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ن َّ َّأ عاملنا سيّئات ومن أ نفس نا رشور من ابهلل ونعوذ ونس تغفره، ونس تعينه حنمده هلل إمحلد إ 

اّلَّ إ هل ال أ ن وأ شهد هل، هادي فال يضلل ومن هل، مضلَّّ فال هللا هيده من   هل رشيك ال وحده هللا إ 

 .ملسو هيلع هللا ىلص ورسوهل عبُده حّممًدإ أ ن َّ وأ شهد

اّلَّ متوتنَّّ وال تقاته حّقَّ هللا إتّقوإ أ منوإ إّّلين أ هّيا ﴿اي   .مسلمون﴾ وأ نمت إ 

 كثريإ رجاال مهنام وبثَّّ زوهجا مهنا وخلق وإحدة نفس من خلقمك إّّلي ربمّك إتّقوإ إلّناس أ هّيا ﴿اي

نَّّ وإل رحام به تساءلون إّّلي هللا وإتّقوإ ونساءإ   .رقيبا﴾ عليمك اكن هللا إ 

 هللا يطع ومن ذنوبمك لمك ويغفر أ عاملمك لمك يصلح سديدإ قوال وقولوإ هللا إتّقوإ أ منوإ إّّلين أ هّيا ﴿اي

  .عظامي﴾ فوزإ فاز فقد ورسوهل

   :بعد أ ّما|

ن َّ ذ للقلوب، ورإحة للنّفوس أ نس فيه إلنّبوي ابحلديث الاش تغال فا   إحلرإم من إحلالل يُعرف به إ 

نّة  يعمل وهو ال كيف وطمأ نينة، برإحة هللا يتعّبد بصرية، عىل إلعبد يسري وبتعلّمه إلبدعة، من وإلس ّ

  .أ مره من بصرية عىل هللا ويعبد بدليلها إملسأ ةل

نّة يخ إل بيات يف جاء كام لها ومفّّسة مبّينة ويه إلقرأ ن بعد إلثّاين إلويح يه إلنّبوية فالس ّ  للش ّ

 :هللا رمَحهَُّ حمكي حافظ

ن َّ َوبَْعدَََََََُّّّّّّّ
ِ
َفَّ إ َّ بَْعدََّ    **    َإلُْعلُوم َّ أرَْشَ َمد َّ ك تَاب   َإلْقَيُّوم َّ َإلص 

يث َّ ع ملَُّْ ذَّْ َإلَْحد 
ِ
 َإلُْقْرأ نَُّ ُأنْز لََّ قَدَّْ ب ه َّ ل َما    **   َإلَْبَيانَُّ ُهوََّ إ

ن ةَََََََُّّّّّّّ َما     **    ََثن َّ َويْحيَّ َإلن ب  َّّ فَس ُ  َإلَْوْحيَان َّ أُْطل َقَّ قَدَّْ عَلَْْي 

 إملتوإتر إحلديث يف ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ عن جاء ما وُمدإرس ته وتعلميه إحلديث تعملَّّ فضل يف ورد فامي ويكفينا

 مسعها( كام وأ ّدإها ووعاها حففظها مقاليت مسع إمرأ َّ هللا )نّضَّ :قال أ نّه

ع ملسو هيلع هللا ىلصإلنّبَّّ من دعاء إحلديث هذإ يف نّة لَسام   ونرشها بّّثا من به قام ملا جزإءإ ابلنّضارة ومبلّغها إلس ّ

نّة خلدمة هللا وفّقه من حّقَّ يف حتقّق قد وهذإ طريّة غّضة وجعلها خالص جبدَّّ ونرشها إلس ّ  وإ 

  .هللا عند فامي ورغبة
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 وجه عىل يظهر مبا وزيّنه هللا مّجَلَُّ معناها أ نَّّ أ مجعها بتفاسري فّّست إحلديث يف جاء إليّت وإلنّضارة

الَّّ وتعلميه إحلديث تعملَّّ فضل يف يكن مل فلو ونعميها، إجلنّة نضة إىل هللا وأ وصل وإحلسن إلهباء من  إ 

 .ورشفا فضال لكفاان إحلديث هذإ

عمل ثَّّ  إل حاكم معدة كتاب هو درإس ته إملقّرر إلكتاب أ نَّّ ملرضاته هللا وفّقك إلعمل طالب أ يخ إ 

َّ.هللا رمحه إملقديس رسور بن علَّّ بن إلوإحد عبد بن إلغين عبد للحافظ

ختيار   :مهنا نذكر عدة ل س باب إلكتاب هذإ إ 

 إلفقهّية ابلفروع تتعلّق إليّت إل حاديث إل حاكم بأ حاديث ونعين إل حاكم أ حاديث مجع كتاب أ نّه :أ وال

 فهذإ وغريها وإلناّكح وإلبيوع وإملعامالت وصيام وجح وزاكة وصالة طهارة من إلفقهّية وإملسائل

  .إل بوإب هذه يف هبا يس تدلَّّ إليّت إل حاديث مجع إلكتاب

 س يأ يت كام حصيحْيام، يف ومسمل إلبخاري إال مامان عليه إتّفق ما مجع إلكتاب هذإ أ نَّّ :إلثّاين وإل مر

ذإ إلّصحة درجات أ عىل يف هو عليه إملتّفق أ نَّّ فيمك هللا ابرك وتعلمون إلكتاب، مقّدمة يف معنا  فا 

 .إل حاكم أ حاديث من صَّّ مّما كبرية مجةل حفظ فقد إلكتاب هذإ إلعمل طالب حفظ

مام إلكتاب هذإ مؤل ف أ ن َّ :إلثالث إل مر مام إحلديث يف إ  نّة يف وإ  َّ.إلّشأ ن هذإ فرسان من وهو إلس ّ

ن َّ ثَّّ   إلفقهاء أ لّفها إليّت إخملترصة إلفقهّية إملتون عىل تكون أ ن ميكن أ وال تعلمون كام إلفقه درإسة إ 

 درس مت قد متّبعة طريقة هذه .وإلفصول وإل بوإب إلكتب عىل ورتّبوها إلفقهّية إملسائل فْيا ومجعوإ

 وإلطريقة ذكران، ما وفق هللا رمحه إلّشواكين أ لفها إليّت إلهبّية إدّلرر كتاب وإلثّاين إل ّول إملس توى يف

 .إلكتاب لهذإ درإستنا من هللا شاء إ ن س يكون ما وهو إل حاديث عىل إلفقه درإسة يه إلثّانية

 إل حاكم، يف جاءت إليت إل حاديث جبمع فيه إلتصنيف طريقة عىل لكن إلفقه يف أ لّفوإ قد فالعلامء

 إل حاكم :كتب ثالثة أ لف ابل حاكم مسيت إليت كتبه هللا رمحه الاشبيل إحلق عبد إحلافظ فأ لف

 ثَّّ هللا رمحه إملقديس إلغين لعبد سابقا اكن هذإ هللا، رمحه هل ولكها وإلصغرى وإلوسطى إلكربى

 هذإ مؤلّفنا بعد جاء ثَّّ هللا رمحه إملقديس إلغين عبد للحافظ إل حاكم معدة إلكتاب هذإ بعده جاء

 تزيد قد إل حاكم أ حاديث من كثرية أ حاديث فيه وجعل إملنتقى كتابه فأ لّف هللا رمحه تميّية بن إجملد

 .حديث أ الف ثالثة عن
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 رَشَحهَُّ معروف، كتاب وهو إحلديث يف إحملّرر كتابه وأ لّف هللا رمحه إلهادي عبد إبن بعده جاء 

 .تعاىل هللا رمحه إملدخل زيد إلش يخ :إحملرر كتاب رشحوإ إّلين إملعارصين إلعلامء من .إلعلامء

 .إملرإم بلوغ كتاب وأ لّف جحر بن إحلافظ إلهادي عبد إبن بعد جاء

 إملتّعلقة إلفوإئد بذكر لها رشحنا وس يكون إل حاديث هذه يف س ندرس وتعاىل تبارك هللا شاء فا ن 

 لضيق وهذإ فقط إجلانبية إلفوإئد بعض أ حياان س نذكر كثريإ هذإ عن خنرج وال وإلباب ابلكتاب

ذ .إلوقت  منه وإس تفادهتا إحلديث من إس تخالصها ميكن إليّت إلفوإئد كَّّ ذكر يف إس تطردان لو إ 

 إملتعلّقة إلفوإئد عىل رشحنا يف س نقترص لهذإ للمس توى إحملدد إلوقت يكفينا ولن إلوقت بنا لطال

 .إجلانبيّة إملهّمة إلفوإئد بعض بذكر أ حياان ونس تطرد وإلباب ابلكتاب

 إلوإحد عبد بن إلغين عبد هو :قال وغريها إلّسري يف كام هللا رمحه إّّلهب عنه قال هللا رمحه إملؤلف

 محمّد أ بو إدّلين تقيَّّ إال سالم حمّدث إال مام إحلافظ جعفر بن حسن بن رإفع بن رسور بن عل بن

 إملوفّق خالته وإبن هو للهجرة 541 س نة ودل إحلنبّل، إلّصاحليَّّ إدّلمشقيَّّ ثَّّ إمجّلاعيل إملقديس

 سن يف إلعمل وطلب وصالح عمل بيت يف نشأ َّ إلّطلب، يف دربه ورفيق صاحبه اكن إملغين صاحب

يخ إملوفّق وإدل يد عىل مبكّ ر  .هللا رمحه إملقديسَّّ قدإمة بن محمّد إلش ّ

 علمّية رحالت عّدة هل واكنت  غريه و إلفقه عهنم فأ خذ علامهئا و دمشق ش يوخ يد عىل تتلمذ ثَّّ

 من وغريها ومهدإن وأ صفهان وإملوصل وحّرإن وبغدإد مرص مهنا إلبقاع من كثريإ خاللها جاب

 إحلافظ ميول ،فاكن س نني أ ربع هبا وأ قام س نة عرشون معرهام و بغدإد إ ىل إملوفّق مع رحل إلبدلإن

 إ ىل إحلافظ رحل بعدها .إلفقه إ ىل إملوفّق ميول اكن بيامن إحلديث إ ىل هللا رمحه إلغينَّّ عبد

لَفي إلّطاهر أ يب إحلافظ عند مّدة فْيا أ قام و الاسكندريّة  أ نّه قيل حّتَّ عنه أ كرث ،و هللا رمحه إلّس 

عاًَّ إلتّعّبد كثري هللا رمحه اكن جزء، أ لف عنه كتب نّة ممتّساك ور   ابل مر معروفا فْيا َصلبا ابلس ّ

 يف الكهمم إلتّأ ويل أ هل بعض عىل وردَّّ إل هوإء، أ هل عىل إلّرد و إملُنَكر َّ عن إلهّنيي و ابملعروف

 علْيم ردَّّ مّعا يرجع حّتَّ بدمشق إلّسلطان بدإر جملسا هل عقدوإ و عليه ش نّعوإ و إلقرأ ن و إلّصفات

 من خيرج أ ن عىل إل مرإء بعض فيه فشفع قتل فأ ابحوإ عليه ثبت و موقفه عىل هللا رمحه فأ رصَّّ فيه

 .للهجرة 600 س نة هللا رمحه مات أ ن إ ىل مبرص أ قام و مهنا خفرج دمشق
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 إلغين عبد للحافظ ل نَّّ إلّصغرى ابل حاكم يسّمى و إلعمدة هذإ كتابنا أ شهرها جّدإ كثرية مؤلّفاته

 ليس لكن إل حاكم أ حاديث يف أ يضا هذإ من أ وسع كتاب هو إلكربى إل حاكم معدة إ مسه أ خر كتااب

يخان عليه إتّفق ما عىل مقترصإ  إملش تغلني عند معروف كتاب هل و أ جزإء سّتَّ من حنو يف يقع إلش ّ

 به وإعتنوإ إحملّدثني من كثري عند إلعمدة اكن إلكتاب هذإ إلّرجال أ سامء يف إلكامل وإمسه ابحلديث

 إحلافظ بعدمه جاء و إلكامل هتذيب أ سامه كتاب يف عليه زإد و فهّذبه إملّزيَّّ إحلافظ جاء حّتَّ كثريإ

 .إلكامل هتذيب هتذيب أ سامه كتاب يف عليه زإد و إلّّتذيب فهّذب هللا رمحه جحر بن

 نستبق كنّا وما رفيقي اكن :قال مجيعا هللا رمحهم إلغين عبد خالته وإبن رفيقه حق يف إملوفّق قال

الَّّ خري إ ىل ليه س بقين إ  الَّّ إ   إلعمل وُرزق عليه وقياهمم إلبدع أ هل بأ ذى فضيلته هللا ومكّل إلقليل إ 

الَّّ إلكثرية إلكتب وحتصيل  ه.إ .ونرشها روإيّتا من غرضه يبلغ حّتَّ يعّمر مل أ نّه إ 

 أ نّه خاّصة مضاّّنا من بقرإءهتا أ نصحمك عديدة وعرب كثرية فوإئد وترمجته هللا رمحه سريته قرإءة ويف

نّة عىل حريصا إلّطلب عىل حريصا إلعمل طلب يف إلّر حةل كثري اكن ماًما إلس ّ نّة يف إ    فْيا صلبا إلس ّ

َّ.تعاىل هللا رمحه سرية يف س تجدوّنا إل مور هذه ك

 أ شهر ومن كثريإ ورشحوه كثريإ إلعلامء به وإعتىن طبعة من أ كرث ُطبع إلعمدة كتاب هذإ كتابنا

 .للهجرة 702 س نة إملتوّفَّ هللا رمحه إلعيد دقيق البن إل حاكم إ حاكم كتاب س بقنا من عند رشوحه

 .للهجرة 724 س نة إملتوّفَّ هللا رمحه للعّطار إلعمدة رشح يف إلعّدة وكتاب 

 731   س نة إملتوّفَّ هللا رمحه إلفاكهاين إدّلين لتاج إل حاكم معدة رشح إل فهام رايض وكتاب

 .للهجرة

 هذه أ وسع وهو للهجرة 804 س نة إملتوّفَّ هللا رمحه إمللقّن البن إل حاكم معدة بفوإئد إال عالم كتاب

 .إلرّشوح

 يكن مل هذإ كتابه لكن للهجرة 794 س نة إملتوّفَّ هللا رمحه للّزركيش إلعمدة عىل إلنّكت كتاب

خرإج إملوفّق عىل هللا رمحه فيه إس تدرك بل للعمدة رشحا  إليّتَّ إلعمدة يف إليّتَّ إل حاديث بعض اب 

 عليه وإس تدرك هللا، رمحهم مسمل أ فرإد من أ و إلبخاري أ فرإد من يه بل عليه إملتّفق من ليست

 .رشحنا يف وتعاىل تبارك هللا شاء إ ن علْيا وس نعّرج إلّصحيحني يف ليست إليّت إل لفاظ بعض أ يضا
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 :إملعارصين إلعلامء رشوح من

يخ إلعاّلم تيسري كتاب    .هللا رمحه إلبّسام للش ّ

يخ إل فهام تنبيه كتاب   .هللا رمحه إلعثميني إبن للش ّ

يخ إل حاكم تأ سيس كتاب   .هللا رمحه إلنّجمي حيي بن أ محد للش ّ

يخ إل حاكم معدة رشح كتاب  طاّلبه عىل أ مالها أ مايل عن عبارة وهو هللا رمحه إلّسعدي للش ّ

يخ حفيد جفمعها  .أ يضا إلباب هذإ يف جيّد وهو كتاب يف وأ خرهجا هللا رمحه عقيل بن هللا عبد إلش ّ

يخ رشح أ يضا إملسموعة إلرّشوح من يخ ورشح هللا رمحه ابز إبن إلش ّ  حفظه إلفوزإن صاحل إلش ّ

 .هللا

َّ إلكتاب مقّدمة بقرإءة وتعاىل تبارك هللا شاء إ ن نبدأ َّ

 :تعاىل هللا رمحه إملقديس إلغين عبد إحلافظ قال

الَّّ إ هل ال أ ن وأ شهد إلقهّار إلوإحد إجلبّار هلل إمحلد  وما وإل رض إلّساموإت رّبَّ هل رشيك ال وحده هللا إ 

 إل طهار وحصبه أ هل وعىل إخملتار إملصطفى إلنّبَّّ عىل هللا وصىّلَّ إلغفّار إلعزيز بيهنام

 :بعد أ ّما

 محمّد هللا عبد أ بو إال مامان عليه إتّفق ممّا إل حاكم أ حاديث يف مجةل إختصار سأ لين إ خوإين بعض فا نَّّ

برإهمي بن إ سامعيل بن   إلنّيسابوري، إلقشرييَّّ إحلّجاج بن مسمل إحلسني وأ بو إلبخاري، إ 

  به، إملنفعة رجاء سؤإهل إ ىل فأ جبته

 لوهجه خالصا جيعل وأ ن فيه نظر أ و حفظه أ و مسعه أ و كتبه وملن به ينفعنا أ ن تعاىل هللا وأ سأ ل

نّه دليه للفوز موجبا إلكرمي  .إلوكيل ونعم حسبنا فا 

 



 ~7  ~  
 

 فقال ذكل، إلعمل طلبة بعض سؤإل هو إلكتاب لهذإ إحلافظ تأ ليف سبب أ نَّّ :إملقّدمة يف جاء مفّما

نَّّ هللا رمحه  فهذإ .إال مامان عليه إتّفق مّما إل حاكم أ حاديث يف مجةل إختصار سأ لين إ خوإين بعض فا 

 .وأ س بابه إلتّأ ليف مقاصد من

 عىل جوإاب إلوإسطّية أ لّف تميّية إبن إال سالم فش يخ هذإ هل حصل من وحده إحلافظ وليس 

 .إلنّاس بعض لطلب أ و لسؤإل جوإاب إلنّخبة أ و إلّّنهة أ لّف أ يضا جحر إبن إحلافظ وكذكل سؤإل،

  .ومسمل إلبخاري إال مامان علْيا إتّفق أ حاديث إلكتاب هذإ يف هللا رمحه مجع :إلثاين إل مر

 

 إلّصحة، درجات أ عىل هو ومسمل إلبخاري بني عليه إملتّفق أ نَّّ سابقا هللا حفظمك تعلمون وكام

 :أ مور عليه متّفق يكون يك إحلديث يف ويشرتط

يخان أ خرجه قد إحلديث هذإ يكون أ ن •  حديثا أ نَّّ لو إلّصحيح، خارج ال حصيحْيام يف إلش ّ

 أ نّه عليه أ طلَقَّ ملا حصيحه يف مسمل وأ خرجه إملفرد إل دب يف تعاىل هللا رمحه إلبخاري أ خرجه

 .كذكل وإلعكس عليه متّفقيَّ

 أ ن بدَّّ ال إلّصحايب، وهو إحلديث خمرج يّتفق أ ن أ يَّّ إلّصحايب نفس عن إحلديث يكون أ ن •

ذإ إلّصحايب، نفس عن إحلديث يكون  بل عليه متّفق عنه يقال ال وإحد حصايبَّّ إختلف فا 

 .ومسمل إلبخاري روإه فيه يقال

 .مسمل وكذإ مس ندإًَّ إلبخاري أ خرجه قد إحلديث يكون أ ن فالبد معلّقا ال مس ندإ خيّرجاه أ ن •

 إلنّصيحة( )إدّلين حديث مثاال ولنأ خذ     

 .عليه متّفق أ نّه فيه نقول أ ن ميكن فال مس ندإ مسمل وروإه معلقا إلبخاري روإه     

 .إملعىن بنفس يكون أ ن أ و إل لفاظ بني يسري خبالف ولو بلفظه عليه يتّفقا أ ن •

  .عليه متّفق أ نّه يقال حّتَّ إحلديث يف توفّرها يشرتط إليّت إلرّشوط هذه
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اّلَّ برشطه وفَّّ قد إحلافظ أ نَّّ سابقا قلنا وكام  أ فرإد من فهيي عليه إنُتق دت إليّت إل حاديث بعض يف إ 

 أ لفاظ من ليست أ ّّنا قيل إل لفاظ بعض وكذكل عليه إملّتفق من وليست مسمل أ و إلبخاري

 .حديث كَّّ عند إل مور هذه هللا شاء إ ن وسرنى .إلّصحيحني

 فيه نظر حّتَّ أ و حفظه أ و مسعه أ و إلكتاب هذإ كتب ملن تعاىل هللا رمحه إحلافظ دعى إل خري يف

 هذإ معل يكون بأ ن دعا أ و هللا رمحه نّبه وأ يضا هلم، وتعاىل تبارك هللا دعا أ ورإقه قلّب بأ نَّّ فقط

 تبارك هللا لوجه خالصة إلكتاب لهذإ درإستنا تكون بأ ن لنا تنبيه فيه وهذإ س بحانه، لوهجه خالصا

  .ذكل غري أ و مُسعة أ و رايء َّ من شائبة فْيا ليس وتعاىل
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َّابلكتاب وتعاىل تبارك هللا شاء إ ن نبدأ َّ

 فصل العبادات

  :تعاىل هللا رمحه إملصنّف قال

َّالّطهارة كتاب

 عادة فاملصنّفون إل حاكم، يف يُصنّف من عادة عىل جرايًَّ إلّطهارة بكتاب هللا رمحه إملصنّف بدأ َّ

ذ إلّصالة إلعبادإت وأ عظم إملعامالت قبل ابلعبادإت يبدؤون  يه وإلّطهارة إال سالم أ راكن َثين يه إ 

 .إلعمل أ هل أ كرث عند رشوطها أ كد

 إملوّطأ َّ يف هللا رمحه ماكل إال مام صنيع هو كام ابلّطهارة يبدأ َّ مل من إلعلامء من أ نَّّ إلتّنبيه من البّد لكن

  :ويه لطيفة نكتة هذإ ويف إلّصالة وقُوت بكتاب هللا رمحه إال مام إبتدأ َّ حيث

 إلوقت؟ أ م إلّطهارة إلّضيق عند يقّدم أ هّيام

نساان أ نَّّ قُّدر لو إلّصالة، حّصة يف رشط الكهام تعلمون كام  طبعا إلوقت خروج قُبيل إ ىل انم إ 

نسان عن نتلكّم الَّّ يستيقظ مل لكنّه لالستيقاظ إلرّشعية إل س باب إّّتذ إ   إلوقت خروج ُقبيل إ 

ّما يعين إلوقت من متّسع دليه وليس  فيصّلَّ يتميّم أ ن أ و إلوقت خروج بعد فيصّلَّ يغتسل أ ن إ 

 خرج ولو ويصّلَّ يغتسل فيقولون إلّطهارة يقّدمون أ ّّنم قلنا كام إلعلامء وأ كرث إلوقت، خروج قبل

نّه إلوقت  .إلوقت يقّدم أ نّه عىل يدلَّّ ماكل إال مام صنيع بيامن رشعا معذور ل 

  .إلنّظافة يه :لغة إلّطهارة

 وإلّطهارة إملعنويّة إلّطهارة قُل أ و إلّظاهر وطهارة إلباطن طهارة قسمني إ ىل تنقسم :رشعا        

ّية   .إحلس ّ

 وإحلقد اكحلسد إلقلوب أ مرإض وسائر وإلنّفاق وإلّشكَّّ إلرّشك من إلقلب طهارة يه إملعنوية إلّطهارة

ن َما ﴿:وتعاىل تبارك قوهل ودليلها وغريها وإلغلَّّ
ِ
َُّ يُر يدَُّ إ بََّ إّلل   َويَُطهّ َركَُّْ إلَْبيْت َّ أَْهلََّ إلّر ْجَسَّ َعنمُكَُّ ل ُيْذه 

 .إلّرجس من يطهّرك أ يَّّ إل حزإب، 33إل ية﴾ تَْطه رًيإ
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يّة إلّطهارة       أ ّما .إخلبث وزوإل معناه يف وما إحلَدث رفعَُّ بأ نّه إلعلامء يعّرفها إلّظاهر طهارة أ و إحلس ّ

  .عنه هللا ريض هريرة أ يب حديث يف هللا شاء إ ن عنه إلالكم فس يأ يت إحلدث

ّما إحلدث ورفع  يقوم مبا أ و أ كربإ حدَث اكن إ ن ابلغسل أ و أ صغر حدَث اكن إ ن ابلوضوء يكون أ ن إ 

ليه يصار لكنّه إلتمّيّم وهو أ ال مقاهمام   .عدمه عند أ و إملاء إس تعامل عن إلعجز عند إ 

َّ .وحنوهام وإلغائط اكلبول مهنا إلتّطهّر إلّشارع أ وجب عني كَّّ :وهو إلنّجاسة هو وإخلبث     

 1 الحديث

 :يقول وسمل عليه هللا صىل هللا رسول مسعت :قال هللا ريض إخلطاب بن معر عن

منا  ناّم - ابلنيات روإية ويف - ابلنية إل عامل إ   ورسوهل هللا إ ىل جهرته اكنت مفن نوى ما إمرء للك وإ 

ليه هاجر ما إ ىل فهجرته يزتوهجا إمرأ ة أ و يصيهبا دنيا إ ىل جهرته اكنت ومن ورسوهل هللا إ ىل فهجرته َّ.إ 
َّ

ناّم حديث وهو عنه هللا ريض إخلّطاب بن معر حبديث تعاىل هللا رمحه إملصنّف إبتدأ َّ  إل عامل إ 

 كتهبم يفتتحون إلعلامء اكن حديثا، يزإل وال قدميا إلعلامء عناية حملَّّ اكن إحلديث وهذإ ابلنّّيات

اّلَّ ذكل وما .أ يضا غريه فعل وكام حصيحه يف هللا رمحه إلبخاري إال مام فعل كام به ومصنّفاهتم  ل مّهّية إ 

  .حياته يف معل من أ دم إبن يفعل ما كَّّ ويف إلعبادإت حّصة يف إلنّّية

ناّم حديث تقدمي يس تحبَّّ ش يوخنا من إملتقّدمون اكن :هللا رمحه إخلّطايبَّّ قال  أ مام ابلنّيات إل عامل إ 

ليه إحلاجة لعموم إدّلين أ مور من ويبتدأ َّ ينشأ َّ يشء كَّّ  ه.إ .أ نوإعها مجيع يف إ 

 أ مّهّية إ ىل إلكتاب قارئ أ و إلعمل طالب أ و إدّلإرس ينهّبون وأ يضا صنيعهم هو هذإ قلنا كام إلعلامء 

ىل إال نسان يفعل فامي إلنّّية   .وجل عز هلل إال خالص وجوب وإ 

 :مسائل شلك عىل إحلديث فوإئد عن إلالكم س نجعل

 (إنّما) كلمة: األولى المسألة

ثبات إحلرص ومعىن حرص، أ دإة   .سوإه مّعا ونفيه إملذكور يف إحلمك إ 

ناّمو َّإ ََّ ﴿ وتعاىل تبارك كقوهل إملطلق إحلرص اترة تقتيض هذه إ  دي ََّوإح  هَلَٰي
ِ
َّإ همُُكْ لَ َٰ

ِ
  ﴾ن َماَّإ
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َّ ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص للنّبَّّ وجل عز كقوهل خمصوصا حرصإ تقتيض واترة ري ن َماََّأنَتَُّمنذ 
ِ
 ملن ابلنّس بة منذر أ يَّّ ﴾إ

  يؤمن مل

ناّم ياق ابلقرإئن إحلالتني بني يفّرق وإ    .وإلس ّ

 ( األعمال )ملسو هيلع هللا ىلص قوله: الثّانية المسألة

ناّم قوهل) يف ابل عامل إملرإد ما  (؟ابلنّيّة إل عامل إ 

 مسّمى يف تدخل إل مور هذه كَّّ يعين ،إلقلب ومعل إللّسان وقول إجلوإرح أ عامل ابل عامل أ رإد 

  .إل عامل

 إل عامل يف دإخال ليس إللّسان قول أ نَّّ قالوإ إل عامل، مسّمى عن إلقول إملتأ ّخرين بعض أ خرج وقد

  .إل عامل لفظة معوم يف يدخل فهو معل وهل إجلوإرح من جارحة إللّسان ل نَّّ صوإب غري وهذإ

 بالنّيّات( األعمال إنّما)ملسو هيلع هللا ىلص قوله: الثّالثة المسألة

 هو إحملذوف وهذإ مبحذوف، متعلّق إلعربّية علوم يف عندك متقّرر هو كام ابلنيات وإجملرور إجلار

  إحملذوف، لهذإ تقدير من فالبد إل عامل، هو إملبتدأ ؟ هو فأ ين إملبتدأ َّ خرب

ناّم يصبح فتّقديره كامل تقديره إلعلامء من طائفة فقالت  .ابلنّيّات إل عامل كامل إ 

ناّم إمجلةل فقالوإ ابلّصحة إلعلامء أ كرث قّدره بيامن  ناّم تصبح إ   .ابلنّّيات إل عامل حّصة إ 

 لليّشء َّ َألَزم اكن ماَّول نَّّ إلكامل، من للحقيقة لزوما أ كرث إلّصّحة ل نَّّ هللا، شاء إ ن إلّصوإب وهو

ند ل لَبال ُخطوًرإ أ قرَبَّ اكن يره عليه إمحلل فلزم إال طالق َّ ع    .وتقد 

 (النّيّة) لفظة: الّرابعة المسألة

  .إملشهور هو إلياء وتشديد ّتفيفها أ و إلياء بتشديد لُغتان فْيا إلنّيّة لفظة   

 جاءت إلنّيّات، فقال ابمجلع إل خرى إلّروإية يف وجاءت ابلنّيّة فقال ابال فرإد إحلديث يف وجاءت

 أ هل أ قوإل من إلّصحيح عىل تعلمون كام-إملصدر ل نَّّ ملاذإ؟ مجعا، وجاءت مصدر أ ّّنا عىل مفردة

ذإ أ نّه- إلعمل   .مجعه ميكن أ نوإعه إختلفت إ 
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  .بدعة هبا وإلتّلّفظ إلقلب وحملّها إلقلب قصد يه :إلنّيّةو

 إحلّج، يف ابلتّلبية ذكل عىل مس تدلنّي هبا إلتّلفظ فأ جازوإ إلّشافعية فقهاء بعض ذكل يف خالف وقد

 إل نساك من غريها أ و جّحة ولّبيك معرة لّبيك قوهل عند إملعمتر أ و إحلاج ل نَّّ علْيم، مردود هذإ لكنَّّ

يّنَّ إللّهم لقال ابلنّّية إلتّلّفظ ذكل أ رإد ولو ابلنّّية متلفّظا يعد ال يّنَّ إللّهم معرة نويت إ   لكنه جحَّّ نويت إ 

برإهمي لسان عىل هلالج لج هللا دلعوة مس تجيبا يُعدَُّّ بتلبيته ن ﴿:تعاىل هللا قال كام ملسو هيلع هللا ىلص محمّد ونبيّنا إ   يف وأ ّذ 

َّ   ﴾رجاال يأ توك ابحلجَّّ إلنّاس 

عمل ُثَّّ  :مبعنيني إلعلامء الكم يف جاءت إلنّّية أ نَّّ فيك هللا ابرك أ يخ إ 

 إلعقيدة علامء عنه يتلكّم إّّلي هو إلنوّع وهذإ غريه أ م هلالج لج هللا أَُهو :إلعمل من إملقُصود متي زي •

 .إس تعامهل من إلّسلف أ كرث إّّلي وهو كتهبم يف وإلتّوحيد

ئل  ذإ نفسه يعاجل :هللا رمحه فقال إلنّّية؟ كيف إلعمل، يف إلنّّية عن هللا رمحه أ محد إال مام س ُ  أ رإد إ 

  .إلنّاس به يريد ال معال

  .وإلنّّية إال خالص بعنوإن مصنّفا هللا رمحه إدّلنيا أ يب إبن وصنّف

 كام أ و إلعمل من إملقصود هو من متزّيَّ ويه إس تعامهلم يف إال خالص مبعىن إس تعاملها من إلعلامء أ كرثََّ

َّ.هل إملنَو ي يقال

 

 :قسمني عىل أ يًضا وهذإ إلفقهاء الكم يف إس تعامهل يكرث ما •

 إلّطاعة غسل من إلت ربُّد غسل مثال إلغسل بمتيزي يأ يت يعين إلعادإت عن إلعبادإت لمتيزي يأ يت •

 .إملقاصد من غريها أ و إمحلية صوم من إلعبادة صوم مثال إلّصوم لمتيزي أ يًضا ويأ يت

ايم َزيد قال هذإ يف  يّنَّ :قال هللا رمحه إلش   إلّطعام يف حّتَّ يشء كَّّ يف نّّية يل تكون أ ن ل حبَّّ إ 

  .وإلرّشإب

ن إلعادإت، أ مور ويف إملباحات يف نيّتّه تصحيح به جيدر إال نسان أ نَّّ عىل تنبيه هذإ يف  نيّتّه فُيحس 

نسان مثال ذكل، عىل فيؤجر فْيا نسان يؤجر، فهذإ هللا طاعة عىل إلتّقّوي ورشإبه بطعامه يريد إ   إ 
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 تكل، نومته عىل يؤجر فهذإ إللّيل يف إللّيل قيام عىل يتقّوى حّتَّ يقيل أ و إملغرب قبيل ينام مثال

 ّلكل إلعادة، يف مباحة أ مور ويه عبادإت إ ىل يقلهبا أ ن إال نسان يس تطيع إليّت إل مور من وغريها

  .إلنّّية أ حسن إ ن لكن (عليه يؤجر إمرأ ته يفَّّ يف يضعها إليّت إللّقمة حّتَّ) ملسو هيلع هللا ىلص إلنّّبَّ قال

 بني اكلتّميزي يعين بعضها عن إلعبادإت ُرتب بمتيزي :يأ يت ما هو إلفقهاء عند إس تعامهل يكرث مّما 

 إلفقهاء ويس تعمل نّيّة أ نّه عليه يطلق أ يضا فهذإ وإلفريضة، إلنّافةل أ و وإلعرص إلّظهر بني فريضتني

  .بكرثة

ناّم )َّبقوهل متعلّقة وإحدة نقطة معنا بقيت   (ابلنّيّات إل عامل إ 

فعال، ابلنّس بة إحلال هو كام حّصّتا يف رشطا ليست وإلنّّية نّّية إ ىل تفتقر ال إلرّتوك أ نَّّ ويه  لل 

َّ إلرّتك مفجرد نساان أ نَّّ مثال قّدران فلو إّّلمة، برإءة يف اكف   مثال إملطر فّنل جناسة ثوبه عىل اكن إ 

رإدته غري من ماء عليه ُصبَّّ أ و زإةل يف هذإ فيكفي إلنّجاسة تكل فزإلت إ   يكن مل ولو إلنّجاسة تكل إ 

زإلّتا، انوايًَّ  ال هذإ أ صال يقربه ال و اتركه وهو بباهل خيطر ال هو و للّزان إال نسان ترك مثالًَّ وكذكل إ 

نّه إلرّتك هذإ عىل يؤجر نسان مثال ابهل، عىل خيطر مل ل   وأ خذ ظلمه أ خر لشخص يشء عنده اكن إ 

 وأ عطاها إملظلمة هذه وأ خذ مثال إبنه أ و أ خوه جاء أ خر إنساان مثال أ نَّّ قّدران فلو ابلقّوة، شيئا منه

ك أ نَّّ يقولون وّلكل لها رّده نيّتّه يف يكن مل ولو إلّظامل ذّمة س تربأ َّ لصاحهبا  لكن نّّية إ ىل يفتقر ال إلرت 

ن إلنّّية من إخلايل إلرّتك أ نَّّ ويه  إلرّتوك يف همّمة نقطة إ ىل ننبّه أ ن جيب  إّّلمة برإءة يف اكفيا اكن وإ 

الَّّ َثبة ال أ نّه إ  نّه عليه إ  ناّم عليه وإال َثبة جمرديَّ تركيَّ ل    .إملنوي إملقصود عىل تكون إ 

ناّم فيه ثوإب ال إجملّرد إلرّتك أ نَّّ وإلتّحقيق :هللا رمحه جحر إبن قال هذإ ويف  ابلكف إلثوإب حيصل وإ 

 من خوفا عهنا نفسه فكف خطرت مكن ليس أ صال بباهل إملعصية ّتطر مل مفن إلنفس فعل هو إّلي

 إنّتيى .إجملرد إلرّتك ال وجوهه جبميع إلعمل هو إلنية إ ىل حيتاج إّلي أ ن َّ إ ىل إحلال فرجع .تعاىل هللا

  إلفتح من

ك علْيا إلقدرة مع إملعصية ترك من هللا رمحه فسّمى  مجةل من وهو كفا سامه حنوها إلنّفس وحترُّ

نّه إجملرد إلرتك خبالف نيته حسنت إ ن إملرء علْيا يثاب إليت إل عامل  قال ّلكل عليه مثاب غري فا 

 غّضَّ عىل يثاب ال إل معى أ نَّّ كام إلّزان ترك عىل يثاب ال إلعيّنَّ أ ن يذكروّنا مسائل يف إلفقهاء

ُجلني لكى ل نَّّ إلبرص   .للنفس حترك غري من يرتكه وابلتايل إحملرم لفعل تتوق ال نفُسه إلر 
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منا قوهل من خنلص  إملأ مور هذإ اكن سوإء إملأ مور فعل حصة يف رشط إلنّّية أ ن َّ ابلنّّيات إل عامل إ 

 .ابلرّتك ونعرّبَّ ابلكّفَّ نعرّبَّ وقلنا إحملظور عن إلكّفَّ عىل إال َثبة يف رشط ويه مندواب أ م وإجبا

 نوى ما امرء لكلّ  ماوإنّ  :ملسو هيلع هللا ىلص قوله: الخامسة المسألة

 تريد ماذإ خشص يقول قد هل، حيصل ال ينوي مل وما هل حيصل شيئا نوى من أ ن َّ إلعبارة هذه مقتىض

 هل؟ حيصل وال هل بيحصل

اّلَّ به يعتد ال أ م به يعتدَّّ نوإه ما هل يعين ال، أ م رشعا به يعتد :هل حيصل وال هل بيحصل نريد  وإ 

ال إلرشعي إجلانب عن إلالكم مرإدان   .الانسان هذإ طرف من تَّّ قد فالفعل وإ 

 ورسوهل هللا إ ىل فهجرته ورسوهل هللا إ ىل جهرته اكنت مفن ):َّبقوهل بعدها ملسو هيلع هللا ىلص إلنب مثّل وّلكل

  :(ليهإ َّ هاجر ما إ ىل فهجرته يزتوهجا إمرأ ة أ و يصيهبا دنيا إ ىل جهرته اكنت ومن

 يزّتوهجا إمرأ ة أ و إدلنيا هبجرته نوى أ خر وخشص ورسوهل هللا هبجرته نوى خشص عىل مثال فيه هذإ

 .نوإه ما هل حصل مهنام فلكلَّ

 إلصورة يف أ نّه ولو وإلثاين إملهاجرين ثوإب وأ ثيب هللا شاء إ ن هل وحصل إملهاجرين مع ُكتب إل ّول 

 هاجر بل ورسوهل هلل هياجر مل ل نه إلهجرة ثوإب هل وليس هماجرإ يسمى ال إحلقيقة يف لكنّه هاجر

 .إمرأ ة وإبتغاء إدلنيا إبتغاء

 قوهل ويه إمجلةل هذه ذكر فائدة ما - ربعنيإل َّ رشح يف جاءتنا إيضا س ئةلإل َّ هذه - يقولون ّلكل

َّّإ َّوَّ) ملسو هيلع هللا ىلص قوهل َّّإ َّ )قوهل بعد (نوى ما إمرء للكَّّ امن  بنفسه أ نّه إلبعض يقول أ و ؟(ابلنّيّات عاملإل َّ امن

 .إملعىن

ناّم ملسو هيلع هللا ىلص قوهل إلثانية إمجلةل هذه أ نَّّ هو اللّصحيح  تعيني من البد أ نّه تقتيض نوى ما إمرئ للك وإ 

 تعيني بدون إلعمل حصة إل ول إللّفظ  القتىض إلثاين إللفظ هذإ ولوال عامة نية تكفي وال إملنوي

نه يقتضيه مل إ ن أ و إلنّية ُه، فا  ذإ إملنوي، نعنّيَّ أ ن علينا يتوّجب إلثاين ابللفظ يومه  نسان قام إ   إ ىل إ 

 أ نه بقلبه يقصد أ ن البد بل  فقط إلّصالة يقصد أ نّه مثال نيته يف تكون أ ن يكفي فال إلظهر صالة

 إلظهر لصالة قامئ

 الّسادسة المسألة
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 ّلاّ  الى فهجرته ورسوله ّلّا  الى هجرته كانت فمن :ملسو هيلع هللا ىلص قوله

 يتزوجها امرأة وأ يصيبها دنيا الى هجرته كانت ومن ورسوله

 ليهإ هاجر ما لىإ فهجرته

 أ ن َّ إلعربية علوم يف إملتقرر ومن وإخلرب وإملبتدأ َّ وإجلزإء إلرشط تكرير مهنا إل ول إلشطر يف جاء

 يصلح حّتَّ تقديرإ نقّدر أ ن لزمنا ّلكل يتّحدإ وال يتغايرإ أ ن البد وإخلرب وإملبتدأ َّ وإجلزإء إلرشط

 هللا إ ىل فهجرته وقصًدإ نيةًَّ ورسوهل هللا إىل جهرته اكنت مفن بقوهلم إلعلامء فقّدره إلالكم، معىن

 .إلتّكرإر من ونسمل إملعىن يس تقمي يعين وهبذإ ورشعا ُحمكًا ورسوهل

 مجةل كرر ورسوهل هللا إ ىل فهجرته قوهل يف ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ أ نَّّ ويه هنا لطيفة نكتة إلعلامء يذكر وأ يضا

 بعد يكّررها مل يزتّوهجا إمرأ ة أ و يصيهبا دنيا إ ىل جهرته اكنت ومن قوهل يف بيامن إجلوإب يف إلرشط

ناّم إلفاء ليه هاجر ما إ ىل فهجرته قال وإ   عن أ و إدّلنيا ذكر عن إال عرإض هو ذكل يف إلّّسَّ وقالوإ إ 

َّ .هبا الاحتفاء وعدم مهنا وإلغّضَّ إدلنيا ذكر تكرير

 

 

 2 الحديث

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال قال عنه هللا ريض هريرة أ يب عن

ك صالةََّ هللاَُّ يقبَلَُّ ال ذإ أ حد  َّيتوّضأ َّ حت أ حدث إ 

 :مسائل يف يتلخص إحلديث هذإ عىل إلالكم

 للّصالة الّطهارة َشرطيّة في: األولى المسألة

تفق  َّ إلّطهارة أ ن َّ عىل إلعلامء إ   إحلديث دالةل ذكرَُّ إلثّانية إملسأ ةل يف وس يأ يت إلصالة حصة يف رشطي

 .هذإ عىل

تّفقوإ)َّ :فقال إل وسط يف إلعلامء إتفاق هللا رمحه إملنذر إبن نقل الَّّ جتوز ال إلّصالة أ ن َّ عىل إ  ذإ هباَّإ   إ 

لْيا بيلإلسَّّ وجد  .(إ 
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ذإ هللا) رمحه قوهل لْيا بيلإلسَّّ وجد إ   إلطهورين، فاقد صالة مبسأ ةل يعرف ما إ ىل منه إال شارة (إ 

  .إلطهورين فقد للتميم، إلصعيد جيد ومل للوضوء ماًءإ جيد مل إّلي إمللكف هو إلطهورين وفاقد

  .إحلال هذه عىل إلّصالة إلعلامء هل أ جاز إلّطهورين فاقد

 حةالصّ  نفي نفيه من يلزم وهل القبول تفسير في: الثانية المسألة

س تدل  .إلصحة نفي منه يلزم هنا إلقبول نفي وقالوإ إحلديث هذإ يف إلطهارة برشطية قال من إ 

الَّّ حائض صالة هللا يقبل ال(َّملسو هيلع هللا ىلص قوهل إلرشع يف ونظريه   إحلديث، هذإ حصة فرض عىل ،)خبامر إ 

ن َّ وقالوإ  حصة نفي معناه أ يضا إحلديث هذإ يف إلقبول ونفي إلصالة رشوط من رشط إحلجاب إ 

 .خامر بدون إلصالة

 الاجر نفي مهنا يرإد لكن إلقبول نفي فْيا أ خرى أ حاديث أ يضا علْيم وُأورد علْيم أ شلك لكن 

 وصالة إل بق إلعبد وصالة إلعّرإف أ ت كصالة وهذإ ابالعادة، إلقول وعدم إلصحة بقاء مع وإلثوإب

 .)يوما أ ربعني صالة هل تقبل مل فسأ هل عرإفا أ ىت من)َّملسو هيلع هللا ىلصق مثل إل حاديث، فهذه إمخلر، شارب

ا حصّتا نفي به إملقصود ليس يوما أ ربعني صالة هل تقبل مل قوهل  هل ليس بأ ن ه إملرإد ال حصيحة غري وأ ّن 

 عليه بأ ن َّ إلعمل أ هل من أ حد يقل ومل ثوإب، وال أ جر عليه ليس لكن يصلْيا أ ن عليه إلوإجب .أ جر

عادة  .إلصلوإت هذه إ 

 يف ورأ يت قرأ ت ما أ فضل من و إل حاديث، لهذه تأ ويالهتم وتعددت إلعلامء تفاسري إختلفت 

 :قال يسري بترصف لمك وأ نُقُلَُّ إلترثيب طرح يف هللا رمحه إلعرإيق كتبه ما إل حاديث هذه توجيه

 اكن فا ن -إل حاديث هذه يف يعين- إلقبول فْيا نُفي إليت إملوإضع يف ننظر أ ن هو فعل ينبغي إّلي 

قرتنت إلعمل ذكل منا إلعمل ذكل قبول عدم أ ن َّ علمنا معصية به إ   هذإ مفن إملعصية تكل لوجود هو إ 

 وهذإ فيه وإل راكن إلرشوط الجامتع نفسه يف حصيح لكنه مريض غري إلعمل ذكل اكن إلوجه

ناّم فهؤالء إلعرإق وأ يت إمخلر وشارب إل بق إلعبد كصالة  مع إرتكبوها إليت للمعصية صالهتم تقبل مل إ 

 .صالهتم حصة



 ~17  ~  
 

ذإ إلعمل أ ن َّ إل ن فأ عطاك  إحلديث يف ذكرت مبعصية إلعمل ذكل وإقرتن إحلديث يف قبوهل نفي جاء إ 

ن ام إلعمل ذكل حصة رشوط من رشط لفقد هو ليس إلقبول نفي أ ن َّ فاعمل نفسه  تكل الرتاكب هو وإ 

 .إلصحة نفي ال وإلثوإب إل جر نفي حينئذ إلقبول بنفي وإملرإد إملعصية،

ناّم قبوهل فعدم معصية إلعمل بذكل يقرتن مل فا ن :قال هللا رمحه بعدها قال ث   من رشط لفقد هو إ 

 وإملرأ ة إحملدث كصالة وهذإ إلعدم عدمه من يلزم ما إلرشط ل ن حصيح غري حينئذ فهو رشوطه

ن َّ إلرأ س إملكشوفة ناّم إلقبول فعدم معصية ليس إل جانب يرإها ال حيث إلرأ س وكشف إحلدث فا   إ 

 إلسرت هو إّلي إلكشف ضد وكذكل إلصالة حصة يف رشط إلطهارة هو إّلي إحلدث ضد ل ن هو

 الكمه إنّتيى .فقدت وقد صالهتا حصة يف رشط

ذإ   تعارض عندان حيصل مل إلقبول نفي فْيا جاء إليت إلنصوص عىل وطبقناها إلقاعدة هذه أ خذان فا 

 رأ يمت إ ن إ يل وإرجعوإ نصوص من ترون فامي وطّبقوها إلقاعدة هذه خذوإ يعين تعاىل، هللا شاء إ ن

  وإلثوإب إل جر هل وأ جزل هللا رمحه .موجودإ تعارضا مثّةََّ أ ن َّ

 

 وما العموم)  أحدكم صالة  (ملسو هيلع هللا ىلص قوله إفادة في: الثالثة المسألة

 مسائل من عنها تفرع

نّه وذكل إلعموم يفيد أ حدك صالة وسمل عليه هللا صىل قوهل   مفرد يعين صالة لكمة مضاف مفرد ل 

 نفال أ م فرضا إلصالة اكنت سوإء إلعموم أ فادت يعين صالة، أ ي َّ فعّمت أ حدك قوهل إ ىل وأ ضيفت

َّ.إلطهارة لها يشرتط لكها جنازة صالة اكنت أ م وجسود ركوع ذإت اكنت سوإء

 :أ مور إملسأ ةل هذه عن ويتفرع طهارة بال إجلنازة صالة أ جاز من عىل رد هذإ ويف

 طهارة التالوة وسجود الشكر سجود في يشترط هل  :األول األمر

 ال؟ أم

 .هلام إلطهارة إشرتإط إ ىل إمجلهور ذهب

ناّم إلتّالوة جسود يف إلّطهارة إشرتطوإ وإّّلين إدّلليل لعدم وذكل رشطا ليست أ ّّنا وإلّصحيح  رإعو إ 

نَّّ قالوإ أ ّنم حت مهنا وشعبة إلّصالة أ راكن من ركن إلسجود أ نَّّ  كثري يف جسود علْيا يطلق إلّصالة إ 
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ْدََّوإْقرَت بَّ تعاىل﴿ قوهل يف وذكل إلرّشعية إلنّصوص من  ريض إل سلمي لربيعة ملسو هيلع هللا ىلص وكقوهل ﴾َوإجْسُ

  .إلّصالة بكرثة أ يَّّ)  إلّسجود بكرثة نفسك عىل أ عيّنَّ(ملسو هيلع هللا ىلص هل فقال إجلنّة يف مرإفقته سأ هل ملّا عنه هللا

 خاّصَّ دليل من هل البدَّّ هلام إلّطهارة إشرتإط بأ نَّّ علْيم يرد لكن هبا، إس تدلّوإ إليّت أ دلّّتم فهذه

 إلرّشعّية، إلنّصوص يف جسود علها يطلق إلّصالة كون يكفي وال إلرشطّية به تثبت حّتَّ ورصحي

يخ إلقميَّّ وإبن هللا رمحه تميّية اكبن إلعمل أ هل من إحملقّقني قول هو إشرتإطها وعدم  ابز إبن وإلش ّ

يخ  .مجيعا هللا رمحهم إلعثميني إبن وإلش ّ

 للّطواف الّطهارة إشتراط: الثاني األمر

 اكخلّطايب إلّطهارة هل إشرتط ومن طهارة، للّطوإف يشرتط ال أ نّه نقول إلنّقطة هذه حول كخالصة

ناّم وغريه  وبني بينه فرقيَّ لكن صالة إلّطوإف أ نَّّ قالوإ ،)صالة ابلبيت إلّطوإف  (حبديث إس تدلّوإ إ 

 كذكل إلّطهارة لها يشرتط إلّصالة مادإم أ نَّّ وقالوإ إلّصالة، خبالف إلالكم فيه جيوز أ نّه إلّصالة

  .أ يضا إلّطهارة فيه تشرتط إلّطوإف

 .إلّطوإف يف رشطا ليست إلّطهارة أ نَّّ قلنا كام إلّصوإب لكن

 :وجوه من إشرتطها من عىل ويردَّّ 

 بل مرفوعا يصحَّّ ال (صالة ابلبيت إلّطوإف) ملسو هيلع هللا ىلص قوهل وهو به إس تدلّوإ إّّلي إحلديث أ نَّّ :إل ّول

 إلّصالح وإبن وإلبْيقي إلنّسايئ قال كذإ عنه، هللا ريض عباس إبن عىل موقوف أ نّه هو إلّصحيح

 .وغريمه

 ملسو هيلع هللا ىلص جحَّّ وكذكل كثريون، أ انس معه واكن ومتعّددة كثرية مُعًرإ إعمتر أ نّه ثبت ملسو هيلع هللا ىلصإلنّبَّّ أ نَّّ :إلثّاين

لينا، لنقلوه فعل ولو للّطوإف، ابلّطهارة أ مر ملسو هيلع هللا ىلص أ نّه عنه يثبت ومل حيىص ال ما إخلالئق من ومعه  إ 

 ملسو هيلع هللا ىلص به ل مر رشطا اكن فلو لهذإ، ملسو هيلع هللا ىلص بيانه وعىل ملسو هيلع هللا ىلص أ مره عىل قامئا اكن إملقتيض أ ن إلعمل مع

لينا ولنقلوه َّ.إ 

 ال؟ أم الّطهارة المصحف لمسّ  يشترط هل :الثّالث األمر
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 إلّطهارة إشرتطوإ إّّلين به إس تدلَّّ ما وأ قوى يشرتط، ال أ نّه هو إملسأ ةل هذه يف إلالكم خالصة

الَّّ إملصحف ميّسَّ ال  (حديث هو إملصحف ملّسَّ  من مرسل أ نّه إحلديث هذإ يف وإلّصوإب)طاهر إ 

 .ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ عن حزم بن معر بن محمّد حديث

 ،مرسل أ نّه إلّطريق هذإ يف وإلّصوإب إلّطريق هذإ هو إحلديث هذإ طرق من طريق وأ قوى أ رحج

 وال ذكل غري أ و مرتوك أ و ضعفه شّدة عىل مجمع ضعيف من ّتلوإ فال إل خرى إلّطرق ابيق أ ّما

  .به لالحتجاج يصلح ال ضعيف فاحلديث لغريه، إحلسن درجة إ ىل مبجموعها إلّطرق هذه تنّتض

 الفقهاء عند الحدث معاني في :الّرابعة المسألة

 :ثالثة معان َّ عىل إلفقهاء إ طالقات يف إحلدث ورد

 .إلّسبيلني من إخلارج عن به يعرّبَّ أ نّه :للحدث إل ّول إملعىن

 إخلارج بقوهلم أ خرون عنه ويعرّبَّ حدَث، مسيَّّ غسل أ و وضوءإ أ وجب ما :أ نّه كتهبم يف إلفقهاء يقول 

 للحدث الاول فاملعىن .إلغس يل موجبات إو إلوضوء نوإقض ابب يف إلفقهاء يذكره إّّلي إخملصوص

 .إخلارج نفس إنه هو

 إخلروج فف علَُّ إخلارج هذإ منه خرج يعين فالن أ حدث فقولنا إلفعل أ ي إخلروج نفس :إلثاين إملعىن 

 .إلوضوء نوإقض من انقض منه خرج مبعىن فالن أ حدث ويقولون ابحلدث عنه يعربون إّلي هو

 نوإقض أ حد إرتاكب عىل إملرتتب إملنع فيسمون إخلروج هذإ عىل إملرتتب إملنع :إلثالث إملعىن 

 إّلي إملانع فأ زلت أ زلته أ ي إحلدث رفعت إلقائل قول يصح إل خري إملعىن هذإ وعىل حدَث إلوضوء

 الكًَّ ل ن َّ إحلدث رفعت قولنا إ طالق معها يصح فال إلسابقة إملعاين خبالف إلناقض هذإ عىل ترتب

 عىل ترتب ل نه رفعته قولنا فيصح إملنع أ ّما رفعه يس تحيل حصل وما حصل قد وإخلروج إخلارج من

 إ ن إلتعريف هذإ إ ىل س نعود .به فريتفع للطهور إمللكف إس تعامل غاية إ ىل ويس متر إلناقض حصول

 .للّصالة؟ مبيح أ م للحدث رإفع إلتميم هل مسأ ةل عند إلتمّيم ابب يف هللا شاء

 :إلفقهاء قول هو للحدث تعريف وأ سهل أ خرص

 حدث عندان يكون إلتعريف هذإ حسب وعىل حصيح تعريف وهو .غسال أ و وضوءإ أ وجب ما 

َّ.إلغسل أ وجب ما وهو أ كرب وحدث إلوضوء أ وجب ما وهو أ صغر
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 يتوضأ حتى ملسو هيلع هللا ىلص قوله :الخامسة المسألة

نّه هنا ابلوضوء عرب ال إس تعامال إل كرث ول نه إل صل ل   من متكّن ه لعدم أ و إملاء لعدم إال نسان تميّم لو وإ 

 .صالته ولصّحة جلاز إس تعامهل

منا ترإب أ و مباء يتطهر حّتَّ معناه يتوضأ َّ حّتََّّ :هللا رمحه إلنّووي قال   لكونه إلوضوء عىل إقترص وإ 

 يتوضأ َّ إن إىل إحملدث مع مس متر إلقبول عدم إن معناه يتوضأ َّ حت قوهل يف وكذكل .وإلغالب إل رسع

فادة صالة إي منه قبلت توضأ َّ فاذإ  منه فتصح إلعموم،)  أ حدك صالة(َّسابقا ذكران كام ملسو هيلع هللا ىلص قوهل ال 

 .صلوإت مخس أ م صالتني أ م وإحدة صالة اكنت سوإء انفةل اكنت سوإء صالة أ ي َّ يتوضأ َّ أ ن بعد

 :ويه بعدها إليت إملسأ ةل إ ىل تقودان إملسأ ةل هذه

 

 أنَّه أم للصالة قائم كل على واجب الوضوء هل: الّسادسة المسألة

 خاّصة؟ المحدث على واجب

َا ايََّ ﴿تعاىل قوهل ويه إلوضوء أ ية بني إلتوفيق يف إختالفهم هو إخلالف سبب  ينََّ َأهيُّ َذإ أ َمنُوإ إّل  
ِ
 إ

ىَلَّ قُْممُتَّْ
ِ
اَلة َّ إ لُوإ إلص  يمَُكَّْ ُوُجوَهمُكَّْ فَاْغس  ىَلَّ َوَأيْد 

ِ
ق َّ إ مُكَّْ َوإْمَسُحوإ إلَْمَرإف  ىَلَّ َوَأْرُجلمَُكَّْ ب ُرُءوس 

ِ
 ﴾ إْلَكْعَبنْي َّ إ

 .إحلديث وهذإ إل ية بني إمجلع يف إلعلامء طرق فاختلفت إحلديث هذإ وبني

 بيامن ابل ية، مس تدلني إلّصالة إ ىل قامئ ك عىل وإجب إلوضوء أ ن َّ إ ىل إلسلف من طائفة فذهبت 

ا إ ىل أ خرون ذهب   .إلنعامن بن سويد حديث يف جاء كام خيرب يوم ملسو هيلع هللا ىلص بفعل نسخت أ ّن 

الَّّ جيب ال إلوضوء أ ن َّ هو وغريمه إحلديث أ حصاب أ كرث عليه إّلي إلصحيح لكن  حدث، من إ 

َذإ ﴿ قوهل تفسري و إلصالة إ ىل إلقيام عند إحلدث من إلوضوء إ جياب يف نزلت إل ية ل ن َّ وقالوإ
ِ
 إ

ىَلَّ قُْممُتَّْ
ِ
اَلة َّ إ ذإ هو ﴾ إلص  ذإ أ و مقمت إ   .حمدثون وأ نمت إلصالة إ ىل إلقيام أ ردت إ 

 ك عند يتوضأ َّ اكن ملسو هيلع هللا ىلص أ نه  (إلبخاري عند أ نس حلديث صالة للك إلوضوء جتديد يس تحب بيامن 

 .)حيدث مل ما إلوضوء أ حدان جيزىء فقال تصنعون كنمت كيف أ نس فس ئل صالة،

ليه ذهب وما إل دةل مجيع تدمعه إّلي إلصحيح هو وهذإ   غري صالة للك إلوضوء بوجوب قال من إ 

 فعل أ ن َّ هو إل مر يف ما وك .ابحلديث منسوخة إل ية أ ن َّ قالوإ إّلين إلثاين إملذهب وكذكل سلمي
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 أ و الاس تحباب عىل حيمل سويد حفديث إلنّدب ملسو هيلع هللا ىلص إلنب أ فعال يف وإل صل إلندب عىل يدل ملسو هيلع هللا ىلص

 إلندب عىل أ يضا فيحمل إلفتح يوم صالة من أ كرث صىّلَّ أ نّه ملسو هيلع هللا ىلص عنه ثبت ما وكذكل إلندب عىل

َّ.وإحد بوضوء صالة من أ كرث مجع جوإز وعىل

 

 

 

 

 3الحديث

 :قالوإ عهنم هللا ريض وعائشة هريرة، وأ يب إلعاص، بن معرو بن هللا عبد عن 

َّ.ارإلنَّّ من لل عقاب ويل : ملسو هيلع هللا ىلص رسول قال 

 :الحديث في الرواية جانب عن بالكالم نبدأ

 إحلق عبد هذإ عىل نبه إلبخاري، خيرجه ومل مسمل أ فرإد من عهنا هللا ريض عائشة حديث 

 من أ نه يقال أ ن يصح فال إلنكت يف إلزركيش عنه ونقل إلصحيحني بني إمجلع كتابه يف إال شبيل

 .مسمل أ فرإد من هو بل عليه إملتفق

 نسوق إحلديث هذإ ورود سبب ولبيان سبب عىل وردت إليت إل حاديث من إحلديث هذإ 

  .عنه هللا ريض معر بن هللا عبد حديث

 نتوضأ َّ جفعلنا إلعرص أ رهقنا وقد فأ دركنا سافران سفرة يف عنا ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ ّتلّف: (عنه هللا ريض قال

  )ثالث أ و مرتنيَّإلنّار من لل عقاب ويل :صوته بأ عىل فنادى أ رجلنا عىل ومنسح

  .إلبخاري عند معرو بن هللا عبد حديث روإية  وهذه

 :فْيا جفاء مسمل أ خرهجا إليّت إلّروإية أ ّما
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ذإ حّتَّ إملدينة إ ىل مكّة من ملسو هيلع هللا ىلص رسول مع رجعنا)   فتوّضؤإ إلعرص عند قوم تعجل ابلّطريق مباء كنّا إ 

لْيم فانّتينا جعال ومه  إلنّار من لل عقاب ويل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فقال إملاء ميّسها مل تلوح وأ عقاهبم إ 

 .(إلوضوء أ س بغوإ

 ويل قوهل بدل)  إلنار من للعرإقيب ويل(  إلبخاري عند هريرة أ يب حلديث روإية يف وجاء 

 .إلنّار من لل عقاب

ليه تنتهبوإ إن جيب تنبيه ومثة  من ليس)إلوضوء أ س بغوإ  (قوهل أ ن َّ وهو الاعتبار بعني وتأ خذوه إ 

 يف مبّينا جاء كام عنه هللا ريض هريرة أ يب الكم من وهو إحلديث يف مدرج هو بل ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ الكم

 أ اب فا ن َّ إلوضوء أ س بغوإ) :عنه هللا ريض هريرة إبو قال :قال حيث هريرة أ يب حلديث إلبخاري روإية

 إلنّبَّّ الكم من ليس إلوضوء أ س بغوإ قوهل أ ن عىل هذإ فدل ( إلنار من عقابلل َّ ويل قال إلقامس

 .إحلفاظ من وإحد غري هذإ عىل نّبه وقد ملسو هيلع هللا ىلص

 جانب عن والكالم الحديث هذا حول الكالم من الثاني الجانب

 الدّراية

 :معرفّتا من بد ال إليت إل لفاظ بعض بتفسري نبدأ َّ 

 :(لل عقاب ويل )قوهل يف هذه ويل فلكمة

 .أ صال فيه وإقع هو ملن أ و وإلعذإب إلهلكة يف إلوقوع يس تحق ملن تقال إلويل

 مجع وإلعرإقيب إلعرإقيب قلنا كام إل خرى إلروإية يف وجاء إلقدم مؤخرة ويه عقب مجع إل عقابو 

ذإ إال نسان عقب فوق إملوتر إلغليظ إلعصب وهو عرقوب  إجلهة من قدمه إ ىل إال نسان نظر فا 

 .إلعرقوب فوقه ابلعقب يسمى ما يرى إخللفية

عقاب ويل أ ي للعهد إل عقاب يف)لإ  (وإلالم وإل لف   إل عقاب يعين غسل، بال رؤيت إليت لل 

 .إل عقاب مجليع وليس غسل بال ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ رأ ها إليت

  .إلوعيد نفس إس تحق إلطهارة يف ابملاء يعم مل أ نه صفته اكنت عضو أ ي َّ أ ن َّ إحلديث مففهوم

جزإء وعدم إلوضوء يف إلرجلني غسل وجوب عىل دليل وإحلديث  .علْيا إملسح إ 



 ~23  ~  
 

 إلوضوء يس بغ مل عضوإ أ و غسل بال عضوإ ترك ومن ابملاء إل عضاء تعممي وجوب يف نص أ نّه كام

 .إلصالة بطالن وابلتايل إلوضوء لبطالن وموجبا للعقاب موجبا هذإ اكن عليه

 يغسل سريين إبن واكن قال ث إل عقاب، غسل ابب :حصيحه يف هللا رمحه إلبخاري إال مام بّوب 

ذإ إخلات موضع  .توضأ َّ إ 

 وما أ ي :قال إل عقاب غسل ابب إلباب هذإ عند إلبخاري لصحيح رشحه يف إلقسطالين قال 

س باغها، يف إلتساهل حيصل قد إليت إل عضاء مجيع من معناها يف مما هبا يلحق  ذكر ث ومن :قال إ 

ن ه إخلات ليه يصل ال قد ل  ذإ إملاء إ   .ضيقا اكن إ 

 من إملنطقة هذه خبصوص أ و إلعضو هذإ خصوص ابلعقاب فقط إملرإد ليس أ نّه يبني هللا رمحه هنا

س باغها، يف إلتساهل حيصل قد إليت إل عضاء من معناها يف اكن ما ك هبا إملرإد بل إلر جل  يعين إ 

 .إلوضوء يف غسل بدون مهنا شيئا فيرتك ابملاء يعّممها وال إال نسان يغسلها ال قد

 إخلات أ ن َّ أ ي إخلات موضع يغسل اكن أ ن ه سريين إبن أ ثر هللا رمحه إلبخاري ذكر يعين ث ومن قال 

ذإ نَّّ ضّيقا اكن إ   هذإ يف إال نسان فيدخل ابملاء تعّمم فال حتته إليّت إملنطقة إ ىل يصل ال إملاء فا 

نسان فالبدَّّ إحلديث  .يتنبّه أ ن لال 

ىل إلبرشة إ ىل إلوصول من إملاء متكّن وال إل ظافر عىل توضع إليّت إملوإد أ يضا هبذإ ويلحق  إلّظفر، وإ 

 إ ىل إملاء وصول مينع إّلي إلطالء من يشء ُوُضوئه أ عضاء أ حد يف أ و يده يف اكن من وكذكل

 .هذإ إىل إال نسان فليتنبه يزإل أ ن عليه جيب فهذإ إلبرشة

 :علْيا إملسح إ جزإء وعدم إلقدمني غسل وجوب قلنا كام إحلديث من يس تفاد ومما 

ختلف :هللا رمحه إلنووي قال  يف إلفتوى أ هل من إلفقهاء مجيع فذهب مذإهب عىل إلنّاس إ 

 إملسح جيب وال مسحهام جيزئ وال إلكعبني مع إلقدمني غسل إلوإجب أ ن َّ إ ىل وإل مصار إل عصار

 .إال جامع يف به يعتد أ حد عن هذإ خالف يثبت ومل إلغسل مع

 عىل ملسو هيلع هللا ىلص رسول أ حصاب أ مجع :قال أ نه ليىل أ يب إبن إلرمحن عبد عن هللا رمحه جحر إبن ونقل 

 .سننه يف منصور بن سعيد روإه إلقدمني غسل
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 إحلديث وساق إلقدمني عىل ميسح وال إلرجلني غسل ابب حصيحه يف هللا رمحه إلبخاري وبوب

 إخلفنّي عىل يكون إملسح بل علْيام، إملسح جيزئ وال إلغسل هو إلقدمني وإجب أ نَّّ هذإ من فتبنّيَّ

 .إملعروفة ابلرّشوط

 أ و إلغسل من حقّه عضو كَّّ أ عطوإ أ يَّّ :إلوضوء أ س بغوإ عنه هللا ريض هريرة أ يب قول ومعىن

ذإ أ و ابملاء، فيعّممه حقّه ويعطه إلوضوء وليس بغ فليغسل إلعضو س يغسل اكن إ ن إملسح،  اكن إ 

 من حقّه أ يضا فليعطه علْيام ميسح خفّني علْيام اكن إ ن إلّرجلني أ و مثال اكلّرأ س ميسح هذإ إلعضو

 .إملسح

 ثَّّ يدك تبلَّّ أ ن هو إملسح بيامن إلعضو عىل إملاء جراين هو إلغسل أ نَّّ وإملسح إلغسل بني وإلفرق

 ويف إلوضوء يف إلنّاس بعض هذإ، إ ىل إال نسان فليتنبّه إملمسوح، إلعضو عىل إملبلوةل هذه يدك مترَّّ

 أ ن بدل إلعضو عىل ميسح ثَّّ يده يبلَّّ رباّم فتجده هذإ خالف يفعل تغسل أ ن جيب إليّت إل عضاء

 .فيمك هللا ابرك لهذإ فتنهّبوإ عليه، إملاء جيري

 غسل عند إليد، غسل مسأ ةل ويه وإملشاخي إلعلامء كثريإ علْيا ينبّه مسأ ةل إ ىل إال نسان ينبّه كذكل

 أ يضا لهذإ تنهّبوإ إلكوع، من تبدأ َّ وال إملرفق إ ىل إل صابع أ طرإف من تبدأ َّ فاليد إملرفقني عند إليد

َّ.فيمك هللا ابرك

 4الحديث 

 :قال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أ نَّّ عنه هللا ريض هريرة أ يب عن

ذإ  ذإ فليوتر إس تجمر ومن لينترث ثَّّ أ نفه يف فليجعل أ حدك توّضأ َّ إ   نومه من أ حدك إستيقظ وإ 

 يده ابتت أ ين يدري ال أ حدك فا نَّّ ثالَث الاانء يف يدخلها أ ن قبل يده فليغسل

 إملاء من مبنخريه فليس تنشق :مسمل لفظ ويف

َّفليس تنرث توّضأ َّ من :لفظ ويف

ذإ ملسو هيلع هللا ىلص قوهل ذإ معناه أ حدك توّضأ َّ إ  َذإ﴿ تعاىل قوهل نظريه إلوضوء، أ حدك إرإد إ 
ِ
ذَّْ إلُْقْرأ نََّ قََرْأَتَّ فَا َتع   فَاس ْ

ّلل  َّ ذإ أ نّك ومعناه ﴾ اب  ذإ ال ابهلل إس تعذت إلقرأ ن تقرأ َّ أ ن أ ردت إ   تس تعيذ أ ن إلقرإءة من فرغت إ 

ذإ معناه هنا فكذكل ابهلل،  .إحلديث يف جاء ما فليفعل إلوضوء أ حدان أ رإد إ 
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 قوهل يف مسمل روإية يف مبني هذإ وجاء ماء، فيه فليجعل أ ي)أ نفه يف فليجعل (ملسو هيلع هللا ىلص وقوهل 

 مأ خوذ والاس تنثار الاس تنثار من مأ خوذ الاس تنثار من (لينترث وقوهل إملاء، من مبنخريه فليس تنرث)

 من إملاء إ خرإج أ نّه الاس تنثار يف وإلّصحيح إلنرّث يسمى إل نف طرف إل نف طرف ويه إلنرّث من

 .إل نف إ ىل إملاء جذب هو إّلي الاس تنشاق بعد إل نف

 إلبول أ و إلغائط من إلمتسح هو الاس تجامر فليوتر إس تجمر ومن وسمل عليه هللا صىل وقوهل 

 هبا يرىم إليّت إمجلار ومنه إلصغرية إحلجارة ويه مجرة مجع وإمجلار إلنجاسة أ ثر ال زإةل ابمجلار وحنوهام

 إحلج يف

 :إلوضوء أ حاكم من مسائل ثالث فيه إلوضوء إحاكم من يشء عىل إش متل حديثنا 

 واالستنثار االستنشاق حكم :األولى المسألة

 يف فليجعل وقوهل إحلديث يف هبامَّملسو هيلع هللا ىلص إلنب ل مر والاس تنثار الاس تنشاق وجوب إحلديث ظاهر 

ذإ إ ال إلوجوب يفيد تعلمون كام وإل مر أ مر لينترش قوهل كذكل أ مر، أ نفه  صارف وال صارف رصفه إ 

 .إحلديث يف

 .إلوجوب هو حمكهام أ ن َّ تبعه ومن أ محد إال مام فقال

 إلندب، عىل إحلديث هذإ يف إل مر ومحال إلوجوب عدم إ ىل فذهبا وإلشافعي ماكل خالفه لكن

 عىل أ حاهلَّملسو هيلع هللا ىلص إلن ب أ ن َّ أ ي)هللا أ مرك كام توضأ َّ  (لل عرإيب وسمل عليه هللا صىل بقوهل مس تدلنّي

 إ ىل نعود لعلنا هللا شاء إ ن إلّصوإب وهو والاس تنثار الاس تنشاق ذكر إل ية يف وليس إلوضوء أ ية

 .إلوضوء صفة يف عنه هللا ريض عامثن حديث عند إحلديث، هذإ

 فيه الوتر ووجوب االستجمار حكم في :الثانية المسألة

 فنقول ونزيد ابمجلار وحنوهام إلغائط أ و إلبول من إلمتسح أ نّه وقلنا الاس تجامر عّرفنا وأ ن س بق 

يتار وجوب عىل يدل فاحلديث مثال، إلورقية اكملناديل إليوم مقاهما يقوم ما أ و ابمجلار  يف إال 

 تكون أ ن تعلمون كام إلوتر و)فليوتر إس تجمر ومن (  وسمل عليه هللا صىل لقوهل ملاذإ الاس تجامر

يتار يف إلوإجب أ ن َّ فنقول هذإ عىل نزيد لكن أ خره إ ىل س بعة أ و مخسة أ و ثالثة أ و وإحد  أ ن إال 

 أ ن ّناان  (قوهل عنه هللا ريض سلامن حديث يف جاء ل نه ملاذإ فوق مفا أ جحار بثالث يكون
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 ثالثة من بأ قل إال نسان يس تجمر أ ن جيوز ال أ نه عىل هذإ فدل)أ جحار ثالثة من ابقل نستنجي

نقاء حصل لو و حت أ جحار  عن ونتلكم فوق مفا ثالثة إل جحار كون من فالبد وإثنتني بوإحدة إال 

 إحلجرة أ وجه من وجه ك نعد أ ن فميكن كبرية يعين إحلجرة مثال اكنت لو لكن صغرية ل ّنا إمجلار

ذإ وكذكل وإحدة مسحة إلكبرية  يف هنا لقوهل إلوتر عىل فليحافظ إلثالث عىل إال نسان زإد إ 

  يوتر فل إس تجمر ومن إحلديث

 عند اإلناء في إدخالهما قبل اليدين غسل حكم في :الثالثة المسألة

 النوم من االستيقاظ

س َتدل   قال حيث ذكل عىل دلاللته الاستيقاظ عند إليدين غسل بوجوب قال من إحلديث هبذإ إ 

ذإ)َّملسو هيلع هللا ىلص إلنب  أ مر فيه وهذإ (ثالَث إال انء يف يدخلها أ ن قبل يده فليغسل نومه من إحدك إستيقظ وإ 

 .إلوجوب عىل فدل هل صارف وال ملسو هيلع هللا ىلص

 إملرإد إن إم معوم عىل إللفظ فيحمل نوم أ ي به إملرإد هل ابلنّوم إملرإد هو فيه إختلفوإ إّلي لكن 

 إلليل؟ نوم خصوص به

 إلليل نوم هنا ابلنوم إملرإد قالوإ هللا رمحه إمحد إال مام مذهب وهو إلعمل أ هل من طائفة قالت 

ال َّ تكون ال وإلبيتوتة يده ابتت أ ين يدري ال أ حدك فا ن َّ بعدها وسمل عليه هللا صىل قوهل بدليل  إ 

 لكن إلهنار، يف أ م إلليل يف اكن سوإء إلنّوم معوم هنا ابلنوم إملرإد أ ن َّ إ ىل أ خرون ذهب بيامن بليل

 إليدين غسل أ ن َّ عامثن حديث يف هللا شاء إ ن معنا وس يأ يت هللا، رمحه أ محد إال مام قاهل ما إلّصوإب

ذإ  من الاستيقاظ عند ذكران كام وإجب وهو مس تحب، إلليل نوم من الاستيقاظ عند يكن مل إ 

َّ.فقط إلليل نوم

 ويه هذه عن تتفرع يعين مسأ ةل معنا بقيت

 غسلها قبل الليل نوم من القائم يد فيه أُدخلت الذي الماء حكم

 حممتةل إليد جناسة بيامن متيقنة إملاء هذإ طهارة أ ن َّ هو ذكل يف علّتم طهارته، عىل إلعمل أ هل مجهور

 أ ن ه إمجلهور قول إلصحيح لكن وإلشافعي أ محد به إلتطهر بكرإهة وقال ابلشك يزول ال وإليقني
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 هبذإ يتعلق ما هذإ ابلشك يزول ال وإليقني طاهر أ نه هو إليقني ل ن ملاذإ به إلتطهر جيوز طاهر

َّ.إحلديث

 

 

 5الحديث 

  :قال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إن عنه هللا ريض هريرة أ يب عن

 .منه يغتسل ث جيري ال إّلي إدلإمئ إملاء يف إحدك يبولن ال

َّ.جنب وهو إدلإمئ إملاء يف إحدك يغتسل ال :وملسمل 

 مسائل إحلديث يف 

 الحديث في الدائم بالماء المراد ما  :األولى المسألة

ا أ ي إل ضدإد من هذه إدلإمئ إملاء لكمة  إلساكنة إملاء عىل فتطلق متضادين معنيني عىل تطلق أ ّن 

 إحلديث؟ يف هنا ملسو هيلع هللا ىلص إلنب أ رإد إملعنيني فأ يَّّ إملتحرك إملاء عىل وكذإ

 إلعبارة فهذه)جيري ال إّلي  (بعدها وسمل عليه هللا صىل قوهل بدليل إلّساكن إملاء هنا به إملرإد 

 وغريها إخلّزإانت ومياه وإلغدير إلربك مياه إدّلإمئ إملاء ومثال إدّلإمئ ابملاء إملرإد فّّست

 الراكد الماء في البول تحريم :الثّانية المسألة

َّ إلهنيي هذإ لكن هل صارف وال إلتحرمي إلهنيي يف إل صل ل ن َّ  إملاء أ ن َّ عىل إملنعقد ابال جامع خص 

  .إلهّنيي هذإ حزّيَّ من إملستبحر إلكثري إملاء خفرج إلنّجاسة فيه تؤثر ال إملستبحر إلكثري

الَّّ إلّرإكد إملاء يف إلبول حترمي عىل يدلَّّ إحلديث أ نَّّ نقول وكخالصة نه إملستبحر إملاء إ   إنعقد فا 

 .فيه تؤثر ال إلنجاسة أ ن َّ عىل إال جامع

 إدّلإمئ؟ إملاء يف إلبول عن ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ ّنيى ملاذإ أ يَّّ إلهّنيي عةّلَّ إلعلامء وذكر 
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نَّّ إال س تقذإر وكذكل إلتنجيس يه إلهنيي عةل قالوإ   إلنجاسة فيه ووقعت قليال اكن إ ن إدلإمئ إملاء فا 

 فيتنّجس إلثالث أ وصافه أ حد تتغري أ ن إ حمتل الانسان فيه وابل

نَّّ يتنجس مل إ ن نقول وكذكل  فساده إس تقذإره إ ىل ذريعة هذإ فا   فيه أ وقع إ ن خاصة إلنّاس، عىل وإ 

 منه إلرّشب وال إس تعامهل إ ىل يعود لن إلنّجاسة،

 يغتسل نفسه هو ثَّّ فيه يبول كيف أ يَّّ(َّ منه يغتسل ثَّّ )إحلديث تمتّة يف ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ قال وّلكل 

 .سلمي بترصف ليس وهذإ يعقل ال هذإ أ نَّّ أ يَّّ منه

 المتحرك الماء :الدائم الماء ملسو هيلع هللا ىلص بقوله خرج :الثالثة المسألة

 إملتحرك إملاء الن وذكل إلهنيي هذإ يف دإخال ليس إملتحرك إملاء إن إدلإمئ إملاء قوهل مفهوم إي 

لَُّّ س يذهب إلنجاسة خالطته إّلي إملاء هذإ فان خشص فيه ابل فاذإ يتجدد  جديد ماء ماكنه وحَي 

 .إلهنيي من هذإ خرج فذلكل

 الّطهارة في الماء هذا استعمال حكم في :الّرابعة المسألة

جابة  ذإ إملاء أ نَّّ تقول قاعدة عندان حنن نقول إلسؤإل هذإ عىل إ   من خيلو فال جناسة خالطته إ 

 :حالني

 بنجاس ته حينئذ ونقول إلثاّلثة أ وصافه أ حد تتغري أ ن :إل وىل إحلاةل 

ذإ :إلثّانية إحلاةل  إلّطهارة يف إس تعامهل جيوز طهورإ يبقى أ نّه فنقول إلثاّلثة أ وصافه أ حد تتغري مل إ 

 .وأ رحجها إل قوإل أ قوى وهو إملوضوع هذإ يف إلالكم خالصة هذإ 

 إ ىل إملسأ ةل هذه يف ذهبت إلنّاس أ نَّّ ومأ خذها إل خرى إل قوإل معرفة ابب من فقط لتعلموإ لكن 

  :مذإهب

ذإ إملاء أ نَّّ إ ىل إحلديث هبذإ مس تدلني إل حناف ذهب  أ م قليال اكن سوإء تنّجس، جناسة خالطته إ 

 .بتنجيسه فقالوإ إملستبحر إملاء دون ما أ ّما إال جامع، بّدالةل إملستبحر إملاء فقط وإس تثنوإ كثريإ
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ذإ إملاء أ نَّّ وقالوإ إلّشافعيّة وخالفهم  ذإ وأ ّما إملستبحر إملاء وكذكل يتنّجس مل كثريإ اكن إ   قليال اكن إ 

نّه نّه إلنّجاسة فيه تقع ما مبجرد فا   إحلدَّّ وجعلوإ إلثاّلثة، أ وصافه أ حد يتغري مل ولو حّتَّ يتنّجس فا 

 .إلقلّتني حبديث خمصوص إحلديث هذإ معوم أ نَّّ قالوإ إلقلّتني حديث إلكثري من إلقليل يفصل إّّلي

نَّّ إلنّجاسة اكنت همام أ يَّّ إل جناس يف عاماًَّ إلقلّتني حديث جفعل إملسأ ةل فقلب أ محد إال مام أ ّما   فا 

نّه إلقلّتني دون اكن إ ن فيه تقع إّّلي إملاء ن يتنّجس فا   هو فيه فالّضابط إلقلّتني من أ كرث اكن وإ 

الَّّ :فقال إحلديث هبذإ َخّصه لكنّه إلتّغرّيَّ ّّنا إملائعة وعذرته إل ديمَّّ بول من اكن ما إ  ن فا   يف وقعت وإ 

نّه إلكثري إملاء  .ينجس فا 

ذإ إملاء أ نَّّ هو إل ّدةل مجيع به جيمتع إّّلي إلّصحيح قلنا كام لكن إملسأ ةل يف إل قوإل يه هذه  تغرّيت إ 

نّه إلثاّلثة أ وصافه أ حد الَّّ كثريإ أ م قليال اكن سوإء ينجس فا   عىل إال جامع إنعقد فقد إملستبحر إملاء إ 

 .فيه تؤثّر ال إلنّجاسة أ نَّّ

 إحليوإانت جناسات من فغريها إل ديمَّّ وعذرة بول يف خصوصّية ال أ نّه أ محد إال مام عىل به يردَّّ ومّما

 أ قذر إحليوإانت بعض جناسة بل وعذرته، بوهل جناسة يف إل ديمَّّ تشارك محلها يؤك ال -طبعا– إليّت

َّ.إعمل وهللا إل ديمَّّ جناسة من

 منه أو فيه يغتسل ثمّ  ملسو هيلع هللا ىلص قوله ضبط في :الخامسة المسألة

 يغتسل إلّروإية) هللا رمحه إلنّووي وقال ،(إملشهور عىل إلاّلم بضمَّّ يغتسلَُّ ثَّّ قوهل) جحر إبن قال

 (إلاّلم بضمَّّ

 جمزوماًَّ وال منصوابًَّ ال مرفوعاًَّ ُروي أ نّه عىل يدلَّّ وهذإ 

علّية مجةل فتكون   إملاء يف أ حدك يبولنَّّ ال) إلالكم تقدير ويكون حمذوف ملبتدأ َّ خربإ رفع حملَّّ يف ف 

 (فيه يغتسل هو ثَّّ جيري ال إّّلي إدّلإمئ

مام هللا رمحه ماكل إبن أ ن هللا حفظمك لتعلموإ ثَّّ   وللكَّّ وإجلزم إلنّصب أ جاز إملعروف إلنّحو إ 

يخ ش يخنا عن تسأ لون ولعلمك معىن إحلاالت من وإحدة  أ وجه عن هللا حفظه حذيفة أ يب إلش ّ

عرإب  .فيه هللا ابرك إحلديث هذإ إ 
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 هللا رحمه المصنّف ذكرها الّتي مسلم رواية :الّسادسة المسألة

 الّدائم الماء في أحدكم يغتسل ال ملسو هيلع هللا ىلص قوله وهي هريرة أبي لحديث

 ُجنب وهو

 إملس تعمل إملاء طهوريّة مسأ ةل أ دةلَّّ أ قوى من إحلديث هذإ

 إلغسل أ و إلوضوء يف إل عضاء من إملتساقط إملاء هو إملس تعمل إملاء أ نَّّ -هللا حفظمك- معمك مرَّّ 

 خروجه لعدم ،طهوريَّ ماء إملس تعمل إملاء أ نَّّ إل دةّلَّ تدمعه إّّلي وإلّصحيح إملس تعمل إملاء هو هذإ

 طهور، أ نّه وهو إملطلق إملاء حمك يعطيه مطلقا ماءإ كونه عن خروجه فعدم مطلقا، ماًءإ كونه عن

منا يتنجس لكونه ليس إدّلإمئ إملاء يف إال غتسال عن وإلهّنيي  أ ن َّ مفعلوم مس تقذر، يصري لكونه وإ 

 من سوإء فيه إغتسل أ و فيه إنغمس بأ ن أ كرث أ و خشص إس تعمل ماء من تتقّزز إلبرشية إلن فس

 .غريها أ و إجلنابة

 أ يَّّ)تناوالًَّ يتناوهل(  قال نفعل كيف إحلديث هذإ َروى مل ا عنه هللا ريض هريرة أ بو س ئل ملاَّّ ّلكل 

 .إلنّاس يس تقذره ال حّتَّ ويغتسل منه يغرتف

 يف اكمال اباب هللا رمحه إلبخاري الامام لها عقد قد كثرية إملس تعمل ابملاء إلتّطهر جوإز عىل وإل دةلَّّ 

 :مهنا أ حاديث فيه وساق حصيحه

-إملاء هو إلوإو بفتح وإلوضوء- بَوضوء فأ يت ابلهاجرةَّملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول علينا خرج ( حجيفة إيب حديث 

 .إنّتيى)َّبه فيمتسحون وضوئه فضل من يأ خذون إلناس جفعل فتوضأ َّ

 حصيح فلريإجع شاء ومن به إلتّمّسح وال إس تعامهل هلم جاز ملَا جنسا إملس تعمل إملاء اكن فلو 

َّ.أ عمل هللا و .إلنّاس وضوء فظل إس تعامل ابب إلبخاري

 6الحديث 

 :قال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أ نَّّ عنه هللا ريض هريرة أ يب عن

ذإ  .س بعا فليغسل أ حدك إ انء يف إللكب رشب إ 

َّ.ابلرّتإب أ والهنَّّ :وملسمل
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 7الحديث 

 :قال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أ نَّّ ُمَغف ل بن هللا عبد عن وهل

ذإ إب إلث امنةََّ وعفّ روه س بعا فاغسلوه إال انء يف إللكب ولغ إ  َّابلرتُّ

ذإ ملسو هيلع هللا ىلص قوهل ذإ وقيل لسانه، بطرف رشب معناه ولغ إ   مُسّ ي يرشب مل ولو فيه وحّركه لسانه أ دخل إ 

 .أ يضاًَّ ُولُوغاًَّ

إب يف إلت مريغَُّ وهو إلتّعفري من عفّ روه وقوهل  إلرتُّ

 تكون أ ن عىل مّرإت، س بع إللكب فيه ولغ إّّلي إال انء بغسل ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ من أ مريَّ إحلديث هذإ يف

 .هللا شاء إ ن إلكيفيّة عن إلالكم وس يأ يت ابلرّتإب أ والهنَّّ

 .إلوإردة إلّروإايت بني جيمعوإ حّتَّ إلثّامنة إلعلامء عّدها إلرّتإب فْيا إليّتَّ إلغسةل وهاته

 :أ خرى مسائل عىل إحلديث هذإ إش متل

 فيه الَمولُوغ   والماء الكلب لُعاب   حكم :األولى المسألة

 ذكل عىل وإس تدلّوإ فيه إملَولُوغَُّ إملاء وكذكل جنس إللكب لعاب أ نَّّ إ ىل إلعمل أ هل بعض ذهب

 :ثالثة بأ مور

ذ فيه، وإلتّشديد إال انء بغسل ملسو هيلع هللا ىلص أ مره وهو • نَّّ إ   مّرإت س بع إال انء بغسل أ مر ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ إ 

حدإها تكون أ ن عىل ذ تشديد فيه خيفى ال كام وهذإ ابلرّتإب، إ   إلالكم س يأ يت– إلنّجاسات إ 

نّة يف جاء-هللا شاء إ ن علْيا  حّتَّ يطهّرها إال نسان أ نَّّ إملهمَّّ عدد، بال لكن تطهّر أ ّّنا إلس ّ

 .وأ ثرها إلنّجاسة عني تذهب

 يف جاء ابلرّتإب، وأ والها مّرإت س بع إللكب فيه ولغ إّّلي إال انء بغسل إل مر جفاء إللكب لعاب أ ّما

 ملسو هيلع هللا ىلص منه تشديد هذإ يف .قالوإ كام ويطهّر ينّظف حّتَّ إلّطهورين بني إمجلع وتطهريه إال انء تنظيف

 .إلنّجاسات لبايق ابلنّس بة

رإقة ملسو هيلع هللا ىلص أ مره إلّروإايت بعض يف جاء أ نّه ويه •   .إللكب فيه ولغ إّّلي إملاء اب 
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 ُطهور) مسمل روإية يف ملسو هيلع هللا ىلص قوهل إللكب، لعاب جناسة عىل به إس تدلّوإ إّّلي إلثّالث إل مر •

انء ذإ أ حدك إ   ال هذه طهور لكمة وقالوإ (ابلرّتإب أ والُهن َّ س بعا يغسل أ ن إللكب فيه ولغ إ 

الَّّ تقال ران ملا جنسا إليّشء يكن مل فلَو جناسة من إ   .بتطهريه أ م 

 .إللُّعاب جناسة عىل هبا إس تدلّوإ إليّت إلثاّلثة إل مور يه هذه

 :إلثاّلثة إل مور يف علْيم رّدوإ إملالكيّة ومه إللّعاب بطهارة قالوإ من علْيم وَرد َّ

 فيه إملولوغ وإملاء إللكب لعاب جناسة عىل دالةل فيه ليس إال انء بغسل أ مره أ نَّّ قالوإ إل وىل إلنّقطة

 أ عضاء بغسل لنا ملسو هيلع هللا ىلص أ مره شأ ن شأ نه إال انء بغسل إل مر أ نَّّ بعين به، هللا تعّبدان أ مر هو بل

 جناسة غسل ال عبادة غسل فهو إلوضوء

 أ مره ّلكل جنس إجلُُنبََّ أ نَّّ إلعمل أ هل من أ حد يقل ومل ابالغتسال إجلنب أ مر ملسو هيلع هللا ىلصإلنّبَّّ كذكل

 .ابالغتسال ملسو هيلع هللا ىلصإلنّبَّّ

 .إل وىل إلنّقطة يف إلّرد هذإ )بنجس ليس إملؤمن (ملسو هيلع هللا ىلص قوهل إحلديث يف وجاء

 تثبت، ال شاّذة زايدة)فلرُيقه (إحلديث يف قوهل بأ نَّّ علْيم رّدوإ ابال رإقة إل مر يه إليّت إلثّانية إلنّقطة

 اتبع أ حدإ أ عمل ال) قال فيه إليت للحديث رسده بعد قال حيث هللا رمحه إلنّسايئ شذوذها إ ىل أ شار

 .حبّجة ليست شاّذة زايدة فهيي فلريقه قوهل عىل مسهر بن علَّّ

انء طهور بقوهل تعلّقهم ويه إلثّالثة إلنّقطة بقية  ذكل دليل فْيا ليس أ يضا وهذه طهور بلكمة أ حدك إ 

 إلنّجس طهارة معىن غري يف إلرشّع يف إس تعاملها جاء طهور لفظة إللّفظة هذه أ نَّّ

 للفمَّّ مطهرة هو :(قال– اببه يف هللا شاء إن وس يأ يت- إلّسوإك يف وسمل عليه هللا صىل قوهل يف كام 

 ) للّرّبَّ مرضاة

 ﴿تعاىل قوهل وكذكل إلّسوإك، يطهّره حّتَّ يُتَنَج س مّما ليس أ و بنجس ليس وإلفمَّّ للفمَّّ مطهرة فقال 

ن
ِ
ه ُروإ ُجنًُبا ُكنمُتَّْ َوإ  إنه عىل دليل ابلت َطهُر هل تعاىل أ مره أ نَّّ يقال حّتَّ بنجس ليس ﴾فاجلنب فَاط 

 إلنّجاسة عىل محللها جمال فال)بنَجس ليس إملؤمن (سقناه إّّلي إحلديث عىل جاء قد  .جنس

هور وإملرإد   تعّبدايًَّ أ مرإ إلتّطهري هبذإ أ مران أ نّنا أ ي إلتّعبدية إلّطهارة إحلديث يف ابلط 
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انء ُطهور قوهل: ( هللا رمحه إملنذر إبن قال   أ و عبادة طهارة تكون أ ن إملعىن هذإ حيمتل ) أ حدك إ 

ذإ جناسة طهارة  مفن جحة، بغري إل خر دون أ حدهام إىل يرصف إن جيز مل معنيني إليشء إحمتل وإ 

ثبات اكفية غري أ دةلَّّ أ ّّنا إللكب بنجاسة قال من هبا إس تّدل إليّت إل دةلَّّ أ نَّّ تبني ذكران ما خالل  ال 

 إلنّجاسة

 إللكب لعاب طهارة عىل اباب عقد حصيحه يف هللا رمحه إلبخاري إل ن س نذكره ما ذكل عىل زد 

 وتبول وتدبر تقبل اكنت إلالكب نأ َّ عهنام هللا ريض معر إبن حديث مهنا أ حاديث ربعةأ َّ فيه وساق

 كام إملسجد تدخل يرتكوها أ ن هلم جاز ملا جنسة إلالكب اكنت فلو ملسو هيلع هللا ىلص رسول زمان يف إملسجد يف

  معلوم هو

 رمحه ماكل الامام قاهل ما أ يضا وإللكُبَّ إللكب َّ لعاب طهارة عىل هبا إس تدل ّإليت إل دةّلَّ من وكذكل

َّ ﴿ تعاىل قوهل يف هللا اََّأْمَسْكَنَّعَلَْيمُكْ م   جنسا لعابه ويكون صيده يُؤك :(هللا رمحه قال ﴾فلَُكُوإَّم 

نَّّ بفمه وأ مسكه شيئا إللكب صاد إذإ يعقل ال هذإ أ نَّّ يعين)  فان إلصيد هذإ س يلطخ إللّعاب فا 

  .إلصيد هذإ سينّجس فانه جنسا إللعاب اكن

ذنَُّ وكذكل  أ ذن ملسو هيلع هللا ىلص إلنب مفه موضع بغسل ذكل يقيد ومل إللكب صاده ما أ ك يف لعلَّّ ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ إ 

 بغسل وسمل عليه هللا صىل إلنب ل مره جنسا إللكب لعاب اكن ولو إللكب صاده ما يأ ك أ ن لعلَّّ

 جيوز ال إنه تعلمون وكام وسمل عليه هللا صىل إلنب بذكل يأ مره ومل بلعبه تلّطخََّ وما إس نانه موضع

لينا لنقلَّملسو هيلع هللا ىلص بذكل ل مره جنسا لعابه اكن فلو إحلاجة وقت عن إلبيان تأ خري  ينقل مل أ نّه دإم مفا إ 

لينا  .هذه يف قيل ما مجمل هذإ بنجس ليس إللّعاب أ نَّّ عىل هذإ دلَّّ إ 

 التّتريب يكون أيّهنّ  وفي الغسالت عدد :الثّانية المسألة

 يف إلترّتيب وجُيعل غسالت س بع أ يَّّ س بعاًَّ إال انء غسل إلوإجب أ نَّّ إدّلليل عليه إّّلي إلّصحيح 

 )ابلرّتإب أ والُهنَّّ( مسمل روإية يف جاء ملا إل وىل

 حيث ومن وأ حفظّيّتم روإيّتا إكرثية حيث من أ رحج إوالهن وروإية: ( هللا رمحه جحر إبن قال

 نّصَّ أ يضا هذإ وعىل) لتنظيفها أ خرى غسةل إ ىل الاحتياج يقتيض إل خرية ترتيب ل نَّّ أ يضا إملعىن

 .هللا رمحه إلّشافعي
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ذإ إملعىن معقول قالوإ كام هو وإيضا إلروإية حيث من اكن يعين إل وىل فرتجيح   إلترّتيب أ نَّّ قلنا لو إ 

 .إلرّتإب من الاانء هذإ لتنظيف اتسعة أ و َثمنة غسةل إ ىل أ يضا الحتيج إل خرية يف يكون

 التّتريب صفة :الثالثة المسألة

 غسل ثَّّ إال انء عىل إلرّتإب ذرَّّ فميكن،َّهللا شاء إ ن وإسع فيه إل مر إلّترتيب هذإ يكون كيف يعين 

 .ابلرّتإب إخمللوط إملاء بذكل إال انء غسل ثَّّ ابملاء إلرّتإب خلط ميكن أ نّه كام ابملاء

-التّراب مقام أيّ - مقامه التّراب غير يقوم هل  :األخيرة المسألة

 اإلناء؟ غسل في

إب عن جيزئ ال أ نّه إلّصحيح   قلنا كام إحلديث يف إل مر إذ وإملنظفات إملُطهّ رإت من غريه إلرتُّ

 به هللا تعّبدان أ مر تعّبديَّّ

 هذإ ابلرّتإب أ والهنَّّ تكون أ ن عىل غسالت بس بع إللكب فيه ولغى إّّلي إال انء ننظف أ ن تعّبدان

 تطهري كيفية أ و إحليض دم تطهري كيفيّة إو إلغسل أ و إلوضوء شأ ن إل مر هذإ وشأ ن به هللا تعّبدان

 نفعلها أ و نعملها حنن تعّبد فهيي إلرّشع يف بياّنا جاء إليّت إل مور من ذكل غري إ ىل إلّرضيع عن إلبول

 .إملسأ ةل هذه يف نقوهل ما مجمل هذإ وتعاىل تبارك هلل تعّبدإ

 يف ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ عرص يف ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ لنا لبيّنه إال انء هذإ لتنظيف أ خر منّظف إس تعامل بوسعنا اكن ولو

 فلو وإلتّطهري إلتّنظيف يف يس تعملونه اكنوإ مثال إُلش نان أ خرى منّظفات هناك اكنت إلنّبّوة عرص

لينا لُنقل وتطهريه إال انء تنظيف يف إس تعامهل جاز فلو أ و اكن   ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ ول جازه أ يضا إ 

 والهنأ َّ مرإت س بع إال انء يغسلَّتعبدييَّ مرإل َّ قلنا كام مرإل َّ نأ َّ عىل فدل إلينا ينقل مل إنه دإم مفا

 .عملأ َّ وهللا إللكب لعاب من ينّظف حت ابلرتإب

 إلبخاري حصيح يف أ ن ه قلنا إّلي معر إبن حديث بعضمك عىل يشلك قد فيمك هللا ابرك ،أ خري تنبيه

 يف جاء ما بعضمك عىل يشلك قد وتبول ملسو هيلع هللا ىلص رسول مسجد يف وتدبر تقبل اكنت إلالكب أ ن َّ

  فنقول وسمل عليه هللا صىل هللا رسول مسجد يف تبول كوّنا من إحلديث
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ذإ إل رض أ ن َّ إل ثر هذإ بعد هللا رمحه دإوود أ بو قال  ش يخ هذإ إ ىل ذهب وكذكل طهرت يبست إ 

ذإ يعين وإلّرحي ابلّشمس تطهر إل رض أ ن يقول فاكن هللا رمحه متّية إبن إال سالم  بفعل جّفت إ 

 .يشء أ ّول فهذإ إل رض، وطهرت إلنّجاسة زإلت يعين طهرت وإلّرحي إلّشمس

 مع فعلوإ كام تطهريه إ ىل لبادروإ عهنم هللا ريض إلبول هذإ رأ وإ لو إلّصحابة أ نَّّ وهو إلثّاين إل مر 

 .عنه هللا ريض إل عرإيب بول

 طاهر إللكب أ نَّّ عىل لدّلالةل هو هللا رمحه إلبخاري إال مام وَسوُقَّ للحديث سوقُنَا إلثّالث وإل مر 

 إللكب أ نَّّ -إللّزوم بدالةل- يقول من إللكب لعاب بنجاسة إلقائلني مف ن لعابه وكذكل بنجس وليس

 وجه هذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مسجد بدخول هل يُسمح اكن ملا قالوإ كام جنسا إللكب اكن فلو جنس لك هَُّ

َّ.إملوضع هذإ يف هنا سقناه ل جل ما وهذإ إحلديث هذإ من إدّلالةل

 8 الحديث

 عىل فأ فرغ بَوضوء دعا عنه هللا ريض عامثن رأ ى أ نّه عنه هللا ريض عفّان بن عامثن موىل مُحرإن عن

 ثَّّ وإس تنرث، وإس تنشق متضمض ثَّّ إلَوضوء يف ميينه أ دخل ثَّّ مرإت ثالث فغسلهام إ انء من يديه

 :قال ثَّّ ثالَث رجليه لكتا غسل ثَّّ برأ سه مسح ثَّّ ثالَث إملرفقني إ ىل ويديه ثالَث وهجه غسل

  :وقال هذإ وضويئ حنو يتوضأ َّ ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ رأ يت 

ّدث ال ركعتني صىّلَّ ثَّّ هذإ ُوضويئ حنو توّضأ َّ من َّ.ذنبه من تقّدم ما هل غُفر نفَسه فْيام حيي

 :عثمان مولى ُحمران  عن هللا رحمه قوله

 ثَّّ عامثن عند مملواك اكن مُحرإن أ ن أ يَّّ أ عَتَقهَُّ ُث َّ َملََكهَُّ عنه هللا ريض وعامثن إلعتيق، مبعىن إملوىل

 .عنه هللا ريض عامثن أ عتقه

 أ ثناء إلعبد به يقوم ما أ يَّّ إلُوضوء فعل به يرإد وابلضمَّّ به، إملتوَضأ َّ إملاء معناه إلوإو بفتح وإلَوضوء 

 يوم يأ تون فهم حس نا يكتس بون إلُوضوء فأ هل إحلسن ويه إلوضاءة من مش تق وإلوضوء .وضوءه

  إحلديث يف جاء كام إلوضوء أ َثر من حمّجلني غرإ إلقيامة
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فة بيانَُّ فْيام بعده وإّلي إحلديث هذإ  معه اكن ملن عامثن بي هنا وسملَّّ عليه هللا صىّلَّ إلنب وضوء ص 

 بعده، ركعتني وصىل ُوُضوءه أ حسن من فضل يف وسملَّّ عليه هللا صىّلَّ إلنّب من مسعه مبا وأ خربمه

  .هل هللا يّسه ملن لكن عظمي وفضل يسري معل وهو

 إلصحابة حرص نعمل هنا ومن معليا، إلوضوء صفة بيان فيه إل يت زيد بن هللا عبد حديث وكذكل

 معليا تَُعمل ََّ أ ن إلعبادإت هذه مثل يف يشء وأ فضل للناس وتعلميها إلس نة بيان عىل علْيم هللا رضوإن

 .فقط ابلقول علْيم رسدها من هلم أ فضل فهو للعاّمة خاصة

 مرات ثالث فغسلها إنائه من يديه على فأفرغ :قوله

دخاهلام قبل مّرإت ثالث إليدين غسل سنّيّة بيان فيه  نوم من إلقامئ لغري مندوب وهو إال انء يف إ 

نّه هريرة أ يب حديث يف معنا مرَّّ كام إللّيل  .إلكفنّي هنا ابليدين وإملرإد وإجب حقّه يف فا 

قال ثم  :تمضمض ثمّ  ّّ

دخال يه ملضمضةوإ دإرته إلفمَّّ يف إملاء إ  خرإجه أ يَّّ جّمه جّمه، ثَّّ وإ   يف إملجَّّ إ شرتط من مهنم إلفمَّّ من إ 

دخال يكفي قال من ومهنم إملضمضة  إبتلعه لو يعين إلثّاين إلقول هذإ فعىل وتدويره إلفمَّّ يف إملاء إ 

  .مضمضته لَصح ة

دخال من للمذإهب إملقدّلة بعض يفعل ما وهو مسأ ةل عىل هنا وننبّه  إملضمضة عند إلفمَّّ يف إال صبع إ 

  .مرشوعيته عىل حصيح دليل ال فهذإ إلّسوإك من بدال أ نّه وإّدعائه

 أ صابعه فأ دخل ثالَث ومتضمض) وفيه أ محد مس ند يف علَّّ حديث مهنا ضعيفة أ حاديث فيه ووردت

 (وإس تنشاق فيه يف

  إحلديث منكر :وإلنّسايئ إلبخاري عنه قال رإفع بن إخملتار فيه ضعيف إحلديث وهذإ

َّ(إل صابع إلّسوإك من جيزئ) قال أ نّه ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ عن عنه هللا ريض أ نس عن أ خر حديث وورد

يخ عليه وحمك إلبْيقي أ خرجه   .إال روإء يف ابلّضعف هللا رمحه إل لباين إلش ّ

  .يشء مهنا يصحَّّ ال ضعيفة لكّها لكن أ خرى أ حاديث ووردت

 .والاس تنثار الاس تنشاق شأ ن شأ ّنا بوإجبة وليست مندوبة أ ّّنا إملضمضة وحمك
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 واستنثر واستنشق :عنه هللا رضي قال ثمّ 

 .حمكهام وبيّنّا رشحناهام إلّسابق هريرة أ يب حديث يف معنا مرَّّ هذإ إملضمضة، بعد يعين

 ويس تنشق هبا ميضمض غرفة كَّّ غرفات بثالث ثالثة تكون أ ن الاس تنشاق مع إملضمضة وصفة

  هللا، شاء إ ن إل يت زيد بن هللا عبد وحديث إحلديث هذإ عليه دلَّّ كام

 كفّة من وإس تنشق مضمض ثَّّ)قال حيث زيد بن هللا عبد حلديث إل خرى إلّروإية يف رصحيا وجاء

  (ثالَث ذكل فعل وإحدة

يُره ثَّّ مفه يف إملاء من شيئا فُيدخل إملاء من كفّة يأ خذ أ نّه أ يَّّ  إملاء يس تنشق إلوقت نفس ويف يُد 

 .مرإت ثالث يفعلها وإحدة بكفّة ويس تنرث بأ نفه

 حبديث ويُعَرف دإوود أ بو روإه إّّلي (والاس تنشاق إملضمضة بني يفصل رأ يته) حديث أ ّما 

 حديث إحلديث وهذإ ضعيف سلمي أ يب بن إللّيث فيه يصّح، ال فضعيف إلفقهاء عند إلفصل

  .إمللقّن وإبن إلنّووي ضّعفه إلفصل

 ثالثا وجهه غسل ثمّ  :عنه ورضي هللا رحمه قال ثمّ 

 ومن طوال هذإ إّّلقن من إحندر ما إ ىل إملعتاد إلّشعر منابت من وحّده إملوإهجة به حتصل ما وإلوجه

  .عرضا إل ذن إ ىل إل ذن

 .وإَلفَرع إل جلَح خنرج حّتَّ :إملعتاد إلّشعر منابت من فقولنا

 .جهبته يف إلّشعر ينبت إّّلي وإل فرع شعر انصيته يف هل ليس إّّلي :إل جلح

ذإ إل جلح أ ن يعين قلناه، إّّلي إحلدَّّ هذإ عن خارجان هذإن نّه رأ سه، يغسل ال وهجه غسل إ   ل 

 .يسقط أ ن قبل شعره اكن أ ْينََّ يعين إملعتاد إلّشعر منابت عند يتوقّف بل ال شعر فيه ليس

نّه إل فرع وكذكل   جهبته يغسل أ ن عليه البدَّّ بل ال، انصيته، يف أ ي شعره يبتدأ َّ أ ينََّ يتوقّف ال فا 

  إملعتاد إلّشعر منابت تبدأ َّ أ ين ويتوقّف شعر فْيا اكن ولو
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 ترك من أ نَّّ معنا مرَّّ وقد منه يشء ترك جيوز وال مجيعا، غسل فيجب إلوجه حدَّّ قلنا كام هو وهذإ

 (إلنار من عقابإل َّ ويل)َّهريرة أ يب حديث بدليل وضوَؤه يصحَّّ مل عضو أ يَّّ من يغسل مل شيئا

 .عنه هللا ريض هريرة أ يب حديث يف إملسأ ةل هذه يف وتلكّمنا معنا مرَّّ قد وهذإ

 غسل جيب وال إلوجه من ليس وإل ذن إللّحية بني ما بأ ن :قال هللا رمحه ماكل إال مام أ نَّّ إ ىل وننبّه

  هبا يوإجه ال إملنطقة هذه يعين به يوإجه ال وهذإ إملوإهجة به حتصل ما إلوجه ل نَّّ

  .هللا رمحه هو قاهل كام قوهل من ويردَّّ يؤخذ وكَّّ ذكل غري إلّصوإب لكنَّّ

 هذه غسل جيب ال أ نّه ماكل إال مام فْيا قال إليّت إملسأ ةل هذه يف هللا رمحه إلربَّّ عبد إبن ويقول

َّ ه.إ.هذإ ماكل بقول يقول إل نصار فقهاء من أ حدإ أ عمل ال :قال إلوجه، من إملنطقة

 ثالثا المرفقين إلى ويديه :قال ثمّ 

فصل هو :إملرفق رفق ويقال إلعضد من إّّلرإع م   إملرفقني إىل إليدين بغسل وإملرإد لغتان وَمرف ق م 

  أ يضا إملرفق يغسل أ ن عىل مرفقه إ ىل أ صابعه أ طرإف من يده إال نسان يغسل أ ن هو

 تغسل أ ن وجيب تغسل أ ن البدَّّ إلكّفَّ أ نَّّ ويه سابقا، علْيا نهّبنا وقد همّمة نقطة إ ىل ننبّه وكذكل

 فوضوؤه إلكّفَّ يغسل مل ومن إل صابع أ طرإف من تبدأ َّ وإليد إلّساعد من تبدأ َّ ال وإليد إليد مع

  .فيمك هللا ابرك هذإ إ ىل فتنهّبوإ إال عادة وعليه ابطل

 يف جاء فقد به إدّلليل ل ورود إلعمل أ هل أ قوإل من إلّصحيح عىل أ يضا إملرفق غسل من البدَّّ وكذكل

 يده غسل ثَّّ إلعضد يف أ رشع حّتَّ إلميىن يده غسل ثَّّ) معنا قريبا س يأ يت إّّلي هريرة أ يب حديث

  .إملرفق غسل أ نّه عىل يدلَّّ إلعضد يف أ رشع حتَّّ فقوهل (إلعضد يف أ رشع حتَّّ إليّسى

 المرفقين لىإ ويديه : الحديث في وقوله

ذإ أ نّه- فأ حفظوها مفيدة قاعدة هذه- عندان وإلقاعدة "مع" مبعىن هنا إ ىل   جنس من إ ىل بعد ما اكن إ 

 إ ىل قبل مفا- إمل رفق ومثاهل قبلها ما حمك يف دإخل بعدها ما أ نَّّ أ يَّّ حمكه يف دإخةل فهيي قبلها ما

ذإ أ ّما إلغسل يف حمكها فيأ خذ إليد جنس من إملرفق إ ىل قبل ما-إملرفقني إ ىل ويديه  بعدها ما اكن إ 

  حمكه يأ خذ فال قبلها ما جنس من ليس
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وإ ث َّ ﴿تعاىل قوهل يف كام َيامََّ َأت مُّ ىَلَّ إلّص 
ِ
نّه شكَّّ بال إلّصيام يف دإخل غري فاللّيل ﴾ إلل ْيل َّ إ  من ليس ل 

َّ .إلهّنار جنس

 برأسه مسح ثمّ  :له وغفر هللا رحمه قال ثمّ 

  .بعضه مبسح يكتفي وال رأ سه مجيع فميسح

م بدأ َّ) :فقال كيفيّته بيان زيد بن هللا عبد حديث يف وجاء  ثَّّ قفاه إ ىل هبام ذهب حّتَّ رأ سه مبقد 

 (منه بدأ َّ إّّلي إملاكن إ ىل رجع حّتَّ رّدهام

رَّّ أ ن به إملرإد وإملسح إلغسل غري إملسح أ ن َّ إلثّالث إحلديث يف سابقا قلنا وكام  يف مبلوةًل، إليد يُم 

م من إحلديث يف جاء كام فمتسحه إلّرأ س عىل مبلولتني يدإك مت رَّّ أ ن إلّرأ س مسح هذإ، مثالنا  مقد 

  .إلرأ س مقّدم إ ىل هبام تعود ثَّّ إلقفا إ ىل إلّرأ س

 ثالثا رجليه كلتا غسل ثمّ  :عنه ورضي هللا رحمه قال ثمّ 

 غسل يف قيل وما إلّساق أ سفل يف إلنّاتئان إلعظامن هام وإلكعبان ثالَث إلكعبني مع رجليه فيغسل

  .إلكعبني غسل يف يقال إملرفقني

 إل عضاء مجيع يف وإحدة مرة وإلوإجب مرإت، ثالث إلعضو غسل هو إل مكل أ نَّّ يعين ثالثة وقولنا

نّه إلّرأ س أ ّما  هللا عبد حديث يف هللا شاء إ ن عنه إلالكم س يأ يت فيه تثليث وال وإحدة مّرة ميسح فا 

  .زيد بن

 نحو يتوّضأ-لعثمان والقول- ملسو هيلع هللا ىلص النّبي رأيت :عنه هللا رضي قال ثمّ 

 إملذكورة إلّصفة هذه أ يَّّ– هذا وضوئي نحو توّضأ من :وقال هذا ُوضوئي

 من تقّدم ما له غفر نفسه فيهما يحّد ث ال ركعتين صلّى ثمّ -إحلديث يف

 .ذنبه

نّة وتسّمى إلوضوء بعد ركعتني صالة إس تحباب منه يؤخذ هذإ   .إلوضوء ركعيت أ و إلُوضوء بس ُ

ذ عظمي فضلهام مسعمت وكام ث ومل صاّلهام من إ   وحديث وساوس فْيام هل حيصل مل أ يَّّ نفسه فْيام حُيّد 

  نفس
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 هل عرض من لكن معها، يسرتسل ال أ نّه- نفس وحديث وساوس هل حيصل مل بقولنا- وإملرإد

 بطاعة نفسه حدث من إس تثنوإ وأ يضا هذإ، من إلعلامء إس تثناه فدفعه نفس وحديث وساوس

  .إلعبادإت تدإخل من هذإ أ نَّّ قالوإ أ خرى

 ال قولنا من مس تثىن لكه هذإ إلّصالة، يف إجليوش جيهّز اكن عنه هللا ريض معر أ نَّّ روى وقد

 هذإ إلت كف ريََّ أ ن َّ وإلرإحج إلعبد ذنوب من تقدم ما هبام هللا يكفّر إلّركعتان فهااتن نفسه، فْيام حيدث

ن ﴿تعاىل لقوهل إلكبائر دون ابلّصغائر خاص
ِ
َتن ُبوإ إ ّ ئَات مُكَّْ َعنمُكَّْ نَُكفّ رَّْ َعْنهَُّ تهُْنَْونََّ َما َكَبائ رََّ جَتْ  ﴾ َسي

لََوإت) ملسو هيلع هللا ىلص ولقوهل ىَلَّ َوإلُْجُمُعة إلَْخْمس إلْص 
ِ
ىَلَّ َوَرَمَضان إلُْجُمَعة، إ

ِ
 َما بَيهَْنُن َّ ل َما ُمكفّ َرإتيَّ َرَمَضان إ

 (.إْلَكَبائ رَُّ إْجُتن بَت َّ

 :ابحلديث تتعلّقان نقطتان بقيت

  :النّيّة وجوب :األولى

ناّم معر حديث من أ خذانها وهذه  ابلنّيات إل عامل إ 

 :البسملة :الثّانية

 غري أ ّّنا عىل به يس تدلَّّ مّما وأ يضا ،فيه ورد إّّلي إحلديث لضعف مرشوعة غري أ ّّنا وإلّصحيح 

 وعبد كعامثن ملسو هيلع هللا ىلص وضوئه صفة َرووإ إّّلين إلّصحابة من أ حد يذكرها مل أ نّه إلوضوء بدإية يف مرشوعة

 علْيم هللا رضوإن فهم ّلكروها، مس تحبّة حّتَّ أ و رشطا أ و وإجبة اكنت فلو غريهام وال زيد بن هللا

 إل دةلَّّ أ قوى من أ يضا فهذإ يذكروها مل لكهّنم إلوضوء أ حاكم من ملسو هيلع هللا ىلص منه علموه يشء كَّّ لنا بيّنوإ

َّ .أ عمل وهللا إلوضوء بدإية يف مرشوعة ليست أ ّّنا عىل

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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َّ

َّ

َّ

َّ

 9 الحديث

 وضوء عن زيد بن هللا عبد سأ ل حسن إيب إبن معر شهدت قال أ بيه عن إملازين حيىي بن معر عن

 ثالَث يديه فغسل إلتّور من يديه عىل فأ كفأ َّ ملسو هيلع هللا ىلص إلنب وضوء هلم توضأ َّ ماء من بتور فدعا ملسو هيلع هللا ىلص إلنب

 فغسل يده أ دخل ثَّّ غرفات بثالث ثالَث وإس تنرث وإس تنشاق مفضمضة إلتور يف يديه إدخل ث

 وأ دبر هبام فاقبل رأ سه مفسح يده إدخل ث إملرفقني إىل مرتني يديه فغسل يده إدخل ث ثالَث وهجه

 رجليه غسل ث وإحدة مرة

 بدأ َّ إّلي إملاكن إىل رجع حت ردهام ث قفاه إىل هبام ذهب حّتَّ رأ سه مبقدم بدأ َّ :روإية ويف 

 .إلّطست ش به إلتّور صفر من تور يف ماء هل فأ خرجنا ملسو هيلع هللا ىلص رسول أ اتان :روإية ويف
 

انء :إلّطست   هو قيل معروف أ صفر معدن وإلّصفر ُصفر من ويكون إملاء فيه يوضع صغري إ 

 غريها هو وقيل إلنّحاس

 س نذكر جزئّياته كَّّ عىل إلالكم نعيد فلن ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ وضوء لصفة بيان فيه قوهل س بق كام إحلديث

  .سابقا نذكرها مل إليّت إملسائل فقط

 بعض دون األعضاء بعض تثليث جواز :األولى المسألة

  ثالَث إل عضاء بقيّة غسل حني يف فقط مّرتني إليدين غسل أ نّه ودليل 

  مّرتني ومّرتني مّرة مّرة توّضأ َّ أ نّه ملسو هيلع هللا ىلص عنه وثبت

  ثالَث وبعضها مَرتني إل عضاء بعض غسل أ نَه أ يضا وثبت

َّ إل عضاء غَسل يف إلعدد خمالفة جوإز ففيه
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 لحية به الَذي الوجه غسل في :الثَانية المسألة

  :حاالت ثالث فْيا ولنا

جامع فهنا إلبرش حتته تظهر خفيفاًَّ إلّشعر يكون أ ن َّ:إل وىل إحلاةل  إليّت إلبرشة غسل أ نَّّ إلعمل أ هل اب 

  وإجبا حتّتا

 إلّظاهر غسل هو إلوإجب فهنا حتّتا من إلبرشة تظهر فال كثّة إللّحية تكون أ ن َّ:إلثانية إحلاةل

ليه إملاء وصول يلزم فال إلباطن أ ّما إلظّاهر يف إّّلي إلّشعر أ و إللّحية  يلزم ال إلبرش حّتَّ وال إ 

  .إللّحية ّظاهر غسل هو فقط جيب إّّلي ابملاء غسلها

 جيب ال إلقدر فهذإ إلوجه حدَّّ عن مهنا زإد ما أ يَّّ إللّحية من إسرتسل ما غسل وهوَّ:إلثالثة إحلاةل

نّه غسل  .عنه هللا ريض عامثن حديث يف سابقا إلوجه حدَّّ ذكران وقد إلفرض، حملَّّ عن خارج ل 

ذإ إجلورب أ و إخلُّفَّ عىل إملسح ونظريه  هو هنا إملسح فوإجب إلّساق نصف قرب إ ىل طويال اكن إ 

َّ .فوق ما إ ىل نتجاوز وال فقط إلكعب إ ىل منسح أ ن

 اللّحية تخليل في :الثّالثة المسألة

 بن هللا عبد   وحديث عامثن حديث- إل حاديث هذه يف جيئ مل) :هللا رمحه عياض إلقايض قال 

 مشهور يف ّتليلها عدم عىل ماكل إحتجَّّ وهبذإ مرشوع غري أ نّه عىل فدلَّّ إلّلحية شعر ّتليل – زيد

 .هللا رمحه إلقايض الكم إنّتيى (قوهل

ناّم  ن ه هذإ إلقايض قال وإ   قال إل حاديث هذه يف جاء وال ّتليلها يف أ يَّّ فْيا يشء عنده يصحَّّ مل ل 

 (حصيح يشء إللّحية ّتليل يف ليس:َّ)أ بيه عن أ محد بن هللا عبد

َّ (.يشء إللّحية ّتليل يف ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ عن يثبت ال) :أ بيه عن حات أ يب إبن وقال

 األذنين مسح في :واألخيرة الّرابعة المسألة

  .بوإجب وليس مس تحبَّّ إل ذنني مسح أ ن َّ إلّصحيح

  يعيده وال جيزئه ذكل أ ن انس يا أ و عامدإ مسحه ترك من أ نَّّ هللا رمحه أ محد إال مام عن نقلوإ وقد
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 ماكل إال مام هؤالء ومن(إلرأ س من إل ذانن) حديث إل ذنني مسح بوجوب قال من به إس تّدل ّمام

  هللا رمحه

  يثبت مل ضعيف حديث أ نّه إلّصحيح لكن

 برأ سه مسح ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ أ نَّّ يكرب معد بن إملقدإم حديث يف جاء كام ملسو هيلع هللا ىلص فعل من مسحهام وثبت

  .ابلوجوب ال ابلّندب إلقول إلعلامء إس تفاد إحلديث هذإ ومن وابطهنام، ظاهرهام وأ ذنيه

ّبابة جتعل أ ن مسحهام كيفية وأ ّما  وليس إل عىل إ ىل إل سفل من وتبدأ َّ خلفهام وإال هبام دإخلها يف إلس ّ

 معر إبن فعل من أ يضا وثبت ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن إحلديث جاء إلّصفة هبذه إل سفل، إ ىل رجوع فيه

  عنه هللا ريض

 إلقمي إدلين معهد موقع يف للش يخ فتوى يرإجع فل والاسزتإدة إملسأ ةل هذه يف الاس تفادة أ رإد ومن

َّ.أ عمل وهللا

 10 الحديث

  :قالت عهنا هللا ريض عائشة عن

َّلكّه شأ نه ويف وطهوره وترّجل تنّعل يف إلتمّيّن يعجبه ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ اكن

نّة يبنّيَّ حّتَّ هنا إحلديث هذإ هللا رمحه إملصنّف ساق  قبل ابلميني إلبدء وهو إلوضوء، يف إلس ّ

 بشقّه يبدأ َّ إلغسل يف وكذكل إليّسى قبل إلميىن ورجل إليّسى قبل إلميىن يده فيغسل إلّشامل،

 .إحلديث يف ذكره جاء ما سائر يف وكذكل إل يّس قبل إل مين

 إلنّعل لبس هو إلتّنّعل قوهل أ ّما 

 وممشوط مّّسح أ يَّّ مرّجل شعر فيقال ومشطه إلّشعر تّسحي هو إلرّتّجلو 

 إل مين إلّشق متشط أ ن إلرّتّجل ويف إليّسى قبل إلميىن إلنّعل تلبس بأ ن يكون إلتّنّعل يف وإلتمّيّن 

 .إل يّس قبل

 إل مين ابلّشق تبدأ َّ إلغسل ويف إلميىن إلّرجل أ و إلميىن ابليد تبدأ َّ قلنا وأ ن س بق كام إلّطهور ويف 

 .فْيا إلتمّيّن يرشع فال وإل ذنني إلرأ س ومسح اكلوجه مجيعا غسلها ثبت إليّت إل عضاء أ ّما وهكذإ،
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 لكّه شأ نه ويف عهنا هللا ريض قالت ثَّّ

 وإلّزينة إلتّكرمي ابب من اكن ما كَّّ أ نَّّ :وهو إلرّشع من إس تنباطا إلعلامء وضعه ضابط هل هذإ 

 ابليسار اكن خالفه اكن وما إلّتميّن فيه رشع

 والاكتحال إملسجد ودخول وإلّّسوإل إلثّوب لبس-وإلزينة إلتّكرمي ابب من اكن ما- إل ول مفثال 

 .وهكذإ الاسود إحلجر وإس تالم وإلتّخمّتَّ وإل ك

 وخلع وإلّّسوإل إلثّوب وخلع إملسجد من وإخلروج إملس تقذر وإل ماكن إخلالء دخول إلثّاين ومثال 

 .وهكذإ إلنّعل

ّما كونه عىل بناء تفصيل ففيه إلّسوإك وأ ّما   يس تعمل وقد إلتّعّبد نّية بال إلفمَّّ لتنظيف يس تعمل إ 

 إلتعبد بنية اكن أ ي إلثاين من اكن مفا (للّرّبَّ مرضاة للفمَّّ مطهرة إلّسوإك) :إحلديث يف جاء كام تعبدإ

 .أ عمل وهللا ابليسار إس تعملناه إلتعبد نية بال للتنظيف اكن وما ابلميني إس تعملناه

 11 الحديث

 قال أ نّه ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ عن عنه هللا ريض هريرة أ يب عن إجملمر نُعمي عن

نَّّ   فليفعل غّرته يطيل أ ن منمك إس تطاع مفن إلوضوء أ ثر من حمّجلني غرإ إلقيامة يوم يُدعون أ ّميت إ 

 رجليه غسل ثَّّ إملنكبني يبلغ اكد حّتَّ ويديه وهجه فغسل يتوّضأ َّ هريرة أ اب رأ يت :ملسمل لفظ ويف 

نَّّ يقول ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مسعت قال ثَّّ إلّساقني إ ىل رفع حّتَّ  حمّجلني غّرإ إلقيامة يوم يدعون أ ّميت إ 

  .فليفعل غّرته يطيل أ ن منمك إس تطاع مفن إلوضوء أ ثر من

  12الحديث 

َّ.إلوضوء يبلغ حيث إملؤمن من إحللية تبلُغ يقول ملسو هيلع هللا ىلص خليل مسعت :ملسمل لفظ ويف

طاةل مبسأ ةل ويتعلق إلوضوء صفة بيان يف س بق ملا اتبع إحلديث هذإ   وإلّتحجيل إلغّرة إ 

 .إلفرس جهبة يف إلبياض أ صلها إلغرة 

  رجلْيا إلفرس يدي أ يَّّ ورجلْيا يدهيا يف يكون إّّلي إلبياض إلتّحجيلو 
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 .بذكل تشبْيا حتجيال أ و غرة إلقيامة يوم إلوضوء موإقع عىل يكون إّلي إلنور فسمي

 :مسائل إحلديث هذإ يف

 ملسو هيلع هللا ىلص محمد أّمة به اختصت الوضوء :االولى المسألة

 إّلين مه جابةإال َّ مةأ َّ ،إدلعوة مةأ َّ ال جابةإال َّ مةأ َّ هبا نقصدملسو هيلع هللا ىلص محمد إمة إو إل مة نقول وعندما

 يف به مرصحا جاء مةإل َّ هبذه إلوضوء إختصاصه يعين الاختصاص وهذإَّملسو هيلع هللا ىلص للنب إس تجابوإ

 حمّجلني غّرإ علَّّ تردون ممإل َّ من ل حد ليست س امي لمك وفيه هللا رمحه مسمل خرجهأ َّ إّلي إحلديث

َّ.إلّسابقة إل مم فيه يشاركها مل إل ّمة هذه خصائص من إلوضوء أ نَّّ هبذإ فثبت إلوضوء أ ثر من

 يطيل أن منكم استطاع فمن الحديث في قوله :الثّانية المسألة

 فليفعل غّرته

ا أ ي إحلديث يف مدرجة إللّفظة هذه  إلروإة بعض وومهَّملسو هيلع هللا ىلص الكم من ال هريرة أ يب الكم من أ ّن 

 .ملسو هيلع هللا ىلص إلنّب الكم من أ ّّنا عىل تروى فأ صبحت إحلديث يف فأ درجوها

 يف مدرجة-فليفعل غرته يطيل إن منمك إس تطاع مفن يقصد- إلزايدة فهذه) :هللا رمحه إلقمي إبن قال 

 إحلفاظ من وإحد غري ذكل بني وسمل عليه هللا صىل إلنب من ال هريرة إيب الكم من إحلديث

تَهَُّ يطيل أ ن منمك إس تطاع من قوهل أ دري فال :نعمي قال إحلديث هذإ يف محدأ َّ مس ند ويف   غُر 

نده من عنه هللا ريض هريرة أ بو قاهل يشء أ وَّملسو هيلع هللا ىلص إلنّب الكم من فليفعل،  (ع 

 الكم من تكون إن ميكن ال إللفظة هذه ) يقول هللا رمحه تميية إبن إال سالم ش يخ ش يخنا واكن

ذ ممكنة غري وإطالّتا إلوجه يف الَّّإ َّ تكون وال إليد يف تكون ال إلغرة فانَّملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول  يف تدخل إ 

طاةل أ ي إلرأ س ذإ إلغرة إ  نّنا أ طلناها إ   رمحه الكمه إنّتيى(.َّغرة تكل تسمى فال إلرأ س يف ندخل فا 

 .هللا

 الوضوء في الفرض محلّ  مجاوزة حكم ما :الّرابعة المسألة

 إّلي هريرة يبأ َّ بفعل مس تدلني مس تحب وإلكعبني إملرفقني جماوزة أ نَّّ إ ىل وأ محد إلّشافعي ذهب

 حت ويديه وهجه فغسل يتوّضأ َّ هريرة أ اب رأ يت) قوهل يف مسمل روإية يف هللا رمحه إملصنف ذكره
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 إملرفقني جماوزة أ ن َّ عىل هبا إس تدلوإ هذه (اقنيإلسَّّ إ ىل رفع حت رجليه غسل ث إملنكبني غليب اكد

 .مس تحب وإلكعبني

 وإّلي إلّصحيح وهوَّملسو هيلع هللا ىلص بفعل وإال لزتإم إلنص عند إلوقوف أ نَّّ إ ىل إلعمل أ هل مجهور ذهب بيامن 

  .فعل ينبغي

ايدة :ل ن َّ  ليست-وإليدين إلساقني يف يعين-إلفرض حمل جماوزة عىل إحلث وتفيد إحلديث يف إليت إلّز 

مناَّملسو هيلع هللا ىلص إلنب الكم من  مدرجة يه وإ 

ينقل ومل عنه هللا ريض هريرة إيب فعل من فقط ثبتت إجملاوزة هذه :وكذكل   من غريه عن ي

  ذكل فعل إلّصحابة

 عامثن حديث معنا مر وقدَّملسو هيلع هللا ىلص إلنب وضوء صفة رووإ إّلين إلصحابة أ ن َّ فْيا :إلثالث وإل مر

لينا لنقلوه َثبتا اكن ولوَّملسو هيلع هللا ىلص إلنّب عن ينقلوه ومل يفعلوه مل زيد بن هللا عبد حديث  .إ 

 المؤمن من الحلية تبلغ :مسلم رواية في قوله :الخامسة المسألة

 الوضوء يبلغ حيث

 ويه إلوضوء، فضائل من فضيةل فيه أ يضا وهذإ إلقيامة يوم هبا حُيلون إليّتَّ إحللية هنا ابحللية إملرإد 

َّ.أ عمل وهللا .إلوضوء أ َثر إ ىل إحللَّّ هذإ ويبلغ ُحليًّا يُلبس إملتوّضأ َّ أ نَّّ

 االستطابة باب

ّما وتنقيته إخملرج تطييب ويه الاستنجاء يه :الاس تطابة   ابب أ يضا ويقال ابمجلال، أ و ابملاء إ 

َّ.وإحد مبعىن ولكها الاس تجامر ابب أ و الاستنجاء

 13 الحديث

ذإ اكن ملسو هيلع هللا ىلص أ نَّّ عنه هللا ريض ماكل بن أ نس عن  :قال إخلالء دخل إ 

يّنَّ إللّهم َّ.وإخلََبائ ث إخلُُبث َّ من بك أ عوذ إ 

 خبيث مجع هو وإلباء إخلاء بضم :إخلُبث 

 خبيثة مجع :إخلبائثو 
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ياطني ذكرإن من هناَّملسو هيلع هللا ىلص إلنب إس تعاذ  انهثم، إلش ّ  ذكرإن من يس تعيذ اكنَّملسو هيلع هللا ىلص أ نّه إحلديث ففي وإ 

 .وإانهثم إلش ياطني

 إملاكن إخلالء وأ صل، وإلَكن يف إملرحاض كذكل ويسمى إحلاجة لقضاء إملعدَّّ إملوضع هو :إخلالءو 

 .ذكل غري عن به جتّوزوإ ثَّّ إحلاجة لقضاء يقصدون اكنوإ إخلايل

َذإ﴿ تعاىل بقوهل وإس تدلوإ إخلالء دخول إرإد إذإ هبا إملرإد قيل إخلالء دخل إذإ اكن فقوهل 
ِ
 قََرْأَتَّ فَا

ذَّْ إلُْقْرأ نََّ َتع  ّلل  َّ فَاس ْ  قرإءة يف رشعت إذإ هبا إملرإد وإن الاية هذه عن تلكمنا إن س بق وقد ﴾ اب 

 دخول رإدأ َّ ذإإ َّ اكن :معناه (إخلالء دخل ذإإ َّ اكن )قوهل كذكل إلقرإءة، قبل إي ابهلل فاس تعذ إلقرأ ن

 .إل ول إلقول وهذإ إخلالء

ن ام أ خرون وقال  َّ ظاهره عىل إحلديث ويبقى إخلالء دخول عند يقال إ   من وجه هل إلقولني والك 

ذإ إلنظر  هللا ذكر جيوز فهذه ظاهرة جناسة فْيا ليس إليت إلعرصية وإملرإحيض إلكنف يف مثال كنا فا 

رإدة عند أ و دخولها بعد أ ي دخولها عند لْيا إدلخول إ   .إ 

ذإ كذكل رإدة عند هللا ذكر فيجوز إلنجاسات إملاكن يف يوجد وال إلّصحرإء يف كنا إ   لقضاء إجللوس إ 

ذإ أ ما إحلاجة ذإ أ نّنا علمنا جناسة فيه ماكن يف كنّا أ و ماكان س ندخل كنا إ   س نجد إملاكن هذإ دخلنا إ 

ليه إدلخول قبل وتعاىل تبارك هللا فنذكر إلنجاسات  .إملسأ ةل هذه يف إلتفصيل هذإ إ 

ناّم  انهثا إلش ياطني ذكرإن منَّملسو هيلع هللا ىلص إس تعاذ وإ  ليه، وأ رشد وإ   أ ماكن- إل ماكن هذه أ ن َّ من جاء ملا إ 

 كيدمه ويقيه إ ايمه جينبه بأ ن هللا يدعو فاال نسان إلش ياطني فْيا تكرث يعين حمتضة- إحلاجة قضاء

ا مهنم، بذكل حمّصنا فيكون وخبّثم ذإ أ م   وهللا .عليه لتسلّطهم نفسه فس يعرض إّلكر هذإ يقل مل إ 

َّ.أ عمل

َّ

َّ

َّ

َّ

 14 الحديث
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  :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال :قال عنه هللا ريض إل نصاري أ يّوب أ يب عن

ذإ  تس تدبروها وال بول وال بغائط إلقبةل تس تقبلوإ فال إلغائط أ تيمت إ 

 .غّربوإ أ و رّشقوإ ولكن 

 هللا ونس تغفر عهنا، فننحرف إلكعبة، حنو بنيت قد مرإحيض فوجدان إلّشام فقدمنا :أ يوب أ بو قال

َّ.وجل عز

 ّلكره كرإهية إحلدث نفس عن به فكنّوإ للحاجة ينتابونه اكنوإ إل رض من إملطمنئ إملوضع هو :إلغائط 

 إمسه خباص

َّإلتّخل موضع عن كنايةيَّ أ يضا وهو إملغتسل وهو مرحاض مجع :إملرإحيضو 

 15 الحديث

  :قال عهنام هللا ريض إخلطاب إبن معر إبن هللا عبد عن

َّ.إلكعبة مس تدبر إلشامل مس تقبل حاجته يقيضَّملسو هيلع هللا ىلص إلنّب فرأ يت حفصة بيت عىل يوما َرقيُتَّ
َّ

لْيا نتجه أ ن ّنينا إليت إجلهة يه وما إحلاجة قضاء لصفة بيان إحلديثني هذين يف   قضائنا حال إ 

 .حاجتنا

 إحلاجة قضاء حال إس تدابرها أ و إلقبةل إس تقبال عن إلهنيي فيه عنه هللا ريض أ يوب أ يب حديث 

ذإ )بقوهل وسمل عليه هللا صىل إلنب فيه وعرّبَّ  إملاكن هو تفسريه جاء كام إلغائط (إلغائط أ تيمت إ 

 للتعبري إللفظ هذإ إس تعملوإ ث إلناس من يس ترت حت ّلكل يقصدونه اكنوإ إل رض من إملنخفض

 لش ناعته إللفظ رصحي إس تعامل تكره اكنت إلعرب ل ن َّ إلكناية ابب من وهو إخلارج نفس عن

 إخلطاب يف إل دب من وهذإ تكين فاكنت

 لنا مقابةل جنعلها ابن وإس تقبالها إملرشفة إلكعبة أ يَّّ إلقبةل إس تقبال عن ّنيي إحلديث ففي 

 (غربوإ إو رشقوإ ولكن) فقال جنبينا إحد يف جعلها إىل وإرشد إظهران يف تكون ابن وإس تدابرها

 .جانبينا إحد يف إلقبةل تكون وبذكل إلغرب هجة إىل إو إلرشق هجة إىل إجّتهوإ أ يَّّ
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 إخر بدل يف الانسان اكن إذإ لكن لها إلشاملية إجلهة يف اكنت وإلقبةل إملدينة ل هل اكن هذإ وخطابه

 إىل إو إلشامل إىل إجته إلرشق يف إلقبةل اكنت فان جانبيه إحد يف إلقبةل جيعل فانه أ خرى مدينة أ و

 .أ يضا يس تدبرها وال جتاهه تكونوإ وال جانبيه إحد يف إلقبةل بذكل فتكون إجلنوب

 مس تقبال بنيت مرإحيض وجدوإ إلّشام إ ىل ذهبوإ عندما أ ّنم عنه هللا ريض أ يوب أ بو ويذكر 

 إلقبةل إس تقبال حترمي عىل إحلديث هذإ فدلَّّ حاجّتم لقضاء دخلوإ حني هجّتا عن فهم فاحنروإ إلقبةل

  جانبيه إحد إىل جيعلها وإن عهنا ينحرف إن إملسمل عىل إلوإجب وإن غائط إو ببول

ذإ حت إلعموم منه فهم أ نّه عىل يدلَّّ إلّشام يف أ يوب أ يب وفعل  إبو فهم هذإ حيرم إملرحاض دخل إ 

 هجّتا عن إحنرف ّلكل إلبنيان وكذكل ابلفضاء أ و ابخلالء خاص  إلتحرمي إن إيوب

 هللا ريض إيضا جابر حديث ذكر بعده وس يأ يت عهنام هللا ريض معر إبن حديث إيضا عندان لكن 

 .إمجليع عن

 رأ ى ملَّملسو هيلع هللا ىلص إلنّب وزوج أ خته عهنا هللا ريض حفصة بيت عىل صعد أ ي رىق ملا أ نه معر إبن يقول 

 رأ ه حس بان غري من وقع لكن عليه إال طالع يتقّصد مل عنه هللا ريض هو حاجته، يقيضَّملسو هيلع هللا ىلص إلنّب

 .إلكعبة مس تدبر إلّشام مس تقبل

 فمل إلبنيان يف اكنَّملسو هيلع هللا ىلص إلنب عنه، هللا ريض إيوب إيب حديث يف جاء ملا خمالف أ نّه فظاهره 

  إلشام يف معه اكن ومن إيوب إبو فعلها كام ينحرف

 هللا ريض جابر قال وغريه دإوود إبو خرج إّلي جابر وحديث إحلديثني هذين بني إلعلامء جفمع

ذإ بفروجنا نس تقبلها إو إلقبةل نس تدبر إن ّناان قد وسمل عليه هللا صىل هللا رسول اكن:)عنه  أ رهقنا إ 

 قالوإ بأ ن إل حاديث هذه بني إلعلامء جفمع(إلقبةل مس تقبال يبول بعام موته قبل رأ يته ث-قال-إملاء

 مبين ليس إّلي إملاكن عن هبا يعربون لكها ابلفضاء إو ابخلالء أ و ابلّصحرإء خاّصَّ إلهّنيي

 هذإَّملسو هيلع هللا ىلص لفعل فيه إلقبةل وإس تدابر إس تقبال فيجوز إلبنيان أ ما ابلصحرإء خاص إلهّنيي بأ ن َّ قالوإ 

 .ل حدها إقصاء فيه وليس الادةل مجليع إعامل فيه ل نَّّ أ قوإها وهو إملسأ ةل يف الاقوإل أ حد

 حلديث إلصحرإء يف إم إلبنيان يف اكن سوإء مطلقا حيرم إنه إىل إلعلامء من أ خرى طائفة وذهبت 

َّملسو هيلع هللا ىلص ابلنب خاصا إنه إي إخلصوصية ابب من وجابر معر إبن حديث يف جاء ما وجعلوإ إيوب إيب
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َّ لمَُكَّْ اَكنََّ َقدَّْل َّ ﴿:تعاىل بقوهل والمته هل عامة إّناَّملسو هيلع هللا ىلص إلنب س نة يف صلإل َّ الن مردود وهذإ  َرُسول َّ يف 

نَةيَّ ُأْسَوةيَّ إّلل  َّ  .بدليل الإ َّ تثبت ال إخلصوصية والن ﴾ َحس َ

 حديث نأ َّ قالوإ إلّصحرإء يف أ م إلبنيان يف اكن سوإء مطلقا إجلوإز هو إملسأ ةل يف إلثالث وإلقول 

 .إحلديث يف جاء كام بعام موته قبل حدث ذكل نأ َّ مس تدلني يوبأ َّ يبأ َّ حلديث انخس جابر

 يسار ال عندك متقرر هو كام وإلنّسخ ،الادةل بني مجعا فيه ل ن أ قوإها هو ولإل َّ إلقول قلنا كام لكن 

ذإ الا ليهإ َّ  ابلّصحاري خاصة إلهنيي إن قلنا ابن الاقوإل بني مجعنا هذه حالتنا يف لكن إمجلع تعذر إ 

 ملسو هيلع هللا ىلص ذكل لفعل والاس تدابر الاس تقبال فيجوز إلبنيان يف إما ابخلالء إو

 وإبن وإلبخاري رإهويه إبن وإحساق وإلشافعي ماكل مامإال َّ مهنم إحملققني من جامعة قال إلقول وهبذإ

 هللا رمحه إلبخاري وبوب إل حياء حفظ و مهنم مات من هللا رمحه إلفوزإن وإلعالمة ابز وإبن جحر

 حنوه إو جدإر إلبناء عند الا غائط وال ببول إلقبةل تس تقبل ال ابب حصيحه يف

 ابلتعممي لقلنا ابل بنية ذكل ّتصيص عىل دلَّّ معر إبن حديث إن ولوال) هللا رمحه جحر إبن قال 

لغاء من أ وىل ابدلليلني إلعمل لكن   هللا رمحه الكمه إنّتيى (فذكره جابر حديث جاء وقد أ حدهام إ 

 إلفتح يف إحلافظ الكم فلريإجع الاسزتإدة إرإد ومن بسطها موضع هذإ ليس إخرى إقوإل إملسأ ةل يف

َّ.إعمل وهللا

 

 

 

 16 الحديث

 :قال عنه هللا ريض ماكل بن إنس عن

دإوةًَّ حنوي وغالم أ ان فأ محل إخلالء يدخلَّملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول اكن   .ابملاء فيستنجي وعّنة إ 

ربة يه :إلعّنة َّ.إلّصغرية إحل 
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 لفظ إن سابقا قلنا إخلالء إىل خيرج اكنَّملسو هيلع هللا ىلص إلنب نأ َّ إحلديث هذإ يف عنه هللا ريض أ نس خيرب

 فيتبعه إل بنية، يف إو إلفضاء يف اكن سوإء إحلاجة قضاء موضع عن كناية يس تعمل أ صبح إخلالء

 الاستنجاء عرفنا وإن س بق وقد به يستنجي يك ابملاء يتبعونه إخر وغالم هو عنه هللا ريض أ نس

 والاس تجامر

 نهأ َّ قيل إلعّنة يضاأ ََّّملسو هيلع هللا ىلص معه ايخذ واكن جدل من صغري انءإ َّ ويه إال دإوة يف يوضع إملاء واكن 

ذإ اكلّسالح تعترب يه وكذكل إلوضوء بعد يصل نأ َّ رإدأ َّ ذإإ َّ سرتة يتخذها حت خذهاأ َّي  هلم عرض إ 

َّ عارض

 خيتار نأ َّ للمحدث خمري وإجب والاس تجامر هو نهأ َّوَّ الاستنجاء ملرشوعية إثبات إحلديث ففي

 وريض هللا رمحه عنه جاء فقد إملسيّب بن لسعيد خالفا إلعمل هلأ َّ مجهور مذهب وهذإ أ حدهام

 لعل ابنه هل وإعتذر إلنساء وضوء إنه عنه قال الاستنجاء أ ي إلنساء وضوء فقال عنه س ئل إنه عنه

 الاس تجامر أ نكر من غلو مقابل يف قاهل

 حبديث وإس تّدلوإ إل فضل، وأ نّه والاستنجاء الاس تجامر بني إمجلع الاس تحباب إ ىل قوم وذهب 

بُّوَنََّأنَّيََتَطه ُروإَّ تعاىل﴿ قوهل فْيم نزل وإنه قباء أ هل َّحُي   فقالوإ سأ هلم مَّملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ﴾وأ ن َّر َجالي

ان   ابملاء إحلجارة نتبع إ 

 إبن محمد الا إلزهري عن روإه إحدإ نعمل ال) إلزبإر قال ضعيف إنه إحلديث هذإ يف إلّصحيح لكن

الَّّ عنه أ حد وال هللا عبد  (إبنه إ 

  (مس تقمي حديث هللا وعبد معرون ل خويه وال هل ليس :)فقال حات إبو ضعفه إلعزيز عبد إبن ومحمد

 الالباين إلعالمة بينه كام ابملاء يستنجون اكنوإ إّنم طرق من إلثابت وإلصحيح ضعيف فاحلديث

 هللا رمحه الكمه فلريإجع شاء مفن هللا رمحه

 مرشوع إملاء إس تعامل وكذكل ومرشوع جمزئ مقاهما يقوم ما إو الاجحار إس تعامل إن فاخلالصة 

 وال ابالفضلية نقول ال لكن بيهنام إمجلع وجيوز والاثر إلعني يزيل النه إفضل إنه وقيل وجيزيء إيضا

َّ.إعمل وهللا ذكل عىل إدلليل حصة لعدم وذكل ابالس تحباب

 17 الحديث
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َّ :قال ملسو هيلع هللا ىلص إلن ب أ ن َّ عنه هللا ريض إل نصاري ربعي بن إحلارث قتادة أ يب عن

َّ .إال انء يف يتنفّس وال بميينه إخلالء من يمتّسح وال يبول وهو بميينه ذكره أ حدك ميسكنَّّ ال

َّ:مسائل ثالث وفيه إحلاجة بقضاء تعلّق لها إليّت إلنّبويّة إل دإب من إحلديث هذإ

 البول حال باليمين الذكر مس عن هيالنّ  :االولى المسألة

 إلطّيبة، إل ش ياء يف تس تعمل إلميىن أ ن قلنا وقد إلسابق عائشة حديث يف قاعدة معنا مر وقد 

زإةل إليّسى إليد فْيا نس تعمل إليت إل ش ياء من أ ن قلنا ذكل خالف يف تتّخذ وإليسار  إلنجاسات إ 

 إلنب عنه ّنيى ّلكل لها إمّتان فيه إلبول حال إّلكر ملس إلميىن فاس تعامل إملس تكرهة، وإل ش ياء

 .ملسو هيلع هللا ىلص

 حال فقط ليس إخلالء إ ىل إلقدوم عند ابلميني إّلكر إملس عن ّنيى أ نه إخر حديث يف جاء وقد 

 .مطلقا بل إلبول

 مطلق ابلميني إّلكر مس عن إلهنيي إن ونقول إحلال هذه يف عىل إملطلق حيمل هل إلعلامء فاختلف 

 فقط؟ إلبول حال عنه مهنيي هو ونقول هنا إملقيد عىل حيمل إملطلق إن إم إلبول حبال مقيد غري

 حمكها معرفة أ جل ومن تطبيقها أ جل ومن إملقيد عىل إملطلق محل قاعدة فروع من إملسأ ةل فهذه 

 :الاعتبار بعني أ خرى قاعدة أ خذ من فالبد

 إيضا يكون أ نه أ م وإالثبات إل مر ابب يف فقط يكون إملقيد عىل إملطلق محل هل : إلثانية إلقاعدة 

 إملنايه؟ ابب يف

 ابب من حديثنا ل ن حيمل ال أ نه نقول -وإالثبات إل مر ابب يف فقط يكون أ نه أ ي- إل ول فعىل 

ثبات إل وإمر ابب من وليس إملنايه  .وإال 

ن  نه نقول إملنايه ابب يف أ يضا يكون أ ن ه قلنا وإ   فقط إلبول حبال إلهنيي بتقييد ونقول عليه حيمل إ 

 شامل إلهنيي أ ن فنقول وإالثبات إل مر ابب يف فقط خاصة إلقاعدة أ ن َّ وهو إل ول إلصحيح لكن 

 إملسأ ةل هذه لها وتّنهيه للمين تكرميا يبول يكن مل ولو إخلالء أ ىت ملن وكذكل إلبويل حني إّلكر ملس

 .فْيا إلقول خالصة وهذه إل وىل
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 باليمين التّمّسح عن النّهي :الثّانية المسألة

 عىل إحلديث يف وسمل عليه هللا صىل إلنب ّنيى فقد الاس تجامر أ و الاستنجاء إلتّمّسحب وإملقصود

 ابلميني يكون إن

 االناء في التنفس عن النهي :الثالثة المسألة

 حيمل يك ذكل عن وسمل عليه هللا صىل إلنب ّنيى وقد إحلاجة بقضاء لها عالقة ال إملسأ ةل وهذه

نّة الاانء يف إلتّنّفس الن إل دإب وحماسن الاخالق ماكرم عىل إمته  إو إلريق من يشء إنفصال مظ 

ذإ غريك فيعاف ويس تقذره إلغري فيعافه إلريق غري  غريه إو ريقا اكن سوإء منه ينفصل شيئا رأ ى إ 

 .ويس تقذره إملاء هذإ يعاف فانه إملاء يف وسقط

 إن عنه هللا ريض إنس حديث من ثبت كام ثالَث إال انء خارج إال نسان يتنفس أ ن يه وإلس نة

ذإ إنه إي (ثالَث إال انء يف يتنفس اكن) ملسو هيلع هللا ىلصإلنب  مرإت ثالث تنفس إملاء يرشب يك الاانء إخذ إ 

 .الاانء خارج يتنفس لكن

 الرابعة المسألة

 أم للتحريم الثالثة األمور هذه عن الحديث هذا في النهي هل

 للكراهة

ذإ إلهنيي أ ن َّ إل صل ذإ إ ال إلتحرمي يفيد أ نه إلرشع يف ورد إ   إلعامة إلقاعدة هذه صارف رصفه إ 

 .ابلتحرمي فنقول إلكرإهة إىل إلتحرمي عن للهّنيي صارف ال هذإ حديثنا يف إحلاةل هذه ويف عندان،

 تقول إليت إلقاعدة عىل بناء ابالدإب يتعلق النه إلكرإهة عىل محمول إلهنيي ابن قالوإ إلفقهاء مجهور 

 .إلكرإهة يفيد فانه ابل دإب يتعلق إّلي إلهنيي إن

نه إلرشع يف ورد ّنيي ك إن هو قّررانه ما هو إلّصوإب لكن  ذإ الا إلتحرمي يفيد فا   صارف رصفه إ 

َّ.إعمل وهللا (فاجتنبوه عنه ّنيتمك ما) وسمل عليه هللا صىل لقوهل

 18 الحديث

 :قال عهنام هللا ريض عباس إبن هللا عبد عن
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 إلبول من يس ترت ال فاكن أ حدهام امَّّأ َّ ،كبري يف يعذابن وما ليعذابن امّنَّّإ َّ :فقال بقربينَّملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ مرَّّ 

 اي إ:فقالو ،وإحدة قرب كَّّ يف فغرز نصفني فشقّاها رطبة جريدة خذأ َّف ،ابلمنمية مييش فاكن خرإل َّ امَّّأ َّوَّ

َّ.ييبسا مل ما عهنام خيفّف لعّلَّ :قال ،هذإ فعلت مل هللا رسول

 موجب وإنه إلبول من إلتّّّنه يف إلتّساهل خطورة ليبني إحلديث هذإ هللا رمحه إملؤلف ساق 

 وإجلسد إلروح عىل يقع وإنه إلقرب عذإب إثبات وفيه إحلايل إلباب مع ويتفق مفوضوع إلقرب لعذإب

 إثباته يف إل حاديث توإترت وقد وإمجلاعة إلس نة إهل مذهب هو كام

 :مسائل عىل إش متل قد وإحلديث 

 الكبائر من والنميمة البول من التنزه ترك :االولى المسألة

 أ و إدلنيا يف حد فيه ما ك يه أ خرى كتب يف معمك مر كام وإلكبرية إلقرب عذإب أ س باب من ويه

ميان نفي أ و غضب أ و لعنة عليه ترتب أ و إل خرة يف وعيد  من إلتّنه وجوب إحلديث من يس تفاد،َّإ 

 جلأ َّ من إلغري إىل إلالكم نقل ويه إلمنمية إن يس تفاد وكذكل إلنجاسات من غريه ومن إلبول

َّ. إّلنوب كبائر من كبرية ّناأ َّ فسادإال َّ

 كبير في يعذبان وما قوله :الثانية المسألة

 :معنيني إحمتل

  ظهنام يف كبريإ ليس أ نه :أ حدهام 

  منه، إلتّويّقَّ بكبرية ليس أ نه :إلثاين إال حامتل

 إّلنوب كبائر من أ نه قلنا كام إلصوإب بل هللا عند بكبري ليس أ نه إملرإد ليس لكن

نه بىل )  هذإ عقب قوهل هللا رمحه إلبخاري عند روإية يف جاء ما هذإ ويؤيد   كبري أ ي ( لكبري إ 

 وجل عز هللا عند

 النميمة تعريف :الثالثة المسألة

ذإ ما منه يس تثىن إال فساد ل جل إلغري الكم نقل أ ّنا إلمنمية تعريف يف قولنا  رضر تركها يف اكن إ 

  إحملمودة إلنصيحة من إحلاةل هذه يف فتكون مبسمل
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 البول من يستتر ال :قوله :الرابعة المسألة

 إلطهارة اكنت سوإء منه يتطهر يكن مل أ نه أ ي وإحد ولكها يس تربئ ال إلبخاري عند روإية يف وجاء

ذإ ثيابه يف أ و جسده يف هذه ذإ تطهريه وجب جسده يف إلبول رذإذ مسه فا   كذكل ثيابه يف مسه وإ 

 .إلثياب تطهري وجب

 إس توجب ّلكل إلبول من يتطهر أ و يغسل يكن مل إحلديث هذإ يف إّلي إلشخص هذإ أ ن إملهم 

 .إلعذإب

 ملسو هيلع هللا ىلص بالّرسول خاص القبر على الجريد غرز :الخامسة المسألة

ذإ  مع فعل إمنا إلقبور بقية مع يضاأ ََّّملسو هيلع هللا ىلص إلنب يفعل ومل بعده فعل إنه إلصحابة من أ حد عن ينقل مل إ 

  لها لعموم عني وإقعة هذه فتكون إحصاهبام عذإب عىل إطلعه وتعاىل س بحانه هللا الن هذين

 ينقل مل إلفعل هذإ نأ َّ بدليل مرشوعة ّناأ َّ وأ َّ س نة ّناأ َّ يفهموإ مل علْيم هللا رضوإن إلصحابة وكذكل

 ومن معذب إلقرب صاحب أ ن َّ عىل يدلَّملسو هيلع هللا ىلص فعل نأ َّ ذكل عىل زدَّملسو هيلع هللا ىلص إلنب بعد مهنم أ حد عن

 .يفعل حت ذكل عىل إال طالع ميكنه

 

 لعله يخفف عنهما ما لم ييبس ملسو هيلع هللا ىلصقوله  :السادسة المسألة

 بناء تنفعه وإّنا إمليت عىل إلقرإءة مرشوعية ييبس مل ما عهنام خيفف لعلَّملسو هيلع هللا ىلص قوهل من بعضهم أ خذ

 إن قالوإ قوهلم هو هذإ إخض يزإل ال اكن النه إجلريد تسبيح بسبب إملذكور إلتخفيف إن عىل

ا مرشوعة إمليت عىل إلقرإءة ذإ أ خض اكن إجلريد أ ن َّ فهمهم عىل بناءإ وتنفعه عنه ّتفف وأ ّن   وإ 

ُّحَّ تعاىل﴿ لقوهل يس بح فانه اكنأ إخض ب  َّيُس َ ال 
ِ
َّإ ء  نَّيَشْ ّ نَّم 

ِ
 :ل مور مردود هذإ لكن ﴾َوإ

َّ ﴿ وجل عز فقوهل ابل خض خاصا ليس إلتسبيح أ ن َّ إل ول إل مر  ه  َْمد  ُّحَّحب  ب  َّيُس َ ال 
ِ
َّإ ء  نَّيَشْ ّ نَّم 

ِ
َوإ

 هذإ؟ قال من يس بح ال وإليابس يس بح إل خض أ ن َّ معناه ليس ﴾

 محمول أ نه إلعمل أ هل بعض قال وقد إحلديث يف يُذكر ومل إلتخفيف سبب نعمل ال أ نّنا إلثاين إل مر 

 .يبس أ ن إ ىل عهنم للتخفيف شفاعته فأ جيبت هلام إلشفاعة سأ ل وسمل عليه هللا صىل أ نه عىل
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َواك بَابُ   الّس 

وإك فيقال حصيحتان لغتان مّضها أ و إلّسني بكّس :إلّسوإك وإك إلّس   .وإلسُّ

 عىل أ يضاًَّ ويطلق غريه، أ و أ رإك َّ ُعودََّ اكن سوإءيَّ به يُس تاك ما عىل يطلق إل ّول :أ مرين عىل ويطلق

ك فعل ك لفعل مصدريَّ فهو إلت سوُّ وأاكًَّ َسواكًَّ يُسوك َساك فيقال إلتّسوُّ   .مصدر فهو وس 

 أ و عرجون أ و زيتون أ و أ رإك َّ عود اكن سوإءيَّ إلفم، جيرح أ الَّّ إملهمَّّ اكن، عود َّ بأ يَّّ حيُصل والاستياك

نة ل ّّنا جذوره إل رإك يف ما وأ فضل إل رإك به يس تاك ما أ فضل إل رإك، أ فضلُها لكن غريها َّ.لّي 

 

 

 

 

 19 الحديث

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قالَّ:قال عنه هللا ريض هريرة أ يب عن

وإك ل مرهُتُم أ م يت عىل أ ُشق َّ أ ن لوال َّ.صالة ّك َّ عند ابلّس 

َّ :مسائل إحلديث يف

واك ُحْكمُ  :األولى المسألة  الشَّرع في الّسِّ

 وال إلّصالة يف ال إل حوإل، من حال َّ كَّّ يف بوإجب َّ ليس س نّة إلّسوإك) :هللا رمحه إلنّووي قال 

جامع غريها يف  ه.إ.(إال جامع يف به يُعتدَّّ من اب 

 عليه، ملسو هيلع هللا ىلص وموإظبته إلّشارع حلّث َّ مؤكّدة س نّةيَّ أ نّه عىل إلعلامءَُّ إتّفَقَّ) :هللا رمحه مفلح َّ إبن وقال

ليه وندبه فيه وترغيبه   .هللا رمحه الكمه إنّتيى .(إ 
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 وعند إلّصالة، عند ويه :إلباب أ حاديث يف ذكرها جاء إليّت إملوإضع يف إلّسوإك ُسنّية تتأ كّد

َّ عند إلنّوم من إلقيام وعند إلقرأ ن، قرإءة وعند إلوضوء،  إحلاالت هذه عدإ فامي أ ّما إلفم، رإحئة تغريُّ

نّ يُّته تتأ كّد ذكرانها إليّت إحلاةل ويف مس تّحب فهو َّ .س ُ

 الثّانية المسألة

الَّّ للوجوب إل مر أ ن َّ إلقائلني مُعدةَُّ إحلديث هذإ ذإ إ    .صارف رَصفَه إ 

 غريه، لوجود إليّشء إمتناعَُّ قل أ و إليّشء إنتفاء عىل تُدلَُّّ لَوالََّ لكمة أ نَّّ وذكل

 إملشقّة أ جل من ابلّسوإك إل مر عن ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ فامتنع ،لوجود إمتناع َّ حرف :أ ّّنا يقال لوال فلكمة

  .إل مر هذإ يف إحلاصةل

  .مشقّة بذكل فتصيبنا صالة كَّّ عند إلّسوإك علينا يتوّجب لئالَّّ به يأ مر فمل

َّ.إلوجوب يفيد إل مر أ نَّّ عىل إل دةلَّّ أ قوى من إحلديث هذإ قلت كام

 

 الثّالثة المسألة

 انفةل أ م فريضة صالة اكنت سوإء صالة، كَّّ عند إلّسوإك إس تحباب معوم يقتيض إحلديث ظاهر

  .وإلبعديّة إلقبلّية إلّظهر رإتبة إلعموم هذإ يف فيدخل ُمطلََقة، أ و رإتبة اكنت سوإء

  .إلّزوإل بعد الاستياك بكرإهة قال من عىل رديَّ هذإ ويف

 خللُوف بيده محمد َّ نفُسَّ وإّّلي) ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ حلديث إلّزوإل بعد الاستياك بكرإهة قال من إلعلامء منََّ

بقاءًَّ فقالوإ (إملسك رإحئة من هللا عند أ طيبَُّ إلّصامئ مف   .إلّزوإل بعد الاستياك يُكره إلّرإحئة لهذه إ 

ذ هذإ قوهلم عىل رديَّ إحلديث هذإ يف لكن  صالة، كَّّ عند إلّسوإك إس تعامل إ ىل ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ نََدَبَّ إ 

 .وغريها عرص صالة وإلبعديّة، إلقبلّية وُسنهَنَا إلّظهر صالة يشمل وهذإ

 20 الحديث

 :قال عنه هللا ريض إلاميين بن حذيفة وعن
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ذإ ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ اكن  َّ.ابلّسوإك فاه يشوص إللّيل من قام إ 

َذإ يَُموُصهَُّ وَماَصهَُّ يَُشوُصه َشاَصهَُّ يقال يغسل، معناه :يَُشوُصَّ  .غسل إ 

َرة ل نَّّ وذكل إلنّوم، من إلقيام عند الاستياك سنّيّة إحلديث من يس تفاد   عند إلَفم َّ إ ىل تَتََصاعَدَُّ إل خب 

 .إلّرإحئة هذه ال ذهاب الاستياك لنا فُسن َّ رإحئته تغرّيَّ إ ىل يؤّدي مّما إلن وم

 ويه حَيُّك، أ يضاًَّ معناه وقيل يَدكُلَّ معناه وقيل يغسل، يصوص معىن أ نَّّ هللا رمحه إملصنّف ذكر 

يَةَُّ إملعىن، يف متقاربة َّ .ابلّسوإك إلثاّلثة، لهذه تكون وللّسان ولل س نان لل ثَة َّ تكون وإلتّنق 

 

 

 

 21 الحديث

 إ ىل مس ن َدتُهَُّ وأ ان ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ عىل بكر َّ أ يب بن إلّرمحن عبد دخل :قالت عهنا هللا ريض عائشة عن

وإك فأ خذت برصهَُّ ملسو هيلع هللا ىلص رسول فأ ب َدهَُّ به يَسَتَُّّ رطبيَّ سوإك إلّرمحن عبد ومع صدري،  فَقضمُته إلّس 

 عدإ مفا منه أ حسنََّ إست نَاانًَّ إست َّ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول رأ يُتَّ مفاََّ به، فاستَّّ ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ إ ىل رفعته ثَّّ فََطي بتُه

 ما تقول واكنت قىض، ثَّّ ثالَثًَّ إل عىل إلّرفيق يف قال ثَّّ إصبعه أ و يده رفع ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فَر غََّ أ ن

نيَت بني  وذإقنيت حاق 

ليه ينظر فرأ يته :لفظ َّ ويف وإك حُي بَُّ أ نّه وَعَرفُتَّ إ  ه َّ فأََشارََّ كل أ خذه :فقلت،َّإلّس   .نعم أ ن ب َرأ س 

َّ.حنوه وملسمل َّ إلبخاري لفظ هذإ

ن من مأ خوذيَّ (يستَّّ) عهنا هللا ريض قولها مَرإرَُّ وهو إلس 
ِ
 يشء َّ عىل حروشةيَّ فيه إّّلي إليّشء إ

  .أ س نانه به يدكل اكن أ نّه هنا بيستَّّ وإملرإد وحنوه، إحلديد عليه يس تحد إّّلي إمل َسنَُّّ ومنه أ خر،

ليه إلنّظرََّ أ طالََّ أ يَّّ أ ب َدهَُّ وإرضاها عهنا هللا ريض وقولها  .إ 

  .أ س ناين بأ طرإف أ لكته أ يَّّ فقضمته ومعىن 
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َُّ  :فْيا جاء حيث إلبخاري حصيح يف أ خرى روإيةيَّ إلفعل هذإ وتُبنّي 

طب َّ خنل َّ من غصنيَّ أ يَّّ-رطبة جريدةيَّ يده يف بكر َّ أ يب بن إلّرمحن عبد ومرَّّ) ديَّ َطري إلر   من ُمجر 

ليه فدفعُّتَا ونفضُّتا رأ سها مفضغُتَّ فأ خذهتا حاجةًَّ هبا هَلَُّ أ ن َّ فظننت :عهنا هللا ريض قالت-أ ورإقه  (إ 

 إّّلي إلغصن هذإ أ خذت ل ّّنا عهنا، هللا ريض عائشة فعلته ما جيدإًَّ تفسريإًَّ تفّّسَّ إلّروإية هذه 

 إ ىل ودفَعتهَُّ لعاهبا من ونَفَضته طرايًَّّ يُصب ح حّتَّ رأ سه مضغت أ و مفضغته، إلّرمحن عبد بيد اكن

  .ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ

 .إلبطن أ سفل إملعدة يه :إحلاقنةو

قن أ سفلََّ إليّت إملنطقةَُّ يه :إّلإقنة    .إّل 

ََّ إحلديث هذإ هللا رمحه إملصنّف ساق ةََّ ليبنّي   إحلديث يف جاء ّلكل ،للّسوإك ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ حمب ة َّ شد 

ليه إلنّظر أ طال إلّسوإك إلّرمحن عبد بيد رأ ى حيامن أ نّه - ذكل عهنا هللا ريض عائشة فهمت وملا إ 

ا ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ حيّبه ما تعرف واكنت م   بأ س ناّنا وأ صلحته إلّرمحن عبد من إلّسوإك أ خذت يكرهه م 

يباًَّ فيه وجعلت عهنا هللا ريض ايه أ عطته ثَّّ ط   .به فاس تاك ملسو هيلع هللا ىلص إ 

  :أ مور إحلديث هذإ من فيس تفاد 

  حيهّبا ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ اكن إليّتَّ إل ش ياء من وأ نّه إلّسوإك فضيةل -

 من وهذإ خمتلفة بنكهات َّ خُيَرج إلّسوإك أ صبح هذإ وقتنا ويف وهتيئته إلّسوإك تطييب جوإز -

ه َّ يب   .تطي 

 .إلغري بسوإك الاستياك جوإز فيهَّ-

 يف مات وقد جحرهتا إ ىل ينقل أ ن طلبملسو هيلع هللا ىلص إلن ب أ ن َّ وذكلَّوأ رضاها عهنا ريض عائشة فضل فيهَّ-

 .ابدلنياَّملسو هيلع هللا ىلص عهده أ خر يف بريقها ريقه وإجمتع عهنا هللا ريض جحرها

َّ.هللا قبحهم بغيظهم ولميوتوإ وليخسؤوإ إلّرإفضة قلوب فلتربد 

 22 الحديث
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 عىل سوإكه وطرف قال بسوإك َّ يس تاك وهو ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ أ تيت :قال عنه هللا ريض موىس أ يب عن

َّ.يََّتو ع ك نّه فيه يف وإلّسوإك" أُع أُع" يقول لسانه

 أ يَّّ لسانه عىل يس تاك وهو ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ عىل دخل أ نّه إحلديث هذإ يف عنه ريض موىس أ بو خيرب

رَُّّ وإك يُم  ل أ ن إ ىل ذكل يف ويُبالغ لسانه عىل إلّس  ه إ ىل يص    .به علق ما ال زإةل وذكل إل خري طرف 

ر أ يَّّ يتقيّأ َّ اكن ك نه أ يَّّ (يّتوّع ك نّه )وقوهل  من إحلديث يف ُذكر ما وهو يتقيّأ َّ من كَصوت َّ صواتًَّ يُصد 

 .(أُع أُع )قوهل

 :هممتان فائداتن إحلديث ويف 

 إللّسان عىل الاستياك سنّيّة يه :إل وىل إلفائدة 

خفائه يُطلب ما قبيل من ليس الاستياك أ نَّّ بيان فيه :إلثانية إلفائدة   خالفاًَّ إلّرعّية حبظرة وتركه إ 

  .عنه هللا ريض موىس أ يب حبضة إس تاك فقد ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ لفعل وذكل يتومه، ملا

 ( إلّرعّية عند إال مام إستياك ابب) :فقال عليه وبّوب حصيحه يف هللا رمحه هذإ إلبخاري ذكر وقد

َّ .أ عمل وهللا إحلديث هذإ وساق

 :هللا رمحه إملصنّ ف قال

 الُخفَّين على الَمسح   باب

 وُرخصة س نّة وأ نّه ،إملسح مرشوعية أ دةّلَّ فيه يَُبنّيََّ حّتَّ إلّطهارة كتاب يف إلباب هذإ إملصنّف عقد

 .هلم وتيسريإًَّ علْيم وتسهيالًَّ أ حوإهلم إختالف من عمل ملا عباده هبا هللا رمح

 وردت ُرخصةيَّ إلّطويةل وإلنّعال اكجلوإرب إلفرض حَمل َّ يَسرُتَُّ مّما مقاهمام يقوم وما إخلُّفني عىل إملسح

  إلّتوإتر، بطريق ملسو هيلع هللا ىلصإلنّبَّّ عن

 عليه هللا صىل هللا رسول إحصاب من س بعون حدثين) :قال هللا رمحه إلبرصي إحلسن أ نَّّ حّتَّ

  (.إخليف ني عىل مسح أ نّه وسمل

 أ محد وقال ،حديثاًَّ أ ربعون إلربَّّ عبد إبن وقال ،حديثاًَّ وأ ربعون وإحديَّ فيه أ نَّّ حات َّ أ يب إبن عن ونُق ل

  .أ يضاًَّ أ ربعون
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لينا منقوليَّ أ نّه إملهمَّّ  يف صنّف من بعض أ دخل ّلكل رّده، أ و فيه للتّشكيك جمال فال ابلتّوإتر إ 

م يف إلعقائد   .هل إلبدع أ هل بعض ردَّّ من رأ وإ ملا ُكُتهب 

نّة ل هل شعارإًَّ إملسح فأ صبح رأ ساًَّ به يرفعوإ ومل أ نكروه وإلّروإفض إخلوإرج  .إلس ّ

 (إل ثر يف جاء كام وإحلظر إلّسفر يف إخلّفني عىل إملسح ونرى) :عقيدته يف هللا رمحه إلّطحاوي قال 

 توإترت س نّةيَّ أ نّه نعمل أ ن إملهمَُّّ.أ يضاًَّ إلعلامء من غريمه وذكره،َّإلنّونّية يف هللا رمحه إلقميَّّ إبن أ يضاًَّ وذكره

 أ دةلَّّ ومنَّ.عزإمئه تؤىت أ ن حيبَّّ كام رخصه تؤىت أ ن حيبَّّ وهللا رخصة وهو نقلها، يف إل حاديث

  :تعاىل قوهل يه و إلوضوء أ ية أ يضا مرشوعّيّتا

َا ايََّ ﴿ ينََّ َأهيُّ َذإ أ َمنُوإ إّل  
ِ
ىَلَّ ُقْممُتَّْ إ

ِ
اَلة َّ إ لُوإ إلص  يمَُكَّْ ُوُجوَهمُكَّْ فَاْغس  ىَلَّ َوَأيْد 

ِ
ق َّ إ مُكَّْ َوإْمَسُحوإ إلَْمَرإف   ب ُرُءوس 

ىَلَّ َوَأْرُجلمَُكَّْ
ِ
  ﴾إْلَكْعَبنْي َّ إ

 أ يَّّ رؤوسمك، عىل معطوفة أ ّّنا عىل أ رجل مك خففضت أ رجل مك، خبفض متوإترة قرإءة يف جاءت

نّة جاءت قد و أ رجل مك و برؤوسمك وإمسحوإ  إلّرجلني أ نَّّ ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ عن فاملنقول لهذإ، مبّينَةًَّ إلس ّ

ذإ إلغسل فرضهام ذإ علْيام إملسح جيوز أ نّه كام مكشوفتني، اكنتا إ   يقوم ما أ و خفّان علْيام اكن إ 

  .مقاهمام

ذإ  .إلفرض حملَّّ يسرت أ ن لبدَّّ مقاهمام يقوم وما قلنا إ 

 أ يب حديث يف كام ابلنّار مكشوفتان وهام إلّرجلني عىل مسح من توعّدََّ أ نّه ملسو هيلع هللا ىلصإلنّبَّّ عن جاء وأ يضا

ناّم إل ية يف إجلرَّّ قرإءة أ نَّّ فعلمنا عنه، هللا ريض هريرة   .إخلُف ني عىل للمسح يه إ 

 .إملسح مرشوعية عىل أ خر دليل فهذإ

 يف إختلفوإ مرشوعّيته يف ريب أ و شكَّّ عندمه يكن ومل إلّسلف نفوس يف مس تقّرإ إملسح اكن وملّا

ال يكون ال الاختالف وهذإ ،إلّرجلني غسل أ م إخلّفني عىل إملسح يعين أ فضل أ هّيام ذإ إ   إملسح اكن إ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصإلنّبَّّ هبا جاء ورشيعةيَّ عادي أ مر أ نّه عىل نفوسهم يف متقّررإ

  .حاهل حبسب كَّّ إحلال، حبسب أ نّه إملسأ ةل هذه يف وإلّصحيح
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 علْيام ميسح أ ن وأ حبَّّ إلفرض حمللَّّ ساترإ إلّطويلني إلنّعلني أ و إجلوربني أ و للخّفَّ البسا اكن مفن

 البسا اكن إ ن نفسه عىل إال نسان يُشّقَّ ال لكن أ يضًا، ذكل هل رجليه غسل أ رإد ومن ذكل، فل

ذإ رجليه يغسل حّتَّ يّنعها بأ ن يتلكّف فال نزعها يَُشقَُّّ إليّت إل حذية بعض أ و إجلورب أ و للخّفَّ  إ 

  .علْيا ميسحََّ أ ن يف حرج فال-معنا س يأ يت كام- طاهرتني أ دخلهام قد اكن

 

 

 

 

 

 23 الحديث

 دعهام فقال ُخفّيه َّ ل نزعََّ فأ هويت سفر َّ يف ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ مع كنت :قال عنه هللا ريض شعبة بن إملغرية عن

َّ.علْيام مفسح طاهرتني أ دخلّتام فا يّنَّ

 24 الحديث

 :قال عهنام هللا ريض إلامين بن حذيفة عن

َّخفّيه عىل ومسح فتوّضأ َّ فبال قال ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ مع كنت 

 :مسائل إحلديثني هذين يف

 فأهويت :عنه هللا رضي المغيرة قول :األولى المسألة

 أ نّه َظن َّ ملّا ُخف يه َّ ل خلع يدي مددت معناها أ هويت َهويُتَّ خبالف ويه يدي، مددت أ يَّّ

َّ.رجليه س يغسل

 :الثّانية المسألة

  :وهو إخلفنّي عىل إملسح حّصة رشط بيان فيه (طاهرتني أ دخلّتام فا يّنَّ دعهام) :ملسو هيلع هللا ىلص قوهل 
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  طهارة، عىل لب َسهام إمللُّكف يكون أ ن

  .أ يضاًَّ إخلف يف وأ دخلها إل خرى غسل ثَّّ إخلّفَّ فْيا وأ دخل قدماًَّ غسل فمين إختلفوإ لكهّنم

  ال؟ أ م طاهرتني أ دخلهام أ نّه عليه يصدق هل

 يلبس ينّتيي وملا رجليه لكتا يغسل خشص بني خالف فيه جيدإًَّ تتصّوروها حّتَّ إملسأ ةل يعين

 بعد ثَّّ إخلّفَّ يلبس غسلها من ينّتيي وملّا إل وىل إلّرجل يغسل أ خر خشص وفيه إجلوربني أ و إخلفّني

 أ م طاهرتني أ دخلهام أ ن ه إلثّاين هذإ عىل يصدق هل أ يضًا، إخلّفَّ ويلبس إلثّانية إلّرجل يغسل ذكل

 ال؟

 .إملسح هل جيوز وقالوإ طاهرتني أ دخلهام أ نّه عليه يصدق أ نّه إ ىل وإل حناف إلّظاهريّة فذهبت 

 ال إلّطهارة ل نَّّ هذإ عليه يصُدُقَّ ال أ نّه إ ىل مجيعاًَّ هللا رمحهم وأ محد وإلّشافعيَّّ ماكل إال مام ذهب بيامن 

الَّّ تكمتل ذإ إ   غري عىل ملبوسا يكون إل ّول يف إمللبوس إخلّفَّ فيكون وعليه مًعا، رجليه غسلََّ أ ّنيى إ 

 أ و إخلفنّي يلبس ذكل بعد ثَّّ رجليه لكتا فيغسل حيتاط إال نسان ك َّ وعىل .إلّرإحج هو وهذإ طهارة

 .إخلالف من بذكل خيرج حّتَّ شاء ما أ و إجلوربني

 طاهرتين أدخلتهما فإنّي دعهما :ملسو هيلع هللا ىلص قوله :الثّالثة المسألة

 هذإ أ نَّّ ويّدعون مشّقة فْيا ليس دإم ما رجل وأ غسل إخلفنّي أ نزع أ ان :يقول من عىل رديَّ فْيا 

 .إملسح لُيجزي تعجزييةًَّ رشوطاًَّ يشرتط بعضهم بل إل فضل،

  .إخلفنّي ليّن ع إملُغرية أ هوى ملَاََّ إحلديث يف إخلفنّي نزع يف مشقّةيَّ أ و عائقيَّ مثّة اكن لو فنقول 

م وعىل هؤالء عىل رديَّ فيه إحلديث فهذإ ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ لفعل أ يضاًَّ أ فضل إلغسل اكن ولو َصاهت   .ّترُّ

رَُّ هو إملتوّضئ حاةل إ ىل ترجع سابقاًَّ قلنا كام وإملسأ ةل  َّ.هل إل فضل يَُقّد 

ابعة المسألة  الرَّ

  خمترصإًَّ حذيفة حديث هللا رمحه إملصنّف أ خرج 

 :تنبيه مثّة لكن
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ناّم ذكرها وإّّلي  )خفّيه عىل ومسح(لفظة بدون إحلديث أ خرج هللا رمحه إلبخاري  رمحه مسمليَّ هو إ 

  .هللا

 حيسن فال هذإ وعىل إلّزايدة هذه روإيته يف إلبخاري يذكر ومل: (هللا رمحه إال شبيل إحلّقَّ عبد قال

  هللا رمحه الكمه إنّتيى ) .عليه إملتّفق ابب من إحلديث هذإ عدَّّ إملصنّف من

 :عنه هللا ريض قال بامتمه حذيفة حديث لفظُ ولفظه

باطة إ ىل فانّتيى ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ مع كنت(  قُمت حّتَّ منه فدنوُتَّ أُدنوإ :فقال فتنّحيت قامئاًَّ فبال قوم َّ س ُ

 )فتوّضأ َّ عقبه عند

  )خفّيه عىل مفسح( مسمليَّ وزإد 

الَّّ يكون ال وإملسح   :إل كرب دون إل صغر إحلدث يف إ 

 :قال عنه هللا ريض عّسال بن صفوإن حديث أ يضاًَّ هذإ عىل إل دةلَّّ ومن

ذإ يأ مران ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول اكن( فافنا نّنع أ الَّّ مسافرين كنّا إ  الَّّ وليالْينَّّ أ اّيم َّ ثالثة خ   من لكن جنابة َّ من إ 

  ) وضوءإ ذكل بعد حُندث ثَّّ نوم أ و بول َّ أ و غائط

  .بليالْين أ اّيم ثالثة يه للمسافر إملسح يف إلّرخصة أ نَّّ هذإ صفوإن حديث من فيس تفاد

  وليةل، يوميَّ فهو إملقمي وخبالف

 وليالْيا أ اّيم ثالثة للمسافر رّخص ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أ نَّّ عنه هللا ريض بكرة أ يب حديث يف جاء وقد

 .وليةل يوماًَّ وللمقمي

  .إال س ناد حصيح أ نّه إحلديث هذإ عن هللا رمحه إلّشافعي قال 

نه لل يف كام أ يضاًَّ هللا رمحه إلبخاري وحس ّ  .للرّتمذي إلع 

لَل يف إلرّتمذي وقال   عىل إملسح يف إلتّوقيت يف أ صَّّ عندك حديث َّ أ يَّّ فقلت محمّدإًَّ سأ لت: (إلع 

 يف إلعمدة هام إحلديثان فهذإنَّ. )بكرة أ يب وحديث عّسال، بن صفوإن حديث :قال إخلّفني

 .إملسح يف إلتّوقيت
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 المسح يبدأ متى :الخامسة المسألة

 .إلّرجلني بغسل إلوضوء أ عقب إّّلي إحلدث بعد وضوء أ ّول من إملسح يبدأ َّ

 .بليالْين أ اّيم ثالثة إحلديث يف جاء كام وللمسافر للمقمي ساعةًَّ وعرشين أ ربع ويس متر حيهنا من فيبدأ َّ

 المَخّرق الُخّفِّ  على المسح :السادسة المسألة

يخ قال   حنيفة وأ بو ماكل فأ جاَزه إخملّرق إخلّفَّ عىل إملسح يف إختلفوإ)َّ:هللا رمحه إلنّجمي أ محد إلش ّ

ذإ  (.وإلّشافعي أ محد ذكل ومنع يسريإ إخلرق اكن إ 

يخ قال   يقصد- إخملّرق عىل إملسح جوإز وإلّصوإب) :إلالكم هذإ عىل معل ّقاًَّ هللا رمحه انرص إلش ّ

الَّّ حبد َّ إخلَرق َّ حتديد عىل دليل وال مطلقاًَّ-إخلف مام قول أ حسن وما إلّرأ ي جمّرد إ   إمسح :إلثّوري إال 

فاف اكنت وهل .َخفاًَّ يسّمى دإم ما الَّّ وإل نصار إملهاجرين خ   إملسح عنه ثبت وقد وممّزقة مشقّقة إ 

  .هللا رمحه الكمه إنّتيى .(أ وىل إخملّرق إخلّفَّ عىل وإملسح إلنّعلني عىل

 المسح صفة في :السابعة المسألة

 إ ىل علْيام ومتسحََّ رجليك أ صابع َّ أ طرإف عىل أ صابعك أ طرإف تضعََّ ثَّّ يديك تَُبلَّّ بأ ن يكون إملسح

  ساقيه تبلغ أ ن

 مفسح( قال حيث عنه هللا ريض إملغرية حديث ظاهر هو كام إلوقت نفس يف علْيام إملسح ويكون

نّة هو وهذإ إل فضل هو هذإَّ.إليّسى ثَّّ ابلميىن بدأ َّ يقل ومل)علْيام  ثَّّ إلميىن عىل مسح لو لكن إلس ّ

  جلاز إليّسى

  .فقط أ عىل من يكون إملسح بل وغريمه إملالكيّة عند هو كام إخلّفَّ أ سفل يُمسح وال

 رأ يت فقد أ عاله من ابملسح أ وىل إخلُّفَّ أ سفلَُّ لاكن ابلّرأ ي إدّلين اكن لو :(عنه هللا ريض عليَّ قال

 أ خرى أ َثر ُرويت وقد .عنه هللا ريض عل الكم إنّتيى)ُخفّيه ظاهر عىل ميسح ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول

 نطيل ال حّتَّ نذكرها لن أ خرى مسائل إلباب ويف .درجّتا ملعرفة حديثيّة َّ درإسة َّ إ ىل حباجة َّ لكهّنا

َّ.إملوفق وهللا عليمك

 وغيره المذّي   باب
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  :لغات ثالث فيه إملَذي

ساكن ويه إل شهر ويه :إل وىل إللّغة  .إملَْذيَُّ فنقول إّّلإل اب 

يَّّ إلياء تشديد مع وتشديدها إّلإل بكّس :إلثّانية إللّغة   .إملَّذ 

يَّْ إلياء وّتفيف وتشديدها إّلإل بكّس تكون :إلثّالثة إللّغة   .إملَّذ 

َّ وال هبا ال إلّشهوة عند خيرج لزجيَّ رقيقيَّ ماءيَّ وإملذي   .خبروجه حُيَسُّ

 وسنن إلوضوء نوإقض بعض ذكر وكام تطهريها وكيفية إلنّجاسات من شيئاًَّ إلباب هذإ يف إملؤلف ذكر

  .إلفطرة

 25 الحديث

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أ سأ لََّ أ ن فاس تحييُتَّ مّذإءًَّ رجالًَّ كنت :قال عنه هللا ريض طالب َّ أ يب بن علَّّ عن

 .ويتوّضأ َّ ذكره يغسل :فقال فسأ هل إل سود بن إمل قدإد فأ مرت إبنته ملاكنة

 .وتوّضأ َّ ذكرك إغسل :وللبخاري 

 .فرجك وإنضح توّضأ َّ :وملسمل َّ

  :مسائل إحلديث يف

 للّطهارة ناقض   وأنَّه الَمذي من الوضوء وجوب :األولى المسألة

 قال إلبخاري روإية يف وكذكل ) ويتوضأ َّ( وسمل عليه هللا صىل قوهل علْيا إحلديث من إدلالةل ووجه

  ) وتوضأ َّ ذكرك إ غسل(

َّ أ نّه عىل دليليَّ ابلوضوء ملسو هيلع هللا ىلص فأ ْمُره نّه للّطهارة، انقضي الَّّ ابلوضوء يأ مر ال ملسو هيلع هللا ىلص فا  َّ.إلّطهارة نقض من إ 

 المذي نجاسة في :الثانية المسألة

الَّّ يشء َّ بغسلَّملسو هيلع هللا ىلص يأ مر وال منه إّّلكر بغسل أ مر ملسو هيلع هللا ىلص أ نّه إحلديث من إدلالةل ووجه  .جنساًَّ لكونه إ 
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َّ جناسة نرّجح مل أ نّنا هللا حفظمك عليمك يُشلك وال  انَّّ عليه إلالكم عند إللكب لعاب   عليه َحمَكنا فا 

دةلَّّ ابلّطهارة  إال انء بغسل إل مرََّ أ ن َّ عىل دلّتنا إليّت يه إل دةلَّّ وهذه طاهر أ نّه إملقتضية إل خرى لل 

ناّم للنّجاسة هو ليس ي أ مريَّ أ نّه وقُلنا أ خر ل مر َّ وإ    .تعبُّد 

 الثالثة المسألة

ن ه إلكربى للطهارة انقضاًَّ ليس إملذيَُّ ن ام ابالغتسال وسمل عليه هللا صىل يأ مر مل ل   ابلوضوء أ مر إ 

 .فقط

 .منه الذّكر بغسل األمر في :الّرابعة المسألة

  ) .وتوّضأ َّ ذكرك إغسل (وسمل عليه هللا صىّلَّ قال 

ختلفوإ   فقط؟ إلنّجاسة مبوضع يُكتفى أ م إّّلكر مجيع غسل جيب هل فيه إ 

  .إّّلكر مجيع إ ىل إلنّجاسة موضع بغسل يكتفى أ نهَّّ إ ىل إمجلهور فذهب

  للحديث إّّلكر مجيع غسل جيب :وقالوإ أ يضاًَّ أ محد إال مام عن روإيةيَّ وهو إملالكيّة هذإ يف وخالف

 إل مر فيه جفاء مسمل روإية يف أ و إلبخاري روإية يف اكن سوإءًَّ)ذكرك إغسل (جاء إحلديث يف ل نَّّ

  .إّّلكر بغسل

ذإ أ نّه يعين مجيعه يف حقيقةيَّ إّّلكر أ نَّّ وقالوإ   .منه يشءيَّ ال مجيعه به يُقصد إّّلكر أ طلق إ 

  معاًَّ وإل نثيني إّّلكر غسل جيب أ نّه وهو َثلثيَّ قول مسأ ةل ويف

لَُّ (فيه إحلديث ويف عنه هللا ريض إل نصاري سعد َّ بن هللا عبد حلديث  وأُنثَيَيك فرجك فتَغس 

أ َّ   ) للّصالة وضوئك وتوض 

َّ إحلديث هذإ لكن   يصح، ال ضعيفي

 )  إل نثيني  (لفظة بزايدة عل حديث جاء عل حديث يف زايدةيَّ جاءت وكذكل

  .تصح ال شاّذة زايدةيَّ بأ ّّنا إحلُفّاظ علْيا َحمَكََّ لكن

  :إملسأ ةل يف إل قوإل يه هذه
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  .إملَذي موضع أ ي إلنجاسة موضع فقط يُغسل أ ن ه :إل ول إلقول

  .إّلكر مجيع يُغَسل أ نه :إلثّاين إلقول

  .الانثيني مع إّلكر مجيع يغسل أ ن ه :إلثّالث إلقول

  إل ّول إلقول هو وإلّرإحج

ميُه جيوز نقول بأ ن بأ س وال إلنّجاسة موضع غسل هو إملقصود ل نَّّ  إّّلكر مجيع َّ تعمميَُّ يُس تحبَّّ أ و تعم 

 .فقط إلنّجاسة موضع غسلَُّ هو إلوإجب لكنَّّ .إحت َياطاًَّ

 إل مر قَُبيل َّ من إل مر جعلوإ إّّلكر مجيع بغسل قال من ومه بعضهم، لكون هو إخلالف سبب 

  .إلتّعّبدي

يَّّ أ مريَّ إّّلكر بغسل هنا إل مر فقال  .إّّلكر مجيع غسل فيجب تعبُّد 

ناّم إلّشارع أ نَّّ إ ىل نظر فقط إلنّجاسة موضع بغسل قال ومن  زإةل إحلاالت هذه يف يأ مر إ   إلنّجاسة اب 

 .مجيعه ال إّّلكر من إملذي موضع غسل فقط جيب فقالوإ فقط

يَّّ إل مر أ نَّّ قال من وكذكل  نّه إلّطهارة ابشرتإط قال تعبُّد  زإةل قبيل من إل مرََّ جيعل مل ل   إلنّجاسة إ 

 .إلنّّية هل فاشرتط تعّبدايًَّّ أ مرإًَّ جعَلَُّ بل

يل َّ من إلفعل هذإ ل نَّّ إلنّّية يشرتطوإ مل إلّرإحج وهو فقط إلنّجاسة موضع يُغسل أ نّه قالوإ من لكن   قَب 

وك زإةل إلرتُّ  .إلنّ ي ة هل تُشرتط وال إلرّتوك قبيل من أ نّه إل ّول إحلديث يف ذكران كام إلنّجاسة إ 

 الخامسة المسألة

س تدل َّ    صالة للكَّّ إلوضوء عليه جيب إلّسلس صاحب بأ نَّّ قال من إحلديث يف إ 

  )مّذإءًَّ رجال كنت(عنه هللا ريض قوهل بدليل

ء، دإمئا اكن إنه إي قالوإ َّ ُمَصاابًَّ جفعلوه ابلوضوء، ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ أ مره وقد إلت َمذُّ  أ نَّّ وقالوإ إملَذي بسلس 

  .ابلوضوء أ مره ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ

  ضعيف إس تدالل وهذإ
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 فاكن قوايًَّ سلاميًَّ شاابًَّ لكونه إلتّمُذء كثري اكن أ نّه معناه)مّذإءًَّ رجال كنت (عنه هللا ريض قوهل ل نَّّ

ء كثري ، بسلس مصاابًَّ مريضاًَّ لكونه إل مر وليس إلت مذُّ  هذإ فافهم ابس مترإر، إملذيَُّ منه خيرج إملَذي 

َّ.فيك هللا ابرك

 المذي؟ من التّطهر في االستجمار يجوز هل :السادسة المسألة

 جيوز ال أ نّه إلّصحيح

 يف أ مرَّملسو هيلع هللا ىلص إلن ب ل ن َّ وذكل إملاء إس تعامل جيب وأ ن ه جيوز ال إحلاةل هذه يف الاس تجامر أ ن َّ إلصحيح

ن ام وإلغسل إّلكر بغسل إحلديث   ابملاء يكون إ 

ََّ إلّشارع أ ن َّ دإم مفا  .غريه إ ىل يُصار فال إملُطهّ ر عنَي 

 الّسابعة المسألة

ذ إلوإحد خرب قَبول وجوب عىل إل دةلَّّ أ حد إحلديث هذإ نَّّ إ   إملقدإد أ مر عنه هللا ريض علًَّّ إ 

ثهَُّ مل ا خربه وقَب ل هل ابلّسؤإل  ملسو هيلع هللا ىلصإلنّبَّّ جبوإب حد 

 الثامنة المسألة

 فرجك وانضح توضأ :الحديث في قوله :هللا رحمه مسلم   رواية

 فيه أ نََّ وقال حصيحه يف إحلديث هذإ إ خرإج مسمل َّ إال مام عىل وإس تدرك إدّلإرقطين إحلافظ إنتقدها

س ناد بذكر البأ س أ ذُكرهام أ ن وقبل علتان،  إلعلّتني إلّسامع يفهم حّتَّ إحلديث هذإ إ 

 قال وهب إبن حّدثنا قاال عيىس بن وأ محد إل يل سعيد َّ بن هارون حّدثين :حصيحه يف مسمليَّ قال 

 طالب أ يب بن علَّّ قال قال عّباس إبن عن يسار بن ُسلامين عن أ بيه عن بَُكرْيَّ بن خمرمة أ خربين

 .)فرجك وإنضح توّضأ َّ  (إحلديث ويف إحلديث فذكر

  :علتني فيه إدّلإرقطين ذكر 

  .وأ بيه بُكري بن َمخَرَمة بني الانقطاع :إل وىل إلعةّلَّ

قرإر الانقطاع هذإ ودليل   .خادل بن مّحاد عنه روإه كام شيئًا، أ بيه من يسمع مل أ نّه نفسه عىل خمرمة إ 
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  عنه هللا ريض وعل َّّ يسار بن ُسلامين بني الانقطاع :إلثّانية إلعةّلَّ

دخال َّ البن خمرمة وإ    َخَطأ َّ بيهنام عباس 

 ومه وأ نّه خطأ َّ طالب أ يب بن وعل يسار بن سلامين بني عباس إبن أ دخل ُمكري بن خمرمة أ نَّّ أ يَّّ

 يّصح وال مبارشةًَّ عل َّ عن يسار بن سلامين ذكر أ نَّّ إلّروإية هذه يف إلّصحيح لكن بيهنام فأ دخل

  .عنه هللا ريض عل َّ من لسلامين سامعيَّ

  .أ حاكم علْيا تُبىَنَّ ال وابلتّايل تصح ال مسمل إال مام روإية إلّروإية فهذه

يخ كتبه ما فلريإجع إملوضوع هذإ يف الاسزتإدة أ رإد ومن  بنَي إلَفذَّّ كتابه يف هللا حفظه ربيع إلش ّ

  .عرش إلّرإبع إحلديث حتت وإدّلإرقطين مسمل إال مامني

 التاسعة المسألة

 :قوله وهي أيضا   هللا رحمه المصنف ذكرها التي البخاري رواية

 وتوضأ ذكرك اغسل

  )ذكرك وإغسل توّضأ َّ( هو إلبخاري حصيح يف ُذكر إّّلي إلّصوإب 

  نظر وفيه إلوضوء عن إملَذي غَسل تأ خري جوإز عىل بعضهم به إس تدل وقد

  إلرّتتيب تقتيض ال إلوإو ل نَّّ

زإةل َّ .أ عمل وهللا مقّرر هو كام إحلدث رفع عىل مقّدمةيَّ إلنّجاسة وإ 

 26 الحديث

مي بن عبّاد عن  :قال عنه هللا ريض إملازين عاص َّ بن زيد بن هللا عبد عن تَم 

ليه يّلخيََُّّإلّرُجلَُّ ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ إ ىل ُشيك د أ نّه إ   إلّصالة يف إليّشء جي 

َّ.رحيا جيد أ و صواتًَّ يسمع حّتَّ ينرصف ال قال

ليه إش تىك ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ أ نَّّ إحلديث معىن ان وال-هنا يُسّما ومل رجليَّ إ   .يسم مل أ نّه يضُّ
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ليه إش تىك  من يتيّقن حّتَّ إلّصالة من خيرج ال أ نّه إ ىل ملسو هيلع هللا ىلص فأ رشده حدثيَّ أ ّّنا هبا يُظن إليّت إحلركة إ 

حي ُخروج ّما منه إلّر   إلّرإحئة أ و ابلّصوت إ 

  ابلّشك يزول ال إليقني ويه لكية قاعدة َّ عىل إل دةلَّّ من إحلديث وهذإ 

 ابملَشُكوك منه إملُتيق نَُّ ينتقض فال إحلدث هو فيه وإملشكوك إلّطهارة هو هذه حالتنا يف منه فاملتيق نَُّ

  فيه إملشكوك ابحلدث تنتق ض ال إلّطهارة أ نَّّ أ يَّّ فيه،

 ال؟ أ م توّضأ َّ هل يعين إلوضوء يف وشكَّّ إحلدث تيقّن من أ نَّّ :نقول إلقاعدة لهذه تطبيقا وكذكل

 إلوضوء وأ عد توّضأ ت أ نّك هو إّّلي إلّشكَّّ عنك وإترك ُمحدث أ نّك أ يَّّ إليقني عىل إبين هل نقول 

  .جديد من

دَُّّ إحلديث وهذإ ا الراتحوإ به معلوإ لو للموسوسني انفع َّ ج  م   بطرح يأ مران هنا ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ ل نَّّ فيه مه م 

الَّّ يه ما هذه وإلوساوس فيه شككنا ما  معها إسرتسل لو لها حقيقةََّ ال اكذبة أ وهاميَّ أ و ظنونيَّ إ 

 .ل هلكته إال نسان

 .إلَوساوس َطرح َّ من معناه يف وما إحلديث هبذإ إلعمل هو فالوإجب 

 أ حدث أ نّه تيقّن أ و طهارة غري عىل أ نّه تذكّرََّ بأ ن إحلََدَثَّ تيقّنََّ من أ نَّّ إحلديث من يُس تفاد كذكل 

عََّ ك ن  عليه هللا صىّلَّ قوهل ل نَّّ وذكل إلّصالة من إخلروج عليه إلوإجب أ نَّّ رحياًَّ وجد أ و صواتًَّ مس 

  ) رحياًَّ جيد أ و صواتًَّ يسمع حّتَّ ينرصف ال :(وسمل

ذإ أ نّه مفهومه   .إلّصالة يف إلبقاء هل جيوز وال ينرصف أ نّه صواًت، مسع أ و رحياًَّ وجد إ 

حي ُخروج أ نَّّ عىل إدّلالةل أ يضا إحلديث ويف   .إلوضوء نوإقض من إلّر 

حي خروج يف وإملعترب بُر من ّترج أ ن هو إلّر    للوضوء انقضةًَّ تكن مل إلقبل من خرجت فلو إدلُّ

الَّّ إلوضوء عليه جيب ال :(هللا رمحه إلرّتمذي عيىس أ بو قال  ) رحياًَّ جيد أ و صواتًَّ يسمع حدث َّ من إ 

ذإ :(إملُبارك بن هللا عبد وقال نّه إحلََدث يف شكَّّ إ   إستيقاانًَّ يستيقن حّتَّ إلوضوء عليه جيب ال فا 

  ) عليه حيلف أ ن يقدر

  .ابلنّفس الاعتدإد وعدم إدّلين أ مور من أ شلك مّعا إلعلامء سؤإل إ ىل إال رشاد إحلديث ويف
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ن :(فقال ابلّصالة إحلديث هذإ ماكل وخص
ِ
 إلوضوء عليه وجب إلّصالة خارج إحلدث يف شك َّ إ

ن  ) خيرج ومل إس مترَّّ إلّصالة يف وهو فيه شكَّّ وإ 

 عىل تُطب ق إلقاعدة هذه وكذكل وغريها، إلّصالة يف عاميَّ إحلديث هذإ أ نَّّ سابقاًَّ قّررانه ما وإلّصوإب

  .إعمل وهللا إدّلين أ مور من غريها وعىل إلّطهارة مسائل

 

 

 

 27 الحديث

َّ أ ّم َّ عن حَصن َّ بنت قيس  بن َّ أ تت أ ّّنا إل سدي ة م   ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إ ىل إلّطعام يأ ك مل صغري َّ لها اب 

جر ه َّ يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فأ جلسه َّ.يَغسل ومل فَنَضحه مباء َّ فدعا ثوبه عىل فبال ح 

 28 الحديث

َََّّ:قالت عهنا هللا ريض إملؤمنني أ مَّّ عائشة وعن  مباء َّ فدعا ثوبه عىل فبال ب صب َّّ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أيُت 

اّيه فأَتَبعهَُّ   .إ 

َّ.يغسل ومل بوهل فأ تبعه :وملسمل َّ

 إلّطعام يأ ك مل إّّلي إلّرضيع بول جناسة لبيان َّ إحلديثني هللا رمحه إملصنّف ساق

 تطهريه كيف ي ة يف خفّف إلّشارع أ نَّّ لبيان وكذكل 

 إل مَّّ حليب بغري غّذي أ و إلّطعام أ ك إّّلي إلغالم وكذكل إلّصغرية إلب نت أ يَّّ إجلارية بول وأ ّما 

  ابلغسل، أ يَّّ إلكبري بول كتطهري يكون فتطهريه

 :إملسائل من وفيه

 األولى المسألة

 .يُنَضح إلّطعام يأ ك مل إّّلي إلغالم بول أ نَّّ 
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الَّّ إملاء هذإ يس يل أ ن يُشرتط وال ابملاء، إلبول حملَُّّ يُعّمم أ نّه إلن ضح ومعىن  غساًل، أ صبح وإ 

 .ابملاء تعمميه بَعدََّ إلث وب يعرَصَّ أ ن يشرتط ال وكذكل

 الّطعام يأكل لم الّذي الّصبيّ  حدّ  :الثّانية المسألة

 إل مَّّ حبليب غّذي صبياًَّ أ نَّّ فلو أ ّمه، حليب عدإ طعام َّ أ ي َّ يأ ك مل إّلي إلّصبَّّ أ نّه فيه وإلّصحيح

َّ .غسل فيه إلوإجب بوهل أ نَّّ لقلنا إل خرى إلفوإكه أ و إخلض من وشيئاًَّ

 

 الثّالثة المسألة

ارع َخف َفَّ أ جلها من إليّت إلعةّل َّ عن إلعلامء وتلََكّم  إلّطعام يأ ك مل إّّلي إلغالم بول تطهري كيفيّة يف إلش 

  :أ موريَّ فقيل

كور َأعلَُقَّ إلنّفوس أ نَّّ أ لطفها من  كيفيّة يف إلتّخفيف فيناسب إّّلكور محل فيكرث ابال انث مهنا ابّلُّ

َّ.أ عمل وهللا فْيم، إملعىن هذإ لقةّلَّ إال انث خبالف بوهل تطهري

 29 الحديث

د َطائ فَة َّ يف فََبالََّ أ عرإيبيَّ جاء :قال عنه هللا ريض ماكل بن أ نس عن  فهََنَامهَُّ إلن اس فََزَجَرهَُّ إملَسج 

ا ملسو هيلع هللا ىلصإلن بَُّّ َّ ملسو هيلع هللا ىلص إلن بَُّّ أَمرََّ بَوهَلَّ قىََضَّ فَلَم  َّ.عَلَيه فَأُهر يَقَّ ماء من ب َذنُوب 

َُّ)أ عرإيب جاء: ( عنه هللا ريض قوهل نَُّ ومهَُّ إل عرإب إ ىل نس بةيَّ إل عَرإيب  ي ُساك   .إلَبوإد 

ائ َفة)إملسجد طائفة يف فَبَالََّ :(وقوهُلَّ  ء، من إلق طَعةَُّ يه إلط  ن انحيةيَّ :ُهنا وإملَُرإدَُّ إليش  د م   .إملسج 

ا (:وقوهل  َّ ملسو هيلع هللا ىلص إلن بَُّّ أَمر بَوهَلَّ قىََضَّ فَلم  نُوب ) ماء َّ من ب َذنُوب  لوَُّ هو إّل  ن إمللء، إدل 
ِ
 فَارغاًَّ اكن فا

نّاًَّ فيُسم ى  .َدلوإًَّ أ و ش َ

 روإية َّ ويف)إلن اس عَلَيه َّ فَثَارََّ (إملفرد إل دب يف إلبخاري عند روإية يف جاء)إلن اس فََزَجَرهَُّ :(وقوهل 

َحابَة فقال( مسمل َّ عند  .)َمهَّْ َمهَّْ إلص 

 )فرََتَُكوه أُتُرُكوُه، :(قال أ ن ه إلبخاري عند َجاء)ملسو هيلع هللا ىلص إلن بَُّّ فهََنَامهَُّ (عنه هللا ريض وقوهل 
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ندََّ وجاء ُموه والََّ َدُعوهَُّ :(هلم قال أ ن ه مسمل ع   َرمحت ه من وهذإ بوهل، عليه تَقَطُعوإ وال إتركوه أ يَّّ)تُْزر 

مييَّ (وتعاىل تبارك هللا وصفه كام وهو ابملؤمنني وسمل عليه هللا صىل  .)ابملؤمنني َرح 

 :فوإئد إحلديث يف

ثباُتَّ:َّإل وىل ّي َّ بَول َّ جناَسة َّ إ  ذإ عليه ُمجمعيَّ وهو إل َدم  عام َأك إ    .إلط 

َّ َطريقةَُّ:إلثّانية كل َحد َّ وال عَلْيَا إملَاء ب َصّب َّ وذكلََّ ،إلَبول َّ منََّ إَلرض تَطه ري   إلَبولَُّ يُغَمرََّ أ ن إملُهمَّّ ّل 

  .ابملاء

 من إملس تعان وهللا هذإ َزماننا يف إلن اس إعتاده ما ذكل ومن ،إلن جاَسات َعن إملَساجد تَّن يهََُّّ:إلثّالثة

ذ َّ .إملسجد دإخل إملياه َدوَرإت ب نَاء َّ
ِ
  .خارجه تكون أ ن إَلصلَُّ إ

َحابَةََّ َّنَيى ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ ل ن َّ ،تعل مي ه َّ وُحسن َّ ابجلَاهل إلّر فُقَّ فيه:إلّرإبعة  َأن وبعد .عَليه إلَبول َّ قَطع َعن إلص 

َّ عَل َمهَُّ بوهَلَّ أ ّنَيى َّ بلطف  ن َّ (مسمل عند روإية يف كام هل فقال وأ دب  دََّ هذه إ   من ل يشء َّ تَصلُحَُّ ال إملَساج 

ن َما إلقََذر والََّ إلَبول َّ هذإ ََّ إ  كر َّ يه  اَلة َّ وجل عز هللا ّل   َرإَءة َّ وإلص   ب رفق َّ ملسو هيلع هللا ىلص عل مه هكذإ ) إلُقرأ َن وق 

  .للقبول أ دعى وهو وأ دب،

َّ َجَوإز لقاعدة تأ صيليَّ :إخلامسة ذ ،أ عالهام دلفع إلت عارض عند إملفسدتني أ دىن إرت اكب   ملسو هيلع هللا ىلصإلن ّب َّ َمنعَُّ إ 

َحابَة ه من للص  يَقاف 
ِ
 :فائداتن فيه َوَزجر ه إ

يَقاع َّ عدم :إل وىل ر َّ إ  َ ذإ إل عرإيب عىل إلض  ر بوهل عليه قُطع لو إ   بوهل  َّ يف رَشَعََّ قَد اكن ومل ا لَتَض 

َسْتَّ َّ إلَبقَعة ت كلََّ وتَنَج  ايَدة إحت َمال اكن فْيا اَبلََّ إل يت  يس ز  ر َّ ال يقاع من أ وىل إلت نج  َ   .به إلض 

ي اَكن َمنعه ُمحاَولََّتم أ ن َّ يهَّ :إلثّانية يع َّ إ ىل س ُيؤّد  قَعة توس   َسة إلرُّ ىل إملَُتنَّج  َّ وإ  ُكوه ث ياب ه تَنجيس  َّ.فرََتَ

 إملاء؟ بغري تطهر إل رُضَّ هل:إلسادسة

حيح هذإ يف إلعمل أ هل إ ختلف  مس وبَغريه ابملاء تَُزولَُّ إلن َجاَسة أ نَّّ وإلص  حي اكلش  َإب وإلّر  ذإ وإلرتُّ  إ 

َّ  .أ ثر لها يبقى ومل إملاكن َجف 
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إط قال من ومتّسك   ويَُردَُّّ لََفَعلُوه، غرَُيهَُّ َجازََّ ولو علْيا إملاء ب َسكب َّ َأَمرََّ ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ بأَن َّ إملاء ابشرت 

 غرَُيها، جيوز ال أ ن ه معناه وليس إلن جاسة هبا تُزإل َطريقة َّ أ رسع إ ىل أ رَشَدمه ملسو هيلع هللا ىلص إلن بَّّ بأ ن َّ علْيم

َّ.أ عمل وهللا أ ثر، لها يبقى وال إلنّجاسة عنَيَُّ تزول أ ن فاملُهم

 

 

 

 

 30 الحديث

َّ إلف طَرةَُّ :يقول ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ مَسعُتَّ قال عنه هللا ريض هريرة أ يب عن تَانَُّ :مخسي َّ وإال س ت حَدإد إخل   وقَصُّ

َّ ار ب  َّ.إل ابط ونَتُفَّ إَلظف ار وتَقل ميَُّ إلش 

ةَُّ هبا يرإد إلف طرة ةل َّ مهنا معان َّ ع د  ب  لَقة إجل  سالم وإخل 
ِ
ن ة هو هنا هبا إملرإد لكن وغريها، وإال  ل ّّنا إلس ُّ

ةًَّ جاءت َ ند عهنام هللا ريض معر إبن حديث يف ُمفّس  نََّ :(قال ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ أ نَّّ إلبخاري ع  ن ة َّ م   إلس ُّ

ار ب قَُصَّ ب ط ونَتُفَّ إلش 
ِ
 .)إَلَظف ار وتَقل ميَُّ إال

ََّ ما وأ َصَُّّ  صال َّ من إحلديث يف َذكر وما ،ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ الكم من غريه إحلديث به فُّّس   ُسنَن َّ من هو خ 

 .وإلّسالم إلّصالة علْيم إَلنبياء

لَُّ :هللا رمحه إخلَّطايب قال  ر َمن وأ و  َا ُأم  ن هب  برإهمي إل نبياء م   قوهل معىن وهو وإلّسالم إلّصالة عليه إ 

 تعاىل

ذ َّ ﴿
ِ
بَْتىَلىَّ َوإ ميََّ إ  ْبَرإه 

ِ
ُّهَُّ إ َمات َّ َرب هُن َّ ب لَك  َّ إبن قال ﴾فَأَتَم  َصال هبؤالء "عهنام هللا ريض عباس  بتاله - إخل   إ 

ا-إخلصال هباته هللا َّ قَالََّ ﴿:تعاىل هللا قال فَعلَهُن فلم  يّن 
ِ
َّ َجاع كُلََّ إ َماًما ل لن اس 

ِ
 بك يُقتََدى أ يَّّ" ﴾ إ

  .هللا رمحه الكمه إنّتيى)بسنتك ويُستَّّ
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 يف جاء وقد هذإ، من أ كرث أ ّنا إلّصوإب لكنَّّ إمخلس هذه يف حمصورةيَّ إلف طرة أ ن َّ إحلديث وَظاهر

 من عرشيَّ: (قال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أ نَّّ عهنا هللا ريض عائشة عن مسمليَّ خّرجه إّّلي إحلديث

 .وذكرها)إلفطرة

ّ د  وإية إحلرَص بعدم قولنا ويُؤي َّ(وفيه هريرة أ يب حلديث إل خرى إلّر   إلفطرةَُّ (وليس) إلفطرة من مخسي

َصال)مخس    .أ عمل وهللا إمخلس هذه يف َمحُصورةًَّ لَيَست فاخل 

تان :األولى الخصلة  الخِّ

دلة قطع هو وإخلتان ّ س بة هذإ إحلََشَفة تُغّطي إليّت إجل  ا لذّلكر ابلن تاُّنا إل نىث أ م   جزء َّ بقطع يكون فَخ 

دلة من يسري َّ  .فرهجا أ عىل يف إليّت إجل 

َفاض يَُسم ى إلنّساء وختان  تان إخل  نّةيَّ وإخل  َّ س ُ ب    .إلَبالغ حق َّّ يف ووإجبيَّ للص 

ذ هلم َمصلََحةيَّ إلّرجال ختان ويف إك إجلدلة هاته بقيت لو إ   كامل َّ من فهو وإجلرإثمي إل وساخ حتّتا لرََتَ

 .مهنا تنقيته ويصُعب إلبول ترإك يف يتسبّب ترَكها ل نَّّ إلّطهارة

برإهميَُّ إ ختََتَّ من وأ ّول   .إل ية تفسري يف معنا َمر َّ كام وإلّسالم إلّصالة عليه إ 

  إخلتان عليه فالوإجب خمتت َّ غري وهو أ سملََّ وَمن

َتان :(هللا رمحه إلقميَّّ إبن يقول إخلتان ويف ن إخل  َعائ ر َّ أ ظهر م  ُقَّ إليّت إلش   إملسمل بني هبا يَُفر 

 يرإها إل مور بعض هللا رمحه ذكر ثَّّ- إخليل وزاكة إلوتر وجوب من أ ظهر فوجوبه وإلنرّصإين،

نَّّ حّتَّ وأ قوى وجوبه من أ ظهر إخلتان وجوب مّما ذكل وغريَُّ-قال ثَّّ وإجبةًَّ  ياكدون ال إملسلمني إ 

ون  هللا رمحه الكمه إنّتيى ) مهنم إَلقلََفَّ يَُعدُّ

َّ لَم َمن :(قال حتَّّ إخلتان يف هللا رمحه ماكليَّ إال مام شّدد وقد  مامُته جَتُز لَم خَيَتت   تُقبل ولَم إ 

 .)شهادته

فل خُيتََتََّ أ ن فال فضل وقتُهَُّ أ ّما  غره يف إلّط  نّه ص  ح مل لكن به، أ رفُقَّ ل   .حديث تَوقيته يف يص 

ئل تان وقت عن هللا رمحه أ محد إال مام س ُ  ) شيئاًَّ ذكل يف أ مسع مل :(فقال إخل 

ليه يُرجع خربيَّ إخلتان لوقت ليس: (هللا رمحه إملنذر إبن وقال نّةيَّ وال إ   )تُس تعمل س ُ



 ~77  ~  
 

ذإ قلنا كام لكن    .إلَفور إلوجوب يف وإل صل عليه، وجب إلّصبَّّ بلغ إ 

ذإ لكن إختت شاء مفت إخلتان أ ّما (هللا رمحه تميّية إبن إال سالم ش يخ قال  أ ن فينبغي إلُبلوغ رإهق إ 

اّلَّ يبلُغََّ لئالَّّ إلعرب تفعل اكنت كام خيتت َّ.هللا رمحه الكمه) .خمتون وهو إ 

ستِّحدَاد :الثّانية الخصلة  اإلِّ

يد من إس تفعاليَّ وهو ابحلديدة، إلعانة حلق هو :إال س تحدإد يدة ال س ت عامل بذكل ومُسّ ي إحلَد   فيه إحلَد 

 .إحلّفَّ أ ةل أ يَّّ إملُوىس، وهو

 .وإلنّساء للّرجال وهذإ إدّلبر حلقة حول وكذكل .وحوإلَيه إّّلكر فوق إلنّابت إلّشعر يه :إلعانةو 

نّة َّ بغريها إلّشعر أ زيل إ ن .ذكران كام حلقه يف إملُوىَسَّ إ س تعامل فيه وإلس ُّ  إليّت إملوإد أ و اكملقص 

 .إملقصود حلصول جفائز إلكرميات من وغريها إملرإمه أ يَّّ إليوم تُس تعمل

َّ ابحلَاجة َّ يُضبط أ ن فاملُختار إال س تحدإد وقت أ ّما  ه َّ يُتجاوز أ الَّّ عىل-إلّشعر طول يف- وُطوهل   برتك 

َتَّ :(قال عنه هللا ريض أ نس حلديث يوماًَّ أ ربعني من أ كرث َّ يف لنا ُوقّ  ارب قَّص   إل ظافر وتقلمي إلش 

  .)ليةل أ ربعني من أ كرث نرتك أ الَّّ إلعانة وحلق إال بط ونتف

 الّشارب قصّ  :الثّالثة

زإةل عىل أ يضاًَّ إلعلامء بعض ومحل دونه، هو وما إال حَفاء عىل فُيطلق ُمطلقاًَّ هكذإ جاء   ما وقّصَّ إ 

فُّهَُّ وال إخملتار هو وقالوإ إلّشفا عىل زإد  .أ صل من حَيُ

زإةلَُّ به إملرإد أ خرون وقال  ُكوإ (بروإية وإس تدلّوإ إلّشعر مجيع إ  َوإر ب َأّن   عىل يدلَّّ إللّفظ وقالوإ)إلش 

 شاء إ ن للّصوإب أ قرب إلقول وهذإ أ قوى وهذإ الاس تقصاء عىل يدلَّّ يكون أ ن أ يَّّ الاس تقصاء

  هللا

  :بأ مرإن إلّشارب قّصَّ يف وإل صل

 )إجملوس خالفوإ (وسمل عليه هللا صىل قوهل يف به ُمرّصحاًَّ هذإ وجاء إلكف ار خمالفة إل ّول

ّعام َمدَخل عن َزوإلهَا أ نَّّ إلثّاين وإل مر  إب إلط  َ   .إلّطعام وضع من وأ نزه إلن ظافة يف أ بلغ وإلرش 

 األظافر تقليم :الّرابعة الخصلة



 ~78  ~  
 

هنا إللّحم عن طال ما قَطعَُّ وهو   :معنيان إل ظافر تَقلمي ويف م 

 وإلزينة إلهيئة حتسنيَُّ هو :إل ّول إملعىن

طاةل يف مل اََّ وجه أ مكل عىل إلرّشعّية إلّطهارة حتصيل إ ىل أ قرُبَّ أ نّه :إلثّاين وإملعىن   من إل ظافر َّ هذه إ 

َّ.حتّتا وإجلرإثمي إل وساخ ترإك

 

 اإلبط نتف :الخامسة

زإةل وهو  نَّْ إال س تحدإد، يف سابقاًَّ قلنا وكام ابلنّتف، شعر َّ من إال بط عىل نبت ما إ   َحَصلََّ فا 

نّة ولكن جاز إلنّتف بغري إملقصود  .إلنّتف إلس ّ

كران عند سابقاًَّ ذكرانه ما إ ىل وننبّه   من أ كرث تركها جيوز ال إخلصال هذه مجيع أ نَّّ أ نس حلديث ذ 

 .ليةل أ ربعني

ذ أ ث فهو إحلدَّّ هذإ جتاوز ومن نَت إليّت إملّدة هذه إ  َّ .أ عمل وهللا لفعلها مّدة َّ أ قىص يه إحلديث يف بُّي 

  هللا رمحه إملصنّف قال

 الجنابة باب
 

 31 الحديث

َّ لَق يَهَُّ ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ أ نَّّ عنه هللا ريض هريرة أ يب عن َّ يف  ينَة ُطُرق َّ بَعض   فاخَننَسُتَّ قال ُجنُب وُهو إملَد 

نه ئُتَّ ُث َّ فاغتََسلُتَّ فََذَهبُتَّ م   أَُجال َسكََّ أ نَّْ فَكَر هُتَّ ُجنُباًَّ كنُُتَّ :قال هريرة أ اب اي ُكنت أ ين :فقال ج 

  َطهَاَرة غرَي َّ عىََلَّ وأَانََّ

بَحانََّ :فقال ن َّ هللا س ُ
ِ
نََّ إ َّ.يَنُجس الََّ إملُؤم 

ن :إجلنابة ُجلَُّ َأجنَبََّ م   جانب من وأ صُلَّ أ نزل، أ و جامع من ُكَُّّ هو وإجلُُنُبَّ ُجنُب، فهو َجنَابةًَّ إلر 

نزإل حيصل وهذإ َمَحّلَّ إملاء َماع ظاهر َّ وجه َّ عىل ابال  نّه وابجل    .سببه ل 

رُتَّ إنَقَبضُتَّ أ يَّّ)فاخننست (عنه هللا ريض وقوهل َّ .عنه وتَأَخ 
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َّ :مسائل إحلديث ويف

 

 

ظمُ  :األولى المسألة ندَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبّيِّ  قَدر عِّ َحابَة عِّ  الصَّ

ذ نَّّ إ  ا عنه هللا ريض هريرة أ اب إ   إحلال تكل عىل ملسو هيلع هللا ىلص إلن بَّّ يلقى أ ن َكر ه جنباًَّ اكن أ نّه نَفسه عمَل لَم 

مل، ل َمجالس إلّز ينة أ خذ إ س تحباب فيه وهذإ يل إلع  عتقاده هريرة أ بو ذكل فَعل وق   إجلُنب جناسة ال 

ََّ   .يَنُجس الََّ َطاهريَّ إملؤمنََّ أ ن َّ ملسو هيلع هللا ىلصإلن بَّّ هل فََبني 

 وميتا   حيا   المسلم طهارة :الثّانية المسألة

ا  ريَّ إحلَيَّّ أ م  جامع فطاه  ه فََرج َّ ُرطوبة من يشءيَّ عليه يودلَّإجلننيَُّ حّتَّ وقالوإ إلعلامء اب   .طاهر فهو أ ّم 

ا  ُّوإ طهارته عىل إلعمل أ هل ومجهور فيه، فاختلفوإ إملَّي ت أ م   هللا صىل قوهَلَّ ل نَّّ هذإ حبديثنا وإس تَدل

َّ إ ىل َسبيلََّ والََّ وإملّيت إحليَّّ يف عام لفظي إملؤمن )ينجس ال طاهريَّ إملؤمن(وسمل عليه يص  الَّّ إلت خص   إ 

 .بدليل

 الكافر نجاسة في :الثّالثة المسألة

هارة يف ُحمكهم أ نَّّ إ ىل إمجلهور فذهب إلكف ار، يف إلعمل أ هل إ ختلف ي ة وإلن َجاَسة إلط  س ّ   ُحمك إحل 

 .إملُسلمني

اهر وأ هل ماكليَّ وخالفهم  :بأ مرين وإس تدلّوإ بنجاس ّتم فقالوإ إلظ 

ُّوإ :إل ّول إل مر  ذ هذإ حديثنا مبفهوم إس تدل نَّّ إ   يَنُجس ال إملؤمن أ نَّّ وسمل عليه هللا صىل قوهل إ 

 .يَنُجس إلاكفر أ نَّّ أ و جن س إلاكفر أ نَّّ مفهومه

ّ دَُّ قالوإ :إلثّاين وإل مر ن َما ﴿:تعاىل قوهل إملفهوم هذإ يُؤي
ِ
َّ إلُْمرْش ُكونََّ إ   .﴾ جَنَسي

 .إمجلهور مذهب هو إملذهبني من إلّصحيح لكنَّّ

ةلَّّ عن وأ جابوإ  :إلُكفّار بنَجاَسة إلَقائلني أ د 
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  .أ جازوإ ملا جَن سني اكنوإ ولو إلكتاب أ هل بنساء إلنّ اكح أ ابح وتعاىل تبارك هللا أ نَّّ - 1

َّ لبس لنَا أ ابحََّ وكذكل - 2 ي ةًَّ جناسةًَّ جناس ّتم اكنت ولو وذابحئهم، طعاهمم وأ ك َّ إملَغُنوَمة إلثّ َياب   حس  

 .ذكل جاز ملا

ن َما تعاىل﴿ قوهل يه إل ية وقالوإ - 3
ِ
َّ إلُْمرْش ُكونََّ إ ي ة، ال إملَعنويّة إلن جاسة هبا إملُرإد قالوإ ﴾جَنَسي س ّ   حل 

ي ة إلن جاسة ال إال عتقاد جناسة هبا إملُرإد إملعنوية وإلنّجاسة َّ.أ عمل وهللا .إحلس ّ 

 32 الحديث

ذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول اكن :قالت عهنا هللا ريض عائشة وعن نََّ إ غتسل إ  أََّ يََديه َّ غََسلََّ إجلَنَابَة َّ م   َوتََوض 

اَلة، ُوُضوَؤه ّ لَُّ ث َّ ل لص  َّ َشعره بيََديه َّ خُيَل َذإ حت  تَه أَروى قَد أ ن ه َظن َّ إ   ثالَثَّ إملاءََّ عليه أ فَاَظَّ برََشَ

ه َسائ رََّ غَسلََّ ُث َّ مرإت، َّ .َجَسد 

 33الحديث 

لَُّ ُكنت :وقالت ن ملسو هيلع هللا ىلص هللا ورسولَُّ أ ان أ غتَس  اَنء َّ م 
ِ
َّ.مجيعاًَّ منه نَغرَت ُفَّ وإحد إ

 34 الحديث

  :قالت ملسو هيلع هللا ىلص إلن بَّّ زوج إحلارث ب نت َمميونة وعن

ين ه َّ فَأَكَفأََّ إجلَنَابَة َوضوء ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول َوضع تني َّ يََسار ه عىل ب َيم   رَضب ثَّّ فَرَجه غسل ث َّ ثالًَث، أ و مر 

س تنَشَقَّ تََمضَمَضَّ ث َّ ثالًَث، أ و مّرتني َّ حائ ط أ و ابل رض يََده رإعيه، وهجه وغسل وإ   عىل أ فاَضَّ ث َّ وذ 

ه َّ   .ر جليه فغسل تَنح ى ثَّّ جسَده غسل ثَّّ إملاء َرأ س 

رقَة َّ فَأَتَيتُهَُّ َّ.بيده إملاء ينُفُضَّ جفعل يُر ْدَها فمَلََّ خب 

 ذإ اكن( عهنا هللا ريض قولها  :)إغتسل إ 

د َّ أ يضاًَّ اكن وتُس تعمل وكذإ، كذإ عادته اكنت أ يَّّ منه إلفعل تكرإر عىل يدلَّّ  لكن إلفعل جملر 

 .أ كرث إل ّول إال س تعامل

 إجلنابة من( قولها(: 
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 .إجلَنابة هو إال غتسال َسبب أ ن َّ مبعىن س ببيّة هنا "من" 

لتقاء عن ينشأ َّ إّّلي إحلمُكيَّّ إل مر يهََّ إجلنابةو  تانني إ  ّسَّ بيشء َّ ليست أ ّّنا أ يَّّ إال نزإل، أ و إخل   ح 

َّ زوجته، جامع من هبا ويوصف ُحمكّي، أ مريَّ يه بل ّ امع َعن وعرُب  لتقاء إجل  تانني اب   إلّرجل ختان أ يَّّ إخل 

امع غري من اكن ولو أ نزل من هبا يوصف أ و إال نزإل من تَنشأ َّ وكذكل إملرأ ة وختان  ََثَرت مكن ج 

 .فَأَنزل شهوته

 دخاهلام قبل أ يََّّّ:)يديه غسل( عهنا هللا ريض قولها  .إال انء يف إ 

 ثلام توّضأ َّ أ نّه يعينََّّ:)للّصالة ُوضوَءه توّضأ َّ( قولها  بَغسل َّ غُسَلَّ فبدأ َّ إلّصالة يريد َمن يتوّضأ َّ م 

  .ُوضوئه أ عضاء

 شعره بيده خيلّل ثَّّ (عهنا هللا ريض قولها(: 

 .إليدين بلكتا أ يَّّ مجيعًا، ابليدين إلّشعر ّتليل إ س تحباُبَّ فيه 

 عند مسمل َّ روإية عليه ويدلَّّ شعره، أ جزإء َّ بني فامي يُدخلها ثَّّ أ صابعه يُبلّل أ نَّْ إلتّخليل وحقيقة

 .)شعره أ صول يف أ صابعه فُيدخل إملاء يأ خذ ثَّّ (قولها
 

 ذإ حّتَّ(قولها  )برشته أ روي قد أ نّه ظنَّّ إ 

مل، مبعىن أ نّهَُّ هنا حُيَتملَُّ :إلّظن  إ حت َمال مع إلّطرفني أ حد َّ ُرحجان َّ من ظاهره عىل يكون أ نّه وحُيمتل إلع 

مل ب معىن أ ن ه مينع)مرإت ثالث إملاء عليه أ فاَضَّ (عق به قولها لكن َّ إل خر، ذإ إلع   رأ سه برشة أ ن َّ عمل َّ لو إ 

 .أ عمل وهللاَُّ برشت ه ب َرّي َّ ولكتفى إملاء عليه أ فاَضَّ ملا مجيعاًَّ إملاء مَع هَا

 إملاء عليه أ فاَضَّ( قولها( 

ذإََّ إملاء فَاَضَّ ويُقال إال فرإغ، يه إال فاضة معَُّ وفَاَضَّ َجَرى، إ  َذإ إدل   .َسال إ 

 جسده سائر غسل ث َّ( قولها( 

 إللّغة أ هل ال جامع كرُث، أ و قَل َّ ابق َّ ّك َّ يف تس تعمل لكمةيَّ سائرو جسده، من تبق ى ما غَسل أ نّه أ يَّّ

ذإ قولنا َمعىن أ ن َّ عىل ي ةََّ فيه أ بُقوإ أ يَّّ فأ سرئوإ إملاء رشبمت إ  َّ.ماء بق 

 األولى المسألة
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انء َّ من وإملرأ ة إلّرجل إغتسال جوإز عىل إدّلليلَُّ إحلديث يف ، إ   وال إملاء يُفسد ال ذكل وأ ن َّ وإحد 

ه َّ.يُضُّ

 الثّانية المسألة

 اكانََّ بأ ّّنام إس تدلّوإ إلّرجل، عورة إ ىل وإملرأ ة إملرأ ة عورة إ ىل إلّرجل نَظر جوإز أ خرون وزإد

َّ من ويغرتفان َّ وإحد وقت َّ يف يغتسالن َّ.إال انء نفس 

 الثالثة المسألة

هيام تََعاقُب أ نَّّ وقالوإ وإلعكس، إملرأ ة بفضل إلّرجل إغتسال جوإز عىل قوميَّ به إس تدلَّّ وكذكل  يف أ يد 

ذَّْ إملرأ ة بفضل يغتسل اكن إلّرجل أ نَّّ فيه إال انء َّ إلَغرفة هو يغرتف أ ن قَبل تغرت ُفَّ اكنت إ   بعدها إليّت 

َّ .وهكذإ

 عهنا هللا ريض عائشة حديث يف تُذكر مل أ موريَّ وفيه عهنا، هللا ريض مميونة حديث هللا رمحه ذكر ثَّّ

 :مهنا

ل أ ن ه  بر إلُقبل يغس   هبا عل ق ما لزُييل ابلرّتإب يده يدكل ثَّّ إليّسى بيده إلُغسل بدإية يف وإدلُّ

 .إملُطهّرإت من وغريه إلّصابون إليوم إلرّتإب مقامََّ ويقوم تعلق، قد إليّت إلّرإحئة لزييل وكذكل

رََّ أ نّه أ يضاًَّ إلفوإئد ومن اية إ ىل رجليه غَسل أ خ  َّ خبالف إلُغسل، ّن  نّه عائشة حديث يف ملسو هيلع هللا ىلص فعل   فا 

يلََّ إلوضوء، مع غسلَهاُم رََّ أ ن ه وق  ني ل جل غَسلهام أ خ   إل مكل ولكن إلُغسل، عند هبام يعلَُقَّ وما إلط ّ

دإية يف غَسلهام وإل فضل  ّتلو إل يت إملغتسالت يف نغتسلَُّ هذإ زمان نَا يف وأ نّنا خاصةًَّ إلوضوء عند إلب 

ةل َّ هذه من  .إلع 

رقة َّ أ تَتهَُّ ملَا َّ أ نّه إحلديث يف أ يضاًَّ إلوإردة إل مور ومن نَشفة َّ أ و خب  َفَّ حّتَّ م  ها نفَسه هبا يُنَّش   .رد 

لته وقد يف عدمَُّ أ يَّّ إل وىل أ نّه عىل مذههبم من إملشهور يف إلّشافعّية مَح   .إلت نش  

يف جيوز وقال إال ابحة إ ىل ذهبوإ إمجلهور لكنَّّ   .أ عمل وهللا إلتّنش يف، ترك وجيوز إلت نش  

 يف مس تحّبان أ ّّنام إلوضوء ابب يف ذكران وقد وإال س تنشاق إملضمضة أ يضا إلوإردة إملسائل ومن

  .نس ْيام أ و تركهام من عىل ترثيب فال وإلغسل إلوضوء



 ~83  ~  
 

 عائشة أ نَّّ وذكل ،بوإجب َّ ليس أ نّه إلّصحيح إدّلكل أ ن َّ إملوضع هذإ يف تُذكر إليّت أ يضاًَّ إملسائل ومن

 اكن ولو تذكره، مل عهنا هللا ريض مميونة وكذكل ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ لُغسل وصفها يف تذُكره مل عهنا هللا ريض

لينا ولنَقلوه وسمل عليه هللا صىّلَّ لفعل وإجباًَّ   .عهنم هللا ريض إ 

 .بوإجب َّ ليس وأ نّه إدّلكل إس تحباب عىل أ يَّّ إس تحبابه عىل وإمجلهور

  األخيرة المسألة

َّ عن ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ سأ لت أ ّّنا عهنا هللا ريض سلمة أ ّم َّ حديث يف جاء  رأ سها أ ظفار أ يَّّ أ ظفارها نَقض 

نَّما (ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ لها فقال إجلنابة لغسل َّ أ ن يكفيك إ  ّ  عليك تفييض ثَّّ حثيات َّ ثالث رأ سك عىل حَتُث 

 .)َطهُريت قَد أ نت َّ فا ذإ إملاء

 .ابملاء إجلسد سائر تعممي مع إلنّّية ويه إجملزئة إلُغسل لصفة بيانيَّ إحلديث هذإ يف

نّه حيث فة يأ ُمرها مل وسمل عليه هللا صىّلَّ إ   ومميونة عائشة حديَثَّ يف وصفها جاء إليّت إلاكمةل ابلّص 

ّتا به ترَبأَُّ ما إ ىل أ رشدها بل عهنام هللا ريض م   .فرضها به ويقوم ذ 

َّ.أ عمل وهللا وسمل، عليه هللا صىّلَّ لغسل إلاكمةل ابلّصفة إملرء يأ يت أ نَّْ ويس تحب هذه، جتوز فهيي 

 35 الحديث

  :قال عهنام هللا ريض إخلّطاب بن معر أ نَّّ معر بن هللا عبد عن

ذإ نعم :قال ُجنب؟ وهو أ حدان أَيَرقُدَُّ هللا رسول اي أ َّ إ  َّ.فَلرَيقُد أََحُدكَُّ توض 

َّ إحلديث هذإ هللا رمحه إملصنّف ساق نّة لُيبنّي  َذإ للُجُنب إلس ّ   .إلنّوم أ رإد إ 

َذإ إجلُنب توّضوء َّ الس تحباب بياانًَّ إحلديث ففي   .إلنّوم أ رإد إ 

ذإ يتوّضأ َّ اكن وسمل عليه هللا صىّلَّ أ ن ه ثبت وقد   .أ خرى أ حياانًَّ ويغتسل جنب وهو ينام أ نَّْ أ رإد إ 

ذإ ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ بفعل وإال ستنان هذإ عىل إحملافظة إملسمل فعىل ذإ إغتسل نََشطَ فا   عىل توّضأ َّ كَسلََّ وإ 

 .إل قل

س تحباب وإلقول    .إلعمل أ هل مجهور قول هو ابال 
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 .فأ وجبوه إلّظاهريّة ذكل يف وخالف

ةّلَّ يف وإختلفوإ َّ أ نّه إلّصوإب إ ىل وأ قرهبا إلوضوء، رُشع أ جلها من إليّت إلع   قال َكَذإ إجلنابة ل َتخف يف 

َّ .أ عمل وهللا إلعمل من وغريه هللا رمحه تميّية إبن إال سالم ش يخ

 36 الحديث

  :قالت ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ َزوج َّ عهنا هللا ريض َسلََمةََّ أ ّم َّ عن

  :فقالت ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إ ىل عهنا هللا ريض َطلحة أ يب إ مرأ ة ُسلمي َّ أ م جاءت

ن َّ هللا رسول اي ذإ غُسل َّ من إملرأ ة عىل هل إحلّق، من يس تحي ال هللا إ   رسول فقال إحتلمت؟ يه إ 

ذإ نعم :وسمل عليه هللا صىل هللا َّ.إملاء َرأ ت َّ إ 

 نَّّ( عهنا هللا ريض قولها  :)إحلّقَّ من يس تحي ال هللا إ 

كرَها يف عُذرَها لبَسط  متهيديَّ هذإ ّ ساءَُّ تَس َتحي ما ذ  كر ه، من إلن  يف أ صليَّ وإل دابء إلُكت اب عند وهو ذ 

 .وإحملاورة إملاُكتبات

 ذإ (عهنا هللا ريض قولها  :)إحتلمت إ 

ن إس ت فَعاليَّ إحتلمت  َّ يَرإهَُّ َما وهو إحلمُل م  ه َّ يف إلنّامئ  ا إللّغوي إلوضع يف وهذإ نوم   أ ن فهُو ُعرفاًَّ أ م 

نزإل يصحُبهَُّ ما يَرى يقال أ ن لََصح َّ ذكل غري رأ ى فَلَو إملاء، إ  ذإ أ يَّّ ُعرفاًَّ ال وضعاًَّ إحتمل عنه ي  َرَأى إ 

نزإلَُّ يَصَحُبه ما غرَي  ال إللكمة هذه إلعرف يف لكن إحتمل، أ ن ه عنه يُقال أ ن إللّغة يف ص َّ يعين إملاء إ 

ال َّ تُس تعمل َذإ إ  َّ َرأ ى إ  إيئ  نزإل يصحبه ما إلر   .إملاء إ 

 :إحلديث من يس تفاد

ذإ إلّرجل عىل كذكل إملرأ ة عىل إلُغسل وجوب  يف أ و إليقظة يف إال نزإل بني فرق ال وأ نّه إملاء أ نزل إ 

نزإل مثّةََّ يكون أ ن إملهمَّّ إملنام ذإ إ  نزإليَّ مثّة اكن فا    .إلُغسل علْيام وجبََّ للمرأ ة أ و للّرجل إ 

ذإ (وسمل عليه هللا صىّلَّ وقوهل  أ و ابلّرؤية إمليَن خروج من إلتّحقق ينبغي أ نّه فيه )إملاء رأ ت يه إ 

ّم َّ غريها امع َّ يف أ نّه إلنّامئ رأ ى فلو غريهام أ و إللّمس أ و اكلش  نزإليَّ هذإ يَصَحب مل لكن ج   غُسل فال إ 

 .عليه
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َذإ نقول وكذكل َّ ُوجد إ   لقوهل إلُغسل عليه وجب إحتالماًَّ يذكرَُّ ال لك ن ه َمينَّّ أ نّه منه وحَتَق َقَّ إمليَن 

َّ .أ عمل وهللا )إملاء من إملاء (وسمل عليه هللا صىل

 37 الحديث

َّ :قالت عهنا هللا ريض عائشة عن

نَّّ إلّصالة إ ىل فيخرجَّملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ثوب من إجلنابة أ غسل كنت َّ.ثّوبه عىل إملاء بُقّعَّّ وإ 

 38الخديث 

َّ من أَفُرُكه ُكنُتَّ لقد :ملسمل َّ لفظ  ويف َّ فَراكًََّّملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ثَوب  َّ.فيه فُيصّل 

يثان هذإن َّ تعاىل هللا رمحه إملصنّف ساق  َّ ُحمكَُّ ل بيان َّ إحلد  ريَّ إمليَن    .جنس أ م هو أ َطاه 

س ليس َطاهريَّ أ نّه إلعمل أ هل َأقَوإل من وإلّصحيح ا أ يَّّ َأفُرُكه ُكنت مسمل َّ لفظ  يف لقولها بنج   َأّن 

ساًَّ اكن ولو بُظفرَها وتُزيُلَّ ييبَس مل ا تُزيُلَّ اكنت ال َّ فيه جاز لََما جن   .إلُغسل إ 

ََّ أ نَّّ ذكل عىل ز د لَقة َّ َأصلَُّ هو إمليَن  يَّّ خ  ساًَّ إال نسان أ صلََّ هللا جيعل فكيف إل َدم   فرعُه ويكون جن 

 طاهرإًَّ

ُل، اكنت أ ّّنا عهنا هللا ريض عهنا جاء إل وىل إلّروإية ويف  اكنت أ ّّنا :إلثّانية إلّروإية يف جاء بيامن تَغس 

َذإ تفُرُكه ذإ إملين أ نَّّ ذكل ووجه َجّف، إ  باًَّ اكن إ  ذإ إلغسل حفقُّه َرط  زإلته فيجوز يَبَُسَّ فا   .ابلَفرك إ 

 وإلَبول إملَذي خب الف غَسل غري من َمن ياًَّ فيه اكن ولو ثوبه يف يُصّلَّ أ ن للمرء جيوز أ نّه أ يضاًَّ وفيه 

ّّنام سان فا  خ إلثّوب يف إلّصالةَُّ جتوزَُّ ال جن  َّ.أ عمل وهللا هبام إملتلّط 

 

 

 

 39 الحديث

  :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال :قال عنه هللا ريض هريرة أ يب عن
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َذإ َدَها ُث َّ إل ربع ُشعهبَا بنَيََّ َجلََسَّ إ   .إلُغسل َوجب فَقَد هَج 

ن :لفظ َّ ويف َّ.يُّن ل لَم وإ 

امع إلُغسل وجوب بيان إحلديث يف ن ابجل  نزإل، حيصل مل وإ   خُيالف ومل إلعمل أ هل مجهور قول وهذإ إ 

الََّ هذإ يف ناّم (حبديث مس تدالًَّ إلّظاهري دإود إ  رََّ لكن)إملاء من إملاء إ   هذإ يبلغه مل لعّلَّ بأ نّه هل أ عُتذ 

َّ .أ عمل وهللا إحلديث

 40 الحديث

 عند وأ بوه ُهو اكن أ نّه عنه هللا ريض طالب َّ أ يب بن علَّّ بن إحلُسني بن علَّّ بن محمد جعفر أ يب عن

 فقال ،يكفيين ما :َرُجليَّ فقال،َّ َصاعيَّ يَكف يكََّ :فقال إلُغسل َعن فسأ لوه قوُمه وعنده هللا عبد بن جابر

نك أ وَفَّ هو َمن يَكف ي اَكنََّ :جابريَّ َّ يف أ م ن ثَّّ-ملسو هيلع هللا ىلص إلنب يريد-منك وَخريإًَّ َشعرإًَّ م   .ثوب 

  .ثالَثًَّ رأ سه عىل يُفرغ ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ اكن :لفظ ويف

َّ.إحلنفية إبن أ بوه طالب َّ أ يب بن علَّّ بن محمد بن إحلسن هو يكفيين ما قال إّلي إلّرجل

 عن وإلهنيي وإلغسل إلوضوء ماء يف الاقتصاد أ فضلية لبيان إحلديث هذإ هللا رمحه إملصنف ساق 

 .فيه إال رسإف

  وإلكثري إلقليل فيه يكفي بل وإلغسل إلوضوء يف إملس تعمل إملاء يف حتديد ال أ نه عىل إلعلامء أ مجع 

 ماء ينقص أ ال َّ لكن يكفي فال ابلكثري وخيرق فيكفي ابلقليل يُرفق قد :هللا رمحه إلشافعي قال

  ُمد عن إلوضوء يف وال صاع َّ عن إلغسل

 وال إملقبوضتني غري إملتوسطتني إليدين ملء هو وإملد أ مدإد أ ربعة إلصاع هللا حفظمك تعلمون وكام

 وإلصاع إملد هو هذإ إملبسوطتني

 أ قوإل إ ىل إلرجوع من إلعلامء من وغريمه علْيم هللا رضوإن إلصحابة عليه اكن ما بيان إحلديث ويف 

ن َّ .وحاالته وسمل عليه هللا صىل إلن ب وأ فعال  أ يب إبن عل أ ل عنده اكن مل ا عنه هللا ريض جابرإًَّ فا 

 عنه هللا ريض جابر عليه فرد إلكفاية بعدم أ حدمه أ جابه ابلّصاع وأ جاهَبم إلغسل عن وسأ لوه طالب َّ

ليه، ورجع فأ حفمه شعرإًَّ منه أ وف ملسو هيلع هللا ىلص وأ نّه وحاهل بفعل َّ أ عمل وهللا إ 
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 التّيّمم بابُ 
 

 41 الحديثُ 

رإن عن  يصّل َّ مل معزتالًَّ رجالًَّ رأ ى وسمل عليه هللا صىل هللا رسول أ ن َّ عنه هللا ريض ُحصني بن مع 

 إلقوم يف

 .ماء وال جنابةيَّ أ صابتين هللا رسول اي :فقال إلقوم؟ يف تصل أ ن منعك ما فالن اي :فقال 

عيد، عليك :قال ن ه ابلص  َّيكفيك فا 

ذإ كذإ مي مََّ يقال إلقصدَُّ هو :إللّغة يف إلتمّيّم   .قصَدهَُّ إ 

 إ ىل إلقصد هو أ يضاًَّ ويقال خمصوص صفة َّ عىل ابلرّتإب وإلكفّني إلوجه مبسح هلل إلتّعّبد هو :رشعاًَّ

 .وحنوها إلّصالة إستباحة بنيّة وإلكفنّي إلوجه ملسح إلطّيب إلّصعيد

رإن حديث أ ّما  عن ملسو هيلع هللا ىلص إلّنبَّّ فسأ هل إمجلاعة مع يصلَّّ ومل إعزتل رجالًَّ رأ ىَّملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ أ نَّّ وفيه مع 

 إ ىل ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ فأ رشده لالغتسال ماءًَّ جيد ومل جنباًَّ اكن بأ نّه فأ جابه إلّصالة من منعه إّّلي إلّسبب

  .يكفيه وأ نّه إلّصعيد

  .طيناًَّ أ و جحرإًَّ أ و رمالًَّ أ و تُرإابًَّ اكن سوإءيَّ إل رض وجه عىل عال ما كَّّ هو :إلّصعيدو

  .إلعلامء بني عليه مجمعيَّ وهو للجنب إلتمّيّم مرشوعّية إحلديث من يؤخذ

يخ قال نقيطي إل مني محمّد إلش ّ  مجيع من أ حديَّ خيالف مل ):َّقال إلبيان أ ضوإء صاحب هللا رمحه إلش ّ

اّلَّ إل كرب إحلدث عن وكذإ إل صغر، إحلدث عن إلّتميّم يف إملسلمني  مسعود َّ وإبن مُعر عن روي ما إ 

برإهمي   (.إل كرب إحلدث عن منعوه أ ّّنم إلتّابعني من إلنّخعي وإ 

 عن مسعود بن هللا وعبد مُعر برجوع إلقول وغريه إلّصّباغ إبن عن )إملهّذب رشح يف إلنّووي ونَقل

َّ هللا رمحه الكمه إنّتيى(َّ.ذكل

 42 الحديث

َّ بن مَعّار عن  :قال عنه هللا ريض ايرس 
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 إلنّبَّّ أ تيت ثَّّ إدّلإبّة متّرغ كام إلّصعيد يف فمتّرغت إملاء أ جد فمل فأ جنبت حاجة َّ يف ملسو هيلع هللا ىلص إلنّب بعثين

ناّم :فقالَّ،هل فذكرت ملسو هيلع هللا ىلص  ثَّّ وإحدة رضبةًَّ إل رض بيديه رضب ثَّّ هكذإ بيديك تقول أ ن يكفيك اكن إ 

َّ.ووهجه كفّيه وظاهر إلميني عىل إلّشامل مسح

 يكن ومل ُجنبا فصار حاجة يف أ رسل ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ أ نَّّ عنه هللا ريض مّعار حييك إحلديث هذإ يف

 إستيعاب عليه جيب أ نّه كام ابلرّتإب جسده مجيع إستيعاب عليه جيب أ نّه فظنَّّ إلتمّيّم كيفيّة يعرف

  .إلغسل حال ابملاء جسده مجيع

 .فعل يف إخلطأ َّ من إلّصوإب ليعرف فعل مبا ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ أ خرب رجع فلّما

 بشامهل إلميىن كفّه ابطن فميسح إل رض بكفّيه يضب أ ن فعل ما بدل يكفيه اكن أ نّه هل فتبنّيَّ 

 .ووهجه كفيه وظاهر

 :فوإئد إحلديث هذإ يف

  .اكل صغر إل كرب إحلدث عن إلتمّيم جوإز:َّإل وىل إلفائدة

 إلّطهارة خبالف إل صغر أ م إل كرب إحلدث عن اكنت سوإءيَّ تتغرّيَّ ال إلتمّيّم صفة أ ن يه :إلثّانية إلفائدة

نَّّ .ابملاء   .إلغسل عن خيتلف إلوضوء فا 

ذإ إجملّتد أ نَّّ يهَّ:إلثّالثة إلفائدة  مل ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ ل نَّّ وهذإ إال عادة عليه جتب مل إجّتاد حملَّّ يف أ خطأ َّ إ 

  .منه إجّتادإًَّ إلتمّيّم صفة يف أ خطأ َّ أ نّه هل تبنّيَّ بعدما ابال عادة مّعارإًَّ يأ مر

 ذكر ث هكذإ بيديك تقول أ نَّْ قوهل من إخذانها وهذهَّإلفعل مبعىن إلقول إس تعامل فيهَّ:إلّرإبعة إلفائدة

   .إلفعل مبعىن إلقول إس تعامل فيجوز قوالًَّ هل يذكر ومل فعالًَّ هل

 وإس تدلَّّ رضبتان إلتمّيّم أ نَّّ قال من خبالف وإحدة، رضبةًَّ إلتمّيّم أ نَّّ يهَّ:إخلامسة إلفائدة

َّ حديث وهو (لليدين ورضبةيَّ للوجه رضبةيَّ رضبتان إلتمّيّم)ابحلديث  دإود أ بو روإه يصح ال ضعيفي

 .إثنتني ال وإحدة رضبة إلتمّيّم أ نَّّ إلّصوإب معني وإبن وأ محد إلبخاري ضّعفه َثبت بن محمّديَّ وفيه وغريه

 بكفّه ورضب :عنه هللا ريض مّعار قول إحلديث لهذإ إلبخاري روإية يف جاءَّ:إلّسادسة إلفائدة

 .وهجه هبام مسح ثَّّ بكفّه شامهل ظهر أ و بشامهل كفّه ظهر هبا مسح ثَّّ نفضها ثَّّ إل رض عىل رضبةًَّ
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ذ إلوجه مسح عىل مقّدميَّ إليدين مسح أ نَّّ ويه همّمة فائدةيَّ إلّروإية هذه ويف   "ث" إس تعامل فيه إ 

امهل كفّه ظهر هبا مسح ثَّّ إل رض عىل رضبةًَّ رضهبا بعدما نفضها ثَّّ قلنا كام ففيه إلرّتتيب تفيد وثَّّ  بش 

  .وهجه هبام مسح ثَّّ إلكّفني ميسح ما بعد ثَّّ بكفّه شامهل ظهر أ و قال

  إلرّتتيب تفيد تعلمون كام وث ث إس تعامل فيه

نَّّ هللا رمحه إملصنّف أ خرهجا إليّت إلّروإية خبالف  عىل إلّشامل مسح ثَّّ :فْيا إلوإو إس تعامل فْيا فا 

  .إلرّتتيب تفيد ال تعلمون كام وإلوإو ووهجه كفّيه وظاهر إلميني

  إلرّتتيب يف رصحيةيَّ إلّروإية هذه لكن

مُكَّْ فَاْمَسُحوإ وجل﴿ عز هللا قول يعارض ال إحلديث هذإ وكذكل يمُكَّ ب ُوُجوه   ﴾ َوَأيْد 

  .لل ية ومبيناًَّ مفّّسإًَّ يكون بل 

 هللا حبمد تعارض فال ،ثَّّ ابس تعامل إلرّتتيب بيان يف جاء وإحلديث إلرّتتيب تقتيض ال إلوإو قلنا كام

 رضب عند يسن أ ن ه مهنا أ يضا يس تفاد قليل قبل ذكرانها إليّت إلبخاري روإية يف:إلّسابعة إلفائدة

نّه إلرّتإب لتخفيف فْيام ينفخ أ ن أ و يديه ينفض أ ن إل رض  عىل رضبةًَّ بكفّه ورضب) فْيا جاء ل 

  هذإ مهنا فيس تفاد(َّ نفضها ثَّّ إل رض

نّه فْيام يَنَفخََّ أ ن أ يضاًَّ يُسنَّّ أ نّه كام  وهذإ فْيام نفخ أ نّه مّعار حديث طرق بعض يف أ يضاًَّ جاءت قد ل 

  .إليدين من إلرّتإب ّتفيف أ جل من

نَّّ إلقياس مرشوعية عىل إل دةلَّّ من إحلديث هذإ إلعلامء قالَّ:إلثّامنة إلفائدة  عنه هللا ريض مّعار فا 

 اكن ولو إلّصوإب هل بنّيَّ بل ملسو هيلع هللا ىلص إلنّب عليه ينكر ومل (إلغسل صفة عىل للجنابة إلتميم صفة )قال

  .ملسو هيلع هللا ىلص إلنّب عليه ل نكره ابطالًَّ إلقياس

 إلتّسميت إس تحب إلعلامء بعض ل نَّّ هذإ قلنا إلتمّيّم يف إلرّشوع عند تسمية ال أ نّهَّ:إلتّاسعة إلفائدة

 ذكره فْيا ليس إجلهمي إبن حديث وكذكل مّعار حديث طرق مجيع لكن إلّتمّيّم يف إلرّشوع عند

 .أ عمل وهللا إلتمّيّم عند إلتّسمية

 43 الحديث
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يُتَّ:قال ملسو هيلع هللا ىلص إلن ب أ ن َّ عهنام هللا ريض جابر َّ عن   :قبل إل نبياء من أ حديَّ يعطهّن مل مَخساًَّ ُأعط 

لَت مسرية ابلّرعب نرُصت ََّ شهروُجع   إلّصالة أ دركته أ ّميت من رجل َّ فأَيَُما وَطهُورإ مسجدإًَّ إل رض يل 

 فليصلَّّ

لّت َّإلّشفاعة وأ عطيتَّقبل ل حد َّ حتل ومل إلغنامئ يل وُأح 

َّ.عامة إلنّاس إ ىل وبعثت خاصة قومه إ ىل يبعث إلنّبَّّ واكن

 من وأ مته هبا وجلَّّ عزَّّ هللا خّصه إليّت وإلفضائل إخلصائص بعض ملسو هيلع هللا ىلص إلنّب يذكر إحلديث هذإ يف

  .إل مم سائر بني

  .وطهورإ مسجدإًَّ لكّها إل رض هل هللا جعل أ ن إخلصائص هذه ومن

 أ نّه إل حاديث بعض يف وجاء إلعموم هذإ من إملوإضع بعض وُخّصة ابلتمّيّم هبا يتطهّر يعين:َّ طهورإ

 .إل مور هذه بسط حملَّّ هذإ وليس إال بل ومعاطن وإمحّلام اكملقربة فْيا إلّصالة جيوز ال

 أ نَّّ (وطهورة مسجدإًَّ إل رض يل وجعلت )وسمل عليه هللا صىل قوهل أ نَّّ إحلديث هذإ من فنس تفيد 

  .غريها أ و وجحرإًَّ رمالًَّ أ و تّرإابًَّ اكن سوإءيَّ إلتمّيّم جيوز مجيعها إل رض

 إلتمّيّم جاز إل رض هذه نوع اكنت أ ايًَّ بل هبا إلتّطهّر جيوز حّتَّ ترإابًَّ تكون أ ن إل رض يف فاليشرتط

  .إلعلامء من إلرّتإب إشرتط من خبالف هبا

لْيا سرنجع قلنا وإحدة مسأ ةل معنا بقيت   للّصالة؟ مبيح أ و للحدث رإفعيَّ إلتمّيّم هل مسأ ةل ويه إ 

 يُر يدَُّ ما إلتّيّمم﴿ ذكر حني تعاىل لقوهل للحدث ورإفعيَّ ُمطهّريَّ إلتمّيّم أ نَّّ إلعمل أ هل أ قوإل من وإلّصحيح

َُّ نَّْ عَلَْيمُكَّ ل َيْجَعلََّ إّلل  ك ن َحَرج َّ ّم   ﴾ ل ُيَطهّ َركَُّْ يُر يدَُّ َولَ َٰ

لت) إحلديث هذإ يف وسملَّّ عليه هللا صىّلَّ ولقوهل   (.وطهورإ مسجدإًَّ إل رض يل وُجع 

هورو   .به يَُتَطه رَُّ ما هو إلط 

ليه ينظر وكذكل   .إلوضوء عن بدليَّ أ نّه عىل إلتمّيّم إ ىل أ ي إ 

  .وفائدته منه إملبدل حمك يأ خذ وإلبدل
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 به اكنت من وكذكل جيده أ ن إ ىل إملاء جيد ال من ويتميّم إملاء، إش متل يس تطيع أ ن إ ىل إملريض فيتميّمَُّ

 إ ن يتوّضأ َّ لكنه إلُغسل عن يتميّم إلُغسل عىل إلقدرة لعدم أ و إملرض خلوف إلغسل يس تطيع مل جنابةيَّ

 بل إل صغر إحلدث عن يتميّم أ نّه إلُغسل يس تطيع ال إملرء كون من يلزم فال إل صغر حلدثه إس تطاعاًَّ

ذإ إلوضوء عليه إلوإجب أ نَّّ نقول هنا   .طبعاًَّ يس تطيع اكن إ 

 ال لكهّنم إلوضوء من يمتكّنون إلكثريين جتد فْيا إخللط يكرث أ خريإًَّ علْيا نهّبنا إليّت إملسأ ةل وهذه

 جنابة به اكنت من خطأ َّ وهذإ إل صغر إحلدث عن يتميّمون فتجدمه ما ملرض إلغسل من يمتكّنون

 يعين يتوّضأ َّ أ ن عليه فالوإجب إلوضوء يس تطيع أ نّه دإم ما لكن إلغسل عن يتميّم إلغسل يس تطع ومل

َّ.أ عمل وهللا إملاء إس تعامل عىل لقدرته إلّتمّيم هل جيوز وال طبيعي بشلك

 

 

 

 

 

 

 الحيض باب

يالن :لغة إحليض  إلس ّ

حة سبيل عىل بلوغها بعد إملرأ ة رمح أ قىص من خيرج جبةّلَّ دم :رشعا  أ وقات يف سبب غري من إلّص 

 .معلومة

 44 الحديث

 :فقالت ملسو هيلع هللا ىلص إلنّب سأ لت ُحبيش أ يب بنت فاطمة أ ن َّ عهنا هللا ريض عائشة عن

يّنَّ  إلّصالة؟ أ فأ دع أ طهر فال أُس تحاض إ 
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نَّّ ال، :فقال  .وصّلَّ إغتسل ثَّّ فْيا حتيضني كنت إليّت إل اّيم قدر إلّصالة دعي ولكن عرقيَّ ذكل إ 

 إدّلم عنك فاغسل قَدرها ذهب فا ذإ إلّصالة، فأ ترك إحليضة أ قبلت فا ذإ ابحليضة، وليس :روإية َّ ويف

َّ.وصّلَّ

 :مسائل إحلديث يف

 األولى المسألة

ذإ إملرأ ة حاضت يُقال ذإ مس تحاضة إمرأ ةيَّ هذه ويقال معلومة َّ نوبة َّ يف إدّلم مهنا سال إ   إدّلم مهنا سال إ 

  .نوبة َّ غري من

 غالباًَّ عهنا إدّلم ينقطع فال كثريإًَّ لها حيصل هذإ أ نَّّ يعين أ س تحاض إحلديث يف عهنا هللا ريض وقولها

  .أ طهر فال عقبه قالت ّلكل

نّه عهنا هللا ريض إلّسؤإل هذإ طرحت إلّصالة أ فأ دع عهنا هللا ريض وقولها  عندهن متقّررإًَّ اكن ل 

َّ.فسأ لته إدّلم إس مترإر علْيا وأ شلك تصّلَّ ال إحلائض أ نَّّ

َّ

َّ

 الثّانية المسألة

ناّم ال )وسمل عليه هللا صىّلَّ قوهل يه   (عرقيَّ ذكل إ 

 دم أ ّما إلّرمح قعر من خيرج إحليض فدم إحليض دم غري دميَّ وأ نّه الاس تحاضة لسبب بيانيَّ فيه

  .ابلعادل يسمى عرق من إلّرمح أ دىن من فيخرج الاس تحاضة

 الثّالثة المسألة

 فقال إحلاةل تكل يف إلّصالة حمك أ و حمكه لها بنّيَّ الاس تحاضة دم سبب ملسو هيلع هللا ىلص إلنّب لها بنّيَّ بعدما

  .فْيا حتيضني كنت إليّت إل اّيم قدر إلّصالة دع َّ وإلّسالم إلصالة عليه
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 حيضها يف ابملرأ ة خاّصني ثالثة أ و إثنني مصطلحني نتعملَّّ أ ن جيب إملسأ ةل هذه عن نتلكم أ ن وقبل

  إملبتدأ ة وإملرأ ة إملمزّية وإملرأ ة إملعتادة إملرأ ة مصطلح وهام

  .حاضت أ ن لها يس بق مل إليت يه يقال أ و وطهر حيض لها يس بق مل إليّتَّ يه إملبتدأ ة إملرأ ة

  حيضها عند معدودة َّ أ اّيم َّ عىل فأ كرث أ شهر َّ ثالثة إس متّرت إليّت فهيي إملعتادة إملرأ ة أ ّما

  .أ اّيم أ ربعة عادهتا فهذه أ اّيم أ ربعة حتيض شهر َّ كَّّ يف إمرأ ةيَّ مثاهل

ذإ غريه من حيضها دم بني متزّيَّ أ ن تس تطيع إليّت يه إملمزية وإملرأ ة  تقول أ ن ميكهنا دميَّ مهنا خرج فا 

 دم هذإ

َّ   .ال أ م حيض 

  بأ مور إدّلماء من غريه عن يمتزّيَّ وإحليض

  إللّون هو :إل ول إل مر

 دم لون وتعرف نفسها من هذإ تعرف إمرأ ة َّ وكَّّ دإكنا لونه يكون ابللّون غريه عن يمتزّيَّ إحليض فدم

َّ حيضها

 

  :َّإل وجاعإلثّاين إل مر

 يأ تْيا عندما عادةًَّ فاملرأ ة إحليض، تصاحب إليّت إل وجاع غريه من إحليض متزّيَّ إليّت إل مور من

  .إخلارصة منطقة عند أ وجاع تنتاهبا إحليض

  :َّإلّرإحئةإلثّالث وإل مر

  .إدّلماء من غريه رإحئة غري يه إحليض دم رإحئة إلّرإحئة هو

  معتادةًَّ أ و مبتدأ ةًَّ تكون قد هذه إملس تحاضة فنقول مسأ لتنا إ ىل وعودإ

  :حالني من خيلو فال مبتدئةًَّ اكنت إ ن أ ّما

ة إملبتدئة هذه تكون أ ن ممزّية تكون أ ن: إل وىل إحلاةل   .ممزّي 
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 دم إ ىل وحتّوهل إدّلم تغرّيَّ ترى وبعدما إحليض يف أ ّّنا مزّيت ما قدر وإلّصوم إلّصالة عن فمتتنع

  .وتصّلَّ تغتسل إس تحاضة َّ

 ممزّية غري اكنت إ ن :إلثّانية إحلاةل

ّّنا  هللا ريض حجش بنت مَحةَلََّ حلديث أ خّتا أ و أ ّمها بعادة مثال وتعمل نساهئا عادة بغالب تعمل فا 

 حيضهنَّّ مبيقات يطهرن وكام إلنّساء حتيض كام شهر كَّّ يف فافعل )لها قال ملسو هيلع هللا ىلص إلنّب أ نَّّ وفيه عهنا

 . (وُطهرهنَّّ

ّّنا ممزّية غري اكنت إ ن هذه إملبتدأ ةو  تغتسل ذكل وبعد أ خّتا أ و أ ّمها تعتّدها إليّت إل اّيم عدد تعتدَّّ فا 

 .وتصوم وتصّلَّ

 ممزّية اكنت ولو بعادهتا تعمل إملعتادة أ نَّّ فالّرإحج معتادةًَّ اكنت بل مبتدءة َّ غري إملرأ ة هذه اكنت إ ن أ ّما 

 كَّّ يف أ اّيم مخسة أ و أ اّيم أ ربعة حتيض أ ّّنا أ يَّّ إلقدر معلومة حيضةيَّ لها إليّت يه أ ن َّ قلنا وإملعتادة

 معلومة حيضّتا شهر

ّّنا إل ايم هذه عدد إدّلم جتاوز وأ ن لها حصل إ ن فهذه   فْيا حتيض عادةًَّ إليّت إل اّيم تنّتيي ما مبجّرد فا 

ّّنا  يش به معها إس متّر إّّلي هذإ إدّلم أ نَّّ ترى اكنت ولو ممزّية اكنت ولو قلنا وكام وتصّلَّ تغتسل فا 

 إحليض دم

َذإ) :قال ملسو هيلع هللا ىلص إلنّب أ نَّّ فيه ل نَّّ هذإ حبديثنا معالًَّ وذكل   ذهب فا ذإ إلّصالة فاتريك إحليضة أ قبلت فا 

  .(وصّلَّ إدّلم عنك فاغسل أ اّيهما عدد أ ي وقدرها- قدرها

 إ ىل ترجع أ ّّنا إملعتادة إملس تحاضة يف إلعلامء مجهور أ خذ إحلديث وهبذإ :هللا رمحه تميّية إبن قال

 إل سود إدّلم متزّيَّ ممزّية اكنت لو متنازعون لكهّنم وأ محد، وإلّشافعي حنيفة أ يب مذهب وهو قال عادهتا

 إلعادة عىل إلتّميزي يقّدم من ومهنم إلتّميزي، عىل إلعادة أ م إلعادة عىل إلتّميزي تقّدم فهل إل محر من

 مذهب وهو إحلديث ظاهر وهو إلعادة تقّدم أ ّّنا وإلثّاين أ محد عن وروإية إلّشافعي مذهب وهو

َّ هللا رمحه الكمه إنّتيى .أ محد عن للّروإيتني وأ ظهر حنيفة أ يب   .يسري بترصف 

 كوّنا إحامتل مع للعادة ورّدها أ جاهبا ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ أ نَّّ إلتّميزي إعتبار عدم عىل إحلديث من إدّلالةل ووجه

 أ نَّّ عىل دلَّّ ممزّية كوّنا إحامتل مع إس تفصاهل فعدم مهنا يس تفصل مل وسمل عليه هللا صىّلَّ لكنّه مّمزية
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 يف الاس تفسار ترك أ نَّّ تقول إليّت إل صولية ابلقاعدة معالًَّ وهذإ مطلقاًَّ إلعادة إ ىل رجوَعها إلوإجب

  .أ عمل وهللا إملقال يف إلعموم مّنةل يّنل الاحامتل مقام

 إدّلم عنك إغسل )وسمل عليه هللا صىّلَّ قوهل ويه إحلديث هذإ من تس تفاد إليّت إل خرية إلفائدة

 ( وصّلَّ

 صىّلَّ أ نّه وفيه هللا رمحه إملنذر إبن حاكه جناس ته عىل إال جامع إنعقد وقد إحليض أ نَّّ عىل دليليَّ فيه

 منه ابالغتسال أ مريَّ فهو إحليض، دم أ اّيم قدر من الانّتاء عقب ابالغتسال أ مرها وسمل عليه هللا

َّ .الاس تحاضة دم من ابالغتسال يأ مرها مل لكنه

 45 الحديث

 ذكل عن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فسأ لت س نني س بع إس تحيضت حبيبة أ مَّّ أ نَّّ عهنا هللا ريض عائشة وعن

َّ.صالة َّ للكَّّ تغتسل فاكنت تغتسل أ ن فأ مرها

 للكَّّ تغتسل أ ن فأ مرها-إلعمدة يقصد- إلكتاب هذإ نسخ بعض يف جاء) :هللا رمحه إلعّطار إبن قال

 إل مر ورد قد أ نّه شكَّّ وال بذكل، أ مرها ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ أ نَّّ أ حدهام وال إلّصحيحني يف فليس صالة

 يشءيَّ فْيا وليس كثرية بروإايت َّ وغريه إ حساق َّ إبن روإية من إلّصحيح خارج صالة َّ للكَّّ ابلغسل

 أ نَّّ حصيحْيام يف ومسمليَّ إلبخاري روإه ما هذإ يف صَّّ وإّّلي قوهل ومن إلبْيقي لك ها ضّعفها وقد َثبت

َّ بنت حبيبة أ مَّّ ناّم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فقال إس تحيَضت عهنا هللا ريض حجش   فاغتسل عرقيَّ ذكل إ 

  .هللا رمحه إلعّطار إبن الكم إنّتيى.(صالة للكَّّ تغتسل فاكنت

ناّم:َّ)هللا رمحه إلّشافعي وقال  فيه وليس وتصّلَّ تغتسل أ ن وسمل عليه هللا صىل هللا رسول أ مرها إ 

 (.لها وإسعيَّ وذكل به ُأمرت ما غري تطّوعاًَّ اكن غسلها أ نَّّ شكَّّ وال صالة للكَّّ ابلغسل أ مرها أ نّه

  .إل مَّّ من نقالًَّ هللا رمحه إلّشافعي الكم إنّتيى

 إّّلي لكن صالة للكَّّ إملس تحاضة إغتسال مسأ ةل ويه إملسأ ةل هذه يف وخلفاًَّ سلفاًَّ إختلفوإ فالعلامء

 عدم هو ودليلهم صالة أ يَّّ يف وال إل وقات من وقت َّ أ يَّّ يف علْيا ُغسل ال أ نّه إلعلامء مجهور عليه

 إلّصحيحني يف ُروي ما هو هذإ يف إلثّابت وأ نَّّ إلبْيقي الكم سابقاًَّ نقلنا وقد .للغسل إملقتيض إدّلليل

 .ابلغسل إل مر فيه وليس
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 يف وسمل عليه هللا صىل لقوهل إحليض من إلغسل هو إدّلليل نّصَّ يف إملس تحاضة عىل جيب إّّلي

ذإ إلّصالة فاتريك إحليضة أ قبلت فا ذإ) إحلديث  يف وليس (وصّلَّ إدّلم عنك فاغسل قدرها ذهب وإ 

َّ .أ عمل وهللا الاس تحاضة من ابالغتسال أ مريَّ هذإ

 46 الحديث

انء َّ من ملسو هيلع هللا ىلص وإلنّبَّّ أ ان أ غتسل ُكنُتَّ :قالت عهنا هللا ريض عائشة وعن ان وإحد َّ إ  َّجنب الك 

َّ.حائض وأ ان فيبارشين فأ تّزر يأ مرين فاكن :47إحلديثَّ

َّ وهو إ يلَّّ رأ سه خيرج واكنَّ:48َّإحلديثَّ َّ.حائض وأ ان فأ غسل معتكفي

 :مسائل إحلديث يف

انء َّ من زوجته مع إلّرجل إغتسال جوإزَّ:إل وىل  من إلُغسل ابب يف هذإ معنا مرَّّ وقد وإحد َّ إ 

  .إجلنابة

ذإ إلْيود واكنتَّ .إال زإر فوق إحلائض مبارشة جوإز فيهَّ:إلثّانية  يُشاربوها ومل يُأ لكوها مل إملرأ ة حاضة إ 

 َعن َّ َويَْسأَلُونَكََّ قوهل﴿ هللا فأ نزل ذكل عن ملسو هيلع هللا ىلص إلنبََّ ملسو هيلع هللا ىلص إلنّب أ حصاب بعض فسأ ل أ يَّّ فسأ هل

َّ يض  ّ َساءََّ فَاْعزَت لُوإ َأًذى ُهوََّ قُلَّْ ۖ َّ إلَْمح  َّ إلن َّ يف  يض  ىَّ تَْقَربُوُهن َّ َواَلَّ ۖ َّ إلَْمح   إلنّب ﴾وقال يَْطهُْرنََّ َحت 

الَّّ يشء َّ كَّّ إصنعوإ):َّملسو هيلع هللا ىلص  (.إلناّكح إ 

 مسمل َّ عند عهنا هللا ريض مميونة وحديث هذإ حديثنا يف إال زإر فوق ابملبارشة إلّرخصة جاءت وقد

  .إلعلامء بني إتّفاق َّ حملَّّ وهذإ حيّض وهنَّّ إال زإر فوق نسائه يبارش اكن وسمل عليه هللا صىّلَّ أ نّه

يل :إال زإرو ة من ق    .إلفخذين أ نصاف إ ىل وقيل ،إلّركبة إ ىل إلّّسّ

َّ حديث وعىل إحلديث هذإ عىل بناءًَّ إلعلامء بعض قال وقد الَّّ يشء َّ ك إصنعوإ )إملتقّدم أ نس   إ 

 يه إحلديث يف إملبارشة معىن ل نَّّ إلوطء عدإ ما يشء َّ بلكَّّ بأ هل يس متتع أ ن للّرجل أ نَّّ (إلناّكح

َّ حلديث هنا إملبارشة معىن من إلوطء يُس تثىن لكن أ يضاًَّ إلوطء عىل وتُطلق بشهوة إللّمس  )أ نس 

الَّّ يشء كَّّ إصنعوإ  .(إلناّكح إ 

َّ وهو إ يلَّّ رأ سه خُيرج واكن )عهنا هللا ريض قولها ويف َّ:مهنا فوإئد (حائض وأ ان فأ غسل معتكفي
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  .للحاجة إملسجد من جسده من جزءإًَّ خيرج أ ن للمعتكف أ نَّّ 

ذإ نساءه يلمس أ ن للمعتكف جيوز أ نّه وفيه  اكنت عهنا هللا ريض عائشة ل نَّّ وذكل بشهوته يكن مل إ 

  .رأ سه تغسل اكنت حيامن وذكل معتكف وهو ووهجه ملسو هيلع هللا ىلص إلنّب رأ س يُدها تلمس

َّ .أ عمل وهللا مانع وال ذكل يف كرإهة وال حاجته من شيئاًَّ زوجته إلّرجل سؤإل جوإز أ يضاًَّ وفيه

 49 الحديث

َّحائض وأ ان إلقرأ ن فيقرأ َّ جحري يف يتّكئ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول اكن :قالت عهنا هللا ريض عائشة عن
َّ

 لها وجيوز وهل إحلال تكل عىل إلقرأ ن قرإءة ويه أ ال للحائض همّمة َّ مبسأ ةل َّ تعلقيَّ هل إحلديث هذإ

  كذكل؟ ويه إملصحف مس

  إلعلامء فْيا إختلف للحائض إلقرأ ن قرإءة

 أ نَّّ عهنام هللا ريض مُعر إبن عن وغريه دإوود أ بو روإه مبا وإس تدلّوإ .وغريمه وأ محد إلّشافعي مفنعه

 (.إلقرأ ن من شيئاًَّ إجلنب وال إحلائض تقرأ َّ ال:َّ)قال ملسو هيلع هللا ىلص إلنّب

 وال إحلائض تقرأ وإ ال:َّ)قال أ نّه ملسو هيلع هللا ىلص إلنّب عن عنه هللا ريض هللا عبد بن جابر حديث يف وكذكل

َّ .وغريه إدّلإرقطين روإه (شيئاًَّ إلقرأ ن من إلنّفساء

  .ضعيفان إحلديثان هذإن لكن

سامعيل إحلجازيني، عن عّياش بن إ سامعيل بروإية فهو عهنام هللا ريض مُعر إبن حديث أ ّما  بن وإ 

َّ عياش  هذإ أ نَّّ هللا رمحهام إلقميَّّ وإبن تميية إبن قال ّلكل إلّشاميني، غري عن روإيته يف مضّعفي

َّ إحلديث   .ابحلديث إملعرفة أ هل ابتّفاق ضعيفي

ني أ رإد إلعمل أ هل بعض أ نَّّ وهو تنبيه ومثّة  ال سامعيل مسلمة بن إملكل عبد مبتابعة إحلديث هذإ حتس 

الَّّ للحديث إملتابعة هذه تزد مل لكن عّياش بن  إبن زرعة وأ بو حات َّ أ بو ضّعفه هذإ إملكل فعبد ضعفاًَّ إ 

  .أ حد يوثّقه ومل حبّان

َّ جابر َّ حديث وأ ّما  (.مرتوك وهو إلفضل بن محمّد فيه:َّ)وقال هللا رمحه جحر إبن ضّعفه أ يضاًَّ فضعيفي
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ليه ذهب ما إملسأ ةل هذه يف وإلّصحيح  جوإز من وغريمه وإلّطحاوي إملنذر وإبن تميّية وإبن ماكليَّ إ 

  .للتّحرمي إملقتيّضَّ إلّصحيح إلرّصحي إدّلليل لعدم للقرأ ن قرإءهتا

  .ذكل عن ّنيه إ حدإهن تنقل ومل حيضن كنَّّ ملسو هيلع هللا ىلص إلنّب عهد عىل إلنّساء وكذكل

 إحلاجَّّ يفعل ما إفعل) ملسو هيلع هللا ىلص إلنّب لها قال إلودإع جّحة يف حاضت ملّا عهنا هللا ريض عائشة وكذكل

 (.تطهري حّتَّ ابلبيت تطويف أ اّلَّ غري

 اكن وسمل عليه هللا صىّلَّ أ نّه جاء وكذكل إجلوإز عىل هذإ فدلَّّ إلقرأ ن يقرأ َّ أ ن هل إحلاجَّّ أ نَّّ ومعلوميَّ

 إلقرأ ن تقرأ َّ إحلائض أ نَّّ عىل أ يضاًَّ به يُس تدلَّّ حصيح، يف إلبخاري روإه أ حيانه كَّّ عىل هللا يذكر

  .أ عمل وهللا

َّ

َّ

َّ

 

 50 الحديث

 إلّصوم تقيض إحلائض ابل ما :فقلت عهنا هللا ريض عائشة سأ لت قالت عهنا هللا ريض ُمعاَذة وعن

  أ نت؟ أ حروريةيَّ فقالت إلّصالة تقيض وال

 بقضاء نؤمر وال إلّصوم بقضاء فنؤمر ذكل يصيبنا اكن قالت أ سأ ل، ولكيّنَّ حبرورية َّ لست :قالت

َّ.إلّصالة

 (أ نت أ حروريةيَّ )إحلديث يف عهنا هللا ريض قولها

 عل َّّ عىل خرجوإ إّّلين إخلوإرج فْيا إجمتع إلكوفة من ابلقرب قريةيَّ حارورة إ ىل نس بةًَّ :حروريةيَّ 

 لها قالت ّلكل حاَرورإء أ هل من يكن مل ولو خارج َّ كَّّ يف إللّفظ هذإ إس ُتعمل ثَّّ عنه هللا ريض

  .ذكل عائشة



 ~99  ~  
 

نّه جامع خالف وهذإ إلّصالة تقيض إحلائض أ نَّّ مذههبم من اكن ل   بدعاًَّ للخوإرج أ نَّّ كام إملسلمني إ 

  .بعض من أ عظم وبعضها ومنكرإت َّ أ خرى

مكة لتعرف إلّسؤإل هذإ عهنا هللا ريض معاذة سأ لت  كون من إحلمكة لَتَتعملَّّ أ يَّّ إل مر هذإ من إحل 

  .إلّصوم قضاء من متنع وال إلّصالة قضاء من متُنع حيضها بعد إحلائض

 ريض عائشةَُّ سأ لّتا إلّصالة تقيض إحلائض بأ نَّّ يَقيض إخلوإرج مذهب أ نَّّ دلهيم معروفاًَّ اكن ملّا لكن

الَّّ عهنا هللا ريض معاذة َّ من اكن مفا (أ نت أ حرورية َّ )لها حمذرةًَّ منكرةًَّ عهنا هللا  ليست أ ّّنا بّينت أ ن إ 

 عهنا هللا ريض عائشة فأ جابّتا ذكل من إحلمكة معرفة تريد مسرتشدةًَّ تسأ ل ولكهّنا مذههبم عىل

جابةًَّ   .وإملنكرإت إلبدع هذه أ كرث ظهرت ملَا عينيه نصب مسمل َّ كَّّ لوضعها إ 

 بقضاء نؤمر وال إلّصوم بقضاء فنؤمر ذكل يُصيبنا اكن )وأ رضاها عهنا هللا ريض عائشة قالت

 (إلّصالة

 ما كَّّ يف إلبدع ولندثرت إخلالف لزإل وأ حصابه ملسو هيلع هللا ىلص إلنّب عليه اكن ما إ ىل إملسلمون رجع لو 

 تراتح به، وإمعل وأ حصابه ملسو هيلع هللا ىلص إلنّب عليه اكن عام فيه إحبث دينك أ مور من إملسمل أ يخ يأ تيك

 هذإ اكن إلّصحابة إ ىل وإنظر ملسو هيلع هللا ىلص للنّب إملتابعة حقّقت قد وتكون بصرية َّ عىل معلت قد وتكون

 بقضاء نؤمن وال إلّصوم بقضاء فنؤمر ذكل يصيبنا اكن) عهنا هللا ريض قالت مهنجهم هذإ واكن فعلهم

  .هذإ عىل تزدها ومل (إلّصالة

 إلنّاس خبالف فيه، يتنّطعون وال عليه يزيدون وال ملسو هيلع هللا ىلص إلنّب يأ مرمه اكن ما يفعلون اكنوإ أ ّّنم أ يَّّ

 ضلّوإ ّلكل إلفلسفة من ويكرثون إلتّعليالت من ويكرثون إلّسؤالت من يكرثون جتدمه إل ن

  .وإلعافية إلّسالمة هللا نسأ ل وأ ضلّوإ،

 يوم َّ كَّّ يف تتكّرر إلّصالة فقالوإ إلّصالة قضاء عدم مع إلّصوم قضاء من إحلمكة إلعلامء ذكر وقد

ذإ يعين مشقة فيه إلّصالة بقضاء فاال لزإم غالباًَّ شهر َّ كَّّ يتكّرر وإحليض  عادهتا يف إملرأ ة مكثت إ 

َّ قضاء علْيا س يكون صلوإت مخس يوم كَّّ ويف أ اّيم َّ مخسة ضافةًَّ صالةًَّ وعرشين مخس   إ ىل إ 

ّّنا إلّصوم خبالف حيضها بعد علْيا جتب إليّت إلّصلوإت نّه أ اّيم إمخلسة تكل أ فطرت لو فا   يبقى فا 

 قضاء خبالف مشقّة فيه ليس وهذإ إل اّيم، تكل صوم تقيض حّتَّ أ خر عاميَّ رمضان بعد يعين معها

  .أ عمل وهللا إلّصالة
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َّ.إلعاملني رب هلل وإمحلد إلّطهارة كتاب من إنّتينا قد نكون وهبذإ
َّ

  الّصالة كتاب

 .إلّصالة كتاب يف رشع ابلّطهارة إملتعلّقة إل حاديث ذكر من هللا رمحه إملصنّف فرغ ملّا

ْمَّ تعاىل﴿ هللا قال إدّلعاء يه لغًة: إلّصالة َّعَلَْْي  َاََّوَصّل  ََّوتَُزكّ ْي مَّهب  ْنََّأْمَوإل ه ْمََّصَدقًَةَّتَُطهّ ُرمُهْ  ﴾أ يُخْذَّم 

  هلم. ُأدعوإ

َّابلتّسلمي. إخملتمتة ابلتّكبري إملُبتدئة وإل فعال إل قوإل عىل إملش متةل إلعبادة فهيي إلرّشع: يف أ ّما

 المواقيت باب
 

َّوهوَّزمانَُّ مجع إملوإقيت:  زمانّية موإقيت فعندان ماكّنا أ و إلعبادة زمان أ ي ماكنه، أ و إليشء ميقات 

ليفة كذي إال حرإم موإقيت ومهنا ماكنّية موإقيت مثّة أ ن َّ كام وغريها، وإلفجر وإلعرص اكلّظهر  وقَرن إحل 

  وغريها. إملَنازل

الَّّ تصحَّّ ال وإلّصالة الَّّ تأ خريها وال عنه تقدميها يصح فال وقّتا يف إ    عذر. من إ 

نّه ذكل منه يُقبل وال يقضْيا أ ن يصح ال معدإًَّ وقّتا عن إلّصالة أ خرج مفن  إليّت إلّصالة غري صىّلَّ ل 

  هبا أ مر

ْوقُواًتَّ وتعاىل﴿ تبارك هللا قال َتااًبَّم  ن نَيَّك  اَلَةَّاَكنَْتَّعىََلَّإلُْمْؤم  َّإلص  ن 
ِ
 ﴾.إ

 أ ن َّ يظن بعضهم أ ن حّتَّ فيه ويتساهلون إلنّاس من كثرييَّ عنه يغفل أ و يتغافل جدإًَّ همميَّ أ مريَّ وهذإ

 خطر َّ عىل وصاحبه غلطي وهذإ إلهّنار أ خر يف إلّصلوإت مجيع جيمع أ ن ولو يصّلَّ أ ن عليه إملهم

 عظمي.

 رشعه إّّلي إلوقت يف وكذكل وهيئّتا صفّتا ويف إلّصالة كيفية يف هللا أ مرك كام تصّلَّ أ ن إلوإجب

  لها هللا

َّ َّفََسْوَفَّيَلَْقْوَنَّفََخلََف﴿ وتعاىل س بحانه هللا قال هََوإت  اَلَةََّوإت َبُعوإَّإلش  ََّأَضاُعوإَّإلص  ََّخلْفي ْ مه  نَّبَْعد  م 

  ال. يصلّوها، ومل تركوها أ ّّنم معناها وليس وقّتا عن أ خرجوها مبعىن إلّصلوإت ﴾َّأ ضاعوإغَيًّا
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َّ وتعاىل﴿ س بحانه فقال ََّساُهوَن ْم ََّصاَلهت   ََّعن َّمُهْ يَن َّإّل   ّ لُْمَصلّ نَي َّل  إّّلين أ يَّّ ساهون ﴾،فََويْلي

َّ رخصة وال عذر َّ غري من وقّتا عن يؤخروّنا لكهنم مصلني هللا مّسامه وقّتا عن يؤّخروّنا

َّ

 منملسو هيلع هللا ىلصَّ إلن ب عىل فُرض ما أ ّول ول ّّنا إلّشهادتني بعد إلثّاين إلّركن ل ّّنا جدإًَّ عظمييَّ أ مرها فالّصالة

ّّنا إلرّشإئع ابيق خبالف وإملعرإج إال رسإء ليةل وإسطة بال عليه فرضت إلعبادإت،  يف عليه فرضت فا 

ا وكذكل إل رض،  فأ مرها ،ملسو هيلع هللا ىلص للنّب وصّية َّ أ خر ويه إلقيامة، يوم إلعبد عليه حياسب ما أ ّول ل ّن 

 قوهل مهنا ذكل يف إلتّغليظ ويف تركها من إلتّحذير يف إلوإردة وإل حاديث إال سالم يف جدإًَّ عظمييَّ

 كفر( فقد تركها مفن إلّصالة وبيهنم بيننا إّّلي إلعهد وسمل) عليه هللا صىل

َّ.عليه تعرفونه من ونهّبوإ لهذإ فتنهّبوإ هللا حفظمك عليمك ّتفى ال وغريها 

 

 

 51الحديث 

 :قال إ ايس بن سعد وإمسه إلشيباين مَعرو َّ أ يب عن

 إلعمل أ يَُّّملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب سأ لتَّقال: مسعود بن عبدَّهللا دإر إ ىل بيده وأ شار إدّلإر هذه صاحب حدثين

 إجلهاد :أ ّي؟َّقال ثَّّ :إلوإدلين،َّقلت برَّّ :أ ّي؟ََّّقال ثَّّ :قلت،َّوقّتا عىل إلّصالة :هللا،َّقال إ ىل أ حبَّّ

 هللا سبيل يف

 .لزإدين إسزتدته ولوملسو هيلع هللا ىلصَّ هللا رسول هبنَّّ حّدثين :قال

  مسائل إحلديث يف

 األولى المسألة

 مّنلته وتَُّن لَُّ ابالمس إلترّصحي عن هبا يكتفى إال شارة أ ن َّ عىل دليليَّ (إدّلإر هذه صاحب حّدثين )قوهل

ذإ نَةًَّ اكنت إ  ليه للُمشار ُمَعي    هللا. رمحه دقيق إبن قال كذإ .غريه عن هل ممزيةًَّ إ 

  الثّانية المسألة
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 منازلها إل ش ياء يّنل أ ن عليه ينبغي إلعبد أ ن فيه(َّ هللا إ ىل أ حب إلعمل أ يملسو هيلع هللا ىلص إلنّب سأ لت) قوهل

 جدإًَّ همميَّ ّلكل إلتّعارض عند أ يضاًَّ غريه عىل يقّدمه أ و به فيعمل إلَفاضل عىل إل فضل يقّدم أ و فيبدأ َّ

 قلنا كام إملهم عىل إل مهَّّ فيقدم وإل ش ياء إلعبادإت منازل يعرف أ ن خاصة إلعمل ولّطالب للمسمل

َّ .إل مه يقّدم إلوقت ضيق عند إلتّعارض عند وكذكل

  الثّالثة المسألة

 (أ حب إلعمل أ ي)قوهل

ذ إجلوإرح معل خصوُصَّ به أ ريد معوميَّ إلعمل: َّ إمس إلعمل لكمة إ  َّ جنس    .فََيُعمَّّ معّرفي

 ل ن َّ وذكل إلقلب، معل دون إجلوإرح أ عامل خصوص به أ ريد أ نّه عىل يّدل إحلديث س ياق لكن

ن َّ إلعموم إملرإد اكن ولو إجلوإرح أ عامل من ثالثةًَّ تناول إجلوإب  من أ فضل هو ما إلقلب أ عامل من فا 

ئلملسو هيلع هللا ىلصَّ إلن ب أ ن َّ أ خر حديث يف هذإ جاء وقد إملذكورة هذه  حصايب َّ طرف من إلّسؤإل نفس س ُ

ل يف أ و إل وىل إملرتبة يف يعين قال بأ نملسو هيلع هللا ىلصَّ إلن ب فأ جابه عنه هللا ريض ذر َّ أ بو وهو أ خر  إجلوإب أ و 

ميان قال م إحلج ثَّّ إجلهاد ثَّّ قال ابهلل إ   وإملقصود ابهلل إال ميان ذرَّّ أ يب جوإب يف هناملسو هيلع هللا ىلصَّ إلن ب فقد 

 إلنّطق مع وإال قرإر إجلازم إلتّصديق من إلعمل يقابل ما هو إملوطن هذإ يف هنا ابهلل ابال ميان

 إحلديث هذإ يف هنا ابلعمل إملرإد أ ن َّ فاملهم وتعاىل، تبارك هللا توحيد من يصحبه وما ابلّشهادتني

ا وإلبدن إجلوإرح معلَُّ خصوُصَّ رإدة عند أ م    .إلقلب ومعل إجلوإرح معل يشمل فالعمل إلعموم إ 

  الّرابعة المسألة

جاابته وإختلفت إل عامل فضائل يف وسمل عليه هللا صىل إلن ب عن إلوإردة إل حاديث تعّددت  كام إ 

 هللا ريض ذر َّ أ اب أ جاب بيامن إجلوإب هبذإ مسعود بن هللا عبد أ جاب وسمل عليه هللا صىل أ ن ه ذكران

َّ أ يضاًَّ عنه جاابت أ خر أ حاديث يف وجاء أ خر جبوإب    .هذه غري أ خرى إ 

 أ جاب وسمل عليه هللا صىل أ ن هَُّ قال من قول أ حس هنا ومن بيهنا إمجلع يف إلعلامء طرإئق إختلفت فهنا

ئل إّّلي إلوقت أ و إحلال ذكل معوم إ ىل ابلنّس بة أ و وقته أ و حاهل حبسب وإحد َّ كَّّ  فلو فيه، س ُ

 خوطب ولو إلّصدقة، هل لقيل إملال صاحب ُخوطب ولو إجلهاد هل لقيل إلباسل إلّشجاع خوطب

  .وهكذإ إلعمل طلب هل لقيل إلفطن إلن ب يه
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  الخامسة المسألة

َّ قوهل يف  ( وقّتا عىل إلّصالةَُّ:َّ)وسمل َّ عليه هللا صىل 

الة أ يَّّ   .أ وَّأ خره أ ّوهل يف أ دإهئا عن إلنّظر بغّضَّ لها إحملّدد إلرّشعي وقّتا يف إلص 

الَّّ إلوقت أ ّول يف إلّصالة تؤدى أ ن إلوقت، أ ّول يف أ دإؤها وإل فضل نّه إلعشاء صالة إ   يس تحبَُّّ فا 

  .هللا شاء إ ن الحقاًَّ معنا س يأ يت كام إللّيل نصف إ ىل تأ خريها

 ملن وكذكل ابلّظهر اكال برإد إلوقت أ ّول يف أ دإهئا بأ فضلّية قولنا من إحلاالت بعض أ يضاًَّ تس تثىن وقد

 للجامعة حتصيالًَّ أ فضل حقّه يف فتأ خريها أ ّوهل يف هل حتصل ال إلوقت أ خر يف جامعةيَّ هل تتحّصل

  .أ عمل وهللا

 كام إلّصلوإت سائر أ ّما إلوقت أ ّول يف إلّصالة أ دإء ل فضلّية قولنا من تُس تثىن إحلاالت بعض فهذه

 .إلنّقطة هذه عن إلالكم هللا شاء إ ن وس يأ يت إلوقت أ ّول يف تؤّدى أ ن فال فضل قلنا

 الّسادسة المسألة 

 أ ّول إلّصالةفْياَّ) جاء وقّتا عىل إلّصالة قالَّبدلملسو هيلع هللا ىلصَّإلنّب أ نَّّ إحلديث ُطرق بعض يف جاء أ نّه يه

 (وقّتا

  إلعمل. أ هل علْيا حمك كام شاّذة زايدةيَّ أ ّّنا فْيا إلّصحيح إلّزايدة وهذه

 إلثّقة زايدة مبحث يف جدإًَّ ومفيديَّ جيديَّ حبثيَّ إل يت جحر إبن إلفتح،َّوالكم يف هللا رمحه جحر إبن قال

 لهذإ إنتهبوإ إلّزايدإت مع يتعاملون وكيف إلّروإايت بني إحلفّاظ يرّجح كيف فيمك هللا ابرك إنظروإ

  إل مر. هيّمه وملن إملصطلح مادة درس ملن خاّصةًَّ

 وخالفهم وقّتا عىل قوهل وهو إلباب يف إملذكور إللّفظ عىل شعبة أ حصاب إتّفق هللا:َّتنبيهيَّ رمحه قال

َّ بن علَّّ   هللا. رمحه جحر إبن قال كذإ مسمل رجال من صدوقيَّ ش يخيَّ وهو حفص 

َّ عّلَّبن يف حات َّ أ بو وقال  صاحليَّ أ نّه أ يَّّ به. حيتجَّّ وال حديثه يُكتب إحلديث صاحل قال: هذإ حفص 

  لالعتبار.
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 من وإدّلإرقطينَّوإلبْيقي إحلاك أ خرجه (وقّتا أ ّول يف إلّصالة)َّ-حفص إبن يعين-فقالَّ جحر إبن قال

نّه حفظه أ حس به إدّلإرقطينَّ)ما قال إدّلإرقطين، طريق أ يَّمن طريقه  (َّيعين حفظه وتغرّيَّ كرب ل 

  حفص. بن علَّّ

 بن محمّد موىس أ يب عن وإللّيةل إليوم يف إملعمري عل َّّ بن إحلسن وروإه هنا جحر البن إلالكم قلت

َّ   وقّتا. أ ّول يف إلّصالة بقوهل يعين إلّزايدة هبذه كذكلَّأ يَّّ شعبة عن غُندر َّ عن إملُثىَن 

نّه قيل قال رإشد بن معمر إ ىل نس بةًَّ كذكل مّسي وإملعمري إملعمري به تفّرد إدّلإرقطين: قال  عين ل 

  حديثه. جبمع

 دونه. من وليس إملتفّرد هو إملعمري أ نَّّ قطين إدّلإ كل يبنّيَّ كيف إنظروإ فيمك هللا ابرك وإنظروإ

 ل نَّّ خالفه إملَعَمر ي أ نَّّ أ يَّّ (وقّتا عىل) بلفظ عنه موىس أ يب أ حصاب روإه فقد إدّلإرقطين قال

ذإ شعبة عن وغُندر عنَّغُندر يروي موىس وأ بو موىس أ يب عن يروي قلنا كام إملعمري  اكن فا 

 يقول قد هنا لكن زإدها، من هو إملعمري أ نَّّ يعين فهذإ إلّزايدة هذه بدون رووه موىس أ يب أ حصاب

 عن قطين إدّلإ أ خرجه ثَّّ جحر إبن أ ي قال زإدها إّّلي هو وليس غريه عن أ خذها إملعمري لعلَّّ قائل

ي د    عنه. غُندر أ حصاب روإه وهكذإ إمجلاعة كروإية موىس أ يب عن إملُحام 

 إملُحامدي موىس أ يب عن روإه وكذكل إلّزايدة بدون عنه رووه موىس أ يب أ حصاب أ نَّّ هنا فعندان

 يكون مفن إلّزايدة هذه بدون موىس أ بو روإه مثلام رووه غُندر وأ حصاب إلّزايدة بدون كذكل

الَّّ زإدها يكون ال زإدها؟   هبا. إملتفّرد هو ويكون إملَعمري إ 

نّه فيه ومه إملَعمري أ نَّّ هللاَّ)وإلّظاهر رمحه إدّلإرقطين قال   حفظه(. من حيّدث اكن ل 

 .حمفوظة َّ ثقة َّ زايدة وليست إملعمري من َومهيَّ إلّزايدة هذه بأ نَّّ إدّلإرقطين هنا حفمك

نّه تفّرده يقبل ال هذإ إملعمري نّه حّتَّ غريه عن بأ ش ياء وينفرد إلغرإئب يروي اكن ل   هل حدثت إ 

  هذإ. بسبب هارون موىسَّبن إحلافظ مع عدإوةيَّ

 غرإئب حديثه ويف ابحلفظ ويوصف ابلفهم يُذكر إلعمل أ وعية من عنهَّ)اكن إلبغدإدي إخلطيب قال

  هبا(. ينفرد وأ ش ياء

 .إخلطيب عنه قال ماذإ فيمك هللا ابرك ُإنظروإ



 ~105  ~  
 

 أ نكر واكن عدإوةيَّ بيهنام واكنت هارون بن موىس جَرَحه حافظي )صدوقيَّ أ يضاًَّ قطينَّعنه إدّلإر وقال

نّه هبا أ صولها أ خرج أ حاديث عليه  روإيّتا(. ترك ّثَّإ 

 كام حبقه حديث َّ صاحب إحلديث كثري إملعمري اكن عدي بن أ محد أ بو قال :هللا رمحه كثري إبن قال

نّه إبن قال  يف موجوديَّ يشءيَّ هذإ قال متون يف وزإد أ حاديث رفع أ نّه عنه ذكر وما مثل يرى مل عبدَّإ 

 إال س ناد يف ويزيدون إملرسل ويصلون إملوقوف يرفعون وأ ّّنم ث قاهتم حديث ويف خاّصة إلبغدإديني

 عدي. إبن الكم إنّتيى

ناكرمه إلّزايدإت هذه يف هللا رمحهم تشديدمه إ ىل أ نظروإ -كثري َّ البن هنا وإلالكم -قلت   عىل وإ 

ىل صاحهبا  عن إلثّقة ينحط ومبثلها هذه إخلصال كثري:)ب ئست إبن بسبهبا،َّقال رتبته من حّطهم وإ 

 إحلديث يف أ نقص قيل كام هل لساغ إملتّصل أ رسل أ و إملرفوع إحملّدث وقف فلو به إال حتجاج رتبة

 أ نّه فيه نقول ال إملعمري أ نَّّ إلنّقوالت هذه من فعلمنا .هللا رمحه كثري َّ إبن الكم إنّتيى فيه( تزد وال

َّ هللا. رمحه حافظي صدوقيَّ أ نّه إدّلإرقطين قاهل ما إلّصوإب بل حافظ ثقةيَّ

 إلعمل أ هل بعض ل نَّّ هذإ شاّذة.َّأ قول زايدةيَّ يه بل حمفوظة غري زايدةيَّ أ ّّنا إلّزايدة هذه عن ونقول

  وزإد. ثقةيَّ هذإ قالوإ

 .إلّزايدة هذه يُقّوي وأ نّه به يعترب أ نّه قالوإ جحر إبن ذكره إّّلي حفص بن وعلَّّ

  ذكل. خالف وإلّصحيح

 هذه مثل يقّوي ل ن أ هالًَّ ليس حفص بن وعلَّّ إحلديث يف يزيد اكن ترمجته يف ذكران كام وإملعمري

 إلّزايدإت

(َّ ضعيفة وقّتا أ ّول يف روإية أ نَّّ إملهّذب رشح يف إلنّووي أ طلق هللاَّ)وقد رمحه جحر إبن وقال 

  ابلّضعف. أ يضاًَّ إلنّووي علْيا حفمك

 وإحلاك حصيحه يف خزمية إبن أ خرهجا أ خرى طريقيَّ قالَّ)كل إلّزايدة هذه تقوية يُريد جحر إبن وقال

 وإملعروف معر بن عامثن هبا تفّرد إلوليد عن َماغول بن ماكل عن معر بن عامثن طريق من وغريهام

  عنه(. وغريه إلبخاري أ خرجه كذإ إمجلاعة كروإية يروهيا أ نّه َماغول بن ماكل عن

 .تصلح ال شاّذة إلّروإية هذه أ نَّّ ذكران ما مجيع من فعمل
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اّلَّ وقّتا أ ّول يف إلّصالة أ دإء عىل حيرص اكنملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب أ نَّّ عهنا ويغنينا  الاس تثناءإت من ذكران ما إ 

 أ عمل. وهللا

 َّّ(إلوإدلين وبرَّّ)ملسو هيلع هللا ىلصَّ قال ث َّ

 برَّّ أ مر عظم عىل يُدلَّّ وهو فيه، شكَّّ ال وهذإ إجلهاد عىل إلوإدلين ب رَّّ إحلديث يف تقّدم وقد

  إّّلنوب. كبائر ومن حمرميَّ بغريَّحّق َّ أ ذإهام وأ نَّّ إلوإدلين

 َّّ(هللا سبيل يف وإجلهاد )قال ث 

َّكفاية َّ فرض هو ما ومنه عني َّ فرض هو ما منه إجلهاد 

َّ إلوإدلين حّقَّ عىل مقدميَّ إلعني فرض 

الَّّ جيوز فال إلكفاية فرض أ ّما ذّنام إ  ذإ اب  لت إ  َّأ عمل. وهللا به إلوإجبة مصلحّتام تعط 

 52الحديث 

 من ن ساءيَّ معه فيشهد إلفجر يُصّلَّملسو هيلع هللا ىلصَّ هللا رسول اكن لقد قالت: عهنا هللا ريض عائشة عن

َّ.إلغلس من أ حديَّ يعرفهن ما بيوهتن إ ىل يرجعن ثَّّ مبروطهن ُمتلفّ عات َّ إملؤمنات

  صوف. من تكون أ و خزن َّ من تكون معلّمةيَّ أ كيسةيَّ إملُروط:

 .متلّحفات ومتلفّ عات:

 .إللّيل بظلمة إلّصبح ضياء إختالط إلَغلَس:و

 مهنا فوإئد إحلديث يف

ذإ وقّتا أ ّول يف إلفجر صالة تقدمي إس تحباب:إلفائدةَّإل وىل  هو ذكل ووجهَّإلفجر. طلوع تيقّن إ 

الَّّ يكون ال تعريفه جاء كام وإلغلس بغلس إلّصالة من ينرصفن كنَّّ عهننَّّ هللا ريض أ ّّننَّّ لمة مع إ   إلظُّ

 يُطيل وسمل عليه هللا صىّلَّ كونه مع وهذإ جدإًَّ يسريإًَّ إلنّور هذإ ويكون إلنّور من يشءيَّ خيالطها إليّت

 إلّصبح. يف إلقرإءة

 مبارشة إلفجر طلوع من تََيقُّنه بعد إلوقت أ ّول يف يصّلَّ اكنملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب أ نَّّ نس تفيد لكّه هذإ مفن

 هكذإ. ينرصفن كنَّّ ّلكل
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نّه ابلفجر أ سفروإوسملَّ) عليه هللا صىّلَّ قوهل يف جاء ما هذإ خيالف وال نَّّ (لل جر أ عظم فا   معىن فا 

حساق وأ محد هللا رمحه إلّشافعي إال مام قال كام أ و جاء كام إال سفار ح َّ أ ن هو وإ   يشكَّّ فال إلفجر يَص 

 هللا. رمحه إلّشافعي قال كذإ إلّصالة، تأ خري إال سفار معىن أ نَّّ يروى ومل فيه

ذإ حمذور ال حيث إملسلمني مع إملسجد يف إلّصالة من متنع ال إملرأ ة أ نَّّ يه:َّإلثّانية إلفائدة  إنعدم إ 

نَّّ إحملذور ماء متنعوإ ال) وسمل عليه هللا صىّلَّ لقوهل إملسجد يف إلّصالة من متنع ال إملرأ ة فا   هللا إ 

  (لهن خرييَّ وبيوهتن هللا مساجد

 وسمل عليه هللا صىل قوهل يف إحلديث يف جاء كام لها خرييَّ بيّتا يف إملرأ ة صالة أ نَّّ شكَّّ وال

 (لهن خريإًَّ وبيوهتن)

 هذإ وصورة مبروطهن متلفّعات متلّحفات َّ كنَّّ عهننَّّ هللا ريض أ ّّننَّّ إحلديث يف جاءَّ:إل خرية إلفائدة

اّلَّعينا منه ّترج وال رأ سها عىل إملرط هذإ إملرأ ة تضع أ ن إلتّلّحف  منه، تبقى ما وتريخ وإحدة إ 

 ابحلايك هذإ إجلزإئر يف عندان يسمى عندان إملناطق بعض يف يلبس يزإل وما تلبسه ما يش به وهو

 .إملناطق من كثري َّ يف يلبس يزإل وال

 من أ و حرير َّ من ويكون َخز َّ من إملصنّف قال كام يكون إحلديث يف ذكره جاء إّّلي هذإ إمل رطو

َّ أ عمل. وهللا وغريها إلك ت ان أ و اكلّصوف غريه

 53الحديث 

رة إلّظهر يصّلَّملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب اكن قال عنه هللا ريض هللا عبد بن جابر عن  وإلّشمس وإلعرص ابلهَاج 

 نقيّة

ذإ وإملغرب ذإ وأ حياانًَّ أ حياانًَّ وإلعشاء،َّوجبت إ  ذإ جّعل إجمتعوإ رأ مه إ   أ ّخر أ بطؤو رأ مه وإ 

َّ.بغلس يصلّْيا ملسو هيلع هللا ىلصاكنَّإلنب وإلّصبح

 عىل حريصاًَّ اكنملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب أ نَّّ وكذكل إلّصالة موإقيت ليبنّيَّ إحلديث هذإ هللا رمحه إملصنّف ساق

الَّّ وقّتا أ ّول يف إلّصالة أ دإء نّه إلعشاء إ   أ خرى. ويؤخرها أ حياانًَّ يعّجلها اكن فا 

  مسائل إحلديث ويف
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 الّظهر صالة وقت في: األولى المسألة

  (ابلهاجرة إلّظهر يصلملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب اكن) عنه هللا ريض قال

ذإ كذكل إلهاجرة ومّسيت إلرّتك وهو إلهجر من مش تقّةيَّ إلهاجرةو  يرتكون إلنّاس فاكن إحلرَّّ إش تدَّّ إ 

  فيه. ويقيلون إلوقت ذكل إخلروج أ و إلتّرّصف

  إحلديث. هذإ ب َدالةل إلوقت أ ّول يف إلّظهر يصّلَّ اكنملسو هيلع هللا ىلصَّ فالنّب

  هذإ. عادته من اكن أ نّه أ يَّّ (يُصّلَّ اكن )قوهل ويف

قالَّ أ نّه ومسمل إلبخاري عند وسمل عليه هللا صىّلَّ عنه ثبت مبا إحلديث هذإ بعضهم عارض وقد

ذإ)   (.هجمن فَيح َّ من إحلرَّّ شّدة فا نَّّ ابلّصالة فأ بردوإ إحلرَّّ إش تدَّّ إ 

نَّّ فقالوإ نّة وأ نَّّ عنه هللا ريض جابر َّ حلديث انخسيَّ إحلديث هذإ إ   أ خر يف إلّظهر صالة تُؤّدى أ ن إلس ّ

  ابال برإد. يسّمى ما وهو وقّتا

لْيا يصار ُرخصةيَّ إال برإد أ نَّّ إل دةلَّّ جتمتع به إّّلي إلّصوإب لكن تيان وصعوبة إحلرَّّ إش تدإد عند إ   إ 

ذإ أ ّما إلّظهر، وقت أ ّول يف إملسجد  بأ ن إلبيوت من قريباًَّ إملسجد اكن أ و حاّرة إلبالد تكن مل إ 

 أ نّه إلنّسايئ عند أ نس حديث هذإ عىل ويدلَّّ إلوقت أ ّول يف إلّظهر أ دإء فال وىل يح َّ مسجد يكون

ذإ اكن وسمل عليه هللا صىّلَّ ذإ أ برد إحلرَّّ اكن إ    جّعل. إلربد اكن وإ 

َّإملس تحبَّّ إمجلاعة عن إلتّخلف يف عذريَّ هل ومن إلبيوت يف إلنّساء وكذكل ّن  تعجيلَُّ حقّه يف فا 

 .ذكل يفعلملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب اكن كام إلوقت أ ّول يف ويصلّيه يعّجل إلّظهر

 .وإلّشافعّية إملالكيّة أ كرث قول وهذإ

ناّم َّ يف إحلديث هذإ عن وتعاىل تبارك هللا شاء إ ن الكم َّ مزيد وإ   إلّصالة كتاب يف الحقاًَّ جامع َّ ابب 

  هذإ. كتابنا من

 وآخره الّظهر وقت أّول في :الثّانية المسألة

نَّّ بيانه س بق كام  حديث هذإ عىل ودلَّّ إلّشمس، زوإل عند يكون إلّظهر وقت دخول أ ّول فا 

  (.إلّشمس زإلت حني إلّظهر فصىّلَّفيهَّ) جاء وقد إلّصالة موإقيتملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب تعلمي يف جربيل
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  مثُل. يشء َّ كَّّ ذلَّّ يصري أ ن وهو إلعرص وقت دخول عند فهو وقّتا أ خر أ ّما

ل اكن حني أ اته أ نّه جربيل حديث إحلديث يف جاء فقد ه َّ مثل إلّظ    إلعرص فصىّلَّ خَشص 

ذإ إلّظهر ووقتقالَّ) أ نّه مسمل َّ عند معرو بن عبدَّهللا حديث يف جاء وكذكل  عن إلّشمس زإلت إ 

  (إلعرص وقت حيض مل ما إلّسامء بَطن َّ

  وأ خرَّوقّتا. إلّظهر وقت أ ّول هو فهذإ

الَّّ إلوقت أ ّول أ دإؤها إملس تحبَّّ قلنا وكام  ابلرّشوط إال برإد برخصة معالًَّ فُتأ ّخر إحلاّرة إلبالد يف إ 

َّ.سابقاًَّ ذكرانها إليّت

 العصر وقت في هي :الّرابعة المسألة

 .مثل إليّشء ظلَّّ يصري حني إلعرص وقت يَدخل سابقاًَّ قلنا كام

َّ إضطرإري. ووقتيَّ إختيارييَّ وقتيَّ ولها

 فلها إلعرص أ ّما فقط وقتَّإضطرإري لها وليس فقط إختياري وقت لها إلّظهر اكلّظهر، ليس إلعرص

الَّّ الاضطرإري إلوقت إ ىل إلّصالة إمللكّف يؤّخر أ ن جيوز وال إختياري ووقتيَّ إضطرإري وقت  إ 

  هللا. شاء إ ن إدّلليل ذكر وس يأ يت إال ث مع لكن إلوقت يف مؤّدإةًَّ تكون يؤّدهيا لعذر

 إلوقت هو هذإ إلّشمس إصفرإر إ ىل مثل إليّشء ظل يصري حني فهو الاختياري وقّتا أ ّما

  الاختياري.

