمّمحٞمح يمام ىم٤مل اجلٛمٝمقر ظمال ًوم٤م ًمٚمِم٤مومٕمل -رمح٦م اهلل قمٚمٞمفً :-مبٞم٤من هذه إظمبل٤مر
ذم ىمقًمف« :إذا ومْمخ٧م اعم٤م ش «إذا طمذوم٧مش ،وهذه ىم٤مقمدة اًمنميٕم٦م ذم يمؾ ر يٙمقن ظمروضمف قملـ ُملرض ،وًملٞمس
ظمروضم٤م ـمبٞمٕمٞمًّ٤م ،أٟمف ٓ ي٠مظمذ طمٙمؿ اخل٤مرج اًمٓمبٞمٕمل .اٟمٔمر إمم دم احلٞمض ودم آؾمتح٤مو٦م ،عم٤م يم٤من دم آؾمتح٤مو٦م
ً
د َم ُمرض و َد َم ومس٤مد ،وًمٞمس دم ـمبٞمٕم٦م وضمبٚم٦م :مل يقضم٥م اًمٖمسؾ ،ومل يٛمٜمع اًمّمالة ،ومل يٛمٜمع اًمّمقم.
ِ
َن ِؾم ًب٤م ُمتت٤مسم ًٕمل٤م،
واٟمٔمر إمم ؾمٚمسؾ اعمٜمل ،وؾمٚمس اعمذي ،ويمذًمؽ طمٙمؿ ؾمٚمس اًمبقل ،يمؾ ر َخيرج َؾمٚم ًس٤مُُ ،متَ َ ْ
ومس َٚم ُس اًمبقل ٓ ُيبٓمؾ اًمقوق ذم اًمقىم٧م قمٜمد اجلٛمٞمع،
ىمد يِمٕمر وىمد ٓ يِمٕمر سمف ،ومال ي٠مظمذ طمٙمؿ اخل٤مرج اًمٓمبٞمٕملَ ،
إٟمام اخلالف ومٞمام إذا ظمرج اًمقىم٧م ،هؾ يٕمٞمد اًمقوق يمام هق ىمقل اجلٛمٝمقر ،أو ٓ يٕمٞمده يمام هق ىمقل شم٘ملل اًملديـ

( )913

وُم٤مًمؽ -رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمام ،-ومٝمذه هل اًم٘م٤مقمدة ذم هذا.
ويمذًمؽ اعمٜمل إذا يم٤من ظمروضمف ًمٞمس ـمبٞمٕم ّٞم٤م ،وم٢مٟملف ٓ يقضمل٥م اًمٖمسلؾ ،وممل٤م ذيملر قملـ اسملـ قمبل٤مس ذم شمرمجل٦م
قمٙمرُم٦م

( )914

وذم شمرمج٦م اسمـ قمب٤مس ،أٟمف يم٤من يّمكم -ريض اهلل قمٜمف ،-ويم٤من قمٜمده ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم

( )915

وقمٙمرُم٦م ،وسمٕمض

احللراا ،صملؿ اًمدُمِمل٘مل،
( )913شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمب٤مس أمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ سمـ قمبد اًمسالم سمـ قمبد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اخلرض سمـ حمٛمد سمـ شمٞمٛم ّٞمل٦م ّ
احلٜمبكم ،اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف ،اعمجتٝمد اعمحدث ،احل٤مومظ اعمٗمن ،إصقزم اًمزاهد .سمرع ذم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م وأًمٞم٦م ،وىمٛمع اهلل سمف أهؾ اًمْمالل ،وٟمٍم سملف
أهؾ اًمسٜم٦م .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ وؾمبع ُمئ٦م .وًمف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت :اًمقاؾمٓمٞم٦م ،وُمٜمٝم٤مج اًمسلٜم٦م .اٟمٔملر اًملذيؾ
قمغم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 491 /4شمرمج٦م  ،)531واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ( 11 /7شمرمج٦م .)619
( )914قمٙمرُم٦م اًمٕم الُم٦م ،احل٤مومظ ،اعمٗمن ،أسمق قمبد اهلل اًم٘مررُ ،مقٓهؿ ،اعمدا ،اًمؼمسمري إصؾ .ىمٞمؾ :يم٤من حلّملم سمـ أيب احلر اًمٕمٜمؼمي ،ومقهبف ٓسملـ
قمب٤مس .يم٤من ي٘مقل :ـمٚمب٧م اًمٕمٚمؿ أرسمٕملم ؾمٜم٦م ،ويمٜم٧م أومتل سم٤مًمب٤مب ،واسمـ قمب٤مس ذم اًمدار .ىمل٤مل ىمتل٤مدة :أقمٚملؿ اًمٜمل٤مس سمل٤محلالل واحللرام احلسلـ،
وأقمٚمٛمٝمؿ سم٤معمٜم ٤مؾمؽ قمٓم٤م  ،وأقمٚمٛمٝمؿ سم٤مًمتٗمسػم قمٙمرُم٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م صمب٧م قم٤ممل سم٤مًمتٗمسػم مل يةب٧م شمٙمذيبف قمـ اسمـ قمٛمر وٓ شمةبل٧م
قمٜمف سمدقم٦مُ .م٤مت سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م سمس وُمئ٦م ،وهق اسمـ صمامٟملم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 264 /21شمرمج٦م  ،)4119وؾملػم أقملالم اًمٜملبال (12 /5
شمرمج٦م .)9
( )915ؾمٕمٞم د سمـ ضمبػم سمـ هِم٤مم ،اإلُم٤مم احل٤مومظ اعم٘مرئ اعمٗمن اًمِمٝمٞمد ،أسمق حمٛمد ،وي٘م٤مل :أسملق قمبلد اهلل إؾملدي اًملقاًمبلُ ،ملقٓهؿ اًمٙملقذم ،أطملد
إقمالم .روى قمـ اسمـ قمب٤مس وم٠ميمةر وضمقد .ويم٤من ُمـ يمب٤مر اًمٕمٚمام  .ىمرأ اًم٘مرآن قمغم اسمـ قمب٤مس .ىمرأ قمٚمٞمف أسمق قمٛمرو سمـ اًمٕمال وـم٤مئٗمل٦م .ىمل٤مل اسملـ
طمجر ذم ا ًمت٘مري٥م :صم٘م٦م صمب٧م وم٘مٞمفُ .م٤مت ؾمٜم٦م سمس وشمسٕملم .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 358 /11شمرمج٦م  ،)2245وؾملػم أقملالم اًمٜملبال (321 /4
شمرمج٦م .)116

أصول األحكام
أصح٤مسمف ومج٤م رضمؾ يس٠مل ،ىم٤مل :أؾم٠مًمٙمؿ قمـ اعم٤م  ،هؾ ومٞمف اًمٖمسؾ؟ ىم٤مًمقا :اعم٤م اًمذي يٙمقن ُمٜمف اًمقًمد؟ ىم٤ملٟ :مٕملؿ،
ىم٤مًمقا :قمٚمٞمؽ اًمٖمسؾ .ومسٛمٕمف اسمـ قمب٤مس وهق يّمكم ،ومجٕمؾ يسلبح ذم صلالشمف ،واٟمٍملف اًمرضملؾ ،صملؿ َقم هج َ
لؾ ذم
صالشمف ،صمؿ اٟمٍمف ُمٜمٝم٤م ،وىم٤ملَ :قم َ هكم سم٤مًمرضمؾَ ،قم َ هكم سم٤مًمرضمؾ ،صمؿ ىم٤مل ًمف :هؾ دمد ًمف َدسمِٞم ًب٤م ذم سمدٟمؽ؟ ىم٤مل ،ٓ :هؾ دمد
ظمدرا ذم يمذا؟ ىم٤مل ،ٓ :ىم٤مل« :إِ هٟم َهام َه ِذ ِه إِ ْسم ِر َد ٌةٌ ،إِ هٟم َهام َقم َٚمٞمْ َؽ ا ًْم ُق ُوق ُ ش  ،هذه أسمردة.
ًمف ً
( )916

لم -ريض اهلل قمٜمف -أٟمف إٟمام يٙمقن مم٤م َيدث دوم ً٘م٤م ه
ُقر ذم اًمبدن ،هذا هق اًملذي
َوم َب ه َ
ور و ُومتُ ٌ
سمٚمذة ،ويٙمقن سمٕمده ُظمدُُ ٌ
َي٥م ومٞمف اًمٖمسؾ ،أُم٤م قمغم ُم٤م ؾمبؼ شمٗمّمٞمٚمف :ومال َي٥م سمف اًمٖمسؾ.
ِ
يض اهللُ َقمٜمْ َٝم٤مَ -أ هن ُأ هم ُؾم َٚمٞمْ ٍؿ
( َو َقم ْـ ُأم َؾم َٚم َٛم َ٦م َ -ر َ
َىم َ٤ملَٟ « :مٕمؿ ،إِ َذا ر َأ ِ
ت اعمَْ٤م َ ش ُُ ،مته َٗم ٌؼ َقم َٚمٞمْ ِف).
َ
َ ْ

( )917

لر َأ ِة ا ًْم ُٖم ُْس ُ
َىم٤م ًَم ْ٧مَ :ي٤م َر ُؾم َ
ل٧م؟
اطمتَ َٚم َٛم ْ
لؾ إِ َذا ْ
قل اهللِ! َه ْؾ َقم َغم اعمَْ ْ

( )918

وطمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -ذم ىمّم٦م أم ؾمٚمٞمؿ رواه ُمسٚمؿ قمـ أٟملس  ،وقملـ قم٤مئِمل٦م ،أن أم ؾملٚمٞمؿ
( )919

ؾم٠مًم٧م ،وأن اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ىم٤ملٟ« :مٕمؿ ،إذا رأت اعم٤م ش .
( )911

أيْم٤م أن مم٤م يقضم٥م اًمٖمسؾ آطمتالم ،إذا اطمتٚمؿ ووضمد أصمر اعم٤م اًمداومع ذم سمدٟمف أو ذم صمٞم٤مسمف ،وم٢مٟمف َي٥م
وهذا يبلم ً
قمٚمٞمف اًمٖمسؾ ،وأن هذا قم٤مم ًمٚمجٜمسلم.
حتتَ َِٚمؿ اعمرأة؟ ىم٤ملٟ« :مٕمؿش ،وذم ًمٗمظ :همٓم٧م وضمٝمٝم٤م ،ىم٤مًم٧مَ « :شم َِرسم ْ٧م يدََ ِ
اك ،سمِ َؿ ُي ِْملبِ ُٝم َٝم٤م
َ َ
وذم ًمٗمظ آظمر ،ىم٤مًم٧مَ :أ َو َ ْ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
اًمر ُضم ِ
اًمر ُضم ِؾ َهم َِٚم ٌ
لؾ َُمل٤م
ٞمظ َأ ْسمٞمَ ُضَ ،و َُمٜم ُّل اعمَْ ْر َأة َرىم ٌٞمؼ َأ ْص َٗم ُرش ،ذم ًمٗمظ آظمر« :إِ َذا َقملالَ َُمل٤م ُ ه
َو ًَمدُُ َه٤م؟ش ،ىم٤مل« :إِ هن َُمٜم هل ه

( )916أظمرضمف اًمٗم٤ميمٝمل ذم أظمب٤مر ُمٙم٦م ( )283 /181/1وأضمري ذم أظمالق اًمٕمٚمام ()11/13/1
( ) 917اًمرُمٞمّم٤م أو اًمٖمٛمٞمّم٤م  ،أم ؾمٚمٞمؿ ،واًمدة أٟمس ،وزوج أيب ـمٚمح٦م .يم٤مٟم٧م حت٧م ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمرض أيب أٟمس سملـ ُم٤مًملؽ ذم اجل٤مهٚمٞمل٦م .ومقًملدت ًملف
أٟمس٤م ،ومٚمام ضم٤م اهلل سم٤مإلؾمالم :أؾمٚمٛم٧م ُمع ىمقُمٝم٤م ،وقمرو٧م اإلؾمالم قمغم زوضمٝم٤م ،ومٖمْم٥م قمٚمٞمٝم٤م ،وظمرج إمم اًمِم٤مم ومٝمٚمؽ هٜم٤مك ،صمؿ ظمٚمػ قمٚمٞمٝم٤م
سمٕمده أسمق ـمٚمح٦م إٟمّم٤مري ،ظمٓمبٝم٤م ُمنميم٤م ومٚمام قمٚمؿ أٟمف ٓ ؾمبٞمؾ ًمف إًمٞمٝم٤م إٓ سم٤مإلؾمالم :أؾمٚمؿ وشمزوضمٝم٤م ،وطمسـ إؾمالُمف ،ومقًمد ًمف ُمٜمٝم٤م همالم يمل٤من
ىمد أقمج٥م سمف ،ومامت صٖمػما ،وم٠مؾمػ قمٚمٞمف ،وي٘م٤مل :إٟمف أسمق قمٛمػم صل٤مطم٥م اًمٜمٖملػم ،صملؿ وًملدت ًملف قمبلد اهلل سملـ أيب ـمٚمحل٦م ،ومبلقرك ومٞملف .اٟمٔملر:
آؾمتٞمٕم٤مب (ص 914 :شمرمج٦م  ،)3321واإلص٤مسم٦م ( 656 /7شمرمج٦م .)11192
(ُ )918متٗمؼ قمٚمٞمف أظمرضمف اًمبخ٤مري يمٜم٤مب اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب احلٞم٤م ذم اًمٕمٚمؿ ( ،) 131وُمسٚمؿ يمت٤مب احلٞمض سم٤مب وضمقب اًمٖمسؾ قمغم اعمرأة سمخلروج اعمٜملل
()313
( ) 919أظمرضمف ُمسٚمؿ يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب وضمقب اًمٖمسؾ قمغم اعمرأة سمخروج اعمٜمل ()311
( ) 911أظمرضمف ُمسٚمؿ يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب وضمقب اًمٖمسؾ قمغم اعمرأة سمخروج اعمٜمل (.)313

أصول األحكام
ِ
اًمر ُضم ِؾ َُم٤م اعمَْ ْر َأ ِةش ضم٤م سمٚمٗمظَ « :قمالَش ،وضم٤م سمٚمٗمظَ « :ؾم َب َؼش ،ىم٤مل هٜم٤مَ « :أ ْؿمل َب َف َأ ْقم َام َُمل ُفش ،وهٜمل٤م
اعمَْ ْر َأةش ،أوَ « :ؾم َب َؼ َُم٤م ُ ه
اًمِم َب ُف ًَم ُفش ،وذم ًمٗمظَ « :يمَ٤م َن ه
ىم٤ملَ « :أ ْؿم َب َف َأ ْظم َقا ًَم ُفش ،وىم٤ملَ « :يمَ٤م َن ه
اًمِم َب ُف َْل َ٤مش ،وهذا حمؾ اشمٗم٤مق سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ،إذا يمل٤من
اخل٤مرج هق اعمٜمل ،وإذا ؿمؽ ذم ذًمؽ.
هذا إذا ضمزم سمذًمؽٕ :ن اخل٤مرج ذم طم٤مل آطمتالم ًمف أطمقال :شم٤مرة َيزم سم٠مٟمف ًمٞمس َُمٜمِ ًّٞمل٤م ُملذي ،هلذا ٓ ُهم ُْس َ
لؾ
قمٚمٞمفُ ،طم ْٙم ُْٛمف ُطم ْٙم ُْؿ اعمذي يمام شم٘مدم ،شم٤مرة َيزم سم٠مٟمف ُمٜمل ،هذا طمٙمٛمف طمٙمؿ اعمٜمل وقمٚمٞمف اًمٖمسؾ ،وشم٤مرة ي٘ملع اًمِملؽ،
يمةػما ،وهذا مم٤م اظمتٚمػ ومٞمف اًمٕمٚمام  ،هؾ َي٥م ومٞمف اًمٖمسؾ إذا ُمةالً ىم٤مم واؾمتٞم٘مظ ُمـ ٟمقُملف وملرأى
وهذا اًمذي يٚمتبس ً
أصمرا أو سمٚمالً ذم هاويٚمف أو ذم صمٞم٤مسمف ،ومال يدري هؾ هق ُمٜمل أو ُمذيُ ،مذه٥م أمحد -رمحلف اهلل -ومج٤مقمل٦م ىمل٤مًمقا :إن
ً
ؾمب٘مف شمٗم ّٙمّر أو شمذيمر أو ُمالقمب٦م ٕهٚمف :وم٢مٟمف ُم٤مذا؟ َي٥م وٓ ُم٤م َي٥م؟ ُم٤مذا شم٘مقًمقنُ ،مذه٥م أمحلد ذم هلذا إذا ؾملب٘مف
شمذيمر أو شمٗمٙمرَ ،ي٥م أم ٓ َي٥م؟ اطمتامل ُم٤مذا؟ أن اإلٟمس٤من إذا طمّمؾ ُمٜمف شمذيمر أٟمف اًمٖم٤مًم٥م يٙمقن ُمٕمف اعمذيً ،ملٞمس
هق مج٤مقم٤م ،شمذيمر أو شمٗمٙمر أو ُمالقمب٦م وم٘مط .صمؿ سمٕمد ذًمؽ ٟم٤مم واؾمتٞم٘مظ ووضمد إصمر ،هذا ذم اًمٖم٤مًم٥م يٙمقن أطم٤مًمف قمغم
ؾمب٥م ،وهق أن ظمروج اعمذي ،هذا ُمذه٥م أمحد -رمحف اهلل ،-وهذا ُمـ وم٘مٝمف -رمحف اهلل.-
ويمام ذيمر اسمـ رضم٥م

( )911

أصملرا ُمٕمٚملقًٓ ًمٕمٚمل٦مُ :مةلؾ
-رمحف اهلل -و٤مسم ًٓم٤م يْمبط هذه اعمس٠مًم٦م ،وىم٤مل" :إذا وضمدٟم٤م ً

اًمبٚمؾ ،ووضمدٟم٤م ذم حمٚمٝم٤م قمٚم٦م يّمٚمح أن ُيْم٤مف إًمٞمٝم٤م ،ويّمٚمح ًمٖمػمه٤م ،ومٝمؾ يْم٤مف ًمٕمٚم٦م ُمٕمٚمقُم٦م أم ٓ؟ ُم٤م هل اًمٕمٚم٦م
أصمرا ُمٕمٚمقًٓ ًمٕمٚم٦م ،إصمر هق اًمبٚمؾ أم ٓ؟ ُمٕمٚمقًٓ ًمٕمٚم٦م اًمذي هق اًمتلذيمر واًمتٗمٙملر،
اًمتل وضمدٟم٤مه٤م ذم اعمحؾ ،وضمدٟم٤م ً
ُمٕمٚمقل ًمٕمٚم٦م ،إُم٤م أصمر ُمذي ،أو أصمر ُمٜملً ،مٙمـ ُم٤م ٟمدري هؾ هق أصمر ُمذي ،أو أصمر ُمٜمل ،وذم حمٚمف قمٚم٦م يّمٚمح أن يْم٤مف
إًمٞمٝم٤م ،هق ؾمبؼ ٟمقُمف ُم٤مذا شمذيمر وشمٗمٙمر ،وهذه قمٚم٦م يّمٚمح أن ُيْم٤مف إًمٞمٝم٤م هذا إصمر ،ويّمٚمح أن يٙمقن هلذا إصملر
ُمْم٤موم٤م إمم همػمه أن يٙمقن أصمر ُم٤مذا؟ ُمٜمل ،يّمٚمح ْلذاً ،مٙمـ قمٜمدٟم٤م قمٚم٦م ُمٕمٚمقُم٦م ،وهل ُم٤مذا؟ اًمتذيمر واًمتٗمٙمر اًمذي ذم
اًمٖم٤مًم٥م إذا طمّمؾ ُومتقر سمٕمده يٙمقن سمٕمده اعمذي.
ومٝمؾ يْم٤مف إمم هذه اًمٕمٚم٦م اعمٕمٚمقُم٦م ،وهق اًمتٗمٙمر واًمتذيمر اًمذي يٕم٘مبف اعمذي أم ٓ؟ وْلذا اإلُم٤مم أمحلد -رمحلف
اهلل -اعمِمٝمقر أٟمف أو٤مومف إمم هذه اًمٕمٚم٦م اعمٕمٚمقُم٦م ،وىم٤مل" :إٟمف ُمذي".

( ) 911قمبد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م ،اًمبٖمدادي ،صمؿ اًمدُمِم٘مل احلٜمبكم ،زيـ اًمديـ ،اًمِمٞمخ ،احل٤مومظ ،اعمحلدث ،اإلُمل٤مم اعمِملٝمقر .مجلع ٟمٗمسلف قملغم
اًمتّمٜمٞمػ واإلىمرا ُ .مع قمب٤مدة وشم٠مًمف وذيمر .ذح اًمبخ٤مري ،واًمؽمُمذي ،وأرسمٕمل اًمٜمقوي .شمقذم ؾمٜم٦م سمس وشمسٕملم وؾمبع ُمئ٦م .اٟمٔمر :إٟمبل٤م اًمٖمٛملر
( 461 /1شمرمج٦م  ،)16واًمسح٥م اًمقاسمٚم٦م قمغم ضائح احلٜم٤مسمٚم٦م ( 474 /2شمرمج٦م .)296

أصول األحكام
وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل :إٟمف ََيتٛمؾ أن يٙمقن ُمٜم ًّٞم٤م ،واطمتامًمف ىمقي ،وإصؾ َؿمل ْٖم ُْؾ ذُمتلف سم٤مًمّملالة وٓ شملؼم ُأ إٓ سمٞم٘مللم
اًمٓمٝم٤مرة ،وهق ؿمؽ أن ،ومال ُي ْ٘مبِ ُؾ قمغم اًمٕمب٤مدة ذم طم٤مل َؿمٙم ِف ،وهذه ُمـ اعمس٤مئؾ اًمتل ومٞمٝم٤م ظمالف ،وًمذًمؽ ٟم٘ملقل:
ُ
ُ
اًمٗمّمؾ ومٞمف.
ٕطمقط ذم ُمةؾ هذا
ا
اًمٖمسؾ ،يٕمٜمل اخلروج ُمـ ظمالف أهؾ اًمٕمٚمؿٟٕ ،مف ًمٞمس هٜم٤مك ر يٛمٙمـ ْ
وهذه ُمـ اعمس٤مئؾ اًمتل ُي ْٗمتََك ومٞمٝم٤م سم٤مٕطمقط ،سم٠من ي٘مقل :اًمقاضم٥م أن قمٚمٞمؽ اًمٖمسؾً ،مٙمـ ٓ ٟمستٓمٞمع أن ُٟمُٚمزُملف
سم٤مًمٖمسؾ ضمز ًُم٤مً ،مٙمـ إطمقط ًمٚمديـ وإطمقط وإسمرأ ًمذُمتؽ طمتك خترج ُمـ اًمٕمب٤مدة سمٞم٘ملمٟٕ :مف ممٙمـ أن يٙملقن
ُمٜم ًّٞم٤م.
واًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ىم٤ملٟ« :مٕمؿ ،إذا رأت اعم٤م ش َقم هٚم َ٘مف سم٤مًمرؤي٤م ،وهذا ُيبلم أٟمف شمذيمر أٟملف اطملتٚمؿ ،أو
شمذيمرت أا٤م وىمع ُمٜمٝم٤م أا٤م ضم ِ
قُم َٕم ْ٧م أو أٟمف ضم٤مُمع ،وأصبح مل َير ؿمٞمئً٤م :وم٢مٟمف ٓ ر قمٚمٞمف.
ُ
وىمد ي١ميد ىمقل َُم ْـ ىم٤مل َي٥م اًمٖمسؾ ذم رواي٦مً ،مٙمـ ُم٤م أدري قمـ طم٤مْل٤م أن ،أفمـ أا٤م قمٜمد اإلُم٤مم أمحد -رمحف
اهللُ ،-شمُراضمع« :إِ َذا َر َأ ْت َسم َٚم ً
الش  ،أا٤م شمٖمتسؾ ،وهذا إن صمب٧م ومٝملذه اًمروايل٦م شمراضملع ،وم٢مال٤م شم١ميلد ىملقل ُملـ ىمل٤مل
سم٤مًمقضمقبً ،مٙمـ اًمرواي٦م اعمٕمرووم٦م اًمّمحٞمح٦م« :إِ َذا ر َأ ِ
ت اعمَْ٤م َ ش ،واعمراد سم٤معم٤م  :اًمذي يٙمقن ُمٜملف اًمقًملد ،اعمل٤م اًملداومؼ
َ
( )912

اعمٜمل ،وهق اًمٞم٘ملم.
س سم ِـ َقم ِ
٤مص ٍؿ
( َو َقم ْـ َىم ْٞم ِ ْ

( )913

ٍ
محَدُُ ،
َأ هٟم ُف َأ ْؾم َٚم َؿ َوم َ٠م َُم َر ُه اًمٜمههبِ ُّل َ -ص هغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم هٚم َؿَ -أ ْن َي ْٖم َت َِس َؾ سمِ َام َو ِؾمدْْ ٍر َ ،ر َوا ُه َأ ْ َ
( )914

َواًمةهالَ َصم ُ٦م).

( )912أظمرضمف أمحد ()26631
( ) 913ىمٞمس سمـ قم٤مصؿ سمـ ؾمٜم٤من سمـ ُمٜم٘مر سمـ ظم٤مًمد سمـ قمبٞمد سمـ ُم٘م٤مقمس -واؾمٛمف احل٤مرث -اسمـ قمٛمرو سمـ يمٕمل٥م سملـ ؾملٕمد سملـ زيلد ُمٜمل٤مة سملـ متلٞمؿ
اًمتٛمٞمٛمل اعمٜم٘مري .يٙمٜمك أسم٤م قمكم ،وطمٙمك اسمـ قمبد اًمؼم أٟمف ىمٞمؾ ذم يمٜمٞمتف أيْم٤م :أسمق ـمٚمح٦م ،وأسمق ىمبٞمّم٦م ،وإول أؿمٝمر ،وسمف ضمزم اًمبخل٤مري ،وىمل٤مل:
ًمف صحب٦م .يم٤من ىمد طمرم اخلٛمر ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ،صمؿ وومد قمغم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم وومد سمٜمل متٞمؿ ،وم٠مؾمٚمؿ ،وم٘م٤مل رؾملقل اهلل -صلغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :-هذا ؾمٞمد أهؾ اًمقسمرش .ويم٤من ؾمٞمدا ضمقا دا قم٤مىمال طمٚمٞمام ي٘متدى سمف .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 611 :شمرمجل٦م  ،)2113واإلصل٤مسم٦م (/5
 483شمرمج٦م .)7199
( )914صحٞمح :أظمرضمف أمحد ( ) 21611وأسمق داود يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم اًمرضمؾ ي١مُمـ ومٞم١مُمر سم٤مًمٖمسؾ ( )355واًمؽمُمذي يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ُمل٤م
ذيمر ذم آهمتس٤مل قمٜمدُم٤م يسٚمؿ اًمرضمؾ ( )615واًمٜمس٤مئل يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذيمر ُم٤م يقضم٥م اًمٖمسؾ ( .)188ىم٤مل إًمب٤ما :صحٞمح.

أصول األحكام
طمدي٨م ىمٞمس سمـ قم٤مصؿ اعمٜم٘مري -ريض اهلل قمٜمف -أٟمف أُمره أن يٖمتسؾ سمام وؾمدر ،هق طملدي٨م ضمٞملد ،طملدي٨م
صحٞمح ،رواه أمحد واًمةالصم٦م ،يمام ذيمر اعمّمٜمػ -رمحف اهلل ،-وومٞمف أٟمف أُمره أن يٖمتسؾ سمام وؾمدر.
صمب٧م ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ذم ىمّم٦م ُصم َامُم٦م سمـ ُأ َصم٤مل احلٜمٗمل

( )915

-ريض اهلل قمٜمف،-

( )916

ُملـ طملدي٨م

أيب هريرة واسمـ قمٛمر ،أٟمف عم٤م ِضمل َ إمم اعمسجد ،هم٤مًم٥م فمٜمل أٟمف ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ،أٟمف عم٤م ضمل سملف إمم اعمسلجد -
ريض اهلل قمٜمف ،-ورسمط ذم ؾم٤مري٦م ُمـ ؾمقاري اعمسجد ،احلدي٨م سمٓمقًمف ،عم٤م يم٤من اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ي٠مشمٞمف
شم٘متؾْ :
ي٘مقلَُ « :م٤م َذا ِقمٜمْْدََ َك َي٤م ُصم َام َُم ُ٦م؟ش ىم٤مل :قمٜمدي ظمػم ،إ ْن ْ
ُٜمٕمؿ :شمٜمٕمؿ قمغم ؿم٤ميمر ،وإن شمسل٠مل ُملـ
شم٘متؾ ذا دم ،وإن ُشم ْ
اعم٤ملُ :شمُٕمٓمف ،اًمٞمقم اًمة٤ما واًمة٤مًم٨م ،اًمٞمقم اًمة٤مًم٨م ىم٤ملَ « :أ ْـم ِٚم ُ٘مقا ُصم َام َُم َ٦مش وم٤مٟمٓمٚمؼ إمم ٟمخؾ وم٤مهمتسؾ ،صمؿ ضم٤م وم٘م٤مل :أؿمٝمد
حمٛمدً ا رؾمقل اهلل ،صمؿ ىم٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل! إا ىمد هٚمٚم٧م سمٕمٛمرة ،وإن أصلح٤مسمؽ ىملد أهوا،
أن ٓ إًمف إٓ اهلل ،وأن ً
وم٠مُمره -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -أن ُي ْٙم ِْٛم َؾ قمٛمرشمف ،صمؿ ذه٥م إمم ىمريش ،صمؿ ىم٤مل :واهلل ٓ يّمؾ إًمٞمٙمؿ طمب٦م طمٜمٓمل٦م -
يٕمٜمل ُمـ ضمٝم٦م اًمٞمامُم٦م -طمتك ي٠مذن ومٞمٝم٤م رؾمقل اهلل َ -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم هٚم َؿ ،-وومٞمف أٟملف اٟمٓمٚملؼ إمم اًمٜمخلؾ ،إمم ٟمخلؾ
سمجقار اعمسجد ،وأٟمف اهمتسؾ -ريض اهلل قمٜمف ،-ومل ي٠مُمره -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم.-
ضم٤م ذم رواي٦م قمٜمد أمحد  ،وقمٜمد اسمـ ظمزيٛم٦م سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ،أٟمف أُمره أن يٖمتسؾ ،ويمذًمؽ ذم طمدي٨م ىمٞمس هذا
( )917

أٟمف أُمره أن يٖمتسؾ سمام وؾمدر ،اًمسدر ُمنموعً ،مٙمـ ُمـ طمٞم٨م اجلٛمٚم٦م هؾ َي٥م اًمٖمسؾ ًمٚمٙم٤مومر؟ ومٞمف ظمالف ،يمةلػم
ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أٟمف ًمٞمس سمقاضم٥م ،وذه٥م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ سمقضمقب اًمٖمسؾ قمغم اًمٙم٤مومر ْلذه إطم٤مديل٨م ،واعمسل٠مًم٦م
حمتٛمٚم٦م ،واًمذي يتبلم زم -واهلل أقمٚمؿ -أٟمف ىمد ُي َٗم هّم ُؾُ ،ي٘م٤مل :إٟمف إن يم٤من أؾمٚمؿ اًمقاطمد وآصمٜم٤من ،ضم٤م واطملد أؾملٚمؿ،
هذا ي٠مُمر سم٤مًمٖمسؾ ،وهذا هق اًمذي ضم٤م ذم ؾمػمشمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -أٟمف إذا أؾمٚمؿ اًمقاطمد ،يمام ذم ىمّم٦م صمامُم٦م،
وذم ىمّم٦م ىمٞمس ،أٟمف أُمره أن يٖمتسؾ.

ُ
رؾمقل اهلل -
( )915صمامُم٦م سمـ أصم٤مل سمـ اًمٜمٕمامن سمـ ُمسٚمٛم٦م سمـ قمبٞمد سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ يروسمع سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ اًمدؤل سمـ طمٜمٞمٗم٦م سمـ جلٞمؿ .وطمٜمٞمٗم٦م أظمق قمجؾ .دقم٤م
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أن يٛمٙمٜمف ُمٜمف ،ويم٤من ،صمؿ قمٗم٤م قمٜمف ،وم٠مؾمٚمؿ -ريض اهلل قمٜمف -إِ ْصم َر قمٗمقه .وصمب٧م قمغم إؾمالُمف عمل٤م ارشملد أهلؾ اًمٞمامُمل٦م ،واشمبٕملقا
ُُمسٞمٚمٛم٦م .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 116 :شمرمج٦م  ،)282وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 477 /1شمرمج٦م .)619
(ُ ) 916متٗمؼ قمٚمٞمف أظمرضمف اًمبخ٤مري يمت٤مب اعمٖم٤مزي ،سم٤مب وومد سمٜمل طمٜمٞمٗم٦م طمدي٨م أُم٤مُم٦م سمـ أصم٤مل ( ،)4372وُمسٚمؿ يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمسػم ،سمل٤مب رسملط
إؾمػم وطمبسف وضمقاز اعمـ قمٚمٞمف ()1764
( )917أظمرضمف أمحد ( )8137واسمـ ظمزيٛم٦م ()253

أصول األحكام
أُم٤م طملم يسٚمؿ اًمٕمدد اًمٙمةػم يمام ذم يقم اًمٗمتح ،يمام أشم٤مه اًمٓمٗمٞمؾ سمـ قمٛمرو اًمدود أسمق قم٤مُمر

( )918

سم٘مقُمف ،وُمٕمٝمؿ أسمق

هريرة ،أشمك سمسبٕملم سمٞمتًً٤م أؾمٚمٛمقا ،مل ي٠مُمرهؿ -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -سم٤مًمٖمسؾ ،ومٙم٠مٟمف واهلل أقمٚمؿ طمٞمٜمام يسلٚمؿ قملدد
يمبػم.
ومٙم٠مٟمف -واهلل أقمٚمؿ -طمٞمٜمام يسٚمؿ اًمٕمدد اًمٙمةػم ،يٙمقن أُمرهؿ سم٤مًمٖمسؾ ومٞمف ُمِم٘م٦م قمٚمٞمٝمؿ ،وىمد يٙمقن ومٞمٝمؿ َُمل ْـ مل
يةب٧م إيامٟمف وٓ إؾمالُمف ،ومرسمام أ ُْمره سم٤مإلؾمالم ىمد َُيدث قمٜملده ر ُملـ اًملؽمدد ،أو خيِملك أن يٙملقن ذم اإلؾملالم
أيْم٤م ضم٤مري ذم ىم٤مقملدة اًمنمليٕم٦م ذم
شمٙم٤مًمٞمػ ،إذا يم٤من أول ُم٤م اسمتدأ سم٤مًمٖمسؾ ،رسمام ٕاؿ مل يٙمـ ْلؿ قمٜم٤مي٦م هبذا ،وهذا ً
ُمةؾ هذه اعمس٤مئؾ اًمتل شمٙمةر ،إذا يمةرت :وم٢مٟمف خيٗمػ ومٞمٝم٤م.
وْلذا عمَه٤م َيمةُ َر ىمتغم يقم أطمد أُمر اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -أن يدومٜمقا آصمٜمللم واًملةالث وإرسمٕمل٦م ذم ىملؼم
واطمدُ ،مـ طمدي٨م هِم٤مم سمـ قم٤مُمر « :اطم ِٗمروا و َأو ِؾمٕمقا ،و َأ ْقم ِٛم ُ٘مقا وادومِٜمُُقا ِ
آ ْصمٜمَ ْ ِ
َلم َواًمةهالَ َصم َ٦م ِذم َىم ْ ٍؼمش ذم طمدي٨م
َ ْ
ْ ُ َ ْ ُ َ
اضم َٕم ُٚمقا َأ ْيمةَ َر ُه ْؿ ُىم ْرآ ًٟمً٤م ِمم ه٤م َي ِكم ا ًْم ِ٘م ْب َٚم َ٦مش .
ضم٤مسمر َ « ،و ْ
( )919

( )921

( )921

( )922

( ) 918اًمٓمٗمٞمؾ سمـ قمٛمرو سمـ ـمريػ سمـ اًمٕم٤مص سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ ومٝمؿ سمـ همٜمؿ سمـ دوس اًمدود .وىمٞمؾ :هق اسملـ قمبلد قمٛملرو سملـ قمبلد اهلل سملـ
ُم٤مًمؽ سمـ قمٛمرو سمـ ومٝمؿً .م٘مبف ذو اًمٜمقر .ىمدم قمغم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وم٘م٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل! إن دوؾم٤م ىمد قمّم٧م :وم٤مدع اهلل قمٚمٞمٝمؿ.
وم٘م٤مل« :اًم هٚم ُٝم هؿ ْاه ِد َد ْو ًؾم٤مش .ىمٞمؾ :اؾمتِمٝمد سم٤مًمٞمامُم٦م .ىم٤مًمف اسمـ ؾمٕمد شمبٕم٤م ٓسمـ اًمٙمٚمبل ،وىمٞمؾ :سم٤مًمػمُمقك .ىم٤مًملف اسملـ طمبل٤من ،وىمٞملؾ :سم٠مضمٜمل٤مديـ .ىم٤مًملف
ُمقؾمك سمـ قم٘مب٦م .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 364 :شمرمج٦م  ،)1272واإلص٤مسم٦م ( 521 /3شمرمج٦م .)4258
( ) 919هِم٤مم سمـ قم٤مُمر سمـ أُمٞم٦م إٟمّم٤مري ،وي٘م٤مل :يم٤من اؾمٛمف ؿمٝم٤مسم٤م ،ومسامه رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -هِم٤مُم٤م .ويم٤من ٟمزل اًمبٍمة وقم٤مش إمم
زُمـ زي٤مد .اٟمٔمر :أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 627 /4شمرمج٦م  ،)5372واإلص٤مسم٦م ( 543 /6شمرمج٦م )8974
( )921صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب ذم شمٕمٛمٞمؼ اًم٘مؼم ( ،) 3215اًمؽمُمذي :يمت٤مب اجلٝم٤مد ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم دوملـ اًمِملٝمدا (،)1713
ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ صحٞمح ،اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب ُم٤م يستح٥م ُمـ شمقؾمٞمع اًم٘مؼم ( ،)2111ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( )921ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ طمرام سمـ يمٕم٥م سمـ همٜمؿ سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م ،أسملق قمبلد اهلل ،وأسملق قمبلد اًملرمحـ إٟمّمل٤مري،
اخلزرضمل ،اًمسٚمٛمل ،اعمدا ،اًمٗم٘مٞمف اإلُم٤مم اًمٙمبػم ،اعمجتٝمد ،احل٤مومظ ،ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-ويمل٤من ُمٗمتلل اعمديٜمل٦م ذم زُم٤مٟملف.
ؿمٝمد ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘مب٦م ُمع واًم ده ،وأـم٤مع أسم٤مه يقم أطمد ،وىمٕمد ٕضمؾ أظمقاشمف ،صمؿ ؿمٝمد اخلٜمدق وسمٞمٕم٦م اًمِمجرة ،وىمد ورد أٟمف ؿمٝمد سملدرا .ؿمل٤مخ ،وذهل٥م
سمٍمه ،وىم٤مرب اًمتسٕملم .شمقذم سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م أرسمع وشمسٕملم ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م ؾمبع وشمسٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 114 :شمرمجل٦م  ،)296وأؾملد اًمٖم٤مسمل٦م
( 492 /1شمرمج٦م .)647
( )922ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
ػ ،ويم٠من هذا -واهلل أقمٚمؿُ -مـ هذا ،وٕضملؾ
ومٗمل هذا اعمٕمٜمك ،وذم وىم٤مئع أظمرى ،يمٚمام َؿم هؼ و َيمةُ َر اًمٌم ُ :ظمٗم َ
هذا مل ُي ْ١م َُم ْر َُم ْـ أؾمٚمٛمقا ذم اًمٗمتح وهمػمه٤م سم٤مًمٖمسؾ.
واًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -عمَه٤م ومتحقا اًمبالد ،وإن يم٤من هذا قمدم ٟم٘مؾ ،وًمٞمس ومٞمف طمجل٦م ،ظم٤مصل٦م سمٕملد وملتح
اًمبالد ،وهذه أُمقر ىمد ٓ يٛمٙمـ اجلزم هب٤م ذم ُمةؾ هذه اًمقىم٤مئع.
ه
وم٤مًمِم٤مهد أ هن اًم ُٖمُسؾ ُمنموعً ،مٙمـ وضمقسمف قمغم اًمقاطمد وآصمٜملم إذا أؾمٚمٛمقا واجلامقمل٦م اًمٙمةلػمة ُمتقضمل ٌف اًم٘ملقل
سمقضمقسمف ْلذه إظمب٤مر.
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يض اهللُ َقمٜمْ َٝم٤مَ -ىم٤م ًَم ْ٧مَ « :يمَ٤م َن َر ُؾم ُ
اجلٜمََ٤م َسم ِ٦م،
قل اهللِ َ -ص هغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم هٚم َؿَ -ي ْٖمتََس ُؾ ُم ْـ َأ ْرسمِ ٍعٍُ :م َـ ْ َ
( َو َقم ْـ َقم٤مئ َِم َ٦م َ -ر َ
احلج٤مُم ِ٦م ،و ُِمـ ُهمُس ِؾ اعمَْٞم ِ
ويقم ْ ِ ِ ِ
٧مشَ ،ر َوا ُه َأ ُسمق َد ُاو َد.
اجل ُٛم َٕم٦مَ ،وُم َـ ْ َ َ َ ْ ْ
ََْ َ ُ
( )923

َو َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َُم ْر ُومق ًقم٤مَُ « :م ْـ َهم هَس َؾ َُمٞمتًً٤مَ :وم ْٚم َٞم ْٖمتَ َِس ْؾش َ ،ر َوا ُه ْ
اًمؽم ُِم ِذ ُّي).
اخلَ ْٛم َس ُ٦م َو َطم هسٜمَ ُف ْ
( )924

طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف -قمٜمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -يم٤من يٖمتسؾ ُمـ أرسمٕم٦م ُمـ اجلٜم٤مسمل٦م واجلٛمٕمل٦م
واحلج٤مُم٦م ،وُمـ همسؾ اعمٞم٧م.
هذا احلدي٨م طمدي٨م أيب هريرة طمدي٨م ضمٞمد ٓ سم٠مس سمف ،وضم٤م ًمف ـمرق أظمرى ضمٞمدة ُمـ طمدي٨م أيب هريرة قمٜمد
أيب داود ،واحلدي٨م ُمـ طمٞم٨م اجلٛمٚم٦م صحٞمح ،سمٕمض ـمرىمف ُمست٘مٚم٦م صحٞمح٦م سمٜمٗمسٝم٤م ،اًمٖمسؾ يقم اجلٛمٕم٦م ،اجلٜم٤مسم٦م،
وُمـ احلج٤مُم٦م ،وُمـ همسؾ اعمٞم٧م.
وًمف ؿمقاهد ذيمره٤م اعمّمٜمػ -رمحف اهللُ -مـ طمدي٨م قمكم ذم همسؾ اعمٞم٧م ،أُم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مجلٜم٤مسم٦م :ومٝمذا ؾملٞم٠ميت ذم
طمدي٨م قم٤مئِم٦م ذم صٗم٦م اًمٖمسؾ ،وأٟمف واضم٥م سم٤مإلمج٤مع ،ذم ُمس٠مًم٦م اجلٜم٤مسم٦م هذا سمال إؿمٙم٤مل.

( ) 923وٕمٞمػ :أظمرضمف أسمق داود:يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم اًمٖمسؾ يقم اجلٛمٕم٦م ( ،) 348ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :هذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ.
( )924صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 11118 ،9862 ،9611 ،7771 ،7771أسمق داود:يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سمل٤مب ذم اًمٖمسلؾ ُملـ همسلؾ اعمٞمل٧م
( ،)3161اًمؽمُمذي:يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم اًمٖمسؾ ُمـ همسؾ اعمٞم٧م ( ،) 993ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ ،اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب ُمل٤م ضمل٤م ذم اجلٜمل٤مئز،
سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم همسؾ اعمٞم٧م ( )1463ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.

أصول األحكام
يقم اجلٛمٕم٦م ،اًمٖمسؾ قمٜمد مج٤مهػم اًمٕمٚمام ؾمٜم٦م ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل سمقضمقسملف ،وضمل٤م ت أطم٤مديل٨م يمةلػمة شملدل قملغم
ُمنموقم٦م اًمٖمسؾ يقم اجلٛمٕم٦م ،واطمت٩م هب٤م ُمـ أوضم٥م اًمٖمسؾ ،صمب٧م ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري
اجلٛم َٕم ِ٦م َو ِ
٥م َقم َغم ُيمُؾ ُحم ْ َت َِٚم ٍؿش .
اضم ٌ
أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ىم٤ملُ « :هم ُْس ُؾ َي ْق ِم ْ ُ ُ

( )925

( )926

وذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمٝمام -أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ىم٤مل« :إِ َذا َأ َشمَك َأ َطملدُُ ُيم ُْؿ
اجلٛمٕم ِ
ل٦م:
اجل ُٛم َٕم ِ٦مَ :وم ْٚم َٞم ْٖمتَ َِس ْؾش  ،وذم اًمّمحٞمحلم ً
اح إِ َمم ْ ُ ُ َ
أيْم٤م ُمـ طمدي٨م قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف -ىمل٤ملَُ « :مل ْـ َر َ
إِ َمم ْ ُ
َوم ْٚم َٞم ْٖمتَ َِس ْؾش هٙمذا سم٤مُٕمر.
( )927

( )928

وذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م أيب هريرة أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ىم٤ملَ « :قم َغم ُيمُؾ ُُم ْس ِٚم ٍؿ ِذم ُيمُؾ َؾمبْ َٕم ِ٦م َأ هي٤م ٍم َي ْق ُم
َي ْٖمتَ َِس ُؾ ومِ ِٞمفش  .وقمٜمد ُمسٚمؿ « َي ْٖم ِْس ُؾ ومِٞم َٝم٤م َر ْأ َؾم ُف َو َضم َسدََ ُهش .
( )929

( )931

وذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦مًَ « :م ْق َأ هٟم ُٙم ُْؿ َشم َٓم هٝم ْر ُشم ُْؿ ًمِٞمَ ْق ُِم ِٙم ْؿ َه َذاش  .وذم طملدي٨م قمٛملر اعمت٘ملدم ذم ىمّمل٦م
( )931

قمةامن -ريض اهلل قمٜمف -عم٤م ضم٤م ويم٤من قمٛمر خيٓم٥م ،ىم٤مل :قمالم شمت٠مظمرون قمـ اجلٛمٕم٦م؟ ىم٤مل :ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم! ُم٤م هلق
أيْم٤م؟!
إٓ أن ؾمٛمٕم٧م اًمٜمدا  ،ويم٤من ىمد ؿمٖمؾ -ريض اهلل قمٜمف -ذم سمٕمض اًمِم٠من ومتقو٠مت وضمئ٧م ،ىم٤مل :واًمقوق ً

( ) 925ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٜم٤من سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ قمبٞمد سمـ إسمجر سمـ قمقف سمـ احل٤مرث سمـ اخلزرج ،أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري ،اإلُمل٤مم اعمج٤مهلدُ ،مٗمتلل اعمديٜمل٦م.
واؾمؿ إسمجر :ظمدرة ،وىمٞمؾ :سمؾ ظمدرة هل أم إسمجر .اؾمتِمٝمد أسمقه ُم٤مًمؽ يقم أطمد ،وؿمٝمد أسمق ؾمٕمٞمد اخلٜمدق ،وسمٞمٕم٦م اًمرولقان .وطملدث قملـ
اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وم٠ميمةر وأـم٤مب ،وقمـ أيب سمٙمر ،وقمٛمر ،وـم٤مئٗم٦م ،ويم٤من أطمد اًمٗم٘مٝم٤م اعمجتٝمديـُ .م٤مت ؾملٜم٦م أرسملع وؾملبٕملم .اٟمٔملر:
آؾمتٞمٕم٤مب (ص 286 :شمرمج٦م  ،)915وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 451 /2شمرمج٦م .)2136
(ُ ) 926متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ومْمؾ اًمٖمسؾ يقم اجلٛمٕم٦م (ُ ،)879مسٚمؿ :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب وضمقب همسؾ اجلٛمٕم٦م قملغم
يم٤م سم٤مًمغ ُمـ اًمرضم٤مل (.)846
(ُ )927متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ومْمؾ اًمٖمسؾ يقم اجلٛمٕم٦م ( ،)877اًمٚمٗمظ ًمفُ ،مسٚمؿ :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م (.)844
(ُ ) 928متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ومْمؾ اًمٖمسؾ يقم اجلٛمٕمل٦م وهلؾ قملغم اًمّملبل ؿملٝمقد (ُ ،)878مسلٚمؿ :يمتل٤مب اجلٛمٕمل٦م،
( ،)845واًمٚمٗمظ ًمف.
(ُ ) 929متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري ،يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب هؾ قمغم ُمـ مل يِمٝمد اجلٛمٕم٦م همسؾ ُملـ اًمٜمسل٤م ( ،)898وُمسلٚمؿ ،يمتل٤مب اجلٛمٕمل٦م ،سمل٤مب
اًمٓمٞم٥م واًمسقاك يقم اجلٛمٕم٦م ( )849سمٜمحقه ُمـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.
( )931ؾمبؼ خترَيف.
(ُ ) 931متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري ،يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ُمـ أي٧م شم١مشمك اجلٛمٕم٦م وقمغم ُمـ دم٥م ( ،)912وُمسلٚمؿ ،يمتل٤مب اجلٛمٕمل٦م ،سمل٤مب وضملقب
همسؾ اجلٛمٕم٦م قمغم يمؾ سم٤مًمغ ُمـ اًمرضم٤مل (ُ )847مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م.

أصول األحكام
أي شمتقو٠م اًمقوق  -وىمد قمٚمٛم٧م أن رؾمقل اهلل -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞم ِلف َو َؾمل هٚم َؿ -يمل٤من يل٠مُمر سم٤مًمٖمسلؾ؟! هلذه إطملدى
ْ
َ
اًمرواي٤مت يمام قمٜمد اًمبخ٤مري.

( )932

واجلٛمٝمقر ىم٤مًمقاً :مٞمسقا سمقاضم٥م ،وشم٠موًمقا هذه إطم٤مدي٨م قمغم آؾمتحب٤مب ،واؾمتدًمقا سمام ذم صحٞمح ُمسٚمؿ ُمـ
اجل ُٛم َٕمتَ ْ ِ
اجل ُٛم َٕم ِ٦مُ ،صم هؿ َُم َِمك َو َمل ُي َٗمر ْق َسم ْلم ا ْصمٜمَ ْ ِ
َلم
اؾمتَ ََٛم َع َو َأ ْٟم َّْم َ٧مُ :هم ُِٗم َر ًَم ُف َُم٤م َسم ْ َ
لم ْ ُ
َلمَ ،و ْ
طمدي٨م أيب هريرةَُ « :م ْـ َشم ََق هو َ٠م َي ْق َم ْ ُ
ْ
اجلٛمٕم ِ
ِ
ل٦مش  ،وذم
لق َم ْ ُ ُ َ
َو َوم ْْم ُؾ َصمالَ َصم٦م َأ هي٤م ٍمش  .وذم اًمرواي٦م إظمرى قمٜمد ُمسٚمؿ ُمـ طمدي٨م أيب هريرةَُ « :م ِـ ا ْهمتَ ََس َؾ َي ْ
( )934

( )933

إطمدى اًمروايتلمَُ « :م ْـ َشم ََق هو َ٠مش  ،ىم٤مًمقا :ذيمر اًمقوق  ،ومل يذيمر همسؾ.
( )935

وقمٜمد أهؾ اًمسٜمـ ُمـ طمدي٨م احلسـ

( )936

ل٧مَ ،و َُم ِ
لؾَ :وم٤م ًْم ُٖم ُْس ُ
لـ ا ْهمتَ ََس َ
لؾ
قمـ ؾمٛمرة َُ « :م ْـ َشم ََق هو َ٠مَ :ومبِ َٝمل٤م َوٟمِ ْٕم َٛم ْ
( )937

َأ ْوم َْم ُؾش  ،وًمف ؿم٤مهد ي٘مقيفٕ :ن احلسـ قمـ ؾمٛمرة مل يسٛمع ُمٜمف إٓ طمديةلم.
( )938

ىم٤مًمقا :إن هذا احلدي٨م ي١ميد ُمـ ىم٤مل سمٕمدم اًمقضمقب ،وُمـ اهمتسؾ وم٤مًمٖمسؾ أومْمؾ ،يٕمٜمل ُمـ اًمقوق  ،وىمل٤مًمقا
أيْم٤م إن ُقم َٛم َر -ريض اهلل قمٜمف -ىم٤مل ًمٕمةامن عم٤م ىمل٤مل :واًمقولق ؟! ومل يل٠مُمره سمل٤مًمرضمقع ،وًملق يمل٤من واضمبًل٤مُٕ :ملره
ً
سم٤مًمرضمقع ،ظم٤مص٦م ذم هذا اعمجٛمع اًمٕمٔمٞمؿ ،واًمّملح٤مسم٦م -ريض اهلل قملٜمٝمؿ -يمل٤مٟمقا ُمتلقاومريـ ،ويمل٤من قمٛملر مل يل٠مذن

( )932ؾمبؼ خترَيف.
( ) 933أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ومْمؾ ُمـ اؾمتٛمع وأٟمّم٧م ذم اخلٓمب٦م (ُ )857مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.
( )934ؾمبؼ خترَيف.
( )935ؾمبؼ خترَيف.
( )936احلسـ سمـ أيب احل سـ يس٤مر ،أسمق ؾمٕمٞمد اًمبٍميُ ،مقمم زيد سمـ صم٤مسم٧م إٟمّم٤مري ،وي٘م٤ملُ :مقمم أيب اًمٞمن يمٕم٥م سمـ قمٛمرو اًمسٚمٛمل .وًمد ًمسٜمتلم
سم٘مٞمت٤م ُمـ ظمالوم٦م قمٛمر .يم٤مٟم٧م أُمف ُمقٓة ٕم ؾمٚمٛم٦م أم اعم١مُمٜملم اعمخزوُمٞم٦م ،ويم٤مٟم٧م شمبٕم٨م أم احلسـ ذم احل٤مضم٦م ومٞمبٙمل وهلق صلبل ومتسلٙمتف سمةلدَي٤م.
وي٘م٤مل :يم٤من ُمقمم مجٞمؾ سمـ ىمٓمب٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م وم٘مٞمف وم٤موؾ ُمِمٝمقر ويم٤من يرؾمؾ يمةػما ويدًمسُ .م٤مت ؾمٜم٦م قمنم وُمئ٦م ،وهلق اسملـ
ٟمحق ُمـ صمامن وصمامٟملم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 95 /6شمرمج٦م  ،)1216وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 563 /4شمرمج٦م .)223
( ) 937ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب سمـ هالل ،أسمق ؾمٚمٞمامن اًمٗمزاري .يم٤من ُمـ طمٚمٗم٤م إٟمّم٤مر .ويم٤من ؿمديدا قمغم اخلقارج ومٙم٤مٟمقا يٓمٕمٜملقن قمٚمٞملف ،ويمل٤من احلسلـ
واسمـ ؾمػميـ يةٜمٞم٤من قمٚمٞمف .ىمٞمؾُ :م٤مت ؾمٜم٦م صمامن -وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م شمسع -وسمسلم ،وىمٞمؾ :ذم أول ؾمٜم٦م ؾمتلم .اٟمٔمر :اإلص٤مسم٦م ( 178 /2شمرمج٦م ،)3477
وآؾمتٞمٕم٤مب (ص 311 :شمرمج٦م .)996
( )938طمسـ :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 21189أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم اًمرظمّم٦م ذم شمرك اًمٖمسؾ يقم اجلٛمٕم٦م (  ،)354اًمؽمُمذي :يمتل٤مب
أسمقاب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب اًمقوق يقم اجلٛمٕم٦م ( ،) 497ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ ،اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب اًمرظمّمل٦م ذم شملرك اًمٖمسلؾ يلقم اجلٛمٕمل٦م
( ،) 497ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :طمدي٨م طمسـ.

أصول األحكام
ًمٚمّمح٤مسم٦م سم٤مخلروج إمم إُمّم٤مر ،سمؾ يم٤مٟمقا ُمقضمقديـ ،وأىمروا قمغم ذًمؽ ،ومل ي٠مُمره ظم٤مص٦م إذا يم٤من واضمب٤م .وقمٜمد مجع
ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يمؾ ُم٤م يم٤من واضم ًب٤م ومٝمق ذط ًمٚمٌم  ،ظم٤مص٦م قمٜمد ُّ
ذايمرا ْل٤م ،واؾمتدًمقا سم٠مؿمٞم٤م ُمـ هذا
اًمذ ْيم ِْر ،إذا يم٤من ً
اعمٕمٜمك.
أُم٤م طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ،ىم٤مًمقا إن ىمقًمف« :واضم٥مش ،ذم ًمٖم٦م اًمٕمرب ىمد يٓمٚمؼ اًمقاضم٥م سمٛمٕمٜمك أٟمف طمؼ ٓزم،
قمكم :أي ٓزم ،وومنوه سم٤مٕظمب٤مر إظمرى ،وْلؿ اؾمتدٓٓت أظمرى ومٞمٝم٤م ٟمٔملر،
قمكم ،طم٘مؽ واضم٥م ه
طمؼ ًمؽ ٓزم ه
وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٤مًم٘مقل سم٤مًمقضمقب ٌ
ص٤مطم٥م
ىمقل ىمقي ،وومن سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ -يمت٘مل اًمديـ -ىم٤مًمقاَ :ي٥م قمغم َُم ْـ يٙمقن
َ
قمٛمؾ ،خترج ُمٜمف رائح٦م ،شمسٓمع ُمٜمف اًمرائح٦م ،ومٞمج٥م قمٚمٞمف اًمٖمسؾ ،وُمـ يم٤من ًمٞمس يمذًمؽ :ومال َي٥م قمٚمٞمف اًمٖمسؾ.
وسم٤مجلٛمٚم٦م :اًمٖمسؾ ُمنموع ،وأىمؾ ُم٤م يٙمقن ذم اجلٛمٕم٦م ُمرة قمغم يمؾ ُمسٚمؿ ،ؾمقا يمل٤من يل٠ميت اجلٛمٕمل٦م أو ٓ يل٠ميت
نم ُع ًمف أن َي ْٖمتَ َِس َؾ ذم إؾمبقع ُمرة واطمدة ،طمتك اعمرأة ذم سمٞمتٝم٤م ،واًمذي ٓ يّملكم ُملع اجلامقمل٦م
اجلٛمٕم٦م ،يمؾ ُمسٚمؿ ُي ْ َ
ُمٕمذور ،يستٓمٞمع اًمٖمسؾ ،وم٢مٟمف ُمنموع قمٜمد مجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وًمق مل ُيرد اجلٛمٕم٦م.
ذم طمدي٨م أيب هريرة اعمت٘مدم ،ضم٤م ُمٕمٜم٤مه ذم طمدي٨م آظمرَ « :قم َغم ُيمُؾ ُُم ْس ِٚم ٍؿ ِذم ُيمُؾ َي ْق ٍم ُِم َـ إُ ْؾمبُق ِع ُهم ُْس ٌؾ َي ْٖم ِْس ُؾ

ومِ ِٞمف َر ْأ َؾم ُف َو َضم َسدََ ُهش  :وذًمؽ ٕن اًمٖمسؾ قمب٤مدة :يٕمٜمل اًمٖمسؾ ُمرة واطمدة ذم إؾمبقع قمب٤مدة ،وًمق اهمتسؾ هبذه اًمٜمٞم٦م
( )939

يٙمقن همسٚمف قمب٤مدة ،يم٤معمرأة ُمةالً ذم سمٞمتٝم٤م يسـ ْل٤م أن شمٖمتسؾ وًمق يم٤مٟم٧م ٓ شمّمكم اجلٛمٕم٦م ُمع اًمٜم٤مس ،أو إٟمس٤من ذم سمٞمتف
ُمٕمذور يّمكم ذم سمٞمتف ،أو همػم ذًمؽً :مٔم٤مهر طمدي٨م أيب هريرة اعمت٘مدم ،واظمت٤مره مجع ُمـ أهلؾ اًمٕمٚملؿ يمت٘ملل اًملديـ
ومج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ.
وم٘مقًمف« :يٖمتسؾ ُمـ اجلٜم٤مسم٦م ،ويقم اجلٛمٕم٦مش ،وهذا ُم١ميد عمَِ٤م َشم َ٘مدهه َم ُمـ شم٠ميمد هذا اًمٖمسؾ ،طمتك ٟمح٤م سمف سمٕمض أهؾ
اًمٕمٚمؿ يمام شم٘مدم ًمٚمقضمقب.
«وُمـ احلج٤مُم٦مش يمٚمٛم٦م احلج٤مُم٦م هذه ٓ ؿم٤مهد ًمف ،وومٞمٝم٤م ٟمٔمر ذم صمبقهت٤م ٟمٔمر ،وإفمٝمر أا٤م ٓ شمةب٧م ذم هذا اخلؼم،
وٓ يّمح ومٞمٝم٤م ظمؼم قمـ اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم.-

( )939ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
اهلل أقمٚمؿ اعم٘مّمقد أىمقلََ :يت٤مط سم٤مًمٖمسؾُ ،مس٠مًم٦م قمدم اًمقضمقب اهلل أقمٚمؿ ،فم٤مهر طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد أٟمف واضمل٥م،
واجلٛمٝمقر يمام ؾمٛمٕم٧مً ،مٙمـ اعمسٚمؿ ََيت٤مط ،أىمقل َيت٤مج يٖمتسؾ ،احلٛمد هلل.
إِ َذا َشم َ٘م هٚمدََ ىمقل ُمـ ىم٤مل :إٟمف ًمٞمس سمقاضم٥م ،إذا شم٘مٚمد ىمقًمف ٓ ر قمٚمٞمف إذا شم٘مٚمد هذا اًم٘مقل.
فمٝملرا،
ٟمٕمؿٟ ،مٕمؿ ٓ ُم٤م خيٚمع ،إذا اٟمتٝم٧م اعمدة ًمف أن يّمكم ُم٤م دام قمغم ووق  ،شمٜمتٝمل ُمدشمف اًمس٤مقم٦م اًمة٤مٟمٞم٦م قمنملة
ً
وشمقو٠م اًمس٤مقم٦م احل٤مدي٦م قمنمة ،وطمرضت صالة اًمٔمٝمر ،وصغم سمٕمد اًمس٤مقم٦م اًمة٤مٟمٞم٦م قمنمة قمغم اًمٓمٝم٤مرة اًمتل شمقو٠م هب٤م
اًمس٤مقم٦م احل٤مدي٦م قمنمة ،وطمّمٚم٧م صالة اًمٕمٍم وصغم ،احلٛمد هلل ،طمتك يٜمت٘مض ووقؤه ،هذا هق اًمّمحٞمح.
ٟمٕمؿٟ ،مٕمؿ إئٛم٦م إرسمٕم٦م يمٚمٝمؿ قمغم ؾمٜمٞم٦م اًم٘مقل ،ويروى قمـ مجع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ،ويروى ًمٙملـ ٓ أدري قمٛملـ
يةب٧م قمٜمف أاؿ ىم٤مًمقا سم٤مًمقضمقب ،يروى قمـ مجع ُمـ اًمسٚمػ أاؿ ىم٤مًمقا سمقضمقب اًمٖمسؾ ،أُم٤م اعمٕملروف قملـ إئٛمل٦م
إرسمٕم٦م وأشمب٤مقمٝمؿ أٟمف ؾمٜم٦م ًمٞمس سمقاضم٥م ،اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز يرى أٟمف ًمٞمس سمقاضم٥م ،هذا رأيف -رمحف اهلل ،-ي٘ملقل ُمةلؾ
ىمقل اًمٕمرب يمام شم٘مدم ،يمام ىم٤مل يمةػم ُمـ اًمنماح ،ي٘مقًمقن طم٘ملؽ قملكم واضمل٥م ،هلذا رأيلف -رمحلف اهلل -قملغم رأي
اجلٛمٝمقر -رمحف اهلل.-
وىم٧م اًمٖمسؾ؟ اًمذي ئمٝمر -واهلل أقمٚمؿ -أٟمف يبتدئ ُمـ اًمس٤مقم٤مت اًمتل ذم طمدي٨م أيب هريرة ذم اًمّمحٞمح اًمتلل
اًمس٤م َقم ِ٦م إُ َ
وممَ :وم َٙم َ٠م هٟم َهام َىم هر َب َسمدََ َٟم ً٦مش قمغم اخلالف ذم هذا ،واًمّمحٞمح أن اًمسل٤مقم٤مت شمبلدأ ُملـ ـمٚملقع
« َُم ْـ َر َ
اح ِذم ه
( )941

اًمِمٛمسٕ :ن ُم٤م ىمبؾ ـمٚمقع اًمِمٛمس شم٤مسمع ًمّمالة اًمٗمجر ،وٓ ينمع ًمإلٟمس٤من سم٘م٤مؤهٟٕ :مف رسمام يْمٕمٗمف ،وْللذا ىمل٤مل:
«ُمـ راحش ،واًمرواح يستٚمزم أن يٙمقن راح ُمـ سمٞمتف ،وًمق ىمٚمٜم٤م ُمةالً ُمـ اًمٗمجر ٓؾمتٚمزم أن هذا يٙملقن ُملـ سم٘ملل ذم
اعمسجد دظمؾ ذم هذا.

(ُ ) 941متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري ،يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ومْمؾ اجلٛمٕم٦م ( ،) 881وُمسٚمؿ ،يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب اًمٓمٞم٥م واًمسقاك يقم اجلٛمٕم٦م ()851
ُمـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.

أصول األحكام
ًمٙمـ ُمـ راح ،اًمرواح ذم اًمٚمٖم٦م هق اعمسػم ذم أي وىم٧م إذا أـمٚمؼ اًمرواحً ،مٞمس اعمراد سم٤مًمرواحً ،مٙمـ إذا أولٞمػ
ِ
ُلزًٓ ُيم هٚم َلام َهملدََ ا َأ ْو
َ٥م اهللُ ُٟم ُ
احَ :يمتَ َ
إمم همػمه يٙمقن اًمرواح ُمـ آظمر اًمٜمٝم٤مر .اًمٖمدوً :مذا ىم٤ملَُ « :م ْـ َهمدََ ا إِ َمم اعمَْ ْس ِجد َأ ْو َر َ
احش
َر َ

( )941

يمام ذم اًمّمحٞمح قمـ أيب هريرةُ ،مـ راح ذم اًمس٤مقم٦م إوممُ ،مـ راح ذم اًمس٤مقم٦م اًمة٤مٟمٞم٦م.

ذيمر اًمرواح ،وم٤مًمٖمدو واًمرواح قمٜمد اإلـمالق يِمٛمؾ أي همدو ُمـ أول اًمٜمٝم٤مر أو ُمـ آظمره ،هذا ذم ًمٖم٦م اًمٕمرب،
يمام هق ُمقضمقد ذم اًم٘مقاُمٞمس وهمػمه٤م .وإذا مجع اًمٖمدو واًمرواح ،وم٤مًمٖمدو يٙمقن ُمـ أول اًمٜمٝم٤مر ،واًمرواح ُملـ آظملر
اًمٜمٝم٤مر.
ىم٤ملُ :مـ صغم صالة أول اًمٜمٝم٤مر ،وصالة آظمر اًمٜمٝم٤مر ،ومٔم٤مهر إُمر -واهلل أقمٚمؿ -أٟمف ُمـ ـمٚمقع اًمِملٛمس ،صملؿ
َيس٥م ؾم٧م ؾم٤مقم٤مت ُمـ ـمٚمقع اًمِمٛمس إمم سمس ؾم٤مقم٤مت ،أو ؾمبع ؾم٤مقم٤مت ،قمغم اظمتالف اًمرواي٤مت ذم هذا اًمب٤مب.
ويمذًمؽ ُمـ َهمَس َؾ ذم ىمقًمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم« :-وُمـ ُهمُس ِؾ اعمَْٞم ِ
٧مش  ،شم٘مدم أن احلج٤مُم٦م أٟمف ضمل٤م ت ذم
َ َ ْ ْ
ه
( )942

هذا اخلؼم وٓ ُيٕمرف ْل٤م ؿم٤مهد ،ومٗمل صمبقهت٤م ٟمٔمر ،وذم ُمنموقمٞم٦م اًمٖمسؾ ُمٜمٝم٤م ومٞمف ٟمٔمر ،أو أٟمف صم٤مسم٧م ذم هذا اخلؼم.
أُم٤م ٟمٗمس آهمتس٤مل ُمـ احلج٤مُم٦م ،إذا أراد أن يٖمتسؾ ُمـ سم٤مب اًمٜمِم٤مط ٓ سم٠مس سمف ،وإذا أطمس ُمةالً سمْمٕمػ سمدٟمف،
ُمـ أصمر احلج٤مُم٦م ،ومٞمٖمتسؾ ُمـ هذه اجلٝم٦م ،ومال سم٠مس .وصمبقت هذا ومٞمف ٟمٔمر.
أُم٤م ُهمُسؾ اعمٞم٧م :ومٚمف ؿمقاهد ُمـ طمدي٨م قمكم -ريض اهلل قمٜمف ،-يمام ذيمر اعمّمٜمػ -رمحف اهلل ،-وُمـ طمدي٨م أيب
هريرة ،شم٘مدم أا ىمٚم٧م إن هذا احلدي٨م ضمٞمد ،أٟم٤م أىمّمد طمدي٨م أيب هريرة.

( )943

طمدي٨م قم٤مئِم٦م هذا ُمـ ـمريؼ ُمّمٕم٥م سمـ ؿمٞمب٦م  ،وهق ومٞمف ًملم ،وإن يم٤من رواه ُمسٚمؿ -رمحف اهلل ،-وهلق
نم ُِم َـ ا ًْم ِٗم ْٓم َر ِةش قمٜمد ُمسٚمؿ ،وشمٙمٚمؿ ومٞمف سمٕمْمٝمؿ.
اًمذي روى طمدي٨مَ « :قم ْ ٌ
( )945

( )944

( )946

(ُ ) 941متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب ومْمؾ ُمـ همدا إمم اعمسجد أو راح (ُ ،)662مسٚمؿ :يمت٤مب اعمس٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سمل٤مب
اعمٌم إمم اًمّمالة متحك سمف اخلٓم٤مي٤م (ُ )669مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.
( )942ؾمبؼ خترَيف.
( )943ؾمبؼ خترَيف.
( ) 944وٕمٞمػ :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اجلٜم٤مئزُ ) 3161( ،مـ ـمريؼ ُمّمٕم٥م سمـ ؿمٞمب٦م ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم وٕمٞمػ أيب داود :وٕمٞمػ.

أصول األحكام
طمدي٨م قم٤مئِم٦م هذا ،طمدي٨م ُمـ سم٤مب احلسـ ًمٖمػمه ،وأىمّمد سم٤مإلؾمٜم٤مد اًمّمحٞمح ٕيب هريرةَُ « :م ْـ َهم هَس َ
لؾ َُمٞمتًًل٤م:
مح َٚم ُفَ :وم ْٚم َٞمتَ ََق هو ْ٠مش  ،هذا طمدي٨م صحٞمح رواه أسمق داود ُمـ أيمةر ُمـ ـمريؼ ،وسمٕمض ـمرىمف صحٞمح،
َوم ْٚم َٞم ْٖمتَ َِس ْؾَ ،و َُم ْـ َ َ
( )947

وؿم٤مهده اًمرواي٦م اًمة٤مٟمٞم٦م قمٜمد أيب داود ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م هذا ،يمذًمؽ ؿم٤مهده اًمرواي٦م اًمة٤مًمة٦م ُمـ طمدي٨م قمكم -ريض
اهلل قمٜمف ، -يمام ذيمر اعمّمٜمػُ« :مـ همسؾ ُمٞمتًً٤م :ومٚمٞمٖمتسؾش ،ومٖمسؾ اعمٞم٧م ،ينمع ُمٜمف اًمٖمسؾً ،مٙمـ هؾ َيل٥م أو ٓ
( )948

َي٥م ومٞمف ظمالف ،اجلٛمٝمقر قمغم أٟمف ٓ َي٥م ،وهذا هق إفمٝمر.
وإواُمر اًمتل ضم٤م ت ذم «ُمـ همسؾ ُمٞمتًً٤م :ومٚمٞمٖمتسؾش طمدي٨م قمكم ،وطمدي٨م أيب هريرة ،يمذًمؽ طمدي٨م قم٤مئِمل٦م
حمٛمقل قمغم آؾمتحب٤مب :عم٤م روى احل٤ميمؿ

( )949

واًمدارىمٓمٜمل

( )951

ُمـ طمدي٨م اسملـ قمبل٤مس سم٢مؾملٜم٤مد طمسلـ ،أٟملف -قمٚمٞملف

(ُ )945مّمٕم٥م سمـ ؿمٞمب٦م سمـ ضمبػم سمـ ؿمٞمب٦م سمـ قمةامن سمـ أيب ـمٚمح٦م سمـ قمبد اًمٕمزى سمـ قمةامن سمـ قمبد اًمدار اًم٘مرر اًمٕمبدري اعمٙمل احلجبلل .ىمل٤مل أسملق
طم٤مشمؿَ ٓ :يٛمدوٟمف .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥مً :ملم احلدي٨م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 31 /28شمرمج٦م  ،)5985وُمٞمزان آقمتدال ( 121 /4شمرمج٦م
.)8563
( )946أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ظمّم٤مل اًمٗمٓمرة (ُ )261مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م.-
( )947ؾمبؼ خترَيف.
( ) 948وٕمٞمػ ضمدا :أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب ُم٤م ضم٤م ذم اجلٜم٤مئز ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم همسؾ اعمٞم٧م ( ،)1462ىم٤مل إًمب٤ما ذم وٕمٞمػ اسمـ ُم٤مضمف :ولٕمٞمػ
ضمدا.
( )949اإلُم٤مم احل٤مومظ ،اًمٜم٤مىمد اًمٕمالُم٦م ،ؿمٞمخ ا عمحدصملم ،حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ محدويف سملـ ٟمٕملٞمؿ سملـ احلٙملؿ ،أسملق قمبلد اهلل سملـ اًمبٞملع اًمْملبل
اًمٓمٝماما اًمٜمٞمس٤مسمقري ،اًمِم٤مومٕمل ،ص٤مطم٥م اعمستدركُ .مقًمده ذم يقم آصمٜملم صم٤مًم٨م ؿمٝمر رسمٞمع إول ،ؾمٜم٦م إطمدى وقمنميـ وصمالث ُمئل٦م سمٜمٞمسل٤مسمقر.
وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ذم صٖمره سمٕمٜم٤مي٦م واًمده وظم٤مًمف ،وأول ؾمامقمف يم٤من ذم ؾمٜم٦م صمالصملم وصمالث ُمئ٦م ،وىمد اؾمتٛمغم قملغم أيب طمل٤مشمؿ اسملـ طمبل٤من ذم ؾملٜم٦م أرسملع
وصمالصملم وصمالث ُمئ٦م وهق اسمـ صمالث قمنمة ؾمٜم٦م .شمقذم ذم ؾمٜم٦م صمالث وأرسمع ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾملػم أقملالم اًمٜملبال ( 162/17شمرمجل٦م  ،)111وـمب٘مل٤مت
اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ( 155 /4شمرمج٦م .)329
( )951اإلُم٤مم احل٤مومظ ا عمجقد ،ؿمٞمخ اإلؾمالم ،قمٚمؿ اجلٝم٤مسمذة ،أسمق احلسـ ،قمكم سمـ قمٛمر سمـ أمحد سمـ ُمٝمدي سمـ ُمسٕمقد سمـ اًمٜمٕمامن سمـ ديٜم٤مر سمـ قمبلد اهلل
اًمبٖمدادي اعم٘مرئ اعمحدثُ ،مـ أهؾ حمٚم٦م دار اًم٘مٓمـ سمبٖمداد .وًمد ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمالث ُمئ٦م .يم٤من ُمـ سمحقر اًمٕمٚمؿ ،وُمـ أئٛم٦م اًمدٟمٞم٤م ،اٟمتٝمك إًمٞمف احلٗملظ
وُمٕمروم٦م قمٚمؾ احل دي٨م ورضم٤مًمفُ ،مع اًمت٘مدم ذم اًم٘مرا ات وـمرىمٝم٤م ،وىمقة اعمِم٤مريم٦م ذم اًمٗم٘مف ،وآظمتالف ،واعمٖم٤مزي ،وأي٤مم اًمٜم٤مس ،وهمػم ذًمؽ .وهق
أول ُمـ صٜمػ اًم٘مرا ات ،وقم٘مد ْل٤م أسمقاسم٤م ىمبؾ ومرش احلروفُ .مـ ُم١مًمٗم٤مشمف" :اًمسٜمـ" ،و"اًمٕمٚمؾ" .شمقذم ذم صم٤مُمـ ذي اًم٘مٕمدة ؾملٜم٦م سملس وصمامٟمللم
وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 449/16شمرمج٦م  ،)332ووومٞم٤مت إقمٞم٤من ( 297 /3شمرمج٦م .)434

أصول األحكام
لؾ إِ َذا َأ ْٟمْلتُ ُْؿ َهم هَسل ْٚمتُ ُُٛمق ُه ،إِ هن َُمٞملتَ ُٙم ُْؿ ًَمل ْٞم َس سمِلٜمَ ََج ٍ
اًمّمالة واًمسالم -ىم٤ملًَ « :م ْٞم َس َقم َٚم ْٞم ُٙم ُْؿ ِذم ُهم ُْس ِؾ َُمٞمتِ ُٙم ُْؿ ُِمل ْـ ُهم ُْس ٍ
س،
َطم ْس ُب ُٙم ُْؿ َأ ْن ُشم َٖمَس ُٚمقا َأ ْيدََ َي ُٙم ُْؿش .
( )951

أيْم٤م اًمدارىمٓمٜمل واحل٤ميمؿ ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمٝمام ،-طمٙملك قملـ اًمّملح٤مسم٦م ىمل٤ملُ « :يمٜمههل٤م
وروى ً
َٟم ْٖم ِْس ُؾ اعمَْٞم َ٧مَ ،وم ِٛمٜمهه٤م َُم ْـ َي ْٖمتَ َِس ُؾَ ،و ُِمٜمهه٤م َُم ْـ َٓ َي ْٖمتَ َِس ُؾش ،وإؾمٜم٤مده صحٞمح .
( )952

أيْم٤م روى ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م قمـ أؾمام سمٜم٧م قمٛمٞمس -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -زوج أيب سمٙمر اًمّمديؼ ،أا٤م « َهم هَسل َٚم ْ٧م
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
سم ْٙم ٍْر -ر ِيض اهللُ َقمٜمْفِ -ذم يق ٍم َؿم ٍ
اًمّم َح٤م َسم ِ٦مَ :ه ْؾ َقم َٚمٞمْ َٝم٤م
٤متَ ،و َيمَ٤م َٟم ْ
يض اهللُ َقمٜمْ َٝم٤مَ ،-و َؾم َ٠م ًَم ْ٧م َُم ْـ قمٜمْْدََ َه٤م ُم َـ ه
َْ
ُ
َ
َ٧م َص٤مئ َٛم ً٦م َ -ر َ
َ َ
ُهم ُْس ٌؾ؟ َوم َ٠م ْومتَ َْق َه٤م سمِ َ٠م هٟم ُف َٓ ُهم ُْس َؾ َقم َٚمٞمْ َٝم٤مش .
( )953

( )954

شمقاومرا ُم٘مٓمق ًقم٤م سملف سملال
وهذا ُمـ أىمقى احلج٩م اًمتل َيت٩م هب٤م ،سمؾ ىمد يٙمقن سم٤مإلمج٤معٕ :ن اًمّمح٤مسم٦م ُمتقاومرون ً
إؿمٙم٤مل ،ظم٤مص٦م قمٜمد ُمقت أيب سمٙمر اًمّمديؼ -ريض اهلل قمٜمف .-ومٞمُ٘مٓمع هبذا سمقضمقدهؿ وشمقاومرهؿ ،وأٟمف ٓ يٖمٞم٥م ُمـ
يم٤من ًمف ًمرضورة ؿمديدة ُمٜمٕمتف ،ومس٠مًمتٝمؿ وهؿ طم٤مضون ،ومل ي٠مُمره٤م أطمد سم٤مًمٖمسؾ ،ومٝمذه أصم٤مر ُمـ اًمّمح٤مسم٦م -ريض
اهلل قمٜمٝمؿ -شمدل قمغم ذًمؽ ،وأن إُمر ذم هذا ًمالؾمتحب٤مب.
مح َٚم ُفَ :وم ْٚم َٞمتَ ََق هو ْ٠مش ،هذه ًمٞمس ْل٤م ؿم٤مهدً ،مٙمـ محٚمٝم٤م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن ُمـ محٚمف ومٚمٞمتقو٠م ُمـ سم٤مب
أُم٤م « َُم ْـ َ َ
احلزم وآطمتٞم٤مطٕ :ن اًمذي َيٛمؾ اعمٞم٧م ٓ سمد أن َيت٤مج أن يٙمقن قمغم ووق ٟٕ ،مف ذم محٚمف ُمـ اًمبٞم٧م ُمةالً أو ُمٙم٤من
ووم٤مشمف إمم اعمسجد ،يب٤مدر سم٤مًمّمالة إًمٞمف ،ومال ي٘مقل سمٕمد ذًمؽ :أريد أن أشمقو٠م ،وم٤مًمّمالة ظمٗمٞمٗم٦م ،وىمد ي١مظمر همػمه ،ومٕمٚمٞمف
ُمستٕمدًّ ا ذم ُؿم١موٟمف يمٚمٝم٤م.
ُمستٕمدًّ ا ،ومال يسػم ُمع اعمٞم٧م إٓ وهق قمغم ـمٝم٤مرة ،طمتك يٙمقن
سم٤محلزم واجلد سم٠من يٙمقن
ًّ
ًّ

( ) 951وٕمٞمػ :أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ذم ؾملٜمٜمف ( ،)76/2احلل٤ميمؿ ذم اعمسلتدرك ( ،)543/1ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم "اًمسٚمسلٚم٦م اًمْملٕمٞمٗم٦م" (: )665/13
وٕمٞمػ.
( )952صحٞمح :أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف ( ،)72/2ىم٤مل إًمب٤ما ذم "أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز" صل  :54صحٞمح.
( )953أؾمام سمٜم٧م قمٛمٞمس سمـ َُم ْٕمد سمـ احل٤مرث سمـ شمٞمؿ سمـ يمٕم٥م ،وىمٞمؾ :سمٜم٧م ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمٕمامن سمـ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ىمح٤موم٦م سمـ قمل٤مُمر سملـ رسمٞمٕمل٦م سملـ
قم٤مُمر اخلتٕمٛمٞم٦م .أظم٧م ُمٞمٛمقٟم٦م سمٜم٧م احل٤مرث زوج اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُٕ -مٝم٤م .يم٤من قمٛمر يس٠مْل٤م قمـ شمٗمسػم اعمٜمل٤مم وٟم٘ملؾ قمٜمٝمل٤م أؿملٞم٤م ُملـ
ذًمؽ .شمقومٞم٧م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -ؾمٜم٦م إطمدى وصمامٟملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 872 :شمرمج٦م  ،)3214واإلص٤مسم٦م ( 489/7شمرمج٦م .)11813
( )954وٕمٞمػ :أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م ( ،)521وٕمٗمف إًمب٤ما ذم مت٤مُم٤م اعمٜم٦م (.)121/1

أصول األحكام
أيْم٤م يٙمقن قمغم ـمٝم٤مرة ذم طم٤مل قمٜم٤مي٦م اعمٞم٧م ،واًم٘مٞم٤مم قمٚمٞمف ذم محٚمف ،واًمّمالة قمٚمٞمف ،طمتك ُيقارى ذم ىمؼمه ،ومٝملذا
ً
هق اًمت٠مويؾ اًمذي ذيمروه إن صح٧م هذه اًمرواي٦م.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ل٤مق َوم٤م ْهمتَ ََس َ
لؿ َأ َوم َ
لؼ
لؾشُُ ،مته َٗم ٌ
لل َقم َٚمٞمْلف ُصم ه
يض اهللُ َقمٜمْ َٝم٤مَ -أ هن اًمٜمههبِ هل َ -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َو َؾمل هٚم َؿُ -أ ْهمْٛم َ
( َو َقم ْـ َقم٤مئ َِم َ٦م َ -ر َ

َقم َٚم ْٞم ِف) .
( )955

طمدي٨م قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -ومٞمف ُمنموقمٞم٦م اًمٖمسؾ ُمـ اإلهمام  ،وصمب٧م ذم اًمّمحٞمحلم ذم طمدي٨م ـمقيؾ أٟمف
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ذه٥م ًمٞمٜمق  ،صمؿ أهمٛمل قمٚمٞمف عمَه٤م اؿمتد سمف ُمرولف -صلٚمقات اهلل وؾملالُمف قمٚمٞملف -ذم آظملرطمٞم٤مشمف ،صمؿ أوم٤مق ،صمؿ ىم٤ملَ « :أ ْقم ُٓم ِ
قا َُم٤م ً ِذم اعمِْ ْخ َْم ِ
٥مش احلدي٨م سمٓمقًمف ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ أوم٤مق وم٤مهمتسلؾ -قمٚمٞملف اًمّملالة
واًمسالم -ذم اعمرة اًمة٤مًمة٦م.
وومٞمف دًٓم٦م قمغم أٟمف ُينمع آهمتس٤مل ُمـ اإلهمام  ،وأٟمف همسؾ ُمنموع ُملةٚمام شم٘ملدم ذم همسلؾ اجلٛمٕمل٦م ،ويملذًمؽ
طم٤مض اجلٛمٕم٦م ،وهذا اًمٖمسؾ اًمة٤مًم٨م،
اًمٖمسؾ ذم يمؾ يقم ُمـ إؾمبقع عمـ مل يٖمتسؾ يقم اجلٛمٕم٦م ُمةالًً ،أو عمـ مل يٙمـ
َ
وهق ُمستح٥م.
وهذا ًمٞمس سمقاضم٥مً ،مٙمـ اًمقاضم٥م اًمقوق  ،اًمقاضم٥م اًمقوق عمَِ ْـ ُأ ْهم ِْٛم َل قمٚمٞمفٟٕ :مف ًمق يم٤من اًمٜمقم عمتٛمٙمـ َي٥م
ُمٜمف اًمقوق  :أظمذ اًمٕمٚمام ُمـ هذا أن يمؾ َُم ْـ هم٤مب قم٘مٚمف :وم٢مٟمف َي٥م قمٚمٞمف اًمقوق  ،وهذا حمؾ اشمٗم٤مق ُمـ سم٤مب ىمٞم٤مس
إومم ،وُمـ ومحقى اخلٓم٤مبٟٕ :مف إذا يم٤من اًمٜم٤مئؿ اًمذي ًمق ُٟمُب َفَ :شمٜمَبه َف ،إذا ٟم٤مم وهمٚمبف اًمٜمقم طمتك هم٤مب ِطم ُّسلف :وضمل٥م
قمٚمٞمف اًمقوق  :ومقضمقسمف قمغم اعمُْٖمٛمك قمٚمٞمف ُمـ سم٤مب أومم ،أُم٤م اًمٖمسؾ :ومال َي٥م قمٚمٞمف إٓ سمسببف يمام شم٘مدم.
قل اهللِ -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم هٚمؿََ َٓ -ي ِجبف ُِملـ ا ًْم ُ٘م ِ
ِ
ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -ىم َ٤ملَ « :يمَ٤م َن َر ُؾم ُ
ر ٌ ًَمل ْٞم َس
ْ ُُ َ
َ
ْ
ْ َ َ َ
لرآن َ ْ
( َو َقم ْـ َقمكم َ -ر َ
اجلٜمََ٤م َسم ُ٦مشَ ،ر َوا ُه ْ
اًمؽم ُِم ِذ ُّي) .
اخلَ ْٛم َس ُ٦مَ ،و َص هح َح ُف ْ
َْ
( )956

(ُ ) 955متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري ،يمت٤مب إذان ،سم٤مب إٟمام ضمٕمؾ اإلُم٤مم ًمٞم١مشمؿ سمف ( ،)687وُمسٚمؿ ،يمتل٤مب اًمّملالة ،سمل٤مب اؾملتخالف اإلُمل٤مم إذا
قمرض ًمف قمذر ( )418سمٛمٕمٜم٤مهُ ،مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م.
( )956وٕمٞمػ :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 639أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم اجلٜم٥م ي٘مرأ اًم٘مرآن ( ،)229اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمٓمٝمل٤مرة ،سمل٤مب ُمل٤م
ضم٤م ذم ا ًمرضمؾ ي٘مرأ اًم٘مرآن قمغم يمؾ طم٤مل ( ،) 146ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ صحٞمح ،اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب طمج٥م اجلٜم٥م ُمـ ىمرا ة اًم٘ملرآن
( ،) 266 ،265اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم ىمرا ة اًم٘مرآن قمغم همػم ـمٝم٤مرة (ُ )594مـ طمدي٨م قملكم سملـ أيب ـم٤مًمل٥م -ريض
اهلل قمٜمف ،-ىم٤مل إًمب٤ما ذم وٕمٞمػ أيب داود :وٕمٞمػ.

أصول األحكام
طمدي٨م قمكم -ريض اهلل قمٜمف -أن رؾمقل اهلل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم« -يم٤من ٓ َيجبف ر ُملـ اًم٘ملرآن ًملٞمس
اجلٜم٤مسم٦مش ،هذا ُمـ ـمريؼ قمبد اهلل سمـ ؾم ِٚمٛم٦م  ،وومٞمف ًملمً ،مٙمـ يِمٝمد ًمف ُم٤م رواه أسمق اًم َٖم َِر ِ
يػ ُقم َب ْٞمدُُ اهلل سمـ ظمٚمٞمٗم٦م ،
َ َ
( )958

( )957

قمـ قمكم -ريض اهلل قمٜمف ،-ومٞم٘مقى احلدي٨م سمف ،ويِمٝمد أطمدهؿ قمـ أظمر أٟمف -قمٚمٞملف اًمّملالة واًمسلالم -ىمل٤مل ذم
احلدي٨م يمام قمٜمد أمحدَ « :ه َذا عمَِ ْـ َمل ْ َي ُٙم ْـ ُضمٜمُبً٤مَ ،أ هُم٤م ْ
ُ٥مَ :ومالَََ ،وَٓ آ َي ً٦مش .
اجلُٜمُ ُ
( )959

وهٜم٤م ىم٤ملَ ٓ« :يجبف ُمـ اًم٘مرآن ر ًمٞمس اجلٜم٤مسم٦مش ،هذا ىمد ي٘م٤مل :إٟمف جمرد ومٕمؾ ،واًمٗمٕملؾ ٓ َدًٓمل َ٦م ومٞملف قملغم
اًمقضمقبً .مٙم ْـ ىمقة اًمٙمالم وؾمٞم٤مىمف يدل قمغم أٟمف يٛمتٜمع -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-وآُمتٜمل٤مع ٓ يٙملقن إٓ ذم أُملر
واحلج٥م هق اعمٜمْْع ،وٓ يٙمقن اعمٜمع إٓ ذم أُمر ممٜمقعُ ،مٕمٜم٤مه أٟمف يٛمٜمع أن اجلٜم٤مسم٦م متٜمع
واضم٥م ،وْلذا ىم٤ملَ ٓ« :يجبفش،
ْ
ىمرا ة اًم٘مرآن ،ومٛمـ هذا يستدل هبذا اخلؼم قمـ قمكم -ريض اهلل قمٜمف -أن اجلٜم٥م ٓ ي٘مرأ اًم٘مرآن ،وٓ َيقز ًمف أن ي٘مرأ
اًم٘مرآن.
َو َيتَ َ٠م هيدُُ سم٤مًمرواي٦م إظمرى ذم ىمقًمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم« :-أُم٤م اجلٜم٥م :ومال ،وٓ آي٦مش ،هذا هق ىملقل مجل٤مهػم
اًمٕمٚمام  ،وظم٤مًمػ آظمرون ،واظمتٞم٤مر اًمبخ٤مري واًمٓمؼمي

( )961

وداود ،و ُيروى قمـ اسمـ قمب٤مس أٟمف ىم٤ملَ َٓ« :سم ْ٠م َس َأ ْن َي ْ٘م َر َأ

ا ًْم ُ٘م ْرآ َنش  ،واًمّمقاب ُمع اجلٛمٝمقر.
( )961

( )957قمبد اهلل سمـ ؾمٚمٛم٦م -سمٙمن اًمالم -اعمرادي اًمٙمقذم ،أسمق اًمٕم٤مًمٞم٦م ،.ص٤مطم٥م قمكم -ريض اهلل قمٜمف .-ىم٤مل اسمـ طمجلر ذم اًمت٘مريل٥م :صلدوق ،شمٖملػم
طمٗمٔمف .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 51 /15شمرمج٦م  ،)3313واًمٙم٤مؿمػ ( 559 /1شمرمج٦م .)2761
( ) 958قمبٞمد اهلل سمـ ظمٚمٞمٗم٦م أسمق اًمٖمريػ سم ٗمتح اعمٕمجٛم٦م وآظمره وم٤م اْلٛمداا اعمرادي اًمٙمقذم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صدوق رُمل سم٤مًمتِملٞمع .اٟمٔملر:
اًمة٘م٤مت ٓسمـ طمب٤من ( 68 /5شمرمج٦م  ،)3894وهتذي٥م اًمٙمامل ( 31 /19شمرمج٦م .)3631
( )959وٕمٞمػ :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)872وٕمٗمف إًمب٤ما ذم اإلروا (.)243/2
( )961حمٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد سمـ يمةػم ،اإلُم٤مم اًمٕمٚمؿ اعمحتٝمد ،قم٤ممل اًمٕمٍم ،أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي ،ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ اًمبديٕم٦مُ ،مـ أهؾ آُمؾ ـمؼمؾمت٤من.
ُمقًمده ؾمٜم٦م أرسمع وقمنميـ وُمئتلم ،وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ سمٕمد إرسمٕملم وُمئتلم ،وأيمةر اًمؽمطم٤مل ،وًم٘مل ٟمبال اًمرضم٤مل ،ويم٤من ُمـ أومراد اًمدهر قمٚمام ،وذيمل٤م ،
ويمةرة شمّم٤مٟمٞمػ .ىمؾ أن شمرى اًمٕمٞمقن ُمةٚمف .يم٤من صم٘م٦م ،ص٤مدىم٤م ،طم٤مومٔم٤م ،رأؾم٤م ذم اًمتٗمسػم ،إُم٤مُم٤م ذم اًمٗم٘مف وآمجل٤مع وآظملتالف ،قمالُمل٦م ذم اًمتل٤مريخ
وأي٤مم اًمٜم٤مس ،قم٤مروم٤م سم٤مًم٘مرا ات وسم٤مًمٚمٖم٦م ،وهمػم ذًمؽ .ويم٤من ممـ ٓ شم٠مظمذه ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئؿُ ،ملع قمٔملٞمؿ ُمل٤م يٚمح٘ملف ُملـ إذى واًمِملٜم٤مقم٤متُ ،ملـ
ضم٤مهؾ ،وطم٤مؾمد ،وُمٚمحد  ،وم٠مُم٤م أهؾ اًمديـ واًمٕمٚمؿ :ومٖمػم ُمٜمٙمريـ قمٚمٛمف ،وزهده ذم اًمدٟمٞم٤م ،ورومْمف ْل٤م ،وىمٜم٤مقمتفً .مف ُم١مًمٗم٤مت ضمٞم٤مدُ :مٜمٝم٤م" :ضمل٤مُمع
اًمبٞم٤من" ،و"هتذي٥م أصم٤مر"ُ .م٤مت ؾمٜم٦م قمنم وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 267/14شمرمج٦م  ،)175ووومٞم٤مت إقمٞمل٤من ( 191 /4شمرمجل٦م
.)571
( )961أظمرضمف اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط ( ،)614اًمٓمح٤موي ذم ذح ُمٕم٤ما أصم٤مر ()576

أصول األحكام
واؾمتدل سمٕمْمٝمؿ سمحدي٨م قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -قمٜمد ُمسٚمؿَ « :يمَ٤م َن َر ُؾم ُ
قل اهللِ َي ْذ ُيم ُُر اهللَ َقم َغم ُيمُؾ َأ ْطم َٞم٤مٟمِ ِفش ،
( )962

وهذا ٓ دًٓم٦م ومف سمال إؿمٙم٤مل ٕ :هن اًمذيمر ؿم٤مُمؾ جلٛمٞمع إذيم٤مر ،اًم٘مرآن وهمػم اًم٘ملرآن ،و َد هل هلذا اخللؼم أن اًم٘ملرآن
ُُم ْس َتةْٜمًًك ،وأٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ٓ -ي٘مرأ اًم٘مرآن َ
طم٤مل اجلٜم٤مسم٦م ،واًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -يم٤من يذيمر اهلل
ـم٤مهرا ذم يمؾ أطمقاًمف ،وذم طم٤مل ذيمره -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسلالم ،-وًملٞمس
قمغم يمؾ أطمٞم٤مٟمف ،ويم٤من َيتٝمد ذم أن يٙمقن
ً
ومٞمف أٟمف ي٘مرأ اًم٘مرآن طم٤مل اجلٜم٤مسم٦م.
ّ
ُمر ًةًَ :شمَل َٞم هٛم َؿ ،يملام ذم صلحٞمح اًمبخل٤مري ،وُملرة َشم ََق هول َ٠م -قمٚمٞملف اًمّملالة
ويدل قمغم ذًمؽ أٟمف عمَه٤م أراد َر هد اًمسالم ه
يمرد اًمسالم وٟمحقه.
واًمسالم ،-ومٙم٤من يٕمتٜمل سم٠مُمر اًمٓمٝم٤مرة ُمـ أضمؾ اًمذيمرً ،
وأيْم٤م إطمقال اًمٕم٤مرو٦م َ
وم٤مًم٘مرآن ُمـ سم٤مب أومم أن شمٙمقن قمٜم٤ميتف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -سمف ُمـ ضمٝم٦م اًمٓمٝم٤مرة ،صمؿ هق ذم يمؾ أطمقاًمف يم٤من
قمغم ووق -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-وضم٤م ت إظمب٤مر اًمٙمةػمة أٟمف يمٚمام أطمدث :شمقو٠م ،ويم٤من أصح٤مسمف -ريض اهلل
قمٜمٝمؿ -يتبٕمقٟمف سم٤معم٤م ًمٙمل يتقو٠م ،يمام ضم٤م ذم ىمّم٦م اعمٖمػمة ،وأٟمس ،واسملـ ُمسلٕمقد -ريض اهلل قملٜمٝمؿ ،-يملذًمؽ ذم
طمدي٨م أيب هريرة.
ُ٥م ٓ َي ْ٘م َر ُأ اًم٘مرآنِ ،
ػ ُمـ ضمٜم٤مسمتف سم٤مًمقوق يمام
ًمٙمـ اجلٜم٥م ًمف أن َيتَ ََخ هٗم َ
اجلٜمُ َ
ومٚمٝمذا :يم٤من إفمٝمر -واهلل أقمٚمؿ -أ هن ْ ُ
شم٘مدم ،وقمغم هذا إذا ختٗمػ سم٤مجلٜم٤مسم٦م وم٢مٟمف يٙمقن َطمدََ ًصم٤م سملم احللدصملم ،ومٝملق وملقق اعمحلدث احللدث إصلٖمر ،ودون
اعمحدث احلدث إيمؼم ،وأضم٤مز سمٕمض اًمٕمٚمام ًمف أن ي٘مرأ إذيم٤مر اعمنموقم٦م ،وؾمٞم٠ميت ذم طملدي٨م قم٤مئِمل٦م -ريض اهلل
قمٜمٝم٤م -ذم أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمَ « -يٜمََ٤م ُم َوَٓ َي َٛم ُّس َُم٤م ً ش ،واخلالف ذم صمبقت هذا اخلؼم.
ِ
ِ
قل اهللِ َ -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم هٚم َؿ« :-إِا َٓ ُأ ِطم ُّؾ اعمَْ ْس ِجدََ ِحلَ ِ٤مئ ٍ
يض اهللُ َقمٜمْ َٝم٤مَ -ىم٤م ًَم ْ٧مَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
ض
( َو َقم ْـ َقم٤مئ َِم َ٦م َ -ر َ
َوَٓ ُضمٜمُ ٍ
ُ٥مشَ ،ر َوا ُه َأ ُسمق َد ُاو َد).

( )963

«إا ٓ أطمؾ اعمسجد حل٤مئض وٓ ضمٜم٥مش ،هذا ُملـ روايل٦م أ ْوم َٚمل٧م سملـ ظمٚمٞمٗمل٦م اًمٕمل٤مُمري  ،قملـ ضمنلة سملـ
( )964

دضم٤مضم٦م  ،وىم٤مل اًمبخ٤مري :قمٜمده٤م قمج٤مئ٥م .ووٕمٗمقا اخلؼم هذا ُمـ ـمري٘مٝم٤م ،وهق هبذا اًمسٜمد وٕمٞمػ.
( )965

( ) 962أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب ذيمر اهلل شمٕم٤ممم ذم طم٤مل اجلٜم٤مسم٦م (.)373
( ) 963وٕمٞمػ :أظمرضمف أسمق داود ،يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم اجلٜم٥م يدظمؾ اعمسجد ( ،)232وىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :وٕمٞمػ.

أصول األحكام
«إا ٓ أطمؾ اعمسجد حل٤مئض وٓ ضمٜم٥مش ،وقمٛمقُمف أظمذ سمٕمض اًمٕمٚمام  ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل :إن اجلٜم٥م -يمام شم٘مدم-
ًمف أطمقال ،واحل٤مئض ْل٤م يمذًمؽ أطمقال ،يمام ذم ىمقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :-وَٓ ُضمٜمُ ًب٤م إِٓه َقم٤مسمِ ِري َؾمبِ ٍ
ٞمؾ﴾ ،فم٤مهره خم٤مًمػ ًمٜمص
أي٦م ،ىم٤مل ٓ« :أطمؾ اعمسجدش ،فم٤مهره خم٤مًمػ ،وأن اجلٜم٥م ٓ َيؾ ًمف اعمسجد قمغم يمؾ طم٤مل ،وهذه ُملـ اًمٖمراسمل٦م ذم
اًمٚمٗمظ ،وىمد ُي٘م٤مل :اًمٜمٙم٤مرة ذم اًمٚمٗمظٕ :ن ًمف اًمٕمبقر سمال إؿمٙم٤مل قمغم اخلالف ،هؾ هق ذم اعمس٤مومر ،أو ذم اًمٕمل٤مسمر هملػم
اعمس٤مومر ،وإن يم٤من هذا هق إفمٝمر.
وشم٘مدم أن اًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -يم٤مٟمقا َيٜمبقن وَيٚمسقن ذم اعمسلجد إذا شمقول١موا -ريض اهلل قملٜمٝمؿ،-
وهذا هق إىمرب ،واخلؼم هذا ومٞمف وٕمػ ُمـ ضمٝم٦م اًمسٜمد ،وهمراسمل٦م ىملد يّملؾ هبل٤م إمم طملد اًمٜمٙمل٤مرة ُملـ ضمٝمل٦م أ ّن
٤مس هب٤م قمـ احلسـ :وم٢مٟمف يٙمقن خم٤مًمٗم٦م اعمتـ،
اًمْمٕمٞمػ اعمخ٤مًمػ يٙمقن ُمٜمٙمرا ،إذا يم٤من اًمراوي وٕمٞم ًٗم٤م ،أو ومٞمف قمٚم٦م َي َت َ٘م َ ُ
شمٙمقن اًمرواي٦م ُمٜمٙمرة ،واًمة٘م٦م إذا ظم٤مًمػ يٙمقن ؿم٤م ًّذا :وْلذا سمٕمض اًمٕمٚمام َضم هق َز ًمٚمح٤مئض اجلٚمقس ذم اعمسلجد قمٜملد
احل٤مضم٦م ذم ذًمؽ.
أُم٤م إذا اطمت٤مضم٧م أو اوٓمرت ،إذا يم٤مٟم٧م طم٤مضمتٝم٤م ُمـ سم٤مب اًمرضورة :ومٝمذا ٓ إؿمٙم٤مل أٟمف ضم٤مئز ،أُم٤م ًمٖمػم ذًملؽ:
ومٛمع أُمـ شمٚمقي٨م اعمسجد -يمام شم٘مدم :-ضم٤مز ذًمؽ.
َل٤موًمِٞمٜمِل اخلُٛملر َة ُِمل َـ اعمَْس ِ
وْلذا طمدي٨م قم٤مئِم٦م ذم اًمّمحٞمحلم أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ىمل٤ملَٟ « :م ِ
لج ِدش ،
ْ
ْ َ
ػ ذم اعمتٕمٚمؼ هٜم٤م ،هؾ يٕمٜمل شمٜم٤موًمف ظم٤مرج اعمسجد ،أن متد إًمٞمف وهل ظم٤مرج اعمسجد ،وأن شمٜم٤موًمف ذم اعمسجد ،أو
واظمتُ ُِٚم َ
( )966

أن ُشمُٜم٤موًمف اخلٛمرة ُمـ اعمسجد أن شمذه٥م إًمٞمٝم٤م وأن شم٠مظمذه٤م.
َل٧م إِ ْطملدََ ا َٟمَ٤م
وهذا ي١ميد اًمتٗمسػم اًمة٤ما ُم٤م رواه أمحد واًمٜمس٤مئل قمـ ُمٞمٛمقٟم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمل٤م ،-ىم٤مًمل٧م« :إِ ْن َيمَ٤م َٟم ْ
َشمَدْْ ُظم ُؾ اعمَْ ْس ِجدََ َو ِه َل َطم ِ٤مئ ٌض َومتَبْ ُس ُط ْ
اخلُ ْٛم َر َة ومِٞم َٝم٤مش  .ومٝمذا ي١ميد اًمتٗمسػم اًمة٤ما ،وأا٤م شمدظمؾ اعمسجد وشمتٜم٤موًمف ،وم٢مذا
( )967

( )964أومٚم٧م سمـ ظمٚمٞمٗم٦م اًمٕم٤مُمر ي ،وي٘م٤مل اًمذهكم ،وي٘م٤مل :اْلذزم ،أسمق طمس٤من اًمٙمقذم .وي٘م٤مل ًمف :ومٚمٞم٧م أيْم٤م .ىم٤مل اسملـ طمجلر ذم اًمت٘مريل٥م :صلدوق.
اٟمٔمر :اجلرح واًمتٕمديؾ ( 346 /2شمرمج٦م  ،) 1316وهتذي٥م اًمٙمامل ( 321 /3شمرمج٦م .)546
( ) 965ضمنة سمٜم٧م دضم٤مضم٦م اًمٕم٤مُمري٦م اًمٙمقومٞم٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥مُ :م٘مبقًم٦م .وي٘م٤مل إن ْل٤م إدرايم٤م .اٟمٔمر :اًمة٘م٤مت ٓسملـ طمبل٤من ( 121 /4شمرمجل٦م
 ،)2197وهتذي٥م اًمٙمامل ( 143 /35شمرمج٦م .)7814
( ) 966أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب ضمقاز همسؾ احل٤مئض رأس زوضمٝم٤م وشمرضمٚمٞمف (ُ )298مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م.-

أصول األحكام
يم٤من دظمقْل٤م ٕضمؾ إطمْم٤مر ر سمٛمةؾ هذه احل٤مضم٦م ،وم٢مُم٤م يٙمقن احل٤مضم٦م ذم أُمقر ديٜمٞم٦م وذقمٞم٦م ُمـ قمٚمؿ وٟمحقه واهلل
أقمٚمؿ.
ىم٤مل اعم١مًمػ -رمحف اهلل -ذم سم٤مب اًمٖمسؾ:
ِ
ِ
قل اهللِ -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم هٚمؿ -إِ َذا ا ْهمتََس َؾ ُِمـ ْ ِ
لؿ ُي ْٗم ِ
( َو َقمٜمْ َٝم٤م َىم٤م ًَم ْ٧مَ « :يمَ٤م َن َر ُؾم ُ
لر ُغ
َ
َ
اجلَٜمََ٤م َسم٦مَ :يبْدََ ُأ َومٞمَ ْٖمْس ُؾ َيدََ ْيلفُ ،صم ْ
َ
ْ َ َ َ
لغم ر ْأ ِؾم ِ
سمِٞمَ ِٛمٞمٜمِ ِف َقم َغم ِؿمامًمِ ِفَ ،ومٞمَ ْٖم ِْس ُؾ َومر َضم ُفُ ،صمؿ َيتَ ََق هو ُ٠مُ ،صمؿ َي ْ٠م ُظم ُذ اعمَْ٤م َومٞمُدْْ ِظم ُؾ َأ َص٤مسمِ َٕم ُف ِذم ُأ ُص ِ
قل ه
لف
اًمِم ْٕم ِرُ ،صم هؿ َطم َٗمل َـ َقم َ َ
َ
ه
ه
ْ
َ
َث طم َٗمٜمَ ٍ
٤مض اعمَْ٤م َ َقم َغم َؾم ِ٤مئ ِر َضم َس ِدهُ ،صم هؿ َهم ََس َؾ ِر ْضم َٚمٞمْ ِفشُُ ،مته َٗم ٌؼ َقم َٚمٞمْ ِف).
َ٤متُ ،صم هؿ َأ َوم َ
َصمالَ َ َ
( )968

ي٘مقل اعمّمٜمػ -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -ذم سم٤مب اًمٖمسؾ( :وقمٜمٝم٤م) :أي قمـ قم٤مئِمل٦م -ريض اهلل قمٜمٝمل٤م ،-يملام شم٘ملدم ذم
احلدي٨م ىمبٚمٝم٤م ،ىم٤مًم٧م« :يم٤من رؾمقل اهلل َ -ص هغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم هٚم َؿ -إذا اهمتسؾ ُمـ اجلٜم٤مسم٦مش.
"يم٤من" هذه ،ىمٞمؾ :شمٗمٞمد اًمدوام ،وىمٞمؾ :شمٗمٞمد جمرد احلّمقل واًمقىمقع ،وأا٤م ٓ شمدل قمغم آؾمتٛمرار إٓ سم٘مريٜمل٦م،
اًمٜمص اًمذي
وهذا هق إفمٝمر :أا٤م شمدل قمغم جمرد احلّمقل واًمقىمقع ،إٓ سم٘مريٜم٦م ًمٗمٔم ّٞم٦م ،ؾمقا يم٤مٟم٧م ُم٘م٤مرٟم٦م ذم ٟم ْٗمس ّ
ِؾمٞم٘م٧م ومٞمف ،أو ُمـ ظم٤مرج اًمٜمصَ ،د هل قمغم أن "يم٤من" ذم هذا اًمٗمٕمؾ ًمٚمدوام ،ومٝمل عمجرد احلّمقل واًمقىمقع.
أُم٤م هٜم٤م ذم هذا احلدي٨م :ومٝمل شمدل دًٓم٦م قمغم اًمدوامٕ :ا٤م شمّمػ همسؾ اجلٜم٤مسم٦م ،يٕمٜمل يم٤من إذا اهمتسلؾ ،يٕمٜملل
يمٚمام اهمتسؾ ُمـ اجلٜم٤مسم٦م :ومٕمؾ ذًمؽٕ :ا٤م وصٗم٧م همسؾ اجلٜم٤مسم٦م ويمٚمام شمٙمرر همسؾ اجلٜم٤مسم٦م :وم٢مٟمف يتٙمرر ُمٜمف ذًمؽ.
٥م َر ُؾم َ
قل اهللِ َ -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف
ورسمام دًم٧م قمغم جمرد احلّمقل واًمقىمقعُ :مةؾ ىمقْل٤م -ريض اهلل قمٜمٝم٤مُ « :-يمٜمْ ُْ٧م ُأ َـمٞم ُ
قف سمِ٤م ًْمبٞم ِ
ِ
وؾم هٚمؿِ ِ ِ -
٧مش ،ويم٤من هذا ذم طمج٦م اًمقداع ،وهل مل حت٩م ُمٕمف وهق مل
َي ِر َمَ ،وحلٚمف َىمبْ َؾ َأ ْن َي ُٓم َ َ ْ
إل ْطم َراُمف َىمبْ َؾ َأ ْن ُ ْ
َ َ َ
َي٩م -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -إٓ ُمرة واطمدة ،وم٠مظمؼمت سمقىمقع ذًمؽ ُمٜمف ،وضم٤م ذم ٟمّملقص أظملرى حملتٛمال ْللذا
وْلذا.

( )967طمسـ :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)26811اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب سمسط احل٤مئض اخلٛمرة ذم اعمسجد ( ،)273،738وىمل٤مل إًمبل٤ما ذم
صحٞمح ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل :طمسـ .وأصٚمف ذم اًمّمحٞمحلم.
(ُ ) 968متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمٖمسؾ ،سم٤مب اًمقوق ىمبؾ اًمٖمسؾ (ُ ،)248مسٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سمل٤مب صلٗم٦م همسلؾ اجلٜم٤مسمل٦م (،)316
واًمٚمٗمظ ًمف.

أصول األحكام
ىمقْل٤م« :يم٤من رؾمقل اهلل َ -ص هغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم هٚم َؿ-ش هذا احلدي٨م طمدي٨م قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -ذم صٗم٦م همسؾ
اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-وهق أصؾ ذم هذا اًمب٤مب ،ذم صٗم٦م همسلٚمف ،ويملذًمؽ طملدي٨م ُمٞمٛمقٟمل٦م -ريض اهلل
قمٜمٝم٤م -ذم ُمٕمٜمك طمدي٨م قم٤مئِم٦م ؾمقا ً سمسقا  ،إٓ زوائد يسػمة ،ومه٤م ذم صٗم٦م اًمٖمسؾ ،هذان احلدية٤من اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝمام
( )969

ذم صٗم٦م همسٚمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ؿمبٞمٝم٤من سم٤محلديةلم اًمذيـ وردا ذم صٗم٦م ُووقئف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسلالم-
قمـ قمةامن وقمـ قمبد اهلل سمـ زيد سمـ قم٤مصؿ -ريض اهلل قمٜمٝمام ،-ومه٤م طمدية٤من ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝمام ،أصؾ ذم صٗم٦م ووقئف،
( )971

ويمذًمؽ ذم هذيـ احلديةلم قمـ زوضمتٞمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم.-
واٟمٔمر إمم صٗم٦م اًمقوق يمٞمػ ٟم٘مٚمٝم٤م أصح٤مسمف -ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،-وصٗم٦م اًمٖمسؾ ٟم٘مٚمٝم٤م ٟمس٤مؤه :وذًمؽ أن اًم ُٖمُسؾ
ظمٗمل ٓ ُي هٓم َٚم ُع قمٚمٞمف إٓ ُمـ ِىم َب ِؾ ٟمس٤مئف :ومٚمٝمذا َٟم َ٘م ْٚمٜمَ ُف -ريض اهلل قمٜمٝمـ -شمٗمّمٞمالًً ،واًمقوق يتقو٠م -قمٚمٞمف اًمّمالة
أُمر ّ
واًمسالمُ -مع أصح٤مسمف ،ويٙمقن ذم إؾمٗم٤مر ،وذم اعمديٜم٦م ،وذم همػمه٤م ،ومػمون ذًمؽ :ومٚمٝملذا ٟم٘مٚملقا ذًملؽ ،وإن يمل٤من
خي َٗمك ،وذيمرٟمف شمٗمّمٞمالًً ،وهذا
ووقؤه -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ويريٜمفً ،مٙمٜمٝمـ -ريض اهلل قمٜمٝمـٟ -م٘مٚمـ هذا اًمذي َ ْ
ُِم ْـ ُٟم ُّْم ِح ِٝم هـ ،وهذه ُمـ أقمٔمؿ اًمٗمقائد اًمتل شمٜم٘مؾ قمٜمٝمـ ذم صٗم٦م همسؾ اجلٜم٤مسم٦م.
وأيْم٤م ًمف ؿمقاهد ذم اعمٕمٜمك قمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمـ -ذم اًمّمحٞمحلمً ،مٙمٜمٝم٤م جمٛمٚم٦م ،أو ذم سمٕملض
ً
أقمْم٤م اًمبدن ،أُم٤م ُم٤م ٟم٘مٚمٜمف ومٝمق شمٗمّمٞمؾ قمٔمٞمؿ ،وإطمٙم٤مم ،وسمٞم٤من واوح ذم صٗم٦م همسٚمف اًمٙم٤مُمؾ.
ىم٤مًم٧م« :يم٤من رؾمقل اهلل َ -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم هٚم َؿ -إذا اهمتسؾ ُمـ اجلٜم٤مسم٦مشُ" ،مـ" هٜم٤م ؾمببٞم٦م :يٕمٜمل سمسب٥م اجلٜم٤مسم٦م،
أن همسٚمف سمسب٥م اجلٜم٤مسم٦م ،يبدأ -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ومٞمٖمسؾ يديف ،هٙمذا أول ُم٤م يبدأ يٖمسؾ يديف ،يمام أٟملف يٗمٕملؾ
ذًمؽ -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ذم ووقئف أٟمف يٖمسؾ يديف ،وإذا يم٤من همسؾ اًمٞملديـ ُمنملو ًقم٤م ذم اًمقولق  ،ومٝملق ذم
اجلٜم٤مسم٦م ُمـ سم٤مب أومم.

(ُ )969متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري ،يمت٤مب اًمٖمسؾ ،سم٤مب اًمقوق ىمبؾ اًمٖمسؾ (ُ ،)249مسٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب صٗم٦م همسؾ اجلٜم٤مسم٦م (.)317
( ) 971قمبد اهلل سمـ زيد سمـ قم٤مصؿ سمـ يمٕم٥م سمـ قمٛمرو سمـ قمقف سمـ ُمبذول سمـ قمٛمرو سمـ همٜمؿ سمـ ُم٤مزن سمـ اًمٜمج٤مر إٟمّم٤مري اخلزرضملل ،صملؿ اعمل٤مزا.
يٕمرف سم٤مسمـ أم قمامرة ،ويٙمٜمك أسم٤م حمٛمد .روى ًمف اجلامقم٦م .ؿمٝمد أطمدا وهمػمه٤م ومل يِمٝمد سمدرا ،وؿم٤مرك وطمٌم سمـ طمرب ذم ىمتؾ ُمسلٞمٚمٛم٦م اًمٙملذاب.
شمقذم سم٤محلرة ؾمٜم٦م صمالث وؾمتلم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 415 :شمرمج٦م  ،)1381واإلص٤مسم٦م ( 98 /4شمرمج٦م .)4691

أصول األحكام
وذم اًمّمحٞمحلم قمٜمٝم٤م أٟمف يٖمسؾ يديف صمال ًصم٤م -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-وهٜم٤م ووح٧م ىم٤مًم٧م« :صمؿ يٗملرغ سمٞمٛمٞمٜملف
أيْم٤م وىمع ذم طمدي٨م ُمٞمٛمقٟم٦م
قمغم ؿمامًمفش  ،يٕمٜمل هذا أول ُم٤م يبدأ ،أوًٓ همسؾ اًمٞمديـ ،ويٙمقن همسٚمٝمام صمال ًصم٤م ،وهذا ً
( )971

ريض اهلل قمٜمٝم٤م -أٟمف يم٤من يٖمسؾ يديف صمال ًصم٤م.صمؿ ىم٤مًم٧مُ « :يٗمرغ سمٞمٛمٞمٜمف قمغم ؿمامًمفش -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-سمٕمدُم٤م يٖمسؾ يديف ،وهمسؾ اًمٞمديـ آيمد يمام شم٘مدم:
ٕن طمدث اجلٜم٤مسم٦م أهمٚمظ ،ومٗمٞمف ومقائدُ :مٜمٝم٤م أوًٓ :إزاًم٦م إذى اًمذي قمٚمؼ سم٤مًمٞمديـ ،ؾمقا يم٤من ُمـ أصمر اجلٜم٤مسم٦م أو ُملـ
همػمه٤م ،إُمر اًمة٤ما أن ٟمٗمس اًمٞمديـ احلدث ،طمدث اجلٜم٤مسم٦م ؿم٤مُمؾ ذم مجٞمع اًمبلدن ،وطمل٤مل ذم مجٞملع اًمبلدن ،وُمٜملف
اًمٞمدان.
وإذا همسؾ اًمٞمديـ سمٜمٞم٦م رومع احلدث قمٜمٝمام :ـمٝمرشم٤م ،وارشمٗمع قمٜمٝمام طمدث اجلٜم٤مسم٦م ،ومٞمٗمرغ سمٞمٛمٞمٜمف قمغم ؿمامًمف ،يٛمٞمؾ
اإلٟم٤م سمٞمٛمٞمٜمف قمغم ؿمامًمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمٟٕ :-مف ؾمقف يٖمسؾ ومرضمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-أول ُم٤م يبلدأ
سمٕمد همسؾ اًمٞمديـ يٖمسؾ ومرضمف ،وْلذا ىم٤مًم٧م« :ومٞمٖمسؾ ومرضمفش ،وهذا هق اًمة٤ما :وذًمؽ أٟمف إذا همسؾ ومرضمفَ ٓ ،يت٤مج
أيْمل٤م
سمٕمد ذًمؽ إمم ُمسف ،يٕمٜمل أصمٜم٤م اًمٖمسؾ ،ومٞمٜمت٘مض ووقؤه سمٕمد ذًمؽ ،ذم اًمٚمٗمظ أظمر ذم اًمّمحٞمح« :ويملذًمؽ ً
أيْم٤م َقم ِٚم َؼ سمٌم ُمـ سمدٟمف وُم٤م ضم٤مور اًمٗمرج ر ُمـ إذى ذم اًمٗمخلذيـ ،ومٙمل٤من يٖمسلؾ
يٖمسؾ ومخذيفش ،يٕمٜمل رسمام ً
اًمٗمرج وُم٤م ضم٤موره مم٤م قمٚمؼ سمف ُمـ إذى.
أيْم٤م ومٕمؾ صم٤مًم٨م ىمبؾ اًمقوق  ،وهذا صمب٧م ذم صحٞمح ُمسٚمؿ قمـ قم٤مئِم٦م
صم٤مًمةً٤م :ىم٤مًم٧م هٜم٤م« :صمؿ يتقو٠مشً ،مٙمـ ومٞمف ً
٤محل ِ٤مئ ِ
ريض اهلل قمٜمٝم٤م -أٟمف « َي ْ ِٚمؼ هبام ر ُمـ إذى ُملـ
طش  :وذًمؽ أ هن اًمٞمديـ سمٕمد همسؾ اًمٗمرج َي ْٕم ُ
رض ُب َيدََ ُه سمِ ْ َ
( )972

أصمر اجلٜم٤مسم٦م ،وُمٕمٚمقم أن هذا إذى ًمف ر ُمـ اًمٚمزوضم٦م اًمتل َشم ْٕم َٚم ُؼ سم٤مًمٞمديـ ،وىمد ٓ يلزول إٓ سمٌمل ًملف ظمِملقٟم٦م،
ِ
وأسمٚمغ ُم٤م يزيٚمف اًمؽماب ،ومٙم٤من يرضب يده ذم احل٤مئط ،وذم رواي٦م قمٜمد سمٕمض أهؾ اًمسٜمـ ،ىم٤ملَ « :يمَ٤م َٟم ْ ِ
يض
ُ
َ٧م َقم٤مئ َِم ُ٦م َ -ر َ
احل ِ٤مئ ِ
ِ
طش -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم. -
اهللُ َقمٜمْ َٝم٤مُ -شم ُِريٜمََ٤م َأ َصم َر َيدََ ْيف ِذم ْ َ
( )973

( )971ؾمبؼ خترَيف.
( ) 972صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمٖمسؾ ُمـ اجلٜم٤مسم٦م ( ،)243ىم٤م ل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح ،وأصٚمف ذم ُمسٚمؿ.
( ) 973وٕمٞمػ :أظمرضمف أسمق داود :يمتل٤مب اًمٓمٝمل٤مرة ،سمل٤مب اًمٖمسلؾ ُملـ اجلٜم٤مسمل٦م ( ،)244ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم صلحٞمح أيب داود :ولٕمٞمػ ،وأصلٚمف ذم
اًمّمحٞمحلم.

أصول األحكام
وقمزم -صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف -طمتك يٕمٚمؼ سمٞمديف ر ُمـ اًمؽماب ،مم٤م يٜملزل
ومٙم٤من يرضهب٤م ض ًسم٤م ومٞمف ِضمدْ ،
وأيْم٤م هذا صمب٧م ذم اًمّمحٞمحلم ،وهق ضب اًمٞمد ذم احل٤مئط
ُمـ اجلدار ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ َيٖمسؾ يده إذا أراد أن يتقو٠مً ،
صمب٧م ُمـ طمدي٨م ُمٞمٛمقٟم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م. -
( )974

راسم ًٕم٤م« :صمؿ يتقو٠مش ،ىم٤مًم٧م« :صمؿ يتقو٠مش ،هٜم٤م ذيملر اًمقولق جمٛملالًً ،فمل٤مهره أٟملف يتقول٠م وولق ً ا يمل٤مُمالًً ،ذم
ِ
ِ
شمقهؿ أن اعمراد سم٤مًمقوق هق اًمقوق اًمٚمٖمقي ،وهق أٟمف
ٚمّمالََةشً :مدومع ّ
اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م ُمٞمٛمقٟم٦مَ « :يم ََام َيتَ ََق هو ُ٠م ًم ه
ُمةالً يٖمسؾ يديف ،أو يٖمسؾ يديف ويتٛمْمٛمض وُم٤م أؿمبف ذًمؽ ،سمؾ ىم٤مًمل٧م« :يملام يتقول٠م ًمٚمّملالةش :أي أٟملف يتقول٠م
ووق ً ا يم٤مُمالً.
َي٤م ذم اًمّمحٞمحلم أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -يتقو٠م ويستٜمِملؼ ويٖمسلؾ يديلف ،صملؿ ىم٤مًمل٧م:
وضم٤م هذا س ً
«يٖمسؾ رأؾمفش ،صمؿ «أوم٤مض قمغم رأؾمفش ،هذا هق اًمراسمع ،أٟمف يتقو٠م ،وهذا اًمقوق يمام شم٘ملدم ذم أقمْمل٤م اًمقولق ،
ًمٙمـ هؾ مجٞمع أقمْم٤م اًمقوق ؟
لر
ذم اًمّمحٞمحلم أٟمف «يتقو٠مش ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م أٟمف «يتقو٠م ويٖمسؾ رضمٚمٞمفش ً
أيْم٤م ،ذم طمدي٨م ُمٞمٛمقٟم٦م أٟملف « َأ هظم َ
َهم َْس َؾ اًمر ْضم َٚم ْ ِ
لم َطمتههك َوم َر َغ ُِم ْـ ُهم ُْس ِٚم ِفش  ،أظمر همسٚمٝمام ،ويمذًمؽ ذم صحٞمح ُمسٚمؿ قمـ قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م.-
( )975

( )976

وم٤معمجتٛمع ُمـ إطم٤مدي٨م أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -شم٤مرة يم٤من ُي َ٘مد ُم همسؾ رضمٚمٞمف ُمع أقمْم٤م اًمقوق  ،وشم٤مرة
ُي َ١مظم ُر همسؾ اًمرضمٚملم ،ويم٠مٟمف -واهلل أقمٚمؿ -أن اًمرضمٚملم يٕمٚمؼ سم٠مؾمٗمٚمٝمام ر ُمـ اًمٓملم ُمـ َضم هرا ِ آهمتس٤مل ،ومٚمٝملذا
ىمد َيِمٖمؾ اعمٖمتسؾ ،وم٘مد َيت٤مج إمم همسٚمٝمام ،ورسمام أظمر همسٚمٝمام إذا يم٤من إذى ىمٚمٞمال ،وىمد يٙمقن قملغم صلٗمتلم :شمل٤مرة
ُي٘مدم ،وشم٤مرة ُي١مظمر ،ظم٤مص٦م إذا يم٤من اعمٖمسؾ ذم ُمٙم٤من همػم ُمبٚمط -ـملم :-وم٢مٟمف إذا اٟمت٘مؾ ُمـ ُمٙم٤مٟمف هذا ؾمقف َيتل٤مج
همسؾ رضمٚمٞمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-هذه ُمس٠مًم٦م ،اعمس٠مًم٦م اًمة٤مٟمٞم٦م شمتٕمٚمؼ سم٤مًمرأس ،هؾ
إمم همسؾ رضمٚمٞمف ،ورسمام َأ هظم َر ْ
يٛمسح رأؾمف ُمع اًمقوق  ،أو ٓ يٛمسح رأؾمف ،مل ِ
ي٠مت اًمٜمّمقص ر يبلم ذًمؽ.

(ُ ) 974متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمٖمسؾُ ،مسح اًمٞمد سم٤مًمؽماب ًمتٙمقن أٟم٘مك ( ،)261واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مسٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب صلٗم٦م همسلؾ
اجلٜم٤مسم٦م (.)317
( )975ؾمبؼ خترَيف.
( )976ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
ن يمٚمٛم٦م اًمقوق إٓ ذم اعمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق ،وهمسلؾ اًمٞملديـ واًملرضمٚملم يملام شم٘ملدم ،سمٕمْملٝم٤م جمٛملؾ:
و َوم ه َ
«يتقو٠مش ،أظمذ سمٕمض اًمٕمٚمام ُمـ هذا اًمٕمٛمقم ،يٕمٜمل ًمٞمس إمج٤مُٓ ،مـ ضمٝم٦م اًمٕمٛمقم ذم يمٚمٛم٦م اًمقوق  ،أٟمف يتقول٠م ذم
مجٞمع أقمْم٤م اًمقوق ُ ،مٜمٝم٤م ُمسح اًمرأس.
وُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ ي٘مقل" :إن اًمرأس ٓ يٛمسح" ،وضم٤م ت رواي٦م ذم صحٞمح اًمبخ٤مري قمـ ُمٞمٛمقٟم٦م -ريض اهلل
قمٜمٝم٤م -ىم٤مًم٧مَ « :يتَ ََٛم ْْم َٛم ُضَ ،و َي ْستَٜمْ ِِْم ُؼَ ،و َي ْٖم ِْس ُؾ َيدََ ْي ِفُ ،صم هؿ ُيدْْ ِظم ُؾ َأ َص٤مسمِ َٕم ُف ِذم َر ْأ ِؾم ِفش  ،أو ىم٤مًم٧مُ « :صم هؿ َهم ََس َؾ َر ْأ َؾم ُفش،
( )977

ومدََ هل قمغم أن اًمرأس يم٠مٟمف -واهلل أقمٚمؿَ -يت٤مج إمم قمٜم٤مي٦م ظم٤مص٦م ،ومٙم٤من إذا وصؾ إمم اًمرأس وم٢مٟمف ُخيٚمؾ رأؾمف سم٠مص٤مسمٕمف،
هذا هق إىمرب واهلل أقمٚمؿ.
ِ
ٚمّمالَ َِةش ،ومال ؿمؽ أن فم٤مهر اًمرواي٦م ي١ميده ويِملٝمد ًملف.
وإن شمقو٠م سمٜم٤م قمغم اًمرواي٦م اًمتل ضم٤م تَ « :يم ََام َيتَ ََق هو ُ٠م ًم ه
وىمد ُي٘م٤مل :إن هذه اًمرواي٦م جمٛمٚم٦م وومنهت٤م اًمرواي٦م إظمرى اًمتل ىم٤مًم٧م« :صمؿش ،وىمد ي٘م٤مل :إٟمف أطمٞم٤م ًٟمً٤م يتقو٠م وولق ً ا
يم٤مُمالً ،وُمٜمف ُمسح اًمرأس ،وأطمٞم٤م ًٟمً٤م يتٛمْمٛمض ويستٜمِمؼ ويٖمسؾ اًمٞمديـ ،وؿمٕمر رأؾمف يٜمنمه ،يمام شم٘مدم ذم اًمرضمٚملم،
وسم٤مجلٛمٚم٦م إذا شمقو٠م يم٤من أيمٛمؾ ويم٤من أشمؿ.
اعمس٠مًم٦م اًمة٤مًمة٦م ذم ُمس٠مًم٦م اًمقوق  :هؾ ُيٙمرر إقمْم٤م صمال ًصم٤م أو يٖمسٚمٝم٤م ُمرة؟ فم٤مهر اًمرواي٤مت ذم اًمّملحٞمحلم مل
ي٠مت ذيمر اًمتٙمرار ،وضم٤م ذم ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل اًمتٙمرار ذم اعمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق وهمسؾ اًمقضمف ،أظمذ سمٕمض اًمٕمٚمام ُمٜمف
ِ
ٚمّمالَ َِةش  ،واًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -يم٤من إذا شمقو٠م يمام
أٟمف يٙمرر همسؾ إقمْم٤م صمال ًصم٤مً :م٘مقًمفَ « :يم ََام َيتَ ََق هو ُ٠م ًم ه
ٟم٘مؾ ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ زيد وقمةامن -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -وهمػمهؿ ،أٟمفَ « :يمَ٤م َن َيتَ ََق هو ُ٠م َصمال ًصم٤مش .
( )978

( )979

ىم٤مًم٧مُ « :صم هؿ ي٠مظمذ اعم٤م ومٞمُدظمؾ أص٤مسمٕمف ذم أصقل اًمِمٕمر سمٕمد ذًمؽش ،يٕمٜمل سمٕمد اًمقوق ي٠مظمذ ُمل٤م ً  ،صملؿ يلدظمؾ
همسٚمف :وذًمؽ أن إدظم٤مل اعم٤م ذم أصقل اًمِمٕمر ًمف ُمٜم٤مومع :أوًٓ أن ضمٚمدة اًملرأس يٕمٜملل
أص٤مسمٕمف ذم أصقل اًمِمٕمر ىمبؾ ْ
ل٧م سم٤معمل٤م  ،ودظملؾ اعمل٤م ذم ظمالْلل٤م ،ذم
َشم َِٚملم و َشم ْ٘مبَ ُؾ اعم٤م  ،ويتنمب ومٞمٝم٤م اعم٤م  .إُمر اًمة٤ما :أن ضمٚمدة اًمرأس إذا ُرـمبَ ْ

) (977ؾمبؼ خترَيف.
(ُ ) 978متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري ،يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب ُمـ مل ير اًمقوق إٓ ُمـ اعمخرضملم ( ،)179وُمسٚمؿ ،يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب إٟملام اعمل٤م ُملـ
اعم٤م (ُ )374مـ طمدي٨م قمةامن سمـ قمٗم٤من -ريض اهلل قمٜمف.
(ُ ) 979متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري ،يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب اعمْمٛمْم٦م ذم اًمقوق ( ،) 164وُمسٚمؿ ،يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ومْملؾ اًمقولق واًمّملالة
قم٘مبف (ُ )231مـ طمدي٨م قمةامن سمـ قمٗم٤من -ريض اهلل قمٜمف.

أصول األحكام
أصقْل٤م :يٙمقن أومْمؾ ُمـ ضمٝم٦م همسٚمٝم٤م سمٕمد ذًمؽ :طمتك ٓ يٜمزل اعم٤م قمٚمٞمٝم٤م ُمرة واطمدة ودومٕم٦م واطمدة ،وم٘ملد يترضلر
رضه اعم٤م  ،صمؿ َيٚملم اًمِمٕمر
ُمـ اعم٤م ً ،مٙمـ إذا شمرـمب٧م سم٤معم٤م  ،وختٚمؾ ؿمٕمره سم٤معم٤م  ،شمٙمقن اقمت٤مدت قمغم اعم٤م ومال شمت٠مصمر وٓ َي ُ ُّ
اًمبنمة ،وم٢مذا همسٚمٝم٤م وأوم٤مض اعم٤م قمٚمٞمف سمٕمد ذًمؽ دظمؾ اعم٤م  ،ومتزول اًمٕم٘مد اًمتلل شمٙملقن ذم اًمِملٕمر ،وشملداظمؾ
وشمٚملم َ
اًمِمٕمر سمٕمْمف سمبٕمض ،ومٝمذا ومٞمف ومقائد قمٔمٞمٛم٦م ُمـ ضمٝم٦م ٟمزول اعم٤م إمم أصقل اًمِمٕمر ،وومٞمف دًٓم٦م قمغم أن اًمِمٕمر خيٚملؾ
إذا يم٤من ٓ يٛمٙمـ وصقل اعم٤م إمم أصقل اًمِمٕمر إٓ سم٤مًمتخٚمٞمؾ.
وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمام ذم ختٚمٞمؾ اًمِمٕمر ،وإفمٝمر أٟمف ُيٜمٔمر إن يم٤من اعم٤م يٛمٙمـ أن يّملؾ إمم أصلقل اًمِملٕمر ،وإمم
ضمٚمدة اًمرأس سمال ختٚمٞمؾً ،مٙمقٟمف ُمةالً أطمٙمؿ اًمٖمسؾ ُمـ ضمٝم٦م اًمدهه ًْمؽ ُمةالًً ،أو يم٤من اًمِمٕمر يسػم ،ومال َيل٥م اًمتخٚمٞملؾ،
وإن يم٤من اعم٤م ٓ يّمؾ إمم أصقل اًمِمٕمرً ،مٙمقن قم٘مده يمةػمة ُمةالًً ،ومل َيّمؾ ذًملؽ ،يّملؾ سملف إمم أصلقل اًمِملٕمر،
ومجٞم٥م ختٚمٞمؾ اًمِمٕمر ذم طمؼ اًمرضمؾ ،هذا هق إفمٝمر ،وذًمؽ أن ومٕمٚمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -سمٞمل٤من ًمٚمٛمجٛملؾ ذم
أي٦مَ ﴿ :وإِن ُيمُٜمتُ ُْؿ ُضمٜمُبً٤م َوم٤م هـم هٝم ُروا﴾

 ،وإن يم٤مٟمقا يٕمرومقن همسؾ اجلٜم٤مسم٦مً ،مٙمـ اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -سمللم

( )981

أطمٙم٤مُمف ،ومٚمٝمذا ي١مظمذ ُمـ ومٕمٚمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم.-
ومٞمدظمؾ أص٤مسمٕمف ذم أصقل اًمِمٕمر ،هذا ذم طمؼ اًمرضمؾ ،أُم٤م طمؼ اعمرأة ،ومسٞم٠ميت ذم طمدي٨م أم ؾملٚمٛم٦م اإلؿمل٤مرة إمم
ذًمؽ ،وأٟمف -قمغم اًمّمحٞمحْ -ومرق سملم اًمرضمؾ واعمرأة ،وأن اًمرضمؾ إذا مل يّمؾ إمم أصلقل ؿملٕمره إٓ سمٗمتٚملف ،وٟمنمل
اًمِمٕمر :وضم٥م ذًمؽ ،وإٓ :ومال َي٥م ،سمخالف اعمرأة وم٢مٟمف ٓ َي٥م قمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ يمام ؾمٞم٠ميت ذم طمدي٨م أم ؾملٚمٛم٦م -ريض
اهلل قمٜمٝم٤م.-
اخل٤مُمس« :صمؿ طمٗمـ قمغم رأؾمفش ،وذًمؽ أٟمف يم٤من يمةػم اًمِمٕمر ،ـمٞم٥م اًمِمٕمر -قمٚمٞملف اًمّملالة واًمسلالم ،-ومٙمل٤من
لؿ َهم ََس َ
لؾ
خيٚمؾ اًمِمٕمر أوًٓ ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ َي ُّم ُّ
٥م قمٚمٞمف اعم٤م صمالث طمٗمٜم٤مت ،ذم اًمٚمٗمظ أظمر ذم صحٞمح اًمبخ٤مريُ « :صم ه
َر ْأ َؾم ُفش ،و«همسؾش هذه جمٛمٚم٦م ،سمٞمٜم٧م اًمرواي٤مت أٟمف همسٚمف صمالث ُمرات -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم.-
وهذا ؾمٜم٦م ،واًمقاضم٥م أن يٖمسٚمف همسٚم٦م شم٠ميت قمغم مجٞمع اًمِمٕمر ،وٓ دم٥م اًمةالث إٓ إذا يم٤مٟم٧م ـمري ً٘مل٤م إمم همسلؾ
مجٞمع اًمِمٕمر ،صمؿ ضم٤م ت رواي٦م ذم صحٞمح اًمبخ٤مري وطمدي٨م قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -أٟمف همسؾ ؿم٘مف إيٛمـ وؿم٘مف
إين ،صمؿ أوم٤مض قمغم رأؾمف ،يٕمٜمل اًمٖمسٚم٦م اًمة٤مًمة٦م.