َّووقت عند معر بن عبدَّهللا حلديث   إل ّول قرّنا ويسقط إلّشمس تصفرَّّ مل ما إلعرص مسمل 

 إلّشمس غروب إ ىل الاضطرإري إلوقت هذإ ويس متر الاضطرإري وقّتا دخل فقد إصفّرت فاذإ

  (.إلعرص أ درك فقد إلّشمس تغرب أ ن قبل إلعرص من ركعةًَّ صىّلَّ من) وسملَّّ عليه هللا صىّلَّ لقوهل

الَّّ الاضطرإري وقّتا إ ىل تأ خريها جيوز ال س بق كام لكن   عذر. من إ 

ذإ حّتَّ إلّشمس يرقب جيلس إملنافق صالة تكلوسملَّ) عليه هللا صىل لقوهل  قرين بني اكنت إ 

يطان الَّّ فْيا هللا يذكر ال أ ربعاًَّ فنقرها قام إلش ّ َّ .إملس تعان وهللا (قليال إ 
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 المغرب وقت في :الخامسة المسألة

ذإ وإملغرب) إحلديث يف جاء  (وجبت إ 

ذإ أ يَّّ إلّشمس عن هنا وإلالكم سقطت أ ي وجبت   وقت حان فقد إل فق يف قرصها غاب إ 

َّ.إملغرب

فطار حديث إحلديث يف جاء فقد شافيا بياانملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب بيّنه إملغرب حلول أ نَّّ إ ىل وننبّه  أ نّه إلّصامئ إ 

ذإ  إ ىل بيده وأ شار هاهنا من إلهّنار وأ دبر إملرشق هجة إ ىل بيده وأ شار هنا ها من إللّيل أ قبل قالَّ)إ 

  إلّصامئ(. أ فطر إلّشمس وغربت إملغرب هجة

 رشوط: ثالث فاشرتط

قبالَّإل ّول:  إملرشق. هجة من إللّيل إ 

دابرَّوإلثّاين:   إملغرب. هجة من إلّشمس ُشعاع أ و إلهّنار إ 

  إل فق. خلف إلقرص ُسقوط أ و إلقرص غروب هو وإلثّالث:

 فتغيب مثالًَّ اكجلبال إل فق عن حوإجز منطقّتم يف يكون إلنّاس من كثريإًَّ ل نَّّ هذإ وذكرت

قبال تَرى وال إلّسامء يف شعاعها بذكل ويبقى حوإجز بل هلم أ فقاًَّ ليست إليّت إجلبال ورإء إلّشمس  إ 

 أ مر وهذإ صامئني اكوان إ ن فيَفطرون إملغرب وقت أ نّه يضنّون ذكل ومع إملرشق هجة من إللّيل

ليه يتنبّه أ ن ينبغي   خاّصة. إلعمل وطلبة إملسلمون إ 

جامع َّ حملَّّ وهذإ إل فق َخلف إلّشمس سقوط هو إملغرب وقت أ نَّّ ابختصار حنن ونقول  أ هل عند إ 

  إلعمل.

عيَّ وقتيَّ للمغرب هل يف إلعلامء وإختلف   إلّصالة؟ ل دإء فقط يكفي مضّيقيَّ وقّتا أ م ال؟ أ م موس 

 إ ىل إلّشمس مغيب من ميتدَّّ وأ نّه موّسعيَّ أ نّه إ ىل ماكل َّ عن روإيةيَّ وهو حنيفة وأ بو أ محد فذهب

  إل فق. من إل محر إلّشفق مغيب
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 يف وإلّشفقَّ(إلّشفق ثَور يسقط مل ما إملغرب ووقتقوهلَّ) وهو مَعرو بن هللاعبدَّ حديث وجّحّتم

 إلّشفقعهنامَّ) هللا ريض معر إبن لقول إلّصحيح هو هذإ إل بيض ال إل محر إلّشفق هو إحلديث

 .إلعمل أ هل من إحملقّقون عليه إّّلي وهو إلّصحيح هو إلقول (َّوهذإإحلُمرة

الَّّ يكفي وال ُمضّيق وإجبيَّ أ نّه هو إلثّاين إلقول   إملغرب. صالة ل دإء إ 

 إليوم ويف إل ّول إليوم يف إليومني يف إلوقت نفس يفملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب وأ نّه جربيل حبديث أ حصابه وإس تدلَّّ

الَّّ يكفي ال مضّيق وإجبيَّ وهو وإحدإًَّ وقتاًَّ للمغرب أ نَّّ عىل هذإ دلَّّ فقالوإ إلوقت نفس يف إلثّاين  إ 

  إلّصالة. ل دإء

 أ يب عن حديثيَّ ورد وكذكل مَعرو بن عبدَّهللا حديث ل نَّّ إلّصحيح هو إل ّول إلقول قلنا كام لكن

 إحلديثان وهذإن إلّصالة موإقيت عنملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب سأ ل سائالًَّ أ نَّّ مسمل َّ عند عنه هللا ريض موىس

 وندع ابملتأ ّخر فنأ خذ س نوإت بثالث إلهجرة قبل وقعت جربيل حديث وقّصة إلهجرة بعد وقعا

  إملتقّدم.

 العشاء صالة وقت في :األخيرة المسألة

ذإ وأ حياانًَّ أ حياانًَّ وإلعشاء) قال ذإ جّعل إجمتعوإ رأ مه إ   (أ ّخر أ بطأ وإ رأ مه وإ 

 إلنّاس أ حوإل يرإعي اكن وسمل عليه هللا صىل أ نّه فْيا لكن إلعشاء وقت يدخل مت بيان فْيا ليس

  هلم. وإل صلح

ذإ يعّجلها فاكن ذإ علْيم إملَشقّة َخش ية إجمتعوإ رأ مه إ  يةل وقت إ ىل أ ّخرها أ بَطأ وإ رأ مه وإ  نّه إلفض   ل 

 .لها وقت أ فضل

  (إلّشفق غاب حني إلعشاء فصىّلَّجربيلَّ) حديث يف جاء كام إل محر إلّشفق مبغيب فيدخل وقّتا أ ّما

َفق غاب حني إلعشاء فأ قام أ مره ثَّّفيهَّ) سابقاًَّ ذكرانه إّّلي موىس أ يب وحديث  عىل يدلَّّ هذإ (إلش 

  إلعشاء. وقت أ ّول هو هذإ أ نَّّ

 إ ىل إلعشاء صالة وقت وهو مَعر بن عبدَّهللا حديث يف جاء كام إللّيل ن صف فهو وقّتا أ خر أ ّما

 وتقس ميه إلوقت هذإ تأ خذ إلفجر طلوع إ ىل إلّشمس مغيب من إللّيل نصف وحيتسب إللّيل نصف

  إللّيل. نصف وقّتا أ خر فيكون إثنني
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ادق ابلفجر يعين إلفجر طلوع إ ىل وقلنا   الاختياري. إلعشاء وقت هو وهذإ إلص 

 حديث يف وسمل عليه هللا صىّلَّ لقوهل إلفجر طلوع إ ىل إللّيل نصف من ميتدَّّ وقتَّإضطرإري ولها

 قتادةَّ أ يب

نّه) ناّم تفريط إلنّوم يف ليس إ   فيكون (إل خرى وقت يأ تْيا حّتَّ إلّصالة يصّلَّ مل من عىل إلتّفريط إ 

َّ .إلفجر طلوع إ ىل إللّيل نصف من الاضطرإري إلعشاء وقت

 الاختياري إلوقت يف أ دإؤها إلوإجب الاضطرإري إلوقت إ ىل إلّصالة تأ خري جيوز ال سابقاًَّ قلنا وكام

 .أ عمل وهللا

  (بغلس يصلّْياملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب اكن وإلّصبح) إحلديث يف جفاء إلّصبح وقت أ ّما

 .إلّشمس طلوع إ ىل إلّصادق إلفجر طلوع من ووقّتا إلّسابق. إحلديث يف هذإ عن إلالكم تقّدم

َّأ عمل وهللا

 54الحديث 

 قال: سالمة بن س يّار إملهنال أ يب عن

َّ عىََلَّ وأيَب أ ان َدَخلُتَّ  أ يب: هل فقال عنه هللا ريض إل سلمي برزة أ يب 

 إملكتوبة؟ يصّلَّملسو هيلع هللا ىلصَّ هللا رسول اكن كيف

َّ إلهَجري يصّلَّ فقال:َّاكن مس تدحض حني إُلوىل تَدُعوّنَا إليّت  َّ إلش   إ ىل أ حدان يرجع ثَّّ إلعرص ويَُصّل 

بَُّّ واكن إملغرب، يف قال ما ونسيت َحي ة، وإلّشمس إملدينة أ قىص يف رحل  من يَُؤخ ر أ ن يَس َتح 

  بعدها وإحلديث قبلها إلنّوم يكره واكن إلَعتََمة، تدعوّنا إليّت إلعشاء

تّ ني ويقرأ َّ جل يَسه، إلر جل يَعر ُفَّ حني إلغَدإة َصالة من ينَفت لَُّ واكن َّإملائة. إ ىل ابلس ّ 
َّ

 عن إلّسؤإل أ رإدوإ أ ّّنم حممتليَّ إلّصالة،َّوسؤإهلم عن وأ بيه إملهنال أ يب سؤإل ورد إحلديث هذإ يف

  أ وقاهتا. أ رإدوإ أ ّّنم عمُل إجلوإب من أ وقاهتا،َّلكن عن أ و صفّتا

 عنه. هللا ريض جابر َّ حديث إلّسابق إحلديث يف جاء ما بنفس ويه إلّصلوإت ل وقات بيانيَّ ففيه
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الَّّ إلوقت أ ّول يف مجيعاًَّ يصلّْيا اكن وسمل عليه هللا صىّلَّ أ نّه تقريره س بق كام أ يضاًَّ وفْيا  جفاء إلعشاء إ 

 حال فْيا يرإعي وسمل عليه هللا صىّلَّ اكن أ نّه أ يضاًَّ سابقاًَّ وقلنا تأ خريها، يس تحبَّّ اكن أ نّه فيه

 .هلم إل نسب ويفعل علْيم يشّقَّ فال إملأ موم

نّه إملهنال أ بو هو إلنّايس أ نَّّ وإلّظاهر إملغرب، صالة يف قاهل ما نس أ نّه إحلديث هذإ يف وجاء  ل 

 .(قال ما ونسيت) قال

  إحلّر. لشّدة إ مسيَّ وإلهاجرة وإلهجري إلّظهر أ ي (إلهجري يصّلَّ اكن) قال أ نّه وفيه

ملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ صالها أ ّول ل ّّنا وذكل إل وىل، إلّظهر يسّمون اكنوإ أ ّّنم أ يَّ(إل وىل تسّموّنا إليّت )وقوهل

 طلوع ال إلّشمس طلوع إلهّنار أ ّول أ نَّّ إلعلامء من قال من إس تدلَّّ وهبذإ إلّسالم عليه جربيل مع

نّه إلفجر  ملّا لكن أ واًل، إلفجرملسو هيلع هللا ىلصَّ ابلنّبَّّ ولصىّلَّ جربيل فيه لّنل إلفجر طلوع إلهّنار أ ّول اكن لو ل 

 .أ عمل تصىّل.َّوهللا صالة َّ أ ّول إلّظهر اكنت إلّشمس طلوع هو إلهّنار أ ّول اكن

 .إلّسامء كبد عن متيل ما أ ّول أ ي تزول حني أ ي (إلّشمس تدحض حني )وقوهل

 يرّبد اكن وأ نّه إلوقت أ ّول يف ابلّظهر يبكّر وسمل عليه هللا صىّلَّ اكن أ نّه عىل دليليَّ أ يضاًَّ هذإ ويف

  .إلّسابق إدّلرس يف بيانه س بق وهذإ لهذإ انخسيَّ إال برإد حديث أ نَّّ ال إحلرَّّ شّدة عند

نّة إلكتاب أ لفاظ إ س تعامل أ فضلّية بيان أ يضاًَّ إحلديث يف  قوهل هذإ ووجه إل لفاظ أ فضل ل ّّنا وإلس ّ

 عنه هللا ريض هو فعرّبَّ (إلعمتة تدعوّنا إليّت إلعشاء من يؤّخر أ ن يس تحبَّّ واكن )إحلديث هذإ يف

 فقال إلرّشعي إللّفظ غري يس تعملونه إّّلي إللّفظ أ نَّّ إ ىل وأ شار إلعشاء من فقال إلرّشعي ابللّفظ

 ( إلعمتة تدعوّنا إليّت)

 إلعشاء( صالتمك إمس عىل إل عرإب تغلبنمّك حديثَّ)ال يف كام رصحياًَّ عنه إلهّنيي جاء وقد

ن تعاىل﴿ قوهل يف كام إلعشاء تسّمى وجلَّأ ّّنا عز هللا الكم يف جاء وقد َشاءَّ َصاَلة َّ بَعد َّ َوم   ﴾إلع 

ّّنم إلّظالم شّدة إ ىل يؤّخرونه أ ي إال بل حبالب يعمتون اكنوإ ل ّّنم إلعمتة يسّموّنا اكنوإ وإل عرإب  فا 

بلهم حيلبون اكنوإ ذإ إ    إلعمتة. وقت يف دخلوإ إ 
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نسان ينبغي أ نّه أ يضاًَّ إحلديث يف ذإ أ نّه لال   لفظه يبنّيَّ أ ن غريه وإملس تعمل بلفظ  يشء َّ عن أ خرب إ 

نّه ابس تعامهل  وبنّيَّ إس تعامهل ينبغي إّّلي إللّفظ فبنّيَّ (إلعمتة تدعوّنا إليّتَّ إلعشاء من يؤخر أ ن )قال ل 

  إس تعامهلم. يف يقابل ما أ يضاًَّ

الَّّ إلعشاء قبل إلنّوم كرإهة وفيه نّه إلنّوم غلبه ملن إ   إ ىل لتأ خريها أ و إلّصالة لنس يان سبباًَّ يكون قد ل 

  إخملتار. وقّتا خروج

 ويف إل هل ومع إلّضيف مع إحلديث إلعلامء إس تثىن وقد إلعشاء بعد إحلديث كرإهة أ يضاًَّ وفْيا

 عدم يف سببيَّ أ نّه مهنا همّمةًَّ أ مورإًَّ إال نسان عىل يفّوت إلعشاء بعد إحلديث وكذكل إلرّشعية إل مور

  .إملس تعان وهللا وقّتا خروج قرب إ ىل لتأ ديّتا سببيَّ أ نّه أ و إلفجر لصالة إال ستيقاظ

 اكن أ نّه حّتَّ غريها من أ كرث إلفجر صالة يف إلقرإءة يطّول اكن وسمل عليه هللا صىّلَّ أ نّه أ يضاًَّ وفْيا

تنّي إلوإحدة إلّركعة يف يقرأ َّ َّ أ عمل. أ ية،َّوهللا إملائة إ ىل ابلس ّ

 55الحديث 

 إخلندق: يوم قالملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ أ نَّّ عنه هللا ريض طالب َّ أ يب بن عّل َّ عن

الة عن َشَغلُوان كام اَنرإًَّ وبُُيوهَتُم قُبوَرمهَُّ هللا َملََّ   إلّشمس غابت حّتَّ إلُوسطى إلص 

: لفظ َّ ويف  الة َعن َشَغلُوان ملسمل  َّ بنَيََّ َصال ها ث َّ إلَعرص، صالة إلُوسَطى إلص  َشاء إملَغر ب    وإلع 

 56الحديث 

 قال: عنه هللا ريض مسعود َّ بن عبدَّهللا عن وهل

َّ إلَعرص َّ َصاَلة َّ عنملسو هيلع هللا ىلصَّ هللا رسول إملرش ُكون َحبََسَّ  هللا رسول فقال إصفرت أ و إلّشمس إ مَحّرت َحت 

  انرإ. وقبورمه أَجَوإفَهُم هللا َملََّ إلعرص صالة إلوسطى إلّصالة عن شغلوانملسو هيلع هللا ىلص:َّ

َّانرإ. وقبورمه أ جوإفهم هللا حشا أ و:

 أ ن أ حرى وأ ّنا لفضلها وذكل إلوسطى إلّصالة ليبنّيَّ هنا إحلديثني هذين هللا رمحه إملصنّف ساق

،َّقال بزايدة ّتّصَّ ُظوإ ﴿:تعاىل هللا عناية  لََوإت َّ عىََلَّ َحاف  اَلة َّ إلص  قَان ت نيَّ ّلل   َّ َوقُوُموإ إلُوسَطى وإلص 
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 بيهنا من ابّّلكر إلوسطى إلّصالة وخّصَّ إلّصلوإت، مجيع عىل ابحملافظة إل ية هذه يف هللا ﴾فأ مر

 .غريها من أ كرث هبا نعتين أ ن لنا ليبنّيَّ

 تركها من إلتّحذير ُأخر أ حاديث يف جاء إلعرص،َّوقد صالة أ ّّنا بيان إحلديثني هذين يف وجاء

خرإهجا   (.معل حبط إلعرص صالة ترك من)ملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ قال فقد وقّتا عن وإ 

ّّنا غريها تفويت من أ عظم إلعرص )تفويت هللا: رمحه تميية إبن إال سالم ش يخ قال  إلّصالة فا 

 إنّتيى فضّيعوها( قبلنا اكن من عىل فرضت إليّت ويه علْيا ابحملافظة ابل مر إخملصوصة إلوسطى

  هللا. رمحه الكمه

َّ :أ خرى مسائلَُّ إحلديثني هذين ويف

  األولى المسألة

  (وإلعشاء إملغرب بني هاصالَّّ )َّأ نّه عل َّ حديث يف قوهل

  إلعشاء. ووقت إملغرب وقت بني صاّلها أ نّه منه إملرإد يكون أ ن حيمتل

 وإلعشاء. إملغرب صاليت بني صالها أ نّه حيمتل كام

 إلّصالتني. بني لتأ ديّتا وجه وال وإجب إلرّتتيب عىل إحملافظة أ ن ذكل أ ظهر إل ّول لكن

 ذهاب بعد جامعةًَّ ابلنّاس صىّلَّ "من ابب يف هللا رمحه إلبخاري أ خرجه ما إحلديث هذإ ويؤيّد

 إلوقت"

 للّصالة فتوّضأ َّ) :فيه وجاء إخلندق يوم ويه إحلادثة بنفس يتعلّق إلبخاري أ خرجه إّّلي وإحلديث

 هو إحلديث هذإ س يأ يت (إملغرب بعدها صىّلَّ ثَّّ إلّشمس غلبت بعدما إلعرص فصىّلَّ لها وتوّضأ ان

  هللا. شاء إ ن إدّلرس هذإ أ خر يف س يأ يت جابر حديث

ذن وجه فال إملغرب يصّلَّ أ ن قبل إلعرص صىّلَّ وسمل عليه هللا صىّلَّ بأ نّه إلترّصحي ففيه  قال ملن إ 

 ففيه يَرّده إحلديث هذإ ل نَّّ هل وجه ال وإلعشاء إملغرب بني إلعرص صىّلَّ أ نّه أ ي إلثّاين، ابال حامتل

  إملغرب. بعده صىّلَّ ثَّّ إلعرص وصىّلَّ إلرّتتيب عىل حافظملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ أ نَّّ بيان
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َّتعاىل قوهل نزول قبل اكن أ نّه عىل يدلَّّ ما جاء إلعرص صالة تأ خري من إلوإقعة هذه يف حصل وما

ن﴿َّ
ِ
فمُتَّ فَا  ّناية يف قلنا كام جابر حديث يف هللا شاء إ ن عنه إلالكم ﴾وس يأ يت ُركَباان أ و فَر َجااًلَّ خ 

نّة يف اكنت إلوإقعة هذه وأ نَّّ إدّلرس هذإ نة يف جاء وقد إخلامسة إلس ّ  إلهجرة من إلّسادسة إلس ّ

َّ .إخلوف بصالة هذإ نسخ

 

 الثّانية المسألة

 خيالف ال (إمحر ت أ و إلّشمس إصفّرت حّتَّ )قوهل يف عنه هللا ريض مسعود َّ إبن حديث يف جاء ما

أ ّنَّ هو مسعود إبن حديث يف فاّّلي (إلّشمس غابت حّتَّ )قوهل من عل َّّ حديث يف جاء ما

  إلّشمس. غربت حّتَّ أ دإهئا من يمتكنوإ مل إلّصالة لكن إلوقت ذكل حّتَّ اكن إحلبس

  الثّالثة المسألة

قامة إدّلعاء بسبب إال خبار وعىل إدّلعاء هذإ مبثل إلكّفار عىل إدّلعاء جوإز فيه  دعا ملسو هيلع هللا ىلص إلعذر ال 

َّ علْيم. لدّلعاء دعاه إّّلي إلّسبب وبنّيَّ علْيم

  الّرابعة المسألة

نَّّ  تعد َّّ مثّة يكن مل ما إلّظامل عىل إدّلعاء جوإز فيه إحلديث هذإ إ 

ذإ إلّظامل عىل إدّلعاء أ يضاًَّ وجيوز إلكّفار عىل دعاملسو هيلع هللا ىلصَّإلنّبَّّ ل نَّّ َّ لدّلعاء. موجبيَّ منه حدث إ 

 الخامسة المسألة

 جامعًة. إلفائتة قضاء جوإز ذكرانه إّّلي جابر َّ حديث يف

ذإ أ نّه أ يضاًَّ وفيه  نَّّ وحارضة فائتةيَّ تزإمحةَّصالة إ   هللا صىّلَّ لفعل إلرّتتيب عىل حفاظاًَّ تقّدم إلفائتة فا 

َّحالتان: هذإ من خّصَّ ذكل،َّلكن وسمل عليه

الَّّ يكفي وال إلوقت يضيق أ ن يه إحلاةلَّإل وىل:  إحلارضة يقّدم هنا إلعلامء فقال وإحدة َّ صالة َّ ل دإء إ 

  إلفائتة. بعدها يقيض ثَّّ
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 إلرّتتيب يرإعى وال فتقضْيا إحلارضة من إال نّتاء بعد إلفائتة تتذكّر أ ن يه تس تثىن إلثّانية: وإحلاةل

ذن حاةل   إ 

َّ مثاهل: نّتيى إملغرب صىل بعدما ثَّّ إلعرص صالة نس خشصي  فنقول إلعرص يصّلَّ مل أ نّه تذكّر منه وإ 

َّ.هللا شاء إ ن عليك يشء وال إلعرص صّلَّ إحلاةل هذه يف هل

 57الحديث 

َّ بن عبدَّهللا عن  فقال: عنه هللا ريض معر خفرج ابلعشاءملسو هيلع هللا ىلصَّ إلن بَّّ أ عمت قال: عهنام هللا ريض عباس 

اَلة  بَيان،َّخفرج إلن َّساءَُّ َرقَدََّ هللا َرسولََّ اي إلص  َّيقول: يقطر ورأ سه وإلص ّ

َّ عىََلَّ أَُشق َّ أَن لَوالََّ  الة هبذه ل َمرهُتُم إلن اس عىل أ و أُم يت  اعة. هذه إلص    إلس 

 أ فضل أ نّه وسمل عليه هللا صىل وأ خباره إلعمتة، إ ىل إلعشاء تأ خري أ فضلّية بيان إحلديث هذإ يف

  ذكل. عليه يشّقَّ ال ملن أ وقاهتا

 إ ث ال إلعشاء قبل إلنّوم غلبه من أ نَّّ بيان (وإلّصبيان إلنّساء ورقد) عنه هللا ريض معر قول ويف

  خمتارًإ. انم من خبالف كرإهة وال عليه

 ل مرهتم أ ّميت عىل أ شّقَّ أ ن "لوال عبارة أ نَّّ إلّطهارة كتاب من إلّسوإك ابب يف سابقاًَّ قلنا وكذكل

 إملوطن. ذكل يف عنه وتلكّمنا للوجوب إل مر أ نَّّ عىل دليليَّ وكذإ" بكذإ

  .ذكل غري أ و للجنابة أ و للترّبد غسل أ نّه حيمتل (يقطر ورأ سه خفرج) قوهل ويف

أ حوإهلم،َّ يرإعي اكن وأ نّهملسو هيلع هللا ىلصَّ هللا رسول مع إمجلاعة يشهدون اكنوإ وإلّصبيان إلنّساء أ نَّّ أ يضاًَّ وفيه

  أ عمل. وهللا

 58الحديث 

  قال:ملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب أ نَّّ عهنا هللا ريض عائشة عن

ذإ ميَت َّ إ  اَلة أُق  َّ ابلَعَشاء. فابدأ وإ إلَعَشاء وَحَضََّ إلص 

َّ.حنوه معر إبن :َّوعن59َّإحلديثَّ
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  إلهّنار. أ خر طعام أ و إلعش ّية طعام هو إلعشاء:

 معر وإبن عائشة حديث إمجلاعة. لرتك إملبيحة إل عذإر بعض فْيم بعدهام وإّّلي إحلديثان هذإن

 وكذإ إلّصالة يف قلبه إس تجامع من معه يمتكّن ال جوعاًَّ جائعاًَّ اكن من أ نَّّ فْيام عهنم هللا ريض

 .إمجلاعة عىل إلّطعام يقّدم فْياَّأ نّه إخلشوع

 إلّصالة محل يف إلعلامء إختلف معناه يف جاءت إليّت إل حاديث وعىل إحلديث هذإ عىل بناءًَّ وكذكل

 من قريبتني تكونني إللّتان ل ّّنام وإلعشاء إملغرب صاليت خصوص عىل إحلديث هذإ يف إلوإردة

  أ خرى؟ دون بصالة َّ خيتّصَّ ال عاملَّ أ نّه أ م إلعشاء

َّ إحلمك أ نَّّ إ ىل إلعمل أ هل من طائفة فذهب نّه ابملغرب خاصل  ل َما وكذكل غَالبًا، إلَعَشاء تقدمي وقت ل 

ذإقالَّ) أ نّه وسمل عليه هللا صىّلَّ أ نّه عنه هللا ريض أ نس حديث من هللا رمحه إلبخاري عند جاء  إ 

 .(إملغرب تصلّوإ أ ن قبل به فابدؤإ إلعشاء قّدم

 تقّدم كام إلعشاء وأ نَّّ ذكل عىل دالةليَّ إحلديث هذإ يف ليس بأ نّه إلعلامء من خالفهم من علْيم ردَّّ لكن

  إلهّنار. أ خر طعام عىل يطلق

ذإقالَّ) أ نّه هللا رمحه إلبخاري عند معر إبن حديث يفملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ عن جاء وكذكل  عىل أ حدك اكن إ 

ن منه حاجته يقيض حّتَّ يعجل فال إلّطعام  (.إلّصالة أ قميت وإ 

 ابملغرب للتّخصيص وجه فال إلهّنار وطعام إللّيل طعام يشمل عاميَّ إحلديث هذإ يف هنا إلّطعام ولفظ

ذإ.   إ 

 تكون أ ن ينبغي إلّصالة يف وإلاّلم قال:َّ)إل لف إحلديث لهذإ رشحه عند هللا رمحه إلفاكهاين قال

 يدي بني وإحلضور إخلشوع عدم إ ىل إملفيض إلتّشويش وهو ذكل يف إلعةّلَّ إ ىل نظرإًَّ والبد، للعموم

قبال وجل عز هللا ن صالة دون صالةًَّ خيّصَّ ال وهذإ ابللكّية عليه وإال   يف ذكل ورد قد اكن وإ 

-بعدها قال ثَّّ وغريه إلبخاري عند معر عن إحلديث من ذكرانها إليّت إل دةلَّّ ذكر ثَّّ- إملغرب صالة

ذإ  من إلّطعام إ ىل أ توق يكون قد إلّصامئ غري إجلائع ول نَّّ إملغرب يف حرصإًَّ ذكل يقتيض ليس إ 

 وجودإًَّ علّته مع إحلمك يدور أ ن فينبغي هذه وإحلاةل إلّطعام إ ىل هل تشّوف ال إلّصامئ يكون وقد إلّصامئ
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مت إلتّشويش أ منا حفيث وعدماًَّ  إلالكم هذإ هللا،َّوأ يّد رمحه الكمه إنّتيى وإلعكس(. إلّصالة قّد 

  إلفتح. يف جحر إبن إحلافظ

ليه ذهبنا ما ويؤيد ليه ذهب وما إ   هللا صىّلَّ قوهل وهو إل يت عهنا هللا ريض عائشة حديث إلعلامء إ 

 بوإحدة َّ خيتص وال إلّصلوإت مجيع يشمل عام إلّصالة (َّلفظإلّطعام حبضة صالة ال) وسمل عليه

َّ أ عمل. وهللا إل خرى دون

 60الحديث 

  يقول:ملسو هيلع هللا ىلصَّ هللا رسول مسعت قالت عهنا وملسمل َّ

ََضة َّ َصاَلةََّ الََّ َعام حب  عَُّ َوُهوََّ َوالََّ إلط  َّ.إَلخَبثَان يَُدإف 

  وإلغائب. إلبول هبام يقصد إل خبثان:

ليه مش تاقيَّ وإلعبد إلّطعام حضور وقت إلّصالة عنملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب يهنيى إحلديث هذإ يف  س بق كام إ 

 إلّسابقني. إحلديثني يف بيانه

ذإ وكذكل ذ َّ حاةل إلنّفس ل نَّّ للخروج إل خبثان يدإفعه اكن إ   .إخلشوع حيصل فال مشغوةلًَّ تكون إ 

 س يأ يت إحلديث من إملس تفاد إحلمك أ نَّّ أ ي للمشاركة هو إّّلي دإفع مادة من هنا إملذكورة إملدإفعة:

َّ بيانه  مل مدإفعة َّ غري من حاقناًَّ إلّشخص اكن فا ن وإلّشخص إخلََبث َّ بني إدّلفع يف ابال شرتإك مرشوطي

  أ عمل. وهللا إحلمك يشمل

 رشط أ و بركن َّ إال خالل إ ىل إملدإفعة تؤدي ال أ ن برشط إلكرإهة عىل محموليَّ إحلديث يف هنا وإلهّنيي

نّه ذكل إ ىل أ د ت فا ن ن إحلال تكل عىل فْيا إدّلخول هل جيز مل إلّصالة يف دخل يكن مل إ ن فا   اكن وإ 

َّ أ و بركن َّ أ ي ذكران مّما بيشء َّ وأ خلَّّ إلّصالة يف دخل َّ أ عمل. وهللا إال عادة وعليه صالته فسدت رشط 

 

  61الحديث 

َّ بن عبدَّهللا عن   قال: عهنام هللا ريض عباس 
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ي َشه دََّ ند  يُّونََّ ر َجاليَّ ع  اَلة َّ َعن َّ َّنَيىملسو هيلع هللا ىلصَّ هللا رسول أ نَّّ معر عندي َوأَرَضامهَُّ َمرض  بحَّ إلص  بَعَدَّإلصُّ

َّتغرب. حّتَّ إلعرص وبعد إلّشمس ترشق حّتَّ

 

 

 62الحديث 

  قال:ملسو هيلع هللا ىلصَّ هللا رسول عن عنه هللا ريض إخلدري سعيد َّ أ يب وعن 

بح َّ بَعدََّ َصاَلةََّ الََّ َّ إلصُّ مس تَرتَف عََّ َحت  َّ إلَعرص بَعدََّ َصاَلةََّ َوالََّ إلش  يبَّإلّشمس. َحت   تَغ 

 هللاَّبنَّمعرَّبنَّإخلّطابَّ وعبد مسعود َّ بن هللا وعبد طالب َّ أ يب بن علَّّ عن إلباب ويف

 َثبت بن وزيد الاكوع إبن وسالمة جندب إبن ومسرة هريرة وإيب إلعاص بن معرو بن وعبدَّهللا

 علْيم هللا رضوإن وعائشة إلّسلمي عبسة ومعرو إلباهل إمامة وإيب مرة إبن وكعب عفرإء بن ومعاذ

 ملسو هيلع هللا ىلص. إلنّبَّّ من يسمع ومل هللا ريض وإلس ناحب

  وغروهبا. إلّشمس رشوق عند تطوع هوَّحترمي معناهام يف وما إحلديثني موضوع 

 عند وكذكل إلرّشوق عند أ ي طلوعها عند لها يسجدون إلّشمس عباد من إلكفّار أ نَّّ ذكل

 هبم للتّش ّبه دفعاًَّ إلوقتني هذين يف إلّصالة عن وسمل عليه هللا صىّلَّ منه إلهّنيي هذإ جفاء إلغروب

نني إل ايم مرَّّ عىل إلّشمس تعبد أ ن خش ية إلتّوحيد جلناب حاميةًَّ وكذكل   .وإلس ّ

 : مسائل إحلديث هذإ يف

 األولى المسألة

 .إل اكبر حّتَّ علْيم هللا رضوإن إلّصحابة مجيع عىل إلبيت أ ل تفضيل دعوإمه يف إلّروإفض عىل إلّردَّّ 

َّ إبن قول من أ خذانه علْيم وإلّردَّّ  (هللا ريض معر عندي وأ رضامه) :قوهل يف عهنام هللا ريض عباس 

َّ .وقبحهم إلّروإفض هللا وأ خذ مجيعاًَّ عهنم

  الثّانية المسألة
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 لفظ معوم من يس تثىن إلوقتني،َّلكن هذين يف إلّصالة من إملنع عىل دليليَّ إملذكورين إحلديثني يف

 أ مور: إلّصالة

َّ

 وإلعرص: إلّصبح إل ّول:َّفريضة إل مر

ن إلّصبح أ درك فقد إلّشمس تطلع أ ن قبل إلّصبح من ركعةًَّ أ درك منوسمل:َّ) عليه هللا صىّلَّ لقوهل  وإ 

  (إلعرص أ درك فقد إلّشمس تغرب أ ن قبل إلعرص من ركعةًَّ أ درك

عادة هو إلثّاين: إل مر   جامعة. يف إلّصالة إ 

 من إخليف مبسجد إلّصبحملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ مع يصلّيا مل إّّلين إلّرجلني قّصة يف إل سود بن يزيد حلديث

 يف صلّينا قاال معنا؟ تصلّيا أ ن منعكام ما فقال: فرإئسهام ترتعد هبام جفيءملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ هبام فدعا مىن

ذإ قال: رحالنا، ّّنا معهم فصّلَّ جامعة َّ مسجد أ تيامت ثَّّ رحالكام يف صلّيامت إ   .انفةل لمك فا 

. أ يَّّملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ فيه يس تثين ومل عام هذإ إحلديث َّ وقت 

 إحلرإم إلبيت عند إلّصالة هو إلثّالث: إل مر

 أ و ليل َّ من شاء ساعة أ ي َتَّ صىّلَّ أ و إلبيت هبذإ طاف أ حدإًَّ متنعوإ ال مناف عبد بين حلديثَّ)اي 

َّّنار(.

  إل س باب ذوإت إلنّوإفلَّ:إلّرإبع إل مر

 يف تؤّدى أ ّّنا إلعمل أ هل أ قوإل من إلّصحيح وغريها، إملسجد وحتّية وإخلسوف إلكسوف كصالة

ذإ إل وقات تكل َّ أ عمل. وهللا جميهبا قام إ 

  الثّالثة المسألة

 أ ن إ ىل إلّشمس إ س توإء عند أ ي بظّلَّ إلّرمح يس تقل عند إلّصالة عن إلهّنييملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ عن ثبت

  تزول

  ثالثة: عندها إلّصالة عن ّنينا إليّت إل وقات عندان وتصبح لهذإ إلتّنبّه من فالبدَّّ
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 يف إلّشمس تس توي حني أ ي بظل إلّرمح يس تقل وحني-غروهبا.ََّّ وعند -إلّشمس.َّ طلوع عند-

َّ .تزول أ ن قبل إلّسامء كبد

 

 63الحديث 

 ما بعد إخلندق يوم جاء عنه هللا ريض إخلّطاب بن معر أ نَّّ عهنام هللا ريض عبدَّهللا بن جابر عن

َّفقال: كفّار يسبَّّ جفعل غربتَّإلّشمس  قريش 

َّصلّيُّتا ما وهللاملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب فقال تغرب إلّشمس اكدت حّتَّ إلعرص أ صّلَّ كدت ما هللا رسول اي 

أ َّ بُطحان إ ىل فقمنا قال:  بعدها صىّلَّ ثَّّ إلّشمس بعدما إلعرص فصىّلَّ لها وتوّضأ ان للّصالة فتوض 

َّإملغرب.

َّ

 يف اكن وأ نّه إال سالم أ ّول يف اكنت إلوإقعة هذه أ ن وقلنا إحلديث هذإ عن تلكّمنا وأ ن لنا س بق 

نة يف نسخ قد إحلمك هذإ أ ن وقلنا إلقتال، عند إلّصالة تأ ّخر أ ن إجلائز من إال سالم أ ّول  إلس ّ

 عىل وقّتا يف تؤدى إلّصالة وصارت إخلوف بصالة ونسخ َعسفان غزوة يف إلهجرة من إلّسادسة

  إخلوف. صالة هيئة

 صىّلَّ ثَّّ إلعرص صالة ويه إلفائتة قّدمملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ ل نَّّ إلرّتتيب وجوب أ يضاًَّ منه يس تفاد أ نّه وقلنا

الَّّ هذإ وما إملغرب ويه إحلارضة بعدها   إلرّتتيب. لوجوب إ 

 :هذإ من حالتان يس تثىن أ نّه وقلنا

الَّّ يتذكرها وال للفائتة انس ياًَّ إلّشخص يكون أ ن: إحلاةلَّإل وىل  .حارضة صالة َّ بعد إ 

الَّّ يكفي وال إلوقت يضيق أ ن يهَّإلثّانية: وإحلاةل  تصىّلَّ ثَّّ إحلارض حينئذ َّ فتقدم وإحدة َّ صالة َّ ل دإء إ 

  إلفائتة. بعدها

 سبَّّ جوإز أ و مرشوعية وكذكل جامعة يف إلفائتة قضاء مرشوعية أ و إلّصالة مرشوعية أ يضاًَّ فْيا

  أ عمل. وهللاَّ.س هّبم سبب بيان مع إلكفّار
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َّ

َّ

  ووجوب ها الجماعة فضل باب

 64   الحديث

  :قالملسو هيلع هللا ىلصَّ هللا رسول أ ن َّ عهنام، هللا ريض معر بن عبدَّهللا عن

 .درجة وعرشين بس بع َّ إلفّذ َّ صالة من أ فضل إمجلاعة صالةَُّ
َّ

 وحَدهَّبس بع َّ صالته عىل تزيد إملسلمني جامعة مع إلّرجل صالة بأ نَّّ إحلديث هذإ يفملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب خيرب 

الَّّ ذكل وما مّرة، وعرشين ذ إال سالميّة، إلّشعائر من عليه حتتوي وما إمجلاعة لفضل إ   حملَّّ هذإ إ 

 مقصديَّ وهذإ بيهنم وإلتّاكتف للمتّاسك سببيَّ يه وكذكل قلوهبم لتأ ليف وسببيَّ إملسلمني إجامتع

  إملطهّر. إلرّشع مقاصد من عظمييَّ

  :مسائل إحلديث هذإ يف

  الفرد صالة صّحة :األولى المسألة

 وحده وصىّلَّ إمجلاعة صالة عن ّتلّف من صالة حّصة وإملقصود ابلفّذ، إحلديث هذإ يف عنه وعرّبَّ

  ال. أ م عذر َّ عن ّتلّفه اكن سوإءيَّ

 إملشاركة يقتيض وهو تفضيل أ فعل "أ فضل "إحلديث يف وسمل عليه هللا صىّلَّ قوهل أ نَّّ وذكل

 يف إمجلاعة صالة زايدة مع إلفضيةل أ صل يف إمجلاعة وصالة إلفرد صالة إشرتإك فيقتيض وزايدة،

 .مرَّّ وعرشين بس بع َّ إحلديث يف جاء كام إل جر

ذإ هذإ عىل بناءًَّ  ليست أ ّّنا عىل دلَّّ إلفضيةل أ صل يف إمجلاعة صالة تشارك إلفرد صالة اكنت إ 

  ابطةل.

 إّّلي إملعذور هنا ابلفذَّّ وقالَّ)إملرإد إملعذور إملنفرد عىل إحلديث لهذإ إلّظاهري دإود محلَُّ لكن

  رشعي(. لعذر َّ جامعة صالة عن ّتلّف
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َّ مفرديَّ هنا (إلفذَّّ )لفظة أ نَّّ وذكل مردود إلقول هذإ لكن  فذَّّ أ ي َّ أ يَّّْ إلعموم تقتيض ويه بأ ل معّرفي

  هللا. رمحه دإود قول يردَّّ إلعموم فهذإ ال. أ م معذورإًَّ اكن سوإءيَّ فرد َّ أ يَّّ أ و

 (منَّعذر إالَّّ هل صالة فال جيب فمل إلنّدإء مسع من) وسمل عليه هللا صىل بقوهل أ يضاًَّ إس تدلّوإ

َّ أ نّه فيه هذإَّإحلديثَّإلّصحيح لكن َّ إبن عىل موقوفي  رّصح كامملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ إ ىل مرفوعاًَّ وليس عباس 

 إحلاك. بذكل

نَّّ رفعه فرض وعىل  إلّصّحة. نفي عىل ال إلكامل نفي عىل حيملونه إمجلهور فا 

 إّّلين إلّرجلني قّصة يف إملايض إدّلرس يف ذكره س بق إّّلي إل سود بن يزيد إبن حديث قوهلم ويؤيّد

 فيه ووجد إملسجد أ ىت لو بأ ّّنامملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب فأ مرهام رحاهلام يف وصلّيا ابخليفملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب مع يصليا مل

ملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب ل مرمه ابطةلًَّ صالهتام اكنت ولو انفةًل، إمجلاعة مع أ و معهام يصلّيا بأ ن أ قميت قد إمجلاعة

 وهللا رشعي عذريَّ هل يكن مل ولو إمجلاعة صالة عن إملتخلّف إلفرد صالة حّصة عىل هذإ فدلَّّ ابال عادة

 أ عمل.

  مستحبّة؟ أم واجبة الجماعة هل :الثّانية المسألة

  إملسجد. يف إل حّصاء إلّرجال عىل وإجبةيَّ إمجلاعة صالة أ نَّّ إلعمل أ هل أ قوإل من إلّصحيح

 مهنا: كثريةيَّ وجوهبا عىل إل دةلَّّ

َّلَهُُمََّّ﴿:تعاىل قوهل يف كام إحلرب حالََّ ابمجلاعة أ مر وتعاىل تبارك هللا أ نَّّ  َّفَأَقَْمَت ْم ْي  َّف  َُّكنَت َذإ
ِ
َوإ

َعكََّ هْنُمَّم  َّّم  اَلَةَّفَلَْتُقْمََّطائ َفةي َّ إل ية. ﴾إلص 

 أ مر أ ن مهمت لقد بيده نفس )وإّّلي قالملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب أ نَّّ وفيه إلّصحيحني هريرة أ يب حديث وكذكل

 فأ حّرق رجال َّ إ ىل ُأَخال َفَّ ثَّّ إلنّاس فيأ مَّّ رجالًَّ أ مر ثَّّ لها فيؤّذن ابلّصالة أ مر ثَّّ فيحتطب حبطب

  بيوهتم(. علْيم

 أ بني بيوهتم إلّصالة عن ّتلفوإ قوم َّ عىل حيّرق بأ ن وسمل إهامتمهَّصىّلَّهللاَّعليه ويف :إملنذر إبن قال

ذ إمجلاعة فرض وجوب عىل إلبيان َّ عن ّتلّف منملسو هيلع هللا ىلصَّ إلّرسول حيّرق أ ن جائز َّ غري إ   ليس ومّعا ندب 

  نذكرها. ال إمجلاعة وجوب عىل تدلَّّ أ خرى أ دةّليَّ وهناكَّ إل وسط. من الكمه إنّتيى بفرض.
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  الجماعة به تنعقد ما أقلّ  في  :الثّالثة المسألة

 وإبن ُهَبرَية إبن ذكل نقل كام إلعمل أ هل هذإ عىل أ مجع وقد فصاعدًإ، إثنان إمجلاعة به تنعقد ما أ قلَّّ

َّ إبن مع إللّيةلملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب قيام حديث عليه يدلَّّ وكذكلََّّ.هللا رمحهام قدإمة َّ.عنه هللا ريض عباس 

  الّرابعة المسألة

ذإ كفاية َّ فرض يه أ م إل عيان عىل وإجبة َّ إمجلاع صالة هل   إل خرين؟ عن سقط إلبعض به قام إ 

  إل حّصاء. إلّرجال عىل س بق كام عني َّ فرض أ ّّنا وإلّصحيح إلعمل أ هل فيه إختلف

  قلنا. كام حصيحة مبفرده وصالته أ ثيَّ فهو عذر َّ بدون تركها مفن إلّسابق هريرةََّ أ يب حديث وإدّلليل

  الخامسة المسألة

  درجة. وعرشين بس بع َّ إلفرد صالة تفُضلَُّ إمجلاعة صالة أ نَّّ هذإ حديثنا يف جاء

َّ تفضلها أ ّّنا إل يت هريرة أ يب حديث يف وجاء   مرة. وعرشين خبمس 

يخ قال كام فيه قيل ما وأ حسن مساكل، بيهنا إمجلع يف إلعلامء فسكل  :هللا رمحه إلنّجمي أ محد إلش ّ

َّ.أ عمل وهللا والامتثال. به إلتّسلمي فيجب كذكل اكن وما إلبرش فُهُومَُّ عنه تقرص ّمام هذإ أ نَّّ

 65 الحديث

 :وسملَّّ عليه هللا صىّلَّ هللا رسول قالَّ:قال عنه هللا ريض هريرة أ يب عن

عفًا، وعرشين مخساًَّ سوقه ويف بيته يف صالته عىل تَُضع ُفَّ إمجلاعة يف إلّرجل صالة    ض 

ذإ أ ن ه وذكل أ َّ إ  الَّّ خُيرجه ال إملسجد إ ىل خرج ثَّّ إلُوضوء فأ حسن توض  الة إ  ال َّ خطوةًَّ خيطَُّ مل إلص   إ 

 :مصال هَُّ يف دإم ما عليه تصّلَّ إملالئكة تزل مل صىّلَّ فا ذإَّ خطيئة، هبا عنه وُحط َّ درجة هبا هل ُرف َعت

الة إنتظر ما صالة يف يزإل وال إرمحه، إلل هم عليه صّل َّ إلل هم َّ.إلص 

  إلفرض لصالة ابلنّس بة إمجلاعة صالة فضل عىل فيه إلالكم قبل، اكّّلي إحلديث هذإ

َّإلّسابق إحلديث عن زإئدة مسائل وفيه
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  األولى المسألة

 المشي من فيه ذكر بما مشروط   الحديث في المذكور الّتضعيف هل

  بذلك مشروطا   ليس أم وغيرها الّصالة وانتظار المسجد إلى

 سوإءًَّ أ يَّّ ال، أ م إملسجد يف جامعةيَّ إلّصالة اكنت سوإءيَّ ابال طالق، حاصليَّ إلتّضعيف أ نَّّ إلّصحيح

 .إلفرد صالة تَضُعُفَّ فهيي إلبيت يف أ مَّأ قميت إملسجد يف أ قميت إمجلاعة اكنت

َّ إخلطيئات وحطّ إدّلرجات فرفع إلفضل، من ذكر مبا إملسجد خيتّصَّ لكن  إ ىل ابمليش مرشوطي

  إملسجد. يف يكون أ ن البدَّّ إلّصالة إنتظار وكذكل غريه إ ىل ال إملسجد

 معر إبن حلديث غريه يف أ م إملسجد يف اكنت سوإءيَّ إمجلاعة برشط حاصليَّ إلتّضعيف قلنا وكام

  إلّسابق.

  الثّانية المسألة

تيان يكون إحلديث يف إملذكور إلوضوء إ حسان َّ وفضائل. وسننه بفروضه ابال 

  الثّالثة المسألة

الَّّ خيرجه ال إحلديث يف قوهل  إملسجد إ ىل إلّطريق يف أ خر ويشء إملسجد قصد من أ نَّّ فيه إلّصالة إ 

الَّّ خيرجه ال قوهل ويه إملذكورة إلعبارة ل نَّّ إملذكور إلفضل هل حيصل مل   إحلرص تقتيض إلّصالة إ 

 إلبيت من إخلروج عند نيّته وجيعل إلّصالة بعد ملا يَدعها أ ن هل دنيويةيَّ حاجةيَّ عنده اكن ملن فينبغي

  إحلديث. يف إملذكور إلفضل حيّصل حّتَّ إلّصالة ل دإء إملسجد قصد

  الّرابعة المسألة

 ابلثّناء إملالئكة دعاء يه إلفضيةل وهذه إلّصالة ماكن وهو إملصىّلَّ يف إملكوث فضيةل فيه إحلديث

  وابلّرمحة. عليه

  هل. حتصيالًَّ إملسجد من إخلروج يف الاس تعجال وعدم عليه إحلرص ينبغي همميَّ أ مريَّ وهذإ

  الخامسة المسألة
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ل وأ ّّنا إلّصالة، بعد إلّصالة إنتظار فضيةل إحلديث يف ، يف إملرء كون تعد  ذإ ابكل مفا صالة   إنَضاَفَّ إ 

  ذكل. غري أ و عمل َّ طلب أ و قرأ ن َّ قرإءة أ و ذكريَّ الانتظار َّ هذإ إ ىل

  الّسادسة المسألة

 أ و إل لف صالة إلعرشة صالة وأ نَّّ إلفضل يف إمجلاعات بتساوي قال من به إس تدلَّّ إحلديث

  إلثّوإب كرث إمجلع كرث لكاّم وأ نّه هذإ، غري إلّصحيح لكن ذكل. من أ كرث اكلّصالة

 صالة قال ملسو هيلع هللا ىلص إلنّب أ ن عنه هللا ريض كعب بن ُأيبَّّ حديث من دإوود أ محدَّوأ بو روإه إحلديث يف

 اكن وما إلّرجل مع صالته من إلّرجلنيَّأ زىك مع وصالته وحده صالته من أ زىك إلّرجل مع إلّرجل

 هللا. إ ىل أ حبَّّ فهو أ كرث

  وغريمه. وإّّلهل إملديين وإبن معني َّ إبن حّصحه قد إحلديث وهذإ 

 وثوإابًَّ أ زىكَّمعناهاَّأ كرث لكمة ل نَّّ إلثّوإب كرث إمجلع كرث لكاّم وأ نَّّ قلنا ما عىل إدّلالةل يف وإضيَّ وهو

َّ.أ عمل وهللا وفضيةلًَّ

 66   الحديث

 يعلمون ولوَّإلفجر، وصالة إلعشاء صالة إملنافقني عىل إلّصالة أ ثقل :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال قال: وعنه

 أ نطلق ثَّّ ابلنّاس، فيصل رجال أ مر ثَّّ فتقام، ابلّصالة أ مر أ ن مهمت ولقد ،حبوإ ولو ل توهام فْيام ما

 .ابلن ار بيوهتم علْيم فأ حّرق إلّصالة، يشهدون ال قوم إ ىل حطب من ُحَزميَّ معهم برجال معي
َّ

 وعندما إلفجرَّوإلعشاء، صاليت وهام إملنافقني عىل صالتني أ ثقلملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب فيه يبنّيَّ إحلديث هذإ

َّ إملنافقني أ نَّّ معناه صالتني أ ثقل نقول َّمجيع َّعلْيم َّأ ثقلهامتثقل  إلفجر هام علْيم إلصلوإتَّلكن

منّا وإلعشاء،  عن إلّصارف وقّوة تركهام إ ىل إدّلإعي بقّوة إملنافقني عىل أ ثقل هااتنَّإلّصالاتن اكنت وإ 

ذإ خاصةًَّ إلفرإش ودفء إلنّوم ّّلة قّوة وقت يف تكون إلفجر صالة أ نَّّ وذكل إحلضور،  يف اكن إ 

تاء، إلربد وقت يوإء وقت يف تكون إلعشاء وكذكل وإلش ّ ىلَّإلبيتَّوإال جامتعَّابل هل إال   اكنتا لهذإ إ 

 .إملنافقني عىل أ ثقل
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 علْيام. حيافظون فتجدمه تركهام من بأ وصاف إالتّصاف من وحيذرون فضلهام فيعلمون إملؤمنون أ ّما

ابللكّّية،َّ تركهام ليس إمجلاعة يف أ دإؤهام إمجلاعة صالة به نقصد إملنافقني عىل أ ثقل اكنتا بأ ّّنام وإملرإد

تيان علْيام يثقل إملنافقون  ال ابللكيةَّحّتَّ يرتكوّنام أ ّّنم إملرإد وليس إلّصالتني هاتني ل دإء إمجلاعة إ 

َّإل مور. عليمك ّتتلط

 إلّرجال عىل إمجلاعة صالة وجوب عىل إل دةل أ قوى من إحلديث هذإ ذكرانه أ ن س بق وكام 

ذ وجه، إملتخلّفني لتحريق اكن ملا كفاية َّ فرض إمجلاعة صالة اكنت إل عيان،َّولو  شهد من يكون إ 

 من عقاب جوإز إحلديث من قدَّأ سقطَّإلفرضَّعنَّإّّلينَّّتلّفوإ.َّويس تفادملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب مع إلّصالة

َّ.إمجلاعة صالة عن إلتّخلف إعتاد

 67 الحديث

  :قالملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب عن عهنام هللا ريض معر بن هللا عبد عن

ذإ  .لمننعهّنن وهللا :هللا عبد بن بالل فقال :قال،َّمينعها فال إملسجد، إ ىل إمرأ تُه أ حَدك إس تأ ذنت إ 

  :وقال قطَّّ مثَلَّ س بهَُّ مسعته ما سيّئاًَّ س ب ا وس ب ه هللا عبد عليه فأ قبل قال

  ملنعهنن؟ ال وهللا َّ وتقولملسو هيلع هللا ىلصَّ هللا رسول عن أ خربك

ماءََّ متنعوإ ال :لفظ َّ ويف َّ.هللا مساجد هللا إ 

 هللا. رمحه إحلافظ أ فاده كام إلبخاري كتاب يف ذكريَّ لها وليس مسمل َّ عند إلقّصة هذه 

َّ عنه. هللا ريض معر بن هللا لعبد أ خر إبنيَّ هو (بالل فقال )وإلقائل 

ذإ فعل إلّرجل عىل ما بيان إحلديث هذإ يف  إلّسامح وهو إملسجد إ ىل إّّلهاب يف زوجته إ س تأ ذنته إ 

: لها إال ذن لوجوب يشرتط لكن ابّّلهاب لها َّ رشوطي

ذإأ يضًاَّ) ملسو هيلع هللا ىلص(َّوقوهلَّوالَّخيرجنَّتفالتوسملَّ) عليه هللا صىل لقوهل طيباًَّ متس أ الَّّ مهنا  شهدت إ 

  (طيباًَّ متّسَّ فال إملسجد إ حدإكنَّّ

نّه ابللّيل هذإ يكون أ ن وكذكل مس ترتةًَّ ّترج إل خرَّهوَّأ ن إلرّشط  إحلديث طرق بعض يف جاء ل 

 .هلم فأ ذنوإ
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 يه وأ اّلَّتقع فتنة يف إملرأ ة تتسبّب أ ال أ يَّّ إلفتنة من أ مناًَّ إخلروج هذإ يكون أ ن إل خر وإلرّشط

 إملسجد. إ ىل ابخلروج لها يؤذن حّتَّ فتنة َّ يف أ يضاًَّ

الَّّ إلبيت من إخلروج لها جيوز ال إملرأ ة أ نَّّ أ يضاًَّ إحلديث من ويس تفاد ذن إ  نّه اب  إشرتطَّ مادإم ل 

الَّّ غريه إ ىل إخلروج لها جيوز ال أ نّه عىل هذإ دلَّّ إال ذنَّيفَّإخلروجَّإ ىلَّإملسجد   أ وىل. ابب من بأ ذن إ 

ذإَّرأ ىَّأ و أ و ودله إلّرجل تأ ديب جوإز أ يضاًَّ منه يس تفاد كام  .مسعَّمنهَّماَّالَّيليق إملعملَّتلميذهَّإ 

ناكر شّدة يس تفادَّمنه كذكل نّة عارض من عىل إلّسلف إ    إلغرية. بدإفع اكن ولو برأ يه إلس ّ

َّ.ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول حلديث عهنام هللا ريض معر إبن تعظمي شّدة وكذكل

 68 الحديث

  :قال عهنام هللا ريض معر بن عبدَّهللا عن

 وركعتني إمجلعة، بعد وركعتني إلّظهر، بعد وركعتني إلّظهر، قبل ركعتنيملسو هيلع هللا ىلصَّ هللا رسول مع صلّيت

  إلعشاء بعد وركعتني إملغرب، بعد

ا :لفظ َّ ويف   .بيته ففي :وإمجلعة وإلعشاء إملغرب فأ م 

  :قال معر إبن أ نَّّ لفظ  ويف

 أ دخل ال ساعة واكنت إلفجر يطلع بعدما خفيفتني جسدتني يصّلَّ اكنملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب أ نَّّ حفصة حّدثتين

 .فْياملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب عىل

  69 الحديث

  :قالت عهنا هللا ريض عائشة عن :زإد ثَّّ

  إلفجر. ركعيت عىل منه تعاهدإًَّ أ شد َّ إلنّوإفل من يشء َّ عىلملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب يكن مل

 70 الحديث

َّ فْيا. وما إدّلنيا من خرييَّ إلفجر ركعتا :ملسمل لفظ  ويف
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 حيافظملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب اكن إليّت إلنّوإفل ويه إلّروإتب إلّسنن عن إلالكم هو إل حاديث هذه موضوع

  :ويه ركعة إثىنَّعرشة ومجلّتا وبعدها إلفرإئض قبل علْيا

 إملغرب بعد إلّظهر،َّوإثنان بعد وإثنان أ ربع، إّّنا يفَّروإية وجاء إلّظهر قبل وإثنان إلفجر، قبل إثنان

ذإ ركعات َّ عرش مجموعها فيكون إلعشاء، بعد وإثنان ذإ ركعة عرشة وإثىن إلّظهر، قبل إثنان أ عددان إ   إ 

 .إلّظهر قبل أ ربعاًَّ يصّلَّ أ نّه أ خر حديث َّ يف جاء إلّظهر، قبل أ ربعا أ عددان

ا فْيا قال وأ نّه إلفجر رإتبة عىلملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب حمافظة شّدة عهنا هللا ريض عائشة حديث أ فاد كام  أ ّن 

 نّتاون وأ الَّّ علْيا حنافظ أ ن وسمل عليه هللا صىل به نتأ ىّسَّ أ ن علينا وماَّفْيا،َّفينبغي إدّلنيا من خرييَّ

 عىل حيافظ ملسو هيلع هللا ىلصإلنّب فاكن إلّروإت من غريها خبالف سفرإًَّ وال حظرإًَّ يرتكها مل أ نّه وجاء أ دإهئا، يف

 لشّدة مس تحب أ م وإجب أ هو إلوتر يف إ ختلف أ نّه حّتَّ وسفرإ حضإ إلفجر ركعيت وعىل إلوتر

 عليه.ملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب حمافظة

 يف تؤّدى أ نَّّ وإلفجر وإلعشاء وإملغرب إمجلعة لرإتبة إل فضل أ نَّّ إل حاديث هذه من إس تفدان وكذكل

 هللا ريض عائشة طريق من مسمل َّ جاءَّعند لكن إلّظهر، لرإتبة ابلنّس بة يشءيَّ فْيا يذكر ومل إلبيت،

 أ يضًا. بيّتا يف يصلّْيا اكن أ نّه عهنا

 عليه هللا صىل لقوهل إلبيت يف إلنّوإفل أ دإء ل فضليّة إملقتضية إلعاّمة إل حاديث أ يضاًَّ هذإ ويؤيد 

اّلَّإملكتوبة بيته يف إملرء صالة أ فضل) وسمل:  إخلارج يف يشغل شغليَّ هل يكن مل ملن ابلّطبع وهذإ (إ 

 أ ن ابلّطبع هل فيجوز إلنّوإفل ل دإء إلبيت إ ىل إلبيتَّوملَّميكنهَّإلعودة خارج اكن أ و يعمل اكن من أ ّما

َّ يرتكها. أ الَّّ وحياول علْيا حيافظ أ ن إملهم معل، ماكن يف أ و إملسجد يف يؤّدهيا

فْياَّ جاء إلّظهر، صالة خبالف قبلية س نّةيَّ لها ليست إمجلعة أ نَّّ إل حاديث هذه من يس تفاد وكذكل

 بعد أ ربعاًَّ يصّلَّ اكن أ نّه أ خر حديث يف وجاء إمجلعة بعد ركعتني عىل حيافظ اكنملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب أ نَّّ

 .إمجلعة

َّيس تفاد نّه خفيفتني ركعتني اكنتا إلفجر رإتبة أ نَّّ أ و إلفجر ركعتا أ نَّّ أ يضاًَّ مّما  يصل أ نّه جاء ل 

َّإلفجر. يطلع بعدما خفيفتني إلّسجدتني
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 يف يقام ال إل ذإن ل نَّّ مبارشة إل ذإن بعد إلفجر ركعتا هذه أ اّيمنا يف كام تؤّدى فال أ يضا لهذإ ويتنبّه 

 تؤّدى وال إلفجر ركعتا فتصىّلَّ فأ كرث، ساعة ربع حوإيل وهو إلوقت دخول فينتظر إلرّشعي وقته

َّ إلوقت دخول ل نَّّ إلوقت قبل أ دإءها جيوز ال وإلّصالة إلوقت قبل س تكون ل ّّنا هذإ قبل  رشطي

َّأ عمل. وهللا حّصّتا يف

  األذان باب

َّ

  إال عالم. :لغةًَّ إل ذإن

لَْحّج َّ ﴿:تعاىل هللا قال َّاب  َّإلن اس  نَّيف   .به أ علمهم ﴾أ يَّّ َوَأّذ 

 .خمصوص بذكر َّ إلّصالة وقت حبضور إال عالم :ورشعاًَّ

نّة يف وتعاىل تبارك هللا رشعه إلّظاهرة، إال سالم شعائر من وهو  إلهجرة. من إل وىل إلس ّ

ذإملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب اكن ولهذإ تركوه، بدل َّ أ هل يقاتل كفاية َّ فرض وإل ذإن   أ مرمه عليه وأ شلك قوماًَّ غزى إ 

ن عهنم فكّفَّ مسلمون أ ّّنم عمل إل ذإن مسع فا ن إلفجر يطلع حّتَّ إنتظر  أ غار إل ذإن يسمع مل وإ 

َّعلْيم.

 71  الحديث

  :قال عنه هللا ريض ماكل بن أ نس عن

رََّ َّإال قامة. ويُوتر إل ذإن يُشفع أ ن بالل أُم 

ذَّقولَّملسو هيلع هللا ىلص. إلنّب هو إل مر (بالليَّ أ مر )عنه هللا ريض أ نس قول  عن ُّنينا أ و بكذإ ُأمران إلّصحايب إ 

 أ و إحلديث ،َّوحمكملسو هيلع هللا ىلص وإلنّايهَّهوَّإلنّب إل مر أ نَّّ وعىل إلنّبوة زمن يف اكن هذإ أ نَّّ عىل حيمل كذإ

  إل صول. أ هل عند وكذإ إحلديث أ هل عند إلقاعدة هذهَّيه هوَّإلّرفع إل حاديث من إلنّوع هذإ حمك

نّة أ نَّّ عىل دليليَّ (إل ذإن يشفع أ ن )وقوهل الَّّ شفعاًَّ إل ذإن أ لفاظ تكون أ ن إلس ّ لكمةَّإلّتوحيدَّيفَّ إ 

 َّ أ خرهَّتقالَّمّرةَّوإحدةَّابال جامع.

  أ ربع. أ ّّنا بعضها يف وجاء إثنان إل ذإن أ ّول يف إلتّكبريإت أ نَّّملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب عن أ حاديث يف جاء وقد
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  أ ربع. إل ذإن أ ّول يف إلتّكبريإت أ نَّّ إ ىل إلعمل أ هل مجهور وذهب

  إلتّثنية. روإية ترجيح إ ىل وغريه كل م وذهب

 واترةًَّ هبذإ اترةًَّ يعمل وأ نّه إلتّخيري عىل أ ّنَّإملؤّذن إلعمل أ هل من إحملقّقون عليه إّّلي إلّصحيح لكن

نّة. إال نسان يصيب وحّتَّملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب عن إلّروإيتني لثبوت هبذإ،   إلس ّ

قامة أ لفاظ أ نَّّ أ يضا إحلديث من ويؤخذ  تثنية َّ غري من أ يَّّ (إال قامة ويوتر )قوهل من فُرإدى تقال إال 

الَّّ  .أ ّوهل يف إلتّكبري إ 

 هللا ريض قوهل ويه زايدةيَّ دإود وأ يب ومسمل إلبخاري عند إحلديث هذإ طرق بعض يف جاء لكن

الَّّ) عنه قامة ويوتر إل ذإن يشفع أ ن بالليَّ أ مر (َّجاءإال قامة إ  الَّّ إال  قامة إ   كام حصيحة إلّزايدة وهذه إال 

 دإود. أ بو ومسمل إلبخاري أ خرجه قلنا

قامة أ نَّّ مهنا يس تفاد قامة أ لفاظ أ نَّّ أ و قلنا كام إال  الَّّ فرإدى تقال إال   قامت قد ولفظ أ ّوهل يف إلتّكبري إ 

نّه إلّصالة  مّرتني. أ يضاًَّ يقال فا 

قامة وأ لفاظ إل ذإن أ لفاظ بيان عهنام هللا ريض َمحذورة وأ يب زيد َّ بن هللا عبد حديث يف جاء   إال 

قامة فْيام،ملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب عن ثبت إّّلي إلتّنّوع وبيان  يف جاء توتر أ ّّنا إحلديث هذه يف جاء كام فاال 

َّ إل ذإن. مثل شفعاًَّ تقال أ ّّنا حمذورة أ يب حديث

َّ مثّة إل ذإن أ لفاظ يف وكذكل  يف قلنا كام حمذورة وأ يب زيد بن هللا عبد روإية بني يسريإًَّ خالفي

نّةَّ يتعملَّّ حّتَّ فلريإجعهام إحلديثني هذين يرإجع أ ن شاء مفن إلرّتجيع وثبوت أ ّوهل يف إلتّكبري إلس ّ

نّة يف جاءت إليّت إلكيفية يتعملَّّ وحّتَّ قامة وأ دإء إل ذإن ل دإء إلس ّ  جبميع إلعمل هل يتس ىّنَّ حّتَّ إال 

نّة، نّة مجيع يصيب حّتَّ هبذإ واترةًَّ هبذإ اترةًَّ يعمل إلس ّ  أ و فقط وإحدة َّ روإية َّ عىل يقترص وال إلس ّ

َّ إملوفّق. وهللا فقط وإحدة َّ صفة َّ عىل

  72 الحديث

وإيئ هللا عبد بن وهب ُجحيفةََّ أ يب عن   :قال عنه هللا ريض إلسُّ

  :قال وانئل انض مفن بَوضوء بالليَّ خفرج قال أ دم من محرإء هل قُب ة َّ يف وهوملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب أ تيت
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  :قال ساقيه بياض إ ىل أ نظر ك يّنَّ محرإء حةّليَّملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب خفرج

 يحَّّ إلّصالة عىل يح َّ :يقول وشامالًَّ مييناًَّ يقول وههنا ههنا فاه أ تتبّع جفعلت :قال بالليَّ وأ ذ نََّ فتوّضأ َّ

 يصّلَّ يزل مل ثَّّ ركعتني إلعرص صىل ثَّّ ركعتني إلّظهر وصىّلَّ فتقّدم عََّنة هل ُركزت ثَّّ إلفالح عىل

َّ إملدينة. إ ىل رجع حّتَّ ركعتني

 نقول إحلَيعلتني عند وشامال ميينا يلتفت إملؤذن كون ويه ظاهرة إل ذإن لباب إحلديث هذإ مناس بة

  إلفّالح. عىل ويح إلّصالة عىل يح أ يَّّ حيعلتني

َّ يف أ خرى فوإئد منه يس تفاد أ نّه كام   أ خرى أ بوإب 

  (وانئل َّ انض َّ مفن )فقوهل

َّ صاحبه. يد بلل من يأ خذ اّبّلي فّّسَّ إلنائل:

َّإلوضوءَّإملتساقطَّمنَّإل عضاء. ماء من يأ خذ إّّلي إلنّاض:و

 من إملتساقطملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب بوضوء يترّبكون اكنوإ علْيم هللا ريض إلّصحابة أ نَّّ هذإ من إس تفادوإ 

الَّّ يكون ال وهذإ إل عضاء غسل بعد يده يف وإلبايق أ عضائه  ل حد َّ وليس وسمل عليه هللا صىل هل إ 

َّبعده.

 عهنام هللا ريض وزيرإه وهام بعده إلنّاس خري مع يفعلوه مل علْيم هللا رضوإن إلّصحابة أ نَّّ وذكل 

َّإخلصوصية. عىل هذإ فّدلَّّ إلبيت أ ل من غريه مع والَّفعلوه وأ رضامه، عهنم هللا ريض إخللفاء وابيق

ليه يستند دليل َّ إ ىل حيتاجملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب غري مع هذإ مثل فعل ل نَّّ وكذكل   عىل يدلَّّ دليل وال إ 

َّمرشوعّيته.

ىل إلرّشك إ ىل إملفضية إل فعال من ابلّصاحلني إلترّبك وكذكل عطاهئم تعظميهم وإ   وقد حّقهم فوق وإ 

َّ.ديننا يف هذإ عن ّنينا

  إلّطهارة. كتاب يف هذإ بيان س بق وقد إملس تعمل إملاء طهارة عىل دليليَّ أ يضاًَّ إحلديث ويف

 ليصّلَّ اكنوإَّيركزوّنا إليّت إلَعَّنة هذه ويه للّسرتة وسمل عليه هللا صىّلَّ إ ّّتاذه إلفوإئد من وكذكل

  أ يضًا. عهنا تلكمنا إن س بق وقد وسمل عليه هللا صىل علْيا
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 عليه موإظباًَّ وسمل عليه هللا صىل اكن وأ نّه إلّسفر يف إلّصالة تقصري سنّيّة منه الاس تفادة وكذكل

 إلّصالة يقرص اكن أ نّه فيه (إملدينة إ ىل رجع حّتَّ ركعتني يصّلَّ يزل مل ثَّّ) قوهل ففي إدّلاير يعود حّتَّ

 .إلّسفر يف دإم ما

 يحَّّ إلّصالة عىل يحَّّ قوهل عند وشامالًَّ مييناًَّ يلتفت اكن إملؤذن أ نَّّ يه ّتّصنا إليّت إلفائدة وكذكل

 ابحليعلتني. ونسمْيام إلفالح عىل

نّة   أ نّبه لكن إلفالح، عىل يحَّّ قوهل عند وشامالًَّ إلّصالة، عىل يحَّّ قوهل عند إملؤذن يلتفت أ ن فالس ّ

 أ حدك يلتفت وال تذكروه أ ن ينبغي إلتّنبيه هذإ جسده كَّّ ال فقط هوَّرأ سه يلتفت إّّلي أ نَّّ إ ىل

َّ.وفقمكَّهللا رأ سه هو فقط يلتفت إّّلي بل جسده جبميع

  73  الحديث

  :قال أ نّهملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ عن عهنام هللا ريض معر بن عبدَّهللا عن

ن َّ َّ.مكتوم أ مَّّ إبن أ ذإن تسمعوإ حّتَّ وإرشبوإ فلكوإ بليل َّ يؤّذن بالالًَّ إ 

نّة ليبنّيَّ هللا رمحه إملصنّف ساقه إحلديث هذإ  مّرتني، يؤذنون اكنوإ أ ّّنم ويه إلفجر أ ذإن يف إلس ّ

يذإّنم إلنّاس ال يقاظ بالل يؤّذن إل وىل  إلقامئ، ويّتّيأ َّ إلنّامئ يستيقظ حّتَّ إلوقت دخول بقرب وإ 

 بدخول إلنّاس لينتبه إلوقت دخول عند أ يَّّ إلفجر طلوع عند مكتوم أ مَّّ إبن يؤذن اكن إلثّاين إل ذإن

 .صامئاًَّ اكن ملن إل ك علْيم وحيرم إلّصالة هلم فتحلَّّ إلوقت

 .إملسجد يف مؤذنني إّتاذ جوإز عىل دليليَّ إحلديث ويف

الَّّ إل ك حيرم ال وأ نّه  فلكوإ )قالملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب ل نَّّ إل ول إل ذإن بعد جيوز وأ نّه إلثّاين إل ذإن بعد إ 

 دخول غاية إ ىل أ يَّّ ،مكتوم أ مَّّ إبن أ ذإن غاية إ ىل أ يَّّ (مكتوم أ مَّّ إبن أ ذإن تسمعوإ حّتَّ وإرشبوإ

 .للّصالة إلرّشعي إلوقت

بطاليَّ هذإ ويف  أ نَّّ فْيا إليّت إال مساكّية بدعة ويه هاته أ عوإمنا يف رمضان يف إش ّترت إليّت للبدعة إ 

َّ.إلوقت دخول قبل ساعة ربع دقائق عرش إل ك عن يتوقّفون إلنّاس

بطاليَّ إحلديث هذإ يف َّ أ عمل. وهللا إلبدعة لهذه إ 
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 74   الحديث

  :قال عنه هللا ريض إخلدري سعيد َّ أ يب عن

  :وسمل عليه هللا صىل هللا رسول قال

ذإ َّ .يقول ما مثلََّ فقولوإ إملؤّذن مسعمت إ 

 أ قوإهل مجيع يف إملؤذن مع إلّسامع يرّدد أ ن وهو إل ذإن سامع عند فعل يُسنَّّ ما لنا يبنّيَّ إحلديث هذإ

الَّّ  ال "يقول بل يقوهل ما معه يرّدد ال إلفالح عىل يحَّّ إلّصالة عىل يحَّّ قوهل عند أ يَّّ إحليعلتني، يف إ 

الَّّ قوة وال حول  وفيه مسمل أ خرجه إّّلي عنه هللا ريض معر حديث يف مبّيناًَّ ذكل جاء كام "ابهلل إ 

الَّّ قوة وال حول ال إلّسامع يقول إلفالح عىل ويحَّّ إلّصالة عىل يحَّّ إملؤذن قول عند أ نّه  ابهلل، إ 

 من معناه يف وما عنه هللا ريض سعيد أ يب حديث خيّصص هذإ معر حديث أ نَّّ إلعلامء وقال

  إل حاديث.

 لكمة َّ كَّّ بعد إملؤذن مع إلّسامع ويرّدد إلّتعقيب تفيد هذه إلفاء (فقولوإ) قوهل من أ يضاًَّ ويس تفاد

ذإ يسمعها مجلََّّعليه مترَّّ حّتَّ أ و إل ذإن مجيع من ينّتيي حّتَّ ينتظر وال بعده رّدد أ كرب هللا قال فا 

َّ.أ عمل وهللا إلتّعقيب تفيد إلفاء ل نَّّ كثرية

 

 

 الّصفوف باب

 وإحلثَّّ إلّصفوف تسوية وجوب يف إلوإردة إل حاديث فيه ليذكر إلباب هذإ هللا رمحه إملصنّف عقد

 كام وتفّرقهم إختالفهم يف سببيَّ هذإ خمالفة أ نَّّ كام وترإمحهم إملؤمنني تأ لف أ س باب من وأ نّه ذكل عىل

  .عنه هللا ريض إلنّعامن حديث يف معنا س يأ يت

َّ :أ مورإًَّ تشمل إلّصفوف تسوية

 فيه العوجاج مستقيما الّصف يكون أن:األّول
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 صىّلَّ أ نّه إحلديث يف جاء فقد يتأ ّخر، وال عنه يتقّدم ال جبنبه ملن حماذايًَّ وإحد َّ كَّّ يكون بأ ن وذكل

ذإ أ نّنا ومعلوميَّ إل عناق، مبحاذإة أ مر وسملَّّ عليه هللا  وجعلناها بيهنا ساوين أ يَّّ أ عناقنا حاذينا إ 

نَّّ متوإزيةًَّ  بشري بن إلنّعامن حديث يف وس يأ يت إل خر عىل أ حدان يتقّدم وال تتحاذى إل جسام فا 

  .أ يضاًَّ هذإ عىل إلالكمَُّ

 المصلّين بين الّصفوف في الخلل سدّ  :الثّاني

 أ قميوإ:َّ) وسمل عليه هللا صىّلَّ قال فقد بذكل إل مر عهنام هللا ريض معر إبن حديث يف جاء وقد

يطان فرجات تدعوإ وال إ خوإنمك بأ يدي لينوإ إخللل وسّدوإ إملناكب بني وحاذوإ إلّصفوف  ومن للش ّ

  (.هللا قطعه صفا قطع ومن هللا وصل صفّا وصل

 كثرية أ حاديث يف فيه وإلرّتغيب إلّصّفَّ خلل بسدَّّ إل مر ورد وقد إلفتح يف هللا رمحه جحر َّ إبن قال

  .الكمه إنّتيى- إحلديث هذإ يقصد-معر إبن حديث أ مجعها

يطان، فرجات َّ ترك وعدم إخللل بسدَّّ إل مر هذإ معر إبن حديث ويف  رمحه إلبخاري عقد وقد للش ّ

لزإق ابب حصيحه يف هللا َّ حديث فيه وساق إلّصف، يف ابلقدم وإلقدم ابملنكب إملنكب إ   أ نس 

 .) ظهري ورإء من أ رإك فا يّنَّ صفوفمك أ قميوإ(َّوقال: وسمل عليه هللا صىّلَّ أ نّه عنه هللا ريض

 وقدمه صاحبه مبنكب منكبه يُلزق ملسو هيلع هللا ىلص إلنّب زمن يف أ يَّّ أ حدان واكن :به حتديثه عقب أ نس وقال 

 .عنه هللا ريض أ نس الكم إنّتيى .بقدمه

 يمتَّّ وهبذإ ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ زمن يف اكن إملذكور إلفعل أ نَّّ إلّترصحي هذإ أ فادَّ(هللاَّ: رمحه جحر َّ إبن قال

قامة إملرإد بيان عىل إال حتجاج   .هللا رمحه جحر إبن الكم إنّتيى)وتسويته إلّصّفَّ اب 

َّ حلديث أ خرى روإية َّ يف جاء أ ن ه أ يضاًَّ هذإ ويؤيّد  أ قميوإ )قوهل أ ي (وترإّصوإ) قوهل ويه زايدة أ نس 

  .إلّصفوف تسوية من إخللل سدَّّ وأ نَّّ قلنا ما تؤكّد إلّزايدة فهذه (وترإصوإ صفوفمك

يخ ذكره إملسأ ةل هذه يف تنبيهيَّ هنا  يتعلّق سؤإل َّ عىل أ جوبته أ حد يف هللا رمحه عثميني إبن إلش ّ

  :هللا رمحه قال إلّصّفَّ بتسوية
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ذإ وهذإ ق أ ن وإحد َّ للكَّّ ينبغي إلنّاس وقام إلّصفوف متّت إ   لتحقيق صاحبه بكعب كعبه يُلص 

 ...إلّصالة مجيع يف هل مالصقا ويبقى إال لصاق هذإ يالزم أ نّه ذكل معىن وليس فقط إملساوإة

لصاق أ نَّّ أ ي   إل مر عند فقط يكون وهذإ إملساوإة لتحقيق يكون إلتّالصق وهذإ ابلكعب إلكعب إ 

 يرتك حبيث إلّصالة مجيع يف جبنبه لذّلي مالصقا إال نسان يبقى أ ن هذإ يعين وال إلّصفوف بتسوية

 .ورفع خفض كَّّ عند يعين أ ثناَءها، هذإ لتحقيق ابلّصالة الاش تغال ويرتك إخلشوع

 صاحبه بكعب كعبه يُلصق جتده إلنّاس بعض يفعل ما إملسأ ةل هذه يف إلغلوَّّ ومن :هللا رمحه قال ثَّّ

نّة فيخالف فرجة إملناكب يف جاره وبني بينه يكونَُّ حّتَّ بيهنام فامي قدميه ويفتح  ذكل يف إلس ّ

  .هللا رمحه الكمه إنّتيى  .تتساوى وإل عناق إملناكب أ نَّّ وإملقصود

 أ نّه كثريإًَّ نرإه وهذإ إلنّاس بعض يفعل ما إملسأ ةل هذه يف إلغلوَّّ مظاهر من أ نَّّ حّتَّ يقول يعين

لصاق يش تغل  رجل يلصق حّتَّ كثريإًَّ قدميه بني ما يُفّر ج هذإ أ جل من أ نّه حّتَّ ابلكعب إلكعب اب 

 .إملناكب عند فرجيَّ هناك تصبح هذإ جّرإء يساره عىل ابّّلي إليّسى ورجل ميينه عىل ابّّلي إلميىن

نّة، وخمالفة إلغلوَّّ مظاهر من هذإ أ نَّّ وقال   إليّت إلفرجة يسدَّّ أ ن إال نسان عىل إلوإجب يعين إلس ّ

 بني يفّرج وال بذكل ويش تغل إلّصّفَّ وسط وبني بينه يكون إّّلي وخاصةًَّ جبنبيه إلذّلين وبني بينه

الَّّ رجليه  .جبانبه إّّلي ومنكب منكبه بني أ و إملنكبني، عند فرجةًَّ حيدث ال حّتَّ كت فيه بقدر إ 

 فاألّول األّول الّصفوف إتمام :الثّالث

 رهّبم؟ عند إملالئكة تصّفَّ كام تصفّون أ ال:َّ)قال وسملَّّ عليه هللا صىّلَّ أ نّه مسمل َّ عند جابر حلديث 

َّ(.إلّصف يف ويرتإّصون إملقّدمة إلّصفوف يمتّون : قال رهبا؟ عند إملالئكة تصّفَّ وكيف قلنا

 المنقطع الّصفّ  وصل:الّرابع

 .تشمل وماذإ إلتّسوية مبعاين يتعلّق ما هذإ إلّسابق معر إبن حديث يف جاء كام 

 78 الحديث
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 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال :قال عنه هللا ريض ماكل بن أ نس عن

ََّ فا نَّّ مكوفََّفَُُّصَّ وإسوَُّّ  ََّسو َّت َّإلص َّ ةََّي َّ.إلّصالة امم َّتََّ من ّف 

 متام من إلتّسوية هذه أ نَّّ وخيرب إلّصفوف بتسوية ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ فيه ويأ مر إلباب يف حديث َّ أ ّول هذإ

  .إلّصالة

  .ثوإهبا يف تزيد أ ّّنا أ ي ممكاّلهتا من أ ي متاهما من

 متام أ نَّّ وقالوإ بوإجبة، وليست مس تحّبةًَّ إلتّسوية أ نَّّ إحلديث هذإ من إلعلامء من مجعيَّ أ خذ وقد

الَّّ يتحقّق ال إليّت حقيقته وجود عىل زإئديَّ أ مريَّ إليّشء  وال وإجباهتا من أ ّّنا يقل مل أ نّه وزإدوإ هبا، إ 

 .ابلوجوب ال ابلنّدب إلتّسوية عىل حفمكوإ أ راكّنا، من

 إلقول مفادها أ خرى أ دةلًَّّ هللا رمحه تميّية إبن إال سالم ش يخ ومهنم إلعلامء من غريمه علْيم أ ورد لكن

نّه أ ثيَّ إلّصّفَّ تسوية عدم يف تسبّب من وأ نَّّ إلتّسوية بوجوب   .إلوإجبات من وإجبا تركََّ ل 

َّ حلديث إلبخاري روإية يف جاء قالوإ أ ّّنم أ دلّّتم ومن  فا نَّّ )وسمل عليه هللا صىّلَّ قوهل هذإ أ نس 

قامة من إلّصفّوف تسوية  .(إلّصالة إ 

قامة وقالوإ قامة حمك تأ خذ ل ّّنا وإجبةًَّ إلتّسويةَُّ تكون وابلتّايل مس تحّبة وليست وإجبة إلّصالة إ   إ 

  .لوإزهما من ل ّّنا إلّصالة،

 وهو إلّصّفَّ يسّوي مل ملن توعُّد َّ من فيه وما إل يت إلنّعامن حديث أ يضاًَّ إلالكم هذإ يؤيّد وقالوإ

 هللا شاء إ ن وس يأ يت )وجوهمك بني هللا ليخالفنَّّ أ و صفوفمك لتُسّونَّّ)َّملسو هيلع هللا ىلص لقوهل إلوجوه بني إخملالفة

  .عليه إلالكم

 قرينةيَّ تأ يت مل ابلتّسوية إل مر فْيا إليّت إل حاديث أ نَّّ أ يضاًَّ ابلوجوب إلقول به قوي إّّلي إل خر إل مر

 من أ مريَّ وفْيا جّدإ، كثرية إلّصفوف بتسوية تأ مر إليّت فال حاديث إلنّدب، إ ىل إلوجوب عن ترصفها

الَّّ إلوجوب حمكه ملسو هيلع هللا ىلص إلن ب وأ مر ،ملسو هيلع هللا ىلصإلنّبَّّ ذإ إ   وال إلنّدب إ ىل إلوجوب عن ترصفه قرينة أ تت إ 

  .تعاىل هللا شاء إ ن إلّصحيح وهو .ابلوجوب إلقول أ يضا به قّوو فهذإ ترصفه، قرينة
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 79 الحديث

 :يقول ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مسعت :قال عنه هللا ريض بشري َّ بن إلنّعامن وعن

 .وجوهمك بني هللا ليخالفنَّّ أ و صفوفمك لتسّونَّّ   

ن ام حّتَّ صفوفنا يسّوي هللا رسولَُّ اكن :وملسمل َّ  إلقدإح هبا يسّوي ك 

  :فقال صدره، ابدايًَّ رجالًَّ فرأ ى يكرّبَّ أ ن اكد حّتَّ فقام يوماًَّ خرج ثَّّ عقلنا، قد أ ن رأ ى حّتَّ

َّ.وجوهمك بني هللا ليخالفن َّ أ و صفوفمك لتسّونَّّ هللا بادََّع َّ

 حّتَّ إلّصفوف تسّوى كيف حصابته عملَّّ ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ أ نَّّ إحلديث هذإ يف عنه هللا ريض إلنّعامن يذكر

 وسمل عليه هللا صىّلَّ يرإقهبم زإل وال كيفيّته، وتعلّموإ عنه وحفظوه ذكل فهموإ أ ّّنم مهنم عمل

 من مع جيدإًَّ يصطّفَّ مل أ نّه هذإ يعين إلّصّف، من وخارج ابد َّ صدره رجالًَّ يوماًَّ فرأ ى ويلحظهم

ء وأ ثَرها إلتّسوية ترك خطورة هلم وبنّيَّ وتوعّدمه وسمل عليه هللا صىّلَّ فأ نذرمه جبانبه،  إل ّمة يف إلّسّ

ذإ وإلقلوب إملقاصد، و إلقلوب إختالف منه وإملقصود إلوجوه، إختالف وهو أ ال  جرَّّ إختلفت إ 

 هللا فاهلل إملس تعان، وهللا إليوم ونشاهده نرإه ما وهذإ وإلتّدإبر وإلتّباغض إللكمة إختالف إ ىل هذإ

خوة اي  .أ حسن يه ابليّت عليه إلنّاس وتنبيه عليه وإحلرص هذإ حتقيق يف إ 

  (إلقدإح هبا يسّوي ك ناّم حّتَّ صفوفهم يسّوي اكن )أ نّه عنه هللا ريض قوهل •

 قدحًا، يسّمى نصل يركب أ ن قبل إلّسهم يعين نصل يركب أ ن قبل إلّسهم وهو قدح َّ مجع :إلقدإح

قامته تسويته يف يبالغ أ نّه معلوميَّ إلّسهم ل نَّّ إلتّسوية، يف إلمتّثيل أ حسن من وهذإ  يطيش ال ليك وإ 

صابة عن ويبعد قامة هبذه إلّصفوف تسوية فش بّه إلهدف، إ    .إلق دح أ و إلّسهم بتسوية أ ي إال 

قامة بني إال مام الكم جوإز أ يضاًَّ إحلديث فوإئد ومن • ذإ وإلتّكبري إال   ينبّه أ ن إ ىل إحلاجة دعت إ 

قامة بني يتلكّم أ ن هل جاز ما، أ مر َّ إ ىل إملصلنّي  .منعه ملن خالفاًَّ وإلتّكب،ر إال 

َره ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ خمالفة أ نَّّ فوإئده من وكذكل •  .للعقاب موجبيَّ وأ وإم 
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 يف يساعده من توكيل هل وجيوز إلّصفوف تسوية إال مام وظائف من أ نَّّ إلفوإئد من أ يضاًَّ ومهنا •

ذإ ذكل  .أ عمل وهللا إحلاجة، ودعت إلّصفوف كرثت إ 

 

 

 

 

 

 80 الحديث

 صنعته لطعام َّ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول دعت ُملَْيكَة جّدته أ نَّّ عنه هللا ريض كل ما بن أ نس وعن

َّ قال لمك، ل صّلَّ قوموإ :قال ثَّّ منه فأ ك   لُبس ما طول من إ سودَّّ قد لنا حصري َّ إ ىل فقمت أ نسي

 ورإئنا من وإلعجوزََّ ورإَءه وإليتميََّ أ ان وصففت ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عليه فقام مباء َّ فنضحته 

 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إنرصف ثَّّ ركعتني لنا فصىّلَّ 

 .خلفنا إملرأ ة وأ قام ميينه عن فأ قامين وبأ ّمه به صىّلَّ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أ نَّّ وملسمل

 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسول موالًَّ واكن مُضرية بن هللا عبد بن حسني جدَّّ مضرية هو إليتمي

 

 إل حاديث ذكر يف رشع إلتّسوية وجوب عىل إدّلإةلَّّ إل حاديث ذكر من هللا رمحه إملصنّف فرغ ملّا

ماهمم من إملأ مومني موقف تبنّيَّ إليّت م جنسهم إختالف عىل إ   .وس هّن 

ذ إخللق وحسن إلّتوإضع من ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ عليه اكن ما عىل دليليَّ إحلديث ويف   وهيبته ماكنته متنعه مل إ 

جابة من َّ جّدةََّ عهنا هللا ريض ُمليكة أ نَّّ إحلديث ففي ولمية، لغري اكنت ولو إدّلإعي دعوة إ   أ نس 
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 فرغ فلّما صنعته طعام َّ إ ىل دعته مجيعا عهنم هللا ريض سلمي َّ أ مَّّ وإدلةَُّ أ ّّنا وإلّصحيح عنه، هللا ريض

 ل صلَّّ قوموإ) :قوهل معىن وهذإ صالته كيفية ليعلّمهم هبم وصىّلَّ قام إل ك من وسمل عليه هللا صىّلَّ

ماممك مع تصطفّون وكيف صاليت كيفيّة تتعلّموإ أ ن أ جل من هلل أ صل أ ي (.لمك  .إ 

 .إلنّاس مع خلقه وحسن ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ توإضع قلنا كام إحلديث فوإئد ومن 

ذ إلنّاس من إلفضل ُأويل دعوة إس تحباب ومهنا  .صنعوه طعام َّ إ ىل ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ دعوإ أ ّّنم إ 

  لبس ما طول من إسود حصري َّ إ ىل عنه هللا ريض لقوهل لباس، عليه يطلق الافرتإش أ نَّّ أ يضاًَّ ومهنا

 ويؤيّد لباس أ نّه عليه يطلق فاال فرتإش يفرش، بل يلبس ال إحلصري أ نَّّ ومعلوميَّ لبس أ نّه عليه أ طلق

َّبََّل َّ ن َّهَُّ تعاىل﴿ قوهل هذإ  .﴾ مُكَّْلََّ اسي

 :مسأ لتان ذكران ما عىل ويبىن 

 لبس علْيم حيرم أ نّه دإم ما فالّرجال للّرجال، اكحلرير إ فرتإشه َحُرم لبسه َحُرم ما أ نَّّ :إل وىل إملسأ ةل

 .إفرتإشه علْيم حيرم فكذكل إحلريري

 .َحنَث فقد فافرتشه ثوابًَّ يلبس أ الَّّ َحلف من أ نَّّ ويه :إلثّانية إملسأ ةل 

 عن يكون إلوإحد موقف وأ نَّّ جبانبه ال إال مام خلف يكون إال ثنني موقف أ نَّّ هو أ يضاًَّ إلفوإئد من 

 .مسمل روإية يف جاء كام إال مام ميني

َّ هل إلّصبَّّ أ نَّّ وفيه  ذ هذه، أ اّيمنا يف إجلهةل بعض يفعل ملا خالفاًَّ إلّصّفَّ يف موقفي  يف إملذكور إليتمي إ 

َّ مع صّفَّ إحلديث  مع وإصطف أ نذإك صبياًَّ فاكن يبلُغ ومل أ بوه مات من هو إليتمي أ نَّّ ومعلوميَّ أ نس 

َّ    .إلّصّفَّ يف أ نس 

نَّّ يقال وال إلّصّف، خلف لوحدها بصالهتا بأ س وال إلّرجال خلف إملرأ ة موقف أ نَّّ أ يضاًَّ وفيه   إ 

 لو لكن (إلّصّفَّ خلف لفذ َّ صالة ال) حديث من مس تثناةيَّ يه بل إحلال، تكل عىل ابطةليَّ صالهتا
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 بل إلّصّفَّ خلف وحدها إ حدإهن صالة تصحَّّ ال إلّرجال كحال حفاهلم إلنّساء من غريها معها اكن

َّ.أ عمل وهللا صفّهنَّّ تسوية أ يضاًَّ علْينَّّ جيب أ نّه كام إلّصّفَّ يف أ خوإهتا مع تصطّفَّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

 81 الحديث

َّ بن هللا عبد وعن  :قال عهنام هللا ريض عباس 

 إللّيل من يصّلَّ ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ فقام مميونة خاليت عند بّتَّ

 .ميينه عن فأ قامين برأ يس فأ خذ يساره عن فقمت 

 

 إحلديث هذإ يف مبّيناًَّ جاء كام ميينه عن يكون وأ نّه إال مام مع إلوإحد ملوقف بيانيَّ إحلديث هذإ يف 

 .إلّسابق إحلديث يف وكذكل

 أ وإمره يف إل صل أ نَّّ كام إلنّدب ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ أ فعال يف إل صل ل نَّّ إلّرإحج عىل إال س تحباب وحمكه 

 .إلوجوب

ذ إال مام مع إلّصبَّّ إ صطفاف حّصة عىل دليليَّ أ يضاًَّ إحلديث هذإ ويف  َّ إبن إ   عهنام هللا ريض عباس 

 .صبياًَّ حيهنا اكن
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 إليسار من هل ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ حتويل ل نَّّ يفسدها، ال إلّصالة يف إليسري إلعمل أ نَّّ عىل أ يضاًَّ دليليَّ وفيه

ذإ وخاصةًَّ مثل جوإز عىل فدلَّّ يسري لكنّه إلّصالة أ فعال عن خارجاًَّ معالًَّ يُعدَّّ إلميني إ ىل  هذإ اكن إ 

َّ.أ عمل وهللا إلّصالة إ صالح سبيل يف إلعمل

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

 اإلمامة باب
 

 82 الحديث

 هللا حيّول أ ن إال مام قبل رأ سه يرفع إّّلي خيىش أ ما :قال ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ عن عنه هللا ريض هريرة أ يب عن

َّ.حامر صورة صورته جيعل أ و حامر َّ رأ س رأ سه

مامه قبل رأ سه رفع ملن وعيديَّ إحلديث هذإ يف   وتعاىل س بحانه هللا حيّول بأ ن وإلّسجود إلّركوع يف إ 

َّ فهو هذإ فعل مفن حامر، رأ س أ و صورة إ ىل رأ سه أ و صورته  يلزم وال إلعقوبة، لهذه نفسه معّرضي

خباره من يلزم ال أ نّه كام تقع ال أ ّّنا هل حدثت أ حدإًَّ نعمل ال أ نّنا من  تقع بأ ّّنا وسمل عليه هللا صىّلَّ إ 

 نسابق وال إلنّبويّة ابل وإمر ولنلزتم هللا عباد  هللا فلنتّقي تقع، ال وقد تقع قد حماةل، ال تقع أ ّّنا

 إ ىل يرفع أ ن قبل يرفع قبل يسجد قبل يركع إال مام يسابق هذإ يفعل إلنّاس من كثرييَّ إليوم إال مام،

 .إلوعيد هبذإ وإخربوه هذإ يفعل ترونه من ونهّبوإ هللا حفظمك حذر َّ عىل فكونوإ ذكل غري

 إلّركوع يف اكنت سوإء مسابقته وحترمي إال مام متابعة وجوب أ يضا إحلديث هذإ من يس تفاد 

 .إخلفض أ م إلّرفع يف إملسابقة هذه اكنت سوإء غريهام أ م وإلّسجود
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خوإين إملسابقة هذه  نّه إّّلنوب كبائر من إ   أ ن ول َقائل َّ عندك، معروفةيَّ وإلقاعدة وعيد علْيا ترتّب ل 

 هذإ فاعل وأ نَّّ إلعمل، جنس من إجلزإء نقول أ ن وإجلوإب إحليوإانت؟ مجيع بني من إمحلار ملا يقول

 عىل صورته أ و حامر َّ رأ س رأ سه حيول أ ن فناسب إحليوإانت أ بل من إمحلار أ نَّّ كام إلنّاس أ بل من

 .إمحلار صورة

 إملأ موم إلعلامء يقول إال مام، مع إملأ موم أ حوإل نذكر أ ن هذإ فناسب إملسابقة عن نتلكم أ نّنا دإم وما

مامه مع   :أ حوإل أ ربعة هل إ 

 .إل راكن من غريمه أ و إلّسجود أ و إلّركوع يف إال مام إملأ موم يس بق أ ن ويه :إملسابقة إل وىل إحلل

مامه عن إملأ موم يتأ ّخر أ ن ويه :إخملالفة يه إلثّانية إحلاةل   تكون وقد أ خر ركن َّ يف يدخل حّتَّ إ 

 .عذر بدون أ و لعذر َّ

مام حراكت تتوإفق أ ن ويه :إملوإفقة يه إلثّالثة إحلال  .أ قوإهلم أ و وإملأ موم إال 

نّة ويه :إملتابعة يه إلّرإبعة وإحلاةل   من لكن إال مام أ فعال عقب إملأ موم أ فعال حتصل أ ن ويه إلس ّ

نّة يه وهذه موإفقة دون  .هللا شاء إ ن إلتّالية إل حاديث يف عهنا إلالكم وس يأ يت إلس ّ

 إملسابقة إل وىل: إحلاةل

مامه إملأ موم س بق مفت الَّّ صالته بطلت ذإكرإًَّ عاملاًَّ واكن إ   فصالته انس ياًَّ أ و جاهالًَّ يكون أ ن إ 

 مل فا ن صالته حّصت بعده إال مام به س بق مبا وأ ىت إال مام يدرك أ ن قبل وعاد ذكر فا ن حصيحة،

 .بطلت ذإكرإًَّ عاملاًَّ يفعل

 :هذإ مثال 

مامه فرإغ بعد مأ موميَّ  :هنا حالتان فل قبل، وركع سابقه إجلهريّة يف إلقرإءة من إ 

ّما :إل وىل   حينئذ َّ هل فنقول علَّّ حرج وال ابال مام س يلحق ويقول ركوعه يف ويس متر رإكعاًَّ يبقى أ ن إ 

 .ابطةل صالتك
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 ثَّّ إلّرفع إ ىل يعود يعين ركوعه، إال مام يمُتَّّ أ ن قبل ويعود وجل عز هللا يتّقي أ ن يه :إلثّانية إحلال 

مامه يركع أ ن بعد يركع  يف إ س مترَّّ فا ن إال مام قبل أ ّوالًَّ ركع هو يعين صالتك، تصحَّّ هل نقول فهنا إ 

مام يركع حّتَّ وإنتظر ركوعه  أ و ساهياًَّ يفعل ال وذإكرإًَّ عاملاًَّ هذإ يفعل أ نَّْ قلنا صالته، تبطل هنا إال 

مامه قبل ركع أ نّه يدرك أ ن يه وإلثّانية .إحلاةل جاهالًَّ  إلقيام من عليه اكن ما إ ىل فيعود فيّسع إ 

 .إلفعل هذإ ملثل تعد وال حصيحة صالتك هل نقول فهنا فريكع، ركوعه إال مام يمتَّّ حّتَّ وينتظر

َّ

َّ

 إخملالفة أ و إلتّخلف إلثّانية: إحلال

 .عذر لغري يكون وقد لعذر َّ يكون قد إلتّخلّف أ نَّّ وقلنا

 مثالًَّ يسهيى أ ن بدل أ و ركنني، أ و بركن َّ إال مام فيفوته إملأ موم يسهيى أ ن يه :لعذر َّ إلتّخلّف مثال 

مامه يسمع فال إلكهرابء تنقطع  نقول إحلال هذه يف ركنني، أ و ركن فاته قد أ نّه يالحظ ترجع وحني إ 

مامك وإحلَق فاتك مبا أ يت هل مامك وإحلق خفّف يعين اب  ل مل أ نّه دإم ما اب   أ نت إّّلي إملاكن إ ىل يَص 

مامك واتبع ش يأ َّ تفعل ال هل فنقول فيه هو إّّلي إملاكن إ ىل وصل فا ن فيه،  يعين إلّركعتني وإعترب إ 

  .ُملَفّقة ركعة وتسّمى وإحدة ركعة فاتته إليّت وإلّركعة فْيا اكن إليّت إلّركعة

 .إحلال بطبيعة للّسهو وتسجد فاتتك إليّت ابلّركعة وتأ يت تقوم إال مام يسملَّّ وعندما

مامه خلف إمجلعة يصّلَّ اكن مأ موم نقول :مثاالًَّ هل ولنضب  ماكن َّ يف يصّلَّ ّليقه أ و إملسجد ول كرب إ 

 وجفأ ةًَّ إل عىل سورة يف يقرأ َّ اكن إال مام أ نَّّ مثالًَّ يقول إل ماميّة إلّصفوف يرى وال إال مام عن بعيد َّ

 رجعت وملّا يتابع، حّتَّ أ مامه إليّت إلّصفوف أ يضاًَّ تتحّرك ومل شيئاًَّ يسمع يعد ومل إلكهرابء إنقطعت

 هنا؟ يفعل مفاذإ إلثّانية إلّركعة يف أ نّه عندها فعمل إلغاش ية سورة يهنيي إال مامة مسع إلكهرابء
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بقى هل نقول ذإ إلّصالة ووإصل معه وإركع إلقرإءة يمتَّّ حّتَّ وإنتظر ماكنك إ   أ نت مق إال مام سملَّّ فا 

 إال مام أ نَّّ ووجد ورجعت إلكهرابء ذهبت إ ن أ ّما للّسهو وإجسد ويعين فاتتك إليّت إلّركعة وصلَّّ

مامك وإ حلق ركوعك من إرفع ثَّّ إلّركوع يف خفّف هل فنقول إلّسجود يف مثالًَّ  .إلّسجود يف اب 

 يكون أ ن بني نفّرق وهنا معدإًَّ يكون بل لعذر يكون أ الَّّ ويه إلتّخلف حاالت من إلثّانية إحلل 

 .بيهنام فرقيَّ بركن َّ إلتّخلف يكون أ ن أ و إلّركن يف إلتّخلف

مامك يس بقك أ ن معناه ابلّركن إلتّخلف   .معدإًَّ بركن َّ إ 

 ومل تدعو تزإل ال وأ نت إال مام جلس ثَّّ إدّلعاء وأ طلت معه أ نت وجسدت ساجد إال مام اكن مثالًَّ 

ذإ هنا كل نقول ابجللوس، إال مامة تتابع  هذإ فعكل لكن حصيحة فصالتك جالساًَّ به وحلقت رفعت إ 

َّ نّة خمالفي  إال مام جسد حّتَّ إدّلعاء يف إس متّريت إ ن لكن إال مام، متابعة عليك إلوإجب ل نَّّ للس ّ

 إلعاّمة من إلكثري يفعل إملس تعان وهللا إل مر وهذإ ابطةل صالتك أ نَّّ هنا كل نقول إلثّانية إلّسجدة

َقهَُّ حّتَّ جيدإًَّ شيئاًَّ يفعل نظره ويف إلّسجود يطيل إل ن  اليزإل وهو إلثّانية فيسجد إال مام يس ب 

 لهذإ فتنهبوإ إملس تعان وهللا إلّسجدتني بني إجللسة كذكل يضّيع حّتَّ يّسع ترإه ثَّّ إل وىل يف يدعوإ

 .إلنّاس ونهّبوإ فيمك هللا ابرك

 .إملوإيل إلّركن يف به تلحق لكنّك إملتابعة عن تتأ ّخر أ ن فهو إلّركن يف إلتّخلف أ ّما 

 حصيحة صالتك كل نقول جالسًا، وتدركه فرتفع إال مام وجيلس إدّلعاء تطيل سابقاًَّ ذكران كام مثاهل  

َّ.عنه تتخلّف وال إال مامة تتابع أ ن إ ىل تَنَب ه لكن ابطةل وليست

 إملوإفقة ويه إل خرية إحلال

 .إل قوإل يف وموإفقة إل فعال يف موإفقة َّ إ ىل قلنا كام تنقسم ويه 

 إلوقت نفس يف ركع مكن إلكرإهة، حمكها مكروهة، أ ّّنا إلعلامء يقول وهذه َّ:إل فعال يف إملوإفقة

ماُمه فيه يركع إّّلي ماُمه، فيه يسجد إّّلي إلوقت نفس يف جسد أ و إ   اي مكروهيَّ فعكل هل فنقول إ 
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مامك تنتظر أ ن عليك وإلوإجب أ يخ  أ و إلّسجود يف أ نت فتبارشََّ يسجد أ ن إ ىل أ و يركع أ ن إ ىل إ 

َّ.إلّركوع

الَّّ هللا شاء إ ن تضَّّ فال َّ:إل قوإل يف إملوإفقة  إلّسالم يف إلعلامء قال وكذكل إال حرإم، تكبرية يف إ 

نّك إال حرإم تكبرية يف أ ماَّ .أ يضاًَّ  تنعقد مل فصالتك تكبريه إال مام يمتَّّ أ ن قبل كرّبت لو مثالًَّ فل 

 أ كرب هللا إال مام فيه يقول إّّلي إلوقت نفس يف أ كرب هللا تقول أ نت يعين لهذإ، فتنّبه أ يخ اي أ صال

 أ صال تنعقد مل صالتك أ يخ اي كل فنقول قبَلَّ إلتّكبري من أ نت فتنّتيي متّدها ال وأ نت هو ميّدها وقد

مامك مع تسملَّّ أ ن يكره إلعلامء فقال :إلتّسلمي يف وأ ّما َّ.فيك هللا ابرك لهذإ فتنّبه  أ ن وإل فضل إ 

 وتسملَّّ إل وىل من ينّتيي ما بعد إل وىل تسملَّّ أ ن إلعلامء وأ جاز إلتّسلميتني، من ينّتيي أ ن بعد تسملَّّ

 إلتّسلميتني إال مام يسملَّّ أ ن تنتظر أ ن هو وإل مكل إل فضل لكن إلثّانية، من هو ينّتيي ما بعد إلثّانية

قه أ ن ضري فال إل قوإل بقيّة يف أ ّماَّ.بعده فتسملَّّ مامه مع إملأ موم أ حوإل ملّخص هذإََّّ .فْيا توإف   إ 

 .أ عمل وهللا

 83 الحديث

ناّم :قال ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ عن عنه هللا ريض هريرة أ يب وعن  عليه ّتتلف فال به ليؤتَّّ إال مام جعل إ 

ذإ فكرّبوإ كرّبَّ فا ذإ  ذإ فاركعوإ ركع وإ    إمحلد وكل ربّنا فقولوإ محده ملن هللا مسع قال وإ 

ذإ ذإ فاجسدوإ جسد وإ   .أ مجعون جلوسا فصلّوإ جالسا صىّلَّ وإ 

 84 الحديث

َّ قالت عهنا هللا ريض عائشة وعن  فصىّلَّ شاك َّ وهو بيته يف وسمل عليه هللا صىل هللا رسول َصىل 

لْيم فأ شار قيام قوميَّ ورإءه وصىّلَّ جالساًَّ  قال إنرصف فلّما إجلسوإ أ ن إ 

ناّم  ذإ فاركعوإ ركع فا ذإ به ليؤت إال مام جعل إ   ربّنا فقولوإ محده ملن هللا مسع قال وإذإ فارفعوإ رفع وإ 

ذإ إمحلد وكل ذإ فاجسدوإ جسد وإ   أ مجعون جلوسا فصلّوإ جالسا صىّلَّ وإ 
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 يف به ليؤتَّّ إلرّشع يف ُجعل إال مام أ نَّّ ومعناهام إال مام، متابعة ابب يف إلعمدة هام إحلديثان هذإن

 لكن إحلديثني يف إلوإرد إلعموم مقتىض عىل إلنّّية يف وحّتَّ وإل فعال إل قوإل مجيع يف أ ي إلّصالة

 .إل فعال بعض وّترج إلنّّية ّترج أ خرى بأ حاديث خّصَّ إلعموم هذإ أ نَّّ هللا شاء إ ن س يأ يت

 قول َّ يف ال يعين يشء أ ي يف عليه ّتتلف ال أ ي (عليه ّتتلف فال) هنا وسمل عليه هللا صىّلَّ وقوهل 

  .هللا شاء إ ن وس يأ يت إلتّخصيص دخل معوميَّ أ نّه قلنا إل صل، هو وهذإ نّية يف وال فعل َّ يف وال

ذإ فكرّبوإ كرّبَّ فا ذإ )وقوهل  إملأ موم حركة أ نَّّ أ ي وإلتّعقيب إلرّتتيب تفيد هنا "َّإلفاء" (َّفاركعوإ ركع وإ 

 أ حوإل يف إل ن معنا مرَّّ كام معها وال قبلها تكون ال وكذكل همةل غري من إال مام حركة عقب تكون

نتقال أ نَّّ عنه هللا ريض إلربإء حديث يف الحقاًَّ هللا شاء إ ن وس يأ يت إال مام مع إملأ موم  بعد يكون إال 

ليه، إنتقل إّّلي ابلّركن إال مام تلبّس الَّّ إلّركوع يف إملأ موم يرشع ال مفثال إ   إال مام يركع أ ن بعد إ 

 ريض إلربإء حديث يف هللا شاء إ ن عهنا إلالكم س يأ يت وغريها إلّسجود يف وكذكل ظهره ويس توي

 .عنه هللا

ذإ )قوهل أ ّما   متابعة عليه جيب إملأ موم أ نَّّ إلعبارة هذه ظاهر (أ مجعون جلوساًَّ فصلّوإ جالساًَّ صىّلَّ إ 

 ريض عائشة حبديث إحلديث هذإ عورض لكن إلقيام، عىل قادرإًَّ اكن لو حّتَّ إجللوس يف إال مام

 جنبه إ ىل عنه هللا ريض بكر َّ أ بو وصىّلَّ جالساًَّ موته مرض يف ابلنّاس صىّلَّ ملسو هيلع هللا ىلصإلنّب أ نَّّ عهنا هللا

 .إلنّصني هذين مع تعاملهم طريقة يف إلعلامء فاختلف قيام ورإءه وإلنّاس قامئاًَّ

 إلباب أ حاديث نسخ موته مرض يف حديّثا عائشة حديث أ نَّّ وقالوإ إلنّسخ مسكل بعضهم فسكل 

 قول هو وهذإ إحلديث هبذإ منسوخاًَّ إلباب حديث وأ نَّّ إلقاعد إال مام خلف إلقيام بوجوب وقالوإ

 .مجيعاًَّ هللا رمحهم إل وزإعي قول وكذكل يوسف أ يب وصاحهبا حنيفة وأ يب إلّشافعي

مامة أ نَّّ إ ىل إملالكية وذهب  مامته ملسو هيلع هللا ىلص إلنّب فعل وأ نَّّ جتوز ال إلقاعد إ   هذإ أ نَّّ جالساًَّ لقومه وإ 

َّ إلفعل َّ بأ ثر َّ أ يضاًَّ وإس تدلوإ به، خاصي  ال (قال مالكياًَّ وهو إلعريب إبن أ نَّّ حّتَّ يصحَّّ ال جدإًَّ ضعيف 

بيك عند خَيلُص ل حصابنا جوإب تباع إلس ّ نّة وإ   ) .ابال حامتل يثبُت ال وإلت خصيص َأوىَلَّ إلس ّ
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 إل دةلَّّ بني إمجلع أ نَّّ إ ىل وغريمه خزمية وإبن إملنذر وإبن أ محد إال مام ومهنم إلعلامء من مجعيَّ وذهب 

مامه يتابع إملأ موم أ نَّّ وقالوإ ابخلصوصية، إلقول من وأ وىل إلنّسخ من أ وىل ذإ إجللوس يف إ   يف اكن إ 

َّ ذإ إلقيام بوجوب قالوإ كام جالسًا، إلّصالة وإبتدأ َّ برؤه يرىج مرض  َّ يف إال مام اكن إ   يرىج ال مرض 

ذإ أ و برؤه،  أ سعد هو إل دةلَّّ بني إمجلع مذهب هو إّّلي إملذهب هذإ جلس ثَّّ قامئاًَّ إلّصالة إبتدأ َّ إ 

نّة جبميع معالًَّ فيه ل نَّّ إملذإهب  .أ عمل وهللا إلس ّ

 وال إل قوإل يف وال إل فعال يف ال إال مام خمالفة جتوز ال وأ نّه إلعموم ظاهره إحلديث أ نَّّ سابق وقلنا 

 .إلنّّية فأ خرج إلتّخصيص دخل إلعموم هذإ أ نَّّ وقلنا إلنّّية يف

 وجود مع ابال مام إلقدوة جوإز إ ىل وذهبوإ وإلّشافعي أ محد إال مام هبذإ قالوإ إّّلين إلعلامء ومن 

َّ  أ نّه عنه هللا ريض معاذ َّ بقّصة وإس تدلّوإ إلّظاهرة، إل فعال ّتتلف أ الَّّ برشط إلنّيات يف إختالف 

 يف هذإ واكن فريضة، وهلم انفةل هو هل وتكون هبم فيصّلَّ قوم َّ إ ىل يعود ثَّّ ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ مع يصّلَّ اكن

ناكر يأ يت ومل إلنّبّوة زمن  .عنه هللا ريض لفعل إ 

مامة لصّحة بيان هاته قّصته ففي َّ عىل يدلَّّ وهذإ ابملفرتض، إملتنفّل إ   وكذكل إلنّيات، يف إختالف 

مامة حّصة أ دةلَّّ معنا مّرت يف مسجد أ تيا إّّلين إلّرجلني قّصة وكذكل ابملتنفّل إملفرتض إ   م ىن يف إخل 

 هذإ فعال إ ن أ ّّنام إ ىل ملسو هيلع هللا ىلصإلنّبَّّ فأ رشدهام إملسجد يف إمجلاعة مع يصلّيا ومل رحاهلام يف صلّيا قد واكان

 تدلَّّ إليّت إل حاديث من هذإ وغري انفةل هلام وتكون معها يصلّيا بأ ن قامئة إمجلاعة ووجدإ َثنية مّرة

 .أ عمل وهللا وإملأ موم، إال مام بني إلنّيات إختالف جوإز عىل

ذإ (إمحلد وكل ربّنا )يقول إملأ موم أ نَّّ إحلديثني يف جاء  يؤخذ وهذإ (محده ملن هللا مسع) إال مام قال إ 

 وإال مام إملنفرد أ ّما فقط، هللا حيمد بل محده ملن هللا مسع يقول ال أ ي يُسّمع ال إملأ موم أ نَّّ منه

نة يف جاء أ نّه كام ،ملسو هيلع هللا ىلصإلنّب عن إلثّابت هذإ ل نَّّ هللا وحيمدإن فيسّمعان  يف إمحلد صيغ أ نَّّ إلس ّ

 :أ ربع إلّصالة

 إمحلد. كل ربّنا :إل وىل

 إمحلد. وكل ربّنا :إلثانية
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 إمحلد. وكل ربّنا إللهمَّّ :إلثّالثة

 إمحلد. وكل ربّنا إللهمَّّ :إلّربعة

 .ذإك يذكر واترة هذإ يذكر فتارة إل ربع، إلّصيغ هاته بني ينوّع فاال نسان

 دعاء عىل مش متال إلالكم فيكون إمحلد، وكل لنا إس تجب ربّنا أ يَّّ إمحلد وكل ربّنا معىن وقيل 

ذإ أ ّما وخرب، َّ.أ عمل وهللا فقط، إال خبار معناه إمحلد كل ربّنا وقلنا إلوإو أ سقطنا إ 

 

 

 85 الحديث

 :قال كذوب غري وهو إلربإء حّدثين :قال عنه هللا ريض إل نصاري إخلطمي يزيد بن هللا عبد عن

ذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول اكن   ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول يقع حّتَّ ظهره منّا أ حد حيين مل محده ملن هللا مسع قال إ 

َّ.بعده جسودإ نقع ثَّّ ،ساجدإ

َّ:(كذوب غري )وهو قوهل

 حّتَّ لالكمه إلتّفخمي ابب من هو بل إنتقاص وال قدح مهنا يفهم ال إلعبارة هذه أ نَّّ إلعلامء قال 

 يعين قوهل يف عنه هللا ريض مسعود إبن فعل كام أ يضا إلّصحابة ذكل فعل وقد ويؤخذ، يقبل

َّ.إملصدوق إلّصادق وهو ملسو هيلع هللا ىلص إلّرسول

 :(ظهره منّا أ حد حيين مل )قوهل

 قامئني يف يبقون أ ي  إلّركوع بعد إلّرفع يف هيأ هتم عىل يبقون أ ّّنم وإملرإد يقّوسه، مل أ و يعطفه مل أ يَّّ 

ذ حفني إل رض من جسوده أ عضاء مجيع وميكّن جسوده إال مام يمتَّّ أ ن إ ىل معتدلني  وقلنا يسجدون، إ 

ليه، إنتقل إّّلي ابلّركن يتلبّس حّتَّ إال مام متابعة يف يرشع ال إملأ موم أ نَّّ سابقا ذإ أ نّه إملرإد وليس إ   إ 

ذإ فاركعوإ فاركع وسمل عليه هللا صىل قوهل ل نَّّ إللّفظ، حيمتل كام اتبعوه فيه رشع  فاجسدوإ جسد وإ 
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ذإ أ ي إلتّعقيب إملرإد أ نَّّ إلقائل يقول فقد إلتّعقيب أ و إلرّتتيب تفيد إلفاء قلنا وكام  إلّركوع يف رشع إ 

 إنتقل إّّلي ابلّركن إال مام يتلبّس حّتَّ ينتظرون اكنوإ أ ّّنم ليبنّيَّ إحلديث هذإ جاء لكن أ يضا، فنرشع

ليه  إحلديث فهذإ يتابعونه، بل حراكته يف إال مام يوإفقون وال حيهنا، متابعته يف أ يضا مه فيرشعون إ 

َّأ عمل. وهللا إللّفظ يف إلوإرد الاحامتل هذإ يزيل

َّ

َّ

َّ

 86 الحديث

  :قال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أ نَّّ عنه هللا ريض هريرة أ يب وعن

ذإ نّه فأ ّمنوإ إال مام أ ّمن إ  َّ.ذنبه من تقّدم ما هل غفر إملالئكة تأ مني تأ مينه وإفق من فا 

 .إس تجب إللهمَّّ ومعناه أ مني، يقال أ ن إلتّأ مني:

 عىل هللا ورشع وإدّلعاء، وإلثّناء إمحلد عىل تش متل إلفاحتة وسورة إلفاحتة سورة بعد يأ يت إلتّأ مني:

مام للمنفرد يكون وإلتّأ مني إلتّأ مني، ملسو هيلع هللا ىلص نبيّه لسان  وإلثّناء إمحلد عىل يأ ّمن إللكَّّ وللمأ موم، ولال 

 .إلفاحتة سورة يف وإدّلعاء

 إال مام حّقَّ يف ابلتّأ مني إجلهر مرشوعّية عىل هللا رمحه إلبخاري إال مام به إس تدلَّّ إحلديث هذإ

ذإ إحلديث يف جاء أ نّه مادإم وقالوإ ابلتّأ مني، جيهر أ نّه عىل إالتّفاق بعضهم فنقل إملنفرد أ ّما وإملأ موم،  إ 

 حّتَّ هجرإ إال مام تأ ممي يكون أ ن يلزم فقالوإ إال مام لتأ مني تبعا إملأ مومني تأ ممي جفعل فأ ّمنوإ إال مام أ ّمن

 .إلعمل أ هل مجهور ومه مذهبه ذهب ومن إلبخاري قال كذإ فيأ ّمنوإ، إملأ مومون يسمعه
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 إملالئكة تأ مني تأ مينه وإفق من وأ نَّّ إملصلنّي دعاء عىل تؤّمن إملالئكة أ نَّّ أ يضا إحلديث من يؤخذ كام

(َّ إملالئكة تأ مني تأ مينه وإفق من )هنا ابملوإفقة وإملقصود إحلديث، يف إملذكور إلثّوإب هل حصل

 .إلّصفة يف إملوإفقة يه قال ملن خالفا إلّزمان يف إملوإفقة تكون أ ي إلّزمانّية إملوإفقة

 عليه هللا صىّلَّ أ نّه هللا رمحه إلبخاري أ خرجه إّّلي إحلديث إلّزمانّية إملوإفقة أ ّّنا عىل وإدّلليل

ذإ َّ(وسملَّّ  تقّدم ما هل غفر إل خر أ حدهام فوإفق أ مني إلّسامء يف إملالئكة وقالت أ مني أ حدك قال إ 

 .إلّزمان يف إملوإفقة يه إملوإفقة أ نَّّ عىل وإض دليل فهذإ)ذنبه من

 أ يَّّ فيه إال مام رشوع بعد إلتّأ مني يف يرشع أ نّه إل دةّلَّ به جتمتع وإّّلي فالّصحيح إملأ موم يؤّمن مت أ ّما

ذإ  هذإ قلنا إلتّأ مني، من إال مام ينّتيي حّتَّ ينتظر ال أ ي أ يضا إلتّأ مني يف إملأ موم بدأ َّ (أ أ َّ )إال مام قال إ 

نّه ذإ :(قال ملسو هيلع هللا ىلصإلنّب أ نَّّ إحلديث يف جاء ل   أ مني فقولوإ إلّضالني وال علْيم إملغضوب غري إال مام قال إ 

نّه  ) .ذنبه من تقّدم ما هل غفر إملالئكة تأ مني تأ مينه وإفق من فا 

 إل دةلَّّ هذه مجيع وجبمع إملالئكة تأ مني موإفقة إال عتبار بعني أ خذان وكذكل حديثنا مع إحلديث هذإ 

مامه رشوع عقب إلتّأ مني يف يرشع إملأ موم أ نَّّ إ ىل خنلص ذإ فيه، إ   رشع أ مني قول يف إال مام رشع فا 

 .أ عمل وهللا قولها يف معه

يخ طّيب جدَّّ الكم يوجد ولالسزتإدة  اكن إملسأ ةل هذه عن يتلكم هللا رمحه إل لباين إدّلين انرص للش ّ

ماما  سامعها أ رإد ملن جدإ جيّدة موعظة ووعظهم زجرمه إلّصالة فبعد إلتّأ مني يف وخالفوإ ابلنّاس إ 

َّ.إملسأ ةل هذه يف ابلتّفصيل يتلكّم وهو

 87الحديث 

ذإ :قال وسملَّّ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أ نَّّ عنه هللا ريض هريرة أ يب عن  فا نَّّ فليخفّف ابلنّاس أ حدك صىّلَّ إ 

ذإ إحلاجة، وذإ وإلّسقمي إلّضعيف فْيم  .شاء ما فاليطّول لنفسه أ حدك صىّلَّ وإ 

  88الحديث 
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يّنَّ :فقال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إ ىل رجل جاء :قال عنه هللا ريض إل نصاري مسعود أ يب عن أ يضا وقال  إ 

 أ شدَّّ قطَّّ موعظة يف غضب ملسو هيلع هللا ىلصإلنّبَّّ رأ يت مفا بنا يطيل ممّا فالن أ جل من إلّصبح صالة عن ل تأ ّخر

ذ، يوم غضب قد مما نَّّ إلنّاس أ هّيا اي :فقال إ   ورإئه من فا نَّّ فليوجز إلنّاس أ مَّّ فأ يمّك منفّرين منمك إ 

َّ.إحلاجة وذإ وإلّصغري إلكبري

 محلة بقاء عىل وإحلرص إلّصالة يف إلنّاس مرإعات إال مام عىل أ نَّّ عىل بيان إحلديثني هذين يف

حدإث وعدم إملسلمني  ال ابلّضعيف إمجلاعة صالة يف إلعربة وأ نَّّ صفّهم، وحيتّت مشلهم يفّرق ما إ 

يّنَّ:َّ) إلبخاري أ خرجه أ خر حديث يف جاء كام ملسو هيلع هللا ىلصإلنّبَّّ قال لهذإ إل كرث، حبال  إلّصالة يف ل دخل إ 

 يف ملسو هيلع هللا ىلصإلنّبَّّ حرص إ ىل فانظروإ ،(أ ّمه تفتت أ ن خمافة فأ خفّف إلّصبَّّ باكء فأ مسع تطويلها أ ريد وأ ان

 يفت ال حّتَّ خيفّف لكنّه تطويلها يريد وهو إلّصالة يف يرشع وأ نّه إلّصالة، يف إلنّاس حال مرإعات

 .فضل من فْيا وما إمجلاعة صالة يرتكوإ ال وحّتَّ إلنّاس

ذإ )هريرة أ يب حديث يف جاء وكام ذإ أ ّما (شاء ما فليطّول بنفسه أ حدان ّصىل إ   ابلنّاس صىّلَّ إ 

 .أ حوإهلم مرإعات عليه فالوإجب

 .إلبنية ضعيف أ ي :(إلّضعيف فْيم فا نَّّ) قوهل

  .إملريض أ ي إلّسقمي:

 .دنيويّة اكنت ولو إحلاجة صاحب أ ي إحلاجة: ذإ

 إمجلاعة صالة يف إلنّاس يرغّب أ ن وحياول يتوّسط وأ ن إلنّاس، أ حوإل مرإعات إال مام عىل فينبغي

نَّّ )ملسو هيلع هللا ىلص إلنب قال كام عهنا ينفّرمه وال  .(منفّرين منمك إ 

ن  نّة يعلمون ال فْيا إلنّاس بيئة يف اكن وإ   هلم ويذكر أ ّوال فليعلّمهم ملسو هيلع هللا ىلصإلنّب به يقرأ َّ اكن مبا وال إلس ّ

 هبم يتدّرج ذكل بعد ثَّّ نفس يّا حيّظرمه حّتَّ ملسو هيلع هللا ىلص إلنّب بس نّة إلعمل يف ويرغهّبم وإل حاديث إل ايت

 .إدّلرجة تكل إ ىل إلوصول يقارب أ و ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عليه اكن ما إ ىل يصلوإ أ ن إ ىل
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ذإ لكن  إلنّاس إعتاد إال سالميّة إلبالد أ كرث يف هو كام إملس تعان وهللا إلتّخفيف عادهتم بيئة يف اكن إ 

الَّّ إلّصالة ّتفيف نّة فْيا تتّبع إليّت إملناطق بعض يف إ   وأ هل إلبدع أ هل فْيا إليّت إملساجد يف أ ّما إلس ّ

 فاال نسان ونقرها، إلّصالة ّتفيف إلنّاس عّودوإ إملس تعان هللا و إملضلنّي إل مئّة وفْيا إدّلنيويّة إملصاحل

 بل معه إّّلي إحلّقَّ يقبلوإ وال منه ينفروإ ال حّتَّ مبارشة هبم يطّول وال ابلنّاس يتدّرج قلنا كام

 إملس توى إ ىل هبم يصل أ ن إ ىل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول صالة اكنت كيف هلم يبنّيَّ وأ ن تعلميهم حياول

ذإ هذإ إملطلوب نة يطّبق وأ ن حكامي يكون أ ن أ رإد إ  ن عهنا، إلنّاس ينفّر وال إلس ّ  تنفري أ رإد وإ 

نة تطبيق حبّجة إلنّاس  ما ترون وأ نمت إلنّاس، عنه وسينفر ذكل فليفعل ذكل عىل وإحلرص إلس ّ

 ملسو هيلع هللا ىلص. إلنّبَّّ عهد يف واكن إحلديث يف ذكر وما حصل

 

 

 ملسو هيلع هللا ىلص النّبي صالة صفة باب

  89الحديث 
 

 يقرأ َّ أ ن قبل ُهنَْيةًَّ سكت إلّصالة يف كرّبَّ إ ذإملسو هيلع هللا ىلصَّ هللا رسول اكن قال: عنه هللا ريض هريرة أ يب عن

 ابعد إللّهم أ قول قال: تقول َما وإلق رإءة إلت كبري بني ُسكوتك رأ يت وأ ّمي أ نت بأ يب هللا رسول اي فقلت

 إل بيض إلثّوب ينقّى كام خطاايي من نقيّن إللّهم وإملغر ب إملرش ق بني ابعدت كام َخطااَيي وبنَيََّ بَيين

َّوإلربد. وإملاء ابلثّلج خطاايي من إغسلين إللّهم إدّلنس من

 ذكل صالته، صفة يفملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ عن جاء مّما طرف فيه إلبابَّليذكر هذإ هللا رمحه إملؤلف عقد 

َّمعومًا. مبتابعته مأ مورون أ نّنا

إل فعالَّوإل قوإلَّ يف فنتّبَعهملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ صىّلَّ كام نصّلَّ أ ن يقتيض إّّلي إدّلليل ورد إلّصالة ويف 

نتقاالتَّويفَّّكَّيشءَّفعلَّصىلَّهللاَّعليهَّوسمل  قال أ يضًا، وإلكيف إلمّك َّ يف نتبعه وإلّسكتاتَّوإال 

َّ(.أ صّلَّ رأ يمتوين كام صلوإ) وسمل عليه هللا صىل
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 هللا صىّلَّ يفعل اكن ما ابلّصالة، يتعلّق يشء َّ كَّّ لنا نقلوإ قرّصوإ ما علْيم هللا رضوإن إلّصحابة 

 علْيم هللا رضوإن أ ّّنم إملهمَّّ وبعدها، إلّصالة قبل يقوهل اكن ما إلتّسلمي، إ ىل إلتّكبري من وسمل عليه

 وسمل عليه هللا صىل أ مره إمتثال سوى علينا ما نََقلُوها، قلت كام سكتاته حّتَّ يشء كَّّ لنا نقلوإ

َّ كام نصل إن َّوسمل. عليه هللا صىل َصىل 

يخ بُكُتب فعليه وابل دةلَّّ ابلتّفصيلملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب صالة صفة درإسة قل أ رإد ومن   انرص محمّد إلش ّ

يخ هللا رمحه إل لباين إدّلين َّكتب: ثالث هل هللا رمحه انرص إلش ّ

 أ سانيد وذكر وانقشها إل دةّلَّ فيه وذكر جمدّلإت ثالث قرإبة يف ويقع إلّصالة صفة أ صل كتاب هل 

َّفْيا. خالف وغريها،َّوانقشَّمن إلّزايدإت بعض

 مجيعاًَّ نعرفه إّّلي إلكتاب ترإه ك نّك إلتّسلمي إ ىل إلتّكبري من إلنّب صالة صفت كتابه يف وإخترصه 

َّجمدل. يف ويقع

 صفة درإسة قلت كام أ رإد مفن صغرية، رساةل ويهَّإلّصالة صفة تلخيص كتاب يف هذإ خلّص ثَّّ 

رُقَّ أ حاديث من فْيا ورد مبا إلنّب صالة يخ بكتب فعليه ابلطُّ  ملكة عنده ملن خاصةًَّ هللا رمحه إلش ّ

 إلكتب هذه يف قرأ َّ إ ن زايدإت حاةل وبدرإسة وابل سانيد إملصطلح بعمل هيمت من أ و إملصطلح عمل يف

َّمّجة. إس تفادةًَّ فيس تفيد

ذإ اكنملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ أ نَّّ فيه يذكر عنه هللا ريض هريرة أ يب حديث  صوته إال حرإمََّخَفَضَّ تكبرية كرّبَّ إ 

رص إلفاحتة، قرإءته يف يرشع يقول ما قول من يفرغ ما بعد ثَّّ ما، شيئاًَّ فْيا يقول يسريةًَّ مدةًَّ  ول ح 

 اي وأ ّمي أ نت بأ يب هريرةَّقائال أ بو ،َّسأ هلملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ ُمتابعة وعىل إخلري عىل علْيم هللا رضوإن إلّصحابة

 إدّلعاء هذإملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ فعلّمه إلّسكتة، هذه يف تقول ماذإ هللا رسول اي هبام أ فديك أ ي هللا رسول

نّنا إال س تفتاح بدعاء ويسّمى َّإلّصالة. به نس تفتح ل 

 بصالة خاصاًَّ اكن وبعضها صلوإته هبا إس تفتحملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ عن أ خرىَّوردت أ دعيةيَّ فهناك وللعمل

 ورد ما جبميع يعمل حّتَّ ذإك يقول واترة هذإ يقول فتارة وينّوع مهنا شيئاًَّ حيفظ فاملصل إللّيل،

نّةَّلكّها. وسمل عليه هللا صىل عنه َّويصيبَّإلس ّ
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 أ نّه أ يَّمىض، وإلتّنقيةَّملا وإلُغسل يُس تقبل ملا ابملباعدة إدّلعاءملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ إس تعمل إدّلعاء هذإ ويف 

زإلّتا. مبحوها إملاضية إّّلنوب رَشّ َّ من إلوقاية هللا سأ ل وسمل عليه هللا صىّلَّ َّوإ 

َّ.أ س باهبا وعن عهنا ابملباعدة إل تية إّّلنوب من إلوقاية سأ هل كام 

 أ هكل فمك عينيه يف صغريةًَّ يسريةًَّ يرإها اكن ولو إلعبد فْيا يتساهل فال إّّلنوب خلطر بيانيَّ هذإ ويف

َّ.إملس تعان وهللا إّلنّوب ُمحقّرإت إلنّاس

َّ(إلتّكبري بعد هنْيةًَّ سكت)صىّلَّهللاَّعليهَّوسملَّ أ نّه أ يضاًَّ هريرة أ يب حديث يف وجاء

َّ مفتوحة هبمزة ضبطها من ومهنم ابلهاء ضبطها من مهنم يسريإ، وقتا أ يَّسكت :هنْيةًَّ 

أ ثبتناهَّوماَّقلتهَّ ما إلّصوإب لكن هنيئة فقال مسمل" حصيح رشح يف "إملُفهم يف اكلقرطب هنيئة فقال

َّأ عمل. ،َّوقالَّإلنّوويَّرمحهَّهللاَّ)منَّمهزهاَّفقدَّأ خطأ (َّوهللاهنْية

  90الحديث 

الة يَس تفتحملسو هيلع هللا ىلصَّ هللا رسول اكن قالت عهنا هللا ريض عائشة عن ابلت كبريَّوإلقَرإءةَّابحلَمدَّهللَّ إلص 

ذإ واكن رّبَّإلعاملني ذإ واكن ذكل بني ولكن يُصّوبه ومل رأ سه يُشخص مل ركع إ   مل إلّركوع من رأ سه رفع إ 

ذإ واكن قامئاًَّ يَس توي حّتَّ يسجد  يقول واكن قاعدإًَّ يس توي حّتَّ يسجد مل إلّسجدة من رأ سه رفع إ 

يطان ُعقبة عن يهَنيى واكن إلميىن رجل وينصب إليّسى رجل يفر ش واكن إلتّحيّة ركعتني كَّّ يف  إلش ّ

بع إ فرتإش ذرإعيه إلّرجل يَفر ش أ ن ويهنيى َّابلتّسلمي. إلّصالة خيمت واكن إلس ّ

َّملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ صالة صفة عهنا هللا ريض عائشة تصف إحلديث هذإ يف 

 نّه كذكل إال حرإمَّومّسيت بتكبرية أ ي (ابلتّكبري يبدأ َّ اكن )أ نّه عهنا هللا ريض فأ خربت  حَيُرم ل 

 تسقط فال إلّصالة أ راكن أ كد يه إلتّكبرية إلّصالة،َّوهذه ُمبطالت مجيع بعدها إال نسان عىل

ن َّ إل راكن، من غريها خبالف هجالًَّ وال سهوإًَّ وال معدإًَّ الة فا  ذإ جُترب إلص   وإحدإًَّ إملصّلَّ نس إ 

َّقيامه. حال إملصّلَّ هبا يأ يت أ ن جيب إلتّكبرية هذه وكذكل مهنا
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 يف كرّبَّ يُدركه رإكعاَّحّتَّ ووجدَّإال مام مس بوقاًَّ اكن مثالًَّ هذإ،َّفلو بيان الحقاًَّ هللا شاء إ ن س يأ يتَّ

 جُيزئهَّل نَّّ ال هذإ أ نَّّ يقول إلعلامء من فكثرييَّ منحنيا، اكن بل قامئاًَّ يكن مل يعين ابلّركوع قيامه أ ثناء

َّفيمك. هللا ابرك لهذإ فتنهّبوإ أ صالًَّ تنعقد مل صالته

 (إلعاملني رّبَّ هلل وإلقرإءةَّابمحلد ابلتّكبري إلّصالة يَس تفتح اكن) عهنا هللا ريض وقالتَّ

 منَّحديث إلّسابق إحلديث يف عندان ثبت ما هذإ ينايف إلتّكبري،َّوال بعد إلفاحتة يقرأ َّ أ نّهَّاكنأ يَّ 

ايدة معه إملثب ُتَّ أ نَّّ تقول عندان إلقاعدة ل نَّّ هريرة أ يب  عليه هللا صىّلَّ أ نّه أ ثبت هريرة وأ بو عمل ز 

َّ.إال حرإم تكبرية عق ب إال س تفتاح دعاء يقول اكن وسمل

َّ.وسمل عليه هللا صىّلَّ يفعل يكن مل أ نّه إال س تفتاح دلعاء ذكرها عدم يعين ال وكذكل

يذكرَّإلبسمةلَّ اكنملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ أ نَّّ تذكر مل عهنا هللا ريض عائشة إلعبارةَّأ نَّّ هبذه يس تفاد مّما كذكل

ذ إلفاحتة من أ ية ليست إلبسمةل أ نَّّ عىل إملالكيّة هبذإ وإس تدلَّّ قبلَّقرإءةَّإلفاحتة  من أ يةًَّ اكنت لو إ 

َّملسو هيلع هللا ىلص.إلنّبَّّ لقرأ ها إلفاحتة

 إلنّبَّّ أ نَّّ قالوإ أ و الَّإجلَهر إال رسإر حقُّها إلبسمةل أ نَّّ عىل وإحلنابةل إل حناف هبذإ أ يضاًَّ وإس تدلَّّ 

إًَّ لكن يقرأ ها اكنملسو هيلع هللا ىلصَّ َّعهنا. هللا ريض عائشة تنقلها مل ّلكل هبا جيهر يكن ومل رس 

 (إلكتاب بفاحتة يقرأ َّ مل ملن صالة ال) وسمل عليه هللا صىّلَّ لقوهل إلّصالة أ راكن من ركنيَّ إلفاحتة قرإءة 

مام ركنيَّ ركعة َّ ُكَّّ يف إلفاحتة فقرإءة َّ.وللمنفرد لال 

نّه إملأ موم أ ّما  ّ ي ة َّ يف يقرأ َّ فا  ُتَّ إجلهرية يف إجلهرية، يف يقرأ َّ وال إلّّس  َّوتعاىل تبارك لقوهل ال مامه يُنص 

َذإَّقُر َأَّإلُقرأ َنَُّ ﴿ ُعوإ وإ  ُتوإ هل فاس َتم  َّ.﴾تُرمحونَّ لَعل مُكَّ وَأنص 

 ابلّصوإب ذكل يف إل قوإل )وَأوىَلَّ إل ية لهذه إملفّّسين ل قوإل ذكره بعد هللا رمحه جعفر َّ أ بو قال 

ذإ إلّصالة يف إلقرأ ن ابس امتع ُأمروإ قال من قول ّمن خلفه من واكن إال مام قَرأ َّ إ   يسمعه من به يأ تَّّ م 

َّهللا. رمحه الكمه إنّتيى إخلطبة( ويف
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ذإ إال مام إ ىل ابال س امتع مأ مورون أ ّّنم قال هوَّقولَّمن إلّرإحج إلقولأ ّنَّ أ ي   ومن يقرأ َّ إال مام اكن إ 

َّقرإءته. إ ىل يس متع من به مّمنَّيأ تَُّّ خلفه

 َّّذإ واكن)عهناَّ هللا ريض عائشة قالت ث َّذكل بني ولكن يُصّوبه ومل رأ سه يُشخص مل ركع إ 

َّيَرفعه معناها (يُشخص 

فضه مل أ ي :يَُصّوبه ومل  موإزايًَّ رأ سه جيعل اكن وسمل أ نّهَّصىّلَّهللاَّعليه هذإ معىن ظهره، عن خَي 

َّخيفضه. فالَّيرفعهَّوال لظهره

 ويفّرج ركبتيه عىل كفّيه ويضع ظهره يبسط أ ن إلّركوع يف عليه ينبغي إملصّلَّ أ نَّّ إ ىل إلتّنبيه ينبغي كام

نّه أ صابعه بني َّ.جنبيه عن مرفقيه جيايف وأ ن ركبتيه، عىل أ ي قابضَّعلْيا ك 

اعدي مُحيد أ يب حديث يفملسو هيلع هللا ىلصَّ هللا رسول ركوع وصف جاء  إلبخاري عند عنه هللا ريض إلس 

 إال حنناء مُجةل عن ركوعًا،َّوخيرج يسّمي حّتَّ ركبتيه من يديه إملصّلَّ ميكّ نََّ أ ن إلعلامء بعُضَّ وإشرتط

 إملصّلَّ ميكّن بأ ن ركوعاًَّ يسّمى حّتَّ إال حنناء هذإ يف إشرتطوإ ركوعًا،َّأ يَّّ يُسم ى إحنناء َّ كَّّ فليس

َّ يدإه إّّلي إلعادي إلّشخص أ و إليدين متوسط عن يتلكمون طبعاًَّ ركبتيه من يديه َّ ليس تا

َّوالَّإلقصريتني. ابلّطويلتني

يخ إلرّشط هذإ إشرتطوإ إّّلين إملعارصين ومن َّ وهذإ هللا، رمحه عثميني إبن إلش ّ نّنا جدإًَّ همميَّ رشطي  ل 

مامة يتصّدر من بعض نرى  لهذإ فتنهّبوإ ركبتيه إ ىل يدإه فيه تصل ال إحنناءًَّ وينحين حيس نه ال لال 

َّهذإ. يفعل من ونهّبوإ فيمك هللا ابرك

 ذإ واكن )عهنا هللا ريض ّثَّقالت َّ(قامئاًَّ يس توي حّتَّ يسجد مل إلّركوع من رأ سه رفع إ 

 ماكنه إ ىل عظم َّ كَّّ يعود حّتَّ فيه وإال عتدإل إلّركوع من إلّرفع مرشوعّية عىل دليليَّ فْيا إلعبارة هذه 

 إلّصالة أ نَّّ أ ي إلّصالة أ راكن من ركنيَّ وهو إلّركوع، من إلّرفع يف إلوإجب هذإ ماكنه إ ىل فقار َّ كَّّ أ و

َّبركنيّته. يقل ومل يوجبه ومل ابس تحبابه قولَّمنَّقال فساد يُبنّيَّ إدّلليل وهذإ بدونه تبطل



 ~159  ~  
 

َا وتعاىل﴿َّايََّ تبارك بقوهل إس تدلَّّ هذإ قال ومن   وإفعلوإ ربمّكَّ وإعبدوإ وإجسدوإ إرَكُعوإ أ َمنوإ إّّلين َأهيُّ

 ابال عتدإلَّأ وَّابلّرفع يأ مر ومل وإلّسجود ابلّركوع أ مر وتعاىل تبارك هللا تُفلُحونَّ﴾.َّفقالوإ لعلمّك إخلري

مأ نينة إلّركوع من ََّ من أ نَّّ نسوإ لكهّنم فيه وإلطُّ  إليّت إل ايت من معناها يف جاء وما إل ية هذه لنا بنَي 

قامة إل مر فْيا  هللا صىّلَّ به أ مر بل يرتكه، وململسو هيلع هللا ىلصَّوقدَّفعلَّهذإَّإلنّّبَّملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ هو إلّصالة اب 

َّصالته. إملسء حديث إلعلامء بعض يُسّمْيا صالته حُيسن مل إّّلي إلّرجل قّصة يف كام وسمل عليه

 مل إّّلي إلّرجل نقول وأ ن إلّصحايب هذإ مقام يف إلتّأ ّدب ينبغي أ نّه إ ىل إلعلامء أ فاضل بعض نَب ه ولكن 

 إلّصحايب هذإ َأَمرََّملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ إملهم إُلّم، يف إلّشافعي إال مام قول هو هذإ أ نَّّ صالتهَّوقالوإ حُيسن

َّمنه.َّ إلّركوعَّوأ نَّيطمنّئَّيفَّإعتدإهل من يرفع بأ ن وَأَمَرهَُّ صالته حيسن مل إّّلي

 قامئًا( تطَمنئَّّ حّتَّ إرفع )ثَّّ إلنّب هل فقال هللا، شاء إ ن إلقادم إلباب يف إحلديث هذإ معنا وس يأ يت

الَّّ تصح ال وما إلّصالة أ راكن إلعمدةَّيفَّمعرفة هو حديث هذإ أ نَّّ هللا شاء إ ن وس يأ يت َّبه. إ 

الَّّ يصحَّّ ال إلّصالة أ راكن من ركنيَّ أ نّه عىل هذإ فّدل به أ مرهملسو هيلع هللا ىلصَّ مفادإمَّإلنّب  فََسادََّ هبذإ فََعل منَا به، إ 

س تحبابه قال من قول َّ َّ إلّصالة. يف ركنيَّ بأ نّه يقل ومل اب 

 ذإ واكن )عهنا هللا ريض عائشة ّثَّقالت َّ(قاعدإًَّ يس توي حّتَّ يسجد مل إلّسجدة من رأ سه رفع إ 

ثل يعين هذإ  ذإ تكل جلس تك، يف وتطمنئ إلّسجدتني بني جتلس أ ن من بدَّّ ال سابقه م   قلنا إ 

كن. هذإ حقّقت قد تكون فهبذإ ماكنه إ ىل فََقار َّ كَّّ يعود حّتَّ يعين تطمنئ َّإلرُّ

 َّّ(إلتّحّية ركعتنَي َّ كَّّ يف يقول واكن )عهنا هللا ريض قالت ثَّ

َّإلتّحية ركعتني كَّّ يف يقول اكن وسمل عليه هللا صىّلَّ أ نّه أ ي 

َّإل ولتني. إلّركعتني بعد فعندانَّإلتّحّية -

َّإل خريتني. إلّركعتني بعد إلتّحية وعندان -
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َّ إحلديث هذإ لكن تر صفة فْيا إليّت ابل حاديث خمصوصي  تسعاًَّ أ و س بعاًَّ يُصّلَّ اكن وأ نّهملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ و 

ي أ ن غري من أ خره إ ىل غريها أ و مخساًَّ أ و َّ ركعتني كَّّ بنيملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب يَُتّح   هبذه وهوََّمخصوصي

 إل حاديث.

طالق  َّ إللّك. عىل إجلزء إمس إ طالق ابب من وهو لكّه إلتّشهُّد يشمل هنا إلت حية لفظ وإ 

 َُّّبَّ إليّسى ر جل يَفر ُشَّ واكن )عهنا هللا ريض قالت ث َّ (إلُيمىن رجل ويَنص 

نّة إال فرتإش، تسّمى إجللسة وهذه وسمل عليه هللا صىّلَّ جلوسه صفة فيه هذإ  يفرتش أ ن يه وإلس ّ

كَّيف وأ ن إلّسجدتني بني إجللوس يف وكذكل إل ّول إلتّشّهد إملصّلَّيف  هو هذإ إل خري إلتّشهُّد يتور 

َّريضَّهللاَّعنه. مُحيد أ يب حديث يف جاء كامملسو هيلع هللا ىلصَّإلنّبَّّ عن إلثّابت

ذإ فيه وجاء  كعتني يف جلس )فا  ذإ إلميىن ونصب إليّسى ر جل عىل جلس إلر   إلّركعة يف جلس وإ 

َّمقعدته(. عىل وقعد إل خرى ونصب إليّسى رجل قّدم إل خرية

ي اكن وسمل عليه هللا صىّلَّ أ نّه ثبت وكذكل  جدتني بني إليّت إجلَلسة يف يُقع  ب فاكن إلس   يَنص 

نّة من يسّمىَّابال قعاءَّوهو هذإ قدميه ُمؤخرة عىل وجيلس ويضّمهام قدميه َّأ يضا. إلس ّ

 َّّيطان ُعقبة عن يهَنيى واكن) عهنا هللا ريض قالت ث َّ( إلش ّ

يطان َعق ْبَّ مسمل َّ إال مام عند روإية يف وجاء لَيتَْيه َّ وجيلس قدميه يَفرش بأ نَّْ فُّّسةَّهذه يعين إلش ّ
ِ
 اب 

يل عىل ليتيه ينصب إل رض،َّوق  ع شلكه هو هذإ يكون أ ن إل رض.َّإملهم عىل قدميهَّوجيلسَّاب   يوّس 

ّما قدميه بني ما ليتيه وجيلس يفرشهام أ ن أ و ينصهبام أ ن فا   فاملؤدى مبارشًة، إل رض عىل مبقعدته أ و اب 

ليتيه يُفيض أ ن وهو وإحد َّهجاًل. يفعلها إلنّاس بعض جند ولل سف عهنا ّنينا قد إل رضَّوهذه إ ىل اب 

 َُّّجل يفرَتش أ ن ويهَنَيى) عهنا هللا ريض قالت ث بع إفرتإس ذرإعيه إلر  َّ (إلس ّ

 إلّرجل يضع أ ن أ و يفرش أ نملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ ّنيى إلّسجود، أ ثناء إل رض عىل إّّلرإعني وضع حترمي فيه

 وكام قلنا إل رض،َّوكام من ساعديه يَُمكّ ن وال فقط يضعَّكفّيه بل إل رض عىل ساعديه أ و ذرإعيه

َّإلّسجود. يف جنبيه عن عُضديه جُيايف اكن أ نّهَّصىّلَّهللاَّعليهَّوسمل هللا شاء إ ن س يأ يت
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 َّّ(ابلتّسلمي إلّصالة واكنَّخيمت)هللاَّعهناَّ ريض قالت ثَّ

َُّ اكن وسمل عليه هللا صىل أ نّه أ ي  اية يف يُسمّل  الة، ّن   ماكل إال مام إلتّسلمي بوُجوب قال وقد إلص 

نّة أ نّه إ ىل وإل وزإعي وإلثّوري حنيفة أ بو وذهب وأ محد، وإلّشافعي حَُّّ إلّصالة أ نَّّ أ ي س ُ  بدونه، تَص 

َّصالته. حيسن مل إّّلي إلّرجل به يأ مر مل ابلتّسلمي، يأ مر ململسو هيلع هللا ىلصَّإلنّبَّّ وإس تدلّوإَّبأ نَّّ

 به إلّصالة خيمت اكنملسو هيلع هللا ىلصَّجاءَّأ ّنَّإلنّبَّّ فقد وجوبه عىل دالةل أ دىن إحلديث هذإ يف ليس أ يضا وقالوإ 

َّبه. إل مر يأ يت ومل فقط

ع لكن إلتّسلمي( وحتليلها إلتّكبري )حترميها حبديث إس تدلَّّ أ وجبه ومن   حّصته يف به إس تدلَّّ من نُوز 

 خمتلفة بأ سانيد ُروي قد إحلديث هذإ أ نَّّ إلّصحيح لك ن به إس تدلَّّ إحلديث هذإ حّصة رأ ى مفن

َّ منََّمَقال. ّتلو ال ولكها

 تسلميةًَّ فيه سمل ََّملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ أ نَّّ جاء إّّلي إحلديث يف وإختلفوإ تسلميتني سمل ََّملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ أ نَّّ ثبت إملهم

ََّ بيق ني ثبت مبا إال نسان يعمل أ ن فاَلوىَلَّ وإحدة، َّإخلالف. من خروجاًَّ تسلميته ويُسمّل 

 بل إملؤلّف رشط عىل ليس عهنا هللا ريض عائشة حديث إحلديث هذإ أ نَّّ إ ىل ينبّه إل خري ويف 

 وهللا إلكتاب صاحب رشط عىل ليس فهو إلبخاري إال مام خيّرجه ومل مسمل إال مام أ فرإد من هو

َّأ عمل.

 91الحديث 

ذإ منك َبيه ُحُذوَّّ يديه يرفع اكنملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ أ نَّّ عهنام هللا ريض معر بن عبدَّهللا عن ذإ إلّصالة إ فتَتَح إ   وإ 

ََّ ذإ للّركوع كرب   ال واكن إمحلد وكَلََّ َربّنا مَحده ملن هللا مَسع وقال كذكل رفعهام إلّركوع من رأ سه رفع وإ 

َّإلّسجود. يف ذكل يفعل

َّ إلثاّلثة: إملوإضع يف إلتّكبري مرشوعية إحلديث من يؤخذ 

َّ فيه. إلتّكبري مرشوعّية عىل إلعلامء أ مجع قد إملوضع وهذإ إال حرإم: تكبرية عند
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ذإ إلثّالثةَّأ ي إ ىل إلقيام عند وهو أ خر موضع َّ يف وقدَّوردَّإلّرفع منه: إلّرفع وعند إلّركوع عند  صلّينا إ 

ثَبتَّمنَّحديثَّمعرَّأ نّهَّاكنَّيرفعَّ إلثّالثة إ ىل إلقيام فعند ابلتّحيةَّأ وَّابلتّشهّد، بعدها ّثَّأ تينا ركعتني

َّيديه.

ذإ إليدين رفع قالَّ)ابب ابابًَّ حصيحه يف عقد هللا رمحه إلبخاري إال مامَّ  فيه وذكر إلّركعتني( من قام إ 

ذإ أ نّه وفيه معر عنَّإبن أ ثر َّيرفعَّيديه. إلّركعتني من قام إ 

 موقوفاًَّ ُروي إل ثر هذإ ل نَّّملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب عن مرفوعاًَّ ُروي قد أ نّه حصيحه يف هللا رمحه خباري وذكر

 يف إحلديث هذإ رفع يف كبري خالف حصل ،َّوقدملسو هيلع هللا ىلص إلنّب عن أ يضاًَّ مرفوعاًَّ وُروي معر إبن عىل

فع صوإب أ هّيام  إلَوقف. أ م إلر 

ح  عَّإ ىل فْيا إملرفوعة إلّطرق وحّتَّ إملوقوف، هللا رمحه إدّلإرقطين ورج   لكّها، تصح ململسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب ُرف 

كره فيه ليس مهنا صَّّ وما  إملوطن هذإ يف إلّرفع مبرشوعّية يرى فمل إلّركعتني من إلقيام عند إلّرفع ذ 

اكنَّ عهنام هللا ريض معر إبن ل نَّّ هللا، شاء إ ن إلّصوإب وهو أ خرون هبا وقال إلعلامء من جامعةيَّ

نّةَّفمل ابتّباعه معروفا  نقول هذإ فعىل يديه رفع قدملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ فيه يرى مل موضع َّ يف لريفع يكن للس ّ

َّ موإطن: أ ربعة يف إلّرفع عندان فيكون هللا شاء إ ن إملوطن هذإ يف إلّرفع ثبوت

َّإلعلامء. بني مجمعَّعليه هذإ أ نَّّ تكبريةَّإال حرإمَّقلنا عند-أ َّ

َّإلّركوع. عند-بَّ

َّإلّركوع. من إلّرفع عند-جَّ

َّإلثّالثة. إلّركعة إ ىل ويقوم جالسا يديه ويرفع جالسا يُكرّبَّ إلثّالثة إ ىل إلّركعتني من وعندَّإلقيام-هَّ

م ن رمحه إلنّووي وقال   إلّطربي عل َّ وأ بو إملنذر إبن أ حصابنا من إملوطن هذإ يف ابلّرفع قال هللاَّ)وم 

الكمهَّ إنّتيى إحملدثني( من وغريه إلبخاري كذكلَّمذهب وهو إلعلامء من وغريمه إلبْيقي بكر َّ وأ بو

َّإجملموع. من إختصارإ
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فع، كيفيّة ذكر أ يضاًَّ إحلديث ويف   (منكبيه هبام حياذي حّتَّ يرفعهام اكن)ملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب عن جاء فقد إلر 

نّة يف أ يضاًَّ وثبت  يرفع اكن وسمل عليه هللا صىّلَّ أ نّه مسمل َّ عند إحلُوير بن ماكل حديث من إلس ّ

َّأ ذنيه. هبام حياذي حّتَّ يديه

َّ للّرفع: صفتان عندان 

َّمنكبيه. حياذيَّهبام حّتَّ يرفعهامَّ:إل وىل

َّ.أ ذنيه فروع أ و أ ذنيه حياذيَّهبام حّتَّ إلثّانية: 

نّة يصيب حّتَّ بذإك واترةًَّ هبذإ اترةًَّ يعمل إملُسمل َّ إلعلامء من طائفة قالت  إال مام لكن مجيعًا، إلس ّ

 أ طرإف بذكل ويكون منكبيه يديه حتاذيَّرإَحيَتَّ حّتَّ يديه فقالَّ)يرفع إحلديثني بني مجع إلّشافعي

َّأ ذنيه(. لُفروع حماذيةًَّ أ صابعه

بل يف هللا رمحه إلّصنعاين وقال  َّ)وهو إلّسالم س ُ  مجعه إّّلي إمجلع هذإ أ ي حسن( مجعيَّ قال

حماذيةَّ أ صابعه أ طرإف تكون منكبيهَّوبذكل رإحته حتاذي حّتَّ إال نسان يرفع حسن مجعيَّ إلّشافعي

َّل ذنيه.

َّيفعلَّذكلَّيفَّإلّسجود ال واكن بعدها معر إبن قال 

َّفيمك. هللا ابرك لهذإ فتنهّبوإ إلّسجدتني بني إجلَلسة عند وال إلّسجود عند يديه يرفع يكن مل أ ي 

 92الحديث 

َّ إبن عبدَّهللا عن  أ عُظم َّ س بعة َّ عىل أجَُسد أ نَّْ أُمرُتََّّ:ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال قال: عهنام هللا ريض عبّاس 

َّإلقدمني. وأ طرإف وإلّركبتني وإليدين أ نفه إ ىل بيده وأ شار إجلهبة عىل

َّ(أ عظم َّ س بعة عىل أ جسد أ ن أ مرت )وسمل عليه هللا صىّلَّ قوهل 

اّلَّبوضع جيزئ ال إلّسجود أ نَّّ فيه  بعة إل عضاء هذه إ  َّ.إل رض عىل إلس ّ
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شارته  إجلهبة مع إل نف وضع وجوب فيه (إجلهبة عىل) قوهل عند (أ نفه )إ ىل وسمل عليه هللا صىل وإ 

هللاَّعليهَّوسمّلَّإعتربهامَّ صىّلَّ منهَّل نّه جُيزئ مل إل رض من أ نفه ميكّ ن مل من وأ نَّّ مجيعا، إل رض عىل

َّ إلوإحد. اكلعضو

 يف إحلديث هذإ وساق إل نف( عىل إلّسجود حصيحهَّ)ابب يف هللا رمحه إلبخاري إال مام عقد ولهذإ

َّإل رض. عىل أ نفه مجيع يضع وأ نفه جهبته إملصّلَّ يضع أ ن فالوإجب إلباب

 أ نفه ويُبقي فقط جهبته من طرفاًَّ فيضع إملصلنّي، من كثري عند إلباب هذإ يف كبريةًَّ غفةلًَّ نالحظ 

 أ نَّّ تّذُكُرونَّهلَّإحلديثَّوتقولونَّهل هذإ، يفعل ترونه من ونهّبوإ فيمك هللا ابرك لهذإ فتنهّبوإ مرفوعا

َّإل رض. عىل إجلهبة مع إل نف مجيع فتضع وأ نفك جهبتك تُمكّ ن أ نَّْ إلّسجود يف إلوإجب

 لل رض أ و إلّسجود ملوضع إل عضاء هذه مبارشة جتب هل أ يضاَّمسأ ةل إحلديث هذإ مسائل ومن 

 أ عضاء تالمس أ ن البدَّّ أ م إل رض؟ وبني إل عضاء بني حائل َّ وجود مع إلّسجود جيوز هل أ و

َّإل رض؟ إلّسجود

 ال إحلَائل وجود أ ن َّ إل رض وبني إل عضاء هذه بني وجودَّحائالًَّ جيوز أ نّه إملسأ ةل يفَّهذه إلّصحيح

َّمهنا: بأ مور وإس تدلوإ إلعمل أ هل مجهور هذإ وعىل يض

 هذإ يُتّصّور ال وكذكل إلّسجود أ جل من ُركبتيه عن كشف أ نّه إلّسلف من أ حد َّ عن يُنقل مل أ نّه 

نّه َّ.عورته لقاربَّأ وَّالنكشفت ركبتيه عن أ حديَّ كشف لو ل 

ةّلَّمرشوعية من ثبت ما وكذكل  أ ّّنا إملسح مبّدة علمنا مع إجلوربني عىل أ و إخلّفني عىل إملسح أ د 

 تالمس أ ن جيب اكن ولو وإللّيةل، إليوم هذإ يف ُخف ه يّنع أ الَّّ جيب ميسح إّّلي وأ نَّّ للمقمي وليةليَّ يوميَّ

 نزع جيب ال أ نّه عىل هذإ فدلَّّ ذإك، مع هذإ فلتعارض إخلُّفَّ نَزعَُّ لَوَجبََّ إل رض إل عضاء هذه

ن إل رضَّفُعمل تاُلمس حّتَّ إلّرجلني عىل إّّلي إحلائل  هذه تالمس أ ن رشطاًَّ ليس أ نّه هذإ كَّّ م 

َّ يَسجد أ ن فيجوز إل رض إل عضاء َّحائل. عىل إملصّل 
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َّ واكن اكنَّيصّلَّعىلَّإمخُلَرةملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ أ نَّّ هللا رمحه إلبخاري عند بذكل إل َثر جاءت وقد  يصّل 

 يف الحقاًَّ وس يأ يت عليه يصلّيا اكن هوَّوعائشة عليه ينام إّّلي إلف رإش عىل وسمل عليه هللا صىل

 يس تطع مل فا ذإ إحلرَّّ شّدة يفملسو هيلع هللا ىلصَّ هللا رسول مع نصّلَّ كنّاقالَّ) أ نّه عنه هللا ريض أ نس حديث

 إليّت ثياهبم عىل يسجدون اكنوإ أ ّّنم ففيه (عليه فسجد ثوبه بسط إل رض من جهبته ميكّ نََّ أ ن أ حدان

َّ.يلبسوّنا اكنوإ

جيوزَّوجودَّحائلَّبيهناَّوبنيَّ وأ نّه إل رض إلّسجود أ عضاء تالمس أ ن بوإجب َّ ليس أ نّه إ ىل خنلص

َّأ عمل. وهللا إل رض

 

 

 93الحديث 

 يُكرّبَّ ثَّّ يقوم حني يكرّبَّ إلّصالة إ ىل قام إ ذإملسو هيلع هللا ىلصَّ هللا رسول اكن قال: عنه هللا ريض هريرة أ يب عن

يقولَّمسعَّهللاَّملنَّمحدهَّّثَّيرفعَُّصلبهَّمنَّإلّركعةَّّثَّيقولَّوهوَّقامئَّربّناَّوكلَّإمحلدَّّثَّ ثَّّ يَركَع ح نيََّ

يكرّبَّحنيَّيرفعَّرأ سهَّّثَّيفعلَّذكلَّ ّثَّيكرّبَّحنيَّيسجدَّثَّّيُكرّبَّحنيَّهيويَّّثَّيكرّبَّحنيَّيرفعَّرأ سهَّ

َّ ْياَّويُكرّب  َّإجللوس. بعد إلثّ نتنَي َّ من يقوم حني يفَّصالتهَّلكّهاَّحـّتَّيقض 

 94الحديث 

ذإ فاكن ُحصني بن ومعرإن أ ان طالب أ يب بن علَّّ خلف صلّيت قال: عبدَّهللا بن وقالَّعنَُّمطّرف  إ 

ذإ كرّبَّ جسد ذإ كرّبَّ رأ سه رفع وإ  رإنَّ إلّركعتني من ّنض وإ  كرّبَّفلّماَّقىضَّإلّصالةَّأ خذَّبيدَّمع 

َّملسو هيلع هللا ىلص.أ وَّقالَّصىّلَّبناَّصالةَّمحمّدَّملسو هيلع هللا ىلصَّ محمّد َّ صالة بنَُّحصنيَّفقال:َّذكّرينَّهذإ

نتقال إال حرإم تكبرية مرشوعية عىل إدّلليل إحلديثني هذين يف  َّوتكبريإتَّإال 

 قامئ َّ وهوَّغري أ ّدإها من وأ نَّّ إلقيام حال تكون وأ ّّنا عهنا إلالكم س بق فقد :إال حرإم تكبرية أ ّما .1

نَّّ عذر َّ لغري  إلنّافةل يف أ ّما إلفريضة يف ركن هو إلقيام هذإ أ نَّّ إ ىل ينبّه يعين جُيزئه، ال هذإ فا 
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ةلَّّ جاءت فقد  فْيا فالقيام إلفريضة خبالف فقط مندوابًَّ يكون بل فْيا بركن َّ ليس أ نّه عىل إل د 

َّعليه. قدر ملن ركنيَّ

 َخفض كَّّ يف يكونون وأ ّّنم مرشوعّيّتام عىل دليليَّ إحلديثني هذين ففي :إال نتقال تكبريإت أ ّما .2

نّة هذه وإمحلد ابلتّسميع خّصَّ فقد إلّركوع من إلّرفع عدإ ما وَرفع َّفيه. إلس ّ

عار يه إلتّكبريإت وهذه  ثبات فْيا إلّصالةَّل نَّّ ش   يرُتكها ومل وتعاىل تبارك هلل وإلعظمة إلكربايء إ 

َّبعده. من ُخلفائه والملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مع صىّلَّ أ نّه أ يبَّأ بزة بن إلّرمحن عبد طريق من دإوود أ بو َروإه إّّلي إحلديث أ ّما 

 قالَّ)هذإ أ نّه دإوودَّإلّطيالس أ يب عن إلتّارخي يف هللا رمحه إلبخاري نقل فقد إلتّكبري واكنَّالَّيمتَّّ

رإن بن إحلسن به وإلزّبإرَّ)تفّرد إلطربي وقال ابطل( حديثيَّ  يصح(،َّوإلنّبَّّ ال فهو جمهول وهو مع 

َُّّ اكن قلنا كامملسو هيلع هللا ىلصَّ َّبعده. من عهنم هللا ريض ُخلفاؤه وكذكل لكّها يقولها إلت كبريإتَّاكن يمُت 

َّوإجبة وليست مس تحّبة أ ّّنا عىل إلعمل أ هل جفمهور إلتّكبريإت هذه حمك أ ّما 

حساق أ محد إال مام وذهب -  حديث ُطُرق ببعض وإس تدلّوإ بوجوهبا إلقول إ ىل إلّظاهري ودإود وإ 

َّإلتّكبري. ذكر فْيا وجاء صالته حُيسن مل إّّلي

 هبا يأ مر وململسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ فعل من فقط ثبتت إلتّكبريإت هذه أ نَّّ قالوإ ابال س تحباب قال ومن -

 مل قالوإ صالته حيسن مل حديثَّإّّلي يف قالَّأ ّّنا من عىل ورّدوإ إلنّدب، أ فعاهل يف وإل صل

َّمبحفوظة. ليست أ ّّنا رأ وإ فك ّّنم إحلديث هذإ طرق كَّّ يف تثبت

يع أ نَّّ أ يضاًَّ إحلديث من يس تفاد عََّ أ نّه قلناَّ- إلت سم   إلّركوع من إلّرفع حال يف يكون -محده ملن هللا مَس 

ذإ  أ و إمحلد وكل ربّنا إلّلهمَّّ أ و إمحلد وكل ربّنا أ و إمحلد كل ربّنا فيقول ابمحلد جاء يعين قامئاًَّ إس توى فا 

َّإمحلدَّيفَّإدّلرس يف معنا مرَّّ كام إمحلد كل ربّنا إللّهم َّأ نَّّ صيغ  وإمحلد إلتّسميع هذإ إملايضَّوقلنا

مام يكوانن نَّّ إملأ موم أ ّما وللمنفرد لال  ذإ فقط إمحلد حقّه فا  قالَّإال مامَّمسعَّهللاَّملنَّمحدهَّوإس توىَّ فا 

 هذإ كلَّإمحلدَّويأ يتَّببقيّةَّإل ذاكرَّإملرشوعةَّيفقامئاَّيَرفعَّإملأ مومَّوحالَّقيامهَّأ وَّإعتدإهلَّيقولَّربّناَّو

َّإملوضع.

ََّّ(ملسو هيلع هللا ىلص محمّد َّ صالة ذكّرين )عنه هللا ريض معرإن قول إحلديث من يُس تفاد مّما وكذكل 
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 يف بعضها ترك أ و تُر كت إلتّكبريإت هذه ل نَّّ ذكل وقالملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ يفعل اكن كام إلتّكبري أ تَّّ أ نّه أ ي

ةَلََّ اتّمةًَّ هبا وأ ىت عنه هللا ريض طالب أ يب بن علَّّ هلم صىّلَّ فلّما ُأميّة بيَن زمن  ذكل ذكّره إلعدد اكم 

عل رص فيه وهذإملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ ف  نّة تطبيق وإخللفاءَّعىل إلّصحابة ح  ملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ أ مر إمتثال وعىل إلس ُّ

َّأ عمل. وهللا علْيم هللا رضوإن مهنا عَل موه شيئاًَّ ليرتكوإ يكونوإ ومل

 

 

 95الحديث 

َّ بن إلربإء عن ياَمه فوجدتملسو هيلع هللا ىلصَّ محمّد َّ مع إلّصالة َرَمقُتََّّ:قال عهنام هللا ريض عازب   فاعت َدإهل فََركَعتَهَُّ ق 

 من قريباًَّ وإال نرصإف إلتّسلمي بني ما جَفلس ته فسجدته إلّسجدتني بني جفلس ته فسجَدتَه ركوعه بعد

َّإلّسوإء.

َّإلّسوإء. من قريباًَّ وإلقعود إلقيام خال ما :إلبخاري روإية ويف

 متقاربةيَّ بأ ّّنا فيصفها وإلتّخفيف إلتّطويل حيث منملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ صالة عنه هللا ريض إلربإء يصف 

َّللقرإءة أ يَّأ نَّّ متناس بة وإال عتدإلَّ وإلّسجود إلّركوع مع متناس بني تكوانن للتّشهّد وجلوسه قيامه

وجسودهَّكوقتَّ ركوعه وقت جيعل أ نّه معناه وليس فا نَّأ قامَّإلق رإءةَّأ َطالَّإلّركوعَّوإلّسجودَّحبس به،

َّللتّشهّد. وجلوسه قرإءته

َّ (إلّسوإء من قريباًَّ وإلقعود إلقيام خال ما) قوهل إلبخاري وزايدة 

 للتّشهّد وإجللوس إلقيام أ طال إ ن قلنا فكام غريه، من أ طول وإجللوس وقتَّإلقيام أ نَّّ عىل تدلَّّ فهيي

إلتّطويلَّيناسبَّهذإَّإلتّطويلَّ فهذإ إلتّطويل، هذإ حبسب إلّركوع من وإلّرفع وإلّركوع إلّسجود أ طال

ن ََّ وإ  َّ هذإ يف قرص  َّللتّشهّد. وإجللوس يفَّإل خرينَّحبسبَّماَّقرّصَّيفَّإلقرإءة قرص 

 إلّركوع كوقت وقته وأ نَّّ إلّركوع من إلّرفع يف إلّطمأ نينة عىل إلتّنبيه فيه أ يضًاَّأ نَّّ إحلديث فوإئد ومن 

نّنا هذإ نقول وإلّسجود، م ن إلنّاس من إلكثري رأ ينا ل  الَّّ حصيحة تقريباًَّ صالته م   يف كثريإًَّ خُيَفّف أ نّه إ 
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 أ و إعتدإهل يمُت  َّ أ ن غري من يسجد حّتَّ إال س توإء من قريباًَّ أ و قامئاًَّ يس توي جتده إ ن ما إلّركن هذإ

َّفيه ويطمنئ إلّركوع من رفعه

الَّّ حقّه يُعطى أ ن جيب إلّصالة أ راكن من ركنيَّ هذإ سابقاًَّ قلنا وكام   ابرك فتنهبوإ صالتنا بطلت وإ 

َّفيمك. هللا

 

 96الحديث 

َّ عن إلُبناين َثبت َّ عن يّنَّل لوإَّأ نَّأ صّلَّبمكَّكامَّرأ يتَّرسولَّهللاَّ ريض أ نس  ملسو هيلع هللا ىلصَّهللاَّعنهَّقال:َّإ 

ذإ اكن يُصّلَّبناَّقالََّثبت:َّفاكنَّأ نسَّيصنعَّيشءَّالَّأ رإكَّتصنعونه  قامئاًَّ إنتََصبََّ إلّركوع من رأ سه رفع إ 

ذإ نس قد إلقائل يقول حّتَّ َّنس. قد إلقائل يقول َمكََثَّحّتَّ إلّسجدة منََّ رأ سه َرفع وإ 

وكذىَّملسو هيلع هللا ىلصَّ رسول س نّة إلنّاس تعلمي عىل علْيم هللا رضوإن إلّصحابة حرص بيان إحلديث هذإ يف 

َّ فهذإ بعدمه، من ذكل عىل حرصوإ تالميذمه َّ ال أ نّه هلم يقول أ نسي  هبم يصّلَّ أ ن يف وس يجّتد يَُقرّص 

ال َّ إملُقّدمة هذه وماملسو هيلع هللا ىلصَّهللاَّ رسول صالة َّاكن جيدإًَّ حيفظوإ وأ ن معه ينتهبوإ أ ن أ جل من إ   ما

َّمنَّخري. يعلمونه ما إلنّاس تعلمي عىل إلّصحابة حرص إ ىل هللا حفظمك فانظروإ س يفعل،

 إلّسجود من إلّرفع يف وكذكل إلّركوع من إلّرفع يف يطمنئ اكنملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ أ نَّّ أ يضاًَّ إحلديث هذإ ويف

وإل دعيةَّ ابل ذاكر أ ىت لو وإال نسان إحلديث، يف جاء كام نس قد إلقائل يقول حّتَّ فْيام يُطّول واكن

 ال إلنّاس اكن ملّا لكن إلتّنبيه، هذإ إ ىل حنتاج ومل حقّهام َلد ى إملوضعني هذين يف إملأ ثورة إلنّبويّة

تيان عىل حيرصون الَّّ مهنا حيفظون وال ابل ذاكر إال  حصلَّهذإ.َّزدَّعىلَّذكلَّ جدإًَّ إليسري إليّشء إ 

َّإملس تعان. وهللا شيئاًَّ صالته من تعقل تاكد ال بعضهم أ نَّّ حّتَّ إلّصالة يف إلكثري أ رسع

 97الحديث 

َّقال: عنه هللا ريض ماكل َّ بن أ نس عن

مام َّ ورإء صلّيت ما َّ قط إ  َّملسو هيلع هللا ىلص إلنّب من صالةًَّ أ تَّّ وال صالةًَّ أ خف 
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َّ خُيرب الَّّ قطَّّ أ حد َّ خلف يصّلَّ مل أ نّه إحلديث هذإ يف عنه هللا ريض أ نسي  خلف صالته واكنت إ 

 حّتَّ فْيا يطّول وسمل عليه هللا صىّلَّ يكن فملََّ مهنا، وأ تَّّ أ خّفَّ وسمل عليه هللا صىل هللا رسول

 بأ راكّنا خيلَّّ حّتَّ فْيا يقرص يكن مل وكذكل طولها، علْيم َشق َّ قد مفتونني إملصلّونَّمهنا خيرج

َّعنه. هللا ريض وصفها كام اتمةًَّ صالته اكنتملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب وكذكل وسنهنا،

َّ اكن وسمل عليه هللا صىّلَّ أ نّه س بق فامي تقّدم وقد  ّب َّ باُكء فيسمع إلت طويل ن يّت ه َّ ويف يُكرّب   إلص 

َّأ ّمه. تُفتت ال حّتَّ فُيَخفّ ُفَّ

 فالنّب (يشاء ما فليطّول لوحده صىّلَّ ومن فليخفّف ابلنّاس صىّلَّ منحديثَّ) معنا مرَّّ وكذكل 

َّإلنّاس اكنملسو هيلع هللا ىلصَّ  َأرَسلنَاكََّ وَما وتعاىل﴿ تبارك هللا قال كام وهو واتّمة خفيفةًَّ صالةًَّ هبم يصّلَّ أ و يَأُمُّ

ال َّ َّفتنهّبوإللَعاملنَي َرمَحةًَّ إ   للرّشَّ مفاتيح للَخري َمَغال يَقَّ تكونوإ والملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب بس نّة وإمعلوإ لهذإ ﴾َّ

َّإحلّق. عن تنفريمه عدم وعىل إلنّاس هدإية عىل إحرصوإ

 98الحديث 

البة أ يب عن  قال: هذإ مسجدان يف إحلُويري بن ماكل جاءان قال: إلبرصي إجلَريم زيد َّ بن عبدَّهللا ق 

ىّنَّ البةَّكيفَّاكنَّملسو هيلع هللا ىلصَّأ صلَّكيفَّرأ يتَّرسولَّهللاَّ إلّصالة أ ريد وما بمك ل صّلَّ إ  يصّل،َّفقلتَّل يبَّق 

ذإ جيلس واكن هذإ ش يخنا صالة مثل قال يصّلَّ  وأ رإد يهنض أ ن قبل إلّسجود من رأ سه رفع إ 

َّ.إلبخاري عند به مرّصحيَّ وهو إجلريم سلمة بن معرو يزيد أ اب بش يخهم

َّ من وغريه هللا رمحه إلّزركيش نّبه  إلكتاب صاحب رشط عىل ليس إحلديث هذإ أ ن َّ عىل إحلفّاظ 

نّه ويفَّ موإضع عّدة ويف ُطرق َّ من إحلديث هذإ هللا رمحه إلبخاري أ خرج وقد إلبخاري، أ فرإد من ل 

ذإَّرفعَّرأ سهَّيفَّإلّسجدةَّإلثّانيةَّجلسَّوإعمتدَّعىلَّإل رضَّّثَّقامبعضَّطرقهَّ) (َّجفاءتَّهذهَّإلّروإيةَّإ 

َّهللا. شاء إ ن بيهنام خالف وال إملصنّفَّمنَّطريقَّأ خر ذكرها إليّت منَّإلّطريق

 يف مذكورةًَّ وليست إلقيام عند إل رض عىل إال عامتد ذكر إلّروإيةَّإلثّانية هذه يف أ نَّّ إل مر يف ما كَّّ 

وإية َّ.إل وىل إلّر 
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البة فأ بو  صالة هبم وصىّلَّ مسجدمه إ ىل جاء عنه هللا ريض إحلُويري بن ماكل أ نَّّ خيرب هللا رمحه ق 

رشادمه تعلميهم قصد ولكنّه إلّصالة يقصد يكن ومل وسمل عليه هللا صىل هللا رسول  كيفيّة إ ىل وإ 

َّملسو هيلع هللا ىلص. إلنّب صالة

كرَُّ إحلديث هذإ يف  ذإ جيلسها اكن إليّت إجللسة إال سرتإحةَّهذه جلسة ذ  إلّسجودَّ من رأ سه رفع إ 

َّيهنض، َّأ ن  إحلديث من فيؤخذ إلفقهاء مس اها هكذإ إال سرتإحة جبلسة تّسمى أ ّّنا قول قبل

َّحمكها: يف إلفقهاء مرشوعيُّتا.َّوإختلف

َّلها. ملسو هيلع هللا ىلصلفعلَّإلنّّبَّ مطلقاًَّ مس تحبة يه بعضهم فقال .1

ََّكرُب. ملّا فعلها بل دإمئاًَّ يفعلها ململسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب بأ نَّّ وإس تدلّوإ إحلاجة، مع تس تحبَّّ أ خرون قال بيامن.2َّ 

 فْيا ليس إليّت ابل حاديث وإس تدلوإ إ طالقاًَّ ترُشع ال أ ّّنا قال من قول وهو َثلث قوليَّ .َّوهناك3 

َّلها. ذكريَّ

 وسمل عليه هللا صىّلَّ لفعل إلّصالة ُسنَن َّ من أ ّّنا قال من قول إلثاّلثة إل قوإل هذه من وإلّصوإب 

 ملسو هيلع هللا ىلص يتابع فاال نسان وتركها، فعلها كذكلملسو هيلع هللا ىلصَّإلنّبَّّ ل نَّّ أ حياانًَّ ويرتكها أ حياانًَّ يفعل إال نسان وأ نَّّ لها

َّ.أ حياانًَّ يرتكها أ ن بأ س وال أ حياانًَّ يفعل

يّنَّ )عنه هللا ريض قوهل أ نَّّ أ يضاًَّ يُس تفاد 
ِ
َّ(إلّصالة أ ريد وما بمك ل صّلَّ إ

 من ليس هذإ وأ نَّّ إلنّاس تعلمي أ جل من ابلعبادة إال نسان يقوم أ يَّأ ن هذإ مثل يس تفادَّمنهَّجوإز 

َّ.أ عمل وهللا إلعبادة يف إلترّشيك ابب

 99الحديث 

َّملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب عنهَّإ ن هللا ريض حُبينة بن ماكل بن عبدَّهللا عن

ذإ اكن جََّ صىّلَّ إ  بَطيه. بََياض يَبُدوََّ َحّتَّ يََديه، بنَيََّ فَر 
ِ
َّإ

َّإلّسجود. يف إلتّجايف سنّيّة عىل دليل إحلديث هذإ يف 
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ظهار أ جل من وهذإ جنبيك عضديكَّعن جتايف وإجلنبني، إلعضدين بني إملُجافات:   إلنّشاط إ 

َّإلعباد. يف وإلّرغبة

نّة هذه أ نَّّ قلت لكنّك للّسجود ذكريَّ إحلديث يف ليس يقول أ نَّْ ولقائل َّ  جود؟ يف هبا يُعمل إلس ّ َّإلسُّ

نّه هبذإ قلنا بأ نّنَا هللا شاء إ ن وجنيبك   يف فُعلت إلّصفة هذه أ نَّّ عىل يدلَّّ ما مسمل َّ عند جاء ل 

ذإقالَّ)ملسو هيلع هللا ىلصَّيرفعهَّللنّّبَّ عنه هللا إلربإءَّريض عن جاء إلّركوع.َّفقد يف تفعل ومل إلّسجود  جسدت وإ 

رفقيه رفع لكاّم وإملرء (مرفقيك وإرفع كفّيك فظع ذإ جنبه عن عُضُده تباعد لكاّم م  رفقكَّإ ىل رفعت فا   م 

َّأ عمل. وهللا إجملافات حصلت إل عىل

 100الحديث 

يد َمسلمة أ يب وعن َّقال: يزيد َّ بن سع 

َّ.نعم قال نَعليه؟ يف يصّلَّملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ َأاَكنََّ :عنه هللا ريض ماكل بن أ نس سأ لت 

َّ.إلنّعال يف إلّصالة مرشوعية إحلديث هذإ من يس تفاد

 عىل إدّلإةل وإل دةلَّّ (إلْيود خالفوإ نعالمك يف صلّوإوسملَّ) عليه هللا صىّلَّ قوهل إحلديث يف جاء وقد

يخ مجعها أ كرث أ و حديثاًَّ عرش مثاين بلغت جدإًَّ كثريةيَّ إلنّ عال يف إلّصالة إس تحباب  رمحه مقبل إلش ّ

الة رَشعّية مّساها لطيفة َّ رساةل َّ يف هللا َّ.ابلنّ عال إلص 

ذإ إال نسان أ نَّّ وهو همم تنبيه َّ إ ىل وأ نّبه نّة هذه جيهل جممتع َّ يف اكن إ   إ ىل تطبيقها بك يؤّدي وقد إلس ّ

نّك هذإ إملرجّوةَّيف إملصلحة من أ عظم َمفسدة َّ رإرإًَّ قلنا كام فا  نّة إلنّاس تُعملَّّ وتكرإرإًَّ م   وتعطْيم إلس ّ

ذكلَّمفنَّريضَّ وبعد عليه إدّلليل أ عطيّتم ما وتفعل علّمّتم ما تفعل ذكل وبعد ذكل عىل إل دةلَّّ

َّومن ْ طْ.ََّريض  َّ خسطَّخَس 

نَّّ بنعاهل فْيا يدخل ال إل ن إملفروشة إملساجد يتجنّب إال نسان لكن  فا ن هذإ تفهم ال إلنّاس فا 

نّة هذه تطبيق أ ردت  جامعة كنمت ماكن يف أ و ُكنتَّوحدك إ ن تصّلَّ وإسعة، جماالت فعندك إلس ّ
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 مرشوعة إلنّعال يف إلّصالة أ نَّّ للنّاس تبنّيَّ حّتَّ أ نَّتّنعها بدال نعاكل يف فتصّلَّ إلّصالة وأ ردت

َّ للْيود. خمالفة وفْيا ومس تحّبة

 حكاميًَّ وُكن لهذإ فتنبه فيك هللا ابرك جناسة فْيام وليس أ ذى فْيام ليس نعليك أ نَّّ تتأ كد هذإ قبل 

نّة، تطبيق كيفية يف نّة يعلّ مون إلنّاس بأ نَّّ يوصون إلعلامء ودإمئاًَّ إلس ّ قوها أ ن قبل للن اس إلس ّ  يُطّب 

َّ َّ.عليهَّوهللاَّأ عمل مه ما رشعية يعلموإ حّتَّ أ و يفعلون ما يعلموإ حت 

 101الحديث 

 َزينب ب نت َّ أُمامة حامليَّ وهو يصّلَّ اكنملسو هيلع هللا ىلصَّ هللا رسول أ نَّّ عنه هللا ريض إل نَصاري قَتادة أ يب عن

ذإ وضعها جسد فا ذإ عبدَّمشس بن إلّربيع بن إلعايص ول يبملسو هيلع هللا ىلصَّ هللا رسول ب نت َّمحلها. قام وإ 

 نس بة دون مشس عبد بن إلّربيع بن إلعاص ول يب إملصنّف قول هللاَّ)وأ ّما رمحه إمللقن إبن قال 

ليه أ مامة ناّم إ  َّعليهَّ أ ّمها إ ىل نس هبا وإ  َّل نّه َّونس با َّإلودلَّينسبَّإ ىلَّأ رشفَّأ بويهَّدينا تنبيهَّعىلَّأ ّن

لْيا فنس هبا إلّصالةَّوإلّسالمَّملّاَّمحلهاَّاكنَّأ بوهاَّمرشاكَّواكنتَّأ ّمهاَّقدَّهاجرت َّبعبارة دونه إ  َ  وبنَي 

َّنّبه يف لل دب حتّراي إلّربيع بن إلعاص ل يب أ ّّنا لطيفة يخ ذكل عىل ن سبّتا،  بن إدّلين عالء إلش ّ

َّهللا(. رمحه إلعطار

َّعبدَّمشس. إلّربيعَّبن بن إلعاص ل يب قالوإ ملاذإ نفهم حّتَّ إحلديث نفهم حّتَّ هممَّّ تنبيهيَّ هذإ 

َّ لها. مببطل َّ ليس إلفعل هذإ وأ نَّّ إلّصالة يف إلّصب محل جوإز عىل دليليَّ إحلديث هذإ يف 

ثبات يف إل صل بيان وفيه الَّّ عنه ّترج ال وأ ّّنا لل طفال إلّطهارة إ   إل طفال يف فال صل بيقني إ 

َّذكلَّفعليهَّابلبيّنة. إّدعىَّغري ومن إلّطهارة

دخالَّإل طفالَّإ ىل َّ.إملسجد وفيهَّجوإزَّإ 

ذَّاكنَّحيملَّملسو هيلع هللا ىلصَّوفيهَّتوإضعَّإلنّبَّ َّحفيدتهَّيفَّصالته.إ 
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ذإ إحلركة أ نَّّ أ يضاًَّ وفيه  ّّنا للحاجة إلّصالة يف اكنت إ   جاء وقد إلّصالة، الَّتُبطل وأ ّّنا هبا بأ س ال فا 

 ذكل وغري وإلعقرب إحلّية بقتل أ مر أ نّه وجاء إلّصالة، يف إلباب فتح وسمل عليه هللا صىّلَّ أ نّه عنه

ذإ إلّصالةيفَّ إحلركة جوإز عىل إليّتَّتدلَّّ إل دةل من ذإ إحلرج ويقلَّّ إحلاجة، يف اكنت إ   هذه اكنت إ 

َّأ عمل. وهللا إلّصالة ال صالح إحلركة

 102الحديث 

َّ قالملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ عن عنه هللا ريض ماكل بن أ نس عن

رإَعْيم أ حدك يبسط وال إلّسجود يف إعتَدلوإ َّإللكب. إنبساط ذ 

بعة إلّسجود أ عضاء بمتكني يكون إلّسجود يف إال عتدإل   عن إليدين مبجافاة وكذإ إل رض من إلس ّ

 وتوّجه قدميك تنصب وكذكل إلّساقني يعين إلفخذين ومبجافاة إلفخذين عن إلبطن وجمافاة إجلنبني

َّإلّسجود. يف إال عتدإل يكون هبذإ إلق بةل حنو أ صابعك

 عىل إّّلرإعني ببسط يكون وذكل إللكب إنبساط إال نبساط َّ عن إلهّنيي إحلديث يف جاء كذكل 

ّدةًَّ جاءت إلعبارة وهذه إل رض، ساعديكَّعىل كفّيكَّمع تضع أ نَّْ أ ي إل رض  إل مر يف ملا مؤك 

َّإل رض. عىل وذرإعيه ساعديه لَيَضعََّ يكن مل جسوده يف إعتدل مفن ابال عتدإل

 ليس إلّصالة حال إحليوإانت هيئات ببعض إلتّش به إلهّنييَّعن إحلديث هذإ غري يف كذكلَّجاء 

َّكربوك عن إلهّنيي أ يضا جاء بل إللكب إنبساط فقط وك   جاء إليّت إل حاديث من وغريها إجلََمل إلرُبُ

َّ.إلّصالة حال ابحليوإانت إلتّش به حترمي فْياَّإلتّنصيصَّعىل

 يف إل صابع ظمَُّّ يس تحب أ نّه ذكر قد إلعلامء بعض أ نَّّ إلّسجود عن إلالكم دإم ما عليه ينبّه ومّما

ذإ اكنملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ أ نَّّ ُحجر إبن وإئل حديث طرق بعض يف جاء مبا إلّسجود،َّوإس تدلوإ  ظمَّّ جسد إ 

َّأ بيه. عن وإئل بن علقم عن لكيب بن عاص عن طريقَُّهش مي من هذإ جاء أ صابعه،

يخ إحلديث هذإ أ ورد وقد   وقال إلّصحة معةّلَّظاهرها أ حاديث إلّرإئع إلفذ كتابه يف رمحه مقبل إلش ّ

نّه إحلاكَّقال-هللا رمحه إحلاك قال كام ظاهره )إحلديث عقبه  حات أ يب إبن ولكن-مسمل رشط عىل إ 



 ~174  ~  
 

يل َّ كتب فامي حنبل بن أ محد بن عبدَّهللا إملرإس يل:َّأ نبأ ان يف يقول هللا رمحه  أ محد يعين-أ يب قال قال إ 

َّمنه إملرإد إنّتيى لكيب( بن عاص من يسمعَُّهش مي مل-حنبل بن

 يصحَّّ فال ُمنقطع فاحلديث هذإ فعىل ذكل مثل أ محد عن إلتّحصيل وجامع إلّّتذيب هتذيب ويف 

ّ ي ة إثبات عىل هذإ مبثل إال س تدالل  أ عمل. وهللا إلّسجود حال إليدين أ صابع َضّ َّ سن

 الطُّمأنينة في الّركوع والّسجود وجوب باب

 103الحديث 

 عىل فسملَّّ جاء ثَّّ فصىّلَّ رجليَّ فدخل إملسجد دخلملسو هيلع هللا ىلصَّ هللا رسول أ نَّّ عنه هللا ريض هريرة أ يب عن

نّك فصّلَّ إرجع فقالملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ  فقال ملسو هيلع هللا ىلصفصىّلَّكامَّصىّلَّّثَّجاءَّفسمّلَّعىلَّإلنّبَّّ فرجع تصل مل فا 

نّك فصّلَّ إرجع َّفعلّمين غريه أ حسن ما ابحلّقَّ بعثك وإّّلي فقال ثالَثًَّ تصل مل فا 

ذإ قال   إرفع ثَّّ رإكعا تطمنئ حّتَّ إركع ثَّّ إلقرأ ن من معك تيّّسَّ ما إقرأ َّ ثَّّ فكرّبَّ إلّصالة إ ىل مقت إ 

 صالتك يف ذكل وفْعل جالساًَّ حّتَّتطمنئَّّ إرفع ثَّّ ساجدإًَّ تطمنئ حّتَّ إجسد ثَّّ قامئاًَّ تعتدل حّتَّ

َّلكّها.

 وهو عظمي حديثيَّ وهو صالته حيسن مل إّّلي إلّرجل حديث هو نعم إحلديث هذإ عرفمت أ ظنمّك 

َّإلثاّليث. إلتّقس مي يرى ملن إلّصالةَّوسنهناَّووإجباهتا أ راكن معرفة يف إلعمدة

 بعباريت لكن لمك سأ نقل ّلكل فيه هللا رمحه دقيق بن إحلافظ الكم أ جعبين إحلديث لهذإ ابلنّس بة 

َّ عندي من بعبارإت عنه وأ عرّبَّ سأ خترصه

َّوجوه من عليه إلالكم هللا رمحه قال

نَّّ إملنكر عن وإلهّنيي ابملعروف ابل مر إلّرفق فيه إل ّول:  َّأ مره. فامي برفق َّ عاملَّملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ فا 
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 كّررَُّهو لكّما إلّسالم عليه ردَّّملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب أ ن فيه ،َّوكذكلملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ خلق حسن أ يضاًَّ وفيه قال 

 إلّسالم عليه كّرر أ نّه فيه ليس هللا رمحه إملصنّف ذكره إّّلي إلّطريق هذإ يف هذإ يرد ومل إلّسالم،

َّ إحلديث. لهذإ أ خرى طرق َّ يف لكنّهََّثبت مّرة كَّّ يف عليه ردَّّ ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ أ اتهَّوأ نَّّ لكاّم

 يقصد-وجوب عىل إحلديث هبذإ يس تدلّون هللا رمحهم إلفقهاء أ نَّّ هللا رمحه ذكر إلثّاين: إلوجه

كنّية َّفيهَّوعىلَّعدمَّوجوبَّماَّذكرَّفيهَّقال ماَّذكر-إلرُّ

َّذكر َّما  حيسن مل إّّلي إجلاهل تعلمي وهو سببيَّ هل اكن إحلديث ل نَّّ ُركنيَّ أ نّه فنس تفيد فيهَّفأ ّما

 ما مجيع هل بنّيَّ بل فيه أ ساء ما عىلملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب يقترص ومل إلّصالة، تعلميه سببه اكن يعين صالته

 ومل صالته يف خف َفَّ إلّصحايب هذإ أ نَّّ وغريه دإود أ يب عند جاء إلّصالة،َّوقد يف فعل عليه جيب

َّوإلّسجود. إلّركوع يف إلّطمأ نينة ابب حتت إملصنّف وضعه ّلكل فْيا يطمنئ

 ما كَّّ قالوإ ّلكل إلّصالة يف فعل عليه جيب ما مجيع إحلديث هذإ يف هل بنّيَّملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب قلنا فكام 

َّمندوابهتا. من فهو يذكر مل وما إلّصالة أ راكن من ركنيَّ فهو فيه ذكر

َّإلتّقدمة رمحه ذكر ثَّّ  َّبعدَّهذه  واكن وجوبه يف إلفقهاء إختلف موضع َّ كَّّ أ نَّّ وقال هللاَّقاعدة

 يكن ومل وجوبه يف خيتلف موضع َّ وكَّّ ابلوجوب ابلقول نمتّسك أ ن فلنا إحلديث هذإ يف مذكورإًَّ

 هذه بعد ذكرها إليّت إلقاعدة هذه إلوجوب بعدم أ نَّنمتّسكَّابلقول فلنا إحلديث هذإ يف مذكورإًَّ

َّهللا. شاء إ ن حصيحةيَّ ويه إلتّقدمية

َّإس تداللنا يصحَّّ حّتَّ أ مور من لنا بد ال لكن 

َّ هو بيامن ومنزّيَّ إحلديث هذإ طرق جنمع أ ن جيب وهو إل ّول إل مر   فنأ خذ شاذ هو وما مهنا حمفوظي

 درسوها أ ّّنم ولو أ حاكماًَّ علْيا وبنوإ إلفقهاء أ خذها شاذة َّ زايدة َّ من فمك إلّشاذ، ونطرح ابحملفوظ

َّمنه. نس تفيد ما نقول إملصنّف هذإ يف جاء ما نأ خذ حنن إملهمَّّ وأ رإحوإ، السرتإحوإ حمكها وعلموإ

َّفنقول: تعدإدها من بأ س وال إلّصالة أ راكن من فيه إملذكورة أ ّنَّإل فعال إحلديث هذإ من نس تفيد 
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 إلّركوع وجاء إلفاحتة وجاءتَّقرإءة إال حرإم تكبرية جاءت طبعاًَّ ابلقدرة مقيدإًَّ أ نّه وقلنا إلقيام جاء 

َّوإلطمأ نينة إلّسجدتني بني إجللسة إلّسجداتنَّوجاءوجاءتَّ إال عتدإل إلّركوعَّمع من إلّرفع وجاء

نَّّ (ثَّّ )قوهل من إس تفدانه إلرّتتيب وكذكل   هذإ يف ُذكرت إليّت إل راكن فهذهَّيه إلرّتتيب تفيد ثَّّ إ 

َّومسمل. إلبخاري إال مام أ خرهجا إليّت إلّطريق هذه يف أ و إحلديث

 إلنّبَّّ أ نَّّ بدليل ابجلهل وال ابلنّس يان وال ابلّسهو تسقط ال إل راكن هذه أ نَّّ قلنا كام أ يضاًَّ ويس تفاد 

 اكنت ولو ابال عادة مرة َّ كَّّ يف يأ مره اكن بل إلّصالة حيسن مل إّّلي إلّرجل هذإ بتعلمي يكتفي مل ملسو هيلع هللا ىلص

َّمّرة. يفَّكَّّ ابال عادة أ مره وملاملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّب لعذره ابجلهل تسقط إل راكن هذه

 باب القراءة في الّصالة

 104الحديث 

َّ:قالملسو هيلع هللا ىلصَّعبادةَّبنَّإلّصامدةَّريضَّهللاَّعنهَّأ ّنَّرسولَّهللاَّعنَّ

َّاَلةَّمَلنَّملَّيقرأ َّبفاحتةَّإلكتاباَلَّصَََّّ

َّ َّعىلَّركنّيةَّقرإءةَّإلفاحتةَّيفَّإلّصالة،َّوسورةَّإلفاحتةَّسورةيَّعظميةَّتضّمنتَّمعان  هذإَّإحلديثَّدليلي

فاتَّإلُعىلَّهللَّعزَّوجلَّوفْياَّأ نوإ ذَّأ ّّناَّمجعتَّأ نوإعَّإحملامدَّوإلّص  عَّإلتّوحيدَّإلثاّلثة،َّكامَّأ ّنَّجليةلَّإ 

َّإّّلينَّمهَّ َّإ ىلَّهللاَّوسؤإهلَّإله دإيةَّوسلوكَّسبيلَّإلنّجاة،َّوجمانبةَّّنجَّإملغضوبَّعلْيم َّإال فتقار فْيا

َّأ نَّنتعمّلَّ إلْيود،َّوإلّضالنيَّإّّلينَّمهَّإلّنصارىَّفذلكلَّانسبَّأ نَّنقرأ هاَّيفَّّكَّركعة،َّوينبغيَّعلينا

َّ.إخلشوعَّأ ثناءَّقرإءهتاَّيفَّإلّصالةمعانْياَّوماَّتضّمنّتاَّحّتَّيسهلَّعليناَّ

َّمنَّأ راكنَّإلّصالةَّجتبَّعىلَّإملنفردَّوإال مامَّيفَّّكَّ وكامَّمّرَّمعناَّيفَّإدّلرسَّإملايضَّقرإءةَّإلفاحتةَّركني

ية. َّيفَّّحقهَّيفَّإلّصالةَّإلّّسّ َّركعة،َّأ ّماَّإملأ مومَّكامَّقلناَّإلّصحيحَّأ ّّناَّوإجبةي

مامهَّوقلناَّأ ّنَّإدّلليلَّعىلَّهذإَّهوَّقولَّهللاَّتباركََّّ ىلَّإ  أ ّماَّيفَّإجلهريّةَّفاملرشوعَّيفَّحقّهَّإال نصاتَّإ 

َّتُرمَحُونوتعاىلَّ﴿ َّلََعل مُك توإ َّوَأنص  َّهل عوإ َّفَاس َتم  َّإلُقرأ ن َّقُرء ذإ َّأ محدَّرمحهَّهللاَّ)أ مجعَّوإ  َّإال مام ﴾َّقال

َّابلّصالةَّإلنّاسَّعىلَّأ ّنَّهذهَّإل يةَّيفَّإلّصالة(َّأ ّيَّأ ّنَّوجوبَّإال ن صاتَّإملذكورَّهناَّيفَّإل يةَّخاصي

َّ الَّخارجَّإلّصالة.
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مامَّ) ناّمَُّجعلَّإال مامَّليؤّتَّبهوكذكلَّحديثَّمتابعةَّإال  ذإَّقرأ َّفأ نصتوإ(َّوفيهَّ)إ  (َّوهذإَّيشملَّإلفاحتةَّإ 

ذإَّمسعناَّقرإءةَّإال مامَّفالوإجبَّعليناَّأ نَّننصت. نّناَّإ  َّوغريهاَّل 

َّريضَّهللاَّعنهََّّوكذكلَّأ خرجَّإال مامَّمسملَّيفَّحصيحهَّعنَّعطاءَّبنَّ يسارَّأ نّهَّسأ لَّزيدَّبنََّثبت 

َّأ ّنَّزيدَّبنََّثبتَّمنَّأ عملَّحصابةَّالَّقرإءةَّمعَّإال مامَّيفَّيشءعنَّإلقرإءةَّمعَّإال مامَّفقالَّ) (َّومعلومي

نّةَّوهوَّعاملَّإملدينةَّولوَّاكنتَّقرإءةَّإلفاحتةَّحالَّهجرَّإال مامَّابلقرإءةَّركنًاَّوالزمًةَّملسو هيلع هللا ىلصَّرسولَّهللاَّ ابلس ّ

مامكَّيفَّيفَّيشء(َّوزإدَّ)الَّقرإءةَّمعَّإال مامقالَّ)َّملاَّسكتَّعنَّبيانَّهذإَّوملا َّمعَّإ  (َّيعينَّالَّتقرأ 

َّمنَّقرإءته. َّ يشء 

َّفقرإءةَّإال مامَّهلَّقرإءةوأ ّماَّحديثَّ مامي َّوموقوفًاَّعىلَّجابرَّبنَّعبدَّ)منَّاكنَّهلَّإ  (َّفقدَّرويَّمرفوعًا

َّهللاَّريضَّهللاَّعنه

اّلَّأ نّهَّالَّيصّحَّمهناَّيشءيَّكامَّ َّعّدةَّإ  َّقالَّإحلفاظَّأ ّماَّإملرفوعَّفرويَّمنَّطرق 

َّقالَّجابرَّريضَّهللاَّعنهََّّ َّفْياَّوحّصحَّإلبْيقيَّرمحهَّهللاَّإملوقوفَّعىلَّجابر  )منَّصىّلَّركعًةَّملَّيقرأ 

َّورإءَّإال مام( الّ َّإلكتابَّأ وَّبأ ّمَّإلقرأ نَّفملَّيصّلَّإ  قالَّإلبْيقيَّرمحهَّهللاَّ)هذإَّهوَّإلّصحيحَّعنََّّبأُّم 

َّوغريهَّ َّمنَّقوهلَّغريَّمرفوعَّوقدَّرفعهَّحيىيَّبنَّسالم  منَّإلّضعفاءَّعنَّماكلَّوذكلَّمّماَّالَّحّيلَّجابر 

َّخلفَّ َّيفَّذكلَّتركَّإلقرإءة َّأ نَّيكونَّمذهبَّجابر  َّيش به َّوقد َّعىلَّطريقَّإال حتجاجَّبه روإيته

َّ إال مامَّفاميَّجيهرَّبه(َّإ نّتيىَّالكمَّإلبْيقيَّرمحهَّهللا.

َّ َّإل دةّل َّفمبجموعَّهذه َّمنَّقوهل، َّموقوفا َّعنَّإبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنام َّأ يضًا وإل َثرَّوقدَّّصَّحنوه

َّإلوإجبَّهوَّ َّوأ ّن َّإال مام َّقرإءة َّمع َّالَّقرإءة َّوأ نّه يّة َّتكونَّيفَّإلّّسّ َّإلقرإءة َّأ ّن َّمن َّقلناه يرتّجحَّما

َّ.إال نصاتَّهلَّوهللاَّأ عمل

إملسأ ةلَّإلثّانيةَّمنَّمسائلَّهذإَّإحلديثَّيهَّهلَّجتبَّقرإءةَّإلفاحتةَّعىلَّإملس بوق؟َّأ مَّأ نّهَُّمعًفَّمنَّ

َّ ذكل؟

درإكهَّإلّركوعَّمجهورَّأ هلَّإلعملَّعىلَّأ نّهَّليسَّعليه َّ قرإءةَّإلفاحتةَّوأ نّهَّقدَّأ دركَّإلّركعةَّاب 

رإكعاَّفركعَّقبلَّملسو هيلع هللا ىلصَّودليلهمَّحديثَّأ يبَّبَكَرَةَّريضَّهللاَّعنهَّيفَّإلّصحيحنيَّأ نّهَّدخلَّإملسجدَّوإلنّّبَّ

ىلَّإلّصّفَّفذكرَّذكلَّللنّّبَّ َّفقالَّزإدكَّهللاَّحرصًاَّوالَّتعد.ملسو هيلع هللا ىلصَّأ نَّيصلَّإ 
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عادةَّإلّركعةَّولوَّاكملسو هيلع هللا ىلصَّفملَّيأ مرهَّإلنّّبَّ  نتَّقرإءةَّإلفاحتةَّيفَّحقّهَّملَّتزلَُّركنًاَّوملَّتسقطَّيفَّحقّهَّاب 

َّليلحقَّإلّصفَّوإلنّّبَّ ملَّيرفعَّمنَّملسو هيلع هللا ىلصَّل مرهَّابال عادة،َّوكذكلَّأ بوَّبكرةَّريضَّهللاَّعنهَّدّبَّرإكعًا

إلّركوعَّوهذإَّحّتَّيُدر كَّإلّركعةَّولوَّاكنَّمعَّفعلَّللّكَّهذهَّإل مورَّيلزمهَّقضاءَّهذهَّإلّركعةَّل نّهَّملَّيقرأ َّ

َّعندمهَّبأ ّنَّمنَّأ دركَّإال مامَّوهوَّإلفاحتةَّمل َّعىلَّأ نّهَّاكنَُّمسلاّمً َّيكنَّليتلكّفَّعناءَّذكلَّفدّلَّهذإ

نّهَّالَّجيبَّعليهَّإلفاحتةَّوهللاَّأ عمل َّوركعَّمعهَّفا  َّ .رإكعي

َّملَّ َّفلّما َّإلفاحتة َّقرإءة َّهوَّحمّل َّوإلقيام َّيُدركَّإلقيام، َّإملس بوقَّمل ّن َّفا  َّإلنّظر َّمنَّهجة وكذكلَّأ يضًا

َّ ةَّسقطتَّعنهَّوهللاَّأ عمل.يُدركَّحمّلَّقرإءةَّإلفاحت

َّبناَّأ نَّنتلكّمَّعنَّأ مرَّيفعلَّكثريَّمنَّإلنّاسَّيفَّصالةَّإلرّتإوحيَّ وماَّدمناَّنتلكّمَّعنَّهذهَّإملسأ ةلَّحفريل

َّيكرّبَّ َّيَُقمَّومل َّمل َّإال مامَّورشعَّيفَّإلقرإءة َّكرّب ذإ َّإ  نَّإملصلنّي َّم  َّأ ّن َّوهو َّإلعلامءَّكثريإ وقدَّنّبهَّعليه

َّبأ ّنَّإال مامَّس ينّتييَّمنَّإلقرإءةَّويركعَّحيهناَّيقومَّويكرّبَّتكبريةَّإال حرإمَّومكثَّجالساَّوعندماَّ سُّ حُي 

يخَّإبنَّعثمينيَّيفَّحمكَّصالتهَّفملَّيقلَّ َّفنقولَّهلَّمعكلَّخاطئَّوقدَّتوقّفَّإلش ّ َّإال مام، َّمع ويركع

َّإلفاحتةَّوتركَّكذكلَّمتابعةَّ َّتركَّقرإءة نَّاكنتَّحصيحةَّأ مَّالَّل نّه َّإ  َّتوقّفَّيفَّأ مرها َّلكنّه ببطالّنا

َّمعًدإ.إال مامَّيفَّإلفاحتةَّ

ينبغيَّملنَّتعبَّمنَّإلقيامَّأ نَّيكرّبَّقامئاَّويدخلَّيفَّإلّصالةَّّثَّبعدَّذكلَّجيلسَّوالَّحرجَّعليهَّل ّنََّّ

إلقيامَّيفَّإلفريضةَّركنَّأ ّماَّيفَّصالةَّإلنّافةلَّفليسَّركنا،َّوللجالسَّنصفَّأ جرَّإلقامئَّفا نَّنشطَّقامَّ

ىلَّإلّركوعَّفريكعَّ نَّبقيَّتعبانَّالَّحرجَّعليهَّأ نَّيبقىَّجالساَّحّتَّيصلَّإ  مامهَّويتابعَّصالتهَّوإ  معَّإ 

وهبذإَّيكونَّقدَّأ دركَّإل جرَّوخرجَّمنَّهذهَّإحلاةلَّإليّتَّفْياَّخالفَّوتوقُّفَّللعلامءَّببطالنَّصالةَّ

َّ  .منَّفعلهاَّوهللاَّأ عمل
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يقرأ َّيفَّإلّركعتنيَّإل ولينيَّمنَّصالةَّملسو هيلع هللا ىلصَّوعنَّأ يبَّقتادةَّإل نصاريَّريضَّهللاَّعنهَّقال:َّاكنَّإلنّبَّّ

عَّإل يةَّأ حياانإلّظهرَّبفاحتةَّإلكتابَّوس َّورتنيَّيطّولَّيفَّإل وىلَّويقرّصَّيفَّإلثّانيةَّيُسّم 

واكنَّيقرأ َّيفَّصالةَّإلعرصَّبسورةَّإلفاحتةَّوسورتنيَّيطّولَّيفَّإل وىلَّويقرّصَّيفَّإلثّانيةَّواكنَّيطّولََّّ

َّ.يفَّصالةَّإلّصبحَّويقرّصَّيفَّإلثّانيةَّويفَّإلّركعتنيَّإل خرينيَّبأ ّمَّإلكتاب
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اكنَّملسو هيلع هللا ىلصَّيفَّإلّصالةَّفأ خربَّريضَّهللاَّعنهَّأ ّنَّإلنّّبَّملسو هيلع هللا ىلصَّقرإءةَّإلنّّبَّيصفَّأ بوإَّقتادةَّريضَّهللاَّعنهَّ

َّيقرأ َّبأ ّمَّإلكتابَّوسورة.

َّوأ ّنَّإلّركعةَّإل وىلَّاكنتَّأ طولَّمنَّإلّركعةَّإلثّانية. 

اّيها. عهمَّإ  يّةَّأ يَّجيهرَّبأ يةَّيسّم  ُعهُمَّإل يةَّأ حياانَّيفَّإلّّس ّ َّوأ نّهَّصىّلَّهللاَّعليهَّوسمّلَّاكنَّيُسّم 

َّخريتنيَّملَّيكنَّيتجاوزَّإلفاحتةَّأ يَّالَّيقرأ َّمعهاَّغريها.ويفَّإلّركعتنيَّإل َّ

َّ:يس تفادَّمنَّإحلديث

َّأ ّوال:َّوجوبَّقرإءةَّإلفاحتةَّيفَّّكَّركعة.

َثنيا:َّمرشوعّيةَّقرإءةَّيشءَّمنَّإلقرأ نَّبعدَّإلفاحتةَّوهذإَّأ مرَّمتّفقَّعليه،َّوعليهَّإلعملَّمنذَّإلّصدرَّ

. َّإل ّولَّلال سالمَّوإلّصحيحَّأ نّهَّمندوبي

إس تحبابَّتطويلَّإلّركعةَّإل وىلَّحّتَّيلحقَّإملتأ ّخر،َّوقدَّثبتَّعنهَّصىّلَّهللاَّيفَّإحلديثَّ َثلثا:

َّقالَّ)لقدَّاكنتَّ َّأ نّه َّإخلدريَّريضَّهللاَّعنه َّمنَّحديثَّأ يبَّسعيد  َّمسمل  َّإال مام عليهَّوسملَّعند

ىلَّإلبقيعَّفيقيضَّحاجتهَّّثَّيتوّضأ َّّثَّيأ يتَّورسولَّهللاَّ يفَّملسو هيلع هللا ىلصَّصالةَّإلّظهرَّتقامَّفيذهبَّإّّلإهبَّإ 

َّوىلَّمّماَّيطيلها(إلّركعةَّإل َّ

ىلَّكيفيّةَّصالةَّرسولَّهللاَّ وكيفَّاكنَّيطيلَّيفَّإلّركعةَّإل وىلَّحّتَّيلحقَّملسو هيلع هللا ىلصَّفانظروإَّرمحمكَّهللاَّإ 

َّيقرّصونَّيفَّإلّركعةَّ ّّنم َّفا  َّنقلَّظاّلال نَّمل َّإ  َّإجلهّال َّإل مئّة َّإل نَّوهللاَّإملس تعانَّفهؤالء َّأ ّما إملتأ ّخر

َّلنّاسَّإملتأ ّخرينَّوهللاَّإملس تعان.إل وىلَّحّتَّالَّتاكدَّجتدَّصالةَّفْياَّصّفَّأ وَّأ كرثَّمنَّإ

َّلكنَّثبتَّ رإبعا: َّعىلَّإلفاحتةَّيفَّإلّركعتنيَّإل خريتني، ايدة َّإلّز  يس تفادَّمنَّإحلديثَّعدمَّمرشوعية

َّرمحهَّهللاَّأ ّنَّرسولَّهللاَّ هرَّيفَّإلّركعتنيَّإل خريتنيَّمنهَّيشءَّملسو هيلع هللا ىلصَّعندَّإال مامَّمسمل  اكنَّيقرأ َّيفَّإلظُّ

َّ.منَّإلقرأ نَّفدّلَّهذإَّعىلَّمرشوعّيةَّإلقرإءة

َّيقولَّإلقائلَّكيفَّجنمعَّبنيَّهذإَّوهذإ؟

َّلكنَّ َّأ حياان َّإلفاحتة َّقرإءة َّمنَّإلقرأ نَّيفَّإلّركعتنيَّإل خريتنيَّبعد َّيشًء َّيقرأ  َّأ ن َّللمصّل َّأ ّن فنقول

َّ.إلغالبَّأ نّهَّالَّيقرأ َّ



 ~180  ~  
 

عَّإل يةَّ خامسا:َّإس تحبابَّإال رَسإرَّيفَّصاليّتَّإلّظهرَّوإلعرص،َّهذإَّإس تفدانهَّمنَّقوهلَّأ نّهَّاكنَّيُسم 

َّإءةَّفيهَّاكنتَّرّسيّةَّوهللاَّأ عمل.إلقرََّّأ حياانَّأ يَّأ نَّّ

 

 106الحديث 

ورملسو هيلع هللا ىلصَّعنَُّجبريَّبنَّمطعمَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّمس عُتَّرسولَّهللاَّ َّيفَّإملغربَّيَقَرأَُّابلطُّ
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َّريضَّهللاَّعنهَّأ ّنَّإلنّّبَّ َّبنَّعَازب  إء  حَدىَّملسو هيلع هللا ىلصَّعنَّإلرَبَ
ِ
َرةَّفَقََرَأَّاب َشاَءَّإل َخ  َّإلع  اكنَّيفََّسفرَّفََصىل 

َرإَءًةَّمنه كَعتنَيَّابلتنّيَّوإلّزيتونَّفََماَّمَس عُتَّأ حًدإَّأ حسنَّصواًتَّأ وَّق  َّ.إلر 

كرَّماَّاكنَّيقرأ َّبهَّإلنّبَّّ َّ يفَّصاليّتَّإملغربَّوإلعشاء.ملسو هيلع هللا ىلصَّيفَّهذينَّإحلديثنيَّذ 

ذَّ أ ّماَّإملغربَّفقالَُّجبريَّريضَّهللاَّعنهَّأ نّهَّقرأ َّفْياَّابلّطورَّفدّلَّهذإَّعىلَّأ نّهَّطّولَّيفَّهذهَّإلقرإءةَّإ 

ل،َّلكنَّهذإَّإحلديثَّدّلَّعىلَّجوإزَّ إملعهودَّعليهَّصىّلَّهللاَّعليهَّوسمّلَّأ نّهَّاكنَّيقرأ َّفْياَّبق َصارَّإملُفص 

لَّإلقرإءةَّأ حياانَّيفَّإملغرب،َّكذكلَّجاءَّفْياَّ إلتّطويلَّأ حياانَّوعىلَّأ نّهَّصىّلَّهللاَّعليهَّوسمّلَّاكنَّيُطّو 

َّّ َّأ نّهَّقرأ َّفْياَّأ حياانَّابملرسالت،َّفهذإَّحّتَّيعملَّإال نسانَّأ ن َلَّيفَّإملغربَّأ حيااًنَّوأ ن  هَّجيوُزَّهلَّأ نَّيَُطّو 

َّ.إل صلَّفيهَّأ نَّتكونَّقرإءةَّفيهَّقصريةًَّ

َّوحنوه،َّ  َّاكلّسفر َّلعارض  َّبأ سَّابلتّخفيفَّيفَّإلقرإءة َّال َّأ نّه َّففيه َّريضَّهللاَّعنه َّحديثَّإلربإء أ ّما

َّابلتَّّملسو هيلع هللا ىلصَّفالنّّبَّ نيَّوإلّزيتون،َّاكنَّيتوّسطَّيفَّإلقرإءةَّيفَّصالةَّإلعشاءَّوملّاَّاكنَّيفَّسفرَّخفّفَّوقرأ 

فال صلَّيفَّإلعشاءَّأ نّهَّصىّلَّهللاَّعليهَّوسمّلَّاكنَّيتوّسطَّيفَّإلقرإءة،َّفدّلَّهذإَّعىلَّجوإزَّإلّتخفيفَّ

َّ.يفَّإلّسفرَّأ وَّلعارضََّما

َّ َّإلنّّب نّة َّس ُ َّمن َّإلّصوتَّابلقرأ ن َّحتسني َّأ ّن َّأ يضا َّمنه َّحتسنيَّملسو هيلع هللا ىلصنس تفيد َّقولنا َّأ ّن ىل َّإ  َّوننبّه ،

َّ.يتنّطعَّكامَّنرإهَّإليومَّمنَّبعضَّإلُقّرءإلّصوتَّالَّيعينَّأ نَّيتلكّفَّإال نسانَّوأ نَّ

َّ.ويس تفادَّمنَّإحلديثنيَّأ نَّجيهرَّابلقرإءةَّيفَّصاليتَّإملغربَّوإلعشاءَّيفَّإلّركعتنيَّإل ولينيَّوهللاَّأ عمل
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 108الحديث 

َّرسولَّهللاَّ َّفاََكَنَّيقرأ َّل حَصاب هَّيفَّصالهتمَّملسو هيلع هللا ىلصَّعنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّأ ن  بعثَّرجاًلَّعىلَّرَس ي ة 

َّب َّ ُ اَّرجعوإَّذكروإَّذكلَّلرسولَّهللاَّد﴾َّحََّأَََّّهللاََُّّوََّهََُّّلَّْ﴿قَُّفَيَخمت  فقالََّسلُوُهَّل ّيَّيشءَّيصنعَّملسو هيلع هللا ىلصَّفلم 

فَُةَّإلّرحامنَّعّزَّوجلَّفأ انَّأُحّبَّأ َّ أ خربوهَّأ ّنَّملسو هيلع هللا ىلصَّنَّأ قرأ َّهباَّفقالَّرسولَّهللاَّذكلَّفسأ لوهَّفقالَّل ّّناَّص 

بُّه َّ.هللاَّتعاىلَّحُي 

َّأ ّمرَّبعضَّأ حصابهَّعىلَّرَسيّةملسو هيلع هللا ىلصَّيفَّإحلديثَّأ ّنَّإلنّّبَّ

ويطلقونَّملسو هيلع هللا ىلصَّتطلقَّيفَّإصطالحَّأ هلَّإلّسريَّعىلَّإلغزوةَّإليّتَّملَّخيرجَّفْياَّرسولَّهللاََّّ:إلّّسيّةوَّ

َّ.ملسو هيلع هللا ىلصإلغزوةَّعىلَّماَّخرجَّفيهَّرسولَّهللاَّ

ي ةَّهوَّإال مامَّإّّليَّيُصّلَّ َّإل مريَّمنَّإلّس  َرَّأ حدمهَّعىلَّهذهَّإلّّسيّةَّواكنَّمنَّعادهتمَّأ ن  إملهمَّأ نّهََّأم 

﴾َّواكنَّيفعلَّقُْلَُّهَوَّهللُاََّأَحدَّهبمَّفالحظوإَّأ نّهَّاكنَّيقرأ َّإلقرأ نَّبعدَّإلفاحتةَّلكنّهَّخيمتَّدإمئاَّبسورة﴿َّ

َّمباَّشاهدوهَّوعلموهَّمنَّصالتهملسو هيلع هللا ىلصَّأ خربوإَّإلنّّبََّّهذإَّيفَّإلّركعةَّإلثّانيةَّمنَّّكَّصالةَّفلّماَّرجعوإ

قه ه م–أ يَّملّاَّأ شلكَّعلْيمَّملَّينكروإَّعليهَّمبارشةََّّ ىلَّتأ ّدبَّإلّصحابةَّوف  ىلَّ-أ نظروإَّإ  بلَّرّدوإَّإل مرَّإ 

ملسو هيلع هللا ىلصَّمباَّعلموهَّمنَّصالةَّهذإَّإلّصحايب،َّفأ رشدمهَّإلنّبَّملسو هيلع هللا ىلصَّعاملهَّفانتظروإَّحّتَّرجعوإَّوأ خربوإَّإلنّّبَّ

نَّتقّصدَّهذإَّأ مَّاكنَّيفعلَّعفواّيَّفلّماَّسأ لوهَّأ خربمهَّأ نّهَّوقالَّهلمَّإسأ لوهَّعنَّسَّ ببَّفعلَّلهذإَّأ يَّإ 

لَّعىلَّصفةَّإلّرحامنَّفاكنَّحيّبَّتكرإرها،َّفلّماَّأ خربوإَّ اكنَّيصنعَّذكلَّل ّنَّسورةَّإال خالصَّتَش َتم 

ثباتَّصفةَّإحملّبةَّهللَّعّزَّوجل.ملسو هيلع هللا ىلصَّإلنّّبَّ َّ قالَّهلمَّبأ نَّيبلّغوهَّأ ّنَّهللاَّتعاىلَّحيّبه،َّويفَّهذإَّإ 

َّإحلديث:َّيف

كعة،َّوقدَّثبتَّهذإَّأ يضًاَّيفَّأ حاديثَّأ خرىَّكامَّثبتَّأ يضًاَّيفََّّ- جوإزَّقرإءةَّأ كرثَّمنَّسورةَّيفَّإلر 

َّ.إلنّافةلَّيفَّصالةَّإلّليلَّوغريها

َّ.فيهَّفضلَّسورةَّإال خالصَّوأ ّّناَّتعدلَّثلثَّإلقرأ نَّكامَّجاءَّيفَّحديثَّأ خرَّ-
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فةَّإحملّبةَّهللَّعّزَّوجلَّ- ثباتَّص  َّ.فيهَّإ 

خبارَّإلَوإَّ- َشايًَةَّفيهَّأ ّنَّإ  َّبقصدَّإال صالحَّالَّيُعّدَّو  ال  يلَّإل كربَّأ وَّمنَّفَوقَهَّعنَّأ عاملَّإُلمرإءَّوإلُعم 

َّ.والَّمنميةَّبلَّيعّدَّمنَّإال صالحَّوهللاَّأ عمل

 109الحديث 

ذإَّقالَّل ُمعاذَّفلوالَّصلّيتَّب ملسو هيلع هللا ىلصَّعنَّجابرَّريضَّهللاَّعنهَّأ ّنَّإلنّّبَّ ﴿َّوإلّشمسَّوحضاها﴾﴿َّوإللّيلَّإ 

نّهَّيصّلَّورإئكَّيغىش﴾َّ َّ.إلكبريَّوإلّصغريَّوذوَّإحلاجةفا 

ينَّيّس،َّوقدَّحّذَراَنَّإلنّّبَّ منَّإلغلّوَّوإلتّشديدَّيفَّملسو هيلع هللا ىلصَّكامَّس بقَّتقريرهَّدينناَّإحلنيفَّدينَّسامحةَّود 

َّوتشديدَّأ ن هَّصىلَّهللاَّ َّوليسَّدينَّغلو  غريَّماَّحديث،َّومنَّدالئلَّهذإَّإلالكمَّأ ّنَّدينناَّدينَّيّس 

َّريضَّهللاَّعنه اَّبلغهَّأ مرَّمعاذ  أ مرهَّبأ نَّيتوّسطَّيفَّإلقرإءةَّابلنّاسَّوأ نَّيقرأ َّهبمَّبسورةََّّعليهَّوسملَّلَم 

َّإلّشمسَّوسورةَّإللّيلَّوأ اّلَّيطّولَّهبمَّل ّنَّالَّيُفتََتنوإ.

َّعلْيمَّوأ اّلَّيَفت هنمَّحّتَّيرتكوإَّ  َّهبمَّوأ اّلَّيشق  وكامَّقلناَّسابقًاَّجيبَّعىلَّإال مامَّمرإعاةَّأ حوإلَّمنَّيُصّل 

َّوالَّيعتربَّحبالَّأ كرثمهَّيعتربَّحبالَّضعيفهمَّكامَّجاءََّّصالةَّإمجلاعةَّوليعتربَّبضعيفهمَّوكبريمهَّيف ّن  إلّس 

َّهبؤالءَّوإلعربةَّيفَّهذإَّإل مرَّليستَّللكرثة،َّوأ ّماَّمنَّصىّلََّّ(وإلكبريَّوذوَّإحلاجة)يفَّإحلديثَّ يَعَترب 

ن َةَّولُيطّولَّأ وَّيقرصَّكامَّاكنَّيفعلَّإلَّ َّيفَّّكَّصالةَّوهللاَّأ عمل.ملسو هيلع هللا ىلصَّنّّبَّمبفردهَّفليتحرىَّإلس ُّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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 جهر بـ بسم هللا الّرحمن الّرحيمترك الباب 

 110الحديث 

َّإلنّّبَّ َّومعرَّريضَّهللاَّعهنامملسو هيلع هللا ىلصَّعنَّأ نسَّبنَّماكلَّريضَّهللاَّعنهَّأ ن  َّوأ ابَّبكر 

َّإلَعاملني﴾اكنوإَّيفتتحونَّإلّصالةَّب ََّّ َّ﴿إمحلُدَّهللََّرّب 

َّومعرَّوعامثنَّفملَّأ مسعَّأ حدًإَّمهنمَّيقرأ َّ :َّصلّيُتَّمعَّأ يبَّبكر  َّ(إلّرحامنَّإلّرحميابمسَّهللاَّ)ويفَّروإية 

َّومعرَّوعامثنَّفاكنوإَّيس تفتحونَّب َّملسو هيلع هللا ىلصَّوملسمل:َّصلّيتَّخلفَّإلنّّبَّ ﴿إمحلدَّهللَّرّبَّوأ يبَّبكر 

َّيفَّأ ّولَّقرإءةَّوالَّيفَّأ خرها.ََّّ(بسمَّهللاَّإلّرحامنَّإلّرحمي)الَّيذكرونََّّإلعاملني﴾

 َّ َّللنّّب َّحصبته َّطول َّمع َّأ نّه َّإحلديث َّهذإ َّيف َّريضَّهللاَّعنه َّأ نسي َّمالزمتملسو هيلع هللا ىلصَّيذكر َّهلَّوكذإ ه

َّ َّيقرأ  َّمهنم َّأ حدًإ َّيسمع َّمل َّبعده َّمن َّوأ رضامه َّريضَّهللاَّعهنم َّإلثاّلثة َّخلفائه َّهللاَّ)ومالزمته بسم

يعينَّقبلَّقرإءةَّإلفاحتةَّأ يَّملَّيسمعَّأ حدًإَّهجرَّهباَّكامَّاكنوإَّجيهرونَّبقرإءةَّإلفاحتةَّوماَّمعهاََّّ(إلّرحمي

َّإلبسمةلَّليستَّأ يةَّمنَّإلفاحتةَّوهذإَّ َّأ ّن َّويؤكدَّهذإ نّة منَّإلقرأ نَّفاجلهرَّابلبسمةلَّليسَّمنَّإلس ّ

َّ َّإلنّّب َّأ ّن َّريضَّهللاَّعنه َّبيملسو هيلع هللا ىلصَّحلديثَّأ يبَّهريرة َّقالَّهللاَّتعاىلَّقسمتَّإلّصالة ينَّوبنيَّقال)

ىلَّأ خرَّ َّإ  َّقالَّإمحلدَّهللَّرّبَّإلعاملنيَّقالَّهللاَّمحدينَّعبدي( ذإ َّسأ لَّفا  عبديَّن صفنيَّولعبديَّما

َّإحلديث.

َّس بحانهَّوتعاىلَّفبدلَّأ نَّيقولَّ﴿َّ َّهبا َّإلفاحتةَّلبدأ  إمحلدَّهللَّرّبَّفلوَّاكنتَّإلبسمةلَّأ يةَّمنَّسورة

﴾َّفدّلَّعىلَّأ ّنَّإلبسمةلَّرّبَّإلعاملنيَّإمحلدَّهلل(َّلكنهَّبدأ َّب َّ﴿)بسمَّهللاَّإلّرمحنَّإلّرحمي﴾َّلقالَّإلعاملني

نّةَّل ّّناَّليستَّمنَّإلفاحتةَّفالَّ ليستَّأ يةَّمنَّإلفاحتةَّوهذإَّيؤكّدَّإلقولَّبأ ّنَّإجلهرَّهباَّليسَّمنَّإلس ّ

َّ َوجَهَّللجهرَّهبا.

َّ َّإلنّّب َّأ حاديثَّتصفَّقرإءة َّقدَّمّرتَّمعنا َّأ نّه َّنقوهلَّهو َّملا َّأ خرَُّمؤكدي َّومنَّملسو هيلع هللا ىلصَّأ مري يفَّإلّصالة

﴾َّإمحلدَّهللَّرّبَّإلعاملنيىّلَّهللاَّعليهَّوسملَّاكنَّيس تفتحَّابلتّكبريَّوإلقرإءةَّب َّ﴿أ حاديثَّعائشةَّأ نّهَّص

َّابلت كبريَّوَّ َرإَءتَُه َّويرشعَّق  َّإلقرإءة َّاكنَّيبدأ  َّأ نّه َّتقلَّعائشة بلَّقالََّّ(بسمَّهللاَّإلّرمحنَّإلّرحمي)ومل

َّإلعاملني﴿ َّوسملإمحلدَّهللَّرّب َّهللاَّعليه َّصىّل َّهبا َّيكنَّجيهر َّمل َّعىلَّأ نّه َّهذإ َّقلناََّّ﴾َّفّدل َّوكام ،

َّوُخلفائهَّإلثاّلثةَّوملَّيسمعَّأ حدًإَّمهنمَّهجرإَّهبا.ملسو هيلع هللا ىلصَّحديثَّأ نسَّفيهَّأ نّهَّالزَمَّإلنّّبَّ
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نّةَّإجلهرَّب َّ َّ(بسمَّهللاَّإلّرحامنَّإلّرحمي)خالصةَّهذإَّلكّهَّأ نّهَّليسَّمنَّإلس ّ

َّأ خرَّيُؤكدَّهذإَّأ ن هَّجاءتَّأ حاديثَّفْياَّأ نّهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّهجرَّابلبسمةلَّلكنَّّكَّ  هذهَّأ مري

َّقلناهَّ َّما َّخالصة َّهذإ َّحديث( َّهبا َّابجلهر َّيصح  َّهللاَّ)مل َّإدّلإرقطينَّرمحه َّقال إل حاديثَّضعيفة.

نّةَّأ نَّجيهرَّهباَّإملصّلَّوهللاَّأ عمل. َّإخلالصةَّأ ّنَّإلبسمةلَّليستَّأ يًةَّمنَّإلفاحتةَّوأ نّهَّليسَّمنَّإلس ّ
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َّب نَاَّرسولَّهللاَّ إ حدىَّصاليْتَّملسو هيلع هللا ىلصَّعنَّمحمدَّبنَّسريينَّعنَّأ يبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّقال:ََّصىل 

َّإلعيْشَّ

قالَّفصىّلَّبناَّركعتنيَّّثَّسمّلَّفقامَّإ ىلَّخش بةََّّ-قالَّإبنَّسريين:ََّومَس اَهاَّأ بوَّهريرةَّولكنَّنسيُتَّأ ان-

يّسَّوش بّكَّبنيَّأ صابعهَّمعروضةَّيفَّإملسجدَّفاتّك َّعلْياَّك نّهَّغضبانَّووضعَّيدهَّإلميىنَّعىلَّإلَّ

َّومعرَّفَهَااَبَّأ نَّ تَّإلّصالة؟َّويفَّإلقومَّأ بوَّبكر  وخرجتَّإلّّسعانَّمنَّأ بوإبَّإملسجد،َّفقالوإَُّكّس 

َّيفَّيديهَّطوليَّ-يلكامهَّ يقالَّهلَّذوَّإليدينَّفقالَّايَّرسولَّهللاَّأ نسيتَّأ مَّقرَُصتََّّ-ويفَّإلقومَّرجلي

مَّفصىّلَّماَّتركَّّثَّإلّصالة؟َّقال:َّملَّأ نىسَّوملَّتقرص،َّفقال:َّأ كامَّيقولَّذوَّإليد ين؟َّفقالوإَّنعم.َّفتقَد 

سمّلَّثَّّكرّبَّوجسدَّمثلَّجسودهَّأ وَّأ طولَّّثَّرفعَّرأ سهَّفكرّبَّّثَّكرّبَّوجسدَّمثلَّجسودهاَّوأ طولَّّثَّرفعَّ

َّرأ سهَّوكرّبَّفُرب َماَّسأ لوهَّّثَّسمّلَّفنبّئتَّأ ّنَّمعرإنَّبنَّحصنيَّقال:َّّثََّسمّل.

َّ

عان َ عانَّأ وَّإلّس  ْ ساكنَّإلرَّّإلّس  إءَّأ وَّبفتحهاَّومهَّإملَُسار ُعونَّللخروجَّمنَّإملسجد،َّوقدَّ:َّتقالَّاب 

عانَّفاللكَّهلَّوجهيَّوهللاَّأ عمل. يخَّصاحلَّإلفوزإنَّيصّححَّملنَّقرأ َّهلَّفقالَّهلَّإلّسُّ   مسعتَّإلش ّ
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هرَّفقامَّيفَّإلّركعتنيَّملسو هيلع هللا ىلصَّأ ّنَّإلنّّبَّ-ملسو هيلع هللا ىلصَّواكنَّمنَّأ حصابَّإلنّّبَّ-عنَّعبدَّهللاَّبنَُّمحينةَّ َّهبمَّإلظُّ َصىل 

ذإَّقىضَّإلّصالةَّوإنتظرَّإلنّاسَّتسلميهَّكرّبَّ -وهوَّجالس-إل ولينيَّوملَّجيلسَّفقامَّإلنّاسَّمعهَّحّتَّإ 

َّدَّجسدتنيَّقبلَّأ نَّيسمّلَّّثَّسمّل.فسج

َّشيئًاَّمنَّأ حاكمَّجسودَّإلّسهو،َّوقدَّساقَّفيهَّحديثَّأ يبَّ َ عقدَّإملصنّفَّرمحهَّهللاَّهذإَّإلبابَّليبنّي 

َّوالَّبأ سَّبأ نَّنلّخصَّأ ّواًلَّأ حاكمَّجسودَّإلّسهوَّّثَّنتلكّمَّهريرةَّوعبدَّهللاَّبنَُّمحينةَّريضَّهللاَّعهنام

َّ مع اَّجاءَّيفَّإحلديثنيَّفنقولَّوابهللَّإلّتوفيق:

َّ:جسودَّإلّسهوَّيفَّإلّصالةَّهلَّثالثةَّأ س بابَّإلّزايدةَّوإلنّقصَّوإلّشك

َّك نَّيزيدَّإال نسانَّركوعًاَّأ وَّقيامًاَّأ وَّتشهّدًإَّأ وَّغريه.ََّّ:إلّزايدةَّ

َّك نَّينقصَّإملصّلَّركنًاَّأ وَّينىسَّتشهّدًإَّوهكذإ.ََّّ:وإلنّقصان

َّفهوَّأ نَّيرتّددَّفالَّيدريَّكَّصىّل.َّ:إلّشكوأ ّماَّ

ىلَّإلّزايدةَّفنقولَّمنَّزإدَّيفَّصالتهَّركوعًاَّأ وَّجسودًإَّأ وَّغريَّذكلَّمتعمدًإَّبطلتَّصالتهَّل نّهََّّ نعودَّإ 

يفَّحديثَّعائشةَّملسو هيلع هللا ىلصَّّبَّيفَّهذهَّإحلالَّأ ىتَّابلّصالةَّعىلَّغريَّإلوجهَّإّّليَّأ مرَّبه،َّوقدَّجاءَّعنَّإلنَّّ

َّأ نّهَّقالَّ)منَّأ حدثَّيفَّأ مرانَّهذإَّماَّليسَّمنهَّفهوَّرّد(َّأ يَّمردوديَّعىلَّصاحبهَّغريَّمقبول.

ّّناَّالَّتُبطلَّإلّصالةَّلكنَّجيبَّعىلَّصاحهباَّأ نََّّ ّ س َيانَّفا  أ ّماَّإلّزايدةَّإليّتَّتقعَّعىلَّوجهَّإلّسهوَّوإلن

َّإ َّ َّهذإ َّهريرة َّحديثَّأ يب َّهو َّودليلنا َّإلّسالم، َّجسدتنيَّبعد َّيسجد َّإلنّّب َّتسلاميً،َّملسو هيلع هللا ىلصَّذ َّفيه زإد

َّريضَّهللاَّعنهَّأ ّنَّإلنّّبَّ صىّلَّهبمَّإلّظهرَّمخسًاَّفلّماَّإنرصفَّقيلَّملسو هيلع هللا ىلصَّوكذكلَّحديثَّإبنَّمسعود 

َّفَثىََنَّرجليهَّوإس تقبلَّإلق بةلَّوجسدَّجسدتني.َّ هلَّأ ز يدَّيفَّإلّصالةَّقال:َّوماَّذك؟َّقالوإَّصلّيتَّمخسًا

َّإدّلليلَّعىلَّأ ّنَّمنَّزإدَّشيئًاَّيفَّصالتهَّوهذإَّإحلديثَّحديثَّبنَّمسعودَّوحديثَّأ يبَّهريرةَّفْيام

نّهَّيسجدَّللّسهوَّجسدتنيَّبعدَّإلّسالمَّويسمّلَّبعدهام. َّسهوًإَّفا 

َّأ وَّ  َّهوَّإحلاةلَّإلثّانيةَّإليّتَّتُوجبَّجسودَّإلّسهوَّفلَّحالتانَّأ نَّينقصَّإملصّلَّركنًا َّإلنّقصَّهذإ أ ّما

َّغريه

َّفللمصّلَّحالتان:َّإحلاةلَّإل وىلَّأ نَّيكونَّإملنقوصَّركنًا: 
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َّإ ىلَّ  -أ َّ َّإلّرجوع َّيلزمه َّحفينئذ  َّتلْيا َّإليّت َّإلّركعة َّمن َّإ ىلَّموضعه َّيصل َّأ ن َّقبل َّيذكره َّأ ن ّما إ 

َّ موضعهَّإّّليَّنس يهَّويأ يتَّبهَّومباَّبعده.

َّيلغيَّإلّركعةَّإليّتَّنسََّّ -ب يهَّأ نّهَّالَّيذكرهَّحّتَّيصلَّإ ىلَّموضعهَّيفَّإلّركعةَّإليّتَّتليهَّحفينئذ 

َّإلّركنَّوتقومَّإلّركعةَّإليّتَّهوَّفْياَّ َّصالتهَّبناًءَّعىلَّهذإَّويسجدَّللّسهوَّفْياَّهذإ مقاهماَّويمُت  

ّنَّإلنّّبَّ اَّذك روهَّأ ىتَّهبامَّملسو هيلع هللا ىلصَّبعدَّإلّسالمَّوهذإَّحلديثَّأ يبَّهريرةَّإملتقّدمَّفا  نسَّركعتنيَّولَم 

َّ.وجسدَّبعدَّإلّسالم

والَّبأ سَّأ نَّنضبَّمثااًلَّلهذإَّفاملثالَّهوَّأ نَّيكونَّخشصَّصىّلَّإلّركعةَّإل وىلَّمنَّصالةَّماَّوملاَّاكنَّ

ىلَّإلّركعةَّإلثّانية،َّوأ ثناءَّإلقرإءةَّيفَّإلّركعةَّإلثّانيةَّتذكرَّيفَّ إلّسجدةَّإل وىلَّنسَّإلّسجدةَّإلثّانيةَّوقامَّإ 

أ نّهَّملَّيسجدَّإلّسجدةَّإلثّانية،َّفهذإَّنقولَّهلَّعليكَّأ نَّترجعَّإ ىلَّموضعَّإلّسهوَّفرتجعَّوجتلسَّإجللوسَّ

ىلَّإلرَّّ َّ كعةَّإلثّانية.بنيَّإلّسجدتنيَّوتسجدَّإلّسجدةَّإلثّانيةَّّثَّبعدَّذكلَّتقومَّإ 

َّإلثّانيةَّ َّإلّركعة َّإل وىلَّمن َّإلّسجدة ىل َّإ  َّيصل َّحّت َّفيوإصلَّصالته َّيذكر َّال َّيهَّإنه َّإلثانية إحلال

فيتذكّرَّأ نّهَّملَّيأ يتَّمباَّبعدهاَّيفَّإلّركعةَّإلّسابقة،َّفنقولَّهلَّإل نَّإعتربَّهذهَّإلّركعةَّإليّتَّأ نتَّفْياَّإعتربَّ

ْياَّإلّسجدةَّإلثّانيةَّأ لغهاَّوإحتسبَّأ ّنَّهذهَّإلّركعةَّيهَّأ ّّناَّيهَّإلّركعةَّإل وىلَّوإلّركعةَّإليّتَّنسيتَّف

َّلكتاَّ َّويف َّصالته َّيوإصل َّّث َّإل ول َّإلتّشهّد َّوتشهّد َّإلثّانية َّابلّركعة َّفيأ يت َّصالته َّويوإصل إل وىل

َّإحلالتنيَّيسجدَّجسدتنيَّبعدَّإلّسالم.

اّلَّبعدَّأ نَّيهنييَّصالته،َّفيتذكرَّ  ََّثلثًاَّويهَّأ نَّينىسَّركناَّوالَّيذكرهَّإ  مثاًلَّأ نّهَّيفَّإلّركعةَّوعندانَّحالي

نَّملَّيطلَّإلفاصلَّبينكَّوبنيَّإلوقتَّإّّليَّتذكرَّفيهَّبعدَّ إلفالنيةَّملَّيأ يتَّابلّركنَّإلفالينَّفنقولَّلهذإَّإ 

نَّطالَّإلفاصلَّفتعيدَّصالتكَّ نّكَّتأ يتَّبركعةَّاكمةلَّّثَّتسجدَّللّسهوَّبعدَّإلّسالم،َّأ ّماَّإ  صالتكَّفا 

َّ ابلاكملَّوهللاَّأ عمل.

ىلَّأ راكنََّّمنَّسننَّإلّصالة:َّإحلاةلَّإلثّانيةَّأ نَّينىسَّس نةًَّ ىلَّأ ّنَّإلّصالةَّتنقسمَّإ  ونقولَّهذإَّل نّناَّذهبناَّإ 

ىلَّإلتّقس ميَّإلثاّليثَّأ يَّأ ّنَّفْياَّسننَّووإجباتَّال.َّنعمتدَّماَّإعمتدهَّش يخناَّعلَّ وسننَّوملَّنذهبَّإ 

َّوسننَّل ّنَّأ دةّلَّإلعلامءَّإلقائلنيَّهبذإَّقوية َّ.حفظهَّهللاَّوهوَّأ ّنَّإلّصالةَّفْياَّأ راكني

ىلَّأ بعاضَّوهيئاتَّإملهمَّإلعلام َّءَّإّّلينَّيرونَّهذإَّإلتّقس ميَّيقولونَّأ ّنَّغريَّإل راكنَّأ يَّإلّسننَّتنقسمَّإ 

َّيهَّإلّسننَّإليّتَّجتربَّبسجودَّإلّسهو.ََّّ(وإل بعاض)
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َّ.فهييَّإلّسننَّإليّتَّالَّجُتربَّبسجودَّإلّسهرَّإلهيئاتوأ ّماَّ

َّ ل خريَّوغريها.يفَّإلتّشهّدَّإملسو هيلع هللا ىلصَّقالوإَّمثلَّإلتّشهدَّإل ّولَّوإلّصالةَّعىلَّإلنّّبََّّإل بعاض: 

َّوإجلهرََّّإلهيئات:َّوأ ّما َّوإلتّسبيحات َّإلتّكبريإت َّيف َّإليدين َّورفع َّإال س تفتاح َّودعاء َّإلتّعّوذ مفثالها

وإال رصإرَّوإلتّوّركَّوإال فرتإشَّوإلّسورةَّبعدَّإلفاحتةَّوغريهاَّهذهَّلكّهاَّتسّمىَّهيئاتَّوليسَّفْياَّجسودَّ

َّ.سهو

نَّتركَّسَّ َّبسجدتنيَّقبلَّإلّسالم،َّلكنَّيفَّإملسأ ةلَّفيقولَّإلعلامءَّّكَّوإحدَّمنَّإل بعاضَّجيربَّإ  هوًإ

َّتفصيلَّ

ىلَّإلّركنَّإّّليَّبعدهَّكامَّيفَّحديثَّعبدَّهللاَّبنَّحمينةَّ - نَّنسَّمثاًلَّإلتّشهدَّإل ّولَّوإنتقلَّإ  إ 

ىلَّإلّركعةَّإلثّالثة،َّفنقولَّهلَّهناَّوإصلَّصالتكَّوإجسدَّ نسَّإلتّشهّدَّإل ّولَّوملَّيذكرهَّوقامَّإ 

َّللّسهوَّقبلَّإلّسالم.

َّنسَّإلَّ - ن َّإ  َّيأ يتَّأ ّما َّمل َّأ نّه َّتذكّر َّقامئًا َّيعتدل َّأ ن َّقبل َّقيامه َّأ ثناء َّيف َّوذكره َّإل ّول تّشّهد

ابلتّشهّد،َّفنقولَّهلَّإ رجعَّوإجلسَّوأ يتَّابلتّشهّدَّإل ّولَّووإصلَّصالتكَّوإجسدَّجسدتنيَّبعدَّ

َّإلّسالمَّفاحلالتانَّخمتلفتان.َّ

نَّسهيىَّوإنتقلَّإ ىلَّماَّبعدهَّوأ مكلَّوجسدَّبعدَّإلّسالمَّأ ّماَّإنَّنساهاَّوتذكرَّيعينَّبعدَّ نلخصَّنقولَّإ 

إنَّفارقَّإحمللَّوقبلَّإنَّينتقلَّإىلَّإلركنَّإّليَّبعدهَّفهناَّيرجعَّويأ يتَّمباَّنس يهَّويسجدَّللّسهوَّبعدَّ

َّإلّسالمَّ

َّإل ّولَّومهَّّ نَّنسَّوتذكّرَّقبلَّأ نَّيفارقَّإحملّلَّمثالَّنسَّإلتّشهّد َّإ  َّملَّيفعلَّشيئاََّّوأ ّما ابلقيامَّلكنّه

َّملّخصَّحاالتَّ نَّشاءَّهللاَّهذإ َّعليكَّإ  َّأ مكلَّصالتكَّوالَّيشء َّفنقولَّهل َّيتشهّد َّمل َّأ نّه وتذكّر

َّإلنّقصَّإّّليَّيكونَّيفَّإل بعاضَّالَّيفَّإل راكنَّوالَّيفَّإلهيأ ة

َّصىّلَّويهَّأ نَّيرتّددَّبنيَّإلّزايدةَّوإلنّقصانَّنسَّكَّإحلالَّإلثّالثةَّمنَّحاالتَّجسودَّإلّسهوَّويهَّإلّشك

َّثالَثَّأ مَّأ ربع،َّجسدَّجسدتنيَّأ مَّجسدَّجسدةَّوإحدةَّوالَّخيلوإَّمنَّهذإَّحاهلَّمنَّأ مرين:

يعينَّيرتّددَّيفَّابدئَّإل مرَّّثَّيتيقّنَّفنقوإَّهلَّإبينَّعىلَّماََّّأ ّوالَّأ نَّيرتّجحَّعندهَّأ حدَّطريفَّإلّشك

َّترّجحَّعندكَّوأ ّتَّصالتكَّوإجسدَّللّسهوَّبعدَّإلّسالم.َّ
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َّوإحدة َّأ جسدَّجسدة َّجسدَّجسدتنيََّّمثاهلَّرجلَّشّك حَّهلَّأ نّه َّفعلَّترج  َّإس تحضَّما َّإثننيَّفلّما أ م

َّفنقولَّهلَّوإصلَّوإبينَّعىلَّماَّترّجحَّعندكَّووإصلَّصالتكَّوإجسدَّللّسهوَّجسدتنيَّبعدَّإلّسالم.

َّيرتحجَّعندهَّيشء َّيعينَّالَّيدريَّحقيقًةَّكَّصىّلَّفنقولَّلهذإَّإبينََّّإحلالَّإلثانيةَّويهَّأ الّ ويبقىَّشأاكً

َّإل قلَّوأ تَّبناًءَّعليهَّوإجسدَّللّسهوَّجسدتنيَّقبلَّإلّسالم.َّعىلَّإليقنيَّأ يَّيبينَّعىلَّ

َّماَّفسجدَّيفَّإ حدىَّإلّركعاتَّّثَّملَّيذكرَّكَّجسدَّكامَّقلناَّوإحدةَّأ مَّ َّاكنَّيفَّصالة  مثالَّهذإَّرجلي

َّإثننيَّوملَّيرتّجحَّعندهَّأ يَّيشءَّفنقولَّهلَّإبينَّعىلَّإليقني

َّمفاَّهوَّإليقنيَّيفَّهذهَّإحلاةل؟َّ

َّ َّمتيقنَّمنهَّيعينَّهوَّشاكَّبنيَّإ نَّجسدةَّجسدةَّإليقنيَّيفَّهذهَّإحلاةلَّوأ نّه َّوإحدةَّهذإ جسدَّجسدًة

وإحدةَّأ مَّإثنتني،َّفنقولَّهلَّإملتيقّنَّعندكَّهوَّأ نّكَّجسدتَّمّرةَّوإحدةَّهذإَّيقنيَّيعينَّليسَّعندكَّ

َّوإجسدَّللثّانيةَّ َّوإحدة َّأ مَّالَّفابينَّعىلَّأ نّكَّجسدتَّمرًة َّأ جسدهتا َّفْيا َّأ نتَّشاكي َّفيهَّوإلثّانية شكي

َّعىلَّهذإَّوإجسدَّللّسهوَّقبلَّإلّسالم.ووإصلَّصالتكَّبناًءَّ

ذإَّنقصَّمنَّصالتهَّس نّةَّوقلناََّّخفالصًةَّملاَّس بقَّنقول جسودَّإلّسهوَّقبلَّإلّسالمَّيكونَّيفَّحالَّماَّإ 

َّليسَّّكَّإلّسننَّبلَّإل بعاضَّمهناَّفقط.

َّيرتحجََّّ َّشككتَّيفَّصالتكَّومل ذإ َّإ  َّقبلَّإلسالمَّويهَّأ نّك َّإلسجود َّإلثّانيةَّس يكونَّفْيا وإحلال

َّعندكَّيشء.

ذإََّّأ ّماَّ ذإَّزإدَّيفَّصالتهَّماَّهوَّمهناَّسهوإَّوكذكلَّإ  إلّسجودَّإلبعديَّأ يَّبعدَّإلّسالمَّفيكونَّفاميَّإ 

ذإَّشّكَّوترحجَّعندهَّأ حدَّإلّطرفنيَّفيسجدَّهناَّ أ نقصَّمهناَّلكنهَّتدإركَّإل مرَّوإىتَّبهَّوكذكلَّفاميَّإ 

َّجسودًإَّبعداًي.

يطانَّكامَّقالَّإلنّّبَّ ّماَّأ نَّيكونَّترغاميًَّللش ّ ّماَّأ نَّوذكلَّبأ َّملسو هيلع هللا ىلصَّوجسودَّإلّسهوَّإ  نَّيكونَّبعدَّإلّسالمَّوإ 

َّأ يَّإلّشكَّإّّليَّملَّ ، َّأ وَّشكي َّحصلَّهلَّنقصي َّأ نّه ذ َّإ  َّللّصالة، َّفيكونَّتمكياًل يكونَّقبلَّإلّسالم

َّملَّجيربه،َّفيجربهَّبسجودَّإلّسهوَّقبلَّإلّسالم،َّفالّسجودَّ يرتّجحَّهلَّفيهَّيشءَّأ وَّيكونَّحصلَّهلَّنقصي

َّيطان.َّإلقبلَّيكونَّتمكياًلَّللّصالةَّوإلبعديَّيكونَّترغاميًَّللش َّّ

َّجسداتن؟ نَّسهيىَّأ كرثَّمنَّمرةَّيفَّصالتهَّمفاذإَّيفعل؟َّهلَّيكونَّللكَّسهو  َّإ 
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نَّاكنَّسهيىَّمّرتنيَّواكنَّإلّسهوإن نَّ-إجلوإبَّال.َّيسجدَّجسدتنيَّفقط،َّلكنَّل حدَّأ نَّيقولَّنعمَّإ  إ 

ّماَّقبلَّإلّسالمَّ-صَّإلتّعبريَّهبذإ ثننيَّقبلّيانَّأ وَّبعداّينَّهناَّيسجدَّإ  ّماَّأ نَّيكونَّإال  َّوإحدَّإ  منَّجنس 

َّبعدَّإلّسالمَّحبسبَّجنسَّإلّسهو.أ وَّ

َّوجسوديَّبعديَّمفاذإَّيفعلَّيفَّهذهَّإحلاةل؟َّ نَّإ ختلفَّإجلنسانَّواكنَّعليهَّجسوديَّقبلي َّلكنَّإ 

ناّمَّيرشعَّ نقولَّهلَّيقولَّإلعلامءَّيفَّحالتكَّهذهَّإجسدَّجسدتنيَّقبلَّإلّسالمَّل ّنَّإلّسجودَّقبلَّإلّسالمَّإ 

َّترَّ َّفيرشع َّإلبعدي َّأ ّما َّإلّصالة. َّوتمكيل َّجلرب َّقلنا َّينرصفَّكام َّحّت َّإلقبل َّفيقّدم يطان َّللش ّ غاميً

َّإال نسانَّمنَّصالتهَّوقدَّجربهاَّوأ متّهاَّوهللاَّأ عمل.َّ

َّونعودَّإ ىلَّإحلديثنيَّفنقول:

ّماَّملسو هيلع هللا ىلصَّفيهَّأ ّنَّإلنّّبََّّحديثَّأ يبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنه اكنَّيصّلَّهبمَّإ حدىَّصاليتَّإلعيش،َّأ يَّإ 

َّلَّإ ىلَّغروبَّإلّشمس.إلّظهرَّأ وَّإلعرص،َّوذكلَّل ّنَّإلعيشَّيُطلقَّعىلَّماَّبعدَّإلّزوإ

َّعنََّّ َّريضَّهللاَّأ خربه َّأ ىبَّهريرة َّإلتّابعنيَّأ ن َّأ مئة َّمن مامي َّإ  َّبنَّسريينَّرمحهَّهللاَّوهو وذكرَّمحمدي

إلّصالةَّإليّتَّاكنوإَّفْياَّوأ نّهَّهوَّإّّليَّنسَّماَّيه،َّوهذإَّيدّلَّعىلَّثقتهَّوشّدةَّحتّريهَّرمحهَّهللاَّيفَّ

َّأ يضًاَّعىلَّأ ّنَّإلّسهوَّيقعَّحّتَّمنَّإلنّبَّوسملَّمنَّركعتنيَّوهذإَّيدلَّّملسو هيلع هللا ىلصَّإلّروإيةَّفيعينَّسهيىَّإلنّبَّّ

ذإَّنسيتَّملسو هيلع هللا ىلصَّل نّهَّبرشَّوإلّسهوَّمنَّطبيعتناَّولهذإَّقالَّإلنّّبَّملسو هيلع هللا ىلصَّ ناّمَّأ انَّبرشَّأ نىسَّكامَّتنسونَّإ  )إ 

َّفذكّروين(.

َّ َّمنَّإلنّّب َّحّت َّوقع َّل نّه َّفيه َّالَّيشء َّيفَّإلّصالة َّعنَّملسو هيلع هللا ىلصَّفالّسهو َّإلّسهو َّهو َّإملذموم َّإلّسهو ناّم إ 

َّبنيَّإلسَّّ َّوذمهَّإلّصالةَّففرقي هوَّيفَّإلّصالةَّوهذإَّالَّيشءَّفيهَّوإلّسهوَّعنَّإلّصالةَّإّّليَّهوَّمذمومي

مََّساُهونَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّكامَّجاءَّيفَّإل ية﴿َّ يَنَّمُهََّعنََّصاَلهت   َّ﴾إّّل 

َّ َّإلنّّب َّإحلديثَّأ ّن َّتَت ّمة َّقلنا َّإملسجدَّوش ّبكَّبنيَّملسو هيلع هللا ىلصَّوكام َّيفَّمؤخرة َّإملوجودة َّعىلَّإخلش بة إتك 

َّأ صابعهَّوهذإَّفيهَّجوإزَّتشبيكَّإل صابعَّأ وَّإليدينَّبعدَّإلّصالةَّخالفًاَّملاَّقبلها.َّ

جفاءهَّإلّصحابةَّوسأ لوهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّوإّّليَّسأ هلَّذوَّإليدينَّريضَّهللاَّعنه،َّسأ هلَّعنَّسببَّ

َّم َّيعينَّأ اكنَّنس ياانَّمنَّإلنّّب َّحصل، َّفيهَّإل دبَّيفَّخماطبةَّملسو هيلع هللا ىلصَّا َّقرُصت،َّوهذإ َّإلّصالة َّأ ّن أ م

َّملسو هيلع هللا ىلصإلنّّبَّ
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ملسو هيلع هللا ىلصَّوكذكلَّينبغيَّعليناَّأ نَّنتأ ّدبَّهبذإَّأ يضًاَّمعَّإلعلامءَّومعَّأ ويلَّإلفضلَّفملَّيقلَّذوَّإليدينَّللنّبَّ

عملَّبأ نّهَّملَّينىسَّبملسو هيلع هللا ىلصَّمبارشًةَّأ خطأ تَّأ وَّسهوتَّأ وَّغريهاَّبلَّسأ هلَّعنَّسببَّفعل،َّفأ جابهَّإلنّّبَّ

وعىلَّماَّاكنَّيفَّظنّه،َّفيؤخذَّمنَّملسو هيلع هللا ىلصَّوملَّتقرصَّإلّصالة.َّيعينَّواكنَّهذإَّبناًءَّعىلَّماَّيفَّذهنَّإلنّّبَّ

نَّتبنّيَّخالفَّذكل. َّهذإَّأ يضًاَّأ ّنَّمنَّأ نكرَّشيئًاَّبناًءَّعىلَّماَّيفَّظنّهَّأ نّهَّالَّيعّدَّاكذابَّوالَّأ مثاَّوإ 

َّصالتهَّوبىنَّعىلَّماَّس بقَّوملََّّبقيّةَّإلّصحابةَّفلّماَّعملَّحّصةَّماملسو هيلع هللا ىلصَّّثَّسأ لَّإلنّبَّّ قاهلَّذوَّإليدينَّأ َت 

َّأ مكلَّإلّركعتنيَّإلباقيتنيَّّثَّجسدَّللّسهوَّبعدَّإلّسالم،َّفدّلَّهذإَّعىلَّأ ّنَّمنَّفعلَّ يس تأ نفَّأ يَّأ نّه

ذإَّسمّلَّأ ثناءَّإلّصالةَّيعيدَّإلّصالةَّوفعلَّهذإَّخطأ َّملسو هيلع هللا ىلصَّمثلامَّفعلَّ أ نّهَّالَّيعيدَّصالتهَّكثريَّمنَّإلعاّمةَّإ 

 وهللاَّأ عمل.ملسو هيلع هللا ىلصَّهذإَّأ نَّيمّتَّصالتهَّويسجدَّللّسهوَّبعدَّإلّسالمَّكامَّفعلَّإلنّّبَّإلوإجبَّعىلَّمنَّفعلَّ

 باب المرور بين يدي المصلّي

  113الحديث   

َّريضَّهللاَّعهنامَّقال:َّقالَّرسولَّهللاَّ َّملسو هيلع هللا ىلص:َّعنَّأ يبَّهُجمي َّبنَّإحلارثَّبنَّإل نصارّي 

ََّماَذإَّعَلَيهَّ ّ َّبنََيَّيََديَّإملَُصل  َّإملَارُّ ْث(ََّوَزإدَّ-لَوَّيَعمَلُ
ِ
َنَّإال َّ)م  ُبَّإلُعمَدة  َّ-َصاح  نَيََّخريي لاََكَنَّأَنَّيَق َفَّأَربَع 

َّبنََيَّيََديه. نَّأَنَّيَُمر  َّم  َّهَلُ

نًَة.قالَّأ بوَّإلن ض:َّاَلَّأَدر ىَّقالَّأَربَع نيََّ ََّّيَومًاَّأَوََّشهرإًَّأَوَّس َ

يبَّعىلَّصاحبَّإلعمدةَّيفَّكتابهَّأ نّهَّأ ثبتَّ يخَّأ محدَّإلنّجميَّرمحهَّهللا:َّ"ع  مجةلَّمنَّإال ثَّقالَّإلش ّ

َّ نَّماَّوردتَّيفَّروإية  نَنَّوإملسانيدَّوإ  َحاحَّوإلسُّ َّمنَّإلّص  يفَّكتابهَّمعَّأ ّّناَّليستََّثبتًةَّفملَّتردَّيفَّيشء 

ثللكشمهينَّ)
ِ
َنَّإال َّالبنَّأ يبَّشيبةَّ)م  منَّ(َّوخالفهَّمجيعَّروإةَّإلبخاريَّفرووهَّبدوّنا،َّووردَّيفَّروإية 

يخَّإلنّجميَّرمحهَّهللا.إال ث َّ(".َّإنّتيىَّالكمَّإلش ّ

(َّ َّإللّفظة َّهذه َّأ ّن َّإال ثيعين َّوخالفهَّمن َّإلبخاري َّحصيح َّروإة َّأ حد َّزإدها نَّما َّإ  َّليستَّحمفوظًة )

َّإل خرونَّيعينَّمجيعَّإلّروإةَّعدإَّإلكشمهينَّملَّيزيدوإَّهذهَّإللّفظةَّفعملَّأ ّنَّإحملفوظَّبدوّنا.َّ

َّبنيَّيديَّإملصّلَّ َّهذإَّإحلديثَّفيهَّإلوعيدَّإلّشديدَّملنََّمر 
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َّب  َّأ وََّّ(بنيَّيديه)َّوإملقصود ىلَّإلّشامل َّإلمينيَّإ  َّمن َّإملاّر َّفميّر َّجسوده َّوموضع َّوقوفه أ يَّبنيَّماكن

َّعليهَّيفَّصالته،َّفأ خربَّإلنّّبَّ َّعىلَّإملصّلَّوتشويشي إلعكسَّمنَّإلّشاملَّإ ىلَّإلمينيَّوهذإَّفيهَّجناية 

َّهلَّمنَّأ نَّميّرَّبنيَّيديه.ملسو هيلع هللا ىلصَّ َّأ ّنَّإملصّلَّلوَّعملَّماَّعليهَّملكثَّينتظرَّطوياًلَّخريي

(َّأ يَّأ ربعونَّس نًةَّفانظروإَّحفظمكَّهللاَّإ ىلَّخطرَّأ ربعونَّخريفاًَّحلديثَّأ ّّناَّ)وجاءَّيفَّبعضَّطرقَّإَّ

مثهَّعظاميَّعندَّهللاَّ َّالَّيشءَّفيهَّيكونَّإ  َّيرإهَّإلنّاسَّهّينًّا َّمّما َّإلبعضَّهّيناَّفكثريي َّإلفعلَّولوَّرأ ه هذإ

ىلَّأ نَّينّتييَّإملصّلَّمنَّصالتهَّفميرملسو هيلع هللا ىلصَّتباركَّوتعاىل،َّوكامَّقالَّإلنّّبَّ َّ.َّإال نسانَّيصربَّويرتيّثَّإ 

114ََّّالحديث   

ََّريضَّهللاَّعنهَّقال:َّمَس عُتَّإلنّّبَّ َّإخلُدر ّي  يد  ََّسع  َّيقول:ملسو هيلع هللا ىلصََّعنَّأيَب 

َّأ نَّجيتازَّبنيَّيديهَّفليدفعه نَّإلن اسَّفأ رإدَّأ حدي ُهَّم  َّيَسرُتُ َذإَّصىّلَّأ حدكَّإ ىلَّيَشء 
ِ
َّإ

يطان.فا نَّأ ىبَّفلُيقَات ََّّ نَّماَّهوَّإلش ّ َّلَّفا 

َّريضَّهللاَّعنهَّيفَّهذإَّ َّأ نَّملسو هيلع هللا ىلصَّإحلديثَّأ نّهَّمسعَّإلنّّبَّخيربَّأ بوَّسعيد  يأ مرَّمنَّاكنَّيصّلَّإ ىلَّسرتة 

اّلَّإملرورَّقاتل،َّأ جازَّ يدفعَّمنَّأ رإدَّأ نَّجيتازَّبنيَّيديهَّأ يَّبينهَّوبنيَّسرتتهََّأَمَرُهَّبأ نَّيدفعهَّفا نَّأ ىبَّإ 

َّ.مقاتلتهملسو هيلع هللا ىلصَّهلَّإلنّب

َّمينعهَّابلوكزَّأ وَّإلّضبَّابليدَّوليسَّإملقاتةلَّأ نَّيقاتلَّابلّسالحَّال.َّفأ جازََّّ:إملقاتةل أ يَّأ نَّيدفعهَّبشدة 

وقاتلَّل ّنَّإملاّرَّهوَّإّّليَّإعتدىَّعىلَّإملصّلَّول نّهَّهوَّإّّليَّأ سقطَّحرمةَّنفسهَّبفعلَّملسو هيلع هللا ىلصَّهلَّإلنّبَّّ

َّقتاهلَّلفعلَّذكل.َّملسو هيلع هللا ىلصَّمقاتلتهَّأ وَّأ جازَّإلنبَّ ملسو هيلع هللا ىلصذكلَّفأ جازَّهلَّإلنبَّ

ذإَّففيَّإحلد ذإَّاكنَّمنَّمصلحةَّإلّصالة،َّوذكلَّل ّنَّللمصلَّأ نَّيَمنََعَّإملارَّإ  يثَّجوإزَّإلعملَّإلقليلَّإ 

ّماَّأ نَّيدفعهَّبيدهَّدفعًاَّشديدًإَّحّتَّ أ رإدَّأ نَّميّرَّبينهَّوبنيَّسرتتهَّوهلَّأ يضًاَّأ نَّيدفعهَّبشّدةَّكامَّقلناَّإ 

َّمينعهَّمنَّإملرورَّجفازَّهذإَّإلعمل،َّملاذإ؟َّل نّهَّمنَّمصلحةَّإلّصالة.
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اَّيس تفادَّمنَّإحلديثَّأ نّهَّالَّينبغيَّأ نَّخيرجَّإملصّلَّيفَّحماوةلَّدفعَّإملَارَّأ وَّيفَّحماوةلَّوكذكلَّم ََّّ م 

َّعىلَّ َّيَُدإفعهَّومعَّذكلَّيبقىَّحمافظًا مقاتلتهَّعنَّحدودَّإلّصالة،َّفيفعلَّماَّهوَّأ شّدَّمنَّمرورَّإملاّر

َّخشوعهَّويدإفعهَّويقاتلَّماَّإس تطاعَّمنَّدونَّأ نَّخيرجَّعنَّحدودَّإلّصالة.َّ

اَّيس تفا م  َّهلَّأ نَّيدفعَّمنَّأ رإدَّأ نَّميرَّبينهَّوبنيَّموضعَّجسودهَّل نّهَّوم  َّأ ّنَّمنَّملَّيتّخذَّسرتًة دَّأ يضًا

َّس ميرَّبنيَّيديه.َّ

َّمفهومَّ ّّتاذَّإلّسرتةَّوقالوإ َّفّرطَّيفَّإ  َّمنَّإلعلامءَّليسَّهلَّأ نَّيدإفعهَّوالَّأ نَّيقاتلَّل نّه وقالتَّطائفةي

ذإَّصىّلَّإ َّقالَّ)ملسو هيلع هللا ىلصَّإحلديثَّيدّلَّعىلَّذكل،َّأ يَّماَّدإمَّأ ّنَّإلنّبَّ َّفلَّأ نَّيدإفعَّمنَّأ رإدَّأ نَّإ  ىلَّسرتة 

َّبينهَّوبنيَّسرتته َّ(َّقالوإَّمففهومهَّأ ّنَّمنَّملَّيتّخذَّإلّسرَتَةَّملَّجيزَّهلَّذكل.َّيَُمر 

ذإَّأ رإدَّإملاّرَّأ نَّميّرَّبينهَّوبنيَّموضعَّجسودهَّفلَّأ نَّيدإفعهَّأ ّماَّورإءَّذكلَّ لكنَّإلّصحيحَّإل وىلَّأ نّهَّإ 

َّفليسَّهل.

ََّّإلسرتةَّهلَّجيوزَّللامّرَّأ نَّميّرَّوأ نَّحيتّجَّبأ نهَّملَّيتّخذَّسرتًة؟طّيبَّيفَّهذهَّإحلاةلَّعدمَّإّتاذَّإملصّلََّّ

َّإلّسابقَّيدّلَّعىلَّعدمَّإجلوإزَّوهذإَّهوَّإل وىلَّوإل سملَّمنَّإدّلينَّوأ هجزََّّ ظاهرَّحديثَّأ يبَّهجمي 

ليهَّوملَّيكنَّهلَّحيةليَّغريَّإملرورَّك نَّيكونَّمثاًلَّ ذإَّإضطّرَّإملصّلَّإ  يخَّإبنَّابزَّرمحهَّهللاَّإ  إملرورَّإلش ّ

َّغريَّإلّطريقَّإّّليَّهوَّبنيَّيديَّإملصّلَّميّرَّمنه.َّأ جازَّهلَّيفَّإحلرَّ َّليسَّهلَّطريقي مَّأ وَّيكونَّيفَّماكن 

يخَّإبنَّابزَّإملرورَّمنه. َّإلش ّ

َّيسرتهَّمنَّإلنّاس)يس تفادَّمنَّقوهلَّ يقصدَّبهَّإلّسرتةَّكامَّقلناَّوأ قلَّكامَّجيزئَّإلّسرتةَّأ نََّّ(إ ىلَّيشء 

َّعهناَّأ نّهَّصىّلَّهللاَّعليهَّوسمّلَّس ئلَّتكونَّمثلَّمؤّخرةَّإلّرحلَّكامَّجاءَّيفَّحديثَّعائشةَّريضَّهللا

حل. َّعنَّإلّسرتةَّفقالَّمثلَّمؤخرةَّإلر 

حلوَّ اكنَّملسو هيلع هللا ىلصَّهوَّماَّيوضعَّعىلَّظهرَّإمجللَّللّركوبَّعليهَّوقدَّمّرتَّمعناَّأ حاديثَّفْياَّأ ّنَّإلنّّبََّّ:إلر 

ذإَّأ رإدَّأ نَّيصّلَّ َّيتّخذَّعّنًةَّسرتًةَّإ 
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يخَّإل لباينَّرمحهَّ(َّفهوَّضعيفًاَّضّعفهَّإمنَّملَّجيدَّفليخطَّخطاًَّوأ ّماَّحديثَّ)َّ ال مامَّأ محدَّوكذكلَّإلش ّ

َّهللاَّوعلّتهَّهجاةلَّحديثَّبنَّمّعارَّإلّرإويَّهلَّعنَّأ يبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنه،َّفالَّيصّحَّإال س تداللَّبه.َّ

ناّمَّهوَّش يطان)يس تفادَّمنَّقوهلَّ َّإللّفظَّيفَّمثلَّهذهَّإحلاةل،َّوعىلَّّكَّمنََّّ(فا  جوإزَّإ طالقَّهذإ

يطانَّقدَّيكونَّمنَّإال نسَّوقدَّ َّأ وَّفتحَّاببَّرّش،َّل نّهَّكامَّتعلمونَّإلش ّ ّ ََّخري ي  حياولَّقطعَّأ ّيَّمعل 

َّ يكونَّمنَّإجلّنَّكامَّجاءَّيفَّقولَّهللاَّتباركَّوتعاىل:﴿
ِ
نَيَّإاْل َياط  إَّش َ َّعَُدوًّ  ّ َّنَب  ََّجَعلْنَاَّل لُكّ  َ كل  ََّوَكَذَٰ نس 

َّغُُروًرإ َُّزْخُرَفَّإلَْقْول  َّبَْعض  ىَلى
ِ
َّبَْعُضهُْمَّإ َّيُويح  ّن  َّ﴾إل يةََّوإلْج 

َّملسو هيلع هللا ىلصَّوكذكلَّجاءَّيفَّحديثَُّحذيفةَّريضَّهللاَّعنهَّإلّطويلَّإّّليَّفيهَّأ نّهَّاكنَّيسأ لَّإلنّّبَّ عنَّإلرّشّ

س يكونََّّأ نّهملسو هيلع هللا ىلصَّيفَّحنيَّإلنّاسَّاكنوإَّيسأ لونهَّعنَّإخلريَّخمافتَّأ نَّيدركهَّهذإَّإلرّشَّفذكرَّهلَّإلنّبَّ

نس. ياطنيَّيفَّجامثنَّإ  َّقلوهبمَّقلوبَّإلش ّ َّيفَّهذهَّإل ّمةَّرجالي

دعَّوينّّبَّخبروجهَّويقولَّأ ّنَّهلمَّقلوبَّش ياطنيَّوأ ّنَّملسو هيلع هللا ىلصَّففيَّحديثَّحذيفةَّيصفَّإلنّبَّ أ هلَّإلب 

ىلَّغريَّس نّةَّإلنّّبَّ نسَّوذكلَّملاَّيأ تونَّبهَّمنَّإدّلعوةَّإ  ىلَّتفريقَّلكمةَّإملسلمنيَّملسو هيلع هللا ىلصَّجامثّنمَّجامثنَّإ  وإ 

ىلَّإخلروجَّعىل َّإّّليَّأ توإَّبه.وإ  ََّّإحلاكَّإملسملَّوغريَّذكلَّمنَّإلرّشّ

ذإَّأ رإدَّإال نسانَّأ نَّحيمتيََّّ فالوإجبَّإحلذرَّمهنمَّوإلتّحذيرَّمهنمَّوأ اّلَّيغرّتَّإال نسانَّمبعسولَّالكهممَّوإ 

منهَّفعليهَّابلعملَّوبسلوكَّسبيلَّإلّسلّفَّإلّصاحلَّيفَّّكَّإل مورَّويفَّإتّباعَّإلعلامءَّإّّلينَّيدعونَّإ ىلَّ

َّفعليكَّبعلامءَّإتّباعَّمهنجَّإلسَّّ َّإلبدعَّوأ هلها َّيبيّنونَّكلَّإخلريَّويبيّنونَّكلَّأ يضًا لفَّوهؤالءَّإلعلامء

اّيكَّمنَّعلامءَّأ هلَّإلبدع نّةَّوإ  َّوالَّتغرّتَّهبمَّابركَّهللاَّفيمك.ََّّأ هلَّإلس ّ

َّ

َّ

َّ
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َّأ اتنَّ َّقَدَّاَنَهزُتَّإال حت اَلموأاََنَّ-أَقَبلُتََّرإك بًاَّعىََلَّحامر  ىَنَّإ ىلَّملسو هيلع هللا ىلصَّوَرُسولَّهللاَّ-يَوَمئ ذ  لن اسَّب م  َّاب  يَُصّل 

َّفمََلَّيُنك رَّ ّف  َّفََّنَلُتَّفَأَرَسلُتَّإَلاَتَنَّتَرتُْعََّوَدَخلُتَّيفَّإلص  ّف  َّإلص  َّفََمَررُتَّبنيَّيََديَّبَعض  َدإر  َّج  غرَي 

َّأََحد َّعل  َ ََّذكل 

َّ

َّريضَّهللاَّعهنامَّيف ىنَّرإكبًاَّأ اتنَّخيربَّإبنَّعباس  َّهذإَّإحلديثَّأ نّهَّجاءَّإ ىلَّم 

َّأ نىثَّإمحلارَّ:إل اتنو

اَّوصلَّوجدَّإلنّّبََّّ يصّلَّهبمَّمفّرَّهبذهَّإل اتنَّبنيَّيديَّبعضَّإلّصّفَّّثَّنزلَّوأ رسلهاَّترعىَّملسو هيلع هللا ىلصَّفَلَم 

َّودخلَّهوَّمعهمَّيفَّإلّصّفَّوصىّلَّمعهمَّوملَّيُنكروإَّعليهَّفعلَّذكل.َّ

َّفدّلَّهذإَّعىلَّأ مورَّ

َّجوإزَّركوبَّإمحلار.ََّّإل مرَّإل ّول:

مامهَّمتّخذًإَّسرتًة.َّوقدَّنقلَّإبنَّعبدَّإلرّبََّّوإل مُرَّإلث اين: ذإَّاكنَّإ  أ نّهَّجيوزَّإملرورَّبنيَّيديهَّإملأ مومَّإ 

َّوإبنَّحزم َّإال جامعَّعىلَّهذإ

َّمنََّّ َّالَّيلُكّفَّأ حدًإ َّإال مام َّسرتة َّأ ّن َّفيه َّرمحهَّهللاَّ)إال جامعَّإملتيقّنَّإّّليَّالَّشّك قالَّإبنَّحزم 

لْيا(َّإنّتيىَّالكمهَّإملأ مومنيَّإّتََّّ اذَّسرتةَّأ خرىَّبلَّإكتفىَّإمجليعَّابلعّنةَّإليّتَّاكنَّعليهَّإلّسالمَّيصّلَّإ 

َّرمحهَّهللا.َّ

َّهذإَّاببَّسرتةَّإال مامَّسرتةََّمنَّخلفه.َّ َّوقدَّبّوبَّإال مامَّإلبخاريَّرمحهَّهللاَّعىلَّحديثَّإبنَّعباس 

رتةَّل ّنَّإملعهودَّعنهَّصىّلَّهللاَّصىّلَّإ ىلَّغريَّسملسو هيلع هللا ىلصَّالَّيعينَّبهَّإلنّبَّّإ ىلَّغريَّجدإرَّقوهلَّإل مرَّإلثّالثة:َّ

َّ.عليهَّوسمّلَّأ نّهَّاكنَّيصّلَّإ ىلَّسرتةَّدإمئا،َّوقدَّنقلناَّعنهَّأ نّهَّاكنَّيتّخذَّعّنةَّسرتة
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ذإَّقاَمَّملسو هيلع هللا ىلصَُّكنُتَّأ انَّبنيَّيديَّرسولَّهللاَّ َّوإ  جاَلَيَّيفَّقبلتهَّفا ذإَّجسدَّمغزينَّفقبضتَّرجل  ور 

َّليسَّفْياَّمصابيح.وإلبيوتَّبسطّتامَّ َّيومئذ 

َّاكنتَّتنامَّبنيَّيديَّرسولَّهللاَّ َّإحلديثَّأ ّّنا َّيفَّهذإ وهوَّقامئيَّملسو هيلع هللا ىلصَّّتربَّعائشةَّريضَّهللاَّعهنا

يصّلَّابلليل،َّواكنتَّريضَّهللاَّعهناَّوأ رضاهاَّماّدًةَّرجلْياَّبينهَّوبنيَّموضعَّجسوده،َّفاكنَّصىلَّهللاَّ

ذإ َّويمتكّنَّمنَّإلّسجودَّفا  َّبيدهَّحّتَّتقبضَّرجلْيا ََّهوىَّللّسجودَّخنزها ذإ َّإ  قامَّعادتََّّعليهَّوسمّل

َّوبسطتمكَّ

اّلَّلََماَّإحتاجَّإلنّّبَّ َّتيُضءَّهلمَّإلبيوتَّوإ  جي وإعتذرتَّريضَّهللاَّعهناَّمنَّهذإَّبأ نّهَّملَّيكنَّدلهيمَّرُسُ

َّمنهَّصىّلَّهللاَّعليهَّملسو هيلع هللا ىلصَّ شارة  ل ْنَّيغمزهاَّيفَّّكَّجسودَّواكنتَّريضَّهللاَّعهناَّتّنعَّرجلْياَّبدونَّإ 

َّوسمل.َّ

ََّّ:ويفَّهذإَّإحلديثَّفوإئد

َّانمئ.َّ:َّإلفائدةَّإل وىل ىلَّإلنّامئ،َّيعينَّجيوزَّأ نَّيكونَّأ مامكَّوأ نتَّتصلَّخشصي َّيهَّجوإزَّإلّصالةَّإ 

ذإَّاكنَّمنَّمصلحّتاَّوقدَّمّرَّمعناَّهذإَّأ يضًا.َّ:َّإلفائدةَّإلث انية َّيهَّجوإزَّإحلركةَّيفَّإلّصالةَّإ 

َّ.حسنَّخلقهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّمعَّزوجته:َّإلفائدةَّإلث الثة

َّ:إلفائدةَّإلّرإبعة

َّرأ ةَّيفَّقبةلَّإملصّلَّوأ نّهَّالَّيعدَّمرورإفيهَّجوإزَّجلوسَّإمل -

َّريضَّهللاََّّ - نّهَّجاءَّيفَّحديثَّأ يبَّذر  وأ نّهَّأ يضًاَّالَّيقطعَّإلّصالةَّخبالفَّمرورهاَّبنيَّيديهَّفا 

َّأ ّنَّإلنّّبَّ قال:َّ)يقطعَّصالةَّإملسملَّإملرأ ةَّوإمحلارَّوإللكبَّإل سود(َّفُعملَّملسو هيلع هللا ىلصَّعنهَّعندَّمسمل 

َّوّناَّماّرًةَّأ وَّمتّرَّبنيَّيديه.َّمنَّهذإَّأ ّنَّجلوسَّإملرأ ةَّيفَّقبةلَّإملصّلَّغريَّك

َّلفعلَّعائشةَّوإلنّّبَّ ّنَّإل ّولَّجائزي َّملسو هيلع هللا ىلص.فا 

َّحصيحَّبأ نّهَّم َّ اَّيقطعَّإلّصالةَّوهللاَّأ عمل.َّوأ ّماَّإلثّاينَّفقدَّجاءَّيفَّحديث  َّم 

 باٌب جامع
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َّملسو هيلع هللا ىلص:عنَّأ يبَّقتادةَّبنَّر بعّيَّإل نصاريَّريضَّهللاَّعنهَّقال:َّقالَّإلنّبَّ

ذإَّدخلَّأ حدكَّإملسجدَّ َّفالَّجيلسَّحّتَّيصّلَّركعتني.إ 

َّ

عقدَّإملصنّفَّرمحهَّهللاَّهذإَّإلبابَّليذكرَّفيهَّأ مورًإَّمتفرقًةَّّتتصَّابلّصالةَّوبدأ هاَّحبديثَّأ يبَّقتادةَّ

َّريضَّهللاَّعنهَّيفَّحتيةَّإملسجد.َّ

 المسألة األولى

َّرمحهَّهللاَّعندَّرشحهَّلهذإَّإحلديثَّ)يفَّإحلديثَّإل مرَّملنَّدخلَّإملسجدَّأ نَّ - قالَّإبنَّرجب 

َّ َّإلعلامءَّيركع َّمجيع َّإلوجوبَّعند َّعىلَّإال س تحبابَّدون َّإل مر َّوهذإ َّجلوسه ركعتنيَّقبل

اهر(َّإنّتيىَّالكمَّرجبَّرمحهَّهللا. ناّمَّحيىكَّإلقولَّبوجوبهَّعنَّبعضَّأ هلَّإلظ  َّإملعتّدَّهبمَّوإ 

َّوليسَّبوإجب َّ - َّماكلَّوذكلَّحسني َّقول َّهللا: َّإلباجَّرمحه َّوذكلَّ-وقال َّماكلَّقال إال مام

يريدَّأ نَّإلّركوعَّحنيَّدخولَّإملسجدَّليسَّبوإجبَّ-ملسجدحسنَّوليسَّإلوإجبَّعىلَّحتييَّإ

وعىلَّذكلَّفقهاءَّإل مصارَّوذهبَّدإودَّإلّظاهريَّإ ىلَّوجوبَّإلتّحيةَّخبالفَّكامَّقالَّفقهاءَّ

َّإل مصارَّقالوإَّأ نّهَّليسَّبوإجب.َّ

ليهَّإمجلهورَّقوهلَّعليهَّإلّصالةَّوإلّسالمَّلذّليَّسأ هلَّمَع اَّ قالَّرمحهَّهللاَّوإدّلليلَّعىلَّحّصةَّماَّذهبَّإ 

َّغريهنَّفقالَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّعليهَّمنَّإلّصلوإتَّفقالَّإلّصلوإتَّمخسَّفقالَّأ يَّإلّسائلَّللنّّبَّجي هلَّعل 

نَّشاءَّهللا.َّملسو هيلع هللا ىلصَّإلنّب اّلَّأ نَّتّطوع.َّإنّتيىَّالكمَّإلباجَّرمحهَّهللاَّمنَّإملنتقى،َّوهذإَّهوَّإحلّقَّإ   الَّإ 

َّهوَّهذإَّإحلديثَّحديثَّإل عرإيبَّإّليَّسأ لَّإلنَّّ ملسو هيلع هللا ىلصَّّبَّفالعمدةَّفاميَّجيبَّعىلَّإملسملَّمنَّصلوإت 

َّ ىلَّإلنّّب َّإ  َّإل عرإيبَّجاء َّإلّسائلَّإّّليَّهو َّهذإ َّأ ّن َّفيه َّمنَّملسو هيلع هللا ىلصَّوجاء َّفرضَّهللاَّعليه يسأ هلَّمّعا

ال َّأ نَّتّطوّع)ملسو هيلع هللا ىلصَّصلوإتهَّفقالَّهلَّإلنّبَّّ َّ.َّ(إلّصلوإتَّإمخلسَّإ 
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َّأ يَّأ ّنَّهذإَّإل عرإيبَّجاءَّمدبّرإًَّ َّأ يَّذإهبي ّثَّسأ هلَّعنَّإلّصيامَّوعنَّإلّزاكةَّوقالَّبعدهاَّوهوَّمدبّري

َّأ يَّذإهَّ َّوالَّأ نقص،َّفسمعهَّإلنّّب َّوأ خذَّيقولَّوهللاَّالَّأ زيدَّعىلَّهذإ َّرإجعًا فقالَّأ فلحَّإ نَّملسو هيلع هللا ىلصَّبًا

نَّصدق.َّ َّصدقَّأ وَّأ فلحَّإلّرجلَّإ 

َّصىّلَّهللاَّعليهَّوسمّلَّملَّيوجبَّعليهَّغريَّإلّصلوإتَّإمخلسَّيفَّيومهَّوليلتهَّ َّأ نّه َّإحلديثَّيبنّي فهذإ

اّلَّأ نَّتّطوّعوقالَّهلَّ) يةَّإملسجدَّوإجبَّل وجهباَّعليهَّولبنّيَّهلَّ(َّولوَّاكنتَّحتَّالَّجيبَّعليكَّغريهّنَّإ 

ىلَّأ نَّيصلّْياَّفلوَّاكنتَّ حمكهاَّل ّنَّإال نسانَّبطبيعةَّإحلالَّس يصّلَّيفَّإملسجدَّوس يدخلَّإملسجدَّإ 

َّوإجبًةَّلبيهّناَّهل.َّ

اكنَّيدخلَّإملسجدَّيفَّصالةَّإمجلعةَّقبلَّملسو هيلع هللا ىلصَّوكذكلَّمنَّإل دةّلَّعىلَّأ ّّناَّمس تّحبةَّأ ّنَّإلنّّبَّ -

ىلَّأ نَّمات،َّولوَّإخلطبةَّفيجلسَّوملَّيكنَّيصّلَّ ركعتنيَّصىّلَّهللاَّعليهَّوسملَّوفعلَّهذإَّإ 

ىلَّأ نَّماتَّوملَّيُنسخ.ملسو هيلع هللا ىلصَّاكنَّحتّيةَّإملسجدَّوإجبًةَّملاَّجلسَّإلنّّبَّ علَّهذإَّإ  َّاتراكًَّلهاَّواكنَّف 

َّاكنَّيفَّزمنَّحنيَّاكنتَّحتّيةَّغريَّوإَّ َّفعلَّهذإ َّجاءَّإل مرَّوليسَّلقارئَّأ نَّيقولَّأ ّن جبةَّوبعدها

ىلَّأ نَّمات.َّملسو هيلع هللا ىلصَّفعلَّإلنّبََّّ،وأ وجبت،َّال  هذإَّفَعلَّإ 

- َّ َّإلنّّب َّمسجد َّإ ىل َّدخلوإ َّإملسجد َّيف َّإّّلين َّإلثاّلثة َّقّصة َّإل دةّل َّمن فوجدَّملسو هيلع هللا ىلصَّوكذكل

وأ حصابهَّيفَّحلقةَّعملَّومهنمَّمنَّدخلَّوجلسَّيفَّإحللقةَّومهنمَّمنَّجلسَّخلفَّملسو هيلع هللا ىلصَّإلنّبَّّ

َّبلَّإجللوس.إحللقةَّومهنمَّمنَّإنرصف،َّوملَّينقلَّعهنمَّيفَّإحلديثَّأ ّّنمَّركعوإَّركعتنيَّقَّ

وكذكلَّيفَّقّصةَّكعبَّبنَّماكلَّريضَّهللاَّعنهَّوصاحبيهَّعندَّجميءَّخربَّتوبةَّهللَّتباركََّّ -

َّأ ّنَّكعًبَّريضَّعنهَّدخلَّإملسجدَّفوجدَّرسولَّهللاَّ َّحوهلَّملسو هيلع هللا ىلصَّوتعاىلَّعلْيمَّوفْيا جالسًا

َّبتوبتهَّجلسَّهوَّإ ىلَّرسولَّهللاَّ ليهَّطلحةَّريضَّهللاَّعنهَّيلقاهَّفرحًا إلنّاسَّوبعدَّأ نَّقامَّإ 

اَّقالَّوملَّيذكرَّيفَّإلقّصةَّمعَّأ نّهَّذكرَّفْياَّمجيعَّإلتّفاصيلَّملَّيذكرَّفْياَّأ نّهَّريضَّوقالَّهلَّمملسو هيلع هللا ىلصَّ

ىلَّإلنّّبَّ إنَّجيلسَّإ  َّملسو هيلع هللا ىلص.هللاَّعنهَّصىّلَّركعتنيَّقبل 

مفنَّخاللَّهذهَّإل دةّلَّتبنّيَّأ ّنَّحمكَّحتّيةَّإملسجدَّهوَّإلنّدبَّللوجوبَّوكامَّقالَّإبنَّرجبَّرمحهَّهللاَّ

َّلَّعاّمةَّإلعلامء(.َّوغريهَّمنَّإلعلامءَّ)إلقولَّابلنّدبَّهوَّقوَّ

َّفهمَّإلّظاهريّةَّومنَّحنىَّحنومه:ََّّوأ ّماَّمنَّقالَّابلوجوب



 ~198  ~  
 

ملسو هيلع هللا ىلصَّفقدَّإس تدلَّحبديثَّأ يبَّقتادةَّهذإَّوكذكلَّحبديثَّإلّرجلَّإّليَّدخلَّإملسجدَّوإلنّّبَّ -

َّقالَّهلَّ)مقَّفصّلَّركعتني(.ملسو هيلع هللا ىلصَّخيطبَّيومَّإمجلعةَّجفلسَّفلّماَّرأ هَّإلنّّبَّ

َّابلقيامَّوإلّصالة.َّملسو هيلع هللا ىلصَّنّّبَّوقالوإَّلوَّملَّتكنَّإلتّحيةَّوإجبةَّملاَّأ مرهَّإلَّ -

َّإلنّبَّّ َّليسَّبالزم، َّأ نّه َّجيلسَّحّتَّيّصل،َّوتبقىَّإل دةّلَّملسو هيلع هللا ىلصَّوجيابَّعنه َّلل فضلَّوهوَّأ اّل أ رشده

ىلَّإلنّدب.َّ َّّإليتَّذكرانهاَّصارفًةَّبظاهرَّهذهَّإل دةّلَّمنَّإلوجوبَّإ 

َّ َّيعينَّإلنّّب َّأ ذيت( َّحديثَّ)إجلسَّفقد َّإلقويّة َّدخلَّإملسملسو هيلع هللا ىلصَّوكذكلَّمنَّإل دةّل جدَّرأ ىَّرجاًل

)إجلسَّفقدَّأ ذيت(َّفأ مرهَّمبارشًةَّمنَّجلوسهَّملسو هيلع هللا ىلصَّوّتّطىَّعقابَّإلنّاسَّيومَّإمجلعة،َّفقالَّهلَّإلنّّبَّ

َّوملَّيأ مرهَّبأ نَّيركعَّركعتنيَّهذإَّأ يضًاَّيس تدّلَّبهَّعىلَّأ ّنَّحتيةَّإملسجدَّليستَّبوإجبةَّوهللاَّأ عمل.َّ
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ذإَّاكنتَّحتّيةَّمس تحّبةَّوليستَّبوإجبةَّمفاَّحمكَّ هلَّجيوزَّأ وَّماَّحمكَّإجللوسَّقبلَّإلّتحّية؟َّيعينَّإ 

َّإجللوسَّقبلَّأ نَّتصىّل؟َّحصيحَّهوَّإلقولَّابلكرإهة.َّ

َّمهنمَّكرإهةَّ َّأ مَّال،َّفرويَّعنَّطائفة  َّوقبلَّإلّصالة َّإختلفَّإلعلامءَّهلَّيكره نَّما َّوإ  قالَّإبنَّرجب:

َّيهَّأ خرونَّوذكرمهَّومهنمَّإال مامَّأ محدَّذكلَّوذكرَّمنَّقالَّبذكلَّفقالَّورّخصَّفَّ

َّفْياَّ َّويدخلَّيفَّإل وقاتَّإليّتَّالَّيصىل  َّثَّقالَّرجبَّقالَّأ محد:َّقدَّيدخلَّإلّرجلَّعىلَّغريَّوضوء 

ىلَّأ نّهَّلوَّوجبتَّإلّصالةَّعندَّدخولَّإملسجدَّلوجبَّ قالَّإبنَّرجبَّرمحهَّهللا:َّيشريَّإال مامَّأ محدَّإ 

اَّملَّجيبه م  ليهَّأ نَّيتوّضأ َّوهذإَّم  َّمنَّإملسلمني.ََّّعىلَّإدّلإخلَّإ  َّأ حدي

ذإَّقلناَّمكروهَّيقصدَّبهَّكرإهةَّإلّتّنيه.َّ َّإلّصحيحَّأ ّنَّإجللوسَّقبلَّإلتّحيةَّمكروه،َّإ 

َّ َّأ ْنَّيقولَّهلَّجتزئَّإلفريضةَّأ وَّإلّرإتبةَّعنَّحتّيةَّإملسجد؟َّنقولَّهلَّنعمَّجتزئَّوجتزئَّأ يُّ طّيبَّلقائل 

َّركعتنيَّعنَّحتيةَّإملسجد.َّ

َّإلفرضَّوحتّيةَّإملسجدَّحّصتَّصالتهَّوحصلَّهلَّ َّلوَّأ حرمَّبصالةَّينويَّهبا قالَّإلنّوويَّرمحهَّهللا:

َّإلفرضَّوإلّتحيةَّمعًا.َّإنّتيىَّالكمَّإلنوويَّرمحهَّهللا.َّ



 ~199  ~  
 

 118الحديث   

ََّعنََّزيدَّبنَّأَرقَمَّريضَّهللاَّعنهَّقال:

ُمَّإلّرجُلَّصاحبهَّوهوَّإ ىلَّجنبهَّيفَّإ الةَّيلُكّ  َّ﴾َّنيََّت َّان َّقَََّّوإَّهلل َّومَُّقَُّ﴿َّوََّلّصالةَّحّتَّنََزلَتكن اَّنََتلَك ُمَّيفَّإلص 

لسَُّّ راَنَّاب  َّإلالَكَم.فَأُم  ينَاََّعن  َُّكوتََّوُّن 

ىلَّ َّإ  َّإحتاجوإ ذإ َّيتلكّمونَّيفَّإلّصالةَّإ  َّإحلديثَّيذكرَّزيدَّبنَّأ رمقَّريضَّهللاَّعنهَّأ ّّنمَّاكنوإ يفَّهذإ

نَّأ رإدَّشيئًاَّوإلنّّبَّ اكنَّبيهنمَّوملَّينكرَّعلْيم،َّوهذإَّل نّهَّاكنَّجائزإًَّملسو هيلع هللا ىلصَّذكلَّفيلكّمَّإلّرجلَّمنَّجبنبهَّإ 

الة،َّنزلَّهذإَّعندَّقولَّيفَّبدإيةَّإل مر،َّثَّنزلَّوجوبَّإلّسكوتَّوحترميَّإلالكمَّلغريَّمصلحةَّإلّصَّ

َّقَان ت نَيَّهللاَّتباركَّوتعاىل﴿َّ َّّلل    ََّوقُوُموإ َّإلُْوْسَطىى
اَلة  ََّوإلص  لََوإت  َّإلص  َّعىََل ُظوإ ﴾فامتثلَّإلّصحابةََّحاف 

َّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّبأ مرَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّوملَّحيدثَّمهنمَّذكلَّبعدها.َّ

نََّّ:إلفائدةَّإل وىل َّملَّيكنَّملصلحّتا.فيس تفادَّمنَّإحلديثَّحترميَّإلالكمَّيفَّإلّصالةَّإ 

َّإلثّانية َّإلفائدة َّيفَّ: َّإملتلكّمَّمعدًإ َّعىلَّبطالنَّصالة َّإلعلامءَّرمحهمَّهللاَّأ مجعوإ َّأ ّن َّأ يضًا ومنَّإلفوإئد

إلّصالةَّلغريَّمصلحَّإلّصالةَّقالَّش يخَّإال سالمَّبنَّتميّيةَّرمحهَّهللاَّ)قدَّثبتَّابلنّصَّوإال جامعَّأ ّنَّمنَّ

َّإنّتيىَّالكمهَّتلكَّّ َّابلتّحرميَّبطلتَّصالته( َّعاملًا َّلغريَّمصلحّتا َّعامدًإ َّإل دمينّي َّبالكم َّيفَّإلّصالة م

َّرمحهَّهللا.

وإختلفَّإلعلامءَّيفَّحمكَّصالةَّإلنّايسَّوإلّسايهَّوإجلاهلَّوإملكرهَّوإملتلكّمَّملصلحةَّإلّصالةَّإختلفوإَّيفَّ

َّهذإ:

َّلفعلَّذيَّإليدينَّريضَّهللاَّعنهَّوغريهََّّأ ماَّإلالكمَّملصلحةَّإلّصالة .أ َّ َّجائزي فالّصحيحَّفيهَّأ نّه

َّمنَّإلّصحابة.َّ

فيهَّأ نّهَّالَّيبطلَّإلّصالة،َّوإدّلليلَّعليهَّحديثَّمعاويةََّّوأ ّماَّالكمَّإجلاهلَّوإلنّايسَّوإلّسايه .ب

لميَّريضَّهللاَّعنهَّأ نّهَّقالَّ)بنيَّأ انَّأ صّلَّمعَّرسولَّهللاَّ َّملسو هيلع هللا ىلصَّبنَّإحلمكَّإلسُّ ذَّعطسَّرجلي إ 

َّفقلت َّإلقوم َّشأ نمكَّمن َّما يَاه َُّأم  َّثلَْكّ َّوإ َّفقلت: َّبأ بصارمه، َّإلقوم َّفرماين َّهللا، َّيرمحك :
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تونينَّلكيّنَّسكتَّفلّماَّ يّل؟َّجفعلوإَّيضبونَّبأ يدهيمَّعىلَّأ خفاذمهَّفلّماَّرأ يّتمَّيصّم  تنظرونَّإ 

فبأ يبَّهوَّوأ ّميَّماَّرأ يتَّمعلاّمًَّقبلَّوالَّبعدهَّأ حسنَّتعلاميًَّمنهَّفوهللاَّملسو هيلع هللا ىلصَّصىلَّرسولَّهللاَّ

ّنَّهذهَّإلّصالةَّالَّيصلّحَّفْياَّيشءيَّمنَّالكمَّإلنّاس،َّماَّقَهرينَّوال َّرضبينَّوالَّش متين،َّقال:َّإ 

نَّماَّهوَّإلتّسبيحَّوإلتّكبريَّوقرإءةَّإلقرأ نَّأ وَّكامَّقالَّرسولَّهللاَّ َّملسو هيلع هللا ىلصإ 

َّتلكّمَّيفَّإلّصالةَّجاهالَّأ ّنَّصالتهَّالَّ ذإ َّإملصّلَّإجلاهلَّإ  َّفيهَّإدّلليلَّعىلَّأ ّن حفديثَّمعاويةَّهذإ

َّإلنّّبَّ ناّمَّحّصحَّهلَّووهّجهَّأ خربهَّمباَّملسو هيلع هللا ىلصَّتَبُطل،َّل ّن َّإ  َّإلّصالة عادة ملَّيأ مرَّمعاويةَّريضَّهللاَّعنهَّاب 

 جيبَّفعلَّيفَّإلّصالة.َّ

عادةَّوصالتهَّحصيحةَّأ ّيَّمنَّتلكّمَّخمطئاَّوذكلَّلقوهلَّتباركَّوتعاىل﴿َّ َرب نَاَّوكذكلَّإخملطئَّليسَّعليهَّإ 

ينَاََّأْوََّأْخَطأاْنََّ نَّن س 
ِ
ْذاَنَّإ َّ﴾َّاَلَّتَُؤإخ 

َّ(.َّقدَّفعلتأ ّنَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّقالَّ)ملسو هيلع هللا ىلصَّيحَّعنَّإلنّّبَّوقدَّثبتَّيفَّإلّصحَّ

َّ َّإلنّّب َّإجلاهلَّوإلّسايهَّملسو هيلع هللا ىلصَّوكذكلَّتلكّم َّعىلَّأ ّن َّيدّل كامَّيفَّقّصةَّذيَّإليدينَّانس يا،َّّكَّهذإ

نَّشاءَّهللا،َّوهللاَّأ عمل.َّ عادةَّعلْيمَّإ  َّوإخملطئَّصالهتمَّحصيحةَّوالَّإ 

َّإلثّالثة َّإلفائدة َّغري: َّأ ّن َّإحلديثَّأ يضا َّمن َّيس تفرد َّتبطلَّمّما َّوإَلن نيَّال َّوإلُباكء َّاكلنّْحنََحة  َّإلالكم

َّإلّصالة.

إختلفَّفْياَّإلعلامءَّلكنَّإلّصحيحَّأ ّّناَّالَّتبطلَّإلّصالةَّل ّّناَّليستَّمبعىنَّإلالكمَّوالَّمنَّجنسهَّوالََّّ

َّيصّحَّقياسهاَّعىلَّإلالكم.َّ

َّإلّرإبعة َّإلفائدة جامعَّ: َّاب  َّللّصالة َّمبطلي نّه َّفا  نَّاكنَّقهقهةَّمسموعةَّبصوت  َّإ  َّإلّضحكَّيفَّإلّصالة أ ّن

َّأ هلَّإلعمل.َّ

بطالَّإلّصالة.َّ َّوأ ّماَّإلتّبّسمَّمفكروهيَّوالَّيصلَّإ ىلَّحّدَّإ 

معناهَُّطولَّ﴾ََّّنيََّت َّان َّقَََّّوإَّهلل َّومَُّقَُّوََّ﴿َّوكذكلَّيؤخذَّمنَّإحلديثَّأ ّنَّإلقنوتَّيفَّإل يةَّ:َّإلفائدةَّإخلامسة

كوتَّل ّنَّإلّصحابةَّفهموإَّهذإَّومعلوإَّمبقتضاه.َّ َّإلقيامَّوإلسُّ
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َّإحلديثَّفيهَّمعلَّإلّصحابةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّابلنّسخ.َّ:َّإلفائدةَّإلّسادسة

وإحلديثَّمنَّإل دةّلَّإليّتَّجيمعَّبنيَّإلنّاخسَّوإملنسوخَّفقالَّأ ّّنمَّاكنوإَّيتلكّمونَّثَّّبعدَّذكلَّنزلَّقولَّ

َّهللاَّتعاىلَّفنسخَّجوإزَّإلالكم.َّ

َّإلفائدةَّإل خرية َّإلّزايدةَّيفَّمسملَّوليستَّيفَّإلبخاريَّفهييَّليستََّّ(وّنيناَّعنَّإلالكم)قوهلَّ: هذه

َّعىلَّرشطَّصاحبَّإلكتاب.
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َّأ نّهَّقال:َّ ملسو هيلع هللا ىلصهللاَّبنَّمعرَّوأ يبَّهريرةَّريضَّهللاَّعهنامَّعنَّإلنّّبَّعنَّعبدَّ

. ْ َّهَجَمن  نَّفَيح  َّم  َةَّإحلَر ّ د  َّش  ن 
ِ
اَلةَّفَا َّفَأَبر ُدوإََّعنَّإلص  َّإحلَرُّ َذإَّإ ش تَد 

ِ
َّإ

َّ َّإلنّّب َّأ ّن َّإحلديثَّفيه َّعىلَّملسو هيلع هللا ىلصَّهذإ َّإحلنيفَّمبينل َّديننا َّوذكلَّأ ّن أ مرَّابال برإدَّعندَّإش تدإدَّإحلّر 

تيانَّإملسجدَّيفَّحّرَّإلّظهريةَّشاقّاَّواكنَّأ دإءَّإلّصالةَّإلّسهوةل اَّاكنَّإ  َّوإليّسَّوتقديرَّأ حوإلَّإلنّاسَّولَم 

ىلَّأ نَّ يفَّذكلَّإجلّوَّمؤّداًيَّإ ىلَّالاهابَّخبشوعهاَّرشعَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّهذإَّإلتّأ خري،َّنؤّخرَّإلّصالةَّإ 

تيا نَّإ ىلَّإملسجدَّوأ دإءَّإلّصالةَّعىلَّينكّسَّإجلّوَّأ وَّينكّسَّإحلالَّوتقّلَّإحلرإرةَّويمتكّنَّإلنّاسَّمنَّإال 

َّأ حسنَّحال.

َّهذإَّإحلديثَّمّرَّمعناَّسابقًاَّوتلكّمناَّعنهَّلكنَّالَّبأ سَّبأ نَّنعيدَّبعضَّإلفوإئدَّإليّتَّتس تنبطَّمهناَّ

ىلَّأ نَّيربدَّإجلو،َّطبعًاَّعىلَّأ نَّتؤّدىَّإلّصالةَّقبلَّخروجَّ:َّإلفائدةَّإل وىل يس تحّبَّتأ خريهَّإلّظهرَّإ 

َّبلَّإ ىلَّحنيَّأ نَّتقّلَّ َّلكّه ىلَّأ نَّيذهبَّإحلّر َّإ  َّإلّظهر َّمنَّإحلديثَّأ نَّيؤّخر إلوقتَّفليسَّإملرإد

يتانَّإملسجدَّللّصالة.َّ َّحّدتهَّويمتكّنَّإلنّاسَّمنَّإ 

َّإلّثانية َّإلفائدة :َّ َّاكنتَّإلبالدَّابردة ذإ َّإ  َّفعةّلَّيهَّأ نّه َّلتخلّفَّإلعةّل، ذ برإدَّحنيَّإ  َّفالَّإ  وليستَّحاّرة

ذإَّاكنتَّإلبالدَّليسَّفْياَّهذإَّفالَّوجهَّ إال برإدَّيهَّشّدةَّإحلّرَّإملُذهبةَّللخشوعَّوإملسبّبةَّللمشقّةَّفا 

برإد.َّ َّلال  َّحينئذ 
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َّإملكيّفاتَّ َّحصلَّفيهَّمنَّإلّرفاهيةَّووجود َّإحلارضَّوما َّإلالكم،َّإلالكمَّعنَّوقتنا ويتفّرعَّعنَّهذإ

ّيا َّإل مورَّتذهبَّإملشقّةَّإحلاصةلَّبدوّنا،َّفهلَّمعَّوجودَّهذهَّإل مورَّجيوزَّتطبيقَّوإلس ّ رإتَّوهذه

ذإَّإنتفتَّإلعةّلَّهبذ نّةَّإليّتَّيهَّس نّةَّإال برإدَّأ مَّنقولَّال،َّإ  َّهَّإل مورَّالَّنربدَّبصالةَّإلّظهر.َّهذهَّإلس ّ

َّفنقولَّإلالكمَّفيهَّتفصيل:

لّظهرَّيفَّأ ّولَّوقتهَّل ّنَّأ دإءَّإلّصالةَّيفَّأ ّولَّأ .َّابلنّس بةَّملنَّيصّلَّيفَّبيتهَّفهذإَّإل فضلَّهلَّأ نَّيصّلَّإ

ذإَّوجدَّعندهَّإملكيّف.َّ َّوالَّبشمسَّوخصوصًاَّإ  َّوقّتاَّهوَّإل فضلَّول نّهَّليسَّمتّضرًإَّحبر 

نَّاكنَّإملصلّونَّليسَّل غلهبمَّس ّيارإتَّومساكهنمَّبعيدةَّعنَّ ب.َّأ ّماَّإمجلاعةَّفريإعىَّفْياَّحالَّإلنّاسَّإ 

َّفال فضلَّ َّفيه، َّيس تظلّون َّوإلنّاسَّإملسجدَّوالَّظّل نَّاكنَّإملسجدَّمسجدَّيّح َّإ  ّما َّإ  َّإال برإد. هلم

تيانَّإ ىلَّإملسجدَّفال فضلَّأ دإءَّإلّصالةَّيفَّأ ّولَّوقّتا.َّ َّقريبونَّمنهَّوالَّمشقّةَّدلهيمَّلال 

يخَّعبدَّإحملسنَّإلعبادَّحفظهَّهللاَّهلَّإال برإدَّيُعملَّبهَّهذهَّإل ايمَّمعَّوجودَّإلكثريَّ وقدَّس ئلَّإلش ّ

َّمنَّوسائلَّإلترّبيدَّيفَّإملساجد؟َّ

ّيارإتَّإليّتَّفأ جا لْياَّيفَّإلس ّ بَّحفظهَّهللا:َّيفَّبعضَّإل ماكنَّالَّيعملَّبهَّل ّنَّأ ّواًلَّقضيةَّإلوصولَّإ 

َّيقتضيهَّويس تدعيهَّ ذإَّملَّيكنَّهناكَّأ مرًإ فْياَّتربيدَّوكذكلَّإل ّنَّإملساجدَّفْياَّتربيدَّفكونَّإلنّاسَّإ 

َّهَّهللاَّيصلّونَّإلّصالةَّيفَّأ ّولَّوقّتاَّالَّشّكَّأ ّنَّهذإَّهوَّإّّليَّينبغي.َّإنّتيىَّالكمهَّحفظ

نَّملَّ َّأ ّماَّإ  برإدَّحينئذ  ذإَّوجدتَّهذهَّإل مورَّإليّتَّتذهبَّعةّلَّإال برإدَّفالَّوجهَّلال  يخَّيعينَّأ نّهَّإ  فالش ّ

َّيربدَّإلنّاسَّبصالةَّإلّظهر.َّ َّتوجدَّحفينئذ 

ََّّإلفائدةَّإلث الثة َّإلوقت،َّوهذإَّ: َّأ ّول  َّأ وىلَّمنَّمرإعاة ُمرإعاةَّتمكيلَّإلعبادةَّوأ دإهئاَّعىلَّأ حسنَّوجه 

َّيفَّإحلديث ذََّأَمَرَّإلنّّبََّّظاهري بتأ خريَّإلّصالةَّمنَّأ جلَّطلبَّإخلشوعَّفْيا،َّوكذكلَّحديثَّملسو هيلع هللا ىلصَّإ 

َّإلقلبَّ َّطلبَّحضور َّأ ّن َّأ يضًا َّفيه َّإلّطعام َّأ وَّحضور َّإل خبثني، َّحالَّمدإفعة َّإلّصالة إلهّنييَّعن

َّوإخلشوعَّأ وىلَّمنَّأ ّولَّإلوقت.
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ومثاهل:َّيفَّأ حوإلَّإلنّاسَّإل نَّإلنّساءَّإليّتَّيفَّإلبيوتَّوإلّزوجاتَّإليّتَّيقمنَّبشؤونَّإلبيتَّجزإهّنََّّ

َّيبيكَّيريدَّأ نَّيرشبَّإحلليبَّوقدَّدخلَّوقتَّ َّعىلَّإلنّارَّأ وَّرضيعي هللاَّخريًإَّتكونَّدلهيّنَّمثاًلَّطعامي

َّبغريَّذكلَّمن َّأ و َّابلّرضيع َّأ و َّابلّطعام َُّشغلَّابلها َّذهبتَّتصّل ذإ َّفا  إلّشغلَّإّّليَّاكنََّّصالهتا،

َّيشغلهاَّوملَّّتشعَّيفَّصالهتاَّوقدَّيؤنهّباَّمضريهاَّأ ّّناَّقدَّالَّتؤّديَّإلّصالةَّيفَّأ ّولَّإلوقت.

َّمباََّّ َّّثَّأ ّديَّصالتكَّمراتحةَّإلبالَّغريَّمشغوةل  فنقولَّلهاَّإقيضَّحاجتكَّوأ مكلَّماَّمعكَّمنَّشغل 

ّنَّهذإَّأ دعىَّللخشوعَّيفَّإلّصالة.َّونزيدهاَّجزإكَّهللا َّفا  ََّّخريًإ.اكنَّمعكَّمنَّشغل 

  120الحديث   

َّقال:ملسو هيلع هللا ىلصَّعنَّأ نسَّبنَّماكلَّريضَّهللاَّعنهَّعنَّإلنّّبَّ

ََّّ ال ََّذكل  َذإََّذكََرَهاَّاَلَّكَف اَرَةَّلَهَاَّإ 
ِ
ََّصاَلًةَّفَلُيَصلّ ْيَاَّإ َ ْكر يَّ﴾ ﴿َمنَّنَس  اَلَةَّّل   م َّإلص  ََّوأَق 

ََّصاَلًةَّأ وَّاَنمََّعهنَاَّفََكف اَرهُتَاَّأ نَّ َ :ََّمنَّنَس  ذََّوملسمل 
ِ
ّ َْيَاَّإ َّإََّذكََرَها.يَُصل

مّرَّمعناَّسابقًاَّعندَّإلالكمَّعنَّموإقيتَّإلّصالةَّإلقولَّبأ ّنَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّرشعَّلناَّإلّصالةَّوحّدََّّ

َّ ىلَّإلنّّب َّإ  َّوجميئه َّوإلّسالم َّإلّصالة َّوذكرانَّحديثَّجربيلَّعليه َّتؤدىَّفْيا َّموإقيتَّزمانية ملسو هيلع هللا ىلصَّلها

اديثَّإملس تقةّلَّإليّتَّفْياَّذكرَّموإقيتَّإلّصالة،َّوقلناَّأ نّهَّلتعلميهَّإملوإقيت،َّوكذإَّمّرتَّمعناَّبعضَّإل ح

َّينفعهَّ َّوال َّعظمي، َّفاعلَّذكلَّعىلَّخطر  َّوأ ّن َّمعدًإ، َّإلرّشعي َّوقّتا َّعن َّإلّصالة خرإج َّإ  َّجيوز ال

َّقضاؤهاَّولوَّأ ّدإهاَّمائةَّمّرة.

يستيقظَّلكّنَّماذإَّعنَّإّّليَّنسَّإلّصالةَّحّتَّخرجَّوقّتاَّأ وَّانمَّعهناَّحّتَّخرجَّوقّتاَّأ يَّانمَّوملََّّ

َّمعَّإّتاذهَّلل س بابَّإلرّشعية؟َّ

َّ َّحاهل،َّخيربَّفيهَّإلنّّب َّفيهَّبيانَّماَّجيبَّعىلَّمنَّاكنَّهذإ أ ّنَّمنَّانمَّعنَّملسو هيلع هللا ىلصَّحديثَّأ نسَّهذإ

علَّالَّصدقةَّوالَّ ىلَّفعلهاَّمّتَّذكرَّأ وَّإستيقظ،َّوأ نّهَّالَّيشءَّعليهَّف  صالتهَّأ وَّنس ْياَّفعليهَّإملبادرةَّإ 

ثَّلكونهَّاكنَّمعذورًإَّابلنّومَّ َّأ وَّابلنّس يان.كفّارَّواَلَّإ 

ْكر يَّ﴿َّوأ ّماَّقوهلَّتعاىلَّ اَلَةَّّل   م َّإلص  َّبأ ّنَّإلّصالةَّتقامَّعندَّتذكّرها.َّفلال س تداللَّ﴾َوَأق 
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ََّّ:ويفَّإحلديثَّمسائل

هل األمر بالَّصالة في الحديث على الفور أم يجوز : المسألة األولى

 تأخيرها

طابَّللفورَّكامَّأ ّنَّإل صلَّيفَّإل وإمرَّ ليهَّماكلَّوأ محدَّوأ بوَّحنيفةَّهوَّأ ّنَّإخل  إلّصحيحَّإّّليَّذهبَّإ 

َّأ ّّناَّعىلَّإلفورَّالَّعىلَّإلرّتإيخ.َّ

ىلَّ نتقالَّإ  َّأ وَّلعذرَّاكلتّأ ّخرَّمنَّأ جلَّإال  والَّيعينَّقولناَّعىلَّإلفورَّأ نّهَّالَّجيوزَّتأ خريهاَّقلياًلَّحلاجة 

َّينتظرَّإال نسانَّجام َّأ و َّإل مورَّماكنَّإلّصالة َّأ وَّمثلَّهذه َّجامعة َّإلّصالة َّأ دإء َّمنَّإلنّاسَّقصد عة

َّفاملقصودَّهناَّبأ ّنَّإل مرَّعىلَّإلفورَّعدمَّجوإزَّتأ خريهاَّكثريًإ.َّ

َّيقولَّ َّأ نّه َّمع َّمطلقا َّتأ خريَّإلّصالة َّإملسأ ةلَّوأ جاز َّإلثاّلثةَّيفَّهذه وإلّشافعيَّرمحهَّهللاَّخالفَّإل مئة

َّ َّإلنّّب َّأ ّن َّفيه َّابحلديثَّإّّلي َّوإس تدّل َّفورإ َّأ دإهئا َّطلعتَّملسو هيلع هللا ىلصَّابس تحباب َّحّت َّانموإ وأ حصابه

َّلّوإَّفيه.َّإلّشمس،َّوفيهَّأ ّّنمَّملَّيصلّوهاَّفورَّإستيقاظهمَّبلَّأ خذوإَّروإحلهمَّإ ىلَّماكنَّأ خرَّوص

لكنَّرّدوإَّعليهَّرمحهمَّهللاَّمجيعًاَّبأ ّنَّسريمهَّهذإَّاكنَّملصلحةَّإلّصالةَّويدّلَّعليهَّقوهلَّصىّلَّهللاَّعليهَّ

يطانوسملَّ) َّحظرانَّفيهَّإلش ّ ّنَّهذإَّمّنلي (َّقوهلَّهذإَّصىّلَّهللاَّعليهَّوسملَّاكنَّلبيانَّأ ّنَّسريمهَّاكنَّإ 

َّ يطان، َّإلش ّ َّفيه َّإّّليَّحظرمه َّإملّنل َّهذإ َّمن َّإخلروج َّأ جل َّمصلحةَّمن َّأ جل َّمن َّسريمه فاكن

اّلَّملصلحةَّإلّصالة.َّ َّإلّصالةَّالَّغري.َّفبطلَّإال س تداللَّهبذإَّعىلَّأ ّنَّتأ خريمهَّملَّيكنَّللحاجةَّوملَّيكنَّإ 

نَّأ ّخرَّإلّصالةَّقليالَّمنَّأ جلَّ فيبقىَّإلقولَّعىلَّأ ّنَّهذإَّإل مرَّإّليَّيفَّإحلديثَّعىلَّإلفور،َّوأ نّهَّإ 

َّعارضةَّفالَّبأ س.مصلحةَّإلّصالةَّ َّأ ّماَّإلقولَّابلتّأ خريَّإملطلقَّمفرجوح.ََّّأ وَّمنَّأ جلَّحاجة 

الّنوم الّذي يكون عذرا  شرعيا  في تأخير الّصالة عن َّ:المسألة الثّانية

َّوقتها

َّانمَّوإّتذَّ ذإ َذتَّفيهَّإل س بابَّإلرّشعيةَّلال ستيقاظَّوملَّيكنَّفيهَّتفريط،َّفاملسملَّإ  وهوَّإّّليَّإُّت 

أ وَّانمَّوغلبَّعىلَّظنّهَّأ نّهَّسيستيقظَّقبلَّإل س بابَّإلرّشعيةَّلالستيقاظَّول دإءَّإلّصالةَّيفَّوقّتاَّ
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َّبعدَّفوإتَّوقتَّ اّل َّيستيقظَّإ  َّبعدَّذكلَّومل َّإلنّوم َّغلبه َّّث َّكبريًإ َّوقتًا َّوبيهنا َّبينه َّل نّه وقتَّإلّصالة

ذإَّإستيقظَّمنَّنومه. َّإلّصالةَّفهذإَّهوَّإملقصودَّيفَّإحلديثَّوهوَّإخملاطبَّبأ نَّيؤّديَّإلّصالةَّإ 

يقاظهَّللّصالةَّوالَّإّّتذَّأ ّيََّّ َّاب  أ ّماَّمنَّانمَّوملَّيرفعَّرأ سهَّابلّصالةَّوملَّيّشغلَّإملنّبهَّوملَّيويصَّأ حدًإ

َّيفَّإ ّتاذَّإل س بابَّوفعلَّهذإَّالَّجيوزَّ َّل نّكَّمفرطي نَكَّأ ثي َّرشعيَّلال ستيقاظَّفهذإَّنقولَّهلَّإ  سبب 

ََّّ.ويكونَّاتراكًَّللّصالةَّمعدإًَّ

 :المسألة الثّالثة

 أو نحوه هل هو مخاطب  بأداء الّصالة فور عودة من زال عقله بِّبُنج  

 عقله كالنائم أم ال؟

َّمباح َّفالَّقضاءَّعليهَّ نَّزإلَّعقلَّبيشء  يخَّإبنَّعثمينيَّرمحهَّهللاَّمنَّأ هلَّإلعملَّمنَّقالَّإ  قالَّإلش ّ

َّبغريَّ َّاكن ن َّوإ  َّمطلقًا َّإلقضاء َّفعليه َّابختياره َّعقل َّزإل ن َّإ  َّأ نّه َّعندي َّوإّليَّيرتّجح َّمعذور ل نّه

يخَّرمحهَّهللاََّّإختيارهَّفال َّقضاءَّعليه.َّإنّتيىَّالكمَّإلش ّ

نسانَّيذهبَّال جرإءَّمعلّيةَّجرإحيّةَّيرتكهمَّيعطونهَّإخملّدرَّ َّبنيَّمنَّزإلَّعقلَّابختياره،َّمثاًلَّإ  ففصلي

َّالَّقضاءَّعليهَّ َّمنَّأ مغيَّعليهَّمثاًلَّبغريَّإختيارهَّفهذإ َّيزولَّعقلَّابختياره،َّأ ّما َّأ وَّإلبنجَّفهذإ هذإ

َّوأ ّماَّإل ولَّفعليهَّإلقضاء.َّ

َّإبنَّمعرَّوممَّّ َّعنَّانفع َّأ ن  َّأ ّنَّإملغمىَّعليهَّبغريَّإختيارَّمنهَّالَّقضاءَّعليه،َّماَّجاءَّيفَّإملوّطأ  اَّيؤكّد

الةَّفهذإَّهوَّإملعمتدَّأ نّهَّالَّقضاءَّعىلَّإملغمىَّ ريضَّهللاَّعهنامَّأ مغيَّعليهَّفذهبَّعقلَّفملَّيقيضَّإلص 

َّعليهَّوكذكلَّإجملنون.

َّقضاءَّكامَّأ سلفنا.َّهَّفهذإَّعليهَّإلأ ّماَّإلنّامئَّومنَّفقدَّعقلَّابختيارَّ
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َّىلَّقومهَّفيصّلَّهبمَّتكلَّإلّصالة.ّثَّيرجعَّإ ََّّ

َّتلكّمناَّعنَّهذإَّإحلديثَّفاميَّس بقَّولكّنَّالَّبأ سَّبأ نَّنتذإكره.َّ

َّريضَّهللاَّعنهَّيفَّقومهَّملسو هيلع هللا ىلصَّمعاذَّريضَّهللاَّعنهَّاكنَّمنَّأ فضلَّحصابةَّرسولَّهللاَّ اكنَّحمبواًب

ملسو هيلع هللا ىلصَّمقّدمًاَّفْيمَّواكنوإَّحيّبونَّأ نَّيصّلَّهبمَّواكنَّهوَّريضَّهللاَّعنهَّحيّبَّإلّصالةَّخلفَّرسولَّهللاَّ

إليّتََّّّثَّيعودَّإ ىلَّقومهَّيفَّإلعوإريملسو هيلع هللا ىلصَّفاكنَّيذهبَّإ ىلَّإملسجدَّإلنّبويَّويصّلَّإلفريضةَّمعَّإلنّّبَّ

َّتبعدَّعنَّإملسجدَّإلنّبويَّمبقدإرَّميلَّفيصّلَّهبمَّفتكونَّهلَّانفةًلَّوتكونَّهلمَّفريضة.َّ

َّففيَّإحلديثَّجوإزَّإختالفَّنّيةَّإال مامَّوإملأ موم.َّ

نَّماَّجعلَّإال مامَّليأ ّتَّبهَّفالَّّتتلفَّعليهوالَّيعارضَّهذإَّإحلديثَّحديثَّ) َّابل فعالَّالَّإ  (َّل نهَّخاصي

مامَّمعَّإملأ مومَّوأ نّهَّالَّحرجَّيفَّذكل.َّابلنّّياتَّوقدَّذكرانَّسابقًاَّأ مثةل ََّّإجلوإزَّإختالفَّنّيةَّإال 

يَتَّمنَّقبلَّكامَّجاءَّهناَّيفَّقّصةَّمعاذَّواكنَّ ذإَّاكنتَّقدَّأ ّد  عادةَّإلّصالةَّانفةًلَّإ  وكذكلَّفيهَّجوإزَّإ 

ىلَّقومهَّفيعيدهاَّانفةل.َّ َّيصّلَّإلفريضةَّّثَّيذهبَّإ 

ذإَّأ ّديامتَّإلّصالةَّيفَّرحالمكَّّثَّأ تيامتَّالَّهلامَّ)قملسو هيلع هللا ىلصَّكذكلَّذكرانَّهذإَّيفَّقّصةَّإلّرجلنيَّيفَّمنًاَّأ ّنَّإلنّبَّّ إ 

عادةَّيكونَّهذإَّإجمللسَّوجدتَّإمجلاعةَّفصلّوإَّمعهمَّهذهَّانفةل ىلَّأ ّنَّإملسجدَّالَّيقصدَّلال  (َّلكنَّينبّهَّإ 

لعارضَّفاال نسانَّالَّيتقّصدَّهذإ،َّمثال:َّرجلَّيقصدَّحلقةَّعملَّيصّلَّيفَّمسجدَّّحيهَّرسيعًاَّّثَّيقصدَّ

ذإَّأ اتهَّوجدَّإمجلاعةَّيصلّونَّفيدخلَّمعهمَّبنيّةَّإلنّافةلَّويصّلَّمعهم.َّمسجدًإَّأ خرَّتقامَّفيهَّحلق َّةَّعملَّفا 

اَّيصلَّ وكذكلَّمنَّإل مثةل:َّماَّحيصلَّمنَّإملسافرينَّفقدَّجيمعَّإال نسانَّبنيَّإلّصالتنيَّيفَّإلّسفرَّّثَّلَم 

الةَّإ ىلَّإملاكنَّإّّليَّيّنلَّلال سرتإحةَّفيهَّفيجدَّإلّصالةَّقدَّأ قميتَّفالَّبأ سَّأ نَّيدخلَّمعهمَّيفَّإلّصَّ

عادةَّإلّصالةَّفالعلامءَّ ذإَّقصدَّإملسجدَّوتقّصدَّإ  وإَّبكرإهةَّهذإ،َّوهللاَّأ عمل.َّوينوهياَّانفةل،َّأ ّماَّإ  َّنصُّ
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َّمعَّرسولَّهللاَّ َنَّملسو هيلع هللا ىلصَُّكن اَّنَُصّل  عَّأََحُداَنَّأ نَّيَُمكّ َنََّجهبََتهَّم  َذإَّلَمَّيَس َتط 
ِ
َّفَا َّإحلَّر  ة  د  َّبََسطََّيفَّش  إَلرض 

َّلَيه.َّثَوبَهَّفََسَجَدَّعََّ

َّ َّمعروفةي َّس بقَّلناَّإلالكمَّعهناَّويهَّمسأ ةلي هذإَّإحلديثَّذكرهَّإملصنّفَّرمحهَّهللاَّليتطّرقَّإ ىلَّمسأ ةل 

َّعندَّطاّلبَّإلعملَّويهَّإلّسجودَّعىلَّإحلائلَّأ وَّعدمَّمتكنيَّأ عضاءَّإلّسجودَّمنَّإل رض.َّ

ّماَّأ نَّيكونَّمنفص ّماَّأ نَّيكونَّمتّصاًلَّوإ  َّاًل:َّوإحلائلَّإ 

َّإملنفصل .أ َّ َّإلّسجادإتَّأ ّما َّمثل َّوهو َّعليه َّإلّسجود َّيف َّإ شاكل َّوال َّالكم  َّكبري َّفليسَّفيه :

إملوجودةَّإل نَّأ وَّإحلصريةَّوغريهاَّمّماَّيتّخذهَّإلنّاسَّللّصالةَّعليهَّهذإَّالَّحرجَّفيهَّوالَّيشءَّ

َّفيه.َّ

َّإملتّصل: .ب َّيديهَّعىلََّّوأ ّما ك نَّيسجدَّإملصّلَّعىلَّطرفَّثوبهَّكامَّجاءَّيفَّإحلديثَّأ وَّيضع

َّأ كاممهَّوالَّميكّنَّيديهَّمنَّإل رض

َّإلبابَّهوَّالكمَّإبنَّإملنذرَّرمحهَّهللاَّيفََّّ َّوكثريَّوأ حسنَّماَّوقْفُتَّعليهَّيفَّهذإ فالالكمَّفيهَّكبريي

َّللمص َّأ هلَّإلعملَّعىلَّأ ّن َّأ مجع َّقالَّرمحهَّهللاَّوقالَّبعضَّأ هلَّإلعمل: َّأ نَّيسجدَّعىلَّإل وسط، ّل

َّيفَّإخلّفنيَّوإجلوربنيَّوإلنّعلنيَّفهذهَّ َّوقدماه َّأ نَّيسجد َّمس تورإنَّابلثّيابَّوكذكلَّهل َّوهام ركبتيه

بعةَّإليّتَّقالَّإلنّّبَّ  (َّ...أ مرتَّأ نَّأ جسدَّعىلَّس بع)ملسو هيلع هللا ىلصَّأ عضاءَّمنَّإلس ّ

إلعملَّ*َّيقصدَّهبذإَّرمحهَّهللاَّعىلَّأ ّنَّإلّركبتانَّوكذكلَّإلقدمانَّيهَّمنَّأ عضاءَّإلّسجودَّوأ مجعَّأ هلَّ

َّبيهناَّوبنيَّإل رضَّوس ُيلزمَّرمحهَّهللاَّإل نَّمنَّقالَّهبذإَّ عىلَّجوإزَّإلّصالةَّوعىلَّهذهَّإل عضاءَّحائلي

ْذَّالَّفرقَّبيهناَّإنتهبوإَّجيدًإ. َّمنَّأ هلَّإلعملَّبأ نَّيقولَّمثلَّيفَّابيقَّإل عضاءَّإ 

ذإَّاكنوإَّقدَّأ مجعوإَّعىلَّذكلَّفالاّلزمَّيفَّإل عضاءَّإلثاّلثَّإلباقيةَّأ نََّّّ َّهلَّأ نَّيسجدَّقالَّرمحهَّهللا:َّوإ 

َّهوَّ َّوهذإ َّوإلربد َّللحّر َّحاجته َّذكلَّعند َّشابه َّما َّأ و َّثوب  َّمن َّإل رضَّحائلي َّوبني َّوبيهنا علْيا

َّإملعقول...

ذإَّاكنتَّإلّركبتانَّوإلقدمانَّجيوزَّأ نَّيسجدَّوبيهناَّوبنيَّإل رضَّ *يعينَّالَّفرقَّبنيَّهذهَّإل عضاءَّفا 

َّمتّصلَّفلامَّالَّجيوزَّذكلَّيفَّإلكفّانَّوإجلهبةَّمعَّإل نف. َّحائلي
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ذإَّاكنوإَّقدَّأ مجعوإَّعىلَّذكلَّفااّلزمَّيفَّإل عضاءَّإلثاّلثَّإلباقيةَّأ ّنَّهلَّأ نَّيسجدَّعلْياَّوبيهناََّّ قال:َّوإ 

وبنيَّإل رضَّحائلَّمنَّثوبَّوغريَّذكلَّحلاجةَّعندَّإحلّرَّوإلربدَّوهذإَّهوَّإملعقول،َّالَّفرقَّبنيَّهذهَّ

ذإَّاكنتَّإلّركبتانَّوإلقدمانَّجيوزَّأ نَّيسجدَّوبيهناَّوبنيَّإل رضَّحائليَّ َّمتّصلَّفلامَّالَّجيوزَّإل عضاءَّفا 

ذكلَّيفَّإلكفّانَّوإجلهبةَّمعَّإل نف،َّلوَّملَّجيزَّإلّسجودَّعىلَّكورَّإلعاممةَّللحائلَّبنيَّإجلهبةَّوإل رضَّ

َّأ حصابَّإلنّب َّمن َّرويَّعنَّجامعة َّوقد ، َّمخرة  َّوال َّعىلَّحصرية  َّجيوز َّال َّإلّسجود أ ّّنمَّملسو هيلع هللا ىلصَّلاكن

مةَّفيش بهَّأ نَّيكونَّذكلَّإ ختيارَّجسدوإَّعىلَّإلبساطَّوأ ّماَّماَّرويَّمّعنَّكر هَّإلّسجودَّعىلَّكورَّإلعام

َّمنهَّوهللاَّأ عمل.َّإنّتيىَّالكمه.

فأ لزمَّمنَّقالَّجبوإزَّإلّسجودَّعىلَّإلّركبتنيَّوإلقدمنيَّمعَّوجودَّحائلَّمتّصلَّبيهناَّوبنيَّإل رضَّأ نَّ

ْذَّالَّفرقَّبنيَّهذهَّإل عضاءَّوالَّوجهَّلتخصيصَّبعضهاَّدونَّ يقولَّمثلهاَّيفَّإجلهبةَّوإلكّفانَّوإل نفَّإ 

َّبعض.

لزإمَّمَّ نَّقالَّبعدمَّجوإزَّإلّسجودَّعىلَّكونَّإلعاممةَّبأ نّهَّيشلكَّحائاًلَّبنيَّإجلهبةَّوإل رض،َّوكذكلَّإ 

أ لزمهَّبأ نَّيقولَّمثلَّبعدمَّجوإزَّإلّصالةَّعىلَّإحلصريَّأ وَّعىلَّإمخلرةَّيعينَّعىلَّهذهَّإلّسجادإتَّل نّهَّ

ةَّأ يضًاَّيشلّكَّحائاًلَّبنيَّإجلهبةَّوبنيَّإل رضَّفالَّفرقَّبنيَّهذإَّوهذإ،َّونقلَّأ نّهَّقدَّرويَّعنَّجامع

َّمنَّإلّصحابةَّأ ّّنمَّجسدوإَّعىلَّإلبساطَّهذإَّحصيح.َّ

ووّجَهَّمنَّقالَّبكرإهةَّإلّسجودَّعىلَّكونَّإلعاممةَّمنَّإلّسلفَّبأ نّهَّقدَّميثّلَّإختيارًإَّمنهَّوليسَّشيئًاَّ

ىلَّإلنّّبَّ َّقًاَّيفَّهذهَّإملسأ ةلَّوهللاَّأ عمل.َّوهذإَّإّليَّأ رإهَّحملسو هيلع هللا ىلصَّمنسواًبَّإ 
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َّملسو هيلع هللا ىلص:قالَّرسولَّهللاََّّعنَّأ يبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّقال:

َّلََّ د  َّأََحدُكَّيفَّإلث وبَّإلَوإح  نُهَّيَشء.اَلَّيَُصّل  َّم  َّيَسَّعىََلَّعَات ق ه 

جزإءَّصالةَّمنَّ ظاهرَّحديثَّأ يبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّوجوبَّسرتَّإلعاتقنيَّيفَّإلّصالةَّوعدمَّإ 

َّهوَّماَّبنيَّإلكتفَّوإلّرقبة.ََّّ(إلعاتق)تركَّذكلَّو
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َّوقبلَّإلالكمَّعنَّحمكَّإلّصالةَّمكشوفَّإلعاتقنيَّالبّدَّأ نَّنذكرَّحديثًاَُّمه امًَّيفَّهذإَّإلبابَّ

َّريضَّهللاَّعنهَّأ نّهَّقال:َّ)َخَرجُتَّمعَّ يخانَّيفَّحصيحْيامَّرمحهامَّهللاَّعنَّجابر  إحلديثَّأ خرجهَّإلش ّ

َّوإحدَّملسو هيلع هللا ىلصَّإلنّبَّّ َّثوبي َّّ-يفَّبعضَّأ سفارهَّجفئتَّليةًلَّلبعضَّأ مريَّفوجدتهَّيصّلَّوعل  هَّريضَّأ يَّأ ن

ىلَّإلنّبَّّ ليسأ هلَّحاجًةَّفوجدهَّقامئًاَّيصّلَّابلّليلَّفأ رإدَّأ نَّيدخلَّمعهَّيفَّإلّصالةَّملسو هيلع هللا ىلصَّهللاَّعنهَّجاءَّإ 

َّ-فاش متلتَّ-وحتّرجَّريضَّهللاَّعنهَّمنَّكونهَّاكنَّالبسًاَّثوبَّوإحدإَّقالَّريضَّهللاَّعنه أ يَّأ نّهَّإ لَتف 

ةَّايَّجابر؟َّ-به ريَّابللّيلَّوإملقصودَّإلّّسَّ-وصلّيُتَّإ ىلَّجانبهَّفلّماَّإنرصفَّقالَّماَّإلّّسّ ةَّيعينَّيهَّإلس 

َّجاءَّبك َّإال ش امتلَّإّّليَّرأ يت؟َّقلتَّاكنَّثوبَّ-ما َّهذإ َّوما َّقال: َّ َّفرغتَّ فأ خربتهَّحباجيتَّفلّما

قًاَّفات زرَّبه(.-إنتهبوإَّهذإَّحمّلَّإلّشاهد-ذإق نَّاكنَّضّي  فَّبهَّوإ  َّفا نَّاكنَّوإسعًاَّفالَتح 

ليهََّّإال لتحاف:وَّ َّإ  َّأ شار َّكام َّإلثّوبَّوإسعًا َّكون َّحال َّيف َّإلكت َفنيَّوهذإ َّعىل َّإلث وب  َّبوضع يكون

َّفَأََمَرهَّإلنّّبَّملسو هيلع هللا ىلصَّإلنّبَّّ نَّاكنَّضّيقًا وهوَّشّدَّإلثّوبَّمنَّوسطَّإجلسدَّأ يَّمنََّّ(ابالتّ زإر)ملسو هيلع هللا ىلصَّوأ ّماَّإ 

زإمَّليكَّيكونَّساترإَّللعورة. َّمنطقةَّإحل 

َّإحلديثَّوحديثَّأ يبََّّ َّبنيَّإل دةّلَّبنيَّهذإ ىلَّإس تحبابَّتغطيةَّجفمعًا هريرةَّذهبَّمجهورَّإلعلامءَّإ 

َّإملنكبنيَّأ وَّإلعاتقنيَّيفَّإلّصالةَّوأ ّنَّمنَّكشفَّعنَّعاتقيهَّفصالتهَّحصيحةَّوليستَّبباطةل.َّ

َّسرتَّ َّ)وإلقولَّإلثّاينَّأ ّن َّإملسأ ةلَّقال: َّاكنَّيتلكّمَّيفَّهذه يخَّإبنَّعثمينيَّرمحهَّهللاَّعندما قالَّإلش ّ

وهذإَّإلقولََّّ"إ نَّاكنَّضّيقاَّفاتّزرَّبه"رضَّوإلنّفلَّحلديثإلعاتقنيَّس نّةَّوليسَّبوإجبَّالَّفرقَّبنيَّإلف

َّمنَّإلثّوبَّليسَّمنَّأ جلَّ هوَّإلّرإحجَّوهوَّمذهبَّإمجلهورَّوكونهَّالَّبّدَّأ نَّيكونَّعىلَّإلعاتقنيَّيشءي

ذإَّملَّتشّدهَّعىلَّعاتقيكَّربَّماَّيَنَسل ُخَّ َّإ  َّإال زإرَّل نّه أ ّنَّإلعاتقنيَّعورةَّبلَّمنَّأ جلَّمتامَّإللّباسَّوشّد

يخَّرمحهَّهللا.ويسقطَّفيكونَّسرتَّ َّإلعاتقنيَّهناَّمرإدًإَّلغريهَّالَّمرإدًإَّّلإته(َّإنّتيىَّالكمَّإلش ّ

َّأ ّنَّسرتَّإلعاتقنيََّّ نَّشاءَّهللاَّوهوَّقولَّمجهورَّإلعلامءَّوليسَّقولنا َّكامَّقالَّهوَّإلقولَّإلّرإحجَّإ  فهذإ

َّإلوإجبَّهوَّأ خذَّكاملَّإلّزينةَّعندَّ َّمعنا نسانَّبأ نَّيصّلَّكذكل،َّبلَّكامَّمّر َّيعينَّيسمحَّلال  س نةي

َّإلّصالة.
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َّإل مكلَّفا نَّملََّّ َّأ رإدَّأ نَّيصّلَّفعليهَّأ نَّيلبسَّمقيصهَّل نّه ذإ جيدَّإلقميصَّسرتَّعورتهَّفاال نسانَّإ 

َّيكَّيكونَّيفَّأ مكلَّصورة،َّفا نَّملَّجيدَّجازَّهلَّإلّصالةَّ وجعلَّعىلَّإجلزءَّإلعلوّيَّمنَّجسدهَّشيئًا

ََّّتكنَّصالتهَّابطةًل،َّوهللاَّأ عمل.مكشوفَّإلعاتقنيَّومل
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َّقال:َّملسو هيلع هللا ىلصَّعنَّجابرَّبنَّعبدَّهللاَّريضَّهللاَّعهنامَّعنَّإلنّّبَّ

َّثُوًماَّأَوَّبََصاًلَّ َّبَيت ه.َمنَّأََكَ َداَنََّولَيقُعدَّيف  َّفَلَيعزَت لنَاََّولَيعزَت لََّمسج 

نَّبُُقولَّفقالَّ ْيَاَّم  َّب َماَّف  ْيَاَّر حيًاَّفََسأَل؟َّفَأَخرَبَ نَّبُُقولَّفََوَجَدَّف  َُّخَضَوإتَّم  يه  َّف  َّب ق در  َ ََّوأيُت 

اََّرأ َُهَّكَر َهََّألكَهَاَّقَال:َُّكََّّ َّفَلَم  َّأحََصاب ه  ىَلَّبَعض 
ِ
.َّ"قَّر بُوَهاَّ"َّإ ََّمنَّاَلَّتُنَاج  َّأاَُنج  ّ ين 

ِ
َّفَا

َّإلَْماَلئ كََةَّتََتأَذ ىَّملسو هيلع هللا ىلصَّوعنَّجابرَّأ ّنَّإلنّبَّّ ن 
ِ
َداَنَّفَا ََّمسج  إَثَّفاََلَّيَقَربَن  َّإلَبَصَلََّوإلثُّوَمَّوإلُكر  قال:ََّمنَّأََكَ

نُهَّبَنُوإَّأ ََدم. اَّيََتأَذ ىَّم  م  َّم 

نَدَّامَّيفَّقوهلَّس بحانه﴿َّأ مرَّتباركَّوتعاىلَّعىلَّأ خذَّإلّزينةَّل دإءَّإلّصالةَّكَّ َّع  َّأ َدَمَُّخُذوإَّز ينَتمَُكْ اَيَّبيَن 

َّ د  ََّمْسج  َّاكنوإَُّكّ  َّيتأ ذىَّهباَّمنَّحوهلَّسوإءي َّكرهيةي ﴾واكنَّمنَّإلّزينةَّإلوإجبةَّأ اّلَّتكونَّيفَّإملرءَّرإحئةي

ّئنَيَّأ ال َّيأ يتَّإملسجدَّوبأ نَّيؤديَّصالملسو هيلع هللا ىلصَّانسًاَّأ مَّمالئكة،َّأ مرَّإلنّّبَّ تهَّيفَّمنَّأ كَّإلثّومَّوإلبصلَّنَي 

َّبيتهَّحّتَّتزولَّإلّرإحئةَّإلكرميةَّمنه.

َّفيهَّبقولَّ َّويفَّإحلديثَّأ نّهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَُّأيتَّهلَّبقدر 

َّإخضتَّبهَّإل رضَّفوجدَّفيهَّرإحئًةَّكرهيًةَّملَّيطعمه.َّإلبقول:وَّ َّهوَّّكَّنبات 

َّإلنَّّ َّكرإهة َّإلقدرة َّإّّلينَّانولوه َّرأ ىَّإلّصحايّب َّفلّما َّمنَّإلّصحابة َّوطلبَّبأ نَّيعطىَّمنَّمعه ملسو هيلع هللا ىلصَّّب

َّوملَّيأ لكهَّفقالَّهلَّإلنّبَّّ وقصدَّبذكلََّّكَّفا يّنَّأ انجَّمنَّالَّتناجملسو هيلع هللا ىلصَّّلكلَّإلّطعامَّإمتنعَّهوَّأ يضًا

َّأ دمَّّلكلَّملَّيأ كَّ َّيتأ ّذىَّمنهَّبنوإ َّإملالئكةَّتتأ ّذىَّمّما جربيلَّعليهَّإلّسالمَّكامَّجاءَّيفَّإحلديثَّأ ّن

َّمنَّذكلَّإلّطعامَّحّتَّالَّيؤذيَّجربيلَّبتكلَّإلّرإحئة.ملسو هيلع هللا ىلصَّإلنّّبَّ
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َّوإلبصلَّوإلكّرإثَّففَّ تيانَّإملسجدَّملنَّأ كَّإلثّوم إلكّرإثَّهوَّيفَّمعىنَّ–يَّإحلديثَّإلهّنييَّعنَّإ 

ءَّمنَّهذهَّإل مورَّإلهّنييَّملنَّأ كَّإلثّومَّوإلبصلَّنّيئني،َّأ ّماَّإملطبوخَّ-إلثّومَّوإلبصل يعينَّخّصَّإليّنّ

نَّشاءَّهللاَّبطبخهَّجيدإ.َّ َّفزتولَّمنهَّإلّرإحئةَّإ 

(َّومنَّاكنَّأ لكهاَّفلميّتاَّطبخاًَّوغريهَّقولَّمعرَّريضَّهللاَّعنهَّ)وقدَّجاءَّيفَّإحلديثَّإّّليَّروإهَّمسملَّ

َُّطبخَّذهبتَّمهنامَّتكلَّ ذإ َّوإلبصلَّإ  َّإلثّوم َّأ ّن َّومعلومة َّإلّرإحئة َّتذهبَّمهنا َّحّت أ يَّيكرثَّطبخها

َّإلّرإحئة.

يس تفادَّمنَّإحلديثَّأ يّضاَّأ نّهَّيلحقَّابلثّومَّوإلبصلَّّكَّذيَّرإحئةَّكرهيةَّاكلعرقَّإلنّتَّأ كرممكَّهللاَّأ وََّّ

خانَّأ وَّأ نوإعَّإلّسجائرَّهذهَّوأ نوإعَّإلبخورَّإلكرهيةَّهذهَّلكّهاَّتُلَحقَّابلثّومَّوإلبصلَّفعىلَّمنَّاكنَّإدلَّّ

َّبهَّيشءيَّمنَّهذهَّإلّروإحئَّأ اّلَّيقربَّإملسجدَّلئالَّيؤذيَّإلنّاسَّوإملالئكة.َّ

َّمنَّ َّهام َّبل َّوإلبصل َّإلثّوم َّأ ك َّحترمي َّعىل َّيدّل َّما َّفيه َّليس َّأ نّه َّإحلديث َّمن َّأ يضًا ويس تفاد

َّوّكَّماَّيفَّإل مرَّأ ّنَّمنَّأ لكهمَّالَّيقربَّإملسجدَّلئالَّيؤذيَّإلنّاسَّكامَّقلنا.إلّطّيبات،َّ

نَّشاءَّهللا،َّلكنَّيشرتطَّيفَّأ نَّيكونَّمعذورًإََّّ َّإ  َّمعذوري َّل نّه َّفهذإ َّتركهَّللجامعةَّمعَّوجوهبا وأ ّما

َّرشعًاَّأ اّلَّيتقّصدَّذكل.َّ

عليكَّابحلديثَّفهذإََّّوأ ّماَّمنَّتقّصدَّأ كَّإلثّومَّوإلبصلَّّثَّبعدَّذكلَّيقولَّكلَّأ انَّمعذورَّويس تدلَّّ

َّوالَّجيوز،َّل ّنَّإلنّّبَّ مي ّنَّفعكلَّهذإَُّمَحر  َّّلكلَّفعىلَّمنَّملسو هيلع هللا ىلصَّنقولَّهلَّإ  أ خربَّمنَّأ لكهامَّغريَّمتقّصد 

َّأ رإدَّأ نَّيأ كَّإلثّومَّوإلبصل

ّتاُمَّطبخًاَّأ يَّيكرثَّطبخهامَّحّتَّتذهبَّإلّرإحئةَّأ وَّيأ لكهامَّيفَّغريَّأ وقاتَّإلّصالةََّّ أ ّماَّكامَّقالَّمعرَّيُم 

إلعشاءَّأ وَّبعدَّإلّصبحَّويكونَّمتّسعَّمنَّإلوقتَّحّتَّتذهبَّإلّرإحئةَّمنهَّويصلَّوقتََّّك نَّيأ لكهاَّبعد

َّإلّصالةَّ

َّرإحئًةَّكرهية.َّوهللاَّأ عمل. ه  شامم  َّويفَّإحلديثَّأ يضًاَّبيانَّحرمةَّإملسملَّوحترميَّأ ذيّتهَّولوَّاب 

 باب التّشّهد
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 125الحديث 

َّريضَّهللاَّعنهَّقال:َّعلّمينَّرسولَّهللاَّ إلتّشهّدَّكَفّ يَّبنيََّكف يهَّكامَّيعلمينَّملسو هيلع هللا ىلصَّعنَّعبدَّهللاَّبنَّمسعود 

إلّسورةَّمنَّإلقرأ نَّ"إلتّحيّاتَّهللَّوإلّصلوإتَّوإلّطيباتَّإلّسالمَّعليكَّأ هّياَّإلنّّبَّورمحةَّهللاَّوبراكتهَّ

اّلَّهللاَّوأ شهدَّأ ّنَّمحمّدإًَّعبدهَّورسوهل". هلَّإ  َّإلّسالمَّعليناَّوعىلَّعبادَّهللاَّإلّصاحلنيَّأ شهدَّأ نَّالَّإ 

ذإَّقعدَّأ حدَّ َّكَّيفَّإلّصالةَّفليقل:َّ"إلتّحياتَّهلل..."َّوذكره.َّويفَّلفظ :َّإ 

َّهللَّصاحل َّيفَّإلّسامءَّوإل رض. ذإَّفعلمتَّذكلَّفقدََّسل ممُتَّعىلَّّكَّعبد  نمّكَّإ  ََّّوفيه:َّفا 

َّمنَّإملسأ ةلَّماَّشاء.وفيه:َّفََّ َّلَيَتَخري 

َّريضَّهللاَّعنهَّيفَّهذإَّإحلديثَّأ ّنَّإلنّّبَّ هللاَّعليهَّعلّمهَّإلتّشهّدَّكامَّاكنَّصىلَّملسو هيلع هللا ىلصَّخيربَّإبنَّمسعود 

وسملَّيعلّمهَّسورةَّمنَّإلقرأ ن،َّواكنَّمنَّحسنَّتعلميهَّهلَّأ نّهَّاكنَّمتلّطفًاَّمعهَّأ خذإَّبكّفَّعبدَّهللاَّ

َّبنيَّكف يهَّصىّلَّهللاَّعليهَّوسملَّليبنّيَّهلَّوحيّسسهَّشّدةَّإعتنائهَّبهَّصىّلَّهللاَّعليهَّوسمل. َّبنَّمسعود 

ََّّ َّإلنّّب َّمنَّأ وإئلَّمنَّأ سملَّمع َّريضَّعنه َّقالَّهوَّسادسَّملسو هيلع هللا ىلصَّوإبنَّمسعود  َّيفَّإال سالم، رجل 

َّ(منَّإبنَّمسعودملسو هيلع هللا ىلصَّماَّأ عرفَّأ حدإًَّأ قربَّمستًاَّوهداًيَّوذاًلَّابلنّبَّحذيفةَّريضَّهللاَّعنهَّ)

أ يَّمجيعَّإلتّعظاميتَّهللَّعزَّوجلَّومهناَّإلّصلوإتَّوخّصتَّابّّلكرَّبعدَّإلّتحياتََّّإلتّحّياتَّهلل:ومعىنََّّ

َّفْيا،َّأ يَّأ ّنَّإلنّّبَّ يعينَّخّصَّإلّصلوإتَّمعََّّ(هللَّوإلّصلوإتَّإلتّحّيات)َّقالعندماَّملسو هيلع هللا ىلصَّمعَّأ ّّناَّدإخةلي

َّأ ّّناَّدإخةليَّيفَّإلتّحياتَّلرشفها.

َّالََّّإلّطيّبات:وكذكلََّّ َّفهييَّهللَّعزَّوجل،َّوهللاَّتباركَّوتعاىلَّطيبي َّأ فعااًل َّأ و َّاكنتَّأ قوإاًل سوإءي

اّلَّطيبًاَّكامَّجاءَّيفَّإحلديث. َّيقبلَّإ 

ّ َمُهَّهللاَّمنَّمجيعَّإلعيوبَّوإلنّقائص.بأ نَّيسملسو هيلع هللا ىلصَّهذإَّدعاءيَّللنّّبََّّإلّسالمَّعليكَّأ هّياَّإلنّب:وقوهلََّّ َّل

َّهلََّّ(وبراكته)وزإدَّبعدهاََّّ(ورمحةَّهللا)وزإدهَّبعدَّإدّلعاءَّابلّسالمةَّإدّلعاءَّابلّرمحةَّوقالوإََّّ وهوَّدعاءي

َّملسو هيلع هللا ىلص.بزايدةَّإخلريَّفهذإَّلكّهَّدعاءَّللنّّبَّ
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َّإجلّنَّوذكلَّيفَّّثَّبعدهاَّإدّلعاءَّابلّسالمةَّللمتلكّمَّوملنَّحضَّإلّصالةَّمنَّبينَّأ دمَّوإملالئكةَّومؤَّ مين 

َّوعىلَّعبادَّهللاَّإلّصاحلني)ملسو هيلع هللا ىلصَّقوهلَّ َّيفَّ)ملسو هيلع هللا ىلصَّقالَّإلنّبََّّ(إلّسالمَّعلينا َّصاحل  َّللّكَّعبد  َّدعاءي هذإ

َّ(َّوذكلَّلعمومَّأ لفاظه.إلّسامءَّوإل رض

اّلَّهللاَّوأ ّنَّنبيّناَّمحمّدًإََّّ َّإ  هادةَّإجلازمةَّبأ نّهَّالَّمعبودَّحقي أ شهدَّأ نَّ)هلَّصفتانَّيفَّقوهلَّملسو هيلع هللا ىلصَّبعدهاَّإلش 

اّلَّهللاَّوأ شهدَّأ ّنَّمحمّدًإَّعبدهَّورسوهلالَّإ هلَّ ََّّ.(إ 

َّهللَّعزَّوجل:ََّّإلّصفةَّإل وىل .أ َّ وقدَّوصفهَّهللاَّعّزَّوجلَّيفَّأ رشفَّإملوإقفَّوإملقامةَّأ نّهَّعبدي

َّ َّإال رسإء﴿ َّيفَّسورة َّجاء َّكام َّعبده هبأ نّه َّب َعبد  ََّأرَسى ي َّإّل  بَحاَن َّيفَّس ُ َّوصفه َّأ نّه َّأ ي ﴾

َّأ رشفَّإملقاماتَّبأ نّهَّعبدَّهللاَّس بحانَّوتعاىل.َّ

َّبلَّهوَّخاتَّإلّرسلَّصىّلَّهللاَّعليهَّوّسملَّلّصفةَّإلثّانيةَّيهَّصفةَّإلّرساةل:إ .ب َّبأ نّهَّرسولي

َّملسو هيلع هللا ىلصَّويفَّقولناَّأ ّنَّإلنّّبََّّ َّمربوبي ذَّفيهَّأ نّهَّعبدي َّعىلَّإلُغالتَّوإجلفات،َّإ  محمّدًإَّعبدَّهللاَّورسوهلَّردل

َُّمرَّ َّمنَّخصائصَّإلّربوبّية،َّوكذكلَّفيهَّأ نّهَّرسولي َّمنَّهللاَّعزَّهللَّعّزَّوجلَّالَّيرُصفَّهلَّيشءي سلي

 وجّلَّجيبَّأ نَّيصّدقَّويتّبع،َّهذإَّابختصارَّمعىنَّإلتّشهّد.

َّويفَّإحلديثَّمسائلَّأ خرىَّ

 موضع التّشّهد: المسألة األولى

ذإَّقعدَّأ حدكَّيفَّإلّصالةَّفليقل)جاءَّيفَّإحلديثَّقوهلََّّ مفوضعَّإلتّشهّدَّهوَّإلقعودَّوهذإَّيفَّإلّركعةََّّ(إ 

رصَّإلثّانيةَّمنَّإلّصالةَّوكذكلَّيفَّإلّركعةَّإل خريةَّمنَّإلّرابعّيةَّوإلثّنائيّةَّأ يَّيفَّإملغربَّوإلّظهرَّوإلع

َّوإلعشاءَّأ يضًاَّيفَّإلّرابعية.َّ

 حكم التّشّهد: المسألة الّثانية

َّمنَّإلعلامءَّإ ىلَّوجَّأ .َّأ ّماَّإلتّشهّدَّإل ّول: َّبأ ّنَّإلنّّبَّفذهبةَّطائفةي فَعلَّيفَّإلّصالةَّملسو هيلع هللا ىلصَّوبهَّوإس تدلّوإ

َّ(َّفقالوإَّإل مرَّهناَّللوجوب.صلوإَّكامَّرأ يمتوينَّأ صّلَّوأ نّهَّصىّلَّهللاَّعليهَّوسملَّقالَّ)
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أ يَّأ نّهَّصىّلَّهللاَّعليهَّوسملَّماَّدإمَّأ نّهَّفعلَّوأ مرَّبأ نَّنصّلَّكامَّّصىلَّوكامَّرأ وهَّيصّلَّّصىلَّهللاََّّ

َّعليهَّوسملَّأ يَّأ ّنَّإل مرَّللوجوبَّفدّلَّهذإَّعىلَّأ نّهَّوإجبَّكذإَّقالوإ.

َّوالَُّركن،َّمس تدلنّيَّحبديثَّعبدَّهللاََّّ ىلَّإلقولَّبأ نّهَّس نّةَّوليسَّبوإجب  وذهبَّمجهورَّأ هلَّإلعملَّإ 

ىلَّإلثّالثةَّساهياَّوملَّيأ يتَّبه.بنَُّمحيَّ َّنةَّريضَّهللاَّعنهَّمنَّأ نّهَّصىّلَّهللاَّعليهَّوسملَّقامَّإ 

ََّّ َّلس ّبحَّهلَّ-كامَّذكرانَّيفَّإدّلرسَّإلّسابق-وقالوإ ليهَّصىّلَّهللاَّعليهَّوسملَّوأ يضًا َّلرجعَّإ  لوَّاكنَّركنًا

ليه،َّقالَّإلتمّيي:َّ)جسودهَّانبَّعنَّإلتّشهّدَّوإجللوسَّهل ولوَّاكانَّوإجبنيََّّإلّصحابةَّحّتَّيتذكّرهَّويعودَّإ 

َّإل راكن(.َّ-نقصدَّابلوإجبَّيعينَّركن- َّإلّركوعَّوسائر َّينوبَّعن َّال َّكام َّإلّسهو َّينبَّمناهبامَّجسود مل

َّإنّتيىَّالكمَّإلتمييَّرمحهَّهللا.

َّوأ نّهَّس نّةَّوأ ّنَّمنَّتركهَّانس يًاَّجيربهَّبسجودَّإلّسهو.َّ َّفالّصحيحَّيفَّإلتّشهدَّإل ّولَّأ نّهَّليسَّبركن 

َّإ َّللتّشهّد َّابلنّس بة َّأ ّما َّيفَّحديثَّإبنََّّلثّاين:ب. َّجاء َّقد َّل نّه َّبفرضّيته َّإلقول َّهو َّإل قوإل فأ وىل

يخَّانرصَّرمحهَّهللاَّجاءَّفيهَّكنّاَّنقولَّ مسعودَّريضَّهللاَّعنهَّإّليَّروإهَّإلنّسايئَّوغريهَّوحّصحهَّإلش ّ

َّ(َّعىلَّأ نّهَّركنَّمنَّأ راكنَّإلّصالة.قبلَّأ نَّيفرضقبلَّأ نَّيفرضَّعليناَّإلتّشهّدَّودّلَّقوهلَّ)

َّقوهل َّ)قبلَّأ نَّيفرضَّعنَّإلتّشهد(َّيدخلَّفيهَّإلتّشهّدَّإل ّوىلَّوإلثّانية،َّيقولَّهلَّنعم.َّوقدَّيقولَّقائلي

َّإل خري،َّيبقىَّ َّإل ّولَّويبقىَّإلتّشهّد لكنَّحبديثَّعبدَّهللاَّبنَّحمينةَّريضَّهللاَّعنهَّخيرجَّإلتّشهّد

َّهذإَّدلياًلَّعىلَّأ نّهَّركن.

َّس نّةَّحبديثَّإملسءَّوإلّردَّعلْيمَّيقالَّأ نَّدالَّ َّإحلديثَّعىلَّإلّركنّيةَّوإس تدّلَّمنَّقالَّبأ نّه ةلَّهذإ

َّأ قوىَّمنَّدالةلَّحديثَّإملسءَّأ وَّقلناَّنقولَّ"إحلديثَّإّليَّملَّحيسنَّصالته"َّعىلَّأ نّهَّليسَّبركنَّ

َّركنَّّلكلَّملَّيذكرَّهلَّ َّإلتّشهّد َّأ ّن َّعنده َّحديثَّمنَّملَّحيسنَّصالتهَّاكنَّمعلومًا َّأ ّن وكذكلَّقالوإ

َّجدإًَّملسو هيلع هللا ىلصَّإلنّّبَّ َّبنيَّإلّشافعّيةَّومنَّخالفهمََّّفسمّل،َّإملهمَّيفَّهذهَّإملسأ ةلَّإخلالفَّقويي وقدميَّومعروفي

َّأ وىل،َّوهللاَّأ عمل. َّمنَّإملالكيّةَّوغريمهَّوكامَّقلناَّإلقولَّبأ نّهَّركني

 فليتخيّر من المسألة ما شاء ملسو هيلع هللا ىلصقوله : المسألة الثّالثة
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عّدةَّملسو هيلع هللا ىلصَّيدّلَّعىلَّجوإزَّسؤإلَّهللاَّمنَّخريّيَّإدّلنياَّوإل خرةَّبعدَّإلتّشهّد،َّوقدَّوردتَّعنَّإلنّّبَّ

َّيؤىتَّهباَّبعدَّإلتّشهّدَّيفَّإلتّعّوذَّمنَّأ ربعةَّوغريهَّس تأ يتَّمعناَّالحقًاَّبعضَّإل دعيةَّإليّتَّ َّمأ ثورة  أ دعية 

َّ َّإلنّّب َّإال نسانَّابملأ ثورَّعنَّإلنّبَّّملسو هيلع هللا ىلصاكنَّيدعوَّهبا ومنَّاكنتَّهلَّحاجةَّملسو هيلع هللا ىلصََّّ،َّوإل وىلَّأ نَّيدعو

َّوإنَّيسأ لَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّمنَّفضلَّإدّلنيويَّ اّيها َّإ  َّبأ نَّيسأ لَّهللاَّقضاءه َّفالَّبأ سَّهل دنيوية

َّإلنّب َّل ّن َّفيه َّحرج َّإملسأ ةل)قالَّملسو هيلع هللا ىلصَّوإل خرويَّوال َّمن َّشاءَّ(فليتخرّي َّيفََّّما َّحيرصَّإدّلعاء ومل

َّإل خرويَّفقطَّيفَّأ مورَّإدّلينَّفقط.

َّهبذهَّإمجلةلَّعىلََّّ ل  َّأ وَّملسو هيلع هللا ىلصَّعدمَّركنيةَّإلّصالةَّعىلَّإلنّّبَّإس ُتد  بعدَّإلتّشهّدَّوقالوإَّلوَّاكنتَّوإجبًة

َّلقالَّ) (َّلكنّهَّقالَّمبارشًةَّّثَّيصّلَّعىلَّإلنّّبَّوليتخرّيَّمنَّإملسأ ةلَّماَّشاء(َّأ وَّ)ّثَّليصّلَّعلركنًا

الةَّعىلَّإلنّّبَّمعلومًاَّأ ّنَّ"إلفاء"َّتفيدَّإلرّتتيبَّوإلتّعقيب،َّفملَّيذكرَّإلّصََّّ(فليتخرّيَّمنَّإملسأ ةلَّماَّشاء)

.َّملسو هيلع هللا ىلصَّ َّفقالوإَّهذإَّيدّلَّعىلَّأ ّّناَّليستَّبركن 

َّركن،َّ َّيفَّإدّلالةلَّعىلَّأ ّّنا َّإليّتَّليستَّرصحيًة َّركنَّببعضَّإل دةّل َّأ وَّقالَّبأ ّّنا وإس تدلَّمنَّأ وجهبا

ىلَّإلقولَّبأ ّّناَّليستَّركنًاَّومنَّأ رإدَّفلريإجعَّقوهلَّيفَّإلرّشحَّ يخَّإبنَّعثمينيَّرمحهَّهللاَّيذهبَّإ  وإلش ّ

َّإملمتع.

 الّسالم عليك أيّها النّبّي()ملسو هيلع هللا ىلصقوله :المسألة الّرابعة

ىلَّأ نّهَّإللّفظَّإلوإجبَّيفَّإلتّشهّدَّيعينَّالبّدَّأ نَّنقولَّ َّمنَّإلعلامءَّإ  إلّسالمَّعليكَّأ هّياَّ)ذهبتَّطائفةي

َّ(إلنّبَّّ

َّ َّيفَّطريق  َّجاء َّقد َّبأ نّه َّوإس تدلّوإ َّعىلَّإلنّّب َّإلّسالم َّيقال َّأ ن َّإل وىل َّأ ّن ىل َّإ  َّذهبَّأ خرون بيامن

َّقالَّعقبَّذكرهَّلهذإَّإحلديثَّوماَّ-إبنَّمسعودَّعندَّأ يبَّعوإنةَّأ نّهَّقالَّعقبهَّحلديثَّ النَّإبنَّمسعود 

إلّسالمَّقالَّ)وهوَّبنيَّظهرإنيناَّفلّماَّقُبضَّقلناَّإلّسالمَّعىلَّإلنّب(.َّأ ّيَّأ ّّنمَّقالوإَّ)-فيهَّمنَّتشهّدَّ

َّإلنّبَّّ َّهللاعليكَّأ هّيا َّماتَّصىّل ا َّلَم  َّقبضَّأ ي ا َّفلم  َّبنيَّأ ظهرمه َّاكن ا َّلَم  )(َّ َّقال َّوسمل قلناََّّعليه

َّ(َّإلّسالمَّعىلَّإلنّبَّّ
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وهذإَّقدَّذكرهَّإحلافظَّإبنَّجحرَّيفَّإلفتحَّوذكرَّهلَّشوإهدَّمهناَّقولَّعطاءَّإّّليَّأ خرجهَّعبدَّإلّرّزإقَّ

ّنَّإلّصحابةَّاكنوإَّيقولونَّوإلنّّبَّ َّإلّسالمَّعليكَّأ هّياَّملسو هيلع هللا ىلصَّيفَّإملصنّفَّأ نّهَّقالَّيعينَّعطاءَّقال:َّ)إ  "يحي

اَّماتَّقالوَّ َّإَّ"إلّسالمَّعىلَّإلنّّب"إلنّّب"َّفلَم 

َّوكذإَّثبتَّعنَّإبنَّمعرَّوعنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهنمَّأ ّّنمَّاكنوإَّيقولونَّإلّسالمَّعىلَّإلنّّبََّّ

ملسو هيلع هللا ىلصَّمفنَّخاللَّهذهَّإل دةّلَّأ وَّهذهَّإل َثرَّيرّجحَّهباَّأ وَّيرتّجحَّهباَّقولَّمنَّقالَّأ نّهَّبعدَّوفاةَّإلنّّبَّ

َّّب".إلنََّّّوالَّنقولَّ"إلّسالمَّعليكَّأ هّياإلّسالمَّعىلَّإلنّّبَّيقالَّ

 المسألة الخامسة

َّهذإَّريضَّ َّإبنَّمسعود  يهَّأ نّهَّقدَّوردتَّعّدةَّصيغ َّللتّشهّدَّلكنَّرّجحَّمجعَّمنَّأ هلَّإلعملَّتشهّد

َّهللاَّعنهَّإليومَّمهناَّأ نّهَّمنَّإملتّفقَّعليهَّوغريهَّليسَّمنَّإملتّفقَّعليه.

اّلَّأ ّنَّرّوإتهَّإتّفقوإَّعىلَّأ لفاظهَّوملَّيغرّيوإَّمهناَّشيئًاََّّ ومنَّإملرّجحاتَّأ يضًاَّأ نّهَّابلّرمغَّمنَّكرثةَّطرقهَّإ 

َّوغريهَّمنَّإلتّشهّدإتَّملَّحيصلَّفْياَّهذإ.َّ

تيانَّبهَّأ وىلَّ َّأ خرىَّتدّلَّعىلَّأ ّنَّأ هلَّإلعملَّخيتاروهَّمنَّابيقَّإلتّشهّدإتَّفاال  وكذكلَّذكروإَّمرّجحات 

تيانَّبغريهَّوهللا ََّّأ عمل.َّمنَّإال 

 126الحديث 

ي ة؟ ََّهد  يَّكَلَ َرةَّريضَّهللاَّعنهَّفقال:َّأ اّلَّأُهد  َّعنَّعبدَّإلّرمحنَّبنَّأ يبَّليةلَّقال:َّلقيينَّكعبَّبنَّجُعْ

ّنَّإلنّبََّّّ َّعليك؟َّملسو هيلع هللا ىلصَّإ  َّعليك،َّفكيفَّنُصّل  ُ َّخرجَّعليناَّفقلنا:َّايَّرسولَّهللا!َّقدَّعَل منَاَّكيفَّنُسمّل 

َّوعىل َّعىلَّمحمّد  ََّّقال:َّقولوإَّ"إللّهمَّصّل  نّكَّمحيدي برإهميَّإ  برإهميَّوعىلَّأ لَّإ  َّكامَّصلّيتَّعىلَّإ  أ لَّمحمّد 

برإهميَّوع َّجميد".جميدَّإللّهمَّابركَّعىلَّمحمّدَّوعىلَّأ لَّمحمّدَّكامَّابركتَّعىلَّإ  نّكَّمحيدي برإهميَّإ  َّىلَّأ لَّإ 
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مونَّإلعملَّويعطونهَّمّنةًلَّعاليًةَّرفيعًة،َّاكنوإَّجيعلونهَّمنَّأ خف اَّاكنَّإلّسلفَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّيعّظ  رَّلَم 

َرَةَّريضَّهللاَّعنهَّ اَّلقيَّكعبَّبنَّجُعْ إلهدإايَّوذكلَّأ ّنَّهدي ةَّإلعملَّتبقىَّوغريهاَّمنَّإلهدإايَّيزول.َّفلّم 

َّملسو هيلع هللا ىلص.عبدَّإلّرمحنَّبنَّأ يبَّليىلَّوأ رإدَّأ نَّهيديهَّهّديًةَّعل مهَّصفةَّإلّصالةَّعىلَّإلنّبَّ

َّ َّعىلَّإلنّّب َّإملؤمننيَّابلّصالة َّيفَّأ حملسو هيلع هللا ىلصَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّأ مرَّعباده َّهذإ َّأ يضًاَّوجاء اديثَّكثرية

َّصالًةَّصىّلَّ،َّفقدَّجاءَّيفَّإحلديثَّإلّصحيحَّ)ملسو هيلع هللا ىلصوجاءَّفْياَّفضلَّإلّصالةَّعىلَّإلنّّبَّ َّعل  منََّصىل 

َّ(هللاَّعليهَّهباَّعرشإ

منَّأ عاملَّإلّصالةَّفهييَّتقالَّبعدَّإلتّشهّدَّسوإًءَّقلناَّبأ ّّناَّ-ملسو هيلع هللا ىلصيعينَّإلّصالةَّعىلَّإلنّّبَّ-ويهَّكذكلَّ

َّأ وَّأ ّّناَّس نّةَّإملهمَّأ ّّناَّمنَّ َّإل مورَّإليّتَّتقالَّعقبَّإلتّشهّدَّإل خري.َّركني

اَّعملَّإلّصحابةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّعظمَّشأ ّناَّطلبوإَّمنَّإلنّّبَّ َّهلمَّصفّتاَّفعلّمهمَّإلنّّبَّملسو هيلع هللا ىلصَّلَم  أ نَّيبنّي 

َّإلّصفةَّفقالَّملسو هيلع هللا ىلصَّ برإهميَّوعىلَّأ لَّ)هذه َّكامَّصلّيتَّعىلَّإ  َّوعىلَّأ لَّمحمّد  َّعىلَّمحمّد  َّإللّهمَّصّل  قولوإ

َّجمَّ نّكَّمحيدي برإهميَّإ  َّأ خره.ََّّإ ىلَّ(يدإ 

َّ َّعىلَّإلنّّب برإهميَّوعىلَّأ هلَّيهَّثناءَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّأ وَّيهَّطلبَّثناءَّهللاَّملسو هيلع هللا ىلصَّإلّصالة وعىلَّإ 

اييحَّرمحهَّهللاَّأ نّهَّفّّسَّقالَّ) َّإل عىلَّكامَّفّّسهاَّأ بوَّإلعاليةَّإلّر  ّنَّصالةَّتباركَّوتعاىلَّعلْيمَّيفَّإملال  إ 

َّإل عىلهللاَّتباركَّوتعاىلَّعىلَّنبيّ هَّيهَّإلثّناءَّعليهَّيفَّ نّناَّنطلبَّمنَّإملال  (َّوحننَّعندماَّنصّلَّعلْيامَّإ 

َّإل عىل.َّ َّهللاَّتباركَّوتعاىلَّأ نَّيثينَّعلْيمَّيفَّإملال 

ََّّ(إل ل)و َّأ هلَّإلنّّب َّإلقيامةَّوقيلَّهلمَّأ هلَّملسو هيلع هللا ىلصَّسوإءَّاكنوإ برإهميَّقيلَّهلمَّأ تباعهمَّإ ىلَّيوم أ وَّأ لَّإ 

لَّبيتهَّصىّلَّهللاَّعليهَّوسملَّإملؤمنونَّطبعاَّأ قصدَّهبمَّإملؤمنونَّمنَّأ َّملسو هيلع هللا ىلصَّإلبيت،َّوأ هلَّبيتَّإلنّّبَّ

برإهمي،َّفنقولَّأ ّنَّإملرإدَّابل لَّمهَّأ تباعهَّعىلَّدينهَّسوإءيَّاكنوإَّمنَّأ هلَّبيتهَّأ مَّال. َّوكذإَّيقالَّيفَّأ لَّإ 

َّإحلديثَّإس تدّلَّبهَّمنَّقالَّبوجوبَّإلّصالةَّعىلَّإلنّّبََّّ أ قصدَّ-بعدَّإلتّشّهدَّيفَّإلّصالةَّملسو هيلع هللا ىلصَّهذإ

َّإل خري َّإلتّشهّد َّيفَّإحلديث-ابلتّشهد َّذكران َّمهناََّّوقد َّشيئًا َّنعيد َّبأ سَّأ ن َّإملسأ ةلَّوال إلّسابقَّهذه

َّفنقول:
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َّبعدَّإلتّشهّدَّإل خري.ملسو هيلع هللا ىلصَّليسَّيفَّإحلديثَّماَّيدّلَّعىلَّإلوجوبَّأ وَّعىلَّركنّيةَّإلّصالةَّعىلَّإلنّّبََّّ

َّيفَّقوهلََّّ َّعىلَّمحمّد َّ)وأ مرهَّصىّلَّهللاَّعليهَّوسملَّهنا َّإللّهمَّصّل  َّالَّأ مرََّّ(قولوإ رشاد  َّهوَّأ مرَّإ  نَّما إ 

جيابَّل نّهَّ َّس ئلَّإلنّبَّّإ  عنَّكيفيّةَّإلّصالةَّعليهَّفقالَّقولوإَّكذإَّوكذإَّفأ ْمُرهَّملسو هيلع هللا ىلصَّجاءَّجوإاًبَّعىلَّسؤإل 

ناّمَّهوَّلال رشادَّفليسَّفيهَّدليلَّعىلَّإلوجوبَّإلبتّة. َّنقولَّليسَّللوجوبَّأ وَّلال جيابَّوإ 

َّكامَّقلناَّيفَّحديثَّإبنَّمسعودَّإلّسابقَّقوهلَّيفَّإل خريَّ)َّ فليتخرّيَّمنَّإملسأ ةلَّماَّزدَّعىلَّذكلَّأ نّه

َّوإجبةَّملاَّأ غفلَّذكرهاَّيفَّذكلَّإملوإضع.َّملسو هيلع هللا ىلصَّ(َّفلوَّاكنتَّإلّصالةَّعىلَّإلنّبَّّءَّبعدَّإلتّشهّدشا

وإلقولَّبعدمَّإلوجوبَّهوَّقولَّمجهورَّأ هلَّإلعملَّكامكلَّوإلثّوريَّوأ بوَّحنيفةَّوغريمهَّقالَّإلّشواكينَّ

َّويهََّّرمحهَّهللاَّ)وميكنَّإال عتذإرَّعنَّإلقولَّابلوجوبَّبأ نَّإل وإمرَّإملذكورةَّيفَّإل حاديثَّتعلميَُّ كيفية 

ذإَّأ عطيتكَّدرهامًَّهلَّأ عطيكَّرسًإَّأ وَّ َّأ ّنَّمنَّقالَّلغريهَّإ  نّهَّالَّيشّكَّمنَّهلَّذوقي الَّتفيدَّإلوجوبَّفا 

َّالَّإل مرَّابال عطاءَّوتبادلَّهذإَّ يّة َّإليّتَّيهَّإلّّسّ َّابلكيفيّة َّاكنَّذكلَّأ مرًإ َّفقالَّهلَّأ عطنيهَّرسًإ هجرًإ

ََّّرمحهَّهللا.إملعىنَّلغًةَّورشعًاَّوعرفًاَّالَّيدفع(َّإنّتيىَّالكمَّإلّشواكين

َّهذإََّّ َّالَّإلّركنّّيةَّوجييبَّمّعنَّإس تدّلَّحبديثَّاكبنَّجُعَرَة َّينرصَّإلقولَّابلّسنّيّة َّإلّشواكينَّأ يضًا فهذإ

َّ(قولوإ)(َّأ ّنَّقوهلَّقولوإَّإللّهمَّصّلَّعىلَّمحمّدعىلَّأ نّهَّيفيدَّإلوجوب،َّيعينَّقوهلَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ)

يفَّإلتّشهّدَّإل خريَّركنَّأ وَّوإجب؟َّقالَّأ ّنَّهذإَّالَّملسو هيلع هللا ىلصَّأ مرَّوإل مرَّللوجوبَّيعينَّإلّصالةَّعىلَّإلنّّبَّ

عطاءَّإدّلرإمهَّأ وَّإدّلينارَّأ وَّهجرًإَّهذإَّ رشادَّالَّأ مرَّابال جياب،َّورضبَّمثاًلَّإ  ّنَّهذإَّإل مرَّأ مرَّإ  يعقلَّإ 

نَّشاءَّهللاَّوهللاَّأ عمل.َّهوَّإحلّقَّيفَّهذهَّإ َّملسأ ةلَّإ 

 127الحديث 

يّنَّأَعوذَّب َكَّمنَّعذإبَّإلقربَّملسو هيلع هللا ىلصَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّقال:َّاكنَّرسولَّهللاََّّعنَّأ يب يدعو:َّ"إللّهمَّإ 

َّومنَّعذإبَّإلنّارَّومنَّفتنةَّإحملياَّوإملامتَّومنَّفتنةَّإملس يحَّإدّلجال".

ذَّابهللَّمنَّأ ربعَّ ذإَّتشهدَّأ حدكَّفَليَس َتع  :َّإ  َّويفَّلفظ َّملسمل 

َّمنَّعذإبَّهجمن..."َّّثَّذكرَّحنوه.َّيقول:َّ"إللّهمَّإ ينَّأ عوذَّبك
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يهَّفتنةَّإحلياةَّإدّلنياَّإليّتَّنعيشَّفْياَّوهوَّّكَّماَّيتعّرضَّهلَّإال نسانَّيفَّهذهَّإدّلنياَّمنََّّفتنةَّإحمليا:َّ

َّسوإًءَّاكنتَّيفَّإدّلينَّأ وَّيفَّإدّلنيا.َّ َّوإبتالءإت  َّتقلّبات 

َّتكونَّيفَّإدّلينَّبأ نَّينغمسَّإملرءَّيفَّإملعايصَّوإملوبقات. -

إهتا.وقدَّتكونَّيفَّإَّ - َّإملالَّوإلّطمعَّيفَّإدّلنياَّويفَّّل  َّدّلنياَّبأ نَّيبتىلَّحبّب 

نسانَّبهَّعندَّموته،َّوماَّقدَّيتعّرضَّهلَّمنََّّوفتنةَّإملامت:َّ تشملَّماَّيكونَّعندَّإملوتَّأ يَّماَّخُيمتَّلال 

نسانَّبعدَّإملوتَّمنَّفتنةَّ يطانَّحّتَّميوت،َّوقدَّيُرإدَّبهَّأ يضًاَّفتنةَّإملامتَّأ وَّماَّحيصلَّلال  أ ذىَّإلش ّ

َّإملَلََكني.َّإلقربَّوسؤإل

اّلََّّ(إملس يحَّإدّلّجال)َّوأ ّماَّ َّإ  َّلكّها َّمكّةَّوإملدينة،َّفيجوهبا اّل َّإ  َّميسحَّإل رضَّلكّها َّل نّه فسّميَّمس يحًا

َّمكّةَّوإملدينةَّوقيلَّأ يضًاَّل نّهَّممسوحَّإلعنيَّإلميىنَّفهوَّأ عور.

َّإلنّاسَّوحياولَّأ نَّيضّلَّإلنّاس،َّيأ مرََّّإدّلّجال:وَّ َّيفتَّهبا منَّإدّلجلَّوهوَّإلتّضليلَّفهوَّيأ يتَّبفت 

َّإلّسامءَّفمتطرَّويأ مرَّإلّزرعَّفينبتَّوهوَّمنَّإلعالماتَّإلكربىَّللّساعة.

وقبلَّملسو هيلع هللا ىلصَّيفَّهذإَّإحلديثَّمرشوعيةَّإدّلعاءَّهبذإَّإدّلعاءَّعندَّإال نّتاءَّمنَّإلتّشهّدَّوإلّصالةَّعىلَّإلنّبََّّّ

َّأ مَّمس تحّب؟َّإلّصحيحَّأ نّهَّمس تحّبَّولفظةَّثَّليتخرّيَّمنَّإلتّسلمي،َّل َّإدّلعاءَّوإجبي كنَّهلَّهذإ

َّإدّلعاءَّماَّشاءَّيهَّإلّصارفةَّهلَّمنَّإلوجوبَّإ ىلَّإال س تحباب.

َّوليسَّبوإجب"َََّّّ َّبعدَّإلتّشهّد َّمنَّإدّلعاء َّيتخرّي َّيفَّحصيحهَّ"اببَّما عقدَّإلبخاريَّرمحهَّهللاَّاباًب

َّإدلَّّ ىلَّأ ّن نَّاكنَّقدَّوردَّقالَّإحلافظَّبنَّجحرَّ)يشريَّإ  عاءَّإلّسابقَّيفَّإلبابَّإّّليَّقبلَّالَّجيبَّإ 

َّفيهَّ َّوذكر َّإلبابَّإّّليَّذكرته َّقبلَّهذإ َّاباًب َّهللاَّعقد َّإلبخاريَّرمحه ليه َّإ  َّأ شار َّكام َّإل مر( بصيغة

َّيفَّهذإَّإملوضعَّأ يَّتقالَّقبلَّإلتّسلميَّوذكرَّإلتّعّوذَّمنَّأ ربعَّمنَّمضهنا.َّملسو هيلع هللا ىلصَّإل دعيةَّإملأ ثورةَّعنَّإلنّّبَّ

َّ(.َّّثَّليتخرّيَّقوهلَّيفَّأ خرَّحديثَّإلتّشهّدَّ)قالَّإبنَّجحر:َّل

نَّاكنَّبصيغةَّإل مرَّلكهّناَّكثريإَّماَّتردَّللنّدبَّإنّتيىَّالكمَّّثَّليتخرّيَّوقالَّإلّزينَّبنَّإملنري:َّقوهلَّ) (َّوإ 

(َّ َّ(َّلقلتَّبوجوهبا.َّّثَّيتخرّيَّمنَّإدّلعاءإبنَّإملنري.َّوقالَّإبنَّإملنذر:َّلوالَّحديثَّإبنَّمسعود 
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بهَّولوَّاكنَّإل مرَّأ مرَّملسو هيلع هللا ىلصَّأ ربعَّمس تحبَّوينبغيَّإحملافظةَّعليهَّل مرَّإلنّّبَّأ ّنَّإلتّعّوذَّمنََّّفاخلالصة

َّفعىلَّإال نسانَّأ نَّ ذإتَّوإل مرَّليسَّهبنّي َّإلتّعوُّ َّفيهَّول مهّيةَّهذه َّورد َّما إس تحبابَّوذكلَّل مهّية

َّحيافظَّعىلَّهذهَّإل دعية.

َّوهذإََّّ َّوهذإَّمس تحبي ينبغيَّأ نَّتعلموإَّحفظمكَّهللاَّأ ّنَّتفصيلناَّل فعالَّإلّصالةَّولغريهاَّهذإَّوإجبي

َّويفعلَّ َّإملس تحّب َّفيرتك َّأ حاكهما َّإال نسان َّيتعمّل َّأ ن َّمنه َّليسَّإملرإد َّكذإ َّرشطَّوهذإ َّوهذإ ركن

يهَّإل فعالََّّإلوإجبَّفقطَّأ وَّإلّركن،َّال.َّمعاذَّهللاَّلكنَّأ نَّيتعمّلَّماَّيفسدَّهلَّصالتهَّوماَّيصوّنا،َّوما

ذإَّفعلتهَّفأ نتَّتمكّلَّ ذإَّقلناَّأ ّنَّهذإَّإل مرَّمس تحّبَّفا  إليّتَّينبغيَّعليهَّفعلهاَّيفَّإلّصالة،َّهذإَّهوَّإ 

ذإَّتركتهَّتنقصَّبقدرَّماَّتركتَّمهناَّمنَّإملس تحّبات،َّفعىلَّإال نسانَّأ نَّحيرصَّعىلَّفعلَّ صالتكَّوإ 

َّفعلَّإلنّّبَّ ََّّتباركَّوتعاىل.يفَّصالتهَّحّتَّتكونَّاكمةًلَّوحّتَّيقبلهاَّهللاملسو هيلع هللا ىلصَّأ ّيَّيشء 

َّ
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َّريضَّهللاَّعهنمَّأ نّهَّقالَّلرسولَّهللاَّ علّمينَّدعاًءَّملسو هيلع هللا ىلص:َّعنَّعبدَّهللاَّبنَّمعروَّبنَّإلعاصَّعنَّأ يبَّبكر 

الَّّأ نتَّفاغفرَّيلَّ أ دعوَّبهَّيفَّصاليتَّقال:َّقلَّ"إللّهمَّإ يّنَّظلمتَّنفسَّظلامًَّكثريإًَّوالَّيغفرَّإّّلنوبَّإ 

نّكَّأ نتَّإلغفورمغفرًةَّمنَّعندكَّوَّ َّإلّرحمي"َّإرمحينَّإ 

َّريضَّهللاَّعنهَّأ نّهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّقالَّ)َّ ثَّليتخرّيَّمنَّإدّلعاءَّماَّجاءَّيفَّحديثَّإبنَّمسعود 

َّإلّصديقَّريضَّهللاَّعنهَّحلرصهَّعىلَّمتابعةَّإلنّّبَّشاء وعىلَّإدّلعاءَّابملأ ثورَّعنهَّملسو هيلع هللا ىلصَّ(َّلكنَّأ بوَّبكر 

َّفعلّمهَّهذإَّإدّلعاءصلوإتَّهللاَّوسالمهَّعليهَّسأ هلَّأ نَّيعلّمهَّماَّيدعوَّبهَّيفَّصالتهَّ

َّأ نَّحنرصَّعليهَّل نّهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّأ ويتَّجوإمعَّإللكم،َّلكامتََّّ َّإملأ ثورَّأ وىلَّوعلينا فادّلعاء

نسانَّ نَّاكنَّلال  قليةلَّمعانْياَّكثرية،َّفينبغيَّعليناَّأ نَّحنرصَّعىلَّإدّلعاءَّابملأ ثور،َّوكامَّقلناَّالَّبأ سَّإ 

َّأ نَّيدعوَّهللاَّهبا. َّحاجةي
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إلّظملَّهوَّوضعَّإليّشءَّيفَّغريَّموضعهَّويطلقَّأ يضًاَّعىلَّإال نقاصَّأ وََّّ(فسإللّهمَّإ يّنَّظلمتَّن)قوهلََّّ

نُهَّشيئاإلنّقصَّقالَّتعاىلَّ﴿ َّم  َّأ ّتَتَُّألكَهَاََّولَمَّتَظمل  َتاَّإجلَن َتني  ﴾َّأ يَّملَّتنقصَّمنهَّشيئاَّوهذإَّإملصّلَّلك 

إملعايصَّوإل َثمََّّأ وَّإدّلإعيَّيعرتفَّهللَّتباركَّوتعاىلَّبأ نّهَّوضعَّنفسهَّيفَّغريَّماَّجيبَّعلْيا،َّوضعهاَّيف

ونقصَّحقّهاَّابّّلنوب،َّومنَّالَّيظملَّنفسهَّومنَّالَّيقعَّيفَّإّّلنوبَّأ وَّيقرصَّيفَّحّقَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّ

َّويهَّمغفرةَّ َّمنَّصفاته َّوتعاىلَّبصفة  َّإ ىلَّهللاَّتبارك َّبعدها َّتوّسل َّلهذإ َّيفعلَّذكل، َّال َّمن جّل

ليهَّبأ نَّيغفرَّهل.َّ َّإّّلنوبَّتوّسلَّإ 

َّأ َّ)فقالَّ اّل َّمنَّعندكَّنتَّفاغفرَّيلوالَّيغفرَّإّّلنوبَّإ  فاّّليَّيغفرَّإّّلنوبَّهوَّهللاَّتباركََّّ(مغفرًة

َّعىلَّذكلَّفالَّبّدَّطلبَّإملغفرةَّمنَّهللاَّالَّمنَّغريه.َّ َّوتعاىلَّوالَّأ حدَّسوإهَّقادري

أ يَّيسأ هلَّأ نَّيغفرَّهلَّمغفرًةَّمنَّعندهَّك نَّلسانَّحاهلَّيقولََّّ(فَاغفرَّيلَّمغفرًةَّمنَّعندك)ويفَّقوهلَّ

َّفهذهَّإملغفرةَّمنَّهللا.َّ(منَّعندكَّ)هلأ نّهَّالَّيس تحقّهاَّيدّلَّعليهَّقو

ََّّ َّوهام َّأ سامئه مسنيَّمن َّاب  ليه َّإ  َّوتعاىلَّوتوّسل َّمنَّهللاَّتبارك َّذكلَّطلبَّإلّرمحة َّبعد إلغفورَّ)ّث

َّففيَّإحلديثَّأ ّنَّإدّلعاءَّابملأ ثورَّأ فضلَّمنَّغريهَّسوإءيَّيفَّإلّصالةَّأ مَّيفَّغريَّإلّصالة.ََّّ.(وإلّرحمي

هلَّمنَّعفوَّهللاَّومغفرتهَّورمحتهَّهلَّفأ فضلَّإلنّاسَّاكنَّيدعوََّّوفيهَّإعرتإفَّإلعبدَّبتقصريهَّوأ نّهَّالَّمفرَّّ

اكنوإَّيدعونَّبهَّوفيهَّمبرّشونَّابجلنّةَّوفْيمَّمنَّشهدَّبدرًإَّومعَّملسو هيلع هللا ىلصَّهبذإَّإحلديثَّحصابةَّرسولَّهللاَّ

ذكلَّدعوإَّبهَّوتوّسلوإَّهللَّبأ سامئهَّوصفاتهَّبأ نَّيغفرَّهلمَّويرمحهمَّمفنَّدوّنمَّمنَّضعافَّإلنّفوسَّومنَّ

َّوإملعايصَّمنَّاببَّأ وىلَّنسأ لَّهللاَّأ نَّيغفرَّلناَّوأ نَّيرمحنا.َّإملفّرطنيَّيفَّإّّلنوب

ويفَّإحلديثَّأ يضاَّأ ّنَّهذإَّإدّلعاءَّموضعهَّإلّصالةَّل نّهَّسأ هلَّدعاًءَّيدعوَّبهَّيفَّصالتهَّوالَّهيّمَّإ نََّّ

َّبهَّيفَّإلّسجودَّأ مَّقبلَّإلتّسلميَّل نّهَّيفَّإلّصالة،َّإملهمَّأ نَّيدعوَّبهَّيفَّإلّصالةَّسوإءَّاكنَّقبلَّ دعا

َّإلّسجودَّوهللاَّأ عمل.َّسلميَّأ مَّيفإلتَّّ

 129الحديث 
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َّصالًةَّبعدَّأ نَّأُنزلتَّعليهملسو هيلع هللا ىلصَّعنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّقالت:َّماَّصىّلَّإلنّّبَّ
ِ
َََّّاءََّإَّجََّذََّ﴿َّإ َّهللا ََّّرصَُّن

ال َّيقولَّفْياَّ"س بحانكَّإللّهمَّربّناَّوحبمدكَّإللّهمَّإغفرَّيل"َّتحَّ﴾إلفََّوََّ َّإ 

همَّربّناَّوحبمدكَّإللّهمَّيُكرثَّأ نَّيقول:َّيفَّركوعهَّوجسودهَّس بحانكَّإللَّّملسو هيلع هللا ىلصَّويفَّلفظ :َّاكنَّرسولَّهللاََّّ

َّإغفرَّيل.

ََّّ َّأ َجلَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّلهذإَّوكامَّجاءَّيفَّروإية  نزولَّهذهَّإلّسورةَّسورةَّإلنرّصَّاكنَّمؤّذانَّبُدنُّو 

َّقولهاَّريضَّهللاَّعهناَّعقبَّهذإَّإحلديثَّ) (َّأ يَّأ نّهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّاكنَّإلقرأ نيتأ ّولَّعندَّمسمل 

َّإدّلعاءَّ س بحانكَّإللّهمَّربّناَّوحبمدكَّإللّهمَّ)يتأ ّولَّإلقرأ نَّابلعملَّفاكنَّيكرثَّأ نَّيقولَّيفَّصالتهَّهذإ

ََّّ(إغفرَّيل َّأ نَّحنرصَّعىلَّإتّباعَّإلنّّب َّفينبغيَّعلينا َّهبذإَّملسو هيلع هللا ىلصَّيفَّركوعهَّويفَّجسوده. وعىلَّإدّلعاء

َّإدّلعاء.َّ

َّتذكرَّيفَّهذإ َّمسأ ةلي َّيفََّّوهنا َّأ ذاكر،َّسوإًء إملوضعَّويهَّأ نّهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّثبتتَّعنهَّعّدة

َّ إلّركوعَّأ مَّيفَّإلّسجودَّيقولَّ)س بحانَّريّبَّإلعظميَّس بحانَّريّبَّإل عىل(َّكذكلَّقوهلَّس بحانهَّ)س ّبوحي

َّإل دعيةَّوإل ذاكرَّ َّفهلَّتقالَّهذه َّمنَّإل دعية، َّإدّلعاءَّوغريها قّدوسَّرّبَّإملالئكةَّوإلّروح(َّوهذإ

َّّنَّإملرءَّيقولَّاترةَّهذإَّواترةَّذإك؟لكّهاَّأ مَّأ َّ

يخَّعبدَّإحملسنَّإلعّبادَّوغريهامَّمنَّإلعلامءَّيذهبانَّإ ىلَّجوإزَّ يخَّإبنَّإلعثمينيَّرمحهَّهللاَّوكذإَّإلش ّ إلش ّ

نَّأ طالَّإلّركوعَّوإلّسجودَّخاّصًةَّيفَّقيامَّإللّيلَّ إمجلعَّبنيَّأ كرثَّمنَّدعاءَّيفَّإلّركوعَّويفَّإلّسجود،َّوأ نّهَّإ 

إل دعيةَّيقولونَّمعَّإحلرصَّعىلَّأ نَّيكرثَّمنَّتعظميَّهللاَّتباركَّوتعاىلََّّفالَّمفّرَّمنَّإمجليعَّبنيَّهذه

َّوتعاىلَّيفَّإلّسجودَّوهللاَّأ عمل.ََّّيفَّإلّركوعَّوإدّلعاءَّوسؤإلَّهللاَّتبارك

 باب الوتر

130َّالحديث 

َّإلنّّبَّ وهوَّعىلَّإملنربَّماَّترىَّيفَّصالةَّملسو هيلع هللا ىلصَّعنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّسأ لَّرجلي

َّ"مثىنَّمثىنَّفا ذإَّخيشَّإلّصبحَّصىّلَّوإحدًةَّفأ وترتَّهلَّماَّصىّل"إللّيل؟َّقال:َّ
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َّإجعلوإَّأ خرَّصالتمكَّابللّيلَّوترإ"وإنهَّاكنَّيقول:َّ"َّ

ضّدَّإلّشفع،َّيفَّإلرّشعَّفعلَّإلوترَّفاميَّبنيَّصالةَّإلعشاءَّوإلفجر،َّووقتَّصالةَّإلوترَّهوَّبعدََّّإلوتر:

ةَّإملغربَّفوقتَّإلوترَّيبدأ َّبعدَّصالةَّإلعشاءَّسوإءَّاكنتَّيفَّوقّتاَّإلرّشعيَّوحّتَّلوَّمجعتَّمعَّصال

ىلَّطلوعَّإلفجر.َّ َّأ نَّيصلّْياَّإال نسانَّوميتّدَّإ 

َّ َّرجاًلَّسأ لَّإلنّّب َّإللّيلَّوإلنّّبَّملسو هيلع هللا ىلصَّحديثَّإبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّفيهَّأ ّن عىلَّملسو هيلع هللا ىلصَّعنَّصالة

أ يََّّمثىنَّمثىنإملنربَّفلحرصهَّصلوإتَّهللاَّوسالمهَّعليهَّعىلَّنفعَّإلنّاسَّوعىلَّنرشَّإلعملَّأ جابهَّبأ ّّناَّ

ذإَّخيشَّأ حدكَّإلّصبح)ملسو هيلع هللا ىلصَّإثننيَّإثننيَّيصّلَّركعتنيَّويسمّل،َّوقالَّهلَّإلنّّبَّ ذإَّخيشَّطلوعَّ(َّإ  أ يَّإ 

يعينَّأ وترَّهباَّأ وَّتوترَّهلَّهذهَّإلوإحدةَّماَّصىّل،َّوإلوترَّإل فضلَّأ نَّيكونَّيفََّّ(صىّلَّوإحدةًَّ)إلفجرَّ

نَّشاءَّهللا.َّ َّأ خرَّإللّيلَّس يأ يتَّمعناَّإ 

(َّلكنَّهذإَّإل مرَّليسَّللوجوبَّوإَّأ خرَّصالتمكَّابللّيلَّوترإإجعلاكنَّيقول:َّ)ملسو هيلع هللا ىلصَّقدَّجاءَّأ نَّإلنّّبَّ

َّلفعلَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّماَّيدّلَّعىلَّذكل.َّ

َّ:يفَّإحلديثَّمسائل

 المسألة األولى

اَّس ئلَّعنَّصالةَّإللّيل،َّملسو هيلع هللا ىلصَّأ ّنَّصالةَّإللّيلَّمثىنَّمثىنَّهذإَّهوَّإل فضلَّل ّنَّإلنّّبََّّ ليهَّلَم  أ رشدَّإ 

َّجازَّهلَّذكلَّ َّوإحد  وكذإَّثبتَّأ نّهَّاكنَّيفعلَّصىّلَّهللاَّعليهَّوسمّلَّغالبًا،َّلكنَّمنَّصىّلَّأ ربعًاَّبسالم 

َّملسو هيلع هللا ىلصَّلفعلَّ

دَّصىّلَّهللاَّعليهَّوسملَّيفَّرمضانَّفقدَّجاءَّيفَّحديثَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّأ ّّناَّقالت:َّ)ماَّاكنَّيزي

والَّيفَّغريهَّعىلَّإ حدىَّعرشةَّركعةَّيصّلَّأ ربعًاَّفالَّتسأ لَّعنَّحس هنّنَّوطولهّنَّّثَّيصّلَّأ ربعًاَّفالَّ

َّتسأ لَّعنَّحس هنّنَّوطولهّنَّّثَّيصّلَّثالًَث(.

حدىَّعرش،َّ َّواب  َّوبتسع َّوبس بع َّخبمس  َّبثالث  َّيوتر َّاكن َّوسمل َّهللاَّعليه َّصىّل َّأ نّه وكذكلَّجاء

نَّمجعَّوصىّلَّأ كرثَّمنَّإثننيَّجازَّفالّصحيحَّأ َّ ّنَّإل فضلَّملنَّقامَّإللّيلَّأ نَّيصّلَّمثىنَّمثىن،َّلكنَّإ 
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ّّنمَّاكنوإَّالَّجيزيونَّأ نَّيصّلَّبأ كرثَّمنَّركعتنيَّيفَّإلّصالةَّإلوإحدةَّ هلَّذكل،َّوهذإَّخالفًاَّللّشافعّيةَّفا 

دإمَّأ ّنَّإلنّّبََّّوإجبةَّوالَّجيوزَّزايدةَّعىلَّركعتنيَّيفَّصالةَّإلوإحدة،َّلكنَّماَّمثىنَّمثىناكنوإَّيقولونَّ

َّثبتَّعنهَّإلّصالةَّبأ كرثَّمنَّركعتنيَّيفَّصالةَّإلوإحدةَّدّلَّهذإَّعىلَّإجلوإزَّوالَّعربةَّمبنَّخالف.ملسو هيلع هللا ىلصَّ

قالَّمحمّدَّبنَّنرصَّإملروزيَّرمحهَّهللاَّيفَّكتابهَّإلقمّيَّقيامَّإللّيلَّبعدَّأ نَّذكرَّحديثَّإبنَّمعرَّهذإََّّ

َّبنيَّّكَّركعتني(َّثَّّذكرَّرمحهَّهللاَّقال:َّ)فاّّليَّخنتارهَّملنَّصىّلَّابللّيلَّيفَّرمضانَّوغريهَّأ نَّيسملَّّ

َّأ نَّيعملَّبهَّإقتدإًءَّبهَّصىّلَّهللاَّعليهَّ صفاتَّوترهَّصىّلَّهللاَّعليهَّوسملَّثَّّقال:َّ)وّكَّذكلَّجائزي

َّ َّإلنّّب َّل ّن َّذكران َّما َّإال ختيار َّأ ّن َّأ جابَّ"مثىنَّمثىن"َّملسو هيلع هللا ىلصَّوسملَّغري َّإللّيل َّس ئلَّعنَّصالة ا لَم 

َّعنَّذكل(َّفاخرتانَّخمتارهَّل ّمتهَّوأ جزانَّفعلَّمنَّ إ َّملَّيروىَّعنهَّّنييي ذإ علَّإ  قتدىَّبهَّففعلَّمثلَّف 

َّرمحهَّهللا. َّإنّتيىَّالكمهَّإبنَّنرص 

اَّس ئلَّعنَّصالةَّإللّيلَّأ رشدََّّ فدّلَّهذإَّعىلَّأ ّنَّإل فضلَّمثىنَّمثىن،َّل نّهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّلَم 

ليهَّوهوَّيرشدَّإ ىلَّإل فضل،َّومنَّإقتدىَّبفعلَّوصىّلَّأ كرثَّمنَّإثننيَّجازَّهلَّذكلَّلفعلَّص ىّلَّهللاَّإ 

َّوسملَّذكل.َّعليه

 المسألة الثّانية

ََّّ(إجعلوإَّأ خرَّصالتمكَّابللّيلَّوترإ)قوهلَّيفَّإحلديثََّّ تيانَّبأ ّيَّصالة  تدّلَّمبنطوقهاَّعىلَّعدمَّجوإزَّإال 

َّابللّيل. َّبعدَّإلوترَّوأ ّنَّإلوترَّالَّبّدَّأ نَّيكونَّأ خرَّصالة 

لَّعليهَّنّهَّصىّلَّهللاَّعليهَّوسملَّلكنَّإلّصحيحَّغريَّذكلَّوأ نّهَّجيوزَّأ نَّيصّلَّإملرءَّبعدَّإلوتر،َّوإدّلليَّ

َّإّّليَّ َّثبتَّذكلَّيفَّحديثَّعائشةَّريضَّهللاَّعهنا َّكام َّركعتنيَّجالسًا َّبعده َّصىّل َّّث َّبس بع  أ وتر

َّويدعوهَّ َّيفَّإلثّامنةَّفيذكرَّهللاَّوميّجده اّل َّإ  َّالَّجيلسَّفْيّن أ خرجهَّمسملَّوفيهَّ)ويصّلَّتسعَّركعات 

َّ َّّث َّإلّتاسعة َّفيصّل َّيقوم َّّث َّيسمّل َّتسلاميًَّثَّّيهنضَّوال َّيسمّل َّّث َّويدعوه َّهللاَّوميّجده َّفيذكر يقعد

يسمعناَّّثَّيصّلَّركعتنيَّبعدَّأ نَّيسمّلَّوهوَّقاعد(َّفصالتهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّلركعتنيَّبعدَّأ نَّ

َّعنَّإلّسلفَّرمحهمَّهللاَّوريضَّ أ وترَّبتسعَّيهَّدليلَّعىلَّجوإزَّإلّصالةَّبعدَّإلوتر،َّوقدَّثبتتَّأ َثري

َّر.عهنمَّأ ّّنمَّاكنوإَّيصلّونَّبعدَّإلوت
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لكّنَّإل وىلَّملنَّاكنَّينويَّقيامَّليلتهَّتكلَّأ نَّيصّلَّماَّشاءَّهللاَّأ نَّيصّلَّويوترَّيفَّأ خرَّصالتهََّّ

هذإَّهوَّإل فضلَّوهذإَّهوَّإل وىل،َّلكنَّمنَّملَّيكنَّيفَّنيّتهَّأ نَّيقومَّإللّيلَّفأ وترَّقبلَّأ نَّينامَّّثَّبعدَّ

َّذكلَّقامَّمنَّإللّيلَّوأ رإدَّأ نَّيتطوّعَّفلَّأ نَّيتطّوع.

إملسأ ةلَّماذإَّيفعلَّمعَّوترهَّهلَّيصّلَّمبارشةَّوالَّيعيدَّإلوترَّأ مَّأ نّهَّينقضَّوترهََّّيذكرَّإلعلامءَّهناَّهذه

تطّوعاَّّثَّبعدَّذكلَّيوترَّبعدَّأ نَّيتطّوع؟َّالَّنريدَّأ نَّنثقلَّعليمكَّوهذهَّإملسأ ةلَّجتدوّناَّيفَّمباحثَّ

َّنقضَّإلوترَّمفنَّشاءَّيرإجعَّالكمَّإلعلامءَّفْيا.

 

 

 المسألة الثّالثة

نَّصاّلهاَّرإتبةَّإلوترَََّّّ وقتَّإلوترَّميتّدَّمنَّبعدَّصالةَّإلعشاءَّأ وَّبعدَّأ نَّيصّلَّإملرءَّس نّةَّإلعشاءَّإ 

ذإَّ ىلَّأ ذإنَّإلفجرَّإلثّانيةَّأ يَّإ ىلَّطلوعَّإلفجر،َّل نّهَّجاءَّيفَّإحلديثَّفا  خيشَّأ حدكَّ)أ مَّرإتبةَّإلعشاءَّإ 

َّكامَّذكرانَّيفَّمقدمةَّإلباب.إلفجرَّفميتّدَّوقتهَّإ ىلَّقبيلَّإلفجرَّإ ىلَّإحلنيَّطلوعََّّ(إلّصبحَّصىّلَّوإحدةًَّ

 المسألة الّرابعة

يتارَّبوإحدةَّلقوهلََّّ نسانَّأ نََّّى(صلََّّّصىّلَّوإحدًةَّتوترَّهلَّما)يفَّإحلديثَّبيانَّجوإزَّإال  فيجوزَّلال 

يدّلَّعىلَّعدمَّجوإزََّّ(صالةَّإللّيلَّمثىنَّمثىن)يوترَّبوإحدًةَّخالفًاَّملنَّملَّيرىَّذكلَّوقالَّأ ّنَّقوهلَّ

َّعىلَّمنَّقالَّذكل،َّوإلّصحيحَّأ نّهَّجيوزَّأ نَّيوترَّإملرءَّبوإحدةَّ يتارَّبوإحدة،َّففيَّهذإَّإحلديثَّردي إال 

ليه.ملسو هيلع هللا ىلصَّأ ّنَّإلنّّبَّ َّأ رشدَّإ 

 المسألة األخيرة

َّ(وإلهّنار)فزيدتَّفيهَّلفظتََّّ)صالةَّإللّيلَّوإلهّنارَّمثىنَّمثىن(جاءَّيفَّإ حدىَّطرقَّإحلديثَّقوهلَّ

ََّّ.(وإلهّنارَّ)وهذإَّجاءتَّفيهَّزايدةَّ(صالةَّإللّيلَّمثىنَّمثىن)ل ّنَّيفَّأ صلَّإحلديثَّ
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َّبذكلَّأ كرثَّمنَّ َّعلَّبنَّعبدَّهللاَّإل زديَّخمالفًا َّزإدها َّشاذة َّلفظةي َّإللّفظة َّهذه لكنَّإلّصحيحَّأ ّن

عرشةَّمنَّإلّروإةَّعنَّإبنَّمعرَّلكّهمَّرووهَّبدوّناَّيعينَّأ كرثَّمنَّعرشَّرّوإةَّرووإَّهذإَّإحلديثَّعنَّ

َّمعرَّلكّهمَّملَّيزدها،َّلكنَّعلَّبنَّعبدَّهللاَّإل زديَّزإدهاَّفعملَّبذكلَّأ ّّناَّشاّذة.َّإبن

ّنَّأ كرثَّإل مئّةَّأ علُّوإَّهذهََّّ ومّمنَّقالَّبشذوذهاَّإلنّسايئَّوإبنَّمعنيَّرمحهمَّهللاَّقالَّإحلافظَّيفَّإلفتح:َّ)إ 

كروهاَّعنه،َّوحمكَّبأ ّنَّإحلفّاظَّمنَّأ حصابَّإبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّملَّيذَّ(وإلهّنار)إلّزايدةَّويهَّقوهلَّ

َّإل زديَّحّتَّأ قبلَّمنه(.َّإنّتيىَّالكمَّ إلنّسايئَّعىلَّرإوهياَّبأ نّهَّأ خطأ َّفْياَّوقالَّحييَّإبنَّمعني:َّمنَّعلي

َّمنَّإحلافظ.

ََّّ َّقالَّإبنَّمعني  َّالَّيفصلَّبيهنّن َّأ ربعًا َّاكنَّيصّلَّابلهّنار َّأ نّه َّحصيح  َّبس ند  وقدَّرويَّعنَّإبنَّمعر 

َّإل ثرَّعنَّإبنَّمعر:َّ)لوَّاكن َّلهذإ َّملَّخيالفهَّإبنَّمعرَّريضَّهللاََّّعقبَّذكره حديثَّإل زديَّحصيحًا

َّ َّقوهل َّإحملفوظَّهو َّأ ّن َّهبذإ َّفتبنّي َّإللّيلَّمثىنَّمثىن)عهنام( َّغريََّّ(صالة َّشاّذة َّ"وإلهّنار" َّلفظة وأ ّن

َّفوظةَّفالَّيصّحَّإال س تداللَّهبا.َّحم
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َّعنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّقالت:

نَُّّكَّإللّيلَّأَوتََرََّرُسوُلَّهللاََّّ َحر.ملسو هيلع هللا ىلصَّم  تُرُهَّإ ىلَّإلس  َلَّإلل يلَّوأ وسطهَّوأ خرهَّفانّتيىَّو  نَّأ و  َّم 

َحر:َّ َّوقتَّإلوترَّمنَّبعدَّصالةَّإلعشاءَّإ ىلََّّإلس  قيلَّبنيَّإلفجرَّإلاكذبَّوإلّصادق،َّكامَّقلناَّسابقًا

َّطلوعَّإلفجر.

َّمنَّويفَّهذإَّإحلديثَّتذكرَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّأ نّهَّصىّلَّهللاَّ َّخمتلفة  َّعليهَّوسملَّأ وترَّيفَّأ وقات 

يتارَّأ خرَّ إللّيلَّوهذإَّحبسبَّحالتهَّإخملتلفة،َّفأ وترَّيفَّأ ّوهلَّويفَّوسطهَّويفَّأ خره،َّوالَّشّكَّأ ّنَّإال 

أ وىصَّأ ابَّملسو هيلع هللا ىلصَّإللّيلَّأ فضلَّلكنَّهذإَّملنَّملَّخيىشَّعىلَّنفسهَّإلنّومَّفيفوتهَّبذكلَّإلوتر،َّّلكلَّإلنّّبَّ

ينام،َّوذكلَّل ّنَّأ ابَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّاكنَّيش تغلَّيفََّّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّبأ نَّيوترَّقبلَّأ ن

َّأ ّولَّليلَّمبرإجعةَّإحلديث
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اكنَّأ بوَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّيرإجعَّإل حاديثَّإلكثريةَّإليّتَّحيفظهاَّويش تغلَّيفَّذكلَّواكنَّمييضََّّ

أ نَّبثالثَّوصاايَّمنَّبيهناَّملسو هيلع هللا ىلصَّفيهَّوقتًاَّكثريًإَّخفش يةَّأ نَّينامَّمنَّدونَّأ نَّيصّلَّإلوترَّأ وصاهَّإلنّّبَّ

َّيوترَّقبلَّأ نَّينام.َّ

َّ)منَّخافَّأ اّلَّيقومَّأ خرَّإللّيلَّفليوترَّأ ّوهلَّومنَّطمعَّأ نَّ وقدَّجاءَّيفَّإحلديثَّإّّليَّخّرجهَّمسملي

ّنَّصالةَّأ خرَّإللّيلَّمشهودةَّوذكلَّأ فضل(َّكذإَّجاءَّيفَّإحلديث،َّ يقومَّأ خرهَّفليوترَّأ خرَّإللّيلَّفا 

أ نَّينامَّعىلَّوترهَّفالَّبأ سَّأ نََّّفاّّليَّخيىشَّأ نَّينامَّعنَّوترهَّفليوترَّيفَّأ ّولَّليلَّومنَّالَّخيىش

َّصيلَّيفَّهذهَّإملسأ ةلَّوهللاَّأ عمل.َّجيعلَّمنَّأ خرَّليل،َّهذإَّهوَّإلتّفَّ
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َّمنَّإلّليلَّثالثَّعرشةَّركعةَّيوترَّمنَّملسو هيلع هللا ىلصَّعنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّقالت:َّاكنَّرسولَّهللاَّ يُّصّل 

َّ ََّّالَّجيلسَّيفَّيشءَّإ الَّّيفَّأ خرها.ذكلَّخبمس 

َّإحلديثَّمنَّأ فرإدَّمسملَّ َّقالَّعبدَّإحلّقَّإال شبيلَّوكذإَّهذإ وملَّخيّرجهَّإلبخاريَّيفَّحصيحه،َّكذإ

َّإلّزركيشَّوهوَّإلّصوإب،َّفهذإَّإحلديثَّليسَّعىلَّرشطَّصاحبَّإلعمدة.

تذكرَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّيفَّهذإَّإحلديثَّأ نّهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّصىّلَّابللّيلَّثالثَّعرشةََّّ

َّمتّصةلَّجلسَّيفَّأ خرهاَّللتّشّهد َّوإلتّسلمي.َّركعةَّأ وترَّفْياَّخبمس 

َّأ خرَّقدَّذكرانهَّيفَّإدّلروسَّإلّسابقةَّأ نّهَّاكنَّيصّلَّأ حدََّّ وقدَّثبتَّعهناَّريضَّهللاَّعهناَّيفَّحديث 

عرشَّركعةَّالَّيزيدَّعلْيا،َّومحلَّإلعلامءَّهذإَّإال ختالفَّعىلَّأ نّهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّفعىلَّإل مرينَّ

َّأ حدَّعرشَّركعةَّوأ حيااًنَّثالثَّعرشةَّركعةَّواكنَّوت رهَّخيتلفَّيفَّّكَّمّرة،َّوقدَّفاكنَّيصّلَّغالبًا

َّذكرانَّأ نّهَّاكنَّعندهَّأ كرثَّمنَّصفةَّللوتر.

إلّصحابةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّملَّيفهموإَّمنَّهذهَّإل حاديثَّأ نّهَّالَّجيوزَّإلّزايدةَّعنَّإلعددَّإّّليَّاكنََّّ

،َّفقدَّثبتَّعنَّمعرَّأ نّهَّمجعَّإلنّاسَّعىلَُّأيّبَّبنَّكعبَّومتميَّإدّلإريَّريضَّهللاَّعهنامَّملسو هيلع هللا ىلصيّصليهَّإلنّبَّّ

حدىَّوعرشينَّركعةَّابلنّاسَّواكنوإَّيقرأ ونَّابملئنيَّينرصفون عندَّطلوعَّإلفجر،َّفملََّّواكنوإَّيصلّونَّإ 
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حدىَّعرشَّأ وَّثالثَّعرشَّركعةَّبلَّكامَّذكرانَّ يفهموإَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّأ نّهَّالَّجيوزَّإلّزايدةَّعىلَّإ 

َّالَّ َّاكنوإ َّلكن َّذكل، َّمن َّأ كرث َّيصلّوإ َّبعضَّإلّروإية َّويف َّركعة َّوعرشين حدى َّإ  َّهبم َّيصلّون اكنوإ

اكنَّيطيلَّملسو هيلع هللا ىلصَّعىلَّإلنّاس،َّوإلنّّبََّّيطّولونَّإلقرإءةَّكثريًإَّّلكلَّزإدوإَّيفَّعددَّإلّركعاتَّحّتَّخيفّفوإ

َّإلقرإءةَّوكذإَّإلّركوعَّوَّإلّسجودَّكامَّذكرانَّسابقًاَّّلكلَّاكنَّيصّلَّإ حدىَّعرشَّركعةَّصالة.

يفَّصفةَّصالتهَّفليقتديَّبهَّيفَّعددَّإلّركعات،َّفيطيلَّمثلَّماَّملسو هيلع هللا ىلصَّمفنَّإس تطاعَّأ نَّيقتديَّابلنّّبََّّ

َّمنَّملَّ،َّيقترصَّعىلَّعددَّإلّركعةَّإليّتَّاكنَّيصملسو هيلع هللا ىلصاكنَّيطيلَّإلنّّبَّ َّأ ّما لّْياَّصىّلَّهللاَّعليهَّوسمل،

َّعىلَّ َّيثقلَّكثريًإ َّال َّحّت َّيطيلَّإلقرإءة َّإلّركعاتَّوال َّيكرثَّعدد َّفعلَّإلّصحابة َّيفعلَّمثلام يس تطع

َّإلنّاسَّوهللاَّأ عمل.َّ

َّ ترَّإلنّّب َّإملؤلفَّليبنّيَّصفةَّو  َّإحلديثَّساقه اّلَّيفَّملسو هيلع هللا ىلصَّإملهمَّهذإ َّملَّجيلسَّإ  َّصىّلَّمخسًا َّأ نّه وفيه

َّّ َّأ ن َّبس بع َّوتسعنيَّوبثالثَّإ ىلَّغريَّذكل،َّفكونهَّأ خرإهن،َّوقلنا هَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّأ وترَّأ يضًا

اّلَّيفَّأ خرإهنَّهذهَّصفةَّمنَّصفاتَّإلوتر. َّصىّلَّهللاَّعليهَّوسملَّصىّلَّمخساَّيفَّوترهَّملَّجيلسَّإ 

ىلَّإخلامسةَّفيأ يتَّهبا،َّّثَّبعدََّّ َّأ خرىَّويهَّأ نّهَّجيلسَّيفَّإلّرإبعةَّويتشهّد،َّّثَّيقومَّإ  كامَّوردةَّصفةي

َّشهّدَّويسمّل،َّفهااتنَّإلّصفتانََّثبتتانَّعنه.ذكلَّيتَّ

َّفا نَّصىّلَّمثانيةَّمنَّغريَّأ نَّيتشهّدَّفْياَّأ وَّمنَّغريَّأ نَّجيلسَّملسو هيلع هللا ىلصَّوقدَّذكرَّأ ّنَّإلنّّبََّّ صىّلَّتسعًا

ىلَّإلتّاسعةَّفصاّلهاَّّثَّتشهّد،َّفلّكَّهذإَّ فْياَّللتّشهّد،َّّثَّبعدَّأ نَّصّلَّمثانيةَّجفلسَّوتشهّد،َّّثَّقامَّإ 

َّ َّإلنّّب َّعن َّحّتَّومنَّس َّملسو هيلع هللا ىلصََّثبتة َّيفعلَّهذإ َّوأ حياان َّيفعلَّهذإ َّأ حيااًن َّإال نسان َّفينوّع َّإلتّنويع نّة

نّة.َّ َّيصيبَّمجيعَّإلس ّ

تيانَّ َّالَّجيوزَّإال  يتارَّبثالثَّركعات  َّعندَّإال  َّفقطَّمنَّحاالتَّإلوترَّويهَّأ نّه تس تثىنَّحاةلَّوإحدة

َّوق َّإملغرب، َّبصالة َّيفَّتكلَّإحلالَّيتش ّبه َّل نّه َّبتشهدين، َّإلتّشهّد َّفْيا َّإليّت َّإلوتر دَّجاءَّيفَّبصفة

َّ َّإلنّّب َّأ ّن َّ)ملسو هيلع هللا ىلصَّحديثَّأ يبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنه َّإملغربَّقال: َّبصالة الَّتوترَّبثالثَّوالَّتش هّبوإ

َّأ وَّبس بع َّ َّأَوت ُروإَّخبمس  َّمنَّأ وترَّبثالث  َّإحلديث،َّوأ ّما َّلهذإ َّبتشهّدينَّغريَّجائز  يتارَّبثالث  َّفاال  )

َّملَّيشابهَّإملغربَّوهللاَّأ عمل َّفالَّحرجَّعليهَّل نّهَّحينئذ  َّوإحد  َّ.بتشهّد 
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َّ
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كرَّحنيَّينرصُفَّإلن اُسَّمنَّإملكتوبة َّاكنَّعىلَّعهدَّ َّرفَْعَّإلّصوتَّابّّل  َّريضَّهللاَّعهنامَّأ ن  َّعنَّإبنَّعباس 

َّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاَّ

ذإَّمسعُته. ذإَّإنرصفوإَّبذكلَّإ  :َّكنُتَّأ عملَّإ  َّوقاَلَّإبُنَّعباس 

الَّّابلتّكبري.ملسو هيلع هللا ىلصَّرسولَّهللاََّّويفَّلفظ :َّماَّكنّاَّنعرفَّإنقضاءَّصالة َّإ 

َّ

َّ َّإملكتوبة َّبعد َّابّّلكر َّإجلهر َّأ ّن َّريضَّهللاَّعهنام َّإحلديثَّخيربَّإبنَّعباس  أ يَّبعدَّصالةَّ-يفَّهذإ

َّملسو هيلع هللا ىلص.َّاكنَّهوَّإملعمولَّبهَّعىلَّعهدَّرسولَّهللاََّّ-إلفريضة

َّمصّلَّيفَّإّّلكرَّعقبَّإال نّتاءَّمنَّصالةَّإلفريضةَّوجيهرَّبذكلَّمنَّغريَّأ نَّ وصورتهَّأ نَّيرشعَّكُّ

تيانَّبهَّمتّبعنيَّيفَّذكلَّ َّعىلَّأ نَّيكونَّهلمَّصوتَّوإحد،َّانهيكَّعىلَّأ نَّحيرصَّعىلَّإال  حيرصوإ

َّنغمًةَّمعينة.َّ

َّوتنظميهَّمنَّإلبدعَّإحملدثةَّإليّتَّمل َّوإحد  ّنَّالكًَّّمنَّإّّلكرَّإمجلاعيَّبصوت  َّتكنَّعىلَّعهدَّرسولَّهللاَّفا 

َّخبالفَّماَّنشاهدهَّإل نَّيفَّبعضَّإملناطقَّوهللاَّإملس تعان.َّملسو هيلع هللا ىلصَّ

ذإَّقلناَّجيهرَّالَّيعينَّأ نّهَّيرفعَّصوتهَّعاليًاَّلكنهَّجيهرَّ َّيأ يتَّابل ذاكرَّلوحدهَّوجيهرَّبذكل،َّوإ  ّ فلّكَّمصل 

َّأ خرَّفالَّضري.َّ َّبينهَّوبنيَّخشص  نَّحصلَّتوإفقي َّوإ 
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تيان َّعىلَّإال  َّأ نَّحيرصوإ َّقلنا َّكام َّمنََّّأ ّما َّفهذإ ُّمونه َّبذكلَّويُنَغ  َّأ صوإهتم َّوإحدَّويرفعون َّبصوت  به

َّإلبدعَّإملنكرة.َّ

ىلَّأ ّنَّإملس تحّبَّيفَّإّّلكرَّعقبَّإلفريضةَّهوَّإال رسإر،َّوإس تدلوإَّبأ حاديثَّ ذهبَّبعضَّأ هلَّإلعملَّإ 

َكَّتََضَُّّ عاّمةَّفْياَّإل مرَّابال رسإرَّابّّلكرَّلقولَّهللاَّتباركَّوتعاىل﴿ َّنَْفس  ب َكَّيف  يَفًةََّوُدوَنََّوإْذُكرَّر  عًاََّوخ 

َّ ََّوإْل َصال  لُْغُدّو  َّاب  َنَّإلَْقْول  َّم  ﴾َّفقالوإَّأ ّنَّإل صلَّيفَّإل ذاكرَّأ نَّيؤىتَّهباَّرسإَّوإل ذاكرَّإليّتَّتقالَّإلَْجهْر 

َّعقبَّصالةَّإلفريضةَّدإخةليَّيفَّمجةلَّإل ذاكرَّفقالوإَّإلّصحيحَّأ نّهَّيؤىتَّهباَّرسًإَّالَّهجرًإ.َّ

َّحديثَّإبنَّعبا َّمنَّلكنَّيرّدَّعلْيمَّبأ ن  َّهذإَّخّصَّهذإَّإملوطنَّمنَّمضنَّابيقَّإملوإطنَّومنَّذكر  س 

ذإَُّوجدَّماَّخيّصصه.َّ َّأ ّنَّإملرشوعَّيفَّحقّهَّإجلهرَّالَّيس تدّلَّابحلديثَّإلعامَّإ  َّمضنَّابيقَّإّّلكرَّوبني 

َّإملرإدَّمنَّهجرمهَّهوَّإلتّعلميَّ َّومهنمَّمنَّقالَّأ ن 

َّبأ نّهَّليسَّيفَّإحلديثَّماَّيدّلَّعليهَّبلَّيفَّإ َّعلْيم،َّل نّهَّقدَّجاءَّيفَّلكنَُّرّدَّعلْيمَّأ يضًا حلديثَّردي

فلوَّاكنَّإملرإدَّهوَّإلتّعلميَّلفعلَّملسو هيلع هللا ىلصَّوإلّصحابةَّاكنوإَّيفعلونهَّوليسَّفقطَّإلنّّبَّملسو هيلع هللا ىلصَّإحلديثَّأ ّنَّإلنّّبَّ

َّوحدهَّفقطَّوملاَّاتبعهَّإلّصحابةَّعىلَّذكل،َّوأ يضًاَّلفعلَّمّدًةَّولََتَوقّف.َّملسو هيلع هللا ىلصَّإلنّّبَّ

ذإَّإنرصفوإوةَّرسولَّهللاَّكناَّنعرفَّإنقضاءَّصال)وكذكلَّيدّلَّعليهَّلفظَّإحلديثَّ ،َّمفاَّ(كنتَّأ عملَّإ 

َّيرشعَّعىلَّسبيلَّإلتّعلميَّالَّيكونَّعىلَّسبيلَّإدّلوإمَّبلَّيرشعَّمّدةَّفقطَّّثَّيتوقّف.

َّحديثَّإبنَّعباسَّيقولَّ َّعليه َّاكنَّعىلَّعهدَّرسولَّهللاَّ)ولكنَّإّّليَّيدّل َّنعرفَّإنضاءَّوما كنّا

يدّلَّعىلَّأ ّنَّإل مرَّهذإَّاكنَّعىلَّسبيلَّإال س مترإرَّواكنَّأ يضًاَّأ صبحَّاكلّشعريةََّّ(اكن)لفظََّّ(إلّصالة

َّهلمَّإليّتَّتدّلَّعىلَّإنقضاءَّإلّصالة،َّفقوهلمَّأ نّهَّاكنَّعىلَّسبيلَّإلتّعلميَّمردوديَّمباَّذكران.َّوهللاَّأ عمل.َّ
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َّعنَّوّرإدَّموىلَّإملغريةَّبنَّشعبةَّريضَّهللاَّعنهَّقال:

َّ َّإ ىلَّمعاويةَّأ ّنَّإلنّّبَّأَمىلَّعل  َّاكنَّيقولَّيفَُّدبرَّّكَّصالةََّمكتوبة:ملسو هيلع هللا ىلصَّإملغريُةَّبنَُّشعبةَّيفَّكتاب 

َّقدير،َّإللّهمَّالَّمانعَّملاَّ اّلَّهللاَّوحدهَّالَّرشيكَّهل،َّهلَّإملكلَّوهلَّإمحلدَّوهوَّعىلَّّكَّيشء  هلَّإ  اَلَّإ 

َّمنكَّإجلّد.َّّثَّوفدُتَّإ ىلَّمعاوي َةَّفسمعتهَّيأ مرَّإلنّاسَّأ عطيتَّوالَّمعطيَّملاَّمنعتَّوالَّينفعَّذإَّإجلد ّ

َّبذكل.

ضاعةَّإملالَّوكرثةَّإلّسؤإل يَلَّوقَاْلَّوإ  َّويفَّلفظ :َّواكنَّيهنيىَّعنَّق 

َّواكنَّيهنيىَّعنَّعقوقَّإل ّمهاتَّووأ دَّإلبناتَّوَمنع َّوَهاْت.َّ

َّ

َّ ليهَّبكتاب  بعدماَّتَّمتَّملعاويةَّريضَّهللاَّعنهَّإال مرةَّيفَّإلّشامَّرإسلَّإملغريةَّريضَّهللاَّعنهَّوبعثَّإ 

ملسو هيلع هللا ىلصَّفيهَّمجةليَّمنَّإل حاكمَّإلرّشعية،َّوإلّسننَّإلنّبويّة،َّواكنَّيفَّكتابَّإملغريةَّدعاءيَّاكنَّيدعوَّبهَّإلنّّبَّ

َّإلتّوحيد َّصالةَّفريضة،َّوهوَّدعاءيَّعظميَّتضّمنَّّكَّكامل  َّ.َُّدبَُرَّّك 

اّلَّهللا:فقوهلَّ - هلَّإ  َّبقوهل:ََّّالَّإ  َّوأ كّدها اّلَّهللا. َّإ  َّالَّمعبودَّحقي هوَّتوحيدَّإل لوهية،َّومعناها:

َّ.َّوحدهَّالَّرشيكَّهل

َّ:َّأ يَّإملكلَّإلت امَّإلاكملَّوهوَّإملكُلَّإحلقيقيَّهللَّتباركَّوتعاىل.َّهلَّإملكلوقوهلَّ -

ّقَّمجليعَّأ نوإعَّإحملامد،َّوهوَّس بحانهَّوتَّهلَّإمحلد:وقوهلَّ - َّعىلَّكامهلَّأ يَّهوَّإملس تح  عاىلَّمحمودي

َّوعدهلَّوفضل.َّ

َّقدير:وقوهلَّ - َّإلتّامةَّهللَّعزَّوجل،َّفالَّيعجزهَّيشء،ََّّوهوَّعىلَّّكَّيشء  ثباتَّإلقدرة فيهَّإ 

َّوأ مرهَّكامَّقال:َّكنَّفيكون.َّ

- َّ َّمنعت:وقوهل َّملا َّمعطَي َّأ عطيتَّوال َّملا َّمانع َّال َّإلنّافُعََّّإللّهم َّوتعاىلَّهو َّس بحانه َّأ نّه معناه

اُرَّحقيقًة،َّوأ ّنَّهل َّمنَعه،َّومنَّمنَعهََّّوإلض  إلترّّصفَّإلتّام،َّومنَّأ عطاهَّهللاَّالَّيس تطيعَّأ حدي

َّهللاَّس بحانهَّوتعاىلَّشيئاَّلنَّيعطيهَّهلَّغريه.
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اّلَّ َّيّضوكَّإ  َّعىلَّأ نَّيّضوكَّمل َّلوَّإجمتعوإ َّإل ّمة َّوإعملَّأ ّن َّكامَّجاءَّيفَّحديثَّإبنَّعباس: وهذإ

َّقدَّكتبهَّهللاَّعليكَّولوَّإجمتعوإَّعىلَّأ نَّينفعوكَّملَّينفعوكَّإ َّ اّلَّبيشءَّقدَّكتبهَّهللاَّكلَّرفعتَّبيشء 

َّإل قالمَّوجفّتَّإلّصحف.َّ

ىنَّوإلنّفع،َّأ ي:َّالَّينفعَّصاحبَّإلغىنَّغناهََّّوالَّينفعَّذإَّإجلّدَّمنكَّإجلّد:وقوهلَّ - إجلّدَّهوَّإلغ 

ّنَّأ كرممكَّعندَّهللاَّأ تقاكَّمنَّهللا،َّإّليَّينفعَّعندَّهللاَّهوَّإال ميانَّوإلعملَّإلّصاحل﴿َّ َّ﴾.َّإ 

َّ َّإّّلكرَّاكنَّحيافظَّعليهَّإلنّّب َّإنّتيىَّوسمّلَّمنَّملسو هيلع هللا ىلصَّفهذإ ذإ َّفريضة،َّأ يَّاكنَّيقوهلَّإ  دبرَّّكَّصالة

َّملسو هيلع هللا ىلص.َّصالةَّإلفريضة،َّواكنَّحيافظَّعليهَّواكنَّالَّيدعهَّ

هاَّ َّإلرّشعَّلُقبح  َّذمميةَّذّمها َّعنَّصفات  ويفَّكتابَّإملغريةَّجاءتَّوصاايَّأ خرىَّويهَّعبارةَّعنَّّنيي 

فسادهاَّمنَّهذهَّإلّصفاتَّإّلَّّ َّممية:َّولكرثةَّإ 

َّوإلالكمَّفاميَّالَّينفع.ََّّلغوَّإحلديث .أ َّ

َّسوإءيَّاكنتَّهذهَّإلفائدةَّدينيةَّأ وَّدنيوية،َّفهنيىَّعنََّّ:إ ضاعةَّإملال .ب فاميَّالَّيعودَّعىلَّإملرءَّبفائدة 

َّهذهَّإل مور.َّ

ليهَّمنَّأ مورَّإدّلينَّوإدّلنيا،َّّنيىَّعنهَّإلنّّبََّّ:كرثةَّإلّسؤإل .ت َّملسو هيلع هللا ىلص.َّوإال س تفهامَّمَع اَّالَّحاجةَّإ 

َّ َّهبذإ َّفاكنَّبعثَّإملغرية َّاكنَّمسعَّمعاويةَّيأ مرَّإلنّاسَّهبذإ َّأ نّه إ ىلَّمعاويةَّريضَّهللاَّعنهَّوقدَّجاء

َّإملبلّغ،َّواكنَّأ مريًإ،َّواكنَّالَّيتوإنَّعنَّقبولَّإلنّصيحةَّمنَّغريهَّريضَّهللاَّعنهَّ ريضَّهللاَّعنهَّن عَم

َّملسو هيلع هللا ىلص.وريضَّهللاَّعنَّابيقَّحصابةَّرسولَّهللاَّ

َّنعملَّعقوقَّإل ّمهات:َّ .ث َّأ نّنا َّإل ّمهاتَّابّّلكرَّومع َّعنهَّلالكَّإلوإدلينَّوخص  َّإلعقوقَّمهنييي َّأ ّن

َّخبالفَّ َّفالَّيعقّه، َّودله َّهيابه َّهُيَاب، َّإلوإدلَّعادًة َّإل ّمهاتَّبذكلَّل ّن َّخّص َّأ نّه َّفيه وجاء

َّماَّجيعلَّإلعاقنّيَّمنَّأ بناهئمَّ فَّعىلَّأ بناهئاَّوهذإ َّوتعط  َّماَّتكونَّحنينًة إل ّمهاتَّفهييَّغالبًا

َّيس تغلّونَّهذهَّإلعاطفةَّيفَّإلعقوق.َّ

َّإجلاهليةَّوإلعياذَّابهلل.َّأ ََّّوأ دَّإلبنات: .ج َّيَّمنَّدفهننَّحيّات،َّوهذإَّمنَّصنيعَّأ هل 

مساكَّماَّيفَّإليدَّخباًلَّوطلبَّماَّيفَّأ يديَّإلنّاسَّجشًعا،َّوهذهَّإلّصفةََّّمنع َّوهات: .ح أ يَّمنَّإ 

َّكرثتَّيفَّأ زمانناَّهذهَّوهللاَّإملس تعان.َّ
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َّذمميةَّوأ نَّهيديَّ نيَّضالَّإملسلمنسأ لَّهللاَّعزَّوجلَّأ نَّيعيذانَّمّماَّوردَّيفَّهذهَّإلنّصاحئَّمنَّصفات 

ىلَّإلتّخلّقَّبأ خالقَّإال سالم. َّإ 
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انَّعنَّأ يبَّهريرةَّ َّموىلَّأ يبَّبكرَّبنَّعبدَّإلّرمحنَّبنَّإحلارثَّبنَّهشام َّعنَّأ يبَّصاحل َّإلّسم  عنَّمُسَي ّ

َّفقالوإ:َّملسو هيلع هللا ىلصَّريضَّهللاَّعنه:َّأ ّنَّفقرإءَّإملهاجرينَّأ توإَّرسولَّهللاَّ

َّفقال:َّوماَّذإك؟:َّإملقميابدّلرجاتَّإلعىلَّوإلنّعميَّقدَّذهبَّأ هلَّإدّلثورَّ

َّقالوإ:َّيصلّونَّكامَّنصلَّويصومونَّكامَّنصومَّويتصّدقونَّوالَّنتصّدقَّويَعت قونَّوالَّنعتق.

َّملسو هيلع هللا ىلص:َّفقالََّرُسوُلَّهللاَّ أ فالَّأ علّممكَّشيئًاَّتُدركونَّبهَّمنَّس بقمكَّوتس بقونَّبهَّمنَّبعدك،َّوالَّيكونَّأ حدي

الَّّمنَّصنعَّمثلامَّصنعمت؟أ فضلََّ َّ.قالوإ:َّبىلَّايَّرسولَّهللاََّّمنمكَّإ 

َّثالًَثَّوثالثنيَّمرة. َّقال:َّتس بّحونَّوتكرّبونَّوحتمدونَّدبرَّّكَّصالة 

فقالوإ:َّمسعَّإ خوإنناَّأ هلَّإل موإلَّمباَّفعلناهَّملسو هيلع هللا ىلصَّقالَّأ بوَّصاحل :َّفََرَجَعَّفقرإءَّإملهاجرينَّإ ىلَّرسولَّهللاَّ

َّذكلَّفضُلَّهللاَّيؤتيهَّمنَّيشاء.ملسو هيلع هللا ىلص:َّفقالَّرسولَّهللاَّ،َّففعلوإَّمثل

ن امَّقالَّكل:َّتس بحَّهللاَّثالًَثَّوثالثنيَّقالَّمُسَّي:َّحفّدثتَّبعضَّأ هلَّه ذإَّإحلديثَّفقال:َّومهت،َّإ 

َّوحتمدَّهللاَّثالًَثَّوثالثنيَّوتكرّبَّهللاَّثالًَثَّوثالثني

تبلغَّمنَّمجيعهّنَّفرجعتَّإ ىلَّأ يبَّصاحل َّفقلتَّهلَّذكلَّفقال:َّهللاَّأ كربَّوس بحانَّهللاَّوإمحلدَّهللَّحّتَّ

َّثالًَثَّوثالثني.

ىلَّإلنّّبَّصىلَّيفَّحديثَّأ يبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّ ليهَّملسو هيلع هللا ىلصَّهذإَّأ ّنَّفقرإءَّإلّصحابةَّأ توإَّإ  يش تكونَّإ 

َّمنَّأ هلَّإلرّثوةَّوإملالَّومهَّإّّلينَّعرّبَّعهنمَّبأ هلَّإدّلثورَّأ يَّإل غنياءَّمهنم.

ليهَّأ ّّنمَّأ غىنَّمهنمَّأ وَّطلبوإَّمنهَّمااًلَّحّتَّيصبحوإَّأ غنياءَّمهَّكذكلَّأ وَّطالبوإَّإملساوإةََّّ ملَّيش تكوإَّإ 

َّماليةَّالَّيقدرونَّمهَّكامَّيناديَّهباَّأ هلَّزماننا،َّال ليهَّأ ّّنمَّيفعلونَّعبادإت  .َّإنظروإَّماذإَّطلبوإَّشكوإَّإ 

َّعلْياَّلفقرمه.َّ
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َّإلفانية،َّ َّالَّعىلَّإدّلنيا َّيتسابقونَّعىلَّإخلريَّوإل خرة َّاكنوإ َّأ حصابَّتقوىَّوأ ّّنم َّأ ّّنم َّبياني ويفَّهذإ

َّفانظروإَّش ت انَّبينناَّوبيهنم.َّ

َّهللاَّقلوهبمَّتقوىَّومل مهَّهمابةَّهللا َّمل  َّقلوهبمَّخش يًةَّمنَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّفاميَّعندهَّمهَّأ انسي َّومل 

س بحانهَّوتعاىل،َّأ ّماَّحننَّوهللاَّإملس تعانَّملئتَّقلوبناَّحببَّإدّلنياَّوبطلهباَّوابلّسعيَّورإءهاَّوبفعلَّ

َّّكَّماَّجيعلناَّنظّنَّأ نّناَّنلناَّمهناَّنصيبًاَّوإفرًإَّوهللاَّإملس تعان.َّ

يصلّونَّكامَّنصّلَّويصومونَّ)وماَّهذإ؟َّفبّينوإَّهلَّبقوهلم:َّملسو هيلع هللا ىلص:َّيعينَّسأ هلمَّإلنّّبََّّ(وماذإك؟)فقالَّهلمَّ

َّ.َّ(كامَّنصومَّويتصّدقونَّوالَّنتصّدقَّويعتقونَّوالَّنعتق

َّيفَّ َّإل غنياء َّفاهتم َّلكن َّيفَّإلعبادإتَّإلبدنية َّمهنم َّإل غنياء َّمع َّتساووإ َّأ ّّنم َّمهنم َّإلبيان َّهبذإ فبان

َّيتصّدقونَّوك َّيعتقون،َّوإلعتقَّكامَّتعلمونَّمنَّأ فضلَّإلقرب،َّأ نَّإلعبادإتَّإملاليةَّفاكنوإ ذكلَّاكنوإ

تعتقَّرقبًةَّيكونَّإلعبدَّمملواكًَّأ وَّإل مةَّمملوكًةَّفتعتقهمَّويصبحوإَّبذكلَّأ حرإرًإ،َّهذإَّمنَّأ عظمَّإل عاملَّ

َّومنَّأ عظمَّإلعبادإتَّإملالية،َّّلكلَّاكنتَّكفّارًةَّلعّدةَّذنوبَّوخطااي.َّ

َّعىلَّأ ّنَّإملا ذإَّأ خرجَّصاحُبهَّحقوقَُهَّومعلَّفيهَّبأ مرَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّويفَّهذهَّإلعبارةَّأ يضًاَّدليلي لَّإ 

َّوعبدَّ َّوالَّخيفىَّعليمكَّكيفَّاكنَّعامثنَّريضَّهللاَّعنه َّلبلوغَّإدّلرجاتَّإلعىل، يكونَّبذكلَّسببًا

َّإلّرمحنَّبنَّعوفَّريضَّهللاَّعنهَّأ يضًاَّوماَّقدماهَّلال سالم.َّ

نَّإ عرتىَّصاحبَّإملالَّإلتّقصريَّوملَّيؤديَّحقَّهللاَّفيهَّفلَّ َّابلعذإبَّإملنصوصَّعليهَّوهللاَّوأ ّماَّإ  ُيبْرش 

َّإملس تعان،َّفاملالَّالَّميدحَّمطلقًاَّوالَّيذّمَّمطلقًاَّبلَّحبسبَّحالَّصاحبه.َّ

َّ َّإلنّّب َّعلمهم َّمنَّإل غنياء َّمبنَّس بقهم َّإلّصحابة َّيلحقَّفقرإء َّإّّليَّيكونَّبعدَّملسو هيلع هللا ىلصَّحفّت َّإّّلكر هذإ

نّهَّالَّأ حدَّس يكونَّمثلهمَّ نَّحافظوإَّعليهَّفا  اّلَّمنَّصنعَّإلّصالةَّوقالَّهلمَّأ ّّنمَّإ  والَّحّتَّأ فضلَّمهنمَّإ 

َّمثلَّصنيعهم.َّ

َّيفَّدنياَّ َّعظميَّالَّبدَّأ نَّحنرصَّعليهَّوالَّنرتكَّهذإَّإل جرَّإلعظميَّيفوتناَّجملّردَّقلقَّأ وَّسعي  فهذإَّفضلي

نَّاكنَّعندهَّ َّقاهلَّإال نسانَّوهوَّيفَّماكنه،َّوإ  فانيةَّعليناَّأ نَّنسعىَّللمحافظةَّعىلَّهذهَّإل ذاكرَّسوإءي

َّالَّبأ سَّيفَّطريقَّخروجهَّمنَّإملسجدَّأ وَّيفَّطرَّ َّفليقلها ليه َّيسعىَّإ  َّأ مرًإ َّأ و َّإ ىلَّشغلي يقَّذهابه

َّحاجتهَّلكنّهَّحيرصَّعىلَّأ نَّالَّيرتكها.َّ
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َّ َّإلنّّب َّعلّمهم َّمبا َّومعلوإ َّوتقوىَّوصالحَّملسو هيلع هللا ىلصَّذهبوإ َّأ هلَّفضل  َّإخلربَّعهنمَّل ّّنمَّاكنوإ وإش ّترَّهذإ

َّفاكنوإَّيتسابقونَّعىلَّفعلَّإخلريَّحّتَّأ ّنَّأ حصابَّإل موإلَّمهنمَّحافظوإَّعليهَّأ يضاَّوملَّيرتكوه.َّ

ىلَّإلنّّبَّوأ خربَّ خوإّنمَّإل غنياءَّصنعوإَّمثلهمَّوبقوإَّيفوقوّنمَّابلعبادإتَّإملاليةَّكامَّفرجعَّإلفقرإءَّإ  وهَّبأ ّنَّإ 

أ ّنَّهذإَّفضلَّهللاَّيؤتيهَّمنَّيشاءَّمنَّعباده،َّفالَّملسو هيلع هللا ىلصَّاكنَّحاصاًلَّمنَّقبل،َّحفيهناَّأ خربمهَّإلنّّبَّ

َّينبغيَّأ نَّحيزَّهذإَّيفَّصدورمه.َّ

نّتاءَّمنهَّويفَّهذإَّإحلديثَّفضيةلَّهذإَّإّّلكرَّإّّليَّيقالَّعقبَّإلّصالة،َّويس تحّبَّ أ نَّيقالَّبعدَّإال 

َّقدير.َّ اّلَّهللاَّوحدهَّالَّرشيكَّهل،َّهلَّإملكل،َّوهلَّإمحلد،َّوهوَّعىلَّّكَّيشء  هلَّإ  َّومتامَّإملائة:َّالَّإ 

َّيصبحَّ َّوثالثنيَّمرة َّمنَّس بحانَّهللاَّوإمحلدَّهللَّوهللاَّأ كربَّثالًَث َّوإحد َّقلتَّّك ذإ َّقلتَّإ  ل نّك

اّلَّهللاَّوَّ هلَّإ  حدهَّالَّرشيكَّهلَّهلَّإملكلَّوهلَّإمحلدَّوهوَّعىلَّمجموعهاَّتسعةَّوتسعنيَّمرة،َّفتقول:َّالَّإ 

َّقديرَّحّتَّتمكلَّإملائة.َّ َّّكَّيشء 

َّويفَّإحلديثَّأ يضًاَّفضُلَّإلّصحابة،َّوشّدةَّحرصهمَّعىلَّإخلري.َّ

َّوإحدةَّّثَّ نَّبدأ َّإملرءَّابلتّسبيحَّّثَّإلتّحميدَّّثَّإلتّكبري،َّأ وَّبأ نَّيقولَّإمجليعَّيفَّمجةل  وفيهَّأ نّهَّالَّضريَّإ 

َّثالثنيَّمرة،َّإملهمَّأ نَّيأ يتَّهباَّلك ها.َّيقولَّإمجليعَّثالًَثَّوَّ

ىلَّأ يبَّصاحل،َّفلاّمَّأ خربهَّماَّقالتَّهلَّ َّإحلديثَّورجوعَّمُسّيَّإ  دلَّهذإَّعىلَّماَّجاءَّيفَّإلقّصةَّبعدَّذكر 

أ هُل،َّقال:َّهللاَّأ كرب،َّس بحانَّهللاَّوإمحلدَّهلل،َّحّتَّتبلغَّمنَّمجيعهمَّثالًَثَّوثالثني،َّفاملهمَّأ نَّيقولَّ

َّوإحدةَّمهناَّيف ََّّإال نساُنَّك  نَّجعلهمَّيفَّمجةل  َّإ  ثالثَّوثالثنيَّمرةَّوالَّهيمَّإلرّتتيب،َّوالَّهيمَّأ يضًا

َّوإحدةَّوكّررهاَّثالًَثَّوثالثنيَّمرة.

َّننبّهَّأ نّهَّيقالَّبعدَّإل ذاكرَّإل خرىَّإليّتَّترشعَّدبرَّإلّصالةَّاكال س تغفارَّوقولَّ"هللاَّ َّإّّلكرَّأ يضًا وهذإ

كرإم"َّ َّوغريهاَّمنَّإل ذاكر.َّوهللاَّإملوفّق.َّأ نتَّإلّسالمَّومنكَّإلّسالمَّتباركتَّايَّذإَّإجلاللَّوإال 

َّ
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َّلهاَّأ عالم،َّفنظرَّإ ىلَّأ عالهماَّنظرًةَّفلّماَّملسو هيلع هللا ىلصَّعنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهنا:َّأ ّنَّإلنّّبَّ صىّلَّيفَّمخيصة 

َّأ يبَّهجمَّفا ّناَّأ لهتينَّأ نفًاَّعنَّإلّصالة. َّإنرصفَّقال:َّإذهبوإَّخبميصيتَّهذهَّإ ىلَّأ يبَّهجمَّوأ توينَّبأَنْبَجانيّة 

َّك ساءيَّمربعيَّهلَّأ عالم.إمخليصةَّيهَّ

َّ

زإةلَّّكَّماَّيذهبَّملسو هيلع هللا ىلصَّمّرةَّمعناَّسابقاَّشّدةَّإ هامتمَّإلنّّبَّ َّأ ّنَّإلرّشعَّطلبَّإ  ابلّصالة،َّوكذكلَّقلنا

ليهَّبأ نَّيبدأ َّبهَّقبلَّإلّصالة،َّّكَّ إخلشوعَّيفَّإلّصالة،َّوأ رشدَّمنَّحضهَّإلّطعامَّواكنتَّنفسهَّتتوقَّإ 

َّهذإَّمنَّأ جلَّإحملافظةَّعىلَّإخلشوعَّفْيا.َّ

إلّصالةَّيفَّإمخليصةَّملاَّفْياَّمنَّإل عالمَّإمللهيةَّإملذهبةَّللخشوعَّملسو هيلع هللا ىلصَّإَّإحلديثَّكرهَّإلنّّبَّوهناَّيفَّهذ

َّينبغيَّعىلَّإملرءَّإجتنابَّّكَّماَّ أ وَّإملنقصةَّهل،َّسوإًءَّاكنتَّتذهبهَّابللكّّيةَّوتنقصه،َّففيهَّبيانَّأ نّه

َّيع َّأ وَّيفَّيشء  َّأ وَّجّسادإَّأ وَّنقوشًاَّيفَّحائط  لّق،َّومنَّّثَّكرهوإَّيلهييَّيفَّإلّصالة،َّسوإًءَّاكنَّلباسًا

َّابلْيودَّ َّتش ّبهي َّزخرفّتا َّويف َّكثرية، َّأ حاديث َّيف َّزخرفّتا َّعن َّإلهّنيي َّجاء َّوقد َّإملساجد زخرفة

َّوإلنّصارى.َّ

خرإجَّإملصنّفَّلهذإَّإحلديثَّيفَّهذإَّإلباب،َّوقدَّأ جابَّعنَّهذإَّ قدَّيتساءلَّإلبعضَّعنَّسببَّإ 

َّإ َّالَّبأ سَّمبثلَّهذإ َّأ خرجهَّلبيانَّأ نّه َّأ نّه َّوقبلَّإلّسؤإلَّإلعلامءَّوقالوإ لالكمَّعندَّإلفرإغَّمنَّإلّصالة

َّإلرّشوعَّيفَّإل ذاكر.َّ

فلقلناَّأ ّنَّدبرَّإلّصالةَّحمّلَّلل ذاكرَّيعينَّساقَّإملؤلفَّطرفاَّمنَّإل حاديثَّإليّتَّفْياَّيشءَّمنَّهذهَّ

خرإجَّإملصنّفَّلهذإَّإحلديثَّيفَّهذإَّ إل ذاكر،َّوعندَّسوقهَّلهذإَّإحلديثَّيتساءلَّإلبعضَّعنَّسببَّإ 

َّهذإَّإحلديثَّهوَّإلبابَّإجلامعَّإّّليَّمّرَّمعنا.ََّّإملوطن،َّوبعضهمَّقالَّأ ّنَّحملَّّ

َّمبثلَّهذإَّ َّإال نسان َّيتلكّم َّأ ن َّجيوز َّأ نّه َّلبيان َّإملصنّف َّأ خرجه ناّم َّإ  َّإحلّذإقَّقالوإ لكنَّبعضَّإلعلامء

نَّشاء.َّوهللاَّأ عمل.َّ َّإلالكمَُّدبرَّإلّصالةَّوقبلَّأ نَّيقولَّإل ذاكرَّأ وَّيفَّأ ثناهئاَّفالَّضريَّإ 
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َّريضَّهللاَّعهنامَّقال:َّ َّعنَّعبدَّهللاَّبنَّعبّاس 

ذإَّاكنَّعىلَّظهرَّسري َّملسو هيلع هللا ىلصَّاكنَّرسولَّهللاَّ َّجيَمُعَّبنيَّصالةَّإلّظهرَّوإلعرصَّإ 

َّوجيمُعَّبنيَّإملغربَّوإلعشاء.

َّ

َّيؤخذَّمنَّهذإَّإحلديثَّأ مور:َّ

 مشروعية الجمع في الّسفر: األمر األول

َّوهوَّقولَّمجهورَّأ هلَّإلعملَّماكلَّوإلّشافعيَّوأ محد.َّ

َّإحلديثَّجيمعَّبني...َّملسو هيلع هللا ىلصَّاكنَّرسولَّووجهَّإدّلالةلَّمنَّإحلديثَّقوهل:َّ

َّكامَّقلناَّيقتيضَّيفَّإلغالبَّإال س مترإرَّعىلَّإليّشءَّوتكرإره.ََّّ(اكن)ولفظَّ

َّفدّلَّهذإَّعىلَّمرشوعّيةَّإمجلعَّيفَّإلّسفر.َّ

 األمر الثّاني

إّّليَّيدّلَّعليهَّهذإَّإحلديثَّهوَّأ نّه:َّالَّيوجدَّيفَّإحلديثَّماَّيدّلَّعىلَّأ ّنَّإمجلعَّيُقصدَّبهَّمجعَّتقدمي َّ

َّهذإَّعىلَّجوإزَّإمجليع.َّ َّأ وَّمجعَّتأ خري.َّفدل 

َّ َّقال: ذإ َّإلّظهرَّوإلعرصملسو هيلع هللا ىلصَّاكنَّرسولَّهللاَّفا  َّاكنَّجيمعَّمجعََّّجيمعَّبنيَّصالة َّعىلَّأ نّه َّهذإ الَّيدّل

َّعىلَّمعومه،َّفيس تدّلَّعىلَّمجعَّإلتّقدميَّوعىلَّمجعَّإلتّأ خري.ََّّتقدميَّأ وَّمجعَّتأ خريَّفيبقىَّإل مر

َّإال نسانَّإلعرصَّيفَّوقتَّإلّظهرَّأ وَّأ نَّيؤخرَّإلّظهرَّإ ىلَّوقتَّإلعرص،َّوكذكلَّ َم فالَّحرجَّأ نَّيقد ّ

َّابلنّس بةَّإ ىلَّإملغربَّوإلعشاء،َّإللّكَّجائز.َّ

 األمر الثّالث

ذإَّاكنَّأ ثناءَّإملَّ سريَّفقط،َّفأ جازوهَّملنَّجّدَّبهَّإلّسريَّوملَّخّصَّبعضَّإلعلامءَّجوإزَّإمجلعَّيفَّإلّسفرَّمباَّإ 

َّجيزيوهَّلغريه.َّ



 ~238  ~  
 

َّإلّسري،َّ َّبه َّملنَّجّد َّفقطَّجيوز َّإمجلع َّبنيَّإلّصالتني، َّالَّجيوزَّكلَّأ نَّجتمع َّرحاهل: َّملنَّحطّ فقالوإ

َّوإس تدلوإَّهبذإَّإحلديث.َّ

َّ.َّعىلَّظهرَّسري َّوقالوإَّإلّشاهدَّمنهَّقوهل:َّ

ذإَّملَّيكنَّ َّإ  ذإَّاكنَّعىلَّظهرَّسري،َّفقالوإَّمبفهومَّإخملالفةَّأ نّه يعينَّأ نّهَّاكنَّجيمعَّبنيَّإلّظهرَّوإلعرصَّإ 

َّواكنَّقدَّحطَّّرحاهلَّالَّجيوزَّهلَّإمجلع.َّ َّعىلَّظهرَّسري 

وإب ذإَّحطَّّرحاهل.َّملاَّثبتَّعنَّمعاذَّإبنََّّلكنَّإلص  قامةَّإ  أ نّهَّجيوزَّإمجلعَّحالَّإملسريَّوكذكلَّحالَّإال 

جيمعَّبنيَّملسو هيلع هللا ىلصَّيفَّغزوةَّتبوكَّفاكنَّرسولَّهللاَّملسو هيلع هللا ىلصَّأ ّّنمَّخرجوإَّمعَّرسولَّهللاََّّجبلَّريضَّهللاَّعنه

َّّثَّ َّوإلعرصَّمجيعا َّفّصىلَّإلّظهر َّخرج َّّث َّيوما، َّإلّصالة َّفأ ّخر َّوإملغربَّوإلعشاء، َّوإلعرص، إلّظهر

َّدخل،َّّثَّخرجَّفّصىلَّإملغربَّوإلعشاءَّمجيعا.َّ

َّوهو اّل َّإ  َّيكون َّال َّخرج َّّث َّدخل َّ)قوهل َّإل ّم: َّيف َّإلّشافعي َّانزاًلََّّقال َّجيمع َّأ ن َّوللمسافر انزلي

َّومسافرًإ(.َّ

َّبهَّإلّسريَّوهوَّ ال َّمنَّجد  َّعىلَّإلّرّدَّعىلَّمنَّقالَّالَّجيمعَّإ  وقالَّإبنَّعبدَّإلرّب:َّ)يفَّهذإَّأ وُضَّدليل 

لتباس(َّإنّتيىَّالكهممَّرمحهمَّهللا.َّ َّلال  َّقاطعي

َّ َّمنصوب  اّلَّمنَّيشء  الةلَّفادّلخولَّوإخلروجَّالَّيكونَّإ  َّبنيَّإدّل  وهوَّكامَّقاالَّرمحهامَّهللاَّحفديثَّمعاذ 

َّأ وَّمبيّنَّوالَّميكنَّأ نَّيقالَّهذإَّملنَّجّدَّبهَّإملسري.َّ

 األمر الّرابع

َّهذإَّإحلديثَّهبذإَّإلل فظَّأ وردهَّإلبخاريَّيفَّحصيحهَّمعلّقًاَّفهوَّعىلَّرشطَّإلبخاري،َّ ىلَّأ ن  ننبّهَّإ 

َّهبذإَّإلل فظ،َّفهذإَّإحلديثَّليسَّعىلَّرشطَّصاحبَّإلعمدةَّرمحهَّهللا.ََّّوكذكل َّملَّخيّرجهَّمسملي

َّيفَّإمجلعَّبنيَّإلّصالتنيَّيفَّإمجلةلَّ وإملتّفقَّعليهَّبنيَّإلبخاريَّومسملَّهوَّمنَّجاءَّمنَّروإيةَّإبنَّعباس 

َّبعينهَّفهذإَّإحلديثَّليسَّعىلَّرشطَّصاحبَّإلعمدةَّرمحهَّهللا.َّ  منَّغريَّإعتبار 

 الة في الّسفربَاُب قصر  الصَّ 
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َّعنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّقال:

َّعىلَّركعتنيَّفاكنملسو هيلع هللا ىلصَّحصبُتَّرسولَّهللاَّ َّومعَرَّوعامثَّالَّيزيُدَّيفَّإلّسفر  ََّنَّكذكل.وأ ابَّبكر 

الةَّيكونَّللّرابعّيةَّمهناَّتؤدىَّركعتني.ََّّ َّقرُصَّإلص 

َّوإملغرب.َّ َّيفَّإلفجر  َّرمحهَّهللاَّأ ن هَّالَّقرَْصَ َّونقلَّإبَنَّإملنذر 

َّ َّإلنّّب َّحصَب َّإحلديثَّأ نّه َّيفَّهذإ َّريضَّهللاَّعهنام َّإبنَّمعر َّيفَّملسو هيلع هللا ىلصَّيذكر َّإلّرابعيَة َّيقرُصُ فاكن

َّومعرَّوعامثنَّفاكنوإَّيقرصونَّكامَّاكنَّرسولَّهللاَّ َّيَْقرُص.َّملسو هيلع هللا ىلصَّإلّسفر،َّوكذكلَّحصبَّأ ابَّبكر 

َّقرصَّإلّصالةَّيفَّإلّسفرَّهوَّس نّةَّإلنّّبَّ َّوكذإَّس نّةَّخلفائهَّمنَّبعده.َّملسو هيلع هللا ىلصَّفدّلَّهذإَّعىلَّأ ن 

َّأ مَّعزمية؟َّ َّلكنَّإلّسؤإلَّإملطروحَّهو:َّهلَّإلقرُصَّرخصةي

نَّخرجَتَّيفَّسفر؟ نَّشئتَّأ مَّأ نّهَّجيبَّعليكَّإلقرُصَّإ  َّأ وَّنقول:َّهلَّجيوزَّكلَّقرصَّإلّصالةَّإ 

،َّومهنمَّما َّوإلّشافعيَّوأ محد،َّلكّهمَّيقولونَّأ ّنَّإلقرَصَّمجهورَّأ هلَّإلعملَّعىلَّأ نّهَّرخصةي كلَّيفَّروإية 

َّهللاَّتباركَّوتعاىلَّقال:﴿ َّأ ن  َّومنَّأ دلّتم: ََّأنَّ رخصة، َُّجنَاحي َّعَلَْيمُكْ َّفَلَيَْس َّإْلَْرض  َّيف  بمُْتْ َّرَضَ َذإ
ِ
َوإ

َّ اَلة  َنَّإلص  وإَّم  َّ﴾.َّتَْقرُصُ

ََّّإل صلَّهوَّإال متام.فنفُيَّإجلناحَّيفَّإل يةَّيدّلَّعىلَّأ ّنَّإلقرصَّخالفَّإل صل،َّأ يَّأ ن َّ

ذإَّقال﴿ََّّ َّوإ  ﴾يعينَّأ نَّتفعلَّكذإَّدّلَّعىلَّأ ّنَّهذإَّرخصةَّوليسَّهوَّإل صل،َّل ّنَّليسَّعليكَّجناحي

َّوليستَّ َّإلقرصَّرخصةي َّفدلّتَّإل يةَّعىلَّأ ن  إل صلَّالَّيقالَّفيهَّليسَّعليكَّجناحَّأ نَّتفعلَّكذإ

َّعزمية.َّ

نَّفرَّ َّرمحهمَّهللاَّوقال:َّإ  َّأ بوَّحنيفةَّونرصهَّإبنَّحزم  َّبأ ّنَّوخالفَّيفَّهذإ ضَّإملسافرَّركعتانَّوقالوإ

َّإلنّّبَّ َّوليستَّرخصةَّوإس تدلوإَّبأ مورَّأ قوإهاَّأ ن  حافظَّعليهَّوملَّيعهدَّعنهَّأ نّهَّأ ّتَّملسو هيلع هللا ىلصَّإلقرصَّعزميةي

َّيفَّإلّسفر.َّ

َّهوَّإلنّدبَّوليسَّإلوجوب.ملسو هيلع هللا ىلصَّلكنَّأ جابَّإمجلهورَّعنَّهذإَّبأ ّن:َّإل صلَّيفَّأ فعالَّإلنّّبَّ

يهَّإلقرصَّوكذكلَّهوَّس نّةَّإخللفاءَّإلّرإشدينَّمنَّملسو هيلع هللا ىلصَّّبَّأ نّهَّماَّدإمَّأ ّنَّس نّةَّإلنََّّّفاملهّمَّحننَّنقول:َّ

َّإلنّّبَّ فعلَّودإومَّعليهَّملسو هيلع هللا ىلصَّبعدهَّفنحنَّنقرصَّسوإءَّاكنَّرخصةَّأ مَّعزميًةَّالَّيض،َّإملهّمَّعندانَّأ ن 
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نّة،َّس نّةَّإلنّّبَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّوس نّةَّخلفائه.َّ وكذكلَّفعلَّبعدهَّخلفاؤهَّفاملهمَّهوَّأ نَّنتّبعَّإلس ّ

لعرابضَّ"فعليمكَّبسنيّتَّوس نّةَّإخللفاءَّإلّرإشدينَّإملهدينّيَّمنَّبعدي،َّمتّسكوإَّهباَّكامَّجاءَّيفَّحديثَّإ

َّوعّضوإَّعلْياَّابلنّوإجذ".َّ

َّسفرَّ َّإلّسفر َّاكن َّلو َّحّت َّحال  َّبلّك َّجيوز َّاكلقرصَّوغريه َّإلّسفر َّإلرّتخصَّبُرَخص  َّهل َّيقال: ّث

َّمعصية؟َّ

َّهذهَّإملسأ ةلَّأ يضًاَّتُطرحَّيفَّهذإَّإملوضع:َّ

َّأ خرَّكجوإزَّإال فطارَّللّصامئَّهلَّهلَّإلقرصَّإّّليَّهوَّ رخصةَّمنَّرخصَّإلّسفرَّويفَّإلّسفرَّرخصي

؟َّأ مَّيس تثىنَّمنهَّسفرَّإملعصية؟َّ َّمنَّإل حوإل؟َّأ وَّيفَّّكَّسفر  َّيرتّخصَّبرخصَّإلّسفرَّبلّكَّحال 

َّإلقرصَّوابيقَّرخصَّ َّجيوز َّحّت ، َّيكونَّسفرَّمعصية  َّأ ال  َّالبدَّيفَّإلّسفر ىلَّأ نّه: َّإ  َّذهَب فامجلهور

َّإلّسفر.َّ

ْث َّ بقولَّهللاَّتباركَّوتعاىل:﴿وإس تدلّوإَّ
ِ
َّال  َُّمتََجان ف  َّغرَْيَ ََّمْخَمَصة  َّيف  َّإْضُطر  َّ﴾.َّفََمن 

َّمنَّ َّأ وىل َّإل مر َّوهذإ َّمتجانفَّال ث، َّغري َّكونَه َّأ كَّإمليتة ىل َّإ  َّإلرّتخيصَّابال ضطرإر جفعلَّرشط

ىلَّأ كَّإمليتةَّفيكونَّقدَّبلغَّإ ىلَّحّدَّإملوت ذإَّإ ضطّرَّإ  ،َّوملَّجيزَّهلَّإلرّتّخصَّابلقرص،َّل ّنَّإال نسانَّإ 

اّلَّأ نَّيكونَّغريَّمتجانفَّال ث.َّ َّذكلَّإ 

َّسفرَّمعصية،َّهكذإَّقالوإ،َّفيكونَّإلرّشطَّ مفاَّابكلَّمبنَّيريدَّإلرّتّخصَّابلقرصَّيفَّإلّسفرَّوهوَّمسافري

َّهوَّأ نَّالَّيكونَّإلّسفرَّسفرَّمعصية.َّ

َّعليهَّوال عانةي ابحةَّأ وَّجتويزَّإلرّتّخصَّيفَّسفرَّإملعصيةَّهوَّإ  َّإ  جيوزَّإال عانةََّّوكذكلَّإس تدلوإَّوقالوإَّبأ ن 

َّعىلَّإال ثَّوإملعصيةَّّلكلَّملَّجيزيوإَّإلرّتخصَّبرخصَّإلّسفرَّيفَّسفرَّإملعصية.َّهذهَّأ دةّلَّإمجلهور.َّ

َّعنهَّوإبنَّتمييةَّوإلّشواكينَّوإبنَّابزَّ َّذكلَّماكلَّيفَّروإية  نَّإّّلينَّأ جازوإ َّوم  َّعلْيمَّمنَّأ جازه ورّد

رَّإملعصيةَّأ وَّيفَّإلّسفرَّإملباح،َّل ّنَّهللاَّوإبنَّعثمينيَّرمحهَّهللاَّمجيعًاَّوقالوإَّبأ ّن:َّإل يةَّعاّمةَّيفَّسف

َّوََّتباركَّوتعاىلَّكامَّقلناَّقال:﴿َّ
ِ
َّبمُتَّإَّرَضََّذََّإ ََّّإلَََّّيف  َّ﴾.ََّّرض 
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الةل َّإدل  َّاكنَّرضبناَّيفَّإل رضَّهذإََّّووجُه ذإَّرضبمتَّيفَّإل رض،َّسوإًء َّإ  ،َّيعين: َّإل يةَّعامةي وهوَّأ ن 

َّاكنَّطائعًاَّهللَّتباركَّ َّيفَّإل رضَّسوإءي َّأ مَّل جلَّمعصية،َّفيقتيضَّمعومَّإل يةَّأ ّنَّّكَّضارب  مباحًا

َّوتعاىلَّأ مَّعاصيًاَّجيوزَّهلَّأ نَّيقرصَّمنَّإلّصالة.َّ

الةَّيفَّإلّسفرَّ قامةَّهلَّيقرص؟َّيعينَّإال نسانَّمسأ ةلَّأ خرىَّتتعلّقَّبقرصَّإلص  ويه:َّأ ّنَّمنَّنوىَّإال 

َّما،َّهلَّيقرُصَّإلّصالةَّأ مَّأ نّهَّيمت؟َّ َّما،َّأ وَّيفَّماكن  ّ قامةَّيفَّحمل  َّاكنَّمسافرًإَّّثَّنوىَّإال 

َّمنَّأ قوإلَّأ هلَّإلعملَّأ نّهَّيلزمهَّإال متامََّّإلّصحيح

مْجَاعََّوحىكَّإبُنَّعبدَّإلرّبَّرمحهَّهللاَّ
ِ
َّعىلَّذكلَّإال

قالَّإبنَّعبدَّإلرّبَّيفَّإال س تذاكر:َّ)الَّأ عمُلَّخالفًاَّفمينَّسافرَّسفرًإَّيقرُصَّفيهَّإلّصالةَّالَّيلزمهَّأ نَّيمّتَّ

َّسفرهَّوجيمعَّنيّتهَّعىلَّذكل(َّإنّتيىَّالكمهَّرمحهَّهللا.َّ قامةَّيفَّماكن  اّلَّأ نَّينويَّإال  َّيفَّسفرَّإ 

قامةَّأ يَّأ نّهَّيس تقر،َّويس توطنَّذكلَّإملاكن،َّفَّ َّّثَّنوىَّإال  هذإَّيتوقّفَّعنَّإلقرصَّمفنَّاكنَّمسافرًإ

َّويمّتَّصالتَُه.َّ

َّمنَّسافرَّّثَّقّررَّبأ نَّميكثَّيفَّذكلَّإملاكنَّأ كرثَّمنَّ ولكنَّمعناَّمسأ ةلَّأ خرىَّشبْيةَّهباَّويهَّأ ن 

َّأ ربعةَّأ اّيمَّمنَّغريَّأ نَّينويَّأ نّهَّسيس توطنهَّويكونَّمس تقّرإَّّنائيًاَّهلَّيقرصَّأ مَّيمّت؟َّ

َّبنيَّإل َّنزإعي َّ)إملسأ ةلَّفْيا َّرمحهَّهللا: ُبَّقالَّإبنَّتميية َّمنَّيوج  َّومهنم َّمنَّيوجبَّإال متام َّمهنم علامء

َّالكمُهاَّسائغيَّمفنَّقرصَّالَّينكرَّعليهَّومنَّأ ّتَّالَّينكرَّعليه(.َّإنّتيىَّالكمهَّرمحهَّ حيُحَّأ ن  إلقرصَّوإلص 

َّهللا.

َّإلّصحيحَّ َّإال عتبارََّّوهذإ َّإلّشخصَّبقيَّيطلقَّعليهَّإ مسَّإملسافرَّفهبذإ َّهذإ ىلَّأ ن  مفهنمَّمنَّينظرَّإ 

ََّحَقُهَّإ لّتقصري،َّماَّدإمَّأ نّهَّيطلقَّعليهَّأ نّهَّمسافر،َّومنَّقالَّأ ن ُهَّيمّتَّقالَّأ نّهَّمقميَّوالَّفرَقَّيقولَّأ ن 

َّحق ُهَّ َّأ ن  َّيقمُيَّيفَّذكلَّإلبدلَّإّّليَّهوَّفيه،َّفلامذإَّخيتّصَّهذإَّابلقرص،َّفقالوإ َّخشص  بينهَّوبنيَّأ ّي 

َّإال متاَمَّالَّإلقرَص.َّ

نَّشاءَّهللاَّوالَّ ناكرَّيفَّهذهَّإملسأ ةل.َّوهللاَّأ عوكامَّقالَّش يخَّإال سالمَّالكهامَّسائغيَّإ  َّمل.إ 

 الجمعة باب
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نرب يف تََماَروإ ر جاالًَّ أ نَّّ عهنام هللا ريض إلّساعدي سعد َّ بن سهل عن ن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول م   ُعود َّ أ ّي َّ م 

َّ عَلَيه َّ قَامََّ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول َرأَيُتَّ َوقَد إلَغابَة َطرفَاء َّ من :سهليَّ فقال،َّ هو  وهو ورإءه إلن اس َوكرَبَّ فَكرَب 

َّ إلَقهَقر ي ة فّنل رفع ثَّّ إمل نرَبَّ عىل  أ قبل ثَّّ َصاَلته َّ أ خر من فََرغََّ َحّتَّ عَاد ُثَّّ إمل نرَب َّ أَصل َّ يف جَسَدََّ َحت 

ناّم إلنّاس أ هّيا :فقال ،إلن اس عىل وإ هذإ َصنَعُتَّ إ  َّ ل تَأ تَمُّ َّ َول َتَعل ُموإ يب   .َصاَليت 

َّ ُثَّّ عَلَْيَا َصىّلَّ :لفظ َّ ويف َّ.إلقهقري نزل ثَّّ علْيا وهو َركَعََّ ُثَّّ علْيا كرَب 

 .جتادلوإ أ ي :متاروإ

 ابلفارق ويسّمى إلّصحيح، وهو نفسه إل ثل هو وقيل إَلثْل يش به جشر (إلّطرفاء)َّ :إلغابة طرفاء

ار،  عوإيل غرب يقع موضعيَّ هو إلغابة طرفاء إلنّبويّة، إملدينة عوإيل غرب يقع موقع به وإملرإد وإلنّظ 

  .إلنّبوية إملدينة

مام موّجهيَّ ورأ سه إخللف إ ىل رجع أ ي (إلقهقري نزل )قوهل ويف  إ ىل رجع بل يلتفت مل يعين لل 

مام موجهيَّ ورأ سه إخللف  .لل 

 إحلديث هذإ يف رشح إ ىل حتتاج إليّت إل لفاظ بعض هذه

 مصنوع عود َّ أ يَّّ من هو، ُعود َّ أ ّي َّ من ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول منرب يف جتادلوإ أ انساًَّ أ نَّّ إحلديث ففي 

 خربه وليؤكد إل ثل، جشرة من اكن أ نّه فأ خربمه بذكل، ليخربمه عنه هللا ريض سهل َّ إ ىل ،ورجعوإ

، ثالث من منربإًَّ واكن إملنرب، وضع ما أ ّول ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ صنع ما علْيم قّصَّ  هللا صىل صعد درجات 

 إلّركوع من رفع ثَّّ ركع ثَّّ ورإءه، إلنّاس وكرّبَّ كرّبَّ ثَّّ إلثّالثة إدّلرجة إ ىل أ ي أ عالها إ ىل وسمل عليه

 من ليمتكّن إملنرب عىل من إلّّنول يف رشع إلّركوع من أ ي رفع بعدما ثَّّ إلثّالثة، عىل يزإل ال وهو

ذَّْ إل رض عىل إلّسجود  إ ىل يرجع قلنا كام -إلقهقري فرجع إلثّالثة، إدّلرجة عىل وهو منه يمتكّن ال إ 

مام موجهيَّ ورأ سه إخللف   .إملنرب أ سفل إ ىل وصل حّتَّ- خلفه لينظر يدره مل أ ي لل 

 وصنع وصعد عاد ثَّّ أ سفل، من ابلقرب إملنرب أ مام أ ي (إملنرب أ صل يف جسد ثَّّ )إحلديث يف قال

ناّم أ نّه وأ خربمه إلّصالة من إنّتيى حّتَّ إل وىل إلّركعة يف صنع مثلام  منه إملعتاد غري إلفعل هذإ فعل إ 

 :لعلّتني
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  .تعلميهم يه :إل وىل إلعةّلَّ 

ُّوإ أ ن يه :إلثّانية وإلعةّلَّ  .وسمل عليه هللا صىّلَّ به يأ متّوإ يك به، يأ مت

 :إحلديث يف

ذإ إملأ مومني عىل إال مام علوَّّ جوإز -   .إحلاجة عند فيجوز إلّصالة تعلمي هنا وإحلاجة للحاجة، اكن إ 

ذإ سابقاًَّ قلنا كام خاّصةًَّ إلّصالة يف إليسرية إحلركة جوإز -  ثَّّ يّنل اكن ملسو هيلع هللا ىلص فالنّب ملصلحّتا اكن إ 

 .حس نة هيئة َّ عىل إلّسجود من يمتكّن حّتَّ إلّصالة مصلحة أ جل من اكن وهذإ فيصعد يعود

قامة جوإز -  ناّم ملسو هيلع هللا ىلص فالنّبَّّ إلتّعلمي أ جل من إلّصالة إ   لنا جيوز وكذكل إلنّاس، تعلمي أ جل من صىّلَّ إ 

 .إلنّاس نعملَّّ أ ن أ جل من نصّلَّ أ ن

 أ جل من إملنرب إّّتَاذ مرشوعية إحلديث ففي غريها، أ و مجعة اكنت سوإء للخطب إملنرب إّتاذ-

 .إخلطب

ذإ عليه وإلّسجود إملنرب عىل إلّصالة جوإز -  ذإ أ ي ّلكل، يكفي اكن إ   للّسجود يكفي إملنرب اكن إ 

 .ّلكل ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ فعل من هذإ وأ خذان عليه تصّلَّ أ ن أ و إملنرب عىل تسجد أ ن فيجوز عليه

 

 َّ

َّ
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ََّأََّ ﴿إمجلعة يوم إلفجر صالة يف يقرأ َّ ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ اكن :قال عنه هللا ريض هريرة أ يب عن  ﴾ يلَُّّن َّتََّ م،ل

َّ ىَلَّعََّ ىَتَّأََّ لَّْهََّ ﴿و إلّسجدة
ِ
 ﴾ ان َّنسََّإال
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 يف أ نّه فْيا إعمتدانها إليّت إلنّسخة ويف إملوضع، هذإ يف أ نّه فْيا إلنّسخة هذإ يف هريرة أ يب حديث 

 .إمجلعة ابب أ خر ويف إمجلعة كتاب أ خر يف جعلوإ إلنّسخ بعض ويف إملوضع هذإ

نّة أ نَّّ هريرة أ يب فيه يبنّيَّ إحلديث هذإ   جفر من إل وىل إلّركعة يف إلّسجدة سورة قرإءة يه إلس ّ

نّه إلثّانية إلّركعة يف إال نسان سورة وقرإءة إمجلعة  أ نّه عادته من اكن أ نّه أ ي (ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ اكن )قال ل 

 .إمجلعة يوم إلفجر صالة يف إلّسور هذه يقرأ َّ اكن

نّة يرتك فال تطبيقها، إ ىل أ و حتقيق إ ىل يسعى وإال نسان   ال إلنّاس أ نَّّ أ و متلَّّ إلنّاس بأ نَّّ ويعتذر إلس ّ

نّة تطبيق إ ىل يسعى قلنا فكام تس تطيع  أ ن فالبدَّّ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول س نّة يه هذه أ نَّّ إلنّاس ويعملَّّ إلس ّ

َّ.إملوفق هللا ابللكية يرتكها وال أ حياان ولو هبا يعمل

 141 الحديث

 :قال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أ نَّّ عهنام هللا ريض معر بن هللا عبد عن

َّ.فليغتسل إمجلعة منمك جاء من 

 قاصد َّ للكَّّ ويرشع إمجلعة، يوم سنن من وأ نّه إمجلعة، غسل مرشوعّية بيان إحلديث هذإ يف 

 .مس تحب أ م وإجبيَّ هو هل فيه وإختلفوإ للّصالة، للمسجد

 هللا ريض إخلدري سعيد أ يب حبديث إس تدلّوإ وكذكل إحلديث، هبذإ بوجوبه قال من فاس تدلَّّ 

 عىل إدّلالةل ظاهر إحلديثان أ نَّّ وقالوإ (حمتمل كَّّ عىل وإجبيَّ إمجلعة غسل )قال ملسو هيلع هللا ىلصإلنّبَّّ أ نَّّ عنه

 .إلوجوب

ناكر قّصة مهنا بأ مور وإس تدلوإ بوإجب وليس مؤكدة س نّةيَّ أ نّه فقالوإ إلعلامء مجهور وأ ّما  ريض معر إ 

 معر صعد حّتَّ تأ ّخر عنه هللا ريض فعامثن إمجلعة، عن تأ خره عنه هللا ريض عامثن عىل عنه هللا

  هذإ تأ ّخره عامثن عىل معر فأ نكر عهنام هللا ريض إملنرب عىل

يّنَّ عامثن :هل فقال •  أ ن عىل أ زد فمل إلتّأ ذين مسعت حّتَّ أ هل إ ىل أ نقلب فمل شغلت إ 

  .توّضأ ت

  .إغتسل أ نّه يذكر ومل إملسجد وأ ىت فتوّضأ َّ مّسعاًَّ بيته إ ىل ذهب إلنّدإء مسع ملّا عامثن
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  .ابلغسل يأ مر اكن ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ أ نَّّ علمت وقد أ يضاًَّ وإلوضوء لعمر؟ قال ماذإ معر :هل فقال •

نّة َّ تركه عامثن عىل أ نكر هنا عنه هللا ريض فعمر  هل قال ابملفهوم إلغسل ويه إمجلعة سنن من لس ّ

 .إلالكم مفهوم هو هذإ تغتسل، مل أ يضاًَّ إلغسل وتركت متأ ّخرإًَّ أ تيت

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول حصابة أ فاضل من واكن إل ّولني إلّسابقني من اكن عنه هللا ريض عامثن ل نَّّ ملاذإ؟ 

نّة تطبيق عىل حيرص أ ن عليه ينبغي واكن  وهذه يغتسل، مل وكذكل متأ ّخرإ يأ يت أ ن عىل ال إلس ّ

 وإجبا اكن لو إلغسل أ نَّّ إلقّصة هذه من إس تفدان حنن لكن إلبرش طبيعة من يه حتدث إل مور

 ل مره وإجباًَّ اكن لو بل ( أ يضاًَّ وإلغسل) هل بقوهل إكتفى وملا عامثن عىل عنه هللا ريض معر ل نكر

 . بوإجب ليس إلغسل أ نَّّ إلعلامء مجهور أ خذ أ و أ خذان هنا مفن يأ يت، ثَّّ ويغتسل يرجع بأ ن

شارةيَّ )وفيه :قال إلغسل عامثن ترك جّحة مبّينا هللا رمحه إلنّووي قال نَّما أ نّه إ ىل إ  نّه إلغسل ترك إ   ل 

 معر يأ مره مل ولهذإ إلنّدإء بعد للغسل جيلس أ ن من أ وىل إمجلعة بقصد إش تغاهل فرأ ى يس تحب

 .هللا رمحه الكمه إنّتيى إلغسل( إ ىل ابلّرجوع

ا أ نّه قال فالنّووي   إ ىل إال تيان قّدم عنه هللا ريض عامثن بوإجب، وليس مس تحب إلغسل اكن لَم 

نّه إلغسل عىل إمجلعة وحضور إخلطبة إ ىل وإال نصات إمجلعة  وقت يف ابلغسل يش تغل أ ن من أ وىل ل 

، إلغسل أ نَّّ إلقّصة هبذه فبان إلنّدإء بعد أ و ذإ مس تحبي  مؤكّدة س نّة هنا أ نّه نقصد ومس تحب قلنا إ 

 .ابلوإجب وليس ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ علْيا حثَّّ مؤكدة س نّة إلغسةل أ نَّّ يعين

يخ إلعلامء بعض ل نَّّ ننبّه أ ن بقي   إلغسل مسأ ةل يف فّصل هللا رمحه تميية إبن إال سالم كش ّ

 فيه رإحئة ال نظيفاًَّ اكن من وأ ّما إملصلنّي يؤذي ال ل نَّْ كرهية رإحئةيَّ هل من عىل إلغسل جيب:(فقال

 إلعلامء من حنوه حنى ومن تميية إبن إلش يخ عن إلّتفصيل هو هذإ ) فقط حقّه يف يس تحبَّّ فهذإ

َّ .أ عمل وهللا

 142  الحديث

 .جبلوس بيهنام يفصل قامئيَّ وهو خطبتني خيطب ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ اكن :قال وعنه
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 حصيحيَّ وهو وإدّلإرقطين إلنّسايئ أ خرجه بل أ حدهام يف وال إلّصحيحني يف ليس إللّفظ هبذإ إحلديث 

 خيطب ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول اكن) قوهل هو معر إبن حديث من مسمل َّ عند إملثبت وإللّفظ هللا، شاء إ ن

 .إليوم يفعلون كام قال (يقوم ثَّّ جيلس ثَّّ قامئاًَّ إمجلعة يوم

 إلثّابت هو هذإ (بيهنام يقعد خطبتني خيطب ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ اكن) بلفظ أ يضاًَّ معر إبن عن إلبخاري روإه 

 ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ خطبة خبصوص إلّصحيحني يف معر إبن حديث من

 إلنّسايئ أ خرجه قلنا كام بل أ حدهام يف وال إلّصحيحني يف فليس إملصنّف ذكره إّّلي إللّفظ أ ّما

 .هللا شاء إ ن أ يضاًَّ حصيحيَّ وهو وإدّلإرقطين

َّ هام بل إمجلعة، خطبيت وجوب ذكرانها إليّت إل حاديث هذه مجموع من يؤخذ   إلّصالة لصّحة رشطي

 .إلعلامء مجهور قول هو وهذإ

ىَلَّ فَاْسَعوإ تعاىل﴿ قوهل به يريد :قال وجوهبام عىل إال س تدالل معرض يف هللا رمحه إلّصنعاين قال 
ِ
 إ

كر َّ نّه ﴾هللا ذ   .وإلّصالة ابخلطبتني وسمل عليه هللا صىل فعل بيّنه مجمليَّ وهو إّّلكر إ ىل ابلّسعي أ مريَّ فا 

ىَلَّ فَاْسَعوإ وجل﴿ عز هللا قال قال إخلطبتني بوجوب إلقول يف يه؟ ما إلّصنعاين جّحة 
ِ
كر َّ إ  ﴾هللا ذ 

َا ايََّ ﴿يقول وجل عز هللا يعين ينََّ َأهيُّ َذإ أ َمنُوإ إّل  
ِ
يََّ إ اَلة َّ نُود  ن ل لص  ىَلىَّ فَاْسَعْوإ إلُْجُمَعة َّ يَْوم َّ م 

ِ
ْكر َّ إ  ذ 

 ﴾إّلل  َّ

نّه :إلصنعاين قال   .وجل عز هللا ذكر إ ىل ابلّسعي أ مريَّ فا 

كر َّ وقوهل﴿ ذَّْ ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ س نّة بّينَته إال جامل وهذإ مجمل هو ﴾يعينَّهللا ذ   إلنّاس يف خطب ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ إ 

 .إل ية هذه من إلوجوب فأ خذان ركعتني، هبم صىّلَّ ثَّّ بيهنام قعد خطبتني

 إخلطيب أ نَّّ إلّصحيحني يف جاءت إليّت إل حاديث ومن إحلديث هذإ من يؤخذ إّّلي إلثّاين إل مر  

  .(قامئ وهو خطبتني خيطب ملسو هيلع هللا ىلص إلنّب اكن) قال (قامئ وهو) إحلديث يف لقوهل قامئا خيطب

 خيطب إخلطيب أ نَّّ عىل هذإ فدلَّّ (قامئ وهو إمجلعة يوم خيطب ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ اكن )مسمل عند وجاء

 .جالسا خيطب وال قامئا
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 لكن ركن، إخلطبتني بني ابجللوس إلقول إلّشافعي عن ونقلوإ إخلطبتني بني يقعد أ نّه أ يضا وفْيا

 .بركن وليس س نّة أ نّه عىل إلعلامء مجهور

ذإ وسملَّّ عليه هللا صىّلَّ اكن) إملعاد زإد يف هللا رمحه إلقميَّّ إبن قال  وعال عيناه إمحّرت خطب إ 

 ،-إجلوإمع إللكامت يقصد-إّّلكر ويكرث إلّصالة، ويقرص إخلطبة يقرص واكن غضبه، وإش تدَّّ صوته،

ذ .هللا رمحه قال ما أ خر إ ىل (...إال سالم قوإعد أ حصابه ويعملَّّ  إلنّبَّّ خطبة صفات يه هذه اكنت إ 

ََّّ..ملسو هيلع هللا ىلص

 143 الحديث

  إمجلعة يوم إلنّاس خَيطب ملسو هيلع هللا ىلص وإلنّبَّّ َرجل َجاءََّ :قال عهنام هللا ريض هللا عبد بن جابر عن

 .ركعتني فاركع مق :قال .ال :قال فالن؟ اي أ صلّيت :فقال

َّ.َركعتنَي فَصّلَّ :روإية ويف

 هذإ عن أ يضا وتلكّمنا هذإ أ دةلَّّ وذكران إلنّدب حمكها أ نَّّ وقلنا إملسجد حتّية عن تلكّمنا وأ ن س بق 

 :فنقول ابملسأ ةل متعلّقة أ خرى فوإئد نضيف بأ ن بأ س وال إحلديث

ذإ) قال أ نّه وسملَّّ عليه هللا صىّلَّ عنه جاء قد بل إملسجد، حتّية متنع ال إمجلعة خطبة •  جاء إ 

 خيطب وإال مام إملسجد دخل ملن فيسنَّّ (فْيام وليتجّوز ركعتني فلريكع خيطب وإال مام أ حدك

 .يطيل فال فْيام خيّفف وأ ن ركعتني يصّلَّ أ ن

 ابلقيام أ مره ملسو هيلع هللا ىلصإلنّبَّّ أ نَّّ إحلديث يف جاء فقد إخلفيف، ابجللوس تفوة ال إملسجد حتّية •

 وصالة إلقيام معاودة من مينع ال إخلفيف فاجللوس إلّزمن، من برهة جلس أ ن بعد للّصالة

 .إملسجد حتّية

ماما اكن ملسو هيلع هللا ىلصإلنّبَّّ ل نَّّ إملنرب، عىل من ويهنيى يأ مر إال مام •  من هذإ مينعه ومل إخلطبة يف واكن إ 

 .إلّصالة إ ىل يقوم بأ ن يأ مره أ ن

مام تلكُّم جوإز منه ويؤخذ • ذإ إملأ موم مع إال  نَّّ للحاجة، اكن إ   إلغطفاين سلمي وهو إلّصحايب فا 

ا يه ال بقوهل ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ أ جاب  .َأَصل يت سأ هل لَم 
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 واكن إلقحط أ صاهبم أ ن بعد هلم يستسقي أ ن ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ سأ ل إّّلي إلّصحايب قّصة يف جاء وكذكل 

 وإلعكس إال مام مع إملأ موم تلكّم َّ جوإز هذإ من إلعلامء فأ خذ إلّصحابة يف خيطب قامئيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وإلنّبَّّ هذإ

ذإ إخلطبة أ ثناء   .للحاجة اكن إ 

نّنا إلوجوب، عىل يدلَّّ ال ركعتني ويصّلَّ يقوم بأ ن هل وسمل عليه هللا صىل أ مره وقلنا • ذإ ل   إ 

 إملسأ ةل يف ننظر بل إملسأ ةل عليه نبين فقط وإحدإ حديثا ونأ خذ ننظر ال إملسأ ةل يف نظران

عادته عن يغين وهذإ هذإ عن إلالكم سابقا ذكران وقد أ حاديث من فْيا ورد ما جبميع  هنا إ 

 .هللا شاء إ ن

 144 الحديث

 :قال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أ نَّّ عنه هللا ريض هريرة أ يب عن

ذإ  َّ.لغوت فقد خيطب وإال مام إمجلعة يوم أ نصت لصاحبك قلت إ 

 إخلطبة أ نَّّ وذكل وإجبًا، للخطيب إال نصات اكن قلنا كام إمجلعة رشوط من إخلطبتان اكنت ملّا 

 .وإّّلكرى إال تّعاظ من وإفريَّ نصيبيَّ يناهل لها يس متع مفن إلقرأ ن، وقرإءة وإلتّذكري إلوعظ عىل تش متل

 وهذإ إخلطبة، حال أ و إمجلعة حال إملنكر عن وإلهّنيي ابملعروف إل مر جوإز عدم فيه هذإ وإحلديث 

ذ إال نصات وجوب أ دةّلَّ من  عن أ يضاًَّ ويهناه ابملعروف يأ مره هو أ نصت لصاحبه يقول إّّلي إ 

 من أ نَّّ إحلديث يف جاء لََغى، أ نّه حقّه يف ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ قال ذكل ومع للخطبة إال س امتع عن إال ش تغال

 .وإجبيَّ فاال نصات هل مجعة ال لغى

 وهو سابقاًَّ قّررانه ما هذإ من يس تثىن لكن وجوبه، عىل إال جامع هللا رمحه إلربَّّ عبد إبن ونقل 

ذإ إال مام إملأ موم خياطب أ ن جوإزه ذإ إال مام عىل يردَّّ أ ن وكذكل للحاجة، اكن إ   هذإ خاطبه إ 

  .عليه إلرّشعية إل دةلَّّ لوجود الانصات وجوب من مس تثىن

 إدّلعاء، عىل وإلتّأ مني ،ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ عىل وإلّصالة إلعاطس وتشميت إلّسالم ردَّّ يف إلعلامء وإختلف

 هذه من أ وىل هو ما منع ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ أ نَّّ ذكل يف وإحلّجة مهنا، مينع أ نّه وإلّصحيح هذإ يف إختلفوإ

  .أ عمل وهللا هذإ عىل هبذإ فيس تدلَّّ إملنكر عن وإلهّنيي ابملعروف إل مر وهو إل مور
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 ثَّّ إجلنابة غسل إمجلعة يوم إغتسل من :قال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أ نَّّ-عنه هللا ريض هريرة أ يب عن- وعنه

َبَّ فك ناّم إلثّانية إلّساعة يف َرإحََّ ومن بََدنَة، قّرب فك ناّم إل وىل إلّساعة يف رإح  يف رإح ومن بََقَرة، قَر 

َبَّ فك ناّم إلثّالثة إلّساعة َبَّ فك ناّم إلّرإبعة إلّساعة يف رإح ومن أ قرن، كَبشاًَّ قر   يف رإح ومن َدَجاَجًة، قر 

َبَّ فك ناّم إخلامسة إلّساعة  .إّّلكر يس متعون إملالئكة حظرت إال مام خرج فا ذإ بيضة، قر 
 

 وهذه إليوم هذإ سنن من أ يضا وهذإ إمجلعة، صالة إ ىل إلتّبكري فضيةل هو إحلديث هذإ موضوع

 إمجلعة إ ىل إّّلهاب ساعة حبسب خيتلف إلفضل وهذإ عليه، حرص ملن عظمي فضل وهو إلّصالة،

 اكّّلي إل جر من هل فهذإ إلّشمس طلوع بعد أ ي إل وىل إلّساعة يف ذهب مفن إلتّبكري، حبسب أ يَّّ

 ...ببقرة هلل تقّرب اكّّلي إل جر من فل إلثّانية إلّسعة يف فذهب عنه تأ ّخر ومن ببعري، هلل تقّرب

مام خروج قبل ساعة أ خر يف ذهب من إ ىل وهكذإ ذإ بيضة، قّرب اكّّلي إل جر من هل إال   خرج فا 

 فال هذإ بعد جاء ومن إخلطبة، لسامع أ ي إال مام لسامع وإنرصفوإ حصفها إملالئكة طوت إال مام

َّ:إلتّالية إلنّقاط يف نلّخصها عّدة مسائل عىل إحلديث حوىَّ.هل فضل

 األولى الفائدة

 الجمعة ليصلّي المسجد إلى وتقدّم الجمعة يوم اغتسل من فضيلة

 قدومه حني حال أ حسن عىل إملسمل ليكون عليه إحملافظة ينبغي مؤكّدة س نّة إمجلعة غسل قلنا وكام 

 .للمسجد

 للّصالة، إغتسل أ نّه منه إملقصود( إمجلعة يوم إغتسل من )وسملَّّ عليه هللا صىّلَّ قوهل أ نَّّ إ ىل وننبّه

 ومن للّصالة، ال إمجلعة ليوم مرشوع إلغسل هذإ أ نَّّ قال ملن خالفا إمجلعة، صالة ليؤّدي فيغتسل

 ل نَّّ إمجلعة يوم تغتسل أ ن إملهمَّّ قال بعدها، أ م إلّصالة قبل تغتسل أ ن بينه عنده فرق فال هبذإ قال

 يف فالكهمم إلغسل هبذإ إملقصود عن وغفلوإ إحلديث بظاهر فمتّسكوإ (إمجلعة يوم )قال ملسو هيلع هللا ىلصإلنّبَّّ

 إلّساعة يف رإح ث )قال (إمجلعة يوم إغتسل من) قال أ ن بعد ملسو هيلع هللا ىلص إلنّب قول ل نَّّ إلبطالن، غاية

 إملسجد إ ىل إال نسان يقدم أ ن منه وإلغاية إملسجد، إ ىل ابّّلهاب مرتبط إال غتسال أ نَّّ يبنّيَّ (إل وىل

  .إلغسل هذإ من إملقصود هو هذإ إلنّاس، هبا يؤذي ال طّيبة رإحئة وعليه هيئة أ حسن يف وهو

 الثانية الفائدة



 ~250  ~  
 

  قلنا كام إّلهاب ساعة خبالف خيتلف إلفضل وهذإ إمجلعة إىل بكر من فضل 

 الثّالثة الفائدة

 هي أم بها ونتعامل نعرفها الّتي هي هل الّساعات بهذه المراد ما

 آخر؟ شيء

 إملرء ل نَّّ إلفجر، طلوع ال إلّشمس طلوع هو إّّلهاب وقت أ ّول أ نَّّ نبنّيَّ عهنا نتحّدث أ ن وقبل 

 إمجلعة إ ىل للّسعي وقت َّ فأ ّول إمجلعة صالة ال إلفجر صالة إ ىل ابّّلهاب مطالبيَّ إلفجر طلوع بعد

ذإ إملنرب، عىل وصعوده إال مام خروج هو لها وقت َّ وأ خر إلّشمس طلوع هو  إملنرب عىل إال مام صعد إ 

 .هل فضل فال بعده يأ يت مفن إخلطبة تس متع وذهبت حصفها إملالئكة طوت قلنا كام

ذإ  ذإ إال مام خروج إ ىل إلّشمس طلوع من ميتدَّّ إلوقت وأ نَّّ هذإ تقّرر فا   ملسو هيلع هللا ىلصإلنّبَّّ أ نَّّ أ يضاًَّ علمنا وإ 

 مقدإر حلساب إلّطريقة يه فهذه إلّزمن من مقدإرها ساعة للكَّّ تكون ساعات َّ مخس إ ىل قّسمه

 .إلّساعات

 أ جزإء مخسة إ ىل وتقسمه إملنرب عىل وصعوده إال مام خروج إ ىل إلّشمس طلوع من إلوقت تأ خذ 

  .إحلديث هذإ يف ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ عهنا حتّدث إليّت إلّساعة هو إل جزإء هذه من جزء َّ كَّّ فيكون

نة، فصول ابختالف طبيعةًَّ ّتتلف إلّساعات هذه أ نَّّ تعلمون وكام ذإ إلّشمس فرشوق إلس ّ  اكن إ 

 يف فهو ذكل غري إ ىل ونصف إلّسابعة إلّساعة أ و ودقائق إلّسابعة مثالًَّ إلّساعة عىل إل اّيم هذه يف

تاء فصل  إلّساعات مقدإر يكون إلّرإبعة مثالًَّ إلّساعة عىل ويكون خيتلف إلّصيف فصل ففي إلش ّ

ذإ خيتلف  .وإحد دإمئاًَّ إملنرب عىل إال مام خروج وقت اكن إ 

 الّرابعة الفائدة

 الذّكر يستمعون المالئكة حظرت اإلمام خرج فإذا قوله في

 تكتبه ومل إحلديث يف إملذكور وإلثّوإب إل جر حرم فقد هذإ بعد جاء من أ نَّّ عىل دليليَّ هذإ 

 .إمجلعة شهد مّمن إملالئكة

 الخامسة الفائدة
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ذ إمجلعة خطبة فضيةل إلعبارة هذه يف  َّ.إجامتعها وحتض حصفها تطوي إملالئكة أ نَّّ إ 

 السادسة الفائدة

 بهذا موّكلون فهؤالء الحفظة المالئكة غير هنا المذكورون المالئكة

 .العمل

نّه) قوهل عنه هللا ريض هريرة أ يب حديث مسمل َّ عند جاء وقد ذإ إ   كَّّ عىل اكن إمجلعة يوم اكن إ 

َّ ذإ فال ّول إل ّول يكتبون مالئكةيَّ إملسجد أ بوإب من ابب   وجاءوإ إلّصحف طووإ إال مام جلس فا 

 (.إّّلكر يس متعون

 من أ نَّّ قلنا ّلإ فال ّول إل ّول يكتبون ومه إلعمل هبذإ مولّكون إحلديث هذإ يف إملذكورون فاملالئكة 

 مكن ليست إلّساعة أ ّول يف جاء من أ نَّّ نقول وكذكل أ خرها يف جاء مكن ليس ساعة َّ أ ّول يف جاء

 فال ول إل ّول تكتب إملالئكة أ نَّّ هو إحلديث هذإ يف إملثبت ل نَّّ أ خرها يف أ و وسطها يف جاء

 .أ عمل وهللا إلفضل يف عليه مقّدميَّ فهو أ خيه قبل يأ يت فاّّلي

َّ

  

 

 

 146   الحديث

 ثَّّ إجلُُمعة ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ مع نصّلَّ كنّا :قال عنه هللا ريض إلّشجرة أ حصاب من واكن إل كوع بن سلمة عن

يَطان َّ وليس نَنرَص ف  .به نس تظلَُّّ ظللَّ ل لْح 

عَُّ كنّا :روإية َّ ويف ذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مع جُنَّم  َّ.إلفيء فنتّبع نرجع ثَّّ إلّشمس زإلت إ 

ذإ ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ مع إمجلعة يصلّون اكنوإ أ ّّنم إحلديث هذإ يف عنه هللا ريض سلمة خيرب   زإلت إ 

 أ نّه إحلديث معىن ليس به لالس تضالل يكفْيم ظليَّ للحيطان وليس بيوهتم إ ىل يعودون ثَّّ إلّشمس
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 ظلَّّ للحيطان يكن مل أ نّه إملرإد ال، .إلّسامء كبد يف إلّشمس تكون فاكنت ظلَّّ للحيطان يكن مل

 .إمجلعة صالة وقت به ليبنّيَّ هللا رمحه إملصنّف ساقه إحلديث فهذإ به لالس تضالل يكفْيم

جامع َّ حملَّّ فهو لها وقت أ خر أ ّما   .للّظهر وقت َّ أ خر وهو إلعلامء بني إ 

  .خالف مفحل وقّتا أ ّول وأ ّما 

 وإلّشافعي هللا رمحه ماكل إال مام مذهب وهو إلّظهر وقت أ ّول هو وقّتا أ ّول أ نَّّ إ ىل ذهب من مفهنم

عَُّ كنا  (قال حيث عنه هللا ريض سلمة حلديث إلثّانية إلّروإية ودليلهم حنيفة وأ بو ّم   هللا رسول مع جُنَ

ذإ ملسو هيلع هللا ىلص   ) إلّشمس زإلت إ 

 فهذإن إلّشمس متيل حني إمجلعة يصّلَّ اكن ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ أ نَّّ عنه هللا ريض أ نس عن جاء وكذكل

ذإ إمجلعة يصّلَّ اكن وسمل عليه هللا صىّلَّ أ نّه يف وإحضان إلنّّصان  وقت أ ّول وهو إلّشمس زإلت إ 

 .إلّظهر صالة

حساق هللا رمحه أ محد إال مام أ ّما   دخول وقت هو وقّتا أ ّول وأ نَّّ إلّزوإل قبل أ دإهئا جبوإز فقالوإ وإ 

 ثَّّ إمجلعة يصّلَّ اكن ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ أ نَّّ مسمل َّ عند عنه هللا ريض جابر َّ حبديث وإس تدلوإ إلعيد صالة

َالنا إ ىل نذهب ثَّّ إمجلعة يصّلَّ ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ اكن (قال  .) إلّشمس تزول حني فرنحيها مج 

 فيه أ نس حديث أ و سلمة حديث أ نَّّ فعندان إلّزوإل قبل يؤّدوّنا اكنوإ كوّنم يف رصحي إلنّص هذإ 

ذإ يؤّدهيا وسملَّّ عليه هللا صىّلَّ أ نّه  أ ن وبعد يؤدون اكنوإ أ ّّنم جابر حديث وعندان إلّشمس زإلت إ 

 إدّلالةل وبنّيَّ إدّلالةل فوإض إلّشمس تزول حني لريحيوها جامهلم إ ىل يذهبون اكنوإ إمجلعة من يفرغوإ

 إلّزوإل قبل يؤّدوّنا اكنوإ أ ّّنم يف

يخ قال كام وإلّصوإب  نّه إلّزوإل بعد تؤّدى أ ن هو وإل فضل إل وىل أ نَّّ هللا رمحه عثميني إبن إلش ّ  ل 

نّه ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ فعل من إل غلب اكن ذإ إلعلامء بني عليه إجملمع إلوقت ول   قبل لفعلها إحلاجة دعت وإ 

َّ أ و شديد حرلَّ مثّت يكون ك ن إلّزوإل َّ ظرفي  والكم هذإ إلّزوإل قبل بصالهتا بأ س فال خاصي

يخ َّأ عمل وهللا هللا، شاء إ ن إلّصوإب وهو عثميني إبن إلش ّ

 العيدين باب

 147 الحديث
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  :قال عهنام هللا ريض معر بن هللا عبد عن

َّ.إخلطبة قبل إلعيدين يصلّون عهنام هللا ريض ومعر بكر َّ وأ بو ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ اكن

 .وإل حضى إلفطر عيدإ هام إحلديث هذإ يف( إلعيدين )ب  إملرإد 

ّما ويتكّرر يعود ما للكَّّ إمسيَّ إلعيد ل نَّّ عيدين ومّسي  ّما عليك يعود إن إ   .عليه تعود أ ن وإ 

 عيدإًَّ يوماًَّ نتخذ لنا جيوز ال إلرّشع، يف يأ يت مل عيدإًَّ نتّخذ أ ن لنا جيوز وال إلرّشع بيهّنام قد وإل عياد 

 .لنا إلرّشع بيّنه ما عىل فْيا يتوقّف توقيفيةيَّ إل عياد بل إلرّشع لنا يبيّنه مل عيدإ نتّخذه ماكن أ و

م ملّا ملسو هيلع هللا ىلص وإلنّبَّّ  نَّّ (هلم وقال ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ أ بطلهام فْيام يلعبون عيد يوما هلم واكن إملدينة قد   قد هللا إ 

 .)إلفطر ويوم إل حضى يوم مهنام خريإًَّ هبام أ بدلمك

 إلباب هذإ يف مهنا شيئاًَّ إملصنّف س يبنّيَّ هبام ّتتّصَّ وأ حاكميَّ سننيَّ إلعيدين ولهاذين 

 بكر َّ أ يب وخليفتيه ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ س نّة أ نَّّ فيه خيرب عهنام هللا ريض معر إبن حبديث هللا رمحه فبدأ َّ 

ناّم للجمعة خالفاًَّ إخلطبة عىل مقّدمةًَّ إلّصالة جعل يه ومعر نّه ذكل ذكر وإ   بين خلفاء عهد ويف ل 

 وينرصفون يصلّون أ صبحوإ إلنّاس أ نَّّ ذكل إلّصالة عىل مقّدمة إخلطبة وصارت إل مر ُعكس أ ميّة

َّّ من جيدونه اكنوإ ملا  فعكسوإ ينرصفون فاكنوإ إخلطبة، مصمي يف ذكل يس تحّقَّ ال فمين وطعن َّ سب 

 .إخلطبة عىل إلنّاس يرمغوإ حّتَّ إلّصالة عىل مقدمةًَّ إخلطبة وجعلت إل مر

نّة وطّبقت عليه اكنت ما إ ىل إل مور عادة إلعّباس بين عهد يف ثَّّ   وخطبة صالة يف هلل وإمحلد إلس ّ

َّ.إملس تعان هللا إلعيدين

 148 الحديث

 من :فقال إلّصالة بعد إل حضى يوم ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ خطبنا :قال عنه هللا ريض بن عازب بن إلربإء عن

  هل نسك فال إلّصالة قبل نسك ومن إلنّسك أ صاب فقد نسكنا ونسك صالتنا صىّلَّ

َّ بن إلربإء خال-نّيار بن هائن بردة أ بو فقال  :-عازب 

يّنَّ هللا رسول اي  ورشب أ ك يوم إليوم أ نَّّ وعرفت إلّصالة قبل شايت نسكت إ 

  .إلّصالة أ يت أ ن قبل وتغّديت شايت فذحبت بييت يف يذحب ما أ ّول شايت تكون أ ن وأ حببت 
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 عين أَفَتَجز ي شاتني من إ يلَّّ أ حبَّّ يه َعنَاقاًَّ عندان فا نَّّ هللا رسول اي :قال حلم شاة شاتك :قال

َّ.بعدك أ حد َّ عن جتزئ ولن نعم :قال 

  إلفوإئد من مجةليَّ إحلديث هذإ يف 

 األولى الفائدة

 .إلّصالة بعد تكون إخلطبة أ نَّّ من س بق ما تأ كيد 

 (نسكنا نسك من) ملسو هيلع هللا ىلص قوله :الثّانية الفائدة

 .هلل تقرابًَّ إّلحب هو إلنّسك:

 إلّصالة بعد مؤخرإًَّ إلقرأ ن يف جاء وقد إلّصالة بعد يكون أ نّه عىل دليليَّ إحلديث يفَّإل وىل: إملسأ ةل

ََّصَّفََّ ﴿وجل عز هللا قال كام إملوإضع مجيع يف أ يضاًَّ َّّرََّل َّ ّل  نَّّ قل ﴿﴾وقال وإحنر كب  َّ﴾ونسيك صاليت إ 

َّ.إلّصالة بعد مؤخرإًَّ إلقرأ ن يف جفاء

 مل مكن اكن إلّصالة قبل ذحب من اكن ّلكل إلّصحيح إلنّسك أ صاب أ ي إلنّسك أ صاب فقد وقوهل 

 بعد تُذحب أ ن إل حضية رشط ل نَّّ جمزئاًَّ نساكًَّ تعترب ال أ ّّنا يعين فقط، محلاًَّ ذبيحته وتعترب يضّحي

َّ.حلم َّ شاة شاتك بردة ل يب ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ قال ّلكل ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ بيّنه كام إلّصالة

ذإ ويه أ خرى مسأ ةل إملسأ ةل هذه عن إلالكم هذإ عن ويتفّرعَّ:إلثّانية إملسأ ةل  ماكن يف إملضّحي اكن إ 

 حّتَّ ميكث أ و هو؟ صالته بعد ويذحب وحده يصّلَّ أ ن هل فهل إلعيد لصالة إّّلهب فيه يس تطيع ال

  ذكل؟ بعد يضّحي ثَّّ إال مام صالة وقت مييض

 إليّت إلعيد صالة إمجلاعة صالة هو إل مر يف وإملعترب إلثّاين إلقول هو إملسأ ةل هذه يف وإلّصحيح

 وإلّصالة إلعيد مصىّلَّ إ ىل إّّلهاب من يمتكّن مل إّّلي إملرء فميكث جامعةًَّ إال مام يؤدهيا جامعةًَّ تؤّدى

  .نسكه يذحب أ ن هل ذكل بعد ثَّّ ابمجلاعة إال مام يصّلَّ ما مقدإر ميكث إمجلاعة مع

 تسّمى حّتَّ إحلول تبلغ مل تكون أ ّّنا رشطها لكن إملعز ودل من إل نىث يه (إلَعنَاق )َّ:إلثّالثة إملسأ ةل

  .إلنّون وّتفيف إلعني بفتح إلعناق وتنطق َعنَاقًا،
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 إلنّبَّّ لكنَّّ اكمل حوالًَّ لها ويمتَّّ إحلول تبلغ أ ن يه إملعز بأ نىث يعين هبا يضّحي أ ن أ رإد فمين وإملرشوع

 ل حد َّ تصحَّّ ال أ ّّنا هل وقال إحلول تبلغ مل أ ّّنا وقلنا إلعناق، هبذه إلتّضحية يف بردة ل يب رّخص ملسو هيلع هللا ىلص

 .هبذإ خّصه ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ ل نَّّ عنه هللا ريض بردة ل يب فضيةل يعين هذإ ويف بعده

 الثّالثة الفائدة

 بالعيد والّسرور الفرح لمظاهر وإظهار   وشرب   أكل   أيّام العيد أيّام

نّنا إلعيد علينا ميرَّّ أ ن ال هبا، نتباىه وأ ن نظهرها أ ن البدَّّ إال سالم شعائر من شعريةيَّ فهو   مأ ت َّ يف وك 

نّه عليه ميرَّّ إلعيد يوم إلنّاس فبعض إملسلمني أ وساط يف تفىّشَّ قد جنده إملس تعان وهللا وهذإ  وك 

 من إمجليل بلبس هيمتَّّ وال وينام بعدها يرجع إلعيد صالة صىّلَّ إ ن فتجده إملس تعان، وهللا للنّوم يوميَّ

ظهار إلثّياب  .إملس تعان هللا إليوم هذإ يف وإلّّسور إلفرح وإ 

 

 

 

 الّربعة الفائدة

 بالجهل فيه يعذر ال األمر مقتضى خالف على المأمورات فعل

 للمنهيّات خالفا  

 ما مقتىض خالف عىل يعين إل مر مقتىض خالف عىل إملأ مورإت فعل فاحفظوها همّمة قاعدة هذه

 .إملهنّيات خبالف فيه يعذر ال إل مر هذإ يف إلرّشع يف جاء

 حلم، شاة شاته أ نَّّ وأ خربه إّّلحب لتوقيت هجل يف عنه هللا ريض بردة أ اب يعذر مل ملسو هيلع هللا ىلص فالنّبَّّ 

 ابال عادة مرة َّ كَّّ يف يأ مره اكن ملسو هيلع هللا ىلص فالنّبَّّ صالته حيسن مل إّّلي إلّرجل حديث يف معنا مرَّّ وكذكل

 يكون حّتَّ إلرّشع يف جاء ما وفق عىل يكون أ ن من بد ال إملأ مور ففعل جبهل أ يضاًَّ يعذره ومل

َّ .فيمك هللا ابرك هذإ فافهموإ حصيحاًَّ
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َّ :قال عنه هللا ريض إلبجل هللا عبد بن جندب عن  ذحب ثَّّ خطب ثَّّ إلن حر َّ يوم ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ َصىل 

 .هللا بسم :فليذحب يذحب مل ومن َماَكَّنَا أ خرى فليذحب يصّلَّ أ ن قبل َذبَحََّ منَّ:وقال

 

َّ حديث   ما هو هللا عند إملقبول إملرشوعة إّّلحب وأ نَّّ إّّلحب توقيت فيه قبل إّّلي مثل هذإ جندب 

  .حلم َّ شاة شاتك بردة ل يب ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ قال فكام إلّصالة قبل اكن ما وأ ّما إلّصالة بعد يكون

 يفعلوإ أ ن إلّصحابة وأ مر إلّصالة من إنّتيى أ ن بعد إل حضية ذحب إحلديث هذإ يف جاء كام ملسو هيلع هللا ىلص وإلنّبَّّ

 .عنده اكنت إ ن أ خرى ذحب فليعد إلّصالة قبل ذحب من أ نَّّ وأ علمهم ذكل

 وال إّّلحب يف وإجبة إلتّسمية ل نَّّ هللا إمس عىل يذحب أ ن ذإحبا اكن من وسملَّّ عليه هللا صىّلَّ وأ مر 

ا تَأ لُكُوإ َوالََّ وتعاىل﴿ تبارك هللا قال تسمية بدون إّّلبيحة حتلَّّ م   ﴾وهللا عَلَيه هللا إ مسَُّ يُذكر لَم م 

 .أ عمل
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 بال إخلطبة قبل ابلّصالة فبدأ َّ إلعيد يوم ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ مع شهدت :قال عهنام هللا ريض هللا عبد إبن عن

قامة وال أ ذإن َّ  إلنّاس ووعظ طاعته عىل وحثَّّ وجل عز هللا بتقوى فأ مر بالل عىل متوك َّ قام ثَّّ إ 

 وذكّرمه

نّكنَّّ تصّدقن :وقال وذكّرهنَّّ فوعظهنَّّ إلنّساء أ ىت حّتَّ مىض ثَّّ    هجمّنَّ حطب أ كرث فا 

 إلّشاكة تكرثن ل نكنَّّ :قال هللا؟ رسول اي ملا :فقالت إخلّدين سفعاء إلنّساء وسط من إمرأ ةيَّ فقامت

َّ.َوَخَوإت مي ه ن َّ أَقر َطّت  ن َّ من بالل َّ ثوب يف يلقني ُحل ّْي  ن َّ من يتصّدقن جفعلنا :قال إلعشري، وتكفرن

 إخلطبة قبل فأ ّدإها إلعيد صالة ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ مع حض أ نّه إحلديث هذإ يف عهنام هللا ريض جابريَّ خيرب 

قامة وال أ ذإن بال  .حّقها يف إملرشوع هو وهذإ إ 

 هللا ريض بالل َّ عىل متّكئا واكن خطيباًَّ فْيم قام إلّصالة من وسملَّّ عليه هللا صىّلَّ إنّتيى بعدما ثَّّ

ذ وجل عز هللا تقوى عىل حفّّثم مرض، أ و لتعب َّ أ نّه وإلّظاهر عنه  حّّثم وكذكل إل ساس، يه إ 
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 أ هل أ كرث أ ّّننَّّ وأ خربهن أ يضاًَّ وذكّرهنَّّ فوعظهنَّّ إلنّساء إ ىل مىض ثَّّ عليه وسالمه ريب صلوإت

 :لس ببني إلنّار

زإلته، لطلب إليّشء من إلتّوّجع يه وإلّشاكية إلّشاكية، يكرثن أ ّّننَّّ هو :إل ّول إلّسبب •  وال إ 

 به إلّرضا وعدم وجل عز هللا قضاء عىل تسّخط َّ من إلّشاكية يف ما هللا حفظمك عليمك خيفى

 .إل س باب أ حد اكنت فلهذإ

لْيا زوهجا فيه أ حسن ما إملرأ ة جتحد أ ن هو إلعشري وكفر إلعشري، كفر هو :إلثّاين وإلّسبب •  إ 

لْيا إال حسان دإمئ أ نّه مع قط خريإًَّ منك رأ يت ما مثالًَّ فتقول  تدخل إليّت إل مثةل من هذإ وغري إ 

 إال نسان حياول فيكن، هللا ابرك لهذإ فتنهّبن إلنّار دلخول أ يضاًَّ سببيَّ فهو إلعشري كفرإن يف

 توجد قد لكن إلنّساء يف تكرث يه إمرأ ة، أ و رجالًَّ اكن سوإء إلّصفات هذه يف تكون أ الَّّ عىل

 .إملس تعان هللا إلّرجالو بعض يف

  .وسمل عليه هللا صىّلَّ إلّصدقة من ابال كثار أ مرهنَّّ ثَّّ 

 أ مهها س نذكر كثرية فوإئد إحلديث هذإ يف 

قامة وال أ ذإن إلعيد صالة يف يرشع ال أ نّه يهَّ:إل وىل إلفائدة  ترشع إليّت إلنّوإفل سائر يف وكذكل إ 

قامة وال أ ذإن ال لها يرشع ال اكلرّتإوحي، جامعةًَّ  .إ 

ذإ ابملوعظة إلنّساء ّتصيص جوإز يه :إلثّانية إلفائدة  .إلفتنة أ منت إ 

 عىل وإدّلليل بوإجبة، وليست مس تحّبة إلوجه تغطية وأ نَّّ لوهجها إملرأ ة كشف جوإزَّ:إلثّالثة إلفائدة

 أ هل أ كرث إلنّساء اكنت ل َما ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ سأ لت إليّت إملرأ ة وجه وصف هو إحلديث هذإ من قلنا ما

  .إخلدين سفعاء بأ ّّنا وُوصفت إلنّار

  سوإد فيه واكن للبرشة إل صلَّّ للّون خمالفاًَّ لوّنام اكن خّدهيا أ نَّّ أ ي سوإد فيه لونيَّ (إلّسفع)و

 علْيا ينكر مل هذإ ومع لوهجها ساترةًَّ تكن مل أ ّّنا عىل دليليَّ إخلّدين وصف إلوصف هذإ يف أ نَّّ إملهم

َّ.أ عمل وهللا إلوجه سرت وجوب عدم عىل هذإ يدلَّّ أ و إجلوإز عىل فدلَّّ ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ
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 إلّصدقة من ابال كثار أ مرهنَّّ ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ ل نَّّ رفعه أ و إلعذإب لتخفيف سببيَّ إلّصدقة:َّإلّرإبعة إلفائدة

 أ و إلعذإب لتخفيف سبباًَّ إلّصدقة هذه فاكنت إلّصفات تكل بسبب إلنّار أ هل أ كرث كنَّّ أ ّّننَّّ بسبب

 .ابللكّّية لرفعه

 ويف للحّقَّ إال متثال يف رسيعات َّ كنَّّ وأ ّننَّّ عهننَّّ هللا ريض إلّصحابّيات فضيةلَّ:إخلامسة إلفائدة

 .ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ ل مر إال متثال
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ر جََّ أَن- ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ تعين- أََمَرانََّ :قالت إَلنَصار ي ة نَُسيبَةََّ عطيّة أ ّم َّ عن يَدين يف خُنْ  وَذوإت َّ إلَعَوإت َقَّ إلع 

 .إملسلمني مصىّلَّ يعزتلن أ ن إحليّض وأ مر إخلُُدور

كرََّ خُنر جََّ حّتَّ إلعيد يوم خَنرج أ ن نؤمر كنّا :لفظ َّ ويف ن إلب  در َها، م   خلف فَُكن َّ إحلُي َضَّ خُنر جََّ حّتَّ خ 

َّ.وُطهرته إليوم ذكل بركة يرجون بدعاهئم ويدعون بتكبريمه فيكرّبن إلنّاس

  .إلبلوغ قاربت إليّت ويه عاتق مجع :إلَعَوإت ق

 .إخلدور صاحبات أ ي :إخلدور وذوإت

ذإ إلبكر به تس ترت إلبيت انحية يف جيعل سرتيَّ وهو خدر َّ مجع :وإخلدور  بيوهتم أ جنب، إلبيت دخل إ 

تور هذه جيعلون فاكنوإ وإحدة غرفة فْيا اكن بل غرف فْيا يكن مل عهنم هللا ريض ذإ حّتَّ إلس ّ  إ 

َّ.إخلدر أ و إلّسرت بذكل إلبكر تسرّتت إلبيت إ ىل أ جنب أ حد جاء
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 .وإخلطبة إلّصالة ليشهدوإ إلعيد مصىّلَّ إ ىل ابخلروج إلنّساء يأ مر اكن ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ أ نَّّ بيان إحلديث يف

 خيتلطن وال جانب َّ يف يكنَّّ أ ن أ ي (إملصىّلَّ يعزتلن) بأ ن إحلّيض وسمل عليه هللا صىّلَّ يأ مر واكن 

 أ من خروهجنَّّ يف يشرتط إلفتنة، أ من برشط إلعيد لصالة إلنّساء خروج مرشوعية ففيه ابملصلّيات

 وال متطّيبات َّ غري خيرجن أ ن وكذكل إلرّشعي ابللّباس خيرجن أ ن من فالبد وعلْينَّّ مهننَّّ إلفتنة

 .أ يضاًَّ إلفتنة علْين تؤمن وأ ن فتنة خبروهجنَّّ حيصل

 ملا وإجبةًَّ إلعيد صالة اكنت ما لو وقالوإ إلعيد صالة وجوب رأ ى من أ يضاًَّ إحلديث هبذإ إس تدلَّّ 

 .إملصىّلَّ إ ىل ابخلروج إحلّيض ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ أ مر

مام عن روإية وهو هللا رمحهم وإللّيث وإل وزإعي حنيفة أ بو إلقول هبذإ قال ومّمن  .هللا رمحه ماكل َّ إال 

 .مؤكدة س نةيَّ أ ّّنا عىل إمجلهور وذهب-

ذإ كفاية فرض إلعيد صالة أ نَّّ وهو َثلثيَّ قوليَّ أ يضاًَّ ومثّة-   .إل خرين عن سقطت إلبعض هبا قام إ 

لْيا ابخلروج إلنّساء حّتَّ أ مر ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ ل نَّّ إل قوى وهو إل ظهر هو إل ّول وإلقول   تكن مل ولو إ 

 .بشهودها إلنّساء أ مر ملا وإجبة

 وما إلعظمي وإلثّوإب إل جر من فيه حيصل ما يرجون أ ّّنم معناه (إليوم ذكل بركة يرجون )قوهل ويف 

ظهار من فيه حيصل ََّ َوب َرمَحت ه َّ هللا ب َفضل َّ قُل تعاىل﴿ هللا قال وإلفرح، إدّلين شعائر إ   فَب َذكل 

ا َخري ُهوََّ فَلَيفَرُحوإ م   .﴾ جَيَمُعون م 

 هللا نسأ ل لذّلنوب ومغفرة َّ للّسيّئات تكفري َّ من فيه حيصل ما أ ي طهرته يرجون يعين وطهرته وقوهل

  .فضل من وجل عز

 الكسوف صالة باب
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 يُنَادي ُمنادايًَّ فََبَعثََّ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عهد عىل خسفت إلّشمس أ نَّّ عهنا هللا ريض عائشة عن

َّ.جسدإت وأ ربع ركعتني يف ركعات أ ربع وصىّلَّ فكرّبَّ وتقّدم فاجمتعوإ" جامعة إلّصالة"
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يخ يقول  لْيا فا ضافته إلكسوف عند تفعل إلكسوف صالة:َّ)هللا رمحه إلعثميني إبن إلش ّ ضافة من إ   إ 

  ...جزئّيا أ و لكّيا إنطامسا إلقمر أ و إلّشمس ضوء إنطامس وإلكسوف سببه إ ىل إليّشء

 جزيئ كسوف أ و لكي كسوف عندان يكون أ ي •

الَّّ إلكسوف يقع وال :وقال   إلفكل علامء يدركه حّسَّ إل ّول س ببني هل هللا جعل وقد هللا بأ مر إ 

 ...ابحلساب

 إلّشمس بني إل رض وحيلوةل إلّشمس كسوف يف وإلّشمس إل رض بني إلقمر حيلوةل وهو •

  إلقمر كسوف يف وإلقمر

ناّم إلنّاس يدركه ال رشعييَّ إلثّاين وإلّسبب :قال ث   ...إلويح طريق عن يعمل وإ 

رإدة وهو • يذإانًَّ يكون قد إذ بذكل عباده هللا ّتويف إ   رشور َّ أ و أ س باهبا إنعقدت بعقوبة َّ إ 

  جحاهبا هتك دنيا أ و دين َّ فت أ و أ بوإهبا إنفتحت

ببني بني وليس :هللا رمحه قال ث  إلّسمع أ لقى أ و قلبيَّ هل اكن من عند منافاةيَّ وإلرشعي إحلّسَّ إلس ّ

 .(ذكل وجه ذكر ثَّّ شهيد وهو

 عىل خسفت إلّشمس أ نَّّ عهنا هللا ريض عائشة فيه فتخرب إلباب يف إل ّول إحلديث إ ىل نعود إملهم 

برإهمي فيه تويّفَّ إّّلي إليوم يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عهد  يف ينادي من فأ رسل وسملَّّ عليه هللا صىّلَّ إبنه إ 

 يعين ركعة َّ كَّّ يف ركعتني قبل من يعهدوها مل صالةًَّ ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ هبم وصىّلَّ (جامعة إلّصالة )ب  إلنّاس

 .جسدإت وأ ربع ركعات أ ربع فْيام ركعتان ذكل مجةل فيكون وجسودإن ركوعان مهنام

  :إلفوإئد من مجةليَّ إحلديث ويف 

نّة أ نَّّ:َّإل وىل إلفائدة  .وقد جامعة ابلّصالة وإخلسوف إلكسوف لصاليت ينادى أ ن إلس ّ

 ندإء فْيا ليس جامعة ترشع إليّت إلنّوإفل أ نَّّ سابقاًَّ قلت أ نت خشص لنا ويقول علينا يرد قد يقال

 بني نوفّق كيف يعين" إجلامعة إلّصالة" ب  إخلسوف أ و إلكسوف لصالة ينادى أ نّه تقول أ نت وها

   وذإك؟ هذإ الكمك
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 فرشع إلّصالة ل دإء إلنّاس مجع من بد وال جفأ ةًَّ يأ تيان وإخلسوف إلكسوف صاليت أ نَّّ هو فاجلوإب

 فال معلوم وقتيَّ جامعةًَّ تؤّدى إليّت إلنّوإفل من وإحدة َّ للكَّّ إلوقت معلوم فهو غريهام أ ّما هلام إلنّدإء

 .ّلكل إلنّدإء لها يرشع

 .وجسودإن ركوعان مهنام وإحدة َّ كَّّ يف ركعتان فْيا إلكسوف صالةَّ:إلثانية إلفائدة

جامع مؤكّدة س نّةيَّ إلكسوف صالة َّ:إلثالثة إلفائدة  دقيق وإبن إلنّووي إال جامع نقل إلعمل، أ هل اب 

 .هللا رمحهام

 :إلّرإبعة إلفائدة

 إال صطالح وهو ابلقمر يتعلق مبا إخلسوف ولفظ ابلّشمس يتعلّق مبا إلكسوف لفظ بعضهم خّصَّ 

 فتقول وإلقمر إلّشمس يف فْيام يس تعمالن أ ّّنام إلّصحيح لكن عاملياًَّ إل ن به يعمل ّإّلي يعين

 عىل إل حاديث دلالةل وذكل إلقمر وخسوف إلّشمس كسوف أ و إلقمر وكسوف إلّشمس خسوف

  .ذكل

 أ طلق أ خرى أ حاديث يف (إلشمس خسوف) قالت عهنا هللا ريض عائشة إحلديث هذإ مثل يف

 .وهذإ هذإ فيجوز ذكل وغري إلقمر عىل وإلكسوف إلّشمس عىل إخلسوف

 تؤّدي جامعةيَّ مثّة يكن ومل إلقمر أ و إلّشمس فيه خسفت ماكن َّ يف اكن من أ نّهَّ:إخلامسة إلفائدة

نّه مبفرده، يؤّدهيا أ ن هل جاز جامعةًَّ إخلسوف أ و إلكسوف صالة  إل ن يأ يت إّّلي إحلديث يف جاء ل 

ذإ) عنه هللا ريض مسعود أ يب حديث ذإ ( فصلّوإ شيئاًَّ مهنا رأ يمت فا   من شيئاًَّ إال نسان رأ ى فا 

ن فْيا يصّلَّ جامعةًَّ وجد إ ن فليصّلَّ وإخلسوف إلكسوف  .مبفرد فليصل جيد مل وإ 

ذ علْيم هللا رضوإن إلّصحابة فضيةل فيه :إل خرية إلفائدة  وتركوإ للّصالة فاجمتعوإ إلنّدإء لّبوإ أ ّّنم إ 

 .أ عمل وهللا للّصالة، إلنّدإء ليلّبوإ وأ توإ علْيا اكنوإ إليّت وأ شغاهلم أ عامهلم

 153 الحديث

  :ملسو هيلع هللا ىلص رسول قال :قال عنه هللا ريض إلبدري إل نصاري معر بن ُعقبة مسعود أ يب عن

نَّّ مس إ  َما هللا خُيَّو ُفَّ هللا أ َاَيت َّ من أ يتان وإلَقَمرََّ إلش  َباَده هب   َفان َّ الََّ وَأّّنَُما ع   من أ حد َّ ملوت يَنَكس 

َفَّ َحّتَّ َوإْدُعوإ فََصلّوإ شيئاًَّ مهنا رأ يمت فا ذإ إلنّاس َّ.ب مُكَّ َما يَنَكش 
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 أ و إلعظامء ملوت ينكسفان وإلقمر إلّشمس أ نَّّ من إجلاهلّية أ هل يعتقده اكن ما عىل رديَّ إحلديث يف 

 خسوف أ و كسوف من حيصل وما وحمكته، قدرته عىل تداّلن هللا أ ايت من أ يتان هام بل حلياهتم

ناّم ليه لُينيبوإ عباده خيّوف أ ن به هللا يريد إ   عهنم يذهب حّتَّ وإدّلعاء وإّّلكر للّصالة ويفزعوإ ويتوبوإ إ 

 .جيدوإ ما

ذإ وإدّلعاء إلّصالة إ ىل إملبادرة مرشوعية إحلديث ففي  .إلكسوف حدث إ 

 .إلكسوف ابنّتاء تكون إلّصالة إنّتاء أ نَّّ وفيه 

 .وإال انبة إلّتوبة عىل وحّّثم إلعباد ّتويف ويه إلكسوف من إحلمكة وفيه 

 .أ عمل وهللا إلهّنيي وقت صادفت ولو فتفعل إل س باب ذوإت من إلكسوف صالة أ نَّّ وفيه 
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 ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فصىّلَّ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عهد عىل إلّشمس خسفت :قالت عهنا هللا ريض عائشة عن

 إلّسجود فأ طال جسد ث-إل ّول إلّركوع دون وهو- إلّركوع فأ طال ركع ثَّّ إلقيام فأ طال ابلنّاس

 إلنّاس خفطب إلّشمس جتلّت وقد إنرصف ثَّّ إل وىل يف فعل ما مثل إل خرى إلّركعة يف فعل ثَّّ 

نَّّ :قال ثَّّ عليه وأ ثىن هللا حفمد َما هللا خُيّوف هللا أ ايت من أ يتان وإلقمر إلّشمس إ  ّّنام عباده هب    ال وإ 

 محمّد أ ّمة اي :قال ثَّّ وتصدقوإ، وصلوإ وكرّبوإ هللا فادعوإ ذكل رأ يمت فا ذإ حلياته وال أ حد ملوت خيسفان

َّ أ ن هللا من أ غري أ حد َّ من ما وهللا َّ أ و عبده يَزين  ةََّ اي أ مته، تَزين   أ عمل ما تعلمون لو وهللا محمّد أُم 

 .كثريإ ولبكيمت قليالًَّ لضحكمت

َّ.جسدإت وأ ربع ركعات َّ أ ربع فاس تمكل :لفظ ويف

 صالة يف إلعمدة هو وهذإ إلكسوف صالة صفة عهنا هللا ريض عائشة لنا تصف إحلديث هذإ يف

 وأ طال بعده ركع ثَّّ إلقيام فأ طال قام وسمل عليه هللا صىّلَّ أ نّه عهنا هللا ريض فقالت .إلكسوف
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 إلقرإءة يف وأ طال أ يضاًَّ قرأ َّ ث إمحلد وكل ربنا محده ملن هللا مسع وقال رفع ثَّّ إلقرإءة حبسب إلّركوع

 إل ّول إلقيام يف إلّركوع من أ قل لكن إلّركوع أ يضاًَّ فأ طال ركع ثَّّ إل ّول إلقيام يف إلقرإءة من أ قل لكن

 فْيام وأ طال جسدتني جسد ثَّّ رفع ثَّّ

الَّّ إل وىل يف فعل ما مثل إلثّانية إلّركعة يف فعل ثَّّ   من أ قلَّّ إلثّانية إلّركعة من إل وىل يف إلقيام أ نَّّ إ 

 من أ قلَّّ إلثّانية إلّركعة يف إلثّاين إلقيام ثَّّ إلّركوع، وكذكل إل وىل إلّركعة من إلثّاين إلقيام يف إلقيام

 .أ يضاًَّ حبس به ركوعه وكذإ إلثّانية إلّركعة يف إل ّول إلقيام

 فعل كام ويذكّرون إلنّاس يوعظ وفْيا ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ فعل كام إخلطبة ترشع إلّصالة من إال نّتاء بعد ثَّّ 

 .إلكسوف صالة صفة من إحلديث هذإ يف جاء ما ملّخص هذإ وإال س تغفار إدّلعاء وفْيا ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ

 إلعلامء لكن ركعات ست أ و ركعات أ ربع ركع أ نّه فْيا زايدإت فْيا أ خرى أ حاديث جاءت وقد 

 .وإخلسوف إلكسوف صالة صفة يف إملعمتد هو هذإ عائشة حديث وجعلوإ شاّذة جعلوها
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 أ ن خيىش فزعاًَّ فقام ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول زمان يف إلّشمس خسفت :قال عنه هللا ريض موىس أ يب عن

  قط صالة َّ يف يفعل رأ يته ما وجسود وركوع َّ قيام بأ طول فصىّلَّ فقام إملسجد أ ىت حّتَّ إلّساعة تكون

نَّّ :قال ثَّّ  يرسلها وجل عز هللا ولكنَّّ حلياته وال أ حد َّ ملوت تكون ال هللا يرسلها إليّت إل ايت هذه إ 

َّ.وإس تغفاره ودعائه هللا ذكر إ ىل فافزعوإ شيئاًَّ مهنا رأ يمت فا ذإ عباده هبا خيّوف

 :مهنا أ ذكر كثرية فوإئد موىس أ يب حديث يف 

ن وجل عز هللا من ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ خوف شّدة :إل وىل إلفائدة الَّّ هللا نبَّّ اكن وإ   عليه هللا صىل اكن أ نّه إ 

 إملعرفة وهذه بربه، معرفته لكامل وذكل وتعاىل س بحانه هل إملرإقبة شديد منه إخلوف شديد وسمل

 هل اكن أ عرف هلل اكن من" قيل وكام إلّشديدة إملرإقبة وهذه إخلوف هذإ عنده أ وجدت إليّت يه

  "أ خوف

 إ ىل إملسارعة من البد إلكسوف، أ و إخلسوف حدوث عند إلّصالة إ ىل إملسارعةَّ:إلثّانية إلفائدة

 .إلّصالة
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 طويةل خطبةًَّ تكون ال وأ ّّنا سابقاًَّ قلناه كام إمجلعة بعد إخلطبة مرشوعية إحلديث يفَّ:إلثّالثة إلفائدة

 إل مر فا نَّّ وجلَّّ عزَّّ هلل وإال انبة وإال س تغفار إلتّوبة عىل وإحلثَّّ وإلتّذكري إملوعظة فْيا تكون بل

 .جلل

 ونقوم ابلتّصوير ونقوم نرإه حنن إل ن هللا، س بحان إلّساعة خيىش فزعاًَّ قام ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ إ ىل وإنظروإ 

 أ ن خيىش فزعا يقوم اكن ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ إملس تعان هللا... إملس تعان وهللا إل مور من ذكل وغري ابلّضحك

 .إملس تعان هللا إل ن وحنن هللا نبَّّ وهو إلّساعة تقوم

َّ

 

 

  االستسقاء صالة باب

 156  الحديث

َهَّإ ىلَّإلق بةَل َّملسو هيلع هللا ىلصَّريضَّهللاَّعنهَّقال:ََّخرَجَّإلنّّبَّ إملازين عاص بن زيد بن عبدَّهللا عن يَستَسق يَّفَتََوج 

َّهَجَرَّفْيامَّابلقرإءة.َّ ََّركَعتنَي  َلَّر َدإَءهَّّثََّصىل   يدعوَّوحو 

َّ إملصىّل. إ ىلَّلفظ : ويف

 إلقبةل إ ىل فتوّجه قوهل بدل إملصىّلَّ إ ىل فتوّجه أ ي

 إلّسقيا. طلب هوَّ:لغةًَّ إال ستسقاء

  خمصوص. وجه َّ عىل إجلذب حصول عند هللا من إلّسقيا طلب هوَّ:ورشعاًَّ

 .إلقحط أ و إجلدب حصول عند ترشع إال ستسقاء صالة أ نَّّ أ ي

 .إل ابر وجفاء تغور أ و إل مطار إنقطاع عند هذإ وحيصل

 كسائر فهيي سبهبا إنعدإم عند أ ّديت ل ّّنا بدعةًَّ إحلال هذه يف تكون بل إلقحط عدم عند ترشع وال

ذإ تؤّدى إل س باب ذوإت   عدمه. عند ترشع وال سبهبا حلَّّ إ 
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 ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول زمن يف حقطي حصل ملّا أ نّه عنه هللا ريض زيد بن هللا عبد خيرب إحلديث هذإ ويف

 أ ن هللا يسأ ل يدعو إلقبةل إ ىل وسمل عليه هللا صىّلَّ فتوّجه إلعيد مصىّلَّ إ ىل هلم يستسقي خرج

لََّ) يسقْيم وأ ن يغيّثم  وهجة إلّشامل عىل إلميني هجة فوضع قلبه أ ي (ردإءه وسمل عليه هللا صىل وَحو 

 .هللا شاء إ ن إل يت هريرة أ يب حديث يف هذإ بيان س يأ يت إلميني عىل إلّشامل

 صىّلَّ ثَّّ إخلصب إ ىل إجلدب من حاهلم هللا حيّول بأ ن تفاؤالًَّ وسمل عليه هللا صىّلَّ صنعه وهذإ

  إحلديث. يف جاء ما ملّخص هذإ ابلقرإءة فْيام هجرََّ ركعتني

 

َّ

َّ

َّ :إحلديث يس تفادَّمن

ستسقاء عند الّصالة استحبابَّ:األّولى الفائدة  االِّ

 تبارك هللا من إلّسقية وطلب إلّصالة بأ دإء يكون إال ستسقاء أ نَّّ أ ي إلعلامء مجهور مذهب وهذإ 

 يف س يأ يت كام إدّلعاء مبجّرد حيصل الاستسقاء بأ نَّّ وقال هللا رمحه حنيفة أ بو إمجلهور وخالف وتعاىل

َّ إل يت. هريرة أ يب حديث

 يف ذكر مّما ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ فعل ما وفعالًَّ إلّصالة إجلدب عند يس تحبَّّ أ نّه من ذكران ما إلّصوإب لكنَّّ

  .إحلديث هذإ

ستسقاء في الّسنّة أنّ َّ :الثّانية الفائدة  المصلى إلى البروز االِّ

ظهار يه إملصىّلَّ إ ىل إخلروج هذإ من إحلمكة أ ن َّ إلعلامء وقالملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ عن ثبت كام  إ ىل إال فتقار إ 

ليه وإلّضإعة وتعاىل س بحانه هللا َّ. إملصىل إىل إخلروج من إحلمكة هذه إ 

  الثّالثة الفائدة
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َّّأ َّ يه  قلنا وكام إال مام من ويكون إحلديث، يف جاء كام الاستسقاء صالة يف إلردإء حتويل يندب هن

 إلّشامل عىل إلميني جُيعل بأ ن يكون إلّردإء وحتويل إل حسن، إ ىل إحلال بتغرّيَّ تفاؤالًَّ يفعل هذإ

  .ابطناًَّ وإلّظاهر ظاهرإًَّ إلباطن فيصبح إلميني عىل وإلّشامل

َّ إلّردإء؟ حتويل يف إال مام إملأ مومون يتابع هل وهو سؤإليَّ هنا ثَّّ

نّه إال مام، يتابعون ال أ نّه عنه وإجلوإب  حتويل يف إال مام يتابع إملأ موم أ نَّّ حصيح حديث َّ يف يثبت مل ل 

 حديث يف جاء حيّول،َّوكذإ إّّلي هو إال مام أ نَّّ هذإ زيد َّ بن عبدَّهللا حديث يف جاء فقد إلّردإء

 عىل وإلّشامل إلّشامل عىل إلميني جاعال ردإءه قلبملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ أ نَّّ وغريه أ محد أ خرجه إّّلي هريرة أ يب

 إلميني.

 بال ركعتني بنا فصىّلَّ بنا يستسقي يوماًَّملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ )خرج عنه: هللا ريض هريرة أ بو قال حيث 

قامة وال أ ذإن  جاعال ردإءه قلب ثَّّ يديه رإفعاًَّ إلقبةل حنو وهجه وحّول وجل عزَّّ هللا ودعا خطبنا ثَّّ إ 

َّ.إل مين( عىل وإل يّس إل يّس عىل إل مين

 معه( إلنّاس قوهلَّ)وحتّول ويه بزايدة َّ هذإ حديثنا زيد بن عبدَّهللا حديث أ محد إال مام أ خرج وقد

 عىل بعضهم إس تدلَّّ إلّزايدة وهبذه معه(، إلنّاس )وحتّول بعده زإد ردإءه قوهلَّوحّول عند يعين

مام متابعةًَّ ل رديّتم إملأ مومني حتويل مرشوعه َّ.لال 

يخ فليقرأ َّالكم فْيا قيل ما وردت أ رإد ومن تصح ال شاّذة إلّزايدة هذه أ نَّّ إلّصوإب لكنَّّ  انرص إلش ّ

نّه إلّضعيفة يف هللا رمحه   تصّح. ال شاذةيَّ أ ّّنا مبّيناًَّ وأ فاد فيه أ جاد قد فا 

 إال مام من يكون إلتّحويل أ نَّّ من إلّصحيح يف ثبت مبا ويكتفى هبا إال س تدالل هذإ وإحلال يصحَّّ فال

 .فقط

ستسقاء في الدّعاء استحبابَّ :الّرابعة الفائدة   االِّ

 إحلديث يف جاء قد وفيه إلّصالة قبل زيد بن عبدَّهللا حديث يف كام دعا كامملسو هيلع هللا ىلصَّإلنّبَّّ أ نَّّ وذكل

  ركعتني. صىّلَّ أ نّه جاء بعدها ثَّّ (يدعو إلقبةل إ ىل فتوّجه)

 .إلّصالة بعد اكن إدّلعاء أ نَّّ جاء ذكرانه إّّلي هريرة أ يب حديث ويف

  بعدها. أ م إلّصالة قبل هذإ اكن إ ن هيمَّّ وال وإجلدب إلقحط برفع إال مام يدعو أ ن إملهم
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  الخطبة استحبابَّ: الخامسة الفائدة

 أ يب حديث يف مبني جاء كام إثنتني ال وإحدةيَّ خطبةيَّ أ ّّنا وإلّصحيح هريرة أ يب حديث يف جاء كام

  .هريرة

ستسقاء دعاء في اليدين رفع استحبابَّ:الّسادسة الفائدة   االِّ

َّ.إلّسقيا طالباًَّ يديه رإفعاًَّ إستسقى أ وَّملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ دعا يديه رإفعاًَّ إلقبةل حنو وهجه وحّول فيه

  كذلك والخطبة الدّعاء عند القبلة استقبال يسنَّ :الّسابعة الفائدة

  زيد. بن هللا عبد حديث يف وكذكل هريرة أ يب حديث يف مبّيناًَّ هذإ جاء

 

  اإلسرار ال الجهر القراءة في الّسنّة أنّ  : الّثامنة الفائدة

  إلّركعتني. يف أ ي (ابلقرإءة فْيام هجر) زيد بن عبدَّهللا حديث يف جاء فقد

 ليست فهيي مسمل َّ عند وليست إلبخاري أ فرإد من يه ابلقرإءة فْيام جيهر إلعبارة هذه أ نَّّ إ ىل وننبّه

َّ إحلديث. يتعلق ما هذإ عليه. إملتّفق من

157َّالحديث 

َّ من مُجُعة َّ يوم إملسجد دخل رجالًَّ أ نَّّ عنه هللا ريض ماكل بن أ نس عن  إلقضاء دإر حنو اكن ابب 

 إل موإل هلكت هللا رسول ايَّّثَّقال: قامئاًَّملسو هيلع هللا ىلصَّ هللا رسول فاس تقبل خيطب، قامئيَّملسو هيلع هللا ىلصَّ هللا ورسول

بل وإنقطعت َّ   قال: ثَّّ يديهملسو هيلع هللا ىلصَّ هللا رسول فرفع قال يغثنا، هللا فادعوإ إلس ُّ

: قالَّ "أ غثنا إللّهم أ غثنا، إللّهم أ غثنا، إللّهم" َّ من إلّسامء يف نرى ما وهللا فال أ نسي َّ وال حساب  قزعة 

س مثل حسابة ورإئه من فطلعت وماَّبينناَّوبنيََّسلع َّمنَّبيتَّوالَّدإر،َّقال  إلّسامء توّسطت فلّما إلرتُّ

  ) أ س بوعاًَّ أ ي (سبتاًَّ إلّشمس رأ ينا ما وهللا فال قال أ مطرت ثَّّ إنترشت

 قامئاًَّ فاس تقبل خيطب قامئيَّملسو هيلع هللا ىلصَّ ورسولَّهللا إملقبةل إمجلعة يف إلباب ذكل من رجليَّ دخل ثَّّ :قال

بل وإنقطعت إل موإل هلكت هللا رسول اي فقال: َّ عنّا. ميسكها هللا فادعوإ إلس ّ
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رإبَّوبطونَّإللّهمَّعىلَّ علينا وال حوإلينا إللّهم قال: ثَّّ يديهملسو هيلع هللا ىلصَّ هللا رسول فرفع قال إل اكمَّوإلّظ 

 .إلّشمس يف منيش وخرجنا فأ قلعت قال:َّإل وديةَّومنابتَّإلّشجر.

: قال   أ دري. ال قال: ؟إل ّول إلّرجل أ هو عنه هللا ريض ماكل َّ بن أ نس فسأ لت رش يكي

رإب: َّ.إلّصغار إجلبال يه إلّظ 

َّ يذكر إحلديث هذإ يف  بيامن إمجلعة خطبة إ ىل ينصتون مجعة َّ يوم يف اكنوإ أ ّّنم عنه هللا ريض أ نسي

ليه شاكياًَّملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ وخاطب رجليَّ دخل ب َّ عهنا عرّبَّ إليّت ويه وإل نعام إملوإيش وهالك إلقحط كرثة إ 

  (إل موإل هلكت)

ىل إحليوإنّية إل موإل هبا يرإد :وإل موإل  إملوإيش عن فيقال ابملال إحليوإنّية إلرّثوة عن يعرّبون إليوم َّ وإ 

 إملال. عهنا يقال إلغمن أ و

ليه فشىك  ليه وَشىَكَّ إلقحط كرثة إ  نقطاع أ يضاًَّ إ  بل إ   ضعف عن كنايةيَّ وهذإ إلّطرق أ ي إلس ُّ

 وإلك َّ إلعشب يقلَّّ إل مطار تقلَّّ ملّا تعلمون يأ لكونه،َّفكام ما قةّلَّ أ جل من إحليوإانت من إملركوابت

َّ ضعفًا، لها يسبّب وهذإ تأ لكه ما إحليوإانت جتد فال بل إنقطعت) ب  عنه عرب   هذإ إلّطرق أ ي (إلس ّ

  قلنا. كام إملركوابت ضعف عن كنايةيَّ

ذ َّ ساعةََّ يكن ومل يسقْيم بأ ن هللا ودعا إلّسامء إ ىل يديهملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ فرفع  حّتَّ وال حسابةيَّ وال غاممةيَّ إ 

 .صافيةًَّ إلّسامء اكنت ابلقزع عهنا عرب إليّتَّ إلّسحاب صغار

َرقَة أ ي (إلرّتس) مثل صغريةًَّ حسابةًَّ وتعاىل س بحانه هللا فأ نشأ َّ  جُيعلَُّ إّّلي إملس تدير إليّشء ويه إدل 

يف به إملقاتل ليت ق يََّ إليد يف  من أ نشأ ها إلرّتس هذإ مثل صغريةًَّ حسابةًَّ هللا فأ نشاء إملبارزة، عند إلس ّ

 إلّصغرية إلّسحابة هذه فأ خذت إلنّبوية للمدينة إلغريب إلّشامل يف يقع إجلبل وهذإ سلع َّ جبل ورإء

س متر إلتّساقط يف إملطر وإخذ إل فق مل ت حّتَّ وتتوسع س تكرب  اكمالًَّ أ س بوعاًَّ هكذإ إحلال وإ 

بل إنقطعت حّتَّ  .كرثته من إلس ّ

 هذإ برفع هلم هللا يدعو أ نَّْ فسأ هل أ يضاًَّ خيطب وهوملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ عىل رجليَّ دخل تلْيا إليّتَّ إمجلعة ويف

 عىل يبقيه وأ ن إملدينة عن إملطر هذإ عنه هللا يرفع بأ نملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ فدعا منه تّضروإ ل ّّنم إملطر
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الَّّ خيرج فمل إل ودية بطون من إملدينة حول ما وعىل إلّشجر منابت  وبرزت إملطر توقّف وقد إ 

  إلّشمس.

 :إحلديث هذإ من فيس تفادإ

َّ.إمجلعة خطبة وقت يف أ ي إمجلعة منرب عىل من إلّسقيا طلب مرشوعية -

  إال ستسقاء. دعاء يف إليدين رفع مرشوعية -

 .معنا مرَّّ قد هذإ للحاجة إخلطيب خماطبة جوإز  -

جابة ترىج مّمن إدّلعاء طلب جوإز -  إّّلي يكون بأ ن يشرتط إلّصالح،َّهذإ أ هل من هل هللا إ 

عاءًَّ ال حقاًَّ إلّصالح أ هل من إدّلعاء منه تطلب ّد   كل هللا يدعو أ ن منه تطلب أ ن فيجوز إ 

ماكّنم واكنملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ طلب مه فعلوإ كام  مبارشةًَّ وجل عز هللا من إلّسقيا مه يطلبوإ أ ن اب 

جابة من يرجونه ملا ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ سأ لوإ لكهّنم  .دعائه إ 

 يف دعاءه إس تجاب وتعاىل تبارك هللا أ نَّّ إ ذملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ معجزإت معجزةَّمن إحلديث يف  -

يقاف إدّلعاء أ و ابلّسقيا دعاء سوإءًَّ إحلال   إملطر. اب 

 

 الخوف صالة باب

نّة ابلكتاب َثبتةيَّ ويه هلم وّتفيفاًَّ هبم رمحةًَّ لعباده هللا رشعها إخلوف صالة   وقد وإال جامع وإلس ّ

 بعض عىل يش متل إليّت إل حاديث بعض ذكر وس يأ يت جائزة لكها متعّددة بصفات َّ إلرّشع يف وردت

َّ إلّصفات

158َّالحديث 

 بعض يف إخلوف صالةملسو هيلع هللا ىلصَّ هللا رسول صىّلَّ قال: عهنام هللا ريض إخلطاب بن معر بن عبدَّهللا عن

يزإء وطائفةيَّ ،معه طائفةيَّ ،إلعدو فْيا لقي إليّت أ اّيمه  وجاء ذهبوإ ثَّّ ركعةًَّ معه ابّلين فصىّلَّ ،إلعدو اب 

َّ.ركعة ركعةًَّ إلّطائفتان وقضت ركعة هبم فصىّلَّ إل خرون

 فقّسم غزوإته إ حدى يفملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ مع اكن أ نّه عهنام هللا ريض معر إبن يذكر إحلديث هذإ يف

  قسمني أ و طائفتني إ ىل إلّصحابة
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 .حيرسون إلعدو أ مام وإقفون قسميَّ -

  إلقبةل. مس تقبل معه يصلّون وقسميَّ -

حرإهمم، عىل ومه للحرإسة ذهبوإ ثَّّ ركعةًَّ معه ابّّلين فصىّلَّ  حترس اكنت إليّت إلّطائفة جاءت ثَّّ إ 

 ورجعت للحرإسة، ذهبوإ ثَّّ تسلميه بعد إلثّانية إلّركعة أ متّوإ ثَّّ هل، إلثّانية يه وتعترب ركعةًَّ هبام فصىّلَّ

حرإهما عىل حترس اكنت إليّت إل وىل إلّطائفة  ذكر ما ملّخص صالهتا.َّهذإ من إلثّانية إلّركعة فأ متّت إ 

 .إحلديث يف

َّ إحلديث من فيأ خذ

 من بأ ّّنا قال من وأ نَّّ إلقيامة، يوم إ ىل ابق َّ حمكها وأ نَّّ إخلوف صالة مرشوعية :إل وىل إلفائدة

ذ وإسعاًَّ جحر فقد ملسو هيلع هللا ىلص إلنّبَّّ خصوصّية نَّّ إ   رشعت أ ّّنا وسمل عليه هللا صىّلَّ أ فعاهل يف إل صل إ 

َّ ّ َّدليل. وال دليل من هل البد زإئديَّ أ مريَّ وإخلصوصية وإلترّشيع، للتّأ يس 

يرإديَّ إحلديث يف أ نّه يهَّ:إلّثانية إلفائدة  لغريها، ذكريَّ س يأ يت وما إخلوف صالة صفات ال حدى إ 

 .إلعدو هجة الختالف إلّصفات هذه وّتتلف

ّما -  .وقبلّتم إملسلمني بني إلعدو يكون أ ن فا 

ّما -   إلقبةل هجة غري يف يكون أ ن وإ 

ّما ّما وقبلّتم إملسلمني بني يكون أ ن إ   .هذإ معر إبن حديث يف كام إلقبةل هجة غري يف يكون أ ن وإ 

حدإها أ نَّّ يف أ و وردت صفة َّ بأ يَّّ إلعمل جوإز يف إلعلامء إ ختلف منَّثَّّ َّ غريها؟ عىل تقّدم يه إليّت إ 

ليه ذهب ما هو أ عمل وهللا وإلّرإحج  .أ محد إال مام إ 

 وقال جائزيَّ به فالعمل إخلوف صالة يف يروى حديث َّ كَّّ :أ محد إال مام قال هللا رمحه إلقمي إبن قال

  هللا. رمحه الكمه إنّتيىَّ.جائزة لكّها أ وجه َّ س بعة أ و س تّة فْيا

  .أ عمل وهللا إلعدو ووضعية إلّصالة وقت يناسب ما مهنا خيتار أ ن فال وىل جائزإًَّ إللكَّّ دإم مفا

ن إلوضعية هذه يف إحلديث يف وردت إليّت إلّصفة فتختار وقبلّتم إملسلمني بني إلعدو اكن فا ن  وإ 

 إلقبةل غري يف اكن إلعدو أ نَّّ فيه جاء ما إلّصفات من مهنا فيتخرّيَّ إلقبةل هجة غري يف إلعدو اكن

  .إملسلمني ووضعية إلعدو هجة ابختالف خيتلف وهذإ جائزيَّ ابللكَّّ إلعمل أ نَّّ إملهم وهكذإ
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ذ إال سالم، يف أ مّهيّّتا وعظم إلّصالة قدر عظم عىل دليليَّ إحلديث أ نَّّ يه :إلثّالثة إلفائدة  كَّّ مع أ نّه إ 

 جيمعها. وقّتاَّومل عن خيرهجا وململسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ يرتكها مل وإخلوف إحلرب تكل

 إمجلاعة تكن مل ولو وسمل، عليه هللا صىل جامعةًَّ أ يضاًَّ أ ّدإها فقد إمجلاعة صالة أ مّهّية فيه وكذكل 

َّ جامعًة. معهم يؤّدهيا أ ن يف وإلّسالم إلّصالة عليه حرص ملا فضل َّ وذإت وال همّمةًَّ

 وأ مّهّية إمجلاعة صالة أ مهية يعملََّ أ ن يريد عندما دإمئاًَّ هذإ يس تحض وأ ن لهذإ إلتّنبّه إملسمل فعىل

 هللا صىل به إلتّأ يّسَّ فعليه إلعدو موإهجة حال يف حّتَّ إلّصالة يرتك ململسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ أ نَّّ فيقول إلّصالة

َّ وسمل. عليه

َّ

َّ

159َّالحديث 

 إلّرقاع ذإت صالةملسو هيلع هللا ىلصَّ هللا رسول مع صىل مع ن جبري بن َخّوإت َّ بن صاحل عن ُرْوَمان بن يزيد عن

 وأ متّوإ قامئاًَّ ثبت ثَّّ ركعةًَّ معه ابّّلين فصىل إلعدو، و جاه وطائفةيَّ معه صفّت طائفةًَّ أ نَّّ إخلوف صالة

َّبقيت إليّت إلّركعة هبم فصىّلَّ إل خرى إلّطائفة إلعدو جتاه فصفّوإ إنرصفوإ ث ،ل نفسهم

َّ.هبم سملَّّ ث ل نفسهم، وأ متوإ جالساًَّ ثبت ث 

َّحمثة. أ يب إبن سهل هوملسو هيلع هللا ىلصَّ هللا رسول مع صىّلَّ إّّلي

 قسمني: أ حصابهملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ قسم أ يضاًَّ إحلديث هذإ يف

َّإل وىل. إلّركعة معه صىّلَّ قسميَّ -

َّإلقبةل. هجة غري يف للعدو موإهجاًَّ اكن وقسميَّ -

ذإ   ثَّّ للحرإسة، وينرصف إلثّانية إلّركعة من معه اكن من ينّتيي أ ن إ ىل لبث إلثّانية إلّركعة إ ىل قام فا 

 وال جيلس ثَّّ إل وىل، هلم وتكون إلثّانية هو فيصّلَّ معه فيصطفّون حترس اكنت إليّت إلّطائفة تأ يت

ذإ ث إلثّانية، إلّركعة مه فيمتّون يتشهّد  أ يضاًَّ مه فيتشهّدون أ يضاًَّ به وأ متّوإ هو تشهّد للتّشّهد جلسوإ إ 

َّ مجيعًا. ويسلّموإ
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نفرإد عىل وركعة إال مام مع ركعةًَّ صىّلَّ قد قسم َّ كَّّ أ و فرقة َّ كَّّ تكون وهبذإ  .إال 

 إلّسابق. إحلديث يف جاءت إليّت إلّصفة نفس فيه إحلديث وهذإ

نفرإد أ و مفارقة جوإز منه ويس تفاد ذإ إال مام عن إملأ موم إ  ، هذإ اكن إ   إل وىل إلّطائفة ل نَّّ ملاذإ؟ لعذر 

 فقد إل مور ابيق وأ ّما هذإ، جلوإز بيانيَّ إحلديث هذإ ففي وحدها صالهتا وأ متّت إال مام عىل إنفردت

َّ قبل. إّّلي إحلديث يف معنا مّرت

 

 

َّ 160الحديث 

 إخلوف، صالة ملسو هيلع هللا ىلصعبدَّهللاَّإل نصاريَّريضَّهللاَّعهنامَّقال:َّشهدتَّمعَّرسولَّهللاَّ بن جابر عن

َّ إلقبةل وبني بيننا وإلعدوَّّملسو هيلع هللا ىلصَّ هللا رسول خلف صفنّي فصففنا  ركع ثَّّ مجيعًا، وكرّبانملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ وكرب 

 وقام يليه، إّّلي وإلّصّفَّ ابلّسجود إحندر ثَّّ مجيعًا، ورفعنا إلّركوع رأ سهَّمن رفع ثَّّ مجيعًا، فركعنا

 إلّصّفَّ إحندر يليه إّّلي إلّصّفَّ وقام إلّسجودملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ قىض فلام إلعدو حنر يف إملؤّخر إلّصف

  وقاموإ ابلّسجود إملؤّخر

 رفعَّرأ سهَّمنَّإلّركوعوركعناَّمجيعا،َّّثَّملسو هيلع هللا ىلصَّإملقدمَّّثَّركعَّإلنّبَّ إلّصّفَّ وتأ خرَّّ إملؤخر إلّصّفَّ تقّدم ثَّّ

 إلّصّفَّ فقام- إل وىل إلّركعة يف مؤخرإًَّ اكن إّلي-يليه إّّلي وإلّصف ابلّسجود إ حندر ثَّّ مجيعاًَّ فرفعنا

 إملؤّخر إلّصّفَّ إ حندر يليه إّّلي وإلّصف إلّسجودملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ قىض فلّما إلعدّو، حنر يف إملؤّخر

َّ مجيعًا. وسلّمنا ملسو هيلع هللا ىلصإلنّبَّّ سملَّّ ثَّّ فسجدوإ ،ابلّسجود

: قال   بأ مرإهئم. هؤالء حّرإسمك يصنع كام جابري

 غزوة إلّسابعة غزوة يفملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ مع صىّلَّ وأ نّه منه طرفاًَّ هللا رمحه إلبخاري وذكر،َّبامتمه مسمليَّ ذكره

َّ إلّرقاع. ذإت

ذإ فامي ويه إخلوف صالة صفات من أ خرى لصفة َّ ذكريَّ إحلديث هذإ يف  إملسلمني بني إلعدو اكن إ 

  وإلقبةل
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نَّّ  مجيعاًَّ معه ويكرّبون للّصالة فيكرب خلفه صفنّي هبام ويشلّكَّ قسمني إجليش يقّسم إجليش أ مري فا 

الَّّ ويتابعونه نَّّ إلّسجود عند إ  ذإ ثَّّ إلعدوَّّ يرتقب قامئاًَّ يبقى بل يسجد ال إلثّاين إلّصّفَّ فا   إال مام قام إ 

، إلثّاين إلّصف يسجد إل ّول وإلّصف  يمتّون عندما ثَّّ إل ّول وإلّصف ابال مام يلتحقون ثَّّ حينئذ 

الَّّ إلثّانية إلّركعة يصلّون ثَّّ إل ّول إلّصف ويتأ ّخر إال مام إ ىل يتقّدمون إلقيام  أ يضاًَّ إلّسجود عند إ 

 إل وىل إلّركعة يف اكن إّّلي إلّصّفَّ هو هنا إل ّول إلّصّفَّ يصبح وهو إل ّول وإلّصّفَّ إال مام يسجد

 إلعدو. حيرس قامئاًَّ يبقى إل وىل إلّركعة يف إل ّول هو اكن إّّلي إلثّاين إلّصّفَّ ويبقى وإلثّاين

ذإ ثَّّ لَتحقوإ إلثّاين إلّصّفَّ جسد للتّشهّد جلسوإ إ   مجيعا. وسلّموإ إلتّشهّد يف هبم وإ 

ذإ إخلوف صالة صفة يه هذه   وإلقبةل. إملسلمني بني إلعدو اكن إ 

 يشرتط إلعدو كَّّ يرون يكون حبيث مكيناًَّ هلم ينصبوإ أ ن من يأ منوإ أ ن إحلاةل هذه يف يشرتط لكن

 وأ ن اكمةلًَّ اتمةًَّ رؤيةًَّ إلعدو يرى إجليش كَّّ يكون أ ن وإملأ مومون إال مام يكون أ ن إلّصفة هذه يف

 .مكيناًَّ هلم ينصبوإ أ ن من يأ منوإ

  إلّصفة. هذه بغري صلوإ يأ منوإ مل فا ن

ناّم شيئاًَّ إلبخاري منه خيّر ج مل إحلديث هذإ أ نَّّ إ ىل وننبّه  ذإت غزوة يف جابر َّ حديث من طرفاًَّ ذكر إ 

 إلّرقاع ذإت غزوة ويف إلقبةل، إ جتاه يف اكن هنا إلعدوَّّ ل نَّّ إلّرقاع ذإت غزوة ليست وهذه إلّرقاع،

  إجتاهها غري يف اكن

نّة أ ي( إلّسابعة غزوة يف )إحلديث بعد قوهل وكذكل نّة يف اكن إلّرقاع ذإت وغزوة إلّسابعة إلس ّ  إلس ّ

  .إلّسادسة

يخ الكم من شيئاًَّ لمك أ قرأ َّ أ ن وأ حب   إحلديث لهذإ رشحه بعد عثميني إبن إلش ّ

يخ قال   :وتمتّة خالصةيَّ :هللا رمحه إلش ّ

ثنان إخلوف صالة أ نوإع من أ نوإع َّ ثالثة تبني ذإ فامي إ   علْيام دلَّّ وقد إلقبةل هجة غري يف إلعدوَّّ اكن إ 

 .وإلثّاين إل ول إحلديث

ذإ فامي إلثّالث وإلنّوع  .إلثّالث إحلديث عليه دلَّّ وقد إلقبةل هجة يف إلعدوَّّ اكن إ 



 ~274  ~  
 

 وخيتار فعل إّّلي إلوجه عىل مرشوع فلكَّّ فعل أ نّهملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ عن صَّّ ولكّها أ خرى أ نوإعيَّ وبقيت

 .إحلال يناسب ما مهنا

ذإ إل من، صالة إ ىل أ قرهبا إ ختار تساوت فا ن قامّتا وتعّذر إخلوف إ ش تدَّّ وإ   إل نوإع أ حد عىل إ 

 من عليه يقدرون ما يفعلون فرإدى أ و أ مكن إ ن جامعةًَّ إس تطاعّتم قدر عىلملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ عن إلوإردة

  ﴾َماس َتَطعمُتَّ هللا فَاتَُقوإ تعاىل﴿ لقوهل عنه يعجزون ما عهنم ويسقط إلّصالة وإجبات

لت حام إلفزع لشّدة وإجلسمية إلعقلية قوإمه يستنفذ اكمالًَّ إ نشغاالًَّ ابلقتال إنشغلوإ فا ن  إلقتال وإ 

  صلّوها. ثَّّ إلّشّدة تزول حّتَّ أ ّخروها

 .إخلندق غزوة يف إلّصالةملسو هيلع هللا ىلصَّ إلنّبَّّ تأ خري إلعلامء بعض محل ذكل وعىل

ضاءة عند ذس مت حصن مناهضة عند )حضت عنه: هللا ريض ماكل َّ بن أ نس وقال  وإش تّد إلفجر إ 

الَّّ يصلّوإ فمل إلّصالة عىل يقدروإ فمل إلقتال إ ش تعال  موىس أ يب مع وحنن فصلّينا إلهّنار إ رتفاع بعد إ 

َّ قال لنا ففتح  ش يخ الكم إنّتيى .تعليقاًَّ إلبخاري ذكره فْيا( وما إدّلنيا إلّصالة بتكل يّّسين وما أ نسي

  هللا. رمحه عثميني إبن

 مناس باًَّ اكن ما مهنا يرإعى صفات َّ فْيا وأ نَّّ إخلوف صالة أ حاكم من ُذكر ما يلّخص إلالكم فهذإ

يت جامعةًَّ إلّصالة تؤّدى أ ن أ مكن فا ن للحال  مهنم كيَّ يصّلَّ جامعةًَّ أ دإؤها ميكن مل فا ن جامعًة، أ ّد 

 إ نشغاالًَّ ابلقتال إ نشغلوإ قالَّ)فا ن كام إ س تطاع،َّعليه ما إلوإجبات من ويؤدي أ مكنه ما حسب عىل

 إلرّشيعة يّس من لكّه وهذإ إلقتال( وينّتيي إلّشّدة تزول أ ن إ ىل أ ّخروها أ دإءها من يمتكّنوإ ومل لكياًَّ

  .وسامحّتا

َّ

َّ
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 كتاب الجنائز

نازة،َّوتطلقَّعىلَّإملّيتَّوعىلَّإلنّعش،َّمفهنمَّمنَّقالَّإجلنازةَّبفتحَّإجلنائز َّيقالَّجنازةيَّوج  :َّمجعَّجنازة 

إلكّسةَّوملَّإجلميَّتطلقَّعىلَّإملّيتَّوإجلنازةَّبكّسَّإجلميَّتطلقَّعىلَّإلنّعش،َّومهنمَّمنَّجعلَّإل فصحَّ

َّيفّرقَّهذإَّإلتّفريق.

َّلكّها،ََّّ َّيس توعهبا َّومل َّإملتعلّقةَّابجلنازة َّمنَّإل حاكم َّإلكتابَّمجةًل ويذكرَّإملصنّفَّرمحهَّهللاَّيفَّهذإ

َّإجلنازَّ َّفيهَّصفةَّصالة َّيذكر َّل نّه َّبعدَّكتابَّإلّصالة َّمنَّإلعمدة َّإملوضع َّرمحهَّهللاَّيفَّهذإ ةَّوذكره

َّفناسبَّذكرهَّبعدَّكتابَّإلّصالة.َّ

 161الحديث 

َّعنَّأ يبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّقال:

ََّّإملصىّلَّفّصفَّهبمَّوكرّبَّأ ربعا.إلنّجايشَّيفَّإليومَّإّّليَّماتَّفيهَّوخرجَّهبمَّإ ىلملسو هيلع هللا ىلصَّنعىَّإلنّّبََّّ

َّهوَّإال خبارَّمبوتَّإملّيت.َّإلنّعي:

َّأ جعميَّللّكَّمنَّمكلَّإحلبشة،َّفكامَّيسّمىَّمنََّمكلَّفارسَّبك ّسى،َّومنََّمكلََّّوإلنّجايش:َّ هوَّإمسي

َّىَّمنََّمكلَّإحلبشةَّابلنّجايش.َّإلّرومَّبقيرصَّيسمَّّ

ىلَّإملصىّلَّوصلّوإَّعليهَّملسو هيلع هللا ىلصَّويفَّإحلديثَّذكرَّأ ّنَّإلنّّبَّ أ خربَّأ حصابهَّمبوتَّإلنّجايش،َّوأ ّّنمَّخرجوإَّإ 

َّىَّمهنا:صالةَّإلغائب.َّويفَّإحلديثَّفوإئدَّأ خرَّ

َّوحمرم::َّإملسأ ةلَّإل وىل َّإلنّعيَّكامَّقلناَّهوَّإال خبارَّمبوتَّإملّيتَّوهوَّقسامنَّجائزي
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ّّنمَّاكنوإَّيصعدونَّعىلَّرأ سَّّكَّمرتفع َّيفَّإملدينةَّسوإءيََّّفاحملّرم:َّ هوَّماَّاكنَّيفعلَّأ هلَّإجلاهلّيةَّفا 

َّوالَّخيفىَّ َّويتفاخرونَّهبا، َّويأ خذونَّيفَّنعيَّإملّيتَّفيذكرونَّأ وصافه َّغريهام َّأ وَّجبالَّأ و اكنَّبيتًا

ياحةَّإحملّرمةَّعليمكَّحفظمكَّهللاَّماَّيفَّهذإَّمنَّإلكربَّوإخليالءَّوماَّيسحبهَّأ يضًاَّمنَّلطمَّإخلدودَّوإلنَّّ

َّوماَّيسحبهَّأ يضًاَّمنَّإلتّسّخطَّعىلَّأ قدإرَّهللاَّمفاَّاكنَّمنَّهذإَّإلقبيلَّفهوَّحمّرمي.

َّإجلائز:َّ َّإلنّعي َّإدّلينيّةََّّوأ ّما َّإملصاحل َّمن َّوغريها َّعليه َّإلّصالة َّأ جل َّإملّيتَّمن َّمبوت َّإل خبار فهو

إلنّجايشَّحّتَّخيرجوإََّّفقدَّجاءَّيفَّإحلديثَّأ نّهَّأ خربَّمبوتملسو هيلع هللا ىلصَّوإدّلنيويّة،َّوهذإَّهوَّماَّفعلَّإلنّّبَّ

َّعىلَّجوإزَّهذإَّ ويّصلوإَّعليهَّصالةَّإلغائبَّل نّهَّملَّيوجدَّمنَّصىّلَّعليهَّيفَّإحلبشة،َّفاحلديثَّدليلي

َّإلنّوعَّمنَّإلنّعيَّوأ نّهَّالَّحرجَّفيه.

ذَّجاءَّفيهَّأ نّهَّصىّلَّهللاَّعليهَّوسملَّأ خربَّملسو هيلع هللا ىلصَّأ نّهَّحوىَّمعجزةَّمنَّمعجزإتَّإلنّّبَّ:َّإملسأ ةلَّإلثّانية إ 

محهَّهللاَّيفَّإليومَّإّّليَّماتَّفيهَّمعَّبعدَّإملسافةَّبنيَّإملدينةَّوإحلبشةَّفقّدرهاَّبعضَّمبوتَّإلنّجايشَّرَّ

َّملسو هيلع هللا ىلص.إلعلامءَّبأ ّّناَّتقّدرَّمبسريةَّمخسنيَّليةلَّأ وَّأ كرث،َّفهذإَّمنَّمعجزإتَّإلنّّبَّ

َّإملسأ ةلَّإلثّالثة َّأ وَّ: َّأ وَّفضل  َّملَّيصىّلَّعليهَّأ وَّاكنَّصاحبَّعمل  ذإ مرشوعيةَّإلّصالةَّعىلَّإلغائبَّإ 

َّصاحلًا، َّوقدَّإختلفَّإلعلامءَّيفَّإلّصالةَّعىلَّإلغائبَّعىلَّأ قوإل:َّمكل 

- . َّمنَّإلعلامءَّقالَّأ ّّناَّترشعَّمطلقًاَّترشعَّيفَّحّقَّّكَّغائب  َّفقسمي

َّوقالَّأ خرونَّأ ّّناَّالَّترشعَّمطلقًا. -

َّأ وََّّ - ذإَّاكنَّإملصىّلَّعليهَّعاملًا َّمنَّإلعلامءَّفصلّوإَّفقالوإَّترشعَّللمصلحةَّكامَّذكرانَّإ  وقالتَّطائفةي

ذإَّاكنَّإملّيتَّقدَّعملَّ َّرباّمَّيفَّعرصانَّهذإ.َّوكذكلَّإ  رجاًلَّفاضاًلَّأ وَّملاكًَّصاحلًاَّأ وَّرئيسَّدوةل 

كوإرثَّهذهَّفيصلّونَّعلْيمَّأ نّهَّملَّيصىّلَّعليهَّاكّّلينَّميوتونَّغرقًاَّأ وَّإّّلينَّميوتونَّيفَّإلّزالزلَّوإل

َّصالةَّإلغائبَّوهذإَّإلقولَّكامَّقلناَّهوَّإلّرإحج.َّ

َّمرشوعيةَّإلتّكبريإتَّإل ربع،َّفقدَّجاءَّيفَّإحلديثَّأ نّهَّكرّبَّعليهَّأ ربعَّتكبريإت.َّ:إملسأ ةلَّإلّرإبعة

َّعىلَّمرشوعيةَّإلّصفوفَّيفَّصالةَّإجلنازة،َّوقدَّإس تحّبَّبعضَّ:َّإملسأ ةلَّإخلامسة يفَّإحلديثَّدليلي

َّأ ن َّأ نَّجتعلَّثالثَّصفوفَّوس يأ يتََّّإلعلامء َّفاس تحّبوإ َّقلياًل، َّإملصلنّي َّولوَّاكنَّعدد تكونَّثالثة

َّإحلديثَّعنَّهذإَّيفَّحديثَّإبنَّعّباسَّإل يت.

َّ
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 162الحديث 

َّصىّلَّعىلَّإلنّجايشَّيفَّإليومَّإّّليَّماتَّفيهَّملسو هيلع هللا ىلصَّعنَّجابرَّبنَّعبدَّهللاَّريضَّهللاَّعنهَّأ ّنَّإلنّّبَّ

َّأ وَّإلث َّفَُكنُتَّيفَّ َّإلث اين  ّف  َّالث.إلص 

َّهذإَّإحلديثَّفيهَّمرشوعيةَّإلّصفوفَّيفَّصالةَّإجلنازة.

َّيفَّموقفهَّأ اكنَّيفَّإلّصّفَّإلثّاينَّأ مَّإلثّالث.َّ َّوفيهَّأ ّّناَّاكنتَّثالثَّصفوف،َّلكنَّشّكَّجابري

َّفا نََّّ نَّكرثوإ َّإ  َّأ ّما َّإملصلنّي، َّعدد نَّقّل َّوإ  َّإس تحّبَّبعضَّإلعلامءَّجعلَّإلّصفوفَّثالثة َّقلنا وكام

نَّاكنَّعددَّإملصلنّيَّقلياًلَّأ نَّ َّإ  جعلوهاَّثالثةَّأ وَّأ كرثَّفالَّمينعَّمنَّذكل،َّإملهمَّأ ّنَّإلعلامءَّإس تحّبوإ

َّجتعلَّعىلَّإل قّلَّثالثَّصفوف.

ََّّ َّكثريَّفْياَّخريي َّللمّيت،َّوقدَّثبتَّعنَّإلنّّبَّوإلّصالةَّعىلَّإملّيتَّفْياَّخريي أ نّهَّملسو هيلع هللا ىلصَّللمصّلَّوفْياَّخريي

َّمنَّإل جر،َّومنَّتبعَّإجلنازةَّحّتَّتدفنَّفلَّقريإطان،َّّكَّ َّفلَّقريإطي قالَّ)أ ّنَّمنَّصىّلَّعىلَّميّت 

َّقريإطَّمثلَُّأحد(َّأ وَّكامَّقالَّصىّلَّهللاَّعليهَّوسمل.

ىلََّّ وهذإَّإل جرَّخيتلفَّطبعًاَّابختالفَّإ خالصَّإملصلنّيَّونّياهتم،َّفرنىَّإل نَّبعظَّإلنّاسَّيذهبَّإ 

صالةَّإجلنازةَّوليستَّأ ّّناَّهللَّبلَّنيّتهَّل جلَّأ نَّيُرىَّيفَّصالةَّإجلنازةَّوأ نَّالَّيالمَّوالَّيقالَّفالنَّملَّ

زةَّأ وَّإ ىلَّإدّلفنَّخملصًاَّيأ يتَّجلنازةَّفالن،َّلكنَّإال نسانَّالبّدَّأ نَّيذهبَّإ ىلَّإجلنازةَّأ وَّإ ىلَّصالةَّإجلنا

َّهمّمَّينبغيَّإلتّنبّهَّعليه،َّوينبغيَّأ يضًاَّأ نَّتعاجلَّ هللَّعزَّوجلَّالَّهيّمهَّماَّقيلَّفيهَّأ وَّماَّيقالَّوهذإَّأ مري

َّإلنّّيةَّقبلَّإّّلهاب.

َّيكونَّإ ىلََّّ َّوإملّيتَّأ حوجَّما َّإدّلعاءَّهل. َّهل،َّوفْيا َّشفاعةي َّأ ّّنا ذ َّللمّيتَّإ  َّفائدةي َّفْيا وكذكلَّإلّصالة

َّيصّلَّعليهَّأ ربعونَّالََّّإدّلعاءَّيفَّتكل إدّلإرَّويفَّهذهَّإملوإطن،َّوقدَّجاءَّيفَّإحلديثَّ)ماَّمنَّمسمل 
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َّهلَّ َّهلَّويهَّتعّدَّشفاعًة َّنفعي َّأ يضا َّفالّصالةَّعىلَّإملّيتَّفْيا اّلَّشّفعهمَّهللاَّفيه(. َّإ  يرشكونَّابهللَّشيئًا

َّوفْياَّمنَّإدّلعاءَّماَّقدَّيفيدهَّيفَّقربه.

َّ

َّ

َّوإملصّلَّإّّليَّيّصلَّصالةَّإجلنازة:

 ََّّويقرأ َّبعدهاَّإلفاحتة.َّإلّتكبريةَّإل وىلَّيكرّب

 َّبعدهاَّإلّصلوإتَّإال برإهمييةَّ)إللّهمَّصّلَّعىلَّمحمّدَّوعىلَّأ لَّمحمّد...ََّّّثَّيكرّبَّإلتّكبريةَّإلثّانية ويقرأ 

ىلَّأ خره(. َّإ 

 ََّّّثَّيكرّبَّإلّتكبريةَّإلثّالثة َّثبتَّعنَّإلنّّب َّإل دعيةَّملسو هيلع هللا ىلصَّويدعوَّللمّيتَّمبا منَّأ دعياء،َّومنَّهذه

َّ"إللّهمَّإ غفرَّهلَّوإرمحهَّوعافهَّوإعفَّعنهَّوأ كرمَّنزهلَّووّسعَّمدخلَّوإغسلَّابملاءَّوإلثّلجَّقولنا

َّمنَّ وإلربدَّونقّهَّمنَّإّّلنوبَّوإخلطاايَّكامَّينقّىَّإلثّوبَّإل بيضَّمنَّإدّلنسَّإللّهمَّأ بدهلَّدإرًإَّخريًإ

َّمنَّعذإبَّإلقربَّومنَّ َّوأ عذه َّمنَّزوجهَّوأ دخلَّإجلنّة َّخريًإ َّمنَّأ هلَّوزوجًا َّوأ هاًلَّخريًإ دإره

َّإبَّإلنّار".عذ

 ماكنَّإملصّلَّأ نَّميكثَّبعدهاَّحلظاتَّّثَّيكرّبَّإملصّلَّإلتّكبريةَّإلّرإبعة ،َّوبعدَّإلتّكبريةَّإلّرإبعةَّاب 

ماكنهَّأ نَّيدعوَّبعدهاَّّثَّيسمّل. َّّثَّيسمّل.َّكامَّأ نّهَّاب 

َّوإلعلامءَّإختلفوإَّيفَّإدّلعاءَّبعدَّإلّرإبعة:َّ

ًَّا.مفهنمَّمنَّمنعهَّوقالَّيسمّلَّبعدَّإلّرإبعةَّوالَّيقولَّشيئَّ -

ومهنمَّمنَّقالَّأ ّنَّإدّلعاءَّمرشوعيَّبعدَّإلّرإبعةَّإّّلينَّقالوإَّمبرشوعيةَّإدّلعاءَّبعدَّإلّرإبعةَّمهَّمجهورََّّ -

يخَّإل لباينَّرمحهامَّهللاَّ يخَّإبنَّعثمينيَّرمحهَّهللاَّوإلش ّ يخانَّإلعاملانَّإلش ّ َّإلش ّ أ هلَّإلعملَّومهنم

مامَّمثالًَّ َّإلّسكوتَّيفَّإلّصالةَّيرشعَّللمصلحةَّاكال نصاتَّلال  َّأ ّن َّقالوإَّوقالوإ َّوالَّيرشعَّهكذإ.

َّأ ّنَّإلّرإبعةَّيدعوَّبعدهاَّاكلثّالثة.َّ

َّريضَّهللاَّعنهَّملسو هيلع هللا ىلصَّوقدَّثبتَّأ يضًاَّأ ّنَّإلنّّبَّ كرّبَّمخسًا،َّفترشعَّإلتّكبريةَّإخلامسة،َّوثبتَّعنَّعّل 

مامًاَّكرّبَّمخسًاَّأ وَّس تًاَّفاعلموإَّحفظمكَّهللاَّأ نَّ رَّوإسعًا،َّفا نَّرأ ىَّإ  تًا،َّفاال نسانَّالَّحيّج  أ نّهَّكرّبَّس ّ

َّرشوع.هذإَّمَّ
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َّأ نّهَّسمّلَّوالَّيفَّإحلديثَّإّّليَّقبل،َّلكنََّّوأ ّماَّإلتّسلمي فملَّيأ يتَّيفَّحديثناَّهذإَّحديثَّجابرَّهذإ

َّوقدَّجاءَّيفَّمس تدركَّإحلاكَّأ ّنَّإلنّّبَّ َّسمّلَّتسلاميًَّخفيفًا.ملسو هيلع هللا ىلصَّإلّصحيحَّأ ّنَّإلتّسلميََّثبتي

نفسَّإليّشءَّيسمّلَّإملصلَّوثبتَّعنَّإبنَّمسعودَّأ نّهَّقالَّ)إلتّسلميَّيفَّإجلنازةَّاكلتّسلميَّيفَّإلّصالة(ََّّ

نَّسمّلَّتسلاميًَّخفيفًةَّعنَّإلمينيَّقالَّإلّسالمَّعليمكَّالَّبأ سَّهباَّأ يضًا،َّإملهمَّأ نَّ تسلميتنيَّفذإكَّهوَّوإ 

َّيسمّلَّإملّصلَّبعدَّإنّتاءهَّمنَّصالةَّإجلنازة.

فقدَّجاءَّموقوفًاَّمنَّفعلَّإبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنام،َّوجاءَّيفَّبعضََّّوأ ّماَّرفعَّإليدينَّعندَّإلتّكبريإت

ىلَّإلنّبَّّإل َّالَّيصح،َّوإلّصحيحَّإملرويَّعنَّإلنّّبَّملسو هيلع هللا ىلصَّّطرقَّرفعهَّإ  ليسَّفيهَّأ نّهَّملسو هيلع هللا ىلصَّلكنَّإلّرفعَّشاذي

َّإليدينَّعندَّ َّرفع َّإحلديثَّإّّليَّفيه َّيعينَّرفع َّإلّرفع َّهذإ َّقلنا َّوكام َّإلتّكبريإت، َّعند َّيديه اكنَّيرفع

ىلَّإلنّّبَّ َّزإدهاَّمعرَّبنَّش ّبةَّوخالفَّهباملسو هيلع هللا ىلصَّإلتّكبريإتَّإ  َّإلّرفعَّهذإَّزايدةي مجعًاَّمنَّإلّروإةَّمهنمََّّشاذي

ذًإَّعندَّإلتّكبريإت.منَّهوَّأ وثقَّمنه،َّفيعتربَّهذإَّإلّرفعَّزايدًةَّشاّذًةَّالَّتصحَّوهللاَّأ ع َّملَّفالَّرفعَّإ 
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َّريضَّهللاَّعهنام َّعنَّعبدَّهللاَّبنَّعباس 

َّبَعَدََّماَّدَُّملسو هيلع هللا ىلصَّأ ّنَّرسولَّهللاََّّ َّعىََلَّقرَب  َّأَربَعًا.صىل  َّعَلَيه  َ نَّفََكرب  َّف 

َّملنَّمنعهَّهذإَّإحلديثَّ منَّأ دةّلَّمرشوعيةَّإلّصالةَّعىلَّإلقربَّملنَّفاتتهَّصالةَّإجلنازة،َّوهذإَّخالفًا

َّمثلَّصالتهَّ بدونَّجّحةَّوقدَّثبتَّيفَّأ حاديثَّأ خرىَّأ نّهَّصىّلَّهللاَّعليهَّوسملَّّصىلَّعىلَّقبورَّأ انس 

اَّعىلَّقربَّإملرأ ةَّإلّسودإءَّإليّتَّاكنتَّتقومَّإملسجدَّأ يَّتكنسَّإملسجد،َّفقدَّجاءَّأ ّّناَّماتتَّفدفنوه

اَّأ صبحَّصىّلَّهللاَّعليهَّوسملَّسأ هلمَّعهناَّفأ خربوهَّأ ّّناَّماتتَّودفنوهاَّفصىّلَّعىلَّقربها. َّلياًل،َّفلم 

وكذكلَّصىّلَّعليهَّإلّصالةَّوإلّسالمَّعىلَّقربَّأ ّمَّسعدَّبنَّعبادةَّواكنتَّقدَّدفنتَّوهوَّيفَّإلغزوََّّ

َّفلّماَّرجعَّصىّلَّعلْيا.

الةلَّعىلَّجوإزَّأ وَّعىلَّمرشوعيةَّإلّصالةَّعىلَّإلقربَّملنَّفاتتهَّصالةََّّ ففيَّهذهَّإل حاديثَّأ وضَّإدّل 

نازة. َّإجل 
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ّثَّإجملزيونَّإختلفوإَّيفَّإملّدةَّإليّتَّجتوزَّفْياَّإلّصالةَّعىلَّإلقرب،َّأ يَّكَّجيوزَّأ نَّيفصلَّبنيَّإدّلفنَّوبنيَّ

شهرَّواكنَّهذإَّيفَّقّصةَّصاليتَّعىلََّّإلّصالةَّعىلَّإلقرب؟َّوأ قىصَّماَّثبتَّعنهَّصىّلَّهللاَّعليهَّوسمل

َّأ ّمَّسملَّعبادة.

نسانَّأ نَّيأ يتََّّ َّفلال  َّحيّدَّهذهَّإملّدةَّولوَّطالَّإلفارقَّأ كرثَّمنَّشهر  لكنَّإلّصحيحَّأ نّهَّالَّيوجدَّدليلي

َّملَّيصّلَّعليه،َّمفثالَّيفَّهذهَّإل زمانَّوخاّصةَّيفَّإلّزمانَّهذإَّإّّليَّإنترشَّيفَّ ويصّلَّعىلَّقربَّخشص 

َّماَّبسببَّعدمََّّهذإَّإلوابءَّنسأ لَّهللاَّعز َّماَّأ وَّيفَّماكن  وجلَّأ نَّيرفعهَّقدَّينقطعَّإال نسانَّيفَّبدل 

وجودَّوسائلَّإملوإصالتَّينقطعَّمّدةَّطويةلَّأ شهرَّوقدَّميوتَّبعضَّأ قرابئهَّيفَّبعضَّإملناطقَّوالَّ

تيانَّللّصالةَّعليه،َّفيرشعَّهلَّعندَّرجوعهَّأ نَّيذهبَّإ ىلَّقربهَّويصّلَّعليه،َّالَّحرجَّ يمتكّنَّمنَّإال 

َّر.َّفيهَّولوَّطالَّهذإَّأ شه

َّتكونَّ َّعىلَّإلقربَّأ كيدَّأ ّّنا َّإلّصالة ذ َّإ  نازةَّيفَّإملقربة َّإجل  َّعىلَّجوإزَّصالة َّدليلي ويفَّإحلديثَّأ يضًا

دإخلَّإملقربة،َّوقدَّثبتَّأ نّهَّصىّلَّهللاَّعليهَّوسملَّصىّلَّعىلَّإلقرب،َّوالَّفرقَّبنيَّصالةَّإلفردَّعىلَّ

َّنازةَّدإخلَّإملقربة.َّإلقربَّوصالةَّإمجلاعةَّإجلنازةَّعىلَّإملّيتَّفدّلَّإحلديثَّعىلَّجوإزَّصالةَّإجلَّ

َّمنَّ َّإجلنازة َّإس تثنيتَّصالة َّذإتَّإلّركوعَّوإلّسجود َّابلّصالة ىلَّإلقبور َّإ  َّإلهّنييَّعنَّإلّصالة وخّص

َّإحلديث،َّوكذكلَّالختالفَّصفاهتاَّفصالةَّإجلنازةَّصفّتاَّغريَّ َّإلهّنييَّجلالةلَّهذإ إلهّنييَّفالَّيشملها

َّ.ََّّأ عملصفةَّصالةَّإلفريضةَّأ وَّإلّصالةَّذإتَّإلّركوعَّوإلّسجودَّوهللا
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َّحُسُول َّملسو هيلع هللا ىلصَّعنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّأ ّنَّرسولَّهللاَّ َّميانيّةَّبيض  َّأ ثوإب  َّثاََلثَة  ي ةَّليسَّفْياَُّكفّ َنَّيف 

َّوالَّعاممة. َّمقيصي

َّ،َّوأ نّهَّاكنَّثالثَّلفائفَّبيض.ملسو هيلع هللا ىلصيفَّحديثَّريضَّهللاَّعهناَّهذإَّحاكيةَّصفةَّكفنَّإلنّّبَّ

َّحسوليةَّوهذإَّنس بًةَّإ ىلَّقريةَّإلّسحولَّابلمين.َّوهذهَّإلقريةَّتقعَّابلقربََّّ وجاءَّيفَّإحلديثَّأ ّّناَّمينيةي

َّأ ّّناَّبيضاءَّنقّية.َّإملهمَّأ ّنَّإلنّّبَّ ْبَّإملعروفة.َّومزيهتاَّمزيةَّهذهَّإللّفائفَّأ ّّناَّمنَّقطن  ملسو هيلع هللا ىلصَّمنَّمدينةَّإ 

اممة.َّ َّوالَّع  َّكفّنَّيفَّثالثَّلفائفَّبيضَّليسَّفْياَّمقيصي
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يًاَّإحلديثَّد َّتأ س ّ َّعىلَّإس تحبابَّإلتّكفنيَّيفَّإلبياض،َّعىلَّإس تحبابَّأ نَّيكونَّإلكفنَّأ بيضًا ليلي

َّملسو هيلع هللا ىلص.ابلنّّبَّ

ّّناَّمنَّخريَّثيابمكَّوكفّنوإَّفْياَّمواتك( َّكذكلَّجاءَّيفَّإحلديثَّ)إلبسوإَّمنَّثياهبمَّإلبياضَّفا 

َّإل فضلَّيفَّإلكفنَّأ نَّيكونَّيفَّثالثَّلفائف،َّلكنَّمنَّملَّجيدَّفالَّحَّ َّأ ّن رجَّويفَّإحلديثَّأ يضًا

َّأ وَّإثنتني،َّفالوإجبَّأ نَّيغّطيَّإلكفنَّسائرَّإجلسد،َّويس تحبَّأ نَّيكونَّ نَّاكنَّلفًّةَّوإحدًة عليهَّإ 

َّيكفّنَّفاميَّيكونَّ نّه َّفا  َّيغّطيَّبهَّسائرَّجسده َّلفائف،َّومنَّملَّجيدَّثالثَّلفائفَّوملَّجيدَّما ثالثة

َّعندهَّأ وَّحتتَّيده.

ىلَّأ نّهَّالَّجتوزَّإملباهاةَّيفَّإلكفن،َّوكذكلَّالَّجيوزََّّ إال رسإفَّفيهَّوالَّيفَّمثنهَّوالَّيفَّوكذكلَّننبّهَّإ 

إل مورَّإليّتَّجيهّزَّهباَّإملّيتَّهذهَّإل مورَّالَّجيوزَّفْياَّإال رسإفَّوالَّجيوزَّفْياَّإملباهاةَّوغريَّذكلَّمنَّ

َّ َّملسو هيلع هللا ىلص.َّإل مورَّإحملّرمةَّوإل سوةَّهوَّنبيّناَّمحمّدي

 165الحديث 

بنَتُهَّفقال:َّملسو هيلع هللا ىلصعنَّأ ّمَّعطيّةَّإل نصاريةَّريضَّهللاَّعهناَّقالت:ََّدَخَلَّعَلَينَاََّرُسولَّهللاَّ يَتَّإ  نَيَّتُوفّ  َّح 

َّوإجعلناَّيفَّإل خرةَّاَكفورإًَّأ وَّشيئًاََّّ در  َّوس  لهَنَاَّثاََلًَثَّأَوَّمَخسًاَّأ وَّأ كرثَّمنَّذكلَّإ نَّرأ يّتَّذكلَّمباء  إ غس 

اَّفرغناَّأ ََذان َّمنَّاكفورَّفا ذإَّفرغَتَّفََّ نين،َّفلَم  زإره.أ َذ  رَّناَّبهَّيعينَّإ  قَوْهَّفقال:َّأَْشع  َّه،َّفأ عطاانَّح 

:َّأ وَّس بعًا.َّ َّويفَّروإية 

ع َّإلوضوء.َّ َاََّوَمَوإض  هن  َّوقال:َّإبدأ نَّب َمَيام 

َّقالت:ََّوَجعَََّّ َّلنَاََّرأ َسهَاَّثاََلثََةَّقُُرون.وأ ّنَّأ ّمَّعطيّة 

َّيفَّهذإَّإحلديثَّسنتعمّلَّصفةَّغسلَّإملّيت.

الهتاَّواكنَّمنَّبيهنّنَّملسو هيلع هللا ىلصَّوفيهَّأ نّهَّمل اَّتوفيتَّزينبَّبنتَّإلنّّبََّّ دخلَّصىّلَّهللاَّعليهَّوسملَّعىلَّغاس 

َّرإويةَّإحلديث،َّفعلّمهّنَّصفةَّإلغسل. َّأ ّمَّعطية 
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َّأ وَّمخساًَّ)فقالَّلهنََّّ َّثالًَث ىلَّأ كرثََّّ(إغسلهنا َّحتتاجَّإ  َّأ ّّنا َّفا نَّرأ يّت َّثالثَّغسالت  أ يَّإغسلهنا

َّفلتكنَّمخسَّغسالت.َّوجاءَّيفَّرَّ إملهمَّأ نَّيكونَّإلعددَّوترًإ،َّوأ نَّيكونَّإلغسلََّّ(أ وَّس بعاًَّ)وإية 

َّحّتَّينق ىَّإجلسد.َّ َّوسدر  َّمباء 

َّأ نََّّإلّسدر:و ىل َّإ  َّوسمل َّهللاَّعليه َّصىّل َّأ يضًا َّوأ رشدمه َّويصلّ بَّإجلسد، َّينقّ ي َّأ نّه منَّخصائصه

َّ َّيعين َّإل خرية َّإلغسةل َّيف َّمنهَّإلاكفور)جيعلهنا َّشيئًا َّويصلّبه،ََّّ(أ و َّجسده َّيُطيّب َّحّت َّإملاء مع

َّفالاكفورَّيطّيبهَّويصلّبهَّويبعدَّإلهَوإمَّهذهَّمنَّخصائصَّإلاكفور.َّ

َّ َّفقال: َّعندَّإال نّتاء. َّفأ ذنين)فطلبَّمهنمَّصىّلَّهللاَّعليهَّوسملَّأ نَّخيربوه َّفرغت. ذإ َّإ  ن ين  يعينََّّ(أ ذ 

رنَّبهَّإبنته.َّ زإرهَّليُشع  َّفأ خربنينَّفأ عطامهَّإ 

ْقوه)فقالَّ ْقوَُّوَّ(فأ عطاانَّح  َّإملهمَّفأ عطامهََّّإحل  َّيُربطَّعندَّوسطَّإجلسم. هوَّإال زإر،َّمّس يَّكذكلَّل نّه

َّإال زإرَّليُشعرانَّبهَّإبنتهَّزينبَّريضَّهللاَّعهناَّأ يَّأ نَّجيعلوهَّاكلّشعارَّلها.