( )981اعم٤مئدة.6 :

أصول األحكام
أيْم٤م حمتٛمؾ أٟمف يم٤من يٖمسؾ رأؾمف صمالث ُمرات قمغم اجلٛمٞمع ُمرة ،واًمة٤مٟمٞم٦م ،واًمة٤مًمة٦م ،أو أٟمف يم٤من يمام ذم طمدي٨م
هذا ً
قم٤مئِم٦م يٖمسؾ اًمِمؼ إيٛمـ ،واًمِمؼ إصٗمر ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ يٖمسؾ وؾمط رأؾمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-أو اًمِملؼ
إيٛمـ إذا همسٚمف أشمك اجلٛمٞمع ،واًمِمؼ إين ي٠ميت قمغم اًمِمؼ اًمة٤ما ،صمؿ اًمٖمسٚم٦م اًمة٤مًمة٦م شمٙملقن جلٛمٞملع اًمِملٕمر ،وم٘ملد
يٙمقن يٗمٕمؾ هذا أطمٞم٤م ًٟمً٤م ،وأطمٞم٤م ًٟمً٤م يٗمٞمد اعم٤م قمغم مجٞمع اًمِمٕمرً ،مٙمـ ٓ ؿمؽ أن اًمبُدا ة سمل٤مًمٞمٛملم ْلل٤م أصلؾ ُملـ ضمٝمل٦م
إومْمٚمٞم٦م.
وىمد صمب٧م ذم اًمّمحٞمحلم قمٜمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -أٟمف «عمَه٤م َطم َٚم َؼ َؿم ْٕم َر ُهَ :سمدََ َأ سمِ٤مًمِمؼ إَ ْي َٛم ِـش  ،ومٞمدل قملغم
( )981

أن اًم ُبدا ة سم٤مًمِمؼ إيٛمـ ،وهذا ظم٤مص٦م إذا يم٤من ًمف ؿمٕمرٟٕ :مف يتٛمٞمز هذا قمـ هذا .صمؿ سمٕمد ذًمؽ سمٕمدُم٤م همسلؾ رأؾملف
٤مض اعمَْ٤م َ َقم َغم َؾم ِ٤مئ ِر َضم َس ِد ِهش  ،وهذا جلٛمٞمع اًمبدن.
« َأ َوم َ
( )982

رواي٦م أٟمف أوم٤مض قمٚمٞمف اعم٤م صمالث ُمرات ،ذم اًمّمحٞمحلم أن اًمةالصم٦م ِ
ٍ
ًمرأؾمفٟٕ :مف اظمتٚمػ اًمٕمٚملام  :هلؾ
وضم٤م ذم
ُينمع شمٙمرار اًمٖمسؾ ًمٚمبدن ،يمام ينمع شمٙمرار اًمٖمسؾ ذم طم٤مل اًمقوق ؟ وإفمٝمر -واهلل أقمٚمؿ -أ ّن شمٙمرار اًمٖمسؾ ٓ
ينمع ذم اًمبدن :إٟمام ينمع ذم اًمقوق  .أُم٤م همسؾ اجلٜم٤مسم٦م ،ويمذًمؽ همػمه ُمـ اًمٖمس٤مئؾ اعمستحب٦م :ومٚمؿ ِ
ي٠مت دًمٞمؾ قملغم
ُ
ُ
ُمنموقمٞم٦م شمٙمراره ،وْلذا ذم اًمّمحٞمح قمـ أيب هريرةُ« :م ِـ ا ْهمتََسؾ ُهمُس َؾ ْ ِ
اًمس٤م َقم ِ٦م إُ َ
للم
اجلٜمََ٤م َسم٦م ُصم هؿ َر َ
وممش َ ،سم ه
اح ِذم ه
َ
ْ
َ
َ
( )983

أن اًمٖمسؾ يم ُٖم ُْسؾ اجلٜم٤مسم٦م.
ومنشمف اًمرواي٦م إظمرى وهل ذم اًمّمحٞمحلم أن اعمراد همسؾ رأؾمف صمالث
وإٟمام اًمذي ضم٤م ذم ذيمره صمالث ُمرات ه
أيْمل٤م ذم اًمّملحٞمحلم ُملـ
ُمرات ،وهذا صمب٧م يمام شم٘مدم ذم اًمّمحٞمحلم قمـ ُمٞمٛمقٟمل٦م -ريض اهلل قمٜمٝمل٤م ، -وصمبل٧م ً
ٞمض َقم َغم َر ْأ ِد َصمالَ ًصم٤مش  ،وهذا ؿم٤مهدا ُيبلم
طمدي٨م ُضم َب ْػم سمـ ُُم ْٓم ِٕمؿ أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ىم٤ملَ « :أ هُم٤م َأ َٟمَ٤مَ :وم ُ٠مومِ ُ
( )984

( )985

(ُ ) 981متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري ،يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب ( ،)171وُمسٚمؿ ،يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب سمٞم٤من اًمسٜم٦م يلقم اًمٜمحلر ( )1315واًمٚمٗملظ ًملفُ ،ملـ
َس سم ِـ ُم٤مًم ِ ٍ
ؽ.
طمدي٨م َأ َٟم ِ ْ َ
( )982ؾمبؼ خترَيف.
( )983ؾمبؼ خترَيف.
( )984ؾمبؼ خترَيف.
(ُ )985متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري ،يمت٤مب اًمٖمسؾ ،سم٤مب ُمـ أوم٤مض قمغم رأؾمف صمال ًصم٤م ( ،)254واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مسٚمؿ ،يمتل٤مب احللٞمض ،سمل٤مب اؾملتحب٤مب
إوم٤مو٦م اعم٤م قمغم اًمرأس وهمػمه صمال ًصم٤م (.)327

أصول األحكام
ٞمض َقم َغم َر ْأ ِؾمف اعمَْ٤م َ ش ً ،مٙمٜمف
أيْم٤م ،يمذًمؽ ذم طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل ذًمؽ أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمَ « :-يمَ٤م َن ُي ِٗم ُ
ً
( )986

ذم ذ ْيمْر اًمرأس ،وذم طمدي٨م ُمٞمٛمقٟم٦م وقم٤مئِم٦م ذم مجٞمع اًمبدن ُُم َٗم هّمالً يمام شم٘مدم.
اجلٜمََ٤مسم ِ
ِ
قل اهللِ! إِا ا ُْم َر َأ ٌة َأ ُؿمدُُّّ َو ْٗم َر َر ْأ ِدَ ،أ َوم َ٠م ْٟم ُ٘م ُْم ُف ًمِ ُٖم ُْس ِ
يض اهللُ َقمٜمْ َٝم٤مَ -ىم٤م ًَم ْ٧مَ :ي٤م َر ُؾم َ
ل٦م؟
لؾ ْ َ َ
( َو َقم ْـ ُأم َؾم َٚم َٛم َ٦م َ -ر َ
َث طمةَٞم ٍ
ِ
احلٞم َْم ِ٦مَ .وم َ٘م َ٤مل ،َٓ« :إِ هٟمهام ي َٙم ْٗم ِٞم ِؽ َأ ْن َ ْ ِ
٤متُ ،صمؿ ُشم ُِٗم ِ
لم َقم َٚم ْٞم ِؽ اعمَْ٤م َ َومتَ ْٓم ُٝم ِري َـش،
ٞمْم َ
حتةل َقم َغم َر ْأ َؾمؽ َصمالَ َ َ َ
َ
وذم رواي٦مَ :و ْ َ ْ
ه
َر َوا ُه ُُم ْس ِٚم ٌؿ).
( )987

أيْم٤م أٟمبف أٟمف ضم٤م ذم رواي٦م قمٜمد أيب داود ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م ،-عم٤م ذيمرت همسؾ اًمرأس ،ىم٤مًم٧م:
ً
اًمْم ْٗم َرش عم٤م ذيمرت اًمٖمسؾ ،وأاـ يْمٗمرن رؤوؾمٝمـ ،ىم٤مًم٧مَ « :ومٜمَ ْٖم ِْس ُ
سم ًسل٤مش ،يٕمٜملل همسلؾ
لؾ َ ْ
« َوم َ٠م هُم٤م َٟم َْح ُـَ :ومٜمَ َُِمدُُّّ ه
( )988

سمس٤م ،وأن اًمرضمؾ يٖمسؾ صمال ًصم٤م.
اًمرأس ً
ضمدًّ اُ ،مع
ًمٙمـ هذه اًمرواي٦م وٕمٞمٗم٦م ،،سمؾ ىمد ي٘م٤مل :إا٤م ُمٜمٙمرةٕ :ا٤م ُمـ رواي٦م مجٞمع سمـ قمٛمػم  ،وهق وٕمٞمػ ًّ
( )989

أن أسم٤م داود ؾمٙم٧م قمٜمٝم٤م -رمحف اهلل ،-وهذا ُيبلم أ هن ؾمٙمقت أيب داود ،يٕمٜملل يملام ىمل٤مل" :وُمل٤م ؾملٙم٧م قمٜملف :ومٝملق
ص٤مًمح" ،هذا ومٞمف ٟمٔمر ٕ :هٟمهف ؾمٙم٧م قمـ هذه اًمرواي٦م ،واًمرواي٦م ذم احل٘مٞم٘م٦م وٕمٞمٗم٦م ،أو ىمد ُي٘م٤ملُ :مٜمٙمرة :عمخ٤مًمٗمتٝم٤م ُم٤م
ذم اًمّمحٞمحلم.
أيْم٤م ضم٤م ذم ؾمٜمـ أيب داود ُمـ طمدي٨م اسملـ قمبل٤مسُ ،ملـ روايل٦م ُملقٓه ؿملٕمب٦م سملـ ديٜمل٤مر اْل٤مؿملٛمل،
يمذًمؽ ً
أيْم٤م ًمٗمظ
ُمقٓهؿ  ،أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمَ « :-هم ََس َؾ َيدََ ْي ِف َؾمبْ ًٕم٤مش  ،أول ُم٤م همسؾ ،همسؾ يديف ؾمب ًٕم٤م .وهذا ً
( )991

( )991

( )986ؾمبؼ خترَيف.
( ) 987أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب طمٙمؿ وٗم٤مئر اعمٖمتسٚم٦م (ُ )331مـ طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م.-
قمُٛم ْ ٍ
لػم .ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم ولٕمٞمػ أيب
( ) 988وٕمٞمػ ضمدا :أظمرضمف أسمق داود ،يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم اًمٖمسؾ ُمـ اجلٜم٤مسم٦م (ُ )241مـ ـمريؼ ُمجٞم ِع ْسملـ ُ َ
داود :وٕمٞمػ ضمدًً ا.
( ) 989مجٞمع سمـ قمٛمػم سمـ قمٗم٤مق اًمتٞمٛمل ،أسمق إؾمقد اًمٙمقذمُ .مـ سمٜمل شمٞمؿ اهلل سمـ صمٕمٚمب٦م .ىم٤مل اسمـ طمجلر ذم اًمت٘مريل٥م :صلدوق خيٓملئ .اٟمٔملر :اجللرح
واًمتٕمديؾ ( 532 /2شمرمج٦م  ،)2218هتذي٥م اًمٙمامل ( 124 /5شمرمج٦م .)966
( )991ؿمٕمب٦م سمـ ديٜم٤مر اًم٘مرر اْل٤مؿمٛمل ،أسمق قمبد اهلل ،وي٘م٤مل :أسمق َيٞمك اعمداُ .مقمم اسمـ قمب٤مسُ .م٤مت ذم وؾمط ظمالوم٦م هِم٤مم سمـ قمبد اعمٚمؽ .ىمل٤مل اسملـ
طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صدوق ؾمٞمئ احلٗمظ( .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 497 /12شمرمج٦م .)2741
( ) 991وٕمٞمػ :أظمرضمف أسمق داود ،يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم اًمٖمسؾ ُمـ اجلٜم٤مسم٦م ( .)246ىم٤مل إًمب٤ما ذم وٕمٞمػ أيب داود :إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ.

أصول األحكام
ُمٜمٙمر ،خم٤مًمػ عم٤م ذم اًمّمحٞمحلم قمـ قم٤مئِم٦م وقمـ ُمٞمٛمقٟم٦م أٟمفَ « :هم ََس َؾ َيدََ ْي ِف صمال ًصم٤مش  ،وؾمٙم٧م قمٜمف أسمق داود -رمحلف
( )992

اهلل ،-إٓ أٟمف إن يم٤من ُمةالً شمٙمٚمؿ قمٚمٞمف ذم سمٕمض آظمتالفٟ ،مٕمٚمؿ أن ؾمٜمـ أيب داود ومٞمٝم٤م اظملتالف يمةلػم ذم ـمبٕم٤مهتل٤م،
وهذا يٕمرومف ُمـ درس هذه اًمسٜمـ ،ي٠ميت ومٞمٝم٤م اظمتالفً ،مٙمـ ذم سمٕمض اعمقضمقد أٟمف ؾمٙم٧م قمٜمف .وهذا يبلم أ هن ؾمٙمقشمف
رمحف اهلل -ذم ىمقًمفُ" :م٤م ؾمٙم٧م قمٜمف :ومٝمق ص٤مًمح" أٟمف ٓ يٜمبٖمل أن ُيٚمزم سمف.وهذا ُيبلم أن ؾمٙمقشمف -رمحف اهلل -ذم ىمقًمفُ" :م٤م ؾمٙم٧م قمٜمف :ومٝمق ص٤مًمح" أٟمف ٓ يٜمبٖملل أن ُيٚملزم سملف ،وإن ىمل٤مل
ذًمؽ -رمحف اهلل ،-وٓ ي٘م٤مل :إٟمف ص٤مًمح قمٜمده ،وإن يم٤من اعمراد سمّم٤مًمح قمغم اًمّمحٞمحً ،مٞمس اعمراد ص٤محل٤م ًمالطمتج٤مج،
ًمٙمـ أـمٚمؼ ،واعمراد سمّم٤مًمح ،ص٤مًمح إُم٤م ًمالطمتج٤مج ،أو ص٤مًمح ًمالقمتب٤مر .وىمد يسلٙم٧م قملـ اًمْملٕمٞمػ اًملذي ًملٞمس
وٕمٗمف ؿمديدًً ا ،ويٙمقن صالطمف ًمالقمتب٤مر ،يٕمٜمل أن يٙمقن ًمف ؿم٤مهد ،هذا داظمؾ ذم ىمقًمف" :ص٤مًمح".
واإلٟمس٤من ىمد َيِمؽمط ذوط أطمٞم٤م ًٟمً٤م ذم ُم٘مدُمتف ،وذم يمالُمف ،وُمع اًمٙمت٤مب اًمٙمبػم واعمّمٜمػَ ،يٜمْ َْسك و َي ْٖم َٗم ُؾ ،هذا
ي٘مع ًمٙمةػم ُمـ اعمّمٜمٗملم ،ىمد يِمؽمط ذوـم٤م أطمٞم٤م ًٟمً٤م ذم يمت٤مسمف وأٟمف يِمؽمط يمذا ويمذا ،يّمٜمػ ويروي سم٠مؾم٤مٟمٞمده ،ؾمقا
يم٤من ذم يمت٥م احلدي٨م وهمػمه٤م ،ويٖمٗمؾ ،ويٜمسك .ومال يٜمبٖمل ُمةالً إًمزاُمف ،وي٘م٤مل :إٟمف يمذا ،وم ُٞمٕمتذر ًمف ،ي٘م٤ملً :مٕمٚمف ُمةالً
أراد أن يتٙمٚمؿ ومٜمز ،أو أراد أن يتٙمٚمؿ ومبٞمض ًمف ،ويريد أن يتٙمٚمؿ سمٕمد ذًمؽ ،ظم٤مص٦م ومٞمٛمـ فمٝمرت طم٤مًمتلف ،وفمٝملر
وٕمٗمف.
لر َأ ٌة َأ ُؿملدُُّّ َول ْٗم َر َر ْأ ِدش،
طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -هذا ذم صحٞمح ُمسٚمؿ  ،وومٞمف ىم٤مًم٧م« :إِا ا ُْم َ
وهل اجلدائؾَ « ،وم َ٠م ْٟم ُ٘م ُْمف ًمِ ُٖمُس ِؾ ْ ِ
احل ْٞم َْم ِ٦مش  ،يٕمٜمل هؾ شمٜم٘مْملف ًمٖمسلٚمٝمام ،وم٘مل٤مل
اجلٜمََ٤م َسم٦مش ،وذم رواي٦م قمٜمد ُمسٚمؿَ « :و ْ َ
َ
ُ ْ
( )993

( )994

( )995

( )992ؾمبؼ خترضمف.
( ) 993أم اعم١مُمٜملم هٜمد سمٜم٧م أيب أُمٞم٦م سمـ اعمٖمػمة سمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر سمـ خمزوم سمـ ي٘مٔم٦م سمـ ُمرة اعمخزوُمٞم٦م ،سمٜم٧م قمؿ ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ؾمٞمػ اهلل :وسمٜمل٧م
قمؿ أيب ضمٝمؾ سمـ هِم٤مم .أم ؾمٚمٛم٦م ،اًمسٞمدة ،اعمحجب٦م ،اًمٓم٤مهرةُ ،مـ اعمٝم٤مضمرات إول .يم٤مٟم٧م ىمبؾ اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾملٚمؿ -قمٜملد أظمٞملف ُملـ
اًمرو٤مقم٦م أيب ؾمٚمٛم٦م سمـ قمبد إؾمد اعمخزوُمل ،اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح .ويم٤مٟم٧م ُمـ أمجؾ اًمٜمس٤م وأذومٝمـ ٟمسلب٤م ،ويم٤مٟمل٧م آظملر ُملـ ُمل٤مت ُملـ أُمٝمل٤مت
اعم١مُمٜملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 952 :شمرمج٦م  ،)3519أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 329 /7شمرمج٦م .)7472
( )994أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب طمٙمؿ وٗم٤مئر اعمٖمتسٚم٦م (.)331
( )995اعمّمدر اًمس٤مسمؼ.

أصول األحكام
ٍ
اًمٜمبلَٓ« :ش ،يٕمٜمل أٟمف ٓ يٜم٘مض ٓ ًمٖمسؾ اجلٜم٤مسم٦م واحلٞمْم٦م« ،وإِ هٟمهام ي ْٙم ِْٗم ِ
حتةِل َقم َغم َر ْأ َؾم ِؽ َصمالَ َ
لؿ
ٞمؽ َأ ْن َ ْ
َ َ َ
َث َطمةَ َٞمل٤متُ ،صم ه
ُشم ُِٗم ِ
لم َقم َٚم ْٞم ِؽ اعمَْ٤م َ َومتَ ْٓم ُٝم ِري َـش.
ٞمْم َ
هذا اطمت٩م سمف مج٤مهػم أهؾ اًمٕمٚمؿ أن اعمرأة ٓ شمٜم٘مض ؿمٕمر رأؾمٝم٤م ًمٚمجٜم٤مسم٦م ،وُملٜمٝمؿ ُملـ َيٙملل آشمٗمل٤مق ،وأال٤م
وا٤م .يمام ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م ذم ىمّم٦م أؾمام سمٜم٧م أيب قمٛمٞمس  ،عم٤م
شمٖمتسؾ ذم همسؾ اجلٜم٤مسم٦م ٓ يٚمزُمٝم٤م ذًمؽ ،إٟمام شمٖمٛمز ُىم ُر َ
ِ
ِ
ِ
ل١مو َن
لؿ َشمَدْْ ًُم ُٙمُل ُف َد ًْم ًٙمًل٤مَ ،طمتههلك َي ْب ُٚمل َغ ُؿم ُ
ىم٤ملَ « :شم ْ٠م ُظم ُذ إِ ْطمدََ ا ُيم هـ وم ْر َصتَ َٝم٤مَ ،وُم ْسل َٙم َٝم٤مَ ،وؾملدْْ َر َه٤مش ،أو ىمل٤ملَُ « :م٤م َ َهل٤مُ ،صم ه
َر ْأ ِؾم َٝم٤مش  ،هذا ذم اجلٜم٤مسم٦م.
( )996

( )997

وذم احلٞمْم٦م :ىم٤ملَ « :شمَدْْ ًُم ُٙم ُف َد ًْم ًٙمً٤م َؿم ِديدًً ا َطمتههك َيبْ ُٚم َغ ُؿم ُ١مو َن َر ْأ ِؾم َٝم٤مش ،وم٠مُمره٤م سمل٠من شمٖمٛملز ىمروال٤م ،يٕمٜملل شمْملٖمط
قمٚمٞمٝم٤م ،طمتك يٜمزل اعم٤م إمم أصقْل٤م ،وٓ حتت٤مج إمم أن شمٜم٘مض اجلدائؾ.
ِ
٥م ُم٤م سمداظمٚمٝم٤م اعم٤م  ،وْلذا عم٤م سمٚمغ قم٤مئِمل٦م -ريض اهلل قمٜمٝمل٤م -أن قمبلد اهلل سملـ قمٛملرو -ريض اهلل
وًمق أٟمف مل ُيّم ْ
لـ َقم ْٛمل ٍ
قملٜمٝمام -يملل٤من يلل٠مُمر اًمٜمسلل٤م أن يٜم٘مْمللـ رؤوؾمللٝمـ ،ىم٤مًمل٧مَ « :قم َجبًلل٤م ِٓ ْسمل ِ
َي ِٚم ْ٘مل َـ
لروَ ،أ َوَٓ َيل ْ٠م ُُم ُر اًمٜم َسلل٤م َ َأ ْن َ ْ
وؾم ُٝم هـ؟!ش  .ومبٞمٜم٧م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -أن هذا ًمٞمس سمٛمنموع ،وأٟمف ظمٗمػ ظم٤مص٦م ذم اجلٜم٤مسم٦م ُمـ ضمٝم٦م أٟمف ًمٞمس
ُر ُؤ َ
( )998

طمؼ اعمرأة ،وأن اًمِمٕمر ُملـ ِزيٜمتٝمل٤م
يم٤محلٞمْم٦م :أن اجلٜم٤مسم٦م يِمؼ قمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ ،وهل ىمد يتٙمرر قمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ ،وظم٤مص٦م ذم ّ
وُمـ مج٤مْل٤م ،وأا٤م رسمام َيّمؾ قمٚمٞمٝم٤م ُمِم٘م٦م وضر ،وْلذا مل ي٠مُمره٤م سمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-سمؾ ىم٤ملَٓ« :ش.

( )996أؾمام سمٜم٧م قمٛمٞمس سمـ َُم ْٕمد سمـ احل٤مرث سمـ شمٞمؿ سمـ يمٕم٥م ،وىمٞمؾ :سمٜم٧م ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمٕمامن سمـ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ىمح٤موم٦م سمـ قمل٤مُمر سملـ رسمٞمٕمل٦م سملـ
قم٤مُمر اخلتٕمٛمٞم٦م .أظم٧م ُمٞمٛمقٟم٦م سمٜم٧م احل٤مرث زوج اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُٕ -مٝم٤م .يم٤من قمٛمر يس٠مْل٤م قمـ شمٗمسػم اعمٜمل٤مم وٟم٘ملؾ قمٜمٝمل٤م أؿملٞم٤م ُملـ
ذًمؽ .شمقومٞم٧م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -ؾمٜم٦م إطمدى وصمامٟملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 872 :شمرمج٦م  ،)3214واإلص٤مسم٦م ( 489/7شمرمج٦م .)11813
(ُ ) 997متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب دًملؽ اعملرأة ٟمٗمسلٝم٤م إذا شمٓمٝملرت ُملـ اعمحلٞمض (ُ ،)7357 ،315 ،314مسلٚمؿ :يمتل٤مب
احلٞمض ،سم٤مب اؾمتحب٤مب اؾمتٕمامل اعمٖمتسٚم٦م ُمـ احلٞمض ومرص٦م  )332(...واًمٚمٗمظ ًمف.
(ُ ) 998متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمٖمسؾ ،سم٤مب همسؾ اًمرضمؾ ُمع اُمرأشمف (ُ ،)251مسٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سمل٤مب ولٗم٤مئر اعمٖمتسلٚم٦م (،)331
واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م.

أصول األحكام
احل ْٞم َْم٦مش ،هذه ذم رواي٦م ُمسٚمؿ ،وُمٕمٜم٤مه أن احلٞمْم٦م أيْم٤م ٓ شمٜم٘مْمٝم٤م ْل٤م ،هذا هق فم٤مهر روايل٦م ُمسلٚمؿ،
ىمقًمفَ « :و ْ َ
وهذه اًمرواي٦م شمٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وأقم ُّٚمقه٤م وىم٤مًمقا :اٟمٗمرد هب٤م قمبد اًمرزاق  ،واعمحٗملقظ قملـ اًمةلقري -
( )999

رمحف اهلل-

( )1111

 ،أٟمف مل يذيمر إٓ اجلٜم٤مسم٦م .ىم٤مًمقا :ويمذًمؽ اًمٓمب٘م٦م اًمتل ومقق اًمةقري مل يذيمروا« :واحلٞمْم٦مش ،إٟمام هل ُمـ

أومرا د قمبد اًمرزاق ،وأيدوه سمام رواه اسمـ ُم٤مضمف سمسٜمد صحٞمح ُمـ همػم ـمريؼ قمبداًمرزاق أٟمف مل يذيمر احلٞمْمل٦م

( )1111

 ،سملؾ

ذيمر اجلٜم٤مسم٦م ،وىم٤مًمقا :إن احلٞمض شمٜم٘مض ًمف اًم٘مرون ،شمٜم٘مض ْل٤م ضمدائٚمٝم٤مٟٕ :مف ٓ يتٙمرر ،وٕٟمف ُمع ـمقل اعمدة َيتٛملع
ومٞمف ر ُمـ إذى واًمقؾمخ ،ومتحت٤مج إمم ٟم٘مْمف ،وٓ ُمِم٘م٦م قمٚمٞمٝم٤م ومٞمف ،هٙمذا أيدوه.
وُمٜمٝمؿ ُمـ اقمتٛمد رواي٦م ُمسٚمؿ ،وىم٤مل :إصؾ قمدم اًمقهؿ ،وأن إصؾ قمدم ختٓمئ٦م اًمرواة ،وُمل٤م دام اًملراوي
ُخٓم ُئف إٓ سمدًمٞمؾ َسم ٍ
أيْم٤م روى ؿمٞم ًئ٤م مل خي٤مًمػ همػمه ،واًمراوي اًمذي رواه صم٘م٦م إُم٤مم هق قمبد اًمرزاق -رمحف اهلل -ومال ُٟم َ
لم
ً
يٙمقن ومٞمف اعمخ٤مًمٗم٦م ،وًمٞمس هذا ُمـ هذا ،إٟمام زاد ؿمٞمئً٤م.
أيْم٤م ُم٤م روشمف قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -ذم ىمّم٦م أؾمام سمٜم٧م قمٛمٞمس أٟمف وصػ ْل٤م همسلؾ اجلٜم٤مسمل٦م
وىمد يِمٝمد ًمف ً
يمٖمسؾ احلٞمض ؾمقا سمسقا  ،وذيمر أا٤م شمٖمٛمز ىمروا٤م ،وًمٙمـ زاد ذم همسؾ احلٞمْم٦م ،ىم٤ملَ « :و َشمَدْْ ًُم ُٙم ُف َد ًْم ًٙمً٤م َؿم ِديدًً اش
( )1112

ومل ي٠مُمره٤م سمٜم٘مض ىمروا٤م ،ومٝمذا ي١ميد ذًمؽ.
ًمٙمـ قمغم يمؾ طم٤مل :إطمقط ْل٤م أن شمٜم٘مض ؿمٕمره٤م ذم طم٤مل اجلٜم٤مسم٦م ،هذا إطمقطٕ :ن اًمرواي٦م ُشم ُٙمُٚم َؿ ومٞمٝم٤م ،وإن
يم٤من ْل٤م ؿمقاهد ُمـ ضمٝم٦م اًمرواي٦مً ،مٙمـ اطمتٞم٤مـم٤م ًم٘مقل ُمـ ىمل٤مل :إال٤م شمٜم٘مْملف ،وإصلؾ ؿملٖمؾ اًمذُمل٦م ،ووضملقب

( )999قمبد اًمرزاق سمـ مه٤مم سمـ ٟم٤مومع ،أسمق سمٙمر احلٛمػمي ُمقٓهؿ ،اًمّمٜمٕم٤ما ،اًمة٘م٦م ،احل٤مومظ اًمٙمبػم ،قم٤ممل اًمٞمٛمـ .ارحتؾ إمم احلج٤مز ،واًمِم٤مم ،واًمٕملراق،
وؾم٤مومر ذم دم٤مرة .طمدث قمٜمف أمحد سمـ طمٜمبؾ وَيٞمك سمـ ُمٕملم ،ووصم٘م٤مه .وًمد ؾمٜم٦م ؾم٧م وقمنميـ وُمئ٦م ،وشمقذم ؾملٜم٦م إطملدى وقمنملة وُمئتللم .وُملـ
أؿمٝمر ُمّمٜمٗم٤مشمف "اعمّمٜمػ" .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 52 /18شمرمج٦م  ،)3415وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 563 /9شمرمج٦م .)221
( ) 1111ؾمٗمٞم٤من سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمنوق اًمةقري أسمق قمبد اهلل اًمٙمقذمُ .مـ صمقر .إُم٤مم احلٗم٤مظ ،ؾمٞمد اًمٕمٚمام اًمٕم٤مُمٚملم ذم زُم٤مٟمف .وًملد ؾملٜم٦م ؾملبع وشمسلٕملم،
وُم٤مت سم٤مًمبٍمة ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 154 /11شمرمج٦م  ،)2417وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 229 /7شمرمج٦م .)82
( ) 1111أسمق ؾمٚمٛم٦م سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمقف اًم٘مرر ،اًمزهري ،اعمدا .ىمٞمؾ :اؾمٛمف قمبد اهلل ،وىمٞمؾ :إؾمامقمٞمؾ ،وىمٞمؾ :اؾمٛمف ويمٜمٞمتف واطمد .ىمل٤مل حمٛملد
سمـ ؾمٕمد :شمقذم سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م أرسمع وشمسٕملم ذم ظمالوم٦م اًمقًمٞمد ،وهق اسمـ اصمٜمتلم وؾمبٕملم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 371 /33شمرمج٦م .)7419
( ) 1111صحٞمح :أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم همسؾ اًمٜمس٤م ُمـ اجلٜم٤مسم٦م ( ،)613ىم٤مل إًمب٤ما ذم صلحٞمح اسملـ ُم٤مضملف:
صحٞمح ،وهذه اًمرواي٦م أظمرضمٝم٤م ُمسٚمؿ أيْم٤م.
( )1112ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
آهمتس٤مل ،ومٝمذا آطمتٞم٤مط ُمنموع ،وهل ُمـ اعمس٤مئؾ اًمتل َيت٤مط ومٞمٝم٤م طمٞمٜمام يٙمقن اخللالف ذم اعمسل٠مًم٦م ىملقي سمللم
ظمّمٛملم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ.
حت َ٧م ُيمُؾ َؿم ْٕم َر ٍة َضمٜمََ٤م َسم ً٦مش ،طمدي٨م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م
طمدي٨م« :إِ هن َ ْ

( )1113

قمـ قمكم ،طمدي٨م ٓ يّمح.

طمدي٨م أيب هريرة ُمـ ـمريؼ احل٤مرث سمـ وضمٞمف اًمراؾمبل
مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ قمٓم٤م سمـ اًمس٤مئ٥م ْ ،
واظمتُ ُِٚمػ ذم ؾمامقمف ُمٜمف ،وإفمٝمر أٟمف ؾملٛمع ُمٜملف سمٕملد آظملتالط ،ومٝملام
( )1115

( )1114

 ،وطمدي٨م قمكم

( )1116

-ريض اهلل قمٜمفُ -مـ ـمريؼ

( )1117

طمدية٤من وٕمٞمٗم٤من.
واًمذي ئمٝمر -واهلل أقمٚمؿ -أٟمف قمغم مجٞمع اجلسد ،وم٠مقمْم٤م اًمقوق ًمق مل ُي ِّمل ْب َٝم٤م ر ٓ يرضلهً ،مٙملـ أومل٤مض
ئمٝمر -واهلل أقمٚمؿ -أٟمف قمغم اجلٛمٞمع ،قمغم مجٞمع اًمبدن ،ومٞمٙمقن أقمْم٤م اًمقوق ُهمُسٚم٧م ُمرشملمُ ،مرة ذم اًمقوق  ،وُمرة
٤مضش ،وذم دًٓمل٦م
أيْم٤م ،أن اًمدًمؽ ًمٞمس سمقاضم٥م ،وْلذا ىم٤ملَ « :أ َوم َ
ذم اًمٖمسؾ ،وذم هذا دًٓم٦م قمغم أٟمف ٓ َي٥م اًمدًمؽ ً
قمغم أٟمف ُم٤م يٜمبٖمل اعمب٤مًمٖم٦م واًمتِمديد ،سمٕمض اًمٜم٤مس يِمدد ذم ُمس٠مًم٦م اًمٖمسؾ شمِمديدا ُم٤م أٟمزل اهلل سمف ُمـ ؾمٚمٓم٤منَ ،يٜمْ َْح٤م سمف

( )1113مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ ديٜم٤مر ،اإلُم٤م م اًم٘مدوة ،ؿمٞمخ اإلؾمالم ،أسمق ؾمٚمٛم٦م اًمبٍمي ،اًمٜمحقي ،اًمبزاز ،اخلرىمل ،اًمبٓم٤مئٜملُ ،مقمم آل رسمٞمٕم٦م سملـ ُم٤مًملؽ،
واسمـ أظم٧م محٞمد اًمٓمقيؾ .يم٤من سمحرا ُمـ سمحقر اًمٕمٚمؿ .ىم٤مل قمكم سمـ اعمديٜملُ :مـ شمٙمٚمؿ ذم مح٤مد :وم٤مهتٛمقه ذم اًمديـ .وىم٤مل قمبداًمرمحـ سمـ ُمٝمديً :ملق
ىمٞمؾ حلامد سمـ ؾمٚمٛم٦م :إٟمؽ متقت همداُ :م٤م ىمدر أن يزيد ذم اًمٕمٛمؾ ؿمٞمئ٤مُ .م٤مت ؾملٜم٦م ؾملبع وؾملتلم وُمئل٦م .اٟمٔملر :هتلذي٥م اًمٙملامل ( 253 /7شمرمجل٦م
 ،)1482وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 444 /7شمرمج٦م .)168
( ) 1114وٕمٞمػ :وم٠مظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم اًمٖمسؾ ُمـ اجلٜم٤مسم٦م ( ،)248اًمؽمُمذي :يمت٤مب :أسمقاب اًمٓمٝم٤مرة قمـ رؾملقل اهلل صلغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م أن حت٧م يمؾ ؿمٕمرة ضمٜم٤مسم٦م ( ،) 116ىم٤مل اًمؽمُمذي :همري٥م ،اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب حت٧م يمؾ ؿمٕمرة ضمٜم٤مسم٦م
(ُ ،) 597مـ ـمريؼ احل٤مرث سمـ وضمٞمف ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم وٕمٞمػ أيب داود :وٕمٞمػ.
( ) 1115احل٤مرث سمـ وضمٞمف اًمراؾمبل أسمق حمٛمد اًمبٍمي .روى قمـ ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤م ر .ىم٤مل اسمـ ُمٕملمً :مٞمس سمٌم  .وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ واًمٜمسل٤مئل :ولٕمٞمػ.
وىم٤مل اًمبخ٤مري :ذم طمديةف سمٕمض اعمٜم٤ميمػم .اٟمٔمر :اًمتٝمذي٥م ( 314 /5شمرمج٦م  ،)1151وُمٞمزان آقمتدال ( 224/1شمرمج٦م .)1635
( )1116وٕمٞمػ :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)1121 ،794 ،727أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم اًمٖمسؾ ُمـ اجلٜم٤مسم٦م ( ،)249اسملـ ُم٤مضملف :يمتل٤مب
اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب حت٧م يمؾ ؿمٕمرة ضمٜم٤مسم٦م (ُ .) 599مـ ـمريؼ مح٤مد سمـ ؾملٚمٛم٦م قملـ قمٓمل٤م  ،ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم ولٕمٞمػ ؾملٜمـ أيب داود :إؾملٜم٤مده
وٕمٞمػ.
( ) 1117قمٓم٤م سمـ اًمس٤مئ٥م ،اإلُم٤مم احل٤مومظ ،حمدث اًمٙمقوم٦م .أسمق اًمس٤مئ٥م ،وىمٞمؾ :أسمق زيد ،وىمٞمؾ :أسمق يزيد ،وأسمق حمٛمد اًمٙمقذم .يم٤من ُمـ يمبل٤مر اًمٕمٚملام ،
ًمٙمـ ؾم٤م طمٗمٔمف ىمٚمٞمال ذم أواظمر قمٛمره .ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ :يم٤من حمٚمف اًمّمدق ىمديام ىمبؾ أن خيتٚمط ،صمؿ شمٖمػم طمٗمٔمف .شمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمالصملم وُمئ٦م .اٟمٔمر:
اًمتٝمذي٥م ( 86 /21شمرمج٦م  ،)3934وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 111 /6شمرمج٦م .)31

أصول األحكام
إمم اًمقؾمقؾم٦م ،واًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ؾمٞم٠مشمٞمٜم٤م أٟمف يم٤من يٖمتسؾ سم٤مًمّمل٤مع -صلٚمقات اهلل وؾملالُمف قمٚمٞملف،-
وهذا ُيبلم يمام ؾمٞم٠ميت يٗمٞمض ،طمٞمٜمام يتقو٠م أوم٤مض قمغم ؾم٤مئر سمدٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-وهمسؾ اعمقاـمـ اًمتل هل
ُمقوع إذى ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ أوم٤مض قمغم سمدٟمف.
َث طمةَٞم ٍ
ِ
أيْم٤مِ ْ َ « :
٤متش
ىمقًمف ً
حتةل َقم َغم َر ْأ َؾمؽ َصمالَ َ َ َ

( )1118

أيْم٤م يمذًمؽ،
 ،هذا ُمةٚمام شم٘مدم ذم صٗم٦م اًمٖمسؾ ،همسؾ اًمرضمؾً ،

ُمةٚمام أن اًمرضمؾ َيةل ،يمذًمؽ اعمرأة حتةل ؾمقا سمسقا  ،ومل يذيمر ْل٤م ٟم٘مض اًمِمٕمر ،دل قمغم أٟمف ذم طمؼ اًمرضملؾ آيملد،
وْلذا خيٚمؾ اًمِمٕمر ،ويدظمؾ أص٤مسمٕمف ومٞمف ،وأُم٤م ذم طمؼ اعمرأة صمالث طمةٞم٤متً ،مٙمـ شمٖمٛمز ىمروا٤م إذا اطمت٤مضم٧م إمم ذًمؽ،
يمام ذم طمدي٨م أؾمام  ،أن شمْمٖمط قمٚمٞمٝم٤م إمم أن يٜمزل اعم٤م قمٚمٞمٝم٤م.
ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
حت َ٧م ُيمُؾ َؿمل ْٕم َر ٍة َضمٜمََ٤م َسمل ً٦م،
قل اهللِ َ -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم هٚم َؿ« :-إِ هن َ ْ
َ
(و َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َ -ر َ

َوم٤م ْهم ِْس ُٚمقا ه
نمش
اًمِم ْٕم َر َو َأ ْٟم ُ٘مقا ا ًْم َب َ َ

( )1119

َ ،ر َوا ُه َأ ُسمق َد ُاو َد َو َو هٕم َٗم ُف).

أيْم٤م ىمبؾ ذًمؽ قمغم طمدي٨م اًمذي ذيمرشمف ىمبؾ ،ذم ُمس٠مًم٦م اًمٗمرق سملم اًمرضمؾ واعمرأة ،ىمٚم٧م :إن اًمرضمؾ
وٟمسٞم٧م أٟمبف ً
يٜمنم ؿمٕمره ،هذا هق إفمٝمر إذا يم٤من ٓ يّمؾ اعم٤م إمم أصقًمف :عم٤م ضم٤م ذم إظمب٤مر اًمّمحٞمح٦م ذم صٗم٦م همسٚمف -قمٚمٞملف
َث طمةَٞم ٍ
ِ
اًمّمالة واًمسالم ،-وذم طمؼ اعمرأة ،يمام ذم طمدي٨م أؾمام هٜم٤م ،ىم٤ملِ ْ َ « :
ل٤متش .وذم طملدي٨م
حتةل َقم َغم َر ْأؾم َٝم٤م َصمالَ َ َ َ
أيْم٤م « َأ َوم َ٠م ْٟم ُ٘م ُْم ُف ًمِ ْٚم َجٜمََ٤م َسم ِ٦م؟ َىم َ٤ملَٓ :ش ،وضم٤م طمدي٨م ُمٗمّمؾ رواه أسمق
أيْم٤م مل يذيمر ْل٤م اًمٜم٘مض ،هٜم٤م ً
أؾمام يمذًمؽ اعمت٘مدم ً

( )1118ؾمبؼ خترَيف.
( )1119ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
داود ،طمدي٨م ضمٞمد ُمـ رواي٦م حمٛمد سمـ قمقف اًمٓم٤مئل

( )1111

قمٞم٤مش

( )1112

قمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٞم٤مش

( )1111

 ،قمـ أسمٞمف إؾمامقمٞمؾ سمـ

 ،وحمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ روايتف قمـ أسمٞمف وٕمٞمٗم٦مٟٕ :مف أومسد أصقل أسمٞمف.

إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٞم٤مش ُوصم َؼ ذم إذا روى قمـ أهؾ اًمِم٤مم ًمٙمـ اًمراوي حمٛمد سمـ قمقف اًمٓم٤مئل إُم٤مم صم٘م٦م -رمحف اهلل-
ُمـ أضمال أهؾ اًمِم٤مم ،وُمـ أضمال ؿمٞمقخ أيب داود -رمحف اهلل ،-ي٘مقلٟ :مٔمرت ذم أصؾ إؾملامقمٞمؾٟ ،مٔملر ذم أصلؾ
إؾمامقمٞمؾ ،ومقضمد اًمرواي٦م يمام هل ،يٕمٜمل أٟمف ـم٤مًمٕمٝم٤م وٟمٔمر ذم أصقًمف ،ومٚمٞمس٧م ُُمدظمٚم٦م قمٚمٞمفً ،مٞمس٧م ُمـ اًمرواي٤مت اًمتل
أدظمٚمف اسمٜمف حمٛمد قمٚمٞمف ،رواي٦م حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ قمـ أسمٞمف ،رواي٦م وٕمٞمٗم٦م ،يمام هل روايل٦م إؾملامقمٞمؾ سملـ قمٞمل٤مش قملـ
احلج٤مزيلم وٕمٞمٗم٦م.
ْنم َؿم َٕم َر َر ْأ ِؾم ِفش
اًمِم٤مهد أن ذم هذا احلدي٨م أن اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-ىم٤ملَ « :أ هُم٤م ه
اًمر ُضم ُؾَ :وم ْٚمٞمَٜمْ ُ ْ

 ،أُمره

( )1113

ومّمؾ سملم اًمرضمؾ واعمرأة ،ومٝمذا طمدي٨م ُمٗمّمؾ
أن يٜمنم ؿمٕمر رأؾمف وأن يٖمسٚمف ،واعمرأة أُمره٤م أن ُشمُٗمٞمض قمغم رأؾمٝم٤م ،ه
ُم١ميد ًمٚمتٗمّمٞمؾ اعمت٘مدم ذم إظمب٤مر اًمّمحٞمح٦م.
ًمٙمـ هؾ َي٥م قمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ ،يٕمٜمل هؾ ٟم٘مقلَ :يل٥م قمٚمٞمٝمل٤م؟ طملدي٨م أم ؾملٚمٛم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمل٤م -عمل٤م ىم٤مًمل٧م:
« َأ َوم َ٠م ْٟم ُ٘م ُْم ُف؟ َىم َ٤ملَٓ :ش .يٕمٜمل رظمص ًمٚمٜمس٤م -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ذم قمدم اًمٜم٘مض ،هذه رظمّم٦م ،وًملٞمس إُملر
ًمٙمقٟمف ضمدائؾ ،ذم طمؼ اعمرأة ًمٙمقا٤م دمدل ؿمٕمره٤م ،وحتت٤مج إمم ذًمؽ ،ويِمؼ قمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ ،رسمام إذا همسٚمتف حتت٤مج إمم أن

( ) 1111حمٛمد سمـ قمقف سمـ ؾمٗمٞم٤من اًمٓم٤مئك ،أسمق ضمٕمٗمر ،وي٘م٤مل :أسمق قمبد اهلل ،احلٛمَمل احلل٤مومظ ،إُمل٤مم طمل٤مومظ رم زُم٤مٟملفُ ،مٕملروف سم٤مًمت٘ملدم رم اًمٕمٚملؿ
واعمٕمروم٦م .ىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م طم٤مومظ .شمقذم ؾمٜم٦م صمٜمتلم -وىمٞملؾ :صملالث -وؾملبٕملم وُمئتللم .اٟمٔملر :اًمتٝملذي٥م ( 236 /26شمرمجل٦م
 ،)5527وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 613 /12شمرمج٦م .)239
( ) 1111حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٞم٤مش سمـ ؾمٚمٞمؿ اًمٕمٜمز ،احلٛميص .ىم٤مل أسمق داود :مل يٙمـ سمذاك .وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي :مل يسٛمع ُمـ أسمٞمف ؿمٞمئ٤م .اٟمٔملر:
اًمتٝمذي٥م ( 483/24شمرمج٦م  ،)5167وُمٞمزان آقمتدال ( 481 /3شمرمج٦م .)7225
( )1112إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٞم٤مش سمـ ؾمٚمٞمؿ اًم ٕمٜمز أسمق قمتب٦م احلٛميص .احل٤مومظ اإلُم٤مم حمدث اًمِم٤مم ،سم٘مٞم٦م إقمالم .يم٤من ُمـ سمحقر اًمٕمٚمؿ ،صل٤مدق اًمٚمٝمجل٦م،
ُمتلم اًمدي٤مٟم٦م ،ص٤مطم٥م ؾمٜم٦م ،واشمب٤مع ،وضمالًم٦م ووىم٤مر .وًمد ؾمٜم٦م صمامن وُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدى وصمامٟملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 163 /3شمرمجل٦م
 ،)472وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 312 /8شمرمج٦م ..)83
( ) 1113إؾمٜم٤مده صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم اعمرأة هؾ شمٜم٘مض ؿمٕمره٤م قمٜمد اًمٖمسؾ (ُ .)255مـ ـمريؼ حمٛمد سمـ قمقف سمفُ ،ملـ
طمدي٨م صمقسم٤من ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :إؾمٜم٤مده صحٞمح.

أصول األحكام
شمٜمنمه طمتك يٞمبس اًمِمٕمر ،ومٞمِمؼ قمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ ،ومرظمص ْل٤م ذم ذًمؽ رظمّم٦م ،سمخالف اًمرضمؾ وم٤مُٕمر ذم طم٘مف أين ،وىمد
يٙمقن ؿمٕمره أىمؾ.
ىمد ي٘م٤مل -واهلل أقمٚمؿ -يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل :إ ذا يم٤من اًمرضمؾ ُمٕمت٤مدا أن َيدل ؿمٕمره أٟمف يٚمحؼ سم٤معمرأة ذم هلذا إُملر،
حمتٛمؾ هذا ،أٟم٤م ٓ أدري قمـ اخلالف ذم هذاً ،مٙمـ يٛمٙمـ أن ُي٘م٤مل :إذا يم٤من اًمرضمؾ َيدل ؿمٕمره واقمت٤مد ذًمؽ ،وؿمؼ
َ
قمٚمٞمف ذًمؽ ِ
حمتٛمؾ أٟمف سمج٤مُمع اًمٕمٚم٦م ،واًم٘م٤مقمدة قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ أٟمف طمٞمٜمام شمٙمقن اًمٕمٚم٦م ُمس٤موي٦م ًمٕمٚم٦م إصؾ ُشمُٚمحلؼ هبل٤م
سمال ٟمزاع ،وهذه اًمٕمٚم٦م واوح٦م ذم طمؼ اًمرضمؾ ،إٓ أن ُي٘م٤مل :إٟمف هؾ هق ُمـ اًمتههِم ُّبفُ ،مع أٟمف ًمٞمس ُمـ اًمتِمبف ذم هلذا،
وٕٟمف ضم٤م أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -دظمؾ ُمٙم٦م وًمف أرسمع همدائر.
وروي ُمـ رواي٦م جم٤مهد

( )1114

قمـ

( )1115

أ ّم ه٤مٟمئ

( )1116

سمل٠مس
 ،ويمذا رواه اًمٜمس٤مئلً ،مٙمـ ٟم٘مٚمف أهؾ اًمٕمٚمؿ وسمٞمٜمقا أٟمف ٓ َ

سمف ،ويم٤من اًمٕمرب يّمٜمٕمقن ذًمؽ ،واًمٜمبل يراهؿ -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ومل ُيٜمٙمر قمٚمٞمٝمؿ ،وًملٞمس ُملـ ظمّمل٤مئص
اًمٜمس٤م -ضمدل اًمِمٕمر -سمؾ هق ذم طمؼ اًمٕمرب يم٤من يٗمٕمٚمف اًمرضم٤مل واًمٜمس٤م مجٞم ًٕم٤م ،وهق ُمٕمت٤مد قمٜمد اًمب٤مدي٦م ،طمتك قمٜمد
ىمديام ،وهذا يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقٟمف ،ومٝمؾ َُيٚمؼ ي٘م٤مل اًمرضمؾ ذم هذه ي٠مظمذ طمٙمؿ اعمرأة ُمـ ضمٝم٦م اعمٕمٜمك ،حمتٛملؾ ،واهلل
اًمٕمرب ً
أقمٚمؿ.
حت َ٧م ُيمُؾ َؿم ْٕم َر ٍة َضمٜمََ٤م َسم ً٦مش شم٘مدم أن احلدي٨م وٕمٞمػ ُمـ رواي٦م احلل٤مرث
طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف« :-إِ هن َ ْ
أيْم٤م رواه أسملق
أيْم٤م طمدي٨م قمكم -ريض اهلل قمٜمف -رواه أسمق داود أي ًْم٤م ،وهذا ً
سمـ وضمٞمف اًمراؾمبل ،وٕمٞمػ ،يمذًمؽ ً

( ) 1114جم٤مهد سمـ ضمؼم ،أسمق احلج٤مج اعمٙمل ،إؾمقدُ ،مقمم اًمس٤مئ٥م سمـ أيب اًمس٤مئ٥م ا عمخزوُمل ،اإلُمل٤مم ،ؿملٞمخ اًم٘ملرا واعمٗمنليـ .روى قملـ :اسملـ
قمب٤مس وم٠ميمةر وأـم٤مب ،وقمٜمف أظمذ اًم٘مرآن ،واًمتٗمسػم ،واًمٗم٘مف .يم٤من ي٘مقل :ي٘مقل" :قمرو٧م اًم٘مرآن صمالث قمرو٤مت قمغم اسمـ قمب٤مس ،أىمٗمف قمٜملد يملؾ
آي٦م ،أؾم٠مًمف :ومٞمؿ ٟمزًم٧م؟ ويمٞمػ يم٤مٟم٧م؟" .ويم٤من ُمـ أقمٚمؿ اًمت٤مسمٕملم سم٤مًمتٗمسػم .شمقذم ؾمٜم٦م صمالث وُمئ٦م وىمد ٟمٞمػ قمغم اًمةامٟملم .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبال
( 449 /4شمرمج٦م ُ ،)175مٕمروم٦م اًم٘مرا اًمٙمب٤مر ( 66 /1شمرمج٦م .)23
( ) 1115أم ه٤مٟمئ سمٜم٧م أسمك ـم٤مًم٥م اًم٘مرؿمٞم٦م اْل٤مؿمٛمٞم٦م ،اسمٜم٦م قمؿ اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-اؾمٛمٝم٤م وم٤مظمت٦م ،وىمٞمؾ :هٜمد .أظم٧م قمغم سملـ أسملك ـم٤مًمل٥م،
أؾمٚمٛم٧م قم٤مم اًمٗمتح ،ويم٤مٟم٧م حت٧م ه بػمة سمـ أسمك وه٥م اعمخزوُمك ومقًمدت ًمف قمٛمرا ،و سملف يمل٤من يٙمٜملك ،وه٤مٟمئل٤م ،ويقؾملػ ،وضمٕملدة سمٜملك هبلػمة،
وشمقومٞم٧م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 931 :شمرمج٦م  ،)3425واإلص٤مسم٦م ( 317 /8شمرمج٦م .)12285
( )1116صللحٞمح :أظمرضمللف أمحللد ذم اعمسللٜمد ( ،)27389 ،26891أسمللق داود :يمتلل٤مب اًمؽمضمللؾ ،سملل٤مب ذم اًمرضمللؾ يٕم٘مللص ؿمللٕمره (،)4191
اًمؽمُمذي:اًمٚمب٤مس ،سم٤مب دظمقل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٙم٦م ( ،) 1781ىم٤مل اًمؽمُمذي :همري٥م ،اسمـ ُم٤مضمف :يمتل٤مب اًمٚمبل٤مس ،سمل٤مب اختل٤مذ اجلٛمل٦م
واًمذوائ٥م (ُ ) 3631مـ ـمريؼ جم٤مهد قمـ أم ه٤مٟمئ ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.

أصول األحكام
ِ
ِ ِ
ٍ ِ
ِ
ل٧م
لؿ َقم٤م َد ْي ُ
داودَُ « :م ْـ َشم ََر َك َُم ْقو َع َؿم َٕم َرة َمل ْ ُيّم ْب َٝم٤م اعمَْ٤م ُ ُ :ومٕم َؾ سمِف َيم ََذا َو َيم ََذاش ،ىم٤مل قملكم -ريض اهلل قمٜملفَ « :-ومٛمل ْـ َصم ه
ِ
ِ
َي ُّز َؿم َٕم َر ُهش -ريض اهلل قمٜمف.-
َؿم َٕم ِريَ ،ومٛم ْـ َصم هؿ َقم٤م َد ْي ُ٧م َؿم َٕم ِريَ ،ومٛم ْـ َصم هؿ َقم٤م َد ْي ُ٧م َؿم َٕم ِريش ،و«يم٤من َ ُ
وهذه اًمرواي٦م ومٞمٝم٤م همراسم٦م ذم اًمٚمٗمظ ،واعمتـ ،واًمسٜمد ومٞمف وٕمػ ُمـ رواي٦م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م -يمام شم٘مدم -قمـ قمٓم٤م
سمـ اًمس٤مئ٥م ،وسمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ يم٤محل٤مومظ اسمـ طمجر ذم سمٕمض يمالُمف ذم اًمتخٚمٞمص ،أو ذم همػمهً ،مٕمٚملف ذم اًمتخٚملٞمص
ضمزم سم٠مٟمف ؾمٛمع ُمٜمف سمٕمد آظمتالطً ،مٙمـ إفمٝمر -واهلل أقمٚمؿ -أٟمف ُمِمٙمقك ومٞمف ،هؾ ؾمٛمع ىمبؾ آظمتالط ،سمخالف
مح٤مد سمـ زيد

( )1117

 ،ؾمٛمع ُمـ ىمبؾ آظمتالط ضمز ًُم٤م ،أُم٤م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م :وم٤مظمتٚمػ ومٞمف ،وًمٞمس قمٜمدٟم٤م ي٘ملم أٟمف ؾمٛمع ُمٜمف

ىمبؾ آظمتالط ،وًمذًمؽ ُوٕم َٗم ْ٧م هذه اًمرواي٦م ُمـ ضمٝم٦م أٟمف خم٤مًمػ ًمٔم٤مهر سمٕمض إظمب٤مر قمـ اًمٜمبل -قمٚمٞملف اًمّملالة
واًمسالم.-
وذم طمؼ اعمرأة ُ-مةٚمام شم٘مدم ٓ -شمٜم٘مْمفً ،مٙمـ إذا أرادت أن شمٜم٘مْمف إذا أرادت أن شمٖمسؾ ؿملٕمره٤م :ومٚمٝمل٤م ذًملؽ،
ًمٙمـ ٓ َي٥م قمٚمٞمٝم٤م ذم اجلٜم٤مسم٦م سمال ظمالف.
ِ
ِ
ِ
(و َقم ْـ َأ َٟم ٍ
سم َس ِ٦م
٤مًمّم٤م ِع إِ َمم َ ْ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -ىم َ٤ملَ « :يمَ٤م َن اًمٜمههبِ ُّل َ -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َو َؾم هٚم َؿَ -يتَ ََق هو ُ٠م سمِ٤معمُْد َو َي ْٖمتََس ُؾ سمِ ه
َ
َس َ -ر َ
َأُمدََ ٍ
ادشُُ ،مته َٗم ٌؼ َقم َٚمٞمْ ِف).
ْ
سمس ِ
طمدي٨م أٟمس -ريض اهلل قمٜمف -أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمَ « -يمَ٤م َن َيتَ ََق هول ُ٠م سمِ٤معمُْلد َو َي ْٖمْتِ َس ُ
ل٦م
لؾ سمِ ه
٤مًمّمل٤م ِع إِ َمم َ ْ َ
َأُمدََ ٍ
ادش  ،هذا احلدي٨م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف :رواه اًمبخ٤مري وُمسٚمؿ.
ْ
( )1118

( )1119

أيْم٤م هبذا اًمٚمٗمظُ ،مـ طمدي٨م ؾمٗمٞمٜم٦م -ريض اهلل قمٜمف-
صمب٧م ومٞمٝمؿ قمدة أظمب٤مر قمـ اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمً -
ِ
٤مًمّم٤م ِعش -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-وضم٤م قمٜمد ُمسٚمؿ ُمـ طمدي٨م أٟمس أٟملف يتقول٠م
« َيمَ٤م َن َيتَ ََق هو ُ٠م سمِ٤معمُْد َو َي ْٖمتََس ُؾ سمِ ه

( )1117مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ ديٜم٤مر ،اإلُم٤مم اًم٘مدوة ،ؿمٞمخ اإلؾمالم ،أسمق ؾمٚمٛم٦م اًمبٍمي ،اًمٜمحقي ،اًمبزاز ،اخلرىمل ،اًمبٓم٤مئٜملُ ،مقمم آل رسمٞمٕم٦م سملـ ُم٤مًملؽ،
واسمـ أظم٧م محٞمد اًمٓمقيؾ .يم٤من سمحرا ُمـ سمحقر اًمٕمٚمؿ .ىم٤مل قمكم سمـ اعمديٜملُ :مـ شمٙمٚمؿ ذم مح٤مد :وم٤مهتٛمقه ذم اًمديـ .وىم٤مل قمبداًمرمحـ سمـ ُمٝمديً :ملق
ىمٞمؾ حلامد سمـ ؾمٚمٛم ٦م :إٟمؽ متقت همداُ :م٤م ىمدر أن يزيد ذم اًمٕمٛمؾ ؿمٞمئ٤مُ .م٤مت ؾملٜم٦م ؾملبع وؾملتلم وُمئل٦م .اٟمٔملر :هتلذي٥م اًمٙملامل ( 253 /7شمرمجل٦م
 ،)1482وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 444 /7شمرمج٦م .)168
(ُ ) 1118متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب اًمقوق سم٤معمد (ُ ،)211مسٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب اًم٘مدر اعمسلتح٥م ُملـ اعمل٤م ًمٖمسلؾ
اجلٜم٤مسم٦م (.)325

أصول األحكام
ُّقك ،ويٖمتسؾ سمخٛمس٦م ُم َٙم ِ
سمِٛم ُّٙم ٍ
َ٤ميم َ
ٞمؽ ،هذا محؾ اعمٙمقك قمغم أٟمف اعمراد سمف اعمدّّ  ،وسمس٦م ُمٙم٤ميمٞمؽ سمس٦م أُملداد ،وأٟملف -
َ
َ
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -يم٤من أدٟمك ُم٤م يٖمتسؾ سمف اًمّم٤مع أرسمٕم٦م أُمداد ،وأقمغم ُم٤م يٖمتسؾ سمف سمس٦م أُمداد.
وهذا هق همسٚمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-وصمب٧م ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -ىم٤مًمل٧م:
« ُيمٜمْ ُْ٧م َأ ْهمتَ ِس ُؾ َأ َٟمَ٤م َو َر ُؾم ُ
آصع :عم٤م صمب٧م ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م
قل اهللهِ ُِم ْـ إِ َٟمَ٤م ٍ ُي َ٘م ُ٤مل ًَم ُف :ا ًْم َٗم َر ُقش ،
واًمٗمرق صمالصم٦م ُ
َ
قمبد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم قمـ يمٕم٥م سمـ قمجرة أٟمف -قمٚمٞمف اًمّملالة واًمسلالم -عمل٤م ىمل٤ملَ « :ه ْ
لؾ ُي ْ١م ِذ َ
لقا ُّم
يلؽ َه َ
لغم ِؾملته ِه٦م ُمس ِ
َر ْأ ِؾم َؽ؟ش ىم٤ملٟ :مٕمؿ ي٤م رؾمقل اهلل ،ىم٤مل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمَ « :-أ ْظم ِر ْج َوم َر ًىم٤م ُِم ْـ َأ ُرز َقم َ
لمً ،مِ ُٙمُلؾ
ل٤ميم َ
َ َ
ػ َص٤م ٍعش  .وذم ًمٗمظ أظمرَ « :أ َو َ ِ
ُِم ْس ِٙم ٍ
دمدُُ َؿم٤م ًةً؟ش ىم٤مل ، ٓ :صمؿ سمٕمد ذًمؽ َظم ه َػم ُه -قمٚمٞمف اًمسالمً :-مٔم٤مهر
لم ٟمِ ّْم ُ
ىمقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :-وم ِٗمدْْ َي ٌ٦م ُمـ ِص َٞم٤م ٍم َأ ْو َصدََ َىم ٍ٦م َأ ْو ُٟم ُُس ٍؽ﴾  ،يٕمٜمل خمػم سملم هذه اًمةالصم٦م أؿمٞم٤م .
( )1121

( )1121

( )1122

( )1124

( )1123

( )1125

( ) 1119ؾمٗمٞمٜم٦م أسمق قمبد اًمرمحـ ،و ي٘م٤مل :أسمق اًمبخؽمىُ ،مقمم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-ي٘م٤مل :يم٤من اؾمٛمف ُمٝملران .يمل٤من أصلٚمف ُملـ ومل٤مرس
وم٤مؿمؽمشمف أم ؾمٚمٛم٦م صمؿ أقمت٘متف واؿمؽمـم٧م قمٚمٞمف أن خيدم اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-ىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥مً :م٘م٥م ؾمٗمٞمٜم٦م ًمٙمقٟمف محؾ ؿمٞمئ٤م
يمةػما رم اًمسٗمرُ ،مِمٝمقرً ،مف أطم٤مدي٨م .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 325 :شمرمج٦م  ،)1131واإلص٤مسم٦م ( 132 /3شمرمج٦م .)3337
(ُ ) 1121متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمٖمسؾ ،سم٤مب همسؾ اًمرضمؾ ُمع اُمرأشمف (ُ ،) 251مسٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب اًم٘مدر اعمستح٥م ُملـ اعمل٤م
ًمٖمسؾ اجلٜم٤مسم٦م (.)319
( ) 1121قمبد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم ،أسمق قمٞمسك إٟمّم٤مري ،اًمٙمقذم ،اإلُم٤مم ،اًمٕمالُم٦م ،اًمٗم٘مٞمف .وي٘م٤مل :أسمق حمٛملدُ ،ملـ أسمٜمل٤م إٟمّمل٤مر .وًملد ذم :ظمالومل٦م
اًمّمديؼ ،أو ىمبؾ ذًمؽ .وىمٞمؾ :سمؾ وًمد ذم وؾمط ظمالوم٦م قمٛمر ،ورآه يتقو٠م ،ويٛمسح قمغم اخلٗملم .وىمٞمؾ :إٟملف ىملرأ اًم٘ملرآن قملغم قملكم .ىمتلؾ سمقىمٕمل٦م
اجلامضمؿ ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمامٟملم .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 372 /17شمرمج٦م  ،)3943وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 262 /4شمرمج٦م .)96
( ) 1122يمٕم٥م سمـ قمجرة إٟمّم٤مرى ،أسمق حمٛمد ،وىمٞمؾ :أسمق قمبد اهلل ،وىمٞمؾ :أسمق إؾمح٤مق ،اعمدا ،صح٤ميبُ ،مـ أصح٤مب اًمِمجرةٟ .مزل اًمٙمقوم٦م ،وُم٤مت
سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م صمالث -أو إطمدى -وسمسلم .وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وسمسلم .وهق اسمـ سمس -أو ؾمبع -وؾمبٕملم ؾملٜم٦م .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص626 :
شمرمج٦م  ،)2173واإلص٤مسم٦م ( 599 /5شمرمج٦م .)7424
(ُ ) 1123متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب اًمٜمسؽ ؿم٤مة (ُ ،) 1818مسٚمؿ :يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب ضمقاز طمٚمؼ ؿمٕمر اعمحرم إن يمل٤من سملف أذى
(.)1211
( ) 1124أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب ضمقاز طمٚمؼ ؿمٕمر اعمحرم إن يم٤من سمف أذى (ُ )1211مـ ـمريؼ قمبداهلل سمـ ُمٕم٘مؾ قمـ يمٕم٥م سمف.
( )1125اًمب٘مرة.196 :

أصول األحكام
ومٝمق -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -أُمره أن ُخيرج اًمٗمرق :ىم٤ملً :مٙمؾ ُمسٙملم ٟمّمػ ص٤مع ،ومدل قمغم أن اًمٗمرق صمالصم٦م
آصع ،وهذا هق ُمٕمٜمك طمدي٨م قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م ،-وضم٤م قمٜمد اسمـ طمب٤من ؾمت٦م أىمسل٤مط
ُ

( )1126

 ،واًم٘مسلط ٟمّملػ

ص٤مع ،واًم٘مسٓم٤من ص٤مع ،وإطم٤مدي٨م ُمتقاشمرة قمغم هذا اعمٕمٜمك ،وصمالصم٦م آص٤مع ؾمت٦م قمنم رـمال ،اًمّمل٤مع يملؿ رـملال؟
اًمّم٤مع سمس٦م أرـم٤مل وصمٚم٨م ،شمٙمقن صمالصم٦م آصع ؾمت٦م قمنم ،يٕمٜمل طم٤مصؾ ضب صمالصم٦م ذم سمس٦م وصمٚم٨م ،صمالصم٦م ذم سمس٦م
سمخٛمس٦م قمنمة ،وصمالصم٦م ذم صمٚم٨م سمقاطمد ،يٕمٜمل ؾمت٦م قمنم رـمال ،واًمرـمؾ يٕم٤مدل شمسٕملم ُمة٘م٤مٓ ،وُمئ٦م وصمالصملم درمه٤م،
وىمٞمؾُ :مئ٦م وصمامٟمٞم٦م وصمامٟمٞم٦م وقمنميـ درمه٤م ،ومٝمذا هق ىمدْْ ره ،واعمة٘م٤مل أرسمع ضمراُم٤مت ورسمع ،واًمدرهؿ صمالث ضمراُم٤مت
إٓ ؿمٞمئ٤م يسػما.
ِ
لر ِقش،
ومٙم٤من -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -اهمتس٤مًمف هبذا اًم٘مدْْ ر ،وطمدي٨م قم٤مئِم٦م ذم اًمّملحٞمحلم ىم٤مًمل٧مُ« :مل َـ ا ًْم َٗم َ
واًمٗمرق صمالصم٦م آصع.
َ
ٍ
وىمد يِمٙمؾ قمغم رواي٦م أٟمسَ « :يمَ٤م َن ي ْٖمتَ َِس ُؾ سمِ٤مًمّم٤م ِع إِ َمم َ ْ ِ
اًمٗمرق صمالصم٦م آصع ،هٜمل٤م أٟملف يٖمتسلؾ
ه
َ
سم َس٦م َأ ُْمدََ ادشٕ :ن َ
سم٤مًمّم٤مع إمم سمس٦م أُمداد ،ومٞمٙمقن ُم٤م سملم اًمّم٤مع ورسمع اًمّم٤مع ،هؾ يِمٙمؾ هذا قمغم رواي٦م أٟمس طمدي٨م قم٤مئِم٦م -ريض
واوح وضم ُف اإلؿمٙم٤مل ،ذم اًمّمحٞمحلم ىم٤مًم٧مَ « :أ ْهمتَ َِس ُؾ َأ َٟمَ٤م َو َر ُؾم ُ
قل اهللهِ ُِم ْـ إِ َٟمَ٤م ٍ ُي َ٘م ُ٤مل ًَم ُف :ا ًْم َٗم َر ُقش ،اًمٗمرق
اهلل قمٜمٝم٤م-؟
ٌ
صمالصم٦م آصع ،واًم٘مسط يم٠مٟمف ٓ يٚمزم أن يٙمقن ممتٚمئ٤م ،إٟمام أظمؼمت قمـ اًمٗمرق ،هذا ضمقاب صحٞمح ،وىمد يٙملقن ممتٚمئل٤م
ًمٙمـ ٓ يٚمزم ُمٜمف أن شمٗمرغ مجٞمع اعم٤م  ،إٟمام أظمؼمت قمـ أٟمف شمٖمتسؾ طمتك يٙمقن اإلٟم٤م ُمتسٕم٤م ًمٚمتٜم٤مول ،وذم رواي٦م أظمرى:
قلَ :د ْع ِزمَ ،و َي ُ٘م ُ
« َأ ُىم ُ
قلَ :د ِقمل ِزمش َ « ،شم ْٚمتَ َِ٘مل َأ ْي ِديٜمََ٤مش ،ويمام ذم رواي٦م أظمرىْ َ « :
ػ َأ ْي ِديٜمََ٤مش  ،ختتٚمػ أيدَيام ذم
ختتَ َِٚم ُ
( )1127

( )1128

هذا اإلٟم٤م اًمذي ي٘م٤مل ًمف :اًم َٗم َرق.

( )1126أظمرضمف اسمـ طمب٤من ذم صحٞمحف ()5577
( ) 1127أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب اًم٘مدر اعمستح٥م ُمـ اعم٤م ًمٖمسؾ اجلٜم٤مسم٦م (.)321
(ُ )1128متٗمؼ قمٚمٞمف :أظم رضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمٖمسؾ ،سم٤مب هؾ يدظمؾ اجلٜم٥م يده ذم اإلٟم٤م ىمبؾ أن يٖمسٚمٝم٤م (ُ ،)261مسلٚمؿ :يمتل٤مب احللٞمض ،سمل٤مب
اًم٘مدر اعمستح٥م ُمـ اعم٤م ذم همسؾ اجلٜم٤مسم٦م (.)321

أصول األحكام
وىمد َٟم هب َف سم ْٕم ُض أهؾ اًمٕمٚمؿ -يم٤مًمٕمز سمـ قمبد اًمسالم

( )1129

ومج٤مقم٦م -إمم أن اًمّم٤مع هذا ًمٚمرضملؾ اعمٕمتلدل ،اًمقؾملط،

اًمر ْسم َٕم٦م ُمـ اًمرضم٤مل ،واًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -يم٤من وؾم ًٓم٤م ُمـ اًمرضم٤مل -صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ،-ومٙمل٤من
ه
ُمٕمتدل اًمبدن ،وم٘م٤مًمقا :إن هذا ذم ُمٕمتدل اًمبدن ،أُم٤م إذا يم٤من اإلٟمس٤من قمٔمٞمؿ اًمبدن ،يمبػم اًمبدن :ومٝملذا ىملد ٓ يٙمٗمٞملف
اًمّم٤م ع ،وإذا يم٤من ٟمحٞمػ اًمبدن ،صٖمػم اًمبدن :وم٘مد يٙمٗمٞمف أىمؾ ُمـ اًمّم٤مع ،وم٘م٤مًمقا :إن هذا ذم طمؼ اعمٕمتلدل اخلٚم٘مل٦م،
قمرض ،هذا ىمد ٓ َيٙمٗمٞمفً ،مٙمـ قمٚمٞمف ُمراقم٤مة آىمتّم٤مد
وهق شمقضمٞمف طمسـ ،إذا يم٤من اإلٟمس٤من قمٔمٞمؿ اًمبدن ومٞمف ـمقل ،أو ْ
أيْم٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمدًمؽ ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ اإلوم٤مو٦م قملغم مجٞملع
ذم آهمتس٤مل ،وإن يم٤من يٖمتسؾ حت٧م اًمّمٜمبقر ُمةالً يمذًمؽ ً
اًمبدن.
واًمقوق سمٛمد ،وهذا ذم احل٘مٞم٘م٦م ووقؤه -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمُ -مع ُمب٤مًمٖمتف ،وىمقًمف أٟمف يمل٤من يتقول٠م سمٛملد،
يٕمٜمل أٟمف ُمستٛمر قمغم هذا ،ويتقو٠م سمٛمد ،هذه طم٤مًمف وُمستٛمر قمٚمٞمٝم٤م َ -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم هٚم َؿ ،-وصٗم٦م ووقئف -قمٚمٞمف
اًمّمالة واًمسالم -اًمذي يم٤من يٗمٕمٚمف أٟمف يم٤من يتقو٠م صمالصم٦م صمالصم٦م ،وٓ ؿمؽ أن هذا َيت٤مج إمم قمٜم٤مي٦م ور ْومؼ.
أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -أٟمف َشم ََق هو َ٠م َو َيمَ٤م ُٟمُقا ِذم َؾم َٗم ٍرَ ،وم َٚم ْؿ َشم ْبتَ هَؾ إَ ْر ُض ُِمل ْـ َأ َصم ِ
لر

وضم٤م ذم ؾمٜمـ أيب داود
و ُو ِ
أيْم٤م ،وضم٤م أٟمف اهمتسؾ سمرـمٚملم
قئ ِف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-وضم٤م أٟمف اهمتسؾ سمةٚمةل ُمد ً
َ
( )1131

ٟمٔمرٕ :ن اًمرـمٚملم أيمةر ُمـ اعمد ،وٕن اعمد رـمؾ وصمٚم٨مً ،مٙمـ ضم٤م أٟمف « َشم ََق هو َ٠م سمِةُ ُٚمةَ ْل ُُمدش

( )1132

( )1131

ً ،مٙمـ ذم صمبقشملف

 ،هذا رسمام شمقو٠م سم٠مىملؾ،

( ) 1129قمبد اًمٕمزيز سمـ قمبد اًمسالم سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ طمسـ سمـ حمٛمد سمـ ُمٝمذب اًمسٚمٛمل .ؿمٞمخ اإلؾمالم واعمسٚمٛملم وأطمد إئٛم٦م إقمالم ،ؾملٚمٓم٤من
اًمٕمٚمام  ،إُم٤مم قمٍمه .وًمد ؾمٜم٦م ؾمبع -أو ؾمٜم٦م صمامن -وؾمبٕملم وسمس ُمئ٦م .شمٗم٘مف قمغم اسمـ قمس٤ميمر ،وىمرأ إصقل قمغم أُمدي .وُمـ شمالُمٞملذه اإلُمل٤مم
اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد ،وأسمق ؿم٤مُم٦م .يم٤من آُمرا سم٤معمٕمروف ٟم٤مهٞم٤م قمـ اعمٜمٙمر ،مل خيش ذم ًمقُم٦م ٓئؿُ .مـ ُمّمٜمٗم٤مشمف" :ىمقاقمد إطمٙم٤مم" .شمقذم ؾمٜم٦م ؾمتلم وؾمل٧م
ُمئ٦م .اٟمٔمر :ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ( 219 /8شمرمج٦م  ،)1183وطمسـ اعمح٤مضة ( 314 /1شمرمج٦م .)68
( )1131مل أىمػ قمٚمٞمف ذم اعمٓمبقع ُمـ اًمسٜمـ.
( )1131أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم اعمّمٜمػ (ُ )741مـ طمدي٨م أٟمس وومٞمف «شمقو٠م سمرـمٚملمش.
( ) 1132صحٞمح :أظمرضمف اسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف ( ،)118اسمـ طمب٤من ذم صحٞمحف ( ،)1183احل٤ميمؿ ( ،)243/1صححف إًمب٤ما ذم صلحٞمح اسملـ
ظمزيٛم٦م.

أصول األحكام
وإذا صمبت٧م اًمرواي٦م إظمرى رسمام شمقو٠م سم٠ميمةر يمام أٟمف ذم اًمٖمسؾ رسمام اهمتسؾ سم٠ميمةر ُمـ ص٤مع ،يمام ذم طمدي٨م أٟملس
سمس ِ٦م َأُمدََ ٍ
ادش .
«إِ َمم َ ْ َ ْ

:

( )1133

( )1134

ًٓ ،مٞمس ومٞمف أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -يم٤من يٛمأل اًمٞمد ،أو ي٠مظمذ ،إٟمام يم٤من َيةق هٙمذا سمٞملده -قمٚمٞملف اًمّملالة
واًمسالم ،-يٖمرف ؿمٞمئ٤م يسػما ُمةؾ اًمٖمروم٦م ،ويمذًمؽ ًمٚمِمؼ إيٛمـٟٕ :مف طمٞمٜمام َظم هٚم َؾ ؿمٕمره ،يم٤من هذا َُيت٤مج إمم همسؾ
اًمٔمٝمر يسػمُ ،مـ هٜم٤م ،وهمسؾ اًمٔمٝمر ُمـ هٜم٤م ،وسمٕمد ذًمؽ أوم٤مض قمٚمٞمف.
(و َقم ْـ َي ْٕم َغم ْسم ِـ ُأ َُمٞمه َ٦م
َ

( )1135

ِ
َؽمشَ ،ر َوا ُه َأ ُسمق َد ُاو َد).
َُم ْر ُومق ًقم٤م« :إِ َذا ا ْهمتَ ََس َؾ َأ َطمدُُ ُيم ُْؿَ :وم ْٚمٞمَ ْستَ ْ

أيْم٤م وهق ُمـ رواي٦م قمبد اعمٚمؽ سمـ أيب ؾمٚمٛمٞم٤من اًمٕمرزُمل
ورواه أمحد ً
ويمذًمؽ قمـ صٗمقان سمـ يٕمغم سمـ أُمٞم٦م

( )1138

( )1136

 ،وهق ٓ سمل٠مس سملف قملـ قمٓمل٤م

،

( )1137

قمـ أسمٞمف يٕمغم ،وضم٤م سم٢مؾم٘م٤مط صٗمقان ،وهق طمدي٨م رواه أسمق داود ،ورواه

( ) 1133أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمرض سمـ وٛمْمؿ سمـ زيد سمـ طمرام سمـ ضمٜمدب سمـ قم٤مُمر سمـ همٜمؿ سمـ قمدي سمـ اًمٜمج٤مر .اإلُم٤مم ،اعمٗمتل ،اعم٘ملرئ ،اعمحلدث،
راوي٦م اإلؾمالم ،أسمق محزة آٟمّم٤مري اخلزرضمل اًمٜمج٤مري اعمدا ،ظم٤مدم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وىمراسمتف ُمـ اًمٜمس٤م  ،وشمٚمٛمٞملذه ،وشمبٕملف،
وآظمر أصح٤مسمف ُمقشم٤م ،وروى قمٜمف قمٚمام مج٤م ،وهمزا ُمٕمف همػم ُمرة ،وسم٤ميع حت٧م اًمِمجرة .دقم٤م ًمف اًمٜمبل سم٤مًمؼميم٦م ،ومرأى ُمـ و ًَمده وو ًَم ِد و ًَم ِده ٟمحقا ُمـ ُمئ٦م
ٟم ْٗمسُ .م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وشمسٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص – 53 :شمرمج٦م  ،)43واإلص٤مسم٦م ( – 126 /1شمرمج٦م .)277
(ُ ) 1134متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب اًمقوق سم٤معمد (ُ ،) 211مسٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب اًم٘مدر اعمستح٥م ُمـ اعمل٤م ذم همسلؾ
اجلٜم٤مسم٦م (.)325
( ) 1135يٕمغم سمـ أُمٞم٦م سمـ أيب قمبٞمدة سمـ مه٤مم سمـ احل٤مرث اًمتٛمٞمٛمل احلٜمٔمكم طمٚمٞمػ ىمريش .اؾمتٕمٛمٚمف أسمق سمٙمر قمغم طمٚمقان ذم اًمردة ،صمؿ قمٛمؾ ًمٕمٛملر قملغم
سمٕمض اًمٞمٛمـ ،ومحٛمك ًمٜمٗمسف محك ومٕمزًمف ،صمؿ قمٛمؾ ًمٕمةامن قمغم صٜمٕم٤م اًمٞمٛمـ ،وطم٩م ؾمٜم٦م ىمتؾ قمةامن .ومخرج ُمع قم٤مئِم٦م ذم وىمٕمل٦م اجلٛملؾ ،صملؿ ؿملٝمد
صٗملم ُمع قمكم ،وي٘م٤مل :إٟمف ىمتؾ هب٤م ؾمٜم٦م صمامن وصمالصملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 765 :شمرمج٦م  ،)2778واإلص٤مسم٦م ( 685 /6شمرمج٦م .)9365
( ) 1136قمبد اعمٚمؽ سمـ أيب ؾمٚمٞمامن أسمق ؾمٚمٞمامن ،وىمٞمؾ :أسمق قمبد اهلل .واؾمؿ أيب ؾمٚمٞمامن ُمٞمنة ،وهق قمؿ حمٛمد سمـ قمبٞمد اهلل اًمٕمرزُملٟ .مزل ضمب٤مٟمل٦م قملرزم
سم٤مًمٙمقوم٦م ،ومٜمس٥م إًمٞمٝم٤م .وي٘م٤مل :إٟمف ُمقمم ًمبٜمل ومزارةً .مٞمس سم٤معمٙمةر ،ويم٤من يقصػ سم٤محلٗمظ .شمقذم ؾمٜم٦م سملس وأرسمٕمللم وُمئل٦م ذم ذي احلجل٦م .اٟمٔملر:
اًمتٝمذي٥م ( 322/18شمرمج٦م  ،)3532وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 117 /6شمرمج٦م .)29
( ) 1137قمٓم٤م سمـ أيب رسم٤مح ،واؾمٛمف أؾمٚمؿ ،اإلُم٤مم ؿمٞمخ اإلؾمالمُ ،مٗمتل احلرم ،أسمق حمٛمد اًم٘مرر ُمقٓهؿ اعمٙمل .ي٘م٤مل :وٓؤه ًمبٜمل مجلح .صم٘مل٦م يمةلػم
اإلرؾم٤ملٟ .مِم٠م سمٛمٙم٦م ،ووًمد ذم أصمٜم٤م ظمالوم٦م قمةامن ،وشمقذم ؾمٜم٦م أرسمع قمنمة وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتلذي٥م اًمٙملامل ( 69 /21شمرمجل٦م  ،)3933وؾملػم أقملالم
اًمٜمبال ( 78 /5شمرمج٦م .)29
( ) 1138صٗمقان سمـ يٕمغم سمـ أُمٞم٦م اًمتٛمٞمٛمك اعمٙمل .روى ًمف اجلامقم٦م ؾمقى سمـ ُم٤مضمف .ىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م .اٟمٔمر :اًمتٝمذي٥م (218 /13
شمرمج٦م  ،)2895وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م ( 379 /4شمرمج٦م .)758

أصول األحكام
اًمٜمس٤مئل ،وهق طمدي٨م ضمٞمد ٓ سم٠مس سمف ،قمبد اعمٚمؽ سمـ أيب ؾمٚمٞمامن ضمٞملد ،وهلق اًملذي روى طملدي٨م ُّ
اًمِملٗمٕم٦م قمٜملد
َ٤مئب٤م إِ َذا َيمَ٤م َن َـم ِري ُ٘مٝمام و ِ
ِ
اجل٤مر َأطم ُّؼ سمِ ُِم ْٗمٕم ِ٦م ضم ِ ِ
اطمدًً اش  ،روى هذه اًمزي٤مدة اعمحٙمٛم٦م
َُ َ
٤مره ُيٜمْتَ َٔم ُر ِ َهب٤م َوإِ ْن َيمَ٤م َن َهم ً
َ َ
إرسمٕم٦مَ ُ َ ْ « :
( )1139

ذم ُمس٠مًم٦م اًمِمٗمٕم٦م -رمحف اهلل ،-واقمتٛمده٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ ،ومٝمق ضمٞمد اًمرواي٦م ،ومال سم٠مس سمف.
اًمؼم ِاز ،يٕمٜمل ذم اًمّمحرا  ،ذم اخلال  ،وم٘م٤مل -قمٚمٞمف اًمسالم« :-إِ هن
وهذا احلدي٨م ؾمببف أ هٟمهف رأى رضمال يٖمتسؾ ذم َ َ
ِ
ِ
ِ
َؽمش ُ ،ي٘م٤ملَ :ؾمتِػم ،و ُي٘م٤ملِ :ؾمتػمَ ،وم ِٕمٞمؾ وومِٕمٞمؾ.
اهللهَ َطم ِٞم ٌّل ؾمت ٌػمَُ ،ي ُّ
ؽمَ ،وم٢مِ َذا ا ْهمتَ ََس َؾ َأ َطمدُُ ُيم ُْؿَ :وم ْٚم َٞم ْستَ ْ
اًمس ْ َ
احل َٞم٤م َ َو ه
٥م ْ َ
( )1141

اعمّمٜمػ -رمحف اهلل -أورد هذا سمٕمد طمدي٨م أٟمس -ريض اهلل قمٜمف -ذم اًمٖمسؾ :إؿم٤مرة إمم أٟمف ُينملع أن يٖمتسلؾ
ؽما ،أن يستؽم ذم طم٤مل همسٚمف ،وأن هذا هق اًمسٜم٦م ،وٓ يؼمز ذم طمل٤مل همسلٚمف ،وأن هلذا هلق
اإلٟمس٤من وأن يٙمقن ُمست ً
إومْمؾ.
وصمب٧م ذم صحٞمح ُمسٚمؿ أن ُمٞمٛمقٟم٦م

( )1141

ؾمؽمشمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمً ،-مٙملـ هلؾ آؾملتت٤مر سمل٠من يسلتؽم ذم

صحرا  ،وُم٤م إذا يم٤من يٖمتسؾ ذم ُمٙم٤من ًمٞم س ومٞمف صحرا  ،ذم سمٞمتف ،أو ذم ُمٙم٤من ُمستقر ،ئمٝمر -واهلل أقمٚملؿ -أٟملف إن
يم٤من ذم ُمٙم٤من ُمستقر :ومال يٚمزُمف أن يٚمبس إزارا ،ويٖمتسؾ سم٤مإلزار ،سمؾ ٓ سم٠مس.
وفم٤مهر ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م

( )1142

-ريض اهلل قمٜمٝم٤م -أٟمف يم٤مٟم٧م شمٖمتسؾ واًمٜمبلل -قمٚمٞملف اًمّملالة

واًمسالم -وأٟمف مل يٙمـ َيستؽم قمٜمٝم٤م ،وأا٤م مل شمٙمـ شمستؽم قمٜمف ،هذا هق اًمٔم٤مهر ،وأن هلذا ُيبللم أن هلذا ٓ سمل٠مس سملف
ًمٚمرضمؾ ُمع أهٚمف ذم طم٤مل اًم ُٖمُسؾ.
ًمٙمـ إذا يم٤من يٖمتسؾ سم٤مًمٕمرا ذم ُمٙم٤من ُمٙمِمقف ،هذا إن يم٤من ذم ىمرسمف َُمـ يراه :ومٞمج٥م قمٚمٞمف آؾمتت٤مر ،وٓ َيقز
ًمف أن َيٖمتسؾ ذم اًمٕمرا  ،وإن يم٤من ًمٞمس قمٜمده أطمد ،هذا ُمنموع ًمف آؾمتت٤مرٟٕ :مف يمام ذم طمدي٨م َ ْهبز سمـ َطمٙمٞمؿ

 ،عم٤م

( )1143

( )1139صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 14253أسمق داود :يمت٤مب اًمبٞمقع ،سم٤مب ذم اًمِمٗمٕم٦م ( ،)3518واسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب إطمٙم٤مم ،سم٤مب اًمِمٗمٕم٦م
سم٤مجلقار (ُ ،) 2494مـ ـمريؼ قمبد اعمٚمؽُ ،مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمف ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح .وأصٚمف ذم اًمّمحٞمحلم.
( )1141صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 17971أسمق داود :يمت٤مب احلامم ،سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًمتٕمري ( ،)4112اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب اًمٖمسلؾ واًمتلٞمٛمؿ،
سم٤مب آؾمتت٤مر قمٜمد آهمتس٤مل (ُ .) 417 ،416مـ ـمريؼ قمبد اعمٚمؽ سمف ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
(ُ ) 1141متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمٖمسؾ ،سم٤مب اًمتسؽم ذم اًمٖمسؾ قمٜمد اًمٜم٤مس (ُ ،)281مسٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب شمسؽم اعمٖمتسلؾ سمةلقب
وٟمحقه (.)337
( )1142ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
َل٧م َي ِٛمٞمٜمُ َ
اطم َٗم ْظ َقم ْق َر َشم َ
ُلؽش،
َؽ إِٓه ُِم ْـ َز ْو َضمتِ َؽ َأ ْو َُمل٤م َُم َٚم َٙم ْ
ىمٞمؾ ًمف :ي٤م رؾمقل اهلل! قمقراشمٜم٤م ُم٤م ٟم٠ميت ُمٜمٝم٤م وٟمذر؟ ىم٤ملْ « :
ىم٤مل :وم٠مطمدٟم٤م يٙمقن ظم٤مًم ًٞم٤م ،ىم٤ملَ « :وم٤مهللُ َأ َطم ُّؼ َأ ْن ُي ْستَ َْح َٞمك ُِمٜمْ ُفش.
( )1144

وم٢مذا يم٤من اإلٟمس٤من ظم٤مًمٞمً٤م ُينمع أن يستؽم ،وْلذا ىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿَ ٓ" :يقز يمِمػ اًمٕمقرة ،طمتلك إذا يمل٤من
ظم٤مًم ًٞم٤م ًمٖمػم طم٤مضم٦م"َ ٓ ،يقز ًمف أن يٙمِمػ قمقرشمف ،وًمق مل يٙمـ قمٜمده أطمدٕ :ن قمٚمٞمف أن َيستحل ُملـ اهلل -ؾملبح٤مٟمف
وشمٕم٤مممً .-مٙمـ إذا اطمت٤مج :ومال سم٠مس سمذًمؽ ،وُمـ ذًمؽ اًمٖمسؾ ،اًمٖمسؾ ُمقوع طم٤مضم٦م ،وم٢من اؾمتؽم :ومٝمق أومْمؾ ،وإن
مل يستؽم :ومال سم٠مس سمذًمؽ.
وْلذا صمب٧م ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م أيب هريرة أن أيقب اهمتسؾ ُقمري٤م ًٟمً٤م -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-وظمر قمٚمٞمف
ٍ
لذا؟ ىمل٤ملَٓ :
َيةِل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-وم٘م٤مل اهللَ « :أ َمل ْ َأ ُيم ْـ َأ ْهمٜمَٞمْتُ َُؽ َقم ْـ ُِمةْ ِؾ َه َ
ِر ْضمؾ َضم َراد ُمـ ذه٥م ،ومجٕمؾ َ ْ
ِهمٜمََك ِزم َقم ْـ َسم َر َيمَتِ َؽش  ،ويمذًمؽ أن ُمقؾمك -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -اهمتسؾ ُقمري٤م ًٟمً٤م طمتك رآه ىمقُمف ،وم٘م٤مًمقاُ :م٤م
( )1145

( )1146

ؽما -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -صمؿ
سمف سم٠مس ،ويم٤مٟمقا ئمٜمقن أن سمف ُأدرة ،وهق اٟمتٗم٤مخ اخلّمٞمتلمً ،مٙمـ هق يم٤من ظم٤مًم ًٞم٤م ُمست ً
ضم٤م ه ىمقُمف سمدون قمٚمؿ ُمٜمفً ،مٙمـ اًمِم٤مهد ومٞمف أٟمف اهمتسؾ ذم اخلال ُقمري٤م ًٟمً٤م -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم.-
ووضمف احلج٦م وإن يم٤من ذع ُمـ ىمبٚمٜم٤م إٓ أن اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ؾم٤مىمف ُمس٤مق اعمدح واًمةٜمل٤م ْللذيـ
اًمٜمبٞملم اًمٙمريٛملم -قمٚمٞمٝمام اًمّمالة واًمسالم ،-واًم٘م٤مقمدة قمٜمد اجلٛمٝمقر ذم سم٤مب إصقل أن ذع ُمـ ىمبٚمٜم٤م إذا ؾمل٤مىمف
اًمِم٤مرع َُمس٤مق اعمدح واًمةٜم٤م  ،ومٝمق ذع ًمٜم٤م ،وم٢مذا اهمتسؾ ذم طم٤مل ظمٚمقة :ضم٤مز ًمف ذًمؽ ،وإومْمؾ هق آؾمتت٤مر ،وْلذا

ِ
َؽمش .ويم٠مٟمف -واهلل أقمٚمؿ -اإلٟمس٤من إذا يم٤من ذم صحرا ٓ خيٚمق ُمـ أن يٛملر سملف
عم٤م رآه ىم٤مل« :إِ َذا ا ْهمتَ ََس َؾ َأ َطمدُُ ُيم ُْؿ َوم ْٚم َٞم ْستَ ْ
أطمد ،وْلذا أسمٍمه -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -أو رآه وىمد يٙمقن ُمٕمف َُمـ أسمٍمه همػمه ،وم٠مُمره سمذًمؽ .أُمل٤م إذا يمل٤من ذم

( ) 1143هبز سمـ طمٙمٞمؿ سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ طمٞمدة اًم٘مِمػمى ،أسمق قمبد اعمٚمؽ اًمبٍمى ،اإلُم٤مم اعمحدثً .مف قمدة أطم٤مدي٨م قمـ أسمٞمف ،قمـ ضمده ،وقمـ زرارة سملـ
أورم .شمقذم ىمبؾ اخلٛمسلم وُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمتٝمذي٥م ( 259 /4شمرمج٦م  ،)775وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 253 /6شمرمج٦م .)114
( ) 1144طمسـ :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( )21134أسمق داود :يمت٤مب احلامم ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم اًمتٕمري ( ،)4117اًمؽمُمذي :يمت٤مب إدب ،سم٤مب ُم٤م ضمل٤م
ذم طمٗمظ اًمٕمقرة ( ،)2769ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ ،اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب اًمتسؽم قمٜمد اجلامع ( )1921ىم٤مل إًمبل٤ما ذم صلحٞمح أيب داود :
طمسـ.
( ) 1145أظمرضمف اًمبخ٤مري يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمبٞم٤م  ،سم٤مب ىمقًمف شمٕم٤ممم" :وأيقب إذا ٟم٤مدى رسمف" (ُ )3391مـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.
(ُ ) 1146متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمبٞم٤م  ،سم٤مب طمدي٨م اخلرض ُمع ُمقؾمك قمٚمٞمٝمام اًمسالم (ُ ،)3414مسٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب
ضمقاز آهمتس٤مل قمري٤مٟم٤م ذم اخلٚمقة ،يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ ،سم٤مب ُمـ ومْم٤مئؾ ُمقؾمك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (ُ ،)339مـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.

أصول األحكام
ُمٙم٤من ي٠مُمـ ،أو يم٤من ذم داره ،أو يم٤من ذم حمؾ ظم٤مص :ومٗمل هذه احل٤مًم٦م ٓ يٚمزُمف أن يٚمبس ؿمٞمئً٤م أو يسلتؽم سمٌمل  ،يملام
صمب٧م ذم اًمّمحٞمحلم قمـ اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ذًمؽ.
لم و ُذ ِيم َر ،صمؿ
وفم٤مهر طمدي٨م قم٤مئِم٦م أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -مل يٚمبس ؿمٞمئً٤م ،ومل شم٘مؾ ،وًمق يم٤من ًمبس إزاراًَ :مبُ َ
٤مض اعمَْ٤م َ َقم َغم َضم َس ِد ِهش  ،ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م ،ويم٤مٟم٧م شمّمػ ُهم ُْسل َٚمف ،وهلل ذيملرت أال٤م يم٤مٟمل٧م
أيْم٤م ىم٤ملُ « :صم هؿ َأ َوم َ
ً
( )1147

أيْم٤م ،وفم٤مهر اإلوم٤مو٦م أٟمف سم٤مذ اجلسد ،وأٟمف مل يٙمـ قمٚمٞمف ر -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم.-
شمٖمتسؾ ً
ِ
ِ
يض اهللُ َقمٜمْ َٝم٤م« :-إِ َذا َيمَ٤م َن ُضمٜمُبً٤م َوم َ٠م َرا َد َأ ْن َي ْ٠م ُيم َُؾ َأ ْو َيٜمََ٤م َمَ :شم ََق هو َ٠مش
َ
(و َقم ْـ َقم٤مئ َِم٦م َ -ر َ

َ ،ر َوا ُه ُُم ْس ِٚم ٌؿ).

( )1148

طمدي٨م قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -إذا يم٤من ضمٜم ًب٤م وم٠مراد أن ي٠ميمؾ أو يٜم٤مم :شمقو٠م.
صمب٧م ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر أن قمٛمر -ريض اهلل -قمٜمف ؾم٠مل اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-أيٜم٤مم
أطمدٟم٤م وهق ضمٜم٥م؟ ىم٤ملَٟ « :م َٕم ْؿ :إِ َذا َشم ََق هو َ٠مش

( )1149

 ،ضم٤م قمٜمد اسمـ ظمزيٛم٦مَ « :يتَ ََق هو َ٠م إِ ْن َؿم٤م َ ش

.

( )1151

وهذا احلدي٨م ومٞمف دًٓم٦م قمغم أٟمف ُينمع عمـ يم٤من ضمٜمبً٤م أن يتقو٠م ،ويمام ذم اًمّمحٞمحلم ُملـ طملدي٨م اسملـ قمٛملر:
« َيتَ ََق هو ُ٠مش أٟمف أُمره سم٤مًمقوق  .ويمذًمؽ إذا أراد أن ي٠ميمؾ :وم٢من اًمسٜم٦م ًمف أن يتقو٠م ،يمذًمؽ إذا أراد أن ينمب ،اًمسٜم٦م ًمف
أن يتقو٠م ،هذا هق اًمسٜم٦م أن يتٜم٤مول ـمٕم٤مُمف وذاسمف وهق ىمد رومع قمٜمف طمدث اجلٜم٤مسم٦مً ،مٙمٜمٝم٤م ُمؽمشمبل٦م :آيملده٤م اًمٜملقم،
ي تٚمقه إيمؾ ،يتٚمقه اًمنمب ،ومٚمق أٟمف ٟم٤مم سمٖمػم همسؾ ،ؾمٞم٠ميت أٟمف ٟم٤مم سمٖمػم همسؾ ،ومٝمؾ ًمف ذًمؽ؟ ضم٤م ذم طمدي٨م قم٤مئِمل٦م
قمٜمد أهؾ اًمسٜمـ أٟمف -قمٚمٞمف اًمسالم -رسمام ٟم٤مم ومل يٛمس ُم٤م ً ُ ،مـ ـمريؼ

أيب إؾمح٤مق اًمسبٞمٕمل

( )1151

( )1152

 ،وهذا احللدي٨م

( )1147ؾمبؼ خترَيف.
(ُ ) 1148متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب :اًمٖمسؾ ،سم٤مب اجلٜمل٥م يتقول٠م صملؿ يٜمل٤مم (ُ ،)288مسلٚمؿ :يمتل٤مب احللٞمض ،سمل٤مب ضملقاز ٟملقم اجلٜمل٥م
واؾمتحب٤مب اًمقوق ًمف (.)315
(ُ ) 1149متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب :اًمٖمسؾ ،سم٤مب اجلٜمل٥م يتقول٠م صملؿ يٜمل٤مم (ُ ،)289مسلٚمؿ :يمتل٤مب احللٞمض ،سمل٤مب ضملقاز ٟملقم اجلٜمل٥م
واؾمتحب٤مب اًمقوق ًمف (.)316
( )1151صحٞمح :أظمرضمف اسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف ( ،)211صححف إًمب٤ما ذم صحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م.
( ) 1151قمٛمرو سمـ قمبد اهلل سمـ قمبٞمد أو قمغم أو اسمـ أسمك ؿمٕمػمة ،اْلٛمداٟمك ،أسمق إؾمح٤مق اًمسبٞمٕمك اًمٙمقرم ،احل٤مومظ ؿمٞمخ اًمٙمقوم٦م وقم٤معمٝم٤م وحملدصمٝم٤م .شملقذم
ؾمٜم٦م شمسع وقمنميـ وُمئ٦م .وىمٞمؾ ىمبؾ ذًمؽ ،ىم٤مل قمٜمف احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م ُمٙمةر قم٤مسمد ،اظمتٚمط سمل٠مظمرة .اٟمٔملر :اًمتٝملذي٥م (112 /22
شمرمج٦م  ،)4411وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 392 /5شمرمج٦م .)181

أصول األحكام
شمٙمٚمؿ ومٞمف اًمٕمٚمام  ،وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ ُُم َٗمقز -رمحف اهلل -حمٛمد سمـ طمٞمدرة أسمق سمٙمر اعمٕم٤مومري

( )1153

 ،ىم٤مل :إن هذا احلدي٨م

أمجع اعمت٘مدُمقن واعمت٠مظمرون أٟمف ظمٓم٠م ،وأٟمف ظمٓم٠م ُمـ أيب إؾمح٤مق ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ظم٤مًمػ وم٘م٤مل :طمدي٨م ضمٞمد.
ًمٙمـ احلدي٨م ومٞمف قمٚم٦مَ ،و َأ هو ًُمقه قمغم أٟمف مل يٛمس ُم٤م ً  ،يٕمٜمل ُم٤م ً ًمٚمٖمسؾ ،واؾمتدًمقا سمرواي٦م قمٜمد أمحد أٟملف -قمٚمٞملف
اًمّمالة واًمسالم -مل يٛمس ُم٤م ً همػم أٟمف يتقو٠م

( )1154

ُمـ ـمريؼ ذيؽ سمـ قمبد اهلل اًمٜمخٕمل

( )1155

 ،وهق وٕمٞمػ ،وضم٤م ت

رواي٤مت أظمرى شمدل قمغم هذا ،وأن اًمسٜم٦م ًمف أن يتقو٠م ،وهذا صم٤مسم٧م ذم اًمّمحٞمحلم ،ويدل قمٚمٞمف ُمل٤م رواه ُمسلٚمؿ عمل٤م
ُؾمئٚم٧م قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمف -قمـ اًمقشمر ،واًمٖمسؾ ُمـ اجلٜم٤مسم٦م ،ىم٤مًم٧مُ « :ر هسم َام ا ْهمتَ ََس َؾ ُِم ْـ َأ هوًمِ ِفَ ،و ُر هسم َلام ا ْهمتَ ََس َ
لؾ ُِمل ْـ
ِ
آظم ِر ِهش .
( )1156

وم٤مًمٙمالم قمـ همسؾ اجلٜم٤مسم٦م ،وأُم٤م اًمقوق  :ومٚمؿ يس٠مًمقه٤مٟٕ :مف ُمت٘ملرر قمٜملدهؿ أٟملف يمل٤من يتقول٠م .ومحلدي٨م أيب
إؾمح٤مق ئمٝمر أٟمف ظمٓم٠م ،وأسمق إؾمح٤مق وىمع قمٚمٞمف سمٕمض آظمتالف ،وهق ُمدًمس -رمحف اهلل ،-واظمتٚمػ ذم ؾمامقمف ُمـ
إؾمقد ،وىمد رواه قمـ إؾمقد

( )1157

قمـ قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م.-

( )1152صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 24161أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم اجلٜم٥م ي١مظمر اًمٖمسلؾ ( ،)228اًمؽمُملذي :يمتل٤مب اًمٓمٝمل٤مرة،
سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم اجلٜم٥م يٜم٤مم ىمبؾ أن يٖمتسؾ ( ،)118اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب ذم اجلٜم٥م يٜم٤مم يمٝمٞمئ٦م ٓ يٛمس ُمل٤م (ُ )582 ،581ملـ
ـمريؼ أيب إؾمح٤مق سمف .ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( ) 1153أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ طمٞمدرة سمـ ُمٗمقز سمـ أمحد سمـ ُمٗمقز اعمٕم٤مومري اًمِم٤مـمبل .احل٤مومظ اًمب٤مرع اعمجقد .وًمد ذم قم٤مم ُمقت أيب قمٛمر اسمـ قمبد اًمؼم ؾملٜم٦م
صمالث وؾمتلم وأرسمع ُمئ٦م ،وأضم٤مز ًمف اًمِمٞمخ أسمق قمٛمر اسمـ احلذا  ،واًم٘م٤ميض أسمق اًمقًمٞمد اًمب٤مضمل .وؾمٛمع ُمـ قمٛمف ـم٤مهر سمـ ُمٗمقز ،وأيب قملكم اجلٞمل٤ما،
وم٠ميمةر ،وأيب ُمروان سمـ هاج ،وحمٛمد سمـ اًمٗمرج اًمٓمالقمل ،وظمٚمػ ؿمٞمخف أسم٤م قمكم ذم طمٚم٘متف .وًملف رد قملغم اسملـ طملزم ،ويمل٤من طم٤مومٔمل٤م ًمٚمحلدي٨م،
وقمٚمٚمف ،قم٤معم٤م سم٤مًمرضم٤ملُ ،مت٘مٜم٤م أديب٤م ؿم٤مقمرا ،ومّمٞمح٤م ٟمبٞمال ،أؾمٛمع اًمٜم٤مس سم٘مرـمب٦م ،وومج٠مه اعمقت ىمبؾ أوان اًمرواي٦م ،وقم٤مش ٟمٞمٗم٤م وأرسمٕمللم ؾملٜم٦م .شملقذم
ؾمٜم٦م سمس وسمس ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 421 /19شمرمج٦م  ،)243وشمذيمرة احلٗم٤مظ ( 1222 /4شمرمج٦م .)1142
( )1154أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد (ُ )24778مـ ـمريؼ ذيؽ قمـ أيب إؾمح٤مق وًمٞمس ومٞمف ذيمر اًمْمق .
( ) 1155ذيؽ سمـ قمبد اهلل سمـ أسمك ذيؽ اًمٜمخٕمل ،أسمق قمبد اهلل اًمٙمقذم اًم٘م٤ميض سمقاؾمط صمؿ اًمٙمقوم٦م .شمقىمػ سمٕمض آئٛم٦م قمـ آطمتجل٤مج سمٛمٗم٤مريلده.
ىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صدوق خيٓمئ يمةػما ،شمٖمػم طمٗمٔمف ُمٜمذ وزم اًم٘مْم٤م سم٤مًمٙمقوم٦م .ويم٤من قم٤مدٓ وم٤موال قم٤مسملدا ؿملديدا قملغم أهلؾ اًمبلدع.
شمقذم ؾمٜم٦م ؾمبع أو صمامن وؾمبٕملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 462 /12شمرمج٦م  ،)2736وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 211 /8شمرمج٦م .)37
( ) 1156أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب ضمقاز ٟمقم اجلٜم٥م واؾمتحب٤مب اًمقوق ًمف (.)317
( ) 1157إؾمقد سمـ يزيد سمـ ىمٞمس اًمٜمخٕمك ،أسمق قمٛمرو وي٘م٤مل أسمق قمبد اًمرمحـ اًمٙمقرم ،وهق ُمـ اعمخرضُملم اًمذيـ أدريمقا اجل٤مهٚمٞم٦م واإلؾملالم ،ىمل٤مل
قمٜمف اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م ُمٙمةر وم٘مٞمف .شمقذم ؾمٜم٦م  74أو  75هل .اٟمٔمر :اًمتٝمذي٥م ( ،)519/ 233/3وؾمػم أقمالم اًمٜمبال (.)13/51/4

أصول األحكام
إظمب٤مر اًمّمحٞمح٦م ،وْلذا ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر ذم اًمّمحٞمحلم
رضمح قمٚمٞمف
وسم٤مجلٛمٚم٦م هق إُم٤م أن َيتَ َ٠م هو َل ،وإُم٤م أن ُي ه
ُ
ىم٤مل عم٤م ؾم٠مًمف قمٛمر ،ىم٤ملَ « :يتَ ََق هو ُ٠مش ،أُمره سم٤مًمقوق  ،هذا هق اًمسٜم٦م أن يتقو٠مً ،مٙمـ ًمق ٟم٤مم ُمـ همػم ووق  :ومال سمل٠مس
ِ
ِ
ُ٥مَ ،واعمُْ َت ََْمٛم ُخ سمِ َخ ُٚم ٍ
لققش ،
اجلٜمُ ُ
سمفً ،مٙمـ اًمسٜم٦م أن يتقو٠مٟٕ :مف ورد طمدي٨مَ « :صمالَ َصم ٌ٦م َٓ َشم ْ٘م َر ُ ُهب ْؿ اعمَْالََئ َٙم ُ٦م :ا ًْم َٙمَ٤موم ُرَ ،و ْ ُ
( )1158

رواه أسمق داود ،واحلدي٨م ومٞمف وٕمٞمػ.
ِ
٤مت ا ًْمٕمبدُُ َـم ِ
٤مت ِذم
٤مه ًراَ :سم َ
وىمد روى اسمـ طمب٤من ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر أن اًمٜمبل َ -ص هغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم هٚم َؿ -ىم٤مل« :إِ َذا َسم َ َ ْ
ِؿمٕم ِ ِ
ِ
ـم٤مهرا
٥م َقم َغم ِؿمؼ إِ َمم ِؿمؼ إِٓه َىم َ٤مل :اًم هٚم ُٝم هؿ! ا ْهم ِْٗم ْر ًَم ُف ،اًم هٚم ُٝم هؿ! ا ْهم ِْٗم ْر ًَم ُفش  ،هذا ُيبلم أٟمف إذا سم٤مت
٤مره َُم َٚم ٌؽَ ،مل ْ َيٜمْ َ٘مٚم ْ
َ
ً
( )1159

أٟمف َيّمؾ هذا اًمٗمْمؾ ،وأدٟمك ُم٤م َيّمؾ سمتقوئفٟٕ :مف ٟمق ُع ـمٝم٤مرة ورومع ًمٚمحدث ذم هذه إقمذار.
ويمذًمؽ إذا أراد أن ي٠ميمؾ شمقو٠م :إيمؾ ٓ سم٠مس أن يتقو٠م وإَٓ :هم ََس َؾ يديف ،وصمب٧م قمٜمد اًمٜمس٤مئل سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح
أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم« :-إِ َذا َيمَ٤م َن ضمٜمُب٤م َوم َ٠مراد َأ ْن يٜمََ٤ممَ :شمَق هو َ٠م ،وإِ َذا َأراد َأ ْن ي ْ٠م ُيم َُؾ َأو ي ْنمبَ :همَس َؾ يدََ ي ِ
لفش .
َ َ ْ
ْ َ َ َ
َ َ َ
َ
ُ ً َ َ َ َ َ
( )1161

وم٤مٕيمؾ واًمنمب خمُُ ٗمػ ومٞمٝمام ،وأٟمف يٙمٗمل ومٞمٝمام همسؾ اًمٞمديـٟٕ :مف همسؾ يديف سمٜمٞم٦م رومع اجلٜم٤مسمل٦م قملٜمٝمام :وذًملؽ أٟملف
يتٜم٤مول سمٞمديف اًمٓمٕم٤مم ،وىمد زاًم٧م قمٜمٝمام اجلٜم٤مسم٦م.
وْلذا عمَه٤م اظمتٚمػ اًمٕمٚمام ذم همسؾ يديف هؾ ينمع أو ٓ ينمع؟ يم٤من اًمّمقاب ُم٤م ذيمره اًمٜمس٤مئل -رمحلف اهلل -ذم
ؾمٜمٜمف اًمٙمؼمى

( )1161

أٟمف إن يم٤من ضمٜمبً٤م وم٤مًمسٜم٦م أن يٖمسؾ يديف ،وإن مل يٙمـ ضمٜمبً٤م :ومال يٖمسؾ يديف إٓ إذا يم٤مٟمت٤م ُمتسلختلم،

وم٤مًمسٜم٦م همسٚمٝمام :طمتك ٓ يٕمٚمؼ هبام أذى .إٓ إذا يم٤من اًمٓمٕم٤مم اًمذي يتٜم٤موًمف ـمٕم٤مُم٤م يسػماُ :مةؾ أن يتٜم٤مول ؿمٞمئ٤م ي٤مسمس٤م ُمـ
متر أو ِأىم ّط ،أو سمٕمض اعم٠ميمقٓت اًمتل ٓ شمٕمٚمؼ سم٤مًمٞمد ،ومٝمذا ُمةؾ ُم٤م ضم٤م ذم طمدي٨م اسمـ قمب٤مس ذم صحٞمح ُمسٚمؿ أٟمف -
ومتلرا وٟمحلقه ،ومجل٤م وأراد أن يتٜمل٤مول ،وم٘مٞملؾ :أٓ
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ذه٥م إمم اخلال  ،وىمد ووٕمقا ـمٕم٤م ًُم٤م
ً
ِ
ِ
ِ
لكم؟ش  ،وم٠ميملؾ -قمٚمٞملف اًمّملالة
شمتقو٠م ي٤م رؾمقل اهلل؟ يٕمٜمل ؾم٠مًمقا ،ىم٤ملَ « :أًم ه
ٚمّمالة؟ش ،وذم ًمٗملظُ « :أريلدُُ َأ ْن ُأ َص َ
( )1162

( ) 1158طمسـ :أظمرضمف أسمق داود يمت٤مب اًمؽمضمؾ ،سم٤مب اخلٚمقق ًمٚمرضم٤مل ( )4181ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :طمسـ.
( )1159صحٞمح :أظمرضمف اسمـ طمب٤من ذم صحٞمحف ( ،)1151صححف إًمب٤ما ذم اًمسٚمسٚم٦م اًمّمحٞمح٦م (.)2539
( ) 1161صحٞمح :أظمرضمف اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اىمتّم٤مر اجلٜم٥م قمغم همسؾ يديف إذا أراد إيمؾ ( .)256ىم٤مل إًمب٤ما ذم صلحٞمح اًمٜمسل٤مئل :
صحٞمح
( )1161أظمرضمف اًمٜمس٤مئل ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمؼمى (ُ )254مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اًمف قمٜمٝم٤م.
( ) 1162أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب ضمقاز ٟمقم اجلٜم٥م واؾمتحب٤مب اًمقوق ًمف ()374

أصول األحكام
واًمسالم -ومل يٛمس ُم٤م ً  ،وهذا ومٞمام إذا يم٤من اًمٓمٕم٤مم ؿمٞمئ٤م يسػما مم٤م ُيتٜم٤مول سم٤مٕص٤مسمع ،وٓ يٕمٚمؼ سم٤مًمٞملد ،أُمل٤م إذا يمل٤من
اًمٓمٕم٤مم رسمام يٕمٚمؼ سم٤مًمٞمد ر ُمٜمف ،ويم٤من ومٞمٝمام أذى أو ىمذر ،وم٤مٕومم واًمسٜم٦م همسٚمٝمام ،أُم٤م إذا يم٤من ُضمٜمُ ًب٤م :وم٤مًمسٜم٦م همسٚمٝمام
وًمق يم٤مٟمت٤م ٟمٔمٞمٗمتلم ،وم٤مًمسٜم٦م همسٚمٝمام سمٜمٞم٦م رومع احلدث قمٜمٝمامٕ :ن رومع اجلٜم٤مسم٦م قمٜمٝمام ُمنموع.
(و ًَمف َقمـ َأ ِيب ؾم ِٕم ٍ
ٞمد
َ ُ ْ
َ

( )1163

ُو ُوق ً اش

ِ
لؿ َأ َرا َد َأ ْن َي ُٕملق َدَ :وم ْٚم َٞم َت ََق هول ْ٠م َسم ْٞملٜمَ ُٝم َام
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَُ -م ْر ُومق ًقم٤م« :إِ َذا َأ َشمَك َأ َطمدُُ ُيم ُْؿ َأ ْه َٚم ُفُ :صم ه
َ -ر َ

.

( )1164

وأيْم٤م ذم ُمس٠مًم٦م اًمقوق  ،وأٟمف ُمـ
أيْم٤م ذيمره اعمّمٜمػ -رمحف اهللً -مٕمالىمتف سم٤مًمب٤مب وُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٖمسؾً ،
وهذا ً
أراد أن ُيٕم٤مود أهٚمف ،إذا ضم٤مُمع صمؿ أراد أن يٕمقد صم٤مٟمٞم٦م :وم٤مًمسٜم٦م أن يتقو٠م ،وْلذا ىم٤مل :ومٚمٞمجٕمؾ سمٞمٜمٝمام ُووق ً ا.
وروى احل٤ميمؿ واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ طمب٤من واًمبٞمٝم٘مل سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد ىم٤مل« :ومِ٢مِ هٟم ُف َأ ْٟم َِْم ُط ًمِ ْٚم َٕم ْق ِدش،

( )1165

َيزيده ٟمِم٤م ًـم٤م ،وإيمٛمؾ أن َيٖمتسؾ ،وهذا صمب٧م قمٜمد أيب داود ُمـ طمدي٨م أيب راومع

( )1166

قمٚمؾٕ :ن اًمقوق

سم٢مؾملٜم٤مد صلحٞمح أٟملف -قمٚمٞملف

اًمّمالة واًمسالم -ضم٤مُمع ٟمس٤م ه ،ومٙم٤من يٖمتسؾ قمٜمد هذه وقمٜمد هذه ،وم٘مٞمؾ :ي٤م رؾمقل اهلل! أٓ ضمٕمٚمتف همسالً واطمدًً ا؟
٥م َو َأ ْـم َٝم ُرش
ىم٤ملَ « :ه َذا َأ ْز َيمَك َو َأ ْـمٞمَ ُ

.

( )1167

وٓ سم٠مس أن يٕم٤مود سمال همسؾ وٓ ووق  ،وىمد صمب٧م ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م أٟمس -ريض اهلل قمٜمف -أٟمف يم٤من
رسمام ضم٤مُمع ٟمس٤م ه اإلطمدى اًمٕمنمة ذم اًمس٤مقم٦م اًمقاطمدة سم ُٖمُسؾ واطمد- ،قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم.-

( ) 1163ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٜم٤من سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ قمبٞمد سمـ إسمجر سمـ قمقف سمـ احل٤مرث سمـ اخلزرج ،أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري ،اإلُم٤مم اعمج٤مهدُ ،مٗمتلل اعمديٜمل٦م.
وا ؾمؿ إسمجر :ظمدرة ،وىمٞمؾ :سمؾ ظمدرة هل أم إسمجر .اؾمتِمٝمد أسمقه ُم٤مًمؽ يقم أطمد ،وؿمٝمد أسمق ؾمٕمٞمد اخلٜمدق ،وسمٞمٕم٦م اًمرولقان .وطملدث قملـ
اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وم٠ميمةر وأـم٤مب ،وقمـ أيب سمٙمر ،وقمٛمر ،وـم٤مئٗم٦م ،ويم٤من أطمد اًمٗم٘مٝم٤م اعمجتٝمديـُ .م٤مت ؾملٜم٦م أرسملع وؾملبٕملم .اٟمٔملر:
آؾمتٞمٕم٤مب (ص 286 :شمرمج٦م  ،)915وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 451 /2شمرمج٦م .)2136
( ) 1164أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب ضمقاز ٟمقم اجلٜم٥م واؾمتحب٤مب اًمقوق ًمف.)318( ...
( ) 1165صحٞمح :أظمرضمف اسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمح ( ،)219اسمـ طمب٤من ذم صحٞمحف ( ،)1211احل٤ميمؿ ذم اعمستدرك (ُ ،)254/1مـ طمدي٨م أيب ؾملٕمٞمد
اخلدري ،صححف إًمب٤ما ذم اجل٤مُمع (.)263
( )1166أسمق راومع اًم٘مبٓمل ُمقمم اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-ي٘م٤مل :اؾمٛمف إسمراهٞمؿ ،وي٘م٤مل :أؾمٚمؿ ،وي٘م٤مل :صم٤مسم٧م وي٘م٤مل هرُملز ،وىمٞملؾ يمل٤من ُملقمم،
اًمٕمب٤مس ومقهبف ًمٚمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وم٠مقمت٘مف عم٤م سمنمه سم٢مؾمالم اًمٕمب٤مس .يم٤من إؾمالُمف ىمبؾ سمدر ومل يِمٝمده٤م وؿمٝمد أطمدا وُم٤م سمٕمده٤م .شمقذم -
ريض اهلل قمٜمف -رم أول ظمالوم٦م قمكم قمغم اًمّمحٞمح .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 815 :شمرمج٦م  ،)2925واإلص٤مسم٦م ( 134 /7شمرمج٦م .)9875
( ) 1167طمسـ :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمقوق عمـ أراد أن يٕمقد ( .)219ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :طمسـ.

أصول األحكام
ىم٤مل ىمت٤مدة

( )1168

ٕٟمس :أويم٤من ُيٓمٞمؼ ذًمؽ؟ ىم٤ملُ « :يمٜمهه٤م َٟمتَ ََحدهه ُ
للم َر ُضملالًش
ث َأ هٟم ُف ُأ ْقمٓمِ َل ُىم هق َة َصمالََصمِ َ

( )1169

-صلٚمقات اهلل

وؾمالُمف قمٚمٞمفُ -مع ىمٚم٦م ـمٕم٤مُمف -صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف -وإقمراوف قمـ اًمدٟمٞم٤م ،وأٟمف رسمام َُم هر سمف اًمِمٝمر واًمِمٝمران
وٓ يتٜم٤مول إٓ اعم٤م واًمتٛمر.
وصمب٧م هذا اعمٕمٜمك ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م– أا٤م ىم٤مًم٧م -ريض اهلل قمٜمٝمل٤مَ « :-ضمل٤م َُم َع
ٟمِ َس٤م َ ُه َمجِٞم ًٕم٤م ِذم شمِ ْٚم َؽ اًم هٚم ْٞم َٚم ِ٦مُ ،صم هؿ َأ ْص َب َح َيٜمْ َْْم ُخ ـمِٞم ًب٤مش -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم .-ومذيمرت أٟمف وىمع ُمٜملف ذًملؽ ،ومل
( )1171

شمذيمر أٟمف يمرر اًمٖمسؾً ،مٙمـ هذا إيمٛمؾ هق اًمٖمسؾ ،ويٚمٞمف اًمقوق يمام ذم هذه اًمرواي٦م.
٤مب اًمتهٞمَ ُّٛم ِؿ
( َسم ُ
دمدُُ وا ُم٤م َوم َتٞمٛمٛمقا ص ِٕمٞمدًً ا َـمٞمب٤م َوم٤مُمسحقا سمِقضم ِ
َىم َ٤مل اهللُ َ -شم َٕم َ٤مممَ ﴿ :-وم َٚمؿ َ ِ
قه ُٙم ُْؿ َو َأ ْي ِدي ُٙمُؿ ُمٜمْ ُف﴾
ً ْ َ ُ ُ ُ
َ ً َه ُ َ
ْ

.

( )1171

ي٘مقل اعمّمٜمػ -رمحف اهلل شمٕم٤ممم( :-سم٤مب اًمتٞمٛمؿ) ،اًمتٞمٛمؿ ذم اًمٚمٖم٦م هق اًم٘مّمد ،وهق ىمّمد اًمّمٕمٞمد سمرضسمف ضسم٦م
ِ
واطمدة ًمٚمقضمف واًمٙمٗملم ،وذيمر اعمّمٜمػ -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -أي٦مَ ﴿ :وم َٚمؿ َ ِ
لحقا
دمدُُ وا َُم٤م ً َومتَ َٞم هٛم ُٛمقا َصٕمٞمدًً ا َـمٞم ًبل٤م َوم٤م ُْم َس ُ
ْ
سمِقضم ِ
قه ُٙم ُْؿ َو َأ ْي ِدي ُٙمُؿ ُمٜمْ ُف﴾ .
ُ ُ
( )1172

وهذا ُ-مةٚمام شم٘مدمُ -مـ أٟمف ُمـ مل َيد اعم٤م  ،ؾمقا يم٤من قمدُمف طم٘مٞم٘م٦م ،سم٠من مل َيد اعم٤م  ،أو اٟم٘مٓمع قمٜمف اعمل٤م  ،أو ذم
ِ
ىم٤مدرا قمغم اؾمتٕمامًمف عمرض
ىم٤مدرا قمغم اؾمتٕمامًمف ًمق وضمده ،أو يم٤من قمدُمف ُطم ْٙمْٛمٞمًّ٤م :سم٠من مل يٙمـ ً
ُمٙم٤من ًمٞمس ومٞمف ُم٤م  ،وإن ً
وٟمحقه.

( )1168ىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م سمـ ىمت٤مدة سمـ قمزيز ،وىمٞمؾ :ىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م سمـ قمٙم٤مسم٦م ،طم٤مومظ اًمٕمٍم ،ىملدوة اعمٗمنليـ واعمحلدصملم أسملق اخلٓمل٤مب اًمسلدود
اًمبٍمي اًمرضير إيمٛمف .وؾمدوس :هق اسمـ ؿمٞمب٤من سمـ ذهؾ سمـ صمٕمٚمب٦م ُمـ سمٙمر سمـ وائؾ .يم٤من ُمـ أوقمٞمل٦م اًمٕمٚملؿ ،ومملـ يرضلب سملف اعمةلؾ ذم ىملقة
احلٗمظ .يم٤من ي٘مقل :ي٘مقلُ :م٤م ذم اًم٘مرآن آي٦م إٓ وىمد ؾمٛمٕم٧م ومٞمٝم٤م ؿمٞمئ٤م ،وقمٜمف ىم٤ملُ :م٤م ؾمٛمٕم٧م ؿمٞمئ٤م إٓ وطمٗمٔمتفُ .م٤مت ؾمٜم٦م ؾمبع قمنمة وُمئ٦م .اٟمٔمر:
هتذي٥م اًمٙمامل ( 498 /23شمرمج٦م  ،)4848وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 269 /5شمرمج٦م .)132
(ُ ) 1169متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمٖمسؾ ،سم٤مب ُمـ ضم٤مُمع صمؿ قم٤مد ( ،)268وُمسٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب ضمقاز ٟمقم اجلٜمل٥م واؾملتحب٤مب
اًمقوق ًمف (.)319
(ُ ) 1171متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمٖمسؾ ،سم٤مب ُمـ ضم٤مُمع صمؿ قم٤مد ( ،) 267وُمسٚمؿ :يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب اًمٓمٞمل٥م ًمٚمٛمحلرم قمٜملد اإلطملرام
(.)1192
( )1171اعم٤مئدة.6 :
( )1172اعم٤مئدة.6 :

أصول األحكام
﴿ َومتَ َٞم هٛم ُٛمقا﴾ :أي اىمّمدواَ ﴿ ،ص ِٕمٞمدًً ا﴾ اًمّمٕمٞمد هق ُم٤م شمّم٤مقمد قمغم وضمف إرض ﴿ َـمٞم ًب٤م﴾ ،واظمتٚمػ اًمٕمٚمام ذم
يمٚمٛم٦م اًمّمٕمٞمد ،أؿمٝمره٤م أىمقال صمالصم٦م :أٟمف ُم٤م شمّم٤مقمد ُمـ اًمؽماب ،وىمٞمؾُ :م٤م شمّم٤مقمد ُم٤م يمل٤من ُملـ اًملؽماب ،أو ضملٜمس
اًمؽمابُ :مةؾ اًمرُمؾ ،واًمٜمقرة ،واًمزرٟمٞمخ ،وأؿمٞم٤م  ،ويمؾ ُم٤م يم٤من ُمـ ضمٜمس اًمؽماب :وم٢مٟمف طمٙمٛمف طمٙمؿ اًمؽماب .وىمٞمؾ:
أيْم٤م يتٞمٛمؿ قمٚمٞمف.
ُم٤م شمّم٤مقمد قمٚمٞمٝم٤م ُمـ يمؾ ر ُمـ طمجر ،وؿمجر ،وٟمب٤مت ،وزرعً ،
واًمذي ي٘مقل :هق مجٞمع ُم٤م شمّم٤مقمد قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ؿمجر وطمجر وٟمحقه ،هذا ىمقل ُم٤مًمؽ -رمحف اهلل.-
واًمذي ي٘مقل :إٟمف يمؾ ُم٤م يم٤من ُمـ ضمٜمس اًمؽماب ،اًمؽماب وضمٜمسف ،هذا ىمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م -رمحف اهلل.-
واًمذي خيّمف سم٤مًمؽماب وطمده ،هق اًم٘مقل اعمِمٝمقر ُمـ ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد واًمِم٤مومٕمل -رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمام.-
وأوؾمٕمٝم٤م ذم اًمرظمّم٦م ُمذه٥م ُم٤مًمؽ ،صمؿ يٚمٞمف ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م ،صمؿ َأ ْوٞمَ ُ٘م َٝم٤م ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحلد -رمحلف اهلل-
واًمِم٤مومٕمل.
ويمؾ اؾمتدل سم٠مدًم٦م ْلؿ ذم هذا ،واعمذه٥م اؾمتدًمقا سم٘مقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :-وم٤مُمسحقا سمِقضم ِ
ٌّ
قه ُٙم ُْؿ َو َأ ْي ِدي ُٙمُؿ ُمٜمْ ُف﴾
ْ َ ُ ُ ُ

،

( )1173

ىم٤مًمقا :إن "ُمٜمف" هٜم٤م شم٘متيض أظمذ ر  ،وقمٚمقق ر ُمـ اًمؽماب ،وىمٞمؾ :إن "ُمـ" هٜم٤م ٓسمتدا اًمٖم٤مي٦م ،يٕمٜمل ُمبتدئلم
ُمـ إرض ،ىم٤مًمقا :وي١ميده ىمقًمف ذم ٟمٗمس أي٦مَ ﴿ :ص ِٕمٞمدًً ا َـمٞمبً٤م﴾ ،ىم٤مًمقا واًمّمٕمٞمد هق ُم٤م شمّمٕمد ،صٕمٞمدًً ا ـمٞمبً٤م.
وٓ ؿمؽ أن اًم٘مقل سم٤مًمٕمٛمقم ُمـ ضمٝم٦م اعمٕمٜمك ،أو ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمٚم٦م أفمٝمر ،وذًمؽ أٟملف ؾملامه صلٕمٞمداُ :مةلؾ ىمقًملف:
أيْم٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمٚمٖم٦م يمؾ ُم٤م شمّم٤مقمد
﴿ َومتُ ُّْمبِ َح َص ِٕمٞمدًً ا َز ًَم ً٘م٤م﴾  ،وهق ُم٤م شمّم٤مقمد قمٚمٞمٝم٤م ،ومٛمـ ضمٝم٦م اعمٕمٜمك ،ويمذًمؽ ً
( )1174

وأيْم٤م ؾمٞم٠ميت ذم طمدي٨م ضم٤مسمر
قمغم إرض يسٛمك صٕمٞم٤مدً ،

( )1175

ُم٤م يِمٝمد ْلذا اعمٕمٜمك ،وهق أٟمف قمغم اًمٕمٛمقم ًمٙملؾ ُمل٤م

شمّم٤مقمد قمغم وضمف إرض.

( )1173اعم٤مئدة.6 :
( )1174اًمٙمٝمػ.41 :
( )1175ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل سمـ قمٛم رو سمـ طمرام سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ طمرام سمـ يمٕم٥م سمـ همٜمؿ سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م ،أسمق قمبد اهلل ،وأسملق قمبلد اًملرمحـ إٟمّمل٤مري،
اخلزرضمل ،اًمسٚمٛمل ،اعمدا ،اًمٗم٘مٞمف اإلُم٤مم اًمٙمبػم ،اعمجتٝمد ،احل٤مومظ ،ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-ويمل٤من ُمٗمتلل اعمديٜمل٦م ذم زُم٤مٟملف.
ؿمٝمد ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘مب٦م ُمع واًمده ،وأـم ٤مع أسم٤مه يقم أطمد ،وىمٕمد ٕضمؾ أظمقاشمف ،صمؿ ؿمٝمد اخلٜمدق وسمٞمٕم٦م اًمِمجرة ،وىمد ورد أٟمف ؿمٝمد سملدرا .ؿمل٤مخ ،وذهل٥م
سمٍمه ،وىم٤مرب اًمتسٕملم .شمقذم سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م أرسمع وشمسٕملم ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م ؾمبع وشمسٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 114 :شمرمجل٦م  ،)296وأؾملد اًمٖم٤مسمل٦م
( 492 /1شمرمج٦م .)647

أصول األحكام
ِ
ٍ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -أ هن َ -ر ُؾم َ
لدٌ َىمل ْب ِكم:
سم ًس٤م َمل ْ ُي ْٕم َٓم ُٝمل هـ َأ َطم ٌ
ٞم٧م َ ْ
قل اهللِ َص هغم َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم هٚم َؿَ -ىم َ٤ملُ « :أ ْقمٓمِ ُ
َ
(و َقم ْـ َضم٤مسمِر َ -ر َ
ِ
لجدًً ا و َـمٝملقراَ ،ومل َ٠ميام رضم ٍ ِ
ِ
ُٟم ٍُِم ُت سمِ٤مًمر ْقم ِ ِ
ل٧م ِزم إَر ُض ُمس ِ
اًمّملالَ ُة:
لؾ ُمل ْـ ُأ هُمتلل َأ ْد َر َيمتْْل ُف ه
ُّ َ َ ُ
َ ُ ً
َ ْ
٥م َُمس َػم َة َؿم ْٝم ٍرَ ،و ُضمٕم َٚم ْ َ ْ
ُّ
ْ
َوم ْٚم ُٞم َّمؾش ُُ ،م هت َٗم ٌؼ َقم َٚم ْٞم ِف).
( )1176

طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل -ريض اهلل قمٜمٝمام -طمدي٨م قمٔمٞمؿ ،وًمف ؿمقاهد يمةلػمة ذم اًمّملحٞمحلم ،وذم صلحٞمح
ِ
ِ
ِ
يب اًمٜمههبِ ُّٞملق َنش  ،وملذيمر
ٞم٧م ِؾمتًًّّ٤مش ،وزادَ « :و ُأ ْقمٓمِ ُ
ُمسٚمؿ ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ىم٤ملُ « :أ ْقمٓمِ ُ
ٞم٧م َضم َقاُم َع ا ًْم َٙمَٚم ِؿَ ،و ُظمت َؿ ِ َ
( )1177

أيْمل٤م ىمل٤مل:
اخلٛمس٦م ،ومل يذيمر ُمٕمٝم٤م اًمِمٗم٤مقم٦م ،زاد اصمٜمتلم قمغم هذه اخلٛمس٦م ،وأؾم٘مط اًمِمٗم٤مقم٦م ،ومٙم٤مٟم٧م ؾملتّّ٤م ،وهٜمل٤م ً
ِ
٥م َُم ِس َػم َة َؿم ْٝم ٍرش ،قمٜمد أمحد ُمـ طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م َ « :ي ْ٘م ِذ ُوم ُف ِذم ُىم ُٚم ِ
٤مًمر ْقم ِ
أيْم٤م ضم٤م
قب َأ ْقمدََ ِائلش  ،هذا ً
ٍُم ُت سمِ ُّ
« ُٟم ْ
( )1178

( )1179

ُمـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس ،وُمـ طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م ،وُمـ طمدي٨م أيب هريرة ذم صحٞمح ُمسٚمؿ يمام شم٘مدم ،وؿمقاهده يمةػمة،
وأوصٚمٝم٤م سمٕمْمٝمؿ إمم ؾمبع قمنمة ظمّمٚم٦مً ،مٙمـ اًمة٤مسم٧م ذم اًمّمحٞمح هق هذه اخلٛمس ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر ،واصمٜمتل٤من ذم
ِ
ٞم٧م َضم َق ِاُم َع ا ًْم َٙم َِٚم ِؿش ،وذم طملدي٨م طمذيٗمل٦م -ريض اهلل قمٜملف: -
يب اًمٜمههبِٞمُّق َنَ ،و ُأ ْقمٓمِ ُ
طمدي٨م أيب هريرة زي٤مدةُ « :ظمت َؿ ِ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
قراش  ،زاد
« َو ُضمٕم َٚم ْ٧م ُص ُٗمق ُومٜمََ٤م َيم ُ
َّم ُٗمقف اعمَْالََئ َٙمَ٦مش ،وذيمرَ « :و ُضمٕم َٚم ْ٧م ِ َزم إَ ْر ُض َُم ْسجدًً اَ ،و ُضمٕم َٚم ْ٧م ُشم ُْر َسمتُ َٝم٤م ًَمٜمََ٤م َـم ُٝم ً
( )1181

( )1181

"اًمؽمسم٦م".