عار)وَّ هوَّإلثّوبَّإّّليَّيلَّإجلس،َّفكفّنتَّفيهَّريضَّهللاَّعهنا،َّوهذإَّل جلَّأ نَّيكونَّبركًةََّّ(إلّش 

َّابلنّّبَّ والَّيفعلَّبعدهَّصىّلَّهللاَّعليهَّوسملَّللترّّبك،َّملسو هيلع هللا ىلصَّعلْياَّيفَّقربهاَّريضَّهللاَّعهنا،َّوهذإَّخاصل

َّ َّإلنّّب َّغري َّمع َّفعلوه َّأ ّّنم َّنعمل َّمل َّهللاَّعلْيم َّرضوإن َّبيهنمملسو هيلع هللا ىلصَّوإلّصحابة َّفعلوه َّوفاةََّّول ّّنم بعد

َّملسو هيلع هللا ىلص.إلنّبَّّ

َّفيس تفادَّمنَّإحلديثَّ

 أّن الغسل على قدر المصلحة. :الفائدة األولى

َّيفَّإلغسلَّإكتفيَّ َّالَّحيتاجَّإ ىلَّمبالغة  إلغسلَّعىلَّقدرَّإملصلحةَّوإلتّنظيفَّفا نَّاكنَّإملّيتَّنظيفًا

َّإملهمَّأ نَّيكونَّ َّأ وَّس بعًا ايدةَّحّتَّينقَيَّإملّيتَّغّسلَّثالًَثَّأ وَّمخسًا بوإحدة،َّفا نَّرأ ىَّإملغّسلَّإلّز 

َّإ ىلَّنظرَّإلغاسل.َّ َّإلعددَّوترًإَّكامَّقلناَّوإل مرَّهذإَّرإجعي

 يكون الغسل بماء  أو سدر   :ةالفائدة الثّاني

َّأ وَّماَّيقومَّمقامَّإلّسدرَّمنَّإلّصابونَّحّتَّينظفَّإجلسد.َّ َّأ وَّسدر  يس تحّبَّأ نَّيكونَّإلغسلَّمباء 

َّيفَّ َّغريَّموجودة  َّإملّزية َّإجلسدَّوهذه َّيصلّب َّإلتّنظيفَّويهَّأ نّه َّعن َّزإئدة َّمزيّة َّفيه لكنَّإلّسدر

َّإلّصابون.َّ
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 األخيرة الكافور. يستحب أن يجعل في الغسلة:الثّالثة الفائدة 

ضافًةَّإ ىلَّتصليبه،َّ َّمعروف،َّوقيلَّأ ّنَّإحلمكةَّمنَّإلاكفورَّيهَّتطييبَّإجلسدَّإ  إلاكفورَّوهوَّطيبي

َّوكذكلَّكامَّقلناَّأ نّهَّيبعدَّويطردَّإلهوإم.َّ

 يُبدأ بأعضاء الوضوء. : الفائدة الّرابعة

َّيتميّنَّأ يضًا.َّيبدأ َّبأ عضاءَّإلوضوءَّيعينَّمتامًاَّمثلَّصفةَّغسلَّإجلنابة،َّفيبدأ َّبأ عضاءَّإلوضوءَّوَّ

 تسريح شعر الميّت :الفائدة الخامسة

َّعطّيةَّأ ّّنمَّ ويفَّإحلديثَّأ ّنَّشعرَّإملّيتَّيُّس حَّوجيعلَّثالثَّضفائرَّتسدلَّخلفه،َّفقدَّقالتَّأ ّم

َّهوَّ َّإملّيتَّوهذإ َّخلف َّتسدل َّضفائر َّثالث َّوجيعل َّيّّسح َّفالّشعر َّقرون َّثالث َّرأ سها جعلوإ

نّة.َّملاذإ؟َّل ّّنمَّفعلوإَّهذإَّحبضةَّإلنَّّ وأ قّرمهَّعلْياَّولوَّاكنَّهذإَّخالفَّإملرشوعَّل نكرَّملسو هيلع هللا ىلصَّّبَّإلس ّ

َّملسو هيلع هللا ىلص.علْيمَّإلنّّبَّ

 .إذا فرغ من الغسل يأتي التّكفين :الفائدة السادسة

ذإَّفرغناَّمنَّتغس يلَّإمليّتَّيأ يتَّإلتّكفنيَّأ يَّينّشفَّإمليتَّمنَّإملاءَّويكفّن.ََّّ َّإ 

زإرهَّوقالَّهلمَّملسو هيلع هللا ىلصَّويفَّإحلديثَّأ ّنَّإلنّّبَّ قوهَّأ يَّإ  أ شعرّناَّبهَّأ يَّإجعلوهَّمّماَّيلَّكامَّقلناَّأ عطامهَّح 

زإرَّإلنّّبَّ مّماَّيلَّجسدها.َّوقلناَّأ نّهَّفعلَّهذإَّصىّلَّملسو هيلع هللا ىلصَّجسدها.َّفاكنَّلفائفَّأ خرىَّلكنَّجعلوإَّإ 

َّ َّابلنّّب َّإ ىلَّأ ّنَّهذإَّخاصي َّلهاَّيفَّقربها.َّونهّبنا َّالَّيفَّملسو هيلع هللا ىلصَّهللاَّعليهَّوسملَّليكونَّبركًة وليسَّل حد 

َّوالَّبعدَّمماته.ملسو هيلع هللا ىلصَّحياةَّإلنّّبَّ

ََّّ َّيوضعَّوقلناَّسابقًا َّفوقَّإل خرىَّّث َّإلكفنَّيس تحّبَّفيهَّأ نَّيكونَّثالثةَّلفائفَّتوضعَّوإحدًة أ ّن

فوقهاَّإملّيتَّّثَّيؤخذَّطرفَّإللّفّةَّإلعلياَّفيوضعَّعىلَّشقّهَّإل مينَّّثَّيوضعَّإلّطرفَّإل يّسَّمهناَّويوضعَّ

يّشءَّمعَّإللّفةَّعىلَّشقّهَّإل يّسَّوفوقَّإلّطرفَّإل ّولَّقلياًلَّّثَّنفسَّإليّشءَّمعَّإلّلفةَّإلثّانيةَّّثَّنفسَّإل

َّبأ سَّأ نَّيربطَّعندَّ َّوكذكلَّال َّعندَّقدميه، َّوعقدةي َّإللّفائفَّعقدَّعندَّرأ سه َّتعقدَّهذه َّّث إلثّالثة

ذإَّوضعَّإملّيتَّيفَّقربهَُّحل تَّهذهَّإلعقدَّوأ نَّيزيلَّماَّربطَّبهَّعندَّوسطه.َّ َّوسطه،َّفا 
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َّإ ذإَّوضعَّيفَّقربهَّفغلط،َّهذإ ىلَّأ ّنَّماَّيفعلَّإلعاّمةَّمنَّكشفَّوجهَّإملّيتَّإ  لفعلَّغلطَّبلَّوننبّهَّإ 

بقاءَّإلكفنَّعىلَّماَّهوَّعليهَّأ يَّحتلَّإلعقدَّفقطَّلكنَّالَّتزإلَّهذهَّإللّفائفَّمنَّعىلَّموضعَّ إلوإجبَّإ 

ذإَّاكنَّإملّيتَُّمْحر مًاَّ اّلَّإ  ىلَّرأ سهَّحّتَّيرىَّإملّيتَّهذإَّإلفعلَّغلط،َّوإلوجهَّالَّيكشفَّإ  إلوجهَّأ وَّإ 

َّ ذإَّاكنَُّمحر مًا الَّيغّطىَّرأ سهَّأ صاًلَّوالَّوهجهَّففيَّهذهَّإحلالَّالَّيغّطىَّرأ سهَّمنَّإل صل.َّإملّيتَّإ 

َّوس يأ يتَّمعناَّهذإَّماَّيتعلّقَّهبذإَّإحلديث.َّهللاَّأ عمل.

 166الحديث 

ْذَّوقعَّعىلَّرإحلتهَّفوقصتهَّأ وَّ َّبعرفةَّإ  َّوإقفي َّريضَّهللاَّعهنامَّقال:َّبيامنَّرجلي عنَّعبدَّهللاَّبنَّعباس 

َّوكفّ نوهَّيفَّثوبنيَّوالَّملسو هيلع هللا ىلص:َّفقالَّرسولَّهللاََّّ،فأ وقصتهَّ:قال َّوسدر  حتنّطوهَّوالَّّتّمروإَّإغسلوهَّمباء 

نّهَّيبعثَّيومَّإلقيامةَّملبيًّا. َّرأ سهَّفا 

روإَّوهجهَّوالَّرأ سه. :َّوالَّّتّم  َّويفَّروإية 

َّوإلوقص:َّكّسَّإلعنق.

هذإَّإحلديثَّيتلكّمَّعنَّأ حاكمَّإملّيتَّإّّليَّماتَُّمحر مًاَّكيفَّيُصنعَّبه،َّوجاءَّفيهَّأ نّهَّيغّسلَّاكملّيتَّ

َّوسدر،َّأ يَّمثلَّمثلَّابيق حرإمهََّّإّّليَّليسَّمبُحرمَّمباء  إملوتَّيفَّإلتّغس يل،َّلكنَّيكف نَّيفَّثويبَّإ 

َّوأ نّهَّمينعَّعنهَّأ يضًاَّإلّطيب.َّ

َّأ يَّوالَّتطّيبوه،َّالَّيطي بَّالَّهوَّوالَّكفنهَّكامَّيفعلَّمعَّابيقَّإملوىت.ََّّ(والَّحتنّطوه)قوهلَّ

يطّيبَّجاءَّأ ّنَّإملّيتَّجتعلَّيفَّإلغسةلَّإل خريةَّاكفورَّحّتَّيطّيبهَّوأ يضًاَّيطيبَّكفنه،َّلكنَّإملُحر مَّالَّ

حرإمهَّفكذكلَّ الَّهوَّوالَّكفنه،َّملاذإ؟َّل ّنَّإملّيتَّإحملرمَّيفَّحالَّحياتهَّحيرمَّعليهَّإلّطيبَّمنَّأ جلَّإ 

يُبهَّبعدَّموته. َّحيرمَّتطي 

ومنَّإل حاكمَّأ يضًاَّإملوجودةَّيفَّهذإَّإحلديثَّأ نّهَّالَّيغّطىَّوهجهَّوالَّرأ سه.َّل نّهَّيبعثَّيومَّإلقيامةََّّ

َّنَّفالوجهَّالَّيغّطىَّحّتَّيتفادىَّتغطيةَّإلّرأ س.ملّبيًا،َّفاحملرمَّالَّيغّطيَّوهجهَّكامَّتعلمو

ّنَّمعلَّالَّينقطعَّإ ىلَّيومَّإلقيامة.َّملاذإ؟َّل نّهََّّ حرإمهَّإ  وهذإَّإحلديثَّفيهَّفضلَّعظميَّملنَّماتَّعىلَّإ 

نّهَّيبعثَّيومَّإلقيامةَّملبيًا(َّقال َّ.َّوذكلَّفضلَّهللاَّيؤتيهَّمنَّيشاء.َّ)فا 
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ّ َباع َّإعنَّأ ّمَّعطيةَّإل نصاريَّريضَّهللاَّعهناَّقالت:َّ ت ينَاََّعنَّإ  َّوملَّيُعَزمَّعَلَينَا.ُّن  َّجلَنَائ ز 

تّباعَّإجلنائزَّملاَّينطويَّعليهَّملسو هيلع هللا ىلصَّتفيدانَّأ ّمَّعطيةَّريضَّهللاَّعهناَّأ ّنَّإلنّّبَّ ّنيىَّإلنّساءَّيفَّعهدهَّعنَّإ 

َّللمصائب.َّ َّوعدمَّحتّمل  َّطبعَّإلنّساءَّوطبيعّتّنَّمنَّضعف 

َّإلهّنييَّ َّفهمتَّأ ّن َّأ ّّنا َّليسَّعىلَّسبيلَّإلعزمَّوإلتّأ كيد،َّفيكونَّوكذكلَّأ فادتَّريضَّهللاَّعهنا هذإ

َّوملَّيعزمَّعلينا(.إلهّنييَّمفيدًإَّللكرإهةَّالَّللّتحرميَّفقالتَّ)

 (نهينا  )قولها :الفائدة األولى

قولهاَّعنَّكذإَّهذهَّإلصيغةَّمثلهاَّمثلَّقوهلمَّأ مرانَّبكذإ.َّلهاَّحمكَّإلّرفعَّأ يَّأ ّنَّإل مرَّوإلهّنييَّهوَّإلنّّبََّّ

َّملسو هيلع هللا ىلصَّ

 عن اتّباع الجنائز عامالنّهي : الفائدة الثانية

ّنيناَّعنَّإلهّنييَّعنَّإتباعَّإجلنائزَّعامَّيفَّحمّلَّجتهزيهَّوإلّصالةَّعليهَّوكذكلَّحيثَّيدفن،َّفقولهاَّ)َّ

ليسَّفقطَّعنَّإلّسريَّورإءَّإجلنازة.َّال.َّإلهّنييَّعنَّإتّباعَّإجلنائزَّكامَّقلناَّعام.َّّنيناَّعنََّّإتباعَّإجلنازة(

َّإتباعَّإجلنائزَّأ يَّأ ينَّيغّسلَّإملّيتَّأ يضًاَّأ ينَّ يصىّلَّعليهَّوكذكلَّعندَّإلقربَّأ ينَّيدفن،َّإلهّنييَّشاملي

َّلهذهَّإل ماكنَّإلثاّلثةَّأ وَّلهذهَّإملوإضعَّإلثاّلثة.

 النّهي للكراهة ال للتّحريم :الفائدة الثّالثة

َّفقالَّلها:َّ)إتقيَّملسو هيلع هللا ىلصَّويؤكّدهَّأ ّنَّإلنّّبََّّ)وملَّيعزمَّعلينا(ملاذإ؟َّل ّّناَّقالتَّ َّتبيكَّعندَّقرب  رأ ىَّإمرأ ًة

جميهئاَّإ ىلَّإملقربة،َّولوَّاكنَّهذإَّجميهئاَّحمرمًاَّلهناهاَّعنهَّبدلَّملسو هيلع هللا ىلصَّهللاَّوإصربي(َّوملَّينكرَّعلْياَّإلنّّبَّ

َّأ مرهَّلهاَّابلّصربَّوإلتّقوى.َّ

َّك َّلزّوإرإتَّإلقبور َّللقبورَّولعنه َّإلنّساء َّّنيهَّعنَّزايرة امَّيفَّقوهلَّ)لعنَّهللاَّزّوإرإتَّومحلَّإلعلامء

ىلَّ إلقبورَّوإملتّخذينَّعلْياَّإملساجدَّوإلّّسج(َّمحلوإَّهذإَّعىلَّأ ّنَّإملقصودَّبهَّإلنّساءَّإلاّليتَّيذهنبَّإ 

لْياَّويعتقدونَّإلنّفعَّ إملقابرَّلقصدَّإلّزايرةَّإلبدعيةَّوإلرّشكّيةَّل ّنَّمنَّإلنّساءَّمنَّتقصدَّإملقابرَّللّصالةَّإ 

دفهنمَّترّباكًَّويوقدونَّعلْياَّإلّّسج،َّومهنمَّمنَّيدعوَّصاحبَّإلقربَّفيقعَّيفَّإملقبورَّفيصلّونَّيفَّأ ماكنَّ

يفَّإلرّشكَّإل كربَّوغريَّذكلَّمنَّإل مورَّإلبدعيةَّوإلرّشكّيةَّإليّتَّتقعَّعندَّإلقبور،َّحفملَّإلعلامءَّهذإَّ
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َّإللّعنَّعىلَّهذإَّوأ جازوإَّملنَّأ رإدتَّإتّباعَّإجلنازةَّمنَّغريَّإرتاكبَّهذهَّإخملالفاتَّإلرّشعّيةَّأ جازوإَّلها

َّذكل.َّوهللاَّأ عمل.َّ

 168الحديث 

َّقال:ملسو هيلع هللا ىلصَّعنَّأ يبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّعنَّإلنّّبَّ

َوىَّ نَّتكَّس  ليه،َّوإ  َّتقّدموّناَّإ  نازةَّفا نَّتَُكَّصاحلًةَّخفريي َّتضعونهَّعنَّر قَاب مُك.أ رسعوإَّابجل  َّذكلَّفرشل
َّ

إلتّغس يلَّابال رسإعَّابجلنازة،َّوهذإَّإال رسإعَّيشملَّإال رسإعَّيفَّملسو هيلع هللا ىلصَّيفَّحديثَّأ يبَّهريرةَّهذإَّإلنّّبَّ

وإلّصالةَّوإدّلفنَّوليسَّكامَّيظنَّإلبعضَّأ ّنَّهذإَّإال رسإعَّإملقصودَّبهَّإال رسإعَّابمليشَّهباَّفقط.َّال.َّ

َّإال رسإعَّكامَّقلناَّيشملَّإال رسإعَّيفَّإلتّغس يل،َّويفَّإلّصالةَّوإدّلفن.

ّّناَّإ نَّتكَّصاحلةًَّ)وقدَّجاءَّيفَّإحلديثَّبيانَّإلعةّلَّإليّتَّمنَّأ جلهاَّرُشعَّإال رسإء.ََّّ نّّبَّكامَّقالَّإلَّ(َّفا 

ّنَّإال رسإعَّهباَّهوَّإ رسإعيَّابملّيتَّإ ىلَّإخلريَّفا ّنَّملسو هيلع هللا ىلصَّ نَّاكنَّإملّيتَّمنَّأ هلَّإلّصالحَّوإلتّقوىَّفا  أ يَّإ 

نَّاكنَّإملّيتَّمنَّ نّهَّنّسعَّبهَّإ ىلَّإخلري.َّوأ ّماَّإ  َّمنَّرايضَّإجلنّة،َّفا  َّيكونَّروضةي قربهَّكامَّهوَّمعلومي

. َّوإلفسادَّاكنَّإ رسإعهمَّإ رسإعًاَّابلتّخلّصَّمنَّهذإَّإلرّشّ َّأ هلَّإلرّشّ

َّعىلَّمرشوعيةَّإال رسإعَّوأ نّهَّمس تحب،َّحمكَّعليهَّإلعلامءَّابال س تحبابَّأ وَّمجهورََّّ فاحلديثَّدليلي

نّهَّخالفَّومحلَّإل مرَّعىلَّإلوجوب.َّ اّلَّإبنَّحزمَّفا  نازةَّإ  َّأ هلَّإلعملَّقالوإَّابس تحبابَّإال رسإعَّابجل 

َّللتّجهزيَّوإلّصالةَّوإدّلفنَّوليسَّخاصًاَّابمليشَّفقط،َّوننبَّّ ىلَّأ ّنَّإال رسإعَّوكامَّقلناَّإال رسإعَّشاملي هَّإ 

َّ َّويؤمنَّمعهَّحدوثَّأ ّي  نازة، َّعىلَّإجل  َّإال رسإعَّإّّليَّليسَّمعهَّرضري َّإملعقول، َّإال رسإع َّبه يُقصد

َّللمّيت. َّمسأ ةل 

ََّّ َّهلَّمنَّإدّلنيا،َّأ ّماَّأ هلَّإلرّشّ نَّاكنَّصاحلًاَّفهوَّخريي َّللمّيتَّإ  َّإلقربَّخريي ويفَّإحلديثَّأ يضًاَّبيانَّأ ن 

نّهَّيكونََّواَباًلَّعلْيم. َّفا  َّوإلفسادَّوإلف سق 

نَّشاءَّهللاَّقدََّّ ونكتفيَّهبذإَّإلقدرَّوهللاَّأ عملَّوصىّلَّهللاَّعىلَّنّبيناَّمحمّدَّوعىلَّأ هلَّوحصبهَّوسملَّوإ 

ليّتَّإعتذرتَّعهناَّيفَّإل اّيمَّإملاضيةَّوهللاَّإملس تعانَّقدَّنعّوضهاَّيفَّإل اّيمَّإملقبةلَّنعّوضَّعنَّإدّلروسَّإ

نَّشاءَّهللاَّتعاىل،َّجزإكَّ َّإملتَّيفَّإلوقتَّإحملّددَّإ  حّتَّنتدإركَّإلوقتَّونمتّكنَّمنَّإال نّتاءَّمنَّهذإ

ليمك. َّهللاَّخريًإَّوابركَّفيمكَّوأ حسنَّإ 
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َّريضَّهللاَّعنهَّق َرَةَّبنَّجندب  َّال:َّعنَّمَسُ

ََّماتتَّيفَّن فاسهاَّفََقامَّوسطها.َّعىلَّإمرأ ة َّملسو هيلع هللا ىلصََّصلّيتَّورإءَّإلنّّبَّ

َّأ نَّيقفَّحذإءَّوسطها،َّوكذكلََّّ َّأ يَّإمرأ ة  َّملنَّصىّلَّعىلَّميّتة  نّة َّإلس ّ َّإحلديثَّبيانَّأ ّن يفَّهذإ

َّأ نّهَّرأ ىَّأ نسَّ نّةَّأ نَّيقفَّإال مامَّحذإءَّرأ سَّإلّرجل،َّفقدَّأ خرجَّأ بوَّدإوودَّوغريهَّعنَّأ يبَّغالب  إلس ّ

َّر َّأ خرىَّابمرأ ةَّفقامَّبنَّماكل  َّفقامَّحيالَّرأ س،َّجفيءَّجبنازة  يضَّهللاَّعنهَّصىّلَّعىلَّجنازةَّرجل 

َّرأ يتَّرسولَّهللاَّ َّقالوإَّهلَّأ هكذإ َّأ نَسًا حيالَّوسطَّإلّّسير،َّفلّماَّس ئلَّعنَّسببَّذكلَّأ وَّسأ لوإ

َّيفعل؟َّفقالَّنعم.َّملسو هيلع هللا ىلصَّ

يخَّانرصَّرمحهَّهللاَّفا نَّصّلَّعىلَّأ كرثَّمنَّوإحدَّوإختلفتَّأ َّ جناسهمَّفْيمَّوهذإَّإحلديثَّحّصحهَّإلش ّ

َّإّّلكرَّوفْيمَّإل نىثَّكيفَّنفعل؟

نَّوجدَّإلّطفلَّإّّلكرَّّثَّبعدََّّ حيهناَّيقّدمَّإلّرجلَّأ يَّيوضعَّمنَّإجلهةَّإليّتَّتلَّإال مامَّّثَّجيعلَّبعدهَّإ 

ذإَّوجدوإ،َّ إلّطفلَّإّّلكرَّجتعلَّإملرأ ةَّّثَّبعدَّإملرأ ةَّجتعلَّإلّطفةلَّأ يَّإل نىثَّإلّصغرية،َّهذإَّهوَّترتيهبمَّإ 

ةل،َّفريتّبونَّجيعلَّرأ سَّإّّلكرَّولكنَّجيعلَّرأ سَّإلّرجلَّوإلّطفلَّعندَّوسطَّإملرأ ةَّوكذكلَّوسطَّإلّطف

أ يَّرأ سَّإلّرجلَّعندَّوسطَّإملرأ ةَّحّتَّيقفَّحياهلمَّمجيعًاَّأ وَّحذإءمهَّأ يَّمجيعًا.َّفيكونَّأ مامهَّرأ سَّ

نّةَّيفَّترتيبَّإملوتَّعندَّإلّصالةَّعلْيم.َّ َّإلّرجلَّووسطَّإملرأ ةَّوهكذإ.َّهذهَّإلس ّ
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َّريضَّهللاَّعنه َّعنَّأ يبَّموىسَّعبدَّهللاَّبنَّقيس 

َّبرئَّمنَّإلّصالقةَّوإحلالقةَّوإلّشاقة.ملسو هيلع هللا ىلصَّأ ّنَّرسولَّهللاََّّ

َّعندَّإملصيبة.َّويهَّكامَّقالَّإملصنّفَّرمحهَّهللاَّيهَّإليّتَّترفعَّصوهتاَّإلّصالقة :َّيهَّإليّتَّترفعَّصوهتا

َّعندَّإملصيبة.َّ
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َّفهييَّإليّتَّحتلقَّشعرهاَّعندَّإملصيبةَّأ يضًا.ََّّإحلالقة:وأ ّماَّ

َّة.يهَّإليّتَّتشّقَّثوهباَّعندَّإملصيبَّوإلّشاقّة:

وإحلالقةَّحتلقَّشعرََّّلقةَّقلناَّترفعَّصوهتاَّعندَّإملصيبةإلّساَّعريفَّإلّصالقةَّوإحلالقةَّوإلّشاقةهذإَّهوَّتَّ

عنَّفعلها،َّملسو هيلع هللا ىلصَّوّكَّهذهَّإل عاملَّيهَّمنَّأ مورَّإجلاهلّيةَّإليّتَّّناانَّإلنّّبََّّ،قةَّتشّقَّثوهبارأ سهاَّوإلّشا

ىلَّإلتّرّبأ َّفقالَّأ نّهَّبرئَّمنَّهذهَّإلثاّلث.َّ َّوليسَّّنيىَّفقطَّعهناَّبلَّغلّظَّيفَّإلهّنييَّفوصلَّإل مرَّإ 

وهذهَّإل فعالَّتدّلَّعىلَّتسّخطَّأ حصاهباَّمنَّقدرَّهللاَّعزَّوجلَّوأ ّّنمَّغريَّرإضونَّبه،َّويهَّأ ش بهََّّ

َّبأ فعالَّإجملاننيَّإّّلينَّفقدوإَّعقوهلمَّوهللاَّإملس تعان.ماَّتكونَّ

وترّبؤهَّصىّلَّهللاَّعليهَّوسملَّمهنمَّيّدلَّعىلَّأ ّنَّهذهَّإل فعالَّمنَّكبائرَّإّّلنوبَّالَّجتوزَّجتبَّمعهاََّّ

َّإلتّوبة.َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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اَّإش تىكَّإلنّّبَّ ََّذكََرتَّبَعُضَّن َسائ ه َّملسو هيلع هللا ىلصَّعنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّقالت:َّلَم  كَن يَسًةََّرأَينَاَهاَّبأ رض 

،َّفذكراتَّمنَّحس هناَّوتصاويرَّإحلبشةَّيقالَّلهاَّماراي،َّواكنتَّأ ّمَّسلمةَّوأ ّمَّحبيبةَّأ تتاَّأ رضَّإحلبشة

دإًَُّث َّملسو هيلع هللا ىلصَّفرفعَّإلنّّبَّ،َّفْيا ََّمسج  ال ُحَّبَنَوإَّعىََلَّقرَب ه  ُجُلَّإلص  ُمَّإلر  ْي  َذإََّماَتَّف 
ِ
يَنَّإ َّإّّل  رأ سهَّفقال:َّأُولَئ ك 

ُروإَّ ورَّأُولَئ ََّصو  نَدَّهللا.فيهَّت كَلَّإلصُّ َّع  إُرَّإخلَلق  َ َّرش  َّك 
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يوإصلَّإملصنّفَّرمحهَّهللاَّذكرَّإل مورَّإحملّرمةَّفعلهاَّابجلنازة،َّويفَّهذإَّإحلديثَّيذكرَّلناَّّنيهَّصىّلَّ

َّإملساجد،َّ َّيف َّمواتمه َّيدفنون َّأ و َّإلقبور َّعىل َّإملساجد َّيبذلون َّعىلَّمن ناكره َّوإ  َّوسمّل هللاَّعليه

َّمتثيلهمَّلامتثيلهمَّومتاثيلَّمعظمْيمَّيفَّمعابدمهَّيكَّتعبد.َّوكذكلَّتصويرمهَّلصورمه

وهذإَّووصفهَّهلمَّبأ ّنمَّرشإرَّإخللقَّعندَّهللاَّعزَّوجلَّقاهلَّيفَّأ ثناءَّمرضهَّصىّلَّهللاَّعليهَّوسمل.ََّّ

َّومنَّوصفهمَّهلمَّبأ ّّنمَّرشإرَّإخللقَّومنَّحتذيرَّنسائهَّ مرضهَّإّّليَّاكنَّفيهَّملَّمينعهَّمنَّقولَّهذإ

َّمهنم.َّ

ليهَّمنَّإلرّشكَّابهللَّتباركَّوتعاىلَّوإلكفرََّّاذإ؟َّنقولَّلعظمَّهذإَّإل مرنسانَّملقدَّيقولَّإال َّ وملاَّيفيضَّإ 

َّمنَّهذهَّإل مور.َّملسو هيلع هللا ىلصَّبه،َّفهذإَّإحلديثَّعظميَّفيهَّحتذيرَّإلنّّبَّ

ذإَّماتََّّوفيهَّحتذيرهَّصىّلَّهللاَّعليهَّوسملَّمنَّإلبناءَّعىلَّإلقبورَّوتغليظهَّيفَّذكلَّل نّهَّقال َّإ  )أ ولئك 

ّثَّوصفهمَّبأ ّّنمَّرشإرَّإخللقَّفدّلَّهذإَّعىلَّحترميَّبناءَّقربهَّمسجدإً(،َّفْيمَّإلّرجلَّإلّصاحلَّبنوإَّعىلَّ

َّإلبناءَّ َّيكن َّمل َّولو َّعىلَّإلقبور َّإلبناء َّوسملَّعن َّهللاَّعليه َّصىّل َّّنيه َّوجاء َّعىلَّإلقبور، إملساجد

َّعنه. َّمسجدًإَّبلَّجمّردَّإلبناءَّمهنييل

َّإجلَّ َّابجلبسَّوهو َّأ يَّطالهئا َّتبخيسها َّعن َّوجاء َّعىلَّإلقبور َّإملعروفَّأ بيضَّوكذكلَّإلكتابة ري

َّإللّون.َّ

َّ َّعنَّملسو هيلع هللا ىلصَّوكذكلَّّنيىَّإلنّّب َّرمحهَّهللاَّوغريه َّفقدَّجاءَّيفَّإحلديثَّإّّليَّأ خرجهَّمسملي عنَّوطهئا

َّإلنّّبَّ ّنيىَّأ نَّجتّسسَّإلقبورَّوأ نَّيكتبَّعلْياَّوأ نَّيبىنَّعلْياَّوأ نَّملسو هيلع هللا ىلصَّجابرَّريضَّهللاَّعنهَّ"أ ّن

جيعلونَّإسوإرَّحولَّإلقبورَّأ وََّّتعطى".َّوإلبناءَّهناَّيفَّإحلديثَّعاملَّيعينَّبناءَّيشءَّيسريَّفاّّلين

َّإلتّحرميَّيفَّبناءَّ َّويش تّد َّعنه، َّمهنييي َّعىلَّإلقبور َّبناء  َّغريَّذكلَّفلّك َّأ و َّمسجد َّبناء َّأ و َّقبّة بناء

َّوصفَّمنَّيفعلَّذكلَّبأ ّّنمَّرشإرَّإخللق.ملسو هيلع هللا ىلصَّإملساجدَّعىلَّإلقبورَّل ّنَّإلنّّبَّ

يقادَّوإلهّنييَّإّّليَّوردَّيفَّهذإَّإحلديثَّأ يضًاَّعنَّإلبناءَّوإلتّجصيصَّوغريهاَّوذَّ كرانَّأ يضًاَّسابقًاَّأ ّنَّإ 

إلّّسجَّعىلَّإلقبورَّّكَّهذهَّإل مورَّمنَّإلبدعَّومنَّإملهنياتَّإليّتَّجاءتَّإلرّشيعةَّابلهّنييَّعهناَّسّدًإَّ

ىلَّتعظميهمَّكتعظميَّهللاَّ ىلَّعبادةَّأ حصابَّإلقبورَّوإ  ّلريعةَّإلرّشك،َّإّّتاذَّهذهَّإل مورَّوفعلهاَّيفيضَّإ 

َّةّلَّكامَّالَّخيفىَّعليمكَّوهللاَّإملس تعان.عزَّوجلَّوهذإَّمنَّإلرّشكَّإل كربَّإخملرجَّمنَّإمل
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ََّّهذهَّإل مورَّكرثتَّيفَّزمانناَّهذإَّخاصًاَّمنَّإلّصوفيةَّومنحهاَّحنوَّمنَّإجلهةلَّ وهذإَّإنترشَّيفَّكثري 

فهمَّيذهبونَّإ ىلَّأ حصابَّإلقبورَّويعتقدونَّفْيمَّإلنّفع،َّومهنمَّمنَّيدعومهَّومهنمَّمنََّّ،منَّإملناطق

ىلَّغريَّذكلَّمنَّإلَّ َّايَّيعتقدَّإلربكةَّيفَّقبورمهَّإ  رّشكّياتَّوإلبدعَّوهللاَّإملس تعان،َّفاملسؤولّيةَّعظميةي

َّفعليمكَّبنرشَّإلتّحذيرَّمنَّإلرّشكَّابلهّنييَّعنَّهذهَّ َّإل مور َّإلعملَّوايَّمنَّتعلمونَّحترميَّهذه طلبة

َّلذّلريعةَّل ّّناَّ َّأ حصاهباَّصغرية،َّلكنَّحننَّنعملَّأ ّنَّإلرّشيعةَّجاءتَّبتحرميَّأ مورَّسدًإ إلبدعَّولوَّرأ ها

َّتؤذيَّإ ىلَّإلرّشك.َّ

ّنيىَّعنَّهذإَّوحّذرَّمنهَّيفَّمرضَّموتهَّصىّلَّهللاَّعليهَّوسملَّملاَّهلَّمنَّأ مّهية َّملسو هيلع هللا ىلصَّكفيناَّأ ّنَّإلنّّبَّويَّ

َّجدًإ.َّ َّوملاَّينايفَّمنَّتوحيدَّوكامَّتعلمونَّإلرّشكَّأ مرهَّخطريي

َّدخولَّإلنّارَّعىلَّإلّرإحجَّمنَّأ قوإلَّ َّللخلودَّيفَّإلنّار،َّوإلرّشكَّإل صغرَّموجبي إلرّشكَّإل كربَّموجبي

ليهَّ َّايَّإ خوةَّجيبَّإلهّنييَّعنهَّوإلهّنييَّس بلَّوعنَّإل مورَّإليّتَّتفظيَّإ  أ هلَّإلعمل.َّفأ مرَّإلرّشكَّعظميي

َّهذهَّمسؤوليتمكَّايَّطلبةَّإلعملَّوايَّسلفينيَّوايَّمنَّتعلمونَّخطرَّهذهَّإل مورَّ

َّل َمنَّيََشاُءَّ ﴿هللاَّعزَّوجلََّّقال َ ََّويَْغف ُرََّماَُّدوَنََّذَٰكل  َكَّب ه  َّاَلَّيَْغف ُرََّأنَّيرُْشَ َ َّإّلل  ن 
ِ
َمنَّ ﴿وقالََّّ﴾إ

ََّأنَصار َّ ْن َّم  نَي ال م  َّل لظ  ََّوَما َّإلن اُرَّ  ََّوَمأَْوإُه َّإلَْجن َة َّعَلَْيه  ُ َّإّلل  َم ََّحر  َّفََقْد ّلل   َّاب  َّإلتّوحيدََّّ﴾َّيرُْش ْك فتعلّموإ

وإش تغلوإَّهبذإَّابركَّفيمكَّبدلََّّ،روإَّوعلّموهَّإلنّاسَّوحّذرومهَّمنهوتّعلموإَّماَّيفيضَّإ ىلَّإلرّشكَّوحذَّّ

ياسةَّوإال ش تغالَّمباَّالَّينفع،َّإش تغلوإَّهبذإَّابركَّهللاَّفيمك،َّ إال ش تغالَّابلقيلَّوإلقالَّوإال ش تغالَّابلس ّ

َّينفعهَّعندَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّوالَّيد َّما َّويدعَّبعده َّقالَّفالنَّوقالَّوإال نسانَّيدعَّخلفه عَّخلفه

َّعالنَّوالاش تغالَّابل مورَّإليّتَّالَّتنفع.َّ

َّوماَّ َّإلرّشك َّمن َّوحيّذرون ليه َّإ  َّويدعون َّابلتّوحيد َّيوصون َّدإمئًا َّإلعلامء َّنقتديَّابلعلامء، َّأ ن وعلينا

ليه.َّفليكنَّإلعلامءَّقدوتنا.َّ َّيفيضَّإ 

َّاكنوإَّعلامءَّأ وَّرؤساءَّأ َّ وَّرؤساءَّقبائلَّأ وَّغريه،َّيؤخذَّمنَّإحلديثَّحترميَّإ ّتاذَّصورَّإملعّظمنيَّسوإءي

وسوإًءَّاكنتَّهذهَّصورَّمتاثيلَّأ وَّصورَّتعلّقَّعىلَّإحلائطَّملاَّيفيضَّإ ىلَّعبادهتاَّولوَّبعدَّحنيَّوالَّ

َّحصلَّمعَّقومَّنوح َّابركَّهللاَّفيمك.خيفىَّعليمكَّماَّ
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َّيفَّمرضهَّإّّليَّملَّيقمَّمنه:ملسو هيلع هللا ىلصَّقالت:َّقالَّرسولَّهللاَّ-أ يَّعائشةَّريضَّهللاَّعهنا-وعهناَّ

د.لََعَنَّ مََّمَساج  يَاهئ   َُذوإَّقُُبوَرَّأَنب  َّهللُاَّإلَْيُوَدَّوإلن َصاَرىَّإّت 

َزَّقرَبَُّ َّأُبر  َ َّهَّغريَّأ نّهَّخيشَّأ نَّيتّخذَّمسجدإ.قالت:ََّولَواَلََّذكل 

أ يَّعنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّأ نّهَّصىّلَّهللاَّعليهَّوسملَّاكنَّيفَّمرضَّموتهَّوملَّمينعهَّكامَّقلناَّماََّّ

اكنَّفيهَّمنَّإملبالغةَّيفَّإلتّحذيرَّمنَّصنيعَّإلْيودَّوإلنّصارىَّمنَّإّّتاذمهَّلقبورَّأ نبياهئمَّمساجدَّوقدَّ

َّلعهنمَّبسببَّذكلَّأ ي:

َّرمحتهَّبسببَّماَّفعلوه.دعاَّعلْيمَّبأ نَّيطردمهَّهللاَّمنَّملسو هيلع هللا ىلصَّحيمتلَّأ ّنَّإلنّّبََّّ-

خبارًإَّمنهَّبلعنَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّهلمَّبسببَّصنيعهم.ََّّ- َّوحيمتلَّأ نَّيكونَّهذإَّإ 

هذهَّإمجلةلَّحتمتلَّهذإَّوهذإَّوعىلَّّكَّحالَّفهمَّملعونونَّمطرودونَّمنَّرمحةَّهللاَّبسببَّأ ّّنمَّاكنوإَّ

ُذوَّحذومهَّيفَّفعلَّيتّخذونَّقبورَّأ نبياهئمَّمساجد،َّفينبغيَّعليناَّأ نَّحنذرَّمنَّصنيعهمَّوحنّذرَّمنَّحي

َّمنَّدعوةَّإلنّّبَّ َّمّماَّأ خربَّأ نّهَّقدَّانلَّمنَّاكنَّقبلَّملسو هيلع هللا ىلصَّهذهَّإل مورَّبأ نَّيناهلَّيشءي أ وَّأ نَّيناهلَّيشءي

َّبسببَّفعلهم.

َّحيمتلَّمعنيني:ََّّ(إّتذوإَّقبورَّإنبياهئمَّمساجد)وقوهلََّّ

َّحيمتلَّأ ّّنمَّيبنونَّعىلَّقبورَّأ نبياهئمَّإملساجدَّأ يَّإملعابدَّإملعروفةَّعندمه.َّ -أ َّ

 لَّأ ّّنمَّاكنوإَّيتّخذونَّهذهَّإلقبورَّأ ماكنَّللعبادةَّوإلّصالة.َّوكامَّحيمت -ب

كامَّتعلمونَّابركَّهللاَّفيمكَّنطلقَّعىلَّماكنَّإلّسجودَّأ يَّماكنَّإلّصالةَّوتطلقََّّمساجدل ّنَّلكمةَّ

َّمرَّمعمكَّيفَّ َّأ نّه َّأ ظّن َّوهذإ َّإلّسجود َّعىلَّأ عضاء َّيطلقَّأ يضًا َّإملعروفة َّإملبنيّة َّعىلَّإملساجد أ يضًا

َّ:إَّإحلديثَّمجةلَّمنَّإلفوإئدكتابَّإلتّوحيد.َّويفَّهذ

َّللّعنَّأ يَّ:َّإلفائدةَّإل وىل يهَّحترميهَّبناءَّإملساجدَّعىلَّإلقبور،َّأ وَّإلّصالةَّعندها،َّوأ ّنَّهذإَّموجبي

َّعاديََّّ.إلّطردَّمنَّرمحةَّهللا نسانَّصاحلَّأ وَّجمّردَّقرب  والَّفرقَّبنيَّأ نَّيكونَّإلقربَّقربَّنّبَّأ وَّقربَّإ 

َّإلقبورَّ َّولوَّاكنَّيفَّهللاَّعند َّعندان َّإلّصالة َّوهذه َّإلبناء َّهذإ َّيفيضَّإ ىلَّإلرّشكَّإل كرب، َّهذإ ل ّن

َّهتديَّإ ىلَّإلرّشكَّإل كربَّابهللَّعزَّوجل.
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َّفهوَّيهَّأ ّنَّمنَّفعلَّهذإَّفقدَّشابهَّإلْيودَّوإلنَّّ:َّإلفائدةَّإلثانية صارىَّوإقتفىَّأ ثرمهَّومنَّتش ّبهَّبقوم 

َّمهنم.َّ

َّحمّرمةَّوليسَّرشاكًَّبذإهتا،َّولكنَّهذإَّ:َّإلفائدةَّإلثّالثة يهَّأ ّنَّإلعلامءَّقّرروإَّأ ّنَّإلبناءَّعىلَّإلقبورَّبدعةي

ىلَّإلرّشكَّإل كرب.َّ َّإ  َّإلبناءَّعىلَّإلقبورَّذريعةي

َّهوَّإلهدم.َّيعينَّهوَّأ ّنَّإلعلامءَّأ يضًاَّقّرروإَّأ ّنَّإلوإجبَّيفَّإملس:َّإلفائدةَّإلّرإبع جدَّإّّليَّبينَّعىلَّقرب 

َّّثَّجءَّوبينَّعىلَّهذإَّإلقربَّمسجدَّفالوإجبَّهوَّهدمَّهذإَّإملسجد. ذإَّبينَّاكنَّمثّةَّقربي َّإ 

خرإجَّإلقربَّأ وََّّ َّجيبَّإ  َّحفينئذ  حقامًا َّإ  َّفيه َّوأ حقم َّإلّسابقَّوإلقربَُّأدخلَّفيه نَّاكنَّإملسجدَّهو َّإ  أ ّما

َّللمسجدَّهذ َّإَّماَّقّررهَّإلعلامءَّفاملسأ ةلَّفْياَّتفصيل.َّإلّرفاتَّرفاةَّهذإَّإملّيتَّمنَّغريَّهدم 

َّاكنَّإملسجدَّ:َّإلفائدةَّإخلامسة َّفيهَّقربَّسوإءي يهَّأ نّهَّيس تفادَّمنَّإحلديثَّبطالنَّإلّصالةَّيفَّمسجد 

سابقًاَّأ وَّإلقربَّأ دخلَّيفَّإملسجدَّأ وَّإلقربَّهوَّإلّسابق،َّوسوإءَّاكنَّإلقربَّيفَّانحيةَّإلقبةلَّأ وَّيفَّغريهاَّ

َّديث.ّكَّهذإَّالَّهيّمَّوهذإَّلعمومَّإحل

َّإحلديثََّّ َّفيه َّأ نبياهئمَّمساجد)وقدَّجاء َّقبور َّاكنَّإلقربَّيفَّهجةَّ(إّتذوإ ذإ َّيأ يتَّإلتّفصيلَّفاميَّإ  ومل

َّ َّيفَّمسجد  إلقبةلَّأ مَّغريهاَّأ مَّاكنَّإلقربَّأ وَّإملسجدَّهوَّإلّسابقَّأ مَّأ نّهَّبينَّعىلَّإلقربَّفالّصالةَّابطةلي

َّكهذإ.

َّإلّسادسة َّإجلنازَّ:إلفائدة َّصالة َّيشمل َّال َّإلهّنيي َّهذإ َّأ ّنَّيهَّأ ّن َّقلنا نّننا َّل  َّسابقًا َّذكرانه َّوهذإ ،

َّ َّإلنّّب َّأ ّن َّذإتَّإلّركوعَّوإلّسجود،َّوقلنا َّملسو هيلع هللا ىلصَّإملقصودَّابلهّنييَّيهَّإلّصالة قدَّصىّلَّعىلَّقبورَّأ انس 

فاتتهَّصالةَّإجلنازةَّعلْيمَّفصىّلَّعىلَّقبورمهَّاكملرأ ةَّإليّتَّاكنتَّتقومَّإملسجد،َّوقلناَّأ ّنَّهذإَّمس تنثَّ

َّابلّصَّ ّنَّإلهّنييَّهذإَّخاصي َّالةَّذإتَّإلّركوعَّوإلّسجود.منَّهذإَّإ 

َّإلّسابعة ََّّ:إلفائدة َّإلنّّب َّمشاهبةَّملسو هيلع هللا ىلصَّيهَّأ ّن َّجنابَّإلتّوحيدَّوعىلَّجتنيبَّأ ّمته حرصَّعىلَّحامية

َّاكنَّيقولَّ َّيفعلونهَّبقبورَّأ نبياهئم،َّفقدَّجاءَّيفَّدعائهَّصىّلَّهللاَّعليهَّوسملَّأ نّه إلْيودَّوإلنّصارىَّمبا

اكنَّيدعوَّبأ نَّالَّجيعلَّقربهَّملسو هيلع هللا ىلصَّوثنًاَّيعبد(،َّفالنّّبَّ)إللّهمَّالَّجتعلَّقربيَّعيدًإَّإللّهمَّالَّجتعلَّقربيَّ

َّوثنًاَّيعبدَّوأ نَّالَّتفعلَّأ ّمتهَّبقربهَّماَّفعلتهَّإل ممَّإلّسابقةَّبقبورَّأ نبياهئم.
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أ يََّّ(َّولوالَّذكلَّأ برزَّقربهَّغريَّأ نّهَّخيشَّأ نَّيتّخذَّمسجدإًَّ)ولهذإَّجاءَّقولَّعائشةَّعقبَّإحلديثََّّ

َّ َّل برز َّيعبد َّوثنًا َّلوالَّخيشَّأ نَّيصبحَّقربه َّلكّنَّأ نّه َّموىتَّإملسلمني، َّكسائر َّودفنَّيفَّإلبقيع فيه

إلّصحابةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّلعلمهمَّبرشيعةَّهللاَّعزَّوجلَّقّرروإَّدفنهَّيفَّجحرةَّعائشةَّريضَّهللاَّحّتَّ

َّفيصبحَّإلنّاسَّيأ تونَّويصلّونَّعندهَّويدعونهَّأ وَّأ نَّيصبحَّقربهَّوثنًاَّ َّأ نَّيُتّخذَّقربهَّمسجدًإ يتفادوإ

عزَّوجل.َّلوَّالَّهذإَّالَّنقولَّأ نّهَّس يوجدَّيفَّعهدَّإلّصحابةَّرضوإنََّّيعبد،َّيعبدَّقربهَّمنَّدونَّهللا

نَّدرسَّ هللاَّعلْيمَّحاشامهَّفهمَّاكنوإَّأ عملَّإلنّاسَّبدينَّهللاَّعّزَّوجّلَّلكنَّكامَّقيلَّملاَّينىسَّإلعملَّوإ 

َّيفعلونَّهذإَّمتامًاَّمعكَّمثلَّماَّحصلَّمعَّإل ممَّإلّسابقة. َّهّجالي َّيأ يتَّقومي َّحفينئذ 

إلّصحابةَّوالَّمّعنَّبعدمهَّمنَّإلّسلفَّأ ّّنمَّقصدوإَّجحرةَّعائشةَّريضَّهللاََّّوإمحلدَّهللَّملَّينقلَّالَّعنَّ

َّعهناَّللّصالةَّعندَّإلقربَّأ وَّغريهاَّمنَّإلبدعَّوإلرّشكّياتَّوحاشامهَّذكل.َّ

دخالَّقربَّإلنّّبََّّ:إلفائدةَّإلثّامنة َّومعرَّيفَّمسجدَّملسو هيلع هللا ىلصَّيهَّأ ّنَّماَّنرإهَّإليومَّمنَّإ  يخنيَّأ بوَّبكر  أ وَّإلش ّ

ليدَّبنَّعبدَّإملكلَّوغضبَّمنهَّخيارَّإلتّابعنيَّكسعيدَّبنَّإملسيّب،َّحصلَّيفَّعهدَّإلوَّملسو هيلع هللا ىلصَّرسولَّهللاَّ

لْياَّأ حد،َّ َّالَّيصلَّإ  َّبثالثَّجدرإن  غريَّأ ّنَّجحرةَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّتَّإ غالقَّابهباَّويهَّحماطةي

َّهبذإَّ َّيتعلق َّما َّهذإ َّإلتّوحيد َّكتاب َّرشح َّفلريإجع َّإل مر َّهذإ َّحول َّإلالكم َّمن َّإملزيد َّأ رإد ومن

َّإحلديث.َّ

َّ

َّ

َّ
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َّريضَّهللاَّعنهَّعنَّإلنّّبَّ ّقَّقال:َّليسَّمنّاَّمنَّرضبَّإخلدودَّوشملسو هيلع هللا ىلصَّوعنَّعبدَّهللاَّبنَّمسعود 

َّإجليوبَّودعاَّبدعوىَّإجلاهلّية.

َّهذإَّإحلديثَّيش بهَّحديثَّأ يبَّموىسَّريضَّهللاَّعنهَّيفَّإلّسالقةَّوإحلالقَّإّّليَّمّرَّمعنا.َّ

َّ َّإلنّّب َّإحلديثَّيترّبأ  َّأ َّملسو هيلع هللا ىلصَّويفَّهذإ َّإلاّليئَّيضبنَّخدودهّن َّخيمشنمن َّيشققنََّّو َّأ و وجوههّن

ذإََّّ(وإجليب)َّ،جيوهبن َّإ  َّإلّرأ سَّيفَّإلثّوب،َّوبعضَّإلنّساء كامَّتعلمونَّهوَّإلفتحةَّإليّتَّيدخلَّمهنا
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أ صابّتمَّمصيبةَّإملوتَّأ صابتَّيعينَّأ حدَّأ قرابهئاَّأ خذتَّّتمشَّخدودهاَّأ وَّوهجهاَّابلاكمل،َّومهنّنَّ

َّيشّقَّمنهَّإلثّوب. َّمنَّتقطعَّوتشّقَّثوهباَّمنَّإجليبَّل نّهَّأ سهلَّماكن 

وإلبعضَّيدعوَّبدعوىَّإجلاهلية.َّقولَّبعضهنَّ"وإَّجبالهَّوإَّس ندإه"َّويقالَّيفَّبعضَّإملناطقَّمنََّّ

انحيتناَّ"ايَّحوج".َّ"ايَّخرإبَّبييت"َّّكَّمنطقةَّلهاَّبعضَّإل مورَّإليّتَّيهَّمنَّأ قوإلَّإجلاهليةَّتقالَّ

َّإلتّسّخطَّعىلَّقدرَّهللاَّعزَّوجلَّوَّ ظهار َّيعدَّمنَّإ  َّل نّه َّحرإمي منَّوتفعلَّعندَّإملصيبةَّوّكَّهذإ

مظاهرَّعدمَّإلّصربَّعنَّإملصائبَّوعىلَّأ قدإرَّهللاَّإملؤملةَّوإلوإجبَّعىلَّإملسملَّهوَّإلّصرب،َّإلوإجبَّ

ناّمَّإلّصربَّعندَّإملصيبةَّإل وىل(ملسو هيلع هللا ىلصَّمنَّأ صابهَّيشءيَّيكرههَّأ نَّيصربَّكامَّقالَّإلنّّبَّ َّ.)إ 

الَّلهاَّ)إتّقَّعندَّإلقربَّتبيكَّفقملسو هيلع هللا ىلصَّوقدَّمّرَّمعناَّإحلديثَّيفَّإدّلرسَّإملايضَّإملرأ ةَّإليّتَّرأ هاَّإلنّّبََّّ

َّإلوإجب،َّ َّهو َّهذإ َّإل مور َّتفعلَّمثلَّهذه َّمن َّابل َّمفا َّاكنتَّتبيكَّفقط. َّأ ّّنا َّمع هللاَّوإصربي(

َّهل.َّ نَّريضَّخفريي َّإلوإجبَّعىلَّإال نسانَّأ نَّيصربَّوإ 

َّحمرميَّيفَّدينَّهللا،َّوقلناَّأ ّنَّ ظهارَّإلتّسّخطَّوإجلزعَّعىلَّأ قدإرَّهللاَّعزَّوجلَّوهوَّأ مري وقلناَّأ ّنَّهذإَّإ 

َّيفَّغريهاَّمنَّإل مورَّهذإَّهذهَّإملظاهرَّّتتلفَّ َّيفَّإلتّكسريَّويبدأ  َّلكنَّيبدأ  رباّمَّمنَّالَّيقولَّشيئًا

َّأ يضًاَّحمّرمَّوهللاَّإملس تعانَّنسأ لَّهللاَّعزَّوجلَّأ نَّيلهمناَّرشدانَّوأ نَّيوفّقناَّللّصربَّعىلَّإملصائب.

ََّّ

َّ

َّ

 174الحديث 

َّملسو هيلع هللا ىلصَّعنَّأ يبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّقال:َّقالَّرسولَّهللاَّ نَاَزَةََّحت  َََّّمنََّشه َدَّإجل  رَيإطي َّق  َّعَلَْيَاَّفََلُ يَُصىل 

ثُلَّإجلََبلنَيَّإلَعظميني. يَلََّوَماَّإلق رَيإَطان؟َّقال:َّم  رَيإَطان،َّق  َّق  َّتُدفََنَّفََلُ َّوَمنََّشه َدَهاََّحت 

َّّ :َّأ صغَُرمَهاَّمث َّلَّأُُحد.وملسمل 

َّحيص َّتدفنَّوأ نّه َّوحّت َّعلْيا َّيصىّل َّحّت َّإجلنازة َّإتّبع َّفضلَّمن َّإحلديثَّبيانَّعظم لَّهلَّيفَّهذإ

َّقريإطانَّمنَّإل جر.َّ
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َّ:َّمثلَّإجلبلَّإلعظمي.َّإلقريإطو

َّأ صغرَّقريإطَّمثلَّجبلَّأ حدَّمعَّعظمه.ََّّأ صغرَّإلقريإط:و

وكامَّنهّبناَّعليهَّسابقًاَّهذإَّإل جرَّيكونَّملنَّتبعَّإجلنازةَّخملصًاَّحمتس بًاَّالَّجماماًلَّمرإئيًاَّفلهذإَّننبّهَّوقدَّ

ثلَّهذهَّإل عاملَّإليّتَّفْياَّإلثّوإبَّإلعظميَّفهييَّنهّبناَّمنَّقبلَّعىلَّتصحيحَّإلنّّيةَّوإحتسابَّإل جرَّيفَّمَّ

ىلَّإحتسابَّإل جرَّيفَّهذهَّإل عامل.َّ َّإلنّّيةَّوإ  َّحتتاجَّإ ىلَّمرإقبة 

يخَّعبدَّإلّرمحنَّبنَّسعديَّرمحهَّهللا:َّقالَّبعضَّإلعلامءَّ ذإَّنوىَّإال نسانَّإجلنازةَّطاعةَّربّهَّقالَّإلش ّ "إ 

تّباعَّجنازتهَّوإلّصالةَّعلي متثالَّأ مرهَّوأ دإءَّحّقَّأ خيهَّاب  َّإ ىلَّذكلَّجدإً...اب  نّهَّيفَّهذهَّإحلالَّمفتقري َّهَّفا 

يعينَّأ ّنَّإال نسانَّإملّيتَّهوَّمنَّأ حوجَّماَّيكونَّمنَّأ نَّأ خاهَّيتّبعَّجنازتهَّويصّلَّعليه.َّل ّنَّصالتهََّّ

َّهلَّودعاءَّفْياَّإدّلعاءَّللمّيت،َّوإمليتَّيفَّقربهَّأ حوجَّماَّيكونَّ عليهَّقلناَّأ ّّناَّشفاعة،َّفهييَّنوعَّشفاعة 

ىلَّإدّلعاءَّهل.َّ َّإ 

يخ:َّ ونوىَّأ يضًاَّجربَّخوإطرَّأ هلَّوأ قاربهَّومساعدهتمَّيفَّذكلَّوهذإَّبّرَّوإلتّعاونَّعىلَّإلرّبَّثَّقالَّإلش ّ

َّوإلتّقوىَّوالَّتعاونَّعىلَّإال ثَّوإلعدوإن"َّإنّتيىَّالكمَّإلش يخ.َّ

َّإل خَّإملّيتَّمفنَّحّقَّ َّإال نسانَّطاعةَّهللاَّعزَّوجلَّوأ دإءَّحّق َّنوىَّبه ذإ َّإ  َّإتّباعَّإجلنازة يعينَّأ ّن

َّعىلَّإملَّ َّجيربَّإملسمل َّأ ن َّأ يضًا َّونوى َّهل، َّيدعو َّحّت َّعليه َّإلّصالة َّأ يضًا َّونوى َّجنازته، َّإتّباع سمل

خوإطرَّأ هلَّل ّنَّأ هلَّإملّيتَّيكونَّعندمهَّحزنَّوعندمهَّإىشَّعىلَّفقدهاَّإملّيت،َّفينويَّأ يضًاَّأ نَّ

فا نَّشاءَّهللاََّّ،فيدفنَّمعهمَّميّّتمَّويعّزهيمَّفيهَّجيربَّخوإطرمه.َّمباذإ؟َّبأ نَّيساعدمهَّيفَّهذهَّإملصيبة

َّهبذإَّتكونَّقدَّحسنتَّنّيةَّإملتّبعَّللجنازة.

يفَّهذإَّإحلديثَّبيانَّأ ّنَّمنَّصىّلَّعىلَّإجلنازةَّفقطَّاكنَّهلَّقرإطًاَّمنَّإل جر.َّوأ ّنَّمنَّأ مكلَّبعدََّّ

َّ َّشاركَّيفَّمعلية َّإدّلفنَّسوإًء َّمن َّينّتوإ َّحّت َّينرصفَّوبقي َّومل َّهلَّإلّصالة َّهذإ َّأ ّن َّال َّأ م إدّلفن

َّمثلَّأ حدَّفاهللَّعزَّوََّّقريإطان َّعظمي.َّوأ نَّيوفّقناَّوّكَّقريإط  جلَّأ نَّيوفّقناَّل عاملَّإلرّبَّإليّتَّفْياَّخريي

َّلال خالصَّفْيا.

 كتاب الّزكاة

َّامء.َّهارةَّوإلنَّّيهَّإلطََّّّ:اكةَّلغةًَّإلزَّّ
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َّخمصوصَّ:رشعاًَّو َّيفَّوقت  َّخمصوصة  َّلطائفة  َّخمصوص  َّيفَّمال  َّوإجبي وإجبََّّاكةَّحّقَّفالزََّّّ،يهَّحقي

ََّّ،الةسالمَّبعدَّإلّصَّإال َّراكنَّأ َّويهََّثلثََّّ،وجهباَّهللاَّعزَّوجلَّعىلَّعبادهأ َّ َّوإجبي ويهَّكامَّقلناَّحقي

َّصاحبَّإملال.ََّّجتبَّعىلَّإملسملَّإحلرَّّ

َّبيَّّفهييَّتؤخذََّّ،مال ََّّيَّّأ َّلكنَّليسَّ َّخاص  قودَّةَّيقومَّمقاهمامَّيفَّإلنَّّهبَّوإلفضَّّعَّاكّلَّّنهَّإلرّشَّمنَّمال 

َّّ َّع.اَّجاءَّبيانهَّيفَّإلرّشَّيتَّنتعاملَّهباَّإليومَّوغريهاَّممَّّإل

َّإلزَّّوََّّ َّخمصوصةَّتعطىَّاكةَّهذه َّيس تحّقَّأ ََّّليسَّكََّّّ،اسللكَّإلنَّّالَّلطائفة  اكةَّنَّيأ خذَّمالَّإلزَّّأ ََّّحد 

صنافَّمهَّأ َّيفَّكتابهَّمهَّمثانيةََّّوجلََّّّهناَّهللاَّعزَّّاسَّبيَّّمنَّإلنَّّهناكَّأ صنافَّيعينََّّ،صنافأ َّولكنَّلهاَّ

َّإّّلَّ َّتعطى َّإلزَّّإ َّين َّلْيم َّهللاَّعز َّقال َّاكة َّوجل﴿ ََّوإلَْمَساك ني  َّل لُْفَقَرإء  َدقَاُت َّإلص  ن َما
ِ
َّعَلَْْيَاَّإ ل نَي َوإلَْعام 

َّ ب يل  َّإلس  ََّوإْبن  َّإّلل   ََّسب يل  ََّويف  نَي ََّوإلَْغار م  قَاب  َّإلر ّ ََّويف  َّقُلُوهُبُْم َّيه﴾َوإلُْمَؤل َفة  إل صنافَّإلثاّمنيةََّّهذه

َّخمصوصوهذهَّإلزَّّ ذإيفَّإملالََّّاكةَّلهاَّوقتي رعَّيكونَّوقتَّإحلصادَّوهكذإ.َّحالَّعليهَّإحلولَّويفَّإلزََّّّإ 

َّاكة.َّقَّعليهَّيفَّإلزَّّهذإَّماَّيتعلَّّ

َّ

 

 175الحديث 

َّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّعنَّعبد َّح َّعََّمَُّل ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّقالَّرسولَّهللاَّ:هللاَّبنَّعباس  َََّّنيََّاذَّبنَّجبل  ََّّهَُّثََّعََّب
ِ
نَّمَََّّإليََّىَلَّإ

ن كََّ
ِ
ََّّإ دإًَّرسولَّمحمََّّّنَّّأ َّهللاَّوََّّالَّّإ َّهلَّإ َّنَّالَّأ َّنَّيشهدوإَّأ َّىلَّإ َّذإَّجئّتمَّفادعهمَّا َّهلَّكتابَّفأ َّأ يتَّقومًاَّتََّس َ

َّيفَّكََّّّنَّّأ َّخربمهَّأ َّطاعوإَّكلَّبذكلَّفأ َّمهََّّنا َّفَّ،هللا َّ،يوم َّوليةلَّهللاَّقدَّإفرتضَّعلْيمَّمخسَّصلوإت 

عىلََّّفرتدََّّّأ غنياهئمهللاَّقدَّإفرتضَّعلْيمَّصدقًةَّتؤخذَّمنََّّنَّّأ ََّّفأ خربمهطاعوإَّكلَّبذكلَّأ َّمهََّّنا َّف

َّّأ َّوكرإمئََّّفا اّيكطاعوإَّكلَّبذكلَّأ َّمهََّّنا َّفَّ،فقرإهئم َّّا َّقَّدعوةَّإملظلومَّفموإهلمَّوإت هللاَّهَّليسَّبيهناَّوبنيَّن

َّجحاب.

ّنَّإملؤلفَّرمحهَّهللاَّساقهَّ َّعظميَّوفيهَّفوإئدَّكثرية.َّومناسبتهَّللبابَّظاهرة،َّإ  َّإحلديثَّحديثي هذإ

َّليبنّيَّفرضيةَّإلّزاكةَّوماكنّتاَّيفَّإال سالم.
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ََّّ َّإلنّّب َّاكنَّمنَّعلامءَّملسو هيلع هللا ىلصَّويفَّإحلديثَّجاءَّأ ّن ىلَّإلمين،َّومعاذي َّريضَّهللاَّعنهَّإ  َّأ رسلَّمعاذًإ أ نّه

لْيمَّاكنوإَّملسو هيلع هللا ىلصَّلَّإلنّّبَّإلّصحابةَّومنَّخيارمه،َّأ رس دإعيًاَّومعلاّمًَّوقاضيًا،َّوبنّيَّهلَّحالَّإلقومَّإملبعوثَّإ 

َّوجحجَّوجدلَّليّتّيأ َّدلعوهتمَّأ وردَّش هبهمَّ أ هلَّكتابَّأ ّيَّأ ّّنمَّليسوإَّقومًاَّهّجااًلَّبلَّاكنوإَّأ حصابَّعمل 

ليهَّوحبالَّإدّلعوة َّمباَّيدعوَّإ  هذإَّمنََّّوابطلهم.َّوهذإَّمنَّرشوطَّإدّلعوةَّأ نَّيكونَّإدّلإعيةَّعىلَّعمل 

َّرشوطَّإدّلعوةَّإ ىلَّهللا.َّ

َّبكيفيةَّإدّلعوة،َّوقدَّبنّيَّهلَّإلنّّبَّ َّابل مّهَّفاملهّمَّملسو هيلع هللا ىلصَّوكذكلَّأ نَّيكونَّعىلَّعمل  َّبه،َّأ نَّيبدأ  ماَّيبدأ 

َّ َّوإلّرسل،َّّكَّرسول  َّإل نبياء َّابلتّوحيدَّهوَّدعوة َّإلبدء َّل ّن َّبتوحيدَّهللاَّعزَّوجل، َّبأ نَّيبدأ  أ مره

ىلَّإلتّوحيدَّأ واًلَّوكذكلَّأ مرهَّإلنّّبَّ ىلَّأ نَّيشهدوإَّأ نَّبأ َّملسو هيلع هللا ىلصَّأ رسلَّهللاَّإ ىلَّقومهَّدعامهَّإ  نَّيدعومهَّإ 

ىلَّإلّتوحيد.َّ اّلَّهللاَّأ يَّإ  هلَّإ  َّالَّإ 

وبعدَّأ نَّيطيعوهَّيفَّهذإَّوينقادوإَّهلَّويعّظموإَّهللاَّعّزَّوجلَّيفَّقلوهبمَّينتقلَّمعهمَّإ ىلَّماَّبعدهاَّأ يَّ

ذإَّمهَّأ طاعوهَّيفَّإلّصالةَّوأ قاموإَّإلّصالة ىلَّإلّصالةََّثينَّأ راكنَّإال سالم،َّّثَّإ  الَّنقولََّصل وإَّبلَّنقولَّ-إ 

ىلَّإلّزاكةََّثلثَّأ راكنَّإال سالمَّوّناه-أ قاموإَّإلّصالة أ نَّيأ خذَّكرإمئَّأ موإهلمَّيفَّملسو هيلع هللا ىلصَّإلنّّبََّّينتقلَّمعهمَّإ 

َّتكونَّمنَّوسطَّإملال،َّلهذإَّ ناّم َّإلّزاكةَّمبناهاَّعىلَّإملوإساةَّفالَّتكونَّمنَّإلكرإمئَّإلّطّيباتَّإ  إلّزاكة.

َّفالَّيقعَّعنَّإلّزاكةَّيفَّإلّظملَّوهوَّيريدَّأ نَّيأ يتَّملسو هيلع هللا ىلصَّحّذرهَّإلنّّبَّ منَّإلّظملَّل ّنَّأ خذَّإلكرإمئَّنوعَّظمل 

َّمنَّفرإئضَّهللاَّعزَّّ َّوجلَّهذإَّابختصارَّمعىنَّإحلديث.ََّّبفريضة 

عطاءهَّاكملَّحقهَّل طلناَّلكنّناَّس نذكرَّأ مّهَّماَّ َّفيهَّمنَّمسائلوكامَّرأ يمتَّفيهَّفوإئدَّكثريةَّولوَّأ ردانَّإ 

إدّلإعيةَّالبّدَّأ نَّيكونَّأ كربَّمّههَّإ صالحَّعقائدَّإلنّاسَّودعوهتمَّإ ىلَّتوحيدَّهللاَّعزَّ:َّإملسأ ةلَّإل وىل

َّوةَّإلّرسلَّوإل نبياء﴿َّوجلَّوحتريرمهَّمنَّإلرّشكَّبه،َّوهذهَّيهَّدع َّر ُسواًلََّأن  ة  َُّأم  َُّكّ  َولََقْدَّبََعثْنَاَّيف 

اغُوَتَّ ََّوإْجتَن ُبوإَّإلط  َ َّ﴾َّهذهَّيهَّدعوةَّإل نبياءَّوإلّرسل.َّإْعُبُدوإَّإّلل 

َّإلّسبيلَّوهونَّمنَّشأ نَّإلتّوحيدَّوهّونَّمنَّشأ نََّّإملسأ ةلَّإلثّانية: َّأ ّنَّمنَّملَّيسكلَّهذإ وفيهَّأ يضًا

ّنَّدعوتهَّغريَّدعوةَّإل نبياءََّّإلرّشكَّوملَّيعّظمه ىلَّإلتّوحيدَّأ نّهَّعىلَّغريَّسبيلَّإملؤمنني،َّوإ  وملَّيدعوَّإ 

َّإال خوإنَّإملسلمنيَّوجامعةَّإلتّبليغ،َّ َّإلكثريَّمنَّإمجلاعاتَّوإل حزإب،َّكدعوة َّإليومَّيفَّدعوة كامَّنرإه

فهؤالءَّلكّهمَّهيّونونَّمنَّشأ نَّإلرّشكََّّ،وغريمهَّوأ فرإقَّجامعةَّإال خوإنَّاكلقطبينيَّوإلّّسورينيَّوإجلزئرة

نَّقلناَّأ ّّنمَّيتنازلونَّعنهَّمنَّأ جلَّتكثريَّسوإدمهَّ ابهللَّعّزَّوجلَّوليسَّإلتّوحيدَّبأ وىلَّأ ولواّيتهَّبلَّإ 



 ~298  ~  
 

َّإلكرإيسَّ َّأ خذ َّومّههم َّإلنّاسَّحوهلم َّجتميع َّفهّمهم َّأ مرمه، َّوحقيقة َّوإقعهم َّهو َّهذإ َّبل َّظلمنامه ملا

َّوإلوصولَّإ ىلَّإحلمكَّبأ ّيَّطريقةَّاكنت.َّ

َّإلقبابَّبل َّويزور َّحيضَّإملشاهد َّصوفيًا َّاكن َّإلبنّا َّإملسلمنيَّحسن َّإال خوإن َّمؤسسَّجامعة ّن َّإ 

َّمنَّضالالتَّجامعةََّّبشهادتهَّهو َّمنَّضالةلَّهذهَّإمجلاعةَّوكذكلَّيشء  منَّأ رإدَّإلوقوفَّعىلَّيشء 

َّ.َّّقَّإلتّبليغَّفليقرأ َّإملوردَّإلعبدَّإلّزاللَّللّش يخَّأ محدَّهللاَّففيهَّإلبيانَّإلّشايفَّإلاكيفَّملنَّأ رإدَّإحل

هوَّأ ّنَّإدّلإعيةَّعليهَّأ نَّيتدّرجَّيفَّإدّلعوةَّوأ نَّيبدأ َّابل مهَّفاملهمَّمفعاذيَّريضَّهللاَّعنهَّ:َّإملسأ ةلَّإلثّالث

ىلَّإلتّوحيدَّّثَّإلّصالةَّّثَّإلّزاكةَّوهكذإ.َّملسو هيلع هللا ىلصَّأ مرهَّإلنّّبَّ َّأ نَّيدعومهَّإ 

ََّّ:إحلديثَّفيهَّرشوطَّإدّلعوةَّويهَّكامَّقلنا:َّإملسأ ةلَّإلّرإبعة

ليهَّ- ََّّإلعملَّمباَّيدعوَّإ 

َّوإلعملَّحبالَّإملدعوََّّ-

َّوإلعملَّبكيفيةَّإدّلعوة.َّ-

َّوط.ومنَّدرسَّثالثةَّإل صولَّفقدَّمّرتَّمعيَّهذهَّإلرّشََّّ

َّبعدََّّ:إملسأ ةلَّإخلامسة َّإال سالم َّيهََّثينَّأ راكن َّإلّصالة ذ َّإ  َّإلّصالة َّشأ ن َّأ مام يهَّأ نَّإحلديثَّفيه

ىلَّإلّتوحيد،َّيدعو ليهَّإدّلإعيَّبعدَّإدّلعوةَّإ  ىلََّّإلتّحويلَّوَثينَّأ مهَّيشءَّيدعوَّإ  قامةَّإلّصالةَّوإ  ىلَّإ  إ 

َّإلنّاسَّأ يضًاَّ َّووإجباهتا،َّويعمّل َّوأ راكّنا َّوتعلميَّإلنّاسَّرشوطَّإلّصالة تعلميَّإلّصفةَّإلّصحيحةَّللّصالة

َّإلّطهارة،َّيعمّلَّإلنّساءَّيشءَّمنَّأ حاكهمّنَّيشءَّمنَّأ حاكمَّإلنّفاسَّوأ حاكمَّإحليضَّإ ىلَّغريَّذكل.

أ ّنَّمّهمكَّهوَّإلوضوءَّوغريَّذكلَّوأ ّنَّهذهَّقشورَّالَّوالَّيلتفتَّإال نسانَّمباَّيقوهلَّبعضَّإملبتدأ َّإليومَّبَّ

إلّصالةَّيهَّأ ّولَّماَّيسأ لَّعهناَّإلعبدََّّسالمبلَّهذهَّيهَّلّبَّإال سالمَّوهذهَّيهَّأ مّهَّإل ش ياءَّيفَّإال َّ

َّمورَّمنَّإلقشور.َّهللاَّإملس تعان.َّيومَّإلقيامةَّفكيفَّيقالَّأ ّنَّهذهَّإل َّ

َّإلّزاكةَّتأ يتَّيفَّإملرتبةَّإلثّالثةَّبعدَّإلّصالة،َّوأ ّنَّهللاَّعزَّوجلَّفرضهاَّعىلََّّ:إلفائدةَّإلّسادسة يهَّأ ّن

عانةَّهلم.َّ َّعباده،َّوفرضهاَّس بحانهَّوتعاىلَّموإساًةَّللفقرإءَّوإ 
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َّللفقرإءَّولل صنافَّإلثاّمنيةَّإليّتَّذكرانهاَّوأ نّهَّالَّجيوزَّإ خرإهجاَّلغريمهَّلغريَّ َّأ ّنَّإلّزاكةَّحقل وفيهَّأ يضًا

امنيةَّولوَّاكنَّإل مرَّبذكلَّويلَّإل مر،َّالَّترصفَّإلّزاكةَّيفَّغريَّهذهَّإملصارف،َّل نّناَّهذهَّإل صنافَّإلثَّّ

َّوغريَّ َّأ خذَّإل رابحَّمهنا َّّث َّإملشاريع َّويعطيهَّال نشاء َّمنَّمهنمَّمنَّيأ خذَّمالَّإلّزاكة َّأ ّن وجدانَّإليوم

َّذكلَّمنَّإل مور.

َّوأ ّّناَّلنََّّ َّغريَّأ مينة  نَّشّكَّأ نّهَّس يعطيَّزاكتهَّغريَّإ ىلَّهجة  توصلهاَّإ ىلَّمس تحّقْياَّفليقمَّفاال نسانَّإ 

خرإجَّزاكتهَّبنفسهَّوليفّرقهاَّعىلَّإلفقرإءَّوإملساكنيَّوغريمهَّبنفسه.َّ َّاب 

َّيفَّقوهل َّأ ّن َّإلبدلََّّ(إ ىلَّإلفقرَّ)ويفَّإحلديثَّأ يضًا َّعىلَّفقرإء َّمرشوعّيةَّرصفَّإلّزاكة يفَّقوهلَّهذإ

َّمنَّإلبدلإن َّإ ىلَّغريها َّنقلها َّمنهَّعدمَّجوإز َّلكنَّالَّيلزم َّأ وىلَّمنَّغريمه، نَّوجدَّمنَّهوََّّوأ ّّنم إ 

نَّإكتفىَّفقرإءَّذكلَّإلبدلَّليسَّفيه،َّفيهَّأ ّنَّفقرإءَّإلبدلَّأ وىلَّمنَّغريمه.َّ َّأ حوجَّمهنمَّأ وَّإ 

َّإلتّحذيرَّمنَّإلّتعّديَّوظملَّإلنّاسَّبأ خذَّكرإمئَّأ موإهلمَّفا ّنَّهللاَّعزَّوجلَّمنَّلطفهَّوكرمهَّ وفيهَّأ يضًا

َّأ يضًاَّعىلَّعدمَّأ خذَّإلّزاكةَّابلنّاسَّجعلَّإلّزاكةَّّترجَّمنَّأ وساطَّماهلم.َّالَّمنَّأ جودهَّوهذإَّفيهَّتنبَّ يهي

فرإطَّوالَّتفريطَّالَّغلّوَّوالَّج َّأ يضًاَّملس تحقّيَّإلّزاكةَّفالَّإ  إلّزاكةََّّ،فامنَّنقائصَّإملال،َّل ّنَّفيهَّظملي

َّتؤخذَّمنَّأ وساطَّإملالَّالَّمنَّإلكرإمئَّوالَّمنَّإلنّقائص.

قَّإلّظاملَّدعوةَّوفيهَّأ يضًاَّجوإزَّدعوةَّإملظلومَّعىلَّمنَّظلمهَّوأ نّهَّليسَّبيهناَّوبنيَّهللاَّجحابَّفليتََّّّ

َّملَّوهللاَّإملس تعان.َّإملظلومَّوحيبسَّنفسهَّعنَّإلظَّّ

 176الحديث 

َّإخلدريَّريضَّهللاَّعنهَّقالأ َّعنَّ ََّف ََّّيَسَّلَََّّملسو هيلع هللا ىلصقالَّرسولَّهللاََّّ:يبَّسعيد  َّمخَََّّدََّوَّدَُّاَّمي َّصدقةَّوََّأ ََّّس  َّالََّوإق 

َّمخَََّّونََّاَّدَُّميََّف َّ َّصََّذَََّّس  َّصََّوسَُّأَََّّة َّسََّمخَََّّونََّاَّدَُّميََّف ََّّالََّةَّوََّقََّدََّود  َّدقة.ق 

َّمنَّإدلَّّوقيَّّوإل ََّّ،ةوقيَّّأ َّمجعََّّ:وإقإل َّ َّلعدد  ربعونَّدرهامًَّفيكونَّبذكلَّمقدإرَّإمخلسَّأ َّرإمهَّوقدرهاَّةَّإمسي

َّوإقَّهوَّمئتاَّدرمه.َّأ َّ

بلَّةىلَّإلعرشَّإ َّالثَّهَّيطلقَّعىلَّإلثَّّليسَّهلَّمفرديَّمنَّلفظهَّولكنََّّّ:ودوإّل َّ.َّإ 
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َّفتكونَّإمخلسةَّس تََّّّق َّسََّوإلوَََّّ،ق َّسمجعَّوََّّ:وسقوإل َّ َّنبواًي. مقدإرهاَّثالثَّمئةَّصاعََّّأ وثقونَّصاعًا

َّمتوسَّّقّلَّأ َّماََّّمدإدَّوإملدَّّأ َّربعةَّأ َّاعةَّإلسََّّّنَّّأ َّوكامَّتعلمونََّّ.نبوي َّبكفََّّّرجلي يه.َّوإمحلدَّهللَّيفَّزمانناَّطي

َّيفَّيعانَّخمتلفةَّمنَّإحلبوبَّوإلثَّّس َّوزإنَّأ َّنعرفََّّأ صبحناهذإَّ َّّأ َّامرَّوهذإَّمنشوري ََّّت.ن

ََّّ:ةّزاكفْياَّإلمورَّجتبَّإل ََّّمنَّيفَّهذإَّإحلديثَّجاءَّلبيانَّمقدإرَّنصابَّثالثة

َّة.َّرإمهَّاكنتَّمنَّفضَّّإدلََّّّنَّّأ َّوَّأ َّةَّاكنتَّمنَّإلفضََّّّنَّّةَّل َّهوَّإلفضََّّّ:لوَّّمرَّإل َّإل َّ

ََّّإال بلهوََّّ:اينمرَّإلثَّّإل َّ

َّإلثَّّوإل َّ َّلكنَّيشرتطَّيفَّحبوبَّإلثَّّيهَّإحلبوبَّوإلثََّّّ:الثمر َّامر َّمكيأ َّامر َّتكون فهذهََّّمّدخرةَّةلًَّن

َّالثَّجاءَّبيانَّمقدإرَّنصاهبا.َّإلثَّّ

ذإَّا َّمائةَّدرمه.َّفَّيَّّأ َّوإقَّأ َّذإَّبلغتَّمخسَّإ ََّّالَّّإ َّاكةَّةَّالَّجتبَّعليهَّإلزَّّإلفضَّّيفَّهذإَّإحلديثَّصاحبَّ

َّومقدإرهاَّإليومَّابلغرإمَّمنَّإلفضَّّمكلَّإال َّ َّوتسعونَّغرإمَّنسانَّقدرَّمئتاَّدرمه  ةَّهوَّمخسامئةَّومخس 

َّوتسعونَّغرإمَّمنَّإلفضَّّ يَّمخسمئةَّأ َّمفنَّاكنَّميكلَّهذإَّإملقدإرََّّ،ةمئةَّدرمهَّوزّناَّمخسمئةَّومخس 

نَّحيولَّإحلولَّأ َّخرإجَّربعَّإلعرشَّمهناَّبرشطَّإ َّوجبَّعليهََّّأ كرثوَّأ ََّّإلفّضةَّوتسعونَّغرإمَّمنومخسةَّ

َّعىلَّهذإَّإملقدإر.َّ

َّ ذإخرىَّأ َّبطريقة  ََّّإ  كرثَّوحالَّإحلولَّعىلَّأ َّةَّوَّئةَّومخسةَّوتسعونَّغرإمَّمنَّإلفضَّّاممخسمكلَّخشصًا

وَّأ َّإحلولََّّفعندماَّيمتََّّّ،نَّزإدتَّفالَّبأ سإ َّعندهَّمقدإرَّعامَّوملَّتنقصَّعنَّهذإَّإملقدإرَّوََّّتثكَّهذإَّمَّ

َّإلفضة.ََّّزاكةاَّعندهَّربعَّإلعرش.َّهذهَّيهَّخيرجَّممََّّّيمكلَّإلعام

َّّأ َّبلَّفبنيَّثَّذكرَّصابَّإال َّ َّمنَّإال َّن َّفاميَّدونَّمخس  َّالَّزاكة َّفقاله َّفاميَّدونَّمخسََّّ)بل. َّذوال ود 

َّ.َّإال بليَّالَّزاكةَّفاميَّدونَّمخسةَّمنَّأ َّ(َّصدقة

ىلَّإلعرشَّإ َّالثةَّبلَّتكونَّمنَّإلثَّّمنَّإال َّودَّيطلقَّعىلَّإجملموعةَّإدلََّّّنَّّأ َّودَّوقلناَّيفَّإحلديثَّعربَّابّلَّّ

اَّّنَّّأ َّامئًةَّمبعىنَّسنَّتكونَّأ ََّّإال بلويشرتطَّيفََّّ،ربعَّفالَّزاكةَّفْياأ َّنَّمكلَّمفقلَّمنَّمخسةَّأ َّفالَّزاكةَّيفَّ

َّإلعام.َّأ كرثترعىَّمنَّإلعشبَّإملباحَّ

هذإَّهوَّأ يضاَّبلَّوالَّتلكفتهَّفيهَّيَّينبتَّوحدهَّمنَّغريَّمعلَّصاحبَّإال َّإّّلََّّابلعشبَّإملباحونعينََّّ

يَّينبتَّوحدهَّاَّتطعمَّمنَّإلعشبَّإملباحَّترإهاَّيفَّهذإَّإلعشبَّإّّلَّّنَّّأ َّامئةَّإلسََّّّ(امئةإلسَّّ)مقصودانَّبَّ
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ذإ َّإلعشبَّيعينَّترعىَّفيهَّماَّصبََّّّإ  َّإلعشبَّ،إملطرَّنبتَّهذإ منَّمعلَّصاحبََّّفالَّيكونَّهذإ

مهاَّإحيااًنَّطعَّأ َّنَّإ َّالَّبأ سََّّيضًاَّالَّتطعمَّإلعلفأ َّوتكونََّّ،يضًاَّقدَّتلكفَّيفَّإنباتهأ َّ.َّوالَّيكونَّإال بل

َّكرثَّوقّتا.َّأ َّابلعلفَّلكنَّالَّتكونَّتطعمهَّابلعلفَّ

َّأ كرثوَّأ َّصفَّإحلولَّنَّاكنتَّتطعمَّمنَّإلعلفَّن َّا َّامئَّفإلسََّّّإلّزاكةَّمننَّتكونَّفْياَّأ َّبلَّويشرتطَّيفَّإال َّ

نبتهَّفهذهَّالَّأ َّبلَّغرسهَّوَّنَّصاحبَّإال َّا َّيَّتلكفَّصاحهباَّفوَّاكنتَّتطعمَّمنَّإلعشبَّإملزروعَّإّّلَّأ َّ

وكذكلَّيشرتطََّّفأ كرثنَّيبلغَّعددهاَّمخسةَّأ َّاكةَّامئةَّويشرتطَّللزَّّإلسََّّّإال بلاكةَّتكونَّيفَّزاكةَّفْياَّإلزَّّ

َّ.َّإال بلنَّحيولَّعلْياَّإحلولَّفهذهَّيهَّرشوطَّوجوبَّزاكةَّأ َّ

َّنَّيكونَّعددهاَّمخسةَّمفاَّفوق.أ ََّّ:لوَّّطَّإل َّإلرّشَّ -

َّعلْياَّإحلول.َّلنَّحيوَّأ ََّّ:اينطَّإلثَّّإلرّشََّّ -

َّّإلرّشَّ - َّامئة.سَّّبلَّإلَّنَّتكونَّمنَّإال َّأ ََّّ:ثالثطَّإل

يَّمنَّدرسَّمنمكَّأ َّبلَّوماذإَّخنرجَّإال َّكَّخنرجَّمنََّّ؟وط.َّفمكَّخنرجهذهَّإلرّشََّّنَّإجمتعتإ َّطيبََّّ

َّإلش َّّإدلَّّ َّجيدًإ َّوكذكلَّش يخناَّعلَّبيَّّيخَّمحمَّّررَّفقدَّدرسَّهذإ َّهذإَّدَّحرزَّهللاَّجزإهَّهللاَّخريًإ نوإ

َّرك.ذكَّّأ َّنَّأ َّفضلَّإلبيان.َّورشحوهَّلكنَّالَّبأ سَّبأ َّ

ولَّخنرجَّعهنمَّسةَّإل َّإمخلََّّإال بل،ةَّمنَّعنَّمخسَّ،َّيعينَّخنرجَّشاةمخسًاَّففْياَّشاةًََّّإال بلذإَّبلغتَّا َّفَّ

َّ.شاة

ََّّ.مخسةَّعرشَّخنرجَّثالثَّش ياهَّإال بلذإَّبلغتَّا َّف،َّعرشةَّففْياَّشااتنَّإال بلذإَّبلغتَّا َّفَّثََّّّ

مخسةَّخنرجَّعهناَّشاة.ََّّوىلَّكَّّمنَّإلعرشينَّإل ََّّيَّكَّّأ َّش ياهََّّأ ربعبلَّعرشينَّخنرجَّذإَّبلغتَّإال َّا َّف

ثنان.َّوعنَّإمخلسةَّخنرجَّإ َّعرشَّخنرجَّثالثةَّعرشةَّخنرجَّةَّمخسوعنََّّياهش ََّّأ ربعفعنَّإلعرشينَّخنرجَّ

َّوَّإبنةَّلبون.َّأ َّذإَّبلغتَّمخسًاَّوعرشين.َّفعندهاَّخنرجَّإبنةَّخماضَّا َّشاًةَّوإحدةيَّف

َّيتَّبلغتَّس نة.بلَّإلَّّال َّيهَّإَّض:وإبنةَّإخملا

َّمكلَّس نتني.أ ََّّيإّّلََّّإال بلهوَّذكرََّّ:بونوإبنَّإلاّلََّّ

ََّّّ ذإَّفاملّزيك  بلعندهَّمخسًاَّوعرشينََّّإال بلبلغتََّّإ  .َّفاذإَّاضوَّإبنةَّخمأ ََّّنبنَّلبوإنَّخيرجَّأ ََّّبنيَّخمرّيََّّإ 

َّوثالثنيََّّإال بلبلغتَّ ََّّّإال بلباًلَّففْياَّإبنةَّلبونَّويهَّإنىثَّإ َّستي َّمكلتَّس نتني.َّأ َّيتَّإل
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ذإبَّقدَّيقولَّقائلَّطيَّّ َّخيرجأ َّبلغتَّمثاًلَّثالثنيََّّإ  َّوثالثنيَّمفاذإ نقولَّهلَّتبقىَّيفَّإبنََّّ؟وَّمخسًا

ذإيَّّترجهَّيفَّإلعددَّإّّلََّّاضَّأ يوَّإبنةَّإخملأ َّبون.َّإللَّّ بَّوماَّبنيَّإمخلسةَّبلغتَّمخسًاَّوعرشين.َّطيََّّّإ 

ًَّاَّالَّيشءَّفْيا.َّسوقاأ َّةَّوثالثنيَّهذهَّتسمىَّتس َّوَّوعرشينَّ

بلربعنيَّأ َّوََّّذإَّبلغتَّسًتَّا َّف ََّّّإال بلنىثَّأ َّيهَّ(ََّّةق َّوإحل َّ)هَّقَّّحفيهناَّخيرجَّح ََّّإ  َّثالثَّس نوإتَّأ مكليتَّإل

َّتس تحقَّأ ََّّل ّّنايتَّبذكلَّومسَّّ َّإمجللأ َّصبحتَّيفَّسن  َّبلغتَّا َّفَّ،نَّيطرقها بلَّإ َّحدىَّوس تنيَّإ َّذإ

ََّّةخرجتَّجذعأ َّ

َّّنىثَّإال َّأ َّويهَّ َّوس بعنيَّأ ََّّلتأ مكيتَّبلَّإل خرجَّبنّتاَّلبونَّإثنتني.َّإثنتنيَّمنَّأ َّربعَّس نوإتَّبلغتَّست 

َّمهننَّس نتنيَّمكلتَّكَّّأ ََّّإال بل َّتان.خرجَّحقَّّأ َّبلَّإ َّحدىَّوتسعنيَّإ َّذإَّبلغتَّا َّفَّوإحدة 

َّّأ َّكرثَّفأ َّذإَّبلغَّإلعددَّمئةَّوعرشينَّفا َّفَّ َّمنَّإ َّبلَّإ َّهَّحيهناَّيقسمَّن بلوَّمخسنيَّأ َّباًلَّإ َّربعنيَّأ َّىلَّمجموعات  َّإ 

َّوعنَّكَّّأ ََّّوخيرجَّعنَّكَّّ ذإهَّهذإَّابختياره.َّمخسنيَّحقََّّّربعنيَّإبنةَّلبون  بلغَّعددهاَّمثاًلَّتسعونََّّإ 

ذإوَّأ َّمهاَّنَّيقسَّّأ َّفلَّ َّوخيرجَّإبنةَّلبون.ََّّربعنيأ َّربعنيَّأ َّابلعدَّمثانونَّيضعَّمجموعتنيََّّإ 

َّ ذإمثال َّمخََّّإ  َّمن َّمجموعتني َّمجموعات َّقسم َّمائة َّح َّبلغت َّوخيرج َّمخسني َّهذإَّقَّّسني َّوهكذإ. تان

َّأ َّدَّيخَّمحمَّّجعَّالكمَّإلش َّّإسزتإدةَّفلريَّرإدَّإال َّأ َّابختصارَّومنَّ ََّّحفظهمَّهللاَّتعاىل.َّيخَّعّلَّوَّالكمَّإلش ّ

َّّأ َّصابَّهوَّثالثَّمئةَّصاع .َّوقلناَّنَّمقدإرَّإلنَّّإ َّوقلناََّّروَّإلامثأ ََّّبوببقيَّيفَّإحلديثَّزاكةَّإحلَّ هَّجاءَّن

َّ.َّ(صدقةَّق َّسوَّأ َّليسَّفاميَّدونَّإمخلسةَّ)يفَّإحلديثَّ

بَّكَّخنرجَّطيََّّّ،ونَّصاعاَّومخسةَّيفَّس تنيَّتعطيناَّثالثَّمئةَّثالثَّمئةَّصاعقَّس تَّّسََّإلوَََّّنَّّأ َّوقلناَّ

َّنقولَّإملسأ ةلَّفْياَّتفصيل.َّ؟الثَّمئةثَّّإلََّّذهمهناَّه

ذإَّ َّّّنوَّمياهَّإل َّأ َّمطارَّيَّمبياهَّإل َّأ َّاكنتَّهذهَّإحلبوبَّتسقىَّبالَّلكفةََّّإ  يتَّالَّلكفةَّفْيا.َّارَّمنَّإملياهَّإل

َّففيَّهذهَّإحلالَّخيرجَّإلعرش.َّ

َّمَّّأ َّ َّإحلبوبَّوإلثَّّإ َّا َّابس تعاملَّحمرَّّنَّاكنتَّهذه َّتسقىَّبلكفة َّلكفةَّأ َّاكتَّومضخاتَّامر وَّاكنَّبسقْيا

َّنصفَّإلعرش َّخيرج َّحفينئذ  َّوغريها َّإملاء َّيرشي ،َّ َّإحلديثَّقوهل َّيف َّجاء َّإلسَّّ)فقد َّسقت امءَّفامي

َّ(ضحَّنصفَّإلعرشثراًيَّإلعرشَّوفاميَّسقيَّابلنَّّأ َّوَّاكنَّأ َّوإلعيونَّ
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ََّّ َّإَّّإحلبوبَّوإلثََّّّنَّّأ َّوقلنا َّإلزَّّامر َّّليتَّجتبَّفْيا َّيهَّإل َّوَّاكة َّمكيةًل.َّأ َّنَّتكونَّأ َّيتَّتقتاتَّوتدخر. يضًا

َّنَّملَّتكنَّكذكلَّفالَّزاكةَّفْيا.َّا َّتكونَّمكيةًلَّتدخرَّف

نَّحيولَّأ َّاَّيشرتطَّيفَّوَّغريهاَّممَّّأ َّاكةَّيومَّحصادهاَّليستَّمثلَّزاكةَّإملالَّدإءَّهذهَّإلزَّّأ َّوكذكلَّجيبَّ

ََّّ،إحلولَّالعليهَّ َّحبوبَّيومَّحصادها َّوهذه َّأ َّزاكة َّأ َّو َّلقوهلَّعز َّيَْوَمَّوجل﴿َّخذَّمثارها. ََّحق ُه َوأ تُوإ

َّ ه  َّ﴾َحَصاد 

خرإهجاَّيفَّذكلَّإليومَّإ َّلهاَّوقتَّقطفهاَّفناسبََّّأ نفسهمفَّإلفقرإءَّتتشوََّّّنَّّأ َّإحلمكةَّيفَّذكلََّّنَّّأ َّوقيلَّ

َّقَّهبذإَّإحلديث.َّيتعلَّّماََّّعملَّهذإَّابختصار َّأ َّوهللاَّ

 

 

 

  177الحديث 

َّليسَّعىلَّإملسملَّيفَّعبدهَّوالَّفرسهَّصدقة.َّ:قالَّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّنَّّأ َّيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّأ َّعنَّ

َّقيق.زاكةَّإلفطرَّيفَّإلرََّّّالَّّإ ََّّ:ويفَّلفظ َّ

َّّأ ََّّوهذإَّإحلديثَّيبنّيََّّفرإدَّمسمل َّأ َّفقَّعليهَّبلَّيهَّمنَّتَّّنَّإملَّمَّخريةَّليستةَّإل َّفظهذهَّإلل هَّالَّزاكةَّن

َّكوبَّوإخلدمة.خلدمته.َّوكذكلَّفرسهَّإملعدَّللرَّّيَّيفَّمملوكهَّإملعدَّأ َّعىلَّإملسملَّيفَّعبدهَّ

نسانَّعندهَّعبيدَّكرثَّوعندهَّإلعديدَّوَّإلعبدَّمعدإنَّللتَّّأ َّنَّاكنَّإلفرسَّإ َّاَّمَّّأ ََّّ جارةَّالَّللخدمةَّمثالَّإ 

نَّاكنَّإ َّّماَّأ َّجارةَّاكةَّتكونَّزاكةَّعروضَّإلتَّّمنَّإلفرسَّمنَّإخليلَّيتاجرَّهباَّحفينئذَّفْياَّزاكةَّوهذهَّإلزَّّ

؟ًَّةَّللتجارةَّففيَّهذهَّإحلالَّالَّزاكةَّفْيا.َّملاذإيكَّيركهباَّوليستَّمعدَّّوَّإلعبيدَّخلدمتهَّوكذكلَّإلفرسَّأ َّ

ََّّ:ش ياءأ َّربعةَّأ َّامءَّويهَّةَّللنَّّوَّإملعدَّّأ َّاميةَّموإلَّإلنَّّاكةَّيفَّإل َّوجبَّإلزَّّأ َّعَّإلرّشََّّنَّّل َّ

َّقديةَّإليوم.َّورإقَّإلنَّّةَّوماَّيقومَّمقاهممَّمنَّإل َّهبَّوإلفضَّّهوَّإّلََّّّ:لوَّّإل َّإل مرَّ -

َّاكملة.خرًةَّمَُّنَّتكونَّمدَّّأ َّامر.َّوقلناَّرشطهاَّرضَّاكحلبوبَّوإلثَّّهوَّإخلارجَّمنَّإل ََّّ:اينمرَّإلثَّّإل َّ -

َّّعيدَّيفَّإدلَّّأ َّذإَّإ َّنعامَّيهَّهبميةَّإل ََّّ:الثمرَّإلثَّّإل ََّّ - َّسل.َّرَّوإلن
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َّمعدَّإلتَّّأ َّجارةَّهذهَّيدخلَّفْياَّجارة.َّوعروضَّإلتَّّهوَّعروضَّإلتََّّّ:إبعمرَّإلرَّّوإل َّ - جارةَّيَّيشء 

َّوَّغريها.َّأ َّجارةَّمعدإتَّللتََّّّيشءَّمعدََّّّيَّّأ َّوَّأ َّسوإًءَّاكنَّعقارًإَّ

َّّوإلزَّّ َّويهَّقوهلَّأ َّيتَّايدةَّإل مدَّوَّإل َّأ َّإلعبدَّإململوكََّّنَّّأ َّمعناهاََّّ(يقزاكةَّإلفطرَّيفَّإلرََّّّالَّّإ َّ)خرهجاَّمسملي

َّعمل.َّأ َّزاكةَّإلفطرَّوهللاََّّالَّّإ َّإملعدإنَّللخدمةَّليسَّعىلَّس يدهامَّفْيامَّزاكةيَّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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َّ:قالَّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّنَّّأ َّيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّأ َّعنَّ

َّارَّوََّبََّجَُّوإملَعَدُنَّارَّبََّجََُّّرئَُّارَّوإلب َّبََّجََُّّاءَُّمََّجإلعَََّّ َّس.إمخلََُّّز َّاكَََّّإلّر َّيف 

َّيهَّإلهدرَّإّليَّالَّيشءَّفيه.َّ:وإجلبار

فَّرمحهَّهللاَّهوَّمَّوإجلبارَّكامَّقالَّإملصنَّّالَّتتلكََّّّل ّّناجمةَّيتَّابلعجامءَّمنَّإلعَُّومسََّّّ،إبةإدلََّّّ:وإلعجامءَّ

َّس يأ يتَّماَّتلفَّبسببَّهذهَّإل ََّّنَّّأ َّيَّأ َّإلهدرَّ َّنَّشاءَّهللا.إ َّش ياءَّالَّضامنَّفيه.َّويفَّإملسأ ةلَّتفسريي

َّإبةَّمفاَّإتلفتهَّعىلَّقسمني.َّوَّإدلَّّأ َّامءَّجوَّابلعأ َّونبدأ َّابلهبميةََّّ

 الدّابة :القسم األول

وَّكّستَّأ َّوَّيدًإَّأ َّوَّكّستَّهلَّرجاًلَّأ َّحدًإَّفقتلتهَّأ َّتلفتهَّبنفسهاَّمنَّغريَّصاحهباَّك نَّرفستَّأ َّماََّّنَّّأ ََّّ

َّفهذإَّليسَّفيهَّضامن.َّ َّفْياَّففيَّوَّيتحمّكَّأ َّكهاَّميينًاَّوشاماًلَّوَّحيرَّّأ َّنَّاكنَّصاحهباَّيقودهاَّإ َّوَّماَّأ َّشيئًا

َّفعليهَّإلضَّّنَّتس بَّّإ َّهذهَّإحلالَّ ماكنهَّل نّهَّامنبتَّيفَّيشء  َّالَّحتدثَّماَّحمكَّفْياَّحّتَّوَّإلتَّّأ َّمنعهاََّّاب 

َّحدثت.َّأ َّ
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َّّأ َّوََّّ َّيفَّإلزَّّبتَّإدلَّّذإَّتس بَّّإ َّهَّن َّانَّعليه.أ َّارَّفرضَّماَّواكنَّهذإَّابلهنَّّوَّيفَّإملزإرعَّأ َّروعَّإبةَّيفَّتلف 

هلَّإملزإرعَّحبفظهاَّيفَّأ َّمرَّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّقدَّجاءَّيفَّإحلديثََّّل نّهَّإلّضامنيلَّفعليهَّنَّاكنَّابللَّّإ َّاَّمَّّأ ََّّ

يلَّاَّابللَّّمَّّأ َّوََّّ،ارَّفهوَّهدرفسدتهَّابلهنَّّأ َّوَّأ ََّّإدّلوإبَّلكتهأ َّيل.َّمفاَّهلَّإملوإيشَّحبفظهاَّيفَّإللَّّأ َّارَّوعىلَّإلهنَّّ

َّّ َّإل َّجاءَّيفَّإحلديثَّل َّضامنَّفعىلَّصاحهبا َّابلهنَّّأ َّيلَّوَّهلَّإملزإرعَّينامونَّابللَّّأ ََّّنَّّكام َّفيحرصونَّما ار

َّزروعهم.َّ

َّ

 

 البئر :القسم الثّالث

َّوتس بَّّأ َّرضهَّويفَّأ َّنسانَّيفَّنَّحفرهاَّإال َّإ َّإلبرئََّّ َّفسقطَّفْياَّخشصي تبتَّيفَّرضَّموإت  َّإ  الفَّيشء 

َّ َّخرَّفالَّضامنَّعىلَّصاحهبا.أ َّلشخص 

َّغريَّأ َّوَّيفَّأ َّاسَّطريقَّإلنَّّيفَّنَّحفرهاَّإ َّماَّأ ََّّ َّّل َّحيهناََّّامنرضهَّفعليهَّإلضَّّأ َّرض  نَّيضعَّأ َّهَّجيبَّعليهَّن

َّيفَّهذهَّإلطَّّلنَّّلَّوَّوضعَّتنبهَّأ َّقوطَّاسَّمنَّإلسَّّمتنعَّإلنََّّّعليهَّحوإجز وَّيفَّهذهَّأ َّريقَّاسَّبوجودَّبرئ 

َّماَّإ َّبتَّهذهَّإلبرئَّيفَّنَّملَّيضعَّشيئًاَّوتس بَّّا َّفَّ،رضإل َّ َّلشخص  وَّيفَّموتهَّوجبَّعليهَّأ َّتالفَّيشء 

َّ.َّإلّضامن

 المعدنالقسم الّرابع :  

ةَّوإلبرتولَّهبَّوإلفضَّّرضَّمنَّجوإهرَّونفائسَّمثلَّإّلَّّوجلَّيفَّإل ََّّإملعدينَّهوَّماَّيودعهَّهللاَّعزََّّّ

َّ.وإلغازَّوغريها

ذإقامةَّيقالَّعدنَّيفَّإملاكنَّوهوَّإال ََّّنَّْدََّيتَّمعادنَّمنَّإلعََّومسَّّ وَّأ َّاسَّحفرًةَّذإَّحفرَّإلنَّّا َّقامَّفيه.َّفأ ََّّإ 

َّ َّأ َّبرئًإ َّمن َّمنجامً َّفتسبَّّأ َّو َّإلكنوز َّهذه َّإس تخرإج ََّّبَّهذإجل َّموتَّخشص  َّأ َّيف َّإ َّو تالفَّيشء 

َّ ذإَّالَّّإ ََّّاسَّابحلفرَّفالَّضامنفَّإلنَّّيَّتلكَّّخرَّغريَّإّّلَّأ َّلشخص  لفَّعنَّوَّهذإَّإلتَّّأ َّاكنَّهذإَّإحلادثََّّإ 

َّّتفريطَّك َّ َّيفَّوَّاكنَّالَّبدَّمنَّإلتَّّأ َّهَّنبيهَّعليهَّوملَّينبَّّمنَّإلتََّّّةَّخطرَّالَّبدَّّنَّيكونَّمث نبيهَّعىلَّوجودَّبرئ 
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َّيفَّهذإَّإملاكنَّوملَّأ َّهذإَّإملاكنَّ َّجيبَّإ َّهَّعليهَّحفاةلَّينبَّّوَّحفرة  اَّيفَّغريَّهذهَّإحلالَّفكامَّمَّّإ ََّّإلّضامنذ 

َّ.َّ(نَّجباردإملع)جاءَّيفَّإحلديثَّ

 الّركاز :القسم الخامس

َّ(إمخلسَّزاكويفَّإلرَّّ)اهدَّمنَّإحلديثَّقوهلَّإلشََّّّ

نَّخيرجَّأ َّنَّيأ خذهَّبرشطَّأ َّلوجدهََّّةَّوحمكهَّحّقَّوَّإملالَّإملدفونَّمنَّإجلاهليَّّأ َّهوَّإلكّنََّّ(اكزإلرََّّّ)

َّية.َّخامسَّمتبقَّّأ َّربعةَّأ َّسهَّلبيتَّإملالَّويأ خذهَّمخَُّ

َّّإلمثََّّّصنافعىلَّإل ََّّيَّّأ َّاكةَّاكةَّيرصفَّيفَّمصارفَّإلزَّّمسَّهذإَّنوعَّمنَّإلزَّّوإخلَُّ يتَّذكرانهاَّّلكلَّانيةَّإل

َّاكة.فَّإحلديثَّيفَّكتابَّإلزَّّذكرَّإملصنَّّ

َّمَّّأ َّوَّ َّإملوجودَّمنَّمدفوانتَّإملسلمنيَّوليسَّمنَّمدفوانأ َّنَّاكنَّإلكّنَّإ َّا َّالَّارَّإلكفََّّّتوَّهذإ حفينئذ 

َّإخلََُّّةطقيكونَّهلَّحمكَّولكنَّيكونَّهلَّحمكَّإللَّّ َّفليسَّفيه َّملخَّّإ َّمسَّحاةل َّهو َّهذإ . حاكمَّأ َّصَّذ 

َّ.عملَّأ َّ.َّوهللاَّزاكرَّّإل
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دقةَّفقيلَّمنعَّمعرَّريضَّهللاَّعنهَّعىلَّإلّصََّّملسو هيلع هللا ىلصبعثَّرسولَّهللاََّّ:يبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّقالأ َّعنَّ

َّ َّملسو هيلع هللا ىلصَّفقالَّرسولَّهللاَّملسو هيلع هللا ىلصَّرسولَّهللاََّّاسَّعَّّإلوليدَّوإلعبََّّّوخادلَّبنبنَّمجيل  نَّإ ََّّالَّّإ َّماَّينقمَّذوَّمجيل 

َّمَّّأ َّوََّّ،هللاَّفأ غناهاكنَّفقريًإَّ نمّكاَّخادلي اَّمَّّأ َّوََّّ،عتادهَّيفَّسبيلَّهللاأ َّذرإعهَّوَّأ َّتظلمونَّخادلإَّوقدَّإحتبسََّّفا 

َّ؟بيهأ َّنوَّصَّجلَّإلرََّّّعََّّّنَّّأ َّماَّشعرتَّأ َّايَّمعرََّّملسو هيلع هللا ىلصومثلَّثَّقالَّرسولََّّعلاسَّفهييَّإلعبَّّ

َّإحلديثَّيذكرََّّ َّريضَّهللاَّعنهَّليجمعَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّبوَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّأ َّيفَّهذإ َّبعثَّمعرًإ

َّاكة.َّيَّبعثهَّجلبايةَّإلزَّّأ ََّّإلّصدقة

مناءَّلهذإ.َّجفمعَّقاتَّإل َّمرَّخيتارَّإلثَّّإل ََّّويلََّّّنَّّأ َّاسَّوَّاكةَّمنَّإلنَّّمرَّيرسلَّمنَّجيمعَّإلزَّّإل ََّّويلََّّّنَّّأ َّففيهَّ

َّمر.َّإل ََّّويلََّّّاكةَّمنَّهمامَّّإلزَّّ

اكةَّمرَّجلبايةَّإلزَّّإل ََّّرسلَّويلَّّأ َّمنََّّنَّّأ َّىلَّإ َّهَّوننبََّّّ،ةمناءَّللقيامَّهبذهَّإملهمَّّإل َّقاتَّنَّخيتارَّإلثَّّأ َّوكامَّقلناَّ

َّمَّغريها.َّأ َّموإاًلَّأ َّعاتَّسوإًءَّاكنتَّاسَّهلَّمنَّتربَّّخذَّماَّيعطيهَّإلنَّّأ َّليسَّهلَّ
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َّأ ََّّيفقدَّجاءَّيفَّإحلديثَّإّّلَّ اَّرجعَّقالَّهذهَّلمكَّاكةَّفلمَّّبعثَّمنَّجيمعَّإلزََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّ)أ َّخرجهَّمسملي

ََّّ:وصعدَّإملنربَّوبعدَّإمحلدَّقالَّملسو هيلع هللا ىلصفقامَّرسولَّهللاََّّ،هديَّيلأ ََّّوهذإ-إلّزاكةيَّهذهَّأ َّ- ماَّابلَّعامل 

ليهَّإ َّهيدىَّأ ََّّينظرَّهَّحّتَّمَّّأ َّوَّيفَّبيتَّأ َّبيهَّأ َّفالَّقعدَّيفَّبيتَّأ ََّّهديَّيلأ َّبعثهَّفيقولَّهذإَّلمكَّوهذإَّأ َّ

َّبيدهَّالَّينالَّيَّنفسَّمحمَّّوإّّلََّّ؟مَّالأ َّ َّمنمكَّمهناَّشيئًاَّأ َّد  َّحيملَّيومَّإلقيامةَّجاءََّّالَّّإ َّحدي عىلَّعنقهَّبعريي

َّأ َّهلَّرغاءيَّ َّ؟همَّهلَّبلغتإللََّّّ:قالَّبطيهَّثَّّإ َّفريتََّّرأ يناَّعَُّرفعَّيديهَّحّتََّّوَّشاةيَّتعريَّثَّّأ َّوَّبقرةيَّلهاَّخوإري

َّ.َّ(تنيمرَّّ

َّمنَّإلزَّّأ َّفالَّجيوزَّ َّيعينَّأ َّاكةَّالَّجيوزَّخذَّيشء  خذَّإلهدإايَّسوإًءَّأ َّالَّجيوزََّّ،اكةثناءَّمجعَّإلزَّّأ َّخذَّيشء 

َّكهذإَّجيمعَّإلزَّّأ َّمرَّيفَّإل ََّّويلََّّّمَّغريهاَّمنَّإس تخدمهأ َّموإاًلَّأ َّاكنتَّ اكةَّإلوإجبةَّاكةَّفقط.َّيأ خذَّإلزَّّمر 

َّفقط.َّ

َّإحلديثَّإّّلَّوَّ َّإملسأ ةلَّقالَّإلعلامءَّيفَّيَّذكرانهَّمنَّهذإ وَّأ َّمرَّإل ََّّمنَّاكنَّعاماًلَّعندَّويلََّّّنَّّأ َّهذه

َّ.مَّغريهاأ َّاكةَّاسَّسوإءيَّاكنَّهذإَّيفَّمجعَّإلزَّّخذَّهدإايَّإلنَّّأ َّمرَّفليسَّهلَّإل ََّّحتتَّويلَّّ

َّيتقاىضَّمقابالَّأ َّمَّغريهَّأ َّمرَّإل ََّّفمينَّاكنَّعاماًلَّحتتَّويلََّّّهذإَّعاملََّّنَّّأ َّقالَّومنَّإلعلامءَّمنََّّ يَّعامل 

وَّماَّأ َّعاملَّنَّينجزَّإل َّأ َّسوإًءَّاكنتَّإلهدإايَّهذهَّقبلََّّ،اسخذَّهدإايَّإلنَّّأ َّجرًةَّالَّجيوزَّهلَّأ َّمقابلَّمعلَّ

َّأ َّاسَّبينهَّوبنيَّإلنَّّ َّاس.َّإلنَّّخذإيَّأ َّرإتباَّالَّجيوزَّهلََّّْياعلَّيتقاىضمَّبعدهاَّماَّدإمَّيفَّوظيفة 

َّاببَّرش َّّ َّإلنََّّّعظميَّوهذإ َّإس ّتان َّإليوم َّحّتَّأ َّاسَّبه َّإستسهلوه َّتسمَّّصبحتَّإلرَّّأ ََّّو ىَّهدإايَّشوة

َّوهللاَّإملس تعان.َّ

مرَّإل ََّّويلََّّّاكةَّوبعثَّمنَّيقومَّبذكلَّمنَّهمامَّّمجعَّإلزََّّّأ نََّّّيبنّيَّلَّفَّهذإَّإحلديثَّساقهَّإملصنََّّّنَّّأ َّإملهمَّ

َّّأ َّوَّ َّإلعمل.مناءَّلهذإَّقاتَّإل َّثَّّإلَّهَّينبغيَّعليهَّإختيارَّن

َََّّنَّّأ َّويفَّإحلديثَّجاءََّّ َّميتنعَّعنََّّنَّّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصإلنّّبَّخربَّأ َّاَّرجعَّم َّمعرَّريضَّهللاَّعنهَّل عطاءَّإ َّثالثةَّنفر 

َّاكة.َّإلزَّّ

ََّّّ:لَّإبنَّمجيلوَّّفاكنَّإل َّ َّهذإَّعرفَّابلن َّبَّّبيهَّفقطَّوملَّيذكرَّإمسهَّوملَّيعذرهَّإلنَّّأ َّىلَّإ َّس بةَّوإبنَّمجيل 

َّبلَّذمَّّعىلَّمنعهَّإلزََّّّملسو هيلع هللا ىلص َّ)هَّعىلَّذكلَّفقالَّاكة َّينقمهَّإبنَّمجيل  َّإ ََّّالَّّإ َّما َّ(،هللاَّفأ غناهنَّاكنَّفقريًإ

َّّأ َّومعناهََّّمتيانَّابملدحَّبصيغةَّإّلَّّوهذإَّمنَّاببَّحتسنيَّإلالكمَّوهوَّإال َّ نَّاكنَّأ ََّّالَّّإ َّهَّليسَّهلَّعذرَّن
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َّ هللاَّبذكلَّإملالَّمنعهَّوملََّّيَّحّقَّنَّيشكرَّنعمةَّهللاَّعزَّوجلَّعليهَّويؤدَّّأ َّهللاَّفبدلََّّفأ غناهفقريًإ

َّّأ َّوقيلََّّ،هيؤدَّّ َّعمل.َّأ َّاتبَّوحسنَّإ سالمهَّوهللاََّّمنافقًاَّثَّّهَّاكنَّن

وجعلَّوصفهَّبأ نّهَّميتنعَّعنَّملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّوهذإَّقدَّدإفعَّعنهَّإلنََّّّ:اينَّهوَّخادلَّبنَّإلوليدَّإلّصحايبَّإجلليلإلثَّّ

َّّأ ََّّأ يََّّّيفَّسبيلَّهللاَّوأ عتادهذرإعهَّأ َّملَّل نّهَّريضَّهللاَّعنهَّقدَّإحتبسَّاكةَّمنَّإلظَّّعطاءَّإلزَّّإ َّ هَّجعلَّن

َّويهَّإدلَّّ روعَّمجعَّدرع َّوإدلَّّ-ةَّللحروبَّوكذكلَّجعلَّماَّدليهَّمنَّدروعَّوإبَّإملعدَّّماَّدليهَّمنَّعتاد 

َّيلبسَّيفَّإحلربَّمنَّمقصانَّتكونَّمنسوجةَّ َّيفَّسبيلَّهللاََّّجعلَّكَّّ-حلديدابوهوَّما َّوقفًا هذإ

َّّأ َّللغزإةَّوإملقاتلنيَّفكيفَّيقالَّ َّودروع َّليسَّلال ََّّاكةهَّمنعَّإلزَّّن َّارَّحّتَّجتَّّيس تحيلَّهذإَّمفاَّمعهَّمنَّعتاد 

َّ.ذإتهَّليسَّفيهَّزاكةََّّوكذكلَّهوَّوقفهاَّيفَّسبيلَّهللاَّإلوقفَّيفَّحدََّّّضةَّإلعروزاكَّخيرجَّمنه

َّّأ ََّّيؤخذَّمنهَّيفَّسبيلَّهللاوقوهلَّ ََّّقُفَّهَّالَّجيوزَّإلوََّن َّأ َّوالَّإحلبسَّيفَّسبيلَّحزب  َّأ َّوَّقبيةل  وَّأ َّوَّخشص 

َّ َّّأ َّمعىنَّيفَّسبيلَّهللاََّّوَّغريَّذكلَّفهذإَّغريَّجائز.أ َّفكرة  عالءَّلكمةَّعالءَّلكمةَّهللاَّهَّال َّن َّالَّّإ َّهلَّإ َّالَّوإ 

َّّأ َّهللاَّهذإَّ َّهَّيفَّسبيلَّهللا.ن

بَّنويَّإل َّصَّبََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبََّّّعنهَّإلنَّّوقدَّعرّبََّّ:ريضَّهللاَّعنهَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّاسَّعَّّالثَّهوَّإلعبَّّخصَّإلثَّّإلشََّّّ

َّأ صلءَّيفَّنوَّهوَّإملثلَّوهوَّرشيكَّإليّشَّّصَّوإلََّّ؟(بيهأ َّنوَّصَّبَّإل ََّّعََّّّنَّّأ َّماَّشعرتَّ)أ َّفقالَّلعمرَّ

َّ﴿صنوإنَّوغريَّصنوإن﴾َّإل يةيقالَّهلامَّصنوإنَّكامَّجاءَّيفََّّوإحدَّن َّصغيفََّّنتنيَّتشرتاكخلتنيَّإللَّّاكلنَّّ

َّشََُّّ َّّأ َّبَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّىلَّإلنَّّإ َّيكَّفالعباسَّهوََّثلثَّخشص  َّن َّمنع َّإلزَّّإ َّه َّعنََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّلكنَّإلنََّّّ،اكةطعام دإفع

َّ.َّومثلهاََّلَّّيهَّعََّاسَّقالَّزاكةَّإلعبََّّّنَّّأ َّاسَّريضَّهللاَّعنهَّمثلامَّدإفعَّعنَّخادلَّوقالَّإلعبَّّ

َّالكم َّيفَّتوجيه َّإختلفَّإلعلامء ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّوقد َّمعىنَّالكمه َّفقالتَّطائفةي َّّأ َّهذإ َّسيتحمَّّن لَّهوَّه

َّتطوَّّخرإجَّزاكةَّمعَّّإ َّ َّمعها َّمنَّعندههَّويزيدَّمثلها َّإلالكمَّيعدََّّّ،عًا َّبلَّفيهَّيفَّنفسََّّلكنَّهذإ بعيدًإ

َّنَّيأ مرهَّابملعروف.َّأ َّنَّخيرهجاَّهوَّعنهَّبدلَّأ َّاكةَّذكلَّبهَّعىلَّمنعَّإلزَّّمعََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّذَّكيفَّيقرَّّإ َّءَّإليّشَّ

َّفأ َّمنَّإمتنعَّعنََّّنَّّأ َّعناَّوإملعلومَّيفَّرشَّ َّّا َّدإءَّوإجب  بوَّبكرَّريضَّهللاَّعنهَّأ َّقاتلََّّ،َّبلهَّجيربَّعليهن

اكةَّبلَّيزيدَّفوقَّذكلَّعىلَّمنعَّإلزََّّّهمعََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّفكيفَّيقرََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّاكةَّبعدَّوفاةَّإلنَّّحابةَّمانعَّإلزَّّوإلّصَّ

َّحامتلَّبعيدَّجدًإ.نَّخيرجَّهوَّعنه.َّال.َّهذإَّإال َّأ َّب
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اكةَّمنَّإلعباسَّريضَّهللاَّعهنمَّخذَّإلزَّّأ َّاكنَّقدََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّيَّقاهلَّإلعلامءَّهوَّاينَّإّّلَّإحامتلَّإلثََّّّ

نَّيعيدَّدفعهاَّوهوَّأ َّزاكةَّعامنيَّفهوَّاكنَّقدَّدفعهاَّفكيفَّهلََّّلاسَّماخذَّمنَّإلعبَّّأ َّمًاَّلعامنيَّيعينَّمقدَّّ

َّئق.َّحامتلَّهوَّإلاّلَّقدَّدفعهاَّمس بقًاَّوهذإَّإال َّ

َّّإملهمَّأ َّناَّهيمََّّّالَّوحننَّتصحَّّاَّضعيفةَّالَّعليهَّلكهنََّّّحاديثَّتدلَّّأ َّوقدَّجاءتَّ َّوإردَّميكنَّمحلَّن هَّإحامتلي

َّللرّشََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّالكمَّإلنَّّ َّعَّليسَّفيهَّخمالفة.َّعليهَّوهوَّموإفقي

َّأ َّاسَّريضَّهللاَّعنهَّاكنَّقدَّإلعبََّّّنَّّأ َّفنقولَّ لهاَّّلكلَّحتمََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّعطاهاَّللنَّّأ َّخرجَّزاكةَّعامنيَّمس بقًا

َّعمل.َّأ َّنَّوهللاَّعنهَّإل ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنَّّ

َّ

 180الحديث 

َََّّ:بنَّزيدَّبنَّعاص َّريضَّهللاَّعنهَّقالَّعبدَّهللاعنَّ َّقسمَّيفََّّملسو هيلع هللا ىلصاءَّهللاَّعىلَّرسوهلَّفََّأََّاَّمَّّل يومَّحنني 

َّّإلنَّّ صابَّأ َّذَّملَّيصيهبمَّماَّإ َّنفسهمَّأ َّوجدوإَّيفََّّمنصارَّشيئًاَّفك ّنَّّفةَّقلوهبمَّوملَّيعطيَّإل َّاسَّويفَّإملؤل

َّ،هللاَّيبَّفأ لّفمكقنيَّكنمتَّمتفرََّّّ؟اًلَّفهدإكَّهللاَّيبجدكَّضالَّّأ َّملَّأ َّنصارَّخفطهبمَّفقالَّايَّمعرشَّإل ََّّ،اسإلنَّّ

؟َّملسو هيلع هللا ىلصنَّجتيبوإَّرسولَّهللاَّأ َّقالَّوماَّمينعمكَّأََمْنَّامَّقالَّشيئًاَّقالوإَّهللاَّورسوهلَّهللاَّيبَّلكََّّّفأ غناكوعاةًلَّ

اةَّاسَّابلشَّّنَّيذهبَّإلنَّّأ َّالَّترضونَّأ َّلوَّشئمتَّلقلمتَّجئتناَّبكذإَّوكذإََّّ:قالَّ،منأ َّقالوإَّهللاَّورسوهلَّ

اسَّنصارَّولوَّسكلَّإلنَّّمنَّإل ََّّتمرَّأ َّلوالَّإلهجرَّلكنتََّّ؟رحالمكىلَّإ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّنمتَّابلنَّّأ َّوإلبعريَّوتذهبونَّ

َّوإلنَّّنصارَّوشعهباَّإل َّوإداًيَّوشعبًاَّلسلكتَّوإديَّإل َّ ثرإَّأ َّمكَّس تلقونَّبعديَّنَّّإ َّاسَّضفارَّنصارَّشعاري

ََّّتلقوينَّعىلَّإحلوض.فاصربوإَّحّتَّ

َّيتساءلَّإلبعضَّعنَّسببََّّ َّإحلديثَّيفَّكتابَّإلزَّّإ َّقد َّهذإ ََّّ،اكةيرإد َّّأ َّفظاهره َّن َّليسَّفيه يشءَّه

َّّابقَّيتعلَّّ َّّإ َّحمكََّّنَّّإ َّبعضَّإلعلامءَّقالوإََّّنَّّأ َّوإجلوإبََّّ،زاكةل اكةَّقدَّنسخ.َّفةَّقلوهبمَّمنَّمالَّإلزَّّعطاءَّإملؤل

َّّإ َّحمكََّّنَّّأ َّنَّوَّعطاهئمَّإل َّإ َّوإبَّهوَّعدمَّّصَّوإل َّاكةَّهذإَّإحلمكَّقدَّنسخ.فةَّقلوهبمَّمنَّإلزَّّعطاءَّإملؤل

َّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّذَّفيهَّإ ََّّ،اكةَّردًإَّعلْيمدخلَّهذإَّإحلديثَّيفَّكتابَّإلزَّّأ َّفَّرمحهَّهللاَّإملصنََّّّنَّّإ َّفقالَّإلعلامءََّّ

َّّأ َّقدََّّملسو هيلع هللا ىلص وإخرَّأ َّيَّيفَّأ َّ.َّواكنَّهذإَّيفَّس نةَّمثاننيَّللهجرةَّيفَّغزوةَّحننيَّءفةَّمنَّمالَّإلفيعطىَّإملؤل
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َّصىّلَّ َّمنَّاببَّعطامهَّمنَّإلزَّّأ ََّّهللاَّعليهَّوسملَّفمعره عطاؤمهَّمنَّا َّعطامهَّفأ َّنَّاكنَّقدَّإ ََّّ،وىلأ َّاكة

َّيرإدَّهذإَّإحلديثَّيفَّهذإَّإلباب.َّإ َّسببََّّوىلَّهذإَّهوأ َّاكةَّمنَّاببَّإلزَّّ

ََّّّ:وإملؤلفةَّقلوهبم َّيتأ ل منََّّسالمنَّإال َّدقاتَّليمتكَّّعطاهئمَّمنَّإلغنامئَّوإلّصَّسالمَّاب َّفونَّعىلَّإال َّمهَّقومي

سالهممَّمَّاب َّأ قوإهمَّوَّزعامءَّيفأ َّقوإهممَّأ َّمهَّقدَّيكونوإَّرؤساءَّيفَّوقوإهلمَّأ َّنرشوهَّيفَّيَّنرصوهَّوَّيَّهبمَّفَّقلوَّ

َّّدينَّإال َّىلَّإ ََّّوينقادقوإهممَّأ َّيسملَّمنَّمعهمَّيفَّ َّفةَّقلوهبم.َّسالمَّهذإَّهؤالءَّمهَّإملؤل

َّإلطَّّأ َّقالَّ َّّبوَّجعفر  َّيأ تونَّرسولَّهللاَّأ َّمهَّ)َّ:فةَّقالربيَّرمحهَّهللاَّيفَّإملؤل َّاكنوإ سلموإَّأ َّقدََّّملسو هيلع هللا ىلصقوإمي

َّا َّدقاتَّفيرىضَّهلمَّمنَّإلّصََّّملسو هيلع هللا ىلصواكنَّرسولَّ َّقالوإَّهذإََّّفأ صابوإدقاتَّعطامهَّمنَّإلّصَّأ َّذإ مهناَّخريًإ

َّ(تركوهنَّاكنَّغريَّذكلَّعابوهَّوَّإ َّوََّّ،دينَّصاحل

َّعىلَّمنَّيقولَّأ َّوقالََّّ َّّأ َّيضًاَّرمحهَّهللاَّوردي ََّّّهن اكةَّمَّالَّيعطونَّمنَّإلزَّّّنَّّأ َّإليومََّّمفةَّقلوهبالَّيوجدَّللمؤل

َّإ َّلفةَّقلوهبمَّيعطونَّذكلَّوَّوكذكلَّإملؤَّّ)قالَّ َّأ َّنَّاكنوإ َّإ َّقالَّ-غنياءَّجيدًإ َّإس تصالحًاَّأ َّنَّاكنوإ غنياء

عطاهئم َّإال َّأ َّ اب  َّقالَّمر َّملاذإ َّإنظر َّوتأ ييده َّوطلبَّتقويته َّ-سالم عطاهئمإس تصالحا َّإال َّأ ََّّاب  سالمَّمر

َّوقدَّ َّوتأ ييده َّّأ َّمنَّملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّعطىَّإلنَّّأ َّوطلبَّتقويته َّبعدَّعطىَّمنَّإملؤل َّقلوهبم نَّفتحَّهللاَّعليهَّأ َّفة

َّّأ َّبَّةَّحملتج َّّهلَّفالَّجحَّّأ ََّّسالمَّوعزَّّإال ََّّىشوفَّوحإلفت متناعَّحدَّال َّأ َّسالمَّفَّإليومَّعنَّإال َّنَّيقولَّالَّيتأ ل

َّإلعددَّممَّّأ َّ َّوقدَّأ َّنَّهلَّبكرثة َّّأ َّمنََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّعطىأ َّرإدمهَّقالوإ .َّ(يتَّوصفتعطىَّمهنمَّيفَّإحلالَّإل

َّإنّتيىَّرمحهَّهللا.َّ

ََّّّنَّّأ ََّّفالكمهَّيبنّيَّ َّإ َّيفََّّنَّّل ََّّ؟غنياء.َّملاذإأ َّنَّاكنوإَّإ َّاكةَّوَّفةَّقلوهبمَّيعطونَّمنَّمالَّإلزَّّإملؤل عطاهئمَّطلبي

َّسالمَّولتقويتهَّولنرصته.لتأ ييدَّإال َّ

ََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّعطىَّإلنَّّأ َّقدََّّوإوقالَّ َّنَّكرثَّعددَّإملسلمنيَّيفَّزمنهَّصىّلَّأ َّنَّفتحَّهللاَّعليهَّوبعدَّأ َّفاَّبعدَّمؤل

َّعمل.أ َّمنَّوهذإَّوهللاَّقَّبنيَّذكلَّإلزَّّةَّملنَّيفرَّّسالمَّعزيزإَّفالَّجحَّّهللاَّعليهَّوسملَّواكنَّإال َّ

ََّّ َّفضلَّإل َّأ َّويفَّإحلديثَّفوإئد َّوحمبَّّخرىَّمهنا َّإلنَّّنصار َّوشهادَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّة َّهلمهلم ونرصةََّّابال ميانَّته

َّين.َّإدلَّّ

َّ.َّإحلاجةَّلبيانَّإحلّقََّّذكريَّعنديضًاَّمرشوعيةَّإملوعظةَّوإلتَّّأ َّوفْياَّ
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ذمهنمَّحيصلَّهذإََّّنَّّأ َّمورَّوَّمرإءَّووالةَّإل َّملَّعندَّظملَّإل َّربَّعىلَّإجلورَّوإلظَّّإلّصََّّنَّّأ َّوفيهَّ َّّأ َّخربمهَّبأ ََّّإ  هَّن

َّصىّلَّ َّبعده َّس يلقون َّوسمل َّإلنََّّّ،ثرإأ ََّّهللاَّعليه َّنبوة َّعالمات َّمن َّحصلَّملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّوهذإ َّقد وهذإ

نصار، وَّأ َّخرجوإَّعلْيمَّأ َّوملَّيقلَّهلمََّّ،ربابلّصََّّ؟مباذإَّفأ مرمهربََّّابلّصَّوسملََّّّوأ خربَّصىّلَّهللاَّعليهَّلل 

ذإوَّغريَّذكل.َّفهذإَّهوَّإلوإجبَّأ َّّتمَّعلْيمَّعالنيََّّّأ نكروإ َّوهمورَّماَّنكرهَّإلوإجبَّرأ يناَّمنَّوالةَّإل ََّّإ 

َّّأ َّنَّشاءَّهللاَّإ َّتيجةَّربَّإلنَّّإلّصَّ هلَّإلبدعَّأ َّكامَّحيرمَّمنهََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّبَّمنَّحوضَّإلنَّّناَّلنَّحنرمَّمنَّإلرّشَّن

َّ.ملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّضنَّيرشبوإَّمنَّحوَّممَّّكَّمهنمَّوجعلناَّايَّّإ َّهللاَّوََّّأ عاذان

 

 

 باب صدقة الفطر

َّيدفعَّللفقرإءَّعندَّإلفطرَّمنَّرمضانََّّ:صدقةَّإلفطرَّ َّمنَّطعام  ضافةَّإ َّليهَّيعينَّإ ََّّفا ضافّتايهَّصاعي

َّإلّصَّ َّإ َّدقة َّمن َّإليّشَّإ َّىلَّإلفطر َّإ ََّّءضافة َّوصالة َّإلفجر َّيقالَّصالة َّكام َّىلَّوقته فهاَّعرَّّإملغربَّكذإ

َّ.يخَّإبنَّعثمينيَّرمحهَّهللاإلش َّّ

ََّّ َّللّصَّإ َّوَّ،َّانيةَّللهجرةنةَّإلثَّّوفرضتَّيفَّإلس ّ َّوطهرةي َّللفقرإءََّّثفغوَّوإلرَّّامئَّمنَّإللَّّخرإهجاَّعبادةي وطعمةي

َّؤإلَّيفَّيومَّإلعيد.غناءيَّهلمَّعنَّإلسَّّإ َّوإملساكنيَّوَّ

 181الحديث 

صدقةَّ-وَّقالَّرمضانَّأ َّصدقةَّإلفطرََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّفرضَّإلنََّّّ:بنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّعبدَّهللاعنَّ

ََّّنىثَّوإحلرَّّوإل ََّّكرعىلَّإّلَّّ-رمضانَّ َّقالأ َّوإململوكَّصاعًاَّمنَّمتر  اسَّبهَّفعدلَّإلنََّّّ:وَّصاع َّمنَّشعري 

َّإلّصَّ َّغريَّوإلكبري.نصفَّصاع َّمنَّبر 

َّالة.ىلَّإلّصَّإ َّاسَّىَّقبلَّخروجَّإلنَّّنَّتؤدَّّأ ََّّ:ويفَّلفظ َّ

ََّّنَّّأ َّيفَّحديثَّإبنَّمعرَّهذإَّبيانَّ َّوفرضي َّذكرًإَّاكنََّّخرإهجاَّعىلَّكَّّإ َّصدقةَّإلفطرَّوإجبةي وَّأ َّمسمل 

َّاكنتَّزوجًةََّّننَّميوجلَّعنَّنفسهَّومعَّّفيخرهجاَّإلرََّّّ،مَّكبريإًَّأ َّمَّحرًإَّصغريًإَّاكنَّأ َّنىثَّعبدًإَّاكنَّأ َّ سوإءي

هَّمَّّأ ََّّيَّيفَّبطناَّإمحللَّإّّلَّمَّّأ َّنَّاكنَّهوَّمنَّينفقَّعلْيام.َّإ َّوَّمماليكَّوعنَّوإدليهَّأ َّبناءَّأ َّوَّأ َّوَّزوجاتَّأ َّ
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َّإشدَّعنَّإمحللَّفيس تحبَّّعامثنَّريضَّهللاَّعنهَّإخلليفةَّإلرََّّّنَّّل ََّّ،اكةَّولكنَّتس تحبفالَّجتبَّفيهَّإلزَّّ

َّقتدإًءَّبعامثنَّريضَّهللاَّعنه.َّإ َّخرإجهَّعنَّإمحللَّإ َّ

َّفاض َّوجتبَّصدقةَّإلفطرَّمعَّّ هذإَّرشطََّّ،وَّليلتهأ َّةًلَّعنَّقوتهَّوقوتَّمنَّميونَّيومَّإلعيدَّاَّوجدها

َّنَّتفضلَّعنَّقوتهَّوقوتَّمنَّميونَّيومَّإلعيدَّوليلته.َّأ َّوجوهباَّ

َّيفَّإحلديثَّإ َّووقتَّ َّكامَّجاء َّفتجبَّقبلَّهذإىلَّإلّصَّإ َّاسَّإلنََّّّىَّقبلَّخروجأ دَّّنَّتأ َّخرإهجا َّ،الة

َّليةلَّإلعيدَّإ َّوجيوزَّ َّماَّقرََّّّ،وَّليلتنيَّقبلَّإلعيدأ َّخرإهجا يلتنيَّإحتسااًبَّرهَّإلعلامءَّوقالوإَّجبوإزَّإللَّّهذإ

َّّا َّك.َّفليةلَّإلشَّّ تمكلَّفَّالَّيرىَّإلهاللََّّإليومَّإملقبلَّهوَّيومَّإلعيدَّثََّّّنَّّأ َّاسَّبناًءَّعىلَّهَّقدَّخيرهجاَّإلنَّّن

َّليةلإ َّفلهذإَّجيوزََّّ،ةَّرمضانَّثالثنيَّيوماًَّعدَّّ َّإلعيدأ ََّّخرإهجا َّ،وَّليلتنيَّقبلَّإلعيدَّوجتبَّقبلَّصالة

ََّّصىّلَّوبة.َّمنَّملَّخيرهجاَّحّتَّثَّوعليهَّإلتَّّتهَّمعَّإال َّخرهجاَّبعدَّصالةَّإلعيدَّبقيَّإلوجوبَّيفَّذمَّّأ َّومنَّ

َّس تغفارَّمنَّفعلَّهذإ.وبةَّوإال َّهبذإَّوعليهَّإلتََّّّخرإهجاَّولوَّبعدهَّويأ ثَّّإ َّاسَّإلعيدَّفيجبَّعليهَّإلنَّّ

َّمَّّأ ََّّ َّفقدَّا َّمنَّطعامَّجاءَّمقدإرها َّاكنَّأ َّبيانهَّيفَّإحلديثَّوهوَّصاعي َّمنَّقوتَّإلبدلَّسوإءي يَّصاعي

َّنَّيكونَّمنَّقوتَّإلبدل.َّأ َّوَّغريهاَّإملهمَّأ َّرزًإَّأ َّوَّأ َّوَّمترًإَّأ َّشعريًإَّ

َّّأ َّناَّقلَّابقَّرسَّإلسَّّمعناَّتعريفهَّيفَّإدلََّّّقدَّمرََّّّ:اعوإلّصَّ َّمدإد.أ َّربعةَّأ َّهَّن

َّ.صغريتنيابلكبريتنيَّوالَّلَّطتنيَّليس تاَّابتنيَّإملتوسَّّهوَّإلكفََّّّ:وإملدََّّّ

ولوََّّ،فرضهاَّطعامًاَّكامَّجاءَّيفَّإحلديثَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّهللاَّتباركَّوتعاىلَّإلنََّّّنَّّخرإجَّإلقميةَّعهناَّل َّإ َّوالَّجيوزََّّ

فقدََّّ،حابةَّهللاَّعليهَّوسملَّوإلّصَّولفعلَّصىّلََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبََّّّهذإَّإلنَّّعامَّلبنّيَّعنَّإلطََّّّخرإجَّإلقميةَّبدالًَّإ َّجازَّ

َّينارَّوإدلَّّذَّذإكَّابدلَّّإ َّاكنوإَّيتعاملونَّ خرإجَّإلقميةَّبدلَّإ َّولوَّجازََّّ،يضاًَّأ َّرمهَّواكنتَّزاكةَّإملالَّمفروضةي

عامَّالَّخرإجَّإلقميةَّبداًلَّعنَّإلطَّّإ ََّّنَّّأ َّعىلََّّشيئًاَّكهذإَّفدلََّّّيفعلوإَّمَّملّنَّّأ َّنوهَّوماَّدإمَّعامَّلفعلوهَّولبيَّّإلطَّّ

َّّ َّزمانَّوهللاَّإملس تعان.َّتَّيفَّهذهَّإل َّجيتَّرإجيوزَّوهوَّمنَّإحملدَثتَّإل
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َّأ َّعنَّ ََّّ:إخلدريَّريضَّهللاَّعنهَّقاليبَّسعيد 
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َّأ َّصاعًاَّمنَّطعام ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّاَّنعطْياَّيفَّزمنَّإلنَّّكنَّّ َّأ َّوَّصاعًاَّمنَّمتر  قط َّأ َّوَّصاعًاَّمنَّأ َّوَّصاعًاَّمنَّشعري 

َّفلامَّجاءَّمعاويةَّريضَّهللاَّعنهَّوجاءتَّإلسَّّأ َّ منَّهذإَّبدَّيعدلََّّرىَّمدَّّأ ََّّ:مرإءَّقالوَّصاعًاَّمنَّزبيب 

َّينمدَّّ

َّأ ََّّ:قالَّ َّ.ملسو هيلع هللا ىلصخرجهَّعىلَّعهدَّرسولَّهللاَّأ َّكامَّكنتََّّخرجهأ َّزإلَّأ َّنَّفالَّأ َّاَّمَّّأ َّبوَّسعيد 

َّريضَّهللاَّعنهَّيفَّهذإَّإحلديثَّأ َّخيربَّ مَّاكنوإَّخيرجونَّزاكةَّإلفطرَّعىلَّعهدَّرسولَّهللاَّّنَّّأ َّبوَّسعيد 

نَّأ َّإملهمََّّوَّغريهاأ َّوَّمترًإَّأ ََّّوَّقًطاأ َّوَّزبيبًاَّأ َّعامَّشعريًإَّكامَّقلناَّسوإًءَّاكنَّهذإَّإلطََّّّ،صاعًاَّمنَّطعامَّملسو هيلع هللا ىلص

َّمنطقةَّولهاَّقوهتا.َّوكََّّّ،رةَّوغريهاوإّلََّّّاكل رزاَّيقتاتَّعامَّممَّّيكونَّهذإَّإلطَّّ

َّفلمََّّّ َّمعاويةَّريضَّهللاَّعنه َّجاء ََّّإلّروإفضَّزىخأ َّوََّّوأ رضاها َّإملدينةَّواكنَّوإليًا ذَّإ َّوإخلوإرجَّوقدم

َّإلشَّّواكنتَّإلسََّّّ،ذإك َّإحلنطة َّيفَّإحلديثَّويقصدونَّهبا َّجاء َّكام َّمرإء َّواكنَّلوّنا مسرَّّلكلَّأ َّامية

نَّخيرجوإَّأ َّمرمهَّريضَّهللاَّعنهَّأ ََّّ،اسوقتهَّواكنتَّنفيسًةَّعندَّإلنَّّواكنتَّكثريًةَّيفََّّ،مرإءيتَّابلسَّّمسَّّ

نَّأ َّمرإءَّمنَّهذهَّإحلنطةَّبدلَّنَّخيرجوإَّنصفَّصاع َّمنَّإلسَّّأ َّمرَّأ ََّّ،بداًلَّمنَّصاعَّعنصفَّصامهناَّ

َّمهنا َّكامَّاكنَّخيرجَّزاكةَّأ َّلكنََّّ،خيرجوإَّصاعًا َّريضَّهللاَّعنهَّملَّيوإفقهَّفاكنَّخيرهجاَّصاعًا بوَّسعيد 

َّهذإَّهوَّإّّلَّأ َّومذهبَّ،َّملسو هيلع هللا ىلصاكنوإَّيفعلونهَّعىلَّعهدَّرسولَّهللاََّّخرىَّوكامنوإعَّإل َّمنَّإل َّ يَّيبَّسعيد 

َّوَّإ ََّّذهب َّنَّشاءَّهللا.َّإ ََّّطوإل حوإوإبَّهلَّإلعملَّوهوَّإلّصَّأ َّمحدَّومجهورَّأ َّليهَّماكلي

 كتاب الّصيام
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َّالَّّإ َّبصومَّيوم َّوالَّيومنيََّّرمضانموإَّالَّتقدََّّّملسو هيلع هللا ىلصقالَّرسولَّهللاََّّ:يبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّقالأ َّعنَّ

َّاكنَّيصومَّصومًاَّفصامه. َّرجلي

َّلغةًَّإلّصََّّ َّإال ََّّ:يام َّاكنََّّ،مساكهو َّطَّّعنَّإلسوإءي َّأ َّعام َّإلالكم َّإلسَّّأ َّو َّغريهاأ َّريَّو َّيفَّإللََّّّ،و غةَّإملهم

َّمساك.يامَّهوَّإال َّإلّصَّ

،َّمسىلَّغروبَّإلشَّّإ َّادقَّرإتَّمنَّطلوعَّإلفجرَّإلّصَّعنَّإملفطََّّّابال مساكدَّهللَّعبَّّفهوَّإلتََّّّ:اَّرشعاًَّمَّّأ َّوََّّ

َّراكنَّإال َّأ َّيامَّرإبعَّوإلّصَّ َّابلكتابَّوإلس ّ َّجامع.َّوإال ََّّنةسالمَّووجوبَّصومهََّثبتي
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َّأ َّويفَّحديثَّ َّقبلَّرمضانَّأ َّيبَّهريرةَّيذكرَّفيهَّحترميَّصومَّيوم  نساننَّيكونَّأ ََّّالَّّإ َّوَّيوم  عادةيََّّلال 

َّعىلَّصيامَّيومَّإنَّيكونَّإال َّك َّ َّإال َّفَّثننيَّوإمخليسَّال َّنسانَّموإظبًا َّإليومَّيوم ثننيَّمثاًلَّيصادفَّهذإ

َّمنَّصومه.يومًاَّقبلَّرمضانَّفالَّحرجَّ َّحينئذ 

َّمنَّيتقّصَّمَّّأ َّ َّحمرَّّدَّصومَّيومَّإلشَّّا َّإحلديثكَّمنَّقبلَّفهذإ َّبدالةلَّهذإ ّنيىَّعنهََّّملسو هيلع هللا ىلصإلنّبََّّّنَّّل ََّّ،مي

ذإَّالَّّإ َّحرميَّييَّللتَّّهنَّّوإلَّ َّىلَّإلكرإهة.َّإ ََّّحرميييَّعنَّإلتَّّرصفهَّصارفَّوالَّصارفَّعندانَّيرصفَّإلهنََّّّإ 

َّعةّلَّعديَّرمحهَّهللاَّمبيَّّمحنَّإلسَّّيخَّعبدَّإلرَّّوقالَّإلش َّّ َّنًا ارعَّرشعَّإلشََّّّنَّّأ َّبَّ:)ييَّوسببهَّقالإلهنََّّّهذإ

فريقَّبنيَّإلعبادإتَّوبنيَّارعَّرشعَّإلتَّّإلشََّّّنَّّأ ََّّهذهَّإلعةّلََّّ(فلفريقَّبنيَّإلعبادإتَّوبنيَّإلفرضَّوإلنَّّإلتَّّ

َّيلَّوَّّأ َّمَّصيامَّيومَّإلعيدَّفاكنَّصيامَّحرَّّ)ولهذإَّقالََّّ،فلإلفرضَّوإلنَّّ مًاَّإلَّحمرَّّمنَّشوََّّّرمضانلَّيوم 

ََّّهويكرَّ قالوإََّّ-هوَّيرىَّابلكرإهةَّرمحهَّهللا-ضانَّمنَّشعبانَّيكرهَّصيامَّوَّيومنيَّقبلَّرمأ َّصيامَّيوم 

َّ وَّأ َّإلعلامءَّقالََّّ-همَّثالَثَّأ وَّأ ربعابعضَّقالََّّنَّّأ ََّّوَّيومنيَّقبلَّرمضانَّمنَّشعبانَّوحّتَّأ َّيكرهَّصيامَّيوم 

َّ.قَّبنيَّشعبانَّوبنيَّرمضانَّيفرَّّحّتَّ-ييَّمَّقبلَّرمضانَّتدخلَّيفَّهذإَّإلهنَّّايَّّأ َّربعَّأ َّوَّأ َّثالثةَّ
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ذإيقولََّّملسو هيلع هللا ىلصمسعتَّرسولَّهللاََّّ:بنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّعبدَّهللاعنَّ ذإرأ يمتوهَّفصوموإََّّإ  َّوإ 

َّهل.عليمكَّفاقدروإََّّمغََّّّنَّّا َّفَّفأ فطروإرأ يمتوهَّ

َّإحلديثَّبيانََّّ َّظاهرَّميكنَّللجميعَّرؤيتهَّوهذإَّقَّإلفطرَّوإلّصَّعلََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّيفَّهذإ يامَّبيشء 

َّّحّتَّ َّمنَّناسَّعىلَّبيََّّّيكونَّإل َّيعينَّميكنَّيفَّموإقيتَّإلّصَّأ نَّمرمهَّكامَّهوَّإلشَّّأ َّنة  الةَّفهييَّظاهرةي

َّمعرفّتاَّومعرفةَّمتَّيدخلَّوقتَّإلظَّّأ ََّّل ي وقتَّإلفجر.َّكذكلَّوَّهرَّومتَّيدخلَّوقتَّإلعرصَّحد 

َّ.وَّصيامَّرمضانَّبرؤيةَّإلهاللأ َّهرَّدخولَّإلشََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّقَّإلنَّّيامَّعلَّّيفَّإلّصَّ

َّمنَّرؤيةَّمتكَّّيفَّإحلديثَّمنَّملَّيََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّمرَّإلنَّّأ َّإلَّوَّهاللَّشوَّّرؤيةَّمرَّابلفطرَّعندَّأ َّوكذكلََّّ نوإ

َّ َّ،وَّاكنَّرمضانأ َّهرَّثالثنيَّيومًاَّسوإًءَّاكنَّشعبانَّةَّإلشَّّنَّيمكلوإَّعدَّّأ َّوَّغريهَّمنَّأ َّإلهاللَّبسببَّغمي 

ذإ دةَّمَّيمكلونَّعَّّّنَّّا َّوَّغريهَّفأ َّغمي ََّّل جلؤيةَّاسَّهاللَّرمضانَّفملَّيروهَّسوإًءَّاكنَّعدمَّإلرَّّترإءىَّإلنََّّّإ 

َّشعبانَّثالثني.َّ
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َّإ َّوكذكلَّ َّمنَّإل ََّّإلَّفملَّيروههاللَّشوََّّّإترإءوَّذإ َّرمضانَّثالثنيَّيمكلَّمّنَّّا َّس بابَّفلسبب  ونَّعّدة

َّيوما.َّوفيهَّمجةلَّمنَّإلفوإئدَّإل خرى:

ذإَّثبتتَّرؤيةَّهالهلَّوإلّصحيحَّيفَّهذهَّإلّرؤيةَّأ نّهَّيكفيَّعدلَّ:َّإلفائدةَّإل وىل وجوبَّصومَّرمضانَّإ 

ثباتَّرؤيةَّهاللَّرمضان،َّفقدَّجاءَّيفَّحديثَّبنَّعّباسَّريضَّهللاَّعهنامَّأ ّنَّأ عرإبّياَّ جاءَّوإحدَّال 

ىلَّإلنّّبَّ يّنَّرأ يتَّإلهالل،َّقالَّإلّرسولََّّملسو هيلع هللا ىلصإ  اّلَّهللاَّوأ ّنَّمحمّدإَّرسولََّّملسو هيلع هللا ىلصفقال:َّإ  هلَّإ  أ تشهدَّأ نَّالَّإ 

َّايَّباللَّأ ّذنَّيفَّإلنّاسَّبأ نَّيصوموإَّغدإ.:َّملسو هيلع هللا ىلصهللا،َّفقالَّإل عرإيّب:َّنعم،َّفقالَّإلنّّبَّ

َّفهبذإَّإحلديثَّيتبنّيَّأ نّهَّيكفيَّيفَّإثباتَّدخولَّرمضانَّرؤيةَّعدلَّوإحد.

كاملَّعّدةَّشعبانَّثالثنيَّيوماَّ:َّثّانيةإلفائدةَّإلَّ يفَّحالَّعدمَّإلتّمكنَّمنَّرؤيةَّهاللَّرمضانَّل نّهَّجيبَّإ 

َّ(.فأ مكلوإَّإلعّدةَّثالثنيوجاءَّيفَّروإيةَّأ خرىَّ)َّهل(عليمكَّفاقدروإََّّمغََّّّنَّّا َّفلقوهلَّيفَّإحلديثَّ)

َّإلثّالثة َّإلفائدة َّيرإهَّ: َّأ ن َّشّوإل َّهالل َّويشرتطَّلرؤية َّشّوإل َّهالل َّثبتتَّرؤية ذإ َّإ  وجوبَّإلفطر

عدالنَّفاليكفيَّأ نَّيرإهَّعدلَّوإحدَّكامَّهوَّيفَّرؤيةَّهاللَّرمضان،َّفقدَّجاءَّيفَّحديثَّأ مريَّمكّةَّ

ليناَّرسولَّهللاَّ أ نَّننسكَّللّرؤيةَّفا نَّملَّنرهَّوشهدَّشاهدإََّّملسو هيلع هللا ىلصإحلارثَّبنَّحاطبَّأ نّهَّقال:َّ)عهدَّإ 

ََََََّّّّّّ.(َّففيهَّالبدَّمنَّشهادةَّشاهدينعدلَّنسكناَّبشهادهتام

كاملَّعّدةَّرمضانَّثالثنيَّيوماَّيفَّحالَّعدمَّرؤيةَّهاللَّشّوإل:َّإلفائدةَّإلّربعة َّيفَّإحلديثَّوجوبَّإ 

ّنَّإلنّبَّّ ذَّإ  ثباتَّدخولَّإلّشهرَّوخروجهَّإ  َّملسو هيلع هللا ىلصوفيهَّإلّردَّعىلَّمنَّأ جازَّإس تعاملَّإحلسابَّإلفليكَّيفَّإ 

َّوالَّنكتبَّ َّالَّنقرأ  َّأ ّمية َّأ ّمة اّن َّوقدَّجاءَّيفَّإحلديثَّ)إ  َّدخولَّإلّشهرَّوخروجهَّعىلَّإلّرؤية، علّق

َّإلّشهرَّهكذإَّوهكذإ(َّفالعمدةَّيهَّإلرؤيةَّوالَّجيوزَّإس تعاملَّإحلسابَّإلفليك.

 185الحديث 

َّتسّحروإَّفا ّنَّيفَّإلّسحورَّبركة:َّملسو هيلع هللا ىلصعنَّأ نسَّريضَّهللاَّعنهَّقال:َّقالَّرسولَّهللاَّ

َّابلّسحورَّملسو هيلع هللا ىلصيفَّهذإَّإحلديثَّيأ مرَّإلّرسولَّ

حور: أ ّنَّفيهَّبركةََّّملسو هيلع هللا ىلصبفتحَّإلّسنيَّهوَّإمسَّلل كَّإّّلَّيؤكَّيفَّوقتَّإلّسحر،َّوقدَّأ خربَّإلنّّبََّّإلس 

َّإلهّنار،َّ َّصوم َّلتحّمل َّقّوة َّللبدن َّإلوقتَّيعطي َّهذإ َّإل كَّيف ذ َّإ  َّومعنويّة، ية َّحس ّ َّإلربكة وهذه
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ىلَّإلّسامءَّ جابةَّإدّلعاءَّونزولَّهللاَّس بحانهَّوتعاىلَّإ  وكذكلَّإملستيقظَّيفَّهذإَّإلوقتَّيكونَّيفَّوقتَّإ 

َّ،َّهلَّمنَّسائلَّفأ عطيه()َّهلَّمنَّدإعَّفأ س تجيبَّهلإدّلنيا،َّومعلومَّأ ّنَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّيقولَّ

َّفيكونَّمستيقظاَّويكونَّهذإَّوقتاَّال جابةَّإدّلعاءَّومنَّأ عظمَّإلفوإئدَّأ ّنَّإملتسّحرَّمطيعَّهللَّورسوهل.

حور: َّبضّم َّإلّسنيَّفهوَّإمسَّللفعل،َّأ يَّلتناولَّإلّسحور.َّوأ ّمَّإلسُّ

َّوحمكَّإلّسحورَّهوَّالاس تحبابَّعندَّمجهورَّأ هلَّإلعملَّوليسَّللوجوب.

 

 

 

 186الحديث 

ّثَّقامَّإ ىلََّّملسو هيلع هللا ىلصعنَّأ نسَّبنَّماكلَّعنَّزيدَّبنََّثبتَّريضَّهللاَّعهنامَّقال:َّتسّحرانَّمعَّرسولَّهللاَّ

َّقال:َّقدرَّمخسنيَّأ ية.َّ؟إلّصالة،َّقالَّأ نسَّقلتَّلزيد:َّكَّاكنَّبنيَّإل ذإنَّوإلّسحور

نةَّيفَّإلّسحورَّيهَّتأ خريهَّإ ىلَّقروبَّطلوعَّإلفجر،َّفقدَّجاءَّفيهَّأ نّهََّّ يفَّهذإَّإحلديثَّبيانَّأ ّنَّإلس ّ

نةََّّملَّيكن بنيَّحسورهَّوإل ذإنَّقدرَّمخسنيَّأ يةَّوهوَّوقتَّليسَّابلّطويل،َّولوَّإلزتمَّإلنّاسَّهبذهَّإلس ّ

حور– َّإلفجر،َّفالكثريَّمنَّإلنّاسَّيتسّحرونَّبعدَّمنتصفَّإللّيلَّ-ويهَّتأ خريَّإلسُّ َّصالة َّضّيعوإ ملا

حورَّ اّلَّإلقليلَّمهنم،َّفياَّحبّذَّلوَّيأ ّخرَّإلنّاسَّإلسُّ فيصيبونَّوينامونَّوالَّيستيقظونَّلصالةَّإلفجرَّإ 

َّس نّةَّوهذإَّميكهّنمَّل دإءَّصالةَّإلفجرَّيفَّوقّتا.

 187الحديث 

اكنَّيدركهَّإلفجرَّوهوَّجنبَّمنَّأ هلَّّثََّّملسو هيلع هللا ىلصعنَّعائشةَّوأ ّمَّسلمةَّريضَّهللاَّعهنامَّأ ّنَّرسولَّهللاَّ

َّيغتسلَّويصوم.

هذإَّإحلديثَّهلَّقّصةَّيهَّأ ّنَّإلّصحابةَّإختلفوإَّيفَّحمكَّمنَّطلعَّعليهَّإلفجرَّوهوَّجنب،َّفاكنَّأ بوَّ

يضَّهللاَّعنهَّيرىَّأ نّهَّالَّصومَّهل،َّواكنَّغريهَّمنَّإلّصحابةَّيرىَّمذهبَّعائشةَّوأ مَّسلمةَّهريرةَّر

ذَّ-ريضَّهللاَّعهنامَّمنَّأ ّنَّإجلنبَّصومهَّجائزَّوحصيح،َّفأ رسلَّمروإنَّبنَّإحلمكَّ واكنَّأ مريَّإملدينةَّإ 
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َّملسو هيلع هللا ىلصإ ىلَّعائشةَّوأ ّمَّسلمةَّريضَّهللاَّعهنامَّيسأ هلامَّيفَّهذإَّفاكنَّهذإَّإحلديثَّوفيهَّأ ّنَّإلنّّبََّّ-ذإك

اكنَّيدركهَّإلفجرَّوهوَّجنبَّمنَّأ هلَّفيغتسلَّويصومَّيومهَّفعملَّمنَّهذإَّحّصةَّصيامَّمنَّأ صبحَّ

جنباَّسوإءَّمنَّإحتالمَّأ مَّمنَّجامع،َّفعملَّأ بوَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّهبذإَّإحلديثَّفرجعَّعنَّقوهلَّ

َّبنيَّ َّعليه َّإل مرَّمجمعا َّفصار َّريضَّهللاَّعنه َّيرىَّمذهبَّأ يبَّهريرة َّمنَّاكنَّمنَّإلّصحابة ورجع

َّإلّصحابة.

َّيس تفادَّمنَّإحلديثَّجوإزَّإمجلاعَّيفَّليايلَّرمضان.َّ -

ىلَّأ خرَّإللّيلَّأ وَّإ ىلَّطلوعَّإلفجر. - َّجوإزَّتأ خريَّإلغسلَّإ 

َّوملَّ - َّإللّيل َّيف َّأ هل َّجامع َّأ و َّحمتلام َّأ صبح َّمفن َّإحلمك، َّيفَّهذإ َّوإحملتمل َّبنيَّإجملامع َّفرق ال

َّإلّصال َّإلغسلَّوأ دإء اّل َّإ  َّفصومهَّحصيحَّوالَّجيبَّعليه َّإلفجر َّبعدَّطلوع اّل َّيفَّيغتسلَّإ  ة

َّوقّتا.

يفَّإحلديثَّعظمَّقدرَّإلّصحابةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّورجوعهمَّإ ىلَّإحلّقَّوتعظميهمَّلدّلليلَّعندَّ -

َّتقدميهَّعىلَّأ رإهئم.

 188الحديث 

ناّمََّّملسو هيلع هللا ىلصعنَّأ يبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّعنَّإلنّّبَّ قال:َّمنَّنسَّوهوَّصامئَّفأ كَّورشبَّفليمّتَّصومهَّفا 

َّأ طعمهَّهللاَّوسقاه

نّهَّيمّتَّصومه،َّيؤخذَّمنَّهذإَّإحليثَّسوإءَّ ذإَّأ كَّأ وَّرشبَّانس ياَّفا  اكنَّصومهَّصومَّفرضَّأ وَّنفلَّإ 

عادةَّعليه ناّمَّأ طعمهَّهللاَّوسقاهََّّ)وأ ّنَّصومهَّحصيحَّوالَّإ  َّكامَّجاءَّيفَّإحلديث.(فا 

وقالَّإلعلامءَّيدخلَّيفَّهذإَّإحلديثَّغريَّإل كَّوإلرّشبَّمنَّإملفطرإتَّاكمجلاعَّمثال،َّفاحلديثَّعاّمَّ

نّهَّيمّتَّصومهَّوالَّيشءَّعليهَّغريَّخمصوصَّابل كَّوإلرّشبَّفقطَّمفَّ ثالَّمنَّجامعَّانس ياَّوهوَّصامئَّفا 

ىلَّهذإَّذهبَّإلّشافعيَّوأ بوَّحنيفةَّوغريمه،َّمعَّأ نّهَّيصعبَّأ نَّيتخّيلَّإال نسانَّأ نَّجيامعَّإلّرجلَّ وإ 

أ هلَّيفَّّنارَّرمضانَّأ وَّيفَّيومَّيكونَّفيهَّصامئاَّوينىسَّأ نّهَّصامئَّل ّنَّإمجلاعَّيكونَّبنيَّخشصنيَّفا نَّ

َّذكّرهَّإل خر.ََّّنسَّإل ّولَّأ نّهَّصامئ
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 189الحديث 

ذَّجاءهَّرجلَّفقالَّايَّرسولَّهللاََّّملسو هيلع هللا ىلصعنَّأ يبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّبيامنَّحننَّجلوسَّعندَّإلنّّبَّ إ 

فقالََّّ-ويفَّروإيةَّأ صبتَّأ هلَّيفَّرمضان-هلكت.َّقال:َّماَّكل،َّقالَّوقعتَّعىلَّإمرأ يتَّوأ انَّصامئَّ

هلَّجتدَّرقبةَّتعتقها؟َّقال:َّال،َّقالَّفهلَّتس تطيعَّأ نَّتصومَّشهرينَّمتتابعني؟َّقال:َّ:َّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاَّ

فبيناَّحننَّعىلَّذكلَّأ يتََّّملسو هيلع هللا ىلصال،َّقال:َّفهلَّجتدَّإ طعامَّس تنّيَّمسكينا؟َّقال:َّال،َّقال:َّمفكثَّإلنّّبَّ

َّفيهَّمترََّّملسو هيلع هللا ىلصإلنّّبَّ قال:َّأ ينَّإلّسائل؟َّقال:َّأ ان،َّقالَّخذَّهذإَّفتصّدقَّبه،ََّّ-إلعرقَّإملكتلَّ–بعرق 

أ هلَّبيتَّأ فقرَّمنََّّ-يريدَّإحلّرتني–لَّإلّرجل:َّعىلَّأ فقرَّميّنَّايَّرسولَّهللاَّفوهللاَّماَّبنيَّالبتْياَّفقا

َّحّتَّبدتَّأ نيابهَّّثَّقال:َّأ طعمهَّأ هكل.َّملسو هيلع هللا ىلصأ هلَّبييت،َّفضحكَّإلنّّبَّ

َّإحلّرة:َّأ رضَّتركهباَّجحارةَّسود.

كعادهتمَّيفَّحلقةََّّملسو هيلع هللا ىلصيفَّهذإَّإحلديثَّيذكرَّأ بوإَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّأ ّّنمَّاكنوإَّجلوساَّعندَّإلنّّبَّ

َّ َّليس تفيتَّإلنّّب َّإلّصحايبَّوجاء َّأ نّهََّّملسو هيلع هللا ىلصعملَّوتربيةَّحّتَّدخلَّعلْيمَّهذإ ذ َّإ  فاميَّجيبَّعليهَّفعل،

ريضَّهللاَّعنهَّجامعَّأ هلَّيفَّّنارَّرمضان،َّوإلّصحابةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّاكنوإَّيعّظمونَّإحملّرماتَّوالَّ

َّيتساهلونَّيفَّيشءَّمهنا

دَّإ ىلَّماَّجيبَّفعلَّللخروجَّمنَّهاتهَّإلورطةَّإليّتَّوقعَّفْيا،َّيريدَّالاسرتشاَّ(هلكت)جفاءَّوقالَّهلََّّ

َّإس تعملَّلفظةَّ َّأ نّه َّ(هلكت)واكنَّمعّظامَّلل مرَّحّت َّوترتيهبا،ََّّملسو هيلع هللا ىلص،َّفبنّيَّهلَّإلنّّب مرإتبَّإلكفّارة

طعامَّ ىلَّإ  فبدأ َّبعتقَّرقبةَّفا نَّملَّجيدَّفاملرتبةَّإلثانيةَّيهَّصيامَّشهرينَّمتتابعنيَّفا نَّملَّيس تطعَّإنتقلَّإ 

َّإلّصحايّبَّأ ّيَّمنَّهذهَّواكنَّقدَّأ يتَّإلنّّبََّّس تنّيَّمسكينا، مبكتلَّفيهَّمترََّّملسو هيلع هللا ىلصفلّماَّملَّيس تطعَّهذإ

َّليتصّدقَّبهَّعنَّإلكفّارةَّإليّتَّعليه.َّملسو هيلع هللا ىلصأ عطاهَّهلَّإلنّّبَّ

حنيَّأ خربَّهذإَّإلّصحايّبَّإلنّّبَّصىّلَّهللاَّعليهَّوسمّلَّأ نّهَّيرىَّنفسهَّأ فقرَّأ هلَّإملدينةَّوعرّبَّقائلَّماَّ

َّ.بنيَّالبتْياَّأ فقرَّمّنَّأ هلَّبييت
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َّهامَّإحلّراتنَّإلرّشقيّةَّوإلغربّيةَّللمدينة.َّفالاّلبتني:َّ

َّيهَّإل رضَّإليّتَّتعلوهاَّجحارةَّسودإء.ََََّّّّإحلَّرة:

إخلريَّللنّاسَّوإلتّيسريَّهلمَّوعلمهَّبفقرَّهذإَّإلّرجل،َّولبدَّأ نَّيكونَّهذإَّظاهرإََّّملسو هيلع هللا ىلصوحلّبَّرسولَّهللاَّ

إحلاجةَّمقّدمَّعىلَّإلكفّرة،َّعىلَّأ نََّّبأ نَّيطعمَّهذإَّإلتّمرَّل هلَّبيتهَّل ّنَّسدََّّّملسو هيلع هللا ىلصعليهَّأ ذنَّهلَّإلنّّبَّ

َّيكفّرَّعنَّذنبهَّفاميَّبعد،َّهذإَّخالصةَّماَّجاءَّيفَّهذإَّإحلديث.

َّيفَّإحلديثَّحرمةَّإمجلاعَّيفَّّنارَّرمضانَّوأ ّنَّأ مرهاَّعظميَّجّدإ.

نّهَّتلزمهَّإلكفّارةَّكامَّقلناَّإلعتقَّفا نَّملَّجيدَّفصيامَّشهرينََّّ وفيهَّأ ّنَّمنَّجامهَّمعدإَّيفَّّنارَّرمضانَّفا 

َّمتتابعنيَّفا نَّملَّيس تطعَّفا طعامَّس تنّيَّمسكينا.

ىلَّأ نّهَّليسَّيفَّإحلديثَّماَّيدّلَّعىلَّسقوطَّإلكفّارةَّمعَّإال عسار،َّفا عطاءَّإلنّّبََّّ إلتّمرََّّملسو هيلع هللا ىلصوننبّهَّإ 

َّإلفقريَّأ عطاهَّهلَّال ط َّلهذإ َّإحلاجةَّمقّدمَّعىلَّإلكفّارة،َّفالنّّب يفَّإل صلََّّملسو هيلع هللا ىلصعامَّأ هلَّبيتهَّل ّنَّسّد

أ عطاهَّهلَّليخرجهَّعنَّإلكفّارة،َّفلّماَّاكنَّهذإَّإلّرجلَّفقريإَّجّدإَّواكنَّأ هلَّبيتهَّحمتاجنيَّلهذإَّإلّطعامَّ

َّبأ نَّيقّدمهَّل هلَّبيتهَّعىلَّأ نَّإلكفّارةَّملَّتسقطَّعنه.َّملسو هيلع هللا ىلصأ ذنَّهلَّإلنّّبَّ

نّهَّالَّيعّزر.ويس تفادَّمنَّإحلديثَّأ نّهَّ َّمنَّإرتكبَّمعصيةَّالَّحّدَّفْياَّواتبَّمهناَّفا 

ذَّالَّجتزئَّأ نَّتعتقَّرقبةَّاكفرة،َّوالَّيأ يتَّأ حدَّويقولَّأ ّنََّّإلّرقبة: يشرتطَّفْياَّأ نَّتكونَّرقبةَّمؤمنةَّإ 

عتاقَّرقبةَّفقطَّفيقولَّأ ّنَّإلّرقبةَّيفَّإحلديثَّجاءتَّمطلقةَّفيقولَّجتزئَّأ ّيَّرقبةَّ إحلديثَّعامَّقالَّإ 

َّمؤمنةَّأ مَّاكفرة َّحيملَّعىلَّإلنّصوصَّإليّتَّجاءَّفْياَّعتقّتا نّه َّفا  نَّاكنَّمطلقا َّإحلديثَّوإ  َّهذإ ّن ،َّفا 

َّتقييدَّإلّرقبةَّابال ميان،َّوهذإَّقدَّمّرَّمعَّإال خوةَّإّّلينَّدرسوإَّأ صولَّإلفقه.َّ

ىلَّأ ّنَّصيامَّإلّشهرينَّجاءَّمقيّدإَّابلتّتابع،َّفيّشرتطَّيفَّإلّشهرينَّأ يَّيصاماََّّصيامَّشهرين: ننبّهَّهناَّإ 

ذإَّإ نتقضَّهذإَّإلتّتابعَّيفَّإلّصيامَّل مرَّقهريَّمكرضَّمثالَّأ وَّإنتفىَّهذإَّإلتّتابعَّبأ مرَّمتتابعني،َّلكنَّإ 

َّمبطالَّ ذَّالَّحرجَّيفَّذكلَّوالَّيعتربَّهذإ َّحاةلَّإ  نّه َّالَّجيوزَّصيامَّإلعيدَّفا  نّه رشعيَّاكلعيدَّمثالَّفا 

ّنَّإلّصامئَّيفَّهذهَّإحلالَّيمّتَّصومهَّمتَّزإلَّهذإَّإلنّاقض َّإلّصيام،َّبلَّإ  فا نََّّللكفّارةَّوالَّانقضاَّلهذإ

نّهَّيفطرَّ نَّاكنَّمرضاَّشديدإَّالَّميكنهَّمعهَّموإصةلَّإلّصومَّفا  اكنَّيومَّعيدَّأ فطرهَّوأ ّتَّصومهَّبعده،َّوإ 

نَّشاءَّهللا. َّإل اّيمَّإليّتَّيكونَّفْياَّمريضاَّّثَّيمكلَّبعدَّبرئهَّإ 
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َّ

َّ

ذإَّتعّددَّإمجلاعَّيفَّأ مّيَّمتعّددةَّيفَّأ اّيمَّرمضانَّفهلَّجتزئَّكفّرةَّوإحدةَّأ مَّللّكَّيومَّكفّارته؟ َّإ 

َّتعّددَّإمجلاعَّيفَّإليومََّّإجلوإب ذإ َّإ  َّأ ّما َّللّكَّيومَّحرمةَّمس تقةّل َّللّكَّيومَّكفّارة،َّملاذإ؟َّل ّن هوَّأ ّن

َماعاتَّاكنتَّيفَّيومَّوإحد. َّإلوإحدَّفتجزئَّكفّارةَّوإحدةَّل ّنَّهذهَّإجل 

َّقالَّإملصنّفَّرمحهَّهللا

 باب الّصوم في الّسفر وغيره

حمكَّإلّصيامَّحالَّإلّسفر،َّذكلَّأ ّنَّإلرّشيعةَّأ وردَّإملصنّفَّهذإَّإلبابَّلبنّيَّفيهَّإل حاديثَّإلوإردةَّيفَّ

َّاكنَّإلّصامئَّقدَّيكونَّعرضةَّل نَّيسافرَّبلَّقدَّيكونَّشديدَّ جاءتَّملرإعاتَّأ حوإلَّإلنّاس،َّوملّا

َّإلّسفرَّوإلتّنقلَّرّخصَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّهلَّإلفطرَّعىلَّأ نَّيقضيهَّمتَّقدرَّعىلَّذكل.

فََمنََّّ﴿َّلقولَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّفالفطرَّرخصةَّللمسافرَّسوإءَّحصلَّبسببَّسفرهَّهذإَّمشقّةَّأ مَّال

َُّأَخَرَّ م  ْنََّأاي  ّ ةيَّم  د  َّفَع  ََّسَفر  ر يًضاََّأْوَّعىََلى نمُكَّم  ََََّّّّ﴾اَكَنَّم 

 190الحديث 

أ أ صومَّيفَّإلّسفرَّ:َّملسو هيلع هللا ىلصعنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّأ ّنَّمحزةَّبنَّمعرَّإل سلميَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّللنّّبَّ

نَّشئت َّفأ فطرَّواكنَّكثريَّإلّصيام،َّقال:َّإ نَّشئتَّفصمَّوإ 

محزةَّبنَّمعرَّإل سلميَّريضَّهللاَّعنهَّحصايّبَّاكنتَّعندهَّقّوةَّوجدلَّعىلَّإلّصومَّواكنَّكثريَّإلّصومَّ

َّبنيَّإلفطرَّوبنيَّإلّصيامَّبأ هّيامَّأ خذَّأ جزأ ه.َّملسو هيلع هللا ىلصأ يصومَّيفَّإلّسفرَّخفرّيهَّإلنّّبََّّملسو هيلع هللا ىلصفسأ لَّإلنّّبَّ

مفنَّ-إلفطريقصدَّ–هلَّيهَّرخصةَّمنَّهللاََّّملسو هيلع هللا ىلصوجاءَّيفَّحديثَّمحزةَّنفسهَّعندَّمسملَّقولَّإلنّّبَّ

َّأ خذَّهباَّحفسنَّومنَّأ حّبَّأ نَّيصومَّفالَّجناحَّعليه.
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 191الحديث 

فملَّيعبَّإلّصامئَّعىلَّإملفطرَّوالَّإملفطرَّعىلََّّملسو هيلع هللا ىلصوعنَّأ نسَّريضَّهللاَّعنهَّقال:َّكنّاَّنسافرَّمعَّإلنّّبَّ

َّإلّصامئ.

وجاءَّيفَّنسخَّأ نّهَّيفَّرمضان،َّفاكنَّبعضهمََّّملسو هيلع هللا ىلصاكنَّإلّصحابةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّيسافرونَّمعَّإلنّّبَّ

بنيََّّملسو هيلع هللا ىلصيصومَّوإل خرَّيفطرَّوملَّيعبَّبعضهمَّعىلَّبعض،َّوملَّينكرَّبعضهمَّعىلَّبعض،َّواكنَّإلنّّبَّ

قرإرهَّيدّلَّعىلَّجوإزَّإل مرين،َّوفعلهمَّيدّلَّعىلَّجوإزَّإل خذَّابلّرخصةَّأ وَّتقدميَّ أ ظهرمهَّمقّرإَّهلم،َّفا 

َّإلعزميةَّإل مرَّللمرءَّبأ هّيامَّأ خذَّأ جزأ ه.

َّقالَّإملصنّفَّرمحهَّهللاَّ

 192الحديث 

َّ:عنَّأ يبَّإدّلردإءَّريضَّهللاَّعنهَّقال

ّنَّأ حدانَّليضعَّيدهَّعىلَّرأ سهَّمنََّّملسو هيلع هللا ىلصخرجناَّمعَّرسولَّهللاََّّ يفَّشهرَّرمضانَّيفَّحّرَّشديدَّحّتَّإ 

الَّّرسولَّهللاَّ َّوعبدَّهللاَّبنَّروإحةَّملسو هيلع هللا ىلصشّدةَّإحلّرَّوماَّفيناَّصامئَّإ 

اّلَّعبدَّ َّإ  َّلشّدةَّإحلّر َّابلّرخصةَّفأ فطروإ َّإحلديثَّجاءَّأ ّنَّإلّصحابةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّأ خذوإ يفَّهذإ

َّفاكانَّصامئنيَّويتحّمالنَّإلّصيامَّيفَّشّدةَّإحلّر.َّملسو هيلع هللا ىلصهللاَّبنَّروإحةَّوإلنّّبَّ

يفَّإحلديثَّجوإزَّبيانَّإلّصيامَّملنَّإس تطاعَّوبيانَّجوإزَّإل خذَّابلّرخصةَّوهوَّإل فضلَّملنَّملَّيقدرَّ

ذإَّوصلَّإملرءَّإ ىلَّحّدَّإلهلكة،َّوس يأ يتَّعىلَّإ لّصيام،َّوإل خذَّابلّرخصةَّأ فضلَّويتوّجبَّإل خذَّهباَّإ 

نَّشاءَّهللاَّيفَّحديثَّجابر. َّإلالكمَّعنَّهذإَّإ 

َّ

َّ

َّ
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َّ

َّّثَّقالَّإملصنّفَّرمحهَّهللا

 193الحديث 

يفَّسفرَّفرأ ىَّزحاماَّورجالَّقدََّّملسو هيلع هللا ىلصوعنَّجابرَّبنَّعبدَّهللاَّريضَّهللاَّعهنامَّقال:َّاكنَّرسولَّهللاَّ

َّظلّلَّعليهَّفقالَّماَّهذإَّقالوإَّصامئَّقالَّليسَّمنَّإلرّبَّإلّصومَّيفَّإلّسفر.

َّوملسملَّعليمكَّبرخصةَّهللاَّإليّتَّرّخصَّهللاَّلمك.

ذإَّشّقَّعىلَّصاحبهَّكامَّ يفَّهذإَّإحلديثَّبيانَّأ ّنَّإلفطرَّيفَّإلّسفرَّرخصةَّوأ ّنَّإلّصومَّفيهَّمكروهَّإ 

نّهَّص َّإلّصحايبَّفا  ىلَّأ نَّسقطَّوجعلوإَّعليهَّثوابَّحّتَّيغّطوهَّحدثَّمعَّهذإ امَّحّتَّبلغَّبهَّإلّضرَّإ 

َّإلنّبَّّ َّهلم َّّلكلَّقال َّإلّشمس، َّحّر ََّّ)ملسو هيلع هللا ىلصمن َّيفَّإلّسفر َّإلّصوم َّإلرّب َّ(ليسَّمن َّأ يضا عليمكَّ)وقال

َّ.(برخصةَّهللاَّإليّتَّرّخصَّهللاَّلمك

أ ّيَّأ ّنَّإلّصومَّيفَّإلّسفرَّجمزئَّومسقطَّللوجوبَّفقطََّّ(ليسَّمنَّإلرّبَّإلّصومَّيفَّإلّسفر)َّمفعىنَّقوهل

نّهَّيفطرَّبلَّإل فضلَّيفَّ ذإَّأ حّسَّمنَّنفسهَّتعباَّأ وَّمشقّةَّفا  وليسَّفيهََّمزيّةَّأ وَّفضيةل،َّفاال نسانَّإ 

َّإخلطورةَّوخوفَّ ىلَّحّد َّهوَّإل فضل،َّومنَّبلغَّبهَّإلّصومَّيفَّإلّسفرَّإ  إلّسفرَّإل خذَّابلّرخصةَّهذإ

نّهَّجيبَّعليهَّأ نَّيفطرَّوال ََّّجيوزَّهلَّأ نَّيبقىَّصامئا.إلهلكةَّفا 

وإلعلامءَّرمحهمَّهللاَّإختلفوإَّيفَّإلّصومَّيفَّإلّسفرَّوإلّصحيحَّمنَّأ قوإهلمَّأ ّنَّجائزَّبرشطَّإلقدرةَّعليهَّ

َّخالصةَّ َّهذإ َّإحلديث، َّمعالَّهبذإ َّلنا َّوإل فضلَّهوَّإل خذَّبرخصةَّهللاَّإليّتَّرّخصها َّإملشقّة وعدم

َّإخلالفَّوإلّرإحجَّيفَّهذهَّإملسأ ةل.

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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َّإملصنّفَّرمحهَّهللاّثَّقالَّ

 194الحديث 

َّ:امئَّومنّاَّإملفطرَّقاليفَّسفرَّمفنّاَّإلّصََّّملسو هيلع هللا ىلصكنّاَّمعَّإلنّّبََّّ:عنَّأ نسَّبنَّماكلَّريضَّهللاَّعنهَّقال

ََّّلكساءَّمفنّاَّمنَّيتّقيَّإلشمسَّبيدهفّنلناَّمّنالَّيفَّيومَّحاّرَّوأ كرثانَّظاّلَّصاحبَّإَّ

ذهبََّّملسو هيلع هللا ىلصقال:َّفسقطَّإلّصوإمَّوقامَّإملفطرونَّفضبوإَّإل بنيةَّوسقوإَّإلّراكب،َّفقالَّرسولَّهللاَّ

َّ.إملفطرونَّإليومَّابل جر

يفَّسفرَّواكنَّقسمَّمنَّإلّصحابةََّّملسو هيلع هللا ىلصيفَّهذإَّإحلديثَّيذكرَّأ نسَّريضَّهللاَّعنهَّأ ّّنمَّاكنوإَّمعَّإلنّّبَّ

أ نكرَّعىلَّأ حد،َّواكنَّيوماَّشديدَّإحلّرَّواكنتََّّملسو هيلع هللا ىلصصامئَّواكنَّإل خرونَّمفطرونَّوملَّيذرَّأ ّنَّإلنّّبَّ

َّأ وَّ َّومنَّاكنَّمعهَّكساء َّبيده َّوأ شّعّتا َّبعضهمَّاكنَّيتّقيَّحّرها َّأ ّن َّحّت إلّشمسَّفيهَّساطعةَّحاّرة

ثوبَّزإئدَّفيتّقيَّبهَّحّرها،َّفلّماَّتوقّفوإَّعنَّإملسريَّوأ رإدوإَّالاسرتإحةَّملَّيس تطعَّإلّصامئونَّفعلَّيشءَّ

َّإملف َّوقام َّإلتّعبَّجفلسوإ َّومهَّيس تظلّونَّبه،َّمنَّشّدة َّإخليام َّنصبوإ َّأ ّي َّإل بنية َّببناء طرونَّفقاموإ

خوإّنمَّإلّصامئنيَّحفصلَّهلمَّبذكلَّإل جرَّإلعظميَّ َّإ  َّإال بلَّوإدّلوإبَّوخدموإ َّإلّراكبَّأ يَّسقوإ وسقوإ

 (ومَّابل جرذهبَّإملفطرونَّإلي)ََّّملسو هيلع هللا ىلصّلكلَّقالَّهلمَّإلنّّبَّ

ذإَّقرتنَّبهَّم صلحةَّمثلَّإلّتقّويَّعىلَّطاعةَّهللاَّففيَّإحلديثَّأ ّنَّإلفطرَّيفَّإلّسفرَّأ فضلَّخصوصاَّإ 

َّوأ عاملَّإلرّبَّإليّتَّالَّيس تطيعهاَّإلّصامئ.

َّابلّصحابةَّ َّأ سوة َّفيه َّهذإ َّوإلّرجوةلَّوأ ّن َّمنَّإلرّب َّإل هلَّوإال خوإنَّوأ نّه َّإحلديثَّفضلَّخدمة وفيه

َّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّوأ نّهَّليسَّعيباَّكامَّيتومّههَّبعضَّإجلهةلَّوهللاَّأ عمل.

ََّّ

َّ

َّ

َّ

ََّّقالَّإملصنّفَّرمحهَّهللاث
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عنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّقالتَّاكنَّيكونَّعّلَّإلّصومَّمنَّرمضانَّمفاَّأ س تطيعَّأ نَّأ قيضَّإ الَّّيفَّ

َّشعبان.

يفَّهذإَّإحلديثَّدليلَّعىلَّأ ّنَّوقتَّقضاءَّرمضانَّموّسع،َّفملَّتكنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّتقيضَّماَّ

اّلَّيفَّشعبان،َّواكنَّفعلهاَّهذإَّمبسمعَّومرئَّمنَّإلنّبَّ واكنَّمقّرإَّلها،َّوإل فضلََّّملسو هيلع هللا ىلصعلْياَّمنَّدينَّإ 

َّعىلَّمنَّاكنَّعليهَّقضاءَّأ نَّيبادرَّبهَّوأ نَّيتعّجلَّلعمومَّإل دةّلَّإدّلإةّلَّعىلَّإملسارعةَّيفَّإخلريإت.

ثَّعليهَّإملهمَّأ نَّ وأ ّماَّمنَّمنعهَّاكلنّساءَّمينعهّنَّإحليضَّأ وَّمنعهَّمعلَّشاقَّمنَّإلقضاءَّمبارشةَّفالَّإ 

َّملقبل.يقيضَّماَّعليهَّقبلَّأ نَّحيّلَّعليهَّرمضانَّمنَّإلعامَّإ

إختلفَّإلعلامءَّفمينَّهتاونَّيفَّقضاءَّرمضانَّحّتَّدخلَّعليهَّرمضانَّإملقبل،َّهلَّيلزمهَّإلقضاءَّفقطَّ

َّالَّجتبَّإلكفّرةَّبلَّيلزمهَّ َّإملسأ ةلَّأ نّه َّأ يَّإال طعام؟َّوإلّصحيحَّيفَّهذه أ مَّيلزمهَّمعَّإلقضاءَّإلكفّارة

َّفقطَّإلقضاءَّلعدمَّوجودَّإدّلليلَّعىلَّإلقضاءَّوهللاَّأ عمل.

َّمحهَّهللاّثَّقالَّإملصنّفَّرَّ
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َّعنهَّوليّه.َّصامَََّّقال:َّمنَّماتَّوعليهَّصياميََّّملسو هيلع هللا ىلصعنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّأ ّنَّرسولَّهللاَّ

َّوأ خرجهَّأ بوَّدإوودَّوقال:َّهذإَّيفَّإلنّذرَّوهوَّقولَّأ محدَّبنَّحنبلَّرمحهَّهللا.

ّنَّ يفَّهذإَّإحلديثَّأ ّنَّمنَّماتَّوعليهَّصومَّوإجبَّسوإءَّاكنَّصياماَّمنَّرمضانَّأ وَّنذرإَّأ وَّكفّارةَّفا 

ولّيهَّيصومَّعنه،َّوإلويّلَّهوَّإلوإرثَّعىلَّإلقولَّإلّصحيحَّمنَّأ قوإلَّأ هلَّإلعمل،َّوقالوإَّكامَّأ نّهَّيبارشَّ

فقالَّإلعلامءَّأ نّهَّإال رثَّمنَّإملّيتَّكذكلَّيقّدمَّيفَّأ دإءَّماَّوجبَّعىلَّإملّيت،َّفا نَّاكنَّإلورثةَّجامعةَّ

جيوزَّتقس ميَّماَّاكنَّعىلَّإملّيتَّمنَّصومَّعلْيمَّعىلَّأ نَّيقضوهَّمتتابعنيَّيعينَّيصومونَّإلوإحَّتلوىَّ

إل خرَّوالَّيصومَّأ كرثَّمنَّوإحدَّيفَّإليوم،َّملاذإ؟َّل ّنَّإلقضاءَّحييكَّإل دإءَّأ يَّأ نّهَّكامَّأ نّهَّلوَّاكنَّحيّاَّ

لّصومَّليسَّهلمَّأ نَّيصوموإَّأ كرثَّمنَّملَّيكنَّليصومَّيومنيَّيفَّيومَّوإحد،َّفكذكلَّمنَّانبَّعنهَّيفَّإ

َّوإحدَّيفَّيومَّوإحد.
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َّماَّهوَّإلّضابطَّيفَّإلّصومَّإّّليَّجيبَّقضاؤهَّعنَّإملّيت؟

نَّاكنَّإملّيتَّمرضَّمثالَّيفَّرمضانَّفملَّيصمَّّثَّبعدَّرمضانَّبرئَّوملَّيقيضَّّثَّماتَّيفَّ قالَّإلعلامءَّإ 

َّهذهَّإحلاةلَّيبقىَّإلّصومَّيفَّذّمتهَّويقيضَّعنهَّولّيه.

رَّلعذرَّإملرضَّّثَّماتَّيفَّمرضهَّهذإَّفهذإَّالَّقضاءَّعليهَّوليسَّعىلَّولّيهَّأ نَّأ ّماَّمنَّمرضَّفأ فط

َّيصومَّماكنه.

ليهَّإال مامَّأ محدَّوأ بوإَّدإودَّذكرهَّإملصنّفَّمنَّأ ّنَّهذإَّإحلديثَّخاّصَّ إملسأ ةلَّإل خريةَّويهَّماَّذهبَّإ 

ماَّنهَّابلنّذر،َّفهذإَّبناءَّعىلَّمذههبمَّمنَّأ ّنَّإملّيتَّيصامَّعنهَّماَّأ وجبهَّهوَّعىلَّنفسهَّوالَّيصامَّعَّ

َّمحدَّومنَّتبعه.أ َّمامَّهذإَّهوَّمذهبَّإال ََّّ،ارإتعَّكرمضانَّوإلكفَّّإلرّشََّّبأ صلوجبَّعليهَّ

اَّماَّمَّّأ ََّّ،عىلَّنفسههوَّوجبهَّأ َّيَّومَّإّّلَّتَّهوَّإلّصَّيَّيصامَّعنَّإمليَّّومَّإّّلَّإلّصََّّنَّّأ َّمحدَّيقولَّبأ َّمامَّإال ََّّ

َّّا َّارإتَّفكرمضانَّوغريهَّمنَّإلكفََّّّارشعَّاكنَّوإجبًاَّعليه َّنَّيصومَّعنه.أ َّهَّهَّليسَّلوليَّّن

وجبهَّعىلَّنفسهَّوماَّأ َّتَّماَّيصومَّعنَّإمليََّّّإلويلََّّّنَّّأ َّإحلديثَّعامََّّنَّّأ َّرانهَّبحيحَّهوَّماَّقرَّّلكنَّإلّصََّّ

َّأ َّ َّإحلديثَّوإحلديثَّإّّلَّإلرّشََّّبأ صلوجبَّعليه َّهذإ الَّدليلَّعىلََّّول نّهَّ،يَّس يأ يتَّبعدهعَّلعموم

َّعمل.َّأ َّذرَّوهللاَّخصيصَّابلنَّّإلتَّّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّفَّرمحهَّهللاقالَّإملصنََّّّثَّّ
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َّريضَّهللاَّعهنامَّقالوعنَّعبدَّ ََّّ:هللاَّبنَّعباس  يَّمَّّأ ََّّنَّّإ َّفقالَّايَّرسولَّهللاََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّىلَّإلنَّّإ َّجاءَّرجلي

َّ ََّّعىلَّأ ّمكلوَّاكنََّّ:قالَّ؟قضيهَّعهناأ َّفأ َّماتتَّوعلْياَّصومَّشهر  نعم.ََّّ:قالَّ؟قاضيهَّعهناَّأ كنتديني

َّنَّيقىض.أ ََّّحّقَّأ َّفدينَّهللاََّّ:قال

َّولَّهللاَّسَُّرَََّّايَََّّ:فقالتَّملسو هيلع هللا ىلصسولَّهللاَّىلَّرََّإ َّمرأ ةيَّتَّإ َّاءََّجَََّّ:ويفَّروإية َّ
ِ
َََّّومَُّصَََّّاّْيََّلََّعََّتَّوََّاتََّيَّمََّم َّّأََُّّن َّإ َّن ذر 

َََّّيت َّأََّرََّأَََّّ:الََّقََّفَََّّ؟اهنََّعَََّّومَُُّصَّأََّفََّأََّ ك ََّّىَلَّعَََّّنََّوَّاكََّل َّفََّدَََّّأُّم  ََُّّنََّاكََّأَََّّيه َّيت َّضََّقََّيني َّ:نعم.َّقالَّ:قالتَّ؟يَّذكلَّعهناّد َّؤََّي

َّك.ّم َّأَُّنَّيَّعََّوم َُّصَّفََّ

َّ:ملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّس ئلَّعهنامَّإلنََّّّقضّيتانوفيهََّّيَّقبلهذإَّإحلديثَّهلَّعالقةَّابّّلَّ

َّوجاءَّإبهناَّيسأ لَّإلنَّّس ئلَّعنَّإ ََّّ:وىلإل َّ َّماتتَّوعلْياَّصومَّشهر  مهَّفعلََّّّ،حبمكَّقضائهَّعهناَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّمرأ ة 

َّرخسَّيفَّذهنه.َّأ َّقنعَّوَّأ َّيكونََّّبطريقةَّرضبَّإملثالَّيكََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنَّّ

َّ)فقالَّهلَّ َّمنَّمال  َّنَّّأ َّبَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّفأ خربهبنَّبنعم.َّإال ََّّفأ جابَّ(؟كنتَّلتقضيهَّعهناأ َّلوَّاكنَّعلْياَّديني

َّ َّ.َّأ عظمَّل نّهَّمَّّنَّيقىضَّعنَّإل َّأ َّبَّأ حّقَّوَّغريهَّأ َّدينَّهللاَّمنَّصوم 

َّماتتَّأ ََّّ:انيةةَّإلثَّّوإلقضيَّّ َّيفَّإمرأ ة  َّمنَّصومَّوَّيضًا َّنذري َّ،لوَّّمبثلَّإجلوإبَّإل ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّفأ جابعلْيا

َّ.هاَّوتقيضَّعهناَّصوهمامَّّأ َّنَّتصومَّعنَّأ َّللبنتََّّنَّّأ َّوَّ

َّمنَّإلقضيََّّّ َّّأ َّتنيَّفيس تفاد َّكونَّإلّصَّهَّالَّفرقَّبنيَّن َّنذر  َّعىلَّإمليَّّأ َّومَّصوم َّوإجبًا َّبأ صلتَّوَّصوم

َّوالَّهذإََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّقَّإلنَّّملَّيفرََّّّ،إلرّشَّ جابَّفيهَّيفَّأ َّيَّذرَّبنفسَّإجلوإبَّإّّلَّيفَّإلنََّّّفأ جاببنيَّهذإ

َّ.وىلةَّإل َّإلقضيَّّ

َّإل َّويفَّإلقضيَّّ َّيس تفة َّعىلََّّابقَّفدلَّّوكذكلَّيفَّإحلديثَّإلسََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّصلوىلَّمل مرَّإل ََّّنَّّأ َّهذإ

َّّأ َّللعمومَّوَّ َّنَّيصومَّعنهَّفلَّذكل.أ َّهَّرإدَّوليَّّأ َّتَّصوميَّوَّاكنَّعىلَّإمليَّّنَّإ َّهَّن

َّّأ َّتَّعنَّإمليََّّّحمكَّصومَّإلويلََّّّنَّّأ َّىلَّإ َّهَّوننبَّّ هلَّأ َّعىلَّهذإَّمجهورَّوَّس تحبابَّوليسَّللوجوبَّهَّلال َّن

َّ.عملأ َّإلعملَّوهللاَّ

ََّّقالَّإملصنّفَّرمحهَّهللا
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َّ:قالَّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّنَّّأ َّاعديَّريضَّهللاَّعنهَّبنَّسعدَّإلسَّّعنَّسهلَّ

َّماَّجعَّّالَّيزإلَّإلنََّّّ َّلوإَّإلفطر.اسَّخبري 

َّ َّهللاَّعليهَّوسملَّصىّلََّّأ خربوقدََّّ،نَّإلغروبيفَّإس تحبابَّتعجيلَّإلفطرَّبعدَّتيقََّّّوهذإَّإحلديثَّنصل

َّإلنََّّّنَّّأ َّ َّماَّحافظوإ َّعىلَّاسَّالَّيزإلونَّخبري  َّ،لونَّإلفطرَّفهمَّعىلَّخري َّيَّماَّدإموإَّيعجَّّأ َّةَّنَّّهذهَّإلس ّ

ذإ َّ.عىلَّزوإلَّإخلريَّعهنمَّذكلَّيدلََّّّنَّّا َّجومَّفىلَّظهورَّإلنَّّإ َّروهَّخَّّأ ََّّوإ 

َّّوإلسََّّّ َّةَّمنَّحافظَّعىلَّهذإَّهوَّمتسَّّببَّيفَّخريي َّّنَّّكهَّابلس ّ َّبَّّتهَّعلْيا.َّفالنَّّمَّّأ َّملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّإلنَّّتركَّيتَّةَّإل

ََّّّملسو هيلع هللا ىلص َّّأ َّتهَّاكنَّمنَّسن َّوإملمتسََّّّ،لَّإلفطرهَّاكنَّيعجَّّن َّةَّممتسَّّنَّّكَّهبذهَّإلس ّ يفَّإمجلةلََّّملسو هيلع هللا ىلصبَّّةَّإلنَّّس نَّّبَّكي

َّفهذإَّهوَّسببَّإخلريية.

َّنَّإلغروب.س تحبابَّتعجيلَّإلفطرَّبعدَّتيقَّّففيَّإحلديثَّإ ََّّ

َّأ َّيضًاَّأ َّوفيهََّّ َّعىلَّبقاءَّإخلريَّعندَّمنَّفعل.َّنَّّنَّإحملافظةَّعىلَّهذهَّإلس ّ َّةَّدليلي

َّعىلَّبأ َّويفَّإحلديثَّ إ ىلَّظهورَّإلفطرَّعندمهَّتأ خريََّّذَّإملس تحبَّّإ َّيعةَّنَّمذهبَّإلش َّّطاليضًاَّدليلي

َّجوم.إلنَّّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّثَّقالَّإملصنفَّرمحهَّهللا

 199الحديث 
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َّ:ملسو هيلع هللا ىلصقالَّرسولَّهللاََّّ:بنَّإخلطابَّريضَّهللاَّعنهَّقالعنَّمعرَّ

ذإَّ َّّأ ََّّإ  َّامئ.َّإلّصََّّوأ فطرمسَّاَّوغربتَّإلشَّّنََّهُارَّمنَّهََّإلهنََّّّوأ دبراَّنََّهُيلَّمنَّهََّقبلَّإلل

َّمس.بةَّإلش َّمسَّبدلَّغرََّغابتَّإلش ََّّ:وعندَّمسمل َّ

َّإحلديثَّيبنّيَّ َّإلنَّّيفَّهذإ ََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبََّّّلنا يَّهوَّمسَّإّّلَّعىلَّإلغروبَّإحلقيقيَّللشََّّّيتَّتدلَّّإلعالماتَّإل

َّ َّ:امئَّويهَّثالثَّعالماتيفطرَّعليهَّإلّصَّحمّلَّوَّأ َّموعدي

َّيلَّمنَّهجةَّإملرشق.قبالَّإللَّّإ َّيهََّّ:وىلإلعالمةَّإل َّ -

َّ.ارَّمنَّهجةَّإملغربدابرَّإلهنَّّإ َّيهََّّ:انيةإلعالمةَّإلثََّّّ -

َّإل َّمسَّيفَّإل َّيهَّغروبَّقرصَّإلشََّّّ:الثةإلعالمةَّإلثَّّ - َّاكنَّهذإ َّفقَّسوإًء َّأ َّفقَّحبرًإ وَّأ َّوَّجباًل

َّوَّغريه.َّأ َّحصرإءَّ

َّوقتَّإلفطر.َّالثَّفقدَّحلَّّقتَّهذهَّإلعالماتَّإلثَّّذإَّحتقَّّا َّف

َّّأ َّهلَّإلفطرَّبدخولَّوقتهَّوليسَّمعناهََّّمعناهَّحلََّّّ:امئفطرَّإلّصَّأ ََّّ:َّهللاَّعليهَّوسملوقوهلَّصىّلََّّ هَّقدَّن

َّنَّملَّيفطرَّرشعا.َّإ َّفطرَّحكامَّوَّأ َّ

َّّأ َّهلَّالََّّوقتَّإلفطرَّقدَّحلََّّّنَّّأ َّإملعىنَّإملرإدَّهوََّّنَّّأ َّعىلََّّويدلَّّ َّن َّأ َّه َّاكنَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّفطرَّحكام

َّقريبًاَّإلالكمَّعنه.ََّّصالَّوس يأ يتومَّوّنيىَّعنَّإلوَّيوإصلَّإلّصَّ

وكذكلَّالَّمعىنََّّ،ذ َّإ َّحنيََّّصالوَّدَّدخولَّوقتَّإملغربَّيفطرَّحكامًَّفالَّمعىنَّللذإَّاكنَّإملرءَّمبجرَّّا َّف

هلََّّوقتَّإلفطرَّقدَّحلَّّأ يَّأ ّنَّ(َّامئفطرَّإلّصَّأ َّ)معىنَّقوهلََّّنَّّأ َّفعملَّمنَّهذإََّّ،بتعجيلَّإلفطرَّلل مر

َّّأ َّوَّ َّلَّإلوقت.َّوَّّأ َّهلَّكامَّقلناَّتعجيلَّإلفطرَّعندََّّهَّيس تحبَّّن

َّ َّإحلديثَّوهوَّأ َّوتنبيهي َّيفَّهذإ الَّيشتبهََّّنََّّْعالماتَّدخولَّوقتَّإملغربَّل َّبنّيََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّخريي

فتَّذإَّّتلَّّا َّمس.َّفيلَّوغروبَّإلشَّّقبالَّإللَّّإ َّارَّوَّدابرَّإلهنَّّإ َّمورَّكامَّقلناَّأ َّاسَّوقدَّقيدهاَّبثالثَّعىلَّإلنَّّ

َّّأ َّوإحدةَّمنَّهذهَّإلعالماتَّعملَّ َّحقيقي.هَّن َّليسَّبغروب 

مسَّفيشتبهَّشعةَّإلشَّّأ َّامءَّغميَّمينعَّيكونَّيفَّإلسََّّّمرَّيشاهدَّيفَّحياتناَّإليوميةَّقدَّحيصلوهذإَّإل ََّّ

وَّكذكلَّأ ََّّ،إلغروبَّقدَّحلََّّّنَّّأ َّظلمتَّقلياًلَّحيس بونَّأ َّامءَّقدَّإلسََّّّنَّّأ َّاسَّعندماَّيرونَّمرَّعىلَّإلنَّّإل َّ

َّلكنَّهذإَّإجلبلَّالَّيكونَّيغيبَّقرصَّإلشَّّ َّللنَّّأ َّمسَّورإءَّجبل  ََّّاسفقًا وَّيغيبَّأ َّبلَّيكونَّحاجزًإ
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بلََّّإلغروبَّقدَّحلََّّّنَّّأ َّونَّاسَّويظنَّّمرَّعندَّإلنَّّوَّغريهاَّمنَّإحلوإجزَّفيشتبهَّإل َّأ َّورإءَّعامرةَّكبريةَّ

َّر.َّطبعظهمَّيف

ارَّدابرَّإلهنَّّإ َّيلَّمنَّهجةَّإملرشقَّوَّقبالَّإللَّّإ َّمتنيَّإلباقيتنيَّوهامَّكامَّقلناَّالعللاسَّهَّإلنَّّنَّيتنبَّّأ َّلكنَّالبدَّ

ذإمنَّهجةَّإملغربَّ َّيفَّهجةَّإملرشقَّوملَّيقبلَّإللَّّةَّإلشَّّشعَّّأ ََّّنَّّأ َّرأ يناََّّإ  هذإَّليسََّّنَّّأ َّيلَّعلمناَّمسَّابقيةي

َّحقيقي َّ.َّفتنهبوإَّلهذإَّابركَّهللاَّفيمك.َّبغروب 

َّقالَّإملصنفَّرمحهَّهللا.َّثَّّ

 200الحديث 

نّكعنَّإلوصال.َّقالوإََّّملسو هيلع هللا ىلصّنيىَّرسولَّهللاََّّ:هللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّعنَّعبد َّ:قالَّ.توإصلَّإ 

يّنَّ يّنَّلستَّمثلمكََّّإ  َّسقى.أ َّوََّّأ طعمَّإ 

َّريضَّهللاَّعهنم.أ َّبوَّهريرةَّوعائشةَّوَّأ َّروإهََّّ َّنسَّبنَّماكل 

 201الحديث 

َّإخلدريَّريضَّهللاَّعنهَّقالأ َّعنََّّ:وملسمل َّ َُّأَََّّإدََّرََّأَََّّفأَيمُّكََّّ:يبَّسعيد  َّلَّإص َّوََّليَُّلَّفََّإص َّوََّنَّي
ِ
َّ.رحََّىلَّإلس َّإ

َّامئَّبنيَّيومنيَّالَّيفطرَّبيهنام.َّلَّإلّصَّوصَّ:إلوصالَّ

َّاس.َّةَّعىلَّإلنَّّضعافَّإلبدنَّوإملشقَّّإ َّتهَّعنَّإلوصالَّملاَّفيهَّمنَّمَّّأ َّحصابهَّوَّأ َّّنيىََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّوإلنَّّ

َّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّأ َّوََّّ،نتَّتوإصلأ َّنَّكيفَّتهناانَّوَّيعينَّك ََّّكَّتوإصللكنََّّّ:حصابهأ َّفقالَّهلَّ نَّأ َّرإدوإ

َّّأ َََّّّهللاَّعليهَّوسملصىّلََّّفأ خربمهَّ،َّهللاَّعليهَّوسملوإَّبهَّويزيدوإَّيفَّإخلريَّمثلَّصىّلَّيتأ سَّّ ةَّهَّليسَّكبقيَّّن

َّّا َّاسَّفإلنَّّ اسَّّلكلَّّنامهَّعنهَّةَّإلنَّّبقيََّّّمنعدمَّيفَّحّقَّإل مرََّّوهذإَّ،رَّابلوصالهَّيطعمَّويسقىَّفالَّيتأ ثَّّن

ََّّهللاَّعليهَّوسمل.َّصىّلَّ

نَّأ َّرإدَّأ ََّّفأ يمّك)َّ:فقالَّهلم،َّرحََّس َّىلَّإلَّإ َّهلمَّيفَّإلوصالَََّّصَّيبَّسعيدَّرخَّّأ َّصَّهلمَّكامَّيفَّحديثَّرخََّّّثَّّ

ََّّحورىلَّوقتَّإلس َّإ َّيوإصلَّفليوإصلَّ َّإلسََّّّل ّّنم( َّتقوىَّبتناوهلم َّويمتكَّّأ َّحور َّمنَّصيامَّجساهمم نوإ

َّإليومَّإملوإيل.َّ

َّ َّ؟صامئًاَّبذكلملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّفكيفَّيكونَّإلنََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّوجلَّيطعمَّإلنََّّّنَّاكنَّهللاَّعزَّّإ َّقدَّيقولَّقائلي
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يهَّهللاَّعزَّوجلَّيقوََّّّنَّّأ َّيفَّإحلديثَّهوَّإّّليَّجاءَّ(َََّّّويسقنييطعمينَّريّبَّ)معىنََّّنَّّأ َّإجلوإبَّهوََّّ

ََّّعىلَّإلوصال َّّأ َّوليسَّمعناه َّن َّيطعمه َّحقيقياًَّه ذإَّ،طعامًا َّكذكلََّّإ  َّاكن َّلو َّحينئذ َّللّصََّّمعىنال َّ،يام

َّمنَّخصائصَّ َّيفَّحمكهَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّلنَّّإفالوصال َّإختلفَّإلعلامء َّإلنَّّلبقيََّّّوقد َّة ىلَّإ َّاسَّفذهبَّبعضهم

َّّ َّحرمي.َّييَّيفيدَّإلتَّّنيَّهبذإَّإحلديثَّوقالوإَّإلهنَّّحترميهَّمس تدل

َّّابلخرونَّأ َّوذهبَّ َّخرجهَّإلبخاريأ َّيَّعنهَّإّّلََّّيبَّهريرةَّريضَّهللاأ َّنيَّحبديثَّقولَّابلكرإهةَّمس تدل

َّّإلّصََّّنَّّأ َّنفسَّحديثناَّلكنَّفيهَّزايدةَّويهَّ َّأ َّاَّحابةَّمل َّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّهبمَّإلنََّّصَلَّإنَّينّتوإَّعنَّإلوصالَّوََّأ َّبوإ

ََّّهللاَّعليهَّوسمل.اكملنكرَّهلمَّصىّلََّّ(دتمكزَّرَّللوَّتأ خَّّ)َّملسو هيلع هللا ىلصإلنّبَّّإل.َّفقالَّرأ وإَّهاللَّشوََّّّيومًاَّثََّّّيومًاَّثَّّ

َّإلّصََّّ َّإلقولَّهو َّوليسَّحمرََّّّإلوصالَّنَّّأ َّنَّشاءَّهللاَّإ َّوإبَّوهذإ َّإحلديثَّفمكروهي َّبدالةلَّهذإ َّنَّّا َّم

مَّّنَّّأ َّحرميَّملاَّجاءَّيفَّإحلديثََّّهللاَّعليهَّوسملَّإلتَّّصىّلََّّّنيهَّنحابةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّلوَّفهموإَّم َّإلّصَّ

َّ.وإيهنابَّإلنَّّإجتَّعادهتمَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّيفََّّفوإَّيفَّحيهناَّكامَّيهإنّتوإَّبلَّلتوقَّّ

َّّأ َّوََّّ َّبَّّإلنَّّوأ ّنََّّحرميالَّللتََّّّهةرإكييَّللإلهنََّّّنَّّأ َّعىلََّّنَّّنامهَّعنهَّفدلَّّأ َّبعدََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّاَّوإصلَّهبمَّإلنَّّيضًاَّمل

َََّّمن-وأ ّمتهَّل حصابه-فَّعلْيمَّاخفَّملسو هيلع هللا ىلص َّيفَّإلعبادة.َّل َّلََّإمل

رتكهَّبإلقولََّّنَّّأ َّمعََّّ،حابةَّبذكلَّهللاَّعليهَّوسملَّإلّصَّحرَّجفائزَّلرتخيصهَّصىّلَّىلَّإلسَّّإ ََّّلاصاَّإلوَّمَّّأ َّوََّّ

َّعمل.َّأ َّتعجيلَّإلفطرَّوهللاََّّفضيةلتَّعىلَّنفسهَّحرَّفو َّىلَّإلسَّّإ َّمنَّوإصلََّّنَّّل ََّّوىلأ َّ

َّ َّأ َّوتنبيهي َّمنَّأ َّحديثََّّنَّّأ َّخريَّهو َّإلبخاريَّوليسَّعندَّمسملأ َّيبَّسعيدَّهذإ فَّفقولَّإملصنََّّّ،فرإد

َّإلّصَّ َّّأ َّوإبَّوملسمل  َّركيشَّرمحهامشبيلَّوإلزَّّإال ََّّهَّعىلَّهذإَّعبدَّإحلّقَّهَّللبخاريَّوليسَّعندَّمسملَّنبَّّن

 هللاَّتعاىل.

َّ

َّ

 ثَّقالَّإملصنفَّرمحهَّهللاََّّ

 يام وغيرهباب أفضل الصّ 
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َََّّ:هللاَّبنَّمعروَّبنَّإلعاصَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّعنَّعبد َّل صومنَّّوهللاَّ"قولَّأ ََّّأ يّنَّْملسو هيلع هللا ىلصَّرسولََُّّأخرب 

َّأََّبَّهَُّتَُّلَّْقََُّّدَّْقَََّّ:فقلتَّهلَّ"يلَّماَّعشتإللََّّّقومنَّّل َّوارَّإلهنَّّ نّكَّ:يَّايَّرسولَّهللا.َّقالمَّّأ َّنتَّوَّأ ََّّيب  الََّّفا 

مثالهاَّوذكلَّأ َّإحلس نةَّبعرشََّّنَّّا َّمَّفاي َّأ َّثالثةََّّهر َّإلش ََّّنَََّّم َّوُصََّّومن،َّومقَّوأ فطر،فصمََّّ،تس تطيعَّذكل

َّفضلَّمنَّذكل.َّأ َّطيقَّأ ََّّيّنَّا َّفَّ:قلتَّ،هرمثلَّصيامَّإدلَّّ

فطرَّيومًا.َّفذكلَّأ َّفصمَّيومًاَّوََّّ:فضلَّمنَّذكل.َّقالأ َّطيقَّأ ََّّيّنَّا َّفَّ:فطرَّيومني.َّقلتأ َّفصمَّيومًاَّوََّّ:قال

َّمنَّذكل.َّأ فضلالََّّ:فقالَّمنَّذكل.َّأ فضلطيقَّأ ََّّيّنَّا َّفَّ:فقلتَّأ فضل.المَّوهوَّصيامَّدإودَّعليهَّإلسَّّ

رَّيومًاَّهرَُّصَّالَّصومَّفوقَّصومَّدإودَّشطرَّإدلََّّّ:ويفَّروإية ََّّ َّيومًا.َّوأَفط 

صيامََّّأ يَّيامَّبعدَّإلفريضةإلّصََّّأ فضلعىلََّّتدلََّّّأ حاديثفَّرمحهَّهللاَّيفَّهذإَّإلبابَّس يذكرَّإملصنَّّ

َّبويب.َّإلتَّّيناَّعنَّصيامهَّوهوَّإملقصودَّمنَّقوهلَّوغريهَّيفَّوكذكلَّس يذكرَّماَّّنََُّّ،طوعإلتَّّ

لزمَّأ َّعبدَّهللاَّريضَّهللاَّعنهََّّنَّّأ ََّّأ خربَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّبنَّمعروَّوفيهََّّعبدَّهللاوبدأ َّرمحهَّهللاَّحبديثَّ

بلَّبدأ ََّّبنَّمعروَّمبارشًةَّعبدَّهللاَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّفملَّيهنيىَّإلنََّّّ،بدًإَّماَّعاشأ َّارَّيلَّوصيامَّإلهنَّّنفسهَّبقيامَّإللَّّ

َّأ َّفسأ هلََّّ،لزمَّبهَّنفسهأ َّبتقريرهَّماَّ َّبنعم.ََّّفأ خربهَّ؟قلتَّهذإَّأ نّكحصيحي

َّّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّأ خربهَّثَّّ َّّأ َّهَّلنَّيطيقَّذكلَّوَّن عىلَّعبدَّملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّعىلَّنفسهَّوهذإَّخوفاَّمنَّإلنََّّّهَّسيشّقَّن

ذإمنَّإلعبادةََّّنَّميلَّّأ َّهللاَّب عليهََّّحنَّيصومَّويفطرَّويقومَّوينامَّوإقرتَّأ َّوإقرتحَّعليهََّّ،عىلَّنفسهَّشّقََّّإ 

َّأ َّ َّثالثة َّيصوم َّكَّّايَّّأ َّن َّمن َّوََّّم  َّّأ َّشهر َّكَّّن َّصام َّمكن َّبذكلَّس يكون ََّّه َّيفََّّل نّهَّ،ةنَّّإلس ّ َّجاء كام

َّيعدلَّصومَّثالثنيَّيومًاَّفيصبحَّمنَّصاهماَّيفَّايَّّأ َّوصومَّثالثةََّّ،مثالهاأ َّدقةَّبعرشَّإلّصََّّنَّّأ َّإحلديثَّ م 

ََّّكَّّ َّمكنَّصامَّمجيعَّإلس ّ َّة.نَّّشهر 

َّّأ َّملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّإلنََّّّأ خربطوعَّهَّلصومَّإلتَّّةَّإجّتادهَّيفَّإخلريَّوحبَّّلكنَّعبدَّهللاَّريضَّهللاَّعنهَّلشدََّّّ هَّيطيقَّن

َّويفطرَّيومنيَّفاسزتإدهَّأ َّملسو هيلع هللا ىلصََّّإلنّبَّّفاقرتحَّعليهََّّ،منَّذكلَّأ كرث ريضَّهللاََّّعبدَّهللانَّيصومَّيومًا

َّوأ خربهَّ،نَّيصومَّيومًاَّويفطرَّيوماًَّأ َّهللاَّدإودَّوهوََّّنَّيصومَّصيامَّنبَّّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّعنهَّفاقرتحَّعليهَّإلنَّّ

َّّأ َّ َّأ َّهرَّديعدلَّصيامََّّل نّهَّياممنَّهذإَّإلّصََّّأ فضلهَّالَّن َّة.َّنَّّوَّنصفَّإلس ّ

َّنَّيصومَّإملرءَّيومًاَّويفطرَّيومًا.َّأ َّهوَّوَّدَّوَّيامَّصيامَّدإإلّصََّّأ فضلَّنَّّأ َّففيَّإحلديثَّ
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َّ َّإلهنَّّأ َّوفيه َّإدلَّّيضًا َّصوم َّعن َّوإلتََّّّ،هريي َّإلكرإهة َّبني ََّّ،حرميوإختلفَّيفَّحمكه َّعندان َّنَّّأ َّوإملهم

َّّنيىََّّملسو هيلع هللا ىلصبَّّإلنَّّ َّاكنَّمكروهًا َّّأ َّمَّوَّوَّحمرَّّأ َّعنهَّسوإًء َّّأ ََّّأ خربَّهللاَّعليهَّوسملَّهَّصىّلَّن منََّّأ فضلهَّالَّن

َّ.َّالمصيامَّدإودَّعليهَّإلسَّّ

َّ َّيفَّحديث  َّوسملَّمعَّّخرَّقوهلَّصىّلَّأ َّوجاء َّإدلََّّّهللاَّعليه َّقالنَّصام َّّإ َّ)َّ:هر َّن َّوال َّ(فطرأ َّهَّالَّصام

َّّأ َّّنيىَّعنهَّوََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّفيكفيَّ َّّأ َّىلَّصيامَّدإودَّوَّإ ََّّهشدأ رَّهَّن َّّأ ََّّأ خربهَّن َّمنه.َّأ فضلهَّالَّن

َّويتََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّةَّإلنََّّّبس نَّّجرَّوإلفضيةلَّفليتأ ىّسَّرإدَّإل َّأ َّمفنََّّ َّبَّّةَّإلنَّّتباعَّس نَّّهَّيفَّإ َّإخلريَّلكََّّّةَّيفنَّّبعَّإلس ّ

َّهَّيفَّخمالفّتا.َّلكََّّّوإلرّشََّّّملسو هيلع هللا ىلص

َّهر.تعدلَّصيامَّإدلََّّّوأ ّناشهرََّّم َّمنَّكَّّايَّّأ َّيفَّإحلديثَّفضيةلَّصيامَّثالثةَّو

رشادإتهملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّلزتإمهَّبوصاايَّإلنَّّبنَّمعروَّوطلبهَّللمعايلَّوإ ََّّعبدَّهللاوفيهَّفضيةلََّّ َّ.واب 

َّمثالها.َّأ َّإحلس نةَّبعرشََّّنَّّأ َّيضًاَّأ َّوفيهََّّ

َّشهر.ََّّمَّمنَّكَّّايَّّأ َّنَّصامَّثالثةَّممََّّّأ فضليومنيَّاكنََّّوأ فطروفيهَّمنَّصامَّيومًاَّ

ََّّنَّّأ َّإذََّّ،بتوفيهَّجوإزَّصيامَّيومَّإلسَّّ يصومَّصيامَّدإودَّالبدَّوالَّأ يََّّيفطرَّيوماًَّوَّمنَّيصومَّيومًا

ىلَّإ َّرشادهَّإ ََّّعندوملَّيهنيىَّعنهََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّهَّعليهَّإلنَّّوملَّينبََّّّ،بتَّمنفردإًَّنَّيقعَّمنهَّصيامَّيومَّإلسَّّأ َّحماةلَّ

َّّأ َّونَّإلقاعدةَّتقولَّصيامَّدإودَّوكامَّتعلم ملََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّهَّالَّجيوزَّتأ خريَّإلبيانَّعنَّوقتَّإحلاجةَّمفاَّدإمَّإلنَّّن

 عمل.أ َّهذإَّعىلَّجوإزهَّوهللاََّّيهنيىَّعنهَّبذكلَّدلَّّ

َّ

َّ

َّ

َّهللََّّهفَّرمحثَّقالَّإملصنََّّّ

َّ:ملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاَّقالََّّ:وعنهَّقال*
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يلَّويقومَّنصفَّإللََّّّىلَّهللاَّصالةَّدإودَّاكنَّينامإ َّالةَّإلّصََّّوأ حبَّّىلَّهللاَّصيامَّدإودَّإ َّيامَّإلّصََّّأ حبََّّّنَّّإ ََّّ

َّواكنَّيصومَّيومًاَّويفطرَّيومًا.َّسدسهثلثهَّوينامَّ

َّإحلديثَّاكّّلَّ إلقيامََّّأ فضلوكذكلََّّ،يامَّصيامَّدإودإلّصََّّأ فضلَّنَّّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّيَّقبلَّيؤكدَّفيهَّإلنَّّهذإ

َّالم.قيامَّدإودَّعليهَّإلسَّّ

َّّفاكنَّعليهَّإلّصََّّ،َّهللاَّعليهَّوسملعنَّصفةَّقيامهَّوصفةَّصيامهَّصىّلََّّوأ خربَّ نصفََّّينامَّسالمالةَّوإل

يلَّفينامهَّعليهَّخريَّمنَّإللَّّدسَّإل َّىَّإلسَّّيتبقََّّّيلَّثََّّّمقدإرَّثلثَّإللَّّالةَّفيصّلَّىلَّإلّصَّإ َّيقومََّّيلَّثَّّإللَّّ

َّالم.َّالةَّوإلسَّّإلّصَّ

َّيامّصَّإلََّّأ فضلَّنَّّإ َّ)َّ:الكمهَّبقوهلأ كّدََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّيامَّصيامَّدإودَّل َّإلّصََّّأ فضلَّنَّّأ َّأ كيدَّعىلَّففيهَّإلتَّّ

ََّّّ(دإودَّصالةَّالةفضلَّإلّصَّأ َّدإودَّوََّّصيام َّمؤكَّّفامجلةلَّخربي إلقيامََّّأ فضلَّنَّّأ َّعىلََّّأ كّدكذكلََّّ،نَّّإ َّ  َّدةيَّبةي

َّقيامَّدإودَّوذكرانَّصفته.

َّخبربََّّإل فضلّيةَّنَّّأ ََّّأ يضاويفَّإحلديثََّّ َّإلعملَّعىلَّإل َّيَّابدلَّّأ َّمعتربةي ذَّكامَّإ َّصَّليلَّوليستَّبكرثة

َّ،منَّصيامَّدإودَّأ كرثهرَّصيامَّإدلََّّّنَّّأ َّهرَّمعَّمنَّصيامَّإدلََّّّأ فضلصيامَّدإودََّّنَّّأ َّترونَّيفَّإحلديثَّ

َّنَّّيلَّل َّمنَّقيامَّمجيعَّإللََّّّأ فضليامَّوكذكلَّقيامَّدإودَّإلّصََّّأ فضلصيامهَّهوََّّنَّّأ َّلكنَّجاءَّيفَّإحلديثَّ

َّخبربَّإلرّشََّّفال فضلّيةدإودَّقيامَّامَّإلقيََّّّأ فضلَّنَّّأ َّنصيصَّعىلَّيفَّإحلديثَّجاءَّإلتَّّ عَّالَّبكرثةَّمعتربةي

 عمل.أ َّإلعملَّوهللاَّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّثَّقالَّإملصنفَّرمحهَّهللاَّ

 203الحديث 
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َّ:بثالث ََّّملسو هيلع هللا ىلصوصاينَّخليلَّأ ََّّ:يبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّقالأ َّعنَّ

َّانم.أ َّنَّأ َّوترَّقبلَّأ َّنَّأ َّحىَّوَّشهرَّوركعيتَّإلضََّّّم َّمنَّكَّّايَّّأ َّصيامَّثالثةَّ

َّّأ َّابَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّأ َّوىصَّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّيفَّإحلديثَّ واكنتَّهذهََّّ،ليهإ َّليهَّماَّعهدَّإ َّهَّعهدَّن

َّّأ ََّّهللاَّعليهَّوسملَّعادتهَّصىّلَّ َّيرإهَّإل ََّّحصابهأ َّهَّيتعاهدَّن فضلَّهلمَّومباَّيكونَّويوصْيمَّمباَّيرشدمهَّمبا

َّمنَّكَّّايَّّأ َّابَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّبصيامَّثالثةَّأ َّوىصَّأ َّوهناََّّ،مفيدًإَّهلمَّيفَّحياهتم شهرَّوهذإَّهوََّّم 

َّوَّأ َّحىَّبوكذكلَّبركعيتَّإلضََّّّ،اهدَّمنَّإحلديثإلشََّّّحملَّّ ومَّوصيامَّوصاهَّابلوترَّقبلَّإلنَّّأ َّنَّالَّيدعها

ََّّم َّمنَّكَّّايَّّأ َّثالثةَّ َّ.َّأ فضلّيتهمعناََّّمرَّّشهر 

َّّأ َّنَّنقولَّبأ َّونزيدَّهناَّب نَّأ َّيضًاَّأ َّوَّليسَّمنَّرشطهاَّأ ََّّإل ايمَّإلبيضمَّايَّّنَّتوإفقَّهذهَّإل َّأ َّدًإَّبهَّليسَّمقيَّّن

َّقا.َّهرَّفيصوهماَّمتفرَّّقةَّمنَّإلشَّّمَّمتفرَّّايَّّأ َّنَّخيتارَّثالثَّأ َّنسانَّإال ََّّفبا ماكنتكونَّمتتابعًةَّ

ماكنه َّأ ََّّواب  َّموإفقًة َّفْيَّلل ايمنَّجيعلها َّبذكلَّإلفضلَّإلوإردة َّيشاءَّا،إلبيضَّلينال إملهمََّّ،يفعلَّكام

َّشهر.َّم َّمنَّكَّّايَّّأ َّيصومَّثالثَّ

َّإلضَّّمَّّأ ََّّ َّإلنَّّحىَّفرغَّّاَّصالة َّقوهلََّّأ حاديثيفََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّبَّفْيا حنيََّّإل ّوإبنيصالةَّ):َّملسو هيلع هللا ىلصكثريةَّومهنا

ىلَّطاعةَّإ َّإجعَّوهوَّإملطيعَّوإلرََّّّأ ّوإب،إبنيَّمجعَّوَّّوإل ََّّإل ّوإبني،بصالةََّّملسو هيلع هللا ىلصاهاَّفسمََّّّ(ترمضَّإلفصال

ََّّقلَّّأ َّوَّ،َّوجلََّّّهللاَّعزَّّ َّىلَّإثينَّعرشةَّركعة.إ َّنَّيزيدَّأ ََّّكعتانَّللمصّلَّرَّركعاهتاَّلعدد 

قلناَّمناَّعنهَّوقدَّذكرانَّهذإَّسابقًاَّوتلكََّّّ،نَّينامأ َّنَّيوترَّقبلَّأ َّابَّهريرةَّبأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّوىصَّإلنَّّأ َّوكذكلََّّ

َّأ ََّّنَّّأ َّ َّحديثَّرسول َّمبرإجعة َّإلعشاء َّاكنَّيش تغلَّبعد َّريضَّهللاَّعنه َّهريرة ََّّّذإكرتهموََّّملسو هيلع هللا ىلصاب اَّومل

يهَّقبلَّنَّيصلَّّأ َّبَّفأ وصاهيلَّليكَّيوترَّخرَّإللَّّأ َّرًإَّوالَّيستيقظَّيفَّنَّينامَّمتأ خَّّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّخيشَّعليهَّإلنَّّ

هلََّّفال فضليلَّخرَّإللَّّأ َّستيقاظَّمنَّعملَّمنَّنفسهَّقدرتهَّعىلَّإال ََّّنَّّأ َّناَّعليهَّسابقًاَّوكامَّنهبََّّّ،نَّينامأ َّ

َّعمل.أ َّيل.َّوهللاَّإللََّّّل خرنَّيرتكَّوترهَّأ َّ

َّ

َّرمحهَّهللاَّفَّقالَّإملصنََّّّثََّّّ
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َّقالدَّبنَّعبَّّعنَّمحمَّّ عنَّصومََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنَََّّّأَّنَيىسأ لتَّجابرَّبنَّعبدَّهللاَّريضَّهللاَّعنهََّّ:ادَّبنَّجعفر 

َّقالَّنعم.َّ؟يومَّإمجلعة

َّإلكعبة.َّورّبََّّ:وزإدَّمسمليَّ

َّهوَّورّبَّفظَّإّّلَّإللََّّّ  وإَّابركَّهللاَّفيمك.َّهذإَّإلبيتَّبدلَّوربَّإلكعبةَّفتنهبََّّّيَّجاءَّعندَّمسمل 

َّفَّرمحهَّهللاَّإملصنَّّوقالَّ

 205الحديث 

َّ:يقولَّملسو هيلع هللا ىلصمسعتَّرسولَّهللاََّّ:يبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّقالأ َّعنَّ

 وَّبعده.أ َّنَّيصومَّيومًاَّقبلَّأ ََّّالَّّإ َّحدكَّيومَّإمجلعةَّأ ََّّالَّيصومنََّّّ

َّّ َّبَّّوإَّابركَّهللاَّفيمكَّّنيىَّإلنَّّحاكمَّإلعيدَّفتنهبَّّأ َّاَّاكنَّيومَّإمجلعةَّعيدًإَّللمسلمنيَّلكنَّليستَّهلَّمجيعَّمل

 وَّيومًاَّبعده.َّأ َّامئَّيومًاَّقبلَّمعهَّإلّصََّّصومنَّيأ ََّّالَّّإ َّعنَّصومهَّمنفردًإََّّملسو هيلع هللا ىلص

عنََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّييَّإلنَّّهَن َّخبارَّجابرَّريضَّهللاَّعهنامَّب َّإ َّدَّبنَّعبادَّبنَّجعفرَّريضَّهللاَّعنهَّففيَّحديثَّمحمَّّ

َّريضَّهللاَّعنهَّميينًاَّلتأ ََّّ،ومّتصيصَّيومَّإمجلعةَّابلّصَّ َّماَّنقل.ََّّكيدبلَّعقدَّعىلَّذكلَّجابري

ذإيبَّهريرةَّبيانَّجوإزَّصيامهَّأ َّويفَّحديثَّ َّقبلَّر َّقََُّّإ  معَّإملرءَّيصومَّإمخليسََّّنَّّأ ََّّيَّّأ ََّّ،وَّبعدهأ َّنَّبيوم 

َّبت.وإمجلعةَّمعَّإلسََّّّ،إمجلعة

َّّأ َّرونَّوإلعلامءَّرمحهمَّهللاَّيقرَّّ ذإنَّيفردَّيومَّإمجلعةَّبصيامَّأ َّهَّجيوزَّللمسملَّن َّكعرفةََّّإ  صادفَّيومَّفضيةل 

َّل َّ َّابلَّإلّصََّّنَّّمثاًل َّّتصيصَّإمجلعة َّيتقصد َّبذكلَّال َّيوم َّّصَّامئ َّمن َّوإفقها َّما َّيقصد َّبل َّ،فضيلَّيام

َّفأ َّهوََّّوإل حوط َّخيرجَّمنَّإمجلعةَّحّتَّمعَّذإَّاكنتَّعرفةَّابمجلعةَّصامَّإمخليسَّا َّنَّيقرنَّمعهاَّغريها

َّأ َّشاكلَّإال َّ َّعمل.أ َّهبة.َّوهللاَّوَّمنَّإلش ّ

َّ

َّفَّرمحهَّهللاَّقالَّإملصنََّّّثََّّّ

 206الحديث 



 ~336  ~  
 

َّأََّعنَّ َّإمسهَّسعدَّبنَّعبيدَّقالأ َّموىلَّإبنََّّبيد ََّّعَُّيب  ريضَّهللاََّّابرَّبنَّإخلطَّّمعَّمُعََّّيدََّدتَّإلع َّه شَََّّ:زهر 

رَّيومَّخََّومَّإل ََّوإليَََّّ،َّمنَّصياممككَُّطر َّف ََّّيومََُّّ:امََّه يام َّنَّص َّعَََّّملسو هيلع هللا ىلصيىَّرسولَّهللاَّانََّّنََّيومَََّّإن َّذََّهَََّّ:عنهَّفقال

َُّم ََّّيه َّف ََّّونََّتأ لكَُّ َّ.مُكَّك َّسَُّنَّن

ََّ مَّايَّّهذهَّإل ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّفأ لغىَّ،حضىإلفطرَّوإل ََّّغريَّيويمََّّّأ اّيمَّعيدإملدينةَّوجدَّعندمهََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّاَّقدمَّإلنَّّم َّل

َّيويمَّإلفطرَّوإل ََّّأ بدهلمهللاَّتعاىلََّّنَّّأ ََّّوأ خربمه َّللمسملََّّ،حضىعهنام نَّحيتفلَّبغريَّهذهَّأ َّفالَّجيوز

َّ.مَّإملرشوعةايَّّإل َّ

َّّأ َّمَّإلعيدَّايَّّأ َّحاكمَّأ َّومنَّمجةلََّّ َّ،َّهَّالَّجيوزَّصوهمان معرََّّنَّّأ َّويفَّهذإَّإحلديثَّينقلَّلناَّسعدَّبنَّعبيد 

َّ.عنَّصوهماَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّبهنييَّإلنََّّّأ خربمهبنَّإخلطابَّريضَّهللاَّعنهَّ

َّمَّإلعيد.ايَّّأ َّييَّعنَّصومَّففيَّإحلديثَّإلهنَّّ -

َّالَّينعقدَّوالَّيصحََّّّنَّّأ َّوفيهَّ - َّييَّعنه.َّللهنََّّّمنَّصامَّيومَّإلعيدَّفصومهَّابطلي

َّيرشعَّفْياَّايَّّأ َّاَّّنَّّأ ََّّييَّعنَّصوهماَّهوإحلمكةَّيفَّإلهنََّّّنَّّأ َّوفيهَّ -  ور.ظهارَّإلفرحَّوإلّّسَّإ َّمَّعيد 

َّّأ َّيَّأ َّإلَّمَّشوَّّايَّّأ َّلَّوَّّأ َّويومَّإلفطرَّهوَّ - َّوَّّأ َّهَّن َّمنَّإلّصَّيفطرَّفيهَّإلنَّّلَّيوم  يامَّوّنيناَّاسَّبعدَّشهر 

َّللفرحَّوإلّّسَّإ َّعنَّصومهَّ َّّأ َّورَّكامَّظهارًإ َّّن َّإلن َّيوم َّعنَّصوم َّّنينا َّإّلَّّأ َّسكَّنا ذإَّل نّناحبَّوَّيوم َّإ 

يامَّورَّبذكلَّفالَّوجهَّللّصَّنَّنأ كَّمنَّذبيحتناَّونظهرَّإلفرحَّوإلّّسَّأ َّوَّحيسنَّبناَّأ َّذحبناَّرشعَّلناَّ

 عمل.َّأ َّوهللاََّّ،إلعيدَّييَّعنَّصومَّيويمَّّلوإَّهبذإَّإلهنَّّوَّعلَّّأ َّليلَّعَّقاهلَّإلعلامءَّللتََّّّماَّهذإَّ،ذكلَّإليوم

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّفَّرمحهَّهللاقالَّإملصنََّّّثَّّ
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َّنَّحيتبَّإلرَّّأ َّوََّّ،امءوعنَّإش امتلَّإلّصََّّ،حرإلفطرَّوإلنََّّّ:عنَّصومَّيومنيَّملسو هيلع هللا ىلصّنيىَّرسولَّهللاََّّ جلَّبثوب 

َّ.بحَّوإلعرصالةَّبعدَّإلّصَّوعنَّإلّصََّّ،وإحد َّ

َّبامتمهَّوَّأ َّ َّومَّفقط.خرجَّإلبخاريَّإلّصَّأ َّخرجهَّمسملي

َّإلفطر"َّصومَّيوم"يامَّيفَّاببَّخرجَّإحلديثَّبامتمهَّيفَّكتابَّإلّصَّأ َّإلبخاريَّرمحهَّهللاََّّنَّّأ َّوإبَّإلّصََّّ

َّكت.ركيشَّيفَّإلنَّّهَّعىلَّهذإَّإلزَّّنبَّّ

َّاهدَّمنَّإحلديث.ييَّعنَّصومَّيويمَّإلعيَّوهذإَّهوَّإلشَّّوهذإَّإحلديثَّكسابقهَّفيهَّإلهنََّّّ

قالَّعهناَّملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّإلنََّّّنَّّل َّرشيقَّمَّإلتَّّايَّّأ َّحرَّيدخلَّفيهَّصومَّييَّعنَّصومَّيومَّإلنَّّإلهنََّّّنَّّأ َّىلَّإ َّيضًاَّأ َّهَّوننبََّّّ

َّهللَّعزَّّأ ََّّمايَّّأ ََّّاّنَّّأ َّ َّوذكر  َّورشب  َّحر.يضًاَّمعَّيومَّإلنَّّأ َّرشيقَّمَّإلتَّّايَّّأ َّوجلَّفالَّجيوزَّصومََّّك 

َّييَّعنَّلبس تنيَّوعنَّصالتني.َّيضًاَّإلهنَّّأ َّوجاءَّيفَّهذإَّإحلديثََّّ

َّ:بس تانإللََّّّفأ ّما

َّأ َّنَّيش متلَّأ َّويهََّّ:امءيهَّإش امتلَّإلّصََّّفال وىلَّ - َّيغطََّّّنَّيلتّفَّأ و َّوإحد  َّبثوب  يَّبهَّمجيعَّإملرء

َّمنَّإدلََّّّ،جسده َّيديه َّيوتكون َّدَّّؤَّإخلَّوهذإ َّمَّّإ َّيَّبه َّيفَّإلّصََّّكشفىلَّإ َّا َّعورته َّأ َّالة َّّأ َّو هَّن

َّالةَّفتنكشفَّبذكلَّعورته.ىلَّرفعَّيديهَّيفَّإلّصَّإ َّحيتاجَّ

َّإ َّجلَّعىلَّجيلسَّإلرَّّنَّأ َّويهََّّإال حتباء:وإللبسََّثنيةَّيهََّّ - ََّّيلتّفَّوَّليتيهَّوينصبَّساقيه بثوب 

َّعىلَّ َّوإحد  َّأ َّنَّيكونَّأ َّجيمعَّبنيَّظهرهَّوساقيهَّبثوب  تكونََّّ،رضَّمكشوفاًَّىلَّإل َّإ َّسفلَّمفضيًا

َّيكونََّّهليتيإ َّ َّحلقها َّإلثََّّّلل سفلوما َّالَّيشملَّيعينَّلفَّهذإ فهنيىَّعنهََّّ،وبويكونَّمكشوفًا

 .ملاَّفيهَّمنَّكشفَّإلعورةَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنَّّ

َّوََّّيَّّأ َّوََّّ،ىلَّكشفَّإلعورةإ َّامَّيفضيانَّّنَّّأ ََّّمنهَّوإلعةّلََّّ َّيَّيَّّأ َّلبسة  َّّا َّىلَّكشفَّإلعورةَّفإ ََّّفيضثوب  هَّالَّن

َّجيوزَّلبسه.

َّإلهنَّّمَّّأ َّوَّ َّبعدَّإلّصَّييَّعنَّإلّصَّا َّإلالكمَّفيَّبحَّوإلعرصَّفقدَّمرَّّالة عادةَّإلالكمَّإ َّعنََّّهَّيغينمعناَّسابقًا

 فْيام.َّ

َّفَّرمحهَّهللاَّقالَّإملصنََّّّثَّّ

 208الحديث 
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َّإخلدريأ َّعنَّ َّ:ملسو هيلع هللا ىلصقالَّرسولَّهللاََّّ:ريضَّهللاَّعنهَّقالَّيبَّسعيد 

َّارَّس بعنيَّخريفًا.دَّهللاَّوهجهَّعنَّإلنَّّمنَّصامَّيومًاَّيفَّسبيلَّهللاَّبعََّّّ

وَّإجلهادَّيفَّسبيلَّهللاَّأ َّإملرإدَّهباَّإلغزوََّّنَّّأ َّنَّمحلهاَّعىلَّءَّمامإلعلَّهذهَّمن(ََّّيفَّسبيلَّهللا)لكمةَّ

َّإليومَّإّّلََّّنَّّأ َّفقالَّ َّواكنَّهذإ َّلكونهمنَّصامَّيومًا يَّيفَّإجلهادَّفلَّهذهَّأ ََّّيفَّإلغزوَّيَّصامهَّموإفقًا

َّإلفضيةلَّإملذكورةَّيفَّإحلديث.َّ

َّإلعدوَّّ َّل ََّّولكنَّيكون َّمهنم َّيدنو َّمل َّعهنم َّعىلَّإجملاهدينََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّبعيدًإ َّعندَّأ َّعزم َّيفطروإ ن

َّ.جازوهاَّهبذإَّإلقيدَّأ َّإقرتإبَّإلعدوَّّ

وجلَّوإبتغاءَّمرضاتهَّمنََّّإملرإدَّهباَّطاعةَّهللاَّعزََّّّنَّّأ َّ(ََّّيفَّسبيلَّهللا)خرونَّمحلَّلكمةَّأ َّبيامنَّعلامءََّّ

َّوالَّمسعةرغريَّ وجلَّوطلبًاَّلثوإبهََّّعًاَّإبتغاءَّمرضاةَّهللاَّعزَّّمنَّصامَّيومًاَّتطوََّّّنَّّأ َّفيكونَّهبذإََّّ،ايء 

َّّا َّف َّإحلديث.ََّّجرَّإملذكورَّيفهَّينالَّهبذإَّإل َّن

َّوالَّحنَّوفضلَّهللاَّعزَّّ م َّيفَّايَّّأ َّوفيقَّلصيامَّرَّونسأ لَّهللاَّعزَّوجلَّمنَّفضلَّونسأ هلَّإلتَّّجوجلَّوإسعي

َّسبيلَّهللاَّعزَّوجل.َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّثَّقالَّإملصنفَّرمحهَّهللا

 باب ليلة القدر
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َّللتََّّّحمللََّّل ّّنايتَّبذكلَّومسََّّّ،وإخرَّمنَّشهرَّرمضانتكونَّيفَّإلعرشَّإل َّ(َّليةلَّإلقدر) َّنويَّّقديرَّإلس ّ

َّإحلويلأ َّ َّيقدََّّّنَّّأ ََّّيَّّأ ََّّ،و َّفْيا َّيكونَّيفَّإلس   َّما َّنََّر َّمنَّحياة  َّإملوإلية َّمنَّأ َّة َّوغريها َّورزق  َّموت  و

َّمور.َّإل َّ

َّعظميةَّإلقدرَّعندَّهللاَّعزَّوجلَّول ََّّل ّّناَّأ يضايتَّبذكلَّوقيلَّمسَّّ َّعظميََّّنَّّليةلي إلعبادةَّفْياَّلهاَّقدري

ََّّيفَّتسميّتاَّبليةلَّإلقدر.َّيشملَّإلعةّلََّّوإللكَّّ

َّفَّرمحهَّهللاقالَّإملصنَّّ

 209الحديث 

ليةلَّإلقدرَّيفَّإملنامَّيفََّّأُُروإَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّحصابَّإلنَّّأ َّرجااًلَّمنََّّنَّّأ َّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامََّّعنَّعبد

َّ َّأ َّ:َّملسو هيلع هللا ىلصوإخر.َّفقالَّرسولَّهللاَّبعَّإل َّإلس ّ هياَّوإخرَّمفنَّاكنَّمتحرَّّبعَّإل َّرىَّرؤايكَّقدَّتوإطأ تَّيفَّإلس ّ

َّفليتحرَّّ َّوإخر.بعَّإل َّهاَّيفَّإلس ّ

 210الحديث 

َّ:قالَّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّنَّّأ َّوعنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّ

َّوإخر.عرشَّإل َّإلَّمنََّّتر َّيفَّإلو ََّّوإَّليةلَّإلقدر َّحترََّّّ

ََّّ،وإخرَّمنَّرمضانليةلَّإلقدرَّتكونَّيفَّإلعرشَّإل ََّّنَّّأ َّيفَّهذينَّإحلديثنيَّبيانَّ َّنَّّأ َّوالَّينايفَّهذإ

َّّنَّّأ َّحابةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّرأ وإَّإلّصَّ َّوهذإَّّنَّّأ َّوإخرَّفس يأ يتَّمعىنَّبعَّإل َّاَّيفَّإلس ّ َّّّنَّّأ َّاَّليةليَّغريََّثبتة  اَّمَّمل

َّّنَّّأ َّترإءوهاَّ ََّّاَّاكنتَّيفَّذكلَّإلعامَّيفّنَّّأ َّوإخرَّيعينَّبعَّإل َّاَّيفَّإلس ّ َّوإخر.بعَّإل َّإلس ّ

َّيةلَّغريََّثبتة.َّفكامَّقلناَّهذهَّإللََّّّ،حدىَّوعرشينإ َّيضًاَّواكنتَّليةلَّأ َّرأ هاََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّوس يأ يتََّّ

هجاَّإلبخاريَّفظةَّخرَّّوإخرَّلكنَّهذهَّإللَّّاَّيفَّإلوترَّمنَّإلعرشَّإل َّّنَّّأ َّيضًاَّهذإَّأ َّوجاءَّيفَّحديثَّعائشةَّ

ََّثبتةدونَّمسملَّلكهنَّّ َّقَّعليه.َّفاَّليستَّمنَّإملتَّّّنَّّأ َّهَّننبَّّوََّّ،اَّلفظةي

َّؤايَّحّقَّوإلرَّّ،َّحابةَّرأ وإَّليةلَّإلقدرَّيفَّإملنامجامعًةَّمنَّإلّصََّّنَّّأ َّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّحديثَّففيَّ

َّ:قسامأ َّؤايَّثالثةَّبوةَّوإلرَّّربعنيَّجزءًإَّمنَّإلنَّّأ َّوََّّويهَّجزءيَّمنَّسّت َّ

ََّّّّق:رؤايَّح - َّيتَّذكرتَّيفَّهذإَّإحلديث.اكل
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- ََّّ َّيفَّإليقظةَّتدريَّعىلَّإلقلبَّيفَّإملنامَّ:حديثَّنفس  اسَّوهذهَّحتدثَّكثريًإَّللنََّّّ،ويهَّوسوسةي

َّشغلَّيفَّيومه.أ َّهَّوَّمهَّّأ َّقَّمباَّقدَّش ياءَّتتعلَّّأ َّهَّفلامَّينامَّيرىَّهيمََّّّبأ مريش تغلََّّهفاملرءَّيفَّيوم

َّمنَّإلش يطانَّ - ةَّّلكلَّاَّحقيقيَّّش ياءَّوك ّنَّّأ َّلَّهلَّيطانَّيأ يتَّللمرءَّيفَّمنامهَّفيسوَّّإلش ََّّّنَّّل ََّّ:حملي

َّإل َّأ َّومَّوَّنَّحيافظَّعىلَّوضوئهَّعندَّإلنَّّأ َّعىلَّإملرءَّ َّالَّيأ يتَّومَّحّتَّذاكرَّإملرشوعةَّعندَّإلنَّّنَّيقرأ 

َّإ َّ َّمنامه.َّيطانَّيفليهَّإلش ّ

َّّنَّّأ َّجفاءَّيفَّهذإَّإحلديثَّ وجاءَّيفَّحديثَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّبعدهَّ،َّوإخربعَّإل َّاَّترىجَّيفَّإلس ّ

َّ.وإخرواترَّمنَّإلعرشَّإل َّامَّقلناَّفليةلَّإلقدرَّيفَّإل َّوإخرَّوالَّمنافاةَّبيهنامَّكاَّتلمتسَّيفَّإلعرشَّإل َّّنَّّأ َّ

َّقالَّهلمََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّكامَّجاءَّيفَّإحلديثَّوَّ يعينَّيفَّذكلَّإلعامَّهذإَّوإخرَّبعَّإل َّإلمتسوهاَّيفَّإلس ّ

َّبذكلَّإلعملَّل َّ َّّنَّّأ َّوهاَّيفَّإملنامَّنَّيقرَّّأ َّحابةَّإلّصََّّنَّّخاصي وكامََّّوإخربعَّإل َّاَّتكونَّيفَّذكلَّإلعامَّيفَّإلس ّ

َّ.وإخراَّيفَّإلوترَّمنَّإلعرشَّإل َّّنَّّأ َّاينَّجاءَّإحلديثَّإلثَّّقلناَّليةلَّإلقدرَّيفَّ

يَّهلَّنقولَّأ ََّّ؟وَّبناًءَّعىلَّماَّمىضَّمنهأ َّهرَّلكنَّهلَّحيتسبَّهذإَّإلوترَّبناًءَّعىلَّماَّبقيَّمنَّإلشَّّ

إلوترَّكامَّجاءَّيفََّّنَّّأ َّنَّنقولَّأ َّمَّأ ََّّ؟حدىَّوعرشينَّوثالثةَّوعرشينَّومخسةَّوعرشينإ َّإلوترَّهوََّّنَّّأ َّ

َّتبقىَّ َّتبقىَّأ َّإحلديثَّلتاسعة  َّتبقىأ َّوَّلسابعة  ََّّ؟وَّخلامسة 

ََّّملسو هيلع هللا ىلصقوهلََّّنَّّحممتَّفيحمتلَّهذإَّوحيمتلَّهذإَّوذكلَّل ََّّإللكََّّّنَّّأ َّوإبَّوَّإلّصَّأ َّإحجَّإلرَّّوَّ يفَّإحلديثَّلتاسعة 

َّأ َّتبقىَّ َّتبقىَّهذإَّخيتلفَّابختالفَّعددَّأ َّوَّس بعة  يَّفيهَّأ ًَّاَّهرَّاتمَّّنَّاكنَّإلشَّّا َّهرَّفمَّإلشَّّايَّّأ َّوَّمخس 

َّوجية.إلزََّّّعدإديايلَّيفَّإل َّثالثونَّيوماَّاكنتَّهذهَّإللَّّ

َّوعرشونَّيومًاَّاكأ َّبَّهرَّغريَّاتم َّّنَّاكنَّإلشَّّإ َّوََّّ َّّيايلَّذإتَّإل َّنَّيفَّإللَّّنَّيكونَّفيهَّتسعةي َّة.َّعدإدَّإلفردي

بَّليةلَّإلقدرَّيفَّمجيعَّليايلَّإلعرشَّوكذكلَّمنَّهرَّفاملهمَّنرتقَّّمَّإلشَّّايَّّأ َّخيتلفَّابختالفَّعددََّّفال مر

َّّنَّّأ ََّّأ حاديثاَّتنتقلَّكامَّقلناَّوليستََّثبتةَّفقدَّجاءَّيفَّّنَّّأ َّقةَّهباَّمورَّإملتعلَّّإل َّ حدىَّوعرشينَّإ َّاَّيفَّليةل 

َّيفَّ َّليةلَّثالثَّوعرشينَّوجاءَّيفّنَّّأ ََّّأ حاديثوجاء َّليةلَّّنَّّأ ََّّأ حاديثَّا َّيفَّ،ربعةَّوعرشينأ َّا َّوجاء

َّإحلديثَّإلسَّّ َّىلَّغريَّذكل.إ َّواترَّمنَّإلعرشَّوإخرَّيفَّإل َّبعَّإل َّابقَّيفَّإلس ّ

إحلمكةََّّنَّّأ َّوََّّ،اإخفيتَّعنََّّّوأ ّّناَّ،يةلَّهذهَّغريََّثبتة َّإللََّّّنَّّأ ََّّإل حاديثَّفاس تنبطَّإلعلامءَّمنَّمجموعَّهذهَّ

نسانَّيفََّّجيّتدَّإال َّاَّحّتَّخفيتَّعنَّّأ َّاعةَّيفَّيومَّإمجلعةَّإلسَّّإحلالَّيفَّكامَّهوََّّنَّيطلهباأ َّيفَّذكلَّيهَّ

َّمجيعَّإليوم.
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َّفاال نسانوَّيفَّمجيعَّليايلَّإلعرشَّأ َّمَّايَّّأ َّنسانَّيفَّمجيعََّّجيّتدَّإال َّاَّليةلَّإلقدرَّحّتَّخفيتَّعنَّّأ َّفكذكلََّّ

منَّوإفقهاَّحصلَّهلَّبذكلََّّنَّّأ َّوََّّ،جرهاَّعظميَّوفضلهاَّعظميأ َّيةلَّهذهَّإللََّّّنَّّأ َّعينيهََّّأ صبرَّدإمئًاَّيتذكَّّ

َّفليجّتدَّإال َّايَّّأ َّفليجّتدَّعرشََّّ،وإبَّإلعظميإلثَّّ َّليستَّابلكثرية َّإللَّّإ َّنسانَّيفَّم يايلَّبقرإءةَّحياءَّهذه

ََّّّنوإعَّإلربَّّأ َّىلَّغريَّذكلَّمنَّإ َّكرَّالةَّوابّلَّّإلقرأ نَّوابلّصَّ يةلَّانلَّنَّوإفقَّهذهَّإللَّّا َّنسانَّفيتَّيعلمهاَّإال َّإل

َّعمل.أ َّجرَّإلعظميَّوهللاَّبذكلَّإل َّ
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َّإخلدريَّريضَّهللاَّعنهَّأ َّعنَّ وسطَّمنَّاكنَّيعتكفَّيفَّإلعرشَّإل ََّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّنَّّأ َّيبَّسعيد 

ذإَّفاعتكفَّعامًاَّحّتََّّ،رمضان َّّويهَّإللَّّ-حدىَّوعرشينَّإ َّاكنتَّليةلََّّإ  يتَّخيرجَّمنَّصبيحّتاَّمنَّيةلَّإل

َّّأَُّوإخرَّفقدَّمنَّإعتكفَّمعيَّفليعتكفَّإلعرشَّإل ََّّقال:-إ عتاكفه ينَّنسيّتاَّفقدَّرأ يتَُّأ ََّّيةلَّثَّّريتَّهذهَّإلل

َّوطني َّأ َّ مفطرتََّّ:قال،َّوترَّوإخرَّوإلمتسوهاَّبلكَّّمنَّصبيحّتاَّفالمتسوهاَّيفَّإلعرشَّإل ََّّجسدَّيفَّماء 

وعىلََّّملسو هيلع هللا ىلصعينايَّرسولَّهللاََّّفأ برصتإملسجدَََّّفَّكََّوََّيةلَّواكنَّإملسجدَّعىلَّإلعريشَّفََّامءَّتكلَّإللَّّإلسَّّ

َّوعرشين.َّإ حدىنيَّمنَّصبحَّإملاءَّوإلطََّّّأ ثرجهبتهَّ

َّإحلديثَّفيهَّإلتَّّ َّقلناهَّمنَّهذإ ََّّ،وإخرليةلَّإلقدرَّتكونَّيفَّإلعرشَّإل ََّّنَّّأ َّأ كيدَّملا تتَّيفَّليةلَّأ َّوهنا

َّحدىَّوعرشين.إ َّ

َّّس ْياَّلكنَّبقيَّيتذكَّّأ نََّّيفَّإملنامَّثََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّرهياَّإلنَّّأ َّوقدََّّ اَّّنَّّأ َّيتَّتكونَّصبيحّتاَّوهباَّعملَّرَّإلعالماتَّإل

َّحدىَّوعرشين.َّإ َّاكنتَّليةلَّ

َّفقدَّجاءَّهناَّّنَّّأ َّدَّيضًاَّيؤكَّّأ َّوهذإَّ بيامنَّيفَّحديثَّعبدَّهللاََّّ،حدىَّوعرشينإ َّاَّيفَّليةلَّّنَّّأ َّاَّغريََّثبتة 

َّمَّقالوإَّهلمَّإ َّّنَّّأ َّبنَّمعرَّجاءَّ خرىَّيفَّليايلَّأ َّاَّجاءتَّيفَّحديثَّّنَّّأ َّوقلناََّّ،وإخربعَّإل َّلمتسوهاَّابلس ّ

ََّّ.اَّغريََّثبتة َّّنَّّأ َّعىلََّّيدلَّّخرىَّفهذإَّأ َّ

اَّتكونَّيفَّّنَّّأ َّهللاَّعزَّوجلََّّأ خربهَّيةلَّحّتَّهبذهَّإللَّّلطلبَّيفَّإلعرشَّإلوسطىَّاكنََّّملسو هيلع هللا ىلصوإعتاكفهَّ

َّمعهَّنَّاكنَّمعهَّيفَّإال َّوإخرَّفطلبَّممَّّإلعرشَّإل َّ نَّيبقوإَّيفَّإعتاكفهمَّأ َّعتاكفَّهوَّمنَّاكنَّمعتكفًا

ََّّيطلبوهاَّيفَّإلعرشَّإلباقية.َّحّتَّ
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بويَّملَّيكنَّمزخرفًاَّوالَّيفَّنقوشَّوالَّإملسجدَّإلنََّّّنَّّأ َّوََّّنبياءَّحّقَّرؤايَّإل ََّّنَّّأ َّبيانََّّأ يضايفَّإحلديثَّ

َّعمل.َّأ َّنيَّوهللاَّخرىَّتلهييَّإملصلَّّأ َّمورَّأ َّ

 عتكافباب اال  

َّء.َّاكنَّهذإَّإليّشََّّأ ايَّّءَّوإملوإظبةَّعليهَّهوَّلزومَّإليّشََّّ:عتاكفَّلغةًَّإال ََّّ

َّإلرّشَّمَّّأ َّ َّيف َّعا :َّ َّإملسجد َّلزوم َّفهو َّإال َّبقصد َّفيشرتطَّيف َّفيه َّيفَّأ ََّّعتاكفَّرشعاًَّإلعبادة َّيكون ن

َُّبََّتََُّّالََّوََّ﴿َّ:قالَّهللاَّعزَّوجلَّ،إملسجد ََّّونََّفَُّاك َّعََََّّوَأنمُتََّّن َّوهَُّارش  ََّيف  َّ﴾.َّداج َّسَََّّإمل

َّ ىلَّقيامَّإلسَّّةَّإال َّنَّّوس ُ ََّّدانََّه َّعَََّّ:﴿َّلََقدقالَّتعاىلاعةَّعتاكفَّابقيةَّإ 
ِ
َّإ

ِ
َََّّإرََّهّ نَّطََّأَََّّيلََّاع َّمسََّإ َّوَََّّميََّإه َّبرََّىلَّإ ََّب َّييت 

ُجودَّع َّك َّإلرَُّّوَََّّنيََّف َّاك َّإلعََّوَََّّنيََّف َّائ َّلط َّل َّ ََّّفاال عتاكفَّ﴾إلسُّ تهَّمجعَّإلعلامءَّعىلَّمرشوعيَّّأ َّوََّّ،اعةىلَّقيامَّإلسَّّإ َّابق 

َّّأ َّوعىلَّ َّوملَّيصحَّبفضلَّحديثَّكامَّقالََّّهَّمس تحبلَّن َّمحدَّرمحهَّهللا.أ َّوليسَّبوإجب 
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َََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّعنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّ َّانَّحََّضََّمََّنَّرََّرَّم َّإخ َّوََّإلَََّّرشََّإلعَََُّّفَّك َّعتََّاكنَّي َّز َّهللاَّعَََّّاهَُّف َّوَََّّتََّت 

َّه.هَّبعدََّإجَُّزوََّأََََّّفَّكََّإعتَََّّثََّّّجلَّّوََّ

َّيَّإعتكفَّفيه.َّإلغدإةَّجاءَّماكنهَّإّّلَّذإَّصىّلَّا َّرمضانَّفَّيعتكفَّيفَّكََّّّملسو هيلع هللا ىلصاكنَّرسولَّهللاََّّ:ويفَّلفظ َّ

ذإهَّعتاكفَّمرشوعيَّيفَّرمضانَّويفَّغريهَّلكنَّّإال ََّّ اكنَّملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّوإلنََّّّأ كدوقاتَّإلفضيةلَّفهوَّأ َّاكنَّيفََّّإ 

َّاًيَّلليةلَّإلقدر.وإخرَّحترَّّإلعرشَّإل َّيعتكفَّيفَّ

َّّأ َّيبَّسعيدَّريضَّهللاَّعنهَّأ َّمعناَّيفَّحديثَّمّرَّفقدَّ هَّإعتكفَّيفَّإلعرشَّإلوسطىَّطلبًاَّلليةلَّإلقدرَّن

َّوإخر.وإخرَّفزإدَّإلعرشَّإل َّنَّتكونوإَّيفَّإلعرشَّإل َّأ َّوجلََّّهللاَّعزََّّّفأ خربه

َّيفَّذكلَّإحلديثََّّ َّاكنتَّليةلَّّنَّّأ َّوجاء َّإ َّا َّفاالحدىَّوعرشينَّيفَّتكلَّإلس ّ َّيفَّنة عتاكفَّمرشوعي

َّحيحَّوس يأ يتَّيفَّحديثَّمعر.َّيامَّعنَّإلّصَّوالَّيشرتطَّهلَّإلّصََّّغريهَّرمضانَّويف

َّوجلََّّّاهَّهللاَّعزََّّّتوفَّّوإخرَّحّتَّعتاكفَّيفَّإلعرشَّإل َّوإظبَّعىلَّإال ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّوإحلديثَّهذإَّفيهَّ

ّ َّزوإجهَّبعدهَّإ َّأ َّفعلتََّّوكذإ َّّت َّعتاكف.وإظبوإَّعىلَّإال ََّّ،تهباعًاَّلسن
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ذإَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّواكنَّإلنََّّّ َّّصىّلََّّإ  يَّإحتجزهَّمنَّإملسجدَّللخلوةَّولقطعَّصبحَّدخلَّمعتكفهَّوهوَّإملاكنَّإّّلََّّإل

َّإلعالقةَّابخللقَّوالاش تغالَّبعبادةَّإخلالق.

َّّأ َّعتاكفَّوَّمرشوعيةَّإال َّبيانَّففيَّإحلديثََّّ َّملَّتنسخَّهَّس نَّّن َّابقيةي َّصىّلََّّحملافظتهاعةَّىلَّقيامَّإلسَّّإ َّةي

َّبعده.ََّّزوإجهَّلهاَّمنأ ََّّماتَّولفعلَّهللاَّعليهَّوسملَّعليهَّحّتَّ

َُّبََّتَََُّّوالََّتعاىل﴿َّمعناَّقوهلََّّومرََّّّ،نَّيكونَّيفَّإملسجدَّالَّيفَّغريهأ َّعتاكفَّرشطَّإال ََّّنَّّأ َّوفيهَّ َّن َّوهَُّارش 

ديفََّّونََّفَُّاك َّعَََّّمُتََّوَأن َّعتاكفَّيكونَّيفَّإملسجدَّالَّيفَّغريه.َّإال ََّّنَّّأ َّدليلَّعىلََّّفهذإ﴾َّإملََساج 

َّّةَّإال َّويفَّإحلديثَّمرشوعيَّّ َّويصحََّّّوعلْينََّّّمنَّإلفتنةَّمهننَّّأ َّساءَّلكنَّيشرتطَّجبوإزَّذكلَّعتاكفَّللن

َّوإلشَّّ َّإلكبرية َّيفَّزوإجاتإ ََّّةابمن َّوإلشََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّهذ َّّإلكبرية َّقلناَّاب َّكام َّلتخصيصَّذكلَّلكن َّفالَّوجه ة

َّوعلْيم.ََّّمنَّإلفتنةَّمهننَّّأ َّيشرتطَّ

َّ(ََّّرمضانَّاكنَّيعتكفَّيفَّكَّّ)وقوهلَّيفَّإحلديثَّ َّّأ َّليسَّمعناه َّإل َّن مَّوليايلَّايَّّهَّاكنَّيعتكفَّمجيع

َّّأ َّرمضانَّالَّمعناهَّ ةَّس نََّّّوإخرَّمنَّرمضانَّيفَّكََّّّهللاَّعليهَّوسملَّاكنَّيعتكفَّيفَّإلعرشَّإل َّصىّلَّهَّن

َّّأ َّيَّأ َّ َّفملَّيرتكهَّحّتََّّعتاكفَّيفَّكَّّهَّاكنَّحيافظَّعىلَّإال َّن ََّّوسالمهَّعليه.َّصلوإتَّريّبََّّتويّفَّس نة 

َّإ َّأ َّويفَّإحلديثََّّ َّّتَّّس تحبابَّإ َّيضًا َّيعتكفَّفيه َّيفَّإملسجد َّماكن  َّاذ َّبفعلَّإملرء َّفيه َّبنفسه وخيلو

َّمعىنَّإال ََّّنَّّنيَّول َّقَّإملاكنَّعىلَّإملصلَّّنَّالَّيضيَّّأ َّذكلَّبرشطََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنَّّ عتاكفَّكامَّقالَّإبنَّرجب 

َّعتاكف.َّ.َّهذإَّهوَّمعىنَّإال َّ(صالَّخبدمةَّإخلالقتَّّابخلالئقَّوإال ََّّإلعالئقهوَّقطعَّ)رمحهَّهللاَّ

معىنََّّنَّّأ َّبحَّومنَّهناَّننبهَّكامَّقلناَّكفَّيكونَّبعدَّصالةَّإلّصَّوقتَّدخولَّإملعتَََّّنَّّأ َّيضًاَّأ َّويفَّإحلديثَّ

نَّيش تغلَّأ َّإملعتكفَّعليهََّّنَّّأ َّصالَّخبدمةَّإخلالقَّمفعناهَّتَّّعتاكفَّهوَّقطعَّإلعالئقَّابخلالئقَّوإال َّال َّإ

َّّأ َّوعليهََّّ،ابلعبادة َّوغريهاَّوأ نليفوانتَّإلتَّّوَّهجزةَّنَّيرتكَّعنهَّهذهَّإل َّأ َّهَّس بحانهَّوتعاىلَّوَّنَّيش تغلَّبرب

نَّيش تغلَّأ َّوجلَّوَّرَّيفَّملكوتَّهللاَّعزَّنَّيتفكَّّأ َّمورَّبلَّعليهَّنَّالَّيش تغلَّهبذهَّإل َّأ َّاسَّوَّيرتكَّإلنَّّ

َّّالةَّوبقرإءةَّإلقرأ نَّوغريَّذكلَّمنَّإل َّبذكرَّهللاَّوابلّصَّ َّعتاكف.جلهاَّإال َّأ َّيتَّرشعَّمنَّمورَّإل

َّابلنَّّمَّّأ ََّّ َّإش تغلَّإعتاكفه َّمن َّوابلرثَّّا َّوابجملالسَّإلضَّّاسَّوابلالكم َّوابلهاتفَّوابلن َّثرة َّْتَّحكَّوغريها

َّعمل.َّأ َّمنَّإعتاكفهَّوهللاَّمعىنَّوغريَّذكلَّفالَّ
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َّوهوَّمعتَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّاَّاكنتَّترجلَّّّنَّّأ َّوعنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّ إملسجدَّويهََّّكفَّيفويهَّحائضي

َّيفَّجحرهتاَّيناولهاَّرأ سه.

َّنسان.حلاجةَّإال ََّّالَّّإ َّواكنَّالَّيدخلَّإلبيتََّّ:ويفَّروإية َّ

لَّأ سأ َّإلبيتَّللحاجةَّوإملريضَّفيهَّمفاََّّل دخلكنتََّّنَّْإ ََّّ:عائشةَّريضَّهللاَّعهناَّقالتَّنَّّأ ََّّ:ويفَّروإية َّ

َّة.انَّمر َّأ َّوََّّالَّّإ َّعنهَّ

َّ َّإحلديثَّّتربَّعائشةَّريضَّهللاَّعهنا َّإلنَّّّنَّّأ َّيفَّهذإ َّاكنتَّّتدم َّإعتاكفهَّفقدَّاكنتَّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّا ثناء

اكنتََّّل ّّنايَّيفَّدإرهاَّأ َّاَّاكنتَّتكونَّيفَّجحرهتاَّلكهنََّّّ،حَّشعرهَّومتشطهَّهلَّوتغسلَّهليَّتّسَّّأ َّلَّترجَّّ

َّّإلَّرأ سهَّمنَّخيرجََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّبويَّوإلنَّّمالصقًةَّللمسجدَّإلنَّّ َّل جليتَّبنيَّإملسجدَّوجحرةَّعائشةَّنافذةَّإل

َّلَّشعرهَّعائشةَّريضَّهللاَّعهنا.َّنَّترجَّّأ َّ

َّمنَّإلبدنَّمنَّإملسجدَّإ ََّّنَّّأ َّيفَّإحلديثَّ َّعتاكف.َّهَّوالَّيقطعَّإال َّعتاكفَّالَّيضَّّثناءَّإال َّأ َّخرإجَّيشء 

َّأ َّوفيهَّ َََّّنَّّأ َّيضًا َّوََّّنََّدََّب ََّّنَّّأ َّإحلائضَّطاهري َّوغريَّذكلَّأ َّلها َّوطهيي  َّإليوميةَّمنَّغسل  نَّتقومَّبوظائفها

َّّأ َّوَّ َّن َّتلمسَّإلنَّّأ ََّّاميكهنه َّإل َّأ َّاسَّن َّفهييَّطاهرةيَّو َّخبالفََّّ،ش ياء َّطاهري َّفبدّنا َّيعتقد َّفهمَّما إلْيود

َّهاَّجنسة.َّضَّثناءَّحيَّأ َّإملرأ ةََّّنَّّأ َّيعتقدونَّ

َّالَّيضََّّّنَّّأ َّديثَّإحلويفَّ َّ.َّومَّويفَّإحلجَّّعتاكفَّويفَّإلّصَّيفَّإال ََّّمبارشةَّإملرأ ةَّمنَّغريَّشهوة 

َّّأ َّيضًاَّأ َّوفيهَّ َّالَّّإ َّعتاكفَّثناءَّإال َّأ ََّّهللاَّعليهَّوسملَّوكذكلَّعائشةَّملَّيكونوإَّخيرجوإَّمنَّإملسجدَّهَّصىّلَّن

ََّّ،تَّكقضاءَّإحلاجةورايَّّللّضَّ َّبقدرَّإحلاجةَّوالَّيدخلَّيفَّإل َّأ َّويكونَّهذإ َّّيضًا َّإل يتَّجيوزَّمنَّمور

َّعائشةَّريضَّنَّّأ َّانيةَّوإيةَّإلثَّّعيادةَّإملريضَّقدَّجاءَّيفَّإلرََّّّعتاكفثناءَّإال َّأ َّجلهاَّإخلروجَّمنَّإملسجدَّأ َّ

َّبلَّللسَّّتتوقّفََّّهللاَّعهناَّاكنتَّتدخلَّبيّتاَّحلاجّتاَّوجتدَّفيهَّإملريضَّفال ؤإلَّعنهَّوإحلديثَّمعه.

ؤإلَّعنَّبقدرَّإحلاجةَّوإلسََّّّالَّّإ َّنَّمتكثَّخارجَّإملسجدَّأ َّالَّجيوزَّلهاََّّول نّهةيَّتسأ لَّعنهَّويهَّمارََّّّتاكن

َّإحلاجة.إملريضَّليسَّمنَّ

نسانَّاجةيفَّزمانناَّهذإَّإملرإحيضَّابلقربَّمنَّإملسجدَّفالَّح ىلَّإ َّوَّأ ََّّىلَّبيتهَّلقضاءإ َّنَّيذهبَّأ ََّّلال 

َّ.نَّيس تعملَّمرإحيضَّإملسجدأ َّإلفندقَّلقضاءَّإحلاجةَّفميكنهَّ

َّّا َّذَّشعرًإَّفمنَّإّتََّّّنَّّأ َّيضًاَّأ َّيس تفادَّمنَّإحلديثَّ َّح .ًَّإَّغريَّمّسَّّهنَّوالَّيبقيهَّمغربَّّجَّوإدلَّّهَّيكرمهَّابلرتَّّن
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ذَّإعرَّيضًاَّجوإزَّإّتاذَّإلشَّّأ َّويفَّإحلديثَّ َّيصلََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّلنَّّإ  َّويفَّبعضَّ،ذنيهأ َّىلَّحشميتَّإ َّاكنَّهلَّشعري

َّّأ ََّّإلّروإايت َّّإ َّهَّيصلَّن َّاغل.َّالَّيكونَّشغلَّإلشَّّوبأ نَّارَّش بهَّابلفسقةَّإلكفَّّىلَّكتفيهَّلكنَّبرشطَّعدمَّإلت
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يّنَّقلتَّايَّرسولَّهللاََّّ:ابَّريضَّهللاَّعنهَّقالعنَّمعرَّبنَّإخلطَّّ َّنَّّأ َّةَّكنتَّنذرتَّيفَّإجلاهليََّّّإ 

َّ-عتكفَّليةًلَّأ َّ ََّّوفَّبنذركفأ ََّّ:قالَّ،إملسجدَّإحلرإمَّيف-يوماًَّويفَّروإية 

َّإةَّيومًاَّوالَّليةًل.وَّّوملَّيذكرَّبعضَّإلرَّّ

أ نََّّكنتَّنذرتَّيفَّإجلاهليةَّيّنَّ"إ َّذكروإَّإحلديثَّفقالوإَّفقطََّّل ّّنمملَّيذكرَّبعضَّإلّرّوإةَّيومًاَّوالَّليةًلَّ

َّوملَّيقولوإَّالَّليةًلَّوالَّيومًا.ََّّ"إملسجدَّإحلرإمَّيف-فقط–عتكفَّأ َّ

َّأ َّمعرَّريضَّهللاَّعنهَّنذرََّّنَّّأ َّففيَّهذإَّإحلديثَّ وَّليةًلَّحبسبَّأ َّنَّيعتكفَّيفَّإملسجدَّإحلرإمَّيومًا

يفَّحمكََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنَّّفاس تفتََّّ،مًاَّاكنَّاكفرإًَّايَّّأ ََّّيَّّأ َّمَّإجلاهليةَّايَّّأ َّذرَّواكنَّقدَّعقدَّهذإَّإلنََّّّ،وإايتإلرَّّ

َّنَّيفيَّبنذره.أ َّبَّملسو هيلع هللا ىلصَّفأ مرهإلوفاءَّبهَّ

َّ.ذرَّولوَّعقدَّيفَّحالَّإلكفرففيَّإحلديثَّوجوبَّإلوفاءَّابلنََّّّ

َّ.عتاكفَّوجبَّعليهَّإلوفاءمنَّنذرَّإال ََّّنَّّأ َّيهَّوفََّّ

َََّّنَّّأ َّيضًاَّأ َّوفيهََّّ نَّيعتكفَّأ َّيعتكفَّفيهَّفالَّجيوزَّهلََّّنَّْرإمَّل َّإحلحماًلَّفاضاًلَّمثاًلَّاكملسجدََّّمنَّعني 

نَّأ َّوَّعزمَّعىلَّأ َّنَّيعتكفَّأ َّنسانَّنذرَّإ ََّّنَّّأ َّمفثاًلَّلوََّّ،منهَّأ فضلَّعتاكفهَّيفَّحمّل َّفاميَّدونهَّمعَّجوإزَّإ َّ

بويَّاَّغريَّإملسجدَّإلنَّّمَّّأ ََّّهلَّإملسجدَّإحلرإمَّجفازَّهلَّذكلَّبعدَّذكلَّتيّّسََّّبويَّثَّّنَّّإلَّيعتكفَّيفَّإملسجدَّ

َّخرىَّفال.َّمنَّإملساجدَّإل َّ

َّقليلَّمثلَّماَّجاءَّيفَّإحلديثحّتََّّعتاكفَّيصحَّّإال ََّّنَّّأ َّوفيهَّ يعتكفََّّنَّْأ ََّّذرمعرَّنَّنَّّأ َََّّّلوَّاكنَّلزمن 

وَّأ َّمَّايَّّأ َّةَّنسانَّعرشَّنَّيعتكفَّإال َّأ َّعتاكفَّولوَّلزمنَّقليلَّوليسَّمنَّرشطهَّفيجوزَّإال ََّّ،فقطَّليةلًَّ

َّيعتكفَّعىلَّحسبَّقدرتهَّعىلَّحسبَّظروفه.ََّّبلَّإللكََّّّ،كذإَّمنَّيوم

َّ َّّأ َّوفيه َّليسَّمنَّرشطَّإال َّن َّل َّعتاكفَّإلّصَّه َّّيفَّإلرََّّّريضَّهللاَّعنهَّمعرَّنَّّيام َّإل َّيفَّوإية يتَّقلناها

َّأ َّوىلَّنزلَّوإيةَّإل َّإلرَّّ َّوم.ََّّللّصَّيلَّليسَّحمالًَّّإللََّّّنَّّأ َّنَّيعتكفَّليةًلَّومعلومي
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َّّأ َّدَّهذإَّيؤكَّّوَّ اكنَّمعتكفًاَّيفَّرمضانََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّومَّماَّجاءَّمنَّعتاكفَّإلّصَّمنَّرشطَّإال َّهَّماَّليسَّن

َّّأ َّإلَّوملَّيذكرَّيفَّإحلديثَّرَّقطعَّإعتاكفهَّوقضاهَّيفَّشوَّّوقرَّّ عتاكفهَّنَّيقيضَّإ َّأ َّجلَّأ َّصامَّمنََّّملسو هيلع هللا ىلصهَّن

َّعمل.أ َّعتاكفَّوهللاَّومَّيفَّإال َّّصَّهذإَّعىلَّعدمَّإشرتإطَّإلَّفدلَّّ
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َّمقُتََّّثََّّّهثتلياًلَّحفدََّّّأ زورهَّفأ تيتهمعتكفًاََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّاكنَّإلنََّّّ:ريضَّهللاَّعهناَّقالتَّييَّّةَّبنتَّحَُّعنَّصفيَّّ

اَّرأ ايَّنصارَّفلمَّّرجالنَّمنَّإل ََّّمفرَّّ-زيدسامةَّبنَّأ َّواكنَّمسكهناَّيفَّدإرَّ-نقلبَّفقامَّمعيَّليقلبينَّل َّ

َّ.ييَّّةَّبنتَّحَُّاَّصفيَّّّنَّّإ َّعىلَّرسلكامََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّفقالَّإلنََّّّأ رسعاَّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاَّ

نَّأ ََّّخشيتَّيّنَّأ َّمَّوَّدمَّجمرىَّإدلَّّأ َّيطانَّجيريَّمنَّإبنَّإلش ََّّّنَّّإ ََّّ:فقالَّ،س بحانَّهللاَّايَّرسولَّهللاَّ:فقاال

َّوَّقالَّشيئا.أ َّإَّيقذفَّيفَّقلوبكامَّرشًَّّ

ثتَّعندهَّوإخرَّمنَّرمضانَّفتحدَّّإعتاكفهَّيفَّإملسجدَّيفَّإلعرشَّإل َّاَّجاءتَّتزورهَّيفَّ َّّنَّّأ ََّّ:ويفَّروإية َّ

ذإَّلهباَّحّتَّقمعهاَّليَّملسو هيلع هللا ىلصبَّّبَّفقامَّإلنَّّل َّنقََّقامتَّتَََّّساعًةَّثَّّ ثََّّ،سلمةَّمَّّأ َّبلغتَّاببَّإملسجدَّعندَّاببََّّإ 

َّذكرهَّمبعناه.

َّ:ةَّمهنايفَّهذإَّإحلديثَّفوإئدَّعدََّّّ

َّوإخر.عتاكفَّوخصوصًاَّيفَّإلعرشَّإل َّةَّإال َّالةلَّعىلَّمرشوعيَّّإدلَّّ

ََّّ َّأ َّللمعتكفََّّنَّّأ َّومهنا ذإنَّيبارشَّزوجته ََّّإ  َّمثاًلَّاكاكنَّمنَّغريَّشهوة  عنََّّلللّسؤَّوَّأ َّحلديثَّمعها

ََّّّإل يةإملبارشةَّإملهنيةَّعهناَّيفََّّنَّّإ َّحاجياهتاَّوَّ .َّيهَّإل َّيتَّتكونَّبشهوة 

َّأ َّويفَّإحلديثَّ َّقصدَّإملعتكفَّللحديثَّمعه َّجوإز ذإيضًا َّهلَّوالَّينبغيََّّإ  َّيكنَّيفَّذكلَّمفسدةي مل

َّفيهلال َّ َّإملبالغة َّلكنَّجيوزَّرثَّّإلكَّوَّالَّتعقدَّمعهَّجمالسَّللضحََّّّسرتسالَّمعهَّيفَّإحلديثَّوال نَّأ َّثرة

َّديثَّمعهَّوإحلديثَّإليسري.َّفَّللحنسانَّعندَّإملعتك َّيذهبَّإال َّ

َّأ َّويفَّإحلديثَّ َّّأ َّدمَّوَّأ َّيطانَّعىلَّبينَّيضًاَّخطورةَّإلش ّ ََّن منَّوسوس تهَّّلكلَّأ نفسهمَّأ منونَّعىلَّهَّالَّي

َّ؟يَّعىلَّحصابينيَّفكيفَّمبنَّدوّنمأ َّملَّيأ منهَّعىلَّصاحبيهََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّا َّفَّابل ذاكرنَّّصَّحعَّلناَّإلتَّّرُشَّ
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َّّأ ََّّأ يضاويفَّإحلديثََّّ َّن َّللمرء َّينبغي َّحملَّّأ َّه َََّّنَّجينبَّنفسه َّأ َّوََّّ،مإلّتُّ َّوََّّيضعن َّأ َّنفسه َّال َّن يفَّيقع

َّّأ َّيبةَّوَّموإطنَّإلرَّّ َّماكن.َّوإطنَّقدرَّإال َّإملهَّجيبَّعليهَّإلبعدَّعنَّهذهَّن

َّّأ َّيضًاَّأ َّوفيهَّ واكنَّمعَّزوجهَّلكنََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّتَّفهذإَّإلنَّّصلحَّنوإ َّمَّعنَّنفسهَّنَّيزيلَّإلّتَُّّأ َّهَّينبغيَّللمرءَّن

َّّ َّجتاههَّمل امَّاكانَّس يقوالنَّّنَّّأ َّاَّزوجتهَّمعَّّنَّّأ ََّّحابينيَّللّصَّزإلهاَّيفَّحيهناَّوبنّيَّأ َّاَّخيشَّمنَّحصولَّش هبة 

َّّاَّبهَّرشَّّامَّملَّيظنَّّّنَّّأ َّهلَّ ََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّاَّخيشَّإلنًَّّإَّلكنَّمل َّّقإلعالََّّهلاماَّزوجتهَّوبنّيَّّنَّّأ َّنيَّهلامَّمنَّهذإَّب يتَّةَّإل

َّأ َّمنَّ َّويهَّّنَّّأ َّبَّأ خربهامجلها َّزوجته ََّّنَّّأ َّا يطان َّإلش ّ َّإبن َّجمرىَّإدلَّّأ َّجيريَّمن َّمنََّّمدم فالَّيؤمن

َّوسوس ته.َّ

َّإبنَّوإلش َّّ يطانَّفذلكلَّيوسوسَّهلَّوالَّيدريَّكيفَّتدخلَّوسوسةَّإلش ََّّّدمأ َّيطانَّكيدهَّخطريَّمع

َّّوقرإءةَّإلسََّّّابل ذاكرنَّحّصَّتَّّرشعَّلناَّإلَّ َّ.يطانَّومنَّكيدهيتَّحتصنناَّمنَّإلش َّّورَّإل

َّأ َّوفيهَّ َََّّنَّّأ َّيضًا نَّيعتكفَّأ َّيعتكفَّفيهَّفالَّجيوزَّهلََّّنَّْرإمَّل َّإحلحماًلَّفاضاًلَّمثاًلَّاكملسجدََّّمنَّعني 

نَّأ َّوَّعزمَّعىلَّأ َّنَّيعتكفَّأ َّنسانَّنذرَّإ ََّّنَّّأ َّمفثاًلَّلوََّّ،منهَّأ فضلَّعتاكفهَّيفَّحمّل َّعَّجوإزَّإ َّفاميَّدونهَّم

بويَّاَّغريَّإملسجدَّإلنَّّمَّّأ ََّّهلَّإملسجدَّإحلرإمَّجفازَّهلَّذكلَّبعدَّذكلَّتيّّسََّّبويَّثَّّنَّّإلَّيعتكفَّيفَّإملسجدَّ

َّخرىَّفال.َّمنَّإملساجدَّإل َّ

َّقليلَّمثلَّماَّحّتََّّعتاكفَّيصحَّّإال ََّّنَّّأ َّوفيهَّ يعتكفََّّنَّْأ ََّّذرمعرَّنَّنَّّأ ََّّجاءَّيفَّإحلديثَّلوَّاكنَّلزمن 

وَّأ َّمَّايَّّأ َّنسانَّعرشةَّنَّيعتكفَّإال َّأ َّعتاكفَّولوَّلزمنَّقليلَّوليسَّمنَّرشطهَّفيجوزَّإال ََّّ،فقطَّليةلًَّ

َّيعتكفَّعىلَّحسبَّقدرتهَّعىلَّحسبَّظروفه.ََّّبلَّإللكََّّّ،كذإَّمنَّيوم

َّ َّّأ َّوفيه َّليسَّمنَّرشطَّإال َّن َّل َّعتاكفَّإلّصَّه َّّيفَّإلرََّّّريضَّهللاَّعنهَّمعرَّنَّّيام َّإل َّيفََّّيتوإية قلناها

َّأ َّوىلَّنزلَّوإيةَّإل َّإلرَّّ َّوم.ََّّللّصَّيلَّليسَّحمالًَّّإللََّّّنَّّأ َّنَّيعتكفَّليةًلَّومعلومي

َّّأ َّدَّهذإَّيؤكَّّوَّ اكنَّمعتكفًاَّيفَّرمضانََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّومَّماَّجاءَّمنَّعتاكفَّإلّصَّهَّماَّليسَّمنَّرشطَّإال َّن

َّّأ َّإلَّوملَّيذكرَّيفَّإحلديثَّرَّقطعَّإعتاكفهَّوقضاهَّيفَّشوَّّوقرَّّ عتاكفهَّنَّيقيضَّإ َّأ َّجلَّأ َّصامَّمنََّّملسو هيلع هللا ىلصهَّن

َّعمل.أ َّعتاكفَّوهللاَّومَّيفَّإال َّّصَّهذإَّعىلَّعدمَّإشرتإطَّإلَّفدلَّّ
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َّإال َّأ َّخامسََّّوإحلجََّّّ َّإلّصَّراكن َّبعد َّسالم َّيفَّوقت  َّخمصوص  َّلعمل  َّبيتَّهللاَّإحلرإم َّزايرة َّوهو وم

َّّأ َّومنَّفضلَّهللاَّورمحتهَّبناََّّ،خمصوص َّوفرضهَّهللاَّعزََّّّ،ًةَّيفَّإلعمرمرََّّّالَّّإ َّهَّالَّجيبَّعىلَّإملسملَّن

َّأ َّوجلَّعليناَّيفَّ َّريضَّهللاَّعنهَّابلنَّّأ ََّّواكنَّقدَّجحََّّّ،اسعةَّللهجرةإلتََّّّة َّنََّوإخرَّإلس ّ اسَّيفَّتكلَّبوَّبكر 

َّ َّ.وإملاكنَّأ َّإجلوَّّةَّقبلَّفرضهَّوهيَّّنََّإلس  

َّوسملَّابلنَّّصىّلََّّوجحََّّّ َّإّّلََّّهللاَّعليه َّاسَّيفَّإلعام َّأ َّيَّيليه َّويهَّجحَّّيَّيفَّإلس ّ َّللهجرة َّإلعارشة ةَّنة

َّإلودإع.

َّفَّرمحهَّهللاَّقالَّإملصنََّّّ

 باب المواقيت

َّفَّرمحهَّهللاَّببابَّإملوإقيتبدأ َّإملصنََّّّ

َّوهوَّإلزََّّّ:وإملوإقيتَّ َّوماكنيةَّ،وَّإملاكنَّإحملدودأ َّمنَّمجعَّميقات  َّ:وإملوإقيتَّزمانيةي

َّمرَّّمكوإقيتَّإلّصََّّ:مانيةفالزََّّّ - َّوهذه َّموإقيتَّإحلجَّّالة َّوكذكلَّعندان َّسابقًا َّمانيةإلزََّّّتَّمعنا

َّوجل﴿َّقالَّهللاَّعزََّّ"،ذوَّإحلجةَّة،وذوَّإلقعدَّ،شوإل"الثةَّشهرَّإلثَّّويهَّإل َّ ََّأْشهُري إلَْحجُّ

َّ ْعلُوَماتي َّمعروفةيََّّفهييَّ﴾م  شهرَّأ َّهَّمنَّلكََّّّيعدَّّأ َّختلفوإَّيفَّشهرَّذيَّإحلجةَّمَّإ َّولكهنََّّّ،معلومةي

َّإلعرشَّإل َّأ ََّّإحلجَّّ مينَّفقطَّيهَّإمليقاتَّإلزَّّمنهَّولَّإلعرشَّإل ََّّنَّّأ َّحيحَّإلّصََّّ؟ولَّمنهَّفقطم

َّذيَّإحلجة.َّوليسَّكََّّّللحجَّّ

َّّفهييَّإل ََّّ:ةإملوإقيتَّإملاكنيَّّاَّمَّّأ َّوََّّ - َّمنَّيريدَّإحلجََّّّ،وَّإلعمرةأ ََّّمَّمهناَّمنَّيريدَّإحلجَّّر َّيتَّحيَُّماكنَّإل

َّأ َّ َّهل َّالَّجيوز َّإلعمرة َّإملوإقيتَّأ َّهلَّمنََّّماكنَّبلَّالبدََّّّيَّّأ َّمنََّّمََّر َّنَّحيَُّأ َّو َّمنَّهذه نَّحيرم

َّ.إل تينيوس يأ يتَّبياّناَّيفَّإحلديثنيََّّ،ةإملاكنيَّّ
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َّريضَّهللاَّعهنامَّهللاَّبنَّعبََّّّعنَّعبد َهل َََّّتَّق َّوَََّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّنَّّأ َّاس  َّول هل َّةَّيفََّلََّإَّإحلَُّينةَّذََّإملد ََّّل 

َّقَََّّول هلَّ،ةحفََّامَّإجلَُّإلش َّ ََّمََّإليَََّّول هلَّ،لاز َّإملنَََّّرنََّجند  َََّّهنََّّّ،مملََّْلََّنَّي َّهلهنَّّأ َّنَّمنَّغريَّىتَّعلْيَّّأ َّوملنََّّن َّهَُّل

ََّذَََّّونََّدََُّّنََّومنَّاكَََّّ،وإلعمرةَّرإدَّإحلجَّّأ َّنَّممَّّ ََّمك ة.منََّّةََّمك ََّّهلَُّأَََّّّتَّحَََّّأَنَشأ َّحيثََّّنَّْم َّفَََّّكل 
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ليفةَّهلَّإملدينةَّمنَّذيَّإحلَُّأ ََّّهيلََّّّ:قالَّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّنَّّأ َّعنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّ

َّلَُّّهََّومََُّّ:قالَّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّن َّأ َّوبلغينََّّ:قالَّعبدَّهللاَّ،منَّقرنَّد َّجنَّهلَُّأ َّوََّّفَةحامَّمنَّإجلَُّهلَّإلشَّّأ َّوَّ

ََّأ َّ َّ.مملََّْلََّهلَّإلمينَّي

ََّّ،وإلعمرةَّةَّملنَّقصدَّإحلجَّّإملوإقيتَّإملاكنيََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبََّّّإلنَّّهذينَّإحلديثنيَّبنّيَّيفَّ َّميقاتي وليسَّللعمرة

َّأ َّزماينَّفميكنَّ َّ:هذهَّإملوإقيتَّيهوََّّ،ةنََّدإؤهاَّيفَّمجيعَّإلس  

َّ،علْياَّيَّمرَّّأ ََّّهاهلَّإملدينةَّوملنَّجاءَّمنَّطريقَّأ َّعلَّوهوَّميقاتََّّأ ابرىَّإليومَّويسمََّّّ:ليفةذوَّإحلََُّّ .1

َّ َّمكة َّعن َّمرتَّويهََّّأ ربعوتبعد َّكيلو َّوعرشون َّومثانية َّإملسجدَّأ َّمئة َّعن َّإملوإقيتَّوتبعد بعد

ََّّبأ ابريتَّومسََّّّ،ربعةَّعرشَّكيلوَّمرتأ َّبويَّحبوإيلَّإلنَّّ سجدَّمَّبنَّدينارَّوبينََّّىلَّعلَّّإ َّعلَّنس بةي

رًإَّيفَّعهدَّإملكلَّتوسعتهَّمؤخَّّوَّجتديدهََّّرمحهَّهللاَّوتََّّّزعبدَّإلعزيإمليقاتَّيفَّعهدَّإخلليفةَّمعرَّبنَّ

 فهدَّرمحهَّهللا.َّ

َّمنَّمدينةَّرإبغَّ:ةفإجلح .2 َّقريبي ََّّنَّّيتَّابجلحفةَّل َّمسََّّّ،وهوَّماكني هلهاَّواكنتَّأ َّيلَّإس تحفَّإلس ّ

ذإودإنَّوإلسََّّّامَّومرصَّوإملغربَّإلعريبهلَّإلشَّّأ َّويهَّميقاتََّّ،ىَّقدميًاَّهميعةتسمَّّ َّوأ َّوإَّعلْياَّمرََّّّإ 

َّفأ ًَّإَّحاذوهاَّجوَّّ اًلَّفميكهنمَّوَّّأ َّمَّس يقدمونَّإملدينةَّّنَّّأ َّذإَّعلموإَّمثاًلَّإ ََّّالَّّإ ََّّ،مَّحيرمونَّمنهّنَّّا َّوَّحبرًإ

 ابرَّعل.أ َّإنتظارَّقدومَّإملدينةَّوحيرمونَّمنَّ

َّإملنازلَّ .3 َّويسمََّّّ:قرن َّإلثَّّأ َّى َّقرن ََّّّ،عالبيضًا َّابل َّإليوم َّبنيَّويعرف َّبني َّوإدي َّوهو َّإلكبري س يل

وهوََّّ،إلوإدَّيعتربَّميقااتًََّّكَّّوََّّ،وَّماَّإخنفضأ َّهذإَّإلوإديَّميقاتَّسوإءيَّماَّإرتفعَّمنهََّّوكََّّّ،إجلبال

َّميقا  َّ.جندَّل هلتي

يفَََّّّيصبَّّغراًبَّحّتََّّائفَّوبينَّسعدَّوميرَّّوهوَّوإدَّيّنلَّمنَّجبالَّإلطََّّّهلَّإلمينأ َّميقاتََّّ:يلممل .4

َّصغريةَّتسمََّّّ،محرإلبحرَّإل َّ َّّلسَّّابىَّفيهَّقريةي واكنََّّ،إثننيَّوتسعنيَّكيلوَّمرتَّ ةَّبةَّوتبعدَّعنَّمكَّّعدي

َّولكنهَّميرََّّّ،عرشينَّكيلوَّمرتَّغرابًَّخرَّيبعدوإَّعهناَّأ َّنشأ وإَّطريقًاَّأ َّمَّهباَّلكهنََّّّريقَّإلرئيسَّميرَّّإلطَّّ

ذإريقَّإجلديدَّوَّمنَّإلطَّّأ َّريقَّإلقدميَّحرإمَّمنَّإلطَّّمنَّنفسهَّإلوإديَّفميكنَّإال َّ  ابلوإدي.َّمرََّّّإ 

هوَّوََّّ،يَّملَّيذكرَّيفَّهذينَّإحلديثنيهوَّإمليقاتَّإخلامسَّإّّلَّوََّّإلّضيبةىَّإليومَّويسمََّّّ:ذإتَّعرق َّ .5

َّللعرإقَّوقدَّإختلفَّإلعلامءَّفمينَّحدَّّ َّّأ َّفقونَّعىلَّمَّمتَّّلكهنََّّّ،مَّمعرأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّدهَّهلَّإلنَّّميقاتي هَّن

َّرشعي  هذهَّخالصةَّإملوإقيتَّإملاكنيةَّإملذكورة.ََّّ،ميقاتي
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 َّ(َّوإلعمرةَّرإدَّإحلجَّّأ َّنَّممََّّّهلهنَّّأ َّمنَّغريََّّىتَّعلْينَّّأ َّوملنََّّلهنََّّّهنَّّ)َّملسو هيلع هللا ىلصوقوهلَّ

تكلَّإملناطقَّإملذكورةَّيفَّإحلديثَّويهَّكذكلََّّل هليَّأ ََّّل هلهاهذهَّإملوإقيتَّيهَّموإقيتََّّنَّّمعناهَّأ َّ

َّ.علْياَّملنَّمرَّّ

َّمنََّّنَّحيرمَّكَّّأ َّفالَّيشرتطََّّ،هلهاأ َّرَّهباَّمنَّغريَّيَّمنَّمَّّأ ََّّىتَّعلْياأ َّمنََّّب ََّّيفَّإحلديثوعرّبََّّ وإحد 

َّحيرمَّىلَّإملدينةَّحّتَّإ َّنَّيذهبَّأ َّرإدَّإلعمرةَّفالَّيشرتطَّأ َّمثاًلَّيفَّمدينةَّرإبغَّوََّّقامتهَّفاذإَّاكنَّإملدينَّّإ َّ

ذإَّإ َّهلَّإجلزإئرَّأ َّكذكلَّمثاًلََّّة،إلعمرََّّل دإءويذهبََّّرإبغَّنَّحيرمَّمنَّميقاتأ َّابرَّعلَّبلَّميكنهَّأ َّمنَّ

َّىلَّإملدينةَّثَّّإ َّهبَّإّلََّّّمىلَّإملدينةَّميكهنإ ََّّةرشَّابمَّائرةَّس تذهبَّإلطََّّّنَّّأ َّعلموإَّوَّوَّإلعمرةَّأ ََّّرإدوإَّإحلجَّّأ َّ

وملنََّّلهنََّّّنَّّّنَّّأ ََّّىنهذإَّمعَّ،حفةَّوهكذإنَّحيرموإَّمنَّإجلَُّأ َّالَّيلزهممَّوَّابرَّعلأ َّبعدَّذكلَّحيرمونَّمنَّ

َّهذإَّمعىنَّهذإَّإلالكم.َّهلهنأ َّمنَّغريََّّىتَّعلْينَّّأ َّ

 َّ(ةةَّمنَّمكَّّهلَّمكَّّأ ََّّحّتََّّأ نشأ َّومنَّاكنَّدونَّذكلَّمفنَّحيثَّ)اَّقوهلَّمَّّأ َّوَّ

ََّّ َّمنَّرمحةَّهللاَّعزَّوجلَّوتيسريهَّعلْيمأ َّهذإ -إمليقاتىلَّإ َّجوعَّفهمَّس بحانهَّوتعاىلَّإلرَّّفملَّيلكََّّّيضًا

َّبنيَّإمليقاتَّومكََّّّإملقصودون َّيسكنون َّإلالكم َّهبذإ َّيلكَّّ-ة َّهللاَّعَّّفمل َّوجلَّّفهم َّأ َّبَّز َّيرجعوإ ىلَّإ َّن

مفنَّحيثَّ-َّأ نشأ َّمفنَّحيثَّقالَّ-بلَّحيرمونََّّ،الَّوَّإحلجَّّأ َّيأ تونَّلفعلَّإلعمرةََّّإمليقاتَّفيحرموإَّمنهَّثَّّ

 وَّإلعمرة.َّأ ََّّوَّنوىَّإحلجَّّأ َّقصدَّ

 َّةهلَّمكَّّأ ََّّحّتَّوقوهل 

ماكهنمَّلكنَّجاءَّيفَّحديثَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّأ َّهمَّفيحرمونَّمنَّهذإَّإحلديثَّيعمََّّّنَّّأ َّاهرَّإلظََّّّ

َّيفَّقّصَّ َّوَّأ َّهاَّوقدَّةَّجحَّّواكنَّهذإ َّإحليضَّريضَّهللاَّعهنا َّأ َّاتها َّوَّأ َّرضاها َّأ َّرإدتَّأ َّثناءه نَّتأ يتَّبعمرة 

َّإلنَّّفأ َّ َّعبدأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّمر َّأ َّمحنَّإلرََّّّخاها َّأ َّنعميَّىلَّإلتَّّإ َّنَّخيرجَّهبا َّإحلرمَّأ ََّّىلَّإحللَّّإ َّو يَّخارجَّحدود

َّ.تأ يتَّبعمرهتاَّنَّثَّّفتحرمَّمنَّذكلَّإملاك

َّعىلَّفا ََّّ َّهل َّمكَّّأ َّختلفَّإلعلامء َّمنَّخيرجَّهل ََّّىلَّإحللَّّإ َّة َّمنه َّأ َّليحرموإ َّميكهنم َّمنَّأ َّم َّحيرموإ ن

َّأ ماكهنم؟

ََّّحرإمَّمنَّإحللَّّإال ََّّنَّّأ َّحيحَّمنَّالكهممَّوإلّصََّّ َّوإدلَّّأ َّمبنََّّخاصل َّمفردًة ليلَّحديثَّعائشةَّرإدَّإلعمرة

نَّحيرمَّأ َّهلََّّنَّّا َّعَّفوَّمتتَّّأ َّوَّقرإنَّأ َّفرإدَّاكنَّسوإًءَّيفَّإال ََّّسكيَّنَّأ َّبَّجَّّرإدَّإحلأ َّاَّمنَّمَّّأ ََّّ،ريضَّهللاَّعهنا

َّليلَّعىلَّذكلَّحديثَّإبنَّعباسَّهذإ.َّوإدلََّّّىلَّإحللَّّإ َّمنَّماكنهَّوالَّيلزمهَّإخلروجَّ
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وملَّحيرمَّمنَّإمليقاتَّفهذإََّّوَّإحلجَّّأ َّإلعمرةََّّقاصدإمنَّجتاوزَّإمليقاتََّّنَّّأ َّخريةَّيفَّإلبابَّويهَّأ َّمسأ ةلَّ

َّ:هلَّخيارإن

َّ.نَّإس تطاعَّذكلإ َّتَّوحيرمَّمنهَّىلَّإمليقاإ َّنَّيعودَّأ َّاَّمَّّإ ََّّ .1

َّأ َّاَّمَّّإ َّوََّّ .2 َّعمل.َّأ َّوَّإلعمرةَّوهللاَّأ ََّّتركَّوإجبَّمنَّوإجباتَّإحلجََّّّل نّهنَّحيرمَّمنَّماكنهَّوعليهَّدمي

َّثَّقالَّرمحهَّهللا

 باب ما يلبس المحرم

َّ.للمحرمَّلبسهَّوماَّحيرمََّّلناَّماَّحيلَّّتبنّيََّّأ حاديثيفَّهذإَّإلبابَّس يذكرَّلناَّإملؤلفَّرمحهَّهللاََّّ

َّ.حرمأ َّهوَّمنََّّ:إحملرمَّ

َّّةَّإدلَّّهوَّنيََّّّ:حرإمإال ََّّ ذإإملسملََّّنَّّيَّبذكلَّل َّمسََّّّ،سكخولَّيفَّإلن َّّنوىَّإدلََّّّإ  سكَّحيرمَّعىلَّخولَّيفَّإلن

َّظافرَّوغريها.َّيبَّوتقلميَّإل َّاكحَّوإلطَّّحرإمَّاكلنَّّنفسهَّماَّاكنَّمباحًاَّهلَّقبلَّإال َّ

َّ

َّ

 218الحديث 

ََُّّماَّرجاًلَّقالَّايَّرسولَّهللاَّنَّّأ َّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّعبدَّهللاَّعنَّ قالََّّ؟يابمَّمنَّإلثَّّحر َّيلبسَّإمل

َّالَّجيدَّأ ََّّالَّّإ َّإويالتَّوالَّإلربإنسَّوالَّإخلفافَّالَّيلبسَّإلقمصَّوالَّإلعاممئَّوالَّإلّّسَّ:َّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاَّ حدي

َّوَّورس.أ َّهَّزعفرإنَّيابَّشيئًاَّمسَّّإلكعبنيَّوالَّيلبسَّمنَّإلثََّّّأ سفلنيَّوليقطعهامَّنعلنيَّفليلبسَّإخلفَّّ

َّن.ازيتنتقبَّإملرأ ةَّوالَّتلبسَّإلقفََّّّ:وللبخاري

الَّبيانَّماََّّنَّّل َّ،َّببيانَّماَّالَّجيوزَّفأ جاباَّجيوزَّلبسهَّللمحرمَّيفَّهذإَّإحلديثَّمعََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّس ئلَّإلنَّّ

َّ:ش ياءأ َّمثانيةََّّملسو هيلع هللا ىلصوذكرَّهََّّومبعرفتهَّميكنَّللمرءَّمعرفةَّماَّجيوزَّلبسرصحأ َّوََّّقلَّّأ َّجيوزَّ

َّوهوََّّ:صمإلقَّ .1 َّابلبدنََّّوبَّإملعروفَّويدخلَّفيهَّكَّّثَّّإلَّويهَّمجعَّمقيص  َّحميط  َّخميط  ثوب 

َّمنه.وَّأ َّهَّلكَّّ  يشء 
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أ سَّسوإءَّيَّإلرَّّماَّيغطََّّّأ سَّويدخلَّفْياَّكَّّعىلَّإلرََّّّويهَّماَّيلّفَّعاممةََّّويهَّمجعَّ:إلعاممئَّ .2

 أ سَّيلحقَّإلعاممةَّوالَّجيوزَّللمحرم.يَّإلرَّّماَّيغطََّّّوَّغريَّخميطَّفلكَّّأ َّاكنَّخميطًاَّ

َّمئََّّ:يالتإوَّإلّّسََّّ .3 َّعندك َّمعروفي َّوهو َّذوَّويهَّمجعَّرسوإل َّإلبنطالَّأ َّر َّيش به َّوهو كامم

 وَّكثريًإ.أ َّوسعَّمنهَّقلياًلَّأ َّهَّلكنَّّ

يهَّعندانَّإلربنوسَّيسمََّّّ،أ سَّمعاًَّاملَّللبدنَّوإلرَّّوبَّإلشَّّويهَّمجعَّبرنسَّوهوَّإلثََّّّ:إلربإنسَّ .4

َّعندانَّيفَّإملغربَّإلعريبَّويلبسَّكثريًإَّفهوَّيأ يتَّشاماًلَّيغطيَّوابللَّّ غةَّإلفصحىَّبرنسَّمعروفي

َّيأ يتَّأ َّوََّّ،ييَّعهنامأ سَّّلكلَّّنَّوهوَّوإلعاممةَّيشرتاكنَّيفَّتغطيةَّإلرََّّّوسائرَّإجلسدإلرأ سَّ يضًا

 إلربنسَّمنهَّماَّيأ يتَّخميطيَّعىلَّحسبَّإجلسمَّومنهَّماَّيأ يتَّمفتوحًا.َّ

ََّّ:إخلفاف .5 نَّيقطعهامَّأ َّنيَّوَّنَّيلبسَّخفَّّأ َّملنَّملَّجيدَّنعاًلَّوبَّملسو هيلع هللا ىلصصَّ.َّوقدَّرخَّّويهَّمجعَّخف ّ

َّيأ تيانَّإلنََّّّ،علنيوإلنََّّّنيوهذإَّهوَّإلفرقَّبنيَّإخلفََّّّ،إلكعبنيَّأ سفل إلكعبنيََّّأ سفلعلنيَّمعومًا

صَّيفَّهذإَّإحلديثَّملنَّملَّرخََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّمفنَّملَّجيدَّفالنََّّّ،يَّإلكعبنيفيأ يتَّطويلَّفيغطََّّّإخلّفَّاَّمَّّأ َّ

 نَّيقطعهامَّدونَّإلكعبني.َّأ َّنيَّوَّنَّيلبسَّخفَّّأ َّعلنيَّبجيدَّإلنَّّ

َّإملطيَّّثَّّإلَّ .6 َّابلزَّّياب َّبة َّإلورسأ َّعفرإن َّإلزََّّّ:و َّخصوص َّإملقصود َّوليس َّبلَّأ َّعفرإن َّإلورس و

َّاكن.ط ََّّي َّأ َّإملقصودَّ  يب 

َّتغطََّّّ:قابإلنََّّّ .7 َّويكونَّيفَّفتحتنيَّمعروفَّوهوَّما ومحلَّإلعلامءََّّ،لعيننيلَّيَّبهَّإملرأ ةَّوهجها

َّّحديثَّإلهنَّّ اَّمَّّأ َّوَّبقدرَّإلوجهَّوَّأ َّوَّمنسوجًاَّعىلَّحسبَّإلوجهَّأ ََّّإًَّاَّاكنَّمفّّسَّنقابَّمعَّّييَّعنَّإل

َّّأ َّيَّوهجهاَّبفضلَّخامرهاَّفهذإَّنَّاكنتَّإملرأ ةَّتغطَّّإ َّ َّمنَّإلعلامءَّوإس تدل وإَّمباَّروتَّجازهَّطائفةي

َّوكنََّّّكنََّّّنَّّّنَّّأ ََّّعهناَّعائشةَّريضَّهللا ذإَّحمرمات  جلباهباَّمنََّّحدإهنَّّإ َّتَّلدسكبانَّإلرََّّّهبنََّّّمرََّّّإ 

 .وهجهنَّّأ َّكشفنََّّمذإَّجاوزّنا َّعىلَّرأ سهاَّعىلَّوهجهاَّف

َّّأ َّنَّشاءَّهللاَّإ ََّّحيّصحَّوإبَّوإلَّىلَّإلّصَّإ ََّّأ قربوهذإَّإلقولَّهوََّّ ذإهَّن عىلََّّصالخذَّإملرأ ةَّنقااًبَّمفملَّتتََّّّإ 

َّنَّإمحلدَّهللَّتأ تْياَّل َّإوَّ.َّحسبَّوهجها يعينَّيأ يتََّّصالتارَّإجللبابَّمبارشًةَّوليسَّمفإجلالبيبَّفْياَّإلس ّ

َّجيوزَّإنَّشاءَّهللاَّلبسهَّيفَّ َّفهذإ َّعىلَّحسبَّإلوجهَّفتسدهلَّإملرأ ةَّمنَّعىلَّرأ سها. وحدهَّمفّسًإ

ذإإحلجَّوإلعمرةَّ  اكنتَّإملرأ ةَّحمرمًة.ََّّإ 

 يَّهبمَّإملرأ ةَّيدهيا.هامَّماَّتغطََّّّ:ازإنإلقفَّّ .8

َّاَّحيرمَّعىلَّإحملرمَّلبسه.َّهذهَّيهَّخالصةَّماَّذكرَّيفَّإحلديثَّممََّّّ
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َّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّعنَّعبد ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّمسعتَّإلنََّّّ:هللاَّبنَّعباس  منَّملَّجيدَّنعلنيَّ"خيطبَّبعرفات 

َّ"زإرإًَّفليلبسَّرسإويلَّللمحرمإ َّنيَّومنَّملَّجيدَّفليلبسَّإخلفَّّ

نَّإ َّمنَّملَّجيدَّنعاًلَّفالَّيشءَّعليهََّّنَّّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّةَّإلودإعَّوفيهَّيقولَّإلنَّّاكنَّهذإَّإحلديثَّيفَّخطبةَّجحََّّّ

َّيذكرَّفيهََّّلبسَّإخلّفَّ ََّّملسو هيلع هللا ىلصومل َّأ نّه َّس بقََّّنَّّأ َّيلزمهَّقطعهَّحتتَّإلكعبنيَّفقالَّإلعلامء َّملا َّانخسي هذإ

َّ.رهَّعنهلتأ خَّّ

منَّوجدََّّأ ّماهذإَّبطبيعةَّإحلالَّملنَّملَّجيدََّّ،نَّلبسَّرسوإالًَّإ َّريَّعليهَّضزإرًإَّفالَّإ َّوكذكلَّمنَّملَّجيدََّّ

َّ.َّنَّالَّيلبسَّإخلّفَّأ َّإخمليطَّوَّنَّالَّيلبسَّأ ََّّفالبدَّّ

َّ

َّ
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يكَّالَّرشيكَّلبََّّّ،يكهمَّلبَّّيكَّإللَّّلبَّّ"َّملسو هيلع هللا ىلصتلبيةَّرسولَّهللاََّّنَّّأ َّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامََّّعبدَّهللاعنَّ

َّ."الَّرشيكَّكلَّ،إملكلوَّعمةَّكلَّإمحلدَّوإلنََّّّنَّّإ ََّّ،يككلَّلبَّّ

ليكَّإ َّغباءَّوإلرََّّّ،وإخلريَّبيديكَّ،عديكيكَّوسََّيكَّلبَّّلبَّّ"قالَّواكنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّيزيدَّفْيامَّ

َّ."وإلعمل

َّفقطَّوليستَّعندَّإلبخاريَّليستَّمنَّإملتفقَّعليههذهَّإلزَّّ َّ.ايدةَّزايدةَّإبنَّمعرَّيهَّعندَّمسمل 

َّهوَّنيَّّوإال ََّّ َّّةَّإدلَّّحرإمَّكامَّقلنا َّنوىَّإملرءَّإدلَّّا َّسكَّفخولَّيفَّإلن َّّذإ حرمَّوقلناَّأ َّسكَّفقدَّخولَّيفَّإلن

َّ.ماينويفَّإمليقاتَّإلزََّّّحرإمَّيكونَّمنَّإمليقاتَّإملاكينإال َّ

َّمؤكَّّلبيةَّس نَّّوإلتََّّّ َّوليستَّبوإجبةَّعىلَّإلّصَّةي هلَّإلعملَّوهذإَّهوَّمذهبَّمجهورَّأ َّقوإلَّأ َّحيحَّمنَّدةي

َّإلّصََّّحبَّّتس َّإعائرَّّلكلَّإلشََّّّأ عظمويهَّمنََّّ،إلعلامء َّللرَّّرفع َّّمَّّأ َّجالَّوتَّهبا َّإلن َّفا إلوإحدةََّّنَّّا َّساء

َّّإملرءَّإدلََّّّوىذإَّنا َّيَّالَّترفعَّصوهتاَّفأ َّوَّرفيقّتاَّأ َّمهننَّتلبَّبقدرَّماَّتسمعَّنفسهاَّ َّسكَّلّبَّخولَّيفَّإلن
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إملكلَّوَّعمةَّكلَّإمحلدَّوإلنََّّّنَّّإ ََّّ،يكَّالَّرشيكَّكلَّلبلبََّّّ،يكهمَّلبَّّيكَّإللَّّلبَّّ)َّ:قائاًلَّماَّجاءَّيفَّإحلديث

ذإلبيةَّ.َّويقطعَّإمللبَّإلتَّّ(الَّرشيكَّكل َّوإفَّهذإَّيفَّإلعمرة.رشعَّيفَّإلطََّّّإ 

َّإلعقبةَّيومَّإلعيدَّفا َّفَّاَّيفَّإحلجَّّمَّّأ ََّّ َّّا َّذإَّرشعَّيفَّريمَّمجرة َّإلتَّّن َّذكرَّيفَّإحلديثَّهوَّهَّيقطع لبيةَّوما

َّريضوَّنقصَّكامَّفعلَّإبنَّمعرَّأ َّنَّزإدَّإملرءَّفْياَّا َّفَّ،لبيةلفاظَّإلتَّّأ َّيفََّّيَّّأ َّفْياََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإملأ ثورَّعنَّإلنَّّ

نَّشاءَّهللاَّالَّحرجَّفيهَّإ َّىلَّغريَّذكلَّفهذإَّإ َّكبريإتَّوَّبعظَّإلتَّّأ َّذاكرَّهللاَّعهنامَّفزييدَّمثاًلَّبعظَّإل َّ

رضوإنَّهللاَّعلْيمَّيزيدونَّوينقصونَّيفََّّةاكنَّيسمعَّإلّصحابَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّعيَّملاذإَّل َّوليسَّخمالفًاَّإلرّشَّ

َّهذإَّعىلَّجوإزَّهذإَّإلفعل.َّلبيةَّوملَّينكرَّعلْيمَّفدلَّّإلتَّّ

َّجابةَّتقولَّلّبَّلبيةَّمعناهاَّإال َّوإلتََّّّ َّجاهبا.َّأ َّذإَّإ َّعوةَّدلَّّإَّفالني

َّبعدَّ:يكولبَّّ - َّإجابًة َّمعناها َّإي َّالاجابة جابةَّيهَّتثنية َّإنناََّّإ  َّإي َّلبيكَّإللهم َّفقولنا إجابة.