(ُ )1176متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمتٞمٛمؿ ،سم٤مب وىمقل اهلل -شمٕم٤ممم" :-ومٚمؿ دملدوا ُمل٤م ومتٞمٛمٛملقا ،)335( "...وُمسلٚمؿ :يمتل٤مب اعمسل٤مضمد
وُمقاوع اًمّمالة (.)521
( ) 1177أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اعمس٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة (.)523
( )1178صدََ ي سمـ قمجالن سمـ وه٥م ،و ي٘م٤مل :اسمـ قمٛمرو ،أسمق أُم٤مُم٦م اًمب٤مهغمِ ،
صح٥م اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وروى قمٜملف ومل٠ميمةر .و ُيٕملد ُملـ
ُ ّ
آظمر ُمـ سم٘مك سم٤مًمِم٤مم ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-شمقذم ؾمٜم٦م إطمدى وصمامٟملم سمحٛمص ،وهق اسمـ إطمدى وشمسلٕملم ؾملٜم٦م .اٟمٔملر:
آؾمتٞمٕم٤مب (ص 348 :شمرمج٦م  ،)1227واإلص٤مسم٦م ( 421 /3شمرمج٦م .)4163
( )1179أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد (.)22137
( )1181طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن سمـ ضم٤مسمر اًمٕمبزُ .مـ ٟمجب٤م أصح٤مب حمٛمد -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وهق ص٤مطم٥م اًمن .واؾمؿ اًملٞمامنِ :طم ْسلؾ -وي٘مل٤مل:
ُطم َس ْٞمؾ -اسمـ ضم٤مسمر اًمٕمبز ،اًمٞماما ،أسمق قمبد اهلل ،طمٚمٞمػ إٟمّم٤مرُ ،مـ أقمٞم٤من اعمٝم٤مضمريـ .وأُمف اًمرسم٤مب سمٜم٧م يمٕم٥م سمـ قمدي إٟمّم٤مري٦م .شملقذم ؾملٜم٦م
ؾم٧م وصمالصملم سمٕمد ُم٘متؾ قمةامن .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 138 :شمرمج٦م  ،)391وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 716 /1شمرمج٦م .)1113
( ) 1181أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اعمس٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة (.)522

أصول األحكام
ه٤مس سمِةَالَ ٍ
وضم٤م قمٜمد اًمٜمس٤مئل ،واًمة٤مًمة٦م مل يذيمره٤م ،عم٤م ىم٤ملُ « :ومْم ْٚمٜمََ٤م َقم َغم اًمٜمه ِ
َثش ومل يذيمر اًمة٤مًمة٦م ذم صحٞمح ُمسٚمؿ،
ِ
ِ ِ ِ
لر ِ
شش ،
قر ِة ا ًْم َب َ٘م َر ِة ُِم ْـ َيمٜمْ ٍْز َ ْ
وقمٜمد أمحد واًمٜمس٤مئل سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمحَ « :و ُأ ْقمٓمِ ُ
حت َ٧م ا ًْم َٕم ْ
ٞم٧م َه ُ١مَٓ أ َي٤مت ُم ْـ آظم ِر ُؾم َ
سم ًس٤م َمل ْ ُي ْٕم َٓم ُٝم هـ َأ َطملدٌٌ َىمل ْب ِكمش ،يٕمٜملل هلذه
ٞم٧م َ ْ
واًمِم٤مهد ُمـ احلدي٨م ُمـ ًمٙمالم اعمّمٜمػ -رمحف اهلل -ذم ىمقًمفُ « :أ ْقمٓمِ ُ
( )1182

اخلّم٤مل ،مجٞمع هذه اخلّم٤مل مل شمٙمـ ٕطمد ُمـ إٟمبٞم٤م ىمبٚمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم.
ِ
ِ
٤مًمر ْقم ِ
لقراش ،وهلذا هلق اًمِمل٤مهد ُملـ احللدي٨م
٥م َُم ِس َػم َة َؿم ْٝم ٍرَ ،و ُضم ِٕم َٚم ْ
ل٧م ِ َزم إَ ْر ُض َُم ْسلجدًً ا َو َـم ُٝم ً
ٍُم ُت سمِ ُّ
« ُٟم ْ
ِ
ِ
قر ُهش" ،اًم هٓمٝمقر" اعمراد سملف اعمل٤م اعمتٓم هٝملر سملف،
ًمٚمٛمّمٜمػ -رمحف اهللَ « ،وم َ٠م ُّي َام َر ُضم ٍؾ َأ ْد َر َيمتْ ُف ه
اًمّمالَ ُة َومٕمٜمْْدََ ُه َُم ْسجدُُ ُه َو َـم ُٝم ُ
لقر َؿمل ْٓم ُر ِ
يللام ِنش  ،وىمٞملؾ
اإل َ
واًم ُّٓمٝمقر سم٤مًمْمؿ اعمراد سمف أ ْومٕم٤مل اًمقوق ُ ،مـ طمدي٨م أيب ُم٤مًمؽ إؿمٕمري« :اًم ُّٓم ُٝم ُ
( )1183

سم٤مًمٕمٙمس ،وىمٞمؾً :مٖمت٤منً ،مٙمـ اًمرواي٦م أيمةره٤م قمغم أٟملف اًم هٓمٝملقر ذم هلذا احللدي٨م ،واًم ُّٓمٝملقر ذم طملدي٨م أيب ُم٤مًملؽ
ِ
قر ُهش ،يٕمٜمل أٟمف ُم٤م َيتٓمٝملر سملف ،وهلق
إؿمٕمري ،اًم ُّٓمٝمقر سم٤مًمْمؿ ذم طمدي٨م أيب ُم٤مًمؽ ،وذم احلدي٨م هذاَ « :ومٕمٜمْْدََ ُه َـم ُٝم ُ
سمدل اعم٤م  ،وهق اًمؽماب.
وهذا هق اًمِم٤مهد ًم٘مقل ُم٤مًمؽ -رمحف اهلل :-أن مجٞمع ُم٤م يتّم٤مقمد قمغم إرض وم٢مٟمف ُيتٞمٛمؿ سملفُ ،ملـ ؿملجرُ ،ملـ
طمجرُ ،مـ ٟمب٤متُ ،مـ زرع ،وىم٤مل :إن هذا هق ِ
اعمتٗمؼ ُمع اعمِْٜمهه٦م اًمٕم٤مُم٦م ْلذه إُم٦م.
ِ
أيْم٤م ُمٜمف ،شم٘مدم أن "ُمـ"
قراش ،وضم٤م ت ذم أي٦م ً
أُم٤م ذم ىمقًمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمُ « :-ضمٕم َٚم ْ٧م ُشم ُْر َسمتُ َٝم٤م ًَمٜمََ٤م َـم ُٝم ً
هٜم٤م اًمٔم٤مهر قمغم أطمد اًم٘مقًملم أا٤م ٓسمتدا اًمٖم٤مي٦م ،يٕمٜمل ُمب تدئلم ُمـ إرض ٓ ،أن اعملراد أٟملف يٕمٚملؼ سملف شملراب ُملـ
إرض.
ِ
ِ
قر ُهشً ،مق ىمٞمؾ :إٟمف ظم٤مص سم٤مًمؽمابً :مٚمزم ختّمٞمص اًمٕمٛمقم ذم هذا احلدي٨م ،وُم٤م
صمؿ ً
أيْم٤مَ « :ومٕمٜمْْدََ ُه َُم ْسجدُُ ُه َو َـم ُٝم ُ
ضم٤م وفم٤مهره اًمٕمٛمقم ،وأٟمف ذم أي ُمٙم٤من َيؾ ،وذم أي ُمٙم٤من يٜمزل :ومٕمٜمده ُمٙم٤مٟمف اًمذي يّمكم ومٞمف ،وقمٜمده أروف اًمتل
ػ محؾ اًمؽماب ،أو يٙمٚمػ سم٤مًمبح٨م قمـ اًمؽماب ،أو ي٘م٤مل:
يتٓمٝمر هب٤م ،وىمد يٜمزل ذم أرض ًمٞمس ومٞمٝم٤م شمراب ،ومٝمؾ ُي َٙم هٚم ُ
ٓ َيد اعمٓمٝمريـ ٓ اعم٤م وٓ اًمؽماب ،هذا ومٞمف ٟمٔمرٟٕ .مف ُمـ ىم٤مل مل َيد ؿمٞمئً٤م ُمـ اعمٓمٝمريـً ،مٞمس قمٜمده ُمل٤م  ،وًملٞمس

( )1182صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)23251اًمٜمس٤مئل ذم اًمٙمؼمى ( )8122ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح اجل٤مُمع ( :)1161صحٞمح.
( )1183أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة؟ ،سم٤مب ومْمؾ اًمقوق (.)223

أصول األحكام
قمٜمده شمراب ،أو يٙمٚمػ سمحٛمؾ اًمؽماب إذا قم ٛمؾ أن اعمٙم٤من اًمذي ي٘مّمده ٓ شمراب ومٞمف ،أو يبح٨م قمـ اًمؽماب إذا يم٤من
ىمري ًب٤م ُمٜمف ،يٕمٜمل ٓ يٚمزُمف اًمبح٨م قمـ اعم٤م إذا يم٤من سمٕمٞمدًً ا ،وم٤مًمؽماب ُمـ سم٤مب أومم ،وم٤مٕفمٝمر هق اًمٕمٛمقم.
ًمٙمـ ىمقل سم٠مٟمف يرضب قمغم اًمِمجر ،هذا ومٞمف ٟمٔمر ،أُم٤م ُم٤م شمّم٤مقمد إذا ُم٤م يم٤من ُمٙمل٤من طمَمل وطمجلر ،وُمل٤م أؿملبف
ذًمؽ :وم٤مٕفمٝمر أٟمف ًمف ذًمؽ ُمةٚمام شم٘مدم ،وْلذا ضم٤م ذم اًمرواي٤مت إظمر «إِ هن َُم ْـ َيمَ٤م َن َىم ْب َٚمٜمََ٤م إِ هٟم َهام ُي َّم ُّٚمق َن ِذم َيمٜمَ َِ٤مئ ِس ِٝم ْؿش
( )1184

يمام قمٜمد أمحد ،وأن هذه إُم٦م ذم أي ُمٙم٤من طمٚمقا وم٢ماؿ يّمٚمقن ،وإن يم٤من اًمؽماب قمٜمده ىمريب٤م :ومٕمٚمٞمف أن َيت٤مط ًمق يم٤من
ذم ُمٙم٤من ويم٤من اًمؽماب ُمٜم ف ىمريب٤م وٓ ُمِم٘م٦م قمٚمٞمف :وم٤مٕومم وإطمسـ أن ي٘مّمد إمم اًمؽماب ،هذا إومم ،وآطمتٞم٤مط
أيْم٤مٕ :ن اًمذيـ ي٘مقًمقن :اًمؽماب ٓ سمد ُمٜمف ،ي٘مقل ٓ :يّمح ُمٜمف ،وم٠مظمذه ًمٚمؽماب اطمتٞم٤مط ًمٚم٘مقًملم مجٞم ًٕم٤م ،وهذه ُمـ
ً
ُمس٤مئؾ آطمتٞم٤مط اًمتل َشم َ٘مدهه َم سمٕمْمٝم٤مَ ،يت٤مط اعمٙمٚمػ ًمٕمب٤مدشمف ،ظم٤مص٦م ًمٚمٕمب٤مدة ،ومٝمق إذا قمٛمؾ سمذاك اًم٘مقل ،وم٠مصلح٤مب
هذا اًم٘مقل يرون أن ـمٝم٤مرشمف ٓ شمّمح ،ومٞمحت٤مط ،وإن يم٤من هق َشم َ٘م هٚمدََ ىمقًٓ ًمٚمٖمػمً ،مٙمـ آطمتٞم٤مط ذم ُمةؾ هذا ُمنموع:
ًمٙمـ ًمٞمس سمقاضم٥م وًمٞمس حمر ًُم٤م ،إٟمام ُمنموع ذم ُمةؾ هذه اعمس٤مئؾ.
ِ
وُمسجده ،أي ٟمٗمس إرض ،وهذا ي١ميد،
سجده ،أي ُمقوع ؾمجقده،
ٟمٕمؿُ ،مسجده ُمقوع اًمسجقد ،ي٘م٤مل َُم َ
أيْم٤م هق ىمراام -قمٚمٞملف
أيْم٤م ؿم٤مهد آظمر ،يمام أن إرض سم٤مإلمج٤مع يّمغم قمٚمٞمٝم٤م سمال ظمالف ذم أي ُمٙم٤من ،يمذًمؽ ً
هذا ً
اًمّمالة واًمسالم ،-وذيمرمه٤م مجٞم ًٕم٤م ،وؾم٤مىمٝمام ُمس٤مق اعمٜم٦م ذم اجلٛمٞمع ،ذم اًمٓمٝمقر ،وذم اعمّمغم ،وهق يّمكم ذم أي ُمٙم٤من
ِ
يستةـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ؿمٞمئً٤م .يمذًمؽ ُٟمُجريف ذم ُمس٠مًم٦م اًمٓمٝم٤مرةُ ،م٤م اًمذي َيٕمٚمٜم٤م ٟمجري هذا وٟمخص هذا.
ُمـ إرض ،ومل
أيْمل٤م ذم ىمقًملف -شمٕمل٤ممم:-
ٟمٕمؿ ،هؿ ىم٤مًمقا يمؾ هذا ،ىم٤مًمقا يٙمقن ًمف شمراب ،ويٙمقن ًملف همبل٤مر يٕمٚملؼ سملف ،وىمل٤مًمقا ً
﴿ َوم٤مُمسحقا سمِقضم ِ
قه ُٙم ُْؿ َو َأ ْي ِدي ُٙمُؿ ُمٜمْ ُف﴾ ،سمقضمقهٙمؿ ،اًمب٤م ىم٤مًمقا ًمإلًمّم٤مق ،ىم٤مًمقا :إن اًم٘م٤مقمدة إن اإلًمّم٤مق ٓ يٙمقن
ْ َ ُ ُ ُ
ُمسح٤م ُم٩م ر ًدا ،ومال سمد أن يٙمقن ذم اًمٞمد اعمٛمسلقطم٦م ر  ،وًملذًمؽ
إٓ ًمٌم يٚمّمؼ ،ومال شم٘مقل ُمةالً ُمسح٧م سمرأؾمف
ً
أيْمل٤م
شم٘مقلُ :مسح٧م سم٤مًمدهـ رأؾمفُ ،مسح٧م سم٤مًمٓمٞم٥م رأؾمف ،وْلذا أظمذوا أٟمف ٓ سمد ُمـ اعمسح أن يٙملقن إًمّمل٤مقً ،
ىم٤مًمقا ُمـ وضمقه اًمدًٓم٦م﴿ :سمِر ِ
وؾم ُٙم ُْؿ﴾ ٓ سمد أن يٙمقن ر ٌ قمٚمؼ سم٤مًمٞمد يٛمسح سمف اًمقضمف ،ذيمروا هذا ،وهق حمتٛملؾ
ُ ُ

( ) 1184طمسـ :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد (ُ ،) 7168مـ طمدي٨م قمبد اهلل سملـ قمٛملرو ريض اهلل قملٜمٝمام ،ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم صلحٞمح اًمؽمهمٞمل٥م (:)3634
طمسـ.

أصول األحكام
واهلل أقمٚمؿً ،مٙمـ أىمقل َيت٤مط ،أىمقل قمغم ُمـ يم٤من ذم ُمٙم٤من ًمٞمس ومٞمف شمراب أٟمف َيت٤مط ،وم٢من يمل٤من سمٕمٞملدا ،وم٤محلٛملد هلل،
ػ اهللهُ َٟم ْٗم ًس٤م إِٓه ُو ْؾم َٕم َٝم٤م﴾
أىمقلُ َٓ﴿ :ي َٙمَٚم ُ

َ٤مه٤م﴾
ُ َٓ﴿ ،ي َٙمَٚم ُ
ػ اهللهُ َٟم ْٗم ًس٤م إِٓه َُم٤م آ َشم َ

( )1185

.

( )1186

ُمس٠مًم٦م إذا يم٤مٟم٧م ـمٞمٜم٤م هذه ُمقوع ٟمٔمرً :مٙمـ ٓ سمد أن ي٘مّمد إمم ر  ،وم٤محلٛمد هللً ،مق ومرض أٟمف ُم٤م وضمد ؿملٞمئ٤م،
اؾمتَ َٓم ْٕمتُ ُْؿ﴾
يرضب سمٞمده قمغم اعمقضمقدَ ﴿ ،وم٤م هشم ُ٘مقا اهللهَ َُم٤م ْ

( )1187

 ،أىمقل يرضب سمٞمده قمغم اعمقضمقد ويتٞمٛمؿ وهلل احلٛمد.

هؾ صحٞمح طمدي٨م أقمٓمل َ -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم هٚم َؿ -ىمقة أرسمٕملم؟

( )1188

أرسمٕملم؟ ًٓ ،مٞمس ًمف أصؾ ،اعمٕمروف طمدي٨م أٟمس ذم اًمّمحٞمح ،طمدي٨م ىمت٤مدة عم٤م ىم٤مل :أويم٤من يٓمٞمؼ ذًمؽ ،ىم٤مل:
« ُيمٜمهه٤م َٟمتَ ََحدهه ُ
لم َر ُضمالًش واعم١مُمـ ذم اجلٜم٦م ُيٕمٓمك ىمقة ُمئ٦م رضمؾ ذم اًمٜمٙم٤مح واًمِمٝمقة ،يٕمٓمك ىمقة
ث َأ هٟم ُف ُأ ْقمٓمِ َل ُىم هق َة َصمالََصمِ َ
( )1189

ُمئتل رضمؾ ،ضم٤م ت رواي٤مت أيمةرً ،مٙمـ ُم٤م يةب٧م إٓ طمدي٨م زيد.
لم َر ُضم ٍؾش ،ويمٜم٤م ٟمتحدث.
ٟمٕمؿ ،أىمقل :هذا ًمٞمس ٓ أصؾ ،اًمذي صمب٧م طمدي٨م أٟمس أٟمف « ُأ ْقمٓمِ َل ُىم هق َة َصمالصمِ َ
وْلذا إذا َو َضمدََ اعم٤م  :وم٢مٟمف يٜمت٘مض ووق ه ،وًمق يم٤من راومٕم٤م روم ًٕم٤م ُمٓمٚم ً٘م٤م :مل يٜمت٘مض سمقضمقد اعم٤م  .أُم٤م إذا وضمد اعم٤م :
ِ
ِ
ِ
نم َشم ُفش .
وم٢مٟمف َي٥م قمٚمٞمف أن يتقو٠م ،وٓ َيقز ًمف أن َيبتدئ قمب٤مدة إٓ سمقوق َ « .وم٢م َذا َو َضمدََ اعمَْ٤م َ َ :وم ْٚمٞمَتههؼ اهللَ َو ًْمٞمُٛم هس ُف َسم َ َ
( )1191

وهذا ُيبلم أٟمف إذا وضمد اعم٤م ذم أي طم٤مل ،وًمق يم٤من ىمد دظمؾ ذم اًمّمالة ،وم٢من يم٤من َشم َٞم هٛم َؿ صمؿ وضمد اعم٤م  :وم٢مٟمف يٜمت٘مض
ـمٝم٤مرشمف ،وقمٚمٞمف أن يتقو٠م سمال إؿمٙم٤مل ،إذا يم٤من دظمؾ ذم اًمّمالة ،ووضمد اعم٤م أصمٜم٤م اًمّمالة ،هؾ يستٛمر ذم صالشمف أو
ٍ
ىم٤مقمدة ذم آؾمتّمح٤مب ورود اًمٜمزاع ذم حمؾ اإلمج٤مع هؾ يرومع اإلمجل٤مع؟ ٕالؿ
يٜمت٘مض؟ ومٞمف ظمالف ،أوردوه قمغم

( )1185اًمب٘مرة.286 :
( )1186اًمٓمالق.7 :
( )1187اًمتٖم٤مسمـ.16 :
(ُ )1188مقوقع :أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ رم احلٚمٞم٦م (ُ )376/8مـ طمدي٨م أيب هريرة ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم اًمسٚمسٚم٦م اًمْمٕمٞمػ(ُ :)691مقوقع .ذيمر اًمبٞمٞمٝم٘ملل
ذم اًمٙمؼمى ( )13733أا٤م ُمـ رواسم٦م اسمـ اعمةٜمك قمـ أٟمس.
( ) 1189أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمٖمسؾ ،سم٤مب إذا ضم٤مُمع اًمرضمؾ صمؿ قم٤مد وُمـ دار قمغم ٟمس٤مئف ُ )268( ...مـ طمدي٨م أٟمس ريض اهلل قمٜمف.
) )1191صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)21568أسمق داود ،يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اجلٜم٥م يتٞمٛمؿ ( ،)332اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م ضمل٤م
ذم اًمتٞمٛمؿ ًمٚمجٜم٥م إذا مل َيد اعم٤م ( ،) 124واًمٚمٗمظ ًمف ،ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ صحٞمحُ ،مـ طمدي٨م أيب ذر -ريض اهلل قمٜمف ،-ىم٤مل إًمب٤ما ذم صلحٞمح
أيب داود :صحٞمح.

أصول األحكام
جمٛمٕمقن قمغم أن صالشمف صحٞمح٦م ىمبؾ أن يرى اعم٤م  ،صمؿ َهعم٤م رأى اعم٤م هؾ َيستّمح٥م اإلمجل٤م َع ،أو ُي٘مل٤مل :إٟملف ارشمٗملع
اإلمج٤مع؟ اًمّمقاب أٟمف اإلمج٤مع ارشمٗمع ذم هذه احل٤مل ،وإذا ارشمٗمع اإلمج٤معٟ :مرضمع إمم اًمدًمٞمؾَ ﴿ :و َُم٤م ْ
اظمتَ َٚم ْٗمتُ ُْؿ ومِ ِٞمف ُِمل ْـ
َر ٍ َومح ْٙمْٛمف إِ َمم اهللهِ﴾  ،واًمدًمٞمؾ ضم٤م قمغم أٟمف َي٥م أن ي ِٛمسف سمنمشمف ،ومل يبلم -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -أو ُ ِ
َيلد،
ُ ه ُ
ْ ُ ُُ
( )1191

ومٕمغم هذا يٛمس سمنمشمف سم٤معم٤م ذم أي طم٤مل ،هذا هق إفمٝمر وإىمرب.
«ومٚمٞمتؼ اهلل وًمٞمٛمسف سمنمشمفش ،واحلدي٨م يمام شم٘مدم اًمٕمٛمدة قمغم رواي٦م أيب هريرة وذم رواي٦م أيب ذر ىملد شمٙملقن ُملـ
سم٤مب احلسـ ًمٖمػمه ًمِم٤مهده٤م أيب هريرة.
ِِ
(و َقمـ َأ ِيب َذر -ر ِيض اهللُ َقمٜمْفُ -مر ُومق ًقم٤مِ « :
ِ
لمَ ،وم٢مِ َذا َو َضمدََ
نم ِؾمٜمِ َ
اًمّمٕمٞمدُُ اًم هٓمٞم ُ
ه
َ ْ
٥م َـم ُٝم ُ
ُ َْ
قر اعمُْ ْسٚم ِؿَ ،و ْإ ْن َمل ْ ََيد اعمَْ٤م َ َقم ْ َ
َ َ
ِ
نم َشم ُفش َ ،ر َوا ُه ْ
اًمؽم ُِم ِذ ُّي).
اخلَ ْٛم َس ُ٦م َو َص هح َح ُف ْ
اعمَْ٤م َ َ :وم ْٚمٞمُٛم هس ُف َسم َ َ
( )1192

ٟمٕمؿ ،قمزوه ًمٚمخٛمس٦م ُيٜمٔمر ،هق رواه أمحد واًمةالصم٦مً ،مٙمـ قمزوه يٜمٔمر هؾ رواه اسملـ ُم٤مضملف ،احللدي٨م ُمِملٝمقر
طمدي٨م أيب ذر -ريض اهلل قمٜمف ،-قمـ ـمريؼ قمٛمرو سمـ سمجدان

( )1193

 ،وهق جمٝمقلٟ ،مٗمس احلدي٨م ُمـ هلذا اًمٓمريلؼ،

وٟمٗمس اًمرواي٦م ومٞمٝم٤م ر ُمـ اوٓمراب ،اًمسٜمد وٕمٞمػً ،مٙمـ أصح ُمٜمف طمدي٨م آظمر َذ َيم ََره أهؾ اًمٕمٚمؿ ،طملدي٨م أيب
هريرة قمٜمد اًمبزار ،وىمد رواه اًمبزار قمـ ؿمٞمخف اعمُْ َ٘مدهه ُِمل قمـ قمٛمف اًم٘م٤مؾمؿ سمـ َيٞمك  ،قمـ هِم٤مم سمـ طمس٤من ،
( )1194

( )1195

( )1196

( ) 1191اًمِمقرى.11 :
( )1192صحٞمح :أظمرضمف أمحد ( ،) 21371أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اجلٜم٥م يتٞمٛمؿ ( ،)332اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سمل٤مب اًمتلٞمٛمؿ ًمٚمجٜمل٥م
إذا مل َيد اعم٤م ( ،) 124ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ صحٞمح ،اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ااًمّمٚمقات سمتٞمٛمؿ وطمد ( .)322ىم٤مل إًمب٤ما ذم صلحٞمح أيب
داود :صحٞمح.
( ) 1193قمٛمرو سمـ سمجدان اًمٕم٤مُمري اًمٗم٘مٕمز اًمبٍمي ،ىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر ذم اًمت٘مريل٥م ٓ :يٕملرف طم٤مًملف .اٟمٔملر :اًمتٝملذي٥م (،)4331/ 549/21
واًمة٘م٤مت ٓسمـ طمب٤من (.)4418/171/5
(ُ ) 1194م٘مدم سمـ حمٛمد سمـ َيٞمك سمـ قمٓم٤م سمـ ُم٘مدم سمـ ُمٓمٞمع اْلالزم اعم٘مدُمل اًمقاؾمٓمل .ىم٤مل قمٜمف احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صدوق رسملام وهلؿ.
اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 461 /28شمرمج٦م  ،)6165واًمة٘م٤مت ٓسمـ طمب٤من ( 218/9شمرمج٦م .)16142
( ) 1195اًم٘م٤مؾمؿ سمـ َيٞمك سمـ قمٓم٤م سمـ ُم٘مدم سمـ ُمٓمٞمع اْلالمم اعم٘مدُمل ،أسمق حمٛمد اًمقاؾمٓمك ،قمؿ ُم٘مدم سمـ حمٛملد سملـ َيٞملك ،ىمل٤مل قمٜملف اسملـ طمجلر ذم
اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م ،شمقذم ؾمٜم٦م ؾمبع وشمسٕملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمتٝمذي٥م ( 459 /23شمرمج٦م  ،)4834واًمة٘م٤مت ٓسمـ طمب٤من ( 336 /7شمرمج٦م .)11335
( ) 1196هِم٤مم سمـ طمس٤من إزدى اًم٘مردوؾمك ،أسمق قمبد اهلل اًمبٍمى ،ىم٤مل قمٜمف احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦مُ ،مـ أصمب٧م اًمٜمل٤مس رم اسملـ ؾملػميـ،
ورم روايتف قمـ احلسـ وقمٓم٤م ُم٘م٤ملٟٕ :مف ىمٞمؾ :يم٤من يرؾمؾ قمٜمٝمام .شملقذم ؾملٜم٦م ؾملبع وأرسمٕمللم وُمئل٦م .اٟمٔملر :هتلذي٥م اًمٙملامل ( 181 /31شمرمجل٦م
 ،)6572وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 355 /6شمرمج٦م .)154

أصول األحكام
قمـ حمٛمد سمـ ؾمػميـ قمـ أيب هريرة ،وهذا إؾمٜم٤مد قمغم ذط اًمبخ٤مري ،اًمبخ٤مري روى ًمٚمٛم٘مدُمل قمـ قمٛمف اًم٘م٤مؾمؿ
ِِ
ِ
ِ
ِ
لمَ ،وم٢مِ َذا
نم ِؾمٜمِ َ
اًمّمٕمٞمدََ اًم هٓمٞم َ
سمـ َيٞمك ،وإؾمٜم٤مده قمغم ذط اًمبخ٤مري ،وومٞمف« :إِ هن ه
٥م ُو ُوق ُ اعمُْ ْسٚم ِؿَ ،وإ ْن َمل ْ ََيد اعمَْ٤م َ َقم ْ َ
وضمدََ ا َْعم٤م َ :وم ْٚمٞم هت ِهؼ اهللَ و ًْمٞم ِٛمسف سم َنم َشمفَ :وم ِ٢م هن َذًمِ َؽ َظمػمش  ،وهذا ُمةٚمام شم٘مدم « ِ
قر ا ُْعم ْس ِٚم ِؿش ،وهلذا
اًمّمٕمٞمدُُ اًم هٓمٞم ُ
ه
َ ُ ه ُ َ َ ُ
َ َ
َ َ
٥م َـم ُٝم ُ
ٌْ
( )1197

( )1198

ومٞمف طمج٦م قمغم أن اًمتٞمٛمؿ يم٤مًمقوق  ،يمام هق ىمقل إطمٜم٤مف -رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمؿ -ظمال ًوم٤م ًمٚمجٛمٝمقر ،وأٟمف ي٘مقم ُم٘م٤مم اعم٤م
ذم مجٞمع أطمقاًمف ،وأٟمف ٓ يِمؽمط ًمف يتٞمٛمؿ ُمرة أظمرى إذا يم٤من قمغم ـمٝم٤مرة اًمتٞمٛمؿ ،سمؾ َيٗمظ ًمف ـمٝم٤مرشمف طمتك َيلدث،
وًم٘مقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :-وم َٚمؿ َ ِ
دمدُُ وا َُم٤م ً َومتَٞمَ هٛم ُٛمقا﴾  ،واًم٘م٤مقمدة أن اًمبدل طمٙمٛمف طمٙمؿ اًمبدل ؾمقا سمسلقا  ،هلذا هلق
ْ
ِِ
ِ
ِ
ِ
لمَ ،وم٢مِ َذا َو َضمدََ ُهَ :وم ْٚمٞمَته ِهؼ اهللهَش ،هذا ُيبلم
نم ِؾمٜمِ َ
إصؾ ،واًمٜمبل ؾمامه « َو ُوق ُ اعمُْ ْسٚم ِؿشَ « ،ـم ُٝم ُ
قر اعمُْ ْسٚم ِؿَ ،وإ ْن َمل ْ ََيد اعمَْ٤م َ َقم ْ َ
( )1199

أا٤م ـمٝم٤مرة ،وإن يم٤مٟم٧م ـمٝم٤مرة شمرومع ،سمٕمض اًمٕمٚمام ي٘مقًمقن :هؾ هق ُمبٞمح أو راومع؟ ُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل :اخلالف ًمٗمٔمل
ذم احل٘مٞم٘م٦مٕ :ن اًمذيـ ي٘مقًمقن إٟمف راومع ،يٕمٜمل هق ذم احل٘مٞم٘م٦م راومع روم ًٕم٤م ُم١مىم٧م ،وْلذا إذا وضمد اعم٤م  :وم٢مٟملف يٜملت٘مض
ووقؤه ،وًمق يم٤من راوم ًٕم٤م روم ًٕم٤م ُمٓمٚم ً٘م٤م.
لغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
ِ
ِ
ٍ
ل٤مل َر ُؾم ُ
لؾ َوم َلام َتَ ،وم َ٘م َ
ؿمل٩م َوم٤م ْهمتَ ََس َ
لقل اهللِ َ -ص ه
لف
ْ
اًمر ُضم ِؾ ا هًمذي ه
يض اهللُ َقمٜمْ ُفِ -ذم ه
( َو َقم ْـ َضم٤مسمِر َ -ر َ
ِ ِ
ِ
٥م َقم َغم ُضم ْر ِطم ِف ِظم ْر َىم ً٦مُ ،صم هؿ َي ْٛم َس َح َقم َٚمٞمْ َٝم٤م َو ْي َٖم َْس َؾ َؾم ِ٤مئ َر َضم َس ِد ِهشَ ،ر َوا ُه َأ ُسمق َد ُاو َد) .
«إِ هٟم َهام َيمَ٤م َن َي ْٙمْٗمٞمف َأ ْن َيتَٞمَ هٛم َؿ َو َي ْٕمّم َ
( )1111

( )1111

( ) 1197حمٛمد سمـ ؾمػميـ ،أسمق سمٙمر إٟمّم٤مري ،إٟمز اًمبٍميُ .مقمم أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ،ظم٤مدم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾملٚمؿ .-اًمتل٤مسمٕمل اجلٚمٞملؾ،
ٟمسٞم٩م وطمده .مل يٙمـ سم٤مًمبٍمة أقمٚمؿ ُمٜمف ،ويم٤من طمسـ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٗمرائض ،واًم٘مْم٤م  ،واحلس٤مب .وًمد ًمسٜمتلم سم٘مٞمت٤م ُمـ ظمالوم٦م قمٛمر ،وشملقذم سمٕملد
يم٤من
َ
ُمقت احلسـ اًمبٍمي سمٛمئ٦م يقم ؾمٜم٦م قمنم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 344 /25شمرمج٦م  ،)5281وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 616 /4شمرمج٦م .)246
( )1198صحٞمح :أظمرضمف اًمبزار ذم اعمسٜمد (.)3973
( )1199اًمٜمس٤م .43 :
( ) 1111ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ طمرام سمـ يمٕم٥م سمـ همٜمؿ سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م ،أسمق قمبد اهلل ،وأسملق قمبلد اًملرمحـ إٟمّمل٤مري،
اخلزرضمل ،اًمسٚمٛمل ،اعمدا ،اًمٗم٘مٞمف اإلُم٤مم اًمٙمبػم ،اعمجتٝمد ،احل٤مومظ ،ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-ويمل٤من ُمٗمتلل اعمديٜمل٦م ذم زُم٤مٟملف.
ؿمٝمد ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘مب٦م ُمع واًمده ،وأـم٤مع أسم٤مه يقم أطمد ،وىمٕمد ٕضمؾ أظمقاشمف ،صمؿ ؿمٝمد اخلٜمدق وسمٞمٕم٦م اًمِمجرة ،وىمد ورد أٟمف ؿمٝمد سملدرا .ؿمل٤مخ ،وذهل٥م
سمٍمه ،وىم٤مرب اًمتسٕملم .شمقذم سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م أرسمع وشمسٕملم ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م ؾمبع وشمسٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 114 :شمرمجل٦م  ،)296وأؾملد اًمٖم٤مسمل٦م
( 492 /1شمرمج٦م .)647
() 1111وٕمٞمػ :أظمرضمف أسمق داود ،يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم اعمجروح يتٞمٛمؿ ( .) 336ىم٤مل إًمب٤ما ذم صلحٞمح أيب داود :طملدي٨م طمسلـ :إٓ ىمقًملف:
"إٟمام يم٤من ...إًمخ " :وم٢مٟمف وٕمٞمػٟٕ :مف ًمٞمس ًمف ؿم٤مهد ُمٕمتؼم ،وصححف اسمـ اًمسٙمـ).

أصول األحكام
واحلدي٨م رواه أسمق داود ُمـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس

 ،وضم٤م خمتٍما وُمٓمقًٓ ،مٚمحدي٨م ىمّم٦م ،وًمٙمـ اظمتٚمٗمل٧م

( )1112

أًمٗم٤مفمف ،وُمـ ـمريؼ اًمزسمػم سمـ ُظمريؼ

 ،وهق وٕمٞمػ ،وومٞمف وٕمػ.

( )1113

واعمّمٜمػ -رمحف اهلل -ذيمر اًمتٞمٛمؿ ،وذيمر اًمتٞمٛمؿ واعمسح ،و ُشمُٙمٚمؿ ذم هلذه اًمروايل٦م ،ذيملر اجلٛملع سمللم اًمتلٞمٛمؿ
واعمسح ،واًمرواي٦م ذم صمبقهت٤م ٟمٔمر ،شم٘مدم ر ُمـ اإلؿم٤مرة إمم ُمةؾ هذا ،وأن إفمٝمر ذم هذه اعمس٠مًم٦م أن ُملـ يمل٤من سملف
ُمستقرا ومٚمف طم٤مٓن :طم٤مل يستٓمٞمع اًمٖمسؾ أو ٓ يستٓمٞمع ،وم٢من
ُمستقرا أو ُمٙمِمق ًوم٤م ،وم٢من يم٤من
ُضمرح ،وم٢مٟمف إُم٤م أن يٙمقن
ً
ً
اؾمتٓم٤مع اًمٖمسؾ :وضم٥م ،إن أُمٙمـ همسٚمف سمال ضر :وم٢مٟمف يٖمسٚمف ،واحلٛمد هلل ،هذا هق اًمقاضم٥م ،وإن مل يٛمٙمـ همسٚمف:
وم٢مٟمف يٛمسحف ،واعمسح ظمػم ُمـ اًمتٞمٛمؿ ،واعمسح ًمف أصؾ ُمسح اًمرأسُ ،مسح اخلٗملم ،وم٢مذا يم٤من ًمف أصؾ ذم أصقل ذم
ُمستقرا.
اًمقوق  ،ومٗمل طم٤مل اًمٕمذر ُمـ سم٤مب أومم أن يٙمقن ُمنمو ًقم٤م ذم ُمةؾ هذه احل٤مًم٦م ،وشم٤مرة يٙمقن
ً
ُمستقرا ومٚمف طم٤مٓن :شم٤مرة يٛمٙمـ همسٚمف سمرضر :وم٢مٟمف يٖمسؾ ،ويٜمت٘مؾ اًمقاضم٥م إمم ٟمٗملس اعمقولع اًملذي
وم٢مذا يم٤من
ً
ُؾمؽمُ :مةٚمام َيٛمسح اجلبػمة ،وإن يم٤من ٓ يٛمٙمـ همسٚمف ،وم٢مٟمف يٛمسحفُ ،مةٚمام َشم َ٘مدهه َم ذم ُمس٠مًم٦م ُمل٤م إذا يمل٤من ُمٙمِملق ًوم٤م ،وٓ
َيت٤مج إمم أن َيٛمع سمٞمٜمٝمام ذم ُمس٠مًم٦م اًمتٞمٛمؿَ ٓ ،يٛمع سملم اًمتٞمٛمؿ واعمسح ،سملم اًمبدل و سمدل ُمٜمف ،هذا هق إصؾ :أن ٓ
َُيٛمع سمٞمٜمٝمام ،سمؾ إُم٤م هذا وإُم٤م هذا ،وهق سمدل ُمٜمف.
وُمسحف :ومٛمقوع ٟمٔمر ،هؾ ُي٘م٤مل :يتٞمٛمؿ أو ُي٘م٤مل :يسؽم؟ اسمـ طملزم
سمٖمسٚمف ْ
وإذا يم٤من يترضر ْ

( )1114

ومج٤مقمل٦م ُملـ

يم٤مًمس٤مق ،وُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ َُمـ يرى أٟمف يتٞمٛمؿ ،يتٞمٛمؿ ُمٕمف ،ويملذًمؽ
اًمٕمٚمؿ ىم٤مًمقا :إٟمف يس٘مط ذم هذا اعمقوع ،ويٙمقن ه
ُمـ إطمٙم٤مم ُم٤م إذا يم٤من ومٞمف ضمرح ذم سمٕمض سمدٟمف ،وم٢من يم٤من ُضمٜمُ ًب٤م :وم٢مٟمف يٖمسؾ اًمسٚمٞمؿ ،و َيتَ َٞم هٛم ُؿ ًمٚمجريحٟٕ :ملف يرشمٗملع
احلدث قمـ اعمقوع اًمذي ًمٞمس ومٞمف ضمرح ،واعمٙم٤من اًمذي ومٞمف ضمرح يتٞمٛمؿ قمٜمف.
وإن يم٤من ذم طم٤مل اًمقوق هؾ يٙمقن طمٙمٛمف طمٙمؿ اجلٜم٤مسم٦م؟ ومٞمف اظمتالف سمٕمض أهؾ اًمٕمٚملؿ يلرى أن اًمقولق
ًمٞمس يم٤مجلٜم٤مسم٦م ،ىم٤مًمقا ٕ :هٟمهف َُم ْـ قمجز قمـ سمٕمض اًمٕمب٤مدة ُيٜمٔمر ،هؾ ضمزؤه٤م ضمز قمب٤مدة أم ٓ؟

( )1112طمسـ :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اعمجروح يتٞمٛمؿ ( ،)337ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود :طمسـ
(ً ) 1113مزسمػم سمـ ظمريؼ اجلزري ُمقمم سمٜمل سمِمػم .ىم٤مل اسمـ اًمسٙمـ :مل يسٜمد اًمزسمػم سمـ ظمريؼ همػم طمديةلم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥مً :مللم احللدي٨م.
صم٘م٤مت اسمـ طمب٤من ( 262 /4شمرمج٦م  ،)2827وهتذي٥م اًمٙمامل ( 313 /9شمرمج٦م .)1962

أصول األحكام
وٓ ؿمؽ أن همسؾ سمٕمض اًمبدن ضمزؤه ضمز قمب٤مدةٟٕ :مف إذا همسؾ يديف :ارشمٗمع قمٜمٝمام احلدث ،وْلذا ِأُمر اجلٜم٥م
وخيٗمػ احلدث ،ومٌم ُمٜمف ُضمز ُ قمب٤مدة ،هؾ اًمقوق ُمةٚمف
اًمقوق يرومع اجلٜم٤مسم٦م قمـ هذه اعمقاوعُ ،
سم٠من يتقو٠مٕ :ن ُ
وهمسلؾ اًمقضملف،
أم ٓ؟ يمةػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يرى أٟمف ًمٞمس قمب٤مدةُ ،مةال ًمق قمٜمده ُم٤م َيٙمٗمٞمف ًمٚمٛمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق ْ
ومٝمؾ يستٕمٛمٚمف ذم اعمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق صمؿ سمٕمد ذًمؽ يتٞمٛمؿ؟ ومٞمف ظمالف ،واًمذي يتبلم -واهلل أقمٚمؿُ -ملـ ظملالل
َشمتَبّع سمٕمض إدًم٦م أن ضمز اًمقوق ضمز قمب٤مدةُ :مٜمٝم٤م أ هٟمهف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -أُمر اعمستٞم٘مظ ُملٜمٝمؿ أن يسلتٜمةر:
ٞم٧م َقم َغم َظمٞم ُِم ِ
ىم٤مل« :إِ هن ه
قُم ِفش  ،وهذا قمب٤مدة .وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق أسح قمٜمد أمحد واًمٜمس٤مئل سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح،
اًمِمٞمْ َٓم٤م َن َيبِ ُ
ْ
َػ ُِم ْـ َُم٤مٍ َوم َٛم َس َح َو ْضم َٝم ُف َو َيدََ ْي ِفَ ،و َُم َس َح َر ْأ َؾم ُفَ ،و َُم َس َح ِر ْضم َٚمٞمْ ِف سمِ َٙمَػ
ُمـ طمدي٨م قمكم -ريض اهلل قمٜمف -أٟمفَ « :أ َظم َذ َيم ًّ
( )1115

ِ ٍ
َي ِد ْ
ثش
َواطمدََ ةش ،وىم٤ملَ « :ه َذا ُو ُوق ُ َُم ْـ َمل ْ ُ ْ

.

( )1116

وذم سمٕمض إًمٗم٤مظ قمٜمد أمحد رومٕمف إمم اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-ومسامه ووق ا

 ،وهق ٌ
همسؾ ًملبٕمض

( )1117

إقمْم٤م سمٙمػ واطمد ،واًمقوق قمب٤مدة .وم٤مٕفمٝمر -واهلل أقمٚمؿ -أٟمف إذا وضمد سمٕمض اعم٤م ًمبٕمض أقمْم٤م ه :وم٢م هٟمهف يٖمسؾ
هذه إقمْم٤م واًمب٤مىمل يتٞمٛمؿ قمٜمف :يمام شم٘مدم ذم همسؾ اجلٜم٤مسم٦م -واهلل أقمٚمؿ.
 َر ِيض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -و َيمَ٤م َن َشم َٞم هٛم َؿ ِذم ًَم ْٞم َٚم ٍ٦م َسم ِ٤مر َد ٍة َو َص هغم سمِ َ٠م ْص َح٤مسمِ ِفَ ،وم ِْم َح َؽ َر ُؾم ُ
قل اهللِ -
َ

( َو َقم ْـ َقم ْٛم ِرو ْسم ِـ ا ًْم َٕم ِ
٤مص
َص هغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم هٚم َؿَ -و َمل ْ َي ُ٘م ْؾ َؿم ْٞم ًئ٤مَ ،ر َوا ُه ْ
اخلَ ْٛم َس ُ٦م).
( )1118

( )1119

)ُ ) 1115متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب سمد اخلٚمؼ ،سم٤مب صٗم٦م إسمٚمٞمس وضمٜمقده (ُ ،)3295مسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝمل٤مرة ،سمل٤مب اإليتل٤مر ذم آؾملتٜمة٤مر
وآؾمتجامر (ُ )238مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.-
) )1116صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)583اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب صٗم٦م اًمقوق ُمـ همػم طملدث ( )131وىمل٤مل إًمبل٤ما ذم صلحٞمح
اًمٜمس٤مئل :صحٞمح.
) )1117صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد (.)797
( ) 1118قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص سمـ وائؾ سمـ ه٤مؿمؿ سمـ ؾمٕمٞمد –سم٤مًمتّمٖمػم -اسمـ ؾمٝمؿ سمـ قمٛمرو سمـ هّمٞمص سمـ يمٕم٥م سملـ ًمل١مي اًم٘ملرر اًمسلٝمٛمل .أُملػم
ُمٍم .يٙمٜمك أسم٤م قمبد اهلل ،وأسم٤م حمٛمد .أُمف اًمٜم٤مسمٖم٦م ُمـ سمٜمل قمٜملزة -سمٗمتح اعمٝمٛمٚم٦م واًمٜمقن .-داهٞم٦م ىملريش ورضملؾ اًمٕمل٤ممل ،وُملـ يرضلب سملف اعمةلؾ ذم
اًمٗمٓمٜم٦م ،واًمده٤م  ،واحلزم .ه٤مضمر إمم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -مسٚمام ذم أوائؾ ؾمٜم٦م صمامنُ ،مراوم٘م٤م خل٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ،وطم٤مضم٥م اًمٙمٕمب٦م قمةامن
سمـ ـمٚمح٦م ،ومٗمرح اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سم٘مدوُمٝمؿ وإؾمالُمٝمؿ ،وأ هُمر قمٛمرا قمغم سمٕمض اجلٞمش ،وضمٝمزه ًمٚمٖمزوُ .م٤مت ؾملٜم٦م صملالث وأرسمٕمللم
قمغم اًمّمحٞمح ،وقم٤مش ٟمحق شمسٕملم ،وىمٞملؾ :شمسلع شمسلٕملم ؾملٜم٦م .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص 496 :شمرمجل٦م  ،)1767واإلصل٤مسم٦م ( 651 /4شمرمجل٦م
.)5886

أصول األحكام
يب
ومٞم٘مقل اعمّمٜمػ -رمحف اهلل شمٕم٤ممم( :-وقمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص -ريض اهلل قمٜمف ،)-قمٛمرو سملـ اًمٕمل٤مص صلح٤م ّ
ؿمٝمػم ،وُمـ ُده٤مة اًمٕمرب -ريض اهلل قمٜمف ورمحف ،-وًمف ِىمّمص ذم هذا .وىمد روى ؿمٞم ًئ٤م ُمـ احلدي٨م قمـ اًمٜمبل -قمٚمٞمف
اًمّمالة واًمسالم -و َأ هُم َره ذم سمٕمض اًمٖمزوات ،وُمـ وٛمٜمٝم٤م ذم هذا احلدي٨م ،اًمذي اظمتٍمه اعمّملٜمػ -رمحلف اهلل-
ِ
سم٠مسمسط ُمـ هذا.
وهق ذم اًمس َ ِػم
وذيمر اعمّمٜمٗمقن ذم يمت٥م إطمٙم٤مم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٖمرض ُمٜمف وهق ذ ْيمْر ِ
لره اًمٜمبلل -قمٚمٞملف اًمّملالة
شمٞمٛمٛمف ،وم٘ملد َأ هُم َ
ُّ
ِ
لر،
َرض َ
واًمسالم -ذم همزوة ذات اًمسالؾمؾ ،وومٞمف أٟمف اطمتٚمؿ ذم ًمٞمٚم٦م سم٤مردة -ريض اهلل قمٜمف -ومخٌم إن اهمتسلؾ أن َيتَ َ ه
ومتٞمٛمؿ وصغم سم٠مصح٤مسمف -ريض اهلل قمٜمف -صمؿ ضم٤م وأظمؼم اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -يمام ذم هذا احللدي٨م ويمل٤من
َشم َٞم هٛم َؿ ذم ًمٞمٚم٦م سم٤مردة وصغم سم٠مصح٤مسمف ،ومٚمام سمٚمغ اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ظمؼمه :وحؽ ومل ي٘مؾ ؿمٞم ًئ٤م.
وذم ًمٗمظ أٟمف « َؾم َ٠م ًَم ُفش ،واحلدي٨م رواه أمحد وأسمق داود وهق طمدي٨م صحٞمح ،وهٜم٤م قمزاه إمم اخلٛمس٦م ،و ُيٜمٔملر ذم
احلدي٨م ،ومرواه أمحد وأسمق داود ،طمدي٨م ُمِمٝمقر وذيمره اًمبخ٤مري ُمٕمٚم ً٘م٤م ذم صٞمٖم٦م اًمتٛمريض

ٟٕ :مف اظمتٍم -رمحف

( )1111

اهلل -ومل يذيمره ُمٓمقًٓ وًمف َشم َٗمٜمُّ ٌـ -رمحف اهلل -ذم صحٞمحف ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤معمٕمٚم٘م٤مت سمٓمري٘م٦م ظم٤مص٦م ذم ذيمره ًمٚمٛمٕمٚم٘مل٤مت،
لؼما ،وٓ
ًمٙمٜمف إذا َضم َز َم :ومٝمق صحٞمح ،أُم٤م إذا مل َيزم :وم٘مد يٙمقن
ً
صحٞمح٤م وىمد يٙمقن َطم َسٜمًً٤م وىمد يٙمقن ولٕمٞم ًٗم٤م ُُمٜمْ َْج ِ ً
َيسٙم٧م قمـ طمدي٨م وٕمٞمػ ٓ ؿم٤مهد ًمف ،سمؾ ي٘مقل ٓ :يّمح .هذا وىمع ًمف ذم اًمّمحٞمح ذم ُمقاو َع يسلػمة ضملدا ،ذم
ضمزُمف سمٕمدم اًمّمح٦م ،ومٚمٞمس ذم يمت٤مسمف طمدي٨م ؾمٙم٧م قمٜمف -رمحف اهلل -وهق ٓ يّمح قمٜمده ،سمؾ ٓ سمد أن يتٙمٚمؿ.
ومٝمذا احلدي٨م طمدي٨م صحٞمح وذم رواي٦م يمام شم٘مدم أن اًمٜمبل « َؾم َ٠م ًَم ُفش -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -قمـ ومٕمؾ ذًملؽ؟
وم٘م٤مل :شمذيمرت ىمقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :-وَٓ َشم ْ٘متُ ُٚمقا َأ ْٟم ُٗم َس ُٙم ُْؿ إِ هن اهللهَ َيمَ٤م َن سمِ ُٙم ُْؿ َر ِطم ًٞمام﴾ ومْملحؽ اًمٜمبلل -قمٚمٞملف اًمّملالة
( )1111

واًمسالم -وأىمره قمغم ذًمؽ ،ىم٤ملَ « :و َمل ْ َي ُ٘م ْؾ َؿم ْٞم ًئ٤مش.
واعمّمٜمػ -رمحف اهلل -أورد هذا اخلؼم ًمٚمدًٓم٦م قمغم أن اًمتٞمٛمؿ ُينمع قمٜمد قمدم اًم٘مدرة قمغم اؾمتٕمامل اعمل٤م ً :ملؼمد
وٟمحقه :يمٛمرض .وشم٘مدم ُم٤م يتٕمٚمؼ ذم طمدي٨م ص٤مطم٥م ه
اًمِم هج٦م ،هٜم٤م إذا يم٤من اًمؼمد ؿمديدا ،وًمٞمس قمٜملده ُمل٤م ُي َسلخ ُـ

) )1119صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)17812وأسمق داود ،يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب إذا ظم٤مف اجلٜم٥م اًمؼمد أيتٞمٛمؿ ( ،)334وىم٤مل اًمِملٞمخ إًمبل٤ما
ذم صحٞمح أيب داودك صحٞمح.
) ) 1111ذيمره اًمبخ٤مري ،يمت٤مب اًمتٞمٛمؿ ،سم٤مب إذا ظم٤مف اجلٜم٥م قمغم ٟمٗمسف اعمرض أو اعمقت.
) )1111اًمٜمس٤م .29 :

أصول األحكام
اعم٤م  ،وم٤محلٛمد هلل َيتٞمٛمؿ ،وهذا ُِمـ ُي ْ ِ
ن هذه اًمنميٕم٦م ،وذم اًم٘م٤مقمدة اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمتل اشمٗمؼ اًمٕمٚمام قمٚمٞمٝم٤م "اعمِم٘م٦م
دمٚم٥م اًمتٞمسػم" :يمام ىم٤مل -ؾمبح٤مٟمفَ ﴿ :-و َُم٤م َضم َٕم َؾ َقم َٚم ْٞم ُٙم ُْؿ ِذم اًمد ِ
يـ ُِم ْـ َطم َر ٍج﴾ وم٤مُٕمر إذا يم٤من ومٞمف ُمِم٘م٦م :اشمسع
( )1112

واحلٛمد هلل ،وْلذا ي٘مقل اًمٕمٚمام  :إذا و٤مق إُمر :اشمسع ،وإذا اشمسع :و٤مق .وم٤معمِم٘م٦م دمٚم٥م اًمتٞمسػم.
واًم٘م٤مقمدة إظمرى ٓ" :ضر وٓ ضار" ،ومه٤م ىم٤مقمدشم٤من ُمتقاوم٘مت٤من ذم يمةػم ُمـ إطمٙم٤ممً ،مٙم هـ ىم٤مقمدة "اعمِم٘م٦م
دمٚم٥م اًمتٞمسػم" أوؾمعٕ :ن اًمرضر ُمٜمٗمل ُمٓمٚم ً٘م٤م أُم٤م اعمِم٘م٦م :ومٗمٞمٝم٤م شمٗمّمٞمؾ ،واعمراد اعمِم٘م٦م اًمتل َيّمحبٝم٤م ضر ،وإٓ:
ومٙمةػم ُمـ اًمٕمب٤مدات ومٞمٝم٤م ُمِم٘م٦م ،وُمع ذًمؽ ٓ َشمَس٘مط.
وُمـ ذًمؽ اًمٖمسؾ أو اًمقوق  ،ومال ٟم٘مقل :إن يمؾ سمرد َيقز ُمٕمف اًمتٞمٛمؿ ،وٓ ٟم٘مقل :يمؾ ُمرض َيقز ُمٕمف اًمتٞمٛمؿ.
وهٜم٤م ُمذهب٤من ذم ـمرذم ٟم٘مٞمضُ ،مـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يتٞمٛمؿ ُمع أدٟمك ُمرض ،وأدٟملك ُمِمل٘م٦م .وُملٜمٝمؿ ُملـ ىمل٤مل ٓ :يتلٞمٛمؿ
ِ
ضمدّ ا .واًمّمقاب ُمل٤م دل قمٚمٞملف اخللؼم يملام ذم هلذا
ٌم اْلالك ،وهذان ىمقٓن وٕمٞمٗم٤من ،أو وٕمٞمٗم٤من ّ
ًمٚمجٜم٤مسم٦م وًمق َظم َ
احلدي٨م ،وأن اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمَ -أ َىم هر ُه.
ىم٤مل( :ويم٤من شمٞمٛمؿ ذم ًمٞمٚم٦م سم٤مردة) ،ومٛمـ مل يستٓمع اًمتٞمٛمؿ ًمِمدة اًمؼمد :ومٕمٚمٞمف أن ُي َسخ َـ اعم٤م ُ ،م٤م قمٜمده ُم٤م يسلخـ
اعم٤م احلٛمد هلل َيٜمت٘مؾ ًمٚمتٞمٛمؿٕ :ن قمٜمده اًمبدل ،وٓ سمد ُمـ اًمٓمٝم٤مرة ،إذا َوم َ٘مدََ اعمٓمٝم َر ْي ِـ مجٞم ًٕم٤مُ :يّمكم قمغم طمس٥م طم٤مًمف،
وهلل احلٛمد ،هذا هق اًمّمحٞمح ،وىمقل أيمةر أهؾ اًمٕمٚمؿ .وم٢مُم٤م أن َيد اعمل٤م  ،أو َيلده وٓ يسلتٓمٞمٕمف ،وٓ يسلتٓمٞمع أن
يسخـ اعم٤م ًمِمدة سمرد ،ومٞمتٞمٛمؿً .مٙمـ ًمق ُومرض أٟمف مل يستٓمع ُمةال ،إٟمس٤من ُمريض ،وٓ يستٓمٞمع أن يتحلركُ ،ملالزم
ًمٗمراؿمف أو إٟمس٤من ُمّمٚمقب قمغم ظمِمب٦م ،هذا ُيّمكم قمغم َطم َس ِ
٥م طم٤مًمف ،ويٜملقي اًمقولق واحلٛملد هلل ،ويّملكم قملغم
طمس٥م طم٤مًمف.
وصمب٧م ذم اًمّمحٞمحلم ذم ىمّم٦م قم٤مئِم٦م

( )1113

عمَه٤م وم٘مدوا اًم٘مالدة ،صمؿ صٚمقا قمغم همػم ُم٤م وقمغم همػم ووق  ،وم٠مٟمزل اهلل

آي٦م اًمتٞمٛمؿ ،ومّمٚمقا قمغم همػم ووق  ،وظمالوم٤م عمـ ىم٤مل :إٟمف ٓ يّمكم ،وظمالوم٤م عمـ ىم٤مل :إٟمف ُيّمكم ويٕمٞمد.

) )1112احل٩م.78 :
)ُ ) 1113متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري ،يمت٤مب اًمتٞمٛمؿ ،سم٤مب وىمقل اهلل شمٕم٤ممم ومٚمؿ دمدوا ُم٤م ومتٞمٛمٛمقا ( ،)334وُمسٚمؿ ،يمتل٤مب احللٞمض ،سمل٤مب اًمتلٞمٛمؿ
(ُ )367مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م.

أصول األحكام
واًمّمقاب :أٟمف ُمـ اشم٘مك اهلل ُم٤م اؾمتٓم٤مع :ومٝمذا هق ُم٤م أُمره اهلل سمف ،ومال يتجدد إُملر ذم طم٘ملفَ ﴿ ،ومل٤م هشم ُ٘مقا اهللهَ َُمل٤م
ِ
اؾمتَ َٓم ْٕمتُ ُْؿش .
اؾمتَ َٓم ْٕمتُ ُْؿ﴾ «إِ َذا َأ َُم ْر ُشم ُٙم ُْؿ سمِ َ٠م ُْم ٍرَ :وم٤م ْئتُُقا ُمٜمْ ُف َُم٤م ْ
ْ
( )1115

( )1114

أيْم٤م قمغم اًمّمحٞمح ،وٓ ومرق سملم أن يٙمقن اًمتٞمٛمؿ ذم احلرض أو ذم اًمسٗمر قمغم اًمّمحٞمح:
صمؿ ٟم٘مقل :إٟمف ٓ يٕمٞمد ً
ٕ هن اًمٕمٚم٦م واعمٕمٜمك ذم هذا هق ظمِمٞم٦م اًمرضر ،وهذا ٓ َيٗمؽمق ذم طم٤مل احلرض واًمسٗمر ،وىمد يٙمقن ذم طم٤مل احلرض أؿمد
ُمٜمف ذم طم٤مل اًمسٗمر ،خيتٚمػ .وطمدي٨م قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص يمام شم٘مدم طمدي٨م ضمٞمد ،وهق طمجل٦م ذم هلذا اًمبل٤مب ،وهلذا
ؾمقا يم٤من ذم احلدث إيمؼم أو احلدث إصٖمر ،وم٢مذا ضم٤مز ذم احلدث إيمؼم :وم٤محلدث إصٖمر يمذًمؽ.
ًمٙمـ إن أُمٙمـ أن ي٠مظمذ اعم٤م ذم احلدث إصٖمرٟٕ :مف أين ،يْمع اعم٤م ىمٚمٞمالً ىمٚمٞمالً ويٛمسح ًمق يٛمسلح :وضمل٥م
قمٚمٞمف ذًمؽً .مق أٟمف اؾمتٓم٤مع أن ي٠مظمذ اعم٤م اًمب٤مرد ِ
سمٞمده ويبؾ يده جمرد سمٚمؾ ويٖمسؾ يده سم٤مًمبٚمؾ :وم٢مٟمف هق اًمقاضم٥مً :م٘مقل
ِ
اؾملتَ َٓم ْٕمتُ ُْؿش
اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -يمام ذم اًمّمحٞمحلم قمـ أيب هريرة« :إِ َذا َأ َُم ْر ُشم ُٙم ُْؿ سمِ َ٠م ُْم ٍرَ :وم٤م ْئتُُقا ُمٜمْ ُف َُمل٤م ْ

( )1116

اعم٠مُمقر إُم٤م أن شم٠ميت سمف يمٚمف ،وهذا هق اًمقاضم٥م ،وم٢من مل يٛمٙمـ :أشمٞم٧م سمبٕمْمف.
همسؾ إقمْم٤م همسال ومٗمل هذه احل٤مًم٦م قمٚمٞمف أن ُيبٚمٚمٝم٤م سم٤معم٤م ُ ،مةؾ ًمق يم٤من قمٜمده صمٚم٩م
ويمذًمؽ ً
أيْم٤م َُم ْـ َمل ْ يستٓمع ْ
وًمٞمس قمٜمده ُم٤م  ،وًمٞمس قمٜمده ُم٤م ُي َذو ُب ،ومال سم٠مس ي٠مظمذ اًمةٚم٩م ويبٚمٚمف ويٛمره قمغم أقمْم٤م ه إذا يم٤من ًمٞمس قمٚمٞمف ضر:
واضمدٌ ًمٚمام  .وم٢من أُمٙمـ ذًمؽ :يم٤من هق اًمقاضم٥مُ ،م٤م أُمٙمـ أو يم٤من قمٚمٞمف ضر :يٜمت٘مؾ إمم اًمبدل ،وهلل احلٛمد.
ٕٟمف
ٌ
ِ
( َوقم ْـ َقم هام ِر ْسم ِـ َي ِ ٍ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -أ هن َر ُؾم َ
قل اهللِ َ -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم هٚم َؿَ -ىم َ٤مل ًَم ُف« :إِ هٟم َهام َيمَ٤م َن َي ْٙم ِْٗم َ
ٞملؽ َأ ْن
٤مه َ -ر َ
٤مهر يم هٗمٞم ِ
قل سمِٞمدََ ي َؽ ه َٙم ََذاُ ،صمؿ َضب سمِٞمدََ ي ِف إَر َض َضسم ً٦م و ِ
ِ
اطمدََ ًةًُ ،صم هؿ َُم َس َح اًمِم َامل َقم َغم ا ًْمٞمَ ِٛم ِ
لف َو َو ْضم َٝمل ُفش،
َشم ُ٘م َ َ ْ َ
لمَ ،و َفم َ ْ
َْ َ
ه َ َ َ ْ
ْ
ُُمته َٗم ٌؼ َقم َٚمٞمْ ِف) .
( )1117

( )1118

( )1114اًمتٖم٤مسمـ.16 :
)ُ ) 1115متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري ،يمت٤مب آقمتّم٤مم سم٤مًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م ،سمل٤مب آىمتلدا سمسلٜمـ رؾملقل اهلل -صلغم اهلل قمٚمٞملف وؾملٚمؿ،)7288( -
وُمسٚمؿ ،يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب ومرض احل٩م ُمرة ذم اًمٕمٛمر (ُ )1337مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.-
) )1116ؾمبؼ خترَيف.
( ) 1117قمامر سمـ ي٤مه سمـ قم٤مُمر سمـ ُم٤مًمؽ سمـ يمٜم٤مٟم٦م سمـ ىمٞمس سمـ احلّملم سمـ اًمقذيؿ سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ قمقف سمـ طم٤مرصم٦م سمـ قم٤مُمر سمـ ي٤مم سمـ قمٜمس سملـ ُم٤مًملؽ
اًمٕمٜمز ،أسمق اًمٞم٘مٔم٤من ،طمٚمٞمػ سمٜمل خمزوم ،وأُمف ؾمٛمٞم٦م ُمقٓة ْلؿ .يم٤من ُمـ اًمس٤مسم٘ملم إوًملم هق وأسمقه ،ويم٤مٟم٤م ممـ ُيٕمذب ذم اهلل .هل٤مضمر إمم اعمديٜمل٦م،
َل٦م ا ًْمب ِ
ِ
٤مهم َٞم ُ
ل٦مش،
وؿمٝمد اعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م ،صمؿ ؿمٝمد اًمٞمامُم٦م ،وم٘مٓمٕم٧م أذٟمف هب٤م .وشمقاشمرت أصم٤مر قمـ اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أٟمف ىم٤ملَ « :شم ْ٘م ُت ُُؾ قمََ هام ًرا ا ًْمٗم َئ ُ َ

أصول األحكام
ٟمٕمؿ ،ىمّم٦م قمامر -ريض اهلل قمٜمف -صمب٧م ُمٕمٜم٤مه٤م ُمـ طمدي٨م أيب اجلٝمٞمؿ

( )1119

ذم صحٞمح اًمبخ٤مري

( )1121

وأٟمف -قمٚمٞملف

اًمّمالة واًمسالم -عم٤م ؾمٚمؿ قمٚمٞمف :اًمتٗم٧م إمم اجلدار وضب يديف سم٤مجلدار ،صمؿ ُمسح وضمٝمف ويديف ،صمؿ ؾمٚمؿ قمٚمٞمف.
طمدي٨م قمٛمران سمـ طمّملم

( )1121

أيب داود سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح

( )1123

ذم اًمّمحٞمحلم « َقم َٚمٞم َؽ سمِ٤مًمّم ِٕم ِ
ٞمدش
ه
ْ

 ،وضم٤م ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر أيْم٤م ذم ؾمٜمـ

( )1122

أيْم٤م هذا اعمٕمٜمك ،وضم٤م ت أطم٤مدي٨م أظمرى ذم هذا اًمب٤مب ،وطمدي٨م قمامر هق أصمبتُُٝم٤م ُملع

طمدي٨م أيب اجلٝملم ،طمدي٨م قمامر ُمٗمّمؾ وُمبلم ذم ُمسح اًمٞمديـ واًمقضمف ،سملؾ ُمسلح اًمٙمٗمللم ،طملدي٨م أيب اجلٝمللم
أـمٚمؼ ،ىم٤مل :اًمٞمديـ ،ومٚمؿ يبلمً ،مٙمـ ُمٕمٜم٤مه "اًمٙمٗم٤من"ٕ :ن اًمٞملد شمٓمٚملؼ ُملـ رؤوس إصل٤مسمع إمم ُمٜمتٝملك اًمٕمْملد،
اًمٙمتػ ،قمٜمد اإلـمالق ،يٕمٜمل ُُم َس هامه٤م يِمٛمؾ هذا يمٚمفً ،مٙمـ هل طمٞمٜمام يراد يمٚمٝم٤م :وم٢مٟمف ُي َ٘م ّٞمد ،وقمٜمد اإلـمالق وم٢مٟمف ُمـ
رؤوس إص٤مسمع إمم ُمٜمتٝمك اًمٙمػ ُمـ اًمرؾمغ واًمس٤مقمد.

قملكم ذم صمٞم٤مسملف ومل يٖمسلٚمف .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص 481 :شمرمجل٦م  ،)1715واإلصل٤مسم٦م
ومامت ذم صٗملم ذم رسمٞمع أظمر ؾمٜم٦م ؾمبع وصمالصملم ،ودومٜملف ّ
( 575/4شمرمج٦م .)5718
)ُ (1118متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري ،يمت٤مب اًمتٞمٛمؿ ،سم٤مب اعمتٞمٛمؿ هؾ يٜمٗمخ ومٞمٝمام ( ،)338وُمسٚمؿ ،يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب اًمتٞمٛمؿ (ُ )368مـ طملدي٨م
قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد -ريض اهلل قمٜمف.-
( )1119هق اًمّمح٤ميب :أسمق اجلٝمٞمؿ -وىمٞمؾ :أسمق اجلٝمؿ -اسمـ احل٤مرث سمـ اًمّمٛم٦م سمـ قمٛمرو سمـ قمتٞمؽ سمـ قمٛمرو سملـ ُمبلذول سملـ قمل٤مُمر سملـ ُم٤مًملؽ سملـ
اًمٜمج٤مر إٟمّم٤مري ،وىمٞمؾ ذم ٟمسبف همػم ذًمؽ :وم٘مٞمؾ :اؾمٛمف قمبد اهلل ،وىمٞمؾ :اؾمٛمف احل٤مرث سمـ اًمّمٛم٦م ،أٟمّم٤مري ُمـ سمٜمل ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمج٤مر .يم٤من أسملقه
ُمـ يمب٤مر ا ًمّمح٤مسم٦م ،وطمديةف ذم اًمّمحٞمحلم وهمػممه٤م  .اٟمٔمر أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 59 /5شمرمج٦م  ،)5776 ،5775واإلص٤مسم٦م ( 73 /7شمرمج٦م .)9692
)ُ (1121متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمتٞمٛمؿ ،سم٤مب اًمتٞمٛمؿ ذم احلرض إذا مل َيد اعم٤م (ُ ،)337مسٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب اًمتٞمٛمؿ ( )369وومٞمف
أسمق اجلٝمؿ .
( )1121قمٛمران سمـ طمّملم سمـ قمبٞمد سمـ ظمٚمػ ،أسمق ٟمجٞمد اخلزاقمل .اًم٘مدوة اإلُم٤مم ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞملف وؾملٚمؿ .-أؾملٚمؿ هلق وأسملقه
وأسمق هريرة ؾمٜم٦م ؾمبع .وًمف قمدة أطم٤مدي٨م .ووزم ىمْم٤م اًمبٍمة ،ويم٤من قمٛمر سمٕمةف إمم أهؾ اًمبٍمة ًمٞمٗم٘مٝمٝمؿ ،ومٙم٤من احلسلـ َيٚملػُ :مل٤م ىملدم قمٚملٞمٝمؿ
اًمبٍمة ظمػم ْلؿ ُمـ قمٛمران سمـ احلّملم .يم٤من جم٤مب اًمدقمقة ومل يِمٝمد اًمٗمتٜم٦م .شمقذم سم٤مًمبٍمة ؾمٜم٦م اصمٜمتللم وسمسللم .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص521 :
شمرمج٦م  ،)1868وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 269 /4شمرمج٦م .)4148
)ُ (1122متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري ،يمت٤مب اًمتٞمٛمؿ ،سم٤مب اًمّمٕمٞمد اًمٓمٞم٥م ووق اعمسٚمؿ يٙمٗمٞمف ُمـ اعم٤م ( ،)344وُمسٚمؿ ،يمت٤مب اعمس٤مضمد وُمقاوع
اًمّمالة ،سم٤مب ىمْم٤م اًمّمالة اًمٗم٤مئت٦م واؾمتحب٤مب شمٕمجٞمؾ ىمْم٤مئٝم٤م (.)682
) (1123صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمتٞمٛمؿ ذم احلرض ( )331سمٛمٕمٜم٤مه ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.

أصول األحكام
وًمذا :عم٤م ذيمر اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -همسؾ اًمٞمديـ :ىم٤ملَ ﴿ :و َأ ْي ِد َي ُٙم ُْؿ إِ َمم اعمَْ َراومِ ِؼ﴾
٤مر َىم ُ٦م َوم٤م ْىم َٓمٕمقا َأي ِ
اًمس ِ
اًمس ِ
لد َ َُي َام﴾
ُ ْ
٤مر ُق َو ه
يٙمقن قمغم إص٤مسمع واًمٙمػ ،وذم اًمس٤مرق ىم٤ملَ ﴿ :و ه

( )1124

ىمٞمده٤مّ ٕ :ن اإلـمالق ومٞمٝم٤م

( )1125

وأمجلع اعمسلٚمٛمقن أن

اًم٘مٓمع ُمـ اًمرؾمغ ًمإلـمالق ،ومٙمذًمؽ طمدي٨م أيب اجلٝملم «ُمسح يديفش يٕمٜمل ُمسلح فمل٤مهر اًمٙملػ وضب سمب٤مـمٜملف
اجلدار.
وضم٤م قمٜمد أيب داود أٟمف «ُمسح إِ َمم أسم ِ
٤مط
َ
َ َ َ

( )1126

وضم٤م « :إِ َمم اعمَْ ْرومِ َ٘م ْ ِ
لمش

 ،وضم٤م « :إِ َمم ٟمِّم ِ
ػ اًمذ َرا ِعش
ْ

( )1127

( )1128

صملالث

وأصحٝم٤م «إمم أسم٤مطش ،أاؿ ُمسحقا إمم أسم٤مط،
رواي٤متٟ« ،مّمػ اًمذراعش وٕمٞمٗم٦م ،يمذًمؽ «إمم اعمروم٘ملمش وٕمٞمٗم٦م،
ُّ
وهذا ُمـ ومٕمؾ اًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،-ذم أصمب٧م اًمرواي٤مت أاؿ ُمسحقا أيدَيؿ فم٤مهره٤م وسم٤مـمٜمٝمل٤م إمم إسمل٤مط،
ًمٙمـ هذه اًمرواي٦م ومٕمٚمقه٤م -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -اطمتٞم٤مـم٤م ىمبؾ ُمٕمرومتٝمؿ سم٠مٟمف يٙمٗمل إمم اًمٙم هٗم ْ ِ
لمٕ :ن ُمٜمٝمؿ ُمـ ُمسلح إمم
اعمروم٘ملم ًمٕمٚمف أحل٘مف سمٖمسؾ اًمٞمد إن صمبت٧م ،أا٤م شمٖمسؾ إمم اعمروم٘ملم ،وُمٜمٝمؿ ُمـ أظمذ سمٙم٤مُمؾ ُُم َس هٛمك اًمٞمدٕ :ا٤م شمٓمٚمؼ إمم
اعمٜمٙم٥م ،وُمٜمٝمؿ ُمـ اطمت٤مط وزاد قمغم اًمرؾمغ إمم ٟمّمػ اًمذراع يمام شم٘مدم هذه اًمرواي٤مت ٓ يةب٧م ُمٜمٝم٤م إٓ ذيمر إسم٤مط،
اًمٙمػ وسم٤مـمٜمف،
وهل حمٛمقًم٦م قمغم ُم٤م شم٘مدم ،صمؿ اًمٜمبل سملم ْلؿ ذًمؽ -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -وأن اعمسح يٙمقن ًمٔم٤مهر
ّ
وهذا هق اًمة٤مسم٧م ذم إظمب٤مر.
ضم٤م أيْم٤م ذم اًمسٜمـ

( )1129

ض َب ضسمتلم ًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمةب٧م ،واًمّمقاب ضسم٦م واطمدة .إذن :هذا هق اعمتحّملؾ
أٟمف َ َ

واًمة٤مسم٧م ذم اًمرواي٦م أٟمف ضسم٦م واطمدة.

) (1124اعم٤مئدة.6 :
) (1125اعم٤مئدة.38 :
) (1126صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود ،يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمتٞمٛمؿ (ُ )321مـ طمدي٨م قمامر سمـ ي٤مه -ريض اهلل قمٜمف ،-وىمل٤مل إًمبل٤ما ذم صلحٞمح أيب
داود :صحٞمح.
) (1127ؾمبؼ خترَيف.
) (1128وٕمٞمػ :أظمرضمف أسمق داود ،يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمتٞمٛمؿ (ُ )322مـ طمدي٨م قمامر سمـ ي٤مه -ريض اهلل قمٜمف ،-وىم٤مل إًمبل٤ما ذم ولٕمٞمػ أيب
داود :صحٞمح ،إٓ ىمقًمف" :إمم ٟمّمػ اًمذراع" :وم٢مٟمف ؿم٤مذ".
) (1129صحٞمح :أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب اًمتٞمٛمؿ ضسمتلم (ُ ،) 571مـ طمدي٨م قمامر  ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صلحٞمح اسملـ ُم٤مضملف:
صحٞمح.

أصول األحكام
سح ذم هذا احلدي٨م يمام ذم طمدي٨م قمامر« :أن شم٘مقلش
وْلذا ه

( )1131

يٓمٚمؼ اًم٘مقل قمغم اًمٗمٕمؾ« ،سمٞمديؽ هٙملذاش

( )1131

وأراه اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ذًمؽ صمؿ ضب سمٞمده ضسم٦م واطمدة ،صمؿ ُمسح اًمِمامل قمغم اًمٞمٛملم ،هٙمذاُ ،مسح
اًمِمامل قمغم اًمٞمٛملم ،وهٙمذا ،وفم٤مهر يمٗمٞمف ،وضم٤م ذم اًمرواي٦م إظمرى ذم اًمبخ٤مري« :واًمٞمٛملم قمغم اًمِماملش

( )1132

وومٞملف

ُمس٤مئؾ:
أوٓ :اعمسح ،اعمسح يمام شم٘مدم اًمرضب ضسم٦م واطمدة وإمم اًمرؾمٖملم ،صمؿ إذا ضب ضسم٦م واطمدة :وم٢مٟملف َيٛمسلح
فم٤مهر اًمٞمٛملم سم٤مًمِمامل ،وفم٤مهر اًمِمامل سم٤مًمٞمٛملم ،وٓ طم٤مضم٦م أ ْن يٛمسح اًمب٤مـمـ سم٤مًمب٤مـمـً ،مٞمس هٜم٤مك طم٤مضم٦م أن يٛمسلح
هذا هبذا ٕ :هن سم٤مـمـ اًمٙمٗملم ذم احل٘مٞم٘م٦م متسحف صمالث ُمرات ،أول ُم٤م ضسم٧م إرض هذه ُمسح٦م ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ عمل٤م
ُمسح٧م اًمٞمٛملم سم٤مًمِمامل واًمِمامل سم٤مًمٞمٛملم ،هذه اعمسح٦م اًمة٤مٟمٞم٦م ،واعمسح٦م اًمة٤مًمة٦م اًمقضمف .ومٝمل متسح ،وم٤مًمب٤مـمـ يٛمسح
صمالث ُمرات ،ومال َيت٤مج أن يٛمسحف سمؾ اعمٜم٘مقل هذا هق اعمٜم٘مقل.
اعمس٠مًم٦م إظمرى :أٟمف ٓ َي٥م اًمؽمشمٞم٥م سمٞمٜمٝمام ،ومال َي٥م أن يٛمسح اًمقضمف صمؿ يٛمسح اًمٞمديـ ،يٕمٜمل يم٤مًمقولق ٓ ،
َي٥م ،سمؾ ضم٤م ذم اًمبخ٤مري

( )1133

ُم٤م يدل قمغم أٟمف ُمسح هذه اًمرواي٦م حمتٛمٚم٦م سم٤مًمقاو ،اًملقاو شم٘متيضل اجلٛملع ،وإن يمل٤من

فم٤مهره٤م يدل قمغم أٟمف سمدأ سمٛمسح اًمٞمديـ صمؿ ىم٤مل« :ووضمٝمفش ،يٕمٜمل وُمسح سمٕمد ذًمؽ وضمٝمف ،وهل حمتٛمٚمل٦م ًمٚمت٠مويلؾ،
وًمٙمـ ضم٤م ت اًمرواي٦م اًمّمحٞمح٦م ىم٤ملُ « :صم هؿ َُم َس َح َو ْضم َٝم ُفش

( )1134

ذم اًمبخ٤مري" ،صمؿ" ًمٚمؽمشمٞم٥م ،واوح هذا؟ ومٝمذا يبللم

أن اًمتٞمٛمؿ ًمٞمس يم٤مًمقوق  ،وْلذا ُمـ ىم٤مل ُمةال :إٟمف ًمق ُمسح ُمةال اًمِمامل سم٤مًمٞمٛملم صمؿ اٟمتٔمر ىمٚمٞمال صملؿ ُمسلح وضمٝملف،
سمٛمٕمٜمك أن هذا آٟمتٔم٤مر ًمق يم٤من همسؾ يديف ًمٜمِمٗم٧م أقمْم٤مؤه ،ىم٤مًمقا :وم٢مٟمف يبٓمؾ ُمسح اًمٞمديـً :مٗمقات اعمقآة ،إحل٤مىم٤م
ًمف سم٤مًمقوق  .وهذا ىمقل وٕمٞمػ ،وٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف ،سمؾ يمام شم٘مدم َد هل قمغم ُم٤م هق أقمٔمؿ ُمـ اًمؽمشمٞم٥م ًملٞمس واضمبل٤م ،سملؾ
ٟمّم٤م ذم ىمقًمف «صمؿش يمام ذم اًمبخ٤مري.
ضم٤م شمرشمٞم٥م اًمقضمف سمٕمد اًمٞمديـ ًّ

) (1131ؾمبؼ خترَيف.
) (1131ؾمبؼ خترَيف.
) (1132أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمتٞمٛمؿ ،سم٤مب اًمتٞمٛمؿ ضسم٦م (ُ )347مـ طمدي٨م أيب ُمقؾمك إؿمٕمري -ريض اهلل قمٜمف.-
) (1133ؾمبؼ خترَيف.
) (1134أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمتٞمٛمؿ ،سم٤مب اعمتٞمٛمؿ هؾ يٜمٗمخ ومٞمٝمام (ُ )338مـ طمدي٨م قمامر سمـ ي٤مه -ريض اهلل قمٜمف.-

أصول األحكام
واعمسح يٙمقن ذم هذه إقمْم٤م  ،ذم هذيـ اًمٕمْمقيـ وم٘مط ،ذم اًمقضمف واًمٙمٗملم ،واًمقضمف ُيٛمسح يمٚملف ،واًمٞملد ٓ
ُيٛمسح ُمٜمٝم٤م إٓ سم٤مـمـ اًمٙمػ وفم٤مهره ،وهذان اًمٕمْمقان ذم اًمقوق مه٤م اًمٚمذان يٖمسالن ُمٓمٚم ً٘م٤م أم ٓ؟ وهمػممه٤م هؾ
دائام؟ اًمرأس طمٙمٛمف اعمسح ،واًمرضمالن اًمٖمسؾ وىمد متسح إذا يم٤مٟم٧م ذم اجلقارب أو ذم اخلٗم٤مف ،ويم٠مٟملف -
يٖمسالن ً
دائام سم٤معم٤م واًمرضمؾ متسح أطمٞم٤م ًٟمً٤م ،وَيقز
واهلل أقمٚمؿ -أٟمف عم٤م يم٤من هذان اًمٕمْمقان ومه٤م اعمسح ُيٛمسح٤من ،اًمرأس يٛمسح ً
ُمسحٝم٤م :ؾم٘مط ذم سم٤مب اًمتٞمٛمؿ ،وصمب٧م ُم٤م يم٤من همسٚمٝمام ُمست٘مرا دائام ،ومه٤م اًمٞمدان واًمقضمف ،يٕمٜمل ذم هذيـ اًمٕمْمقيـ.
لم اًم هٚم َذي ِـ َشمٞمٛمام وص هٚمٞم٤مُ ،صمؿ وضمدََ ا اعمَْ٤م ِذم ا ًْمق ْىم ِ
ِ
(و َقمـ َأ ِيب ؾم ِٕم ٍ
اًمر ُضم َٚم ْ ِ
ٞمد ْ ِ
٧مَ ،وم َ٠م َقم٤م َد
َ
ْ َهَ َ َ َ ه َ َ
َ ْ
َ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفِ -ذم ه
َ
اخلُدْْ ري َ -ر َ
ِ
ِ ِ
ِ
ُؽشَ ،و َىم َ٤مل ًمِ َ
ْؽ َصالَ ُشم َ
اًمسٜمه َ٦مَ ،و َأ ْضم َز َأ ْشم َ
مظم ِرًَ « :م َؽ
مه٤مَ ،وم َ٘م َ٤مل اًمٜمههبِ ُّل َ -ص هغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم هٚم َؿً -م هٚمذي َمل ْ ُيٕمدْْ َ « :أ َص ْب َ٧م ُّ
َأ َطمدُُ ُ َ
إَ ْضم ُر َُم هر َشم ْ ِ
َلمش َر َوا ُه َأ ُسمق َد ُاو َد) .
( )1135

( )1136

َ
اعمرؾمؾٟٕ :ملف رواه قملـ
ٟمٕمؿ ،وهذا احلدي٨م اًمّمقاب أٟمف صحٞمح ،ظمالوم٤م ٕيب داود -رمحف اهلل -طمٞم٨م رضمح
اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد

( )1137

رضمالن أطمدمه٤م اإلُم٤مم قمبد اهلل سمـ اعمب٤مرك

 ،رواه قمـ اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد قمـ سمٙمر سمـ ؾمقادة

( )1138

( )1139

( ) 1135ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٜم٤من سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ قمبٞمد سمـ إسمجر سمـ قمقف سمـ احل٤مرث سمـ اخلزرج ،أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري ،اإلُم٤مم اعمج٤مهدُ ،مٗمتل اعمديٜمل٦م.
واؾمؿ إسمجر :ظمدرة ،وىمٞمؾ :سمؾ ظمدرة هل أم إسمجر .اؾمتِمٝمد أسمقه ُم٤مًمؽ يقم أطمد ،وؿمٝمد أسمق ؾمٕمٞمد اخلٜمدق ،وسمٞمٕم٦م اًمرولقان .وطملدث قملـ
اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وم٠ميمةر وأـم٤مب ،وقمـ أيب سمٙمر ،وقمٛمر ،وـم٤مئٗم٦م ،ويم٤من أطمد اًمٗم٘مٝم٤م اعمجتٝمديـُ .م٤مت ؾملٜم٦م أرسملع وؾملبٕملم .اٟمٔملر:
آؾمتٞمٕم٤مب (ص 286 :شمرمج٦م  ،)915وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 451 /2شمرمج٦م .)2136
) (1136صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود ،يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم اعمتٞمٛمؿ َيد اعم٤م سمٕمد ُم٤م يّملؾ ذم اًمقىمل٧م ( ،)338وىمل٤مل إًمبل٤ما ذم صلحٞمح أيب داود:
صحٞمح.
( ) 1137اإلُم٤مم احل٤مومظ ؿمٞمخ اإلؾمالم ،وقم٤ممل اًمدي٤مر اعمٍمي٦م ذم زُم٤مٟمف اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد سمـ قمبد اًمرمحـ أسمق احل٤مرث اًمٗمٝمٛملُ .مقًمده سم٘مرىمِمٜمدة ىمري٦م ُملـ
أؾمٗمؾ أقمامل ُمٍم ذم ؾمٜم٦م أرسمع وشمسٕملم .يم٤من -رمحف اهلل -وم٘مٞمف ُمٍم ،وحمدصمٝم٤م ،وحمتِمٛمٝم٤م ،ورئٞمسٝم٤م ،وُمـ يٗمتخر سمقضملقده اإلىمٚملٞمؿ ،سمحٞمل٨م إن
ُمتقزم ُمٍم وىم٤موٞمٝم٤م وٟم٤مفمره٤م ُمـ حت٧م أواُمره ،ويرضمٕمقن إمم رأيف ،وُمِمقرشمف ،وًم٘مد أراده اعمٜمّمقر قمغم أن يٜمقب ًمف قمغم اإلىمٚمٞمؿ ،وم٤مؾمل ُتُٕمٗمل ُملـ
ذًمؽ .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م صمب٧م وم٘مٞمف إُم٤مم ُمِمٝمقرُ .م٤مت ؾمٜم٦م ٟمٞمػ وؾمبٕملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙملامل ( 255 /24شمرمجل٦م ،)5116
وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 136/8شمرمج٦م .)12
( ) 1138قمبد اهلل سمـ اعمب٤مرك سمـ واوح احلٜمٔمكم اًمتٛم ٞمٛمل ُمقٓهؿ ،أسمق قمبد اًمرمحـ اعمروزي .أطمد إئٛم٦م إقمالم وطمٗم٤مظ اإلؾمالم ،أُمػم اعمل١مُمٜملم ذم
احلدي٨مً .مف شمقاًمٞمػُ :مٜمٝم٤م "اًمزهد"  .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م صمب٧م وم٘مٞمف قم٤ممل ضمقاد .وًمد ؾمٜم٦م صمامن قمنمة وُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطملدى وصمامٟمللم
وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 5 /16شمرمج٦م  ،)3521وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 378 /8شمرمج٦م .)112

أصول األحكام
قمـ قمٓم٤م سمـ يس٤مر

( )1141

ُمرؾمال ،مل يذيمر أسم٤م ؾمٕمٞمد

( )1141

ورواه قمبد اهلل سمـ ٟم٤مومع اًمّم٤مئغ

 ،قمـ اًمٚمٞم٨م ،قمـ سمٙملر سملـ

( )1142

ؾمقاد ،قمـ قمٓم٤م سمـ يس٤مر ،قمـ أيب ؾمٕمٞمد ،ذيمر أسم٤م ؾمٕمٞمد ،ومذيمره ُمقصقٓ ،وقمبد اهلل سمـ ٟمل٤مومع اًمّمل٤مئغ ٓ ؿملؽ ٓ
ي٘م٤مس سم٤مسمـ اعمب٤مرك ،وم٤مسمـ اعمب٤مرك إُم٤مم -رمحف اهلل -وقمبد اهلل سمـ ٟم٤مومع ُشمُٙمٚمؿ ومٞمف ،وإن يم٤من اًمّمقاب ومٞمف أٟملف صلدوق
وأٟمف طمسـ اًمرواي٦م ،وُمٜمٝمؿ ُمـ وصم٘مفً ،مٙمـ ٓ ُي٘م٤مرن سم٤مسمـ اعمب٤مرك .ومروايتف ًمق اٟمٗمردت :يم٤مٟم٧م ؿم٤مذة ،ويم٤من اعملرضمح
اعمرؾمؾً ،مٙمـ شم٤مسمٕمف قمغم وصٚمف اًمٓمٞم٤مًمز -رمحف اهلل -أسمق اًمقًمٞمد

( )1143

قمغم ذًمؽ اسمـ قمبد اْل٤مدي -رمحف اهلل-

( )1146

يمام رواه اسمـ اًمسٙمـ -رمحف اهلل-

( )1145 ()1144

وٟمبلف

ذم اعمحرر إمم رواي٦م اسمـ اًمسٙمـ ،وىمد َو َص َٚمف وىملد واوملؼ اًمٓمٞم٤مًمزل أسملق

( ) 1139سمٙمر سمـ ؾمقادة سمـ صمامُم٦م اجلذاُمل اعمٍمي .يم٤من وم٘مٞمٝم٤م ُمٗمتٞم٤م .شمقرم ذم ظمالومف هِم٤مم سمـ قمبد اعمٚمؽ ،وىمٞمؾ :شمقذم سم٠مومري٘مٞم٦م ،وىمٞملؾ :سملؾ هملرق ذم
جم٤مز إٟمدًمس ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ وُمئ٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م وم٘مٞمف .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 214 /4شمرمج٦م  ،)746وؾمػم أقمالم اًمٜملبال
( 251 /5شمرمج٦م .)113
( ) 1141قمٓم٤م سمـ يس٤مر اْلالزم ،أسمق حمٛمد اعمدا اًم٘م٤مصُ ،مقمم ُمٞمٛمقٟم٦م زوج اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-شمقذم ؾمٜم٦م أرسملع وشمسلٕملم ،وىمٞملؾ :ؾملٜم٦م
صمالث أو أرسمع وُمئ٦م ،وىمٞمؾ :شمقذم ؾمٜم٦م صمالث وُمئ٦م ،وهق اسمـ أرسمع وصمامٟملم ؾمٜم٦م ،وىمٞمؾ :إٟمف شمقذم سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م .ىمل٤مل اسملـ طمجلر ذم اًمت٘مريل٥م :صم٘مل٦م
وم٤موؾ .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 125 /21شمرمج٦م  ،)3946وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 448 /8شمرمج٦م .)147
()1141أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمف (ُ )189/1مـ ـمريؼ اسمـ اعمب٤مرك قمـ اًمٚمٞم٨م ُمرؾمال .
( )1142قمبد اهلل سمـ ٟم٤مومع سمـ أيب ٟم٤مومع اًمّم٤مئ غ اًم٘مرر اعمخزوُمل ُمقٓهؿ ،أسمق حمٛمد اعمداُ .مـ يمب٤مر وم٘مٝم٤م اعمديٜم٦م .ىم٤مل اسملـ طمجلر ذم اًمت٘مريل٥م :صم٘مل٦م
صحٞمح اًمٙمت٤مب ،ذم طمٗمٔمف ًملمُ .م٤مت سم٤معمديٜم٦م ذم رُمْم٤من ؾمٜم٦م ؾم٧م وُمئتللم ،وىمٞملؾ :ؾملبع وُمئتللم .اٟمٔملر :هتلذي٥م اًمٙملامل ( 218 /16شمرمجل٦م
 ،)3619وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 371 /11شمرمج٦م .)96
( ) 1143هِم٤مم سمـ قمبد اعمٚمؽ اًمب٤مهكم ُمقٓهؿ ،أسمق اًمقًمٞمد اًمٓمٞم٤مًمز اًمبٍمي .وًمد ؾمٜم٦م صمالث وصمالصملم وُمئ٦م ،وُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمبع وقمنمليـ وُمئتللم ذم
صٗمر ،وىمٞمؾ :ذم رسمٞمع أظمر ،وىمٞمؾ :يقم اجلٛمٕم٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م صمب٧م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 226 /31شمرمج٦م  ،)6584وؾملػم
أقمالم اًمٜمبال ( 341 /11شمرمج٦م .)84
( ) 1144أسمق قمكم ،ؾمٕمٞمد سمـ قمةامن سمـ ؾمٕمٞمد سمـ اًمسٙمـ اعمٍمي اًمبزاز ،وأصٚمف سمٖمدادي .اإلُمل٤مم احلل٤مومظ اعمجلقد اًمٙمبلػمٟ .ملزل ُمٍمل سمٕملد أن أيمةلر
اًمؽمطم٤مل ُم٤م سملم اًمٜمٝمريـ :ار ضمٞمحقن ،وار اًمٜمٞمؾ .مجع وصػ ،وضمرح وقمدل ،وصحح وقمٚمؾ .ويم٤من اسمـ طمزم يةٜمل قملغم "صلحٞمحف" اعمٜمت٘ملك،
وومٞمف همرائ٥مُ .مقًمده ؾمٜم٦م أرسمع وشمسٕملم وُمئتلم ،وشمقذم ذم اعمحرم ؾمٜم٦م صمالث وسمسلم وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾملػم أقملالم اًمٜملبال ( 177 /16شمرمجل٦م
 ،)85وطمسـ اعمح٤مضة ( 351 /1شمرمج٦م .)55
() 1145أظمرضمف اسمـ اًم٘مٓم٤من ذم سمٞم٤من اًمقهؿ واإلَي٤مم ( )434 -433/2قمـ اسمـ اًمسٙمـ ُمـ ـمريؼ أيب اًمقًمٞمد اًمٓمٞم٤مًمز سمف.
( ) 1146حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمبد اْل٤مدي سمـ قمبد احلٛمٞمد سمـ قمبد اْل٤مدي ،أسمق قمبد اهلل ،ؿمٛمس اًمديـ اجلامقمٞمكم إصؾ ،صمؿ ًمدُمِم٘مل اًمّم٤محلل .شمسلٛمٞمتف
سم٤مسمـ قمبد اْل٤مدي ٟمسب٦م إمم ضمده إقمغم .وًمد ؾمٜم٦م سمس وؾمبع ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م أرسمع وأرسمٕملم وؾمبع ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًملذيؾ قملغم ـمب٘مل٤مت احلٜم٤مسمٚمل٦م (/5
 115شمرمج٦م  ،)582واًمبدر اًمٓم٤مًمع (ص 661 :شمرمج٦م  )411ط :دار اسمـ يمةػم.

أصول األحكام
ضمٞملدً ا ،وقملغم هلذا
اًمقًمٞمد -رمحف اهلل -قمبد اهلل سمـ ٟم٤مومع ،ومرواه قمـ اًمٚمٞم٨م ُمتّمال سمذيمر أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ،ومٞمٙمقن
ً
يٙمقن وصٚمف هق اعمٕمتٛمد.
هٜم٤م ىم٤مل «ًمؽ إضمر ُمرشملمش ،وقمٜمد اًمٜمس٤مئل -رمحف اهللُ -مـ هذا اًمٓمريؼ ىم٤مل ًمٚمذي صلغم ُملرشملم ىمل٤ملًَ « :م َ
لؽ
مج ٍعش
َؾم ْٝم ُؿ َ ْ

( )1147

أي ُمجع ًمف ؾمٝمامن سم٤مضمتٝم٤مده ،إول واضمتٝم٤مده اًمة٤ما.

طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ،هق ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٜم٤من اخلدري -ريض اهلل قمٜمفُ -مـ سمٜمل ظمدرة ُمـ إٟمّم٤مر،
ذم اًمرضمٚملم اًمٚمذيـ شمٞمٛمام ،هذان ؾم٤مومرا وظمرضم٤م ،وومٞمف دًٓم٦م قمغم ضمقاز ظمروج اًمرضمٚملم وإن يم٤من إومم عملـ أراد أن
خيرج أن يٙمقن أومْمؾ ُم٤م يٙمقن أرسمٕم٦مَ « ،ظمػم اًمّمح٤مسم ِ٦م َأرسمٕم ٌ٦مشيمام رواه أسمق داود وهمػمه« ،و َظمػم اًمناي٤م َأرسملع ُِمئَ ٍ
ل٦م،
َ ُْ ه َ َ َْ ُ
ُْ ه َ َ ََْ
ٍ
اجلٞمُ ِ
نم َأ ًْم ًٗم٤م ُِم ْـ ِىم هٚم ٍ٦مش ومخػم اًمّمح٤مسم٦م أرسمٕم٦م ،يمام ي٘ملقل اًمٜمبلل -قمٚمٞملف
قش َأ ْر َسم َٕم ُ٦م آَٓفَ ،و ًَم ْـ ُي ْٖم َٚم َ
َو َظم ْ ُػم ْ ُ
٥م ا ْصمٜمََ٤م َقم َ َ
( )1148

اًمّمالة واًمسالم -يٚمٞمف صمالصم٦م ،هذا أىمؾ اًمٙمامل ،يمام ذم طمدي٨م اًمذي رواه أسمق داود ُمـ طملدي٨م أيب اًملدردا -ريض
ِ
ايم٥م َؿمٞم َٓم٤م ٌن ،و ِ ِ
اهلل قمٜمف -أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ىم٤ملِ « :
ْل٥مش طملدي٨م
اًمرايم َب٤من َؿم ْٞم َٓم٤م َٟمَ٤منَ ،واًمةهالَ َصمل ُ٦م َر ْيم ٌ
اًمر ُ ْ
َ ه
ه
( )1149

اًمرايم٥م ؿمٞمٓم٤من واًمرايمب٤من ؿمٞمٓم٤مٟم٤من ،واًمةالصم٦م ريم٥مش
صحٞمح ،وًمف ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمسٕمقد قمٜمد احل٤ميمؿ « :ه

.

( )1151

و َسم هق َب اًمبخ٤مري -رمحف اهلل" -سم٤مب ؾمٗمر آصمٜملم" ،وذم ىمّمل٦م ُم٤مًملؽ سملـ احللقيرث وصل٤مطمبف عمل٤م ىمل٤مل« :إِ َذا
ِ ِ
طم َ ِ
ْؼم ُيم ُْؿش  ،وومٞمف ؾملٗمر آصمٜمللم ،اعم٘مّملقد أٟملف قمٜملد
رضت ه
اًمّمالَ ُةَُ :أذ َٟمَ٤م َو َأىم َٞمامً ،مٞمُ َ١مذ ْن ًَم ُٙم ُْؿ َأ َطمدُُ ُيم ُْؿ َو ًْمٞمَ ُ١م هُم ُٙم ُْؿ َأ ْيم َ ُ
َ َ
( )1151

) (1147صحٞمح :أظمرضمف اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمتٞمٛمؿ عمـ َيد اعم٤م سمٕمد اًمّمالة (ُ )433،434مـ ـمريؼ قمبداهلل سمـ ٟم٤مومع سملف .ىمل٤مل إًمبل٤ما
ذم صحٞمح اًمٜمس٤مئل :صحٞمح.
) (1148صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود ،يمت٤مب اجلٝم٤مد ،سم٤مب ومٞمام يستح٥م ُمـ اجلٞمقش واًمروم٘م٤م ذم اًمناي٤م ( ،)2611واًمؽمُمذي ،يمت٤مب اًمسػم ،سمل٤مب ُمل٤م
ضم٤م ذم اًمناي٤م (ُ )1555مـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس -ريض اهلل قمٜمٝمام ،-وىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
) (1149طمسـ :أظمرضمف أسمق داود ،يمت٤مب اجلٝم٤مد ،سم٤مب ذم اًمرضمؾ يس٤مومر وطمده (ُ ،)2617مـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمٛمرو ،وىمل٤مل إًمبل٤ما ذم صلحٞمح
أيب داود :طمسـ.
) (1151طمسـ صحٞمح :أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمستدرك (ُ )122/2مـ طمدي٨م قمـ أيب هريرة -ريض اهلل قمٜملف ،وىمل٤مل إًمبل٤ما ذم صلحٞمح اًمؽمهمٞمل٥م
واًمؽمهٞم٥م ( :)113/3طمسـ صحٞمح.
) (1151أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمسػم ،سم٤مب ؾمٗمر آصمٜملم ( )2848سمٜمحقه ،واحلدي٨م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.

أصول األحكام
احل٤مضم٦م ٓ سم٠مس ،وَيقز قمٜمد اًمرضورة أو قمٜمد احل٤مضم٦م اًمِمديدة ظمروج اًمقاطمد يمام ظمرج اًمزسمػم

( )1152

ذم يقم اخلٜمدق يقم إطمزاب

 ،ويمذًمؽ اًمزسمػم وهمػمه

( )1153

-ريض اهلل قمٜمف-

.

( )1154

ويمذًمؽ أيْم٤م ذم هذا احلدي٨م أٟمف ظمرج رضمالن ،ويمام شم٘مدم أٟمف قمٜمد احل٤مضم٦م شمزول اًمٙمراه٦م ،ومٝمذان اًملرضمالن،
ُمس٤مومرا ودظمؾ اًمقىم٧م ُيب٤مدر إمم اًمّمالة ،وإن مل يٙمـ
ومتٞمٛمام وصٚمٞم٤م عم٤م طمرضت اًمّمالة .وومٞمف دًٓم٦م قمغم أن ُمـ يم٤من
ً
سم٤مدر« :اًم هّمالَ ُة َقم َغم َو ْىمتِ َٝم٤مش  ،يمام ذم اًمّمحٞمح قمـ اسملـ ُمسلٕمقد،
قمٜمده ُم٤م ٓ طم٤مضم٦م ًمٞمٜمتٔمر ي٘مقل :أٟمتٔمر اعم٤م ْ ٓ ،
وقمٜمد اسمـ ظمزيٛم٦م واحل٤ميمؿِ « :ذم َأ هو ِل َو ْىمتِ َٝم٤مش يٕمٜمل قمغم وىمتٝم٤م قمغم اعمراد ذم أوًمف ،يٕمٜملل اًمٕمٚملق قملغم اًمٌمل هلق
( )1155

( )1156

اإلشمٞم٤من سمف ذم أقماله ،وهق أوًمف ،واعمب٤مدرة إًمٞمٝم٤م ُمٓمٚم٘م٤م ،وهذا قم٤مم ذم ّ
يمؾ طم٤مل ،يب٤مدر إمم اًمّمالة ،إٓ إذا يم٤من اعم٤م قمٜمده
ىمريب٤م :ومٝمذا يتقو٠مً ،مٙمـ إذا يم٤من إٟمس٤م ٌن ذم ؾمٗمر :ومال َي َت َٚم هق ْم يمام ي٘مقل سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤م -رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمؿ -يتٚمقم ويٜمتٔمر
وص هٚمٞمَ٤م.
ُم٤م سمٞمٜمف وسملم آظمر اًمقىم٧م ،اعمب٤مدرة إمم اًمّمالة أول اًمقىم٧م أومْمؾ ،وه١مٓ صٚمٞم٤م -ريض اهلل قمٜمٝمؿَ -شمٞمَ هٛم َام َ
وٕ ّن اًمذي ذم اًمؼمي٦م شم٤مرة ي٘مٓمع سمٕمدم وضمقد اعم٤م ً :مٕمٚمٛمف سم٤معمٙم٤من ،وأٟمف ًمٞمس سمجقاره ُمٙم٤من ،وشم٤مرة يٖمٚمل٥م قملغم
فمٜمف قمدم وضمقد اعم٤م  ،وشم٤مرة يٖمٚم٥م قمغم فمٜمف وضمقد اعم٤م  ،وم٢مذا همٚم٥م قمغم فمٜمف قمدم اًمقضمقد ُم٤م ًمف طم٤مضم٦م يبحل٨م ،وإن
همٚم٥م قمغم فمٜمف وضمقد اعم٤م ٟمٔمر هٜم٤م وُمـ هٜم٤م يٚمتٛمس ،وم٢من وضمد شمقو٠م ،وإٓ شمٞمٛمؿ وصغم وهلل احلٛمد ،وم٢مذا صغم وومرغ
ُمـ صالشمف :ومّمالشمف صحٞمح٦م يمام شم٘مدم ،وٓ يٕمٞمد اًمّمالة ،سمؾ يمام شم٘مدم ًمق صغم سمٖمػم ُم٤م وسمٖمػم شمٞمٛمؿ ،صمؿ أُمٙمٜمف سمٕمد
ذًمؽ وم٢مٟمف ٓ إقم٤مدة قمٚمٞمف قمغم اًمّمحٞمح.

) (1152اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام سمـ ظمقيٚمد سمـ أؾمد سمـ قمبد اًمٕمزي سمـ ىميص سمـ يمالب ،أسمق قمبد اهلل اًم٘مرر إؾمدي ،طمقاري رؾمقل اهلل -صلغم اهلل قمٚمٞملف
وؾمٚمؿ -واسمـ قمٛمتف ،وهق أطمد اًمٕمنمة اعمِمٝمقد ْلؿ سم٤مجلٜم٦م ،وأطمد اًمست٦م أصح٤مب اًمِمقرى .أؾمٚمؿ وًمف اصمٜمتل٤م قمنملة ؾملٜم٦م ،وىمتلؾ يلقم اجلٛملؾ ذم
مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمالصملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 261 :شمرمج٦م  ،)854واإلص٤مسم٦م ( 553/2شمرمج٦م .)2791
)ُ (1153متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري ،يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمسػم ،سم٤مب ومْمؾ اًمٓمٚمٞمٕم٦م ( ،) 2846وُمسٚمؿ ،يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّملح٤مسم٦م ،سمل٤مب ُملـ ومْمل٤مئؾ
ـمٚمح٦م واًمزسمػم ريض اهلل قمٜمٝمام (ُ )24715مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل -ريض اهلل قمٜمف.-
) (1154أظمرضمف ُمسٚمؿ ،يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمسػم ،سم٤مب همزوة إطمزاب (ُ )1788مـ طمدي٨م طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن -ريض اهلل قمٜمف.-
)ُ (1155متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري ،يمت٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة ،سم٤مب ومْمؾ اًمّمالة ًمقىمتٝم٤م ( ،)527وُمسٚمؿ ،يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب سمٞم٤من يملقن اإليلامن
سم٤مهلل -شمٕم٤ممم -أومْمؾ إقمامل (.)85
) (1156صحٞمح :أظمرضمف اسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف ( ،)327احل٤ميمؿ ذم اعمستدرك (ُ ،) 311/1مـ طمدي٨م اسمـ ُمسٕمقد ريض اهلل قمٜمف ،وىم٤مل اسمـ طمجر
ذم سمٚمقغ اعمرام ( :)55أصٚمف ذم اًمّمحٞمحلم.

أصول األحكام
«شمٞمٛمام وصٚمٞم٤م ذم اًمقىم٧مش ،صمؿ وضمدا اعم٤م ذم اًمقىم٧م ،هذا اًم٘مٞمد أظمذ سمف سمٕمْمٝمؿ :ىم٤مل :إذا وضمد اعم٤م ذم اًمقىمل٧م:
أقم٤مد ،وإن وضمده سمٕمد ذًمؽ مل يٕمده ،واًمّمقاب أٟمف ٓ إقم٤مدة ُمٓمٚم ً٘م٤م ،وأن اًمسٜم٦م اعمب٤مدرة إمم اًمّمالة َ
أول اًمقىم٧م ،وأن
اإلٟمس٤من إذا يم٤من ذم ؾمٗمر وؾم٤مئر :ومٗمل هذه احل٤مًم٦م يسػم طمتك يٜمزل ،وم٢من يم٤من ذم اعمٙم٤من اًمذي ٟمزل ي٘مّملده ومٞملف ُمل٤م :
شمقو٠م ،ووضم٥م قمٚمٞمف ذًمؽ ،وإن يم٤من اعمٙم٤من اًمذي ٟمزل ومٞمف ًمٞمس ومٞمف ُم٤م  :ومال ٟمٙمٚمٗمف سم٠من يذه٥م طمتك َيد اعمل٤م  ،ومٚملق
يم٤من إٟمس٤من ذم اًمؼم ويم٤من ٟم٤مزٓ ،وأراد أن َيٛمع مجع شم٘مديؿٟٕ :مف أين ًمف ،ويٕمٚمؿ أٟمف ًمق ؾم٤مر وأظمر صالة اًمٔمٝملر إمم
اًمٕمٍم ،ؾمقف َيد اعم٤م ذم وىم٧م اًمٕمٍم سمٕمد ذًمؽ ذم ُمٙم٤من آظمر ،ظم٤مص٦م إذا يم٤من قمغم ؾمٞم٤مرة ،يٕمٚمؿ أٟملف ؾملقف َيلد
اعم٤م  ٓ ،يٚمزُمف ذًمؽ ،ويٕمٛمؾ سمام هق أين ًمفٟٕ :مف قم٤مد ٌم ًمٚمام أن ،واجلٛمع ينمع ومٞمف ُم٤م هق إينً ،مٙملـ إذا يمل٤من
ؾم٤مئرا ومال يٜمزل ،طمتك ي٘مّمد اعمٙم٤من اًمذي ي٘مّمد ،وٓ يٜمزل ٕضمؾ اًمّمالة ،سمؾ يسػم طمتك يٜمزل صمؿ ذم اًمقىم٧م أظمر
يّمغم ،وم٢من وضمد اعم٤م  :شمقو٠م ،وإٓ :شمٞمٛمؿ.
«وم٠مقم٤مد أطمدمه٤مش وذم هذا دًٓم٦م قمغم أاؿ يم٤مٟمقا َيتٝمدون ذم قمٝمد اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -وهذا وىمع ذم
قمدة وىم٤مئع يمام ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م اسملـ قمٛملر -ريض اهلل قملٜمٝمام -ذم اًمّملحٞمحلم عمَهل٤م أٟملف -قمٚمٞملف اًمّملالة
لم َأ َطمدٌٌ إِٓه ِذم َسمٜمِل ُىم َر ْي َٔم َ٦مش طمدي٨م ذم اًمّمحٞمحلم ،اضمتٝمد سمٕمْمٝمؿ وصغم ذم اًمٓمريلؼ،
واًمسالم -ىم٤ملُ َٓ« :ي َّمٚم َ ه
( )1157

وسمٕمْمٝمؿ أظمر اًمّمالة طمتك وصؾ إمم سمٜمل ىمرئم٦م ،وي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ ومج٤مقم٦م" :إن اًمذيـ صٚمقا ذم اًمٓمريؼ هؿ أئٛمل٦م
أرسم٤مب اًم٘مٞم٤مس ،واًمذيـ صٚمقا ذم سمٜمل ىمرئم٦م هؿ أئٛم٦م أرسم٤مب اًمٔمقاهر"ّ ٕ :ن اًملذيـ َصل هٚم ْقا ذم سمٜملل ىمرئمل٦م أظملذوا
سمٔم٤مهر اًمٜمص ،وىم٤مًمقاٟ ٓ :مّمكم طمتك ٟمّمؾ إمم سمٜمل ىمرئم٦م يمام أُمرٟم٤م -قمٚمٞمف اًمّملالة واًمسلالم ،-واًملذيـ صلٚمقا ذم
اًمٓمريؼ ىم٤مًمقا :إٟمام أراد اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -آؾمتٕمج٤مل وقمدم اًمتل٠مظمر واعمبل٤مدرة ،مل يلرد ُمٜمل٤م أن ٟمل١مظمر
اًمّمالةً .مٙمـ ُمـ أظمذ سمٔم٤مهر اًمٜمص :ومٝمق أؾمٕمد سمال إؿمٙم٤مل ،واًمِم٤مهد أن اًمّمح٤مسم٦م اضمتٝملدوا ومٚملؿ ُيٕمٜملػ -قمٚمٞملف
اًمّمالة واًمسالم -واطمدة ُمـ اًمٓم٤مئٗمتلم ٓ ،ه١مٓ وٓ ه١مٓ .
وم٘م٤مل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمً -مٚمذي مل يٕمد« :أصب٧م اًمسٜم٦مش

 ،وىم٤مل ًمٚمذي أقم٤مدًَ « :م َؽ إَ ْضم ُر َُم هر َشم ْ ِ
َلمش

( )1158

مج ٍعش
وذم ًمٗمظ آظمرًَ « :م َؽ َؾم ْٝم ُؿ َ ْ

( )1161

،

( )1159

أَيام أومْمؾ؟ اًمذي أص٤مب اًمسٜم٦م أو اًمذي ًمف إضمر ُملرشملم؟ أصل٤مب اًمسلٜم٦م ٓ

)ُ (1157متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري ،يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب صالة اًمٓم٤مًم٥م واعمٓمٚمقب رايم ًب٤م وإيام ( ،)946وُمسلٚمؿ ،يمتل٤مب اجلٝمل٤مد واًمسلػم ،سمل٤مب
اعمب٤مدرة سم٤مًمٖمزو وشم٘مديؿ أهؿ إُمريـ (.)1771
) (1158ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
ؿمؽ .إص٤مسم٦م اًمسٜم٦م هذا هق اًمٕمٚمؿ ،وهق اًمٗمٝمؿ ،وذاك ًمف أضمره ُمرشملم ُمـ ضمٝم٦م أٟملف اضمتٝملد آضمتٝمل٤مد إول ِ
ومل٠مضمر
ومّمغم ،واضمتٝمد آضمتٝم٤مد اًمة٤ما ِ
ومل٠مضمر ،وذاك سم٢مصل٤مسمتف اًمسلٜم٦م مل يّملؾ إٓ ُملرة واطملدة ،واًمٜمبلل -قمٚمٞملف اًمّملالة
واًمسالم -ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر قمٜمد أيب داود ىم٤ملَ َٓ« :صالَ َة ِذم َي ْق ٍم َُم هر َشم ْ ِ
َلمش

.

( )1161

سم٘مدْ ر اؾمتٓم٤مقمتف :ومال َي٥م قمٚمٞملف ر سمٕملد ذًملؽ"َ ﴿ ،ومل٤م هشم ُ٘مقا اهللهَ َُمل٤م
أيْم٤م :اًم٘م٤مقمدة اًمنمقمٞم٦م "ُمـ أدى ُم٤م ِأُمر ْ
اؾمتَ َٓم ْٕمتُ ُْؿ﴾
ْ

( )1162

ومٝمذا هق اًمقاضم٥م قمٚمٞمف ،وٓ واضم٥م همػم ذًمؽ ،وومٞمف يمام شم٘مدم أن اًمسٜم٦م اعمب٤مدرة سمل٤مًمتٞمٛمؿ ،يملام شم٘ملدم

اعمب٤مدرة إمم اًمتٞمٛمؿ ،وأن اًمتٞمٛمؿ ـمٝم٤مرة ُمةؾ اًمقوق يمام شم٘مدم .إذا يم٤من ُمةال ي٘مقلٟ :م٘مقل ذم هذه احل٤مًم٦م :يتٞمٛمؿ ٕ :ن
اًمقىم٧م ُم٘مدمَ ،ي٥م قمٚمٞمف اًمتٞمٛمؿ وٓ َيقز ،وم٢مذا يم٤من ؾمقف خيرج وىمتٝم٤م ومال سمال إؿمٙم٤مل ،سمال إؿمٙم٤مل َي٥م قمٚمٞملف أٟملف
يتٞمٛمؿ ،سمؾ إٟمف ي٘م٤مل :إذا يم٤من قمٜمده ُم٤م يسخـ ،إذا يم٤من خيِمك ُمـ ظمروج اًمقىم٧م يتٞمٛمؿ ،سمؾ إٟمف ًمق اؾمتٞم٘مظ ُملـ أول
اًمقىم٧م وقمٚمؿ أٟمف إذا سمح٨م قمـ اعم٤م ؾمقف خيرج اًمقىم٧مٟ ،م٘مقل يب٤مدر إمم اًمّمالة ذم أول اًمقىم٧م سم٤مًمتٞمٛمؿ وٓ يبح٨م
قمـ اعم٤م  ،سمخالف إذا اؾمتٞم٘مظ آظمر اًمقىم٧م وم٢مٟمف يٖمتسؾ أو يتقول٠م وًملق ظملرج اًمقىمل٧مٕ ،ن اًمقىمل٧م ذم طم٘ملف ُمٜملذ
اؾمتٞم٘مظ.
ىم٤مل -رمحف اهلل شمٕم٤ممم:-
ِ
٤مؾم ِ٦م
( َسم ُ
٤مب إِ َزا ًَم٦م اًمٜمه َهج َ
ِ
ِ
قرا﴾
اًمس َام َُم٤م ً َـم ُٝم ً
َىم َ٤مل َ -شم َٕم َ٤مممَ ﴿ :-و َأ ْٟم َْز ًْمٜمََ٤م ُم َـ ه

( )1163

).

ىمقًمف( :سم٤مب إزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م) ،اًمٜمج٤مؾم٦م ٟمققم٤منٟ :مج٤مؾم٦م قمٞمٜمٞم٦م ،وٟمج٤مؾم٦م ُطمٙمٛمٞم٦م ،اًمٕمٞمٜمٞم٦م ٓ :شمٓمٝمر ،اًمٜمج٤مؾمل٤مت،
أقمٞم٤من اًمٜمج٤مؾم٤متُ :مـ اعمٞمت٦م واًمدم واًمبقل وٟمحقه ،هذه ٟمجس٦م قمٞمٜم٤م وٓ شمٓمٝمر ،وٟمج٤مؾم٦م طمٙمٛمٞم٦م :وهلل شملراد هلذه
وهذه ،هؿ يريدون سمٞم٤من ٟمقع اًمٜمج٤مؾم٦مً ،مٙمـ هٜم٤م يريدون اًمٜمج٤مؾم٦م احلٙمٛمٞم٦م ،وهلل اًمٜمج٤مؾمل٦م اًمتلل شمٕمٚملؼ سم٤مًمبلدن،

) (1159ؾمبؼ خترَيف.
) (1161ؾمبؼ خترَيف.
) (1161طمسـ صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب إذا صغم ذم مج٤مقم٦م صمؿ ادرك مج٤مقم٦م أيٕمٞمد ( ،)579ىم٤مل إًمبل٤ما ذم صلحٞمح أيب داود:
طمسـ صحٞمح.
) (1162اًمتٖم٤مسمـ.16 :
) (1163اًمٗمرىم٤من.48 :

أصول األحكام
ويسٛمك اعمٙم٤من ٟمجس٤م ٟمج٤مؾم٦م طمٙمٛمٞم٦م ،ومال يٓمٝمر إٓ سمٕمد همسؾ اًمٜمج٤مؾم٦م ،يمذًمؽ اًمةقب ،اًمةقب اًمذي ومٞملف ٟمج٤مؾمل٦م
ٟمجس طمٙمٛملً ،مٞمس ٟمج٤مؾم٦م قمٞمٜمٞم٦مٟ ،مج٤مؾم٦م طمٙمٛمٞم٦م ٓ ،يٓمٝمر إٓ إذا ،سمٖمسٚمف يٓمٝمر ،وْلذا عم٤م يم٤من يريلد سمل٤مب إزاًمل٦م
اًمٜمج٤مؾم٦م احلٙمٛمٞم٦م :ىم٤مل( :سم٤مب إزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م) :يٕمٜمل ُمـ اعمٙم٤من اًمذي وردت قمٚمٞمف.
ِ
ِ
قرا﴾
اًمس َام َُم٤م ً َـم ُٝم ً
وذيمر أي٦مَ ﴿ :و َأ ْٟم َْز ًْمٜمََ٤م ُم َـ ه

( )1164

ُيبلم أن إصؾ ذم إزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٤مت هق اعم٤م  ،وأن اعم٤م يرومع

إطمداث ،ويزيؾ إظمب٤مث ،وأن هذا هق إصؾ ،وإذا يم٤من ـمٝمقرا وم٢مٟمف يٓمٝمر اعمقوع اًمذي يّمٞمبف سمدومع اًمٜمج٤مؾم٦م،
ر ٌش
و«اعمَْ٤م ُ َـم ُٝم ٌ
قر َٓ ُيٜمََج ُس ُف َ ْ

 ،وم٢مٟمف يدومع اًمٜمج٤مؾم٦م قمـ ٟمٗمسف ،وْلذا ضم٤م ت إطم٤مدي٨م اًمٙمةػمة قمـ اًمٜمبل -قمٚمٞمف

( )1165

اًمّمالة واًمسالم -ذم اًمب٤مب ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م ؾمٞمذيمره ذم اؾمتٕمامل اعم٤م وأٟمف هق إصلؾ ،وإن يمل٤من اًمّملحٞمح أن هٜم٤مًملؽ
ُمٓمٝمرات همػم اعم٤م  ،يمام هق إفمٝمر ظمالوم٤م ًمٚمجٛمٝمقر -رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمؿ.-
ِ
ِ ِ
ِ
( َو َقم ْـ َأ َٟم ٍ
هلل
٤مه ْؿ اًمٜمههبِ ُّل َ -ص هغم ا ُ
ه٤مسَ ،ومٜمَ َٝم ُ
ايب َوم َب َ٤مل ِذم َـم٤مئ َٗم٦م اعمَْ ْس ِجدَ ،وم َز َضم َر ُه اًمٜمه ُ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -ىم َ٤ملَ « :ضم٤م َ َأ ْقم َر ِ ٌّ
َس َ -ر َ
َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم هٚم َؿَ ،-وم َٚم هام َىم َ٣م َسم ْق ًَم ُفَ :أ َُم َر اًمٜمههبِ ُّل َ -ص هغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم هٚم َؿ -سمِ َذ ُٟم ٍ
ُقب ُِم ْـ َُم٤م ٍ َ ،وم ُ٠م ْه ِر َيؼ َقم َٚم ْٞم ِفشُُ ،مته َٗم ٌؼ َقم َٚم ْٞم ِف) .
( )1166

طمدي٨م أٟمس -ريض اهلل قمٜمفً ،-مف ؿم٤مهد ذم صحٞمح اًمبخ٤مري قمـ أيب هريرة

 ،وهذا طمدي٨م قمٔمٞمؿ ،وومٞمف ُمـ

( )1167

اًمٗمقائد ُم٤م ٓ َُيَم ،واًمٕمٚمام ذيمروا ومٞمف ُمـ اًم٘مقاقمد اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم اًمنميٕم٦م اًمٌم َ اًمٙمةػم ،وهذا احلدي٨م يٜمبٖمل قملغم
اًمٓم٤مًم٥م أن يتدسمره وأن ُيٕمٞمد اًمٜمٔمر ومٞمف ،وأن يت٠مُمٚمف ،ويٙمرر اًمٜمٔمر ومٞمف ،هذا احلدي٨م اًمٕمٔمٞمؿ ،طمٞمٜمام دظمؾ ذًمؽ اًمرضمؾ
إقمرايب ذم اعمسجد ،ومِمٛمر قمـ صمٞم٤مسمف صمؿ سم٤مل ذم اعمسجد ،اًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قملٜمٝمؿُ -ملـ ضمٝمل٦م قمٚمٛمٝملؿ سمٙمراُمل٦م
اعمس٤مضمد ،وأٟمف َي٥م صٞم٤مٟمتٝم٤م ،سم٤مدروا ُمب٤مذة وٓ ؿمؽ أن هذا هق اًمذي يتٕملم ُمـ ضمٝم٦م قمٚمٛمٝمؿ سمقضمقب اإلٟمٙمل٤مر،
سم٤مدروا ىم٤مًمقاَُ « :م ْف َُم ْفش

ُ ،يٜمٙمرون قمٚمٞمف ،واًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ؾم٤ميم٧م ،سمؾ أٟمٙمر قمغم أصلح٤مسمف -قمٚمٞملف

( )1168

) (1164اًمٗمرىم٤من.48 :
) (1165صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 11815وأسمق داود ،يمت٤مب اًمٓمٝمل٤مرة ،سمل٤مب ُمل٤م ضمل٤م ذم سمئلر سمْمل٤مقم٦م ( ،)66اًمؽمُملذي :يمتل٤مب أسملقاب
اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اعم٤م ٓ يٜمجسف ر (،)66ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ ،اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب اعمٞمل٤مه ،سمل٤مب ذيملر سمئلر سمْمل٤مقم٦م (ُ )326ملـ طملدي٨م أيب ؾملٕمٞمد
اخلدري -ريض اهلل قمٜمف ،-وىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
)ُ (1166متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري ،يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب ص٥م اعم٤م قمغم اًمبقل ذم اعمسجد ( ،)221وُمسٚمؿ ،يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب وضمقب همسلؾ
اًمبقل وهمػمه ُمـ اًمٜمج٤مؾم٤مت (.)284
) (1167أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب ص٥م اعم٤م قمغم اًمبقل ذم اعمسجد (.)221
) (1168ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
اًمّمالة واًمسالم ،-ومل يٜمٙمر قمغم ذاك اًمذي سم٤مل ذم اعمسجد ،سمؾ ىم٤ملَُ « :م ْفش :يٕمٜمل يمٗمقا ،صمؿ ىم٤ملُ َٓ« :شم ُْز ِر ُُملق ُهش
وذم رواي٦م أظمرىَ َٓ« :شم ْ٘م َٓم ُٕمقا َقم َٚم ْٞم ِف َسم ْق ًَم ُفش  ،وهذا إقمرايب يبقل ،واًمٜمبل يلدومع قمٜملف وهلق ٓ يلدري ،ويٙملػ

،

( )1169

( )1171

أصح٤مسمف قمٜمف ٓ« ،شمذرُمقه ٓ ،شم٘مٓمٕمقا قمٚمٞمف سمقًمفش

 ،وشمريمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -طمتك سم٤مل وومرغ ُمـ سمقًمف ،صمؿ

( )1171

دقم٤مه اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-ومٚمؿ ُيٕمٜمٗمف ،ومل يزضمره ،ومل ي٘مؾ ًمف قمب٤مرات ومٞمٝم٤م شمِمديد ،سمؾ ىم٤مل ًمف يمام ذم رواي٦م
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ٌم ٍ ُِم ْـ َه َذا ا ًْم َ٘م َذ ِرش  ،ومل ي٘ملؾً :م٘ملذرك أو ًمت٘ملذيرك أو
ُمسٚمؿ ُمـ طمدي٨م أٟمس« :إ هن َهذه اعمَْ َس٤مضمدََ َٓ َشم َّْم ُٚم ُح ًم َ ْ
ًمبقًمؽ« ،هذا اًم٘مذرش قمغم ضمٝم٦م اًمٕمٛمقم ،صمؿ ىم٤مل« :إِ هٟمهام ِهل ًمِٚمّمالَ َِة و ِىمرا ِة ا ًْم ُ٘مر ِ
آن َواًمذ ْيم ِْرش  ،وضم٤م ذم رواي٦م قمٜمد
َ َ ه
َ َ َ ْ
( )1172

( )1173

اًمبخ٤مري سمدون ذيمر اًمبقل

محٜمِل َو ُحم َ هٛمدًً ا َوَٓ
 :أن رضمال صغم ُمع اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -وم٘م٤مل« :اًم هٚم ُٝم هؿ ْار َ ْ

( )1174

َشم َْر َطم ْؿ َُم َٕمٜمََ٤م َأ َطمدًً اش
ِ
ر ٍ﴾
َوؾم َٕم ْ٧م ُيم هُؾ َ ْ

لر َت َو ِاؾمل ًٕم٤مش
 ،وم٘م٤مل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمًَ « :-م َ٘ملدْْ َ َ
حت هج ْ

( )1175

محتِلل
ٕ :ن اهلل ي٘ملقلَ ﴿ :و َر ْ َ

( )1176

 ،وىمٞمؾ :إٟمف هق هذا.

( )1177

 ،يم٠مٟمف سمٕملدُم٤م

ريمٕمتل حتٞم٦م اعمسجد
وضم٤م ذم رواي٦م أظمرى قمٜمد سمٕمض أهؾ اًمسٜمـ أٟمف سم٤مل ذم اعمسجد صمؿ صغم
ْ
محٜمِل َو ُحم َ هٛمدًً ا َوَٓ َشم َْر َطم ْؿ َُم َٕمٜمََ٤م َأ َطمدًً اش  ،وهذه اًمرواي٦م إن يم٤مٟم٧م هل ٟمٗملس
سم٤مل شمقو٠م صمؿ ىم٤مل ذم صالشمف« :اًم هٚم ُٝم هؿ ْار َ ْ
( )1178

( )1179

هذه اًم٘مّم٦م ،وإفمٝمر أا٤م ىمّم٦م واطمدة ،أن يٙمقن هذا هق ،وىمد شمٙمقن ىمّم٦م اًمذي صغم ُمٕمفّ ٕ :ن هذه اًم٘مّم٦م ذم أٟمف
صغم ريمٕمتلم وطمده ،وذاك صغم ُمع اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-وم٤مًمٔم٤مهر أاام ىمّمت٤من ،وم٤مًمِمل٠من أن اًمروايل٤مت

) (1169ؾمبؼ خترَيف.
) (1171صحٞمح :أظمرضمف اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب شمرك اًمتقىمٞم٧م ذم اعم٤م ( ،)53وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ٟمت٤مئ٩م إومٙمل٤مر ( :)288/1أصلٚمف
ذم اًمّمحٞمحلم.
) (1171ؾمبؼ خترَيف.
) (1172ؾمبؼ خترَيف.
) (1173ؾمبؼ خترَيف.
) (1174ؾمبؼ خترَيف.
) (1175ؾمبؼ خترَيف.
) (1176ؾمبؼ خترَيف.
) (1177إقمراف.156 :
) (1178صحٞمح :أظمرضمف اًمؽمُمذي ،يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم اًمبقل يّمٞم٥م إرض ( ،)147وأصٚمف ذم اًمّمحٞمحلم ،وىمد ؾمبؼ خترَيف.
) (1179ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
اظمتٚمٗم٧م ذم هذا ،وٓ يتبلم ذًمؽ إٓ سمجٛمع اًمرواي٤مت واؾمت٘مّم٤مئٝم٤م ذم اًمسٜمـ وظم٤مرج اًمسلٜمـ طمتلك شمتبللم ،ويٜمٔملر
اًمٓمرق اًمة٤مسمت٦م وأيْم٤م ُمـ خم٤مرج اًمرواي٤مت طمتك يٕمرف ص٤مطم٥م هذه اًم٘مّم٦م ،وهل ُمقضمقدة ُمدوٟم٦مً ،مٙمـ حتت٤مج إمم
شمتبع وقمٜم٤مي٦م ،ومٝمق -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ا٤مهؿ :ىم٤ملَُ « :م ْف ٓ ،شمزرُمقا قمٚمٞمف سمقًمفش

( )1181

صمؿ سمٕمد ذًمؽ دقم٤مه يمام شم٘مدم.

وهذا احلدي٨م يمام شم٘مدم ومٞمف ُمـ اًمٗمقائد اًمٌم اًمٙمةػم ،أفمٝمره٤م أن اعمس٤مضمد َي٥م صٞم٤مٟمتٝم٤م ُمـ اًمٜمج٤مؾم٤مت ،هلذا
حمؾ إمج٤مع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمام  .وإُمر اًمة٤ما :أن اعم٤م أصؾ ذم إزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م ،وأٟملف -قمٚمٞملف اًمّملالة واًمسلالم -أزال
اًمٜمج٤مؾم٦م أو أُمر هب٤م سم٢مزاًمتٝم٤م ىم٤ملَ « :أُمر سمدًمق ُمـ اعم٤م ش أو «دًمق ُمـ ُم٤م ش

 ،اًمذٟمقب :وهق اًمدًمق اعمألى ،اًملذٟمقب،

( )1181

وم٠مهريؼ قمٚمٞمف.
هملػم
وُمب٤مطمةف يمةػمة ضمدا ًمٙمـ أذيمر ؿمٞمئ٤م ُمٜمٝم٤م :ومٛمٜمٝم٤م :أن اًمسٜم٦م اعمب٤مدرة سم٤معم٤م هذا هق اًمقاضم٥م ،وإٓ :ومٞمُجلزئ ُ
اعم٤م  ،وأؿم٤مر إًمٞمف ذم طمدي٨م أؾمام

( )1182

-ريض اهلل قمٜمٝم٤م.-

وُمٜمٝم٤م :طمسـ ظمٚم٘مف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ومجٞمؾ ىمقًمف ويمالُمف ،وهٙمذا يم٤من -قمٚمٞملف اًمّملالة واًمسلالم،-
وهذا ُمتقاشمر ذم ؾمػمشمف سمؾ يم٤معمٓمرُ ،مع أصح٤مسمف وُمع همػمهؿ ،وصمب٧م ذم اًمّملحٞمحلم ُملـ طملدي٨م أٟملس -ريض اهلل
قمٜمف -طمٞمٜمام ضمبذه ذاك إقمرايب سمردائف ضمبذ ًة أ هصمرت طم٤مؿمٞم٦م اًمردا ذم يمتٗمف ،يٕمٜمل ضمرطمتف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم،-
ِ
نمش واًمتٗم٧م إًمٞملف ويبتسلؿ -
صمؿ ىم٤مل :إٟمؽ ٓ ُشمُٕمٓمٞمٜمل ُمـ ُم٤مًمؽ وٓ ُمـ ُم٤مل أسمٞمؽ! وم٤مًمتٗم٧م إًمٞمف أقمٓمٜمل ،وم٘م٤ملَ « :أ ْسم ْ
َيٛمقا سمف  ،وضم٤م ذم رواي٦م ظمل٤مرج اًمّملحٞمحلم أٟملف -قمٚمٞملف
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ويْمحؽ إًمٞمف ،صمؿ يم٤مدوا أن ّ
لؾ ي ْٚمح ُ ِ
ِ ِ
ِ ٍ
ِ ِ
لػم ُه،
ذ َد َقم َٚم ْٞمف َسمٕم ُػم ُهَ ،وم َج َٕم َ َ َ
لؼ َسمٕم َ
اًمّمالة واًمسالم -ىم٤مل« :إ هٟم َهام َُمةَكم َو َُمةَ ُٚم ُٙم ُْؿ َو َُمةَ ُؾ َه َذا اًم هر ُضم ِؾ َيم ََٛمةَ ِؾ إ ْٟم َْس٤من َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نم َدَ ،وم َ٘م َ٤مل
ذا ًدا َو َظم َ
٤مف عمَه٤م َشمَبِ َٕم ُف اًمٜمه ُ
َو َضم َٕم َؾ اًمٜمه ُ
ه٤مسَ ،وم َ َ
ه٤مس َي ْٚم َح ُ٘مق َن َسمٕم َػم ُهُ ،يريدُُ و َن َأ ْن َي ُر ُّدو ُه َقم َٚم ْٞمفَ ،وم٤م ًْم َبٕم ُػم َضم َٕم َؾ َيزيدُُ ُ َ
( )1183

) (1181ؾمبؼ خترَيف.
) (1181ؾمبؼ خترَيف.
( ) 1182أؾمام سمٜم٧م قمبد اهلل سمـ قمةامن اًمتٞمٛمٞم٦م سمٜم٧م أيب سمٙمر اًمّمديؼ ،ذات اًمٜمٓم٤مىملم ،واًمدة قمبد اهلل سمـ اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام .أؾمٚمٛم٧م ىمديام سمٛمٙم٦م .وًملدت
ىمبؾ اْلجرة سمسبع وقمنميـ ؾمٜم٦م ،وقم٤مؿم٧م إمم أوائؾ ؾمٜم٦م أرسمع وقمنميـ .ىمٞمؾ :قم٤مؿم٧م سمٕمد اسمٜمٝمل٤م قمنمليـ يقُمل٤م .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص871 :
شمرمج٦م  ،)3213واإلص٤مسم٦م ( 486 /7شمرمج٦م .)11798
) (1183ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
مج ِكمَ :وم َ٠م َٟمَ٤م َأ ْقم َٚمؿ سمِ ِفش- :يٕمٜمكَ « :يمَؿ ُِمـ ُم ِر ٍ
ِ
ه٤مس! َد ُقم ِ
يلد ًمِ ْٚم َخ ْ ِ
لػم َمل ْ ُي ِّمل ْب ُفش
قا َو َ َ
اجل َٛم ِؾَ :أ ُّ ََي٤م اًمٜمه ُ
َص٤مطم ُ
ْ ْ ُ
ُ
٥م ْ َ
َ٤مد ِيف سمِّمق ٍ
مج ِكمَ ،ومجٕم َؾ يّمق ُت ًَمف ويٜمَ ِ
لؿ َضم َٕم َ
لؾ
ت َي ْٕم ِر ُوم ُف َطمتههك َهدََ َأ ا ًْم َب ِٕم ُػمُ ،صم هؿ َو َىم َ
لؿ ا ًْمتَ َٗم َ
َو َ َ
َ ْ
ُ َُ
َ َ ُ َ
ل٧مُ ،صم ه
ػ ُصم هؿ ُي َّمق ُت ًَم ُفُ ،صم ه
ضُ ،صمؿ َأ ْىمب َؾ إِ َمم ص ِ
٤مطمبِ ِفَ ،طم هتهك َو َو َع ِضم َرا َٟم ُف سمِ٤مَٕ ْر ِ
َي ْ٠م ُظم ُذ ُِم ْـ َظم َِم ِ
ضُ ،صم هؿ َأ َظم َذه َو َىم٤م َد ُهش .هٙمذا ي٘مقل -قمٚمٞمف
َ
٤مش إَ ْر ِ ه َ
َ « ،د ُقم ِ
لقا

( )1184

اًمسالم ،-ويم٤من إذا أؾمٚمؿ اًمرضمؾ ىم٤ملُ « :دو َٟم ُٙم ُْؿ َأ َظم٤م ُيم ُْؿ َوم َٕمٚم ُٛمق ُهش-صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞملف ،-وىمّمّملف ذم هلذا
يمةػمة ،ورسمام قمٚمؿ دقم٤م ً ظم٤مص٤م ،ور ْوم٘مف ،ومجٞمؾ أظمالىمف ذم اًمذروةَ ﴿ :وإِ هٟم َ
هؽ ًَم َٕمغم ُظم ُٚم ٍؼ َقمٔمِٞم ٍؿ﴾ .
( )1185

سمؾ يم٤من ُمع اًمّمٖمػم واًمٙمبػم يمام روى اًمبخ٤مري ُمٕمٚم ً٘م٤م :إن اجل٤مري٦م ًمت٠مظمذ سمٞمد اًمٜمبل اجل٤مري٦م

( )1186

اًمبٜم٧م اًمّمٖمػمة،

سمؾ ذم اًمّمحٞمح :أن ضم٤مري٦م ذم قم٘مٚمٝم٤م ر - ،يٕمٜمل وٕمٞمٗم٦م اًمٕم٘مؾ -رسمام أظمذت سمٞمد اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسلالم-
ومٞمٛمٌم ُمٕمٝم٤م ،شم٘مقده سمٞمده٤م -صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ،-صمؿ رسمام ىم٤مل :شمريد ؿمٞمئ٤م أىميض ًمؽ طم٤مضمتؽ

 ،ويم٤من ُمـ

( )1187

ِ
سم٤مًمٕمٞم٤مل وأرأومٝمؿ سم٤مًمّمٖمػم واًمٙمبػم ،وَيٞم٥م دقمقة اًمّمٖمػم واًمٙمبػم واعمٛمٚمقك ،ويريم٥م احلامر ويريمل٥م
أرطمؿ اًمٜم٤مس
همػمه -صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ،-وي٠ميمؾ ُم٤م وضمد ،ويٚمبس ُم٤م وضمد ،وٓ يتٙمٚمػ ؿملٞمئ٤م -صلٚمقات اهلل وؾملالُمف
قمٚمٞمف.-
وهذا احلدي٨م أصؾ قمٔمٞمؿ ذم دومع اعمٗم٤مؾمد ،وأصؾ قمٔمٞمؿ ذم اعمقازٟم٦م سملم اعمٗم٤مؾمد ،وأظملذ اًمٕمٚملام ُمٜملف ىم٤مقملدة
قمٔمٞمٛم٦م :أٟمف إذا اضمتٛمع ُمٗمسدشم٤من وٓسمد ُمـ ارشمٙم٤مب أطمدمه٤م ،وم٢مٟمٜم٤م ٟمدومع اعمٗمسدة اًمٙمؼمى ذم ؾمبٞمؾ وٟمرشمٙم٥م اعمٗمسدة
اًمّمٖمرىٕ ،ن هذا عم٤م سم٤مل ذم اعمسجد واإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمف واضم٥مً ،مٙمـ عم٤م يم٤من اإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمف يتسب٥م قمٚمٞملف ضر ،ورسملام
يرشمد هذا ،وي٘مقل :هذا ديـ ؾمق ٟٕ :مف ىمد يٙمقن أؾمٚمؿ ًمتقه ،أو َيٛمٚمف ضمٗم٤م إقمراب قملغم ذًملؽ ،ومل٤مًمٜمبل -قمٚمٞملف
اًمّمالة واًمسالم -اطمتٛمؾ اعمٗمسدة اًمٞمسػمة ذم ضم٤مٟم٥م اعمٗمسدة اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،صمؿ أيْم٤م هق يمام ي٘م٤مل :ذع ذم اًمبقل ،وًملق
أاؿ أٟمٙمروا قمٚمٞمف رسمام ظم٤مف واوٓمرب.
وًمق أاؿ أٟمٙمروا قمٚمٞمفً :مرسمام ظم٤مف واوٓمرب ،ومؽمى سمٕمض اًمٜم٤مس أطمٞم٤مٟم٤م ظم٤مص٦م ذم احلرم طمٞمٜمام يٙمقن صبل أو
صبٞم٦م َيّمؾ ُمٜمٝم٤م شم٘مذير ،وإن يم٤من هذا يٜمبٖمل اًمٕمٜم٤مي٦م سمفً ،مٙمـ ىمد َيت٤مج سمٕمض اًمٜم٤مس اًمرضم٤مل أو اًمٜمسل٤م أن ُحترضل

) (1184صحٞمح :أظمرضمف اًمدارُمل ذم ؾمٜمٜمف (ُ )214مقىمق ًوم٤م قمغم اسمـ ُمسٕمقد ،وىم٤مل إًمب٤ما ذم اًمسٚمسٚم٦م اًمّمحٞمحٞم٦م ( :)4/5إؾمٜم٤مده صحٞمح.
) (1185اًم٘مٚمؿ.4 :
( ) 1186ذيمره اًمبخ٤مري :يمت٤مب إدب ،اًمٙمؼم ُمٕمٚم٘م٤م ُمـ طمدي٨م أٟمس .
) (1187أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ ،سم٤مب ىمرب اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ اًمٜم٤مس (ُ )2326مـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ -ريض اهلل قمٜمف.-

أصول األحكام
صبٞمٝم٤م ،ىمد ّ
روع قمغم اًمّملٖمػم
ي٘مذر اعمٙم٤من ،ىمد ي٠ميت إٟمس٤من ضم٤مهؾ ومٞمحٛمٚمف اًمّمٚمػ واًمِمدة قمغم اإلٟمٙم٤مر اًمِمديد ،و ُي ّ
ويروع أهٚمف ،يزقمؿ أٟمف ديـ ،وىمد وىمع ومٞمام هق أقمٔمؿ ،يمٚمف أُمر ُمٜمٙمر وٓ َيقز ،ذم ُمسجد اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمسالمَ -شم ََر َيمَف
يبقل

.

( )1188

وهٜم٤مك ىمّم٦م ُمِمٝمقرة وهل ىمّم٦م ضمٞمدة وطمسٜم٦م ،وأٟم٤م أذيمرهل٤م قمٜملد ذح هلذا احللدي٨م ،يمٚملام ذطمل٧م هلذا
احلدي٨م ذيمرهت٤م قمٜمده ،ذيمره٤م اًمٕمراىمل

( )1189

صدّ يؼ اجلٞمٜمل٤ما ،ويمل٤من
-رمحف اهلل -قمـ ص٤مطمبف ىم٤مل :صدي٘مٜم٤م حمٛمد سمـ ّ

قم٤مسمدً ا -رمحف اهللُ -مـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،ويم٤من قمٜمده شمِمديد ذم اًمٓمٝم٤مرة ،ي٘مقل" :إٟمف عم٤م طم٩م ذم ؾمٜم٦م ُملـ اًمسلٜمقات،
إُم٤م ًُم٤م ً
ؿمديدً ا ،ىم٤مل :ويمٜم٧م ذم اعمسجد احلرام ،واحلرم
ويم٤من اًمٞمقم يقم مجٕم٦م ذم أي٤مم اعمقؾمؿ ،ويم٤من اًمٜم٤مس يمةػميـ ،واًمزطم٤مم
ً
سم٤مًمبٓمح٤م -ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ،-سمٞمٜمام يمذًمؽ إذ رأي٧م رضمال ىمد اٟمٓمٚملؼ قمٚمٞملف سمقًملف ،أصل٤مب صمٞم٤مسملف وأصل٤مب سمٓمحل٤م
وا َ ْر ُشمُف وأُمرشمف أن ََيٛمؾ هذا اًمٜمجس وَيٛمؾ هذا اًمؽماب،
اعمسجد ،ىم٤مل :وم٠مظمذا ر ُمـ ّ
اًمِمدّ ة ،وم٘مٛم٧م إًمٞمف َ
وز َسم ْر ُشمُف َ
أن َيٛمٚمف ذم صمٞم٤مسمف ،وقمٜمٗمف وؿمدد قمٚمٞمف أُم٤مم اًمٜم٤مس ،وم٘م٤مم ومحؾ هذا اًمؽماب ،ىم٤مل :ومبٞمٜمام أٟم٤م يمذًمؽ ،إذ شمذيمرت طمدي٨م
إقمرايب ،يمٞمػ ومٕمؾ اًمٜمبل ،ومٜمدُم٧م ،وم٤مٟمٓمٚمؼ قمكم سمقزم ،أصٞم٥مُ ،م٤م أقمجؾ اًمبال  ،أصٞم٥م ،ىم٤مل :وم٤مٟمٓمٚمؼ قملكم سملقزم،
ؿمديدً ا ،وأص٤مسمٜمل ُم٤م أص٤مسمٜمل ،وٓ أدري ُم٤مذا أصٜمع ،واًمٜم٤مس يمةلػم ،وأٟمل٤م همريل٥م ٓ أقملرف
ي٘مقل :ويم٤من اًمزطم٤مم
ً
ؿمديدً ا قمغم ُم٤م صٜمٕم٧م ،ومبٞملٜمام أٟمل٤م أُمٌمل إذ رأيل٧م
اًمس٘م٤مئلم ،وم٘مٛم٧م أمحؾ ٟمٗمز ،وٓ أدري ويمٜم٧م ىمد ٟمدُم٧م ٟمد ًُم٤م
ً
ِ
اعمق ْؾم َقسُ ،مرطمبً٤م سمحبٜم٤م
رضمال يٜم٤مدي ُمٕمف همٚمامن ُمـ اًمس٘م٤مئلم ،وأٟم٤م ٓ أقمرف اًمس٘م٤مئلم ،ويٜم٤مديٜمل ىم٤ملُ :مرطمبً٤م سمِحبٜمََ٤م َ
اعمقؾمقس ،ىم٤مل :وٓ أقمرومف وٓ أشمذيمر أا اًمت٘مٞم٧م سمف ،ىم٤مل :وم٠مظمذ صمٞم٤ميب وٟمزقمٝمل٤م ،صملؿ أُملر اًمٖمٚملامن اًملذيـ ُمٕملف أن
يٖمسٚمقه٤م ،صمؿ أقمٓم٤ما َؾم ْٓمال ُمـ ُم٤م وم٠مظمذشمف وهمسؾ سمف سمدا ،طمتك ـم٤مسمل٧م ٟمٗمزل ،صملؿ سمٕملد ذًملؽ أُملر اًمٖمٚملامن أن

يب طمتلك وملرغ ُملـ سمقًملف ذم اعمسلجد
(ُ ) 1188متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب شمرك اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -واًمٜم٤مس إقمرا ه
(ُ ،)221مسٚم ؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب وضمقب همسؾ اًمبقل وهمػمه ُمـ اًمٜمج٤مؾم٤مت إذا طمّمٚم٧م ذم اعمسجد وأن إرض شمٓمٝمر سم٤معم٤م ُمـ همػم طم٤مضمل٦م
إمم طمٗمره٤م (ُ )284مـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ -ريض اهلل قمٜمف.
( ) 1189قمبد اًمرطمٞمؿ سمـ احلسلم سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر سمـ إسمراهٞمؿ اًمٙمردي اًمرازي٤ما ،زيـ اًمديـ أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمراىمل ،صمؿ اعمٍملي اًمِمل٤مومٕمل.
وًمد ؾمٜم٦م سمس وقمنميـ وؾمبع ُمئ٦م .شمقمم ىمْم٤م ـمٞمب٦م ،ودرس ذم دار احلدي٨م اًمٙم٤مُمٚمٞم٦م واًمٔم٤مهري٦م وهمػم ذًمؽ .شملقذم ذم اًمةل٤مُمـ ُملـ ؿملٕمب٤من ؾملٜم٦م
ؾم٧م وصمامن ُمئ٦م .اٟمٔمر :ذيؾ ـمب٘م٤مت احلٗم٤مظ ( ،)245/1ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمِمٝمب٦م (.)29/4

أصول األحكام
يٜمنموه٤م ذم اْلقا طمتك يبس٧م ،صمؿ أظمذت صمٞم٤ميب وىمد همسٚم٧م صمٞم٤ميب ،ومِمٙمرت اهلل -قمز وضمؾ -وقمٚمٛم٧م أن ذًمؽ ُمـ
اهلل -قمز وضمؾ -سمسب٥م ٟمدُمل قمغم ُم٤م وىمع ُمٜمل ُمع ذًمؽ اًمرضمؾ"

.

( )1191

وهذا هق اعمنموع :اًمرومؼ ،اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمسالم -أقمٔمؿ اًمٜم٤مس همػمة قمغم حم٤مرم اهلل ٓ ،أطملد أهملػم ُمٜملفَ « ،واهللُ
ْػم ُِمٜملش ي٘مقل -قمٚمٞمف اًمسالم ،-وىم٤مل ُم٤م ىم٤مل.
َأ ْهم َ ُ
( )1191

وذم احلدي٨م ُمـ اًمٗمقائد :أن اًمقاضم٥م إذا وىمٕم٧م اًمٜمج٤مؾم٦م ذم اعمسجد أن ُ ََي َ٤مل قمٚمٞمٝم٤م اعم٤م  ،وأٟمف َيٙمٗملل ،أٟملف إذا
وص٥م اعم٤م ُ ،م٤م ٓ طم٤مضم٦م يٕمٍم وٓ ُي ْٛم َرش وٓ ر َ ،ي٤مل اعم٤م  ،صبقا قمٚمٞملف ،وإن
يم٤مٟم٧م اًمٜمج٤مؾم٦م ُمةال ذم اًمبس٤مط ُ
يم٤مٟم٧م ُمةال سمٓمح٤م أو شمراب وختٚمٚم٧م يمذًمؽ ،و َي ْٓم ُٝم ُر سمذًمؽ ،وهلل احلٛمدٕ :ن اعم٤م ـمٝمقر ،و ُيزيؾ إذا أشمك اعمل٤م قملغم
اًمٜمج٤مؾم٦م وأزاْل٤مً .مٙمـ ٓ سمد أن ُيستؼمأ اعمٙم٤من وشمزال اًمٜمج٤مؾم٦م ،واًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمسالم -أُمر سم٢مزاًمتف سم٤معمل٤م ٟٕ :ملف هلق
إيمةر ،صمؿ أيْم٤م هق اًمذي َيّمؾ سمف اعمب٤مدرة إلزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م .وإٓ ًمق شمريمل٧م اًمٜمج٤مؾمل٦م ُملةال ًمٚمٝملقا
اعمقضمقد وهق
ُ
وًمٚمِمٛمسً :مزاًم٧م اًمٜمج٤مؾم٦م.
وْلذا روى اًمبخ٤مري ُُم َٕم هٚم ً٘م٤م قمـ ـمريؼ أمحد سمـ ؿمبٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد احلبٓمل
سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ،أٟمف ىم٤ملَ « :يمَ٤م َٟم ِ
َ٧م ا ًْم ِٙمالَ َُب ُشم ْ٘مبِ ُؾ َو ُشمُدْْ سمِر ِذم ُمس ِج ِد رؾم ِ
قل اهللِ َ -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم هٚم َؿش
َ ُ
ُ َ ْ
( )1192

قمـ أسمٞمف

 ،ورواه أسمق داود أيْم٤م

( )1193

 ،وذم ًمٗملظ

( )1194

) (1191هذه احل٤مدصم٦م ذيمره٤م اًمٕمراىمل ذم ـمرح اًمتةري٥م (.)139 /2
(ُ ) 1191متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب احلدود ،سم٤مب ُمـ رأى ُمع اُمرأشمف رضمال ومتٚمف (ُ ،)6848مسٚمؿ :يمتل٤مب اًمٚمٕمل٤من (ُ )1499ملـ طملدي٨م
اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمب٦م -ريض اهلل قمٜمف.
( ) 1192أمحد سمـ ؿمبٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد احلبٓمل ،أسمق قمبد اهلل اًمبٍميٟ ،مزيؾ ُمٙم٦م .روى قمـ أسمٞمف ؿمبٞم٥م وهمػمه .روى قمٜمف اًمبخل٤مري ،وإسملراهٞمؿ احللريب،
وإسمراهٞمؿ اجلقهري ،وهمػمهؿُ .م٤مت ؾمٜم٦م شمسع وقمنميـ وُمئتلم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صلدوق .اٟمٔملر :هتلذي٥م اًمٙملامل ( 327/1شمرمجل٦م
 ،)47ؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 653/11شمرمج٦م .)234
( ) 1193ؿمبٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد اًمتٛمٞمٛمل احلبٓمل ،واًمد أمحد سمـ ؿمبٞم٥م روى قمـ أسم٤من سمـ شمٖمٚم٥م همػمه .روى قمٜمف اسمٜمف أمحد وقمبد اهلل سملـ وهل٥م وهمػممهل٤م،
ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمامٟملم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م ٓ :سم٠مس سمحديةف ُمـ رواي٦م اسمٜملف أمحلد قمٜملفُ ٓ ،ملـ روايل٦م سملـ وهل٥م .اًمة٘مل٤مت ٓسملـ طمبل٤من
( 311/8شمرمج٦م  ،)13614هتذي٥م اًمٙمامل ( 361/12شمرمج٦م .)2691
( )1194صحٞمح :ذيمره اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمقوق  ،اعم٤م اًمذي يٖمسؾ سمف ؿمٕمر اإلٟمسل٤من( )174شمٕمٚمٞم٘مل٤م ،أسملق داود :يمتل٤مب اًمٓمٝمل٤مرة ،سمل٤مب ذم ـمٝملقر
إرض إذا يبس٧م (ُ ) 382مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.

أصول األحكام
قمٜمد أيب داودَ « :و َشم ُب ُ
قلَ ،و َمل ْ َي ُٙمُق ُٟمُقا َي ُر ُّؿمق َن َؿم ْٞمئً٤م ُِم ْـ َذًمِ َؽش

 ،واؾمتدل سمف مج٤مقم٦م يم٤مٕطمٜمل٤مف أن اًمٜمج٤مؾمل٦م شمٓمٝملر

( )1195

سم٤مًمريح واًمِمٛمسٟٕ :مف ىم٤مل« :يم٤مٟم٧م شم٘مبؾ وشمدسمر وشمبقل ،ومل يٙمقٟمقا يرؿمقن ؿمٞمئ٤م ُمـ ذًمؽشً .مٙمـ أُمر سم٤معم٤م ٟٕ :مف ىمد
َُيت٤مج إًمٞمف ،أُم٤م إذا شم٘مبؾ وشمدسمر ذم اًمٚمٞمؾ ،رسمام يٙمقن هذا ذم اًمٚمٞمؾ :وم٢ما٤م ٓ ُيٕمٚمؿ ُمٙم٤ما٤م ،وٓ ُيرى ،وإصؾ اًمٓمٝم٤مرة،
صمؿ أيْم٤م سمٕمد ذًمؽ إذا ـمٚمٕم٧م اًمِمٛمس ووضمدت اًمريح :وم٢ما٤م شمزيٚمٝم٤م ُمع ـمقل اًمٜمٝم٤مر ،هذا يٙمتٗمك هب٤م قمغم اًمّملحٞمح
واعم٤م أصؾ ذم ذًمؽ.
ٟمٕمؿ ،اعم٘مّمقد :ي٠مظمذ ُم٤م ً يم٤موم ًٞم٤م ،اعم٤م اًمذي يريد أن ُيري٘مف ،اعم٤م يتٍمف ومٞملف إن رأى اعمٙمل٤من َيتل٤مج إمم زيل٤مدة:
أراىمفٟٕ ،مف رسمام يٙمقن اًمبقل يمةػما ،أو اًمٜمج٤مؾم٦م يمةػمة ومٞمحت٤مج إمم زي٤مدة ،وىمد يٙمقن ُمقوٕم٤م ىمٚمٞمال ،وْللذا ؾملٞم٠ميت ذم
طمدي٨م أن اًمٜمبلَ « :أ ْشم َب َٕم ُف إِ ْشم َب٤م ًقم٤مش

ُ ،مع اًمٜمج٤مؾم٦م اًمٞمسػمة يم٤من جمرد ٟمْمحً ،مٙمـ يٜمبٖمل أن ُيٕمٚمؿ أن اًمٜمج٤مؾم٦م ختتٚمػ،

( )1196

وم٢مذا يم٤مٟم٧م ُمةال ذم إرض أو ذم اًمؽماب ،ذم اًمٖم٤مًم٥م أا٤م يٙمٗمٞمٝم٤م اًمٌم اًمٞمسلػم ،إذا يمل٤من ومٞملف شملراب ومٞمّمل٥م قملغم
اعمٙم٤منٕ :ن اًمٜمج٤مؾم٦م ذم اًمٖم٤مًم٥م ُم٤م شمسٞمح ،شمٜمزل ،إذا يم٤مٟم٧م ُمةال ُمـ احلّمب٦م أو سمٓمح٤م شمٜمزل ،هلذه يٙمٗمٞمٝمل٤م اًمٌمل
اًمٞمسػمً ،مٙمـ إذا يم٤مٟم٧م ذم ُمٙم٤من ُُمبَ هٚمط ىمد شمٜمتنمَ ،يت٤مج إمم آشمب٤مع واعم٤م اًمٙمةػم ،يملذًمؽ إذا يمل٤من اعمٙمل٤من ُمٗمروؿمل٤م
ومٞمٜمبٖمل اًمٕمٜم٤مي٦م سمف وُمراقم٤مشمف.
ويمذًمؽ إذا يم٤من ُمٗمروؿم٤م ،هذا إذا يم٤من شمٓمرىمف اًمِمٛمس واًمريح ويم٤من ذم وىم٧م ـمقيؾ :وم٤مٕومم أن ُيٖمسؾ سم٤معم٤م ،
هذا إومم ،يٖمسؾ سم٤معم٤م  ،واًمٗمرش اًمٙمةػم اًمٙمبلػم ٓ َيتل٤مج إمم أن يٕمٍملٟٕ :ملف ُمل٤م يٕمٍملُ ٓ ،يٕمتل٤مد ،مل يٕمتلد أن
اعمٗمروؿم٤مت وأن اًمسج٤مضمٞمد اًمٙمب٤مر اًمتل ُشمُقوع ذم اعمس٤مضمد مل ُيٕمٝمد أن ُشمُٕمٍم وقمٍمه٤م ُمـ اًمتٙمٚمػ ،إٟمام ُيٕمٍمل إذا
يم٤من اًمةقب وٟمحقه ،هذا ٓ َيت٤مج إمم قمٍم وٓ ُمرش ،يمام ي٘مقل مجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،طمتك ذم ُمذه٥م أمحد -رمحلف
اهلل.
ػ ورسمام شمترضر ،ومٝمذه يٙمٗمل إؾم٤مًم٦م اعم٤م قمٚمٞمٝم٤مً ،مٙملـ
ومٝمذه اعمٗم٤مرش اًمٙمب٤مر اًمْمخٛم٦م اًمتل ىمد َي َِم ُّؼ ،سمؾ رسمام َشم ْت َٚم ُ
إذا يم٤من صمقب أو ردا أو ٟمحق ذًمؽ أو طمّمػم :ومٝمذا ي١مظمذ ويٜمنم ويٜمٗمضٟٕ :مف يسػم ،وم٢مذا أؾمٞمؾ قمٚمٞمف اعم٤م ـمٝمرت
وهلل احلٛمد ،وًمق مل شمٞمبس.

( )1195اعمّمدر اًمس٤مسمؼ.
(ُ) 1196متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب سمقل اًمّمبٞم٤من (ُ ،)222مسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب طمٙمؿ سمقل اًمٓمٗمؾ اًمرولٞمع ويمٞمٗمٞمل٦م
همسٚمف (ُ )286مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م.

أصول األحكام
ٟمٕمؿ ،أىمقل :إَ ْومم أن يٙمقن ُمٕمف ر يبقل ومٞمفُ ،م٤م احل٤مضم٦م أىمقل يبقل ي٠مظمذ ُمٕمف ىمدطم٤م أو إسمري٘م٤م يبقل ومٞمف ،هذا
هق ُم٤م يم٤من ًمٚمٜمبل ىمدح ُمـ قمٞمدان يبقل ومٞمف -قمٚمٞمف اًمسالم

ٕ :ن اًمبقل قمٜمد احل٤مضم٦م وقمٜمد اًمرضورة َيقز ،اظمتٚمػ

( )1197

اًمٕمٚمام ذم ذًمؽً ،مٙمـ إذا يم٤مٟم٧م ٓ شمٔمٝمر اًمٜمج٤مؾم٦م ،يٕمٜمل ٓ شمٙمقن ذم هقا اعمسجد :وم٤مُٕمر يسػمً .مٙمـ إذا يم٤مٟمل٧م ذم
هقا اعمسجدُ ،مةؾ إٟمس٤من يٙمقن قمٜمد سم٤مب اعمسجد ،ويبقل ظم٤مرج اعمسجد ،هذا يٙمقن سمقًمف ذم هقا اعمسجد ،أُم٤م إذا
يم٤من يبقل ذم ر وٓ خيرج اًمبقل إمم هقا اعمسجد ،واطمت٤مج إمم ذًمؽ :ضم٤مز ًمف ذًمؽُ ،مةؾ أن يٙمقن اعمٙم٤من ُمزدمحل٤م
وظمروضمف ومٞمف ُمرضة يبقل ومٞمف ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ يٛمسح اعمٙم٤من سمٛمٜم٤مديؾ وٟمحقه ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ ًمف أن َيٚمس وإذا اطمت٤مج إمم
اًمقوق  :شمقو٠م سمٕمد ذًمؽ.
اعم٘مّمقد إذا همٚمبف ؾمب٘مف اًمبقل ،أىمقل إذا ؾمبؼ اًمبقلً ،مٙمـ قمٚمٞمف أن َيت٤مط أٟمف ُم٤م يّمؾ إمم همػمهً ،مٙملـ إذا ؾملبؼ
اًمبقل وهمٚم٥م اًمبقل ،احلٛمد هلل ،أىمقل ٓ :ر قمٚمٞمف ،إذا همٚم٥م وؾمبؼ اًمبقل.
ْل٤م رائح٦م ،إذا يم٤مٟم٧م ْل٤م رائح٦م :ومال شمٓمٝمرٕ :ن اًمٜمج٤مؾم٦م ىمد شمٙمقن سم٤مًمرائح٦م أو إذا يم٤مٟم٧م ْل٤م رائح٦م :ومال سمد ُملـ
زوال اًمرائح٦م واًمٕملم وٓ سمد ،أُم٤م إذا يم٤مٟم٧م ًمف رائح٦م اًمٜمج٤مؾم٦م :ومال شمٕمتؼم ـم٤مهرة ٓ ،سمد ُمـ همسٚمٝم٤م ،يٕمٜمل ُمـ ذط
اعمقوع اًمذي يٓمٝمر أن شمزول اًمرائح٦م ،ومال سمد ُمٜمف ،وإٓ :وم٢مٟمف َي٥م أن يٖمسؾ.
اعم٘مّمقد أٟمف إذا يم٤من اؾمتٕمجؾ قمغم اعمٙم٤من سم٤معم٤م  ،وإن يم٤من همػم ُمستٕمجؾ قمٚمٞمف وأظمرضمٝم٤م ًمٚملريح :ـمٝملرت قملغم
اًمّمحٞمح.
ِ
ِ
يض اهللهُ َقمٜمْ ُفَ -ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قر إِ َٟمَ٤م ِ َأ َطم ِد ُيم ُْؿ إِ َذا َو ًَم َغ ومِ ِٞمف
قل اهللِ َ -ص هغم اهللهُ َقم َٚمٞمْف َو َؾم هٚم َؿُ « :ـم ُٝم ُ
( َو َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َ -ر َ
ٍ
ِ
٤مًمؽم ِ
ابشَ ،ر َوا ُه ُُم ْس ِٚم ٌؿ) .
ا ًْم َٙم ْٚم ُ
٥م َأ ْن َي ْٖمْس َٚم ُف َؾمبْ َع َُم هراتُ ،أوَٓ ُه هـ سمِ ُّ َ
( )1198

واحلدي٨م ذم اًمّمحٞمحلمً ،مٙمـ سمٖمػم ذيمر اًمؽماب« ،ـمٝمقر إٟم٤م أطمديمؿ إذا وًملغ ومٞملف اًمٙمٚمل٥م أن يٖمسلٚمف ؾملبع
ُمراتش

 ،وهذا احلدي٨م اًمرواي٦م هٜم٤م« :أوٓهـش هذه رواي٦م ُمسٚمؿ -رمحف اهلل ،-وًمف رواي٤مت ،وضم٤م قمٜمد أيب داود

( )1199

سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمدُ ،مـ رواي٦م ىمت٤مدة

( )1211

قمـ حمٛمد سمـ ؾمػميـ

( )1211

٤مًمؽم ِ
ابش
اًمس٤مسمِ َٕم ُ٦م سمِ ُّ َ
قمـ أيب هريرة « :ه

.

( )1212

() 1197صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم اًمرضمؾ يبقل سم٤مًمٚمٞمؾ ذم اإلٟم٤م صمؿ يْمٕمف قمٜمده ( ،)24اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمبقل
ذم اإلٟم٤م (ُ )32مـ طمدي٨م أُمٞمٛمٞم٦م سمٜم٧م رىمٞم٘م٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( ) 1198أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب طمٙمؿ وًمقغ اًمٙمٚم٥م (.)279

أصول األحكام
وشمٙمٚمؿ سمٕمْمٝمؿ ذم هذه ،وىم٤مًمقا :إن أيمةر اًمرواة قمـ اسمـ ؾمػميـ مل يذيمروا ُم٤م ذيمره ىمت٤مدةً ،مٙمـ ىمت٤مدة صم٘مل٦م ،ذيملر
ِ
٤مًمؽم ِ
ابش  ،وضم٤م قمٜمد اًمؽمُمذي:
اًمس٤مسمٕم٦م سم٤مًمؽماب .وضم٤م قمٜمد ُمسٚمؿ ُمـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ ُمٖمٗمؾ « :اًمةه٤مُمٜمَ ُ٦م سمِ ُّ َ
« ُأوَٓ ُه هـ َأ ْو ُأ ْظم َر ُاه هـش  ،وهذا سم٤مًمِمؽ ،وضمل٤م قمٜملد اًمبلزار ِ « :إ ْطملدََ ُاه هـش  ،وضمل٤م ذم روايل٦م « ِإ ْطملدََ ُاه هـ
( )1213

( )1215

سمِ٤م ًْمبَ ْٓم َح٤م ِ ش

( )1216

( )1214

( )1217

.

( )1218

(ُ ) 1199متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب اعم٤م اًمذي يٖمسؾ سمف ؿمٕمر اإلٟمس٤من (ُ ،)172مسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سمل٤مب طمٙملؿ وًملقغ
اًمٙمٚم٥م ( )279واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مـ طمدي٨م أيب هريرة.
( ) 1211ىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م سمـ ىمت٤مدة سمـ قمزيز سمـ قمٛمرو سمـ رسمٞمٕم٦م وي٘م٤مل سمـ دقم٤مُم٦م سمـ قمٙم٤مسم٦م سمـ قمزيز سمـ يمريؿ سمـ قمٛمرو سمـ احل٤مرث سملـ ؾملدوس سملـ
ؿمٞمب٤من سمـ ذهؾ سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ قمٙم٤مسم٦م سمـ صٕم٥م سمـ قمكم سمـ سمٙمر سمـ وائؾ اًمسدود أسمق اخلٓم٤مب اًمبٍمي ويم٤من أيمٛمفُ ،م٤مت ؾمٜم٦م ؾمبع قمنمة أو صماما
قمنمة وُمئ٦م سمقاؾمط ذم اًمٓم٤مقمقن وهق اسمـ ؾم٧م أو ؾمبع وسمسلم ،سمٕمد احلسـ سمسبع ؾمٜملم .روى ًمف اجلامقم٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م صمبل٧م.
اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 498 /23شمرمج٦م  ،)4848ؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 269 /5شمرمج٦م .)132
( ) 1211حمٛمد سمـ ؾمػميـ إٟمّم٤مري ،أسمق سمٙمر سمـ أيب قمٛمرة اًمبٍمي ،أظمق أٟمس وُمٕمبد وَيٞمك وطمٗمّم٦م ويمريٛم٦م سمٜم٧م ؾمػميـ ُمقمم أٟملس سملـ ُم٤مًملؽ.
وهق ُمـ ؾمبل قملم اًمتٛمر وًمد ذم ؾمٜمتلم سم٘مٞمت٤م ُمـ إُم٤مرة قمةامن ،وُم٤مت ؾمٜم٦م قمنم وُمئ٦م سمٕمد احلسـ سمٛمئ٦م ًمٞمٚمل٦م روى ًملف اجلامقمل٦م .ىمل٤مل اسملـ طمجلر ذم
اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م صمب٧م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 344/25شمرمج٦م  ،)5281ؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 616/4شمرمج٦م .)246
( ) 1212صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمقوق سمس١مر اًمٙمٚم٥م ( ،) 73ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود :صحٞمحً ،مٙمـ ىمقًمف:
"اًمس٤مسمٕم٦م" ؿم٤مذ وإرضمح "إومم سم٤مًمؽماب".
( ) 1213قمبد اهلل سمـ ُمٖمٗمؾ سمـ قمبد همٜمؿ ،وىمٞمؾ :قمبد اؿ سمـ قمٗمٞمػ سمـ أؾمحؿ سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ قمدي ،وىمٞمؾ :قمدي سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ ذؤيل٥م ،وىمٞملؾ :دويلد
سمـ ؾمٕمد سمـ قمدا سمـ قمةامن سمـ قمٛمرو سمـ أد سمـ ـم٤مسمخ٦م اعمزا ،أسمق ؾمٕمٞمد وأسمق زي٤مد ،أطمد اًمبٙم٤مئلم ذم همزوة شمبقك .ؿمٝمد سمٞمٕم٦م اًمِمجرة ،وُمل٤مت ؾملٜم٦م
إطمدى وؾمتلم اٟمٔمر( :أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( ،)398/3اإلص٤مسم٦م ( 242/4شمرمج٦م .)4975
( ) 1214أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب طمٙمؿ وًمقغ اًمٙمٚم٥م (.)281
( ) 1215صحٞمح :أظمرضمف اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم ؾم١مر اًمٙمٚم٥م ( ،) 91ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ صلحٞمحُ ،ملـ طملدي٨م أيب هريلرة -
ريض اهلل قمٜمف ،-ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :صحٞمح.
( ) 1216احل٤مومظ اًمٕمالُم٦م أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمٛمرو سمـ قمبد اخل٤مًمؼ اًمبٍمي اًمبزار ،ص٤مطم٥م اعمسٜمد اًمٙمبػم اعمٕمٚمؾ اًمذي شمٙمٚمؿ قملغم أؾمل٤مٟمٞمده .وًملد ؾملٜم٦م
ٟمٞمػ قمنمة وُمئتلم ،وشمقذم سم٤مًمرُمٚم٦م ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وشمسٕملم وُمئتلم .ىمل٤مل اًملدارىمٓمٜمل :صم٘مل٦م ُخيٓملئ ويتٙملؾ قملغم طمٗمٔملف .اٟمٔملر :ؾملػم أقملالم اًمٜملبال
( 554/13شمرمج٦م  ،)281ـمب٘م٤مت احلٗم٤مظ (.)56/1
( )1217صحٞمح :أظمرضمف اًمبزار ذم ُمسٜمده (ُ ،)8887مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف .ىم٤مل إًمب٤ما ذم هم٤مي٦م اعمرام ( :)145صحٞمح.
( ) 1218وٕمٞمػ ضمدا :أظمرضمف اًمٓمؼماا ذم اعمٕمجؿ إوؾمط ( ،)7899اًمدارىمٓمٜمل ذم "ؾمٜمٜمف" (ُ ،)177/1ملـ طملدي٨م قملكم سملـ أيب ـم٤مًمل٥م ،ىمل٤مل
إًمب٤ما ذم إروا اًمٖمٚمٞمؾ ( :)62/1إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ ضمدًً ا.

أصول األحكام
ورواي٦م اًمؽمُمذي« :أوٓهـ أو أظمراهـش

( )1219

إظمرى ،ورواي٦م اًمبزار« :إطمداهـش

( )1211

هذه سم٤مًمِمؽ ،واًمٔم٤مهر -واهلل أقمٚمؿ -أا٤م شمِمٙمؾ قملغم اًمروايل٤مت

ُمٓمٚم٘م ً٦م.

ومتحرر قمٜمدٟم٤م صمالث رواي٤مت ،رواي٦م «اًمة٤مُمٜم٦مشقمٜملد ُمسلٚمؿ ُملـ طملدي٨م قمبلد اهلل سملـ ُمٖمٗملؾ ،و «أوٓهلـش و
«اًمس٤مسمٕم٦مش ُمـ رواي٦م أيب هريرة قمٜمد أيب داود .هذه رواي٦م احلدي٨م.
«ـمٝمقر إٟم٤م أطمديمؿش ومٞمف دًٓم٦م قمغم أن همسؾ اإلٟم٤م يٓمٝمره ،وومٞملف دًٓمل٦م قملغم أن اًمقًملقغ َٟم ِ
لسٟٕ :ملف ىمل٤مل:
َج ٌ
«ـمٝمقرش ومٛمٗمٝمقُمف أٟمف ٟمجس ىمبؾ ذًمؽ.
ؼم ُك وٓ ُمستٜم٘مٕم٤مت اعمٞم٤مه ًمق
ىمقًمف« :إٟم٤م ش يدل قمغم أن هذا ذم اإلٟم٤م وٟمحقه ،ومال يدظمؾ ومٞمف أٟمٞم٦م اًمٙمب٤مر ،وٓ ا ًْم ِ َ
وًمٖم٧م ومٞمٝم٤م اًمٙمالب ٓ ،شمدظمؾ ومٞمٝم٤م ،إٟمام هذا ذم أٟمٞم٦م اًمّمٖمػمة ،وهل اًمتل َيت٤مج إمم همسٚمٝم٤م ،وهل اًمتل يٚمّمؼ هب٤م
وًمقغ اًمٙمٚم٥م وًمزوضم٦م اًمقًمقغ ومتٜمجسف .أُم٤م شمٚمؽ :ومٝمل آٟمٞم٦م يمبػمة أو ُمستٜم٘مٕم٤مت أو سمرك ومٝمذه ٓ ي١مصمر ومٞمٝم٤م اًمقًملقغ،
ومٝمذا ىمٞمد ُمراد.
اًمٓمٝمقر هٜم٤م «إذا وًمغش َو ًَم َغ َي َٚم ُغ وًمق ًهمً٤م ،ذم اًمرواي٦م إظمرى« :إِ َذا َ ِ
ذ َبشيمام ذم اًمبخ٤مري

 ،اظمتٚمػ ذم ه٤مشملم

( )1211

اًمروايتلم ،ومه٤م سمٛمٕمٜمًًكٕ :ن اًمقًمقغ أيمةر ُم٤م يٓمٚمؼ قمغم ذب اًمس َب٤مع ،ي٘م٤مل ذم ذب اًمسب٤مع -اًمٙملالب وٟمحقهل٤م:
وًمقغ ،وْلذا يسٛمك ُمٞمٚمٖم٦م اًمٙمٚم٥م ،وذم اًمسػمة ذم ىمّم٦م ُمِمٝمقرة :أن اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمسالمَ -قم هق َض ىمق ًُم٤م عم٤م أاؿ أظمذ
ُمٜمٝمؿ ،يٕمٜمل اقمتدى قمٚمٞمٝمؿ ىمقم وأظمذوا ُمٜمٝمؿ مم٤م ًمٞمس ًمف طمؼ أن ي٠مظمذوا ومٕمقوٝمؿ اًمٜمبل يمؾ ر طمتك ىم٤ملُِ :مٞم َٚم َٖمَ٦م
اًمٙمٚم٥م

 ،اإلٟم٤م اًمذي يٚمغ ومٞمف اًمٙمٚم٥م ،وم٠ميمةر ُم٤م يٓمٚمؼ اًمقًمقغ قمغم ذب اًمسب٤مع ،وهق ٟمقع ُمـ اًمنمب.

( )1212

واًمقًمقغ هق ذسمف سمٓمرف ًمس٤مٟمف ،وإذا ذب سمٓمرف ًمس٤مٟمف ،وم٤مًمٖم٤مًم٥م أٟمف يٜمزل ر ُمـ اًمٚمزوضم٦م اًمتل شمٙمقن ذم
ومؿ اًمٙمٚم٥م ،وهذا هق ِقم هٚم ُ٦م اًمٖمسؾ ًمٜمج٤مؾم٦م هذا اًمقًمقغ« ،إذا وًمغ ومٞمف اًمٙمٚم٥مش وهذا ظم٤مص سم٤مًمٙمٚم٥م قمغم اًمّملحٞمح:

( )1219ؾمبؼ خترَيف.
( )1211ؾمبؼ خترَيف.
( ) 1211أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب اعم٤م اًمذي يٖمسؾ سمف ؿمٕمر اإلٟمس٤من (ُ ،)172مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.
( )1212أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمب٘م٤مت ( ،)148/2اًمبٞمٝم٘مل ذم دٓئؾ اًمٜمبقة ( ،)1872وأصٚمف ذم اًمبخ٤مري (.)4339

أصول األحكام
ٕن إصؾ هق ـمٝم٤مرة إقمٞم٤من وقمدم وضمقب اًمٕمدد إٓ ومٞمام دل قمٚمٞمف ٟمص ،ومل يرد ٟمص ذم هملػم يمٚمل٥م يمل٤مخلٜمزير،
ظمال ًوم٤م عمـ أحلؼ اخلٜمزير سمف ،يمام هق اعمِمٝمقر ذم اعمذه٥م.
« َأن يٖمسٚمف ؾمبع ُمراتش وهذا هق اًمقاضم٥م ؾمبع ُمرات ،يمام ذم احللدي٨م ،وضمل٤م ذم طملدي٨م قمبلد اهلل اعمٖمٗملؾ:
ِ
٤مًمؽم ِ
ابش  ،وهذا هق اًمة٤مسم٧م قمـ أيب هريرة ُمقىمق ًوم٤م وُمرومق ًقم٤م ،ضم٤م قمـ أيب هريرة اًمةالث ُمرات،
« ُي َٕمٗم ُر ُه اًمةه٤مُمٜمَ َ٦م سمِ ُّ َ
( )1213

ًمٙمـ إصمب٧م وإصح قمٜمف ُمـ رواي٦م مح٤مد سمـ زيد

( )1214

قمٜمف أٟمف ؾمبع ُمرات ُمقاوم٘م٤م روايتف ،أُم٤م صمالث ُمرات ومٝمل رواي٦م

ُمرضمقطم٦م قمٜمف .صمؿ إ ّن اًمٕمؼمة سمام روى ٓ سمام رأى.
«أوٓهـ سم٤مًمؽمابش وذم هذا ُمس٤مئؾ يمةػمة ذم هذا احلدي٨م ،وومٞمف ُم٤م َد هل قمٚمٞمف احلٙمؿ ُمـ ٟمج٤مؾم٦م وًمقغ اًمٙمٚمل٥م،
واظمتٚمػ اًمٕمٚمام ذم اًمٙمٚم٥م ،هؾ هق ـم٤مهر أو ٟمجس؟ قمغم صمالصم٦م أىمقال:
ىمٞمؾ :إٟمف ٟمجس يمٚمف ،وهق اعمِمٝمقر ُمـ ىمقل إيمةر ،وىمٞمؾ :إٟمف ـم٤مهر مجٞمٕملف ،وهلق ىملقل ُم٤مًملؽ -رمحلف اهلل،-
وإول ىمقل أمحد واًمِم٤مومٕمل ،واًم٘مقل اًمة٤مًم٨م :اًمقؾمط ،وهق أن ضمقومف ٟمجس ،وًمقهملف ،وهلذا ُملذه٥م أيب طمٜمٞمٗمل٦م
ظم٤مص سمقًمقهمف ،هذا هق اًمّمقاب.
واظمتٞم٤مر شم٘مل اًمديـ ،وهق إفمٝمر ،وأن اًمٖمسؾ ؾمبع ُمرات
ّ
وْلذا ًمق وىمٕم٧م رضمٚمف أو َذ َٟم ُبف وذيٚمف أو اٟمتٗمض ُمةال ،أو وىمع ذم ُم٤م وم٤مٟمتٗمض وم٠مص٤مب ذم اًم٘مٓمرات ُمٜمف آٟمٞم٦م ،وم٢من
اًمّمحٞمح أٟمف ـم٤مهر ،وأن اًمٜمج٤مؾم٦م جلقومِف ،واًمذي ورد ومٞمف اًمٜمص.
ويٖمسؾ ؾمبع ُمراتً ،مٙمـ ىم٤مل« :أوٓهـش ْ
ػ سملم اًمرواي٤مت ذم هذا اًمب٤مب ،اجلٛمع سملم اًمرواي٤مت ،هؾ هق
اظمتُ ُِٚم َ
أٟمف ىم٤مل سم٤مًمؽمضمٞمح ،أو ٟمجٛمع سمٞمٜمٝمام؟ ىم٤مل« :أوٓهـش ،و«اًمس٤مسمٕم٦مش ،وضم٤م ذيمر «اًمة٤مُمٜم٦مش ذم رواي٦م قمبد اهلل سمـ ُمٖمٗمؾ.
يمٞمػ َيٛمع سمٞمٜمٝمؿ؟
َػم ،ي٘م٤مل :ضم٤م ت اًمرواي٦م سمٙمذا ،وضم٤م ت اًمرواي٦م سمٙمذا ،وضم٤م ت اًمرواي٦م سمٙمذا ،ؾمقا هذا ،هذا ىم٤مل أهؾ
يٕمٜمل ُ َ
خي ه ُ
َػمً ،مٙمـ ىم٤مًمقا :إٟمف يٙمقن ىمبؾ إظمػمة طمتك ٓ َيت٤مج إمم همسٚمفُ .م٤مذا شم٘مقًمقن ذم هذا اجلقاب؟ ٟمٕمؿ،
اًمٕمٚمؿ :ىم٤مل إٟمف ُ َ
خي ه ُ

( )1213ؾمبؼ خترَيف.
( ) 1214مح٤مد سمـ أؾم٤مُم٦م سمـ زيد اًم٘مرر ،اًمٙمقذم احل٤مومظ اًمةب٧م ،أسمق أؾم٤مُم٦م اًمٙمقذمُ ،مقمم سمٜمل ه٤مؿمؿ .وًملد ذم طملدود اًمٕمنمليـ وُمئل٦مُ .مل٤مت ذم ذي
اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م إطمدى وُمئتلم وهق اسمـ صمامٟملم ؾمٜم٦م .روى ًمف اجلامقم٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م صمب٧م رسمام دًمس .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙملامل (217/7
شمرمج٦م  ،)1471ؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 277/9شمرمج٦م .)76

أصول األحكام
ٟمصُ ،مع أن اًمّمقاب أن اًمٕمدد ًمف ُمٗمٝمقم ،وإن يم٤من ومٞمف ظمالفً ،مٙمـ سمؾ طمٙملك صل٤مطم٥م
ذم أي همسٚم٦م؟ ًمٙم ْـ هذا ّ
اعمحرر خمتٍم اًمتحرير ؿم٤مرح طمٙمك قمـ اجلٛمٝمقر .شم٘مّمد ُمٗمٝمقم اًمٕمدد ،هٜم٤م ُمٗمٝمقم قمغم اًمّملحٞمحً ،مٙمٜملف ذم هلذه
اعمس٠مًم٦م ذيمر اًمس٤مسمٕم٦م وذيمر اًمة٤مُمٜم٦م.
يٕمٜمل قمغم أا٤م اًمس٤مسمٕم٦م هذا سم٤مًمٜمسب٦م ًمٕمبد اهلل سمـ ُمٖمٗمؾً ،مٙمـ سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚملؽماب يٕمٜملل أيلـ يٙملقن؟ ٟمٕملؿ ،يٕمٜملل
يرضمحٟ ،مٕمؿُ ،مةٚمام ىم٤مل اإلظمقان ،يٕمٜمل وهذا ىم٤مل إا٤م ُشم َُر ّضمح رواي٦مٕ :ن ومٞمٝم٤م أطمد اًمّمحٞمحلم شمرضمح.
ًمٙمـ إفمٝمر -واهلل أقمٚمؿ -أٟمف ُي٘م٤مل :إن اًمت٘مٞمٞمدات عمَه٤م يمةرت قمٜمدٟم٤م ىم٤مقمدة ُمـ ىمقاقمد إصقل" :اعمٓمٚمؼ إذا يم٤من
ًمف ىمٞمدَُ :يٛمؾ اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمّد"ً ،مٙمـ إذا يم٤من اعمٓمٚمؼ ًمف أيمةر ُمـ ىمٞمد ،هؾ يٛمٙمـ محٚمف قمٚمٞمٝمام؟ إذا محٚمتف قمغم هلذا:
شمريم٧م هذا ،وْلذا ُمـ اًم٘مقاقمد :أن اعمٓمٚمؼ إذا يم٤من ًمف ىمٞملدان ومل٠ميمةر :ومل٢من اًمت٘مٞمٞملد جملرد متةٞملؾ وشمرضملع إمم أصلؾ
ل٦مش ُ« ،م ِسلػم َة َصمالَ َصم ِ
اإلـمالقُ .مةؾ ىمقًمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمُ َٓ« :شمُس٤مومِر اعمَْر َأ ُة ُم ِسػم َة يق ٍمش ُ« ،م ِسػم َة ًَمٞم َٚم ٍ
ل٦م
َ َ ْ
َ ْ ْ َ َ َْ
َ َ
لمش ذم اًمّمحٞمحلمَ « ،صمالَ َصم َ٦م َأي٤م ٍمش ذم اًمّمحٞمحلم ،و«يق ٍم و ًَمٞم َٚم ٍ
َأ هي٤م ٍمش َُ « ،م ِسػم َة َي ْق َُم ْ ِ
ل٦مش  ،قمٜملد أيب دواد:
َْ َ ْ
ه
َ
« َسم ِريدًً اش  ،قمٜمد اًمٓمؼماا َ « :صمالَ َصم َ٦م َأُم َٞم ٍ
٤ملش  ،ومٗمٝمٛمٜم٤م أن هذا جمرد متةٞمؾ.
ْ
( )1215

( )1217

( )1221

( )1218

( )1222

( )1219

( )1216

( )1221

( )1223

(ُ ) 1215متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ذم يمؿ ي٘مٍم اًمّمالة (ُ ،) 1188مسٚمؿ :يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب ؾمٗمر اعمرأة ُمع حملرم إمم احلل٩م
وهمػمه ( )1339واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.-
( )1216اعمّمدر اًمس٤مسمؼ.
(ُ )1217متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اجلٛمع ،سم٤مب ذم يمؿ ي٘مٍم اًمّمالة (ُ ،) 1186مسٚمؿ :يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب ؾمٗمر اعمرأة ُملع حملرم إمم احلل٩م
وهمػمه (ُ ،)1338مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمٝمام.
(ُ ) 1218متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب طم٩م اًمٜمس٤م (ُ ،)1864مسٚمؿ :يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب ؾملٗمر اعملرأة ُملع حملرم إمم احلل٩م وهملػمه
(ُ )827مـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري -ريض اهلل قمٜمف.
( )1219ؾمبؼ خترَيف.
( )1221ؾمبؼ خترَيف.
( ) 1221وٕمٞمػ :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اعمٜم٤مؾمؽ ،سم٤مب اعمرأة حت٩م سمٖمػم حمرم ( ،) 1725ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم ولٕمٞمػ ؾملٜمـ أيب داود :رضمل٤مل إؾملٜم٤مده
صم٘م٤مت ،وًمٙمٜمف هبذا اًمٚمٗمظ ؿم٤مذ ،واعمحٗمقظ سمٚمٗمظ«:يقم وًمٞمٚم٦مش :يمام أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من وهمػممه٤م.
اًمر ّطمل٤مل اجللقال ،حملدث اإلؾملالم ،قمٚملؿ اعمٕمٛملريـُ ،ملـ
( )1222ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب سمـ ُمٓمػم اًمٚمخٛمل ،أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمؼماا ،احل٤مومظ اًمة٘م٦م ّ
ـمؼمي٦م ،ص٤مطم٥م اعمٕم٤مضمؿ اًمةالصم٦م وهمػمه٤م ُمـ اعم١مًمٗم٤مت .وًمد ؾمٜم٦م ؾمتلم وُمئتلم ،وشمقذم ذم يقم اًمسلب٧م ًمٚمٞمٚمتللم سم٘مٞمتل٤م ُملـ ذي اًم٘مٕملدة ؾملٜم٦م ؾملتلم

أصول األحكام
وْلذا طمدي٨م اسمـ قمب٤مس ذم اًمّمحٞمحلمُ َٓ« :شم َُس٤مومِ ُر ا ُْم َر َأ ٌة إِٓه َُم َع ِذي َحم ْ َر ٍمش

( )1224

أـمٚملؼ ،وملال ُشمُسل٤مومر أي ؾملٗمر

ىمّمػما أو ـمقيال ،وهذا يبلم يٕمٜمل شمقهؿ َُم ْـ َفم هـ أن اًمسٗمر اًم٘مّمػم شمس٤مومر ومٞمف اعمرأة ،احلدي٨م سيلح ذم هلذا ،وأن
اًمت٘مٞمٞمد جمرد متةٞمؾً :مٙمةرة اًمس٤مئٚملم ،وأن إصؾ اإلـمالق ّ
ومػمضمع إمم أصؾ اإلـمالق.
ًمٙمؾ ؾمٗمر ،وًمٙمةرة اًمت٘مٞمٞمدات ُ
أي همسٚم٦م قمغم اًمّمحٞمح:
ويمذًمؽ ٟم٘مقل :عمَه٤م يم٤من ًمف أيمةر ُمـ ىم ْٞمدٟ :مرضمع إمم أصؾ اإلـمالق ،ويٙمقن اًمؽماب ذم ّ
ذم إومم أو اًمة٤مٟمٞم٦م ،وإ ْن ضمٕمٚمف ذم إوممَ :قم َٛمال سمرواي٦م ُمسٚمؿ :ومٝمق َطم َسـ ،وإن ضمٕمٚمف ذم همػمه٤م ًمٙملـ يٙملقن ىمبلؾ
إظمػمة ،طمتك ٓ َيت٤مج سمٕمد ذًمؽ إمم همسٚمف سم٤معم٤م زي٤مدة قمغم اًمسبع.
هذه أي٦مَ ﴿ :وم ُٙم ُٚمقا ِمم ه٤م َأ ُْم َس ْٙم َـ َقم َٚمٞمْ ُٙم ُْؿ﴾

( )1225

هذه ٓ شمِمٙمؾ قمغم هذا ،هذا ذم اًمّمٞمد ،واًمّمٞمد ًمف اؾمتةٜم٤م  ،يمام أن

ٟمٗمس اخت٤مذ اًمٙمٚم٥م ذم اًمّمٞمد ُمب٤مح وُمستةٜمك ،وم٤مًم٘م٤مقمدة أن ُم٤م شمقًمد قمـ ُم٠مذون ومٝمق ُم٠مذونٟٕ ،مف َُي٤مب ،إُم٤م أن ُي٘م٤مل:
إذا مل يٛمٙمـ شمالذم اًمٜمج٤مؾم٦م وٓ يٛمٙمـ أن َيّمٞمد إٓ سم٠من ُيٛمسؽ اًمٜمج٤مؾم٦م ،سم٠من َي َٚمغ ُمةال أو أن َي ْٕم َٚم َؼ سم٤مًمّمٞمد ر ُمـ
ذًمؽ :ومٝمق َُم ْٕم ُٗم ّق قمٜمف ،وهلل احلٛمدُ ،مٕمٗمق قمٜمف ُمـ ضمٝم٦م أٟمف ُمقولع طم٤مضمل٦م ،وهلذه ىم٤مقملدة ذم ُمقاول َع يمةلػمة ،هلذا
ضمقاب.
قملدْ وه
إُمر اًمة٤ما :ذيمر سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ -وهق ُمِم٤مهد -أن يمٚم٥م اًمّمٞمد طمٞمٜمام ُيٓمٚمؼ قمغم اًمّمٞمد وم٢مٟمف يِملتد ْ
اًمٕملدْ و ٓ ،يٕمٚملؼ سملف
ويٗمتح ومٛمف وُمع ؿمدة اًمٕمدو ومٞمٞمبس ري٘مف وٓ يٙمقن ومٞمف ًمزوضم٦م وٓ يٙمقن ومٞمف رـمقسم٦م ُمع ؿمدة
ْ
ر ُمـ ذًمؽً ،مٙمـ هذا ضمقاب اهلل أقمٚمؿ سمفً ،مٙمـ إىمرب -واهلل أقمٚمؿ -أٟمف قمغم يمؾ طمل٤مل ممل٤م قمٗمل٤م اهلل قمٜملف ،ومل
ٟمٙمٚمػ ذًمؽ ،ومام طمّمؾ ومٝمق ُمٕمٗمق قمٜمفُ ،مـ ضمٝم٦م ٟمٗمس اًمّمٞمد ذيم٤مشمف ،أظمذ اًمٙمٚم٥م ذيم٤مشمف.

وصمالث ُمئ٦م ،ودومـ يقم إطمد آظمر يقم ُمـ ذي اًم٘مٕمدة إمم ضمٜم٥م محٛم٦م اًمدود سمب٤مب ُمديٜم٦م ضمل .اٟمٔملر :ؾملػم أقملالم اًمٜملبال ( 119/16شمرمجل٦م
 ،)86ـمب٘م٤مت احلٗم٤مظ (ص.)73
( ) 1223وٕمٞمػ :أظمرضمف اًمٓمؼماا ذم اعمٕمجلؿ اًمٙمبلػم (ُ )12652ملـ طملدي٨م اسملـ قمبل٤مس -ريض اهلل قملٜمٝمام ،-ىمل٤مل اسملـ اعم٘مٚملـ ذم اًمبلدر اعمٜملػم
( :)598/8وهذا ؾمٜمد واه.
( )1224ؾمبؼ خترَيف.
) (1225اعم٤مئدة.4 :

أصول األحكام
سم٘مقشمف :وم٢مٟمف صٞمد وإن يم٤من ظمالف ىمقل إئٛم٦م إرسمٕم٦م -رمح٦م
وْلذاَ :يرى سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ أٟمف ًمق َصدََ َُمف وُم٤مت ه
اهلل قمٚمٞمٝمؿً -مٙم ْـ أ هيدََ ه اسمـ يمةػم

( )1226

قمٔمٞمام ذم شمٗمسػمه ذم هذا ،وأورد إدًم٦م و َسم َس َط اعم٘م٤مل -
-رمحف اهلل ،-وأورد ومّمال ً

رمحف اهلل ،-وذيمر أٟمف ٓ يٙمقن ُمقىمقذة ،واطمت٩م سم٘مقًمفَ « :وم٢مِ هن َأ ْظم َذ ا ًْم َٙم ْٚم ِ
٥م َذ َيمَ٤م ُشم ُفش
ِ
ٜمسٗمح اًمدم .وم٤مًمِم٠من إذا يم٤من ُقم ِٗم َل قمـ ُمةؾ هذا ،وهق أُمر ذم ُمس٠مًم٦م اًمّملٞمد ُملع أن إصلؾ ذم اًملدُم٤م اًمتحلريؿ،
ي
 ،ويِمٛمؾ ُم٤م إذا صدُمف وًملق مل

( )1227

إصؾ ذم اًمذسم٤مئح اًمتحريؿ ،ذم ُمةؾ هذا ُمـ سم٤مب أين ،ظم٤مص٦م ُمـ سم٤مب اًمٜمج٤مؾم٤مت ُمٕمٗمق قمـ أؿمٞم٤م  ،سمؾ إن سمٕمض
أهؾ اًمٕمٚمؿ يمٛمذه٥م إطمٜم٤مف ،أن يسػم اًمٜمج٤مؾم٦م ُمٕمٗمق قمٜمف ُمٓمٚم٘م٤م طمتك يسٞمؾ اًمبقل ،وْلؿ أدًمل٦م ىمقيل٦م ًملٞمس جملرد
يسػم اًمٜمج٤مؾم٦م ُمـ اًمدم وٟمحقه ،ومٝمذا ُمـ هذا.
لغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
ِ
ِ
احللٞم ِ ِ
ٍ
لف َو َؾمل هٚم َؿَ -ىم َ
يض اهللُ َقمٜمْ َٝم٤مَ -أ هن اًمٜمههبِ هل َ -ص ه
لٞم٥م
ض ُيّم ُ
ل٤مل ِذم َد ِم ْ َ ْ
ْ
( َو َقم ْـ َأ ْؾم َام َ سمِٜمْْ٧م َأ ِيب َسم ْٙمْر َ -ر َ
حتتُّ ُفُ ،صم هؿ َشم ْ٘م ِر ُص ُف سمِ٤معمَْ٤م ِ ُ ،صم هؿ َشمٜمْ َْْم ُح ُفُ ،صم هؿ ُشم َُّمكم ومِ ِٞمفش ُُمته َٗم ٌؼ َقم َٚمٞمْ ِف) .
اًمةه ْق َبُ َ « :
( )1228

طمدي٨م أؾمام سمٜم٧م أيب سمٙمر -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -ذم دم احلٞمض وومٞمف أا٤م ؾم٠مًم٧م قمـ دم احلٞمض يّمٞم٥م اًمةقب،
حتتُّ ُفُ ،صم هؿ َشم ْ٘م ِر ُص ُف سمِ٤معمَْ٤م ِ ُ ،صم هؿ َشمٜمْ َْْم ُح ُفُ ،صم هؿ ُشم َُّمكم ومِٞم ِفش .
ىم٤ملُ َ « :
( )1229

( )1231

أوٓ :أا٤م حت٧م اًمدم ،وهذا احلدي٨م ًمف ؿمقاهدُ :مٜمٝم٤م قمـ قم٤مئِم٦م قمٜمد اًمبخ٤مري أا٤م ىم٤مًم٧مُ :م٤م يم٤من إطملداه٤م إٓ
اًمةقب اًمقاطمد ومتحتف ،صمؿ شم٘مرصف ،صمؿ شمٜمْمح قمغم ؾم٤مئره

 .وضم٤م ذم طمدي٨م أم ىمٞمس سمٜم٧م حمّمـ

( )1231

( )1232

أال٤م ؾمل٠مًمتف

( ) 1226إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمةػم سمـ وق سمـ درع اًم٘مرر اًمبٍمي ،صمؿ اًمدُمِم٘مل اًمِم٤مومٕمل ،أسمق اًمٗمدا قمامد اًمديـ ،احل٤مومظ اعم١مرخ اًمٗم٘مٞمف .وًمد ذم
ىمري٦م ُمـ أقمامل سمٍمى اًمِم٤مم ،ؾمٜم٦م إطمدى وؾمبع ُمئ٦م ،وشمقذم سمدُمِمؼ ؾمٜم٦م أرسمع وؾملبٕملم وؾملبع ُمئل٦مً .ملف اًمٕمديلد ُملـ اًمتّمل٤مٟمٞمػُ :مٜمٝمل٤م اًمبدايل٦م
واًمٜمٝم٤مي٦م ،واًمتٗمسػم ،وهمػمه٤م ُمـ اعمّمٜمٗم٤مت .اٟمٔمر :ذيؾ شمذيمرة احلٗم٤مظ ( ،)38/1ـمب٘م٤مت اعمٗمنيـ ( 261/1شمرمج٦م .)313
(ُ ) 1227متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمذسم٤مئح واًمّمٞمد ،سم٤مب اًمتسٛمٞم٦م قمغم اًمّمٞمد ( ،) 5475واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مسلٚمؿ :يمتل٤مب اًمّملٞمد واًملذسم٤مئح،
سم٤مب اًمّمٞمد سم٤مًمٙمالب اعمٕمٚمٛم٦م (ُ )1929مـ طمدي٨م قمدي سمـ طم٤مشمؿ -ريض اهلل قمٜمف.
(ُ ) 1228متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب همسؾ اًمدم (ُ ،) 227مسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ٟمج٤مؾم٦م اًمدم ويمٞمٗمٞم٦م همسٚمف (.)291
( )1229أؾمام سمٜم٧م قمبد اهلل سمـ قمةامن اًمتٞمٛمٞم٦م سمٜم٧م أيب سمٙمر اًمّمديؼ ،ذات اًمٜمٓم٤مىملم ،واًمدة قمبد اهلل سملـ اًملزسمػم سملـ اًمٕملقام .أؾملٚمٛم٧م ىملديام سمٛمٙمل٦م.
وًمدت ىمبؾ اْلجرة سمسبع وقمنميـ ؾمٜم٦م ،وقم٤مؿم٧م إمم أوائؾ ؾمٜم٦م أرسمع وقمنميـ .ىمٞمؾ :قم٤مؿم٧م سمٕمد اسمٜمٝم٤م قمنميـ يقُم٤م .اٟمٔملر :اإلصل٤مسم٦م (486 /7
شمرمج٦م  ،)11798أؾمد اًمٖم٤مسم٦م (.)9/7
( )1231ؾمبؼ خترَيف.
( ) 1231أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب همسؾ دم اعمحٞمض ( )318سمٜمحقه.

أصول األحكام
قمـ دم احلٞمض يّمٞم٥م اًمةقب ،ىم٤ملُ « :طمٙم ِٞمف –أو ىم٤ملُ :طمت ِٞمف سمِ َّم ْٚم ٍعُ ،-صم هؿ ا ْهم ِْس ِٚم ِٞمف سمِ َام ٍ ُ ،صم هؿ َصكمش ،اًمّم ْٚمع ىمٞمؾِ :و َٚمع،
احلجرٕ ،ن اًمْمٚمع ىمٞمؾ إٟمف ٓ َيقز شمٜمجسٞمفٕ :ن اًمٕمٔم٤مم -يمام شم٘ملدم -أال٤م
وىمٞمؾَ :ص ْٚمع ،وهق إفمٝمر ،وصٚمع هق َ
ـمٕم٤م ٌم ًمٚمجـ ،وأاؿ َيدوٟمف ْأو َومر ُم٤م يٙمقن حلام.
وهذا طمدي٨م رواه أمحد وأسمق داود وهق طمدي٨م ضمٞمد طمدي٨م أم ىمٞمس

 ،ويمذًمؽ روى أمحد وأسمق داود ُملـ

( )1233

طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمفُ -مـ ـمريؼ اسمـ ْلٞمٕم٦م

ً ،مٙمـ ضم٤م ًمف ـمريؼ آظمر قمٜمد اًمبٞمٝم٘مل

( )1234

( )1235

ُمـ رواي٦م أيب

قمبد اهلل اسمـ وه٥م قمـ اسمـ ْلٞمٕم٦م  ،واًمرواي٦م قمٜمف ضمٞمدة :أن اُمرأة ؾم٠مًم٧م اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -قملـ
ِ ِ
ِ ِ ِ
رض ِك َأ َصم ُر ُهش  .وضم٤م ذم
دم احلٞمض يّمٞم٥م اًمةقب ،ىم٤مل« :ا ْهمْسٚمٞمفش ىم٤مًم٧م :وم٢من مل يذه٥م؟ ىم٤ملَ « :ي ْٙمْٗمٞمؽ اعمَْ٤م ُ َ ،وَٓ َي ُ ُّ
( )1236

( )1237

( )1238

( ) 1232أم ىمٞمس سمٜم٧م حمّمـ إؾمدي٦م أظم٧م قمٙم٤مؿم٦م سمـ حمّمـ سمـ طمرصم٤من إؾمدي٦م ،وي٘م٤مل :إن اؾمٛمٝم٤م أُمٞم٦م .أظم٧م قمٙم٤مؿم٦م سمـ حمّمـ ،ويم٤مٟم٧م مملـ
أؾمٚمؿ ىمديام سمٛمٙم٦م ،وسم٤ميٕم٧م وه٤مضمرت اٟمٔمر اإلص٤مسم٦م ( 281/8شمرمج٦م  ،)12219أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 379/6شمرمج٦م .)7563
( )1233صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 26998أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اعمرأة شمٖمسؾ صمقهب٤م اًمذي شمٚمبسف ذم طمٞمْمٝم٤م ( ،)363ىم٤مل إًمب٤ما
ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود :إؾمٜم٤مده صحٞمح.
( )1234صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)8767واًمٚم ٗمظ ًمف ،أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اعمرأة شمٖمسؾ صمقهب٤م اًملذي شمٚمبسلف ذم طمٞمْملٝم٤م ()365
ُمـ ـمريؼ اسمـ ْلٞمٕم٦م ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح ايب داود :صحٞمح.
( ) 1235أسمق سمٙمر أمحد سمـ احلسلم سمـ قمكم سمـ ُمقؾمك اخلنوضمردي ،اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمٕمالُم٦م ؿمٞمخ ظمراؾم٤من ،صل٤مطم٥م اًمتّمل٤مٟمٞمػ .وًملد ؾملٜم٦م أرسملع
وصمام ٟملم صمالث ُمئ٦م ذم ؿمٕمب٤من وُم٤مت ذم قم٤مذ مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م صمامن وسمسلم وأرسمع ُمئ٦م سمٜمٞمس٤مسمقر ،وٟم٘مؾ ذم شم٤مسمقت إمم سمٞمٝملؼ ُمسلػمة يلقُملمُ .ملـ
شمّم٤مٟمٞمٗمف" :اًمسٜمـ اًمٙمؼمى" ،و"اخلالومٞم٤مت" .اٟمٔمر ؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 163/18شمرمج٦م  ،)86ـمب٘م٤مت احلٗم٤مظ (ص.)87
( )1236قمبد اهلل سمـ وه٥م سمـ ُمسٚمؿ اًم٘م رر اًمٗمٝمري ،أسمق حمٛمد اعمٍمي اًمٗم٘مٞمف .وًمد ذم ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م سمس وقمنميـ وُمئ٦م ،وـمٚمل٥م اًمٕمٚملؿ وهلق
اسمـ ؾمبع قمنمة وشمقذم يقم إطمد ٕرسمع سم٘ملم ُمـ ؿمٕمب٤من ؾمٜم٦م ؾمبع وشمسٕملم وُمئ٦م ،وًمف اصمٜمت٤من وؾمبٕمقن ؾمٜم٦م .روى ًمف اجلامقمل٦م .ىمل٤مل اسملـ طمجلر ذم
اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م طم٤مومظ .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 277/16شمرمج٦م  ،)3645ؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 223/9شمرمج٦م .)63
( )1237قمبد اهلل سمـ ْلٞمٕم٦م -سمٗمتح اًمالم ويمن اْل٤م  -اسمـ قم٘مب٦م سمـ ومرقم٤من سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ صمقسم٤من احلرضُمل ،إقمدوزم .ىمٞمؾ :اًمٖم٤موم٘مل ،وىمٞمؾ :أسمق اًمٜمرضل
اعمٍمي اًمٗم٘مٞمف ىم٤ميض ُمٍمُ .م٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وؾمبٕملم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صدوق ُمـ اًمس٤مسمٕم٦م ،ظم هٚملط سمٕملد اطملؽماق يمتبلف ،وروايل٦م اسملـ
اعمب٤مرك واسمـ وه٥م قمٜمف أقمدل ُمـ همػممه٤م ،وًمف ذم ُمسٚمؿ سمٕمض ر ُم٘مرون .اٟمٔمر هتذي٥م اًمٙمامل ( 487 /15شمرمج٦م  ،)3513ؾمػم أقمالم اًمٜملبال
( 11/8شمرمج٦م .)4
( )1238أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل (ُ )3919مـ ـمريؼ اسمـ وه٥م.

أصول األحكام
ٍ
َػمه سمِ ُّم ْٗم َر ٍةش
َػم ُه سمِ ُّم ْٗمرش ،وم٢من مل يذه٥م أصمره؟ ىم٤ملُ « :شم َٖم ُ
طمدي٨م آظمر ذم ؾمٜمده سمٕمض اًمْمٕمػ ،ىم٤مل :إٟمف « ُشم َٖم ُ

 ،هذا ذم

( )1239

َنم َب ذم اًمةلقب ،ومل يٛمٙملـ زواًملف ،ورسملام يٙملقن ذم
صمبقشمف ٟمٔمرً ،مٙمـ يم٠مٟمف -واهلل أقمٚمؿ -إذا يم٤من اًمٚمقن
ً
فم٤مهرا و َشم َ ه
اًمةقب اًمذي يٙمقن ًمقٟمف ص٤مومٞم٤م أسمٞمض ،وئمٝمر ًمقن اًمدم وم٘مد يٙمقن همػم ُمٜم٤مؾم٥م وم٠مُمره٤م أن شمٖمػمه سمّمٗمرة طمتك ُختٗمل
أصمر اًمدم.
وسم٤مجلٛمٚم٦م :أن اًمقاضم٥م هق إزاًم٦م اًمدم :وذًمؽ أٟمف ٟمجس سمال ظمالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وم٘م٤مل« :حتتف صمؿ شم٘مرصف صملؿ
اعمسؽ سم٠مـمراف إص٤مسمع ،وضم٤م قمٜمد أيب
ىمرصف ،اًم٘مرص هق ْ
شمٜمْمحف سم٤معم٤م صمؿ شمّمكم ومٞمفش أوَٓ :طم ّ٧م اًمٞم٤مسمس ،صم٤مٟم ًٞم٤مْ :
داود رواي٦م ٓ سم٠مس هب٤مَ « :و َمت ْ َّم ُٕم ُفش وىمٞمؾ « َشم ْ٘م َّم ُٕم ُف سمِ ِر ِي٘م َٝم٤مش وهذه ضم٤م ت قمٜملد اًمبخل٤مري أيْمل٤م «سمري٘مٝمل٤مش :
( )1241

( )1241

وذًمؽ أن ضمٕمؾ اًمريؼ ومٞمف طمتك يتحٚمؾ ويتنمب صمؿ شمتحٚمؾ ُم٤م ومٞمف ُمـ اًمدُم٤م ذم داظمؾ اًمةقب ،ومٞمٙمقن أين ًمٖمسٚمف.
« ُصم هؿ َشم ْٖم ِْس ُٚم ُف َو ُشم َُّمكم ومِ ِٞمفش ،هذا يبلم أاـ -ريض اهلل قمٜمٝمـُ -م٤م يمـ يتٙمٚمٗمـ ،ذم اًمةقب اًمذي يم٤مٟم٧م حتلٞمض ومٞملف
يم٤مٟم٧م شمّمكم ومٞمف ،سمؾ ىم٤مًم٧م -ريض اهلل قمٜمٝم٤مُ :م٤م يم٤من إطمداٟم٤م إٓ اًمةقب اًمقاطمد- ،ريض اهلل قمٜمٝمـ ،-وومٞمف أدًم٦م قملغم
قمدم اًمتٙمٚمػ واعمب٤مًمٖم٦م.
وومٞمف دًٓم٦م قمغم أن اًمٜمج٤مؾم٦م ُشمُزال سمٖمػم اعم٤م  ،وأٟمف إذا زال سم٤مًمريؼ :أضمزأ أيْمل٤مٕ :ن إقمٞمل٤من شمتبلع إوصل٤مف،
ىم٤مقمدة" :إقمٞم٤من شمتبع إوص٤مف" ،وإذا يم٤مٟم٧م أوص٤مف اعمحؾ ـمٞمب٦م :وم٤مًمٕملم ـمٞمب٦م ،وْلذا اعم٤م ٟمتبع أوص٤مومف ،وٟملرى
هؾ هق ومٞمف ـمٕمؿ اًمٜمج٤مؾم٦م؟ ًمقن اًمٜمج٤مؾم٦م؟ رائح٦م اًمٜمج٤مؾم٦م؟ ومٗمل هذه احل٤مًم٦م إذا مل ٟمجد هذه إوص٤مف :وم٤مٕقمٞمل٤من
شم٤مسمٕم٦م ْل٤م.
وْلذا إذا اٟم٘مٚمب٧م اًمٜمج٤مؾم٦م وشمٖمػم أوص٤مومٝم٤م وص٤مرت قمٞمٜم٤م وص٤مرت ـمٞمب٦م :وم٢مٟمٜم٤م ٟمحٙمؿ سمٓمٝم٤مرهت٤م ،يمام ًمق اٟم٘مٚمبل٧م
اعمٞمت٦م ذم أرض اعمٚمح أو ؾمبخ٦م إمم ُمٚمح :وم٢ما٤م شمٙمقن ـمٞمب٦م ـم٤مهرة ،هذا هق اًمّمقاب ،وْلذا شمرى سمٕمض اعمذاه٥م شمت٠مصمر
وَيٙم ُٛمقن اخلالف اعمذهبل سمحٙمؿ اخلالف اًمٙمالُمل ذم إىمقال اًمب٤مـمٚم٦م ،دمد ُمةال
سمبٕمض إىمقال اًمٙمالُمٞم٦م أطمٞم٤م ًٟمً٤مَ ُ ،

( )1239صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اعمرأة شمٖمسؾ صمقهب٤م اًمذي شمٚمبسف ذم طمٞمْمٝم٤م (ُ ،)357مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ُمقىمقوم٤م ،ىم٤مل إًمب٤ما
ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( ) 1241صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود ،يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اعمرأة شمٖمسؾ صمقهب٤م اًملذي شمٚمبسلف ذم طمٞمْملٝم٤م ( ،)358ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم صلحٞمح أيب داود:
صحٞمحُ ،مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م.
( )1241ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
ُمٚمح٤م ي٘مقًمقنُ :م٤م شمٓمٝمر وهل ٟمجس٦م ،سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل :إن هلذه ًملق
سمٕمض ُمـ ي٘مقل إن اعمٞمت٦م ًمق حتٚمٚم٧م ُمةال وص٤مرت ً
مجٕم٧م ضمقاهره٤م قم٤مدت ويم٤مٟم٧م ٟمجسف ،قمغم ىمقْلؿ أا٤م ذم احل٘مٞم٘م٦م مل شمٜم٘مٚمل٥مً ،مٙمٜمٝمل٤م اٟم٘مٚمبل٧م وشمٖملػمت إمم أضملزا
وقم٤مدت إمم ر  ،وضمقاهر ٓ شمبٍم ،وًمق اضمتٛمٕم٧م وأُمٙمـ مجٕمٝم٤مً :مٕم٤مدت ٟمج٤مؾم٦م ،شمرى ُمةؾ هلذه ُحتٙملك أطمٞم٤م ًٟمًل٤م
وهذا يٜمبٖمل اًمٕمٜم٤مي٦م سمٕمدم آًمتٗم٤مت إًمٞمٝم٤م.
مهل٤م
قر ُ َ
وْلذا :اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسلالم -أُملر سم٢مزاًمل٦م اًمٜمج٤مؾمل٦م سمل٤مًمؽماب ،ذم طملدي٨م أيب هريلرةَ « :وم َٓم ُٝم ُ
ابش  ،يمذًمؽ ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م ىم٤ملَُ « :م َّم َٕمتْ ُف سمِ ِر ِي٘م َٝم٤مش  ،يمذًمؽ ؾمٞم٠مشمٞمٜم٤م ذم اخلٛمر ،واخلٛملر ُشمُتخلذ ظملال،
اًمؽم ُ
ُّ َ
( )1242

( )1243

اخلٛمر ٟمجس٦م قمٜمد اجلٛمٝمقرً ،مٙمـ ًمق مل ُي٘مؾ سمٜمج٤مؾمتٝم٤م :ومٝمل ظمبٞمة٦م ،عمَه٤م اٟم٘مٚمب٧م -سمٜمٗمسٝم٤م يمام ؾمٞم٠ميت -وصل٤مرت قمٞمٜمل٤م
وص٤مرت ظمال ،ص٤مرت قمٞمٜم٤م ـمٞمب٦م ،شمبٕم٧م إقمٞم٤من إوص٤مف .ومٚمٝمذا يم٤من اًمّمقاب أن اًمٜمج٤مؾم٦م شمزال سمٖمػم اعم٤م ً ،مٙمـ
اعم٤م هق اعمتٞمن ،وهق إومم ،وهق اًمذي ُيب٤مدر إمم إزاًمتف سم٤معم٤م  ،وٕ ّن اعمل٤م أًمٓملػ ،وأهع ذم اًمسلٞمالن ،وأسمٚملغ ذم
اإلزاًم٦مً ،مٙمـ ىمد يٙمقن ذم سمٕمض اعمٜمٔمٗم٤مت أن اعمقضمقدة طم٤مًمٞم٤م ىمد شمٙملقن أؿملد وإن يمل٤من اًمّملقاب أٟملف ٓ َيل٥م
اؾمتٕمامل اعمقاد احل٤م ّدةَ ٓ ،ي٥م قمغم اًمّمحٞمح.
أُم٤م ىمقًمف «طمٙمٞمف سمّمٚمعش ذم طمدي٨م أم ىمٞمس سمٜم٧م حمّمـ :ومٚمٞمس قمغم اًمقضمقبً ،مٙمـ ٕٟمف يٙمقن أين ذم إزاًمتف،
حت هت ُف سمِ َ٠م َص٤مسمِ ِٕم َٝم٤مشَ ٓ ،ي٥م اؾمتٕمامل ُمةال احلجر وٟمحقهً ،مٙمـ ًمق اطمتٞم٩م إمم ذًمؽ أو
وْلذا ذم اًمٚمٗمظ أظمرَ « :أ َُم َر َه٤م َأ ْن َ ُ
اطمت٤مضم٧م إمم صدر ُمـ سم٤مب اعمب٤مًمٖم٦م أو يم٤مٟم٧م اًمٜمج٤مؾم٦م ُمتٚمبدة ،ذم هذه احل٤مًم٦م إذا يم٤من ـمري٘م٤م ُمتٕمٞمٜم٤م :وم٢مٟمف يسلٚمؽٓ ،
دائام.
أٟمف ُمتٕملم ً
وذم هذا ُ-مةٚمام شم٘مدم -دًمٞمؾ قمغم ٟمج٤مؾم٦م احلٞمض ،وأٟمف إذا مل يزل أصمره :يٙمٗمل وهلل احلٛمد ،يٕمٜمل ًمق سم٘مل ًملقن ٓ
سم٠مس سمذًمؽً ،مٙمـ اًمٚمقن اًمذي ُمع همسٚمف وومريمف مل يزل يٙمٗمل ،وًمذا ىم٤مل« :يٙمٗمٞمؽ اعم٤م وٓ يرضكش أيْم٤م شم٘مدم أال٤م
رواي٦م ضمٞمدة.

( ) 1242صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود ،يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم إذى يّمٞم٥م اًمٜمٕمؾ ( ،)385ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( ) 1243أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب هؾ شمّمكم اعمرأة ذم صمقب طم٤مو٧م ومٞمف ( )312سمٜمحقه.

أصول األحكام
ِ
ِ
ِ
ابشَ .ر َوا ُه
اًملؽم ُ
مهل٤م ُّ َ
قر ُ َ
لئ َأ َطملدُُ ُيم ُْؿ إَ َذى سمِ ُخ هٗم ْٞملفَ :وم َٓم ُٝم ُ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَُ -م ْر ُومق ًقمل٤م« :إِ َذا َوـم َ
( َو َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َ -ر َ
إَ ْر َسم َٕم ُ٦م

.

( )1244

َو َقم ْـ َأ َٟم ٍ
َس َىم َ٤ملُ :ؾم ِئ َؾ َر ُؾم ُ
قل اهللهِ َ -ص هغم اهللهُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم هٚم َؿَ -قم ِـ ْ
اخلَ ْٛم ِر ُشمته َهخ ُذ َظمالًًَّّ ،ىم َ٤ملَٓ« :شَ .ر َوا ُه ُُم ْس ِٚم ٌؿ)

.

( )1245

طمدي٨م أيب هريرة رواه أسمق داود ،يٜمٔمر ذم قمزو إرسمٕم٦م ،وأطمٞم٤مٟم٤م قمزوه -رمحف اهللً -مألرسمٕم٦م ذم سمٕمض اعمقاولع
ِ
ِ
ابش هلذا ًملف
اًملؽم ُ
مهل٤م ُّ َ
قر ُ َ
يٜمبٖمل اًمٜمٔمر ذم قمزوه٤م ،وطمدي٨م أيب هريرة هذا «إِ َذا َوـم َئ َأ َطملدُُ ُيم ُْؿ إَ َذى سمِ ُخ هٗمٞمْلفَ :وم َٓم ُٝم ُ
ٍ
ؾمٕمٞمد اخلدري وهق طمدي٨م ضمٞمد« ،إِ َذا َضمل٤م َأ َطملدُُ ُيمُؿ اعمَْس ِ
لجدََ :
ؿمقاهدُ :مٜمٝم٤م ُم٤م رواه أسمق داود ُمـ طمدي٨م أسمق
ْ ْ
َ
( )1246

ِ
ِ
٤مًمؽم ِ
اب َو ًْمٞمُ َّمؾ ومِ ِٞمٝم َامش
َوم ْٚمٞمَ ْ٘مٚم ْ
٥م َٟم ْٕم َٚمٞمْفَ ،وم٢مِ ْن َيمَ٤م َن ِهبِ َام َأ ًذىَ :وم ْٚمٞمَ ْٛم َس ْح ُٝم ْام سمِ ُّ َ

( )1247

وهذا دًٓم٦م أيْم٤م قمغم أن اًمٜمٕمٚملم يٓمٝمرمه٤م

اًمؽماب إذا ُمسحٝمام.
وضم٤م أيْم٤م ذم طمدي٨م اُمرأة ُمـ سمٜمل قمبد إؿمٝمؾ وهق طمدي٨م ضمٞمد رواه أسمق داود ،أا٤م ىم٤مًم٧م :يل٤م رؾملقل
ِ
٥م ُِمٜمْ َٝم٤م؟ش ىم٤مًم٧م :سمغم ،ىم٤ملَ « :وم َٝم ِذ ِه ِ َهب ِذ ِهش  ،وذم
اهلل! إن ًمٜم٤م ـمري٘م٤م إمم اعمسجد ُُمٜمْْتٜمََ٦م ،ىم٤ملَ « :أ ًَمٞمْ َس َسم ْٕمدََ َه٤م َُم٤م ُه َق َأ ْـمٞمَ ُ
( )1248

( )1249

رواي٦م ُمـ طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م سمسٜمد ومٞمف وٕمػ قمٜمد أيب داود :أا٤م ؾم٠مًمتف -قمٚمٞمف اًمّملالة واًمسلالم -ىم٤مًمل٧م :إن ذيٚمٝمل٤م
يّمٞم٥م اًمٜمج٤مؾم٦م ذم إرض ،ىم٤مل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمُ « :ي َٓمٝم ُر ُه َُم٤م َسم ْٕمدََ ُهش

 ،وم٢مذا يم٤من اًمذيؾ يٓمٝملره ُمل٤م سمٕملده

( )1251

سمٛمجرد ُمروره قمغم اًمؽماب ،وهق ًمٞمس ومٞمف د ًْمؽ وٓ َُم ْٕمؽ ،وٓ قمٍم ًمف ،وؿمد ًمف قمغم اًمؽماب ،ويمذًمؽ ىمقًمفَ « :ه َذ ِه
ِ َهب ِذ ِهش عم٤م ىم٤مًم٧م إن ْل٤م ـمري٘م٤م ُمٜمتٜم٦م ،وم٤مًمدًمؽ واعمسح أسمٚمغ ذم اإلزاًم٦م ،وهذا ؿم٤مهد عم٤م شم٘مدم :أن اًمٜمج٤مؾم٦م ُشمُزال سمٖمػم اعم٤م ،

( ) 1244صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود ،يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم إذى يّمٞم٥م اًمٜمٕمؾ ( ،)385وىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( ) 1245أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب إذسم٦م ،سم٤مب حتريؿ ختٚمٞمؾ اخلٛمر (.)1983
( ) 1246ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٜم٤من سمـ قمبٞمد سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ إسمجر ،وهق ظمدرة سمـ قمقف سمـ احل٤مرث سملـ اخللزرج إٟمّمل٤مري اخلزرضملل ،أسملق ؾملٕمٞمد
اخلدريُ ،مِمٝمقر سمٙمٜم ٞمتف .اؾمتّمٖمر يقم أطمد ،واؾمتِمٝمد أسمقه هب٤م ،وهمزا هق ُم٤م سمٕمده٤م .ىمٞمؾُ :م٤مت ؾمٜم٦م صمالث -أو أرسمع أو سملس -وؾملتلم ،وىمٞملؾ
أرسمع وؾمبٕملم .اٟمٔمر أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 212/2شمرمج٦م  ،)2135اإلص٤مسم٦م ( 79/3شمرمج٦م .)3198
( ) 1247صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمّمالة ذم اًمٜمٕمؾ ( ،)651سمٜمحقه ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
إؾمد :اُمرأة ُمـ سمٜمل قمبد إؿملٝمؾ ُملـ إٟمّمل٤مر ،وذيملر طملديةٝم٤م اٟمٔملر أسملق ٟمٕملٞمؿ ذم ُمٕمرومل٦م
( )1248صح٤مسمٞم٦م ذيمره٤م أسمق ٟمٕمٞمؿ ،ىم٤مل اسمـ إصمػم ذم ْ
اًمّمح٤مسم٦م ( شمرمج٦م  ،)7429أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 433/6شمرمج٦م .)7684
( ) 1249صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم إذى يّمٞم٥م اًمذيؾ ( ،) 384ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :إؾمٜم٤مده صحٞمح.
( ) 1251صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود ،يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم إذى يّمٞم٥م اًمذيؾ ( ،)383ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.

أصول األحكام
وأن اعم٤م ُمـ اعمُْزيالت ،وأن اًمٕمؼمة سمزوال اًمٜمج٤مؾم٦م ،وإزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م َطم هؾ َحم َ هٚمٝم٤م ُم٤م هق وده٤مُ ،مـ اًمٓمٝمل٤مرة ،وهلل
ـمٝم٤مرة اعمٙم٤من ،صمؿ أيْم٤م اإلزاًم٦م هٜم٤م ُمةؾ اإلزاًم٦م اًمتل شمٙمقن سم٢مزاًم٦م إذى ُمـ اعمخرج ،يٕمٜمل إزاًم٦م اًمٕملم ،وًمق سم٘مل أصمر
إزاًم٦م اًمٕملم ،وٓ يٚمزم أن يٖمسٚمٝم٤م سم٤معم٤م وم٢من هذا ُمـ اًمتٙمٚمػ .وًمذا روى أسمق داود ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمسٕمقد -ريض اهلل
قمٜمف -ىم٤ملُ « :يمٜمهه٤م َٓ َٟمتَ ََق هو ُ٠م ُِم ْـ َُم ْقـمِ ٍئش .
( )1251

ِ
ِ
ابش ،ىمقًمف« :ومٓمٝمقرمه٤مش يدل قمغم أن اًمؽماب ـمٝمقر ،وهذا ذم
اًمؽم ُ
مه٤م ُّ َ
قر ُ َ
«إِ َذا َوـم َئ َأ َطمدُُ ُيم ُْؿ إَ َذى سمِ ُخ هٗم ْٞمفَ :وم َٓم ُٝم ُ
اًمتٞمٛمؿ يرومع احلدث ،أن اًمتٞمٛمؿ يم٤معم٤م  ،وم٢مذا
لم أن اًمؽماب يم٤معم٤م ذم مجٞمع أطمٙم٤مُمف ،وهذا ؿم٤مهده ُم٤م َشم َ٘مدهه َم أن
احل٘مٞم٘م٦م ُي َب ُ
َ
يم٤من يم٤معم٤م ذم رومع احلدث ،أيْم٤م هق طمٙمٛمف يم٤معم٤م ذم إزاًم٦م إظمب٤مث ،سمؾ إن اًمؽماب رسمام خلِمقٟمتف وًمٞمبقؾمتف وصالسمتف
ىمد يٙمقن أسمٚمغ أطمٞم٤م ًٟمً٤م ذم سمٕمض اعمقاوع ُمـ اعم٤م ٕ :ن اعم٤م ىمد يب٘مك سمٕمد اًمٖمسؾ سمف أصمر ًمزوضم٦م ،وْللذا ىملد حتتل٤مج إمم
اًمؽماب سمٕمد اًمٖمسؾ سم٤معم٤م .
ويمام شم٘مدم ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م ُمٞمٛمقٟم٦م  ،وصحٞمح ُمسٚمؿ ُمـ طملدي٨م قم٤مئِمل٦م ،أٟملف -قمٚمٞملف اًمّملالة
ِ ِ
رض ُب ِْ
واًمسالمَ « -يمَ٤م َن َي ْ ِ
نى َسم ْٕمدََ َُم٤م َي ْٖم ِْس ُؾ َوم ْر َضم ُفش قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،ويم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م -ريض
اجلدََ َار سمِ َٞمده ا ًْم ُٞم ْ َ
( )1252

( )1253

اهلل قمٜمٝم٤م -شمرَيؿ أصمر ذًمؽ ذم اًمرواي٦م إظمرى .ويم٤من يرضبٕ :ن ُمع اًمٖمسؾ سم٘مل أصمر ًمزوضم٦م ُمـ إذى قمٚمؼ سمٞمده -
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ومٚمؿ يزًمف إٓ اًمؽماب ،وم٤مًمؽماب ىمد يٙمقن أسمٚمغ ،وم٤معم٘مّمقد أٟمف ـمٝمقر ،وأن طمٙمٛمف يم٤معم٤م -يملام
شم٘مدم.
طمدي٨م أٟمس

( )1254

-ريض اهلل قمٜمف -ؾمئؾ اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -قمـ اخلٛملر ُشمُتخلذ ظملال ،ىمل٤ملَٓ« :ش.

وهذا احلدي٨م رواه اًمؽمُمذي

( )1255

واًمٔم٤مهر أٟمف ُمـ رواي٦م أٟمس قمـ أيب ـمٚمح٦م ،وضم٤م قمٜمد اًمؽمُمذي يمذًمؽ ،وأٟمف ؾمئؾ

( ) 1251صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم اًمرضمؾ يٓم٠م إذى سمرضمٚمف ( ،)214ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
(ُ ) 1252متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمٖمسؾ ،سم٤مب ُمسح اًمٞمد سم٤مًمؽماب ًمتٙمقن أٟم٘مك (ُ: ،)261مسلٚمؿ ،يمتل٤مب احللٞمض ،سمل٤مب صلٗم٦م همسلؾ
اجلٜم٤مسم٦م (.)317
( ) 1253أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب صٗم٦م همسؾ اجلٜم٤مسم٦م ( )316سمٜمحقه.
( )1254أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمرض سمـ وٛم ْمؿ سمـ زيد سمـ طمرام سمـ ضمٜمدب سمـ قم٤مُمر سمـ همٜمؿ سمـ قمدي سمـ اًمٜمج٤مر ،أسمق محلزة إٟمّمل٤مري اخلزرضملل.
ظم٤مدم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ .-م٤مت أٟمس ؾمٜم٦م شمسٕملم ،وىمٞمؾ :إطمدى أو صمٜمتلم أو صمالث وشمسٕملم ،ويم٤من قمٛمره ُمئ٦م ؾمٜم٦م إٓ ؾمٜم٦م ،وىمٞمؾ:
واطمد -أو صمالث أو ؾمبع ؾمٜملم -ومقق اعمئ٦م .اٟمٔمر أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 151/1شمرمج٦م  ،)258اإلص٤مسم٦م ( 126/1شمرمج٦م .)277

أصول األحكام
قمـ أيت٤مم ورصمقا سمرا ،وأٟمف هؾ ُشمُتخذ ظمال ىم٤ملَٓ« :ش
اًمذيـ هؿ ذم َُمٔمِٜمهه٦م احل٤مضم٦م واعمسٙمٜم٦م ،وطم٤مضمتٝمؿ أؿمد ُمـ طم٤مضم٦م همػمه ،وُمع ذًمؽ َُمٜمَ َع -قمٚمٞملف اًمّملالة واًمسلالم-

 ،وًمذًمؽ ٓ َيقز ختٚمٞمؾ اخلٛملر ،وإذا يمل٤من هل١مٓ إيتل٤مم

( )1256

ختٚمٞمؾ اخلٛمر ،ومٖمػمهؿ ُمـ سم٤مب أومم ،ىمقًمف :شمتخذ ظمال ،هذا ُمٜمع سمتخٚمٞمٚمٝم٤م سم٠مي ؾمبٞمؾ قمغم ؾمبٞمؾ اًم٘مّمد وًمق سم٤مًمٜمٞمل٦م،
ىمّمدً ا أم ومٕمال ،ومٚمق قمٜمده ِقمٜم٥م ـمٞم٥م ،صمؿ شمريمف ذم ُمقوٕمف ومل َيريمف
وم٤مًمٗمٕمؾ ُمـ سم٤مب أومم ،يٕمٜمل ؾمقا يم٤من اًمتخٚمٞمؾ ً
طمتك ختٛمر ،وىمد قمٚمؿ سمذًمؽ ،ومؽميمف ىمّمدا ومل َيريمف طمتك حتقل إمم ظمؾ ،وم٢مٟمف ٓ َيقزٕ :ن إقمامل سم٤مًمٜمٞم٤مت ،واًمٜمٞم٦م
اًمِمٛمس أو ُمـ ّ
أسمٚمغ ذم يمةػم ُمـ اعمقاوع ،وم٢مذا اضمتٛمع اًم٘مّمد واًمٗمٕمؾُ ،مةؾ ٟم٘مٚمف ُمـ اًم ّٔم ّؾ إمم ّ
اًمِمٛمس إمم اًمٔمؾ ،أو
ووع ذم ؿمٞمئ٤م طمتك يتخٚمؾ أيْم٤م طمرم ،ويٙمقن أسمٚمغٟٕ :مف سم٤مذ اعمٜمٙمر أو ومٕمٚمف سمٞمده ُمع اًم٘مّمد ،ىمّمد إًمٞملف وومٕمٚملف،
وهذا أسمٚمغً ،مٙمـ َيقز ًمق أٟمف ختٚمؾ اخلٛمر سمٖمػم قمٚمٛمف ،ختٚمؾ اًمٕمٜم٥م وحتقل إمم سمر وهق ٓ يٕمٚمؿ ،صمؿ حتلقل إمم ظملؾ،
ومال سم٠مس سمف ،وهق ـمٞم٥م ،ويمذًمؽ أيْم٤م ًمق أٟمف سم٤مدره ىمبؾ أن يتخٛمرُ ،مةؾ ووع ذم اًمٕمٜم٥م اًمذي ظمٌمل ُملـ ومسل٤مده
وأراد أن َيٕمٚمف ظمال ،ووع ومٞمف ُم٤مدة طمتك ٓ يتحقل إمم سمر ،سمؾ ُمب٤مذة يتخٚمؾ ،يٕمٜمل يتحقل ُمـ يمقٟمف قمٜمب٤م إمم أن
يتخٚمؾ ،ذم هذه احل٤مًم٦م ٓ سم٠مس سمفٟٕ :مف مل يتخٛمر ومل َيٕمؾ اخلٛمر ظمال .واهلل أقمٚمؿ.
ىم٤مل اعم١مًمػ -رمحف اهلل شمٕم٤ممم:
ِ
ِ
قه٤م َو َُمل٤م َطم ْق َْل َل٤م،
يض اهللهُ َقمٜمْ َٝم٤مَ -أ هن َوم ْ٠م َر ًة َو َىم َٕم ْ٧م ِذم َؾم ْٛم ٍـَ ،وم َ٘م َ٤مل َ -ص هغم اهللهُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم هٚم َؿَ « :أ ًْم ُ٘م َ
( َو َقم ْـ َُم ْٞم ُٛمق َٟم َ٦م َ -ر َ
َو ُيم ُٚمق ُهشَ .ر َوا ُه ا ًْمبُ َخ ِ
٤مر ُّي).
( )1257

(وقمـ ُمٞمٛمقٟم٦م)ُ ،مٞمٛمقٟم٦م هل سمٜم٧م احل٤مرث -ريض اهلل قمٜمٝم٤م ،-زوج اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-وظم٤مًم٦م اسمـ
قمب٤مس -ريض اهلل قمٜمف ،-وهل اًمتل سم٤مت قمٜمده٤م شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م ،عم٤م يم٤من اًمٜمبل قمٜمده٤م -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسلالم -وٟم٘ملؾ
صٗم٦م صالشمف ذم اًمٚمٞمؾ ذم احلدي٨م اعمٕمروف ذم اًمّمحٞمحلم.

( ) 1255صحٞمح :أظمرضمف اًمؽمُمذي ،يمت٤مب اًمبٞمقع ،سم٤مب اًمٜمٝمل أن يتخذ اخلٛملر ظملال ( ،)1294ىمل٤مل اًمؽمُملذي :طمسلـ صلحٞمح ،ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم
صحٞمح اًمؽمُمذي :صحٞمح.
( ) 1256طمسـ :أظمرضمف اًمؽمُمذي ،يمت٤مب اًمبٞمقع ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم سمٞمع اخلٛمر واًمٜمٝمل قمـ ذًملؽ (ُ ،)1293ملـ طملدي٨م أٟملس قملـ أيب ـمٚمحل٦م ،ىمل٤مل
إًمب٤ما ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :طمسـ.
( ) 1257أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب ُم٤م ي٘مع ُمـ اًمٜمج٤مؾم٤مت ذم اًمسٛمـ وُم٤م (.)235

أصول األحكام
وذم هذه اًم٘مّم٦م أن وم٠مرة وىمٕم٧م ذم ؾمٛمـ ،وم٘م٤مل اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :أًم٘مقه٤م وُم٤م طمقْل٤م ،ويمٚملقهش

( )1258

وذم ًمٗمظ « َو ُيم ُٚمقا َؾم ْٛمٜمَ ُٙم ُْؿش ،هذه رواي٦م اًمبخ٤مري

 ،وضم٤م احلدي٨م ُمـ رواي٦م أيب هريرة

( )1259

اهلل سمـ قمبد اهلل سمـ قمب٤مس

 ،وضم٤م ُمـ رواي٦م قمبٞمد

( )1261

 ،قمـ قمبد اهلل اسمـ قمب٤مس ،قمـ ُمٞمٛمقٟمل٦م -ريض اهلل قمٜمٝمل٤م ،-وهلذه اًمروايل٦م اعمٕمروومل٦م

( )1261

اعمِمٝمقرة ،رواه٤م اًمزهري

( )1262

قمـ قمبٞمد اهلل سمـ قمبد اهلل سمـ قمتب٦م

 ،قمـ اسمـ قمب٤مس ،قمـ ُمٞمٛمقٟم٦م

( )1263

.

( )1264

وضم٤م ُمـ رواي٦م ُمٕمٛمر  ،رواه ُمٕمٛمر أيْم٤م قمـ اًمزهري قمـ قمبٞمد اهلل سملـ قمبلد اهلل ،قملـ اسملـ قمبل٤مس ،قملـ
ُمٞمٛمقٟم٦م ،يمام قمٜمد أيب داود ،وومٞمف «إِ ْن َيمَ٤م َن َضم ِ٤مُمدًً اَ :وم ُخ ُذو ُه َوم َ٠م ًْم ُ٘مقا َُم٤م َطم ْق َْل َ٤مَ ،وإِ ْن َيمَ٤م َن َُم ِ٤مئ ًٕم٤مَ :ومالَ َشم ْ٘م َر ُسمق ُهش  ،يٕمٜمل إن
( )1265

( )1266

ضم٤مُمدً ا :وم٠مًم٘مقه٤م -أي اًمٗم٠مرة -وُم٤م طمقْل٤م ،وإن يم٤من ُم٤مئ ًٕم٤م :ومال شم٘مرسمقه ،سم٤مًمتٗمّمٞمؾ.
يم٤من اًمسٛمـ
ً

( )1258ؾمبؼ خترَيف.
( )1259ؾمبؼ خترَيف.
( ) 1261ؿم٤مذ :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)7177أسمق داود :يمت٤مب إـمٕمٛم٦م ،سم٤مب ذم اًمٗم٠مرة شم٘ملع ذم اًمسلٛمـ ( ،)3842ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم ولٕمٞمػ أيب
داود :ؿم٤مذ.
( ) 1261قمبٞمد اهلل سمـ قمبد اهلل سمـ قمب٤مس سمـ قمبد اعمٓمٚم٥م .يروى قمـ أسمٞمف .روى قمٜمف أسمق ضمٝمْمؿ ُمقؾمك سمـ ؾمل٤ممل .اٟمٔملر اجللرح واًمتٕملديؾ (321/5
شمرمج٦م  ،)1518صم٘م٤مت اسمـ طمب٤من ( 69/5شمرمج٦م .)3899
( )1262حمٛمد سمـ ُمسٚمؿ سمـ قمبٞمد ا هلل سمـ قمبد اهلل سمـ ؿمٝم٤مب سمـ قمبد اهلل سمـ احل٤مرث سمـ زهرة سمـ يمالب سمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي سمـ هم٤مًمل٥م اًم٘ملرر
اًمزهري ،أسمق سمٙمر اعمدا .وًمد ؾمٜم٦م ؾم٧م وسمسلم ُم٤مت ًمسبع قمنمة ظمٚم٧م ُمـ رُمْم٤من ،وُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع أو صمالث وقمنميـ وُمئ٦م .ىم٤مل اسملـ طمجلر
ذم اًمت٘مري٥مُ :متٗمؼ قمغم ضمالًمتف وإشم٘م٤مٟمف .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 419/26شمرمج٦م  ،)5616ؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 326/5شمرمج٦م .)161
( ) 1263قمبٞمد اهلل سمـ قمبد اهلل سمـ قمتب٦م سمـ ُمسٕمقد اْلذزم أسمق قمبد اهلل اعمدا اًمٗم٘مٞمف إقمٛمك ،أطمد اًمٗم٘مٝم٤م اًمسبٕم٦م سم٤معمديٜم٦م .يم٤من صم٘م٦م وم٘مٞمٝم٤م يمةػم احللدي٨م
واًمٕمٚمؿ ؿم٤مقمراُ .م٤مت ؾمٜم٦م أرسمع -أو سمس أو صمامن أو شمسع -وشمسٕملم .ىمل٤مل اسملـ طمجلر ذم اًمت٘مريل٥م :صم٘مل٦م وم٘مٞملف صمبل٧م .اٟمٔملر :اجللرح واًمتٕملديؾ
( 319/5شمرمج٦م  ،)1517هتذي٥م اًمٙمامل ( 63/19شمرمج٦م .)3653
( )1264ؾمبؼ خترَيف.
(ُ )1265مٕمٛمر سمـ راؿمد إزدي احلداا ،اإلُم٤مم احل٤مومظ احلج٦م ،أسمق ُقمروة سمـ أيب قمٛمرو اًمبٍمي ُمقمم قمبد اًمسالم سمـ قمبد اًم٘مدوس .وًمد ؾمٜم٦م سملس
أو ؾم٧م -وشمسٕملم ،وُم٤مت ذم رُمْم٤من ؾمٜم٦م اصمٜمتلم -أو صمالث -وسمسلم وُمئ٦م ،وىمٞمؾ أول ؾمٜم٦م سمسلم وُمئ٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م صمب٧موم٤موؾ ،إٓ أن ذم روايتف قمـ صم٤مسم٧م وإقمٛمش وهِم٤مم سمـ قمروة ؿمٞمئ٤م ،ويمذا وملٞمام طملدث سملف سم٤مًمبٍملة .اٟمٔملر هتلذي٥م اًمٙملامل ( 313/28شمرمجل٦م
 ،)6114ؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 5/7شمرمج٦م .)1
( ) 1266ؿم٤مذ :أظمرضمف أسمق داود ،يمت٤مب إـمٕمٛم٦م ،سم٤مب ذم اًمٗم٠مرة شم٘مع ذم اًمسٛمـ ( ،)3842ىم٤مل إًمب٤ما ذم وٕمٞمػ أيب داود :ؿم٤مذ.

أصول األحكام
ورواه أيْم٤م أسمق داود ُمـ رواي٦م ُمٕمٛمر قمـ اًمزهري قمـ ؾمٕمٞمد اعمسٞم٥م

( )1267

قمـ أيب هريرة ،سمٛمةؾ طمدي٨م ُمٕمٛملر

ضم٤مُمدً ا :ومخذوه وم٠مًم٘مقا ُم٤م طمقْلل٤م ،وإن يمل٤من ُم٤مئ ًٕمل٤م :وملال شم٘مرسملقهش
قمـ اًمزهري اعمت٘مدم ،ىم٤مل« :إن يم٤من
ً

 ،روايل٦م

( )1268

اًمّمحٞمح« :أًم٘مقه٤م وُم٤م طمقْل٤مش

( )1269

ضم٤مُمدً ا
اًمسٛمـ يم٤من
ً

ضم٤مُمدً ا أم ُم٤مئ ًٕم٤م ،وذم رواي٦م اًمٜمس٤مئل ْلذا احلدي٨م أن
سمال شمٗمّمٞمؾ ،يٕمٜمل ؾمقا يم٤من
ً

 ،واًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -أضم٤مب سمجقاب قم٤مم ،وم٘م٤مل« :أًم٘مقه٤م وُمل٤م طمقْلل٤م ،ويمٚملقا

( )1271

ؾمٛمٜمٙمؿش ،واًمٕمؼمة سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ ٓ ،سمخّمقص اًمسب٥م ،ومٝمق ضمقاب قم٤مم ذم يمؾ ُم٤م وىمٕم٧م ومٞمف وم٠مرة ،وْلذا ذم اًمٚمٗمظ
أظمر« :أن وم٠مرة وىمٕم٧م ذم ؾمٛمـ ،ومامشم٧مش وهذا وضمف اًمِم٤مهد ،يٕمٜمل أا٤م ُمٞمت٦م ذم هذه احل٤مًمل٦م ،وملام احلٙملؿ؟ مجٝملقر
اًمٕمٚمام ي٘مقًمقن :أظمذوا سمرواي٦م ُمٕمٛمر قمـ اًمزهري قمـ ؾمٕمٞمد قمـ أيب هريرة ،ورواي٦م ُمٕمٛمر قمـ اًمزهري قمـ قمبٞمد اهلل
ضم٤مُمدً ا يٚم٘مك وُم٤م طمقًمف ،ي٘مقر،
قمـ اسمـ قمب٤مس قمـ ُمٞمٛمقٟم٦م ،سمٚمٗمظ رواي٦م ؾمٕمٞمد قمـ أيب هريرة ذم اًمتٗمّمٞمؾ ومٞمام إذا يم٤من
ً
شم١مظمذ اًمٗم٠مرة وُم٤م طمقْل٤م ُمـ اًمسٛمـ اجل٤مُمد ،واًمب٤مىمل ي١ميمؾ ،وإن يم٤من ُم٤مئ ًٕم٤م ،ىم٤مل« :ومال شم٘مرسمقهش

 ،أظمذ اجلٛمٝملقر

( )1271

هبذا ،وأحل٘مقه سم٤معم٤م ُمـ ضمٝم٦م احلٙمؿ ،وىم٤مًمقا :إٟمف إذا يم٤من ُم٤مئ ًٕم٤م ومقىمٕم٧م ومٞمف ٟمج٤مؾم٦م :وم٢مٟمف يلٜمجس وملٞمام إذا يمل٤من دون
اًم٘مٚمتلم يدظمؾ ومٞمف اًمسٛمـ واًمٕمسؾ واًمزي٧م ،ومٜمجس إرـم٤مل اًمٙمةػمة ،وًمق يم٤مٟم٧م قمنمات إرـم٤مل ،إذا وىمٕم٧م ومٞمٝم٤م
ضمدً ا ذم احل٘مٞم٘م٦م،
ٟمج٤مؾم٦م يمام ٟمجسقا اعم٤م اًمذي شم٘مع ومٞمف اًمٜمج٤مؾم٦م اًمٞمسػمة ،إذا يم٤من دون ىمٚمتلم ،وهذا اًمبح٨م وٕمٞمػ ً
ٓ ُمـ ضمٝم٦م اإلحل٤مق سم٤معم٤م  ،وٓ ُمـ ضمٝم٦م اًمرواي٦م ،يٕمٜمل ٓ ُمـ ضمٝم٦م اعمٕمٜمك اًمٕم٤مم،وٓ ُمـ ضمٝم٦م اًمرواي٦م ،واًمّمقاب ذم
قه٤م َو َُم٤م َطم ْق َْل َ٤مش اعمٕمٜمك أٟمف
هذا اخلؼم هق ُم٤م ضم٤م ُمـ رواي٦م قمبٞمد اهلل هبذا اًمٚمٗمظ أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ىم٤ملَ « :أ ًْم ُ٘م َ
إذا وىمع ذم زي٧م أو ؾمٛمـ أو قمسؾ وٟمحقمه٤م ُمـ اعمقائع :وم٢مٟمف ي١مظمذ وُم٤م طمقًمف ،شم١مظمذ اًمٜمج٤مؾم٦م يم٤مًمٗم٠مرة اعمٞمت٦م وهمػمه٤م

( ) 1267ؾمٕمٞمد سمـ اعمسٞم٥م سمـ طمزن سمـ أيب وه٥م سمـ قمٛمرو سمـ قم٤مئذ سمـ قمٛمران سمـ خمزوم اًم٘مرر اعمخزوُمل ،أسمق حمٛمد اعمدا .ؾملٞمد اًمتل٤مسمٕملم .وًملد
ًمسٜمتلم ُمْمت٤م ُمـ ظمالوم٦م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،وىمٞمؾٕ :رسمع ؾمٜملم ،وُم٤مت ؾمٜم٦م صمالث وشمسٕملم ،وهق اسمـ سملس وؾملبٕملم ؾملٜم٦م .ىمل٤مل اسملـ طمجلر ذم
اًمت٘مري٥م :أطمد اًمٕمٚمام إصمب٤مت اًمٗم٘مٝم٤م اًمٙمب٤مرُ ،مـ يمب٤مر اًمة٤مٟمٞم٦م ،اشمٗم٘مقا قمغم أن ُمرؾمالشمف أصح اعمراؾملٞمؾ .اٟمٔملر هتلذي٥م اًمٙملامل ( 66/11شمرمجل٦م
 ،)2358ؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 217/4شمرمج٦م .)88
( )1268ؾمبؼ خترَيف.
( )1269ؾمبؼ خترَيف.
( ) 1271صحٞمح :أظمرضمف اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب اًمٗمرع واًمٕمتػمة ،سم٤مب اًمٗم٠مرة شم٘مع ذم اًمسٛمـ ( ،)4259ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح اًمٜمس٤مئل :صحٞمح.
( ) 1271صحٞمح :أظمرضمف اًمؽمُمذي ،يمت٤مب إـمٕمٛم٦م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم اًمٗم٠مرة متقت ذم اًمسٛمـ ( ،)1798ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ صحٞمح ،ىم٤مل إًمبل٤ما
ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :صحٞمحُ ،مـ طمدي٨م ُمٞمٛمقٟم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م ،-وأصٚمف ذم اًمبخ٤مري.

أصول األحكام
مم٤م هق ٟمجس ُمٞمتتف ،ويٚم٘مك واًمب٤مىمل ي١ميمؾ ،يٕمٜمل ًمٞمس اعمٕمٜمك أا٤م إذا وىمٕم٧م وهل طمٞم٦م ،ٓ ،إذا وىمٕم٧م وهل طمٞم٦م وم٢ما٤م
هل ـم٤مهرة ،وْلذا ىم٤مل اسمـ قمب٤مس :إٟمف عم٤م ُمِمك يم٤من اًمروح ومٞمف ،وُم٤مت طمٞم٨م اؾمت٘مر ،يٕمٜمل اعمقوع اًمذي اؾملت٘مرت
ومٞمف ومخرضم٧م ُمٜمف اًمروح ،ومّم٤مرت ُمٞمت٦م ،ومتٙمقن ٟمجس٦م ،وهذا هق اًمّمقابُ ،مـ ضمٝم٦م اًمرواي٦م ،وهق اًمذي شمدل قمٚمٞمف
اعمٕم٤ما ذم اًمنميٕم٦مُ ،مـ أن ُم٤م وىمع ومٞمف ُمٞمت٦م ومامت ُمـ هذه اعمقائع :وم٢مٟمف يٚم٘مك وُم٤م طمقًمف وي١ميمؾ اًمب٤مىمل ،واًمرواي٦م اًمتل
شم٘مدُم٧م أٟمف اًمتٗمّمٞمؾ سملم اعم٤مئع واجل٤مُمد ،رواي٦م وٕمٞمٗم٦م ؿم٤مذةٕ :ن راوَي٤م ُمٕمٛمر قمـ اًمزهلري سم٤مًمتٗمّملٞمؾ اعملذيمقر،
وُمٕمٛمر ذم روايتف قمـ اًمزهري همٚمط ،سمؾ طمٙمك يمةػم ُمـ احلٗم٤مظ أو سمٕمض احلٗم٤مظ أٟمف يٖمٚمط سم٤مشمٗم٤مىمٝمؿ ،أن روايتف قمـ
اًمزهري ،وأٟمف يٖمٚمط قمٚمٞمف ،سم٤مشمٗم٤مق أهؾ احلدي٨م ،وًمذا اًمّمقاب قمـ اًمزهري قمدم اًمتٗمّمٞمؾ سملم اعم٤مئع واجل٤مُمد ،وأٟمف
ضم٤مُمدً ا ،وي١ميمؾ اًمب٤مىمل.
يٚم٘مك ُم٤م طمقًمف ؾمقا يم٤من ُم٤مئ ًٕم٤م أم
ً
ويدل قمٚمٞمف أٟمف روى اًمبخ٤مري قمـ اًمزهري -رمحف اهلل وريض قمٜمف -أٟمف يم٤من يٗمتل سمذًمؽ ،وأٟمف ي٘مقل :يٚم٘مك وُم٤م
طمقًمف

 ،ومرواي٦م ُمٕمٛمر قمـ اًمزهري سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ،ظم٤مًمٗم٧م روايتف ورأيف ،واًمزهري -رمحف اهلل ٓ -ؿمؽ أٟملف اقمتٛملد

( )1272

قمغم ُم٤م رواه قمـ ؿمٞمخف قمبٞمد اهلل سمـ قمبد اهلل اسمـ قمتب٦م ،قمـ اسمـ ُمسٕمقد ،وم٘م٤مل -يمام شم٘مدم :أٟمف يٚم٘مك وُم٤م طمقًمف ،وهذا
هق اًمّمحٞمح ذم هذه اعمس٠مًم٦م.
وأُم٤م ىمقل اجلٛمٝمقر ذم إحل٤مىمف سم٤معم٤م ُ ،مةؾ ُم٤م شم٘مدم ،دًم٧م قمغم ظمالف ،ذم ىمقًمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم« :أًم٘مقهل٤م
وُم٤م طمقْل٤مش ،صمؿ أيْم٤م ُمـ ضمٝم٦م اعمٕمٜمك إذا يمٜم٤م ٟم٘مقل :إن اًمّمحٞمح أن اعم٤م ٓ يٜمجس إٓ سم٤مًمتٖمػم إذا يمل٤من دون ىمٚمتللم،
ومٖمػم اعم٤م ُمـ سم٤مب أوممٕ :ن همػم اعم٤م أؿمد إطم٤مًم٦م ًمٚمٜمج٤مؾم٦م ُمـ اعم٤م  ،أؿمد إطم٤مًم٦م ًمٚمٜمج٤مؾم٦م واؾمتح٤مًم٧م ومٞمف ُمـ اعم٤م .
إُمر اًمة٤ما :أٟمف إذا يم٤من اعم٤م -يمام شم٘مدم -يٓمٝمر سمذًمؽ ،وإن يم٤من ىمٚمٞمال ،إذا وىمٕم٧م ومٞمف ٟمج٤مؾم٦م أٟملف ـمل٤مهر ُمل٤م مل
ئمٝمر ًمقن اًمٜمج٤مؾم٦م وـمٕمٛمٝم٤م ورَيٝم٤م ،وم٤مًمٓمٕم٤مم ُمـ سم٤مب أوممٕ ،ن اإلومس٤مد ذم سم٤مب اًمٓمٕم٤مم أؿمد ُمـ اإلومس٤مد ذم اعم٤م ،
اإلومس٤مد ُمةال ذم اًمزي٧م وذم اًمٕمسؾ واًمسٛمـ أؿمد ،وإشمالومف ومٞمف ُمـ اعمٗم٤مؾمد ُم٤م ًملٞمس ذم اعمل٤م  ،سمتلقومر اعمل٤م ويمةرشملف،
سمخالف هذه إؿمٞم٤م  :وم٢ما٤م أؿمٞم٤م ئمـ هب٤م ،وإشمالومٝم٤م ومٞمف ُمٗم٤مؾمد يمةػمة ،صمؿ أيْم٤م مل يٕمٝمد ذم قمٝمد اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة
واًمسالم -وأصح٤مسمف أاؿ يم٤من ْلؿ طمب٤مب وهل أٟمٞم٦م اًمٙمب٤مر اًمتل يٙمقن ومٞمٝم٤م إرـم٤مل اًمٙمةػمة ،إٟملام يم٤مٟمل٧م آٟمٞملتٝمؿ
صٖمػمة ،ومٛمـ ًمٙمؿ أن ىمقًمف« :أًم٘مقه٤م وُم٤م طمقْل٤مش :يٕمٜملل ىمقًملف ذم اجل٤مُملد« :أًم٘مقهل٤م وُمل٤م طمقْلل٤مش ،وذم اعمل٤مئعٓ« :

( ) 1272أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمذسم٤مئح واًمّمٞمد ،سم٤مب إذا وىمٕم٧م اًمٗم٤مرة ذم اًمسٛمـ اجل٤مُمد أو اًمذائ٥م (.)5539

أصول األحكام
شم٘مرسمقهشقمغم هذا يٙمقن قمغم ىمقْلؿ أن هٜم٤مًمؽ آٟمٞم٦م دون اًم٘مٚمتلم وهٜم٤مًمؽ آٟمٞم٦م ومقق اًم٘مٚمتللم ومل٠ميمةرٕ :ن اًمٜمبلل ومّملؾ
وىم٤مل« :أًم٘مقه٤م وُم٤م طمقْل٤مش ،وهذا قمٜمدهؿ ومٞمام دون اًم٘مٚمتلم ،ىمدروه سمذًمؽ ،وٓ ؿمؽ أن مل شمٙمـ آٟمٞم٦م هبذا اًم٘مدر ،إٟمام
يم٤من اًمزي٧م واًمٕمسؾ واًمسٛمـ ذم آٟمٞم٦م صٖمػمة ،شم٠مظمذ إرـم٤مل اًمٞمسػمة ،ومٚمذا يم٤من اًمّمحٞمح ومٞمٝم٤م ُم٤م شم٘مدمُ ،مـ ىمقًمف -
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم« :أًم٘مقه٤م وُم٤م طمقْل٤مش ،وهذا يِمٛمؾ -يمام شم٘مدم -يمؾ ٟمج٤مؾم٦م شم٘مع ذم ـمٕم٤مم.
وهذا يِمٛمؾ يمام شم٘مدم يمؾ ٟمج٤مؾم٦م شم٘مع ذم ـمٕم٤مم ،ومتزال وُم٤م طمقًمف وي١ميمؾ اًمب٤مىمل.
ِ
اًمذ َسم ُ ِ
ذ ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَُ -م ْر ُومق ًقم٤م« :إِ َذا َو َىم َع ُّ
اب َأ َطم ِد ُيم ُْؿَ :وم ْٚمٞمَ ْٖم ِْٛم ْس ُفُ ،صم هؿ ًْمٞمَٜمْ ِْز ْقم ُفَ :وم٢مِ هن
٤مب ذم َ َ
( َو ًَم ُف َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َ -ر َ
ِ
َ٤مطمٞمْ ِف َدا ً َ ،و ِذم َ
أظم ِر ِؿم َٗم٤م ً ش ).
ِذم َأ َطمد َضمٜمَ َ
( )1273

طمدي٨م أيب هريرة ًمف ؿملقاهد ُملـ طملدي٨م أيب ؾملٕمٞمد قمٜملد اًمٜمسل٤مئل  ،وُملـ طملدي٨م أٟملس قمٜملد
اب َأطم ِ
اًملذ َسم ُ ِ
 ،واحلدي٨م رواه اًمبخ٤مري وومٞمف أٟملف -قمٚمٞملف اًمسلالم -ىمل٤مل« :إِ َذا َو َىمل َع ُّ
لد ُيم ُْؿ:
اًمبزار
ذ ِ َ
٤مب ذم َ َ
ِ
ِ
ِ
َ٤مطمٞمْ ِف َدا ً َ ،و ِذم َ
أظم ِر ِؿمل َٗم٤م ً ش  ،وذم اًمٚمٗملظ
َوم ْٚمٞمَ ْٖمْٛم ْس ُفش وذم ًمٗمظ آظمرَ « :وم ْٚمٞمَ ْٖمْٛم ْس ُف ُيم هٚم ُفُ ،صم هؿ ًْمٞمَٜمْ ِْز ْقم ُفَ :وم٢مِ هن ِذم َأ َطمد َضمٜمَ َ
( )1274

( )1276

( )1275

( )1278 ()1277

( )1279

( )1273أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب سمد اخلٚمؼ ،سم٤مب إذا وىمع اًمذسم٤مب ذم ذاب أطمديمؿ ومٚمٞمٖمٛمسف (.)3321
( ) 1274ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٜم٤من سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ قمبٞمد سمـ إسمجر سمـ قمقف سمـ احل٤مرث سمـ اخلزرج ،أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري ،اإلُم٤مم اعمج٤مهدُ ،مٗمتلل اعمديٜمل٦م.
واؾمؿ إسمجر :ظمدرة ،وىمٞمؾ :سمؾ ظمدرة هل أم إسمجر .اؾمتِمٝمد أسمقه ُم٤مًمؽ يقم أطمد ،وؿمٝمد أسمق ؾمٕمٞمد اخلٜمدق ،وسمٞمٕم٦م اًمرولقان .وطملدث قملـ
اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وم٠ميمةر وأـم٤مب ،وقمـ أيب سمٙمر ،وقمٛمر ،وـم٤مئٗم٦م ،ويم٤من أطمد اًمٗم٘مٝم٤م اعمجتٝمديـُ .م٤مت ؾملٜم٦م أرسملع وؾملبٕملم .اٟمٔملر:
آؾمتٞمٕم٤مب (ص 286 :شمرمج٦م  ،)915وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 451 /2شمرمج٦م .)2136
( )1275صحٞمح :أظمرضمف اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب اًمٗمرع واًمٕمتػمة ،سم٤مب اًمذسم٤مب ي٘مع ذم اإلٟم٤م ( ،)4262وىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل :صحٞمح.
( ) 1276أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمرض سمـ وٛمْمؿ سمـ زيد سمـ طمرام سمـ ضمٜمدب سمـ قم٤مُمر سمـ همٜمؿ سمـ قمدي سمـ اًمٜمج٤مر .اإلُم٤مم ،اعمٗمتل ،اعم٘ملرئ ،اعمحلدث،
راوي٦م اإلؾمالم ،أسمق محزة إٟمّم٤مري اخلزرضمل اًمٜمج٤مري اعمدا ،ظم٤مدم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وىمراسمتف ُمـ اًمٜمس٤م  ،وشمٚمٛمٞملذه ،وشمبٕملف،
وآظمر أصح٤مسمف ُمقشم٤م ،وروى قمٜمف قمٚمام مج٤م ،وهمزا ُمٕمف همػم ُمرة ،وسم٤ميع حت٧م اًمِمجرة .دقم٤م ًمف اًمٜمبل سم٤مًمؼميم٦م ،ومرأى ُمـ و ًَمده وو ًَم ِد و ًَم ِده ٟمحقا ُمـ ُمئ٦م
ٟم ْٗمسُ .م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وشمسٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 53 :شمرمج٦م  ،)43واإلص٤مسم٦م ( 126 /1شمرمج٦م .)277
( ) 1277احل٤مومظ اًمٕمالُم٦م أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمٛمرو سمـ قمبد اخل٤مًمؼ اًمبٍمي اًمبزار ،ص٤مطم٥م اعمسٜمد اًمٙمبػم اعمٕمٚمؾ اًمذي شمٙمٚمؿ قملغم أؾمل٤مٟمٞمده .وًملد ؾملٜم٦م
ٟمٞمػ قمنمة وُمئتلم ،وشمقذم سم٤مًمرُمٚم٦م ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وشمسٕملم وُمئتلم .ىمل٤مل اًملدارىمٓمٜمل :صم٘مل٦م ُخيٓملئ ويتٙملؾ قملغم طمٗمٔملف .اٟمٔملر :ؾملػم أقملالم اًمٜملبال
( 554/13شمرمج٦م  ،)281ـمب٘م٤مت احلٗم٤مظ (.)56/1
( )1278صحٞمح :أظمرضمف اًمبزار ذم ُمسٜمده ( ،)7323صححف إًمب٤ما ذم اًمسٚمسٚم٦م اًمّمحٞمح٦م اٟمٔمر طمدي٨م (. )39
( ) 1279أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمٓم٥م سم٤مب إذا وىمع اًمذسم٤مب ذم اإلٟم٤م ( )5782قمـ أيب هريرة.

أصول األحكام
َ٤مح ا هًم ِذي ومِ ِٞمف اًمدهه ا ُ ش
اجلٜمَ َ
أظمر قمٜمد أيب داودَ « :وم٢مِ هٟم ُف ُي َ٘مد ُم ْ َ

 ،وقمٜمد اسمـ ُم٤مضمف ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدريُ « :ي َ٘مد ُم

( )1281

اًمس هؿش
ُّ

 ،ومبٞمٜم٧م رواي٦م اسمـ ُم٤مضمف ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري أن اعمراد سم٤مًمدا  :اًمسؿ.

( )1281

وومٞمف ومقائد:
أوًٓ :أن اًمذسم٤مب وٟمحقه مم٤م ٓ ٟمٗمس ًمف ؾم٤مئٚم٦م ٓ ،يٜمجس سم٤معمقت :وذًمؽ أن اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمسلالم -ىمل٤مل« :إِ َذا
ِ
اًمذسم٤مب ِذم َذ ِ ِ
طم٤مرا -
َو َىم َع ُّ َ ُ
احل٤مر واًمب٤مرد ،ذم اًمٖم٤مًم٥م إذا يم٤من اًمنماب ًّ
اب َأ َطمد ُيم ُْؿَ :وم ْٚمٞمَ ْٖمْٛم ْس ُفش ،وهذا يِمٛمؾ اًمنماب ه
َ
واًمٓمٕم٤مم يمذًمؽ :-وم٢مٟمف يٛمقت ،وم٠مُمر -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -سمٜمزقمف« ،يٖمٛمسف ،صمؿ ًمٞمٜمزقمفش ،ومدل قمغم أٟملف ـمل٤مهر،
وذًمؽ أٟمف ٓ ٟمٗمس ًمف ؾم٤مئٚم٦م ،يٚمحؼ سم٤مًمذسم٤مب يمؾ ُم٤م ٓ ٟمٗمس ًمف ؾم٤مئٚم٦م ،قمغم اًم٘مقل سم٠من اًمٕمٚم٦م هلق يمقٟملف ٓ ٟمٗملس ًملف
ؾم٤مئٚم٦م ،اًمٕمٚم٦م سمٙمقٟمف ٓ ٟمٗمس ٓ ؾم٤مئٚم٦م ،يٚمحؼ سمف يمؾ ُم٤م ٓ ٟمٗمس ًمف ؾم٤مئٚم٦م ُمةؾ اًمٜمحٚم٦م واًمزٟمبقر ،وٟمحقمهل٤مٟٕ :ملف ٓ
ٟمٗمس ًمف ؾم٤مئٚم٦م ،واًمٜمٗمس اًمس٤مئٚم٦م هل اًمدم اًمذي يسٞمؾ ٓ ،يسٞمؾ ُمٜمٝم٤م د ٌم ،وهذا يبلم أن اًمٕمٚم٦م ذم شمٜمجٞمس اعمٞمتل٦م هلق
اٟمحب٤مس اًمدم ،أو ومس٤مد اًمتذيمٞم٦م ،إذا يم٤مٟم٧م شمذيمٞم٦م همػم ذقمٞم٦مُ :مةؾ إذا يم٤من اعمذيمل وصمٜمٞم٤م أو يم٤مٟم٧م اًمتذيمٞم٦م ذم همػم حمؾ
اًمزيم٤مةً ،مٙمـ اعمٞمت٦م قمٚم٦م ٟمج٤مؾمتٝم٤م هق اٟمحب٤مس اًمدم ،وْلذا ُمٞمت٦م اًمسٛمؽ واجلراد طمالل.
ومٚمام يم٤من ُم٤م ٓ ٟمٗمس ًمف ؾم٤مئٚم٦م :اؾمتةٜمل ،صمؿ ضم٤م ت اًمٜمّمقص سمبٞم٤من أن ُم٤م ٓ ٟمٗمس ًمف ؾم٤مئٚم٦م ،يم٤مًملذسم٤مب وٟمحلقه
ـم٤مهر ،وم٠محلؼ اًمٕمٚمام سمف يمؾ ُم٤م ٓ ٟمٗمس ًمف ؾم٤مئٚم٦م ،قمغم اًم٘مقل سم٠من اًمٕمٚم٦م هق هذا ،ومتٙمقن قمٚم٦م ُمٜمّمقصل٦م ذم اًملذسم٤مب،
ويٚمحؼ سمف يمؾ ُم٤م ٓ ٟمٗمس ًمف ؾم٤مئٚم٦م ،وىمٞمؾ :إن اًمٕمٚم٦م هلق قمٛملقم اًمبٚملقىٕ :ن ُّ
٤مب ُيبلتغم سملف يمةلػما ذم اًمٓمٕمل٤مم
اًملذ َسم َ
واًمنماب ،وم٢مذا ىمٞمؾ :اًمٕمٚم٦م قمٛمقم اًمبٚمقى :ومٕمٜمد ذًمؽ َشمتَ ََْم هٞم ُؼ اًمٕمٚم٦م ُمـ ضمٝم٦م ،وشمتسع ُمـ ضمٝم٦م ،شمتسع ُمـ ضمٝم٦م إحل٤مق
همػم اًمذسم٤مب سمف مم٤م يبتغم سمف :يم٤مًمذسم٤مب ،وشمتْمٞمؼ ُمـ ضمٝم٦م أٟمف مل يٚمحؼ سمف يمؾ ُم٤م ٓ ٟمٗمس ًمف ؾم٤مئٚم٦مً ،مٙمـ إفمٝمر -واهلل
أقمٚمؿ -أن اًمٕمٚم٦م هق أٟمف ٓ ٟمٗمس ًمف ؾم٤مئٚم٦مٕ :ن هذا إؾمٚمؿ وإىمرب.

( )1281صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود يمت٤مب إـمٕمٛم٦م ،سم٤مب اًمذسم٤مب ي٘مع ذم اًمٓمٕم٤مم ( ) 3844سمٜمحقهُ .مـ طمدي٨م أيب هريلرة ،ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم صلحٞمح
ؾمٜمـ أيب داود :صحٞمح.
( ) 1281صحٞمح :أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓم٥م ،سم٤مب ي٘مع اًمذسم٤مب ذم اإلٟم٤م ( .)3514ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح اسمـ ُم٤مضمف :صحٞمح.

أصول األحكام
صمؿ أيْم٤م قمٚم٦م اعمٞمت٦م هق اٟمحب٤مس اًمدم ،صمؿ اًمذي يدل قمٚمٞمف أن اًمذي طمرُمف -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -اًمدم اعمسٗمقحَ ﴿ :أ ْو
قطم٤م﴾
َد ًُم٤م َُم ْس ُٗم ً

أمحر ُمـ أصمر اًمدم
 ،يدل قمٚمٞمف أن اًمذسمٞمح٦م إذا ُذسمح٧م صمؿ ُـمبخ٧مَ :طم هٚم ْ٧م سم٤مإلمج٤مع وًمق يم٤من َُم َر ُىم َٝم٤م َ

( )1282

اًمذي يٙمقن ذم اًمٕمروق اًمتل سمداظمٚمٝم٤م ،أو قمغم فم٤مهر ضمٚمده٤م ،مم٤م مل يٜمسٗمح.
مج ٌع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم أ ّن همسؾ اًمٚمحؿ سمدقم٦م ،إذا يم٤من يريد سمذًمؽ شمٓمٝمػمه ،وإن يم٤من همسٚمف ُمـ ضمٝم٦م
٥م َ ْ
وْلذا َذ َه َ
أٟمف يريد شمٜمٔمٞمٗمف أو أن ٟمٗمسف ٓ شم٘مبؾ :ومٝمذا أُمر يرضمع إمم اًمٕم٤مداتً ،مٙمـ ٓ يٜمبٖمل اًمتٙمٚمػ ذم ذًمؽ.
وم٤مًمِم٤مهد أٟمف إذا يم٤من يزقمؿ أٟمف يريد سمذًمؽ شمٓمٝمػمه ُمـ ٟمج٤مؾم٦م اًمدم :ومٝملذا سمدقمل٦م ،وإن يمل٤من يرضملع إمم يمراهل٦م
اًمٜمٗمس واؿمٛمئزازه٤م أو ُم٤م أؿمبف ذًمؽ :ومتختٚمػ اًمٓمب٤مئع ومٞمف وشمتب٤ميـ شمب٤ميٜمًً٤م قمٔمٞمام ،ومٞمٙمقن ذم دائرة اعمبل٤محً ،مٙملـ سملال
ُمب٤مًمٖم٦م وٓ شمٙمٚمػ.
ويمام شم٘مدم أن اًمٕمٚم٦م ومٞمف هق اٟمسٗم٤مح اًمدم وضمري٤مٟمف ،وقمغم هذا يمؾ ُم٤م ٓ َد َم ًمف يسٞمؾ :وم٢مٟمف ـم٤مهر إذا ُم٤مت ،وأظمذ
سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ هذا ـمٝم٤مرة اًمٕمٔم٤مم ،قمٔم٤مم اعمٞمت٦م ،يمام هق ُمذه٥م إطمٜم٤مف ظمالوم٤م ًمٚمجٛمٝمقر ،ىمل٤مًمقا :إن قمٔملؿ
اعمٞمت٦م وىمرا٤م ـم٤مهر ،ىم٤مًمقإ :ن اًمٕمٚم٦م هق اًمدم ،وإذا يم٤من احلٞمقان احلل اًمذي إذا ُمل٤مت ـمل٤مهرا إذا مل شمٙملـ ًملف ٟمٗملس
ؾم٤مئٚم٦م ،ويٙمقن ـم٤مهرا ًمٕمٚم٦م قمدم ؾمٞمالن اًمدم ،وم٤مًمٕمٔمؿ اًمذي ٓ دم ومٞمف أصال هق ـم٤مهر ُمـ سم٤مب أومم ،وهذا ٓ ؿمؽ
إو ًَم ِق ّي أو ُم٤م ُيسٛمك ومحقى اخلٓم٤مب ُمـ ضمٝمل٦م
شمٕمٚمٞمؾ ضمٞمد وىمقي ،ويٙمقن ُمـ سم٤مب إحل٤مق سم٤مَٕ ْو َمم ،سم٤مب اًم٘مٞم٤مس ْ
اعمٕمٜمك واًمٕمٚم٦م ،وأٟمف أومم سمذًمؽ ،ىم٤مل« :ومٚمٞمٖمٛمسفش ،وذم اًمٚمٗمظ أظمرَ « :وم ْٚمٞم ْٖم ِْٛمسف ُيم هٚملفُ ،صملؿ ًْمٞمٜمْ ِْز ْقملفَ :ومل٢مِ هن ِذم َأطم ِ
لد
َ
ُ
َ ْ ُ ُ ه َ
َ٤مطم ْٞم ِف َدا ً َ ،و ِذم َ
شمتبٕم٧م اًمذسم٤مب ومقضمدشمف يت٘مل سم٤مجلٜم٤مح إينل ،وإن صمبل٧م هلذا:
أظم ِر ِؿم َٗم٤م ً ش ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمام :
ُ
َضمٜمَ َ
ومٞمٙمقن اًمدا ذم اجلٜم٤مح إين ،وٓ ّ
ي٘ملدّ م
ؿمؽ أن اًمٞمٛملم أومْمؾ ذم ّ
طمؼ قمٛمقم احلٞمقان ُمـ اًمِمامل ،وشم٘ملدم أ ّن ُمل٤م ّ
اًمس ّؿ يمام ذم رواي٦م أيب ؾمٕمٞمد قمٜمد اسمـ ُم٤مضمف ،وهذا إُمر يٕمٜمل ًمٞمس قمغم اًمقضمقب ،إٟمام ًمبٞم٤من دومع شمقهؿ أٟمف ومسد وأٟمف
ّ
لم -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -أٟمف ٓ سم٠مس سمذًمؽ ،وإذا يمرهتف ٟمٗمسف ومال ر قمٚمٞمف ،وٓ يٚمزم سمذًمؽً ،مٙملـ
شمٜمجسُ ،ي َب ُ
هذا هق احلٙمؿ ًمق طمّمؾ ُمةؾ هذا.
ِ
اجل ِ
َوًمِ ْٚم َخ ْٛم َس ِ٦م َأ هن َر ُؾم َ
٤مر َي ِ٦مش
قل اهللِ َ -ص هغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم هٚم َؿَ -ىم َ٤ملُ « :يٜمْ َْْم ُح َسم ْق ُل ا ًْم ُٖمالَ ِمَ ،و ُي ْٖم َْس ُؾ َسم ْق ُل ْ َ
اًمؽم ُِم ِذ ُّي).
ْ

َ ،طم هسلٜمَ ُف

( )1283

( )1282إٟمٕم٤مم.145 :

أصول األحكام
هذا احلدي٨م « ُيٜمْمح سمقل اًمٖمالم ،و ُيٖمسؾ سمقل اجل٤مري٦مش ضم٤م ُمـ قمدة رواي٤مت ،ضم٤م ُمـ رواي٦م قمكم -ريض اهلل
قمٜمف -قمٜمد أمحد وأيب داود  ،وذم رواي٦م ًمب٤مسم٦م سمٜم٧م احل٤مرث
أيْم٤م قمٜمد أيب داود  ،ذم أًمٗم٤مظ ُمت٘م٤مرسم٦مُ « ،ي َر ُّش ُِم ْـ َسم ْق ِل ا ًْم ُٖمالَ ِمش وذم سمٕمض إًمٗم٤مظ« :يٜمْمح سمقل اًمٖمالم ،ويٖمسؾ
( )1285

()1284

قمٜمد أمحد وأيب داود

 ،وُمـ رواي٦م أيب اًمسٛمح

( )1286

( )1287

( )1288

سمقل اجل٤مري٦مش وهق طمدي٨م صحٞمح ،سمٕمض أؾم٤مٟمٞمده صحٞمح ،وسمٕمْمٝم٤م سم٤مًمٜمٔمر إمم اًمٓمرق إظمرى صحٞمح ،وصمب٧م ذم
اًمّمحٞمحلم

( )1289

ُمـ طمدي٨م أم ىمٞمس سمـ حمّمـ

( )1291

ريض اهلل قمٜمٝم٤م -أا٤م ضم٤م ت ٍسم٤مسمـ ْل٤م مل ي٠ميمؾ اًمٓمٕم٤مم ،ومب٤مل قملغم

صمقسمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ومدقم٤م سمام ومٜمْمحف ،قمٜمد ُمسٚمؿ ومل يٖمسٚمف همسال ،ورواه اًمبخ٤مري ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م
أيْم٤م أٟمف ضمل سمٖمالم ومب٤مل قمٚمٞمف ومدقم٤م سمام وم٠مشمبٕمف إي٤مه

.