َّدعوتهَّللحجَّإوَّإلعمرة.ََّّأ جبناخناطبَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّابنناَّقدَّ

َّل نّهالَّرشيكَّهلَّيفَّذكلََّّنوإعَّإحملامدَّوإملدإحئَّهللَّعزَّوجلَّّأ َّمجيعََّّنَّّأ ََّّيَّّأ ََّّ:إمحلدَّنَّّإ َّوقوهلَّ -

 قائص.َّإلنََّّّس بحانهَّوتعاىلَّعنَّهاللَّوهوَّإملّنَّّوإجلصلَّس بحانهَّوتعاىلَّبصفاتَّإلكاملَّإملتَّّ

َّأ ََّّعمةوإلنَّّ - َّّأ َّي َّإملتفضَّّن َّإملنعم َّهو َّس بحانه َّإّّلَّه َّعباده َّعىل َّإلنَّّل َّهل َّس بحانهَّي َّإلاكمةل عمة

َّوتعاىل.َّ

َّّأ َّيَّأ ََّّوإملكل - َّاكنن َّإخلالئقَّسوإًء رضَّيفَّإل َّأ وَّاموإتَّيفَّإلسََّّّتهَّس بحانهَّهوَّإملاكلَّمجليع

 ملكهمَّومالكهمَّحقيقة.ََّّوهوَّس بحانه

َّأ ََّّ:يكَّوسعديكلبَّّاَّقولَّإبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّمَّّأ َّوَّ - عوةَّوللمسارعةَّإدلََّّّال جابةيَّهذإَّتأ كيدي

َّمتثال.يفَّإال َّ

هَّوإلفضلَّلكَّّإلنّفعََّّنَّّا َّهَّمنَّعندَّهللاَّس بحانهَّوتعاىلَّفإخلريَّلكََّّّنَّّأ َّيَّأ ََّّ:وإخلريَّبيديكوقوهلََّّ -

َّبيدَّهللاَّس بحانهَّوتعاىل.َّ

إلعملَّهللَّخالصَّإ َّهَّهللَّالَّرشيكَّهلَّفْيامَّغبةَّوإلعملَّلكَّّإلرََّّّنَّّأ َّيَّأ ََّّ:ليكَّوإلعملإ َّغباءَّوإلرَّّ -

َّلبية.عزَّوجلَّهذإَّابختصارَّمعىنَّإلتَّّ

َّثَّقالَّإملصنفَّرمحهَّهللاَّ
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َّملسو هيلع هللا ىلص:َّبَّّقالَّإلنََّّّ:يبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّقالأ َّعنَّ

َّتؤمنَّابهللَّوإليومَّإل َّال ََّّالَّحيلَّّ َّومعهاَّحرمة.َّالَّّإ َّنَّتسافرَّمسريةَّيوم َّوليةلَّأ َّخرَّمرأ ة 

َّمعَّذيَّحمرم.َّالَّّإ َّتسافرَّمسريةَّيوم ََّّ:ويفَّلفظ َّللبخاري

َّمباح َّاكلرَّّأ َّوجَّأ بيدَّاكلزَّّوجةَّعىلَّإلتَّّمنَّعليهَّإلزََّّّهوَّكََّّّ:إحملرم حترمَّإملرأ ةَّ،َّةرَّضاعَّوإملصاهوَّبنسب 

َّّ وابملصاهرةَّعىلََّّ،ضاعَّمثالًَّخَّمنَّإلرَّّضاعيَّعىلَّإل َّوابلرََّّّ،وإخلالَّبنَّوإلعمَّّبَّوإال َّسبَّعىلَّإل َّابلن

َّوجَّوغريمهَّهذإَّهوَّإحملرمَّابختصار.َّبَّإلزَّّأ َّوَّأ ََّّمَّّزوجَّإل َّ

َّلهاَّالَّّإ َّنَّتسافرَّأ َّإملرأ ةَّحيرمَّعلْياََّّنَّّأ َّويفَّإحلديثَّبيانَّ َّإلكفءختيارَّإحملرمَّلكنَّينبغيَّإ ََّّ،معَّحمرم 

وَّغريهاَّبلَّّتتارَّأ ََّّالةَّمثالًَّوَّمضيع َّللّصَّأ َّإلبعيدَّعنَّإنّتاكَّحرماتَّهللاَّفالَّتسافرَّإملرأ ةَّمعَّحمرمَّ

َّإلكفء.

َّإلبابَّابلتَّّخرجهَّإملصنَّّأ َّوهذإَّإحلديثََّّ َّنَّّأ َّالةلَّعىلَّلدلََّّّحديدَّيفَّكتابَّإحلجَّّفَّرمحهَّهللاَّيفَّهذإ

ََّّإحلجَّّلكنَّحّتََّّ،سفرَّي َّأ َّاحلديثَّعامَّيشملَّفَّ،بالَّحمرم ََّّنَّتسافرَّسفرَّإحلجَّّأ َّإملرأ ةَّالَّجيوزَّلهاَّ

َّ.َّل دإئهنَّتسافرَّأ َّنَّملَّجتدَّإملرأ ةَّحمرمًاَّالَّجيوزَّلهاَّإ َّسالمَّراكنَّإال َّأ ََّّيَّهوَّخامسإّّلَّ

َّإحلديثَّإس ت َّلوجوبَّإحلجَّّوهبذإ َّعىلَّإشرتإطَّإحملرم َّإلعلامء َّّأ َّوََّّ،عىلَّإملرأ ةَّدل َّن نَّملَّجتدَّإملرأ ةَّإ َّه

َّنَّيكونَّلهاَّحمرميَّتسافرَّمعه.أ َّاَّتنتظرَّّنَّّأ َّوقالوإََّّحمرمًاَّملَّجيبَّعلْياَّإحلجَّّ

نّهَّلنَّيكونَّلهاَّحمرمَّتسافرَّمعهَّأ َّنَّجتدَّحمرمًاَّكربتَّيفَّإلّسنَّوعلمتَّأ َّستَّإملرأ ةَّمنَّئَّنَّيَّإ َّاَّمَّّأ ََّّ

ّّناَّيفَّتكلَّإحلاةلَّتس تنيبَّمنَّحيجََّّّىلَّإحلجَّّإ َّ َّاّلَّمعَّحمرم.َّإ َّماكّناَّوالَّتسافرََّّفا 

َّيفَّحّصةَّجحَّّ َّوإلّصَّوإختلفوإ َّلوَّذهبتَّبدونَّحمرم َّيصحَّّأ َّحيحَّها َّإال ثَّنّه َّإلهنََّّّنَّّل ََّّ،لكنَّمع ييَّهجة

َّحلج.َّابقةَّوليستَّمتعلََّّّةمنفكَّّ

َّعىلَّمنَّ عىلَّعدمَّجوإزََّّيس تدلَّّوكذكلََّّ،منةفقةَّإل َّجازَّسفرَّإملرأ ةَّمعَّإلرَّّأ َّوهذإَّإحلديثَّفيهَّردي

َّالَّمعَّإلرََّّّالَّّإ َّفرَّإلسَّّ يّنَّملسو هيلع هللا ىلصَّرجاًلَّسأ لََّّنَّّأ َّمنََّّخرجهَّإلبخاريأ َّمنةَّمباَّفقةَّإل َّمعَّحمرم  بتَّيفَّتَّإكتََّّإ 

وملَّيس تفّسََّّ،معَّإمرأ تكَّإنطلقَّحفجَّّ:َّملسو هيلع هللا ىلصبَّةَّفقالَّهلَّإلنَّّإمرأ يتَّخرجتَّحاجََّّّنَّّأ َّغزوةَّكذإَّوكذإَّوَّ

َّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّمنهَّإلنَّّ َّ.مَّالأ َّمنةَّأ َّيهَّمعَّرفقة 
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وَّتسافرَّأ ََّّيفَّتركهاَّحتجََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّصَّهلَّإلنَّّمنًةَّلكنَّملَّيرخَّّأ َّفقةَّمانَّاكنتَّإلرَّّيفَّذكلَّإلزََّّّنَّّأ ََّّوالَّشكََّّّ

َّوفضل.َّيتهَّوعظمهَّمهَّّأ َّىلَّعدمَّذهابهَّللغزوَّمعَّإ َّىَّذكلَّدَّّأ َّولوََّّبالَّحمرمَّحلجَّّ

َّميَّتسافرَّمعه.نَّيكونَّلهاَّحمرَّّأ َّعىلَّإملرأ ةََّّمنَّرشوطَّوجوبَّإحلجََّّّنَّّأ َّهذإَّإحلديثَّيزيدَّ

ََّّ َّأ َّمالحظة َّّأ ََّّيَّّأ َّخرية َّإلسَّّن َّإحلديثَّتقييد َّيفَّهذإ َّجاء َّه َّيوم  َّمبسرية َّوليةلأ َّفر َّيوم  َّيفََّّ،و وجاء

ََّّ،منَّهذإَّبأ كرثدهَّخرىَّتقيَّّأ ََّّأ حاديث حيحَّوإلّصََّّطالقهَّوعدمَّتقييدهَّمبسافة َّإ َّخرَّأ َّوجاءَّيفَّحديث 

َّ.نَّتسافرأ َّإملرأ ةَّالَّجيوزَّلهاََّّنَّّأ َّ

ََّّيَّّأ ََّّ َّّأ َّحيحَّّصَّإلَّسفر  َّالَّّإ َّليهَّإ َّنَّّترجَّأ َّلمرأ ةَّلجيوزَّالَّاسَّيَّسفرًإَّيفَّعرفَّإلنَّّمفاَّمسََّّّطالقهَّعىلَّإال َّن

َّذيَّحمرم َّدونَّوالَّيقيََّّّ،مع َّمبسافة  َّهوَّإلصحيحَّيفَّهذهَّالصحيحَّإال َّفَّ،خرىأ َّدَّهذإ طالقَّهذإ

َّإملسأ ةل.َّ

َّ

َّثَّقالَّإملصنفَّرمحهَّهللا

 باب الفدية

ََّّّةفديابلإملرإدََّّ َّماَّفرضَّجربًإَّللن َّمنَّحمظورإتَّإال َّأ َّسكَّبسببَّتركَّوإجب  حرإمَّيفَّوَّفعلَّحمظور 

َّإلعمرة.وَّيفَّأ ََّّإحلجَّّ

َّأَْوَّاهاَّبذكلَّيفَّكتابهَّفقال﴿َّهللاَّتباركَّوتعاىلَّمسََّّّنَّّيتَّابلفديةَّل َّومسََّّّ ََّأْوََّصَدقَة  َيام  نَّص  َّّم  فَف ْديَةي

َّ َّمنَّرمحهَّفَّوإملصنََّّّ،﴾نُُسك  َّوإحدًإ َّإلبابَّنوعًا َّيفَّهذإ َّأ َّهللاَّس يذكرَّلنا هوَّفديةَّوَّنوإعَّإلفدية

ََّّّ،ذىإل َّ َّأ س.َّعرَّوتغطيةَّإلرَّّظافرَّوحلقَّإلشَّّوتقلميَّإل َّيبَّبسَّوإلطَّّفهَّاكللَّّيتَّجتبَّللرتَّّويهَّإل

َّقالَّإملصنفَّرمحهَّهللا

 222 الحديث

َّريضَّهللاَّعنهَّقالَّعنَّعبد ىلَّكعبَّبنَّجعرةَّريضَّهللاَّعنهَّفسأ لتهَّعنَّإ ََّّ:َّجلستهللاَّبنَّمعقل 

َّ:فقالَّ،وإلقملَّيتناثرَّعىلَّوهجييَّملسو هيلع هللا ىلصىلَّرسولَّإ َّمحلتََّّ،ةَّويهَّلمكَّعامةخاصََّّّنزلتَّيفََّّّ:إلفديةَّفقال
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َّ:فقلتَّ"َّ؟جتدَّشاةًَّأ ََّّأ رى،رىَّإجلهدَّبلغَّبكَّماَّأ َّماَّكنتَّ"وَّأ ََّّ"رىأ َّرىَّإلوجعَّبلغَّبكَّماَّأ َّماَّكنتَّ"

َّنصفَّصاع.َّطعمَّس تةَّمساكنيَّللكَّّأ َّوَّأ ََّّم َّايَّّأ َّفصمَّثالثةََّّ:ال.َّقال َّمسكني 

َّم.ايَّّأ َّوَّيصومَّثالثةَّأ َّوَّهيديَّشاًةَّأ ََّّقًاَّبنيَّس تّة َّرََّنَّيطعمَّفََّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّفأ مرهَّ:ويفَّروإية َّ

َّّأ َّيفَّهذإَّإحلديثَّخيربَّكعبَّبنَّجعرةَّريضَّهللاَّعنهََّّ واكنَّذكلَّيفَّغزوةََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّىلَّإلنَّّإ َّهَّمحلَّن

ويهَّحرشةَّمعروفةَّ-إلقملََّّك نَّّفَّابهَّمرضَّملَّّأ َّواكنَّقدََّّ،رضاهأ َّةَّواكنَّحمرمًاَّريضَّهللاَّعنهَّوَّإحلديبيَّّ

َّإلّصَّ َّّعندك َّإل َّحّتََّّقد-إلّشعريتَّتكونَّيفَّغرية يتناثرَّعىلَّوهجهَّمنَّكرثتهََّّأ صبحَّكرثتَّيفَّشعره

َّرأ ىَّماَّوصلََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّبَّإلنَّّفتعجَّّ رىَّبضمَّإهلمزةَّأََُّّكلَّقالَّماَّكنتّلَّ،ليهإ َّملاَّرأ ىَّمنَّحاهلَّوملا

ماََّّإملرضَّبلغَّبهَّنَّّأ ََّّيظنََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّفملَّيكنَّإلنََّّّ،بصارظرَّمنَّإلبرصَّإال َّوبفتحهاَّمنَّإلنََّّّظنَّّأ َّمعناهاَّ

َّّل َّنَّيفديَّعنَّذكلَّأ َّنَّحيلقَّشعرهَّبرشطَّأ َّصَّهلَّبفرخََّّّ،بلغ َّمنَّحمذهَّسريتكبَّحمن ورإتَّذورًإ

َّّأ َّخربهَّريضَّهللاَّعنهَّأ َّيعينَّليفديَّهباَّفَّ؟جتدَّشاةأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّفسأ هلَّإلنََّّّ،حرإمإال َّ َّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّوإلنََّّّ،هَّالَّجيدن

َّنوإعَّإلفدية.َّأ َّفضلَّأ ََّّل ّّنااةَّبدأ َّابلشَّّ

َّايَّّأ َّنَّيصومَّثالثةَّأ َّىلَّإ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّأ رشدهاَّملَّجيدَّشاًةَّفلمَّّ َّنزلَّهللاأ َّوقدََّّ،ةَّمساكنينَّيطعمَّس تَّّأ َّوَّأ َّم 

ََّف َّفَََّّه َّأ س َّنَّرًََّىَّم َّذََّأَََّّه َّوَّب َّأََّيضًاَّر َّمَََّّمُكَّْنَّْم ََّّنََّاكَََّّنَّْمََّفََّوجلَّقوهلَّ﴿َّعزَّّ َّم َّدي َّيََّنَّص َّةي َّقََّدََّوَّصََّأََّام  َُّأََّة  ﴾َّك َّسَُّوَّن

َّمنَّثالثليخريََّّّدثةيفَّهذهَّإحلا َّ.هَّبنيَّوإحدة 

َّمنَّحمظورإتَّإال َّظىلَّفعلَّحمإ َّمنَّإحتاجََّّنَّّأ َّفيس تفادَّمنَّإحلديثََّّ َّأ َّحرإمَّور  وَّأ َّنَّيلبسَّخميطًا

َّأ ََّّوَّيقملَّّأ َّطيبًاََّّميّسَّ َّأ َّظافرًإ َّّا َّنَّفعلَّوإحدًإَّمنَّهذهَّفإ َّيَّرأ سًاَّوَّيغطَّّأ َّوَّحيلقَّشعرًإ نَّأ َّهَّالَّبدَّهلَّن

َّ.إل يةيفديَّمقابلَّذكلَّملاَّجاءَّيفَّهذإَّإحلديثَّوملاَّجاءَّيفَّ

َّيس تفادَّممََّّّ َّأ َّا َّإحلديثَّجاءَّمبيََّّّنَّّأ َّيضًا َّهذإ َّإ ََّّإل يةيَّيفَّإّّلََّّلال جاملنًا ََّّّإل يةذ َّذكرَّإل َّوأ َّصيامَّفْيا

ََّّّوأ ََّّإلّصدقة َّإلن فاحلديثََّّوَّماَّجيبَّعليهَّذحبهأ َّدقةَّوَّملقدإرَّإلّصَّأ َّيامَّإلّصََّّل اّيمسكَّمنَّغريَّحتديد 

َّ.إل يةيَّجاءَّيفَّجاملَّإّّلَّفيهَّبيانَّإال َّ

ََّّ َّإحلديث َّمن َّإلتََّّّنَّّأ َّوكذكلَّيس تفاد َّعىل َّّإلفدية َّإلن َّبني َّوإال َّخيري َّوإدلَّّسك َّكوّناَّطعام َّعىل ليل

َّوكذكلَّيفَّإحلديث.َّإل يةاَّرتبتَّيفَّّنَّّأ َّخيريَّللتَّّ
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َّفاال نسانفضلَّىلَّإل َّإ َّرشادَّاةَّفيهَّإال َّهلَّعنَّإلشََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّسؤإلَّإلنََّّّنَّّأ َّيضًاَّأ َّاَّيس تفادَّمنَّإحلديثَّممََّّّ

ذإ َّهيديَّهباَّأ ََّّبنيَّاكنَّخمرّيََّّإ  َّدىن.إل ََّّإ ىلَّوالَّيذهبَّإل فضلنَّخيتارَّلنفسهَّأ ََّّفال فضلمور 

َّّأ َّاَّيس تفادَّمنَّإحلديثَّكذكلَّممََّّّ إخللوَّوَّنَّحضيةَّمنَّإلسَّّهَّيشرتطَّيفَّشاةَّإلفديةَّماَّيشرتطَّيفَّإل َّن

َّمنَّإلعيوب.

ََّّ َّيكونَّلَّإ ََّّأ يضاويس تفاد َّثالثَّأ َّةَّمساكنيَّللكَّمسكنيَّنصفَّصاعَّس تَّّطعام يَّمدإنَّومجموعا.

.َّوإلفرقَّأ َّمرهَّبأ َّملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّيَّجاءَّيفَّإحلديثَّفالنَّّويهَّمقدإرَّإلفرقَّإّّلََّّ،صع َّأ َّ نَّيطعمَّفرقًاَّبنيَّس تة 

َّيسعَّثالثةَّ َّّأ َّوَّثالثةَّأ َّصع َّأ َّهوَّمكيالي َّة.َّصوإعَّنبوي

َّيفَّإحلديثَّقوَّ َّكذكلَّجاء َّكعب  َّويهَّلمكَّعامةخاصََّّّنزلتَّيفَّّ)ل ََّّة َّأ َّ( ََّّنَّّأ َّي نزلتََّّإل يةهذه

َّإل َّ َّمجليع َّعامي َّحمكها َّلكن َّلكعب  َّحصل َّإحلديثَّوََّّ،ةمَّّخبصوصَّما َّهذإ َّأ َّومن إلعلامءََّّخذأ َّمثاهل

َّعمل.أ َّبب.َّوهللاَّالَّخبصوصَّإلسََّّّإللّفظإلعربةَّبعمومََّّنَّّإ َّتقولَّإليّتَّصوليةَّإلقاعدةَّإل َّ

َّ

َّ

َّفَّرمحهَّهللاَّقالَّإملصنََّّّثَّّ

 ةحرمة مكّ  باب

ََّّّوجلَّعىلَّسائرَّإلبقاعَّمنَّفوقَّس بعَّساموإتَّهماَّهللاَّعزَّّةَّحرسهاَّهللاَّحرَّّمكَّّ فَّوس يذكرَّإملؤل

َّ.يهَّهذهَّإحلرمةضَّإةلَّعىلَّذكلَّوبيانَّماَّتقتَّإدلََّّّإل حاديثرمحهَّهللاَّيفَّهذإَّإلبابَّ

َّفَّرمحهَّهللاقالَّإملصنََّّّ

 223الحديث 

َّّأ ََّّعنهَّويدلَّبنَّمعرَّإخلزإعيَّإلعدويَّريضَّهللايبَّرشحيَّخَُّأ َّعنَّ َّبنَّإلعاصَّوهوَّن هَّقالَّلعمروَّبنَّسعد 

منَّيومََّّدََّإلغََّملسو هيلع هللا ىلصبهَّرسولَّهللاََّّمثكَّقواًلَّقاحدَّّأ َّنَّأ َّمريَّاَّإل َّهيَّّأ َّئذنَّيلَّإَّ:ةىلَّمكَّّإ َّيبعثَّإلبعوثَّ

َّقَََّّاهَُّعََّوََّوَََّّ،يانََّذَُّأََُّّفسمعتهََُّّ،تحإلفََّ َّّ،َّأ َّامَّبهتلكََّّّعينايَّحنيَََّّتهَُّبرَصََّأََّوََّّ،لب  َّ:قالَّثىنَّعليهَّثَّّأ َّهَّمحدَّهللاَّوَّن
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َّيؤمنَّابهللَّوإليومَّإل َّال ََّّاسَّفالَّحيلَّّهماَّإلنَّّهماَّهللاَّوملَّحيرَّّحرَّّةَّمكََّّّنَّّإ ََّّ" نَّيسفكَّهباَّدمًاَّوالَّأ َّخرَّمرئ 

َّترخَّّأ ََّّنَّْا َّيعضدَّهباَّجشرًةَّف وملَّيأ ذنَّلمكَّملسو هيلع هللا ىلصَّلرسوهلََّّنََّذ َّأََّهللاََّّنَّّإ ََّّ:فقولوإَّملسو هيلع هللا ىلصصَّبقتالَّرسولَّهللاَّحدي

َّّإ َّوَّ ََّّنََّذ َّأََّامَّن َّ"إلغائبَّاهدَُّغَّإلشَّّفليبلََّّّابل مسوقدَّعادتَّحرمّتاَّإليومَّكحرمّتاََّّ،ًةَّمنَّّنار َّاعَََّّسََّيل 

َّ-قالََّّ؟يبَّرشحي َّماَّقالَّكلفقيلَّل َّ ََّذََّب ََّّعملََُّأَََّّانََّأ ََّّ:هلَّ-إلعاصسعيدي َّالَََّّمََّرََّإحلَََّّنَّّحي،َّإ ََّّرُشَّابََّأَََّّايَََّّنكََّم ََّّكل 

ًََّإَّبدم َّوالَّفارَّّعاصيًاَّوالَّفارََّّّذيعي ََّإًَّخب  َّ.ة َّرب

ََّإخلََّ ََّّ.إال بلصلهاَّيفَّرسقةَّأ َّمةَّوَّةَّوقيلَّإلّتَّّإلبليَّّإءَّإملهمةلَّقيلَّيهَّإجلنايةَّوقيلَّابخلاءَّإملعجمةَّوإلرََّّّ:ةرب

َّإخلاربَّصَّحيبَّّإخلاربَّإللََّّّ:اعرقالَّإلشَّّ

َّّ إلزبريَّريضَّهللاَّهللاَّبنََّّّفَّعبدّتلَّّوَّاسََّّإخلالفةَّيزيدَّإبنَّمعاويةَّوابيعهَّمنَّابيعهَّمنَّإلنَّّاَّتوىّلَّمل

وإليًاَّعىلََّّابل شدقذَّذإكَّمعروَّبنَّسعيدَّإملعروفَّإ َّواكنََّّ،عنهَّعنَّمبايعتهَّوإعتصمَّيفَّإحلرمَّإمليّكَّ

اَّمسعَّابخلربَّوَّيبايعَّيزيدَّفلمَّّأ َّبريَّهللاَّبنَّإلزَّّعبدَّةَّليقاتلَّىلَّمكَّّإ َّزَّإجليوشَّليبعّثاَّواكنَّجيهَّّ،إملدينة

اتهَّأ َّفَّريضَّهللاَّعنهَّيفَّذكلَّفعىلَّنصحهَّوتلطََّّّحرص-إجلليلحايبَّإلّصَّ-بوَّرشحي َّريضَّهللاَّعنهَّأ َّ

مَّبهَّبلَّورأ هَّحنيَّتلكََّّّ،ةَّوبالَّوإسطةمبارشَّملسو هيلع هللا ىلصَّنَّيسمحَّهلَّبتحديثهَّشيئًاَّمسعهَّمنَّأ َّوطلبَّمنهَّ

َّيفَّسامعهَّوملَّخيطئ.ََّّلقلبهَّوعاهَّفملَّينىسَّمنهَّيشءَّوملَّهيمَّنَّّأ َّبَّوأ خربه

َّهذإينَّقبلَّلالكمهَّيعينَّحّتَّأ ََّّيكونَّهلَّحّتََّّهَُّرََّكََّهذإَّذَََّّوكَّّ َّّأ ََّّفأ خربهَّ،صاعَّهلَّمعروَّبنَّسعيد  هَّن

عليهَّوأ ثىنَّحفمدَّهللاََّّ،فْيمَّخطيباًَّقدَّقامََّّملسو هيلع هللا ىلصواكنََّّ،ةيَّيلَّفتحَّمكَّّيفَّإليومَّإّّلَّملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّمسعَّإلنَّّ

َّ.يفَّخطبهَّملسو هيلع هللا ىلصكعادتهَّ

َّهاَّهللاَّملَّحيرَّّسَّةَّحرَّمكََّّّنَّّأ ََّّأ خربمهَّثََّّّ َّمنَّإلبرشَّبلَّحرَّّأ َّهما هماَّهللاَّس بحانهَّوتعاىلَّمنَّفوقَّحدي

َّلقطعَّإلشََّّّنَّّأ َّوََّّ،س بعَّساموإت َّللقتالَّفْياَّوحترميي يؤمنَّابهللََّّال مرئَّفالَّحيلََّّّ،جرَّفْياحرمّتاَّحترميي

َّإل َّ َّوإليوم َّأ َّخر َّدمًا َّيسفكَّفْيا َّجشرإًَّأ َّن َّفْيا َّيقطع َّو َّإل َّ، َّّوس يأ يتَّمس تثينَّمن َّإل يتَّجيوزَّجشار

َّقطعها.

َّّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّوأ خربمهَّ َّإلقتالَّيفَّمكَّّأ َّرإدَّأ َّنَّإ َّهَّن َّّا َّفْياَّيومَّإلفتحَّفَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّصَّبقتالَّإلنَّّةَّوترخَّّحدي َّنَّّأ َّهَّجيابَّبن

َّمنَّإلزَّّعامًاَّبلَّاكنَّلساَّذانًَّإ َّوملَّيكنَّهلََّّ،ذنَّهلَّهللاَّس بحانهَّوتعاىلَّيفَّذكلأَََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنَّّ َّثََّّّ،مانعة 

َّّيومَّإلفتحَّل ََّّملسو هيلع هللا ىلصبفعلََّّس تداللفالَّجمالَّلالَّ،ىلَّيومَّإلقيامةإ َّعادتَّحرمّتاَّعىلَّماَّاكنتَّعليهَّ َّهن
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صَّهلَّعندَّيَّيريدَّإلقتالَّمنَّس يرتخَّّهلَّهللاَّس بحانهَّوتعاىلَّيفَّذكل.َّفهذإَّإّّلََّّكامَّقلناَّرخّصََّّملسو هيلع هللا ىلص

َّالَّيس تطيع.ََّّ؟يفَّإلقتالَّكيفَّس يأ ذنَّهلَّهللاَّعزَّوجلََّّّ،هللاَّعزَّوجلَّّ

وإمتثاالَّ،َّفليبلّغَّإلّشاهدَّمنمكَّإلغائبل مّهّيةَّإل مرَّفقال:َّبتبليغَّمنَّملَّيكنَّحارضًإَّمعهمََّّملسو هيلع هللا ىلصمرمهَّأ ََّّثَّّ

َّيرعىَّويرتكَّماَّيريدَّلعّلَّملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّبوَّرشحيَّريضَّهللاَّعنهَّمعروَّبنَّسعيدَّمباَّمسعهَّمنَّإلنَّّأ ََّّأ خربلهذإَّ

َّحدإثهَّيفَّإحلرم.َّوإ َّفعلَّ

َّمنعهَّكربهَّوملَّ ََّلكنَّمعرإَّهذإ َّّأ َّحيًاَّرشََّّفأ خربَّىلَّإحلّقَّإ َّدَّنقََّي الََّّمََّرََّإحلَََّّنَّّأ َّىَّعََّد َّأ َّعملَّبهَّمنَّهذإَّوَّأ َّهَّن

َّّ ن َّّأ َّوََّّ،بريَّريضَّهللاَّعنههللاَّبنَّإلزََّّّهَّيقصدَّعبدجيريَّعاصيًاَّوك  َّإ ََّّر َّهَّالَّجيريَّمنَّفََّن ََّأ َّليهَّبدم  َّ،ة َّي َّل َّوَّب

َّمنَّّنييَّإلنَّّأ َّوَّماَّجاءهَّبهَّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّبهَّخربَّإلنََّّّيسهَّلريدَّّوهذإَّمنَّك َّ عنَّإلقتالَّيفََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّبوَّرشحي 

َّ.َّإحلرم

َّ.وجلََّّّحترميهاَّاكنَّمنَّهللاَّعزََّّّنَّّأ َّةَّوَّفيؤخذَّمنَّهذإَّإحلديثَّحرمةَّمكَّّ

ََّّنَّّأ َّجمانبنيَّهلَّوََّّينَّعنَّإحلّقَّنَّاكنوإَّحادَّّإ َّمرإءَّوكامَّيؤخذَّمنهَّمرشوعيةَّنصحَّإل ََّّ ذكلَّيكونَّبلطف 

ظهار َّ َّ.بلغَّيفَّقبوهلمَّللحّقَّأ ََّّيكونَّعيَّحّتَّليلَّإلرّشَّلدلََّّّواب 

َّأ َّوفيهََّّ َّّا َّصحَّفمرَّإنَّملَّينقدَّللنَّّإل ََّّوَّويلَّّأ َّمريَّإل ََّّنَّّأ َّيضًا ابَّأ ََّّنَّّا َّضَّعليهَّفهَّالَّخيرجَّعليهَّوالَّحيرَّّن

َّ.حي َّريضَّهللاَّعنهَّملَّيفعلَّشيئًاَّمنَّهذإرش

َّّأ َّيضًاَّأ َّوفيهََّّ َّيفَّإحلرمأ َّهَّالَّجيوزَّقتالَّن َّّأ َّوََّّ،حد  َّماَّدإمَّملَّينّتكَّهذإَّإمللتجئَّن ىلَّإ َّهَّالَّيسفكَّفيهَّدمي

َّّا َّفَّيهلَّإ َّجلأ ََّّوجلَّخارجَّإحلرمَّثََّّّخشصًاَّمثاًلَّعىصَّهللاَّعزََّّّنَّّأ َّفلوََّّ،إحلرمَّحرمةَّإحلرم هَّالَّيقهرَّعىلَّن

َّحّتَّأ َّىلَّإ َّإخلروجَّمنهَّبلَّيلجأ َّ َّخيرجَّمنَّطوعَّنَّالَّيباعَّهلَّوالَّيشرتىَّمنهَّوالَّيعانَّعىلَّيشء 

َّنفسه.

َّّا َّوَّفعلَّشيئًاَّمنَّهذإَّفأ َّوَّزىنَّفيهَّأ َّنَّقتلَّفيهَّأ َّنّتكَّهذإَّإلعايصَّحرمةَّإحلرمَّبنَّإ َّإ َّاَّمَّّأ ََّّ هَّهَّيفَّهذن

َّأ َّحيحَّمنَّإحلالَّعىلَّإلّصَّ َّوَّأ َّقوإل َّقتاهل َّإحلّقَّأ َّهلَّإلعملَّجيوز َّوََّّخذ َّابلقوَّّإ َّمنه َّوليسَّخرإجه َّمنه ة

َّعمل.أ َّنّتاكَّحرمةَّإحلرمَّوهللاَّيَّبدأ َّاب َّهوَّإّّلََّّل نّهييَّعنَّقتاهلَّدإخاًلَّيفَّإلهنَّّ

َّّأ َّةَّمكَُّّحرَمةَّمنََّّنَّّأ َّويفَّإحلديثََّّ إلقادمَّنَّشاءَّهللاَّابحلديثَّإ َّجرَّفْياَّوس يأ يتَّهَّالَّجيوزَّقطعَّإلشَّّن

َّماَّيس تثىنَّمنَّهذإ.
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َّنّتاكَّحرماتَّهللا.َّقوىَّرإدعَّعنَّإ َّأ َّخرَّميانَّابهللَّوإليومَّإل َّإال ََّّنَّّأ َّيضًاَّأ َّوفيهََّّ

ةَّصَّهلَّيفَّإلقتالَّيفَّمكَّّحاكمَّفقدَّرخَّّببعضَّإل ََّّملسو هيلع هللا ىلصهَّنبيََّّّهللاَّس بحانهَّوتعاىلَّقدَّخّصََّّنَّّأ َّوفيهَّ

َّقبلَّوالَّبعده.َّصَّل َّمانَّوملَّيرخَّّساعةَّمنَّإلزَّّ َّحد 

َّّأ َّصلَّبدليلَّوإل ََّّالَّّإ َّصيةَّالَّتثبتَّإخلصوََّّنَّّأ َّيضًاَّأ َّوفيهَّ َّة.َّمَّّمجليعَّإل ََّّرشيعَّعاملَّنَّإلت

َّّأ َّوفيهَّ َّثََّّّحلَّّأ َّنسخَّفَّمًاَّثَّّاكنَّحمرََّّّكّةذَّإلقتالَّيفَّمإ ََّّ،تنيَّيفَّنفسَّإحلمكسخَّمرَّّيضًاَّجوإزَّوقوعَّإلن

َّإلتّحرمي.َّىلإ ََّّنسخَّإحللَّّ

ابَّرشحي َّريضَّهللاَّعنهَّورمحهَّأ َّنَّأ َّاًلَّهلَّبذالََّإ َّليلَّإدَّلدلَّّدَّعىلَّإخملالفَّإلعنيدَّإلرَّّيفَّإحلديثَّعدمَّإلرَّّو

هلَّمعروَّإبنَّسعيدَّومعَّذكلَّملَّيناقشهَّوملَّيردَّعليهَّملاَّعلمهَّمنَّعنادهَّوكربهَّماَّقااكنَّيعملَّبطالنَّ

َّهذإَّخمترصَّماَّيس تفادَّمنَّإحلديث.

َّ

َّ

َّفَّرمحهَّهللاَّقالَّإملصنََّّّثََّّّ

 224الحديث 

َّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّعبدَّهللاعنَّ َّ:ةمكََّّّيومَّفتحَّملسو هيلع هللا ىلصقالَّرسولَّهللاََّّ:بنَّعباس 

َّذإَّإستنفرتَّفانفروإ.إ َّةَّوَّالَّجهرةَّبعدَّإلفتحَّولكنَّهجاديَّونيََّّّ

ىلَّإ ََّّرضَّفهوَّحرإميَّحبرمةَّهللااموإتَّوإل َّمهَّهللاَّيومَّخلقَّإلسَّّهذإَّإلبدلَّحر ََّّنَّّإ ََّّ:ةوقالَّيومَّفتحَّمكََّّّ

َّّأ َّوََّّ،يومَّإلقيامة َّقبلإلقتالَّفيهَّل ََّّهَّملَّحيلَّّن َّفهوَّحرإميَّحبَّالَّّإ َّيلََّّوملَّحيلََّّّ،حد  رمةَّهللاَّساعًةَّمنَّّنار 

َّخاله.َّوالَّخيتلَّ،فهامنَّعرََّّّالَّّإ َّتهَّطَّوالَّيلتقطَّلقََّّ،رَّصيدهدَّشوكهَّوالَّينف َّضالَّيعَّ،ىلَّيومَّإلقيامةإ َّ

َّّا َّذخرَّفإال ََّّالَّّإ َّهللاَّرسولَّايََّّ:فقالَّإلعباسَّريضَّهللاَّعنهَّ َّمَّوبيوهتم.يهن  َّقََّهَّل َّن

َّخر.ذإال ََّّالَّّإ ََّّ:فقالَّ

َّإد.إحلدََّّّ:إلقنيَّ
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َّعبَّّ َّخيربَّإبن َّريضَّهللاَّعهنام َّفتحَّمكََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّاس  َّيوم َّمرَّّخاطهبم َّما َّهلم َّوذكر َّيفََّّة معنا

َّفْياَّوقطعَّجشرها.إلقتالَّةَّوحترميَّابقَّمنَّحرمةَّمكَّّإحلديثَّإلسَّّ

َّ.فهاملنَّعرََّّّالَّّإ َّيضًاَّيفَّهذإَّإحلديثَّحترميَّلقطّتاَّأ َّوفيهََّّ

َّ.وكذكلَّفيهَّحترميَّإحتشاشَّحشيشهاَّوس يأ يتَّإلالكمَّعنَّهذإَّبعدَّقليلَّ

َّّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّوبنّيََّّ َّةيَّّسالمَّولكنَّبقيَّإجلهادَّوإلنَّّإ َّصبحتَّدإرَّأ َّابلفتحََّّل ّّناةَّبعدَّإلفتحَّمكََّّّهَّالَّجهرةَّمنن

نَّلجهادَّلَّةَّيَّّإلنََّّّأ يَّّ نَّإ َّإنَّخيرجَّمعهَّوجييبهَّأ َّمرَّللجهادَّإل ََّّنَّإستنفرهَّويلَّّوطلبَّممََّّّ،ملَّيوجدَّهجادوإ 

َّإس تطاعَّذكل.َّ

َّفاحلديثَّحوىَّمجةًلَّمنَّإلفوإئد.

َّقَّمنَّابإال سالمَّىلَّبدلَّإ َّوَّإلكفرَّأ َّكَّنتقالَّمنَّبدلَّإلرّشَّإلهجرةَّويهَّإال ََّّنَّّأ َّمهناَّ اعةَّىلَّقيامَّإلسَّّإ َّية 

َّ.َّ(مسَّمنَّمغرهباَّتطلعَّإلشََّّّتنقطعَّإلهجرةَّوالَّتنقطعَّإلهجرةَّحّتَّوبةَّحّتَّالَّتنقطعَّإلتَّّ)َّملسو هيلع هللا ىلصلقوهلَّ

َّّأ َّىلَّإملدينةَّوقلناَّإ َّةَّوإملرإدَّابلهجرةَّيفَّإحلديثَّيهَّإلهجرةَّمنَّمكَّّ ةَّمكََّّّنَّّل ََّّالَّجهرةَّبعدَّإلفتحهَّقالَّن

َّسالمَّفالَّوجهَّللهجرةَّمهنا.إ َّصارتَّبعدَّإلفتحَّدإرَّ

نَّملَّيوجدَّإ َّذإَّوجدَّإجلهادَّفهباَّونعمةَّوَّا َّاعةَّفىلَّقيامَّإلسَّّإ َّةَّابقيانَّيَّّإجلهادَّوإلنََّّّنَّّأ َّيؤخذَّمنَّإحلديثَّ

َّىلَّإجلهادَّمتَّوجد.َّإ َّمرَّإل ََّّجابةَّدإعيَّويلَّّإ َّتهَّعىلَّنَّيعقدَّنيَّّأ َّفعىلَّإملرءَّإملسملَّ

ذإمرَّملنَّقدرَّعىلَّذكلَّإل ََّّويلَّّجابةَّإ َّويفَّإحلديثَّكامَّقلناَّوجوبَّ َّ،ىلَّإجلهادَّيفَّسبيلَّهللاإ َّدعاََّّإ 

َّّأ َّصلَّإجلهادَّأ َّوَّ َّويتعنّيَّن ََّّ:َّعىلَّإملسملَّيفَّثالثَّحاالتهَّفرضَّكفاية 

ذإَّإحلاةلَّإل وىل: َّيفَّإلتَّّانئبهَّوَّأ َّمرَّإل ََّّإستنفرهَّويلََّّّإ  َّحصيحي َّرشعيي َّخلفَّعنه.َّماَّملَّيكنَّهلَّعذري

ذإَّ:إحلاةلَّإلثانيةَّإليتَّيتعنيَّفْياَّإجلهاد ََّّإلعدوَّبدله.ارصحَّإ 

ذإَّ:وإحلاةلَّإلثالثةَّ َّّا َّإلقتالَّفَّحضَّصّفََّّإ  َّويلَّوالَّإلفرإر.َّهَّالَّجيوزَّهلَّإلتَّّن

َّّوكَّمعَّماَّفيهَّمنَّإل َّيضًاَّعدمَّجوإزَّقطعَّإلشَّّأ َّاَّيس تفادَّمنَّإحلديثَّممَّّ هذإَّفيهََّّنَّّأ َّوقالَّإلعلامءََّّ،ةذي

افعَّمنَّاببَّشجرَّإلنَّّفغريهَّمنَّإلَّّوكَّإملؤذيَّمفاَّدإمَّالَّجيوزَّقطعَّإلشََّّّ،عىلعىلَّإل ََّّابل دىننبيهَّإلتَّّ

َّ.َّأ حرىوىلَّأ َّ
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َّّأ َّوكذكلَّيفَّإحلديثَّ َّذإَّرأ ىَّإلّصَّا َّيَّهتييجهَّفأ َّهَّالَّجيوزَّتنفريَّصيدهَّن َّملَّجيوزَّهلَّأ َّيدَّيفَّماكن  من 

ذإخرإجهَّمنهَّبّتيجهَّإ َّ َّ.صطيادهَّوقتلاب َّنفريَّالَّجيوزَّمفاَّابكلَّاكنَّكامَّقلناَّإلتََّّّوإ 

َّفالَّجيقطلَّنَّّأ َّيفَّإحلديثََّّ َّليستَّكغريها َّإ َّةَّإحلرم َّلمتلكهاوز َّمفنََّّلتقاطها بلَّجيوزَّفقطَّلتعريفها

َّوَّ َّ:مرينأ ََّّأ حدإلوإجبَّعليهََّّنَّّا َّخذهاَّفأ َّوقفَّعىلَّلقطة 

َّعوإمًاَّعديدة.أ َّفهاَّولوَّمكثتَّعندهَّماَّمكثتَّنَّيعّر َّأ َّاَّمَّّإ َّ -

ّماَّأ نَّيَّ - قوإلَّأ َّحيحَّمنَّكهاَّفالَّجيوزَّهذإَّهوَّإلّصَّنَّيأ خذهاَّويمتلَّّأ َّاَّمَّّأ ََّّ.مرإل ََّّدفعهاَّلويلَّّوإ 

َّهلَّإلعملَّبدالةلَّإحلديثَّعليه.َّأ َّ

َّّأ َّوفيهَّ َّطيَّّاوهوَّنبَّإال ذخرطبَّوإس تثينَّيَّحشيشهَّإلرَّّأ َّنَّحيىشَّخالهَّأ َّهَّالَّجيوزَّن َّمعروفي بَّتي

َّإس تثناءوإلعةّلََّّ،إحئةإلرَّّ َّّنَّّأ ََّّإال ذخرََّّيف َّيف َّيس تعملونه َّإلنَّّإ َّم َّإحلَّّشعال َّويس تعمل َّكثريًإَّار دإدون

َّ.يفَّسقفهمواسَّيفَّبيوهتمَّوكذكلَّيس تعملَّإلنَّّ

َّونَّمنَّزرع.دميَّّجيوزَّقطعهَّماَّإس تنبتهَّإل َّالَّاَّىنَّإلعلامءَّكذكلَّممَّّوإس تثَّ

نبتهَّأ َّذخرَّوماَّخذَّإال َّأ َّابحةَّإ َّهلَّإلعملَّعىلَّحترميَّقطعَّجشرَّإحلرمَّوَّأ َّمجعَّ)أ ََّّ:قالَّإبنَّقدإمةَّرمحهَّهللاَّ

َّإنّتيىَّالكمَّإبنَّقدإم.ََّّ(ايحنيَّحىكَّذكلَّإبنَّإملنذرَّرمحهروعَّوإلرَّّمنَّإلبقولَّوإلزََّّّديمَّّإل َّ

روعَّفقوإَّعىلَّجوإزَّقطعَّإلبقولَّوإلزَّّفاتََّّّديمَّّهَّإل َّتيَّإس تنبَّجرَّإّّلَّيفَّجوإزَّقطعَّإلشََّّّإختلفَّإلعلامءوَّ

َّإلشَّّلكهنَّّ َّقطع َّيفَّجوإز َّإختلفوإ َّإّّلَّم َّجر َّيَّإس تنبته َّإلعملَّحيحَّإّّلَّوإلّصَّإل ديّم َّّأ َّيَّعليهَّمجهور هَّن

َّجيوز.

َّإلفقهيَّّأ َّويفَّإحلديثََّّ َّعىلَّإلقاعدة َّدليلي َّّيضًا َّإل َّة َّإال َّ"َّنَّّأ َّيتَّتقول َّجيوز َّبنيَّس تثناء َّحيصل َّمل ما

َّ.صولَّإلفقهأ َّمعمكَّهذإَّيفََّّوقدَّمرََّّّ"إملس تثىنَّوإملس تثىنَّمنهَّفارق

َّفَّرمحهَّهللاقالَّإملصنََّّّثََّّّ

 باب ما يجوز قتله

 225الحديث 
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َّمنَّإدلََّّّ:قالَّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّنَّّأ َّعنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّ َّيََُّّهنَّّوإبَّلكَّّمخسي مَّرََّيفَّإحلَََّّلنََّقتََّفاسقي

َّ."وإللكبَّإلعقورإلفأ رةَّربَّوَّةَّوإلعقأ َّإلغرإبَّوإحلد"

َّوإحلرم.َّقَّيفَّإحللَّّسبقتلَّمخسَّفوإَّ:وملسمل َّ

َّإل.بكّسَّإحلاءَّوفتحَّإدلَََّّّدَأة:إحل َّ

ماَّجيوزَّقتلََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّويفَّهذإَّإحلديثَّس يذكرَّ،يدَّللمحرمَّوكذكلَّيفَّإحلرممَّمعناَّحترميَّإلّصَّتقدَّّ

ذإماَّذكرَّيفَّهذإَّإحلديثَّحيوإانتَّمؤذيةَّجيبَّقتلهاََّّنَّّل ََّّحرإموحالَّإال ََّّيفَّإحللَّّ وهذهََّّ،وجدتَّإ 

َّ.اَّفوإسقّنَّّأ َّإحليوإانتَّوصفتَّيفَّإحلديثَّب

َّ.مجعَّفاسقةَّ:وإلفوإسقَّ

َّإخلروج.ََّّوهغةَّيفَّإللََّّّ:وإلفسقَّ

َّبطبعهاَّعنَّسائرَّإحليوإانتَّابلتَّّومسَّّ قتلَّكامَّفتََُّّ،ذىعديَّوإل َّيتَّهذهَّإحليوإنَّابلفوإسقَّخلروهجا

ها.َّوهذهَّإلفوإسقَّإمخلسَّذحرإمَّالَّيعيإحلرمَّالَّجيريهاَّوإال ََّّنَّّوأ َّاسَّعتدإهئاَّعىلَّإلنَّّوال ََّّل ذيّّتاقلناَّ

َّ:يه

ََّّ:إلغرإبَّ .1 َّطائري َّأ َّوهوَّمعروفي َّبَّإلثَّّخيرََّّّبأ ذيّتهسودَّمعروفي َّّبأ َّامرَّوكذكلَّمعروفي هَّيؤذيَّن

َّّا َّوإبَّمنَّاكنَّجمروحًاَّمهناَّفإدلَّّ  بهَّوهذإَّمنَّفسقه.َّهَّيأ يتَّوينقرَّيفَّجرحهَّخيرَّّن

َّمعروفََّّدأ ة:إحل .2 َّمؤذي  َّابلّّسَّّسقةَّحوإجئَّإلنَّّيضًاَّبَّأ َّوهوَّطائري حمَّقةَّخيتطفَّإللَّّاسَّمعروفي

َّياكدَّيرإه.َّيَّّأ َّوَّخيتطفَّأ َّ  يشء 

يَّشأ نهَّإلعدوَّيَّإّّلَّأ َّإلعقولَّمنهََّّليسَّمعومَّإلالكبَّبلَّخّصَّوَّإلعقورَّمنهََّّخّصََّّ:إللكبَّ .3

 اسَّوعقلهمَّإبتدإًء.َّعىلَّإلنَّّ

َّوَّ:إلعقرب .4 َّخطرها َّإلنَّّرشَّّمعروفي َّعىل ََّّ،اسها َّمن ذإومهنا َّفَّإ  َّّا َّلسعتَّخشصًا َّميوتن َّه

ذإإَّمنَّرشًََّّّهاخفَّّأ َّمبارشًةَّوَّ َّّا َّفَّأ حدانلسعتََّّإ   ىَّويهَّمعروفة.َّالمَّإمحلَّّأ َّدَّهَّيتكبَّّن

َّيفَّإلبيوتََّّ:إلفأ رة .5 َّسوإءي ريإنََّّإلنَّّبَّوتثقبَّوقدَّتشعلَّحّتَّمَّيفَّإملزإرعَّّترَّّأ َّرضرهاَّمعلومي

 يفَّإلبيوت.
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إللكبَّإلعقور.َّئبَّعىلَّمرَّوإّلَّّوإلنََّّّاكل سدمهناََّّشدَّّأ َّوَّأ َّماَّاكنَّمثلهاََّّويقاسَّعىلَّهذهَّإمخلسةَّكََّّّ

َّوإحليَّّأ ةيورَّإملفرتسةَّعىلَّإلغرإبَّوإحلدوإلعقابَّوإلطَّّ َّفهذهَّإمخلسةَّليستَّ. ةَّعىلَّإلعقربَّوهكذإ.

هذهَّإمخلسةََّّنَّّأ َّحيحَّيفَّهذهَّإملسأ ةلَّشدَّمهناَّهذإَّهوَّإلّصَّأ َّمرإدًةَّلنفسهاَّبلَّيقاسَّعلْياَّماَّمثلهاَّوَّ

َّمهنا.ََّّشدَّّأ َّوَّأ َّيقاسَّعلْياَّماَّاكنَّمثلهاَّ

َّأ َّوَّ َّللش ّ وهاَّ)َّ:ريدَّنقلَّلمكَّقالَّرمحهَّهللاأ َّعديَّرمحهَّهللاَّمحنَّبنَّانرصَّإلسَّّبدَّإلرَّّيخَّعَّجعبينَّالكمي

َّ َّفائدةي َّينبغيَّإلتَّّأ َّهنا َّّأ َّلهاَّويهََّّهنبَّّصوليةي َّن ذإه َّوبنّيَّإلشََّّّنّصََّّإ  تهَّدخلَّفيهَّذكلََّّعلَّّارعَّعىلَّيشء 

َّإل ولوية...وىلَّمنهَّبطريقَّأ ََّّوماَّهوَّصَّوماَّهوَّمثلَّلقياسَّإلعةّلَّإملنصوصَّعليهَّبطريقَّإلنَّّ

َّّأ َّيَّأ ََّّ- ذإهَّن َّوبنّيََّّنّصَّجاءانََّّإ  َّعنَّيشء  صَّيدخلَّفيهَّهذإَّإلنََّّّنَّّا ََّّفارعَّإلعةّلََّّإلشَّّمنَّفيهَّمثاًلَّّنييي

َّويدخلَّماَّهوَّصَّويدخلَّماَّهوَّمثلَّلقياسَّإلعةّلَّصَّبطريقَّإلنَّّيَّجاءَّيفَّإلنَّّإملنصوصَّعليهَّإّّلَّ

َّإل ولوية.لَّهذإَّإملنصوصَّبطريقَّوَّّأ َّ

َّّا َّمثاهلَّماَّيفَّهذإَّإحلديثَّفَّ...قالَّرمحهَّهللاَّ َّإحلمكةَّجوإزَّقتلهاَّوبنّيََّّفأ فادعىلَّهذهَّإمخلسةََّّنّصَّهَّن

َّّوىلَّمنهَّلقياسَّإل َّأ ََّّوماَّهوََّّجازَّقتلَّلقياسَّإلعةّلَّمنَّمشلتهَّإلعةّلََّّيفَّذكلَّفيدخلَّيفَّهذإَّكَّّ ةَّولوي

َّّأ َّبلغَّأ ََّّل نّهةَّوحنوهاَّمرَّوإحليَّّئبَّوإلنَّّوإّلََّّّاكل سد َّوفسقًاَّومثلَّإلعةّلَّذي ذإَّإملنصوصةَّإلعةلَّإملس تنبطةَّة  َّإ 

َّ...نوَّمفيدةَّللظَّّأ َّاكنتَّمتيقنةَّ

َّإل ََّّهالكمَّ- َّمعناه َّيفَّإحلديثَّكامَّهوَّإلشَّّإلعةّلََّّنَّّأ َّخريَّهذإ َّعلْيا أ نَّيفَّهذإََّّقدَّتكونَّمنصوصا

أ ّّناََّّيفَّجوإزَّقتلَّهذهَّإحليوإانتَّيهَّإلعةّلََّّنَّّأ َّيَّأ َّاَّفوإسقَّّنَّّأ َّعىلََّّنّصََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّا َّإحلديثَّف

َّ.ثَّإلعةلَّفيهَّمنصوصاسَّهذإَّإحلديلنَّّلَّخرجتَّعنَّطبيعّتاَّوكوّناَّمؤذيًةَّ

َّإلعةّلََّّ َّتكون َّما َّمثل َّيعينَّكذكلَّقال َّإلعةّلََّّنَّّأ ََّّمس تنبطًة َّيس تنبطون َّقد َّإلهنَّّإلعلامء َّمنََّّمن يي

َّللظََّّّإملس تنبطةَّقدَّتكونَّمتيقَّّصوصَّوهذهَّإلعةّلَّإلنَّّ ذإَّاكنتَّكذكلَّا َّإحجَّفنَّإلرَّّنًةَّوقدَّتكونَّمفيدًة

ََّّسقي َّهو َّما َّإحلمك َّيشمل َّوكذكل َّمثلها َّهو َّما َّملخَّّأ َّعلْيا َّهذإ َّالكمهَّوىل َّومعىن صَّالكمه

َّابختصار.َّ

 باب دخول مكة وغيره
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ةَّوغريهَّهذإَّيقصدَّبهَّةَّدخولَّمكَّّإةلَّعىلَّكيفيَّّإدلََّّّإل حاديثفَّرمحهَّهللاََّّإملؤلَّّيفَّهذإَّإلبابَّس يبنّيََّّ

َّىلَّغريَّذكل.َّإ َّوإفَّوصفتهَّالةَّفْياَّوإلطَّّدخولَّإلكعبةَّوإلّصَّ
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َّريضَّهللاَّعنهَّأ َّعنَّ اَّفلمََّّّةَّعامَّإلفتحَّوعىلَّرأ سهَّإملغفردخلَّمكََّّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّنَّّأ َّنسَّبنَّماكل 

َّفقال ََّّل َّإبنَّخطَّ:نزعهَّجاءهَّرجلي َّوه.لَُّإقتََُّّ:فقالَّ،إلكعبةَّبأ س تارمتعلقي

َّمنَّإلغفرَّوهوَّإلسََّّّ:إملغفر َّيوضعَّعىلَّإلرَّّمأ خوذي هامَّجلَّرأ سهَّمنَّإلسَّّأ سَّليسرتَّبهَّإلرَّّرت.َّفهوَّما

َّابتَّيفَّإلقتالَّوهوَّمصنوعيَّمنَّحديد.وإلّضَّ

يًاَّرأ سهَّابملغفرَّبيااًنَّدخلَّعامَّإلفتحَّواكنَّالبسًاَّلباسَّإحلربَّمغطََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّويفَّإحلديثَّبيانََّّ

اَّإنّتيىَّإلقتالَّنزعَّإملغفرةَّمنَّعىلَّرأ سهَّفلمََّّّ،يًاَّلرأ سهنَّحمرمًاَّملاَّاكنَّمغطَّّاكلوََّّل نّهملَّيكنَّحمرمًاََّّل نّه

َّأ َّف َّهذإَّمتعلََّّّل َّإبنَّخطَّنَّّأ َّبلغهَّرجلي َّبقتل.ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّمرَّإلنَّّأ َّجريَّهباَّفإلكعبةَّيس تَّبأ س تارقي

َّ:إحلديثَّمنَّفيس تفاد

َّإل وىل َّإلفائدة َّملنَّاكنتَّهلَّحاجةإ َّةَّمنَّغريَّجوإزَّدخولَّمكَّّ: والََّّملَّيكنَّيريدَّللحجََّّّيَّّأ ََّّ،حرإم 

َّحرإم.َّإ َّةَّمنَّغريَّنَّيدخلَّمكَّّأ َّإلعمرةَّجيوزَّهلَّ

ذإإلعبادإتََّّنَّّأ َّيهَّ:َّإلفائدةَّإلثّانية َّّقدََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّفاملهمَّل ََّّمهَّّمَّإل َّتزإمحتَّقدََّّّإ  َّ،سكمَّإجلهادَّعىلَّإلن

ََّّّأ فضلوجنسَّإجلهادَّ ََّقَََّّس َّلمُتَّعََّجََّأََّفقالَّهللاَّس بحانهَّوتعاىلَّ﴿،َّسكمنَّجنسَّإلن ََّوَََّّاّج َّإحلَََّّةََّاي َّةََّارََّمع 

ََّّدََّاهََّجََّوَََّّر َّخ َّإل َََّّوم َّإليََّوَََّّهلل َّاب ََّّنََّمََّأ َََّّنَّْمَكَََّّإم َّرََّإحلَََّّد َّسج َّمََّإلَّْ َّإملسجدَّإحلرإمَّتكونَّهللإَََّّيل َّب ََّّسََّيف  ﴾َّوعامرة

َّالةَّوغريها.َّوإفَّوإلّصَّوإلطََّّّابحلجَّّ

رتكبَّماَّيوجبَّقتلَّوقتاهلَّيفَّإحلرمَّملَّمتنعهَّإس تجارتهَّابلكعبةَّمنَّإ ََّّنَّّأ َّإحلديثَّفيهَّ:َّإلفائدةَّإلثّالثة

فعلَّملسو هيلع هللا ىلصَّاءَّرسولَّهللاَّجيانَّهبذَّجاريتنيَّتغنَّّسالمَّوإّتَّّعنَّإال ََّّد َّرتََّإ َّهذإََّّل َّإبنَّخطَّنَّّل ََّّمنَّذكل

َّقتلَّوملَّمتنعهَّإس تجارتهَّابلكعبةَّمنَّهذإ.ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّوجبَّعىلَّإلنَّّأ َّهذإَّ

َّّدةلَّّهذإَّإحلديثَّمنَّإل ََّّنَّّأ َّيهََّّ:إلفائدةَّإلّرإبعة ََّّّإلقوي ةَّعنوًةَّوملَّدخلَّمكََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّحَّيتَّترّج َّةَّإل

َّ َّقلناهَّمنَّأ ََّّنَّّل ََّّبأ مانيدخلها دخلَّعنوًةََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّهلَّإلعملَّإختلفوإَّيفَّهذإَّوإمجلهورَّعىلَّما

َّ.أ قوإهاَّكثريةيَّعىلَّهذإَّوهذإَّإحلديثَّمنَّدةلَّّوإل َّ
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ََّّمَّعىلَّمنَّوجدمهَّفملَّحيلَّّتكرََّّّ،مَّعلْيمتكرََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّىلَّإ َّهَّوننبََّّّ منَّ)هلمَّقالَّيفَّبلَّفْيمَّإلس ّ

إس تثىنََّّ(منأ َّغلقَّعليهَّاببهَّفهوَّأ َّمنَّومنَّأ َّيبَّسفيانَّفهوَّأ َّمنَّومنَّدخلَّدإرَّأ َّدخلَّإملسجدَّفهوَّ

َّعمل.َّأ َّخطلَّهذإَّوهللاَّينَّقتلهمَّمثلَّإبنَّإل َّارَّإّّلَّبعضَّإلكفَّّ
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َّّةَّإلعَُّي َّن َّمنَّإلث ََّّء َّكدإَّةَّمندخلَّمكََّّّملسو هيلع هللا ىلصََّّرسولَّهللانَّّأ َّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامََّّعنَّعبد يتَّلياَّإل

َّ.فىلإلسََُّّّة َّي َّن َّابلبطحاءَّوخرجَّمنَّإلث َّ

ََّّ:كدإءَّ َّون.ةَّفيهَّريعَّإحلجَّّمكََّّّبأ عىلهوَّجبلي

َّريقَّإملرتفعَّقلياًلَّبنيَّجبلني.َّيهَّإلطََّّّ:نيةوإلثََّّّ

دإءَّكَََّّةَّفدخلَّمنريقَّعندَّدخوهلَّوخروجهَّمنَّمكَّّخالفَّإلطََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّويفَّهذإَّإحلديثَّبيانَّ

وهذهَّإخملالفةَّمنََّّإلاكفَّبضمََّّّإءدةَّكَُّنيَّّفىلَّوتدعىَّثَّّةَّإلسَّّنيَّّوخرجَّمنَّإلثََّّّةَّإلعلياَّكامَّقلنانيَّّويهَّإلث َّ

ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلعبادةَّفالنَّّعائرَّوتكثريَّموإضعَّظهارَّإلشَّّإ َّجلَّأ َّ نَّأ َّةَّيفَّإلعيدَّن َّاكنتَّهذهَّعادتهَّكامَّيهَّإلس ُّ

َّّ،ََّّإلعيدَّوكذكلَّيفَّعرفةَّوغريهاىلَّمصىّلَّإ َّيَّيذهبَّمنهَّويأ يتَّمنهَّريقَّإّّلَّخيالفَّإملرءَّإلطَّّ تهَّفسن

َّمكََّّّملسو هيلع هللا ىلص َّدخول َّإلطَّّيف َّيهَّخمالفة َّوخروهجا َّة َّملنَّأ َّريق َّطريق  َّمن َّوّترج َّطريق  َّمن َّتدخل ن

َّس تطاعه.َّإ َّ
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سامةَّبنَّزيدَّوباللَّوعامثنَّأ َّإلبيتَّوََّّملسو هيلع هللا ىلصدخلَّرسولَّهللاََّّ:بنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّعبدَّهللاعنَّ

َّفيهَّفلقيتَّبالاًلَّفسأ لتهَّهلَّصىّلََّّلَّمنَّوجلوَّّكنتَّأ َّاَّفتحوإَّغلقوإَّعلْيمَّإلبابَّفلمَّّأ َّبنَّطلحةَّف

َّني.نعمَّبنيَّإلعمودينَّإلامينيََّّّ:قالَّ؟ملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاَّ

َّدخلَّإلكعبةَّهوَّومنَّذكرَّيفَّإحلديثَّثََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّيذكرَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّ

َّأ َّ َّإلبابَّخش ية َّخلفهم َّإلنَّّتنَّيتَّأ َّغلقوإ َّاكنَّعبدفلمََّّّ،خولاسَّيفَّإدلَّّابع َّفتحوه حابةَّلَّإلّصَّوَّّأ َّهللاََّّا

ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّرسولَّهللاَّصىّلَّأ َّدخواًلَّفسأ لَّبالاًلَّ ةَّرسولَّهللاَّنَّّواكنَّريضَّهللاَّعنهَّحريصًاَّعىلَّمتابعةَّس ُ

َّّأ َّباللََّّفأ خربَّملسو هيلع هللا ىلص مينَّمنَّعىلَّهجتهَّإلميىنَّوجعلَّيَّجعلَّإلعمودَّإل َّأ َّنيَّبنيَّإلعمودينَّإلامينيََّّّهَّصىّلَّن
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َّّأ َّوإايتَّوجاءَّيفَّبعضَّإلرََّّّ،مامهأ ََّّيّسَّعىلَّشامهلَّوإلبابَّخلفهَّوإجلدإرَّإلغريبَّّإل َّ هَّاكنَّبينهَّوبنيَّن

َّّأ َّذرعَّيعينَّأ َّإجلدإرَّمقدإرَّثالثةَّ َّهَّجعلَّسرتًةَّهل.ن

َّفْيا.الةَّويفَّهذإَّإحلديثَّإس تحبابَّدخولَّإلكعبةَّوإلّصََّّ

َّّأ َّوفيهََّّ َّ.منفردََّّبنيَّإلعمودينصىّلََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّوإريَّل َّالةَّبنيَّإلس َّهَّجيوزَّإلّصَّن

َّباعهَّعىلَّتعملَّّحابةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّعىلَّإتَّّوفيهَّحرصَّإلّصََّّ َّإلعملَّهبا.َّوَّةَّنََّّّإلس ّ

َّإلنَّّ َّصالة َّجوإز َّمنه َّجحَّّويس تفاد َّوال َّإلكعبة َّوإلفرضَّدإخل َّفل َّملن َّإلتَّّأ َّة َّرإد َّبني لفرضَّإفريق

َّعىلَّجوإزَّإلّصَّللنََّّّملسو هيلع هللا ىلصفصالتهََّّ،فلوإلنَّّ قَّبنيَّوَّفرضًاَّومنَّفر َّأ َّالةَّمعومًاَّسوإًءَّاكنتَّنفاًلَّفلَّدليلي

َّليل.َّفلَّفيلزمهَّإدلَّّإلفرضَّوإلنَّّ
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َّّأ َّعنَّمعرَّريضَّهللاَّعنهَّ َّ:لَّوقالسودَّفقبَّّإل َّإحلجرَّىلَّإ َّهَّجاءَّن

يّنََّّ َّالَّتضََّّّأ نّكَّل عملَّإ  َّ.لتككلَّماَّقبَّّيقبََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّرأ يتَّإلنََّّّأ ىّنَّوالَّتنفعَّولوالََّّجحري

َّّأ َّيفَّهذإَّإحلديثَّخيربَّمعرَّريضَّهللاَّعنهَّ َّّأ َّلَّوقالَّماَّقالَّبيااًنَّبسودَّفقبَّّىلَّإحلجرَّإل َّإ َّهَّجاءَّن هَّن

نّةَّإلنّبَّّبتَّّيفعلَّماَّيفعلَّإ َّ َّوأ نّهَّالَّيعتقدَّإلنّفعَّوالَّإلّضرَّيفَّهذإَّإحلج.َّملسو هيلع هللا ىلصاعاَّلس ُ

َّففيَّإحلديثَّمرشوعّيةَّتقبيلَّإحلجرَّإل سودَّيفَّإلّطوإف.

نةَّالَّإعتقادَّإلنّفعَّوإلّضرَّفيه.َّ َّوفيهَّأ ّنَّتقبيلَّمنَّاببَّإتّباعَّإلس ّ

ذإَّوردَّإدّلليلَّابخلصوصّية. اّلَّإ  َّوفيهَّأ ّنَّإل صلَّيفَّأ فعالَّإلنّبَّإلترّشيعَّوأ ّّناَّلعمومَّإل ّمةَّإ 
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َّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّعنَّعبد َّّ"إ ََّّ:ةَّفقالَّإملرشكونحصابهَّمكَّّأ َّوََّّملسو هيلع هللا ىلصقدمَّرسولَّهللاََّّ:هللاَّبنَّعباس  هَّن

َّوهنّتمَّمحَّّ نَّميشوإَّماَّبنيَّأ َّالثةَّوَّإلثََّّّطوإشنَّيرملوإَّإل َّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّفأ مرمهَّ"ىَّيرثبيقدمَّعليمكَّوفدي

ََّّالَّّإ َّهاَّشوإطَّلك َّيرملوإَّإل َّأ نَّوملَّمينعهمََّّكننيإلرَّّ
ِ
َّاءَّعلْيم.بقََّإال
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َّريضَّهللاَّعهنامَّيفَّهذإَّإحلديثَّيذكرَّإبنَّعبََّّّ ةَّمنَّحصابهَّقدموإَّمكَّّأ َّوجامعًةَّمنََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّاس 

َّأ َّجلَّأ َّ َّإلعمرة َّإلقضاء"دإءَّإلعمرةَّوتسمىَّهذه ََّّ"بعمرة حابةَّابعةَّللهجرةَّذكلَّإلّصَّةَّإلسَّّنَّّواكنتَّإلس ّ

َّ مَّلكهنََّّّمهَّوقتاهلمارَّلصدَّّفاعرتضهمَّإلكفََّّّل دإهئاادسةَّنةَّإلسَّّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّاكنوإَّقدَّجاءوإَّيفَّإلس ّ

َّ.بعمرةَّإلقضاءَّيتمَّيأ تونَّيفَّإلعامَّإملقبلَّفسمَّّّنَّّأ َّلحَّإصطلحوإَّومنَّبنودَّهذإَّإلّصَّ

ََّّّنَّّإ َّ صابّتمَّأ َّمَّّنَّّأ َّرإدوإَّإنتقاصهمَّوإس تفزإزمهَّوإس تصغارمهَّفقالوإَّأ َّحابةَّوإلّصََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّاَّقدمَّإلنَّّإلكفارَّمل

َّاكنوإَّجالسنيَّحنوَّجبلوَّمهَّأ َّمقالّتمَّورَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّمَّضعافَّفلامَّمسعَّإلنَّّّنَّّأ َّضعفّتمَّوَّأ َّاَّّنَّّأ َّيَّأ ََّّىَّيرثبمحَّّ

َّإلّصََّّإملروى َّيؤدَّّملشاهدة َّومه َّحابة َّإلعمرة َّيف َّأ َّون َّأ َّمر َّإل َّأ َّحصابه َّيف َّيفَّطوإفهم َّيرملوإ َّطوإشن

َّكنني.نَّميشوإَّماَّبنيَّإلرَّّأ َّوىلَّوَّالثةَّإل َّإلثَّّ

رسإعنَّيكونوإَّأ ََّّ:ملوإلرََّّّ َّبيهناَّاب  َّيفَّنَّتّسعَّ،َّأ يَّأ َّإخلطىَّيفَّإمليشَّمنَّغريَّمباعدة  إمليشَّمنَّابب 

َّيفَّإخلطوإتَّيعينَّالَّتكرّبَّ ََّّإخلطوة.َّغريَّمباعدة 

َّإلرَّّ َّليسَّيفَّكَّّأ َّوىلَّفقطَّواكنَّالثةَّإل َّإلثََّّّطوإشملَّيفَّإل َّواكنَّهذإ نَّأ َّمرمهَّبأ َّوطَّبلَّإلشََّّّيضًا

حابةَّوقدَّقلناَّيفَّهذإَّإملاكنَّإملرشكونَّالَّيرونَّإلّصََّّإل سودَّل نَّّكنَّإلاميينَّوإحلجرَّميشوإَّماَّبنيَّإلرَّّ

َّبَّّإلنََّّّفأ مرمهحابةَّيفَّهذإَّإملوطنَّالَّيروّنمَّفعندماَّيكونَّإلّصََّّى،جالسنيَّحنوَّجبلَّإملروَّوإاكنَّمّنَّّأ َّ

ذإشوإَّنَّميَّأ َّبَّملسو هيلع هللا ىلص ذإملَّإلرَّّويعاودوإَّكنَّإلاميينَّىلَّإلرَّّإ َّوصلوإََّّإ  سودَّوحيصلَّهلمَّىلَّإحلجرَّإل َّإ ََّّوإوصلَّإ 

ذإإحةَّبذكلَّإلرَّّ َّةَّللمرشكني.َّضغاإ َّرملوإَّحيصلَّهبذإََّّوإ 

ةَّرسعّتمَّلَّمنَّشدَّّإاكلغزََّّالَّّإ َّمَّّنَّّإ َّإلكفارَّقالوإََّّنَّّأ ََّّطَّهلَّحّتَّوخطََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّوقدَّحصلَّماَّقصدهَّإلنَّّ

َّوقوَّّ َّعدإءَّهللا.أ َّحابةَّمعَّوإلّصََّّبَّّتفكريًإَّلناَّمباَّحصلَّللنََّّّلمإلرََّّّنةَّورشعَّلناهتمَّولهذإَّس ُ

َّعدإءَّهللاَّعزَّوجل.َّأ َّارَّةَّإلكفَّّضغاإ َّففيَّإحلديثَّمرشوعيةََّّ

َّإلرَّّ َّإل َّإلثََّّّطوإشملَّيفَّطوإفَّإلقدومَّيفَّإل َّوفيهَّمرشوعية َّإلرَّّالثة َّعدإ كنَّإلاميينَّوإحلجرَّوىلَّما

َّسود.إل َّ

َّين.عدإءَّإدلَّّأ َّمامَّأ َّةَّوإجلدلَّظهارَّإلقوَّّإ َّيضًاَّمرشوعيةَّأ َّوفيهََّّ

َّّا َّوىلَّفالثةَّإل َّشوإطَّإلثَّّملَّيفَّإل َّمنَّفاتهَّإلرََّّّنَّّأ َّوفيهََّّ ََّّنَّّل َّهَّالَّيقضيهَّفاميَّبقيَّن ةَّفاميَّبقيَّمنَّن َّإلس ّ

َّأ َّ َّنَّمييشَّفْيا.أ َّشوإط 
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ذإ-مكّةحنيَّيقدمَّ-َّملسو هيلع هللا ىلصرأ يتَّرسولَّهللاََّّ:هللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّعنَّعبد َّكنََّإلرََُّّّملَََّإس تَََّّإ 

ََّمَََّّلََّو َّأََّدَّسوََّإلََّ َّشوإط.أ َّثالثةََّّبَّّوفَّخيَُّطَُّاَّي

َّيَّيرمل.َّأ ََّّ:بَُّّخيََُّ

َّإلطََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّفاحلديثَّفيهَّ َّإحلجرَّإل َّاكنَّيبدأ  َّّ-سودَّوإفَّابس تالم طوإفَّطوإفَّونقصدَّابل

َّّأ َّمنََّّإملايضوملَّيذكرَّماَّذكرَّيفَّإحلديثَّإل وىلَّالثةَّشوإطَّإلثَّّيرملَّيفَّإل ََّّثَّّ-إلقدوم هَّاكنَّمييشَّن

َّيَّقبل.سودَّفكامَّقالَّإلعلامءَّهذإَّإحلديثَّينسخَّإّّلَّوإحلجرَّإل َّكنَّإلاميينَّبنيَّإلرَّّ

بتدإءَّإس تالمهَّملنَّقدرَّعىلَّذكلَّسودَّويرشعَّعندَّإال َّوإفَّيبدأ َّمنَّإحلجرَّإل َّإلطََّّّنَّّأ َّففيَّإحلديثََّّ

وَّس يأ يتَّأ َّوَّحنوهَّأ َّنَّقدرَّعىلَّإس تالمهَّبعصاَّإ َّيَّأ َّشارةَّنَّقدرَّعىلَّإال َّال َّاَّمنَّملَّيقدرَّفمَّّأ ََّّ،وتقبيل

إل يتَّمفنَّملَّيمتكّنَّميكنهَّإس تالمهَّبعىصَّأ وَّحنوهاَّومنَّملَّيمتكّنَّمنَّهذإَّفيكفيهََّّمعناَّيفَّإحلديث

َّإال شارة.

بعدَّمعرةَّإلقضاءَّفيكونَّانخساََّّملسو هيلع هللا ىلصويفَّإحلديثَّأ ّنَّإلّرملَّيفَّمجيعَّإل شوإطَّإلثاّلثةَّهذإَّفعلَّإلنّبَّّ

ل شوإطَّإلثاّلثةَّللميشَّإّّليَّرشعَّيفَّمعرةَّإلقضاء،َّأ يَّإمليشَّبنيَّإلّركنَّإلاميينَّوإحلجرَّإل سودَّيفَّإ

َّإل ول.

وفيهَّجوإزَّوصفَّإحلجرَّإل سودَّابل سودَّخالفاَّملنَّمنعهَّوقالَّوتلكّفَّبعدمَّوصفهَّابل سودَّفقالَّ

َّقولوإَّإل سعد،َّفقدَّجاءَّيفَّإحلديثَّوصفهَّابل سود.ََّّ

 232الحديث 

َّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّعنَّعبد َّ:هللاَّبنَّعباس 

َّيس تملَّيفَّجحََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّطافَّإلنََّّّ َّ.ن َّجََّحَّْم َّكنَّب َّإلرَّّةَّإلودإعَّعىلَّبعري 

َّ.ةَّإلرأ سعصًاَّحمنيََّّّ:وإحملجن
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َّبعريهَّليطوفَّعليهَّوهذإَّحّتََّّملسو هيلع هللا ىلصيريدونَّرؤيتهَّفركبََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّاسَّعىلَّإلنَّّةَّإلودإعَّتزإمحَّإلنَّّيفَّجحََّّّ

ىلَّيومناَّإ َّاسَّيس تعملوّناَّأ سَّوالَّيزإلَّإلنَّّةَّإلرَّّيَّّعصاَّحمنََّّّملسو هيلع هللا ىلصواكنتَّمعهََّّ،اسَّيفَّرؤيتهيتساوىَّإلنَّّ

َّووقوفهم.َّهذإَّلريتكزوإَّعلْياَّيفَّمش ْيم

اكنََّّل نّهَّنَّمنَّإس تالمهَّبيدهَّوتقبيلملَّيمتكََّّّل نّهسودَّالس تالمَّإحلجرَّإل ََّّملسو هيلع هللا ىلصفاس تعملهاَّرسولَّهللاََّّ

َّجن.َّرإكبًاَّعىلَّإلبعريَّفاس تلمهَّهبذإَّإحمل

َّففيَّإحلديثَّجوإزَّإلطَّّ َّملنَّاكنَّمعهَّعذري َّوَّحاجة.أ َّوإفَّرإكبًاَّعىلَّيشء 

ََّّ َّأ َّوفيه َّيمتكََّّّنَّّأ َّيضًا َّمل َّمن َّإحلجر َّإس تالم َّمن َّفإل َّن َّوتقبيل َّبيده َّبعصاَّن َّا َّسود َّإس تالمه وَّأ ََّّهل

َّّا َّوَّحنوهاَّفأ َّنَّمنَّإس تالمهَّبعصًاَّنَّملَّيمتكَّّا َّفَّ،حنوها يعةَّشارًةَّفقطَّوهذإَّمنَّرمحةَّإلرّشَّإ َّليهَّإ َّهَّيشريَّن

َّويّسها.

َّإحلارضَّمنَّإ ََّّ َّيفَّوقتنا َّإليوم َّنشاهده َّإلنَّّوما َّإل َّزدحام َّياسَّعىلَّإحلجر َّعليه َّوتدإفعهم َّصلسود

ذَّهل،َّغَّهلَّوالَّدإفعخرينَّفهذإَّالَّمسّوَّإل ََّّأ ذيّةىلَّإ َّمرَّابلبعضَّإل َّ َّإكتفىَّمبّسََّّملسو هيلع هللا ىلصرسولناَّإلكرميََّّإ 

َّإ َّعنَّتقبيلَّوهوَّاكنَّل َّإحلجر َّوإس تغىنَّهبذإ َّإلعصا َّهذه َّبورشة ماكنهسود نَّيزإحَّعنهَّأ َّملسو هيلع هللا ىلصََّّاب 

ََّّّ،لَّويس تلمهليهَّويقبَّّإ َّاسَّويذهبَّإلنَّّ َّإلَّباعَّفات َّعىلَّإلنَّّن َّس ّ اسَّوخمالفّتاَّفيهَّةَّفيهَّرمحةَّوفيهَّّتفيفي

َّ.َّةإال ذإيىلَّإ َّرَّوَّمتصلَّإل َّوقدَّةَّقَّّمش

ذَّعىلَّذكلَّدإللَّوهذإَّدخلَّللمسجدَّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصإلنبََّّنَّّيضًاَّطهارةَّبولَّإلبعريَّوروثهَّل َّأ َّويفَّإحلديثَّ َّإ 

َّأ َّلوَّاكنَّبوهلَّ َّملا ينَّاكنوإَّاسَّإّّلَّسَّإلنَّّوَّينجَّّأ َّإملسجدََّّينّجسنَّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّدخلَّإلنَّّأ َّوَّروثهَّجنسًا

َّعمل.أ َّدإخلَّإملسجدَّيطوفونَّابلكعبةَّوهللاَّ

َّقالَّإملصنفَّرمحهَّهللاثَّ

 233الحديث 

َّني.كننيَّإلامينيَّّإلرََّّّالَّّإ َّيس تملَّمنَّإلبيتََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّرىَّإلنَّّأ َّملََّّ:بنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّعبدَّهللاعنَّ

َّ
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َّّأ َّملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّةَّإلنَّّاكًَّبس ن َّاسَّمتسَّّإلنََّّّشدَّّأ َّبنَّمعرَّيفَّهذإَّإحلديثَّوهوَّمنََّّعبدَّهللاخيربَّ ملَّيكنَّملسو هيلع هللا ىلصَّهَّن

َّّإلاميينَّوإحلجرَّإل َّهنَّإلرََّّّالَّّإ َّيس تملَّمنَّإلكعبةَّ َّنينيَّتقريبًا.َّكننيَّإلاميَّعهنامَّابلرَّّذلإنَّعرّبَّسودَّوهامَّإل

َّ.نامياخرإنَّإلشَّّكنانَّإل َّرَّّإلىَّامَّاكنَّيقابالنَّإلمينَّكامَّيسمَّّّنَّّاهامَّبذكلَّل َّمسَّّ

َّسود.َّكنَّإلاميينَّوإحلجرَّإل َّالمَّإلرَّّتس َّإَّةففيَّهذإَّإحلديثَّمرشوعيَّ

َّعىلَّعدمَّمرشوعيةَّإس َّأ َّوفيهَّ َّّنَّّأ َّببَّيفَّذكلَّإلسَّّوََّّ،خرينكننيَّإل َّإلرَّّالمَّتيضًاَّدليلي َّاإَّوليسامَّقدَّغرّي 

َّّ َّالم.برإهميَّعليهَّإلسَّّإ َّيتَّبناهاَّمنَّقوإعدَّإلكعبةَّإل

َّعىلََّّ ََّّنَّّأ َّيفَّهذإَّإحلديثَّدليلي ّّناةَّكامَّتكونَّيفَّإلفعلَّن َّإلس ُّ نفعلَّماَّجاءتَّفََّّ،كتكونَّيفَّإلرتََّّّفا 

َّ َّنَّّإلس ّ ََّّ.عملأ َّةَّبرتكهَّوهللاَّنَّّةَّبفعلَّونرتكَّماَّجاءتَّإلس ّ

 

 باب التّمتّع

َّالثة.ساكَّإلثَّّنَّحدَّإل َّأ َّهوََّّ:عمتَّّوإلتَّّ

َّمتع.َّفرإدَّوإلقرإنَّوإلتَّّيهَّإال ََّّ:ساكنَّوإل َّ

لَّةَّبعدَّحتلَّّيبقىَّيفَّمكََّّّثََّّّ،لَّمهناهياَّويتحلَّّفيؤدََّّّشهرَّإحلجَّّأ َّنَّحيرمَّإملرءَّابلعمرةَّيفَّأ َّهوََّّ:عمتَّّوإلتَّّ

َّذيَّإحلجة.امنَّمنَّشهرَّويةَّوهوَّإليومَّإلثَّّوحيرمَّابحلجَّيفَّنفسَّإلعامَّيفَّيومَّإلرّتَّ

َُّإملمتتََّّّنَّّل ََّّ:عاًَّيَّمتتَّّومسََّّّ َّوإحدَّكنيَّإلعمرةَّوإحلجَّّسَُّعَّيسوقَّن بعدَّيمتتّعََّّل نّهيَّكذكلَّوقيلَّمّسََّّ،يفَّسفر 

َّيبَّوإمجلاعَّوغريها.َّعَّبهَّغريَّإحملرمَّمنَّلبسَّإخمليطَّوإلطَّّحرإمهَّابلعمرةَّمباَّيمتتَّّإ َّلَّمنَّحتلَّّ

َّوالَّيتحلََّّّ،معاًََّّنَّحيرمَّابلعمرةَّوإحلجَّّأ َّفهوََّّ:رإناَّإلق َّمَّّأ َّوَّ عاملَّإلعمرةَّأ ََّّينّتييَّمنَّلَّحّتَّويبقىَّحمرمًا

َّّا َّعَّفخبالفَّإملمتتَّّمجيعاََّّوإحلجَّّ َّنّتاءَّمنَّإلعمرة.َّلَّبعدَّإال َّهَّكامَّقلناَّيتحلَّّن

َّ.نَّبيهناموقإلفقهاءَّفيفرََّّّعىلَّلسانَّامَّّأ ََّّ،عَّمجيعاًَّمتَّّعَّعىلَّإلقرإنَّوإلتَّّمتَّّيطلقَّإلتََّّّ:ورشعاًَّ
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اينَّإلقارنَّوإملمتتعَّيؤدََّّّ،يفَّلكْيامَّنسكنيَّيفَّسفرَّنَّّعَّل َّمتَّّوجيبَّإلهديَّفْيامَّمجيعًاَّيفَّإلقرإنَّويفَّإلتََّّّ

سكنيَّيفَّنَّاينَّامَّيؤدَّّّنَّّعَّل َّوهذهَّيهَّإحلمكةَّكامَّقالَّإلعلامءَّيفَّوجوبَّإلهديَّعىلَّإملمتتََّّّ،معرًةَّوجحاًَّ

َّ.َّدَّفالَّجيبَّعليهَّهدييَّاَّإملفر َّمَّّأ َّوََّّوإحدَّسفر َّ

َّّ َّيَّإلعمرةَّمعه.َّفقطَّوالَّيؤدََّّّانوايَّإحلجََّّّحيرمَّنأ َّفرإدَّهوَّوإال ََّّ:فرإدهوَّإال ََّّالثسكَّإلثَّّوإلن
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ََّرََّيبَّمجََّأ َّعنَّ ََّّ:عيَّريضَّهللاَّعنهَّقالبَّّرصَّبنَّمعرإنَّإلضَُّّةَّن

َُّبَّّإبنَّعَََّّلُتَّأََّسَّّ َّريضَّهللاَّعهنامَّعنَّإمل َّرََّمََّأََّفَََّّ؟ةتعََّاس  ََّين  َّفْياَّجَََّّ:فقالَّ؟دي َّإلهََّعنَّوسأ لتهََّّ،اَّهب  وَّأ َّزوري

َّأ َّوَّشاةيَّأ َّبقرةيَّ َّيفَّدوَّرش  َّمَّّكي

ََّّجحلَّ"َّ:نسااًنَّيناديإ ََّّن َّامَّك َّمتَّفرأ يتَّيفَّإملنََّفن ََّّ،وهارهَُّسًاَّكََّانَََّّن َّكَََّّ:-رصنيعينَّ-قالَّ مربورَّومتعةي

َّحفدَّّإبنَّعبََّّّفأ تيتَّ"ةلمتقبَّّ ََّّأ كرب،هللاََّّ:ثتهَّفقالاس  َّملسو هيلع هللا ىلص.يبَّإلقامسَّأ َّةَّنَّّس ُ

َّّأ َّابعنيَّخيربَّنرصَّبنَّمعرإنَّرمحهَّهللاَّيفَّهذإَّإحلديثَّواكنَّمنَّإلتََّّّ َّريضَّهللاَّهَّسأ لَّإبنَّعبَّّن اس 

-إلهّنييةَّنَّشاءَّهللاَّذكرَّقّصَّإ ََّّس يأ يت-عهنااسَّمنَّّناهَّمنَّإلنََّّّنَّّسأ هلَّل ََّّ،عهنامَّعنَّإملتعةَّيفَّإحلجَّّ

َّريضَّهللاَّعهنامَّهباَّفأ مره هللاَّتباركَّوتعاىلََّّنَّّاَّجيبَّعليهَّمنَّإلهديَّل َّيضًاَّمعَّّأ َّفسأ هلََّّ،إبنَّعباس 

لُْعْمرََّ يقول﴿ َنَّإلْهَْدي َّفََمْنَّتََمت َعَّاب  َّم  َتيَّْسَ َّفََماَّإس ْ ىَلَّإلَْحّج  ِ
َّإ َّ﴾ة 

ََّّفأ جابهَّ َّّأ َّهللاَّعهنامَّبَّريضإبنَّعباس  َّمنَّن َّعهناَّيفََّّعرّبَّبعريَّيهَّإليّتََّّ،هوَّعىلَّإخليارَّيَّّأ َّربعَّأ َّهَّوإحدي

َّيفَّدم.َّويقصدَّبرشكَّيفَّإدلَّّأ َّوَّشاةَّأ َّوَّبقرةَّأ َّإحلديثَّابجلزورَّ َّوَّرشكي وَّس بعَّأ َّبعَّبعريَّمَّيقصدَّبهَّس ُ

َّبقرة.

َّرأ ىَّيفَّمنامهَّبعدََّّ َّريضَّهللاَّعنهَّذكلَّوبعدها هَّومعرتهَّرأ ىَّيعينَّنَّإنّتيىَّمنَّجحَّّأ َّففعلَّنرصي

يضًاَّأ َّاسَّففرحَّهباَّهباَّإبنَّعبََّّّأ خرببرؤايهََّّوأ خربففرحَّبذكلََّّ،ةلنسانَّيقولَّهلَّجحيَّمربورَّومعرةيَّمتقبَّّإ َّ

ََّّنَّّأ ََّّوأ خربهَّريضَّهللاَّعنهَّّلكلَّوكرّبَّ جاميلَّذإَّإملعىنَّإال َّهَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّةَّإلنَّّيبَّإلقامسَّإيَّس نَّّأ َّنةَّهذهَّس ّ

َّللحديث.

َّّأ َّةَّفوإئدَّمهناَّوفيهَّعدََّّّ َّعىلَّمرشوعَّإلتَّّن ََّّّأ فضلَّوأ ّّناَّىلَّإحلجَّّإ َّعَّابلعمرةَّمتَّّهَّدليلي َّسك.َّإلن
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َّومعرَّريضَّهللاَّعهنامَّوجحَّّأ َّعَّومهنمَّمتَّّمنَّكرهَّإلتََّّّملسو هيلع هللا ىلصمنَّحصابةَّرسولَّهللاََّّنَّّأ َّوفيهَّ ّتمَّيفَّبوَّبكر 

ذإاسَّإلنََّّّنَّّأ َّذكلَّ َّوإحدَّيفََّّتوإَّابلعمرةَّوإحلجَّّأ ََّّإ  وجلََّّارَّبيتَّهللاَّعزَّّمعََّّّنَّّال َّفَّإحلجََّّّأ شهريفَّسفر 

َّايَّّأ َّةَّوس يقلَّإلوإفدونَّعىلَّبيتَّهللاَّيفَّبقيََّّّ،ونس يقلَّّ اسَّيرتكونَّإلعمرةَّمنَّإلنََّّّإكثريََّّنَّّأ َّوََّّ،نةمَّإلس ّ

َّايَّّأ َّكامَّقلناَّيفَّسائرَّ َّّتم.نةَّهذهَّيهَّجحَّّمَّإلس ّ

َّيؤخذَّويردَّمنَّقوهلَّ"َّوَّوأ حرى،باعَّتَّّوىلَّابال َّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصةَّرسولَّعَّلكنَّس نَّّمتَّّفاكنوإَّيهنونَّعنَّإلتََّّّ كي

َّيقول"َّملسو هيلع هللا ىلصرسولََّّالَّّإ َّ قولَّلمكَّقالَّأ َّامءَّنَّتّنلَّعليمكَّإحلجارةَّمنَّإلسَّّأ َّيوشكَّ)َّ:لهذإَّاكنَّإبنَّعباس 

َّومعرأ َّوتقولونَّقالَّملسو هيلع هللا ىلصَّرسولَّهللاَّ خرَّأ َّوس يأ يتَّإلالكمَّعنَّهذإَّيفَّحديثَّمعرإنَّيفََّّ(بوَّبكر 

َّنَّشاءَّهللا.َّإ َّإلبابَّ

ََّّ،عيَّجيبَّعىلَّإملمتتَّّإّّلََّّإل يةرَّيفَّديَّإملذكوَّيفَّإحلديثَّكذكلَّبيانَّإلهَ ََّّن َّأ َّوقلنا َّإل يةيفَّإلتّمتّع

ََّّإلقارنَّجيمعَّبنيَّإلعمرةَّوإحلجَّّل ّنَّعَّعًاَّيفَّإلرّشَّىَّمتتَّّإلقرإنَّيسمََّّّنَّّأ َّوقلناََّّ،رإنيدخلَّفيهَّإلق َّ يفَّسفر 

َّ.يَّجيبَّسوقهوإحدَّففيَّإحلديثَّبيانَّماَّهوَّإلهديَّإّّلَّ

فابنَّعباسَّقالَّهلََّّ،نىثَّوعربَّعنهَّيفَّإحلديثَّإجلزورأ َّمَّأ َّإلبعريَّذكرًإَّاكنََّّإلهديَّأ فضلَّنَّّأ َّوفيهََّّ

ََّّاةَّثَّّإلبقرةَّثَّإلشََّّّإجلزورَّثَّّ َّيفَّدمَّوقلناَّرشكَّيفَّدمَّس ُ َّأ َّبعَّبقرةَّقالَّرشكي َّنَّّأ َّبعَّبعري.َّوقلناَّوَّس ُ

َّس بعَّإلبعريَّوس بعَّبقرةَّهوَّإّّلَّ َّ.َّكَّيفَّدمَّّيَّمسيَّبرش 

َّمنَّإحلديثَّ َّأ َّويس تفاد َّإلّصََّّنَّّأ َّيضا َّيس تأ نسَّهبا ذإاحلة ََّّإلرّشَّوإفقتَّإحلمكَّإ  َّنَّّأ َّعيَّوالَّمنَّهذإ

ذإؤىَّفقطَّيس تأ نسَّهباَّحاكمَّتؤخذَّمنَّإلرَّّإل َّ َّعي.َّوإفقتَّإحلمكَّإلرّشََّّإ 

إخللوَّمنَّإلعيبَّإلّسنَّوَّحضيةَّمنَّحيثَّرشوطَّإلهديَّيهَّرشوطَّإل ََّّنَّّأ َّقولَّلمكَّأ َّنَّأ َّونسيتَّ

َّهذإَّخالصَّإلالكمَّيفَّهذإَّإحلديث.

 235الحديث 

َّوأ هدىَّىلَّإحلجَّّإ َّةَّإلودإعَّابلعمرةَّحبجََّّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّعَّمتتََّّّ:بنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّعبدَّهللاعنَّ

اسَّعَّإلنَّّفمتتََّّّ،ابحلجََّّّهلَّّأ ََّّثََّّّ،ابلعمرةَّهلَّّأ َّفملسو هيلع هللا ىلصَّوبدأ َّرسولَّهللاََّّ،فساقَّمعهَّإلهديةَّمنَّذيَّإحلليفة

اقَّإلهديَّمنَّذيَّإحلليفةَّومهنمَّسفََّّأ هدىاسَّمنَّفاكنَّمنَّإلنََّّّ،ىلَّإحلجَّّإ َّابلعمرةََّّملسو هيلع هللا ىلصمعَّرسولَّهللاَّ

َّدي.منَّملَّهيَُّ
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نّهَّالَّحيّلَّمنَّيشءَّحرمَّمنهَّمنَّاكن"اسَّقالَّللنََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّاَّقدمَّإلنَّّفلمَّّ َّيقيضَّحّتََّّمنمكَّأ هدىَّفا 

َّليقَََّّثََّّّىفاَّوإملروفليطفَّابلبيتَّوابلّصََّّأ هدىومنَّملَّيكنََّّ،هجحَّّ ّ َّثََّّّابحلجََّّّل َّلُْي ََّّثََّّّ،لحل َّيََُّّولَّْرص 

ذإََّّوس بعةم َّيفَّإحلجَّّايَّّأ َّديَّمفنَّملَّجيدَّهداًيَّفليصمَّثالثةَّلْيَُّ َّ."هلأ َّىلَّإ َّرجعََّّإ 

َّثَّّوَّّأ َّكنَّةَّوإس تملَّإلرَّّحنيَّقدمَّمكََّّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاَّفطافَّ َّأ َّثالثةََّّبَّّخََّّّلَّيشء  َّمنَّإلس ّ بعَّطوإف 

نيَّّثَّسمّلَّفانرصفَّفأ ىتَّإلّصفاَّوطافَّوركعَّحنيَّقىضَّطوإفهَّابلبيتَّعندَّإملقامَّركعتَّربعاًَّأ َّوميشَّ

إلّصفاَّس بعةَّأ طوإفَّّثَّملَّحيّلَّمنَّيشءَّحرمَّمنهَّحّتَّقىضَّجحّهَّوحنرَّهديهَّيومَّإلنّحرَّوأ فاضَّ

منَّأ هدىَّفساقََّّملسو هيلع هللا ىلصفطافَّابلبيتَّّثَّأ حلَّمنَّّكَّيشءَّحرمَّمنه،َّفعلَّمثلَّماَّفعلَّرسولَّهللاَّ

َّإلهديَّمنَّإلنّاس.

مرَّحصابتهَّأ َّملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّإلنََّّّنَّّل ََّّإل نساكَّأ فضلعَّهوَّمتَّّإلتََّّّنَّّأ ََّّفَّرمحهَّهللاَّهذإَّإحلديثَّليبنيقَّإملصنَّّاس

َّّأ ََّّالَّّإ َّعَّمتَّّملَّمينعهَّمنَّإلتََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّل نّهوكذكلََّّ،همَّعليهبهَّوحظَّّ َّّأ َّهَّاكنَّقدَّساقَّإلهديَّوَّن لوَّقالَّ)َّملسو هيلع هللا ىلصهَّن

هذإَّلكهََّّفدلََّّّملسو هيلع هللا ىلصهكذإَّقالََّّ(حللتَّمعمكأ َّمريَّماَّإس تدبرتَّماَّسقتَّإلهديَّوالَّأ َّإس تقبلتَّمنَّ

َّ.إل نساكَّأ فضلعَّهوَّمتَّّإلتََّّّنَّّأ َّعىلَّ

 َّ(َّةَّإلودإعيفَّجحََّّّملسو هيلع هللا ىلصعَّرسولَّهللاَّمتتَّّ)وقولَّإبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنام 

َّوس يأ يتَّيفَّإحلديثَّماَّيدلَّّ،َّإلقرإنَّيطلقَّعليهَّرشعًاَّمتتعَّنَّّأ َّعَّهوَّإلقرإنَّوقلناَّسابقًاَّمتَّّيقصدَّابلتَّّ

َّّأ َّعىلَّ َّّا َّاكنَّقاراًنَّفَّملسو هيلع هللا ىلصهَّن َّسببَّوبنّيََّّىفاَّوإملروعيَّمنَّإلّصَّحصابهَّبعدَّإلسَّّأ َّلَّلَّكامَّحتلَّّهَّملَّيتحلَّّن

َّّقالَّل ََّّملسو هيلع هللا ىلصذكلَّ َّّأ ََّّيَّّأ ََّّ،ساقَّإلهديَّمنَّذيَّإحلليفةَّهن ليفةَّيَّإحلَُّمنَّذ ََّّديََّإصطحبَّمعهَّإلهَََّّملسو هيلع هللا ىلصهَّن

َّ.يضًاَّولكهنمَّاكنوإَّقليلنيأ َّحابةَّمنَّساقَّهديهَّيَّفعلَّذكلَّبلَّاكنَّمنَّإلّصَّوملَّيكنَّإلوحيدَّإّّلَّ

ىلَّإملدينةَّإ َّملَّحيجَّغريهاَّمنذَّهاجرََّّملسو هيلع هللا ىلصَّل نّهَّ(ةَّإلودإعحبجَّّ)ةَّكامَّجاءَّيفَّإحلديثَّهذهَّإحلجََّّّومّسية

قتدإءَّبهَّوحفظَّماَّيفعلَّفقدَّعنَّإال ََّّملسو هيلع هللا ىلصمَّّلكلَّحّثَّّ،َّملسو هيلع هللا ىلصَّنَّتويّفَّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصملَّيلبثَّبعدهاََّّل نّهوكذكلَّ

َّ.َّ(َّمناسكمكخذوإَّعيّنَّ)َّملسو هيلع هللا ىلصقالَّهلمَّ

ريضَّهللاَّعنهَّمنَّإلمينََّّيَّجاءَّبهَّعللَّمنَّإملدينةَّمعَّإّّلََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّيَّساقهَّإلنَّّواكنَّعددَّإلهديَّإّّلَّ

بلمئةَّ صدقَّهباَّوتفريقهاَّبنيَّعلياَّيفَّحنرَّبقيّتاَّوإلتَّّووكََّّملسو هيلع هللا ىلصيفةَّحنرَّمهناَّثالًَثَّوس تنيَّبيدهَّإلرّشََّّإ 

َّإلفقرإء.َّ
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 َّ َّإبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنام َّوسملَّ)قال َّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليه َّثَّإهلََّّفأ هلوبدأ  ابلعمرة

َّ.(ابحلج

َّّأ َّيقصدَّبهََّّ َّّن َّّأ َّوليسَّمعناهََّّاًَّيكَّمعرًةَّوجحَّّلبَّّلَّتلبيتهَّفقالَّوَّّأ َّسكَّيفَّهَّذكرَّإلن َّفعالَّإلعمرةَّثَّّأ َّهَّفعلَّن

فقالََّّإل نساكلبيةَّذكرَّيفَّإلتَّّملسو هيلع هللا ىلصَّإلنبََّّنَّّأ َّعاملَّيدلَّعىلَّماَّذكرَّيفَّإحلديثَّمنَّإل ََّّوَّفعلَّإحلجَّّأ َّف

َّّأ َّيكَّمعرًةَّوجحًاَّوليسَّمعناهَّلبَّّ َّفعالَّإحلج.َّأ َّفعلََّّلَّإلعمرةَّثَّّافعأ َّهَّفعلَّن

َّإال َّ َّقال َّ)َّ:محدأ َّمام َّوإملَّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ ََّّشكَّّأ َّال َّقاراًن َّتحرم َّّإ ََّّأ حبَّّعة َّهباَّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّل ََّّهيل مر

.َّ"(حللتَّمعمكأ َّديَّوالَّماَّسقتَّإلهَََّّإس تدبرتماََّّأ مريلوَّإس تقبلتَّمنَّ"حصابهَّوتأ سفَّوقالَّأ َّ

َّحلجََّّّالَّّإ َّاكنَّقدَّساقَّإلهديَّوََّّل نّهمامَّإمحدَّتأ سفَّحصابهَّهبذإَّوكامَّقالَّإال َّأ َّمرَّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصبَّصىلَّفالنَّّ

َّّأ َّممتتعًا.َّوهذإَّمعىنَّقولَّقوهلَّ َّّأ َّيَّأ ََّّلَّابحلجَّّهَّّأ ََّّابلعمرةَّثََّّّهلَّّأ َّهَّن َّّن بيتهَّفقالَّلَّلَّتَّوَّّأ َّسكَّيفَّهَّذكرَّإلن

ََّّ(يكَّمعرًةَّوجحاًَّلبَّّ)

ََّّّملسو هيلع هللا ىلصومنَّفعلَّهذإَّ عَّويقولَّإملمتتَّّجّحا،َّيكَّلبيةَّفيقولَّإملفردَّلبَّّلَّإلتَّّوَّّأ َّسكَّيفَّإس تحبَّإلعلامءَّذكرَّإلن

َّويقولَّإلقارنَّلبيكَّمعرًةَّوجحًا.ََّّ،يكَّمعرةًَّلبَّّ

 َّاسَّمنَّفاكنَّمنَّإلنََّّّىلَّإحلجَّّإ َّابلعمرةََّّملسو هيلع هللا ىلصاسَّمعَّرسولَّهللاَّفمتتعَّإلنَّّ)وقوهلَّريضَّهللاَّعنه

َّ(َّساقَّإلهديَّمنَّذيَّإحلليفةَّومهنمَّمنَّملَّهيديَّأ هدف

تعًاَّومهنمَّمنَّاكنَّممتََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّمهنمَّمنَّاكنَّقارانَّكامَّفعلَّإلنََّّّنَّّا َّحابةَّفتقدميَّووصفَّحلالَّإلّصََّّهذإ

َّف َّفبعدَّإال َّتحَّّنَّيَّأ َّبمهنمَّمنَّملَّيسقَّإلهديََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّمرَّإلنَّّأ َّومهنمَّمنَّاكنَّمفردًإ َّبعمرة  نّتاءَّمنَّللوإ

َّ.حيلَََّّّّشعرهَّثَّّعيَّيقرّصَّوإفَّوإلسَّّإلطَّّ

َّّأ َّخرىَّأ ََّّأ حاديثوجاءَّيفََّّ ينَّأ َّملَّيأ يتَّوإحضًاََّّأ حاديثَّهفيَّ،عيوإفَّوإلسَّّهبذإَّبعدَّإلطََّّّملسو هيلع هللا ىلصمرمهَّأ َّهَّن

نًاَّجاءَّمبيََّّّبعضَّإل حاديثلكنَّيفََّّ،مَّبعدهاأ َّعاملَّإلعمرةَّأ َّقبلَّإلبدءَّيفََّّيَّّأ َّوإفَّقبلَّإلطَّّأ َّمرمهَّأ َّ

َّّأ َّ َّعي.َّوإفَّوإلسَّّنَّإنّتوإَّمنَّإلطَّّأ َّمرمهَّهبذإَّبعدَّأ َّهَّن

يفةَّفطلبَّمنهَّلَّإحلَّمنَّاكنَّقدَّساقَّهديهَّمنَّذيََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّمثلَّماَّفعلَّإلنََّّّأ هدياَّمنَّاكنَّقدَّمَّّأ َّ

َّقالَّهللاَّعزَّوجلَّيقيضَّجحَّّحيلَّحّتََّّالَّّأ َّ َّكام َّوينحرَّهديه َّيَْبلَُغَّ ﴿َّ:ه ى ََّحت  َُّرُءوَسمُكْ ل ُقوإ َّحَتْ َواَل

ل َُّ َّ﴾.َّإلْهَْدُيََّمح 
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وقَّهديهَّومنَّيسََُّّامنَّمنَّذيَّإحلّجةَّثَّّويةَّإلثَّّوذكلَّيومَّإلرّتََّّنَّحيرمَّابحلجَّّأ َّلَّبنَّحتل َّمَََّّملسو هيلع هللا ىلصمرَّأ ََّّثَّّ

نّهَّيصومَّثالثةَّأ اّيمَّيفَّإحلجَّّ ىلَّأ هلَّملَّجيدَّماَّهيديهَّفا  ذإَّرجعَّإ  ََّّوس بعةَّإ 

َّّمَّإلَّّايَّّنَّتصامَّإل َّأ َّفضلَّوإل َّ مَّايَّّأ َّنَّفاتهَّذكلَّجازَّهلَّصياهماَّيفَّفا َّقبلَّيومَّعرفةََّّيتَّيفَّإحلجَّّثالثَّإل

َّابحلاجََّّّ،رشيقمَّإلتَّّايَّّأ َّيامَّيفَّييَّعنَّإلّصَّوهذإَّقدَّإس تثينَّمنَّإلهنََّّّ،رشيقإلتَّّ َّ.وهذإَّخاصي

ةَّإس تملَّإحلجرَّىلَّمكَّّإ َّعندَّقدومهََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّفعلَّإلنَََّّّّبعدهاَّعبدوبنّيََّّ

َّرملَّفْياأ َّوطافَّابلبيتَّثالثَّ َّ،برإهميإ ََّّركعتنيَّخلفَّمقامَّصىّلََّّثََّّّ،لباقيةربعةَّإومىشَّإل ََّّ،شوإط 

َّّأ َّعيَّيطلقَّعليهَّالسَّّفاهَّيفَّإحلديثَّطوإفًاَّوهوَّكذكلَّومسََّّّى،فاَّوإملروسعىَّبنيَّإلّصََّّثَّّ ذَّإ َّهَّطوإفَّن

َّإْعَتَمَرَّفاََلَّ﴿ََّّ:هللاَّعزَّوجلَّيقول َّإلَْبيَْتََّأو  َّ َّفََمْنََّحج  َّإّلل   ْنََّشَعائ ر  َفاََّوإلَْمْرَوَةَّم  َّإلص  ن 
ِ
َّإ ُجنَاَحَّعَلَْيه 

َما َفَّهب   و  َّعَّسعيًا.َّيضًاَّيفَّإلرّشَّأ َّطوإفًاَّويسمىََّّامهَّهللاَّعزَّوجلَّّ﴾َّفسَََّّّأْنَّيَط 

ىلَّإ َّفاضَّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصهَّجحََّّّأ ّنييفلامََّّ،حرهَّحنرَّهديهَّيومَّإلنََّّّقىضَّجحَّّملَّحيلَّحّتََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّعيَّإلنَّّثَّبعدَّإلسَّّ

َّةَّماَّذكرَّيفَّإحلديث.َّهذإَّخالصَّ،لَّمنَّمجيعَّإحملظورإتوبعدهاَّحتلََّّّ،فاضةةَّفطافَّطوإفَّإال َّمكَّّ

حَّبذكلَّفقالَّرصََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّل نّهبذكلَّوحّثمَّعليهََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّل مرعَّمتَّّقلناَّهوَّإلتََّّّإل نساكَّأ فضلَّنَّّأ َّوفيهَّ

َّ.َّ(حللتَّمعمكأ َّمريَّماَّإس تدبرتَّملاَّسقتَّإلهديَّوالَّأ َّلوَّإس تقبلتَّمنَّ)

َّّأ َّوََّّيضاَّمرشوعيةَّسوقَّإلهديَّمنَّإحللوفيهَّأ َّ َّة.َّمنَّمكَّّهَّهوَّإلس نةَّملنَّقدرَّعليهَّكامَّجيوزَّرشإؤهَّن

َّإ َّيضًاَّمرشوعيةَّفسخَّإحلجَّأ َّوفيهَّ َّحّتَّسإلفََّّنَّّأ َّنةَّىلَّمعرةَّملنَّملَّيسقَّإلهديَّوجاءَّيفَّإلس ّ َّخَّممكني

َّّأ ََّّملنَّملَّقدَّنوىَّعي.َّيعينَّحّتَّوإفَّوإلسَّّبعدَّإلطَّّ وإفَّنَّينّتييَّمنَّإلطَّّأ َّإلعمرةَّفبعدََّّبأ عاملهَّيأ يتَّن

َّّهَّكامَّجاءَّيفَّإلرَّّعيَّميكنهَّفسخَّجحَّّوإلسَّّ َّيتَّذكران.َّوإيةَّإل

َّّا َّمنَّملَّجيدَّإلهديَّفَّنَّّأ َّوفيهَّ ََّّمَّيفَّإحلجَّّايَّّأ َّهَّيصومَّثالثةَّن ذإوس بعة  الثةَّمَّإلثَّّايَّّإل ََّّنَّّأ َّوقلناََّّ،رجعَّإ 

جيوزَّبلَّنَّتصامَّمتتابعًةَّأ َّالثةَّمَّإلثَّّايَّّوالَّيشرتطَّيفَّصومَّإل ََّّ،نَّتصامَّقبلَّيومَّعرفةأ َّيفََّّإل فضل

َّتفريقها.َّ

َّحيلقهَّقصريَّالَّإحللقَّبعدَّإال َّعَّهوَّإلتَّّفضلَّللممتتَّّإل ََّّنَّّأ َّويفَّإحلديثَّ نّتاءَّمنَّإلعمرةَّليبقىَّعندهَّشعري

َّ.َّلَّمنَّإحلجَّّعندَّحتلَّّ
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َّ َّركعتنيَّخلفَّمقام َّصالة َّمرشوعية َّإال َّإ َّوفيه َّبعد َّإلطَّّبرإهمي َّمن َّيمتكََّّّ،وإفنّتاء َّمل َّمنَّومن ن

َّيفَّإملسجدَّيَّّأ َّهاَّيفَّوَّغريهاَّصالَّّأ َّحامَّةَّإلزَّّصالهتاَّخلفَّإملقامَّلشدَّّ َّأ عمل.َّوهللا،َّماكن 

َّفَّرمحهَّهللاقالَّإملصنََّّّثَّّ

 236الحديث 

َّإلن ََّّأ نَُّاَّشََّهللاَّمَََّّولََّسََُّّرََّايَََّّ:اَّقالتّنَّّأ ََّّ-ملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّزوجَّإلنَّّ-عنَّحفصةَّريضَّهللاَّعهناَّ ََُّّّاس  ةَّمرََّنَّإلعَُّوإَّم َّحل

ََّ َّ؟كرت َّمنَّمُعََّّنَتَّأَََّّمَّحتل َّول

يّنََّّ:فقالَّ َّرَََّّدُتَّلب ََّّإ  ََّّوقََّأ يس  َّْهَََُّّتَّدل  َّر.حنََّأَََّّحّتََّّأ حلَُّّفالََّّدي 

عيَّنّتاءَّمنَّإلسَّّلوإَّبعدَّإال َّنَّيتحلَّّأ َّحصابهَّبأ َّمرَّمنَّملَّيسقَّإلهديَّمنَّأ َّملسو هيلع هللا ىلصَّإلنّّبَّنَّأ َّمعناَّسابقًاََّّمرَّّ

ذإَّنَّحيرموإَّابحلجَّّأ َّوبَّ،ىلَّمعرةإ َّهمَّنَّيفسخوإَّجحَّّأ َّوَّ َّوية.اكنَّيومَّإلرّتََّّإ 

لَّكبقيةَّمنَّملَّيسقَّإلهديَّسأ لتهَّعنَّسببَّملَّيتحلََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّاَّرأ تَّحفصةَّريضَّهللاَّعهناَّفلمََّّّ

َّّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّفأ خربها ذكل َّحر.َّوهوَّيومَّإلنََّّّيبلغَّإلهديَّحمّلَّحللَّحّتَّهلَّإلتََّّّحيلَّّهَّساقَّهديهَّفالَّن

َّلكنََّّّ َّذكلَّبعرّبََّّملسو هيلع هللا ىلصه َّّأ ََّّعن َّلبَّّن َّقد ََّّدََّه َّفيهأ َّشعره َّجعل َّقد َّإلتَّّأ ََّّمَصغاَّي َّمن َّمينعه َّحنوه دَّجعَّّو

َّّأ َّوبَّ،َّالَّيدخلَّإلغبارنتفاشَّحّتَّوإال َّ َّن َّإلقالئدَّيفَّأ َّقدَّقدلَّهديهََّّملسو هيلع هللا ىلصه َّلها َّواكنتَّأ َّيَّوضع عناقها

َّّ نَّشاءَّإ َّهذهَّإلقالئدَّيفَّإملدينةَّوس يأ يتَّالكمَّعنَّهذإََّّصنعتيتَّقدَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّيهَّإل

َّايل.َّإلبابَّإلتَّّيفَّهللاَّ

َّمنَّيفَّإحلديثَّإلتَّّ َّس بقَّتقريره َّعىلَّما َّإلنَّّأ َّأ كيد َّيسقَّإلهديَّأ َّوََّّ،قارانًََّّجحََّّّملسو هيلع هللا ىلصبَّن َّمنَّمل مر

َّإل نساك.َّأ فضلإلمتتعََّّنَّّويةَّل َّيفَّيومَّإلرّتََّّابحلجََّّّوابال حرإمىلَّمعرةَّإ َّهَّفيفسخَّجحَّّ

َّمََّّ َّتلبيدَّإلشَّّوفيه ذإعرَّرشوعية َّس يطولَّواكنَّعندَّإال َّاكنَّزمنَّإال ََّّإ  َّطويلَّيفَّحرإم نسانَّشعري

َّغرب.َّأ ََّّأ شعثَّالَّيدوإَّحّتََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّرشعَّهلَّتلبيدهَّكامَّفعلَّإلنَّّ

َّإلهََّّيةوفيهَّمرشوعَّ َّمفصالًَّ-وإحلمكةَّمنَّذكلََّّدي َّتقليد نَّتعرفَّفالَّأ ََّّ-وس يأ يتَّإلالكمَّعنَّهذإ

َّتؤذى.َّ
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َّأ َّوفيهَّ َّإنَّسوقَّإلهديَّمانعي َّإملانعََّّ،عاملَّإلعمرةأ َّنّتاءَّمنَّلَّبعدَّإال َّحلَّّمنَّموإنعَّإلتَّّيضًا وينّتييَّهذإ

َّل.َّنَّيتحلَّّأ َّيومَّإلعيدَّعندهاَّميكنَّللقارنََّّإلهديَّبنحر

حفصةَّريضَّهللاَّعهناَّإندهشتَّمنَّكرثهتمََّّنَّّل ََّّ،عنيجحَّممتتََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّمنَّاكنَّمعَّإلنََّّّأ كرثَّنَّّأ َّوفيهَّ

ينَّملَّمنَّحتللَّمهَّإّّلََّّنَّّاَّأ ََّّلهَّبنّيَّحّتََّّوهوَّملَّيتحلّلَّللحتََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّمنَّاكنَّمعَّإلنََّّّكَّّأ ّنَّحسبتَّ

َّّا َّاَّمنَّساقَّإلهديَّفمَّّأ َّيسوقوإَّإلهديَّفقطَّ َّحرإمهَّكامَّذكران.َّإ َّهَّيبقىَّعىلَّن

شاكلهاحففصةَّريضَّهللاَّعهناَّملَّتبقىََّّ،شاكلؤإلَّعندَّحصولَّإال َّوفيهَّمرشوعيةَّإلسَّّ َّاَّوبنيبيهنَّاب 

ََّّنَّشكَّّإ َّنسانَّيفعلَّإال ََّّنأ َّوهذإَّماَّينبغيََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّنفسهاَّبلَّإس تفّستَّمنَّإلنَّّ َّرشعية  وَّأ َّيفَّمسأ ةل 

َّماَّأ َّيفَّ َّعليهَّفأ َّوَّاكنَّعندهَّأ َّمر  َّمشلكي َّّا َّمري َّهلَّإلعملَّوالَّيبقىَّكذكل.َّأ َّهَّيسأ لَّن
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َّملسو هيلع هللا ىلصيةَّإملتعةَّيفَّكتابَّهللاَّففعلناهاَّمعَّرسولَّهللاَّأ َّنزلتََّّ:نيَّريضَّهللاَّعنهَّقالصبنَّحعنَّمعرإنَّ

َّبرأ يهَّماَّشاء.َّ،َّماحّتَّمهَّوملَّيهنيىَّعهناَّوملَّيّنلَّقرأ اًنَّحيرَّّ َّقالَّرجلي

َّّأ َّيقالََّّ:قالَّإلبخاريَّ َّهَّمعر.ن

َّتََّأ َّملَّتّنلََّّثََّّّملسو هيلع هللا ىلصهباَّرسولََّّوأ مَران-إحلجيعينَّمتعةَّ-يةَّإملتعةَّأ َّنزلتََّّ:وملسمل ََّّ َّتعةَّإحلجَّّيةَّمَُّأ َّنسخَّيةي

ََّّمات.وملَّيهنيىَّعهناَّحّتَّ

َّمبعناه.َّاموهلَّ

َّإحلديثَّيقرََّّّ ََّّنَّمتعةَّإحلجَّّأ َّرَّمعرإنَّريضَّهللاَّعنهَّيفَّهذإ مجعَّعلْياَّأ َّنةَّوَّرشعتَّابلكتابَّوإلس ّ

َّرسولَّهللاَّ َّإلبعضَّوسكتَّإلباقونإ ََّّملسو هيلع هللا ىلصحصابة َّفعلها َّفدلََّّّ،ذ َّعلْيم َّينكروإ َّعىلََّّفمل مَّّنَّّأ َّهذإ

َّيقروها.

َّّّد َّإ َّيضًاَّمعرَّريضَّهللاَّعنهَّمنَّأ َّوحترزََّّ َّ-يعينَّإملتعةَّ-ملَّيهنيىَّعهناَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّ)إ ََّّ:سخَّفقالعاءَّإلن

َّتنسخهاأ َّوملَّتّنلَّ ََّّ(يةي
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َّبرأ يهَّماَّشاء)وقالَّبعدهاَّ ييَّىلَّماَّوردَّعنَّمعرَّريضَّهللاَّعنهَّمنَّإلهنَّّإ َّيشريَّبذكلَّ(ََّّوقالَّرجلي

َّريضَّهللاَّعهنامَّعهنا.َّوقدَّإستنكرهَّمعرإنَّكامَّإستنكرهَّإبنَّعبَّّ َّلدلََّّّل نّهاس  اَّجاءَّيفَّوملليلَّمصادمي

َّ.ملسو هيلع هللا ىلصس نةَّرسولَّهللاَّ

َّريضَّهللاَّعهنامَّملَّيهنيىَّأ َّمعرَّريضَّهللاَّعنهَّاكنَّمعََّّنَّّأ َّوقلناَّ عهناَّمعتقدًإَّعدمَّجوإزهاَّوالَّبوَّبكر 

زوإرََّّلَّّنَّالَّيق َّأ َّجّتادًإَّمنهَّكامَّقلناَّإلعةلَّمنَّذكلَّمعارضًاَّبرأ يهَّرشعَّهللاَّعزَّوجلَّبلَّاكنَّهذإَّإ َّ

فاتوإَّابلعمرةَّيفََّّعوإَّابحلجَّّاسَّلوَّمتتَّّإلنََّّّنَّّأ ََّّفاكنَّمعرَّيظنََّّّ،إحلجَّأ شهربيتَّهللاَّعزَّوجلَّيفَّغريَّ

َّمَّايَّّأ َّمَّلنَّيأ توإَّيفَّسائرَّفاّنََّّّزمنَّإحلجَّّ َّارَّبيتَّهللا.َّمعََّّّإلعمرةَّوهبذإَّس يقلََّّّل دإءنةَّإلس ّ

إتباعًاََّّوهَّوملَّيرتكوإَّإحلّقَّوملَّيقدّلََّّ،عليهَّدَّّحابةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّملَّمتنعهمَّماكنةَّمعرَّمنَّإلرَّّإلّصََّّلكنَّّ

َّابلكَّمتَّّإلتََّّّنَّّأ َّنوإَّبلَّقدَّبيََّّّو،هَّوهوَّمنَّوأ رضاههللاَّعنهََّّريضلرأ يهَّ ََّّتابعََّثبتي مجعَّعليهَّأ َّةَّوَّنَّّوابلس ّ

ًإَّهلمَّفاكنَّهذإَّمنَّفعلَّاكنَّمؤداًيَّهلَّومنَّملَّينكرَّعىلَّمنَّفعلَّاكنَّمقرََّّّنَّّحابةَّل َّاكنَّمنَّإلّصَّمنَّ

َّجامعهمَّعليه.إ َّمبثابةَّ

َّّبنّيَّأ َّمعرإنَّريضَّهللاَّعنهََّّنَّّأ َّوكذكلَّيفَّإحلديثَّ فملََّّيتَّذكرهاَّيهَّمتعةَّإحلجَّّنَّإملرإدَّابملتعةَّإل

َّّىلَّإ َّهلَّلَّالكمهَّمنَّيتأ وََّّّيتأ وَّّمرَّمهبامًَّحّتَّيدعَّإل َّ نزلتَّ)قالََّّمتعةَّإحلجَّ:فقالَّساءَّمثالًَّإملتعةَّيفَّإلن

َّهلَّمنَّتأ وهل.ََّّيتأ وَّّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّيعينَّمهبامًَّحّتََّّوإفملَّيرتكَّ،يعينَّمتعةَّإحلجَّ(يةَّإملتعةأ َّ

نظروإَّابركَّهللاَّفيمكَّنَّاكنَّهذإَّإلبيانَّليسَّمنَّمعرإنَّبلَّمنَّروإةَّإحلديثَّعنَّمعرإنَّفاَّْإ ََّّحّتَّ

َّعىلَّعدمَّإلسََّّّنَّّأ َّىلَّإ َّ هلَّمنَّيتأ وَّّلََّّإلالكمَّإجململَّإ طالقلفَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّاكنوإَّحريصنيَّجدًإ

َّإلبدعَّبلَّاكنوإَّيضبطونَّالكهمم.ََّّهلأ َّهلَّمنَّيتأ وَّّ

 باب الهدي

َّ:نوإعأ َّوهوَّثالثةََّّ،ىلَّهللاإ َّاًبَّنعامَّتقرَّّىلَّإلبيتَّمنَّهبميةَّإل َّإ َّهوَّماَّهيدىََّّ:إلهديَّ

َّع.َّمتَّّوإلتََّّّرإنإلق ََّّكهديَّإلنّسك:جلَّأ َّمنََّّإلهديَّإلوإجبَّ .1

َّإلوإجبَّ .2 ََّّإلهدي َّإال َّأ َّمن َّّجل َّابلن َّحّقََّّ:سكخالل َّيف ََّّوهذإ َّوإجبًا َّترك َّإ َّأ َّمن رتكبَّو

َّحرإم.َّحمظورًإَّمنَّحمظورإتَّإال َّ

َّاس.َّوإملعمترَّولغريهامَّمنَّإلنََّّّوهذإَّيكونَّللحاجََّّّ:طوعهديَّإلتَّّأ وَّإلهديَّإملس تحبََّّ .3
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ََّقََّاَّوََّهََّرََّعََّشَّْأَََّّثََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّديَّإلنَّّتَّقالئدَّهََّلفتَّ:عنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّقالت َّوَّقََّأ َّاَّهََّدل  بعثََّّثََّّّ،اهتَُّدل 

ََّّحاًل.هلَََّّنََّعليهَّيشءيَّاكَََّّرمََّاَّحََّمََّةَّفََّينََّابملد ََّّامََّقََّوأَََّّىلَّإلبيت َّإ َّهباَّ

َّ.ليلَّعىلَّمرشوعيةَّإلهدييفَّهذإَّإحلديثَّإدّلَّ

عنَّغريهََّّهنَّتوضعَّهلَّقالدةيَّمتزيَّّأ َّتقليدهَّيكونَّبَّنَّّأ َّوقلناََّّ،ليلَّعىلَّمرشوعيةَّتقليدهوفيهَّكذكلَّإدلََّّّ

َّفيعرفَّهباَّفالَّيؤذى.

َّمنَّن ََّّ َّإلقالئدَّقدَّتكونَّقطعًة َّابليةَّوهذه َّأ َّ-ذإنَّإلقربَّأ َّوَّمنَّأ َّعال  َّ-ذإنَّمتسكَّمهنافالقربَّلها

َّإل َّ َّهذه َّفتؤخذ َّإلقربأ َّ-ذإن ََّّ،لبعريلََّّوتقدّلََّّ-ذإن َّتكون َّل َّأ َّوقد َّمن َّإلقالئد َّهذه َّإلشَّّيضًا جرَّحاء

َّمور.َّوغريهاَّمنَّإل َّ

َّمَّ َّعىل َّدليلي َّإحلديثَّهو َّإال َّوكذكلَّهذإ َّريضَّهللاَّإ ََّّ،شعاررشوعية َّقالتَّعائشة َّثَّّ)َّعهناذ

َّوإال ََّّ(شعرهاأ َّ ََّّأ حدزإةلَّشعرَّإ َّوهوََّّ،فقطَّابال بلشعارَّخاصي َّوتشطيبه-إال بلس نامَّ-نامَّجانبَّإلس ّ

َّفتحرتَّّنَّّأ ََّّإال بلمَّفتعرفَّبهََّّيس يلَّمنهَّإدلَّّطَّحّتَّيعينَّيرش ََّّ،مَّيس يلَّمنهَّإدلَّّحّتَّ والََّّماَّهديي

َّتؤذى.َّ

ةَّفيطلبَّمنَّيأ يتَّمكََّّّ،إلهديَّملنَّاكنَّمقاميًَّببدلهَّوملَّيلتبسَّبنسكَّيضًاَّمرشوعيةأ َّويفَّإحلديثَّ

وكيلَّيفَّمثلَّهذهَّبَّهباَّماكنهَّفيجوزَّإلتَّّيتقرَّّوَّنوإعَّإلهديَّأ َّنوعَّمنََّّوَّإيَّّأ َّنَّيشرتيَّهلَّشاًةَّأ َّمثاًلَّ

َّإلعبادإت.

َّأ َّوفيهََّّ َّّا َّمنَّبعثَّإلهديَّوملَّحيرمَّبعدَّفَّنَّّأ َّيضًا عائشةَّريضَّهللاَّعهناََّّهَّالَّحيرمَّعليهَّيشءَّالنَّّن

َّعىلَّفدلََّّّ(وملَّحيرمَّعليهَّشيئًاَّاكنَّهلَّحالًَّقامَّابملدينةَّأ َّنَّبعثَّإلهديَّأ َّقامَّبعدَّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّ)قالتَّ

َّحرإم.حرإمَّبعدَّإحملظورإتَّتبدأ َّمنَّوقتَّإال َّبعثَّإلهديةَّفملَّيدخلَّيفَّإال َّأ ّنَّمنَّ

َّقالَّإملصنفَّرمحهَّهللاَّثََّّّ
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َّامً.نًََّةَّغََّمر ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَُّّإلن ََّّأَهَدىَّ:عنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّقالت
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َّ ََّّيضًاَّعىلَّمرشوعيةَّإلهديأ َّيفَّهذإَّإحلديثَّدليلي

َّّأ َّوفيهَّ َّوجاءَّيفََّّأ هدىَّملسو هيلع هللا ىلصهَّن َّّأ َّخرىَّأ ََّّأ حاديثغامنً َّأ َّوجاءََّّ،بقرًةَّعنَّنسائهَّأ هدىَّملسو هيلع هللا ىلصهَّن َّّأ َّيضًا هَّن

َّإت.ةَّمرَّّعدََّّّإال بلَّأ هدى

ََّّوأ فضلَّ َّقلنا َّإل َّأ َّإلهديَّكام ََّّ،نعامنَّيكونَّمنَّهبمية َّإل ََّّنَّيكونَّمنأ َّوجيوز لكنََّّنعامغريَّهبمية

بلإلهبامئََّّوأ فضلالافضلَّإنَّيكونَّمنَّهبميةَّإنعام.َّ َّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّمحلًاَّوقدَّإختارهاَّإلنََّّّوأ كرثَّأ غىلَّل ّّناَّإال 

َّةَّإلودإعَّكامَّذكرانَّسابقًا.َّيفَّجحََّّّفأ هدإها
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ََّّّنَّّأ َّيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّأ َّعنَّ َََّّجالًَّرَََّّأ ىتَّملسو هيلع هللا ىلصهللاََّّبَّّن َََّّوُقَّسَُّي ََّدََّب َّ"اهبََّإركََّ"َّ:قالَّةًَّن

ََُّّفرأ يتهَّرإكهباَّ:إركهبا.َّقالَّ:اَّبدنة.َّقالّنَّّإ ََّّ:قال َّملسو هيلع هللا ىلص.َّبَّّإلنََّّّرَُّاي َّسََّي

َّك.حيََّوَّوََّأَََّّيكَلَّاَّوََّهبََّركََّإالثةَّوَّيفَّإلثَّّأ َّانيةَّقالَّيفَّإلثََّّّ:ويفَّلفظ َّ

ََّّملسو هيلع هللا ىلصبَّإلنََّّّنَّّأ َّيفَّإحلديثَّ َّيسوقَّبدنًة ََّّ،هدإهاأ َّرأ ىَّرجاًل ّ ََّّنَّّأ َّقلنا َّإلهديَّيأ يتَّبي وَّأ ََّّيقدّلََّّل نّهنا

ََّّّ،ريشعَّّ َّهذإَّإلرََّّّنَّّأ َّظاهرَّوإل َّبَّّعلمهاَّمنهَّإلنََّّّإبةَّريضَّهللاَّعنهىلَّركوبَّهذهَّإدلَّّإ َّجلَّاكنَّيفَّحاجة 

رونَّإلهديَّوالَّيعاملونهَّمَّاكنوإَّيقدَّّّنَّّأ َّوقلناَّسابقًاََّّ،هَّملَّيركهباَّإحرتإمًاَّلهاَّوتقديرًإَّلهاحاهلَّلكنَّّمنََّّملسو هيلع هللا ىلص

َّكسائرَّإلهبامئ.

َّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّفعاودَّإلنََّّّ،فامتنعَّريضَّهللاَّعنهَّمرهَّبركوهباَّشفقًةَّعليهَّورمحًةَّبهأ َّحاهلََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّاَّرأ ىَّإلنَّّفلمََّّّ

َّ.َّركهباالثةَّحّتَّانيةَّوإلثَّّمرَّبذكلَّيفَّإلثَّّإل َّ

َّتقليدهاَّوََّّبلهدإءَّال َّإ َّإحلديثَّمرشوعيةَّمنَّيؤخذَّ

دانَّوقيََّّّرَّهباحلاقَّإلّضَّإ َّيتسببَّيفََّّالَّنأ َّيشرتطَّيفَّذكلََّّ،يضًاَّجوإزَّركوبَّإلهديَّللحاجةأ َّوفيهَّ

َّّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّجاءَّعنَّإلنََّّّل نّهإجلوإزَّابحلاجةَّ ََّّّهَّقالن ذإهباَّابملعروفَّكإرَّ)َّ:اَّس ئلَّعنَّركوبَّإلهديَّقالمل َّإ 

ذإنسانَّالَّيركبَّإبتدإًءَّلكنَّإال ََّّنَّّأ َّيعينََّّ(َّالَّجتدَّظهرإًَّلْياَّحّتَّإ َّجلئتَّأ َّ نَّا َّفَّ،اهَبََّك َّاَّرََّوهب َّكَُّىلَّرَُّإ َّجلأ َّأ ََّّإ 

َّّا َّخرَّفأ َّوجدَّظهرًإَّ بلهَّيركبهَّويرتكَّن َّإلهدي.ََّّإ 
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َّريضَّهللاَّعنهَّقالأ َّبنََّّعنَّعلَّّ َُّأ َّنَّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّأ مرينَّ:يبَّطالب  ََّّبلحمهاّقَّتصدَّّأ َّنَّأ َّدنهَّوَّقومَّعىلَّب

َّنعطيهَّمنَّعندان.َّحننَّ:قالوَّإرَّمهناَّشيئًاَّعطيَّإجلزَّّأ ََّّأ نَّالّتاَّوَّجلَّّأ َّجلودهاَّوَّوَّ

ريضَّهللاَّعنهَّجاءَّمنَّإلمينَّهبديَّرسولَّهللاََّّعلًََّّّنَّّأ َّمعناَّيفَّحديثَّإبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامََّّمرَّّ

َّمعهَّمنَّإملدينة.ََّّملسو هيلع هللا ىلصهوَّساقهَّاكنَّاَّىلَّمإ َّهَّيَّمضَّّإّّلََّّملسو هيلع هللا ىلص

ََّّ،ذحبَّإلبايقََّّعللَّباًلَّوتوىّلَّإ َّنيَّذحبَّبيدهَّثالثةَّوس تَّّملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّوقلناَّ َّّأ َّوهناَّيذكرَّعلي يضًاَّأ ََّّهَّتوىّلَّن

َّجلودهاَّوتوزيعهاَّبنيَّإلفقرإء.وََّّلحمهابَّقَّصدَّّةَّإلت َّهممَّّ

مهََّّبأ ّّنمَّوقالَّعلََّّّ،عىلَّذحبهَّاكل جرةتكونَََّّّالإرَّشيئًاَّمهناَّحّتَّعطاءَّإجلزَّّإ َّعنََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّوّناهَّإلنََّّّ

َّيَّمنَّماهلمَّإخلاص.أ َّجرةَّمنَّعندمهَّيعطونهَّإل ََّّاكنوإ

وكيلَّحمَّوتفريقهَّبنيَّإلفقرإء.َّفالتَّّوكيلَّقسمةَّإللَّّىلَّمرشوعيةَّإلهديَّجوإزَّإلتَّّإ َّضافًةَّإ َّففيَّإحلديثََّّ

َّيفَّإلعبادإتَّإملاليَّّ ومَّوإلّصََّّالةارإتَّخبالفَّإلعبادإتَّإلبدنيةَّإحملضةَّاكلّصَّحبَّوإلكفَّّاكةَّوإّلَّّةَّاكلزَّّجائزي

َّّا َّف اَّيفَّمَّّأ ََّّفَّابلفعلَّهوَّنفسهنَّيقومَّإمللكَّّأ َّإملقصودَّيفَّإلعبادإتَّإلبدنيةََّّنَّّل ََّّ،وكيلَّهباهَّالَّجيوزَّإلتَّّن

َّخرإهجاَّوفعلها.َّإ َّدَّإملاليةَّفاملقصودَّجمرَّّ

َّّأ َّويفَّإحلديثَّ َّإرَّشيئًاَّمنَّإلهديوالَّيعطىَّإجلزََّّّ،إرَّمنَّإلهديَّنفسهجرةَّإجلزَّّأ َّنَّّترجَّأ َّهَّالَّجيوزَّن

َّمنَّإلهدي.َّالَّجيوزَّبيعََّّّي َّأ َّويس تفادَّمنَّهذإَّحترميَّبيعََّّ،علًََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّوىصَّإلنَّّأ ََّّكام ََّّّي َّأ َّيشء  يشء 

َّقَّمجيعهَّعىلَّإلفقرإءَّوإملساكنيَّوإحملتاجني.إلهديَّكامَّهوَّيذحبَّويفرََّّّ،منَّإلهدي
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َّقدَّأ َّرأ يتَّإبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّقدََّّ:بريَّقالدَّبنَّجَُّايََّعنَّز َّ َّهَّفنحرها.بدنتَََّّخََّانََّأ َّىتَّعىلَّرجل 

َّةَّمحمَّّدًةَّس نَّّبعّثاَّقيامًاَّمقيَّّإ ََّّ:فقالَّ َّملسو هيلع هللا ىلص.د 

ََّتننَّأ َّوهوََّّإال بليفَّحنرََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّةَّإلنَّّيفَّإحلديثَّبيانَّس نَّّ ََّب َّحرَّيفَّل اَّمعقوةًلَّيدهاَّإليّسىَّوهذإَّّت 

َّيفَّ َّلهاَّورسعةي َّزهاقَّروهحا.َّإ َّفيهَّرإحةي

َّإلرَّّأ َّوفيهَّ ابركًةَّمثلَّإلبقرَّيَّأ َّناخًةَّنَّينحرهاَّمَُّأ َّجلَّيريدَّنَّإبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّملاَّرأ ىَّهذإ

ََّّنَّّأ ََّّهلَّينحرهاَّوبنّيََّّدَّيدهاَّثَّّنَّيقيَّّأ َّتقومَّوَّيدعهاَّنَّأ َّنَّيبعّثاَّبأ َّمرهَّبأ ََّّ،وإلغمن َّة.َّنَّّهذهَّيهَّإلس ّ
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َّ

َّ
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ََّّعنَّعبد َّوإملسورةَّبنَّمَََّّعبدَّهللاَّنَّّأ َّهللاَّبنَّحنني  َّ،بوإءختلفَّابل َّةَّريضَّهللاَّعهنامَّإ َّمََّخرََّبنَّعباس 

َّ َّ.َّ"الَّيغسلَّإحملرمَّرأ سهَّ:"وقالَّإملسور"يغسلَّإحملرمَّرأ سهََّّ:"فقالَّإبنَّعباس 

ََّّفأ رسلينقالَّ َّّأ َّيبَّأ َّىلَّإ َّإبنَّعباس  نصاريَّريضَّهللاَّعنهَّفوجدتهَّيغتسلَّبنيَّإلقرننيَّوهوَّوبَّإل َّي

.َّفَََّّبثََّسرَتَّيَُّ َّليكَّإبنَّعبَّّإ َّرسلينَّأ َّننيَّانَّعبدَّهللاَّبنَّحَُّأ ََّّ:قلتَّ؟منَّهذإَّ:قالفَّعليهَّمُتَّلَّّسََّوب  اس 

ََّّ؟حرميغسلَّرأ سهَّوهوَّمََُّّملسو هيلع هللا ىلصكيفَّاكنَّرسولَّهللاََّّ:يسأ كل

َّّأ َّبوَّأ َّفوضعَّ َّيدهَّعىلَّثوبهَّفطأ طأ هَّحّتَّي ََّّبدإَّيلَّرأ سه.وب 

َّثََّّّوأ دبرقبلَّهبامَّأ َّكَّرأ سهَّبيديهَّفحرََّّّعىلَّرأ سهَّثََّّّب ََّصَّفَََّّ"صبب"أ َّعليهَّإملاءََّّيصبََّّّال نسانقالََّّثََّّّ

َّيفعل.ملسو هيلع هللا ىلصَّهكذإَّرأ يتهََّّ:قال

َّملسورَّال َّإفقالََّّ:ويفَّروإية َّ ََّأَََّّيكََّر َّامََّأَُّالَّ"بنَّعباس  َّإ.دََّب

َّإنَّإلعمودإنَّإلذّلََّّإلقرانن: َّّتُشدُّ َّقَّعلْياَّإلبكرة.يتَّتعلَّّفْيامَّإخلش بةَّإل

َّإ َّعبدَّهللاَّبنَّعبََّّّنَّّأ َّيفَّإحلديثَّ َّوإملسورةَّريضَّهللاَّعهنام إحملرمَّوغسلََّّإ غتسالختلفَّيفَّاس 

َّغسلَّإلرأ سَّمظن ََّّنَّّإحملرمَّالَّيغسلَّرأ سهَّل ََّّنَّّأ َّواكنَّإملسورَّيقولَّبَّ،متقارابًََّّامواكنَّس هنََّّّ،لرأ سه ةي

َّمنَّشعرهَّفك َّأ َّعرَّوإحملرمَّالَّجيوزَّهلَّلتساقطَّإلشَّّ َّّخذَّيشء  بَّيفَّالَّيتسبََّّّنَّْيقولَّالَّيغسلَّل ََّّهن

َّمنَّشعره. ََّّتساقطَّيشء 

َّّأ َّواكنَّإبنَّعباسَّيقولَّ رضوإنَّهللاََّّإاَّإختلفاَّملَّيتشاجرَّاكنَّيفعلَّذكلَّفلمََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّل َّيغسلَّهَّن

َّريضَّهللاَّعنهبنَّحََُّّعبدَّهللاَّأ رسالبلَّماذإَّفعلََّّ،علْيامَّوملَّيتدإبرإَّوملَّيّتاجرإ وَّرمحهَّهللاَّأ ََّّنني 

َّّأ َّيبَّأ َّىلَّإ َّ َّّأ َّإلعجيبَّومنََّّوبَّليسأ هلَّعنَّهذهَّإملسأ ةلي واكنَّريضَّهللاََّّ،ابَّإيوبَّيغتسلأ َّهَّوجدَّن
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َّّإنَّتشَّّهذإنَّإلعمودإنَّهامَّإلذّلََّّ،عنهَّيغتسلَّبنيَّمعودين قَّعلْياَّإلبكرةَّكامَّيتَّتعلَّّدَّفْيامَّإخلش بةَّإل

َّ.ابرَّلسقيَّإملاءَّوالس تخرإجَّإملاءَّمنَّإلبرئيس تعملَّعادًةَّعندَّإل َّتعلمونَّهذإَّ

َّّأ َّابَّأ ََّّنَّّأ َّوإملهمَّ َّننيَّرأ سهَّثَّّهللاَّبنَّحََُّّرىَّعبدأ َّوََّّ،يَّاكنَّيس ترتَّبهوبَّإّّلَّجَّرأ سهَّمنَّإلثَّّإخرَّإ َّوبَّي

َّكيف-حننيهللاَّبنََّّعبدأ يَّ-رإهَّأ َّإملاءَّعىلَّرأ سهَّوََّّيصبََّّّبأ نَّيَّاكنَّمعهخصَّإّّلَّطلبَّمنَّإلشَّّ

َّّأ َّيغسلَّشعرهَّوََّّملسو هيلع هللا ىلصاكنَّرسولَّهللاَّ َّ.كَّشعرَّرأ سهَّبيديههَّاكنَّحيرَّّن

َّوَّإ َّفرجعَّعبدَّهللاَّبنَّحننيََّّ يوبَّريضَّهللاَّعنهَّأ ََّّيبأ َّمباَّرأ هَّمنََّّوأ خربهامىلَّإملسورَّإ َّىلَّإبنَّعباس 

َّّأ َّبَّوأ خربهفاقتنعَّإملسورَّبذكلَّوسملَّالبنَّعباسَّ َّبدإ.أ ََّّههَّلنَّميارين

َّغتسالَّإحملرمَّوغسلَّشعرهَّوحتريكهَّبيده.ال َّففيَّإحلديثَّجوإزَّإَّ

َّ.إحلّقََّّال ظهاريضًاَّجوإزَّإملناظرةَّيفَّإلعملَّأ َّفيهَّوََّّ

ماََّّتباغضاختالفَّفْياَّالَّيوجبَّهتاجرًإَّكامَّقلناَّوالَّإال ََّّنَّّأ َّجّتادَّيفَّإملسائلَّإلفقهيةَّوَّوفيهَّجوإزَّإال ََّّ

َُّإ َّختالفَّليل.َّإال َّدإمَّمبنيًاَّعنَّإدلَّّ عََّّوملَّيكنَّفيهَّتعصبَّوملَّيكنَّفيهَّخمالفةَّللرّشَّدةلَّّينَّعىلَّإل َّنَّب

َّيَّتدإبرَّوهتاجر.أ َّجبَّوَّجبَّحتذيرًإَّوالَّيوَّهذإَّالَّيَّنَّّال َّف

ليلَّويبنيَّمهنمَّيبنيَّإدلََّّّةَّواكنَّكلَّحابةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّإختلفوإَّيفَّمسائلَّعدَّّىلَّإلّصَّإ َّوإنظروإََّّ

ذإَّيرجعَّإىلَّإحلّقَّخمطأ َّيَّاكنَّوإّّلََّّ،ليلَّإّليَّمعهوهجةَّنظرهَّمنَّإملسأ ةلَّوإدلَّّ بدونََّّليلَّهلَّإدّلَّتبنّيََّّإ 

َّليل.َّتباعَّإدلَّّوإ ََّّتدإبرَّبلَّاكنَّمههمَّنرصةَّإحلّقَّنَّحيصلَّمهنمَّالَّهتاجرَّوالَّأ َّ

َّإحلديثَّ َّإلرََّّّنَّّأ َّويف َّإ َّجوع َّإلثَّّأ َّىل َّإلعمل َّإال َّهل َّحصول َّوإجب﴿قاتَّعند ىَلَّ شاكل
ِ
َّإ وُه ََّردُّ َولَْو

ُطونَُهَّ َتنْب  يَنَّيَس ْ هْنُْمَّلََعل َمُهَّإّل   َّم  َّإْلَْمر  َُّأويل  ىَلى
ِ
ََّوإ ُسول  هْنُْمَّإلر  َّعىلَّمنَّهلَّإلعملَّأ َّىلَّإ ََّّإلّرجوع﴾م  وإجبي

َّاَلَّ﴿َّاكنَّليسَّمهنم َُّكْنمُتْ ْن
ِ
َّإ ْكر  َّإّّل  ََّأْهَل َّفَاْسأَلُوإ هلَّأ َّيسأ لََّّكرهلَّإّلَّّأ َّليسَّمنََّّإّّلي﴾تَْعلَُموَن

َّكر.َّإّلَّّ

جوعَّاكبرَّفْيم.َّإلعلامءَّدإمئًاَّيوصونَّابلرَّّىلَّإل َّإ َّإلعلامءَّدإمئًاَّيرجعونََّّنَّّأ َّوكذكلَّإلعلامءَّنرىَّالَّزلناَّنرىَّ

َّعايمَّّأ َّفكيفَّبطلبةَّإلعملَّومبنَّليسَّبعاملََّّاكبرىلَّإل َّإ َّاكبرَّويرجعونَّمهَّىلَّإل َّإ َّ فالََّّصاًلَّبلَّهوَّمقدلي

َّمناَّقدرهَّوموضعه.أ ََّّبدَّّ َّنَّيعرفَّكي
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َّّأ َّويفَّإحلديثََّّ ليلَّسملَّنَّجاءهَّإدلَّّأ َّفاملسورَّملَّمياريَّبعدََّّ،نههَّبعدَّتبيَّّليلَّوعدمَّردَّّسلميَّلدلَّّيضًاَّإلت

ذإفلنكنَّ(َّبدإأ َّكَّيمارَّأ َّالَّ)نَّقالَّهلَّأ َّالبنَّعباسَّبلَّزإدَّعىلَّذكلَّب ليلَّنسملَّبهَّوالَّتبنيَّلناَّإدلََّّّإ 

َّنَّنقبلَّمنَّقائل.َّأ َّيامنَّاكنَّوَّأ ََّّباعَّإحلّقَّتَّّقناَّال َّنَّيوفَّّأ َّ.َّنسأ لَّهللاَّعزَّوجلَّنردَّإحلّقَّ

 باب فسخ العمرة إلى الحجّ 

 244الحديث 

َََّّّج َّابهَّابحلََّحصََّأََّوََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّل َّهََّأَََّّ:عنَّجابرَّبنَّعبدَّهللاَّريضَّهللاَّعهنامَّقال َّم َّأََّعَّمَََّّيَسَّول َّهنَُّحد  مَّهديي

حصابهَّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّمرَّإلنَّّأ َّفَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّبهَّإلنََّّّهلَّّأ َّهللتَّمباَّأ ََّّ:منَّإلمينَّفقالَّمَّعللَّوطلحةَّوقد ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّّب َّإلنََّّّغريََّ

ََّّنَّجيعلوهاَّمعرًةَّفيطوفوإَّثَّّأ َّ ََُّّّوإَّثَّّيقرص  ىلَّمىنَّوذكرَّإ َّفقالوإَّننطلقََّّ،منَّاكنَّمعهَّإلهديَّالَّّإ َّوإَّحيل

أ نَّولوالََّّ،هديتأ َّمريَّماَّإس تدبرتَّماَّأ َّلوَّإس تقبلتَّمنََّّ:فقالَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّرَّفبلغَّذكلَّإلنَّّطيقَّأ حدان

ََّّل حللتمعيَّإلهديَّ

اَّطهرتَّطافتَّاَّملَّتطفَّابلبيتَّفلمَّّّنَّّأ َّهاَّغريَّتَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّفنسكتَّإملناسكَّلكَّّاضوح

َّومعرةَّوَّابلبيتَّقالتَّايَّرسولَّهللاَّتنطلقونَّحبجَّّ نَّأ ََّّيبَّبكر َّأ َّمحنَّبنَّإلر ََّّمرَّعبدأ َّفَّنطلقَّابحلجَّّأ َّة 

َّ.بعدَّإحلجَّّفاعمترتَّنعميَّىلَّإلتَّّإ ََّّخيرجَّمعها

ىلَّإلعمرةَّبلَّإ ََّّةَّفسخَّإحلجَّّإةلَّعىلَّمرشوعيَّّإدلََّّّإل حاديثفَّرمحهَّهللاَّيفَّهذإَّإلبابَّس يذكرَّإملصنَّّ

َّيتحللَّحّتََّّلهاَّثَّّليمك ََّّةىلَّإلعمرَّإ ََّّتهَّمنَّإحلجَّّفرإدَّنيَّّوَّإال َّأ َّقرإنَّينَّنوىَّإل َّإّّلََّّلَّإحلاجَّّنَّحيوَّّأ َّفضلَّإل َّ

ةَّيَّّففسخَّإلنََّّّ،معناَّكامَّمرََّّّإل نساكَّأ فضلمهناَّثَّحيرمَّابحلجَّيفَّوقتهَّويصريَّبذكلَّممتتعًاَّالنَّإلمتتعَّ

َّيفَّعام ََّّفيجمعَّىلَّإلعمرةإ ََّّتهَّمنَّإحلجَّّلَّنيَّّنَّحيوَّّأ َّيكونَّب بذكلَّيعينَّبنيَّمعرةَّمس تقةلَّوجح َّمس تقل 

َّوإحد. َّوإحدَّويفَّسفر 

ساقَّحرموإَّملَّيكنَّقدَّأ َّحصابهَّعندماَّأ َّوََّّملسو هيلع هللا ىلصإلنبََّّنَّّأ َّويفَّهذإَّإحلديثَّيذكرَّجابرَّريضَّهللاَّعنهََّّ

حابةَّفملَّيسوقوإَّإلهديَّمنَّذيَّإحلليفةَّاَّبقيةَّإلّصَّمَّّأ ََّّ،وطلحةَّريضَّهللاَّعنهَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّالَّّإ َّإلهديَّ

يقرصوإَّفيحلوإََّّثَّّنَّيطوفوإَّابلبيتَّويسعوإَّأ َّوََّّ،ىلَّمعرةإ ََّّّتمَّمنَّجح َّّلوإَّنيَّّنَّحيوَّّأ َّبَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّفأ مرمه

َّّيشءَّحّتََّّهلمَّكََّّّبذكلَّفيحلَّّ َّساء.ََّّإلن
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طرَّيعينَّبذكلَّمنَّجامعَّقيَّأ حدانىلَّمىنَّوذكرهَّإ َّفك نَّذكلَّصعبَّعلْيمَّوإس تعظموهَّفقالوإَّننطلقَّ

هديتَّإس تدبرتَّماَّأ َّماََّّيمرَّأ َّلوَّإس تقبلتَّمنَّ)َّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّفقالَّهلَّإلنََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّهذإَّإلقولَّبلغَّإلنَّّوَّهلَّأ َّ

َّإ َّهَّنَّيفسخَّجحَّّأ َّيعينَّملَّمينعهَّمنََّّل حللت(نَّمعيَّإلهديَّأ َّولوالَّ َّّأ ََّّالَّّإ َّىلَّمعرة  ولوَّملَّساقَّإلهدي،َّهَّن

عَّمتَّّإلتََّّّنَّّأ َََّّّعىلدةلَّّقوىَّإل َّأ َّمنََّّملسو هيلع هللا ىلصوقوهلَّهذإَّ،َّلإلهديَّلفعلَّمثلَّماَّفعلوإَّولتحلََّّّملسو هيلع هللا ىلصيكنَّمعهَّ

َّ.إل نساكفضلَّأ َّ

َّإبنَّتمييَّّقالَّش يخَّإال ََّّ َّ)ةَّرمحهَّهللاسالم َّيسقَّإلهديَّفالتَّّ: َّعَّيفَّحقَّّمتَّّمنَّمل ومنَّساقََّّأ فضله

َّصوص.َّقالَّهذإَّمجعًاَّبنيَّإلنََّّّأ فضل(هَّرإنَّيفَّحقّ َّإلهديَّفالق َّ

َّهاَّماَّيفعلَّإحلاجَّّفعلتَّيفَّجحََّّّوأ ّّناعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّحاضتََّّنَّّأ َّثَّذكرَّجابرَّريضَّهللاَّعنهَّ

إفعلَّماَّيفعلَّإحلاجَّ)َّ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالَّلهاََّّ،بذكلَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّل مروذكلََّّف،اَّريضَّهللاَّعهناَّملَّتطّنَّّأ ََّّالَّّإ َّ

َّطهرتَّفلمََّّّ(َّتطهرينَّالَّتطويفَّابلبيتَّحّتَّأ َّغريَّ َّإلنَّّأ َّا َّفأ مكلتحرَّفطافتَّابلبيتَّفاضتَّيوم

َّها.بذكلَّماَّاكنَّبقيَّعلْياَّمنَّجحَّّ

َّوَّحبجَّّأ َّترجعَّفقطَّمعرةََّّ،ويهَّالَّمس تقلنيَّاسَّسريجعونَّبعمرةَّوجحَّّإلنََّّّنَّّأ َّلكنَّبقيَّيفَّنفسهاََّّ

اَّاكنتَّمفردةَّإملهمَّّنَّّأ َّاَّاكنتَّقارنًةَّريضَّهللاَّعهناَّومهنمَّمنَّيقولَّّنَّّأ َّيَّأ ََّّمعهَّمعرةَّيفَّنفسَّإلوقت

َّمس تقةّلَّلنَّترجعَّكبقيةَّمنَّاكنَّمعهاَّحبجَّّأ ّناَّ َّمس تقةلة  نَّهذإَّأ َّبذكلََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّفأ خربتَّ،َّومعرة 

َّّأ َّبقيَّيفَّخدلهاَّوَّ نَّتكونَّمنَّأ َّواكنَّهذإَّمهناَّريضَّهللاَّعهناَّحبًاَّيفَّإخلريَّوحبًاَّيفَّ،َّهَّحتّستن

َّفاضلَّإل َّ

َّأ َّمحنَّإلرََّّّخاهاَّعبدأ َّرَّمأ َّف َّيبعدَّىلَّإلتَّّإ َّنَّخيرجَّهبا َّمنَّمكةَّوفيهَّإل َّأ َّربعةَّأ َّنعميَّوهوَّموضعي نَّميال 

َّّأ َّمنهَّهناكَّوََّّفأ حرمتَّ،ىَّمسجدَّعائشةَّريضَّهللاَّعهنامسجدَّيسمَّّ رإدهتاَّريضَّأ َّيتَّتتَّابلعمرةَّإل

َّ:يس تفادَّمنَّإحلديثرضاها.َّأ َّهللاَّعهناَّوَّ

َّليسريَّإحلاجَّّإ ََّّجوإزَّفسخَّإحلجَََّّّّ- َّ.َّإل نساكَّأ فضلعَّمتَّّإلتََّّّنَّّأ َّممتتعًاَّوهوَّقلناََّّىلَّمعرة 

-َّ َّإلفسخَّعىلَّمنَّساقَّإلهديَّل ََّّ َّإلفسخَّيشرتطَّفيهََّّنَّّوفيهَّعدمَّجوإزَّهذإ نَّالَّيكونَّأ َّهذإ

ََّّ.قدَّساقَّإلهديَّإحلاجَّّ
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حرإمحرإمَّجوإزَّتعليقَّإال َََّّّ- حرإمَّإ َّحرإمهَّعىلَّإ َّقَّهللاَّعنهَّحيثَّعلََّّّريضَّإلغريَّكامَّفعلَّعللََّّاب 

ََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنَّّ َّاَّملَّيدريَّماَّيفعل.َّمل

َّ-َّ ََّّ َّأ ّن َّإملمتتَّّوفيه ذإعة َّتطهرَّقبلَّإحلجََّّإ  ّّناحاضتَّومل َّفتصبحَّقارنًةََّّتدخلَّإحلجََّّّفا  عىلَّإلعمرة

َّهر.َّتأ يتَّبطوإفهاَّبعدَّإلطََّّّثََّّّ،وإفغريَّإلطََّّّوتفعلَّماَّيفعلَّإحلاجَّّ

َّّا َّةَّفنَّحيرمَّابلعمرةَّمنَّمكَّّأ َّرإدَّأ َّمنَََّّّ- َّ.َّوَّغريهأ َّنعميَّإلتََّّّسوإءًََّّلَّّىلَّإحل َّإ َّهَّيذهبَّن

َّوإحدَّلفَّأ كرثدإءَّأ َّجوإزَََّّّ- إحلديثََّّلَّعائشةَّريضَّهللاَّعهنا.َّهذإَّماَّيتعلقَّهبذإعمنَّمعرةَّيفَّسفر 

َّعمل.أ َّوهللاَّ

َّثَّقالَّإملصنفَّرمحهَّهللاََّّ

 245الحديث 

مرانَّرسولَّهللاَّأ َّفَّيكَّابحلجَّّوحننَّنقولَّلبََّّّملسو هيلع هللا ىلصقدمناَّمعَّرسولَّهللاََّّ:وعنَّجابرَّريضَّهللاَّعنهَّقال

َّجفعلناهاَّمعرًة.َّملسو هيلع هللا ىلص

َّإ ََّّس بقَّإلالكمَّعنَّهذإَّويفَّإحلديثَّتقريرَّمرشوعيةَّفسخَّإحلجََّّّ َّىلَّمعرة 

ََّّّنَّّأ َّلبيةَّوَّوكذكلَّفيهَّإجلهرَّابلتَّّ ََّّّل ّّنمَّأ ثناهئاوَّيفَّأ َّلَّوَّّأ َّسكَّيذكرَّيفَّإلن َّيقولونَّل بيكَّابحلجَّاكنوإ

َّّ َّلبية.سكَّيفَّإلتَّّفاكنوإَّجيهرونَّإلن

َّقالَّإملصنفَّرمحهَّهللاَّثََّّّ

 246الحديث 

َّريضَّهللاَّ َّهملَّّأ َّوََّّملسو هيلع هللا ىلصقدمَّرسولَّهللاََّّ:عهنامَّقالعنَّإبنَّعباس  َّفأ مرمهَّ،نيَّابحلجَّّحصابهَّصبيحةَّرإبعة 

 ه.لكََّّّإحللََّّّ:فقالَّ؟إحللََّّّيَّّأ َّفقالوإَّايَّرسولَّهللاََّّ،نَّجيعلوهاَّمعرةًَّأ َّ

َّحّتََّّيَّّأ َّهلََّّمنَّمعرتهَّحلََّّّمنَّحلََّّّنَّّأ َّيفَّإحلديثَّتقريرَّمرشوعيةَّإلفسخَّوََّّ َّملسو هيلع هللا ىلصَّل نّهَّإمجلاعَّيشء 

ََّّّ(هلكََّّّإحللَّّ)قالَّهلمَّ َّ.إحلملأ ّيَّاَّسأ لوهَّمل

َّإبعةَّمنَّذيَّإحلجة.يةلَّإلرَّّيَّإللَّّأ ََّّ(صبيحةَّرإبعة َّ)فقوهلَّيفَّإحلديثََّّ
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َّ:ليسَّنوعًاَّوإحدًإَّوهوَّرشعًاَّنوعانَّإحللََّّّنَّّأ َّيس تفادَّمنهََّّوسؤإهلمَّعنَّنوعَّإحللََّّّ

 حرإم.َّتباحَّمعهَّمجيعَّحمظورإتَّإال َّحللََّّ -

- ََّّ َّانقصي َّتباحَّمعهَّمجيعَّإحملظورإتَّأ َّوحلي َّّإ ََّّالَّّإ َّوَّغريَّاكمل   ساء.تيانَّإلن

َّ

 247الحديث 

ََّّ:بريَّريضَّهللاَّعنهَّقالعنَّعروةَّبنَّإلزَّّ ملسو هيلع هللا ىلصَّانَّجالسَّكيفَّاكنَّرسولَّهللاَّأ َّيدَّوَّزَََّّبنََُّّسامةَُّأ َّئلَّس ُ

ََّجوََّذإَّوجدَّفََّا َّفََّقَّنََّاكنَّيسريَّإلعَََّّ:قالَّ؟عفََّحنيَّدَََّّريَُّس َّيََّ ًَّةَّن َّ.ص 

َّري َّإلس ََّّإنبساُطََّّ:ُقَّنََّإلعََّ

: َّذكل.َّوَقَّفَََّّإلن صُّ

َّريضَّهللاَّعنهَّعنَّسريَّرسولَّهللاَّأ َّاسَّسأ لوإَّإلنََّّّنَّّأ َّخيربَّعروةَّريضَّهللاَّعنهََّّ َّملسو هيلع هللا ىلصسامةَّبنَّزيد 

َّفأ خربَّ،حيهناَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّسامةَّريضَّهللاَّعنهَّاكنَّرديفَّإلنَّّأ ََّّنَّّأ َّوذكلََّّ،ىلَّمزدلفةإ َّحنيَّدفعَّمنَّعرفةَّ

َّّأ َّريضَّهللاَّعنهَّ يعينَّليسََّّ،اقةكَّمعهَّعنقَّإلنَّّحبيثَّيتحرََّّّعةفيهَّنوعَّمنَّإلّّسَّسريإَّحثيثاَّهَّاكنَّن

َّبلَّسريَّ َّرسيعًا َّيتحرَّّسريًإ َّحثيثًا َّعنقَّإلنًَّّإ َّفكَّمعه َّّا َّاقة. َّمت َّوجد َّيكنَّذإ َّمل َّإلنَّّأ َّسعًا اسَّولنَّمامه

َّمنَّذكلَّوهذإَّهوَّإلن ََّّأ رسعَّأ كرثَّ،رسعأ َّذإَّإ َّحدَّأ َّيؤذيَّ َّليه.َّإ َّشارَّأ ََّّيإّّلََّّصُّ

ََّّنَّّأ َّففيَّإحلديثَّبيانَّ َّّأ َّىلَّمزدلفةَّيهَّإ َّفعَّمنَّعرفةَّةَّيفَّإمليشَّعندَّإدلَّّنَّّإلس ّ هَّيكونَّليسَّبطيئًاَّن

َّيكونَّ ذإلكنََّّ،بنيَّذكلوليسَّرسيعًا َّوجدَّمَََّّإ  َّوََّّمتَّّايش  نَّيؤذيَّأ َّنَّيّسعَّمنَّغريَّأ َّمكنهَّبأ َّسعًا

َّإلنَّّ َّرسإع.َّةَّيهَّإال َّنَّّاسَّفالس ّ

 248الحديث 

َّريضَّهللاَّعهنامََّّعنَّعبد ةَّإلودإعَّجفعلوإَّيسأ لونهَّفقطَّوقفَّيفَّجحََّّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّنَّّأ َّهللاَّبنَّمعرو 

َََّّ:رجل ََّأََّنَّأ ََّّقبلَََّّعرَّحفلقُتَّشَّْأََّمَّل َّذحبَّوالَّحرج.َّإ ََّّ:ح.َّقالذب

َّريمَّوالَّحرج.َّإ ََّّ:ي.َّقالرم َّأََّنَّأَََّّبلََّرتَّقََّحََّنََّعرَّفََّشَّْأََّملََّّ:خرَّفقالأ َّوجاءَّ

َّ َّقَُّمفاَّس ُ َّعنَّيشء  الَّّرَّّخ َّأَُّوالََّّمََّّد َّئلَّيومئذ  َّرج.حَََّّلَّوالََّإفعَََّّ:قالَّإ 
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َّعىلَّجوإزَّتقدميَّ يمَّإلرََّّّ:ش ياءأ َّربعةَّأ ََّّحرَّبعضهاَّعىلَّبعضَّويهفعالَّيومَّإلنَّّأ َّيفَّهذإَّإحلديثَّدليلي

ذإعيَّوإفَّوكذكلَّإلسَّّحرَّوإحللقَّوإلطَّّوإلنَّّ َّعًا.ممتتََّّّاكنَّإحلاجََّّّإ 

ّ َّنَّإ َّأ َّنَّيعملَّأ َّلكنَّينبغيََّّ،وهذإَّإجلوإزَّمنَّرمحةَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّبعبادهَّوّتفيفهَّعلْيمَّ َّت نةَّباعَّإلس ّ

ذإَّنَّإحلاجَّّا َّفَّوأ فضل،وىلَّأ َّ َّّا َّحرَّفىلَّمىنَّيومَّإلنَّّإ َّوصلََّّإ  َّمجرةَّإلعقبةَّريممسَّيهَّوبعدَّطلوعَّإلشَّّن

وإفَّابلبيتَّةَّللطَّّىلَّمكَّّإ َّثَّيفيضََّّ،َّشعرهوَّيقرّصَّأ َّحيلقَّرأ سهََّّثََّّّ،َّينحرَّهديهثََّّّ،بس بعَّحصيات

َّعًا.َّنَّاكنَّممتتَّّإ َّعيَّكامَّقلناَّوإلسَّّ

َّ؟ايسَّوملاذإوَّإلنَّّأ َّتيبَّعنَّإلعامدَّيفَّإحلديثَّجاءَّذكرَّإجلاهلَّوقدَّإختلفَّإلعلامءَّيفَّسقوطَّإلرتَّّ

َّيقولََّّل نّه َّملَّ"يفَّإحلديثَّدإمئًا هذإَّالََّّنَّّأ َّّلكلَّقالوإََّّ"شعرَّفنحرتأ َّملََّّ،شعرَّحفلقتأ َّفقالَّرجلي

وقالوإَّإحلديثََّّد،تيبَّعنَّإلعاممَّإختلفوإَّيفَّسقوطَّإلرتَّّلكهنََّّّ،ايسإلنَّّوَّإجلاهلََّّشاكلَّفيهَّيفَّحّقَّإ َّ

َّإحلمكَّمَّّأ ََّّ-كامَّقلناَّ-يساخيرجَّإجلاهلَّوإلنَّّ َّإلعامدَّفهلَّيدخلَّيفَّهذإ َّأ َّا َّأ َّيضًا َّّأ َّم هَّالَّيسقطَّعنهَّن

ََّّ؟تيبإلرتَّّ

َّّ َّمس تحبَّّتيبَّس نَّّوقالوإَّإلرتََّّّ،سقوطهَّعنهىلَّإ َّمحدَّرمحهمَّهللاَّأ َّشافعيَّوَّفذهبَّإل ةَّوليسَّبوإجبَّةي

َّفعلتَّكذإَّوكذإَّ(شعرأ َّملََّّ)ملَّيأ يتَّيفَّمجيعَّطرقَّإحلديثَّهذهَّول نّه متَّقدََّّّ،بلَّجاءتَّمبارشًة

َّكذإَّعىلَّكذإ.َّ

َّّأ َّوكذكلَّجاءَّيفَّإحلديثَّ َّقدَّّ)هَّقالَّن َّعنَّيشء  (َّفعلَّوالَّحرجقالَّإ ََّّالَّّإ َّرَّخَّّأ َّمَّوالَّمفاَّس ئلَّيومئذ 

َّ َّاكنََّّنَّّأ َّوليسَّفيه َّإلالكم َّإال َّأ ََّّيسانَّّللَّهذإ َّّلكلَّقالَّهذإن َّجاهل. َّإلشَّّو َّأ َّافعيَّوَّمامان َّنَّّأ َّمحد

َّوليسَّبوإجبإلرتَّّ خرَّأ َّمَّوَّنَّقدَّّإ َّإلعامدَّالَّيشءَّعليهَّوالَّدإمَّعليهََّّنَّّا َّوعىلَّهذإَّفَّ،تيبَّمس تحبي

َّعمل.َّأ َّمعدًإَّوهللاَّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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َّ

 249الحديث 

َّّأ َّخعيَّمحنَّبنَّيزيدَّإلنَّّعنَّعبدَّإلرَّّ َّريضَّهللاَّعنهَّفرأ هَّيَََّّعبدَّهللاَّبنمعََّّهَّجحَّّن مرةَّيَّإجلََّرم َّمسعود 

َّ نزلتَّعليهَّأَُّيَّإّّلََّّامَُّقََّهذإَّمَََّّ:قالَّارهَّومىنَّعنَّميينهَّثَّّيتَّعنَّيسََّلَّإلبََّعََّفيجَََّّ،ات َّيََّحَصََّّبع َّإلكربىَّبس َ

َّملسو هيلع هللا ىلص.سورةَّإلبقرةَّ

ََّّملسو هيلع هللا ىلصاكبرَّحصابةَّرسولَّهللاَّأ َّعنهَّوهوَّمنََّّريضَّهللاَّهللاََّّعبدَّهللاَّبنَّمسعود َّيبنّيَّ عندَّريمََّّةََّن َّإلس ُّ

َّ َّإلعقبة َّإلكربى"مجرة َّإلبيتَّأ َّويهََّّ"إمجلرة َّإلرََّأ َّنَّيكون َّومىنَّعنَّميينهَّإم َّيَّإلقبةلَّعنَّيسار ي.

ََّّويس تقبلَّإمجلرةَّعندَّرمْيا

َّثالثةَّصغرىَّووسطىَّوكربىَّ:وإمجلرإت

َّبعدَّمسجدَّإخليفَّمبىنَّلوَّّأ َّويهََّّ:وىلنياَّوإل َّوتسمىَّابدلََّّّغرىاَّإلّصَّمَّّأ ََّّ - مسيتَّبذكلََّّمجرة 

ََّّأ قربَّل ّنا  ليه.َّإ َّمجرة 

 إلكربىَّإلعقبة.َّوَّغرىَّويهَّماَّبنيَّإمجلرةَّإلّصََّّ:انيةَّيهَّإمجلرةَّإلوسطىوإلثَّّ -

َّإلكربى - َّإلعقبةَّوإمجلرة ََّّ:والاخريةَّيهَّمجرة َّويهَّليستَّمنَّمىنَّأ َّوتقع َّمكة. خرَّمىنَّجتاه

 ليستَّدإخلَّحدودَّمىن.َّ

َّمَََّّ:وإمجلر َّإمجلارجمََّمعناه َّإلكربىََّّ،ع َّنقولَّإمجلرة َّإلّصَّأ َّعندما َّإمجلرة َّأ َّغرىَّو َّإلوسطىَّنعينَّو إمجلرة

َّبذكلَّمجمعَّإمجلار.

َّهارة.غريةَّوقدَّمرَّمعناَّهذإَّيفَّكتابَّإلطَّّعندماَّنقولَّإمجلرإتَّفهييَّإحلىصَّإلّصََّّ:ةرََّمََّإجلَََّّامَّّأ َّوََّّ

عندََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّيَّوقفَّفيهَّإلنَّّهذإَّإّّلََّّنَّّأ َّهمَّينهبََّّّنزلتَّعليهَّسورةَّإلبقرةأ َّيَّهذإَّمقامَّإّّلََّّ:ويفَّقوهلَّ

ََّّ،رميه َّ.ملسو هيلع هللا ىلصةَّإملصطفىَّنَّّوهذإَّمنَّتعلميهَّريضَّهللاَّعنهَّلس ّ

َّإلّصََّّوهذإَّفيهَّحبََّّّ مَّاكنوإَّريضَّهللاَّّنَّّا َّدإهئمَّللعبادةَّفأ َّهيمَّلهاَّعندَّةَّوحتّر َّنَّّحابةَّريضَّهللاَّعهنمَّللس ّ

َّرأ وهَّوعلموهَّمنََّّيَّّأ َّهَّويرإعونَّوكيفَّاكنَّوإقفًاَّوكيفَّإجت َّملسو هيلع هللا ىلصَّونَّموضعَّوقوفَّعهنمَّكامَّيتحرَّّ يشء 

َّملسو هيلع هللا ىلص.ََّّبَّّإلنَّّ
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َّأ ََّّل ّّناوقيلََّّ،حاكمَّإحلجَّّأ َّفْياَّبيانََّّنَّّورَّل َّإلسَّّكرَّمنَّبنيَّمجيعَّسورةَّإلبقرةَّابّلََّّّوخّصَّ طولَّسورة 

َّ.عملأ َّيفَّإلقرأ نَّوهللاَّ

َّثَّقالَّإملصنفَّرمحهَّهللاََّّ

 250الحديث 

ينَّايَّوإملقرّصََّّ:نيَّقالوإق َّمَّإحمللّ َّرحََّهمَّإ َّإللََّّّ:قالَّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّنَّّأ َّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامََّّعنَّعبد

ََّّ؟ينَّايَّرسولَّهللاوإملقرّصََّّ:قالوإَّ،قنيلّ َّمَّإحملََّهمَّإرحََّإللََّّّ:قالَّ؟رسولَّهللا

َّينَّايَّرسولَّهللاَّقالَّوإملقرصين.وإملقرصََّّ:قال

ْؤاَيَّقالَّهللاَّعزَّوجلَّ﴿َّ،قصريَّمنَّمناسكَّإلعمرةَّوإحلجَّّهوَّإلتََّّّ:إحللق َّإلرُّ ََّرُسوهَلُ ُ ََّصَدَقَّإّلل  ل َقْد

َّ ُ نََّشاَءَّإّلل 
ِ
َدَّإلَْحَرإَمَّإ َّإلَْمْسج  َّلََتْدُخلُن   َّ لَْحّق  ََّوُمَقرّص  يَنَّاَلََّّتَافُونََّاب  ّ ق نَيَُّرُءوَسمُكْ ن نَيَُّمَحل ﴾َّفاحللقَّأ م 

َّقصريَّمنَّمناسكَّإلعمرةَّوإحلج.َّوإلتَّّ

وهذإَّفيهَّفضلََّّ،ًةَّوإحدةينَّمرَّّرّصَّلمقاَّلعدَّحنيتنيَّفيقنيَّمرَّّاَّللمحلَّّعَّّدََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّويفَّإحلديثَّ

َّّأ َّإحللقَّوَّ َّن َّإملمتتََّّّ،ريصقمنَّإلتََّّّأ فضله َّابويس تثىنَّمنَّهذإ َّع هَّقصريَّيفَّحقَّّإلتََّّّنَّّا َّفَّىلَّإحلجَّّإ َّلعمرة

عَّمرَّإملمتتَّّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّول ََّّلَّمنَّإحلجَّّرَّشعرهَّليحلقهَّعندَّحتلَّّيوفّ ََّّل نّهلَّمنَّإلعمرةَّعندَّحتلََّّّأ فضل

فضلَّيفَّهذإَّأ َّوىلَّوَّأ َّهمَّقصريَّيفَّحقَّّإلتََّّّنَّّأ َّهذإَّعىلََّّفدلََّّّ،قصريَّبعدَّإلعمرةَّوملَّيأ مرمهَّابحللقابلتَّّ

َّإملوإضيع.

َّفَّ َّإملرأ ة َّإلتََّّّنَّّا َّوكذكلَّيس تثىن َّحقها َّيف ََّّل نّهَّأ فضلقصري َّشعرها َّحرق َّلها َّجيوز ثىلَّمََُّّل نّهال

َّيضًا.أ َّفتس تثىنَّيهَّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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َّ

َّفَّرمحهَّهللاقالَّإملصنََّّّثََّّّ

 251الحديث 

َّبَّّإلنََّّّفأ رإدةَّحرَّحفاضتَّصفيَّّيومَّإلنََّّّفأ فضناَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّناَّمعَّإلنَّّجَّجحََّّ:وعنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّقالت

ايَّرسولَّقالوإ:َّحابستناَّيهَّأ ََّّ:اَّحائضَّقالّنَّّإ َّهلَّفقلتَّايَّرسولَّهللاَّأ َّجلَّمنَّيريدَّإلرَّّمهناَّماََّّملسو هيلع هللا ىلص

َّإخرجوإ.َّ:قالَّ؟حرفاضتَّيومَّإلنَّّأ َّهللاَّ

َّفانفري.َّ:قالَّ؟نعمَّ:قيلَّ؟حرافتَّيومَّإلنَّّأ طَّحلقىَّىعقرََّّ:ملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّقالَّإلنََّّّ:ويفَّلفظ َّ

 252الحديث 

َّريضَّهللاَّعهنامَّقالهللاَّبنَّعبََّّّعنَّإبنَّعبد َّّأ ََّّالَّّإ َّخرَّعهدمهَّابلبيتَّأ َّنَّيكونَّأ َّاسَّإلنَّّمرَّأ ََّّ:اس  هَّن

 إملرأ ةَّإحلائض.عنََّّفخفَّّ

فاضةَّطوإفَّإال َّطافوإَّمَّّنَّّأ َّوََّّ،ةَّإلودإعمعَّنسائهَّجحََّّّجحََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّتذكرَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّ

رَّحَّاكنَّليةلَّإلنَّّحّتَّملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّةَّريضَّهللاَّعهناَّوملَّيعملَّهبذإَّإلنَّّوبعدَّطوإفهمَّحاضتَّصفيََّّّ،حريومَّإلنَّّ

َّأ َّف َّيأ تْياأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنَّّرإد َّن َّرمحمكَّهللاَّكيفَّاكنتَّإلعربَّتكيّنَّ، َّإل َّوإنظروإ َّيس تعملون لفاظََّّوال

َّللحاجةَّالَّّإ َّحيةَّإلرّصَّ

رإدَّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّوهذإَّكنايًةَّعنََّّهلأ َّجلَّمنَّرإدَّمهناَّماَّيريدَّإلرَّّأ َّفقالتَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناََّّ

َّطوإفَّإال ََّّفاَّملَّتطّنَّّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّفظنََّّّ،اَّحائضّنَّّأ َّريضَّهللاَّعهناََّّفأ خربتهَّ،امعهاج َّ فاضةَّوهوَّركني

َّلهاَّوَّحمرََّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّنَّميكثَّمعهاَّإلنَّّأ َّنَّيهَّملَّتأ يتَّبهَّبسببَّإحليضَّإ ََّّوالَّبدََّّّ،الَّيمتَّإحلجَّبدونه مي

َّنَّيأ تْيا.أ َّاَّطافتَّقبلَّّنَّّأ َّخربوهَّأ َّفَّ؟حابستناَّيهأ َّّلكلَّقالَّ،َّفتأ يتَّبهََّّتطهرحّتَّ

َّمنَّوإجباتَّإحلجََّّّالَّّإ ََّّاملَّيبقىَّعلْيَّل نّهيَّفلنذهبَّأ ََّّخرجوإأ َّفقالََّّ َّالَّّإ ََّّطوإفَّإلودإعَّوهوَّوإجبي

َّّأ َّ َّّأ َّوفيهََّّيَّذكرانههَّيسقطَّعنَّإحلائضَّبدالةلَّحديثَّإبنَّعباسَّإّّلَّن َّأ ََّّهَّقالن الّ َّّإ  عنَّإملرأ ةََّّهَّخفّفَّن

َّّأ َّيَّأ ََّّإحلائض َّعىلَّإحلائضَّكامَّجيبَّعىلَّابخرَّعهدهاَّأ َّنَّيكونَّأ َّهَّليسَّرشطًاَّن لبيتَّفليسَّبوإجب 

َّ.غريها
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الَّيسقطَّحبالََّّراكنَّإحلجَّّأ َّفاضةَّركنَّمنَّطوإفَّإال ََّّنَّّأ ََّّإلفوإئدَّمهناويفَّهذينَّإحلديثنيَّمجةلَّمنََّّ

َّالَّعنَّإحلائضَّوالَّعنَّغريها.

ّّناهاَّثناءَّجحَّّأ َّمنَّحاضتَّيفََّّنَّّأ َّوفْيامََّّ ّّناوإفَّابلبيتَّإلطََّّّالَّّإ ََّّعاملَّإحلجَّّأ َّتمكلََّّفا  ىلَّحنيَّإ َّرهَّتؤخََّّّفا 

َّطهرها.َّ

َّلتمتكَّّإ َّمَّإحلائضَّعليهَّإنتظارهاَّحرََّمَََّّنَّّأ َّوفيهَّ منََّّالَّّإ َّفاضةَّتيانَّبطوإفَّإال َّمنَّإال ََّّنىلَّحنيَّطهرها

ماكنهةَّسكناهَّابلقربَّمنَّمكََّّّاكنَّحملَّّ َّهابَّمعهاَّثَّّهرَّفيجوزَّهلَّإّلَّّلْياَّبسهوةلَّبعدَّإلطَّّإ َّإلعودةََّّواب 

َّفاضةَّبعدَّطهرها.تعودَّمعهَّلتأ يتَّبطوإفَّإال َّ

ََّّ َّل ََّّنَّّأ َّوفْيام َّوإجبي َّيرخََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّطوإفَّإلودإع َّمل َّغريََّّ،للحائضَّالَّّإ َّصَّيفَّتركه َّاكن ولو

َّّ َّملَّيكنَّمث َّخيصَّللحائضَّفقط.َّةَّمعىنَّمنَّإلرتَّّوإجب 

َّ َّإحلديث َّيف َّقوهل َّيف َّوإال ََّّىحلقَّىعقرَّوكذكل َّإلهالك َّمبعىن َّدعاء َّلكمتا َّلكنابدةهام جرىَّ ،

َّإلّتَّّ َّمقام َّيف َّغريإس تعامهلام َّمن َّإدلَّّإ ََّّويل َّإل َّرإدة َّإملعىن َّوال َّعاء َّيتعلق َّما َّهذإ َّهلام. َّنهباذيصل

َّإحلديثني.

 253الحديث 

لبَّريضَّهللاَّعنهَّرسولَّاسَّبنَّعبدَّإملطَّّإس تأ ذنَّإلعبََّّّ:هللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّوعنَّعبد

َّهل.َّفأ ذنَّسقايتهَّجلأ َّمنََّّةَّليايلَّمىننَّيبيتَّمبكَّّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصهللاَّ

ذإ ىلَّمىنَّوإملبيتَّهباَّيفَّإ َّجوعَّنَّاكنَّممتتعًاَّرشعَّهلَّإلرَّّإ َّعيَّفاضةَّوإلسَّّمنَّطوإفَّإال ََّّإنّتيىَّإحلاجََّّّإ 

َّرشيق.مَّإلتَّّايَّّأ َّ

َّل ََّّ َّوهوَّإلقائلََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّوإملبيتَّمبىنَّوإجبي َّابتَّهبا َّفالَّجيوزَّل ََّّ(عينَّمناسكمك)خذوإ حد 

اسَّإلعبََّّّنَّّأ َّفقدَّجاءَّيفَّإحلديثََّّ،عاةقاةَّوإلرَّّابس تثناءَّإلسََّّّمَّطبعاايَّّإملبيتَّيفَّغريَّمىنَّيفَّهذهَّإل َّ

منَّبينََّّوهواجَّجلَّإلقيامَّبسقايةَّإحلجَّّأ َّةَّمنَّنَّيبيتَّيفَّمكَّّأ َّبَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّريضَّهللاَّعنهَّإس تأ ذنَّإلنَّّ

إحلجيجََّّسقايةَّيفَّزمنَّإجلاهليةَّحّتََّّمَّإحلجَّّايَّّأ َّلبَّاكنتَّمنَّوظائفهمَّوبينَّعبدَّإملطََّّّ،عبدَّإملطلب

َّمنَّبرئَّزمزم.
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جاجَّيفَّّنارَّمكنهَّتوفريَّإملاءَّللحَّّأ َّقايةَّولوَّابتَّيفَّمىنَّملاَّاسَّهوَّإملسؤولَّعنَّهذهَّإلسَّّفاكنَّإلعبََّّّ

َّهل.ََّّفأ ذنةَّمكَّّيفَّنَّيبيتَّأ َّبَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّفاس تأ ذنَّمنَّإلنََّّّ،إليومَّإملوإيل

َّإحلديثَّمنَّإل َّ ذَّ،َّعىلَّوجوبَّإملبيتَّيفَّمىندةلَّّوهذإ َّاكنََّّإ  َّملا لوَّاكنَّغريَّوإجبَّإملبيتَّهبا

َّّإ َّاسَّمعنًاَّوّلهبَّالستئذإنَّإلعبَّّ اَّإّلينَّمَّّأ َّاجَّتطوعًا.َّس بةَّملنَّيسقيَّإحلجَّّىلَّمكةَّمبارشًة.َّهذإَّابلن

َّيفَّوقتناَّهذإَّمنَّبعضَّإلنَّّ سَّجيبَّعلْيمَّإملبيتَّيفَّمىنَّوالَّيأ خذونَّايبيعونَّإملاءَّكامَّهوَّحاصلي

َّارَّوليسوإَّيعينَّسقاة.َّجتََّّّل ّّنمخصة.َّهبذهَّإلرَّّ

لوَّابتوإَّفْياََّّل ّّنمبيتَّيفَّمىنَّإملَّينَّالَّميكهنمَّنظميَّإّّلَّمنَّورجالَّإلتَّّقاةَّرجالَّإل َّويدخلَّيفَّحمكَّإلسَّّ

ََّّّوحلصةلَّجَّّنظامَّإحلَّإختلَّّ َّفْياأ َّامَّرب نَّيبيتوإَّيفَّغريَّمىنَّأ َّجازَّهلمَّإلعلامءَّأ َّّلكلََّّ،مورًإَّغريَّمرغوب 

َّعمل.أ َّعاةَّوهللاَّقاةَّوإلرَّّللسََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّذنَّإلنَّّإ َّللحاجةَّقياسًاَّعىلَّ

َّفَّرمحهَّهللاقالَّإملصنََّّّثََّّّ
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َّمهنامََّّبنيَّإملغربَّوإلعشاءَّجبمع َّللكََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّوعنهَّقالَّمجعَّإلنَّّ َّوملَّيس بّ َّإ َّوإحدة  حَّبيهنامَّوالَّعىلَّقامةي

َّمهنإ َّ َّام.ثرَّوإحدة 

َّنَّّومجعَّيهَّمزدلفةَّمسيتَّبذكلَّل ََّّ،بنَّْمجعَّبنيَّإملغربَّوإلعشاءَّيفَّجَََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّيفَّإحلديثَّ

َّحر.اجَّجيمتعونَّفْياَّليةلَّإلنَّّإحلجَّّ

َّىلَّمىن.إ َّاسَّيزدلفونَّمهناَّإلنََّّّنَّّومسيتَّمزدلفةَّكذكلَّل ََّّ

جيمعَّبنيَّإملغربَّوإلعشاءََّّ،مزدلفةَّىتَّإحلاجَّّأ َّذإَّإ َّففيَّإحلديثَّمرشوعيةَّإمجلعَّبنيَّإملغربَّوإلعشاءََّّ

َّوللكَّّأ َّب ََّّذإنَّوإحد  َّملسو هيلع هللا ىلص.ََّّبَّّنَّجيمعَّمجعَّتأ خريَّكامَّفعلَّإلنَّّأ َّفضلَّوإل ََّّ،قامّتاإ َّصالة 

ثرحَّبيهنامَّوالَّعىلَّملَّيس بَّّوقوهلَّ َّمهنامَّإ  َّّأ َّفيهََّّوإحدة  ةَّابملغربَّوالَّوإتبَّإخلاصََّّّإلرَّّملَّيصّلََّّملسو هيلع هللا ىلصهَّن

َّعمل.َّأ َّلعشاءَّوهللاَّاب

َّفَّرمحهَّهللاقالَّإملصنََّّّثَّّ

 يد الحاللصباب المحرم يأكل من 
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خرجَّحاجًاَّخفرجوإَّمعهَّفرصفَّطائفًةََّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّنَّّأ َّنصاريَّريضَّهللاَّعنهَّيبَّقتادةَّإل َّأ َّعنَّ

حرموإَّأ َّاَّإنرصفوإَّخذوإَّساحلَّإلبحرَّفلمَّّأ َّفَّ،َّنلتقيخذوإَّساحلَّإلبحرَّحّتََّّ:وقالقتادةَّبوَّأ َّمهنمَّفْيمَّ

َّحفمذَّرأ وإَّمُحَُّإ َّابَّقتادةَّملَّحيرمَّفبيامنَّمهَّيسريونَّأ ََّّالَّّإ َّهمَّلكَّّ اتاًنَّأ َّبوَّقتادةَّعىلَّإمحلرَّفعقرَّمهناَّلَّأ َّرَّوحش 

رسولََّّفَأَدَرَكنَاوحننَّحمرمونَّحفملناَّماَّبقيَّمنَّمحلهاَّصيدَّنأ كَّحلمَّأ ََّّا:قلنَّثََّّّ،لكناَّمنَّمحلهاأ َّفّنلناَّف

َّأ َّمنمكََّّ:قالَّ،فسأ لناهَّعنَّذكلَّملسو هيلع هللا ىلصهللاَّ فلكوإَّماََّّ:قالَّ؟الَّ:قالوإَّ؟لْياإ َّارَّشأ َّنَّحيملَّعلْياَّوَّأ َّمرهَّأ َّحدي

َّبقيَّمنَّمحلها.

َّفقال َّ.فأ لكهافناولتهَّإلعضدََّّ،نعمَّ:فقلتَّ؟هلَّمعمكَّمنهَّيشءَّ:ويفَّروإية 

علْياَّيفََّّوأ طلقحصابهَّأ َّخرجَّفْياَّقاصدًإَّإلعمرةَّهوَّوََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّةَّوإلنَّّةَّحدثتَّيفَّعامَّإحلديبيَّّهذهَّإلقّصَّ

َّّأ َّإحلديثَّ َّلغويَّإ َّطالقَّوهذإَّإال ََّّ،اًَّهَّخرجَّحاجَّّن َّل دإءوإملعمترَّيقصدَّإلبيتَََّّّمنَّإحلاجَّّذَّكلَّإ َّطالقي

َّّ َّ.زًَّجتوََُّّّفيطلقَّعىلَّإملعمترَّحاجلََّّ،سكإلن

َّأ ًََّإَّيريدهَّهوَّعدوََّّّنَّّأ َّىلَّميقاتَّإملدينةَّليحرمَّبلغهَّإ َّنَّيصلَّأ َّاكنَّيفَّسفرهَّهذإَّوقبلََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنَّّ ت 

َّمنَّأ َّفَّ،منَّقبلَّساحلَّإلبحر َّذإتََّّنَّْأََّهَّبوَّقتادةَّريضَّهللاَّعنأ َّحصابهَّومهنمَّأ َّمرَّطائفًة يسلكوإ

َّهذإَّإلعدوَّوليقضوإَّعليه.ََّّوإيصدَُّّلَّاحلَّإلمينيَّعىلَّطريقَّإلسَّّ

ثناءَّسريمهَّأ َّويفََّّ،ابَّقتادةَّريضَّهللاَّعنهَّملَّيفعلَّذكلأ ََّّالَّّإ َّهمَّحرموإَّلكَّّأ َّاحلَّىلَّإلسَّّإ َّينَّذهبوإَّإّّلَّوَّ

َّ بوَّقتادةَّريضَّهللاَّعنهَّوإحدًإَّأ َّرإدَّأ َّفَّ-محرَّوحشَّمجعَّحامرَّوحيشَّفهوَّحاللَّ-وجدوإَّمحرَّوحش 

َّوَّ َّفصاده َّوَّأ َّمهنا َّهو َّلكهنَّّأ َّكَّمنه َّإلشَّّحصابه َّإنتاهبم َّمنَّهذإَّأ َّكَّيفَّجوإزَّمَّريضَّهللاَّعهنم لكهم

ََُّّ،صيدَّل نّهإمحلارَّإلوحيشَّ َّ.دايطَّصَّّحرمَّحيرمَّعليهَّالاوإمل

ََّّّملسو هيلع هللا ىلصليسأ لوهَّفطلبَّمهنمََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّهوإَّحنوَّإلنَّّحمَّوإجتَّّخذوإَّمعهمَّإللَّّأ َّف ذإهَّوَّاَّلقمل َّمهنمَّطلبَّأ َّاكنََّّإ  حدي

ََّّ.إلبايقَّبأ كَّفأ مرمهَّليهَّليصيدهَّفقالوإَّالإ َّشارَّأ َّيبَّقتادةَّصيدهاَّوَّأ َّمنَّ

َّّأ َّانيةَّجاءَّوإيةَّإلثَّّويفَّإلرَّّ َّمنهَّأ َّهَّطلبَّمهنمَّن َّلقلوهبمَّيَّطَّتَّنَّيعطوهَّشيئًا َّخلاطرمهَّوتطمينًا َّريضيبًا

َّ.وأ رضامههللاَّعهنمَّ

َّلكها.أ َّةَّحاللَّجيوزَّرَّإلوحش يَّّمَُّإحلََُّّنَّّأ َّففيَّإحلديثََّّ
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ذإيَّغريَّإحملرمَّأ َّيدَّإحلاللَّّصَّإلََّّنَّّأ َّوفيهَّ شارةكنَّبطلبَّمنَّإحملرمَّوالَّيملََّّإ  َّّأ َّمنهََّّاب  هَّجيوزَّللمحرمَّن

َّ.لكهأ َّ

َّ.شلكأ َّاَّهلَّإلعملَّمعَّّأ َّوفيهَّوجوبَّسؤإلََّّ

َّزقَّإحلالل.َّحابةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّوطلبهَّمنَّإلرَّّوفيهَّكذكلَّورعَّإلّصََّّ

هَّوَّلكيأ َّملَّيقلَّهلمَّجيوزَّإنََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّائلَّفاميَّخيتلفَّبهَّإحلمكَّل َّوفيهَّوجوبَّإس تفسارَّإملفيتَّللسَّّ

َّإ َّبلَّسأ هلمَّ شارةنَّاكنَّصاده َّمهنمََّّاب  َّمهنمَّأ َّوإحد  ىلَّوَّبطلبَّوإحد  إحلمكَّخيتلفََّّنَّّغريَّذكلَّل َّإ 

َّعمل.أ َّمر.َّوهللاَّابختالفَّهذإَّإل َّ

 256الحديث 

َّّأ َّيثَّةَّإللَّّامََّثََّعبَّبنَّجََّّصَّعنَّإل دهَّعليهَّإنَّفرَّّوَّبود َّأ ََّّابل بوإءحامرإًَّوحش يًاَّوهوََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّنَّّإلََّّدىَّإ ىلهأ َّهَّن

َّم.رََُّّحَُّان َّأ ََّّالَّّإ َّهَّعليكََّّملَّنردَّّان َّإ َّاَّرأ ىَّماَّيفَّوهجهَّقالَّفلمَّّ

َّ.امرح ََّّجلَُّر ََّّ:ويفَّلفظ َّملسمل

َّ.امرح ََّّشقََُّّّ:ويفَّلفظ

َََّّيدََّنهَّص َّأ َّنهَّظنَّأ َّوجهَّهذإَّإحلديثََّّامرح ََّّزََّجعَََُّّ:ويفَّلفظ َََّّيدََّوإحملرمَّالَّيأ كَّماَّص ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّجل  َّل  َّ.َّجل  َّل 

نَّيأ كَّماَّأ َّإحملرمَّالَّجيوزَّهلََّّنَّّل َّنَّشاءَّهللاَّإ َّوإبَّافعيَّرمحهَّهللاَّللحديثَّوهوَّإلّصَّهذإَّتأ ويلَّإلشَّّ

َّجل.َّأ َّمنََّّلصادهَّإحلال

َّّنوقريَّ حايبَّريضَّهللاَّعنهَّصادَّهذإَّإمحلارَّهذإَّإلّصََّّنَّّأ ََّّيكَّيظنََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّيتَّدفعتَّابلنَّّةَّإحلالَّيهَّإل

َّنَّيأ كَّمنه.أ َّهَّوملَّيردَّجلَّّلكلَّردَّّأ َّمنَّ

ذإنسانَّإال ََّّنَّّأ َّويفَّإحلديثََّّ َّتومهَّّأ ََّّنَّّأ َّرأ ىََّّإ  َّجتاههَّحفزنَّمنَّخاه َّّأ َّجلَّأ ََّّشيئًا َّيزيلَّويبنّيَّن َّهلَّه

ََّّّنَّّأ َّامَّرأ ىَّفلََّّّ،فعلَّذكلَّملسو هيلع هللا ىلصَّتومّههَّوإلنّبَّّنَّماَّطالب حايبَّإجلليلَّريضَّهللاَّةَّهذإَّإلّصَّصاحبَّإلهدي

ََّّهلَّفسادََّّظهرَّإحلزنَّعىلَّوهجهَّبنّيَّعنهَّحزنَّحّتَّ َّّأ ََّّوأ خربههَّتومهَّّما َّل نّهَّالَّّإ َّعليهَّمحلهََّّهَّملَّيردَّّن

َّّأ ََّّحرمَّوظنَّّمَُّ َّوظنَّل نّهحمرمَّالَّبلََّّل نّهليسَّفقطََّّ،جلأ َّهَّفادهَّمنَّن َّإلّصََّّنَّّأ ََّّحمرمي دَّصاحايبَّهذإ
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َّّإ َّفيضافََّّهّلكلَّردَّّملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّنَّيأ كَّمنهَّإلنَّّأ َّجلَّأ َّهذإَّإمحلارَّمنَّ يتَّىلَّماَّذكرانهَّسابقًاَّمنَّإحلاالتَّإل

َّنَّيأ كَّماَّصادهَّإحلالل.َّأ َّالَّجيوزَّفْياَّللمحرمَّ

ذإيدَّإحلاللَّيأ كَّمنَّإلّصََّّإحملرمَّالَّنَّّأ َّيَّس بقَّفقلناَّيفَّإحلديثَّإّّلَّ وَّأ َّليهَّإ َّشارَّأ َّيَّاكنَّهوَّإّّلََّّإ 

َّوَّطلبَّمنهَّذكل.َّأ َّيدهَّصَّعليهَّبَّ

ذإىلَّهذإَّماَّجاءَّيفَّهذإَّإحلديثَّفاميَّإ َّوكذكلَّيضافَّ جلَّإحملرمَّفالَّأ َّيدَّمنَّاكنَّإحلاللَّصادَّإلّصََّّإ 

.َّوهللاَّجيوزَّللمحرمَّإل َّ َّعمل.َّأ َّكَّمنهَّحينئذ 

 فصل المعامالت

 كتاب البيوع

َّ.مجعَّبيع ََّّ:إلبيوعَّ

َّبيشءَّ:لغةًَّوهوَّ َّإ َّوَّقلَّأ ََّّ،مقابةلَّيشء  َّمقابلَّيشء  َّخر.َّأ َّعطاءَّيشء 

َّلقصدَّإلتََّّّ:رشعاًَّاَّمَّّأ َّ َّمبال  َّعليهَّصيغَّإلقولَّوإلفعل.َََّّّمباَّيدلَّّمكّلَّفهوَّمبادةلَّمال 

َّاكنَّمااًلَّماَّميلكهَّإال ََّّكََّّّ:ابملالوإملرإدَّ َّأ َّنسانَّسوإءي َّأ َّوَّذهبًا وَّغريَّأ َّوَّمالبسَّومأ كوالتَّأ َّوَّفضًة

َّذكل.َّ

ََّّوينعقدَّكامَّقلناَّبلكَّّ َّيعدهَّإلنَّّأ َّقول  مانَّفعالَّقدَّّتتلفَّابختالفَّإلزَّّقوإلَّوإل َّإل ََّّ،اسَّبيعاًَّوَّفعل 

اوةلَّإليتَّتوجدَّعندَّاننريَّفيضعهَّهلَّفوقَّإلطَّّنبَّمثاًلَّويعطيهَّإدلَّّفاّليَّيدخلَّعندَّابئعَّإللََّّّ،وإملاكن

مييشَّهذإَّيعدََّّأ خذهاخرَّفيمعَّإل ََّّأ حدهامنَّيتلكمَّأ َّاكنَّيعطيهَّإلبائعَّقارورةَّلنبَّمنَّغريَّمدخلَّإدلَّّ

َّاكن.هوَّإملتعارفَّعليهَّعندَّصاحبَّهذإَّإدلََّّّل نّهبيعًاَّ

ََّّ َّابلكتابَّوإلس ّ َّيعََّإلبَََّّهللاََُّّل َّحََّأََّوََّ﴿َّ:َّإلكتابَّقوهلَّتعاىلدةلَّّأ َّومنَّ،َّجامعَّوإلقياسنةَّوإال َّوإلبيعَّجائزي

ََّّ﴾.ابََّإلر ََّّّمََّر َّحََّوََّ َّ.َّإل تينيةَّإحلديثنيَّنَّّومنَّإلس ّ

 257الحديث 

َّّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّعنَّرسولَّهللاََّّعبدَّهللاعنَّ ذإَّ:هَّقالن َّم ََّّجالنَّفلكَّّتبايعَّإلرََّّّإ  امَّهنَُّوإحد 

َّوَّخيََُّأ ََّّ،مجيعاَّقاَّواكانماَّملَّيتفرََّّّ،ابخليار َّعىلَّذكلَّفقدَّوجبَّإلبيع.َّاخرَّفتبايعإل ََّّأ حدهامَّرّي 
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َّ:ملسو هيلع هللا ىلصقالَّرسولَّهللاََّّ:وعنَّحكميَّبنَّحزإمَّريضَّهللاَّعنهَّقال

ابَّنَّكامتإ َّناَّبوركَّهلامَّيفَّبيعهامَّوَّنَّصدقاَّوبيَّّا َّفَّ-َّيتفرقاوَّقالَّحّتَّأ َّ-قاَّابخليارَّماَّملَّيتفرَّّعانَّإلبيَّّ َّوكذ 

َّام.ه بركةَّبيع ََّّةقََّح َّمَُّ

تتغريَّيفَّإجمللسًََّّةَّثَّّفًاَّعىلَّموإفقةَّإملشرتيَّوإلبائعَّوهذهَّإملوإفقةَّقدَّتكونَّمبدئيَّّملاَّاكنَّإلبيعَّمتوقََّّّ

َّّوَّعندَّإال َّأ َّلعةَّإلسََّّّصإءَّمثاًلَّحفجرَّّ َّيتَّتكونَّفْياَّوحمتوايهتاَّقدَّتتغرّيَّطالعَّعىلَّبعضَّإخلصائصَّإل

ََّّّ،هذهَّإملوإفقة وجلَّلالكََّّعزََّّّبدإهاَّجعلَّهللاأ َّيتَّوقدَّيريدَّإملشرتيَّخاصًةَّفسخَّإملوإفقةَّإملبدئيةَّإل

َّخه.سوَّفَّأ َّمضاءَّإلعقدَّإ َّيارًإَّيفَّرفنيَّخ َّإلطَّّ

وَّمباَّيتعارفَّعليهَّأ ََّّابل بدإنقدَّيكونََّّإفرتإقهاموََّّ،فرتإقهامهذإَّإخليارَّيفَّجملسَّإلعقدَّوينّتييَّاب ََّّوميتدََّّّ

َّاس.إلنَّّ

يفَّإحلديثََّّنَّّل ََّّ؟إملاذعهنامَّمجيعًا.ََّّخيارَّفيسقطانَّهذإَّإحلّقََّّالَّّأ ََّّعىل-إلبائعَّوإملشرتي-فقانَّوقدَّيتََّّّ

َّإخليار.ََّّسقاطَّحّقَّإ َّفقاَّعىلَّنَّيتَّّأ َّفلهامََّّ(خرَّفتبايعَّعىلَّذكلإل ََّّأ حدهاموَّخيريَّأ َّ)جاءَّ

َّإلبيعَّتتََّّّنَّّأ َّويفَّإحلديثنيَّ ََّّإلكذبَّوإلغّشََّّنَّّأ َّدقَّوَّبعَّإلّصَّإلربكةَّيفَّهذإ َّلهاَّموجبي َّمذهبي ممحقي

َّللخسارةَّوإلهالك.َّ

َّمرشوعيته.َّثباتَّإ ََّّوليلَّعىلَّجوإزَّإلبيعَّففيَّإحلديثنيَّإدلَّّ

ثباتَّمرشوعيةَّ َّمنَّإلبائعَّإملشرتيَّوهذإَّإخليارَّيمتثلَّيفَّإحلّقَّوفيهَّإ  مضاءَّإ َّيفََّّخيارَّإجمللسَّللك 

َّوَّفسخه.َّأ َّمضاءَّعقدَّإلبيعَّإ َّهلامََّّنَّّأ َّإخليارَّهوََّّ،وَّإخلياروَّفسخهَّهذإَّهأ َّإلبيعَّ

ومعدهتمَّيفََّّهلَّإحلديثأ َّافعيةَّوإحلنابةلَّوَّىلَّثبوتَّإخليارَّومهنمَّإلشَّّإ َّمجهورَّإلعلامءَّذهبوإَّوفيهَّأ ّنَّ

َّ.حيةإلرّصََّّيحةحَّإلّصََّّإل حاديثثباتَّإخليارَّهذهَّإ َّ

َّبأ موربوَّحنيفةَّرمحهَّهللاَّإلقولَّبعدمَّثبوتَّإخليارَّوإس تدلوإَّأ َّمامَّماكلَّرمحهَّهللاَّوكذإَّوإختارَّإال ََّّ

َّ َّجابَّعهناَّإمجلهورَّمباَّيكفي.َّأ َّوإهية 
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ََّّنَّّأ َّكذكلَّيفَّإحلديثنيَّ سقاطهَّكامَّجاءَّيفَّإ ََّّإنَّخيتارَّأ َّىلَّإ َّوَّأ َّإملتبايعنيََّّّرقىلَّحنيَّتفإ َّإخليارََّثبتي

َّإحلديث.َّ

 َّيتفرقاوَّحّتَّأ َّقاَّماَّملَّيتفرََّّّ:فقوهل:َّ 

َّكامَّقلناَّاكنَّإلتَّّىلَّحنيَّتفرَّّإ ََّّإخليارَّميتدََّّّنَّّأ َّخذانَّمنهَّأ َّ َّ،وَّمباَّيتعارفانَّعليهأ ََّّابل بدإنقَّفرَّّقهامَّسوإءي

ََّّقَّمثاًلَّكَّّنَّيغل َّأ َّ َّهاتفًا َّمهنام َّيغلقَّكَّّأ ََّّ،نَّاكنَّإجمللسَّيفَّإلهاتفإ َّوإحد  َّمهنامَّوس يةلََّّو وإحد 

َّعىلَّإلنَّّإ َّتوإصلَّ َّإجمللسَّمعقودًإ َّأ َّتَّنَّاكنَّهذإ َّإملهم َّغريها. َّيتفرَّّأ َّو َّسوإءًَّن َّبغريَّأ ََّّابل بدإنَّقا و

َّبدإن.َّإل َّ

 َّ:خرإل ََّّأ حدهامَّرّيَّأ وَّخيََُّّقوهل: 

َّ،فيهَّجازَّهلامَّهذإَّفلهامَّإحلّقَّأ َّعَّقدَّسقاطَّإخليارَّوإلرّشَّإ َّيفََّّهلمَّإحلّقََّّنَّّأ َّثباتَّإ َّكامَّقلناَّهذإَّفيهََّّ

َّإحلّقََّّنَّّل َّ َّهللَّعزَّوجلمتعلََّّّهذإ َّبشخصْيامَّوليسَّفيهَّحقي َّإلفرقَّبنيَّكونََّّ،قي َّّقَّإحليعينَّهذإ

ََّّضوجلَّوكونهَّحمَّعزََّّّقًاَّابهللمتعلَّّ َّس يأ يت-إل ديمَّبرىضوجلَّالَّيسقطََّّهللاَّعزََّّّحفّقََّّلل ديمحق 

ََّّترإىضلوََّّحّتَّ-إحملّرمةمثةلَّإلبيوعَّأ َّبعظَّ ّّناإلبائعَّوإملشرتيَّعلْيا َّهللَّعزَّفْياَّحقََّّّنَّّالَّجتوزَّل ََّّفا  ًا

َّ.َّبرضاهديمَّفيسقطَّإل ََّّاَّحّقَّمَّّأ ََّّ،وجل

َّ َّأ ّن َّقدَّنّصَّوفيه َّعىلَّإلعلامء َّّأ َّوإ َّإلتَّّن َّإلفسخَّفرَّّهَّالَّجيوز ََّّل نّهقَّخش ية َّ،إلغريَّحّقََّّال سقاطحتايلي

َّأ ََّّنَّّأ َّمعىنَّذكلَّلوَّ َّإملَّحد َّمثاًلَّخلشيته َّأ َّتبايعنيَّوليكنَّابئع رَّنَّقرَّّأ َّنَّيفسخَّإلعقدَّإملشرتيَّبعد

َّجتدهإ َّ َّوليمتكَََّّّّينّتييَّحّقَّىلَّتفريقَّإجمللسَّحّتَّإ ََّّيسارعَّمضاءه نَّإملشرتيَّمنَّفسخَّإلبيعَّإخليار

َّّأ َّإلعلامءَّعىلََّّوهذإَّطبعًاَّالَّجيوزَّنّصَّ َّهَّالَّجيوز.َّن

حلاقسببَّذهاهباََّّنَّّأ َّدقَّكامَّزقَّهوَّإلّصَّسببَّإلربكةَّيفَّإلرََّّّنَّّأ َّاَّيس تفادَّمنَّإحلديثَّوكذكلَّممَّّ َّوإ 

َّ.وإلغّشََّّذبإخلسارةَّهوَّإلك

 باب ما نهي عنه من البيوع
 

َّّ َّليبنّيَّفَّرمحهَّهللاَّهذإَّإلبابَّعقدَّإملصنَّّ،َّصلَّيفَّإلبيوعَّبلَّقلَّيفَّمجيعَّإملعامالتَّإحللَّّاَّاكنَّإل َّمل

َّّنييَّعنهَّيفَّإلرّشَّ َّجاء ذإيعينََّّ،مةعَّمنَّإلبيوعَّإحملرَّّما َّعىلََّّإ  َّمنَّإلبيوعَّبقيَّغريه َّحيرم َّما علمنا

َّ.يَّعىلَّإجلوإزأ َّصلَّإل َّ
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َّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّنَّّأ َّيبَّسعيدَّإخلدريَّريضَّهللاَّعنهَّأ َّعنَّ

ّ َّقََّنَّيَُّأ ََّّبلََّجلَّقََّىلَّإلرَّّإ َّلَّثوبهَّابلبيعَّجَُّطرحَّإلر ََّّبيعَّإملنابذة:َّويهَّّنيىَّعنَّ َّ.ليهإ َّوَّينظرَّأ ََّّهَُّبََّل

َّليه.إ َّوبَّالَّينظرَّملسَّإلثََّّّ:وإملالمسة،َّوّنيىَّعنَّإملالمسةَّ

َّييَّعنه.َّإّليَّجاءَّابلهنََّّّرش امتهلامَّعىلَّإلغرَّييَّعنَّنوعنيَّمنَّإلبيوعَّال َّيفَّإحلديثَّإلهنَّّ

منَّفينعقدَّإلبيعَّبالَّوإملشرتيَّيطرحَّإلثََّّّ،وبَّللمشرتيوَّيطرحَّإلبائعَّإلثَّّأ َّنَّينبذَّأ َّهوََّّ:فبيعَّإملنابذة

َّللّس ََّّخيار َّ رإمهَّينعقدَّويطرحَّإملشرتيَّإدلَّّإلثّوبَّنَّيطرحَّإلبائعَّأ َّفمبجردََّّ،منلثَّّلَّلعةَّوالَّقبولَّونظر 

َّإلبيع.َّ

َّفيهَّمنَّإلغرَّحفرَّّ َّمبا منَّلعةَّمغشوشةَّوقدَّيكونَّإلثَّّفقدَّتكونَّإلسََّّّ،رفنيإلوإضَّعىلَّإلطََّّّرمَّهذإ

حَّللسلعةَّصليضاَّكثريإَّالَّيإلثّمنَّأ َّوَّقدَّيكونَّأ َّدةَّنَّاكنتَّسلعةَّجيَّّجودةَّإلّسلعةَّإ َّقلياًلَّالَّيقابلَّ

َّعنَّهذإَّإلبيع.ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّديئةَّإملطروحة.َّفلهذإَّّنيىَّإلنَّّإلرَّّ

َّتلمسهَّتدفعَّمثنهَّفهوَّكلَّتأ خذهَّولوَّملَّترغبَّيفَّأ َّوهوََّّ:بيعَّإملالمسةومثلَّ نَّيقولَّكلَّإلبائعَّما

َّوبَّقدَّيكونَّفيهَّعَّإلثََّّّنَّّرَّوإضَّل َّرَّيضًاَّفيهَّغأ َّاكنَّهذإَّإمللموسَّولوَّملَّيعجبك.َّهذإََّّوأ ايَّّذكلَّ يبي

َّإّليَّيعجبه.َّوَّإّليَّحيبهَّوَّيَّيرضاهَّءَّإّّلَّيشرتيَّإليّشََّّفاال نسانغريَّذكلََّّوأ َّوقدَّيكونَّملَّيعجبكَّ

َّل َّ َّوإملالمسة َّإملنابذة َّبيع َّإلتَّّإلهنََّّّنَّّفاحلديثَّيقتيضَّحترمي َّيفيد َّإلهنََّّّ،حرميييَّطبعًا َّدإم َّيفيدييَّمفا

َّوع.َّيوعنيَّمنَّإلبَّحرميَّفاس تفدانَّحترميَّهذينَّإلنَّّإلتَّّ

َّإملعامةلَّفاسدةَّدلََّّّنَّّأ َّوماَّدإمََّّ،عىلَّفسادَّهذهَّإملعامةلَّإلبيعَّوحترميهَّيدلََّّّةَّهذإوكذكلَّعدمَّحصَّّ

َّمنَّهذهَّإملعامةل.ََّّيقبضعىلَّحترميَّماََّّأ يضاهذإَّ

َّمنََّّل نّهوقدَّّنيناَّعنهََّّررش امتهلامَّعىلَّإلغوعنيَّمنَّإلبيوعَّجاءَّال َّييَّعنَّهذينَّإلنَّّإلهنََّّّنَّّأ َّوقلناَّ نوعي

َّ.إمليّس

َّبيَّ َّعىلَّفساد َّإجملهولَّوكذكلَّإحلديثَّدليلي ذإَّالَّّإ َّع َّموصوفبَّاكنَّإملََّّإ  ََّّاًَّيع تنتفيَّبهََّّحبيثبوصف 

َّللمجهوَّنابففيَّإملََّّ،ملََّإجلهاةلَّكوصفَّبيعَّإلسَّّ عندماَّيطرحَّعليكَّثوبَّيعينَّملَّفََّّل،ذةَّوإملالمسةَّبيعي
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نَّتقلبهَّوتنظرَّأ َّوبَّمنَّغريَّوكذكلَّيفَّبيعَّإملالمسةَّجمردَّماَّتلمسَّإلثََّّّ،خذهأ َََّّّفيلزمكتلمسهَّحّتَّ

َّبيعَّإجملهول.َّليهَّتأ خذهَّوهذإَّمنإ َّ

 260الحديث 

َّوإَّإلرَّّقَُّّلََّالَّتَََّّ:قالَّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّنَّّأ َّيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّأ َّعنَّ َّ،كبانَّوالَّيبعَّبعضمكَّعىلَّبيعَّبعض 

َّلبادشوالَّتناجَّ نَّإ َّنَّحيلهباَّأ َّينَّبعدَّرََّظََّبتاعهاَّفهوَّخبريَّإلن َّومنَّإ ََّّ،وإَّإلغمنرُصَُّّوالَّتَََّّ،وإَّوالَّيبيعَّحارضي

َّاَّوصاعًاَّمنَّمتر.هََّنَّخسطهاَّرد َّإ َّمسكهاَّوَّأ َّرضْياَّ

َّثالًَث.وهوَّابخليارََّّ:ويفَّلفظ ََّّ

َّمنَّإلبيوعَّإحملرمةيفَّهذإَّإحلديثَّإلهنَّّ ََّّ:ييَّعنَّمخسة 

 تلقّي الّركبان: النّوع األّول

فالَّيدريَّعنَّسعرََّّ،ليهإ َّنَّيصلَّأ َّوقَّليبيعَّسلعتهَّقبلَّىلَّإلسَّّإ َّهوَّتلقيَّمنَّيأ يتََّّ:كبانيَّإلرَّّتلقََّّّ

َّ.يفيحرمَّعليهَّهذإَّوجتبَّعقوبةَّهذإَّإملتلقََّّّ،منهَّقلَّّأ َّيَّفيعطيهَّإملتلقََّّّ،وقَّشيئاًَّإلسَّّ

ذإَّ َّّأ َّعرَّوعملَّوقَّورأ ىَّإلسَّّلعةَّإلسَّّوصلَّصاحبَّإلسََّّّوإ  وَّأ َّمضاءَّإلبيعَّإ َّبهَّفلَّإخليارَّيفََّّرََّهَّقدَّغّر َّن

َّ.إس تعادةَّسلعته

َّإل َّومثلَّإّّلََّّ َّويشرتيَّمنَّإلنَّّيَّيعملَّبزايدة َّابلثَّّسعارَّويكمتها َّاسَّسلعهم َّمنَّأ َّمنَّإلقدميَّهذإ يضًا

ذإنَّيسرتجعوهاَّأ َّلعَّملنَّإشرتىَّمهنمَّإلسََّّّفيحّقََّّ،كبانيَّإلرَّّصورَّتلقَّّ مضاءَّإلبيعَّفهمَّإ َّوَّأ َّعلموإَّمبكرهََّّإ 

َّإل ََّّار،ابخلي نَّأ َّوقَّإلعاملَّمثاًلَّويعملَّالعَّعىلَّإلسَّّطَّّاسَّيكونَّعىلَّإ َّنَّبعضَّإلنَّّوهذإَّحيدثَّكثريًإ

يشرتيَّمنهَّيَّوقَّإّّلَّبعضَّإملوإدَّإلغذإئيةَّمثاًلَّقدَّزإدَّويفَّمنطقتهَّويفَّإلسََّّّأ ومورَّعرَّبعضَّإل َّس

َّبعدَّزَّّخيَّعرَّإلقدميَّثَّّسَّّلعةَّابلَّفيذهبَّويشرتيَّمنَّمجيعَّإلبائعنيَّهذهَّإلسََّّّ،ملَّيزدَّبعد َّليخرهجا ّنا

َّبمثنَّإجلديد.

َّّأ َّكبانَّوهوَّالَّجيوزَّوعىلَّمنَّعملَّهذإَّمنَّصورَّتلقيَّإلرََّّّنَّّأ َّوقلناََّّ يفَّإخليارََّّهَّفعلَّبهَّذكلَّإحلّقَّن

ََّّ.نَّيسرتجعَّسلعتهأ َّفلَّ
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ََّّ(كبانإلرَّّ)َّ بعبريَّوجاءَّيفَّإحلديثَّإلتَّّ احلديثَّفََّّالَّّإ َّفظَّعلْيمَّتغليبًاَّوَّهذإَّإللََّّّوأ طلقومهَّمجعَّرإكب 

َّيضًا.َّأ َّإملشاةََّّيشمل

 النّوع الثّاني

بعضكم على بيع بع يأن يبيع أحد  على بيع أحد قال: "وال  يهنّ ال

 بعض"

َّللمشرتيَّيفَّفرتةَّإخليارَّأ َّوصورتهَّ بيعكَّأ َّانَّأ ََّّ-فرقَّنَّإنعقدَّإلبيعَّوقبلَّإلتَّّأ َّيَّبعدَّأ َّ-نَّيقولَّخشصي

َّإلبائعأ وَّخَّإلبيعَّسَّيفَّمثنَّحّتََّّبأ قللعةَّنفسَّإلسَّّ وكذكلَّيدخلَّفيهَّمنَّيشرتيَّعىلََّّ،إلعقدَّمع

َّحيدثَّأ َّنَّإ َّمنهََّّأ كرثعطيكَّأ َّانَّأ َّنَّيقولَّللبائعَّمثاًلَّخيهَّك َّأ َّرشإءَّ َّوهذإ نتَّفسختَّإلعقدَّمعه.

َّيضًا.َّأ َّ

َّحدإثَّإلعدإوةَّوإلبغضاءَّبنيَّإملسلمني.َّإ َّهذإَّإحلديثَّملاَّفيهَّمنََّّرميَّبنّصَّإءَّحمَّّوَّإلرّشَّأ َّوهذإَّإلبيعَّ

 النّهي عن التّناجش: النّوع الثّالث

ذإريَّإلطَََّّّشَّومنهَّجنَّهوَّإلّزايدة،َّ:جشإلنََّّّ وَّأ َّلعةَّبقصدَّنفعَّإلبائعَّنسانَّيفَّإلسَّّوهوَّزايدةَّإال ََّّ،رَثَّإ 

َّشرتي.َّابملَّرضإرَّإال َّ

َّإلتَّّإلهنَّّ َّعن َّإلنَّّأ ََّّشناجيي ََّّشجو َّتناجش)قال ََّّشناجوإلتََّّّوإ(وال َّيف َّكثريًإ َّإملزإدَّأ َّيكون سوإق

َّيفَّإلرّشَّوليسَّإلنََّّّشجاسَّمنَّيأ يتَّبغرضَّإلنَّّمفنَّإلنَّّ،إلعلين وقدَّ،َّمنإلثَّّيفَّإءَّفتجدهَّيزيدَّيةَّهلَّنيةي

َّمتَّّ َّإلَّيكون َّصاحب َّمع َّمتَّّّسلفقًا َّيكون َّال َّوقد َّمعهعة ََّّ،فقًا َّغرضه َّيكون َّقد َّمبنَّإال َّبل رضإر

َّإلثََّّّ،سيشرتي َّيرفع َّفتجده َّمن َّال َّإلرّشَّأ َّمن َّجل َّمن َّولكن َّأ َّإء َّيضَّّأ َّجل َّهذهََّّن َّسيشرتي مبن

َّ.لعةإلسَّّ

َّمعَّصوقدَّيكونَّمتََّّّ َّحمرَّّأ َّلعةَّعىلَّإلسََّّّبحافقًا َّفهذإ ميَّنَّيرفعَّمثنَّإلبيعَّمقابلَّماَّس يعطيهَّالحقًا.

ذإَّ،بنصَّهذإَّإحلديثَّوالَّجيوز َّّأ َّقَّإملشرتيَّمنَّحتقََّّّوإ  َّلعة.سَّّإلََّّهَّوقعَّحضيًةَّلهذإَّفلَّإخليارَّبردَّّن

 لباد بيع الحاضر هي عنالنّ ابع: مر الرّ األ
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ََّّ َّإلنَّّإ َّس يأ يتَّمعنا َّهذإ َّعن َّإلالكم َّعباسَّريضَّهللاَّعهنام َّيفَّحديثَّإبن َّهللاَّالحقًا َّشاء وعَّن

َّنَّشاءَّهللا.إ ََّّس يأ يتَّمعناَّالحقاًََّّيَّإلّركبانَّوفيهَّزايدةَّتفصيلحديدَّوصورتهَّتش بهَّصورةَّتلقَّّابلتَّّ

 ية رالنّهي عن التّص :وع الخامسالنّ 

َّ."إلغمنَّرصَّّوالَّت"مأ خوذةيَّمنَّقوهلََّّوإلترّصية:

َّإللَّّيهَّإلتََّّّ:يتهترصََّّ َّإلتَّّغزَّنس تعملَّحّتَّحيني.َّهذإ عَّنبَّيفَّرضَّويهَّتركَّإللََّّّ،حينيَّيفَّوقتناَّهذإ

َّّ َّإل َّإلهبمية َّيومًا َّبيعها َّيومنيَّأ َّيتَّيرإد َّأ َّو َّإللَّّمنَّذكلَّحّتََّّأ كرثو ذإَّعَّحّتَّنبَّيفَّإلّضََّّجيمتع رأ هاََّّإ 

وهذإَّحرإمَّويثبتَّفيهَّللمشرتيَّإخليارََّّ،نبإللَّّاَّتنتجَّكثريًإَّمنَّّنَّّأ َّيَّأ َّذكلَّعادهتاََّّنَّّأ ََّّإملشرتيَّظنَّّ

فلََّّيَّتنتجهَّيوميًاَّوليسَّكذكلنبَّهوَّإّّلَّهذإَّإللََّّّنَّّأ ََّّلسَّعليهَّوظنَّّدََُّّل نّهَّ،دليسىَّخبيارَّإلتَّّويسمَّّ

َّإملشرتيَّوَّا َّفَّ،لعةإلسََّّّإخليارَّيفَّردَّّ َّردَّّأ َّنَّحلهبا َّبعدَّذكلَّردَّّرإد َّمنَّمترَّكامَّجاءَّيفَّها َّوصاعًا ها

َّ.يَّحلبهنبَّإّّلَّعنَّإللَّّمرَّعوضًاَّإحلديثَّليكونَّإلتَّّ

َّملدَّّوَّيةَّرصَّإخليارَّخيارَّإلتََّّّنَّّأ َّيَّأ ََّّ(وهوَّخبيارَّثالَثًَّ)َّ:ملسو هيلع هللا ىلصوقوهلََّّ لكنَّإختلفََّّ،مايَّّأ َّةَّثالثةَّهوََّثبتي

هذهََّّنَّّأ َّحيحَّوإلّصَّ،َّرصيةوَّمنَّإلعملَّابلتَّّأ َّالثَّهلَّتبدأ َّمنَّعقدَّإلبيعَّمَّإلثَّّايَّّإلعلامءَّيفَّمبتدأ َّهذهَّإل َّ

َّعمل.َّأ َّرصيةَّوهللاَّابلتَّّمنَّإلعملََّّبدأ َّتََّّإلثاّلثةَّمايَّّإل َّ

َّ

 

 261الحديث 

واكنَّبيعًاَّيتبايعهََّّ،ةَلَّبََّحََّلَّإلَّْبََّّنيىَّعنَّبيعَّحَََّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّنَّّأ َّبنَّمعرَّريضَّعهنامََّّعبدَّهللاعنَّ

ََّّّاقةَّثَّّنَّتنتجَّإلنَّّأ َّىلَّإ ََّّورََّزَُّجلَّيبتاعَّإجلََّاكنَّإلرََّّّ،ةهلَّإجلاهليَّّأ َّ ََّّ.يتَّيفَّبطهناتنتجَّإل

َّّأ ََّّ:قيل ََّارفَّويهَّإلكبريةَّإملس نَّّهَّاكنَّيبيعَّإلشَّّن َّيَّيفَّبطنَّانقته.إجلننيَّإّّلَََّّّاج َّتََّةَّبن

َّن:للعلامءَّيفَّتفسريَّبيعَّحبلَّإحلبلَّتفسريإ
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َّ َّإل وىل: َّإبنَّإلّصورة َّّإلنَّّإبنَّّنييَّعنَّبيع َّإل َّانقةَّأ ََّّ،إلبائعيديَّيتَّبنيَّاقة َّابئعَّتكونَّعنده يَّمثاًل

َّّنَّيبيعَّماَّس تدلهَّإلنَّّأ َّحبىلَّفهوَّيريدَّ اقةَّتودلَّهذهَّإلنََّّّينتظرَّحّتََّّمفثالَّ،اقةيتَّيفَّبطنَّهذهَّإلنَّّاقةَّإل

َّّ َّّحتملَّهذهَّإلنََّّّاقةَّإليتَّيريدَّبيعهاَّثَّّيتَّيفَّبطنَّإلنَّّإل  بن.َّبنَّإال َّإ َّاَّتدلَّيريدَّبيعَّذكلَّاقةَّإملولودةَّومل

وإلعةلَّيفَّحترميهَّهوَّعدمَّإلقدرةَّعىلَّتسلميََّّ،وهوَّمنَّبيعَّإملعدومَّ،اَّفيهَّمنَّإجلهاةلملَّموهذإَّإلبيعَّحمرَّّ

مَّأ َّةَّمَّانقًةَّحيَّّأ َّاقةَّس تضعَّمجاًلَّنَّاكنتَّهذهَّإلنَّّإ َّاقةَّهوَّالَّيعملَّنَّيسملَّإبنَّإبنَّإلنَّّأ َّكيفَّهلََّّ،إملبيع

اقةَّطويةلَّةَّمحلَّإلنَّّمدََّّّنَّّأ َّتعلمونََّّوأ نمتَّحيملَّماَّس تجدهَّس يكربَّحّتََّّنَّّأ َّنَّيعملَّأ َّكيفَّهلََّّثََّّّ،ميتة

َّيرإدَّبيعهاَّوالََّّوكَّّ.ََّّيودلَّهذإَّإبنَّالابنَّفهذإَّمنَّبيعَّإملعدومينتظرَّحّتَّفَّلقصريةَّابليستَّ سلعة 

َََّّّ.ريَّيفَّسامءوَّبيعَّإلطَّّأ َّمكَّمثاًلَّيفَّإلبحرَّسَّّىلَّتسلميهاَّفتدخلَّيفَّبيعَّإملعدومَّكبيعَّإلَّقدرَّعيَُّ

َّيفَّّنَّّأ َّيَّأ َّيتبايعونهََّّهلَّإجلاهليةأ َّواكنَّ ثباتَّإملرشوعيةَّإ َّمَّاكنوإَّمتعارفنيَّعىلَّهذإَّوهذإَّغريَّاكف 

َّإلنَّّ َّكون َّمن َّأ َّاسَّيتعارفونَّعىلَّنوع  َّيكفي َّال َّإلبيع َّيسّوَّإ َّنوإع َّوال َّثباتَّمرشوعيته َّهلم َّّأ َّغ َّبيعن َّه

َّإنَّيكونَّإملرءَّوخاصَّّأ َّالبدَّمنَّال،ََّّصلَّيفَّإلبيوعَّإحللَّّإل ََّّنَّّأ َّروفَّوَّمع َّلباةي إلبيوعََّّبأ نوإعئعَّعىلَّعمل 

ََّّجيتنهبا.َّمةَّحّتَّإحملرَّّ

َّأ َّيبيعَّحلمَّإمجللَّمثاًلََّّيهَّأ نإلّصورةَّإلثّانية:َّ َّمؤجل  اقةَّفاملرإدَّبنَّإلنَّّنَّيودلَّإبنَّإ َّأ َّىلَّإ َّوَّإمجللَّبمثن 

اقة،َّفاملّدةَّهذهَّنَّّلَّنَّيودلَّإبنَّإبنَّإأ َّىلَّإ َّمثنَّهذإَّإملبيعَّس يؤجلََّّنَّّأ َّاقةَّولكنَّإملرإدَّبنَّإلنَّّليسَّبيعَّإ َّ

جمهوةلَّويس تحيلَّأ نَّيعرفهاَّأ حدَّل نّهَّيس تحيلَّّتيّلَّمتَّس يودلَّإبنَّإبنَّهذهَّإلنّاقة،َّفاملّدةَّغريَّ

َّمعلومةَّوغريَّمنضبطةَّبضابطَّميكنَّأ نَّتعملَّبهَّّلكلَّحّرمَّهذإَّإلنّوعَّمنَّإلبيعَّوهللاَّأ عمل.

َّ

 262الحديث 

َّيبدوَّصالهحاَّّنيىَّمرةَّحّتَّّنيىَّعنَّبيعَّإلثََّّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّنَّّأ َّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامََّّعبدَّهللاعنَّ

َّإلبائعَّوإملشرتي.

 263الحديث 

وماََّّ:قيلَّىَهَّزََّّْتَُّحّتََّّار َّمََّثّ َّإلَّّنيىَّعنَّبيعََّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّنَّّأ َّنسَّبنَّماكلَّريضَّهللاَّعنهَّأ َّوقالَّعنَّ

َّ.َّصفروَّتأ َََّّّحتمرَّّحّتََّّ:قالَّ؟زىَهَّتَُّ
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ذإرأ يتَّأ ََّّ:قال ََّمََّب ََّّةََّرََّمََّمنعَّهللاَّإلث ََّّإ  َّ؟يهخ َّأ ََّّالَََّّمََّكَُّدََّحََّأ ََّّلَُّّس تح َّاَّي

ََّّّ َّّإل ََّّإل فاتامرَّمعرضًةَّللكثريَّمنَّاَّاكنتَّإلثَّّمل إلبائعََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّيتَّقدَّجتتاهحاَّفتفسدهاَّّنيىَّإلنَّّمرإضَّإل

َّنَّتزىه.َّأ َّوَّقبلَّأ ََّّيبدوَّصالهحاَّامرَّحّتَّوكذإَّإملشرتيَّولوَّاكنَّرإضيًاَّعنَّبيعَّإلثَّّ

َّهوَّبدإيةَّصالهحا.ََّّءإال زدهاهذإََّّنَّّل ََّّوَّحتمرَّّأ َّمثرةََّّفرَّّصنَّتأ َّبَّزىَهَّتَُّمعىنََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبََّّّإلنَّّوقدَّفّّسَّ

ذإرأ يتَّأ ََّّ:ييَّعنَّهذإَّبقوهلهنَّّإلََّّعةّلََّّنَّّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصإلنّبََّّوقدَّبنّيَّ ذإَّملَّتصلحَّإ َّرأ يتَّأ َّيَّأ ََّّمرةمنعَّهللاَّإلثََّّّإ 

نَّإلبائعَّيأ خذَّأ َّيَّ؟َّأ َّيَّإملشرتيأ ََّّ؟خيهأ َّمالََّّويقصدَّإلبائعَّحدكأ ََّّوفسدتَّفامبَّيس تحلَّّامرَّهذهَّإلثَّّ

قدَّفسدتَّفس يأ خذَّإلبائعَّمااًلَّبالَّعوضَّلهذإََّّاّننَّيأ خذَّإملشرتيَّشيئًاَّل َّأ َّمالَّإملشرتيَّمنَّغريَّ

َّ.خيهأ َّحدكَّمالَّأ ََّّمباَّيس تحلََّّّ:قال

َّّأ َّالةلَّعىلَّففيَّإحلديثَّإدلََّّّ َّجاءَّذكرهَّيفَّكتابَّأ َّوهذإََّّ،اسَّابلباطلموإلَّإلنَّّأ َّكَّأ َّهَّالَّجيوزَّن صلي

اسَّابلباطلَّموإلَّإلنَّّأ َّنَّاسَّإل َّماَّيأ كَّإلنََّّّأ كرثوماََّّل جل،هبانَّوإلرَّّحبارَّهللاَّإل ََّّهللاَّعزَّوجلَّوذمَّّ

َّ.وَّيفَّغريهَّمنَّإملعامالتأ َّسوإًءَّيفَّإلبيوعَّ

َّبمثرَّإلنَّّوإال ََّّوإال محرإرَّ َّنوع َّمنَّإلثََّّّمرَّوكَّّيَّابلتَّّأ َّخلَّصفرإرَّإملذكورَّيفَّإحلديثَّخاصي امرَّهلَّعالمةي

َّصالحه.ََّّعىلَّبدوََّّّتدلَّّ

َّإلنَّّ َّهللاقال َّرمحه َّإلّصََّّوَّّبد)َّ:ووي َّيرجع َّتغرّيَّإ َّالح َّإلثَّّىل َّيف ختالفَّخيتلفَّاب ََّّوذكلَّمرةَّصفة 

َّجناسَّوهوَّعىلَّإ َّإل َّ َّبيهنامَّوهوَّط َّإ َّختالفهَّرإجعي َّمشرتك  َّوإحد  َّإنّتيىَّالكمهَّ(كإل ََّّيُبَّىلَّيشء  .

َّرمحهَّهللا.

ذإَّل نّهَّوإستساغتهلكهاَّأ َّماكنَّإ َّابطَّيدورَّعىلَّإلضَّّ)َّ:يخَّإبنَّعثمينيَّرمحهَّهللاقالَّإلش ََّّّ ىلَّإ َّوصلََّّإ 

َّأ َّوهوََّّ،عىلَّكرهَّالَّّإ َّنتفاعَّبهَّوقبلَّذكلَّالَّميكنَّإال ََّّ،نتفاعَّبهإال ََّّأ مكنَّهذإَّإحلدَّّ ذإيضًا ىلَّإ َّوصلََّّإ 

َّ.َّإنّتيىَّالكمَّإلش يخَّرمحهَّهللا.َّ(وإلعاهاتَّإل فاتتَّفيهَّل َّضجَّقََّهذهَّإحلاةلَّمنَّإلنَّّ

ََّّ:صورَّيبدوَّصالهحاَّيس تثىنَّمنهَّامرَّحّتَّييَّعنَّبيعَّإلثَّّصلَّإّليَّهوَّإلهنَّّلكنَّيس تثىنَّمنَّهذإَّإل َّ

 َّإلّصورةَّإل وىل جرَّوتكونَّصلَّإّليَّهوَّإلشَّّنَّيباعَّإل َّأ ََّّأ يجرَّأ نَّيبيعَّإلبائعَّإلثّمرةَّمعَّإلشَّّ:

َّلل جشارامرَّتباعَّتبعًاَّجشارَّلكنَّإلثَّّامرَّبلَّإل َّورةَّليسَّإلثَّّفاملرإدَّبهَّيفَّهذهَّإلّصََّّ،امرَّتبعًاَّهلإلثَّّ

 شاكلَّفيه.َّإ َّفهناَّإلبيعَّجائزَّالَّ
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َّ

 :رإدَّإملشرتيَّقطاعهاَّيفَّأ َّنَّأ َّصالهحاَّيفَّحالََّّوَّّدامرَّقبلَّببيعَّإلثَّّإس تثنوإَّجوإزََّّإلّصورةَّإلثّانية

يَّغريَّأ َّمرةَّعىلَّهيئّتاَّإحلاليةَّيفَّهذهَّإحلالَّيريدَّرشإءَّإلثََّّّل نّهَّ،نَّينتظرَّنضجهاأ َّإحلالَّمنَّغريَّ

َّ.جضةان

اَّّنَّّأ ََََََََّّّّّّّّيَّأ ََّّ،امرَّقبلَّبدوَّصالهحاَّهوَّخوفَّتلفهاَّوحدوثَّإلعاهةَّعلْياييَّعنَّبيعَّإلثََّّّإلهنَّّوعةّلَّ

رإدَّأ ََّّمنتفيةَّيفَّهذهَّإحلاةل.َّيعينَّيفَّحالَّوهذهَّإلعةّلََّّ،نَّإملشرتيَّمنَّإقتطافهانَّيمتكَّّأ َّس تفسدَّقبلَّ

 هيأ هتاَّإحلاليةَّأ يَّقبلَّأ نَّتنضج.َّمرةَّعىلنَّيشرتيَّإلثَّّأ َّإملشرتيَّ

 :منَّيريدَّرشإءَّبعضَّإلثاّمرَّمنَّأ جلَّأ نَّيطعمهاَّعلفاَّللهبامئَّوحنوهَّوهااتنَّإحلالتانََّّإلّصورةَّإلثّالثة

َّعمل.َّأ َّنَّيبدوَّصالهحا.َّوهللاَّأ َّامرَّقبلَّصورَّبيعَّإلثََّّّتانَّمنمس تثنيَّ

 264الحديث 

َّريضَّهللاَّعهنامَّقال َّلباد.َّأ َّوََّّ،كبانيَّإلرَّّعنَّتلقََّّّملسو هيلع هللا ىلصّنيىَّرسولَّهللاََّّ:عنَّإبنَّعباس  نَّيبيعَّحارضي

َّلبادَّ:قال َّماَّقوهلَّحارضي َّالَّيكونَّهلَّمسسارإً.َّ:قالَّ؟قلتَّالبنَّعباس 

َّإحلارضَّص َّبيع َّلَّورة َّأ َّبادَّهو َّمنَّإلبادية َّبعيدَّيأ يتَّابلَّأ َّنَّيأ يتَّرجلي لعةَّمنَّخارجَّسَّّوَّمنَّماكن 

َّيأ يتَّهبا َّليبيعهاَّمنَّخارجَّإملدينة َّبيعهاَّللمدينة َّإلسََّّّويريد َّعىلَّإلفورَّبسعر َّبيعها َّويريد وقَّطبعًا

َّإلرَّّفيتلقََّّّ،أ كيدابلتَّّ َّإحلارضَّوقدَّيعلمونَّبقدوهمأ َّكبانَّاه َّهذإ َّهلَّموَّيتلقاه َّيفَّتلقيَّمنََّّمملا منَّخربة 

يعيدونَّبيعهاََّّوقَّثَّّمثنًاَّمنَّسعرَّإلسََّّّبأ قلمنَّخارجَّإملدينةَّفيشرتونَّعلْيمَّسلعهمََّّويأ تونَّمنَّإلبد

َّيفَّإلثَّّاسَّعىلَّإلرتَّّللنَّّ لعَّإلسََّّّنَّّاسَّل َّمنَّطبعًاَّوحيصلَّهبذإَّرضرَّللنَّّإيخَّوليسَّيفَّإحلالَّمعَّزايدة 

َّلوَّوصلَّإلرَّّيفََّّلهمصَّلنَّتَّ وكذكلَّحيصلَّفيهََّّ،وقَّمبارشةًَّىلَّإلسَّّإ َّانَّكبإحلنيَّكامَّاكنتَّس تأ تْيم

َّوق.َّمنَّسعرَّإلسََّّّبأ قلقدَّابعوإَّسلعّتمََّّل ّّنمكبانَّرضرَّإلرَّّ

َّمسَّّ ََّّّامهَّإبنَّعباسَّووصفهمولهذإ َّسأ هلَّطاووسَّساممهَّمل َّل ََّّامرسةلسَّّابا َّمسسار هذإََّّنَّّومهَّمجعوإ

لكنَّيفَّهذهَّإحلالَّيفَّحالََّّ،لَّبيعهاويسهّةَّلعسَّّظيفتهَّيدخلَّبنيَّإلبائعَّوإملشرتيَّليبيعهَّإلَّوَّمسسارَّ

َّّأ َّ َّإال ََّّرضرإإّليَّس يأ يتَّللمدينةَّس يحدثََّّدىَّإلباكبانَّويتلقَّّهَّيتلقىَّإلرَّّن إلبائعَّعىلَّنسانَّعىلَّهذإ

َّّوكذكلَّعىلَّإلنَّّ ََّّ.لعةنَّتشرتيَّهذهَّإلسَّّأ َّيتَّتريدَّاسَّإل
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حيتكرَّإلبيعَّأ ّنَّفيهَّغنبَّللبائعَّبأ نّهَّيبيعهاَّبأ قّلَّمنَّسعرَّإلّسوق،َّوكذكلَّقدََّّوعَّمنهذإَّإلنََّّّةدفسمفَّ

لْيمَّيبيعهاَّبأ كرثَّمنَّإلثّمنَّإّّليَّاكنَّيفَّذكلَّ ذإَّابعهاَّإ  هذإَّإلّسمسارَّإلّسلعةَّفالَّيبيعهاَّللنّاس،َّوإ 

َّإليومَّيفَّإلّسوق.

َّإلبيعَّيفَّقدَّجاءَّإلهنَّّوََّّ َّعندَّإال َّأ َّخرى.َّقدَّجاءَّأ ََّّأ حاديثييَّعنَّهذإ مامَّمسملَّرمحهَّهللاَّعنَّيضًا

َّ.(وقَّفهوَّابخلياردهَّإلسَّّىتَّس يَّّأ َّذإَّا َّمنهَّفشرتىَّوإَّإجللبَّمفنَّتلقاهَّفا َّتلقََّّّال)قالََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنَّّ

َّمهَّإّلينَّحيملونَّإلسَّّوكبانَّيسمونَّإلرَّّوَّونهَّإجللبَّكبانَّيسمَّّمهَّإلرََّّّ:وإجللبَّ وَّأ َّىلَّبدلَّإ َّلعَّمنَّبدل 

َّ َّإلبادية َّإلبدلإ َّمن َّبذكلَّمسََّّّ،ىل َّإلسََّّّل ّّنموإ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّوإلنََّّّ،لعجيلبون َّلصاحبَّأ َّهنا َّإخليار عطى

ذإَّجاءَّإلّسوقََّّيار(وقَّفهوَّابخلَّدهَّإلسَّّىتَّس يَّّأ َّذإَّا َّف)َّ:لعةَّقالإلسَّّ فأ عطىَّلصاحبَّإلّسلعةَّإخليارَّإ 

َّإلّسلعةَّ وعملَّبمثنَّإلّسوقَّوعملَّأ ّنَّمنَّمحلَّسلعتهَّمنَّخدمهَّقدَّحصلَّهلمَّمكرَّوخديعةَّوابعوإ

نَّيفسخَّهذإَّأ َّيفََّّفلَّإحلّقََّّ،ععطاهَّهلَّإلرّشَّأ ََّّ،سرتجاعَّسلعتهيفَّإ َّبأ قّلَّمنَّسعرَّإلّسوقَّفلَّإحلّقَّ

َّويسرتدَّّ َّبنَّإ َّم َّنَّيطالبَّم َّأ ََّّسلعتهَّوهلَّإلبيع َّوأ َّضَّهلَّخسارتهنَّيعوَّّأ َّشرتىَّسلعته ضَّهلَّنَّيعوَّّ،

َّعمل.َّأ َّوقَّوإلمثنَّإّليَّابعَّبهَّسلعتهَّهللاَّيَّبنيَّسعرَّإلسَّّإلفارقَّإّّلَّ

َّ

َّ

َّ

َّ

 265الحديث 

ذإنَّيبيعَّمثرَّحائطهَّأ ََّّنةعنَّإملزإبََّّملسو هيلع هللا ىلصّنيىَّرسولَّهللاََّّ:هللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّعنَّعبد َّإ 

َّكياًل.َّوَّ كرماَّأ نَّيبيعهَّبزبيبَّكيال،َّأ وَّاكنَّزرعاَّأ نَّيبيعهَّبكيلَّطعام،َّّنيىَّعنَّنَّاكنَّإ َّاكنَّخناًلَّبمتر 

َّذكلَّلكّه.

َّه.َّحقَّّمأ خوذةَّمنَّإلّزبنَّوهوَّإدّلفع،َّمّسيَّبذكلَّل ّنَّلكىَّإلّطرفنيَّيريدَّدفعَّصاحبهَّعنََّّإملزإبنة:

َّللمزإبنةأ َّوذكرَّيفَّإحلديثَّثالثةَّ َّ:مثةل 
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َّمنَّإلتَّّمرَّعىلَّرؤوسَّإلنَّّنَّيبيعَّإلتَّّأ َّهوََّّإملثالَّإل ّول:َّ َّمقطوعَّمنَّغريَّحتقق  ََّّ،امثلخلَّبمتر  ومعلومي

َّّصنافَّإلرَّّمرَّمنَّإل َّإلتََّّّنَّّأ َّ َّوعَّوإلكيل.امثلَّيفَّإلنَّّيتَّيشرتطَّفْياَّإلتَّّبويةَّإل

َّإلتَّّأ َّويشرتطََّّ وإحدَّليسَّواًلَّأ ََّّوعإلنََّّّنَّّقَّل َّامثلَّغريَّمتحقَّّيفَّإجمللسَّويفَّهذهَّإحلاةلَّإلتََّّّضقابيضًا

َّايبس.أ َّنَّيبيعهَّأ َّطبَّوإّليَّيريدَّهوَّإلرََّّّيخلَّإّليوجدَّيفَّإلنَّّفاّليَّ َّوَّيشرتيهَّبهَّهوَّمتري

وَّأ َّخلَّيقومَّماَّيوجدَّيفَّإلنَّّفَّإلكيلَّليسَّوإحدًإََّّنَّّأ َّمنَّإحلديثَّيفهمََّّل نّهليسَّوإحدًإََّّإلكيلكذكلََّّ

َّيفَّرؤوسَّإلنَّّ َّمبكيل  قَّىلَّغريَّذكلَّفالَّيتحقَّّثالثةَّأ صعَّإ َّصاعَّصاعنيَّكيلََّّاكنَّأ ايَّّخلَّمنَّرطب 

َّاب.َّميَّطبعًاَّوالَّجيوزَّوهوَّمنَّبيعَّإملزإبنةَّوكذكلَّهوَّمنَّإلرَّّامثل.َّوهذإَّحمرَّّإلتَّّ

جشارَّمنَّإلعنبَّهوَّطبعًاَّيأ يتَّخشصَّعينَّهذهَّإل َّفيقولَّمثاًلَّب ََّّبيبابلزََّّّبيعَّإلعنبهوََّّ:اينوإملثالَّإلثَّّ

ىلَّإ َّفيأ يتََّّ،بيبالَّيريدَّإلعنبَّلكنَّيريدَّإلعنبَّبعدَّإجلفافَّيريدَّإلزََّّّإلعنبَّهونَّيغرسَّأ َّيريدَّ

َّجشارَّفيقولَّهلَّب َّصاحبَّهذهَّإل َّ َّّعين  َّ.بيبكيالَّمنَّإلزَّّأ َّزبيبَّيعطيهََّّهذإَّإلعنبَّمبقدإرَّهذإَّإل

إملتبايعنيََّّأ حدس يقعَّعىلََّّنبإلغَّنَّّإلغررَّحاصلَّول ََّّنَّّيضًاَّل َّأ َّيضًاَّالَّيوجدَّمتاثلَّفهذإَّالَّجيوزَّأ َّهناََّّ

َّه.َّمنَّحقََّّّأ كرثنَّيأ خذَّإملشرتيَّأ َّاَّمَّّإ َّهَّوَّمنَّحقََّّّأ كرثنَّيأ خذَّإلبائعَّأ َّاَّمَّّإ ََّّ،وَّإملشرتيأ َّاَّإلبائعَّمَّّإ َّ

َّإلبيعَّمنَّ ََّّ"ملعلوماببيعَّإجملهولَّ"وكذكلَّهذإ َّولكنَّّأ َّفس يبيعَّزبيبا َّس يصبحَّزبيبا هَّجيهلَّكيلَّوَّعنبا

مَّمثناَّلهذإَّإلعنبَّبيبَّإليتَّس تقدَّّنَّاكنَّمكيةَّإلزَّّإ َّالَّيعملََّّ،امثلبزبيبَّمعلومَّإلكيلَّلكنَّالَّيعملَّإلتَّّ

َّخري.َّبيبَّإّليَّس يحصلَّيفَّإل َّوَّإلزَّّأ َّإلعنبَّمكّيةَّنَّاكنتَّس تكونَّنفسَّإ َّ

َّمنَّإلزَّّيشرتيَّإملشرتيَّإلزََّّّ:إلثّالثإملثالَّ كياسَّفْياَّأ َّمَّكياسَّفيقدَّّأ َّرعَّإجملينَّيفَّرعَّيفَّسنبلَّمبقدإر 

قَّوهذهَّامثلَّفيهَّغريَّمتحقَّّوإلتََّّّملعلومابيضًاَّمنَّبيعَّإجملهولَّأ َّوهذإََّّ،زرعَّجمينَّمقابلَّزرعَّيفَّسنبل

َّورَّلكهاَّمنَّصورَّبيعَّإملزإبنة.َّّصَّإل

َّّأ َّمامَّماكلَّرمحهَّهللاَّجيعلَّضابطَّإملزإبنةَّوإال َّ َّالَّيعملَّكيلَّأ ّيَّبيعَّ"هَّن بيشءََّّهوَّعددأ َّوَّوزنهَّأ َّيشء 

ََّّفتبيعَّ"منَّجنسه َّبيشء  َّإّّلَّخرَّلكنَّإليّشَّأ َّيشء َّإلوزنَّأ َّنَّتبيعهَّجمهولَّإلكيلَّأ َّيَّتريدَّء وَّأ َّو

َّمنَّجنسهَّيكونَّمعلومَّإلكيلَّمثاًل.َّ َّإلعددَّتبيعهَّبيشء 



 ~410  ~  
 

مثةلَّماَّحيصلَّفْياَّوذكرانَّيفَّهذهَّإل ََّّ"إلقامروَّإخملاطرةَّ"ييَّيهََّّإلهنَّّمامَّماكلَّرمحهَّهللاَّعةّلَّوجعلَّإال َّ

َّمنَّجنسهَّيكونَّمكياهلَّيفَّإل َّس َّوَّتشرتيَّيشءَّالَّتعملَّكَّأ َّنَّتبيعَّأ َّنتَّأ َّفَّ،منَّإلقامر خريَّمبقدإر 

َّوهذإَّمنَّإلقامرَّوفيهَّخماطرةَّكبرية.َّيللكنَّالَّمياثلَّيفَّإلكَّ

َّّيفَّإل َّإملزإمنةََّّافعيَّرمحهَّهللاَّخّصَّمامَّإلشَّّولكنَّإال ََّّ َّفاال مامابَّدونَّغريهاَّيتَّجتريَّفْياَّإلرَّّصنافَّإل

بويةَّصنافَّإلرَّّيفَّإل َََّّّإملزإبنةمامَّماكلَّبلَّخّصَّليهَّإال َّإ َّىلَّماَّذهبَّإ َّافعيَّرمحهَّهللاَّملَّيذهبَّإلشَّّ

َّبويةَّوغريها.َّصنافَّإلرَّّمامَّماكلَّجعلهاَّعامًةَّيفَّإل َّفقطَّلكنَّإال َّ

َّإال َّإ َّوإبَّوإلّصَّ َّقول َّهللاَّهو َّماكلنَّشاء ََّّ،مام َّلكنَّّصنافَّإلرَّّتشملَّإل ََّّعأ َّفاملزإبنة َّوغريها َّبوية

َّيضًا.َّأ َّش امتلَّعىلَّإخملاطرةَّوإلقامرَّفْياَّراًبَّىلَّإال َّإ ََّّابال ضافةَّل ّّناشدَّأ َّبويةَّصنافَّإلرَّّإل َّ
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وعنَّإملزإبنةَّوعنَّبيعَّوإحملاقةلَّةَّرََّبََّاََّعنَّإخملََُّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّريضَّهللاَّعنهَّقالَّّنيىَّإلنََّّّعبدَّهللاعنَّجابرَّبنَّ

َّ.إايََّرََّإلعَََّّالَّّإ َّرمهَّينارَّوإدلَّّابدلََّّّالَّّإ َّتباعََّّالَّّأ َّصالهحاَّوََّّيبدوَّمرةَّحّتَّإلثَّّ

ََُّّ وإملقصودَّهباَّيفَّإحلديثَّتأ جريََّّ،رضَّإليتَّحترثَّلزترعرَّويهَّإل َّابََّإخلَََّّإل رضمأ خوذةيَّمنََّّ:ابرةخََّإمل

َّوالكميَّس يأ يتَّمعناَّيفَّاببَّإملساقات.َّإل َّ َّمنَّإلمثرةَّوفْياَّتفصيلي َّرضَّلتخدمَّمقابلَّيشء 

َّمنَّإحلَََّّىبيعَّإحلقلَّإّليَّبدَّييهَّفََّّ:إحملاقةلاَّمَّّأ َّوَّ يفَّسنبلَّإلّزرعََّّمكنَّيبيعَّ،إليابسَّّب َّصالحهَّبيشء 

َّمنق َّأ َّبيشءَّمنَّإلقمحَّ َّكياس.َّىَّيفَّإل َّوَّمكنَّيبيعَّإلفولَّيفَّجعبتهَّمقابلَّفول 

َّّأ َّةَّهوَّبنوعَّكامَّقلناَّيفَّإملزإَّيفَّحترميَّهذإَّإلنَّّوإلعةّلَّ َّمنَّجنسه.َّن َّبيشء  َّهَّمنَّبيعَّجمهول 

َّإملتعاقدين.َّأ حدعَّحامتًَّعىلَّإخلسارةَّس يقَّوهَّ:وإلغنب

َّمناَّعهنامَّسابقًا.صالهحاَّتلكََّّّمرةَّقبلَّبدوَّّإملزإبنةَّوقدَّتقدمَّإلالكمَّعهناَّومثلهاَّبيعَّإلثَّّوكذكلَّ

إحملاقةلََّّ،رمهينارَّوإدلَّّنَّتباعَّمقابلَّإدلَّّأ َّةَّنس تثىنَّمهنامَّنيَّإحملاقةلَّوإملزإبَّأ َّوإس تثىنَّمنَّصورَّماَّذكرََّّ

َُّإلثَّّةَّيفَّإحلقيقةَّيهَّمنَّصورَّبيعَّبنوإملزإ مرةَّبعدَّصلَّيفَّبيعَّإلثَّّإل ََّّنَّّأ َّوقلناََّّ،صالهحاَّدوَّّمرةَّبعدَّب

َّ.صالهحاَّهوَّإجلوإزَّبدوَّّ
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حتتويَّعىلَّحماذيرََّّل ّّناَّ؟وراتنَّإس تثنيتَّمنَّهذإَّإجلوإز.َّملاذإّصَّلكنَّبيعَّإحملاقةلَّوإملزإبنةَّهااتنَّإلَّ

َّمنَّجنسهاَّفيباعََّّنَّّأ َّقلناََّّ،رشعية ََّّخلإلمترَّيفَّإلنَّّإلمثرةَّفْيامَّتكونَّجمهوةلَّإلكيلَّوتباعَّبيشء  بيشء 

َّمنَّإلتَّّمرَّيفَّإلنَّّإلتََّّّ،مرمنَّإلتَّّ َّيباعَّبيشء  خلَّمرَّإّليَّيفَّإلنَّّمرَّإليابسَّلكنَّإلتَّّخلَّيكونَّرطبًا

َّمنَّإلتَّّ َّغريَّمامتثلَّمعهَّيفَّإلكيأ َّمرَّيكونَّجمهولَّإلكيلَّويباعَّبيشء  ََّّليضًا َّإلّصََّّنَّّأ َّفقلنا ورَّهذه

َّصالهحا.ََّّمرةَّبعدَّبدوَّّجوإزَّبيعَّإلثََّّّأ صلإس تثنيتَّمنَّ

ىلَّأ نَّتباعَّهذهَّإل مورَّابدّلينارَّوإدّلرمهَّليخرجَّبذكلَّمنََّّملسو هيلع هللا ىلصلكّنَّإلنّّبَّ يفَّهذإَّإحلديثَّأ رشدَّإ 

َّابدّلينارَّوإدّلرمهَّخرجَّ َّصالهحا َّبعدَّبدّو َّإشرتىَّإال نسانَّإلثاّمر ذإ َّإ  َّأ نَّيشرتيَّمنَّإحملظور، أ رإد

َّ.ةلإملزإبنةَّوإحملاقبذكلَّمنَّصورَّ

َّّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّوكذكلَّذكرَّإلنََّّّ مرَّلكنَّيشرتطَّفيهَّطبَّابلتَّّهوَّبيعَّإلرََّّّ:بيعَّإلعرإايَّ،ايصَّيفَّبيعَّإلعرإهَّرخَّّن

نَّشاءَّهللا.رسَّإلقادنَّشاءَّهللاَّيفَّإلبابَّإخملصصَّهلَّيفَّإدلَّّأ َّرشوطَّس يأ يتَّذكرهاَّ َّمَّإ 

 267الحديث 

َّّنيىَّعنَّمثنَّإللكبَّوهمرَّإلبغيََّّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّنَّّأ َّنصاريَّريضَّهللاَّعنهَّيبَّمسعودَّإل َّأ َّعنَّ

َّوحلوإنَّإلاكهن.

َّمنَّ َّلثالث  َّ:نوإعَّإلبيوعَّإحملرمةأ َّيفَّهذإَّإحلديثَّذكري

 هو بيع الكلبالنّوع األّول: 

َّ َّومثنهَّحمرمي ييَّعنَّإقتنائهَّجاءَّحترميهَّيفَّييَّعنَّبيعَّإللكبَّيهَّإلهنََّّّإلهنَّّوعةّلََّّ،يضاًَّأ َّبيعَّإللكبَّحمرمي

َّرمحهَّهللاَّيفَّأ َّرعَّزَّّإلوَّأ َّيدَّإلّصََّّلكبملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّ.َّوإس تثناءَّإلنَّّأ حاديث وَّإملاش يةَّفقدَّجاءَّعندَّمسمل 

َّليسَّبلكبَّإ َّمنَّ)قالَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّحصيحهَّ َّوالََّّصيد َّقتىنَّلكبًا َّفأ َّوالَّماش ية  َّّا َّرض  هَّينقصَّمنَّن

َّ.َّ(يومَّجرهَّقريإطانَّكَّّأ َّ

َّإلشَّّ َّإس تثناه َّّإلشََّّّ،ارعَّمنَّإلالكبوإختلفَّإلعلامءَّيفَّحمكَّبيعَّما َّإجازَّإقتناءَّلكبَّإلّصَّارعَّمل يدَّا

َّّأ َّرعَّقالَّبعضَّإلعلامءَّبَّإلزَّّوإملاش يةَّولك َّإل َّن إّليَّعليهََّّوهحيحَّلكنَّإلّصََّّ،نوإعهَّجيوزَّبيعَّهذه

َّّأ َّهلَّإلعملَّأ َّمجهورَّ َّه.ئانعَّإقتَّزَّإلرّشَّاجأ َّاَّنوإعَّإلالكبَّولوَّاكنتَّممَّّأ َّيَّنوع َّمنَّأ َّهَّحيرمَّبيعَّن

 مهر البغي :النّوع الثّاني
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َّ َّهبا، َّيفعل َّما َّمقابل َّإلّزإنية َّأ ي َّإلبغّي َّتأ خذه َّما َّاكنوهو َّإجلوإريََّّوإوقد َّيشرتون َّإجلاهلية يف

وإَّفتياتمكَّهَُّتكر ََّّوالََّتعاىل﴿َّنزلَّهللاَّعزَّوجلَّقوهلَّأ َّمنعَّذكلَّوََّّإال سالمَّفلامَّجاءَّ،يؤجروهنَّللبغاء

َّ﴾.ََّّإدّلنياحتصنًاَّلتبتغوإَّعرضَّإحلياةََّّأ ردننَّإ َّعىلَّإلبغاءَّ

 هو حلوان الكاهن :الثالنّوع الثّ 

َّ.هجلَّتكهنَّّأ َّوهوَّماَّيتعاطاهَّإلاكهنَّمنَّ

َّمع.َّرتإقَّإلسَّّسيفَّإَّوقدَّيس تعملَّإجلنََّّّبعيَّمعرفةَّإملغيَّّمنَّيدََّّّكَّّ:َّهوَّنهوإلاك

فضاًلَّعنََّّنصاتَّهلليهَّوالَّإال َّإ َّهابَّعطاؤهَّشيئًاَّوالَّجيوزَّإّلَّّإ َّمَّفالَّجيوزَّلعملَّحمرََّّّك جرةمفاَّيأ خذهَّ

َّجرًة.َّأ َّعطائهَّإ َّتصديقهَّ
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َّ:قالَّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّنَّّأ َّريضَّهللاَّعنهََّّجيدََّعنَّرإفعَّبنَّخَُّ

َّامَّخبيث.بَّإحلجَّّسوكََّّ،خبيثَّوهمرَّإلبغيََّّّ،مثنَّإللكبَّخبيثَّ

َّمنَّإملاكسبَّإدلََّّّ َّل ّّنانيئةَّإخلبيثةَّوذكلَّليجتنهباَّإملسملَّيفَّحياتهَّإليوميةَّيفَّهذإَّإحلديثَّبيانَّمجةل 

َّتتنافَّمعَّكرإمتهَّومروءته.َّ

َّ،منوإعهَّحمرَّّأ ََّّإللكبَّجبميعَّنَّّأ َّمهنامَّوََّّإلبغيَّخبيثانَّقدَّذكرانَّحترميَّك ََّّّرمثنَّإللكبَّوهمَّنَّّأ َّوفيهَّ

َّحمرميَّالَّجيوز.َّعىلَّماَّيََُّّوكذكلَّماَّتأ خذهَّإلبغيَّّ َّفعلَّهباَّخبيثي

َّ:امكسبَّإحلجَّّبقيَّإلالكمَّعنَّ



 ~413  ~  
 

َّّأ َّحصيحََّّل نّهَّ؟اذإملكسبَّإحلجامَّفيهَّتفصيل.ََّّ هَّجاءَّوصفهَّيفَّهذإَّإحلديثَّإخلبيثَّلكنَّجاءَّيفَّن

َّّأ َّعىلََّّعَّماَّيدلَّّإلرّشَّ َّّإلرّشعَّأ َّجاءَّيفََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّهَّليسَّكمثنَّإللكبَّوهمرَّإلبغيَّل َّن َّامََّعطىَّإحلجَّّأ َّهَّن

َّعباسأ َّ َّإبن َّقال َّريضَّهللاَّعهنام َّعباس  َّإبن َّهللاَّعن َّرمحهام َّومسمل َّإلبخاري َّروى َّفقد َّ:جرته

َّ.َّ(مهَّولوَّاكنَّحرإمًاَّملَّيعطهيَّجحَّّعطىَّإّّلَّأ َّوََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّمَّإلنَّّجإحت)

َّقالأ َّوجاءَّ َّعندهامَّعنَّإبنَّعباس  َّمنَّمترمرَّأ َّفملسو هيلع هللا ىلصَّبوَّطيبةَّرسولَّهللاَّ)َّجحمَّأ ََّّ:يضًا َّ(هلَّبصاع 

َّجرته.َّأ َّامَّعطىَّإحلج َّأ َّحتجامَّوَّإ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّفهذإنَّإحلديثانَّرصحيًاَّيفَّ

ابَّيبَّإخلطَّّأ َّختيارَّجرهَّمباحَّوهذإَّإ َّأ َّامًاَّليحجمهَّوَّنَّيس تأ جرَّجحَّّأ َّوجيوزَّ)قالَّإبنَّقدإمةَّرمحهَّهللاَّ

َّوإلشَّّ امَّجرَّإحلجَّّأ َّجازَّأ َّذكرَّإبنَّقدإمةَّرمحهَّهللاَّمنََّّثََّّّ(افعيوهذإَّقولَّإبنَّعباسَّوبهَّقالَّماكلي

َّام.َّوَّكسبَّإحلجَّّأ َّ

َّّأ َّوصفهَّابخلبيثَّيفَّإحلديثَّالَّيعينَّبَّنَّّأ َّفعملَّمنَّهذإَّ ميَّكامَّهوَّحاهلَّيفَّمثنَّإللكبَّوهمرَّهَّحمرَّّن

َّّأ َّلكنَّقالَّإلعلامءَّمعناهََّّ،إلبغي َّ،عَّعنهاسَّمعاًلَّغريَّإحلجامةَّفليرتفَّّهَّدينءيَّوردئيَّومنَّوجدَّمنَّإلنَّّن

َّمباح  عمل.َّأ َّوهللاََّّ.لكنَّكامَّقلناَّإلكسبَّحاللي

 

 باب العرايا وغير ذلك
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َّريضَّهللاَّعنهَّ َّّرخََّّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّنَّّأ َّعنَّزيدَّإبنََّثبت  َّنَّيبيعهاَّخبرصها.أ َّةَّصَّلصاحبَّإلعري

َّخبرسهاَّمترإًَّيأ لكوّناَّرطبًا.َّ:وملسمل َّ

 270الحديث 

َّأ َّصَّيفَّبيعَّإلعرإايَّيفَّمخسةَّرخََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّأ َّوقالَّعنَّ وَّدونَّأ َّوسق 

َّوسقأ َّمخسةَّ
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َّويهَّمنَّإلعَُّمجعَّعرََّّّ:إلعرإاي َّمنَّإلن ََّّل ّّنايتَّبذكلَّري.َّمسَّّية  خصةَّنفرإدهاَّابلرَّّين.َّوقيلَّال َّقدََّخاليةي

َّّهذهَّإلنََّّّنَّّأ َّيَّأ َّخوإهتاَّأ َّعنَّ خوإهتاَّيفَّإلبس تانَّفبيعتَّأ َّيتَّإس تثنيتَّمنَّبنيَّخالتَّيهَّإلوحيدةَّإل

َّمنَّجنسهاَّبيامنَّإلبايقَّبيعَّنقدًإَّ َّليسَّمنَّجنسها.َّأ َّبيشء  َّوَّبيشء 

َّّو َّمرَّخرسًا.َّخلَّبقدرَّكيلَّمنَّإلتَّّطبَّعىلَّرؤوسَّإلنَّّيهَّبيعَّإلرََّّّ:ةإلعري

ََّّ:وإزهاَّمخسةَّرشوطجلوإشرتطَّإلعلامءَّ

 لرط األوّ الشّ 

ََّّ.نَّيرتكَّحتَّيصريَّمترإًَّأ ََّّنَّيكونَّفقريًإَّوالَّيصحَّّك ََّّطبنَّيكونَّإملشرتيَّحمتاجًاَّللرَّّأ ََّّ

ذإنَّهذإَّإلفقريَّأ َّيَّأ ََّّ(يأ لكوّناَّرطباًَّ)إحلديثَّفيهََّّنَّّل َّ َّّأ ََّّإ  نَّيأ كَّمثارهاَّويهَّأ َّةَّيشرتطَّيفَّخذَّإلعري

َّل ََّّحتَّإلثاّمررطبَّوالَّيرتكَّ َّفيهََّّنَّّتصبحَّمترًإ. َّإحلديثَّجاء َّإلنّوََّّنَّّل َّوَّرطبايأ لكوّنا عَّجازَّهذإ

َّأ َّابحملتاجَََّّّيعينوالَّ،طبكَّإلرَّّأ َّىلَّإ َّلكونَّإلفقريَّحمتاجًاَّ َّأ َّنَّيكونَّمريضًا ليهَّرضورًةَّبلَّإ َّوَّحمتاج 

َّاس.َّهَّسائرَّإلنَّّطبَّيفَّوقتهَّكامَّيتفكَّّهَّابلرَّّيتفكَّّنَّأ َّيريدَّ

 انيرط الثّ الشّ 

َّفقط.َّنَّالَّيكونَّعندَّهذإَّإلفقريَّنقودَّيشرتيَّهباَّإلرَّّأ َّ َّطبَّيكونَّعندهَّمتري

 الشرط الثالث

ََّّّ،ليهَّمترإًَّإ َّمباَّتؤولَََّّصَّرََّّتََُّّنأ َّ ليهَّمترًإَّوقدَّجاءَّيفَّحديثَّزيدَّبنَّإ َّةَّّترسَّمباَّتؤولَّيعينَّهذهَّإلعري

َّّأ ََّثبتَّماَّيدلَّعليهَّففيهَّ َّها.َّصَّنَّيبيعهاَّخبرَّأ َّيةَّصَّلصاحبَّإلعرَّّهَّرخَّّن

َّيفَّإلتَّّأ َّن.َّوهوَّقديرَّابلظَّّهوَّإلتََّّّ:رُصَّإخلََّو َّإلنَّّنَّيأ يتَّمنَّهوَّممترسي خةلَّفْياَّقديرَّفيقولَّكلَّهذه

َّإلرَّّ َّمن َّكيلوغرإم َّمئة َّإلتَّّأ َّطبَّمثاًل َّمن َّوهكذإو َّإلرّشََّّ،مر َّهو َّخ َّأ َّالثَّلثَّّطَّإفهذإ َّيامتثل رسَّن

َّمرَّفيكونَّإلبيعَّبنيَّكيلنيَّمتساويني.إلتََّّّسرَّطبَّمعَّخ َّإلرَّّ

 الشرط الرابع

ََّّقفرَّّإلتََّّّضَّقبلقابإلتَّّهوَّ َّّإ َّفيحظرَّإملشرتيَّماَّمعهَّمنَّمتر  ةَّويكونَّصاحبَّىلَّماكنَّوجودَّإلعري

َّّأ َّخةلَّإلنَّّ ََّّإهاشرتَّخالتَّإليتَّإ َّإلنََّّّبينهَّوبنيَّمرَّوخيّلَّنَّيأ خذَّإلبائعَّإلتَّّأ َّةَّموجودًإَّفيتبايعانَّعىلَّوَّإلعري
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 والشرط الخامس

يبَّأ َّيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنه.َّففيَّحديثَّأ َّكامَّجاءَّيفَّحديثََّّوسق َّأ َّطبَّدونَّمخسةَّنَّيكونَّإلرَّّأ َّ

َّوسق.َّأ َّوَّدونَّمخسةَّأ ََّّخبمسَّأ وسقَّصَّيفَّبيعَّإلعرإايرخََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّهريرةَّ

وسقَّثالثَّمئةَّصاعَّفالَّأ َّس تونَّصاعًاَّفيكونَّمقدإرَّإمخلسةََّّقنَّإلوسأ َّاكةَّمعناَّيفَّكتابَّإلزََّّّومرَّّ

َّإلفقريَّمباَّمعهَّمنَّإلتَّّيتجاوزَّمقدإرَّإلرَّّ أ نَّالَّيتجاوزَّثالثَّمائةَّصاع،َّمرَّطبَّإّليَّيشرتيهَّهذإ

َّفهذهَّيهَّإلرّشوطَّإمخلسةَّإليتَّإشرتطهاَّإلعلامءَّيفَّبيعَّإلعريّة.

َّنقودَّللفقرإءَّإّّلينَّعندمهَّمترَّوليسَّعندمهَّملسو هيلع هللا ىلصوهذإَّإلبيعَّمس تثىنَّمنَّبيعَّإملزإبنةَّرّخصَّفيهَّإلنّبَّ

َّيشرتونَّهباَّإلّرطب.

َّويفَّحديثَّزيدَّبنََّثبتَّريضَّهللاَّعنهَّمجةلَّمنَّإلفوإئد:

يدلََّّصرخ َّنَّإللفظَّأ َّذكلَّيهَّأ ّنَّإل صلَّيفَّبيعَّإلتّمرَّعىلَّإلنّخلَّبمترَّمثلَّإلتّحرميََّّإلفائدةَّإل وىل

حرميَّصلَّحمكهَّإلتَّّصل.َّوماَّدإمَّماَّإس تثينَّحمكهَّإجلوإزَّفيكونَّإل َّنَّماَّذكرَّمس تثىنَّمنَّإل َّأ َّعىلَّ

َّوهوَّمنَّإملزإبنةَّكامَّمرَّمعنا.َّ

َّأ َّنَّإحلديثَّفيهَّأ َّيهََّّإلفائدةَّإلثانية َّمياثلَّمنَّنَّإلرَّّأ َّيَّأ َّنَّإلبيعَّيكونَّخرسًا طبَّيقدرَّويباعَّمبا

َّ.َّيبيعهاَّخبرسهايفَّإحلديثََّّملسو هيلع هللا ىلصمرَّلقوهلَّإلتَّّ

َّإلثالثة ََّّّنَّّأ َّيهََّّإلفائدة َّيفَّإلعري َّلقوهل َّمترًإ َّحتَّتصبح َّتركها َّجيوز َّوال َّدإمتَّرطبًا َّتس ّتكلَّما ة

نَّإلفقريَّعندَّعندهَّمترَّلكنهَّيريدَّأ َّمثلَّهذهَّإملعامةلَّزَّصلَّيفَّجتويإل ََّّنَّّول ََّّ،يأ لكوّناَّرطباًَّإحلديثَّ

َّيتفكهَّبهَّكامَّيتفكهَّبهَّسائرَّإلنَّّ َّّا َّفَّ،اسَّيفَّذكلَّإملومسرطبًا َّةَّحّتَّنَّتركتَّإلعري َّبطلَّتصبحَّمترًإ

َّإلبيع.َّ

َّمسأ ةلَّ َّأ َّبقيتَّمعنا َّّخرية ََّّ؟مرَّخاصةمَّيهَّيفَّإلتَّّأ َّامرَّةَّيفَّمجيعَّإلثَّّهلَّإلعري َّإحلمكَّخاصي هلَّهذإ

َّّأ َّمَّأ ََّّمرابلتَّّ َّ؟مرَّويفَّغريهَّمنَّإلامثرهَّعاميَّيفَّإلتَّّن

َّبنيََّّ َّيفَّإلنَّّّنَّّأ َّىلَّإ َّهلَّإلعملَّوذهبَّإمجلهورَّأ َّوهذهَّمسأ ةلَّفْياَّخالفي َّخل.اَّخاصةي
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لْياَّاكلعنبَّوحنوهَّإ َّامرَّإحملتاجَّاَّيفَّمجيعَّإلثَّّّنَّّأ َّىلَّإ َّسالمَّإبنَّتمييةَّوغريهَّرمحهمَّهللاَّوذهبَّش يخَّإال ََّّ

َّإلتََّّّنَّّول َّ َّفاكهة َّإملدينةأ َّمر ََّّ،هل َّإلتَّّأ ّما َّغري َّفليسَّكذكلَّبل َّإملدينة َّغري َّمنََّّأ فضلمر عندمه

ةَّمباَّحيتاجهَّإلعربََّّنَّّوىلَّمنَّقولَّإمجلهورَّل َّأ َّيخَّإبنَّتمييةَّوغريهَّفعىلَّهذإَّيكونَّإلقولَّقولَّإلش َّّ،مرإلتَّّ

َّعمل.َّأ َّقَّهبذهَّإحلاجةَّوهللاَّيضًاَّعلَّّأ َّإحلمكََّّنَّّاسَّل َّإلنَّّ

َّّهوَّيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّفوإضَّوَّأ َّاَّحديثَّمَّّأ َّوَّ ةَّويهَّيتعلقَّبرشطَّمنَّرشوطَّجوإزَّبيعَّإلعري

َّوقلناَّأ َّالَّتفوقَّمخسةَّأ نَّ َّعمل.َّأ َّهللاََّّ،اَّثالثَّمئةَّصاعّنَّّأ َّوسق 

 

 

 

 

 

 271الحديث 

َّ:قالَّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّنَّّأ َّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامََّّعنَّعبد

ّ َّأَُّمنَّابعَّخناًلَّقدََّّ َّاع.بتََّمَُّنَّيشرتطَّإلَّْأ ََّّال َّإ ََّّع َّائ َّلبََّاَّل َّهََّرَُّمََّثََّتَّفََّرََّب

ََّأ ََّّالَّّإ َّبتاعَّعبدإًَّمفاهلَّلذليَّابعهَّمنَّإ ََّّ:وملسمل َّ َّبتاع.مَُّطَّإلَّْشرَت َّنَّي

َّمنَّطلعَّذكرَّإلنََّّّ:بريأ َّإلت َّ َّلقيح.َّبريَّهوَّإلتَّّأ َّفالتََّّّ،انثهإ َّخلَّيفَّضلعَّهوَّوضعَّيشء 

َّّأَُّنَّاكنَّقدَّإ َّخلَّصاحبَّإلنََّّّنَّّأ َّومعىنَّإحلديثََّّ رهَّبَّّأ َّخذَّنتاهجاَّإّليَّأ َّصولهاَّفلَّأ َّرإدَّبيعَّأ َّامرَّوَّرَّإلثَّّب 

خلَّبمثرهاَّولوَّملَّيبدوَّصالهحاَّجازَّهلَّنَّيأ خذَّإلنَّّأ َّشرتطَّنَّإ َّا َّفَّ،يَّإملشرتيأ َّعَّانَّيشرتطَّإملبتأ ََّّالَّّإ َّ

َّامرَّتأ يتَّمعهاَّتبعًا.صولَّوإلثَّّيريدَّإل ََّّ،امرصولَّوالَّيريدَّإلثَّّيريدَّإل ََّّل نّهذكلَّ
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رَّب َّأََّخلَّنَّاكنَّابئعَّإلنَّّإ َّهلَّإلعملَّيعينَّأ َّقوإلَّأ َّحيحَّمنَّبتدإًءَّعىلَّإلّصَّإهَّللمشرتيَّن َّا َّرَّفاَّماَّملَّيؤب َّمَّّأ ََّّ

ّ َّأ َّإحلديثَّيشملَّفقطَّماََّّنَّّا َّةَّفرَّإلبقيَّّبَّّؤَّخلَّوملَّيجزءًإَّمنَّإلنَّّ صاةًلَّأ َّامرَّإلثََّّّنَّّا َّبرَّفؤَّاَّماَّملَّيمَّّأ َّوََّّ،رب

َّىلَّإملشرتي.َّإ َّتعودَّ

ذإوكذكلَّإلعبدَّ َّلس يََّّّنَّّا َّواكنَّعندهَّمالَّفس ّيدهَّابعهََّّإ  نَّيأ خذَّأ َّنَّيشرتطَّإملشرتيَّأ ََّّالَّّإ َّدهَّماهلَّحقي

َّإلعبد ََّّ،إملالَّمع َّمعهَّوَّأ َّنَّوإفقَّإلبائعَّجازَّهلَّإ َّفهنا َّأ َّمفالَّإلعبدَّيعودََّّالَّّإ َّخذه يَّأ َّدهَّىلَّس يَّّإ َّصاةًل

َّيبيعه.َّنَّأ َّإّليَّيريدَّ

َّإلنَّّأ َّففيَّإحلديثَّ َّللبائعَّخلَّإملؤبَّّنَّمثرة خلَّمعَّمثارهاَّسوإًءَّخذَّإلنَّّأ ََّّنَّيشرتطَّإملشرتيأ ََّّالَّّإ َّرَّحقي

َّويهَّهل.زَّهلَّذكلَّارةَّجوَّغريَّمؤبَّّأ َّاكنتَّمؤبرًةَّ

عىلَّهذإََّّيدلَّّإّليَّخذانَّهذإَّمنَّمفهومَّإحلديثَّأ َّللمشرتيَّوقدََّّبرَّحقلَّؤَّخلَّغريَّإملنَّمثرةَّإلنَّّأ ََّّوفيه

ّ َّأ َّمنَّابعَّخناًلَّقدََّّنَّّأ َّنَّإحلديثَّفيهَّل َّ مثرهتاَّفهييََّّرعَّخناًلَّملَّتؤبَّّمنَّابَّنَّّأ َّمففهومهََّّ،رتَّفمثرهاَّللبائعب

يعودََّّ،حهاَّّلكلَّتعودَّهلمعلَّفْياَّولقََّّّل نّهاكنتَّحقًاَّللبائعََّّل ّّناصاةًلَّوليستَّللبائعَّأ َّيَّللمشرتيَّأ ََّّهل

َّاَّإليتَّملَّتؤبَّّمَّّأ َّليهَّنفعهاَّإ َّ َّصلَّيشرتيَّإلفرع.َّفاّليَّيشرتيَّإل ََّّلل صلرَّفهييَّاتبعةي

َّرةَّقبلَّامرَّإملؤبَّّمسأ ةلَّبيعَّإلثََّّّنَّّأ ََّّويفَّإحلديث َّمنَّحترميَّبيعَّإلثَّّبدّو َّمس تثناةي مرَّقبلَّبدوَّصالهحا

َّإال ََّّنَّّول ََّّ،صالحهَّوقدَّذكرانهاَّسابقاًَّ َّإلأ َّس تثناءَّإملقصودَّابلبيعَّهناَّجازَّهذإ ورةَّصوَّجازتَّهذه

صولَّوليسَّإملقصودَّابلبيعَّخلَّويهَّإل َّإملقصودَّابلبيعَّهوَّإلنََّّّنَّّوإس تثنيتَّمنَّحمكَّهذهَّإملسأ ةلَّل َّ

َّامرَّّلكلَّجاز.هوَّإلثَّّ

َّتقولَّوإلقاعدَّ َّة َّالَّيثبتَّإ َّ" َّما َّيثبتَّتبعًا َّإلثَّّ"َّس تقالاًل َّجازَّيفَّهذهَّفبيع َّقبلَّبدوَّصالهحا امر

ََّّإلّصورةَّل ّّنا قصدتَّإس تقالاًلَّفاّليَّيقصدَّيفََّّل ّّناإملسأ ةلََّّأ صلوملَّجيدَّيفََّّل صلها،بيعتَّتبعًا

َّامر.إلثَّّخلَّوليسَّاَّيفَّهذهَّإحلاةلَّفاملرإدَّهوَّإلنَّّمَّّأ َّمرةَّإلثََّّّوهمرةَّقبلَّبدوَّصالهحاَّبيعَّإلثَّّ

َّّأ ََّّوفيه ذإهَّيقاسَّعىلَّهذإَّماَّن نَّأ ََّّالَّّإ َّتاجَّإلنَّّخذَّأ َّيفََّّللبائعَّإحلّقََّّنَّّا َّرضًاَّوقدَّزرعتَّفأ َّاكنَّإملبيعََّّإ 

َّللبائعَّأ َّيضًاَّأ َّويقاسَّعليهََّّ،يشرتطهَّإملشرتي ذإنَّمحلَّإجلاريةَّحقي نَّيشرتطَّإملشرتيَّأ ََّّالَّّإ َّبيعتََّّإ 

َّعمل.َّأ َّخذَّإجلاريةَّمعَّمحلها.َّوهللاَّأ َّ
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َََّّامًاَّفالََّعََّطَََّّاعََّبتََّمنَّإ َّ:َّقالَّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّنَّّأ َّوعنهَّ َّحَََّّعهَُّب َّي ََّت  َّه.يََّوف َّس تَََّّي

ََّّ:ويفَّلفظ ََّّ ََّحت  َّريضَّهللاَّعهنامَّمثل.،َّهضََّقب ََّّي َّوعنَّإبنَّعباس 

بيعََّّنَّّأ َّذكلََّّ،يتَّتؤكَّقبلَّقبضهاَّوإستيفاهئابَّوسائرَّإحلبوبَّإلَّّكَّوإلرّشَّييَّعنَّإل َّيفَّإحلديثَّإلهنَّّ

لعةَّيقومَّوكذكلَّعندَّإلقبضَّوإستيفاءَّإلسََّّّ،إملشأكَّوإخلالفاتعةَّقبلَّقبضهاَّمظنةَّحصولَّّسلإلَّ

َّفينتبهَّ َّّإ َّإملشرتيَّبفحصَّسلعتهَّوكيلها َّنَّحصلَّمث َّيفَّإلسَّّأ َّةَّغشي َّ،وَّغريَّذكلأ َّلعةَّوَّوجدَّعيبي

َّمَّّأ َّوَّ َّقبلَّذكلَّفلنَّيعملَّإ َّا َّّإ َّنَّابعها َّنَّاكنَّمث َّفْيا َّأ َّةَّعيبي َّيهَّعليهَّمنَّعيب  َّمبا مَّالَّوقدَّيبيعها

َّوغش.َّ

َّّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّوكذكلَّجاءَّعنَّإلنَّّ نَّإ َّلعةَّفالسََّّّ،ىلَّحماهّلَّإ َّنَّحيوزهاَّإملشرتيَّأ َّلعةَّقبلَّنَّتباعَّإلسَّّأ َّهَّّنيىَّن

بعدََّّيفحصهاَّثَّّوََّّوَّغريَّذكلأ َّوَّيفَّمرأ بهَّأ َّنهَّيَّيفَّداكَّّأ ََّّهّلَّانَّيقبضهاَّإملشرتيَّيفَّحمأ َّإشرتيتَّالبدَّ

َّنَّيقومَّببيعهاَّيقومَّببيعها.َّأ َّرإدَّأ َّنَّإ ََّّذكل

َّعنَّبيعهَّقبلَّقبضه.ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّانَّإلنَّّاعامَّّنإلطََّّّ،عامَّقبلَّقبضهييَّعنَّبيعَّإلطَّّويفَّإحلديثَّإلهنََّّّ

َّّأ َّس تفدانَّمنهَّإ ََّّ(بتاعَّطعاماًَّمنَّإ َّ)َّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّوَّيؤكَّجيوزَّبيعهَّلقولَّإلنَّّأ َّماَّيطعمََّّنَّكَّّأ َّيضاَّأ َّوفيهَّ هَّن

َّعمل.أ َّعام.َّوهللاَّجيوزَّبيعَّإلطَّّ
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َّّأ َّعنَّجابرَّبنَّعبدَّهللاَّريضَّهللاَّعهنامَّ َّمََّهللاَّورسوهلَّحر ََّّنَّّإ ََّّ:يقولَّعامَّإلفتحملسو هيلع هللا ىلصَّهَّمسعَّرسولَّهللاَّن

ََّ َََّّر َّإمخلَََّّيعََّب َّّا َّفَّ؟رأ يتَّحشومَّإمليتةأ َّام.َّفقيلَّايَّرسولَّهللاَّصنََّوإل ََّّيرََّّن َّوإخل ََّّة َّيتََّوإمل َُّن فنََّّهباَّإلسَّّطىَلَّهَّي

ََّّ.الَّهوَّحرإميََّّ:فقالَّ،اسويدهنَّهباَّإجللودَّويس تصبحَّهباَّإلنَّّ

لكوإَّأ َّابعوهَّفَّلوهَّثَّّوهماَّمجَّّحُشََّّمحرََّّّهللاَّتعاىلَّملاََّّّنَّّإ َّقاتلَّهللاَّإلْيودََّّ:عندَّذكلَّملسو هيلع هللا ىلصقالَّرسولَّهللاََّّثَّّ

َّذإبوه.أ َّيَّأ ََّّ:وهَُّلَُّمثنه.َّمَج َّ

َّريضَّهللاَّعنهََّّ،إملصنفَّرمحهَّهللاَّذكرَّماَّحيرمَّمنَّإلبيوعَّيوإصل َّنَّّأ َّويفَّهذإَّإحلديثَّيذكرَّجابري

َّصنام.إمخلرَّوإمليتةَّوإخلّنيرَّوإل ََّّ:مَّهذهَّإملذكورإتَّويهحرَّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّهللاَّتباركَّوتعاىلَّوكذإَّإلنَّّ
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َّّحاإلّصََّّنَّّأ َّوفيهََّّ مورَّسأ لوهَّعنَّحشومَّإمليتةَّعنَّبيعَّهذهَّإل ََّّملسو هيلع هللا ىلصاَّمسعوإَّّنيهَّبةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّمل

اَّملَّفلمَّّوإَّعنَّع َّإلْيودَّقدَّضلََّّّنَّّأ ََّّوأ خربمهَّ.الَّملسو هيلع هللا ىلصنتفاعَّهباَّيفَّغريَّذكلَّفقالَّهلمَّبلَّلال ََّّل لكهاليسَّ

لكوإَّأ َّوابعوهاَّوََّّفأ ذإبوهامَّهللاَّحومَّإّتذوإَّحيةًلَّليأ لكوإَّهباَّماَّحرَّّمَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّعلْيمَّإلشَّّحرَّّ

َّهمَّهللاَّتباركَّوتعاىل.َّفذمََّّّهنامث

َّ.َّصناموإل ََّّوإخلّنيرَّوإمليتةَّإمخلرمورَّإملذكورةَّيفَّإحلديثَّويهَّفيؤخذَّمنَّإحلديثَّحترميَّبيعَّهذهَّإل َّ

َّأ َّويؤخذَّمنهَّ لعنَّعرشًةَّيفََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّمًاَّبلَّجاءَّيفَّإحلديثَّليسَّبيعهاَّفقطَّحمرََّّّإمخلرنَّأ َّيضًا

ليهَّإ َّوجلَّابئعهاَّومشرتهياَّوشارهباَّوساقْياَّوعارصهاَّومعترصهاَّوحاملهاَّوإحملموةلََّّإمخلرَّلعنَّهللاَّعزَّّ

َّمشرتكونَّيفَّإال ََّّكََّّّ،كَّمثهناأ َّوَّ ملعونونََّّل ّّنمثَّومطرودونَّمنَّرمحةَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّهؤالء

َّهذإَّإحلديث.ََّّبنّصَّ

َّرشعيةَّذَّوَّمنَّغريأ َّنفهاَّأ َّويهَّماَّماتتَّمنَّإحليوإانتَّحتفََّّإمليتةَّحترميَّوكذكلَّيفَّإحلديث اكة 

َّرشعيةذوَّمنَّغريَّأ َّنفهاَّأ َّنَّمتوتَّحتفَّأ َّهذهَّيهَّإمليتةَّ َّ.اكة 

َّ َّإجلرإد َّإمليتة َّمن َّبنوَّيس تثىن ََّّّصَّإحلوت َّميتتانأ َّإحلديث َّلنا َّإجلرإدََّّحلت َّهام َّوإمليتتان ودمان

َّ.وإحلوت

َّتعتربَّمنَّإل ََّّ َّإملوإمليتة َّإلقذرة َّابلّصَّضَّّش ياء َّيسببَّة َّوتناولها َّيفَّأ َّحة َّحترميها َّوجاء َّخطرية مرإضًا

ََّيمُكَّلََّتَّعََّمََّّر َّحَُّإلقرأ نَّكامَّيفَّقوهلَّس بحانهَّوتعاىلَّ﴿ َّ﴾َّفهييَّحمرَّّةيتَََّّإمل هذإََّّإلقرأ نَّوبنّصََّّيضاَّبنّصَّأ َّمةي

َّإحلديثَّوغريه.َّ

ََّّإمخلروكذكلَّ َّحترميه َّوجلَّ﴿أ َّجاء َّعز َّيفَّقوهل َّكام َّيفَّإلقرأ ن َّيضًا
ِ
َّإلَّْمََّن َّإ ََّوَََّّمرَُّخََّا َّإمل َّاُبَّنَصَّإلَََّّوََّيّس 

َّم َّمَّر َّزالََّإلََّوََّ َََّّوهَُّبَُّن َّاجتََّفَََّّان َّيطََّإلش  ََّّل َّنَّمَعََّجسي ورةَّفقطَّكامَّللّضََّّهالكَّأ َّ﴾َّفامليتةَّجيوزَّونحَُّفل ََّّتَُّمُكَّل َّعََّل

َّنَّمََّفََّ﴿َّإل يةجاءَّيفَّ َّإ ضُطر  َّغَََّصَّخمَََّّمََّيف  َّان َّجََّتََّريَّمَُّة 
ِ
َّال  َّرََّفَُّهللاَّغَََّّن َّا َّثَّفََّف  َّ﴾.َّميح َّوري

عديدةَّبَّمَّويسبَّّلكهَّحمرَّّأ َّإحليوإانتََّّأ خبثوإخلّنيرََّّ،حترميَّإخلّنيراَّيس تفادَّمنَّإحلديثَّوكذكلَّممَّّ

َّمنَّإل َّ ََّي َّمرإضَّإحلس ّ  ََّو َّعنََّةَّوإمل َّيسبََّّّأ خبثومنََّّ،ةي َّّأ َّكَّحلمَّإخلّنيرَّأ َّبهَّما ايثةَّوإلعياذَّهَّيورثَّإدلَّّن

ََّّيكفينا.َّثة َّلكنيَّهلَّمنَّدايارَّإل َّابهللَّوماَّنرإهَّعندَّإلكفَّّ



 ~420  ~  
 

اَّاكنَّعىلَّوجلَّممََّّّماَّعبدَّمنَّدونَّهللاَّعزََّّّصنامَّكَّّوإل ََّّ،صنامحترميَّبيعَّإل َّوكذكلَّيفَّإحلديثَّ

َّإلتََّّّةصور َّّويدخلَّفْيا َّللرَّّامثيلَّإل فهذهَّالَّخريَّفْياََّّ،قوإهممأ َّؤساءَّوإلوزرإءَّوإملعظمنيَّيفَّيتَّتصنع

حيرمَّوَّيَّماكنَّأ َّمةَّالَّجيوزَّصنعهاَّوالَّإملساعدةَّعىلَّصنعهاَّوالَّإملساعدةَّعىلَّوضعهاَّيفَّويهَّحمرَّّ

َّيضًاَّمثنَّمنَّفعلَّهذإ.َّأ َّ

َّبَّّجزإهئاَّفسأ لوإَّإلنَّّأ ََّّإمليتةَّيشملَّمجيعَّحترميَّنَّّأ َّحابةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّفهموإَّإلّصََّّنَّّأ َّويفَّإحلديثَّ

َّوََّّملسو هيلع هللا ىلص َّحشمها َّللسَّّّنَّّأ َّعن َّطالًء َّمنه َّيصنعون َّللَّم َّودهواًن َّّّسَّفن حمكََّّنَّّأ َّبَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّفأ جابهوج

َّمي.َّجسةَّحمرَّّهانَّإلنَّّدفبيعَّهذهَّإل ََّّ،حرميحومَّهذهَّإلتَّّإلشَّّ

َّالَّتتعدَّّمَّّأ َّ َّّا َّىَّفيهَّجناس ّتاَّفاَّإس تعاملهاَّعىلَّوجه  َّبنيََّّ،هَّجائزن َّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّالنَّّفوبنيَّإلبيعَّإال س تعاملَّفرقي

َّأ َّ َّالَّعنَّإس تعاملها َّحمرََّّّنَّّأ ََّّفأ جاهبمجابَّعنَّبيعها َّتتعدَّّبيعها َّال َّعىلَّوجه  َّلكنَّإس تعاملها ىَّفيهَّم

َّّا َّجناس ّتاَّف َّهَّجائز.َّن

مَّاكنوإَّيدهنونَّبهَّّنَّّأ َّحابةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّكامَّجاءَّوإس تعاملَّحشومَّإمليتةَّاكنَّمتعارفًاَّعليهَّبنيَّإلّصَّ

َّهونوكذكلَّإجللودَّاكنتَّتدبغَّابدلََّّّ،دخالهاَّيفَّإلبحرإ َّمصنوعةَّمنَّإخلشبَّفتدهنَّقبلََّّل ّّنافنَّإلسَّّ

حومَّلشَّّابَّوقدوجَّاكنتَّتوكذكلَّإلّّسََّّ،َّتلنييوتَّحّتَّوَّإلزَّّأ َّحومَّاجللودَّتكونَّايبسًةَّفتدهنَّابلشَّّف

َّّ ّنامهَّعنَّذكلََّّعنَّبيعَّحشومَّإمليتةملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّاَّسأ لَّإلنَّّوهذإَّاكنَّمتعارفًاَّعليهَّبيهنمَّوملَّيهنوإَّعنهَّبلَّمل

َّابلبيعَّالَّابالس تعامل.مةَّفالتَّّاَّحمرَّّّنَّّإ َّوقالَّ َّحرميَّخاصي

َّإال َّوَّ َّجوإز َّنظري َّنتفاع َّإال ََّّإمليتةبشحوم َّإجلوإز َّهو َّبيعها َّحترمي َّوإلّصَّمع َّلللكبَّللحرإسة يدَّنتفاع

وَّإمليشَّأ َّيدَّّصَّنتفاعَّبلكبَّإلَّإال ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّجازَّإلنَّّأ َّفاللكبَّكامَّتعلمونََّّ،وإملاش يةَّمعَّحترميَّبيعهَّومثنه

َّإلزََّّّوأ َّ َّّأ َّرعَّمع َّن َّإحلديث-مَّمثنَّإللكبَّحرََّّّملسو هيلع هللا ىلصه كذكلَّنقولَّيفَّحشومَّإمليتةَّجيوزََّّ-وس يأ يتَّمعنا

َّس تعاملهاَّمعَّحترميَّبيعها.َّإ َّ

َّّ حرميَّإحلاللَّوحتليلَّإحلرإمَّوقدَّظربَّهللاَّإلتََّّّليلَّىلَّحتَّإ َّلَّهباَّصَّّيتَّيتوَّويفَّإحلديثَّحترميَّإحليلَّإل

حومَّوقدَّاكنتَّقدَّحرمتَّحومَّوبعضَّإللَّّحرمتَّعلْيمَّإلشَّّحيثَّعزَّوجلَّلهذهَّإحليلَّمثاًلَّابلْيودَّ

َّوحرَّّإ ََّّإال بلعلْيمَّ َّمَّعلْيمَّحشومَّإلبقرَّوإلغمن.َّذَّحرمَّعلْيمَّكَّذيَّظفر 
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َّدوهاَّثَّّحومَّومجَّّذإبوإَّهذهَّإلشَّّأ ََّّ؟عىلَّهذإَّويبيعوهَّويأ لكوإَّمثنهَّماذإَّفعلوإَّوإيتحايلحّتََّّماذإَّفعلوإ

َّيتوصََّّّفلكََّّّ،لعهنمَّهللاَّلهذإَّاَّيهَّيهَّنفسَّإلعنيَّابقيةلوهاَّلكهنَّّحوََّّّمّنَّّأ َّابعوهاَّبزمعهمَّ ىلَّإ َّلَّهباَّحيةل 

َّمَّهللاَّفهييَّحمرَّّوَّحتليلَّماَّحرَّّأ َّهللاََّّأ حلَّّحترميَّماَّ َّومنَّفعلهاَّففيهَّش بهي َّلْيودَّوهللاَّإملس تعان.ابمةي

 لمباب السّ 

َّيفَّإّلََّّّ:ملإلسََّّّ َّأ َّىلَّإ َّمةَّهوَّبيعَّموصوف  َّبمثن  َّيفَّجملسَّإلعقد.ََّّمقبوضجلَّمعلوم 

ََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّوإلنَّّ َّخمتلفةأ َّىلَّإ َّامرَّيفَّإلثََّّّونوجدمهَّيسلفاَّقدمَّإملدينةَّمل َّلف.ملَّويقالَّإلسَّّويقالَّإلسََّّّ،جال 

َّابعتبارَّتسلميَّإلثَّّسَّ - َّ.منَّيفَّجملسَّإلعقدملي

َّابعتبارَّتقدميَّإلثََّّّ -  منَّيفَّجملسَّإلعقد.وسلفي

َّنَّشاءَّهللا.َّإ َّملَّلكنَّإشرتطَّهلَّرشوطًاَّوس تأ يتَّإلسََّّّقرَّّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّ
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َّريضَّهللاَّبنَّعبََّّّعنَّعبد َّفونَّيفَّإلثَّّلإملدينةَّومهَّيسَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَُّّإلن ََّّمََّد َّقَََّّ:هللاَّعهنامَّقالاس  نتنيَّامرَّإلس ّ

َّفليسَّأ سلفمنََّّ:الثةَّفقالوإلثَّّ َّمعلومَّووزنَّمعلومَّليفَّيشء  َّمعلوم.أ َّىلَّإ َّفَّيفَّكيل  َّجل 

َّعىلَّجوإزَّبيعَّإلسََّّّ جامعَّعىلَّجوإزهَّلكنَّكامَّقلناَّبرشوطَّويفَّيكَّإال َّملَّبلَّحَُّفهذإَّإحلديثَّنصي

َّوط.َّهذهَّإلرّشَّإحلديثَّجاءَّذكرَّ

 الّشرط األول

َّمعلوم َّوَّ):َّملسو هيلع هللا ىلصوَّابلوزنَّلقوهلَّأ َّاَّابلكيلَّمَّّإ َّنَّيكونَّقدرهَّمعلومًاَّأ َّهوَّ َّمعلوموزَّيفَّكيل  َّ.(ن 

ذإوكذكلَّ َّش ياءَّإملعدودةَّفيعملَّعددها.َّملَّيفَّإل َّاكنَّإلسََّّّإ 

َّإلرّشَّوكذكلَّممَّّ َّللشََّّّ،نَّيكونَّوصفهَّمعلوماًَّأ َّطَّاَّيدخلَّيفَّهذإ َّ،كَّفيهفيوصفَّمباَّالَّيدعَّجمااًل

َّفتذكرَّكَّّنَّاكنتَّس يَّّا َّف َّمثاًل َّتذكرَّلوّناَّارًة َّإل ََّّ،موإصفاهتا َّإل ََّّ،حصنةعدد َّذكرَّكَّّيَّ،بوإبعدد

َّكَّيفَّغريها.َّالَّتدعَّجمااًلَّللشََّّّبأ وصافقَّهباَّفتوصفَّيشءَّيتعلَّّ
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إملوإصفاتَّويذكرََّّنَّاكنَّلباسَّيذكرَّموإصفاتهَّإملهمَّتذكرَّكَّّوإ ََّّامثالَّفاذكرَّموإصفاهتَّساعةَّنَّاكنإ َّوَّ

َّوزننَّاكنَّعندهإ َّإلوزنَّ َّكيلَّأ ََّّ،ا َّكيلهَّنَّاكنَّعندإ َّو َّإلّسلعة َّتوصفَّهذهََّّذه غريَّذكلَّإملهم

َّكَّفْيا.لعةَّمباَّالَّيدعَّجماالَّللشَّّإلسَّّ

 :انيرط الثّ الشّ 

َّبأ جلَّمعلومَّالًَّنَّيكونَّمؤجَّّأ َّهوَّ

حااًلََّّالمَّالَّيصحَّّبيعَّإلسََّّّ،يضاًَّأ َّحااًلََّّالَّيصحَّّوجلَّمفتوحَّجلَّمعلومًاَّالَّيكونَّإل َّويكونَّهذإَّإل َّ

َّمعلومأ َّىلَّإ َّ)َّ:قالَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّل َّ ََّّ(.جل 

َّّأ َّوهبذإَّإهتدَّعىلَّ َّهذإَّإحلديث.َّنَّيكونَّمؤجاًلَّبنّصَّأ ََّّنَّيكونَّيفَّإحلالَّالبدَّّأ َّهَّالَّجيوزَّن

َّ.نَّيكونَّيفَّإحلالأ ََّّفأ جازافعيَّرمحهَّهللاَّإلشََّّّوخالفهمَّ

َّّإ َّملَّإلسََّّّنَّّل ََّّقولَّإمجلهورَّوإبوإلّصََّّ خفيفَّيضًاَّإلتَّّأ َّريدَّهباَّأ َّاسَّوَّحوإلَّإلنَّّأ َّريدَّبهَّمرإعاةَّأ ََّّل نّهامَّجازَّن

َّ.َّعلْيم

ذإ حوإلَّأ َّوَّملرإعاةَّأ َّخفيفَّنَّتسملَّإلبضاعةَّيفَّإحلالَّفالَّمعىنَّلوجودَّإلتَّّأ َّلفَّجيوزَّإلسََّّّنَّّأ َّقلناََّّوإ 

َّيفَّتأ خريَّإلقبضإلنّاسَّذَّيصبحَّإملشرتيَّكغريهَّمنَّإ َّاسَّإلنَّّ نَّأ ََّّإلّسملفيشرتطَّيفََّّ،ليستَّهلَّحاجةي

َّاًلَّالَّحااًل.َّيكونَّمؤجَّّ

نَّميوتَّخشصَّأ َّجلَّهوَّنَّيقالَّإل َّأ َّمثاًلَََّّّمضبوطًاَّفالَّيصحَّّجلَّمعلوماًَّنَّيكونَّإل َّأ َّكامَّقلناََّّوالَّبدَّّ

س نةََّّ،دَّشهرَّشهرينوَّغريَّذكلَّبلَّحيدَّّأ َّخصَّإلفالينَّطفلَّإلشََّّّدنَّيودلَّعنأ َّجلَّهوَّوَّإل َّأ ََّّفالن

َّىلَّغريَّذكل.َّإ َّس بوعَّساعةَّأ ََّّ،س نتني

 الثرط الثّ الشّ 

َّ.منَّيفَّجملسَّإلعقدنَّيقبضَّإلثَّّأ َّهوَّ

َّفليسَّأ سلفمنََّّ:ليلَّقوهلوإدلََّّّ َّ.َّفليفَّيشء 

َّاًل.َّجَّّعمنَّيكونَّممنَّيفَّجملسَّإلعقدَّفالثَّّفيهَّمنَّتقدميَّإلثََّّّوإلسلفَّكامَّقلناَّالبدَّّ
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 ابعرط الرّ الشّ 

َّعيان.ةَّالَّيفَّإل َّمَّّفَّيفَّإّلَّّلنَّيسأ َّ

يبيعكَّإلبائعَّعينًاََّّ،ذَّيفَّبيعَّماَّالَّميكلإ ََّّّسملوهذإَّهوَّإّليَّيفرقَّبنيَّبيعَّماَّليسَّعندكَّوبيعَّإلَّ

َّ نكملَّإلسَّّاَّيفَّبيعَّمَّّأ َّخر.َّأ َّموجودًةَّعندَّخشص  ََّّفا  َّمنضبطةَّمنَّغريَّحتديد  تبيعَّشيئًاَّموصوفًاَّبصفات 

َّللعني.