( )1291

( )1283صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 757أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب سمقل اًمّمبل يّملٞم٥م اًمةلقب ( ،)377اًمؽمُملذي :يمتل٤مب اجلٛمٕمل٦م،
سم٤مب ُم٤م ذيمر ذم ٟمْمح سمقل اًمٖمالم واًمروٞمع ( ،) 611ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ صحٞمح ،اسمـ ُم٤مضمف :يمتل٤مب اًمٓمٝمل٤مرة وؾملٜمٜمٝم٤م ،سمل٤مب ُمل٤م ضمل٤م ذم سملقل
اًمّمبل اًمذي مل يٓمٕمؿ ( ،) 525مجٞمٕم٤م ُمـ طمدي٨م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م .ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي :صحٞمح.
( )1284ؾمبؼ خترَيف.
(ً ) 1285مب٤مسم٦م سمٜم٧م احل٤مرث سمـ طمزن سمـ سمجػم سمـ اْلزم سمـ رويب٦م سمـ قمبد اهلل سمـ هالل سمـ قمل٤مُمر سملـ صٕمّملٕم٦م اًم٘مرؿملٞم٦م .أم اًمٗمْملؾ اْلالًمٞمل٦م ،زوج
اًمٕمب٤مس سمـ قمبد اعمٓمٚم٥م ،وأظم٧م ُمٞمٛمقٟم٦م زوج اًمٜمبك -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-وهل ًمب٤مسم٦م اًمٙمؼمى ُمِمٝمقرة سمٙمٜمٞمتٝم٤م ،وُمٕمروومل٦م سم٤مؾملٛمٝم٤م .أؾملٚمٛم٧م
ىمبؾ اْلجرةُ .م٤مشم٧م ىمبؾ زوضمٝم٤م ذم ظمالوم٦م قمةامن .اٟمٔمر :إؾمد ( 253 /6شمرمج٦م  ،)7244واإلص٤مسم٦م ( 97 /8شمرمج٦م .)11675
( )1286طمسـ صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)26877أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب سمقل اًمّملبل يّملٞم٥م اًمةلقب ( .)375ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم
صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود :طمسـ صحٞمح.
( ) 1287أسمق اًمسٛمح .اؾمٛمف إي٤مد ،وىمٞمؾ :اؾمٛمف أسمق ذرُ .مقمم اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وي٘مل٤مل ظم٤مدُملف -صلغم اهلل قمٚمٞملف وؾملٚمؿ -وهلق ُملذيمقر
سمٙمٜمٞمتف .ي٘م٤مل :إٟمف ىمتؾ وٓ ُيدرى أيـ ُم٤مت .اٟمٔمر :إؾمد ( 156 /5شمرمج٦م  ،)5978واإلص٤مسم٦م ( 189 /7شمرمج٦م .)11152
( ) 1288أظمرضمف أسمق داود يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة سم٤مب سمقل اًمّمبل يّمٞم٥م اًمةقب ( .)376ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود :صحٞمح.
(ُ ) 1289متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب سمقل اًمّمبٞم٤من (ُ ،) 223مسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب طمٙمؿ سمقل اًمٓمٗمؾ اًمروٞمع ويمٞمٗمٞمل٦م
همسٚمف(.)287
( ) 1291أم ىمٞمس سمٜم٧م حمّمـ إؾمدي٦م أظم٧م قمٙم٤مؿم٦م سمـ حمّمـ سمـ طمرصم٤من إؾمدي٦م ،وي٘م٤مل :إن اؾمٛمٝم٤م أُمٞم٦م .أظم٧م قمٙم٤مؿم٦م سمـ حمّمـ ،ويم٤مٟمل٧م مملـ
أؾمٚمؿ ىمديام سمٛمٙم٦م ،وسم٤ميٕم٧م وه٤مضمرت اٟمٔمر اإلص٤مسم٦م ( 281/8شمرمج٦م  ،)12219أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 379/6شمرمج٦م .)7563
( )1291أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمقوق  ،سم٤مب سمقل اًمّمبٞم٤من (.)222

أصول األحكام
وومٞمف ُمـ اًمٗمقائد :أن اًمبقل قمٛمق ًُم٤م ٟمجس ًمٚمّمٖمػم واًمٙمبػم ،وهذا هق اًمّمقاب ،طمتلك وًملق مل ي٠ميملؾ اًمٓمٕمل٤مم،
ظمالوم٤م عمـ ىم٤مل سمٓمٝم٤مرشمفً ،مٙمـ إذا يم٤من مل ي٠ميمؾ اًمٓمٕم٤مم وم٢من ٟمج٤مؾمتف خمٗمٗم٦م ،وإن يم٤من َأ َيم ََؾ اًمٓمٕم٤مم :ومٗملل هلذه احل٤مًمل٦م
ص٤مر طمٙمٛمف طمٙمؿ اًمرضم٤مل ،هذا ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمّمبل.
واجل٤مري٦م طمٙمٛمٝم٤م صم٤مسم٧م وأٟمف يٖمسؾ ،ؾمقا أيمٚم٧م اًمٓمٕم٤مم أو مل شم٠ميمؾ اًمٓمٕم٤مم ،وهذا شمٗمريؼ سملم اًمّمبل واجل٤مري٦م،
وهذا هق اًمّمقاب ذم هذه اعمس٠مًم٦م ،ظمالوم٤م عمـ ىم٤مل :يٖمسالن مجٞمٕم٤م ،وم٤مٕطم٤مدي٨م دًم٧م قمغم اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام ،وأٟمف ُيٜمْمح
اًمٖمالم ،واجل٤مري٦م يٖمسؾ.
واظمتٚمػ اًمٕمٚمام ذم اًمٕمٚم٦م :ىمٞمؾ :اًمٕمٚم٦م أن سمقل اجل٤مري٦م رسمام يم٤من أصمخـ وأصم٘مؾ واًمٖمالم رسملام يمل٤من ُمزاضملف أطملر،
واًمّمبل ذيمر ومحرارشمف رسمام ظمٗمٗم٧م ٟمج٤مؾم٦م اًمبقل ،وىمٞمؾ إن سمقل اًمٖمالم يٜمتنم ويتٗمرق ،وْلذا همسلٚمف يِملؼ ،وسملقل
اجل٤مري٦م يٙمقن ذم ُمقوع واطمد ،ومال يِمؼ همسٚمف ،وىمٞمؾ :إن اًمّمبل َيٛمؾ ويٙمقن ُمع اًمرضم٤مل ومٚمق أُمر سمٖمسٚمفً :مِملؼ
ذًمؽً ،مٙمةرة محٚمف ،ويٙمقن ُمع اًمرضم٤مل ،واجل٤مري٦م سمخالومِف شمٙمقن قمٜمد أُمٝم٤م ذم اًمٖم٤مًم٥م ،هذه قمٚمؾ ذيمروه٤م ،واهلل أقمٚمؿ
سم٠مَي٤م ،واجلٛمٚم٦م صمبت٧م اًمسٜم٦م ذم اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام.
ويمةػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمٚمؾ أو ىم٤مل احلٙمٛم٦م هلُ :م٤م ؾمبؼ ،اًمٕمٚم٦م اًمتل ىم٤مًمقا إٟمف َُيٛمؾ ،إن اًمٖمالم َيٛمؾ ويٙمقن ُمع
اًمرضم٤مل ،واجل٤مري٦م ًمٞمس٧م يمذًمؽ.
وىمد ُي٘م٤مل -واهلل أقمٚمؿ أيْم٤م -أن سمقل اًمٖمالم يتٗمرق ،سمخالف سمقل اجل٤مري٦م يٙمقن ذم ُمقوقع واطمد ،هذه قمٚمل٦م
ضمٞمدةً ،مٙمـ اهلل أقمٚمؿ ،يمام شم٘مدم ،واًمسٜم٦م دًم٧م قمغم اًمتٗمريؼ سمٞمٜمٝمام :أن هذا يرش ،وأن هذا يٖمسؾ ،واًمرش هق اإل ْشمْب٤مع
واًمّم٥م ،واًمٖمسؾ هق إُم٤م يمةرة ص٥م اعم٤م  ،أو همسٚمفُ ،مٕمٜمك أٟمف يؽمك طمتك َيّمؾ اعم٘مّمقد ُمـ زوال اًمبقل.
ِ ِ
ِ
ِ
ب رؾم ِ
قل اهللِ َ -ص هغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم هٚم َؿَ -وم ُٞم َّمكم
يض اهللُ َقمٜمْ َٝم٤مَ -ىم٤م ًَم ْ٧مُ « :يمٜمْ ُْ٧م َأ ْوم ُر ُك اعمَْٜم هل ُم ْـ َصم ْق ِ َ ُ
( َو َقم ْـ َقم٤مئ َِم َ٦م َ -ر َ
ومِ ِٞمفش َ ،ر َوا ُه ُُم ْس ِٚم ٌؿ).
( )1292

طمدي٨م قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -هذاٟ ،مٕمؿ «يمٜم٧م أومرك اعمٜمل ُمـ صمقب رؾملقل اهلل -صلغم اهلل قمٚمٞملف وؾملٚمؿ-
لغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
ِ ِ
ومٞمّمكم ومٞمفش رواه ُمسٚمؿ ،وذم اًمّمحٞمحلم :أا٤م « َيمَ٤م َٟم ْ ِ
ب رؾم ِ
قل اهللِ َ -ص ه
لف َو َؾمل هٚم َؿ-
ْ
َ٧م َشم ْٖمْس ُؾ اعمَْٜم هل ُم ْـ َصم ْق ِ َ ُ

( ) 1292أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب طمٙمؿ اعمٜمل (.)288

أصول األحكام
َوم َٞم ْخ ُر ُج ِوإِ هن ُسم َ٘م َع اعمَْ٤م ِ ومِ ِٞمفش

 ،هٜم٤م ذم رواي٦م ُمسٚمؿ« :يمٜم٧م أومركش ذيمره٤م ٕا٤م ىم٤مًم٧م« :يمٜم٧م أومركش ضم٤م ذم اًمروايل٦م

( )1293

إظمرى قمٜمد ُمسٚمؿُ « :يمٜمْ ُْ٧م َأ ْوم ُر ُيم ُف َي٤مسمِ ًس٤مش

 ،وأيْم٤مَ « :أ ُطم ُّٙم ُف َي٤مسمِ ًس٤م سمِ ُٔم ْٗم ِريش

()1294

 ،وهذا يبلم أٟمف شم٤مرة يٙمقن رـم ًبل٤م،

( )1295

ي٤مسمس٤م َي٧م أوٓ ،وم٢من همسؾ ومٝمق أومْمؾ ،وإٓ :ومٞمٙمٗمل.
ي٤مسمس٤م ،وم٢من يم٤من رـم ًب٤مُ :همُسؾ ،وإن يم٤من ً
وشم٤مرة يٙمقن ً
ضم٤م قمٜمد أمحد سم٢مؾمٜم٤مد ٓ سم٠مس سمف ،أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -أٟمف إذا يم٤من رـم ًب٤م يزيٚمف سم٢مِ ْذ ِظم َرة

 ،وهلق ٟمبل٧م

( )1296

ي٤مسمس٤م :طمٙمف
ـمٞم٥م اًمرائح٦م ،سم٢مذظمرة أقمقاده صٖمػمة ووٕمٞمٗم٦م ،يم٤من يزيٚمف سم٢مذظمرة -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-وإن يم٤من ً
سمٞمده أو سمٔمٗمره.
اعمٜملل ـمل٤مهر،
وٓ ؿمؽ أٟمف إذا أزاًمف سم٢مذظمرة رـمب٦م ٓ يزول ،إٟمام يزول اجلرم ،ويب٘مك إصمر ،وهذا دًمٞمؾ قمغم أن
ّ
ي٤مسمسل٤م سمٔمٗملريش ومل شملذيمر أال٤م
وهق اًمّمحٞمح ُمـ ضمٝم٤مت قمدة :أوٓ :أا٤م ىم٤مًم٧م «يمٜم٧م أومريمفش ،وذم ًمٗمظ« :أطمٙمف ً
شمٖمسٚمف ،ومت٤مرة شمٖمسٚمف وشم٤مرة شمٗمريمف ،شم٤مرة شمٗمريمف وشم٤مرة شمٖمسٚمف ،وشم٘مدم ذم رواي٦م أظمرى قمٜمد أمحد أٟملف -قمٚمٞملف اًمّملالة
واًمسالم -يم٤من يزيٚمف سم٢مذظمرة ،وهذا اًم٘مقل هق اًمّمحٞمح.
وذه٥م سمٕمض اًمٕمٚمام إمم ٟمج٤مؾمتف ،ىم٤مًمقا إٟمف ٟمجسً ،مٙمٜمف ىمقل ُمرضمقح ،وإدًم٦م شمدل قمغم ظمالومف ،وأٟمف ـم٤مهر.
ٟمجس٤م :جل٤م ت اًمٜمّمقص اًمقاوح٦م اًمبٞمٜم٦م ،صمؿ ًمق ىمٚمٜم٤م ٟمجس
وُمـ إدًم٦م قمغم ـمٝم٤مرشمف قمٛمقم اًمبٚمقى سمف ،وًمق يم٤من ً
ُم٤م اًمدًمٞمؾ قمغم ٟمج٤مؾمتف؟ وم٤مٕصؾ ـمٝم٤مرة إقمٞم٤من ،ومال ٟم٘مقل :إن هذا ٟمجس إٓ سمدًمٞمؾ ،يٕمٜمل ًمق مل يٙمـ قمٜمدٟم٤م أدًم٦م ذم
اعمس٠مًم٦مً :مٙم٤من ؾمٙمقت اًمِم٤مرع دًمٞمال قمغم ـمٝم٤مرشمف ،وذم ىمقًمف ذم طمدي٨م ؾمٚمامن

( )1297

وذم طمدي٨م أيب صمٕمٚمب٦م اخلِمٜمل

( )1298

:

(ُ ) 1293متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرج اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمقوق سم٤مب همسؾ اعمٜمل وومريمف وهمسؾ ُم٤م يّمٞم٥م ُمـ اعملرأة (ُ ،)229مسلٚمؿ :يمتل٤مب اًمٓمٝمل٤مرة ،سمل٤مب
طمٙمؿ اعمٜمل (ُ .)289مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م.
( )1294ؾمبؼ خترَيف.
( )1295أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب طمٙمؿ اعمٜمل (ُ .)291مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م.
( )1296طمسـ :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( )26159ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح اجل٤مُمع( :)4953طمسـ
( )1297ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد أسمق قمبد اهللُ .ي٘م٤مل :إٟمف ُمقمم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-ويٕمرف سمسٚمامن اخلػم .يم٤من أصٚمف ُمـ وم٤مرس ُمـ رام هرُمز،
ُمـ ىمري٦م ُي٘م٤مل ْل٤م :ضمل  .وي٘م٤مل :سمؾ يم٤من أصٚمف ُمـ أصبٝم٤من .يم٤من إذا ىمٞمؾ ًمف :اسمـ ُمـ أٟمل٧م؟ ىمل٤مل :أٟمل٤م ؾملٚمامن اسملـ اإلؾملالم ُملـ سمٜملل آدم .أول
ُمِم٤مهده اخلٜمدق وهق اًمذي أؿم٤مر سمحٗمره .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 291 :شمرمج٦م  ،)948وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 511 /2شمرمج٦م .)2151

أصول األحكام
َ٧م َقمٜمْ ُفَ :وم ُٝم َق َقم ْٗم ٌقش  ،وذم طمدي٨م ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ذم اًمّمحٞمحلم :أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم-
« َو َُم٤م َؾم َٙم َ
اإلؾمالَ ِم ُمـ ؾم َ٠م َل قمـ َ ٍ
َي هر ْمَ ،وم ُحر َم ُِم ْـ َأ ْضم ِؾ َُم ْس َ٠م ًَمتِ ِفش  ،ومام دام هذا ؾمٙم٧م
ىم٤ملَ « :أ ْقم َٔم ُؿ اعمُْ ْس ِٚم ِٛم َ
ر َمل ْ ُ َ
لم ُضم ْر ًُم٤م ِذم ِ ْ
َ ْ َ َ ْ ْ
( )1299

( )1311

( )1301

قمٗمق ،وٓ ٟمتٙمٚمػ ،واًمِم٤مرع أرطمؿ سمٜم٤م ُملـ أٟمٗمسلٜم٤م ،وٓ ٟمحتل٤مج أن َٟمَسلتدرك،
قمٜمف اًمِم٤مرع ،ومل ي٘مؾ ومٞمف ر  :ومٝمق ٌ
وٟم٘مقل يمذا أو ًمٕمٚمف يمذا.
واهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -ىمد سملم ،وضم٤م ت اًمٜمّمقص واوح ً٦م واْلدى اًمبلم اًمقاوح ذم اًمنميٕم٦م ،ومل ي٠مشمٜمل٤م أٟملف
ٟمجس أو ُمـ اًمٜمج٤مؾم٦م ،قمغم هذه اًم٘م٤مقمدة شم١ميد هذا إصؾ ،شمِمٝمد ًمف ،يٙم٤مد ي٘مٓمع سمف ،وىمد ذيمر اسمـ اًم٘مٞمؿ

( )1312

-رمحف

اهلل -ذم سمٕمض ُمب٤مطمةف ذم سمدائع اًمٗمقائد ُُمٜم٤مفمرة سملم اصمٜملم وأـم٤مل اًمبح٨م ومٞمٝم٤م ،وذيمر -رمحلف اهلل -أدًمل٦م اعمختٚمٗمللم،
وُمٜمٝم٤م أن اصمٜملم يم٤مٟم٤م خيتّمامن أطمدمه٤م ي٘مقل سمٓمٝم٤مرة اعمٜمل وأظمر ي٘مقل سمٜمج٤مؾمتف ،ويمؾ يستدل ،ومٛمر هبام إٟمس٤من :قمالم

( )1298أسمق صمٕمٚمب٦م اخلِمٜمل ،اظمتٚمػ ذم اؾمٛمف اظمتالوم٤م يمةػما ،وٓ يٙم٤مد ُيٕمرف إٓ سمٙمٜمٞمتف .ومل خيتٚمٗمقا ذم صلحبتف وٟمسلبف إمم ُظم َِم ْللم .ؿملٝمد احلديبٞمل٦م،
وسم٤ميع حت٧م اًمِمجرة ،وأؾمٝمؿ ًمف اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يقم ظمٞمؼم ،وأرؾمٚمف إمم ىمقُمف .ىم٤مل أسملق قمبٞملدُ :شمُلقذم ؾملٜم٦م سملس وؾملبٕملم .اٟمٔملر:
آؾمتٞمٕم٤مب (ص 785 :شمرمج٦م  ،)2858وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 524 /1شمرمج٦م .)717
( ) 1299وٕمٞمػ :أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ذم اًمسٜمـ ( )42واًمبٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى( )19519وىم٤مل :هذا ُمقىمقف سمٚمٗمظ « :إن اهلل قمز و ضمؾ ومرض وملرائض
ومال شمْمٞمٕمقه٤م وطمرم طمرُم٤مت ومال شمٜمتٝمٙمقه٤م وطمد طمدودا ومال شمٕمتدوه٤م وؾمٙم٧م قمـ أؿمٞم٤م ُمـ همػم ٟمسلٞم٤من وملال شمبحةلقا قمٜمٝمل٤م ش وىمل٤مل إًمبل٤ما ذم
اعمِمٙم٤مة :وٕمٞمػ.
( ) 1311ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ُم٤مًمؽ سمـ أهٞم٥م -وي٘م٤مل :وهٞم٥م -سمـ قمبد ُمٜم٤مف سمـ زهرة سمـ يمالب سمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي سمـ هم٤مًم٥م اًم٘مرر .أسملق
إؾمح٤مق اًمزهري .إُمػم ،وم٤مشمح اًمٕمراق ،وُمدائـ يمنى ،وأطمد اًمست٦م اًمذيـ قمٞمٜمٝمؿ قمٛمر ًمٚمخالوم٦م ،وأول ُملـ رُملك سمسلٝمؿ ذم ؾملبٞمؾ اهلل ،وأطملد
اًمٕمنمة اعمبنميـ سم٤مجلٜم٦م ،أؾمٚمؿ وهق اسمـ ؾمبع قمنمة ؾمٜم٦م ،ويم٤من ؾم٤مسمع ؾمبٕم٦م .وؿمٝمد سمدرا ،واومتتح اًم٘م٤مدؾمٞم٦مُ .مٜم٤مىمبف وومْم٤مئٚمف يمةػمة ضمدا ،ذيمر هملػم
ومحؾ إمم اعمديٜم٦م قمغم رىم٤مب اًمرضم٤مل ،ودوملـ سمل٤مًمب٘مٞمعُ ،مل٤مت ؾملٜم٦م سملس
واطمد ُمـ اًمٕمٚمام أٟمف ُم٤مت ذم ىمٍمه سم٤مًمٕم٘مٞمؼ قمغم قمنمة أُمٞم٤مل ُمـ اعمديٜم٦مُ ،
وسمسلم قمغم إؿمٝمر .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 275 :شمرمج٦م  ،)891واإلص٤مسم٦م ( 73 /3شمرمج٦م .)3196
(ُ ) 1311متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب آقمتّم٤مم سم٤مًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م ،سم٤مب ُم٤م يٙمره ُمـ يمةرة اًمسل١مال وشمٙمٚملػ ُمل٤م ٓ يٕمٜمٞملف (ُ ،)7289مسلٚمؿ:
يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ ،سم٤مب شمقىمػمه -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وشمرك إيمة٤مر ؾم١ماًمف (.)2358
( ) 1312محد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد سمـ طمريز ،ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمبد اهلل ،اًمزرقمل ،صمؿ اًمدُمِم٘مل .اًمٗم٘مٞمف إصقزم ،اعمٗمن اًمٜمحقي ،اًمٕمل٤مرف.
اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م .شمٗم٘مف ذم اعمذه٥م احلٜمبكم ،وسمرع وأومتك ،وٓزم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛم هٞم٦م .ويم٤من ذا قمب٤مدة وهتجد ،وـمقل صالة ،وْل٩م سم٤مًملذيمرً .ملف
شمقاًمٞمػ طمس٤منُ :مٜمٝم٤م" :زاد اعمٕم٤مد" ،و"سمدائع اًمٗمقائد" .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وشمسٕملم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدة وسمسلم وؾمبع ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمبدايل٦م
واًمٜمٝم٤مي٦م ( - 523 /18دار هجر) ،واًمذيؾ قمغم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 171 /5شمرمج٦م .)611

أصول األحكام
ختتٚمٗم٤من؟! ىم٤مل اًمذي ي٘مقل سمٓمٝم٤مرشمف :إا أريد أصمب٧م ًمف أٟمف ـم٤مهر ،وي٠مسمك إٓ أن ي٘مقل :إن أصٚمف ٟمجس ،يٕمٜمل اعمٜملل،
وذًمؽ ُم٤م شم٘مدم أن إصؾ اًمٓمٝم٤مرة ،وهذا هق اًمّمقاب ذم هذه اعمس٠مًم٦م.
وومٞمف :دًٓم٦م قمغم أن قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤مْ -ل٤م قمٜم٤مي٦م ،ويم٤مٟم٧م شمٕمتٜمل سمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسلالم -وأن اعملرأة
أيْم٤م قمٜم٤ميتٝم٤م سمزوضمٝم٤م ُمـ ضمٝم٦م ُم٤م خيّمف ذم هذه إُمقرً ،مٙمـ ُمع ذًمؽ -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -رسمام قمل٤مٟمك ذًملؽ
ً
 .ويمـ -ريض اهلل قمٜمٝمـ -يب٤مدرن ذًمؽ ،يردن اخلػم ،اًمتؼمك سمٛمالُمس٦م ُم٤م ُٓملس

سمٜمٗمسف ،يمام شم٘مدم ذم رواي٦م أمحد

( )1303

سمدٟمف- ،قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم.-
قل اهللِ -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم هٚمؿَ -ىم َ٤مل ِذم ْ ِ
ِ
اْل هر ِة« :إِ ها َ٤م ًَمٞمْ َس ْ٧م سمِٜمَ ََج ٍ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -أ هن َر ُؾم َ
س:
َ
ْ َ َ َ
َ -ر َ

( َو َقم ْـ َأ ِيب َىمتََ٤م َد َة
لم َقم َٚمٞمْ ُٙم ُْؿش
إِ هٟم َهام ِه َل ُِم َـ اًم هٓم هقاومِ َ
( )1314

اخلَ ْٛم َس ُ٦مَ ،و َص هح َح ُف ا ًْمبُ َخ ِ
َ ،ر َوا ُه ْ
٤مر ُّي).

( )1305

وهذا احلدي٨م صححف اًمبخ٤مري -رمحف اهلل-

( )1306

سمـ ُم٤مًمؽ

محٞمْدََ َة سمٜم٧م قمبٞمد سمـ ِروم٤مقمل٦م
ُمـ ـمريؼ ُ َ

( )1307

قملـ َيمبْ َِمل َ٦م سمٜمل٧م

 ،قمـ أيب ىمت٤مدة ،ويمبِم٦م سمٜم٧م يمٕم٥م هذه َيمٜمّّ٦م أيب ىمت٤مدة هل زوضم٦م قمبد اهلل سمـ أيب ىمت٤مدة

( )1308

 ،شم٤مسمٕمل إُمل٤مم

( )1309

( )1313ؾمبؼ خترَيف.
( ) 1314احل٤مرث سمـ رسمٕمل ،أسمق ىمت٤مدة إٟمّم٤مري اًمسٚمٛمل ،وم٤مرس رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-ؿمٝمد أطملدا واحلديبٞمل٦م ،وًملف قملدة أطم٤مديل٨م.
اؾمٛمف :احل٤مرث سمـ رسمٕمل قمغم اًمّمحٞمح ،وىمٞمؾ :اؾمٛمف :اًمٜمٕمامن .وىمٞمؾ :قمٛمرو .ىم٤مل اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :-ظمػم ومرؾم٤مٟمٜم٤م :أسمق ىمت٤مدة ،وظمػم
رضم٤مًمتٜم٤م :ؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقعش .اظمتٚمػ ذم وىم٧م ووم٤مشمف :وم٘مٞمؾُ :م٤مت سم٤معمديٜم٦م ؾمت٦م أرسمع وسمسلم ،وىمٞمؾ :سمؾ ُم٤مت ذم ظمالوم٦م قمكم سم٤مًمٙمقومل٦م ،وهلق اسملـ
ه
قمكم ،ويمؼم قمٚمٞمف ؾمبٕم٤م .اٟمٔمر :أؾمد اًمٖم٤مسمل٦م ( 211 /4شمرمجل٦م  ،)3921وآؾملتٞمٕم٤مب (ص 146 :خمتٍملا ،وص845 :
ؾمبٕملم ؾمٜم٦م ،وصغم قمٚمٞمف ّ
ُمٓمقٓ شمرمج٦م .)3118 ،427
( )1315صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)22636وأسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ؾم١مر اْلرة ( ،)75اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُمل٤م ضمل٤م ذم
ؾم١مر اْلرة ( ،) 92ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ صحٞمح ،اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ؾم١مر اْللرة ( ،)68اسملـ ُم٤مضملف :يمتل٤مب اًمٓمٝمل٤مرة وؾملٜمٜمٝم٤م ،سمل٤مب
اًمقوق سمس١مر اْلرة واًمرظمّم٦م ومٞمف ( .)367ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود :صحٞمح.
( ) 1316ىم٤مل اًمؽمُمذي :ؾم٠مًم٧م قمٜمف حمٛمدا يٕمٜمل اًمبخ٤مري ،وم٘م٤مل :ضمقد ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس هذا احلدي٨م ،وروايتف أصح ُمـ رواي٦م همػمه .اٟمٔملر اًمبٞمٝم٘ملل ذم
اًمسٜمـ اًمٙمؼمى (.)1213
( )1317محٞمدة سمٜم٧م قمبٞمد سمـ روم٤مقم٦م .أم َيٞمك إٟمّم٤مري٦م اًمزرىمٞم٦م ،اعمدٟمٞم٦م .زوضم٦م إؾمح٤مق سمـ قمبد اهلل سمـ أسمك ـمٚمحل٦م .روت قملـ ظم٤مًمتٝمل٤م يمبِمل٦م سمٜمل٧م
يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ .روى قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م إؾمح٤مق سمـ قمبد اهلل سمـ أيب ـمٚمح٦م واسمٜمٝم٤م َيٞمك سملـ إؾملح٤مق سملـ قمبلد اهلل سملـ أيب ـمٚمحل٦م .ىمل٤مل اسملـ طمجلر ذم
اًمت٘مري٥مُ :م٘مبقًم٦م .اٟمٔمر :اًمة٘م٤مت ٓسمـ طمب٤من ( 251 /6شمرمج٦م  ،)7591وهتذي٥م اًمٙمامل ( 159 /35شمرمج٦م .)7822

أصول األحكام
ُمِمٝمقر -رمحف اهلل ،-وًمف رواي٦م ،وأسمق ىمت٤مدة احل٤مرث سمـ رسمٕمل -ريض اهلل قمٜمف -وم٤مرس رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞملف
وؾمٚمؿ ،-ىم٤مل اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ومٞمف ذم طمدي٨م ؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقع اًمٓمقيؾَ « :ظم ْ ُػم ُوم ْر َؾم٤مٟمِٜمََ٤م َأ ُسمق َىمتََل٤م َد َةَ،
ؿمديدَ ا ًْم َٕمدْْ ِو.
َو َظم ْ ُػم َر هضم٤م ًَمتِٜمَ٤م َؾم َٚم َٛم ُ٦م ْسم ُـ إَ ْيم َْق ِعش -ريض اهلل قمٜمف -ويم٤من
َ
( )1311

( )1311

شم٘مدُم٧م ُمٞمٛمقٟم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -أيْم٤م ،زوج اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-شمقومٞم٧م ؾمٜم٦م سمسلم أو واطملد
وسمسلم ،سمٜمك هب٤م اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -سمنف وُم٤مشم٧م سمنف ،حت٧م اًمِمجرة ذم اًمٔمٚم٦م اًمتل سمٜمك هب٤م -قمٚمٞمف
اًمّمالة واًمسالم ،-ويم٤مٟم٧م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -يمام روي قمٜمٝم٤م ،سمؾ روى اسمـ ؾمٕمد

( )1312

قمٜمٝم٤م سمسلٜمد ضمٞملد

( )1313

يم٤مٟمل٧م

اقمتٛمرت أو طمج٧م وطمٚم٘م٧م رأؾمٝم٤م ،يم٤مٟم٧م حتٚمؼ رأؾمٝم٤م ،وُم٤مشم٧م قم٘م٥م ذًمؽ ،ويم٤من ذًمؽ حمٚمقىم٤م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م،-
طمؼ اًمٜمس٤م .
وم٘مٞمؾ إا٤م يم٤مٟم٧م شمرى أن احلٚمؼ ُمنموع ،وأا٤م مل يبٚمٖمٝم٤م اًمٜمٝمل ذم ّ

( ) 1318يمبِم٦م سمٜم٧م يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ إٟمّم٤مري٦م .روت قمـ :أيب ىمت٤مدة ،ويم٤مٟم٧م زوضم٦م اسمٜمف قمبد اهلل سمـ أيب ىمت٤مدة ،وقمٜمٝم٤م :سمٜم٧م أظمتٝم٤م محٞملدة سمٜمل٧م قمبٞملد
سمـ روم٤مقم٦م زوضم٦م إؾمح٤مق سمـ قمبد اهلل اسمـ أيب ـمٚمح٦م .ىم٤مل اسمـ طمب٤منْ :ل٤م صحب٦م .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص 934 :شمرمجل٦م  ،)3441واإلصل٤مسم٦م (/8
 92شمرمج٦م .)11669
( ) 1319قمبد اهلل سمـ أسمك ىمت٤مدة احل٤مرث سمـ رسمٕمل سمـ سمٚمدُم٦م سمـ ظمٜم٤مس سمـ ؾمٜم٤من سمـ قمبٞمد سمـ قمدى سمـ همٜمؿ سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م إٟمّم٤مرى اًمسٚمٛمل ،أسمق
إسمراهٞمؿ ،وي٘م٤مل :أسمق َيٞمك اعمدٟمك .شمقرم سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م سمس وشمسٕملم رم ظمالوم٦م اًمقًمٞمد سمـ قمبد اعمٚمؽ .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م .اٟمٔمر :اًمة٘مل٤مت
ٓسمـ طمب٤من ( 21 /5شمرمج٦م ،)3637وهتذي٥م اًمٙمامل ( 441 /15شمرمج٦م .)3487
( ) 1311ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٛمرو سمـ إيمقع ،وإيمقع هق ؾمٜم٤من سمـ قمبد اهلل سمـ ىمِمػم اسمـ ظمزيٛم٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾملالُم٤من سملـ إومَمل إؾملٚمٛمل .يٙمٜملك أسمل٤م
ُمسٚمؿ ،وىمٞمؾ :يٙمٜمك أسم٤م إي٤مس  .وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ :يٙمٜمك أسم٤م قم٤مُمر .وإيمةر أسمق إي٤مس سم٤مسمٜمف إي٤مس .يم٤من ممـ سم٤ميع حت٧م اًمِمجرة .ؾملٙمـ سم٤مًمرسملذة ،وشملقذم
سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م أرسمع وؾمبٕملم وهق اسمـ صمامٟملم ؾمٜم٦م ،وهق ُمٕمدود ذم أهٚمٝم٤م ،ويم٤من ؿمج٤مقم٤م راُمٞم٤م ؾمخٞم٤م ظملػما وم٤مولال .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص315 :
شمرمج٦م  ،)1124واإلص٤مسم٦م ( 151/3شمرمج٦م .)3391
(ُ ) 1311متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمسػم ،سم٤مب اًمبٞمٕم٦م ذم احلرب أن ٓ يٗمروا(ُ )2961مسٚمؿ يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمسلػم ،سمل٤مب هملزوة
ذي ىمرد وهمػمه ( )1817واًمٚمٗمظ ًمف.
( ) 1312حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ ُمٜمٞمع أسمق قمبد اهلل اًمبٖمدادي ،يم٤مشم٥م اًمقاىمدي .ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ذم صب٤مه ،وحلؼ اًمٙمب٤مر ،ويم٤من ُمـ أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ .وًمد سمٕمد اًمستلم
وُمئ٦م ،شمقذم سمبٖمداد ؾمٜم٦م صمالصملم وُمئتلم ،وهق اسمـ اصمٜمتلم وؾمتلم ؾملٜم٦م .ىمل٤مل اسملـ طمجلر ذم اًمت٘مريل٥م :صلدوق وم٤مولؾً .ملف" :اًمٓمب٘مل٤مت اًمٙمبلػم"،
"اًمٓمب٘م٤مت اًمّمٖمػم" ،وهمػم ذًمؽ .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 664 /11شمرمج٦م ُ ،)242مٞمزان آقمتدال ( 561 /3شمرمج٦م .)7588
( )1313أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمب٘م٤مت (.)138/8

أصول األحكام
وهذا ومٞمف ٟمٔمر ،يٕمٜمل يمقا٤م ٓ شمٕمٚمؿ ذًمؽ ،وظم٤مص٦م أن ُمةؾ هذا ىمد ٓ خيٗمك ظم٤مص٦م ذم طمؼ اًمٜمس٤م  ،احلٚمؼ ،وأٟمف
فم٤مهرا سملم اًمٜمس٤م  ،ظم٤مص٦م ذم طمؼ اًمٜمس٤م  ،أُمر ٓ
ذم قمٝمد اًمٜمبل ًمق يمـ اًمٜمس٤م ُمةالً ،مق يم٤من هذا إُمر ُمنموقم٤مً :مٙم٤من
ً
خيٗمك ،وىمد يٙمقن واهلل أقمٚمؿ أا٤م قمٚمٛم٧م أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -قمٗم٤م قمـ ذًمؽٕ ،ضملؾ أٟملف زيٜمل٦م ذم طم٘مٝملـ،
وأاـ شمريمـ ذًمؽ ُمـ أضمؾ أيْم٤م ُمراقم٤مة طم٘مقق إزواج ،هق ُمـ هذه اجلٝم٦م أومْمؾ ،وىمد شمٙمقن طمٚم٘متف -ريض اهلل
قمٜمٝم٤مً -مسب٥م آظمرً ،مدا أو ُمرض أو ٟمحق ذًمؽ- ،ريض اهلل قمٜمٝم٤م ورمحٝم٤م.-
طمدي٨م أيب ىمت٤مدة ذم اْلرة وهل ُمـ ىمقل اًمٜمبل« :إا٤م ًمٞمس٧م سملٜمجس :إال٤م ُملـ اًمٓملقاوملم قمٚملٞمٙمؿش ،اظمتٍمله
اعمّمٜمػ -رمحف اهلل -وهق ُمٓمقل ،وومٞمف أن أسم٤م ىمت٤مدة دظمؾ قمٚمٞمٝم٤م ،قمغم يمبِم٦م ،ودقم٤م سمقوق  ،وم٠مطمرضت واًمقولق ،
صمؿ ضم٤م ت اْلرة ،وم٠مصٖمك ْل٤م اإلٟم٤م  ،ومجٕمٚم٧م شمنمب ،ومجٕمٚم٧م أٟمٔمر إًمٞمف ،ومرآا ،ىم٤مل :أشمٕمجبلم ي٤م اسمٜم٦م أظمل؟! ي٘مقل
أسمق ىمت٤مدة :إن رؾمقل اهلل ىم٤مل« :إا٤م ُمـ اًمٓمقاوملم قمٚمٞمٙمؿش ،رواه أسمق داود ُمـ طمدي٨م داود سمـ ص٤مًمح سمـ ديٜم٤مر اًمتامر
اعمدا  ،قمـ أُمف  ،قمـ قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -أا٤م يم٤مٟم٧م إذا شمقو٠مت ومج٤م ت اْلرة ،أصٖم٧م اإلٟمل٤م ًمٚمٝملرة،
لم َقم َٚملٞم ُٙمُؿ ،واًم هٓمقا َوم ِ
ل٤متش ،ىم٤مًمل٧م :و« َيمَل٤م َن
وىم٤مًم٧م إن رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ي٘مقل« :إِ ها َ٤م ُِم َـ اًم هٓمل هقاومِ َ
ْ ْ َ ه
َيتَ ََق هو ُ٠م سمِ َٗم ْْم ِٚم َٝم٤مش .
( )1315

()1314

( )1316

طمدي٨م أيب ىمت٤مدة ُشمُٙمٚمؿ ومٞمف ُمـ ضمٝم٦م محٞمدة سمٜم٧م قمبٞمد سمـ روم٤مقم٦م ،وهل ًمٞمس٧م سمتٚمؽ اعمِمٝمقرة ،وُمٜمٝمؿ ُملـ ىمل٤مل
إا٤م ذم قمداد اعمجٝمقٓت ،وُمٜمٝمؿ َُم ْـ َىمبِ َؾ وىم٤مل :إا٤م ُم٘مبقًم٦م ،وىم٤ملْ :ل٤م رواي٦م ،روت أيمةر ُمـ طمدي٨م ،روت طمدية٤م
ذم اًمٕمٓم٤مس ،وشمِمٛمٞم٨م اًمٕم٤مـمس صمالصم٤م ،إذا قمٓمس صمالصم٤م

 ،وأيدوه سمتّمحٞمح اًمبخ٤مري

( )1317

 ،وٓ ؿمؽ أن اًمتّمحٞمح

( )1318

ومرع اًمتقصمٞمؼٟٕ :مف َص هح َح احلدي٨م يمام شم٘مدم ،دًمٞمؾ قمغم أٟمف اقمتٛمد رضم٤مًمف ،هذا ٟمقع شمقصمٞمؼ ،و َيِمٝمد ًمف طمدي٨م قم٤مئِم٦م

( ) 1314داود سمـ ص٤مًمح سمـ ديٜم٤مر اًمتامر اعمداُ ،مقمم إٟمّم٤مر .ىمٞمؾ :إٟمف ُمقمم أيب ىمت٤مدة إٟمّم٤مري .وهق أظمق حمٛمد سمـ ص٤مًمح .روى ًمف أسمق داود واسمـ
ُم٤مضمف .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صدوق .اٟمٔمر :اًمة٘م٤مت ٓسمـ طمب٤من ( 281 /6شمرمج٦م  ،)7734وهتذي٥م اًمٙمامل ( 412 /8شمرمج٦م .)1764
( ) 1315أم داود سمـ ص٤مًمح سمـ ديٜم٤مر اًمتامر اعمدا .روت قمـ قم٤مئِم٦م .روى قمٜمٝم٤م اسمٜمٝم٤م داود سمـ ص٤مًمح .روى ْل٤م أسمق داود .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل (/35
 393شمرمج٦م .)8123
( ) 1316صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ؾم١مر اْلرة ( ،)76ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود :صحٞمح.
( ) 1317وٕمٞمػ :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب إدب ،سم٤مب يمؿ يِمٛم٧م اًمٕم٤مـمس( ،)5136اًمؽمُمذي :يمت٤مب إدب ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م يمؿ يِملٛم٧م اًمٕمل٤مـمس
( .) 2744ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمدي٨م همري٥م ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم وٕمٞمػ ؾمٜمـ أيب داود :وٕمٞمػ.
( )1318اعم٘مّمقد شمّمحٞمح طمدي٨م أيب ىمت٤مدة ذم ؾم١مر اْلرة ،ىمد ؾمبؼ سمٞم٤مٟمف.

أصول األحكام
 ،وسمٓمريؼ داود سمـ ص٤مًمح سمـ ديٜم٤مر اًمتامر ،وقمـ أُمف ،وأُمف ًمٞمس٧م ُمٕمرووم٦مً ،مٙمـ يِمٝمد أطمد احلدي٨م

قمٜمد أيب داود

( )1319

ًممظمر ُمع شمّمحٞمح اًمبخ٤مري -رمحف اهلل.-
وهذا اطمت٩م سملف مجٝملقر اًمٕمٚملام قملغم ـمٝمل٤مرة اْللرة وٟمحقهل٤م ،ؾملامه٤م ـمقاومل٦مً ،م٘مقًملف -شمٕمل٤مممَ ﴿ :-ـم هقا ُوملق َن
َقم َٚم ْٞم ُٙم ُْؿ﴾

 ،يٕمٜمل اًمذيـ يٓمقومقن ًمٚمخدُم٦م ُمـ اخلدم واًمّمبٞم٤من اًمّمٖم٤مر ،وم٢مٟمف يٕمٗمك قمـ ُم٤م ي٘مع ُمٜمٝمؿ ،وٓ يتح٤مؿمك

( )1321

خم٤مًمٓمتٝمؿ ،شمٜم٤موْلؿ ًمٚمٓمٕم٤مم ،وًمٚمنمب ،وٓ يتقىمك هذا اًمٌم  ،وي٘م٤مل خيِمك أن قمٚمٞمف اًمٜمج٤مؾم٦م ،قمٚم٘م٧م هبؿ سم٠مسملدااؿ
أو سمةٞم٤مهبؿٕ :اؿ ًمٞمس ْلؿ شمٚمؽ اًمٕمٜم٤مي٦م ،ومٝمل ُمـ اًمٓمقاوملم اًمذيـ يٓمقومقن قمٚمٞمٜم٤م ،ومٝمذا دًمٞمؾ قملغم ـمٝم٤مرهتل٤م ،وهلذا
لم َقم َٚمٞم ُٙمُؿ واًم هٓمقا َوم ِ
ِ
ِ
٤متش هذا شمٕمٚمٞمؾ ًمٓمٝم٤مرهت٤م ،وًمذا إذا ذسم٧م اْلرة ُمـ اعم٤م أو ٟمحقه وم٢ما٤م
ىمقًمفَ « :وم٢مِ ها َ٤م إِ هٟم َهام ُم َـ اًم هٓم هقاوم َ ْ ْ َ ه
ـم٤مهرةً ،مٙمـ اظمتٚمػ اًمٕمٚمام ومٞمام إذا أيمٚم٧م ٟمج٤مؾم٦م يمٗم٠مرة صمؿ ذسم٧مُ ،م٤مذا ٟم٘مقل؟ أيمٚم٧م ٟمج٤مؾم٦م صمؿ ذسم٧م ُمـ اعم٤م ،
صلٖمػم ،اإلٟمل٤م اًمّملٖمػم اًم٘مٚمٞملؾ ذم
هؾ ٟمحٙمؿ سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م أو ٟم٘مقل سم٤مًمٓمٝم٤مرة؟ ٟمٕمؿ .سم٤مًمٓمٝم٤مرة ،ؾم١مره٤م ،إذا يم٤من إٟمل٤م ٌ
ٌ
اًمٖم٤مًم٥م أٟمف يت٠مصمر ،وْلذا اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -أُملر سم٢مراىمل٦م اعمل٤م اًملذي َ ِ
ذ َب ُمٜملف اًمٙمٚمل٥م ،أو وًملغ ومٞملف
اًمٙمٚم٥م

ٟٕ ،مف ًم٘مٚمتفً ،مذا يرى سمٕمض اًمٕمٚمام أن اعم٤م اًم٘مٚمٞمؾ وىمٕم٧م ومٞمف ٟمج٤مؾم٦م ،اًم٘مٚمٞمؾ ذم أٟمٞمل٦م اًمّملٖم٤مر ُيلراق:

( )1321

حلدي٨م اًمقًمقغ.
ًمٙمـ إذا ذسم٧م وؿمٙمٙمٜم٤م ،وهل يم٤مٟم٧م أيمٚم٧م ٟمج٤مؾم٦م؟ وهؾ ٟمحٙمؿ ُمةال ٟم ْٗمس اًمريؼ؟ أيْم٤م ًمق همػم هذاً ،مق أن
ِري َ٘مٝم٤م أص٤مب صمق ًسم٤مُ ،مس٠مًم٦م أظمرىً ،مق أص٤مب ري٘مٝم٤م صمق ًسم٤م ،أو ًمٕم٤مهب٤م صمقسم٤م أو سمدن سمٕمدُم٤م أيمٚم٧م ،هؾ يٚمزُملف أن يٖمسلؾ
سمحٙمؿ أٟمف ي٘مقل :شمٜم٤موًم٧م اًمٜمج٤مؾم٦م ومٝمق ٟمجس؟ أو ٓ يٖمسؾ سمدٟمف وٓ صمقسمفٕ :ا٤م هرة واْلرة ـم٤مهرة؟
ٟمٕمؿ ،ـمٞم٥مً ،مٙمـ اًمريؼ هذا ،ىمد يٙمقن ٟمجس٤م ،وُم٤م وًمٖم٧م ومٞمف ُمةال ،إذا وًمٖم٧م ذم صمقب وٟمحقه.
ٟمٕمؿ ،ىمّمدك إذا رأيٜم٤م اًمٜمج٤مؾم٦م ،إذا يم٤مٟم٧م اًمٜمج٤مؾم٦م فم٤مهرة :ذم ومٛمٝم٤م أو ذم ٟمٗمس ُم٤م وًمٖم٧م ومٞمف ،هذا فم٤مهرٟ ،مٕمؿ،
وسمٕمض اًمٕمٚمام َوم هّم َؾ ،ىم٤مل :إن يم٤مٟم٧م هم٤مسم٧م :ومٝمق ـم٤مهر ،وإن مل شمٖم٥م :ومٝمق ٟمجسً ،مق أيمٚم٧م ٟمج٤مؾم٦م أو أيمٚم٧م ومل٠مرا
صمؿ هم٤مسم٧م ،صمؿ وًمٖم٧م ذم ر  ،أو ًمٕم٘م٧م إٟم٤م ُمةال ،ذم هذه احل٤ملٟٕ :مف ذم احل٘مٞم٘م٦م إذا يم٤من ُمل٤م هم٤مسمل٧م وأيمٚمل٧م ُملةال

( )1319ؾمبؼ خترَيف.
( )1321اًمٜمقر.58 :
(ُ ) 1321متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب سم٤مب اعم٤م اًمذي يٖمسؾ سمف ؿمٕمر اإلٟمس٤من (ُ ،)172مسٚمؿ يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة سم٤مب طمٙمؿ وًمقغ
اًمٙمٚم٥م ( )279واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مـ طمدي٨م أيب هريرة.

أصول األحكام
ٟمج٤مؾم٦م صمؿ وًمٖم٧م ذم إٟم٤م ٟ ،مٙم٤مد يٖمٚم٥م قمغم اًمٔمـ وأىمٓمع أن اًمذيٟٕ ،مف ىمد ٓ شمتبلم اًمٜمج٤مؾم٦م ،اًمٜمج٤مؾم٦م ُمع اًمقًملقغ،
ىمد ٓ شمتبلمٟٕ :مف جمرد ًمٕم٤مب ،وأص٤مب هذا اًمةقب أو هذا اإلٟم٤م  ،ومٞمٙمقن ٟمجس٤م ،وإن مل شمٖم٥م ،إن هم٤مسم٧م ومٞمٖمٚم٥م قمغم
اًمٔمـ أن اًمٜمج٤مؾم٦م زاًم٧مٕ :ن اًمريؼ يتبٕمف اًمريؼ ،ومٞمستحٞمؾ ،أو رسمام ذسم٧م ُم٤م  ،وإن يم٤مٟم٧م مل شمٖم٥م ُمب٤مذة ،ذم هذه
احل٤مًم٦م يٙمقن ٟمجس٤م ،هٙمذا ىم٤مل مجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ.
ٟمٕمؿ .وإذا يم٤من أن اعم٤م ُم٤م فمٝمر ر قمٚمٞمف :وم٤مٕصؾ اًمٓمٝم٤مرة ُمةٚمام شم٘مدمً ،مٙمـ ٟم٘مقل :إطمقط ذم ُمةؾ هذا أٟمف إذا
يم٤من اعم٤م ىمٚمٞمال ،وًمٞمس هٜم٤مًمؽ طم٤مضم٦م إًمٞمف ،إن يم٤من هٜم٤مًمؽ طم٤مضم٦م إمم اعم٤م ً ،مٞمس قمٜمده إٓ هذا اعم٤م ًمٓمٝم٤مرشمف أو ًمنمسمف
ومٞمستٕمٛمٚمف ،وإن يم٤من قمٜمده همػمه ذم هذه احل٤مًم٦م إطمقط أن يري٘مف ،هذا إطمقط.
ٟمٕمؿ ،آطمتالم ،ذم اًمٕم٤مدة ،اًمٕمٚمام ي٘مقًمقن :إن اعمٜمل إذا اٟمدومع سم٘مقة :وم٢مٟمف يستحٞمؾ اعمذي ،وٓ ُطم ْٙم َْؿ ًمفٟٕ ،مف إذا
اٟمدومع اعمٜمل ،ذم اًمٖم٤مًم٥م ٓ يّمحبف وٓ يٙمقن ُمٕمف ،يستحٞمؾ ومٞمف ،ومال طمٙمؿ ًمف .واًمِم٤مرع ضم٤م ُمةٚمام شم٘مدم ذم طملدي٨م
قم٤مئِم٦م

( )1322

شمٗمريمف وؾمٙم٧م قمـ ُمس٠مًم٦م ْ
اعمذي ،واعمذي إُم٤م أن يستحٞمؾ ،أو ٓ يّمحبف ٟٓمدوم٤مقمف سم٘مقة ُمع اًمِمٝمقة.

ٟمٕمؿ ،شمٕم٤مومف ٟمٗمسفُ ،م٤م يٚمزُمف ،هذا جمرد إسم٤مطم٦م ُمـ اًمِم٤مرع ،أٟمف ُيبلم احلٙمؿ ،أن اعم٤م ـم٤مهر ،وأن اًمٓمٕم٤مم ـم٤مهر ،وًمق
شم٘مذرشمف ٟمٗمسف :ومال يٚمزم ،أىمقل ٓ :يٚمزم سمذًمؽُ ،مس٠مًم٦م اًمٕمٞم٤موم٦م قمٞم٤موم٦م اًمٜمٗمس ويمراهٞم٦م اًمٜمٗمس ،هذا أُمر آظمر ظم٤مرج قمـ
اإلٟمس٤من ،ومال ر قمٚمٞمف وهلل احلٛمد.
اًمر ُضم ِ
لؾ
ٟمٕمؿ ،اهلل أقمٚمؿُ ،م٤م أدري ،اعمٜمل ُمةؾ ُم٤م ىم٤مل ،همٚمٞمط ،اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمُ -مةٚمام ىم٤مل« :إِ هن َُم٤م َ ه
َهم َِٚم ٌ
ٞمظ َأ ْسمٞمَ ُضَ ،و َُم٤م َ اعمَْ ْر َأ ِة َر ِىم ٌٞمؼ َأ ْص َٗم ُرش  ،وهق همٚمٞمظ ،قمغم يمؾ طم٤مل ٓ ،ؿمؽ ًمٙمـ همسٚمف ُمنموع إن يمل٤من رـمبًل٤م:
( )1323

ومٖمسٚمف ُمنموع ،هذا هق اًمسٜم٦م ،وإن يم٤من ي٤مسمس٤م َوم َٗم َر َيمَف :ايمتٗمك سملفٟٕ :ملف ذم اًمٖم٤مًمل٥م يلزول أذاه ،وإصملر اًمبل٤مىمل ذم
اًمٖم٤مًم٥م يذه٥م وٓ يب٘مك ،ظم٤مص٦م ُمع إذا يم٤من ذم اًمةقب أو اًمناويؾ ُمع اعمٌم واجلٚملقس ،وإن َهم ََسل َٚمف :وملال سمل٠مس
سمذًمؽٟٕ :مف ُمةؾ ُم٤م ذيمر قمٚمام هق ُمست٘مذرُ ،مةؾ اعمخ٤مط وُم٤م أؿمبف ذًمؽ مم٤م يست٘مذر ،وًمٞمس ٟمجس٤م.

( )1322ؾمبؼ خترَيف.
(ُ )1323متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب احلٞم٤م ذم اًمٕمٚمؿ(ُ ،) 131مسٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب وضمقب اًمٖمسؾ قملغم اعملرأة سمخلروج
اعمٜمل ُمٜمٝم٤م ( )311واًمٚمٗمظ ًمف.

أصول األحكام
ٟمٕمؿ ،يٕمٜمل هؿ ىم٤مًمقاُ :م٤م أصٖمر ُمـ اْلرة ُمةؾ اًمٗم٠مرة وُمـ ِقم ْرس وأُمة٤مْلؿ ،يٚمحؼ هب٤مً ،مٙمـ هذا ومٞمف ٟمٔمر ،يٕمٜملل
ىمقْلؿ :إٟمف يٚمحؼ هب٤م ُم٤م يم٤من أصٖمر ،إفمٝمر واهلل أقمٚمؿ أن اًمٕمٚم٦م قم٤مُم٦م ،اًمٜمبل قمٚمؾ سمٕم ّٚم٦م قم٤مُم٦مُ ،م٤م ىم٤مل ُم٤م يمل٤من أصلٖمر
احل ُٛمر ،وهق ُم٤م أؿمبف ذًمؽ ،وْلذا يم٤من اًمّمحٞمح أيْمل٤م أن اًمٙمٚمل٥م
ُمٜمٝم٤م ،يٙمقن يٚمحؼ هب٤م ُم٤م يم٤من ُمـ اًمٓمقاوملمُ :مةؾ ْ ُ
ـم٤مهرٟٕ :مف َُيت٤مج إًمٞمفً ،مٚمزرع واعم٤مؿمٞم٦م واًمّمٞمد ،وَيقزً ،مٙمـ ْ
احلُ ُٛمر ـم٤مهرة ًمٕمدم اًمدًٓم٦م قمغم ٟمج٤مؾمتٝم٤م ،واًمٜمبل يم٤من
يريمبٝم٤م -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-ويم٤من ُخي٤مًمٓمٝم٤م ،ويريمبٝم٤م ،ويم٤مٟم٧م اعمديٜم٦م ؿمديدة احلر ،وٓ ؿمؽ أن اًمبدن يٕملرق،
لم ،هذا ٓ ؿمؽ سمٕمٞمد ،وْلذا يم٤من اًمّمقاب
وًمق يم٤مٟم٧م ٟمجس٦مُ ،مع اًمٕمرق وظم٤مًمط اًمٕمرق فم٤مهره٤مً ،مق يم٤مٟم٧م ٟمجس٦مًَ :مبُ َ
لم
ـمٝم٤مرهت٤م ،يمام ىمقل ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل ،واظمت٤مره ،رضمحف ص٤مطم٥م اعمٖمٜمل -رمحف اهلل -مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،ودًمٞمٚمف َسم ٌ
وٓطم٥م .صمؿ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ىم٤مل :إن مجٞمع اًمسب٤مع ـم٤مهرة ،ىم٤مل مجٞمٕم٤م سمال اؾمتةٜم٤م .
احلَٞمْ ِ
٤مب ْ
ض
( َسم ُ
ٞمض ُىم ْؾ ُه َق َأ ًذى َومل٤م ْقمتَ َِز ًُمقا اًمٜم َسل٤م َ ِذم اعمَْ ِح ِ
َؽ َقم ِـ اعمَْ ِح ِ
َىم َ٤مل اهللُ َ -شم َٕم َ٤مممَ ﴿ :-و َي ْس َ٠م ًُمق َٟم َ
لقه هـ َطم هتهلك
لٞمض َوَٓ َشم ْ٘م َر ُسم ُ
ُقه هـ ُِم ْـ َطم ْٞم ُ٨م َأ َُم َر ُيم ُُؿ اهللهُ﴾ ).
َي ْٓم ُٝم ْر َن َوم٢مِ َذا َشم َٓم هٝم ْر َن َوم ْ٠م ُشم ُ
( )1324

طم٤مو٧م اعمرأة َ ِ
ِ
اًمٗملرج
ي٘مقل -رمحف اهلل شمٕم٤ممم( :-سم٤مب احلٞمض) ،احلٞمض ُمـ
حت ُ
ٞمض َطمٞمْ ًْم٤م ،إذا ؾم٤مل اًمدم ُملـ ْ
ِ
وطم٤مو٧م اًمِمجرة إذا ظمرج َص ْٛم ُٖمُٝم٤م ،ومٝمق ُمـ اًمسٞمالن واجلري٤من ،وهق دم
وضمرى ،وُمٜمف طم٤مض اًمقادي ،إذا ؾم٤مل،
خي ُْر ُج ُمـ ىم ْٕمر اًمرطمؿَُ ،يريف اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤مممَ -يري ُمع اعمرأة قم٤مد ًة ذم يمؾ ؿمٝمر ُٓمرأة ؾمت٦م أيل٤مم
ـمبٞمٕم٦م وضمبٚم٦م َ ْ
وؾمبٕم٦م أي٤مم .واعمرأة يمام أضمرى اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -اًمٕم٤مدة أا٤م إذا سمٚمٖم٧م اًمسـ اًمذي حتٞمض ومٞمف ،وهق اًمتسع هم٤مًم ًب٤م
ورسمام يم٤من أيمةر ،وهذا خيتٚمػ سمحس٥م ـمبٞمٕم٦م اًمٜمس٤م وُمزاضمٝمـ ،وسمحسل٥م اًملبالد ،وسمحسل٥م احللرارة واًملؼمودة،
خيتٚمػ اًمٜمس٤م ذم هذا اظمتالوم٤م قمٔمٞمام .وم٢مذا سمٚمٖم٧م اًمسـ هذا اًم٘مدر أو ٟمحقه :وم٢من اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -أضمرى اًمٕم٤مدة
أا٤م حتٞمض ؾمت٦م أي٤مم أو ؾمبٕم٦م أي٤مم ،وإذا محٚم٧م اعمرأة :وم٢من اهلل -سمحٙمٛمتف ورمحتفَ -يٕمؾ هذا اًمدم ِهم َذا ً ًمٚمجٜملم ،وْلذا
َىم هٚمام َ ِ
ٞمض احل٤مُمؾ ،وم٢مذا ووٕم٧م اعمرأة و َشمٜمَ هٗم َس ْ٧م :ظمرج اًمدم اًمزائد قمـ همذا اجلٜملم اًمذي سمحٙمٛمتف ورمحتف َىم َٚم َبف إمم
حت ُ
َ
ِ
٥م اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -سمحٙمٛمتف ورمحتف اًملدم إمم ٍ
ـمٕم٤مم ًمف ذم َرطم ِؿ أُمف ،وم٢مذا وًمدت اعمرأةَ :ىم َٚم َ
ًملبـ ،ويمل٤من هملذا ً

( )1324اًمب٘مرة.222 :

أصول األحكام
ًمٚمٛمقًمقد ،إمم طمٚمٞم٥مً ،مبـ ؾمٞمنمسمف ،وْلذا ىمٚمام حتٞمض اعمروع ،وم٢مذا ظمٚم٧م اعمرأة ُمـ احلبؾ واًمرو٤مع :وم٢من اًمدم َيري
ُمٕمٝم٤م قم٤مدة ؾمت٦م أي٤مم أو ؾمبٕم٦م أي٤مم ذم يمؾ ؿمٝمر.
وؿمٝمر اعمرأة هق اًمزُمـ واًمقىم٧م اًمذي َيتٛمع ْل٤م ومٞمٝم٤م ـمٝمر وطمٞمض ،وًمٞمس اعمٕمٜمك اًمِمٝمر هق ُم٤م سملم اْلالًملم،ٓ ،
ًمٙمٜمف هم٤مًم ًب٤م يٙمقن ؿمٝمرا سملم اْلالًملم ،حتٞمض ؾمت٦م أي٤مم أو ؾمبٕم٦م أي٤مم ،وشمٓمٝمر أرسمٕم٦م وقمنميـ يق ًُم٤م ،أو صمالصم٦م وقمنميـ
محٜمَ َ٦م
يق ًُم٤م ،يمام ذم طمدي٨م َ ْ

)(1325

-ريض اهلل قمٜمٝم٤م ،-عم٤م أُمره٤م أن شمّمكم أرسمٕم٤م وقمنميـ أو صمالصم٤م وقمنميـ

 ،وىمد يٙمقن

( )1326

ؿمٝمره٤م قمنميـ يق ًُم٤م ،يم٠من حتٞمض سمس٦م أي٤مم وشمٓمٝمر سمس٦م قمنم يقم ،ومٞمٙمقن ؿملٝمره٤م قمنمليـ يق ًُمل٤م ،وىملد يٙملقن
ؿمٝمره٤م سمس٦م وقمنميـ يق ًُم٤مُ ،مةال سم٠من حتٞمض سمس٦م أي٤مم ،وشمٓمٝمر قمنميـ يق ًُم٤م.
ضمدًّ ا ،سمؾ هق سمحر ٓ ؾم٤مطمؾ
واحلٞمض أطمٙم٤مُمف قمٔمٞمٛم٦م ،وأطمٙم٤مُمف يمةػمة ،وهق سمحر ٓ ؾم٤مطمؾ ًمف ،أطمٙم٤مُمف يمةػمة ًّ
ًمف ،واًمٜمس٤م يٕمرض ْلـ ُمـ إطمقال واًمّمٗم٤مت واًمتٖمػم واًمت٘مدم واًمزي٤مدة واًمٜم٘مص ذم أُمر احلٞمض ر قمٔمٞمؿ ،وُمـ
قم٤مٟمك أُمقر اًمٜمس٤م  ،وأؾمئٚمتٝمـ :أدرك ُمـ ذًمؽ ؿمٞمئ٤م يمةػما.
ًمٙمـ وهلل احلٛمد ضم٤م ت إطم٤مدي٨م اًمتل هل أصقل ذم هذا اًمب٤مب شمبلم أطمٙم٤مم دم احلٞمض ،ومٛمـ يم٤من هب٤م فمٝمر ًمف
ُم٤م يٙمقن سمف سمٞم٤من وٓ ؿمؽ أٟمف هٜم٤مًمؽ ُمس٤مئؾ ُشمُِمٙمؾ ،ومٕمغم ُمـ يٜمٔمر أن َيتٝمد وأن يت٘مل اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،-وملام
شمبلمَ :شم َٙم هٚم َؿ ومٞمف ،وُم٤م ٓ ؾمٙم٧م قمٜمف.
ٞمض ُىم ْؾ ُه َق َأ ًذى َوم٤م ْقمتَ َِز ًُمقا اًمٜم َس٤م َ ِذم اعمَْ ِح ِ
َؽ َقم ِـ اعمَْ ِح ِ
ي٘مقل اهلل -قمز وضمؾَ ﴿ :-و َي ْس َ٠م ًُمق َٟم َ
قه هـ َطمتههك
ٞمض َوَٓ َشم ْ٘م َر ُسم ُ
ُقه هـ ُِم ْـ َطمٞمْ ُ٨م َأ َُم َر ُيم ُُؿ اهللهُ﴾ُ ﴿ ،ىم ْؾ ُه َق َأ ًذى﴾ ،يٕمٜمل هق ًمٞمس ؿمٞمئ٤م ومٞمف ضر ،سمؾ هلق جملرد
َي ْٓم ُٝم ْر َن َوم٢مِ َذا َشم َٓم هٝم ْر َن َوم ْ٠م ُشم ُ

( )1325محٜم٦م سمٜم٧م ضمحش سمـ ري٤مب .شمٙمٜمك أم طمبٞمب٦م .أظم٧م زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش زوج اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-يم٤مٟم٧م ُمـ اعمٝم٤مضمرات ،ويم٤مٟمل٧م
يقم أطمد شمداوي اجلرطمك ،وشمس٘مل اًمٕمٓمِمك .يم٤مٟم٧م حت٧م ـمٚمح٦م سمـ قمبٞمد اهلل ،ومقًمدت ًمف قمٛمران سمـ ـمٚمح٦م ،وهل واًمدة حمٛمد سمـ ـمٚمح٦م اعمٕملروف
سم٤مًمسج٤مد .أـمٕمٛمٝم٤م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -مـ ظمٞمؼم صمالصملم وؾم٘م٤م .اٟمٔمر :إؾمد ( 69 /6شمرمج٦م  ،)6851واإلص٤مسم٦م ( 586 /7شمرمجل٦م
.)11154
( )1326طمسـ :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 27144أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُمـ ىم٤مل إذا أىمبٚم٧م احلٞمْمل٦م ٓ شملدع اًمّملالة ( )287اًمؽمُملذي:
يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم اعمستح٤مو٦م دمٛمع سملم اًمّمالشملم( ،) 128وىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ صحٞمح ،واسمـ ُم٤مضملف :يمتل٤مب اًمٓمٝمل٤مرة وؾملٜمٜمٝم٤م،
سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم اعمستح٤مو٦م اًمتل ىمد قمدت أي٤م ًُم٤م ( )622ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود :طمسـ.

أصول األحكام
أذى :أي ر يسػم ،وًمذا احلٞمض يمام ىم٤مل اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم« :-ه َذا َأُمر َيمتَبف اهللُ َقم َغم سمٜمَ ِ
َل٤مت آ َد َمش
َ
َ ٌْ َُ

،

( )1327

اًمبخ٤مري ذم
وهق ُمٜمذ ظمٚمؼ اهلل طمقا قمغم اًمّمحٞمح ،ظمالوم٤م عمـ ىم٤مل :إٟمف أرؾمؾ قمغم ٟمس٤م سمٜمل إهائٞمؾ ،وىمد رد ذًمؽ
ّ
صحٞمحف ،وىم٤مل :إول أيمةرً :م٘مقل اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمً -مٕم٤مئِم٦م عم٤م دظمؾ قمٚمٞمٝم٤م وهل شمبٙمل ،ىمل٤ملَُ « :مل٤م
لغم سمٜمَ ِ
ِ
َل٤مت آ َد َمش ،
َؿم ْ٠م ُٟمُؽ؟ش .ىم٤مًم٧م :طمْم٧م ،وم٠مُمره٤م -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -سم٠مُمر ،وىم٤ملَ « :ه َذا َأ ُْم ٌر َيمتَبَل ُف اهللُ َقم َ َ
( )1328

يالـمٗمٝم٤م ذم ذًمؽ وي١ماٟمسٝم٤م -صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف.-
ٞمض﴾﴿ ،اعمَْ ِح ِ
َؽ َقم ِـ اعمَْ ِح ِ
ويمام شم٘مدم أن احلٞمض ذم ُمدة ُمٕمٚمقُم٦م ،وذم أي٤مم ُمٕمٚمقُم٦مَ ﴿ ،و َي ْس َ٠م ًُمق َٟم َ
ٞمض﴾ ىمٞملؾ هلق
اعمراد سمف ُمٙم٤من احلٞمضُ :مةؾ :اعمَْ ِ٘مٞمؾ ُمٙم٤من اًم٘مٞمٚمقًم٦م ،واعمَْبِٞم٧م ُمٙم٤من اعمبٞم٧م ،وىمٞمؾ اعمَْحٞمض هق زُمـ احلٞمض ،وإفمٝمر
واهلل أقمٚمؿ -أن اعمحٞمض هق ُمٙم٤من احلٞمض ،وْلذا ىم٤ملَ ﴿ :وم٤م ْقم َت َِز ًُمقا اًمٜم َس٤م َ ِذم اعمَْ ِح ِٞمض﴾ :أي :ذم ُمٙمل٤من احللٞمض
وهق اًمٗمرج.
اصٜمَ ُٕمقا
وًمذا :يم٤من اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -يٕمتزل ذاك اعمقـمـ ،وي٘مقل -يمام ؾمٞم٠ميت ذم طمدي٨م أٟمسْ « :-
ُيم هُؾ َ ٍ
ُ
َ
َ٤محش ّ ،
اقمتزال ذاك اعمٙم٤من .وىملد يٙملقن
آقمتزال
ومدل قمغم أن اعمحٞمض هق ُمٙم٤من احلٞمض ،وأن
ر إِٓه اًمٜم َٙم َ
ْ
( )1329

اعمراد سم٤معمحٞمض هق زُم٤من احلٞمض ،واقمتزاْلـ ،أي اقمتزال ُم٤م يراد ُمٜمٝمـ وهق اًمقط ً :مدًٓم٦م اًمسٜم٦م قمغم أٟملف -قمٚمٞملف
اًمّمالة واًمسالم -يم٤من يْم٤مضمٕمٝمـ ويم٤من يب٤مذهـ ،يملام ذم اًمّملحٞمحلم ُملـ طملدي٨م قم٤مئِمل٦م

( )1330

ُمٞمٛمقٟم٦م

وُملـ طملدي٨م

 ،وذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م ُمٕمٜم٤مه :أا٤م عم٤م طم٤مو٧م -ريض اهلل قمٜمٝمل٤م -ويم٤مٟمل٧م شمٜمل٤مم ُمٕملف ذم

( )1331

(ُ ) 1327متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب يمٞمػ يم٤من سمد احلٞمض (ُ ،) 294مسٚمؿ :يمت٤مب احل٩م ،سمل٤مب سمٞمل٤من وضملقه اإلطملرام وأٟملف
َيقز إومراد احل٩م (ُ )1211مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م.
( )1328اعمّمدر اًمس٤مسمؼ.
احلَ٤مئِ ِ
( )1329أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب :سم٤مب َضم َق ِاز همََ ْس ِؾ ْ
ض َر ْأ َس زََ ْو ِضم َٝم٤م َو َشم َْر ِضمٞمٚمِف (.)312
(ُ ) 1331متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب ُمب٤مذة احل٤مئض (ُ ،) 312مسٚمؿ :يمت٤مب احللٞمض ،سمل٤مب ُمبل٤مذة احلل٤مئض وملقق اإلزار
(.)293
(ُ )1331متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب ُمب٤مذة احل٤مئض (ُ ،) 313مسٚمؿ :يمتل٤مب طملٞمض ،سمل٤مب ُمبل٤مذة احلل٤مئض وملقق اإلزار
(.)294

أصول األحكام
حل٤مف ،وم٤مٟمسٚمٚم٧م ُمـ حل٤مذم وأظمذت اخلٛمٞمٚم٦م ،وم٘مل٤ملُ« :مل٤م ؿمل٠مٟمؽ؟ش ىمل٤ملِ « :طم ْْم ِ
ل٧م؟ش ،وم٠مُمرهل٤م -قمٚمٞملف اًمّملالة
واًمسالم -أن شمٕمقد عمٙم٤ما٤م  ،وْلذا ىمقًمف ﴿ َوم٤م ْقمتَ َِز ًُمقا اًمٜم َس٤م َ ِذم اعمَْ ِح ِ
ٞمض﴾ :أي ذم ُمٙم٤من احلٞمض.
( )1332

لر َن ﴾ أي
﴿ َوَٓ َشم ْ٘م َر ُسم ُ
قه هـ﴾ :يٕمٜمل ذم ذاكَ ﴿ ،طمتههك َي ْٓم ُٝم ْر َن﴾ :يٕمٜمل طمتك يٜم٘مٓمع اًمدم ،دم احلٞمضَ ﴿ ،وم٢مِ َذا َشم َٓم هٝم ْ
ُقه هـ﴾ يٕمٜمل اجلامع ﴿ ُِم ْـ َطم ْٞم ُ٨م َأ َُم َر ُيم ُُؿ اهللهُ ﴾ ،وهذا أُمر سمٕمد احلٔمر ،واظمتٚملػ قمٚملام إصلقل ذم
اهمتسٚمـَ ﴿ ،وم ْ٠م ُشم ُ
إُمر سمٕمد احلذرُ ،م٤م طمٙمٛمف؟ ىمٞمؾ :إٟمف ًمٚمقضمقب ،وىمٞمؾً :مإلسم٤مطم٦م ،وىمٞمؾ :إٟمف يٕمقد إمم ُم٤م يم٤من إًمٞمف إُمر ىمبؾ احلذر،
وهذا هق إفمٝمر ،وهق اًمذي رضمحف اسمـ يمةػم

( )1333

-رمحف اهلل -ذم سمٕمض اعمقاوع ُمـ شمٗمسػمه -رمحف اهلل ،-وأؿمل٤مر

إًمٞمف مجع ُمـ أهؾ إصقل :أٟمف يرضمع إمم ُم٤م يم٤من إًمٞمف أُمره ىمبؾ احلٔمر ،وٓ ؿمؽ أن اجلامع ىمبؾ احلٔمر ًمٞمس واضم ًبل٤م،
٤مص َٓم٤م ُدوا﴾
ومٚمذا يٙمقن ًمٞمس واضم ًب٤مٟٕ :مف أُمر سمٕمد طمٔمرُ :مةؾ ىمقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :-وإِ َذا َطم َٚم ْٚم ُت ُْؿ َوم ْ

 ،وم٤مُٕمر سم٤مٓصٓمٞم٤مد

( )1334

ًمٞمس واضم٥م ،ظمالوم٤م عمـ ىم٤مل إٟمف واضم٥م ،أو اجلامع أٟمف َي٥م أن َي٤مُمع ،سمٕمد ذًمؽٟٕ :مف أُمر سمٕمد احلذر ،ومػمضمع إمم ُم٤م
ُمب٤مطم٤م ىمبؾ اإلطمرام ومػمضمع إمم ُم٤م يم٤من ىمبؾ ذًمؽ وهق اإلسم٤مطم٦م.
يم٤من إًمٞمف إُمر ىمبؾ احلذر ،يم٤مًمّمٞمد ،يم٤من ً
وٓ ؿمؽ أن مج٤مع احل٤مئض طمرام سم٤مإلمج٤مع ،أُم٤م ُمب٤مذهت٤م :ومسٞم٠ميت اإلؿم٤مرة إًمٞملف ،وأٟملف ٓ سمل٠مس سملف ،وُمبل٤مذة
احل٤مئض اعمّمٜمػ -رمحف اهللُ -م٤م ذيمر طمدي٨م قم٤مئِم٦مً ،مٙمٜمف ُمةٚمام شم٘مدم ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -أٟمف -قمٚمٞمف
ِ
أيْم٤م يملذًمؽ هلذا اعمٕمٜملك أٟملف
٤مذ ِا َو َأ َٟمَ٤م َطم ِ٤مئ ٌضش  ،وضم٤م ذم طمدي٨م ُمٞمٛمقٟم٦م ً
اًمّمالة واًمسالم -ىم٤مًم٧مَ « :يمَ٤م َن ُي َب ُ
( )1335

يب٤مذ -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم

( )1336

.-

(ُ ) 1332متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب اًمٜمقم ُمع احل٤مئض وهل ذم صمٞم٤مهب٤م(ُ ،)322مسٚمؿ :يمت٤مب طمٞمض ،سمل٤مب آولٓمج٤مع ُملع
احل٤مئض ذم حل٤مف واطمد (.)296
( ) 1333إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمةػم سمـ وق سمـ درع اًم٘مرر اًمبٍمي ،صمؿ اًمدُمِم٘مل اًمِم٤مومٕمل ،أسمق اًمٗمدا قمامد اًمديـ ،احل٤مومظ اعم١مرخ اًمٗم٘مٞمف .وًملد ذم
ىمري٦م ُمـ أقمامل سمٍمى اًمِم٤مم ،ؾمٜم٦م إطمدى وؾمبع ُمئ٦م ،وشمقذم سمدُمِمؼ ؾمٜم٦م أرسمع وؾملبٕملم وؾملبع ُمئل٦مً .ملف اًمٕمديلد ُملـ اًمتّمل٤مٟمٞمػُ :مٜمٝمل٤م اًمبدايل٦م
واًمٜمٝم٤مي٦م ،واًمتٗمسػم ،وهمػمه٤م ُمـ اعمّمٜمٗم٤مت .اٟمٔمر :ذيؾ شمذيمرة احلٗم٤مظ ( ،)38/1ـمب٘م٤مت اعمٗمنيـ ( 261/1شمرمج٦م .)313
( )1334اعم٤مئدة.2 :
( ) 1335أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب آقمتٙم٤مف ،سم٤مب همسؾ اعمٕمتٙمػ (.)2131
( )1336ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
وذم صحٞمح اًمبخ٤مري أٟمف « َيمَ٤م َن َي ْ٠م ُُم ُر َه٤م َأ ْن َشمته ِهز َرش  ،وهذا ُيبلم أٟمف ٓ سم٠مس سم٤معمب٤مذة ،وقمٜمد أيب داود سم٢مؾمٜم٤مد ٓ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
اًمسالَ ُم-ش ًمٙمٜمف يم٤من
٤مذ َه٤م َ -قم َٚم ْٞمف ه
اًمّمالَ ُة َو ه
سم٠مس سمفَ « ،يمَ٤م َن َي ْ٠م ُُم ُر اعمَْ ْر َأ َة ُم ْـ ٟم َس٤مئف َأ ْن َشم ََْم َع َقم َغم َوم ْرضم َٝم٤م َؿم ْٞم ًئ٤مُ ،صم هؿ ُي َب َ
( )1337

( )1338

يت٘مل صمقرة احلٞمض ذم أول إُمر ،يم٤من ي٠مُمره٤م أن َشم هت ِهز َرٟٕ ،مف ذم أول احلٞمض رسمام ُمع ؿمدة ظمروج اًمدم ،ىمد خيرج ر
ومٞمّمٞمبف ،ومٙم٤من يت٘مل ذًمؽ سم٤مإلزار اًمذي شمٚمبسف.
وْلذا :يم٤من اًمّمقاب أٟمف َيقز اعمب٤مذة ًمٚمح٤مئض ذم مجٞمع اًمبدن إٓ ذم ُمقوع احلٞمض ،سمٛمٕمٜمك اجلامع ،وظمال ًومل٤م
ًمٚمجٛمٝمقر اًمذيـ ىم٤مًمقا :إٟمف ٓ َيقز ومٞمام سملم اًمنة واًمريمب٦م ،وأٟمف ي١مُمر أن شمتزر ،ؾملٞم٠ميت ذم طملدي٨م أٟملس -ريض اهلل
قمٜمف -ىم٤مل :ىمقًمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم« -اصٜمَٕمقا ُيم هُؾ َ ٍ
َ٤محش .
ر إِٓه اًمٜم َٙم َ
ْ ُ
ْ
( )1339

قه هـ َطمتههك َي ْٓم ُٝم ْر َن َوم٢مِ َذا َشم َٓم هٝم ْر َن﴾ هذا ىمٞمد وذطُ ،مٖمٞم٤م
ٟمٕمؿ ،هذا ىم٤مًمف سمٕمض اًمٕمٚمام ً ،مٙمٜمف وٕمٞمػَ ﴿ ،وَٓ َشم ْ٘م َر ُسم ُ
سمٖم٤مي٦مَ ﴿ ،وم٢مِ َذا َشم َٓم هٝم ْر َن﴾ ضمٕمٚمف سمنمـملم ،اًمنمط إول :اٟم٘مٓم٤مع اًمدم ،اًمنمط اًمة٤ما :اًم ُٖمُسؾ ،وٓ ؿمؽ أٟمف إذا ـمٝمرت
ًمٞمس٧م يم٤محل٤مئض ،وأا٤م شمِمبف اجلٜم٥م ،وْلذا َشمةْ ُب ُ٧م ذم ذُمتٝم٤م اًمّمالة ،وطمٙمٛمٝم٤م طمٙمؿ اجلٜم٥م ،وًملٞمس وـم١مهل٤م ُمةلؾ
وط احل٤مئض ،وٓ َي٥م ومٞمف يمٗم٤مرة ،وًمق وـمئٝم٤م ذم هذه احل٤مًم٦م ٓ َي٥م ومٞمف يمٗم٤مرةً ،مٙمٜمف طمرام ،سمخالف ُم٤م إذا وـمئٝم٤م
وهل طم٤مئض ،طمدي٨م اسمـ قمب٤مس اعمِمٝمقر أٟمف يتّمدق سمديٜم٤مر وٟمّمػ ديٜم٤مرً ،مٙمٜمف حمرم وٓ َيقز.
ِ
ِ
ِ
َ٧م إِ َمم اًمٜمههبِل َ -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم هٚم َؿ -اًملدهه َم،
يض اهللُ َقمٜمْ َٝم٤مَ -ؿم َٙم ْ
يض اهللُ َقمٜمْ َٝم٤مَ -أ هن ُأ هم َطمبِٞمبَ َ٦م َ -ر َ
( َقم ْـ َقم٤مئ َِم َ٦م َ -ر َ
حتبِ ُس ِؽ َطمٞمْ َْمتُ ُِؽُ ،صم هؿ ا ْهمتَ َِس ِكمش َ ،ر َوا ُه ُُم ْس ِٚم ٌؿ).
َ٧م َ ْ
َوم َ٘م َ٤مل« :ا ُْم ُٙمُةِل َىمدْْ َر َُم٤م َيمَ٤م َٟم ْ
( )1340

طمدي٨م قم٤مئِم٦م قمـ أم طمبٞمب٦م ،ضم٤م ُمٕمٜم٤مه ذم صحٞمح اًمبخ٤مري ً ،مٙمـ هٜم٤م اظمت٤مر اعمّمٜمػ هذه اًمرواي٦مٟٕ :مف -
حتبِ ُس ِؽ َطمٞمْ َْمتُ ُِؽُ ،صم هؿ ا ْهمتَ َِس ِكمش رواه ُمسٚمؿ.
َ٧م َ ْ
لم ْل٤م ،ىم٤مل« :ا ُْم ُٙمُةِل َىمدْْ َر َُم٤م َيمَ٤م َٟم ْ
َص هغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم هٚم َؿَ -سم ه َ
( )1341

( )1337ؾمبؼ خترَيف.
( ) 1338صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم اًمرضمؾ يّمٞم٥م ُمٜمٝم٤م ُم٤م دون اجلامع (ُ )272مـ طمدي٨م سمٕملض أزواج اًمٜمبلل -صلغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود :صحٞمح.
( )1339ؾمبؼ خترَيف.
( ) 1341أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب اعمستح٤مو٦م وهمسٚمٝم٤م وصالهت٤م(.)334
( ) 1341أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب قمرق آؾمتح٤مو٦م (.)327

أصول األحكام
ل٧م يملام ؾملٞم٠ميت ذم
ٞمْم ْ
هذا احلٙمؿ ذم اعمستح٤مو٦م ،إذا اؾمتٛمر هب٤م اًمدم ،ومٚمؿ يٜم٘مٓمعُ ،م٤م احلٙملؿ؟ أم طمبٞمبل٦م اؾمتُ ُْح َ
احلدي٨م قمـ ىمّم٦م وم٤مـمٛم٦م  ،وذم احلدي٨م ىمّم٦م محٜم٦م
حتبِ ُس ِؽ َطم ْٞم َْم ُت ُِؽُ ،صم هؿ ا ْهم َت َِس ِكمش ،وذم هلذا -يملام ؾملٞم٠ميت اإلؿمل٤مرة إًمٞملف -أن اعملرأة إذا
َ٧م َ ْ
طمبٞمب٦م« :ا ُْم ُٙمُةِل َىمدْْ َر َُم٤م َيمَ٤م َٟم ْ
( )1342

( )1343

-ريض اهلل قمٜمٝم٤م ،-وم٘م٤مل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسلالمٕ -م

اؾمتحٞمْم٧مُ :شم َُر ُّد إمم قم٤مدهت٤م ،ومٚمق يم٤مٟم٧م ُمةال ْل٤م قم٤مدة ؾمت٦م أي٤مم ،صمؿ ضم٤م ه٤م اًمدم واؾمتٛمر ومل يٜم٘مٓمع ،يٜم٘مٓمع اٟم٘مٓم٤مقمل٤م
دائام أو هم٤مًم٥م اًمِمٝمر ُمٕمٝم٤م ،هذه ٟم٘مقلُ :مستح٤مو٦م ،ومٞمُٜمٔمر هؾ هل ُمٕمت٤مدةُ ،مـ
يسػما ٟمّمػ يقم أو ٟمحقه صمؿ يرضمعً ،
ف ىمدر إي٤مم واًمقىم٧م اًمذي َ ِ
ٞمض ومٞمف ،وم٢مذا اؾمتحٞمْم٧مٟ :مس٠مْل٤م :هؾ ًمؽ قم٤مدة؟
هل اعمٕمت٤مدة؟ اعمٕمت٤مدة هل اًمتل َشم ْٕم ِر ُ
حت ُ
وم٢من ىم٤مًم٧مٟ :مٕمؿٟ ،م٘مقل :يمؿ ىمدره٤م؟ شم٘مقل ُمةال :ؾمت٦م أي٤ممُ ،متك شم٠مشمٞمؽ؟ ىم٤مًم٧م :شم٠مشمٞمٜمل ُمـ أول اًمِمٝمرُ ،مـ واطمد إمم
اًمٞمقم اًمس٤مدسٟ ،م٘مقل :ارضمٕمل إمم قم٤مدشمؽ ،وم٢مذا مت٧م ؾمت٦م أي٤مم سم٤مًمْمبط :وم٢من قمٚمٞمؽ أن شمٖمتسكم وًمق يم٤من اًمدم َيري،
صمؿ سمٕمد ذًمؽ شمّمكم أرسمٕم٦م وقمنميـ يق ًُم٤م وًمق يم٤من اًمدم َيري ،صمؿ هٙمذا شمٕمٛمؾ قمٚمٞمف .هذا هق احلٙمؿ إول ومٞمام يتٕمٚمؼ
حتبِ ُس ِؽ َطم ْٞم َْمتُ ُِؽش.
َ٧م َ ْ
سم٤معمستح٤مو٦م ،وًمذًمؽ ىم٤مل اًمٜمبل «ا ُْم ُٙمُةِل َىمدْْ َر َُم٤م َيمَ٤م َٟم ْ
وًمذا :أىمقى ُم٤م شمرضمع إًمٞمف اعمستح٤مو٦م هق اًمٕم٤مدةٕ :ن احلٞمض دم ـمبٞمٕمل٦م وضمبٚمل٦م ،وآؾمتح٤مول٦م دم ُملرض،
َيري ُمـ ومؿ اًمرطمؿُ ،مـ قمرق ي٘م٤مل ًمف :اًمٕم٤مذل ،أو اًمٕم٤مٟمدٟٕ ،مف يٕم٤مٟمد وخي٤مًمػ ؾم٤مئر اًمٕمروق ،ومٚمٝمذا ؾمٛمل سمذًمؽ.
وهق دم ومس٤مد وُمرض ومال طمٙمؿ ًمف ،ؾمٞم٠ميت اإلؿم٤مرة إمم ر ُمـ هذا.
ِ
( َو َْل ُ َام َقمٜمْ َٝم٤م َأ هن َوم٤مـمِ َٛم َ٦م سمِٜمْ َْ٧م َأ ِيب ُطمبَٞمْ ٍ
٤مضَ ،وم َ٘م َ٤مل َ -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم هٚم َؿ« :-إِ هٟمهام
َ٧م ُشم ُْستَ ََح ُ
يض اهللُ َقمٜمْ َٝم٤مَ -يمَ٤م َٟم ْ
ش َ -ر َ
ل٧م طمٞم َْملتُ ُِؽَ :وملدََ ِقمل اًمّملالَ َةََ ،ومل٢مِ َذا َذهل٥م َىملدْْ ره٤مَ :وم٤م ْهم ِْس ِلكم َقمٜمْ ِ
َذًمِ َؽ ِقم ْر ٌق َو ًَمٞمْ َس سمِ َحلٞمْ ٍ
ْلؽ اًملدهه َم
ُ َ
َ َ
ه
ضَ ،ومل٢مِ َذا َأ ْىمبَ َٚم ْ َ ْ
َو َصكمش

()1344

).

( ) 1342وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م أيب طمبٞمش سمـ اعمٓمٚم٥م سمـ أؾمد سمـ قمبد اًمٕمزى اًم٘مرؿمٞم٦م إؾمدي٦م .وهل اًمتل ؾم٠مًم٧م رؾملقل اهلل -صلغم اهلل قمٚمٞملف وؾملٚمؿ -قملـ
آؾمتح٤مو٦م .صمب٧م ذيمره٤م ذم اًمّمحٞمحلم .اٟمٔمر :أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 218 /6شمرمج٦م  ،)7171واإلص٤مسم٦م ( 61 /8شمرمج٦م .)11588
( )1343ؾمبؼ خترَيف.
(ُ ) 1344متٗمللؼ قمٚمٞمللف :أظمرضمللف اًمبخلل٤مري :يمتلل٤مب احلللٞمض ،سملل٤مب آؾمتح٤مولل٦م (ُ ،)316مسللٚمؿ :يمتلل٤مب احلللٞمض ،سملل٤مب اعمستح٤مولل٦م وهمسللٚمٝم٤م
وصالهت٤م(.)333

أصول األحكام
ٟمٕمؿُ ،مرة واطمدة ،اًمٖمسؾ ُمرة واطمدة ،يٕمٜمل ُمةؾ ُم٤م شم٘مدم أا٤م شمٖمتسؾ ُمرة واطمدة قمٜمد مت٤مم ؾملت٦م أيل٤مم إذا يمل٤من
قم٤مدهت٤م ؾمت٦م أي٤مم ،أُم٤م ُمس٠مًم٦م اًمقوق ؾمٞم٠ميت اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤مُ ،مس٠مًم٦م اًمقوق هلؾ يٚمزُمٝمل٤م ،أو اًمٖمسلؾ ،ؾملٞم٠ميت سمٕملض
إطم٤مدي٨م اإلؿم٤مرة إمم ر ُمـ هذا ،طمدي٨م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م أيب طمبٞمش -ريض اهلل قمٜمٝم٤م.-
 :يٕمٜمل يستٛمر ُمٕمٝم٤م اًمدم .وطمدي٨م أم طمبٞمب٦م اًمذي

(وْلام) :أيً :مٚمبخ٤مري وُمسٚمؿ ،أا٤م (يم٤مٟم٧م شمستح٤مض)

( )1345

أيْم٤م ذيمرت أا٤م ْل٤م ؾمبع ؾمٜملم قمغم ُمةؾ هذه احل٤مل ،وم٠مومت٤مه٤م اًمٜمبل سمذًمؽ -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -وم٘م٤مل اًمٜمبل:
شم٘مدم ً
ضَ ،وم٢مِ َذا َأ ْىمب َٚم ْ٧م طمٞم َْمتُ ِؽَ :ومدََ ِقمل اًمّملالَ َةََ ،ومل٢مِ َذا َذهل٥م َىملدْْ ره٤مَ :وم٤م ْهم ِْس ِلكم َقمٜمْ ِ
«إِ هٟمهام َذًمِ َؽ ِقم ْر ٌق َو ًَم ْٞم َس سمِ َح ْٞم ٍ
ْلؽ اًملدهه َم
ُ َ
َ َ
ه
َْ
َ
َو َصكمش  ،وذم ًمٗمظَ « :وم٤م ْهم ِْس ِكم َقمٜمْ ِْؽ اًمدهه َم َوا ْهمتَ َِس ِكم َو َصكمش ذم اًمّمحٞمحلم ،ومه٤م أُمران ،يٕمٜمل شمٖمسلؾ اًملدم،
( )1346

( )1347

أيْم٤م إمم اًمٕم٤مدة.
وشمٖمتسؾ ،وشمّمكم ،وذم هذا دًٓم٦م قمغم أٟمف أرضمٕمٝم٤م ً
ىمقًمف« :إذا أىمبٚم٧م طمٞمْمتؽش ،اظمتٚمػ اًمٕمٚمام ذم اإلىمب٤مل هٜم٤م ،هؾ هق إىمب٤مْل٤م سم٤مًمتٛمٞمٞمز ،أو إىمب٤مْل٤م سم٤مًمٕمدد؟ وؾمٞم٠ميت
ذم اًمرواي٦م إظمرى .اىمرأ اًمرواي٦م اًمتل سمٕمده٤م ،وٕيب داود.
احلَٞمْ ِ
( َوَٕ ِيب َد ُاو َدَ :وم َ٘م َ٤مل َْل َ٤م« :إِ هن َد َم ْ
فش
ض َد ٌم َأ ْؾم َق ُد ُي ْٕم َر ُ

( )1348

).

احل ْٞم ِ
فش رواي٦م ضمٞمدة ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ قمٛمرو سملـ طمٚمحٚمل٦م
ض َد ٌم َأ ْؾم َق ُد ُي ْٕم َر ُ
رواي٦م أيب داود «إِ هن َد َم ْ َ

( )1349

وهلق

احل ْٞم ِ
فش :أي ًمف رائح٦م ُمـ
فش :أي شمٕمرومف اًمٜمس٤م  ،وىمٞمؾُ « :ي ْٕم ِر ُ
ض َد ٌم َأ ْؾم َق ُد ُي ْٕم َر ُ
طمسـ احلدي٨م ٓ ،سم٠مس سمف« ،إِ هن َد َم ْ َ
اًم َٕم ْرف وهق اًمرائح٦م.

(ُ ) 1345متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب إىمب٤مل احللٞمض وإدسمل٤مره(ُ ،)321مسلٚمؿ :يمتل٤مب احللٞمض ،سمل٤مب اعمستح٤مول٦م وهمسلٚمٝم٤م
وصالهت٤م (.)334
( )1346ؾمبؼ خترَيف.
( )1347أورده احلٛمٞمدي ذم اجلٛمع سملم اًمّمحٞمحلم ( ،)66-65/4وومٞمف« :واهمتسكم وصكمش.
( )1348طم سـ :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُمـ ىم٤مل شمقو٠م ًمٙمؾ صالة ( ،)314وىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود :طمسـ.
( )1349حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ طمٚمحٚم٦م اًمديكم اعمدا .روى ًمف اًمبخ٤مري ،وُمسٚمؿ ،وأسمق داود ،واًمٜمس٤مئل .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م .اٟمٔملر :اجللرح
واًمتٕمديؾ ( 31 /8شمرمج٦م  ،)136وهتذي٥م اًمٙمامل ( 214/26شمرمج٦م .)5519

أصول األحكام
وم٘مقًمف« :إذا أىمبٚم٧م طمٞمْمتؽش ،ىمٞمؾ :إىمب٤مْل٤م إىمب٤مل زُم٤ما٤م ،يٕمٜمل أا٤م شمٕمرف أي٤مُمٝم٤م ،وم٢مذا أىمبٚم٧م طمٞمْملتؽ سمقىمتٝمل٤م
وزُم٤ما٤م :ومدقمل اًمّمالة أي٤مم احلٞمض اًمتل يمٜم٧م حتٞمْملم ،وم٢مذا مت٧م أي٤مم قم٤مدشمؽ :وم٤مهمتسكم وصكم ،يدل قمٚمٞمف رواي٦م أيب
ِ
ِ
لم ا ًْم ُ٘م ْر ِ إِ َمم ا ًْم ُ٘م ْر ِ ش .
اًمّمالَ َةَُ ،صم هؿ َصكم َُم٤م َسم ْ َ
داود أا٤م -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم« -إِ َذا َُم هر ُىم ْر ُؤكَ :ومدََ قمل ه
( )1350

ٟمٕمؿ ٓ .هذا ؾمٞم٠ميت اإلؿم٤مرة إًمٞمف ذم طمدي٨م محٜم٦م -إن ؿم٤م اهلل -وأٟمف ُشم َ٘مدهه َم اًمٕم٤مدة قمغم اًمتٛمٞمٞمز ،هلذا هلق اًملذي
دمتٛمع سمف إظمب٤مر وي٠ميت اإلؿم٤مرة إًمٞمف -إن ؿم٤م اهلل.
ٟمٕمؿ ،ٓ ،شمرضمع إمم قم٤مدهت٤م اعمتٞم ّ٘مٜم٦م ،وم٢من يم٤مٟم٧م ْل٤م قم٤مدة ؾمت٦م أي٤مم ،وأطمٞم٤مٟم٤م رسمام ُمةال شمزيد ًمٙمـ أىمؾ ُم٤م يٙمقن ؾملت٦م
أي٤ممٕ :ن إصؾ هق ي٘ملم واًمٞم٘ملم هق صمبقت اًمّمالة ذم ذُمتٝم٤م ،وصمبقت إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ذم ذُمتٝم٤م ،شمرضمع إمم اًمٞم٘ملم
ذم هذه احل٤مل ؾمت٦م أي٤مم أو ؾمبٕم٦م أي٤مم ،هذا هق اًمقاضم٥م قمٚمٞمٝم٤م.
ٟمٕمؿ ،اعمستح٤مو٦م ُم٤م شمرى اًمٓمٝمر ،اعمستح٤مو٦م اؾمتٛمر هب٤م اًمدمً ،مق يم٤مٟم٧م شمرى اًمٓمٝملر ُمل٤م صل٤مرت ُمستح٤مول٦م،
اظمتٚمط دم احلٞمض سم٤مٓؾمتح٤مو٦م ،دم اًمٓمبٞمٕم٦م سمدم اًمٗمس٤مد ،يمام ىم٤مل« :إٟمام ذًمؽ قملرق وًملٞمس سمحلٞمض ،ومل٢مذا أىمبٚمل٧م
طمٞمْمتؽ ومدقمل اًمّمالة ،وإذا أدسمرت وم٤مهمسكم قمٜمؽ اًمدم وصكمش ،شم٘مدم أن اإلىمب٤مل ،ىمٞمؾ إىمب٤مل احلٞمض سم٠مي٤مُمف ،وهق
إي٤مم اعمٕمت٤مدة ،وىمٞمؾ :أىمبٚم٧م ،أي أىمبؾ اًمدم اًمذي متٞمزه ،واؾمتدًمقا سم٤مًمروايل٦م إظملرى اًمتلل قمٜملد أيب داود ،روايل٦م
ضمٞمدة« ،وم٢من دم احلٞمض أؾمقد ُي ِ
ٕمرفش ،وهذا إؿم٤مرة إمم اًمتٛمٞمٞمز ،واظمتٚمػ هؾ وم٤مـمٛم٦م سمٜمل٧م أيب طمبلٞمش
ٕمرف -أو ُي َ
ُمٕمت٤مدة أو ممٞمزةُ ،مٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل إا٤م ُمٕمت٤مدة وأن اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -رده٤م إمم اًمٕم٤مدة ،وىمٞملؾ :إال٤م ممٞملزة،
واًمذي ئمٝمر واهلل أقمٚمؿ ،يمام ىمقل مجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،أا٤م اضمتٛمع ْل٤م اًمقصٗم٤من.
واًمذي ئمٝمر -واهلل أقمٚمؿ -يمام ىمقل مجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،أا٤م اضمتٛمع ْل٤م اًمقصٗم٤من ،أا٤م ُمٕمت٤مدة وممٞمزةً ،مٙمـ اًمدم
اًمذي متٞمزه يم٤من أيمةر ُمـ اًمٕم٤مدة ،ومٚمٝم٤م قم٤مدة هل -ريض اهلل قمٜمٝم٤مُ ،-مةال ًمق ىمٞمؾ :إن قم٤مدهت٤م ؾمت٦م أي٤مم ،وقمٜمده٤م متٞمٞملز
ؾمت٦م أي٤مم اًمدم يٙمقن أؾمقد وًمف رائح٦م ،ويٙمقن صمامٟمٞم٦م أي٤مم ،وًمٞمس ؾمت٦م أي٤مم ،ذم هذه احل٤مًم٦م اضمتٛملع ْلل٤م ذم ؾملت٦م أيل٤مم
اًمتٛمٞمٞمز واًمٕم٤مدة ٓ ،دمٚمس صمامٟمٞم٦م أي٤ممٕ :ن اًمٞمقُملم اًمزائديـ قمـ اًمٕم٤مدة ٓ دمٚمسٝمام ،وًمق يم٤مٟم٧م متٞمز ،إٟمام ضمٚمس٧م اًمست٦م
أي٤مم اًمتل ْل٤م ومٞمٝم٤م اًمٕم٤مدة ،ويمذًمؽ متٞمزه٤م.

( ) 1351صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم اعمرأة شمستح٤مض وُمـ ىم٤مل شمدع اًمّمالة ذم قمدة ( )281وىم٤مل إًمبل٤ما ذم صلحٞمح ؾملٜمـ
أيب داود :صحٞمح.

أصول األحكام
وم٤مًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -شم٤مرة ذيمر ْل٤م اًمٕم٤مدة ،وشم٤مرة ذيمر ْل٤م اًمتٛمٞمٞمزٓ :ضملتامع اًمٕمل٤مدة واًمتٛمٞمٞملز وملٞمٝمام،
ًمٙمٜمٝم٤م ُشمُٖمٚم٥م اًمٕم٤مدة ذم أي٤مُمٝم٤م وٓ دمٚمس ُم٤م زاد قمٚمٞمٝم٤مُ ،مةال ُمـ يقُملم وإن يم٤مٟم٧م متٞمزه ،يمام ًملق يم٤مٟمل٧م اُملرأة ُملةال
اؾمتحٞمْم٧م واؾمتٛمر هب٤م اًمدم ،وىم٤مًم٧م :إن ْل٤م قم٤مدة ،ؾمت٦م أي٤مم ُمةال ،وهذه اًمست٦م أي٤مم دم احلٞمض سمقصٗمف ًمف رائح٦م ذم
هذه اًمست٦م أي٤مم ،وذم همػمه اًمدم أصٗمر أو أمحر ىم٤مٟمئ وم٤مشمحً ،مٞمس قمٚمٞمف ًمقن دم احلٞمض اعمٕمت٤مد .أُم٤م ذم هذه اًمست٦م :ومٝملق
أيْم٤م شم٘مقل :إٟمف يزيد قمـ اًمست٦م أي٤مم ،شم٘مقل :قم٤مديت ؾمت٦م أي٤ممً ،مٙمٜمف يستٛمر هبذه
اًمدم قمٚمٞمف صٗم٦م دُم٤م احلٞمض ،ويمذًمؽ ً
اًمّمٗم٦م ُمدة قمنمة أي٤مم ،صمؿ يتحقل إمم ًمقن أصٗمر أو ُيمُدرة ُمةالُ ،م٤مذا ٟم٘مقل :دمٚمس قمنمة أي٤مم أم ؾمت٦م أي٤مم؟ ؾمت٦م أي٤مم،
وٟم٘مقل :إٟمؽ ُمٕمت٤مدة وممٞمزة ،وم٤مضمتٛمع ْل٤م اًمقصٗم٤مت اًمٕم٤مدة واًمتٛمٞمٞمز.
وهذا هق اًمٔم٤مهر ُمـ طمدي٨م وم٤مـمٛم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م  1351واضمتٛمع ْل٤م اًمٕم٤مدة واًمتٛمٞمٞمز ،شم٤مرة ذيمر ْل٤م ذًملؽ،
(

)

وشم٤مرة ذيمر ْل٤م ذًمؽ ،وْلذا ضم٤م ت اًمرواي٦م اًمٍمَي٦م أا٤م دمٚمس شمّمكم ُم٤م سملم اًم٘مر إمم اًم٘مر  ،وهق ُم٤م سمللم اًمٕمل٤مدة إمم
اًمٕم٤مدة اعمٕمت٤مدة.
ِ
٤مض َطم ْٞم َْم ً٦م َيمَبِ َػم ًة َؿم ِديدََ ًةًَ ،وم َ٘م َ٤مل َ -ص هغم اهللهُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم هٚم َؿ« :إِ هٟم َهام
يض اهللهُ َقمٜمْ َٝم٤مَ -ىم٤م ًَم ْ٧مُ :يمٜمْ ُْ٧م ُأ ْؾمتَ ََح ُ
( َو َقم ْـ َ ْ
محٜمَ َ٦مَ -ر َ
٤منَ ،ومتََحٞم ِيض ِؾمته َ٦م َأي٤م ٍمَ ،أو ؾمبٕم ً٦مُ ،صمؿ ا ْهمتَ َِس ِكمَ ،وم٢مِ َذا اؾمتَٜمْ َ٘م ْ٠م ِ
اًمِمٞم َٓم ِ
ِ
ِ
ِ
تَ :وم َّمكم َأ ْر َسم َٕم ً٦م َو ِقم ْ ِ
نملي َـ
ه
َه
ه َل َر ْيم َْْم ٌ٦م ُم ْـ َر َيم ََْم٤مت ه ْ
ْ
ْ َ َْ ه

ُؽ ،و َيم ََذًمِ ِؽ َوم٤م ْومٕم ِكم َيمَام َ ِ
قُمل وصكمَ :وم٢مِ هن َذًمِ َؽ َُي ِز ُئ ِ
نميـ ،وص ِ
ِ
ٞمض اًمٜم َس٤م ُ شَ ،ر َوا ُه ْ
اخلَ ْٛم َس ُ٦مَ ،و َص هح َح ُف
حت ُ
َ
َ َ
َأ ْو َصمالَ َصم ً٦م َوقم ْ ِ َ َ ُ
َ َ
ْ
اًمؽم ُِم ِذ ُّي) .
ْ
( )1352

أيْمل٤م زوج
طمدي٨م محٜم٦م سمٜم٧م ضمحش -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -وهل زوج أيب ـمٚمح٦م ،يم٤مٟم٧م ُمستح٤مو٦م ،وأم طمبٞمبل٦م ً
قمبد اًمرمحـ سمـ قمقف ويم٤مٟم٧م ُمستح٤مو٦م ،وىمٞمؾ :زيٜم٥م يمذًمؽ سمٜم٧م ضمحش زوج اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسلالم-
ويمذًمؽ وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م أيب ُطم َب ْٞم ٍ
ش ،وهذا ٟمقع آظمر ُمـ اعمستح٤مو٤مت.

( ) 1351وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م أيب طمبٞمش سمـ اعمٓمٚم٥م سمـ أؾمد سمـ قمبد اًمٕمزى اًم٘مرؿمٞم٦م إؾمدي٦م .وهل اًمتل ؾم٠مًم٧م رؾملقل اهلل -صلغم اهلل قمٚمٞملف وؾملٚمؿ -قملـ
آؾمتح٤مو٦م .صمب٧م ذيمره٤م ذم اًمّمحٞمحلم .اٟمٔمر :أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 218 /6شمرمج٦م  ،)7171واإلص٤مسم٦م ( 61 /8شمرمج٦م .)11588
( )1352صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 27475 ،27144أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُمـ ىم٤مل إذا أىمبٚمل٧م احلٞمْمل٦م شملدع اًمّملالة (،)287
واًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم اعمستح٤مو٦م أا٤م دمٛمع سملم اًمّملالشملم ( ،)128ىمل٤مل اًمؽمُملذي :طمسلـ صلحٞمح ،اسملـ ُم٤مضملف :يمتل٤مب
اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم اًمٙمؼم إذا اسمتدئ٧م ُمستح٤مو٦م أو يم٤من ْل٤م أي٤مم طمٞمض ومٜمسٞمتٝم٤م ( ،)627ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.

أصول األحكام
ِ
لر ُاق اًملدُم٤م ،
وشم٘مدم أا٤م شم٘مدم اًمٕم٤مدةَ :عم٤م شم٘مدم ُمـ أظمب٤مر ،ويمذًمؽ ضم٤م ذم طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م أن اُمرأة يم٤مٟمل٧م َ ْهت َ
أيْم٤م ؿم٤مهد َعمِ٤م
حتبِ ُس ِؽ َطم ْٞم َْمتُ ُِؽُ ،صم هؿ َصكمش ً ،
َ٧م َ ْ
وم٠مُمره٤م اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ىم٤مل« :ا ُْم ُٙمُةِل َىمدْْ َر َُم٤م َيمَ٤م َٟم ْ
حت ِب ُس ِؽ َطم ْٞم َْم ُت ُِؽش هذه يمٚمٝم٤م ؿملقاهد أن اعملرأة اعمستح٤مول٦م
َ٧م َ ْ
شم٘مدم ومٞمف أا٤م دمٚمس اًمٕم٤مدة« ،ا ُْم ُٙمُةِل َىمدْْ َر َُم٤م َيمَ٤م َٟم ْ
( )1353

( )1354

شم٘مدم اًمٕم٤مدة.
طمدي٨م محٜم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -طمدي٨م ضمٞمد ٓ سم٠مس سمفُ ،مـ ـمريؼ قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ

 ،وُمٜمٝمؿ ُمـ

( )1355

شمٙمٚمؿ ومٞمفً ،مٙمـ ىمقاه أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وروايتف ضمٞمدة.
ىم٤مًم٧مُ « :يمُٜم٧م اؾمتح٤مض طمٞمْم٦م ؿمديدة يمةػمةش ،ىم٤مل اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسلالم ،-أُمرهل٤م -قمٚمٞملف اًمّملالة
واًمسالم -أن دمٕمؾ اًمٙمرؾمػ ،ىم٤مًم٧م :هق أيمةر ُمـ ذًمؽ ،ىم٤ملَ « :شم َٚمج ِٛملش ،ىم٤مًم٧م :هق أيمةر ُمـ ذًمؽ ،ىم٤ملَ « :و ِ
لٕمل
ه
حت هٞم ِيضل
صمج٤م ،هق أيمةر ُمـ ذًمؽ ،ىم٤ملَ « :ؾمآ ُُم ُر ِك سمِ َ٠م ُْم َر ْي ِـش صمؿ ىم٤مل ْل٤م -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمَ َ « :
َصم ْق ًسم٤مش ،ىم٤مًم٧م :إٟمام أصم٩م ً
نميـش هذا إُمر إولَ « ،وم٢مِ ْن َىم ِق ِ
ِ
ِذم ِقم ْٚم ِؿ اهللهِ ِؾمته َ٦م َأ هي٤م ٍم َأ ْو َؾم ْب َٕم َ٦م َأ هي٤م ٍمُ ،صم هؿ َصكم َصمالَ َصم ً٦م َو ِقم ْ ِ
ي٧م َقم َغم َأ ْن
نمي َـ َأ ْو َأ ْر َسم َٕم ً٦م َوقم ْ ِ َ
ِ
ِ
لمش -يٕمٜمل ًمٚمقىمتلم اهمتسل٤مٓ واطملدا-
ٍمَ ،و ُشم َُ١مظم ِري اعمَْ ْٖم ِْر َب َو ُشم َ٘مد ُِمل ا ًْم ِٕم َِم٤م َ َ ،ومتَ ْٖمتَ َِس ِٚم َ
ُشم َُ١مظمري اًم ُّٔم ْٝم َر َو ُشم َ٘مدُمل ا ًْم َٕم ْ َ
ِ
٥م إَ ُْم َر ْي ِـ إِ ًَم ْٞم ِؽش  ،وهذه ٟمقع آظمر ُمـ اعمستح٤مو٤مت ،وهل اًمتل ٓ متٞمٞمز ْل٤م وٓ قم٤مدة.
« َو ُشم َُّمٚم َ
لمَ ،و َذًم َؽ َأ ْقم َج ُ
( )1356

ومٞمتحرر قمٜمدٟم٤م أن اعمستح٤مو٦م أٟمقاع:
إولَُ :م ْـ ْل٤م قم٤مدة ومتٞمٞمز يمام شم٘مدم ،ومٝمذه ٓ ؿمؽ شم٘مدم اًمٕم٤مدة واًمتٛمٞمٞمز وهذا واوح ،عمـ اضمتٛملع ْلل٤م اًمٕمل٤مدة
واًمتٛمٞمٞمز.

( )1353أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب اعمستح٤مو٦م وهمسٚمٝم٤م وصالهت٤م (ُ )334مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م.
( )1354ؾمبؼ خترَيف.
) (1355قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًم٘مرر اْل٤مؿمٛمل أسمق حمٛمد اعمدا أُمف زيٜم٥م اًمّمٖمري سمٜم٧م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،طمدث قمـ اسمـ قمٛمر،
وضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل ،وأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ،وقم بد اهلل سمـ ضمٕمٗمر ،وظم٤مًمف حمٛمد اسمـ احلٜمٗمٞم٦م وـم٤مئٗم٦م ،وقمٜمف :اًمةقري ،وزائدة ،وومٚملٞمح ،ومحل٤مد سملـ ؾملٚمٛم٦م،
وسمنم سمـ اعمٗمْمؾ ،وقمدة .اطمت٩م سمف آُم٤مم أمحد وىم٤مل :صم٘م٦م صم٘م٦م .اٟمٔمر هتذي٥م اًمٙمامل هتذي٥م اًمٙمامل ( 78/16شمرمج٦م  )3543وؾمػم أقملالم اًمٜملبال
( 214/6شمرمج٦م )98
( )1356ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
اًم٘مسؿ اًمة٤ماُ :مـ شمٙمقن ْل٤م قم٤مدة ،وهل شم٘مدم اًمٕم٤مدة يمام شم٘مدمٕ :ن دًمٞمؾ اعمس٠مًم٦م واطمد ،وإذا اؾمتٛمر هبل٤م اًملدم،
ومٜم٘مقل« :اُمٙمةل ىمدر ُم٤م يم٤مٟم٧م حتبسؽ طمٞمْمتؽش ،وًمق ىم٤مًم٧م ُمةال :إن قم٤مدهت٤م ذم أول اًمِمٝمر ،وعمَه٤م اؾمتٛمر هبل٤م اًملدم:
أمحر ؿمديد احلٛمرة يمٚملقن
ْ
ص٤مرت أول اًمِمٝمر اًمدم ومٞمٝم٤م أصٗمر أو أمحر ،وسم٘م هٞم٦م اًمِم ْٝمر يم٤من ًمقٟمف قمغم همػم اًمٚمقن ،يم٤من َ
احلٞمض ،يٛمٞمؾ إمم اًمسقاد ،أول قمٚمٞمف رائح٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اًمتل شمِمبف دم احلٞمض ،ومٙمؿ دمٚمس؟ إي٤مم اًمتل اًمدم ومٞمٝم٤م أمحر،
أو اًمدم اًمذي يِمتد محرشمف ويٛمٞمؾ إمم اًمسقادُ ،م٤مذا دمٚمس؟ وهل ُمٕمت٤مدة ،وقم٤مدهت٤م أول اًمِمٝمر ،وأول اًمِملٝمر ي٠مشمٞمٝمل٤م
اًمدم ي٠مشمٞمٝم٤م قمغم هذا اًمٚمقن إمحر أو إصٗمر ،يٕمٜمل أول اًمِمٝمرٟ ،مٕمؿ ،هذا هق ،شم٘مدم وٓ شمٚمتٗمل٧م إمم اًمتٛمٞمٞملز ،وًملق
يم٤مٟم٧م ُمت َٞم ُز .واًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -أُمر ُمستح٤مو٦م يم٤من ْلل٤م قمل٤مدة أن شمرضملع إمم قم٤مدهتل٤م ،ومل يسل٠مْل٤م قملـ
اًمتٛمٞمٞمز.
ًم٘مسؿ اًمة٤مًم٨مُ :مـ يم٤مٟم٧م ممٞمزة ،يٕمٜمل ًمٞمس ْل٤م قم٤مدة ،واؾمتٛمر هب٤م اًمدم ،وشم٘مقل ًمٞمس ْل٤م قم٤مدة ،إُم٤م ًمٙمقا٤م ُملةال
ا ْ
ٟمسٞم٧م قم٤مدهت٤م ،أو ًمٙمقا٤م ُمبتدئ٦م مل يسبؼ ْل٤م احلٞمض ،صمؿ شم٘مقل :اًمدم اؾمتٛمر هب٤مً ،مٙمـ شم٘ملقل :إٟملف ذم وؾملط اًمِملٝمر
يٙمقن اًمدم قمغم ًمقن دم احلٞمضُ ،مٜمتٜمًً٤م ذم رائحتف ،ؿمديد احلٛمرة ،وسم٤مىمل أي٤مم اًمِمٝمر ،وضمري٤من اًمدم يٙمقن أصلٗمر أو
أمحر وم٤محت٤م ،وذم هذه اعمدة ؾمت٦م أي٤مم ،يمؿ دمٚمس؟ ؾمت٦م أي٤مم اًمتل متٞمٞمز ،هذا هق طمٞمْمٝم٤م ،حلدي٨م اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّملالة
ض َأ ْؾم َق ُد ُي ِ
احلٞمْ ِ
فش
فش أو « ُي ْٕم َر ُ
ٕمر ُ
واًمسالم« :إِ هن َد َم ْ َ
واًمسالم :أُمره٤م أن دمٚمس ذم ُِم ْر َيم ٍ
َـ ،عم٤م اظمتٚمط قمٚمٞمٝم٤م إُمر ،وم٢مذا قمٚم٧م اًمّمٗمرة اعم٤م أُمره٤م أن شمٖمتسؾٟٕ ،مف إذا قمٚم٧م
اًمّمٗمرة :شمٖمػم ًمقن اًمدم ،ومتبلم أٟمف ًمٞمس سمحٞمض إٟمام هق اؾمتح٤مو٦م ،إذا ِ
قمٚم٧م اًمّمٗمرة ،وم٠مُمره٤م أن شمرضمع إمم اًمتٛمٞمٞمز.
 ،وحلدي٨م أم طمبٞمب٦م ذم رواي٦م أيب داود

( )1357

( )1358

أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة

هذا اًم٘مسؿ اًمة٤مًم٨م.
اًم٘مسؿ اًمراسمعً :مٞمس ْل٤م قم٤مدة وٓ متٞمٞمز .هذه ُمِمٙمٚم٦م أُمره٤م ،اًمبٕمض يسٛمٞمٝم٤م اعمتحػمة ،وسمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ أٟمٙملر
ُمةؾ هذا ،وذيمروا ومٞمٝم٤م شمٗم٤مصٞمؾ وشمٗم٤مريع ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م ،واًمسٜم٦م دًم٧م قمغم احلٙمؿ وهلل احلٛمد ،وٓ طملػمة ذم أُمرهل٤م

( )1357طم سـ :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُمـ ىم٤مل إذا أىمبٚم٧م احلٞمْم٦م شمدع اًمّمالة ( ،)286،314اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب احلٞمض :سم٤مب اًمٗمرق
سمبـ دم احلٞمض وآؾمتح٤مو٦م (ُ ) 215مـ طمدي٨م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م أيب طمبٞمش سمف ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :طمسـ.
( ) 1358صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُمـ روى أن اعمستح٤مو٦م شمٖمتسؾ ًمٙمؾ صلالة (ُ ،)291 -288ملـ طملدي٨م قم٤مئِمل٦م ،ىمل٤مل
إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.

أصول األحكام
وهلل احلٛمد ،اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ىم٤مل« :إٟمام هل ريمْم٦م ُمـ ريمْم٤مت اًمِمٞمٓم٤منش ،يٕمٜمل ريمض اًمِمٞمٓم٤من ذم
اًمرطمؿ ،طم٘مٞم٘م ً٦م ٕ :هن اًمِمٞمٓم٤م َن َيري ُمـ اسمـ آدم جمرى اًمدم.
ىم٤مل اًمٜمبل -قمٚمٞملف اًمّملالة واًمسلالم -ذم روايل٦م أمحلد« :إِ هٟمهلام هلق ِقملر ٌق ا ْٟم َ٘م َٓملعش أو «ر ْيم َْْمل ٌ٦م ُِملـ ر َيم ََْم ِ
ل٤مت
َ
ْ َ
َ
ُ َ ْ
اًمِمٞم َٓم ِ
٤منش وقمٜمد اًمٜمس٤مئلِ « :قم ْر ٌق َقم٤مٟمِدٌٌ ش وهق اًمذي يسٞمؾ ُمـ ومؿ اًمرطمؿ ُمـ اًمٕمروق ،وم٠مُمر -قمٚمٞملف اًمّملالة
ه ْ
( )1361

( )1359

واًمسالم -أن شمتحٞمض ؾمت٦م أي٤مم أو ؾمبٕم٦م أي٤مم« ،وم٢مذا اؾمتٜم٘م٠متش

( )1361

يٕمٜمل سمٕمد ؾمت٦م أي٤مم شمٖمتسؾ همسؾ احلٞمض ،اًمٓمٝمر

ُمـ احلٞمض ،صمؿ شمّمكم أرسمٕم٦م وقمنميـ أو صمالصم٦م وقمنميـ.
ـمٞم٥م ،اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ىم٤مل« :حتٞميضش ومل يبلم ُمتك شمتحٞمض .ضم٤م قمٜمد أيب داودَ « :يم ََام َيتَ ََحٞمه ُض
اًمٜمس٤م عمِٞم َ٘م ِ
٤مت َطمٞمْ ِْم ِٝم هـ َو ُـم ْٝم ِر ِه هـش حتٞميض ،وهذه ًمق ُذيمرتً :مٙم٤مٟم٧م أطمسـٟٕ :مف رده٤م إمم طمٞمض اًمٜمس٤م « ،يمام
َ ُ
( )1362

يتحٞمض اًمٜمس٤م ذم ُمٞم٘م٤مت طمٞمْمٝمـ وـمٝمرهـش ،وومٞمف أٟمف َر هده٤م إمم قم٤مدة ٟمس٤مئٝم٤م ،وْلذا ٟم٘مقل :إذا يم٤مٟم٧م ٓ شمدريٓ ،
متٞمٞمز ،يٕمٜمل طمٞمٜمام اؾمتٛمر هب٤م اًمدم ،وشم٘مقل :ؾم٠مًمٜم٤مه٤م هؾ ْل٤م قم٤مدة؟ ،ىم٤مًم٧مً :مٞمس ْل٤م قم٤مدة ،اًمدم؟ ىم٤مًم٧مُ :م٤م ومٞمف متٞمٞملز،
حت هٞم ِيض ذم قمٚمؿ اهلل ،اهلل -ؾملبح٤مٟمف وشمٕمل٤ممم -يٕمٚملؿ احلل٤مئض،
يمٚمف أمحر ،يمٚمف أصٗمر ،يمٚمف أؾمقدُ ،م٤مذا شمٗمٕمؾ؟ ٟم٘مقلَ َ :
ويٕمٚمؿ ُم٤مذا ؾمتّمٜمع ،أو يٕمٚمؿ ُمدة احلٞمض ذم طم٘مٝم٤م ،أو أٟمف -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -سمٕمٚمٛمف ضمٕمؾ سمٕمض اًمٜمس٤م ُمـ ىمراسم٤مهت٤م
وهمػمهـ طمٞمْمٝم٤م ؾمت٦م أي٤مم أو ؾمبٕم٦م أي٤مم ،ويٕمٚمؿ ُمـ حتٞمض ؾمت٦م وُمـ حتٞمض ؾمبٕم٦م -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
«ؾمت٦م أي٤مم أو ؾمبٕم٦م أي٤ممش هذه اًمست٦م واًمسبٕم٦م قمٚمٞمٝم٤م أن شمتحرى وشمٜمٔمر ذم ىمراسم٤مهت٤م ُمـ اًمٜمس٤م  ،ومل٢من يملـ أو يمل٤من
هم٤مًم٥م طمٞمْمٝمـ ذم هم٤مًم٥م اًمِمٝمر ،ضمٕمٚم٧م أول اًمِمٝمر ،إن يم٤من وؾمط اًمِمٝمر ،ضمٕمٚمتف وؾمط اًمِمٝمر ،أو آظملر اًمِملٝمر،
ضمٕمٚمتف آظمر اًمِمٝمر ،شمتحرى ،ىمقًمف« :ؾمت٦م أي٤مم أو ؾمبٕم٦م أي٤ممش هؾ هق قمغم ؾمبٞمؾ اًمتِمٝمل أو قملغم ؾملبٞمؾ آضمتٝمل٤مد؟
ٟمٕمؿ ،هذا هق إىمرب أٟمف قمغم ؾمبٞمؾ آضمتٝم٤مد ٓ ،قمغم ؾمبٞمؾ اًمتِم ّٝملٟٕ :مف ًمق ىمٚمٜم٤م :قمغم ؾمبٞمؾ اًمتِمٝملً :مزم أن يٙمقن

( )1359وٕمٞمػ :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد (ُ ،) 27631مـ طمدي٨م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م أيب طمبٞمش سمٜمحقه ،وىم٤مل اًمبٞمٝم٘مل ( :)354/1ومٞمف قمةامن سمـ ؾمٕمد ًمٞمس
سم٤مًم٘مقي ،ويم٤من َيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد واسمـ ُمٕملم يْمٕمٗم٤من أُمره.
( ) 1361صحٞمح :أظمرضمف اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب احلٞمض وآؾمتح٤مو٦م ،سم٤مب مجع اعمستح٤مو٦م سملم اًمّمالشملم وهمسٚمٝم٤م إذا مجٕم٧م (ُ )361مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م
ريض اهلل قمٜمٝم٤م ،-وىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل :صحٞمح.( )1361طمسـ :أظمرضمف اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط (ُ )782مـ طمدي٨م محٜم٦م سمٜم٧م ضمحش ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح اجل٤مُمع( :)3585طمسـ.
( )1362ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
اظمتٞم٤مره٤م حلٙمؿ دم احلٞمض راضم ًٕم٤م إًمٞمٝم٤م ،وهذا ومٞمف ٟمٔمرٟٕ :مف يٚمزم أن حتٙمؿ سم٠م ّن اًمٞمقم اًمس٤مسمع ُمةال يقم طمٞمض ،أو ٓ
حتٙمؿ سمذًمؽ ،ومتُُس٘مط قمٜمٝم٤م اًمّمالة ،وىمْم٤م َ ه٤م ،شمس٘مط قمٜمٝم٤م اًمّمالة ُمٓمٚم٘م٤م ،ويملذًمؽ شمسل٘مط قمٜمٝمل٤م اًمّملقم ًملذًمؽ
اًمٞمقم ،سم٠ما٤م ٓ شمّمقُمفً ،مٙمٜمف سمٜمٔمر اضمتٝم٤مد.
وُمةٚمام شم٘مدم أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -أُمرهل٤م أن شمرضملع إمم قمل٤مدة ٟمسل٤مئٝم٤م ،وْللذا ذم احللدي٨م ذم اًمروايل٦م
ٞمض اًمٜمس٤م ِ  -عمِٞم َ٘م ِ
إظمرىَ « :يمَام يتََحٞم ُض اًمٜمس٤م َ -أو َيمَام َ ِ
ل٤مت ُـم ْٝم ِ
لر ِه هـ َو َطم ْٞم ِْم ِ
لٝم هـش ومتٜمٔملر ذم إهمٚمل٥م ُملـ
َي ُ
َ َ َه
َ
َ ُ ْ َ
( )1363

ىمراسم٤مهت٤م ُمـ أظمقاهت٤م وظم٤مٓهت٤م وقمامهت٤م وٟمحقهـ ،يمؿ اًمٖم٤مًم٥م قمغم طمٞمْمٝمـ؟ إن يم٤من ؾمت٦م أي٤مم :حتٞمْم٧م ؾملت٦م أيل٤مم،
حت هٞم َْم ْ٧م ؾمبٕم٦م أي٤مم ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ شمٙمقن ذم سم٤مىمل إي٤مم ـم٤مهرةْ ،ل٤م طمٙمؿ اًمٓم٤مهرات.
وإن يم٤من ؾمبٕم٦م أي٤ممَ َ :
وأيْم٤م ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمّمالة واًمّمقم وٟمٙم٤مح زوضمٝم٤م قمغم اًمّمحٞمح ْل٤م ،وٓ يِمؽمط ظمقف اًمٕمٜمل٧م ،ويمل٤من قمبلد
ً
اًمرمحـ سمـ قمقف وـمٚمح٦م َي٤مُمع ٌّ
يمؾ ُمٜمٝمام زوضمتف ،ويمـ ُمستح٤مو٤مت -ريض اهلل قمٜمٝمـ.
إُمر ذم ىمراسم٤مهت٤م ُمةال ،ويم٤من إُمر ًمٞمس هٜم٤مًمؽ
ٟمٕمؿُ .مةٚمام شم٘مدم ىمٚمٜم٤م شمٜمٔمر إمم ىمراسم٤مهت٤م ،وم٢من يم٤من اوٓمرب قمٚمٞمٝم٤م
ُ
أُمر ُمتٗمؼ ،يٕمٜمل خمتٚمػ :دمتٝمد ذم أي وىم٧م ،يٕمٜمل ذم وؾمط اًمِمٝمر ذم أوًمف ،ذم آظمره.
ٟمٕمؿ ،ىمٚمٜم٤م :إذا يم٤من ْل٤م قم٤مدة ٓ :شمٚمتٗم٧م إمم اًمرائح٦م واًمتٛمٞمٞملز ،إن يمل٤من مل يٙملـ ْلل٤م قمل٤مدة :شمٚمتٗمل٧م إمم اًمرائحل٦م
واًمتٛمٞمٞمزُ ،مةٚمام شم٘مدمُ ،م٤م زاد قمـ اًمٕم٤مدة ٓ :دمٚمسف ،ومٚمق يم٤من اًمدم يتٛمٞمز قمنمة أي٤مم ،وقم٤مدهت٤م ؾمبٕم٦م أي٤مم ،دمٚمس ؾمبٕم٦م
أي٤مم ،وهذا هق اًمذي ئمٝمر واهلل أقمٚمؿ ذم ىمّم٦م وم٤مـمٛم٦م ،أن ْل٤م قم٤مدة متٞمٞمزً ،مٙمـ متٞمٞمزه٤م رسمام ضم٤موز قم٤مدهت٤م ،وْللذا ُملرة
أُمره٤م سم٤مًمٕم٤مدة طمتك ٓ شمٚمتٗم٧م إمم اًمتٛمٞمٞمز ومٞمام زاد ،وشم٤مرة أُمره٤م سم٤مًمتٛمٞمٞمز ُمـ ضمٝم٦م أا٤م ممٞمزة ،وىمد قمٚمٛمل٧م أن اعمٛمٞملزة
اعمٕمت٤مدة حتٙمؿ سم٤مًمٕم٤مدة.
( َو َقم ْـ ُأم َقمٓمِ هٞم َ٦م

( )1364

اًمّم ْٗم َر َة َوا ًْم ُٙمُدْْ َر َة َسم ْٕم َدَ اًم ُّٓم ْٝم ِر َؿم ْٞم ًئ٤مشَ ،ر َوا ُه َأ ُسمق َد ُاو َد)
َىم٤م ًَم ْ٧مُ « :يمٜمهه٤م َٓ َٟم ُٕم ُّدُّ ُّ

.

( )1365

( )1363ؾمبؼ خترَيف.
(ٟ ) 1364مسٞمب٦م سمٜم٧م احل٤مرث ،وىمٞمؾٟ :مسٞمب٦م سمٜم٧م يمٕم٥م ،أم قمٓمٞم٦م إٟمّم٤مري٦مُ .مـ وم٘مٝم٤م اًمّمح٤مسم٦مْ ،ل٤م قمدة أطم٤مدي٨م ،وهل اًمتل همسٚم٧م سمٜمل٧م اًمٜمبلل -
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -زيٜم٥م .وهل اًم٘م٤مئٚم٦م" :اٞمٜم٤م قمـ اشمب٤مع اجلٜم٤مزة ،ومل يٕمزم قمٚمٞمٜم٤م" .وممـ طمدث قمٜمٝم٤م :حمٛمد سمـ ؾمػميـ ،وأظمتف :طمٗمّمل٦م سمٜمل٧م
ؾمػميـ .قم٤مؿم٧م إمم طمدود ؾمٜم٦م ؾمبٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص - 941 :شمرمج٦م  ،)3469وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( - 269 /7شمرمج٦م .)7318
( ) 1365صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم اعمرأة شمرى اًمٙمدرة واًمّملٗمرة سمٕملد اًمٓمٝملر ( ،)317ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم صلحٞمح أيب داود:
صحٞمح.

أصول األحكام
اًمّم ْٗم َر َة َوا ًْم ُٙمُدْْ َر َة َؿم ْٞمئً٤مش
هذا احلدي٨م إؾمٜم٤مده صحٞمح قمٜمد أيب داود ،وىمد رواه اًمبخ٤مري سمٚمٗمظُ « :يمٜمهه٤م َٓ َٟم ُٕم ُّدُّ ُّ

،

( )1366

وزاد أسمق داودَ « :سم ْٕم َدَ اًم ُّٓم ْٝم ِرش

( )1367

وهذه اًمزي٤مدة ُمٝمٛم٦م.

وهذا يبلم ًمؽ أن اًمزي٤مدات وُمٕمروم٦م اًمزي٤مدات ذم اًمرواي٤مت ُمـ أذف قمٚمقم احلدي٨م ،وْلذا يذيمرون ُمةال قمـ
سمٕمض اًمٕمٚمام ُمةؾ أيب سمٙمر سمـ زي٤مد اًمٜمٞمس٤مسمقري

( )1368

-رمحف اهلل -احل٤مومظ اًمٙمبػم ،يم٤من ُمـ أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سم٤مًمزيل٤مدات ذم

إظمب٤مر -رمحف اهلل ،-يم٤من يمةػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمف قمٜم٤مي٦م وُمٕمروم٦م سم٤مًمزي٤مدات ،ومٞمت٘مٜمٝم٤م ٕمهٞمتٝم٤م ذم سمل٤مب اًمؽمضملٞمح وذم
سم٤مب إطمٙم٤مم ،وْلذا أسمق داود زاد« ،يمٜم٤م ٓ ٟمٕمدش فم٤مهر رواي٦م اًمبخ٤مري أن اًمّمٗمرة واًمٙمدرة ًمٞمست٤م سمٌم وٓ يٚمتٗم٧م
وطم ِٙم َل َو ْضم ًٝم٤م ذم ُمذه٥م أمحد -رمحف اهلل ،-وًمٕمٚمٝم٤م اظمتٞم٤مر شم٘مل
إًمٞمٝمام ،وٓ طمٙمؿ ْلام ،وىمد أظمذ سمف سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿُ ،
اًمديـ

( )1369

ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم سمٕمض آظمتٞم٤مرات.

ىم٤مًمقا :إن اًمّمٗمرة واًمٙمدرة ٓ طمٙمؿ ْل٤م ُمٓمٚم ً٘م٤م ،قمغم فم٤مهر رواي٦م اًمبخ٤مري ،يٕمٜمل وًمق شم٘مدُمٝم٤م طملٞمض ،ومٚملق أ هن
اُمرأة طم٤مو٧م ُمةال ؾمت٦م أي٤مم ،وذم اًمٞمقم اًمة٤مًم٨م واًمراسمع ٟمزل هب٤م يمدرة و صٗمرة وىمد ؾمب٘مف طمٞمض ،ىم٤مًمقا :إا٤م ـم٤مهرة
وٓ طمٙمؿ ًمٚمٙمدرة وًمٚمّمٗمرة وًمق يم٤من ىمد ؾمب٘متٝم٤م طمٞمضً ،مٙمـ ضم٤م ت رواي٦م أيب داود ومّمٚم٧م وسمٞمٜم٧م «سمٕمد اًمٓمٝمرش.
ضمدًّ ا ،وطم٤مص ُٚمف أن اًمّمٗمرة واًمٙمدرة إُم٤م أن شمٙمقن مل يسب٘مٝم٤م
واظمتٚمػ اًمٕمٚمام ذم اًمّمٗمرة واًمٙمدرة اظمتالوم٤م يمةػما ًّ
طمٞمض ،وهل ظم٤مرج أي٤مم اًمٕم٤مدة ،ومٝمذه ٓ إؿمٙم٤مل أا٤م ٓ طمٙمؿ ْل٤م ،مل يسب٘مٝم٤م طمٞمض وظم٤مرج أيل٤مم اًمٕمل٤مدة ،ومٝملذه ٓ
طمٙمؿ ْل٤مُ ،مةؾ أن شمٙمقن ُمةال طم٤مو٧م صمؿ ـمٝمرت صمؿ سمٕمد ذًمؽ اؾمتٛمر هب٤م اًمٓمٝمر ،يٕمٜمل سمٕمدُم٤م رأت اًمٓمٝمر ،صمؿ ٟملزل
هب٤م اًمّمٗمرة واًمٙمدرة ،ومال شمٚمتٗم٧م إًمٞمٝم٤م.