َّ إلفالينَّعندََّّرإزَّإلفالينَّوكذإَّوكذإَّإملوجودةَّيفَّإحمللَّّيارةَّإلفالنيةَّمنَّإلطَّّففرقَّبنيَّمنَّيبيعكَّإلس ّ

َّوتتََّّّ،خصَّإلفالينإلشَّّ َّوكذإنَّيبيعكَّس يَّّأ َّفقَّمعهَّعىلَّوبنيَّمنَّتذهبَّعنده َّكذإ َّموإصفاهتا َّارًة

َّللماكنَّوغريَّذكلَّهذإَّهوَّإلفرقَّبيهنمفقطَّمنَّغري ََّّحتديد 

َّدَّكلَّمنَّس يبيعك.َّدَّبيعَّماَّالَّميكل.َّحيدَّّحدََّّّفال ول -

َّهوَّإلفرقَّبنيَّبيعَّدَّفقطَّهوَّإملوإصفاتَّوليسَّعنيَّإلسَّّيَّحيدَّّاينَّإّّلَّاَّيفَّإلثَّّمَّّأ َّ - لعة.َّهذإ

َّوبيعَّماَّالَّمتكل.ََّّّسملإلَّ

 

 

 روط في البيعباب الشّ 

َّوطَّيفَّإلبيعَّويهَّغريَّرشوطَّإلبيع.َّإلرّشَّإلبابَّليبنّيَّفَّرمحهَّهللاَّهذإَّعقدَّإملصنََّّّ

َّّإلبيعَّيهَّإل ََّّيفَّوطرّشَّإلَّ حةَّلقولَّصلَّفْياَّإلّصَّخرَّوإل َّإملتعاقدينَّعىلَّإل ََّّأ حديتَّيشرتطهاَّش ياءَّإل

َّ.(مَّحالالًَّوَّحرَّّأ َّحرإمًاََّّأ حلََّّّطرشيََّّالَّّإ َّإملؤمنونَّعىلَّرشوطهمَّ)َّ:ملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنَّّ

َّّمَّّأ َّوََّّ َّأ حلعَّفالَّحترمَّماَّّتالفَّإلرّشََّّالَّّأ ََّّوطَّالبدَّّوإلرّشََّّ،هباَّالَّّإ ََّّيصحَّّالَّيتَّاَّرشوطَّإلبيعَّفهييَّإل

  مَّهللا.لَّماَّحرَّّهللاَّوالَّحتلَّّ
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َّأَََّّبُتَّتََّاكَََّّ:بريرةيَّفقالتَّجاءتينَّ:عنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّقالت ََّّإق َّوََّأَََّّسع ََّّت َّىَلََّّعََّهل  َّةي َّوق َّأَُّام َّعََََُّّّكّ َّيف 

، ين يين  ََّّ:فقلتَّفَأَع 
ِ
َّّنَّأَََّّهكُل َّأَََّّبَّّحََّأََّنَّإ ََّهََّد َّعَُّأ  ََّّمهَُّاَّل َّيل  َّةَّيرََّر َّبتَّبََّهََّذََّ.َّفََّلُتَّعََّفََََّّويَُكوَنََّواَلؤك 

ِ
اَّهَهل َّأَََّّىَلَّإ
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ََّفقََّ َّفقالتال َّجَََّّملسو هيلع هللا ىلصولَّهللاَّسَُّرََّوَََّّمه َّند َّنَّع َّتَّم َّءََّاََّا.َّجفََّْيََّلََّعَََّّفَأَبَوإمَّهَُّالتَّل ََّّ:سي يّن 
ِ
ََّذَََُّّتَّضرََّعَََّّإ مَّْي َّلََّعَََّّكل 

ََّّفَأَبَوإ
ِ
َّّةَّإلن َّشََّائ َّعَََّّفأَخرَبتء.َّالََّمَّإلوََّهَُّلَََّّونََّكَُّنَّيََّأَََّّال َّإ يإشرَت َّاَّوََّهيََّذ َّخََُّّ:فقالَّملسو هيلع هللا ىلصَّب  َََّّط  اَّءََّالََّمَّإلوََّهَُّل نَم 

ِ
َّءَُّالََّإلوَََّّفَا

َّةشََّائ َّتَّعََّلََّعََّفََّفَََّّأَعتَقنَّمََّل َّ

َّإلن ََّّيف ََّّملسو هيلع هللا ىلصقامَّرسولَّهللاََُّّثَّّ ََّم َّأَََّّ:قالَّثََُّّّيه َّلََّعََََّّوأَثىَنََّّهللاَََّّدََّم َّحََّفَََّّاس  ََّجََّر ََّّلَُّاَّابََّعدَّمََّاَّب َّي َّونََّطَُّشرَت َّال 

َّلََّنَّرَشَّم ََّّنََّاَّاكََّتابَّهللاَّمََّتَّيفَّك َّيسََّوطًاَّلََّرُشَُّ َّتََّك ََّّيف ََّّيَسَّط  َّلَّوََّط َّوَّابََّهَُّفَََّّهللا ََّّاب 
ِ
َّط َّةَّرَشَّئََّم ََّّنََّنَّاكََّإ

ََّأََّطَّهللاَّورَشَّقََضاُءَّهللاَّأ حّقَّ َّّإ َّقَّوَّوث َّ.أَعتَقنَّمََّل ََّّءَُّالََّامَّإلوََّن

َّإملصنَّّ َّلنا َّإحلديثَّس يذكر َّإلنَّّفَّرمحهَّهللاَّقّصَّيفَّهذإ َّحصلتَّعىلَّعهد ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبًَّّة َّكََّّّنَّّأ َّوفْيا

َّخيالفَّماَّيفَّكتابَّهللاَّعزَّّ َّحيلََّّّيَّكَّّأ َّوجلََّّرشط  َّوملغًاَّوَّحيرَّّأ َّحرإمًاََّّرشط  مَّحالاًلَّفهوَّابطلي

َّالَّيعتربَّبه.

هلهاَّعىلَّأ َّبنتَّصفوإنَّريضَّهللاَّعهناَّاكتبتََّّبريرةمًةَّمملوكًةَّاكنتَّتدعىَّأ ََّّنَّّأ َّويفَّهذإَّإحلديثََّّ

َّوإقَّأ َّتسعَّ

َّمنَّنَّيتعاقدَّإلعبدَّمعَّس يَّّأ َّيهََّّ:وإملاكتبة َّ.إًَّحرََّّّأ صبحإهَّدَّّأ َّنَّإ َّإملالَّدهَّعىلَّقدر 

ََّّنَّتعطْيمَّيفَّكَّّأ َّوإقَّعىلَّأ َّهلهاَّعىلَّتسعَّأ َّيرةَّريضَّهللاَّعهناَّاكتبتَّرَّوبَّ اَّريضَّلكهنََّّّ،ةوقيَّّأ َّعام 

َّ ََّّرإدتَّتأ جيلَّهذإأ َّهللاَّعهنا َّيفَّإلثَّّأ َّوطلبتَّمنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهنا َّتعتقَّمنَّحّتَّنَّتعيهنا

َّعاجاًل.

تعتقهاََّّةَّثَّّرَّيَّطلبوهَّمنَّبريمنَّإّّلَّهلهاَّابلثَّّأ َّنَّتشرتهياَّمنَّأ َّفعرضتَّعلْياَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناََّّ

ََّّوالءَّإلعتاقةَّيكونَّنَّّموالًةَّلهاَّل ََّّلعائشةَّفتصبحيَّأ َّليكونَّإلوالءَّلهاَّ كامَّجاءَّيفََّّأ عتقيَّدَّإّّلَّيَّّللس ّ

َّّإ َّ)إحلديثَّ َّ.َّأ عتق(امَّإلوالءَّملنَّن

َّموىًلَّلبينَّفالنَّّلكلَّجتدمهَّيقولونَّيفَّكتبَّترإمجَّإلرَّّ َّلكنَّفصارَّحرََّّّأ عتقوهمَّّنَّّأ َّيَّأ َّوإةَّفالني ًإ

ذإَّوىلفامل،َّرثَّكذكلرصةَّهلمَّومنهَّإال َّيكونَّوالءهَّهلمَّفتكونَّمنهَّإلنَّّ َّفَّإ  َّنَّّا َّماتَّوملَّيكنَّهلَّوإرثي

َّحاكمَّإلعتق.َّأ َّيضًاَّهذإَّيشءَّمنَّأ َّوإجبةََّّأ عتقه.َّوكذكلَّنرصتهَّملنَّأ عتقهرثهَّيعودَّملنَّإ َّ

هلهاَّأ َّتعتقهاَّلكنََّّنَّتشرتهياَّثَّّأ ََّّفأ رإدتإجلاريةَّلهاَّوالءَّكونَّينَّأ َّرإدتَّأ َّفعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّ

وَّيبقىَّأ َّإلوالءَّيكونَّلناََّّنَّّا َّفَّأ عتقّتانَّإ َّوقالوإَّلعائشةَّنبيعهاَّكلَّلكنََّّل نفسهمرإدوإَّإلوالءَّأ َّرفضوإَّوَّ
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إلوالءَّملنََّّنَّّأ َّ)إحلديثَّيقولََّّنَّّإلوالءَّلهاَّل ََّّنَّّأ َّنَّّتربمهَّأ َّفطلبَّمهناَّملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّبذكلَّإلنََّّّفأ خربتَّ،لنا

َّ.َّأ عتقوجل.َّإلوالءَّملنََّّهذإَّهوَّرشعَّهللاَّعزََّّّأ عتق(

اَّّنَّّأ َّيَّأ ََّّ(قوإم َّيشرتطونَّرشوطًاَّليستَّيفَّكتابَّهللاأ َّماَّابلَّ)َّ:اسَّقالَّهلمخطيبًاَّيفَّإلنََّّّملسو هيلع هللا ىلصوقامَّ

َّابطةلَّ َّليسَّيفَّكتابَّهللاَّفهوََّّكََّّّنَّّإ َّوقالََّّ،وجلَّّتالفَّماَّيفَّكتابَّهللاَّعزََّّّل ّّنارشوطي رشط 

َّومردودَّوَّ رَّطَّوقرَّّهذإَّإلرّشََّّملسو هيلع هللا ىلصَّفأ بطلَّ،الَّيفَّإلكرثةَّنَّاكنَّمئةَّرشطَّفالعربةَّمبوإفقةَّإحلّقَّإ َّابطلي

َّرإده.َّأ َّمنََّّرَّللكَّّودبََّّّذكلَّملنَّمهََّّّأ عتقإلوالءَّملنََّّنَّّأ َّ

َّة.َّصنيفَّملاَّحوإهَّمنَّفوإئدَّمجَّّفردهَّبعضَّإلعلامءَّابلتَّّأ َّديثَّفيهَّفوإئدَّكثريةَّوقدَّهذإَّإحل

َّيكونَّبنيَّإلعبدَّوس يََّّّنَّّأ َّففيهَّمرشوعيةَّإملاكتبةَّلعبدَّوقلناَّ نَّيعطيهَّقدرًإَّأ َّدهَّعىلَّإملاكتبةَّيهَّعقدي

َّإملالَّإملس تحق.َّديدهَّللكَّّسبعدَّتَّأ يَّكامهلَّلهذإَّإملالَّإ ًَّإَّبعدَّمنَّإملالَّليصبحَّبذكلَّحرَّّ

َََّّينََّإَّل َّوََّوقدَّوردَّذكرَّإملاكتبةَّيفَّكتابَّهللاَّعزَّوجلَّحيثَّقالَّهللاَّعزَّوجلَّ﴿َّ َّاَبَّتََّإلك ََّّونََّغَُّبتََّي

ََّّومهَُّبَُّت َّاكَََّّفََّمُكَّانَُّميََّأََّتَّكََّلََّاَّمََّم َّم َّ
ِ
َّ﴾.َّكَُّاتََّأ ََّيَّهللاَّإّل  ََّّال َّنَّمَََّّم َّومُهَّتَُّأ ََّإَّوََّريََّمَّخََّْي ََّّف َّممُتَّل َّنَّعََّإ

َّيدفعهاَّأ َّقساطَّكامَّهوَّإحلالَّمعَّبريرةَّإملاكتبةَّتكونَّعىلَّأ َّإملاكتبةَّتكونَّعىلََّّنَّّأ َّيضاَّفيهَّأ َّ قساط 

َّر.ََّّيتحرَّّإلعبدَّحّتَّ

بريرةََّّنَّّل ََّّ،قصَّبذكلَّمنَّإلّر َّيتخلَّّلَّقساطَّمعجاًلَّوَّىَّمنَّإل ََّّماَّتبقَّّنَّيسمّل َّأ َّإلعبدَّهلََّّنَّّأ َّيضًاَّأ َّوفيهَّ

َّفعًةَّوإحدة.قساطَّدَُّس تعانةَّبعائشةَّيفَّدفعَّابيقَّإل َّرإدتَّإال َّأ َّريضَّعهناَّ

َّل ََّّنَّّأ َّوفيهََّّ ََّّقرَّّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّإملاكتبةَّجيوزَّبيعها َّعندما نَّتشرتيَّأ َّرإدتَّأ َّعائشةَّريضَّهللاَّعهنا

َّهلها.َّأ َّبريرةَّمنَّ

َّّأ َّوََّّأ عتقإلوالءَّملنََّّنَّّأ َّوفيهَّ َّقارب.َّوإرثَّوإلتَّّنارصَّوإلتَّّبهَّإلتَّّحيصلَّهَّن

َّبنَّيَّّأ َّمَّحالاًلَّيفَّوَّحيرَّّأ َّحرإمًاََّّمنَّإشرتطَّرشطًاَّحيلََّّّنَّّأ َّوفيهَّ َّومردودي َّاكنتَّفهوَّابطلي َّرصمعامةل 

َّاهدَّمنَّإحلديث.َّإلشََّّّوهذإَّحملََّّّهذإَّإحلديث
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َّّأ َّعنَّجابرَّبنَّعبدَّهللاَّريضَّهللاَّعهنامَّ َّفن َُّأ ََّّفأ رإدعىيَّأ َّهَّاكنَّيسريَّعىلَّمجل  َّبَّّهَّفلحقينَّإلنَّّبََّيّ َّسََّنَّي

َّاَّعََّدََّفَََّّملسو هيلع هللا ىلص ََّرَضَََّّوََّيل  َََّّارََّسََّهَّفََّب َّسريإًَّملَّي َّيه.َّعن َّب ََّّ:قالَّال.َّثََّّّ:قلتَّ.ة َّقيَّّؤَّيهَّب َّعن َّب ََّّ:َّمثلَّقالّس 

يفََّّفأ رسلَّ،رجعتَّتيتهَّابمجللَّفنقدينَّمثنهَّثَّّأ َّاَّبلغتَّفلمََّّّ،هلأ َّىلَّإ َّوإس تثنيتَّمحالنهََّّبأ وقي ةفبعتهَّ

َّرََّتَُّأَََّّ:فقالَّأ ثرى َّ.كَلََّّهوََّفَََّّكََّإمه ََّرََّدََّوَََّّكَلََّذَّمجَََّخََُّّ؟مجكلَّل َُخذَََّّكََّس تَُّاكَََّّمََّإين 

َّهلَّوقائعَّهذهَّإلقّصَّ َّريضَّهللاَّعنهَّرإكبًاَّعىلَّمجل  َّمنَّإلغزوإتَّواكنَّجابري عياَّأ َّةَّحصلتَّيفَّغزوة 

َّحّتََّّ،كبريَّوموإكبةَّإلرَّّعنَّإلسَّّ َّّأ ََّّتعبَّوملَّيعدَّيّسعَّيفَّإملسريَّواكنَّيتأ خرَّجبابرَّكثريًإ هَّريضَّن

َّيُسيّبه.نَّأ ََّّهللاَّعنهَّمهَّّ

ََّّإّليَّهلَّعىلَّهذإَّإمجلل.َّمكّلَّإلتََّّّنَّيطلقهَّويلغيهوَّأ ََّّ:بيس ي َّوإلت ََّّ

َّمهَّّ َّإلنََّّّفعندما َّحلقه َّإلرَّّاكنَّمييشَّيفَّمؤخََّّّإّلي-ملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّهبذإ َّجلابرَّريضَّهللاَّعنهََّّ-كبرة فدعا

ةَّإمجلالَّوهذإَّمنَّمعجزإتَّنَّيس بقَّبقيَّّأ َّوظربَّهذإَّإمجللَّفعندهاَّسارَّهذإَّإمجللَّسريًإَّجعيبًاَّاكدَّ

َّمنَّجابَّملسو هيلع هللا ىلصبعدهاَّطلبَّملسو هيلع هللا ىلصَّومنَّبركةَّدعائهََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنَّّ َّايَّّإ َّنَّيبيعهَّأ َّر  عليهََّّفأ عادهَّفرفضَّجابري

َّلب.َّإلطََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنَّّ

َّيصلَّنَّيدعهَّهلَّيكَّحيملَّمحلَّحّتَّأ َّوإفقَّجابرَّريضَّهللاَّعنهَّلكنَّبرشطََّّملسو هيلع هللا ىلصفّنواًلَّعندَّرغبتهَّ

عطاهَّإملالَّواكنَّقدَّأ َّوََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّىلَّإلنَّّإ َّخذَّإمجللَّأ َّنزلَّجابرَّمتاعهَّريضَّعنهَّأ َّاَّوصلوإَّوَّىلَّإملدينةَّفلمَّّإ َّ

َّبأ وقية.هَّايَّّإ َّابعهَّ

َّربعونَّدرهامً.أ َّيهََّّوإل وقيته:َّ

َّإملالَّوذهبَّأ َّإملهمََّّ،ناهانَّبيَّّأ َّةَّكامَّس بقَّوَّفضَّّمنَّرإمهَّواكنتَّهذهَّإدلَّّ منََّّبَّّهلَّإلنََّّّفأ رسلخذَّجابري

عندهَّإملالََّّوأ بقىإمجللََّّملسو هيلع هللا ىلصهلََّّفردََّّّ؟منكَّل خذهينَّابيعتكَّطمعًاَّيفَّمجكلَّهذإَّتظنَّّأ َّيطلبهَّفقالَّهلَّ

ََّّ:ةَّوفْياَّفوإئدَّكثريةَّمهنالقّصََّّصهذإَّملخََّّّ،وجودهَّصلوإتَّريبَّوسالمهَّعليهملسو هيلع هللا ىلصَّوهذإَّمنَّكرمهَّ

مامجيوزَّ َّتهَّعندَّإحلاجة.َّنَّيبيعَّويشرتيَّمعَّرعيَّّأ َّمرَّوَّلويلَّإل َّأ ََّّلال 

َّ َّإملامكسة َّجوإز َّوإلرّشَّأ َّومهنا َّإلبيع َّيف َّإملساومة َّبطلبََّّ،إءو َّمثاًل َّإلثََّّّإلّتخفيضفتكون َّيف أ وَّمن

َّّأ َّحيثََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّيفَّطلبَّإلبيعَّكامَّحصلَّمنَّإلنََّّّاحابال حل وىلَّةَّإل َّنَّيبيعهَّيفَّإملرَّّأ َّهَّطلبَّمنَّجابرَّن

َّوَّإملساومة.َّأ َّعادَّعليهَّوهذهَّيهَّإملامكسةَّأ ََّّفرفضَّثَّّ
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ًةَّنَّيدعهَّهلَّمدَّّأ َّيشرتطَّعىلَّإملشرتيَّفَّيفَّإلبيعَّمكنَّيبيعَّبيتًاَّمثاًلََّّإال شرتإطيضًاَّجوإزَّأ َّومنَّإلفوإئدَّ

ارًةَّويشرتطَّعىلَّإملشرتيَّوَّمكنَّيبيعَّس يَّّأ ََّّ،ليهإ َّخرَّينتقلَّأ ََّّجيدَّبيتًاَّحّتَّممكنََّّنًةَّيسكنَّفيهمعيَّّ

َّىلَّسكناهَّمثاًل.إ َّنَّيوصلَّهباَّأ َّب

فعَّنَّيشرتطَّرشطًاَّيعودَّعىلَّإلبائعَّوعىلَّإملشرتيَّابلنَّّأ َّشرتإطَّيفَّإلبيعَّقلناَّفيَّإحلديثَّجوإزَّإال َّف

ىلَّإ َّبقاءَّمجلَّعندهََّّطشرتَّجابرَّريضَّهللاَّعنهَّإَّنَّّأ َّوذكلََّّ،شرتإطَّإجلائزَّيفَّإحلديثهذإَّهوَّإال َّ

َّملسو هيلع هللا ىلص.ََّّبَّّىلَّإلنَّّإ َّمهَّيسلََّّّىلَّإملدينةَّويضعَّمحلَّمنَّعىلَّظهرهَّثَّّإ َّنَّيصلَّأ َّ

َّهممَّّ َّإحلديثَّقاعدًة َّرمحهمَّهللاَّمنَّهذإ َّإبنَّرجبَّرمحهَّهللاَّيفَّقوإعدهَّوإس تنبطَّإلعلامء َّذكرها ة

َّ:فقال

نسانجيوزََّّ" َّإملعلومَّمدََّّّلال  َّنفعه َّوإس تثناء َّنقلَّإملكلَّيفَّيشء  ًَّة َّيعمَّّمعلومة َّمنََّّكََّّّوهذإ يشء 

َّووصيَّّإ َّ َّووقف  َّوهبة  َّجازة  َّّا َّفَّةمضعَّإل َّبََُّّالَّّإ َّة  َّالَّحتلََّّّل ّّناهَّالَّجيوزَّإس تثناؤهَّن أ وََّّابلّزوجيّةَّالَّّإ ََّّمنفعةي

َّ.َّإنّتيىَّالكمَّإبنَّرجبَّرمحهَّهللا.َّ"إلمينيَّمكل

َّأ َّنَّينقلَّإملكلَّيفَّيشءَّفيبيعهَّأ َّجيوزَّهلََّّفاال نسانوهوَّكامَّقالَّ وَّأ َّهَّوَّهيبأ َّوَّكامَّقالَّهوَّيؤجره

نةَّمعلومًةًَّةَّمعيَّّوجيوزَّهلَّيفَّهذإَّإس تثناءَّنفعهَّإملعلومَّمدََّّّ،اسىلَّفالنَّمنَّإلنَّّإ َّوَّيويصَّبهَّأ َّيوقفهَّ

َّبَّ،يضاًَّأ َّ َّذكرانَّيفَّإلبيتَّمثاًل َّمدَّّأ َّفيس تثينَّكام َّهلَّيسكهنا َّمعيَّّنَّيرتكها َّشهرَّشهرينًة َّمعلومًة َّ،نًة

َّيفَّإال َّأ َّوجيوزََّّ،فيجوزَّهلَّذكلَّإجلديدَّىلَّبيتهإ َّنَّينتقلَّأ َّىلَّإ َّس بوعنيَّأ َّس بوعَّأ َّ جيارَّوجيوزَّيفَّيضًا

َّىلَّغريهَّذكلَّماَّذكرهَّإبنَّرجبَّرمحهَّهللا.إ َّإلهبةَّ

قدَّإنعقدَّهبذإَّخالفًاَّملاَّيعتقدهَّكثريَّمنَّيكونَّإلبيعََّّنَّّأ َّمنَّوإملبيعَّوَّجوإزَّتأ خريَّتسلميَّإلثََّّّوفيهَّأ يضا

ذإَّالَّّإ َّإلبيعَّالَّينعقدََّّنَّّأ َّاسَّيعتقدونَّكثريَّمنَّإلنَّّفَّاس.َّإلنَّّ َّّأ َّبيعَّوَّوَّإملَّأ َّمنََّّإلثَّّملَّّسََُّّإ  تسلميََّّنَّملَّيمتَّّإ َّهَّن

َّإلبيعَّملَّينعقد.َّنَّّا َّوَّإملبيعَّفأ َّمنَّإلثَّّ

َّجفابرَّملَّيسمّل ََّّ،منَّوإملبيعتسلميَّإلثََّّّإرَّخَّّأ ََّّعنهَّهللاَّبرَّريضوجاَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّفالنََّّّخالفَّذكلَّحيحوإلّصَّ

َّّيفَّإلطََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّىلَّإلنَّّإ ََّّإمجلل َّإ َّمنََّّإلثَّّملَّيسملََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّوكذكلَّإلنََّّّ،بايعاَّحصلَّبيهنمَّإلتَّّريقَّمل ىلَّجابر 

نَّيبيعهَّأ َّمنَّجابرََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّواكنَّمعَّهذإَّقدَّإنعقدَّبيهنامَّإلبيعَّعندماَّطلبَّإلنََّّّىلَّإملدينةلَّإ ََّّوصحّتَّ

َّهناَّقدَّإنعقدَّإلبيع.ََّّ،ووإفقَّجابر
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فميكنََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّبةَّكامَّفعلَّإلنَّّىلَّإلبائعَّعىلَّسبيلَّإله إ ََّّإملشرتإتلعةَّإلسََّّّيضًاَّجوإزَّردَّّأ َّويفَّإحلديثَّ

َّمثالَّيريدَّ َّابعهَّا َّشيئاَّمنَّممتلاكتهَّفبعينَّبنهَّمثالَّفيقولَّهلَّنَّيعطيَّمالَّال َّأ َّمثاًلَّلشخص  ايهَّإ َّذإ

َّ.ليهَّاكلهبةإ َّإملبيعَّبلَّيعطيهََّّهَّعليهَّمنَّاببَّإلهبةَّالَّمنَّاببَّردَّّنَّيردَّّأ َّمنَّجازَّهلَّمهَّإلثَّّوسلَّّ

َّّيضًاَّجوإزَّتس ييبَّإدلَّّأ َّديثَّإحلويفََّّ َّنَّيفعلَّجابرَّريضَّهللاَّعنه.َّأ َّرإدَّأ َّةَّكامَّإب

َّّرضبَّإدلََّّّزيضًاَّجوإأ َّوفيهَّ ذإةَّإب َّّأ َّجاءََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّل َّةيَّعلْياَّملَّيكنَّيفَّذكلَّمضََّّّإ  َّهَّرضبَّمجل.َّن

َّكثرية َّفوإئد َّفيه ََّّإحلديث َّإلوقتَّأ ردانولو َّلطال َّتعدإدها .َّ َّإال َّأ َّومن َّإخلالفَّدإسزتَّرإد َّوقرإءة ة

َّإال َّ َّجوإز َّحول َّللش َّّإحلاصل َّجدًإ َّمفيدًإ َّحبثًا َّفليقرأ  َّبعنوإنَّشرتإط َّهللاَّورعاه َّفركوسَّحفظه يخ

َّإلقارئَّ" َّابلنَّّإلرّشََّّإ ىلَّحمكهدإية َّوإلشَّّوطَّإلعائدة فهوَّحبثَّومقالَّمفيدَّجدًإََّّ"اريفعَّعىلَّإلبائع

َّفيهَّمنَّفوإئدَّويذكرَّ َّإحلديثَّويذكرَّما َّيتعرضَّلهذإ نصحمكَّأ ََّّالفَّإحلاصلإخلموجودَّيفَّموقعه

َّجدًإَّقرإءته.
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ََّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصّنيىَّرسولَّهللاََّّ:يبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّقالأ َّعنَّ َّحَََّّيعََّب َّنَّي َََّّالََّوَََّّ،وإشَُّاجََّنََّتَََّّالََّوَََّّ،ادبََّإًَّل َّارض  َّيعََّب َّي

ََّىَلَّعَََّّلَُّجَُّإلر َّ يه،َّة َّطبََّىلَّخ َّطبَّعََّخيَََّّالََّوَََّّ،يهخ َّأَََّّيع ََّّب َََّّالََّوَََّّأَخ  َََّّلَُّسأََّت ََّأَََُّّقَّالََّطَََّّةَُّرأََّإمل َّمَََّّأََّكف َّتََّاَّل َّخّت  ََّّاَّيف 
ِ
ََّانََّإ َّا.هئ 

َّتني:ماَّجاءَّيفَّهذإَّإحلديثَّوسنتلكمَّفقطَّعنَّمسأ لََّّأ كرثس بقَّإلالكمَّعنَّ

َّخطبةَّإلّرجلَّعىلَّخطبةَّأ خيه:إلهّنييَّعنََّّإملسأ ةلَّإل وىل:

ذإجلَّإلرََّّّنَّّأ َّيَّأ َّ يضًاَّأ َّوالَّيذهبَّليخطبَّهوََّّ،اسَّفالَّيسابقهفالاًنَّخطبَّفالنًةَّمنَّإلنََّّّنَّّأ َّمسعََّّإ 

جازََّّفضنَّملَّيعطىَّوقابلوهَّابلرَّّإ َّهمَّابركَّوَّعطوهَّفاللَّّأ َّنَّوإفقوإَّوَّا َّجلَّفَّجيابَّهذإَّإلرَّّبلَّينتظرَّحّتَّ

َّم.قدَّّحينئذَّإلتََّّّهل

َّّيفََّّ:انيةوإملسأ ةلَّإلثََّّّ ََّّ:هجاقَّزوجتهَّيكَّيزتوَّّنَّيطلَّّأ َّجلَّيتَّتطلبَّمنَّإلرَّّإملرأ ةَّإل

قَّزوجتهَّنَّيطلَّّأ َّجنبيًةَّعنهَّذهبَّخلطبّتاَّفتشرتطَّمنهَّأ َّخرىَّأ َّمرأ ًةَّإ َّمَّتكونَّأ ََّّرّضهتاسوإًءَّاكنتَّ

َّمَّوالَّجيوز.َّيضًاَّحمرَّّأ َّوىلَّفهذإَّإل َّ
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 رفبا والصّ باب الرّ 

وجلََّّقالَّهللاَّعزََّّّحذيرَّمنهَّومنَّعقوبتهوإلتَّّييَّعنهَّصوصَّيفَّإلهنَّّإلكبائرَّتوإترتَّإلنََّّّأ كربابَّمنَّإلرََّّّ

﴿ َّ َدقَات  َّإلص  اَبََّويُْريب  َّإلّر  ُ اَبَّ﴾َّوقال﴿َّيَْمَحُقَّإّلل  َنَّإلّر  ََّوَذُروإََّماَّبَق َيَّم  َ يَنَّأ َمنُوإَّإت ُقوإَّإّلل  َاَّإّل   اَيَّأهَيُّ

َنَّ َّم  َْرب  ْنَّلَْمَّتَْفَعلُوإَّفَأَْذنُوإَّحب 
ِ
ن نَيَّفَا َُّمْؤم  ْنَُّكنمُتْ

ِ
َّإ ََّوَرُسوهل   َّ﴾.إّلل  

َّابَّومولكهَّواكتبهَّوشاهديه.َّكَّإلرَّّأ َّقوهلَّلعنَّهللاََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّوقدَّجاءَّعنَّإلنََّّّ

َّبهَّصوصَّيفَّإحلذرَّمنهَّوإلتَّّفتكفيناَّهذهَّإلنَّّ فالعملََّّوبأ نوإعه،حذيرَّمنهَّلكنَّالبدَّالجتنابهَّمنَّمعرفة 

َّإّّلَّ َّابلرَّّرّصَّيَّيبهو َّوابلرّشَّك َّوباب َّحفظمكَّهللاَّ،يشءَّيَّّأ َّك َّتعلمون َّهنا َّإلعملمهيَّّأ ََّّمن اّليَّفَّ،ة

َّ.ورنَّجيتنبَّابيقَّإلّصَّأ َّابَّصورةيَّوإحدةَّفقطَّالَّميكنهَّإلرََّّّنَّّأ َّتصورَّيَّ

ذإاسَّنَّمنَّإلنَّّّلكلَّجتدَّإل ََّّ َّّأ َّخربتهَّأ ََّّإ  صوإاًتَّأ َّبَّويصدرَّقس يطَّيتعجَّّهبَّابلتَّّهَّالَّجيوزَّبيعَّإّلَّّن

ملَّتبحثوإََّّل نمّكملَّتسمعوإَّهبذإَّمنَّقبلََّّأ نمتيخَّأ َّايََّّ...كيفَّهذإَّوالَّنسمعَّهبذإَّمنَّقبلَّكليقولَّ

ََّّول نمّك َّإلعملَّول نمّكملَّتسأ لوإ َّوملَّتطلبوإ َّّأ َّخوإينَّتعلمونَّابركَّهللاَّفيمكَّإ َّايََّّ،ملَّتقرأ وإ هَّيوجدَّمنَّن

َّعىلَّإملرءَّتعلَّّ َّوإجبي َّمفنَّإلعملَّفرضَّإلعني.َّمهَّوليسَّكَّّإلعملَّقدري َّإلعملَّفرضَّكفاية 

َّمفثاًلَّخشصَّإ َّلَّفرضَّإلكفايةَّوقدَّيتحوََّّّ إءَّبيعَّوإلرّشَّلَّحَّداكاًنَّويتعاملَّابنَّيفتأ َّرإدَّأ َّىلَّفرضَّعني 

َّّا َّف إءَّمنَّنَّيدخلَّيفَّإلبيعَّوإلرّشَّأ َّالَّجيوزَّهلَّفَّ،حاكمَّإلبيوعأ ََّّنَّيتعملَّّأ َّهَّجيبَّعليهَّيفَّهذهَّإحلاةلَّن

َّحيرمَّمهناأ ََّّنَّيتعملَّّأ َّغريَّ َّوما َّجيوزَّمهنا َّإلبيوعَّما َّتعملَّفالبدَّعليهََّّ،حاكم نَّذهبَّليشرتيَّإ َّهذإ

َّفيهَّوماَّحيرم.هبَّماَّجيوزَّحاكمَّرشإءَّإّلَّّأ َّهبَّيتعملَّإّلَّّ َّمنَّمعامةل 

َّلزيكَّّإ ََّّ اكةَّحاكمَّإلزَّّأ ََّّنَّيتعملَّّأ َّعليهََّّوجلَّفالَّبدََّّّغناهَّهللاَّعزَّّأ َّبعدَّذكلََّّيهَّثَّّنسانَّملَّيكنَّعندهَّمالي

َّّإلنَّّوهذإَّىلَّغريَّذكلَّإ ََّّجتبَّماَّجيبَّوماَّالَّجيبَّومّتَّ َّفروضس بةَّهلمَّمنَّوعَّمنَّإلعملَّاكنَّابلن

َّوإجبًاَّعلََّّأ صبحهاَّضَّإلكفاايتَّلكنَّيفَّبعَّ َّوإَّلهذإَّابركَّهللاَّفيمك.َّفتنهبََّّّيهفرضَّعني 

إلنّسيئة،َّورابَّإلنّسيئةَّأ عظمَّحرمةَّمنَّرابَّإلفضل،َّرابَّإلفضلَّحّرمََّّورابَّإلفضلرابََّّ:ابَّنوعانإلرَّّ

َّل نّهَّوس يةلَّإ ىلَّرابَّإلنّسيئة.

َّإلفضل: ََّّراب َّجبنسها َّربويّة َّسلعة َّأ نَّتبيع َّمثاًلََّّ،خرعنَّإل ََّّمتفاضالَّأ حدهامويكونَّهو مكنَّيبيع

َّجيدَّبثالثةَّ َّرديء.َّأ َّصاعًاَّمنَّمتر  َّصع َّمنَّمتر 
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ََّّّ َّلهاَّنفسَّإلعةّلََّّ:سيئةرابَّإلن َّربوية  َّمقابلَّسلعة  َّربوية  َّيفَّإلتََّّّمعَّتأ خَّّهوَّبيعَّسلعة  نَّيبيعَّأ َّمثلََّّ،سلمير 

َّبعدَّجملسَّإلعقدَّإ َّسلميَّلَّإلتَّّرإمهَّلكنَّيؤجَّّهبَّمقابلَّإدلَّّإّلَّّ َّإلنَّّنَّيسدَّّأ ََّّوأ َّىلَّما قودَّعىلَّدَّهذه

َّالَّجيوزَّل َّقساطَّفهذإَّحمرَّّأ َّ فالبدََّّ،منيةَّويهَّإلثَّّبوايتَّوهلامَّنفسَّإلعةّلَّهبَّمنَّإلرَّّرإمهَّوإّلَّّإدلََّّّنَّّمي

َّيفَّجملسَّإلعقد.َّإلتّقابضنَّيكونَّأ َّيشرتطَّ-وس يأ يتَّمعناَّ-نَّأ َّ

َّّنَّاكنَّإلتَّّإ َّيشرتطََّّ قابضَّيفَّجملسَّإلعقدَّجيوزَّنَّيكونَّإلتَّّأ ََّّيشرتطَّنيَّهلامَّنفسَّإلعةّلَّبايعَّبنيَّربوي

َّقابضَّيفَّجملسَّإلعقد.َّنَّيكونَّإلتَّّأ َّلَّلكنَّيشرتطَّضفاإلتَّّ

ََّّنفسبوايتَّلكنَّليستَّهلاميضًاَّمنَّإلرَّّأ َّهبَّوهوَّبوايتَّمقابلَّإّلََّّّوهوَّمنَّإلرَّّاَّلوَّبيعَّمثاًلَّإلرُبَّمَّّأ َّ

َّإلعةّلَّ

َّ.خارَّوإلكيلدَّّبوايتَّيهَّإال ََّّعةلَّكونهَّمنَّإلرَّّإلرُبََّّ-

َّمنية.بوايتَّيهَّإلثََّّّكونهَّمنَّإلرَّّهبَّفعةّلَّاَّإّلَّّمَّّأ ََّّ-

َّإلعةلَّخمتلفة.ََّّ،وإحدةَّبيهنامليستََّّإلعةّلََّّنَّّسلميَّل َّرَّإلتَّّنَّيتأ خَّّأ َّهبَّفيجوزَّفلوَّبيعَّكامَّقلناَّإلربَّابّلََّّّ

ذإاَّكامَّقلناَّمَّّأ َّ َّوإحدةَّفيجوزَّحاةلََّّإ  َّإلتَّّإ َّاكنَّإلبيعَّبنيَّصنفنيَّربوينيَّوهلامَّعةلي فاضلَّلكنَّالَّجيوزَّذ 

َّجملسَّإلعقد.َّيفََّّإلتّقابضفالبدَّمنََّّ،ىلَّماَّبعدَّجملسَّإلعقدإ ََّّضتأ خريَّإلقب

َّ:بويةَّعىلَّنوعنيلعَّإلرَّّإلّس ََّّنَّّأ َّخوإنَّإ َّنَّنعملَّايَّأ َّوالَّبدَّ

َّاكنتََّّإل ّول:وعَّإلنََّّّ َّأ َّما َّهذإورإقَّإلنَّّةَّوإل َّضهبَّوإلفاكّلََّّّلل ش ياءمثااًن وإلعةلَّيفََّّ،قديةَّيفَّزماننا

َّمنية.َّوعَّيهَّإلثَّّهذإَّإلنَّّ

ََّّوكََّّّ،بيبَّوغريَّذكلوإلزَّّعريَّمرَّوإلشََّّّوإلتَّّبويةَّيهَّإلرُبَّلعَّإلرَّّمنَّإلسََّّّ:اينوعَّإلثَّّوإلنَّّ َّمكيل  وَّأ َّطعام 

َّيَُّ َّاب.َّاَّجتريَّفيهَّإلّر َّرَّفهوَّممَّّخََّد َّموزون 

َّإلنَّّمَّّأ َّ َّاَّغريَّذكلَّفالَّيدخلَّيفَّهذإ َّالَّيََُّّيارإتَّوغريهاَّوكذكلَّكَّّوعَّفاحليوإانتَّوإلس ّ رَّخََّد َّطعام 

َّتدَّّاكلطَّّ َّال َّذكلَّفهذه َّوغري َّوإلبطاطا َّامطم َّوإلشَّّمَّّأ َّخر َّإلرب َّوإلزَّّا َّتدَّّبيبَّوغريَّذكلَّعري َّخرفهذه

َّمنية.َّخارَّوإلثَّّّد َّتانَّإال َّوهلامَّعلَّّ.َّبويةإلرََّّّعلهذإنَّهامَّنوعاَّإلسََّّّ،ابفتجريَّفْياَّإلرَّّ
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َّإلتَّّإ َّهبَّيشرتطَّحاةلَّهبَّابّلَّّبويَّجبنسهَّاكّلَّّذإَّبيعَّإلّر َّا َّف َّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّحديثَّإلنََّّّس يأ يتَّوإلتّقابضامثلَّذ 

َّمثاًلَّمبثلَّيشرتطَّإلتَّّ ذإامثلَّقابلَّوإلتَّّقالَّيدًإَّبيد  َّجبنسهَّإّلََّّّإ  هبَّإلفضةَّابلفضةَّهبَّابّلَّّبيعَّربويي

َّىلَّغريَّذكل.إ َّعرَّعرَّابلشَّّإلشََّّّ،إلربَّابلرب

ذإاَّمَّّأ ََّّ َّإلتّقابضفاضلَّوإشرتطَّقديةَّجازَّإلتَّّإلنََّّّابل ورإقهبَّبيعَّإّلَّّإلعةّلَّكَّفقتَّبيعَّبغريَّجنسهَّوإتََّّّإ 

َّّأ َّّلكلَّقلناََّّ،قديةإلنََّّّابل ورإقهبَّكبيعَّإّلَّّ نَّامَّصنفانَّربوايَّّّنَّّهبَّل َّقس يطَّيفَّبيعَّإّلَّّهَّالَّجيوزَّإلتَّّن

َّ.َّهلامَّنفسَّإلعةّلَّ

َّيفَّإلعةّلَّبويَّبغريَّجنسهَّمعَّإ َّنَّيباعَّإلّر َّأ َّكذكلَّبقيتَّصورةَّويهَّ َّ،ليهَّسابقاًَّإ ََّّأ رشانكامََّّختالف 

َّإلباب.ََّّأ حاديثنَّبذكرَّنبدأ َّإل ََّّ.عملأ َّهللاَّوَّإلتّقابضفاضلَّوعدمَّجيوزَّفيهَّإلتََّّّهبابّلََّّّمثاًلَّكبيعَّإلرب
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َّ:ملسو هيلع هللا ىلصقالَّرسولَّهللاََّّ:هللاَّعنهَّقالَّريضعنَّمعرَّبنَّإخلطابَّ

لوَََّّوأ ََّّب َّهََّّل َّاب ََّّبَُّهََّإّل َّ َّاًبَّر ََّّق َّرََّاب 
ِ
َّ.ءاهََّوَََّءَّاهَََّّال َّإ

َّاًبَّر ََّّلرُبّ َّاب ََّّإلرُبَُّّوَََّّ
ِ
َّاًبَّر ََّّري َّع َّلش َّاب ََّّريَُّع َّوإلش ََّّء،اهََّوَََّءَّاهَََّّال َّإ

ِ
َّاء.هََّوَََّّاءََّهَََّّال َّإ

َّفيجوزَّبيعَّرَّصارَّالَّّإ َّفرقَّوَّإلتََّّّإلقبضيَّالبدَّمنَّأ ََّّوأ عطين،هاكََّّالَّّإ َّمعناهََّّوهاءَّهاءَّالَّّإ ََّّ:قوهل اًب

ذإجبنسهََّّبوّي َّإلّر َّ َّوحسبَّإلتََّّّإ  َّقابضَّيفَّجملسَّإلعقد.َّاكنَّمامتثاًلَّغريَّمتفاضل 

ذإاَّمَّّأ َّ منََّّفاضلَّلكنَّالبدََّّّفيجوزَّهناَّإلتَّّخرَّهلامَّنفسَّإلعةّلَّأ ََّّبغريَّجنسهَّبربوي ََّّّبويَّّبيعَّكامَّقلناَّإلّر ََّّإ 

َّقدية.َّورإقَّإلنَّّل َّابهبَّكبيعَّإّلََّّّضقابإلتَّّ

فيجوزََّّ،خارَّوإلكيلّد ََّّفْيامَّكامَّقلناَّإال َّابَّوإلعةّلَّامَّجتريَّفْيمَّإلرَّّّنَّّأ َّعريَّوََّّوإلشَّّويفَّإحلديثَّذكرَّإلرُبَّ

َّمهنامَّجبنََّّبيعَّكَّّ َّ.َّضقابامثلَّوإلتَّّلكنَّبرشطَّإلتََّّّسهوإحد 

َّإلطَّّمَّّأ َّ َّإّّلَّا َّفليسَّمنَّإليَّليسَّمدَّّعام َّّرَّّخرًإ َّمثلَّإلطَّّبوي َّقلنا َّكام َّوإلَّة َّوغريَّذكلَّفهذهَّامطم بطاطا

َّخرةَّالَّتدخر.َّليستَّمدَّّ
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َّإخلدريَّريضَّهللاَّعنهَّأ َّعنَّ َّ:قالَّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّنَّّأ َّيبَّسعيد 

ََّّب َّهََّّل َّاب ََّّبََّهََّوإَّإّل َّيعَُّب َّتَََّّالَََّّ
ِ
ََُّّالََّثلَّوََّم َّثاًلَّب َّم ََّّال َّإ َّش َّت ََّّق َّرََّلوََّاب َََّّقَّرََّيعَّإلوََّب َّتَََّّبعضهاَّعىلَّبعضَّوالَََّّفُّ

ِ
ثاًلَّم ََّّال َّإ

َّوالَّتشفَّم َّب َّ َّوالَّمهناَّغائبًاَّبناجثل  َّ.زبعضهاَّعىلَّبعض 

َّيدًإَّبيدَّالَّّإ ََّّ:ويفَّلفظ َّ

َّسوإءَّبسوإءوََّب ََّّزانًَّوَََّّالَّّإ ََّّ:ويفَّلفظ َّ َّ.زنَّمثالَّمبثل 

َّ.(فقَّعليهمنَّإملتََّّّتفرإدَّمسملَّوليسأ َّبوزنَّهذهَّمنََّّوزانَّالَّّ)إ ََّّ:ركيشَّرمحهَّهللاقالَّإلزَّّ

ََّّشّفَّالَّتَُّ)وقوهلََّّ َّيَّوالَّتزيدَّبعضهاَّعىلَّبعض.َّ(َّأ ََّّبعضهاَّعىلَّبعض 

َّعىلَّ ََّّّنَّّأ َّوإحلديثَّدليلي نَّا َّفَّ،مثاًلَّمبثلَّيدًإَّبيدَّالَّّإ َّالَّجيوزَّبيعهاَّجبنسهاََّّسنإجلََّّربوايتَّمنَّنفسإل

َّطيبًا.ََّّأ صبحمثلَّويدًإَّبيدَّثاًلَّب َّنَّملَّيكنَّم َّإ َّيَّأ َّراًبََّّأ صبحاكنَّغريَّذكلَّ

ذإهبَّفاّلَّّ هبَّهذإَّمس تعملَّمعَّجديدَّإّلَََّّّّلوَّاكنحّتََّّضقابامثلَّوإلتَّّهبَّالبدَّمنَّإلتَّّبيعَّابّلََّّّإ 

َّ.َّضقابامثلَّوإلتَّّوكذكلَّإلورقةَّللعمةلَّتباعَّمبثيلّتاَّبرشطَّإلتََّّّضقابامثلَّوإلتَّّمنَّإلتََّّّفالبدَّّ

لزتإمَّهبذإَّعدمَّإ َّلابَّفَّويهَّتدخلَّيفَّإلرَّّقةَّهبذإَّماَّحيصلَّيوميًاَّويهَّمسأ ةلَّإلرّصَّمورَّإملتعلَّّومنَّإل َّ

َّيأ يتَّمثالًََّّ،امثلوإلتََّّّضقابإلرشطَّرشطَّإلتَّّ َّإ ََّّفعندما دينارَّمثاًلَّويطلبََّّأ لفنسانَّيعطيكَّورقة

يعطيهَّماَّمعهََّّ؟فَّماذإَّيفعلهلَّمقدإرهاَّمنَّإلرّصَّيكونَّاسَّعندماَّالَّفبعضَّإلنََّّّمنكَّترصيفهاَّهل

تبقىَّ"إرجةَّخرىَّكامَّنقولَّعندانَّابدلَّّأ َّدينَّمخسامئةََّّمثاًلَّورقةَّمنَّمخسامئةَّويقولَّهلَّتبقىَّكلَّعلَّّ

ََّّتسالين" َّمخسأ َّورقة َّمن َّإلرَّّدينارََّّامئةخرى َّمن َّفهذإ َّملاذإإجلزإئري َّإلتََّّّنَّّل ََّّ؟اب. َّغريَّرشط امثل

َّق.َّمتحقَّّ

هاَّعىلَّيردَّّ-لفَّدينارَّعليهَّورقةَّإل ََّّنَّيردَّّأ َّابَّنسانَّيفَّهذهَّإحلاةلَّمنَّإلرََّّّخيرجَّإال َّوإلوإجبَّحّتَّ

ئةَّمثاًلَّحيتاجَّورقةَّمخسامَّ؟بونفَّللزََّّّتردَّإلرّصَّمنهَّمثاًلَّكَّحتتاجَّحّتََّّويطلب-إلرّصفرإدَّأ َّمنَّ

نسانَّوبعدَّذكلَّيرجعَّهلَّورقةَّفيذهبَّهباَّهذإَّإال ََّّ،اَّسلفّنَّّأ َّساسَّأ َّمخسَّمئةَّعىلَّيعطيهَّورقةَّ

َّأ َّئةَّإليتَّمخسام َّعىلَّايَّّإ َّعطاه َّسلفَّوليستَّمنَّاببَّّنَّّأ َّها َّإال َّا َّفإلرّصفَّا رصيفَّنسانَّابلتَّّنَّقام
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هاَّعليهَّدينارَّتردََّّّأ لفخذتَّأ َّنَّإ َّعطاهَّنفسَّإملقدإرَّأ َّنَّيردَّملنَّأ َّخذَّمقدإرًإَّأ َّنَّأ َّرإمهَّالبدَّترصيفَّدَّّ

امثلَّغريَّرشطَّإلتََّّّنَّّابَّل َّدخلتَّيفَّإلرََّّّالَّّإ َّمنَّذكلَّوََّّقلَّّأ ََّّهلَّنَّتردَّّأ َّوالَّجيوزَّكلََّّ،دينارَّأ لفرصفًاَّ

َّفاميَّبقيَّمنَّإملقدإر.ََّّضقابقَّوكذكلَّرشطَّإلتَّّمتحقَّّ

َّحّتَّ َّقلنا َّإال َّوكام َّإملوقفَّيطلبَّممََّّّينجو َّهذإ َّمن َّنسان َّإلتَّّأ َّن َّمنه َّويعطيهَّرإد َّحتتاج رصيفَّك

َّّأ َّساسَّأ َّيَّحيتاجهَّعىلَّإملقدإرَّإّّلَّ رإدَّترصيفهَّويسلفَّهلَّماَّحيتاجهَّأ َّبعَّماَّهَّسلفَّيردَّعليهَّابلطَّّن

َّاب.َّنَّشاءَّهللاَّمنَّإلرَّّإ َّالحقًاَّهبذإَّخيرجََّّيرجعهَّهلَّمنَّإملالَّثَّّ
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َّالََّب ََّّاءََّجَََّّ:وعنهَّقال َّّن َّللَّلي َّبَََّّملسو هيلع هللا ىلصَّب  َّبمتر  ََّّ:قالَّباللَّ؟ينَّهذإأ َّمنَّ:َّملسو هيلع هللا ىلصَّبََّّّفقالَّهلَّإلنَّّرين  اكنَّعندانَّمتري

عنيََّّ،ابوإهَّعنيَّإلرَّّأ ََّّ:عندَّذكلَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّفقالَّإلنََّّّ.ملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّاع َّليطعمَّإلنَّّصصاعنيَّبيءيَّفبعتَّمنهَّد َّرََّ

ذإَّكنالَّتفعلَّوالَّ،ابإلرَّّ َّإشرتيَّبه.َّخرَّثَّّأ َّمرَّببيع َّنَّتشرتيَّفبعَّإلتَّّأ َّردتَّأ ََّّإ 

َّمرنوإعَّإلتَّّأ َّجودَّأ َّطيبَّوَّأ َّمنََّّمرَّإلربينإلتََّّّ

َّإحلديثَّأ َّوََّّ مورَّنوإعَّإلتَّّأ َّطيبَّأ َّفيشرتيَّهلََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّنَّيكرمَّإلنَّّأ َّرإدَّباللَّريضَّهللاَّعنهَّيفَّهذإ

َّ.ديءمرَّإلرَّّوَّإلتَّّأ َّمرَّإلعاديَّإلتََّّّمنَّمرَّإلربينَّبصاعنيشرتىَّصاعًاَّمنَّإلتَّّفا َّ

َّمرَّابلتَّّابَّبيعَّإلتَّّهذإَّعنيَّإلرََّّّنَّّأ َّخربهَّأ َّوََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّفأ وقفهَّ َّّأ َّىلَّإ ََّّوأ رشدهمرَّمنَّغريَّمتاثل  ذإهَّن رإدَّأ ََّّإ 

َّعاديَّويشرتيَّمقابلَّماَّجيَّنَّيبيعَّماَّعندهَّمنَّأ ََّّإلتّمرَّنَّيشرتيَّنوعًاَّجيدًإَّمنأ َّ نيهَّمنَّإملالَّمترإًَّمتر 

َّجيدًإَّهكذإَّجتوزَّإملعامةل.َّ

َّ َّقلنا َّبمترَّأ َّوالَّجيوزَّكام َّإلَّإلتّقابضَّوإلّتامثلبرشطََّّالَّّإ َّنَّيباعَّمتري َّملَّحيصلَّمتاثلَّّصَّويفَّهذه ورة

َّمنَّجنسهَّمعَّإلتَّّبو َّفيس تفادَّمنَّإحلديثَّحترميَّبيعَّإلّر َّ َّإلتَّّيَّبيشء  ََّّنَّّأ َّامثلَّوَّفاضلَّوعدم هوَّهذإ

َّاب.َّعنيَّإلرَّّ

َّرديء)دإءةَّلقوهلَّيفَّإحلديثَّعامَّابلرَّّنوإعَّإلطَّّأ َّوفيهَّجوإزَّوصفَّبعضَّ َّ.(متري
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َّأ َّويفَّإحلديثََّّ َّل ََّّرابثباتَّإ َّيضًا َّإلَّنَّّإلفضل َّإل َّّصَّهذه َّيف َّعرفناها َّكام َّرابوَّّورة إلفضلَّهذهََّّل

َّورةَّرابَّإلفضلَّوهوَّحمرميَّبنصَّهذإَّإحلديث.َّصورةَّيهَّصإل

َّّابَّليسَّمنحرصًإَّيفَّرابَّإلرََّّّنَّّأ َّيضًاَّدالةلَّعىلَّأ َّويفَّإحلديثَّ ابَّكامَّقلناَّسيئةَّكامَّفهمهَّإلبعضَّفالرَّّإلن

َّّلَّنوعانَّرابَّإلفضلَّورابَّإ َّسيئة.َّن
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َّوزيدَّبنَّإءَّبنَّعََّإلربَََّّسأ لُتََّّ:يبَّإملهنالَّريضَّهللاَّعنهَّقالأ َّعنَّ َّعَََّّأ رمقازب  َّمهنامَّوَََّّفَّفلكَّّنَّإلرص  إحد 

َّم َّإَّخََّذََّيقولَّهََّ َّريي ّ ََّعَََّّملسو هيلع هللا ىلصهللاََّّولَُّسَُّيىَّرَََّّنَََّّ:َّوالكهامَّيقولين  َّينًا.دَََّّق َّرََّلوََّاب ََّّب َّهََّإّل ََّّيع َّنَّب

َّهلَّنفسَّإلعةّلَّبو َّبيعَّإلّر ََّّنَّّأ َّعىلَّماَّس بقَّتقريرهَّمنََّّفاحلديثَّيدلَّّ ذإَّالَّّإ ََّّمعهَّالَّجيوزَّيَّبيشء  اكنََّّإ 

َّإلعقدإلتَّّ َّجملس َّإلتََّّّ،قابضَّيف َّبيهنام َّوفيجوز َّفاضل َّإلتَّّال َّعدم َّإجمللسَّضقابجيوز يشرتطَّ"َّيف

َّ.َّ"يفَّجملسَّإلعقدَّإلتّقابض

َّيىَّأ نّنََّّ،امنيةَّويهَّإلثَّّنَّمنَّنفسَّإلعةّلَّهبَّابلورقَّوهامَّربوايَّّعنَّبيعَّإّلََّّّملسو هيلع هللا ىلصوهناَّّنيىَّرسولَّهللاَّ

َّيفَّجملسَّإلعقد.َّإلتّقابضالَّحيصلََّّل نّهيَّأ َّابلورقَّدينًاََّّهبيباعَّإّلَّّ

َّّا ََّّفعريَّابلرُبَّوَّإلشَّّأ َّمرَّعريَّابلتَّّإلشَّّبيعَّوكذكلََّّ َُّن َّ.هلامَّنفسَّإلعةّلَّنَّربوايَّّامَّّنَّّأ َّوَّأ ََّّضقابشرتطَّفيهَّإلتَّّهَّي
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سوإًءََّّالَّّإ َّهبَّهبَّابّلَّّةَّوإّلَّّةَّابلفضَّّإلفضََّّّعنَّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّيىّنََّّ:يبَّبكرةَّريضَّهللاَّعنهَّقالأ َّعنَّ

َّةَّكيفَّشئناَّهبَّابلفضَّّونشرتيَّإّلََّّّ،ةَّكيفَّشئناةَّابلفضَّّنَّنشرتيَّإلفضَّّأ َّمرانَّأ َّبسوإء.َّوَّ

َّهكذإَّمسعت.َّ:فقالَّ،يدإًَّبيدَّقال:َّفسأ هلَّرجلَّفقال:
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َّملاَّس بقَّوفيهَّ ذإبويَّإلرََّّّنَّّأ َّيفَّإحلديثَّتقريري َّمنَّجنسهَّإشرتطَّفيهَّإلتََّّّإ  يفََّّضقابامثلَّوإلتَّّبيعَّبيشء 

َّمَّّأ َّإجمللس.َّ ذإا َّإلرََّّّإ  َّبيع َّإلعةّلَّغريَّجنسهَّوإحت َّمنَّبويَّبيشء  هبَّوَّإّلَّّأ َّةَّهبَّابلفضََّّّاكّلَّّدتَّبيهنام

َّ.بيدإًََّّإضَّيفَّجملسَّإلعقدَّيدباقلتَّّابَّعنهَّفاضلَّوهوَّماَّعرّبَّقابضَّوجيوزَّإلتَّّابلعمةلَّفيشرتطَّفقطَّإلتَّّ
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َّحاكم.أ َّهنَّمنَّقَّابلرَّّهللاَّليذكرَّفيهَّماَّيتعلَّّرمحهَّفَّعقدهَّإملصنََّّّ

َّذكرهَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّيفَّكتابهَّإلكرميَّفقالََّّ:هنوإلرََّّّ ََّولَْمَّ س بحانه:﴿معروفي ََّسَفر  َّعىََلى نَُّكنمُتْ
ِ
َوإ

َّ ُدوإَّاَكت ًباَّفَر َهاني ْقُبوَضةيَّجَت  َّ﴾.ََّّم 

َّميكنَّإ َّبأ نهَّفهَّإلعلامءَّيعّر ََّّهنوإلرَّّ َّبعني  َّتوثقةَّدين  َّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّوقدَّجاءََّّ،وَّمنَّمثهناأ َّستيفاؤهَّمهنا

َّ-رهنَّ ََّّوأ مر-س يأ يتكامَّيفَّحديثَّعائشة هنَّفالَّحصابهَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّعىلَّإلرَّّأ ََّّقرَّّأ َّوََّّملسو هيلع هللا ىلصبه

َّته.َّنَّشاءَّهللاَّتعاىلَّيفَّمرشوعيَّّإ َّشاكلَّإ َّ

َّنسانَّقدَّحيتاجَّسلعًةَّوليسَّمعهَّمالَّوالَّجيدَّمنَّيقرضهَّحّتَّإال ََّّنَّّأ ََّّهنترشيعَّإلرَّّإحلمكَّيفَّومنَّ

َّّأ َّفقَّمعَّصاحهباَّلعةَّفيتَّّيشرتيَّهذهَّإلسَّّ وَّأ َّنَّيرهنَّعندهَّشيئًاَّيساوهياَّيفَّإلقميةَّأ َّهَّيأ خذهاَّمنهَّعىلَّن

َّللبائعَّوإملشرتي َّفيهَّمنفعةي َّأ َّذَّإملشرتيَّإ ََّّ،يفوقهاَّوهذإ ىتَّأ َّنَّإ ََّّ،فعرإدَّوإلبائعَّمعهَّضامنَّإدلَّّأ َّخذَّما

ََّّ.هنس توفَّمثنَّسلعتهَّمنَّمبلغَّإلرََّّّإالَّّإ َّعليهَّرهنهَّوََّّدَّماَّعليهَّمنَّدينَّردَّّاريَّابملالَّوسدَّّإلشَّّ

إهنَّيشءَّوَّإلرَّّأ َّنَّيرهنَّإملشرتيَّأ َّيَّأ ََّّضهنَّمعَّعدمَّإلقبةَّإلرَّّوقدَّإختلفَّإلعلامءَّرمحهمَّهللاَّيفَّحصَّّ

َّ.لكنَّالَّيقبضهَّإلبائع
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ََّّ:مثاهلَّ َّوليسَّمعهَّمالَّرجلي َّمعّينةَّأ رإدَّأ نَّيشرتيَّبيتا َّأ رضا فاشرتطَّعليهَّإلبائعَّأ نَّيرهنَّعنده

َّلكن َّإل رضَّوعىلَّحدودها َّهذه َّعىلَّموضع َّيسملََّّّفاتّفقا َّتدلَّّمل َّوثيقًة هذهَّعىلَََّّّإملشرتيَّللبائع

َّهن.هذإَّإلرََّّّاقرضَّوملَّيوثَّّإل َّ

َّابل يةابلقبضَّوإس تدلوإََّّالَّّإ َّهنَّالَّيلزمَّإلرََّّّنَّّأ َّىلَّإ َّورةَّفذهبتَّإحلنابةلَّلّصَّإلعلامءَّإختلفوإَّيفَّهذهَّإَّ

َّ ابقةَّ﴿إلسَّّ ْقُبوَضةي َّم  َّ﴾.َّفَر َهاني

َّّأ َّىلَّإ َّوََّّإزىلَّإجلوَّإ َّبيامنَّذهبَّمجهورَّإلعلامءَّ َّّإ َّهنَّوَّإلقبضَّليسَّرشطًاَّمنَّرشوطَّإلرََّّّنَّّوأ ََّّ،هَّيلزمن امَّن

نَّحيصلَّبيهنمَّأ َّإملهمََّّ،نَّشاءَّهللاإ َّوإبَّوهوَّإلّصََّّ"وثيقنوإعَّإلتَّّأ َّعىلَّأ َّمنَّاببَّبيانَّ"َّإل يةذكرَّيفَّ

َّّإ َّ َّ.فليسَّبالزم َّوليسَّبرشطَّإلتّقابضاَّمَّّأ َّوَّ،َّقاًَّموثَّّمرَّفاقَّويكونَّهذإَّإل َّت

َّإدلَّّأ َّوََّّ َّية َّإلكتابةنوإعَّإلتَّّأ َّعىلَّأ َّينَّذكرَّفْيا َّوثيقَّوهو َّذكرَّإل ََّّثَّّ، َّوَّبعدَّذكلَّجاء َّنَّيكوانأ َّشهاد

َّوإ َّا َّفَّنيرجل نَّملَّحيصلَّقبضَّإملرهونَّإ َّكامَّقلناَّوََّّهنَّيصحَّّإملهمَّإلرََّّّ،مرأ اتننَّملَّيكوانَّرجالنَّفرجلي

َّلَّإلعمل.هأ َّقوإلَّأ َّحيحَّمنَّعىلَّإلّصَّ

ََّّ رهنهَّوإلعكسَّمفاَّالَّيصحََّّبيعهَّيصحََّّّماَّيصحََّّّنَّّ"أ َّويهَّفيهَّهنَّويهَّاكلقاعدةَّخرىَّيفَّإلرَّّأ َّمسأ ةلي

مةَّالَّجيوزَّمورَّإحملرَّّل َّبيعهَّوكذكلَّإَّالَّيصحََّّّل نّهرهنَّإلوقفَّمثاًلََّّفالَّيصحََّّّ"بيعهَّالَّيصحَّرهنه

َّرههنا.َّ

َّإلثَّّ َّوإس تثينَّمنَّهذإ ََّّبدوَّّقبلَّمرة َّّأ َّرهنهَّمعََّّهَّيصحَّّحبََّّّرعَّقبلَّإش تدإدالزَّّفصالهحا َّهَّالَّيصحَّّن

َّّأ َّلَّإلعلامءَّذكلَّقالوإَّبوعلََّّّ،بيعه َّللثَّّإ َّهَّوَّن ةَّإملرهتنَّالَّيضيعَّويبقىَّيفَّذمََّّّحّقََّّنَّّا َّمرةَّفنَّحصلَّتلفي

َّإهن.َّإلرَّّ

َّّا َّمةَّبدونَّإبهناَّفقيقَّبدونَّذيَّرمحهَّإحملرمَّوكذكلَّرهنَّإل َّاَّإس تثنوهَّرهنَّإلرَّّوكذكلَّممَّّ َّهَّالَّيصحَّّن

َّهن.َّحاكمَّإلرَّّأ َّمنََّّيشءختصارَّهذإَّاب ََّّ.هنَّبدوّنممحَّلكنَّجيوزَّإلرَّّمعَّإلودلَّوذيَّإلرََّّّالَّّإ َّبيعهامَّ
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َّيد.د َّنَّحََّرعًاَّم َّد ََّّهَُّنََّهََّامًاَّورََّعََّطَََّّي َّّود َّنَّهَيَُّىَّم َّشرتَََّإ ََّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّنَّّأ َّعنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّ

َّعىلَّجوإزَّإلرََّّّ ذَّهنَّومرشوعيتههذإَّإحلديثَّفيهَّدليلي ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّفيهََّّإ  رهنَّدرعهَّعندَّهيودي 

َّمقابلَّطعام.َّ
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َّجوإزَّمعامةلَّإلكفَّّأ َّوفيهَّ َّيتبايعونَّيفَّإحلاللَّوإحلرإمَّأ ََّّنَّّأ َّارَّمعَّيضًا موإهلمَّاكنتَّخمتلطةَّفقدَّاكنوإ

َّتبايعَّمعهم.َّوَّملهمَّاحنيَّعَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّمهنمَّإلنََّّّصلومعَّهذإَّملَّيس تف

َّّأ َّذَّإ َّالمَّالةَّوإلسَّّإلّصَّاسَّتوإضعًاَّوزهدًإَّعليهَّإلنََّّّأ كرثاكنَّمنََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّوكذكلَّفيهَّ ََّن اَّملَّجيدَّم َّهَّل

َّيسدَّّإلطَّّ َّبهَّذهبََّّملسو هيلع هللا ىلصبهَّرمقهََّّعامَّوملَّجيدَّما َّيسدد ََّّورهنَّدرعهوملَّيكنَّمعهَّما عندَّهيودي 

اسَّإليومَّفعليناَّاسَّوملَّيقلَّليسَّعنديَّيشءَّوملَّيفعلَّماَّيفعلَّإلنَّّعامَّوملَّيسأ لَّإلنَّّمقابلَّهذإَّإلطَّّ

نَّاكنَّعندانَّمقابلَّإ َّنَّاكنَّعندانَّفسحةَّوَّإ َّاسَّنسأ لَّإلنََّّّأ الََّّّأ نفس ناَّنَّنعمّل َّأ َّوََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّقتدإءَّابلنَّّإال َّ

َّ.كهذإ

َّيفَّإحلظرَّوكذإَّيفَّإلسَّّإلرََّّّنَّّأ َّوكذكلَّيفَّإحلديثََّّ َّملنَّمنعهَّيفَّإحلظرهنَّجائزي همَّضَّبعََّّفرَّخالفًا

ََّولَْمَّ ﴿َّ:فرَّفقطَّمس تداًلَّبقوهلَّتباركَّوتعاىلجازهَّيفَّإلسَّّأ َّهنَّيفَّإحلظرَّوَّمنعَّإلرَّّ ََّسَفر  َّعىََلى نَُّكنمُتْ
ِ
َوإ

َّ ْقُبوَضةي َّم  ُدوإَّاَكت ًباَّفَر َهاني َّّأ َّعىلََّّيةَّتدلَّّأ َّ﴾َّوقالَّجَت  َّن َّفر.َّابلسَّّهَّخاصل

َّإحلديثَّوَّوإلّصََّّ ََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّحيحَّخالفَّذكلَّبدالةلَّهذإ َّرهنَّإدلَّّمل َّيكنَّا َّومل رعَّاكنَّابملدينة

َّعليهَّإلّصَّ عىلَّإملرإتبَّوليسَّأ َّفضلَّوَّفْياَّبيانَّإل ََّّإل يةَّنَّّأ َّوإَّعلْيمَّوقالوإَّبردَّّوَّالمَّالةَّوإلسَّّمسافرًإ

َّ.َّصيصَّخَّإلتَّّوَّمعناهاَّإحلرصَّ
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َّ:قالَّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّنَّّأ َّيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّأ َّوعنَّ

ّ َّإلغَََّّطلَُّمَََّّ َّفََّظََُّّين  َّملي
ِ
َّدكَّعىلَّمََّحََّأَََّّعََّب َّتَّْأَُّإَّذََّا َّفََّل  َّع.تبََّليََّء 

ََّّّ إملشرتيَّأ نّهَّيامتطلَّيفَّسدإدَّإدّلينََّّحاكمهَّواكنَّمنَّمجةلَّماَّقدَّيفعلأ َّهنَّوَّاَّاكنَّإلالكمَّعنَّإلرَّّمل

َّإحلديثَّليبنّيَّأ ّنَّمماطةلَّإلقادرَّعىلَّإلّسدإدَّحرإمَّوظملَّ إّّليَّعليهَّساقَّإملصنّفَّرمحهَّهللاَّهذإ

َّلصاحبَّإلّسلعة.َّ

موعدََّّحيلََّّّنسانإال ََّّنَّّأ َّيَّ،َّأ َّدإئهَّانقصاًَّأ َّوَّأ َّوَّمنعهَّبعدَّحلوهلَّأ ََّّدإءَّإحلّقَّأ َّمتناعَّعنَّيهَّإال ََّّ:وإملامطةل

َّّا َّدَّبهَّدينهَّفمعهَّماَّيسدََّّّويكونَّهدينَّسدإد َّّأ َّوَّأ َّنَّميتنعَّأ َّاَّمَّّإ َّهَّن يهَّاكماًلَّهذهَّيهَّانقصًاَّوالَّيؤدَّّهَّيؤدَّّن

َّكامَّجاءَّيفَّإحلديث.ََّّ،يهَّإملامطةل َّويهَّظملي َّوإملامطةلَّحمرمةي

َّ:وإحلديثَّإش متلَّعىلَّمسأ لتني
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َّوكذكلَّفيهَّمسأ ةلَّإحلوإةل.َّ؟فيصبحَّفاسقاَّوىلَّمسأ ةلَّإملامطةلَّوهلَّيفسقَّهباَّإملامطلإل ََّّ

 المماطلةالمسألة األولى: 

َّتأ ديتهةَّماكنيَّّإ َّيهَّانقصًاَّمعَّيؤدََّّّأ وَّأ نّهَّدإءَّدينهَّدلإئنهأ َّعنََّّمتناعَّإملدينَّإلغينَّّإملامطةلَّكامَّقلناَّيهَّإ ََّّ

َّاكماًل.

َّوإلوإجبَّمَّّأ َّهوَّإملقصودََّّل نّهدانَّإملدينَّابلغينَّوقيَّّ دإءَّكامَّىلَّحنيَّيس تطيعَّإل َّإ َّارهَّظنإ َّاَّإلفقريَّمفعذوري

َّوجل َّ:قالَّهللاَّعز ﴿َّ ىَلى
ِ
َّإ َرةي َّفَنَظ  ة  َُّعّْسَ َُّذو َّاَكَن ن

ِ
ََّوإ ة  َّوتعاىلََّّفأ مر﴾َميَّْسَ نظارههللاَّس بحانه َّاب 

َّدإءَّماَّعليهَّمنَّدين.أ َّنَّيصبحَّميسورَّإحلالَّويس تطيعَّأ َّىلَّإ َّهماهلَّإ َّوَّ

َّكثريَّالاَّإلغينَّولس ناَّنقصدَّابلغينَّإّّلَّمَّّأ َّوََّّ ََّّبهَّحّقَّيَّجيدَّماَّيويّفَّإلغينَّإملرإدَّبهَّإّّلََّّ،يَّمعهَّمالي

َّينَّهذإَّهوَّإلغينَّإملرإد.َّإدلََّّّإلغرماءَّوحّقَّ

ََّّإال س تقامةاسَّوبعضهمَّيكونَّظاهرهَّجندَّكثريًإَّمنَّإلنََّّّلل سفنَّوإل َّ ينَّإدلََّّّبأ مرةَّيس ّتنيَّنَّّعىلَّإلس ّ

َّغريَّرضوريةَّثَّّأ َّجلَّأ َّوَّمنَّأ َّفاهاتَّجلَّإلتَّّأ َّمنََّّويس تدين َّال رجاعامطلَّوالَّيسعىَّيبدأ َّيفَّإلتََّّّمور 

َّميكَّّصاًلَّوالَّأ َّوبعضهمَّالَّيعملََّّل حصابه،إملالَّ يقولََّّنهَّمنَّسدإدَّدينهَّوثَّّيسعىَّللبحثَّعنَّمعل 

ينَّقضايئَّإدلَّّلجّتادَّوإال ََّّعيَّوإجلدَّّإلوإجبَّعليكَّإلسََّّّ،يخأ َّالَّايََّّ،يندإءَّإدلَّّأ َّمتكنَّمنَّأ َّانَّملَّأ َّكلَّ

الةَّعليهَّمنَّمنَّإلّصََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإّليَّإمتنعَّإلنَّّإلّرجلَّمرهَّعظميَّوالَّخيفاكَّحفظمكَّهللاَّأ َّينَّإدلََّّّنَّّل ََّّ؟ملاذإ

َّين.جلَّإدلَّّأ َّ

َّإلّصَّوإال ََّّ َّمنَّنسان َّرأ ينا َّوك َّوجلَّأ َّادقَّيعينهَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّويوفقه َّهللاَّعز َّمع َّصدقوإ انس 

َّيفَّمدََّّّدينوقضوإَّماَّعلْيمَّمنََّّةنيابَّّرَّّإلةَّيفَّسدإدَّماَّعلْيمَّمنَّدينَّوجاءهتمَّإلفتوحَّيَّّإلنََّّّوأ خلصوإ ة 

َّفيهَّدََّ َّليقضوإ َّيكونوإ َّمل َّلوالَّصدقهمَّمعَّهللاَّتباركَّوتعاىلوجزية َّفاال َّيهنم ابركَّهللاَّفيمكَّالََّّنسان،

ََّّ.مرَّويسعىَّيفَّسدإدَّدينهيس ّتنيَّهبذإَّإل َّ

َّوإحدةَّوَّهللاَّإختلفوإَّيفَّتفس يقَّإملامطلَّرمحهمَّوإلعلامءَّ ََّّل؟وَّبتكرإرَّإملطأ َّإختلفوإَّيفَّهلَّيفسقَّمبرة 

َّّأ َّحيحَّوإلّصَّ َّيح،حَّيضاَّهذإَّهوَّإلّصَّأ َّكرإرََّّعدمَّإلعذرَّوالَّيشرتطَّإلتَّّبعدَّتبنّيََّّالَّّإ َّهَّالَّحيمكَّبفسقهَّن

ذإيعينَّ َّّأ َّتبنيََّّإ  َّحيمكَّعليهَّابلفسقَّوالَّيشرتطَّن رَّنَّيتكرَّّأ َّهَّليسَّمعذورًإَّيفَّتسديدهَّدلينهَّحفينئذ 

َّ.امطلمنهَّهذإَّإلتَّّ
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حدكَّعىلَّأ َّتبعَّأ َّذإَّا َّف)َّملسو هيلع هللا ىلصقوهلََّّاينَّمنَّإحلديثَّويهَّّتّصَّطرَّإلثَّّاَّمسأ ةلَّإحلوإةلَّويهَّّتصَّإلشَّّمَّّأ َّوَّ

َّفليتبع َّيفَّبعضََّّ(ملء  َّا َّف)لفاظَّإحلديثَّأ َّوجاء َّأ َّذإ َّفليحتلأ َّحيل َّعىلَّملء  َّمسيَّ(حدك َّةولهذإ

تباع.وَّأ َّإحلوإةلَّ َّإال 

تباع: َّوهوَّحتّولَّإحلّقَّمنَّذّمةَّإ ىلَّذّمة.َّإحلوإةلَّأ وَّإال 

َّاكنَّإلّشخصَّ" ذإ َّهلَّدينَّعىلَّإلّشخصَّأ َّ"َّوإلّشخصَّ"ب"َّعليهَّدينَّعىلَّإلشخصَّ"أ َّإ  "َّأ يضا

ّنَّهلَّأ نَّحيَّج" يلَّ"ب"َّعىلَّإلشخصَّ"ج"َّهذهَّيهَّ"َّفا ذإَّطلبَّ"ب"َّمنَّ"أ "َّتسديدَّدينهَّفا 

َّصورةَّإحلوإةل.

َّلكنَّجّوزهاَّإلعلامءَّبرشوطَّوكذكلَّتندرجَّحتّتاَّمسائل:

ََّّ:اَّإملسائلَّفهييمَّّأ َّوَّ

 يقالَّهلََّّكذكلَّ؟نَّيقبضَّنقودهَّمنَّإحملالَّعليهأ َّيَّهلَّيلزمَّإحملالَّأ ََّّ؟هلَّيلزمَّقبولَّإحلوإةل

َّيلزمهَّأ نَّحيتالَّعىلَّإحملالَّعليه؟

َّأ َّحيلَّأ ََّّفا ذإأ مرَّوجوب،َّإل مرَّإّليَّجاءَّيفَّإحلديثَّ)إمجلهورَّعىلَّأ نّهَّأ مرَّندبَّالَّ حدكَّعىلَّملء 

ََّّ(فليحتل َّهذإ َّالَّأ َّقالوإ َّإال ََّّ،مرَّوجوبأ َّمرَّندب  ىلَّإحمليلَّلتحصيلَّمقصودهَّإ َّحسانَّوإملرإدَّمنه

ذإإحمليلََّّ،وهوَّحتويلَّإحلقَّعنه َّإ َّحالَّأ ََّّإ  ذإاحملالَّفإئنَّنقودهََّّيس تويفَّإدلَّّخرَّحّتَّأ َّىلَّخشص  ذهبََّّإ 

َّإلشَّّإ َّ َّىل َّفإ َّخصَّوإحتال َّعليه َّإحملال َّا َّىل َّهذإ َّيف َّإ َّن َّإحمليلإ َّحسااًن َّإحلّقَّحّتََّّىل عنهَََّّّيتحول

َّإل مرَّعنَّهذإَّإحمليلَّهذإَّهوَّإملقصودَّقالَّإمجلهورَّإئنَّنقودهَّويسقطَّإحلّقَّوَّإدلَّّأ َّويس تويفَّإملدينَّ

َّمرَّوجوب.َّأ َّمرَّندبَّالَّأ َّ

َّرشوط:هَّإلفقهاءَّبثالثةَّفّّسََّّ(عىلَّملء َّ)وقوهلَّيفَّإحلديثَّ

َّ.دإدسَّّإلَّميكنهََّّأ ينَّيكونَّمليئًاَّيفَّماهلَّأ َّ .1

َّّأ َّيَّأ َّنَّيكونَّمليئًاَّبقوهلَّأ َّ .2 َّفالَّخيلفَّإملوإعيد.َّن َّهَّصاحبَّمروءة 

ذإيكونَّمليئًاَّببدنهَّحبيثََّّأ ن .3 َّمكنهَّذكل.َّأ َّطلبَّمنهَّإحلضورَّعندَّإلقايضََّّإ 
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ذإ َّفَّإ  َّيفَّماهلَّوقوهلَّوبدنه َّمريئًا َّّا َّاكنَّإحملالَّعليه َّفنَّحيالَّعىلَّإحملالَّأ َّهَّيندبَّللمحتالَّن َّّا َّعليه هَّن

ََّّ.وطهذهَّيهَّإلرّشََّّعليهَّىلَّإحملالإ َّنَّحيالَّأ َّحيلَّأ َّيندبَّلذليَّ

 َّّ َّإل َّإملسائل َّوكذكلَّمن َّ"َّنَّّأ َّيتَّتذكر َّعليه ذإإحملال َّابلسََّّّإ  َّيقم َّفمل َّّا َّدإد َّّن َّعىلَّإل َّيرجعَّه صحيح

ذإمفثاًلََّّ،َّيس تويفَّماهليكَّلىلَّإحمليإ َّيَّأ ََّّلل صل" خرَّيكَّيعطيهَّأ ََّّخشصعىلَّحلتَّإملدينَّأ ََّّإ 

َّّا َّمورَّفغريَّمنَّذكلَّإل َّوَّوَّحصلَّسوءَّتفامهَّأ َّليهَّفرفضَّإ َّإملالَّفذهبَّ هَّولوَّقبلَّإحلوإلَّوماَّن

َّّأ َّدإمَّ َّّا َّستيفاءَّدينهَّفهَّملَّيمتَّإ َّن َّعمل.َّأ َّتك.َّوهللاَّهَّيرجعَّعليكَّويبقىَّإلوجوبَّيفَّذمَّّن
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َّ:يقولَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّعُتَّوَّقالَّمَس َّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصقالَّرسولَّهللاََّّ:وعنهَّقال

َّجَُّرَََّّندََّع ََّّه َّين َّعََّب ََّّاهَلَُّمَََّّأَدَركََّنَّمَََّّ نَسان َّوَّأََّ-ل 
ِ
َّه.ري َّنَّغََّم ََّّه َّب ََّّأََحقَُّّوَّهُفَََّأفلََسََّّقَد-إ

ََّّ:إملفلس َّأ الَّّزقَّفاملفلسَّالَّيشرتطَّاَّعندهَّمنَّإلرَّّممََّّّأ كرثيَّأ َّمنَّموجودإتهََّّأ كرثهوَّمنَّعليهَّديني

َّزق.َّمنَّهذإَّإلرََّّّأ كرثبلَّيكونَّعندهَّرزقَّلكنَّماَّعليهَّمنَّدينََّّ،يشءَّالَّهليكونَّ

َّ.فالسهإ َّوَّكيفَّيتعاملَّمعهَّغرماؤهَّيفَّحالَّأ َّعاملَّمعهَّوهذإَّإحلديثَّيبنيَّكيفيةَّإلتَّّ

موإلَّإليتَّالَّقميةَّلهاَّمعتربةَّليستَّدرإمهَّوالَّداننريَّويقالَّيفَّويهَّإل ََّّوسلَُّإلفََُّّل نّهَّمنيَّمفلسًاَّومّس ََّّ

َّّأ َّإملثلَّفالنَّالَّيساويَّفلسًاَّكنايًةَّعىلَّ نَّأ َّجلَّوطلبَّغرماؤهَّمنَّإحلاكَّإلرََّّّأ فلسذإَّا َّفَّ،هَّالَّقميةَّهلن

َّعالنَّذكلَّللعامةَّحّتَّإ َّيَّلزمَّعىلَّإحلاكَّإحلجرَّوَّأ َّيفَّماهلَّلزمهََّّرصفنَّمينعهَّمنَّإلتَّّأ َّحيجرَّعليهَّب

َّالَّيتعاملوإَّمعهَّبعدَّذكل.َّ

نَّاكنَّإملالَّالَّيفيَّبذكلَّتقامسوهَّعىلَّقدرَّديوّنمَّا َّوبعدَّإحلجرَّيعطىَّإلغرماءَّمس تحقاهتمَّمنَّماهلَّف

َّيأ خذَّإملقدإرَّإّليَّمتثلَّنسبتهَّمنََّّيَّكَّّأ َّ َّ.جاميلَّإملالإ َّوإحد 

َّإلتَّّأ َّلكنَّيشرتطََّّ َّقبل َّأ َّقامسَّيضًا َّينظروإ َّإ َّن َّإملفلسََّّأ حدنَّاكن َّهذإ َّعند َّسلعته َّوجد إلغرماء

ابعهَّس يارةَّوملَّيسددَّهلَّمثهناَّثَّبعدَّإحلجرَّعليهَّجاءََّّ:مثالًََّّ،ونقولَّوجدَّسلعتهَّيعينَّوجدهاَّبعيهنا

َّ َّهل َّإحلاةل َّهذه َّففي َّيشء َّيصهبا َّيهَّمل َّكام َّبعيهنا َّس يارته َّأ َّووجد َّاكنتَّمس توفيةًَّإ َّخذها َّعىلَّن

َّابيقَّرتَّشوطَّإليتَّإ َّإلرّشَّ َّإحلديثَّومن َّهذإ َّمن َّوإس تنبطوها َّإلعلامء فالسَّاببَّإال ََّّأ حاديثطها

َّ:وإحلجرَّمنَّكتبَّإحلديثَّوهذهَّإلرشوطَّيه
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َّلعةَّقدَّتغريَّّنَّالَّتكونَّإلسَّّأ ََّّإلرّشطَّإل ّول: َّنَّّأ َّيَّأ ََّّا(بعيهن)إحلديثَّفيهََّّنَّّوَّبنقصانَّل َّأ َّتَّبزايدة 

َّلعةَّتبقىَّكامَّيه.َّإلسَّّ

وَّمّناًلَّأ َّنَّابعهَّس يارًةَّا َّفَّ،خذَّمنَّمثهناَّشيئاًَّأ َّلعةَّوَّصاحبَّإلسَّّأ َّنَّالَّيكونَّإلبائعَّأ ََّّ:اينطَّإلثَّّإلرّشَّ

ةَّمَّّخذَّمنَّمثهناَّشيئًاَّس يكونَّثََّأ َّلوََّّل نّهَّ،خذَّمنَّمثهناَّشيئاًَّأ َّنَّالَّيكونَّأ َّسرتجاعهاَّمثالَّفيشرتطَّال َّ

َّبنيَّإلغرماءَّيفَّهذإَّإلثَّّإ َّ َّمن.شرتإكي

ََّّ:الثطَّإلثَّّإلرّشََّّ َّأ َّهو َّإملفلسَّقد َّيكون َّترصَّّنَّال َّببيع  َّأ َّفَّفْيا َّهبة  َّولوَّحصلَّفأ َّو َّرهن  َّنَّّا َّو

َّّا َّفَّ،صللعةَّإل َّهناَّهوَّمنَّتعاملَّمعهَّإملفلسَّالَّصاحبَّإلسََّّّإحلّقََّّصاحب وطَّتَّهذهَّإلرّشَّنَّمت

َّعمل.َّأ َّوهللاََّّ.ىَّمنَّمالَّهذإَّإملفلسخذَّسلعتهَّويتقامسَّإلغرماءَّماَّتبقَّّأ َّفلَّ
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َََّّفعةَّيفَّكَّّابلشَّّملسو هيلع هللا ىلصََّّإلنّبَّّ-قىََضَّويفَّلفظ َّ-َّلََّعََّجَََّّ:وعنَّجابرَّبنَّعبدَّهللاَّريضَّهللاَّعهنامَّقال َّل مَّمال 

َّمَّفََّقسََّيَُّ
ِ
َّفعة.قَّفالَّشَُّرَُّتَّإلطَُّّفََّورُص ََّّّودَُّدَُّإحلََُّّت َّعََّقََّإَّوََّذََّا

َّمايلَّويشرتطَّإ َّنتقلتَّنَّإ َّةَّممَّّيكَّإنزتإعَّحّصَّس تحقاقَّإلرّشَّيهَّإ ََّّ:ةفعََّإلشَُّّ ضَّعهناَّنَّيعّو َّأ َّليهَّبعوض 

. َّمبال 

َّّإ ََّّ:مثاهلَّ َّأ حدولوَّابعََّّ،وىلَّبهأ َّهَّفرشيكهَّبيعَّحقََّّّأ حدهامرَّمثاًلَّوقرَّّرضَّأ َّةَّرشياكنَّيفَّنَّاكنَّمث

َّإلرّشَّ َّلشخص  َّفأ ََّّيكنيَّنصيبه ََّّنَّّا َّخر َّيهَّأ َّلرشيكه َّإملشرتيَّوهذه َّهذإ َّبه َّإشرتإه َّما َّمقابل خذه

َّمايلإ َّنَّإنتقلتَّةَّرشيكهَّممَّّحّصََّّإنزتإعيكَّيهَّإس تحقاقَّإلرّشَّ"فعةَّفقلناَّيفَّتعريفهاَّإلشَّّ َّ"ليهَّبعوض 

َّإ َّإنتقلتََّّ-يكإلرّشََّّةحّصَّ-ةَّيعينَّتكونَّهذهَّإحلّصَّ َّمايلَّهذإَّرشطَّس يأ يتَّأ َّىلَّخشص  خرَّبعوض 

َّ.عنهَّانالكمَّ

َّفيدفعَّمثالَّلهذإَّإّليَّإشرتإهاَّويأ خذهانَّيعوضَّعهناَّإلرّشَّأ َّويشرتطََّّ نَّاكنَّهذإَّإ َّلكنََّّ،يكَّمبال 

َّالَّرضَّقدَّقسَّّأ َّءَّإّليَّهامَّمشرتاكنَّفيهَّولنقلَّمثاًلَّإليّشَّ مَّوعرفتَّحدودهَّورصفتَّطرقهَّحفينئذ 

َّإل ََّّة،شفع َّّكَّوإحدَّفْيامَّووضعتَّطرقَّّكَّأ رضَّمتَّرضَّقدَّقسَّّيعينَّتكونَّهذه َّحّد وبنّي

ذ. ذَّالَّشفعة،َّوللّكَّوإحدَّمنَّإلرّشيكنيَّأ نَّيبيعَّأ رضهَّأ وَّنصيبهَّملنَّشاءَّوالَّشفعةَّحنيَّإ  َّحفنيَّإ 
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نتقلتَّحّصةَّإلرّشيكَّ نَّإ  َّإ  َّقلناهَّوهوَّإلعوضَّإملايل–أ ّما بغريَّعوضَّمايلَّك نَّيكونَّ-نعودَّإ ىلَّما

ّنَّيفَّإس تحقاقَّحّقَّإلّشفعةَّللرّشيكَّخالف.تصّدقَّهب َّاَّمثالَّأ وَّوههباَّال نسانَّأ خرَّفا 

يفَّهذهَّإحلاةلَّأ ّنَّهذهَّإحلّصةَّأ وَّإلهبةَّأ وَّإلعطّيةَّتُقّومَّوللرّشيكَّإحلّقَّيفَّأ خذهاَّمقابلََّّوإلّصحيحَّ

َّهوَّإلّصحيحَّوهذإَّهوَّإّليَّ َّإملاليةَّهذإ يكَّةَّإلرّشَّمَّحّصَّتقوََّّّ،نَّيفعلَّيفَّهذهَّإحلاةلأ َّجيبَّقميّتا

َّخذهاَّمقابلَّقميّتاَّإملالية.أ َّيفََّّفعةَّوهلَّإحلّقَّإلشََّّّيكَّحّقَّللرّشَّوَّ

َّإلّضَّوإلشََّّّ يعينََّّتهرَّرشيكهَّبيعَّحّصَّففيَّحالَّقرََّّّ،يكنيإلرّشََّّأ حدرَّإلوإقعَّعىلَّفعةَّرشعتَّلرفع

،َّوكذكلَّيقالَّأ نّهَّأ وىلَّمنَّغريهَّيفَّةنَّيعلمهَّفقدَّحيصلَّهلَّمشأكَّمعَّمنَّإشرتىَّهذهَّإحلّصَّأ َّدونَّ

َّهذإَّإحلق.

ءَّيفَّإلّشفعةَّهلَّيهَّيفَّّكَّيشءَّمشرتكَّبنيَّرشيكنيَّسوإءَّاكنَّعقّارإَّأ وَّغريهَّأ مَّيهَّإختلفَّإلعلام

َّخاصةَّابلعقار؟

َّبدليلَّقوهلَّيفَّإحلديثَّ َّابلعقار َّخاّصة َّوقعتَّإحلدود(وإلّصحيحَّأ ّّنا َّالََّّ)فا ذإ َّإحلدود َّأ ّن ومعلوم

اّلَّيفَّإلعقّار.َّ َّتكونَّإ 

إملشرتكَّإّليَّملَّتبنيَّحدودهَّوترصفَّطرقهَّل نّهَّلوَّوكذكلَّمنَّأ حاكمَّإلّشفعةَّأ ّّناَّتكونَّيفَّإلعقّارَّ

ذَّيتبنيَّحّقَّّكَّوإحدَّمنَّإلرّشيكنيَّويزولَّإلّضرَّإملتوقّعَّيفَّ مزّيتَّإحلدودَّورصفتَّإلّطرقَّحفنيَّإ 

يوع،َّهذإ َّمنَّأ ََّّإلش ّ نَّيكونَّأ َّاَّتكونَّيفَّإلعقارَّإملشرتكَّليسَّيفَّإلعقارَّفقطَّالبدَّّنَّّأ َّحاكهماَّأ َّيضًا

َّ.هذإَّإلعقارَّمشرتاك

َّوبيَّّإلعقارَّمقسَّّنَّاكنَّا َّفَّ َّمنَّإلرّشََّّنتَّفيهَّحدودَّكَّّامً َّوإحد  ََّّنَّيبيعَّكَّّأ َّوزَّجييكنيَّحفينئذ  وإحد 

َّفعة.َّإلشََّّّحّقََّّلل خرمهنامَّعىلَّحدىَّوليسَّ

َّتَّوإسَّ َّإلعلامء َّقال َّعىلَّهذإ َّّأ َّنادًإ َّشفعن َّال َّل ََّّةه َّبنّيََّّنَّّللجار َّقلنا ذإَّإحلديثَّكام وقعتَّإحلدودََّّ)إ 

فعةَّإلشََّّّرقَّبينناَّوبينهَّمبينةَّفليسَّهلَّحّقَّوإجلارَّحدودهَّمبينةَّوإلطََّّّعة(رقَّفالَّشفورصفتَّإلطَّّ

َّمنَّ َّوهذإَّقولَّطائفة  َّهلَّإلعمل.َّأ َّحينئذ 

َّفعة.إلشََّّّللجارَّحّقََّّنَّّأ َّحنيفةَّرمحهَّهللاَّوقالَّبأ بوَّوخالفهمَّ
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َّّأ َّسالمَّإبنَّتمييةَّرمحهَّهللاَّقواًلَّوسطًاَّوهوَّوإختارَّش يخَّإال ََّّ َّمشرتكةَّإ َّهَّن نَّاكنَّبنيَّإجلارينَّمنفعةي

نَّتغريَّإ َّيَّقدَّحيصلَّهلَّرَّإّّلَّفعةَّللجارََّثبتَّوهذإَّلتفاديَّإلّضَّإلشََّّّحّقََّّنَّّا َّوَّبرئَّمثاًلَّفأ َّكطريقَّ

َّجاره.َّ

نَّاكنتَّبيهنامَّمنافعَّإ َّنَّيعرضَّإجلارَّعىلَّجارهَّإلبيعَّأ َّوىلَّوإل ََّّسالمَّقولَّقويَّّقولَّش يخَّإال ََّّوحقيقةًَّ

ابعهاَّلغريهَّولنَّحيصلََّّالَّّوإ َّنَّإشرتىَّإجلارَّفهباَّونعمتهَّا َّفَّ،ذكرانريقَّوإلبرئَّمثاًلَّكامَّمشرتكةَّاكلطَّّ

َّظ.َّللجارَّحينئذَّتغيَّّ

يكَّإلرّشََّّسقاطَّحّقَّإ َّجلَّأ َّحايلَّمنَّحايلَّبلَّحيرمَّإلتَّّاَّالَّتسقطَّابلتَّّّنَّّأ َّيضاَّأ َّفعةَّحاكمَّإلشَّّأ َّومنَّ

َّ.فعةيفَّإلشَّّ

َّّأ َّوَّيظهرَّهلَّأ ََّّ،نَّمينعَّجارهَّمنهأ َّجلَّأ َّهَّمنَّيكنيَّحقَّّإلرّشََّّأ حدَّنَّيقفأ ََّّ:مثاهلَّ َّمنَّن َّزإئد  هَّابعهَّبمثن 

َّفيشرتيهَّهوَّمنَّإّليَّإشرتَّنَّيضَّّأ َّجلَّأ َّ َّإلثَّّإه َّمنهَّهبذإ َّمنَّمنَّإلزَّّه نَّيلحقَّبهَّأ َّجلَّأ َّإئدَّوهذإ

َّعمل.َّأ َّوهللاََّّ.هَّحمرميَّلكََّّّعليهَّوهذإحيصلَّحتايلَّوَّرَّفيتحايلَّّضَّإل

 287الحديث 

ََّرَََّّرَُّمُعَََّّاَبَّصََّأَََّّ:بنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّعبدَّهللاعنَّ ََّأََّنهَّهللاَّعَََّّيض  َّملسو هيلع هللا ىلصَّب  َّإلن ََّّفَأىََتََّّيرَبَّرضًاَّخب 

ََّ َّهللاَّإ ََّّولََّسََُّّرََّايَََّّ:القََّاَّفََّْيََّف ََّّهَُّرَُّأ م َّس تََّي ََّأَََّّبُتَّصََّأَََّّيّن  ََّرضًاَّخب  بمَّيربَّل اَّمََّفَََّّ،نهيَّم َّند َّع َََّّوَّأَنفَُسَّهََُّّطَُّّااًلَّقََّمَََّّأُص 

َّرَُّأ مَُّتََّ ََّّ:قال؟َّهَّب َّين 
ِ
َََّّقَتَّد ََّصَّتََّوََََّّأصلَهَاَّسَتَّب َّحَََّّئَتَّنَّش َّإ َّ.اهب 

ََََّّقَّد ََّصَّتََّفَََّّ:قالَّ ََُّّالَََّّهَُّن َّأ ََّّريََّرَّغََّمُعََّّاهب  ََُّّوالَََّّأ صلُهَاَّاعَُّبََّي ََُّّالََّوَََُّّثَّر َّوََّي َّب.وهََّي

َّمُعَََّّقَّد ََّصَّتََّفَََّّ:قالَّ ََّّ،رىَبَّويفَّإلقََُّّ،إء َّرََّقَََّّإلفَُّرَّيف  َّقَََّّإلّر َّويف  ب يلََّّن َّإبَّْوَََّّ،هللا ََّّيل َّب َّسَََّّيف َّوَََّّ،اب  َّوإلض َّإلس  َّ،يف 

ََّأََّاََّْيََّل َّنَّوََّىلَّمََّاحَّعََّنََّجََُّّالََّوََّ ََّاَّاب َّهنََّم ََّّأ ُكََّنَّي َّف َّّو َّمََّتََّمََُّّريََّيقًاَّغََّد َّصَََّّمََّطع َّيَُّوَّأََّوفَّعرَُّمل َّيه.َّل 

َّّأََّتََّمََُّّريََّغَََّّ:ويفَّلفظ َّ َّل.ث 

َّحاكمه.أ َّخذَّإلفقهاءَّأ َّإلوقفَّومنهََّّبأ حاكمقَّهذإَّإحلديثَّيتعلَّّ

ََّّ:قفوإلوَََّّ َّإل ََّّ،صلَّوتسبيلَّإملنفعةإل َّمتليكَّهو َّهبذه َّيكنَّلغريهامَّّوهوَّخاصي َّومل إّليَّاكنََّّ،ة

َّدقةَّفقط.َّلغريهاَّهوَّإلّصَّ
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معرَّوأ حّبَّجعبتهَّريضَّهللاَّعنهَّأ َّرضَّخبيربَّوَّمعرَّريضَّهللاَّعنهَّمكلَّهذهَّإل ََّّنَّّأ َّيفَّهذإَّإحلديثَّ

صدقَّوإلتََّّّأ صلهاحببسََّّفأ مرهَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّنَّينالَّرضاَّهللاَّعزَّوجلَّمقابلهاَّفاستشارَّإلنَّّأ َّريضَّهللاَّعنهَّ

َّّتا.َّبغلَّّ

َّّأ َّففيَّإحلديثَّمرشوعيةَّإلوقفَّوَّ َََّّّ.إملنفعةصلَّومتليكَّهَّحتبيسَّإل َّن

َّينتنَّي"أ َّمنَّرشطَّإلوقفََّّنَّّأ َّوفيهَّ َّينتفعَّهباَّلكهنَّّا َّفَّ"هباَّمعَّبقاءَّعيهنافعَّكونَّيفَّعني  اَّنَّاكنَّيفَّعني 

َّفالَّيصحََّّّاكل كالَّتبقىَّبلَّتفىنَّ َّإلّصََّّمثاًل َّفيه َّبلَّجتوز َّإلوقفوقفه َّفيه َّفقطَّوالَّجيوز َّ،دقة

َّينتفعَّهباَّويبقىَّعيهناأ نَّهاَّوطَّإلوقفَّمنَّرشَّ وإلبناايتََّّاكل رإيضَّنَّيبقىَّعيهناأ َّالبدََّّ،يكونَّيفَّعني 

َّوقفه.ََّّيصحََّّّاَّماَّيفىنَّمثلَّإملأ كوالتَّوغريهاَّفالمَّّأ ََّّ،ىلَّغريَّذكلإ َّابرَّوإملزإرعَّوإل َّ

َّرصحيةَّمثلَّوقفتَّوحبستَّوس بَّّأ َّإلوقفَّهلََّّنَّّأ َّهَّعليهَّيفَّهذإَّإحلديثَّاَّينبَّّكذكلَّممَّّ لتَّكامَّلفاظي

َّ.لفاظَّغريَّرصحيةَّيدلَّعلْياَّس ياقهاأ َّهلََّّنَّّأ َّ

َّّأ َّاَّيس تفادَّيفَّهذإَّوكذكلَّممََّّّ فقدَّجاءََّّثتوريثَّإلوقفَّكامَّجاءَّيفَّإحلديَّوأ َّوَّهبةَّأ َّهَّالَّجيوزَّبيعَّن

َّّأ َّغريَّ)فيهَّقوهلَّ َّ(والَّيورثَّوالَّيوهبَّأ صلهاهَّالَّيباعَّن

َّإلوقفَّعىلَّجوإزَّجعلَّغةّلََّّيدلََّّّ(يفَّإلفقرإءَّويفَّإلقرىب)َّ:يفَّقوهلَّنَّّأ َّوكذكلَّيس تفادَّمنَّإحلديثََّّ

ََّّإلوقفَّيفَّإلقرىب.َّنَّملَّيكونوإَّفقرإءَّفيجوزَّجعلَّغةّلَّإ َّيفَّإلقرىبَّوَّ

ّ َّوََّل ََّّنَّّأ َّاَّيس تفادَّمنَّإحلديثَّكذكلَّممَّّ يفََّّوكذكلَّهلَّإحلّقََّّ،كَّمنهَّابملعروفيفَّإل ََّّقفَّإحلّقَّإلوَََّّيل 

َّنَّوجد.َّإ ََّّهنَّيطعمَّمنهَّصديقأ َّ

وَّأ َّنَّيأ كَّمهناَّابملعروفَّأ َّوالَّجناحَّعىلَّمنَّولْياَّ)َّ:قالَّعطاهَّإحلّقَّأ َّمعرَّريضَّهللاَّعنهََّّنَّّل ََّّ؟ملاذإ

َّفيهيطعمَّصديقًاَّغريَّممتوَّّ َّّأ َّيَّأ ََّّ(ل  َّمعه.َّيأ خذَّشيئًاَّجيعلَّمااًلَّمس مترًََّّالَّّأ َّديقَّهذإَّإلّصَّهَّيشرتطَّيفَّن

َّ

َّ

َّ

َّ
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َّرَََّّفََّىَلَّعَََّّلُتَّمَحَََّّ:وعنَّمعرَّريضَّهللاَّعنهَّقال َّيف  نَّأَََّّفَأََردُتَّهَّندََّع ََّّنََّيَّاكََّإّل  ََّّفَأََضاعَهََُّّهللا ََّّيل َّب ََّّسََّس 

ََّأ ََّّنُتَّنََّظََّيهَّوََّشرَت َّأََّ َََّّهَُّن َّرَُّب ََّّهَُّيعَُّب َّي َََّّالَََّّ:فقالَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّلُتَّأََّسََّفَََّّخص  َّعَُّتَََّّالََّهَّوََّشرَت َّت َّوََّ-كَّت َّقََّدَََّّصََّدَّيف 
ِ
نَّإ

رمهَََّّهَُّاكََّعطََّأََّ ََّّدََّائ َّإلعَََّّفَا ن َّ-ب د  َّ.ه َّيئ َّدَّيفَّقََّائ َّاكلعَََّّهتبَََّّه َّيف 

َََّّن َّا َّفَََّّ:ويفَّلفظ َّ ََّإّل ََّّب َّللكََّاكَََّّه َّت َّقََّدََّيفَّصَََّّودَُّعَُّإّليَّي ََّّودَُّعَُّيَّي َّه.يئ ََّّقََّيف 
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َّرََّب َّعَََّّبن َّنَّإ َّعََّوََّ ََّاس  ََّّد َّائ َّلعََّاكَََّّه َّت َّبََّيفَّه ََّّدَُّائ َّإلعَََّّ:القَََّّملسو هيلع هللا ىلصَّب َّإلن ََّّن َّأََّاَّمََّهنَُّعَََّّهللاََُّّيض  َّه.يئ َّقَََّّيف 

َّوحمكَّإلعودَّفْياَّوكذكلَّإحلديثَّإّليَّس يأ يتَّبعدهام.َّإلهديّةَّقانَّببابهذإنَّإحلديثانَّيتعلَّّ

َّّأ َّففيَّحديثَّمعرَّريضَّهللاَّعنهََّّ َّيفَّسبيلَّهللاَّن َّّأ َّيَّأ َّهَّمحلَّعىلَّفرس  َّهَّتصدَّّن قَّبهَّعىلَّخشص 

َّّأ َّاهرَّعطاهَّهلَّمعرَّوإلظَّّأ َّنيويةَّإدلََّّّمصاحلهَّنَّيس تعملَّيفأ َّيكَّيس تعملَّيفَّإلغزوَّوكذكلَّجيوزَّهلَّ هَّن

َّوذكلَّل ََّّإاكنَّفرسَّذ ملَّيعرفَّقدرهَّوملَّيرعهََّّأ يَّأ نّهضاعهَّأ َّخصَّإلشََّّّنَّّأ َّبعدهاََّّأ خربمعرََّّنَّّقمية 

قدمَّمعرَّيعملَّقميتهَّوكفاءتهَّفملَّيََُّّل نّهنَّيشرتيهَّمنهَّأ ََّّفأ رإدجلَّنَّيبيعَّإلرَّّأ َّخفافَّمعرََّّ،زمةإلعنايةَّإلالَّّ

ََّّيعملَّحمكَّهذهَّإملعامةل.َّقبلَّذكلَّحّتََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّهَّسأ لَّإلنَّّمبارشًةَّعىلَّرشإئهَّمنهَّلكنَّّ

َّبعدمَّرشإئهَّواكنَّيفَّجوإبَّإلنَّّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّفاكنَّ َّشدََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّمره َّأ عطاكهولوَّ)قالَّهلََّّل نّهة

َّخبايَّّإ َّيَّولوَّابعكَّأ ََّّ(بدرإمه َّبمثن  َّه َّمنهيفالَّتشرتَّ)َّس  َّإلرََّّّنَّّل ََّّ(ه َّيش به َّهذإ َّمع َّنَّّأ َّجوعَّيفَّإلهبة

َّة.بهََّّورةَّرجوعَّيفصورةَّليستَّصإلَّ،ورةَّبيعَّجائزإلّصَّ

َّّأ ََّّجلمعرَّريضَّهللاَّعنهَّملاَّرأ ىَّمنَّإلرَّّ َّإلفرسَّوملَّيرعهَّإلعنايةَّإلالَّّأ َّهَّن زمةَّوخافَّمنَّضاعَّهذإ

َّّأ َّهاملَّخافَّهذإَّإال َّ نَّأ َّرإدَّأ َّوّلكلََّّاتهَّس تقلَّّماكنيَّّإ َّقدرةَّهذإَّإلفرسَّوََّّنَّّهامهلَّهلَّس يبيعهَّل َّإ َّهَّبعدَّن

َّّأ َّةَّمعرهَّيشرتيهَّمنهَّفقطَّوليستَّيفَّنيَّّ َّهَّيرجعَّيفَّهبته.َّن
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َّّ ببَّيفَّّنيهَّلهاَّفقالََّّهلَّإلسَّّوبنّيََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّعنهَّإلنََّّّاجوعَّيفَّإلهبةَّّناهإلرَّّتش بهَّورةَّاَّاكنتَّإلّصَّلكنَّمل

ََّّقيئه(دَّيفَّهبتهَّاكلعائدَّيفَّئإلعاَّنَّّا َّعطاكَّبدرإمهَّفأ َّنَّإ َّصدقتكَّوَّيفَّالَّتعدَّ)هلَّ

َّابللكبَّإّّلَّوش بَّّ َّيفَّهبته َّإلعائد َّهل َّقيَّه َّيف َّّأ َّإللكبَّمعروفََّّئه،يَّيعود َّن َّمن إحليوإانتََّّأ قذره

َّ َّّأ َّمعروفي ذإَّثََّّّءبعدَّذكلَّيقيَّثََّّّ-كرممكَّهللاأ َّ-هَّيأ كَّن َّكرممكَّهللاأ َّأ هَّيَّتقيَّّكَّهذإَّإّّلَّأ َّجاعَّعادَّوََّّإ 

نًاَّابركَّليسَّهيََّّّفال مرهَّللعائدَّيفَّهبتهَّمباذإَّش هبََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإنظروإَّلتشبيهَّإلنَّّوَّإملنظرََّّةفانظروإَّلبشاع

َّ.هللاَّفيمك

الةلَّعىلََّّإدّلَّوإحلديثَّبنّيََّّ،دقةوَّإلّصَّأ َّّلكلَّإس تفادَّإلعلامءَّمنَّهذإَّإحلديثَّحترميَّإلعودَّيفَّإلهبةََّّ

ييَّهذإَّيزيدَّإلهنََّّّقيئهتشبيهَّإلعائدَّيفَّإلهبةَّاكللكبَّإلعائدَّيفََّّاًلَّثَّّوَّّأ َّلعمرَّهذإََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّذكلَّفهنييَّإلنَّّ

َّّأ َّعىلًََّّةَّويدلَّّشدَّّ َّمَّالَّجيوز.َّحمرََّّّهن

َّ:مرإنأ َّييَّوإس تثىنَّإلعلامءَّمنَّهذإَّإلهنَّّ

َّيسملَّّأ ََّّ:لوَّّمرَّإل َّإل ََّّ َّنَّيكونَّإلوإهبَّمل َّإلرَّّإ ََّّإلهبة َّهل َّجيوز َّحينئذ  َّفقالوإ َّمَّّأ َّجوعَّىلَّصاحهبا نَّإ َّا

َّويبقىَّإل َّهلَّفالَّجيوزَّإلرََّّّبقبضهاَّإملهوَّ َّمًا.مرَّكامَّقلناَّحمرَّّجوعَّفْياَّحينئذ 

ََّّ:اينمرَّإلثَّّإل ََّّ َّللوإدلَّأ َّهوَّإلوإدلَّمعَّودله َّّأ َّجازَّإلعلامء َّإل َّوإس تدلَّّنَّيرجعَّيفَّهبته َّلودله وإَّيتَّوههبا

ََّّ.ابحلديثَّإّليَّس يأ يتَّمعنا

َّ َّحبديث  َّأ َّوكذكلَّإس تدلوإ َّسنتلكم ََّّعنهخر َّإحلديثَّإملوإيل َّعن َّالكمنا َّهللاَّلكنَّإ َّعند َّشاء ن

َّنَّشاءَّهللاَّتباركَّوتعاىل.َّإ َّرسَّإلقادمَّىلَّإدلَّّإ َّسرنجئَّإلالكمَّ
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َََّّبن ََّّان َّعمََّإلنََُّّّن َّوعََّ َّريضَّهللاَّعنهَّقالش َّب َّأََََّّل َّعََََّّقَّد ََّصَّتَََّّ:ري  َّبَََّّب َّيب  ََّقََّفَََّّاهل  َّمَََّّعض  َّ:ةإحََّوََّرَََّّنُتَّب ََّّةَُّرََّيَّمَعَّّم َّأَُّتَّال

َّملسو هيلع هللا ىلص.َّهللاََّّولََّسَُّرَََّّدََّشه ََّّتَُّّتَّحَََّّأَرىَضََّّالََّ

َّأََََّّقَّلََّانطََّفََّ َّكََّدَل َّوََّإَّب َّذََّهَََّّلَتَّعََّفََّأََّ:َّملسو هيلع هللا ىلصيتَّفقالَّهلَّرسولَّهللاَّقََّدََّىلَّصََّعَََّّهَُّدََّشه َّيَُّل ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّهللا ََّّسول َّىلَّرََّإ َََّّيب 

َّلَُّإعد َّوَََّّوإَّهللاََّقَُّت َّإ ََّّ:ال.َّقالَّ:قالَّ؟مه َّلُكّ َّ َّأَََّّعََّجََّرََّفَََّّ،كَُّد َّوالََّأَََّّوإَّيف  َّة.قََّدََّإلص ََّّكلََّت ََّّد َّرَََّّفََّيب 

ََُّّالََّفَََّّالََّقَََّّ:ويفَّلفظ َّ َّشه ت َّذإًَّفََّإ ََّّدين 
ِ
َّا َّ.ور ََّّجَُّىَلَّعَََّّدَُّشهَأََََّّّالََّيّن 

َّي.ري َّإَّغََّذََّهَََّّىَلََّدَّعََّشه أََّفَََّّ:ويفَّلفظ َّ

َّ َّإحلديثَّاتبعي َّببابَّإلهبةَّولكنَّّأ َّقَّللحديثنيَّإّلينَّقبلَّويتعلَّّهذإ َّإلهبةَّأ ََّّهَّيبنّيَّيضًا َّلل والد،حاكم

َّريضَّهللاَّعنهَّوهبَّعطيََّّّنَّّأ َّوفيهَّ خرينَّفملَّبنائهَّوملَّيعطيَّإل َّأ َّحدًَّةَّل َّرجاًلَّوإمسهَّبشريَّبنَّسعد 

نَّأ ََّّاّلَّإ َّبنَّروإحةَّريضَّهللاَّعهنمََّّعبدَّهللاختَّأ َّحابيةَّإلفاضةلَّمعرةَّبنتَّروإحةَّترىضَّزوجتهَّإلّصَّ

َّملسو هيلع هللا ىلص.ََّّبَّّيشهدَّعىلَّهذإَّإلنَّّ

َّعامنَّريضَّهللاَّعنهَّفقالعطىَّإبنهَّإلنَّّأ َّوالدهَّمثلَّماَّأ َّةَّعطىَّبقيَّّأ َّنَّاكنَّإ َّسأ هلََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّفلامَّحضَّإلنَّّ

ََّّ،الَّهل: َّإلنَّّزَّحفيهنا َّبتقوىَّهللاَّوإلعدلَّبنيَّإل َّأ َّوََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّجره َّحلصولََّّنَّّل ََّّ،والدمره َّفعلَّسببي ما

َّّ َّمنَّإجلورَّوإحليف.َّإلبعضوتركََّّإلبعضَّىعطأ َّذَّإ َّخوةَّوَّبنيَّإال َّأ َّوالدَّبنيَّإل ََّّوإلتّباغضتحاسدَّإل

والدَّلوإدلهيمَّسببهَّعدمَّإلعدلَّبيهنمَّحفظمكَّهللاَّمنَّعقوقَّبعضَّإل ََّّانزموماَّحيصلَّيفَّهذهَّإل ََّّ

َّإل َّإ َّوَّ َّإلبعضَّوترك َّيسبََّّّ،خرينعطاء َّبنيَّإل َّفهذإ َّبَّإلعدإوة َّوهو َّبعضَّأ َّبناء َّلعقوق َّسببي يضًا

َّمنَّهذإَّوكونوإَّحفظمكَّهللاَّدإمئًاَّمس تحضينَّفكونوإَّابركَّهللاَّفيمكَّعىلَّوجَّل بوهيم،بناءَّإل َّ َّنَّّأ َّل 

َّبنيَّإل َّ َّيفَّإلهباتإلعدلَّوإجبي َّإلبناتَّوترتكَّ،بناء َّإلّصََّّوإفالَّتعطوإ َّتعطوإ َّوترتكوإَّإلبننيَّوال غار

َّ َّإلعكسأ َّإلكبار َّا َّفَّو ََّّّفأ عطوإعطيمتَّأ َّذإ َّابركَّهللاَّفيمكَّورب َّإمجليع مومهَّهذإَّوعلََّّّبناءكَّعىلَّهذإأ َّوإ

َّجزإكَّهللاَّخريإ.

َّّأ َّفاحلديثَّابركَّهللاَّفيمكَّفيهََّّ َّّن عطاءَّإ َّىَّمَسََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّل نّهةَّيفَّإلهبةَّوإلعطيَّّإل والدَّسويةَّبنيَّهَّجيبَّإلت

َّملسو هيلع هللا ىلص.َّ(والدكأ َّإعدلوإَّبنيَّ)َّ:وقالَّ(شهدَّعىلَّجورأ َّالَّ)َّ:ذَّقالإ ََّّجورإًَّخرينَّإلوإحدَّوتركَّإل َّ
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َّأ َّوفيهََّّ َّإل ََّّنَّّأ َّيضًا َّل َّبَّالبنهَّتسمَّّهبة َّ(يبأ ََّّقَّعلَّّتصدَّّ)َّلقاعامنَّريضَّهللاَّعنهَّإلنََّّّنَّّىَّصدقةي

َّ.َّ(ليشهدَّصدقيت)َّأ يضاوقالَّ

ََّّّأ يضاوفيهَّ ََّّوالدكأ َّلفظَّإحلديثَّفيهََّّنَّّةَّل َّانثَّيفَّإلعطيَّّكورَّوإال َّسويةَّبنيَّإّلَّّإلت وإلودلَّإمسَّجنس 

ذإوإمسَّإجلنسََّّ،وإلاكفَّمعرفةيَّ َّ.فادَّإلعمومأ َّىلَّإملعرفةَّإ َّضيفَّأ ََّّإ 

َّللعمومَّقالََّّهملكَّّدَّهذإَّبعدهاَّبقوهلَّكَّّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّوإلنََّّّ يس تفادَّفََّّ(فعلتَّهذإَّبودلكَّلكهمأ َّ)فهذإَّتوكيدي

َّبلَّوإجبة.انثَّيفَّإلهبةَّوإلعطيَّّكورَّوإال َّسويةَّبنيَّإّلَّّإلتََّّّنَّّأ َّيضًاَّمنَّهذإَّإحلديثَّأ َّ َّةَّمرشوعةي

َّّأ َّىلَّإ َّهَّوننبََّّّ َّل ّّنافقةَّبناءَّيفَّإلهبةَّإلنَّّسويةَّبنيَّإل َّمنَّوجوبَّإلتََّّّفيس تثىنَّ،فقةهَّيس تثىنَّمنَّهذإَّإلنَّّن

والدكَّمنَّهوَّأ َّخرينَّفقدَّيكونَّمنَّمنَّإل ََّّأ كرثبناءَّقدَّحيتاجَّفبعضَّإل ََّّ،ةلهبةَّواكلعطيَّّاكليستَّ

حيحَّوهذإَّهوَّإلّصََّّ،يَّملرضهأ َّخرينَّلهذإَّإملعىنَّمنَّإل ََّّأ كرثعطاؤهَّإ َّوَّرضيرَّفيجوزَّأ َّوَّفقريَّأ َّمريضَّ

فقةَّماَّالَّجيوزَّيفَّإلهبةَّةَّفيجوزَّيفَّإلنَّّفقةَّابهباَّليسَّكبابَّإلهبةَّوإلعطيَّّإلنََّّّنَّّأ َّهلَّإلعملَّأ َّقوإلَّأ َّمنَّ

َّإلعدلَّ ََّّنَّتنفقَّعىلَّكَّّأ َّفقةَّيفَّإلنَّّمفنَّمتام َّحيتاجه. َّحبسبَّما َّيفمَّّأ َّوإحد  فالوإجبَّهوََّّإلهبةَّا

َّّ َّوالد.َّسويةَّبنيَّإل َّإلت

جاءَّعندََّّل نّهرسَّإملايضَّمنَّجوإزَّرجوعَّإلوإدلَّيفَّهبتهَّلودلهَّرانهَّيفَّإدلَّّيضًاَّماَّقرَّّأ َّويفَّإحلديثَّ

َّّعطيََّّّبشريًإَّريضَّهللاَّعنهَّردََّّّنَّّأ َّإلبخاريَّ َّعامنَّريضَّهللاَّعنه.َّعطاهاَّللنَّّأ َّيتَّتهَّإل

نَّيعطيَّأ َّجلَّللرََّّّالَّحيلَّّ)َّ:قالَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّاسَّريضَّهللاَّعهنامَّوكذإَّجاءَّعنَّإبنَّمعرَّوإبنَّعبَّّ

َّروإء.َّيخَّانرصَّرمحهَّهللاَّيفَّإال َّحهَّإلش َّّوإحلديثَّحصََّّّ(إلوإدلَّفاميَّيعطيَّودلهَّالَّّإ َّيرجعَّفْياًََّّةَّثَّّعطيَّّ

َّّأ َّرسَّإملايضَّفكامَّقلناَّيفَّإدلَّّ ذإجوعَّيفَّإلهبةَّزَّإلرَّّهَّيس تثىنَّمنَّعدمَّجوإن إس تلمهاَّصاحهباَّإلوإدلََّّإ 

ذإ ََّّإ  َّإلرََّّّ،عطىَّودلهأ َّما َّبنّصَّفيجوز َّإحلديثَّوبنّصََّّجوعَّفْيا اسَّحديثَّإبنَّمعرَّوإبنَّعبََّّّهذإ

َّريضَّهللاَّعهنم.َّ

َّّأ َّيضًاَّأ َّويفَّإحلديثَّ َّيّنَّإ َّ)َّ:قالَّل نهَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّورَّوإجلورَّكامَّفعلَّإلنَّّإلزَّّعىلَّنَّيشهدَّأ َّهَّالَّجيوزَّللمرءَّن

َّ.َّ(شهدَّعىلَّجور َّأ َّالَّ

ذإَّالَّيأ يتَّمنَّينكرهاَّشهادَّعىلَّإلعطاايَّوإلهباتَّلتثبتَّوحّتَّيضًاَّإس تحبابَّإال َّأ َّوفيهَّ مانَّطالَّإلزََّّّإ 

َّعمل.أ َّوهللاَّ
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َّعهنامَّهللاََّّهللاَّبنَّمعرَّريضَّعنَّعبد

َّنَّثََّاَّم َّهنََّم ََّّجَُّرَُّاَّخيََّمَََّّطر َّشَََّّب يرَبَّخَََّّهلََّأَََّّلََّامََّعَََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّن َّأََّ َّرع.وَّزََّأََّمر 

ََّّّ ََّّّ،س تفادةَّمهناةَّهلَّوالَّقدرةَّهلَّلزرإعّتاَّوإال َّرإعيةَّوالَّمهَّّرضَّإلزَّّاسَّميتكلَّإل َّاَّاكنَّبعضَّإلنَّّمل اَّومل

َّأ َّاكنَّ َّأ َّانسي َّيفَّذكلَّلكنَّليستَّهلم َّوحرفةي َّمعرفةي وجلَّإملساقاتََّّرضَّرشعَّهللاَّعزَّّأ َّخرَّهلم

َّمقدَّّأ َّوَّعىلَّأ َّاَّخيرجَّمهناَّرضَّجبزءَّممَّّوإملزإرعةَّوإملغارسةَّوكذإَّكرإءَّإل َّ وَّأ َّمفنَّاكنَّهذإَّمعلََّّ،رةجرة 

َّيعملَّعىلَّحّتَّقبلَّإدّلخولَّفْياََّّوإملغارسة إملساقاتإ هامتمَّهبذإَّأ نَّيتعمّلَّأ حاكمَّهذهَّإملزإرعةَّوَّ هل

َّوالَّخيبطَّفْياَّخَّ َّوجل.َّمَّهللاَّعزَّّطَّعشوإءَّوالَّيقعَّفاميَّحرَّّبعمل 

َّإملزإرعةَّوإملساقات.َّمرشوعيةَّحديثَّإبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّفيهَّ

َّإ َّنَّيكونَّعندَّأ َّيهََّّ:وإملساقاتَّ َّعلْياَّجشرَّفيدفعهاَّأ َّنسان  مرةَّبيهنامَّقيهَّولتكونَّإلثَّّسَّليََّّل خررضي

َّحبسبَّماَّإشرتطا.

َّمَّّأ َّوََّّ ََّّ:إملزإرعةا َّأ َّفهيي َّعند َّيكون َّإ َّن ََّّأ رضنسان  َّفيدفعها َّإلثَّّلغريه َّوتكون َّعىلَّلزيرعها َّبيهنام مرة

َّحسبَّماَّإشرتطا.َّهذإَّهوَّإلفرقَّبنيَّإملزإرعةَّوإملساقات.َّ

ََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّوإلنَّّ َّاَّفتحَّخَّمل ََّّّ،رإضْياَّبنيَّإلغامننيأ َّابعةَّمنَّإلهجرةَّقسمَّنةَّإلسَّّيربَّيفَّإلس ّ اَّاكنَّإملسلمونَّومل

واكنَّإلْيودَّقدََّّ،قيرإعةَّوإلسَّّرضَّوللزَّّوالَّوقتَّعندمهَّخلدمةَّإل ََّّهللامنشغلونَّابجلهادَّيفَّسبيلَّ

َّمنَّإلنَّّ َّإملزإرعَّوإل َّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّطلبوإ َّإلنَّّأ ََّّ،رإيضَّيكَّخيدموهانَّيرتكَّهلم عىلََّّوأ قّرمهَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّذنَّهلم

َّمنَّإلغةّلََّّأ نَّعىلَّ،ذكل خرَّطرَّإل ََّّومنَّإحملصولَّجزإًءَّعىلَّخدمّتمَّويكونَّإلشَّّيكونَّللْيودَّشطري

هذإَّوملَّيزلَّإملسلمونَّعىلَّذكلَّيفََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّقرَّّأ َّفَّ،صبحتَّهلمأ َّرضَّوإملزإرعَّإل ََّّنَّّلمسلمنيَّل َّلَّ

َّ َّيفَّعهدَّوََّّملسو هيلع هللا ىلصعهده َّحأ َّكذإ َّمنَّخالفةَّمعرَّريضَّهللاَّعهنم َّوصدرًإ َّريضَّهللاَّعنه َّّتَّيبَّبكر 

َّ.َّبأ نفسهمرإضْيمَّأ ََّّإملسلمونَّزرإعةَّامَّوتوىّلَّىلَّإلشَّّإ َّجالمهَّريضَّهللاَّعنهَّأ َّ

َّممََّّّأ صلإحلديثََّّهذإ-فيمكابركَّهللاَّ-فكامَّقلناَّ رعَّاَّخيرجَّمنَّإلزَّّيفَّجوإزَّإملساقاتَّوإملزإرعةَّجبزء 

َّمر.ثَّّوإلَّ

ََّّ.رمحهمَّهللامحدَّأ َّافعيَّوَّهلَّإلعملَّومهنمَّماكلَّوإلشَّّأ َّّتاَّوجوإزهاَّمجهورَّىلَّمرشوعيَّّإ َّوقدَّذهبََّّ
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َّجمهولَّلكنَّحديثناَّهذإَّأ َّلَّإملنعَّبكونَّبنيتَّعىلَّوعلََّّّبوَّحنيفةَّرمحهَّهللاأ َّخرونَّومهنمَّأ َّومنعهاَّ جر 

َّعَّويبطلَّهذإَّإلقول.هذإَّإلزََّّّيردَّّ

َّّأ َّيضًاَّأ َّويفَّإحلديثََّّ رضَّخالفًاَّملاَّهوَّهَّالَّيشرتطَّيفَّإملزإرعةَّكونَّإلبذرَّوإلغرإسَّمنَّصاحبَّإل َّن

َّيفَّبعضَّإملذإهب رضَّرَّوإلغرإسَّعىلَّصاحبَّإل َّذبإلَّنَّيكونَّأ َّيشرتطََّّإملذإهبذَّبعضَّإ ََّّ،مقرري

نَّيكونَّإلغرإسَّوإلبذرَّأ َّإلْيودَّإشرتطوإَّعىلَّإملسلمنيََّّنَّّأ َّليسَّفيهَّوَّلكنَّحديثناَّهذإَّيبطلَّقوهلمَّ

َّمنَّعندمه.َّ

َّإء.هلَّإلكتابَّومعاملّتمَّابلبيعَّوإلرّشَّأ َّيضًاَّجوإزَّمعاقدةَّأ َّويفَّإحلديثَّ
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َََّّن َّأَََّّىَلَّعَََّّرَضَّيَّإلََّكر َّاَّنََّن َّكَُّقاًلَّفََّحَََّّار َّنَصَّإلَََّّكرَثََّأََّاَّن َّكََُّّ:ريضَّهللاَّعنهَّقالَّجي َّدََّخََُّّعَّبن َّإف َّوعنَّرََّ َّه َّذ َّاَّهََّنََّل

ََّوََّ ََّوَََّّه َّذ َّتَّهََّجََّخرََّأََّاَّمََّب َّرَُّفَََّّ،هذ َّمَّهََّهَُّل اَّكل َّنَّذَََّّعََّاانََّهَنََّفَََّّ،هذ َّجَّهََّر َّمَّّتَُّل َّا.نََّهنَََّّيََّملََّفَََُّّقَّرََّإلوَََّّفَأَم 

َّقَََّّبن ََّّةَلََّنظََّنَّحََّعَََّّ:سمل َّمَُّل َّوََّ َّإلَََّّإء َّرََّنَّك َّريضَّهللاَّعنهَّعَََّّجي َّدََّخََُّّبنَََّّعََّإف َّرَََّّلُتَّأََّسَََّّ:القَََّّيس  َّب َّهََّّل َّاب ََّّرض 

ََّالَََّّ:الََّقََّق.َّفََّر َّإلوََّوََّ َّهَّب ََّّأ َسَّب
ِ
ََُّّاُسَّإلن ََّّنََّاَّاكََّمََّن َّإ ََّىَلَّاَّعََّمََّب ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّهد ََّّعََّىَلَّعَََّّونََّرَُّّج َّإؤََّي َّال َّقبََّأََّتَّوََّانََّايََّذََّاَّإمل

َُّْيََّفَََّّ،رع َّإلز ََّّنََّم َََّّياءََّش َّأََّلَّوََّإو َّدََّإجلََّ ََّإَّوََّذََّهَََّّكل  َُّهيََّإَّوََّذََّهَََّّيسملََُّإَّوََّذََّهَََّّسملََُّي َّلن َّنَّل َّكَُّيَََّّملََّإ.َّوََّذََّهَََّّكل  َّال َّإ َّإءيَّرََّكَََّّاس 

ََّإَّفََّذََّهََّ ََّذل  اَّنهَُّعَََّّرََّجََّزَََّّكل  ََّالََّفََََّّمضُمونيَّوميَّعلَُّءيَّمََّيَشََّّفَأَم  َّ.ه َّب ََّّأ َسَّب

ََّ َّ.اربََّإلك ََّّارَُّّنََّإلَََّّ:تانََّايََّاذ َّإمل

َّر.اغََّّص َّإلَّارََُّلّنإَّ:لدوََّوإجلََّ

َّملاَّجيوزَّوماَّالَّجيوزَّمنَّ ويذكرَّفْياَّرإفعيَّريضَّهللاََّّ،رضجارةَّإل َّإ َّحاكمَّأ َّيفَّهذينَّإحلديثنيَّتفصيلي

َّ َّأ ََّّنَّّأ َّعنه َّاكنوإ َّأ ََّّأ كرثهل َّإملدينة َّوَّأ َّهل َّوَّمرضًا َّجاهلياًَّّنَّّأ َّزإرع َّكرإًء َّيكروّنا َّاكنوإ َّمعَّفيتََّّّ،م فقون

ماَّينبتََّّنَّّأ َّخرَّوََّّإجلزءَّإل َّهلمَّغةّلََّّنَّّأ َّوَّإلبس تانَّوَّأ َّرضََّّهذإَّإجلزءَّمنَّإل َّهلَّغةّلََّّنَّّأ َّإملكرتيَّعىلَّ

رتيَّماَّينبتَّمكماَّينبتَّعىلَّإجلدإولَّومنابعَّإملاءَّهلمَّوللَّوكذإ-إلكبارّنارَّويهَّإل َّ-َّتايانذعىلَّإملا

َّعىلَّإلبايق.َّ
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َّ َّفيه َّوَّوهذإ َّغرر َّوخماطرة َّيفَّنصيبَّإل َّإ َّهجاةل َّينبتَّما َّوال َّيفَّنصيهبم َّينبتَّما َّقد وَّأ َّخرينَّذ

اَّماَّمَّّأ ََّّوإجلدإولَّوإملنابعَّينبتَّويمثرَّاكل ّنارماَّينبتَّابلقربَّمنَّمصادرَّإملاءََّّنَّّأ َّإلعكسَّمفنَّإملعلومَّ

َّفقدَّالَّينتج.َّإلنّبتَّةَّعدمَّإلبلوغَّوعدمنَّّخرىَّفقدَّيكونَّمظ َّجزإءَّإل َّينبتَّيفَّإل َّ

َّيفَّإمليّسَّإحملرمَّبالَّشكَّل ََّّل نّهوعَّمنَّإملعامةلَّمَّهذإَّإلنَّّّلكلَّحرََّّّ َّنةفيهَّمقامرةَّوإحضةَّوبيََّّّنَّّدإخلي

َّإملعامةلَّوََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّّنامهَّإلنََّّّفلهذإ َّيتَّّأ َّعنَّهذه َّاكنوإ يَّإملعلومَّفقونَّفيهَّعىلَّإملقابلَّإملادَّّجازَّهلمَّما

َّجلَّإملعلوم.إملعلومَّوإل ََّّإلعوضجارةَّعىلَّمنَّاببَّإال ََّّل ّّناقودَّيَّإلنَّّأ َّهبَّوإلورقَّاكّلَّّ

ابقَّيثَّإلسَّّمعناَّيفَّإحلدَّامرَّكامَّمرَّّوَّإلثَّّأ َّرعَّطرَّماَّينبتَّمنَّإلزَّّشجازَّهلمَّإملزإرعةَّعىلَّأ َّوكذكلََّّ

َّ.توإملساقايفَّجوإزَّإملزإرعةَّ

َّإلَّ َّوإلّصَّّصَّوإلفرقَّبنيَّهذه َّإحملرَّّورة َّإلغررَّوعدمَّّنامهَّعنَّتكلَّإملعامةلَّلعةّلََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّمةَّور

َّنازعَّفاميَّبيهنم.ىلَّإملشاحنةَّوإلتَّّإ َّيَّاَّيؤدَّّمرةَّلبعضَّإملتعاقدينَّممَّّقَّمنَّحصولَّإلثَّّحقَّّإلتَّّ

َّيفَّإملزإرعةَّوإملساقاتَّفمَّّأ ََّّ َّكفرَّيقتسمونَّإلغةّلَّإ َّإملتعاقدينََّّنَّّا َّا َّمنَّإلَّنَّاكنوإ َّمشاعة  مرَّثََّّّبنسب 

َّكامَّمرَّّأ َّفيغمنونَّمجيعًاَّ َّ.وَّيغرمونَّمجيعًاَّوهذإَّجائزي

َّويفَّإال ََّّ َّمتَّّأ َّجارة َّإلعاملَّتكونَّمعلومًة َّفالَّجرة َّمس بقًا َّعلْيا َّهوَّغفقًا َّهذإ َّوالَّهجاةلَّحينئذ رر

َّ.ورتنيإلفرقَّبنيَّإلّصَّ

َّلقوهلَّرإءَّإل َّكوكذكلََّّ فالََّّمضمونيشءيَّمعلوميََّّفأ ّما)يفَّإحلديثَّملسو هيلع هللا ىلصَّرضَّجبنسَّماَّخيرجَّمهناَّجائزي

َّحيحَّجوإزه.فالّصََّّ(بأ سَّبه

َّإّّلَّمَّّأ َّوََّّ َّوَّا َّبتحرميه َّّأ َّينَّقالوإ َّإلثَّّن َّمنَّبيع َّقبلَّبدوَّّه َّفليسَّبصوإبََّّمر َّمنَّاببََّّنَّّل َّصالحه هذإ

َّعىلَّعنيَّإملبيعَّومنافعهََّّنَّّول ََّّ،منَّاببَّإلبيعَّالَّةجارَّإال َّ َّعىلَّاَّإال َّمَّّأ َّوَّإلبيعَّمعاوضةي جارةَّفهييَّمعاوضةي

َّجارةيَّوليسَّبيعًا.َّابركَّهللاَّفيمك.َّفافهموإَّهذإ.َّإ َّإملنافعَّدونَّإلعنيَّفهذإَّ

َّ

َّ

َّ
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َّ.تَّهَلَّبََّه َّنَّوَُّمََّل ََّّىمرََّلعَُّاب ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّقىََضََّّ:عنَّجابرَّبنَّعبدَّهللاَّريضَّهللاَّعهنامَّقال

َاهَّب َّق َّعََّل َّوَََّّهَلََُّّىرََّرَّمُعَّمع َّأَُّنَّمَََّّ:ويفَّلفظ ََّّ ّن 
ِ
اًءَّطََّىَّعََّعطََّأَََّّل نّهاَّاهََّعطََّأََّيَّذل  َّل ََّّعَُّرج َّتَََّّاَّالََّْيََّعط َّأَُّيَّذل  َّل ََّّفَا

َََّّيه َّتَّف َّعََّقََّوََّ َّيث.إر َّوََّإمل

َّّ-َّىمرََّاَّإلعَُّمََّن َّإ ََّّ:وقالَّجابرَّ َّإل َََّّ:يقولَّأ ن-ملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّازََّجََّأَََّّيت  َََّّ:قالَّإّّليَّفأ ّماك.َّب َّق َّعََّل َّوَََّّكَلَََّّيه  َّيه 

َاَّشَتَّاَّع َّمَََّّكَلََّ ّن 
ِ
ََّّعَُّرج َّتَََّّفَا

ِ
ََّاح ََّّصََّىَلَّإ َّا.هب 

َّفَََّّ،اوهََّدَُّفس َّتََُّواَلََّّمُكَّإلََّموََّأَََّّيمُكَّلََّوإَّعََّكَُّمس َّأ ََّّ:ويفَّلفظ َّملسمل َّ
ِ
ًاَّيَّّاَّحََّهََّرََّمع َّأَُّيَّذل  َّل ََّّيَيَّه فَََّّىرََّمُعََّّرََّمعََّأََّنَّمَََّّهَُّن َّا

َّ.ه َّب َّق َّعََّل َّتًاَّوََّيّ َّمََّوََّ

َّإلنَّّ َّيفَّزمن َّإلوقوع َّاكنتَّكثرية َّهنا َّإملذكورة َّإملسأ ةل َّلكهنَّّبوَّّهذه َّإليومة َّإحلصول َّقليةل ىَّوتسمََّّّ،ا

َّ.قبوَّإلرَُّّأ ََّّىابلعمرَّ

َّقَّبهَّعىلَّإنقضاءَّمعره.منَّعلََّّّر َّجلهاَّإنقضاءَّمُعَُّأ ََّّنَّّل ََّّى:مسيتَّابلعمرََّّ

َّوهوَّموتَّأ َّىلَّإ َّإلوإهبَّيعطيَّإلهبةََّّنَّّل ََّّ:قبومسيتَّابلرََّّّ وَّأ َّاَّموتَّإلوإهبَّمَّّإ َّيَّأ حدهامَّأ َّجل 

َّمهنامَّيرقبَّموتَّإل ََّّكََّّّفيظلََّّّ،موتَّإملوهوبَّهل َّ.قبيتَّابلرَّّخرَّفسمَّّوإحد 

َّفإ َّنَّوصلتَّإ ََّّاّنَّّأ َّإلهبةََّّأ حاديثمعناَّيفََّّوقدَّمرََّّّ َّّا َّىلَّإملوهوبَّهلَّوقبضها جوعَّفْياَّهَّالَّجيوزَّإلرَّّن

. َّحينئذ 

ََّّ َّلكنَّهنا َّفإلصورة َّإلهبةَّببلَّيعلََّّّبدىلَّإل َّإ َّإلوإهبَّالَّهيبَّإلهبةََّّنَّّا َّخمتلفة وَّعىلَّأ َّجلَّأ َّقَّهذه

َّوهوَّمُعَّأ َّ َّلموهوبَّهلَّولورثته.لوَّمعرَّإملوهوبَّهلَّوقدَّجيعلهاَّأ َّرهَّهوَّجل 

َّيهَّعطيَّّأ َّإلعلامءَّفْياََّّإختلفَّّلكلَّ َّالزمةي اَّّنَّّأ َّوَّأ َّهاََّّشاءَّصاحهباَّردَّّريةَّمّتَّااَّمبّنةلَّإلعّنَّّأ َّوَّأ َّبدًإَّأ َّةي

ََّّ؟وَّيرهثاَّورثتهَّبعدهأ َّتبقىَّعندَّإملوهوبَّهلَّيرهثاَّهوَّ

ننَّّا ََّّجابرَّريضَّهللاَّعنهَّفّصلحيحَّيفَّهذهَّإملسأ ةلَّهوَّماَّفوإلّصَّ - قالَّللموهوبَََّّّإلوإهبَّإ 

هذهََّّنَّّا َّايلَّفبيدَّوابلتَّّأ َّعىلَّإلتََّّّفظَّدإللَّهذإَّإللََّّّنَّّا َّفَّ"كلَّولعقبكَّمنَّبعدكَّىهذهَّإلعمرَّ"هلَّ
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َّقالَّيفَّإحلديثَّإ َّهلمَّوالَّترجعََّّىإلعمرَّ َّأ َّيَّىلَّإّّلَّإ َّالَّترجعَّ)ىلَّإلوإهبَّولهذإ َّل نّهعطاها

َّ.(عطىَّعطاًءَّوقعتَّفيهَّإملوإريثأ َّ

َّّاففيَّهذهَّإحلاةلَّتعتربَّعَّ"يلَّّإ َّرجعتََّّنَّمّتَّا َّيهَّكلَّماَّعشتَّف"نَّقالَّإ َّاَّمَّّأ َّ - ًَّةَّوحمكهاري

َّانية.إحلاةلَّإلثََّّّهذهَّنَّماتَّإملوهوبَّهل.إ َّىلَّإلوإهبَّإ َّاَّترجعَّّنَّّأ َّ

َّإلثَّّ - َّيهَّإحلاةل َّأ َّالثة َّيشرتطَّفيقول َّيطلقَّوال َّمعريَّيهَّكلَّمدَّّ"ن َّمدَّّأ َّة َّمعركو والََّّ"ة

َّإ َّيشرتطَّعليهَّ َّإحلاةلَّإلّصََّّأ حدمه،نَّماتَّإ َّرجاعها َّترجعَّّنَّّأ َّحيحَّففيَّهذه يَّأ َّرَّّم َّىلَّإملعََّإ َّا

 معرهاَّونقصدَّبهَّإلوإهب.َّأ ََّّذليل

َّحّتَّتقّصَّأ َّوابركَّهللاَّفيمكَّ َّإس تعاملَّمصطلحاتَّخمتلفة َّيفَّا َّفمكَّذهانأ ََّّتبقىَّيفَّد َّإملسأ ةل َّقرأ ت ن

َّملَّيعّسَّعليمكَّفهمهاَّوفهمَّإص َّفقهيي  َّ.إلفقهاءَّحاتالطكتاب 

َّ:جابرَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّنَّّرَّل َّّم َّىلَّإملعََّإ َّاَّترجعَّّنَّّأ َّنَّملَّيشرتطَّإ َّحيحَّيفَّهذهَّإملسأ ةلَّإلّصََّّنَّّأ َّقلناَّ

َّّإ َّ) َّذإإ َّوَّقالَّأ ََّّيهَّكلذإَّقالَّإ ََّّفأ ّماَّ(نَّيقولَّيهَّكلَّولعقبكأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصجازَّرسولَّهللاَّأ َّإليتََّّىاَّإلعمرَّمََّن

حيحَّيفَّهذهَّإحلاةلَّإلثالثة.َّابركَّهللاَّفيمك.َّىلَّصاحهبا.َّهذإَّهوَّإلّصَّإ ََّّاَّترجعّنَّّأ ََّّيهَّكلَّماَّعشت

َّعمل.َّأ َّوهللاَّ
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ََّّ:قالَّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّنَّّأ َّيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّأ َّوعنَّ

َََّّالََّ َّجََّجَََّّن َّعََّمنََّي ََّأََّهَّارََّاري ََّّهَُّبََّش ََّخَََّّزََّغر َّنَّي َّه.إر َّدَََّّج َّيف 

َََّّث ََّّ َُّأَََّّولَُّقَُّي َّمَََّّ:ريضَّهللاَّعنهَّةََّيرََّرََّوَّهَُّب نَي ََّّوهللا ََّّ؟نيض َّعر َّاَّمَُّهنَََّّعََّإكَُّرََّأَََّّايل  ََََّّلَرم  ََّهب  َّ.مُكَّاف َّكتََّأَََّّنيََّاَّب

َّّأ َّحصيحََّّابال فرإد،ابمجلعَّوليسََّّش بهخََّنَّيقالَّأ َّإحلديثََّّظفلحيحَّيفَّضبطَّإلّصَّ هَّوردَّيفَّبعضَّن

َّإل ََّّلكنََّّّ(خش بًةَّيفَّجدإره)فرإدَّفقالَّرقَّبلفظَّإال َّإلطَّّ َّبلفظَّإمجلعَّبلَّوردَّيفَّطرق  كرثونَّرووه

َّيضًا.َّأ َّابمجلعََّّ(عوإده)أ َّخرىَّأ َّيضًاَّويفَّأ َّابمجلعََّّ(نَّيضعَّجذوعه)أ َّقوهلَّ

َّّ)إ ََّّ:قالَّإلقرطبَّرمحهَّهللاَّيفَّإملفهم مرَّإخلش بةَّأ ََّّنَّّوإيةَّيفَّهذإَّإحلرفَّل َّإلرَّّامَّإعتىنَّهؤالءَّبتحقيقَّن

ذإاَّمَّّأ َّوََّّ،عىلَّإجلارَّإملساحمةَّبهَّإلوإحدةَّخيّفَّ َّقالَّخََُّّإ  هَّفقدَّالَّيتسامحَّيفَّإلكثريَّمهناَّبََّش ََّوَّخََّأ َّبهَّش ُ

َّإنّتيىَّالكمهَّرمحهَّهللا.َّإلضرَّبذكل(ويثقلَّللحوقَّ
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وَّخشبَّسقفهَّعىلَّجدإرَّأ َّنَّيضعَّخش بهَّأ َّإجلارَّجيوزَّهلََّّنَّّأ َّإجلارَّوفيهََّّقَّحبّقَّهذإَّإحلديثَّيتعلَّّ

ذإجارهَّ َّّأ َّوََّّ،ىلَّذكلإ َّإحتاجََّّإ  حرميَّوالَّإلتَّّيفيدَّييَّيفَّإحلديثَّإلهنََّّّنَّّهَّالَّجيوزَّجلارهَّمنعهَّمنَّذكلَّل َّن

َّ(.الَّمينعن َّ)َّ:ييَّمؤكدًإَّفقالكيفَّهذإَّوقدَّجاءَّهذإَّإلهنََّّّ،ىلَّإلكرإهةإ َّحرميَّصارفَّهلَّمنَّإلتَّّ

لزإممرَّجيبَّإل ََّّوَّويلَّّأ َّمامَّإال ََّّنَّّأ َّاَّيس تفادَّمنَّهذإَّإحلديثَّوكذكلَّممََّّّ َّإلنََّّّعليهَّإ  امَّكةَّنَّّاسَّهبذهَّإلس ّ

عىلَّمنَّرأ هََّّأ نكر-إملدينةمريًإَّعىلَّأ َّوقدَّاكنَّريضَّهللاَّعنهَّ-ابَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّأ ََّّنَّّأ َّوردَّفيهَّ

َّّإ ََّّاسَّمعرضًاَّعنَّهذإَّمانعًاَّجلارهَّمنَّوضعَّخش بهَّحّتَّمنَّإلنَّّ رإكَّعهناَّأ َّمايلَّ)هَّقالَّريضَّهللاَّعنهَّن

َّأ ََّّ(معرضني َّإلس ّ َّهذه َّنَّّيَّعن َّبنيََّّل رمنيوهللاَّ)ة َّإل َّأ ََّّ(مكفكتاأ َّهبا َّريضَّهللاَّعنهَّيَّهبذه عوإد

َّرضاه.َّأ َّوَّ

َّننبَّّوممَّّ َّا َّعليه ََّّنَّّأ َّه َّعنه َّمهنييي ذإإملنع َّيؤدََّّّإ  َّيفَّحّقَّإ َّيَّمل َّك ََّّىلَّمفسدة  َّإجلار َّهذهَّيؤديَّن وضع

َّحمقَّّإ َّنَّاكنَّيفيضَّهذإَّا َّفَّ،رضإرىلَّسقوطَّجدإرَّإجلارَّوغريهاَّمنَّإل َّإ َّخشابَّإل َّ َّنَّّا َّقةَّفىلَّمفسدة 

َّعمل.أ َّ.َّوهللاَّلرَّيزإوإلّضََّّ"رضرَّوالَّرضإر"إلقاعدةَّتقولَّالَّ

لَّهذإَّهذإَّإجلدإرَّالَّيتحمََّّّنَّّأ َّخش بهَّوالبدَّفيهَّعىلَّجدإرَّجارهَّوقدَّيعملََّّوإضعانَّاكنَّإجلارَّا َّفَّ

خلش بهََّّبوضعهكئَّعلْياَّهذإَّإخلشبَّوالَّيؤديَّسطوإانتَّيتَّّأ َّنَّيضعَّأ َّإخلشبَّفالوإجبَّعىلَّإجلارَّ

رضإرَّوهللاَّوَّغريهَّمنَّإل َّأ َّىلَّسقوطَّهذإَّإجلدإرَّإ َََّّّيصلَّإحلدَّّهَّحّتَّرضإرَّبىلَّإال َّإ َّجارهََّّعىلَّجدإر

َّعمل.َّأ َّ

َّغريهَّابركَّهللاَّفيمك.َّأ حدهاميؤذيََّّالَّّأ َّنَّيكونَّهناكَّتفامهيَّومفامهةَّبنيَّإجلريإنَّوَّأ ََّّفالبدَّّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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َّ:قالَّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّنَّّأ َّوعنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّ

َّم َّش ََّّيدََّقَََّّملَََّنَّظََّمَََّّ َّنَّإلََّرب  َّم ََّّهَُّقََّّو َّطََُّّرض  َّ.نيََّإض َّرََّأَََّّبع َّنَّس َ

خرينَّالءَّعىلَّحقوقَّإل َّيتَّسَّملَّوإلغصبَّوإال َّرَّمنَّعاقبةَّإلظَّّوحيذََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّيفَّهذإَّإحلديثَّخيربَّإلنََّّّ

ذإإلوعيدََّّويش تدََّّّ،بغريَّحق َّّ َّأ َّمنََّّنَّّأ َّففيَّإحلديثََّّابل رضمرَّقَّإل َّتعلََّّّإ  خذَّوّنبَّمهناَّمقدإرَّشرب 

غريَّّنبَّمثلَّهذإَّإملقدإرَّإلّصََّّنَّّأ َّوىلَّوَّأ َّماَّفوقهَّمنَّاببََّّنَّّأ َّالةلَّعىلَّربَّلدلَّّعبريَّابلشَّّوإلتَّّبغريَّحّق،َّ

ىلَّس بعَّإ َّرضَّوماَّحتتهَّقهَّذكلَّإملقدإرَّمنَّإل َّنَّيطوَّّأ َّاسَّيعاقبَّهللاَّعليهَّبإلنَّّعاّمةََّّيَّقدَّهيملإّّلَّ

َّغري.رإضنيَّفيجعلَّيفَّعنقهَّاكلغلَّهذإَّعاقبةَّمنَّيظملَّهذإَّإملقدإرَّإلّصَّأ َّ

َّأ يضاَّفقدَّجاءََّّيضاًَّأ َّخرىَّأ ََّّأ حاديثوقدَّجاءَّيفََّّ َّملسو هيلع هللا ىلصإلنبَّيفَّحديثَّإلوعيدَّوإلتّحذيرَّمنَّهذإ

َّفباركَّهللاَّفيمكَّتنهبَّّنَّيغرّيَّأ َّبَّ(رضَّمنارَّإل َّغرّيََّّنلعنَّهللاَّم)َّ:قوهل َّوقدََّّحدودهاَّورمسها. َّلهذإ وإ

ََّّفا انخريةَّزمنةَّإل َّكرثَّهذإَّيفَّهذهَّإل َّ ََّّنَّّأ َّماَّنسمعَّكثريإ َّمعنّي َّإجارًإ رضَّأ ََّّمنَّس توىلَّعىلَّمقدإر 

َّيزيدَّعهناَّوغريَّذكلأ َّرضهَّفأ ََّّحدودَّاسَّغرّيَّمنَّإلنََّّّفالنَّنَّّأ َّوَّأ َّجارهَّ فيَّهذينَّإحلديثنيَّفَّخذَّما

َّعنَّمثلَّهذهَّإل ََّّأ كرب َّهذإ.َّعىلَّاسَّوإَّإلنَّّمورَّابركَّهللاَّفيمكَّفتنهبوإَّلهذإَّونهبَّّزإجر 

َّإ َّيضًاَّأ َّويفَّإحلديثَّ ذإنسانَّإال ََّّنَّّأ َّىلَّإ َّشارةي َّّا َّرضًاَّفأ َّمكلََّّإ  َّل نّهيضًاَّأ َّهَّميكلَّماَّحتّتاَّوكذإَّماَّفوقهاَّن

َّّأ َّ)يفَّإحلديثَّجاءَّ َّّأ َّيَّأ ََّّ(رإضنيأ َّقهَّمنَّس بعَّهَّطوَّّن ىلَّإ َّخذهَّومباَّحتتهَّأ َّيَّإّّلََّّربقَّمباَّهبذإَّإلشَّّهَّيطوَّّن

َّإ َّففيهََّّ،رإضنيأ َّس بعَّ َّفأ َّمنَّمكلََّّنَّّأ َّىلَّإ َّشارةي َّّا َّرضًا َّّا َّهَّميكلَّماَّحتّتاَّوكذكلَّفن ذإهَّن مكلَّماَّحتّتاََّّإ 

َّّا َّف َّهَّميكلَّماَّفوقهاَّابركَّهللاَّفيمك.َّن

 

 

 

 

 لقطةباب الّ 
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ََّّ:قسامأ َّويهَّثالثةََّّ،ائعَّمنَّصاحبهَّيلتقطهَّغريهاَّإملالَّإلضَّّّنَّّأ َّفهاَّإلعلامءَّبيعرََّّّ:قطةوإللََّّّ

َّالَّتتبعهَّمهََّّّ:لوَّّإلقسمَّإل َّ َّاتفهي ََّّّةرإمهَّإليسريَّغريةَّوإدلَّّاسَّكقطعَّإحللوةَّإلّصَّوساطَّإلنَّّأ َّةَّهوَّقسمي يتَّإل

َّقاطَّوالَّيلزمَّتعريفه.َّلت َّمكلَّابال َّوهذإَّإلقسمَّيََُّّ،فَّوحنوهامنَّقبيلَّإلرّصَّ

َّيفَّصدورََّّ:اينثَّّإلقسمَّإلَّ َّوساطَّإلنَّّأ َّهوَّماَّهلَّقميةي ياهَّش َّّباعَّاكلَّاسَّوماَّالَّميتنعَّبنفسهَّمنَّصغارَّإلس ّ

َّلَّإ-َّمثالًَّ ذإَّالَّّإ َّلتقاطهَّمَّالَّجيبَّإ َّقسإلََّّوهذإ-شاةمجعََّّهياش ّ نَّأ َّلتقطهَّلكنَّعىلَّمنَّإ ََّّ،خيفَّعليهَّإ 

َّنَّشاءَّهللاَّيفَّإحلديث.َّإ َّفهَّعامًاَّاكماًلَّوس يأ يتَّإلالكمَّعنهَّيعرَّّ

َّالَّجيوزَّإ َّوََّّ:الثإلقسمَّإلثَّّ َّّلتقاطهَّويهَّإل َّهوَّما َّإل َّمنَّش ياء َّبنفسها َّصغارَّيتَّمتتنع باعَّاكلبقرَّإلس ّ

ََّّ،وحنومهَّوإال بل َّنقصدَّبصغارَّإلَّ-باعَّفهذهَّإحليوإانتَّالَّتس تطيعهاَّصغارَّإلس ّ ئبَّوإللكبَّباعَّاكّلَّّس ّ

َّنَّشاءَّهللا.إ َّلتقاطهَّكامَّس يأ يتَّوهذإَّإلقسمَّحيرمَّإ ََّّ-وحنوه

 296الحديث 

َّإجلَُّ ََّّ:ريضَّهللاَّعنهَّقالَّهينعنَّزيدَّبنَّخادل  ََّّ؟قر َّوَّإلوََّأ ََّّب َّهََّةَّإّل َّطََّقََّنَّإللَُّّعَََّّملسو هيلع هللا ىلصولَّهللاَّسَُّرَََّّلََّئ َّس ُ

َّفهََّّر َّعَََُّّثََّّّ،اهَاصََّفََّاَّوع َّهََّءََّاكََّو ََّّْفَّر َّإعََّّْ:فقال َّفَََّّ،ةًَّنََّاَّس َ
ِ
ََّا نَّا َّفََّعندكًَّةَّيعََّد َّنَّوََّكَُّلتََّوَََّّ،اقهَنف َّتََّاسَّْفَّفََّعرََّمَّتَُّنَّل

ََّهُبََّال َّطَََّّاءََّجََّ َّاَّهََّد َّّأََّفَََّّهر َّإدل ََّّنََّومًاَّم َّاَّي
ِ
ََّإ َّيه.َّل

ََّّاةل  َّنَّضََّعَََّّهَلَُّأََّسََّوََّ
ِ
ََّوَََّّاَّكَلََّمَََّّ:فقالَّ؟لب َّإال َّاَّفََّعهََّدَََّّ؟اهََّل

ِ
َََّّدَُّر َّاَّتََّاهَئََّقََّس َّاَّوََّهََّإءََّذََّاَّح َّهَعََّمَََّّن َّا رَّجََّإلش ََّّأ ُكَُّتََّوَََّّاءََّإمل

َّحََّ ََّرَََّّدََّجّت ََّّت  َّا.هب 

ن َماذَّخََُّّ:فقالَّ؟اةإلش ََّّن َّعَََّّهَلَُّأََّسََّوَََّّ
ِ
َََّّفَا َّئب.وَّلذّل َّأ ََّّل خيكوَّأَََّّكَلَََّّيه 

ََّّ َّإحلديثَّجوإبي َّعنَّإللَّّشافَّيفَّهذإ َّابختالفَّاكف  َّأ َّقطة َّفيه َّفقدَّجاء َّسأ لََّّنَّّأ َّنوإعها رجاًل

نَّأ َّيَّأ ََّّ(تَّبهيَّشدَّّءهاَّإّّلَّاكإعرفَّوَّ)فقالَّهلََّّوإلورقهبََّّعهناَّابّلَّّإملالَّعرّبََّّةقطلَّّعنَّإلَّملسو هيلع هللا ىلصبَّّإلنَّّ

َّّأ َّوهوَّإلكيسََّّوعصافهايَّربطَّبهَّإملالَّوزإدَّيعرفَّإحلبلَّإّّلَّ مَّيفَّّنَّّل َّيتَّوضعَّفيهَّإملالَّوَّإخلرقةَّإل

َّأ َّإلقدميَّاكنوإَّيضعونَّإملالَّيفَّ رقَّوأ َّكياس  اَّمورَّلكهنَّّيضًاَّهذهَّإل َّأ َّناَّيفَّزمانناَّهذإَّنس تعملَّولعلََّّّخ 

َّّ َّوَّغريهَّمنَّإملوإد.َّأ َّبلَّتكونَّمنَّإلبالستيكََّّناامَّالَّتكونَّمنَّكتَّّرب
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َّّأ َّوإملرإدَّ ذإهَّن َّّا َّلتقطَّهذإَّإملالَّفإ ََّّإ  وهكذإََّّ،يَّوجدَّفيهَّإملالءَّإّّلَّوَّإليّشَّأ َّقةَّرَّوَّإخلأ َّهَّحييصَّإلكيسَّن

َّفهاَّعامًاَّاكمالًَّنَّيعرَّّأ َّمرهَّبأ ََّّنَّاكنَّمربوطًاَّثَّّإ َّوَّإخلرقةَّأ َّبطَّبهَّهذإَّإلكيسَّيَّرَُّإخليطَّإّّلَّ

 (فهاَّس نةًَّعرََّّّثَّّ)َّ:فقالَّهلَّ 

َّّاسَّإل َّونعينَّمبجامعَّإلنََّّّ،اسَّاكمالفهاَّيفَّجمامعَّإلنَّّنَّيعرَّّأ َّفيجبَّعىلَّملتقطهاَّ يتَّجيمتعونَّفْياَّماكنَّإل

َّّأ َّىلَّإ َّهَّوننبََّّّ،بوإبَّإملساجدأ َّوََّّاكل سوإق لكنََّّييَّعنهاةلَّيفَّإملسجدَّفقدَّجاءَّإلهنَّّهَّالَّجيوزَّنشادَّإلضَّّن

منَّضاعَّمنهَّكذإََّّنَّّأ َّسجدَّويناديَّفْيمَّبإملَّبوإبَّإملسجدَّيعينَّخارجَّأ َّمامَّأ َّنسانَّنَّيقفَّإال َّأ َّجيوزَّ

َّّا َّوكذإَّف َّمنَّإلنَّّأ َّهَّعنديَّن َّوَّكذإ.َّأ َّمقَّإلفالينَّصلَّابلرَّّوَّيتَّّأ َّاسَّوَّعندَّفالن 

َّهذ َّعرصان َّويف َّإللَّّأ َّإ َّتعريف َّميكن َّوسائلَّقيضًا َّصفحات َّيف َّوكذكل َّوإجملالت َّإجلرإئد َّيف طة

َّإلتَّّإلتَّّ َّمن َّّوإصلَّوغريها َّابلتَّّاسَّوكذكلَّميكنَّإال َّإلنََّّّيس تخدهماَّيتطبيقاتَّإل َّوابلرَّّس تعانة إديوَّلفاز

َّوغريها.َّ

َّابعريفَّدَّإلتَّّوقيَّّ َّإلتَّّوََّّ،ةنََّلس   َّإ َّعىلَّوجوبََّّقييدَّيدلَّّهذإ َّيفَّإلتَّّنََّمضاءَّس َ َّاكمةل  عريفَّوالَّيكتفىَّة 

َّها.خذ َّأ َّنتفاعَّهباَّوالَّمنَّذكلَّملَّجيزَّهلَّإال ََّّقلَّّأ َّفَّلقطتهَّنسااًنَّعرَّّإ ََّّنَّّأ َّولوََّّ،كلذمنََّّبأ دىن

َّّأ َّىلَّإ َّهَّوكذكلَّننبََّّّ ََّّفهاَّكَّّنَّيعرَّّأ َّهَّالَّيشرتطَّن َّرإجعي َّفقدَّيكونَّيفَّكََّّّ،ىلَّإلعرفإ َّيومَّبلَّهذإ

َّّأ َّاسَّإملهمَّإلنَّّىلَّعرفَّإ َّهذإَّيرجعََّّ،وَّغريَّذكلأ َّةَّس بوعنيَّمرَّّأ ََّّوَّكَّّأ َّةَّس بوع َّمرَّّأ َّ فَّطوإلَّهَّالَّيتوقَّّن

يقولَّماَّدإمََّّثََّّّأ شهرَّوَّسّتَّأ َّوَّشهرينَّأ َّقطةَّفالَّيكتفيَّفقطَّبشهرَّهذإَّإلعامَّعنَّتعريفَّهاتهَّإللَّّ

َّّفا َّصاحبهَّملَّيأ يتَّ .َّمنَّس نةَّيعرََّّّقلَّّأ َّهَّلنَّيأ يت.َّال.َّالَّيكتفيَّبهَّن َّفهاَّطوإلَّعام َّاكمل 

 َّّنَّملَّتعرفَّفاستنفقهاا َّفَّ:قالَّهلَّث.َّ

َّعىلََّّ ذإنَّيرصفهاَّعىلَّنفسهَّأ َّقطةَّبفَّيفَّإللَّّرصَّّنَّيتأ َّللملتقطََّّنَّّأ َّهذإَّفيهَّدليلي فهاَّعامًاَّاكماًلَّعرََّّّإ 

َّأ َّوملَّيأ يتَّ َّال  َّفَّفْيا.رصَّّنَّيتأ َّجيوزَّهلََّّ،س تالهماحدي

اَّتكونَّّنَّّأ َّمَّيزمعونَّزورًإَّّنَّّأ َّيَّأ َّومهَّكذبةََّّل خذهاينَّيأ تونَّإّّلََّّنَّملَّتعرفا َّفَّملسو هيلع هللا ىلصويدخلَّيفَّقوهلََّّ

َّحّقََّّفهؤالءَّالَّيعتدََّّّ،اكمةلًََّّبأ وصافهاَّمَّالَّيأ تونهلمَّلكهنَّّ نَّأ َّيَّيأ يتَّويريدَّإّّلََّّ،هبمَّوليسَّهلمَّفْيا

َّإللَّّ نَّاكنَّمربوطًاَّا َّيَّاكنتَّفيهَّفإّّلََّّكيسإلاكمةلَّيذكرَّإلََّّوصافنَّيذكرَّإل َّأ ََّّقطَّالَّبدَّّيأ خذَّهذه

َّّنوإعَّإل َّأ َّنَّاكنَّماَّيذكرَّمعلتهَّيذكرَّإ َّيذكرَّكامَّهوَّإلوإقعَّعندانََّّو،هَّيذكرَّإخليطَّكيف يتَّيهَّورإقَّإل
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َّّ َّإل ََّّيتَّإس تعملتموجودة َّأ َّنَّاكنتَّإ ََّّ،إملاليفَّهذإ َّمئتنيَّأ َّورإقَّمنَّصنفَّمئة َّأ َّو ورإقَّمنَّأ َّو

َّّأ َّقطةََّّيعملَّملتقطَّإللَّّوصافَّاكمةًلَّحّتَّيذكرَّإل َّفَّدينارََّّأ لفصنفَّ َّهَّصاحبَّإملالَّحقيقًةَّالَّزورًإ.َّن

 َّّليهَّنَّجاءا َّولتكنَّوديعًةَّعندكَّف:َّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّقالَّهلَّإلنََّّّث َّطالهباَّيوماَّمنَّإدّلهرَّفأ ّدهاَّإ 

َّال َّأ َّفهاَّعامًاَّاكماًلَّوملَّيأ تَّذإَّعرَّّإ َّكامَّقلناََّّ ّّناس تالهماَّحدي نَّرصفهاَّإ ََّّحّتَّ،َّتكونَّاكلوديعةَّعندهَّفا 

نَّإ َّطبعًاََّّ،ليهإ َّعادهتاَّإ َّوصافهاَّاكمةًلَّيفَّهذهَّإحلالَّجيبَّعليهَّأ َّفهاَّوذكرَّجاءَّصاحهباَّفعرََّّّعىلَّنفسهَّثَّّ

نَّإ ََّّليهَّحّتَّإ َّعادهتاَّإ َّسرتجاعهاَّجيبَّعليهَّرإدَّإ َّأ َّنَّإ َّلكنََّّ،احبَّإلقرإرمسحَّهلَّفْياَّفهوَّمالكهاَّوص

نَّإ َّهاَّملالكهاَّوردََّّّاؤهاعطإ َّوإلوديعةَّجيبََّّ،اَّتعتربَّوديعًةَّعندهّنَّّأ َّقالَّهلََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّل ََّّ،اكنَّرصفها

نَّاكنَّالَّإ َّيَّابعهاَّبهَّوَّقطةَّويعطيهَّإملبلغَّإّّلَّاكنَّشيئًاَّفباعهَّورصفَّمثنهَّيتفامهَّمعَّصاحبَّهذهَّإللَّّ

نَّيستنفقهاَّعىلَّنفسهَّلكنَّتكونَّوديعًةَّأ َّفَّفْياَّرصَّّنَّيتأ َّيجوزَّهلَّ،َّفَّليهإ َّهاَّيزإلَّحيتفظَّهباَّيردَّّ

َّليه.إ َّهاَّنَّجاءَّمالكهاَّوجبَّعليهَّردَّّإ َّعندهَّ

 َّّدَّإملاءَّوتأ كَّرَّوسقاهئاَّتَّهامعهاَّحذإءَّنَّّا َّدعهاَّفَّ؟ماَّكلَّولهاَّ:فقالَّإال بلَّوسأ هلَّعنَّضاةلََّّّ:قالَّث

َّا.ََّّجيدهاَّرهبَّّجرَّحّتَّإلشَّّ

َّ َّفيه َّّإلتََّّّإال بليَّأ ََّّإال بلََّّضاةلنَّّأ َّهذإ َّإل َّورهبَّّاهئة َّالَّجيوزَّإ َّيتَّليستَّمعَّمالكها َّفهييَّمنَّا لتقاطها

َّيَّذكرانهَّإّّلَّالثَّإّّلَّإلقسمَّإلثَّّ َّباع.يَّميتنعَّبنفسهَّمنَّصغارَّإلس ّ

َّأ َّتهَّوبعدوهَّإلقسمَّميتنعَّبقوََّّّهذإ الَّخيىشَّعليهََّّل نّهلتقاطهَّفالَّجيوزَّإ ََّّ،باعوَّبطريإنهَّمنَّصغارَّإلس ّ

ذإَّالَّّإ َّهمَّإللَّّ َّّأ َّدَّوَّيكونَّيفَّماكنَّش بهَّنتأ كَّّأ َّك نَّيكونَّيفَّحصرإءََّّةخيشَّعليهَّإلهلكَّإ  هَّخيىشَّعليهَّن

َّّا َّإلهلكةَّف خذهاَّويرتكهاَّحلالهاَّأ َّيَّهباَّإّّلَّيسيََّّّيؤخذَّويبعدَّعنَّهذهَّإلهلكةَّثََّّّطتقلَّهَّيفَّهذهَّإحلالَّيَّن

َّترجعَّإ ىلَّمالكها.َّحّتَّ

أ يَُّخفّهاَّأ وَّ(َّمعهاَّحذإءهاَّنَّّا َّدعهاَّف)أ نّهَّقالََّّإلعةّلَّوبيهّناَّفقدَّجاءَّيفَّإحلديثَّملسو هيلع هللا ىلصوقدَّذكرَّإلنّبََّّ

َّبطهناَّوسقاهئاَّوكذكلَّقالَّحافرها، ّّناَّأ ّي َّوكذكلَّبعضَّإحليوإانتََّّفا  َّمعروفة تصربَّعىلَّإلّظمأ 

َّتصرب.َّ

َّوتأ كَّإلشَّّ)َّوقال: - َّإملاء َّجرةترد َّخيشَّعلْياَّ( ذإ َّإ  اّل َّإ  َّويسقْيا َّليطعمها فالَّحتتاجَّمنَّيأ خذها

َّ َّتؤخذ َّإحلال َّيفَّهذه َّتقومَّإلهلكة َّأ ن َّتس تطيع َّل ّّنا َّحلالها َّترتك َّث َّإلهلكة َّموطن َّعن وتبعد

 بنفسها.
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َّ

 َّ:ناّمخذَّفقال:َّاةَّوسأ هلَّعنَّإلشَّّّثَّقال َّئبوَّلذلَّّأ ََّّل خيكوَّأ َّيهَّكلََّّفا 

َّّأ َّفيهََّّخذهاَّملسو هيلع هللا ىلصقوهلَّ لَّذكلَّوعلََّّّ،نىثأ َّمَّأ َّأ نَّوإملعزَّذكرًإَّاكنَّضَّّاةَّيهَّإلإلشََّّّ،اةلتقاطَّإلشَّّهَّجيوزَّإ َّن

ّّنابقوهلََّّملسو هيلع هللا ىلصبَّّإلنَّّ لكهاَّأ ََّّحهبانَّملَّتأ خذهاَّوتركّتاَّوملَّيأ خذهاَّصاإ ََّّأ نّكيَّأ ََّّئبوَّلذلَّّأ ََّّل خيكَّوأ َّكلََّّفا 

َّإلََّّصغاراَّميتنعَّبنفسهَّمنَّوحنوهَّممََّّّاكال بلليستََّّل ّّنائبَّإّلَّّ ََّّ.باعس ّ

َّيوإلش َّّ َّإلثَّّاه َّتدخلَّيفَّإلقسم َّيَّإ َّإّّلََّّنَّّأ ََّّيَّذكرانهاينَّإّّلَّهذه َّعليه َّمدَّّإ َّلتقطها َّمدَّّطعاهما َّس نة ةَّة

نَّملَّا َّفَّ،دَّهلَّماَّرصفهَّعلْياَّمنَّنفقةنَّيسدَّّأ َّلكنَّعىلَّمالكهاََّّ،هاايَّّإ َّعطاهَّأ َّنَّجاءَّمالكهاَّا َّتعريفهاَّف

َّ َّيف َّواكن َّإحلول َّيأ تَّومىضَّعلْيا َّومل َّيعرَّّأ َّجيده َّإحلول َّهذإ َّفثناء َّذكلََّّنَّّا َّفها َّبعد َّيبيعهاَّأ َّهل ن

ذإفَّيفَّمثهناَّوطبعًاَّرصَّّويت ءَّنَّجاا َّهماَّويأ لكهاَّفنَّيقوَّّأ َّوَّهلَّأ ََّّ،يَّابعهاَّبهعطاهَّإملالَّإّّلَّأ َّجاءَّمالكهاََّّإ 

َّ.ليهَّقميّتاإ َّمالكهاَّدفعَّ

َّذكرانَّمنَّجوإزَّويس تثىنَّممَّّ َّلقطةَّإحلَََّّإللَّّخذَّومتكّلَّأ َّا َّبعدَّتعريفها َّّا َّفَّمَّْرََّقطة َّنَّّأ َّهَّجاءَّيفَّإحلديثَّن

الََّّّوالَّتلتقطَّلقطته)قالََّّملسو هيلع هللا ىلصبَّّإلنَّّ َّوجبَّعليهَّنَّإ َّا َّفَّ(فهاملنَّعرََّّّإ  َّمَّّأ َّلتقطهاَّخشصي َّأ َّا ىلَّإ َّنَّيعرفها

َّعمل.َّأ َّإبه.َّوهللاَّنوَّّلَّوَّأ َّمرَّإل ََّّنَّيعطْياَّلويلَّّأ َّوَّأ َّبدَّإل َّ

 باب الوصايا

َّويهَّإل َّمجعَّوصيََّّّ:إلوصاايَّ ََّويَْعُقوُبَّ :﴿مرَّكامَّقالَّهللاَّعزَّوجلة  مُيَّبَن يه  ْبَرإه 
ِ
َاَّإ َّهب  ى مرَّأ ََّّ﴾أ يَوَوىص 

َّبرإهمي.إ َّهباَّ

َّابلتََّّّ:ورشعاًََّّ َّخاصي َّعَّبهَّبعدَّإملوت.رّبَّوَّإلتَّّأ َّفَّابملالَّرصَّّيهَّعهدي

ََّّوإلوصيةَّدلََّّّ َّحاديثَّأ َّعىلَّمرشوعيّتا َذإَّوجل﴿َّإلبابَّوكذكلَّقولَّهللاَّعزَّهذإ
ِ
َّإ ُكت َبَّعَلَْيمُكْ

ي ةَُّ إَّإلَْوص  نَّتََرَكََّخرْيً
ِ
ََّأَحَدُكَُّإلَْمْوُتَّإ َّ.ّتاسالمَّعىلَّمرشوعيَّّعلامءَّإال ََّّ﴾وأ مجعََّحَضَ

َّ:حاكمَّإمخلسةةَّتدخلهاَّإل َّوإلوصيََّّّ

ذإَّوإجبةًَّفقدَّتكونََّّ- ماَّالَّ"نَّيويصَّبهَّوأ َّبَّالَّّإ َّدإؤهَّأ َّنةَّعليهَّوالَّميكنَّاكنَّإملويصَّعليهَّدينَّالَّبيََّّّإ 

َّ"بهَّفهوَّوإجبَّالَّّإ َّإلوإجبََّّيمتَّّ

ََّّةًَّمس تحبَّّوقدَّتكونََّّ- َّكثريي .َّقلَّّأ َّوَّأ َّلثَّابلثََّّّفأ وىصملنَّاكنَّهلَّمالي َّلغريَّوإرث 
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َّتكونََّّ- َّأ َّملنََّّمكروهةًَّوقد َّواكنوإ َّوس يأ يتَّمهَّوىصَّلغريَّإلورثة نَّشاءَّهللاَّيفَّإحلديثَّإ َّفقرإء

َّإلالكمَّعنه.

.َّأ َّلثَّمنَّإلثََّّّبأ كرثوَّأ َّم َّحمرََّّّبأ مروىصَّأ َّنَّإ ََّّمةًَّحمرَّّةَّوقدَّتكونَّإلوصيََّّّ- َّوَّاكنَّفْياَّظملي

ذإَّمباحةًَّوقدَّتكونََّّ- َّغنياء.َّأ ََّّورثةَّاكنَّهلَّإ 
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َّ:قالَّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّنَّّأ َّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامََّّعنَّعبد

َّمَُّمر َّإ ََّّقَُّّاَّحََّمَََّّ َّئ  َّءيَّيَُّيَشََّّهَلَُّ-سمل  يه ََّّويص  يُتَّ-ف  َََّّيَب  ََّّني َّتََّيلََّل
ِ
ََّكتَُّمَََّّهَُّتَُّي َّص َّوََّوَََّّال َّإ َّع َّوب َّه.ندََّةي

ةََّّ:رقالَّإبنَّمُعََّّ:زإدَّمسمليَّ ََََّّل َّعَََّماََّمر  َََّّملسو هيلع هللا ىلصَّهللا ََّّولَُّسَُّرَََّّعُتَّمَس ََّّنذََُّّمَُّيةَليَّل ََّذَََّّولَُّقَُّي ََّّكل 
ِ
َّي َّص َّيَّوََّند َّع َّوَََّّال َّإ َّ.يت 

َّ

َّ َّإحلديثَّنصل َّبكتابّتاَّوحفظهاَّوَّعىلَّمرشوعيََّّّهذإ نَّأ َّإملرءَّالَّينبغيَّهلََّّنَّّأ َّةَّإلوصيةَّوعىلَّإملبادرة

َّة.َّمنَّليلتنيَّبدونَّوصيََّّّأ كرثيبيتَّ

نَّشاءَّهللاَّمعَّإ َّوإبَّدبَّوإلّصَّحمكهاَّمفهنمَّمنَّقالَّابلوجوبَّومهنمَّمنَّقالَّابلنَّّيفَّوإختلفَّإلعلامءَّ

َّوالبدَّعليهَّمنَّردَّّينَّفّصَّإّّلَّ َّعىلَّمنَّعليهَّحقوقي َّحصاهباَّويهَّمس تحبَّّأ َّىلَّإ َّهاَّلوإَّفقالوإَّيهَّوإجبةي ةي

َّهلَّبعدَّأ َّرإدَّأ َّيفَّغريَّذكلَّملنَّ هَّاسَّعليهَّحقوقَّهذإَّيفَّحقَّّلكنَّليسَّللنََّّّ،موتهنَّيكونَّمنهَّثوإبي

َّفصيل.َّنَّشاءَّهللاَّإلتَّّإ َّوإبَّهَّهذإَّهوَّإلّصَّلَّفتكونَّوإجبًةَّيفَّحقَّّوَّّاَّإل َّمَّّأ ََّّ،ةتكونَّمس تحبَّّ

َّع.َّوإمرَّإلرّشَّأ َّمتثالَّإ َّيفَّويفَّإحلديثَّفضلَّإبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّومسارعتهَّ

َّمَّّأ َّةَّليلتنيَّمنَّيتسامحَّفيهَّيفَّكتابةَّإلوصيََّّّأ كرثَّنَّّأ َّوفيهَّ منَّذكلَّفالَّيعذرَّفيهَّمنَّتركََّّأ كرثا

َّهتاونَّفْيا.َّوَّكتابّتاَّ

َّعنده):َّملسو هيلع هللا ىلصويفَّقوهلَّ َّمنَّإلعبثإلوصّيةَّعىلَّحفظََّّإحلثََّّّ(مكتوبةي َّبقوهلََّّ،وصوّنا فليسَّإملرإد

َّعندَّإلكتابةَّالَّبلَّقوهلَّعندهَّيعينَّ َّّأ َّمكتوبةي َّهَّحيفظهاَّويصوّناَّمنَّإلعبثَّهبا.َّن
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َّأَََّّعدَّبن َّنَّسََّعََّ َّق ََّّوََّيب  َّاءََّجَََّّ:ريضَّهللاَّعنهَّقالاص  َََّّملسو هيلع هللا ىلصولَّهللاَّسََُّّرََّين  َّودَُّعَُّي ن-إلَوَدإعةَّامَّجحَّّعََّ-َّين  َّم 

ََّّد َّش تََّع َّإ َّجََّوََّ ََّقَََّّ!هللاَّولََّسََُّّرََّايَََّّلُتَّقََُّّفََّيب  ََّّغََّلََّدَّب َّوََّوَّمَََّّذَُّانََّأََّىَّوََّرََّاَّتََّمَََّّع َّجََّإلوَََّّنَََّّم َّيب  ََّّالَّّإ َّينَّثَُّرَّيَََّّالََّال  إبنةي

ََّّمَََّثَّلَُّثَُّب ََُّّقَّد َّص َّتََّأََّفََّأََّ َُّّفَََّّ:لتال.َّقََُّّ:قالَّ؟ايَّرسولَّهللاَّطرََّالش َّفَََّّ:لُتَّ.َّقَُّالَََّّ:قالَّ؟ايل  َّلُثَُّثَُّّإلََّّ:قالَّ؟ثلَُّالث

ن كَََّّ،ريث َّكَََّّثَُّلَُّثَُّّإلَّوََّ
ِ
ََّّإ

ِ
ََّإ َّم َّخَََّّاءََّيََّغن َّأَََّّكََّتََّثََّرََّرَّوََّذََّنَّت ََّأََّنَّريي ََّاةَلًََّّعََّمهَُّرََّذََّنَّت ن كَََّّ،اَسَّإلن ََّّونََّفَُّف َّكََّتَََّّي

ِ
ََََّّوإ ََّقَّنف َّنَّتَُّل

ََّ ََّغ َّبتًََّةَّتََّقََّفََّن َََّّرَتَّج َّأََُّّال َّإ ََّّهللا ََّّجهََّاَّوََّيَّهب  َّاَّحََّهب  ََّّلَُّعََّاَّجتَََّّمََّت  َّّيف  َّ.إمرأ تكََّّيف 

َََُّّفَّل َّخََّأَُّسولَّهللاَّايَّرَََّّ:فقلتَّ:قالَّ َّحصََّأَََّّعدََّب ن كَََّّ:قالَّ؟ايب 
ِ
َّهللا ََّّجهََّوَََّّه َّيَّب َّغ َّبتََّاًلَّتََّمَعَََّّلََّعمََّتََّفَّفََّل َّّتََُّلنََّّإ

ًََّةَّوََّفعََّر ًَّةَّوََّجََّرََّدَََّّه َّب ََّّدَتَّدََّزَّْإَّال َّإ َّ ََّعََّل َّفَّحََّل َّنَّّتََُّأَََّّكل  ََّت  َُّإميَّوََّقوََّأَََّّكََّب ََّّعََّف َّنتَََّّي َّ.ونرَُّخََّأ ََّّكََّب َََّّض َّي

َّإمََّّْم َّهَُّإلل ََّّ ََّّض  حََصايب  ََّّيَُّوةلََّعدَّبنَّخََّسََََّّسَّائ َّإلبَََّّن َّك َّمَّلََّاهب  َّعقََّأَََّّىَلََّّعََّمهَُّد َّرَُّتَََّّالََّمَّوََّهَتَُّرََّجه ََّّل  سولَّهللاَّرََََّّّهَلَُّريث 

َّة.ك َّمََّب ََّّاَتَّنَّمََّأَََّّملسو هيلع هللا ىلص
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َّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّوقالَّعنَّعبد َّ:هللاَّبنَّعباس 

ََّ ََّّث َّلَُّإلثََُّّّنََّوإَّم َّضَُّّغَََّّاَسَّإلن ََّّن َّأََّوَّل
ِ
ََُّّإلرَُّّىَلَّإ َّ.ريث َّكَََّّثَُّلَُّإلثَُّّوَََّّ،ثلَُّإلثََُّّّ:قالَّملسو هيلع هللا ىلصَّهللا ََّّولََّسَُّرَََّّن َّا َّفَََّّع َّب

َّ

َّّأ َّةَّوبمكَّتكونَّوَّيفَّهذينَّإحلديثنيَّبيانَّمقدإرَّإلوصيَّّ َّنَّّأ َّمنَّثلثَّإملالَّوََّّبأ كرثنَّتكونَّأ َّهَّالَّجيوزَّن

َّكامَّجاءَّيفَّإحلديثنيإلثَّّ ََّّنَّّأ ََّّحّتََّّ،لثَّكثريي يَّأ ََّّغّضوإَّاسإلنََّّّنَّّأ َّلوََّّ:عهنامَّقالريضَّهللاََّّإبنَّعباس 

َّ.لثَّكثريًإَّكامَّجاءَّيفَّإحلديثإلثََّّّنَّّبعَّل َّىلَّإلرَّّإ َّلثَّعدلوإَّمنَّإلثَّّ

َّإ َّوهذإَّخيتلفَّطبعًاَّابختالفَّإملويصَّوكَّهلَّمنَّمالَّوكذكلَّحبالَّورثتهَّ وَّفقرإءَّأ َّغنياءَّأ َّنَّاكنوإ

َّّأ َّإملهمَّ َّ:إلفوإئدَّإلفرعيةَّمهناديثنيَّمجةلَّمنَّإحلَّ.َّويفلثمنَّإلثََّّّبأ كرثنَّيوىصَّأ َّهَّالَّجيوزَّن

َّمينعهَّمنَّإخلروجَّوتتوجَّّ،َّإس تحبابَّعيادةَّإملريضَّ- اسَّهذإَّىلَّإلنَّّإ َّبَّإلعيادةَّملنَّاكنَّبهَّمرضي

ََّّ.ةاَّغريهَّفهييَّمس تحبَّّمَّّأ َّجتبَّعيادتهَّ

ذإةَّمرضهَّخبارَّإملريضَّغريهَّعنَّشدَّّإ َّوفيهَّكذكلَّجوإزََّّ- ََّّّإ  طَّسخََّّّوإلتَّّشيّكَّملَّيكنَّعىلَّسبيلَّإلت

َّريضَّهللاَّعنهَّوَّ َّهل.ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّقرإرَّإلنَّّإ َّلفعلَّسعد 
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َّمنَّإل ََّّإحلجََّّّل جلةَّمنَّقصدَّمكََّّّنَّّأ َّوفيهَّكذكلََّّ- َّإملريضَّوإلبيعَّكَّعاملَّجازَّهلَّفعلَّغريه عيادة

َّإءَّوغريها.َّوإلرّشَّ

فيهََّّوَّيوصيهَّمباَّالحّقَّأ َّماهلََّّقَّبلكَّّنَّيتصدَّّكةَّك َّرضإرَّابلورثةَّيفَّإلرتَّّوكذكلَّفيهَّعدمَّجوإزَّإال ََّّ-

ّنَّنَّملَّيقصدَّإ ََّّرضإرَّابلورثةَّوحّتَّبقصدَّإال َّ َّمه.َّهذإَّيضَّّفا 

َّثَّّإلَّوََّّملسو هيلع هللا ىلصقوهلََّّنَّّأ َّلثَّوَّمنَّإلثََّّّل كرثةَّالَّتكونَّإلوصيََّّّنَّّأ َّوكذكلَّيفَّإحلديثََّّ- َّإ َّلثَّكثريي ىلَّإ َّرشادي

ََّّبأ قلَّّةَّإلوصيَّّ َّهللاَّعهنام.َّريضمنهَّكامَّفهمهاَّإبنَّعباس 

َّإ َّبقاءَّإملالَّللورثةَّإ ََّّنَّّأ َّوفيهََّّ-َّ َّمنَّإلتَّّإ َّنَّاكنوإَّحباجة  َّوىل.أ َّإلوإرثََّّنَّّقَّبهَّلغريمهَّل َّصدَّّليهَّخريي

َّمنعهنََّّّ- َّإنتقاصَّإلبناتَّوعدم َّعدم زوإج َّأ َّىلَّإ َّس يذهنبََّّنَّّّنَّّأ َّةَّرثَّولوَّحبجَّّمنَّإال ََّّوكذكلَّفيه

َّيفَّزمانناأ َّ ََّّّنَّّا َّفَّ،جانبَّكامَّهوَّحاصلي َّمنَّإلن َّيفَّإال َّمنَّحقَّّمتنعَّساءَّكثريًإ هاَّوَّتبخسَّحقَّّأ َّرثَّها

َّس تزتوَّّّنَّّأ َّةَّحبجَّّ َّّأ َّوََّّبأ جنبجَّا َّإملالَّن َّمنَّإحلججَّإلوإهيةأ َّهَّس ينتفعَّهبذإ ََّّّوَّغريه بطلهاَّرشعناَّأ َّيتَّإل

َّحلّقَّإ َّليتَّفْياَّوإَّّ َّوظملي ََّّّحجافي َّساء.إلن

َّإ َّإحلرصَّعىلَّإحلديثَّوكذكلَّيفََّّ- َّوَّغنياءَّيتعفَّّأ َّغناءَّإلورثةَّوتركَّورثة  َّّأ َّفونَّمباَّعندمهَّمنَّمال  هَّن

َّم َّ َّاسَّيسأ لوّنم.نَّتركهمَّعاةًلَّعىلَّإلنَّّخريي

ََّّنَّّأ َّوكذكلَّفيهََّّ- َّمثابي نّك):َّملسو هيلع هللا ىلصلقوهلََّّاهلعيَّفقةَّعىلتهَّيفَّإلنَّّنيََّّّأ صلحنَّإ َّإلعبدَّمأ جوري لنَّتنفقََّّإ 

َّ.(مرأ تكإ ََّّماَّجتعلَّيفَّيفَّجرتَّعلْياَّحّتَّأ ََّّالَّّإ َّنفقًةَّتبتغيَّهباَّوجهَّهللاَّ

َّحنتسبَّإل َّأ َّوينبغيََّّ َّويفَّكََّّّجرَّيفَّكَّّنَّنكونَّعىلَّهذإ َّأ ََّّيشء  ََّّحّتَّفعالنا َّأ َّما بنائناَّنطعمه

َّينبغيَّأ ََّّوزوجاتناَّويفَّكَّّ عنَّهذإَّيفَّرشحََّّمتقدَّتلكََّّّ،َّنؤجراتناَّحّتَّنَّحنسنَّنيَّّأ َّمورَّحياتنا

َّنومَّإل َّايَّحبَّّ)ردإءَّريضَّهللاَّعنهَّبوَّإدلَّّأ َّةَّمَّّربعنيَّإلنوويةَّوكامَّقالَّحكميَّهذهَّإل َّعىلَّإل َّ كياسَّذإ

مثالَّإجلبالَّعبادًةَّأ َّفضلَّمنَّأ َّتقوًىََّّةَّمنَّصاحبَّّرَّّوفطرمهَّكيفَّيغبنونَّقيامَّإمحلقىَّوصوهممَّوإّلَُّّ

َّ(ينمنَّإملغرتَّّ

منَّجوإهرَّإلالكمَّ)وهذإََّّ:ذَّقالإ ََّّرمحهَّهللاَّعىلَّهذإَّإلالكمَّحسنَّتعليقَّإلعالمةَّإبنَّإلقميَّّأ َّوماَّ

َّريضَّهللاَّعهنمَّفاعملََّّهممَّعىلَّمنَّبعدمهَّيفَّكَّّحابةَّوتقدََّّّعىلَّكاملَّفقهَّإلّصَّهّلَّدَّّأ َّوَّ َّّإ َّإلعبدََّّنَّّأ َّخري  امَّن

قوىَّيفَّإحلقيقةَّتقوىَّإلقلوبَّالَّتقوىَّإجلوإرحَّوإلتََّّّ،تهَّالَّببدنهمصَّىلَّهللاَّبقلبهَّوَّإ َّريَّيقطعَّمنازلَّإلسَّّ
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ََّلَّهللاَّتعاىلَّ﴿ذََّقا َاَّهللا ََّّرََّائ َّعََّمَّشََّّظ َّعََّنَّيَُّمََّوَََّّكل  ّن 
ِ
قوىَّهاَّإلت َّ)َّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّوب﴾َّوقالَّإلنَّّلَُّىَّإلقَُّقوََّنَّتََّم ََّّفَا

ةَّمعَّيَّّةَّإلنَّّجتريدَّإلقصدَّوحصَّّوَّةَّإهلمََّّّةَّإلعزميةَّوعلوَّّسَّيقطعَّإملسافةَّبصحَّّفالكيَّّ(َّىلَّصدرهإ َّشارَّأ َّهناَّوَّ

خرَّأ َّىلَّإ ََّّ(اقفرَّإلشَّّعبَّإلكثريَّوإلسَّّماَّيقطعهَّإلفارغَّمنَّذكلَّمعَّإلتََّّّأ ضعافَّأ ضعافإلعملَّإلقليلَّ

َّماَّقاهلَّرمحهَّهللاَّوغفرَّهل.َّ

َّّا ََّّفأ فةَّوعدمَّإخلشونةَّمعهاَّماَّتيّّسَّوجةَّوإلر َّوكذكلَّيفَّإحلديثَّإس تحبابَّإس تلطافَّإلز ََّّ- َّملسو هيلع هللا ىلصهَّن

َّعىلََّّ(َّماَّجتعلَّيفَّيفَّإمرأ تكحّتَّ)قالَّ َّّا َّفقةَّفإملرإدَّبهَّإلنََّّّنَّّأ َّوهذإَّكامَّهوَّمحمولي هَّقدَّيرإدَّبهَّماَّن

َّّأ َّيَّأ ََّّإلّطعامَّمرأ تهَّمننسانَّيفَّيفَّإ َّجيعلَّإال َّ َّهَّيطعمهاَّبيدهَّوالكَّإملعنينيَّمرإد.َّن

 َّريضَّهللاَّعنه َّّأ َّايَّرسولَّهللاََّّ:وقولَّسعد  َّحصايبأ َّفَّبعدَّخل

ََّّ َّّأ َّفيه َّّأ َّحاهلَّوََّّملسو هيلع هللا ىلصىلَّرسولَّهللاَّإ َّهَّريضَّهللاَّعنهَّشىكَّن َّبن َّغريَّرإض  حصابهَّأ َّفَّعنَّيتخلََّّّنَّّأ َّه

حابةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّعىلَّوجلَّوهذإَّمنَّحرجَّإلّصََّّمزإمحّتمَّيفَّنرصةَّدينَّهللاَّعزَّّرَّعهنمَّويتأ خَّّ

َّوإملرإتبَّإلعالية.َّوإلفضلإخلريَّ

َّمنَّأ َّوفيهََّّ- َّعملي ََّّملسو هيلع هللا ىلصعالمَّنبوةَّإلنبَّأ َّيضًا ولعكلَّإنَّّتلفَّحتَّينتفعَّبكَّ)حيثَّإنهَّقالَّلسعد 

قَّوقاتلَّإلفرسَّوإنتفعَّبهَّفانَّسعدًإَّريضَّهللاَّطالَّمعرهَّحتَّغزىَّإلعرإَّ(خرونأ َّقوإميَّويضَّبكَّأ َّ

َّهلَّإلكفر.َّأ َّسالمَّورضَّبهَّإجملوسَّوغريمهَّمنَّهلَّإال َّأ َّ

ََّّنَّّأ َّيضًاَّأ َّوفيهَّ ىلَّإملاكنَّإ َّجوعَّوجلَّالَّحيسنَّبهَّإلرََّّّىلَّهللاَّعزَّّإ َّاًبَّخرَّمتقرَّّأ َّىلَّإ َّمنَّهاجرَّمنَّبدل 

َّريضَّهللاَّعنهَّرىثََّّملسو هيلع هللا ىلصولهذإََّّ،لوَّّإل َّ ينَّهاجروإَّمنَّمكةَّاكنَّمنَّإملهاجرينَّإّّلََّّل نّهسعدَّبنَّخوةل 

َّمنَّإلشََّّّل دإءرجعََّّىلَّإملدينةَّثَّّإ َّ َّعمل.َّأ َّهللاَّملسو هيلع هللا ىلصَّهََّثعائرَّوماتَّيفَّمكةَّفريشء 

َّ

 

 

 باب الفرائض

َّويهَّمبعىنَّمفروضةََّّ:إلفرإئضَّ َّرة.َّاَّمقدَّّّنَّّأ َّيَّأ َّمجعَّفريضة 
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َّْيا.َّيهَّإلعملَّبقسمةَّإملوإريثَّبنيَّمس تحّق ََّّ:عإلرّشََّّويف

َّإلَّوجلَّقسمّتاَّيفَّكتابهَّتفصياًلَّشافيًاَّوجاءَّيفََّّهاَّهللاَّعزَّّسمَّوقَّ حديثَّإبنَّعباسَّريضَّهللاََّّةنَّّس ّ

إجلوإمعَّيفَّاببَّإملوإريثَّاببََّّإل حاديثَّهوَّمنلَّإلبابَّوَّوَّّأ َّيَّذكرهَّإملصنفَّرمحهَّهللاَّيفَّعهنامَّإّّلَّ

ََّّّإل حاديثهوَّمنَّوَّإلفرإئضَّ َّرمحهَّهللاَّعىلَّإل َّإل َّهباَّإمخلسنيليمكلَّربعنيَّيتَّزإدهاَّإبنَّرجب 

َّقالََّّوقد ذإقالَّيفَّرشحهَّإملاتعَّعندَّرشحهَّحلديثَّإبنَّعباس  ََّّ)إ  مجعَّإلبصريَّبنيَّحديثَّإبنَّعباس 

َّيشذَّّ َّإملوإريثَّمل َّمن َّوجلَّيفَّكتابه َّذكرَّهللاَّعز َّوبيامن َّإلفرإئضََّّهذإ َّالَّّإ َّعنَّذكلَّمنَّمسائل

َّ.(ادرإلنَّّ

َّيفَّإلفرإئضَّإمسهَّإلَّ َّمقرري ةَّإلربهانيََّّّقالئدوحننَّحبمدَّهللاَّيفَّإملعهدَّعندانَّيفَّهذإَّإملس توىَّكتابي

َّ َّإلفاضلَّأ َّرشحه َّومنَّأ َّخوان َّهللاَّخريًإ َّجفزإه َّوممتعًا َّوإفيًا َّعبدَّهللاَّعلَّرشحًا َّهذإَّأ َّبو َّدرإسة رإد

َّجزإهَّهللاَّخريإ.ََّّخيناَّعلَّّأ َّإلبابَّفعليهَّهبذإَّإلكتابَّوبرشحَّ
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َّريضَّهللاَّعهنامَّعنَّإلنَّّهللاَّبنَّعبََّّّعنَّعبد َّ:قالَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّاس 

ََّمََّفَََّّ،اهَهل َّأََّب َََّّضَّإئ َّرََّوإَّإلفََّقَُّحل َّأَََّّ َْوىَلََّّوََّهَُّيَّفََّق َّاَّب َّذََّجَُّرَََّّل  َّر.كََّل 

َََّّوإمَُّس َّإقََّّْ:ويفَّروإية َّ َََّّالََّإمل َّإئ َّرََّإلفَََّّهل َّأَََّّنيََّب َّتَََّّك َّىَلَّعَََّّض  ْوىَلََُّّضَّإئ َّرََّإلفَََّّكت َّر َّاَّتََّمََّفَََّّ،هللاَّاب  َ َّذََّجَُّرَََّّفَل  َّر.كََّل 
َّ

حلاقَّإ َّإملطلوبَّهوََّّنَّّفا َّرثَّوحسبَّماَّجاءَّفيهَّكيفيةَّتقس ميَّإال ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبََّّّإلنَّّيفَّهذإَّإحلديثَّيبنّيََّّ

َّأ َّإلفرإئضَّب َّإل ََّّ،الًَّوَّّأ َّهلها َّّنصبةَّإملقدَّّوإلفرإئضَّإملرإدَّهبا زَّوجلَّيفَّهناَّهللاَّعَّّيتَّبيَّّرةَّيفَّإملوإريثَّإل

ََّّدسَّوللكَّّلثانَّوإلسَّّلثَّوإلثَّّمنَّوإلثَّّبعَّوإلثَّّصفَّوإلرَّّإلنََّّّ:ةكتابهَّويهَّس تَّّ َّ.هلأ َّفرض 

َّإلتَّّوَّ َّإل َّلنَّنذكرَّهذإ َّهناَّحّتَّمورَّلنَّنبيَّّفصيلَّوهذه ََّّ،َّنطيلَّالهنا خوانَّأ َّوكذكلَّكامَّقلتَّسابقًا

َّنهَّبيااًنَّاكفيًاَّشافيًاَّمباَّالَّمزيدَّعليه.َّعلَّابركَّهللاَّفيهَّقدَّرشحَّهذإَّوبيَّّ

َّّقةَّابلرتَّّنّتاءَّمنَّإحلقوقَّإملتعلَّّاَّجيبَّفعلَّبعدَّإال َّمَّمعَّّحننَّنتلكَّّ َّتَّوقضاءَّديونهيتَّيهَّجتهزيَّإمليَّّكةَّإل

يونَّومنَّتنفيذَّجهزيَّومنَّقضاءَّإدلَّّذإَّإنّتيناَّمنَّإلتَّّا َّفَّ،رثبعدَّذكلَّيأ يتَّتقس ميَّإال ََّّتهَّثَّّتنفيذَّوصيَّّوَّ
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َّيعطىَّ،هلهاأ َّحلاقَّإلفرإئضَّبإ َّرثَّهوَّلَّيشءَّجيبَّفعلَّعندَّتقس ميَّإال َّوَّّأ َّةَّيأ يتَّماَّس نذكرهَّوَّإلوصيَّّ

َّمنَّإلورثةَّنصيبهَّإّّلََّّكَّّ َّب.ماَّبقيَّفهوَّإملعّص ََّّيَّفرضهَّهللاَّهلَّيفَّكتابهَّثَّّوإحد 

َّّابمليَّّكورَّإملرتبطونَّمهَّإّلََّّّ:بونوإملعّصََّّ َّفل وىلمفاَّبقيَّ)يفَّإحلديثََّّملسو هيلع هللا ىلصوهذإَّلقوهلََّّ،سبتَّيفَّإلن

َّذكر َّ.(رجل 

ابقةَّوس يأ يتَّكذكلَّروسَّإلسَّّإملوىلَّس بقَّتعريفهَّيفَّإدلَّّوََّّإلوالءهلَّأ َّعصيبَّيأ يتَّهلَّإلتَّّأ َّبعدََّّثََّّّ

َّيفَّ َّبريرةَّأ َّيَّخرَّإلبابَّوهوَّإّّلَّأ َّمعنا َّمع نعمَّعىلَّعتيقهَّابلعتقَّكامَّفعلتَّعائشةَّريضَّهللاَّعهنا

ََّّّيقذإَّماتَّإلعتَّا َّهناَّفريضَّهللاَّع َّمنَّإلن َّّا َّبونَّفيَّمعّصَّأ َّسبَّوملَّيكنَّهلَّورثةي يَّهَّيرثهَّموالهَّإّّلَّن

َّ.أ عتقه

ََّّ َّمن َّكثرية َّفوإئد َّإلعلامء َّمنه َّإس تفاد َّمهَّّأ َّوإحلديث َّإّلَّّعَّتَّّإلََّّنَّّأ َّها َّصيبَّرشطه َّيفََّّل نّهكورة قال

َّذكرَّفل وىل)إحلديثَّ َّبعدَّقسمةَّإلفرإئضَّا َّفَّ(رجل  َّبأ نفسهم،بونَّإملتعّصََّّإلعصبةَّخذهأ َّذإَّبقيَّيشءي

َّذكورًإَّكامَّجاءَّيفَّإحلديث.ََّّالَّّإ َّوهؤالءَّالَّيكونونَّ

َّّمَّّأ َّوَّ ذإعتقتهَّأ َّمنََّّالَّّإ َّبَّبنفسهاَّإلوإحدةَّمهننَّالَّتعّصََّّنَّّا َّساءَّفاَّإلن ََّّّإ  َّمنَّإلن َّسب.َّملَّيكنَّهلَّوإرثي

َّلش يخناََّّ،خيناَّعلَّابركَّهللاَّفيهأ َّترإجعونَّيفَّرشحََّّإملوإريثَّحاكمأ َّوكامَّقلناَّ وكذكلَّيوجدَّرشحي

َّيفَّش بكةَّإدلَّّإلرََّّّعىلَّعل َّيضًا.َّأ َّرإدَّفلريإجعهَّأ َّنَّملميَّينَّإلقيَّّحبيةَّهوَّمسجلي

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

 301الحديث 



 ~466  ~  
 

َّريضَّهللاَّعنهَّقالأ َّعنَّ َّغَََّّلَُّّن َّتََّأَََّّ!ولَّهللاسََُّّرََّايَََّّلُتَّقََُّّ:سامةَّبنَّزيد  ََّكَّب َمك ة؟إر ََّّدََّدًإَّيف 

َّم َّق َّاَّعَُّنََّلَََّّكََّرََّلَّتََّهََّوَََّّقَال:َّ ُرََّّ؟عابََّنَّر َّيلي ر.ُث َّقال:َّاَلَّيَر ُثَّإلاَكف  َّإلاَكف  ََّواَلَّإملُسمل  َّإملُسمل 

 

ساقَّإملصنّفَّرمحهَّهللاَّهذإَّإحلديثَّلبنّيَّمانعاَّمنَّموإنعَّإال رثَّوهوَّإختالفَّإدّلينَّكامَّجاءَّفيهَّ

َّإلّرقَّ َّإملريإثَّثالثة: َّوموإنع َّيرثَّإلاكفر، َّال َّأ يضا َّإملسمل َّوإلعكسَّأ ن َّيرثَّإملسمل َّال َّإلاكفر أ ّن

ين. َّوإلقتلَّوإختالفَّإدّل 

َّأ يََّّملسو هيلع هللا ىلصوإحلديثَّهذإَّجاءَّفيهَّأ ّنَّأ سامةَّريضَّهللاَّعنهَّسأ لَّإلنّّبَّ َّإفتتحَّمكّةَّأ ينَّتّنلَّغدإ ملّا

َّمنَّرابع)َّملسو هيلع هللا ىلصأ ينَّتبيتَّفقالَّ َّ.رإيضورَّوإل َّابعَّيهَّإدلَّّوإلرََّّّ(وهلَّتركَّلناَّعقيلي

ََّّّأ نََّّّذإهَّوبيانَّ َّواكنَّمنَّأ َّاَّماتَّمل َّوكذكلَّعللَّأ َّبوَّطالب  َّوطالبي وجعفرَّريضَّهللاََّّبنائهَّعقيلي

فأ ّماَّعقيلَّوطالبَّفاكانَّاكفرين،َّوطالبَّهذإَّماتَّيفَّغزوةَّبدر،َّوعّلَّوجعفرَّريضَّهللاََّّعهنام

فرجعتََّّ(إملسملَّإلاكفر)الَّيرثََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّوالَّيرثَّكامَّقالَّإلنََّّّعهنامَّمسلامنَّوملَّيرَثهَّل نّهَّماتَّاكفرإ،

يرثَّإملسملَّوكذكلََّّإلاكفرَّالَّنَّّأ َّعطىَّحكامًَّعامًاَّأ َّيفَّإحلديثَّوََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبََّّّإلنَّّوبنّيََّّ،قيلهاَّلعَُّورَّلكَّّإدلَّّ

َّفا َّفَّ،إملسملَّالَّيرثَّإلاكفر َّماتَّإلاكفر َّمنَّإلكفَّّإ ََّّنَّّا َّذإ َّلقرإبته َّيرجع َّإلشَّّرثه َّارَّكامَّهو يبَّأ َّأ نَّمع

َّّا َّطالبَّف َّ.قيلىلَّإبنهَّعََّإ ََّّماهلملاَّماتَّرجعََّّهن

َّمنَّإلكفَّّإ َّوََّّ ذإوكذكلَّإملسملََّّ،يئاًَّفَّارَّرجعَّماهلَّلبيتَّمالَّإملسلمنيَّويعتربَّنَّملَّيكنَّهلَّقرإبةي ماتََّّإ 

َّمنَّإملسلمنيَّرجعَّماهلَّلبيتَّإملال.ََّّوملَّيكن َّهلَّورثةي

َّبلَّإحلديثَّملَّخيرََّّّهذإَّلَّمنوَّّطرَّإل َّإلشََّّّنَّّا َّوللفائدةَّف الَّ)اَّقوهلَّمَّّأ َّوََّّ،خرجهَّإلبخاريَّفقطأ َّجهَّمسملي

َّفقَّعليه.َّفهذإَّهوَّإجلزءَّإملتََّّّ(إلاكفرَّإملسملَّوالَّإملسملَّإلاكفرَّرثي
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ََّيىَّعَََّّنَََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّعنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّ َّ.ه َّت َّبََّه َّوَََّّء َّالََّإلوَََّّيع َّنَّب
َّ
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َّإ ََّّأ عتقمنَّوََّّ،مناَّعنَّإلوالءَّيفَّحديثَّعائشةَّوبريرةَّريضَّهللاَّعهنانَّتلكَّّأ َّس بقَّ وَّعتقَّأ َّنسااًن

َّّعليهَّهلَّوالءَّهذإَّإلعتيقَّووالءَّذرَّّ َّلل َّإل ََّّنَّّل ََّّ،تهي َّلل َّّنَّّأ َّبَّيفَّإلوالءَّكامَّوالدَّتبعي َّّيفَّإحلرََّّّمَّّمَّتبعي ةَّي

َّأ َّومهَّ َّين.خلريهامَّيفَّإدلَّّيضًاَّتبعي

ََّّارعَّمنَّحق َّّعطاهَّإلشَّّأ َّهوَّماََّّوالءوإملرإدَّابلَّ ثباتَّنرصةَّإلعبدَّإملعتقَّهل،َّيدللس ّ َّنَّّأ َّيَّأ ََّّإملعتقَّيفَّإ 

َّق.َّويسمَّّإملعت ََّّنرصةَّقَّعليهإلعبدَّإملعتََّ  َّأ عتق.نَّأ َّىَّإلعبدَّمواًلَّهلَّبعدَّكامَّيسمََّّّ،اًَّقَّوليَّّيدَّإملعت َّىَّإلس ّ

ذإنسانَّإملسملَّإال ََّّنَّّأ َّوقلناَّ هلََّّنَّّا َّفَّمواًلَّفعصيبَّوخلَّّفَّمنَّيرثهَّابلفرضَّوالَّابلتَّّماتَّوملَّخيلََّّّإ 

 .مجيعَّإملال

ََّّّنَّّذكلَّل ََّّ،ييَّعنَّبيعَّإلوالءَّوهبتهيفَّهذإَّإحلديثَّجاءَّإلهنَّّ َّلكحمةَّإلن سبَّفكامَّالَّجيوزَّإلوالءَّمحلةي

َّّ َّّأ َّييَّعىلَّظاهرهَّإلهنَّّوََّّ،هبتهَّفكذكلَّالَّجيوزَّبيعَّإلوالءَّسبَّوالبيعَّإلن نَّحصلَّإ ََّّحرميَّوإملعامةللتَّّلََّّهن

َّللواليةَّوحصلَّهبةَّ ّّنابيعي َّتعتربَّابطةًلَّرشعًا.ََّّفا 
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ََّّأ ّّناَّقالت:َّهللاَّعهناَّريضعنَّعائشةَّ

ََّاكََّ َّن ََّخََُّّ:نَنَّسََُُّّثَّالََّثَََّّةََّيرََّر ََّّبََّتَّيف  َََّّزََّىَلَّتَّعََّرّي  ََّهَلَََّّيََّهد َّأَُّوَََّّ،تقََّت َّعََُّّنيََّاَّح َّوهج  َّفََّاَّل ولَّهللاَّسَُّرََََّّل َّعَََّّلََّخََّدََّحمي

ََّام َّعََّطََّاَّب َّعََّدََّفَََّّار ََّّإلن َّىَلَّعَََّّةَُّمََّإلربَُّوَََّّملسو هيلع هللا ىلص ََُّّفَأيُت  َّوََّخب  ََّأَََّّ:القََّفَََّّ.يت َّإلبَََّّأُدم َّم َّمنَّدَّْأَُّزب  اَّْيََّف ََّّار ََّّإلن َّىَلَّعَََّّةََّمََّإلربََُّّرََّأََّمَّل

ََّ َََّّوإ:فقالَّ؟حمل ََّهللاَّذَََّّولََّسََُّّرَََّّايََّىَلَّب َّتَُّلَََّّكل  َُّأََّاَّهنََّر َّكََّةَّفََّيرََّر ََّّبََّىَلَّعَََّّه َّب َََّّقَّّد َُّصَّحمي َّوََّهََُّّ:نه.َّفقالم ََّّكََّمََّطع َّنَّن

ََّهنََّم ََّّوََّهَُّةَّوََّقََّدََّاَّصََّْيََّلََّعََّ ََّّ:اْيََّف ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّة.َّفقالَّإلنَّّي َّد َّاَّهََّنََّاَّل
ِ
َّ.أَعتَقنَّمََّل ََّّءَُّالََّاَّإلوََّمََّن َّإ

َّوهذإَّمنَّفضلهاَّريضَّسببًاَّيفَّرشعَّثالثَّسََُّّتريضَّهللاَّعهناَّاكنَّرةبريَّنَّّأ َّيفَّهذإَّإحلديثََّّ نن 

َّهللاَّعهنا.

ََّّفأ ّماَّ- َّإ ََّّأ عتقتاَّاَّمل َّّنَّّأ َّفهييََّّ:وىلةَّإل َّنَّّإلس ُّ َّواكنتَّحتتَّزوج َّلهاَّرقيق  قامةَّتَّبنيَّإال َّمسهَّمغيثَّخرّي 

َّّّنَّّأ َّيَّأ َّ-ابقَّمعهَّعىلَّزوإهجامَّإلسَّّ نَّتبقىَّمعهَّأ َّتَّبنيَّعتقتَّخريَّّأ ََّّفلّما-زوجنياكانَّوَّاَّاكانَّمملوكنيَّامَّمل

ًَّةَّملنَّبعدها.َّمرَّس نَّّصبحَّهذإَّإل َّوأ َّختارتَّمفارقتهَّبنيَّمفارقتهَّفا ََّّوأ َّزوجًةَّ

-ََّّ ََّّّاّنَّّأ َّيهََّّ:انيةةَّإلثَّّنَّّوإلس ّ َّاكنتَّتطبخهَّيفَّبيتَّعائشةَّريضََّّوإقاَّريضَّهللاَّعهناَّتصدَّّمل علْياَّبلحم 

ََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّهللاَّعهناَّواكنَّإلنَّّ َّفَّ،حماَّدخلَّرأ مهَّيطبخونَّهذإَّإللَّّمل َّولنبَّفسأ هلمَّعنَّأ َّفدعاَّبطعام  توهَّخبزب 
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َّّأ َّخربوهَّأ َّفَّ،يَّرأ هَّيطبخحمَّإّّلَّإللَّّ َّن َّأ َّهَّصدقةي َّنَّّل َّطعامهَّمنهَّإ َّعطيتَّلربيرةَّريضَّهللاَّعهناَّفكرهوإ

َّّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصفقالَّهلمََّّ،دقةيأ كَّإلّصََّّملَّيكنَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنَّّ َّّن ملسو هيلع هللا ىلصَّليهَّإ َّهَّمنَّبريرةَّلْياَّصدقًةَّلكنَّّإ َّس بةَّهَّيعتربَّابلن

َّّأ َّ َّنَّيأ كَّمنه.َّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصشاكلَّوجيوزَّهلَّهبذإَّخيرجونَّمنَّإال َّوَّةَّوَّلعائشةَّيعتربَّهدي

َّمَّّأ َّوََّّ- َّلقوهلََّّتاَّريضَّهللاَّعهناَّاكنّنَّّأ َّفهييََّّ:ةالثَّّةَّإلثَّّنَّّاَّإلس ّ َّّإ َّ):َّملسو هيلع هللا ىلصسببًا وهذإََّّأ عتق(امَّإلوالءَّملنَّن

َّّأ َّذكرانهَّيفَّحديثَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّسابقًاَّ عائشةَّريضََّّترإدأ َّنَّيبيعوهاَّوَّأ ََّّاهلهأ َّرإدَّأ َّهَّملاَّن

ناّم:َّوقالَّهلمملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّتدخلَّإلنَّّفََّّ،نَّيبقىَّهلمَّإلوالءَّوالَّيكونَّلعائشةأ َّرإدوإَّأ َّهللاَّعهناَّعتقهاَّ إلوالءََّّ)إ 

ََّّ(.عتقأ َّملنَّ

وإلوالءَّكامَّقلناَّهوََّّ،الَّلغريهَّأ عتقإلوالءَّملنََّّنَّّأ َّهوَّسببَّذكرَّهذإَّإحلديثَّيفَّهذإَّإلبابَّوهذإَّ

َّ ذإرثَّلال َّسببي َّابلتََّّّإ  َّابلفردَّوالَّوإرثي قدَّإنّتيناَّمنََّّعصيب.َّوهبذإَّنكونملَّيكنَّهناكَّالَّوإرثي

   هذإَّإلبابَّومنَّكتابَّإلبيوع.

 كتاب النّكاح

َّإخل.دََّوإلت ََّّمَُّّهوَّإلض ََّّ:اكحَّلغةًَّإلنَّّ

يفَّإلقرأ نَّعىلََّّأ طلقماََّّوأ كرثَّطء،يطلقَّعىلَّإلعقدَّويطلقَّعىلَّإلوََّّني،فيطلقَّعىلَّمعنيَّ:اَّرشعاًَّمَّّأ َّ

َّإلعقد.

ُهَّوجلَّ﴿َّريدَّبهَّإلوطءَّكامَّيفَّقوهلَّعزَّّأ َّيضًاَّوَّأ ََّّوأ طلقَّ َّتَنك َحََّزْوًجاَّغرَْيَ ى نَّبَْعُدََّحت  َّم  َّهَلُ لُّ ﴾َّفاََلَّحَت 

اَّيفَّغريهَّمنَّإملوإضعَّفقدَّمَّّأ ََّّ،ريدَّبهَّإلوطءأ َّقرأ نَّوَّاكحَّيفَّإلطلقَّفيهَّإلنَّّأ َّيَّهذإَّإملوضعَّإلوحيدَّإّّلَّ

َّريدَّبهَّإلعقد.أ َّ

َّوَّإلزَّّأ َّاكحَّوإلنَّّ َّجامع.َّةَّوإال َّنَّّوإجَّمرشوعيَّابلكتابَّوإلس ّ

َّمنَّإلكتابَّمَّّأ َّ ََّّفال ايتا َّقوهلَّوَّكثرية ََّوثاَُلَثَّ تعاىل﴿مهنا ََّمثىَْنى ّ َساء  َّإلن َن َّّم  َّلمَُك ََّطاَب ََّما فَانك ُحوإ

َّ َدًةََّأْوََّماََّملََكْتََّأيَْمانمُُكْ لُوإَّفََوإح  َّتَْعد  ََّأال  ْفمُتْ ْنَّخ 
ِ
َّ﴾.ََّوُراَبَعَّ َّفَا

َّ عليهَّملاََّّوإتهَّوحثَّّسالمَّعىلَّمرشوعيَّّمجعَّعلامءَّإال َّأ َّوََّّإل حاديث،ةَّحديثَّإلبابَّوغريهَّمنَّنَّّومنَّإلس ّ

َّعليهَّمنَّمنافعَّعىلَّإلفردَّوعىلَّإجملمتع.بَّيرتتَّّ
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َّمَّّأ َّ َّحمكه ََّّفال صلا َّّأ َّفيه َّن َّمس تحب ََّّالَّّإ َّه َّنفسه َّخافَّعىل َّإملن َّإلزَّّمن َّيف َّعليهَّلوقوع َّوقدر ان

َّه.بَّيفَّحقَّّفيتوجَّّ

 304الحديث 

َّريضَّهللاَّعنهَّقالَّعنَّعبد َََّّالََّقَََّّ:هللاَّبنَّمسعود  َّ:ملسو هيلع هللا ىلصسولَّهللاَّاَّرََّنََّل

َّفَََّّ،جو َّزَتََّليََّفَََّّةََّاءََّإلبَََّّنمُكَُّم ََّّاعََّطََّس تََّنَّإ َّابَّمََّبََّإلش  ََّّعرَشَََّّمََّايَََّّ
ِ
ََّّهَُّن َّا ََّمََّوَََّّ،رج َّلفََّل َََّّوأَحَصنََُّّ،رَص َّلبََّل ََّّأَغَضُّ مَّنَّل

ََّ َّفَََّّ،وم َّلص َّاب ََّّيه َّلََّعََّعَّفََّط َّس تََّي
ِ
َّاء.جََّو ََّّهَلََُّّهَُّن َّا

بابَّمنَّبنيَّغريمهَّإلش ََّّّّصَّوخََُّّ،وإجمَّعىلَّإلزَّّبابَّوحيّثَّّإلش ََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّيفَّهذإَّإحلديثَّخياطبَّإلنََّّّ

حمكَّيفَّيشَّويغلبَّعلْيمَّعدمَّإلتَّّنَّيكرثَّإلطَّّيفَّهذإَّإلسََّّّنَّّول َّ،َّقوىَّشهوةًَّأ َّمَّغالبًاَّّنَّّمنَّإلفئاتَّل َّ

َّهبمَّفيه.َّوإجَّورغَّّإلزََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّعلْيمَّإلنََّّّأ كّدهذإَّوغريهََّّفل جلَّ،شهوهتمَّونفوسهم

َّإلعلامءالثنيَّكامَّقرَّّتكونَّبنيَّإلبلوغَّوسنَّإلثَّّبابَّمرحةلَّإلش َّّو َّبعدَّسنَّإلثَّّمَّّأ ََّّ،ره الثنيَّفيدخلَّا

َّإملرءَّيفَّإلكهوةل.َّ

اَّإلقدرةَّّنَّّأ َّفقيلَّيفَّتفسريهاََّّ(منَّإس تطاعَّمنمكَّإلباءة):َّملسو هيلع هللا ىلصإملذكورةَّيفَّإحلديثَّيفَّقوهلََّّإلباءةاَّمَّّأ َّوَّ

َّغوي.َّخذوإَّهذإَّمنَّمعناهاَّإللَّّأ َّامعَّوَّعىلَّإجل َّ

َّإلقولَّإلثَّّمَّّأ َّوَّ َّفقيلَّا َّمؤنَّإلناكََّّّنَّّأ َّاينَّيفَّتفسريها َّهبا َّوإلسَّّحَّاكملهرَّوإلنَّّإملرإد َّمنَّفقة كىنَّوغريها

لباءةَّابإملرإدََّّنَّّأ َّعىلَّمنَّقالََّّدَّّاينَّقالوإَّيفَّإلرَّّحصابَّهذإَّإلقولَّإلثَّّأ َّوقالََّّ،يةمقتضياتَّإلقدرةَّإملالَّ

َّل نّهَّ،ومَّوالَّيؤمرَّبهَّدلفعَّشهوتهإلعاجزَّعنَّإمجلاعَّالَّخياطبَّابلّصََّّنَّّأ َّقالوإََّّعاإمجليهَّإلقدرةَّعىلَّ

َّعنَّإمجلاعَّول نّهصاًلَّأ َّالَّشهوةَّهلَّ َّوجي.َّإملرإدَّابلباءةَّهوَّمؤنَّإلزّتََّّنَّّأ َّنَّيقالَّأ ََّّفقالوإَّيتحمّتََّّ،عاجزي

َّممَّّليهَّإحلافظَّبنَّجحرَّورجَّّإ َّوماَّذهبََّّيقوإلَّيفَّنظرَّإل ََّّوأ فضل إملرإدََّّنَّّأ َّيضًاَّأ َّىتَّبعدهَّأ َّنَّحهَّكثريي

َّمؤنَّإلباءةَّتشملَّإلقدرةَّعىلَّإمجلاعَّوتشملَّنَّّأ يَّأ ََّّ،معومَّإلقدرةَّإلبدنيةَّوإملاليةَّ"إلعموم"ابلباءةَّ

نَّيرإدَّابلباءةَّإلقدرةَّأ َّبَّعَّّوالَّمانعَّمنَّإمحللَّعىلَّإملعىنَّإل َّ)قدَّقالَّرمحهَّهللاَّكامَّيفَّإلفتحَّوََّّ،وجيإلزّتَّ

َّإنّتيىَّالكمهَّرمحهَّهللاَّفيكونَّهذإَّهوَّإملرإدَّإلباء.ََّّ(وجيعىلَّإلوطءَّومؤنَّإلزّتَّ
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َّّا َّف)كثارَّمنهَّقالَّومَّوإال َّمرمهَّابلّصَّأ َّوإجَّيفَّإحلديثَّمنَّملَّيس تطعَّإلزََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّمرَّإلنَّّأ ََّّثَّّ َّ(جاءهَّهلَّوَّن

َّإلّصََّّنَّّأ َّيَّأ َّ َّّأ َّيَّأ َّومَّلصاحبهَّوجاءي َّّغبةَّوينقصَّمنَّشدَّّفَّمنَّوطأ ةَّإلرَّّهَّخيفَّّن يَّيتَّقدَّتؤدَّّةَّإلشهوةَّإل

َّىلَّإحلرإم.َّبصاحهباَّإ َّ

هَّفش بََّّّ،هوةَّإحليوإنيةَّعندهنعامَّوحنوهاَّيكَّتبطلَّإلشَّّييتَّإلفحلَّمنَّإل َّصَّخََّّّضَّهوَّرََّّءاجإلو َّصلَّأ َّوَّ

نقاصملاَّفيهَّمنَّابلوجاءَّوإجَّبابَّغريَّإلقادرَّعىلَّإلزَّّومَّللش َّّإلّصَّملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّإلنَّّ هوةَّوتضييقَّجماريَّإلشََّّّإ 

َّّإدلَّّ َّمعَّماَّيفَّإلّصََّّ،يطانيتَّجيريَّمعهاَّإلش َّّمَّإل ميانومَّمنَّزايدة  هذإََّّنَّّا َّهللَّعزَّوجلَّفَّوىوتقَّلال 

ذنيفيدهَّ َّوإج.ربَّعىلَّعدمَّإلزَّّمَّهللاَّويفَّإلّصَّهللاَّيفَّتركَّماَّحرََّّّاب 

َّّا َّف)َّملسو هيلع هللا ىلصمنَّقوهلََّّويس تفاد إلبرصََّّمنَّاكنَّغريَّمس تطيع َّلغّضََّّنَّّأ َّ(َّنَّللفرجصحأ َّللبرصَّوََّّغّضَّأ َّهَّن

َّّا َّوإجَّفحصانَّفرجهَّواكنَّمس تطيعًاَّللزَّّإ َّوَّ َّإلزَّّإ َّبَّعليهَّحاةلَّهَّيتوجَّّن اَّمنَّمكلَّزمامَّنفسهَّمَّّأ َّوََّّ،وإجذ 

هَّوإجَّيفَّحقَّّإلزََّّّماتَّفهذإَّيس تحبَّّانَّوغريهاَّمنَّإحملرَّّنفسهَّمنَّإلوقوعَّيفَّإلزََّّّوأ حصنبرصهََّّفغّضَّ

َّعمل.أ َّوالَّجيب.َّوهللاَّ
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َََّّن َّأََّنسَّبنَّماكلَّريضَّهللاَّعنهَّأ َّعنَّ ََّّل  َّنَّمَعََّعََّملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّإلن ََّّإجََّزوََّأََّوإَّلَُّأََّسَََّّملسو هيلع هللا ىلصَّب  َّّإلن ََّّاب َّحصََّأَََّّنَّْرإًَّم َّفََّن َّيف 

َّّ ََّقََّفَََّّ،إلّّس  ّ ََّّجَُّو َّزََّتََّأَََّّالَََّّ:مهَُّعضَُّالَّب َََّّالََّقََّوَََّّ،اءََّسََّإلن َََّّالََّقََّوَََّّ،حمَّإلل َُّكَّأ ََّّالَََّّ:مهَُّعضَُّب َّرَََّّف َّىَلَّمَّعََّانََُّأَََّّاَلََّّ:مهَُّعضَُّب َّ،إيش 

ََّذَََّّلغََّبََّفََّ َّك َّلََّإَّوََّذََّكََّإَّوََّذََّوإَّكََّالَُّإم َّقََّقوََّأَََّّلَُّاَّابََّمَََّّ:القََّيهَّوََّلََّعََََّّوأَثىَنََّّهللاَََّّدََّم َّحََّفَََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّكل  ّ ََّّين  مَّانََّأََّوَََّّأَُصّل 

رَّومَُُّصَّأََّوََّ ََّّّجَُّو َّزََّتََّأََّوََََّّوأُفط  َّن َّنَّسَُّعَََّّبََّغ َّنَّرََّمََّفَََّّاءََّسََّإلن  َّم ََّّيَسَّلَََّّفََّيت  ّ َّ.ين 

َّّأ َّوََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّةَّإلنَّّس نَّّوإجَّمنَّإلزََّّّنَّّأ َّيرإدَّهذإَّإحلديثَّهوَّبيانَّإ َّسببَّ هدَّيفَّدَّوإلزَّّعبَّّهَّالَّخيالفَّإلتَّّن

َّنيا.إدلَّّ َّبنيَّإلغلوََّّّرشيعةَّهللاَّعزََّّّنَّّأ َّوفيهَّ، َّوإلغلوَّّنقطاعَّعنَّإدلَّّوإجلفاءَّبنيَّإال ََّّوجلَّوسطي يفََّّنيا

َّوجلَّفدينناَّوسطيَّوهللَّإمحلد.َّعرإضَّعنَّدينَّهللاَّعزَّّهوَّوإال َّإلعبادةَّوبنيَّإلغفةلَّوإللَّّ

َّىلَّهللاَّعزَّّإ َّبَّقرَّّةَّرغبّتمَّيفَّإلعبادةَّوإلتَّّلشدََّّّملسو هيلع هللا ىلصحصابَّرسولَّهللاَّأ َّجامعًةَّمنََّّنَّّأ َّويفَّإحلديثَّ

اكنوإَّيعلمونَّماَّيفعلَّيفَّإلعلنَّويتبعونهَّيفََّّل ّّنمَّ،عنَّمعلَّيفَّإلّّسََّّملسو هيلع هللا ىلصزوإجهَّأ ََّّضسأ لوإَّبعَّوجلَّّ

َُّّتَّك ّّنمَّأ خربوإاَّفلمََّّّ،يفَّإلّّسََّّملسو هيلع هللا ىلصنَّيفعلوإَّماَّاكنَّيفعلَّأ ََّّفأ رإدوإَّ،ذكل هلمََّّإَّوبدوإَّمعلَّيفَّإلّّسَّقال

مَّمنَّذنبهَّغفرَّهلَّماَّتقدََّّّفقدَّملسو هيلع هللا ىلصينَّحننَّمنَّرسولَّهللاَّأ َّذهاّنمَّوقالوإَّأ َّقلياًلَّمقارنًةَّمعَّماَّاكنَّيفَّ

َّ.َّأ كرثنَّجنّتدَّأ َّلناََّّرَّفالَّبدَّّوماَّتأ خَّّ
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الَّخرَّفبدًإَّجاءَّيفَّروإيةَّوقالَّإل َّأ َّفطرَّأ َّهرَّوالَّإدلََّّّفأ صومانَّأ َّاَّمَّّأ َّكامَّجاءَّيفَّإحلديثََّّأ حدمهفقالَّ

َّّأ َّ كَّأ َّانَّالَّأ َّخرَّوقالَّإل ََّّ،انمأ َّهَّوالَّيلَّلكَّّإللََّّّفأ قومانَّأ َّاَّمَّّأ َّالثَّادةَّوقالَّإلثَّّساءَّوإنقطعَّللعبتزوجَّإلن

َّلعبادة.َّلَّغَّتفرَّّأ َّمَّوَّنعَّّوجلَّبرتكَّهذإَّإلتََّّّدَّهللاَّعزَّّتعبَّّأ َّحمَّوَّإللَّّ

َّمهنمَّقالَّشيئًاَّيريدَّبهَّإملبالغةَّيفَّإلعبادةَّ قامَّخفطبَّملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّىلَّإلنَّّإ َّاَّبلغَّماَّقالوهَّنياَّفلمَّّإدلَّّوتركَّكي

حصابَّتكلَّإملقوالتَّفبنيَّأ َّويهَّتشملََّّ،قدمَّنصيحًةَّعامًةَّللجميعَّعليهَّثََّّّوأ ثىناسَّحفمدَّهللاَّإلنَّّ

ََّّّملسو هيلع هللا ىلص َّوَّ-َّوأ فطرصومَّأ َّانمَّوَّأ َّوََّّأ صلَّولكيّنَّتهَّفقالَّهديهَّوسن ََّّّوأ تزّوج-قالكَّإللحمَّأ َّويفَّروإية  َّساءإلن

ََّّّنَّّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصوبنيَّ َّّهذإَّليسَّخمالفًاَّلسن َّ.ملسو هيلع هللا ىلصومنَّهديهََّّملسو هيلع هللا ىلصتهَّتهَّبلَّهوَّمنَّسن

َّّرَّمنَّوحذََّّّ وَّأ ََّّوجيإلزّتََّّنَّّأ َّففيهََّّ(عنَّسنيتَّفليسَّمينرغبَّمفنَّ)َّ:فقالَّملسو هيلع هللا ىلصتهَّوهديهَّخمالفةَّسن

ولوَّملََّّ،اعةَّوإمحللَّعلْياعانةَّعىلَّإلطَّّملاَّفيهَّمنَّإال ََّّ،منَّنوإفلَّإلعبادإتَّأ فضلهوةَّوإجَّمعَّإلشَّّإلزَّّ

َّّأ ََّّاّلَّإ َّوإجَّيكنَّيفَّإلزَّّ َّفيه.ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبهَّنتأ ىّسََّّولكفاانَّيكلكفىَّهلَّفضاًلََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّةَّإلنَّّهَّمنَّس نَّّن

َّعنَّإلرَّّإال ََّّنَّّأ َّويفَّإحلديثَّ َّّأ َّةَّوَّهبانيَّّسالمَّبعيدي َّفريط.َّفرإطَّوإلتَّّهَّوسطيَّبنيَّإال َّن

وقيفَّمفاَّمبىنَّإلعبادةَّعىلَّإلتََّّّنَّّأ َّخمنيَّوَّوالَّيكتفىَّفْياَّابلتََّّّدليلَّلهاَّمنَّإلعبادةَّالبدََّّّنَّّأ َّيضًاَّأ َّوفيهَّ

َّليلَّفليسَّمنَّإلعبادةَّيفَّيشء.َّعليهَّإدلََّّّليلَّعىلَّكونهَّعبادًةَّفهوَّمهناَّوماَّملَّيدلَّّإدلََّّّدلَّّ

َّخيالفَّإلرّشَّدَّعىلَّمنَّتلكَّّناكرَّوإلرَّّيضًاَّمرشوعيةَّإال َّأ َّوفيهَّ ىلَّإ َّهَّوهناَّننبََّّّ،منَّاكناكئناَّعَّمَّبالكم 

قوإم َّأ َّماَّابلَّ)َّ:همَّيفَّخطبتهَّفقالسامهئمَّفملَّيسمَّّأ َّحابةَّوملَّيذكرَّعىلَّهؤالءَّإلّصََّّردََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّ

َّّأ َّجاءَّولكنَّ،َّملسو هيلع هللا ىلصوملَّيذكرمهََّّ(يقولونَّكذإَّوكذإ رَّوَّجرهحمَّوحذَّّأ ََّّحاهلمَّخرينَّوبنّيَّأ ََّّىمسََّّّملسو هيلع هللا ىلصهَّن

َّإخلوي َّذي َّمع َّفعل َّكام ََّّرصةمهنم َّمن)فقال ََّّضئضئَّس يخرج َّعىلَّأ َّهذإ َّصالتمك َّحتقرون قوإمي

َّإحلديث.ََّّ(صالهتم

َّّأ َّوقالَّ َّملاَّقالَّوبنّيََّّ(إلعشريةَّأ خوبئسَّ)ارقَّابلبابَّقالَّلهاَّاَّطرقهَّإلطَّّيضًاَّلعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّمل

َّ.ذكلَّلعائشة

ََّّّ اَّمعاويةَّمَّّ)أ ََّّ:ريضَّهللاَّعهنامَّقالَّمبوَّهجأ َّاَّجاءتَّتستشريهَّعندماَّخطهباَّمعاويةَّوقالَّلفاطمةَّمل

َّالَّمالَّهلَّوَّ َّّفضََّّّمبوَّهجأ َّاَّمَّّأ َّفصعلوكي َّللن َّسامة.َّأ َّجَّنَّتزوَّّأ َّشارَّعلْياَّبأ ََّّثََّّّ(ساءإبي

َّ.َّبأ ولياءفالنَّليسوإَّيلََّّلأ َّلَّفالنَّوَّأ ََّّنَّّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصيضًاَّأ َّوقالَّ
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ملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّإلنََّّّنَّّ"أ َّهلمَّوَّروإَّهبمَّوقينَّتأ ثَّّمييعَّإّّلَّهلَّإلتَّّأ َّهوإءَّوَّلَّإلبدعَّوإل َّأ همكَّابركَّهللاَّفيمكَّنَّّفالَّيغرَّّ

ذإاكنََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّرَّهبمَّبهوإءَّومنَّتأ ثَّّهلَّإلبدعَّوإل َّأ َّهذإَّإلقولَّيكرثَّمنهََّّ"يملَّيسمََّّّذإَّردَّّإ َّاكنَّ َّإ 

َّملَّيسمَّأ َّعىلََّّردَّّ َّدةلَّّبلَّماَّذكرانَّمنَّإل ََّّ،الَّ،ويسوقونَّفقطَّهذإَّإحلديثَّوماَّجاءَّيفَّمعناهَّهمانس 

َّ َّمنَّإلّصَّأ َّحوإلَّأ ََّّبنّيََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّنَّشاءَّهللاَّيفَّبيانَّإ َّاكف  رَّماَّمعهمَّوحذََّّّبنّيََّّبأ سامهئمحابةَّانس 

َّومسَّّأ َّرَّمنَّوكذإَّحذََّّّ،إخلويرصةَّوجرحهذيَّمنَّ بوَّأ َّكذبَّ)قالََّّليبَّس نابأ َّوقالَّعنََّّملسو هيلع هللا ىلصامهَّانس 

َّإلَّ ََّّ،هلَّإلبدعأ َّفالَّيغرنمكَّابركَّهللاَّفيمكََّّىلَّغريَّذكلإ ََّّ(نابلس ّ َّأ خطأ َّوهللَّإمحلدَّمنَّومهنجناَّوإضي

َّّا َّخطأ َّيفَّإلعلنَّف منَّاكنَّخطأ هَّبينكَّوبينهََّّ،يفَّذكلَّغضاضةىَّوالَّهَّيردَّعليهَّعالنيًةَّويذكرَّيسمَّّن

َّنَّشاءَّهللاَّتعاىل.إ َّنَّتنصحهَّفاميَّبينكَّوبينهَّأ َّرَّبهَّويكفيَّنَّتشهّفهذإَّالَّدإفعَّل َّ
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َّريضَّهللاَّعنهَّقاليبَّوقَّّأ َّعنَّسعدَّبنَّ َّ:اص 

َّ.ال ختصيناذنَّهلَّأ َّلَّولوَّبتَّّعامثنَّبنَّمظعونَّإلتَّّعىلََّّملسو هيلع هللا ىلصَّإلنّبََّّّدَّّرََّّ

غَّفرَّّجلَّإلتَّّأ َّاكحَّمنَّهللاَّعنهَّهوَّتركَّإلنََّّّريضعىلَّعامثنَّبنَّمظعونََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّهَّإلنَّّيَّردَّّلَّإّّلَّبتَّّإلتََّّّ

َّ.هلَّإلكتابَّعلْياأ َّزَّوجلَّهللاَّعََّّّذمَّّإليّتَّمورَّوهوَّمنَّإل ََّّ،للعبادة

هادَّواكنتَّهلَّريضَّادَّإلزَّّاكنَّمنَّإلعبََّّّلال سالم،لنيَّوَّّابقنيَّإل َّوعامثنَّريضَّهللاَّعنهَّاكنَّمنَّإلسََّّّ

َّوتفرَّّ َّالَّيسأ لَّعهناَّوالَّيبارشها َّلكنهَّإنقطعَّعهنا َّمجيةلي فرتكتَّيهََّّ،غَّللعبادةَّفقطهللاَّعنهَّزوجةي

َّّذتَّلباسًاَّخش نًاَّوتركتَّترجيلَّشعرهاَّفلمَّّلَّهلَّوإّتَّّجمَّّريضَّهللاَّعهناَّإلتَّّأ يضاَّ ساءَّرأ وإَّاَّرأ هتاَّإلن

ََّّّنَّّأ َّريضَّهللاَّعهناََّّفأ خربهتمحالهاَّسأ لوهاَّعنَّسببَّذكلَّ َّعهناَّوالَّحاجةَّهلَّيفَّإلن ساءَّزوهجاَّمنقطعي

َّيضًاَّتزينيَّنفسها.أ َّيهََّّتغيَّللعبادةَّفقطَّفرتكمتفرَّّ

.َّ(لزوجكَّعليكَّحقاَّنَّّإ َّلنفسكَّعليكَّحقاَّوََّّنَّّ)إ َّقالَّهلَّوَّّناهَّعنَّذكلََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّاَّمسعَّهبذإَّإلنَّّفلمََّّّ

يضًاَّّلكلَّقالَّأ َّغَّللعبادةَّفرَّّنياَّوإلتَّّاعَّعنَّإدلَّّنقطلَّوإال َّبتَّّحابةَّيريدونَّإلتَّّخرونَّمنَّإلّصَّأ َّواكنَّهناكَّ

َّ َّأ َّسعد َّذنَّهلَّ)ولو ََّّ(ملسو هيلع هللا ىلصإلنّّب َّلعامثنَّبنَّمظعونَّيفَّإلتَّّأ َّيعينَّلو يَّلقطعناَّأ ََّّ)الختصنا(لَّبتَّّذن

َّيفَّقطعَّإلشََّّّءجاوَّلقطعناَّعروقهامَّوهذإَّهوَّإلو َّأ ََّّإخلصيتني َّهوةَّّنائيًا.كامَّذكرانَّسابقًاَّوهوَّسببي
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َّدينََّّعنَّذكلَّوكامَّمرَّّعامثنَّبنَّمظعونََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّوّنيىَّإلنَّّارعَّّناانَّعنَّذكلَّلكنَّإلشََّّّ معناَّديننا

َّملسو هيلع هللا ىلص.َّبَّّةَّإلنَّّوإجَّمنَّس نَّّعتدإلَّوإلزَّّإلوسطَّوإال َّ

 307الحديث 

اَّيبَّسفيانَّريضَّهللاَّعهناأ َّحبيبةَّبنتََّّمَّّأ َّعنَّ َّأَُّحَّنكََّايَّرسولَّهللاَّإ ََّّ:قالتَّأ ّن  َّأَََّّةَََّّإبنََّخيت  َّ.انفيَََّّسَُّيب 

َّذَََّّنيََّب َّّحُت ََّّوََّأَََّّ:فقالَّ َََّّ:تلََّقََّفَََّّ؟كل  َََّّ،معََّن َّيََّخل َّمَُّب ََّّكَلَََّّسُتَّل َّكََّارََّنَّشََّمََََّّوأََحبَُّّة  َّين  َّأََُّّري ََّّخَََّّيف  َّ.خيت 

َّ:َّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّفقالَّإلنََّّّ
ِ
ََّذَََّّن َّإ ََّّلَُّّحَي ََّّالَََّّكل  َّفَََّّ:الت.َّقََّيل 

ِ
ََّأَََّّيدَُّر َّتََُّّأَن كَََُّّثَّد ََّّحنََُّان َّا َّأَََّّنَتَّب ََّّحََّنك َّنَّت َّة.مََّلَََّّسََّيب 

َََّّ:قلتَّ؟ةمََّلََّسَََّّم َّأََُّّنَتَّب ََّّ:قالَّ ََّّ:عم.َّقالن
ِ
ََّإ ََّّن  ََّاَّل َّيبََّب َّرََّنَّكَُّتَََّّموَّل َّيت  َّل َّاَّحََّيَّمََّجر ََّّح ََّّيف  ََّّتَّيل 

ِ
ََّإ َّأَََّّةَُّبنََّاَّاَل َّّن  َّيخ 

ََّّ،ةاعََّضََّنَّإلر َّم َّ ََََّّل َّعَََّّضنََّعر َّتَََّّالََّةَّفََّيبََّوََّةَّثَُّمََّلَََّّسََّابََّأََّوَََّّأَرَضَعتين  َّأََخَوإت ُكّن.َّاَلَّوَََّّن َّكَُّات َّنََّب

ََّوالََّمَََّّةَُّيبََّوََّثَُّوَََّّ:قالَّعروة َّةيَّل  َُّأَََّّنََّبَّاكََّهَََّّلََّيب  ََّب َّهََّوَّل َُّأَََّّاَتَّاَّمََّم َّلََّفَََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّفَأَرَضَعت َّاَّهَقََّعتََّأََّب  ََّب َّهََّوَّل ََّر َّأَُّب  َّهَُّي

ََّ ََّاذََّمَََّّ:قالَّهلَّ،هيبََّح ََّّرَشّ َّب َّهل  َّأَََُّّضَّعب َََّّ:بوَّلهب َّأ َّقالَّهلََّّ؟يتق َّإَّل َََّّلَقَّأََّمَّل َّغرََيَّأ َّإَّريًََّّخََّكَُّعدََّب ََّّيُتَّق ََّّسَُّيّن  َّيف 

َّاقََّتََّع َّب ََّّه َّذ َّهََّ َّة.يبََّوََّثََُّّيت 

َّاء.إحلَََّّّس َّكََّب ََّّإحلاةلََُّّ:ةَُّبََّيَّْإحل َّ

َّفتنهبَّّأ َّخريَّمنَّيبة.َّقولَّعروةَّهذإَّإل َّيبةَّوليسَّحََّقالَّح َّيفََّّ وإَّابركَّفرإدَّإلبخاريَّوليسَّعندَّمسمل 

َّهللاَّفيمك.

اكحَّوهذإَّإحلديثَّماتَّيفَّإلنَّّفَّرمحهَّهللاَّبعضَّإحملرَّّصنَّّلناَّإملََّّيَّبعدهَّس يبنّيَّيفَّهذإَّإحلديثَّوإّّلََّّ

َّّأ َّفيهَّ َّختني.َّإمجلعَّبنيَّإل َّضاعَّوكذكلَّحترميَّخَّمنَّإلرَّّابئبَّوبناتَّإل َّوإجَّابلرَّّهَّالَّجيوزَّإلزَّّن

َّأ ََُّّحّدثةَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّيبَّسفيانَّزوجةَّإلنَّّأ َّحبيبةَّريضَّهللاَّعهناَّبنتََّّمَّّأ ََّّنَّّأ َّيفَّإحلديثَّ َّلها َّنَّّأ َّيَّنقلوإ

َّبنتََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنَّّ َّأ َّس يزتوج َّ-يبَّسلمة َّهذإ َّعن َّّأ ََُّّأخربت-الحقاًَّسنتلكم َّن َّس يزتوهجا نَّأ ََّّفأ رإدته

َّّأ َّيعينَّماَّدإمََّّا،خّتأ َّيهََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّتكونَّإملشاركةَّلهاَّيفَّإلنَّّ خّتاَّيهَّأ َّنَّتكونَّأ ََّّفأ رإدتجَّس يزتوَّّهَّن

َّّ َّإلنَّّيتَّس يزتوَّّإل َّمنَّحمبََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّهجا َّرمةلَّريضَّهللاَّعهناأ َّإمسََّّنَّّأ َّوقيلََّّل خّتاةَّإخلريَّوهذإ َّ،خّتا

َّخت.ل َّلةَّإخلريَّخّتاَّرمةلَّيفَّهذإَّإخلريَّإلعظميَّكامَّقلناَّهذإَّمنَّاببَّحمبَّّأ ََّّنَّتشاركأ َّرإدتَّأ َّ
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َّبذكلَّبنّيََّّملسو هيلع هللا ىلصخربتهَّأ َّفلامََّّ َّّأ ََّّلها َّ،ختنيإملانعَّمنهَّعدمَّجوإزَّإمجلعَّبنيَّإل ََّّنَّّأ َّوََّّهَّالَّيس تطيعَّذكلن

ختنيَّجاءَّيفَّإلقرأ نَّييَّعنَّإمجلعَّبنيَّإل َّوإلهنََّّّ،حبيبةَّريضَّهللاَّعهناَّملَّتكنَّعىلَّعملَّبذكلَّمَّّأ ََّّوك نَّّ

ََّعَُّمََّجتَََّّنَّْأََّوََّكامَّيفَّقوهلَّعزَّوجلَّ﴿ ََّّني َّختََّإلََُّّنيََّوإَّب
ِ
خوإتَّيفَّحدىَّإل َّإ َّ﴾َّمفاَّدإمتَّفلََّدَّسََّاَّقََّمَََّّال َّإ

َّمنَّأ َّجلَّفالَّجيوزَّهلَّعصمةَّإلرَّّ َّخوإهتا.َّأ َّنَّجيمعَّبيهناَّوبنيَّوإحدة 

َّاكنَّجازَّهلَّإلزَّّأ َّوَّفارقتهَّبأ َّوَّماتتَّأ َّقهاَّنَّطلَّّإ َّاَّمَّّأ َّ َّخوإهتا.َّأ َّحدىَّإ َّوإجَّمنَّيَّسبب 

َّّأ ََّّنَّّأ َّيضًاَّأ َّوجاءَّيفَّإحلديثَّ َّّأ َّاَّمسعتَّّنَّّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّأ خربهاَّمَّحبيبةَّريضَّهللاَّعهناَّمل وإجَّهَّيريدَّإلزَّّن

مَّأ َّيعينَّتقصدينَّبنتََّّ(؟مَّسلمةأ َّبنتَّ)َّ:وإس تفصلَّمهناَّفقالَّملسو هيلع هللا ىلصيبَّسلمةَّإس تغربَّأ َّمنَّبنتَّ

َّّ فقالََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّمَّسلمةَّريضَّهللاَّعهناَّربيبةَّإلنَّّأ َّواكنتَّبنتََّّ،ذكلَّإلوقتيفَّيتَّاكنتَّحتتهَّسلمةَّإل

َّّأ َّمبينًاَّكذبَّتكلَّإلفريةََّّملسو هيلع هللا ىلص َّ:يبَّسلمةَّسببانأ َّمَّسلمةَّوَّأ َّوإجَّمنَّبنتَّهَّمينعهَّمنَّإلزَّّن

َّّنَّّأ ََّّ:لوَّّإل َّإملانعََّّ َّيربََّّّمَّّزوجَّإل ََّّنَّّيتَّبذكلَّل َّمسََّّّ،وجةبيبةَّيهَّبنتَّإلزَّّوإلرََّّّ،بيبتهرَّا َّدإم َّمفا َّنَّّأ َّْيا

َّبيبتهَّوهللاَّعزَّّرَّاكنتََّّل ّّناَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّمَّسلمةَّحترمَّعىلَّإلنَّّأ َّوبنتََّّ،بيبْياَّمسيتَّابلرَّّمَّيربَّّزوجَّإل َّ

َّإلاَلَََّّوَراَبئ ُبمُكَّإلنّساء﴿َّاتَّمنَّيةَّإحملرمَّّأ َّوجلَّيقولَّكامَّيفَّ َّيت  ُكَََّّّيف  َّوجلََّّعزََّّّلقوهلَّوليس﴾ُحُجور 

َّ﴿َّ كََُّّيف  فاقَّتَّّوإجَّمهناَّوهذإَّاب َّبيبةَّيفَّجحرهَّملاَّجازَّهلَّإلزََّّّلوَّملَّتكنَّإلرَّّ﴾َّمفهومَّخمالفةَّحفّتَُّحُجور 

َّ.هلَّإلعملأ َّ

َّإلاَلَََّّوَراَبئ ُبمُكَّوجل﴿َّقوهلَّعزََّّ َّيت  ُكَََّّّيف  َّفيقولََّّال﴾ُحُجور  َّّأ ََّّمفهومه﴾جحوركََّّيفقوهل﴿َّيأ يتَّقائلي هَّن

َّّأ ََّّمَّّإل َّبيبةَّليستَّيفَّجحرَّزوجَّنَّاكنتَّإلرَّّإ َّ َّإلاَلََّّقوهل﴿َّ،وإجَّمهناَّالهَّجيوزَّهلَّإلزَّّن َّيت  كَََُّّّيف  َّ﴾كامُحُجور 

َّّأ َّوََّّ،مابئبَّيكونونَّيفَّجحرَّزوجَّإل َّغالبَّإلرََّّّنَّّل َّيقولَّإلعلامءَّخرجَّخمرجَّإلغالبَّ هَّليسَّهلَّمفهومَّن

َّّأ َّوََّّ،خمالفة َّّبيبةَّولوَّملَّتكنَّيفَّجحرَّزوجَّإل َّوإجَّمنَّإلرَّّهَّالَّجيوزَّإلزَّّن َّهلَّإلعمل.َّأ َّفقَّعليهَّمَّوهذإَّإت

بوَّأ ََّّ،ضاعةخيهَّمنَّإلرَّّأ َّاَّبنتَّّنَّّأ َّيبَّسلمةَّهوَّأ َّوإجَّمنَّبنتَّمنَّإلزََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإّليَّمينعَّإلنََّّّ:اينإلثَّّإملانعَّ

َّبَّّفيكونَّإلنََّّّ،يبَّلهبثويبةَّواكنتَّموالًةَّل ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّرضعتهَّهوَّوإلنَّّأ َّرضاهَّأ َّسلمةَّريضَّهللاَّعنهَّوَّ

َّبنتهَّلهذإَّإلغرض.َّوإجَّمنَّإ َّضاعةَّفيحرمَّعليهَّإلزَّّخوإنَّمنَّإلرَّّأ َّبوَّسلمةَّأ َّوََّّملسو هيلع هللا ىلص

ََّل َّعَََّّضنََّعر َّتَََّّالََّفََّ)َّ:يفَّختامَّإحلديثَّخطااًبَّخاصًاَّلزوجاتهَّريضَّهللاَّعهنن.َّفقالَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّهَّإلنَّّوجََّّّثَّّ

ََّ َّبوجودَّمعناَّمؤقََّّّختَّكامَّمرَّّحترميَّإل ََّّنَّّل ََّّ،وإجَّهبنالَّجيوزَّهلَّإلزََّّّل نّهَّأََخَوإت ُكّن(َّاَلَّوَََّّن َّكَُّات َّنََّب تي
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َّّاَّحترميَّمَّّأ ََّّ،وجخّتاَّحتتَّإلزَّّأ َّ َّمؤب َّإلبنتَّفهوَّحترميي نَّيعرضنَّعليهَّبناهتنَّأ َّعنََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّهنامهَّإلنَّّفدي

َّعمل.َّأ َّخوإهتنَّوهللاَّأ َّوَّ

 308الحديث 

َّ:ملسو هيلع هللا ىلصقالَّرسولَّهللاََّّ:يبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّقالأ َّعنَّ

َََّّعَُّمََّجيََُّّالََّ  َََّّنيََّب ََّمَع َّوَََّّة َّرأََّإمل َََّّالََّاَّوََّّت  َََّّنيََّب َا.خََّوَََّّة َّرأََّإمل َّالَّت 

ََّّ إلعكسَّبنيَّإملرأ ةَّوإبنةََّّوخالّتاَّوكذكلّتاَّوبنيَّإملرأ ةَّيفَّحترميَّإمجلعَّبنيَّإملرأ ةَّومعََّّّهذإَّإحلديثَّنصل

َّوإ َّأ َّ َّوبنيَّإملرأ ة َّتزتوََّّّ،خّتاأ َّبنةَّخْيا َّكامَّقلناَّإ ََّّ،جَّعىلَّهذهخرىَّتزوَّّجَّعىلَّهذهَّوالَّإل َّالَّهذه اّل

َّإلّزوإجَّمنَّاكحَّفيجوزَّهلوَّيفسخَّعقدَّإلنَّّأ َّحدإهنَّإ َّوَّمتوتَّأ َّقَّنَّتطلَّّأ َّختنيَّسابقًاَّكامَّيفَّحاةلَّإل َّ

َّإلنّوعَّمنإلثَّّ َّوهذإ ََّّإلتّحرميَّانية. ماتَّإنّتتَّيةَّإحملرَّّأ ََّّنَّّإ َّبلََّّ،ةَّفقطَّوملَّيردَّيفَّإلقرأ ننَّّثبتَّابلس ّ

َّمُكَّل َّذَََّّإءََّرََّاَّوَََّّمََّمُكَّلَََّّل َّح َّأَُّوََّبقوهلَّتعاىلَّ﴿ َّلفظيَّعامي منَّملََّّوإجَّللكَّّابحةَّإلزَّّيفيدَّإ َّ﴾َّوهذإَّكامَّهوَّظاهري

َّلعمومَّهذهَّلكنَّهذإَّإحلديثَّخمّصََّّيفَّإل يةتذكرَّ ََّّإل ية.صي

َّمنَّاببَّّتَّ َّفيكونَّهذإ َّخالّتا َّبنيَّإملرأ ة َّومعّتا َّبنيَّإملرأ ة َّذكرَّإيَّإنَّجيمع َّصيصَّوفيهَّحترميَّما

َّ َّ.تفاقَّعليهعىلَّحترميَّماَّجاءَّيفَّإحلديثَّونقلَّإبنَّإملنذريَّإال ََّّإال سالمَّوإتفقَّعلامءَّ،ةنَّّإلقرأ نَّابلس ّ

َّنَّّأ َّقالوإََّّ-خّتاأ َّوَّأ َّّتاَّوخالّتاَّمجعَّإملرأ ةَّبعمََّّّ-وعَّمنَّإمجلعََّّيفَّحترميَّمثلَّهذإَّإلنَّّإلعةّلََّّنَّّأ َّوقالَّإلعلامءََّّ

َّبنيَّذويَّإل ََّّدَّّسحرميَّهوَّسببَّإلتَّّ َّإلقطيعة َّّا َّفَّ،رحامذريعة َّن َّمعلومي َّّأ َّه َّمنَّإلغالبَّن نَّحيصلَّأ َّه

َّّ َّّإل َّّأ ََّّعادهتنََّّّّضإئرإلوََّّإلّضإئر،شاحنَّبنيَّتقاطعَّوإلت وتشاحنَّوتباغضَّيفَّبعضََّّةغريََّّهَّحيصلَّبيهننَّّن

َّأ َّّتاَّةَّمعَّّولوَّاكنتَّإملرأ ةَّرضََّّّ،قاطعىلَّإلتَّّإ ََّّمرَّهبنَّّإل ََّّلصحيانَّوقدَّيإل َّ وَّأ ََّّاخْيأ َّوَّبنتَّأ َّوَّخالّتا

َّدَّّسقالوإَّّلكلََّّ،رحامىلَّإلقطيعةَّبنيَّذويَّإل َّإ َّيَّهذإَّفقدَّيؤدََّّّخّتاَّوحصلَّبيهننَّّأ َّوَّأ َّخّتاَّأ َّبنتَّ

َّعمل.َّأ ََّّالَّحيصلَّهذإَّوهللاَّوَّهذإَّإلبابَّحّتَّأ َّريعةَّارعَّهذهَّإّلَّّإلشَّّ
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َّريضَّهللاَّعنهَّقالةَّقبََّعنَّعَُّ َّ:ملسو هيلع هللا ىلصسولَّهللاَّقالَّرَََّّ:بنَّعامر 
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َّ
ِ
ََُّّق َّحََّأَََّّن َّإ َّ.وجََّرَُّإلفََُّّه ََّّب َّلمُتَّحلََّس تََّاَّإ َّمَََّّه َّوإَّب َّوفَُّنَّتَُّأَََّّوط َّإلرشُّ

َّإحلديثَّمنَّ فيهَّوجوبَّ،َّعديَّرمحهَّهللاإلسََّّّنعبدَّإلّرمحيخَّإجلوإمعَّكامَّقالَّإلش ََّّّإل حاديثهذإ

ذإَّبدَّإلوجوَّويتأ كََّّّ،وطَّمجيعهاإلوفاءَّابلرّشَّ إلتّفضيل"َّفعلَّ"أ ََّّنَّّاكحَّذكلَّل َّقًاَّابلنَّّطَّمتعلَّّاكنَّإلرّشََّّإ 

َّنَّّأ َّيَّأ ََّّ،لَّبزايدةَّإلفضلكامَّيفَّإحلديثَّيفيدَّمعومَّإحلمكَّيفَّإمجليعَّوإختصاصَّإملفضََّّّ"أ حق"وهوَّ

َّّويتأ كدَّإلوفاءَّابلرّشََّّب،وطَّوإجإلوفاءَّجبميعَّإلرّشَّ َّّرّشَّلَّيَّابأ َّهباَّإلفروجََّّيتَّنس تحلَّّوطَّإل يتَّوطَّإل

َّاكح.َّقَّابلنَّّتتعلَّّ

حيحةَّإجلائزةَّحبيثَّوطَّإلّصَّاكحَّيهَّإلرّشَّوطَّإلوإجبَّإلوفاءَّهباَّيفَّإلنَّّإلرّشََّّنَّّأ َّىلَّإ َّنبيهَّوينبغيَّإلتَّّ

َّمَّحالاًل.َّحرإمًاَّوالَّحترََّّّوكذكلَّالَّحتلََّّّالَّتكونَّخمالفًةَّملقتىضَّإلعقد

وَّغريهاَّمنَّأ َّوىلَّقَّزوجتهَّإل َّنَّيطلَّّأ َّهجاَّك نَّتشرتطَّإملرأ ةَّعىلَّمنَّيريدَّتزوََّّّمةوطَّإحملرَّّاَّإلرّشَّمَّّأ َّ

ذإَّ،ةَّإلعقدابطالَّلكنهَّالَّيؤثرَّيفَّحصَّّطَّرّشَّإلَّاسدةَّفهذإَّالَّجيوزَّإلوفاءَّبهَّويعتربَّوطَّإلفإلرّشَّ قلناََّّإ 

َّّأ َّ َّّأ َّهَّالَّيعتربَّابطالَّهذإَّمرإدهَّن َّويقولَّيهَّإ َّأ َّهَّالَّجيوزَّإلوفاءَّبه.َّالَّيأ يتَّن انَّقبلتَّفالَّأ َّشرتطتَّوَّت 

َّوالَّطَّابطلَّقولَّهلَّهذإَّإلرّشَّأ َّويفَّبرشطه.َّال.َّأ َّنَّأ َّيلََّّبدَّّ نَّإ َّجيوزَّكلَّإلوفاءَّبهَّوعقدكَّحصيحي

َّشاءَّهللا.َّ

عىلَّذكلََّّدلََّّّ،منَّبعضَّأ كدإلوإجباتَّليستَّعىلَّمرتبةَّوإحدةَّفبعضهاََّّنَّّأ َّويس تفادَّمنَّإحلديثَّ

َّنَّّأ َّهذإَّعىلََّّفدلََّّّ،إلوفاءَّهباَّإمجليعَّجيبََّّّنَّّأ َّابلوفاءَّمنَّإل خرينَّمعََّّأ حّقَّوطَّماَّهوَّمنَّإلرّشََّّنَّّأ َّ

َّمنَّبعض.ََّّأ كدإلوإجباتَّليستَّيفَّمرتبةَّوإحدةَّفبعضهاَّ

َّال َّعقدَّإلزََّّّنَّّأ َّويس تفادَّمنَّإحلديثَّ َّعمل.َّأ َّس تحاللَّإلفروج.َّوهللاَّوإجَّسببي
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َّجََّّو َّزََّنَّيَُّأَََّّغارشَّّوإلَّ،َّارغََّّش َّإلََّّن َّيىَّعَََّّنَََّّملسو هيلع هللا ىلصَّهللاَّسولرَََّّنَّّأ َّاَّهنمََّرَّريضَّهللاَّعََّبنَّمُعََّّعبدَّهللاعنَّ

ََّإ ََّّلَُّجَُّإلر َّ ََّإ ََّّهَُّجََّو َّّزََّنَّيَُّأَََّّىَلَّهَّعََّتََّبن ََّهَّوََّتََّبن َََّّيَسَّل َّإق.َّدََّاَّصََّمََّيهَنَُّب
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َّّإل ََّّأ حدهذإَّ َّغار.شَّّسالمَّوهوَّزوإجَّإلَّبطالهاَّإال َّأ َّيتَّاكنتَّيفَّإجلاهليةَّوَّنكحةَّإلباطةلَّإل

َّّقيلَّأ ََّّإلّشغار:َّ َّمسَّّن َّمنَّإلّصَّيَّبذكلَّخللوَّّه َّإخلايلاغ َّوإلش ََّّ،دإقه ََّّ،ر َّشاغر َّأ َّيقالَّماكني يَّماكني

.َّوقيلَّمسَّّ ذإيقالَّشغرَّإللكبَّبرجلََّّ،فعيَّبذكلَّمنَّإلرَّّخال  َّكرممكَّهللا.َّأ َّرفعهاَّليبولََّّإ 

َّّأ َّالََّّلل خرجنيَّإملزوََّّّيقولَّأ حدَّاكحهذإَّإلنََّّّويف ذإَّاّلَّإ َّييتَّرفعَّكلَّعنَّمول ََّّّإ  يتكَّرفعتَّيلَّعنَّمول

َّيَّبذكل.َّومسَّّ

َّإلتَّّإلرََّّّأ حدقدَّجاءَّبيانَّصورتهَّمنَّقبلَّ وإةَّحدَّإلرَّّفسريَّليسَّمنَّمتَّإحلديثَّفهوَّل َّوإةَّوهذإ

َّغار.َّشَّّّنيىَّعنَّإلََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّوإحلديثَّفقطَّفيهَّ

َّّأ َّابعيَّوقيلَّوَّإلتَّّأ َّحايبَّإويَّسوإًءَّاكنَّإلّصَّهَّهذإَّإلرَّّوفّّسَّ َّّأ َّهَّبهَّانفعَّفّّسَّن جلَّإبنتهَّجَّإلرَّّنَّيزوَّّ"أ َّهَّن

َّلهنييَّإلنََّّّ"،بنتهَّوالَّصدإقَّبيهنامخرَّهوَّنفسهَّإ َّجهَّهذإَّإل َّنَّيزوَّّأ َّعىلََّّل خر َّابطلي َّبَّّوهذإَّناكحي

َّمنَّإلطََّّّملسو هيلع هللا ىلص هذهَّيهَّصفتهََّّنَّّأ َّماَّدإمَّ،َّمَّالأ َّبذكلَّرفنيَّيعينَّقبولَّإلبنتنيَّعنهَّسوإءيَّاكنَّفيهَّقبولي

َّّأ َّلَّوَّّيعينَّيشرتطَّفيهَّإل َّ ذإَّالَّّإ َّبنتهَّجهَّإ َّهَّيزوَّّن َّوَّجهَّإلثَّّزوََّّّإ  َّمجعَّإلعلامءَّعىلَّحترميه.أ َّاينَّإبنتهَّفهوَّابطلي

َّمنَّ َّإال َّأ َّوذهبَّجامعةي َّهلَّإلعملَّومهنم َّهللاَّأ َّمام َّإلش َّّومحدَّرمحه َّسامحة َّهذإ َّيخَّعبديفَّعرصان

جنيَّيعينَّولوَّاكنَّبنيَّإملزوََّّّ،غارَّولوَّاكنَّبيهنامَّصدإقشَّّبطالنَّناكحَّإلَّىلَّإ َّإلعزيزَّبنَّابزَّرمحهَّهللاَّ

َّإملزتوَّّأ َّ َّإلنَّّو َّملاذإجنيَّصدإقَّفيبطلَّهذإ َّإلزّتََّّل نّهَّ؟اكح. َّهذإ َّدإمَّحصلَّبيهنام نَّأ َّوجيَّبرشطَّما

َّمهنامََّّجَّكَّّيزوَّّ ََّّّلل خروإحد  َّغار.َّشَّّهذإَّهوَّإلََّّل نَّّيتهَّفهوَّابطلَّمول

َّّأ َّإويَّبقالوإَّوتفسريَّإلرَّّ َّّإ َّهَّليسَّبيهنامَّصدإقَّن َّّّصَّوَّللأ َّغارَّفقطَّشَّّصورَّإلَّال حدىَّامَّهوَّن يتَّاكنتَّورةَّإل

َّيفَّهذهَّإلشَّّاَّإلَّمَّّأ ََّّ،شائعًةَّعندمه َّّّصَّغارَّفهوَّعامي َّّّصَّوَّإلأ َّدإقَّيتَّفْياَّإلّصَّورةَّإل يتَّبدونَّصدإقَّورةَّإل

فعَّكامَّرَّّغارَّابلشَّّوإَّإلَّوفّّسََّّ"،وجيَّإملتبادلنَّحيصلَّبنيَّإملتعاقدينَّرشطَّإلزّتَّأ َّغارَّهوَّشَّّإلَّ"َّنَّّأ َّقالوإَّ

َّمهنامَّعىلَّإل ََّّقالوإَّمفاَّدإمَّيشرتطَّكََّّّ،لَّإلالكموَّّأ َّذكرانَّيفَّ ذإجهَّنَّيزوَّّأ َّخرَّوإحد  اينَّجهَّإلثَّّزوََّّّإ 

َّمهنامََّّعطىَّكَّّأ َّغارَّوالَّجيوزَّولوَّشَّّفهذإَّهوَّإلَّ َّعمل.َّأ َّدإقة.َّوهللاَّإلّصََّّلل خروإحد 
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َّريضَّهللاَّعنهَّأ َّعنَّعلَّبنَّ ََُّّح َّاكََّنَّن َّيىَّعَََّّنَََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّيبَّطالب  َََّّة َّتعََّإمل َّرَبَّيخَََّّومََّي

َّة.ي َّهل َّإلَََّّر َّمَُّإحلََُّّوم َّحَُّنَّلَُّعََّوَََّّ
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ةَّفارقهاَّذإَّإنّتتَّهذهَّإملدَّّا َّفَّ،نةةَّمعيَّّىلَّمدَّّإ ََّّقليلَّجلَّإملرأ ةَّبصدإقجَّإلرَّّنَّيزتوَّّأ َّهوََّّ:ناكحَّإملتعةَّ

َّسالمَّعىلَّحترميه.مجعَّعلامءَّإال َّأ َّمَّوَّحرََّّّسالمَّمباحًاَّثَّّلَّإال َّوَّّأ َّواكنَّيفََّّ،بالَّطالق

َّيفََّّ َّحمتاجنيََّّ،ورةَّفقطجلَّإلّضَّأ َّسالمَّمنَّلَّإال َّوَّّأ َّوكونهَّاكنَّمباحًا فارَّسإل ََّّلكرثةَّليهإ َّفقدَّاكنوإ

َّفقطَّايَّّأ َّةَّثالثةَّبيحَّيومَّفتحَّمكَّّأ ََّّاًلَّكامَّجاءَّيفَّإحلديثَّيومَّخيربَّثَّّوَّّأ َّمَّهَّحرَّّلكنََّّّ،س تقرإرَّإال َّوقةّلَّ م 

َّبد.َّىلَّإل َّإ َّمََّّحرَّّثَّّ

َّإلشَّّإال ََّّنَّّأ ََّّحّتَّ َّ)َّ:افعيَّرمحهَّهللاَّقالمام َّمنَّإل َّأ َّما َّعملَّشيئًا َّمرَّّتنيَّوحرَّّبيحَّمرَّّأ َّحاكم الََّّّتنيم َّإ 

َّاَّحمرَّّلكهنَّّ(َّإملتعة َّسالمَّعىلَّحترميها.مجعَّعلامءَّإال َّأ َّبدَّوَّىلَّإل َّإ َّمةي

َّريضَّهللاَّعنهَّوابلرَّّأ َّبنََّّمريَّإملؤمننيَّعلَّّأ َّهذإَّإحلديثَّروإهََّّنَّّأ َّقدإرَّومنَّمجيلَّإل ََّّ مغَّيبَّطالب 

اكحَّوملَّوعَّمنَّإلنَّّسالمَّيرونَّجوإزَّهذإَّإلنَّّبعدمهَّعنَّإال َّوَّهللاَّحهمَّمَّقبَّّّنَّّأ ََّّالَّّإ ََّّيعةَّفيهإلش ََّّّمنَّغلوَّّ

َّريضَّهللاَّعنهأ َّبنََّّمريَّإملؤمننيَّعلَّّأ َّحهمَّهللاَّمباَّروإهَّيرفعوإَّرأ سًاَّقبَّّ الهلمَّضوليسَّهذإَّ،َّيبَّطالب 

َّكثريةيَّجدًإَّقاتلهمَّهللا.ََّّضالالهتمإلوحيدَّبلَّ

َّّأ ََّّهليةييَّعنَّحلومَّإمحلرَّإل َّإلهنَّّكذكلَّجاءَّيفَّإحلديثَّ اسَّلتحملَّهلمَّمتاعهمَّخذهاَّإلنََّّّيتَّّيتيَّإمحلرَّإل

َّ َّحرإمي َّإلوحش يَّّمَّّأ ََّّ،لكهاأ َّهذه َّإمحلر َّّا َّإل َّإلّصَّة َّيسمىَّيتَّتعيشَّيفَّإملناطقَّش به َّحبمرَّأ َّحرإوية يضًا

َّملَّنهنيىَّعنهطةَّفهذإَّإلنَّّردَّهذهَّإمحلرَّتكونَّخمطَّّإلزَّّ َّ.وعَّمنَّإمحلرَّمحلهَّحاللي

َّ
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ََّّحََّمَيَّإلَََّّحَُّنكََّتََُّّالَََّّ:قالَّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّنَّّأ َّيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّأ َّوعنَّ َّكرَُّإلب ََّّحَُّنكََّتََُّّالََّوَََّّ،رأ مََّس تَََّّتَُّت 

َّحََّ ذُّنَا؟َّيَفَّكَََّّهللا ََّّولََّسََُّّرََّايَََّّ:قالوإَّ،نأ ذََّس تَََّّتَُّت 
ِ
ََّأَََّّ:قالَّإ َّت.سكَُّنَّت

َّمَّّإ َّجتَّوفارقتَّزوهجاَّنَّتزوَّّأ َّيهَّإملرأ ةَّس بقَّلهاََّّ:مَيَّإلَََّّ َّأ َّاَّبطالق  َّوَّغريها.َّأ َّوَّوفاة 
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ََّّّ:كرإلب َّاَّمَّّأ َّوَّ َّجَّبعد.َّملَّتزتوَّّيتَّفهييَّإلعزابءَّإل

بعدََّّالَّّإ َّجيوزَّتزوجيهاَّالََّّأ ّنَّإل ميفاحلديثَّفيهََّّ،مرَّمهنايَّيطلبَّإل َّ(َّأ َّرأ مََّس تََّتَُّ)وقوهلَّيفَّإحلديثَّ

َّ.جتبهَّزوََّّّوأ مرتنَّيهَّقبلتَّا َّفَّ،مرَّمهناطلبَّإل َّ

َّإلبكرَّمَّّأ َّوَّ ّّناا َّكبريَّفَّفا  َّتكونَّصاحبةَّحياء  َّما َّهوَّنفسهَّولْيََّّّنَّّا َّغالبًا َّبزتوجيها َّيس تأ ذّنا َّوَّيوّكَّأ َّا

َّج.َّنَّيهَّرفضتَّفالَّتزوَّّإ َّوََّّ،اَّقدَّوإفقتّنَّّأ َّنَّيهَّقبلتَّفسكتتَّعملَّا َّفَّ،خّتاأ َّوَّأ َّهاَّمَّّأ َّعداًلَّبذكلَّ

وجيَّوالَّيكتفىَّلْياَّوطلبَّرضاهاَّابلزّتَّإ َّجوعَّيبَّووجوبَّإلرَّّثَّّمارَّإلَّأ َّس تعىلَّوجوبَّإ ََّّفاحلديثَّيدلَّّ

َّّأ َّبسكوهتاَّوَّ َّوإجَّكامَّيفعلَّإل ن.َّجبارهاَّعىلَّإلزَّّإ َّيضاَّأ ََّّجيوزَّهَّالن

َّّأ َّبَّإستئذإنَّإلبكرَّوَّيضاَّوجوَّأ َّوفيهَّ َّعملَّرضاها.َّيَّيكهَّيكفيَّسكوهتاَّن

َّحترميَّأ َّوفيهَّ َّجبارَّإلبكرَّعىلَّإلزَّّإ َّيضا َّإ َّوإجَّبدونَّرضاها استئذإنَّفَّ،منَّإلبلوغَّقلَّّأ َّنَّتكونَّأ َّاّل

َّّمَّّأ ََّّ،يتَّيهَّفوقَّإلبلوغإلبكرَّيكونَّللَّّ َّهجاَّمتَّشاء.َّولْياَّيزوََّّّنَّّا َّيتَّيهَّحتتَّإلبلوغَّفاَّإل

ذإَّانًَّذإ ََّّكوتَّيعدَّّإلسََّّّنَّّأ َّيضًاَّأ َّوفيهَّ وإجَّبلَّوهذإَّليسَّخاصًاَّابلزََّّّىلَّإلبيانإ َّاكنَّيفَّمعرضَّإحلاجةََّّإ 

.َّأ ََّّيفَّكَّّ َّمر 

َّمنَّرشوطَّإلنَّّإلزََّّّارضَّنَّّأ َّخذَّإلعلامءَّأ َّوكذكلَّمنَّهذإَّإحلديثَّ رشوطََّّ،ربعةإل َّاكحَّوجنيَّرشطي

َّإحلديثََّّ(إلويلوََّّ،اكحهادةَّعىلَّإلنَّّوإلشََّّّ،ورضاهامَّ،تعينيَّإلزوجنيَّ:َّ)اكحَّيهإلنَّّ خذَّأ َّومنَّهذإ

َّمنَّرشوطَّإلنَّّإلرََّّّنَّّأ َّإلعلامءَّ َّاكح.ضاَّرشطي

َّ
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َّيَّظ َّرََّإلقََُّّةََّاعََّفََّر ََّّةَُّأََّمرََّتَّإ َّاءََّجَََّّ:عنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّقالت
ِ
َّ:فقالتَّملسو هيلع هللا ىلصَّبََّّّإلنَّّىَلَّإ

َّقََّل َّطََّيَّفََّظ َّرََّإلقََُّّةََّاعََّفََّر ََّّندََّع ََّّنُتَّكََُّّ َّالََّطَََّّت َّبَََّّفََّين  َََّّجُتَّو َّزَتََّفَََّّ،يق  ََّبنَّإلز ََّّن َّمحََّإلر ََّّبدََّعَََّّهَُّعدََّب ََّوََّ-ريَّب عبدََّّيَسَّل

َّوَّ-َّمنَّبينَّقريظة.َّأ يضابريَّهذإَّمحنَّبنَّإلز َّبري.َّعبدَّإلرَّّمحنَّبنَّإلزَُّّإلر َّ
ِ
ََّثلَّهَُّم ََّمَعُهَّاَّمََّن َّإ َّ.وبإلث ََّّة َّدب

َّيَّع َّرج َّنَّتََّأَََّّينََّيد َّر َّتَُّأَََّّ:فقالَّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّمََّس َّبََّتََّفََّ
ِ
َّحَََّّ.الَّ؟ةاعََّفَََّّر َّىَلَّإ َّذََُّّتََّت  ََّّعَُّويق  ََّوَََّّهَُّتََّيلََّس َ َّوَقَّذَُّي
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َّعَُّ ََّقَََّّ،ك َّتََّيلََّس َ َُّأََّتَّوََّال َّريضَّهللاَّعنهَّعندهَّوخادلَّبنَّسََّوَّبََّب َّاب َّكر  َّلبََّعيد  َََّّاب  َُّأَََّّرَُّظ َّنتََّي َّىَّايََّادََّنََّفَََّّهَلََُّّنََّؤذََّنَّي

َََّّالََّأَََّّأاََبَّبَكر َّ َّ؟ملسو هيلع هللا ىلصولَّهللاَّسَُّرَََّّندََّع ََّّه َّب ََّّرَُّهَاَّجتََّمَََّّه َّذََّهَََّّعَُّسمََّت

ىلَّزوهجاَّإ َّجوعَّلهاَّإلرََّّّقةَّطالقًاَّابئنًاَّالَّحيلَّّإملطلََّّّنَّّأ َّفَّرمحهَّهللاَّليبنيَّهذإَّإحلديثَّساقهَّإملصنََّّّ

ََّّتزتوَّّحّتَّ َّج َّأ َّجَّبزوج  َّخرَّوحيصلَّبيهنام َّفيه َّامعي يالج، َّإلثَّّنَّطلَّّا َّفإ  َّهذإ ََّّنَّّا َّاينَّفقها نَّترجعَّأ َّلها

َّل.وَّّجَّبزوهجاَّإل َّوتزتوَّّ

اهرَّزوهجاَّطالقًاَّابئنًاَّإلظََّّّطلّقها-عهناةَّريضَّهللاَّميََّمََّإمسهاَّتَُّوَّ-يَّظمرأ ةَّرفاعةَّإلقرَّإ ََّّنَّّأ َّويفَّإحلديثََّّ

َّهوَّإلقطع.ََّّتَُّّوإلبَََّّ(طاليقَّفبت َّ)قالتََّّل ّّناالثةَّلقةَّإلثَّّإلطََّّّاكنتَّاّنَّّأ َّ

َّّ َّتزوَّّاَّطلَّّمل ملَّيكنََّّل نّهاَّملَّترغبَّيفَّإلبقاءَّمعهَّبريَّلكهنَّّمحنَّبنَّإلز َّجتَّمنَّعبدَّإلرَّّقهاَّطالقًاَّابئنًا

يَّأ ََّّ(وبامَّمعهَّمثلَّهدبةَّإلثَّّن َّإ َّوََّ)تَّريضَّهللاَّعهناَّعنَّذكلَّبقولهاَّكامَّقالتَّوعربََّّّءيس تطيعَّإلوط

غرَّكامَّقالَّإلعلامءَّوَّيفَّإلّصَّأ َّخاوةَّاَّيفَّإلرَّّمَّّإ َّبهَّش هّبتهََّّ،يَّملَّينسجوبَّإّّلَّماَّعندهَّبطرفَّإلثََّّّتش هبَّّ

َّفَّةفاعىلَّر َّإ َّنَّترجعَّأ َّرإدتَّأ َّإملهمَّ َّبَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنَّّأ خربها ََّّنَّّأ ََّّوأ خربهاالَّ   َّالَّجيوزَّلها نَّأ َّبعدََّّالَّّإ َّهذإ

َّ.َّ(عس يلتكَّتذويقَّعس يلتهَّويذوقَّحّتَّ)َّملسو هيلع هللا ىلصَّعنَّهذإَّبقوهلَّبريَّوعرّبَّيطأ هاَّإلز َّ

َّعنَّّلََّّّوإلعس يةل َّحَََّّإملرإدَّبقوهلَّتعاىلَّ﴿وهذإَّيفّّسََّّ،ةَّإمجلاعتصغريَّعسةلَّوهوَّكنايةي وجًاَّزَََّّحََّنك ََّّتََّت 

َّبقوهلَّ﴿َّنَّّل َّ﴾َّهريََّغََّ َّحََّإملرإد َّغََّزَََّّحََّنك ََّّتََّت  َّابلنََّّّ﴾هريََّوجًا َّوليسَّجمرََّّّإل يةاكحَّيفَّإملرإد َّإلوطء دَّهو

نزإل،فاملرإدَّبهَّإلوطءَّولوَّملَّحيصلَّفيهَّإلعقدَّ َّّأ َّنزإلَّإملهمَّالَّيشرتطَّإال ََّّإ  َّطءي.َّوَّةَّنَّيكونَّمث

َّعلْياَّخادلَّبنَّسعيدَّفقالَّل ََّّأ نكرماَّقالتَّريضَّهللاَّعهناََّّول جل الَّتسمعَّهذهَّماَّجتهرَّبهَّأ َّ)يبَّبكر 

َّالَّتهناهاَّعنَّهذإ.أ َّيَّأ ََّّ(ملسو هيلع هللا ىلصعندَّرسولَّهللاَّ

س تفتاءَّومنَّعهناَّإال ََّّرإدتَّريضَّهللاأ ََّّل ّّناملَّينكرَّعلْياَّفهييَّملَّتأ يتَّمبنكرََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّلكنَّماَّدإمَّإلنََّّّ

َّهاَّريضَّهللاَّعهناَّسؤإلَّحاجّتا.حقَّّ

ؤإلَّعنَّنَّإحلياءَّمنَّإلسَّّنصارَّملَّمينعهّرمحَّهللاَّنساءَّإل َّ)هللاَّعهناََّّريضوالَّخيفَّعنمكَّقولَّعائشةَّ

ذإَّفاال نسانَّ(مورَّديهننأ َّ َّأ ََّّإ  َّأ َّرإد َّمنَّأ َّوَّيس تفتيهَّيفَّأ َّنَّيسأ لَّعاملًا نَّمينعهَّأ َّمورهَّفالَّينبغيَّأ َّمر 

ذإاسَّفبعضَّإلنََّّّ،ؤإلَّجيدإًَّيسأ لَّإلسََّّّمينعهَّمنَّأ نَّنأ ََّّءلحيالَّإحلياءَّمنَّسؤإهلَّوكذكلَّالَّينبغيَّ َّإ 
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َّفأ َّنَّيسأ لَّعنَّأ َّرإدَّأ َّ َّخمجل  َّّا َّمر  َّجيدًإَّايلَّالَّيعرّبَّلفاظَّيكَّيتفادىَّإحلرجَّوابلتَّّهَّيس تعملَّبعضَّإل َّن

َّاَّيريده.معَّّ

ذإنسانَّإال ََّّنَّّأ َّيَّينبغيَّفاّّلََّّ لفاظَّولوَّاكنَّنَّيس تعملَّشيئًاَّمنَّإل َّأ َّهَّمورَّدينأ َّنَّيسأ لَّعنَّأ َّرإدَّأ ََّّإ 

َّف َّاس.َّابركَّهللاَّفيمك.َّس تفتاءَّوإملس تفيتَّيعملَّحاجةَّإلنَّّموضعَّإ ََّّإملوضعهذإََّّنَّّا َّفْياَّحرجي

 314الحديث 

َّريضَّهللاَّعنهَّقالأ َّعنَّ ََّّنََّم ََّّ:نسَّبنَّماكل  َذإَّة َّن َّإلس ُّ
ِ
ّ ب ََّّىَلَّعَََّّكرََّإلب ََّّج َّو َّزََّتَََّّإ َّهََّندََّع ََّّامََّقََّأَََّّإلث ي بعًاَّاَّس َ

َذإَّ،مسََّقََّوََّ
ِ
ّ َّث َّإلََّّجََّو َّزََّتََََّّوإ َّم.َّسََّقًََََّّثَُّث َّالََّاَّثََّهََّندََّع ََّّامََّقََّأَََّّكر ََّّإلب َّىَلَّعَََّّبََّي

ََّالََّبوَّق َّأ ََّّالََّقََّ َََّّ:ةب َََّّئُتَّوَّش َّل ََّّلُتَّقَُّل
ِ
ََّأَََّّنَّّإ ََّّهَُّعََّفََّسًاَّرََّن

ِ
ّ ََّّإلن َّىَلَّإ َّملسو هيلع هللا ىلص.َّب 

َّقدَّدرستَّيفَّعلومَّإحلديثَّأ َّوقولََّّ َّ"َّحايبَّّقولَّإلّصََّّنَّّأ َّيبَّقالبةَّهذإَّرمحهَّهللاَّحصيحي ةَّنَّّمنَّإلس ّ

َّمرفوعًا.ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّوقدَّثبتَّهذإَّوحنوهَّعنَّإلنََّّّ،فعهلَّحمكَّإلرََّّّنَّّأ ََّّ"كذإَّوكذإ

ََّّنَّّأ َّويفَّإحلديثَّ َّّنَّّإلس ّ نَّاكنَّحتتهَّإ َّجلَّإلرََّّّنَّّأ َّعَّةَّوجرىَّعلْياَّإلرّشَّبوَّّيتَّاكنَّيعملَّهباَّيفَّزمنَّإلنَّّةَّإل

ّ َّثَّدَّعلْياَّبَّيَّعدَّّأ َّجَّعلْياَّإمرأ ةيَّوتزوَّّ َّفي َّّا َّب  َّثَّّايَّّأ َّثالثةََّّبيَّّثَّّهَّيقميَّعندَّإلَّن ذإاَّمَّّأ ََّّ،يايلبيهنامَّإللَّّيقسمََّّم  َّإ 

َّفتزوَّّ َّثَّّأ َّهلََّّنَّّا َّجَّعلْياَّببكر  َّعندَّإل ََّّنَّيقميَّعندهاَّس بعَّليال  َّيقسمَّبيهننَّليةلي انيةَّإلثَّّعندَّوىلَّوليةلي

َّوإحدة.ََّّكرثَّفليةليَّعندَّكََّّّنَّكنَّّإ َّوَّ

َّوحّقََّّحفّقَّ َّليال  َّس بع َّإجلديدة َّتكونََّّنَّّأ َّوإلفرقَّبيهننََّّ،بَّثالثَّليال َّيَّّإلثََّّّإلبكر َّما َّغالبًا إلبكر

َّحّتَّجفعلَّلهاَّإلشََّّّوإجَّمنَّقبلبَّإلزَّّوملَّجترََّّّنَّّحديثةَّإلسَّّ يناسهاَّوتزولَّعهناَّإ َََّّّيمتَّّارعَّس بعَّليال 

َّإجلديدة َّوحالّتا َّإجلديد َّوضعها َّمع َّوتتأ قمل َّإلثَّّمَّّأ ََّّ،إلوحشة ّّنابَّيَّّا َّجرََّّّفا  َّقبلَّبتَّإلزَّّقد َّمن وإج

َّ.ثالثةَّليال ََّّفأ عطيتمورَّبتَّهذهَّإل َّوجرَّّ

 315الحديث 

َّريضَّهللاَّعهنامَّقالعنَّإبنَّعبَّّ َّ:ملسو هيلع هللا ىلصقالَّرسولَّهللاََّّ:اس 

ََّ َذإَّمهَُّدََّحََّأَََّّن َّأََّوَّل
ِ
َّأَََّّنأَََّّإدََّرََّأَََّّإ َ اَّمَََّّانََّيطََّإلش  ََّّب َّنّ َّجََّانَّوََّيطََّاَّإلش  َّبنََّنّ َّجَََّّم َّهُإلل ََّّ،هللا ََّّسم َّب :َّ"الََّقَََّّهَلَُّيَأ يت 

َّفَََّّ"انََّقتََّزََّرََّ
ِ
ََّّهَُّن َّا

ِ
َََّّرَّْد َّقََّيََُّّنَّْإ َّدَليَّاَّوََّمََّيهَنَُّب َََّّذَََّّيف  َََّّكل  ََّل ََّأََّانَّيطََّإلش  ََّّهَُُّض َّمَّي َّ.دإًَّب
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َّمنَّأ َّهذإَّإحلديثَّفيهََّّ ماتهَّهوَّقولَّوَّعندَّمقدَّّأ َّليتَّينبغيَّفعلهاَّقبيلَّإمجلاعَّعيةَّإَّّإلرّشََّّإل دإبدبي

َّ"يطانَّماَّرزقتنابَّإلش َّّيطانَّوجنَّّبناَّإلش َّّهمَّجنَّّإللََّّّ،هللا"بسمََّّعاءهذإَّإدلَّّ

َّّأ َّومنَّمثارهََّّ َّن كَّذكرَّإمسَّهللاَّعندَّإل ََّّنَّّأ َّكامََّّ،وجنيَّيفَّهذإَّإمجلاعيطانَّعنَّمشاركةَّإلزَّّهَّيطردَّإلش ّ

َّمنَّإلش َّّوإلرّشَّ نسانيطانَّبَّمانعي َّب.َّكَّوإلرّشَّيفَّإل ََّّلال 

َّّأ َّعاءَّمنَّبركةَّهذإَّإدلََّّّنَّّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّوقدَّذكرَّإلنَّّ َّيفَّوقايةَّإلودلَّن ثررَّقدََّّّنَّْإ َّهَّسببي ََّّإ  ذكلَّإمجلاعَّسببي

َّيطان.َّيفَّوقايتهَّمنَّإلش َّّ

 316الحديث 

َّريضَّهللاَّعنهَّام َّعَََّّبن ََّّعنَُّعقَبةََّ ََّّ:قالَّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّنَّّأ َّر 
ِ
ّ َّىَلَّعَََّّولََّخَُّإدلََُّّّوََّكَُّاي َّإ َّ.اءسَََّّإلن

َّمنَّإل َّقََّفَََّّ َََّّموَُّإحلَََّّ:القَََّّ؟وََّمَّْإحلَََّّيَتَّأََّرََّفََّأَََّّهللا ََّّولََّسََُّّرََّايَََّّ:ارنَصَّالَّرجلي َّ.وُتَّإمل

َّقالَّ،اهر َّيبَّإلطَّّأ َّعنََّّ:وملسمل َّ َََّّيثََّإلل ََّّعُتَّمَس ََّّ:عنَّإبنَّوهب  نَّم ََّّهَُّش هَبََّأ َّاَّمََّوَََّّوج َّإلز ََّّأَُخوَّموَُّإحلَََّّ:ولقَُّي

َّار َّقََّأََّ َّه.و َّحنََّوَََّّّم َّإبنَّإلعَََّّوج َّإلز ََّّب 

َّّحذيرَّمنَّإخللوةَّابملرأ ةَّإل َّيفَّهذإَّإحلديثَّإلتََّّّ َّعظميةََّّل نّهيتَّليستَّمنَّإحملارمَّجنبيةَّإل َّوفتنةي خطري

َّعىلَّإملرأ ةَّوعىلَّإلرَّّ َّعظميةي َّوفتنةي َّ)جلَّكامَّجاءَّيفَّإحلديثَّإخللوةَّهذهَّخطري َّابمرأ ة  َّالَّّإ َّماَّخالَّرجلي

َّوتنهبوإَّلهذإَّابركَّهللاَّفيمك.ََّّ(َثلّثاميطانَّاكنَّإلش َّّ

اَنَّوإَّبَُّقرََّتََََّّوالََّوجل﴿َّانَّقالَّهللاَّعزَّذريعةَّإلزََّّّدَّّسوحترميَّإخللوةَّجاءَّلَّ ََّّعنَّكََّّّيىّنََّّوّلكل﴾إلّز  يشء 

َّظرَّوغريه.َّختالطَّوإلنََّانَّاكخللوةَّوإال َّيكونَّسببًاَّيفَّإلزَّّ

َّّييَّعنَّإخللوةَّهناَّوإدلَّّوإلهنََّ َّللكَّّخولَّعىلَّإلن ملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّمنَّليسَّمنَّإحملارمَّّلكلَّسأ لوإَّإلنََّّّساءَّشاملي

وإبنَّإخلالََّّبنَّإلعّم َّوجةَّمنَّغريَّإحملارمَّاك َّقاربَّإلزَّّأ ََّّوَّحّتَّأ َّقاربهَّأ َّوَّأ َّوجَّإلزََّّّأ خوويرإدَّبهََّّإمحلوعنَّ

ََّّشدَّّأ ََّّل نّهَّ(إملوتَّوإمحل)َّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّّلكلَّقالَّإلنََّّّمنَّغريمهَّأ خطرهؤالءََّّنَّّا َّوغريمهَّف الََّّول نّهخطرًإ

َّّ َّجانب.وجَّفيكونَّخطرًإَّمقارنًةَّبغريهَّمنَّإل َّوَّبنيَّإلزَّّأ َّيتَّبيهنامَّيستنكرَّدخوهلَّعىلَّإملرأ ةَّللقرإبةَّإل

منَّليسَّمنََّّكََّّّابل جنبّيةونقصدََّّابل جنبّية،َّةلوَّمنَّإخليرَّذحسببَّذكرَّهذإَّإحلديثَّهناَّهوَّإلتَّّ

ََّّّ،إحملارم َّوالَّجيوزَّهلَّإخللوةَّهبا.َّجنبيَّّأ َّجلَّعقدَّناكح َّيتَّليسَّبيهناَّوبنيَّإلرَّّوإملرأ ةَّإل َّةي
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اَّحيدثَّهذإَّيفَّزمانناَّوهللاَّإملس تعانَّكرثتَّهذهَّإخللوةَّبنيَّإخملطوبنيَّوكثريَّماَّنسمعَّمعََّّّوقدَّتفّشَّ

جلَّثَّإملرأ ةَّمباَّحصلَّبيهناَّوبنيَّهذإَّإلرَّّتتحدََّّّوإجَّثَّّفرتإقَّوالَّحيصلَّإلزَّّوكثريًإَّماَّحيصلَّإال ََّّ،بيهنام

َّ َّإملشأكَّويبدأ  َّابركَّهللاَّفيمكَّوإتَّّفتنهبََّّّوغريهاإال س تفتاءَّوتبدأ  َّلهذإ نفسمكَّأ َّوجلَّيفََّّقوإَّهللاَّعزَّّوإ

َّوإَّهلَّابركَّهللاَّفيمك.َّوإَّعىلَّهذإَّوتنهبَّّخوإتمكَّويفَّبناتَّإملسلمنيَّونهبَّّأ َّويفَّبناتمكَّويفَّ

 باب الّصداق

َّوإلنَّّىَّكذكلَّإملهرَّويسمَّّيسمََّّّ:دإقإلّصَّ َّإلعوضَّإّّلََّّ،حةلىَّإلفريضة َّيفَّإلنَّّوهو وقدََّّح،اكيَّيدفع

َّاسَّإليومَّهوَّإملال.إلغالبَّماَّيدفعهَّإلنََّّّنَّّأ ََّّالَّّإ َّوَّدنيويًةَّأ َّوَّمنفعًةَّدينيًةَّأ َّيكونَّمااًلَّ
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َّ.اهََّإقََّدََّاَّصََّهَتقََّع ََّّلََّعََّجََّوَََّّةََّي َّف َّصَََّّأَعتََقََّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّنَّّأ َّنسَّبنَّماكلَّريضَّهللاَّعنهَّأ َّعنَّ

بينَّقريظةَّوزوهجاَّيفََّّأ رسىبوهاَّمعَّأ َّقتلََّّ،ظريزعامءَّبينَّإلنََّّّأ حدةَّريضَّهللاَّعهناَّاكنتَّبنتَّصفيَّّ

ََّّّنَّّأ َّمعركةَّخيربَّواكنتَّيهَّوكامَّتعلمونَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّرقَّّأ َّبيانَّيكونونَّساءَّوإلّصَّإلن بَّاءَّمبجردَّإلس ّ

إصطفاهاَّملسو هيلع هللا ىلصَّذكرَّرسولََّّ،إلغنامئَّإقتسموإَّنأ َّةَّقدَّوقعتَّيفَّسهمَّدحيةَّإللكبَّبعدَّواكنتَّصفيَّّ

َّإ ََّّ،ضهَّعهناعوَّّوَّحيةَّدلنفسهَّأ خذهاَّمنَّ َّفا ّنَّّصطفاها َّولنس هبا َّترجعَّملاكنّتاَّيفَّقوهما ىلَّنبَّهللاَّإ َّا

َّّأ َّإملهمََّّ،موىس إحلديثَّوجعلَّعتقهاَّصدإقهاَّكامَّجاءَّيفََّّملسو هيلع هللا ىلصعتقهاَّأ َّمًةَّذليةًلَّبلَّأ َّملَّيمتتعَّهباََّّملسو هيلع هللا ىلصهَّن

َّليه.َّإ َّنسائهََّّأ حبَّّصبحتَّمنَّأ َّوَّ

َّنية.وَّديَّأ َّنَّيكونَّمنفعًةَّدنيويةَّأ َّنَّيكونَّمااًلَّبلَّميكنَّأ َّدإقَّالَّيشرتطَّفيهَّإلّصََّّنَّّأ َّويفَّإحلديثَّ

َّصدإقهاَّملَّيكنَّمااًلَّبلَّاكنَّمنفعًة.ََّّنَّّأ َّويفَّإحلديثَّ

َّأ َّجلَّعتقَّإلرََّّّجوإزَّيضاًَّأ َّوفيهَّ َّّأ َّإقهاَّوَّصدمتهَّوجعلَّعتقها َّوالَّإ َّهَّالَّيشرتطَّّلكلَّن َّوالَّشهودي ذني

َّويل.َّ

ًإَّعىلَّفْياَّردََّّّنَّّذكرهاَّلمكَّل َّأ َّامَّرمحهَّهللاَّحتتَّهذإَّإحلديثَّيخَّعبدَّهللاَّإلبسَّّوهناَّفائدةَّذكرهاَّإلش َّّ

َّ َّيريمَّبه َّإال َّأ َّما َّإلنَّّعدإء َّإملتعطَّّحيثَّيصوََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّسالم َّّرونهَّيفَّصورة َّإحملبَّللجنسَّشَّللن ساء

َّهبذإ.ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّخزإمهَّهللاَّوقاتلهمَّعىلَّرمْيمَّإلنَّّأ َّوََّّملسو هيلع هللا ىلصحاشاهَّ
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َّإلقّصَّ)َّ:قالَّرمحهَّهللا َّويفَّمثلَّهذه َّيدلََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّةَّيفَّزوإجَّإلنَّّرإبعا عىلَّكاملَّرأ فتهَّوشفقتهََّّما

قريظةَّبينََّّأ رسيَّعابهاَّمأ َّرمةلَّفقدتَّأ َّفهذهََّّ"لذإرمحوإَّعزيزَّقومَّ":َّملسو هيلع هللا ىلصقالَّومعلَّمباَّيقولَّحيثَّ

َّيفَّمعركةَّخيربَّوهامَّس يَّّ َّقوهمامَّووقعتَّيفَّإل َّإملقتولنيَّوزوهجا َّأ حدوبقاؤهاَّحتتََّّ،لَّّرسَّوإّلَّّدإ

َّذللَّأ َّوَّأ َّزوجًةََّّ-ملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّيقصدَّإلنَّّ-تباعهَّأ َّ َّلعزََّّّرمةلي اّلَّأ ََّّهاَّوالَّيرفعَّشأ ّناَّوجيربَّقلهبالهاَّوكّسي تنقلَّنَّإ 

َّمنَّس يَّّ َّإلتََّّّنَّّأ َّوهبذإَّتعملََّّ،وىلَّهباأ َّدَّفاكنَّهوَّىلَّس يَّّإ َّد  وجاتَّيفَّإلزََّّّملسو هيلع هللا ىلصيَّوقعَّهلَّدَّإّّلَّعدَّّهذإ

َّكامَّيقولَّإ َّليسَّ َّجنس ية  باكرَّوملَّيكنَّىلَّإل َّإ َّلقصدََّّالَّّإ َّوََّّ،ينَّوإلاكئدونَّهلعدإءَّهذإَّإدلَّّأ َّرضاًءَّلرغبة 

َّإنقطعنَّلفقدَّزوإجهَّمنَّثيَّّ وإحدًةَّوإحدًةَّلوجدانهاََّّةَّزوإجهَّهبنَّّولوَّإس تعرضنَّقّصََّّ،زوإهجنأ َّبات 

َّإلرَّّ َّإملقاصد َّإلنَّّالَّّترجَّعنَّهذه ََّّ،بيةلحمية َّوما َّمعَّّأ َّحفاشاه َّإملعتدونَّإلظَّّبعده َّيقول إنّتيىََّّ(املونا

َّوإب.َّجرَّوإلثَّّهلَّإل ََّّجلَّّأ َّالكمهَّرمحهَّهللاَّوَّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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َّإلس َّبنَّسََََّّسهل َّنَّعََّوََّ ََّّ:التقََّةيَّفََّأََّمرََّإ ََّّتهَُّاءََّجَََّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّنَّّأ َّريضَّهللاَّعنهََّّيَّّد َّاع َّعد 
ِ
َّإ َُّتَّهبََّّْوََّيّن 

ََّ َّن َّاَّْيََّجن َّّو َّهللاَّزَََّّولََّسََُّّرََّايَََّّ:ليَّجَُّقالَّرََّفَََّّ،يالًَّو َّتَّطََّامََّقََّفَََّّ،َّكَلَّفس 
ِ
ََّإ َََّّكَلَََّّنَّْكَُّمَّيََّنَّل َهلََّّ:الََّقََّفَََّّ،ةاجََّاَّحََّهب 

نَّأَعَطيَّتُاَّ
ِ
َزإُرَكَّإ

ِ
َزإر يََّهَذإ،َّفقالَّرسولَّهللا:َّإ

ِ
ال َّإ
ِ
يَّإ ند  قها؟َّفقال:ََّماَّع  َّتُصد  نَّيَشء  نَدَكَّم  ع 

د،َّقال:َّإ لَتمسََّولَوَّ َزإَرَّكَلَّفَالَتم سَّيَشًء،َّقال:ََّماَّأَج 
ِ
يد،َّفَا لتََمَسَّفمََلَّنََّّم َّاتََّخَََّجلَسَتََّواَلَّإ َحد 

،َّفقالَّرسولَّهللا دَّيَشء  َّ.نرأ ََّإلقََُّّنََّم ََّّكََّعََّاَّمََّمََّب ََّّهَاكََّجتَُّوَّّزََّ:َّجَي 
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أ نّهَّجيوزَّهلَّبأ نَّيزتّوجَّمبنَّوهبتَّنفسهاَّهلَّمنَّغريَّصدإق،َّوهذهَّإملرأ ةََّّملسو هيلع هللا ىلصمنَّخصائصَّإلنّّبَّ

َّهلَّرإغبةَّيفَّأ نَّتكونَّإ حدىَّ َّنفسها َّجاءتَّوإهبة َّوأ رضاها إملذكورةَّيفَّإحلديثَّريضَّهللاَّعهنا

لْياَّفملَّتقعَّيفَّنفسهَّموقعاَّوملَّيردهاَّلكنهََّّملسو هيلع هللا ىلصزوجاته،َّلكنهَّ ملَّيرّدهاَّل نَّالَّخيجلهاَّبنيََّّملسو هيلع هللا ىلصنظرَّإ 

إحلارضينَّوأ يضاَّلعّلَّأ حدإَّمنَّأ حصابهَّتعجبهَّفيزتّوهجا،َّوابلفعلَّفهمَّذكلَّأ حصابهَّمنهَّوسأ هلَّأ حدمهَّ

َّأ نَّيأ ذنَّهلَّيفَّناكهحا.