( ) 1366أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب اًمّمٗمرة واًمٙمدرة ذم همػم أي٤مم احلٞمض (.)326
( )1367ؾمبؼ خترَيف.
( ) 1368اإلُم٤مم قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ زي٤مد سمـ واصؾ اًمٜمٞمس٤مسمقري ،احل٤مومظ اًمٗم٘مٞمف اًمِم٤مومٕملُ ،ملقمم آل قملةامن سملـ قمٗمل٤من .ؾملٛمع اعملزا ،واًمزقمٗملراا،
وهمػممه ٤م ُمـ طمٗم٤مظ قمٍمه .وًمد ؾمٜم٦م صمامن وصمالصملم وُمئتلم ،وُم٤مت ؾمٜم٦م صمٜمتلم وقمنميـ وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾملػم أقملالم اًمٜملبال ( 65 /15شمرمجل٦م
 ،)34وـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ( 311 /3شمرمج٦م .)211
احلراا ،صملؿ اًمدُمِمل٘مل،
) (1369شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمب٤مس أمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ سمـ قمبد اًمسالم سمـ قمبد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اخلرض سمـ حمٛمد سمـ شمٞمٛم ّٞم٦م ّ
احلٜمبكم ،اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف ،اعمجتٝمد اعمحدث ،احل٤مومظ اعمٗمن ،إصقزم اًمزاهد .سمرع ذم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م وأًمٞم٦م ،وىمٛمع اهلل سمف أهؾ اًمْمالل ،وٟمٍم سملف
أهؾ اًمسٜم٦م .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ وؾمبع ُمئ٦م .وًمف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت :اًمقاؾمٓمٞم٦م ،وُمٜمٝم٤مج اًمسلٜم٦م .اٟمٔملر اًملذيؾ
قمغم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 491 /4شمرمج٦م  ،)531واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ( 11 /7شمرمج٦م .)619

أصول األحكام
وم٠ميْم٤م ٓ طمٙمؿ ْل٤م ؾمقا يم٤من سمٞمٜمٝم٤م
اًم٘مسؿ اًمة٤ما :إذا يم٤مٟم٧م اًمّمٗمرة واًمٙمدرة ُمتّمٚم٦م سم٤مًمٓمٝمر ،سمٕمد اًمٓمٝمر ُمب٤مذةً ،
وسملم اًمٓمٝمر وم٤مصؾ أو ًمق مل يٙمـ سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمٓمٝمر وم٤مصؾ ،ومال طمٙمؿ ْل٤مً :م٘مقًمف« :سمٕمد اًمٓمٝمرش وم٢مذا يم٤مٟم٧م سمٕمد اًمٓمٝملر
ٓ طمٙمؿ ْل٤م ،ومٙمذًمؽ إذا ومّمٚم٧م أي٤مم ُمـ سم٤مب أومم ٓ طمٙمؿ ْل٤م .ؾمقا يم٤مٟم٧م سمٕمد احلٞمض أو ىمبٚمف ،يمام ًمق ُمةال ٟمزًم٧م
أيْم٤م ٓ طمٙمؿ ْل٤م.
اًمّمٗمرة واًمٙمدرة ىمبؾ احلٞمض سم٠مي٤مم ،سمٞمقم أو يقُملمً ،
اًم٘مسؿ اًمة٤مًم٨م :إذا ٟمزًم٧م اًمّمٗمرة واًمٙمدرة ىمبؾ احلٞمض ًمٙمٜمٝم٤م ذم أول أي٤مم احلٞمض ،ىمبؾ احلٞمض ًمٙمٜمٝمل٤م ذم أول
أي٤مم احلٞمضُ ،مةؾ أن يٙمقن ُمةال قم٤مدهت٤م ذم واطمد ُمـ اًمِمٝمر إمم اًمس٤مدس ُمـ اًمِمٝمر ،صمؿ عم٤م يم٤من ذم أول اًمِمٝمر ٟمزل هب٤م
صٗمرة ويمدرة ُمبتدأ احلٞمض ،قم٤مدهت٤م ذم واطمدُ ،م٤م ٟمزل ُمع اًمدم،يمام ي٠ميت يمةػم قمٜمد اًمٜمس٤م أٟمف ي٠مهت٤م صلٗمرة ويملدرة ذم
اًمٖم٤مًم٥م ذم أول أي٤مم احلٞمض ،وسمٕمْمٝمـ يٜمزل اًمدم ُمب٤مذة ًمٙمٜمف ظمٗمٞمػ ،وىمد يٙمقن ًمبٕمْمٝمـ صٗمرة ويمدرة ،ومٝملذه
هؾ ٟم٘مقل إٟمف دم ومس٤مد وٓ طمٙمؿ ًمفً ،م٘مقًمف« :سمٕمد اًمٓمٝمر ؿمٞمئ٤مش ويِمٛمٚمف احلدي٨م ،وٕٟمف ُمـ ذـمف أن يسب٘مف طمٞمض؟
مجٝمقر اًمٕمٚمام ىم٤مًمقا :إٟمف إن يم٤من ذم أي٤مم احلٞمض وأي٤مم اًمٕم٤مدة ومٝمق طمٞمض ،واًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّملالة واًمسلالم -ضمٕملؾ
اًمٕم٤مدة أصال حمٙمام طمتك إٟمف أًمٖمك اًمتٛمٞمٞمز ُمع اًمٕم٤مدة ،وًمق يم٤من قمغم ًمقن دم احلٞمض ،وم٢مذا يم٤من أًمٖمك اًمتٛمٞمٞمز ُمع اًمٕم٤مدة،
وم٤مًمدم اًمذي يٜمزل ذم أي٤مم اًمٕم٤مدةُ ،مـ سم٤مب أومم أن يٙمقن طمٞمْم٤م ،وهذا ىمقل ضمٞمد وىمقي ُمـ ضمٝم٦م أٟمف ذم أي٤مم اًمٕمل٤مدة،
أيْم٤م أذى،
وهق ُمـ ُم٘مدُم٤مت احلٞمض ،وُمتّمؾ سمف وشم٤مسمع ًمف ،وشم٤مسمع اًمٌم ي٠مظمذ طمٙمٛمف وهل ذم أي٤مم احلٞمض ،وهق ً
وم٘مقل مجٝمقر اًمٕمٚمام ُمتقضمف ذم أٟمف طمٞمض.
اًم٘مسؿ اًمراسمع :أن شمٙمقن اًمّمٗمرة واًمٙمدرة أصمٜم٤م دم احلٞمض سمال وم٤مصؾ سمٓمٝملر ذم أيل٤مم احللٞمضُ ،مةلؾ أن شمٙملقن
قم٤مدهت٤م ؾمت٦م أي٤مم صمؿ طم٤مو٧م يقُملم ،صمؿ ٟمزًم٧م هب٤م يمدرة وصٗمرة يقُملم ،ومٝمذا طملٞمض سملال إؿملٙم٤ملٟٕ :ملف ؾملب٘مف دم
طمٞمض.
اًم٘مسؿ اخل٤مُمسً :مق طم٤مو٧م يقُملم صمؿ ـمٝمرت يقُملم ذم أي٤مم احلٞمض ،صمؿ ٟمزًم٧م هب٤م صٗمرة ويمدرة سمٕملد اًمٓمٝملر
اًمٗم٤مصؾ ذم أي٤مم احلٞمض ،هؾ هق طمٞمض؟ ٕٟمف ذم أي٤مم احلٞمض ،أو ًمٞمس سمحٞمض؟ ٕٟمف سمٕمد اًمٓمٝمر ،اًمٔم٤مهر واهلل أقمٚمؿ
أٟمف ًمٞمس سمحٞمض ،سمٔم٤مهر طمدي٨م أم قمٓمٞم٦م« :سمٕمد اًمٓمٝمرش وهل مل شمٗمّمؾ أن يٙمقن اًمٓمٝمر ظم٤مرج أي٤مم اًمٕم٤مدة أو داظمؾ
أي٤مم اًمٕم٤مدة ،واهلل أقمٚمؿ.
ىم٤مل اعم١مًمػ -رمحف اهلل شمٕم٤ممم:

أصول األحكام
ايم ُٚمقه٤مَ .وم َ٘م َ٤مل اًمٜمههبِل -ص هغم اهللهُ َقم َٚمٞم ِ
٧م اعمَْر َأ ُةَُ :مل ي َ١م ِ
٤مو ِ
ِ
( َو َقم ْـ َأ َٟم ٍ
لف
يض اهللهُ َقمٜمْ ُفَ -أ هن ا ًْم َٞم ُٝمق َد َيمَ٤م ُٟمُقا إِ َذا َطم َ
َ
ْ
ُّ َ
ُْ
ْ
َس َ -ر َ
وؾم هٚمؿ« :اصٜمَٕمقا ُيم هُؾ َ ٍ
َ٤محشَ ،ر َوا ُه ُُم ْس ِٚم ٌؿ) .
ر إِٓه اًمٜم َٙم َ
ْ ُ
َ َ َ
ْ
( )1371

( )1371

ي٘مقل اعمّمٜمػ( :وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًملؽ -ريض اهلل قمٜملف )-اًمّملح٤ميب اجلٚمٞملؾ ،ظمل٤مدم اًمٜمبلل -قمٚمٞملف اًمّملالة
واًمسالم ،-ي٘مقل( :أن اًمٞمٝمقد يم٤مٟمقا إذا طم٤مو٧م اعمرأة مل ي١مايمٚمقه٤م) ،وذم اًمٚمٗمظ أظملر« :مل َي٤مُمٕمقهل٤مش -يٕمٜملل ذم
اًمبٞمقت ،-وم٘م٤مل اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :اصٜمٕمقا يمؾ ر إٓ اًمٜمٙم٤محش.
اعمٓمقل يمام ذم صحٞمح ُمسٚمؿ أ هن ُأ َؾمٞمْدََ سمـ طمْمػم
وذم احلدي٨م ه

( )1372

وقمب٤مد سمـ سمنم

( )1373

أشمقا اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّملالة

واًمسالم -وعم٤م أظمؼمهؿ قمـ اًمٞمٝمقد وأاؿ يم٤مٟمقا إذا يم٤مٟم٧م اعمرأة طم٤مو٧م :مل ي١مايمٚمقه٤م ومل َي٤مُمٕمقهل٤م ،وم٘مل٤مًمقا :أوملال
ِ
لر َج
ٟمج٤مُمٕمٝمـ ي٤م رؾمقل اهلل! يٕمٜمل ُمب٤مًمٖم٦م ذم خم٤مًمٗمتٝمؿَ :مت َ هٕم َر َو ْضم ُف اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -و َهمَْم َ
ل٥م ،صملؿ َظم َ
اًمٜمبل همْم٥م قمٚمٞمٝمام -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-ومبٕمة٤م سم٠مصمرمه٤م هبد ّي٦م ًمبـ
ومقضمد ،وفم هـ أ هن ه

( )1374

ومٕمٚمٛمقا أٟمف مل َيد قمٚمٞمٝمام:

ٕن ىمّمدمه٤م يم٤من -ريض اهلل قمٜمٝمام -اعمب٤مًمٖم٦م ذم حت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد ذم اعمخ٤مًمٗم٦م.
لم ْلؿ أن إُمر ًمٞمس يمذًمؽ ،وأن اعمخ٤مًمٗم٦م اًمتل يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمقىمقع ذم
ًمٙمـ اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمَ -سم ه َ
أؿملده ُملـ
ُمةؾ هذا ٓ دمقز :إٟمام حتّمؾ اعمخ٤مًمٗم٦م ُمع طمّمقل اعمّمٚمح٦م ٓ ،شمٙمقن اعمخ٤مًمٗم٦م زي٤مدة طمتك يٙمقن ُم٤م وىمع
ه
إُمر اًمذي ظم٤مًمٗمف ومٞمفُ :مةٚمام أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -عم٤م رأى أن اًمٞمٝمقد يّمقُمقن يقم قم٤مؿمقرا  ،ويم٤من يّمقُمف

( ) 1371أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمرض سمـ وٛمْمؿ سمـ زيد سمـ طمرام سمـ ضمٜمدب سمـ قم٤مُمر سمـ همٜمؿ سمـ قمدي سمـ اًمٜمج٤مر .اإلُم٤مم ،اعمٗمتل ،اعم٘ملرئ ،اعمحلدث،
راوي٦م اإلؾمالم ،أسمق محزة إٟمّم٤مري اخلزرضمل اًمٜمج٤مري اعمدا ،ظم٤مدم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وىمراسمتف ُمـ اًمٜمس٤م  ،وشمٚمٛمٞملذه ،وشمبٕملف،
وآظمر أصح٤مسمف ُمقشم٤م ،وروى قمٜمف قمٚمام مج٤م ،وهمزا ُمٕمف همػم ُمرة ،وسم٤ميع حت٧م اًمِمجرة .دقم٤م ًمف اًمٜمبل سم٤مًمؼميم٦م ،ومرأى ُمـ و ًَمده وو ًَم ِد و ًَم ِده ٟمحقا ُمـ ُمئ٦م
ٟم ْٗمسُ .م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وشمسٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 53 :شمرمج٦م  ،)43واإلص٤مسم٦م ( 126 /1شمرمج٦م .)277
( ) 1371أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب ضمقاز همسؾ احل٤مئض رأس زوضمٝم٤م وشمرضمٞمٚمف (.)312
( ) 1372أؾمٞمد سمـ طمْمػم سمـ ؾمامك سمـ قمتٞمؽ اسمـ اُمرئ اًم٘مٞمس سمـ زيد سمـ قمبد إؿمٝمؾ سمـ ضمِمؿ سمـ احل٤مرث سمـ اخلزرج سملـ قمٛملرو سملـ ُم٤مًملؽ سملـ
إوس إٟمّم٤مري إود إؿمٝمكم .يٙمٜمك :أسم٤م َيٞمك .أؾمٚمؿ ىمبؾ ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ قمغم يد ُمّمٕم٥م سملـ قمٛملػم سم٤معمديٜمل٦م ،ويمل٤من إؾملالُمف سمٕملد اًمٕم٘مبل٦م
إومم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب( :ص 44 :شمرمج٦م  ،)6واإلص٤مسم٦م ( 83 /1شمرمج٦م .)185
( ) 1373قمب٤مد سمـ سمنم سمـ وىمش سمـ زهمب٦م سمـ زقمقرا سمـ قمبد إؿمٝمؾ .ؿمٝمد سمدرا ،ويم٤من ممـ ىمتؾ يمٕم٥م سمـ إذف ،وهق اًملذي أول٤م ت قمّمل٤مه ذم
اًمٚمٞمؾ .اؾمتِمٝمد سم٤مًمٞمامُم٦م ،وهق اسمـ سمس وأرسمٕملم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 471 :شمرمج٦م  ،)1681واإلص٤مسم٦م ( 611 /3شمرمج٦م .)4458
( )1374ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
ىمبؾ أن َي٤مضمر ،ويم٤مٟم٧م ىمريش شمّمقُمف ،وم٠مراد أن خي٤مًمٗمٝمؿ ومٚمؿ خي٤مًمٗمٝمؿ سمؽمك صقُمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمٕ -اؿ
ؿمٙمرا هلل قمغم هذه اًمٜمٕمٛم٦م :سمٜمٍم ُمقؾمك -قمٚمٞمف
يّمقُمقٟمف ،ومل يؽمك صقُمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ذم ذًمؽ اًمٞمقم ً
اًمّمالة واًمسالم -قمغم ومرقمقن وىمقُمف ،وشم٠ميٞمده ذم ذًمؽ اًمٞمقم ،ومٝمق -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -طم٘مؼ اعم٘مّمقد ذم صقم
ذًمؽ اًمٞمقم ؿمٙمرا هلل -قمز وضمؾ -طمٞم٨م أٟمجك ُمقؾمك وىمقُمف وأهمرق ومرقمقن وىمقُمف ،وطمّمؾ اعمخ٤مًمٗم٦م سمل٠من يّمل٤مم
حتّم ُؾ
يقم ىمبٚمف أو يقم سمٕمده ،أو يّم٤مم يقم ىمبٚمف ويقم سمٕمده ،وهذا ُمـ أطمسـ اْلدي ذم هذه اًمنميٕم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،طمٞم٨م ُ َ
ه٥م ذم ولٛمٜمٝم٤م
اعمّم٤مًمح وشمدومع اعمٗم٤مؾمد ُمٓمٚم ً٘م٤م ،وم٢من مل يٛمٙمـ ،يٙمقن آضمتٝم٤مد ذم حتّمٞمؾ اعمّمٚمح٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،وإن َشم ََر هشم َ
أيْم٤م شمرشمٙم٥م اعمٗمسدة اًمٞمسػمة ذم ؾمبٞمؾ دومع اعمٗمسدة اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،هذا ُمـ أقمٔمؿ ىمقاقمد اًمنميٕم٦م
ُمٗمسدة يسػمة ،ويمذًمؽ ً
ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤معمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد ،اًمتل يٚمزم قمٜمٝم٤م اعمتالزُم٦م ،صمؿ شمالزم اعمّمل٤مًمح واعمٗم٤مؾملد ،طمٞمل٨م مل يٛمٙملـ أن شمٜمٗملؽ
اعمّمٚمح٦م ُمـ اعمٗمسدة ،ومٞمٜمٔمر ذم اعمّمٚمح٦م واعمٗمسدة اعمتالزُمتلم وم٠مَيام يم٤من أؾمٚمؿ ،إُم٤م حتّمٞمؾ اعمّمٚمح٦م وًمق ًملزم قمٜملف
أيْم٤م إذا يم٤مٟم٧م دومع هذه اعمٗمسدة اًمٙمبػمةٕ :ن
ُمٗمسدة يسػمة ُمٜمٖمٛمرة ،ومتُ َُح هّم ُؾ وٓ يٜمٔمر إمم شمٚمؽ اعمٗمسدة ،ويمذًمؽ ً
اعمّمٚمح٦م ُمةال يسػمة ذم وٛمٜمٝم٤م ،يٕمٜمل قمٙمس شمٚمؽ.
وهذا سمح٨م قمٔمٞمؿ َىم هر َره مجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم يمتبٝمؿ سمٞمٜمقه يم٤مًمٕمز سمـ قمبد اًمسالم

( )1375

-رمحف اهلل -وذيمر شمٗمّمٞمال

قمٔمٞمام ذم يمت٤مسمف اًمذي أًمٗمف ذم هذا ،وذيمر ؿمٞمخ اإلؾمالم وهمػمه ضم٤مٟمب٤م ُمـ هذا ،وم٤مًمِم٠من أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسلالم-
ىم٤مل« :اصٜمٕمقا يمؾ ر إٓ اًمٜمٙم٤محش.
وأٟمف يمام شم٘مدم ذم ىمقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :وم٤م ْقمتَ َِز ًُمقا اًمٜم َس٤م َ ِذم اعمَْ ِح ِ
ٞمض﴾

 :أي ذم ُمٙم٤من اعمحٞمض ،شم٘مدُم٧م إظمب٤مر ذم

( )1376

هذا قمٜمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -وأن اًمذي َيرم هق اجلامع ،وُم٤م ؾمقاه وم٢مٟمف ُمـ طمسـ اًمٕمنمة.

( ) 1375قمبد اًمٕمزيز سمـ قمبد اًمسالم سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ طمسـ سمـ حمٛمد سمـ ُمٝمذب اًمسٚمٛمل .ؿمٞمخ اإلؾمالم واعمسٚمٛملم وأطمد إئٛم٦م إقمالم ،ؾملٚمٓم٤من
اًمٕمٚمام  ،إُم٤مم قمٍمه .وًمد ؾمٜم٦م ؾمبع -أو ؾمٜم٦م صمامن -وؾمبٕملم وسمس ُمئ٦م .شمٗم٘مف قمغم اسمـ قمس٤ميمر ،وىمرأ إصقل قمغم أُمدي .وُمـ شمالُمٞملذه اإلُمل٤مم
اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد ،وأسمق ؿم٤مُم٦م .يم٤من آُمرا سم٤معمٕمروف ٟم٤مهٞم٤م قمـ اعمٜمٙمر ،مل خيش ذم ًمقُم٦م ٓئؿُ .مـ ُمّمٜمٗم٤مشمف" :ىمقاقمد إطمٙم٤مم" .شمقذم ؾمٜم٦م ؾمتلم وؾمل٧م
ُمئ٦م .اٟمٔمر :ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ( 219 /8شمرمج٦م  ،)1183وطمسـ اعمح٤مضة ( 314 /1شمرمج٦م .)68
( )1376اًمب٘مرة.222 :

أصول األحكام
ذ ُب
وًمذا :صمب٧م ذم صحٞمح ُمسٚمؿ قمـ اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمُ -مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م أا٤م ىم٤مًم٧مُ « :يمٜمْ ُ
ْل٧م َأ ْ َ
ُِمـ ِ ِ
ِ
ِ
اًمسالَ ُمَ -وم َٞم َْم ُع َوم٤م ُه َُم ْق ِو َع ِ هذمش ًمٞمس اعمٕمٜمك أٟمف ينمب ُمـ
اإل َٟمَ٤م َو َأ َٟمَ٤م َطم٤مئ ٌضَ ،وم َٞم ْ٠م ُظم ُذ ُه اًمٜمههبِ ُّل َ -قم َٚم ْٞمف ه
َ
اًمّمالَ ُة َو ه
ٟمٗمس اإلٟم٤م  ،ٓ ،يْمع وم٤مه -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ذم ُمقىمع ومِٞمٝم٤م اًمذي ذسم٧م ُمٜمف.
( )1377

ِ
اًمسالَ ُمَ -و َي َْم ُع َوم٤م ُه ِذم
ىم٤مًم٧مَ « :و ُيمٜمْ ُْ٧م َأ َشم َٕم هر ُق ا ًْم َٕم ْر َقش وهق اًمٕمٔمؿ اًمذي قمٚمٞمف اًمٕمٔمؿَ « ،وم َٞم ْ٠م ُظم ُذ ُه َ -قم َٚم ْٞمف ه
اًمّمالَ ُة َو ه

َُم ْق ِو ِع ِ هذمش

 ،ذم اعمقوع اًمذي أظمذت واِم٧م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -سم٠مؾمٜم٤ما٤م ،هذا يمٚمف ُمـ طمسـ قمنمشمف ،واعمب٤مًمٖم٦م

( )1378

سم٠من اعمرأة ذم طمٞمْمٝم٤م وم٢من إذى ذم ذاك اعمقوع ومحس٥م« ،اصٜمٕمقا يمؾ ر إٓ اًمٜمٙم٤محش.
أُم٤م احلدي٨م اًمذي ورد ذم اًمب٤مب ،طمدي٨م ُمٕم٤مذ

( )1379

طم٤مئض؟ ىم٤ملَُ « :م٤م َوم ْق َق ِ
اإل َز ِارش

( )1381

-ريض اهلل قمٜمف -عم٤م ؾمئؾ :ىمٞمؾُ :م٤م َيؾ زم ُمـ اُمرأيت وهلل

هق طمدي٨م وٕمٞمػ وُمٜمٙمر ٓ ،يةب٧م ُمـ ـمريلؼ ؾملٕمٞمد أو ؾملٕمد سملـ قمبلد اهلل

أيْمل٤م ،وأٟملف -
أيْم٤م طمدي٨م آظمر رواه طمرام سمـ طمٙمٞمؿ ،أو قمـ قمؿ ًمف ،هبذا اعمٕمٜمك ً
إهمٓمش ،وهق جمٝمقل ،يمذًمؽ ً
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ىم٤ملُ« :م٤م ومقق اإلزارش

( )1381

أيْم٤م ومٞمف همراسم٦م ،أو
أيْم٤م ،وإن يم٤من أؾمٚمؿ ً
ؾمٜمدً اً ،مٙمٜمف ً
واًمٚمٗمظ هذا ً

خم٤مًمٗم٦م ًمألظمب٤مر اًمّمحٞمح٦م ومال يةب٧م.

( ) 1377أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب ضمقاز همسؾ احل٤مئض رأس زوضمٝم٤م وشمرضمٞمٚمف (.)311
( )1378ؾمبؼ خترَيف.
(ُ ) 1379مٕم٤مذ سمـ ضمبؾ سمـ قمٛمرو سمـ أوس سمـ قم٤مئذ سمـ قمدي سمـ يمٕم٥م سمـ قمٛمرو سمـ أدي سمـ ؾمٕمد سمـ قمكم سمـ أؾمد سمـ ؾم٤مردة سمـ يزيد سملـ ضمِملؿ سملـ
اخلزرج ،أسمق قمبد اًمرمحـ إٟمّم٤مري اخلزرضمل صمؿ اجلِمٛمل .أطمد اًمسبٕملم اًمذيـ ؿمٝمدوا اًمٕم٘مب٦م ُمـ إٟمّم٤مر وآظملك رؾملقل اهلل -صلغم اهلل قمٚمٞملف
قمَٛم َقاس ؾمٜم٦م صماما قمنمة .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص 651 :شمرمجل٦م  ،)2271وأؾملد اًمٖم٤مسمل٦م
وؾمٚمؿ -سمٞمٜمف وسملم قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد .شمقذم ذم ـم٤مقمقن َ َ
( 187 /5شمرمج٦م .)4961
(ُ ) 1379متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب وضمقب اًمزيم٤مة (ُ ،) 1395مسٚمؿ :يمت٤مب اإليلامن ،سمل٤مب اًملدقم٤م إمم اًمِملٝم٤مدشملم وذائلع
اإلؾمالم (.)19
( ) 1381وٕمٞمػ :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم اعمذي ( ،)213وىم٤مل إًمب٤ما ذم وٕمٞمػ أيب داود :وٕمٞمػ.
( ) 1381صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم اعمذي ( ،) 212ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمحُ ،مـ طمدي٨م طملرام سملـ طملٞمؿ
قمـ قمٛمف.

أصول األحكام
:

يمذًمؽ روي ذم ًمٗمظ آظمر :أا٤م ىم٤مًم٧م :يمٜم٧م إذا طمْم٧م ٟمزًم٧م قمـ اعمة٤مل ،ومٚمؿ ٟم٘مرب رؾمقل اهلل ومل ي٘مرسمٜمل٤م

( )1382

أيْم٤م ٓ يةب٧م ،سمؾ اًمة٤مسم٧م ذم إظمب٤مر اًمّمحٞمح٦م ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م
أي قمغم اًمنير ،وهذا ً

( )1383

طمدي٨م ُمٞمٛمقٟم٦م

( )1384

وُمـ

يمام شم٘مدم ،أٟمف يم٤من ُيب٤مذهـ ،وذم طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م أٟمف أُمره٤م أ ْن شمرضمع عم٤م ظمرضم٧م ُملـ اخلٛمٞمٚمل٦م

ويم٤مٟم٧م ُمٕمف ،عم٤م طم٤مو٧م ،وم٠مُمره٤م أن شمٕمقد إمم طم٤مْل٤م اًمتل يم٤مٟم٧م قمٚمٞمٝم٤م ُمٕمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ذم اًمٚمح٤مف

.

( )1385

لغم اهللهُ َقم َٚمٞم ِ
(و َقمـ ُأم ؾم َٚمٛم َ٦م -ر ِيض اهللهُ َقمٜمْٝم٤مَ « :يمَ٤م َٟم ِ
َ٧م اًمٜمُّ َٗمس٤م َشم ْ٘م ُٕم ُدُ َقم َغم َقم ْٝم ِد رؾم ِ
لقل اهللهِ َ -ص ه
لف َو َؾمل هٚم َؿَ -سم ْٕملدََ
ْ
َ
َ ُ
َ ُ
َ ْ َ َ َ َ
ٟمِ َٗم ِ
لم َي ْق ًُم٤مشَ ،ر َوا ُه ْ
اخلَ ْٛم َس ُ٦م إِٓه اًمٜمه َهس ِ٤مئ هل) .
٤مؾم َٝم٤م َأ ْر َسم ِٕم َ
( )1386

إز ِد هي٦م ،وهل ُم٘مبقًم٦م ،وشمٙمٚمؿ اًمٕمٚمام ذم هذا احلدي٨م وذم صمبقشمفُ ،مٜمٝمؿ ُمـ
هذا احلدي٨م ُمِمٝمقر ُمـ رواي٦م ُُم هس٦م ْ
ل٧م ًمٚمٜمٗمسل٤م أرسمٕمللم
ىمقاه سمِمقاهد ،اًمِمقاهد يمةػمة ،يمٚمٝم٤م وٕمٞمٗم٦مُ ،مٜمٝم٤م قمـ أٟمس أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمَ « -و هىم َ
يق ًُم٤م ،إٓ أن شمرى اًمٓمٝمر ىمبؾ ذًمؽش

 ،يمذًمؽ طمدي٨م قمةامن سمـ أيب اًمٕم٤مص قمٜمد احل٤ميمؿ هبذا اعمٕمٜمك أو هبذا اًمٚمٗمظ

( )1387

أيْم٤م
ً

« ،وىم٧م ًمٚمٜمٗمس٤م أرسمٕملم يق ًُم٤م ،إٓ أن شمرى اًمٓمٝمر ىمبؾ ذًمؽش ،وهذه إًمٗم٤مظ أسمٚمغ ُمـ هلذا اًمٚمٗملظ ،يٕمٜملل

( )1388

( ) 1382وٕمٞمػ :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم اًمرضمؾ يّمٞم٥م ُمٜمٝم٤م ُم٤م دون اجلامع (ُ )271مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمل٤م ،-ىمل٤مل
إًمب٤ما ذم وٕمٞمػ أيب داود :وٕمٞمػ.
(ُ ) 1383متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب ُمب٤مذة احل٤مئض (ُ ،) 312مسٚمؿ :يمت٤مب احللٞمض ،سمل٤مب ُمبل٤مذة احلل٤مئض وملقق اإلزار
(.)293
(ُ )1384متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب ُمب٤مذة احل٤مئض (ُ ،)313مسٚمؿ :يمتل٤مب احللٞمض ،سمل٤مب آولٓمج٤مع ُملع احلل٤مئض ذم
حل٤مف واطمد (.)295
(ُ ) 1385متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب ُمـ ؾمٛمك اًمٜمٗم٤مس طمٞمْم٤م واحلٞمض ٟمٗم٤مؾم٤م (ُ ،)1929 ،323 ،298،322مسٚمؿ :يمتل٤مب
احلٞمض ،سم٤مب آوٓمج٤مع ُمع احل٤مئض ذم حل٤مف واطمد (ُ )296مـ طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م سمف.
( ) 1386طمسـ صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 26561أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سمل٤مب ُمل٤م ضمل٤م ذم وىمل٧م اًمٜمٗمسل٤م ( ،)311اًمؽمُملذي،يمت٤مب
اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم يمؿ متٙم٨م اًمٜمٗمس٤م ( ،) 139ىم٤مل اًمؽمُمذي :همري٥م ،واسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾملٜمٜمٝم٤م ،سمل٤مب ُمل٤م ضمل٤م ذم اًمٜمٗمسل٤م يملؿ
دمٚمس ( ،)648ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :طمسـ صحٞمح.
( ) 1387وٕمٞمػ ضمدا :أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم اًمٜمٗمس٤م يمؿ دمٚمس ( ،)649ىم٤مل إًمبل٤ما ذم ولٕمٞمػ اسملـ ُم٤مضملف:
وٕمٞمػ.
( ) 1388وٕمٞمػ :أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمستدرك ( )283/1ىم٤مل احل٤ميمؿ :هذه ؾمٜم٦م قمزيزة وم٢من ؾمٚمؿ هذا اإلؾمٜم٤مد ُمـ أيب سمالل وم٢مٟمف ُمرؾمؾ صحٞمح ومل٢من
احلسـ مل يسٛمع ُمـ قمةامن سمـ أيب اًمٕم٤مص و ًمف ؿم٤مهد سم٢مؾمٜم٤مد ُمةٚمف ،وواوم٘مف اًمذهبل.

أصول األحكام
«وىم٧مش هذه أسمٚمغً ،مٙمـ ُم٤م شمةب٧م ،طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م «يم٤مٟم٧م اًمٜمٗمس٤م شم٘مٕمدش ًمٞمس ومٞمف شمقىمٞم٧م ُمـ اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة
واًمسالم -إٟمام «يم٤مٟم٧م شم٘مٕمد ذم قمٝمد رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سمٕمد ٟمٗم٤مؾمٝم٤م أرسمٕملم يق ًُم٤مش

 ،وهذا هؾ هق

( )1389

ظمؼم قمـ اًمقاىمع ،أو ظمؼم قمـ طمٙمؿ اًمِم٤مرع؟ هق فم٤مهر اًمسٞم٤مق أٟمف ظمؼم قمـ طمٙمؿ اًمِم٤مرع ،وأن اًمِم٤مرع أىمرهل٤م قملغم
ذًمؽ ،وأن ُمدة اًمٜمٗم٤مس أٟمف أرسمٕمقن يق ًُم٤م ،وحمتٛمؾ أٟمف يٙمقن ظمؼما قمـ اًمقاىمع وأا٤م ٓ شمزيد قمغم أرسمٕملم يقُم٤م.
ًمٙمـ هذا خم٤مًمػ ًمٚمقاىمعٕ :ن اعمرأة ىمد دمٚمس أيمةر وىمد دمٚمس أىمؾ ،وىمد شمٓمٝمر ىمبؾ ذًمؽ ،وْلذا يم٤من وضمف احلج٦م
أىمر اًمٜمس٤م قمغم ذًمؽ ،أو أُمرهـ سملذًمؽ،
ُمـ ضمٝم٦م آؾمتِمٝم٤مد سمف قمغم هذا اعمٕمٜمك ،وأٟمف ظمؼم قمـ طمٙمؿ اًمِم٤مرع طمٞم٨م ه
وهذه ُمس٠مًم٦م ومٞمٝم٤م ظمالف ،أيمةر أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أٟمف أرسمٕمقن يق ًُم٤م ،وىمٞمؾ :ؾمتقن ،وهق ُمذه٥م اًمِمل٤مومٕمل ،وىمٞملؾٓ :
طمده ًمف ،وهق اظمتٞم٤مر شم٘مل اًمديـ -رمحف اهلل ،-وأٟمف ٓ َطمدهه ًمٚمٜمٗم٤مس إذا يم٤من ُمتّمالُ ،م٤م مل يتبللم أٟملف د ُم ومسل٤مدُ :مةلؾ
ه
آؾمتح٤مو٦م ُمع احلٞمض .أُم٤م إذا يم٤من ُمتقاصال وهق يٛمٙمـ أن يٜم٘مٓمع ،وٓ دمزم سمتقاصٚمف ،وأن اعمرأة هذه ىمد شمٙمقن
قمروم٧م ُمـ ٟمٗمسٝم٤م ذًمؽ ،أو قمروم٧م ُمةال ُمـ ضمٝم٦م ىمراسم٤مهت٤م أو سمٕمض اًمٜمس٤م ممـ َيٛمٚمـ ويٚملدن أالـ يٓملقل ُمٕمٝملـ
اًمٜمٗم٤مس ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ يٜم٘مٓمعْ ،لذه اعمدة ،ومت٘مٕمد هذه اعمدة ،وهذا ِ
حمتٛمؾ هؾ ي٘مدر سم٠مرسمٕملم وأا٤م َطمدّّ حمدود ٓ ًيلزاد
قمٚمٞمف.
أُم٤م اًمٜم٘مص :ومٝمذا ٓ إؿمٙم٤مل ومٞمف ،ومٚمق ـمٝمرت ىمبؾ إرسمٕملم ومٝمل ـم٤مهر :يم٤معمرأة إذا يم٤مٟم٧م حتٞمض ؾمبٕم٦م أي٤مم صملؿ
ـمٝمرت ذم سمس٦م أي٤مم :ومٝمل ـم٤مهرٕ :ن اًمٕمؼمة ذم اجلٗم٤مف أو سم٤معم٤م إسمٞمض سمحس٥م أطمقال اًمٜمس٤م ذم ذًمؽ.
ًمٙمـ ٟمٕمٚمؿ أن اعمرأة إذا يم٤مٟم٧م طم٤مئْم٤م صمؿ زاد احلٞمض قمغم اعمدة اعمٕمت٤مدة ْل٤م يم٤مٟم٧م حتٞمض ُمةال ؾمت٦م أي٤مم صملؿ اُمتلد
احلٞمض ص٤مر ؾمبٕم٦م أي٤مم أو صمامٟمٞم٦م أي٤مم ،واًمّمحٞمح أٟمف طمٞمض وًمق زاد ،وٓ ُي٘مدر ،ومٙمام أٟمف يٕمٜمل هق يٕمٜمل ُملـ ضمٝمل٦م
حتَدهه َد هذه اعملدة ،دُمل٤م اًمٓمبٞمٕمل٦م
اًمقاىمع واجلبٚم٦م أن دم اًمٜمٗم٤مس يم٤محلٞمض ،وأٟمف ٓ
َ
حتديدَ ًمف ،ومل ُيٕمٝمد ُِم َـ اًمِم٤مرع أن ُ َ
واجلبٚم٦م ،يٕمٜمل ُي٘م٤مل :هذه اعمدة يمذا وهذه اعمدة يمذا ،وْلذا يم٤من اًمّمقاب سمام يتٕمٚمؼ اعمرأة أن طمٞمْمٝم٤م ىملد يزيلد وىملد
يٜم٘مص ،وْلذا ٓ طمد ٕيمةره قمغم اًمّمحٞمح.
واًمٜمٗم٤مس دم احلٞمض اعمجتٛمع ،ومٙم٤من ُم٘مت٣م اًمٓمبٞمٕم٦م واجلبٚم٦م أن يٙمقن يمذًمؽ ،وأٟمف ُم٤م دام ُمستٛمرا ومل يٕمٚمؿ أٟمف
دم ومس٤مد ،ومٝمق دم ٟمٗم٤مس ،وإصؾ هق اًمّمح٦م واًمسالُم٦م وٓ ٟمحٙمؿ سم٤مًمٗمس٤مد إٓ سمدًمٞمؾ ،وإصؾ يمام شم٘مدم اًمّملح٦م

( )1389ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
ِ
احلٞمض ،طمتك يتبلم ظمالف ذًمؽ ،وُمـ ذًمؽ إذا زاد ٟمٗم٤مؾمٝم٤م قمغم إرسمٕملم ،ىمد ي٘م٤مل ُمةال إذا
واًمسالُم٦م ،يمام ٟم٘مقل ذم
واطمدً ا أو ُمت٘م٤مرسم٤م ،وأن
يم٤مٟم٧م اعمرأة اقمت٤مدت أرسمٕملم ويمذًمؽ اًمٜمٗم٤مس ًم٘مراسم٤مهت٤م وأهؾ سمٚمده٤م ُمةال ممـ يٙمقن ُمزاضمٝمـ
ً
طمٞمْمٝمـ وٟمٗم٤مؾمٝمـ قمغم هذا اًمٕمدد ،ومٞمٜمٔمر وم٢من يم٤من سمٕمد إرسمٕملمٕ :ن ذم اًمٖم٤مًم٥م يٙمقن ذم ُمدة إرسمٕملم هق اًملدم
اًمذي يزيد قمـ همذا اجلٜملم ،ومٗمل اًمٖم٤مًم٥م أٟمف ٓ يزيد قمـ أرسمٕملم ،ومٞمٜمٔمر وم٢من يم٤من سمٕمد مت٤مم إرسمٕملم شمبٞمٜم٧م أُمل٤مرات
آٟم٘مٓم٤مع قمغم دم اًمٜمٗم٤مس ،سم٠من وٕمػ ضمري٤مٟمف ،وشمٖمػم ًمقٟمف ،وسمدا أٟملف ؾملقف يٜم٘مٓملع أو ي٘ملرب اٟم٘مٓم٤مقملف ،ومٜم٘ملقل:
طم٤مئْم٤م ،وُمـ قم٤مدهت٤م أا٤م حتٞمض ُمةال ؾمت٦م
شمستٛمر ،وًمق زاد قمغم إرسمٕملم يقُملم أو صمالصم٦م ،يمام ٟم٘مقل ًمٚمٛمرأة إذا يم٤مٟم٧م
ً
أي٤مم ،ويٜم٘مٓمع طمٞمْمٝم٤م ذم اًمٞمقم اًمس٤مدس ذم وؾمط اًمٜمٝم٤مر ،صمؿ ذم هذه اعمرة مل يٜم٘مٓمع ًمٙمـ وٕمػ وصل٤مر َيلري ُملـ
ظمٞمقط ويت٘مٓمع شم٘مٓمع يمةػم ،يٜمٗمّمؾ ويٙمقن اًمٗمّمؾ سملم ٟمزوًمف يمةػما ،ومٝمذه أُم٤مرة قمغم اٟم٘مٓم٤مقمف ،ومتب٘ملك طمتلك شملرى
اًم٘مّم٦م ،يمام ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤مً -مٚمٜمس٤م ويمـ ي٠مشمٞمٜمٝم٤م سم٤مًمد َر َضم٦م ذم هذا إصمر ،ومت٘مقل ٓ :شمٕمجٚمـ طمتك شمريـ
اًم َ٘م هّم َ٦م اًمبٞمْم٤م

 ،ومٜم٘مقل يمذًمؽ سمحؼ اًمٜمٗمس٤م  :إذا رأت أُم٤مرت آٟم٘مٓم٤معٟ ،م٘مقل ٓ :شمٕمجلؾ طمتلك شملرى اًم َ٘م هّمل َ٦م
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اًمبٞمْم٤م  ،أو شمرى ُم٤م يدل قمغم اًمٓمٝمر ُمـ ضمٗم٤مف وٟمحقه ،سمحس٥م قم٤مدة اًمٜمس٤م  ،وإن يم٤من ُمرت أرسمٕمقن يق ًُمل٤م واًملدم
قمغم ضمري٤مٟمف وطمدشمف وىمقشمف :هذا ىمد يٖمٚم٥م أٟمف دم ومس٤مدٟٕ :مف ُمـ اًم٘مٚمٞمؾ أن َيري اًمدم هذه اعمدة ويستٛمر قمغم ىمقشمف:
ٕٟمف سمٕمد ُميض أرسمٕملم يق ًُم٤م أو ُم٤م ىم٤مرسمف يْمٕمػ اًمدم وي٘مؾ ،ويذه٥م ومال يب٘مك إٓ ر يسػم ُمٜمف ،ومٚمذا يٙمقن ضمري٤مٟمف
قمغم طمدشمف مم٤م يقهؿ قمغم أٟمف قمرق اٟمٗمجر أو اٟم٘مٓمع أو ُم٤م أؿمبف ذًمؽ ،إذا مل يٙمـ هٜم٤مك أُم٤مرة قمغم اٟم٘مٓم٤مقمف ،ومٜم٘مقل :سمتامم
إرسمٕملم شمٓمٝمر شمٖمتسؾ ،وٟمحٙمؿ ْل٤م طمٙمؿ اًمٓم٤مهراتُ ،مةؾ ُم٤م ٟم٘مقل ذم اعمستح٤مو٦م ،وشمبٜمل قمغم ذًمؽ ،هذا حمتٛمؾ أن
ي٘م٤مل سمف ،واحلدي٨م يمام شم٘مدم ًمف ؿمقاهده ،مم٤م وٕمٗمف ُمـ ـمرىمف وُمٜمٝمؿ ُمـ ىمقاه سمل٤مًمٜمٔمر إمم ؿملقاهده ،وهلل ؿملقاهد
يمةػمة .اًمِمقاهد إذا يم٤مٟم٧م وٕمٞمٗم٦م ضمدا ٓ شم٘مقي اخلؼم ،وإن يم٤من وٕمٗمٝم٤م حمتٛمؾ وم٢ما٤م شم٘مقي ،وهلذا َيتل٤مج إمم شمتبلع
أيْم٤م ُم٘م٤مرب ،ومٞم٘مقي هذا اخلؼم ،وًمذا
ضمدّ ا ،وسمٕمْمٝم٤م وٕمٞمػ ً
إظمب٤مر ذم هذا ،وهل يمةػمة ّ
ضمدً ا ،وَيتٛمؾ أن سمٕمْمٝم٤م ً
قمٛمؾ سمف مجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ.
ٟمٕمؿُ ،م٤م ذم ومرق اًمٜمٗم٤مس مجٞمع أطمٙم٤مُمف اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٜمٗم٤مس يمٚمٝم٤م واحلٞمض ؾمقا  ،إٓ ُمس٠مًم٦م اًمٕمدة ،وم٢مٟمف ٓ اقمتلداد
سمدم اًمٜمٗم٤مس ،اًمٕمدة ظم٤مص٦م سم٤محلٞمض ،ومال سمد ،وم٤مًمٕمدة سم٤مًم٘مرو  ،ودم اًمٜمٗم٤مس ًمٞمس ُمـ اًم٘مرو  ،أُم٤م ؾم٤مئر إطمٙم٤مم وم٢مٟمف

( )1391صحٞمح :أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م (،)189اًمبٞمٝم٘مل ( ،) 1651ذيمره اًمبخ٤مري ،يمت٤مب احلٞمض ،سمل٤مب إىمبل٤مل اعمحلٞمض وإدسمل٤مره شم ً
ٕمٚمٞم٘مل٤م ،ىمل٤مل
إًمب٤ما ذم "إروا اًمٖمٚمٞمؾ" ( :)218/1صحٞمح.

أصول األحكام
يم٤مًمٜمٗم٤مس ،ؾمقا سمسقا  ،ذم حتريؿ اًمّمالة ،واًمّمقم ،ويتٕمٚمؼ سمدظمقل اعمسجد قمغم ُم٤م شم٘مدم ذيمر اخلالف ومٞمف ،ومجٞمع
إطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سمف ،ويمذًمؽ ُمس٠مًم٦م اًمٓمالق وحتريٛمف ذم هذه اعمدة ،يمٚمف َيري ومٞمف ،ويمذًمؽ اًمقط  ،مجٞمع إطمٙمل٤مم
اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٜمٗم٤مس واحلٞمض واطمد ،إٓ ذم ُمس٠مًم٦م اًمٕمدة ٓ ،اقمتداد سمدم اًمٜمٗم٤مس .وٓ يٙمقن ُمـ اًمٕمدة :أي ٓ يٙمقن ُمـ
اًم٘مرو .
اًمّمالَ َِة
٤مب ه
( َسم ُ
ِ ِ
ِ
يـ
اًمّمالَ َة َو ُي ْ١م ُشمُقا ه
َىم َ٤مل اهللهُ َ -شم َٕم َ٤مممَ ﴿ :و َُم٤م ُأ ُِم ُروا إِٓه ًمِٞمَ ْٕمبُدُُ وا اهللهَ خمُُ ْ ِٚم ِّم َ
اًمز َيمَ٤م َة َو َذًم َؽ د ُ
ٞمٛمقا ه
لم ًَم ُف اًمدي َـ ُطمٜمَ َٗم٤م َ َو ُي٘م ُ
ا ًْم َ٘مٞم َٛم ِ٦م﴾ ).
( )1391

(يمت٤مب اًمّمالة) ،اًمّمالة هل اًمريمـ اًمة٤ما سمٕمد اًمِمٝم٤مدشملم ،وهل أقمٔمؿ إواُمر سمٕمد اًمِمٝم٤مدشملم ،وهلل أقمٔملؿ
إريم٤من اًمٕمٛمٚمٞم٦م ،واًمّمالة ومْمٚمٝم٤م وؿم٠ما٤م قمٔمٞمؿ ،وًمذا ومرولٝم٤م -ؾملبح٤مٟمف وشمٕمل٤ممم -قملغم اًمٜمبلل -قمٚمٞملف اًمّملالة
سمس٤م طمتك صل٤مرت
سمس٤م ً
سمس٤م سمٕمد أن يم٤مٟم٧م سمسلم ،ومٚمؿ يزل خيٗمػ ً
واًمسالم -عم٤م قمرج سمف ،وُمْم٧م هذه اًمّمالة ً
سمٕمدُم٤م يم٤مٟم٧م سمس٦م أول ُم٤م أُمر ،أول ُم٤م ومرو٧م طمتك ص٤مرت سمسلم ،وهل سمس وهل سمسقن ،يٕمٜملل ذم إضملر،
احلسٜم٦م سمٕمنم أُمة٤مْل٤م ،يمام صمب٧م سمذًمؽ اخلؼم قمـ اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َُم٤م ُأ ُِم ُروا إِٓه ًمِٞمَ ْٕمبُدُُ وا
ِ
اًمز َيمَ٤م َة َو َذًمِ َؽ ِدي ُـ ا ًْم َ٘مٞم َٛم ِ٦م﴾ اعمّمٜمػ -رمحف اهلل -ذيمر هذا ًمٞمبلم
اًمّمالَ َة َو ُي ْ١م ُشمُقا ه
اهللهَ خمُُ ْ ِٚم ِّم َ
ٞمٛمقا ه
لم ًَم ُف اًمدي َـ ُطمٜمَ َٗم٤م َ َو ُي٘م ُ
لم ًَم ُف اًمدي َـ﴾.
أن اًمّمالة ٓ شمّمح إٓ سمٕمد اًمتقطمٞمد سمٕمد اًمِمٝم٤مدشملمَ ﴿ ،و َُم٤م ُأ ُِم ُروا إِٓه ًمِٞمَ ْٕمبُدُُ وا اهللهَ خمُُ ْ ِٚم ِّم َ
( )1392

واًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -صمب٧م ذم إظمب٤مر اًمّمحٞمح٦م ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛملر وُملـ طملدي٨م أيب هريلرة
ِ
ِ
ِ
ه٤مس َطمتههك َي ِْم َٝمدُُ وا َأ ْن َٓ إِ ًَم َف إِٓه اهللهَُُ ،و َأا َر ُؾم ُ
اًمّملالَ َةَ،
ٞمٛمقا ه
وأطم٤مدي٨م يمةػمة ،ىم٤ملُ « :أُم ْر ُت َأ ْن ُأ َىم٤مشم َؾ اًمٜمه َ
قل اهللهَِِ ،و ُي٘م ُ
اًمز َيمَ٤م َةش  ،وذم ًمٗمظ آظمر ُمـ طمدي٨م أيب هريرةَ « :و ُي ْ١م ُِمٜمُُقا ِيب َوسمِ َام ِضمئْ ُ٧م سمِ ِفش  ،أُمر أن ي٘م٤مشمؾ اًمٜم٤مس هبذه
َو ُي ْ١م ُشمُقا ه
( )1393

( )1394

إؿمٞم٤م اًمةالصم٦م -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم.

( )1391اًمبٞمٜم٦م.5 :
(ُ ) 1392متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري ،يمت٤مب اًمتقطمٞمد ،سم٤مب ىمقًمف ويمٚمؿ اهلل ُمقؾمك شمٙمٚمٞمام (ُ ،)7517مسٚمؿ ،يمت٤مب اإليلامن ،سمل٤مب اإلها سمرؾملقل
اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (ُ )162مـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ -ريض اهلل قمٜمف .وذم اًمب٤مب ُمـ طمدي٨م أيب ذر.
(ُ ) 1393متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري ،يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب وم٢من شم٤مسمقا وأىم٤مُمقا اًمّمالة وآشمقا اًمزيم٤مة (ُ ،)25مسٚمؿ ،يمت٤مب اإليلامن ،سمل٤مب إُملر سم٘متل٤مل
اًمٜم٤مس طمتك ي٘مقًمقا ٓ إًمف إٓ اهلل (ُ )22مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمٝمام.

أصول األحكام
لم ًَم ُف اًمدي َـ﴾ ًمف وطمده ،يٕمٜمل
﴿ َو َُم٤م ُأ ُِم ُروا إِٓه ًمِ َٞم ْٕم ُبدُُ وا اهللهَ﴾ :أي يقطمدوه -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -وطمده﴿ .خمُُ ْ ِٚم ِّم َ
لم ًَم ُف اًمدي َـ﴾ وهذا اًمديـ ،اًملديـ يمٚملف،
ٓ يِمقسمف ر ُمـ ذك وري٤م أو أي ر ُمـ ٟمقاىمض اًمتقطمٞمد﴿ .خمُُ ْ ِٚم ِّم َ
يِمٛمؾ اإلؾمالم واإليامن واإلطمس٤من :عم٤م ذم اًمّمحٞمحلم ذم طمدي٨م ضمؼمائٞمؾ أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ىم٤ملَ « :ه َذا
ِضم ْ ِؼم ُيؾ َضم٤م َ ُيم ُْؿ ُي َٕمٚم ُٛم ُٙم ُْؿ ِديٜمَ ُٙم ُْؿش ،وضم٤م ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر وضم٤م ُمـ طمدي٨م أيب هريرة .
( )1396

( )1395

ِ
اًمّمالَ َة﴾ هذا هق اًمِم٤مهد :ي٘مٞمٛمقا اًمّمالة ،وإىم٤مُم٦م اًمّمالة سم٤مإلشمٞم٤من هب٤م سمقاضمب٤مهت٤م وأريم٤ما٤م وآداهبل٤م،
ٞمٛمقا ه
﴿ َو ُي٘م ُ
ِ
اًمّمالَ َة﴾ وإىم٤مُم٦م اًمّمالة أُمر زائد
ٞمٛمقا ه
وذوـمٝم٤م ،سمام يٙمقن ْل٤م ىمبٚمٝم٤م ،وُم٤م يٙمقن ْل٤م ذم أصمٜم٤م أدائٝم٤م ،وهٜم٤م ىم٤ملَ ﴿ :و ُي٘م ُ
قمغم جمرد أدائٝم٤م ذم اًمقىم٧م ،وم٢مىم٤مُمتٝم٤م شمِمٛمؾ أدائٝم٤م ذم اًمقىم٧م ،ويمذًمؽ شمِمٛمؾ اإلشمٞم٤من هبل٤م يملام أُملر -قمٚمٞملف اًمّملالة
واًمسالم ،-ويمذًمؽ إىم٤مُمتٝم٤م سم٠من ي٘مٞمؿ أريم٤ما٤م يمؾ ريمـ ذم ُمٙم٤مٟمف ،اًم٘مٞم٤مم ي٘مٞمٛملف ،اًمريملقع ي٘مٞمٛملف ،اًمسلجقد ي٘مٞمٛملف،
وهٙمذا ،يمؾ ريمـ إىم٤مُمتف يمام صغم -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمَ « -ص ُّٚمقا َيمَام ر َأ ْيتُُٛم ِ
قا ُأ َصكمش ضم٤م ت أي٤مت :أىمٞمٛمقا،
َ َ ُ
ِ
وآؾمت٘م٤مُم٦م ضم٤م ت ذم أواُمر اًمنميٕم٦م ذم اًمديـ يمٚمفَ ﴿ ،وم٤مؾمتَ َِ٘مؿ َيمَام ُأ ُِمر َت﴾ َ ﴿ ،وم ِ
اؾمتَ ْٖم ِْٗم ُرو ُه﴾ ،
ٞمٛمقا إِ ًَمٞمْف َو ْ
٤مؾمتََ٘م ُ
ْ
ْ ْ َ ْ
( )1397

( )1398

( )1399

فم٤مهرا وسم٤مـمٜمًً٤م.
أيْم٤م ،ي٘مٞمٛمقه٤م ىمٚمبً٤م وىم٤مًمبً٤م،
آؾمت٘م٤مُم٦م ذم اًمديـ يمٚمف ،ويمذًمؽ
ظمّمقص٤م ذم إىم٤مُم٦م اًمّمالة ً
ً
ً
دائام شم٘مرن ،وؾمٞم٠ميت إؿم٤مرة
﴿ َو ُي ْ١م ُشمُقا ه
اًمز َيمَ٤م َة﴾ سم٠من ي١مدي ُم٤م أُمر اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -سمنمـمف ،واًمّمالة واًمزيم٤مة ً
أيْم٤م ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر.
إمم هذا ً

أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب وضمقب اًمزيم٤مة (ُ ،)7284 ،6924 ،2946 ،1399مسٚمؿ ،يمتل٤مب اإليلامن ،سمل٤مب إُملر سم٘متل٤مل اًمٜمل٤مس طمتلك
ي٘مقًمقا ٓ إًمف إٓ اهلل (ُ )21مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.
( ) 1394أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب إُمر سم٘مت٤مل اًمٜم٤مس طمتك ي٘مقًمقا ٓ إًمف إٓ اهلل (ُ )21مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.
( ) 1395أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب سمٞم٤من اإليامن واإلؾمالم واإلطمس٤من (ُ )8مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر قمـ أسمٞمف -ريض اهلل قمٜمٝمام.
(ُ ) 1396متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب ؾم١مال ضمؼميؾ اًمٜمبل صلغم اهلل قمٚمٞملف وؾملٚمؿ قملـ اإليلامن واإلؾملالم واإلطمسل٤من وقمٚملؿ
اًمس٤مقم٦م (ُ ،)4777 ،51مسٚمؿ ذم اإليامن سم٤مب سمٞم٤من اإليامن واإلؾمالم واإلطمس٤من (ُ )11 ،9مـ طمدي٨م أيب هريرة.
(ُ ) 1397متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب إذان ًمٚمٛمس٤مومر إذا يم٤مٟمقا مج٤مقم٦م واإلىم٤مُمل٦م ويملذًمؽ سمٕمرومل٦م ومجلع ُ ،)631( ....مسلٚمؿ :
يمت٤مب اعمس٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب ُمـ أطمؼ سم٤مإلُم٤مُم٦م (ُ )674مـ طمدي٨م ُم٤مًمؽ سمـ احلقيرث.
( )1398هقد.112 :
( )1399ومّمٚم٧م.6 :

أصول األحكام
خمٚمّم٤م ًمف اًمديـ هق احلٜمٞملػ،
﴿ ُطمٜمَ َٗم٤م َ ﴾ :وهذا شم٘مدم اإلؿم٤مرة إًمٞمفٟ ،مص قمغم ُمةؾ هذا سمبٞم٤من أن اًمذي يٕمبد اهلل ً
ُمـ احلٜمػ وهق اعمٞمؾ قمـ اًمنمك ،طمٜمٗم٤م  :أي ُم٤مئٚملم قمـ اًمنمك ،وـمرائؼ اًمنمك ،ومٙم٤مٟمقا قمغم هذه اعمٚم٦م ،اًمتل ُملـ
ؾمٚمٙمٝم٤م اؾمت٘م٤مم ،وهل أن يمؾ ـمريؼ ُمـ ـمرق اًمنمك يٛمٞمؾ قمٜملف ،ويٜمٍملف ُمٜملف وَيلرب ُمٜملف ،ويٚمجل٠م إمم ـمريلؼ
اًمتقطمٞمد.
ُمسٚمام ،هق ﴿ ِدي ُـ ا ًْم َ٘مٞم َٛم ِ٦م﴾ :اًمديـ اعمست٘مٞمؿ ،اًملديـ
﴿ َو َذًمِ َؽ﴾ :أي قمب٤مدة اهلل وطمده ،خمٚمّم٤م ًمف اًمديـ ،طمٜمٞمٗم٤م،
ً
ِ
اًمذي ُمـ ؾمٚمٙمف ؾمٚمؽ سمف إمم اهلل﴿ ،إِ هن ريب َقم َغم ِ ٍ
ض َب اهللهُ َُملةَالً
َ
ساط ُُم ْستََ٘مٞم ٍؿ﴾ ُ ،مـ ؾمٚمٙمف أوصٚمف إمم اهللَ َ « ،
َ
اط ؾم ِ
ِ
ِ
ِ
اب ُُم َٗمته َهح ٌ٦مَ ،و َقم َغم إَ ْسم َق ِ
ُقر ُُم ْر َظمل٤م ٌةٌَ ،و َقم َ
لغم
قر ْي ِـ َأ ْسم َق ٌ
اب ُؾمتُ ٌ
اًمس َ
قرانَ ،و ِذم ُّ
اًمٍم ُ َ
سا ًـم٤م ُُم ْستََ٘م ًٞمامَ ،و َقم َغم َضمٜمَ َبتَ َِل َ
َ
( )1411

ف اًمٍم ِ
قل :ي٤م َأَي٤م اًمٜمهه٤مس! اد ُظم ُٚمقا َمجِٞمٕم٤م وَٓ َشمٕمقضمقا ،ودا ٍع يدْْ ُقمق ُِمـ ضمق ِ
ِ
َسم ِ
اطُ ،يم هٚم َام َأ َرا َد
ْ َ ْ
َ َ َ
ً َ ُ ُ
ُ ْ
َ
اًمٍماط َدا ٍع َيدْْ ُقمق َي ُ٘م ُ َ ُّ َ
٤مب َ
ِ
هؽ إِ ْن َشم ْٗمتََحفَ :شم َِٚمجفَ ،وم٤مًمدهه ِ
ِ ِ
ِ
اًمستُ ِ
لغم َسم ِ
َي َؽ! َٓ َشم ْٗمتَ َْح ُفَ :وم٢مِ هٟم َ
اقمل َقم َ
لق
اًمٍملاط ُه َ
ْ ُ ْ ُ
قرَ :ىم َ٤ملَ :و ْ َ
َأ ْن َي ْٗمتَ ََح َؿمٞمْئً٤م ُم ْـ َهذه ُّ
ل٤مب َ
اط هق و ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ل٥م ُيمُلؾ ُمس ِ
اقم ُظ اهللهِ ِذم َىم ْٚم ِ
لٚم ٍؿش ،طملدي٨م صلحٞمح ظمرضملف أمحلد
اًمٍم ُ َ َ
ُ ْ
َداقمل ا ًْم ُ٘م ْرآنَ ،واًمدهه اقمل ُم ْـ َضم ْقف َ
واًمؽمُمذي وهمػممه٤م سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح

( )1411

قمـ اًمٜمقاس سمـ ؾمٛمٕم٤من

.

( )1412

«سا ًـم٤م ُمست٘مٞمامش واوح٤م سمٞمٜمًً٤م وهق اًمقاؾمع ،وهق اعمٜمٝم٤مج اًمقاؾمع﴿ ،و َذًمِ َؽ ِديـ ا ًْم َ٘مٞمٛم ِ
ل٦م﴾ اعمسلت٘مٞمٛم٦م .وهلذه
ُ
َ
ً
َ
ً
أيْم٤م ذم إُمر سم٘مت٤مل اًمٜم٤مس طمتك ي٘مٞمٛمقا اًمّمالة
أي٦م :وُم٤م ضم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م يدل قمغم هذا اعمٕمٜمك ،وإطم٤مدي٨م اعمت٘مدُم٦م ً
وي١مشمقا اًمزيم٤مة.

( )1411هقد.56 :
( )1411صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)182/29واًمؽمُمذي ،يمت٤مب إُمة٤مل ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم ُمةؾ اهلل ًمٕمب٤مده ( ،)2859ىم٤مل اًمؽمُملذي :طمسلـ
همري٥م ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :صحٞمح.
( )1412اًمٜمقاس سمـ ؾمٛمٕم٤من سمـ ظم٤مًمد سمـ قم ٛمرو سمـ ىمرط سمـ قمبد اهلل سمـ أيب سمٙمر سمـ يمالب اًمٕم٤مُمري اًمٙماليبً .مف وٕسمٞمف صحب٦م .ي٘م٤مل :إن أسم٤مه ؾمٛمٕم٤من
سمـ ظم٤مًمد وومد قمغم اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-ومدقم٤م ًمف رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وأقمٓم٤مه ٟمٕمٚمٞمف ،وم٘مبٚمٝمام رؾمقل اهلل -صلغم اهلل قمٚمٞملف
وؾمٚمؿ -وزوضمف أظمتف ،ومٚمام دظمٚم٧م قمغم اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -شمٕمقذت ُمٜمف ومؽميمٝم٤م ،وهل اًمٙمالسمٞم٦م .اٟمٔمر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص 731 :شمرمجل٦م
 ،)2631واإلص٤مسم٦م ( 478 /6شمرمج٦م .)8828

أصول األحكام
ِ
ِ
ِ
اًمّم ِح َ ِ
لل ِ
يض اهللهُ َقمٜمْ ُٝم َامَ -ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
اإل ْؾمل َ
ال ُم
( ِذم ه
قل اهللهِ َ -ص هغم اهللهُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم هٚم َؿُ « :سمٜم َ
ٞمح ْلم َقم ِـ ا ْسم ِـ ُقم َٛم َر َ -ر َ
قل اهللهِِ ،وإِ َىم٤م ِم اًمّمالَ َِة ،وإِيتََ٤م ِ ه ِ
سم ٍ
سَ ،ؿم َٝم٤م َد ِة َأ ْن َٓ إِ ًَم َف إِٓه اهللهَُُ ،و َأ هن ُحم َ هٛمدًً ا َر ُؾم ُ
لق ِم َر َُم َْمل٤م َنَ ،و َطمل٩م
َقم َغم َ ْ
اًمز َيمَ٤مةَ ،و َص ْ
َ
ه
َ
ِ
احل َرا ِمش) .
َسم ْٞم٧م اهللهِ ْ َ
( )1413

هذا طمدي٨م ُمِمٝمقر قمـ اسمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمٝمام -وهق« :سمٜمل اإلؾمالم قمغم سمسش ،قمٜمد حمٛمد سمـ ٟمٍم
سم ِ
س َد َقم ِ٤مئ َؿش ُمةؾ اإلؾمالم سمبٞم٧م ُمـ ؿم ْٕمرً ،مف سمس أقمٛمدة ،ومال ي٘مقم اإلؾمالم
رمحف اهلل -ذم يمت٤مسمف اًمّمالةَ « :قم َغم َ ْ
( )1414

-

( )1415

إٓ قمٚمٞمٝم٤م« ،سمٜمل اإلؾمالم قمغم سمس :ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهللش ،قمغم اًمبدل ُمـ سمس ،ويّمٚمح ؿمٝم٤مدة قمغم أال٤م ظملؼم
حمٛمدً ا رؾمقل اهللش هذا هلق اًملريمـ إقمٔملؿ ،وهلق
ُمبتدأ حمذوف ،أي :هل ؿمٝم٤مدة« ،ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل ،وأن ً
ُػ قمٜمف.
اًمذي يم٤من يدقمق إًمٞمف اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-وُمـ ىم٤مْل٤مُ :يم ه
واًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ ًمف ذم سمٞم٤من أريم٤من اإلؾمالم ـمرق ،إذا يم٤من اعم٘م٤مم ُم٘م٤مم سمٞم٤من ٕريم٤من اإلؾمالم :وم٢مٟمف يذيمر إريم٤من
ذطم٤م ْل٤م وسمٞم٤مٟم٤م ْل٤مُ ،مةؾ ىمقًمف «سمٜمل اإلؾمالم قمغم سمسش ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من اإلؾمالم وأريم٤من اإلؾمالم ،وإذا يم٤من
اخلٛمس٦مً ،
اعم٘م٤مم ُم٘م٤مم دقمقة إمم اإلؾمالم ،دقمقة طم٤مل اًمسٚمؿ ،وم٤مًملدقمقة شمٙملقن إمم صمالصمل٦م أريمل٤من :إمم اًمِملٝم٤مدشملم وإمم اًمّملالة
أيْم٤م ذم ىمّم٦م ُمٕم٤مذ
واًمزيم٤مة ،يمام ذم طمدي٨م اسمـ قمب٤مس ً

 ،وذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر :أٟملف يلدقمقهؿ ىمبلؾ أن ي٘مل٤مشمٚمٝمؿ،

( )1416

«أُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس طمتك يِمٝمدوا أن ٓ إًمف إٓ اهلل ،وي٘مٞمٛمقا اًمّمالة وي١مشمقا اًمزيم٤مةش

( )1417

ومٛمـ دقمل إمم اإلؾمالم

يدقمك إمم هذه إريم٤من اًمةالصم٦م ،إمم اًمِمٝم٤مدشملم ،وإمم إىم٤مُم٦م اًمّمالة ،وإمم إيت٤م اًمزيم٤مة ،إمم هذه إريمل٤من اًمةالصمل٦م ،ذم

(ُ ) 1413متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري ،يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب سمٜمل اإلؾمالم قمغم سمس (ُ ،)8مسٚمؿ ،يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب سمٞم٤من أريم٤من اإلؾملالم ودقم٤مئٛملف
اًمٕمٔم٤مم (.)16
( ) 1414حمٛمد سمـ ٟمٍم ،أسمق قمبد اهلل اعمروزي اًمٗم٘مٞمف ،ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ اًمٙمةػمة ،واًمٙمت٥م اجلٛم٦م .وًمد ؾمٜم٦م اصمٜمتللم وُمئتللم سمبٖملداد وٟمِمل٠م سمٜمٞمسل٤مسمقر.
يم٤من ُمـ أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سم٤مظمتالف اًمّمح٤مسم٦م وُمـ سمٕمدهؿ ذم إطمٙم٤مم .يم٤من ُمـ أطمسـ اًمٜم٤مس ظمٚم٘م٤م ،يم٠مٟمام وم٘مئ ذم وضمٝمف طم٥م اًمرُمل٤من ،وقملغم ظمديلف
يم٤مًمقرد ،وحلٞمتف سمٞمْم٤م ً .مف يمت٤مب" :شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمالة" ،ويمت٤مب" :رومع اًمٞمديـ" ،وهمػممه٤م ُمـ اًمٙمت٥م اعمٕمجزةُ .م٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وشمسٕملم وُمئتلم.
اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 33 /14شمرمج٦م  ،)13وـمب٘م٤مت اًمِمػمازي (ص.)116 :
( )1415صحٞمح :أظمرضمف اعمروزي ذم "شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمالة" ( ،)419/1وأصٚمف ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ،وؾمبؼ خترَيف.
(ُ ) 1416متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرطمف اًمبخ٤مري ،يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب وضمقب اًمزيم٤مة (ُ ،) 1395مسٚمؿ ،يمت٤مب اإليلامن ،سمل٤مب اًملدقم٤م إمم اًمِملٝم٤مدشملم وذائلع
اإلؾمالم (.)19
( )1417ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
ُم٘م٤مم اًمدقمقة إمم اهلل -قمز وضمؾ ،-صمؿ سمٕمد ذًمؽ إذا دظمؾ ذم اإلؾمالم ،أظمذ سمحؼ اإلؾمالم ،ظمال ًوم٤م عمـ ىم٤مل :إن سمٕمض
اًمرواة ىمٍم ،وأٟمف مل يذيمر اًمريمـ اًمّمقم واحل٩م ،وهذا ىمقل وٕمٞمػ أو سم٤مـمؾٟٕ ،مف يٓمرق أهؾ اًمبدع واًمْمالًم٦م ُمـ
اًمزٟم٤مدىم٦م إمم قمدم اًمقصمقق ذم إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ،إٟمام هل أظمب٤مر صحٞمح٦م صم٤مسمتل٦م ذم اًمّملحٞمحلم ،سملؾ ُمتلقاشمرة ذم
اًمدقمقة إمم هذه إريم٤من اًمةالصم٦م ،وُمـ اؾمتج٤مب إمم هذه إريم٤من اًمةالصم٦م :اًمِمٝم٤مدشم٤من ،واًمّمالة ،اًمِملٝم٤مدشم٤من :هلل
أقمٔمؿ ُم٤م يّمد اًمٙمٗم٤مر ،وم٢مذا اٟمٗمتح ىمٚمبف ًمٚمِمٝم٤مدشملم ،وًمٚمّمالة اًمتل شمتٙمرر ذم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م سمس ُمرات ،وإمم اًمزيمل٤مة
اًمتل هل طمؼ ُم٤مل ،ومام سمٕمده٤م يس٤مرع إًمٞمف ىمبؾ أن يدقمك إًمٞمف ،وهق اًمّمقم وم٢مٟمف ٓ َي٥م ذم اًمٕم٤مم إٓ ُمرة قمغم اعمٙمٚمػ،
واحل٩م ٓ َي٥م ذم اًمٕمٛمر إٓ ُمرة عمـ اؾمتٓم٤مع إًمٞمف ؾمبٞمال ،ومٛمـ اؾمتج٤مب إمم هذه إريم٤من اًمةالصم٦م وم٢مٟمف يس٤مرع إًمٞمٝم٤م.
وْلذا ذم طمدي٨م صم٘مٞمػ عم٤م أاؿ أؾمٚمٛمقا قملغم أن ٓ َُينملوا وٓ ُيٕمنملوا ،ىمبلؾ ُملٜمٝمؿ اًمٜمبلل -قمٚمٞملف اًمّملالة
واًمسالم -وىم٤مل« :ؾمٞم َز ُّيمُّق َن و َُي ِ
٤مهدُُ و َنش ًمٙمٜمٝمؿ ذم اًمزيم٤مة ٕاؿ إُم٤م مل يٙمـ قمٜمدهؿ ُم٤مل زيمقي ،ويمذًمؽ احلنم،
َ ُ
َ َ
( )1418

يمذًمؽ هق طمنمهؿ ًمٚمجٝم٤مد ،ويمذًمؽ ذم قمدة أظمب٤مر ذم هذا ،وًمذا صحح أهؾ اًمٕمٚمؿ اإلؾمالم قمغم اًمنمط اًمٗم٤مؾملد،
وم٤مؾمدً ا :صح إؾمالُمفً ،مق ىم٤مل :أؾمٚمؿ قمغم أن أذب اخلٛمر ،أو أؾمٚمؿ قمغم أن آيمؾ اخلٜمزيلر
ُمـ أؾمٚمؿ واؿمؽمط ذ ًـم٤م
ً
وم٤مؾمدً اٟٕ :مف سم٢مؾمالُمف دظمؾ ،وًمٞمس ُمـ ذط صح٦م اإلؾملالم إىمالقملف قملـ هلذه
ُمةالُ ،ي٘مبؾ ُمٜمف وإن ذط ذ ًـم٤م
ً
إؿمٞم٤م ً ،مٙمـ ي٘مبؾ ُمٜمف صمؿ سمٕمد ذًمؽ ي١مظمذ سمام أوضمب٧م اًمنميٕم٦مً ،مٙمـ ُمع ُمراقم٤مة طم٤مًمف ،وًمذا ي٘مقل شم٘ملل اًملديـ -
رمحف اهلل -وهمػمه" :إن ُمـ يم٤من يٕمٞمش ذم اًمٙمٗمر قمنمات اًمسٜملم ،وم٠مؾمٚمؿ ،وم٠مردت أن حتٛمٚمف شمٙم٤مًمٞمػ اًمنميٕم٦م ذم يقم
وًمٞمٚم٦م ،وم٢مٟمف ٓ يٛمٙمـ هذا ،وهذا ُمـ حتٛمٞمؾ ُم٤م ٓ يٓم٤مق ،وٓ شم٠ميت اًمنميٕم٦م سمؾ إٟمف ىمد ٓ يستٓمٞمع أن ي٠ميت سمٙمؾ واضمب٤مت
َي هٛم ُؾ ُم٤م يٓمٞمؼ ،وُم٤م ٓ مل ُيٓمِ ْ٘مف :وم٢مٟمف يٙمقن ُمـ اًمقاضمل٥م اًملذي قمجلز
اًمنميٕم٦م اًمتل وضمب٧م ،ومٝمق همػم ُمستٓمٞمع ،سمؾ ُ َ
ُلؿ َأ َظمل٤م ُيم ُْؿَ ،وم َٕمٚم ُٛملق ُهش
قمٜمف ،و ُيرومؼ سمف ،وًمذا يم٤من إذا أؾمٚمؿ أطمد ُمـ اعمنميملم :ىم٤مل اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمسالمُ « :دو َٟم ُٙم ْ

،

( )1409

أطمدَ هؿ مل يسٚمؿ إٓ ًمٚمدٟمٞم٤م ،ومال ُيٛمز ذًمؽ اًمٞمقم ور أطم٥م إًمٞمف ُمـ اإلؾمالم.
ورسمام أ هن َ

( ) 1418صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود ،يمت٤مب اخلراج واإلُم٤مرة واًمٗمل  ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم ظمؼم اًمٓم٤مئػ ( )3125سمٛمٕمٜم٤مهُ ،مـ طمدي٨م ضمل٤مسمر سملـ قمبلداهلل،
ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
) (1419صحٞمح :أظمرضمف اًمٓمؼماا ذم اًمٙمبػم ( ) 8186سمٜمحقه ،صححف إًمبل٤ما ذم اًمسٚمسل٦م اًمّملحٞمح٦م اٟمٔملرُ ،)3131( :ملـ طملدي٨م أيب ُم٤مًملؽ
إؿمجٕمل قمـ أسمٞمف.

أصول األحكام
اعم٘م٤مم اًمة٤مًم٨م :إذا يم٤مٟم٧م اًمدقمقة إمم اإلؾمالم حت٧م اًمسلٜم٤من واًمرُمل٤مح ،إذا شم٘م٤مسملؾ اًمّملٗم٤من ،واىمؽمسمل٤م اًمزطمٗمل٤من،
واجلٞمِم٤منِ ،
واًم٘م ْر ُن ُمع ِىم ْرٟمِف حت٧م عمٕم٤من اًمسٞمقف ،ومذًمؽ يدقمك إمم يمٚمٛم٦م واطمدة :إمم ؿملٝم٤مدة أن ٓ إًملف إٓ اهلل ،وٓ
يدقمك إمم ُم٤م سمٕمده٤م ،يدقمك إمم هذه اًمٙمٚمٛم٦م.
ومٚمذا ًمق أٟمف ىم٤مل ٓ :إًمف إٓ اهلل :وضم٥م اًمٙمػ قمٜمف طم٤مٓ ،وٓ ُيتٕمرض إًمٞمف ،وٓ ُي٘م٤مل :اؾمتج٥م إمم ُم٤م سمٕمده٤مٓ ،
َػ قمٜمف طم٤مٓ ،يمام ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م أؾم٤مُم٦م سمـ زيد
َُي٤مب إمم ذًمؽ ،سمؾ ُي َٙم ّ

( )1410

ذم ىمّم٦م احلروىم٤مت ،طمٞمٜمام يم٤من

رضمؾ ُمـ اعمنميملم ىمد قمٛمؾ ذم اعمسٚمٛملم وآذاهؿ ،ومٕمٛمد إًمٞمف أؾم٤مُم٦م -ريض اهلل قمٜمف -ورضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر ،ومٚمام َر َوم َٕم٤م
إٟمّم٤مري ،وضسمف أؾم٤مُم٦م وم٘متٚمف ،صمؿ سمٚمغ ظمؼمه اًمٜمبلل -قمٚمٞملف
اًمسٞمػ قمٚمٞمف ىم٤مل :أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل ،ومٙمػ قمٜمف
ّ
ِ ِ ِ
َ
اًمّمالة واًمسالم -احلدي٨م سمٓمقًمف ،وومٞمفَ « :يم ْٞم َ
ػ َشم َّْمٜمَ ُع سمالَ إًم َف ََإٓه اهللُُ؟ش ىم٤ملَ « :وم َام َز َال ُي َٙمَر ُر َه٤م َقم َ هكم َطم هتهك َمت َٜمه ْٞم ُ٧م أا َمل ْ
ُأ ْؾم ِٚم ْؿ إِٓه َي ْق َُم ِئ ٍذش .
( )1411

وذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخللدري

ل٥م َقمل ْـ ُىم ُٚم ِ
لقب اًمٜمه ِ
لؼ
هل٤مسَ ،وَٓ َأ ُؿم ه
لر َأ ْن ُأ َٟمَ٘م َ
« :إِا َمل ْ ُأ ْؤ َُم ْ

( )1412

قا ُ ْؿش
ُسم ُٓم َ

ومٞمٙمػ قمٜمف ذم طم٤مل اًم٘مت٤مل ،صمؿ ي١مظمذ سمحؼ اإلؾمالم يمام ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م أٟمس
،
ّ

( )1413

 ،وُمٕمٜمل٤مه

()1414

ذم طمدي٨م ضم٤مسمر

( )1415

وطمدي٨م أيب هريرة

« :إِٓه سمِ َحؼ ِ
اإل ْؾمالَ ِمشُ ،مـ طمد أو طمؼ أو ُم٤م أؿمبف ذًمؽ.

( )1416

ِ
ل٥م رؾملقل اهلل -صلغم اهلل قمٚمٞملف وؾملٚمؿ-
( ) 1411أؾم٤مُم٦م سمـ زيد سمـ طم٤مرصم٦م سمـ ذاطمٞمؾ سمـ قمبد اًمٕمزى سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس اعملقمم ،إُملػم اًمٙمبلػم .طم ّ
وُمقٓه ،واسمـ ُمقٓه ،أسمق زيد ،وي٘م٤مل :أسمق حمٛمد ،وي٘م٤مل :أسمق طم٤مرصم٦م ،وىمٞمؾ :أسمق يزيد .اؾمتٕمٛمٚمف اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قملغم ضملٞمش ًمٖملزو
اًمِم٤مم ،وذم اجلٞمش قمٛمر واًمٙمب٤مر ،ومٚمؿ ين طمتك شمقذم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-ومب٤مدر اًمّمديؼ سمبٕمةٝمؿ .ىمٞمؾ :إٟملف ؿملٝمد يلقم ُم١مشمل٦م ُملع
واًمده ،وىمد ؾمٙمـ اعمزة ُمدة :صمؿ رضمع إمم اعمديٜم٦م ،ومامت هب٤م -وىمٞمؾُ :م٤مت سمقادي اًم٘مرى -ؾمٜم٦م أرسمع وسمسلم .اٟمٔمر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص 46 :شمرمجل٦م
 ،)12وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 194 /1شمرمج٦م .)84
(ُ )1411متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اعمٖم٤مزي ،سم٤مب سم ْٕم٨م اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أؾم٤مُم٦م (ُ ،)4269مسٚمؿ:يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب حتلريؿ
ىمتؾ اًمٙم٤مومر سمٕمد أن ىم٤مل ٓ :إًمف إٓ اهلل (ُ ،)96مـ طمدي٨م أؾم٤مُم٦م سمـ زيد -ريض اهلل قمٜمف.
( ) 1412ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٜم٤من سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ قمبٞمد سمـ إسمجر سمـ قمقف سمـ احل٤مرث سمـ اخلزرج ،أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري ،اإلُم٤مم اعمج٤مهدُ ،مٗمتلل اعمديٜمل٦م.
واؾمؿ إسمجر :ظمدرة ،وىمٞمؾ :سمؾ ظمدرة هل أم إسمجر .اؾمتِمٝمد أسمقه ُم٤مًمؽ يقم أطمد ،وؿمٝمد أسمق ؾمٕمٞمد اخلٜمدق ،وسمٞمٕم٦م اًمرولقان .وطملدث قملـ
اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وم٠ميمةر وأـم٤مب ،وقمـ أيب سمٙمر ،وقمٛمر ،وـم٤مئٗم٦م ،ويم٤من أطمد اًمٗم٘مٝم٤م اعمجتٝمديـُ .م٤مت ؾملٜم٦م أرسملع وؾملبٕملم .اٟمٔملر:
آؾمتٞمٕم٤مب (ص 286 :شمرمج٦م  ،)915وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 451 /2شمرمج٦م .)2136
(ُ ) 1413متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اعمٖم٤مزي ،سم٤مب سمٕم٨م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م (ُ ،) 4351مسٚمؿ :يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب ذيمر اخللقارج وصلٗم٤مهتؿ
(.)1164

أصول األحكام
وًمذا يمام شم٘مدم إذا اعم٘م٤مم ُم٘م٤مم سمٞم٤منُ :شمُذيمر إريم٤من اخلٛمسل٦مُ ،م٘مل٤مم دقملقة ،يلدقمك إمم هلذه إريمل٤من ،صملؿ هلق
يستجٞم٥م سمٕمد ذًمؽ ،إذا يم٤من ذم ُم٘م٤مم اًم٘مت٤مل ذم اجلٝم٤مد :وم٢مٟمف ُيدقمك إمم هذه اًمٙمٚمٛم٦م ،يمام شمقاشمرت سمذًمؽ إظمب٤مر قملـ
اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم.
وًمذا ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م اعم٘مداد سمـ إؾمقد

( )1417

-ريض اهلل قمٜمف -ىم٤مل :ىمٚم٧م يل٤م رؾملقل اهلل! أرأيل٧م إن

أؾمٚمٛم٧م ،أىمتٚمف؟ ىم٤ملَ َٓ ،َٓ« :شم ْ٘متُ ْٚم ُفش ،ىمٚمل٧م :يل٤م
ىم٤مشمٚم٧م رضمال ُمـ اعمنميملم وم٘مٓمع يدي ،صمؿ ٓذ ُمٜمل سمِمجرة ،وم٘م٤مل:
ُ
هؽ سمِ َٛمٜمْ ِْز ًَمتِ ِف َىم ْب َؾ َأ ْن َي ُ٘م َ
رؾمقل اهلل! إٟمف ىمٓمع يدي ،صمؿ ىم٤مل :أؾمٚمٛم٧م ،ىم٤ملَ َٓ« :شم ْ٘متُ ْٚم ُفَ ،وم٢مِ ْن َىمتَ ْٚمتَ ُفَ :وم٢مِ هٟم َ
قل َيم َِٚم َٛمتَ ُف ا هًمتِل َىم َ٤مل،
َو ُه َق سمِ َٛمٜمْ ِْز ًَمتِ َؽ َىم ْب َؾ َأ ْن َشم ْ٘متُ َٚم ُفش  :يٕمٜمل أٟمؽ ًمس٧م ُمٕمّمق َم اًمدم سمٕمد ىمتٚمف ،وهق سمٛمٜمزًمتِؽ ىمبؾ أن شم٘متٚمفٟٕ :مف عمَه٤م ىم٤مل:
( )1418

ٓ إًمف إٓ اهلل :وم٘مد قمّمؿ ٟمٗمسف .وم٠مُمر سم٤مًمٙمػ قمٜمف.

( ) 1414أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمرض سمـ وٛمْمؿ سمـ زي د سمـ طمرام سمـ ضمٜمدب سمـ قم٤مُمر سمـ همٜمؿ سمـ قمدي سمـ اًمٜمج٤مر .اإلُم٤مم ،اعمٗمتل ،اعم٘ملرئ ،اعمحلدث،
راوي٦م اإلؾمالم ،أسمق محزة إٟمّم٤مري اخلزرضمل اًمٜمج٤مري اعمدا ،ظم٤مدم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وىمراسمتف ُمـ اًمٜمس٤م  ،وشمٚمٛمٞملذه ،وشمبٕملف،
وآظمر أصح٤مسمف ُمقشم٤م ،وروى قمٜمف قمٚمام مج٤م ،وهمزا ُمٕمف همػم ُمرة ،وسم٤ميع حت٧م اًمِمجرة .دقم٤م ًمف اًمٜمبل سم٤مًمؼميم٦م ،ومرأى ُمـ و ًَمده وو ًَم ِد و ًَم ِده ٟمحقا ُمـ ُمئ٦م
ٟم ْٗمسُ .م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وشمسٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 53 :شمرمج٦م  ،)43واإلص٤مسم٦م ( 126 /1شمرمج٦م .)277
( ) 1415أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب إُمر سم٘مت٤مل اًمٜم٤مس طمتك ي٘مقًمقا ٓ إًمف إٓ اهلل حمٛمد رؾمقل اهلل (ُ )21مـ طمدي٨م ضم٤مسمر.
(ُ ) 1416متٗمؼ قمٚمٞمف :اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب وضمقب اًمزيم٤مة (ُ ،) 1399مسٚمؿ :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب إُمر سم٘مت٤مل اًمٜم٤مس طمتك ي٘مقًملقا ٓ إًملف إٓ
اهلل حمٛمد رؾمقل اهلل (ُ )21مـ طمدي٨م أيب هريرة.
( ) 1417اعم٘مداد سمـ قمٛمرو سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ رسمٞمٕم٦م اًم٘مْم٤مقمل ،اًمٙمٜمدي ،اًمبٝمراا ،ي٘م٤مل ًمف :اعم٘مداد سمـ إؾمقدٟٕ :مف ريب ذم ِطم ْجر إؾمقد سمـ قمبلد
يٖمقث اًمزهري ،ومتبٜم٤مه .وىمٞمؾ :سمؾ يم٤من قمبدا ًمف ،أؾمقد اًمٚمقن ،ومتبٜم٤مه .وي٘م٤مل :سمؾ أص٤مب دُم٤م ذم يمٜمدة ،ومٝمرب إمم ُمٙم٦م ،وطم٤مًمػ إؾمقد .ؿمٝمد سمدرا
واعمِم٤مهد ،وصمب٧م أٟمف يم٤من يقم سمدر وم٤مرؾم٤م .يم٤من آد م ،ـمقآ ،ذا سمٓمـ ،أؿمٕمر اًمرأس ،أقملمُ ،م٘مرون احل٤مضمبلمُ ،مٝمٞمب٤م .قم٤مش ٟمحقا ُملـ ؾملبٕملم ؾملٜم٦م.
ُم٤مت ذم ؾمٜم٦م صمالث وصمالصملم ،وصغم قمٚمٞمف قمةامن سمـ قمٗم٤من ،وىمؼمه سم٤مًمب٘مٞمع .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 699 :شمرمج٦م  ،)2495وأؾملد اًمٖم٤مسمل٦م (242 /5
شمرمج٦م .)5176
سمدرا (ُ ،) 4119مسٚمؿ :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب حتلريؿ ىمتلؾ اًمٙمل٤مومر سمٕملد أن
(ُ )1418متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اعمٖم٤مزي ،سم٤مب ؿمٝمقد اعمالئٙم٦م ً
ىم٤مل ٓ :إًمف إٓ اهلل (.)95

أصول األحكام
ومٝمذا هق اًمذي ضم٤م ت سمف إظمب٤مر قمـ اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-وذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر ذم أريم٤من اإلؾمالم،
وأن اإلؾمالم ُيبٜمك قمغم هذه إريم٤منُ « ،سمٜمِ َل ِ
سم ٍ
سش  ،وهذه اخلٛمس يم٤مٕريم٤منً ،مٙمـ هذه إريمل٤من
اإل ْؾمالَ ُم َقم َغم َ ْ
( )1419

حتت٤مج إمم ُـمٜمُ ٍ
ُ٥م ُمتسٙمٝم٤م وشمةبتٝم٤مٕ :ا٤م يم٤مخلب٤م واًمبٞم٧م اًمذي قمغم سمس٦م أريم٤من ،وهل صم٤مسمت٦م ممسٙم٦م ًمٚمبٞم٧م ،وُمـ ضمل٤م
٥م ،وًمف ُُم ًٙمًٛمالت واضمبل٦م ،هٜم٤مًملؽ
هب٤م :وم٘مد ضم٤م سم٤مٕريم٤من اخلٛمس٦م اًمتل هب٤م اإلؾمالمً ،مٙمـ اإلؾمالم واًمديـ ًمف ُؿم َٕم ٌ
أُمقر حمرُم٦م َي٥م اضمتٜم٤مهب٤م ُمـ ُؿم َٕم ِ
٥م اًمٙمٗمرً ،مٙمـ هل شمريمٝمل٤م ٓ يل١مصمر وٓ َي٘مٚملع هلذه إريمل٤من ،وظم٤مصل٦م اًملريمـ
إقمٔمؿَ ٓ ،يبٓمف إٓ اًمنمك.
وم٢من صمب٧م هذه إريم٤من سم٤مإلشمٞم٤من سم٤مًمقاضمب٤مت واضمتٜم٤مب اعمحرُم٤مت ،يم٤من صمب٤مشمف ىمقي٤م ُمةؾ اًمبٞم٧م اًمذي متلد اًمٓمٜمل٥م
وشمدق ذم إرض ،وم٢مٟمف إذا ضم٤م إقم٤مصػم واًمري٤مح ٓ هتزه وٓ حتريمف ،أُم٤م ذاك اًمذي مل يةب٧م سم٤مًمٓمٜم٥م :وم٢من إقم٤مصػم
ُحتريمف ُمـ هٜم٤م وُمـ هٜم٤م ،وىمد يٙمقن ُمع يمةرة إقم٤مصػم ىمد يٙمقن ؾمببً٤م ذم ؾم٘مقـمف ،طمٞمٜمام شمتقامم اًمذٟمقب واخلٓم٤مي٤م قمغم
اًم٘مٚم٥م ،ىمد يٓمٛم٨م ىمٚمبف وىمد خيتؿ سمخت٤مم اًمسق  ،ومٝمذا مم٤م يبلم أن اإلؾملالم ًملف ؿملٕم٥م قمٔمٞمٛمل٦م ،شمٙمٛملؾ ومتلؿ هلذه
إريم٤من.
ِ ِ
« ُسمٜمِ َل ِ
سم ٍ
سَ :ؿمل َٝم٤م َد ِة َأ ْن َٓ إِ ًَمل َف إِٓه اهللَُُ ،و َأ هن ُحم َ هٛملدًً ا َر ُؾم ُ
اًمّملالَ َِةش ُملةٚمام شم٘ملدم،
اإل ْؾمالَ ُم َقم َغم َ ْ
لقل اهللَِِ ،وإِ َىم٤مُمل٦م ه
ِ
اًمّمالَ َة﴾ وهذا هق اًمِم٤مهد ٕ :هن اًمّمالة ريمـ ُمـ أريم٤من اإلؾمالم.
ٞمٛمقا ه
﴿ َو ُي٘م ُ
َػمه٤م وٟم٘مٚمٝم٤م ،أو أٟمف أىمر ُمٕمٜم٤مه٤م ذم اًمٚمٖمل٦مُ ،مةلؾ اًمّملقم:
واًمّمالة ُمٕمٜم٤مه٤م ذم اًمٚمٖم٦م :اًمدقم٤م ً ،مٙمـ هؾ اًمِم٤مرع َهم ه َ
ُمٕمٜم٤مه اإلُمس٤مك؟
ٍ
ٌ
حت َ٧م ا ًْم َٕم َج ِ
٤مج و ُأظمرى َشم ْٕم ُٚم ُؽ اًم ُّٚم ُج َام
همػم
َظمٞمْ ٌؾ ِصٞم٤م ٌم
ص٤مئٛم٦م *** َ ْ
وظمٞمؾ ُ
يٕمٜمل ممسٙم٦م.
ويمذًمؽ احل٩م :اًم٘مّمد إمم ُمٕمٔمؿ ،واًمزيم٤مة ،واًمٓمٝم٤مرة ،هؾ اًمِم٤مرع أسم٘ملك هلذه اعمٕمل٤ما قملغم طم٤مْلل٤م ،أو ٟم٘مٚمٝمل٤م
وهمػمه٤م ،أو ىمرره٤م؟ قمغم ظمالف ،وإفمٝمر -واهلل أقمٚمؿ -يمام ىمرره شم٘مل اًمديـ ذم يمت٤مسملف اإليلامن :أٟملف مل ُيٖمػمهل٤م ومل
أىمره٤مً ،مٙمـ زاد ومٞمٝم٤م شم٘مٞمٞمدات.
يٜم٘مٚمٝم٤م ،وإٟمام ه

(ُ ) 1419متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب اإليامن وىمقل اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :-سمٜمل اإلؾملالم قملغم سملسش (ُ ،)8مسلٚمؿ:
يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب سمٞم٤من أريم٤من اإلؾمالم ودقم٤مئٛمف اًمٕمٔم٤مم (ُ )16مـ طمديـ اسمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمٝمام.

أصول األحكام
وم٤مًمّمالة ذم اًمٚمٖم٦م اًمدقم٤م  ،ومج٤م ت اًمنميٕم٦م أٟمف دقم٤م ُمع إريم٤من وُمع اًمقاضمبل٤مت ،ومٚملٞمس جملرد دقمل٤م ً ،مٙمل هـ
روطمٝم٤م و ًُم هبٝم٤م هق اًمدقم٤م  ،صمؿ زاد ومٞمٝم٤م أؿمٞم٤م ومٛمـ أراد سمتٖمٞمػمه٤م هذا اًم٘مدر :ومٙمالُمف صحٞمح ،إذا أراد سم٤مًمتٖمٞمػم اًمزي٤مد َة
قمٚمٞمٝم٤م سمت ْ٘مٞمٞمدات :سمزي٤مدة ذم إريم٤من واًمقاضمب٤مت وم٠مـمٚمؼ قمٚمٞمف اًمتٖمٞمػم :وم٤مُٕمر ذم هذه ىمري٥مً .مٙمـ ُمٕمٜمك أٟمف ٟم٘مٚمٝم٤م ٟم٘مال
شم٤م ًُّم٤م ،وأٟمف ٓ صٚم٦م سملم اعمٕمٜمك ذم اًمنمع واعمٕمٜمك ذم اًمٚمٖم٦م ،هذا ًمٞمس سمّمحٞمح.
وم٤مًمّمالة اًمدقم٤م  ،وًمبٝم٤م اًمدقم٤م  ،واًمدقم٤م ومٞمٝم٤م ٟمققم٤من :دقم٤م صمٜم٤م  ،ودقم٤م ُمس٠مًم٦مُ ،مـ أوْل٤م إمم آظمره٤مُ ،مـ أول ُم٤م
شمٙمؼم وهق اًمتٙمبػم وهق اًمةٜم٤م واًمتٕمٔمٞمؿ ،إمم آٟمٍماف ُمـ اًمّمالة.
يمذًمؽ اًمّمقم ذم اًمٚمٖم٦م اإلُمس٤مكً ،مٙمٜمف إُمس٤مك خمّمقص ،ذم اًمٚمٖم٦م :إُمس٤مك قمـ اًمٙمالم ،وإُمس٤مك قمـ يمؾ ر ،
ًمٙمٜمف إُمس٤مك خمّمقص ،ذم وىم٧م خمّمقص ،قمـ ر ُمـ خمّمقصُ ،مـ ؿمخص خمّمقص ،وهذا ىمد يٙمقن شمٕمٛمٞم٦م،
وإن ىمٞمؾ :إُمس٤مك خمّمقص قمـ مجٞمع اعمٗمٓمرات ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجر إمم همروب اًمِمٛمس :يم٤من أووح.
يمذًمؽ احل٩م هق ذم اًمٚمٖم٦م :اًم٘مّمد إمم ُمٕمٔمؿ ،يمؾ ُم٤م ُيٕمٔمؿ و ُي٘مّمد ومٝمق طم٩مً ،مٙمٜمف ذم اًمنمع :اًم٘مّملد إمم سمٞمل٧م
اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -واعمِم٤مقمر ،يمام سمٞمٜمٝم٤م اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم.
أيْم٤م هل طمؼ واضم٥م ذم أُمقال خمّمقص٦م ،وقمغم هذا وم٤مًمِم٤مرع مل يٖمػمه٤م ومل يٜم٘مٚمٝم٤م وإٟمام زاد ومٞمٝم٤م وىمٞمد
واًمزيم٤مة ً
ومٞمٝم٤م.
إىم٤مم اًمّمالة وإيت٤م اًمزيم٤مة :اًمزيم٤مة أطمٙم٤مُمٝم٤م ُُمبٞمٜم٦م ذم اًمسٜم٦م ،وهل ريمـ ُمـ أريم٤من اإلؾمالم سم٢مشمٞم٤ما٤م قمٜملد وضملقد
ؾمببٝم٤م وذـمٝم٤م ومٞمام ًمف ؾمب٥م وذط.
وإُمقال اًمزيمقي٦م هل اًمذه٥م ،واًمٗمْم٦م ،واإلسمؾ ،واًمب٘مر ،واًمٖمٜمؿ ،واًمؼم ،واًمِمٕمػم ،واًمتٛمر ،واًمزسمٞمل٥م ،هلذه
اًمتسٕم٦م ،و ُقمروض اًمتج٤مرة اًمٕم٤مذ ،هذه اًمتسٕم٦م دم٥م ومٞمٝم٤م اًمزيم٤مة سم٤مإلمجل٤مع ،قمنملة أؿملٞم٤م  ،وُمل٤م ؾملقاه٤م ُمقولع
ظمالف ،أُم٤م هذه اًمٕمنمة ومٝمل سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ ،اًمذه٥م ،واًمٗمْم٦م ،واإلسمؾ ،واًمب٘ملر ،واًمٖملٜمؿ ،واًملؼم ،واًمِملٕمػم،
أيْم٤م ،مجع يم٤مسمـ اعمٜملذر ومج٤مقمل٦م،
واًمتٛمر ،واًمزسمٞم٥م ،واًمتٛمر :اًمٕمٜم٥م ،هذه وقمروض اًمتج٤مرة ،طمٙمل اإلمج٤مع قمٚمٞمٝم٤م ً
وُمٜمٝمؿ ُمـ ظم٤مًمػ يم٠مهؾ اًمٔم٤مهر ،وُم٤م ؾمقامه٤م ُمقوع ظمالفُ ،مةؾ اًمٕمسؾ وٟمحقه ،سمنموـمٝم٤م ،وإيت٤م اًمزيم٤مة.
وصقم رُمْم٤من واحل٩م ،وهذه يمٚمٝم٤م سمنموـمٝم٤م ،يمام سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ.

أصول األحكام
ي٨م ُمٕم ٍ
ِ ِ
ِ
٤مذ
( َو َْل ُ َام ُم ْـ َطمد ُ َ
َو ًَم ْٞم َٚم ٍ٦مش .
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ٍ
ِ
لق ٍم
لؽم َض َقم َٚمل ْٞم ِٝم ْؿ َ ْ
لس َصل َٚم َقات ِذم ُيمُلؾ َي ْ
سم َ
لؼم ُه ْؿ َأ هن اهللَ ا ْوم َ َ
يض اهللُ َقمٜمْْل ُفَ « :أ ْظم ِ ْ
َ -ر َ

( )1421

ٟمٕمؿ ،وْلام قمـ ُمٕم٤مذ ،احلدي٨م ًمٞمس قمـ ُمٕم٤مذ ،احلدي٨م قمـ اسمـ قمب٤مسً ،مٙمٜمف ذم ىمّم٦م ُمٕم٤مذ ،اسمـ قمب٤مس أٟملف عمل٤م
هؽ َشم ْ٠م ِيت َىم ْق ًُم٤م َأ ْه َؾ ِيمتَ ٍ
أرؾمؾ ُمٕم٤مذ إمم اًمٞمٛمـ ىم٤مل« :إِ هٟم َ
قه ْؿ إِ ًَم ْٞم ِف َؿم َٝم٤م َد ُة َأ ْن َٓ إِ ًَم َف إِٓه اهللَُُ ،وم٢مِ ْن ُه ْؿ
َ٤مبَ ،وم ْٚم َٞم ُٙم ْـ َأ هو َل َُم٤م َشمَدْْ ُقم ُ
ِ
ٍ
ِ
َأ َـم٤م ُقم َ ِ ِ
ِ
لؿ َأ َضمل٤م ُسم َ
قك ًمِ َ
لذًمِ َؽ:
ؽم َض َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َ ْ
سم َس َص َٚم َقات ِذم ا ًْم َٞم ْ
لق ِم َواًم هٚم ْٞم َٚمل٦مَ ،ومل٢مِ ْن ُه ْ
قك ًم َذًم َؽَ :وم َ٠م ْقمٚم ْٛم ُٝم ْؿ َأ هن اهللَ َىمد ا ْوم َ َ
ِ
قك إِ َمم َذًمِ َؽَ :وم٢مِ هي َ
ؽم َض َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َز َيمَ٤م ًة ُشم ُْ١م َظم ُذ ُِم ْـ َأ ْهمْٜمِ َٞم ِ٤مئ ِٝم ْؿ َو ُشم َُر ُّد إِ َمم ُوم َ٘م َر ِائ ِٝم ْؿَ ،وم٢مِ ْن ُه ْؿ َأ َضم٤م ُسم َ
٤مك َو َيم ََر ِائ َؿ
َوم َ٠م ْقمٚم ْٛم ُٝم ْؿ َأ هن اهللَ ا ْوم َ َ
ِ
َأُمق ِ
٤مبش  ،إمم أن ىم٤مل -قمٚمٞملف اًمّملالة واًمسلالم« :إِ هن اهللَ
اْل ْؿَ ،وا هشم ِهؼ َد ْقم َق َة اعمَْ ْٔم ُٚمق ِمَ :وم٢مِ هٟم ُف ًَم ْٞم َس َسم ْٞمٜمَ َٝم٤م َو َسم ْ َ
لم اهللِ طم َج ٌ
َْ
سمس ص َٚمق ٍ
ات ِذم ا ًْم َٞم ْق ِم َواًم هٚم ْٞم َٚم ِ٦مش ،هلذا هلق اًمِمل٤مهد ،وأٟملف هلذا
ؽم َض َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َ ْ َ َ َ
ؽم َض َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َصدََ َىم ً٦مش ،و«إِ هن اهللَ ا ْوم َ َ
ا ْوم َ َ
( )1422

احلدي٨م ُمبلم حلدي٨م اسمـ قمٛمر

 ،وهذا ُمـ طمسـ اًمؽمشمٞم٥م ،ومذيمر طمدي٨م اسمـ قمٛمر أا٤م ريمـ ُمـ أريم٤من اإلؾمالم،

( )1423

صمؿ ضم٤م هبذا احلدي٨م -طمدي٨م اسمـ قمب٤مس -اعمحٙمؿ اًمقاوح اًمبلم ذم آظمر طمٞم٤مة اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمٟٕ -مف
أرؾمٚمف ؾمٜم٦م قمنم ،وومٞمف أٟمف اومؽمض سمس صٚمقات ،وومٞمف دًمٞمؾ جلٛمٝمقر اًمٕمٚمام أن اًمقشمر ًمٞمس سمقاضم٥م ،وإدًم٦م يمةػمة،
ًمٙمـ هذا ُمـ أىمقى إد ًّم٦مٟٕ :مف مل يذيمر ومٞمٝم٤م اًمقشمر وهق ذم آظمر -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-وأال٤م سملس صلٚمقات،
وهذا حمؾ إمج٤مع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،ؾمبع قمنمة ريمٕم٦م ،أرسمع صمؿ أرسمع صمؿ صمالصم٦م واصمٜمت٤من ،يٕمٜمل صملالث ُمرسمٕمل٦م ،وصملالث،
واصمٜمت٤من ،سمس قمنمة ريمٕم٦م.

( ) 1421اجلٚمٞمؾ ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ سمـ قمٛمرو سمـ أوس سمـ قم٤مئذ سمـ قمدي سمـ يمٕم٥م سمـ قمٛمرو سمـ أدي سمـ ؾمٕمد سمـ قمكم سمـ أؾمد سملـ ؾمل٤مردة سملـ يزيلد سملـ
ضمِمؿ سمـ اخلزرج ،أسمق قمبد اًمرمحـ إٟمّم٤مري اخلزرضمل صمؿ اجلِمٛمل .أطمد اًمسبٕملم اًمذيـ ؿمٝمدوا اًمٕم٘مب٦م ُمـ إٟمّم٤مر وآظمك رؾملقل اهلل -صلغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سمٞمٜمف وسملم قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد .شمقذم ذم ـم٤مقمقن َقم ََٛم َقاس ؾمٜم٦م صماما قمنمة .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 651 :شمرمجل٦م  ،)2271وأؾملد
اًمٖم٤مسم٦م ( 187 /5شمرمج٦م .)4961
(ُ ) 1421متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب وضمقب اًمزيم٤مة (ُ ،) 1395مسٚمؿ :يمت٤مب اإليلامن ،سمل٤مب اًملدقم٤م إمم اًمِملٝم٤مدشملم وذائلع
اإلؾمالم (.)19
( )1422ؾمبؼ خترَيف.
( )1423ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
(وًمِ ْٚم َخٛمس ِ٦م وصححف ِ ِ
قه ْؿ َقم َٚم ْٞم َٝمل٤م ًمِ َٕم ْ ٍ
٤مًمّمالَ َِة ًمِ َس ْب ٍعٍَ ،و ْ ِ
نملَ ،و َومر ُىملقا َسم ْٞملٜمَ ُٝم ْؿ ِذم
اض ُسم ُ
اًمؽمُمذ ُّيُُ « :م ُروا َأ ْسمٜمََ٤م َ ُيم ُْؿ سمِ ه
َ
ْ َ َ َ ه َ ُ ْ

اعمَْ َْم ِ
٤مضم ِعش

.

()1424

نمَ ،و َومر ُىمقا َسمٞمْلٜمَ ُٝمؿ ِذم اعمَْ َْم ِ
قه ْؿ َقم َٚمٞمْ َٝم٤م ًمِ َٕم ْ ٍ
٤مًمّمالَ َِة ًمِ َسبْ ٍعٍَ ،و ْ ِ
ل٤مضم ِعش ،وهلق
اض ُسم ُ
ٟمٕمؿ ،وًمٚمخٛمس٦مُُ « :م ُروا َأ ْسمٜمََ٤م َ ُيم ُْؿ سمِ ه
ْ
أيْم٤م ُمـ رواي٦م اسمـ ؾمؼمة
طمدي٨م صحٞمح ،هذا وىمد ضم٤م ً

( )1425

احلدي٨م ،وهق طمدي٨م صحٞمح .أٟمف ىم٤ملُ« :مروا أسمٜم٤م يمؿش
قه ْؿ َقم َٚم ْٞم َٝم٤م ًمِ َٕم ْ ٍ
ْ ِ
نمش .
واض ُسم ُ

( )1427

أيْمل٤م ؿمل٤مهد ْللذا
قمـ ؾملؼمة سملـ ُمٕمبلد اجلٝمٜملل
ً
٤مًمّملالَ َِة ًمِ َسل ْب ٍعٍ،
ُلؿ سمِ ه
لروا َأ ْوَٓ َد ُيم ْ
وذم رواي٦م أفمٝملرُُ « :م ُ
( )1426

( )1428

أيْم٤م ،وم٢من اًمّمالة ًمِ ِٕم َٔم ِؿ ؿم٠ما٤م ي١مُمر هبل٤م إوٓد وهلؿ أسمٜمل٤م ؾملبع ،و ُيرضلب قمٚمٞمٝمل٤م ًمٕمنمل
وذم هذا شمرشمٞم٥م ً
«واضسمقهؿ قمٚمٞمٝم٤م ًمٕمنم ،وومرىمقا سمٞمٜمٝمؿ ذم اعمْم٤مضمعش.
قمنما هلؾ دمل٥م قمٚمٞملف أو ٓ دمل٥م قمٚمٞملف؟ ومٞملف
قمنما ،إذا سمٚمغ اًمقًمد ً
وهل قمغم اًمسبع ٓ دم٥م ،أُم٤م قمغم إذا سمٚمغ ً

اظمتالفُ ،مـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ ىم٤مل :إ هٟمهف َ ِ
٥م قمٚمٞمف ،و ُيدقمك إًمٞمٝم٤مٟٕ :مف ىم٤مل« :واضسمقهؿ قمٚمٞمٝم٤م ًمٕمنمش ،واًمرضب ٓ
دم ُ

يٙمقن إٓ قمغم أُمر واضم٥م ،وإفمٝمر -واهلل أقمٚمؿ -أا٤م ٓ دم٥مٕ :ن هذا اًمرضب ًمٚمت٠مدي٥م واًمتدري٥م ،وضب همػم
أُمرا سمف؟ هٜم٤م ي٘مقل:
ُمؼمح ،صمؿ هؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م ًمٞمسقا ُم٠مُمقريـ ،إٟمام اعم٠مُمقر ُمـ؟ اًمقزم ،هؾ إُمر سم٤مُٕمر أُمر سمف أو ًمٞمس ً

( )1424صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 6756واًمٚمٗمظ ًمف ،أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُمتك ي١مُمر اًمٖمالم سم٤مًمّمالة ( ،)495وىم٤مل إًمبل٤ما ذم
صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( ) 1425قمبد اعمٚمؽ سمـ اًمرسمٞمع سمـ ؾمؼمة سمـ ُمٕمبد اجلٝمٜمل .روى قمـ أسمٞمف اًمرسمٞمع سمـ ؾمؼمة اجلٝمٜمل .روى قمٜملف إسملراهٞمؿ سملـ ؾملٕمد ،واسملـ أظمٞملف طمرُمٚمل٦م
وؾمؼمة سمـ قمبد اًمٕمزيز ،وزيد سمـ احلب٤مب وهمػمهؿ .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :وصم٘مف اًمٕمجكم .اٟمٔمر :اجلرح واًمتٕملديؾ ( 351 /5شمرمجل٦م ،)1653
وهتذي٥م اًمٙمامل ( 315 /18شمرمج٦م .)3526
( ) 1426ؾمؼمة سمـ ُمٕمبد سمـ قمقؾمج٦م سمـ طمرُمٚم٦م سمـ ؾمؼمة اجلٝمٜمل أسمق صمري٦م -سمٗمتح اعمةٚمة٦م ويمن اًمرا وشمِمديد اًمتحت٤مٟمٞم٦م ،وىمٞمؾُ :مّملٖمر .صلح٤ميب ٟملزل
اعمديٜم٦م ،وأىم٤مم سمذي اعمروة .ؿمٝمد اخلٜمدق وُم٤م سمٕمده٤مُ .م٤مت ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص 299 :شمرمجل٦م  ،)991واإلصل٤مسم٦م (31 /3
شمرمج٦م .)3189
( ) 1427طمسـ صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُمتك ي١مُمر اًمٖمالم سم٤مًمّمالة ( ،)494اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ُمتك يل١مُمر
اًمّمبل سم٤مًمّمالة ( ،)417ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :طمسـ صحٞمح.
( )1428ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
«ُمروا أسمٜم٤م يمؿش أو «أوٓديمؿش هؾ إُمر سم٤مُٕمر أُمر سمف؟ يٕمٜمل طمٞمٜمام ي١مُمر اًمقزم أن ي٠مُمر وًمده ،هؾ اًمقًمد ُم٠مُمقر؟ هؾ
اعم٠مُمقر هق اًمقًمد ،أو اعم٠مُمقر هق اًمقزم؟ ٟمٕمؿً .مق و٤ميؼ ُمْم٤ميؼ وىم٤مل :اًمقًمد ُم٠مُمقر ،اًمٜمبل أُمرك.
ـمٞم٥م طمدي٨م اسمـ قمٛمرُ« ،مر ُه َوم ْٚمػم ِ
اضم ْٕم َٝم٤مش
ُْ َُ

( )1429

ُمـ اعم٠مُمقر إول؟ واعمل٠مُمقر اًمةل٤ما؟ ـمٞمل٥م اسملـ قمٛملر ُمل٠مُمقر

سم٤معمراضمٕم٦م أم ًمٞمس سمٛم٠مُمقر ،دم٥م قمٚمٞمف أم ٓ دم٥م قمٚمٞمف؟ ـمٞم٥م ،دم٥م قمٚمٞمفُ ،م٠مُمقر ،هؾ إُمر سم٤مُٕمر أُمر سمف؟ ٟمٕمؿ ،هق
هذا ،أَيؿ اعم٠مُمقر اسمـ قمٛمر ُم٠مُمقر أم ٓ؟ وإوٓد هٜم٤م ،أن يراضمع زوضمتفُ« ،مر ُه َوم ْٚمػم ِ
اضم ْٕم َٝم٤مش ،وسم٤مٓشمٗم٤مق َي٥م قمٚمٞمف
ُْ َُ
اًمرضمقعَ ،ي٥م أن يرضمع ،وهق ُم٠مُمقر سمذًمؽ اسمـ قمٛمرٟ ،مٕمؿ .يٗمرق سملم ُمـ؟ ُمـ هق اعمٙمٚمػ؟ واًمّملبٞم٤من وإوٓد
همػم ُمٙمٚمٗملم ،يٕمٜمل يٜمٔمر ذم اعم٠مُمقر اًمة٤ما ،هؾ هق ُمٙمٚمػ وٓ همػم ُمٙمٚمػ؟ إن يم٤من ُمٙمٚمٗم٤م :وم٤مُٕمر سم٤مُٕمر أُملر سملف،
أُمرا سمف ،هذا ضمٞمد ،هذا ،ضمٞمد ،وهذا هق اًمّمحٞمح.
وإن يم٤من همػم ُمٙمٚمػ وم٤مُٕمر سم٤مُٕمر ًمٞمس ً
ٟمٕمؿ ،يٜمٔمر إن يم٤من اعم٠مُمقر اًمة٤ما ُمٙمٚمٗم٤م :ومٝمق ُم٠مُمقر ،وإن يم٤من همػم ُمٙمٚمػ :ومٚمٞمس ُم٠مُمقر ،وم٤معم٠مُمقر هلق إول،
ىم٤ملُ« :مروا أوٓديمؿش اعم٠مُمقر هؿ إوًمٞم٤م  ،وإوٓد ًمٞمس واضمب٤م قمٚمٞمٝمؿً ،مق مل يستجٞمبقا ٓ َيل٥م قمٚملٞمٝمؿ وًمٞمسلقا
اًمّمبِل َطمتههك َي ْب ُٚمل َغش
ٕاؿ ًمٞمسقا ُمٙمٚمٗملمٟٕ :مف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح « :ه
آصمٛملمّ :
قمغم اًمبٚمقغُ « ،رومِ َع ا ًْم َ٘م َٚم ُؿ َقم ْـ َصمالَ َصم ٍ٦مش طمتك يبٚمغ.

( )1430

َص
وملٜمَ ه

( )1431

وْلذا ىم٤ملُ« :مروا أوٓديمؿ سم٤مًمّمالة ًمسبع ،واضسمقهؿ قمٚمٞمٝم٤م ًمٕمنمشٟ ،مٕملؿ ،صلحٞمح ،اعم٘مّملقد سملف اًمت٠مديل٥م
واًمتدري٥م طمتك إذا ىم٤مرب اًمبٚمقغ ،إذا هق ىمد شمدرب قمٚمٞمٝم٤م ومال يٛمتٜمع ُمٜمٝم٤م ،هذا ُمِم٤مهد ،طمٞمٜمام ُيؽمك اًمقًمد وٓ ُي١مُمر
ىمد يٙمقن ؾمبب٤م ُمـ أؾمب٤مسمف ذم شمْمٞمٞمع اًمّمالة ،ويمؿ َو هٞم َع اًمّمالة ُمـ اًمبٜملم واًمبٜم٤مت سمسلب٥م إمهل٤مل وشمٗملريط أسمل٤م
وإُمٝم٤مت ،وي٠ميت وي٘مقل :اسمٜمل ٓ يّمكم ،اسمٜمل شم٤مرك ًمٚمّمالة ،ويٙمقن هق اًمسب٥مُ ،م٤م اُمتةؾ أُمر اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة

( )1429أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمٓمالق ،سم٤مب ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم﴿ :-ي٤م أَي٤م اًمٜمبل إذا ـمٚم٘متؿ اًمٜمس٤م ومٓمٚم٘مقهـ ًمٕمدهتـ وأطمّملقا اًمٕملدة﴾ أطمّملٞمٜم٤مه
طمٗمٔمٜم٤مهُ )5251( ...مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر.
( )1431صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسلٜمد ( ،)1328 ،1183 ،956 ،941أسملق داود :يمتل٤مب احللدود ،سمل٤مب ذم اعمجٜملقن ينلق أو يّملٞم٥م طملدًً ا
( ،)4412اًمؽمُمذي :يمت٤مب احلدود ،سم٤مب ومٞمٛمـ ٓ َي٥م قمٚمٞمف احلد ( ،) 1423ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ همريل٥م ،اسملـ ُم٤مضملف :يمتل٤مب اًمٓملالق ،سمل٤مب
ـمالق اعمٕمتقه واًمّمٖمػم واًمٜم٤مئؿ (ُ ) 2142مـ طمدي٨م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،ىم٤مل إًمبل٤ما ذم صلحٞمح أيب داود :صلحٞمح  .وذم اًمبل٤مب ُملـ طملدي٨م
قم٤مئِم٦م.
( )1431ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
واًمسالم ،-وٓ يٛمٙمـ إٟمس٤من يٛمتةؾ أُمر اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -وي٠مُمرهؿ سم٤مًمّمالة ًمسبع وَيتٝمد ذم ذًملؽ:
إٓ ويستجٞم٥م سمؾ يس٤مسمؼ أسم٤مه إمم اًمّمالة ،إٓ أن يٙمقن أؾمب٤مب قم٤مرو٦م شمٕمؽمي ُمةال هذا آسمـ أو اًمبٜم٧م ُمـ صحب٦م
ؾمٞمئ٦م أو ُمِم٤مهد ؾمٞمئ٦م ،أو ُمٜمٙمرات ذم اًمبٞم٧م ،هذه أُمقر أؾمب٤مب يمٚمٝم٤م ُمـ شمٗمريط اًمقاًمديـ.
ِ
للم ا ًْم ُٙم ْٗم ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
َلر ُك
اًمر ُضم ِؾ َو َسم ْ َ
قل اهللِ َ -ص هغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم هٚم َؿَ « :سم ْ َ
لر َشم ْ
لم ه
َ -ر َ

( َو َقم ْـ َضم٤مسمِ ٍر
اًمّمالَ َِةشَ ،ر َوا ُه ُُم ْس ِٚم ٌؿ.
ه
( )1432

( )1433

َو َقم ْـ ُسم َر ْيدََ َة
اًمؽم ُِم ِذ ُّي).
ْ

()1434

ِ
اًمّمالَ ُةَُ ،وم َٛم ْـ َشم ََر َيم َٝم٤مَ :وم َ٘مدْْ َيم َٗم َرش
َُم ْر ُومق ًقم٤م« :ا ًْم َٕم ْٝمدُُ ا هًمذي َسمٞمْٜمَٜمََ٤م َو َسمٞمْٜمَ ُٝم ُؿ ه

َ ،ر َوا ُه ْ
اخلَ ْٛم َس ُ٦مَ ،و َص هح َح ُف

( )1435

للم ا ًْم ُٙم ْٗم ِ
لر
اًمر ُضم ِؾ َو َسم ْ َ
طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل -ريض اهلل قمٜمف -رواه ُمسٚمؿ يمام ذيمر اعمّمٜمػ -رمحف اهللَ « :سم ْ َ
لم ه
أيْم٤م:
اًمّمالَ َِةش  ،وذم ًمٗمظ آظمر ً
لم ا ًْم َٕمبْ ِد َو َسم ْ َ
اًمّمالَ َِةش ،وذم اًمٚمٗمظ أظمر قمٜمد أمحدًَ « :مٞمْ َس َسم ْ َ
لم ا ًْم ُٙم ْٗم ِر إِٓه َشم َْر ُك ه
َشم َْر ُك ه
( )1436

( )1432ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ طمرام سمـ يمٕم٥م سمـ همٜمؿ سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م ،أسمق قمبد اهلل ،وأسملق قمبلد اًملرمحـ إٟمّمل٤مري،
اخلزرضمل ،اًمسٚمٛمل ،اعمدا ،اًمٗم٘مٞمف اإلُم٤مم اًمٙمبػم ،اعمجتٝمد ،احل٤مومظ ،ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .ويم٤من ُمٗمتل اعمديٜم٦م ذم زُم٤مٟمف .ؿمٝمد
ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘مب٦م ُمع واًم ده ،وأـم٤مع أسم٤مه يقم أطمد ،وىمٕمد ٕضمؾ أظمقاشمف ،صمؿ ؿمٝمد اخلٜمدق وسمٞمٕم٦م اًمِمجرة ،وىمد ورد أٟمف ؿمٝمد سمدرا .ؿم٤مخ ،وذه٥م سمٍمله،
وىم٤مرب اًمتسٕملم .شمقذم سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م أرسمع وشمسٕملم ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م ؾمبع وشمسٕملم .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص 114 :شمرمجل٦م  ،)296وأؾملد اًمٖم٤مسمل٦م (/1
 492شمرمج٦م .)647
( )1433أظمرضمف ُمس ٚمؿ :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب سمٞم٤من إـمالق اؾمؿ اًمٙمٗمر قمغم ُمـ شمرك اًمّمالة (.)82
( ) 1434سمريدة سمـ احلّمٞم٥م سمـ قمبد اهلل سمـ احل٤مرث سمـ إقمرج سمـ ؾمٕمد سمـ رزاح سمـ قمدي سمـ ؾمٝمؿ سمـ ُم٤مزن سملـ احلل٤مرث سملـ ؾملالُم٤من سملـ أُميضل
إؾمٚمٛمل ىم٤مل اسمـ اًمسٙمـ :أؾمٚمؿ طملم ُمر سمف اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -مٝم٤مضمرا سم٤مًمٖمٛمٞمؿُ .م٤مت ؾمٜم٦م صمالث وؾملتلم .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص:
 94شمرمج٦م  ،)219واإلص٤مسم٦م ( 286/1شمرمج٦م .)632
( )1435صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 23117 ،22937اًمؽمُمذي :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم شملرك اًمّملالة ( ،)2621ىمل٤مل اًمؽمُملذي:
طمسـ صحٞمح همري٥م ،اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب احلٙمؿ ذم شم٤مرك اًمّمالة ( ،) 463اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة واًمسٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب ُمل٤م ضمل٤م
ومٞمٛمـ شمرك اًمّمالة ( ،)1165ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :صحٞمح.
( ) 1436صحٞمح :أظمرضمف اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب احلٙمؿ ذم شم٤مرك اًمّمالة ( ،)464واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل -ريض اهلل قمٜملف-
 ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح اًمٜمس٤مئل :صحٞمح.

أصول األحكام
اًمّمالَ َِةش
لم ا ًْم َٕم ْب ِد َو َسم ْ َ
« َسم ْ َ
لم ا ًْم ُٙم ْٗم ِر َشم َْر ُك ه

ِ
اًمّملالَ ُةَُ ،وم َٛمل ْـ َشم ََر َيم َٝمل٤مَ :وم َ٘ملدْْ
 ،وطمدي٨م سمريدة« :ا ًْم َٕم ْٝم ُدُ ا هًمذي َسم ْٞمٜمَٜمََ٤م َو َسم ْٞمٜمَ ُٝم ُؿ ه

( )1437

َيم َٗم َرش

 ،وهق طمدي٨م صحٞمح ،وهذا يِمتٝمر قمزوه إمم اخلٛمس٦م ،وىمد راضمٕمتف أيمةر ُمـ ُمرة ُم٤م وضمدشمف قمٜمد أيب داود،

( )1438

ومٕمزوه إمم أيب داود ُمقو ُع ٟمٔمر ،يم٠مٟمف شمت٤مسمع قمٚمٞمف ُمـ قمزاه ،هق رواه أمحد واًمؽمُمذي واًمٜمس٤مئل ،واسمـ ُم٤مضمف ،وًمٙملـ
ِ
اًمّمالَ ُةَُ ،وم َٛمل ْـ َشم ََر َيم َٝمل٤م:
يٜمٔمر ،يت٠ميمد هؾ هق ذم أيب داود ،هؾ رواه أو مل يروه ،واحلدي٨م« :ا ًْم َٕم ْٝمدُُ ا هًمذي َسمٞمْٜمَٜمََ٤م َو َسمٞمْٜمَ ُٝم ُؿ ه
َوم َ٘مدْْ َيم َٗم َرش

 ،وهق طمدي٨م صحٞمح.

( )1439

يمٗمرا خمرج ُمـ اعمٚم٦م ،وىم٤مًمقا :وضمف اًمدًٓم٦م ُمـ ىمقًمف:
وهذان احلدية٤من اؾمتدل هبام ُمـ ىم٤مل :إن شم٤مرك اًمّمالة يم٤مومر ً
«سملم اًمرضمؾ وسملم اًمٙمٗمرش ،واًمٙمٗمر اعمٓمٚمؼ هق اًمٙمٗمر اعمخرج قمـ اعمٚم٦م ،أُم٤م وهق اًمٙمٗمر اعمٕمرف ،يٕمٜمل هٜم٤م قمرف اًمٙمٗمر
لغم اعمَْٞم ِ
وأـمٚم٘مف ،سمخالف اًمٙمٗمر اعمٜمٙمر اعمبٝمؿ« ،صمِٜمْ َت ِ
مه٤م ِهبِ ْؿ ُيم ْٗم ٌر :اًم هٓم ْٕم ُـ ِذم إَ ْٟم َْس ِ
َ٤من سمِ٤مًمٜمه ِ
٤مطم ِ٦م َقم َ
ل٧مش ،
٤مبَ ،واًمٜم َٞم َ
ه٤مس ُ َ
( )1440

وُم٤م ضم٤م ُمـ ٟمحقمه٤م ،ومٝمذا يمٗمر دون يمٗمر ،وضم٤م وشمٙمرر ذم إظمب٤مر.
أيْم٤م اًمٙمٗمر اعمٕمرف ،همػم اًمٙمٗمر اعمبٝمؿ ،إٟمف ٓ
أُم٤م اًمٙمٗمر اعمٓمٚمؼ :وم٢مٟمف ٓ َيٜمٍمف إٓ إمم اًمٙمٗمر اعمخرج قمـ اعمٚم٦مً ،
يٙمقن إٓ ذم اًمٙمٗمر اعمخرج قمـ اعمٚم٦م.
أيْم٤م ذم ىمقًمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمً« :مٞمس سملم اًمٕمبد وسملم اًمٙمٗمر إٓ شمرك اًمّمالةش
ً

( )1441

طمٍمً ،مٞمس سمٞمٜمف وسملم

اًمٙمٗمر إٓ شمرك اًمّمالة ،وم٘مد قمٚمؿ أن سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝم٤م أُمقرا يٙمقن هب٤م ٟمقع يمٗمر ُمـ اعمٕمل٤م ،،وملدل قملغم أٟملف أراد اًمٙمٗملر
أُمقرا هل ُمـ ٟمقع اًمٙمٗمرٕ :ن مجٞمع اعمٕم٤مُ ،ملـ
إيمؼمّ ٕ :ن شم٤مرك اًمّمقم ،أو ؿم٤مرب اخلٛمر وٟمحق ذًمؽ ،ارشمٙم٥م ً
ؿمٕم٥م اًمٙمٗمر ،يمام ىمرره اًمٕمالُم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ

( )1442

ذم يمت٤مب اًمّمالة ،وم ُٕمٚمؿ أٟمف أراد اًمٙمٗمر إيمؼم.

( )1437صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)14979أسمق داود :يمت٤مب اًمسٜم٦م ،سم٤مب ذم رد اإلرضم٤م ( ،)4678اًمؽمُمذي :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب ُمل٤م ضمل٤م
ذم شمرك اًمّمالة (ُ ،)2621مـ طمدي٨م ضم٤مسمر -ريض اهلل قمٜمف ،-ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( )1438ؾمبؼ خترَيف.
( )1439ؾمبؼ خترَيف.
( ) 1441أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب إـمالق اؾمؿ اًمٙمٗمر قمغم اًمٓمٕمـ ذم اًمٜمس٥م واًمٜمٞم٤مطم٦م (ُ )67مـ طمدي٨م َأ ِيب ُه َر ْي َر َةَ.
( )1441ؾمبؼ خترَيف.
( ) 1442حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد سمـ طمريز ،ؿمٛمس اًمديـ أسملق قمبلد اهلل ،اًمزرقملل ،صملؿ اًمدُمِمل٘مل .اًمٗم٘مٞملف إصلقزم ،اعمٗمنل اًمٜمحلقي،
اًمٕم٤مرف .اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م .شمٗم٘مف ذم اعمذه٥م احلٜمبكم ،وسمرع وأومتك ،وٓزم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛم هٞم٦م .ويم٤من ذا قمب٤مدة وهتجلد ،وـملقل صلالة ،وْلل٩م

أصول األحكام
اًمّمالَ َِةشً ،مق يم٤من اعمراد اًمٙمٗملر إصلٖمر :مل خيلص
اًمر ُضم ِؾ َو َسم ْ َ
أيْم٤م ىمقًمف -قمٚمٞمف اًمسالمَ « :سم ْ َ
صمؿ ً
لم ا ًْم ُٙم ْٗم ِر َشم َْر ُك ه
لم ه
ص اًمّمالة وطمده٤م ُمـ سملم ؾم٤مئر إقملامل :دل قملغم أن
أيْم٤م شمريمف يمٗمر ،واًمزيم٤مة ً
اًمّمالةٕ :ن اًمّمقم ً
أيْم٤م ،ومٚمام َظم ه
اعمراد سمف اًمٙمٗمر.
واًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -ومٝمٛمقا ذًمؽ ،ويدل قمٚمٞمف ىمبؾ ذًمؽ ىمقًمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم« :ا ًْمٕمٝم ُدُ ا هًم ِ
لذي
َْ
يمٗمرا أيمؼمٕ :ن اًم٘مريٜم٦م ُشمُبلم أطمٞم٤م ًٟمً٤م ،ومٛمـ ٓ قمٝمد ًمف ٓ
َسم ْٞمٜمَٜمََ٤م َو َسم ْٞمٜمَ ُٝم ُؿ ه
اًمّمالَ ُةَُ ،وم َٛم ْـ َشم ََر َيم َٝم٤مَ :وم َ٘مدْْ َيم َٗم َرش ،ىمقًمفَ « :وم َ٘مدْْ َيم َٗم َرش ً
إيام َن ًمف ،واٟمحؾ قم٘مد اإلؾمالم ُمٜمف :ومٝمق يم٤مومر ،شمبلم أن اعمراد سملَ « :وم َ٘مدْْ َيم َٗم َرش :أي :يمٗمر اًمٙمٗمر إيمؼم.
وومنوه ،وىمد صح قمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف -أٟمف ىم٤ملَ َٓ« :طم ه
لظ ِذم
واًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -سمٞمٜمقا ذًمؽ ه
ِ
ِ
اًمّمالَ َةش  ،يمام رواه ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ،وضم٤م قمـ آظمريـ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م.
اإل ْؾمالَ ِم عمَ ْـ َشم ََر َك ه
( )1443

وضم٤م ت أطم٤مدي٨م ذم هذا اًمب٤مب قمٜمد أمحد وهمػمه ؿمقاهدَ « :وم َ٘مدْْ َظم َر َج ُِم َـ اعمِْ هٚم ِ٦مش

 ،ؿمقاهد ذم هذا اًمب٤مبً ،مٙمـ

()1444

ًمٙمـ ومٞمٝم٤م وٕمػ ،وسم٤مجلٛمٚم٦م هذه أظمب٤مر شمدل قمغم هذا.
أيْم٤م يدل قمٚمٞمف ُم٤م رواه ُمسٚمؿ ُمـ طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦مذم اًمّمحٞمح أٟمف -قمٚمٞمف اًمسالم -عم٤م ؾمئؾ قملـ إئٛمل٦م ،هلؾ
ً
ِ
اًمّمالَ َةش  ،وىمد صمب٧م ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م قمبل٤مدة سملـ اًمّمل٤مُم٧م ذم
ٟم٘م٤مشمٚمٝمؿ؟ ىم٤ملَُ ،َٓ« :م٤م َأ َىم٤م ُُمقا ومٞم ُٙم ُُؿ ه
( )1445

( )1446

سم٤مًمذيمرً .مف شمقاًمٞمػ طمس٤منُ :مٜمٝم٤م" :زاد اعمٕم٤مد" ،و"سمدائع اًمٗمقائد" .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وشمسٕملم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطملدة وسمسللم وؾملبع ُمئل٦م.
اٟمٔمر :اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ( - 523 /18دار هجر) ،واًمذيؾ قمغم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 171 /5شمرمج٦م .)611
( )1443صحٞمح :أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م ( ،)82ىم٤مل إًمب٤ما ذم إروا اًمٖمٚمٞمؾ ( :)225/1صحٞمح.
( )1444وٕمٞمػ :أظمرضمف اًمِم٤مر ذم ُمسٜمده ( ،)1243اعمروزي ذم شمٕمٓمٞمؿ ىمدر اًمّمالة (ُ ،)921مـ طمدي٨م قمب٤مدة سملـ اًمّمل٤مُم٧م ،ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم
وٕمٞمػ اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م ( :)311وٕمٞمػ.
( ) 1445أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اإلُم٤مرة ،سم٤مب ظمٞم٤مر إئٛم٦م وذارهؿ ( ) 1854سمٜمحقهُ ،مـ طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م ،أُمل٤م ًمٗمٔمل٦م اعمّملٜمػ ومٝملل قمٜملد ُمسلٚمؿ
يمت٤مب اإلُم٤مرة ،سم٤مب ظمٞم٤مر إئٛم٦م وذارهؿ (ُ )1855مـ طمدي٨م قمقف سمـ ُم٤مًمؽ -ريض اهلل قمٜمف.
( ) 1446قمب٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م سمـ ىمٞمس سمـ أسم سمـ ومٝمر سمـ ىمٞمس سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ همٜمؿ سمـ ؾم٤ممل سمـ قمقف سمـ قمٛمرو سملـ اخللزرج ،أسملق اًمقًمٞملد إٟمّمل٤مري
اخلزرضمل .ؿمٝمد سمدرا ،ويم٤من أطمد اًمٜم٘مب٤م سم٤مًمٕم٘مب٦م ،وآظمك رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سمٞمٜمف وسملم أيب ُمرصمد اًمٖمٜمقي .ؿمٝمد اعمِم٤مهد يمٚمٝمل٤م سمٕملد
سمدر .ىم٤مل اسمـ يقٟمس :ؿمٝمد ومتح ُمٍم ،ويم٤من أُمػم رسمع اعمددُ .م٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وصمالصملم ،وىمٞمؾ :إٟمف قم٤مش إمم ؾمٜم٦م سمس وأرسمٕملم .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب
(ص 469 :شمرمج٦م  ،)1674واإلص٤مسم٦م ( 624/3شمرمج٦م .)4511

أصول األحكام
اطم٤م ِقمٜمْْدََ ُيم ُْؿ ومِ ِٞمف ُِم َـ اهللِ ُسم ْر َه٤م ٌنش
إئٛم٦م :ىم٤مل« :إِٓه َأ ْن َشم ََر ْوا ُيم ْٗم ًرا َسم َق ً

 ،وذم طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م ىم٤ملَُ « :مل٤م َصل هٚم ْقاش ،دل

( )1447

سمٕمْم٤م ،ومٚمؿ ي٠مذن سم٘متل٤مْلؿ
سمٕمْم٤م ،ويبلم سمٕمْمٝم٤م ً
قمغم أن شمرك اًمّمالة ُمـ اًمٙمٗمر اًمبقاح ،وأطم٤مدي٨م اًمٜمبل يٗمن سمٕمْمٝم٤م ً
إٓ ذم اًمٙمٗمر اًمبقاح ،وذيمر ٟمق ًقم٤م مم٤م يٜم٤مسمذون قمٚمٞمف وهق شمرك اًمّمالة ،شمريمٝمؿ ًمٚمّمالة ،دل قمغم أٟمف ُمـ اًمٙمٗمر إيمؼم.
أيْم٤م يقضمد دًمٞمؾ ذم اعمس٠مًم٦م يتبلم وئمٝمر ُمـ طمدي٨م قمبٞمد اهلل سمـ قمدي سملـ اخلٞمل٤مر
ً

 ،رواه قملـ رضملؾ ُملـ

( )1448

إٟمّم٤مر ،وذم ًمٗمظ آظمر قمٜمد أمحد رواه قمـ قمبٞمد اهلل سمـ قمدي إٟمّم٤مري ،أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ؾملئؾ قملـ
رضمؾ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ،وم٤مؾمت٠مذن اًمٜمبل ذم ىمتٚمف ،ىم٤ملَ « :أ ًَم ْٞم َس َي ِْم َٝمدُُ َأ ْن َٓ إِ ًَم َف إِٓه اهللُُ؟ش ىم٤مل :سمغم ،وٓ ؿملٝم٤مدة ًملف ،ىمل٤مل:
قل اهللِِ؟ش ،ىم٤ملَ « :أ ًَمٞمس يّمكم؟ش ىم٤مل :سمغم ،وٓ صالة ًمف ،ىم٤ملُ « :أو ًَم ِئ َؽ ا هًم ِ
لذي َـ ا ِ
« َأ ًَم ْٞم َس َي ِْم َٝمدُُ َأ هن ُحم َ هٛمدًً ا َر ُؾم ُ
ل٤ما اهللُ
ْ َ ُ َ
ََ
َقم ْـ َىم ْت ِْٚم ِٝم ْؿش .
( )1449

ً ،مٙمـ هٜم٤م ىم٤ملُ « :أو ًَم ِئ َؽ ا هًم ِذي َـ

وذم اًمّمحٞمحلم سمٖمػم هذا اًمسٞم٤مق ذم ىمّم٦م ُم٤مًمؽ سمـ اًمدُُّّ َظم ْٞم ِِمؿ ،أو اًمدُُّّ ْظم ُِمؿ
َا َ ِ٤ما اهللُ َقم ْـ َىمتْ ِْٚم ِٝم ْؿش  ،وم٤مًمذي ئمٝمر واهلل أقمٚمؿ «قمـ ىملتٚمٝمؿش ًمٙمٗملرهؿٟٕ :ملف ىمرٟملف سم٤مًمِملٝم٤مدشملم ،وىملد ضمل٤م ذم
ِ
ِ
لٛمقا ُِمٜملل ِد َُمل٤م َ ُه ْؿ
ه٤مس َطمتههك َي ِْم َٝمدُُ وا َأ ْن َٓ إِ ًَمل َف إِٓه اهللَُُ ،ومل٢مِ َذا َىم٤م ًُم َ
اًمّمحٞمحلمُ « :أُم ْر ُت َأ ْن ُأ َىم٤مشم َؾ اًمٜمه َ
قهل٤مَ :وم َ٘ملدْْ َقم َّم ُ
( )1450

( )1451

َو َأ ُْم َق َاْل ُ ْؿش

 ،دل قمغم أن اًمٕمّمٛم٦م اًمتل متٜمع ُمـ اؾمتب٤مطم٦م اًمدم ُمع اًمِمٝم٤مدشملم اًمّملالة ،وسمٕملض اًمٕمٚملام أحللؼ سملف

( )1452

( )1447ؾمبؼ خترَيف.
( ) 1448قمبٞمد اهلل سمـ قمدي سمـ اخلٞم٤مر سمـ قمدي سمـ ٟمقومؾ سمـ قمبد ُمٜم٤مف سمـ ىميص اًم٘مرر اًمٜمقومكم اعمدا .وًمد ذم زُمـ اًمٜمبل -صلغم اهلل قمٚمٞملف وؾملٚمؿ،-
ويم٤من ُمـ وم٘مٝم٤م ىمريش ذم اًمٓمب٘م٦م إومم ُمـ شم٤مسمٕمل أهؾ اعمديٜم٦مُ .م٤مت ذم آظمر وٓي٦م اًمقًمٞمد سمـ قمبد اعمٚمؽ ؾمٜم٦م ؾمل٧م وشمسلٕملم .ىمل٤مل اسملـ طمجلر ذم
اًمت٘مري٥م :قمده اًمٕمجكم وهمػمه ذم صم٘م٤مت يمب٤مر اًمت٤مسمٕملم .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 112 /19شمرمج٦م  ،)3664وؾملػم أقملالم اًمٜملبال ( 514 /3شمرمجل٦م
.)122
( )1449صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)23671ىم٤مل إًمب٤ما ذم "اًمةٛمر اعمستٓم٤مب" ( :)53/1صحٞمح.
(ُ )1451م٤مًمؽ سمـ اًمدظمِمؿ -سمْمؿ اعمٝمٛمٚم٦م واعمٕمجٛم٦م ،سمٞمٜمٝمام ظم٤م ُمٕمجٛم٦م ،وي٘م٤مل :سم٤مًمٜمقن سمدل اعمٞمؿ ،وي٘م٤مل :يمذًمؽ سم٤مًمتّمٖمػمُ -ملـ سمٜملل قملقف سملـ
قمٛمرو سمـ قمقف إٟمّم٤مري إود .خمتٚمػ ذم ٟمسبتف .ؿمٝمد سمدرا ،وهق اًمذي أه ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو .ىم٤مل أسمق قمٛملر اسملـ قمبلد اًملؼم ٓ :يّملح قمٜملف
اًمٜمٗم٤مق :وم٘مد فمٝمر ُمـ طمسـ إؾمالُمف ُم٤م يٛمٜمع ُمـ اهت٤مُمف ذم ذًملؽ .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص 658 :شمرمجل٦م  ،)2298واإلصل٤مسم٦م ( 721 /5شمرمجل٦م
.)7631
( )1451ؾمبؼ خترَيف.
(ُ ) 1452متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري:يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب وم٢من شم٤مسمقا وأىم٤مُمقا اًمّمالة وآشمقا اًمزيم٤مة (ُ ،)25مسلٚمؿ:يمت٤مب اإليلامن ،سمل٤مب إُملر سم٘متل٤مل
اًمٜم٤مس طمتك ي٘مقًمقا ٓ إًمف إٓ اهلل (ُ )22مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمٝمام.

أصول األحكام
اًمز َيمَ٤م َة َوم َخ ُّٚمقا َؾمبِٞم َٚم ُٝم ْؿ﴾
اًمّمالَ َة َوآ َشم َُقا ه
اًمّمالةً :م٘مقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :وم٢مِن َشمَ٤م ُسمقا َو َأ َىم٤م ُُمقا ه

 ،ذم أي٦م إظمرىَ ﴿ :وم٢مِن َشمَ٤م ُسمقا

( )1453

اًمز َيمَ٤م َة َوم٢مِ ْظم َقا ُٟم ُٙم ُْؿ ِذم اًمد ِ
يـ﴾
اًمّمالَ َة َوآ َشم َُقا ه
َو َأ َىم٤م ُُمقا ه

ً ،مٙمـ اًمّمحٞمح إن اًمزيم٤مة ُمـ ىم٤مشمؾ قمٚمٞمٝم٤م يمٗمر سمذًمؽ ،وهلق

()1454

ومٕمؾ أيب سمٙمر -ريض اهلل قمٜمفُ -مع اًمذيـ ُمٜمٕمقه٤م وىم٤مشمٚمقا قمٚمٞمٝم٤م ،وإن مل ي٘م٤مشمؾ قمٚمٞمٝم٤م ومال.
وهق رواي٦م قمـ اإلُم٤مم أمحد -رمحف اهلل ،-واظمت٤مره٤م سمٕمض أئٛم٦م اعمذه٥م ،ىم٤مًمقا :إن شمرك أي ريملـ ُملـ أريمل٤من
اإلؾمالم خمرج ُمـ اعمٚم٦م ،وهق ىمقل ذم اعمذه٥م ،أو وضمف ذم اعمذه٥م ،أو رواي٦مُ ،م٤م أدري هؾ هلق روايل٦م أم ًٓ ،مٙملـ
ظم٤مص سم٤مًمّمالة وطمده٤م ٕ :هن
اظمت٤مره سمٕمض أئٛم٦م اعمذه٥م أصح٤مب اًمقضمقه اًمٙمب٤مر ،اسمـ سمٓم٦م أو همػمه ،واًمّمحٞمح أٟمف
ّ
ُم٤م ؾمقاه٤م مل شمرد ومٞمٝم٤م اًمٜمّمقص ،أو ورد ومٞمٝم٤م اًمٜمّمقص ًمٙمٜمٝم٤م مل شمةب٧م.
ظم٤مص٦م ذم اًمّمقم ،ومٞمف ُم٤م يدل قمغم اًمٙمٗمر ًمٙمـ مل يةب٧م ،ومل يّمح ذًمؽ إٓ ذم اًمّمالة ،وًمذا يم٤من ُمـ شمريمٝم٤م يٕمٜمل
ٍ
ظمالف وشمٗمّمٞمؾ ذم دقمقشمف واؾملتت٤مسمتف
يم٤مومرا سمذًمؽ ،ويدقمك إًمٞمٝم٤م ،وم٢من شم٤مب ،وإُٓ :ىمتؾ قمغم
يمسالً وهت٤مو ًٟمً٤م أٟمف يٙمقن ً
وأطمٙم٤مم اًمتقسم٦م ذم هذا.
(سم٤مب إَ َذ ِ
ان
َ ُ
اًمّمالَ َِة ه َ
وه٤م ُه ُز ًوا َو ًَم ِٕم ًب٤م﴾
اخت َُذ َ
َىم َ٤مل َ -شم َٕم َ٤مممَ ﴿ :وإِ َذا َٟمَ٤م َد ْيتُ ُْؿ إِ َمم ه

.

( )1455

سم٤مب إذان ،إذان ذم اًمٚمٖم٦م اإلقمالم ،وهق ذم اًمنمع :اإلقمالم سمدظمقل وىم٧م اًمّمالة.
إقمراو٤مُ ،مرقمْم٤م قمـ اإلؾمالم ،ومل ِ
سيح اجلحد ُمٜملف ،وُملٜمٝمؿ َُمل ْـ
ي٠مت
ٟمٕمؿ ،اًمت٤مرك أٟمقاع ،ىمد يٙمقن َشم ََر َيمَٝم٤م
ً
ُ
اًمّمقاب ذم هذا أٟمف -وهق فم٤مهر اًمٜمّمقص-
يؽميمٝم٤م يمسالً وهت٤مو ًٟمً٤م ،وُمٜمٝمؿ ُمـ يّمٚمٞمٝم٤م أطمٞم٤م ًٟمً٤م ويؽميمٝم٤م أطمٞم٤م ًٟمً٤مً ،مٙم هـ
َ
إن شمريمٝم٤م طمتك ظمرج وىمتٝم٤م ُمع قمٚمٛمف سم٤مًمٙمٗمر وإساره قمغم ذًمؽ :وم٢مٟمف يٙمٗمر سمذًمؽ ،إٓ ومٞمام ُدمٛملع إمم اًمة٤مٟمٞمل٦مُ ،مةلؾ
اًمٔمٝمر ُمع اًمٕمٍم طمتك شمٖمٞم٥م اًمِمٛمس ،واعمٖمرب ُمع اًمٕمِم٤م طمتك يٓمٚمع اًمٗمجر ،قمغم اًم٘مقل سم٠من ُمـ ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ إمم

( )1453اًمتقسم٦م.5 :
( )1454اًمتقسم٦م.11 :
( )1455اعم٤مئدة.58 :

أصول األحكام
ـمٚمقع اًمٗمجر وىم٧مً ،مٙمٜمف وىم٧م ضورة ،وهق ىمقل إؾمح٤مق

( )1456

-رمحف اهلل ،-إؾمح٤مق سمـ راهقيف واظمت٤مره اسمـ اًم٘مٞمؿ

رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمؿ.أيْم٤م ُيٜمبف إمم ىمقل ؿم٘مٞمؼ سمـ قمبد اهلل اًمٕم٘مٞمكم ٟ ،مٜمبف إًمٞمف ،أٟمف رواه اًمؽمُملذي سم٢مؾملٜم٤مد صلحٞمح ،طمٙملك إمجل٤مع
ً
ِ
٤مب رؾم ِ
اًمّمالَ َةش .
قل اهللِ َي َر ْو َن َؿم ْٞمئً٤م ُم َـ إَ ْقم َام ِل َشم َْر ُيم ُف ُيم ْٗم ٌر إِٓه ه
اًمّمح٤مسم٦م ،ىم٤ملَ « :مل ْ َي ُٙم ْـ َأ ْص َح ُ َ ُ
( )1457

( )1458

وىمد ُقمٚمؿ أن إقمامل ُمـ صقم وزيم٤مة ،أن شمريمٝم٤م ُمـ ؿمٕم٥م اًمٙمٗمرٟ ،مقع ُمـ اًمٙمٗمر ،وأظمؼم اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة
واًمسالم -ذم سمٕمض اعمٕم٤م ،اًمتل هل أىمؾ ُمـ شمرك اًمّمالة ،أا٤م ُمـ اًمٙمٗمر ،يٕمٜمل ُمـ ؿمٕم٥م اًمٙمٗمر ،وهل يمٗمر ،ومٝمذه
أقمٔمؿ ،وم٘م٤مل « ْشمريمف يمٗمرش ،وىمقًمف« :شمريمف يمٗمرش يدل قمغم أن اعمراد سمذًمؽ اًمٙمٗمر اعمخرج قمـ اعمٚم٦م ،هلذا طمٙملك إمجل٤مع
اًمّمح٤مسم٦م ،وهذا أسمٚمغ ُم٤م يٙمقن ذم طمٙم٤مي٦م اإلمج٤معُ ،مع أن اًمّمحٞمح إن اإلمج٤مع اعمٜمْمبط ُمع اًمّمح٤مسم٦م ،وأن ُم٤م ؾملقاه
ٓ إمج٤مع ،وأٟمف ٓ إمج٤مع إٓ إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م ،يمام ىمرره مجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم إصقل وهمػمه٤م ،وأن هم٤مي٦م اإلمج٤مقم٤مت
اًمتل سمٕمده٤م إمج٤مقم٤مت اؾمت٘مرائٞم٦م ،إمج٤مقم٤مت فمٜمّٞم٦م ،وأٟمف ٓ ُيٛمٙمـ اًم٘مٓم ُع سم٤مإلمج٤مع إٓ قمـ اًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمؿ:-
ٓضمتامقمٝمؿ -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -ذم قمٝمد أيب سمٙمر وقمٝمد قمٛمر -ريض اهلل قمٜمٝمام.
وأيْم٤م روى اًمبخ٤مري ُمـ طمدي٨م سمريدة أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ىم٤ملَُ « :م ْـ َشم ََر َك َصالَ َة ا ًْم َٕم ْ ِ
ٍمَ :وم َ٘مدْْ َطمبِ َط
ً
ِ
لر َأ ْه َٚمل ُف
َقم َٛم ُٚم ُفش  ،شمرك ،يٕمٜمل شمريمٝم٤م طمتك ظمرج وىمتٝم٤م ،سمخالف اًمذي شمٗمقشمف اًمٕمٍم ،طمدي٨م اسمـ قمٛمرَ « :وم َٙم َ٠م هٟم َهام ُوشم َ
( )1459

َو َُم٤م ًَم ُفش

 ،هذا ذم ومقات اجلامقم٦م.

( )1460

( ) 1456إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ سمـ خمٚمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُمٓمر احلٜمٔمكم .أسمق يٕم٘مقب اعمروزي ،اعمٕمروف سم٤مسمـ راهقيفٟ .مزيؾ ٟمٞمس٤مسمقر ،أطمد أئٛمل٦م اعمسلٚمٛملم
وقمٚمام اًمديـُ .مقًمده ذم ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وُمئ٦م .اضمتٛمع ًمف احلدي٨م ،واًمٗم٘مف ،واحلٗمظ ،واًمّمدق ،واًمقرع ،واًمزهد .ورطمؾ إمم اًمٕمراق واحلج٤مز
واًمٞمٛمـ واًمِم٤مم ،وقم٤مد إمم ظمراؾم٤من ،وم٤مؾمتقـمـ ٟمٞمس٤مسمقر إمم أن ُم٤مت هب٤م واٟمتنم قمٚمٛمف قمٜمد أهٚمٝم٤م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مريل٥م :صم٘مل٦م طمل٤مومظ جمتٝملد
ىمريـ أمحد اسمـ طمٜمبؾ ذيمر أسمق داود أٟمف شمٖمػم ىمبؾ ُمقشمف سمٞمسػم .مم٤مشمف ؾمٜم٦م صمامن وصمالصملم وُمئتلمً .مف ُمس٤مئؾ مجٕمٝم٤م اًمٙمقؾم٩م ُمع ُمسل٤مئؾ اإلُمل٤مم أمحلد.
اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 373 /2شمرمج٦م  ،)332وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 358 /11شمرمج٦م .)79
( ) 1457ؿم٘مٞمؼ اًمٕم٘مٞمكم واًمد قمبد اهلل سمـ ؿم٘مٞمؼ روى قمـ قمبد اهلل سمـ أيب احلٛمس٤م روى قمٜمف اسمٜمف قمبد اهلل سمـ ؿم٘مٞمؼ .ىمٚم٧م :ذيمره اًمبخل٤مري وهملػمه ،ومل
يذيمر ومٞمف ضمرطم٤م وٓ شمٕمديال .اٟمٔمر :اًمت٤مريخ اًمٙمبػم ًمٚمبخ٤مري ( 246 /4شمرمج٦م  ،)2682وهتذي٥م اًمٙمامل ( 557 /12شمرمج٦م .)2771
( ) 1458صحٞمح :أظمرضمف اًمؽمُمذي:يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم شمرك اًمّمالة ( ،)2622ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :صحٞمح.
( ) 1459أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة ،سم٤مب ُمـ شمرك اًمٕمٍم (.)553

أصول األحكام
خيْرج و ْىمتُٝم٤مش ،أو ىم٤مل« :إِ َمم ِ
آظم ِر َو ْىمتِ َٝم٤مش ،وضم٤م ٟمحقه ذم
ًمٙمـ هذا ذم اًمؽمك ،وذم اًمٚمٗمظ أظمر قمٜمد أمحدَ « :طمتههك َ ْ ُ َ َ َ
طمدي٨م أيب ىمت٤مدة

ىمري٥م ُمـ هذا اًمٚمٗمظ.

( )1461

( )1462

وىمقًمفَ « :طمبِ َط َقم َٛم ُٚم ُفش ،وإن شم٠موًمف سمٕمْمٝمؿ قمغم طمبقط اًمٕمٛمؾ ًمذًمؽ اًمٞملقمً ،مٙملـ ومٞملف ٟمٔملر ،وطمبلقط اًمٕمٛملؾ
ُمٓمٚم ً٘م٤م ،هذا يبلم عمَه٤م ظمص اًمٕمٍم وطمده٤م :دل قمغم أن شمرك اًمّمالة اًمتلل يٗملقت وىمتٝمل٤م طمتلك ٓ يب٘ملك ْلل٤م وىمل٧م
ضورة ،أٟمف طمبط قمٛمٚمف ،وٓ َيبط اًمٕمٛمؾ إٓ اًمٙمٗمر إيمؼم.
٤مًمّمالَ َِة ِذم َي ْق ِم ا ًْم َٖمٞمْ ِؿَ :وم٢مِ هن َُم ْـ َشم ََر َك َصالَ َة ا ًْم َٕم ْ ِ
ٍمَ :وم َ٘مدْْ َطمبِ َط َقم َٛم ُٚم ُفش
وْلذا ىم٤ملَ « :سمٙم ُروا سمِ ه

.

( )1463

ٟمٕمؿ :إن يم٤من يّمكم :ومال ؿمؽ أٟمف قمغم ظمٓمر ،وذم شمريمف ًمٚمّمقم ُمٜمٙمر قمٔمٞمؿ ،أيمؼم ُمـ اًمٙمب٤مئر اًمتلل ضمل٤م ت هبل٤م
اًمٜمّمقصً ،مٙمـ ٓ َُيٙمؿ سمٙمٗمرهٟٕ :مف مل ِ
ي٠مت ٟمصٕ :ن قم٘مد اإلؾمالم صم٤مسم٧م ًمفٟ ٓ ،محٙمؿ سمٙمٗمره طمتك يةبل٧م ذًملؽ
سمٞم٘ملم هق شمرك اًمّمالة.
وضم٤م ت اًمٜمّمقص ذم اًمّمالة سَي ً٦م وواوح٦م ،ومٚمذا ُطم ِٙم َؿ سمٙمٗمر شم٤مريمٝم٤م ،أُم٤م اًمّمقم ،ومام ضم٤م ومٞمٝم٤م ،وضم٤م ومٞمف
أطم٤مدي٨م ٓ شمةب٧مً ،مٙمٜمٝم٤م ُم٤م شمةب٧مً .مٙمـ احل٩م ضم٤م ومٞمف أطم٤مدي٨م سَي٦م ،ضم٤م قمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف -وصمب٧م قمٜمف
ِ ِ
رض ُسمقا َقم َٚم ْٞم ِٝم ُؿ ِْ
ُ٥م إِ َمم َه ُ١مَٓ ِ إَ ُْم َّم ِ
َي ه٩مَ ،وم َٞم ْ ِ
اجل ْز َي َ٦مَُ ،مل٤م
مه ْٛم ُ٧م َأ ْن َأ ْيمتُ َ
٤مرَ ،وم َٞمٜمْ ُٔم ُروا َُم ْـ َيمَ٤م َن سمِف ضمدََ ٌة َوم َٚم ْؿ َ ُ
أٟمف ىم٤ملًَ « :م ْ٘مدََ َ َ

(ُ )1461متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمر ضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة ،سم٤مب إصمؿ ُمـ وم٤مشمتف صالة اًمٕمٍم (ُ ،)552مسٚمؿ :يمت٤مب اعمس٤مضمد وُمقاولع اًمّملالة
()626
( ) 1461احل٤مرث سمـ رسمٕمل ،أسمق ىمت٤مدة إٟمّم٤مري اًمسٚمٛمل ،وم٤مرس رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-ؿمٝمد أطملدا واحلديبٞمل٦م ،وًملف قملدة أطم٤مديل٨م.
اؾمٛمف :احل٤مرث سمـ رسمٕمل قمغم اًمّمحٞمح ،وىمٞمؾ :اؾمٛمف :اًمٜمٕمامن .وىمٞمؾ :قمٛمرو .ىم٤مل اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :-ظمػم ومرؾم٤مٟمٜم٤م :أسمق ىمت٤مدة ،وظمػم
رضم٤مًمتٜم٤م :ؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقعش .اظمتٚمػ ذم وىم٧م ووم٤مشمف :وم٘مٞمؾُ :م٤مت سم٤معمديٜم٦م ؾمت٦م أرسمع وسمسلم ،وىمٞمؾ :سمؾ ُم٤مت ذم ظمالوم٦م قمكم سم٤مًمٙمقومل٦م ،وهلق اسملـ
ه
قمكم ،ويمؼم قمٚمٞمف ؾمبٕم٤م .اٟمٔمر :أؾمد اًمٖم٤مسمل٦م ( 211 /4شمرمجل٦م  ،)3921وآؾملتٞمٕم٤مب (ص 146 :خمتٍملا ،وص845 :
ؾمبٕملم ؾمٜم٦م ،وصغم قمٚمٞمف ّ
ُمٓمقٓ شمرمج٦م .)3118 ،427
( )1462ؾمبؼ خترَيف.
( ) 1463أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة ،سم٤مب اًمتبٙمػم سم٤مًمّمالة ذم يقم همٞمؿ (ُ )594مـ طمدي٨م سمريدة -ريض اهلل قمٜمف.

أصول األحكام
لمش
ُه ْؿ سمِ ُٛم ْس ِٚم ِٛم َ

 .وىمقل قمٛمر يدل قمغم أٟمف َطم َٙم ََؿ سمٙمٗمرهؿٕ :ن اجلزي٦م ٓ شمرضب إٓ قمغم يم٤مومر ،يٕمٜمل يم٤من ًمف ضمدة،

()1464

ُمستٓمٞمع ،وُمع ذًمؽ ُم٤م طم٩م ،ر ظمٓمػم.
ِ
ٍَماٟمِٞمًّ٤مش
وضم٤م ُمرومققم٤مَ « ،ومالَ َقم َٚمٞمْ ِف َأ ْن َي ُٛم َ
قت َ َُيقد ًّي٤م َأ ْو َٟم ْ َ

 ،وهق وٕمٞمػ ،وْلذا أظمذ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ هبلذا،

( )1465

وىم٤مًمقا :إن أطمد اًمقضمٝملم ٕهؾ اًمٕمٚمؿ يم٠ممحد أٟمف يم٤مومرً ،مٙم هـ مجٝمقر اًمذيـ مل يٙمٗمروا سم٤مًمّمالة ،وسمس٤مئر سم٘مٞمل٦م أريمل٤من
اإلؾمالم ُمـ سم٤مب أومم ،ىم٤مًمقا :قم ْ٘مد اإلؾمالم ٍ
سم٤مق ،واؾمتدًمقا سم٠مدًم٦م يمةػمةً ،مٙمـ اًمِم٠من أٟمٜم٤م مل ي٠مشمٜم٤م دًمٞملؾ يملام ضمل٤م ذم
اًمّمالة.
اًمّمالَ َِة ه َ
وه٤م ُه ُز ًوا َو ًَم ِٕمبً٤م﴾
اخت َُذ َ
سم٤مب إذان ،ىم٤مل -شمٕم٤مممَ ﴿ :وإِ َذا َٟمَ٤م َد ْيتُ ُْؿ إِ َمم ه

.

( )1466

أيْم٤م إمم طمدي٨م ذم ُمس٠مًم٦م إذان ،اظمتٚمػ اًمٕمٚمام ذم ُمنموقمٞمتف ُمتك يم٤من؟ ىمٞملؾ :ذم ُمٙمل٦م ،وىمٞملؾ :ذم
هٜم٤م أٟمبف ً
اْلجرة أو يم٤من سمٕمد ذًمؽ؟ حمتٛمؾ ،وإىمرب أٟمف
اعمديٜم٦م ،وإفمٝمر -واهلل أقمٚمؿ -أٟمف يم٤من ذم اعمديٜم٦م ،وهؾ يم٤من ذم أول ْ
ضملدًّ آ ،
يم٤من سمٕمد ذًمؽ ،سمٕمد سمدر ،وضم٤م ت أطم٤مدي٨م أٟمف ذع ذم ُمٙم٦مً ،مٙمٜمٝم٤م أطم٤مدي٨م ٓ شمّمح ،أؾم٤مٟمٞمده٤م ولٕمٞمٗم٦م ًّ
شمةب٧م أٟمف ذع ذم ُمٙم٦م ،وإىمرب أٟمف يم٤من ذم اعمديٜمل٦م ،وهلذا هلق اًمّملقاب ،وطملدي٨م اسملـ قمٛملر ذم اًمّملحٞمحلم
وهمػممه٤م

ٟم٤مرا ،ومل يٙمـ إذان ُمنموع ،احلدي٨م سمٓمقًمف.
 ،أاؿ ضم٤م وا واضمتٛمٕمقا قمغم أن يٜمػموا ً

( )1467

ضم٤م ذم رواي٦م قمٜمد أمحد

( )1468

ُمـ طمدي٨م قمكم -ريض اهلل قمٜمف -أٟمف عم٤م يم٤من يقم سمدر ،وٟم٤مدى اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّملالة

واًمسالم -سم٤مًمّمالة ،اًمّمالة اًمّمالة ،ىم٤مل :وم٤مضمتٛمع اًمٜم٤مس ُمـ حت٧م اًمِمجر واحلجلػ ،صملؿ يٕمٜملل سم٤مًمٌمل اًملذي

( )1464طمسـ :أظمرضمف اسمـ اجلقزي ذم اًمتح٘مٞمؼ ذم أطم٤مدي٨م اخلالف ( ،)1211ىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ ذم اًمبدر اعمٜمػم ( :)39-38/6ىم٤مل احل٤مومظ أسمق حمٛمد
اعمٜمذري :إؾمٜم٤مده طمسـ ،ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمتٚمخٞمص ( :) 836/3إذا اٟمْمؿ هذا اعمقىمقف إمم ُمرؾمؾ اسملـ ؾمل٤مسمط :شمبللم أن ْللذا احللدي٨م أصلال،
وصححف اًمسٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمةقر(.)693/3
( ) 1465وٕمٞمػ :أظمرضمف اًمؽمُمذي:يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم اًمتٖمٚمٞمظ ُمـ شمرك احل٩م (ُ ،)812مـ طمدي٨م قمكم -ريض اهلل قمٜمف ،-ىمل٤مل اًمؽمُملذي:
همري٥م ذم إؾمٜم٤مده ُم٘م٤مل ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم وٕمٞمػ اًمؽمُمذي :وٕمٞمػ.
( )1466اعم٤مئدة.58 :
(ُ ) 1467متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري:يمت٤مب إذان ،سم٤مب سمد إذان (ُ ،)614مسٚمؿ ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب سمد إذان (.)377
( )1468صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)948ىم٤مل اْلٞمةٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد ( :) 99/6رضم٤مل أمحد رضم٤مل اًمّمحٞمح همػم طم٤مرصم٦م سمـ ُمرضب وهق
صم٘م٦م.

أصول األحكام
يستؽمون سمف ،يم٠مٟمف عم٤م ٟمزل قمٚمٞمٝمؿ ىمش وُمٓمر ،طمتك اضمتٛمٕمقا وصغم هبؿ ،ىمقًمف ٟم٤مدى سم٤مًمّمالة ،يبلم أٟمف مل يٙملـ ومٝملل
أذان قمغم هذه اًمّمٗم٦م ،وهذا اخلؼم إؾمٜم٤مده ٓ سم٠مس سمف ،ويبلم أٟمف سمٕمد ذًمؽ ُم٤م وىمع ذم اًم٘مّم٦م اًمتل ذع ومٞمٝم٤م إذان.
(و َقمـ َأ َٟم ٍ ِ
ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -أ هن َر ُؾم َ
قل اهللِ َ -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم هٚم َؿَ « -يٜمْ ُٔم ُرَ ،وم٢مِ ْن َؾم ِٛم َع َأ َذا ًٟمً٤مَ :يم ه
َ ْ
َسَ -ر َ
َػ َقمٜمْ ُٝم ْؿَ ،وإ ْن َمل ْ
َ٤مر َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿشَ ،ر َوا ُه ا ًْم ُب َخ ِ
٤مر ُّي) .
َي ْس َٛم ْع َأ َذا ًٟمً٤مَ :أ َهم َ
( )1469

طمدي٨م أٟمس -ريض اهلل قمٜمف ،-ومٞمف َدًٓم٦م قمغم ِقم َٔم ِؿ إذان ،وأن إذان هق اًمٗم٤مصؾ سملم سمالد اإلؾملالم ،وسمللم
سمالد اًمنمك ،هذا إذان اًمٕمٔمٞمؿ ،يمؾ اًمتقطمٞمد ُمـ أوًمف إمم آظمره ،يٕمٚمـ ذم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م سمس ُمرات ذم يمؾ ُمٙمل٤من
ُيٜم٤مدى ومٞمف ُمسجدا ،أو مج٤مقم٦م ُيٜم٤مدون ،وْلذا يم٤من اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -إذا أهم٤مر ،وم٢من ؾمٛمع أذا ًٟمًل٤م يملػ -
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-وإذا مل يسٛمع أذا ًٟمً٤م أهم٤مر قمٚمٞمٝمؿ ،ذم ًمٗمظ أٟمف يٜمتٔمر طمتك يّمبح ،وومٞمف قمٜمد أيب داود سمسٜمد ومٞمف
َ٤مر َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿش  ،وهذا خيتٚمػ إذا يمل٤من اًملبالد سملالد ذك
وٕمػَ « :وم٢مِ ْن َؾم ِٛم َع َأ َذا ًٟمً٤م َأ ْو َر َأى َُم ْس ِجدًً اَ :يم ه
َػَ ،وإِٓهَ :أ َهم َ
( )1470

وسمٚمٖمتٝمؿ اًمدقمقة ومل يستجٞمبقا ومل يسٛمع ُمٜمٝمؿ أذان ،وم٢ماؿ ٓ قمٝمد ْلؿ ،وهؿ أهؾ طمرب و ُيٖم٤مر قمٚملٞمٝمؿ ،وإن يمل٤من
دقمقا.
أهؾ ذك مل شمبٚمٖمٝمؿ اًمدقمقة ،ومل يسٛمع ُمٜمٝمؿ أذان وم٢ماؿ ُيدقمقن ،وٓ ُيٖم٤مر قمٚمٞمٝمؿ طمتك ُي ْ
وْلذا ذم طمدي٨م اًمّمٕم٥م سمـ اجلة٤مُم٦م

( )1471

َ٤مرون ،و َٟم َٕم ُٛمٝمؿ ُشمُس٘مك
َهم ُّ

-ريض اهلل قمٜمف ،-عم٤م أهمل٤مر اًمٜمبلل -قمٚمٞملف اًمّملالة واًمسلالم -وهلؿ

 ،ويم٤مٟمقا هم٤مومٚملم ،وم٘مد سمٚمٖمتٝمؿ اًمدقمقةً ،مٙملـ ٓ يِملؽمط ذم سمٚملقغ اًملدقمقة أن يٙمررهل٤م

( )1472

قمٚمٞمٝمؿ ٓ ،يِمؽمط ،سمؾ إذا سمٚمٖمتٝمؿ اًمدقمقة اًمٕم٤مُم٦م :يمٗمك سمذًمؽ ،وإن يم٤مٟم٧م اًمبالد سمال َد إؾمالم ومل ُيسٛمع ُمٜمٝمؿ إذان،
ومٝمذا قمغم طم٤مًملم :شم٤مرة يتٗم٘مقن قمغم إًمٖم٤م إذان ،وشمرك إذان ،وأٟمف ٓ ي١م هذن ،وهلذا ذم احل٘مٞم٘مل٦م ُم ِ
ل٥م ًمإلهمل٤مرة
قضم ٌ
ُ
قمٚمٞمٝمؿٟٕ :مف ٌ
اشمٗم٤مق قمغم شمرك إقمالن اًمتقطمٞمد ،وأُمر اًمّمالة.

( ) 1469أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب ُم٤م َي٘مـ سم٤مٕذان ُمـ اًمدُم٤م (.)611
( )1471صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود:يمت٤مب اجلٝم٤مد ،سم٤مب ذم دقم٤م اعمنميملم (ُ ) 2634مـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًملؽ ،ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم صلحٞمح أيب داود:
صحٞمح ،وأصٚمف ذم صحٞمح ُمسٚمؿ.
(( )) 1471اًمّمٕم٥م سمـ ضمةامُم٦م سمـ ىمٞمس سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ قمبد اهلل سمـ يٕمٛمر اًمٚمٞمةل .ي٘م٤ملُ :م٤مت ذم ظمالوم٦م أيب سمٙمر ،وي٘م٤مل :ذم آظمر ظمالومل٦م قمٛملر ،وي٘مل٤مل:
ُم٤مت ذم ظمالوم٦م قمةامن ،وهق ممـ ؿمٝمد ومتح وم٤مرس .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 348 :شمرمج٦م  ،)1226واإلص٤مسم٦م ( 426 /3شمرمج٦م .)4169
(ُ ) 1472متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري ،يمت٤مب اًمٕمتؼ ،سم٤مب ُمـ ُمٚمؽ اًمٕمرب رىمٞم٘م٤م ومقه٥م وسم٤مع وضم٤مُمع (ُ ،)2541مسٚمؿ:يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمسػم ،سم٤مب
ضمقاز اإلهم٤مرة قمغم اًمٙمٗم٤مر (ُ )1731مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمٝمام.

أصول األحكام
وْلذا ىم٤مًمقا :إاؿ إذا شمريمقه قمغم ؾمبٞمؾ ٍ
ضمحد ،وإن يم٤من ْشمريمٝمؿ سمٖمػم اشمٗم٤مق قمغم ذًمؽ:
اشمٗم٤مق ،ومال يٙمقن إٓ ٟمقع ْ
لم اًمٕمٚمام عمَه٤م ذيمروا هذا :ذيمروا اًم٘مٞمد
وم٢مٟمف ذم هذه احل٤مًم٦م ٓ ُيٖم٤مر قمٚمٞمٝمؿٟٕ :مف مل َيّمؾ اشمٗم٤مق قمغم شمرك إذان ،وْلذا َسم ه َ
ذم ُمس٠مًم٦م آشمٗم٤مق قمغم شمريمفً ،مألطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م أٟمف ضمٕمؾ اًم٘مٞمد ذم قمدم اإلهم٤مرة سمسلامع إذان ،وهلق اًمٕم٤مصلؿ:
وظمّمقص٤م.
ٕٟمف ؿمٝم٤مدة اًمتقطمٞمد ،وهل قم٤مصٛم٦م قمٛمق ًُم٤م
ً
ومٛمتك أقمٚمـ اًمتقطمٞمد سم٤مًمِمٝم٤مدشملم ذم سمٚمد ومٝمق قم٤مصؿ ًمٚمدم وًمٚمامل ،وًمق أقمٚمٜمٝم٤م اًمٙم٤مومر وًمق سمٕمد رومع اًمسٞمػ قمٚمٞمف،
وم٢مٟمف يٕمّمٛمف ويٛمٜمٕمف وٓ َيقز اًمتٕمرض ًمف ،يمام شم٘مدم ُمـ طمدي٨م أؾم٤مُم٦م ،وطمدي٨م اعم٘مداد ،وإطم٤مديل٨م اًمٍملَي٦م:
ِ
ِ
ِ
ِ
ه٤مس َطمتههك َي ِْم َٝمدُُ وا َأ ْن َٓ إِ ًَم َف إِٓه اهللَُُ ،و َأا َر ُؾم ُ
قه٤مَ :وم َ٘مدْْ
قل اهللَِِ ،و ُي ْ١مُمٜمُُقا ِيب َوسمِ َام ِضمئْ ُ٧م سمِفَ ،وم٢مِ َذا َىم٤م ًُم َ
« ُأُم ْر ُت َأ ْن ُأ َىم٤مشم َؾ اًمٜمه َ
َقم َّم ُٛمقا ُِمٜمل ِد َُم٤م َ ُه ْؿ َو َأ ُْم َق َاْل ُ ْؿش  ،ومال ؿمؽ أن إُم٤ميمـ اًمتل يؽمك ومٞمٝم٤م إذانً ،مٙمـ يٜمٔمر ،أطمٞم٤م ًٟمً٤م ىمد يٙمقن شمرك
( )1473

ظم٤مص٤م ذم اًمٗمجر ،شمريمف ٓ يٙمقن قمغم ؾمبٞمؾ اًم٘مّمد ،ىمد يٙمقن همٗمٚم٦م أو ٟمقم ،ىمد يٙمقن هلذا اعمٙمل٤من اعم١مذٟملقن
إذان ً
همٗمٚمقا وٟم٤مُمقا ،هذا يٜمبٖمل اًمٕمٜم٤مي٦م سمف.
وهؾ ؾمٛمٕمف يدرك اًمبٚمد يمٚمف سمٕمد ،يٛمٙمـ ُم٤م ؾمٛمع إٓ اًمذي طمقًمف وم٘مط ،واًمذي قمٜمف سمٕمٞمد ُم٤م ؾمٛمٕمف ،هق دقمقة ٓ
شمٙمقن إٓ اعمٙم٤من اًمذي هق ومٞمف.
ومٝمذا يٜمبٖمل اًمٕمٜم٤مي٦م سمف ،ومال َيزم سمذًمؽ وٓ َيزم سمذًمؽ ،وىمد يٙمقن ُمةالً ذم سمٕمض اعمس٤مضمد ىمد ي١مذن ومٞمٝمل٤م سمٖملػم
ُمٙمؼم خلراسمف ُمةالًً ،وىمد يٙمقن اعم١مذن اعمٙم٤من سمٕمٞمد اًمذي ُأذن ومٞمف ومٚمؿ يسٛمع ،ومال َيزم سمذًمؽ ،ومٝمذه أُمقر يٜمبٖمل اًمٕمٜم٤مي٦م
هب٤م ،وْلذا عم٤م ذيمر أهؾ اًمٕمٚمؿ ىمت٤مل ُمـ شمرك اًم٘مت٤مل ،سمٞمٜمقه ذم سم٤مب آظمر ،وىم٤مًمقا :إٟمف إذا اشمٗم٘مقا وؾمٛمقه يملام ذم اًمبالهمل٦م
يسٛمقه آطمتب٤مك ،وأٟمف يذيمر ذم ُمقوع ،وذم ُمقوع آظمر ي٠ميت ىمٞمد ،وأن اعمراد سمذًمؽ شمريمف قمغم ؾمبٞمؾ آشمٗم٤مق ٓ قمغم
ؾمبٞمؾ اًمٖمٗمٚم٦م واًمٜمسٞم٤من وٟمحق ذًمؽ ،وم٢من ذًمؽ ًمٞمس ُمقضم ًب٤م ًمٗمقات اًمٕمّمٛم٦م وذه٤مب اًمٕمّمٛم٦م.
لف وؾمل هٚمؿ« :إِ َذا طم َرض ِ
ِ
ِ
(و َقمـ ُم٤مًمِ ِؽ سم ِـ ْ ِ ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهللِ َ -ص ه
لت
ْ
لغم اهللُ َقم َٚمٞمْ َ َ َ
ُ
َ ْ َ
َ َ
احل َق ْيرث َ -ر َ
اًمّمالَ ُةَُ :وم ْٚمٞمُ َ١مذ ْن ًَم ُٙم ُْؿ َأ َطمدُُ ُيم ُْؿشُُ ،مته َٗم ٌؼ َقم َٚمٞمْ ِف) .
ه
()1474

( )1475

( )1473ؾمبؼ خترَيف.
(ُ ) 1474م٤مًمؽ سمـ احلقيرث سمـ أؿمٞمؿ سمـ زسم٤مًم٦م سمـ ظمِمٞمش سمـ قمبد ي٤مًمٞمؾ سمـ ٟم٤مؿم٥م سمـ همػمة سمـ ؾمٕمد سمـ ًمٞم٨م ،أسمق ؾملٚمٞمامن اًمٚمٞمةلل ،وي٘مل٤مل ًملف :اسملـ
احلقيرصم٦مُ .م٤مت سم٤مًمبٍمة ؾمٜم٦م أرسمع وؾمبٕملم ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م أرسمع وشمسٕملم .وإول أصح .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 659 :شمرمجل٦م  ،)2313واإلصل٤مسم٦م
( 719/5شمرمج٦م .)7623

أصول األحكام
وهذا احلدي٨م ومٞمف دًٓم٦مً ،م٘مقًمف« :إِ َذا طم َ ِ
اًمّمالَ ُةَُ :وم ْٚم ُٞم َ١مذ ْن ًَم ُٙم ُْؿ َأ َطمدُُ ُيم ُْؿش ،ومٞمف ومقائد ،أن اًمّمالة ْل٤م وىمل٧م
رضت ه
َ َ
حمددَ ٓ ،يقز دم٤موزه٤م ،وهق طمْمقره٤م ،وأٟمف إذا طمرضت اًمّمالة طمْمقره٤م ذم أول اًمقىمل٧مُ ،يبل٤م َدر إمم إذان ذم
اًمّمالَ ُة َقم َغم َو ْىمتِ َٝم٤مش  ،وأ هن أول اًمقىم٧م هق اًمقىم٧م إومْمؾ سمٕمد ُم٤م
أول اًمقىم٧م ،اًمِم٤مهد ذم طمدي٨م اسمـ ُمسٕمقد « :ه
( )1476

َيّمؾ اعم٘مّمقد ُمـ آؾمتٕمداد ْل٤م سمقوق وٟمحق ذًمؽ.
ِ
لٞمامش ،وأظملذ
« َوم ْٚم ُٞم َ١مذ ْن ًَم ُٙم ُْؿ َأ َطمدُُ ُيم ُْؿش دًٓم٦م قمغم أن إذان سم٠مطمد ُمـ طمرض ،وظمرج هق وص٤مطمبف ىم٤ملَ « :أذ َٟمَ٤م َو َأىم َ
سمٕمْمٝمؿ يم٤مًمٜمس٤مئل سمٔم٤مهره ،وأٟمف ي١مذن هذا وهذاً ،مٙمـ إذا أذن هذا وأضم٤مب هذا ،وم٢ماام يم٠ماام أذٟم٤م مجٞم ًٕم٤مُ ،مةؾ ًمق دقم٤م
هذا وأُمـ هذا ،وم٢من هذا داع وهذا ُم١مُمـ ،هذا ُم١مذن وهذا جمٞم٥م ،وْلذا ذم طمٙمؿ اعم١مذنٟٕ :مف َيٞمبف وم٠مضمره طم٤مصؾ.
ُم٠مُمقرا سمف ،وم٢مٟمف ذم احلرض ُملـ سمل٤مب
« َوم ْٚمٞمُ َ١مذ ْن ًَم ُٙم ُْؿ َأ َطمدُُ ُيم ُْؿش ومٞمف إُمر ،اًمالم ًمألُمر ،وإذا يم٤من إذان ذم اًمسٗمر
ً
أوممٕ ،ن اعمس٤مومر خيٗمػ قمٚمٞمف ذم أُمقر اًمٕمب٤مدات واًمّمالةُ ،مـ ختٗمٞمػ اًمّمالة اًمرسم٤مقمٞم٦م وأطمٙم٤مم أظمر ورظمصُ ،م٤م مل
يٙمـ ًمٖمػمه ُمـ احل٤مض اعم٘مٞمؿ ،ومٚمزوُمف ووضمقسمف ذم طمؼ اعم٘مٞمؿ ُمـ سم٤مب أومم.
واطملدً ا ،يملام ذم
وومٞمف دًٓم٦م قمغم أن إذان ُمنموع ًمٚمجامقم٦م وًمق يم٤مٟمقا ىمٚمٞمٚملم ،سمؾ ُمنموع ًمٙمؾ أطمد وًمق يمل٤من
ً
طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ذم صحٞمح اًمبخ٤مري ،عم٤م ىم٤مل ٓسمـ أيب صٕمّمٕم٦م « :إِ َذا ُيمٜمْ َْ٧م ِذم َهمٜمَ َِٛم َؽ َأو ِذم سم ِ
٤مد َيتِ َ
لؽ:
ْ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ر ٌ  :إِٓه َؿم ِٝمدََ ًَم ُفش .
َوم َ٠مذ ْنَ :وم٢م هٟم ُف َٓ َي ْس َٛم ُع َشم ْ٠مذي َـ اعمُْ َ١مذن ضم ٌّـ َوَٓ إ ْٟم ٌْس َوَٓ َ ْ
( )1477

( )1478

٥م َوَٓ َي٤مسمِ ٌسش وُمٕمٜم٤مه ذم طمدي٨م اًمؼما سمـ قم٤مزب « :إِٓه َؿم ِٝمدََ
وطمدي٨م أيب هريرة قمٜمد أيب داودَ « :وَٓ َر ْـم ٌ
ِ ِ
٥م َر ُّسم َؽ ُِم ْـ َر ُضم ٍ
لؾ سمِ َِملٔمِٞمه ِ٦م
ًَم ُف َي ْق َم ا ًْم٘مٞمَ٤م َُم٦مش  ،ذم طمدي٨م قم٘مب٦م سمـ قم٤مُمر قمٜمد اًمٜمس٤مئل وهق طمدي٨م ضمٞمدَ « :ي ْٕم َج ُ
( )1479

( )1481

( )1480

( )1482

(ُ ) 1475متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري:يمت٤مب إذان ،سم٤مب ُمـ ىم٤مل ًمٞم١مذن ذم اًمسٗمر ُم١مذن واطمد (ُ ،)628مسٚمؿ:يمت٤مب اعمس٤مضمد وُمقاولع اًمّملالة،
سم٤مب ُمـ أطمؼ سم٤مإلُم٤مُم٦م (.)674
(ُ ) 1476متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة ،سم٤مب ومْمؾ اًمّمالة ًمقىمتٝم٤م (ُ ،)5971 ،527مسٚمؿ :يمت٤مب اإليامن ،سمل٤مب سمٞمل٤من يملقن
اإليامن سم٤مهلل -شمٕم٤ممم -أومْمؾ إقمامل (.)85
( ) 1477قمبد اًمرمحـ سمـ أيب صٕمّمٕم٦م ،واؾمؿ أيب صٕمّمٕم٦م قمٛمرو سمـ يزيد سمـ قمقف سمـ ُمبذول سمـ قمٛمرو سمـ همٜمؿ سملـ ُمل٤مزن سملـ اًمٜمجل٤مر إٟمّمل٤مري
اخلزرضمل ،وهق أظمق ىمٞمس سمـ أيب صٕمّمٕم٦م .اٟمٔمر :أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 357 /3شمرمج٦م  ،)3329واإلص٤مسم٦م ( 316 /4شمرمج٦م .)5145
( ) 1478أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب رومع اًمّمقت سم٤مًمٜمدا (.)619
( ) 1479صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب رومع اًمّمقت سم٤مٕذان ( ،)515ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.

أصول األحكام
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ٞمؿ َو ُي َّمكم َو ْطمدََ ُهَ ،ي ُ٘م ُ
ٞمؿش
قل اهللُ عمَالََئ َٙمَتف :ا ْٟم ُٔم ُروا ًم َٕم ْبديُ ،ي َ١مذ ُن َو ُي٘م ُ
َضم َب ٍؾُ ،ي َ١مذ ُن َو ُي٘م ُ

 ،أوَ « :و ُي َّمكمش ،دًٓم٦م قملغم

( )1483

أٟمف ينمع إذان ،يمذًمؽ عمـ يم٤من وطمده ،يمذًمؽ طمدي٨م أٟمس ذم صحٞمح ُمسٚمؿ ذم ذًمؽ اًمذي أذن ،ىم٤مل :أؿملٝمد
حمٛمدً ا رؾمقل اهلل ،ىم٤ملَ « :ظم َر َج ُِم َـ اًمٜمه ِه٤مرش.
أن ٓ إًمف إٓ اهلل ،ىم٤ملَ « :قم َغم ا ًْم ِٗم ْٓم َر ِةش ،ىم٤مل :أؿمٝمد أن ً
()1484

ذم ًمٗمظ ضم٤م أٟمف طمرضشمف اًمّمالة ،ويم٤من يٕمٜمل ذم ُمٙم٤من سمٕمد قمـ أهٚمف ،يمٚمٝم٤م شمدل قمغم ُمنملوقمٞم٦م إذان ُمٓمٚم ً٘مل٤م،
وم٢مذا يم٤من ُينمع ًمٚمقاطمد ومٚمٚمجامقم٦م ُمـ سم٤مب أومم ذم إذان واإلىم٤مُم٦م.
« َوم ْٚمٞمُ َ١مذ ْن ًَم ُٙم ُْؿ َأ َطمدُُ ُيم ُْؿش ،وإذان واضم٥م قمغم اعمس٤مومر قمغم اًمّمحٞمحَ ،ي٥م قمٚمٞمف أن ي١مذنٟٕ :مف واضم٥م يمٗمل٤مئل،
أيْم٤م َي٥م ،وًمٙمـ هؾ َي٥م قمغم يمؾ أطمد ،إذا أذن ذم اًمبٚمد ومسلٛمٕمف ىملقم ،وًملق
وٓ َيّمؾ إٓ سم٠مذاٟمف هق ،وذم اًمبٚمد ً
يم٤من ُمةالً قمٜمدهؿ ُمسجد ومج٤مقم٦م ٓ َي٥م قمٚمٞمٝمؿ إذا ؾمٛمٕمقا إذان ،وإن مل يلبٚمٖمٝمؿ وضمل٥م ،وم٤معم٘مّملقد أن وضمقسملف
يمٗم٤مئل إذا طمّمؾ سم٠مذان اًمبٕمض يمٗمك قمـ اًمب٤مىملمً ،مٙمٜمف ينمع اًمت٠مذيـ ُمـ ضمٝم٦م أٟمف دقملقة عملـ همل٤مب قملـ اعمسلجد،
إقمالم ًمٚمٖم٤مئبلم ،وًمق يم٤من أذن ذم ُمسجد آظمر.
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -أ هن َر ُؾم َ
قل اهللِ َ -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َو َؾم هٚم َؿَ -أ َشمَك اعمُْ ْز َدًم َٗم َ٦مَ ،وم َّم هغم ِ َهب٤م اعمَْ ْٖم ِْر َب َوا ًْمٕم َِمل٤م َ
( َو َقم ْـ َضم٤مسمِر َ -ر َ
ان و ِ
ٍ
اطم ٍد َوإِ َىم٤م َُمتَ ْ ِ
َلمشَ ،ر َوا ُه ُُم ْس ِٚم ٌؿ) .
سمِ َ٠م َذ َ
( )1485

( )1481اجلٚمٞمؾ اًمؼما سمـ قم٤مزب سمـ احل٤مر ث ،اًمٗم٘مٞمف اًمٙمبػم ،أسمق قمامرة آٟمّم٤مري احل٤مرصمل اعمداٟ ،مزيؾ اًمٙمقوم٦مُ ،مـ أقمٞم٤من اًمّمح٤مسم٦م .ؿملٝمد هملزوات
يمةػمة ُمع اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-واؾم ُت ُّْم ِٖم َر يقم سمدر .شمقذم ؾمٜم٦م إطمدى وؾمبٕملم قملـ سمْملع وصمامٟمللم ؾملٜم٦م .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص81 :
شمرمج٦م  ،)166وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 362 /1شمرمج٦م .)389
( )1481ؾمبؼ خترَيف ُمـ طمدي٨م أيب صٕمّمٕم٦م إٟمّم٤مري.
( ) 1482قم٘مب٦م سمـ قم٤مُمر سمـ قمبس سمـ قمٛمرو سمـ قمدي سمـ قمٛمرو سمـ روم٤مقم٦م سمـ ُمقدوقم٦م سمـ قمدي سمـ همٜمؿ سمـ اًمرسمٕم٦م سملـ رؿملدان سملـ ىملٞمس سملـ ضمٝمٞمٜمل٦م
اجلٝمٜمل .روى قمـ اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يمةػما .روى قمٜمف مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمتل٤مسمٕملم .يمل٤من ىم٤مرئل٤م قم٤معمل٤م سمل٤مًمٗمرائض واًمٗم٘ملف ،ومّملٞمح
اًمٚمس٤من ،ؿم٤مقمرا ،يم٤مشمب٤م ،وهق أطمد ُمـ مجع اًم٘مرآنُ .م٤مت قم٘مب٦م ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م .اٟمٔمر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص 561 :شمرمجل٦م  ،)1898واإلصل٤مسم٦م (/4
 521شمرمج٦م .)5615
( ) 1483صحٞمح :أظمرضمف اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب إذان ،سم٤مب إذان عمـ يّمكم وطمده ( ،)666ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح اًمٜمس٤مئل :صحٞمح.
( ) 1484أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اإلُمس٤مك قمـ اإلهم٤مرة قمغم ىمقم ذم دار اًمٙمٗمر إذا ؾمٛمع ومٞمٝمؿ إذان (.)382
( ) 1485أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب طمج٦م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (.)1218

أصول األحكام
وهذا احلدي٨م ،طمدي٨م ضم٤مسمر -ريض اهلل قمٜمف ،-ذم إذان ،ذم احل٩م عم٤م طم٩م اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّملالة واًمسلالم،-
وصغم هب٤م اعمٖمرب واًمٕمِم٤م سم٠مذان واطمد وإىم٤مُمتلم ،طمدي٨م ضم٤مسمر -ريض اهلل قمٜمف -هق ُمـ أولبط إظمبل٤مر ذم هلذا
اًمب٤مب ،ذم ُمس٠مًم٦م أذان اعمس٤مومر ،واظمتٚمٗم٧م إطم٤مدي٨م ذم هذا اًمب٤مب ،طمدي٨م اسمـ ُمسٕمقد أٟملف ضمل٤م ذم طملدي٨م اسملـ
ُمسٕمقد ذم إذان واإلىم٤مُم٦م ،وًمٙمؾ صالة

 ،وفم٤مهره ُمقىمقف قمٚمٞمف ،وذم طملدي٨م أيب أيلقب

( )1486

سم٢مىم٤مُمتلم

( )1487

ذم اًمّملحٞمحلم

 ،وذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر اوٓمراب يمةػم ،وىمد ؾم٤مق أسمق داود رواي٤مت يمةلػمة ،سمٕمْملٝم٤م سم٢مىم٤مُمل٦م ،وسمٕمْملٝم٤م

( )1488

سم٠مذان ،وهق ذم اًمّمحٞمح سم٠مًمٗم٤مظ ،وْلذا طمدي٨م اسمـ قمٛمر

( )1489

ٓ يٙم٤مد يٜمْمبط ٓظمتالف اًمرواة قمٜمف اظملتالف يمةلػم،

ومجٜمح أهؾ اًمٕمٚمؿ وجلئقا إمم إطم٤مدي٨م اًمبٞمٜم٦م اعمْمبقـم٦م.
طمدي٨م أيب أيقب ؾم٤ميم٧م قمـ إذان ،وطمدي٨م اسمـ ُمسٕمقد ُمقىمقف قمٚمٞمف ،وطملدي٨م ضمل٤مسمر -ريض اهلل قمٜملف-
ُمبلم ،ذم أن اعمس٤مومر ينمع ًمف إذا مجع ذم وىم٧م إومم ي١مذن ًمألومم ،صمؿ ي٘م٤مم ًمألومم ،صمؿ ي٘مل٤مم
طمدي٨م حمٙمؿ ،طمدي٨م ّ
ًمٚمة٤مٟمٞم٦م ،وإن مجع ذم وىم٧م إظمػمة ي١مذن ويٙمقن إذان ًمألظمػم ،وهق أذان ْلام ًمٙمـ سمٕمد دظمقل اًمقىم٧م ُم٤م َيٛمع إًمٞمٝم٤م
مجع شم٠مظمػم ،صمؿ ي٘م٤مم ًمألومم صمؿ ي٘م٤مم ًمٚمة٤مٟمٞم٦م ،وهذا ُمقاومؼ عم٤م وىمع ُمٜمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ذم قمروم٦م ومل خيتٚمػ ومٞمف
ذم قمروم٦م يمام وىمع آظمتالف ومٞمف ذم ُمزدًمٗم٦م ،واعمٕمٜمك واطمد واحلٙمؿ واطمد.
أيْم٤م سمٕمد دظمقل اًمقىم٧م ،ويٙمقن ٟم٤مزًٓ ،هذا إذان إذا طمرضت اًمّمالة إذا يمل٤من ٟمل٤مزًٓ،
وهذا يبلم أن إذان ً
ًمٙمـ إذا مل يٙمـ ٟم٤مزًٓ ومال ينمع إذان ،ومٚمق طمرضت اًمّمالة وهق ؾم٤مئر ٓ ٟم٘ملقل شمل١مذن ،إذا طمرضلت اًمّملالة ذم
طمدي٨م ُم٤مًمؽ ،يٕمٜمل وهؿ ٟم٤مزًمقن ،وإٓ :ومال ينمع ًمٚمٛمس٤مومر أن يٜمزل إذا طمرضت اًمّمالة وي١مذن وًمق يمل٤من ؾملقف

( ) 1486صحٞمح ًمٖمػمه :أظمرضمف اًمؽمُمذي :يمت٤مب أسمقاب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم اًمرضمؾ شمٗمقشملف اًمّملٚمقات سمل٠ميتٝمـ يبلدأ ( ،)179اًمٜمسل٤مئل :يمتل٤مب
اعمقاىمٞم٧م سم٤مب يمٞمػ ي٘ميض اًمٗم٤مئ٧م ُمـ اًمّمالة ،طمدي٨م( ،)622ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح اًمٜمس٤مئل :صحٞمح ًمٖمػمه.
( ) 1487ظم٤مًمد سمـ زيد سمـ يمٚمٞم٥م سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ قمبد اسمـ قمقف سمـ همٜمؿ سمـ ُم٤مًملؽ سملـ اًمٜمجل٤مر ،أسملق أيلقب إٟمّمل٤مري .ؿملٝمد اًمٕم٘مبل٦م وسملدرا وأطملدا
واخلٜمدق ،وؾم٤مئر اعمِم٤مهد ُمع رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .شمقذم سم٤مًم٘مسٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م ُمـ أرض اًمروم ؾمٜم٦م سمسلم وىمٞمؾ ؾملٜم٦م إطملدى وسمسللم ذم
ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م حت٧م راي٦م يزيد .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 772 :شمرمج٦م  ،)2813وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 23 /6شمرمج٦م .)5716
(ُ ) 1488متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب ُمـ مجع سمٞمٜمٝمام ومل يتٓملقع (ُ ،)4414 ،1674مسلٚمؿ :يمتل٤مب احلل٩م ،سمل٤مب اإلوم٤مول٦م ُملـ
قمروم٤مت إمم اعمزدًمٗم٦م واؾمتحب٤مب صاليت .)1287) . . .
( ) 1489صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اعمٜم٤مؾمؽ ،سم٤مب اًمّمالة سمجٛمع (ُ )1933 -1926مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ،صحح سمٕمْمف إًمب٤ما ذم صلحٞمح
أيب داود ورد ذم اًمبٕمض إظمر اًمزي٤مدة ،وأصٚمف ذم اًمّمحٞمحلم .

أصول األحكام
َيٛمع ُمةالً ذم وىم٧م إومم ،ي٘مقل ؾمقف أٟمزل ُمةالً سمٕمد ٟمّمػ ؾم٤مقم٦م ذم وىم٧م إومم ،ومال ي١مُمر سم٤مًمٜمزول وإذان صمؿ
يسػم ،سمؾ اعمنموع أن يسػم ،صمؿ إذا ٟمزل أذن ،وًمق أٟمف ُم٣م أيمةر اًمقىم٧م ،وذًمؽ أن اعمس٤مومر ًمٞمس يم٤معم٘مٞمؿ ،أُم٤م اعم٘مٞمؿ ذم
طم٤مل اإلىم٤مُم٦م ،وم٢مٟمف يب٤مدر إمم إذان ذم أول اًمقىم٧م ،أُم٤م اعمس٤مومر ومال ،وم٢مٟمف روقمل ذم طم٘مف اجلٛمع ،طمتك إن مجع اًمت٠مظمػم،
وإن يم٤من هق اعمٜم٘مقل ذم إظمب٤مرً ،مٙمـ رسمام يم٤من مجع اًمت٘مديؿ ذم طم٘مف أومْمؾ إذا يم٤من هق إينٟٕ :مف شم٤مرة يٙمقن مجع
اًمت٘مديؿ أومْمؾ ،وشم٤مرة اًمت٠مظمػم أومْمؾ ،وشم٤مرة قمٜمدُم٤م يستقي٤من قمٜمده ،هق ٟم٤مزل ذم يمٚمٞمٝمامٟ ،م٘مقل مجع اًمت٠مظمػم هق إومم.
ومٚمذا يم٤من إذان حلؼ اعمس٤مومر شم٤مسمٕم٤م ًمٜمزوًمف ،وْلذا اظمتٚملػ هلؾ هلق ًمٚمقىمل٧م أو ًمٚمجامقمل٦م ،اًملذي هلق إذان،
ُمسل٤مومرا ومل٤مٕذان قمٜملد إرادة
وإفمٝمر أٟمف إذا يم٤من ي١مذن ذم اًمبٚمد ،وم٤مٕذان ًمٚمقىم٧م ،سمٕمد دظملقل اًمقىمل٧م ،وإن يمل٤من
ً
اًمّمالةً ،مٚمّمالة ،سمخالف اعم٘مٞمؿ ،وم٢من إذان ًمٚمقىم٧م ،واإلىم٤مُم٦م ًمٚمّمالة ،وْلذا شمت٠مظمر اإلىم٤مُم٦م سمحس٥م إىم٤مُم٦م اًمّمالة،
أُم٤م إذان ومٞمبٙمر ومٞمف ،إٓ إذا يم٤من ُمس٤مومرا ،وم٢مذا ٟمزل :يب٤مدر سم٤مٕذان ،وم٢من يم٤من يريد أن يّمكم ُمب٤مذة :أىم٤مم ،وٟم٘مقل قمغم
احل٘مٞم٘م٦م هق طمؼ ًمٚمّمالة وًمٚمجامقم٦م ،وهذا أطمسـ ،أٟمف طمؼ ًمٚمّمالة وًمٚمجامقم٦م ،سمٛمٕمٜمك أٟمف إذا ٟملزل يل١مذنً ،مٙملـ ٓ
يب٤مدر إمم اإلىم٤مُم٦م ٕٟمف ٟمزل ومٞمّمكم ،إذا يم٤من ُمٕمف مج٤مقم٦م ومٞمٜمتٔمر ،طمتك َيتٛمٕمقا ،وم٢مذا اضمتٛمٕمقا أىم٤ممٟٕ :ملف يٙملقن طملؼ
آه ْؿ َشم َ٠م هظم ُروا:
اضمتَ ََٛم ُٕمقاَ :قم هج َؾَ ،وإِ َذا َر ُ
ٓضمتامع اجلامقم٦م ،يمام أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ذم طمدي٨م ضم٤مسمر« :إِ َذا َر ُ
آه ْؿ ْ
َأ ْسم َٓم َ٠مش

 ،ومجٕمؾ إىم٤مُم٦م اًمّمالة سمحس٥م اضمتامع اجلامقم٦م.

( )1490

لغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
ِ
ِ
اًمّمالَ َِةُ « :صم هؿ َأ هذ َن سمِالَ ٌَلَ ،وم َّم هغم َر ُؾم ُ
قل اهللِ َ -ص ه
لف
ْ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفِ -ذم َٟم َْقُم ِٝم ْؿ َقم ِـ ه
( َو ًَم ُف َقم ْـ َأ ِيب َىمتََ٤م َد َة َ -ر َ
َو َؾم هٚم َؿَ -يم ََام َيمَ٤م َن ُي َّمكم ُيم هُؾ َي ْق ٍمش)

.

( )1491

أسمق ىمت٤مدة احل٤مرث سمـ رسمٕمل -ريض اهلل قمٜمف ،-هق وم٤مرس اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -يمام شم٘ملدم ذم طملدي٨م
ضمدً ا ،وىمد روى ُمسٚمؿ ُمٕمٜم٤مه٤م ُمـ طمدي٨م أيب
ؾمبؼ ،ىمّم٦م ٟمقُمٝمؿ هذه صمبت٧م ذم اًمّمحٞمحلم ،وهل قمٜمد ُمسٚمؿ ُمٓمقًم٦م ً
هريرة ،وأن هذا سمٕمد رضمققمٝمؿ ُمـ ظمٞمؼم ،وضم٤م ت ذم أطم٤مدي٨م أظمر هذا اعمٕمٜمك قمٜمد أيب داود ،وومٞمف أٟمف عم٤م ٟم٤مم -قمٚمٞمف
اًمّمالة واًمسالم« :ومّمغم يمام يم٤من يّمكم يمؾ يقمش

 ،دًٓم٦م قمغم ُمنموقمٞم٦م اجلامقم٦م إذا وم٤مشم٧م اًمّمالة ،وومٞملف دًٓمل٦م

( )1492

(ُ ) 1491متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري:يمت٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة ،سم٤مب وىم٧م اعمٖمرب (ُ ،)561مسٚمؿ ،يمت٤مب اعمس٤مضمد ُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب اؾملتحب٤مب
اًمتبٙمػم سم٤مًمّمبح ذم أول وىمتٝم٤م (.)646
( ) 1491أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اعمس٤مضمد ممقاوع اًمّمالة ،سم٤مب ىمْم٤م اًمّمالة اًمٗم٤مئت٦م واؾمتحب٤مب شمٕمجٞمؾ ىمْم٤مئٝم٤م (.)681
( )1492ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
قمغم ُمنموقمٞم٦م إذان سمٕمد ومقات اًمّمالة ،يملام أٟملف أذن وأىمل٤مم ،وومٞملف أالؿ إذا اؾملتٞم٘مٔمقا ،ومل٢من وىملتٝمؿ ُملـ طمللم
رض ُيم ُْؿ ومِ ِٞمف ه
اًمِم ْٞم َٓم٤م ُنش ،
اؾمتٞم٘م٤مفمٝمؿٟٕ :مف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -أُمرهؿ أن خيرضمقا ُمـ ذاك اًمقادي ،ىم٤ملَ « :طم َ َ
ذم احلدي٨م أظمر قمٜمد أيب داود« :ا هًم ِذي َأ َص٤م َسم ْت ُٙم ُْؿ ومِ ِٞمف ا ًْم َٖم ْٗم َٚم ُ٦مش  ،وأن هذا ٓ ي١مصمر ،يٕمٜمل ذم شم٠مظمػمه٤مُ ،مل٤م دام أٟملف
( )1493

()1494

ارحت٤مل ُمـ هذا اًمقادي.
وومٞمف أاؿ صٚمقا ريمٕمتلم ،وأٟمف أذن صمؿ سمٕمد ذًمؽ أظملر اإلىم٤مُمل٦م طمتلك اضمتٛمٕملقا -ريض اهلل قملٜمٝمؿ ،-وومٞملف أن
اًمّمالة إذا وم٤مشم٧م وم٢ما٤م شمّمغم ذم وىمتٝم٤م ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ هل مل يتٖمػم وىمتٝم٤م ،وْلذا صمب٧م ذم صحٞمح ُمسٚمؿ ُمـ طمدي٨م أيب
ِ
اًمّمالَ َة َهمدًً اَ :وم ْٚم ُٞم َّمٚم َٝم٤م ِذم َو ْىمتِ َٝم٤مش  ،يٕمٜمل يّمٚمٞمٝم٤م ذم وىمتٝم٤م ،همِم٤مرة إمم أا٤م مل يتٖمػم وىمتٝم٤م،
ىمت٤مدةَُ « :م ْـ َأ ْد َر َك ُمٜمْ ُٙم ُُؿ ه
( )1495

أٟمف مل يٜمت٘مؾ وىمتٝم٤م ،أٟمف مل يتٖمػم.
اًمرواي٦م اًمتل ضم٤م ت قمٜمد أيب داود ُمـ رواي٦م ظم٤مًمد سمـ ؿمٛمػم ،أو ؾمٛمػم

حل٤م ومٚمٞمّملكم
 ،وم٢من يم٤من ُمـ اًمٖمد صل٤م ً

( )1496

 ،هذه رواي٦م وٕمٞمٗم٦م ،وؿم٤مذة ،وىمد همٚمط ومٞمٝم٤م اسمـ ؿمٛمػم ،وم٘مد ؾمٛمع اًمرواي٦م اًمتل ذم صحٞمح ُمسٚمؿ.

ُمٕمٝم٤م ُمةٚمٝم٤م

( )1497

هذه رواي٦م وٕمٞمٗم٦م وؿم٤مذة ،وىمد همٚمط ومٞمٝم٤م اسمـ ؿمٛمػم ،ؾمٛمع اًمرواي٦م اًمتل ذم صلحٞمح ُمسلٚمؿ وأٟملف يّملٚمٞمٝم٤م ذم
وىمتٝم٤مَ ،وم ِٝم َؿ أٟمف ُمـ اًمٖمد يّمٚمٞمٝم٤م ويٕمٞمده٤م ُمرة أظمرى.
واًمّمقاب أٟمف وهؿ ُمٜمف -رمحف اهلل ،-وْلذا ذم رواي٦م ضمٞمدة قمٜملد أمحلد وهملػمهَ « :أ َيٜمْ َٝمل٤م ُيم ُْؿ َقم ِ
لـ اًمر َسمل٤م َو َي ْ٘م َب ُٚمل ُف

ُِمٜمْ ُٙم ُْؿ؟ش

.

( )1498

( ) 1493أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اعمس٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب ىمْم٤م اًمّمالة اًمٗم٤مئت٦م واؾمتحب٤مب شمٕمجٞمؾ ىمْم٤مئٝم٤م (ُ )681مـ طملدي٨م أيب هريلرة -
ريض اهلل قمٜمف.
( ) 1494صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود:يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ذم ُمـ ٟم٤مم قمـ اًمّمالة أو ٟمسٞمٝم٤م ( ،)435ىم٤مل إًمبل٤ما ذم صلحٞمح أيب داود :صلحٞمحُ ،ملـ
طمدي٨م أيب هريرة ،وأصٚمف ذم ُمسٚمؿ .
( ) 1495أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اعمس٤مضمد ُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب ىمْم٤م اًمّمالة اًمٗم٤مئت٦م واؾمتحب٤مب شمٕمجٞمؾ ىمْم٤مئٝم٤م (.)681
( ) 1496ظم٤مًمد سمـ ؾمٛمػم اًمسدود اًمبٍمي .رأى إطمٜمػ سمـ ىمٞمس ،وروى قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ،وسمِمػم سملـ اٞملؽ .ىمل٤مل اسملـ طمجلر ذم اًمت٘مريل٥م:
صدوق َيؿ ىمٚمٞمال .اٟمٔمر :اًمة٘م٤مت ٓسمـ طمب٤من ( 214 /4شمرمج٦م  ،)2517وهتذي٥م اًمٙمامل ( 91 /8شمرمج٦م .)1621
( ) 1497ؿم٤مذ :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُمـ ٟم٤مم قمـ صالة أو ٟمسٞمٝم٤م ( ،) 438ىم٤مل إًمب٤ما ذم ولٕمٞمػ أيب داود :ؿمل٤مذُ ،ملـ طملدي٨م أيب
ىمت٤مدة.

أصول األحكام
هذه شمس٠مل شم٘مقل :إال٤م ُمتزوضمل٦م وًملٞمس ُمٕمٝمل٤م أوٓد ،ويملؾ ؿملٝمر شمٓمٚمل٥م ُملـ زوضمٝمل٤م اًملذه٤مب ًمٚمٙمِملػ
ُم١مظمرا ذم قمب٤مرات ُشمُٜمٝمل اًمٙمالم ذم هذا إُمر :ىم٤مل :أٟم٤م ُمش قم٤ميز ُمٜمؽ قمٞم٤مٓ،
واًمٗمحقص٤مت ،ويرومض إٓ إن ىم٤مل زم
ً
وأٟمف يم٤من اًمسب٥م ذم إؾم٘م٤مط محكم ُمـ ُ
ُمتٕمٛمدً ا إضمٝم٤ميض طمتك اًمٜمزيػ ،وهذا سم٤مًمٗمٕمؾ ُم٤م طمدث ،وىم٤مل :إ هن اًمقًملد
ىمبؾ
ً
ُمـ طمؼ ،هؾ سم٤مًمٗمٕمؾ اًمقًمد ُمـ طمؼ أسمٞمف؟ أي أٟمف سمٕمد إرادشمف ويمذا.
هذا ٓ ؿمؽ أٟمف ظمٓم٠م يمبػم ُمـ هذا اًمزوج ،وهذا ذم احل٘مٞم٘م٦م فمٚمؿ وشمٕمد ،ظم٤مص٦م إؾم٘م٤مط احلٛمؾ ،هلذا ضمريٛمل٦م،
وقمٚمٞمف اًمتقسم٦م إمم اهلل ،وأن ُشمُٜم٤مصحف ذم ُمةؾ هذا ،وًمٞمس طم ًّ٘م٤م ًمف ،سمؾ هق طمؼ ْلام ،وٓ َيقز ًمف ُمةؾ ذًمؽ ،وهذا ؾمق
فمـ سم٤مهلل -قمز وضمؾ ،-وم٤مًمقاضم٥م قمٚمٞمٝم٤م أ ْن ُشمُٜم٤مصحف وأن ُشمُذيمره سم٤مهلل ،وأ ْن َشمَدقمقه إمم أطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ يبلم ًمف
هذا إُمر.
وهذا يس٠مل :يمٞمػ ٟمٗمٝمؿ ُمٕمٜمك طمدي٨م أٟمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يٜمٔمر هؾ يسٛمع أذا ًٟمً٤م ُمـ أهلؾ اًمبٚملد ،وإٓ
أهم٤مر قمٚمٞمٝمؿ ،وىمد يم٤مٟمقا يٕمٚمٛمقن اعمسٚمٛملم ُمـ همػمهؿ ،ويم٤من يبٕم٨م اًمناي٤م إمم أُم٤ميمـ ُمٕمٚمقُم٦م ،ويمٞمػ يٙمقن اًمٜمبل -
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ -يٝمؾ هذا اًمبٚمد ُمسٚمٛملم أم سمٚمد يمٗم٤مر؟
ذيٕمتف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -فمٝمرت ،واٟمتنمت وشمبٞمٜم٧م ،واًمدقم٤مة فمٝمروا ،وهق -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم-
ٟم٤مس يمةػم ممـ أؾمٚمؿ ممـ مل يٕمٚمؿ سمف ،ومٚمٝمذا يم٤من ََيتل٤مط -قمٚمٞملف
ٓ يٕمٚمؿ طم٤مل اًمٜم٤مس واًم٘مب٤مئؾ اًمتل طمقًمف ،وم٘مد يٙمقن ٌ
اًمّمالة واًمسالم ،-واهلل أقمٚمؿ.
ىم٤مل اعم١مًمػ -رمحف اهلل شمٕم٤ممم:
ِ
ِ
لم َأ ْـم َق ُل اًمٜمه ِ
لق َم
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -أ هن اًمٜمههبِ هل َ -ص هغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم هٚم َؿَ -ىم َ٤مل« :إِ هن اعمُْ َ١مذٟمِ َ
ه٤مس َأ ْقمٜمََ٤م ًىمل٤م َي ْ
( َو َقم ْـ ُُم َٕم٤مو َي َ٦م َ -ر َ
ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦مشَ ،ر َوا ُه ُُم ْس ِٚم ٌؿ) .
( )1499

ومٞم٘مقل اعمّمٜمػ -رمحف اهلل شمٕم٤ممم( :وقمـ ُمٕم٤موي٦م)ُ ،مٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من -ريض اهلل قمٜمف ورمحلف ،-شملقذم ؾملٜم٦م
ؾمتلم ،وًمف ُمٜم٤مىم٥م وومْم٤مئؾ -ريض اهلل قمٜمف ،-ومم٤م ُيستحسـ ُم٤م ضم٤م ذم صحٞمح ُمسٚمؿ أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم-

( )1498صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)19964اسمـ ظمزيٛم٦م ذم صلحٞمحف ( ،)994اسملـ طمبل٤من ذم صلحٞمحف (ُ ،)2651 ،1461ملـ طملدي٨م
قمٛمران سمـ احلّملم ،صححف إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود (.)443
( ) 1499أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ومْمؾ إذان وهرب اًمِمٞمٓم٤من قمٜمد ؾمامقمف (.)387

أصول األحكام
أرؾمؾ إًمٞمف َُم ْـ يدقمقه ،وم٘مٞمؾ ًمف :إٟمف ي٠ميمؾ ،صمؿ أرؾمؾ إًمٞمف ُمرة أظمرى ،وم٘مٞمؾ :إٟمف ي٠ميمؾ ،وم٘م٤مل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم:
« َد ُقمق ُهَ َٓ ،أ ْؿم َب َع اهللُ َسم ْٓمٜمَ ُفش

 ،وهذا أورده ُمسٚمؿ ذم اعمٜم٤مىم٥م ،ذم ُمٜم٤مىم٥م ُمٕم٤موي٦م -ريض اهلل قمٜملف ،-وأيلش وضملف

( )1511

إيراده ذم اعمٜم٤مىم٥م؟ أورده ذم ُمٜم٤مىمبف ،طمٞمٜمام ذيمر ُمٕم٤موي٦م وهمػمه.
يم٠م ّٟمّف -واهلل أقمٚمؿ -يمام ذيمر سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ أن اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -يمام صح قمٜمف :ىم٤مل« :اًم هٚم ُٝم هؿ َأ ُّي َام
ِ
لذًمِ َؽ سمِ َ٠م ْه ٍ
٤مضم َٕم ْؾ َذًمِ َؽ ًَم ُف َز َيمَ٤م ًة َو ُـم ْٝم َر ًة َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦مش  ،وذم اًمٚمٗمظ أظمرًَ « :م ْٞم َس ًمِ َ
لؾش ،
ُُم ْ١مُم ٍـ َؾم َب ْبتُ ُف َأ ْو ًَم َٕمٜمْتُ ُفَ :وم ْ
( )1512

( )1511

ومٞمٙمقن اًمدقم٤م ًمف ُمـ سم٤مب اًمدقم٤م ًمف سم٤مًمزيم٤مة واًم ُّٓمٝمرةٕ :ن اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ىم٤مل« :إِا ه َ
هلل
اخت َْذ ُت َقم َغم ا ِ
ومس هب ُٝمام -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-وم٘مٚم٧م :ي٤م رؾمقل
َقم ْٝمدًً اش  ،وذم اًمٚمٗمظ أظمر ذم صحٞمح ُمسٚمؿ َهعم٤م ضم٤م ه رضمالن َ
ِ ِ
ؽم ْـم ُ٧م َقم َ
ل١م ُِم ٍـ َؾمل َب ْب ُت ُف َأ ْو ًَم َٕمٜمْ ُتُل ُف:
اهلل! ُم٤م ًم٘مل ٌ
لغم َريب َأ ُّيلام ُُم ْ
اًمنم ُمةٚمام ًم٘مل ه١مٓ  ،ىم٤ملَُ « :م٤م َقمٚم ْٛم٧م َأا ْاؿم َ َ
أطمدٌ ُمـ ّ ّ
٤مضم َٕم ْؾ َذًمِ َؽ ًَم ُف َز َيم٤م ًة َو ُـم ْٝم َر ًة ُشم َٓمٝم ُر ُه ِ َهب٤م َي ْق َم ا ًْم ِ٘مٞمَ٤م َُم ِ٦مش .
َوم ْ
( )1513

( )1514

ِ
نمش ،وىمد يبلدو ُمٜملف -
ومٛمـ هذا يم٤من دقم٤مؤه قمٚمٞمف هق ُمـ سم٤مب اعمٜم٘مب٦م ًمف -ريض اهلل قمٜمفٟٕ :-مف ىم٤مل« :إ هٟم َهام َأ َٟمَ٤م َسم َ ٌ
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -يمام يبدو ُمـ همػمه ُم٤م يبدو ُمـ اًمبنمل -صلٚمقات اهلل وؾملالُمف قمٚمٞملف ،-وإن يمل٤من ًملف ُملـ
ؽم ْـم ُ٧م َقم َغم َريبش.
اخلّم٤مئص ُم٤م ًمٞمس ًمٖمػمهً ،مٙمـ ىم٤مل ُم٤م ىم٤مل ،وىم٤ملْ « :اؿم َ َ
لم َأ ْـم َق ُل اًمٜمه ِ
ه٤مس َأ ْقمٜمََ٤م ًىم٤م َي ْق َم ا ًْم ِ٘مٞمَ٤م َُم ِ٦مش
ي٘مقل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم« :إِ هن اعمُْ َ١مذٟمِ َ
اًمّمالَ َِة ه َ
وه٤م ُه ُز ًوا﴾
اخت َُذ َ
ويٛمٙمـ ُم٤م ؾمبؼ اًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م ذم ىمقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :وإِ َذا َٟمَ٤م َد ْيتُ ُْؿ إِ َمم ه

 ،وشم٘مدُم٧م ذم أي٦م اعمت٘مدُمل٦م،

( )1515

أيْم٤م يٜمبلف إمم أن
 ،هذا ً

( )1516

اعمّمٜمػ -رمحف اهلل -ذيمره٤م ذم هذا اًمب٤مب إؿم٤مرة إمم أن اًمٜمدا يم٤من ُمنمو ًقم٤م ًمٚمّملالة ،وًملذا ىمل٤مل﴿ :إِ َذا َٟمَل٤م َد ْيتُ ُْؿ إِ َمم
اًمّمالَ َِة﴾ ،واعمراد سم٤مًمّمالة اًمّمال ُة اعمٗمروو٦م.
ه

( )1511أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م ،سم٤مب ُمـ ًمٕمٜم٦م اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ )2614( -مـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس -ريض اهلل قمٜمٝمام.
(ُ ) 1511متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري ،يمت٤مب اًمدقمقات ،سم٤مب ىمقل اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ :مـ آذيتف (ُ ،)6361مسلٚمؿ ،يمتل٤مب اًملؼم واًمّملٚم٦م
وأداب ،سم٤مب ُمـ ًمٕمٜمف اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ )1211( -مـ طمدي٨م أيب هريرة.
( ) 1512أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب ،سم٤مب ُمـ ًمٕمٜمف اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (ُ )2613مـ طمدي٨م َأ َٟمَس سمـ ُم٤مًم ِ ٍ
ؽ.
ْ َ
( )1513ؾمبؼ خترَيف.
( ) 1514أظمرطمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب ،سم٤مب ُمـ ًمٕمٜمف اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ )2611( -مـ طمدي٨م قمََ ٤مئِ َِم٦م.
( )1515أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ومْمؾ إذان وهرب اًمِمٞمٓم٤من قمٜمد ؾمامقمف (ُ ،)387مـ طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من.
( )1516اعم٤مئدة.58 :

أصول األحكام
أيْم٤م أن اًمٜمدا ًمألذان يٙمقن سم٤مًمّمقت اًمرومٞمع ،ىم٤مل﴿ :إِ َذا َٟمَ٤م َد ْيتُ ُْؿ﴾ ،واًمٜمدا هق اًمّمقت اًمرومٞمعُ ،يبللم أن
وومٞمف ً
اًمٜمدا ينمع يمذًمؽ ،سمؾ إٟمف ذط ،أو ريمـ ًمف ،يمام ذم طمدي٨م قمبلد اهلل سملـ زيلد عمل٤م ىمل٤ملَ « :أ ًْم ِ٘م ِ
لف َقم َ
لغم سمِلالَ ٍَلَ :وم٢مِ هٟمهل ُف
َأ ْٟمْدََ ىش  ،وذم اًمٚمٗمظ أظمرَ « :أ َُمدُُّّ َص ْق ًشمً٤م ُِمٜمْ َؽش .
( )1517

( )1518

اًمّمالَ َِة ه َ
وه٤م ُه ُز ًوا َو ًَم ِٕم ًب٤م﴾ ،وه١مٓ هؿ اعمٜم٤موم٘مقن اًمذيـ يسخرون ويستٝمزئقن.
اخت َُذ َ
﴿إِ َذا َٟمَ٤م َد ْيتُ ُْؿ إِ َمم ه
وذم طمدي٨م رواه اًمٜمس٤مئل وهمػمه ُمـ طمدي٨م أيب حمذورة
سمٕمد ومتح ُمٙم٦م :ؾمٛمع ِهمٚمام ًٟمً٤م ،ويم٤من ىمد أذن سمٕمض أصح٤مسمف ،أو أذٟمقا ًمٚمّمالة ،ؾمٛمع همٚمام ًٟمً٤م ُمـ همٚملامن ُمٙمل٦م ي١مذٟملقن
٤مطم٥م اًمّملق ِ
ِ
ٍ
ت؟ش ىمل٤مل :وم٠مؿمل٤مروا إ هزم
اؾمتٝمزا ً ا ،ومسٛمع صقت إٟمس٤من ُمٜمٝمؿ أقمجبف صقشمف ،ومدقم٤مهؿ ،وم٘م٤ملَُ « :م ْـ َص ُ ه ْ
( )1519

أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -عم٤م رضمع ُملـ ُطمٜمللم

يمٚمٝمؿ ،ىم٤مل :صمؿ دقم٤ما -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-ومقوع يده قمغم رأؾمف ،صمؿ َأ َُم هر َهل٤م قملغم وضمٝملل ،صملؿ َأ َُم هر َهل٤م قملغم
٤مر ْك َوم ِٞمف َو َسم ِ
صدْ ري ،صمؿ ىم٤مل« :اًم هٚم ُٝم هؿ َسم ِ
٤مر ْك َقم َٚم ْٞم ِفش ،صمؿ دقم٤م ًمف سمٌم وم٠مقمٓم٤مه إي٤مه ،يت٠مًمٗمف هب٤م ،سة دراهؿ ،صمؿ أُملره أن
ْ
ي١مذن ٕهؾ ُمٙم٦م ،ومٙم٤من اعم١مذن ذم ُمٙم٦م -ريض اهلل قمٜمف -أسمق حمذورة أوس سمـ ُِم ْٕم َػم.
( )1511

ه٤مس َأ ْقمٜمََ٤م ًىم٤م يلقم ا ًْم ِ٘مٞم٤مُم ِ
لم َأ ْـم َق ُل اًمٜمه ِ
ل٦مش ،هلذا
لمش ،يٕمٜمل ذم اًمٜمدا ًمٚمّمالة« ،إِ هن اعمُْ َ١مذٟمِ َ
واًمٜمدا ذم ىمقًمف« :إِ هن اعمُْ َ١مذٟمِ َ
َ ْ َ َ َ
اؾمتدل سمف مجٝمقر اًمٕمٚمام قمغم ومْمؾ اًمت٠مذيـ ،واؾمتدًمقا سمف قمغم أن اًمت٠مذيـ أومْمؾ ُمـ اإلُم٤مُم٦م ،وهذه ومٞمٝم٤م ظمالفً ،مٕمٚمف
لم َأ ْـم َق ُل اًمٜمه ِ
ه٤مس َأ ْقمٜمََ٤م ًىم٤م َي ْق َم ا ًْم ِ٘مٞمَ٤م َُم ِ٦مش،
ي٠ميت اإلؿم٤مرة ًمٌم ُمـ ذًمؽً ،مٙمـ ذم ظمّمقص هذا احلدي٨م ي٘مقل« :إِ هن اعمُْ َ١مذٟمِ َ
شمِمقومٝمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمرمح٦م اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
ىمٞمؾ :إٟمف قمغم فم٤مهره ،وأن ـمقل اًمٕمٜمؼ ـمقل طم٘مٞم٘مل ،وىمٞمؾ :إٟمف ُّ

( )1517صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)16478أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب يمٞمػ إذان ( ،)499اًمؽمُمذي :يمتل٤مب أسملقاب اًمّملالة ،سمل٤مب
سمد إذان ( ،)189ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ صحٞمح ،اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب إذان واًمسٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب سمد إذان ( ،)716ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم صلحٞمح أيب
داود :طمسـ صحٞمح.
( )1518اعمّمدر اًمس٤مسمؼ.
( ) 1519أسمق حمذورة اًم٘مرر اجلٛمحل اعمٙمل اعم١مذنً .مف صحب٦م ،واظمتٚمػ ذم اؾمٛمف واؾمؿ أسمٞمف وٟمسبف ،وم٘مٞمؾ :اؾمٛمف أوس ،وىمٞمؾ :ؾمٛمرة وىمٞمؾ :ؾمٚمٛم٦م،
وىمٞمؾ :ؾمٚمامن .واؾمؿ أسمٞمف ُمٕمػم ،وىمٞمؾ قمٛمػم سمـ ًمقذان سمـ وه٥م سمـ ؾمٕمد سمـ مجح ،وىمٞمؾ :اسمـ ًمقذان سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ ؾمٕمد سمـ مجح ،وىمٞمؾ :اسمـ ًمقذان
سمـ قمري٩م سمـ ؾمٕمد سمـ مجح ،وىمٞمؾ :اسمـ ًمقذان سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ قمري٩م سمـ ؾمٕمد سمـ مجحُ .م٤مت ؾمٜم٦م شمسع وسمسلم ،وىمٞمؾ :ؾملٜم٦م شمسلع وؾملبٕملم .اٟمٔملر:
آؾمتٞمٕم٤مب (ص 853 :شمرمج٦م  ،)3145واإلص٤مسم٦م ( 365/7شمرمج٦م .)11512
( ) 1511صحٞمح :أظمرضمف اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب إذان ،يمٞمػ إذان ( ،) 632ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح اًمٜمس٤مئل :طمسـ صحٞمح.

أصول األحكام
َي ِق ُج إمم شم٠مويؾ إٓ أن ي٠ميت
واًمٔم٤مهر أن َيٛمؾ اًمٚمٗمظ قمغم فم٤مهرهٕ :ن هذا هق إصؾ أن َيٛمؾ قمغم فم٤مهره ،وٓ ُ ْ
دًمٞمؾ يدل قمٚمٞمف.
وهذا فم٤مهرٕ :ن اًمٜم٤مس يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يٕمرىمقن ،يمام ذم إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ،ذم اًمّمحٞمحلم وهمػممه٤م ُمـ طمدي٨م
اسمـ قمٛمر وهمػمه أاؿَ « :ي ْٕم َر ُىمق َنَ ،و ُِمٜمْ ُٝم ْؿ َُم ْـ َي ْب ُٚم ُغ ا ًْم َٕم َر ُق إِ َمم َيم ْٕم َب ْٞم ِفَ ،و ُِمٜمْ ُٝم ْؿ إِ َمم ُر ْيم َبتَ ْٞم ِفَ ،و ُِمٜمْ ُٝم ْؿ إِ َمم ِطم ْ٘م َق ْي ِفَ ،و ُِمٜمْ ُٝم ْؿ َُم ْـ
ِ
جل٤م ًُم٤مش  ،ويٙمقٟمقن ذم هقل وؿمدة قمٔمٞمٛم٦م ،ومال ؿمؽ أن ُمـ يم٤من أـمقل قمٜم ً٘مل٤م ،وم٢مٟملف دًٓمل٦م قملغم
ُي ْٚم َج ُؿ ِذم ا ًْم َٕم َرق إِ ْ َ
( )1511

ؾمالُمتف ،ودًٓمتف قمغم ٟمج٤مشمف ُمـ هقل وؿمدة ذًمؽ اًمٞمقم.
وهذا ضمزا اًمٕمٛمؾ اًمذي قمٛمٚمقهٕ :اؿ عم٤م أقمٚمٜمقا اًمتقطمٞمد واًمٜمدا هبذه اًمٙمٚمامت اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،وٟمقهقا سملف وٟمل٤مدوا
هب٤م ،يم٤من اجلزا ُمـ ضمٜمس اًمٕمٛمؾ أن يٜمقه هبؿ وأن يرومع ذيمرهؿٕ :اؿ رومٕمقا ذيمر اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -سم٤مًمٜمدا هبذه
اًمٙمٚمامت اًمٕمٔمٞمٛم٦م سم٤مًمتقطمٞملدُ ،ملـ أول أذان إمم آظملره يمٚملف شمقطمٞملد ،شم٘ملقل اهلل أيملؼم ،وظمت٤مُملف ٓ :إًملف إٓ اهلل،
واًمِمٝم٤مداشم٤من ،ويمذًمؽ اًمدقمقة إمم اًمّمالة ،طمل قمغم اًمّمالة ،طمل قمغم اًمّمالة ،طمل قمغم اًمٗمالح ،طمل قمغم اًمٗمالح،
ويمذًمؽ إقم٤مدة اًمتٙمبػم سمٕمد ذًمؽ ذم آظمره.
سمٕمٞمدً ا ُمـ اعمسجد ،أو إقملالن
صمؿ سمٕمد ذًمؽ يِمٛمؾ اًمت٠مذيـ يدظمؾ ومٞمف اإلىم٤مُم٦م ،وهؿ يٜمقهقن هب٤م قمٛمق ًُم٤م عمـ يم٤من ً
لم َأ ْـم َق ُل اًمٜمه ِ
ه٤مس َأ ْقمٜمََ٤م ًىم٤م
سم٤مًمقىم٧م ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ إقمالن هب٤م ًمٚمح٤مضيـ وهل اإلىم٤مُم٦م ،ومٙم٤من هذا اجلزا  ،ىمقًمف« :إِ هن اعمُْ َ١مذٟمِ َ
َي ْق َم ا ًْم ِ٘مٞمَ٤م َُم ِ٦مش ،وهذا يقم قمٔمٞمؿ واحل٤مضم٦م ومٞمف ،أو واعمٜمجل ومٞمف هق اًمٕمٛمؾ ،وٓ يٜمٗمع ومٞمف إٓ ُمـ ىمدم ؿمٞمئً٤م ،وْلذا يمل٤من
اجلزا يمام شم٘مدم ُمـ ضمٜمس اًمٕمٛمؾ.
وىمد ورد ًمف ؿمقاهدُ ،مٜمٝم٤م طمدي٨م أٟمس

( )1512

قمٜمد اسمـ طمب٤من

( )1516 ()1515

قمٜمد أمحد

 ،سمٛمٕمٜمك طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م

( )1513

 ،وُمةؾ طمدي٨م أيب هريرة

( )1514

أيْم٤م ،ؿمقاهد حلدي٨م ُمٕم٤موي٦م -ريض اهلل قمٜمف« :اعمُْ َ١مذ ُٟمُق َن َأ ْـم َق ُل اًمٜمه ِ
ه٤مس َأ ْقمٜمََ٤م ًىم٤مش ،ىمٞمؾ سمٕمْمٝمؿ
ً

(ُ ) 1511متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب ُمـ ؾم٠مل اًمٜم٤مس شمٙمةرا (ُ ،)1475مسٚمؿ ذم اًمزيم٤مة سم٤مب سم٤مب ذم صٗم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أقم٤مٟمٜم٤م اهلل
قمغم أهقاْل٤م ( ،)2862واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر سمٜمحقه خمتٍما.
وأظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اجلٜم٦م وصٗم٦م ٟمٕمٞمٛمٝم٤م وأهٚمٝم٤م ،سم٤مب ذم صٗم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أقم٤مٟمٜم٤م اهلل قمغم أهقاْل٤م (ُ )2864 ،2863مـ طمدي٨م أيب هريرة ،واعم٘مداد
سمـ إؾمقد.
( )1512أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمرض سمـ وٛمْم ؿ سمـ زيد سمـ طمرام سمـ ضمٜمدب سمـ قم٤مُمر سمـ همٜمؿ سمـ قمدي سمـ اًمٜمج٤مر .اإلُم٤مم ،اعمٗمتل ،اعم٘ملرئ ،اعمحلدث،
راوي٦م اإلؾمالم ،أسمق محزة إٟمّم٤مري اخلزرضمل اًمٜمج٤مري اعمدا ،ظم٤مدم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وىمراسمتف ُمـ اًمٜمس٤م  ،وشمٚمٛمٞملذه ،وشمبٕملف،

أصول األحكام
ِ
رواه« :إِ ْقمٜمََ٤م ًىم٤مشَ « ،أ ْـم َق ُل اًمٜمه ِ ِ
ها ًقم٤مش :يٕمٜمل أهع ُمـ اًمٕمٜمؼ وهق هقم٦م اًمسػم ،وهلق
ه٤مس إ ْقمٜمََ٤م ًىم٤مش سم٤مًمٙمن ،وىم٤مًمقا« :إ ْ َ
«أٟمف يم٤من يسػم اًمٕمٜمؼ ،وم٢مذا وضمد ومجقة ٟمصش ،يٕمٜمل ُمـ اًمسػم ،وهقم٦م اًمسػم ،وأٟمف يٙمقن ْلؿ ُم٤م ٓ ي٘مع ًمٖمػمهؿ ُمـ
ؿمدة ذًمؽ اًمٞمقم ووٞمؼ ذًمؽ اًمٞمقمً :مٙمـ اًمرواي٦مَ « :أ ْـم َق ُل اًمٜمه ِ
ه٤مس َأ ْقمٜمََ٤م ًىم٤م َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦مش.
٤مص -ر ِيض اهللُ َقمٜمْفَ -أ هٟمف -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم هٚمؿَ -ىم َ٤مل ًَمف « :ه ِ
( َو َقم ْـ ُقمةْ َام َن ْسم ِـ َأ ِيب اًم َٕم ِ
اخت ْذ ُُم َ١مذ ًٟمً٤م َٓ َي ْ٠م ُظم ُذ َقم َغم
ُ
ُ ُ َ
ْ َ َ َ
َ َ
أ َذاٟمِ ِف َأ ْضم ًراشَ ،ر َوا ُه ْ
اًمؽم ُِم ِذ ُّي).
اخلَ ْٛم َس ُ٦مَ ،و َطم هسٜمَ ُف ْ
( )1517

( )1518

أيْم٤م يمام شم٘مدم ذم ُمس٠مًم٦م إذان واإلىم٤مُم٦م ،وهذا احلدي٨م اطمت٩م سمف ُمـ ىم٤مل إن إذان أومْمؾ ،وُملـ أهلؾ
وأٟمبف ً
اًمٕمٚمؿ ،ىم٤مل إن اإلُم٤مُم٦م أومْمؾ ،واؾمتدًمقا سم٠من اإلُم٤مُم٦م يم٤مٟم٧م هل قمٛملؾ اًمٜمبلل -قمٚمٞملف اًمّملالة واًمسلالم -وقمٛملؾ
أصح٤مسمف ،وأن إذان يم٤من ًمٖمػمهؿ ،ومل ي٘مؿ سمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم.

وآظمر أصح٤مسمف ُمقشم٤م ،وروى قمٜمف قمٚمام مج٤م ،وهمزا ُمٕمف همػم ُمرة ،وسم٤ميع حت٧م اًمِمجرة .دقم٤م ًمف اًمٜمبل سم٤مًمؼميم٦م ،ومرأى ُمـ و ًَمده وو ًَم ِد و ًَم ِده ٟمحقا ُمـ ُمئ٦م
ٟم ْٗمسُ .م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وشمسٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 53 :شمرمج٦م  ،)43واإلص٤مسم٦م ( 126 /1شمرمج٦م .)277
( )1513صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد (ُ )12729مـ طمدي٨م أٟملس سملـ ُم٤مًملؽ -ريض اهلل قمٜملف ،-ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم صلحٞمح اجلل٤مُمع (:)1131
صحٞمح.
( )1514ؾمبؼ خترَيف.
( ) 1515اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ،احل٤مومظ اعمجقد أسمق طم٤مشمؿ حمٛمد سمـ طمب٤من سمـ أمحد سمـ طمب٤من سمـ ُمٕم٤مذ سمـ ُمٕمبد سمـ ؾمٝمٞمد سمـ هدي٦م سمـ ُمرة سمـ ؾمٕمد سمـ يزيد سملـ
ُمرة سمـ زيد سمـ قمبد اهلل سمـ دارم سمـ طمٜمٔمٚم٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ زيد ُمٜم٤مة سمـ متٞمؿ اًمتٛمٞمٛمل اًمبستل .ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ وُمـ أؿمٝمره٤م اًمّمحٞمح .وًمد ؾملٜم٦م
سمْمع وؾمبٕملم وُمئتلم .يم٤من ُمـ أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ ذم اًمٗم٘مف ،واًمٚمٖم٦م ،واحلدي٨م ،واًمققمظ ،وُمـ قم٘ملال اًمرضمل٤ملُ .مل٤مت ذم ؿملقال ؾملٜم٦م أرسملع وسمسللم
وصمالث ُمئ٦م ،وهق ذم قمنم اًمةامٟملم .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 92 /16شمرمج٦م  ،)71وـمب٘م٤مت احلٗم٤مظ (ص.)374 :
( )1516صحٞمح :أظمرضمف اسمـ طمب٤من ذم صحٞمحف (ُ ،) 1671مـ طمدي٨م أيب هريرة ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح اعمقارد ( :)252صحٞمح.
( ) 1517قمةامن سمـ أيب اًمٕم٤مص سمـ سمنم سمـ قمبد سمـ دمه٤من -وىمٞمؾ :قمبد دمه٤من -اسمـ قمبد اهلل سمـ مه٤مم سمـ أسم٤من سمـ ؾمٞم٤مر سمـ ُم٤مًمؽ سمـ طمٓمٞمط سملـ ضمِملؿ
سمـ صم ٘مٞمػ اًمة٘مٗمل .يٙمٜمك أسم٤م قمبد اهلل .وومد قمغم اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم وومد صم٘مٞمػ ،وم٠مؾمٚمؿ واؾمتٕمٛمٚمف رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾملٚمؿ-
قمغم اًمٓم٤مئػ ،وهق اًمذي ُمٜمع أهؾ اًمٓم٤مئػ ُمـ اًمردة سمٕمد اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وم٠مـم٤مقمقه ،صملؿ ؾملٙمـ اًمبٍملة .شملقذم ذم ظمالومل٦م ُمٕم٤مويل٦م
سم٤مًمبٍمة .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 554 :شمرمج٦م  ،)1886اإلص٤مسم٦م ( 451 /4شمرمج٦م .)5445
( )1518صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 16271أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب أظمذ إضمر قمغم اًمتل٠مذيـ ( ،)531اًمؽمُملذي :يمتل٤مب اًمّملالة:
أضمرا ( ،)219ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ صحٞمح ،اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب إذان ،سم٤مب اخت٤مذ اعمل١مذن اًملذي
سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم يمراهٞم٦م أن ي٠مظمذ اعم١مذن قمغم إذان ً
ٓ ي٠مظمذ قمغم أذاٟمف أضمرا ( ،) 672اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب إذان واًمسٜم٦م ومٞمف ،سم٤مب اًمسٜم٦م ذم إذان ( ،)699ىم٤مل إًمبل٤ما ذم صلحٞمح أيب داود :صلحٞمح
دون آخت٤مذ.

أصول األحكام
وىمٞمؾ :إ ْن أُمٙمـ أن َيٛمع سمٞمٜمٝمام ،وإٓ :وم٤مٕذان ،وىمٞمؾ سم٤مًمٕمٙمس ،وُملـ ومْملؾ إذان :ىمل٤مل :إن اًمٜمبلل -قمٚمٞملف
ومْمؾ اإلُم٤مُم٦م قمغم إذان.
اًمّمالة واًمسالم -مل يتٛمٙمـ ُمـ أن َيٛمع سمٞمٜمٝمام .ومٚمٝمذا عمَه٤م مل يتٛمٙمـ :مل يدل قمغم ْ
واؾمتدًمقا سمام صح قمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف -يمام رواه قمبد اًمرزاق
ريض اهلل قمٜمف -ىم٤ملًَ « :مقَٓ ْ ِ
ل٧م
لق َأ َـم ْ٘م ُ
اخلٚمٞم َٗم ُ٦م َٕ :هذ ْٟم ُ
ْ٧مش ً ،مقٓ اخلٚمٞمٗم٦م يٕمٜمل اخلالوم٦م ٕذٟمل٧م ،ذم ًمٗملظ آظملرًَ « :م ْ
ْ
اخلالَ َوم ِ٦م َ -أو َىم َ٤ملِ ْ :
إَ َذا َن ُمع ْ ِ
ْ٧مش .
اخلٚمٞم َٗم ُ٦م َٕ :-هذ ْٟم ُ
ْ
َ َ
( )1519

واسمـ أيب ؿمٞمب٦م

( )1521

سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح أٟمف -

( )1521

( )1522

وضم٤م ت آصم٤مر قمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -ذم هذا اعمٕمٜمك ،وسم٤مجلٛمٚم٦م ضم٤م ت أدًم٧م شمدل قمغم هذاُ ،مـ
اإلُمل٤مم َو ِ
ل١مذ ُن
ل٤مُم ٌـَ ،واعمُْ َ
وٛمٜمٝم٤م احلدي٨م اعمِمٝمقر قمٜمد أيب داود واًمؽمُمذي ،أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسلالم -ىمل٤ملُ َ ِ « :
لمش  ،وىم٤مًمقا :إن إُم٤مٟم٦م
لمش  ،أوَ « :أ ْر َؿمدََ اهللُ إَ ِئ هٛم َ٦مَ ،و َهم َٗم َر ًمِ ْٚم ُٛم َ١مذٟمِ َ
ُُم ْ١م َمت َ ٌـ ،اًم هٚم ُٝم هؿ َأ ْر ِؿم ِد إَ ِئ هٛم َ٦مَ ،وا ْهم ِْٗم ْر ًمِ ْٚم ُٛم َ١مذٟمِ َ
( )1523

( )1524

أقمغم ُمـ اًمْمامٟم٦م ٓ ،ؿمؽ أٟمؽ طمٞمٜمام دمٕمؾ ُم٤مل قمٜمد إٟمس٤من ويْمٛمٜمف ًمؽ ،وآظمر دمٕمٚمف أُم٤مٟم٦م ،اًمذي ائٛمٜمتف أرومع ُملـ
اًمْم٤مُمـ.

( ) 1519قمبد اًمرزاق سمـ مه٤مم سمـ ٟم٤مومع ،أسمق سمٙمر احلٛمػمي ُملقٓهؿ ،اًمّملٜمٕم٤ما ،اًمة٘مل٦م ،احلل٤مومظ اًمٙمبلػم ،قمل٤ممل اًملٞمٛمـ .ارحتلؾ إمم احلجل٤مز ،واًمِمل٤مم،
واًمٕمراق ،وؾم٤مومر ذم دم٤مرة .طمدث قمٜمف أمحد سمـ طمٜمبؾ وَيٞمك سمـ ُمٕملم ،ووصم٘م٤مه .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م طم٤مومظ ُمّمٜمػ ،ويم٤من يتِمٞمع .وًملد
ؾمٜم٦م ؾم٧م وقمنميـ وُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدى وقمنمة وُمئتلم .وُمـ أؿمٝمر ُمّمٜمٗم٤مشمف "اعمّمٜمػ" .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙملامل ( 52 /18شمرمجل٦م ،)3415
وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 563 /9شمرمج٦م .)221
( ) 1521قمبد اهلل سمـ حمٛمد أسمق سمٙمر اًمٕمبز ،اًمٙمقذم ،اإلُم٤مم ،اًمٕمٚمؿ ،ؾمٞمد احلٗم٤مظ ،وصل٤مطم٥م اًمٙمتل٥م اًمٙمبل٤مر ،وهلق ُملـ أىملران :أمحلد سملـ طمٜمبلؾ،
وإؾمح٤مق سمـ راهقيف ،وقمكم سمـ اعمديٜمل ذم اًمسـ واعمقًمد واحلٗمظ ،وَيٞمك سمـ ُمٕملم أؾمـ ُمٜمٝمؿ سمسٜمقات .ـمٚم٥م أسمق سمٙمر اًمٕمٚمؿ وهلق صلبل ،وأيملؼم
ؿمٞمخ ًمف هق ذيؽ سمـ قمبد اهلل اًم٘م٤ميض .ىم٤مل أسمق زرقم٦مُ :م٤م رأي٧م أطمٗمظ ُمٜمف .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م طم٤مومظ ص٤مطم٥م شمّم٤مٟمٞمػ .وًملد ؾملٜم٦م
سمس وؾمتلم وُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م سمس وصمالصملم وُمئتلمُ .مـ ُم١مًمٗم٤مشمف" :اإليامن" ،و"اعمّمٜمػ" .اٟمٔملر :هتلذي٥م اًمٙملامل ( 34 /16شمرمجل٦م ،)3526
وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 122 /11شمرمج٦م .)44
( ) 1521صحٞمح :أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم اعمّمٜمػ ( ،)2348وقمبد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ ( ،)1869وىم٤مل اًمٜمقوي ذم"اعمجٛملقع" ( :)79/3إؾملٜم٤مده
صحٞمح ،وىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ ذم "اًمبدر اعمٜمػم" ( :)116/1إؾمٜم٤مده ضمٞمد ،وىم٤مل اسمـ طمجر ذم "اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م" ( :)131/1صحٞمح.
( )1522صحٞمح :أظمرضمف اًمٓمح٤موي ذم ُمِمٙمؾ أصم٤مر ( ،)2199ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح ( :)92/2صحٞمح.
( ) 1523صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م َي٥م قمغم اعم١مذن ُمـ شمٕم٤مهد اًمقىم٧م ( ،)517اًمؽمُمذي ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم أن
اإلُم٤مم و٤مُمـ واعم١مذن ُم١ممتـ (ُ ،) 217مـ طمدي٨م أيب هريرة ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( )1524صحٞمح :أظمرضمف اسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف ( ،) 1531صححف إًمب٤ما ذم صحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦مُ ،مـ طمدي٨م أيب هريرة.

أصول األحكام
ىم٤ملِ « :
لمش ،واعمٖمٗملرة أروملع ،وأدًمل٦م
اإل َُم٤م ُم َو ِ٤مُم ٌـَ ،واعمُْ َ١مذ ُن ُُم ْ١م َمت َ ٌـش ،ىم٤مل« :اًم هٚم ُٝم هؿ َأ ْر ِؿم ِد إَ ِئ هٛم َ٦مَ ،وا ْهم ِْٗم ْر ًمِ ْٚم ُٛم َ١مذٟمِ َ
أظمرى.
وُمـ ىم٤مل سم٤مًم٘مقل اًمة٤ما ًمف أد هًم٦م ،وسم٤مجلٛمٚم٦م ًمٞمس ومٞمف دًمٞمؾ يٗمّمؾً ،مٞمس ذم اعمس٠مًم٦م دًمٞملؾ يٗمّملؾ ،ويمالمهل٤م ومٞملف
ومْمؾ ،وم٢من أُمٙمـ اجلٛمع سمٞمٜمٝمام يم٤من طمسـ ،وإٓ يمام هق اعمٕمت٤مد أٟمف ٓ يتٞمن اجلٛمع سمٞمٜمٝمام ،ومٗمل هذه احل٤مل يمؾ َيتٝملد
ذم اًم٘مٞم٤مم سمام ويمؾ إًمٞمف ُمـ هذه اًمقفمٞمٗم٦م ،ويمؾ قمغم ظمػم ،يقضمد اًمٗمْمؾ ومٞمٝمام.
ِ ِ
طمدي٨م قمةامن سمـ أيب اًمٕم٤مص اًمة٘مٗمل -ريض اهلل قمٜمف ،-أٟمف ىم٤مل « :ه ِ
اخت ْذ ُُم َ١مذ ًٟمً٤م َٓ َي ْ٠م ُظم ُ
لذ َقم َ
لراش
لغم َأ َذاٟملف َأ ْضم ً
وهذا احلدي٨م طمدي٨م ضمٞمد ٓ سم٠مس سمف ،وومٞمف « :ه ِ
اخت ْذ ُُم َ١مذ ًٟمً٤مش ،ومٞمف دًٓم٦م قمغم وضمقب اخت٤مذ اعم١مذن ًمٚمٛمسجد ،وأىمؾ ُم٤م

،

( )1525

يٙمقن ُم١مذن واطمد ،وقمٜمد احل٤مضم٦م ٓ سم٠مس أن يٙمقن ًمٚمٛمسجد ُم١مذٟم٤من ،يمام يم٤من ي١مذن ذم ُمسلجده -قمٚمٞملف اًمّملالة
واًمسالم -ذم سمٕمض إوىم٤مت ُم١مذٟم٤من ،سمالل ،واسمـ أم ُمٙمتقم.
« هِ
اخت ْذ ُُم َ١مذ ًٟمً٤م َٓ َي ْ٠م ُظم ُذ َقم َغم َأ َذاٟمِ ِف َأ ْضم ًراش ،وهذا ُيبلم أن إضمر قمغم إذان ٓ يٜمبٖمل ،سمٛمٕمٜملك أن ُيِمل٤مرط ،ي٘ملقل:
أؤذن ًمٙمؿ سمٙمذا قمغم اعمِم٤مرـم٦م ،يمام ُيست٠مضمر ذم ؾم٤مئر اعمٝمـ ،ومٝمذا قمغم صمالصم٦م أىمقال ،ىمٞمؾ سمجلقازه ،وىمٞملؾ سم٤مًمٙمراهل٦م،
وىمٞمؾ سم٤مًمتحريؿ.
أُم٤م ُم٤م ُي١مظمذ ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل ومٝمذا ًمٞمس ُمـ هذا ،إٟمام إذا يم٤من قمغم ؾمبٞمؾ اعمِم٤مرـم٦م ،ي٘مقل :أؤذن سمٙمؿ سمٙمذا ،ؾمقا
يم٤من سم٤مًمٞمقم ،أو سم٤مًمِمٝمر ،هذا هق اًمذي يٜمٝمك قمٜمف.
وضم٤م ت أطم٤مدي٨م ذم ُمس٠مًم٦م إضمرة قمغم اًم٘مرب واًمٙمالم ومٞمٝم٤م ،سمح٨م واؾمع ٕهؾ اًمٕمٚمؿً ،مٙمـ اًمّمحٞمح ٟم٘مقل
إٟمف قمٜمد احل٤مضم٦م ٓ سم٠مس ،وقمٜمد قمدم احل٤مضم٦م وم٢مٟمف إُم٤م ُمٙمروه إو حمرم ،أُم٤م قمٜمد احل٤مضم٦م ومال سم٠مس أن ي٠مظملذ إضملر ذم
اعمٜم٤مص٥م اًمنمقمٞم٦مُ ،مةؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ ُمةالًًُ ،مةؾ اًم٘مْم٤م  ،أو اًمٗمتٞم٤م ،أو شم٠مذيـ وإُم٤مُم٦مَ ،يت٤مج ،وًمق أٟمف ُمةالً مل يٗمرض أضمرة
قمغم ُمـ يٕمٚمٛمٝمؿ ،أو ُمـ ي١مذن ْلؿ ُمةالًً ،أو ُمـ ي١مُمٝمؿ ،وم٢مٟمف ٓ يقضمد ُملـ ي٘ملقم سم٤مإلُم٤مُمل٦م ،أو إذان ،أو اًمتٕمٚملٞمؿ،
واًمتدريس أو اًمٗمتٞم٤م أو اًم٘مْم٤م  ،وهق ي٘مقل :أٟم٤م أريد ،إذا مل يٕمٓمقه ،وم٢مٟمف يريد أن يٙمس٥م اًمرزق ،ويبح٨م قمـ اًمرزق،
ومٞمُٕمٓمك وًمق ؿم٤مرط ،طمتك يتٗمرغ ْلذه إُمقر اًمتل هل ُمـ ُمّم٤مًمح اعمسٚمٛملم.

( )1525ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
ػ وُمـ َيمَ٤م َن َوم ِ٘مػما َوم ْٚمٞم ْ٠م ُيم ُْؾ سمِ٤م َْعمٕمر ِ
ِ
ِ
وف﴾  ،اًمٖمٜمل يستٕمٗمػ ،وهلذا
ً َ
ذم ىمقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :و َُم ْـ َيمَ٤م َن َهمَٜم ًّٞم٤م َوم ْٚم َٞم ْستَ ْٕمٗم ْ َ َ ْ
ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ل٧م:
اطمتَ َْج ُ
اؾملتَ ْٕم َٗم ْٗم ُ٧مَ ،وإِن ْ
اؾمتَ ْٖمٜمَ ْٞم ُ٧مْ :
هق اًمٗمّمؾ ،وْلذا ىم٤مل قمٛمرَٟ « :م هَز ًْم ُ٧م َٟم ْٗمز ُم ْـ َُم٤مل اهللِ َُمٜمْ ِْز ًَم َ٦م َو ِزم ا ًْم َٞمتٞم ِؿ ،إِن ْ
( )1526

َأ َيم ْٚم ُ٧مش

.

( )1527

ِ ِ ِ
ِ
َػم ُُمتَ َ٠مصم ٍؾ َُم٤مًَٓ ،وَٓ َشم َِؼ َُم٤م ًَم َؽ سمِ َامًمِ ِفش
وْلذا ذم طمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمٛمروُ « :يم ُْؾ ُم ْـ َُم٤مل َيتٞمٛم َؽ َهم ْ َ

 ،ومٕمٜمد احل٤مضم٦م

( )1528

ٓ سم٠مس أن ُيِم٤مرط إذا اطمت٤مج ًمذًمؽ ،يٕمٜمل ٓ يتٞمن ًمف ذًمؽ ،وًمق مل يِم٤مرط وم٢مٟمف ٓ َيّمؾ اعم٘مّمقد ُمـ اًمٗم٤مئدة ُمٜملف
ذم هذا اعم٘مّمد اًمنمقمل اًمديٜملٟٕ :مف يريد أن يٙمس٥م ًمٜمٗمسف وٕوٓده ،هذا إذا مل يٙمـ ًمف ُم٤مل ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل ،أُم٤م إذا
وضمد ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل ُم٤مل سم٘مدر قمٛمٚمف هذا ذم هذه احل٤مًم٦م ٓ ي٠مظمذ ؿمٞمئً٤م قمغم ذًمؽ ،وٓ َيقز أن يِم٤مرط.
إِ هٟمهام اخلالف يمام شم٘مدم ،يٕمٜمل ُمـ أضمرى اخلالف ُمٓمٚم ً٘م٤مً ،مٙمـ إفمٝمر وهق اًمقؾمط قمغم اًمتٗمّمٞمؾ ،وهق اعمٜم٘ملقل
قمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف « ،-ه ِ
اخت ْذ ُُم َ١مذ ًٟمً٤م َٓ َي ْ٠م ُظم ُذ َقم َغم َأ َذاٟمِ ِف َأ ْضم ًراش .
( )1529

أضمرا ،وأن اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمسالم -أُمره أن
وىمد يقطمل أو ُي َِم ّؿ ُمـ هذا احلدي٨م أٟمف رسمام يم٤من سمٕمض اعم١مذٟملم ي٠مظمذ ً
أضمرا ،ممـ يستدل سمجقاز أظمذ إضمرةً ،مٙمـ فمقاهر سمٕمض إدًم٦م هق اعمٜمع ُمٓم ً٘م٤م ،وأن اًمٜمبل -قمٚمٞمف
خيت٤مر ُمـ ٓ ي٠مظمذ ً
أضمرا.
اًمسالم -ؾمد اًمب٤مب هذا ،وْلذا ُمٜمٕمف أن يتخذ ُم١مذ ًٟمً٤م ي٠مظمذ قمغم أذاٟمف ً
أيْم٤م اعم٤مل اًمذي ي١مظمذ ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل اعمسٚمٛملم ،ي٘مقل اًمٕمٚمام إذا وضمد ُم١مذٟم٤من أو إُم٤مُم٤من ،أو ُمةالًً ،أي ر
صمؿ ً
مم٤مصمؾ ُمـ إُمقر اًمنمقمٞم٦م ،واًمقٓي٤مت اًمنمقمٞم٦م ،إذا وضمد ُمـ يتؼمع سمف ،ومٞم٘مدم قمغم همػمه ممـ ٓ يتؼمع سمف ،وهق أومم،
وإٓ :وم٢مٟمف يٙمقن إذا مل يدومع ،ومال سم٠مس أن ي٠مظمذ ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل.

( )1526اًمٜمس٤م .6 :
( )1527صحٞمح :أظمرضمف قمبد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ ( ،)32914اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم اعمّمٜمػ ( ،)33585اًمٓمؼمي ذم شمٗمسػم ( )8597قمـ قمٛمر سملف ،ىمل٤مل
اسمـ طمجر ذم شمٖمٚمٞمؼ اًمتٕمٚمٞمؼ( :)294/5إؾمٜم٤مده صحٞمح.
( ) 1528طمسـ صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 6747أسمق داود :يمت٤مب اًمقص٤مي٤م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم ُم٤م ًمقزم اًمٞمتٞمؿ أن يٜم٤مل ُمـ ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ (،)2872
وم٘ملػما ومٚمٞم٠ميملؾ
اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب اًمقص٤مي٤م ،سم٤مب ُم٤م ًمٚمقُ ،مـ ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ إذا ىم٤مم قمٚمٞمف ( ،)3668اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمقص٤مي٤م ،سم٤مب ىمقًملف وُملـ يمل٤من
ً
سم٤معمٕمروف ( ،)2751ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :طمسـ صحٞمح.
( )1529ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
ِ
٤مف ِيب َو َأ َٟمَ٤م َٟم َِ٤مئ ٌؿ َىم َ٤ملَ :شم ُ٘م ُ
ؽمسمِٞمل ِع
( َو َقم ْـ َقم ْب ِد اهللِ ْسم ِـ َز ْي ٍد
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -ىم َ٤ملَ :ـم َ
ْؼمَ ،ذ َيم ََر إَ َذا َن سمِ َ ْ
قل :اهللُ َأ ْيم َ ُ
 َر َِ
اًمته ْٙمْبِ ِػم و ِ ِ
اًمّمالَ ُةَُ ،وم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهللِ َ -ص هغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم هٚم َؿ« :إِ ها َ٤م ًَم ُر ْؤ َي٤م َطمؼَ ،وم َ٠م ًْم ِ٘م ِف َقم َغم
اإل َىم٤م َُم٦م ُوم َرا َدى ،إِٓه َىمدْْ َىم٤م َُم٧م ه
َ
سمِالَ ٍَلَ :وم٢مِ هٟم ُف َأ ْٟمْدََ ى َص ْق ًشمً٤م ُِمٜمْ َْؽشَ ،ص هح َح ُف ا ًْم ُب َخ ِ
٤مر ُّي) .
( )1531

( )1531

 ،وىمد سح سم٤مًمتحدي٨م ،وىمد رواه أسمق داود

وهذا احلدي٨م طمدي٨م ضمٞمد ،وهق ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ إؾمح٤مق
 ،قمـ ُقم ُٛمق َُم ٍ٦م ًمف ،قمٜمد أيب داود.
ُمـ ـمريؼ آظمر ُمـ ـمريؼ أيب قمٛمػمة سمـ أٟمس
( )1532

( )1534 ()1533

أيْم٤م قمبد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم
ورواه ً

( )1535

قمـ سمٕمض أصح٤مب ًمف ،واًمٔم٤مهر أٟمف ُمـ اًمّملح٤مسم٦م -ريض اهلل قملٜمٝمؿ

وقمٜمف.
وهذا احلدي٨م ،طمدي٨م اسمـ أيب زيد اظمتٍمه اعمّمٜمػ ،وهق طمدي٨م ـمقيؾ ذم إذان ،طمدي٨م قمبد اهلل سمـ زيد.
وم٤معمسٚمٛمقن عم٤م ىمدم اًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قملٜمٝمؿ ،-وىملدم اًمٜمبلل -قمٚمٞملف اًمّملالة واًمسلالم -إمم اعمديٜمل٦م ،اضمتٛمٕملقا

( ) 1531قمبد اهلل سمـ زيد سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ قمبد اهلل سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ زيد ُمـ سمٜمل ضمِمؿ سمـ احل٤مرث سمـ اخلزرج إٟمّم٤مري .رائل إذان .ؿملٝمد سملدرا واًمٕم٘مبل٦م،
وؾم٤مئر اعمِم٤مهد ُمع رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .يم٤مٟم٧م ُمع راي٦م سمٜمل احل٤مرث يقم اًمٗمتح .شمقذم سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م اصمٜمتللم وصمالصمللم ،وهلق اسملـ أرسملع
وؾمتلم ،وصغم قمٚمٞمف قمةامن .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 414 :شمرمج٦م  ،)1379اإلص٤مسم٦م ( 97 /4شمرمج٦م .)4689
( )1531ؾمبؼ خترَيف.
( ) 1532اإلُم٤مم حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ يس٤مر سمـ ظمٞم٤مر ،وي٘م٤مل :اسمـ يمقصم٤من ،اعمدا ،أسمق سمٙمر ،وي٘م٤مل :أسمق قمبد اهلل اًم٘مرر اعمٓمٚمبلُ .مقمم ىمٞمس سملـ خمرُمل٦م
سمـ اعمٓمٚم٥م سمـ قمبد ُمٜم٤مف ،ويم٤من ضمده يس٤مر ُمـ ؾمبل قملم اًمتٛمر ،ىم٤مل قمكم سمـ اعمديٜملُ :مدار طمدي٨م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمغم ؾملت٦م،
ومذيمرهؿ ،صمؿ ىم٤مل :ومّم٤مر قمٚمؿ اًمست٦م قمٜمد اصمٜمل قمنم :أطمدهؿ حمٛمد سمـ إؾمح٤مق ،ويم٤من َ
أول ُمـ مجع ُمٖم٤مزي رؾملقل اهلل -صلغم اهلل قمٚمٞملف وؾملٚمؿ.
ورُملل سم٤مًمتِملٞمع
ُم٤مت ؾمٜم٦م سمسلم ُمئ٦م ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م إطمدى ،وىمٞمؾ :اصمٜمتلم ،وىمٞمؾ :صمالث وسمسلم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مريل٥م :صلدوق ،يلدًمسُ ،
واًم٘مدر .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 415 /24شمرمج٦م  ،)5157وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 33 /7شمرمج٦م .)15
( ) 1533أسمق قمٛمػمة سمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ إٟمّم٤مري .ىم٤مل احل٤ميمؿ أسمق أمحد :اؾمٛمف قمبد اهلل .روى قمـ قمٛمقُم٦م ًمف ُمـ إٟمّم٤مر ،ويم٤من أيمؼم وًملد أٟملس سملـ
ُم٤مًمؽ .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل (142 /34شمرمج٦م  ،)7545وًمس٤من اعمٞمزان ( 477 /7شمرمج٦م .)5613
( )1534ؾمبؼ خترَيف.
( ) 1535قمبد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم ،أسمق قمٞمسك إٟمّم٤مري ،اًمٙمقذم ،اإلُم٤مم ،اًمٕمالُم٦م ،اًمٗم٘مٞمف .وي٘م٤مل :أسمق حمٛملدُ ،ملـ أسمٜمل٤م إٟمّمل٤مر .وًملد ذم :ظمالومل٦م
اًمّمديؼ ،أو ىمبؾ ذًمؽ .وىمٞمؾ :سمؾ وًمد ذم وؾمط ظمالوم٦م قمٛمر ،ورآه يتقو٠م ،ويٛمسح قمغم اخلٗملم .وىمٞمؾ :إٟمف ىمرأ اًم٘مرآن قمغم قمكم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم
اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م ،اظمتٚمػ ذم ؾمامقمف ُمـ قمٛمرُ .ىمتؾ سمقىمٕم٦م اجلامضمؿ ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمامٟمللم .اٟمٔملر :هتلذي٥م اًمٙملامل ( 372 /17شمرمجل٦م  ،)3943وؾملػم
أقمالم اًمٜمبال ( 262 /4شمرمج٦م .)96

أصول األحكام
وشمدارؾمقا إُمر ،وشمِم٤مورا ذم أُمر اًمّمالة ،ويم٤مٟمقا يتحٞمٜمقن اًمّمالة ومل يٙمـ هٜم٤مًمؽ إقملال ٌن ًمٚمجٛمٞملع ،إٟملام إُمل٤م أن
يٓمقف ،وي٘م٤ملُ :يٜم٤مدى سم٤مًمّمالة ،وم٤مضمتٛمٕمقا وشمِم٤موروا ،وم٘مٞمؾ :اختذوا ىمرٟم٤م ُمةؾ ىمرن اًمٞمٝمقد ،وىمٞمؾ :سمقىم٤م ُمةلؾ سملقق
قملام
اًمٜمّم٤مرى ،ومذيمروا اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ،ومٙمره رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذًملؽ ،ومل يٜمل َف ذم أول إُملر ه
يتٕمٚمؼ سمٛمِم٤مهبتٝمؿ ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ عمَه٤م ُال :شمرك هدَيؿ ،وْلذا ذم طمدي٨م اسمـ قمب٤مس « ُصم هؿ َوم َر َق َسم ْٕمدُُ ش
سمٕملدُ -قمٚمٞملف اًمسلالم ،-وظمل٤مًمٗمٝمؿ ذم يملؾ
ُمقاوم٘متٝمؿ ٕاؿ أهؾ يمت٤مب ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ ُ ِا َل و ُأ ْطم ِٙم َؿ اًمديـ ،صمؿ وم٤مرق ُ
ؿم٠ماؿ .يمام شم٘مدم ذم ُمس٠مًم٦م اًمٞمٝمقد وصٜمٕمٝمؿ ُمع اعمرأة إذا طم٤مو٧م ،ىم٤مل« :اصٜمَٕمقا ُيم هُؾ َ ٍ
َ٤محش .
ر إِٓه اًمٜم َٙم َ
ْ ُ
ْ
 ،ويمل٤من َيل٥م

( )1536

( )1537

وذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ،أٟمف عم٤م شمذايمروا ،ومذيمروا يمذا ويمذا ،ىم٤مل قمٛمرَ « :أوَٓ َشمبٕمةُق َن ُمـ يٜمَ ِ
َل٤مدي
َ ْ ُ
َ َْ
٤مًمّمالَ َِة؟ش  .هذا يم٠من َيتٛمؾ أٟمف يٜم٤مدي ،ي٘مقل :اًمّمال َة اًمّمال َةَ ،يٜم٤مدي هب٤م ،شم٘مدم أٟمف ذم طمدي٨م قمكم قمٜمد أمحد ،أن
سمِ ه
( )1538

حت٧م اًمِمجر واحلجر يقم سمدر ،وهذا
ذًمؽ ومٕمؾ -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-وٟم٤مدى اًمٜم٤مس سم٤مًمّمالة ،ويم٤مٟمقا ي٠مشمقن ُمـ َ ْ
يمام شم٘مدم أٟمف مل يٙمـ ذع إذان إٓ سمٕمد سمدر ،قمغم هذه اًمّمٗم٦م ،ذم طمدي٨م قمبد اهلل سمـ زيد.
وىمد يٙمقن اعمراد ُم٤م وىمع ذم ىمّم٦م سمدر ،وأن اعمراد سم٤مًمٜمدا ٟمدا اًمّمالةُ ،مٕمٜم٤مه يٜم٤مدى :اًمّمالة اًمّمالة.
وىمد يٙمقن اعمراد "أٓ شمبٕمةقا ُمـ يٜم٤مدي سم٤مًمّمالة؟" ،أن ىمقل قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف -هذا واومؼ جمل قمبد اهلل سمـ
زيد سم٤مًمرؤي٤م اًمتل رآه٤مٟٕ :مف يمام ذم اًمسٜمـ ،أٟمف عم٤م ؿم٤مور اًمٜمبل أصح٤مسمف وشمدارؾمقا إ ُْمر اهتؿ قمبد اهلل سملـ زيلد ْللذا
إُمر ،وضمٕمؾ يٜمٔمر ويتٗمٙمر ومٞمف وم٠ممهف -ريض اهلل قمٜمف ،-ومرأى اًمرؤي٤م ،وذم طمدي٨م قمبد اهلل سمـ زيد أن قمٛمر -ريض
أيْم٤م رأى اًمرؤي٤مً ،مٙمـ ؾمب٘مف قمبد اهلل سمـ زيد ،وذم سمٕمض اًمرواي٤مت أٟمف رآه٤م ىمبٚمف سمٕمنميـ ًمٞمٚم٦مً ،مٙمـ ُٕمر
اهلل قمٜمفً -
ُم٤م مل يذيمره٤م طمتك اشمٗمؼ ُمع قمبد اهلل سمـ زيد.
ومٞمحتٛمؾ -واهلل أقمٚمؿ -أٟمف عم٤م أرى قمبد اهلل سمـ زيد وضم٤م إمم اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -وهق يِم٤مورهؿ ذم
إُمر ُمرة أظمرى ،ذيمر اًمرؤي٤م ،وم٘م٤مل قمٛمر :أوٓ شمبٕمةقن -يٕمٜمل شمب٤مدرونُ -مـ يٜم٤مدي سم٤مًمّمالة؟ ،قملغم هلذه اًمّملٗم٦م
سم٤مٕذان ،سم٘مقل :اهلل أيمؼم ،اهلل أيمؼم قمـ صٗم٦م إذان.

(ُ ) 1536متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمٚمب٤مس ،سم٤مب اًمٗمرق (ُ ،) 5917مسٚمؿ :يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ ،سم٤مب ذم ؾملدل اًمٜمبلل صلغم اهلل قمٚمٞملف وؾملٚمؿ
ؿمٕمره وومرىمف ()2336
( ) 1537أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب ضمقاز همسؾ احل٤مئض رأس زوضمٝم٤م وشمرضمٚمٞمف (ُ )312مـ طمدي٨م أٟمس -ريض اهلل قمٜمف.
(ُ )1538متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب سمد إذان (ُ ،)614مسٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب سمد إذان (.)377

أصول األحكام
ي٘مقل :ـم٤مف سمف وهق ٟم٤مئؿ ،صمؿ ذيمر ًمف أٟمف ُمس٠مًم٦م ،أٟمف ُم٤م طمّمؾ ُمـ اعمِم٤مورة ،ىم٤مل :أوٓ شم٘مقًمقن هٙمذا؟ ومذيمروا
إذان ُمرسم ًٕم٤م ،اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم ،اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل ،واًمِمٝم٤مدشملم ،صمؿ طمل قمغم اًمّمالة ،طمل قمغم اًمٗمالح ،اهلل أيمؼم
اهلل أيمؼم ٓ ،إًمف إٓ اهلل ،سمس قمنمة يمٚمٛم٦م.
همػم سمٕمٞمد ،ومذيمر اإلىم٤مُم٦م إطمدى قمنمة يمٚمٛم٦م ،ويم٤من ُمتج ًٝم٤م إمم اًم٘مبٚم٦م ذم
صمؿ ىم٤مل :وإذا أىمٛم٧م اًمّمالة ،وم٘م٤مم قمٜمل َ
سمٕمض اًمرواي٤مت ،ومذيمره ،صمؿ عم٤م ضم٤م إمم اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمسالم ،-ىم٤مل« :إِ ها َ٤م ًَم ُر ْؤ َي٤م َطمؼَ ،وم َ٠م ًْم ِ٘م ِف َقم َغم سمِلالَ ٍَلَ :وم٢مِ هٟمهل ُف َأ ْٟمْلدََ ى
َص ْق ًشمً٤م ُِمٜمْ َْؽش ،وهذا هق وضمف احلج٦مُ ،مـ ضمٝم٦م أٟمف ذيمره ًمٚمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -وأقمجبلف ذًملؽ ،سملؾ ىمل٤مل:
احل ْٛمدُُ هللهِش ،صمؿ أُمره أن ُيٚم٘مٞمف قمغم سمالل ،ورؤي٤م اًمّمح٤ميب اًمتل ُي ِ٘م ّره٤م اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمُ -مةؾ رؤي٤مهُ ،مـ
« َْ
ضمٝم٦م أن طمٙمٛمٝم٤م طمٙمؿ اًمقطمل طمٞمٜمام أىمره قمغم ذًمؽٕ ،ن رؤي٤مه وطمل ،ومٙمذًمؽ رؤي٤م همػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م إذا أىملره -
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-أو أُمره سم٠من يٕمٛمؾ هب٤م.
وذم هذا احلدي٨م ُمـ اًمٗمقائد :أن إذان سمس قمنمة يمٚمٛم٦م ،يمام هق ُمقضمقد ُمٓمقٓ ذم اًمسٜمـ ،واإلىم٤مُم٦م إطمدى
قمنمة ،وهذا اًمقوع اظمتٚمػ ومٞمف أهؾ اًمٕمٚمؿ ،ومٗمل طمدي٨م أيب حمذورة قمٜمد اخلٛمس٦م وهق طمدي٨م صحٞمح أٟمف -قمٚمٞمف
اًمّمالة واًمسالم -قمٚمٛمف إذان شمسع قمنمة يمٚمٛم٦م ،وإذان سمس قمنملة ،وًملذا اظمتٚملػ أذان سملالل قملـ أذان أيب
حمذورة ،ومٛمٜمٝمؿ ُمـ رأى أذان سمالل أومم ،وُمـ رأى أذان أيب حمذورة ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل يٕمٛمؾ هبذا شم٤مرة ،ويٕمٛمؾ هبذا
شم٤مرة.
وإفمٝمر -واهلل أقمٚمؿ -أن اًمذي أُمر سمف اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -سمالل هق إومم وهلق إيمٛملؾ ٕ :هٟمهلف
اًمذي ي١م ّذن سملم يدي اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-ومل يٜم٘مؾ أٟمف أذن سم٠مذان أيب حمذورة :إٓه أ هن أسمل٤م حملذورة يمل٤من
ُي١مذن سمف ذم ُمٙم٦م ،عم٤م أُمره -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -سمذًمؽً ،مٙمـ ًمق أذن سمف ومال سم٠مس ،وأذان أيب حملذورة ومٞملف زيل٤مدة
أرسمع يمٚمامت :اًمِمٝم٤مدشم٤منٟٕ :مف أُمره سم٤مًمؽمضمٞمع ،واًمؽمضمٞمع أن ي٘مقل اًمِمٝم٤مدشملم سمّمقت ُمٜمخٗمض ،أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ
حمٛمدً ا رؾمقل اهلل ،سمّمقت ُمٜمخٗمض ،صملؿ يرضملع
حمٛمدً ا رؾمقل اهلل ،أؿمٝمد أن ً
اهلل ،أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل ،أؿمٝمد أن ً
ذًمؽ.
ُؾمٛم َل شمرضمٞمٕم٤م ٕٟمف يرضمع ُمرة أظمرى وي٘مقْلام سمّمقت ُمرشمٗمعُ :مب٤مًمٖم٦م ذم حت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد واإلظمالص واإلىملرار
ِ
نا هب٤م سمّمقت ظمٗمٞمض ،صمؿ أقمٚمٜمٝم٤م ،طمتك يٙمقن ىمقْلل٤م سمّملقت ظمٗملٞمض أسمٚملغ ذم
هبذه اًمِمٝم٤مدة ،ىم٤مْل٤م خم٤مومتًً٤م هب٤م و ُُم ًّ

أصول األحكام
اإلظمالص ،صمؿ يٕمٚمٜمٝم٤م ًمٚمح٤مضم٦م إمم اإلقمالن واًمرومع ،ومٝمذا هق اًمؽمضمٞمع وهق اعمٜم٘مقل قمـ أيب حمذورة ،وإذا ضمٕمٚمتف ُمع
إذان يم٤من شمسع قمنمة.
واإلىم٤مُم٦م ُُمةَٜمهه٤م ٌة ذم طمدي٨م أيب حمذورةَُ ،مةْٜمََك َُمةْٜمََك ،يمام ذم طمدي٨م رواه أسمق داود ،وهق طمدي٨م ضمٞمد ُمـ طمدي٨م
اإل َىم٤م َُم ُ٦م َُمةْٜمََكَ ،و ُيمٜمهه٤م إِ َذا َؾم ِٛم ْٕمٜمََ٤م ِ
اسمـ قمٛمر أٟمف ىم٤ملَ « :يمَ٤م َن إَ َذا ُن َُمةْٜمََك َو ِ
اًمّمالَ َِةش  ،وقملغم هلذا
اإل َىم٤م َُم َ٦مَ :ظم َر ْضمٜمََ٤م إِ َمم ه
( )1539

يٙمقن إذان سمس قمنمة ،اًمتل هل اإلىم٤مُم٦مُ ،مةؾ أذان سمالل ،شمٙمقن اإلىم٤مُم٦م ذم أذان أيب حمذورة ُمةؾ أذان سماللٕ :ن
اإلىم٤مُم٦م ذم أوْل٤م اًمتٙمبػم ُمرشملم ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ يٙمرر ُمرشملم ذم مجٞمع إذان ويزيد اإلىم٤مُم٦م :ىمد ىم٤مُم٧م اًمّمالة ،ىمد ىم٤مُم٧م
اًمّمالة.
ومام ٟم٘مص ُمـ اًمتٙمبػم ذم أوًمف أرسم ًٕم٤م زادشمف اإلىم٤مُم٦م ُمرشملم ذم آظمره٤م ،واهلل أيمؼم اهلل أيمؼم ذم أظمره٤م هلذه ذم إذان
واإلىم٤مُم٦م ،وٓ إًمف إٓ اهلل ذم اجلٛمٞمع ،ذم آظمر هذا وهذا ،وهل شم٘م٤مل ُمرة واطمدة ومٞمٝمام ،وْلذا شم٘م٤مل ذم أول إذان سمٕمد
اًمتٙمبػم ،وشم٘م٤مل ذم ظمت٤مم إذان.
وسمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ -يمت٘مل اًمديـ -يرى أن هذا ُمـ اظمتالف اًمتٜمقع ،وٓ سم٠مس أن ي١مذن سم٠مذان سمالل -ريض اهلل
قمٜمف-

( )1541

هجرا يمٚمٞمًّ٤مٟٕ :ملف ظملالف
وٓ سم٠مس أن ي١مذن سم٠مذان أيب حمذورة ،وي٘مقل ٓ :يٜمبٖمل أن َيجر أطمد اًمٜمققملم ً

اًمسٜم٦م ،سمؾ يٜمبٖمل أن ُيٕمٛمؾ هبذا شم٤مرة وهبذا شم٤مرة :طمتك يٕمٛمؾ ويقاومؼ اًمسٜم٦م .وىم٤مل :إٟمف ُمةؾ أٟمقاع اًمتِمٝمدات :شمِمٝمد
اسمـ ُمسٕمقد ،وشمِمٝمد أيب ُمقؾمك

 ،وقمٛمر ،واسمـ قمب٤مس ،أطمد اًمتِمٝمدات اعمٕمرووم٦م قمغم اظمتالف أًمٗم٤مفمٝمل٤م ،وُمةلؾ

( )1541

أٟمقاع آؾمتٗمت٤مطم٤مت ،وُم٤م أؿمبف ذًمؽ ُمـ إٟمقاع اعمختٚمٗم٦م ،اًمذي ي٘مقل هذا شم٤مرة ،وي٘مقل هذا شم٤مرة.

( ) 1539طمسـ :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ذم اإلىم٤مُم٦م ( ،)511ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :طمسـ.
( ) 1541سمالل سمـ رسم٤مح احلبٌم اعم١مذن ،وهق سمالل سمـ مح٤مُم٦م ،وهل أُمف .يم٤من أُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ خيرضمف إذا محٞم٧م اًمٔمٝمػمة ،ومٞمٓمرطمف قمغم فمٝملره ذم سمٓمحل٤م
ُمٙم٦م ،صمؿ ي٠مُمر سم٤مًمّمخرة اًمٕمٔمٞمٛم٦م قمغم صدره ،صمؿ ي٘مقل ٓ :يزال قمغم ذًمؽ طمتك يٛمقت أو يٙمٗمر سمٛمحٛمد .ومٞم٘مقل -وهق ذم ذًمؽ :أطملد أطملد .صملؿ
اؿمؽماه أسمق سمٙمر اًمّمديؼ ،وم٠مقمت٘مف ،ومٚمزم اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وأ ّذن ًمف ،وؿمٝمد ُمٕمف مجٞمع اعمِم٤مهدُ ،م٤مت ؾمٜم٦م قمنميـ .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب
(ص 81 :شمرمج٦م  ،)167واإلص٤مسم٦م ( 326 /1شمرمج٦م .)736
( ) 1541قمبد اهلل سمـ ىمٞمس سمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ طمْم٤مر سمـ طمرب سمـ قم٤مُمر سمـ همٜمؿ سمـ سمٙمر سمـ قم٤مُمر سمـ قمذر سمـ وائؾ سمـ ٟم٤مضمٞم٦م سملـ اجلامهلر سملـ إؿملٕمر أسملق
ُمقؾمك إؿمٕمريُ .مِمٝمقر سم٤مؾمٛمف ويم ٜمٞمتف ُمٕم٤م وأُمف فمبٞم٦م سمٜم٧م وه٥م سمـ قمؽ أؾمٚمٛم٧م وُم٤مشم٧م سم٤معمديٜم٦م ويم٤من هق ؾمٙمـ اًمرُمٚم٦م وطمل٤مًمػ ؾملٕمٞمد سملـ
اًمٕم٤مص صمؿ أؾمٚمؿ وه٤مضمر إمم احلبِم٦م .يم٤من طمسـ اًمّمقت سم٤مًم٘مرآن .ؿمٝمد ومتقح اًمِم٤مم ،وووم٤مة أيب قمبٞمدة ،واؾمتٕمٛمٚمف قمٛمر قمغم إُمرة اًمبٍملة سمٕملد أن
قمزل اعمٖمػمة ،وهق اًمذي اومتتح إهقازُ .م٤مت ؾمٜم٦م سمسلم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 851 :شمرمج٦م  ،)3137واإلص٤مسم٦م ( 211 /4شمرمج٦م .)4911

أصول األحكام
ًمٙمـ ىمد ي٘م٤مل :إن ٟمٗمس إذان ،وإن يم٤من ضم٤مئز أن ي١مذن سم٠مذان أيب حمذورةً ،مٙمـ مل يٜم٘مؾ أٟمف ومٕمٚمف -قمٚمٞمف اًمّمالة
واًمسالم ،-وهذا دًمٞمؾ قمغم أن أذان سمالل هق إومم وهق إيمٛمؾ ،وهق اًمذي ىم٤مًمف اإلُم٤مم أمحد -رمحف اهللً ،-مٙمـ ًمق
أذن سم٠مذن أيب حمذورة ٓ سم٠مس سمف.
وهذا إذان يمام شم٘مدم هق إذان ًمٚمّمٚمقات اعمٗمروو٦م ،وٓ ي١مذن ًمٖمػمه٤م ،اًمّمٚمقات اخلٛمسً ٓ :مٚمٙمسقف وٓ
آؾمتس٘م٤م  ،وٓ ًمٚمٕمٞمديـ ،وٓ ًمٚمجٜم٤مزة ،وم٢من شمٚمؽ اًمّمٚمقات يٙمٗمل يم٤مًمٕمٞمديـ آؾمتٕمداد ْلام واًمٕمٚمؿ هبلام يمل٤مف ذم
ذًمؽ ،وًمذًمؽ يم٤من طمدي٨م اسمـ قمب٤مس وضم٤مسمر

( )1542

أٟمف مل يٙمـ ي١مذن ذم اًمٕمٞمديـ ،وهق ذم اًمّمحٞمحلم

.

( )1543

واًمٙمسقف يٜم٤مدى ْل٤م :اًمّمال َة ضم٤مُمٕم ً٦م :يمحدي٨م قمبد اهلل سمـ قمٛملر وطملدي٨م قم٤مئِمل٦م ذم اًمٙمسلقف ،واجلٜمل٤مزة
يمذًمؽ ،اجلٜم٤مزة يٕمٚمؿ هب٤م.
ومٝمذا هق اعمنموع ،وذم طمدي٨م ضم٤مسمرسمـ ؾمٛمرة

ان وَٓ إِ َىم٤مُم ٍ
« :سمِ َٖم ِ ٍ
ل٦مش
َػم َأ َذ َ
َ
ْ

( )1544

 :يٕمٜملل ٓ يل١مذن وٓ ر ُملـ

( )1545

ذًمؽ ،يٕمٜمل ذم اًمٕمٞمديـ.
وىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ :إٟمف يٜم٤مدى ًمٚمٕمٞمديـ سم٘مقًمف :اًمّمالة ضم٤مُمٕم٦م ،يم٤مًمٙمسقفً ،مٙمـ هذا ٓ يّمح ،سمؾ هق ٟمقع
ُمـ اًمبدع ،واؾمتدًمقا سمٛمرؾمؾ ٓ يةب٧م ،واًمّمقاب أن هذا ظم٤مص سم٤مًمٙمسقف ،يمام ذم طمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمٛملرو

( )1546

وقم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمام

.