َّيفَّإلّزوإجَّسأ هلَّ دإقَّوإجبا َّاكنَّإلص  أ يَّهلَّعندكَّمنَّ(َّ)هلَّعندكَّمنَّيشءَّتصدقهاملسو هيلع هللا ىلصَّوملّا

زإرهَّفقالَّهلَّ اّلَّإ  ايهَّكصدإق،َّوملَّيكنَّلهذإَّإلّرجلَّإ  الَّّإ زإريَّهذإ(يشءَّتعطْياَّإ  فقالَّهلََّّ)ليسَّمعيَّإ 

ايهاَّقالَّهلَّملسو هيلع هللا ىلص زإرَّفالمتسَّيشءَّأ خرَّتعطيهَّإ  ايهَّبقيتَّبالَّإ  َّأ عطيّتاَّإ  ذإ َّإ  زإركَّهذإ )إ لمتسَّولوََّّإ 

فملَّجيدَّحّتَّخاتَّمنَّحديدَّريضَّهللاَّعنهَّلّكنهَّاكنَّحيفظَّيشءَّمنَّإلقرأ نَّفقالََّّحديد(خاتَّمنَّ

اّيهاَّ(َّمباَّمعكَّمنَّإلقرأ نَّهاجتكَّزوَّّ)َّملسو هيلع هللا ىلصهلَّإلنّّبَّ مهَّنَّتعلَّّأ َّمباَّمعكَّمنَّإلقرأ نَّعىلَّأ يَّزّوجتكَّإ 

َّها.َّايَّّإ َّ

َّمنََّّعرضوإزَّجإلفوإئدَّومهناََّّمنَّففيَّإحلديثَّمجةليَّ َّجيوزَّالحَّكامهلَّإلّصَّأ َّإملرأ ةَّنفسهاَّعىلَّرجل 

َّاحلنيَّيريدَّتزوجيهاَّمهنم.َّبنتهَّعىلَّإلّصَّنَّيعرضَّإ َّأ َّجلَّللرَّّ

َّّأ ََّّأ يضاوفيهَّ َّ.َّ(َّمنَّحديدت َّإلمتسَّولوَّخا)َّملسو هيلع هللا ىلصَّدإقَّيسريًإَّجدًإَّلقوهلنَّيكونَّإلّصَّأ َّهَّجيوزَّن

َّكونَّإلّصَّ َّكتعلميَّإلقرأ نَّوفيهَّجوإز َّدينيًة َّأ َّدإقَّمنفعًة َّإلفقه َّففيَّإحلديثَّأ َّو ملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّوَّغريه

َّمهاَّماَّمعهَّمنَّإلقرأ ن.َّنَّيعلَّّأ َّجهَّعىلَّزوَّّ

َّّأ َّذَّإ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّيضًاَّحسنَّخلقَّإلنَّّأ َّوفيهَّ ََّّّملسو هيلع هللا ىلصهَّن منََّّأ وَّيشءَّريدكأ َّوإجَّمهناَّملَّيقلَّلهاَّالَّاَّملَّيردَّإلزَّّمل

َّ.ملسو هيلع هللا ىلصجَّمهناَّوهذإَّمنَّحسنَّخلقهَّحصابهَّفيزتوَّّأ ََّّأ حدَّيقبلَّمكثَّساكتًاَّلعّلََّّملسو هيلع هللا ىلصذكلَّلكنهَّ

 319الحديث 

َّمحنَّبنَّعََّإلر ََّّبدََّعََّىَّأََّرَََّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّنَّّأ ََّّعنهَّنسَّبنَّماكلَّريضَّهللاأ َّعنَّ إنَّعفرََّدعَّزََّر ََّّيه َّلََّعََّوَََّّوف 

ََّوَََّّ:قالَّ؟اقَّتََّصدََّأََّاَّمَََّّ:قالَّ،مرأ ةًَّإ ََّّجُتَّو َّزََّايَّرسولَّهللاَّتَََّّ:فقالَّ؟ماَّيه:َّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّفقالَّإلنَّّ َّمنَّزنَّن وإة 

ََّوَََّّمول َّأَََّّكَلََّّهللاََُّّكََّارََّبََّفَََّّ:قالَّ،هبذََّ َّ.ةاشََّوَّب ل
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َّرأ ىََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّيفَّإحلديثَّإلنََّّّ َّوعليه َّمنَّزعفرإنَّل َّطيََّّّأ ثرإبنَّعوفَّريضَّهللاَّعنه َّدعإلرََّّّنَّّب 

َّيفَّإلثَّّأ َّءَّيكونَّهلَّإملذكورَّيفَّإحلديثَّهوَّإليّشَّ َّنَّّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّزعفرإنَّففهمَّإلنََّّّأ ثروهناَّاكنََّّ،وبثري

َّّ َّّهذإَّمنَّطيبَّإلن َّنَّّأ َّمحنَّبنَّعوفَّريضَّهللاَّعنهَّفهمَّعفرإنَّيفَّثوبَّعبدَّإلرَّّإلزََّّّأ ثراَّرأ ىَّساءَّمل

َّل َّ خبالفَّطيبََّّأ ثرنَّيكونَّهلَّرإحئةَّوالَّيكونَّهلَّأ َّجالَّإلعادةَّيفَّطيبَّإلرََّّّنَّّهذإَّطيبَّنساء 

َّّ َّساء.إلن

َّإلنََّّّ َّإّّلَّأ ََّّماَّيه()َّسأ هلَّفقالَّهلَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّملاَّفهمَّهذإ َّعبدَّفأ خربهَّ،يَّحصلَّمعكيَّماَّشأ نكَّوما

َّّأ َّمحنَّريضَّهللاَّعنهَّإلرَّّ ََّّّ،دعَّمهناهذإَّإلرََّّّفأ صابهمرأ ًةَّجَّإ َّهَّتزوَّّن هَّحالَّهيمََّّّملسو هيلع هللا ىلصاَّاكنَّرسولَّهللاَّومل

َّيفَّأ َّهَّحصابهَّوهيمَّّأ َّ َّأ َّنَّاكنَّقدَّإ َّقوإهلمَّفعلَّأ َّفعاهلمَّوَّأ َّنَّيصيبوإ َّإملهرَّأ َّقدََّّأ يصدقها َّفأ جابهعطاها

َّّأ َّمحنَّبنعمَّوَّإلرََّّّعبد َّمنَّذهبأ َّهَّقدَّاكنَّقدَّن نَّأ َّمرهَّبأ َّابلربكةَّوََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّفدعاَّهلَّإلنَّّ،َّعطاهاَّوزنَّنوإة 

َّيوملَّولوَّبشاة.

َّّأ َّدإقَّوَّويفَّإحلديثَّمرشوعيةَّإلّصََّّ نَّاكنَّقدَّإ َّعنََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّاكحَّّلكلَّسأ هلَّإلنَّّهَّالبدَّمنهَّيفَّإلنَّّن

َّ.وَّالأ َّدقَّعطاهاَّإلّصَّأ َّ

َّّأ َّيضًاَّأ َّوفيهََّّ َّمهَّوقعوإَّفيه.َّنإ ََّّهلمَّإخلطأ َّنَّيبنّيَّأ َّخوإنهَّوَّإ َّدَّحالَّنَّيتفقَّّأ َّهَّينبغيَّللمسملَّن

َّإلتَّّأ َّوفيهََّّ َّمرشوعية َّفيضًا غىنَّأ ََّّمحنَّريضَّهللاَّعنهَّاكنَّمنإلرََّّّعبدَّنَّّا َّخفيفَّيفَّإملهرَّوتيسريه

َّمنَّذهبََّّحابةإلّصَّ َّنَّّل َّيَّماَّيعادلَّتقريبًاَّثالثةَّدرإمهَّأ َّومعَّذكلَّجعلَّصدإقَّهذهَّإملرأ ةَّقدرَّنوإة 

َّوإةَّهوَّمخسةَّدرإمه.َّوزنَّإلنَّّ

َّدإقَّذهبًا.ليلَّعىلَّجوإزَّكونَّإلّصَّيضًاَّإدلَّّأ َّوفيهَّ

َّإدلَّّأ َّوفيهَّ َّللناكَّّإ َّفْياََّّنَّّل ََّّةليلَّعىلَّمرشوعيةَّإلولمييضًا وذهبَّماكلَّرمحهَّهللاََّّشهارإَّهلإ َّحَّوَّعالاًن

َّلعبدَّإلرََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّل مرهإلولميةَّوإجبةََّّنَّّأ َّىلَّإ َّ َّوليستَّبوإجبةَّاَّمس تحبَّّّنَّّأ َّىلَّإ َّمحنَّوذهبَّإمجلهورَّهبا ةي

َّقويَّّ َّفعلهاَّإلنَّّاَّس نَّّّنَّّأ ًَّةَّمفاَّدإمَّوَّمس تحبَّّأ َّسوإًءَّاكنتَّوإجبةَّفََّّ،وإلقولَّابلوجوبَّقولي عندَّملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّةي

َّإلرََّّّمرَّهباَّعبدأ َّزوإجهَّجبميعَّنسائهَّوملَّيرتكهاَّوَّ َّملسو هيلع هللا ىلصتنانَّبهَّسََّّلناَّيفَّإال َّنَّشاءَّهللاإ َّمحنَّفهذإَّاكف 

َّمرهَّوفعلهاَّوعدمَّتركها.أ َّباعَّتَّّوإ َّ
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ََّّفال مراَّوقتَّإلولميةَّمَّّأ ََّّ نسَّريضَّأ َّخولَّحلديثَّنَّيكونَّبعدَّإدلَّّأ َّفضلَّنَّشاءَّهللاَّوإل َّإ َّفيهَّوإسعي

َّ َّّأ َّهللاَّعنه َّن َّقال َّبزينبَّبنتَّحجشَّواكنَّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّ)أ صبحه َّفدعاََّّزّوهجاتَّعروسًا ابملدينة

نَّتكونَّأ َّفضلَّإل ََّّنَّّأ َّعىلََّّخولَّيدلَّّللولميةَّبعدَّإدلََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّففعلَّإلنََّّّ(ارإلهنََّّّعامَّبعدَّإرتفاعاسَّللطَّّإلنَّّ

َّنَّشاءَّهللا.إ َّالَّيشءَّفيهَّفخولَّلكنَّمنَّجعلهاَّقبلَّإدلََّّّ،خولإلولميةَّبعدَّإدلَّّ

جلَّعىلَّهذهَّنَّيعقدَّإلرَّّأ َّمنذََّّمَّإلعرسايَّّأ َّىلَّإنّتاءَّإ َّوقتَّإلولميةَّيكونَّمنَّإلعقدََّّنَّّأ َّويقولَّإلعلامءََّّ

َّأ َّعيَّإملرأ ةَّإلعقدَّإلرّشَّ هذإَّلكّهَّوقتَّل دإءَّولميةََّّمَّإلعرسايَّّأ َّىلَّإنّتاءَّإ َّوَّإلعقدَّإملدينَّيفَّوقتناَّهذإ

َّإلعرسَّوال شهارَّهذإَّإلناّكح.َّ

 القكتاب الطّ 

َّرسال.كَّوإال َّطالقَّوهوَّإلرتَّّمنَّإال ََّّمش تقلََّّ:القَّلغةًَّإلطََّّّ

َّاكح.َّعقدةَّإلنََّّّفهوَّحلََّّّ:رشعاًََّّامَّّأ ََّّ

ََّّ،َّوبدعيىلَّس يّن َّإ َّالقَّمونَّإلطَّّوإلعلامءَّرمحهمَّهللاَّيقسَّّ َّيتعلَّّنةَّيفَّإلطَّّوإلس ّ َّما قَّابلعددَّالقَّمهنا

َّوقيت.َّوَّإلتَّّأ َّقَّابلوقتَّطليقاتَّومهناَّماَّيتعلَّّيَّعددَّإلتَّّأ َّ

َّمَّّأ َّ َّإلطَّّا َّإّّلََّّ:يّنَّالقَّإلس ّ َّإلزَّّفهو َّكون َّيَّيكونَّحال َّأ َّوجة َّحامال، َّسيَّأ َّو إليأ سََّّسنََّّّتيَّبلغأ ًَّة

َّّ َّملَّجيامعهاَّوَّإّّلَّأ ََّّ،يتَّملَّحتظَّبعدويلحقَّهباَّإل َّّزمانَّإلثَّّفيهَّزوهجاَّهذهَّإل َّيَّيكونَّيفَّطهر  يتَّالثَّإل

َّ:القَّقلنايقاعَّإلطَّّإ َّوجَّتطليقَّزوجتهَّرشعَّهلَّفْياَّرإدَّإلزَّّأ َّنَّإ َّ

َّ.وجةَّحامالنَّتكونَّإلزَّّأ ََّّ-َّ

َّّسيَّأ ََّّأ نَّتكونَّ-َّ َّّأ َّنَّإليأ سَّسيتَّبلغتًَّةَّقلناَّيهَّإل َّّوَّإل َّبعد.ََّّإحليضَّيتَّملَّيأ تْيايتَّيلحقَّهباَّإل

َّملَّجيامعهاَّفيهَّزوهجا.َّأ ََّّ- َّنَّتكونَّيفَّطهر 

قَّزوجتهَّويهَّحائضَّاكنَّطالقهَّبدعيًاَّمفنَّطلََّّّ،القَّفْياَّبدعياًَّاَّغريهاَّمنَّإحلاالتَّفيكونَّإلطَّّمَّّأ َّ

َّجامعهاَّفيهَّحرمَّعليهَّومنَّطلََّّّ،الَّجيوزَّهل َّ.يضًاَّواكنَّطالقًاَّبدعياًَّأ َّقهاَّيفَّطهر 

َّابركَّهللاَّفيمكَّحننَّالَّنقررََّّّ ََّّّحننَّنقررََّّّ،مَّالأ َّالقَّيقعَّنَّاكنَّإلطَّّإ ََّّوإنتهبوإ َّوَّيَّّمتَّيكونَّسن متًَّا

ََّّ﴿َّايََّوجلقالَّهللاَّعزََّّ،يكونَّبدعياًَّ ّ ُقوُهن  ّ َساَءَّفََطل َّإلن َذإََّطل ْقمُتُ
ِ
َّإ ُّ َاَّإلن ب  ن ََّأهيُّ هت   د  إلعلامءَّمعىنََّّ﴾قالل ع 
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َّبغريَّجامعََّّنَّيكنَّّأ ََّّهتنَّّلعدَّّ َّّوَّيفَّحالَّإمحللَّفطالقَّإحلائضَّوإلنَّّأ َّطاهرإت  يتَّطهرتَّمنَّفساءَّوإل

َّبدعيَّحيضهاَّوجامعهاَّزوهجاَّيفَّطهرهاَّذكل َّ.َّالَّجيوزَّوهوَّطالقي

َّوكذكلَّمنَّإلطَّّ نَّبدإَّا َّهتاَّفَّتنقيضَّعدَّّوجَّزوجتهَّطلقًةَّوإحدةَّويرتكهاَّحّتَّقَّإلزَّّنَّيطلَّّأ َّينَّالقَّإلس ّ

َّيفَّإلرَّّنَّملَّيكنَّهلَّنيَّّإ َّاَّمَّّأ ََّّ،هتاَّرإجعهاثناءَّعدَّّأ َّنَّيرإجعهاَّيفَّأ َّهلَّ َّلْياَّوملَّيعدَّيريدهاَّتركهاَّحّتَّإ َّجوعَّةي

عندانَّبينونةَّكربىَّوبينونةَّصغرىََّّنَّّل َّ،َّغرىوهذهَّتسمىَّإلبينونةَّإلّصَّهتاَّفتبنيَّمنهَّتلقائيًاَّدَّّعتنقيضَّ

َّّأ َّيَّأ َّ َّإحلالَّن َّمرَّّنَّيزتوَّّأ َّهَّميكنهَّيفَّهذه َّجَّهبا َّغريهنَّتزتوَّّأ َّخرىَّمنَّدونَّأ ًَّة َّهوََّّ،جَّزوجًا وهذإ

َّإلطَّّ ََّّ.قهاَّطلقًةَّوإحدةَّمنَّحيثَّإلعددَّيطلَّّيّنَّالقَّإلس ّ

ذإوكامَّقلناَّ قهاَّمرًةََّثنيةَّإملرةَّطلََّّّنَّرإجعهاَّثَّّإ َّاَّمَّّأ َّصغرىَّىَّهذهَّبينونةََّّابنتَّتسمَّّملَّيرإجعهاَّحّتََّّإ 

َّتسمىَّأ َّانيةَّإلثَّّ َّمَّّأ ََّّ،نَّيرإجعهاأ َّميكنََّّل نّهصغرىَّبينونةَّيضًا َّبعدَّإلثَّّأ َّنَّإ َّا قهاَّطلقًةَّطلََّّّانيةَّثَّّرجعها

ََّّتنكحَّزوجًاَّغريه.َّنَّيرإجعهاَّحّتَّأ ََّثلثةَّفهناَّتبنيَّمنهَّبينونًةَّكربىَّوالَّجيوزَّهلَّ

َّيفَّإدلََّّّوقدَّمرَّّ َّإلقرََّّرسَّإملايضمعنا َّرفاعة َّقالَّهللاَّعزَّّظحديثَّزوجة وجلََّّيَّريضَّهللاَّعنه

َّ﴾َّۗ ْحَسان 
ِ
َّاب  حيي ََّأْوَّتَّْس  َّب َمْعُروف  ْمَساكي

ِ
َّفَا  َّ اَتن  اَلُقََّمر  الثةَّالَّةَّوبعدَّإلثًَّّةَّبعدَّمرَّّيَّمرَّّأ ََّّاتنمرَّّ﴿إلط 

َّتَنك َحَّحََّ﴿ اكحَّهناَّيفَّقوهلَّعزَّوجلوس يأ يتَّإملرإدَّابلنََّّّ،َّتنكحَّزوجًاَّغريهرجعةَّهلَّعلْياَّحّتَّ ى ت 

هَُّ ََّّ.﴾ََّزْوًجاَّغرَْيَ

َّمَّّأ ََّّ َّفيقولَّطالقَّابلثَّّنَّيطلَّّأ َّفهوَّبَّالقَّإلبدعيَّيفَّإلعددإلطَّّا َّوإحدة َّبلكمة  وَّطالقَّأ َّالثَّقَّثالًَث

َّوَّحنوها.أ َّطالقَّطالقَّ

َّوإتَّّ َّخريَّفاملطلَّّنَّّباعَّإلس ّ َّفيه َّةَّابركَّهللاَّفيمكَّدإمئًا َّيتَّّأ َّقَّقدَّيكونَّيفَّحاةلَّغضب  َّقد خذَّهذإَّو

َّمنَّإ َّجوعَّمكنهَّإلرَّّأ ًَّةَّوإحدًةَّقهاَّمرَّّنَّطلَّّا َّيندمَّعليهَّفَّإلقرإرَّثَّّ قَّاَّمنَّطلَّّمَّّأ َّمرهَّأ َّلْياَّوبقيَّيفَّفسحة 

اَّتبنيَّمنهَّّنَّّأ َّومهنمَّمنَّقالََّّ،اَّتقعَّطلقًةَّوإحدةّنَّّأ َّإلعلامءَّإختلفوإَّفيهَّمفهنمَّمنَّقالََّّنَّّأ َّثالًَثَّفيكفيهَّ

نَّقالَّظَّهباَّاكمةًلَّك َّمنَّتلفَّّاَّمَّّأ َّالثَّنتَّطالقَّابلثَّّأ َّمنَّقالََّّوهذإَّإخلالفَّيفَّحّقَّ،َّبينونًةَّكربى

بَّثرإهَّإنظروإَّماذإَّيقولَّيخَّإبنَّابزَّرمحهَّهللاَّوطيَّّفهذإَّيقولَّفيهَّإلش ََّّّ"نتَّطالقَّطالقَّطالق"أ َّ

َّهاَّوتبنيَّهباَّإملرأ ةَّبينونًةَّكربىَّالَّحتلَّّالثَّلكَّّإلثََّّّ،َّتقعاَّتقعّنَّّأ َّهلَّإلعملَّأ َّعلمهَّعنَّأ َّيَّفاّّلَّ)رمحهَّهللاَّ

َّإملطلَّّ َّوََّّالَّّإ َّقَّلزوهجا َّإّّلَّنَّتزتوَّّأ َّبعدََّّالَّّإ َّيَّأ ََّّ-صابةإ َّبعدَّزوج  َّهذإ َّقالَّزوَّّتيَّجَّوجتامعَّزوهجا هجا
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َّإ َّعملَّأ َّوالََّّ-رمحهَّهللا َّمنَّإلّصَّأ َّىلَّوقيتَّهذإ َّالَّيقعَّبهََّّنَّّأ َّحَّبابعنيَّرصَّّوَّمنَّإلتَّّأ َّحابةَّحدًإ َّالَّّإ َّهذإ

َّّأ َّوإحدةَّبلَّظاهرَّماَّمسعتَّوماَّقرأ تَّ َّ.إنّتيىَّالكمهَّرمحهَّهللاَّ(هاالثَّلكَّّهَّتقعَّإلثَّّهَّيقعَّلكَّّن

َّيذكرَّيفَّإلطَّّماَّوهذإَّملخصََّّ َّيكونَّعليمكَّقلياًلَّحّتََّّأ طلتوقدََّّ،القَّإلبدعيَّوإلطَّّيّنَّالقَّإلس ّ

َّفهامًَّجيدًإَّوكذكلَّابركَّهللاَّفيمكَّحّتََّّإل حاديثَّتفهموإَّوحّتََّّ،رَّملاَّس يأ يتَّمنَّمسائلعندكَّتصوَّّ

َّتتعلَّّ َّإلطََّّّنَّّأ َّموإ َّليستمسائل َّهذه َّنرإهََّّالق َّكام َّفْيا فتاء َّوإال  َّإلتّجّرؤ َّينبغي َّال َّوأ نّه َّأ حد، للّك

يخَّفالنَّقالَّكذإَّيفَّمسأ ةلَّكذإ،َّ ونسمعهَّإليوم،َّبعضهمَّيقولَّمسعتَّيفَّإلرّشيطَّإلفالينَّأ ّنَّإلش ّ

َّتتعلّقَّ َّإملسائل َّهذه َّهللاَّفيمك، َّابرك َّغلط َّهذإ َّال، َّكذإ، َّوقال َّإلفالين يخ َّإلش ّ َّعند وحظرت

َّيفتْياَّابلبقاءَّحتتهََّّابل نسابَّوتتعلّقَّابل عرإضَّوقد تعتربَّإملرأ ةَّفْياَّأ جنبّيةَّعنَّزوهجاَّفالوإحدَّمنّا

ىلَّأ هلَّ وهذإَّحمّرمَّوعظميَّعندَّهللاَّعّزَّوجّل،َّفينبغيَّعليناَّأ نَّنتّقيَّهللاَّعّزَّوجّلَّوأ نَّنلكَّإل مرَّإ 

َّوأ نَّالَّنتدّخلَّيفَّمثلَّهذهَّإل مورَّورمحَّهللاَّإمرءَّعرفَّقدرَّنفسه.

َّ َّإلّطالق:أ ّما ََّّحمك يخ َّإلش ّ َّللحاجة،َّفيقول َّويباح َّإلكرإهة، َّفيه َّ)إل صل َّهللا َّرمحه عدي إلّس 

ذإَّفسدَّدينَّإملرأ ةَّوملَّيقدرَّعىلَّإ صالحه،َّوحيّرمَّللبدعة(َّإ.هَّوقدَّأ جادَّ ويس تحّبَّللّضر،َّوجيبَّإ 

جيازهَّرمحهَّهللا. َّوأ فادَّمعَّإ 

َّ

 

 

 

 320الحديث 

ُرَّل َرُسولَّهللاَّ َّمُعَ َ ََّحائ ضَّفََذكََرََّذكل  َ ََّويه  َّإ مَرأًَةَّهَلُ عنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرََّريضَّهللاَّعهنامَّأ نُّهََّطل ق 

يه َّرسولَّهللاَّملسو هيلع هللا ىلص نَّبََدىََّّملسو هيلع هللا ىلص،َّفَتََغي َضَّف 
ِ
يَضَّفَتَطهُرَّفَا َّتَطهُرَُّث َّحَت  كَهَاََّحت  عهَاَُّث َّيُمس  إج  ُثَّّقال:َّل رُيَ

َّأََمَرَّهللُاَّعّزَّوجّل. ُةَّمََكَ د  هَاَّفَت كَلَّإلع  ّ قهَاَّقَبَلَّأَنَّيََمس  َّأَنَّيَُطل َّقهَاَّفَلُيَطل َّهَلُ

ََّ َوىََّحيَضّت  يَضََّحيَضًةَُّمس َتقبةََلًَّس  َّحَت  ْيَا.ويفَّلفظ:ََّحت  ََّطل َقهَاَّف  َّاَّإل يت 
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َّأََمَرُهَّرسولَّهللاَّ َّمََكَ هَاََّوَرإَجَعهَاََّعبُدَّهللا  نََّطاَلق  بَتَّم  َّ.ملسو هيلع هللا ىلصويفَّلفظ:َّفَُحس 

يفَّإحلديثَّأ ّنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّطلّقَّزوجتهَّويهَّحائض،َّأ يَّحالَّكوّناَّحائضاَّ

يرإجعهاَّأ يَّيعيدهاَّإ ىلَّعصمتهَّحّتََّّغضبَّمنهَّوأ مرهَّبأ نَّملسو هيلع هللا ىلصوقبلَّأ نَّتطهر،َّفلّماَّبلغَّهذإَّإلنّّبَّ

َّقبلَّأ نَّ َّطلّقها َّيرغبَّفْيا نَّمل َّيعينَّإ  َّفا نَّبدىَّهلَّطلّقها َّتطهر، َّأ خرىَّّث َّحتيضَّمّرة تطهر،َّّث

ن َّ﴿أ ّنَّهذهَّيهَّإلعّدةَّكامَّذكرَّهللاَّعّزَّوجلَّيفَّقوهلََّّملسو هيلع هللا ىلصجيامعها،َّوأ خربَّ هت   د  َّل ع  ّ ُقوُهن  َّ.﴾فََطل

َّنّهَّمنَّأ نوإعَّإلّطالقَّإلبدعيَّإليّتَّّنيىَّعهناَّإلّشارع.ففيَّإحلديثَّحترميَّإلّطالقَّيفَّإحليضَّوأ َّ

وإحلمكةَّيفَّإلهّنييَّعنَّهذإَّإلّطالقَّهوَّأ نَّيقعَّإلّطالقَّيفَّطهرَّملَّميّسهاَّفيهَّيهَّ"أ نَّيطلّقَّإلّرجلَّ

زوجتهَّوليسَّيفَّنفسهَّيشءَّمنَّإلّرغبةَّفْيا"،َّوهذإَّمنَّمتامَّإلّرمحةَّوإحلمكةَّل ّنَّمنَّأ رإدَّتطليقَّ

ينتظرَّحّتَّتطهر،َّفا ذإَّطهرتَّوتزيّنتَّقدَّيكونَّقدَّزإلَّماَّاكنَّبهَّزوجتهَّويهَّحائضَّعليهَّأ نَّ

نّهَّينتظرَّ ويرغبَّفْيا،َّفيكونَّذكلَّأ دعىَّل نَّالَّيطلّقها،َّوكذكلَّمنَّاكنتَّيفَّطهرَّجامعهاَّفيهَّفا 

ىلَّأ نَّحتيضَّفتطهرَّّثَّيطلّقهاَّقبلَّأ نَّميّسها،َّوهذهَّإملّدةَّكذكلَّاكفيةَّل نَّيصطلحاَّويؤدمَّبيهنامَّ إ 

َّامَّمنَّسوءَّتفامه.ويزولَّماَّاكنَّبيهن

اّلََّّ)لريإجعها(لعمرََّّملسو هيلع هللا ىلصيؤخذَّمنَّإحلديثَّأ ّنَّطالقَّإحلائضَّيقعَّبدليلَّقوهلَّ ل ّنَّإلّرجعةَّالَّتكونَّإ 

وهذإَّفيهَّدليلَّكذكلَّعىلََّّطالقها(َّحفسبتَّمنيفَّروإيةَّمسملَّ)َّملسو هيلع هللا ىلصبعدَّإلّطالق،َّوكذكلَّقوهلَّ

َّأ ّّناَّحسبتَّطلقةَّوإحدة،َّوهذهَّلكّهاَّتدّلَّعىلَّأ ّنَّإلّطالقَّإلبدعيَّيقعَّمعَّكونهَّحمّرما.

وإخلالفَّيفَّ"هلَّيقعَّإلّطالقَّإلبدعيَّأ مَّال؟"َّمشهورَّبنيَّأ هلَّإلعملَّومجهورَّأ هلَّإلعملَّعىلَّأ نّهَّ

بأ نّهَّالَّيقعَّوإس تدلّوإَّحبديثََّّيقع،َّوخالفهمَّش يخَّإال سالمَّإبنَّتميّيةَّرمحهَّهللاَّومنَّذهبَّإ ىلَّقوهل

عائشةَّريضَّهللاَّعهناَّ)منَّأ حدثَّيفَّأ مرانَّهذإَّماَّليسَّمنهَّفهوَّرّد(َّوقالَّ)ماَّدإمَّأ ّنَّمهنييَّعنهَّ

فهوَّمردودَّالَّيقع(،َّكذكلَّإس تدلّوإَّمباَّجاءَّعندَّأ يبَّدإودَّيفَّبعضَّطرقَّهذإَّإحلديثَّمنَّقولَّإبنَّ

َّمعرَّ)فرّدهاَّعّلَّوملَّيرهاَّيشء(.

يخَّلكنَّنقولَّملنَّذهبَّهذ يخَّإحملّدثَّإلش ّ َّإل ّمةَّأ مثالَّإلش ّ َّإملذهبَّإمحلدَّهللَّإّليَّقيّضَّلهذه إ

َّوأ حىصَّّكَّ َّمعر َّحديثَّإبن َّطرق َّتتبّع َّإلغليل" روإء َّ"إ  َّكتابه َّيف َّحيثَّأ نّه َّهللا، انرصَّرمحه

َّإلّزايدإتَّودرسهاَّوإحدةَّوإحدةَّّثَّقالَّرمحهَّهللاَّماَّملّخصه:
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يقصدَّ–دَّإضطربَّإلّروإةَّعنهَّيفَّطلقتهَّإل وىلَّ)َّومجةلَّإلقولَّأ ّنَّإحلديثَّمعَّحّصتهَّوكرثةَّطرقهَّفق

َّيفَّإحليضَّهلَّإعتّدَّهباَّأ مَّال،َّفانقسموإَّقسمني:ََّّ-إبنَّمعر

َّ-ّثَّذكرَّهذهَّإلّطرقَّإليّتَّفْياَّأ نّهَّإعتّدَّهبا-إلقسمَّإل ّولَّمنَّروىَّإال عتدإدَّهباَّ

ََّّ-عتدإدَّبتكلَّإلّطلقةوذكرهاَّأ يضاَّإلّطرقَّإليّتَّفْياَّعدمَّإال َّ-وإلقسمَّإلثّاينَّإّّلينَّرووَّعدمَّإال عتدإدَّ

َّنظرَّإملتأ ّملَّيفَّطرقَّهذينَّإلقسمنيَّويفَّأ لفاظهامَّتبنّيَّهلَّبوضوحَّأ نَّالَّمغوضَّيفَّأ رحجّيةَّ ذإ فا 

َّإلقسمَّإل ّولَّعىلَّإل خرَّوذكلَّلوهجني:

ثنانَّمنَّإلثاّلثَّإل وىلَّحصيحةََّّإل ّولَّ ّّناَّس تّةَّثالثَّمهناَّمرفوعةَّوثالثَّموقوفة،َّوإ  كرثةَّإلّطرقَّفا 

َّوإل خرَّضعيف.

َّفلّكَّطرقهَّثالثَّإثنانَّمهناَّحصيحةَّأ يضاَّوإل خرىَّضعيفة.َّإلقسمَّإل خرّماَّوأ َّ

إملرفوعاتَّقالَّيهَّإ ثننيَّويهَّإلّصحيحةَّوكذكلَّيفَّ–فتقابلتَّإملرفوعاتَّيفَّإلقسمنيَّقّوةَّوضعفاََّّ

ثنانَّ ثنانَّإ  ثنانَّمهناَّحصيحةَّوإل خرَّضعيفَّيعينَّهامَّإ  َّ–إلقسمَّإلثّاينَّقالَّإ 

أ يَّبقيَّيفَّإلقسمَّإل ّولَّثالثَّطرقََّّ–فاتَّإلثاّلثَّفضةلَّيرتّجحَّهباَّوبقيَّيفَّإلقسمَّإل ّولَّإملوقوَّ

ويرتّجحَّهباَّعىلََّّ-موقوفةَّيهَّإليّتَّيفوقَّهباَّإلقسمَّإل ّولَّإلثّاينَّهبذهَّإملوقوفاتَّويرتّجحَّهباَّأ يضاَّقال

ويهَّيفَّحمكَّإملرفوعَّل ّنَّمعناهاَّأ ّنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّمعلَّمباَّيفَّإملرفوعَّفالََّّإلقسمَّإل خرَّالس امي

ََّّأ ّنَّذكلَّيعطيَّإملرفوعَّقّوةَّعىلَّقّوةَّكامَّهوَّظاهر.شكَّّ

قّوةَّدالةلَّإلقسمَّإل ّولَّعىلَّإملرإدَّدالةلَّرصحيةَّالَّتقبلَّإلتّأ ويلَّخبالفَّإلقسمَّإل خرََّّوإلوجهَّإل خر

وليسَّنّصاَّيفَّأ نّهَّملََّّ-أ يَّملَّيرهاَّصوإاب–فهوَّممكنَّإلتّأ ويلَّمبثلَّقولَّإال مامَّإلّشافعيَّوملَّيرهاَّش يأ َّ

.هَّيرهاَّطالقاَّخبال فَّإلقسمَّإل ّولَّفهوَّنّصَّيفَّأ نّهَّرأ هاَّطالقاَّفوجبَّتقدميهَّعىلَّإلقسمَّإل خر(َّإ 

يخَّانرصَّومنَّشاءَّفلريإجعهَّحتتَّحديثَّرمقَّ َّإلّشمةلَّوفيهَّمنَّإلفوإئد2059ََّّإلش ّ برتقميَّإملكتبة

َّإليّشءَّإلكثري.

يخَّانرصَّرمحهَّهللاَّاكنَّيرىَّعدمَّوقوعَّإلّطالقَّإلبدعيَّّثَّرجعَّعنهَّ َّإلش ّ ّن َّفا  رمحهَّهللاَّوللفائدة

َّوأ جزلَّهلَّإل جرَّوإلثّوإب.
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 321الحديث 

َّأ اَبَّمعرَّبنََّحفصََّطل َقهَاَّإلَبت ةََّوُهوَّغَائ ب ويفَّروإيةََّطل َقهَاََّّ-عنَّفاطمةَّبنتَّقيسَّريضَّهللاَّعهناَّأ ن 

نَّيَشء،َّفََجاَءتَّرسولَّهللاََّّ-ثاََلَثًَّ َّعَلَينَاَّم  ََّماَّكَل  َطتُهَّفقال:ََّوإّلّل  َّفََسخ  ري  َّب َشع  لَْيَاََّوك يُلُ
ِ
َّملسو هيلع هللا ىلصفَأَرَسَلَّإ

َّف َّهَلُ َ َّأُم َّّرَش يك،َّفََذكََرتََّذكل  َّبَيت  َّيف  َّلفظ:ََّواَلَُّسكىَن،َّفَأََمَرَهاَّأَنَّتَعتَد  َّنَفَقَةََّويف  َّعَلَيه  قال:َّلَيَسَّكَل 

َّ نَيَّث َيابَك  َّأمََعىَّتََضع  ن ُهََّرُجلي
ِ
َّأ ّمََّمكتُومَّفَا نَدَّإبن  يَّع  ،َّإ عتَّد  َذإَُّث َّقال:َّت كَلَّإ مَرأَةيَّيَغَشاَهاَّأحََصايب 

ِ
فَا

َّ ن يين  َّفأ ذ  َّأَن ََّحلَلت  اََّحلَلُتََّذكَرُتَّهَلُ ،َّفقالَّرسولََّّ،َّقالت:َّفَلَم  َُّسفيانََّوأاَبَّهَجم ََّخَطَباين  يَةَّبنَّأيَب  ُمعاو 

َّ:َّملسو هيلع هللا ىلصهللاَّ يَّأَُساَمةَّبنَّزيد  َّاَلََّماَلَّهَلَّإ نك ح  يَةَّفَُصعلُوكي اَُّمَعاو  اَّأَبوَّهَجم َّفاََلَّيََضُعََّعَصاُهََّعنَّعَات ق هََّوأَم  أَم 

ََّخرًيإََّكث رًيإََّوإْغَتَبَطت.فَكَر َهتُهَّّثَّقال يه  َّفَنََكَحتُهَّفََجَعَلَّهللُاَّف  يَّأَُساَمةَّبنََّزيد  َّ:َّإ نك ح 

ياقَّمنَّأ فرإدَّمسملَّوأ ّماَّإلبخاريَّفذكرَّفيهَّ قالَّإلّزركيشَّرمحهَّهللاَّعنَّهذهَّإلقّصة:َّ)وهوَّهبذإَّإلس ّ

ياقَّمنَّقّصةَّإنتقالهاَّفقط(َّوملَّيذكرَّهذهَّإلقّصةَّإليّتَّأ وردهاَّإال مامَّمسملَّرمحهَّ هللاَّفيكونَّهبذإَّإلس ّ

َّأ فرإدَّمسمل.

َّإحلديثَّأ ّنَّفاطمةَّبنتَّقيسَّريضَّهللاَّعهناَّاكنتَّحتتَّأ يبَّمعرَّبنَّحفصَّريضَّهللاَّ يفَّهذإ

عنهَّفطلّقهاَّثالَثَّأ وَّكامَّقالتَّطلّقهاَّإلبتّة،َّوكامَّقلناَّيفَّإدّلرسَّإملايضَّالَّتعينَّهذهَّإلّفظةَّأ نّهَّطلّقهاَّ

َّمّرتنيَّفاميَّقبلَّوبقيتَّإل خريةَّيهَّإليّتََّّثالَثَّبلفظَّوإحدَّأ وَّيفَّجملسَّوإحد،َّبل اكنَّقدَّطلّقها

َّتتحّدثَّعهناَّيفَّهذإَّإحلديث.

َّثالثةَّ َّأ خر َّمن َّبقية َّبتطليقة لْيا َّإ  َّأ رسل َّللحديثَّ)أ نه ََّثلثة َّروإية َّيف َّجاء َّأ نّه َّعىلَّهذإ ويدّل

(،َّفهذهَّإلّروإيةَّترّجحَّماَّقلناهَّأ نّهَّاكنَّقدَّطلّقهاَّمنَّقبلَّمّرتنيَّواكنتَّقدَّبقيتَّوإحدةَّتتطليقا

رجاعهاَّحّتَّتنكحَّ لْياَّأ وَّإ  يهَّإليّتَّأ رسلهاَّمعَّوكيلَّوهباَّابنتَّعنهَّبينونةَّكربىَّالَّحيّلَّهلَّإلّرجوعَّإ 

َّزوجاَّغريه.

َّوَّ َّإلّطالق َّيبلّغها َّبأ ن َّولّكه َّأ يَّخشصا َّوكيل لْيا َّإ  َّأ رسل َّوأ نّه اّلَّوجاء َّوإ  َّمنه، َّترّبعا َّشعريإ يعطْيا

اّلَّأ نَّتكونَّحامالَّفلهاَّإلنّفقةَّمنَّأ جلَّ فاملطلّقةَّطالقاَّابئناَّالَّرجعةَّفيهَّليسَّلهاَّإلنّفقةَّوإلّسكىنَّإ 

قامةَّعندهَّ َّابال  َّيأ مرها نَّمل َّإحلّقَّيفَّإلّسكىنَّوإلنّفقةَّإ  َّلها ّن َّفا  إمحلل،َّخبالفَّإملطلّقةَّطالقاَّرجعيا

جتهَّإليّتَّطلّقهاَّطالقاَّرجعياَّبأ نَّتقميَّيفَّبيتَّإلّزوجيّةَّمّدةَّإلعّدة،َّمّدةَّإلعّدة،َّفللّرجلَّأ نَّيأ مرَّزو
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نّةَّأ ّّناَّتبقىَّعندهَّيفَّهاتهَّ نَّملَّيردهاَّأ نَّتبقىَّعنده،َّلكنَّإلس ّ نَّشاءَّوفّرَّلهاَّإلنّفقةَّوإلّسكىنَّإ  وإ 

َّإلفرتةَّل نّهَّأ حرىَّبأ نَّيرجعها.

نّهَّيف نَّرفضتَّإلّزوجةَّأ نَّتبقىَّعندَّزوهجاَّيفَّمّدةَّإلعّدةَّفا  ويسقطَّهذهَّإحلالَّتعتربَّانزشإََّّأ ّماَّإ 

َّّوََّّفقةإلنََّّّعهناَّحّقَّ قةَّطالقًاَّملطلَّّابَّإخلاّصةَّحاكمصَّإل َّهذإَّملخََّّّ،فقةإلنََّّّحّقَّاَّشوزَّيسقطَّعهنهبذإَّإلن

َّوَّابئنًا.َّأ َّرجعيًاَّ

َّّاَّملَّيعجهباَّوك َّّنَّّأ َّظهرتَّأ َّاَّّنَّّأ َّيَّأ َّعريَّفاطمةَّريضَّهللاَّعهناَّخسطتَّهذإَّإلشََّّّنَّّأ َّويفَّإحلديثَّ هَّاكنَّن

أ يَّأ نّهَّأ قسمَّأ نّهََّّ)وهللاَّماَّكلَّعليناَّمنَّيشء(،َّفقالَّلهاَّوكيلَّمنهَّأ فضلشيئًاَّنَّيرسلَّلهاَّأ َّعليهَّ

َّعلْيمَّ َّيكنَّوإجبا َّإل نَّمنَّاببَّإلّتفّضلَّومل َّأ عطوه َّمفا َّأ نَّيعطوهاَّيشء ليسَّعلْيمَّهوَّوزوهجا

اّيهاَّل ّّناَّ عطاؤهَّإ  َّكامَّقلناَّمطلقَّطالقًاَّابئنًاَّبينونًةَّكربى.إ 

ابنتَّمنهََّّل ّّناَّكىنفقةَّوإلسَّّيفَّإلنََّّّاَّليسَّلهاَّحقلَّّنَّّأ َّلهاََّّفأ كّدخربتهَّإخلربَّأ َّوََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّىلَّإلنَّّإ َّجفاءتَّ

ََّّّ،بينونًةَّكربى َّتعتدَّّومل َّمَّّأ َّعندََّّنَّتعتدَّّأ َّملسو هيلع هللا ىلصَّمرهاَّأ َّفيهَّمنَّطالقهاََّّاَّملَّيكنَّلهاَّريضَّهللاَّعهناَّبيتي

َّيغشاهاَّ)قالَّلهاََّّرشيكَّثَّّ ََّّأ يَّ(حصايبأ َّتكلَّإمرأ ةي َّوحتسنََّّل ّّنايدخلونَّبيّتاَّكثريًإ صاحبةَّفضل 

لْيم نَّأ َّقةَّوتريدَّمطلََّّّل ّّنافيقصدونَّبيّتاَّكثريًإَّوهذإَّالَّيناسبَّفاطمةَّبنتَّقيسَّريضَّهللاَّعهناََّّإ 

َّجَّمنَّذكل.ىلَّذكلَّإلبيتَّجيعلهاَّتتحرَّّإ َّحابةَّكرثةَّورودَّإلّصَّفَّ،تضعَّثياهبا

َّأ َّوالَّيفهمَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّريضَّهللاََّّمَّّأ َّحابةَّاكنوإَّيدخلونَّبيتَّإلّصََّّنَّّأ َّحدي عهناَّفيكونَّبيهنمَّرشيك 

َّقلبهَّابركَّهللاَّفيمكَّالَّّإ َّهذإَّالَّيفهمهََّّ،وبيهناَّخلوة َّمريضي َّّأ َّبلَّإملقصودََّّ،خشصي هَّيكونَّمعهاَّحمارهماَّن

َّّإ َّومنَّيدخلَّبيّتاَّكامَّقلناَّ لْيملَّعلْيمَّوحتسنَّاَّاكنتَّتتفضَّّّنَّّأ ََّّل جلامَّن َّ،فاكنوإَّيردونَّهذإَّإلبيتَّإ 

لْيمَّوتطعمهمَّإ َّاَّحتسنَّّنَّّأ َّجلَّأ َّصدقاهئمَّمنَّأ َّاؤهاَّمعَّبنأ َّىلَّبيّتاَّإ َّهاتَّيأ تْياَّمَّّنَّيوجدَّبعضَّإل َّىلَّإل َّإ َّ

َّيفَّذكلَّإلبيتوَّ َّرإحّتم َّفالَّوإ ََّّ،جيدون َّإلكثريَّمنَّفالن َّذكلَّإلبيتَّيرده َّقلنا َّيدخلونَّّنَّّأ َّذإ م

َّمَّيدخلونَّوفقَّضوإبطَّرشعيةَّابركَّهللاَّفيمك.َّّنَّّأ َّبعَّوخيتلونَّبصاحبَّهذإَّإلبيتَّنعمَّبلَّابلطَّّ

مكتومَّريضَّهللاَّعنهَّعندهََّّمَّّأ َّإبنََّّنَّّأ َّوهناَّكذكلَّنقولََّّ،مكتومَّمَّّأ َّيفَّبيتََّّنَّتعتدَّّأ َّبَّملسو هيلع هللا ىلصمرهاَّأ ََّّثَّّ

َّفيهَّحّتَّ َّيفَّعائلتهَّليسَّوحيدًإ َّالََّّيكونَّإ َّبيتي َّالَّهذإ َّوبينهَّخلوة َّيفَّبيتهَّحيصلَّبيهنا عتدإدها

َّعاقل َّ.يفهمهَّخشصي
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َّّا َّف)مكتومَّويهَّقوهلََّّمَّّأ َّعتدإدَّيفَّبيتَّمرهَّلهاَّابال َّأ ََّّعةّلََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّوقدَّذكرَّإلنََّّّ َّن تضعنيَّمعىَّأ َّهَّرجلي

َّّأ َّيَّأ ََّّعنده(َّثيابك نَّتضعَّأ َّمعىَّفالَّحاجةَّلهاَّلبقاهئاَّحبجاهباَّطوإلَّإلوقتَّفميكهناَّأ َّهوََّّ،هَّالَّيبرصن

َّ َّيرإهاَّل نّهجحاهبا َّلن َّطوإلََّّ،ريضَّهللاَّعنه َّحبجاهبا َّللبقاء َّوليستَّجمربة َّبذكلَّمراتحًة وتكون

َّإلوقت.

ََّّ َّبأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصوطلبَّمهنا َّأ َّخريًإ ذإنَّّتربه َّبأ َّيريدََّّملسو هيلع هللا ىلصَّاكنَّولعّلََّّ،هتاإنّتتَّمنَّعدََّّّإ  نَّأ َّنَّيشريَّعلْيا

َّّأ َّنَّفقالَّيفَّإحلديثَّسامةَّبنَّزيدَّريضَّهللاَّعهنامَّكامَّس يأ يتَّإل َّأ َّجَّتزتوَّّ َّّن َّإنّتهَّمل َّعدََّّّتا اتهاَّأ َّهتا

َّفذهبتََّّمبوَّهجأ َّمعاويةَّوَّ َّوََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّىلَّإلنَّّإ َّريضَّهللاَّعهنامَّوخطاابها نّتاءَّخربتهَّاب َّأ َّكامَّطلبَّمهنا

َّ.هتاَّومبنَّخطهباعدَّّ

َّمهنامَّفقالََّّعىلَّكَّّماَّيأ خذهََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبََّّّلهاَّإلنَّّفبنّيََّّ َّّإ ََّّ(اَّمعاويةَّفصعلوكمَّّ)أ َّوإحد  هَّاكنَّفقريًإَّالَّمالَّهلَّن

َّّأ َّوَّأ َّسفارَّاَّعنَّكرثةَّإل َّمَّّإ َّهذهَّكنايةََّّنَّّأ َّوقالَّإلعلامءََّّ(فاكنَّالَّيضعَّعصاهَّعنَّعاتقهَّمبوَّهجأ َّاَّمَّّأ َّوَّ) هَّن

َّّاكنَّرضَّّ َّساء.إاًبَّللن

َّوإجَّمنهإمجليعَّفكرهتَّإلزَّّسامةَّبنَّزيدَّريضَّهللاَّعنَّأ َّجَّمنَّنَّتزتوَّّأ َّلْياَّوطلبَّمهناَّبإ َّشارَّأ ََّّثَّّ

َّإلنََّّّفأ عادَّ،رشإفَّقريشَّوهوَّاكنَّمواًلَّريضَّهللاَّعنهأ َّاكنتَّمنََّّل ّّناَّأ ّوال لبَّإلطَّّملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّعلْيا

َّفا َّ َّأ َّوََّّملسو هيلع هللا ىلصمرهَّأ َّمتثلتََّثنيًة َّّأ َّخربتَّريضَّهللاَّعهنا َّورإءَّذكلَّإلزَّّن َّكثريي َّوأ ّّناوإجَّهَّحصلَّلهاَّخريي

َّديدًإَّريضَّهللاَّعهنام.َّشًاَّتهَّحبَّّحبَّّأ َّ

َّومهناَّ َّإحلديثَّحقيقًةَّفيهَّفوإئدَّكثريةَّجدًإ الثةَّتبنيَّمنَّزوهجاَّلكنَّطليقةَّإلثَّّإملرأ ةَّبعدَّإلتََّّّنَّّأ َّهذإ

َّوالَّسكىنوالََّّ،بينونًةَّكربى َّهلَّإلعمل.أ َّقوإلَّأ َّحيحَّمنَّعىلَّإلّصََّّيلزمهَّلهاَّنفقةي

َّّقةَّإلرَّّإملطلََّّّنَّّأ َّوكذكلَّمنَّفوإئدهََّّ فقةَّماَّنةَّوإلنَّّكَّهاَّلهاَّإحلقَّيفَّإلسَّّيفَّردََّّّيتَّلزوهجاَّإحلّقَّجعيةَّإل

َّهتا.َّدإمتَّيفَّعدَّّ

َّاب َّإلطََّّّنَّّأ ََّّهومنَّفوإئد َّيقعَّنَّتكونَّحارضًةَّحّتَّأ َّهلَّإلعملَّفالَّيشرتطَّأ َّفاقَّتَّّالقَّيفَّغيبةَّإملرأ ةَّوإقعي

َّيضًا.أ َّوالَّيشرتطَّفيهَّرضاهاَّ

َّعىلَّإملبتوتةَّإلعدََّّّنَّّأ َّيضًاَّمنَّإلفوإئدَّأ َّوَّ َّ.ةقةَّطالقًاَّابئنًاَّجتبَّعلْياَّإلعدَّّيَّإملطلَّّأ َّةَّوإجبةي
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هتاَّوالَّعريضَّابخلطبةَّملنَّاكنَّيفَّعدَّّجوإزَّإلتََّّّفأ ذنيني(ذإَّحللتَّا َّف)َّملسو هيلع هللا ىلصمنَّإلفوإئدَّيفَّقوهلَّوكذكلَّ

َّةَّكامَّهوَّمعلوم.ثناءَّإلعدَّّأ َّجيوزَّخطبّتاَّ

ذإحلالَّمعاويةَّريضَّهللاَّعهنامَّجوإزَّإلقدحَّيفَّإملستشارَّفيهَّملسو هيلع هللا ىلصَّوكذكلَّيؤخذَّمنَّبيانهَّ اكنََّّإ 

َّّأ َّصحَّوَّلغرضَّإلنَّّ َّوليسَّبغيبة َّن َّالَّحيرم َّإل َّوقدَّجاءَّيفَّ،ه ََّّّهذه َّإل َّفْياَّبياتَّبيانَّإملوإضع يتَّجتوز

َّفيقولَّإلنّاظم:بَّيفَّبعضهاَّفيجوزَّفقطَّبلَّجيبَّيفَّبعضَّهذهَّإملوإضعَّجتإلغيبةَّبلَّقدَّ

ََّّمإّلَّّ َّيفَّس تة  َّومعرَّّ....َّليسَّبغيبة  َّوحمذر َّمتظمل  َّ.ف 

َّومنَََََّّّّّ َّفسقًاَّومس تفت  َّزإةلَّمنكر.عانةَّيفَّإال َّطلبَّإال ََّّ.....َّوملظهر 

تهذهَّيهَّإملوإضعَّإلَّ َّيتَّجتوزَّفْياَّإلغيبةَّبلَّقدَّجتبَّيفَّبعضها.َّةَّإلَّّس ّ

َّإحلديثَّ َّإلنَّّأ َّمتثالَّإخلريَّيفَّإ ََّّإخلريَّكََّّّنَّّأ َّوكذكلَّمنَّفوإئد ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّوإمر َّاكنَّظاهرها اَّّنَّّأ َّولو

َّّأ ََّّالَّّإ َّمرَّيضًاَّشاقًةَّيفَّابدئَّإل َّأ َّريةَّولوَّجاءتناَّسعَّ َّوتأ يتَّابخلريّنَّّأ َّدَّنَّنتأ كَّّأ َّهَّجيبَّن َّ.اَّخريي

َّّأ َّفاطمةَّريضَّهللاَّعهناَّّتربَّبَّىلإ َّابركَّهللاَّفيمكَّإنظروإَّ َّكثريَّأ َّلهاَّمنَّزوإهجاَّمعََّّحصلهَّن سامةَّخريي

َّتبطتَّبزوإهجاَّبه.َّغَّإَّوأ ّّنا

َّ

َّ

َّ

َّ

 ةباب العدّ 

َّعَََّّ:ةإلعدَّّ َّإلَّدُتَّد َّمصدر ََّّهدَّّعَُّأَََّّءََّيش  ًة، َّللمدَّّع د  َّّويهَّإمسي َّإل َّة َّمبوت  َّلزوهجا َّإملفارقة وَّأ َّيتَّتنتظرها

ََّّ:وجةةَّابختالفَّحالَّإلزَّّوّتتلفَّإلعدَّّ،َّطالق

َّوجةَّحامالًَّتكونَّإلزَّّ:َّأ نَّوىلإحلاةلَّإل َّ
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َّاكنتَّمطلَّّفعدََّّّ َّّإملدََّّّوالَّهيمََّّّ،َّعهناَّزوهجاوَّتويّفَّأ َّقًةَّهتاَّبوضعَّمحلهاَّسوإءي َّ،يتَّمتكّثاَّلتضعَّمحلهاةَّإل

لَهُن َّوجلَّ﴿َّهتاَّتنّتييَّبوضعَّمحلهاَّقالَّهللاَّعزَّّعدََّّّنَّّأ َّإملهمَّ ََّأنَّيََضْعَنَّمَحْ ََّأَجلُهُن  ال  ﴾ََّوُأواَلُتَّإْلَمْحَ

َّأ ََّّجلهنَّّأ َّف َّبدون َّمحلهن َّيضعن َّإ ََّّقيدن َّموتَّنّتتَّعدَّّمفتَّوضعته َّإملوإيلَّمن َّإليوم َّاكن َّولو هتا

َّةَّريضَّهللاَّعهنا.سلميَّّبيعةَّإل َّوس يأ يتَّمعناَّحديثَّسََُّّ،زوهجا

َّقةَّغريَّإحلامليهَّإملطلََّّّ:انيةإحلاةلَّإلثَّّ

َوإلُْمَطل َقاُتَّوجلَّ﴿َّقالَّهللاَّعزََّّّ،نَّاكنتَّمنَّذوإتَّإحليضَّفعدهتاَّثالثةَّقروءإ َّقةَّغريَّإحلاملَّإملطلَّّ

َّثاََلثََةَّقُُروء َّ ه ن  ب ْصَنَّب أَنُفس  َّيَّثالثةَّحيض.أ َّ﴾َّيرََتَ

ََّّعهناَّزوهجاَّويهَّغريَّحامل َّيفَّإملتوّفََّّ:الثةإحلالَّإلثَّّ

َّعدَّّ َّهذه َّزوهجا َّعهنا َّإملتوف َّأ َّهتا َّأ َّربعة َّوعرشة َّ﴿ايَّّأ َّشهر  َّوجل َّعز َّلقوهل َّم نمُكْ َّم  َّيَُتَوف ْوَن يَن َوإّل  

إَويََذُروَنَّ ََّوَعرْشً ََّأْربََعَةََّأْشهُر  ه ن  ب ْصَنَّب أَنُفس  َّزوهجا.َّةَّمتوفَّعهنا﴾َّهذهَّعدََّّأْزَوإًجاَّيرََتَ

َّقةَّالَّحتيضنَّتكونَّإملطلَّّأ ََّّ:إبعةإحلاةلَّإلرَّّ

َّحتأ َّبَّ َّمل َّنَّتكونَّصغريًة َّيَّأ َّضَّبعد َّقد َّكبريًة َّتكون َّإملطلََّّّض،يستَّمنَّإحملَّئَّو َّيفَّهذينَّهذه قة

َّقدَّحلقتَّبهَّأ َّاَّبصغرَّمَّّإ ََّّضينَّتكونَّالَّحتَّأ َّإحلالنيَّب َّأ شهرهتاَّثالثةَّفهذهَّعدََّّّ،إليأ سَّىلَّسنَّّإ َّوَّلكرب 

َّلَْمَّوجلَّ﴿َّلقوهلَّعزَّّ يئ  ََّوإلال  َّثاََلثَُةََّأْشهُر  هُتُن  د  َّفَع  َّإْرتَبمُْتْ ن 
ِ
َّإ ّ َسائ مُكْ نَّن َّم  يض  َنَّإلَْمح  َّيَئ ْسَنَّم  يئ  َوإلال 

ْضنََّ ََّّ﴾حَي 

َّايتَّملَّيدخلَّهبقةَّإلَّّيهَّإملطلََّّّ:امسةإحلاةلَّإخل

َّةَّعلْياَّلقوهلَّعزَّوجلَّ﴿فهذهَّالَّعدََّّّ نَّقَْبل  َّم  ََّطل ْقُتُموُهن  َُّث  نَات  َّإلُْمْؤم  َذإَّنََكْحمُتُ
ِ
يَنَّأ َمنُوإَّإ َاَّإّل   اَيََّأهيُّ

وَّنَا َّتَْعَتدُّ ة  ْنَّع د  َّم  ن  َّعَلَْْي  َّفََماَّلمَُكْ وُهن  َّ﴾َأنَّتََمسُّ

ََّّّ:ادسةإحلالَّإلسَّّ َّوالَّتعملَّسببَّإنقطاعهَّيتَّإنقطعَّعهناَّإحليضيهَّإملرأ ةَّإل

َّإحليضَّوالسيَّأ َّيعينَّليستَّ َّلكنَّإنقطعَّعهنا َّوالَّصغريًة َّعدََّّّ،سببَّإنقطاعهَّتعملًَّة َّفهذه َّس نةي هتا

َّعدَّّأ َّتسعةََّّ،اكمةل َّعدَّّأ َّةَّإحلاملَّوثالثةَّشهر  َّّعدََّّّفمتكثَّس نًةَّاكمةًلَّتعتدََّّّإل يسة،ةَّشهر  امَّةَّإحلاملَّرب

ذإَّشهرَّثَّّتسعةَّأ َّقدَّتكونَّحاماًلَّوملَّيظهرَّمحلهاَّفمتكثَّ َّّإلَّإنّتتََّّإ  وملَّيأ يتَّإحليضَّولوََّّأ شهرسعةَّت
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ّّنااَّليستَّحباملَّّنَّّأ ََّّتبنّيَّ َّعدَّّأ َّثالثةََّّتعتدََّّّفا  ةَّحبسبَّهذإَّملخصَّماَّجاءَّيفَّإلعدَّّإل يسة.َّةَّشهر 

َّّ َّ.وجةيتَّتكونَّفْياَّإلزَّّإحلاالتَّإل

 322الحديث 

َّهَُّوَََّّوةلَََّعدَّبنَّخََّسََََّّتَّنتَّحتََّاَّاكََّّن َّأََّةَّريضَّهللاَّعهناَّسلميَّّبيعةَّإل َّعنَّسَُّ ََّوَّيف  ََّّب َّنََّاكََّوَََّّ،ؤيرَّبنَّلَُّام ََّّعََّين 

ََّوَُّتَُّفَََّّ،بدرإًَّريضَّهللاَّعنهَّدََّه َّنَّشََّم َّم َّ ََّّيّف  ََّإعَّوََّدََّإلوَََّّة َّج ََّّحََّيف  َّفََّحَََّّيه  ََّهَلََّتَّمَحَّعََّضََّنَّوََّأََّبَّنشَََّّتََّملََّاملي َّعدََّاَّب

َّأََّاَّْيََّلََّعَََّّلََّخََّدََّابَّفََّط َّلخَُّلتَّل َّم َّاَّجتَََّهَاس َّفََّنَّن َّتَّم َّل َّعََّاَّتََّلم َّفَََّّ،هات َّفََّوََّ َََّّل َّاب َّنََّبوَّإلس   َّم َّكَّرََّكََّعبنَّب ََّجلي َّنَّب َّبد ََّّعََّين 

ََّرَّفََّإإدل َّ َّمَََّّ:اهََّقالَّل َََّّ؟ةَلَّم َّّجََّتََّمََُّّإك َّرََّأَََّّاَّيل  َّحََّاك َّنََّب ََّّنت َّأََّاَّمَََّّهللا َّحَّوََّاكََّإلن ََّّّنيََّرج َّتَََّّكل  َّعََّل َّح  ََّأَََّّيك َّلََّعَََّّر َّمََُّّتََّت  ةَّعََّرب

َّوََّشهَُّأََّ ََّّالََّاَّقََّم َّلََّفَََّّ:بيعةالتَّسَُّرش.َّقََّعََّر  َََّّذََّيل  َّيََّث َََّّل َّعَََّّعُتَّمَجَََّّكل  َّملسو هيلع هللا ىلصولَّهللاَّسَُّرَََّّفَأَتَيُتََّّيُتَّمسََّأَََّّنيَََّّح َّايب 

ََّنَّذََّعَََّّهَُّلتَُّأََّسََّفََّ ََّّكل  َّب أَََّّفَأَفتَاين  ّ َّمَحََّّعُتَّضََّوَََّّنيََّح ََّّلُتَّلََّدَّحَََّّقََّين  ََّّل  ََّّجي َّو َّلزت َّاب َََّّوأََمَرين 
ِ
ََّإ ََّّإدََّنَّب َّ.َّيل 

ََّرََّأَََّّالََّوَََّّ:قالَّإبنَّشهاب َّوَََّّتعََّضََّوَََّّنيََّح ََّّجََّو َّزتََّنَّتََّأََّأ سًاَّىَّب
ِ
ََّنَّاكََّإ َّن َََّّالَََّّهَُّن َّأَََّّريََّاَّغََّهَم ََّّدََّتَّيف  اَّوهُجََّاَّزََّهبََّقر َّي

َّحََّ َّر.طهََُّّتََّت 

َّبيعةَّإل َّهذإَّإحلديثَّحديثَّسََُّّ هتاَّعهناَّزوهجاَّعدَّّإملتوّفَّإحلاملََّّنَّّأ َّيفََّّسلميةَّريضَّهللاَّعهناَّنصل

ََّّعهنا.َّةَّإملتوّفَّالَّتعتدَّعدََّّّوأ ّّنامحلهاََّّبوضع

َّّأ َّمعناَّسابقًاََّّهللاَّعنهَّوقدَّمرََّّّريضوزوهجاَّهوَّسعدَّبنَّخوةلَّ هللاَّعنهَّاكنَّمنَّإملهاجرينََّّريضهَّن

هللاَّعهناَّاكنتَّحاماًلَّوملَّتلبثَّكثريإًََّّريضويهَّ،َّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّهَّإلنََّّثةَّإلودإعَّفرةَّيفَّجحَّّهَّماتَّمبكَّّلكنَّّ

َّنَّوضعتَّمحلها.أ َّبعدَّوفاتهَّ

َّأ َّتَّمنَّنفاسهاَّنَّتعلَّّإ َّمفاَّ َّدمَّإلنَّّإ َّيَّمفا َّّفاسَّجتمَّّنَّطهرتَّوإنقطعَّعهنا َّنَّّنتَّللخطابَّل َّلتَّوتزي

َّقدَّإنّتتَّوميكهنعدَّّ َّإلزَّّهتا ََّأنَّيََضْعَنَّاهرَّمعلتَّبقوهلَّتعاىلَّ﴿وإلظََّّّ،وإجا ََّأَجلُهُن  ال  َوُأواَلُتَّإْلَمْحَ

لَهُن َّ َّّأ َّ﴾َّوفهمتَّمَحْ َّ.قةوَّاكنتَّمطلَّّأ ََّّعهناَّزوهجاَّحاماًلَّسوإءيَّتويّفََّّتمنَّاكنَّيفَّكََّّّهَّعاملَّن

َّّلتَّللخطَّّهللاَّعهناَّجتمََّّّريضاَّّنَّّأ َّوحنيَّنقولََّّ حاشاهاَّريضََّّ،الَّ،ارعنتَّوخرجَّللشَّّابَّالَّنعينَّتزي

َّّهللاَّعهناَّمنَّذكلَّبلَّتزتيَّّ َّ.وإجنَّيريدَّإلزَّّجالَّممَّّقارهبمَّمنَّإلرَّّأ َّساءَّوخيربنَّبذكلَّنَّإملرأ ةَّلريإهاَّإلن
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َّّ َّأ َّاَّدخلَّعلْياَّومل َّّسََُّّنَّّأ َّوسببَّهذإََّّ،نابلَّقالَّلهاَّماَّقالبوَّإلس ّ َّأ حدهاماتهاَّخاطبانَّأ َّاَّطهرتَّبيعةَّمل

َّأ َّوهذإَّإلكهلَّهوََّّكهل،خرَّشابَّوإل َّ َّبوَّإلَّأ َّاَّعملَّبذكلَّابَّفلمَّّإلشََّّّفأ رإدتنابلَّبوَّإلس ّ نابلَّقالَّس ّ

ََّّ.عندَّإلبخاريَّيفَّروإيةَّكذإَّجاءَّ(جلنيخرَّإل َّأ َّيََّّتعتدَّّنَّتنكحيهَّحّتَّأ َّوهللاَّماَّيصلحَّ)لهاَّ

ََّّللخطابتزيّنتَّوكذكلَّقوهلَّ َّإكتحلتَّّنَّّأ َّخرىَّللحديثَّأ َّجاءَّيفَّروإية  يَّوضعتَّأ ََّّوّتّضبتا

ََّّّ،إحلناءَّيفَّيدهاَّورإعتَّإلكحلَّيفَّعينْيا ةَّفالَّجحََّّّ،ساءَّإلعينانَّوإليدإنوهذإَّماَّيظهرَّغالبًاَّمنَّإلن

َّيتعلَّّ َّمبطل  َّإلَّبوَّأ َّإملهمَّ،َّوكذإجتّملتََّّاّنَّّأ َّقَّهبذإَّإلالكمَّويقولَّملفسد  هللاَّعنهَّقالَّلهاََّّريضنابلَّس ّ

َّوعرشَّأ َّربعةَّأ َّهتاَّعدََّّّنَّّأ َّ تَّمحلهاَّضعاَّورّنَّّل َّوَّأ َّطهرتَّقبلَّهذهََّّل ّّناَّ؟وملاذإَّ،توّفَّإملَّةَّيَّعدَّّأ َّشهر 

َّ.ةهذهَّإملدَّّقبلَّ

َّ َّلها َّيهَّدَّّعَّنَّّأ َّفقال َّإل َّأ َّهتا َّصنعتَّسََُّّ،جلنيخر َّهلَّجتادلتَّمفاذإ َّريضَّهللاَّعهنا َّأ يبَّبيعة مع

َّ خرَّوينرصَّعىلَّإل ََّّمهنامَّيردََّّّوهذإَّيقولَّكذإَّوهذإَّيقولَّكذإَّوكلََّّ،صوإهتمأ َّنابلَّوهلَّإعتلتَّإلس ّ

َّكلََّّ؟مذهبه َّذهب َّهل ََّّال. َّوَّإ َّمهنام َّقومه َّإ َّىل َّمجموعته ََّّول حصابهىل َّالكما َّوجيهّإل َّينقل لَّخر

َّفعلتََّّ؟ههويسفَّّ َّماذإ ََّّ؟هللاَّعهناَّريضال. معََّّإل يةليلَّمبقتىضَّاَّمعلتَّمبقتىضَّإدلَّّّنَّّأ َّوقلناَّسابقًا

َّّ َّاَّحدث.فسأ لتهَّمعََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّىلَّإلنَّّإ َّليلَّرجعتَّبعاَّإدلَّّيضاَّمتَّّأ ََّّنَّخالفهااَّجاءهاَّمذكلَّمل

َّ َّهللاَّفيمك َّابرك َّينبغي َّنكونأ َّوهكذإ ََّّ،ن َّإل َّإ َّاي َّهذه َّمثل َّمخوة َّينبغي َّنرتىّبَّأ َّور َّهذهَّن َّمهنا

َّفقطَّلََّّإل حاديث َّإل ََّّامهنَّيدس تفَّنَّالَّنقرأ ها َّجائزَّوَّإلَّحاكم يضًاَّأ َّبلََّّ،حرإمَّالَّهذإفقهيةَّفقطَّهذإ

وكيفَّاكنَّحصابةََّّ،ريةَّإحلس نةَّابركَّهللاَّفيمكحيحَّوإلسََّّّمهناَّإملهنجَّإلّصَّبيةَّونتعملَّّتعطيناَّفوإئدَّيفَّإلرتَّّ

َّوكبريةََّّهلَّإلعملَّيفَّكَّّأ َّىلَّإ َّليلَّويرجعونَّإدلََّّّبعونيتََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّمهَّإلنَّّكيفَّرابََّّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاَّ صغرية 

َّوََّّالَّّإ َّفالَّيعملونَّ َّينبغيََّّ،رضامهأ َّمبقتىضَّالكهممَّريضَّهللاَّعهنم ذإنَّنكونَّأ َّوهكذإ ََّّإ  َّأ َّجاءان مري

َّمنَّإدلَّّ َّنعلمه َّخالفَّما َّبلكَّّرشعيي ََّّليلَّفميكننا َّأ نَّسهوةل  َّماَّأ َّىلَّإ َّنرجع هلَّإلعملَّونعرضَّعلْيم

َّويوهّجَّ َّفيفتوننا َّمعنا ََّّ،ونناحصل َّمنَّّأ َّومه َّعمل َّويعلمون َّإخلالفَّريضَّهللاَّعهنمَّدةلَّّإل َّا َّويعلمون

َّنرجعَّنأ َّموإتَّمهنمَّفينبغيَّلناَّرضامهَّوحفظهمَّهللاَّورمحَّإل َّأ َّقصدَّإلعلامءَّريضَّهللاَّعهنمَّوَّأ َّرضامهَّأ َّوَّ

َّقالَّهللاَّعزَّوجلَّ﴿َّ،لْيمإ َّ ىَلَّماذإ
ِ
َّإ وُه ََّردُّ ََّولَْو  َّ َّب ه  ََّأَذإُعوإ َّإلَْخْوف  ََّأو  َّإْلَْمن  َن َّّم  ََّأْمري ََّجاَءمُهْ َذإ

ِ
َوإ

هْنُمَّْ ُطونَُهَّم  َتنب  يَنَّيَس ْ هْنُْمَّلََعل َمُهَّإّل   َّم  َّإْلَْمر  َُّأويل  ىَلى
ِ
ََّوإ ُسول  ُوَكَّ﴾َّ﴿إلر  َّحُيَمّك  ى نُوَنََّحت  ّ َكَّاَلَّيُْؤم  فاََلََّوَرب

ميَاَّجَشَرََّ ّ ُموإَّتَْسل ميًاَّف  اَّقََضيَْتََّويَُسل م  ه ْمََّحَرًجاَّّم  ََّأنُفس  ُدوإَّيف  َّ.﴾بَيهَْنُْمَُّث َّاَلَّجَي 
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ىلَّإلعلامءَّابركَّهللاَّفيمكَّونرتكَّهذهَّإ َّنهَّلناَّإلعلامءَّنرجعَّليلَّهذإَّيبيَّّوإدلََّّّ،ليلَّىلَّإدلَّّإ َّنَّنرجعَّأ ََّّالَّبدَّّ

َّّإل ََّّهإلكتاابتَّيفَّإلفيس بوكَّوهذَّهإجلدالاتَّوهذ إلفرقةَّبينكَّوبنيَّأ خيكَّإلّسلفيََّّتزيدَّيتَّالمورَّإل

تّساعا،َّوأ انَّأ تلكّمَّابركَّهللاَّفيمكَّعنَّإخلالفَّبنيَّأ هلَّإحلّقَّالَّأ تلكّمَّعنَّإخلالفَّبنيَّأ هلَّ َّإ  اّل إ 

َّإحلّقَّوأ هلَّإلباطل.

ىلَّإلنّّبَّ أ ّنَّماَّفهمتهَّيهَّهوََّّملسو هيلع هللا ىلصوحكتَّهلَّإلقّصةَّفأ خربهاََّّملسو هيلع هللا ىلصُسبيعةَّريضَّهللاَّعهناَّذهبتَّإ 

نَّأ رإدت َّإلّزوإجَّفلهاَّذكل.َّإلّصوإبَّوأ ّّناَّإ 

نقضاءَّإلعّدةَّ ّثَّساقَّإملصنّفَّفتوىَّإبنَّإلّشهابَّوهوَّإلّزهريَّرمحهَّهللاَّوأ ّّناَّجيوزَّلهاَّإلّزوإجَّبعدَّإ 

تياّناَّحّتَّمبارشةَّولوَّاكنتَّنفساءَّولوَّاكنَّيس يلَّعلْياَّدمَّإلنّفاس،َّوقالَّغريَّأ نّهَّ) الَّحّيلَّلزوهجاَّإ 

ذإَّإنقضتَّعّدهتَّتطهر( ذإَّتزّوجتَّالَّجيوزَّلزوهجاَّأ نَّوهوَّكامَّقالَّرمحهَّهللاَّفا  اَّجازَّلهاَّإلّزوإجَّوإ 

ذإَّإنقطعَّإلنّفاسَّوطهرةَّمنهَّوإغتسلتَّمنَّنفاسهاَّابركَّهللاَّفيمك. اّلَّإ  َّيأ تْياَّإ 

يس تفادَّمنَّإحلديثَّأ ّنَّعّدةَّإحلاملَّأ نَّتضعَّمحلهاَّسوإءَّاكنتَّمطلّقةَّأ وَّمتوّفَّعهناَّزوهجاَّويدّلَّ

لَهُن ََّوُأو﴿عىلَّماَّنقوهلَّإحلديثَّوكذكلَّقوهلَّتعاىلَّ ََّأنَّيََضْعَنَّمَحْ ََّأَجلُهُن  ال  وهذهَّإل يةََّّ﴾اَلُتَّإْلَمْحَ

لَُهن َّ﴿عاّمةَّيفَّّكَّمنَّاكنتَّحامالَّ ََّأنَّيََضْعَنَّمَحْ َّ.﴾َأَجلُهُن 

ب ْصَنَّ﴿وهذهَّإل يةَّالَّتعارضَّبيهناَّوبنيَّقوهلَّتعاىلَّ ََّويََذُروَنََّأْزَوإًجاَّيرََتَ نمُكْ يَنَّيَُتَوف ْوَنَّم  ََّوإّل   ه ن  ب أَنُفس 

إ ََّوَعرْشً ََّأْشهُر  فهييَّأ يضاَّعاّمةَّيفَّّكَّمنَّتويّفَّعهناَّزوهجاَّسوإءَّاكنتَّحامالَّأ مَّال،َّلكنََّّ﴾َأْربََعَة

َّجتمتعَّ َّوهكذإ َّوبقيتَّإل وىلَّعىلَّمعوهما َّحبديثَُّسبيعة َّخّصة َّإل خرية َّإل ية َّهذه َّأ ّن َّإلعلامء يقول

َّإل دةّل.

َّوهجاَّأ ّّناَّأ ربعةَّأ شهرَّوعرش.ويس تفادَّمنَّإحلديثَّأ يضاَّعّدةَّإملتوّفَّعهناَّزَّ

َّالَّ َّأ وَّنفساءَّغريَّأ نّه َّإلّزوإجَّولوَّاكنتَّحائضا وكذكلَّيس تفادَّمنهَّأ ّنَّمنَّإنقضتَّعّدهتاَّجازَّلها

تياّناَّحّتَّتطهرَّكامَّقالَّإبنَّشهابَّرمحهَّهللا. َّحيّلَّلزوهجاَّإ 

َّ
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مييَّ َّمَح  َ ّ َّأُّم ََّسلََمَةَّريضَّهللاَّعهناَّقالت:َّتُُويف  َرإَعْيَاََّّعنََّزينََبَّب نت  َّفََمَسَحتُهَّب ذ  يَبَةَّفََدَعتَّب ُصفر  ُّمََّحب  ل 

َّمَس عُتَّرسولَّهللاَّ يَن   ن َماَّأَصنَُعََّهَذإَّل 
ِ
رَّأَنََّّملسو هيلع هللا ىلصوقالت:َّإ ََّوإليوم َّإل خ  هلل  ُنَّاب  َّتُؤم  مَرأَة  َّال  لُّ يقول:َّاَلَّحَي 

ََّوَعرشإً. ال َّعىََلََّزوج َّأَربََعَةَّأَشهُر 
ِ
َّإ َّفَوَقَّثاََلث  د  َّحُت 

َّهذإَّإحلديثَّوإحلديثانَّإلذّلإنَّبعدهَّيتعلّقونَّابال حدإد.

َّإملرإدَّإال حدإد َّهذإ َّعّدهتا نّتاء ىلَّإ  َّوإلّزوإجَّإ  َّعنَّإلّطيبَّوإلّزينة َّزوهجا َّعهنا َّإ متناعَّإملتوّف َّوهو :

َّابال حدإد.

وكذكلَّجيوزَّملنَّماتَّلهاَّأ حدَّأ قارهباَّأ نَّحتّدَّعليهَّالكنَّثالثةَّأ مّيَّفقطَّالَّجيوزَّأ كرثَّمنَّذكلَّوأ ّماَّ

َّنسمعهَّعندَّموتَّبعضَّإلنّاسَّمنَّ َّإل نَّوما َّنرإه َّإحلدإدَّيفَّحّقهمَّحمّرم،َّوكذكلَّما ّن إلّرجالَّفا 

َّ َّللنّّب َّتويّف َّوقد َّجيوز، َّال َّحمّرم َّفهذإ َّإل عامل َّوتعطيل َّإحلدإد عالن َّوإ  بناتهََّّملسو هيلع هللا ىلصتكييسَّإل عالم

ََّّّملسو هيلع هللا ىلصإلثاّلثةَّرقيةَّوأ مَّلكثومَّوزينبَّريضَّهللاَّعهنمَّوأ خرونَّمنَّقرإبتهَّ ليناَّأ ن هَّأ حّدَّعىلَّوملَّينقلَّإ 

موهتم،َّوكذكلَّإلّصحابةَّإلّرجالَّماتَّفْيمَّإلكثريَّوماتَّمنَّقرإبّتمَّإلكثريَّوملَّنسمعَّأ ّّنمَّأ حّدوإَّعىلَّ

َّأ حدَّفالَّجيوزَّإحلدإدَّيفَّحّقَّإلّرجالَّبلَّهوَّخاّصَّابلنّساءَّفافهموإَّهذإَّابركَّهللاَّفيمك.

َّوقيلَّأ نّه َّأ حدَّقرإبّتا َّتويّف َّحبيبةَّريضَّهللاَّعهنا َّأ ّم َّعليهَّبلََّّففيَّإحلديثَّأ ّن َّفملَّحتّد اكنَّأ ابها

َّملَّحُتد،َّدعتَّبطيبَّخملوطَّبصفرةَّولعّلَّزعفرإنَّومسحتَّبهَّذرإعْياَّ َّيدّلَّعىلَّأ ّّنا فعلتَّأ مرإ

لتطييهبمَّولتبنّيَّأ ّّناَّغريَّحم ّدةَّريضَّهللاَّعهنا،َّولعّلَّفعلهاَّهذإَّاكنَّبسببَّإ حدإثَّبعضَّإلنّساءَّ

ناكرَّهذإَّفعلتَّماَّفعلتَّأ ّمَّحبيب ةَّريضَّهللاَّعهناَّوذكرتَّماَّمسعتهَّللنّّبَّعىلَّموتَّأ قارهبّنَّفال 

نَّتويّفََّّالَّحيّلَّالمرأ ةَّتؤمنَّابهللَّوإليومَّإل خرَّأ نَّحتّدَّفوقَّثالث()ََّّملسو هيلع هللا ىلص أ يَّأ نَّحتّدَّفوقَّثالثةَّإ 

اّلَّعىلَّزوجَّأ ربعةَّأ شهرَّوعرشإ(عهناَّغريَّزوهجاَّقالَّ) إلّزوجَّس يأ يتَّأ نّهَّجيبَّأ نَّحتّدَّعليهَّأ ربعةََّّإ 

َّالثةَّأ اّيمَّوالَّجيوزَّفوقَّإلثاّلث.أ شهرَّوعرشإ،َّأ ّماَّغريهَّفاجلائزَّهوَّث

اّلَّعىلَّإلّزوج. َّففيَّإحلديثَّحترميَّإال حدإدَّعىلَّميّتَّأ كرثَّمنَّثالثةَّأ اّيمَّإ 

وفيهَّأ نّهَّيرشعَّإال حدإدَّعىلَّإلّزوجَّمّدةَّإلعّدةَّأ يَّمّدةَّأ ربعةَّأ شهرَّوعرشَّأ يَّوعرشةَّأ اّيمَّهذإَّلغريَّ

لَّإلعمل،َّجيبَّعىلَّإملرأ ةَّأ نَّحتّدَّإحلامل،َّوحمكَّإال حدإدَّعىلَّإلّزوجَّأ نّهَّوإجبَّكامَّقالَّمجهورَّأ ه

نَّتويّفَّعهناَّزوهجاَّأ وَّاكنتَّغريَّحامل. َّأ ربعةَّأ شهرَّوعرشَّإ 
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وقيلَّيفَّإحلمكةَّمنَّجعلَّهذهَّإملّدةَّمّدةَّللعدةَّوكذكلَّأ ّنَّجيبَّإال حدإدَّفْياَّقالوإَّيهَّإملّدةَّإليّتَّ

َّلال َّ َّأ اّيم َّعرشة َّوزيدت َّأ شهر َّأ ربعة َّويه َّويتحّرك َّإلّروح َّفيه َّتنفخ َّحّت َّللجنني حتياط،َّتلزم

نَّاكنتَّحامالَّأ مَّال. َّفتعتّدهاَّإملرأ ةَّوحتدَّفْياَّإملرأ ةَّحّتَّيتبنّيَّإ 

َّإنّتيىَّ َّإلعّدة َّإنّتت ذإ َّإ  َّأ ي َّمحلها، َّبوضع َّينّتيي َّزوهجا َّعهنا َّإملتوّف َّإحلامل حدإد َّإ  َّأ ّن ىل َّإ  ننبّه

َّإال حدإد،َّوعّدةَّإحلاملَّقلناَّأ ّّناَّتنّتييَّبوضعَّمحلها،َّفكذكلَّعندَّوضعَّمحلهاَّينّتييَّإال حدإد.َّ

اّلَّمنَّأ جلَّوفاته،َّأ ّماَّغريهَّفيجوزَّلهاَّويفَّإ حلديثَّأ يضاَّعظمَّحّقَّإلّزوجَّعىلَّزوجتهَّوأ ّّناَّالَّحتّدَّإ 

َّعىلَّأ اّلَّتتجاوزَّثالثةَّأ اّيم.

َّأ ّمَّ َّإخملالفةَّمنَّوضع َّمنَّمفهوم َّفهمناه َّوهذإ َّإس تعاملَّإلّطيب، َّلها َّالَّجيوز َّإحملاّدة َّأ ّن وكذكلَّفيه

َّليستَّحم َّأ ّّنا َّلتبنّي َّإلّطيبَّعىلَّذرإعْيا َّإلترّصحيَّحبيبة َّعطّية َّيفَّحديثَّأ م َّوس يأ يتَّمعنا اّدة،

َّبذكل.

َّحبيبةَّ َّأ ّم ّن َّحبيبةَّذكل،َّفا  َّأ مامَّإلنّساءَّلفعلَّأ ّم نس تفيدَّمنَّإحلديثَّجوإزَّكشفَّإملرأ ةَّذرإعْيا

َّمسحتَّهذإَّإلّطيبَّعىلَّذرإعْياَّواكنَّهذإَّحبضةَّمنَّنقلتَّفعلهاَّريضَّهللاَّعهنن.
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ََّّملسو هيلع هللا ىلصَعنَّأُّم َّعطيّةَّإل نَصاريةَّريضَّهللاَّعهناَّأ ّنَّرسولَّهللاَّ َّفَوَقَّثاََلث  َّإ مرأ ةَّعىََلَّإملَيّ ت  قال:َّاَلَّحُتدُّ

َّ ُلََّواَلَّتََمسُّ ََّواَلَّتَكتَح  ال َّثَوَبََّعصب 
ِ
ََّوَعرشًإََّواَلَّتَلب ُسَّثَواَبََّمصُبوغًاَّإ ال َّعىََلََّزوج َّأَربََعةَّأَشهُر 

ِ
يبًاَّإ ط 

َذإَّطََّ
ِ
ال َّإ
ِ
.إ نَّقُْسطَّأَوَّأَظفَار  َّهَُرتَّنُبَذًةَّم 

ْيَاَّبََياضََّوَسَوإد. َنَّإلَيَمنَّف  َّم  َّإلَعصب:َّث َيابي



 ~502  ~  
 

حّرمَّعىلَّإملرأ ةَّأ نَّحتّدَّعىلَّغريَّزوهجاَّأ كرثَّمنََّّملسو هيلع هللا ىلصّتربَّأ ّمَّعطّيةَّريضَّهللاَّعهناَّأ ّنَّرسولَّهللاَّ

س بقَّمعناَّيفَّحديثَّثالثةَّأ اّيم،َّوأ ّّناَّجيبَّعلْياَّأ نَّحتّدَّعىلَّزوهجاَّأ ربعةَّأ شهرَّوعرش،َّوهذإَّقدَّ

نَّوضعتَّقبلَّهذهََّّأ مَّحبيبةَّوحديثَّزينبَّبنتَّأ مَّسلمةَّريضَّهللا َّإحلاملَّإ  َّأ ّن عهنن،َّوقلنا

ّنَّحدإدهاَّينّتييَّبوضعَّمحلها.ََّّ َّإملّدةَّفا 

يفَّهذإَّإحلديثَّأ ّنَّإحملاّدةَّالَّتلبسَّثوابَّمصبوغاَّيعينَّبهَّإلثّوبَّإلبايقَّعىلَّملعانهَّورونقهَّالَّجيوزَّلهاَّ

َّإملصبوغَّ َّإلثّوب َّويس تثىنَّمن َّتلبسه، َّأ ن َّلها َّميكن َّمرإد َّغري نّه َّفا  َّإلبايل َّإلثّوب َّوأ ّما َّتلبسه أ ن

َّ َّأ يضا َّوّناها َّإلثّيابَّإلامينّية، َّمن َّنوع َّوهو َّإَّملسو هيلع هللا ىلصإلعصبَّقال َّّنيى َّتكتحل َّتكتحلَّأ ن َّأ ن حملاّدة

وكذكلَّأ نَّمتّسَّطيبا،َّوإس تثىنَّمنَّإلّطيبَّإملقدإرَّإليسريَّإّّليَّقدَّتضعهَّإملرأ ةَّعىلَّخمرجَّإحليضَّ

ذإَّطهرت.َََّّّ َّحّتَّتزيلَّإلّرإحئةَّإ 

َّإحلديثَّ َّمن َّإلزَّّفيس تفاد َّلباسَّإلثَّّحترمي َّويدخلَّيفَّهذإ َّللمرأ ة َّإمجليةلينة ولباسََّّ،يابَّإجلديدة

ماَّيدخلََّّوكََّّّ،ووضعَّإحلناءَّ،عربغَّعىلَّإلشَّّووضعَّإلّصََّّ،كتحالَّإال َّوكذكلَّ،نَّابحلليَّّوإلزتََّّّ،إحللَّّ

َّد.حدإال َّإَّةينةَّهذإَّحيرمَّعىلَّإملرأ ةَّمدَّّيفَّمسمىَّإلزَّّ

َّأ َّوكذكلَّمنََّّ َّإحملادة َّّنَّّأ َّحاكم َّالَّّترجَّمنَّإلبيتَّّنارًإ َّمَّّأ ََّّ،للحاجةَّالَّّإ َّا َّفالَّّترجَّمنه َّلياًل َّالَّّإ َّا

وَّعندهاَّأ ََّّئقَّتس تخرهجمإلوَثعندهاَّبعضََّّ،جاهتاارَّلقضاءَّحانَّّترجَّيفَّإلهنَّّأ َّفيجوزَّلهاََّّ،ورةللّضَّ

َّترإدأ ََّّ،جلَّحاجاهتاأ َّلهاَّإخلروجَّمنََّّوزنَّيقوموإَّبذكلَّفيجأ َّدمهَّوليسَّهلمَّنَّتسدَّّأ ََّّفاتورإتَّالبدَّّ

َّالَّّإ َّاَّلياًلَّفالَّجيوزَّلهاَّإخلروجَّمَّّأ ََّّ،نَّّترجَّلقضاءَّهذهَّإحلاجاتأ َّشرتيَّشيئًاَّخاصًاَّهباَّجيوزَّلهاَّتَّنَّأ َّ

َّفهموإَّهذإَّابركَّهللاَّفيمك.َّفَّورة.َّللّضَّ

َّ
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ََّإ ََّّنَّّإ َّايَّرسولَّهللاََّّ:فقالتَّملسو هيلع هللا ىلصىلَّرسولَّهللاَّإ َّمرأ ةيَّتَّإ َّاءََّجَََّّ:ريضَّهللاَّعهناَّقالتَّةََّمََّلََّسَََّّّم َّأَُّنَّعََّ َّبن َّيت 

ََّوَُّتَُّ َّدَّإ َّقََّاَّوََّوهُجََّاَّزََّهنََّعَََّّيّف  َّ؟اهََّلَُّّح َّكََّنَُّفََّأََّاَّيهَنََّتَّعََّكََّتََّش ْ

ََّأ َّنيَّتََّر َّمَََّّ،الَّ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالَّرسولََّّ ََّذًََََّّثَُّكَُّّالََّوَّث َََّّكل  ََّّ:قالَّثََّّّ،الَّولَُّقَُّي
ِ
ََّأََّاَّيهَّمََّن َّإ َّوعرشَّوقََّشهَُّأَََّّةَُّعََّرب دَّر 

ََّّتاكن
ِ
ََّّن َّإكَُّحدََّإ ََّّرََّىَلَّعَََّّة َّعرََّلبََّيَّاب َّرم َّتَََّّة َّي َّل َّاه ََّّإجلََّيف  ََّاكَََّّ:فقالتَّزينبَّ،ولإحلَََّّأ س  ََّتَّ َّن َذإةَّرأََّإمل

ِ
اَّهنََّعَََّّيف  َّوَُّتََُّّإ
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ََّيََّث ََّّتَّرَش َّسََّب َّلََّشفًاَّوََّتَّح َّلََّخََّاَّدََّوهُجََّزََّ َّمََّملَّتََّاَّوََّاهب  َّيئًاَّحَََّّشََّاَلًَّاَّوََّبيَّط ََّّس  َََّّر َّمََُّّتََّت  َّهب  ََُّّثََّّّ،ةنََّاَّس َ ََّّؤىَتَّي ب َدإب ة 

ََّ َّوَّشََّأ ََّّار َّمح  َّفََّوَّطََّأََّاة  َّيَشَّب ََُّّضَّنتَف َّاَّتََّمََّل َّقََّهَّفََّب َََّّضَّنتَف َّتََّري  ََّعطََّتَُّفَََّّجَُّرَُّّتَََّّث ََّّ،اتمَََّّال َّإ َّء  ََّم َّرتًََّةَّفََّعرََّىَّب َّاَّث َّيَّهب 

َََّّعَُّإج َّرََّتَُّ َّنَّط َّتَّم َّاءََّاَّشََّمَََّّعدَُّب َّه.ري َّوَّغََّأ َّيب 

َّ.ريغ َّإلص ََّّيُتَّإلبَََُّّف:شإحل َّ

َّ.اهدسََّجَََّّه َّب ََّّدكلَُّتَََّّ:ضنتَف َّتََّ

ََّّنَّّأ َّيفَّإحلديثََّّ َّلهاَّتويّفَّإ بَّعنَّملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّتتَّتس تفيتَّإلنَّّأ َّإمرأ ًة صاهباَّأ ًَّةَّوَّزوهجاَّواكنتَّحمادََّّّعهناَّنة 

َّيفَّعيهنا َّيفَّأ ََّّفأ رإدتَّ،وجعي َّّأ َّكحلَّمنَّفوإئدَّوَّإلنَّتكتحلَّمبا َّيزيلَّن َّإلعيننيَّأ َّه هذإََّّفل جلالم

َّفأ جاهبالبَّرتَّعليهَّإلطَّّصَّلهاَّفكرَّّملَّيرخَّّملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّفعندماَّإس تفتتَّإلنََّّّ،تكتحلنَّأ َّردتَّأ َّإملرضَّ

َّوَّثالثَّكامَّجاءَّيفَّإحلديث.أ َّتنيَّمرََّّّأ يقضابالَّ

اكنوإَّميكثونََّّ،ونَّبهَّيفَّإجلاهليةدًةَّليستَّطويةلَّمقارنةَّمعَّماَّاكنوإَّيعتدَّّاَّس متكثَّمَّّّنَّّأ ََّّأ خربهاَّثَّّ

ََّّّ،س نة َّوعرشَّوالَّمقارنةَّبيامنَّاكنوإَّيفعلونَّيفَّإجلاهليةَّأ َّربعةَّأ َّونَّيعتدََّّّأ صبحوإسالمَّاَّجاءَّإال َّمل شهر 

َّسالم.َّيفَّإال ََّّوجلََّّّعزَّّهَّهللاَّبَّأ كرهمممعَّماَّ

َّس متكثَّمَّّّنَّّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّفأ خربها َّليستَّابلطَّّا َّقضتَّعدََّّّفا ذإويةلَّدًة َّميكنَّلها جلَّأ َّمنََّّلتحكَّنَّتَّأ َّهتا

َّ.عيهنا

َّّأ ََّّعهناَّوََّّإملتوّفَّعىلَّهللاَّعهناَّكيفَّاكنتَّإملرأ ةَّحتتدََّّّريضةَّزينبَّكامَّجاءَّيفَّإحلديثَّقّصََّّثَّّ هَّاكنتَّن

َّّإلوإحدةَّمهنمَّتدخلَّبيتًاَّصغريًإَّك َّ َّمنَّشدَّّزَّهَّن َّّربَّوحش  ينةَّيعينَّاكنَّقذرًإَّفتجتنبَّإلزََّّّ،ساخهةَّإت

َّإلنَّّيبَّوإال َّوإلطَّّ َّإل َّفتتََّّّ،اسغتسالَّوخمالطة َّعلْيا اخَّومتكثَّس نةَّويهَّعىلَّوسسخَّبذكلَّوترتإك

ذإَّإنّتتَّعّدهتاَّأ عطوهاَّدإبّةَّتدكلَّهباَّتكلَّإل وساخَّإملرتإمكةَّعلْيا،َّوكامَّجاءَّيفَّإحلديثَّ هذإ،َّّثَّإ 

شارةَّإ ىلَّ)قّلَّمنَّدإبةَّتبقىَّحيّةَّبعدَّذكل( ذإَّخرجتَّمنَّهذإَّإحلشفَّأ عطيتَّبعرةَّتريمَّهباَّإ  ،َّوإ 

َّّيةَّفتغتسلَّوتزتيّنَّوتتطّيب.ماَّمىضَّعلْيا،َّوبعدَّذكلَّلهاَّأ نَّترجعَّإ ىلَّحياهتاَّإلّطبيعَّ

فقارنوإَّابركَّهللاَّفيمكَّماَّاكنَّعليهَّإلنّاسَّيفَّزمنَّإجلاهلّيةَّّثَّماَّأ كرهممَّهللاَّبهَّبعدَّجميءَّإال سالمَّ

َّوكيفَّأ كرمَّإملرأ ةَّوأ عّزها،َّوالَّتلتفتوإَّإ ىلَّماَّيلقيهَّأ عدإءَّإال سالمَّمنَّش به.
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لهذهََّّملسو هيلع هللا ىلصهناَّزوهجا،َّوملَّيرّخصَّإلنّّبَّفاحلديثَّيس تفادَّمنهَّحترميَّإلكحلَّعىلَّإحملاّدةَّإليّتَّتويّفَّع

َّإملرأ ةَّيفَّإال كتحالَّحّتَّوال نَّاكنَّقدَّأ صاهباَّمرضَّيفَّعيهنا.

ملَّيرّخصَّلهاَّإال كتحالَّمعََّّملسو هيلع هللا ىلصويس تفادَّمنهَّأ يضاَّأ نّهَّليسَّّكَّمرضَّيسّوغَّإل خذَّابلّرخصة،َّفالنّّبَّ

َّأ ّنَّعيهناَّاكنَّهباَّوجع.

َّإملرأ ةَّسأ لتَّال بنّتا،َّوكذكلَّمعرَّويس تفادَّأ يضاَّمنَّإحلديثَّجوإزَّإال انبةَّيفَّإال س تفَّ ّنَّهذه تاءَّفا 

َّسأ لَّال بنهَّريضَّهللاَّعنَّإمجليع.

 لعانكتاب الّ 

َّبعاد.َّردَّوإال َّعنَّوهوَّإلطَّّمنَّإللََّّّمش تّقََّّ:عانَّلغةإللََّّّ

بعادَّعنَّرمحةَّردَّوإال َّعنَّهوَّإلطَّّوإللََّّّ،وَّغضبأ َّوجنيَّمقرونةَّبلعنةَّرةَّمنَّإلزَّّمكرََّّّميانيَّأ َّهوََّّ:ورشعا

َّ.عانشاءَّهللاَّصيغةَّإللَّّنَّإ َّوس يأ يتَّالحقًاََّّ،هللا

ينََّتعاىل﴿َّعانَّمنَّإلكتابَّقوهلَّودليلَّإللَّّ ْمََّولَْمَّيَُكنَّل هُْمَُّشَهَدإءَََُّّوإّل   .َّوس يأ يتَّإل يةَّ﴾يَْرُموَنََّأْزَوإهَجُ

.َّوَّّأ َّنَّشاءَّهللاَّسببَّنزولهاَّيفَّإ َّ َّلَّحديث 

ََّّّإل حاديثومنََّّإل يةإلعلامءَّمنَّهذهََّّهاعانَّإس تفادحاكمَّإللَّّأ َّوَّ نَّشاءَّإ َّإلكتابََّّيتَّس تأ يتَّيفَّهذإإل

َّهللا.

َّإلكرميةَّفْياَّفرَََّّإل يةَّوهذه:َّ)عانيةَّإللَّّأ َّريَّسقالَّإبنَّكثريَّرمحهَّهللاَّتعاىلَّيفَّتفََّّ وزايدةََّّلل زوإججي

ذإخمرجَّ َّ...قامةَّبينة َّإ َّعليهََّّوتعّّسَّزوجتهََّّأ حدمهقذفََّّإ 

ذإإلزوجََّّنَّّأ َّيَّأ ََّّ َّعىلَّذكلَّأ َّزوجتهَّخانتهَّوزنتَّمعَّغريهَّوملَّيكنَّهلََّّنَّّأ َّدَّتأ كََّّّإ  َّحّتَّربعةَّشهود 

َّللزََّّّ،نَّيالعهناأ َّهلََّّنَّّا َّإلقذفَّفَّيسملَّمنَّحدَّّ ذإوجَّلهذإَّاكنَّفيهَّخمرجي قذفَّزوجتهَّوملَّيكنَّهلََّّإ 

ََّّ.شهوديَّعىلَّقذفهَّذكل

َّقامةَّبيَّّإ ََّّعليهَّّّسَّوتعَّقالَّرمحهَّ وَّأ َّ-َّمامىلَّإال َّإ َّنَّحيضهاَّأ َّوجلَّوهوََّّمرَّهللاَّعزَّّأ َّنَّيالعهناَّكامَّأ َّنة 

َّابهللَّيفَّمقابلَّأ َّفهَّإحلاكَّعلْياَّمباَّرماهاَّبهَّفيحلََّّّّدعيفيَّ-إلقايضَّكامَّيفَّحالناَّحنن ربعَّأ َّربعَّشهادإت 

َّّإ َّشهدإءَّ لعنةَّهللاَّعليهََّّنَّّأ ََّّ-هادةَّإخلامسةإلشَّّ-َّوإخلامسةَّ-انيَّفاميَّرماهاَّبهَّمنَّإلزَّّأ َّ-َّادقنيهَّملنَّإلّصَّن
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َّإللَّّا َّفَّ،إلاكذبنيَّمنَّنَّاكنإ َّ َّبنفسَّهذإ َّمنَّعانَّعندَّإلشَّّنَّقالَّذكلَّابنتَّمنه َّكثرية  افعيَّوطائفة 

ََّّ-بدإًَّأ َّإلعلامءَّوحرمتَّعليهَّ َّإللَّّ-إنظروإَّجيدًإ َّويعطْياَّهمرهاأ َّعانَّوحرمتَّعليهَّابنتَّمنهَّهبذإ -َّبدًإ

َّإملسأ ةل َّس يأ يتَّإلالكمَّعنَّهذه انَّكامَّتعلمونَّابركَّهللاَّإلزََّّّوحدَّّ-َّانإلزََّّّبَّعلْياَّحدَّّويتوجََّّّ-وهذه

َّيضاًَّأ َّنَّتالعنَّيهَّأ ََّّالَّّإ َّوالَّيدرأ َّعهناَّإلعذإبََّّ-هللاَّإملوتَّقالَّرمحهَّنَّترمجَّحّتَّأ ََّّوهجةَّفيمكَّللمزتوَّّ

والَّيدرأ ََّّ-انَّقالَّرمحهَّهللاإلزََّّّبَّعلْياَّحدَّّةَّماَّقاهلَّزوهجاَّوتوجَّّنَّملَّتفعلَّشهدتَّعىلَّحصَّّإ ََّّل ّنا–

الَّّأ نَّتالعن َّابهللَّأ َّفتشهدََّّعهناَّإلعذإبَّإ  َّّإ َّربعَّشهادإت  -َّوإخلامسَّ-يَّفاميَّرماهاَّبهأ ََّّ-هَّملنَّإلاكذبنين

َّإلشَّّ ََّوجلَّ﴿وَََّّادقنيَّولهذإَّقالَّهللاَّعزَّّنَّاكنَّمنَّإلّصَّإ َّغضبَّهللاَّعلْياََّّنَّّأ ََّّ-إخلامسةَّلهاهادة أ َّرََّدَّْي

ََّأَََّّ-يَّإحلدَّّأ َّ-َّإَبَّذََّاَّإلعََّهنََّعََّ ََّأَََّّدََّشهََّنَّت َّاب َّادََّهََّشَََّّعََّرب َََّّهَُّن َّأَََّّهلل َّإت  اَّْيََّلََّهللاَّعَََّّبََّضََّغَََّّن َّأََّةَّسََّام َّإخلََّوَََّّنيَّْب َّذ َّإلاكَََّّنََّم َّل

َّ
ِ
َّإنّتيىَّالكمهَّرمحهَّهللا.ََّّ(نيق َّاد َّإلص ََّّنََّم ََّّنََّاكَََّّنَّْإ

ذإعانَّوكذكلَّيكونَّإللَّّ َّ،انامًاَّلهاَّابلزَّّهّت َّجلَّمحلَّزوجتهَّإ َّيفَّنفيَّإلرََّّّنَّّل ََّّ،جلَّمحلَّزوجتهنفىَّإلرََّّّإ 

نَّيالعنَّفيهَّأ َّيضًاَّجيبَّأ َّفهذإََّّ،ايلَّتكونَّمحلتهَّمنَّغريهنَّتكونَّمحلتَّمنهَّفبالتَّّأ َّينكرََّّك نّهيَّأ َّ

َّ.َّإل حاديثنَّشاءَّهللاَّهذإَّإلالكمَّيفَّإ َّمعناََّّإلقذفَّوس يأ يتَّوجبَّعليهَّحدََّّّالَّّوإ َّجلَّزوجتهَّإلرَّّ

َّّأ َّوخالصةَّإلالكمَّ ذإهَّن َّّا َّعانَّفإللََّّّتََّّّإ  َّّن َّ:مورأ َّبَّعليهَّثالثةَّهَّيرتت

ذإوجةَّوجَّوعنَّإلزَّّعنَّإلزََّّّعهنامَّفيسقطَّإحلدَّّإحلّدَّسقوطََّّ:لوَّّمرَّإل َّإل َّ َّتالعن.ََّّإ 

َّّبَّهوَّحترميَّإلزَّّيَّترتَّّإّّلََّّ:اينمرَّإلثَّّإل َّ َّجَّهبا.َّنَّيزتوَّّأ َّبدًإَّأ َّهلََّّالَّحيلَّّدًإَّوجةَّعىلَّزوهجاَّحترميًاَّمؤب

ذإهوَّإنتفاءَّإلودلََّّ:الثمرَّإلثَّّإل َّ ذإَّ،وجةنفاهَّفالَّيلحقهَّويلحقَّابلزََّّّإ  هذإَّإلودلَّليسََّّنَّّأ َّجلَّنفىَّإلرََّّّإ 

َّّا َّنَّفايَّيفَّبطنَّزوجتهَّليسَّمنهَّوتالعهذإَّإمحللَّإّّلََّّنَّّأ وَّأ َّودلهَّ َّعىلَّهذإَّإلتَّّن َّّأ َّالعنَّهَّكنتيجة  هَّالَّن

َّ.َّبأ مهيلحقَّبهَّويلحقَّ

 326الحديث 

َّقالَّنَّّأ َّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامََّّعنَّعبد ََّأَََّّيَتَّأََّرََّأََّهللاََّّولََّسََُّّرََّايَََّّ:فالنَّبنَّفالن  َّأََحُدانَََّّدََّجََّوَّوََّنَّل

ََّأََّمرََّإ َّ َّكََّشََّاح ََّّفََّىَلَّعَََّّهَُّت َََّّيَفَّة  ََّّ؟عصنََّي
ِ
َّوَََّّمي َّظ َّعَََّّب أَمر ََّّمََّلَك َّتَََّّمََّلَك َّنَّتََّإ

ِ
َّذَََّّثل ََّّم َّىَلَّعََََّّتَّكََّسََََّّتَّكََّنَّسََّإ َّ:قالَّ،كل 

َُّّإلن َََّّتَّكََّسََّفََّ َََّّنََّاَّاكََّم َّلََّفَََّّ،بهََُّّجُي َّملََّفَََّّملسو هيلع هللا ىلصَّب  ََّذَََّّعدََّب ََّّ:القََّفَََّّهَُّاتََّأَََّّكل 
ِ
َّلََّنزََّأََّفَََّّ،ه َّب ََّّيُتَّل َّبتَُّدَّإ َّقَََّّنهَُّعَََّّكََّلتَُّأََّيَّسََّإّل  ََّّن َّإ
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ََّّإل َاَيتَّه َّذ َّهَََّّلَّّجََّوَََّّهللاَّعز َّ هَّرََّك َّذََّوَََّّهَُّظََّعََّوََّوَََّّيه َّلََّعَََّّن َّهَُّالََّتََّفََّ﴾َّمإهَجَُّزوََّأَََّّونََّرمَُّيَََّّينََّإّل  َّ﴿وَََّّور َّإلنََُّّّة َّورَََّّسَُّيف 

هَُّ َّذََّنَّعََّم ََّّنَُّهوََّأََّاَّنيََّإدلََُّّّإَبَّذََّعَََّّن َّأََََّّوَأخرَبَ ََّإّل  َّوَََّّ،الَََّّ:فقالَّ،رةخ َّإل َََّّإب  َّ.اْيََّلََّعَََّّبُتَّذََّاَّكََّمَََّّّق َّحلََّاب ََّّكََّثََّعََّيَّب

َّذََّنَّعََّم ََّّنَُّهوََّأََّاَّنيََّإدلََُّّّإَبَّذََّعَََّّن َّأََََّّوَأخرَبََهااَّهََّرََّك َّذََّاَّوََّهَظََّعََّوََّاَّفََّاهََّعََّدَََُّّث ََّّ ََّةَّقََّرََّخ َّإل َََّّإب  ََّإّل  َّوَََّّالَََّّ:تال َّكََّثََّعََّيَّب

ََّّّقَّحلََّاب َّ
ِ
َّاب َّادََّهَشَََّّأَربَعَََّّدََّه شََّ﴿فَََّّل َّجَُّلر َّاب ََّّأََّدََّبََّفَََّّ،بذ َّاكََّلَََّّهَُّن َّإ ََّّهلل َّإت 

ِ
َََّّهَُّن َّإ َََّّن َّأَََّّةََّسََّام َّإخلََّنيَّوََّق َّاد َّإلص ََّّنََّم َّل َّهللا ََّّةََّعنََّل

ََّّيه َّلََّعََّ
ِ
َّثَََُّّث ََّّ،ني﴾ب َّذ َّإلاكَََّّنََّم ََّّنََّنَّاكََّإ ََّاب ََّّىن  َّاب َّادََّهَشَََّّأ ّربَعََّ﴿تَّدََّه َّشََّفَََّّة َّرأََّمل ََّّهلل َّإت 

ِ
َََّّهَُّن َّإ َّةََّسََّام َّإخلََّنيَّوََّب َّذ َّإلاكَََّّنََّم َّل

َّاَّْيََّلََّعَََّّهللاََُّّغََضبَََّّن َّأََّ
ِ
َََّّّقَّر َّفَََُّّث ََّّ،ني﴾ق َّاد َّإلص ََّّنََّم ََّّنََّنَّاكََّإ َّ.امََّيهَنَُّب

َََّّهللاََُّّ:الََّقَََُّّث ََّّ َّ.ثالَثًََّّاَتئ ب؟اَّنمُكََّلَّم َّبَّهََّذ َّاكَََّّمَُكََّدََّحََّأَََّّن َّأَََّّعملََُّي

ََّّكَلَََّّالََّمَََّّالَََّّ:القَََّّ؟َّرسولَّهللاَّمايلايَََّّالََّقَََّّ،اْيََّلََّعَََّّكَلَََّّيلََّب َّسَََّّالَََّّ:ويفَّلفظ َّ
ِ
َّوََّهَُّاَّفََّْيََّلََّعَََّّقَتَّدََّصَََّّنَتَّنَّكَُّإ

ََّنَّفََّم ََّّلَتَّحلََّس تََّاَّإ َّمََّب َّ َّاَّوََّرهج 
ِ
َّا.هنََّم ََّّكَلَََّّدَُّبعََّأَََّّوََّهَُّاَّفََّْيََّلََّعَََّّبَتَّذََّكَََّّنَتَّنَّكَُّإ

 ضيَّيفَّهذإ.إعانَّوهوَّوَّإللََّّّأ ايتورَّسورةَّإلنََّّّأ ايتهذإَّإحلديثَّهوَّسببَّنزولَّ

رتَّعليهَّفهذهَّمنَّاببَّإلسََّّّل نّهوكذكلََّّ،الَّفائدةَّمنَّتسميتهَّل نّهىَّرجاًلَّوملَّيسمََّّّنَّّأ َّويفَّإحلديثَّ

ذإوكذكلََّّ،مورَّالَّينبغيَّنرشهاإل َّ َّفهذهَّإل َّأ َّنَّسرتَّصاحهباَّفينبغيَّأ َّثبتَّوََّّإ  مورَّنَّيرتكَّمس تورًإ

َّفضيحةَّوهللاَّإملس تعان.َّ

َّجتاهَّإ ََّّأ حّسََّّك نّهيَّذكرَّيفَّإحلديثَّخصَّإّّلَّهذإَّإلشَّّ ؤإلَّفملَّذإكَّإلسَّّملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّلنَّّمرأ تهَّفسأ لَّإبيشء 

َّّمنَّاكنَّيكرهََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّل ََّّ،كرههَّوك نّهَّملسو هيلع هللا ىلصجيبهَّ ن َّملَّيقعَّوك  َّلَّإلرّشَّهَّمنَّتعجَّّيسأ لَّعنَّيشء 

َّ.هللاَّإملس تعانو

َّنَّيسأ لَّعنَّإل َّأ َّنسانَّابركَّهللاَّفيمكَّالَّينبغيَّوإال َّ َّقبلَّحدوهثا ََّّل نّهش ياء َاَّقدَّيبتىلَّهبا ََّأهيُّ ﴿اَي

َّإلُْقرَّْ َّيَُّن ُل نَي َّح  ََّعهْنَا َّتَْسأَلُوإ ن
ِ
ََّوإ َّتَُسْؤُكْ َّلمَُكْ نَّتُْبَد

ِ
َّإ َياَء ََّأش ْ ََّعْن َّتَْسأَلُوإ َّاَل َّأ َمنُوإ يَن َّلمَُكْ﴾َّإّل   َّتُْبَد أ ُن

َّملَّيقعأ َّعنَّأ نَّيسأ لَّالَّينبغيََّّفاال نسان َّمكروه  نسانَّيسأ لَّإلعافيةَّإال ََّّوجلََّّّبلَّيسأ لَّهللاَّعزََّّّ،مر 

َّّإل ََّّفقطَّعن ش ياءَّخاصًةَّاَّس تقعَّهلَّالَّيسأ لَّعنَّإل َّّنَّّأ َّقَّمنَّوَّقدَّتقعَّهلَّلكنَّيتحقَّّأ َّيتَّتقعَّهلَّمورَّإل

ذإ َّمور.َّلَّإلعلامءَّيهنونَّعنَّهذهَّإل َّسأ َّاكنتَّكهذإَّمكروهةَّفالَّيََّّإ 
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ذإجلَّإلرََّّّنَّّأ َّيَّأ َّعىلَّمثلَّذكلََّّنَّسكتَّسكتإ َّعظميَّوََّّبأ مرمَّمَّتلكَّّنَّتلكَّّإ َّثَّقالَّرمحهَّهللاَّ مَّتلكََّّّإ 

ليسَّهلَّشهودَّوقذفاََّّل نّهَّمَّيفَّعرضهَّويلحقهَّبذكلَّإلعارَّويلزمهَّإحلدَّّحاةلَّملَّيتلكَّّيفَّزوجتهَّفهوَّيفَّ

َّ.يفَّزوجتهَّوالَّشهودَّهل

َّّا َّنَّسكتَّفإ َّوَّ َّعظمي َّكذكلَّوس يكونَّديوًَثَّأ َّهَّس يكونَّساكتًاَّعنَّن هلَّأ َّيرىضَّإلفاحشةَّيفََّّل نّهمر 

َّ.الحايبَّريضَّهللاَّعنهَّكيفَّيفعلَّيفَّمثلَّهذإَّإحلهذإَّإلّصََّّرحفاَّ،وإلعياذَّابهلل

ش ياءَّملَّتقعَّهلَّأ َّعنَّإلّسؤإلَّعنََّّنسانَّمهنيّيَّإال ََّّنَّّوأ َّسكتَّوملَّجيبهَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّاءَّيفَّإحلديثَّجف

َّاَّس تقعَّهل.ّنَّّأ َّقَّوَّملَّيتحقَّّأ َّ

َّّأ َّجاءَّيفَّإحلديثََّّثَّّ يقولَّإلعلامءََّّ(بتليتَّبهيَّسأ لتكَّعنهَّقدَّإ َّإّّلََّّنَّّإ َّ)وقالَّهلََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّىلَّإلنَّّإ ََّّرجعَّهن

َّيفَّحقََّّّبأ مرمَّمنَّتلكََّّّنَّّأ َّهذإَّفيهَّدلياًلَّعىلََّّنَّّأ َّيفَّهذإَّإملوطنَّ هللاَّوهَّقدَّيبتىلَّبهَّعقوبًةَّهلَّمكروه 

َّابركَّهللاَّفيإملس تعانَّفتنهبَّّ َّلهذإ َّالَّتتوقَّّومَّوالَّتتلكََّّّمكوإ َّّإل ََّّالَّّإ َّعوإ َّماَّكَّوالَّتتوقَّّيتَّتّسَّّش ياءَّإل عوإ

ََّّالَّتبتلوإَّبهَّوهللاَّإملس تعان.َّيكونَّمكروهًاَّلمكَّحّتَّ

مَّإهَجَُّزوََّأَََّّونََّرمَُّيَََّّينََّإّل  َّ﴿وََّورَّقوهلَّتباركَّوتعاىلَّيفَّسورةَّإلنََّّّإل ايتهذهََّّوجلََّّّعزَّّنزلَّهللاَّأ َّثَّقالَّف

ََّوََّ ََّّإءَُّدََّهَمَّشَُّهُنَّلََّكَُّمَّيََّل
ِ
َّد َّحََّأَََّّةَُّادََّهَشََّفََََّّأنُفُسهُمَّال َّإ ََّأَََّّمه  َّاب َّادََّهَشَََّّعََّرب ََّّهلل َّإت 

ِ
َََّّهَُّن َّإ َّن َّأََّةَّسََّام َّإخلََّنيَّوََّق َّاد َّإلص ََّّنََّم َّل

ََّ ََّّيه َّلََّعَََّّهللا ََّّةََّعنََّل
ِ
ََّتَشهََدَّأََّنَّأَََّّإَبَّذََّاَّإلعََّهنََّعَََّّأَُّدرََّيََّنيَّوََّب َّذ َّإلاكَََّّنََّم ََّّنََّنَّاكََّإ َّاب َّادََّهَشَََّّعََّرب ََّّهلل َّإت 

ِ
َََّّهَُّن َّإ نيَّب َّذ َّإلاكَََّّنََّم َّل

َّاَّْيََّلََّعَََّّهللا ََّّبََّضََّغَََّّن َّأَََّّةََّسََّام َّإخلََّوََّ
ِ
ََّوَََّّنيََّق َّاد َّإلص ََّّنََّم ََّّنََّنَّاكََّإ َّو َّتَََّّهللاَََّّن َّأ َّوََّّهَُّتَُّمحََّرَََّّوََّيمُكَّلََّعَََّّهللا ََّّضلَُّفَََّّوالََّل إبي

َّ.ةَّيهَّسببَّنزولهااكنتَّهذهَّإلقّصََّّإل ايتهذهََّّوجلََّّّنزلَّهللاَّعزَّّأ ََّّمي﴾ح َّرََّ

َّ(خرةهونَّمنَّعذإبَّإل َّأ َّنياَّعذإبَّإدلََّّّنَّّأ ََّّوأ خربهرهَّفتالهنَّعليهَّووعظهَّوذكَّّ)قالَّيفَّإحلديثََّّثَّّ

َّنزلتَّعليهَّفسمعَّماَّفْياَّريضَّهللاَّعنهَّثََّّّإل ايتتىلَّعليهَّهذهََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّيَّأ َّ رهَّذكََّّّعندما

َّّأ َّخربهَّأ َّووعظهَّوَّابهللََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنَّّ فَّقذإلَّقامةَّحدَّّإ َّيَّأ َّنياَّعقوبةَّإدلََّّّنَّّا َّاَّيقولَّفدًإَّممَّّنَّملَّيكنَّمتأ كَّّإ َّهَّن

ويكونَّهذإََّّوجلََّّّىلَّهللاَّعزَّّإ َّخرةَّفيتوبَّهونَّعليهَّعقوبةَّإل َّأ َّوََّّوجلََّّّهونَّعندَّهللاَّعزَّّأ َّعليهَّ

َّأ ََّّل نّهعانَّأ َّعىلَّإللَّّىلَّماَّفعلَّوكذكلَّالَّيتجرَّّإ َّأ َّارًةَّهلَّوالَّيعودَّويتجرَّّكفََّّّإحلدَّّ َّجدًإ.مري َّخطريي

َّفيهَّ َّأ هونَّمنَّعذإبَّإل خرةَّعذإبَّإدلَّّويقولَّرفنيَّنَّإحلاكَّيعظَّإلطَّّأ َّوهذإ َّقالهاَّهلَّوقالهاَّل َّنيا نّه

َّلزوجته.َّ
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نّهَّمتأ كّدَّمتاماَّمّماَّيقولَّأ َّيَّأ ََّّ(ماَّكذبتَّعلْياَّيَّبعثكَّابحلّقَّالَّوإّّلَّ)َّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّقالَّريضَّهللاَّعنهَّللنََّّّثَّّ

َّاَّس يالعنَّعليه.َّوممَّّ

مثلَّماَّفعلَّمعََّّ(خرةهونَّمنَّعذإبَّإل َّأ َّنياَّعذإبَّإدلََّّّنَّّأ ََّّوأ خربهارهاَّدعاهاَّفوعظهاَّوذكََّّّثَّّ)قالََّّثَّّ

َّ َّمتامًا َّوحدَّّإ ََّّوأ ّّنازوهجا َّبنَّإعرتفتَّبذنهبا َّإلثَّّل َّىلَّإملوتَّإ َّتَّمجنَّرَّأ َّتَّعليه َّحد َّهو يبَّنَّهذإ

ارَّشديدَّمفاَّابكلَّيفَّإلنََّّّةانعذإبَّإلزََّّّنَّّأ َّخرةَّكفارةَّلهاَّوسلمتَّبهَّمنَّعذإبَّإل ََّّذكلَّإنيةَّاكنإلزَّّ

َّهللاَّإملس تعان.َّ َّإيضًاَّمباَّس تقدمَّعليهَّمنَّمالعنة 

َّإرصتَّوقالتَّ َّوعىلََّّفأ رصتَّالَّوإّليَّبعثكَّابحلقَّإنهَّلاكذبلكهناَّريضَّهللاَّعهنا عىلَّموقفها

َّمهنامَّ خرَّعىلَّذكلَّعىلَّتربئةَّنفسهَّوالعنَّإل ََّّأ رصتربئةَّنفسهاَّمماَّرماهاَّبهَّفبالرمغَّمنَّإنَّكَّوإحد 

َّأ َّ َّمنَّإملتأ كد َّبدليلَّقولَّإلنََّّّأ حدهامإنَّنه َّكامَّيفَّإحلديثََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّاكذبي حدكامَّأ ََّّنَّّأ َّهللاَّيعملَّ)هلام

َّأ حدهامَّنَّّأ َّاَّمَّّإ َّثنانَّصادقانَّنَّيكونَّإال َّأ َّالَّميكنَّيس تحيلََّّ،هذإَّالبدَّ؟(بَّفهلَّمنكامَّمنَّاتئبذاك

َّاكذبة.َّهللاَّإملس تعان.َّخرَّغريَّمتأ كَّّإل ََّّنَّّأ َّوَّأ َّقدَّفعلَّماَّريمَّبهَّ َّفاميَّيقولَّبلَّغايةَّماَّيقوهلَّظنوني َّد 

َّوخمطئَّفيهََّّأ حدهامَّنَّّأ َّإحلقيقةَّيهََّّنَّّأ َّنَّيتالعنَّمعَّأ َّهلامَّبَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإجازتَّإلنَّّ َّّأ َّاكذبي َّمأ مورونَّن نا

اهرَّكامَّقلناَّحمكَّعىلَّإلظَّّملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّإلنََّّّنَّّل ََّّإئرَّإلّّسَّهوَّيتوىّلََّّوجلََّّّهللاَّعزََّّّنَّّأ َّابحلمكَّعىلَّإلظاهرَّوَّ

َّعليه.ََّّاحلفماََّّوقبلَّمهنام

َّّأ َّوفيهَّ ََّّ.ادقَّمنَّإلاكذبالَّيعملَّإلغيبَّإذَّلوَّاكنَّيعملَّإلغيبَّلعملَّإلّصََّّملسو هيلع هللا ىلصهَّن

َّّأ َّعانَّوَّذكرَّصفةَّإللََّّّثَّّ َّابهللََّّأ ربعجلَّفيشهدَّهَّيبدأ َّابلرَّّن شهدَّابهللَّ"أ َّنَّيقولَّإمرأ تهَّزنتَّك ََّّنَّّأ َّشهادة 

يقولَّهذإََّّ"إلاكذبنينَّكنتَّمنَّإ ََّّلعنةَّهللاَّعلَّّ"يقولَّيفَّإخلامسةََّّثََّّّ"نَّإمرأ يتَّهذهَّقدَّزنتأ َّ

َّ.إلالكم

ََّّأ ربعوجةَّفتشهدَّورَّللزَّّيأ يتَّإدلََّّّثَّّ َّّأ َّشهادإت  شهدَّابهللَّعىلَّزوجَّهذإَّ"أ َّنَّتقولَّبأ َّهَّملنَّإلاكذبنيَّن

َّّأ َّ نَّاكنَّإ ََّّغضبَّهللاَّعلَّّ"مرإتَّوتقولَّيفَّمتامَّإخلامسةََّّأ ربعتقولهاََّّ"هَّمنَّإلاكذبنيَّفاميَّقذفينَّبهن

َّ.انهللاَّإملس تعَّ"انلزَّّابادقنيَّيفَّقذيفَّمنَّإلّصَّ

يفََّّل نّهَّ؟عن.َّملاذإمنَّإللََّّّشدَّّأ َّوإلغضبََّّ،عنَّبيامنَّإملرأ ةَّحقهاَّإلغضبهَّإللَّّجلَّحقَّّإلرََّّّنَّّأ ََّّوإوالحظَّ

نَّاكنَّمنَّإ ََّّغضبَّهللاَّعلَّّ)ويهَّتقولََّّ،نَّاكنَّمنَّإلاكذبنيإ َّيلعنَّنفسهََّّ(لعنةَّهللا)إخلامسةَّيقولَّ
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َّأ ش نعإملرأ ةَّجرميّتاََّّنَّّل ََّّ؟ملاذإعنَّمنَّإللََّّّشدَّّأ َّهاَّوإلغضبَّعنَّويهَّيفَّحقَّّهَّإللَّّفهوَّيفَّحقََّّّ،(ادقنيإلّصَّ

َّّ عرإضَّجتمعَّهذإَّنّتاكَّإل َّنسابَّوإ َّختالطَّإل َّبَّعليهَّإ َّيَّيرتتَّّزانَّوإّّلَّفهييَّتكونَّقدَّمجعتَّبنيَّإل

ّدعاؤهاَّمعَّنفْياَّهل َّاَّيكونَّيفَّحّقَّابركَّهللاَّفيمكَّممََّّّأ عظمعىلَّذكلَّهذإََّّدشهاإلربإءةَّوإحللفَّوإال ََّّوإ 

َّجل.َّإلرَّّ

َّمنهَّالَّجنبيَّّأ َّقَّبيهنامَّفصارتَّفرََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّيَّأ ََّّ(هنامقَّبيفرََّّّثَّّ)قالَّيفَّإحلديثََّّثَّّ ًةَّعنهَّابئنًة

َّبدًإ.َّأ َّوإجَّمهناَّهلَّإلزََّّّحيلَّّ

نَّأ َّعلْيامَّوعىلََّّملسو هيلع هللا ىلصوهذإَّحرصًاَّمنهََّّ،وبةَّثالَثًَّرَّعلْيامَّكامَّقلناَّدعوتهَّهلامَّابلتَّّكرََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّجاءََّّثَّّ

مسَّطلعَّإلشَّّتوَّأ َّنسانَّماَّملَّيغرغرَّإال َّوبةَّمفتوحَّإحلديثَّاببَّإلتَّّجاءَّيفَّوكامََّّ،يتوبَّإملذنبَّمهنام

اَّإقرتفهَّمنَّمعايصَّممََّّّوجلََّّّىلَّهللاَّعزَّّإ َّنَّيتوبَّأ َّهلَّبلَّجيبَّعليهََّّيس تحبََّّّفاال نسانَّ،منَّمغرهبا

َّّيتوىخَّإلوقوعَّيفَّعقوبةَّإل ََّّحّتََّّوكبائرَّوغريهاَّوهذإ َّنيا.منَّعقوبةَّإدلََّّّشدَّّأ ََّّيهيتَّخرةَّإل

أ نّهَّالَّحّقَّهلََّّملسو هيلع هللا ىلصفأ خربهَّإلنّبعطاهَّلزوجتهَّأ َّيَّحايبَّهذإَّطالبَّبصدإقهَّإّّلَّإلّصََّّنَّّأ َّيضًاَّأ َّجاءََّّثََّّّ

َّواكنَّ َّهبا َّاكنَّمزتّوجا َّأ نّه َّمفادإم َّفروجَّأ زوإجنا، َّبه َّإس تحللنا َّإلّصدإقَّهوَّيفَّمقابلَّما ّن َّفا  فيه

َّمنَّ َّيس تحّل َّما َّبه َّإس تحّل َّإلّصدإقَّل نّه َّفالَّحيقَّهل َّحيصلَّبنيَّإلّرجلَّوإمرأ ته َّما حيصلَّبيهنام

نَّاكنَّكذبَّعلْياَّ فهوَّأ بعدَّكلَّمهناَّملاذإ؟َّل نّهَّقدَّرماهاََّّملسو هيلع هللا ىلصكامَّقارَّرسولَّهللاَّإلّزوجة،َّوكذكلَّإ 

َّملّخصَّماَّيفَّإحلديثَّوفيهَّفوإئدَّكثريةَّ َّإلهبتان،َّفليسَّللّرجلَّإحلّقَّيفَّإس تعادةَّهمره،َّهذإ هبذإ

َّنذكرَّمهنا:

َّأ ّنَّفيهَّبيانَّمرشوعّيةَّإلّلعانَّوسببَّنزولَّأ ايتَّسورةَّإلنّور.

َّأ مرَّكهذإ.َّوفيهَّأ يضاَّمرشوعّيةَّإلّسرتَّعىلَّمنَّحدثَّهل

وفيهَّأ ّنَّإللّعانَّيكونَّعندَّإلقايضَّالَّعندَّغريه،َّالَّعندَّرئيسَّإلقبيةلَّوالَّرئيسَّإحليَّوالَّكبريَّإلقومَّ

َّوالَّغريهَّيكونَّعندَّإلقايض.

َّوفيهَّأ ّنَّإلقايضَّيعضَّإلّزوجنيَّوخيّوفهامَّابّلّلَّقبلَّإللّعان.

َّوفيهَّأ ّنَّإللّعانَّيبدأ َّفيهَّابلّرجلَّل نّهَّمبدأ َّإل مر.
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جلَّيشهدَّابهللَّعزَّوجلَّأ ربعَّشهادإتَّعىلَّأ ّنَّإمرأ تهَّهذهَّإليّتَّأ مامهَّيعّيهناَّزنتَّويقولَّوفيهَّأ ّنَّإلرَّّ

نَّكنتَّمنَّإلاكذبنيَّوهبذإَّيمّتَّلعانَّإلّرجل. َّيفَّمتامَّإخلامسةَّلعنةَّهللاَّعّلَّإ 

وفيهَّأ نّهَّبعدَّأ نَّينّتيىَّمنَّلعانَّإلّرجلَّينتقلَّإ ىلَّإملرأ ةَّبعدهَّفتشهدَّيهَّأ يضاَّأ ربعَّشهادإتَّابهللَّأ نهَّ

ذإَّّتَّإللّعانَّبيهنامََّّاكذب نَّاكنَّمنَّإلّصدقني،َّفا  يفَّقذفهاَّابلّزانَّتقولَّيفَّإخلامسةَّغضبَّهللاَّعلَّإ 

نّهَّيفّرقَّبيهنامَّإ ىلَّإل بدَّكامَّقلناَّوالَّيشرتطَّأ نَّيكونَّإملفّرقَّهوَّإلقايضَّبلَّإلتّفريقَّمرتتّبَّعىلَّ فا 

يّنَّفّرقتَّبينكامَّأ وَّإللّعانَّوهذإَّهوَّمذهبَّإمجلهور،َّفالقايضَّبعدَّإنّتاءَّإللّعانَّليسَّهلَّأ نَّي قولَّإ 

َّيشءَّمنَّهذإَّالَّبلَّإلتّفريقَّبيهنامَّمرتتّبَّعىلَّإللّعان.

ليهَّإبنَّكثريَّ ىلَّإلّزوجَّكامَّذهبَّإ  رجاعَّللمهر،َّإملهرَّالَّيرجعَّإ  يفَّإحلديثَّأ نّهَّالَّيرتتّبَّعىلَّإللّعانَّإ 

،ََّّمالَّكل(القالَّللّصحايبَّيفَّإحلديثَّبعدماَّطالبَّمبهرهَّقالَّهلَّ)َّملسو هيلع هللا ىلصرمحهَّهللاَّتعاىل،َّل ّنَّإلنّّبَّ

َّوهذإَّيس تفادَّمنهَّأ نّهَّالَّهمرَّللّرجل.

َّيعينَّالَّ َّإلقذف، َّأ حاكم َّغريهامَّفتجريَّعلْيام َّإللّعانَّخاّصَّابلّزوجنيَّأ ّما يس تفادَّمنَّإحلديثَّأ ّن

اّيهاَّعىلَّأ حّصيةَّماَّقالَّالَّإللّعانَّيكونَّ يذهبَّرجلَّفرييمَّإمرأ ةَّأ نّهَّرأ هاَّقدَّزنتَّّثَّيتالعنَّهوَّوإ 

َّفقطَّبنيَّإلّرجلَّوزوجته.

،َّهذإَّملسو هيلع هللا ىلصإحلديثَّأ نّناَّحنمكَّعىلَّإلنّاسَّابلّظاهرَّوأ ّنَّهللاَّعّزَّوجّلَّيتوىّلَّإلّّسإئرَّكامَّفعلَّإلنّّبََّّيف

َّملّخصَّماَّيفَّإحلديث.

َّ

َّ
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َّ-أ يَّعنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنام-وعنه ََّزَمان  َهاَّيف  نََّودَل  ََّرُجاًلََّرأَىَّإ مَرأَتَُهََّوإنَتفَىَّم  أَن 

َّ َقَّبنََيََّّملسو هيلع هللا ىلصفَأََمَرمُهَاََّرُسولَّهللاََّّملسو هيلع هللا ىلصَرُسولَّهللا  ََّوفَر  َّل لَمرأَة  لَودَل  َّقَاَلَّهللاَّعّزَّوجّلَُّث َّقىََضَّاب  فَتاََلَعنَاَّمََكَ

ننَيَّْ َّ.إملَُتاَلع 

هذإَّأ يضاَّاتبعَّللّعانَّوفيهَّأ ّنَّرجالَّقذفَّإمرأ تهَّابلّزانَّهذإَّمعىنَّأ نّهَّرماها،َّوإنتفىَّأ يَّترّبءَّمنَّإلودلَّ

َّ َّإلنّّب َّفأ مرهام َّليسَّيل، َّإلودل َّهذإ َّقال َّإّّليَّودلته، َّأ و َّيفَّإحلديثََّّملسو هيلع هللا ىلصإّّليَّاكنتَّحتمل كام

ّماَّأ نَّي ّماَّأ نَّحيّدَّإلّرجلَّعىلَّقذفهَّوإ  ّماَّأ نَّإلّسابقَّبأ نَّيتالعناَّل نّهَّإ  العنَّزوجته،َّكذكلَّإلّزوجةَّإ 

ّماَّأ نَّتالعنَّزوهجا. َّتعرتفَّوحتّدَّوإ 

ىلَّأ ّمهَّل ّنَّإلّزوجَّنفاهَّعنَّنفسهَّوترّبأ َّمنه.ََّّّثَّقىضَّابلودلَّللمرأ ة َّأ يَّنس بهَّإ 

ّماَّ فيؤخذَّمنَّإحلديثَّأ نّهَّيرتتّبَّعىلَّريمَّإلّرجلَّلزوجته،َّوإّدعاءَّأ ّنَّإلودلَّليسَّهلَّيرتتّبَّعليهَّإ 

ّماَّ َّإحلّد.إللّعانَّوإ 

ّنَّإملرأ ةَّحترمَّعليهَّلقوهلَّ) ذإَّّتَّإللّعانَّبيهنامَّفا  ،َّوكذكلَّيرتتّبَّوفّرقَّبنيَّإملتالعنني(وفيهَّأ يضاَّأ نّهَّإ 

ىلَّأ ّمهَّالَّل بيه،َّل ّنَّإلّزوجَّترّبأ َّمنَّهذإَّإمحلل ذإَّنفىَّكامَّيفَّهذهَّإلقّصةَّأ ّنَّإلودلَّينسبَّإ  أ وََّّعليهَّإ 

َّمنَّهذإَّإمحللَّإّّليَّوضع.

ديثَّأ نّهَّالَّيشرتطَّلنفيَّإلودلَّأ نَّتضعهَّأ ّمهَّبلَّميكنَّللّزوجَّنفيهَّويهَّوكذكلَّمّماَّيس تفادَّمنَّإحل

عادةَّإللّعانَّبعدَّإلوضعَّيفَّأ ّصَّأ قوإلَّأ هلَّإلعمل. ىلَّإ  َّحاملَّبه،َّوالَّحيتاجَّإ 

نَّتأ كّدَّإلّزوجَّأ ّنَّإلودلَّليسَّهلَّوجبَّعليهَّإللّعانَّل نَّالَّيدخلَّعىلَّ وكذكلَّمّماَّيس تفادَّمنهَّأ نّهَّإ 

مَّفهذإَّيكونَّبأ نَّجيزمَّمباَّس يقوهل،َّأ ّماَّجمّردَّإلّشكَّوإلّظنونَّإلوإهيةَّنفسهَّوعىلَّبنيهَّمنَّليسَّمهن

َّفالَّجيوزَّأ نَّيفعلَّهذإ،َّالبّدَّأ نَّيكونَّمتيّقناَّأ وَّعندهَّغلبتَّظنَّعىلَّماَّيقوهل.

َّ

َّ
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َّ  ّ ىَلَّإلن ب  ِ
َّفََزإَرَةَّإ ْنَّبيَن  َّم  َّإ مرَََّّملسو هيلع هللا ىلصعنَّأ يبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّقال:ََّجاَءََّرُجلي ن 

ِ
تَّفقال:َّإ ََّودَلَ أيَت 

ب ل،َّ:َّملسو هيلع هللا ىلصغاَُلمًاَّأَسَوَد،َّفقالَّإلنّّبَّ
ِ
نَّإ َّم  ََّّ؟اإُّنََّلوََّأََّاَّمََّفَََّّ:نعم.َّقالَّ:قالَهلَّكَلَ

ََّّ:قالَّ؟قورََّأََّنَّاَّم َّْيََّلَّف َّهَََّّ:قالَّ،رمُحََّّ:قال
ِ
ََّْيََّف ََّّن َّإ َّاَّذََّهََّاتََّأَََّّان َّأ َّفَََّّ:قالَّ،رقاًَّوَُّاَّل َّونََّكَُّنَّيََّأَََّّىَسَّعَََّّ:قالَّ؟كل 

َّ.رقيَّع ََّّهَُّعََّزََّنَََّّونََّكَُّيَََّوَهَذإََّعىَسَّأَنََّّ:قال،َّرقيَّع ََّّهَُّعََّزََّنََّ

ََّهوَّإّل  ََّّ:ْقَّورََّإلََّ َُّيَّل َََّّهَُّون ََّّيلَُّم َّي
ِ
َّ.ادَّْمََّإلر ََّّىلََّإ

َّّأ ََّّوأ خربهَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّىلَّإلنَّّإ َّرجاًلَّمنَّبينَّفزإرةَّجاءََّّنَّّأ َّويفَّإحلديثَّ َّن سودَّوملَّيكنَّالَّهوَّأ َّهَّودلَّهلَّودلي

َّيفَّنفسهَّسودإوين،َّفَّتهزوجََّّالو َّيفَّنفسهَّوَّانتابهَّيشءي َّّخدشهَّخادشي ن يفَّزوجتهَّلهذإََّّهَّشكَّّوك 

َّإلوسوسةَّبطريقةَّرضبَّملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّإلنََّّّفأ رإدَّ،وذكرَّهلَّماَّجيدَّيفَّنفسهَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّىلَّإلنَّّإ َّجاءَّ عنهَّهذه

َّّأ َّمنََّّإملثالَّوجرىَّبيهنامَّماَّذكرَّيفَّإحلديث لوإّناَّأ َّفقالَّهلَّنعمَّفسأ هلَّعنََّّ؟بلإ َّهَّسأ هلَّهلَّكلَّمنَّن

فقالَّهلََّّبأ محرمادَّوليسَّىلَّإلرَّّإ َّهَّمييلَّورقَّلونأ َّبلَّإمحلرَّمنَّفقالَّهلَّهلَّيفَّهذهَّإال ََّّ،فقالَّيهَّمحر

ََّّّإال بلفْياَّإلكثريَّمنََّّأ يَّفْياَّلورقاًََّّنَّّإ َّنعمَّ اتهاَّأ ََّّفأ نََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّسأ هلَّإلنَّّفََّّ،يتَّلوّناَّليسَّلكونَّساللّتاإل

نَّيكونَّأ َّعىسَّ)اَّمحرَّفقالَّهلَّّنَّّأ ََّّمعروفَّّتاساللَّههذَّوإال بلَّ؟ونينَّجاءَّهذإَّإللَّّأ َّذكلَّيعينَّمنَّ

َّإّليَّجاءََّّ(نزعهَّعرق َّعأ َّيعينَّهذإ َّفقالَّهلَّكذكلَّإبنكَّهذإ َّفذهبََّّىسورقًا يكونَّنزعهَّعرقي

َّحايبَّيفَّنفسهَّوإمحلدَّهلل.يَّاكنَّجيدهَّهذإَّإلّصَّإّّلَّ

َّّأ َّففيَّإحلديثََّّ َّّأ َّنَّوَّهَّالَّجيوزَّإلقذفَّمبجردَّإلظَّّن ََّّّ،نيقَّّهَّالَّبدَّمنَّإلتَّّن يتَّذكرهاَّيفَّإحلديثَّوإلقرينةَّإل

نَّاكنَّلونَّإ ََّّوَّحّتََّّ،نَّيالعهناأ َّوَّفَّزوجتهَّوهذيفَّقَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّصَّهلَّإلنَّّاكنتَّغريَّاكفيةَّلهذإَّملَّيرخَّّ

َّّأ َّعىلََّّبَّفهذإَّالَّيدلَّّبنَّليسَّلكونَّإل َّإال َّ َّمنَّإلزَّّن إمحلدَّهللَّتطورَّإلعملَّوإل نَّوجةَّهَّحصلتَّخيانةي

ماَّحصلَّيفَّهذإَّإحلديثَّقدَّحيدثَّفامحلدََّّنَّّأ َّمورَّإلورإثةَّوكيفَّحتصلَّإلورإثةَّوَّأ َّنعرفََّّوأ صبحنا

َّهلل.َّ

ذإمورَّعريضَّمبثلَّهذهَّإل َّإلتََّّّنَّّأ َّيضاَّأ َّويفَّإحلديثَّ َّسرتشادَّالَّيعدَّقذفًا.َّاكنَّعىلَّوجهَّإال ََّّإ 

َّعىلَّمرشوعيةَّإلقياس بيهَّأ َّيَّخالفَّلونَّبنَّإّّلَّقاسَّإال ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّل ََّّ،وكذكلَّإحلديثَّفيهَّدليلي

ََّّّإال بلعىلَّ َّ.َّأ صلهالوإّناَّمعَّلونَّأ َّيتَّّتتلفَّإل
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َّأَََّّعدَّبنَُّسَََّّمَََّصَّختََّإ ََّّ:عنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّقالت ََّّةََّمعََّزَََّّبن ََّّهللا ََّّعبد َّاصَّوََّق ََّّوََّيب  َّالََّقََّم َّفََّالَََّّغَُّيف 

َّأَََّّبنَُّإَّإ َّذََّهَََّّهللا ََّّولََّسََُّّرََّايَََّّ:عديَّسََّ َّأَََّّةَّبنَُّتبَََّّعَُّيخ  َّق ََّّوََّيب  ََّّدََّهََّعَََّّاص 
ِ
َِّرَّظَُّإنََّّْهَُّبنَُّإ ََّّهَُّن َّأَََّّيَل َّإ

َّىَلَّإ َّبد َّالَّعََّقََّوَََّّ،ه َّهَب ََّّش َ

َّأََّإَّذََّهَََّّ:ةََّمعََّزَََّّبن َّهللاَّ ََّهللاَّوََُّّولََّسََُّّرَََّّايََّيخ  َّرَََّّف َّىَلَّعَََّّدل  َّأَََّّإش  َّإ ََّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّرََّظََّنََّفَََّّ.ه َّت َّيدََّل َّوَََّّنََّّْم َّيب  َّه َّهَب َّىلَّش َ

َّأََّرََّفََّ ََّهبََّىَّش َ ّ ًَّاَّب َّرََّلف َّل ََّّدَلَُّةَّإلوََّمعََّبنَّزَََّّبدََُّّعََّايَََّّكَلَََّّوََّهََُّّ:فقالَّةََّتبََّعَُّنًاَّب َّي َّج َّحتََّإ َّوَََّّ،رجََّإحلَََّّر َّاه َّعََّلَّْل َّوَََّّإش  َّايَََّّنهَََّّم َّب 

َّ.طَُّّقَََّّهَُّرَََّّتََّملََّةَّفََّودََّسََّ

ىلَّإ َّختصامَّمعةَّإ َّهللاَّبنَّزَََّّاصَّوعبديبَّوقَّّأ َّسعدَّبنََّّنَّّأ َّيفَّهذإَّإحلديثَّتذكرَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّ

َّل ََّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاَّ َّإبن  َّزََّيف َّمة َّقد َّاكن َّزمعة َّهبا َّأ َّان َّبن َّسعد َّوقَّّأ َّخو َّيب َّاصَّعتبة َّيفَّزان هبا

وّنامهََّّابال ماء،كرممكَّهللاَّيتاجرونَّأ َّعارةَّمياءَّمنَّبيوتَّإدلَّّواكنوإَّيفَّإجلاهليةَّجيعلونَّلال ََّّ،إجلاهلية

نًا﴾ََّّوجلََّّّقولَّهللاَّعزَّّسالمَّعنَّذكلَّكامَّجاءَّيفَّإال َّ ْنََّأَرْدَنَّحَتَصُّ
ِ
َّإ َغاء  َّعىََلَّإلْب  ﴿َواَلَّتُْكر ُهوإَّفَتََيات مُكْ

َّ.معةَّهوَّوودلهمةَّزََّأ َّيَّوضعتهَّهذإَّإلودلَّإّّلََّّنَّّأ َّخاهَّسعدًإَّأ َّوىصَّأ َّوعتبةََّّ،سالمَّعنَّهذإهنيىَّإال َّفَّ

َّبه)وكامَّجاءَّيفَّإحلديثَّهلَّ خوهَّوهوَّأ َّإلودلَّهوََّّنَّّأ َّبنَّزمعةَّوقالََّّلكنَّخامصهَّعبدَّهللاَّ(ش بهيَّقويي

َّمته.َّأ َّمنََّّأ يدتهَّيبيهَّمنَّولَّأ َّهذإَّإلودلَّودلَّعىلَّفرإشََّّنَّّأ َّّلكلَّبَّوإس تدلََّّّ،بوهأ َّإبنَّزمعةَّ

ذإوجةَّمعناهَّإلزَّّأ ّنَّهلَّإلعملَّأ َّقوإلَّأ َّحيحَّمنَّوإلفرإشَّإلّصَّ الَّيكفيََّّ،قاًَّدخواًلَّحمقََّّّدخلَّهباَّزوهجاَّإ 

َّإلقولَّهوََّّوجةَّفرإشاًَّإلزََّّّىَّتسمَّّخولَّحّتَّقَّمنَّإدلَّّنَّنتحقَّّأ َّخولَّالبدَّماكنيةَّإدلَّّإ َّيفَّذكلَّ وهذإ

َّ.هللاَّسالمَّوتلميذهَّإبنَّإلقميَّرمحهامقولَّش يخَّإال َّ

َّإمجلهورَّفيذهبونَّمَّّأ َّ َّوجةَّتسمَّّإلزََّّّنَّّأ َّىلَّإ َّا ذإىَّفرإشًا ََّّإ  َّمع خولَّيقولونَّهذإَّماكنيةَّإدلَّّإ َّعقدَّعلْيا

َّإلعقدَّمعَّ َّىَّبهَّإملرأ ةَّفرإشًا.َّخولَّتسمَّّماكنيةَّإدلَّّإ َّاكف 

َّوجةَّفرإشًا.َّردَّإلعقدَّتسمىَّبهَّإلزَّّجمَّنَّّأ َّفيقولونََّّإل حنافاَّمَّّأ َّوَّ

يضًاَّأ َّميذهَّإبنَّإلقميَّرمحهَّهللاَّلَّسالمَّرمحهَّهللاَّوتَّحناهَّمذهبَّش يخَّإال َّيَّرجَّّحيحَّهوَّإّّلَّلكنَّإلّصَّ

نَّأ َّقهَّفالَّميكنَّخولَّمعَّعدمَّحتقَّّماكنيةَّإدلَّّإ َّدَّاَّجمرَّّمَّّأ َّحقيقَّعىلَّإلتََّّّالَّّإ َّحاكمَّالَّتبىنَّمثلَّهذهَّإل ََّّنَّّل َّ

َّهلَّإلعمل.َّأ َّهذإَّهوَّقولََّّابل نسابحاكمًاَّتتعلقَّأ َّنبينَّعلْياَّ

َّمعىنَّإلفرإشَّإلزَّّ َّهو َّهذإ ذإوجة َّوتلحقَّابلزََّّّإ  َّإل َّحتققتَّدخولَّزوجَّهبا َّوجة ذإمة َّءدَّوطتأ كََّّّإ 

َّدهاَّلها.َّس يَّّ
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َّعىلَّدخولَّإل َّدوإحلديثَّ ىلَّإلودلَّورأ ىَّش هبهَّإ َّنظرََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنَّّ،َّمةَّإملوطوءةَّيفَّمعناهَّإلفرإشإلي

َََّّّايَّعبد(.)هوَّكلبعتبةَّلكنّهَّحمكَّلعبدَّوقالََّّإلكبري

أ يَّأ ّنَّإلودلََّّ)إلودلَّللفرإشَّوللعاهرَّإحلجر(َّملسو هيلع هللا ىلصوذكرَّإلعةّلَّأ وَّإلقاعدةَّإحملمكةَّيفَّهذإَّإلبابَّفقالَّ

َّ به، َّعىلَّإلش ّ َّمقّدم َّإلفرإشَّكامَّيفَّوالَّحمكَّللش َّّيلحقَّبصاحبَّإلفرإشَّوهو َّمع َّنَّّأ َّديثَّإحلبه

َّبعتبةَّلكنَّإلودلَّإلش َّّ مةَّدَّهذهَّإل َّاكنَّهوَّس يََّّّةمعزََّّ،صاحبَّإلفرإشَّل نّهحلقَّبزمعةَّأ َّبهَّاكنَّكبريًإ

َّّ َّوهإلقاعدةََّّ،حمكَّابلفرإشَّفكامَّقلناَّهذهَّيهَّإلقاعدةَّبهَّبلَّّحيمكَّابلش َّّملََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّيتَّوطأ هاَّعتبةَّوإلنَّّإل

َّإلفرإشَّمقدَّّ"َّنَّّأ َّ إلودلَّللفرإشَّوللعاهرَّ)َّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّكامَّقالَّإلنََّّّ"بهَّمعَّإلفرإشبهَّوالَّحمكَّللش َّّميَّعىلَّإلش ّ

ََّّ:إحلجرَّمعنيانَّإينَّهلَّإحلجرَّوقيلَّيفَّتفسرييَّإلزَّّأ ََّّ(إحلجر

َّمجَّعىلَّفعلتهَّتكل.َّيَّهلَّإلرَّّأ َّهلَّإحلجرََّّمجإملرإدَّبهَّإلرََّّّنَّّأ ََّّ:لوَّّإملعىنَّإل َّ

َّإبَّعىلَّفعلتهَّوليسَّهلَّإلودل.َّيَّهلَّإخليبةَّوإلرتَّّأ َّيفَّتفسريَّإحلجرََّّ:اينإلثََّّّإملعىنوَّ

َّّأ َّلَّإنتقدوهَّبوَّّإملعىنَّإل ََّّنَّّصوبَّل َّأ َّاينَّوإلقولَّإلثَّّ للمحصنََّّحدلََّّبلَّهوَّمجهَّإلرَّّحقََّّّزإن ََّّهَّليسَّكَّّن

َّّا َّّليَّليسَّحمس نًاَّفاَّإَّّمَّّأ َّىلَّإملوتَّإ َّنَّيرمجَّأ َّبَّيَّحيدَّّإحملصنَّهوَّإّّلََّّ،دونَّإلبكر هَّجيدلَّفقطَّذكلَّن

َّكلَّوليسَّهلَّإلودل.َّتإبَّعىلَّفعلتهَّيَّهلَّإخليبةَّوإلرتَّّأ ََّّجريَّهلَّإحلأ َّاينَّحَّإملعىنَّإلثَّّيرجَّّ

َّبأ ََّّةسودَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّمرَّإلنَّّأ ََّّثَّّ َّّأ َّحمكَّبَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّنَّحتتجبَّمنَّهذإَّإلودلَّمعَّأ َّختَّعبد  خومهَّمنَّأ َّهَّن

َّّأ ََّّالَّّإ َّبْيمَّأ َّ َّ.نَّحتتجبَّمنهأ َّمرهاَّبأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصهَّن

بذكلََّّفأ مرهابهَّكبريَّبنيَّهذإَّإلودلَّوبنيَّعتبةَّش ََّّّمنمرهاَّبفعلَّذكلَّإحتياطًاَّملاَّرأ ىَّ"أ َّقالَّإلعلامءَّوَّ

ذإصيانًةَّلهاَّوحفاظًاَّمنَّإلوقوعَّيفَّإملباحَّ معَّمجيعَّزوجاتهَّوهللاََّّملسو هيلع هللا ىلصوهذهَّعادتهََّّ"خالطتهَّش هبةيََّّإ 

َّعمل.َّأ َّ

َّ

َّ
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ََّأََّوعنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّ ََّاَّقََّّن  َّتال
ِ
َّه َّهج َّوَََّّيرَُّار َّسََّأَََُّّقَّربَُّورًإَّتََّّسَُّمََََّّل َّعَََّّلََّخََّدَََّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّن َّ:َّإ

ََّأَََّّ:الََّقََّفََّ َََّّزإًَّّز َّجََّمََُّّن َّأَََّّينََّرََّمَّتََّل َّفًاَّن َّأ َََّّرََّظََّن
ِ
َّفقالزَََّّبنَََّّةََّامََّسََّأ ََّّةََّثََّار َّحَََّّبن ََّّيد ََّّزََّىَلَّإ َّ:يد 

ََّّ
ِ
َََّّن َّإ َََّّإم َّقدََّإلَََّّه َّذ َّهَََّّعَضَّب ََّم َّل َّعض.نَّب

َّز َّّجََّمََُّّنََّاكَََّّ:ويفَّلفظ َّ َّ.فاًَّائ َّقََّزي

سامةَّريضَّهللاَّأ َّبنهَّواكنَّإ ََّّةبيضَّإلبرشَّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّبَُّّاكنَّزيدَّبنَّحارثةَّريضَّهللاَّعنهَّح َّ

بيهَّزيدَّواكنَّهذإَّيؤذيَّأ َّىلَّإ َّسامةَّأ َّةَّنس بةَّكونَّيفَّحصَّّاسَّيشكَّّولهذإَّاكنَّبعضَّإلنََّّّ،مسرإًَّأ َّعنهَّ

َّمنهَّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاَّ َّ.ملاكنَّزيد 

َّمرَّّ َّمنَّبينَّمد-َّزجمزََّّويفَّذإتَّيوم  َّلفائفًاَّكامَّجاءَّيفَّإحلديثَّقالَّويفَّقواكنََّّ-جلوهوَّرجلي ض 

َّّأ ََّّفومعىنَّقائَّ(َّقائفاًَّزيَّاكنَّجمزَّ) َّن َّهذإَّمنَّفالنَّابلش َّّهَّاكنَّيعرفَّإلش ّ بهَّوهذهَّبهَّيقولَّكلَّفالني

ََّّوغريمه.جلإلقيافةَّمعروفةَّيفَّبينَّمد

َّّأ َّإملهمَّ َّوََّّهَّمرَّّن َّيسامةَّواكنَّقدَّغطَّّأ َّعىلَّزيد  َّالَّيبدوَّمهنامَّأ َّاَّرأ س ْيامَّبقطيفة  َّمنَّمقاش  َّالَّّإ َّيَّبقطعة 

بهَّوفرحَّبهَّفرحًاَّعظاميًََّّورسَّّملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّفسمعَّذكلَّإلنََّّّض(قدإمَّملنَّبعهذهَّإل ََّّنَّّإ َّ)َّزفقالَّجمزََّّرجلْيام،

َّيَّتربقأ ََّّتلمعَّريرَّوهجهَّاكنتأ ساَّنَّّأ َّظهرَّعىلَّوهجهَّكامَّجاءَّيفَّإحلديثَّ

ََّّّ:إررسَّإل َّ َّ.يتَّعىلَّإجلهبةيهَّإخلطوطَّإل

َّريضَّهللاَّعنهةَّإلفرحَّملاَّبرّشَّمنَّشدََّّّقاكنتَّتربََّّ وهذإَّاكنَّس يقطعَّويدحضَّماَّاكنََّّ،َّبهَّزيدي

َّهذإَّإلودلَّليسَّهلَّريضَّهللاَّعهنام.ََّّنَّّأ َّيرىمَّبهَّمنَّقبلَّمنَّ

َّّأ َّوََّّإلقيافةَّحّقََّّنَّّأ َّففيَّإحلديثَّ َّّإ َّهَّيعملَّهباَّيفَّن ذإبَّسحلاقَّإلن َّماَّهوََّّإ  قوىَّمهناَّأ َّملَّيوجدَّطبعًا

َّأ َّإلفرإشََّّنَّّأ َّابقَّمعناَّيفَّإحلديثَّإلسََّّّمفرََّّّ،اكلفرإش ذإبهَّلكنَّوىلَّمنَّإلش ّ َّنَّّفا َّملَّيعرفَّإلفرإشََّّإ 

َّّإ َّيعملَّإلقيافةَّيفَّوأ نّهََّّإلقيافةَّحّقَّ َّوإلشََّّّوهوهذإَّإلقولََّّ،سبحلاقَّإلن محدَّرمحهمَّأ َّافعيَّوَّقولَّماكل 

َّعىلَّمنَّخالف.َّبوَّحنيفةَّلكنَّهذإَّإحلديثَّفيهَّردلَّأ َّوخالفهمََّّ،هللا

َّّأ َّكذكلَّيس تفادَّمنَّإحلديثَّ َّوإحدقهَّيكفيَّن َّّأ ََّّ،نَّاكنَّعدالًَّإ ََّّائفي َّوإحدَّفقطَّقهَّيكفيَّن أ نَّائفي

َّ َّكامَّاكنَّإحلالَّمعَّأ ََّّئفلكنَّيشرتطَّيفَّإلقاَّ،حلاقنَّنقولَّابال َّأ َّبهَّبيلحقَّإلش ّ نَّيكونَّعداًلَّوذإَّخربة 

َّقَّهبذإَّإحلديث.َّريضَّهللاَّعنهَّهذإَّماَّيتعلََّّّزجمزَّّ
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َّإخلدريَّريضَّهللاَّعنهَّقالأ َّعنَّ َََّّمََّل َّوَََّّ:القََّفَََّّملسو هيلع هللا ىلصَّهللا ََّّول َّسَُّرََّل ََّّلَُّزَّإلعَََّّرََّك َّذََُّّ:يبَّسعيد  ََّذَََّّلَُّفعََّي َّ؟كَُّدَُّحََّأَََّّكل 

ََّوََّ ََّل َََّّالََّلَّفََّقَُّمَّي ََّلَّذََّفعََّي ََّّفََّكَُّدَُّحََّأَََّّكل 
ِ
َََّّهَُّن َّا ََّيسََّل َّتَّن ََّّةيَّوقََّخلَُّمَََّّفسي

ِ
َّا.هَقَُّال َّخَََّّهللاََُّّال َّإ

ََّّّملسو هيلع هللا ىلصلَّعندَّرسولَّهللاَّزَّذكرَّإلع حايبَّريضَّهللاَّعنهََّّإلّصَّوبنّيََّّ،نًاَّسببَّذكلإستنكرهَّمبيََّّّملسو هيلع هللا ىلصهَّفك ن

َّّأ َّ هذإََّّأ حدمه(ملَّيفعلَّذكلَّ)قالََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّ،أ حدمه(يقلَّفالَّيفعلَّذكلَّ)وملَّفقالَّهَّملَّينكرهَّبقوهلَّن

َّل َّ َّإناكريي َّّا َّف)قالََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّإس تفهامي َّن َّخملوقةي َّهللاََّّكََّّّنَّّأ َّيَّأ ََّّ(هللاَّخالقهاَّال َّإ َّهَّليستَّنفسي يشء 

قَّماَّس يحقََّّّوجلََّّّهللاَّعزََّّّنَّّا َّنَّعزلَّفإ َّجلَّوَّإلرََّّّنَّّأ َّوََّّ،نماَّشاءَّهللاَّاكنَّوماَّملَّيشأ َّملَّيكَّنَّّأ َّرهَّوَّوقدَّّ

َّيفَّإللَّّ َّوحَّإحملفوظَّوماَّس بقَّبهَّعلمهَّس بحانهَّوتعاىل.َّهوَّاكئني

َّّا َّخلقَّإلودلَّفَّوجلََّّّنَّشاءَّهللاَّعزَّّا َّلَّفزَّنسانَّوعرإدَّإال َّأ ََّّولوَّحفّتَّ جلَّماءيَّيَّمنَّهذإَّإلرَّّّسَّهَّسيَّن

َّ.نَّشاءَّهللاَّإلودلإ َّالَّيشعرَّبهَّوس يكونَّمنهَّ

َّورإءَّهذإَّإمجلاعَّفأ ََّّوجلََّّّيشأ َّهللاَّعزَّّنَّملَّإ َّاَّمَّّأ َّوَّ َّّا َّنَّيكونَّودلي جلَّفلنَّيكونَّرَّّإلَّزلنَّملَّيعإ ََّّهَّحّتَّن

َّمورَّنرإهاَّيفَّحياتناَّإليومية.َّذكلَّوهذهَّإل َّ

ذإمةَّوَّإل َّأ َّوجةَّجلَّذكرهَّمنَّفرجَّإلزَّّابركَّهللاَّفيمكَّهوَّنزعَّإلرََّّّ:وإلعزل نزإلَّوهذإَّمنَّقاربَّإال ََّّإ 

َّحتمل.ََّّالَّّأ َّجلَّأ َّ

َّّأ َّوكامَّهوَّمعلومََّّ،ملَّيهنيىَّعنهَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّل ََّّلابحةَّإلعزَّإ َّويس تفادَّمنَّإحلديثَّ نَّاكنَّإلعزلَّهذإَّإ َّهَّن

َّّأ ََّّاكنَّس يبنّيََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّا َّمًاَّفحمرَّّ َّّأ َّمفاَّدإمََّّ"الَّجيوزَّتأ خريَّإلبيانَّعنَّوقتَّإحلاجة"َّل نّهمَّهَّحمرَّّن هَّملَّن

َّّأ َّذكلَّعىلََّّيهنيىَّعنهَّدلَّّ َّهَّمباح.َّن

َّ
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ََّّ:عهنامَّقالعنَّجابرَّبنَّعبدَّهللاَّريضَّهللاَّ

ََّن َّكَُّ َََّّنَُّرأ ََّإلقَُّلَّوََّز َّعاَّن ََّوَََّّلّن َّي َََّّنهَُّيىَّعََّهنََّيئًاَّيَُّشَََّّنََّوَّاكََّل َّن.رأ َََّّإلقَُّاانََّهَنََّل
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َّهلَّحمكَّإلرَّّ َّغريهاَّوَّإملايضرسَّإدلَّّيفَّفعَّوقدَّس بقَّمعناَّهذإَّإحلديثَّموقوفي َّنَّّأ َّنَّقلناَّأ َّيفَّدروس 

وهذإََّّ،فعهلَّحمكَّإلرََّّّنَّّوأ َّملسو هيلع هللا ىلصََّّهمَّاكنوإَّيفعلونَّذكلَّيفَّزمنّنَّّأ َّيقصدََّّ"كناَّنفعلَّكذإ"حايبَّقولَّإلّصَّ

َّعندكَّيفَّكتبَّإملصطلحَّالَّ َّفع.َّشاكلَّفيهَّفهذإَّإحلديثَّهلَّحمكَّإلرَّّإ َّمقرري

ماهئمَّحابةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّاكنوإَّيعزلونَّمنَّنساهئمَّإلّصََّّنَّّأ َّوجاءَّفيهَّ َّملسو هيلع هللا ىلصعىلَّعهدَّرسولَّهللاَّوإ 

َّإلفَّ،وملَّيّنلَّإلقرأ نَّبتحرميَّإلعزلَّملسو هيلع هللا ىلصعلْيمَّالَّرسولَّهللاَّوملَّينكرَّ َّلّنلَّولوَّاكنَّهذإ علَّمنكرًإ

َّّأ َّيبَّسعيدَّأ َّمعناَّيفَّحديثََّّوقدَّمرََّّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّهل نكرَّوَّأ َّإلقرأ نَّبتحرميهَّ قالَّبلََّّملسو هيلع هللا ىلصهَّملَّينكرهَّن

ََّّ.(حدكأ َّوملاَّيفعلَّذكلَّ)

خرَّأ َّليتَّجاءتَّيفَّايدةَّإَّّابحتهَّبدليلَّإلزَّّإ َّيبَّسعيدَّعىلَّجوإزَّإلعزلَّوعىلَّأ َّحديثَّوَّهبذإََّّفيس تدلَّّ

َّلهناانَّعنه)حديثَّ َّيهنيىَّعنه َّإلزََّّّ(إلقرأ نَّولوَّاكنَّشيئًا َّابركَّهللاَّفيمكَّليستَّمنَّمتَّهذه ايدة

َّّإ َّإحلديثَّ َّسفيانَّبنَّعيينةن َّزإدها َّمبيََّّّ،ام َّهذإ َّوقدَّوقع َّعندَّمسمل  َّقالَّعقبَّإحلديثَّإ َّنًا زإدَّ)ذ

عبدََّّإحلافظاَّليستَّمنَّمتَّإحلديثَّلكنَّصنيعَّّنَّّأ ََّّايدةَّفتبنّيَّإلزَّّهذهَّفذكرََّّ(اقَّقالَّسفيانإ حس

اَّليستَّمنَّمتَّإحلديثَّبلَّّنَّّأ ََّّصلَّتبنّيَّىلَّإل َّإ َّجوعَّلكنَّعندَّإلرَّّاَّمنهَّّنَّّأ َّإلغينَّرمحهَّهللاَّيومهَّ

َّر.َّوهذإَّهوَّإملتقرََّّّ(لوَّاكنَّشيئًاَّيهنيىَّعنهَّلهناانَّعنَّإلقرأ ن)يهَّمنَّالكمَّسفيانَّرمحهَّهللاَّفقالَّ

َّّأ َّىلَّإ َّمحدَّأ َّبوَّحنيفةَّوَّأ َّمامَّماكلَّوَّوقدَّذهبَّإال َّ ملَّيقولوإََّّ،نَّتأ ذنَّهلَّزوجتهأ َّلَّبرشطَّزَّهَّجيوزَّإلعن

َّوجة.َّإلزََّّّتأ ذنَّنأ َّقةَّقالوإَّابجلوإزَّبرشطَّإملطلَّابال ابحة

ذإمةَّوكذكلَّإشرتطوإَّيفَّإل َّ يفََّّهلَّإحلّقََّّنَّّل َّدهاَّنَّتأ ذنَّيهَّلزوهجاَّويأ ذنَّلهاَّس يَّّأ َّجًةَّاكنتَّمزتوََّّّإ 

ذإَّةمإل ََّّنَّّأ َّمعلومَّابركَّهللاَّفيمكََّّ،ودلها َّفأ َّجنبتَّأ َّجتَّوَّتزوََّّّإ  دهاَّمَّيكونونَّمماليكَّلس يَّّّنَّّا َّوالدًإ

َّّإل َّفاقَّوهذإَّابتَّّ َّسالمَّرمحهَّهللا.َّش يخَّإال َّةَّكامَّيقولَّمئ

َّ،مَّالأ َّميكهناَّإلعزلَّأ َّيفَّتقريرََّّهلَّإحلّقََّّنَّّا َّدهاَّفملاكًَّلس يََّّّيكونونَّينَّسينجبونوالدَّإّّلَّإل ََّّنَّّأ َّاَّدإمَّمف

ذّناَّإ َّشرتطَّفقطَّإَّمّنَّّا َّةَّفدهاَّخبالفَّإحلرَّّنَّيأ ذنَّلهاَّس يَّّأ َّنَّتأ ذنَّيهَّلزوهجاَّوَّأ َّمةَّفاشرتطوإَّيفَّإل َّ

َّيهَّزوهجا.َّ

َّّأ َّمحدَّبنَّماجةَّوفيهَّأ َّخرجهَّأ َّحديثَّمعرََّّ،معرَّريضَّهللاَّعنهوإَّحبديثَّوإشرتطوإَّهذإَّوإس تدلَّّ هَّن

ذّنا(َّالَّّإ َّةَّنَّيعزلَّعنَّإحلرَّّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصّنيىَّرسولَّهللاَّ)َّ:قالَّريضَّهللاَّعنه َّإحلديثَّهوَّمعدةََّّاب  هذإ
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يخَّانرصَّإلش ََّّّضّعفهَّضعيفلكنَّإحلديثََّّ،دهامةَّوس يَّّذنَّإل َّإ َّوََّّوجةذنَّإلزَّّإ َّشرتإطَّينَّقالوإَّاب َّإّّلَّ

َّهذإَّإحلديث.ََّّضعفرمحهَّهللاَّيرىََّّأ يضايخَّإبنَّابزَّإلش َّّوََّّابلضعف،رمحهَّهللاَّوحمكَّعليهَّ

َّّأ َّافعيَّرمحهَّهللاَّوَّمامَّإلشَّّحيحَّيفَّإملسأ ةلَّهوَّقولَّإال َّفالّصَّ هَّجيوزَّإلعزلَّمطلقًاَّوالَّيشرتطَّفيهَّالَّن

َّ.دهامةَّوالَّس يَّّذنَّإل َّإ َّوجةَّوالَّذنَّإلزَّّإ َّ

َّرمحهَّهللاَّ َّمعهَّوَّوذهبَّإبنَّحزم  َّوَّجحبديثََّّوإس تدلوإىلَّحترميَّإلعزلَّإ َّطائفةي َّّأ َّذإمةَّبنتَّوهب  هَّن

ََّّّملسو هيلع هللا ىلص َّيفَّجوإزه.َّأ حاديثمَّمنَّوجعلوهَّانخسًاَّملاَّتقدََّّّ(ذكلَّإلوأ دَّإخلفي)لَّزَّاَّس ئلَّعنَّإلعقالَّمل

َّّأ َّحيحَّلكنَّإلّصَّ َّّإ َّهَّليسَّانخسًاَّوالَّيسارَّن ماكنسخَّمعَّىلَّإلن فقالوإََّّإل حاديثَّومجعَّإلعلامءَّبنيَّ،إمجلعَّإ 

َّّأ َّإملرإدَّحبديثَّجذإمةَّ" ََّّّرإدَّإحلدَّّأ َّمنََّّهَّيفَّحّقَّن َّ"بدإًَّأ َّنَّالَّينجبَّأ َّزَّمنَّإلودلَّبحترَّّوَّسلَّمنَّإلن

َّقالوإَّهذإَّيفَّإمجلع.َّوَّ

َّمَّّأ َّ ذإا َّفَّإ  َّينوىَّابلعزلَّمثلَّهذإ َّّا َّمل َّيبقىَّعىلَّإل َّن َّيفَّإحلديثََّّ،ابحةيَّعىلَّإال َّأ َّصلَّه َّّأ َّوقالوإ هَّن

َّ مرانَّأ َّيعةَّوقدَّوهذإَّقدَّّنتَّعنهَّإلرّشََّّ،والدنَّالَّينجبَّإل َّأ َّمنَّإلوالدةَّوبَّمبنَّنوىَّبهَّإحلدََّّّخاصل

َّيفَّقوهلَّريَّإل َّكثعَّبتَّيفَّإلرّشَّ َّجاء َّكام َّملسو هيلع هللا ىلصوالد َّفتزوَّّ): َّإلولود َّإلودود َّبمكَّإل َّثَّماكيّنَّا َّجوإ َّري يومَّمم

َّ.َّ(إلقيامة
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َّريضَّهللاَّعنهَّأ َّعنَّ َّّأ َّيبَّذر  َََّّ:يقولَّملسو هيلع هللا ىلصهَّمسعَّرسولَّهللاَّن َّإ َّجَُّنَّرََّم ََّّيَسَّل َََّّوََّهَُّوَََّّيه َّب َّأَََّّري َّغََّعىَّل َّدَّّل  َّهَُّمَُّعلََّي

َّ
ِ
ََّمَََّّإ د َعىنَّمََّوَََّّ،رفَََّّكََّال َّإ أ َّلَّاَّوََّن َّم ََّّيَسَّلََّفَََّّهَلََُّّيَسَّاَّل َّو َّدَُّعَََّّالََّوَّقََّأَََّّفر َّلكَُّاًلَّاب َّجَُّاَّرََّعََّنَّدََّمََّوَََّّ،ارإلن ََّّنََّم ََّّهَُّدََّقعََّمََََّّيتَبَو 

َّذََّكَََّّيَسَّلََّوَََّّهللا َّ ََّّكل 
ِ
َّ.َّيه َّلََّعَََّّارََّحَََّّال َّإ

َّه.وَُّيَّحنََّار َّخََّلبََُّّول َّسمل  َّمََُّّندََّإَّع َّذََّكََّ

َّّنيىَّعهناَّإلشَّّأ َّيفَّهذإَّإحلديثَّجاءَّذكرَّثالثةَّ َّ:ظَّيفَّذكلارعَّّنيًاَّشديدًإَّوغلَّّش ياء 
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ََّّ:بيهأ َّىلَّغريَّإ َّجلَّنَّينتسبَّإلرَّّأ َّاهدَّمنَّإحلديثَّوهوَّموطنَّإلشََّّّأ والها هوَّيعملَّوَّيبَّأ َّفيقولَّفالني

َّّأ َّ َّغريَّقبيلتهَّإ َّوَّينتسبَّأ ََّّ،ابهأ َّهَّليسَّن َّبَّّرَّمنهَّإلنَّّهذإَّحذََّّّ،منَّقبيلتهَّوهكذإَّأ رشفَّل ّّناىلَّقبيةل 

إلقاعدةََّّنَّّل ََّّ،كربَّإخملرجَّمنَّإملةّلَّإل َّصغرَّالَّإلكفرَّلكنَّإملرإدَّابلكفرَّهناَّإلكفرَّإل ََّّ،ووصفهَّكفرَّملسو هيلع هللا ىلص

َّأ َّعندَّ َّّأ َّصَّماَّثبتَّابلنَّّ"َّنَّّأ َّةَّابركَّهللاَّفيمكَّنَّّهلَّإلس ّ َّّن َّلكنَّدل َّّأ َّالئلَّعىلَّتَّإدلَّّهَّكفري هَّليسَّكفرًإَّن

َّمنَّإملةّلَّ َّخمرجًا َّكفري َّإلتََّّّ"إلكبائرَّأ كربوهوَّمنََّّأ صغرَّفهو وهذإََّّ،ييَّعنهيظَّيفَّإلهنَّّلَّغَّّلكلَّجاء

َّيفَّإلرّشَّأ َّ َّمثلته َّقوهل َّمهنا َّكفرس  َّ)َّملسو هيلع هللا ىلصعَّكثريةي َّوقتاهل َّابلكفرَّيفَّهذإََّّ(بابَّإملسملَّفسوقي فاملرإد

َّّأ َّيضًاَّأ َّإحلديثَّ َّكرب.َّصغرَّالَّإل َّهَّإلكفرَّإل َّن

َّ﴿وََّىَّإملقتتلنيَّمؤمننيَّفقالهللاَّتباركَّوتعاىلَّمسََّّّنَّّأ َّعىلَّذكلَّبَّونس تدلَّّ
ِ
َّنيََّن َّؤم َّمَُّإلََّّْنََّم ََّّان َّتََّفََّائ َّطَََّّنَّْإ

َّكفََّّّوإ﴾لَُّتََّقتََّإ َّ َّوساممهَّمؤمننيَّولوَّاكنوإ فكذكلََّّ،ميانامهَّبذكلَّوملاَّوصفهمَّابمسَّإال َّابقتتاهلمَّملاَّمسَّّارًإ

َّوفعلَّهذإَّمنَّكبائرَّإّلَّّأ َّبيهَّأ َّنتسبَّلغريَّمنَّإ َّ َّعظمي  هَّليسَّنوبَّلكنَّّوَّغريَّقبيلتهَّفهوَّعىلَّخطر 

َّكفرًإَّخمرجًاَّمنَّإملةل.َّ

وَّترإبَّأ َّ،َّغريهَّهلَّوَّحّقَّأ ََّّ،مالَّغريهَّهلَّنَّّأ َّعىَّدَّّنَّإ َّمكَّ:عىَّماَّليسَّهلدَّّش ياءَّهوَّمنَّإ ََّثينَّهذهَّإل َّ

َّإملّنلَّوهوَّيعملََّّنَّّأ َّوَّأ ََّّ،غريهَّهل َّّأ َّهذإ َّيفَّإحلديثدَّّهَّليسَّهلَّوإ َّن َّدإخلي منََّّوكََّّّ،عاهَّلنفسهَّهذإ

َّيفَّهذإَّإحلديثَّإدَّّ َّ.لفظهَّعامل ّنَّعىَّماَّليسَّهلَّفهوَّدإخلي

َّليه.َّإ َّاسَّويرفعونهَّويرجعونََّّيسأ هلَّإلنَّّعىَّمرتبًةَّمنَّإلعملَّليستَّهلَّحّتَّوكذكلَّيدخلَّفيهَّمنَّإدَّّ

َّّأ َّعىَّمثاًلَّوكذكلَّمنَّإدَّّ َّوَّن َّىعمنَّإدََّّّيفَّكََّّّفكامَّقلناَّهذإَّإحلديثَّعاملََّّ،ليسَّكذكلهوَّهَّطبيبي

َّوَّمعنواًي.َّأ َّاًيَّماَّليسَّهلَّسوإًءَّاكنَّشيئًاَّمادَّّ

َّمنهَّوََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّوقدَّجاءَّيفَّإحلديثَّ َّّأ َّبريءي ََّّ،ارهلَّإلنَّّأ َّهَّمنَّن َّشديدي وهذإَّابركَّهللاَّفيمكَّوعيدي

َّيعرفَّقدرَّنفسهَّنصبَّعينيهَّحّتََّّإل حاديثَّعَّمثلَّهذهنَّيضأ َّخرةَّفاملرءَّجيبَّملنَّخافَّمقامَّإل َّ

َّعيَّماَّليسَّهل.َّوالَّيدَّّ

خيهَّإملسملَّوهوَّليسَّأ َّميانَّعىلَّوَّنفيَّإال َّأ َّوَّإلفسقَّأ َّإلكفرََّّأ طلقمنََّّنَّّأ َّخريَّهوَّالثَّوإل َّمرَّإلثَّّإل َّ

أ ّنَّهذإَّإلوصفَّرإجعَّعليه،َّويدخلَّفْياَّكذكلَّمنَّقالَّل خيهَّ"ايَّهيودي"َّأ وََّّففيَّإحلديثَّ:كذكل

غريهاَّمنَّإل لفاظَّإليّتَّتقتيضَّإلتّكفري،َّوقدَّجاءَّيفَّإحلديثَّإل خرَّ)منَّقالَّل خيهَّايَّاكفرَّفقدَّابءَّ

نَّملَّيكنَّإملرىمَّهباَّكامَّقالَّهذإَّإلّرإيمَّرجعتَّعليهَّوهللاَّإملس تعان. َّهباَّأ حدهام(َّأ يَّإ 
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َّّت َّهبذإ َّهذإَّوكفى َّيكون َّأ ن َّفالبد َّعمل، َّوبال َّهوإدة َّوبال َّجزإفا َّإل حاكم لقاء َّإ  َّعن َّوردعا ويفا

لقاءَّإل حاكمَّعىلَّإلنّاسَّابلتّكفريَّوإلتّفس يقَّ إحلديثَّوأ مثاهلَّرإدعنيَّلناَّعىلَّإلقولَّبالَّعمل،َّأ وَّيفَّإ 

َّويبدأ َّهوَّيكفر ويبدعَّمنََّّوإلتّبديع،َّإال نسانَّابركَّهللاَّفيمكَّينقلَّعنَّإلعلامءَّماَّقالوهَّأ ّماَّأ نَّيتجّرأ 

َّذّمتهَّ تلقاءَّنفسهَّفهذإَّالَّينبغيَّهل،َّينبغيَّدإمئاَّأ نَّيرجعَّل هلَّإلعملَّوأ نَّيكونَّانقالَّعهنمَّحّتَّتربأ 

ىلَّهذإَّإلوعيدَّإّّليَّ ابركَّهللاَّفيمك،َّوالَّيتجّرأ َّإال نسانَّخاّصةَّمنَّالَّعملَّهلَّوإنظروإَّابركَّهللاَّفيمكَّإ 

فرإطَّوالَّ تفريط،َّحنمكَّعىلَّإلنّاسَّمباَّحمكَّعلْيمَّجاءَّيفَّإحلديث،َّفامحلدَّهللَّحننَّأ ّمةَّوسطَّالَّإ 

ىلَّإلعلامءَّ رشعَّهللاَّعّزَّوجّلَّوماَّدمناَّلس ناَّمنَّأ هلَّإلعملَّحّتَّنمتكّنَّمنَّإحلمكَّعىلَّإلنّاسَّفرنجعَّإ 

َّيفَّمثلَّهذهَّإل مورَّابركَّهللاَّفيمك،َّهذإَّأ خرَّحديثَّيفَّكتابَّإللّعان.ََّّ

 ضاعكتاب الرّ 

َّسوإًءَّاكنتَّيهَّضيعَّلنبَّإ َّفلَّإلرَّّهوَّرشبَّإلطََّّّ:ضاعإلرََّّّ نَّأ َّقبلَّأ يََّّمَّغريهاَّيفَّإحلولنيأ َّهَّمَّّأ َّمرأ ة 

َّيبلغَّعامني.َّ

هذإَّماَّيباحَّبهَّوالََّّ،فرةَّيفَّإلسَّّوإحملرميََّّّ،وإخللوةَّ،ظرابحةَّإلنَّّإ َّاكحَّوَّضاعَّحترميَّإلنَّّبَّعىلَّإلرَّّويرتتَّّ

َّح.اكوالَّترشعَّبهَّإلواليةَّيفَّإلنََّّّ،فقةوالَّجتبَّبهَّإلنََّّّ،وإرثيرشعَّبهَّإلتَّّ

َّمباَّذكرانَّوليسَّعامََّّّ(مَّماَّحيرمَّمنَّإلوالدةضاعةَّحترَّّإلرََّّّنَّّ)إ َّملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّفقولَّإلنَّّ َّيشء.ًََّّاَّيفَّكَّّخمصوصي

َّابلرَّّفالنَّّ َّيبحان َّوإخللوة َّإلنََّّّ،ضاعظر َّوحيرم َّابلرَّّأ َّاكح َّإلسَّّوكذكلَّتثبتَّإحملرميََّّّ،ضاعيضًا َّيف رَّفة

َّملنَّفالرَّّ َّضاعةَّوالهَّمنَّإلرَّّمَّّأ ََّّإلودلَّوإرثَّفالَّيرثلكنَّالَّيرشعَّبهَّإلتََّّّأ رضعته،جلَّيكونَّحمرمًا

َّإلنَّّ َّبه ََّّ،فقةجتبَّعليه َّأ َّفالَّجيبَّعليه َّينفقَّعىلَّمن ََّّأ رضعته،ن َّبه َّيفَّإلَّأ يضاوالَّترشع والية

َّمباَّذكرانَّوليسَّعامَّّالعمومَّإّّلَّفَّ،اكحإلنَّّ َّمنَّهذهَّإل َّفًاَّيَّوردَّيفَّإحلديثَّخمصوصي َّورمللكَّيشء 

َّّأ َّ َّته.َّدل

َّابركَّهللاَّفيمكَّويهَّحرميَّابلرَّّوإحلمكةَّيفَّإلتَّّ نبَّقدَّيَّتغذىَّهبذإَّإللَّّضيعَّإّّلَّإلرَّّهذإََّّنَّّأ َّضاعَّظاهرةي

ََّّّ،عودهَّمنهَّنبتَّمحلهَّمنهَّوإش تدَّّ ََّّ"باعَّإلطَّّضاعَّيغرّيَّإلرَّّ"سبَّهلَّولهذإَّقالَّمنَّقبلناَّفاكنَّاكلن
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س ينبتَّمحلهَّويش تدَّعودهَّمنََّّل نّهينَّبهنامَّمرضعًةَّحس نةَّإخللقَّوإدلَّّنَّخيتارَّإلوإدلإنَّال َّأ ََّّوإس تحبَّّوإ

بهنامَّنَّخيتارَّإلوإدلإنَّال َّأ َّنبَّهوَّمنَّهذهَّإملرضعَّفذلكلَّحيسنَّوهذإَّإللََّّّ،ىَّبهيَّيتغذَّّنبَّإّّلَّهذإَّإللَّّ

َّين.َّمرضعًةَّحس نةَّإخللقَّوإدلَّّ

 334الحديث 

َّريضَّهللاَّعهنامَّقالهللاَّبنَّعبََّّّعنَّعبد َّ-ةزََّمَحََّّنت َّيفَّب َّ-َّملسو هيلع هللا ىلصقالَّرسولَّهللاََّّ:اس 

ََّّلَُّّحَت ََّّالَََّّ ََّبَّوََّسََّإلن ََّّنََّم ََّّمَُّرَُّاَّحيََّمَََّّاع َّضََّإلر ََّّنََّم ََّّمَُّرََُّّحيََّيل  َّأَََّّةَُّبنََّإ ََّّيه  َّة.اعََّضََّإلر ََّّنَََّّم َّيخ 

لبَّريضَّهللاَّعنهَّهَّمحزةَّبنَّعبدَّإملطَّّبنةَّمعَّّجَّمنَّإ َّنَّيزتوَّّأ َّبَّملسو هيلع هللا ىلصَّبََّّثروإَّعىلَّإلنَّّأ َّمَّّنَّّأ َّديثَّإحليفَّ

ََّّ،هدإءس يدَّإلشَّّ َّرشعًاَّّلكلَّعرضوإَّعليهََّّبنةَّإلعمَّّوإجَّمنَّإ َّإلزََّّّنَّّأ َّومعلومي هَّوإجَّمهناَّلكنَّّإلزَّّملسو هيلع هللا ىلصَّجائزي

ََّّ(.الَّحتلَّيل)َّ:قالَّملسو هيلع هللا ىلص

َّّيلَّعىلَّإبنةَّمعََّّّنَّيقولَّالَّحتلَّّأ َّالَّيعقلََّّل نهسببََّّ(يلَّالَّحتل)ولقوهلَّهذإَّ َّهَّلوَّملَّيكنَّمث ةَّسببي

يضًاَّيفَّنفسَّأ َّاَّريضَّهللاَّعهناَّاكنتَّّنَّّأ َّويهَّ،َّملسو هيلع هللا ىلصنهَّبعدهَّسببَّفبيََّّّ(حتلَّيلَّال)فاكنَّلقوهلََّّ،خرأ َّ

َّإلوقتَّإ َّ َّمنَّإلرَّّأ َّبنة َّقالخيه َّكام َّاكنَّعامًََّّّنَّّل ََّّ،ضاعة َّريضَّهللاَّعنه ويفَّنفسََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبََّّّللنَّّمحزة

َّضاعةَّحفرمتَّعليهَّريضَّهللاَّعهناَّمنَّهذإَّإجلانب.َّخاهَّمنَّإلرَّّأ َّإلوقتَّاكنَّ

وإجَّمنَّبنتَّمحزةَّإلزََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّيبَّلهبَّّلكلَّحرمَّعىلَّإلنَّّأ َّرضعّتامَّثويبةَّموالةَّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّومحزةَّوإلنَّّ

َّريضَّهللاَّعنَّإمجليع.َّ

َّ
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َّ:ملسو هيلع هللا ىلصقالَّرسولَّهللاََّّ:عنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّقالت

َّ
ِ
ََّدة.الََّإلو ََّّنََّم ََّّمَُّرَُّاَّحيََّمَََّّمَُّّر َّحتَََُّّةََّاعََّضََّإلر ََّّن َّإ

َّّضاعةَّحترَّّإلرََّّّنَّّأ َّهذإَّإحلديثَّمثلَّسابقهَّفيهَّتقريرََّّ َّحرمتَّنس بًاََّّ سبَّفلّكَّمَّماَّحيرمَّمنَّإلن إمرأ ة 

َّيضًا.َّأ َّضاعةَّحترمَّمنَّمتاثلهاَّمنَّإلرََّّّنَّّا َّف
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ََّّ؟حرميإملوجبةَّلهذإَّإلتَّّضاعاتَّكَّعددَّإلرَّّطرقَّملسأ ةلَّويهََّّعليناَّإلتَّّوهناَّابركَّهللاَّفيمكَّيتعنّيَّ

َّّأ َّفنقولَّ َّمنَّن ََّّّ،ثباتَّإحملرميةإ َّاَّوإحدةَّفتكفيَّوإحدةيَّيفَّّنَّّأ َّىلَّإ َّهلَّإلعملَّأ َّهَّذهبَّقومي وإَّبقوهلَّوإس تدل

َضاعَة َّتعاىلَّ َّإلر  َن َّّم  ََّوَأَخَوإتمُُك ََّأْرَضْعنمَُكْ يت  َّإلال  هَاتمُُكُ َّ﴿َوُأم  َّإل"﴾َّوقالوإ َّللجنسَّيفَّإلرَّّ" َّفأ دىنضاعة

َّإلرَّّ َّمن َّمقدإر َّقوهل َّحيرم َّضاعة َضاعَة ﴾ َّإلر  َن َّّم  َّإل"َّقالوإ﴿َوَأَخَوإتمُُك َّمنَّأ َّوََّّسللجن" َّمقدإر دىن

َّضاعةَّحيرم.َّإلرَّّ

َّ(تانةَّوإملّصَّوإملّصََّّوإلّرضعتانضعةَّمَّإلرَّّالَّحترَّّ)خرونَّيهَّثالثَّرضاعاتَّوإس تدلوإَّحبديثَّأ َّوقالَّ

َّ َّإحلديثََّّنَّّأ َّوقالوإ َّإلثََّّّنَّّأ َّهذإ َّدإم َّما َّّأ َّالثةَّحترم َّن َّإلرَّّيتوقفَّعندََّّملسو هيلع هللا ىلصه عةَّضثنتنيَّفقالَّالَّحترم

َّالثةَّحترم.َّإلثََّّّنَّّأ َّمفهومهََّّوإتانَّقالةَّوإملّصَّوالَّإملّصََّّوإلّرضعتان

َّبأ قلضاعَّوإبَّهوَّمخسَّرضاعاتَّوالَّيثبتَّإلرَّّّصَّإلَّنَّّأ َّىلَّإ َّافعيَّومجهورَّإحملدثنيَّمحدَّوإلشَّّأ َّوذهبَّ

َّ َّريضَّهللاَّعهنا َّعائشة َّلقول َّ)مهنا َّفامي َّأ َّاكن َّمعلومات  َّإلقرأ نَّعرشَّرضاعات  َّمن منَّثَّحيرَّّنزل

َّفتويفَّرسولَّهللاَّ َّمعلومات  ََّّ(وهنَّفاميَّيقرأ َّمنَّإلقرأ نَّملسو هيلع هللا ىلصنسخنَّخبمس 

َّنَّشاءَّهللا.َّإ َّوإبَّوهذإَّإحلديثَّهوَّإلّصََّّمامَّمسملخرجهَّإال َّأ َّوإحلديثَّ

ظةََّّملاَّيرإدَّبلفابقَّوهوَّمبنّييَّمقدميَّعىلَّمفهومَّإحلديثَّإلسََّّّوهومنطوقَّهذإَّإحلديثَّابركَّهللاَّفيمكَّ

َّيفَّإلرَّّ َّإل َّوإحلديثََّّإل يةضاعة َّهذه َّجتمتع َّفاّّلََّّ،دةلَّّفهبذإ َّإحلديثَّإلسََّّّنَّّأ َّينَّقالوإ َّنَّّأ َّابقَّمفهومه

َّإحلديثَّمنطوقهَّالثةَّحترَّّإلثَّّ َّنّهَّالَّحيرَّّأ َّمَّنقولَّهلمَّهذإ نزلَّمنَّأ َّاكنَّفاميَّ)منَّمخسَّقالََّّقلَّّأ َّمَّما

َّمعلوماتَّمَّثَّّإلقرأ نَّعرشَّرضاعاتَّمعلوماتَّحيرَّّ قوىَّمنَّأ َّنطوقَّهذإَّإحلديثَّمفََّّ(نسخنَّخبمس 

َّميَّعليه.َّفهوَّمقدََّّّسابقإلََّّمفهومَّإحلديث

﴾ََّّملاَّجاءَّيفَّقوهلَّعزَّوجلَّوكذكلَّابركَّهللاَّفيمكَّهوَّمبنّييَّ َضاعَة  َنَّإلر  َّإملقصودَّفبنّيَّ﴿َوَأَخَوإتمُُكَّّم 

 .َّإل يةضاعةَّيفَّمنَّلكمةَّإلرَّّ

َّأ َّىلَّإ َّديَّفيرشبَّإلثََّّّإلّرضيعضعاتَّإمخلسَّابركَّهللاَّفيمكَّتكونَّحبيثَّيأ خذَّوإلرَّّ بعَّنَّيرتكهَّمنَّإلش ّ

ذإهذهَّتكونَّرضعةَّ َّابركَّهللاَّفيمك.ََّّوإ  َّفعلَّمخسَّمرإتَّكهاتهَّفتكونَّمخسَّرضاعات 

َّّأ َّهلَّيشرتطَّقطةَّيهَّوكذكلَّمنَّإملسائلَّإملثارةَّيفَّهذهَّإلنَّّ َّنَّيكونَّإلل َّءوَّوطأ َّنبَّانش ئًاَّعنَّمحل 

َّش ئنَّيكونَّانأ َّنبَّالبدَّهلَّهذإَّإللََّّّ؟مَّالَّيشرتطأ َّ َّأ ًَّاَّعنَّمحل  َّووالدة  َّ؟َّالَّيشرتطأ مَّوَّووطء 
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َّّأ َّهلَّإلعملَّأ َّقوإلَّأ َّحيحَّمنَّإلّصَّ َّالَّإل َّيفَّهذهَّلنبَّإملرأ ةََّّنَّّهَّالَّيشرتطَّل َّن َّوإحدًإ حوإلَّويفَّغريها

َّ َّأ َّفرقَّبنيَّلنبَّعنَّوالدة  َّوجدَّيفَّثديَّإملرأ ةَّبغريَّهذهَّإل َّأ َّوَّمحل  َّس باب.َّوَّلنب 

منَّنَّيفَّثديَّإملرأ ةَّيَّيتكوَّّيَّينشأ َّعنَّإلوطءَّوإمحللَّوإلوالدةَّوبنيَّإّّلَّنبَّإّّلَّإلفرقَّإلوحيدَّبنيَّإللَّّ

فزوجَّإملرضعةَّيكونََّّ،ىلَّزوهجاإ َّىلَّإملرأ ةَّإملرضعةَّوَّإ َّيعَّفيهَّينسبَّضَّإلرََّّّنَّّأ َّس بابَّهوَّغريَّهذهَّإل َّ

َّابركَّاًبَّللرَّّأ َّوجَّغريَّهذإَّفالَّيكونَّفيهَّإلزَّّعنَّاشئَّنبَّإلنَّّيضًاَّخبالفَّإللَّّأ َّاًبَّهلَّأ َّ َّهممي ضيعَّهذإَّفرقي

َّنَّشاءَّهللاَّبعدهاَّإلالكمَّعنهَّحفظمكَّهللا.َّإ َّهللاَّفيمكَّوس يأ يتَّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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َّوعهناَّقالتَّ
ِ
َّأََّاَّخََّأَََّّأَفلَحَّن َّإ ََََّّل َّعَََّّنََّأ ذََّس تََّإ ََّّسيعَََّّإلقَُّيب  َّنَّهلَّحّتَّذََّأ َّوهللاَّالََّّ:لُتَّقَُّابَّفََّجََّإحل ََّّلََّنز َّأَُّاَّمَََّّعدََّب

َّفَََّّملسو هيلع هللا ىلصنَّرسولَّهللاَّأ ذ َّس تََّأََّ
ِ
َّأََّاَّخََّأَََّّن َّا َّوَّهََُّّيَسَّلَََّّسيعََّقَُّإلََّّيب  َّنَّك َّلََّوَََّّأَرَضَعين  َّأَََّّةَُّأََّمرََّإ ََّّأَرَضَعتين  َّإلُقَعيس،َّيب 

ََّّرسولَّهللاَّايَََّّ:فقلتَّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاَََّّل َّعَََّّلََّخََّدََّفََّ
ِ
َّهوََّّيَسَّلَََّّلََّجَُّإلر ََّّن َّإ َّنَّك َّلََّوَََّّأَرَضَعين  َّ،تهأََّمرََّإ ََّّأَرَضَعتين 

َّهلَّفَََّّ:َّإئذينفقال
ِ
ََّر َّتَََّّك َّمَعََُّّّهَُّن َّا ََّب َّ.كينَُّم َّتَّي

ََّذََّب َّفَََّّ:قالَّعروةَّ َّب.سََّإلن ََّّنََّم ََّّمَُّرَُّاَّحيََّمَََّّة َّاعََّضََّإلر ََّّنََّم ََّّوإمَُّّر َّولَّحََّقَُّتَََّّةََّشََّائ َّنتَّعََّاكَََّّكل 
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َّم ََّّنيََّب َّجََّحتََّأَََّّ:َّفقالنَّهَلَّذََّأ َََّّملََّحَّفََّفلََّأََََّّل َّعَََّّنََّأ ذََّس تََّإ ََّّ:ويفَّلفظ َّ ََّذَََّّيَفَّكَََّّ:فقلتَّ؟كَّمَعَُّّانََّأَََّّوََّيّن  َّ:قالَّ؟كل 

َّأَََّّةَُّأََّمرََّإ ََّّأَرَضَعتك َّ َّأَََّّنَب َّلَََّّب َّيخ  َّ.يخ 

َّ.هَلََُّّن َّحَّإئذََّفلََّأََََّّقَّدََّصَََّّ:القََّفََّملسو هيلع هللا ىلصََّّرسولَّهللاَّلُتَّأََّسََّفَََّّ:قالتَّ

َّمرَّبه.َّجلَّوالَّتريدَّوقوعَّإل َّرتَّوإلعربَّتدعوَّعىلَّإلرَّّقََّفتََّيَّإ َّأ ََّّ:تربتَّميينك

نزلتَّأ َّيدخلَّعىلَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّبعدَّماَّلَّس تأ ذنَّإ ََّّسيبَّقعيأ َّخاَّأ َّفلَّأ ََّّنَّّأ َّقصةَّهذإَّإحلديثَّ

واكنتَّريضَّسَّيبَّإلقعيأ َّرضعّتاَّإمرأ ةَّأ َّفملَّتأ ذنَّهلَّواكنتَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّقدََّّ،يةَّإحلجابأ َّ

حرميَّاَّيهَّإملرضعةَّوالَّيدخلَّزوهجاَّيفَّإلتَّّنبَّيهَّفقطَّمنَّحترمَّل ّنَّّنَّصاحبةَّإللَّّأ َّهللاَّعهناَّتظنَّ

ََّّّأ رضعتنَّيهَّإ َّتظنََّّتيعينَّاكنَّأ فلحخاهَّأ َّببَّمنعتَّلهذإَّإلسَّّ يتَّحترمَّوليسَّزوهجاَّيهَّإلوحيدةَّإل

َّ.مرَّالحقاًَّوس يأ يتَّتفسريَّإل ََّّأ يضاقرإبتهَّوَّ

َّلهابذكلَّإلرََّّّل نّهنَّتأ ذنَّهلَّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّفأ خربها َّيكونَّعامً َّإلثَّّوإلرََّّّ،ضاعة انيةَّابركَّهللاَّفيمكَّوإية

ََّّأ فلحَّنَّّل ََّّ،توضَّذكل َّ)أ َّريضَّهللاَّعنهَّيقولَّلها َّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّوأ قرهَّ(يخأ َّيخَّبلنبَّأ َّرضعتكَّإمرأ ة

َّسببهَّإمحللَّإّليََّّريضعائشةََّّرضعتهيَّنبَّإّّلَّنَّإللَّّأ َّذكلََّّ،عىلَّذكل سببهَّماءََّّأ يضاهللاَّعهنا

َّ،إحلرمةَّقبلَّنهَّتنترشَّمنأ َّيَّأ َّمَّنَّلنبَّإلفحلَّحيرَّّأ َّّلكلَّكامَّقلناَّسابقًاَّيقولَّإلعلامءََّّ،إلرجلَّوإملرأ ة

َّكامَّيهَّحاةلَّأ ََّّناًبَّويكوأ َّفيكونَّصاحبَّإللنبَّ َّمعَّّأ َّختهَّأ َّفلحَّوتكونَّأ َّخاهَّعامً تًاَّوهكذإَّّلكلَّيضًا

حرموإَّمنَّإلرضاعةَّماَّحيرموإَّمنَّ)نَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّاكنتَّتقولَّعقبَّهذإَّإحلديثَّأ َّجاءَّ

َّ.(إلنسب

إحلرمةَّتنترشَّمنَّهجةَّإملرأ ةَّإملرضعةَّوزوهجاَّصاحبََّّنَّّأ َّيَّإلقولَّبأ َّوهذإَّإملذهبَّابركَّهللاَّفيمكََّّ

جفمهورَّإلعلامءَّمنَّإلصحابةَّوإلتابعنيَّريضَّهللاَّعهنمَّرمحهمَّهللاََّّ،إللنبَّهوَّمذهبَّمجهورَّإلعلامء

منََّّالَّّإ َّإحلرمةَّالَّتنترشََّّنَّّأ َّطائفةَّقليةلَّقالتَّبَّالَّّإ ََّّإلقولاكنوإَّيقولونَّهبذإَّإلقولَّوملَّخيالفَّيفَّهذإَّ

َّدَّعىلَّمنَّخالف.َّمثاهلَّاكفيةَّيفَّإلرَّّأ َّوهذإَّإحلديثَّوََّّأ يضا،رضعةَّالَّمنَّهجةَّزوهجاَّهجةَّإمل

هؤالءَّإّلينَّتشملهمَّإحلرمةَّماَّمعىنََّّ؟ىلَّمنَّمهَّإّلينَّتشملهمَّإحلرمةَّمنَّمهإ َّنبهَّابركَّهللاَّفيمكَّنَّوَّ

َّوََّّ؟قولها َّيدخلَّيفَّقولَّعائشةَّريضَّهللاَّعهنا َّمنَّحرَّّ)ماذإ َّمنَّإلنسبَّعضاإلرَّّموإ َّ؟(ماَّحيرموإ

َّفنقولَّابركَّهللاَّفيمكَّ



 ~525  ~  
 

 ََّّإلّرضيعهذإََّّ،يَّإّلينَّإنتفعوإَّابللنبأ َّىلَّفروعهَّفقطَّإ ََّّالَّّإ َّإحلرمةَّالَّتتعدىََّّنَّّا َّفَّإملرتضع:منَّهجة

صوهلَّوحوإش يهَّأ َّاَّمَّّأ ََّّ،مَّمهَّينتفعوإَّهبذإَّإللنبّنَّّأ َّوإلعةلََّّ،ىلَّفروعهإ ََّّالَّّإ َّإحلرمةَّيفَّهجتهَّالَّتتعدىَّ

وَّأ َّبيهَّأ َّإمرأ ةيَّصبيًاَّجازَّلهاَّإلزوإجَّمنََّّأ رضعتنَّإ َّوَّالَّيدخلونَّيفَّإلتحرميَّمفثاًلَّأ َّفالَّتشملهمَّ

 بنهَّفال.اَّمنَّإ َّمَّّإ َّخيهَّمثاًلَّأ َّمنَّ
َّ

 َّ َّّإلتََّّّ:نباَّمنَّهجةَّإملرضعةَّوصاحبَّإللَّّمَّّأ وَّأ َّتحرميَّحرميَّيفَّهجةَّإملرضعةَّوزوهجاَّينترشَّفْيمَّاكل

َّإلش يخَّعبدَّاكلنسب َّيقول َّإملناس بة َّمنَّمهَّإلرََّّّهبذه َّهللاَّمبينًا محنَّبنَّانرصَّإلسعديَّرمحه

إبنَّرجبَّرمحهَّهللاَّيعينََّّنَّّأ َّحرميَّيقولَّرمحهَّهللاَّتينَّيدخلونَّيفَّإلَّتشملهمَّإحلرمةَّوإّّلَّإّلينَّ

ََّّّضبطربعنيَّووإضعَّكتابَّإلقوإعدَّقدَّشارحَّإل َّ فقالََّّ"إلقوإعد"سبَّيفَّكتابهَّإحملرماتَّمنَّإلن

وفروعَّمنَّفوقهمََّّإ،نَّنزلوَّإ َّمَّوَّل َّبَّوإوفروعَّإل ََّّ،نَّنزلوإإ َّوإلفروعَّوََّّ،نَّعلوإ َّصولَّوَّحيرمَّإل َّ)

هؤالءَّمهََّّ،جدإدَّوإجلدإتَّمنَّكَّهجةمَّوإل َّبَّوإل َّإل ََّّ،منَّهلمَّعليكَّوالدةَّفال صولَّ،لصلبه

َّإل َّ َّإل َّإل َّيفَّصولَّفهو َّوإل ََّّنإ َّصولَّوَّولَّقالَّحيرم مهَّإّلينَّهلمََّّ،صولَّمنَّمهنَّبنيَّإل َّعلوإ

جدإدَّوإجلدإتَّمنَّإل َّيضًاَّأ َّيضًاَّمنَّفوقهمَّوأ مكَّأ َّبوكَّأ َّعليكَّوالدةَّمنَّمهَّإّلينَّعليكَّوالدة؟َّ

َّيضًا.َّأ َّمَّومنَّهجةَّإل َّبَّاتَّإل َّكَّهج

َّإلفروعَّمهنمَّمهَّمإ َّقالَّوإلفروعَّوََّّ؟وإلفروعَّمنَّمه َّالابنكلَّعلْيمَّوالدةَّويدخلَّفْيمَّنَّنَّنزلوإ

نَّإ َّمَّوَّإل َّبَّوَّإلبايقَّقالَّوقوهلَّوفروعَّإل ََّّموحضاَّأ يضايخَّويقولَّإلش ََّّّ،نَّنزلوإإ َّوالدمهَّوَّأ َّوإلبنتَّوَّ

يعينَّفروعََّّ،نَّنزلتإ َّبنهَّوَّبنتَّإ َّخَّوبنّتاَّوَّوبنتَّإل ََّّ،نَّنزلتإ َّختَّوبنّتاَّوَّنزلوإَّيدخلَّيفَّذكلَّإل َّ

ختَّالَّبلَّنقولَّإل ََّّبأ خيهخَّنَّيزتوجَّإل َّأ َّخوةَّالَّيعقلَّخوإتَّإال َّخوةَّوإل َّإال َّمهَّممَّبَّوفروعَّإل َّإل َّ

َّوبنتَّإبنهَّوَّنَّنزلتَّوبنتَّإل َّإ َّختَّوبنّتاَّوَّدخلَّيفَّذكلَّإل َّتّلكلَّقالَّ قالََّّ،نَّنزلتإ َّخَّوبنّتا

مَّبَّوإل َّمنَّفوقهمَّلصلهبمَّفروعَّإل َّجدإدَّفروعَّويدخلَّيفَّقوهلَّوفروعَّمنَّفوقهمَّلصلبهَّفروعَّإل َّ

اَّفروعهنَّفيبحنَّابركَّهللاَّفيمكَّمَّّأ َّجدإدَّوإجلدإتَّوهنَّإخلاالتَّوإلعامتَّفقطَّلصلبهَّيعينَّفروعَّإل َّ

َّإخلاالتَّوإلعامتَّال َّمنََّّيعينَّفروع َّإمل َّخالصة َّهذه َّهللاَّفيمك َّابرك َّمهنن َّإلزوإج َّجيوز هؤالء

َّ.إلنسبَّوحيرمَّمنَّإلرضاعَّمثلهاَّابركَّهللاَّفيمك
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َّفقالجَُّيَّرََّند َّع َّوَََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنَََّّّل َّعَََّّلََّخََّدَََّّ:وعهناَّريضَّهللاَّعهناَّقالت َّأَََّّ:قلتَّ؟إذََّنَّهََّةَّمََّشََّائ ََّّعََّايَََّّ:لي َّيخ 

َضاعَة،َّمن َّنَّمَََّّرنََّةَّإنظَُّشََّائ ََّّعََّايَََّّ:فقالَّإلر 
ِ
َّفَََّّن َّكَُّإنَُّخوََّإ

ِ
َّاعة.جََّمََّإلََّّْنََّةَّم َّاعََّضََّاَّإلر َّمََّن َّا

ضاعةَّوهوَّخاهاَّمنَّإلرَّّأ َّدخلَّعىلَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّفوجدَّعندهاََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّيفَّإحلديثَّ

َّّفتغرّيََّّ،الَّيعملَّعنهَّملسو هيلع هللا ىلص ن فقالتَّريضَّهللاَّعهناََّّ؟فسأ لهاَّمنَّيكونَّملسو هيلع هللا ىلصَّاهَّغضبَّغريًةَّعلْيَّوهجهَّوك 

َّّأ َّ َّّأ ًَّةَّويهََّّلهاَّبعدَّذكلَّمسأ ةًلَّهممَّّفبنّيََّّ،ضاعةخوهاَّمنَّإلرَّّأ َّهَّن َّيكونَّحمرماًَّن بلََّّ،هَّليسَّكَّرضاع 

َّومنهَّمنَّالَّيكون َّّأ َّإحملرمَّبَّملسو هيلع هللا ىلصووصفََّّ،منهَّماَّيكونَّحمرمًا يَّإّليَّأ َّهَّإّليَّيكونَّمنَّإجملاعةَّن

ومنهَّينبتَّمحلهَّويش تدَّعودهَّابركََّّللرضيعسايسَّإليتَّيعتربَّفْياَّإللنبَّهوَّإلغذإءَّإل َّإلّسّنَّيكونَّيفَّ

َّ.دَّذكلَّفالاَّبعمَّّأ َّولنيَّإّليَّيكونَّيفَّإحلولنيَّإل ََّّإلرضاعهللاَّفيمكَّوهذإَّكامَّقلناَّسابقًاَّ

مهناَّوذكرانَّصفّتاَّسابقًاََّّبأ قلقلَّوالَّيثبتَّإلتحرميَّنَّتكونَّمخسًاَّعىلَّإل َّأ َّإلرضاعاتَّالبدََّّنَّّأ َّوقلناَّ

نَّيش بعَّويتوقفَّعنَّإلرضاعَّهذهَّتعتربَّوضعًةَّأ َّىلَّإ ََّّفريضعمهَّأ َّصدرََّّإلرضيعنَّيأ خذَّأ َّوقلناَّيهَّ

َّوإحدةَّوالَّبدَّمنَّمخسَّرضاعاتَّكهاته.َّ

نهَّجيوزَّلهاَّإخللوةَّبهَّابركَّهللاَّفيمكَّأ َّخْياَّمنَّإلرضاعةَّوَّأ َّمامَّأ َّيضًاَّإنَّإملرأ ةَّالَّحتتجبَّأ َّديثَّإحلويفَّ

َّهذإَّيس تفادَّمنَّهذإَّإحلديث.َّ

َّ َّّأ َّوقولنا َّإحملرَّّهَّيشرتطَّيفَّإلرَّّن َّيعكرَّعليهَّابركَّهللاَّفيمكَّنَّتكونَّيفَّإحلولنيَّإل َّأ َّمةَّضاعة ولنيَّال

َّرمحهَّهللاَّعنَّعائَّخرجهَّإال َّأ َّإّليََّّحديثَّسهةل ساملًاَّموىلََّّنَّّأ َّشةَّريضَّهللاَّعهناَّوفيهَّمامَّمسملي

ساملًاَّبلغَّماَّقدََّّنَّّأ َّفقالتَّملسو هيلع هللا ىلصَّىلَّإلنبَّإ َّتتَّسهةلَّأ َّهلَّيفَّبيّتمَّفأ َّيبَّحذيفةَّوَّأ َّيبَّحذيفةَّاكنَّمعَّأ َّ

َّعقلوهَّوَّ َّوَّإ َّيبلغهَّإلرجالَّوعقلَّما يبَّحذيفةَّمنَّذكلَّشيئًاَّأ َّنَّيفَّنفسَّأ َّظنَّأ َّينَّأ َّنهَّيدخلَّعلينا

َّيبَّحذيفة.َّأ َّنفسََّّيفَّإّليَّعيهَّحتريمَّعليهَّويذهبضَّرَّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّفقالَّلهاَّإلنَّّ

نَّيكونَّيفَّأ َّإلرضاعةَّالبدََّّنَّّأ َّرَّعىلَّقولناَّهذهَّإلقصةَّكامَّقلناَّابركَّهللاَّفيمكَّوهذإَّإحلديثَّالَّيعكَّّ

َّالَّمعومَّلهاّنَّّأ َّإلعلامءَّابركَّهللاَّفيمكَّيقولونَّيفَّهذهَّإلقصةََّّنَّّل ََّّ،ولنيإحلولنيَّإل َّ َّ.اَّحادثةَّعني 

نَّهذهَّإحلديثةَّملَّتتكررَّمعَّابيقَّإلصحابةَّمعَّأ َّإلعمومَّلهاَّبعنيَّحادثةَّاَّّنَّّأ َّوإس تدلوإَّعىلَّقوهلمَّهذإَّب

والَّبعدَّملسو هيلع هللا ىلصَّحابةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّفعلوإَّهذإَّالَّيفَّحديثَّإلنبَّنَّإلّصَّأ َّليناَّإ َّلْياَّفملَّينقلَّإ َّإحلاجةَّ

ريضَّهللاََّّبسهةلمرَّخاصَّفقطَّةَّوهذإَّإل َّنَّهذهَّإحلادثةَّوهذهَّإلفتوىَّخاصَّّأ َّوفاتهَّلهذإَّقالَّإلعلامءَّ

َّذيفةَّوموالمهَّريضَّهللاَّعنَّإمجليع.َّبوَّحأ َّعهناَّوزوهجاَّ
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نَّهذهَّإملسأ ةلَّيهَّأ َّىلَّإ َّسالمَّإبنَّتمييةَّرمحهَّهللاَّخرىَّمنَّإلعلامءَّومهنمَّش يخَّإال َّأ َّوذهبتَّطائفةَّ

ذإَّالَّّإ َّمَّالَّجتوزَّرضاعَّإلكبريَّحمرَّّإ َّمسأ ةلَّ إلبيتَّمنَّالَّيس تطاعَّردهَّوطردهََّّال دخالدعتَّإحلاجةََّّإ 

َّإلش يخَّإبنَّتمييةَّفقطَّلهذهَّخولَّعلْيمَّجفوَّّىلَّإدلإ َّهلَّإلبيتَّهلَّلقضاءَّحاجاهتمَّوَّأ َّمنهَّوحيتاجَّ زه

َّهللاَّفيمك.َّابركَّحوطَّأ َّقوىَّوَّأ َّولَّإحلاجةَّولكنَّيبقىَّإلقولَّإل َّ
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َّيبَّأَََّّنَتَّحيىيَّب ََّّم َّأََُّّجََّو َّزََّتَََّّهَُّن َّأََّريضَّهللاَّعنهََّّث َّار َّقبةَّبنَّإحلََّعنَّعَُّ
ِ
َّفََّإ َّسََّمََّأََّتَّاءََّجََّهاب  دَّقَََّّ:التقََّإءَّفََّودََّةي

ََّذَََّّرُتَّكََّذََّفَََّّ،امُكََّعتَُّرضََّأََّ َّعََََّّضَّعرََّأََّفَََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّللنََّّّكل  ََّذَََّّرُتَّكََّذََّفَََّّيُتَّح َّنََّتََّفَََّّ:القَََّّ،يّن  دَّقََّوَََّّ؟يفكََّالَّوََّقَََّّ،هَلََّّكل 

َّ.أَرَضَعتمُكَادَّنَّقََّأَََّّْتَّمَعَّزََّ

َّفليسَّعىلَّرشَّأ َّهذإَّإحلديثَّابركَّهللاَّفيمكَّمنَّ َّصاحبَّإلكتاب.ََّّطفرإدَّإلبخاريَّوملَّخيرجهَّمسملي

َّسودإءَّأ َّحيىيَّجفاءتََّّمَّّأ َّجَّمنَّعقبةَّبنَّإحلارثَّتزوََّّّنَّّأ َّوفيهَّ رضعتَّأ َّوََّّأ رضعتهاَّقدَّّنَّّأ ََّّفأ خربتهمةي

َّمنَّإلرضاعةَّوحيرمَّعلْيامَّإلزوإجَّبيهنام.ََّّأ خوينيضًاَّفيكواننَّبذكلَّأ َّزوجتهَّ

َّّأ َّمرهَّوَّأ َّيس تفتيهَّيفََّّملسو هيلع هللا ىلصىلَّإلنبَّإ َّفذهبَّ مرهَّمبفارقّتاَّوقالَّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصإلبقاءَّمعَّزوجتهَّلكنَّإلنبَّيريدَّهَّن

نتَّأ ََّّانَّتتفارقأ َّفالبدََّّأ رضعتكاماَّّنَّّأ َّيَّأ َّرأ ةَّمباَّشهدتَّنَّتبقىَّمعهاَّوقدَّشهدتَّهذهَّإملأ َّهلَّكيفَّكلَّ

َّوزوجتك.َّ

ذإَّإلرضاعةَّنَّّأ َّفيس تفادَّمنَّإحلديثَّ َّنفسخَّعقدَّناكهحام.وَّبنيَّإلزوجنيَّإ َّأ َّثبتَّبنيَّخشصنيََّّإ 

َّوََّّنَّّأ َّوكذكلَّ َّلوحدها َّإملرأ ة َّيثبتَّبشهادة لشهادةَّإومثلَّ،َّإثنتنيَّنَّتكوانأ َّنهَّالَّيشرتطَّأ َّإلرضاعة

َّّا َّفَّرمضانبدخولَّ َّّأ َّهلَّإلعملَّأ َّقوإلَّأ َّحيحَّمنَّإلّصَّهَّعىلَّن وَّإلرجلَّلوحدمهَّوالَّأ ََّّهَّيثبتَّبشهادةَّإملرأ ةن

َّمرأ اتنَّبلَّتكفيَّإلوإحدة.إَّنَّتكوانأ َّيشرتطَّ

َّّأ َّوكذكلَّيفَّإحلديثََّّ ذإقيقَّهَّتقبلَّشهادةَّإلرَّّن إليتََّّنَّّل ََّّإلشهادةَّتقبلَّشهادتهَّاكحلرََّّّاكنَّمريض ََّّإ 

َّوليستَّحرَّّأ َّشهدتَّابلرضاعَّ ًَّةَّوقدَّقبلتَّشهادهتا.َّمةي

ذإاسَّخاصًةَّحوطَّللنَّّأ َّنَّيفيتَّمباَّهوَّأ َّإملفيتَّينبغيََّّنَّّأ َّكلَّفيهَّوكذ مرَّعندهَّكامَّهوَّإحلالَّإشتبهَّإل ََّّإ 

هبةَّقامتَّإلش ََّّّنَّّأ َّمفاَّدإمََّّأ رضعتكام(نَّقدَّأ َّكيفَّوقدَّزمعتَّ)يفَّإحلديثَّفقدَّجاءَّيفَّإحلديثَّقوهلَّ

َّحتياطَّمفنَّإتقىَّإلش هباتَّفقدَّإس تربأ َّدلينهَّوعرضهَّابركَّهللاَّفيمك.َّىلَّإال َّإ َّنهَّيشارَّا َّف
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َّاز َّعَََّّبن ََّّإء َّنَّإلربَََّعََّ ةَّزََّمَحََّّةَُّبنََّمَّإ َّّتَُّعََّب َّتََّفَََّّ-ةيعينَّمنَّمكَّّ-َّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّجََّرََّخَََّّ:هللاَّعنهَّقالَّريضَّب 

ََّاوََّنََّتََّفََََّّّعََّّيَّايََّاد َّنََّتَُّ يَّاَّعََّهََّل ََّدََُّّ:ةمََّاط َّفََّل ََّّالََّقََّوَََّّه َّد َّيََّب ََّّفَأََخَذَهاَّل  لَّاَّعََّْيََّف ََّّمَََّصَّاختََّاَّفََّْيََّل َّم َّحتََّا َّكَّفََّمَع ََّّّةَُّبنََّإ ََّّك َّون َّل 

َّوََّزََّوََّ لَّالَّعََّقََّفََََّّجعفَر،يدي َََّّقَُّّحََّأَََّّانََّأَََّّ:ل  َّاَّوََّهب  َّاَّحتََُّّتََّالََّخََّيَّوََّمَع ََّّةَُّبنََّإ ََّّ:رعفََّجَََّّالََّقََّوَََّّ،يمَع ََّّةَُّبنَََّّإ َّيه  َّ:يديَّزَََّّالََّقََّوَََّّ،يت 

َّأََّةَّبنََّإ َّ ََّىَضَّقَََّّفََّيخ  ََّخََّل ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّاَّإلنََّّّهب  ََّال ّ َّعََّوقالَّل ََّّ،مَّّإلََُّّةَل َّّن َّمََّب ََّّاةلََُّإخلَََّّ:اَّوقالّت  َّم ََّّنَتَّأَََّّ:ل  َّالََّقََّوَََّّ،نكَّم َّانََّأَََّّوََّيّن 

َّيَّق َّلَُّخَُّيَّوََّلق َّخََََّّتَّش هبََّأَََّّ:عفرجََّل َّ

َّ.انََّوالََّمَََّّوََّوانََّخَُّأَََّّنَتَّأَََّّ:وقالَّلزيد َّ

َّ حصابهَّأ َّوَّملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّابعةَّللهجرةَّبعدَّمعرةَّإلقضاءَّواكنَّإلنَّّةَّإلسَّّنَّّهذإَّإحلديثَّابركَّهللاَّفْيمَّاكنَّيفَّإلس ّ

وكذكلَّ،َّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّتريدَّإلنَّّع"َّايََّّ،ايَّع"ةَّفاتبعّتمَّإبنةَّمحزةَّريضَّهللاَّعنهَّتناديَّخارجنيَّمنَّمكَّّ

نَّإلصغريَّأ َّنَّإلصغريَّيناديَّإلكبريَّايَّعَّيهَّكذكلَّعندانَّوهللَّإمحلدَّأ َّهذهَّاكنتَّإلعادةَّعندمهََّّنَّّا َّف

َّايَّع.ََّّهلَّيناديههبذهَّإلكبريةَّإحرتإمًاَّهلَّوتوقريَّ

َّ َّريضَّأ َّإملهم َّخذ َّوطلبَّمهنا َّريضَّهللاَّعهنا َّلفاطمة َّوانولها َّبيدها َّيفَّأ َّهللاَّعنه َّمعها َّحتملها ن

َّا.َّهجهود

َّأ حد،رضاهَّيفَّغزوةَّأ َّنَّتويفَّمحزةَّريضَّهللاَّعنهَّوَّأ َّهاَّبعدَّمَّّأ َّوإبنةَّمحزةَّهذهَّاكنتَّيفَّمكةَّيهَّوَّ

َّأ َّرإدتَّأ َّوَّ َّتتبع َّأ َّن َّبعد َّخروهجم َّعند ََّّأ نهلها َّإلقضاء َّمنَّمعرة َّأ َّرإدتَّوأ َّإنّتوإ َّتنضم لْيمن يفََّّإ 

َّمه.َّسفر

َّوجعفرَّكَّّ َّوزيد  َّمنَّعل  َّمهنمَّريضَّهللاَّعهنمَّيريدََّّفاختصمَّفْياَّكي ذكرَّوََّّحتضاّناإخذهاَّوَّأ َّوإحد 

َّمهنمََّّكَّّ َّخرين.َّهباَّمنَّإل ََّّأ حقجيعالنهَّس ببنيَّوإحد 

مَّإخلاةلَّمبّنةلَّإل ََّّنَّّأ َّقلوهبمَّوطيبَّخوإطرمهَّوقىضَّهباَّخلالّتاَّوقالََّّأ ريضمباََّّملسو هيلع هللا ىلصحفمكَّبيهنمَّإلنبَّ

َّوىلَّهباَّمنَّغريهاَّيفَّإحلضانة.َّأ َّويهَّ

َّريضَّيعينَّيفَّإلواليةَّوإلنََّّّ(انَّمنكأ َّنتَّمينَّوَّأ َّ)وقالَّلعلَّريضَّهللاَّعنهَّ رصةَّوكفىَّهبذإَّخفرًإَّلعل 

َّهللاَّعنه.َّ
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َّّأ َّيَّأ ََّّ(ش هبتَّخلقيَّوخلقي)أ َّوقالَّجلعفرَّريضَّهللاَّعنهَّ َّإلنبَّن َّإلظاهرةَّصيفَّإلَّملسو هيلع هللا ىلصهَّشابه ورة

َّإلّسورَّعىلَّجعفرَّريضَّهللاَّعنهََّّال دخالبشارًةََّّصفخالقَّإمحليدةَّوكفىَّهبذإَّإلوَّوكذإَّيفَّإل َّ

َّ َّّأ َّيَّأ ََّّ(خوانَّوموالانأ َّنتَّ)أ َّوقالَّلزيد  وإَّعليهَّابلعتقَّوكَّقدَّمنََّّّل ّنمسالمَّوموالمهَّخومهَّيفَّإال َّأ َّهَّن

َّمهنمَّقدَّريضَّهللاَّعنهَّقدَّريضَّوسعدَّمباَّقاهلَّهلَّ َّ.ملسو هيلع هللا ىلصوإحد 

َّعىلَّكَّإل ََّّنَّّأ َّففيَّإحلديثَّ َّم.َّمبّنةلَّإل ََّّل ّّناَّالَّّإ َّويةَّولَّملَّتعطىَّإل َّةلنَّإخلاأ َّوََّّأ حدمَّمقدمةي

َّمَّتكونَّإحلضارةَّللخاةل.ذإَّملَّتوجدَّإل َّا َّمَّيفَّإحلضانةَّفنَّإخلاةلَّتلَّإل َّأ َّوكذكلَّفيهَّ

ذإيسقطَّحقهاَّيفَّإحلضانةَّالَّإملرأ ةَّإملزتوجةََّّنَّّأ َّوكذكلَّيفَّإحلديثََّّ ذنَّزوهجاَّابركَّهللاَّفيمكَّأ ََّّإ 

َّعمل.َّأ َّوهللاَّ

َّ

 

 

 

 كتاب القصاص
 

ََّّ:لغةًََّّقصاصإل ّ َّوهوَّإال ََّّمأ خوذيَّمنَّإلقّص  َّ.عتهيَّتتبَّّأ َّثرَّتَّإل َّصومنَّذكلَّقولَّإلقائلَّإقتصَّ،اعبََّت

َّنَّيفعلَّابجلاينَّمثلَّماَّفعلَّابجملينَّعليه.َّأ ََّّا:ورشع

َّابلكتابَّوإلس نةَّوإال َّ يَنَّجامعَّمفنَّإلكتابَّقوهلَّتعاىلَّ﴿وإلقصاصَّابركَّهللاَّفيمكََّثبتي َّإّل   َا ََّأهيُّ اَي

َّإلَّْ َّمبعىنَّفرضَّعليمك.ََّّكتبَّعليمكََّقْتىَل﴾أ َمنُوإَُّكت َبَّعَلَْيمُكَُّإلْق َصاُصَّيف 

َّ.يتَّوغريههللاَّبنَّمسعودَّريضَّهللاَّعنهَّإل ََّّمنَّإلس نةَّحفديثَّعبدوأ ّماَّ

َّوإال َّ َّقد َّإال َّأ َّجامع َّإلعلامء َّمن َّوإحد َّغري َّونقل َّمرشوعيته َّعىل َّإلعلامء َّمرشوعيةَّمجع َّعىل جامع

َّإلقصاص.َّ
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َّبيهناَّيفَّكتابهَّ ََّحيَاةيَّاَيَّذَّقالَّس بحانهَّوتعاىلَّإ َّوقدَّرشعهَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّحلمكة  َّإلْق َصاص  َّيف  ﴿َولمَُكْ

َّتَت ُقوَن﴾ َّلََعل مُكْ لَْباب  َّإْلَ َُّأويل 

َّلل ية:يقولَّإلبغويَّرمحهَّهللاَّيفَّتفسريهَّ

َّوذكلَّأ ََّّ:ولمكَّيفَّإلقصاصَّحياةيَّ ذإنَّإلقاصدَّللقتلَّأ َّيَّبقاءي َّّأ َّعملََّّإ  ذإهَّن قتلَّميتنعَّعنَّإلقتلَّقتلَّيََُّّإ 

َّإلقتلَّأ َّوقيلَّيفَّإملثلَّ،َّبقتلَّوقيلَّيفَّإملثلَّإلقتلَّوقللَّإلقتلَّمنَّمهَّّوبقاءَّفيكونَّفيهَّبقاؤهَّ يضًا

َّ.للقتلَّأ نفى

َّّا َّخرةَّفسالمتهَّمنَّقصاصَّإل ََّّإحلياةوقيلَّمعىنَّ ذإهَّن ذإخرةَّمنهَّحياَّيفَّإل ََّّإقتصَّإ  ملَّيقتصَّمنهََّّوإ 

َّخرة.َّإنّتيىَّالكمَّإلبغويَّرمحهَّهللا.َّيفَّإدلنياَّإقتصَّمنهَّيفَّإل َّ

َّ
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َّرَََّّود َّسعَُّمَََّّبن ََّّهللا ََّّبد َّعنَّعََّ َََّّئ َّمر َّإ ََّّمَُّدَََّّلَُّّحَي ََّّالََّ:َّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّقالَّإلنََّّّ:َّهللاَّعنهَّقاليض  ََّّنَّالََّأَََّّدَُّشهَي
ِ
ََّّهَلََّإ

ِ
َّال َّإ

َّأََّهللاَّوََّ ََّّهللا ََّّولَُّسََُّّرََّين 
ِ
حَدىَّال َّإ

ِ
َّّإلث َّ"َّث َّالََّثَََّّاب  َّإلز ََّّبَُّي  ََُّّه َّين َّدل  ََّّكَُّار َّوإلت ََّّ،فسلن َّاب ََّّفُسَّوإلن ََّّ،إين  َُّقَّار َّفََّإمل

َّة.اعََّمََّلجََّل َّ

َّ َّبيانَّتعظميَّدم َّريضَّهللاَّعنهَّهذإ َّّأ َّسالمَّوَّهلَّإال َّأ َّيفَّحديثَّإبنَّمسعود  َّنَّّا َّهَّمنَّإحملرماتَّفن

إَّإلكبائرَّيقولَّهللاَّعزَّوجلََّّأ كربسفكَّدمَّإملسملَّمنَّ ً ََّخادل  ُ ًدإَّفََجَزإُؤُهَّهَجَمن  تََعّم  نًاَّمُّ ﴿َوَمنَّيَْقُتْلَُّمْؤم 

ََّولََعنَُهََّوَأعَد َّ َّعَلَْيه  ُ َبَّإّلل  ْيَاََّوغَض  ميًا﴾َّف  َّعََذإاًبََّعظ  َّهَلُ

َّابركَّهللاََّّإل ية،ديدَّإملذكورَّيفَّهذإَّإلوعيدَّإلشَّّإ ىلَّفانظروإَّحفظمكَّهللاَّوعافاكَّمنَّهذإَّ هذإَّوعيدي

ْيَا﴾َّفيمكَّشديدَّقالَّ إَّف  ً ََّخادل  ُ َّّأ َّمعىنَّإخللودَّهناَّوليسَّ﴿فََجَزإُؤُهَّهَجَمن  ولكنَّهذإَّدالةًلََّّاهَّالَّخيرجَّمهنن

َّعَلَْيه ﴾َّضافًةَّعليهَّإ َّوََّّثعىلَّطولَّإملك ُ َبَّإّلل  ميًا﴾َّوكذكلَّ﴿َوغَض  َّعََذإاًبََّعظ  َّهَلُ ََّوَأعَد  ابركَّ﴿َولََعنَُه

َّهللاَّفيمك.َّ
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نَّيفَّهذإَّإلوقتَّكرثَّإلهرجَّكرثَّإلقتلَّابركَّهللاَّفيمكَّقلَّإخلوفَّمنَّهذإَّإلوعيدَّقلَّإخلوفَّنأ يتَّإل َّ

َّإلوعيد.َّإليتَّفْياَّمثلَّهذإََّّإل ايتاسَّملَّتعدَّتتعظَّمبثلَّهذهَّمنَّهللاَّعزَّوجلَّوإلنَّّ

َّيفَّكَّّأ َّإحلديثَّ َّذكرًإَّاكنََّّيضًاَّعامي َّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّابركَّهللاَّفيمكَّفقالَّإلنَّّإَّوَّكبريَّأ َّوَّإنىثَّصغريًإَّاكنَّأ َّمسمل 

َّمسمل ََّّالَّحيلَّّ) َّوَّكبري.أ َّنىثَّصغريَّأ مَّأ َّيَّمسملَّاكنَّذكرَّأ َّيشملََّّ(دمَّإمرئ 

َّمنَّإتََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّوخصَّإلنَّّ ابحَّدمهَّليسَّللكَّأ َّابحَّدمهَّوملَّحيرمهَّلكنَّملاَّنقولَّأ َّصفَّبثالثَّخصال 

َّعىلَّمنَّإ َّإ َّنسانَّبلَّإّليَّيتوىلَّإ َّ َّمثلَّهذه َّإل ََّّفَّمبثلصتَّّقامة وَّمنَّأ َّمرَّمورَّهوَّويلَّإل َّهبذه

َّبويلَّإل ََّّةقامإ َّينوبَّعنهَّ َّ.مرَّونوإبهَّابركَّهللاَّفيمكإحلدودَّخاصي

يعتربََّّيحيبَّابركَّهللاَّفيمكَّهوَّكَّمنَّيفَّناكح َّحصَّثَّّوإلََّّ:إينيبَّإلزَّّبيحَّدمهَّهوَّإلثَّّأ َّلَّإّليَّوَّّإل ََّّ

َّيفَّإّلكرَّوإل ََّّإلثيبوقوهلَّهناََّّ،ثيباًَّ َّّيبَّهناَّيشملَّإلرَّّإلثََّّّ،نىثعامي وَّأ َّنَّزانَّإلرجلَّا َّساءَّفجالَّوإلن

عددََّّحدََّّّملسو هيلع هللا ىلصإلنبََّّنَّّأ َّقدَّثبتَّوََّّ،نَّيرجامَّابحلجارةَّحتَّإملوتأ َّزانَّيفَّإملرأ ةَّواكنَّوجبَّحدهامَّب

َّوغريمه.ََّّةماعزَّوإلغامديةَّوإلْيوديَّكَّملسو هيلع هللا ىلصمنَّإحملصننيَّزنوإَّيفَّعهدهَّ

نَّاكنتَّإمرأ ةَّلوَّإ َّوَّأ ََّّلوَّطلقَّزوجتهَّانَّصاحبهَّحّتَّصحإال ََّّنَّّأ َّىلَّإ َّوينبغيَّابركَّهللاَّفيمكَّإلتنبهَّ

اَّّنَّّأ َّوتبقىَّإملرأ ةَّكذكلَّمتصفًةَّبَّابال حصانجلَّمتصفًاَّيبقىَّإلرََّّّابال حصان،طلقهاَّزوهجاَّيبقياَّمتصفنيَّ

َّىلَّإملوت.َّإ َّمجَّمصريهَّإلرََّّّنَّّا َّيَّوإحدَّمهنامَّفأ ََّّنَّزانإ َّوََّّ،حمصنة

ََّّ:انَّقالَّرمحهَّهللاصحنَّذكرَّرشوطَّإال َّأ َّبنَّعثمينيَّرمحهَّهللاَّبعدَّيخَّإيقولَّإلش َّّ

َّّأ َّمبعىنَّ-َّ؟وَّالَّيشرتطأ َّانَّىلَّإلزَّّإ َّطيبَّوهلَّيشرتطَّبقاءَّذكلَّ َّلوَّفرضَّن َّّأ َّه َّن َّفارقَّزوجته وَّأ َّه

َّيرمجََّّزانَّماتتَّزوجتهَّثَّّ ََّّ-يقولَّإلش يخَّرمحهَّهللاَّ؟وَّالأ َّبعدَّذكلَّفهلَّهوَّحمصني نعمَّهوَّحمصني

َّإلرّشَّ َّدإمتَّإلرّشَّوطَّالَّيرمجَّفهذه َّما َّّا َّوإجَّفوطَّوجدتَّيفَّحالَّإلزَّّيشرتطَّإس مترإرها يكونََّّهن

َّلوَّهذإَّإحملصنَّحّتََّّنَّّأ َّحصانَّثَّقررَّابركَّهللاَّفيمكَّش يخناَّرمحهَّهللاَّاكنَّيقررَّرشوطَّإال ََّّ-حمصنا

َّّا َّوَّهذهَّإحملصنةَّولوَّفارقهاَّزوهجاَّفأ َّفارقَّزوجتهَّ َّمهنامَّفإ َّهَّن َّّا َّنَّزانَّوإحدي رشوطََّّنَّّأ ََّّ-يرمجَّوقالَّهن

نَّيزتوجَّأ َّنَّيكونَّمثاًلَّأ َّمنَّإلرشوطََّّيسيعينَّلَّ-َّجلإلرََّّّنَّتس مترَّمعأ َّانَّليسَّمنَّرشطهاَّصحإال َّ

َّّأ َّجَّبلَّخالصَّجمردَّنَّيبقىَّمزتوَّّأ َّويدخلَّبزوجتهَّالَّيشرتطَّ َّفهَّتزوَّّن َّّا َّجَّووطءَّيفَّناكح َّحصيح  هَّن

دَّحصوهلَّيكفيَّيفَّإنهَّيعتربَّناَّالَّبلَّجمرَّّصَّنَّيس مترَّهذإَّمعهَّيكَّيعتربَّحمَّأ َّيعتربَّحمصناَّوالَّيشرتطَّ

َّّأ َّصنَّوَّحم ذإهَّن َّّا َّزانَّفَّإ  َّهَّيرمجَّابركَّهللاَّفيمكَّوتنهبوإَّلهذإَّابركَّهللاَّفيمك.َّن
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يَّمنَّقتلَّنفسًاَّمعصومًةَّقتلَّأ ََّّ:فسفسَّابلنَّّيهَّقالَّإلنَّّدمهََّّبيحأ َّصفَّهباَّإخلصةلَّإلثانيةَّإليتَّمنَّإتَّّ

طبعًاَّويلَّنَّشاءوإَّقتلوهَّكامَّقلناَّا َّولياءَّإملقتولَّفأ َّىلَّإ َّمرهَّأ َّنَّإلقاتلَّيسملَّأ َّوقدَّجاءَّيفَّإلرشعََّّ،هبا

َّإ َّاَّمَّّإ َّعنهََّّوولياءَّإملقتولَّعفأ َّنَّشاءَّإ َّوََّّ،قامةَّإحلدَّّإ َّمرَّهوَّإّليَّيتوىلَّإل َّ وَّغريهَّس يأ يتَّالكمَّأ َّىلَّمال 

َّعهنا.َّ

َّأ َّإملرتدَّإملفارقَّللجامعةََّّ:مرَّإلثالثَّهوَّإملرتدَّّإل َّ َّيباحَّدمهَّويقامَّعليهَّأ َّيَّجامعةَّإملسلمنيَّهذإ يضًا

َّ.إحلدَّّ

َّيَّإلقصاص.َّأ َّفسَّفسَّابلنَّّويهَّقوهلَّإلنَّّانيةَّوشاهدانَّمنَّإحلديثَّهوَّإحلالَّإلثََّّّ

َّمسمل َّ)وقوهلَّيفَّإحلديثَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّويقالَّجبوإزََّّ(الَّحيلَّدمَّإمرئ  غريَّهدإرَّدمَّإ َّهلَّهلَّمفهومي

(قالََّّملسو هيلع هللا ىلصنسانَّفيقولَّإلنبَّإ َّإملسملَّفيأ يتَّ َّمسمل  ََّّنَّّأ َّيقولََّّ)الَّحيلَّدمَّإمرئ  َّمفهومه دمَّغريَّأ ّن

َّ.إملسلمنيَّحالل

َّإحلد َّال َّففنقولَّإجلوإبَّهنا َّهل َّمفهوم َّحمرَّّا َّيثَّال ابركَّهللاَّفيمكََّّمنَّمنَّغريَّإملسلمنيَّمنَّدمه

َّإلوعيدَّملنَّفعلَّذكلََّّ،صنافَّالَّجيوزَّسفكَّدهمميَّوإملس تأ منَّهؤالءَّإل َّمَّّاكملعاهدَّوإّلَّّ بلَّجاء

فالَّيفهمَّهذإَّمنَّهذإَّإحلديثََّّ(منَّقتلَّمعاهدًإَّملَّيرحَّرإحئةَّإجلنة)َّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّلَّإلنَّّاابركَّهللاَّفيمكَّوق

َّهَّابركَّهللاَّفيمك.َّكسفَّميَّابركَّهللاَّفيمكَّوجاءَّإلوعيدَّعىلَّمندمهَّحمرَّّمنَّنيَّومنَّغريَّإملسلم
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َّريضَّهللاَّعنهَّقالسعَُّإبنَّمَََّّهللا ََّّبد َّنَّعََّعََّوََّ َّ:ملسو هيلع هللا ىلصقالَّرسولَّهللاََّّ:ود 

ََّقىَضَّاَّيَُّمَََّّلَُّو َّأََّ َّإلن ََّّنيَََّّب َََّّاس  َّ.اءمََّإدّل ََّّيف ََّّة َّامََّيََّإلق ََّّومََّي

ََّّّ َّمنَّمل ذإملَّوخصوصًاَّإلظََّّّأ عظماَّاكنَّإلقتلَّبغريَّحق  َّيقولَّتعلقَّإل ََّّإ  كامَّيفَّإحلديثََّّملسو هيلع هللا ىلصمرَّمبسمل 

َّلزوإلَّإدلَّّ)إلصحيحَّ َّمسملأ َّنيا َّإل ََّّ(هونَّعندَّهللاَّمنَّقتلَّرجل  ولَّماَّأ َّمرَّهوَّإّليَّجعلَّهذإ

َّبني َّإدلماءإلنّاسََّّيقظىَّفيه َّا َّفَّ،هو ذإنه َّفَّإ  َّإلقيامة اسَّنَّهللاَّعزَّوجلَّس يحاسبَّإلنَّّا َّاكنَّيوم

اةَّيقتصَّللشَّّ)َّبنيَّإلهبامئَّيكونَّقصاصَّفيقتصَّكامَّجاءَّيفَّإحلديثَّويقتصَّلبعضهمَّمنَّبعضَّحّتَّ

َّإلقرانء َّإلقيامةَّكلََّّ(إمجلاءَّمنَّإلشاة َّعىلَّفباركَّهللاَّفيمكَّيوم َّيقىضَّبنيَّوَّّأ َّعامهلَّوَّأ ََّّحماسبي لَّما

َّماءَّابركَّهللاَّفيمك.اسَّيفَّإدلَّّإلنَّّ
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َّإحلديثَّوحديثَّ َّيقولَّأ َّوالَّتنايفَّبنيَّهذإ َّحياسبَّعليهَّأ ول)أ نَّيبَّهريرة َّإلقيامةََّّما إلعبدَّيوم

حديثَّإبنَّمسعودَّريضَّهللاَّعنهَّوََّّ،مَّعنَّإحلسابيبَّهريرةَّيتلكَّّأ َّفهذإَّإحلديثَّحديثََّّ(الةإلّصَّ

َّ َّإلقضاء َّعن َّوبنيَّربهََّّفأ ّوليتلكم َّبينه َّعليه َّحياسبَّإلعبد َّما َّإلقيامة َّيوم َّإلعبد َّحياسبَّعليه ما

نَّشاءَّإ َّيفَّابركَّهللاَّفيمكَّاسَّفالَّتناولَّماَّيقىضَّفيهَّبنيَّإلنَّّأ َّالةَّحديثَّإبنَّمسعودَّيتلكمَّعنَّإلّصَّ

َّهللا.َّ

دمَّإملسملَّمعظمَّوفيهَّيبدأ َّيفَّإلقضاءَّبنيَّإلناسَّبهََّّ،ويفَّإحلديثَّبيانَّعظمَّشأ نهَّكامَّقلناَّدمَّإملسمل

َّأ َّنَّالَّيقىضَّبينمكَّوبنيَّأ َّنوإعَّمظاملَّإلعبادَّفتنهبوإَّلهذإَّابركَّهللاَّفيمكَّوإحرصوإَّعىلَّأ ََّّأ عظمفهوَّ انس 

َّماء.َّخرينَّيفَّإدلَّّأ َّ

 

 342الحديث 

َّأَََّّهلَّبن َّسَََّّنوعََّ َّوََّهللاَّبنَّسَََّّإنطلقَّعبدَّ:قالَّةََّمثَََّّحََّيب  ََّّود َّسعَُّةَّبنَّمََّيَصَّحََّمَُّهل 
ِ
َََّّوََّيرَبََّّخََّىَلَّإ َََّّيه  َّئ َّومََّي ذ 

ََّّةصّي َّحََّمََُّّفَأىََتَّاَّقََّر َّفََّتََّلحَّفََُّصَّ
ِ
َّوََّسَََّّبن ََّّهللا ََّّبد ََّّعََّىَلَّإ َََّّوََّهَُّهل  ََّي ََّّطُح َّشََّت َََّّمََّد َّقََّوَََّّهَُّنََّفََّدََّياًلَّفََّت َّقَََّّه َّم ََّّدََّيف  َّةََّينََّد َّإمل

َّّوََّحَُّةَّوَََّصَّيَّّحََّمَُّوَََّّهل َّبنَّسَََّّن َّمحََّإلر ََّّبدَُّعََََّّقَّلََّنطََّا َّفََّ َّسعَُّبنَّمَََّّةَََّصَّي َّود 
ِ
َََّّن َّمحََّإلر ََّّبدَُّعَََّّبََّهََّذََّفَََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبََّّّإلنَّّىَلَّإ َّمَُّلَك َّتََّي

َّكَََّّ:فقال َََّّونََّفَُّل َّحتََّأَََّّ:امَّفقاللَك َّتََّفََََّّتَّكََّسََّومَّفََّإلقَََّّأَحَدُثََّّوََّهَُّوََّكرّبََّّرّب  َّ:قالوإَّ؟كَُّبََّاح َّوَّصََّأَََّّمُكَّلََّت َّاقَََّّونََّقَُّّح َّس تََّت

ََّوَََُّّفَّل َّحنَََّّيَفَّكََّوََّ ََّل ََّدَّوََّشهََّمَّن َََّّودََُّّهَيَُّكَُّأَُّرَبّ َّتَُّفَََّّ:قالَّ؟ىرََّمَّنََّل َََّّنيََّمس َّخب  َََّّيَفَّكَََّّ:الوإقََّينًاَّفََّم َّي ََّأََّب ََّّذَُّأ خَُّن وم َّقَََّّان َّمي

َّ.هند َّنَّع َّم ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنَََّّّلَُّقََّعََّفَََّّ؟ارف َّكَُّ

َّقالَّرسولَّهللاَّويفَّحديثَّمَح َّ َّم َّجََُّّرََّىَلََّّعََّنمُكَّم ََّّونََّسَُّمخَََّّمَُّقس َّيَُّ:َّملسو هيلع هللا ىلصادَّبنَّزيد  َّ:قالوإَّ،ه َّت َّم َّرَُّب ََّّعََّدفََّيَُّمَّفََّهنَُّل 

ََّأ َّ َّل ََّمري ََّأََّب ََّّودََُّّهَيَُّمُكَّئَُّرَبّ َّتَُّفَََّّ:قالَّ؟فل َّحنَََّّيَفَّكَََّّدهَُّشهَمَّن َّم.هنََُّّم َّنَيَّس َّمخَََّّان َّمي

َّار.هللاَّقوميَّكف َََّّّرسولََّايَََّّ:قالوإَّ

َّفََّع َّويفَّحديثَّسََّ ََّمََّب ََّّهَُّعََّدََّوََّهَّفََّمَُّدَََّّلََّبطَُّنَّيَُّأَََّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّهََّر َّكََّيدَّبنَّعبيد  َّم َّائ ب ل ََّّنََّة 
ِ
َّة.قََّدََّإلص ََّّإ

 

َّوحّتََّّ،اببَّإلقسامةيفَّةَّوهوَّإلعمدةَّامََّسََّحديثناَّهذإَّهوَّحديثَّإلقََّ لْياَّابركَّإ ََّّتفهموإَّمتَّيلجأ 

َّ:مقدماتَّويهنتّفقَّعىلَّنَّأ َّهللاَّفيمكَّالَّبدَّمنَّ
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ذإَّ ََّّإ  َّّا َّخرًإَّفأ َّقتلَّخشصي َّ:حوإلأ َّهَّالَّخيلوَّمنَّثالثةَّن

َّّأ َّليهَّويعرتفَّبإ َّنَّيعرفَّإلقاتلَّفيؤىتَّأ َّاَّمَّّإ ََّّ:وىلإل ََّّإحلاةل َّهَّإلقاتل.ن

َّإلثَّّ ََّّيعرتفَّالَّّأ َّيهََّّ:انيةإحلاةل َّيقر َّعىلَّوال َّبينةي َّتوجد َّّأ َّلكن َّن َّإلقاتل َّهو َّه هدينَّاشويهَّشهادة

َّّأ َّيضًاَّيثبتَّيفَّحقهَّأ َّوَّرجلَّوإمرأ اتنَّهذإَّأ َّإلعدلنيَّ َّهَّهوَّإلقاتل.َّن

َّّأ َّوليائهَّأ َّدينهَّلكنَّقدَّيغلبَّظنَّتَّةنَّالَّيقرَّوالَّجيدَّبينأ َّيهََّّ:الثةإحلاةلَّإلثَّّ هَّهوَّإلقاتلَّوهناَّتأ يتَّن

َّ.ةإلقسام

َّأ ََّّوصورهتا َّيأ يت َّأ َّن َّإملقتول َّأ َّولياء َّويلَّإملقتول َّإ َّو َّفيدعي َّوإحدًإ َّاكن َّإلنَّّأ َّن َّمن َّفالاًن اسَّهوَّن

خصَّهلَّنَّيسأ لَّعندكَّبينةَّيسأ لَّهذإَّإلشَّّأ َّوَّقبلَّأ ََّّ،ماَّتقولعىلََّّةفيسأ لَّهلَّعندكَّبينَّ،إلقاتل

َّنَّملَّيعرتفَّفيسأ لَّإلويلَّهلا َّفهباَّونعمةَّنَّإعرتفَّفا َّفَّ؟نتَّقتلتأ َّنتَّقتلتَّويبحثَّمعهَّهلَّأ َّ

ََّّ؟هلَّمعكَّشهودَّعىلَّماَّتقولَّ؟عندكَّبينةَّعىلَّماَّتقول

وَّحيلفونَّمخسنيَّميينًاَّعىلَّأ َّويلَّإملقتولَّيفَّحلفَّأ وَّولياءَّأ َّيطالبََّّ؟يفعلماذإَّنَّاكنَّإجلوإبَّالَّإ َّ

نَّإ َّىلَّغريهاَّفيقسمونَّمخسنيَّميينًاَّإ َّوَّأ ََّّ"يخَّفالنأ َّفالاًنَّقتلََّّن َّإ َّوهللاَّ"نَّيقولوإَّأ َّنهَّإلقاتلَّمثلَّأ َّ

َّمخسنيَّ َّيقسم َّوإحد َّأ َّاكن َّإل َّإ َّو َّهاته َّبيهنم َّكرثَّفيتقامسون َّاكنوإ َّإل َّن َّيكونَّمجموع َّإليتَّميان ميان

َّيكونَّمجموعهاَّمخسني.ََّّوهاقسمأ َّ

نَّأ َّفهناَّ َّإلقاتلَّيقتصَّمنهإ َّوََّّ،حصلتَّإلقسامةَّوإقسمإ  لكنَّالبدََّّ،نَّحصلتَّإلقسامةَّيؤخذَّهذإ

َّهذإَّإلقاتل.ََّّخرىَّمعَّهذهَّإلقسامةَّحتَّيعينَّحيدَّّوطَّإل َّنَّتتوفرَّبعضَّإلرّشَّأ َّيضًاَّأ َّ

َّ:هذهَّإلرشوطَّمن

َّّأ ََّّ:إلرّشطَّإل ّول نَّاكنوإَّكرثَّمعيننيَّالبدَّمنَّإلتعينيَّابركَّهللاَّإ َّوَّإملّتمنيَّأ َّنَّيكونَّإملّتمَّأ َّهَّالَّبدَّن

نَّاَّمَّّأ ََّّ،وَّإمجلاعةَّإلفالنيةَّيهَّإليتَّقتلتهأ ََّّ،وَّفالنَّمعَّفالنأ ََّّ،فالنَّفيمكَّيقالَّقتل عينيَّملَّحيصلَّإلتَّّإ 

إّلينَّيسكنونََّّوَّقتلأ ََّّهلَّإحليَّإلفالينأ َّنَّيقالَّقتلَّأ ََّّمثاهلَّ،فالَّيصلحَّوالَّتصحَّهذهَّإلقسامة

َّ.وَّغريهاَّهذإَّالَّيصلحأ َّهذهَّإملدينةَّ
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َّإملقتولَّمتفقنيَّعىلَّأ َّنَّيكونَّأ ََّّ:اينطَّإلثَّّإلرّشَّ َّإملدَّّهتَّّإ َّولياء عىَّعليهَّيكونونَّمتفقنيَّعىلَّتعيينهَّام

فقونَّيتَّّفالَّخرَّأ ََّّوليائهَّخشصاًَّأ َّخرونَّمنَّأ َّولياءَّخشصًاَّبيامنَّيّتمَّنَّيّتمَّبعضَّإل َّأ َّفالَّيصلحََّّوإهتامه

َّتفاقَّعىلَّإملّتمني.َّنَّحيصلَّإال َّأ َّفاميَّبيهنمَّهذإَّالبدَّمنَّ

َّنَّيوجدَّلوث.أ َّمهَّإلرشوطَّهوَّأ َّفهوََّّلث:اطَّإلثَّّإلرّشَّ

َّموإَّابلقتل.َّهوَّإلعدإوةَّبنيَّإملقتولَّوبنيَّمنَّإهتََّّّ:إللوث

َّعىلَّإلّتََّّّوثَّعىلَّكَّّفيطلقَّإللََّّّ،َّمنَّهذهَّإلعدإوةأ عنهَّأ َّإللوثَّقيلَّوَّ َّدإةل  مةَّسوإءيَّاكنتَّهذهَّقرينة 

َّ َّعدإوة َّإلقولَّإلّصََّّ،مَّغريهاأ َّإلقرينة َّهو َّإ َّوذهبََّّثحيحَّيفَّإللوَّوهذإ َّإلشَّّإال َّليه افعيَّوإختارهَّمام

َّ.سالمَّإبنَّتمييةش يخَّإال َّ

َّأ َّومثاهلََّّ َّمنَّبيتَّإملقتولَّمعه َّإلقاتلَّخارجًا َّإجلرميةَّمثالًَّأ َّنَّيرىَّمثاًل وَّمثاًلَّجيدونَّعندَّأ ََّّ،دإة

نَّيكونَّبينهَّوبنيَّأ َّيضًاَّكامَّقلناَّأ َّوََّّ،معَّعدمَّتوقعَّوجودهاَّعندهَّوهكذإَّولغرإضَّإملقتأ َّإلقاتلَّبعضَّ

َّ َّمثةلَّعنَّإللوث.َّأ ََّّههذَّ،عدإوةَّشديدةوَّإملقتولَّعدإوةيَّمعروفةي

َّ َّحلفَّا َّفَّ،وطَّإليتَّتعتربَّيفَّحصةَّإلقسامةَّابركَّهللاَّفيمكمهَّإلرّشَّأ َّهوََّّوثنَّإللأ َّإملهمَّكامَّقلنا ذإ

َّمعدإ.ّتمَّهذإَّيفَّحالَّاكنَّإلقتلَّس تحقوإَّدمَّإملولياءَّإملقتولَّمخسنيَّميينًاَّإ َّأ َّ

َّأ َّولياءَّإملّتمَّأ َّنَّحلفَّإ َّاَّمَّّأ َّ نَّا َّماَّثبتَّيفَّحقَّصاحهبمَّوالَّيشءَّعليهَّفَّأ سقطوإيضًاَّمخسنيَّميينًا

يعينَّيصبحَّهذإَّإملّتمَّبريءَّوالَّيشءََّّإحلّقََّّوأ سقطوإولياءَّإملّتمَّمخسنيَّميينًاَّأ ََّّوحلفَّحصلَّهذإ

َّّتعطىَّإدلََّّّ؟عليهَّماذإَّيفعلَّيفَّهذهَّإحلاةل َّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإملقتولَّمنَّبيتَّمالَّإملسلمنيَّكامَّفعلَّإلنََّّّل هلةَّي

َّتَّهباًء.َّهذإَّإمليَََّّّّالَّيذهبَّحّقَّحّتَّ

َّكرثَّلكنَّملَّيعملَّإلقاتلَّمكنَّقتلَّمثاًلَّيفَّزحامَّحلقَّإلعلامءَّهبذهَّإحلاةلَّمنَّقَُّأ َّوَّ َّفيهَّانسي تلَّيفَّحادث 

َّيَّعىلَّويلَّّأ َّوةلَّنَّديةَّمنَّقتلَّيفَّهذهَّإحلاةلَّعىلَّإدلَّّا َّفَّ،وَّبزحام َّيفَّطابورَّمكتظَّوماَّشابهأ َّإحلجَّ

َّوةل.َّوَّمنَّخزينةَّإدلَّّأ َّولياءَّإملقتولَّمنَّبيتَّمالَّإملسلمنيَّأ َّىلَّإ َّنَّيعطْياَّأ َّمرَّإل َّ

اَّمَّّإ َّحاكهماَّهذإَّملخصَّماَّيفَّإلقسامةَّيعينَّأ َّسالمَّوبنيَّإال ََّّوأ قرهاإجلاهليةَّاكنتَّيفَّوإلقسامةَّهذهَّ

َّيعيَّّأ َّنَّحيلفَّأ َّ َّّأ َّنونهَّويتفقونَّعليهَّعىلَّولياءَّإملقتولَّعىلَّخشص  نَّأ َّويكونَّبينهَّعىلََّّهَّهوَّإلقاتلن
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قتلََّّل جلدإنوإَّهذإَّإملّتمَّوحيدَّأ ََّّنَّحصلَّوحلفوإَّمخسنيَّمييناًَّا َّفَّثبنيَّهذإَّإملّتمَّوبنيَّإملقتولَّلوَّ

َّهذإَّإملقتول.َّ

إملّتمََّّنَّّأ َّيضًاَّمهَّمخسونَّميينًاَّعىلَّأ َّنَّحيلفوإَّأ َّهلمََّّ؟إملّتمَّاءوليأ َّولياءَّأ َّفهناَّيفَّهذهَّإحلاةلَّماذإَّيفعلَّ

َّوَّ َّبريءي َّّأ َّهذإ َّن َّيقتلَّهذإ َّمل َّسقطَّإحلّقَّا َّإملقتولَّفه ََّّنَّحصلَّوحلفوإ َّهذإأ َّوتربأ  َّبرأ  مّتمَّوماذإََّّو

َّإحلاةليفعلونَّإل َّ ََّّ؟نَّيفَّهذه َّإدليةَّمنَّبيتَّإملالَّيقدهما إهلَّإملقتولَّحتَّالَّأ َّلىإ َّهوَّإّليَّيقدم

َّهباًءَّابركَّهللاَّفيمكَّهذإَّملخصها.ََّّيذهبَّحقهم

ذَّإ َّخيربَّواكنََّّإيضَّهللاَّعهنامَّقصدةَّرصعبدَّهللاَّبنَّسهلَّوحمّي ََّّنَّّأ َّاَّإحلديثَّابركَّهللاَّفيمكَّففيهَّمَّّأ َّ

اكنَّقدَّفتحََّّملسو هيلع هللا ىلصنَّإلنبَّأ َّوََّّوإملساقاتذإكَّقدَّفتحتَّخيربَّوتلكمناَّعنَّفتحَّخيربَّيفَّاببَّإملزإرعةَّ

َّ َّعنوًةَّقسمهاَّبنيَّإلغامنني.ََّّملسو هيلع هللا ىلصابعةَّللهجرةَّفتحهاَّنةَّإلسَّّيفَّإلس ّ

َّّأ َّوقلناَّ نصفَّإخلارجَّمهناَّرضَّوإلزرعَّويكونَّهلمَّنَّخيدموإَّإل َّأ َّنَّيبقوإَّفْياَّعىلَّأ َّإلْيودَّبَّقرَّّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصهَّن

َّوزرإعة.َّأ َّمَّاكنوإَّّنَّّل َّ َّهلَّحرفة 

َّمهنامَّيفَّشغلَّوعندماَّفرغََّّةَّتفرقَّيفَّخيربَّملاَّوصالَّوذهبَّكَّّصوحميََّّّبنَّسهلهللاََّّعبد وإحد 

َّّأ َّيَّأ ََّّ،خذَّيفَّإلبحثَّعنَّعبدَّهللاَّفوجدهَّيتشحطَّيفَّدمهَّقتياًلَّرمحهَّهللاَّوريضَّعنهأ ََّّصةحميَّّ هَّن

ىلَّإ َّفدفنهَّريضَّهللاَّعنهَّورجعََّّ،رضَّميتاًَّإل َّعىلَّمَّخيرجَّويّنفَّمنهَّواكنَّوإقعَّاكنَّالَّيزإلَّإدلَّّ

َّّأ َّهلَّمباَّحصلَّوهذإَّفيهَّأ َّوََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإملدينةَّليخربَّإلنَّّ َّّأ َّفنَّويرشعَّفيهَّوَّهَّيبادرَّابدلَّّن ولوايتَّبعدَّهَّمنَّإل َّن

َّ.حصولَّإملصيبة

َّمباَّحصلَّواكأ ََّّأ خربىلَّإملدينةَّإ َّريضَّهللاََّّصةملاَّوصلَّحميَّّ َّليخربَّهلَّعبدَّهللاَّبنَّسهل  نَّذإهبًا

توإَّأ َّةَّفلامَّصةَّوهوَّحويصحميَّأ خوهللاََّّخوَّعبدأ َّمحنَّبنَّسهلَّإلرََّّّفذهبَّبرفقتهَّعبد،َّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنَّّ

َّأ ََّّكرّبَّكرّبَّ)ملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّإملقتولَّفقالَّهلَّإلنََّّّأ خونَّيتلكمَّبصفتهَّأ َّمحنَّإلرََّّّرإدَّعبدأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنَّّ تركَّأ َّيَّ(

ذإنَّإمجلاعةَّأ َّس نًاَّريضَّهللاَّعهنمَّوهذإَّفيهََّّأ صغرمهاكنََّّل نّهكبريكَّيتلكمَّ َّفَّإ  نَّيرشعَّأ َّجاءوإَّبطلب 

يضًاَّتقدميَّإلكبريَّفاميَّيعدَّإلتقدميَّأ َّنهَّيس تحبَّأ َّكامََّّ،نَّيلكوإَّإلالكمَّلكبريمهَّوإلباقونَّيسكتونأ َّهلمَّ

نسانفيهَّمكرمًةَّ َّخولَّمثاًلَّوإخلروجَّوإجللوسَّوغريهاَّيس تحبَّفيهَّتقدميَّإلكبري.فادلََّّّلال 
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ََّّّ َّريضَّهللاَّعهنمَّوقصَّعىلَّإلنََّّّصةوحميََّّّصةفتلكمَّحوي َّبَّّماَّحصلَّفقالَّهلمَّإلنََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإبنَّمسعود 

َّّأ ََّّوإايتوجاءَّيفَّبعضَّإلرََّّّ؟(حتلفونَّوتس تحقونَّقتيلمكَّوصاحبمك)أ ََّّملسو هيلع هللا ىلص قبلََّّ؟لمكَّإلبينةأ َّهَّقالَّهلمَّن

ََّّ؟حتلفونأ َّثَّقالَّهلمََّّ،فقالوإَّالَّ؟لمكَّإلبينةأ َّماَّيقولَّهلمَّماذإَّقالَّهلمَّ

َّّأ َّوكذكلََّّ،هذإأ سلفناَّنةَّكامَّبعدَّإلبيََّّّالَّّإ َّامةَّسارَّللقَّسنَّالَّيَّأ َّوهذإَّفيهَّ بعدَّعدمََّّالَّّإ َّللبينةَّيسارَّهَّالَّن

َّقرإرَّمنَّإملّتم.َّإال َّ

َّّأ َّإملهمَّ َّللحديثَّيقسمَّمخسونَّمنمكَّعىلَّن هَّطلبَّمهنمَّإحللفَّمخسنيَّمينيَّكامَّجاءَّيفَّروإيةَّحامد 

َّمهنمَّفيدفعَّبرمتهَّهذإَّماَّقاهلَّهلمَّإلنبَّ َّملسو هيلع هللا ىلص.َّرجل 

َّإلقاتلَّ:مةوإلرَّّ َّتكلَّإل َّأ َّيَّأ ََّّ،هوَّإحلبلَّإّليَّيشدَّبه َّلوَّحلفوإ َّّنم لْيمَّنَّيدفعأ َّميانَّالس تحقوإ َّإ 

َّّأ َّهذإَّفيهََّّ؟(وكيفَّحنلفَّوملَّنشهدَّوملَّنرى)لَّفقالوإَّهلَّبدًإَّحبَّمقيََّّّإلقاتل نَّحيلفوإَّبغلبةَّأ َّهَّجيوزَّهلمَّن

إلكاملَّهوَََّّّ؟(وكيفَّحنلفَّوملَّنشهدَّوملَّنرى)إلكاملَّقالوإَّطلبوإَّومهَّريضَّهللاَّعهنمََّّل ّنمإلظنَّ

َّنَّيروإ.َّأ َّنَّيشاهدوإَّوَّأ َّ

َّعىلَّجوإزَّإحللفَّعىلَّغلبةَّإلظنَّأ َّمهنمََّّملسو هيلع هللا ىلصلكنَّيفَّطلبهَّ َّدليلي هللاَّعهنمََّّريضَّل ّّنمنَّحيلفوإ

َّيعلمونَّ َّّأ َّاكنوإ َّلوَّن َّخيرب َّبنيَّعبدَّهللاَّوبنيَّهيود َّاكن َّواكنوإَّأ ََّّثه َّوعدإوة َّمشاحنة َّبيهنم يَّاكن

َّحوإلَّوجيوزَّإحللفَّعلْيا.َّهاتهَّتّنلَّمّنةلَّإليقنيَّيفَّهذهَّإل ََّّنَّّفغلبةَّإلظََّّّابلضبطيعلمونَّمعَّمنَّ

َّبلَّيضًاَّليسَّإلعدإوةَّفقطَّأ َّةَّإلقسامةَّوهوَّرشطَّيفَّحصََّّّثوَّوكامَّقلناَّسابقًاَّإللَّّ يدخلَّفيهَّكَّقرينة 

َّيغلبَّعىلَّإلظنَّمعهاَّ َّنَّفالاًنَّهوَّإلقاتلَّابركَّهللاَّفيمك.َّأ َّظاهرة 

َّوكامَّمخسنيطلبَّمهنمَّإحللفََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّفالنَّّ َّريضَّقلناَّاكنوإَّس يحلفونَّعىلَّغلبةَّإلظنَّلكهنمَّميينًا

َّ.؟(وكيفَّحنلفَّوملَّنشهدَّوملَّنرى)هللاَّعهنمَّطلبوإَّإلكاملَّفقالوإَّ

ََّّنَّّأ َّيَّأ ََّّ(مخسنيَّمهنمَّبأ ميانفتربأ كَّهيودَّ)َّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّهلمَّقالَّ ذإإلْيود َّأ ََّّإ  منَّهذهََّّيربئوإنَّأ َّرإدوإ

إلرمحنَّومنََّّبرايءَّمنَّهذإَّإلقتلَّفرفضَّعبدأ َّمَّّنَّّأ َّيضًاَّمخسنيَّميينًاَّعىلَّأ َّنَّحيلفوإَّمهَّأ َّعوةَّهلمَّإدلَّّ

َّفيناَّقالَّماَّدإموإَّكفارًإَّفميكهنمَّأ ََّّوإبَّيقوهلصمفاَّدإموإَّقوهلمََّّ،كفارَّقومَّبأ ميانمكمعهَّيأ خذوإَّ يَّوإحد 

يكفرونَّابهللَّعزَّوجلَّفالَّيعظمونَّإحللفَّويسهلَّعلْيمَّالَّيعظمهََّّأ صالمَّّنَّّإحللفَّعىلَّإلكذبَّل َّ

ََّّ.إلكذبَّبلكَّسهوةل َّالَّإحلليفَّوالَّإلكذبَّويسهلَّعلْيمَّ
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َّمنَّ)َّ؟ماذإَّفعلَّيفَّهذهَّإحلالَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّهمَّإلنَّّهؤالءَّإلكفارَّسقطَّحقََّّّبأ ميانفلامَّملَّيقبلوإَّ عقلَّمبائة 

َّعبارةَّعنَّديتهَّريضَّهللاَّعنهَّورمحه.ََّّإال بلهلَّمائًةَّمنَّأ َّعطىَّأ َّيَّأ ََّّإال بل(

َّّهلَّإمليتَّإدلَّّأ َّيعطيََّّ،نَّيعقلَّمنَّهجلَّقاتلَّكامَّقلناَّسابقاًَّأ َّمامَّجيبَّعليهَّنَّإال َّأ َّوهذإَّفيهَّ ةَّمنَّي

بلعطامهَّمنَّأ َّملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّنَّإلنَّّأ َّذَّيفَّإحلديثَّإ َّبيتَّإملالَّالَّمنَّماهلَّإخلاصَّبلَّيعطيهَّمنَّبيتَّإملالَّ َّإ 

َّإلصدقة.َّ

ذإمامَّوكذكلَّيعقلَّإال َّ مامَّإمليتَّيضًاَّيعقلَّإال َّأ َّىَّعليهَّيفَّهذهَّإحلاةلَّيَّوحلفَّإملدعََّملَّحيلفَّإملدع ََّّإ 

إلْيودََّّنَّّأ َّذإَّملَّحيلفَّإملدعيَّكامَّيفَّحالتناَّحننَّملَّحيلفوإَّوكذكلَّإلْيودَّملَّحيلفوإَّلكنَّلوَّثبتَّا َّفَّ،هذإ

ىلَّأ هل.َّنا َّحلفوإَّف َّإال مامَّكذكلَّيعقلَّهذإَّإملّيتَّويقّدمَّإدّليةَّإ 

 

 

 343الحديث 

َّريضَّهللاَّعنهَّأ َّعنَّ ََّار َّجَََّّن َّأََّنسَّبنَّماكل  ََّوخًَّضَُّرَّْمَََّّهَاأ سَُّرَََّّدََّج ًَّةَّوَُّي إَّذََّهَََّّلََّعََّنَّفََّمَََّّ:فقيلَّ،ينرََّجََّحَََّّنيََّاَّب

ََّّ،نالََّنَّفَُّالََّفََُّّ؟كب َّ نَّأَََّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّرََّمََّأََّفََََّّفَّاعرتَََّفَََّّيَُّّود َّإلَْيََُّّذََّخََّأََّاَّفََّهََّأ س َّرََّتَّب َّأََّومََّأََّفَََّّييَّود َّهَيََُّّرََّك ََّّذَُّحت 

َّرََّيَُّ َََّّهَُّأ سَُّرَََّّض  َّين.رََّجََّحَََّّنيََّب

َّوإلن َّ َّماكل:َّنسَّبنأ َّسايئَّعنَّوملسمل 

ََّار َّجَََّّلََّتََّاًيَّقََّود َّهَيََُّّن َّأَََّّ َّهبا.َّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّهَُّادََّقََّأََّفَََّّأَوَضاحَّىَلًَّةَّعََّي

عهناَّوقدََّّوريضخريةَّرمحهاَّهللاَّنفاسهاَّإل َّأ َّرضَّتلفظَّجاريًةَّوجدتَّطرحيةَّإل ََّّنَّّأ َّهذإَّإحلديثَّفيهَّ

(َّ فهذإَّإملعتديَّعليهَّمنَّهللاَّماَّيس تحقَّوضعَّرأ سهاَّبنيَّجحرينََّّ،بنيَّجحرينَّّقَّيَّدَُّأ ََّّ(رأ سهاَّرض 

َّمنَّفظة.ََّّأ وضاحانَّيّسقَّمهناَّأ َّجلَّأ َّودقهامَّعليهَّمنَّ َّويهَّقطعي

َّيهَّوعةّلَّ َّّأ ََّّقتلها َّن َّأ َّه َّإلفضَّّأ َّرإد َّمن َّإلقطع َّهذه َّمهنا َّيّسق َّن َّمسمل  َّروإية َّيف َّمبينًا َّهذإ َّوجاء ة

َّّ َّأ َّفوجدوهاَّرمحهاَّهللاَّوريضَّعهناَّملَّمتتَّبعدَّاكنتَّتلفظوإََّّ،سايئوإلن عنَّفسأ لوهاَّخريةَّل َّإنفاسها

َّيذكرونَّلهاََّّ،فاعلَّهذإَّهبا َّأ سامءَّمنوملَّتكنَّتس تطيعَّإلالكمَّفقدَّاكنتَّتشريَّفقطَّبرأ سهاَّاكنوإ
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َّ،يَّنعمأ َّتَّبرأ سهاَّأ َّومأ َّمسَّإلْيوديَّاَّذإكروإَّلهاَّإ َّفلمََّّّ،وَّالأ َّويهَّاكنتَّتشريَّبرأ سهاَّبنعمََّّ،شكَّفْيم

َّّأ َّإعرتفََّّروهَّحّتَّوقرََّّّفأ خذوه َّهَّهوَّإلفاعل.ن

َّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّفأ مرمه َّفعلَّهبا َّبهَّمثلَّما َّلقوهلَّعزَّّنَّيفعلوإ ُبوإَّوجلََّّتأ وياًل َّفََعاق  َّعَاقَْبمُتْ ْن
ِ
﴿َوإ

ْبمُتَّب ه ﴾ ََّماَُّعوق  ثْل  َّ.ب م 

إلقاتلَّيقتلَّمبثلَّماَّقتلَّبهَّبدليلََّّنَّّأ َّوكذكلََّّ،جلَّيقتلَّابملرأ ةإلرََّّّنَّّأ َّس تفادَّمنهَّيَّفهذإَّإحلديثََّّ

َّبدليلَّقوهلَّتعاىلَّ َّإحلديثَّوكذكلَّكامَّقلنا َّهذإ ُبوإ َّفََعاق  َّعَاقَْبمُتْ ْن
ِ
َّب ه ﴾﴿َوإ ْبمُت َُّعوق  ََّما ثْل  وكذكلََّّب م 

َّعَلَْيمُكْ﴾َّقوهلَّس بحانهَّ ََّماَّإْعَتَدىى ثْل  َّب م  َّفَاْعَتُدوإَّعَلَْيه  َّعَلَْيمُكْ َّإْعَتَدىى َّ.َّإل ايتوغريهاَّمنَّ﴿فََمن 

َّقرَّّأ َّنَّا َّفيقبضَّعىلَّإملّتمَّويقررَّفَّقولَّإجملينَّعليهَّيقبلَّيفَّمثلَّهذهَّإحلالَّنَّّأ َّكذكلَّمماَّيس تفادَّمنهَّ

َّّأ َّحيلفََّّ،فَّوتركحلََّّّالَّّإ َّإلقصاصَّوَّقَّعليهَّطبَّّ َّيفعلَّيفَّهَّليسَّهوَّإلفاعلَّوخيىّلَّن َّما َّسبيلَّهذإ

َّمثلَّهذهَّإحلال.َّ
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ََّّّ:يبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّقالأ َّعنَّ َّرََّذََّهَََُّّتَّلََّتََّقَََّّةََّك َّمَََّّملسو هيلع هللا ىلصَّرسوهلَّىَلَّهللاَّعَََّّحََّتََّاَّفََّمل ََّم ََّّلًَّجَُّيلي َّنَّب ََّين  ََّّل يث 

َّاكََّت َّقََّب َّ َََّّنََّيل  َّهَُّل ََّّ:فقالَّملسو هيلع هللا ىلصإلنبََّّامََّقََّةَّفََّي َّل َّاه ََّّإجلََّمَّيف 
ِ
َّطََّل َّسََّوَََّّيلََّإلف ََّّةََّك َّنَّمََّعََََّّسَّبََّدَّحََّقَََّّوجلََّّّعزََّّّهللاَََّّن َّإ

ََُّّوََّوهَلَّسَُّاَّرََّْيََّلََّعََّ َاَّنيََّن َّؤم َّإمل ّن 
ِ
ََََّّوإ َََّّل َّحتَََّّمَّْل َّاكََّحََّل  َََّّلَُّّحَت ََّّالََّقبلَّوَََّّنََّد  ََّحََّل  َّب َّيَّوََّعد َّد 

ِ
َّل َّح َّأَُّاَّمََّن َّإ نًَّةَّم َّاعَََّّسََّتَّيل 

َّارَّوَََّّنََّ
ِ
ََّإ َّاعََّاَّسََّّن  َّاَُّّتََّطََّاق َّسَََّّطَُّقََّلتََّتََُّّالََّاَّوََّهََّوكَُّشَََّّىَلَّتََّخيََُّّالََّاَّوََّهََّرَُّجَشَََُّّضَّعَََّّيَُّاَلََّّإميَّرََّحََّهَّذ ََّّهََّيت 

ِ
نَّمََّدَّوََّنش َّمَُّل ََّّال َّإ

َّفََّت َّقَََّّهَلََُّّلََّتََّقَُّ ََّهَُّيلي ََّّين َّرََّظََّإلن ََّّري َّوَّخب 
ِ
ََّأََّاَّم َّإ َّوَََّّلََّقتَُّنَّي

ِ
َُّأََّاَّم َّإ َّم َّرَََّّامََّقََّفََّ،َّىفدََّنَّي َّبوَّأَََّّهَلََُّّالَُّقََّيََُّّن َّمََّإليَََّّهل َّأََّنَّجلي َشاه 

ََّّرسولَّهللاَّإكتَُّايَََّّ:فقال ََّبَُّإكتََُّّ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالَّرسولََّّ،بوإَّيل  َّوإَّل  هللاََّّولََّسََُّّرََّايَََّّ:اسَّفقالب َّإلعَََّّقامَََّّثََّّّ،اهَّشََّيب 

َّ
ِ
ََّّال َّإ

ِ
َّذخرَّفََّإال

ِ
ََُّّلَُّعَََّّجنََّانَّّا َُّيف  ََّّال َّإ َّ:َّملسو هيلع هللا ىلصفقالَّرسولَّهللاََّّ،انََّور َّبَُّقَُّاَّوََّنََّوت َّيََُّّب

ِ
َّر.ذخ َّإال

َّقالَّإلزَّّ َّوليسَّعندَّإلبخاريَّفهوَّأ َّياقَّمنَّركيشَّهللاَّيفَّهذإَّإحلديثَّقالَّهوَّهبذإَّإلس ّ فرإدَّمسمل 

َّ َّفقَّعليهَّفهوَّليسَّمنَّرشطَّصاحبَّإلكتاب.َّياقَّليسَّمنَّإملتَّّهبذإَّإلس ّ

َّإحلديثَّمرَّّ حاكمَّإليتَّيس تفادَّمنهَّومعظمَّإلفوإئدَّخذانَّفيهَّمعظمَّإل َّأ َّوََّّمعناَّيفَّكتابَّإحلجََّّّهذإ

َّفََّت َّقَََّّهَلََُّّلََّتََّنَّقَُّمََّوََّ)َّملسو هيلع هللا ىلصومناسبتهَّلكتابَّإلقصاصَّيهَّقوهلََّّ،إليتَّتس تخرجَّمنه ََّهَُّيلي َّين َّرََّظََّإلن ََّّري َّوَّخب 
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َّ
ِ
ََّأََّاَّم َّإ َّوَََّّلََّقتَُّنَّي

ِ
َُّأََّاَّم َّإ ولياءَّإملقتولَّومهَّورثتهَّهلمَّإخليارَّوليسَّلزإمًاَّعلْيمَّإملصريَّأ ََّّنَّّأ َّهذإَّفيهََّّ(ىفدََّنَّي

َّمَّإخليار.َّهلمنَّإلقاتلَّبلََّّوإنَّيقتّصَّأ َّولياءَّإملقتولَّأ َّالَّجيبَّعىلََّّ،ىلَّإلقصاصإ َّ

اَّيفَّرشعناَّفلهمَّإخليارَّمَّّأ ََّّ،إملقتولَّإخليارَّل ولياءويفَّرشعَّمنَّقبلناَّاكنَّإلقصاصَّمتحامتًَّوملَّيكنَّ

ّما َّّإ َّنَّيعفوَّأ َّاَّمَّّإ َّوََّّ،نَّيعفوَّمطلقًاَّعنَّإلقاتلأ ََّّفا  َّاَّيقتصَّمنهَّفهمَّابخليار.مَّّإ َّوََّّ،ة َّىلَّدي

ََّّ َّوإلعفو َّولكنَّإال ََّّ،حسانإ َّوإلقصاصَّعدلي َّينبغي َّأ َّحسان َّيفَّموضعهَّأ َّوََّّل هلنَّيكون نَّيوضع

َّفَّ َّيعفى َّال َّهللاَّفيمك َّيس تحّقََّّمعنبارك ذإَّ،إلعفوَّال ََّّّإ  َّمث َّعدةَّاكن َّمعروفَّوقتل َّخشصَّقاتل ة

كونَّمنَّأ َّنَّأ َّريدَّأ َّانَّأ َّحسانَّوَّإ َّشخاصَّوملَّيقبضَّعليهَّوعندماَّقبضَّعليهَّفالَّيأ يتَّيقولَّالَّإلعفوَّأ َّ

اهدَّمنَّهوَّإلشََّّّهذإَّ،نَّيكونَّيفَّموضعهأ َّحسانَّالَّبدَّهذإَّالَّيعفىَّعنهَّإلعفوَّوإال ََّّ،الَّ،إحملس نني

ََّّ.إحلديثَّللكتاب

َّإش متلَّعىلَّفوإئدَّكذكلَّ َّقلنا َّإحلديثَّكام َّأ َّهذإ َّتفتحَّصلحًاَّمكََّّّنَّّأ َّخرىَّمهنا َّومل ةَّفتحتَّعنوًة

ََّّ.بدالةلَّهذإَّإحلديث

َّحرمًةَّمنَّغريها.َّأ عظممَّفْياَّإدلََّّّنَّّأ َّوَّمكةََّّعظمَّحرمةَّوجلََّّّهللاَّعزََّّّنَّّأ َّوكذكلَّمنَّإلفوإئدَّ

َّوإلكتابةَّقيديََّّ،وكذكلَّيفَّإحلديثَّفضلَّكتابةَّإلعملَّوتقييدهَّ َّريضَّهللاَّعنهَّشبوَّأ َّوََّّ،فالعملَّصيدي اه 

َّبَّّوملَّيس تطعَّحفظهاَّطلبَّمنَّإلنََّّّل هلرإدَّنقلهاَّأ َّوََّّملسو هيلع هللا ىلصطبةَّإلعظميةَّمنَّرسولَّهللاَّهذهَّإخلَّملاَّمسعَّ

َّهلأ َّصَّهلَّيفَّنَّيرخَّّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلص يفََّّإحلديثَّاكنَّقدَّّنيىَّعنَّكتابةَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّل ََّّ؟ملاذإَّ،نَّيكتبوها

َّريضَّهللاَّعنه.َّشيبَّصَّيفَّإلكتابةَّل َّحياتهَّلئالَّخيتلطَّابلقرأ نَّلكنهَّرخَّّ َّاه 

َّإحلديثَّيفَّكتابَّإحلج.ََّّىلخرىَّفلرتإجعَّيفَّرشحناَّعأ َّوكامَّقلناَّتوجدَّفوإئدَّ
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ََّّيف ََّّاَسَّإلن ََّّارََّشََّستََّهَّإ َّن َّأََّعنَّمعرَّبنَّإخلطابَّريضَّهللاَّعنهَّ
ِ
َّمالََّإ َََّّص  َّبَّّإلنََّّّدُتَّه شَََّّ:قالَّإملغريةفَََّّ،ة َّرأََّإمل

َََّّ:القََّفَََّّةمََّوَّأََّأَََّّبد َّعَََّّة َّر َّغَُّب ََّّيه ََّّف َّىَضَّقَََّّملسو هيلع هللا ىلص ََّمََّب ََّّنَي َّأ ت َّتََّل َّ.كََّعََّمَََّّدَُّشهََّنَّي

َّ.ةمََّسلََّدَّبنَّمََّم َّحََّمََُّّهَلََُّّدََّه شََّفَََّّ
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َّقبلََّّصإ مال َّجنيهنا َّإملرأ ة َّأ نَّتضع َّهو َّميَّّأ َّإملرأ ة َّحننَّوإنه َّنسميه َّما َّوهذإ وإجلننيََّّابال هجاض،تًا

َّجينَّهباَّأ لَّعنهَّمعرَّإلنَّّإّليَّسََّىَّسقطًاَّومعومًاَّاقطَّيسمَّّإلسَّّ اسَّفيهَّهوَّماَّيكونَّبسببَّجناية 

َّ.َّفأ ملصتعىلَّهذهَّإملرأ ةَّ

برضاهَّهوَّمنَّهوَّيفَّإلعملَّوإلَّأ َّومعرَّابركَّهللاَّفيمكَّريضَّهللاَّعنهَّوَّ َّقَّيفَّإال َّس ّ سالمَّوهلَّماكنةي

َّإال َّ َّيف َّعظميةي َّفهو َّإلنََّّّأ حدسالم ََّّ،وزيرإهَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّصاحب َّريضَّهللاَّعنه َّعهده َّيف َّنَّّأ َّوحصل

َّعلْياجَّمرأ ةيَّبسببَّملصتَّإ َّأ َّ َّ.مالصإستشارمهَّيفَّحمكَّمنَّتسببَّيفَّهذإَّإال َّوَّحصابهَّأ َّجفمعََّّ،ناية 

َّعادتهَّ ذإواكنَّريضَّهللاَّعنهَّهذه َّإستشارَّأ َّعليهََّّأ شلكَّإ  وملَّيكنََّّ،خذَّبرأ هيمأ َّحصابهَّفيهَّوَّأ َّمري

استشارمهَّمعرَّريضَّهللاَّفَّ،هذإَّينقصَّمنَّقدرهَّريضَّهللاَّعنهَّنَّّأ َّوملَّيرىََّّ،يستنكفَّعنَّهذإ

َّّعنهَّ َّقط.َّةَّهذإَّإلسَّّيفَّدي

َّّأ َّإملغريةَّريضَّهللاَّعنهََّّفأ خربه َّهبذهَّيفَّعهدَّإلنَّّن َّشبْيةي إمرأ ًةَّرضبََّّنَّّأ َّحيثََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّهَّوقعتَّحادثةي

.َّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّبطهناَّفسقطَّجنيهناَّوقىضَّفيهَّإلنَّّ َّبغرة 

َّ)ةَّفقالَّر ََّّإملغريةَّإلغَُّوفّّسَّ ذإيَّأ ََّّ(مةأ َّوَّأ َّعبدي َّففيهَّسقطَّإجلننيَّميََّّّإ  ذإاَّمَّّإلغّرة،َّأ َّتًا َّثََّّّإ  َّسقطَّحيًا

َّّفيهَّإدلََّّّنَّّأ َّحيحَّيفَّهذهَّإحلاةلَّماتَّفالّصَّ َّةَّاكمةلَّوليسَّفيهَّإلغرفةَّفقط.َّي

ذإ َّّماتَّفهذإَّفيهَّإدلًََّّّاَّثَّّسقطَّحيََّّّإ  نَّملَّجيدَّإجلاينَّا َّفَّ،هلَّإلعملأ َّقوإلَّأ َّحيحَّمنَّةَّاكمةلَّعىلَّإلّصَّي

َّّإدلَّّ َّّنَّتكونَّإدلَّّأ َّةَّفيرشعَّحيهناَّي َّّإدلََّّّفترشع-إلغّرةنَّملَّجيدَّإ َّ-ةَّي َّمنَّي قدَّجاءَّيفَّعددَّفَّإال بلةَّحينئذ 

ََّّّنَّّأ ََّّإل حاديثمنَّ َّّدي َّ.َّإال بليَّعرشةَّمنَّأ ََّّلجةَّإلرَّّةَّإجلننيَّعرشَّدي

قلَّالَّيفهمَّمنهَّابركَّهللاَّفيمكَّنَّيأ يتَّمبنَّيشهدَّمعهَّيفَّهذإَّإلنَّّأ َّطلبَّمعرَّمنَّإملغريةََّّنَّّأ َّىلَّإ َّوننبهَّ

َّابركَّهللاَّفيمكَّاكنَّلزَّ،الَّ،معرَّاكنَّيردَّخربَّإلوإحدَّنَّّأ َّ َّإلتَّّبلَّطلبهَّهذإ س يثبتََّّل نّهوثيقَّايدة

َّوهذإَّإحلمكَّسيبقىَّبعده نَّيأ يتَّمبنَّيشهدَّمعهَّعىلَّهذإَّإحلمكَّوليسَّأ َّفلهذإَّطلبََّّ،حكامًَّرشعيًا

ًَّإَّخلربَّإملغرية.َّفعلَّهذإَّردَّّ
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َّأََّنَّعََّ َّتَّمََّرََّفَََّّيل َّذََّنَّهَُّم ََّّن َّاتََّأََّمرََّتَّإ َّلََّتََّقتََّإ ََّّ:ريضَّهللاَّعنهَّقالَّةََّيرََّرَََّّهَُّيب 
ِ
ََّىَّخرََّاَّإلَُّإمهََُّحدََّإ َّفََّجََّحب  اَّّتََّلََّتََّقََّر 

َّمََّوََّ ََّاَّيف  َََّّب َّوإَّمََُّصَّختََّا َّفَََّّ،اطهن 
ِ
ََّن َّجَََّّةََّي َّد ََّّن َّأَََّّملسو هيلع هللا ىلصَّرسولَّهللاَّىَضَّقََّفَََّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاََّّىلََّإ وَّأَََّّبديَّعَََّّةيَّر َّاَّغَُّيهن 

َََّّة َّي َّد ََّّب َّىَضَّقََّوَََّّ،ةيَّيدََّل َّوََّ ََّلََّاق ََّّعََّىَلَّعَََّّة َّرأََّإمل َّ.مهُعََّنَّمََّمََّاَّوََّهََّدَلََّوَََّّوَوّرهَثَاَّاّت 

َّذََّةَّإلهَُّغَاب َّبنَّإلن ََّّلَُّمَحَََّّامََّقََّفَََّّ َََّّالََّوََََّّكََّأَََّّالََّوََََّّبَّرَش ََّّنَّالََّمَََّّأَغر مََُّّيَفََّّرسولَّهللاَّكََّايَََّّ:َّفقاليل  َّالََّقَّوََّطََّن

ََّذَََّّثلَُّم َّفَََّّ؟لَّّس َّتََّإ َّ َََّّكل  َّ.لطََّب

َّ:َّملسو هيلع هللا ىلصفقالَّرسولَّهللاََّّ
ِ
َّنَّم ََّّوََّاَّهَُّمََّن َّإ

ِ
يه َّع َّجَسََّّجل َّأََّنَّانَّم َّه َّإلكََُّّإن َّخوََّإ َّع.جَسََََّّّإّل  

ََّّّنَّّأ َّتقريرَّماَّس بقَّوَّهذإَّابركَّهللاَّفيمكَّهذإَّإحلديثَّفيهَّ ذإةَّإجلننيَّدي َّسقطَّميََّّّإ  َّوَّةمأ َّوَّأ َّتًاَّعبدي

ََّّ.مةيهَّإل ََّّ(إلوليدة)

ََّّّنَّّأ َّوكذكلَّيفَّإحلديثَّ كورَّمنَّعصبّتاَّإّلينَّيقومونَّبدفعَّةَّإملرأ ةَّعاقةلَّإلقاتلَّوإملرإدَّابلعاقةلَّإّلَّّدي

َّّ بلَّيهََّّ،إلقاتلَّمعوماًََّّعاقةلَّوَّعىلأ َّبتَّيفَّقتلهاَّفديةَّهاتهَّإملقتوةلَّليستَّعىلَّمنَّتس بََّّّ،ةَّإخلطأ َّدي

كورَّمنَّإلعصبةَّمهَّإّلينَّيقومونَّبدفعَّديةَّإخلطأ َّولوَّملَّيكونوإَّمهَّإّلََّّّ"إلعاقل"َّنَّّأ َّعاقةلَّإلقاتلَّوقلناَّ

َّّتَّلوَّملَّيكونوإَّمنَّإلوإرثنيَّفاّلكورَّمنَّإلعصبةَّمهَّإّلينَّيقومونَّبدفعَّإدلَّّحََّّّ،منَّإلوإرثني َّ؟ملاذإَّ،ةي

َّمنَّإلنَّّأ َّيةَّبلَّالبدَّنَّيدفعَّإدلَّّأ َّإلقاتلَّوحدهَّالَّيس تطيعََّّنَّّل َّ َّ.َّيدفعوهااسَّحّتَّنَّجيمتعَّمجعي

َّّإدلََّّّنَّّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّفقىضَّإلنَّّ َّإلقتلََّّ،َّابركةَّعىلَّإلعاقةلَّوليسَّعىلَّإلقاتلَّوحدهي هللاَّفيمكَّتفهموإَّجيدًإ

َّ:قسامأ َّثالثةَّ

َّمعد .1 ََّّ.هذإَّفيهَّإلقصاصَّ:قتلي

َّإ َّوَّأ َّبَّّضَّنَّيقصدَّإلقاتلَّإجلنايةَّيقصدَّإلأ َّوهوََّّ:وقتلَّش بهَّإلعمد .2 َّالَّذإيةَّهذإ إملقتولَّبيشء 

َّس يقتل َّيظنه َّإ َّيريدَّ، َّإّليَّيريد َّهذإ َّويكونَّمعومًا َّبيشء  َّليسَّمنَّإ َّصابته َّبه دوإتَّأ َّصابته

بلَّقدَّيكونَّجحرًإَّصغريًإَّمثلَّماَّحصلَّيفَّهذهَّإلقصةَّلكنََّّ،مرًإَّيقتلأ ََّّأ وليسَّسكينًاََّّ،إلقتل

َّفهذإَّإمسهَّقتلَّش بهَّإلعمد.ََّّ،ىلَّقتلَّهذإَّإجملينَّعليهإ َّهذإَّإّليَّيضبَّبهَّيؤديَّ

ََّّ:إلقتلَّإخلطأ َّ .3 ََّّأ الَّّوهو َّإلقاتلَّإجلناية َّوَّإخلوإلقتلََّّ،صلأ َّيقصد َّفْيإلَّطأ  َّإلعمد ََّّّامقتلَّش به ةَّدي

َّنَّّطأ َّفهوَّخطأ َّل َّإخلقتلَّإلَّاَّمَّّأ ََّّ،ثلكنَّقتلَّش بهَّإلعمدَّهوَّاكلعمدَّيفَّإال ََّّ،وليسَّفْيامَّإلقصاص

َّصاًل.َّأ َّصاحبهَّملَّيقصدَّإجلنايةَّ
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ََّّّتلَّش بهقََّّوهوكامَّقلناَّماَّحصلَّيفَّهذإَّإحلديثَّ يتَّجنتَّعىلَّإل خرىَّقصدتَّإلعمدَّل نَّإملرأ ةَّإل

َّإلغالب َّيف َّيقتل َّال َّبيشء  َّلكن ََّّ،إجلناية َّخاصًة َّيقتل َّال َّغالبًا َّوإحلجر َّحبجر َّاكنيهَّرمّتا ذإ َّإ 

َّإلكبريَّحصيحَّمعروفَّ،صغريإ َّيقتلَّإحلجر َّّأ َّإحلجرَّصغريَّال َّإلّصَّن َّيقتلَّلكنَّإحلجر َّالَّه غريَّغالبًا

َّالَّيقتلَّيفَّإَّ،يقتل هذإَّقتلَّش بهَّإلعمدَّفوجبَّعلْياََّّنَّّأ ََّّلغالبَّّلكلَّقلنافهييَّجنتَّعلْياَّبيشء 

َّّإدلَّّ َّ.ْياَّإلقصاصلعَّجيبَّةَّوملي

َّّإدلََّّّنَّّأ َّيضًاَّأ َّويفَّإحلديثَّ َّعنَّنفسهَّوليستَّحقََّّّل ّّناةَّتكونَّمريإًَثَّبعدَّإملقتولَّي ًاَّللعاقةلَّابركَّبدلي

َّّاَّإدلَّّمَّّ،َّأ َّفالعاقةلَّفْياَّمنَّيرثَّومنَّالَّيرثَّ،هللاَّفيمك تكونَّمريإًَثَّلورثةَّهذإَّإملقتولََّّةَّفهييَّحقلَّي

َّللورثة.َّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّهباَّإلنََّّّىضقدَّق

َّقاهلَّابلكيفيةَّإلَّّوش هبََّّّلَّْعرتضَّعىلَّمَحََّإ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّكذكلَّيفَّإحلديثََّّ َّبههَّملا فليسََّّ،يتَّقالها

َّّأ َّملَّيقلََّّ،س تفساررإدَّإال َّأ ََّّل نّهمرَّإل َّ ريقةَّإليتَّجاءَّهباَّبلَّابلطََّّّ،الَّ،إس تفّسَّل نّهخوإنمكَّإ َّهَّمنَّن

َّّأ َّهَّبوش هبََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّفزجرهَّإلنََّّّال بطاهل،َّمعارضًاَّبهَّهذإَّإحلمكَّوحماواًلَّقاهليَّجعَّوحلوَّإلالكمَّإّّلَّوابلسَّّ هَّن

َّوإَّهل.انَّابركَّهللاَّفيمكَّفاحذروإَّمنَّهذإَّوتنهبَّّخوإنَّإلكهّإ َّمنَّ

َّ
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َّعََّ َّاًلَّعََّجَُّرَََّّن َّأََّريضَّهللاَّعنهََّّني ََّصَّحََُّّإنَّبن َّرََّنَّمع  َََّّض  َّفََّجَُّرَََّّدََّي َََّّعَََّّنََّل  اهَّتََّي َّن َّتَّثََّعََّقََّوََّفَََّّيه َّف َّنَّم ََّّهَُّدََّي

َّاَّمَََّصَّختََّا َّفََّ
ِ
ّ ََّّإلن َّىَلَّإ َََّّ:فقالَّملسو هيلع هللا ىلصَّب  َّعََّي ََّمََكَََّّاهَُّخََّأَََّّكَُّدَُّحََّأَََّّضُّ َّعَََّّي َّ.هَلََُّّةََّي َّد ََّّالَََّّحلَُّإلفَََّّضُّ

ََّّّضَّرجاًلَّعَّنَّّأ َّيفَّإحلديثََّّ سقطتََّّيدهَّابلقوةَّمنَّمفَّإلعاّضََّّضاَّنزعَّهذإَّإملعضوَّخرَّفلمَّّأ َّيدَّرجل 

َّااتثنيَّّ َّيعينَّإلس ّ َّإل َّتنيَّنَّّه َّفاختصم َّإلعاضََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّىلَّإلنَّّإ َّماميتنيَّسقطتا َّّبوطلبَّهذإ َّس نتيهَّدي ة

َّاقطتني.َّإلسَّّ

َّّأ َّيدإفعَّعنَّنفسهَّبأ رإدَّأ نََّّعضوضوإمل نَّيسقطَّأ َّنقاذَّيدهَّمنَّمفَّهذإَّإلعرضَّوملَّيكنَّيريدَّإ َّرإدَّأ َّهَّن

يعينَّكيفَّماَّيفعلَّإحليوإنََّّعاضعىلَّهذإَّإجلاينَّعىلَّهذإَّإلَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّنكرَّإلنَّّأ َّفَّ،س نانَّهذإَّإلعاضأ َّ

ََّّّسإلرشَّ فهوَّكامَّقالَّهوَّإّليَّبدأ َّهوَّإجلاينَّفهوَّإملعتديَّوليسََّّ،س نانهأ َّةَّثَّبعدَّذكلَّيطالبَّبدي

َّّ َّةَّابركَّهللاَّفيمك.َّهلَّدي
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ذإنسانَّإال ََّّنَّّأ َّفيس تفادَّمنَّإحلديثَّ َّإ َّصالَّعليهََّّإ  جفرحَّعرضهَّوَّعنَّأ َّخرَّفدإفعَّعنَّنفسهَّأ َّنساني

َّيفَّتكلَّإحلالَّاكنَّيدإفعَّعنَّنفسه.ََّّل نّهوَّقتلَّفالَّيشءَّعليهَّأ ََّّإلّصائلوَّأ َّهذإَّإجلاينَّ

َّ(هلَّفهوَّشهيدأ َّومنَّقتلَّدونَّنفسهَّفهوَّمنَّقتلَّدونَّ)قالََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّقدَّجاءَّيفَّإحلديثَّ

َّبإلعلامءَّقيََّّّنَّّأ َّىلَّإ َّنبيهَّلكنَّينبغيَّإلتَّّ فاذإََّّفال سهل،َّابل سهلنسانَّيدإفعَّعنَّنفسهَّإال ََّّنَّّأ َّدوإَّهذإ

َّالَّيقتلَّوالَّجيرحَّفينبغَّأ مكن مرَّهذإَّإل َّإقتىضََّّنَّّإ َّاَّمَّّأ ََّّ،ائلَّهبذإنَّيدفعَّإلّصَّأ َّيَّدفعَّإلصائلَّبيشء 

هبذإَّفلَّذكلَّوالََّّالَّّإ َّائلَّخرَّقدَّجيرحهَّوقدَّيقتلَّوالَّميكنهَّدفعَّهذإَّإلّصَّأ ََّّبأ مرنسانَّنَّيس تعنيَّإال َّأ َّ

َّ.خرىَّتفيدَّذكلأ َّحاديثَّأ َّىلَّإ َّادًإَّلهذإَّإحلديثَّوَّنتَّسَّنَّشاءَّهللاَّإإ َّيشءَّعليهَّ

َّ
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َّأََّبنََّّن َّسََّنَّإحلََّعََّ َّندَُّاَّجَُّنََّثََّحد ََّّ:يَّقالرص َّإلبَََّّن َّسَََّّإحلََّيب  ََّذَََّّهََّبَّيف  ََّمََّوَََّّد َّسج َّإَّإمل اَّمََّيثًاَّوََّد َّحَََّّنهَُّاَّم َّينََّسََّاَّن

َّكََّندَُّجََُّّونََّكَُّنَّيََّأَََّّىشََّخنََّ َّ:ملسو هيلع هللا ىلصقالَّرسولَّهللاََّّ:قالَّملسو هيلع هللا ىلصىلَّرسولَّهللاَّعََََّّبَّذََّبي

ََّف ََّّنََّاكََّ َّب َّجََُّّرََّمُكَّبلََّقَََّّنََّنَّاكََّمي َّجفََّجََُّّه َّلي َّينًاَّحفََّكّ َّس ََّّذََّخََّأََّفَََّّعَََّزَّرحي ََّز  ََّهب  َّحَََّّمَُّإدل ََّّأََّقََّاَّرََّمََّفَََّّهَُّدََّاَّي َّعزَََّّهللاََُّّالََّاتَّقَََّّمََّت 

َّرََّدََّيَّابََّبد َّعََّ"لَّجََّوََّ َّ."ةن َّجََّإلََّّْيه َّلََّعَََّّمُتَّر َّحََّفَََّّه َّفس َّنَََّّب َّين 

َّقّصَّ َّوقعتَّيفَّإل َّإحلديثَّفيه َّإلنَّّةي َّقصها ََّّه،حصابأ َّعىلََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّممَّإملاضية َّمنَّإل ََّّنَّّأ َّوفيه ممَّرجاًل

َّيؤمله َّواكن َّيده َّيف َّجرحي َّبه َّاكن َّوََّّ،إملاضية َّوقنط َّمنه َّعزَّّأ َّجفزع َّهللا َّرمحة َّمن وجلََّّيس

َّإلبالء،وشفائه َّّأ َّقطعَّيدهَّظناَّمنهََّّ؟مفاذإَّفعلَّملاَّملَّيصربَّعىلَّهذإ هَّبقطعَّيدهَّفيتخلصَّمنَّهذإَّن

َّ.جلَّماتَّهذإَّإلرَّّمَّحّتَّملَّيتوقفَّإدلََّّّ؟مفاذإَّحصلَّإل مل،
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وشفاءهَّوملَّيصربََّّوجلََّّّهذإَّإلعبدَّإستبطأ َّرمحةَّهللاَّعزََّّّنَّّأ َّقالََّّوجلََّّّهللاَّعزََّّّنَّّأ َّجفاءَّيفَّإحلديثَّ

َّوجلََّّّفبسببَّهذإَّإلقنوطَّوبسببَّهذإَّإليأ سَّمنَّرمحةَّهللاَّعزََّّّ،بهَّوجلََّّّبتالهَّهللاَّعزَّّعىلَّماَّإ َّ

َّ.ةَّوهللاَّإملس تعانعليهَّإجلنََّّّوجلََّّّمَّهللاَّعزَّّحرَّّ

َّإحلديثَّحرمتَّنفسَّإال َّ شأ ّناَّعظمييََّّنَّّأ َّوََّّ،فسَّبغريَّحّقَّنسانَّوحترميَّقتلَّإلنَّّفيس تفادَّمنَّهذإ

َّأ َّهذإَّإحلديثَّ)َّقالَّإبنَّدقيقَّرمحهَّهللاَّعندَّهذإَّإحلديثَّقالَّحّتََّّ،لَّّوجَّعندَّهللاَّعزَّّ َّكبريي صلي

َّقتلَّنسانَّحيرمَّعليهَّحّتَّإال ََّّنَّّأ َّيعينََّّ(وَّغريهأ َّنسانَّاكنتَّنفسَّإال َّأ َّفسَّسوإءَّيفَّتعظميَّقتلَّإلنَّّ

َّهل َّجيوز َّال َّعزََّّّ،نفسه َّهللا َّقال َّماذإ َّرأ يمت َّّأ ََّّوجلََّّّوهذإ َّحرَّّن َّإجلنَّّه َّعليه َّقتلَّم َّبسبب ة

َّإلّصََّّ،فاال نسانلنفسه َّمس تحبَّلكنَّإلّصَّإلرَّّوََّّإال بتالءعندَّعليهَّربَّوإجبي َّابركَّهللاَّضا ربَّوإجبي

نسانوالَّجيوزََّّ،وجلََّّّقدإرَّهللاَّعزَّّأ َّطَّعىلَّسخَّّوالَّجيوزَّإلتََّّّ،فيمكَّعندَّإملصائب نَّييأ سَّمنَّأ ََّّلال 

ربَّإلّصَّومنَّعدمََّّ،نَّيصربأ َّنَّيقنطَّمنَّرمحةَّهللاَّابركَّهللاَّفيمكَّفالوإجبَّأ َّوالَّجيوزَّهلََّّ،هللاَّةرمح

ذإنسانَّوإال ََّّ،نسانَّبنفسهَّابركَّهللاَّفيمكماَّيفعلَّإال َّ نَّيدعوَّأ َّوَّغريهَّجازَّهلَّأ َّاكنَّمبتىًلَّمبرضََّّإ 

ذإينَّحيينَّماَّاكنتَّإحلياةَّخريًإَّيلَّوتوفَّّأ َّهمَّإللَّّ"عاءَّهبذإَّإدّلَّ َّإلوفاةَّخريإَّيل".َّاكنتَّإ 

نسانَّأ نَّيقتلَّ سوإءَّنفسهَّأ وَّفهذإَّإحلديثَّدليلَّعىلَّعظمَّحرمةَّنفسَّإال نسانَّوأ نّهَّالَّجيوزَّلال 

َّنفسَّغريهَّبغريَّحّقَّابركَّهللاَّفيمك.