( )1547

( ) 1542ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ طمرام سمـ يمٕم٥م سمـ همٜمؿ سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م ،أسمق قمبد اهلل ،وأسملق قمبلد اًملرمحـ إٟمّمل٤مري،
اخلزرضمل ،اًمسٚمٛمل ،اعمدا ،اًمٗم٘مٞمف اإلُم٤مم اًمٙمبػم ،اعمجتٝمد ،احل٤مومظ ،ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .ويم٤من ُمٗمتل اعمديٜم٦م ذم زُم٤مٟمف .ؿمٝمد
ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘مب٦م ُمع واًمده ،وأـم٤مع أسم٤مه يقم أطمد ،وىمٕمد ٕضمؾ أظمقاشمف ،صمؿ ؿمٝمد اخلٜمدق وسمٞمٕم٦م اًمِمجرة ،وىمد ورد أٟمف ؿمٝمد سمدرا .ؿم٤مخ ،وذه٥م سمٍمله،
وىم٤مرب اًمتسٕملم .شمقذم سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م أرسمع وشمسٕملم ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م ؾمبع وشمسٕملم .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص 114 :شمرمجل٦م  ،)296وأؾملد اًمٖم٤مسمل٦م (/1
 492شمرمج٦م .)647
(ُ ) 1543متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمٕمٞمديـ ،سم٤مب اعمٌم واًمريمقب إمم اًمٕمٞمد سمٖمػم أذان وٓ إىم٤مُم٦م (ُ ،)961 ،959مسلٚمؿ :يمتل٤مب اًمٕمٞملديـ
(ُ )886مـ طمدي٨م ضم٤مسمر واسمـ قمب٤مس
( )1544ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة سمـ ضمٜم٤مد ة سمـ ضمٜمدب سمـ طمجػم سمـ رئ٤مب سمـ طمبٞم٥م سمـ ؾمقا ة سمـ قم٤مُمر سمـ صٕمّمٕم٦م ،أسمق قمبد اهلل اًمٕمل٤مُمري اًمسلقائلٟ .ملزل
اًمٙمقوم٦م ،واسمتٜمك هب٤م دارا .شمقذم هب٤م ذم ظمالوم٦م قمبد اعمٚمؽ سمـ ُمروان ،وذم وٓي٦م سمنم سمـ ُمروان ؾمٜم٦م أرسملع وؾملبٕملم .روى ًملف اجلامقمل٦م .اٟمٔملر :اٟمٔملر
آؾمتٞمٕم٤مب (ص 116 :شمرمج٦م  ،)319واإلص٤مسم٦م ( 431 /1شمرمج٦م .)1119
( )1545أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب صالة اًمٕمٞمديـ (.)887

أصول األحكام
ىمقًمف« :إِ ها َ٤م ًَم ُر ْؤ َي٤م َطمؼَ ،وم َ٠م ًْم ِ٘م َٝم٤م َقم َغم سمِالَ ٍَلَ :وم٢مِ هٟم ُف َأ ْٟمْدََ ى َص ْق ًشمً٤م ُِمٜمْ َْؽش ،دًٓم٦م قمغم أٟمف ينمع أن يٙمقن اعمل١مذن َصلٞمتًً٤م،
وأن َيتٝمد ذم حتسلم صقشمف ،ذم اًمٚمٗمظ أظمرَ « :أ َُمدُُّّ َص ْق ًشمً٤م ُِمٜمْ َْؽشَ « ،أ ْٟمْدََ ى َو َأ َُمدُُّّ َص ْق ًشمً٤م ُِمٜمْ َْؽش وْلذا ُمع أن اًمذي رأى
هق قمبد اهلل سمـ زيد ،إٓ أٟمف -قمٚمٞمف اًمسالم -أُمر سمالًٓ سمذًمؽ ْلذا اعمٕمٜمك.
أيْم٤م مم٤م ي٘مقي احلدي٨م ،ويةبتف شمّمحٞمح اًمبخ٤مري ،شم٘مدم أن شمّمحٞمح اإلُمل٤مم
وىمقًمف( :صححف اًمبخ٤مري) هذا ً
ًمٚمخؼم مم٤م يدل قمغم شمقصمٞمؼ وشم٘مقي٦م رضم٤مًمف.
ِ ِ
اًمّمالَ ُة َظم ْ ٌػم ُِم َـ اًمٜمه ْهق ِمش).
( َوَٕ ْ َ
ور َة َٟم َْح ُق ُهَ ،وومٞمف « :ه
محَدََ َقم ْـ َأ ِيب َحم ْ ُذ َ
ٟمٕمؿ ،إذان ذم صالة اًمٗمجر ًمف زي٤مدة ،أو ًمف ُمزي٦م ،وذًمؽ أٟمف ينمع ذم أذان اًمٗمجلر ي٘ملقل :اًمّملالة ظملػم ُملـ
اًمٜمقم ،ذم أي اًمٜمدا  ،اًمٜمدا إول وٓ اًمٜمدا اًمة٤ما؟ ٟمٕمؿ ،اًمذي هق قمٜمد ـمٚمقع اًمٗمجر :وهذا هق اًمّمحٞمح سمٕمْملٝمؿ
ىم٤ملٕ :ن ذم سمٕمض إًمٗم٤مظ ىم٤ملِ « :ذم اًمدهه ْقم َق ِة إُ َ
وممش ،وأظمذوا أن هذا ي٘م٤مل ذم إذان إول ،عمـ يم٤من ي١مذن إذان
إول ىمبؾ ـمٚمقع اًمٗمجر.
ًمٙمـ اعمراد سم٤مًمدقمقة إومم ،هل إذان قمٜمد ـمٚمقع اًمٗمجرٟٕ :مف يتٚمقه اًمدقمقة اًمة٤مٟمٞم٦م وهل اإلىم٤مُم٦م :وْلذا ي٘ملقل
لم ُيمُؾ َأ َذا َٟم ْ ِ
َلم َصالَ ٌةش ،وم٤مإلىم٤مُم٦م أذان.
اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمَ « :سم ْ َ
(وٕمحد قمـ أيب حمذورة) أسمق حمذورة يمام شم٘مدم هق أوس سمـ ُمٕمػم -ريض اهلل قمٜمف ،-صح٤ميب ضمٚمٞمؾ ،شم٘ملدُم٧م
ىمّم٦م إؾمالُمف -ريض اهلل قمٜمف -وًمف ىمّم٦م ُمع ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة ،وأيب هريرة ،ذيمره٤م اًمبٞمٝم٘ملل -رمحلف اهلل -ذم دٓئلؾ
سمٕمْم٤م« :أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -دظمؾ قمغم قمنمة ُمـ أصلح٤مسمف وملٞمٝمؿ
اًمٜمبقة ،وروي٧م ُمـ ـمرق ي٘مقي سمٕمْمٝم٤م ً
أسمق هريرة وأسمق حمذورة وؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب  ،وم٘م٤مل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمْ -لؿِ « :
آظم ُر ُيم ُْؿ َُم ْق ًشمًل٤م ِذم اًمٜمه ِ
هل٤مرش ،
( )1548

( )1549

ُ . 1546متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمٙمسقف ،سم٤مب اًمٜمدا سم٤مًمّمالة اجل٤مُمٕم٦م ذم اًمٙمسقف (ُ ،)1145مسلٚمؿ :يمتل٤مب اًمٙمسلقف ،سمل٤مب ذيملر
اًمٜمدا سمّمالة اًمٙمسقف اًمّمالة اجل٤مُمٕم٦م (ُ )911مـ طمدي٨م قمبداهلل سمـ قمٛمرو.
(ُ )1547مت ٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمٙمسقف ،سم٤مب اجلٝمر سم٤مًم٘مرا ة ذم اًمٙمسقف (ُ ،)1166 ،1165مسٚمؿ :يمت٤مب اًمٙمسقف ،سم٤مب صلالة
اًمٙمسقف (ُ )911مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م.
( ) 1548طم٤ميب ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب سمـ هالل ،أسمق ؾمٚمٞمامن اًمٗمزاري .يم٤من ُمـ طمٚمٗم٤م إٟمّم٤مر .ويم٤من ؿمديدا قمغم اخلقارج ومٙمل٤مٟمقا يٓمٕمٜملقن قمٚمٞملف ،ويمل٤من
احلسـ واسمـ ؾمػميـ يةٜمٞم٤من قمٚمٞمف .ىمٞمؾُ :م٤مت ؾمٜم٦م صمامن -وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م شمسع -وسمسلم ،وىمٞمؾ :ذم أول ؾمٜم٦م ؾمتلم .اٟمٔملر :اإلصل٤مسم٦م ( 178 /2شمرمجل٦م
 ،)3477وآؾمتٞمٕم٤مب (ص 311 :شمرمج٦م .)996

أصول األحكام
ومامت أوًمئؽ اًمٜمٗمر ،ومب٘مل صمالصم٦م :أسمق هريرة ،وأسمق حمذورة ،وؾمٛمرة ،ويم٤من أيت إذا أشمك إمم أيب هريرة ؾملئؾ قملـ أيب
حمذورة ،هؾ هق ُمٞم٧م أو طمل؟ وم٢مذا ىم٤مل ومرح ،وإذا أراد أن يٖمٞمٔمف ،ىم٤مل :إٟمف ىمد ُم٤مت.
ًمٙمٜمف يم٤من يس٠مل ،صمؿ ُم٤مت أسمق حمذورة -ريض اهلل قمٜمف ،-صمؿ ُم٤مت ؾمٛمرة ،واحلدي٨م ومٞمف اظمتالف ذم صمبقشمف ،وىمد
أورد اًمبٞمٝم٘مل يمام شم٘مدم ذم دٓئؾ اًمٜمبقةً ،مٙمٜمف إن صمب٧م ومت٠مويٚمف اًمّمحٞمح ،وواوح سمال إؿمٙم٤مل ،أن ؾمٛمرة -ريض اهلل
قمٜمف -أص٤مسمف سمرد ،أو ُيسٛمك ُىم َزازا ذم سمدٟمف ،ؿمدة ،يٕمٜمل َيد اًمؼمد اًمِمديد ذم سمدٟمف ،ويم٤من يستبٝم٠م سم٤معم٤م احل٤مر سمبخل٤مره،
يقوع ًمف اًم٘مدر ،ويِمتد همٚمٞم٤مٟمف ،ومٞمقوع ًمف ر ومقىمف ومٞمجٚمس قمٚمٞمف ومال يرشم٤مح طمتك ي٠ميت هذا اًمبخ٤مر ويدظمؾ سمدٟمف،
ُمـ ؿمدة اًمؼمد اًمذي َيده -ريض اهلل قمٜمف.
وي٘م٤مل :إٟمف ُمرة ويم٤من قمغم اًم٘مدر ويم٤من يٖمكم ؾم٘مط سمف ذم اًم٘مدر اًمذي ٟم٤مر شمِمتٕمؾ حتتف ،ومامت ومٞملف ،ومٙمل٤من حت٘مٞم ً٘مل٤م
ًم٘مقل اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم« :آظمريمؿ ُمق ًشمً٤م ذم اًمٜم٤مرش ،يٕمٜمل يٙمقن ُمقشمف ،أو ؾمب٥م ُمقشمف هق ذم اًمٜمل٤مر ،وهلذا
هق اًمذي ذيمره اًمبٞمٝم٘مل ومج٤مقم٦م ،وْلذا أورده ذم دٓئؾ اًمٜمبقة ،طمٞم٨م أظمؼم سمسب٥م ُمقشمف ،وأن آظملرهؿ ُمق ًشمًل٤م يٙملقن
هبذاُ ،مع أن اخلؼم شمٙمٚمؿ ومٞمف سمٕمْمٝمؿ واؾمتٖمرسمف.
اًمّمالَ ُة َظم ْ ٌػم ُِم َـ اًمٜمه ْهق ِمش ،أُمره أن ي٘مقل اًمّملالة ظملػم ُملـ
ىم٤مل ًمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ذم هذا احلدي٨م « :ه
اًمٜمقم ذم أذان اًمٗمجر ،وىمد ضم٤م هذا اعمٕمٜمك ُمـ طمدي٨م أٟمس قمٜمد اسمـ ظمزيٛم٦م

 ،وؾمٜمده ٓ سم٠مس سمف ،وًمف ؿم٤مهد آظمر

( )1551

ُمـ طمدي٨م قمبد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم قمـ سمالل -ريض اهلل قمٜمف ،-قمٜمد أمحد واًمؽمُمذي

( )1551

أن سمالًٓ ضم٤م إمم اًمٜمبلل -

ٟم٤مئام ،وم٘م٤مل :اًمّمالة ظمػم ُمـ اًمٜمقم ،وم٠مُمره أن َيٕمٚمٝم٤م ذم إذان.
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-ويم٤من ً

( ) 1549وٕمٞمػ :أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم دٓئؾ اًمٜمبقة ( ،) 2791ىم٤مل اًمبٞمٝم٘مل :ومامت أسمق هريرة ،صمؿ ُم٤مت أسمق حمذورة ،صمؿ ؾمٛمرة  .وروي ُمـ وضمف آظملر
ذيمر ومٞمف قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمدل أيب حمذورة ،وإول أصح.
( )1551صحٞمح :أظمرضمف اسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف ( ،)212/1ىم٤مل إًمب٤ما ذم "إروا اًمٖمٚمٞمؾ" ( :)254/1صحٞمح.
( )1551وٕمٞمػ :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)23914-23912واًمؽمُمذي ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مسمام ضم٤م ذم اًمتةقي٥م ذم اًمٗمجر (ُ )198ملـ ـمريلؼ اسملـ
أيب ًمٞمغم قمـ سمالل -ريض اهلل قمٜمف ،-ىم٤مل إًمب٤ما ذم وٕمٞمػ اًمؽمُمذي :وٕمٞمػ.

أصول األحكام
أيْم٤م
وذم رواي٦م قمـ أيب حمذورة قمٜمد أيب داود واًمٜمس٤مئل ً

أيْم٤م قمـ اسمـ قمٛملر
 ،يمام قمٜمد أمحد هٜم٤م ،وْل٤م ؿم٤مهد ً

( )1552

قمٜمد اًمٓمؼماا

( )1553

واًمبٞمٝم٘مل

( )1554

ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر

 ،وىمقى سمٕمْمٝمؿ إؾمٜم٤مده ،أن ومٞمٝم٤م« :اًمّمالة ظمػم ُمـ اًمٜمقمش،

( )1555

وضم٤م ت قمـ قمٛمر ٟمٗمسف قمٜمد اًمدارىمٓمٜمل

 ،ومٝمل رواي٦م صحٞمح٦م ًمٙمةرة ؿمقاهده٤م ،ىمقًمف« :اًمّملالة ظملػم ُملـ

( )1557 ()1556

اًمٜمقمش ،وهذا واوح ،اًمّمالة ظمػم ُمـ اًمٜمقمٕ :ن اًمّمالة واضمب٦م ،ومام ُمٜمع ُمٜمف ،وم٢مٟمف ظمػم ُمٜمف سمال ؿملؽ ،وهلذا ٕن
ُمب٤مطم٤م وؾمٞمٚم٦م إمم أُمر ُمنموع.
اًمٜمقم ُمب٤مح ذم ذاشمف ،أو يٙمقن ً
وقمغم يمؾ طم٤مل إُمر اعم٘مّمقد ًمٜمٗمسف ُمـ صالة وقمب٤مدة هق أومْمؾ ُمـ همػمه ،وأومْمؾ ُمـ اعمب٤مطم٤مت ،وًمق شمقصؾ
هب٤م إمم ُم٘مّمقدُ ،مةؾ إٟمس٤من ي٘مقل يٜم٤مم ٕضمؾ أن يت٘مقى قمغم اًمٕمب٤مدة أو قمغم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ،ومٚملق يمل٤من ىمٞمل٤مم اًمٚمٞملؾ يمل٤من
قمب٤مدةً ،مٙمـ ُم٤م ىمّمده سمٜمٞمتف وهق هذه اًمّمالة أو هذا اًمٕمٛمؾ هق أومْمؾٕ :ن اعم٘م٤مصد أومْملؾ ُملـ اًمقؾمل٤مئؾ ،إٓ أن
يٙمقن ٟمقُمف ،أطمٞم٤م ًٟمً٤م يٙمقن ٟمقُمف أومْمؾ.

( ) 1552صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب يمٞملػ إذان ( ،)511واًمٜمسل٤مئل :يمتل٤مب إذان ،سمل٤مب اًمتةقيل٥م ذم إذان ( ،)647ىمل٤مل
إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
اًمر ّطم٤مل اجلقال ،حمدث اإلؾمالم ،قمٚمؿ اعمٕمٛمريـ ،ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب سملـ ُمٓملػم اًمٚمخٛملل ،أسملق اًم٘م٤مؾملؿ اًمٓملؼمااُ .ملـ
( )1553احل٤مومظ اًمة٘م٦م ّ
ـمؼمي٦م ،ص٤مطم٥م اعمٕم٤مضمؿ اًمةالصم٦م وهمػمه٤م ُمـ اعم١مًمٗم٤مت .وًمد ؾمٜم٦م ؾمتلم وُمئتلم ،وشمقذم ذم يقم اًمسلب٧م ًمٚمٞمٚمتللم سم٘مٞمتل٤م ُملـ ذي اًم٘مٕملدة ؾملٜم٦م ؾملتلم
وصمالث ُمئ٦م ،و دومـ يقم إطمد آظمر يقم ُمـ ذي اًم٘مٕمدة إمم ضمٜم٥م محٛم٦م اًمدود سمب٤مب ُمديٜم٦م ضمل .اٟمٔملر :ؾملػم أقملالم اًمٜملبال ( 119/16شمرمجل٦م
 ،)86ـمب٘م٤مت احلٗم٤مظ (ص.)73
( ) 1554اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمٕمالُم٦م ؿمٞمخ ظمراؾم٤من أسمق سمٙمر أمحد سمـ احلسلم سمـ قمكم سمـ ُمقؾملك اخلنلوضمردي ،صل٤مطم٥م اًمتّمل٤مٟمٞمػ .وًملد ؾملٜم٦م أرسملع
وصمامٟملم صمالث ُمئ٦م ذم ؿمٕمب٤من وُم٤مت ذم قم٤مذ مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م صمامن وسمسلم وأرسمع ُمئ٦م سمٜمٞمس٤مسمقر ،وٟم٘مؾ ذم شم٤مسمقت إمم سمٞمٝملؼ ُمسلػمة يلقُملمُ .ملـ
شمّم٤مٟمٞمٗمف" :اًمسٜمـ اًمٙمؼمى" ،و"اخلالومٞم٤مت" .اٟمٔمر ؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 163/18شمرمج٦م  ،)86ـمب٘م٤مت احلٗم٤مظ (ص.)87
( )1555طمسـ :أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى (ُ ،) 2166مـ ـمريؼ اًمٓمؼماا ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم مت٤مم اعمٜم٦م (ص  :)146طمسـ.
( ) 1556اإلُم٤مم احل٤مومظ اعمجقد ،ؿمٞمخ اإلؾمالم ،قمٚمؿ اجلٝم٤مسمذة ،أسمق احلسـ ،قمكم سمـ قمٛمر سمـ أمحد سمـ ُمٝمدي سمـ ُمسٕمقد سمـ اًمٜمٕمامن سمـ ديٜمل٤مر سملـ قمبلد
اهلل اًمبٖمدادي اعم٘مرئ اعمحدثُ ،مـ أهؾ حمٚم٦م دار اًم٘مٓمـ سمبٖمداد .وًمد ؾمٜم ٦م ؾم٧م وصمالث ُمئ٦م .يم٤من ُمـ سمحقر اًمٕمٚمؿ ،وُمـ أئٛمل٦م اًملدٟمٞم٤م ،اٟمتٝملك إًمٞملف
احلٗمظ وُمٕمروم٦م قمٚمؾ احلدي٨م ورضم٤مًمفُ ،مع اًمت٘مدم ذم اًم٘مرا ات وـمرىمٝم٤م ،وىمقة اعمِم٤مريم٦م ذم اًمٗم٘مف ،وآظملتالف ،واعمٖمل٤مزي ،وأيل٤مم اًمٜمل٤مس ،وهملػم
ذًمؽ .وهق أول ُمـ صٜمػ اًم٘مرا ات ،وقم٘مد ْل٤م أسمقاسم٤م ىمبؾ ومرش احلروفُ .مـ ُم١مًمٗم٤مشمف" :اًمسٜمـ" ،و"اًمٕمٚملؾ" .شملقذم ذم صمل٤مُمـ ذي اًم٘مٕملدة ؾملٜم٦م
سمس وصمامٟملم وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 449/16شمرمج٦م  ،)332ووومٞم٤مت إقمٞم٤من ( 297 /3شمرمج٦م .)434
( )1557صحٞمح :أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف (.)243/1

أصول األحكام
٤مؾمتَ ْٕم َج َؿ َقم َغم ًمِ َس٤مٟمِ ِفَ :وم ْٚم َ ْػم ُىملدْْ ش
ُمةؾ أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-ىم٤مل« :إِ َذا َىم َر َأ َأ َطمدُُ ُيم ُُؿ ا ًْم ُ٘م ْرآ َن َوم ْ

 ،إذا صلغم

( )1558

أطمديمؿ ،وم٢مذا يم٤من صالشمف ُمع طم٤مضمتف إمم اًمٜمقم ،وم٢مٟمف ذم هذه احل٤مًم٦م ٓ يّمكم ويستٕمجؿ ،يريد أن يدقمق ومٞمس٥م ٟمٗمسف،
ومٜمقُمف ظمػم ًمف ُمـ صالة ىمد ي٘مع ومٞمٝم٤م ذم دقم٤م قمغم ٟمٗمسف.
ًمٙمـ اظمتٚمػ اًمٕمٚمام ومٞمام إذا همٚمبف اًمٜمقم ،هق ظمٌم أن يٗمقت اًمقىم٧م ،يٕمٜمل ًمق أٟمف ىم٤مم يّمكمً ،مق أٟملف ٟمل٤مم خللرج
اًمقىم٧م ،وًمق ىم٤مم يّمكم همٚمبف اًمٜمقم ،هؾ يٜم٤مم ،وًمق ظمرج اًمقىم٧م ،اًمذي ئمٝمر واهلل أقمٚملؿ أٟملف َي٤مهلد ٟمٗمسلف وَيتل٤مط
ويستٕمد ىمبؾ اًمقىم٧م ،صمؿ يّمكم وٓ خيرج اًمّمالة قمـ وىمتٝم٤م ،إٓ أن يٖمٚمبف اًمٜمقم ،همٚمبف اًمٜمقم ،ذم هذه احل٤مًمل٦م ،يملام ذم
يط ِذم اًمٜمه ْهق ِم :إِ هٟم َهام اًمته ْٗم ِر ُ
طمدي٨م أيب ىمت٤مدةًَ « :م ْٞم َس اًمته ْٗم ِر ُ
يط ِذم ا ًْم َٞم َ٘م َٔم ِ٦مش  ،أن ي١مظمر اًمّمالة طمتك وىم٧م اًمّملالة اًمتلل
شمٚمٞمٝم٤م .وذم طمدي٨م أٟمس وطمدي٨م أيب هريرة َُ « :م ْـ َٟمَ٤م َم َقم ْـ َصالَ ٍَة َأ ْو َٟم َِس َٞم َٝم٤مَ :وم ْٚم ُٞم َّمٚم َٝم٤م إِ َذا َذ َيم ََر َه٤مَ َٓ ،يم هٗم َ٤مر َة َْل َ٤م
إِٓه َذًمِ َؽش.
( )1559

( )1561

( )1561

ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -ىم َ٤ملُ « :أ ُِم َر سمِالَ ٌَل َأ ْن ُي ِْم ِٗم َع إَ َذا َن َو ُيقشمِ َر ِ
( َو َقم ْـ َأ َٟم ٍ
اإل َىم٤م َُم َ٦مشُُ ،مته َٗم ٌؼ َقم َٚم ْٞم ِف).
َس َ -ر َ

( )1562

إطمسـ َيِمٗمعَ ،يٕمٚمٝم٤م ؿمٗم ًٕم٤مُ « ،أُمر سمالل أن َيِمٗمع إذانشُ ،أُمر هذه صٞمٖم٦م ُمرومققم٦م إمم اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّملالة
واًمسالم -طمٙمٛمٝم٤م طمٙمؿ اًمرومع قمٜمد مج٤مهػم أهؾ اًمٕمٚمؿُ ،أُمرٟم٤م ،أو ُاٞمٜم٤م ،أو ُمـ اًمسٜم٦م:
ِ
ِ
اًمر ْوم ُع َو ًَم ْق
َىم ْق ُل اًمّمح٤ميبُ« :مـ اًمسٜم٦مش َأ ْو *** َٟم َْح َقُ « :أُم ْرٟم٤مش ُطم ْٙم ُْٛم ُف ه
َسم ْٕمدََ اًمٜمههبِل َىم٤م ًَم ُف سمِ َ٠م ْقم ُ ِ
اًمّم ِح ِ
ٞمح َو ْه َق َىم ْق ُل إَ ْيمةَ ِر
ٍم *** َقم َغم ه

( ) 1558أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمس٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب أُمر ُمـ ٟمٕمس ذم صالشمف أو اؾمتٕمجؿ قمٚمٞملف اًم٘ملرآن ( )787سمٜمحلقهُ ،ملـ طملدي٨م أيب
ُه َر ْي َر َةَ.
( )1559صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 22611 ،22546أسمق داود ،يمت٤مب اًمّمالة :سم٤مب ُمـ ٟم٤مم قملـ اًمّملالة أو ٟمسلٞمٝم٤م ( ،)437اًمؽمُملذي:
يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم اًمٜمقم قمـ اًمّمالة ( ،)177ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ صحٞمح ،اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب اعمقاىمٞم٧م ،سمل٤مب وملٞمٛمـ ٟمل٤مم قملـ صلالة
( ،) 615اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُمـ ٟم٤مم قمـ اًمّمالة أو ٟمسٞمٝم٤م ( ،)698ىم٤مل إًمب٤ما ذم ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
(ُ ) 1561متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري ،يمت٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة ،سم٤مب ُمـ ٟمز صالة ومٚمٞمّمؾ همذا ذيمر ُ ،)1597مسلٚمؿ ،يمتل٤مب اعمسل٤مضمد وُمقاولع
اًمّمالة ،سم٤مب ىمْم٤م اًمّمالة اًمٗم٤مئت٦م واؾمتحب٤مب شمٕمجٞمؾ ىمْم٤مئٝم٤م (.)684
( )1561ؾمبؼ خترَيف.
(ُ ) 1562متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري ،يمت٤مب إذان ،سم٤مب سمد إذان (ُ ،) 613مسٚمؿ ،يمتل٤مب اًمّملالة ،سمل٤مب إُملر سمِملٗمع إذان وإيتل٤مر اإلىم٤مُمل٦م
(.)378

أصول األحكام
يمام قم٘مده اًمٕمراىمل

( )1563

-رمحف اهلل -ذم إًمٗمٞم٦م ،وملُ " :أُمرٟم٤م" ،أو " ُاٞمٜم٤م" ،يمذًمؽ ُمـ اًمسٜم٦م ،ومحٙمٛمف طمٙمؿ اًمرومع.

ىمقًمف أُمرٟم٤م َيتٛمؾ ،ومٞمف اطمتاملً ،مٙمـ إفمٝمر أٟمف أُمر هق اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -وٓ ي٠مُمر همػمه ،ومل٢مذا
ىم٤مل ُأُمرٟم٤م ،وأهبؿ ومل يبلم ومال يٙمقن إٓ هق -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم.
هٜم٤م « ُأُمر سماللش ذم طمدي٨م أٟمس ،أُمر هق اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-ظم٤مص٦م أٟمف ذم ذيمر سمالل ،وسمالل هق
اعم١مذن ،وٓ يٛمٙمـ أن ي٠مُمره همػم اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-عم٤مذا؟ ٕٟمف اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمسالم -هق اإلُم٤مم ،وسمالل
هق اعم١مذن ،وم٤مُٔمر ًمف هق -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-أُمر سمالل أن يِمٗمع إذان.
 ،سح سم٤مُٔمرَ « ،أ َُم َر اًمٜمههبِ ُّل سمِالًَٓ َأ ْن ُي ِْم ِٗم َع إَ َذ َ
ان

ذم اًمٚمٗمظ أظمر قمٜمد اًمٜمس٤مئل سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمحَ « :أ َُم َر اًمٜمههبِ ُّلش
َو َأ ْن ُيقشمِ َر ِ
اإل َىم٤م َُم َ٦مش ،وهذا ُمرضمح يمام شم٘مدم ذم أن إذن ؿمٗمع ،وأن اإلىم٤مُم٦م وشمر ،وأن اًمسٜم٦م ُم٤م ومٕمٚمف سماللٕ :ن اؿمتٛمؾ
( )1564

قمغم اًمسٜم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م واًمسٜم٦م اًم٘مقًمٞم٦م ،ذم ىمقًمفُ « :أُمرش ،هذا مل ي٠ميت ذم أذان أيب حملذورة أن يِملٗمع إذن ؿملٗمع ،ويلقشمر
اإلىم٤مُم٦م ،أن شمٙمقن اإلىم٤مُم٦م وشمر ،إٓ أٟمف ذم أوْل٤م :اهلل أيمؼم اهلل أيمؼمُ ،مرشملم ،وذم احل٘مٞم٘م٦م شمٙمبػم اإلىم٤مُم٦م سم٤مًمٜمسب٦م ًمتٙمبلػم
إذان يم٠مٟمف وشمر ،يٕمٜمل شمٙمبػم إذان أرسمع ،واإلىم٤مُم٦م ُمرشملم ،ومٝمق ٟمّمٗمٝم٤م ،ومٙم٠ما٤م وشمر سم٤مًمٜمسب٦م إًمٞمٝم٤م.
صمؿ ٟمبف إمم أن أذان أيب حمذورة -ريض اهلل قمٜمف -يم٤من ذيمره أرسمع ذم اًمسٜمـ ،أرسمع شمٙمبػمات ذم أوًملف ،وذم ُمسلٚمؿ
ُمرشملم ذم أوًمف

ً ،مٙمـ اًمّمقاب ُم٤م دًم٧م قمٚمٞمف اًمرواي٦م إظمرى أٟمف أرسمع شمٙمبػمات« :أُمر أن يِمٗمع إذان ،وأن يقشمر

( )1565

اإلىم٤مُم٦مش

 ،قمٜمد ُمسٚمؿ« :إٓ اإلىم٤مُم٦مش ،يٕمٜمل اإلىم٤مُم٦م ي٘مقل :ىمد ىم٤مُم٧م اًمّمالة ،ىمد ىم٤مُم٧م اًمّمالة ُمرشملم.

( )1566

( ) 1563احل٤مومظ اًمٙمبػم اعمت٘مـ حمدث اًمدي٤مر اعمٍم ي٦م قمبد اًمرطمٞمؿ سمـ احلسلم سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر سمـ إسمراهٞمؿ اًمٙمردي اًمرازٟم٤ما زيـ اًمديـ أسملق
اًمٗمْمؾ اًمٕمراىمل صمؿ اعمٍمي اًمِم٤مومٕمل .وًمد ؾمٜم٦م سمس وقمنميـ وؾمبع ُمئ٦م .شمقمم ىمْم٤م ـمٞمب٦م ودرس ذم دار احللدي٨م اًمٙم٤مُمٚمٞمل٦م واًمٔم٤مهريل٦م وهملػم
ذًمؽ .يم٤من وىمقراٟ ،مزر اًمٙمالم ،ـم٤مرطم٤م ًمٚمتٙمٚمػً ،مٓم ٞمػ اعمزاح ،ؾمٚمٞمؿ اًمّمدر .ويم٤من ُمع ذًمؽ ىمقي٤م ذم احللؼ ،صل٤مدقم٤م سملف ٓ ،خيل٤مف ذم اهلل ًمقُمل٦م
ٓئؿُ .مـ ُم١مًمٗم٤مشمف" :إًمٗمٞم٦م" ذم اعمّمٓمٚمح ،و"ـمرح اًمتةري٥م" .شمقذم ًمٞمٚم٦م إرسمٕم٤م صم٤مُمـ ؿمٕمب٤من ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمامن ُمئ٦م ،وًملف إطملدى وصمامٟملقن ؾملٜم٦م.
اٟمٔمر :إٟمب٤م اًمٖمٛمر ( 275 /2شمرمج٦م  ،)19واًمْمق اًمالُمع ( 171 /4شمرمج٦م .)452
( ) 1564صحٞمح :أظمرضمف اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب إذان ،سم٤مب شمةٜمٞم٦م إذان (ُ ،) 627مـ طمدي٨م أٟمس ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح اًمٜمس٤مئل :صحٞمح.
( )1565ؾمبؼ خترَيف.
( )1566ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -ىم َ٤ملَ « :ر َأ ْي ُ٧م سمِالًَٓ ُي َ١مذ ُن َو َأ َشمتَ هب ُع َوم٤م ُه َه٤م ُهٜمََ٤م َو َه٤م ُهٜمََ٤مَ ،ي ُ٘م ُ
قل َي ِٛمٞمٜمًً٤م َو ِؿم َامًٓ:
( َو َقم ْـ َأ ِيب ُضم َح ْٞم َٗم َ٦م َ -ر َ
اًمّمالَ َِةَ ،طم هل َقم َغم ا ًْم َٗمالَ َِحشُُ ،مته َٗم ٌؼ َقم َٚم ْٞم ِف.
َطم هل َقم َغم ه
( )1567

( )1568

ِ
ٍ
اًمؽم ُِم ِذ ُّي)
َ ،و ِذم ِر َوا َي٦مَ « :و ُأ ْصبُ َٕم٤م ُه ِذم ُأ ُذ َٟمٞمْفشَ ،ص َح هح ُف ْ

َزا َد َأ ُسمق َد ُاو َدَ « :و َمل ْ َي ْستَ َِد ْرش

( )1569

.

( )1571

طمدي٨م أيب ضمحٞمٗم٦م -ريض اهلل قمٜمف ،-وه٥م سمـ قمبد اهلل اًمسقائل -ريض اهلل قمٜمفً ،-مق أن اعمّمٜمػ -رمحف اهلل-
زاد" :وهذا ًمٗمظ ُمسٚمؿ"ً :مٙم٤من أطمسـ.
"ُمتٗمؼ قمٚمٞمف وهذا ًمٗمظ ُمسٚمؿ"ٕ :ن رواي٦م اًمّمحٞمحلمَ « :ر َأ ْيتُ ُف ُي َ١مذ ُن َأ َشمتَ هب ُع َوم٤م ُه َه٤م ُهٜمََ٤م َو َه٤م ُهٜمََ٤مش
ِ
ِ
« َي ُ٘م ُ
اًمّمالَ َِةَ ،طم هل َقم َغم ا ًْم َٗمالَ َِحش ،يٕمٜمل سملم ُم٤مذا ي٘مقل ،وهلذا هلق اًمسلٜم٦م ،أن اعمل١مذن ذم
قل َ -يٛمٞمٜمًً٤م َوؿم َامًَٓ :طم هل َقم َغم ه
احلٞمٕمٚمتلم يٚمتٗم٧م يٛملم وؿمامل ،ي٘مقل :طمل قمغم اًمّمالة طمل قمغم اًمٗملالح ،زاد أسملق داود َ « :و َمل ْ َي ْسل َت َِد ْرش زيل٤مدة

 ،قمٜمد ُمسٚمؿ:

( )1571

( )1572

وٕمٞمٗم٦م ُمـ رواي٦م ىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع

( )1573

وهق وٕمٞمػً ،مٙمٜمٝم٤م حتٛمؾ قمغم آؾمتدارة سم٤مًم٘مدُملمٕ :ن آؾمتدارة سم٤مًمقضملف

( ) 1567وه٥م سمـ قمبد اهلل سمـ ُمسٚمؿ سمـ ضمٜم٤مدة سمـ طمبٞم٥م سمـ ؾمقا ة اًمسقائل -سمْمؿ اًمسلم اعمٝمٛمٚم٦م ،وختٗمٞمػ اًمقاو واعمد -اسمـ قم٤مُمر سمـ صٕمّمٕم٦م أسمق
ضمحٞمٗم٦م اًمسقائل .ىمدم قمغم اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم أواظمر قمٛمره ،وطمٗمظ قمٜملف ،صملؿ صلح٥م قمٚمٞمل٤م سمٕملده ووٓه ذـمل٦م اًمٙمقومل٦م عمل٤م ومم
اخلالوم٦م .ويم٤من قمكم يسٛمٞمف وه٥م اخلػمُ .م٤مت ؾمٜم٦م أرسملع وؾملتلم ذم وٓيل٦م سمنمل قملغم اًمٕملراق .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص 751 :شمرمجل٦م ،)2712
واإلص٤مسم٦م ( 626 /6شمرمج٦م .)9172
(ُ ) 1568متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب هؾ يتتبع اعم١مذن وم٤مه هٝمٜم٤م وهٝمٜم٤م(ُ ،)634مسلٚمؿ :يمتل٤مب اًمّملالة ،سمل٤مب ؾملؽمة اعمّملكم
( ،)513واًمٚمٗمظ ًمف.
( ) 1569صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ذم اعم١مذن يستدير ذم اذاٟمف ( ،)521وأصٚمف ذم اًمّمحٞمحلم.
( ) 1571صحٞمح :أظمرضمف اًمؽمُمذي ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم إدظم٤مل اإلصبع ذم إذن ( ،)197واحلديب٨م أصٚمف ذم اًمّمحٞمحلم.
( )1571ؾمبؼ خترَيف.
( ) 1572صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ذم اعم١مذن يستدير ذم أذاٟمف ( ،)521ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمحُ .ملـ طملدي٨م
أيب ضمحٞمٗم٦م.
( )1573ىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع إؾمدي ،أسمق حمٛمد اًمٙمقذمُِ .مـ َو ًَم ِد ىمٞمس سمـ احل٤مرث ،وي٘م٤مل :احل٤مرث سملـ ىملٞمس إؾملدي .ىمل٤مل ؿملٕمب٦مُ :مل٤م أشمٞمٜمل٤م ؿملٞمخ٤م
سم٤مًمٙمقوم٦م إٓ وضمدٟم٤م ىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع ىمد ؾمب٘مٜم٤م إًمٞمف ،ويم٤من يسٛمك ىمٞمس٤م اجلقال .ىم٤مل طمرب سمـ إؾمامقمٞمؾ :ىمٚم٧م ٕمحد سمـ طمٜمبؾ :ىمٞمس سمـ اًمرسمٞملع أي
ر وٕمٗمف؟ ىم٤مل :روى أطم٤مدي٨م ُمٜمٙمرةُ .م٤مت ؾمٜم٦م سمس وؾمتلم وُمئ٦م ،وىمٞمؾ :ؾملٜم٦م ؾمل٧م أو ؾملبع أو صملامن وؾملتلم وُمئل٦م .ىمل٤مل اسملـ طمجلر ذم
اًمت٘مري٥م :صدوق ،شمٖمػم عم٤م يمؼم ،وأدظمؾ قمٚمٞمف اسمٜمف ُم٤م ًمٞمس ُمـ طمديةف ،ومحدث سمف .اٟمٔمر :اجلرح واًمتٕمديؾ ( 151 /1شمرمج٦م  ،)63وهتذي٥م اًمٙمامل
( 25 /24شمرمج٦م .)4913

أصول األحكام
ٓ ،آؾمتدارة سم٤مًم٘مدُملم ،وم٢من ىمدُمٞمف ىم٤مرشم٤من ،وٓ َيريمٝم٤م وهق ُمتجف إمم اًم٘مبٚم٦م ،وي١مذن إمم ضمٝمتٝمل٤م ،ويٚمتٗمل٧م يٛمٞمٜمًًل٤م
وؿمامًٓ قمٜمد احلٞمٕمٚمتلم.
وضم٤م ذم رواي٦م أظمرى« :أٟمف يدورش

 ،وومٞمٝم٤م يمالمً ،مٙمـ ُي١مول اًمدوران سم٤مًمرأس ،أو سمقضمٝملف ،وًملٞمس يلدور

( )1574

سمبدٟمف يمام أن ىمقًمف هٜم٤م« :مل يستدرش شم١مل قمغم أٟمف ٟمٗمل آؾملتدارة سم٤مًم٘ملدُملم ،ضمل٤م ت ذم مجٞملع اًمروايل٤مت ،واًمروايل٦م
اًمٍمَي٦م سم٠من آًمتٗم٤مت يٛملم وؿمامل.
ـمٞم٥م هٜم٤م ذم ىمقًمف« :يٛمٞمٜمًً٤م وؿمامًٓش ذم احلٞمٕمٚمتلم ،هؾ ي٘مقل :طمل قمغم اًمّمالة طمل قمغم اًمٗملالح يمٚمٝمل٤م إمم ضمٝمل٦م
اًمٞمٛملم ،وطمل قمغم اًمّمالة قمغم اًمّمالة ،صمؿ طمل قمغم اًمٗمالح طمل قمغم اًمٗمالح ،أو يقزقمٝم٤مُ ،م٤مذا ئمٝمر ًمٙمؿ؟
ي٘مقل :طمل قمغم اًمّمالة طمل قمغم اًمّمالة ،طمل قمغم اًمٗمالح طمل قمغم اًمٗمالحً ،مٙملـ فمل٤مهر اًمروايل٦م ُمل٤مذا يلدل
قمٚمٞمف؟ فم٤مهر اًمرواي٦م هٜم٤م« :يٛمٞمٜمًً٤م وؿمامًٓش طمل قمغم اًمّمالة ،طمل قمغم اًمٗمالح ،شم٘م٤مل يٛمٞمٜمًً٤م وؿملامل ،ي٘مل٤مل طملل قملغم
اًمّمالة ،اًمٔم٤مهر أٟمف ًمػ وٟمنم ُمرشم٥م ،وٓ ٕ؟ ُمرشم٥م ،يٕمٜمل ىم٤مل طمل قمغم اًمّمالة طمل قمغم اًمٗمالح ذم ىمقًملف يٛمٞمٜمًًل٤م،
وطمل قمغم اًمّمالة ،صمؿ طمل قمغم اًمٗمالح إمم ضمٝم٦م اًمِمامل ،أًمٞمس هذا هق اًمٔم٤مهر.
ـمٞم٥م ُمـ أظمذ سمٔم٤مهر اًمرواي٦م َيٕمؾ طمل قمغم اًمّمالة إمم ضمٝم٦م اًمٞمٛملم ،وطمل قمغم اًمٗمالح إمم ضمٝم٦م اًمِمامل ،هلذا
هق اًمٔم٤مهرُ ،مـ ٓطمظ اعمٕمٜمك ي٘مقل يقزعَ ،يٕمؾ هذه اًمٙمٚمٛم٦م ي٘مسٛمٝم٤م ،يمام أٟمف ي٘مقل :طمل قملغم اًمّملالة عملـ ضمٝمل٦م
أيْم٤م َيٕمؾ ْلؿ ٟمّمٞمب٤م ُمٜمٝم٤م ،ويمذًمؽ طمل قمغم اًمٗمالح.
يٛمٞمٜمفً ،
ًمٙمـ ُمـ ٟمٔمر إمم فم٤مهر اًمرواي٦م :وم٢مٟمف ي٘مقل :طمل قمغم اًمّمالة إمم ضمٝم٦م اًمٞمٛملم ُمرشملم ،وطمل قمغم اًمٗمالح إمم اجلٝم٦م
إظمرى ُمرشملم ،وهذا هق إىمرب ،وهق فم٤مهر اًمرواي٦م.
يمذًمؽ ينمع ُمةؾ هذا آًمتٗم٤مت وًمق ظمٗمٞمػ طمتك وًمق يم٤من أُم٤مم اعمٙمؼمُ ،مع ُمراقم٤مة قمدم ومقات اًمّمقت ،ومل٢مذا
يم٤من ي٠مُمـ ُمـ ومقات اًمّمقت واٟم٘مٓم٤مع اًمّمقت ،إذا يم٤من يٚم٘مط ُملـ اًمّملقت ،وم٤مًمتٗم٤مشملف طمسلـَ ،يّملؾ اًمسلٜم٦م ذم
سمٕمٞمدً ا ،وإن يم٤من يٗمقت قمٚمٞمف ذًمؽ وٓ يٛمٙمـ إيّم٤مل اًمّمقت ويٜم٘مٓمع،
آًمتٗم٤مت ،وَيّمؾ إيّم٤مل اًمّمقت عمـ يم٤من ً
ذم هذه احل٤مًم٦م حتّمٞمؾ اعم٘مّمقد ،وهق إسمالغ اًمّمقت هق اعمرادٕ :ن اعم٘مّملقد ُملـ اًمتٗم٤مشملف ذم احل٘مٞم٘مل٦مً :مٙملل يبٚملغ

( ) 1574صحٞمح :أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب إذان واًمسٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب اًمسٜم٦م ذم إذان ( ،)711ىم٤مل إًمبل٤ما ذم صلحٞمح اسملـ ُم٤مضملف :صلحٞمحُ ،ملـ
طمدي٨م أيب ضمحٞمٗم٦م سمف.

أصول األحكام
اًمّمقت ،وم٢مذا يم٤من اًمتٗم٤مشمف أُم٤مم اعمٙمؼم يٗمقت اًمّمقت وم٤مت اعم٘مّمقد ُمٜمف ،ومل٢مذا مجلع سمٞملٜمٝمام سمل٠من يٙملقن اًمّملقت ٓ
ً
وأظمذا سم٤مًمسٜم٦م.
يٗمقت ،ذم هذه احل٤مًم٦م يٙمقن أومم وأيمٛمؾ
رواي٦م« :وأصبٕم٤مه ذم أذٟمٞمفشرواي٦م ضمٞمدة ٓ سم٠مس هب٤م ،أن َيٕمؾ إصبٕملم ذم إذٟملم وهق ي١مذن ،هذا ومٞمف ُمّم٤مًمح
أيْم٤م
ذم احل٘مٞم٘م٦م ُمّم٤مًمح يمةػمة :أوًٓ أٟمف يٕمٞمٜمف قمغم رومع اًمّمقتٟٕ ،مف خيٗمػ اًمسامع قمٚمٞمف ،ومٞمجتٝمد ذم رومع اًمّمقتً ،
ذم ؿمٕم٤مر ًمألذان ،يمذًمؽ ُمـ ؿم٤مهدهً ،مق رآه إٟمس٤من قمٚمؿ أٟمف يل١مذن إذا رأى هلذه اًمّملقرة ،أو رآه إٟمسل٤من أصلؿ ٓ
يسٛمع ،وظم٤مص٦م إذا يم٤من ذم همػم ُمسجد ُمةالً ذم اًمّمحرا ورآه إٟمس٤من سمٕمٞمد يسٛمع اًمّمقت ،أو إٟمس٤من ىمري٥م أصلؿ،
وم٢مٟمف يستدل سمف قمغم أٟمف ي١مذن ،وهذا ُمنموع وؾمٜم٦م ،وًمق قمٚمؿ سم٠مذن سمدون أن يْمع يده ذم أذٟمٞملف صلح إذانً ،مٙملـ
اعمٝمؿ هق رومع اًمّمقت وم٢مٟمف ريمٜمف ،وْلذا ًمق مل يرومع اًمّمقت ،أذن أذا ًٟمً٤م ظم٤موم ًتً٤م يٕم٤مد وٓ يّمح إذان هذا اخل٤موم٧م.
هذا إذا يم٤من إذان أذان واضم٥م ،يٕمٜمل ُمتٕملم ،يٕمٜمل مل يبٚمغ أهؾ احلل إذان ،وًمذا ٟم٘مقل َي٥م أن َيّمؾ ُملـ
اعم١مذٟملم ذم اًمبٚمد ُمـ َيّمؾ سمف اًمقاضم٥م ،وم٢مذا طمّمؾ اًمقاضم٥م ُمةالً سمقاطمد اًمة٤ما ؾمٜم٦م ،طمّمؾ اًمقاضم٥م سم٤مصمٜملم اًمة٤مًم٨م
ؾمٜم٦م ،وهٙمذا.
وم٢مذا يم٤من هذا اًمذي أذن مل َيّمؾ مت٤مم اًمقاضم٥م سمف ومل يبٚمغ إذان ،ذم هذه احل٤مًم٦م َي٥م إذان ،وٓ يّملح إذا مل
يرومع اًمّمقت ،يمذًمؽ ينمع ًمإلٟمس٤من أن يٙمقن واىم ًٗم٤م ،فم٤مهر اًمسٜم٦م إُمر سمذًمؽ ،وهل« :ىمؿ وم٠مًم٘مفش

 ،وأٟمف يٙمقن

( )1575

أيْم٤م ذم حتسلم اًمّمقت سمف.
واىم ًٗم٤مٟٕ ،مف أقمقن قمغم إذان ،وأىمقى ذم أدا اًمّمقت ،وأىمقى ً
( َو َر َوى َقم ْـ َضم٤مسمِ ٍر َو َو هٕم َٗم ُف َأ هن َر ُؾم َ
ل٧م:
ؽم هؾم ْؾَ ،وإِ َذا َأ َىم ْٛم َ
قل اهللِ َ -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم هٚم َؿَ -ىم َ٤مل ًمِبِالَ ٍَل« :إِ َذا َأ هذ ْٟم َ
ْ٧م َوم َ َ
لم َأ َذاٟمِ َؽ وإِ َىم٤مُمتِ َؽ سمِ َ٘مدْْ ِر ُم٤م ي ْٗمر ُغ ِ
َوم ِ
أيم ُؾ ُِم ْـ َأ ْيم ِْٚم ِفش .
اضم َٕم ْؾ َسم ْ َ
٤مطمد ْرَ ،و ْ
ْ
َ َ َ
َ َ
( )1576

أيْم٤م ُمـ رواي٦م
أيْم٤م يمام شم٘مدم ذم طمدي٨م أيب ضمحٞمٗم٦م -ريض اهلل قمٜمف ،-يمام هٜم٤م ،وضم٤م ً
ويمذًمؽ ووع إصبٕملم ً
سمالل قمٜمد أيب داود

( )1577

ُمـ رواي٦م أيب ؾمالم اًمدُمِم٘مل

( )1578

قمـ قمبد اهلل اْللقزا

( )1579

قملـ سملالل -ريض اهلل قمٜملف -ذم

( )1575وٕمٞمػ :أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم "اًمت٤مريخ اًمٙمبػم" ( ،) 183/5وىم٤مل :ومٞمف ٟمٔمر ٕٟمف مل يذيمر ؾمامع سمٕمْمٝمؿ ُمـ سمٕمض.
ضمدً ا :أظمرضمف اًمؽمُمذي ،يمت٤مب (اًمّمالة ،سم٤مب ُمل٤م ضمل٤م ذم اًمؽمؾملؾ ذم إذان ( ،)195،196وىمل٤مل إًمبل٤ما ذم ولٕمٞمػ أيب داود:
( )1576وٕمٞمػ ً
وٕمٞمػ ضمدا.
( )1577ؾمبؼ خترَيف .

أصول األحكام
طمدي٨م ـمقيؾ ،ذم ىمّم٦م ضمٞمدة ،ذم أن سمالل يم٤من قمٚمٞمف ديـ ،وأراد أن ي٠مذن عم٤م ظمٌم ُمـ اًمٖمرُمل٤م أن ي٠مظملذوه ،طمٞملٜمام
ريمبتف اًمديقن ،ومٓمٚم٥م أن ي٠مذن ًمف ذم أن يٖم٤مدر ويمذا ويمذا ..ذم ىمّم٦م ـمقيٚم٦م ،صمؿ ين اهلل ومج٤م ه ظملػم قمٔملٞمؿ ،طمتلك
ضم٤م ت أرسمع ٟمقق ُمٜم٤مظم٤مت قمٚمٞمٝمـ ُمـ اعمت٤مع ر قمٔمٞمؿ ،وم٠مُمره -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -أن ي٠مظمذ وأن يٗمل ُم٤م قمٚمٞمف
ُمـ اًمديـٟٕ ،مف يم٤من رسمام شم٠ميت اًمٜمبل احل٤مضم٦م ،ومٚمؿ يٙمـ قمٜمده ،ومٞم٠مظمذ سمالل ويستديـ ،ومٞمٜمٗمؼ ُمـ هٜم٤م ،وُمـ هٜم٤م.
وومٞمف أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -أُمره أن ي١مذن ،وضمٕمؾ إصبٕمٞمف ذم أذٟمٞمف -ريض اهلل قمٜمف ،-ذم أٟمف ومٕمؾ ذًملؽ
أيْم٤م سمٜمٗمسف ،يمام ضم٤م ذم هذا احلدي٨م أٟمف رآه يمام ذم طمدي٨م أيب ضمحٞمٗم٦م.
ً
أيم ُؾ ُِملـ َأ ْيم ِْٚم ِ
لم َأ َذاٟمِ َؽ وإِ َىم٤مُمتِ َؽ سمِ َ٘مدْْ ِر ُم٤م ي ْٗمر ُغ ِ
ْ٧م َوم َؽمؾم ْؾ ،وإِ َذا َأ َىمٛم َ٧مَ :وم ِ
لف،
اضم َٕم ْؾ َسم ْ َ
ْ
٤مطمد ْرَ ،و ْ
ْ
َ
َ َ َ
َ َ
ْ
طمدي٨م «إِ َذا َأ هذ ْٟم َ َ ه
واعمُْٕمتَ ِ ِ
٤مضمتِ ِفش هذه رواي٦م ،ورواي٦م ،هذا طمدي٨م وٕمٞمػ ،سمؾ هق ُمٜمٙمرُ ،مـ رواي٦م رضمؾ ي٘م٤مل قمبد اعمٜمٕمؿ
ٍَم ُم ْـ َطم َ
َ ْ ُ
( )1581

سمـ ٟمٕمٞمؿ إؾمقاري

 ،وهق ُمٜمٙمر احلدي٨م يمام ىم٤مل اًمبخ٤مري ،وم٤محلدي٨م وٕمٞمػ ضملدا ،واعمٕمٜملك اًملذي دل قمٚمٞملف

( )1581

صحٞمح ُمـ ضمٝم٦م إذان ،إذان يؽمؾمؾ ومٞمف ويت٠مٟمك ومٞمف ٕٟمف ٟمدا ُمـ سمٕمٞمد.

( ) 1578ممٓمقر أسمق ؾمالم إؾمقد احلبٌم ،وي٘م٤مل :اًمٜمقيب ،وي٘م٤مل :اًمب٤مهكم إقمرج اًمدُمِم٘مل .ىمٞمؾ :إن احلبٌم ٟمسب٦م إمم طمل ُمـ محلػم ٓ إمم احلبِمل٦م.
ىم٤مل أسمق ٟمٍم اسمـ ُم٤ميمقٓ :أسمق ؾمالم ًمٞمس ُمـ احلبِم٦م ،وإٟمام هق ُمٜمسقب إمم طمبِم٦م سمٓمـ ُمـ محػمُ .مـ ضمٚم٦م اًمٕمٚمام سم٤مًمِم٤مم .شمقذم ؾملٜم٦م ٟمٞملػ وُمئل٦م.
ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م يرؾمؾ .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 484 /28شمرمج٦م  ،)6172وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 355 /4شمرمج٦م .)136
( )1579قمبد اهلل سمـ حلل احلٛمػمي ،أسمق قم٤مُمر اْلقزا اًمِم٤مُمل احلٛميص .واًمد أيب اًملٞمامن اْللقزا .ىمل٤مل أسملق زرقمل٦م اًمدُمِمل٘مل :ذم اًمٓمب٘مل٦م اًمتلل شملكم
أصح٤مب رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وهل اًمٕمٚمٞم٤م .أسمق قم٤مُمر اْلقزا وهق قمبد اهلل سمـ حلل ُمـ أصح٤مب أيب قمبٞمدة سملـ اجللراح .ىمل٤مل اسملـ
طمجر ذم ا ًمت٘مري٥م :صم٘م٦م خمرضم .اٟمٔمر :اجلرح واًمتٕمديؾ ( 145 /5شمرمج٦م  ،)681وهتذي٥م اًمٙمامل ( 485 /15شمرمج٦م .)3512
( )1581ؾمبؼ خترَيف.
( ) 1581قمبد اعمٜمٕمؿ سمـ ٟمٕمٞمؿ إؾمقاري ،أسمق ؾمٕمٞمد اًمبٍمي .ص٤مطم٥م اًمس٘م٤م  .روى قمـ ؾمٕمٞمد اجلريري ،واًمّمٚم٧م سملـ ديٜمل٤مر ،وَيٞملك سملـ ُمسلٚمؿ.
روى قمٜمف طمس٤من سمـ إسمراهٞمؿ اًمٙمر ُم٤ما ،وقم٘مب٦م سمـ ُمٙمرم اًمٕمٛمل ،وحمٛمد سمـ أيب سمٙمر اعم٘مدُمل ،وُمٕمغم سمـ أؾمد ويقٟمس سمـ حمٛمد اعمل١مدب .ىمل٤مل اسملـ
طمجر ذم اًمت٘مري٥مُ :مؽموك .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 439 /18شمرمج٦م  ،)3579واًمٙم٤مؿمػ ( 671 /1شمرمج٦م .)3496

أصول األحكام
ؽم هؾم ُؾ ومٞمف و ُيتَ َ٠م هٟمهك ومٞمفٟٕ :مف ٟمدا ًمٚمبٕمٞمد ،وْلذا ىم٤مل
واعمٕمٜمك اًمذي دل قمٚمٞمف صحٞمح ُمـ ضمٝم٦م إذان :أ ّن إذان ُي َ َ
اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :وم َ٠م ًْم ِ٘م ِف َقم َغم سمِالَ ٍَلَ :وم٢مِ هٟم ُف َأ ْٟمْدََ ى َص ْق ًشمً٤م ُِمٜمْ َْؽش ُيبلم أٟمف ُيتَ َ٠م هٟمهك ومٞمف ،وَيسلـ اًمّملقت سملف،
( )1582

ظمالف اإلىم٤مُم٦م :وم٢ما٤م ٟمدا ًمٚمح٤مضيـ ومٚمذا ُشمُدرج وٓ شمٙمقن يم٤مٕذانٟ ،مٕمؿ هذا هق اًمسٜم٦م.
أيْم٤م هذا ُمٕمٚمقم سم٤مٕدًم٦م اًمّمحٞمح٦م ذم اًمّمحٞمحلم أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -يم٤من إذا
لم َأ َذاٟمِ َؽش ً
اضم َٕم ْؾ َسم ْ َ
« َو ْ
َأ هذ َن :ضمٕمؾ سملم إذان واإلىم٤مُم٦م ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمقىم٧م طمتك يستٕمد اًمٜم٤مس ،صمب٧م ذم اًمّمحٞمح ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر

( )1583

قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -يم٤من إذا رآهؿ اضمتٛمٕمقا :قمجؾ ،وإذا رآهؿ شم٠مظمروا :أسمٓم٠م

أٟملف -

.

( )1584

وصمب٧م ذم اًمّمحٞمحلم أاؿ يم٤مٟمقا ذم صالة اعمٖمرب

( )1585

ُمع أاؿ يم٤من -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسلالمُ -يٕمجٚمٝمل٤م يمل٤مٟمقا

يّمٚمقن اًمريمٕمتلم.
وصمب٧م ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م أيب ىمت٤مدة

( )1587 ()1586

ُمع أٟمف ذم ؾمٗمر أُمر اعم١مذن أن ي١مذن ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ شمقول١موا

وصٚمقا اًمريمٕمتلم طمتك اضمتٛمٕمقا ومّمغم -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-ومٝمذا ُمتقاشمر ذم إظمب٤مر ،وومٞمف دًٓم٦م قمغم ُمراقمل٤مة
اجلامقم٦م وطم٤مل اجلامقم٦م قمغم وضمف ُم٤م يٙمقن ومٞمف شم٠مظمػم قمغم همػمه ،وم٢مذا اضمتٛمٕمقا :وم٢مٟمف ي٘مٞمؿ اًمّمالة.

( ) 1582طمسـ صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)16478أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب يمٞمػ إذان ( ،)499اًمؽمُمذي :يمت٤مب أسملقاب اًمّملالة،
سم٤مب سمد إذان ( ،) 189ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ صحٞمح ،اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب إذان واًمسٜم٦م ومٞمف ،وسم٤مب سمد إذان (ُ ،)716مـ طمدي٨م قمبلد اهلل سملـ
زيد ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :طمسـ صحٞمح.
( ) 1583ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام سم ـ صمٕمٚمب٦م سمـ طمرام سمـ يمٕم٥م سمـ همٜمؿ سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م ،أسمق قمبد اهلل ،وأسملق قمبلد اًملرمحـ إٟمّمل٤مري،
اخلزرضمل ،اًمسٚمٛمل ،اعمدا ،اًمٗم٘مٞمف اإلُم٤مم اًمٙمبػم ،اعمجتٝمد ،احل٤مومظ ،ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .ويم٤من ُمٗمتل اعمديٜم٦م ذم زُم٤مٟمف .ؿمٝمد
ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘مب٦م ُمع واًمده ،وأـم٤مع أسم٤مه يقم أ طمد ،وىمٕمد ٕضمؾ أظمقاشمف ،صمؿ ؿمٝمد اخلٜمدق وسمٞمٕم٦م اًمِمجرة ،وىمد ورد أٟمف ؿمٝمد سمدرا .ؿم٤مخ ،وذه٥م سمٍمله،
وىم٤مرب اًمتسٕملم .شمقذم سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م أرسمع وشمسٕملم ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م ؾمبع وشمسٕملم .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص 114 :شمرمجل٦م  ،)296وأؾملد اًمٖم٤مسمل٦م (/1
 492شمرمج٦م .)647
(ُ )1584متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري ،يمت٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة ،سم٤مب وىم٧م اعمٖمرب (ُ ،)561مسٚمؿ ،يمت٤مب اعمس٤مضمد ُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب اؾمتحب٤مب
اًمتبٙمػم سم٤مًمّمبح (.)646
( )1585ؾمبؼ خترَيف.
( ) 1586احل٤مرث سمـ رسمٕمل ،أسمق ىمت٤مدة إٟمّم٤مري اًمسٚمٛمل ،وم٤مرس رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-ؿمٝمد أطملدا واحلديبٞمل٦م ،وًملف قملدة أطم٤مديل٨م.
اؾمٛمف :احل٤مرث سمـ رسمٕمل قمغم اًمّمحٞمح ،وىمٞمؾ :اؾمٛمف :اًمٜمٕمامن .وىمٞمؾ :قمٛمرو .ىم٤مل اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :ظمػم ومرؾم٤مٟمٜم٤م :أسمق ىمتل٤مدة ،وظملػم
رضم٤مًمتٜم٤م :ؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقعش .اظمتٚمػ ذم وىم٧م ووم٤مشمف :وم٘مٞمؾُ :م٤مت سم٤معمديٜم٦م ؾمت٦م أرسمع وسمسلم ،وىمٞمؾ :سمؾ ُم٤مت ذم ظمالوم٦م قمكم سم٤مًمٙمقومل٦م ،وهلق اسملـ
ه

أصول األحكام
ِ
ٞمح ْ ِ
لم« :إِ َذا َؾم ِٛم ْٕمتُ ُُؿ اًمٜمدََ ا َ َ :وم ُ٘مق ًُمقا ُِمةْ َؾ َُم٤م َي ُ٘م ُ
قل اعمُْ َ١مذ ُنش
اًمّمح َ
( َو ِذم ه

( )1588

ُىم هق َة إِٓه سمِ٤مهللِش

ِ
احل ْٞم َٕم َٚمتَ ْ ِ
َلمَ ،وم ُ٘مق ًُمقاَ َٓ :طم ْق َل َوَٓ
«ؾم َقى ْ َ

.

( )1589

ِ
لكم صلالَ ًة و ِ
اطملدََ ًةًَ :ص ه
َوعمُِ ْس ِٚم ٍؿُ « :صم هؿ َص ُّٚمقا َقم َ هكمَ :وم٢مِ هٟمهل ُف َُمل ْـ َص ه
لؿ َؾمل ُٚمقا اهللَ ِ َزم
َ
لغم َقم َ ه َ
نملاُ ،صم ه
لغم اهللُ َقم َٚمٞمْلف ِ َهبل٤م َقم ْ ً

ا ًْم َق ِؾمٞم َٚم َ٦مش

.

( )1591

ِ
ِ
ِ
ٍ
قل اهللِ َ -ص هغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾمل هٚم َؿَُ « :مل ْـ َىم َ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
لٛم ُع
ل٤مل ِطم َ
للم َي ْس َ
َوًم ْٚمبُ َخ٤مري َقم ْـ َضم٤مسمِر َ -ر َ
آت ُحم َٛمدًً ا ا ًْمق ِؾمٞم َٚم َ٦م وا ًْم َٗم ِْمٞم َٚم َ٦م ،واسمٕمةْف ُم َ٘م٤مُم٤م َحم ْٛمقدا ا هًم ِ
اًمٜمدََ ا  :اًم هٚمٝمؿ رب ه ِذ ِه اًمدهه ْقمق ِة اًمتهه٤مُم ِ٦م ،واًمّمالَ َِة ا ًْم َ٘م ِ٤مئٛم ِ٦مِ ،
لذي
َ ُ ه َ ه َ
َ َْ ُ َ ً ُ ً
َ
َ
ه َ ه
َ
ه
َ
َو َقمدْْ َشم ُفَ :طم هٚم ْ٧م ًَم ُف َؿم َٗم٤م َقمتِل َي ْق َم ا ًْم ِ٘مٞمَ٤م َُم ِ٦مش .
( )1591

َو َعن َأ َنَس

( )1592

ي األَ َذ ِ
الِّت ِم ِذي)
ان َوا ِإل َق َام ِة»َ ،ح َّس َن ُه ر
اء َب َ
َمر ُفو ًعا« :لَ ُي َرد الد َع ُ

.

( )1593

هذا ىمقًمف (ذم اًمّمحٞمحلم) اعمّمٜمػ -رمحف اهلل -رواه سم٤معمٕمٜمك ظم٤مص٦م ذم آظمره ،وإٓ ًملٞمس ذم احللدي٨م ؾملقى
احلٞمٕمٚمتلم وم٘مقًمقا ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل ،هذا ًمٞمس ذم احلدي٨م ًمٙمٜمف رواه سم٤معمٕمٜمك ،وإٓ :وم٤محلدي٨م« :إِ َذا ؾم ِ
لٛم ْٕمتُ ُُؿ
َ

قمكم ،ويمؼم قمٚمٞمف ؾمبٕم٤م .اٟمٔمر :أؾمد اًمٖم٤مسمل٦م ( 211 /4شمرمجل٦م  ،)3921وآؾملتٞمٕم٤مب (ص 146 :خمتٍملا ،وص845 :
ؾمبٕملم ؾمٜم٦م ،وصغم قمٚمٞمف ّ
ُمٓمقٓ شمرمج٦م .)3118 ،427
( )1587ؾمبؼ خترَيف
(ُ ) 1588متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا ؾمٛمع اعمٜم٤مدي (ُ ،)611مسٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اؾمتحب٤مب اًم٘مقل ُمةؾ ُمل٤م
ي٘مقل اعم١مذن عمـ ؾمٛمٕمف (ُ )383مـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري -ريض اهلل قمٜمف.
( ) 1589أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب صٗم٦م إذان (ُ )379مـ طمدي٨م أيب حمذورة -ريض اهلل قمٜمف.
( ) 1591أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اؾمتحب٤مب اًم٘مقل ُمةؾ ىمقل اعم١مذن عمـ ؾمٛمٕمف (ُ )384مـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمٛمرو -ريض اهلل قمٜمٝمام.
( ) 1591أظمرضمف اًمبخ٤مري ،يمت٤مب إذان ،سم٤مب اًمدقم٤م قمٜمد اًمٜمدا (.)614
( ) 1592أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمرض سمـ وٛمْمؿ سمـ زيد سمـ طمرام سمـ ضمٜمدب سمـ قم٤مُمر سمـ همٜمؿ سمـ قمدي سمـ اًمٜمج٤مر .اإلُم٤مم ،اعمٗمتل ،اعم٘ملرئ ،اعمحلدث،
راوي٦م اإلؾمالم ،أسمق محزة إٟمّم٤مري اخلزرضمل اًمٜمج٤مري اعمدا ،ظم٤مدم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وىمراسمتف ُمـ اًمٜمس٤م  ،وشمٚمٛمٞملذه ،وشمبٕملف،
وآظمر أصح٤مسمف ُمقشم٤م ،وروى قمٜمف قمٚمام مج٤م ،وهمزا ُمٕمف همػم ُمرة ،وسم٤ميع حت٧م اًمِمجرة .دقم٤م ًمف اًمٜمبل سم٤مًمؼميم٦م ،ومرأى ُمـ و ًَمده وو ًَم ِد و ًَم ِده ٟمحقا ُمـ ُمئ٦م
ٟم ْٗمسُ .م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وشمسٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 53 :شمرمج٦م  ،)43واإلص٤مسم٦م ( 126 /1شمرمج٦م .)277
( ) 1593صحٞمح :أظمرضمف اًمؽمُمذي ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم أن اًمدقم٤م ٓ يرد سملم إذان واإلىم٤مُم٦م ( ،)212ىم٤مل اًمؽمُملذي :طمسلـ صلحٞمح،
وىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :صحٞمح.

أصول األحكام
ا ُْعم َ١مذ َنَ :وم ُ٘مق ًُمقا ُِم ْة َؾ َُم٤م َي ُ٘م ُ
اخللدري ذم اًمّملحٞمحلم  ،وذم صلحٞمح ُمسلٚمؿ ُملـ
قلش ،هذا ُمـ طمدي٨م أيب ؾملٕمٞمد
ّ
طمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمٛمرو« :إِ َذا َؾم ِٛم ْٕمتُ ُُؿ اعمُْ َ١مذ َنَ :وم ُ٘مق ًُمقا ُِمةْ َؾ َُم٤م َي ُ٘م ُ
قلُ ،صم هؿ َص ُّٚمقا َقم َ هكمُ ،صم هؿ َؾم ُٚمقا اهللَ ِ َزم ا ًْم َق ِؾمٞم َٚم َ٦مَ :وم٢مِ ها َل٤م
اجلٜمه ِ٦م َٓ َشمٜمْب ِٖمل ِإٓه ًمِٕمب ٍد ُِمـ ِقمب ِ
٤مد اهللَِِ ،و َأ ْر ُضمق َأ ْن َأ ُيمُق َن َأ َٟمَ٤م ُه َقش .
َْ ْ َ
َ
َُمٜمْ ِْز ًَم ٌ٦م ِذم ْ َ
( )1594

( )1595

ِ
احل ْٞم َٕم َٚمتَ ْ ِ
َلمش ،هذا صمب٧م ذم طمدي٨م قمٛمر سمـ اخلٓمل٤مب ذم صلحٞمح ُمسلٚمؿ ،أٟملف -قمٚمٞملف اًمّملالة
أُم٤م ىمقًمف« :ؾم َقى ْ َ
واًمسالم -ىم٤ملَُ « :م ْـ َؾم ِٛم َع اعمُْ َ١مذ َن َي ُ٘م ُ
ْؼمَ ،أ ْؿم َٝمدُُ َأ ْن َٓ إِ ًَم َف إِٓه اهللهُش إمم آظمره.
ْؼم اهللُ َأ ْيم َ ُ
ْؼمَ :ىم َ٤مل :اهللُ َأ ْيم َ ُ
ْؼم اهللُ َأ ْيم َ ُ
قل :اهللُ َأ ْيم َ ُ
ِ
ْؼمَ ،ىم َ
ل٤مل َٓ :إِ ًَمل َف
وم٢مذا ىم٤ملَ « :طم هل َقم َغم ه
ْؼم اهللُ َأ ْيم َ ُ
ْؼم ،اهللُ َأ ْيم َ ُ
ْؼم اهللُ َأ ْيم َ ُ
اًمّمالََةَ :ىم َ٤ملَ َٓ :طم ْق َل َوَٓ ُىم هق َة إِٓه سمِ٤مهللَِِ ،ىم َ٤مل :اهللُ َأ ْيم َ ُ
ِ
ِ
احلٞمْ َٕم َٚمتَ ْ ِ
َللمش ذم
لق َل َوَٓ ُىم ه
اجلٜمه َ٦مش ،وومٞمف أٟمف ىمل٤ملَ َٓ« :طم ْ
لقة إِٓه سمِل٤مهللِ ِذم ْ َ
إِٓه اهللَُُ :ىم َ٤مل َٓ :إِ ًَم َف إِٓه اهللُ ُم ْـ َىم ْٚمبِف َد َظم َؾ ْ َ
( )1596

اًمدقمقة إمم اًمّمالة ،ي٘مقل :طمل قمغم اًمّمالة طمل قمغم اًمٗمالح.
يمذًمؽ صمب٧م هذا اعمٕمٜمك ذم صحٞمح اًمبخ٤مري ُمـ طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م -ريض اهلل قمٜمف -أٟمف -ريض اهلل قمٜمف -يم٤من قمغم
اعمٜمؼم ومسٛمع ُم١مذٟم٤م ويم٤من َُيٞمبف يمٚمٛم٦م يمٚمٛم٦م ،ومٚمام ىم٤مل :طمل قمغم اًمّمالة ىم٤مل ٓ :طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل ،ىم٤مل :إن رؾمقل
أيْم٤م هذا اعمٕمٜملك ،ذم أن احلٞمٕمٚمتللم
اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -صٜمع ُمةؾ هذا أو يمام صٜمٕم٧م ،وضم٤م ذم قمدة أظمب٤مر ً
شم٘م٤مل قمٜمد ىمقل طمل قمغم اًمّمالة طمل قمغم اًمٗمالح

.

( )1597

ذم ىمقًمف« :إِ َذا َؾم ِٛم ْٕمتُ ُُؿ اًمٜمدََ ا َ َوم ُ٘مق ًُمقا ُِمةْ َؾ َُم٤م َي ُ٘م ُ
قل اعمُْ َ١مذ ُنش هذا يبلم أٟمف قمٜمد ؾمامع اعم١مذن ينملع اإلٟمّمل٤مت ًملف،
وإضم٤مسمتف.

( )1594ؾمبؼ خترَيف.
( )1595ؾمبؼ خترَيف.
( )1596أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اؾمتحب٤مب اًم٘مقل ُمةؾ ىمقل اعم١مذن عمـ ؾمٛمٕمف صمؿ يّمكم قمغم اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -صملؿ يسل٠مل اهلل
ًمف اًمقؾمٞمٚم٦م (.)385
( )1597ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
ىمقًمفَ « :وم ُ٘مق ًُمقاش أُمر ،وفم٤مهر إُمر اًمقضمقب ،وهذا أظمذ سمف مجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿُ :مةؾ إطمٜم٤مف واًمٔم٤مهري٦م واسمـ
وه٥م

( )1598

ومج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ىم٤مًمقا سمقضمقب إضم٤مسم٦م اعم١مذن ،وهذا ىمقل هق فم٤مهر إدًم٦م ذم طملدي٨م قمبلد اهلل سملـ

زيد ،وذم طمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمٛمرو أٟمف َي٥م إضم٤مسم٦م اعم١مذن .واجلٛمٝمقر ىم٤مًمقا :إٟمف ٓ َي٥م إضم٤مسمل٦م اعمل١مذن ،واؾملتدًمقا
سم٠مطم٤مدي٨م ُمـ أؿمٝمره٤م وأصحٝم٤م طمدي٨م أٟمس -ريض اهلل قمٜمف -ذم صحٞمح ُمسٚمؿ
ؾمٛمع ُمٜم٤مدي٤م ي١مذن وم٘م٤مل :اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم ىم٤ملَ « :قم َغم ا ًْم ِٗم ْٓم َر ِةش ،أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل أؿملٝمد أن حمٛملد رؾملقل اهلل،
ىم٤ملَ « :ظم َر َج ُِم َـ اًمٜمه ِه٤مرش ىم٤مًمقا :ومل َُيبف ،وهذا ٓ ؿمؽ أٟمف ىمقل وٕمٞمػ ذم احل٘مٞم٘م٦م ،وٟمقع ُمـ اًمتٙمٚمػ ذم آؾمتدٓل
( )1599

أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسلالم-

رضل ْشمْف
ذم ُمةؾ هذا اعم٘م٤ممٟٕ :مف أوًٓ ًمٞمس ومٞمف دًٓم٦م قمغم أٟمف يم٤من يٜم٤مدي ًمٚمّمالة ،وإن يم٤من ذم روايل٦م ضمل٤م أٟملف ىملد َطم َ َ
اًمّمالة ُيٜمٔمر ذم صمبقهت٤م.
إُمر اًمة٤ما :أٟمف ًمٞمس ومٞمف أٟمف مل َيبف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمً ،-مٞمس ومٞمف أٟمف مل َيبف ،وإن يمل٤من ىملد ُي٘مل٤مل -واهلل
أقمٚمؿ -أ ّن ومٞمف وضمٝم٤م ًمٚمدًٓم٦مً ،مٙمٜمف وضمف وٕمٞمػ وومٞمف وٕمػ ،أٟمف مل َيبفٕ :ن إطم٤مدي٨م واوح٦م ذم إضم٤مسم٦م اعم١مذن،
وهذا ٓ يٜمبٖمل اًمتٗمريط ومٞمف قمٜمد ؾمامع اعم١مذن «إِ َذا َؾم ِٛم ْٕمتُ ُُؿ اعمُْ َ١مذ َنش ظم٤مص٦م هذه اًمٙمٚمٛم٦م « َوم ُ٘مق ًُمقاش يبلم أٟمف يب٤مدر إمم أن
َؼم ُمٕمف ،إذا ىم٤مل:
ي٘مقل «ُمةؾ ُم٤م ي٘مقلش يبلم أٟمف ي٘مقل سمٕمد ىمقًمف « َوم ُ٘مق ًُمقاش اًمٗم٤م هٜم٤م ًمٚمتٕم٘مٞم٥م ،يٕمٜمل ٓ ي٘مقل ُمٕمف ٓ ُي َٙم ُ
اهلل أيمؼم :ىم٤مل اهلل أيمؼم.
« ُِمةْ َؾ َُم٤م َي ُ٘م ُ
أيْم٤م أٟمف ٓ ي٘مقًمف سمٕمد اًمٗمراغ ،سمؾ ي٘مقًمف يمٚمٛم٦م يمٚمٛم٦م ،ويٗمنه طمدي٨م ُمسلٚمؿ
قل اعمُْ َ١مذ ُنش وهذا يبلم ً
قمـ قمٛمرو -ريض اهلل قمٜمف« :إِ َذا َؾم ِٛم ْٕمتُ ُُؿ اعمُْ َ١مذ َن َي ُ٘م ُ
لم أٟمف ي٘مقل ُمةؾ ُم٤م ي٘ملقل
ْؼمش َسم ه َ
ْؼم اهللُ َأ ْيم َ ُ
ْؼمَ :ىم َ٤مل :اهللُ َأ ْيم َ ُ
قل :اهللُ َأ ْيم َ ُ
يمٚمٛم٦م يمٚمٛم٦م ،وأن هذا هق اعمِمٝمقر .وًمذا ذه٥م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم أٟمف إذا وم٤مت إذان ٓ ُي٘م٣م ،ىم٤مًمقإ" :ا٤م قمب٤مدة
قمغم ؾمب٥م واٟم٘م٣م اًمسب٥م ومال شم٘م٣م"ُ ،مةؾ إذا دظمؾ اعمسجد ومل ي٘مؾ اًمدقم٤م صمؿ سمٕمد ذًمؽ شمذيمر سمٕمد طمٞمٜمام ومرغ ُمـ
اًمّمالة أو سمٕمد ذًمؽ ،يمذًمؽ قمٜمد إذا ومرغ ُمـ اًمٓمٕم٤مم واًمنماب ُمةالً دظمقل اعمسجد واخلروج ُمٜمف إذيم٤مر اًمتل هل
ُم١مىمتف ،إذا وم٤مت حمٚمٝم٤م :وم٢ما٤م ٓ ُشمُ٘م٣م ،وإذا يم٤من اًمٕمبد ُمـ قم٤مدشمف أن ي٘مقل هذا اًمذيمر ُيرضمك أ ْن ُيٙمت٥م ًمف أضمرهل٤م إذا

( ) 1598قمبد اهلل سمـ وه٥م سمـ ُمسٚمؿ اًم٘مرر اًمٗمٝمري ،أسمق حمٛمد اعمٍمي اًمٗم٘مٞمفُ ،مقمم يزيد سمـ زُم٤مٟم٦م ُمقمم يزيد سمـ أٟمٞمس أيب قمبلد اًملرمحـ اًمٗمٝملري.
ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م طم٤مومظ قم٤مسمد .وًمد ؾمٜم٦م سمس وقمنميـ وُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م ؾمبع وشمسٕملم وُمئ٦م .اٟمٔملر :هتلذي٥م اًمٙملامل (277 /16
شمرمج٦م  ،)3645وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 223 /9شمرمج٦م .)63
( ) 1599أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اإلُمس٤مك قمـ اإلهم٤مرة قمغم ىمقم ذم دار اًمٙمٗم٤مر ( )382سمٜمحقه.

أصول األحكام
يم٤من ُمـ قم٤مدشمف أٟمف ي٘مقلٕ ،ن اًم٘م٤مقمدة ذم إذيم٤مر اعم١مىمت٦م سم٠مؾمب٤مب ظم٤مص٦م أٟمف إذا وم٤مت اًمسب٥م وم٤مت أو اٟم٘م٣م اًمسب٥م:
وم٢مٟمف ٓ ُي٘م٣م ،إٓ سمدًمٞمؾ ُمةؾ ُم٤م ضم٤م ذم اًمّمالة إٓ سمدًمٞمؾ.
صمؿ إ ّن ىمْم٤م ه٤م رسمام يدقمق إمم اًمتٙم٤مؾمؾ ذم اعمب٤مدرة إًمٞمٝم٤م «إِ َذا َؾم ِٛم ْٕمتُ ُُؿ اعمُْ َ١مذ َنَ :وم ُ٘مق ًُمقا ُِمةْ َؾ َُم٤م َي ُ٘م ُ
قل اعمُْ َ١مذ ُنش ،وقمٜمد
اًمّمالَ َِةش ٓ يٜم٤مؾم٥م أن
احلٞمٕمٚمتلم -يمام شم٘مدم -ي٘مقلَ َٓ« :طم ْق َل َوَٓ ُىم هق َة إِٓه سمِ٤مهللِش ،وهذا ُمٜم٤مؾم٥م ،إذا ىم٤ملَ « :طم هل َقم َغم ه
اًمّمالَ َِةش هق يٜم٤مديؽ يدقمقكً ،مٙمـ طمٞمٜمام يم٤من ي٘مقل اًمتقطمٞمد ي٘مقل :اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم أٟم٧م هلق يٙملؼم
ُمةٚمف « َطم هل َقم َغم ه
ِ
اهلل يقطمد اهلل ،وم٠مٟم٧م شمٙمؼم اهلل وشمقطمده اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤مممً ،-مٙمـ طمٞمٜمام ي٘مقلَ « :طم هل َقم َ
لغم ه
اًمّملالََةش صل٤مر ٟملدا ً
ودقمقة يدقمقك ويٜم٤مديؽ ،ذم هذه احل٤مًم٦م اعمٜم٤مؾم٥م أن شم٘مقلَ َٓ« :طم ْق َل َوَٓ ُىم هق َة إِٓه سمِ٤مهللِش :يٕمٜمل ٓ حتقل قمـ ر ٓ
طمقل زم قمـ ر إٓ سمٕمّمٛمتف ،وٓ ىمقة قمغم أُمر إٓ سم٢مقم٤مٟمتف -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
وىمٞمؾ :اعمٕمٜمك ٓ :طمقل قمـ ُمٕمّمٞمتف إٓ سمٕمّمٛمتف ،وٓ ىمقة قمغم ـم٤مقمتف إٓ سم٢مقم٤مٟمتف ،وذيمروا ذم هذا طمدي٨م رواه
اًمبزار

ً ،مٙمٜمف وٕمٞمػ

( )1611

 ،واًمّمقاب أٟمف قم٤مم ٓ ،طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل ذم يمؾ ر  ،وهذا هلق اًملذي صمبل٧م ذم

( )1611

لق َل َوَٓ
ذم هذه اًمٙمٚمٛم٦م أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ىم٤ملَ َٓ« :طم ْ

اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م أيب ُمقؾمك إؿمٕمري
اجلٜمه ِه٦مش  ،وذم ًمٗمظ آظمر ذم اًمّمحٞمحُ َٓ« :م ْٚمج َ٠م وَٓ ُمٜمْْجك ُِملـ اهللِ إِٓه إِ ًَمٞم ِ
ُىم هق َة إِٓه سمِ٤مهللِ َيمٜمْ ٌْز ُِم ْـ ُيمٜمُ ِ
لفش ومٝملل
ْ
َ
َ َ َ َ َ
ُقز ْ َ
يمٚمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦مً ،مٙمـ ي٘م٤مل «َٓ َطم ْق َل َوَٓ ُىم هق َة إِٓه سمِ٤مهللِش ذيمر سمٕمض اًمرواة «ا ًْم َٕم ِكم ا ًْم َٕمٔمِٞم ِؿش ًمٙمـ ُم٤م أدري قمٜمٝم٤م يٜمٔمر هذه
( )1612

( )1613

( )1614

( ) 1611احل٤مومظ اًمٕمالُم٦م أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمٛمرو سمـ قمبد اخل٤مًمؼ اًمبٍمي اًمبزار ،ص٤مطم٥م اعمسٜمد اًمٙمبػم اعمٕمٚمؾ اًمذي شمٙمٚملؿ قملغم أؾمل٤مٟمٞمده .وًملد ؾملٜم٦م
ٟمٞمػ قمنمة وُمئتلم ،وشمقذم سم٤مًمرُمٚم٦م ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وشمسٕملم وُمئتلم .ىمل٤مل اًملدارىمٓمٜمل :صم٘مل٦م ُخيٓملئ ويتٙملؾ قملغم طمٗمٔملف .اٟمٔملر :ؾملػم أقملالم اًمٜملبال
( 554/13شمرمج٦م  ،)281ـمب٘م٤مت احلٗم٤مظ (.)56/1
( )1611وٕمٞمػ :أظمرضمف اًمبزار ذم ُمسٜمده ( ،)2114ىم٤مل إًمب٤ما ذم اًمسٚمس٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م( :)3355وٕمٞمػُ ،مـ طمدي٨م قمبداهلل سمـ ُمسٕمقد.
( ) 1612قمبد اهلل سمـ ىمٞمس سمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ طمْم٤مر سمـ طمرب سمـ قم٤مُمر سمـ همٜمؿ سمـ سمٙمر سمـ قم٤مُمر سمـ قمذر سمـ وائؾ سمـ ٟم٤مضمٞم٦م سملـ اجلامهلر سملـ إؿملٕمر أسملق
ُمقؾمك إؿمٕمريُ .مِمٝمقر سم٤مؾمٛمف ويمٜمٞمتف ُمٕم٤م ،وأُمف فمبٞم٦م سمٜم٧م وه٥م سمـ قمؽ أؾمٚمٛم٧م وُم٤مشم٧م سم٤معمديٜم٦م ويم٤من هق ؾمٙمـ اًمرُمٚم٦م وطم٤مًمػ ؾملٕمٞمد سملـ
اًمٕم٤مص صمؿ أؾمٚمؿ وه٤مضمر إمم احلبِم٦م .يم٤من طمسـ اًمّمقت سم٤مًم٘مرآن .ؿمٝمد ومتقح اًمِم٤مم وووم٤مة أيب قمبٞمدة واؾمتٕمٛمٚمف قمٛمر قملغم إُملرة اًمبٍملة سمٕملد أن
قمزل اعمٖمػمة وهق اًمذي اومتتح إهقازُ .م٤مت ؾمٜم٦م سمسلم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 851 :شمرمج٦م  ،)3137واإلص٤مسم٦م ( 211 /4شمرمج٦م .)4911
(ُ ) 1613متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري ،يمت٤مب اًمدقمقات ،سم٤مب اًمدقم٤م إذا قمال قم٘مب٦م (ُ ،) 6384مسٚمؿ ،يمت٤مب اًمذيمر واًملدقم٤م واًمتقسمل٦م وآؾملتٖمٗم٤مر،
سم٤مب اؾمتحب٤مب ظمٗمض اًمّمقت سم٤مًمذيمر (.)2714
ـم٤مهرا وومْمٚمف (ُ ،)6311مسٚمؿ ،يمت٤مب اًمذيمر واًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر ،سمل٤مب ُمل٤م
(ُ )1614متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري ،يمت٤مب اًمدقمقات ،سم٤مب إذا سم٤مت
ً
ي٘مقل قمٜمد اًمٜمقم وأظمذ اعمْمجع (ُ )2711مـ طمدي٨م اًمؼما سمـ قم٤مزب -ريض اهلل قمٜمف.

أصول األحكام
اًمٚمٗمٔم٦م أا٤م وردت أم مل شمرد ،وذيمره٤م سمٕمض اعمّمٜمٗملم قمـ سمٕمض ـمالسمف وشمالُمٞمذه يذيمر ُمـ أئٛم٦م احلٜم٤مسمٚم٦م -رمحل٦م اهلل
لق َل َوَٓ
قمٚمٞمٝمؿ -اعمت٘مدُملم وىم٤مل يٜمٔمر هؾ هل ،وأٟمف ذيمر سمٕمْمٝمؿ يسٜمد هذه اًمٚمٗمٔم٦مً ،مٙمـ اعمٕمروف ذم ىمقًملف «َٓ َطم ْ
ُىم هق َة إِٓه سمِ٤مهللِش.
ىمقًمف( :وعمسٚمؿُ « :صم هؿ َص ُّٚمقا َقم َ هكمش) :هذا صمب٧م ذم صحٞمح ُمسٚمؿ ُمـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمٛمرو ،وصمب٧م ذم صحٞمح
أيْمل٤م هلذا ُملـ طملدي٨م أيب
 ،صمبل٧م ً

أيْم٤م اًمّمالة قمٚمٞمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ذم طملدي٨م أيب هريلرة
ُمسٚمؿ ً
ٍ
سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمـ أٟمس -ريض اهلل قمٜمف -وذم طمدي٨م ًمٗمظ آظمرَُ « :م ْـ َؾم هٚم َؿ َقم َ هكمَ :ؾم هٚم َؿ
ـمٚمح٦م قمٜمد اًمٜمس٤مئل
ِ
نماش ُ « ،صم هؿ َص ُّٚمقا َقم َ هكمش.
اهللُ َقم َٚم ْٞمف َقم ْ ً
( )1615

( )1617

( )1616

( )1618

وم٤معمنموع أوًٓ :إضم٤مسم٦م اعم١مذن صمؿ اًمّمالة قمٚمٞمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم :-وم٢مٟمف َُمـ صلغم قمٚمٞملف :صلغم اهلل قمٚمٞملف
لد ُِملـ ِقمب ِ
اجلٜمه ِه٦م َٓ َشمٜمْب ِٖملل إِٓه ًمِٕمب ٍ
ِ
ل٤مد اهللَِِ ،و َأ ْر ُضملق َأ ْن َأ ُيمُلق َن َأ َٟمَل٤م
ْ َ
َْ
َ
قمنما ُ « ،صم هؿ َؾم ُٚمقا اهللَ ِ َزم ا ًْم َقؾمٞم َٚم َ٦مَ :وم٢مِ ها َ٤م َُمٜمْ ِْز ًَم ٌ٦م ِذم ْ َ
ً
( )1619

( ) 1615أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمّمالة قمغم اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.)418( -
( ) 1616قمبد اهلل سمـ أيب ـمٚمح٦م ،واؾمٛمف زيد سمـ ؾمٝمؾ إٟمّم٤مري اًمٜمج٤مري اعمدا .واًمد إؾمح٤مق سمـ قمبد اهلل سمـ أيب ـمٚمح٦م وإظمقشمف ،وهق أظمق أٟمس سمـ
ُم٤مًمؽ ُٕمف .أُمٝمام أم ؾمٚمٞمؿ سمٜم٧م ُمٚمح٤من .طمٜمٙمف اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وؾمامه قمبد اهلل .يم٤مٟم٧م أُمف أم ؾمٚمٞمؿ طم٤مُمال سمف يلقم طمٜمللم ،ومل يلزل
قمبد اهلل سم٤معمديٜم٦م ذم دار أيب ـمٚمح٦م ،ويم٤من صم٘م٦م ىمٚمٞمؾ احلدي٨مُ .م٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وصمامٟملم سم٤معمديٜم٦م ،وىمٞمؾ اؾمتِمٝمد سمٗم٤مرس .ىم٤مل اسملـ طمجلر ذم اًمت٘مريل٥م:
وصم٘مف اسمـ ؾمٕمد .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 133 /15شمرمج٦م  ،)3348وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 482 /3شمرمج٦م .)115
( )1617صحٞمح :أظمرضمف اًمٜمس٤مئل ذم اًمٙمؼمى ( )9888وىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح اجل٤مُمع ( :)6246صحٞمح.
( ) 1618وٕمٞمػ :أظمرضمف أسمق يٕمغم ذم ُمسٜمده ( ،)847اًمبٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م (ُ ،) 1456مـ طمدي٨م قمبد اًملرمحـ سملـ قملقف سمٜمحلقه ،ىمل٤مل اْلٞمةٛملل ذم
اعمجٛمع ( :)249 -248/11ومٞمف ُمـ مل أقمرومف.
( )1619ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
ُه َقش  ،وذم اًمٚمٗمظ أظمر قمٜمد أمحد واًمؽمُمذي سمرواي٦م أيب هريرة ُمـ ـمريؼ ًمٞم٨م سملـ أيب ؾملٚمٞمؿ
اجلٜمه ِه٦مَ َٓ ،شمٜمْب ِٖمل إِٓه ًمِرضم ٍؾ و ِ
ٍ
اطم ٍدَ ،و َأ ْر ُضمق َأ ْن َأ ُيمُق َن َأ َٟمَ٤م ُه َقش .
َ ُ َ
َ
َُمٜمْ ِْز ًَم٦م ِذم ْ َ
( )1611

ِ
لل َأ ْقم َ
لغم
َ « :وه َ

( )1611

( )1612

واًمقؾمٞمٚم٦م ؾمٞم٠ميت اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م ذم طمدي٨م ضم٤مسمر -ريض اهلل قمٜمف .صمؿ ذيمر اًمدقم٤م سمٕمد ذًمؽ ،وًمٚمبخ٤مري قمـ ضم٤مسمر
لم َي ْس َٛم ُع اًمٜمدََ ا َ ش وهذا يِمٝمد
سمـ قمبد اهلل -ريض اهلل قمٜمف -ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَُ « :م ْـ َىم َ٤مل ِطم َ
عم٤م شم٘مدم أن ىمقًمف إذا أضم٤مب اعم١مذن «طملم يسٛمعش يٕمٜمل طملم ي٘مقل اعم١مذن اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم ،وًمٞمس اعمراد طملم يسلٛمع
اًمٜمدا أٟمف ي٘مقل ُمٕمف ،إذا ىم٤مل :اهلل أيمؼم :ىم٤مل :اهلل أيمؼم ُمٕمف ،ٓ ،ي٘مقل قم٘مبلف ،ي٘ملقل قم٘مل٥م اعمل١مذن اهلل أيملؼم ،شمٗمنل
اًمرواي٤مت إظمرى يمام شم٘مدم ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمرو

.

( )1613

«اًمٚمٝمؿش :يٕمٜمل :ي٤م اهلل «اًمٚمٝمؿ رب هذه اًمدقمقة اًمت٤مُم٦مش ،وهل دقمقة اًمتقطمٞمد ،هذه اًمدقمقة هل دقمقة اًمتقطمٞمد،
واًمرب وإن يم٤من أٟمٙمر سمٕمض ُمـ ي٘م٤مل ُمةالً رب يمذا ،يٕمٜمل رب اًم٘مرآن ،ودقمقة اًمتقطمٞملد وأن اًملدقمقة هلل دقملقة
اًمتقطمٞمدً ،مٙمـ إذا أريد سم٤مًمرب إو٤موم٦م اًمرسمقسمٞم٦م إًمٞمٝم٤م ،وأٟمف -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -هق رسمفً ،مٙمـ ُمٕمٜمك اخل٤مًمؼ ومال سمل٠مس،
وْلذا ىم٤مل إوزاقمل

" :إذا ىم٤مل رب اًم٘مرآن ٓ قمغم ـمري٘م٦م اجلٝمٛمٞم٦م وم٢مٟمف ٓ سم٠مس سمذًمؽ".

( )1614

( )1611ؾمبؼ خترَيف.
(ً ) 1611مٞم٨م سمـ أيب ؾمٚمٞمؿ سمـ زٟمٞمؿ اًم٘مرر ،أسمق سمٙمر ،وي٘م٤مل :أسمق سمٙمػم ،اًمٙمقذمُ ،مقمم قمتب٦م سملـ أيب ؾملٗمٞم٤من ،وي٘مل٤ملُ :ملقمم قمٜمبسل٦م سملـ أيب ؾملٗمٞم٤من،
وي٘م٤ملُ :مقمم ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ،واؾمؿ أيب ؾمٚمٞمؿ أيٛمـ ،وي٘م٤مل :أٟمس ،وي٘م٤مل :زي٤مدة ،وي٘م٤مل :قمٞمسك .حمدث اًمٙمقوم٦م وأطملد قمٚمامئٝمل٤م إقمٞمل٤من،
قمغم ًملم ذم طمديةف ًمٜم٘مص طمٗمٔمف .وًمد سمٕمد اًمستلم ،وُم٤مت ؾمٜم٦م صمامن وصمالصملم وُمئ٦م وىمٞمؾ :صمالث وأرسمٕملم .ىمل٤مل اسملـ طمجلر ذم اًمت٘مريل٥م :صلدوق
اظمتٚمط ضمدا ،ومل يتٛمٞمز طمديةف ومؽمك .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 279/24شمرمج٦م  ،)5117وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 179/6شمرمج٦م .)84
( )1612صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)7598،8771اًمؽمُمذي :يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م ،سم٤مب ذم ومْمؾ اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾملٚمؿ ،)3612( -ىمل٤مل
اًمؽمُمذي :همري٥م ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :صحٞمحُ ،مـ طمدي٨م أيب هريرة .
( )1613ؾمبؼ خترَيف.
َي َٛمد ،ؿمٞمخ اإلؾمالم ،وقم٤ممل أهؾ اًمِم٤مم ،أسمق قمٛمرو إوزاقملُ .مقًملده ذم طمٞمل٤مة اًمّملح٤مسم٦م .يمل٤من يسلٙمـ سمٛمحٚمل٦م
( )1614قمبد اًمرمحـ سمـ قمٛمرو سمـ ُ ْ
إوزاع ،وهل اًمٕم٘مٞمب٦م اًمّمٖمػمة فم٤مهر سم٤مب اًمٗمراديس سمدُمِمؼ ،صمؿ حتقل إمم سمػموت ُمراسمٓم٤م هب٤م إمم أن ُم٤مت .يم٤من ظمػما ،وم٤موالُ ،م٠مُمقٟم٤م يمةػم اًمٕمٚملؿ
واحلدي٨م واًمٗم٘مف ،طمج٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م ضمٚمٞمؾ .شمقذم ؾمٜم٦م ؾمبع وسمسلم وُمئ٦م .وىمٞمؾ :يم٤من ُمقًمده سمبٕمٚمبؽ .اٟمٔمر :هتلذي٥م اًمٙملامل
( 317 /17شمرمج٦م  ،)3918وؾمػم أقمالم اًمٜمبال ( 117 /7شمرمج٦م .)48

أصول األحكام
ي٘مقلُ« :مـ ىم٤مل طملم يسٛمع اًمٜمدا  :اًمٚمٝمؿ رب هذه اًمدقمقة اًمت٤مُم٦مش اًمدقمقة اًمت٤مُمل٦م هلل دقملقة اًمتقطمٞملد ،هلل
ٍ
سمقضمف ُمـ اًمقضمقه ،سمخالف اًمدقمقات اًمتل يدقمق إًمٞمٝم٤م أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م هل دقملقات
اًمدقمقة اًمت٤مُم٦م ٓ ،يدظمٚمٝم٤م ٟم٘مص
ُمبتقرة ٟم٤مىمّم٦م ،دقمقات ًمٕمّمبٞم٦م وًمتحزب ،ويمذًمؽ ؾم٤مئر اًمدقمقات اًمتل هل هملػم هلذه اًملدقمقة دقملقات ٟم٤مىمّمل٦م
ُمبتقرة.
ت اهللِ اًمتهه٤مُم ِ
أُم٤م هذه اًمدقمقة :ومدقمقة شم٤مُم٦م يم٤مُمٚم٦م ،وْلذا شم٘مقلَ « :أ ُقمق ُذ سمِ َٙم َِٚملام ِ
لؼش
ل٤مت ُِمل ْـ َذ َُمل٤م َظم َٚم َ
ه
َ

 ٕ :هٟمهلف

( )1615

اًمتقطمٞمد ،وأشمؿ إُمقر وأيمٛمٚمف هق اًمتقطمٞمد ،وُمـ شمؿ أُمره سم٤مًمتقطمٞمد ،وُمـ َمت ه َؿ شمقطمٞمده ْلذه اًمٙمٚمامت اًمٕمٔمٞمٛم٦م :شمؿ ًمف
أُمره ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.
«اًم هٚم ُٝم هؿ َر هب َه ِذ ِه اًمدهه ْقم َق ِة اًمتهه٤م هُم ِ٦مش ،وهل دقمقة اًمتقطمٞمد ذم إذان ُمـ أوًمف إمم آظمره ،أوًمف إيمؼمي٦م اهلل أيملؼم اهلل
أيمؼم ،يمةػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يرى أن ي٘مقل :اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم أن ُيٗمرد يمؾ يمٚمٛم٦مُ ،مٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل ٓ :سمل٠مس ي٘ملقل :اهلل
ؼمٟٕ :مف ُمبتدأ وظمؼم ،وسم٤مجلٛمٚم٦م ي٘مقل :اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم هذه
ؼم أيم ُ
أيمؼم اهلل أيمؼمً ،مٙمـ اظمتٚمػ هؾ ََيزم أو يٕمرب .أيم ْ
أيْم٤م يتٚمقه٤م إقمالن اًمِمٝم٤مدة ،صمؿ يٕمٞمده٤م سمٕمد ذًمؽ ذم آظملر إذان وخيتٛمٝمل٤م
اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل يمٚمٝم٤م شمقطمٞمد ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ ً
سم٤مًمتٙمبػم ،وخيتٛمٝم٤م سم٤مًمِمٝم٤مدة وهل دقمقة شم٤مُم٦م يم٤مُمٚم٦م.
و«اًمّمالةش يٕمٜمل احل٤مضة« ،اًمّمالة اًم٘م٤مئٛم٦مش احل٤مضة اًمتل ُي١م هذن ْل٤مُ :مـ قمِم٤م أو ومجر أو فمٝملر أو قمٍمل أو
ُمٖمرب هل اًمّمالة اًم٘م٤مئٛم٦مٟٕ :مف عم٤م دظمؾ وىمتٝم٤م وم٘مد ىم٤مُم٧م ويستٕمد ْل٤م اعمّمكم سم٤محلْمقر إًمٞمٝم٤م ،وسمام ىمبٚمٝم٤م ُمـ صلالة
وذيمر وىمرا ة وٟمحقمه٤م.
حمٛمدً اش وهذا ُمـ أقمٔمؿ اًمتقؾمؾ طمٞمٜمام شمقؾمؾ إًمٞمف -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -شمقؾمالت قمٔمٞمٛم٦م ٟم٤مؾمل٥م أن يلدقمق
«آت ً
سمٕمد ذًمؽ ،ويم٤من طم٘مف قمغم إُم٦م -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -أن ُيدقمك ًمف هبذه اًمدقمقةٟٕ :مف هق اًمسب٥م ذم إٟم٘م٤مذه٤م ُمـ
اًمنمك -صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف -سمٗمْمؾ اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -ورمحتف.
حمٛمدً اش يمةػم اعمح٤مُمد ،ؾمٛمل حمٛمد ًمٙمةرة حم٤مُمده صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف.
«آت ً
«اًمقؾمٞمٚم٦مش اًمقؾمٞمٚم٦م هل أقمغم درضم٦م ذم اجلٜم٦م ،وأرومع درضم٦م ذم اجلٜم٦م وهل ُمٜمزًمتُُف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم.

( ) 1615أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤م واًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر ،سم٤مب ذم اًمتٕمقذ ُمـ ؾمق اًم٘مْم٤م ودرك اًمِم٘م٤م (ُ )2718مـ طمدي٨م ظمقًم٦م سمٜمل٧م
طمٙمٞمؿ -ريض اهلل قمٜمٝم٤م.

أصول األحكام
«واًمٗمْمٞمٚم٦مش اًمٗمْمٞمٚم٦م ئمٝمر -واهلل أقمٚمؿ -أا٤م ومْم٤مئٚمف وُمٜم٤مىمبف ،ومْم٤مئٚمف اًمتل شمٔمٝمر ًمٚمٜم٤مس ذم ذًمؽ اعم٘م٤مم ،مجٞملع
ُم٤م ئمٝمر ُمـ ومْم٤مئٚمف ذم ذًمؽ اعم٘م٤مم وذم ذًمؽ احلِمد واجلٛمع وُم٤م َيّمؾ ًمف -قمٚمٞملف اًمّملالة واًمسلالمُ -ملـ طمٞملٜمام
يت٘م٤مس إٟمبٞم٤م وأوًمق اًمٕمزم ويت٘م٤مسون قمـ اًمِمٗم٤مقم٦م ومٞم٘مقلَ « :أ َٟمَ٤م َْل َ٤مَ ،أ َٟمَل٤م َْل َل٤مش

( )1616

صلٚمقات اهلل وؾملالُمف قمٚمٞملف،

ويمذًمؽ أُمقر أظمرى مم٤م يٗمْمٚمف ويٙمرُمف -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -واًمسجقد هلل -قمز وضمؾ -صمؿ إذٟمف ًمف سمٕمد ذًمؽ أن يرومع
رأؾمف ىم٤ملَ « :ؾم ْؾُ ،شم ْٕم َٓم ُفَ ،و ُىم ْؾُ :ي ْس َٛم ْعَ ،و ْاؿم َٗم ْعُ :شم َُِم هٗم ْعش

( )1617

« َوا ْسم َٕمةْ ُف َُم َ٘م٤م ًُم٤م َحم ْ ُٛمق ًدا ا هًم ِذي َو َقمدْْ َشم ُفش قمٜمد اًمٜمس٤مئل

( )1618

ًممي٦م ﴿ َقم َسك َأن َي ْب َٕمةَ َؽ َر ُّسم َؽ َُم َ٘م٤م ًُم٤م هحم ْ ُٛمق ًدا﴾

يمٚمٝم٤م ومْم٤مئؾ وْلذا ٟمدقمق اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -هب٤م.

اعم٘م٤مم اعمحٛمقدً ،مٙمـ إشم٘مـ أو إصح هذه وهق اعمقاومؼ

 ،واعم٘م٤مم اعمحٛمقد هق اًمذي َيٛمده ومٞمف اخلالئؼ أوْلؿ وآظملرهؿ ذم

( )1619

أيْم٤م ؾم٤مئر اًمِمٗم٤مقم٤مت إظمر اًمتل ًمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم.
ذًمؽ اعم٘م٤مم اًمٕمٔمٞمؿ طمٞمٜمام يِمٗمع ويمذًمؽ ً
«ا هًم ِذي َو َقمدْْ َشم ُفش وقمده طمؼ -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
« َطم هٚم ْ٧م ًَم ُف َؿم َٗم٤م َقمتِلش "ؿمٗم٤مقمتل" هذه شمِمٛمؾ مجٞمع ؿمٗم٤مقم٤مشمف ،وًمٞمس٧م ظم٤مص٦م سم٤مًمِم٤مومٕم٦م اًمتل هل اًمٗمّمؾ « َطم هٚم ْ٧م
ًَم ُف َؿم َٗم٤م َقمتِل َي ْق َم ا ًْم ِ٘مٞمَ٤م َُم ِ٦مش ًمٞمس٧م ظم٤مص٦م سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م اًمتل اًمٗمّمؾ سملم اخلالئلؼً ،ٓ ،مٙملـ هٜمل٤مك ؿملٗم٤مقم٤مت أظملر ،
( )1621

يمذًمؽ ًمٞمس٧م ظم٤مص٦م سمٛمةال سمِمٗم٤مقم٦م اًمِمٗم٤مقم٦م ممـ ُمةالً يدظمؾ اًمٜم٤مر وخيرج ُمٜمٝم٤م ،ىمد يٙمقن ىمقم ُمةالً ٓ يدظمٚمقن اًمٜم٤مر
أيْم٤م يٙمقن ًمف ٟمّمٞم٥م ُمـ
ُمـ أُمتف أو ُمـ أُم٦م ُمـ يدظمؾ اًمٜم٤مر وممـ دظمؾ اًمٜم٤مر يٙمقن ًمف ُمٜمٝم٤م ٟمّمٞم٥م ،وُمـ مل يدظمٚمٝم٤م ً
ؿمٗم٤مقم٤مشمف إظمرى -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-وْلذا ذم اًمٚمٗمظ أظمر :شمروال٤م ًمٚمٛمت٘مللم ،هلل ًمٚمٛمتٚملقصملم واعملذٟمبلم
واخلٓم٤مئلم ،يٕمٜمل ؿمٗم٤مقمتف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ذم إظمراج أٟم٤مس ُمـ اًمٜم٤مر.

(ُ )1616م تٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري ،يمت٤مب اًمتقطمٞمد ،سم٤مب يمالم اًمرب قمز وضمؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمع إٟمبٞم٤م (ُ ،)7511مسلٚمؿ ،يمتل٤مب اإليلامن ،سمل٤مب
أدٟمك أهؾ اجلٜم٦م ُمٜمزًم٦م ومٞمٝم٤م (ُ )193مـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ اًمٓمقيؾ.
( )1617ؾمبؼ خترَيف.
( ) 1618صحٞمح :أظمرضمف اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب إذان ،سم٤مب اًمدقم٤م قمٜمد إذان (ُ )681مـ طملدي٨م ضمل٤مسمر -ريض اهلل قمٜملف ،-ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم صلحٞمح
اًمٜمس٤مئل :صحٞمح.
( )1619اإلها .79 :
(ً )1621مٚمٗم٤مئدة يراضمع يمت٤مب" :اًمِمٗم٤مقم٦م" شم٠مًمٞمػ :أيب قمبد اًمرمحـ ُم٘مبؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقمل.

أصول األحكام
«طمٚم٧م ًمف ؿمٗم٤مقمتل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مش ،وذم اًمٚمٗمظ أظمر« :طم هٚم ْ٧م َقم َٚمٞم ِف َؿم َٗم٤م َقمتِل يقم ا ًْم ِ٘مٞم٤مُم ِ
ل٦مش
ْ
َ
َْ َ َ َ

 ،وىملد ضمل٤م ذيملر

( )1621

« َطم هٚم ْ٧م ًَم ُف ه
أيْم٤م ُمـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمٛمرو -ريض اهلل قمٜمف -قمـ اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم.
اًمِم َٗم٤م َقم ُ٦مش ً
لم إَ َذ ِ
ان َو ِ
اإل َىم٤م َُم ِ٦مش ومتحرر أٟمف َيٞم٥م اعم١مذن أوًٓ صمؿ سمٕمد ذًمؽ يّمكم
وذم طمدي٨م أٟمس ىم٤ملُ َٓ« :ي َر ُّد اًمدُُّّ َقم٤م ُ َسم ْ َ
قمغم اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ويس٠مل اهلل ًمف اًمقؾمٞمٚم٦م صمؿ يدقمق اهلل طملم يسٛمع اًمٜمدا «اًم هٚم ُٝم هؿ َر هب َه ِذ ِه اًمدهه ْقم َق ِة
اًمتهه٤م هُم ِ٦مش.
( )1622

يمذًمؽ ذم طمدي٨م ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ىم٤ملَ « :أ ْؿم َٝمدُُ َأ ْن َٓ إِ ًَم َف إِٓه اهللَُُ ،و ْطمدََ ُه َٓ َ ِ
ذ َ
يؽ ًَمل ُفَ ،و َأ ْؿمل َٝمدُُ َأ هن ُحم َ هٛملدًً ا
ٞم٧م سمِ٤مهللِ َر ًّسم٤م َوسمِ ِ
أيْمل٤م هلذا ي٘مل٤مل يملام ذم صلحٞمح
٤مإل ْؾمالَ ِم ِديٜمًً٤مَ ،وسمِ ُٛم َح هٛم ٍد َر ُؾمقًُٓ :هم ُِٗم َر ًَم ُفش
ً
َقمبْدُُ ُه َو َر ُؾمق ًُم ُفَ ،ر ِو ُ
( )1623

ُمسٚمؿ ،ومٝمذه إدقمٞم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م سمٕمد هذا اًمٜمدا ُمـ أقمٔمؿ اًمتقؾمالت ًمٚمٛمسٚمؿ طملم يدقمق وًمذا ذم طمدي٨م قمبد اهلل سمـ
قمٛمرو قمٜمد أيب داود سمسٜمد ضمٞمد أٟمف ىم٤مًمقا :ي٤م رؾمقل اهلل! إن اعم١مذٟملم يٗمْمٚمقٟمٜم٤م ،ىم٤مل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمُ « :ىم ْؾ َيم ََام
لم إَ َذ ِ
ان َو ِ
اإل َىم٤م َُم ِ٦مش  ،وهق طمدي٨م صحٞمح،
َي ُ٘مق ًُمق َنُ ،صم هؿ َؾم ْؾُ :شم ْٕم َٓم ْفش  ،وًمذا ذم طمدي٨م أٟمسُ َٓ« :ي َر ُّد اًمدُُّّ َقم٤م ُ َسم ْ َ
( )1625

( )1624

وذم زي٤مدة ضمٞمدة ىم٤ملُ :م٤مذا ٟم٘مقل؟ ىم٤ملَ « :ؾم ُٚمقا اهللَ ا ًْم َٕم ْٗم َق َوا ًْم َٕم٤مومِ َٞم َ٦مش يمام قمٜمد اًمؽمُمذي

 ،ؾمٚمقا اهلل اًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞمل٦م،

( )1626

وضم٤م ؾم١مال اًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦م ذم قمدة أظمب٤مر قمـ اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-وأا٤م ُمـ أقمٔمؿ ُم٤م يس٠مل -ؾملبح٤مٟمف
وشمٕم٤ممم.
واًمدقم٤م ذم هذا اعمٙم٤من وهذا اعمقـمـ ُمـ أرضمك اعمقاـمـ اًمتل َيتٝمد اًمٕمبد ذم ؾم١مال اهلل -قملز وضملؾ -ويرضملق
لم إَ َذ ِ
ان َو ِ
اإل َىم٤م َُم ِ٦مش ،وْلذا ىم٤ملُ « :ىم ْؾ
إضم٤مسمتف -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،-ذم ىمقًمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمُ َٓ« :ي َر ُّد اًمدُُّّ َقم٤م ُ َسم ْ َ
َيم ََام َي ُ٘مق ًُمق َنُ ،صم هؿ َؾم ْؾُ :شم ْٕم َٓم ْفش :وذًمؽ أن اًمداقمل ينمع ًمف أن يةٜمل قمٚمٞمف -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،-وأن يتقؾمؾ سم٤مًمتقؾمالت

( )1621أظمرضمف اًمبزار ذم ُمسٜمده ( ،)2453اًمبٞمٝم٘مل (ُ ،)2116مـ طمدي٨م قمبداهلل سمـ قمٛمرو سمف.
( )1622ؾمبؼ خترَيف.
( )1623ؾمبؼ خترَيف.
( ) 1624طمسـ صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ي٘مقل همذا ؾمٛمع اعم١مذن (ُ )524مـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمٛملرو ،وىمل٤مل إًمبل٤ما ذم
صحٞمح أيب داود :طمسـ صحٞمح.
( )1625ؾمبؼ خترَيف.
( ) 1626صحٞمح :أظمرضمف اًمؽمُمذي ،يمت٤مب اًمدقمقات ،سم٤مب ذم دقم٤م اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،)3558( -ىمل٤مل اًمؽمُملذي :طمسلـ همريل٥مُ ،ملـ
طمدي٨م روم٤مقم٦م سمـ راومع ،ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :صحٞمح.

أصول األحكام
اًمٕمٔمٞمٛم٦م وٓ ؿمؽ أن ؾمامقمف ًمٚمٛم١مذن صمؿ إضم٤مسمتف ًمٚمٛم١مذن واضمتٝم٤مده سم٢مظمالصف ًمذًمؽ يمام ىم٤مل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم:
« ُِم ْـ َىم ْٚمبِ ِفش .
( )1627

صمؿ سمٕمد ذًمؽ اًمةٜم٤م قمٚمٞمف -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -صمؿ ؾم١مال اهلل يس٠مل اهلل اًمقؾمٞمٚم٦م صمؿ اًمّمالة قمغم اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة
واًمسالم -شمقؾمالت قمٔمٞمٛم٦م ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ ينمع ًمف أن يس٠مل طم٤مضمتف ،وهذا اًمداقمل واًمداقمل قمٚمٞمف إذا أراد أن يدقمق
أن يبدأ سم٤مًمةٜم٤م أوًٓ ،صمؿ اًمّمالة قمغم اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،-وهٙمذا هق ذم إضم٤مسم٦م اعم١مذن صملؿ اًمّملالة قملغم
اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -صمؿ سمٕمد ذًمؽ يس٠مل اهلل ،يٕمٜمل ؾم١مال اًمٓمٚم٥م واعمس٠مًم٦م ،وهق ىمد دقم٤م صمٜم٤م ٕ :ن اًمدقم٤م
إُم٤م دقم٤م صمٜم٤م سم٠مٟمقاع اًمةٜم٤م قمٚمٞمف -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،-أو دقم٤م ـمٚم٥م وُمس٠مًم٦م وهق ؾم١مال اهلل يس٠مل اهلل اعمٖمٗمرة واًمرمح٦م
وؾم٤مئر طم٤مضم٤مشمف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرةً ،مٙمـ َيسـ ي٘مدم سملم يديف دقم٤م اعمس٠مًم٦م واًمٓم٥م ،دقم٤م اًمةٜم٤م  ،وىمبؾ ذًملؽ اًمةٜمل٤م
قمغم اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -واًمّمالة قمٚمٞمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -إن ين اهلل ًمف ذًمؽ ،وًمذا ذم طملدي٨م
سمريدة

( )1628

قمٜمد إرسمٕم٦م سمسٜمد صحٞمح عم٤م ؾمٛمع اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -رضمؾ ي٘مقل :اًمٚمٝملؿ إا أؾمل٠مًمؽ سمل٠ما

يمٗمقا أطمد ،ىم٤ملًَ « :م ْ٘ملدََ َؾمل َ٠م َل اهللَ
أؿمٝمد أٟمؽ أٟم٧م اهلل ٓ إًمف إٓ أٟم٧م إطمد اًمّمٛمد اًمذي مل يٚمد ومل يقًمد ومل يٙمـ ًمف ً
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
سمِ ِ ِ
٤مبش  ،وذم طمدي٨م أٟمس ٟمحقه قمٜمد أيب داود
٤مؾمٛمف إَ ْقم َٔم ِؿَ ،وا هًمذي إِ َذا ُؾمئ َؾ سمِفَ :أ ْقم َٓمكَ ،وا هًمذي إِ َذا ُدقم َل سمِفَ :أ َضم َ
ْ
( )1629

سمسٜمد ضمٞمد

( )1631

أيْم٤م ؾمٛمع اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -رضمالً يمام ذم طمدي٨م ومْم٤مًم٦م سمـ قمبٞمد
ً

( )1631

يّملكم يلدقمق مل

( )1627ؾمبؼ خترَيف.
( ) 1628سمريدة سمـ احلّمٞم٥م سمـ قمبد اهلل سمـ احل٤مرث سمـ إقمرج سمـ ؾمٕمد سمـ رزاح سمـ قمدي سمـ ؾمٝمؿ سمـ ُم٤مزن سملـ احلل٤مرث سملـ ؾملالُم٤من سملـ أُميضل
إؾمٚمٛمل ىم٤مل اسمـ اًمسٙمـ :أؾمٚمؿ طملم ُمر سمف اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -مٝم٤مضمرا سم٤مًمٖمٛمٞمؿُ .م٤مت ؾمٜم٦م صمالث وؾملتلم .اٟمٔملر :آؾملتٞمٕم٤مب (ص:
 94شمرمج٦م  ،)219واإلص٤مسم٦م ( 286/1شمرمج٦م .)632
( )1629صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)149/38وأسمق داود ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمدقم٤م (،)1493واًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمدقمقات ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م
ذم ضم٤مُمع اًمدقمقات قمـ اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،)3475( -اسمـ ُم٤مضمف:يمت٤مب اًمدقم٤م  ،سم٤مب اؾمؿ اهلل إقمٔمؿ ( ،)3913وىمل٤مل إًمبل٤ما ذم ذم
صحٞمح أيب داود :إؾمٜم٤مده صحٞمح.
( ) 1631صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمدقم٤م ( ،)1495ىم٤مل إًمب٤ما ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( )1631ومْم٤مًم٦م سمـ قمبٞمد سمـ ٟم٤مومذ سمـ ىمٞمس سمـ صٝمٞم٥م سمـ إسم سمـ ضمحجبل سمـ يمٚمٗمل٦م سملـ قملقف سملـ قمٛملرو سملـ قملقف سملـ ُم٤مًملؽ سملـ إوس
إٟمّم٤مري إود ،أسمق حمٛمد .أؾمٚمؿ ىمديام ،ومل يِمٝمد سمدرا ،وؿمٝمد أطمدا ومام سمٕمده٤م ،وؿمٝمد ومتح ُمٍم واًمِم٤مم ىمبٚمٝم٤م ،صمؿ ؾمٙمـ اًمِم٤مم ،ووزم اًمٖمزو،
ووٓه ُمٕم٤موي٦م ىمْم٤م دُمِمؼ سمٕمد أيب اًمدردا  ،ويم٤من ممـ سم٤ميع حت٧م اًمِمجرةُ .م٤مت ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م ،ويمل٤من ُمٕم٤مويل٦م مملـ محلؾ هيلر ؾملٜم٦م صملالث
وسمسلم ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م شمسع وؾمتلم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص :شمرمج٦م ) ،واإلص٤مسم٦م ( 371 /5شمرمج٦م .)6996

أصول األحكام
قمٚمٞمف -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -ومل ُي َّمؾ قمغم اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ومدقم٤مه وم٘م٤مل ًمف ذم اًمرواي٦م أو ًمٖمػمه يملام قمٜملد
َػم ِهش يمام قمٜمد اسمـ ظمزيٛم٦م « َوم َ٘م َ٤مل ًَم ُف َوًمِ َٖم ْ ِ
اًمؽمُمذي ُ ،مع أن صقاب اًمرواي٦مَ « :وم َ٘م َ٤مل ًَم ُف َوًمِ َٖم ْ ِ
َػم ِهش  ،وًمٞمس ؿم ًّٙمًّ٤م يٕمٜمل
َػم ِه :إِ َذا ؾم َ٠م َل َأطمدُُ ُيمُؿَ :وم ْٚمٞمبدََ ْأ سمِ َتَح ِٛم ِ
ىم٤مل ًمف ْلذا وًمٖمػمه ممـ قمٚمؿ طم٤مل هذا اًمداقمل « َوم َ٘م َ٤مل ًَم ُف َوًمِ َٖم ْ ِ
ٞمد اهللِ َواًمةهٜمََ٤م ِ َقم َٚم ْٞم ِفُ ،صم هؿ
ْ
َ ْ َْ
َ
أيْم٤م هبذا اعمٕمٜمك.
ًمِٞمُ َّمؾ َقم َ هكمُ ،صم هؿ ًمِٞمَدْْ ُعش وُمٕمٜم٤مه ذم طمدي٨م اسمـ ُمسٕمقد قمٜمد اًمؽمُمذي
ً
( )1633

( )1632

( )1634

وعم٤م ؾمٛمع اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -رضمالً يمام قمٜمد أيب داود ُمـ طمدي٨م أيب زهػم إٟمامري

( )1635

يدقمق ،يٚمح

لمش ومج٤م ه
٥م إِ ْن َظمتَ ََؿش ىم٤مًمقا :سمؿ خيتؿ ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل« :سمِ ِآُم َ
ذم اعمس٠مًم٦م ،ىم٤مل اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمَ « :أ ْو َضم َ
رضمؾ ىم٤مل :اظمتؿ سمآُملم وأسمنم ،صمؿ ىم٤مل :إن آُملم يم٤مًمٓم٤مسمع قمغم اًمدقم٤م

أيْم٤م أدب راسمع ذم اًمدقم٤م  ،وظم٤مص٦م
 ،وهذا ً

( )1636

ذم ُمةؾ هذا اعمٙم٤من وهذا اعمقـمـ ،وأن خيتؿ اًمداقمل سمآُملم ،اًمٚمٝمؿ اؾمتج٥م ،وًمذا ظمتٛم٧م هب٤م اًمٗم٤محت٦م آُملم ،واًمٜمبل -
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ىم٤مل« :إِ َذا َأ هُم َـَ :وم َ٠مُمٜمُُقاش
لمش  ،وذم ًمٗمظ قمٜمد ُمسٚمؿِ ُ « :
َيبْ ُٙم ُُؿ اهللهُش ٟٕ :مف ذم اًمٗم٤محت٦م صمٜم٤م قمٚمٞمف -ؾمبح٤مٟمف وشمٕمل٤ممم -ذم أوْلل٤م ،وؾملٓمٝم٤م
ِآُم َ
( )1637

( )1638

وذم ُمقوع آظمر ىمل٤مل« :إِ َذا َىم َ
لم﴾َ :وم ُ٘مق ًُملقا:
اًمْمل٤مًم َ
ل٤ملَ ﴿ :وَٓ ه

( )1639

( ) 1632صحٞمح :أظمرضمف اًمؽمُمذي ،يمت٤مب اًمدقمقات ،سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم ضم٤مُمع اًمدقمقات قمـ اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،)3477( -وىمل٤مل إًمبل٤ما
ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :صحٞمح.
( )1633صحٞمح :أظمرضمف اسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف ( ،)711ىم٤مل ذم صحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م :صحٞمح.
( )1634ؾمبؼ خترَيف.
( ) 1635أسمق إزهر ،وي٘م٤مل :أسمق زهػم إٟمامري ،وي٘م٤مل :اًمٜمٛمػمي ،وي٘م٤مل :اًمتٛمٞمٛمل .أظمرج طمديةف أسمق داود ذم اًمسٜمـ ،واظمتٚمػ ذم اؾمٛمف .ىمل٤مل اسملـ
أيب طم٤مشمؿ :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م زرقم٦م و ُذيمر ًمف أسمق زهػم إٟمامري ،وم٘م٤ملُ ٓ :يسٛمك ،وهق صح٤ميب .روى صمالصم٦م أطم٤مدي٨م ،وىمٚم٧م ٕيب :إن رضمال ؾملامه َيٞملك
سمـ ٟمٗمػم ،ومٚمؿ يٕمرف ذًمؽ .ىم٤مل اًمبٖمقي :أسمق إزهر إٟمامري مل يٜمس٥م .اٟمٔمر :أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 124 /5شمرمجل٦م  ،)5912واإلصل٤مسم٦م ( 11 /7شمرمجل٦م
.)9516
لػم اًمٜمُّ َُّٛم ْ ِ
( ) 1636وٕمٞمػ :أظمرطمف أسمق داود ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمت٠مُملم ورا اإلُم٤مم (ُ )938مـ طمدي٨م َأ ِيب زُُ َه ْ ٍ
لػمي .ىمل٤مل إًمبل٤ما ذم ولٕمٞمػ أيب
داود :وٕمٞمػ.
(ُ ) 1637متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري ،يمت٤مب إذان ،سم٤مب ضمٝمر اإلُم٤مم سم٤مًمت٠مُملم (ُ ،)781مسٚمؿ ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمتسٛمٞمع واًمتحٛمٞملد واًمتل٠مُملم
(ُ )411مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.
(ُ ) 1638متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري ،يمت٤مب إذان ،سم٤مب ضمٝمر اعم٠مُمقم سم٤مًمت٠مُملم (ُ ،)872مسٚمؿ ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمتسٛمٞمع واًمتحٛمٞملد واًمتل٠مُملم
(ُ )411مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.
( )1639أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمتِمٝمد ذم اًمّمالة (ُ )414مـ طمدي٨م أيب ُمقؾمك إؿمٕمري.

أصول األحكام
ِ
ِ
ِ
أيْم٤م يمام ىم٤مل« :سمٞمٜمِل وسم َ ِ
اط ا هًم ِذي َـ َأ ْٟم َٕم ْٛم َ٧م َقم َٚمل ْٞم ِٝم ْؿ َهم ْ ِ
س َ
اًمٍم َ
لػم
ً
اط اعمُْ ْستََ٘م َ
َْ ََْ
ٞمؿ * َ
لم َقم ْبديش وآظمره٤م ؾم١مالْ ﴿ :اهد َٟمَ٤م َ
اعمَْ ْٖم ُْْم ِ
لم﴾ ومرشمب٧م قمغم هذا :ظمؼم قمـ اهلل ،صمؿ ظمؼم اًمٕمبد ،صمؿ ؾم١مال اًمٕمبد رسملف -ؾملبح٤مٟمف
اًمْم٤مًم َ
قب َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َوَٓ ه
( )1641

وشمٕم٤ممم ،-صمؿ اًمت٠مُملم ،ذم ىمقًمف :آُملم ،يس٠مًمف -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،-هٙمذا ٓ يرد اًمدقم٤م ذم هذا اعمقـمـ ،هلق ُملـ هلذا
لم إَ َذ ِ
ان َو ِ
اإل َىم٤م َُم ِ٦مش .
اًمب٤مب ،وًمذًمؽ ىم٤ملُ َٓ« :ي َر ُّد اًمدُُّّ َقم٤م ُ َسم ْ َ
( )1641

وأُم٤م ؾمامع إذان ُمـ اإلذاقم٦م ومٝمذا ُمـ اًمبدع ،وـمٛمس ًمٚمِمٕمػمة واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهللً ،مٙمـ طمٞمٜمام يسٛمع اإلٟمس٤من اًمٜمدا
ُمـ اعمذي٤مع ومل يتٞمن ًمف ؾمامقمف ُمةالً ُمـ ؾمامقمف ُمب٤مذة ُمـ اعم١مذن وم ُٞمجٞم٥م ،ظم٤مص٦م إذا يم٤من يمام ي٘م٤مل قمغم اْلقا  ،ومٝمق
أىمرب ،يٕمٜمل أىمربٟٕ :مؽ أٟم٧م ذم احل٘مٞم٘م٦م طمٞمٜمام شمسٛمع اعم١مذن ي١مذن قمـ ـمريؼ اعمٙملؼم ،أٟمل٧م ُمل٤م ؾملٛمٕم٧م صلقت
اعم١مذن ذم احل٘مٞم٘م٦م ،إٟمام ؾمٛمٕمتف سمقاؾمٓم٦م آًم٦م وهق اعمٙمؼم ،يمذًمؽ إذا ؾمٛمٕمتف ُمـ ـمريؼ اًمراديق ُمـ اإلذاقم٦م ُملةالً وهلق
قمغم اْلقا ومٝمذا أىمرب وإن مل يٙمـ ؿمبٞم ًٝم٤م يمؾ اًمِمبف قمـ ـمريؼ اعمٙمؼمً ،مٙمٜمف هق أومم ُم٤م َيّمؾ ذم إضم٤مسمتؽ ًمف.
هؾ صح٧م زي٤مدة «إِ هٟم َ
هؽ َٓ ُ ْ
ػ اعمِْٞم َٕم٤م َدش؟
خت ِْٚم ُ
ضمٞمدة رواه٤م اًمبٞمٝم٘مل ،هل ضمٞمدة ٓ سم٠مس هب٤م «إِ هٟم َ
هؽ َٓ ُ ْ
ػ اعمِْٞم َٕم٤م َدش ،رواه٤م اًمبٞمٝم٘مل وخمرضمٝمل٤م ممل٤م هلق خملرج
خت ِْٚم ُ
اًمّمحٞمح

.

( )1642

ي٘مقلُ :مـ وم٤مشمف ضمز ُمـ إذان وأراد أن َيٞم٥م اعمتب٘مل ذم إذان ومامذا يٗمٕمؾ؟
َيتٛمؾ أن ي٘م٤مل أٟمف ي٘ميض ُم٤م ؾمبؼٟٕ :مف ٓ زال اًمسب٥م ُمقضمقداُ ،م٤م وم٤مت اًمسب٥م ،يٕمٜمل ي٘مقل ُم٤م ُم٣مُ ،مةؾ ًمق
أٟمف ُمْم٧م اًمتٙمبػمات إرسمع وؾمٛمٕمف ي٘مقل :أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل ،ومٞمب٤مدر يٙمؼم أرسمع شمٙمبػمات ،وًمق أهع صمؿ سمٕملد
ذًمؽ يت٤مسمٕمف ،وٓ يٕمتؼم ىمْم٤م قمغم احل٘مٞم٘م٦مٕ :ن اًمسب٥م ٓ زال ُمقضمقد ،إٟمام يٙمقن ىمْم٤م ً إذا اٟمتٝمك إذان ،ومل َي٥م،
ومٜم٘مقل زال اًمسب٥م ،وم٢مذا زال اًمسب٥م وم٢مٟمف ٓ ي٘ميضً ،مٙمٜمف ُم٤م دام أن اعم١مذن ُمقضمقد ذم هذه احل٤مل ُمةلؾ ًملق اإلٟمسل٤من

( )1641اًمٗم٤محت٦م.7 -6 :
( )1641ؾمبؼ خترَيف.
( )1642أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ( ،) 2119ىم٤مل اًمبٞمٝم٘مل :رواه اًمبخ٤مرى رم اًمّمحٞمح قمـ قمغم سمـ قمٞم٤مش .ىم٤مل اًمسخ٤موي ذم اعم٘م٤مصلد احلسلٜم٦م ( :)484هلق
قمٜمد اًمبٞمٝم٘مل ذم ؾمٜمٜمف ومزاد ذم آظمره مم٤م صمب٧م قمٜمد اًمٙمِمٛمٞمٝمٜمل ذم اًمبخ٤مري ٟمٗمسف «إٟمؽ ٓ ختٚمػ اعمٞمٕم٤مدش.

أصول األحكام
دظمؾ اعمسجد ُمةالً سمرضمٚمف يٕمٜمل يم٤من ىمبؾ يدظمؾ اعمسجد ُمةالً ودظمؾ ُمةالً صمؿ أول ُم٤م دظملؾ ٟمزل صملؿ ذيملر ىمبلؾ أن
يدظمؾ مجٞم ًٕم٤م وهمػم ذًمؽ ُمةالً ذم سمٕمض إذيم٤مر اًمتل يدريمٝم٤م ذم ضمز ُمـ اًمسب٥م.
هؾ ُمـ اًمسٜم٦م شمسٙملم احلروف إظمػمة ذم إذان؟
ؼم ،هلق ذم احل٘مٞم٘مل٦م اهلل أيملؼم،
ؼم اهلل أيم ْ
ٟم٘مقل :هذا واىمع ،إن ضمزم ومٝمق أطمسـ اهلل أيمؼم ،وإن أقمرب ىم٤مل :اهلل أيم ْ
ؼم اهلل
يٕمٜمل فم٤مهر طمدي٨م اسمـ قمٛمر حمتٛمؾ أٟمف أقمربٟٕ :مف ىم٤مل ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمروُ« :مـ ؾمٛمع اعم١مذن ي٘مقل :اهلل أيم ُ
ؼمش
أيم ْ

 ،وهذا ىمد ي٘م٤مل أٟمف ي٘م٤مل يمٚمٛمتلم يمٚمٛمتلم ،وَيتٛمؾ أٟمف ضمزم ،حمتٛمؾ ،ويمالمه٤م ٓ سم٠مس سمف وهلل احلٛمد .وضم٤م

( )1643

أاؿ ىم٤مًمقا أٟمف ضمزمُ ،مٕمٜم٤مه أٟمف يٗمّمؾ يمؾ يمٚمٛم٦مً ،مٙمـ إُمر ومٞمف واؾمع وهلل احلٛمد.
ي٘مقل :قمٜمد اإلسم٤موٞم٦م ي١مذٟمقن أرسمع شمٙمبػمات وؿمٝم٤مدشملم ذم آظمر إذان واإلىم٤مُم٦م ىمقل ُمرشملم طمل قملغم اًمّملالة
طمل قمغم اًمٗمالح ىمد ىم٤مُم٧م اًمّمالة؟
ٟم٘مقل :احلٛمد هلل ،أهمٜم٤مٟم٤م اهلل سم٤مًمسٜم٦م وهلل احلٛمد ،احلٛمد هللُ ،مـ شمتبع اًمبدع :وم٤مًمبدع يمةػمة.
ذيمرت أن أيمةر اًمٜمٗم٤مس أيمةره أرسمٕمقن يق ًُم٤م ،وسمٕمد أرسمٕملم ذم اًمٖم٤مًمل٥م يٙملقن دم اؾمتح٤مول٦م ومتٖمتسلؾ وشمّملكم
َ
ومٞم٘مقل :أيـ يمالم اًمِم٤مومٕمل :ؾمتقن يق ًُم٤م؟
شم٘مدم يمالم اًمِم٤مومٕمل أٟمف ؾمتقن ،وأٟم٤م ُم٤م ذيمرت ُم٤م ىمٚم٧م آؾمتح٤مو٦م ،ىمٚم٧م ومٞمف شمٗمّمٞمؾ ذيمرت ىمٚم٧م إن يم٤من سمٕمد
ُميض أرسمٕملم سمدت قمالُم٤مت آٟم٘مٓم٤مع وٕمٗم٧م وفمٝمرت قمالُم٤مت آٟم٘مٓم٤مع قمغم اًمٜمٗمس٤م هل شمٜمتٔمر وًمق ـم٤مًم٧م اعمدة
شمٜمتٔمرٟٕ :مف ُمةؾ اعمرأة احل٤مئض ًمق يم٤من ْل٤م قم٤مدة ؾمت٦م أي٤مم صمؿ ذم ؿمٝمر ُمـ اًمِمٝمقر ُم٤م اٟم٘مٓمع ذم ؾمت٦م أي٤مم ذم اًمٞمقم اًمس٤مسمع
ُمستٛمر ًمٙمٜمف وٕمٞمػ اجلري٤من ،طمٞمٜمٝم٤م شمب٘مك طمتك شمرى اجلٗم٤مف أو اًم٘مّم٦م اًمبٞمْم٤م  ،يمذًمؽ اًمٜمٗمس٤م إذا فمٝمرت قمٚمٞمٝمل٤م
قمالُم٦م اٟم٘مٓم٤مع شمبلم أٟمف ذم احل٘مٞم٘م٦م ًمٞمس اؾمتح٤مو٦م وأٟمف قمٚمٞمف أُم٤مرات آٟم٘مٓم٤مع ومتٜمتٔمر وًمق ضمل٤موزت أرسمٕمللم يقُمل٤م،
ُميضل
وطمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م ؾمبؼ اًمٙمالم قمغم دًٓمتف وقمغم ؾمٜمده ووضمف اًمدًٓم٦م ومٞمف واخلالف ومٞمفً ،مٙملـ إن يمل٤من سمٕملد ّ
أرسمٕملم يقُم٤م وهق قمغم ِطمدّّ شمف وىمقشمف وًمٞمس هٜم٤مًمؽ قمالُم٤مت آٟم٘مٓم٤مع :ومٝمذا مم٤م ي٘مقي أٟمف اؾمتح٤مو٦م ،وًمق أُمرٟم٤مه٤م أن
شمستٛمر ىمد يٛميض ُمدة ـمقيٚم٦م ،ومٝمل شمٖمتسؾ وشمّمكم وشم٠مظمذ طمٙمؿ اعمستح٤مو٦م يمام ىمٞمؾ ،اعمس٠مًم٦م ُمس٠مًم٦م اضمتٝم٤مد يمام شم٘مدم.

( )1643ؾمبؼ خترَيف.

أصول األحكام
عم٤مذا ىمدم اعم١مًمػ يمت٤مب اًمّمالة قمغم ذوـمف؟
غدً ا إن شااء اهلل واهلل أعلا ،،وصاىل اهلل وسال،
سيأيت إن شاء اهلل الكالم عىل رشوط الصالة يف الدرس اآليت ً
وبارك عىل نبينا حممد.