َّقوهلَّيفَّإحلديثَّ َّإجلنّة( َّإلّتحرميَّ)حّرمتَّعليه َّبلَّهذإ َّوس يخدلَّيفَّإلنّار، َّاكفر َّأ نّه ليسَّمعناه

ىلَّأ مدَّّثَّبعدَّأ نَّيطّهرَّمنَّذنوبهَّس يدخلَّ أ مدّيَّوليسَّأ بدّي،َّفاهللَّعّزَّوجّلَّحّرمَّعليهَّإجلنّةَّإ 

نَّشاءَّهللاَّعّزَّوجلَّبرمح َّةَّهللا.إجلنّةَّإ 

َّتبقىَّعىلَّظاهرهاَّوالَّتتأ ّول"َّهذإَّمذهبَّمجهورَّ ويقولَّإلعلامءَّيفَّمثلَّهذهَّإلعبارةَّوغريهاَّ"أ ّّنا

أ هلَّإلعملَّابركَّهللاَّفيمك،َّملاذإ؟َّل ّّناَّتزجرَّإلنّاسَّفالَّينبغيَّتفسريهاَّللنّاس،َّيفَّمقامَّإلتّأ صيلَّنعمَّ

لنّارَّوأ نّهَّاكفرَّابهللَّعّزَّوجّلَّوخرجَّنقولَّأ ّنَّهذهَّإلعبارةَّمعناهاَّليسَّأ نَّهذإَّإال نسانَّس يخدّلَّيفَّإ

َّإّّلنوب،َّ َّكبائر َّمن َّإلنّفسَّكبرية َّقتل َّأ ّن َّمن نّة َّإلس ّ َّأ هل َّيقّرره َّما َّنقّرر َّال، َّإال سالم، َّمةّل من

نَّشاءَّغفرَّهلَّونسوقَّإل ايتَّإدّلإةلَّ نَّشاءَّهللاَّعّزَّوجّلَّعّذبهَّوإ  وصاحبَّإلكبريةَّحتتَّإملشيئةَّإ 

َّعىلَّذكل.
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َّإحلديثَّللنَّّ اسَّمفثلَّهذهَّإلعبارةَّالَّتفّّسَّأ يَّتبقىَّعىلَّظاهرهاَّحّتَّتكونَّأ ّماَّعندَّروإيةَّهذإ

نّتيىَّكتابَّإلقصاص.ََّّ َّزإجرةَّللنّاسَّعنَّمثلَّهذهَّإل فعال،َّإ 

 وددُ الحُ  كتابُ 

َّهوَّإملنع.ََّّ:لغةًََّّدَُّّإحل

َّمَُّيهََّّ:وإصطالحاًَّ َّمنَّإلوقوعَّيفَّمثلهارََّد َّقََّعقوبةي َّلمتنع َّعىلَّمعاص  َّرشعًا َّتعريفَّإحلدََّّّ،ةي َّهو َّهذإ

َّمعينةَّوهَّاإصطالح َّةَّهذهَّإملعايص.َّب َّغَّلمتنعَّللوقوعَّيفَّمََّّ،عقوابتَّمقدرةَّرشعًاَّعىلَّمعاص 

اَّمتنعَّكثريًإَّمنَّإلناسَّيفَّإلوقوعَّّن َّل ََّّ،وجلَّمنَّهللاَّعزََّّّنعمةيَّوإحلدودَّابركَّهللاَّفيمكَّيفَّإحلقيقةَّيهَّ

َّإحلدَّعىلَّإال َّإ َّإخلوفَّمنََّّ،يفَّإملعايص َّإملعايصَّإخلوفَّمنأ َّمنََّّهنسانَّمينعقامة َّنَّيقعَّيفَّهذه

وَّأ َّهذإَّإخلوفَّمينعَّكثريًإَّمنَّإلناسَّيفَّإلوقوعَّيفَّإلزانََّّ،إخلوفَّمنَّإلقتلَّ،مجإخلوفَّمنَّإلرََّّّ،إجلدل

َّ َّأ َّيفَّرشبَّإمخلر َّإحلقيقة َّإملعايصَّوإملوبقاتَّفهييَّيف َّمن َّيفَّغريها ََّّو َّمنهَّرمحة منَّهللاَّونعمةي

َّس بحانهَّوتعاىل.َّ

َّإ َّوكذكلَّ َّنظران َّإلعبدَّمنَّإال َّإ َّذإ َّتطهر َّإلعقابَّإل ََّّثَّوتكفرَّعنهىلَّجانبَّكوّنا خرويَّفهييَّنعمةي

َّابأ َّكذكلَّوَّ َّخرة.َّعنكَّإلسيئاتَّفالَّحتاسبَّعلْياَّيفَّإل ََّّرََّكفََّوتََُّّرََّنَّتطهُأ َّركَّفيمكَّيَّنعمة 

َّمنَّحدودَّهللاََّّإلشفاعةَّبلَّ،هللَّعزَّوجلَّالَّجيوزَّتركهاَّوالَّحتلَّإلشفاعةَّفْياَّوإحلدودَّحقلَّ يفَّحد 

َّنَّشاءَّهللاَّإحلديث.َّإ َّوس يأ يتَّمعناََّّ،منَّكبائرَّإّلنوب
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َّريضَّهللاَّعنهَّقالأ َّعنَّ َّمنَّعََُّّ:نسَّبنَّماكل  مرَّهلمَّإلنبَّأ َّإملدينةَّفَّإوأ جتوَّفَّ،ةينََّرََّوَّعَُّأ ََّّلك َّقدمَّانسي

وإَّقتلوإَّرإعيَّفلامَّحصََُّّّ،فانطلقوإ،َّلباّناأ َّبوإلهاَّوَّأ َّنَّيرشبوإَّمنَّأ َّمرمهَّأ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّبلقاح َّوَّ

ارََّثرمهَّفلامَّإرتفعَّإلهنَّّأ َّفبعثَّيفََّّ،ارلَّإلهنَّّوَّّأ َّجفاءَّإخلربَّيفََّّ،معََّإلن ََّّوإس تاقوإإلنبَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ

بوَّأ َّقالََّّ،قونستقونَّفالَّيَّس َّيََّّة َّركوإَّيفَّإحلر َّعيهنمَّوتَُّأ َّرتَّرجلهمَّومُسَّّأ َّيدهيمَّوَّأ َّمرَّبقطعَّأ َّجءَّهبمَّف

َّمياّنمَّوحاربوإَّهللاَّورسوهل.إ َّفهؤالءَّرسقوإَّوقتلوإَّوكفروإَّبعدََّّ:قالبة
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َّخرجهَّإمجلاعة.َّأ َّ

ََّّ َّهللا: َّرمحه َّإمللقّن َّإبن َّإملصنَّّقال َّمرإد َّأ َّفَّابمجلاعة َّبقوهلََّّ،ةتَّّحصابَّإلكتبَّإلس ّ َّإملرإد َّهو هذإ

َّّأ َّيَّأ َّخرجهَّإمجلاعةَّأ َّ َّأ َّخرجهَّأ َّخرجَّإحلديثَّهذإَّأ َّهَّن َّفاهتم.َّةَّيفَّمصنَّّتَّّحصابَّإلكتبَّإلس ّ

َّ َّمنَّإلباديةإ َّإملذكورونَّيفَّإحلديثَّجاءوإ َّعرينةأ ََّّلك َّقالَّمنَّعَّ،ىلَّإملدينة َّمنَّوإلشََّّّ،و كَّهنا

ََّّوبعضهمَّمنَّعرينة.َّلك َّنَّبعضهمَّمنَّعأ َّإويَّوقيلَّإلرَّّ

َّفتورَّّأ َّىلَّإملدينةَّوَّإ َّهؤالءَّجاؤوإَّ بقاءَّيفَّإملدينةَّإلَّمتَّحلوهممَّوإنتفختَّبطوّنمَّوكرهوإَّصيبوإَّمبرض 

َّصاهبمَّمنَّمرض.َّأ َّّنمَّكرهوإَّإلبقاءَّفْياَّملاَّأ َّيَّأ َّوإَّكتش َّيعينَّإ

لباّناَّأ َّنَّيرشبوإَّمنَّأ َّدقةَّوكذكلَّلّصَّبلَّإإ َّبوإلَّأ َّنَّيرشبوإَّمنَّأ َّمرمهَّإلنبَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّبأ َّف

نَّأ َّعىلَّوحيمدوهَّعىلَّإلعافيةََّّوجلََّّّنَّيشكروإَّهللاَّعزَّّأ َّفربئوإَّمنَّهذإَّإملرضَّوبدلََّّ،ويطعموإَّمهنا

صىلَّهللاََّّبَّّفعلوإَّعكسَّذكلَّكفروإَّبنعمةَّهللاَّفقتلوإَّرإعيَّإلنََّّّ؟رمهَّمنَّهذإَّإملرضَّماذإَّفعلوإطهّ

سالمَّوكفروإََّّإال َّوإَّخفرجوإَّمنَّمةّلَّوإرتدََّّّ،عينيهمّسروإَّوََّّ،دقةبلَّإلّصَّإ َّيَّاكنَّيرعىَّعليهَّوسملَّإّّلَّ

َّإال َّأ َّوََّّ،ابهللَّورسوهل ىلَّإلنبَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّإ َّفوصلَّخربمهََّّ،وهربوإَّةدقّصَّإلبلَّإ َّبلَّخذوإ

َّوَّأ َّفبعثَّيفَّ َّعلْيم َّفقبضوإ َّأ َّثرمهَّرجااًل َّهبم نَّيقطعوإَّأ َّمرمهَّبأ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّفَّبَّّىلَّإلنَّّإ َّتوإ

َّ،رضنَّهؤالءَّمنَّإملفسدينَّيفَّإل َّمرَّهللاَّعزَّوجلَّيفَّكتابهَّل َّأ َّكامَّرجلهمَّمنَّخالفَّأ َّيدهيمَّوَّأ َّ

وتركوإَّعىلََّّ،صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّبَّّرإعَّإلنَّّبعنيَّمثلامَّفعلوإَّأ َّمحيتَّمسامريَّوفضحتَّهباَّأ َّوكذكلَّ

سالمَّإال ََّّعنَّرتدَّّإش نعَّموتّتمَّابركَّهللاَّفيمكَّوَّهذإَّجزإءَّمنَّأ َّمفاََّّ،َّماتوإةَّحّتَّإحلرََّّّيفَّهيئّتمَّتكل

رضَّهذإَّهوَّجزإؤمهَّولهذإَّقالَّفهؤالءَّمفسدونَّيفَّإل ََّّ،َّهؤالءعةلورسوهلَّوفعلَّمثلَّفَّابهللَّروكف

بَّصىلَّعيَّإلنَّّإوقتلوإَّقتلوإَّرََّّ،عميَّرسقوإَّإلنَّّأ َّفهؤالءَّرسقوإََّّ:بوَّقالبةَّريضَّهللاَّعنهَّورمحهَّقالأ َّ

َّورسوهل.ََّّهللاَّمياّنمَّوحاربوإإ َّوكفروإَّبعدََّّ،هللاَّعليهَّوسمل

َّوهَّرضَّوحاربَّهللاَّورسوهلفسدَّيفَّإل َّأ َّجزإءَّمنََّّنَّّأ ََّّ:س تفادَّمنهفهذإَّإحلديثَّابركَّهللاَّفيمكَّيَُّ

عَّمثلَّماَّفتقطََّّّ،وَّإلعكسأ َّجلَّإليّسىَّرجلَّمنَّخالفَّيعينَّتقطعَّإليدَّإلميىنَّوإلرَّّأ َّيديهَّوَّأ َّعَّنَّتقطَّّأ َّ

َّية.َّكورًإَّيفَّإل َّذجاءَّم
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َّإ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّهؤالءََّّبَّّرشدَّإلنَّّأ َّدإويَّفقدَّمرشوعيةَّإلتََّّّ:وكذكلَّفيه يَّللمرضَّإّّلَّىلَّدوإء 

َّمنَّأ َّبأ مرمهََّّ،صاهبمَّيفَّبطوّنمأ َّ َّمنَّإملرضَّإّّلََّّنَّّأ َّبلَّقالَّبوإلَّإال َّأ َّلبانَّوَّأ َّنَّيرشبوإ َّشفاًء يَّفْيا

َّصاهبمَّيفَّبطوّنم.َّأ َّ

َّّبلَّطاهرةَّل َّبوإلَّإال َّأ ََّّن َّأ ََّّ:وكذكلَّيس تفادَّمنه َّن َّملا نَّيرشبوإَّمهناَّابركَّأ َّمرمهَّبأ َّهَّلوَّملَّتكنَّطاهرًة

َّبل.َّيس تفادَّمنهَّطهارةَّبولَّإال َّفََّّهللاَّفيمك

َّمثلهاجفصىلَّهللاَّعليهَّوسملََّّبَّّوكذكلَّفعلوإَّهبمَّمثلَّماَّفعلوإَّبرإعيَّإلنَّّ َّسيئةي هذإَّماََّّ،زإءَّسيئة 

َّيس تفادَّمنَّهذإَّإحلديث.َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

 350الحديث 

َّعنََّّعنَّعبيدَّهللاَّبنَّعبدَّهللاَّبنَّعتبة خادلَّإجلهينَّريضَّهللاَّعهنامَّبنََّّيبَّهريرةَّوزيدأ َّبنَّمسعود 

نشدكَّهللاَّأ َّايَّرسولَّهللاََّّ:ىتَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّفقالأ َّعرإبَّرجاًلَّمنَّإل ََّّنَّّإ ََّّ:امَّقاالّنَّّأ َّ

نَّذئبينناَّبكتابَّهللاَّوإَّفاقضَّنعمَّ:فقهَّمنهأ َّخرَّوهوَّفقالَّإخلصمَّإل ََّّ،قضيتَّبينناَّبكتابَّهللاَّالَّّإ َّ

ابمرأ تهََّّىنفزَّ،يفًاَّعىلَّهذإس َّإبينَّاكنَّعََّّنَّّإ ََّّ:قالَّ،قلَّ:فقالَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسمل،يل

َّووليدةَّفسأ لتَّافافتديتَّمنهَّمبَّ،مجعىلَّإبينَّإلرََّّّنَّّأ َّربتَّخأ ََّّيّنَّإ َّوَّ َّّأ ََّّوينخربَّأ َّهلَّإلعملَّفأ َّئةَّشاة  امَّعىلَّن

َّوتغريبَّعامَّوَّ َّ.إلّرمجعىلَّإمرأ ةَّهذإََّّنَّّأ َّإبينَّجدلَّمئة 
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دةَّوإلغمنَّيإلولََّّ،بينكامَّبكتابَّهللاَّقضنيَّّوإّليَّنفسَّبيدهَّل ََّّ:فقالَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ

ََّّردلَّ َّمنَّ-نيسَّأ َّإغدوَّايََّّ،غريبَّعاموتعليكَّوعىلَّإبنكَّجدلَّمائة  نَّا َّهذإَّفَّةىلَّإمرأ َّإ ََّّ-سملأ َّلرجل 

َّمرَّهباَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّفرمجت.أ َّعلْياَّفاعرتفتَّفَّإفغدَّ:قالَّ،إعرتفتَّفارمجها

َّجري.هوَّإل ََّّ:يفس َّإلعََّ

فاس تفتََّّ،مرأ تهابَّزانخرَّفأ َّجريًإَّعندَّأ َّنَّرجاًلَّاكنَّأ َّةَّهذإَّإحلديثَّابركَّهللاَّفيمكَّوإحضةَّويهَّقّصَّ

َّإلزَّّأ َّ َّإملرأ ة َّوزوجَّهذه َّبعضَّبوه َّفأ َّإنية َّبنَّإلزَّّعىلَّإال ََّّنَّّأ َّفتومهَّبأ َّهلَّإلعملَّيفَّابديّتم َّجدلة  إينَّمئة

َّ َّّأ َّيَّأ َّوتغريبَّعام َّبعدَّإجلدلَّيغرَّّن َّه َّالَّيعود َّاكماًل َّعامًا َّإ َّبَّعنَّبدلته نَّينقيضَّهذإَّأ َّبعدََّّالَّّإ َّلْيا

َّفمَّّ،أ َّإلعام َّدإمتَّحمصنًة َّإملرأ ةَّمفا واكنََّّ،نَّمتوتأ َّىلَّإ َّإملوتَّترمجََّّّتَّمجَّحهاَّهوَّإلرَّّحدََّّّنَّّا َّاَّهذه

يضًاَّأ َّمجَّنَّعىلَّإبنهَّإلرَّّأ َّخربَّأ َّاكانَّقدََّّ-هلَّإلعملأ َّلكنَّإخملربَّهلامَّليسَّمنَّ-خربَّأ َّس تفتاءَّقدَّقبلَّإال َّ

َّّأ َّخربوهَّأ َّإلعملَّأ هلَّوبعدَّسؤإهلَّ َّوتغريبصَّهَّالَّماَّدإمَّليسَّحمَّن فاس تصعبََّّم،اعَّنًاَّحفدهَّهوَّجدلَّمئة 

َّ َّإلرَّّنَّعىلَّأ َّخربَّأ َّملا َّإس تصعبَّإل َّأ َّيعينََّّمجإبنه َّوبنيَّزوجَّإلزَّّبوه َّإتفاق  َّبمرَّوحاولَّوضع نَّأ َّإنية

َّمنهأ َّعىلََّّةمَّّأ َّوََّّشاةيعطيهَّمائةَّ َّّأ َّظنََّّ،نَّيسمحَّالبنهَّهذإَّيعينَّظني إنيةَّنَّمسحَّهلَّزوجَّهذهَّإلزَّّإ َّهَّن

َّّا َّفَّاوتصاحل الَّيسقطَّمبثلَّهذهََّّوجلََّّّنَّهذإَّمنَّهللاَّعزَّّأ َّوملَّيدريَّإملسكنيََّّهَّيسقطَّعنهَّإحلدَّّن

هَّوَّحدَّّأ َّمجَّنَّالابنَّليسَّعليهَّإلرَّّأ َّخربإهامَّأ َّهلَّإلعملَّأ ََّّضبعَّاإس تفتيَّأ نوكامَّقلتَّبعدماََّّ،مورإل َّ

َّوتغرَّليسَّإلرَّّ صىلَّهللاََّّبَّّىلَّإلنَّّإ َّيضًاَّجفاءَّأ َّمرَّومعَّذكلَّإس تصعبَّإل ََّّعامَّيبمجَّبلَّحدهَّجدلَّمئة 

متهَّقالَّطلبَّأ َّاهَّوَّعليهَّش يَّإينَّردَّّيبَّإلزَّّأ َّعىلََّّهلَّإلعملَّيفَّبدلهتمَّوردَّّأ َّدَّهلامَّفتوىَّكَّّأ َّعليهَّوسملَّف

َّعليه.ََّّهانَّيردَّّأ َّخرَّبمنَّإل َّ

وجةَّساليمَّريضَّهللاَّعنهَّليسأ لَّهذهَّإلزَّّنيس ناَّإل َّأ َّرسلَّأ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملََّّبَّّوماذإَّفعلَّإلنَّّ

َّقدَّزنتنَّاكنتَّحقَّّإ َّإنيةَّإلزَّّ َّّأ َّماَّدإمَّ،ًَّا َّعىلَّإلزَّّن ربعةَّأ َّانَّكامَّتعلمونَّالَّبدَّمنَّهَّملَّيكنَّمثةَّشهودي

َّيرونَّإملوإقع َّسبيلهاَّخيىّلََّّالَّّإ َّوََّّقميَّعلْياَّإحلدَّّأ َّتَّقرَّّأ َّنَّا َّمفاَّدإمَّليسَّعندانَّشهودَّفَّ،رصإحةًََّّةشهود 

َّقميَّعلْياَّإحلدَّورمجت.َّأ َّكدتَّهذإَّإخلربَّأ َّفلامَّ

ََّّ:فهذإَّإحلديثَّابركَّهللاَّفيمكَّفيهَّمجةليَّمنَّإلفوإئد
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َّإل َّ َّوتغريبَّعامإلزََّّّحدََّّّن َّأ َّيهََّّ:وىلإلفائدة َّّأ َّيَّأ ََّّ،إينَّغريَّإحملصنَّهوَّجدلَّمئة  َّهَّجيدلَّن مئةَّجدلة 

َّلْيا.َّإ ََّّيعودَّويغربَّعنَّبدلتهَّعامًاَّاكماًلَّال

َّبوَّحنيفةَّرمحهَّهللاَّفملَّيقلَّابلتغريب.َّأ َّوخالفهمََّّ،مئةَّإلثالثوهذإَّهوَّمذهبَّإل َّ

َّيفََّّ،ليلحيحَّماَّوإفقَّإدلَّّلكنَّإلّصَّ َّحيحَّوهللَّإمحلد.َّعىلَّمرإتبَّإلّصَّأ َّوهذإَّدليلي

َّنَّعرَّّأ َّوقدَّس بقََّّ،وتَّإملمجَّحّتَّهوَّإلرََّّّصنإحملَّنَّحدَّّأ َّيهََّّ:انيةإلفائدةَّإلثَّّ فناَّإحملصنَّيفَّدروس 

َّّأ َّسابقةَّابركَّهللاَّفيمكَّوقلناَّ وَّإمرأ ةَّويكونَّجامعهَّهذإَّأ َّهَّمنَّجامعَّيفَّناكح َّحصيحَّسوإًءَّاكنَّرجاًلَّن

َّملكفَّوالَّيشرتطَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّّأ َّقَّمفاَّدإمَّوإجَّولوَّطلَّّنَّيس مترَّهذإَّإلزَّّأ َّوهوَّحري هَّقدَّس بقَّن

َّوإج.َّنًاَّوالَّيشرتطَّإس مترإرَّإلزَّّصَّحمَّنَّجامعَّيفَّناكح َّحصيحَّفهوَّيعتربَّأ َّوَّ

َّحمرَّّأ َّقدمَّعىلَّأ َّمنََّّنَّّأ ََّّ:وكذكلَّمنَّفوإئدَّهذإَّإحلديث َّجاهاًلَّمر  َّّا َّوَّانس يًاَّفأ َّم  َُّن هللاَّفيمكََّّابركَّعمل َّهَّي

َّبالَّتعنيف َّمنَّفعلَّإلنَّّأ َّوََّّ،ويبنيَّهلَّخطأ ه َّوإدلَّإلزََّّّبَّّخذانَّهذإ إينَّفملَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّمع

هلَّإلعملَّأ َّفتاهَّبهَّأ َّماََّّنَّّأ َّخربهَّأ َّغريَّذكلَّبلَّعلمهَّوََّّوأ ََّّوأ مةَّمائةَّشاه َّعطيتهَّأ َّيعنفهَّوملَّيقلَّهلَّملاذإَّ

َّإخملطئَّحّتَّوَّنَّيعملَّإجلاهلَّأ َّمتهَّوهكذإَّينبغيَّأ َّعليهَّش ياهَّوََّّنَّيردَّّأ َّخرَّمنَّإل َّوطلبَّوإبَّهوَّإلّصَّ

َّّأ َّومنَّظنَّ َّن َّبد َّال َّحيسنَّصنعا َّّأ َّه َّابل َّيعمل َّمنَّأ َّيتَّيهَّن َّإلالكم َّتعنيفَّوشوإهد حسنَّوبدون

َّ َّةَّكثريةيَّجدًإ.َّنَّّإلس ّ

ََّّّصلَُّأَََّّ:نَّهذإَّإحلديثماَّيس تفادَّكذكلَّممَّّ هَّوجودَّمنَّفعلَّشيئًاَّلظنَّّ"َّن َّأ َّيتَّتقولَّإلقاعدةَّإلفقهيةَّإل

َّفتبنّيَّ َّإلسَّّسببه َّوجود َّا َّببَّفَّعدم َّفعل َّن َّيعتدَّّالغ  َّترتََّّّال َّمبا َّويرجعوإ َّإّّلَّبَّعىلَّظنَّّبه يَّملَّه

دتهَّوبنيَّهلَّيوولََّّش ياههَّعىلَّوإدلَّإلزإينَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّردََّّّبَّّهذهَّيهَّإلقاعدة.َّوإلنََّّّ"قيتحقَّّ

َّلظنََّّّنَّّأ َّفكذكلَّإلقاعدةَّتقولَّهذإَّ،يفَّإملسأ ةلَّإحلّقَّ هَّوجودَّسببَّفتبنيَّعدمَّوجودَّمنَّفعلَّشيئًا

َّالَّيعتدَّبهَّويرجعَّمباَّترتبَّعىلَّظنََّّّنَّّا َّببَّفإلسَّّ َّإلقاعدةََّّ،يَّملَّيتحققهَّإّّلَّفعلَّالغ  وفروعَّهذه

َّكثرية.َّ

فرإدَّمامَّوليستَّل َّينَّينيهبمَّإال َّإّّلََّّوأ َّمامَّإحلدودَّمنَّمسؤوليةَّإال ََّّنَّّأ ََّّ:اَّيس تفادَّمنَّإحلديثكذكلَّممَّّ

َّس تأ يت.َّوَّس تثنائيةَّيفَّبعضَّإحلاالتَّإال ََّّالَّّإ َّاسَّاسَّإحلدودَّعىلَّإلنَّّفرإدَّإلنَّّأ َّالَّيقميََّّ،اسإلنَّّ
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َّ،دةلَّّدَّإل َّقرإرَّس يَّّإال ََّّ:قامتهَّوكامَّيقالإ َّوََّّقرإرَّاكفَّيفَّثبوتَّإحلدَّّنَّإال َّأ ََّّ:وكذكلَّيس تفادَّمنَّإحلديث

َّّ َّإل َّّأ َّيتَّإملرأ ة َّإل َّإلزوجة َّإملرأ ة َّفعلَّإلنَّّقرتَّهذه نيسًاَّأ ََّّرسلأ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملََّّبَّّيتَّزنتَّماذإ

قرإرَّفيكفيَّإال ََّّ،تَّهذهَّإملرأ ةدَّّحقرإرَّاكفيًاَّملاَّولوَّملَّيكنَّإال ََّّذقامَّعلْياَّإحلدَّّأ َّتَّقرَّّأ َّنَّإ َّمفاََّّ،ليسأ لها

َّقامته.إ َّيفَّثبوتَّإحلدَّوَّ

فهذإََّّ،فضلَّمهنمَّيفَّإملنطقةأ َّمعَّوجودََّّهلَّإلعملأ َّجوإزَّإس تفتاءََّّ:وكذكلَّهذإَّإحلديثَّيدلَّعىلَّ

َّإلزَّّأ َّيَّجاءَّعرإيبَّإّّلَّإل َّ نَّأ َّإينَّاكنَّقدَّإس تفتَّبعضَّإهلَّإلعملَّيفَّمنطقتهَّويفَّابديتهَّمعَّوَّهذإ

ينكرَّعليهَّوَّملَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّوملََّّبَّّوملَّينكرَّعليهَّإلنََّّّ،اكنَّحيًاَّليسَّابلبعيدَّمهََّّملسو هيلع هللا ىلصإلنبَّ

َّفاس تفادَّإلعلامءَّجوإزَّذكل.ََّّ،طالقاًَّإ َّيفَّهذهَّإملسأ ةلَّملسو هيلع هللا ىلصََّّيعنفَّعليه

ََّّ.صَّماَّيس تفادَّمنَّهذإَّإحلديثَّابركَّهللاَّفيمكهذإَّملخَّّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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نَّزنتَّإ ََّّ:قالَّ؟ذإَّزنتَّوملَّحتصنإ َّمةَّس ئلَّإلنبَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّعنَّإل ََّّ:وعنهَّعهنامَّقاال

َّ.فريضثَّإ نَّزنتَّفاجدلوها،َّثَّبيعوهاَّولوَّبَّ،فاجدلوهاَّتنَّزنإ َّثََّّ،وهادلجف

َّإقالََّّ َّ.إبعةوَّإلرَّّأ َّالثةَّبعدَّإلثَّّأ َّدريَّأ َّالََّّ:بنَّشهاب 

َّ.إحلبلَّ:فريضَّّإل
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َّإحلديثَّفيه َّإل ََّّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّس ئلَّعنَّحدََّّّبَّّإلنََّّّنَّّأ ََّّ:هذإ َّزنتإ َّمة وملَّتكنَّحمصنةََّّذإ

َّنَّّأ َّخرىَّأ َّحاديثَّأ َّلكنَّجاءَّيفََّّ،ّناَّجتدلَّلكنَّملَّيذكرَّعددَّإجلدلإتأ َّخربَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّأ َّف

صىلَّهللاََّّبَّّثَّذكرَّإلنََّّّ،حدهاَّهوَّمخسنيَّجدلةَّنَّّأ َّيَّأ َّةَّمنَّإلعذإبَّإحلرََّّّمةَّعلْياَّنصفَّماَّعىلإل َّ

نَّيبيعهاَّأ َّدهاَّخرىَّوملَّتتبَّفعىلَّس يَّّأ َّوزنتَّمرًةََّّةرَّّكنَّعاودتَّإلإ َّاَّّنَّّأ َّعليهَّوسملَّيفَّهذإَّإحلديثَّ

َّضقالَّولوَّبَّ،ولوَّحببل َّخبيسَّخبيسَّإلثَّّأ َّفري  َّّل ََّّ؟من.َّملاذإيَّولوَّحببلَّيعينَّولوَّبيشء  هَّالَّخريَّيفَّن

كرثَّمنَّوأ قميَّعلْياَّإحلّدَّأ َّكرثَّمنَّمرةَّوإحدتَّأ ََّّوزنتَّمةَّتكونَّزإنيةهئاَّابركَّهللاَّفيمكَّهذهَّإل َّبقا

فالَّخريَّيفََّّ،يتَّتفعلهاوإلكفَّعنَّهذهَّإلكبريةَّإلََّّّوجلََّّّةَّلكنَّملَّيردعهاَّهذإَّعنَّإتقاءَّهللاَّعزَّّمرَّّ

َّعىلَّ َّوكبريي َّكثريي َّهلَّابركَّهللاَّفيمك.َّأ َّبقاهئاَّيفَّيفَّإلبيتَّبلَّبقاهئاَّيفَّإلبيتَّفيهَّرشي

قيقَّيَّهوَّإجلدلَّعىلَّإلرَّّانَّإّّلَّإلزََّّّدَّّقامةَّحإ ََّّنَّّأ َّإلعلامءَّيقولونََّّنَّّأ ََّّ:نَّيفَّهذهَّإحلديثأ َّومنَّإلفوإئدَّ

نَّأ َّانَّعليهَّإلزََّّّحدََّّّقامتإ َّدهَّرإدَّس يَّّأ َّنَّإ َّمامَّفيكفيَّنَّيقومَّبهَّإال َّأ َّيشرتطََّّوالدهَّفعلَّميكنَّلس يَّّ

َّاَّفقطَّحدَّّثنتَّس َّفاَّ،مامَّابركَّهللاَّفيمكإحلدودَّمنَّمسؤوليةَّإال ََّّنَّّأ َّوإس تثىنَّهذإَّمنَّقولناََّّ،جيدله

َّانَّإّليَّهوَّإجلدل.َّإلزَّّ

َّ

َّ

َّ

ََّّ:قالَّإملصنفَّرمحهَّهللا
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َّمنَّإملسلمنيَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّأ ََّّ:نهَّقالأ َّيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّأ َّوعنَّ وهوَّ-ىتَّرجلي

ايَّرسولََّّ:ىَّتلقاءَّوهجهَّفقالَّهلعرضَّعنهَّفتنحَّّأ َّفَّزنيتَّيّنَّإ َّايَّرسولَّهللاََّّ:فنادإهَّفقالَّ-يفَّإملسجد

َّحّتَّّثَّعرضَّعنهَّأ ََّّزنيتَّفيّنَّإ َّايَّرسولَّهللاََّّ:ىَّتلقاءَّوهجهَّفقالَّهلعرضَّعنهَّفتنحَّّأ َّفَّتَّزنييّنَّإ َّهللاَّ

َّدعاهَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّأ َّربعَّمرإتَّفلامَّشهدَّعىلَّنفسهَّأ ََّّذكلَّعليهَّثىّنَّ ربعَّشهادإت 
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َّ:فقالَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسمل،َّنعمَّ:قالَّ؟نتصَّحَّأ َّفهلََّّ:قالَّ،الَّ:قالَّ؟بكَّجنونأ َّفقالَّ

ََّّ،ذهبوإَّبهَّفارمجوهإ َّ َّّأ َّمحنَّإلرََّّّبوَّسلمةَّبنَّعبدأ َّخربينَّأ َّفَّ:قالَّإبنَّشهاب  هَّمسعَّجابرَّبنَّعبدَّهللاَّن

ََّذَّْأ َّاَّفلمََّّّ،ابملصىّلََّّفرمجناهَّكنتَّفمينَّرمجهَّ:يقول َّةَّفرمجناه.دركناهَّابحلرَّّأ َّإحلجارةَّهربَّفَّتهَُّقََّل

َّوروىَّقّصََّّجلَّهوَّماعزإلرَّّ َّهللاَّبنَّعبََّّّوعبدََّّتهَّجابرَّبنَّمسرةبنَّماكل  َّإخلدريَّأ َّوََّّ،اس  بوَّسعيد 

َّعهنم.سلميَّريضَّهللاَّيبَّإل َّصَّوبريدةَّبنَّإحلَّ

َّريضَّهللاَّعنهَّوَّ َّّأ َّرضاهَّفيهَّأ َّهذإَّإحلديثَّابركَّهللاَّفيمكَّحديثَّماعز  انَّزخطأ َّريضَّهللاَّعنهَّفأ َّهَّن

َّحمصن ََّّ،وهو َّابركَّهللاَّفيمكَّماعز َّّويعمل َّأ  َّكونه َّمع َّفنه َّيهَّإجلدلَّحّتََّّنَّّا َّحمصنًا َّ،َّإملوتعقوبته

ريضَّهللاَّعنهَّاكنَّيعملَّهذإَّفذهبََّّعزَّإملوتَّومامجَّحّتَّهَّهوَّإلرَّّنَّقلناهَّحدَّّأ َّإحملصنَّكامَّس بقَّوَّ

َّبوأ َّليهَّماعزَّإ َّواكنَّيفَّإملسجدَّجاءََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّىلَّإلنَّّإ َّ َّّأ َّخربه صىلَّهللاََّّبَّّعرضَّعنهَّإلنَّّأ َّفَّ،هَّقدَّزانن

َّّأ َّانيةَّبخربهَّإلثَّّأ َّةَّوَّعادَّإلكرَّّفأ ََّّ،دإرَّوهجهَّعنهأ َّعليهَّوسملَّوَّ صىلَّهللاََّّبَّّعرضَّعنهَّإلنَّّأ َّوََّّ،انزهَّقدَّن

َّّأ َّمامهَّبأ َّإلرإبعةَّفاعرتفََّّتَّّأ َّنَّأ َّىلَّإ َّانيةَّوهكذإَّعليهَّوسملَّيفَّإلثَّّ وهوَّيعملََّّهَّريضَّهللاَّعنهَّقدَّزانن

َّحدَّّ َّقلنا ََّّ،انإلزََّّّكام َّعىلَّنفسه َّشهد َّشهادإتَّأ َّفلام َّإلنَّّإس تَّربع َّوسملََّّبَّّثبتَّمنه صىلَّهللاَّعليه

َّفطلبَّمنهَّهلَّ فوسَّابركَّهللاَّفيمكَّإلنََّّّةنَّعادل ََّّإ ىلَّهذإمَّالَّيعينَّماَّإّليَّدفعكَّأ َّهوَّجمنوني

صىلََّّبَّّفعلَّهذإَّعىلَّغريَّإلعادةَّّلكلَّسأ هلَّإلنَّّفرَّوتستثقلَّّضَّنفوسَّإلبرشيةَّعادًةَّهتربَّمنَّإل

َّّأ َّوََّّ؟نتَّتعيَّماَّتفعلأ َّبكَّجنونَّيعينَّهلَّأ َّهللاَّعليهَّوسملَّ لكنَّماعزََّّ؟نَّمتوتأ َّىلَّإ َّكَّسرتمجَّن

َّنأ َّرإدَّأ َّنوبَّوَّإّلََّّّرَّمننَّيطهّأ َّرإدَّأ َّميانهَّولصدقَّتوبتهَّريضَّهللاَّعنهَّإعرتفَّوَّإ َّريضَّهللاَّعنهَّلقوةَّ

ََّّالَّحياسبَّعلْياَّيومَّإلقيامة.َّمتحىَّعنهَّحّتََّّيطهّرَّمنَّهاتهَّإّّلنوبوأ رإدَّأ ن

َّيمكَّحّتَّنَّتغرغرَّنفسهَّفليفعلَّابركَّهللاَّفَّأ َّقبلََّّوجلََّّّىلَّهللاَّعزَّّإ َّنَّيتوبَّأ َّذإَّإس تطاعَّإ َّنسانَّوإال َّ

َّنَّماتَّريضَّهللاَّعنه.َّأ َّىلَّإ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّبهَّفرمجََّّبَّّمرَّإلنَّّفأ ََّّ،خرةينجوَّمنَّعذإبَّإل َّ

قرإرَّإملرأ ةَّإليتَّإ َّوقدَّس بقَّمعناََّّ،قرإرنَّإلزانَّيثبتَّابال َّأ ََّّ:فهذإَّإحلديثَّابركَّهللاَّفيمكَّيس تفادَّمنه

ََُّّأنيس.َّلْياإ َّذهبَّ

َّّا َّذإَّزانَّفإ َّإحملصنََّّنَّّأ ََّّ:وكذكلَّيس تفادَّمنه َّه.َّنَّميوتَّهذإَّهوَّحدَّّأ َّىلَّإ َّهَّيرمجَّن
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َّبنيَّإ ََّّرةَّابركَّهللاَّفيمكَّمنَّإملعايصَّوهذإَّحملَّّنَّإحلدودَّمطهّأ ََّّ:وكذكلَّيس تفادَّمنَّإحلديث جامع 

َّإرتكهباَّفقدَّطهَّّنَّحدَّّمهلَّإلعملَّوَّأ َّ منَّفعلَّشيئًاََّّنَّّ)أ َّوجاءَّيفَّإحلديثََّّ،نبرَّمنَّذكلَّإّلَّّيفَّكبرية 

عوقبََّّمورَّثَّّذإَّفعلَّشيئًاَّمنَّهذهَّإل َّإ َّنسانَّإال ََّّنَّّأ َّيَّأ ََّّ(ارتهكفََّّّوفهنياَّمنَّذكلَّفعوقبَّبهَّيفَّإدلَّّ

َّّا َّنياَّفمرَّيفَّإدلَّّعىلَّهذإَّإل َّ َّخرةَّابركَّهللاَّفيمك.رَّمنهَّولنَّيعاقبَّعليهَّيفَّإل َّهَّيطهّن

َّّأ ََّّ:وكذكلَّيفَّإحلديثَّفائدةَّويهَّ نَّأ َّإملهمََّّ،إبهوَّنوَّّأ َّمرَّقامةَّإحلدودَّحضورَّويلَّإل َّإ َّهَّالَّيشرتطَّيفَّن

قامةَّإ َّثناءَّأ َّنَّيكونَّحارضًإَّأ َّقامّتاَّلكنَّالَّيشرتطَّإ َّمرَّهوَّإملسؤولَّعنَّإحلدودَّوعنَّإل ََّّيكونَّويلَّّ

مرَّأ َّابقَّوكذكلَّيفَّإحلديثَّإلسََّّّ،فرمجَّزعامرَّمبأ َّهذإَّإحلديثَّيفَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملََّّبَّّإلنَّّوََّّإحلدَّّ

َّفأَُّ َّإلزإنيةَّإحلدَّوهكذإأ َّنيسًا ًإَّنَّيكونَّحارضَّأ َّمرَّإل ََّّفالَّيشرتطَّمنَّمنَّويلََّّّ،قامَّعىلَّتكلَّإملرأ ة

َّمرَّهلَّابركَّهللاَّفيمك.َّفال ََّّّد،قامةَّإحلإ َّثناءَّأ َّ

ربعَّأ َّعىلَّنفسهََّّقرَّّأ ََّّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّملَّحيدَّماعزَّحّتََّّبَّّإلنََّّّنَّّأ ََّّ:اَّيس تفادَّمنَّإحلديثكذكلَّممَّّ

َّّأ َّمحدَّهبذإَّإحلديثَّعىلَّأ َّمامَّهلَّإلعملَّومهنمَّإال َّأ َّوإس تدلَّمجهورََّّ،إتمرَّّ يفََّّهعىلَّنفسَّقرَّّنَّأ َّهَّممَّّن

َّإشرتطَّأ َّ َّكهذإ َّعىلَّنفسهَّحّتَّأ ََّّيقرَّّنَّأ َّمر  َّمرإت  َّإل َّربع وخالفََّّ،فيهَّمرَّوحتَّحيدََّّّيثبتَّعليه

َّرمحهامَّهللاَّيفَّهذإَّوقالوإَّتكفيَّوإحدةَّوالَّيشرتطَّإلشَّّ َّ،مرإتَّأ ربعَّنسانرهاَّإال َّنَّيكرَّّأ َّافعيَّوماكلي

َّّأ َّوليسَّفيهَّنَّإعرتفتَّفارمجهاَّا َّفوفيهََّّنيسأ َّغدوَّايَّأ َّابقَّوإس تدلوإَّابحلديثَّإلسَّّ نَّيقررهاَّأ ََّّهَّالبدَّّن

َّربعَّمرإت.َّأ َّهذإَّ

َّهللاَّفيمك.ََّّابركَّدةلَّتدمعهنَّإل َّل ََّّ؟افعيَّهوَّإلصوإبَّملاذإنَّشاءَّهللاَّقولَّماكلَّوإلشَّّإ َّوَّ

ََّّ:ثَّقالَّإملصنفَّرمحهَّهللا
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َّّأ َّعنَّعبدهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّ ىلَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّإ َّنَّإلْيودَّجاؤوإَّإ َّهَّقالَّن

ورإةَّدونَّيفَّإلتَّّماَّجتَّ:فقالَّهلَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ،إمرأ ًةَّمهنمَّورجاًلَّزنياَّنَّّأ َّفذكروإَّهلَّ

توإَّأ َّفَّ،مجفْياَّإلرََّّّنَّّإ َّكذبمتََّّ:قالَّعبدَّهللاَّبنَّسالم ََّّ؟حهمَّوجيدلونضَّنفََّّ:فقالوإَّ؟مجيفَّشأ نَّإلرَّّ

َّ:هللاَّبنَّسالمَّعبدفقرأ َّماَّقبلهاَّوماَّبعدهاَّفقالَّهلََّّمجيةَّإلرَّّأ َّحدمهَّيدهَّعىلَّأ َّورإةَّفنرشوهاَّفوضعَّابلتَّّ
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فرأ يتََّّ:قالَّ،فرجامَّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّمرَّهبامَّإلنَّّأ َّفَّ،صدقَّمحمدَّ:فقالَّ،مجيةَّإلرَّّأ َّذإَّفْياَّا َّرفعَّيدكَّفرفعَّيدهَّفإ َّ

َّإملرأ ةَّيقْياَّإحلجارة.َّجينأ َّعىلجلَّرَّّإل

َّوراي.صهللاَّبنََّّمجَّهوَّعبديةَّإلرَّّأ َّيَّوضعَّيدهَّعىلَّجلَّإّّلَّإلرََّّّ

ََّّّنَّّأ ََّّ:هذإَّإحلديثَّفيه َّيفَّزمنَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّواكنَّهيوداًيَّزانَّبْيودي هذإَّحمكَّة 

َّرإدوإَّحكامًَّخيّفَّأ َّفاس تصعبَّإلْيودَّهذإَّوََّّ،ىلَّإملوتإ َّإنيةَّإينَّوإلزَّّنَّيرمجَّإلزَّّأ َّورإةَّهوَّانَّيفَّإلتَّّإلزَّّ

َّ َّنَّّأ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملََّّبَّّخربمهَّإلنَّّأ َّفَّ،وإس تفتوهَّيفَّهذهَّإملسأ ةلملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّىلَّإلنَّّإ َّعنَّهذإَّجفاءوإ

صىلَّهللاََّّبَّّىلَّإملوتَّوطلبَّمهنمَّإلنَّّإ َّمجَّهَّيفَّإلقرأ نَّهوَّإلرَّّاحملصنَّحدَّّفَّإلقرأ نَّإحلمكَّهوَّنفسهَّيف

َّنفضحهمَّنأ َّورإةَّهوَّفكذبوإَّعليهَّوقالوإَّحمكهمَّيفَّإلتََّّّ،ورإةَّمنَّإحلمكنَّخيربوهَّمباَّيفَّإلتَّّأ َّعليهَّوسملَّ

َّبَّعلْيمَّعبدَّفردََّّّ،وجيدلون َّإلرَّّأ َّمرمهَّقالَّلوَّكذبمتَّأ َّهللاَّبنَّسالمَّواكنَّعاملًا دَّمجَّاكنَّمتأ كَّّنَّفْيا

َّابلتَّّأ ََّّهللاَّعنهَّفقالَّفيضعبدَّهللاَّبنَّسالمَّر َّبيهنمَّحّتَّضورإةَّفوَّتوإ َّفْياَّمنَّحمكَّعوها َّما َّيروإ

مَّّنَّّأ َّيَّفيهَّهَّعىلَّإملقطعَّإّّلَّنَّخيفيَّإحلمكَّعهنمَّفوضعَّكفَّّأ َّرإدَّأ َّيضًاَّيعينَّملَّيستسملَّوَّأ َّحدمهَّأ َّرإدَّأ َّف

َّأ َّمرهَّبأ َّفَّ،يرمجون ذإَّإ َّورإةَّحمكَّإحملصنَّوإحملصنةَّيفَّإلتََّّّنَّّأ َّوَّمجَّفْياَّإلرََّّّنَّّأ َّنَّيّنعَّيدهَّفرأ وإَّبرصإحة 

َّهوَّإحلمكَّهوَّإّّلََّّ،َّإملوتمجَّحّتَّزنياَّهوَّإلرَّّ صىلَّهللاَّعليهََّّبَّّمرَّإلنَّّأ َّقَّعلْيمَّفيَّطبَّّواكنَّهذإ

نأ َّعىلَّإملرأ ةَّيقْياَّإحلجارةَّجبسدهَّجلَّجيَّفقالَّفرأ وإَّهذإَّإلرََّّّوإلْيوديةَّفرجامَّيمرَّابلْيودأ َّوسملَّهبامَّ

َّّفاكنَّك َّ َّّتنالهاَّفاكنَّيقفَّاكدلََّّّالَّّأ ََّّمنَّإحلجارةهَّيريدَّن ىلَّإملوتَّابركَّهللاَّإ َّامَّجامَّرَّلْياَّلكهنَّّإ َّس بةَّرعَّابلن

َّفيمك.َّ

َّإحلديثَّ َّمنهيَّويف َّإلكفَّّأ ََّّ:س تفاد َّإلرّشَّن َّبفروع َّخماطبون َّوَّار َّبفروعَّّنَّّأ َّيعة َّخماطبني َّيكونوإ َّمل م

لوَّاكنوإَّغريَّخماطبنيََّّ،صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّهبذينَّإلْيودينيَّليقامَّعلْيامَّإحلدََّّّبَّّمرَّإلنَّّأ َّيعةَّملاَّإلرّشَّ

َّفروعَّإلرّشَّ َّاكنَّخماطبنيَّقميَّعلْيمَّإحلدَّّأ َّيعةَّملا َّإحلديثَّعىلََّّدلََّّّ،انرتكَّإلزَّّبَّوملا إلكفارََّّنَّّأ َّهذإ

َّيعة.َّخماطبونَّبفروعَّإلرّشَّ

َّإينَّإحملصن.َّإلزََّّّحدََّّّ:س تفادَّمنهيَّكذكلَّ
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لعَّعليكَّبغريَّمرءإًَّإطَّّإ ََّّنَّّأ َّلوََّّ:رسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّقالَّنَّّأ َّيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهََّّأ َّعنَّ

َّففقأ تَّعينهَّماَّاكنَّعليكَّجناح.خفَّذن َّإ َّ َّذفتهَّحبصاة 

َّّأ َّدةلَّعىلَّمنَّإل ََّّ:هذإَّإحلديثَّابركَّهللاَّفيمك الََّّ،طالعَّعىلَّماَّيفَّإلبيوتجسسَّوإال َّجيوزَّإلتَّّالَّهَّن

َّّبيوتَّإلنََّّّنَّّل ََّّ؟مرهَّعظمي.َّملاذإأ َّجيوزَّابركَّهللاَّفيمكَّهذإَّ فْياَّحمارهممَّيتَّيقطنَّاسَّيهَّإملوإطنَّإل

َّوَّ َّوَّمَّّأ َّمنَّنساهئم َّوبناهتمأ َّهاهتم َّابركَّهللاَّفيمكَّإلتَّّفَّ،خوإهتم وَّأ َّاسَّجسسَّعىلَّبيوتَّإلنَّّالَّجيوز

َّل ََّّ؟ذنَّملاذإالعَّعىلَّماَّفْياَّبغريَّإال َّطَّّحماوةلَّإال َّ َّّالعَّعىلَّحمارمَّإلنَّّطَّّىلَّإال َّإ َّنَّهذإَّذريعةي اَّاكنَّاسَّومل

َّوغريَّ َّإلفعلَّشنيعًا نَّمنَّرؤايَّأ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملََّّبَّّللنََّّّىوَّشكيعةَّجاءَّيفَّإلرّشَّمريضَّهذإ

َّعنهَّخفذأ َّوَّعىلَّبيتَّمنَّهوَّأ َّيطلعوإَّعىلَّغريَّبيتهَّ َّففقئتَّقجنبي َّّأ َّتَّعينهَّحبصاة  هَّالَّجناحَّعىلَّن

َّ،اسَّهوَّإجلاينلعَّعىلَّبيوتَّإلنَّّنَّيطَّّأ َّيَّيريدَّسَّإّّلَّهذإَّإملتجسََّّّنَّّل ََّّ؟ملاذإَّ،منَّرىمَّهذهَّإحلصاة

َّأ َّبإلبيتَّفعلَّصاحبََّّوردََّّّ،هوَّإلبادئ،املهوَّإلظَّّ َّعينهَّأ َّنَّرماهَّحبجر  َّففقأ  رأ سهََّّوَّشَّّأ َّوَّبيشء 

َّّأ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّعىلََّّبَّّخربَّإلنَّّأ َّدَّعىلَّهذإَّإجلاينَّففهذإَّاكنَّاكلرَّّ هَّالَّيشءَّعليهَّملاذإَّكامَّقلناَّن

َّوصاحبَّإلبيتَّيكونَّيفَّموضعَّإملدإفعَّعنَّعرضه.ََّّ،لعَّهوَّمبّنةلَّإجلاينهذإَّإملطََّّّنَّّل َّ

َّفعََّإدلََّّّن َّأ ََّّ:إلقاعدةَّيفَّهذإَّإلبابَّيهَّن َّأ َّابقَّابركَّهللاَّفيمكَّرسَّإلس َّوكامَّقلناَّيفَّإحلديثَّيفَّإدلَّّ

َّالَّيفقأ َّعينًاَّمكنَّدفعَّهذإَّإملتجسَّّأ َّنَّا َّفَّسهلسهلَّفال َّابل ََّّيكون َّوَّالَّيشجَّّأ َّسَّعىلَّإلبيوتَّبيشء 

ابركََّّ"قشرإبفسهاَّجنتَّعىلَّنَّ"مورَّكامَّيقالَّمبثلَّهذهَّإل ََّّال َّإ َّنَّنَّملَّنمتكَّّإ َّاَّم َّأ ََّّ،رأ سًاَّفليكنَّذكل

َّهللاَّفيمك.َّ

قَة    بَاُب َحّد  السَّر 

َّإلّّسََّّحدَّّ َّابلكتابَّوإلس ّ َّجامع.َّةَّوإال َّنَّّقةَّابركَّهللاَّفيمكََّثبتي

هَيَُماََّجَزإًءَّب َماَّ﴿َّ:يفَّكتابهَّوجلََّّّفقدَّقالَّهللاَّعزََّّّ:اَّمنَّإلكتابم َّأ َّ ار قَُةَّفَاْقَطُعوإََّأيْد  ُقََّوإلس  ار  َوإلس 

ََّّۗ َنَّإّلل   َباَّناََكاًلَّّم  ََّحك مييََّكس َ ََّعز يزي ُ َّ﴾َوإّلل 

َّحاديثَّإليتَّتدلَّعليه.َّفتأ يتَّإل ََّّ:ومنَّإلس نة
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َّيدهيام.َّأ َّارقةَّتقطعَّارقَّوإلسَّّإلسََّّّنَّّأ َّهلَّإلعملَّعىلَّأ َّمجعَّغريَّوإحدَّمنَّأ ََّّ:جامعومنَّإال َّ

َّإل َّإ َّوالَّجيوزَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّإلثَّّناكرَّمثلَّهذه َّقطعيَّّمور َّثبواًت َّالَّشكَّّابتة َّنكرَّحدَّّأ َّومنََّّ،فيهًَّا

َّإل َّإ ََّّ،سالمَّإال َّعنَّمةّلََّّدَّّمرتقةَّفهوَّإلّّسَّ سالمَّابركَّهللاَّفيمكَّفالَّةَّعنَّإال َّمورَّردَّّناكرَّمثلَّهذه

مانَّالَّيصلحَّملثلَّهذهَّمورَّولوَّزيهناَّبعضَّإملتحذلقنيَّفيقولونَّهذإَّإلزَّّسامحَّيفَّهذهَّإل َّينبغيَّإلتَّّ

َّإل مرََّّ،مورَّوكذإإل َّ قدَّفنكرهَّأ ََّّناكرهَّومنإ َّوالَّجيوزََّّ،اًَّجامعَّثبواًتَّيقينيَّّةَّوإال َّنََّّثبتَّابلكتابَّوإلس ّ

َّسالم.َّابركَّهللاَّفيمك.ََّّإال َّعنَّمةّلََّّرتدَّّإ َّ

رشوطَّومنَّإنتفاءَّإملوإنعََّّإستيفاءَّهلَّمنَّاَّإحلمكَّعىلَّإملعنيَّفالبدَّّم َّأ ََّّ،مكَّإلعامحلإَّنعَّمتلكَّّنَّوحننَّ

َّابركَّهللاَّفيمك.َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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َّعنَّعبدَّهللاَّإبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّ

َّثالثةَّدرإمه.َّ-َّمثنهَّ:ويفَّلفظ ََّّ-َّقميتهَّإلنبَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّقطعَّيفَّجمن ََّّّن َّأ َّ

356َّالحديث َّ:وقال

َّعنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّ
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َّفصاعدإً.َّ:اَّمسعتَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيقولّن َّأ َّ َّتقطعَّإليدَّيفَّربعَّدينار 

َّّل ََّّ؟نوبكبائرَّإّلَّّنوبَّملاذإَّقلناَّمنَّقةَّابركَّهللاَّفيمكَّمنَّكبائرَّإّلَّّإلّّسَّ َّ.َّهَّيرتتبَّعلْياَّحدلَّن

لبَّبَّوإلسَّّيَّيكونَّيفَّإلعلنَّهوَّإلهنَّّإّّلََّّ،قةَّالَّتكونَّيفَّإلعلنإلّّسََّّ،خلسًةَّوخفيةتكونَّقةَّوإلّّسَّ

هلَّإلعملَّأ َّّلكلَّقالََّّةنيَّّنَّتكونَّخلسًةَّالَّتكونَّعالأ َّقةَّمفنَّرشوطهاَّاَّإلّّسَّمَّّأ ََّّ،وإلغصبَّوغريها

َّيكونَّفقطَّيفَّإلّّسَّلبَّوإلغصبَّليسَّفْيامَّبَّوإلسَّّإلهنََّّّنَّّ"أ َّ َّوإلقطع بَّإلهنََّّّنَّّل ََّّ؟ملاذإَّ"قةقطع

َّفتكونَّيفَّإخلفاءَّابركَّهللاَّفيمكَّفالَّحدََّّّإلّّسقةَّامَّّأ َّمورَّتكونَّعالنيًةَّوإلغصبَّوغريهاَّمنَّهذهَّإل َّ

َّّخرىَّحننَّنتلكمَّعنَّإلّّسَّأ َّلبَّبلَّهذهَّعقوبتهَّبَّوإلسَّّيفَّإلهنَّّ َّيتَّجاءَّذكرهاَّيفَّإلقرأ ن.َّقةَّإل

وجاءَّيفََّّ،قميتهَّثالثةَّدرإمهَّقطعَّيفَّجمن َّّصىلَّهللاَّعليهَّوسملََّّبَّّنَّّإلََّّنَّّأ َّجاءَّيفَّحديثَّإبنَّمعرَّ

َّ َّفصاعدإًََّّدليإَّنَّّأ َّحديثَّعائشة َّدينار  َّيفَّربع َّإحلديثنيََّّ،تقطع َّبنيَّهذين وليسَّابركَّهللاَّفيمك

َّهذإَّهوَّتقريبًاَّنفسَّقميةَّإلثََّّّ،تعارض َّّإ َّالثةَّدرإمهَّوَّفربعَّدينار  ينارَّةَّوإدلَّّضرإمهَّيهَّمنَّفامَّيفَّقوهلَّإدلَّّن

َّ َّإلتَّّهو َّفمنَّذهبَّجفاء َّهبام َّإ ََّّيَّّأ َّقدير َّرسق َّمَّّإ َّنسان  َّمفا َّدرإمه َّثالثة َّقميته َّمااًل َّأ َّا وَّرسقَّفوق

َّ ََّثًَّأ َثوَّأ َّعروضَّجتارة  َّأ ََّّلشخص  وَّثالثَّدرإمهَّفصاعدًإَّفقدَّأ َّخرَّقميةَّهذإَّإملّسوقَّتكونَّربعَّدينار 

َّارقَّابركَّهللاَّفيمك.َّوجبَّقطعَّيدَّهذإَّإلسَّّ

هَّفقطَّوهوَّحدََّّّرإعَّبلَّيقطعَّإلكّفَّىلَّإّلَّّإ َّوالَّتقطعَّإليدََّّتقطعَّفقطَّإلكّفَّفَّوعَّكوإليدَّتقطعَّمنَّإل

َّنَّقبلَّإلكفَّابركَّهللاَّفيمك.َّأ َّهذإَّإملفصلَّإّليَّيظهرَّقبلََّّىلَّإلكوعإ َّ

َّ فاقطعوإََّّ(يدهيامأ َّفاقطعوإَّ)بدلََّّ(مياّنامأ َّفاقطعوإَّ)وَّتقطعَّإليدَّإلميىنَّابركَّهللاَّفيمكَّوقدَّجاءَّيفَّقرإءة 

َّّأ َّ َّىن.َّابركَّهللاَّفيمك.َّيتَّتقطعَّيهَّإليدَّإلميمياّنامَّإليدَّإل

َّيتفادىَّإّليَّيس تعملَّيفَّإحلربَّحّتََّّوهسَّهوَّإلرتََّّّإجملنََّّّ،قطعَّيفَّجمن َّّيفَّإحلديثَّقوهلَّوكذكلَّ

َّقميتهأ َّنَّعرفناهَّقالَّيفَّإحلديثَّأ َّوقدَّس بقَّمعناََّّنبهَّإلضابتَّهذإَّإجمل ومعىنَّقميتهََّّنهَّقطعَّيفَّجمن 

َّّأ َّ َّن منَّيشءَّوإلقميةَّإلثََّّّ،منيقلَّعنَّإلثَّّهَّيقومَّحنيَّرسقَّفاكنتَّقميتهَّحنيَّرسقَّثالثةَّدرإمهَّومل

َّ َّمثاًلَّمخسةَّدرإمهَّقدَّيكونَّإليّشََّّ،خرأ َّيشءي َّمثنه َّحيامنَّرسقَّفَّمَّّأ َّء كونَّقميتهَّعرشونَّدرمهَّتا

َّقطعَّيفَّربعََّّبَّّفالنََّّّفالقميةَّغريَّإلمثنَّابركَّهللاَّفيمكَّ،وإلعكس صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّقطعَّيفَّهذإ
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َّ َّفصاعدًإ َّهوَّيفَّثالثةَّدرإمهودينارَّقطعَّيفَّربعَّدينار  َّإملّسوقَّا َّقةَّفإلّّسَّنصابََّّوهذإ نَّبلغَّهذإ

َّإملّسوقَّثالثةَّدرإمهَّ َّقميةَّهذإ َّأ َّيبلغ َّفالوإجبَّهو َّدينار َّإحلدَّّإ َّوَّربع َّإلشََّّّقامة فاعةَّيفَّوالَّجيوز

َّ.نَّإحلديثحدودَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّوس يأ يتَّمعناَّإل َّ
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منَّيلكمَّفْياَّرسولََّّ:رسقتَّفقالوإمههمَّشأ نَّإخملزوميةَّإليتَّأ َّقريشًاََّّن َّإ ََّّ:عنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهنا

َّح َّأ ََّّال َّإ َّومنَّجيرتئَّعليهََّّ:فقالوإَّ؟ملسو هيلع هللا ىلصهللاَّ َّ،َّفلكّمهرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّبَّّسامةَّبنَّزيد 

َّّإ ََّّ:قامَّفاختطبَّفقالَّثَّّ؟منَّحدودَّهللاَّتشفعَّيفَّحد َّّأ ََّّ:سامةَّفقالأ َّ مَّاكنوإَّّنَّّأ َّينَّمنَّقبلمكَّهكلَّإّّلَّأ َّامَّن

فاطمةَّبنتََّّن َّأ َّلوََّّ،َّهللاأ ميوََّّقاموإَّعليهَّإحلدَّّأ َّعيفَّقَّفْيمَّإلضَّّذإَّرسَّإ َّيفَّتركوهَّوَّذإَّرسقَّفْيمَّإلرّشَّإ َّ

َّرسقتَّلقطعتَّيدها.َّ َّمحمد 

َّبَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّبقطعَّيدها.مرَّإلن َّأ َّاكنتَّإمرأ ةيَّتس تعريَّإملتاعَّوجتحدهَّفَّ:قالَّلفظويفَّ

جتحدهَّفاكنتَّحتتالَّعلْيمَّتس تعريََّّاسَّثَّّنَّّإلَّاَّاكنتَّتس تعريَّإملتاعَّمنَّّنَّّأ َّرأ ةَّإخملزوميةَّملةَّهذهَّإقّصَّ

ًاَّجفحدتهَّهذإَّإحللَّعندماًَّةَّحليَّّفاس تعارتَّمرََّّّ،نتَّملَّتعرينَّشيئاًَّأ َّتنكرَّتقولََّّش ياءَّمنَّعندمهَّثَّّأ َّ

صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّهذإَّفعزمَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملََّّبَّّبلغَّإلنَّّأ َّبعدَّذكلَّوجدَّعندهاَّوََّّلبتَّبهَّثَّّوَّط

َّومنََّّهذإَّنَّّنَّيقطعَّيدهاَّل َّأ َّعلْياَّبَّعىلَّتنفيذَّإحلدَّّ َّأ َّيعتربَّرسقًةَّوملاَّاكنتَّذإتَّرشف  َّعريقة  رسة 

َّوَّنَّإهمتَّإلنَّّإ َّيفَّقريشَّاكنتَّمنَّبينَّخمزومَّ َّأ َّاسَّهبا َّأ َّرإدوإ صىلَّهللاَّعليهََّّبَّّىلَّإلنَّّإ َّنَّيتوسطوإ

رسولَّهللاَّصىلََّّسامةَّبنَّزيدَّحبَّّأ َّوىلَّمنَّأ َّفملَّيروإَََّّّيعفْياَّوالَّيقميَّعلْياَّإحلدَّّوسملَّفْياَّحّتَّ

سامةَّريضَّهللاَّعنهَّفغضبَّأ َّحبَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّفلكمهَّهللاَّعليهَّوسملَّوإبنَّ

َّمنَّحدودَّهللاأ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّوقالَّهلَّمنكرًإَّعليهََّّبَّّمنهَّإلنَّّ صىلََّّبَّّثَّقامَّإلنََّّّ؟تشفعَّيفَّحد 

ناكرهَّقامَّخطيباَّأ مرإَّيفَّإلنَّّرأ ىَّذإَّإ َّعادتهَّأ َّاسَّواكنتَّهذهَّهللاَّعليهَّوسملَّخطيبًاَّيفَّإلنَّّ اسَّوأ رإدَّإ 

ذإَّرسقَّاسَّوبنّيَّفقامَّهذهَّإملّرةَّأ يضاَّخطيباَّيفَّإلنََّّّنمفْي َّأ نَّسببَّهالكَّمنَّاكنَّقبلناَّأ ّّنمَّاكنوإَّإ 

ينَّهكلَّإّّلَّأ َّيَّهذإَّهوَّإّّلََّّنَّّأ ََّّوبنّيََّّ،قاموإَّعليهَّإحلدَّّأ َّعيفَّقَّفْيمَّإلضَّّذإَّرسَّإ َّفْيمَّإلرّشيفَّتركوهَّوَّ

،َّيشء ََّّفقطَّبلَّيفَّكَّّقةَّليسَّيفَّإلّّسََّّوإهرَّيفَّعرصانَّهذإكرثَّماَّنرىَّهذهَّإلظَّّأ َّاكنوإَّقبلهمَّوماَّ
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مورَّعيفَّتقامَّفيهَّمجيعَّهذهَّإل َّنَّالَّيقامَّعليهَّإحلدَّبيامنَّإلضَّّأ َّس بابَّوحياولَّإل ََّّخذَّهليفَّتتَّّرّشَّإلَّ

َّممَّإلسَّّسببَّهالكَّإل ََّّنَّّأ َّهَّابركَّهللاَّفيمكَّولنعملَّفلنتنبَّّ ََّّنفعلَّحّتَّاّلَّأ ََّّفعليناابقةَّاكنَّبسببَّهذإ

اسَّس بابَّهالكَّإلنَّّأ َّمرَّمنَّنَّهذإَّإل َّأ َّليومَّيضًاَّسببًاَّيفَّهالكناَّوهوَّماَّهذإَّماَّنشاهدهَّإأ َّيكونَّ

َّإليوم.َّ

َّنَّّأ َّلوَّيَّالَّينطقَّعنَّإلهوىَّقالَّادقَّإملصدوقَّوهوَّإّّلَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّوهوَّإلّصََّّبََّّّإلنَّّبنّيََّّثَّّ

َّأ َّوماََّّفاطمةَّبنتَّمحمد َّ بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملََّّإلن َّدرإكَّماَّفاطمةَّريضَّهللاَّعهناَّوحاشاهاَّلكنَّبني 

َّّأ ََّّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّليبنّيَّبَّوَّقالَّإلن َّأ َّذكلَّ إبنتهَّرسقتَّلقطعَّيدهاَّفالَّحماابةَّيفَّحدودََّّنَّّأ َّهَّلوَّن

َّولوَّاكنتَّبنتَّرسولَّهللاَّأ َّيَّأ َّيعينَّالَّيعفىََّّوجلََّّّهللاَّعزَّّ َّملسو هيلع هللا ىلص.َّحد 

َّمنََّّ:فهذإَّإحلديثَّدليليَّ َّّأ َّعىلَّماَّقلناهَّسابقًا فاعةَّيفَّحدودَّهللاَّفاعةَّوالَّجتوزَّإلشَّّهَّالَّجيوزَّإلشَّّن

َّاس.قامةَّإحلدودَّعىلَّمجيعَّإلنَّّإ َّهوَََّّّوإلوإجبوجلََّّّفاعةَّيفَّحدودَّهللاَّعزَّّالَّجتوزَّإلشََّّّ،وجلََّّّعزَّّ

 

 

 

 

 

 باب حّد الخمر

 358الحديث 

َّريضَّهللاَّعنهَّأ َّعنَّ َّقدَّرشبَّإمخلرَّجفدلهَّأ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملََّّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّنسَّبنَّماكل  ويتَّبرجل 

َّفلامَّاكنَّمعرَّإستشارَّإلنَّّأ َّربعنيَّقالَّوفعلَّأ َّجبريدة َّحنوَّ إحلدودََّّخّفَّأ َّمحنَّإلرََّّّفقالَّعبداسَّبوَّبكر 

َّمرَّبهَّمعر.أ َّمثاننيَّف
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َّلكنَّبلفظَّجريدتنيَّحنوَّركيشَّرمحهَّهللاَّهذإَّإللَّّقالَّإلزَّّ َّّأ َّفظَّملسمل  سخةَّإملثبتَّربعنيَّوجاءَّيفَّإلن

َّّ َّرمحهَّهللاَّقوهلَّجبريدتني.َّأ َّيتَّإل َّويفَّلفظَّمسمل  َّثبّتاَّإحلافظَّعبدَّإلغينَّرمحهَّهللاَّقوهلَّجبريدة 

مشورةَّمعرَّوالَّفتوىَّعبدَّإلبخاريَّجَّوملَّخيرَّّ)رمحهَّهللاَّيفَّمجعهَّقالََّّشبيلإال ََّّقالَّعبدَّإحلّقَّ

صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيفَّإمخلرََّّبَّّنسَّقالَّجدلَّإلنَّّأ َّمحنَّبنَّعوفَّريضَّهللاَّعهنمَّوحديثهَّعنَّإلرَّّ

َّأ َّعالَّوجدلَّوإلنََّّّدابجلري وإَّابركَّفتنهبََّّّ(ربعنيأ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملََّّبَّّربعنيَّوملَّيقلَّعنَّإلنَّّأ َّبوَّبكر 

َّفقًاَّعليه.َّفظَّليسَّمتَّّفيمكَّفهذإَّإللَّّهللاَّ

َّّومنهَّإمخلارَّمسيَّبذكلَّل ََّّ،غطيةهوَّإلتََّّّ:إمخلرَّلغةًَّ َّأ س.َّيَّإلرَّّهَّيغطَّّن

َّرشبة.َّنوإع َّمنَّإل َّأ ََّّيَّّأ َّاهَّمنَّماَّخامرَّإلعقلَّوغطََّّّهوَّإمسيَّللكََّّّ:ورشعاًَّ

َّمخرَّكَّّ)وقدَّجاءَّيفَّإحلديثَّ َّوإمخلرَّحمرََّّّ(مسكر  ََّّ:جامعةَّوإال َّنَّّميَّابلكتابَّوإلس ّ

َّمَّّأ َّ َّمن َّعزَّّا ََّوإْلَْزاَلُمَّ﴿َّوجلََّّّإلكتابَّيفَّقوهل ََّوإْلَنَصاُب ُ ََّوإلَْميّْس  َّإلَْخْمُر ن َما
ِ
َّإ َّأ َمنُوإ يَن َّإّل   َا ََّأهيُّ اَي

َّتُْفل ُحونََّ َّلََعل مُكْ َّفَاْجتَن ُبوُه ْيَطان  َّإلش   َّمَعَل  ْن َّّم  َّإلَْعَدإَوَةََّّر ْجسي َّبَيْنمَُكُ َع َّيُوق  ََّأن ْيَطاُن َّإلش   َّيُر يُد ن َما
ِ
إ

نَّتُونََّ َّ َّفَهَْلََّأنمُتَّمُّ اَلة  َّإلص  ََّوَعن  َّإّلل   ْكر  ُكََّْعنَّذ  ََّويَُصد  ََّوإلَْميّْس   َّإلَْخْمر  َّ﴾.ََّوإلَْبْغَضاَءَّيف 

َّ َّإلس ّ َّإل َّنَّّومن َّهذه َّّة َّإل َّتدلَّّحاديث َّكيفيَّّأ َّعىلََّّيت َّبيان َّوجاء َّحمرمي َّإمخلر َّحترميهَّن َّواكن َّحترميه ة

َّعَّعىلَّحترميه.َّجامنقلَّغريَّوإحدَّمنَّإلعلامءَّإال َّوَّدرجيَّابلتَّّ

َّإحلديثَّفيهَّ صىلَّهللاََّّبَّّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّرشبَّإمخلرَّجفدلهَّإلنََّّّبَّّرجاًلَّيفَّعهدَّإلنََّّّنَّّأ َّهذإ

َّ َّرمحهَّأ ََّّنَّّأ َّوجاءَّفيهََّّ،ربعنيَّجدلةأ َّوَّحنوَّأ َّربعنيَّجدلةَّأ َّعليهَّوسملَّجبريدة  صىلََّّبَّّاتبعَّإلنَّّهللاَّابَّبكر 

معرََّّنَّّأ َّوجاءََّّ،ربعنيَّجدلًةَّكذكلأ َّعهدهَّاكنَّجيدلهَّهللاَّعليهَّوسملَّفاكنَّجيدلَّمنَّيرشبَّإمخلرَّيفَّ

مَّيزيدوإَّفْياَّوسببَّذكلَّأ َّربعنيَّأ ََّّدلإتعددَّإجلحصابهَّهلَّيبقيَّأ َّريضَّهللاَّعنهَّيفَّعهدهَّإستشارَّ

َّّنَّإلبالدَّإال َّأ َّ فرجنَّاسَّابال َّسعتَّوكربتَّرقعّتاَّوتأ ثرَّبعضَّإلنَّّسالميةَّيفَّعهدَّمعرَّريضَّهللاَّعنهَّإت

َّمنَّإلنََّّّوقلَّّ نَّيزيدَّأ َّجرمهَّوّنْيمَّعنَّذكلَّبزَّرإدَّمعرَّأ َّيينَّفكرثَّرشبَّإمخلرَّفاسَّإلوإزعَّإدلَّّيفَّكثري 

َّشارَّعليهَّعبدأ َّحابةَّريضَّهللاَّعهنمَّفاستشارَّإلّصََّّ،كرثأ َّىلَّإ َّربعنيَّجدلةَّأ َّمنََّّيرمهَّفريفعَّإحلدَّّزَّيفَّتع
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إلقذفَّفيجعلَّمثاننيَّجدلًةَّفوإفقَّمعرَّريضَّهللاََّّنَّجيعلَّكحدَّّأ َّمحنَّبنَّعوفَّريضَّهللاَّعنهَّبإلرَّّ

َّيَّملَّحيدَّّأ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملََّّبَّّإلنََّّّنَّّوكذكلَّل ََّّ،جريفَّإلزََّّّشدَّّأ ََّّيكونَّهذإَّعنهَّعىلَّذكلَّحّتَّ

صىلَّهللاََّّبَّّنَّإلنَّّأ َّذكرهتاَّإليتََّّويزإدَّفيهَّكامَّجاءَّيفَّروإيةَّإلبخاريًَّإَّمعنّيًَّإَّالَّيزإدَّفيهَّحدَّّفيهَّحدَّّ

َّعامثنَّعالَّوهكذإَّوكذكلَّبعدَّعهدَّمعرَّريضَّهللاَّعنهَّمىشعليهَّوسملَّاكنَّجيدلَّفيهَّابجلريدَّوإلنَّّ

َّفعلَّمعرَّفاكنَّجيلسَّمثاننيَّثَّّ ربعنيَّأ َّىلَّإ ََّّعادَّإحلدَّّأ ََّّهللاَّعنهَّفيضرَّجاءَّعللََّّعنهَّعىلَّفعلَّما

ََّّ:جدلةَّّلكلَّإختلفَّإلعلامءَّيفَّعددَّإجلدلإت

َّّأ َّفقالتَّطائفةَّمهنمَّ مجعوإَّيفَّعهدَّأ َّحابةَّإلّصََّّنَّّل ََّّ؟ىلَّمثاننيَّجدلةَّقالوإَّملاذإإ َّوَّأ َّىلَّمثانونَّجدلةَّإ َّهَّن

َّمحدَّوغريهامَّمنَّإلعلامء.أ َّمامَّماكلَّوَّننيَّوهذإَّهوَّمذهبَّإال َّاممعرَّعىلَّهذهَّإلثَّّ

َّ َّّأ َّىلَّإ َّخرىَّمنَّإلعلامءَّأ َّوذهبتَّطائفةي َّوثةّلََّّسالمَّإبنَّتمييةَّوإبنَّإلقميَّّربعونَّجدلًةَّومهنمَّش يخَّإال َّأ َّهَّن

اَّمَّّأ َّربعنيَّوإجبةَّالَّينقصَّعهناَّنَّإل َّأ َّسالمَّإبنَّتمييةَّالكمًاَّمفادهَّمنَّإلعلامءَّإملعارصينَّوقالَّش يخَّإال َّ

َّالجّتادَّإال َّفوقهاَّ َّّايدةَّزإدَّل َّنَّرأ ىَّإلزَّّا َّمامَّففهوَّرإجعي يرَّمفتَّزَّش بهَّابلتعأ َّيرَّهذإَّزَّعش بهَّإلتَّّأ َّهَّقالَّن

َّّأ َّمامَّرأ ىَّإال َّ نَّيسجنَّشاربَّأ َّنَّرأ ىَّإ ََّّيردعَّشاربَّإمخلرَّفعلَّذكلَّوكذكلَّهَّيزيدَّيفَّإلعددَّحّتَّن

َّأ َّوَّأ َّإمخلرَّ َّفالَّبأ سَّيفَّذكلَّلال َّأ َّىلَّبدلَّإ َّنَّينفيهَّمنَّبدل  َّيّنجرَّّتَّنَّيفعلَّذكلَّحأ َّمامَّوَّغريها

عىلَّوَّيفَّرشبَّإمخلرَّمفاسدَّكثريةَّجدًإَّوكبريةَّعىلَّإلفردََّّنَّّل ََّّ؟اسَّويتوقفَّعنَّرشبَّإمخلرَّملاذإإلنَّّ

اسَّوقدَّنَّرشبَّإمخلرَّكامَّتعلمونَّيذهبَّعقلَّفقدَّيقتلَّوقدَّيزينَّوقدَّيعتديَّعىلَّإلنَّّإجملمتعَّل َّ

َّلَّهذإَّإل َّوَّّأ َّعددَّفَّ،موريفعلَّويفعلَّإلكثريَّمنَّإل َّ مامَّلكنَّالَّينقصَّفيهَّعنَّىلَّإجّتادَّإال َّإ َّمرَّرإجعي

َّ.ربعنيَّجدلًةَّابركَّهللاَّفيمكأ َّ

َّإحلديثَّويهَّكيفَّيعرفَّشاربَّإمخلربقيةََّّثَّّ َّّأ َّيقولَّإلعلامءََّّ؟مسأ ةلَّمعناَّفقطَّيفَّهذإ هَّيعرفَّن

َّ:حديدَّطريقنيأ َّوَّبأ َّابحدَّطريقنيَّ

َّمنهَّفيذهبَّعقلَّأ ََّّ:ولإل َّ َّيرشبَّشيئًا َّفَّنَّيرشبَّشيئًا َّإال َّأ َّيعملَّمنَّرأ ه نسانَّقدَّرشبَّنَّهذإ

َّمورَّيفَّترصفاته.َّنهَّيظهرَّعليهَّعالماتَّفقدإنَّإلعقلَّوينتظرَّهذهَّإل َّل ََّّ؟ملاذإإمخلرَّ
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نهَّمخرَّأ َّنسانَّشيئًاَّمنَّإمخلرَّقدَّالَّيذهبَّبعقلَّلكنهَّيعملَّبنَّيرشبَّهذإَّإال َّأ َّيضًاَّبأ َّويعرفَّإلثاين:َّ

َّولوَّملَّيذهبَّعقلَّوكامَّجاءَّماَّأ َّنهَّمخرَّمفادإمَّأ َّوَّيعملَّبأ َّ كثريهََّّركأ سنهَّرشبَّشيئًاَّمسكرًإَّفهوَّمخري

َّ.فقليلَّحرإمَّابركَّهللاَّفيمك

 359للحديث 

َّّأ َّويَّلبنَّنيارَّإلبَّيبَّبردةَّهائنأ َّعنَّ الَّجيدلَّفوقَّعرشََّّ:هَّمسعَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيقولن

َّأ س َّمنَّحدودَّهللا.َّيفَّحد ََّّّالَّّإ َّوإط 

َّأ َّوَّ َّقيلَّيفَّتعريفَّإحلد َّما َّّأ َّحسن َّوجلَّ﴿َّهوَّهن َّقالَّهللاَّعز َّكام َّت َّإملعصية َُّحُدوُد َّفاََلَّكْلَ إّلل  

َّتَْقَربُوَها َّتقربوهاَّيَّّأ َّ﴾ َّفال َّإملعايص َّيه َّل ََّّ،هذه َّإجلدل َّخاصًاَّفيكون َّجدلإت  َّعرش َّمن كرث

وَّمنَّهلَّعليهَّسلطةَّفهذإَّالَّأ َّوَّلزوجتهَّأ َّبَّّضَّجلَّالبنهَّابلاَّقدَّحيصلَّمنَّتأ ديبَّإلرَّّمَّّ،أ َّابملعايص

َّفالَّجيوزَّمَّّأ َّسموحَّبهَّهوَّعرشةَّجدلإتَّإملَّعددَّإلَّ،كرثَّمنَّعرشبأ َّيكونَّ َّفوقها يفَّإملعايصََّّالَّّإ َّا

ىَّعرشَّنَّيتعدَّّأ َّفالَّجيوزََّّديمَّّإل ََّّاَّيفَّحّقَّمَّّأ ََّّوجلََّّّيفَّحقوقَّهللاَّعزََّّّالَّّإ َّابركَّهللاَّفيمكَّالَّجيوزَّ

َّعزير.َّوهذإَّمنَّاببَّإلتََّّّتجدلإ

 

 

 

 

 

 نذوريمان والّ كتاب األ

 360الحديث 

َّ:قالَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ:محنَّبنَّمسرةَّريضَّهللاَّعنهَّقالإلرََّّّعنَّعبد
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َّّا َّمارةَّفمحنَّبنَّمسرةَّالَّتسأ لَّإال َّإلرََّّّايَّعبدَّ َّولكَّّأ َّنَّإ ََّّكن عطيّتاَّعنَّأ َّنَّإ َّلْياَّوَّإ َّتَّعطيّتاَّعنَّمسأ ةل 

َّ َّفرأ يتَّغريهاَّخريإًَّمهناَّفكَّّإ َّعنتَّعلْياَّوَّأ َّغريَّمسأ ةل  يَّهوَّتَّإّّلَّأ َّفرَّعنَّميينكَّوَّذإَّحلفتَّعىلَّميني 

َّ.خري

َّإحلديثَّابركَّهللاَّفيمكَّهمملََّّ َّوفيهََّّهذإ مريًإَّأ َّنَّيكونَّأ ََّّيسأ لمارةَّالَّإال َّنسانَّالَّيسأ لَّإال ََّّنَّّأ َّجدًإ

َّفالنية َّ َّنسميَّحننَّيفَّإجلزإئرَّالَّنسميَّإل ََّّ،عىلَّمنطقة  َّإلفالنية َّوإيلَّعىلَّإلوالية نَّأ َّمريَّنسميه

َّإل َّ َّليسَّعىلَّهذه َّرئيسَّبدلية َّإلهنَّّيكونَّرئيسَّدإئرة َّوكذكلَّالَّعنَّهذملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّييَّإلنَّّمورَّجاء إ

مورَّيفتحَّعىلَّنفسهَّفَّهبذهَّإل َّنسانَّمتَّلكَّّفْياَّخطرَّعظميَّعىلَّإلفردَّإال ََّّنَّّل ََّّ؟يسأ لَّإلقضاءَّملاذإ

َّإ ََّّاببَّرشَّّ َّيكن َّمل َّّلكلَّأ َّذإ َّمَّّأ َّهاًل َّإ َّا َّاكن َّيأ يتَّإال َّأ َّذإ َّقد َّفالَّبأ سَّبه َّهاًل َّيلكفَّأ َّنسان َّقد و

َّمنَّهذهَّإل َّإال َّ َّّأ َّنَّرأ ىَّنفسهَّا َّفَّنَّيسأ هلأ َّمورَّمنَّغريَّنسانَّبيشء  َّأ َّهَّن َّّلكلَّفليس تعنَّابهللَّعزَّّهلي

َّّلكلَّفليعتذرأ َّنَّرأ ىَّنفسهَّغريَّإ َّاَّمَّّأ ََّّ،َّعليهَّويرشعَّيفَّذكلويتوّكََّّوجلَّّ وليقلَّابركَّهللاَّفيمكََّّهل 

َّمرَّهاًلَّلهذإَّوجيتنبَّهذإَّإل َّأ َّلستَّ

َّّأ َّويقولَّإلعلامءَّ َّوإحدةَّفقطَّنَّيسأ لَّإال َّأ َّهَّجيوزَّلالنسانَّن ذإَّرأ ىَّإ َّوَّأ َّذإَّرأ ىَّمنَّنفسهَّإ َّمارةَّيفَّحاةل 

َّّأ َّ َّّلكلَّوخيشَّأ َّهَّن َّّأ َّهاًلَّماكنهَّفيفسدَّفسادًإَّعظاميًَّفيقولونَّأ َّيَّليسَّنَّيكونَّغريَّغريهَّوإّّلَّأ َّهلي هَّن

َّأ هلَّّلكلََّّيس تثىنَّهذإ َّأ نّه َّرأ ىَّنفسه ذإ َّإ  َّفيقولونَّأ نّه َّإلوالية، َّأ و منَّإلهّنييَّعنَّسؤإلَّإال مارة

نسانَّغريَّكفءَّوغريَّأ هلَّّلكلَّفيقولونَّجيوزَّهلَّأ نَّيسأ لها، ودليلَّوخيشَّأ نَّيتوىّلَّهذإَّإملنصبَّإ 

َّحيثَّقالَّملكلَّمرصَّ َّإلّسالم ََّحف يظيَّ﴿فعلَّيوسفَّعليه يّن 
ِ
َّإ  َّ َّإْلَْرض  ََّخَزإئ ن  َّعىََلى َّإْجَعليْن  قَاَل

َّ﴾عَل مييَّ َّهللاََّّ َّابرك َّفاليطلبَّإال مارة َّابلعدل َّبيهنم َّحيمك َّإلنّاسَّوأ ن َّعن َّإلّضمل َّيرفع َّأ ن َّأ رإد مفن

نّهَّملّاَّأ سملَّقالَّللنّبَّفيمك،وكذكلَّيس تدّلَّإلعلامءَّبفعلَّعامثنَّبنَّأ يبَّإلعاصَّإلثّقف يَّريضَّهللاَّعنهَّإ 

مامَّقويمَّفقالَّهلَّإلنّّبََّّملسو هيلع هللا ىلص ماهممَّوإقتديَّبأ ضعفهمَّوإّّتذَّمؤّذانََّّملسو هيلع هللا ىلص)ايَّرسولَّهللاَّإجعلينَّإ  أ نتَّإ 

وإفقهَّعىلَّطلبهَّل نّهَّرأ هَّكفءَّّلكلَّولوَّرأ هَّغريَّكفءَّلهناهََّّملسو هيلع هللا ىلصالَّيأ خذَّعىلَّأ ذإنهَّأ جرإ(َّفالنّّبَّ

َّعنَّذكلَّولزجرهَّابركَّهللاَّفيمك.

َّفرأ يتَّغريهاَّخريًإَّمهناَّفكفَّّإ َّوَّ)َّملسو هيلع هللا ىلصاَّماَّيتعلّقَّبكتابَّإل ميانَّفقالَّهلَّإلنّّبَّأ مَّّ رَّذإَّحلفتَّعىلَّميني 

وس يأ يتَّأ يضاَّيفَّحديثَّأ يبَّموىسَّإّّليَّس يأ يتَّبعدَّهذإَّماَّيوإفقَّ(َّيَّهوَّخريتَّإّّلَّأ َّعنَّميينكَّوَّ
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ذإَّحلفَّأ نّهَّالَّيفعلَّيشءَّمعّيناَّأ وَّأ نّهَّيفعلَّّثَّرَّ أ ىَّبعدَّأ نَّإس تقّرَّهذإ،َّوهذإَّفيهَّأ ّنَّإال نسانَّإ 

نّهَّيكفّرَّعنَّميينهَّويفعلَّإل صلحَّابركَّ ابهلَّوتأ ّملَّيفَّهذإَّإل مرَّأ نّهَّيفعلَّعكسَّماَّحلفَّعليهَّفا 

َّهللاَّفيمكَّفالبأ سَّيفَّذكل.

ّماَّأ نَّيطعمَّعرشةَّمساكنيَّأ وَّأ نَّيكسومهَّ وإلكفّارةَّابركَّهللاَّفيمكَّجاءَّبياّناَّيفَّكتابَّهللاَّفهييَّإ 

نّهَّيصومَّثالثةَّأ اّيمَّوكامَّيقولَّإلعلامءَّأ وَّأ نَّيعتقَّرقبةَّفا نَّملَّيس تطعَّأ ّيَّ وإحدةَّمنَّهذهَّإلثاّلثَّفا 

طعامَّعرشةَّمساكنيَّ اّلَّبعدَّأ نَّيتعّذرَّعليهَّأ حدَّإل مورَّإلثاّلثةَّإ  ىلَّإلّصومَّإ  ابركَّهللاَّفيمكَّالَّيصارَّإ 

ََّأاي َّ﴿أ وَّكسوهتمَّأ وَّحتريرَّرقبةَّل ّنَّهللاَّعّزَّوجّلَّيقولَّبعدهاَّ َّثاََلثَة  َياُم ْدَّفَص  َّجَي  َّۚفََمنَّل ْم ابركََّّ﴾م 

نّهَّيكفّرَّعنَّميينهَّ ذإَّرأ ىَّأ نّهَّحلفَّعىلَّأ مرَّماَّّثَّرأ ىَّأ ّنَّغريهَّأ صلحَّمنهَّفا  هللاَّفيمك،َّفاال نسانَّإ 

َّويفعلَّماَّحلفَّعىلَّعدمَّفعلَّأ وَّماَّحلفَّعىلَّفعلَّابركَّهللاَّفيمكَّهذإَّماَّيتعلّقَّهبذإَّإحلديث.َّ

 361الحديث 

إ يّنَّوهللاَّإ نَّشاءَّهللاَّالَّأ حلفَّعىلَّمينيَّ:َّملسو هيلع هللا ىلصعنَّأ يبَّموىسَّريضَّهللاَّعنهَّقال:َّقالَّرسولَّهللاَّ

اّلَّأ تيتَّإّّليَّهوَّخريَّوحتلّلت. َّفأ رىَّغريهاَّخريإَّمهناَّإ 

ذإَّرأ ىَّإال نسانَّأ ّنَّماَّحلفَّعليهَّالَّيصلحَّورأ ىَّ هذإَّمثلَّابركَّهللاَّفيمكَّهذإَّمثلَّإّّليَّس بقَّفا 

نّهَّيكفّرَّعنَّميينهَّويأ يتَّإّّليَّهوَّخري،َّوكذكلَّينبغيَّعلينا أ نَّننبّهَّأ نّهَّالَّينبغيََّّأ ّنَّغريهَّخريَّمنهَّفا 

نسانَّأ نَّيتّسّعَّيفَّإحللفَّفيحلفَّعىلَّأ مرَّما،َّال،َّإال نسانَّينبغيَّأ نَّيعّودَّنفسهَّعىلَّأ نَّالَّ لال 

نّهَّيفعلَّبدونَّأ نَّ نَّأ رإدَّفعلَّعكسَّماَّنوإهَّفا  َّإ  اّلَّماَّإضطّرَّفيه،َّملاذإ؟َّل نّه حيلفَّعىلَّإل مورَّإ 

َّإل مرَّليسَّسهالَّلكنَّإال نسانَّالَّيعّودَّنفسهَّيكفّرَّعنَّميينهَّابركَّهللاَّفيمكَّفتنهّبوإَّلهذإ،َّفأ عملَّأ نَّّ

َيَْمان مُكَّْ﴿إحللفَّوكامَّقالَّهللاَّعّزَّوجّلَّ َُّعْرَضًةَّّل  َ َعلُوإَّإّلل  ََّّ﴾َواَلَّجَتْ

 362الحديث 

َّإ ّنَّهللاَّيهناكَّأ نَّحتلفوإَّبأ ابئمك.:َّملسو هيلع هللا ىلصوعنَّمعرَّبنَّإخلّطابَّريضَّهللاَّعنهَّقال:َّقالَّرسولَّهللاَّ

َّفليحلفَّابهللَّأ وَّليصمت.قالَّوملسمل:َّمفنَّاكنَّحالفاَّ
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َّيهنيىَّعهناَّذإكرإَّوالَّأ ثرإ.َّملسو هيلع هللا ىلصوقالَّويفَّروإية:َّقالَّمعر:َّفوهللاَّماَّحلفتَّهباَّمنذَّمسعتَّرسولَّهللاَّ

 أ ثرإ:َّحاكياَّعنَّغرييَّأ نّهَّحلفَّهبا.

هذإَّإحلديثَّحديثَّعظميَّل نّهَّيتعلّقَّبأ مرَّيعّدَّمنَّإلرّشكَّابركَّهللاَّفيمكَّكامَّجاءَّيفَّإحلديثَّ)منَّ

يفَّهذإَّإحلديثَّحديثََّّملسو هيلع هللا ىلصكفرَّأ وَّأ رشك(َّابركَّهللاَّفيمك،َّوجاءَّعنَّإلنّبََّّحلفَّبغريَّهللاَّفقد

َّإلنّاسَّيقولونَّوحيلفَّ َّنسمع َّكام َّبرأ سه َّأ و َّبأ ّمه َّأ و َّّنيىَّأ نَّحيلفَّبأ ابئه َّأ نّه معرَّريضَّهللاَّعنه

ىلَّغريَّذكل،َّوكامَّجاءَّكذكلَّيفَّروإيةَّمسمل َّ)مفنَّاكنَّحالفاَّفليحلفَّابهللَّأ وَّليصمت(َّبأ بنائهَّوإ 

نّهَّ نسانَّوأ نَّحيلفَّفليحلفَّابهللَّعّزَّوجّلَّوأ ّماَّمنَّحلفَّبغريَّهللاَّعّزَّوجّلَّفا  نَّاكنَّالبّدَّلال  وإ 

َّكامَّهوَّمقّررَّ َّأ صغًر َّأ وَّرشًك َّأ كرًب َّإلرّشكَّرشًك َّوقدَّيكونَّهذإ وقعَّيفَّإلرّشكَّابركَّهللاَّفيمك،

نّهَّيكونََّّعندكَّيفَّرشحَّكتابَّإلّتوحيد،َّفا نَّحلفَّبيشءَّوعّظمهَّكتعظميَّهللاَّعّزَّوجّلَّأ وَّأ كرث فا 

ّنَّ َّإل مرَّعىلَّلسانهَّفا  نَّحلفَّبيشءَّالَّيعّظمهَّلكنَّجرىَّهذإ َّإ  ّما رشاكَّأ كربإَّخمرجاَّمنَّإملةّل،َّوإ 

هذإَّيكونَّمنَّقبيلَّإلرّشكَّإل صغرَّهذإَّهوَّإلّتفصيلَّيفَّهذهَّإملسأ ةل،َّلكنَّيبقىَّأ ّنَّإل مرَّرشكَّ

َّلهذإَّابركَّهللاَّفيمك َّفال مرَّخطري،َّوكامَّقالَّابركَّهللاَّفيمكَّسوإءَّاكنَّرشاكَّأ كربَّأ وَّأ صغرَّفتنهّبوإ

يعينَّملَّحيلفَّمعرََّّيهنيىَّعهناَّذإكرإَّوالَّأ ثرإ(َّملسو هيلع هللا ىلص)فوهللاَّماَّحلفتَّهباَّمنذَّمسعتَّرسولَّهللاََّّمعر

َّمنَّتعظميَّإلّصحابةَّهللَّعّزَّ َّوهذإ َّأ يضا َّحلفَّهبذإ َّوملَّحييكَّعنَّخشصَّأ نّه ريضَّهللاَّعنهَّهبذإ

َّحيلفونَّبأ لهّتم،َّحيلفون َّاكنوإ َّملاذإ؟َّل ّّنمَّيفَّإجلاهلية َّحيلفونََّّوجّل، اباّلتَّوابلعّزىَّكذكلَّاكنوإ

َّعنَّهذإ.َّملسو هيلع هللا ىلصبأ ابهئمَّإ ىلَّغريَّذكلَّّلكلَّّنامهَّإلنّبَّ

 363الحديث 

قال:َّقالَّسلامينَّبنَّدإودَّعلْيامَّإلّسالم:َّل طوفّنَّإلّليةلََّّملسو هيلع هللا ىلصعنَّأ يبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّعنَّإلنّّبَّ

عىلَّس بعنيَّإمرأ ةَّتدلَّّكَّإمرأ ةَّمهنّنَّغالماَّيقاتلَّيفَّسبيلَّهللا،َّفقيلَّهلَّقلَّإ نَّشاءَّهللا،َّفملَّيقلَّ

نسان،َّقالَّفقالَّرسولَّهللاَّ اّلَّإمرأ ةَّوإحدةَّنصفَّإ  لوَّقالَّإ نَّشاءَّ:َّملسو هيلع هللا ىلصفأ طافَّهبّنَّفملَّتدلَّمهنّنَّإ 

َّنَّدراكَّحلاجته.هللاَّملَّحينثَّواك

َّقوهل:َّقيلَّهلَّقل:َّإ نَّشاءَّهللا،َّيعينَّقالَّهلَّإملكل.
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َّأ فضلَّإلّصالةَّوإلّسالمَّقالَّ َّإحلديثَّابركَّهللاَّفيمكَّأ ّنَّسلامينَّبنَّدإودَّعلْيامَّوعىلَّنبيّنا يفَّهذإ

"ل طوفّنَّإلّليةلَّعىلَّتسعنيَّإمرأ ة"َّوابركَّهللاَّفيمكَّاكنتَّيفَّرشيعةَّإلتّورإةَّإلتّوسعةَّيفَّكرثةَّإلنّساءَّ

َّتكنَّحمدودةَّبأ ربعَّكامَّيفَّرشيعتنا،َّففيَّإلتّورإةَّاكنَّهلمَّفسحةَّواكنَّدلإودَّعليهَّإلّسالمَّمائةَّإمرأ ةَّمل

َّإمرأ ةَّ َّتسعني َّعىل َّل طوفّن َّفقال َّإمرأ ة َّتسعون َّإلّسالم َّعليه َّلسلامين َّواكن َّهذإ، َّحياك يعين

َّهللاَّعلي َّفصىّل َّنساؤه، َّواكنت َّهللاَّفيمك َّابرك َّإمجلاع َّيقصد َّابلفّطوإف َّملَّإللّيةل،ويقصد َّوسمل ه

َّس يعينهَّ َّأ نّه َّوجّل َّابهللَّعّز َّإلّظّن َّأ حسن نّه َّل  َّهللاَّملاذإ؟ َّشاء ن َّإ  َّيقل َّمل َّأ ي يس تثينَّسلامين

وس يوفّقهَّلهذإَّفقالَّل طوفّنَّعلْيّنَّإلّليةلَّوتدلَّّكَّوإحدةَّمهنّنَّودلإَّيقاتلَّيفَّسبيلَّهللا،َّاكنتَّهذهَّ

نَّ،َّلكنّهَّحلسنَّظنّهَّملسو هيلع هللا ىلصيهَّنيّته،َّاكنتَّنيّتهَّخرّيةَّواكنَّينويَّخريإَّ ابهللَّملَّيس تثينَّيعينَّملَّيقلَّإ 

شاءَّهللا،َّمفاذإَّحصل؟َّقّدرَّهللاَّواكنَّهذإَّإل مرَّسابقاَّيفَّعملَّهللاَّعّزَّوجّلَّمنَّأ نّهَّملَّيس تثينَّ

َّعىلَّشلكَّ نسانَّأ يَّشقي َّوإحدةَّودلتَّهلَّنصفَّإ  اّل َّإ  َّنسائهَّيشًء َّملَّتدلَّهلَّمجيع فقّدرَّهللاَّأ نّه

نس ّياَّالَّندريَّماَّهوَّابرَّ نسانَّوإلنّصفَّإل خرَّليسَّإ  َّكَّهللاَّفيمك.إ 

َّنوىَّفعلَّيشءََّّ ذإ نَّشاءَّهللا"َّإ  َّإال نسانَّينبغيَّهلَّأ نَّيقول"َّإ  َّفيهَّعربةَّابركَّهللاَّفيمكَّأ ّن فهذإ

نَّشاءَّهللا"َّيرّدَّإل مرَّإ ىلَّمشيئةَّهللاَّعّزَّوجّلَّوقدَّجاءَّيفَّكتابَّ ينبغيَّهلَّأ نَّيس تثينَّأ نَّيقولَّ"إ 

َّغََّ﴿هللاَّقوهلَّ َ كل  ََّذَٰ َّفَاع لي يّن 
ِ
َّإ ء  َّل يَشْ َّتَُقولَن  ًََُّّدإَواَل َّإّلل  ََّأنَّيََشاَء ال 

ِ
نسانَّأ نَّالَّيقولََّّ﴾إ فينبغيَّلال 

نَّشاءَّهللا،َّ اّلَّومعهَّقوهلَّإ  اّلَّومعهَّإال س تثناءَّإ  َّكذإَّإ  سأ فعلَّكذإَّسأ زورَّفالنَّسأ حفظَّكذإَّسأ قرأ 

نّهَّلوَّقالَّإ نَّشاءَّهللاَّلاكنَّدراكَّحلاجته()َّملسو هيلع هللا ىلصّلكلَّقالَّإلنّّبَّ أ يَّل دركَّحاجتهَّولودلتَّهلََّّأ ماَّإ 

َّيقاتلَّيفَّسبيلَّهللاَّلكنَّهللَّإحلمكةَّإلبالغةَّواكنَّقدَّس بقَّيفَّعملَّهللاَّعّزَّّكَّوإحدةَّمهنّنَّ ودلإ

نسانَّفقط. اّلَّشّقَّإ  نَّشاءَّهللاَّوأ نّهَّلنَّيودلَّهلَّإ  َّوجّلَّأ نّهَّلنَّيقولَّإ 

 364الحديث 

منَّحلفَّعىلَّمينيَّصربَّيقتطعَّ:َّملسو هيلع هللا ىلصعنَّعبدَّهللاَّبنَّمسعودَّريضَّهللاَّعنهَّقال:َّقالَّرسولَّهللاَّ

ََّّ﴿فْياَّفاجرَّلقيَّهللاَّوهوَّعليهَّغضبانَّونزلتَّهباَّمالَّإمرءَّمسملَّهوَّ ن 
ِ
َّإ

 
ينََّأ ََّّّل   وَنَّب َعهْد  َّيَْشرَتُ

 
َّّلل  َّأ

ْمَّثََمنًاَّقَل ياًلَّ هن   َّإ ىلَّأ خرَّإل يةَّ﴾َوأَيَْم َٰ
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365َّالحديث 

فقالََّّملسو هيلع هللا ىلصعنَّإل شعثَّبنَّقيسَّقالَّاكنَّبيينَّوبنيَّرجلَّخصومةَّيفَّبرئَّفاختصمناَّإ ىلَّرسولَّهللاَّ

ذإَّحيلفَّوالَّيبايلَّفقالَّرسولَّهللاَّ:َّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّهللاَّ منَّحلفَّعىلَّ:َّملسو هيلع هللا ىلصشاهدإكَّأ وَّميينه،َّقلت:َّإ 

َّمينيَّصربَّيقتطعَّهباَّمالَّإمرءَّمسملَّهوَّفْياَّفاجرَّلقيَّهللاَّوهوَّعليهَّغضبان.

َّمنَّأ س بابَّغضبَّهللاَّعّزَّ َّوأ ّّنا يفَّهذينَّإحلديثنيَّابركَّهللاَّفيمكَّإلتّحذيرَّمنَّإل ميانَّإلفاجرة

َّ َّيقولَّإلنّّب َّ)منَّحلفَّعىلَّمينيَّصرب(ََّّملسو هيلع هللا ىلصوجّل، َّعلْيا َّمالَّإمرءَّيعينَّحيبسَّنفسه َّهبا )يقتطع

َّ َّومسمل( َّ َّفاجر(بغريَّحّق ََّّ)هوَّفْيا فهييَّمنََّّ)لقيَّهللاَّوهوَّعليهَّغضبان(أ يَّوهوَّاكذبَّفْيا

أ س بابَّغضبَّهللاَّعّزَّوجل،َّهذهَّإلمينيَّمينيَّاكذبةَّماذإَّيريدَّهبا؟َّيريدَّهباَّأ نَّيقتطعَّهباَّمالَّأ خيهَّ

َّمنَّأ س بابَّغضبَّهللاَّومنَّأ س بابَّدخولَّإلنّارَّوإلعياذَّابهلل،َّجاءَّيفَّإملسملَّبغريَّحّق،َّفه ذه

منَّإقتطعَّمالَّإمرءَّمسملَّبمينيَّفقدَّأ وجبَّهللاَّهلَّإلنّارَّوحّرمَّعليهَّيقولَّ)ََّّملسو هيلع هللا ىلصإحلديثَّأ ّنَّإلنّّبَّ

(َّفانظروإَّابركَّهللاَّفيمكَّهذهَّإلمينيَّمنَّكبائرَّإّّلنوبَّويهَّتس توجبَّدخولَّإلنّارَّفاخذروإَّإجلنّة

يةَّيفَّزمانناَّقّلَّإلوإزعَّإدّليينَّوقّلَّإخلوفََّّابركَّهللا فيمك،َّإحذروإَّمنَّهذإَّل ّنَّهذهَّإل مورَّمتفش ّ

َّيقتطعونَّبهَّمالَّ َّأ كرثمه، َّأ كرثَّإلنّاسَّإّّلينَّحيلفونَّعىلَّهللاَّابلكذبَّما َّوما َّوجّل منَّهللاَّعّز

َّإلنّاسَّوكذكلَّمنَّأ جلَّأ تفهَّإل مورَّحيلفونَّابهللَّعىلَّإلكذب.

ئلَّأ يَّملسو هيلع هللا ىلصوجاءَّأ ّنَّإلنّّبَّ نَّاكنَّقضيباَّمنَّأ رإكقيلَّهلَّ)َّس ُ نَّاكنَّشيئاَّيسريإ،َّقال:َّوإ  (َّيعينَّوإ 

ولوَّاكنَّقضيباَّمنَّأ رإكَّأ وجبَّهللاَّعليهَّإلنّارَّوحّرمَّعليهَّإجلنّةَّبسببَّهذهَّإلمينيَّإلفاجرةَّفهذإَّهوَّ

َّإملقصودَّمنَّهذهَّإل حاديث.

نسانَّأ ّنَّإلبرئَّبرئهَّوصاحبَّإلبرئَّأ نكرَّذكلَّوَّ إّدعىَّإل شعثَّويفَّإحلديثَّأ ّنَّإل شعثَّإّدعىَّعىلَّإ 

)شاهدإكَّأ وَّميينه(َّابلبرئَّلصاحهباَّملنَّيهَّحتتَّيده،َّوقالَّلل شعثََّّملسو هيلع هللا ىلصأ ّنَّإلبرئَّبرئهَّوحمكَّإلنّّبَّ

َّ َّفقالَّإلنّّب َّوإلبرئَّاكنتَّحتتَّيدَّصاحهبا َّإلبرئَّبرئه َّإّّليَّإّدعىَّأ ّن لل شعثََّّملسو هيلع هللا ىلصفال شعثَّهو

ّماَّفلتأ يتَّابلبيّنةَّأ وَّهوَّحيلفَّكامَّجاءَّيفَّإحلديثَّ)إلبيّنةَّعىلَّإملّدعيَّ وإلمينيَّعىلَّمنَّأ نكر(َّيعينَّإ 

اّلَّهذإ. َّأ نَّحتظرَّإلّشهودَّعىلَّأ ّنَّهذهَّإلبرئَّيهَّبرئكَّأ وَّأ نّهَّحيلفَّأ نّكَّاكذبَّوأ ّنَّإلبرئَّبرئهَّليسَّإ 
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ذإَّحيلفَّوالَّيبايل(قالَّإل شعثَّ منَّذكلَّوبنّيَّهلَّأ ّنَّإحللفَّليسَّابل مرَّإلهنّيََّّملسو هيلع هللا ىلصحفّذرهَّإلنّّبََّّ)إ 

(َّفالَّجيوزَََّّّوهوَّفْياَّفاجرَّلقيَّهللاَّوهوَّعليهَّغضبانمنَّإقتطعَّمالَّإمرءَّمسملَّبمينيفقالَّهلَّ)َّ

إلتّساهلَّيفَّمثلَّهذهَّإل مور،َّفهييَّمنَّهجةَّإحللفَّأ مرَّعظميَّوكذكلَّمنَّهجةَّأ خذَّحقوقَّإلنّاسَّ

َّابلّظملَّأ مرَّعظميَّأ يضاَّابركَّهللاَّفيمكَّفتنهّبوإَّلهذإ.

 366الحديث 

حتتَّإلّشجرةَّوأ ّنَّرسولَّهللاََّّملسو هيلع هللا ىلصَّعنََّثبتَّبنَّإلّضّحاكَّإل نصاريَّريضَّهللاَّعنهَّأ نّهَّابيعَّإلّرسول

قال:َّمنَّحلفَّعىلَّمينيَّمبةّلَّغريَّإال سالمَّاكذابَّمتعّمدإَّفهوَّكامَّقال،َّومنَّقتلَّنفسهَّبيشءََّّملسو هيلع هللا ىلص

َّعّذبَّبهَّيومَّإلقيامة،َّوليسَّعىلَّرجلَّنذرَّفاميَّالَّميكل.

َّويفَّروإية:َّولعنَّإملؤمنَّكقتل.

َّإ الَّّقةّل.ويفَّروإية:َّومنَّإّدعىَّدعوىَّاكذبةَّليتكرّثَّهباَّملَّيزدهَّهللاَّ

هذإَّإحلديثَّكذكلَّفيهَّإلوعيدَّإلّشديدَّملنَّحلفَّبغريَّهللا،َّوفيهَّجوإزَّإحللفَّمبةّلَّإال سالمَّك نَّ

يقولَّإال نسانَّ"َّوإّّليَّرشعَّمةّلَّإال سالمَّ"َّأ وَّكقوهلَّ"وإّّليَّأ مرَّابال سالم"َّأ وَّ"َّوإّّليَّأ وجبَّ

َّلكّهَّجائز،َّوإال نسانَّعليهَّأ نَّيعّودَّنفسه أ نَّحيلفَّابهللَّيقولَّ"ََّّعليناَّإدّلخولَّيفَّإال سالم"َّهذإ

َّوهللا،َّابهلل،َّاتهلل"َّأ وَّغريهاَّمنَّإل ميانَّإملرشوعةَّابركَّهللاَّفيمك.

وفيهَّإلتّحذيرَّإلّشديدَّمنَّأ نَّحيلفَّإال نسانَّمبةّلَّغريَّإال سالمَّفالَّجيوزَّهلَّذكلَّك نَّيقولَّمثالَّ"َّ

نَّفعلَّكذإ"َّهذإَّالَّجيوز،َّملاذإ؟َّل ّنَّفيهَّ نَّفعلَّكذإ"َّأ وَّ"َّهوَّنرصإينَّإ  عالنَّللكفرَّهوَّهيوديَّإ  إ 

َّالَّجيوز،َّكذكلَّمنَّ َّابركَّهللاَّفيمكَّفهذإ َّأ وَّكذإ نَّفعلَّكذإ عالنَّللكفرَّإ  َّإ  َّفيه ابركَّهللاَّفيمك،

حلفَّابلكعبةَّومنَّحلفَّبرأ سَّأ بيهَّأ وَّحلفَّبرأ سهَّأ وَّبرأ سَّأ بنائهَّومنَّحلفَّبأ ابئهَّوغريَّذكلَّ

َّّكَّهذإَّابركَّهللاَّفيمكَّالَّجيوزَّوهوَّمنَّإلرّشكَّابهللَّعّزَّوجّل.

هذإَّ)ومنَّقتلَّنفسهَّبيشءَّعّذبَّبهَّيومَّإلقيامة(َّيدَّإلّشديدَّملنَّقتلَّنفسهَّقالَّوكذكلَّفيهَّإلوعَّ

فيهَّوعيدَّعظميَّابركَّهللاَّفيمكَّملنَّقتلَّنفسه،َّيعينَّهوَّاليزإلَّيفَّدإئرةَّإال سالمَّلكنَّأ مرهَّعظميَّ
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َّيومَّ نّه َّأ وَّغريَّذكلَّفا  َّوجّل،َّمثلَّأ نَّيقتلَّإال نسانَّنفسهَّبسكنّيَّأ وَّيش نقَّنفسه عندَّهللاَّعّز

ّذبَّهبذإَّيعينَّيفعلَّمثلَّماَّفعلَّيفَّإدّلنياَّحّتَّيقتلَّنفسهَّويتكّررَّعليهَّهذإَّإل مرَّفهذإَّإلقيامةَّيع

منَّإل مورَّإلعظميةَّابركَّهللاَّفيمك،َّهذإَّمنَّإل مورَّإلعظميةَّإليّتَّينبغيَّعىلَّإال نسانَّأ نَّجيتنهباَّوهللاَّ

َّإملس تعان.

 باب النّذر

 367الحديث 

يّنَّكنتَّنذرتَّيفَّإجلاهليّةَّأ نَّعنَّمعرَّبنَّإخلّطابَّريضَّهللاَّعنهَّقال:َّقلتَّايَّ رسولَّهللاَّإ 

َّيفَّإملسجدَّإحلرإمَّقال:َّفأ ويفَّبنذرك.َّ-ويفَّروإيةَّيوما-أ عتكفَّليةل

َّهوَّإال جياب.َّإلنّذرَّلغة:َّ

لزإمَّإمللكّفَّنفسهَّعبادةَّملَّتكنَّالزمةَّبأ صلَّإلرّشع.َّأ ّماَّرشعا: َّفهوَّإ 

نّةَّوإال جامع:َّ َّوإلنّذرَّمرشوعَّابلكتابَّوإلس ّ

رًيإ﴿هلَّتعاىل:َّأ ّماَّمنَّإلكتابَّففيَّقو َتط  ُهَُّمس ْ ََّوخَيَافُوَنَّيَْوًماَّاَكَنَّرَشُّ لن ْذر  وكذكلَّيفَّقوهلََّّ﴾يُوفُوَنَّاب 

َّقدَّإمتدحَّهللاَّعّزَّوجّلَّفيهَّإّّلينَّيوفونَّابلنّذر.َّ﴾َولُْيوفُوإَّنُُذوَرمهَُّْ﴿

نةَّفس تأ يتَّإل حاديثَّومهناَّقوهلَّ َّ(َّمنَّنذرَّأ نَّيطيعَّهللاَّفليطعه)َّملسو هيلع هللا ىلصوأ ّماَّمنَّإلس ّ

َّإملسلمونَّعىلَّحّصةَّإلنّذرَّوعىلَّمرشوعّيتهَّابركَّهللاَّفيمكَّ.وكذكلَّأ مجعَّ

حديثَّمعرَّريضَّهللاَّعنهَّفيهَّأ نّهَّاكنَّيفَّإجلاهلّيةَّأ يَّأ نّهَّاكنَّاكفرإَّفنذرَّأ نَّيعتكفَّليةلَّأ وَّيوماَّ

َّبأ نَّيويفَّبنذره.َّملسو هيلع هللا ىلصعنَّنذرهَّذكلَّفأ مرهَّإلنّّبََّّملسو هيلع هللا ىلصيفَّإملسجدَّإحلرإم،َّفبعدماَّأ سملَّسأ لَّإلنّّبَّ

ذإَّأ سملَّواكنَّقدَّنذرَّيشءَّوهذإَّفيهَّأ ّوالَّإدلَّّ الةلَّعىلَّوجوبَّإلوفاءَّابلنّذر،َّوكذكلَّفيهَّأ ّنَّإلاكفرَّإ 

نَّنذرَّأ نَّيصومَّ نَّنذرَّبأ نَّيتصّدقَّفليتصّدق،َّوإ  اّبنَّكفرهَّفا نَّإلوإجبَّعليهَّأ نَّيويفَّمباَّنذره،َّإ  إ 
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نَّنذرَّبأ نَّيفعلَّأ ّيَّيشءَّفليويفَّبنذرهَّمادإمَّيس تطيعهَّملاذإ؟َّل ّنَّإلنّّبَّ أ مرَّمعرََّّملسو هيلع هللا ىلصفليصم،َّوإ 

َّقدَّاكنَّاكفرإَّملّاَّنذرَّأ مرهَّابلوفاءَّبنذرهَّملّاَّأ سمل.وَّ

 368الحديث 

ناّمََّّملسو هيلع هللا ىلصعنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّعنَّإلنّّبَّ نّهَّالَّيأ يتَّخبريَّإ  أ نّهَّّنيىَّعنَّإلنّذرَّوقالَّإ 

َّيس تخرجَّبهَّمنَّإلبخيل.

يهنيىَّعنَّإلنّذرَّمطلقا،َّلكنَّإملرإدَّابلنّذرَّيفَّهذإَّإحلديثَّهوََّّملسو هيلع هللا ىلصهذإَّإحلديثَّظاهرهَّأ ّنَّإلنّّبَّ

َّ َّيس تخرجَّبهَّمنَّإلبخيل(ََّّملسو هيلع هللا ىلصنذرَّإملقابةلَّّلكلَّقالَّفيهَّإلنّّب ناّم نَّ)إ  َّيقولَّ"إ  إلبخيلَّملاذإ؟َّل نّه

نَّ نَّودلَّيلَّودلَّفلّلَّعّلَّأ نَّأ ذحبَّمائةَّخروف"َّأ وَّ"إ  حصلَّيلَّكذإَّفسأ فعلَّكذإَّهللَّعّزَّوجّل"َّ"إ 

نَّحتّصلتَّعىلَّإلوظيفةَّفلّلَّعّلَّأ نَّأ تصّدقَّبرإتبَّإل ّول"َّّثَّبعدَّذكلَّحصلَّيلَّإل مرَّإلف الينَّإ 

َّيقعَّيفَّحيصَّوبيصَّكامَّيقولَّإلنّاس.

ذإَّأ رإدَّأ نَّيتصّدقَّفليتصّدقَّ ذإَّأ رإدَّفعلَّإخلريَّفليفعلَّإ  فالَّينبغيَّهذإَّابركَّهللاَّفيمك،َّإال نسانَّإ 

َّأ رإدَّأ نَّيصومَّفليصومَّبدونَّنذرَّوبدونَّمقابةلَّابركَّهللا ذإ َّقالَّإلنّّبَّوإ  نّهَّالََّّملسو هيلع هللا ىلصَّفيمك،َّولهذإ )إ 

َّيس تخرجَّبهَّمنَّإلبخيل(َّ ناّم اّلَّعىلَّسبيلَّيأ يتَّخبريَّإ  إلبخيلَّإّّليَّقةّلَّطاعتهَّوالَّيفعلَّإلّطاعةَّإ 

َّأ يضاَّالبّدَّهلَّأ نَّيويفَّبنذرهَّملاذإ؟َّلعمومَّقوهلَّ )منَّنذرَّأ نَّيطيعَّهللاَّفليطعه(ََّّملسو هيلع هللا ىلصإملقابةل،َّفهذإ

نَّاكنَّمعصيةَّفا نَّاكنَّماَّنذرهَّطاعةَّفليويفَّبنذره،َّ نَّاكنَّأ مرإَّمباحاَّفليويفَّبنذره،َّأ ّماَّإ  وكذكلَّإ 

قالَّ)ومنَّنذرَّأ نَّيعيصَّهللاَّفالَّيعصه(َّابركَّهللاََّّملسو هيلع هللا ىلصفالَّجيوزَّهلَّإلوفاءَّهبا،َّملاذإ؟َّل ّنَّإلنّّبَّ

َّفيمك.

 369الحديث 

عنَّعقبةَّبنَّعامرَّريضَّهللاَّعنهَّقال:َّنذرتَّأ خيتَّأ نَّمتيشَّإ ىلَّبيتَّهللاَّإحلرإمَّحافيةَّفأ مرتينَّأ نَّ

َّفاس تفتيتهَّفقال:َّلمتيشَّولرتكب.َّملسو هيلع هللا ىلصأ س تفيتَّلهاَّرسولَّهللاَّ
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ذإَّنذرَّيشءَّفيهَّمعصيةَّهللاَّعّزَّوجّلَّأ وَّ هذإَّإحلديثَّوإّّليَّبعدهَّيتعلّقَّببيانَّماَّيفعلَّإال نسانَّإ 

ىلَّفيهَّمشقّةَّعىلَّإلنّفس،َّف فيَّهذإَّإحلديثَّأ ّنَّأ ختَّعقبةَّريضَّهللاَّعهناَّوعنهَّنذرتَّأ نَّمتيشَّإ 

َّأ ّنَّ ذإ َّإ  َّمتيشَّحافيةَّوبدونَّخامر،َّجفاء َّحافية،َّوجاءَّيفَّبعضَّإلّروإايتَّأ ّّنا َّوجّل بيتَّهللاَّعّز

َّ َّفلمتيشَّولرتكبََّّملسو هيلع هللا ىلصإلنّّب َّمرها َّأ ختكَّيشًء َّهللاَّبشقاء َّيصنع َّما (َّ َّسؤإلها َّعن َّجوإاب َّهل قال

ذإَّنذرَّأ نَّيقومَّبيشءَّفيهَّمشقّةَّعىلَّنفسهَّأ وَّفيهَّمعصيةَّهللََّّولتخمتر(َّهذإَّيدّلَّعىل أ ّنَّإال نسانَّإ 

َّإلنّذرَّويكفّرَّعنهَّبكفّارةَّمينيَّابركَّ نّهَّالَّيويفَّهبذإ عّزَّوجّلَّكامَّيفَّحالّتاَّأ ّّناَّمتيشَّبدونَّخامرَّفا 

طعامَّعرشةَّمساكني أ وَّكسوهتمََّّهللاَّفيمك،َّوكامَّقلناَّسابقاَّكفّارةَّإلمينيَّتأ يتَّابلرّتتيبَّفهوَّخمرّيَّبنيَّإ 

نّهَّيصومَّثالثةَّأ اّيم،َّمفنَّنذرَّمثلَّأ ختَّ أ وَّحتريرَّرقبةَّفا نَّملَّيس تطعَّإ حدىَّهاتهَّإل مورَّإلثاّلثَّفا 

عقبةَّريضَّهللاَّعهنمَّأ مرإَّشاقّاَّعىلَّإلنّفسَّك نَّينذرَّإال نسانَّأ نَّيصومَّعاماَّاكمالَّعىلَّإلتّوإيل،َّأ وَّ

ففيَّهذهَّإحلالَّالَّيويفَّبنذرهَّويكفّرَّينذرَّأ نّهَّيفعلَّأ مورإَّتعجزييّةَّأ وَّأ مورإَّفْياَّمشقّةَّعىلَّنفسهَّ

نّهَّالَّيقومَّبتكلَّإملعصيةَّوليكفّرَّعنَّنذرهَّابركَّهللاَّفيمك. نَّنذرَّأ نَّيقومَّمبعصيةَّفا  َّعنه،َّكذكلَّإ 

 

 

 370الحديث 

َّاكنَّيفََّّملسو هيلع هللا ىلصعنَّعبدَّهللاَّبنَّعبّاسَّريضَّهللاَّعهنامَّأ نّهَّقال:َّإس تفتَّسعدَّبنَّعبادةَّرسولَّهللاَّ نذر 

َّ.فاقضهَّعهناَّ:قالَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ،تقضيهنَّأ َّيتَّقبلَّهَّتوفَّّمَّّأ َّعىلَّ

َّريضَّهللاَّعنهَّفيهََّّ نَّتطيعَّأ َّنذرتََّّ،هَّرمحهاَّهللاَّوريضَّعهناَّنذرتَّنذرَّعبادة َّمَّّأ ََّّنَّّأ َّحديثَّسعد 

َّلكهنََّّّوجلََّّّهللاَّعزَّّ َّإلنَّّأ َّيتَّقبلَّوفَّّتا َّإلنَّّأ َّوَّقبلَّأ َّرَّذنَّتقيضَّهذإ َّبَّّنَّتكتفيَّبهَّفاس تفتَّسعدي

َّإدلَّّأ ََّّمرهأ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّف َّّل ََّّ؟ينَّملاذإنَّيقيضَّعهناَّهذإ َّفن أ نَّنسانَّإال ََّّنَّنذرا َّهَّنذرَّطاعة 

وَّمنَّينوبَّعنهَّأ َّوالدهَّأ َّعنهَّوّفَّذرَّماتَّوملَّيفيَّهبذإَّإلنََّّّنَّحيجَّثَّّأ َّوَّأ َّنَّيصومَّأ َّوَّأ َّقَّمببلغ َّيتصدَّّ

َّّا َّنَّيتصدقَّفأ َّنَّنذرَّإ َّنَّيعمترَّإعمترَّعنهَّوَّأ ََّّذرنَّنإ َّعنهَّوََّّجحََّّّنَّحيجَّّأ َّنَّنذرَّا َّفَّ،ابركَّهللاَّفيمك هَّن

نَّتقسمَّابركَّهللاَّفيمكَّوقدَّأ َّذرَّيوفَّمنَّتركتهَّقبلَّنَّهذإَّإلنَّّا َّنَّتقسمَّفأ َّقبلََّّتهمنَّتركََّّيتصدق
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َّّأ َّذرَّوجاءَّنَّيوفَّهبذإَّإلنَّّأ َّمرَّبأ َّمورَّفصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّس ئلَّكثريًإَّعنَّمثلَّهذهَّإل ََّّبَّّجاءَّإلنَّّ هَّن

تَّذرَّهَّنمَّّأ ََّّنَّّأ َّخرَّسأ هلَّعنَّأ َّوجاءََّّ(بيكأ َّعنََّّجحَّّ)فقالََّّنَّحيجَّّأ َّابهَّنذرَّأ ََّّنَّّأ ًَّاَّسأ هلَّحصابيََّّّنَّّأ َّس ئلَّ

َّوماتَّقبلَّإ َّنسانَّاال َّفىلَّغريَّذكلَّإ ََّّ(كمَّّأ َّعنََّّجحَّّ)فقالََّّنَّحتجَّّأ َّ َّنذرَّطاعة  نَّيفيَّأ َّذإَّنذرَّشيئًا

َّّا َّهبذهَّف يضًاَّيفَّإحلديثَّمنَّماتَّوعليهَّصوميَّصامَّعنهَّأ َّهَّيوفَّبنذرهَّبعدهَّابركَّهللاَّفيمكَّوكامَّجاءَّن

َّهَّابركَّهللاَّفيمك.وليَّّ

 371الحديث 

َّ َّ:قلتَّ:ريضَّهللاَّعنهَّقالعنَّكعبَّبنَّماكل 

َّ.ىلَّرسوهلَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملإ َّىلَّهللاَّوَّإ َّخنلعَّمنَّمايلَّصدقًةَّأ َّنَّأ َّمنَّتوبيتََّّنَّّإ َّايَّرسولَّهللاََّّ

َّكل.أ ََّّ:فقالَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ َّمسكَّعليكَّبعضَّماكلَّفهوَّخريي

َّّأ َّتهَّوََّّهللاَّعنهَّوتعلمونَّقّصَّيضكعبَّرَّنَّّأ َّيفَّهذإَّإحلديثَّابركَّهللاَّفيمكَّ ينَّالثةَّإّّلَّمنَّإلثَّّهَّاكنَّن

َّّأ َّفوإَّخلَّّ َّ﴿َّوجلََّّّيومَّإلقيامةَّوقوهلَّعزَّّإ ىلََّّيتىلهَّنزلَّيفَّتوبّتمَّقرأ نَّن ى ّ ُفوإََّحت  يَنَُّخل َّإّل   َوعىََلَّإلث اَلثَة 

َنَّإّلل  َّ َّم  ََّملَْجأَ ََّأنَّال  ََّوَظنُّوإ ََّأنُفُسهُْم ْم َّعَلَْْي  ََّرُحَبْتََّوَضاقَْت َما َّإْلَْرُضَّب  ُم َّعَلَْْي  ََّضاقَْت َذإ
ِ
َُّث َّإ لَْيه 

ِ
َّإ ال 
ِ
َّإ

ميَُّ ح  إُبَّإلر  َُّهَوَّإلت و  َ َّإّلل  ن 
ِ
ْمَّل َيُتوبُوإََّّۚإ  ﴾.اَتَبَّعَلَْْي 

َّّفكعبَّ ىلَّإ َّخنلعَّمنَّمايلَّصدقًةَّأ َّنَّأ َّمنَّتوبيتََّّنَّّ)إ ََّّامءَّقالاَّنزلتَّتوبتهَّمنَّإلسَّّريضَّهللاَّعنهَّمل

مسكَّعليكَّبعضَّماكلَّفهوَّ)أ َّقالَّهلََّّ؟صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّبَّّمفاذإَّقالَّهلَّإلنََّّّ(ىلَّرسوهلإ َّهللاَّوَّ

َّكل َّيس تعنيَّبهَّشيئاَّعندهَّحّتَّيبقيََّّ،الَّ،ماهلَّويبقىَّكذكلَّنسانَّالَّيتصدقَّبلكَّّيعينَّإال ََّّ(خريي

وَّمباَّيقومَّبهَّعىلَّأ َّىلَّماَّيقومَّبهَّبنفسهَّإ َّحيتاجََّّ،ىلَّإملالَّوالبدَّّإ َّنسانَّحيتاجَّيفَّقضاءَّحاجاتهَّفاال َّ

صىلََّّبَّّرشدَّإلنَّّأ َّوقدََّّ،ماهلَّهلَّمنَّمالَّحيتاجهَّفالَّيتصدقَّبلكََّّّرسةَّفالَّبدَّّأ َّنَّاكنتَّهلَّإ َّرستهَّأ َّ

َّكل)نَّميسكَّعليهَّبعضَّماهلَّوقالَّهلَّأ َّىلَّإ َّهللاَّعليهَّوسملَّكعبَّ َّ.َّ(هوَّخريي

َّالَّجارةَّوغريَّذكلَّحّتَّس تعنيَّعىلَّكسبَّبعضَّإملالَّابلعملَّوإلتَّّيَّنسانَّابركَّهللاَّفيمكَّوكذكلَّإال َّ

َّمنَّإملالَّحّتَّأ َّنَّينفقونَّعليهَّيعينَّحيسنَّبهَّأ َّاسَّعىلَّإلنَّّيبقىَّعاةلَّ َّينفقَّبهَّنَّيكونَّعندهَّدخلي
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َّوكذكلَّإلسَّّأ َّنبياءَّاكنوإَّاسَّوإمحلدَّهللَّإل َّعىلَّنفسهَّوالَّيكونَّعادًةَّعىلَّإلنَّّ لفَّاكنوإَّحصابَّصنعة 

َّشغَّّ َّإل َّأ َّالنيَّواكنوإ َّيقتاتونَّمنَّهذه َّابركَّهللاَّفيمكَّواكنوإ نسانَّيقتديَّال َّمورَّوهبمَّإحصابَّحرف 

َّةلًَّعاَّىقبكسبَّويَّكسبَّوكذكلَّالَّيرتكَّإلتَّّوقتهَّللتََّّّوكذكلَّيطلبَّإلعملَّالَّجيعلَّجلَّّبَّفيتكسَّّ

َّأ َّاَّفلمََّّّ،مَّوقتهَّوابركَّهللاَّفيمكنَّينظَّّأ َّاسَّبلَّعىلَّإلنَّّ نَّأ َّبَّبَّّمرهَّإلنَّّأ َّماهلََّّنَّيتصدقَّبلكَّّأ َّرإدَّكعبي

َّحّتَّوهكذإَّإال ََّّ،يبقيَّعندهَّشيئًاَّمنهَّابركَّهللاَّفيمك َّوَّنذرَّثَّّأ ََّّلوَّاكنَّحلفَّنسانَّيفعلَّماَّفيهَّخريي

َّّا َّرأ ىَّإخلريَّيفَّغريَّذكلَّف َّويفعلَّإّّلَّوَّعنَّميينهَّبكفَّّأ ََّّهرَّعنَّنذرَّهَّيكفَّّن يَّفيهَّخريَّابركَّهللاَّارةَّميني 

َّفيمك.َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

 باب القضاء

 372الحديث 

َّ:ملسو هيلع هللا ىلصقالَّرسولَّهللاََّّ:عنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّقالت

َّمرانَّهذإَّماَّليسَّمنهَّفهوَّرد.أ َّحدثَّيفَّأ َّمنََّّ

َّمرانَّفهوَّرد.أ َّمنَّمعلَّمعاًلَّليسَّعليهََّّ:ويفَّلفظ َّ

َّ،مورصالحَّعندَّإشتباهَّإل َّابال َّواترةَّعيَّاسَّاترًةَّيفَّإحلمكَّإلرّشَّإلقضاءَّهوَّفصلَّإخلصوماتَّبنيَّإلنَّّ

َّعظمييَّملنَّصلحتَّنيَّّ َّعظميأ َّتهَّفيهَّوهوَّمعلي َّملاذإأ َّفيهََّّ،جري اسَّوفيهَّصالحَّبنيَّإلنَّّفيهَّإال ََّّنَّّل ََّّ؟جري



 ~575  ~  
 

مورَّىلَّغريَّذكلَّمنَّإل َّإ ََّّ،بيدهَّذخوإل ََّّ،املظَّّإليدََّّوكّفََّّ،هعطاءَّإملظلومَّحقَّّإ َّفصلَّإخلصوماتَّوَّ

َّعظمييَّوَّ َّ.تهجرهَّكبريَّابركَّهللاَّفيمكَّلكنَّملنَّصلحتَّنيَّّأ َّفهوَّمعلي

َّعظمييَّو َّعظميَّل ََّّ،يضاًَّأ َّيفَّإملقابلَّفيهَّخطري ديثَّيفَّإحلصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيقولََّّبَّّإلنََّّّنَّّفيهَّخطري

َّإثنانَّيفَّإلنَّّضإلق)حيحَّإلّصَّ َّثالثة َّيفَّاة َّإجلنَّّارَّووإحدي َّإلذّلَّمَّّأ ََّّ-ويقول-ة َّقإنَّيفَّإلنَّّا َّىضارَّفرجلي

َّقىضَّللنََّّّ-يَّعىلَّغريَّعملأ َّ-اسَّعىلَّهجلَّللنَّّ عيَّوخالفهَّعرفَّإحلمكَّإلرّشََّّيَّّأ َّ-َّراسَّعىلَّجوَّورجلي

وقىضَّبهََّّيَّعرفَّإحلّقَّةَّفهوَّإّّلَّاَّإّليَّيفَّإجلنَّّمَّّأ َّارَّإنَّيفَّإلنَّّهذإنَّإلذّلََّّ-معدًإَّجفارَّيفَّحمكهَّقال

َّملنَّأ َّمرَّإلهنيَّفكامَّفيهَّفالقضاءَّليسَّابل ََّّ،هللاَّفيمكابركَّةَّهذإَّهوَّإّليَّيفَّإجلنََّّّس(ابنيَّإلنَّّ جرًإ

َّمنَّصلحتَّنيَّّ وَّحمكَّأ َّدَّإجلوهرَّارَّملنَّخالفَّإحلمكَّوتعمَّّبوإبَّإلنَّّأ َّتهَّوحسنَّمعلَّكذكلَّهوَّاببي

ََّّ.ابجلهل

َّإدلَّّ َّهذإ َّمنَّقوإعد َّجليةلي َّعظميةي َّقاعدةي َّحديثَّمعروفَّوهو َّهذإ فيهَّينَّقالَّيفَّحديثَّعائشة

َّّأ َّإلعلامءَّ َّّأ َّقالَّبعضهمَّوََّّ،ينهَّثلثَّهذإَّإدلَّّن َّّىلَّغريَّذكلَّمنَّإل َّإ َّهَّنصفَّإلعملَّن يتَّقيلتَّيفَّهذإَّمورَّإل

َّصىلَّهللاَّعليهَّوسمل.َّبَّّإحلديثَّوهوَّمنَّجوإمعَّلكمَّإلنَّّ

َّبناهَّإلقايضَّعىلَّغريَّهدًىَّمنَّهللاََّّكََّّّنَّّأ َََّّّيبنّيَّفَّرمحهَّهللاَّحّتَّهذإَّإحلديثَّساقهَّإملصنَّّ حمك 

ََّّ،طلفهوَّابَّوجلََّّّعزَّّ َّإحلديثَّإحلمكَّبغريَّما فهوَّمردودَّهللاَّعّزَّوجّلَّنزلَّهللاَّأ َّفيدخلَّيفَّهذإ

َّ َّإلكرمي ه َّ﴿يقولَّيفَّكتابه َّل لـ  ال 
ِ
َّإ َّإلُْحمْكُ ن 

ِ
َّإلقوإننيَّإليّتََّّ﴾إ إحلمكَّليسَّللبرشَّإحلمكَّليسَّللنّاس،

َّابطلَّ َّإّّليَّبينَّعلْيا َّوإحلمك َّعلْيم، َّيهَّمردودة َّوجّل َّكتابَّهللاَّعّز َّهبا َّإلنّاسَّخالفوإ رّشعها

مردود،َّوكذكلَّإلقايضَّإّّليَّيعملَّإحلّقَّوخيالفهَّيفَّمسأ ةلَّمعّينةَّفيحمكَّللّظاملَّكذكلَّحمكهَّمردودَّ

َّسببَّسوقَّهذإَّإحلديثَّيفَّاببَّإلقضاءَّابركَّهللاَّفيمك.عندَّهللاَّعّزَّوجّل،َّهذإَّهوَّ

ذإَّ يخَّعبدَّإلّرحامنَّبنَّإلّسعديَّرمحهَّهللاَّ)ووجهَّمناس بةَّهذإَّإحلديثَّلهذإَّإلبابَّأ نّهَّإ  يقولَّإلش ّ

نّهَّيرّدَّوأ ّنَّإلقضاءَّيرتتّبَّعىلَّأ حاكمََّّملسو هيلع هللا ىلصتبنّيَّأ ّنَّحمكَّإلقايضَّخمالفَّل مرَّهللاَّأ وَّل مرَّرسوهلَّ فا 

يخَّعبدَّإلّرمحنَّبنَّإلّسعديَّرمحهَّهللا.إلرّشعَّفالَّيلتفتَّإ ىلَّماَّ َّحيدثهَّإلقضاة(َّهذإَّماَّقاهلَّإلش ّ
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َّملسو هيلع هللا ىلصعنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّقالت:َّدخلتَّهندَّبنتَّعتبةَّإمرأ ةَّأ يبَّسفيانَّعىلَّرسولَّهللاَّ

الَّّماَّفقالت:َّايَّرسولَّهللاَّ ّنَّأ ابَّسفيانَّرجلَّحشيحَّالَّيعطيينَّمنَّإلنّفقةَّماَّيكفيينَّويكفيَّبيّنَّإ  إ 

خذيَّمنَّماهلَّ:َّملسو هيلع هللا ىلصنَّماهلَّبغريَّعلمهَّفهلَّعّلَّيفَّذكلَّمنَّجناح؟َّفقالَّرسولَّهللاَّأ خذتَّم

َّابملعروفَّماَّيكفيكَّويكفيَّبنيك.

َّإحلديثَّابركَّهللاَّفيمكَّّتربَّهندَّريضَّهللاَّعهناَّزوجةَّأ يبَّسفيانَّريضَّهللاَّعنهَّإلنّّبَّ يفَّهذإ

َّويكفيَّبنْيا،َّواكنتَّريضَّهللاَّعهناََّّملسو هيلع هللا ىلص َّيكفْيا َّمنَّإملالَّما َّأ ابَّسفيانَّرجلَّحشيحَّالَّيعطْيا أ ّن

تأ خذَّمنَّماهلَّماَّيكفْياَّمنَّإلنّفقةَّفاكنتَّتأ خذَّزايدةَّعىلَّماَّيعطْياَّحّتَّتصلَّإ ىلَّإحلّدَّإملطلوبَّ

نفاقَّعىلَّنفسهاَّوعىلَّبنْيا،َّجفائتَّتس تفيتَّإلنّّبَّ الَّخفيةَّعنهَّيفَّحمكَّماَّتأ خذهَّمنَّإملَّملسو هيلع هللا ىلصيفَّإال 

بأ نَّتأ خذَّماَّيكفْياَّويكفيَّبنْياَّأ يَّتأ خذَّماَّيكفْياَّوبنْياَّابقتصادََّّملسو هيلع هللا ىلصأ جيوزَّلهاَّأ مَّال؟َّفأ فتاهاَّإلنّّبَّ

رسإفَّأ يَّتنفقَّعىلَّنفسهاَّوعىلَّبنْياَّقدرَّماَّيكفْيمَّمنَّغريَّإ رسإفَّوالَّتبذيرَّابركَّ يعينَّليسَّاب 

َّهللاَّفيمك.

َّجيوزَّإحلمك َّإحلديثَّعىلَّأ نّه َّإلعلامءَّهبذإ ذإََّّوإس تدّل َّإ  عىلَّإلغائبَّأ ّيَّمنَّغريَّأ نَّحيظر،َّوقالوإ

نَّاكنَّعندهَّجّحةَّيقّدمَّجّحتهَّبعدَّذكل. َّتوفّرتَّإل دةّلَّوملَّيتيّّسَّحظورهَّحيمكَّعليهَّغيابّيا،َّوإ 

لكنَّإلّصوإبَّهوَّماَّقاهلَّغريمهَّمنَّإلعلامءَّهوَّأ ّنَّهذإَّإحلديثَّهوَّمنَّاببَّإلفتوىَّوليسَّمنَّاببَّ

َّتأ يتَّإ َّ َّمل َّإلقضاء،َّفهندَّريضَّهللاَّعهنا َّوتقاضيعَّعندََّّملسو هيلع هللا ىلصىلَّإلنّّب َّتريدَّأ نَّّتاصَّزوهجا عىلَّأ ّّنا

،َّال،َّبلَّجاءتَّتس تفتيهَّيفَّحمكَّإملالَّإلّزإئدَّإّّليَّتأ خذهَّمنَّزوهجاَّبغريَّعلمه،َّفهذإََّّملسو هيلع هللا ىلصإلنّّبَّ

َّ َّإلنّّب بأ نَّتأ خذَّمنَّماهلَّابملعروفَّماََّّملسو هيلع هللا ىلصمنَّاببَّإلفتوىَّوليسَّمنَّاببَّإلقضاءَّّلكلَّأ فتاها

َّيكفْياَّويكفيَّبنْيا.

َّىلَّإلغائبَّهلَّرشوطَّمهنا:إحلمكَّع

ذإَّإّدعيَّعىلَّإلغائبَّفالبّدَّمنَّإ حظاره،َّملاذإ؟َّحّتَّيسمعَّالكمهَّومسعَّجّحته،َّفا نَّملَّيتيّّسَّ أ نّهَّإ 

َّعنَّ َّيسّمىَّإل نَّابحملايمَّحيظرَّويدإفع َّحيظرَّيفَّماكنهَّوهوَّما َّأ حظرَّوكيلَّيوّكَّخشصا حظوره
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َّّظوحيوكيلَّ نَّملَّيتيّسَّهوَّوالَّا َّفَّ،يس تطيعَّإحلضوريَّالَّنسانَّإلغائبَّإّّلَّيتَّمعَّهذإَّإال َّرَّإحلججَّإل

َّنةَّابركَّهللاَّفيمك.حيمكَّعىلَّإلغائبَّابلبيََّّّ؟وكيلَّماذإَّيفعل
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ناّمََّّملسو هيلع هللا ىلصعنَّأ ّمَّسلمةَّريضَّهللاَّعهناَّأ ّنَّرسولَّهللاَّ لْيمَّفقال:َّأ الَّإ  مسعَّجلبةَّخصمَّببابَّجحرتهَّخفرجَّإ 

ناّمَّيأ تيينَّإخلصمَّفلعّلَّبعضمكَّيكونَّأ بلغَّمنَّبعضَّفأ َّ هلَّمفنَّحسبَّأ نّهَّصادقَّفأ قيضَّأ انَّبرشَّوإ 

َّّا ََّّفقضيتَّهلَّحبقَّمسمّل َّ َّمنَّإلنَّّن َّوَّيذرها.أ َّارَّفليحملهاَّامَّيهَّقطعةي

َّّأ َّيَّأ َّعندَّاببهََّّةلبةَّخصومجَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّمسعََّّبَّّنَّإلنَّّأ َّهذإَّإحلديثَّفيهَّ صوإتَّأ َّهَّمسعَّن

َّعندَّاببهَّخفرجَّ َّّإ َّلْيمَّفقالَّهلمَّإ َّخصومة  َّّإ َّانَّبرشَّوَّأ َّامَّن بعضمكَّيكونََّّولعلَّّمسعَّأ َّماََّّوقيضَّعىلَّحنأ َّامَّن

َّمنَّبعضحلنَّحبجَّّأ َّ َّحبّقََّّ،ته َّفأ ََّّمفنَّقضيتَّهل َّّا َّخيه َّإلنَّّن َّمن َّيهَّقطعةي َّام َّفليحملَّار َّيذرهاأ َّها َّ،و

َّّإ َّمَّإحلاللَّوَّإحلرإمَّوالَّحيرََّّّإحلاكَّالَّحيلََّّّنَّّأ َّإملعىنَّوَّ نَّجاءَّإ َّاهرَّيقيضَّعىلَّوفقَّماَّمسعَّامَّيقيضَّابلظَّّن

َّّأ َّمرَّعىلَّأ َّوَّحلفَّأ َّىتَّبشهودَّزورَّأ َّعيَّوَّإملدَّّ َّّا َّوَّغريَّذكلَّفأ َّهَّليسَّهلَّوهوَّهلَّن عىلَّنفسهََّّامَّهذإَّجيرَّّن

جازَّكلَّأ َّيَّليسَّكلَّيبقىَّليسَّكلَّولوَّخيهَّإملسملَّإّّلَّأ َّخذَّمالَّأ َّهلََّّحمكَّإلقايضَّالَّحيلََّّّإلويالت

يهَّ)صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيفَّإحلديثََّّبَّّويهَّكامَّقالَّيفَّإلنََّّّ،رصفَّفيهَّابركَّهللاَّفيمكإلقايضَّإلتَّّ

َّمنَّإلنَّّ َّإلزََّّّإلنَّّقَّهللافليتََّّّ(ارقطعةي َّعنَّشهادة َّعنَّإاسَّوليكفوإ حلججَّإلاكذبةَّابدالءَّال َّورَّوليكفوإ

حقوقَّغريمهَّهذإَّالَّجيوزَّابركَّهللاَّفيمكَّهذإََّّوإويأ خذهيزموإَّخصوهممَََّّّيرحبوإَّإلقضاايَّوحّتَّحّتَّ

َّمنَّإلنَّّ)صىلَّهللاَّعليهَّوسملََّّبَّّكامَّقالَّإلنَّّ اهرَّهلَّإلظََّّّاهرَّفقطوَّإلقايضَّهلَّإلظَّّأ َّإحلاكََّّ(اريهَّقطعةي

َّهلَّإحلرإمَّابركَّهللاَّفيمك.ََّّنةَّحمكَّهلَّلكنَّهذإَّإحلمكَّالَّحيلَّّعيَّابلبيَّّىتَّإملدَّّأ َّنَّإ َّ
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هللاَّبنَّأ يبَّبكرََّّيبَّوكتبتَّهلَّإ ىلَّإبنهَّعبيدأ َّكتبََّّ:يبَّبكرةَّريضَّهللاَّعنهَّقالأ َّمحنَّبنَّإلرََّّّعنَّعبد

َّبسجس تانَّأ اّلَّحتمكَّبنيَّإثننيَّوأ نتَّغضبانَّفا يّنَّمسعتَّرسولَّهللاَّ الَّحيمكََّّ:يقولَّملسو هيلع هللا ىلصوهوَّقاض 

َّبنيَّإثننيَّوهوَّغضبان َّ.أ حدي

َّ.حمكيَّبنيَّإثننيَّوهوَّغضبانَّالَّيقضنيََّّّ:ويفَّروإية َّ
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َّإحلديثَّّنييَّإلنَّّ َّ،نَّحيمكَّإلقايضَّبنيَّإثننيَّوهوَّغضبانأ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّعىلََّّبَّّيفَّهذإ

فالَّجيوزََّّ،بانيفيدَّحترميَّإحلمكَّبنيَّإثننيَّوهوَّغضََّّ،حرميييَّعىلَّظاهرهَّابركَّهللاَّفيمكَّيفيدَّإلتَّّوإلهنَّّ

وَّغريَّأ َّوَّعندهَّمرضَّأ َّمورَّأ َّشًاَّويفَّابهلَّنَّاكنَّعقلَّمشوَّّإ َّوكذكلََّّ،نَّحيمكَّيفَّهذهَّإحلالأ َّللقايضَّ

َّّذكلَّمنَّإل َّ َّّأ َّظرَّيفَّشَّفكرهَّومتنعهَّمنَّإستيفاءَّإحلمكَّوإلنَّّيتَّتشوَّّمورَّإل َّالبدََّّّ،تهَّابركَّهللاَّفيمكدل

اسَّس امتعَّللنَّّإال َّمنََّّيمتكنَّنَّيكونَّذهنهَّحارضًإَّحّتَّأ َّدَّإملزإجَّوكذكلَّنَّيكونَّجيَّّأ َّمنَّإلقايضَّ

هاَّابركَّهللاَّفيمكَّفالبدَّمنَّعطاءَّإلقضيةَّحقَّّأ َّهاَّومنَّعطاءَّإملسأ ةلَّحقَّّإ ََّّمنَّدةلَّّس امتعَّلل َّمنَّإال َّوَّ

َّمينعهَّمنَّإلرتَّّأ َّوَّعندهَّأ َّنَّيكونَّغضبااًنَّأ َّاَّمَّّأ ََّّ،مورهذهَّإل َّ كزيَّفاميَّحيمكَّفيهَّفالَّجيوزَّهلَّهذإَّابركَّمري

َّيفَّهذإَّإحلديثَّهللاَّفيمكَّكَّّ َّ.َّهذإَّدإخلي

َّ

َّ

َّ

َّ
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َّ؟كربَّإلكبائرأ َّئمكَّبنبَّّأ َّالَّأ ََّّ:قالَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ:يبَّبكرةَّريضَّهللاَّعنهَّقالأ َّعنَّ

الَّأ ََّّ:كئًاَّجفلسَّفقالواكنَّمتََّّّ،وعقوقَّإلوإدلينَّ،ابهللإلال رشإكََّّ:قلناَّبىلَّايَّرسولَّهللاَّقالَّ،ثالَثًَّ

َّ."ليتهَّسكت"َّ:قلناَّرهاَّحّتَّمفاَّزإلَّيكرََّّّ،وروشهادةَّإلزََّّّ،وروقولَّإلزَّّ

َّعظمي الَّوقولَّأ َّواكنَّمتكئًاَّجفلسَّفقالَّ)اهدَّمنهَّهوَّقوهلَّوإلشََّّّهذإَّإحلديثَّابركَّهللاَّفيمكَّحديثي

َّتتعلَّّّنَّّل ََّّ؟ملاذإَّ(ورالَّوشهادةَّإلزَّّأ َّورَّإلزَّّ رشإكَّابهللَّوعقوقَّوماَّذكرَّفيهَّمنَّإال ََّّ،قَّببابَّإلقضاءا

ورَّقدَّتفشتَّيفَّزمانناَّهذإَّوكذكلَّشهادةَّإلزََّّّ،كربَّإلكبائرَّابركَّهللاَّفيمكأ َّإلوإدلينَّفهييَّنعمَّمنَّ

َّّصبحتَّمنَّإل َّأ َّوَّ بوإبَّأ َّبعضهمَّإّتذهاَّهمنًةَّيقفَّعندََّّنَّّإ َّاسَّبلَّأ هاَّإلكثريَّمنَّإلنَّّيتَّإس مترَّّمورَّإل

َّفإ َّحتاجَّإ َّإحملاكَّومنَّ َّّا َّىلَّشاهد  يوسَّإملس تعارةَّوإلعياذَّابهللَّيأ خذَّهذهَّإلتََُّّّهَّيدفعَّإملبلغَّويأ خذَّهؤالءن
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فانظروإَّابركَّهللاََّّ،جلَّإملالأ َّينَّيأ تونَّويشهدونَّمباَّيطلبونَّمهنمَّفقطَّمنَّورَّإّلهودَّشهودَّإلزَّّإلشَّّ

ورَّابركَّهللاَّفيمكَّورَّومنَّقولَّإلزَّّرَّمنَّشهادةَّإلزَّّرَّحذَّّخذَّيكرَّّأ َّكئًاَّجفلسَّوَّاكنَّمتَّّملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّفيمكَّإلنَّّ

ََّّ.خاصًةَّيفَّاببَّإلقضاء

َّإلزَّّ َّتدخلَّيفَّشهادة َّأ َّور َّيدخلَّيفَّقوهل َّبس يطي َّمثال َّوشَّأ َّبوإبَّكثرية َّشهودََّّورإلزََّّّدةاهال فهو

شهودََّّنَّّأ َّيخَّربيعَّحفظهَّهللاَّإلش َّّهوَّاكبرَّوَّل َّحدَّإلعلامءَّإأ َّالةَّيفَّغريَّوقّتاَّابركَّهللاَّفيمكَّيقولَّإلّصَّ

وقّتاَّالةَّيفَّغريَّدإءَّإلّصَّىلَّإملساجدَّل َّإ َّهابَّزَّإّلَّّورَّوالَّجيوَّّمنَّشهادةَّإلزََّّّالةَّيفَّغريَّوقّتاَّيعدَّّإلّصَّ

َّّا ََّّيفَّغريَّوقّتاَّفذإَّاكنتَّتصىّلَّإ َّبحَّمثاًلَّكصالةَّإلّصَّ ورَّهذإَّمنَّشهادةَّإلزََّّّنَّّأ َّزَّهذإَّويقولَّهَّملَّجيوَّّن

َّابركَّهللاَّفيمكَّلكنَّيفَّاببَّإلقضاءَّتشملَّإال ََّّورَّتشملَّكَّّفشهادةَّإلزََّّّ،ابركَّهللاَّفيمك دالءَّزور 

َّملَّيشهدهَّأ َّنسانَّببشهادةَّاكذبةَّشهادةَّيشهدَّفْياَّإال َّ وَّملَّيسمعهَّوهوَّعىلَّخالفَّإلوإقعَّولعظمهاَّأ َّمر 

َّإلنَّّحذَّّ َّمهنا َّوسملَّوكرََّّّبَّّر َّصىلَّهللاَّعليه َّإلزَّّأ َّ)رها َّإلزَّّأ َّورَّالَّوقول عظمهاَّلََّّ؟ملاذإَّ(ورالَّوشهادة

َّ.َّوجلََّّّمرهاَّعظمييَّعندَّهللاَّعزَّّأ َّهَّفمنَّحقََّّّوقدَّمتنعَّإحملّقََّّاَّقدَّمتنحَّإلاكذبَّإحلّقَّّنَّّوخلطرهاَّل َّ

َّ
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َّريضَّهللاَّعهنامَّعنَّإبنَّعبَّّ عىَّاسَّبدعوإمهَّالدَّّلوَّيعطىَّإلنََّّّ:صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّقالَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّاس 

َّوَّ َّدماءَّرجال  َّعىَّعليه.ولكنَّإلمينيَّعىلَّإملدََّّّ،موإهلمأ َّانسي

َّ،نةَّعىلَّدعوإهقامةَّإلبيَّّإ َّعليهَّمنََّّعيَّالبدَّّنَّإملدَّّأ َّوهوََّّ،هذإَّإحلديثَّمنَّإلقوإعدَّيفَّاببَّإلقضاء

اسَّالَّنَّإلنَّّأ َّحاديثَّيفَّبيانَّإل ََّّصَّّأ َّهذإَّمنََّّ،عينَّحيلفَّعىلَّكذبَّإملدَّّأ َّهلََّّعىَّعليهَّالبدَّّوإملدَّّ

َّبَّّشعثَّماذإَّقالَّهلَّإلنَّّنةَّإل َّقامةَّإلبيَّّإ َّهلَّمنََّّهَّالبدَّّنسانَّالَّيعطىَّبدعوإمهَّلكنَّّإال ََّّ،يعطونَّبدعوإمه

َّمَّّإ َّمرَّسهلَّأ ََّّ(وَّميينهأ َّشاهدإكَّ)َّقالَّهلَّ؟صىلَّهللاَّعليهَّوسمل َّنَّّأ َّهودَّعىلَّنَّتأ يتَّابلبينةَّابلشَّّأ َّا

َّإل َّ َّّأ َّوَّحيلفَّهوَّعىلَّأ َّمرَّكلَّهذإ صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّكامَّيفَّذكلََّّبَّّرَّإلنَّّكَّاكذبَّّلكلَّحذَّّن

َّّرَّميانَّإلفاجإحلديثَّمنَّإل َّ ذإَّابلقضاءَّإ َّفهذهَّيهَّإلقاعدةََّّ،اسَّابركَّهللاَّفيمكإلنََّّّيتَّيقتطعَّهباَّحّقَّةَّإل

َّّأ َّعىَّعليهَّمنَّنَّحيلفَّإملدَّّأ َّاَّمَّّإ َّوََّّ،مرَّكلنَّهذإَّإل َّأ َّنةَّعىلَّنَّتقميَّإلبيَّّأ َّاَّمَّّ"إ َّ َّيفَّدعوإكن َّ"كَّاكذبي
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َّّإل ََّّنَّحيذرأ َّهلََّّنسانَّالبدَّّوكامَّقلناَّإال َّ َّّأ َّرَّاسَّوليتذكَّّيتَّيقتطعَّهباَّإلنَّّميانَّإلفاجرةَّهذهَّإل هَّبميينهَّهاتهَّن

َّإلنََّّّوجلََّّّيس تحقَّغضبَّهللاَّعزَّّ َّإجلنَّّوكذكلَّيس تحقَّدخول َّعليه َّوحترم َّابركَّهللاَّفيمكار َّ،ة

َّمنَّضَّقَّعليهَّيَّحلفَّمرَّإّّلََّّولوَّاكنَّإل َّمرَّليسَّسهاًلَّحّتَّفال َّ صىلَّهللاََّّبَّّرإكَّكامَّقالَّإلنَّّأ َّيبًا

ََّّ".نكرأ َّعيَّوإلمينيَّعىلَّمنَّنةَّعىلَّإملدَّّإلبيَّّ"عليهَّوسملَّإملهمَّهذهَّإلقاعدةَّيفَّهذإَّإلبابَّ

 كتاب األطعمة

َّإملأ كولَّوإملرشوبإل َّ َّويدخلَّفيه َّطعام  َّمجع َّإحللَّّوإل ََّّ،طعمة َّصلَّيفَّإل َّإل ََّّ،صلَّفْيا اَّّنَّّأ َّطعمة

َّلقولَّهللاَّعزَّّ ًباَّ ﴿َّوجلََّّّحاللي ََّحاَلاًلََّطّي  َّإْلَْرض  اَّيف  م  َّإلن اُسَّلُكُوإَّم  َا َّاَيََّأهيُّ عىلََّّعاملََّّ﴾َّفهذإَّنصل

َّوخيتّصَّماَّيفَّإل ََّّكََّّّنَّّأ َّ َّإلعمومَّماَّثبتَّإلرّشََّّرضَّطيبي َّّأ َّعَّعىلَّمنَّهذإ َّوقدَّهَّحمرَّّن مئةَّمجعَّإل َّأ َّمي

َّ.َّطعمةَّإحللَّّصلَّيفَّإل َّإل ََّّنَّّأ َّربعةَّعىلَّإل َّ

َّ

َّ
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َّىهوَّأ َّوََّّ:مسعتَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيقولَّ:ريضَّهللاَّعنهَّقالَّعامنَّبنَّبشري َّعنَّإلنَّّ

َّوََّّنَّّإ َّذنيهَّأ َّىلَّإ َّصبعيهَّأ َّعامنَّبنَّّإلَّ َّمنَّأ ََّّوبيهنامَّإحلرإمَّبنّيََّّنَّّإ َّإحلاللَّبنيي َّالَّيعلمهنَّكثريي َّمشتهباتي موري

إعيَّهباتَّوقعَّيفَّإحلرإمَّاكلرَّّوقعَّيفَّإلش ََّّّنومَّ،هباتَّفقدَّإس تربأ َّدلينهَّوعرضهقىَّإلش َّّمفنَّإتََّّّ،اسإلنَّّ

ّنَّوََّّالأ ََّّ،نَّيرتعَّفيهأ َّيرىَّحولَّإمحلىَّيوشكَّ يفََّّنَّّإ َّالَّوَّأ َّمحىَّهللاَّحمارمهََّّنَّّإ َّوََّّالَّّمكلَّمحىَّأ ََّّللك َّّإ 

َّالَّويهَّإلقلب.أ َّهَّفسدَّإجلسدَّلكََّّّتذإَّفسدإ َّهَّوَّذإَّصلحتَّصلحَّإجلسدَّلكَّّإ َّإجلسدَّمضغةَّ

َّابركَّهللاَّفيمكَّوَّ َّعظميي َّّمنَّإل َّهوَّهذإَّإحلديثَّحديثي نَّأ َّنَّوقدَّس بقَّيتَّعلْياَّمدإرَّإدليَّّحاديثَّإل

َّمنَّإلبسطربعنيَّإلنَّّوويةَّويفَّرشحناَّعىلَّإل َّربعنيَّإلنَّّمَّعليهَّيفَّإل َّتلكَّّ نَّشاءَّإ َّوهناََّّ،وويةَّبيشء 

َّّإ َّوإملؤلفََّّ،طعمةهللاَّس نجملَّإلالكمَّمباَّيتعلقَّببابَّإل َّ َّعامًاَّيفَّهذإَّامَّوضعهَّن إلبابَّليبنيَّحكامً

َّ،عامَّوماَّحيرممنَّإلطََّّّنوإَّلناَّماَّحيلَّّيَّّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّبََّّبَّّنَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّوكذكلَّإلنَّّأ َّوهوَّ
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َّوََّّإ نَّّ)صىلَّهللاَّعليهَّوسملََّّبَّّفاحلاللَّبنيَّوإحلرإمَّبنيَّكامَّقالَّإلنَّّ وكذكلََّّ(إحلرإمَّبنيَّنَّّإ َّإحلاللَّبنيي

لناَّمجيعَّإلطيباتََّّحلَّّأ َّحلَّلناَّمجيعَّإلطيباتَّأ َّهللاَّتباركَّوتعاىلَّوَّ،عامنَّريضَّهللاَّعنهقاهلَّلناَّإلنَّّماَّ

وطابََّّماَّّلََّّّكََّّّحلَّّأ َّلناَّإملاءََّّحلَّّأ َّنبَّلناَّإللََّّّحلَّّأ َّلناَّإلعسلََّّحلَّّأ َّلناَّإخلضََّّحلَّّأ َّلناَّإلفوإكهََّّحلَّّأ َّ

يضًاَّأ ََّّلناَّبنّيََّّ،كَّإخلّنيرَّحرإمأ ََّّنَّّأ ََّّوجلَََّّّّكذكلَّلناَّماَّحيرمَّمهناَّبنيَّلناَّهللاَّعزَّّوبنّيََّّ،طعمةمنَّإل َّ

َّبنّيََّّ،إمخلرَّحرإمَّنَّّأ َّ إحلاللَّإلبنيَّبنيَّ"وبنيَّهذينَّإلقسمنيََّّ،كَّإمليتةَّحرإمَّوغريَّذكلأ ََّّنَّّأ ََّّلنا

َّمنَّإلنََّّّ"وبنيَّإحلرإمَّإلبني َّمشتبهَّإحلمكَّغريَّوإضَّالَّيعملَّكثريي َّأ َّاسَّحمكهَّقسمي مَّحرإمَّأ َّهوَّحاللي

ََّّ:س بابأ َّةَّشتباهَّابركَّهللاَّفيمكَّقدَّيقعَّلعدَّّوهذإَّإال َّ

صوصَّوالَّيمتكنَّمنَّإمجلعَّمهناَّفيشتبهَّعارضَّعندهَّإلنَّّتَّللمجّتدَّفتَّيتبنّيَّالَّعيَّإحلمكَّإلرّشََّّنَّّأ َّمهناَّ

ََّّ.مكعليهَّإحل

َّقدَّجتمتعَّعندهَّفتاوىَّل َّنسانَّإّّلَّنَّإال َّأ َّومهناَّ مرَّومهنمَّهلَّإلعملَّمهنمَّمنَّجيزيَّهذإَّإل َّيَّليسَّبعامل 

َّيفعل.َّمهَّفالَّيدريَّمامنَّحيرَّّ

َّإل َّوََّّ َّأ َّس بابَّمنَّهذه َّّأ َّيضًا َّإليّشَّن َّإّّلَّهَّقدَّيثبتَّيفَّهذإ َّء وَّالَّأ َّحاديثَّضعيفةَّأ َّيَّإشتبهَّعلينا

ءَّبسببَّهذهَّمرَّويعتقدَّحرمةَّهذإَّإليّشَّفيشتبهَّعليهَّإل َّنسانَّمدىَّجحيّتاَّصلَّلهاَّقدَّالَّيعملَّإال َّأ َّ

ََّّ.َّهلَّحلهاقدَّيتبنّيََّّحاديثَّثَّّإل َّ

َّماَّوليسَّمعهَّوكذكلَّقدَّيكونَّإال َّ َّيتَّّهلَّإلعملَّحّتَّأ َّنسانَّيفَّماكن  صلََّّيسأ هلمَّوليسَّهلَّوس يةل 

َّب َّإل َّأ َّهبا َّإال َّوََّّ،مرهلَّإلعملَّيكَّيسأ هلمَّعنَّحمكَّهذإ َّيقيسَّهذإ َّإليّشَّقد َّعىلَّبعضَّنسانَّهذإ ء

مورَّإحلرإمَّفيشتبهَّعندهَّءَّابل َّوكذكلَّقدَّيقولَّالَّقدَّيلحقَّهذإَّإليّشََّّ،يشتبهَّهبافَّورَّإحلاللَّمإل َّ

ََّّ.يفعلماذإَّعندهَّإحلمكَّوالَّيدريَّ

ذإَّإشتبهَّعليهَّإ َّنسانَّيفَّهذهَّإحلاةلَّيفَّحاةلَّماَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّماَّيفعلَّإال ََّّبََّّّلناَّإلنَّّوقدَّبنّيَّ

َّ،ىلَّإلبعدَّعنَّإملشتهباتإ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملََّّبَّّإلنََّّّأ رشدمرَّمنَّحرمتهَّفإل ََّّمرَّوملَّيعملَّحلَّّإل َّ

َّّ وَّبقرهَّأ َّبلَّإ َّوَّأ َّيَّمعهَّغمنهَّإعيَّإّّلَّإلرََّّّ،إعيَّيرعىَّحولَّإمحلىيَّحيومَّحولَّإملشتهباتَّاكلرَّّلَّإّّلَّومث

ىلَّمحىَّإ َّغفلَّفقدَّتدخلَّغمنهََّّنإ َّاسَّحولَّعش هبمَّوزرعهمَّهذإَّوَّغريَّذكلَّويرعىَّحولَّمحىَّإلنَّّأ َّ
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َّجدَّّوإّّلَّ،تأ كَّمهنافَّاسَّهؤالءَّإلنَّّ َّضئيلي نَّتكونَّغمنَّأ ًَّإَّيَّيبتعدَّعنَّإمحلىَّويرعىَّبعيدًإَّعهناَّإحامتلي

َّإال َّ َّحال َّوهكذإ َّإمحلى َّهذه َّإّّلَّإال ََّّ،نسانيف َّإحملرَّّنسان َّعن َّيبتعد َّإملشتهباتَّي َّعن ماتَّويبتعد

َّإلتَّّيتورَّّوَّ َّإملباحاتَّوعن َّمن َّيشء  َّعن َّفْياوسَّّع َّتأ مََّّّ،ع َّإلسَّّومن َّحال َّهللاَّعلْيمَّل لفَّرضوإن

مَّاكنوإَّخيافونَّمنَّإلوقوعَّيفَّإملكروهَّّنَّّل ََّّ؟عونَّعنَّكثريَّمنَّإملباحاتَّملاذإاكنوإَّيتورَّّمَّّنَّّأ َّفيجدمهَّ

َّويتأ مَّّأ َّنَّحيذوَّحذومهَّوَّأ َّنسانَّفينبغيَّلال ََّّ،وإحلرإم نسانَّحالَّمنَّيقرتبَّمنَّلَّإال َّنَّيقتديَّهبم

َّّأ ََّّهإحملرماتَّويقرتفَّإملكروهاتَّجيد َّ.وجلََّّّةَّهللاَّعزَّّهَّيقعَّالَّحماةلَّيفَّإحلرإمَّهذهَّس نَّّن

َّأ ََّّ(يفَّإجلسدَّمضغةًَّ)َّنَّّأ َّملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّخربَّإلنَّّأ َّإَّبعدَّهذ َّلطيفًة ذإَّصلحتَّصلحَّإجلسدَّإ َّ)يَّمحلًةَّصغريًة

َّلكهوإ ََّّلكه َّإجلسد َّفسد َّفسدت َّبأ َّوََّّ(ذإ َّإلقلبّنَّّأ َّخرب َّإال ََّّ،ا َّهوَّقلب َّفيمك َّهللا َّابرك نسان

نَّاكنَّفيهَّخوفَّإ َّنَّصلحَّمجيعَّإجلسدَّوَّا َّيَّيدبرَّمجيعَّشؤونَّإجلسدَّفلطانَّإّّلَّإلسََّّّو،هلطانإلسَّّ

َّعزَّّ َّمنهَّوجلََّّّهللا َّإحلرإمَّ،وإخلش ية َّيف َّإلوقوع َّمن َّإلطَّّوحمبََّّّ،وإخلوف َّفعل كَّوإل ََّّ،اعاتة

َّاب َّ،إحلالل َّإجلسدهذإ َّمجيع َّبه َّهللاَّيصلح َّمَّّأ ََّّ،ذن َّفإ َّا َّإلقلب َّفسد َّوََّّنَّّا َّن َّإجلوإرح عاملهاَّأ َّمجيع

َّأ عاملس تفسد َّإلكثريَّمنَّإحملرماتَّملاذإَّ، َّإّّلََّّنَّّل ََّّ؟جوإرحَّس يكونَّفْيا َّهوَّإ َّيَّيدفعها ىلَّفعلها

َّ َّمريضي َّبقلبي نَّأ َّنسانَّّلكلَّعىلَّإال ََّّ،هباتَّوغريَّذكلهوإتَّوابلش َّّإلشََّّّمرإضَّإلقلوبَّوحببَّّأ َّمملوءي

َّوَّ َّيغذىَّابلعملَّإلنَّّابركَّهللاَّإلقلبََّّ،نَّيعتينَّبصالحَّقلبهأ َّيعتينَّبقلبه افعَّفيمكَّالبدَّهلَّمنَّغذإء

َّيغذىَّخبوفَّهللاَّعزَّّيغذىَّابال َّ َّيغذىَّابلقرأ ن وغريَّذكلَّمنََّّوجلََّّّبتعظميَّهللاَّعزََّّّوجلََّّّميان

َّإل ََّّ،ورمإل َّ َّإال َّإليّتَّإ َّمورَّهذه َّّا َّنسانَّفنَّفقدها هَّولوَّاكنَّعندهَّعملَّولوَّاكنَّحيفظَّماَّحيفظَّمنَّن

َّّا َّمنَّإحلديثَّفوَّإلقرأ نَّ َّّهَّس يقعَّالَّحماةلَّيفَّإحلرإمَّل َّن والَّيقدرََّّ،تعظميهَّحّقََّّوجلََّّّهَّالَّيعظمَّهللاَّعزَّّن

يفَّصالحََّّنَّّل ََّّ،نَّيعتينَّبصالحهأ َّنَّيعتينَّبقلبهَّوَّأ َّنسانَّّلكلَّعىلَّإال ََّّ،تقديرهَّحّقََّّوجلََّّّهللاَّعزَّّ

َّمجليعَّإجلسدَّول َّ َّجدََّّّ،إلقلوبَّابركَّهللاَّفيمكإجلوإرحَّوإل عاملَّعاملَّإلقلبَّصالحي َّقليلي ًإَّهذإَّالكمي

ربعنيَّإل َّعىلََّّجبرإدَّالاسزتإدةَّفلريإجعَّرشحَّإبنَّرَّأ َّومنََّّ،مورأ َّحولَّماَّتضمنهَّهذإَّإحلديثَّمنَّ

يخَّعلامءَّإملعارصينَّرشحَّإلش َّّوَّرشوعَّإلأ ََّّ،وَّرشحَّهذإَّإحلديثَّيفَّفتحَّإلباريَّالبنَّجحرأ ََّّ،وويةنَّّإلَّ

َّإلش يخَّإبنَّعثمينيَّرمحهَّهللاَّابركَّهللاَّفيمك.ََّّإلفوزإن،َّيخوإلش ََّّّ،إبنَّابزَّرمحهَّهللا
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َّريضَّهللاَّعنهَّقالأ َّعنَّ خذهتاَّأ َّدركّتاَّفأ َّهرإنَّفسعىَّإلقومَّفلغبوإَّوَّإلظََّّّرنبًاَّمبرَّّأ َّنفجناَّأ ََّّ:نسَّبنَّماكل 

َّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّبوركهاَّوخفذهياَّفقبل.ََّّإ ىلَّابَّطلحةَّفذحبهاَّوبعثأ َّتيتَّهباَّأ َّف

َّإحلديثَّيذكرَّ َّأ َّيفَّهذإ َّأ َّمَّّنَّّأ َّنسَّريضَّهللاَّعنه َّأ َّنفجوإ َّ،َّيتحركَّويصطادوهحّتَََّّثروهأ ََّّيَّّأ َّرنبًا

َّشاملَّمكَّّإلظََّّّهرإنَّومرَّّإلظََّّّواكنوإَّيفَّمرَّّ َّ(فلغبوإ)إلقومَّيعينَّجروإَّخلفهاََّّىعفسةَّهرإنَّهذإَّماكني

َّريضَّهللاَّعنهَّفأ َّدركهاَّأ َّرنبَّوَّعيَّورإءَّهذهَّإل َّإجلريَّمنَّإلسََّّّعيوإَّيعينَّتعبوإَّمنأ َّيَّأ َّ خذهاَّأ َّنسي

وخفذهياَّهاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّبوركََّّبَّّىلَّإلنَّّإ َّيبَّطلحةَّريضَّهللاَّعنهَّفذحبهاَّوبعثَّأ َّىلَّإ َّىتَّهباَّأ َّوَّ

َّفيهَّقبولَّإلنَّّأ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّهذهَّإلهديةَّمنََّّبَّّفقبلَّإلنَّّ َّبَّّيبَّطلحةَّريضَّهللاَّعنهَّوهذإ

صىلََّّبَّّذإَّلوَّاكنتَّحرإمًاَّملاَّقبلَّإلنَّّإ َّرنبَّكَّإل َّأ َّالةلَّعىلَّجوإزََّّعليهَّوسملَّلهاَّفيهَّإدلَّّصىلَّهللا

َّهللاَّعليهَّوسملَّهديًةَّفْياَّحرإم.َّ

َّإحلديثَّقبولَّ ةَّحبَّّهدإءَّبنيَّإل َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّإلهديةَّوإس تحبابَّإال َّإلنّّبَّوكذكلَّيفَّهذإ

َّّأ َّوَّ َّلزايدةَّإحملبَّّن َّاسَّابركَّهللاَّفيمك.َّةَّبنيَّإلنَّّهَّسببي

لكهاَّأ َّمهَّعىلَّقرَّّأ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملََّّبَّّإلنََّّّنَّّرنبَّل َّفيس تفادوإَّمنَّهذإَّإحلديثَّكامَّقلناَّحلوإَّإل َّ

َّوَّ ََّّ.لكهاأ َّوقبلهاَّكهدية 
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َّريضَّهللاَّعهنامَّقالتأ َّسامءَّبنتَّأ َّعنَّ حنرانَّعىلَّعهدَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّفرسًاََّّ:يبَّبكر 

َّوحننَّابملدينة.َّ:روإية َّلكناه.َّويفَّأ َّف

يَّملَّيكنَّيفَّأ َّاكنَّهذإَّيفَّإملدينةَّوَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملََّّبَّّمَّيفَّعهدَّإلنَّّّنَّّأ َّسامءَّبيانَّأ َّيفَّحديثَّ

لكهمَّهلَّبوجودَّأ َّوََّّ،لكوهأ َّوََّّ-حبَّكامَّتعلمونحرَّغريَّإّلَّّإلنَّّ-يَّذحبوإَّهذإَّإلفرسَّأ َّمَّحنروإَّّنَّّأ َّةَّفيهَّمكَّّ

َّعىلَّجوإزََّّبَّّقرإرَّإلنَّّا َّفَّ،قرإرهَّهلمإ َّعىلََّّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيدلََّّّبَّّإلنَّّ صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّدليلي

َّفقدَّكَّإخليلَّحمرَّّأ ََّّنَّّأ َّىلَّإ َّومنَّذهبََّّ،كَّإلفرسأ ََّّوَّعىلَّحلَّّأ َّ إلعلامءَّرمحهمَّهللاََّّ،عةبعدَّإلّنَّّأ َّمي

َّّل ََّّ؟كَّإلفرسَّيفَّوقتَّإجلهادَّملاذإأ َّكرهوإَّ َّ،هَّيس تعانَّبهَّعىلَّإجلهادَّفكرهوإَّذكلَّمنَّهذإَّإلبابن

َّّإ َّلكنَّ ََّّّةَّهجادذإَّملَّيكنَّمث َّوملَّيكنَّمث رإدَّابركَّهللاَّأ َّملنََّّلإخلريَّأ كَّىلَّإخليلَّفالَّبأ سَّمنَّإ َّةَّحاجةي
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َّعىلَّجوإزهَّوعىلَّحلَّّأ َّقرإرهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّهلمَّعىلَّحنرَّإلفرسَّوَّا َّفَّ،فيمك إخليلََّّلكهَّدليلي

َّالَّيشءَّيفَّّنَّّأ َّوَّ َّلكهاَّابركَّهللاَّفيمك.َّأ َّاَّمباحةي

 

 

 

 

 

 

 381الحديث 

رسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّّنيىَّعنَّحلومَّإمحلرََّّنَّّأ َّعنَّجابرَّبنَّعبدَّهللاَّريضَّهللاَّعهنامَّ

َّذنَّيفَّحلومَّإخليل.أ َّهليةَّوَّإل َّ

َّوحده صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّعنَّإمحلارََّّبَّّيلَّومحرَّإلوحشَّوّنيىَّإلنَّّإخلَّلكناَّزمنَّخيربَّأ ََّّ:قالَّ:وملسمل 

َّ.هلإل َّ

 382الحديث 

هليةَّوقعناَّيفَّإمحلرَّإل ََّّ،اَّاكنَّيومَّخيربفلمََّّّ،صابتناَّجماعةَّليايلَّخيربأ ََّّ:وفَّقالأ َّيبَّأ َّعنَّعبدَّهللاَّبنَّ

والَّكفئوإَّإلقدورَّأ َّنَّأ َّتَّهباَّإلقدورَّاندىَّمناديَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّلاَّغفلمََّّّ،فانتحرانها

َّلكوإَّمنَّحلومَّإمحلرَّشيئا.أ َّت

 383الحديث 

ََّّ:يبَّثعلبةَّريضَّهللاَّعنهَّقالأ َّعنََّّ:قالَّثَّّ
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َّهلية.صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّحلومَّإمحلرَّإل َّمَّرسولَّهللاَّحرَّّ

إمحلارَّإلوحيشَّابركَّهللاََّّ،كَّإخليلَّومحرَّإلوحشأ َّحاديثَّابركَّهللاَّفيمكَّتدلَّعىلَّجوإزَّهذهَّإل َّ

َّجيوزَّّنَّّأ َّعىلََّّحاديثَّتدلَّّهليةَّهذهَّإل َّإمحلرَّإل ََّّ،هلوليسَّإمحلارَّإل َّمكَّفي وذكرََّّ،لكهاَّحبالأ َّاَّحمرمةي

َّأ َّيبَّأ َّإبنَّ َّيفَّّنَّّأ َّوفَّريضَّهللاَّعنه َّإمحلرَّأ َّايمَّخيربَّاكنتَّأ َّمَّاكنوإ َّهذه َّوقدَّطبخوإ صابّتمَّجماعةي

َّأ َّهليةَّواكنَّعىلَّوشكَّإل َّ مرَّأ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملََّّبَّّإلنََّّّنَّّأ ََّّالَّّإ َّنَّيأ لكوإَّمهناَّمعَّماَّهبمَّمنَّجماعة 

رإقوهاَّابركَّهللاَّأ َّفَّ،نَّيكفئهَّهاتهَّإلقدورَّوالَّتأ لكوإَّمنَّحلومَّإمحلرَّشيئاأ َّمنَّيناديَّفيهَّمنَّيكفيكَّ

َّ َّعىلََّّفدلَّّ،وريضَّعهنمفْيم َّإل ََّّنَّّأ َّهذإ َّإمحلر َّالَّجيوزَّحلوم َّحرإمي َّإخليمَّّأ ََّّ،لكهاأ َّهلية َّيفَّحلوم َّلا

َّالَّيشءَّيفَّ َّفهييَّحاللي َّحاللي وإمحلارَّإلوحيشَّابركَّهللاَّفيمكََّّ،لكهاأ َّوحلومَّإمحلرَّإلوحش يةَّجفائزةي

وَّأ َّهلَّفيأ يتَّلونهَّبينَّاَّإمحلارَّإل َّمَّّأ ََّّ،بيضَّوفيهَّخطوطَّسودإءأ َّذكلَّإّليَّيأ تيانَّخمططَّهوََّّوه

َّتعرفونَّشلكه.َّوَّغريَّذكلَّتعرفونهَّ

كفاءَّمرمهَّاب َّأ َّوََّّالإل هلّيةَّكَّحلومَّإمحلرأ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّّنامهَّعنََّّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّحاديثَّففيَّهذهَّإل َّ

َّ.َّ(هلَّإلعملَّإليومَّخالفًاَّيفَّحترميهاأ َّالَّنعملَّبنيَّ:َّ)إلربَّرمحهَّهللاَّقالَّإبنَّعبد،هذهَّإلقدور

عىلَّذكلَّإليومَّنزلََّّودلََّّّ،اَّاكنتَّعندمهَّحالالًَّّنَّّأ َّعىلََّّخيربَّوذحبهاَّوطبخهاَّدلَّّحابةَّيومَّفعلَّإلّصَّ

لوََّّالَّّإ َّوََّّ،اَّحرمتَّيفَّذكلَّإليومّنَّّأ َّوََّّ،قةَّهذهَّإلقدوررإصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّاب ََّّبَّّمرمهَّإلنَّّأ َّحترميهاَّوَّ

ََّّهللاَّعهنم.َّيضمةَّملاَّذحبوهاَّوملاَّطبخوهاَّراَّحمرَّّّنَّّأ َّاكنَّعندمهَّ

حيحَّإلّصَّوَّمَّحرإمًاَّأ َّهليةَّوالَّهيمناَّقبلهاَّاكنتَّحالاًلَّعىلَّحترميَّإمحلرَّإل ََّّكلَّإحلديثَّدلَّّأ ّنَّذإملهمَّ

َّعلْيمَّملاذإّنَّّأ َّكامَّقلناَّ َّلكنَّجاءمهَّإلتَّّّنَّّل ََّّ؟اَّاكنتَّحاللي صىلََّّبَّّحرميَّمنَّإلنَّّمَّذحبوهاَّوطبخوها

لعملَّهلَّإأ َّالَّخالفَّبنيَّ)َّوكامَّقالَّإبنَّعبدَّإلربََّّّ،رإقةَّهذهَّإلقدورمرَّاب َّهللاَّعليهَّوسملَّوجاءمهَّإل َّ

َّّّماَّإخليلَّومحرَّإلوحشَّفهذهَّإل َّأ ََّّ(يفَّحترميها َّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّّّنمَّاكنوإَّيأ لكونَّيفَّزمنَّإلنَّّأ َّتَّعىلَّحاديثَّدل

َّّأ َّوَّ َّاَّمنَّإلطيبات.َّّنَّّأ َّهاَّوَّقرإرهَّهلمَّدليلَّعىلَّحلَّّا َّفَّ،هَّملَّينكرَّعلْيمن
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َّريضَّهللاَّعهنامَّقال عليهَّوسملََّّانَّوخادلَّبنَّإلوليدَّمعَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاأ َّدخلتََّّ:عنَّإبنَّعباس 

ََّّّضليهَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّبيدهَّفقالَّبعإ َّهوىَّأ َّفَّذَّحمنوَّّب َّضويتَّبأ َّبيتَّمميونةَّف سوةَّإلن

ايََّّبلَّضهوََّّ:فقالوإَّ،نَّيأ كأ َّخربوإَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّمباَّيريدَّأ ََّّ:يفَّبيتَّمميونةالايتَّ

الََّّ:قالَّ؟حرإميَّهوَّايَّرسولَّهللاأ ََّّ:فقلتَّ،فرفعَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيدهَّ،رسولَّهللا

صىلَّهللاَّعليهَّوسملََّّبَّّلكتهَّوإلنَّّأ َّففاجرترتهََّّ:قالَّخادليََّّ،عافهأ َّجدينَّأ َّرضَّقويمَّفأ َّهَّملَّيكنَّبولكنَّّ

َّينظر.

َّ.إحلجارةَّإحملامةَّ:ويهَّ،فضإملشويَّابلرََّّّذ:إحملنوَّ

َّّأ َّيَّأ ََّّإحملنوذ:َّإملشويَّابلّرضف،َّويه:َّإحلجارةَّإحملامة َّعىلَّهذهَّإحلجارةَّإحملامة.ََّّويهَّشن

َّإحلديثَّإدلَّّ َّأ َّليلَّعىلَّيفَّهذإ َّففيه َّإلضبَّحاللي َّإلنََّّّنَّّأ َّن َّسأ ل َّوسملََّّبَّّخادلًإ صىلَّهللاَّعليه

َّهوأ َّ) ََّّّبَّّملاَّنزعَّإلنَّّ(َّحرإمي ََّّكَّمنهَّفشكَّّأ َّنَّيأ َّهوىَّهباَّبأ َّاَّاكنَّقدَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيدهَّمل خادلي

َّّأ َّجلَّأ َّمنهَّمنَّكَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّإمتنعَّمنَّإل ََّّبَّّنَّإلنَّّأ َّب َّأ َّ)هَّحرإمَّفسأ هلَّن وَّايَّرسولَّهحرإمي

ََّّّ(ال )َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّبّبَّجابهَّإلنَّّأ َّفَّ؟(هللا َّنَّّأ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّعىلََّّبَّّجابةَّإلنَّّإ ََّّتفدل

َّ.ماًَّبَّليسَّحمرَّّإلضَّّ

َّّجلهاَّملَّيأ كَّمنهَّفقالَّهلَّل َّأ َّيتَّمنََّّإلَّّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّإلعةّلََّّبََّّّهلَّإلنَّّبنّيََّّثَّّ نهَّأ َّجلَّأ َّعافهَّمنَّيهَّن

َّّرضَّقومهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّفهذهَّيهَّإلعةّلَّأ َّملَّيكنَّب جلَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّأ َّيتَّإمتنعَّمنََّّإل

َّكَّمنه.َّمنَّإل َّ

َّمنَّهذإَّإللَّّأ ََّّثَّّ صىلَّهللاََّّبَّّهَّإلنَّّقرَّّأ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّوََّّبَّّمامَّإلنَّّأ ََّّبَّّحمَّمنَّحلمَّإلضَّّكَّخادلي

َّّأ ًَّاَّعىلَّضيأ َّلَّهذإَّفدََّّّ،عليهَّوسملَّعىلَّذكلَّوملَّينكرَّعليه َّ.هَّحاللَّالَّيشءَّفيهن

َّكامَّيقولَّإلعلامءََّّبَّّضَّّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّإلطبيعيةَّللحمَّإلَّبَّّإلنََّّّوكرإهة َّفهذإ منَّ"الَّيشءَّفْيا

اكنَّملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّبهَّفالنََّّّوجلََّّّداًيَّيتعبدَّهللاَّعزَّّمرًإَّتعبَّّأ َّهذإَّليسََّّ"سننَّإلعادةَّوليسَّمنَّسننَّإلعبادة

َّعليهَّوسمل.ََّّصىلَّهللاَّهش ياًءَّمنَّطبعأ َّيكرهَّوَّش ياًءَّأ ََّّحيبَّّ
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َّنأ كَّإجلرإد.َّ:وفَّقالأ َّهللاَّبنََّّعنَّعبد َّغزوانَّمعَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّس بعَّغزوإت 

َّالَّيشءَّفيهَّجيوزََّّنَّّأ َّس تفادوإَّمنَّهذإَّإحلديثَّيَّ عنهََّّوفأ َّهللاَّبنََّّقدَّبنيَّعبدَّ،لكهأ َّإجلرإدَّحاللي

َّس بعَّغزوإتَّفدلَّّيفَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّفيجدونَّإجلرإدَّفيأ لكونهَّوهذإََّّبَّّمَّاكنوإَّيغزونَّمعَّإلنَّّّنَّّأ َّ

َّ.كَّإجلرإدأ َّهذإَّعىلَّجوإزَّ

َّّأ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملََّّبَّّوكذكلَّجاءَّيفَّحديثَّإلنََّّّ َّ:اَّإمليتتانمَّّأ َّفَّ،تَّلناَّميتتانَّودمانحلَّّ)أ َّهَّقالَّن

وقالََّّ،كَّإجلرإدأ َّعىلَّجوإزََّّيضًاَّدلَّّأ َّهذإَّإحلديثََّّ(،حالفالكبدَّوإلطََّّّ:ماءاَّإدلَّّمَّّأ ََّّ،فاجلرإدَّوإحلوت

َّعليهَّبنيَّإلعلامءَّحلََّّّنَّّ)أ َّوويَّرمحهَّهللاَّإلنَّّ َّ.َّ(إجلرإدَّمجمعي

َّ

َّ

َّ
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َّوعلْياَّيبَّموىسَّإل َّأ َّاَّعندَّكنََّّّ:إجلريمَّقالَّببنَّمضََّّّمعنَّزهد شعريَّريضَّهللاَّعنهَّفدعاَّمبائدة 

َّمنَّبينَّتميَّهللاََّّ،حلمَّدجاج َّّك َّتلََّفَََّّهملََّّّ:فقالَّهلَّ،محرَّشبيهيَّابملوإيلأ َّفدخلَّرجلي

 َّرأ يتَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيأ كَّمنه.يّنَّا َّفَّهملََّّّ:فقالَّ

َّإحلديثَّيبنيَّفيهَّزهد َّيضيبَّموىسَّرأ َّعندََّّوإمَّاكنّنَّّأ ََّّمهذإ َّغدإئ  َّهللاَّعنهَّفدعامهَّعىلَّمائدة

َّمنَّبينَّتميَّهللاَّقالََّّ،واكنَّفْياَّحلمَّدجاج َّّأ َّفدخلَّعلْيمَّرجلي بوَّأ َّفدعاهََّّ(محرَّيش بهَّإملوإيلأ َّ)هَّن

يعينَّ(َّفتلّك َّ)تعالَّتأ كَّمعناََّّيَّّأ ََّّ(هلمك)عامَّفقالَّهلَّموىسَّريضَّهللاَّعنهَّليكَّيتناولَّمعهمَّإلطَّّ

َّّ ن بوَّموىسَّريضَّأ ََّّوهإملتلكمَّهناََّّ(َّهملَّّفقالَّهلَّ)وَّشكَّيفَّحلَّأ َّجاجَّهَّمتغصَّوملَّيعجبهَّحلمَّإدلَّّك 

َّبَّّيَّرأ ىَّإلنَّّأ ََّّ(منهَّرأ يتَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيأ كَّيّنَّا َّفَّ-أ يَّتعال-همل)هللاَّعنهَّقالَّهلَّ
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َّّأ َّجاجَّابركَّهللاَّفيمكَّوَّحلمَّإدلََّّّهذإَّعىلَّحلََّّّجاجَّفدلَّّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيأ كَّمنَّحلمَّإدلَّّ هَّالَّن

َّكَّمنه.َّيشءَّيفَّإل َّ

َّّجاجَّإلطَّّومثلَّإدلَّّ َّيأ كَّإخلبائثَّمثلَّإلعصافريَّوإمحلامَّوغريهاَّيورَّإل َّوليستَّمما يتَّليسَّلهاَّخملبي

َّجيوزَّأ َّفهذهَّ َّّإ َّلكهاَّوَّأ َّيضًاَّحاللي َّّامن َّإل َّوتأ كَّإجليفَّاكلغرإبَّوإلّصََّّإحملرمةَّمهنا قورَّوغريَّيتَّلهاَّخملبي

َّرمَّابركَّهللاَّفيمك.َّحمذكلَّهاتهَّ

 387الحديث 

َّريضَّهللاَّعهنامَّ َّ:صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّقالَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّعنَّإبنَّعباس 

ََّحدكَّطعامًاَّفالَّميسحَّيدهَّحّتَّأ َّكَّأ َّذإَّإ ََّّ َُّأ َّاَّلعقهََّي َّقها.لع َّوَّي

َّإحلديثَّإدلَّّ َّمنَّيفَّهذإ َّّأ َّوََّّ،كإل َّدإبَّأ َّالةلَّعىلَّيشء  َّإل َّن َّمن َّإلطَّّه َّدبَّبعد َّيغسلَّأ َّعام َّال ن

َّإلطَّّإال َّ ََّّ،َّيلعقهاعامَّحّتَّنسانَّيدهَّوفْيا َّّأ َّةَّنَّّجاءَّيفَّإلس ّ َّأ َّهَّيلعقَّن ابةَّوإلوسطىَّبَّّصابعهَّإلثالثةَّإلس ّ

وكذكلَّالَّميسحهاََّّ،نَّتكونَّزوجَّوحنوَّذكلَّابركَّهللاَّفيمكك َّنَّملَّيعقهاَّويلعقهاَّغريهَّإ َّوَّأ ََّّ،هبامإال َّ

َّ َّيغسلها َّسوإًء َّابملناديلَّأ َّابملنديلَّحتَّيلعقها َّفَّوَّمسحها َّمنَّبقاايَّإلطَّّفَّيلعقها َّفْيا عامَّوالَّيأ كَّما

َّلوَّيتأ َّعامَّإلقاذورإتَّيلقيَّإلطَّّ َّةَّابركَّهللاَّفيمك.نَّّفهَّهكذإَّفهذإَّمنَّإلس ّ

 باب الصيد

 388الحديث 

ايَّرسولََّّ:فقلتَّتيتَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملأ ََّّ:يبَّثعلبةَّإخلش ينَّريضَّهللاَّعنهَّقالأ َّعنَّ

َّأ َّويفََّّ؟نيّتمأ َّفنأ كَّيفَّأ َّهلَّكتابَّأ َّرضَّقوم َّأ ََّّبانَّّإ َّهللاَّ َّبقويسَّوبلكبَّإّّلََّّدصيأ َّرض  يَّليسَّمبعمل 

نَّوجدتَّغريهاَّفالَّا َّفَّ-هلَّإلكتابأ َّنيةَّأ َّيعينَّمنَّ-اَّماَّذكرتَّمَّّأ ََّّ:قالَّ؟حَّيلصلوبلكبَّإملعملَّمفاَّي

وماََّّ،فذكرتَّإمسَّهللاَّعليهَّفلكتَّبقوسكَّصدوماََّّا،نَّملَّجتدوإَّفاغسلوهاَّولكوإَّفْيإ َّتأ لكوإَّفْياَّوَّ

َّاكتهَّفلك.ذدركتَّأ ََّّفوماَّصدتَّبلكبكَّغريَّإملعملََّّّ،َّفذكرتَّإمسَّهللاَّعليهَّفلكصدتَّبلكبكَّإملعملَّّ

 389الحديث 
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رسلَّأ ََّّيّنَّإ َّايَّرسولَّهللاََّّ:قلتَّ:بنَّحاتَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّامَّبنَّإحلارثَّعنَّعلَّّمهَّّعنَّ :وقال

َّوذكرتَّإمسَّهللاَّرسلتَّلكبكَّإملعملَّّأ َّذإَّإ ََّّ:فقالَّ؟إمسَّهللاذكروإَّأ َّوََّّ،َلَّّمسكنَّعََّيَُّمةَّفََّإلالكبَّإملعلَّّ

َّليسَّمهناَّ،نَّقتلنإ َّوََّّ:قالَّ؟نَّقتلتإ َّوََّّ:قلتَّك،مسكَّعليأ َّفلكَّماَّ َّ:قلتَّهلَّ،ماَّملَّيرشكهاَّلكبي

َّفالَّأ َّنَّإ َّخفزقَّفلكهَّوََّّضذإَّرميتَّابملعرإإ ََّّ:فقالَّ،صيبأ َّيدَّفإلّصََّّضريمَّابملعرإأ ََّّيّنَّا َّف صابهَّبعرض 

َّتأ لكه.

نَّيكونَّأ َّخافَّأ ََّّيّنَّا َّكَّفالَّتأ كَّفأ َّنَّا َّنَّيأ كَّإللكبَّفأ ََّّالَّّإ ََّّ:حنوهَّوفيهَّعبَّعنَّعل َّّوحديثَّإلشَّّ*

َّّإ َّ َّمنَّغريهاَّفالَّتأ لكهإ َّمسكَّعىلَّنفسهَّوَّأ َّامَّن َّ.نَّخالطهاَّالكبي

َّّا َّفَّ* َّيَّعىلَّغريه.يتَّعىلَّلكبكَّوملَّتسمَّّامَّمسَّّن

دركتهَّقدَّأ َّنَّإ َّذحبهَّوًَّاَّفا َّدركتهَّحيَّّأ َّمسكَّعليكَّفأ َّنَّا َّفاذكرَّإمسَّهللاَّفَّملَّّعرسلتَّلكبكَّإملأ َّذإَّإ ََّّ:وفيه*

َّاكته.ذخذَّإللكبَّأ ََّّنَّّا َّقتلَّوملَّيأ كَّمنهَّفلكهَّف

َّذإَّرميتَّبسهمكَّفاذكرَّإمسَّهللا.إ ََّّ:يضاًَّأ َّوفيهَّ*

نَّإ ََّّثرَّسهمكَّفلكأ ََّّالَّّإ َّفملَّجتدََّّ-إليومنيَّوإلثالثةَّ:ويفَّروإية ََّّ-وَّيومنيأ َّنَّغابَّعنكَّيومًاَّا َّفَّ:وفيه*

َّّا َّغريقًاَّيفَّإملاءَّفالَّتأ كَّفَّهنَّوجدتإ َّوََّّ،شئت َّ؟وَّسهمكأ َّكَّالَّتدريَّإملاءَّقتلَّن

َّ.هلَّإلكتابَّوكذكلَّمسأ ةلَّإلصيدأ َّوإينَّأ َّإملسأ ةلََّّ:يفَّهذينَّإحلديثنيَّإلالكمَّعنَّمسأ لتني

كَّيفَّبوَّثعلبَّإخلش ينَّريضَّهللاَّعنهَّعنَّحمكَّإل َّأ َّفقدَّسأ هلََّّ:أ وإينَّأ هلَّإلكتاب إملسأ ةلَّإل وىل

ََّّالَّّأ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّبَّبَّّجابهَّإلنَّّأ َّفَّ،هلَّإلكتابأ َّنيةَّأ َّ َّملَّإ ََّّالَّّإ َّنأ كَّفْيا َّفالَّبأ سَّجنذإ دَّغريها

فْياََّّوإلكأ َّوَّأ َّوَّوضعوإَّفْياَّإمخلرَّأ َّةَّكوّنمَّإس تعملوإَّفْياَّإمخلرَّمظنََّّّنَّّل ََّّ؟ذإَّغسلناهاَّملاذإإ َّكَّفْياَّابل َّ

رهاََّّنطهّنَّنس تعملهاَّحّتَّأ َّوإينَّقبلَّنغسلَّهاتهَّإل َّفَّحامتلَّقامئَّمفادإمَّهذإَّإال ََّّ،شيئًاَّمنَّإمليتاتَّقامئة

َّنيتنا.َّأ َّنيّتمَّبلَّنس تعملَّأ َّذإَّوجدانَّغريهاَّفلنَّنس تعملَّإ َّاَّمَّّأ َّدَّغريهاَّذإَّملَّجنإ َّهذإَّ

َّإل ََّّإملسأ ةلَّإلثّانيةَّإلصيد: َّإال ََّّحاديثَّويهذكرَّيفَّهاته َّصاده َّإملعملَّّمسأ ةلَّما َّفقدَّبنيَّنسانَّبلكبه

َّمَّنَّّأ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملََّّبَّّإلنَّّ َّإال َّا َّالَّغبارَّفيهنسانَّبلكبهَّإملعملَّّصاده قدَّجاءَّيفَّيفََّّ،َّحاللي
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َّ وتعاىلَّ﴿َّإلقرأ نَّقوهلَّس بحانه َّعَلَْيه  َّإّلل   ََّوإْذُكُروإَّإمْسَ اََّأْمَسْكَنَّعَلَْيمُكْ م  نسانَّجيوزَّهلَّ﴾َّفاال َّفلَُكُوإَّم 

فهوََّّصيدَّعليهَّمفاَّجاءَّبهَّمنَّوجلََّّّيعينَّيرسلَّويذكرَّإمسَّهللاَّعزََّّّ،نَّيأ كَّماَّصادهَّبلكبهَّإملعملَّّأ َّ

صىلَّهللاََّّبَّّالكبهَّفقدَّبنيَّإلنَّّخرىَّليستَّمعلمًةَّوالَّيهَّأ َّاَّوجدَّمعَّلكبهَّإملعملَّالكاًبَّمَّّأ ََّّ،حالل

َّّأ َّعليهَّوسملَّ َّّل ََّّ؟هَّالَّيأ كَّمنهَّملاذإن َّمَّغريَّلكبه.َّأ َّصادهَّلكبهَّأ َّهَّالَّيدريَّن

َّا َّفَّ-محهوَّإلرََّّّضوإملعرإَّ-ضنسانَّابملعرإصابهَّإال َّأ َّماََّّنَّّأ ََّّوكذكلَّبنّيَّ يعينَّابحلديدََّّصابهَّابحلدَّّأ َّذإ

نًاَّثرَّيكونَّبيَّّإل َّوََّّهذإَّإلصيدجسدَّمحَّيفيَّدخلَّفيهَّإلرَّّهلَّوخزقَّهذإَّإملاكنَّإّّلَّوَّّأ َّإليتَّتكونَّيفَّ

َّّا َّصابَّابلعرضَّيعينَّبعرضَّإلرمحَّفأ َّنَّإ َّاَّمَّّأ َّوََّّ،فهذإَّيكونَّحالالًَّ َّذإنهَّيكونَّوقيلكهَّل َّأ َّهَّالَّجيوزَّن

ََّوإلُْمْنَخن َّ قالَّهللاَّعزَّوجلَّيفَّ﴿ َّب ه  َّإّلل   َّل َغرْي  ل  ََّوَماَُّأه  ّن ير  ُمََّولَْحُمَّإلْخ  َّإلَْمْيَتُةََّوإدل  َقُةَُّحّر َمْتَّعَلَْيمُكُ

محَّوَّبعرضَّإلرَّّأ َّوَّابخلش بةَّأ َّ﴾َّوإملوقوذةَّكامَّتعلمونَّابركَّهللاَّفيمكَّجيبَّتضبَّابحلجرََّوإلَْمْوقُوَذُةَّ

محَّيكونَّمنَّإملوقوذةَّصيبَّبعرضَّإلرَّّأ َّوكذكلَّماََّّ،لكهاأ َّهذهَّتكونَّماتتَّهبذإَّفالَّجيوزََّّ،كذكل

َّ.لكهأ َّهللاَّعليهَّجازَّاَّصادهَّإللكبَّإملعملَّوذكرَّإمسَّمفَّ،لكهَّوهوَّحرإمَّابركَّهللاَّفيمكأ َّوالَّجيوزَّ

َّإ َّملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّوكذكلَّيبنيَّإلنَّّ َّممََّّّنَّّل ََّّ؟لكهَّملاذإأ َّكَّمنهَّهوَّفالَّجيوزَّأ َّادَّإللكبَّوَّصذإ َّهذإ مسكَّأ َّا

َّاَّصادَّلنا.َّلنفسهَّوليسَّممَّّ

َّيس تفادَّمنَّإحلديثَّممَّّ َّنَّيذكرَّإمسَّهللاَّعزَّّأ َّقوسَّوابللكبَّإملعملَّلكنَّيشرتطَّابليدَّابحةَّإلّصَّإ َّا

َّابركَّهللاَّفيمك.ََّّابلقوسوَّعندَّرميهَّأ َّرساهلَّإللكبَّإ َّعندََّّوجلَّّ

َّمنَّإحلديثَّ َّيعملَّّصيدَّإللكبَّإّّلََّّنَّّأ َّوكذكلَّيس تفاد َّهذإَّإ ََّّالَّّإ ََّّالَّحيلَّابركَّفيمكَّيَّمل َّصاده ذإ

َّصيدَّإللكب.َّبَّاكةَّالَّفهناَّيكونَّقدَّماتَّابّلََّّّ،نسانَّقبلَّموتهَّفذحبهدركهَّإال َّأ َّإللكبَّغريَّإملعملَّف

َّّأ َّوكذكلَّيس تفادَّمنَّإحلديثَّ َّنسانَّلكبهَّإملعَّّذإَّوجدَّإال َّإ َّهَّن خرىَّغريَّمعلمةَّوملَّيدريَّأ َّملَّمعَّالكب 

َّيدَّابركَّهللاَّفيمك.َّكَّهذإَّإلّصَّأ َّهَّالَّجيوزَّهلَّذنأ َّيدَّمنَّصادَّهذإَّإلّصَّ

َّّا َّيدَّبعرضهَّفصابَّإلّصَّأ َّذإَّإ َّمحَّإلرََّّّنَّّأ َّوَّأ َّإلقوسََّّنَّّأ َّاَّيس تفادَّمنَّإحلديثَّقلناَّوكذكلَّممَّّ هَّالَّجيوزَّن

َّإلّصَّإل َّ َّإخلزقَّيفَّإلّصََّّبلَّالبدََّّّ،يدكَّمنَّهذإ َّّأ َّملََّّيعيدَّحّتَّمنَّوجود َّن َّحبدَّّأ َّه محَّالَّإلرََّّّصابه
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وهذإَّيكونَّحالاًلَّماَّوجدَّفيهَّإخلزقَّويكونَّحالاًل.َّهذإَّملخصَّماَّذكرََّّ،هَّابركَّهللاَّفيمكضبعرَّ

َّّ َّس بةَّيلَّإلصيد.َّيفَّهذينَّإحلديثنيَّابلن
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منَّإقتىنََّّ:مسعتَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيقولَّ:بيهَّقالأ ََّّرَّعنعنَّسامل َّعنَّعبدَّهللاَّبنَّمع

ََّّالَّّإ َّلكبًاَّ َّفأ َّلكبَّصيد  َّّا َّوَّماش ية  َّ:بوَّهريرةَّيقولأ َّواكنََّّ:قالَّسامليََّّ،يوم َّقريإطانَّجرهَّكَّّأ َّهَّينقصَّمنَّن

َّ.ثَّواكنَّصاحبَّحرَّث َّوَّلكبَّحرَّّأ َّ

َّّأ َّالةلَّعىلَّيفَّحديثَّإبنَّمعرَّهللاَّعهنامَّإدلَّّ َّإللكبَّن اَّمَّّإ ََّّ:حدَّثالثَّحاالتل ََّّالَّّإ َّهَّالَّجيوزَّإقتناء

َّللامش ية.وَّأ َّرعَّوَّللزَّّأ َّيدَّللّصَّ

َّمعناَّحديثَّإملعملَّيفَّإلصيد.ََّّفيجوزَّإقتناءَّإللكبَّإملعملَّللصيدَّقدَّمرََّّّ:يداَّإلّصَّمَّّأ َّ

َّنَّحيميَّصاحبَّإملزرعةَّمزرعته.َّأ َّجلَّأ َّمنََّّ؟ملاذإَّثوكذكلَّجيوزَّإقتناؤهَّللحرَّ:َّإلّزرع

َّإقتنوكذكلَّجيوزََّّإملاش ية: َّللامش ية َّأ َّاؤه نَّحيميَّإملاش يةَّمنَّأ َّجلَّأ َّنَّيقتىنَّإللكبَّمنَّأ َّيَّجيوز

َّ.ئابَّومنَّإحليوإنَّإملفرتسةإّلَّّ

اَّإقتناؤهَّبغريَّهذإَّمَّّأ ََّّ،رعوَّإلزَّّأ َّوَّإملاش يةَّأ َّيدَّالثةَّإلّصَّمورَّإلثَّّجلَّهذهَّإل َّتناءَّإللكبَّل َّقَّفيجوزَّإَّ

َّّا َّف َّدلَّّن َّّأ َّإحلديثَّعىلََّّه َّن َّإللكبَّكَّّ"ه َّقريإطانَّمنَّإل ََّّينقصَّلصاحبَّهذإ فهوَّيشءيََّّ"جريوم 

َّمنَّبَّمنَّإللكبَّوملَّيكنَّهلَّدلَّبذإَّملَّيكنَّهلَّإ َّنَّنساإال ََّّ،عظمييَّابركَّهللاَّفيمكَّالَّينبغيَّالاس ّتانةَّبه دي

َّجلَّهذإَّإللكب.َّأ َّجرهَّمنَّأ َّعَّنَّيضيَّّأ َّمورَّثالثَّفالَّينبغيَّحدَّهذهَّإل َّأ َّإس تعامهلَّيفَّ

َّعظمييَّمنَّإل ََّّ:وإلقريإط َّّأ َّحاديثَّإجلنازةَّوَّأ َّجرَّقدَّجاءَّبيانهَّيفَّهوَّمقدإري حدَّابركَّهللاَّأ َّهَّمثلَّجبلَّن

َّيفَّإقتناءَّإللكبَّالَّيقتنيه.َّإّّلََّّ،فيمك َّيَّليسَّعندهَّحاجةي
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َّ،اَّمعَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّبذيَّإحلليفةَّمنَّهتامةكنََّّّ:عنَّرإفعَّبنَّخدجيةَّريضَّهللاَّعنهَّقال

فعجلوإََّّ،خرايتَّإلقومأ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيفََّّبَّّواكنَّإلنََّّّ،باًلَّوغامنًَّإ َّصابوإَّأ َّفَّ،اسَّجوعيَّصابَّإلنَّّأ َّف

فعدلَّعرشًةَّمنَََّّّقسم،ثََّّّ،فئتأ كَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّابلقدورَّفَّبَّّمرَّإلنَّّأ َّفَّ،وذحبوإَّونصبوإَّإلقدور

َّمهنمَّبسهم َّأ َّفَّ،يسريةيََّّلواكنَّيفَّإلقومَّخيَّ،عيامهأ َّفطلبوهَّفَّ،مهناَّبعرييََّّفندََّّّ،إلغمنَّببعري هوىَّرجلي

َّفقال:َّحفبسهَّهللا

َّّإ َّايَّرسولَّهللاََّّ:قلتَّ:قالَّ،فاصنعوإَّبهَّهكذإَّمفاَّندََّّّ،وإبدَّإلوحشوإبدَّك َّأ َّلهذهَّإلهبامئََّّنَّّإ ََّّ ناَّنلقىَّن

ََّّ؟فنذحبَّابلقصبأ ََّّىإلعدوَّغدًإَّوليسَّمعناَّمد

َّذكلَّثمكَّعنَّحدَّّأ َّفرَّوسوإلظََّّّنَّّليسَّإلسََّّّ،مَّوذكرَّإمسَّهللاَّعليهَّفلكوهّنرَّإدلَّّأ َّماََّّ:قال

َّوَّاَّإلسَّّمَّّ"أ َّ َّ."اَّإلظفرَّمفدىَّإحلبشةمَّّأ َّنَّفعظمي

َّّأ َّوىلَّيهَّكثريةَّإل َّهذإَّإحلديثَّحديثَّرإفع َّفيهَّفوإئدَّ عرضَّللغنميةَّيفَّإجلهادَّإلغنميةَّيفَّهَّالَّجيوزَّإلتَّّن

َّ.مربعدَّإلقسمةَّابذنَّويلَّإل ََّّالَّّإ َّمهناََّّإل خذَّلْياَّوالإ َّعرضَّإجلهادَّالَّجيوزَّإلتَّّ

بلَّوإلغمنَّوذحبوهاَّوطبخوهاَّبدونَّخذوإَّشيئًاَّمنَّإال َّأ َّحابةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّويفَّهذإَّإحلديثَّإلّصَّ

َّإلنَّّإ َّ َّوسملَّوقبلََّّبَّّذن َّإلغنميةأ َّصىلَّهللاَّعليه َّعلْيم َّقدَّوََّّ،نَّيقسم َّيفَّإلقضوقدَّاكنوإ ورَّدعوها

َّ،كفاءَّهذهَّإلقدورمرمهَّاب َّأ َّنكرَّعلْيمَّوَّأ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملََّّبَّّاَّحلقَّهبمَّإلنَّّفلمََّّّ،ورشعوإَّيفَّطهْيا

َّ؟عريًإَّملاذإيَّاكنتَّإلعرشةَّمنَّإلغمنَّتعدلَّبأ َّقسمَّعلْيمَّهذهَّإلغنميةَّوعدلَّإلعرشةَّمنَّإلغمنَّببعريََّّثَّّ

َّ،اكنتَّقميةَّإلعرشةَّمنَّإلغمنَّتعدلَّقميةَّإلبعريَّوهكذإَّإلقسمةَّيفَّإلغنميةَّ،اَّاكنتَّمتقاربًةَّيفَّإلقميةّنَّّل َّ

 اقةَّتقومَّعنَّس بع َّمنَّإلغمنَّالَّعنَّعرش.إلنََّّّنَّّا َّحاايَّوإلهديَّفضَّّاَّيفَّإلمَّّأ َّ

َّإحلال َّإلغنامئَّ،لكنَّيفَّهذه َّإلقميةََّّّنَّّا َّفَّ،حالَّقسمة َّعدلَّ،إملعتربَّهو َّعنَّملسو هيلع هللا ىلصََّّإلنّبََّّّولهذإ بعري 

َّعرشةَّمنَّإلغمن.َّ

بعريَّعنَّبقيةَّإلقطيعَّوهربَّمهنمَّفعجزوإَّعنَّرشدَّيَّأ ََّّ(مهناَّبعرييََّّفندَّّ)نَّقوهلَّأ َّكذكلَّمنَّإلفوإئدَّ

وإبدَّأ َّلهذهَّإلهبامئََّّنَّّ)إ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّفقالَّإلنََّّّ(حفبسهَّهللا)فرماهَّبعضَّإجلنودَّبسهاهممَّقالََّّ،مساكَّبهإال َّ
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عليمكَّمهناََّّمفاَّندَّّ)قالََّّ،ئابَّوغريَّذكلمورَّوإّلَّّسودَّوإلنَّّكشوإردَّإل ََّّدهلمَّشوإرََّّيَّّأ ََّّ(وإبدَّإلوحشك َّ

َّب َّإال َّأ ََّّ(هكذإَّهفاصنعوإ َّمن َّمهنا َّرشد َّما َّوالَّي َّمنمك َّهرب َّتس تطيعون َّوال َّوإلبقر َّوإلغمن بل

يدَّرموهَّمثلامَّيرىمَّإلّصَّإيدَّوَّفرموهَّمثلامَّيرىمَّإلّصَّأ َّمساكَّبهَّفامعلوإَّبهَّتس تطيعونَّتس تطيعونَّإال َّ

ءَّوَّإليّشَّأ َّبلَّوَّإلنَّّأ َّمحَّصابَّإلرَّّأ َّنَّا َّفَّ،َّميسكَّبهوَّغريَّذكلَّحّتَّأ َّماحَّوَّابلرَّّأ َّوَّابلبنادقَّأ َّبالَّابلنَّّ

نَّميوتَّأ َّدركوهَّقبلَّأ َّصابهَّوملَّميتَّوَّأ َّنَّإ َّماَّأ ََّّ،لكهأ َّصابهَّفقتلَّجازَّأ َّنَّإ ََّّدارَّيَّريمَّبهَّهذإَّإلشَّّإّّلَّ

َّيضًا.َّأ َّلكهَّأ َّفذحبوهَّجازَّ

َّ َّقوهل َّمدَّانَّّإ َّ)وكذكلَّفيه َّوليسَّمعنا َّغدإً َّإلعدو ََّّوَّى(مالق فنذحبَّأ َّ)إملدىَّيهَّإلساككنيَّقال

يعينَّإليشءَّإّليَّيس يلَّ-َّدمَّّنرماَّأ َّ)قالَّهلمََّّ؟صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّبَّّماذإَّقالَّهلمَّإلنََّّّ(ابلقصب

َّمنه-إدلمَّ َّّأ َّيَّأ ََّّ(وذكرَّإمسَّهللاَّعليهَّفلكوإ نَّيكونَّأ َّكنيَّإملهمَّحبَّابلسَّّنَّيكونَّإّلَّّأ َّهَّالَّيشرتطَّن

َّإّّلَّإليّشَّ َّإّّلَّنَّيكونَّأ َّمَّوَّيَّيذحبَّبهَّيس يلَّإدلَّّء َّتوفرَّا َّفَّ،وجلََّّّحبَّذكرَّعليهَّإمسَّهللاَّعزَّّهذإ ذإ

لكنََّّ،كنيحبَّابلسَّّبيحةَّفالَّيشرتطَّيكونَّإّلَّّوَّحلتَّإّلَّّأ َّتَّإلهبميةَّكَّوحلَّّطانَّجفازَّإل َّهذإنَّإلرّشَّ

َّ،ابركَّهللاَّفيمكَّ(حبةحس نوإَّإّلَّّأ َّذإَّذحبمتَّف)إ َّخرَّكامَّقالَّإلنبَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيفَّإحلديثَّإل َّ

َّونريدََّّحبَّالنَّحنسنَّإّلَّّأ ََّّالبدَّّ َّيعينَّليسَّحبال  نَّنذحبَّبهَّفنؤذيَّبذكلَّهاتهَّإّليبَّأ َّيؤىتَّبيشء 

نَّيكونَّأ َّمرَّهللاَّالَّبدَّأ َّذكرَّإمسَّهللاَّفيجوزَّوَّمَّاَّتس يلَّإدلَّّّنَّّأ َّنهَّقالَّماَّدإمَّأ َّوَّأ َّجازَّأ ََّّهونقولَّإن

َّحادَّحّتَّإّّلَّ َّبَّهاتهَّإلهبميةَّابركَّهللاَّفيمك.ََّّالَّتعذَّّحبَّيشء 

إلعظامَّالَّيذحبََّّنَّّأ َّهذإَّعىلََّّفدلََّّّ(فعظمإلّسنَّاَّمَّّأ َّ)فرَّوقالَّوإلظَّّنَّحبَّابلسَّّإّلَّّعنَّخريَّّنيىَّيفَّإل ََّّثَّّ

َّابركَّهللاَّفيمك َّإلمَّّأ َّ)وقالََّّ،هبا َّ،فرحبَّابلظَّّهَّابحلبشةَّيفَّإّّلَّش بَّّفهناانَّعنَّإلتََّّّ(إحلبشةَّىدمففرَّظَّّا

َّوَّفال َّ َّيذحبَّهبا َّال َّاكلعصافريَّفإ َّظافر َّإملصيدَّصغريًإ َّإليّشَّا َّنَّاكن َّهذإ ََّّإّّلَّنَّاكن َّنذحبَّأ َّيَّنريد ن

َّنَّنذحبهَّابلظفرَّابركَّهللاَّفيمك.َّأ َّعصفورإَّالَّجيوزَّ

 باب األضاحي
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قرننيَّأ َّملحنيَّأ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّبكبشنيََّّبَّّىَّإلنَّّحضََّّّ:نسَّبنَّماكلَّريضَّهللاَّعنهَّقالأ َّعنَّ

َّعىلَّصفاهحام.َّووضعَّرجلَّىَّوكرّبَّذحبهامَّبيدهَّومسَّّ

َّّأ َّحضيةَّوَّليلَّعىلَّمرشوعيةَّإل َّيفَّهذإَّإحلديثَّإدلَّّ صىلََّّبَّّىَّإلنَّّيَّكامَّحضَّّنَّيضحَّّأ َّهَّيرشعَّللمسملَّن

اينَّإلثَّّوذحبََّّ،ّهلَّبيتهأ َّحدهامَّعنهَّوعنَّأ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّذحبَّكبشنيََّّبَّّإلنََّّّ،هللاَّعليهَّوسمل

ََّّ،متهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملأ َّدَّهللاَّمنَّمعنَّوحَّّ َّنَّيضحيَّّأ َّجلَّإلرََّّّةَّابركَّهللاَّفيمكَّيفَّحّقَّنَّّفالس ّ

َّعنهَّوعنَّ َّعنهَّاكنوإَّيفَّإلعددَّكثريينَّلوَّاكنوإَّعرشةَّمثاًلَّيضحَّّهلَّبيتهَّولوَّأ َّبكبش  َّوإحد  يَّبكبش 

َّم.وعهن

َّل َّأ َّقرنَّملحَّإل َّإلكبشَّإل ََّّنَّّأ َّليلَّعىلَّوكذكلَّيفَّإحلديثَّإدلََّّّ يفعلَّملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّإلنََّّّنَّّفضلَّمنَّغريه

َّعىلَّابل َّوقرنَّفتضحيتهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّابل ََّّ،مثلإل َّ َّّأ َّملحَّدليلي َّ.فضلَّمنَّغريهأ َّهَّن

اَّيفَّإلغمنَّمَّّأ ََّّ،بلكامَّجيوزَّالاشرتإكَّيفَّإال ََّّ،شرتإكَّيفَّإلبقرحضيةَّجيوزَّإال َّحاديثَّإل َّأ َّوكامَّجاءَّيفََّّ

َّوإملاعزَّفال.َّ

ََّّنَّّأ َّاَّيس تفادَّمنَّإحلديثَّوكذكلَّممَّّ حبَّذإَّاكنَّممنَّحيسنَّإّلَّّإ َّهاَّإملضحيَّذنَّيتوالأ َّحبَّةَّيفَّإّلَّّنَّّإلس ّ

نَّحيسنََّّغريهَّممَّّنَّيوّكَّأ َّحبَّفيرشعَّهلَّاَّمنَّالَّيس تطيعَّإّلَّّمَّّأ ََّّ،صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّبَّّكامَّفعلَّإلنَّّ

ىلَّإ َّحبَّوالَّيوكَّمنَّالَّحيسنَّإّلََّّّ،َّمنَّالَّيصلالَّيوّكََّّ،حاكهماَّابركَّهللاَّفيمكأ َّبيحةَّويعرفَّإّلَّّ

َّيوكَّحيسنَّإّلحبَّفيذحبَّماكنه.ََّّ،غريَّذكل

َّفيهَّذكلَّممَّّك َّإلرَّّل ََّّ؟إحبَّيضعَّرجلَّعىلَّصفحةَّإملذبوحَّملاذإإّلََّّّنَّّأ َّا جلَّعىلَّنَّالَّيضطربَّوضع

ََّّ.دنَّمنَّذحبهَّذحبًاَّجيَّّوهباَّوهبذإَّيمتكََّّّ،تهَّإملذبوحَّجيعلَّساكنًاَّالَّيتحركصفحَّ

 كتاب األشربة

َّبكتابَّإل َّوإل َّ َّسابقًا َّرشإبَّوقلنا َّمجع َّرشبة َّإل َّأ َّطعمة َّإل َّن َّوإل َّصلَّيف َّطعمة َّإحلل ماََّّالَّّإ َّرشبة

َّ.ليلَّوجاءَّبتحرميهإس تثناهَّإدلَّّ
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َّّأ َّوالَّتأ كدَّأ َّوَّأ َّذإَّوجدَّرشإاًبَّوملَّيعرفَّإ َّنسانَّإال ََّّنَّّأ َّومعىنَّهذإَّإلالكمَّابركَّهللاَّفيمكَّ هَّليسَّمنَّن

َّّإل َّ َّّأ َّصلَّال َّفيتَّّنيناَّعهناَّوملَّيعرفَّماَّهوَّمورَّإل وس يأ يتَّمعناَََّّّ،صلَّإحللَّّإل ََّّنَّّهَّجيوزَّهلَّرشبهَّل َّن

َّّيفَّهذإَّإلكتابَّبيانَّإل َّ َّع.َّهماَّإلرّشَّيتَّحرَّّمورَّإل
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اَّمَّّأ ََّّ:معرَّقالَّعىلَّمنربَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّنَّّأ َّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامََّّعنَّعبد

َّّإ َّاسَّاَّإلنَّّهيَّّأ ََّّ:بعد عري.َّمرَّوإلعسلَّوإحلنطةَّوإلشَّّمنَّإلعنبَّوإلتََّّّ:هَّنزلَّحترميَّإمخلرَّويهَّمنَّمخسة َّن

َّوددتَّ عهدإًََّّليناَّفْينَّّإ َّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّاكنَّعهدََّّنَّّأ َّوإمخلرَّماَّخامرَّإلعقلَّثالثي

َّمنَّأ َّوإلالكةلَّوََّّليهَّإجلدَّّإ َّننّتييَّ َّاب.إلرَّّوإبَّبأ َّبوإبي

َّهذإَّابركَّهللاَّفيمكَّفيهَّ َّّأ َّحديثَّمعر  هَّاكنَّخطيبًاَّعىلَّمنربَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّوبعدَّن

َّّأ َّاسَّنَّإنّتيىَّمنَّخطبةَّإحلاجةَّاندىَّيفَّإلنَّّأ َّ نوإعهاَّريضَّهللاَّعنهَّأ َّذكرََّّهَّقدَّنزلَّحترميَّإمخلرَّثَّّن

َّّنوإعَّإمخلسةَّالَّبلَّهذهَّإل َّإمخلرَّحمصورةيَّيفَّهذهَّإل ََّّنَّّأ َّويهَّمخسةَّوالَّيعينَّهذإَّ يتَّنوإعَّإمخلسَّإل

َّأ َّاسَّبعدهاَّمنَّاكنتَّعىلَّعهدمهَّوماَّإس تحدثهَّإلنَّّ ََّّ.خرىَّتصنعَّمهناَّإمخلرَّفهييَّمخريَّأ َّمور 

َّمسكر ََّّذهبهَّفهوَّكَّّأ َّاهَّوَّيَّغطَّّأ َّماَّخامرَّإلعقلََّّإمخلرَّهوَّكََّّّنَّّأ َّدودَّإحلوقلناَّيفَّكتابَّ َّ،رشإب 

َّّنسانَّويقولَّكلَّعىلَّهذهَّإلمكَّّالَّيأ تيهَّإال ََّّ،لَّحرإمسكرَّكثريهَّفقليأ َّوماَّ َّ،رشهباَّالَّتسكرينأ َّيتَّيةَّإل

َّّا َّذإَّرشبتَّإلكثريَّمنَّهذإَّفإ َّنقولَّهلَّهلََّّ،ال ذًإَّالَّجيوزَّرشبَّإ َّقولَّهلَّنيقولَّكلَّنعمََّّ؟كرسكَّتَّن

َّّإلقليلَّوالَّإلكثريَّمنَّهذإَّل َّ َّابركَّهللاَّفيمك.َّن َّهَّمخري

َّهذإَّ رصحيَّمنَّمعرََّّهذإَّنّصََّّوجلََّّّرميهاَّيفَّكتابَّهللاَّعزَّّإمخلرَّنزلَّحتَّنَّّأ َّويس تفادَّمنَّالكمَّمعر 

ََّّهللاَّعهنمَّعندَّنزولَّإلقرأ ن.َّيضحابةَّريفَّكتابهَّوهذإَّماَّفهمهَّإلّصََّّوجلََّّّهماَّهللاَّعزَّّإمخلرَّحرََّّّنَّّأ َّ

َّبعدهاَّيدَّّ َّّأ َّحابةَّوَّوتدرونَّابركَّهللاَّفيمكَّمّنةلَّمعرَّيفَّإلّصََّّ-َّإلعاملنَّّأ َّلَّعىلَّوكذكلَّالكمَّمعر  هَّمنَّن

َّإلنَّّأ َّ َّعمل َّإلّصَّأ َّاسَّبعد َّفَّ-ديقَّريضَّهللاَّعنهيبَّبكر  َّإلعمل َّمن َّإلعامل َّبلغ َّّا َّوهمام َّحييطَّجبميعَّن َّال ه

َّّأ َّإملسائلَّوبلَّيذكرَّمعرَّ َّّأ ََّّريضَّهللاَّعنهَّلوَّالثَّومتىّنَّشلكتَّعليهَّهذهَّإملسائلَّإلثَّّأ َّهَّن وثقَّإس تهَّن

هللاَّصىلََّّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّوليسَّمعىنَّهذإََّّ،صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّهبنَّفمتىنَّهذإَّريضَّهللاَّعنهَّبَّّمنَّإلنَّّ
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اسَّقدَّيسمعوإَّنَّّإلَّعليهَّوسملَّملَّيبنيَّهذهَّحمكَّهذهَّإملسائلَّبيااًنَّشافيًاَّاكفيًاَّالَّبلَّإلعاملَّكغريهَّمنَّ

َّضحَّال َّمورَّتتَّّأ َّخرَّوقدَّيشلكَّعليهَّأ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّوقدَّيفوتهََّّبَّّإحلديثَّمنَّإلنَّّ خرَّأ َّنسان 

ََّّ.رضاهأ َّوهكذإَّمعرَّريضَّهللاَّعنهَّوَّ

َّّأ َّوفيهَّ َّّأ ََّّهللاَّعنهَّيضعهَّرضهَّاكنَّمنَّتوإن نهَّأ َّنَّخيفيَّعىلَّإلناسَّأ َّملَّيكنَّيريدََّّ،اسَّهبذإخربَّإلنَّّأ َّهَّن

َّبعضَّإملسائل َّتشلكَّعليه َّمرََّّّ،قد َّأ َّتَّمعنا ََّّنَّّأ َّحاديثَّفْيا َّإستشار َّمنَّأ َّمعر َّيفَّعدد  حصابه

َّينبغيََّّ،َّهللاَّعنهيضإملسائلَّر َّإلنَّّأ َّاسَّالَّمينعهمَّإلكربَّمنَّنَّيكونَّإلنَّّأ َّوهكذإ اسَّعنَّنَّيسأ لوإ

َّقدَّّتفىأ َّ َّالَّيس تطيعونَّإلتَّّأ ََّّعلْيمَّش ياء َّو َّفْيا َّإلعلامء َّبعضَّأ َّوفيقَّبنيَّالكم وَّقدَّتعرضَّعلْيم

َّّإل َّ َّاكنتَّعندمهَّمنَّقولَّومنَّإملسلَّّيتَّجتعلهمَّيشكَّّدةلَّإل َّما نسانَّالَّفاال ََّّ،امتونَّيفَّحمكَّمسأ ةل 

شلكَّأ َّاَّيَّيبحثَّمعَّّهوَّإّّلَّإملتوإضعَّبلَّإلعاملََّّ،الَّ،نَّخيفيَّهذإَّومينعَّإلكربَّمنَّهذإأ َّينبغيَّعليهَّ

َّقلَّعلامًَّمنهَّيفَّنظرهَّابركَّهللاَّفيمك.َّأ َّوَّأ ًَّاَّمنهَّإلعملَّولوَّعندَّمنَّصغرَّس نَّّعليهَّمنَّ

َّّ ََّّ:اببوإبَّإلرَّّأ َّوإلالكةلَّمنََّّمسأ ةلَّإجلدََّّّ:شلكتَّعىلَّمعرَّيهَّثالثةَّفقدَّذكرهاَّيهأ َّيتَّوإملسائلَّإل

وقدَّإختلفَّإلعلامءََّّ:بخوةَّل َّوَّإال َّأ َّاءَّشقَّّخوةَّإل َّمعَّإال ََّّوىلَّفهييَّمسأ ةلَّتوريثَّإجلدَّّاَّإملسأ ةلَّإل َّمَّّأ َّ

َّإل َّ َّومهنم َّإلعلامء ََّثبتَّومجهور َّبن َّفذهبَّزيد َّإلثَّّفْيا َّماكلَّوإلشَّّمئة َّوَّالثة َّإلرَّّأ َّافعي َّيف وإيةَّمحد

َّإلّصَّأ َّذهبَّوََّّ،خوةَّيفَّإملريإثيشرتكَّمعَّإال ََّّإجلدََّّّنَّّأ َّىلَّإ َّإملشهورةَّعنهَّ ديقَّوغريهَّمنَّإلعلامءَّبوَّبكر 

َّّأ َّوَّإجلّدَّخوةَّيسقطونَّبوجودَّإل ََّّنَّّأ َّىلَّإ َّإبنَّتمييةَّرمحهَّهللاَّومنَّذهبَّمذهبهََّّلوإختارَّهذإَّإلقوَّ هَّن

َّ.بَّابركَّهللاَّفيمكيكونَّمبّنةلَّإل َّ

َّأ ََّّنَّّأ َّظنَّأ َّوَّ يخَّعلَّبدإينَّحفظهَّهللاَّقدَّبنيَّهذهَّإملسأ ةلَّوبنيَّإخلالفَّفْياَّيفَّرشحهَّعىلَّخاانَّإلش ّ

َّإلقالئدَّإلربهانيةَّمفنَّشاءَّفلريإجعهَّابركَّهللاَّفيمك.َّ

َّنَّميوتَّإلشَّّأ َّوإلالكةلَّابركَّهللاَّفيمكَّيهََّّ:إلالكةلمسأ ةلََّّانيةَّفهيياَّإملسأ ةلَّإلثَّّمَّّأ َّ خصَّوليسَّهلَّذكري

َّوالَّ َّالَّفرعي َّذكرَّيرثهََّّصلأ َّوإرثي َّوالَّودلي َّيفََّّ،فالَّيكونَّهلَّوإدلي َّذكرها َّإملسأ ةلَّجاء َّهذه وهذإ

َّن ْصُفََّماَّ وإخرَّسورةَّإلنساءَّعندَّقولَّهللاَّوجلَّ﴿أ َّ َّفَلَهَا َُّأْختي ََّوهَلُ ََّودَلي َّلَيَْسَّهَلُ ََّهكَلَ َّإْمُرؤي ن 
ِ
إ
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صفَّمعَّوجودَّإلوإدلَّفهذهَّيهَّمسأ ةلَّإلالكةلَّوهذإَّهوَّختَّالَّيفرضَّلهاَّإلنَّّإل ََّّنَّّأ َّ﴾َّومعلومََّرَكَّتََّ

َّحابةَّومجهورَّإلعلامءَّيفَّإلقدميَّوإحلديثَّابركَّهللاَّفيمك.َّيَّاكنَّعليهَّإلّصَّتفسريهاَّإّّلَّ

َّإلثَّّمَّّأ َّ َّإملسأ ةل َّا َّقالَّمعرَّريضَّهللاَّعنه َّكام َّفهيي َّأ َّالثة َّمن َّيَّ:اببوإبَّإلرَّّأ َّبوإبي َّقصوقد َّمعرَّد هبا

َّّ ابَّاَّليستَّمنَّإلرَّّّنَّّأ َّخرَّيرىَّابَّوإلبعضَّإل َّاَّمنَّإلرَّّّنَّّأ َّيتَّإختلفَّفْياَّإلعلامءَّفبعضهمَّيرىَّإملسائلَّإل

ينَّوماَّلناَّإدلََّّّتَّّأ َّوقدَّبنيَّلناَّإحلاللَّمنَّإحلرإمَّوََّّالَّّإ ََّّيتوّفََّّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّملَّبَّّوإمحلدَّهللَّإلنَّّ

َّيفَّإلعملَّتشلكَّخرينَّابركَّأ َّشلكَّعىلَّبعضَّإلعلامءَّملَّالَّخيفىَّعىلَّأ َّ هللاَّفيمكَّفليسَّهناكَّمسأ ةلي

َّيفَّإلعلامءَّابركَّهللاَّفيمك.ََّّشاكلَّنس بعىلَّمجيعَّإلعلامءَّبلَّهذإَّإال َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

 394 الحديث 

ََّّكََّّّ:عَّفقالتصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّس ئلَّعنَّإلبََّّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّعنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّ سكرَّأ َّرشإب 

َّ.فهوَّحرإم

َّإلعسل.َّذنبيَّتُع:قالَّإلب ََّّ

عَّتفَّرمحهَّهللاَّبقوهلَّإلبَّعَّوكامَّفّسهَّإملصنَّّتصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّس ئلَّعنَّإلبََّّبَّّنَّإلنَّّأ َّيفَّإحلديثََّّ

َّجامع َّابركَّهللاَّفيمكَّفقالَّأ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملََّّبَّّفالنَّّ،نبيذَّإلعسل َّوجبوإب  َّشامل  جابَّجبوإب 

ََّّكَّّ) َّخالفَّإل ََّّ(فهوَّحرإمَّركأ سرشإب  َّابركَّهللاَّفيمكَّالَّهيمنا َّقاعدتنا َّإل َّهذه هلََّّإمخلرنَّسامء

َّكثريةَّوهلَّأ َّ َّّكثريةَّخاصًةَّيفَّزمانناَّهذإَّوالَّيقترصَّعىلَّإل َّأ نوإعَّسامءي منَّإلقدميَّيتَّاكنتَّيفَّإلزَّّمورَّإل
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بلَّيهََّّابقَّالوالَّإملصادرَّإليتَّيصنعَّمهناَّزإدتَّليستَّفقطَّإمخلسةَّإليتَّذكرانهاَّيفَّإحلديثَّإلسَّّ

صىلَّهللاَّعليهََّّبَّّهمَّعندانَّكامَّقالَّإلنَّّينَّصنعتَّهذهَّإمخلرَّوكيفَّتسمىَّإملَّأ َّكثريةَّفالَّهيمناَّمنَّ

ََّّكَّّ)وسملَّ َّحرإمأ سرشإب  َّفهو ََّّ(كر َّبقولها َّ)ونزيدها َّفقليلَّحرإمأ سما َّكثريه ََّّفلكََّّّ(كر رشإب 

ابركَّهللاَّفيمكَّوهذإََّّرشبهَّمَّإلكثريَّفهوَّحرإمَّالَّجيوزأ َّيَّيسكرَّإلقليلَّمسكرَّسوإًءَّاكنَّهذإَّإّّلَّ

َّصىلَّهللاَّعليهَّوسمل.ََّّبَّّمنَّجوإمعَّلكمَّإلنَّّ

 395الحديث 

َّريضَّهللاَّعهنامَّقالهللاَّبنَّعبََّّّعنَّعبد ملَّيعملَّأ َّقاتلَّهللاَّفالاًنََّّ:نَّفالاًنَّابعَّمخرإًَّفقالأ َّبلغَّمعرََّّ:اس 

َّ:نَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّقالأ َّ

َّلوهاَّفباعوها.حومَّجفمَّّحرمتَّعلْيمَّإلشََّّّودقاتلَّهللاَّإلْيَّ

حايلَّفباعَّإمخلرَّفبدلَّرإدَّإلتَّّأ َّرجاًلََّّنَّّأ َّمعرَّريضَّهللاَّعنهَّبلغهََّّنَّّأ َّهذإَّإحلديثَّابركَّهللاَّفيمكَّفيهَّ

َّأ َّمثاًلَّ َّفباعهارإدَّإال َّأ َّنَّيرشهبا َّّأ َّيعينَّاكنتَّعندهَّمخرَّوهوَّيعملََّّ،نتفاعَّمهنا هَّالَّجيوزَّرشهباَّمفاذإَّن

َّقالَّمعرأ َّرإدَّالاندفاعَّهباَّبدلَّمنَّأ ََّّ؟فعل َّفباعهاَّفقالَّماذإ قاتلَّهللاَّ)دعاَّعليهَّفقالََّّ؟نَّيرمْيا

صىلَّهللاَّعليهََّّبَّّفقدَّقالَّإلنَّّملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّسوةَّيفَّإلنَّّأ َّنسانَّهلَّومعرَّيفَّدعائهَّهذإَّعىلَّهذإَّإال ََّّ(فالانًَّ

لكوإَّمثهناَّفهمَّأ َّذإبوهاَّوغريوإَّصفّتاَّثَّابعوهاَّوَّأ َّحومَّملاَّحرمَّهللاَّعلْيمَّإلشََّّّ(قاتلَّهللاَّإلْيود)وسملَّ

نَّا َّفَّلكوإَّمثهناأ َّاَّحشومَّثَّابعوهاَّوَّّنَّّأ ََّّالَّتظهرَّحومَّفغريوإَّصفّتاَّحّتَّمتَّعلْيمَّإلشَّّحتايلوإَّعندماَّحرَّّ

خرىَّصنعناهاَّمنَّأ َّحومَّهذهَّموإدَّيشَّيقولَّالَّحننَّالَّنأ كَّإلشَّّإ َّحومَّنمتَّتأ لكونَّإلشَّّأ َّقالَّهلمَّقائاًلَّ

َّثَّّإلشَّّ َّإال ََّّحوم َّحيةلَّوهذإ َّفهذه َّويهَّيفَّإحلقيقةَّحشوم َّبعناها َّأ َّنسان َّإلتَّّأ َّيضًا حايلَّعىلَّهللاَّرإد

ََّّا.انَّمهنَّينتفعنَّيرشبَّإمخلرَّحّتَّأ َّورسوهلَّفبدلَّمنَّ

َّّ مورَّإحملرمةَّالَّجيوزَّابركَّهللاَّىلَّالانتفاعَّابل َّإ َّيتَّيتوصلَّهباَّفهذإَّإحلديثَّفيهَّحترميَّكَّإحليلَّإل

َّماَّحمرمَّفالَّحتاولَّإلتَّّأ َّذإَّعلمتَّإ ََّّ،فيمك َّ،ليهإ َّلَّوَّتتوصَّّأ َّوَّتنتفعَّبهَّأ ََّّتنتفعَّمنهَّحايلَّحّتَّنَّشيئًا

نَّأ َّمًاَّفعليهَّومنَّفعلَّشيئًاَّحمرََّّّ،حماوةلَّحتليلَّأ جلَّنحايلَّمحرإمَّوحرإمَّابركَّهللاَّفيمكَّالَّجيوزَّإلتَّّ

َّّأ َّيعتقدَّ َّّل ََّّ؟نَّحيللَّلنفسهَّملاذإأ َّمًاَّوالَّحياولَّهَّفعلَّشيئًاَّحمرَّّن َّّأ َّذإَّفعلتَّإحلرإمَّمعتقدًإَّإ َّكَّن هَّحرإمَّن
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َّيفَّتوفيقَّهللاَّكلَّل َّ َّسببًا َّمَّّأ ََّّ،نَّتتوبَّمنهاكنَّهذإ َّّأ َّنَّتقنعَّنفسكَّبأ َّذإَّحاولتَّإ َّا نَّأ َّهَّحاللَّوَّن

َّّا َّفعكلَّهذإَّجائزَّف َّّوبةَّل َّىلَّإلتَّّإ َّقَّماَّتتوفََّّّقلَّّكَّن َّّأ َّكَّدإمئًاَّس تعتقدَّن كَّفعلتَّشيئًاَّحالاًلَّابركَّهللاَّن

َّفيمكَّفتنهبوإَّلهذإ.َّ

نَّمثهناَّحرإمَّا َّماَّدإمتَّحرإمًاَّفَّ،َّإمخلرمثنهّحرمَّمَّذإَّحرَّّإ َّءَّإليّشََّّنَّّأ َّس تفادَّمنَّهذإَّإحلديثَّيَّكذكلَّ

لَّسوَّهذهَّقاعدةَّعامةَّالَّجيوزَّإلتََّّّابركَّهللاَّفيمكَّحاكمَّإملقاصدَّّأ َّوإلوسائلَّلهاَّالَّجيوزَّالانتفاعَّمنهَّّ

َّمَّوسائلهاَّابركَّهللاَّفيمك.َّمةَّحترَّّرَّّإحملمورَّإل َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

 باسكتاب اللّ 

 396الحديث 

َّّا َّالَّتلبسوإَّإحلريرَّفَّ:قالَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ:عنَّمعرَّبنَّإخلطابَّريضَّهللاَّعنهَّقال هَّن

َّخرة.نياَّملَّيلبسهَّيفَّإل َّمنَّلبسهَّيفَّإدلَّّ

 397الحديث 

َّ:مسعتَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيقولَّ:ريضَّهللاَّعنهَّقالَّبنَّإلاميينةَّيفذعنَّحَّ:وقال
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اَّهلمَّيفَّّنَّّا َّةَّوالَّتأ لكوإَّيفَّحصافهامَّفهبَّوإلفضَّّنيةَّإّلَّّأ َّيباجَّوالَّترشبوإَّيفَّالَّتلبسوإَّإحلريرَّوالَّإدلََّّّ

َّخرة.نياَّولمكَّيفَّإل َّإدلَّّ

َّيفَّلبسهامَّمنَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّعنَّلبسَّإحلريرَّوإدلََّّّبَّّيفَّهذينَّإحلديثنيَّيهنيىَّإلنَّّ يباجَّملا

َّإلتَّّ َّومن َّّإمليوعة َّوإلت َّّخنث َّابلن َّّل ََّّ،ساءش به َّن َّمعلومي َّإلنَّّإل ََّّنَّّأ َّه َّّلبسة َّإل َّإلرتَّّامعة َّفْيا َّفَّّتتّصَّيت

َّّ َّنَّّا َّفَّوإإخشوش ن)صىلَّهللاَّعليهَّوسملََّّبَّّجالَّإملطلوبَّمهنمَّإخلشونةَّوإلقوةَّكامَّقالَّإلنَّّساءَّوإلرَّّابلن

َّتدومحي َّال َّإحلظر َّعىلَّإلرََّّّ(اة َّتش هبَّّأ َّجلَّفالَّبد َّفيه َّيكون َّابركَّهللاَّفيمكَّوال َّيكونَّرجاًل ًاَّن

َّّ َّساءَّوالَّميوعاَّوالَّقنوتهَّوالَّغريَّذكل.َّابلن

َّّا َّكَّفْيامَّفيضًاَّإل َّأ َّةَّوحترميَّهبَّوإلفضَّّنيةَّإّلَّّأ َّبَّيفَّاينَّحترميَّإلرّشَّوكذكلَّجاءَّيفَّإحلديثَّإلثَّّ هَّالَّن

إملؤمنونََّّ(خرةنياَّولمكَّيفَّإل َّهلمَّيفَّإدلَّّاَّّنَّّ)إ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملََّّبَّّإلنَّّارَّكامَّقالَّللكفََّّّ؟جيوزَّملاذإ

َّ،ارَّابركَّهللاَّفيمكنياَّفهييَّللكفَّّاَّيفَّإدلَّّمَّّأ َّةَّةَّيأ لكونَّفيهَّماَّيفَّإجلنَّّينَّيدخلونَّإجلنَّّنَّشاءَّهللاَّإّّلَّإ َّ

َّيفَّإلرّشَّ َّما َّ،هللاَّفيمكرسإفَّوإخمليةلَّابركَّفَّوإال َّرتَّّةَّمنَّإلهبَّوإلفضَّّنيةَّإّلَّّأ َّكَّيفَّأ َّبَّومعلومي

َّرَّوإلكربَّابركَّهللاَّفيمكَّفهييَّيلَّإلكفار.َّطفسَّشيئًاَّمنَّإلبيفَّإلنََّّّدثوكذكلَّحت

َّحريريَّوإدلَّّ كورَّابركَّهللاَّفيمكَّويس تفادَّمنهَّيباجَّعىلَّإّلَّّفهذإَّإحلديثانَّيس تفادَّمهنامَّحترميَّلبس 

َّّ َّساء.َّمبفهومَّإخملالفةَّجوإزَّلبسهاَّللن

َّة.َّوإلفضََّّّهبنيةَّإّلَّّأ َّبَّيفَّكَّوإلرّشَّوكذكلَّحترميَّإل َّ
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َّالَّّإ َّسَّإحلريرَّبرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّّنيىَّعنَّلََّّنَّّأ َّعنَّمعرَّبنَّإخلطابَّريضَّهللاَّعنهَّ

َّإ َّهكذإَّورفعَّلناَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ َّبابةَّوإلوسطى.صبعيهَّإلس ّ

َّربعة.أ َّوَّأ َّوَّثالثَّأ َّصبعنيَّإ َّموضعََّّالَّّإ َّّنيىَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّعنَّلبسَّإحلريرََّّ:وملسمل َّ

خمالفةَّجوإزََّّمفهومويس تفادَّمنهَّكامَّقلناََّّ،جالهذإَّإحلديثَّكسابقةَّيفَّحترميَّلبسَّإحلريريَّعىلَّإلرَّّ

يَّأ َّجالَّفقطَّربعَّللرَّّأ َّوَّثالثةَّحتَّأ َّصبعنيَّأ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّقدرََّّبَّّوإس تثىنَّإلنََّّّ،لبسهَّللنساء
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َّّأ َّ َّمنهَّفقطَّقليةلَّقدرَّالَّتتجاوزَّإل ََّّثّوبنَّاكنَّإلَّإ َّهَّجيوزَّن صابعَّمنَّغريهَّحليلَّلكنَّاكنَّفيهَّقطعةي

َّهَّمنَّإحلريرَّفهذإَّحرإم.يَّيكونَّلكَّّاَّإّّلَّمَّّأ َّربعةَّفقطَّفيجوزَّلبسهاَّهذهَّتس تثىنَّإل َّ
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َّبنَّعازََّّإءعنَّإلربَّ ََّّ:َّريضَّهللاَّعنهَّقالب 

َّّ َّيضبََّّ،عليهَّوسملَّحسنَّمنَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاأ ََّّمحرإءَّة َّيفَّحةّل َّماَّرأ يتَّمنَّذيَّمل ىلَّإ َّهلَّشعري

َّويل.ليسَّابلقصريَّوالَّابلطََّّّ،بعيدَّماَّبنيَّإملنكبينيَّ،منكبيه

ذإَّبلغَّا َّىلَّإملنكبنيَّفإ َّهَّالَّيصلَّذنَّلكنَّّيَّجتاوزَّحشمةَّإل َّعرَّإّّلَّمةَّإملقصودةَّيفَّإحلديثَّهوَّإلشَّّإللََّّّ

َّّىَّمجَّّإملنكبنيَّفيسمَّّ َّّأ َّاَّّنَّّحيحَّل َّعىلَّإلّصَّمًَّةَّبكّسَّإلالَّّمَّّيتَّل َّاَّمسَّّّنَّّأ َّوقيلََّّ،ةًةَّوالَّيسمىَّمل تَّابملَّمل

َّابملنكبني.

َّعىلَّتوفريَّشعرَّإلرَّّ َّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّأ سَّحّتَّيبلغَّإملنكبنيَّجفاءَّفهذإَّإحلديثَّابركَّهللاَّفيمكَّفيهَّدليلي

ىلَّإ َّذننيَّفالَّيصلَّيَّيدنوَّحتتَّحشمةَّإل َّوَّإّّلَّأ َّيَّيصلَّإّّلََّّرمةَّيهَّإلّشعاَّإللَّّّنَّّأ َّقلناََّّ(اكنتَّهلَّملة)

َّتطويل َّجوإز َّابلفسقةإ َّلكنَّيس تثىنََّّ،إلّشعرَّذكلَّإملنكبنيَّففيه َّتش بهي َّفيه َّاكن َّما َّاكنَّإ ََّّ،ذإ ذإ

نَّيطوهلَّوهذإَّمنَّسننَّإلعادةَّأ َّنسانَّعرَّهبذهَّإلصفةَّفالَّجيوزَّلال َّإلفسقةَّمعَّمعروفونَّبتطويرَّإلشَّّ

َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّعادًةَّابركَّهللاَّفيمكَّفليسَّمنَّسننَّإلعبادة.َّبَّّهذإَّاكنَّيفعلَّإلنَّّ

صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيفََّّبَّّهَّابلنَّّوَّيتش بَّّأ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملََّّبََّّّابلنَّّيتأ ىّسَّنَّأ َّنسانَّجيوزَّهلَّوإال ََّّ

َّإ َّسننَّإلعادةَّلكنَّماَّملَّيكنَّفيهَّ َّهيَّابلفسقة.َّنَّيكونَّفيهَّتش بَّّك َّخرىَّكامَّقلناَّأ َّثيَّمنَّهجة 

َّإلنَّّأ َّوفيهَّ َّواكنَّيكرمهَّواكنَّيأ مرَّمنََّّبَّّيضًا صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّاكنَّحسنَّإملظهرَّواكنَّهلَّشعري

َّنَّيكرمه.َّأ َّهلَّشعرَّباكنَّ

صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّعنهََّّبَّّييَّعنَّإلنَّّقدَّجاءَّإلهنََّّّ،محروبَّإل َّوكذكلَّيفَّإحلديثَّجوإزَّلبسَّإلثَّّ

َّ:ييَّعنهَّقالوإمحرَّوجاءَّعنهَّإلهنَّّوبَّإل َّحاديثَّيفَّكونهَّلبسَّإلثَّّلكنَّإلعلامءَّقالوإَّيفَّإمجلعَّبنيَّهذهَّإل َّ

َّبيضاءَّوَّأ َّيَّفيهَّمحرَّإّّلَّوسملَّإل َّصىلَّهللاَّعليهََّّبَّّيَّلبسهَّإلنَّّمحرَّإّّلَّإملرإدَّابل ََّّنَّّأ َّ عالميَّمحرإءَّأ َّعالمي
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َّبَّّيَّّنيىَّعنهَّإلنَّّاَّإّّلَّمَّّأ َّيَّقالوإَّجيوزَّلبسهَّهذإَّهوَّإّّلََّّ،محرإَّفيهَّبياضأ َّمحرإَّخالصاَّفاكنَّوليسَّأ َّ

َّقوإلَّيفَّهذهَّإملسأ ةل.َّحدَّإل َّأ َّمحرَّإخلالصَّهذإَّوبَّإل َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّفهوَّإلثَّّ
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َّعنَّإلربإءَّبنَّعازَّ مرانَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّبس بع َّوّناانَّعنَّأ ََّّقال:َّهللاَّعنهَّريضَّب 

ََّّّ،مرانَّبعيادةَّإملريضأ ََّّ،س بع َّ،ونرصةَّإملظلومَّ،برإرَّإلقسمإ َّوََّّ،وتشميتَّإلعاطسَّ،باعَّإجلنازةوإت

َّرشبَّوعنَّ-هبخمتَّابّلَّّوَّعنَّإلتَّّأ َّ-هبَّوّناانَّعنَّخوإتَّإّّلََّّ،المفشاءَّإلسَّّإ َّوََّّ،إعيجابةَّإدّلَّإ َّوَّ

َّيباج.وعنَّلبسَّإحلريرَّوالاس تربقَّوإدلََّّّ،وعنَّإلقّسََّّّ،ثروعنَّإملأ ََّّ،ةابلفضَّّ

َّهذإَّفيهَّمجةليَّمنَّإل َّ ََّّّموردإبَّوإل َّحديثَّإلربإءَّبنَّعازب  خالقَّإليتَّيهَّكامَّيتَّيهَّمنَّماكرمَّإل َّإل

َّّ)إ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملََّّبَّّقالَّإلنَّّ َّّامَّبعثتَّل َّن صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيأ مرانََّّبَّّفالنََّّّ(خالقمَّماكرمَّإل َّمت

َّطيبَّويهناانَّعنَّقبيحَّإل َّ َّرفيعَّوبلكَّمعل  َّعامل.َّخالقَّوإل َّبلكَّخلق 

َّإل َّ َّمجةل َّّومن َّإل َّمور َّإحلديثأ َّيت َّهذإ َّيف َّذكر َّما َّهبا َّّأ ََّّ:مران َّإملريضَّوابت َّبعيادة َّإجلنائزَّمران باع

َّأ َّهَّس بعةَّالمَّهذفشاءَّإلسَّّإ َّوََّّعيإجابةَّإدلَّّإ َّبرإرَّإلقسمَّوبنرصةَّإملظلومَّوَّإ َّوبتشميتَّإلعاطسَّوَّ مور 

َّّيَّّةَّإلطَّّمورَّإخلريَّّهاَّمنَّإل َّمرانَّهباَّيفَّهذإَّإحلديثَّولكَّّأ َّ َّوجلََّّّهللاَّعزََّّّجرانَّعندأ َّنَّفعلناهاَّإ َّيتَّبةَّإل

َّفرإدَّجممتع.َّأ َّحمةَّبنيَّواكنتَّسببًاَّيفَّزايدةَّترإبطَّويفَّزايدةَّإللَّّ

َّيفَّحّقََّّ:عيادةَّإملريضفَّ يَّالَّيس تطيعَّإملريضَّإّّلََّّكامَّتعلمونَّابركَّهللاَّفيمكَّمس تحبةَّويهَّوإجبةي

ىلَّإ َّيَّمينعهَّمرضهَّمنَّإخلروجَّإملريضَّإّّلََّّ،يفَّحمكَّزايرةَّإملريضَّليصَّفَّاسَّهذإَّإلتَّّىلَّإلنَّّإ َّإخلروجَّ

اسَّىلَّإلنَّّإ َّاسَّمنَّإخلروجَّنَّمنَّرؤيةَّإلنَّّيَّيمتكَّّاَّإملريضَّإّّلَّمَّّأ َّوَّعيادتهَّأ َّاسَّهذإَّجتبَّزايرتهَّإلنَّّ

ََّّ.عيادتهَّفهذإَّتس تحبَّّ

َّكذكلَّإتََّّّ:وإتباعَّجنازة َّ.خرينذإَّقامَّبهَّإلبعضَّسقطَّعنَّإل َّإ َّباعَّإجلنائزَّفرضَّكفاية 

َّّا َّفَّوجلََّّّذإَّمحدَّهللاَّعزَّّإ ََّّسإلعاطَّ:تشميتَّإلعاطس يرمحكَّ"نَّتقولَّهلَّأ َّهَّجيبَّتشميتهَّجيبَّن

َّ.َّ"هيدهيمَّهللاَّويصلحَّابلمك"وجييبكَّهوَّبقوهلََّّ"هللا
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برإرنسانَّإّليَّيقسمَّعليكَّيقسمَّعليكَّتربَّقسمَّيس تحبَّإال ََّّ:وإلقسم َّذإ َّقسمهََّّإ  قسمَّعليكَّأ َّإ

ََّّ"وهللاَّتأ يت"يقولَّكلَّ وغريَّذكلََّّ"ىلَّإملاكنَّإلفالينإ َّوهللاَّتأ يتَّمعيَّ"وَّيقولَّأ َّيعزمكَّعىلَّغدإء 

َّىلَّتكفريَّميينهَّإ َّقسمهَّوالَّحتوجهََّّنَّتربَّّأ َّنَّجتربَّخاطرهَّبأ َّهذإَّيس تحبَّ

َّّوكذكلَّمنَّإل َّ كامَّقالََّّإملظلومَّنرصةصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيفَّهذإَّإحلديثََّّبَّّمرَّهباَّإلنَّّأ َّيتَّمورَّإل

َّ َّوسمل َّأ َّإنرصَّ)صىلَّهللاَّعليه َّمظلوماًَّأ َّخاكَّظاملًا َّفإ ََّّ(و َّمظلومًا َّرأ يتَّخشصًا َّّا َّذإ َّجيبَّعليكَّن ه

َّّا َّنرصتهَّابركَّهللاَّفيمكَّف ََّّ.نَّتنرصهأ َّهَّينبغيَّعليكَّن

ذإَّدعيتَّإ َّولميةَّإلعرسََّّ،ولميةَّإلعرسَّيفَّحّقََّّالَّّإ َّةَّإعيَّكامَّتعلمونَّمس تحبَّّجابةَّإدلَّّإ ََّّ:إعيوجتيبَّإدلَّّ

َّّا َّلْياَّفإ َّ َّّا َّاَّغريَّولميةَّإلعرسَّفمَّّأ ََّّ،نَّجتيبَّمنَّدعاكأ َّهَّجيبَّعليكَّن مورَّكذكلَّهذهَّإل ََّّهَّيس تحبَّّن

هذإََّّنَّّأ َّنسانَّوالَّجتيبهَّمنَّإلعيبَّالَّتقلَّنَّيدعوكَّإال َّأ َّمنَّإلعيبََّّ،اسكامَّقلناَّجتربَّخوإطرَّإلنَّّ

َّإ َّمرَّمس تحبَّفقطَّالَّبلَّقدَّيؤديَّهذإَّإل َّ َّعظميَّقدَّيؤديَّهذإ قاطعَّوغريَّذكلَّىلَّإلتَّّإ َّىلَّمنكر 

ىلَّماَّإ َّدعوةَّفقطَّوغريَّذكلَّالَّينظرََّّاّنَّّأ َّىلَّجانبَّإ َّنَّينظرَّمنَّهذإَّإجلانبَّالَّينظرَّفقطَّأ َّينبغيَّفَّ

َّيرتتبَّعلْيا.

َّمنَّإلس نةَّمنَّس نةَّإلنَّّأ ََّّ:المفشلَّإلسَّّإ َّوََّّ المَّكامَّقالَّنَّنفيشَّإلسَّّأ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملََّّبَّّيضًا

َّوسملََّّبَّّإلنَّّ ََّّأ دلمّكَّفال)أ َّصىلَّهللاَّعليه َّحتاببمتإ َّعىلَّيشء  َّفعلمتوه َّإلسَّّأ َّقالََّّ؟ذإ َّبينمكفشوإ َّ(الم

َّاسَّومتَّتركَّإلنَّّس بابَّإحملبةَّبنيَّإلنَّّأ َّالمَّمنَّفشاءَّإلسَّّإ َّ َّونفرَّكَّّنَّّاسَّهذهَّإلس ّ ََّّةَّتنافروإ وإحد 

َّةَّبيهنم.َّوهاَّاكنَّهذإَّسببًاَّيفَّتطيبَّخوإطرمهَّويفَّزايدةَّإحملبَّّفعلََّّّخيهَّبدتَّبيهنمَّإلعدإوةأ َّمنَّ

َّّاَّإل َّمَّّأ َّ ََّّ:صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيفَّهذإَّإحلديثَّمفثلَّبَّّيتَّّنيىَّعهناَّإلنَّّش ياءَّإل

َّّعىلَّإلرَّّحمّرمَّهبَّإّلََّّّ:جالهبَّللرََّّّخبوإتَّإّلَّّخمّتَّإلتَّّ هبَّفيهََّّخبوإتَّإّلَّّخمّتَّتَّّلَّوإَّ،ساءجالَّوجائزَّللن

َّّأ َّميوعَّ َّإلرجالَّمنَّيفَّفاميَّمهَّإخلشونةَّوَّفيهَّتش بهَّفيهَّإلن إليتََّّيوعةماَّهذهَّإملَّأ َّساءَّوكامَّقلناَّسابقًا

َّأ نفَّهذإَّإلتخنثَّوإلعياذَّابهللَّنَّوهذهَّإلتنرإهاَّإل َّ

َّفَّوإلبطر.َّّّسَّمعناَّهذإَّسابقًاَّوماَّيفَّهذإَّمنَّإلََّّوقدَّمرََّّّ:ةنيةَّإلفضَّّأ َّبَّيفَّإلرّشَّوكذكلَّّنيناَّعنَّ
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وكذكلَّحريريَّكامَّمرَّمعناَّابركَّهللاََّّتربقس َّيباجَّوإال َّإملياثرَّوإلقشريَّوإحلريرَّوإدلَّّوكذكلَّّنيناَّعنَّ

َّفيمك

َّتتَّّكمأ خوذةَّمنَّإلوَثرَّويهَّمرإَّ:ثرياوإملََّّ َّيباجَّومسيتَّميارسَّبوسارهتاَّوليانّتا.َّخذَّمنَّإحلريرَّوإدلَّّبي

َّمنَّخزي.ََّّ:سَّّوإلق َّمنَّخسفَّيهَّثيابي َّيهَّثيابي

َّفارس يةَّنقلتَّفهوَّإدلََّّّ:س تربقإال َّماَّأ َّوَّ غةَّإلعربيةَّابركَّهللاَّفيمكَّفهنيناَّىلَّإللَّّإ َّيباجَّإلكبريَّويهَّلكمةي

َّملاذإ َّإحلديثَّعهنا َّمنَّّنَّّل ََّّ؟يفَّهذإ َّّإل س بابَّفَّومنَّس بابَّإلرتَّّأ َّا َّإل ىلَّإ ََّّوَّكرّبَّىلَّإلتَّّإ َّيتَّتدعو

َّرَّوغريَّذكلَّابركَّهللاَّفيمكَّّلكلَّّنيناَّعهنا.َّطإلب

ََّّ:فاحلديثَّهذإَّفيهَّمجةلَّمنَّإلفوإئدَّكامَّقلناَّمهنا

َّإملريض ََّّ،إس تحبابَّعيادة َّفرضَّكفاية  َّهو َّقلنا َّوكام َّإجلنائز َّبهَّإ َّكذكلَّإس تحبابَّإتباع َّقام ذإ

َّبَّّباعَّإجلنازةَّمنَّفضلَّكامَّقالَّإلنَّّيفَّإتَّّماَّوكذكلَّالَّخيفىَّعليكامََّّ،ثَّعنَّإلباقنيإلبعضَّسقطَّإال َّ

َّتدفنَّفهذإَّهلَّقريإطانَّشهدهاَّحّتَّوََّّعلْياَّفلَّقريإطََّّيصىّلَّمنَّتبعهاَّحّتَّ)صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ

َّ.َّ(حدكأ َّقريإطَّمثلَّ

َّنانهَّيشميتهَّبقولَّأ َّذإَّمحدَّهللاَّعزَّوجلَّوَّإ َّإلعاطسََّّ،وكذكلَّيفَّإحلديثَّوجوبَّتشميتَّإلعاطس

ََّّ.فْياَّ"رمحكَّهللاي"

َّإملقسمإ َّكذكلَّإس تحبابَّوَّ َّقسم َّإال ََّّ،برإر َّبقدريس تطيعه َّإملظلوم َّكذكلَّوجوبَّنرصة نسانَّوفيه

َّعانةَّبغريَّذكل.َّينرصهَّابلقدرَّإّليَّيس تطيعهَّبلكمةَّاب َّ

َّجابّتا.إ َّدعوةَّولميةَّإلعرسَّفهذهَّجيبََّّالَّّإ َّعوةَّجابةَّإدلَّّإ َّكذكلَّكامَّقلناَّيفَّإس تحبابَّ

َّاس.َّالمَّبنيَّإلنَّّفشاءَّإلسَّّإ َّوكذكلَّيفَّإس تحبابََّّ

ََّّ.ةمَّّهبَّحرإميَّعىلَّرجالَّهذهَّإل َّإّلََّّّنَّّل ََّّ؟هبَّملاذإَّخبوإتَّإّلَّّخمّتَّوكذكلَّيفَّإحلديثَّحترميَّإلتَّّ

ََّّ.ةنيةَّإلفضَّّأ َّبَّيفَّوكذكلَّفيهَّحترميَّإلرّشَّ
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َّإلرجالَّابركَّهللاَّس تربقَّوإدلَّّوإحلريرَّوإال ََّّكذكلَّفيهَّحترميَّلبسَّإلقّسَّّ َّخاصي يباجَّإلتحرميَّهذإ

ََّّ.فيمك

َّعنهثاوكذكلَّإملي َّهذإَّملخصَّماَّتضمنهَّهذإَّإحلديث.َّ.َّرَّيعينَّإجللوسَّفْياَّمهنييي

 401 الحديث

َّصطنرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّإَّنَّّأ َّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّعبدَّهللاََّّعنَّ عَّخاتَّمنَّذهب 

َّّإ ََّّثََّّّ،اسَّمثلَّذكلذإَّلبسهَّفصنعَّإلنَّّإ َّهَّهَّيفَّابطنَّكفَّّّصَّفاكنَّجيعلَّف :َّهَّجلسَّعىلَّإملنربَّفّنعهَّفقالن

َّ:قالَّفرىمَّبهَّثََّّّ،هَّمنَّدإخلّصَّجعلَّفأ َّلبسَّهذإَّإخلاتَّوَّأ ََّّكنتَّيّنَّإ َّ

َّ.اسَّخوإتميهمفنبذَّإلنََّّّ،بدإأ َّلبسهَّأ َََّّّالوهلل

ََّّ َّإحلديثَّفيه َّللرََّّّخباتَّإّلَّّخمّتَّإلتََّّّنَّّأ َّهذإ ََّّمرَّثَّّجالَّيفَّابدئَّإل َّهبَّاكنَّمباحًا َّإحلمكنسخَّهذإ

َّّىلَّإلتحرميَّفالَّجيوزَّإلتخمتَّخباتَّإّلهبَّوالَّجيوزَّلبسَّإ َّوحتولَّ َّللن ساءَّابركَّإّلهبَّوهوَّجائزي

َّهللاَّفيمك.َّ

 كتاب الجهاد

ََّّ.ةهوَّإملشقََّّّ:إجلهادَّلغةًََّّ

َّريق.َّاعَّإلطَّّفهوَّبذلَّإجلهدَّيفَّقتالَّإلكفارَّوإلبغاةَّوقطََّّّ:اَّرشعاًَّمَّّأ َّوَّ

َّ َّ.الةلَّعىلَّمرشوعيتهَّكثريةيَّجدإصوصَّيفَّإدلَّّجامعَّإلعلامءَّوإلنَّّإ َّةَّوَّنَّّوهوَّمرشوعيَّابلكتابَّوإلس ّ

َّّأ ََّّوحمكه َّن َّ،ثَّإمجليعأ ََّّالَّّإ َّثَّعنَّإلباقنيَّوَّذإَّقامَّبهَّإلبعضَّإملسقطَّللوجوبَّسقطَّإال َّإ َّهَّفرضَّكفاية 

َّيفَّثالثَّحاالتوَّيتعنّيَّأ َّبَّويتوجَّّ َّ:َّإجلهادَّفيكونَّفرضَّعني 

َّإف.َّرصََّّإجلهادَّوحرمَّالانذإَّتقابلَّإلفريقانَّتعنّيَّإ ََّّ:ذإَّتقابلَّإلفريقانإ َّوىلَّيهَّإحلاةلَّإل َّ

َّ.ََّّمدإفعةَّهذإَّإلعدوََّّّإجلهادَّوتتعنّيَّففيَّهذهَّإحلالَّيتعنّيََّّ:ابلبدلَّوحارصهاَّذإَّنزلَّإلعدوَّّإ َّاينَّإحلالَّإلثَّّ
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َّعامًاَّوكذكلَّاسَّمامَّإلنَّّذإَّإستنفرَّإال َّإ َّالثةَّيهَّوإحلاةلَّإلثَّّ َّبعينهَّبإال ََّّذإَّخّصَّإ َّإستنفارًإ نَّأ َّمامَّوإحدًإ

َّك َّ َّإلشَّّإستنفره َّهذإ َّيكون َّن َّبأ َّخصَّعنده َّمعرفة َّوعنده َّقتالية َّإجلهاأ َّساليبي َّإلقتاأ َّبَّدمور لَّمور

يَنَّأ َمنُوإََّماَّ ﴿َّوجلََّّّمامَّلقوهلَّعزَّّجابةَّإال َّإ َّبَّعليهَّوإستنفرهَّبعينهَّففيَّهذهَّإحلاةلَّيتوجَّّ َاَّإّل   اَيََّأهيُّ

َّ َّإْلَْرض  ىَل
ِ
َّإ قَلمُْتْ َّإَث  َّإّلل   ََّسب يل  َّيف  َّإنف ُروإ َّلمَُكُ يَل َّق  َذإ

ِ
َّإ َّإحلاالتَّإلثَّّلمَُكْ َّّ﴾َّهذه يتَّجيبَّفْياَّالثَّإل

َّوَّهذهَّإحلاالتَّإلثَّّأ ََّّ،فرضَّكفاية َّاَّيفَّغريهاَّفهوَّمَّّأ ََّّإجلهاد أ ّماَّالثةَّيهَّيكونَّفْياَّإجلهادَّفرضَّعني 

َّيفَّغريهاَّفيكونَّفيكونَّفرضَّكفايةَّابركَّهللاَّفيمك.َّ

 

 

 

 

 402 الحديث

َّّايَّّأ َّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيفََّّنَّّأ َّوفَّريضَّهللاَّعنهَّأ َّيبَّأ َّهللاَّبنََّّعنَّعبد يتَّلقيَّفْياَّمهَّإل

َّ:مسَّقامَّفْيمَّفقالَّمالتَّإلشَّّإنتظرَّحّتََّّإلعدوَّّ

ةَّحتتَّإجلنََّّّنَّّأ َّذإَّلقيمتومهَّفاصربوإَّوإعلموإَّا َّوإسأ لوإَّهللاَّإلعافيةَّفَّوإَّلقاءَّإلعدوَّّالَّتمتنَّّإلنّاسَّاَّهيَّّأ َّايََّّ

َّ ازمَّهحابَّوَّهمَّمّنلَّإلكتابَّوجمريَّإلسَّّإللَّّ"صىلَّهللاَّعليهَّوسملََّّبَّّقالَّإلنََّّّثَّّ،َّيوفظاللَّإلس ّ

َّ."حزإبَّإهزهممَّوإنرصانَّعلْيمإل َّ

َّإحلديثَّيقولَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ يقولَّإلعلامءََّّ(وإَّلقاءَّإلعدوَّوإسأ لوإَّهللاَّإلعافيةالَّتمتنَّّ)يفَّهذإ

َّّأ َّمعناهَّ َّلقاءَّوَّإملؤمنَّالَّيمتىّنَّأ َّنسانَّفاال ََّّ،منَّوحنوَّذكلعىلَّسبيلَّإلعجبَّوإل ََّّوإَّلقاءَّإلعدوَّّهَّالَّتمتنَّّن

َّوإلرََّّّإلعدوَّّ َّإلعجبَّوإخليالء َّعىلَّسبيل َّايء َّإجلهادَّمتيّنََّّامَّّأ ََّّ،هللاَّفيمكابرك َّيف َّرغبًة َّإلعدو َّلقاء

َّإلهنَّّإ َّوحرصًاَّعىلَّ َّوجلََّّّهللاَّعزََّّّنَّّل ََّّ؟ملاذإَّ،ييعالءَّلكمةَّهللاَّفهذإَّمرشوعَّوليسَّدإخاًلَّيفَّهذإ

ََّّ.فيهَّيسامهوإَّنأ َّنَّيرغبوإَّفيهَّوَّأ َّنَّجيّتدوإَّيفَّإجلهادَّوَّأ َّرشعَّللمسلمنيَّ
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نَّأ ََّّوجلََّّّنسانَّيسأ لَّهللاَّعزَّّإال ََّّنَّّأ ََّّيَّّ(َّأ َّوإسأ لوإَّهللاَّإلعافية)صىلَّهللاَّعليهَّوسملََّّبَّّيقولَّإلنََّّّثَّّ

َّبَّّبنيَّإلنََّّّثََّّّ،خرةَّابركَّهللاَّفيمكَّومنَّهاتهَّإملكروهاتَّلقاءَّإلعدوَّّنياَّوإل َّيعافيهَّمنَّمكروهاتَّإدلَّّ

نسانَّيصربَّربَّابركَّهللاَّفيكَّإال َّمههاَّإلّصَّأ َّيتَّمنََّّإلَّّرصس بابَّإلنَّّأ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيفَّإحلديثَّ

ويقولََّّوجلََّّّوفيقَّمنَّهللاَّعزَّّعالءَّلكمةَّهللاَّوإلتَّّإ َّيقرصَّبهَّوخيلصَّيفَّهجادهَّهذإَّوََّّذإَّلقيَّإلعدوَّّإ َّ

(َّ يوفَّةَّحتتَّظاللإجلنََّّّنَّّأ َّوإعلموإ َّإلس ّ َّفيهََّّ(هذه َّإ َّفهذإ س بابَّدخولَّأ َّإجلهادَّمنََّّنَّّأ َّىلَّإ َّشارةي

َّوجلََّّّنَّماتَّفنحس بهَّعندَّهللاَّعزَّّا َّفَّوجلََّّّعالًءَّللكمةَّهللاَّونرصًةَّهللَّعزَّّإ َّمفنَّشهرَّس يفهََّّ،ةإجلنَّّ

َّويكونَّمعل َّّعظمَّإل َّأ َّهذإَّمنََّّشهيدًإ يفَّدرجاهتاَّابركََّّةَّوإلعلوَّّيتَّتعينهَّعىلَّدخولَّإجلنَّّس بابَّإل

َّهللاَّفيمك.َّ

حزإبَّحابَّوهازمَّإل َّإلسََّّّوجمريهمَّمّنلَّإلكتابَّإللَّّ)عاءَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّهبذإَّإدلََّّّبَّّدعاَّإلنََّّّثَّّ

نسانَّوخاصًةَّيفَّهذهَّنَّيدعوَّإال َّأ َّعاءَّبوتغيبَّعىلَّإدلَّّحّثَّفهذإَّفيهَّ(َّإهزهممَّإهزهممَّوإنرصانَّعلْيم

وفيقَّدعاءَّس بابَّإلتَّّأ َّمهَّأ َّجاحَّومنَّس بابَّإلنَّّأ َّمهَّأ َّمنََّّ،نَّيدعوَّهللاأ َّنسانَّإملوإطنَّالَّينىسَّإال َّ

َّإلنَّّفذكلََّّوجلََّّّهللاَّعزَّّ َّبَّبَّّدعا وهكذإََّّ،نَّينرصمهَّعلْيمأ َّوبَّنَّيوفقهمأ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّهنا

َّبنَّيكونَّإال َّأ َّينبغيَّ َّوإلتَّّنَّإلنَّّأ َّنسانَّيتذكرَّدإمئًا والَّيغرتَّبنفسهَّوالََّّوجلََّّّهللاَّعزََّّّوفيقَّبيدرصة

َّيفَّإلفشلَّوكامَّأ َّمورَّهذهَّإل ََّّيعجبَّبنفسهَّوالَّيعجبَّبكرثةَّإلعددَّفلكَّّ وَّهذإَّإلعجبَّهوَّسببي

َّب َماَّ قالَّهللاَّوجلَّ﴿ َّإْلَْرُض َّعَلَْيمُكُ ََّوَضاقَْت ََّشيْئًا ََّعنمُكْ َّتُْغن  َّفمََلْ تمُُكْ ََّكرْثَ َبْتمُكْ ََّأجْعَ ْذ
ِ
َّإ َّۙ َُّحننَْي  َويَْوَم

َّ ْدب ر يَن َّمُّ ََّول ْيمُت َّابركَّهللاَّفيمكَّومنَّف﴾ََّرُحَبْتَُّث  َّدإءي س بابَّإلفشلَّومنَّأ َّالكرثةَّوإلعجبَّابلكرثة

قَّقلبهَّس بابَّإملرشوعةَّويعلَّّخذَّإل َّيتََّّّوجلََّّّقَّقلبهَّابهللَّعزَّّلَّّيعدإمئاَّنسانَّفاال ََّّ،س بابَّإخلّسإنأ َّ

ََّّوجلََّّّابهللَّعزَّّ َّقلبه َّيف َّيقينًا َّهللاَّوَّإلنََّّّنَّّأ َّويعمل َّمن َّإلتَّّأ َّرصة َّهللاَّعزَّّن َّمن َّيفََّّوجلََّّّوفيق ال

َّّإل َّ َّخرَّابركَّهللاَّفيمك.َّأ َّمَّشيئًاَّأ َّمَّعددًإَّأ ًَّةَّذهاَّسوإءيَّاكنتَّعدَّّّتَّّإيتَّس بابَّإل
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َّإلسََّّّهلعنَّسَّ َّ:رسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّقالَّنَّّأ َّاعديَّريضَّهللاَّعنهَّبنَّسعد 
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َّمنَّإ َّمنَّإدلَّّحدكَّمنَّإجلنَّّأ ََّّطوَّسوموضعََّّ،نياَّوماَّعلْيادلَّّرابطَّيوم َّيفَّسبيلَّهللاَّخريي نياَّوماَّةَّخريي

َّمنَّإدلَّّأ َّوحةَّيروهحاَّإلعبدَّيفَّسبيلَّهللاَّوإلرََّّّ،علْيا َّنياَّوماَّعلْيا.وَّإلغدوةَّخريي

َّ.ارَّحلرإسةَّإملسلمنيَّمهنميَّبنيَّإملسلمنيَّوإلكفَّّهوَّمالزمةَّإملثاينَّإّّلََّّ:ابطإلرَّّ

َّإحلديثَّيبنيَّإلنَّّ ثوإبََّّأ نََّّّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّفضلَّإملرإبطةَّيفَّسبيلَّهللاَّوقالَّبَّّويفَّهذإ

َّمنَّإدلَّّ َّيفَّسبيلَّهللاَّخريي َّيوم  َّملاذإمرإبطة َّفْيا َّوما َّإلرََّّّنَّّل ََّّ؟نيا َّللمسلمنيَّيفَّهذإ ابطَّحرإسةي

َّإلكفََّّّوتأ منييَّ َّجهوم َّمن َّّإلكفََّّّ،ارملوإقعهم َّإحلربَّيرتب َّيف َّتعلمون َّكام َّحيميَّار َّابملسلمنيَّومن صون

ارَّبفعلَّإلكفََّّّذإَّمهَّّإ َّوّنمَّماكنَّإلعاليةَّحيرسوّنمَّوينهبَّّينَّيكونونَّيفَّإل َّحيمْيمَّمرإبطونَّإّّلََّّ؟إملسلمني

َّّلكلَّاكنَّف َّابطَّيفَّسبيلَّهللاَّعظاميً.َّلَّإلرَّّضيشء 

َّّإدلَّّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّحقارةََّّبَّّبنيَّإلنََّّّثَّّ نياَّابركَّهللاَّفيمكَّزإئةلَّدنياَّزإئةلَّإدلََّّّ،خرةس بةَّلل َّنياَّابلن

َّعندَّهللاَّعزَّّ َّعندَّهللاَّعزََّّّوجلََّّّوحقريةي هناَّيفَّهذإََّّبََّّّإلنَّّوبنّيََّّوجلََّّّوالَّتساويَّجناحَّبعوضة 

َّفقالَّّنَّّأ َّإحلديثَّ َّالَّتساويَّشيئًا َّمنَّإدلَّّحدكَّيفَّإجلنَّّأ َّملوضعَّسوطَّ)ا َّخريي َّعلْيانية َّوما وقالََّّ(ا

(،َّموضعَّسوطَّأ حدانَّإلّسوطَّأ وَّإلغدوةَّخريَّمنَّإدّلنياَّوماَّفْياَّوحةَّيروهحاَّإلعبدَّيفَّسبيلَّهللاوإلرَّّ)

اكنَّيقصدَّإلّصحابةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّقالَّهلمََّّملسو هيلع هللا ىلصإّّليَّيضبَّبه،َّهذإَّموضعَّسوطَّأ حدانَّإلنّّبَّ

اَّزإئةلَّإدّلنياَّدإرَّزوإلَّوإل خرةَّدإرَّقرإرَّابركَّخريَّمنَّإدّلنياَّوماَّفْيا،َّفادّلنياَّالَّتقارنَّابل خرةَّإدّلني

َّهللاَّفيمكَّالَّتقارنَّهذهَّبتكل.

وكذكلَّفضلَّأ وَّثوإبَّإلغدوةَّأ وَّإلّروحةَّيفَّسبيلَّهللاَّإجملاهدَّهلَّأ جرَّعظميَّوأ جرَّجزيلَّعندَّهللاَّ

ذإَّأ خلصَّهلل،َّإملطلوبَّمنهَّفقطَّأ نَّخيلصَّهللَّعّزَّويكونَّثوإبهَّعظاميَّجّدإَّعندَّهللاَّ عّزَّوجّلَّإ 

هَّملاذإ؟َّل ّنَّهذإَّإجملاهدَّابعَّنفسهَّهللَّفالَّيدريَّهلَّيرجعَّأ مَّيستشهدَّيفَّسبيلَّهللاَّعّزَّس بحان

وجّلَّّلكلَّاكنَّثوإبهَّعظامي،َّوإجملاهدَّكامَّقلناَّهوَّإّّليَّجاهدَّال عالءَّلكمةَّهللا،َّإجملاهدَّليسَّهوَّ

سَّوغريَّإّّليَّجاهدَّمنَّأ جلَّأ مرَّأ خر،َّمنَّأ جلَّإمحلّيةَّومنَّأ جلَّإلعصبّيةَّومنَّأ جلَّأ نَّيرإيئَّإلنّا

ذكل،َّال،َّإجملاهدَّهوَّإّّليَّجاهدَّال عالءَّلكمةَّهللاَّعّزَّوجّل،َّهذإَّهوَّإجملاهدَّوهذإَّهوَّإّّليَّجاءَّ

َّيفَّفضلَّهذإَّإحلديث.



 ~609  ~  
 

 404 الحديث

-نَّهللاَّتضمََّّّ:وملسمل َّ-نتدبَّهللاَّإ ََّّ:صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّقالَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّأ َّعنَّ

َّلرسوَّإ َّهجاديَّيفَّسبيلَّوََّّالَّّإ َّملنَّخرجَّيفَّسبيلَّالَّخيرجهَّ َّيبَّوتصديقي نَّأ َّفهوَّعلَّضامنََّّيمياني

َّأ َّماَّانلَّمنََّّالئانَّيَّخرجَّمنهىلَّمسكنهَّإّّلَّإ َّرجعهَّأ َّوَّأ َّةَّدخلَّإجلنَّّأ َّ َّوَّغنمية.أ َّجر 

َّهللاَّامئَّإلقامئَّوتوّكَّمكثلَّإلّصََّّ-عملَّمبنَّجياهدَّيفَّسبيلأ َّوهللاَّ-مثلَّإجملاهدَّيفَّسبيلَّهللاََّّ:وملسمل َّ

َّوغنمية.أ َّوَّيرجعهَّساملًاَّمعَّأ َّةَّنَّيدخلَّإجلنَّّأ َّاهَّنَّتوفَّّأ َّللمجاهدَّيفَّسبيلَّب َّجر 

َّعظميَّفيهَّفضلَّإجملاهدينَّيفَّسبيلَّهللاَّ فاهللَّتباركَّوتعاىلَّقدَّمضنَّوإلزتمََّّ،هذإَّإحلديثَّحديثي

إجلهادَّهذإََّّالَّّإ َّالَّخيرجهََّّوجلََّّّةَّمنَّخرجَّجماهدإَّيفَّسبيلَّهللاَّعزَّّنَّيدخلَّإجلنَّّأ َّفضالَّوَّمًاَّمنهَّتكرَّّ

َّمَّّأ ََّّ،نَّتويفَّّإ َّ جرإَّعظاميَّوكذكلَّانئالَّأ َّيَّخرجَّمنهَّانئالَّىلَّمسكنهَّإّّلَّإ َّنَّيرجعهَّأ َّاَّفحيَّّنَّبقيَّإ َّا

َّغناميَّكبريةَّهذإَّكرميَّمنَّهللاَّوفضلَّابركَّهللاَّفيمك.َّ

َّإلنَّّ َّقال َّماذإ ََّّبَّّإنظروإ َّوسمل َّ)صىلَّهللاَّعليه َّخيرجه َّيفَّسبيلَّالَّّإ َّال َّيبَّوتإ َّوََّّهجادي َّصمياني ديقي

اسََّّيرإهَّإلنَّّسبيلَّإلعصبيةَّوخيرجَّرايًءَّوخيرجَّحّتََّّاَّإّليَّخيرجَّيفمَّّأ َّهذإَّهوَّإجملاهدَّحقًاََّّ(برسويل

َّجشاع َّدنيويةَّفهذإَّليسَّهوَّإملقصأ ََّّيذكرَّويكونَّهلَّبعدَّذكلَّوَّخيرجَّحّتَّأ ََّّ،ويقولونَّفالني َّودموري

يَّةَّهوَّإّّلَّيَّظمنَّهلَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّإجلنَّّيَّيقصدَّيفَّهذإَّإحلديثَّوإّّلَّإّّلََّّ،الَّ،يفَّهذإَّإحلديث

َّعظمييََّّ،وجلََّّّعالءَّلكمةَّهللاَّعزَّّإ َّخيرجَّيفَّسبيلََّّ،وجلََّّّخيرجَّيفَّسبيلَّهللاَّعزَّّ وهوَّكامَّقلناَّفظلي

ذإَّخرجَّهذإَّإ َّرأ يتَّ)أ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّس ئلَّمعلَّيعدلَّإجلهادَّفقالَّملنَّسأ هلََّّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّقدَّجاءَّ

قالَّهلَّومنَّيطيقَّذكلَّايَّرسولََّّ؟نَّتقومَّوالَّتفرتأ َّنَّتصومَّوالَّتفطرَّوَّأ َّإجملاهدَّيفَّسبيلَّهللاَّ

َّّإ َّماَّأ َّقالََّّ؟هللا َّعظميََّّ(جرَّإجملاهدينأ َّكَّلوَّمقتَّمثلَّذكلَّملَّتبلغَّن فاجلهادَّابركَّهللاَّفيمكَّهلَّفظلي

َّالَّيعلمهَّضجرهَّمأ َّوهلَّعوإقبَّمحيدةَّوَّ َّ.َّوجلََّّّهللاَّعزََّّّالَّّإ َّاعفي

َّيقولَّإلنَّّ إنظروإَّابركَّهللاََّّ(عملَّمبنَّجياهدَّيفَّسبيلأ َّوهللاَّ)صىلَّهللاَّعليهَّوسملََّّبَّّويفَّروإيةَّمسمل 

َّكذإَّبلََّّبَّّفيمكَّإلنَّّ َّجماهدَّوفالني صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيقولَّمفاَّابلناَّإليومَّنرىَّمنَّيتبجعَّيقولَّفالني

َّشهيدَّويقطعونَّهلَّابلشهادةَّابركَّهللاَّفيكأ َّدىهَّمنَّذكلَّإل َّ إملرشوعَّيفَّمثلَّهذإََّّ،نَّيقالَّفالني
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َّأ َّ َّوالَّجيزمَّهلَّإلشَّّحنَّنَّيقالَّفالني ابركَّهللاََّّةمورَّإلغيبيَّّهذإَّمنَّإل ََّّنَّّهادةَّل َّس بهَّعندَّهللاَّشهيدًإ

َّّفالاًنَّشهيدَّل ََّّنَّّأ َّنَّتقطعَّبأ َّفيمكَّب نتَّالَّتدريَّفذلكلَّيقالَّأ َّتَّوَّتهَّتغريَّّتهَّفقدَّتكونَّنيَّّكَّالَّتعملَّنيَّّن

َّحنس بهَّعندَّهللاَّ" ََّّشهيدإ".فالني

 405 الحديث

جاءَّيومَّإلقيامةََّّالَّّإ َّماَّمنَّملكوم َّيلكمَّيفَّسبيلَّهللاََّّ:قالَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ:وعنهَّقال

َّمسك.َّحيَّرحيَّونَّلونَّدم َّوإلرَّّيديمَّإللَّّهَّمولكََّ

َّهوَّإجملروح.َّ:إمللكوم

َّّأ َّوإحلديثَّمعناهَّ َّجيرحَّيفَّسبيلَّهللاَّعزََّّّهن ََّّوجلََّّّهوَّماَّمنَّمسمل  وَّأ َّسوإًءَّاكنَّجرحَّهذإَّبرصاص 

َّ َّأ َّبس يف  جاءَّيومَّإلقيامةَّولكمهَّهذإَّيعينَّجرحهَّهذإَّيدمَّيعينََّّالَّّإ َّمورَّوَّبغريَّذكلَّمنَّإل َّأ َّوَّمبوس 

َّ؟ملاذإَّ(حيَّرحيَّإملسكمَّوإلرَّّونَّلونَّإدلَّّإللَّّ)صىلَّهللاَّعليهَّوسملََّّبَّّوكامَّقالَّإلنََّّّ،ميس يلَّمنهَّإدلَّّ

َّّل َّ ومثلَّقوهلَّصىلَّهللاََّّ،تكونَّرإحئتهَّكرإحئةَّإملسكفََّّ،وسأ لَّيفَّسبيلَّهللاَّ،ريقَّيفَّسبيلَّهللاأ َّهَّن

نَّإخللوفَّأ َّومعََّّ(طيبَّعندَّهللاَّمنَّرحيَّإملسكأ َّامئَّخللوهَّمفَّإلّصَّ)امئَّعليهَّوسملَّيفَّحديثَّإلّصَّ

َّّأ ََّّالَّّإ َّعادًةَّالَّتكونَّهلَّرإحئًةَّطيبةَّ سببهَّهوََّّنَّّل ََّّ؟طيبَّمنَّرحيَّإملسكَّملاذإأ ََّّوجلََّّّهَّعندَّهللاَّعزَّّن

َّيامَّإّّلَّإلّصَّ َّ.َّوجلََّّّىلَّهللاَّعزَّّإ َّيَّهوَّقربةي

 406 الحديث

َّ:قالَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ:نصاريَّريضَّهللاَّعنهَّقاليوبَّإل َّأ َّيبَّأ َّعنَّ

َّممَّّحوَّروأ َّغدوةيَّيفَّسبيلَّهللاََّّ َّخريي َّمسَّوغربته.اَّطلعتَّعليهَّإلشَّّةي

َّ.خرجهَّمسمليَّأ َّ

 407الحديث 

ََّّ:قالَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ:نسَّبنَّماكلَّريضَّهللاَّعنهَّقالأ َّعنَّ
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َّمنَّإدلَّّهللاَّأ ََّّغزوةيَّيفَّسبيل َّخريي َّنياَّوماَّفْيا.َّوَّروحةي

َّخرجهَّإلبخاري.أ َّ

نسانَّللجهادَّيفَّسبيلَّإلغدوةَّيذههباَّإال َّوحةَّوهذهَّإلرََّّّههذَّنَّّأ َّمَّمعناَّهذإَّويفَّهذينَّإحلديثنيَّتقدَّّ

َّمنَّهذهَّإدلَّّ وحَّإتَّهذهَّإلرَّّنياَّمنَّقصورَّومذلَّّلوإَّمجيعَّماَّيفَّهذهَّإدلَّّّتيََّّّ،نياَّمباَّفْياهللاَّيهَّخريي

َّّ َّإال َّإل َّكَّّيتَّروهحا َّمن َّخريًإ َّيفَّسبيلَّهللاَّتكون َّللجهاد َّملاذإَّنسان َّهللاَّفيمك َّابرك َّنَّّل ََّّ؟هذإ

َّإل ََّّ،عالءَّلكمةَّهللاإ َّنفسهَّيفَّسبيلََّّعالءَّلكمةَّهللاَّويفديإ َّنسانَّيريدَّإال َّ مرَّابركَّهللاَّفيمكَّفهذإ

َّوليسَّهيَّّليسَّهيَّّ َّال َّأ َّتهَّوَّنَّالَّّتتلطَّنيَّّأ َّنسانَّنفسهَّعىلَّناَّجياهدَّإال َّنًا عالءَّلكمةَّنَّتبقىَّصافيًة

َّهللا.َّ

َّ

َّ

 408 الحديث

َّإ َّخرجناَّمعَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملََّّ:نصاريَّريضَّهللاَّعنهَّقاليبَّقتادةَّإل َّأ َّعنَّ ىلَّحنني 

َّفلَّسلبهَّ:ًةَّفقالَّرسولَّهللاوذكرَّقّصَّ َّ.قالهاَّثالَثًََّّ،منَّقتلَّقتياًلَّهلَّعليهَّبينةي

 409الحديث 

َّمنَّإملرشكنيََّّبَّّىتَّإلنَّّأ ََّّ:كوعَّريضَّهللاَّعنهَّقالعنَّسلمةَّبنَّإل ََّّ:وقال صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّعنيي

َّجفلسَّعندَّ طلبوهَّوإقتلوهَّأ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملََّّبَّّإلنََّّّ:فتَّفقالّثَّإثَّحصابهَّيتحدَّّأ َّوهوَّيفَّسفر 

َّ.لينَّسلبهفقتلتهَّفنفَّّ

َّ.مجعأ َّسلبهََّّ:فقالَّهلَّ:كوعإبنَّإل ََّّ:جلَّفقالمنَّقتلَّإلرََّّّ:فقالَّ:ويفَّروإية َّ

َّ.ماَّميكلَّابركَّهللاَّفيمكَّيهَّثيابَّإملقتولَّوسالحهَّودإبتهَّقاتلَّعلْياَّفهييَّكََّّّ:لبإلسَّّ

َّهلَّسلبه.ََّّنَّّا َّعىلَّقتلَّفقامَّأ َّوَّأ َّمنَّقتلَّقتياًلََّّنَّّأ َّفيس تفادَّمنَّإحلديثنيََّّ
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ََّّني.شجيعَّعىلَّإلقتالَّوقتلَّإملرشكبَّإلقتيلَّمنَّاببَّإلتَّّلعطاءَّإلقاتلَّسإ ََّّنَّّأ َّوكذكلَّيفَّإحلديثَّ

َّنسميهَّحننَّإجلاسوسَّإّّلَّأ َّإلعنيََّّنَّّأ َّديثَّإحلوكذكلَّيفَّ َّما َّو َّإملسلمنيَّمنَّأ َّيَّيبعثه جلَّأ َّعدإء

َّيقتلَّكامََّّنَّّا َّوغريَّذكلَّفَّحوإهلمَّومعرفةَّإسرتإتيجياهتمأ َّعرفَّعىلَّجسسَّعىلَّإملسلمنيَّللتَّّإلتَّّ هذإ

َّّأ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّبَّبَّّمرَّإلنَّّأ َّ جسسَّعليهَّففيَّإحلديثَّرسلهاَّإملرشكونَّللتَّّأ َّيتَّنَّيقتلوإَّإلعنيَّإل

َّّأ َّسالمَّإجلاسوسَّحمكهَّابال ََّّنَّّأ َّ َّرسإرمه.َّخرإجًاَّل َّإ َّرًإَّعىلَّإملسلمنيَّوَّرضَّفيهََّّنَّّل ََّّ؟هَّيقتلَّملاذإن

َّ

َّ

َّ

َّ

 410 الحديث

ََّّّ:عهنامَّقالمعرَّريضَّهللاَّبنَّعنَّعبدَّهللاَّ َّإ ًَّةَّبعثَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّرسي ىلَّجند 

لناَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّباًلَّوغامنًَّفبلغتَّسهامناَّإثينَّعرشَّبعريإًَّونفَّّإ َّصبناَّأ َّخفرجتَّفْياَّف

َّإً.ًإَّبعريَّبعريَّ

َّ.ابركَّهللاَّفيمكَّيهَّإلقطعةَّمنَّإجليش:َّإلّّسية

َّرأ َّديثَّإحلويفََّّ َّيضنَّعبدَّهللاَّبنَّمعر َّخرجَّيفَّرسية  َّفإ ََّّهللاَّعهنام َّأ َّىلَّجند َّإ َّصابوإ غامنًَّوَّباًل

بعيدًإَّبعريًإَّأ يَّزإدمهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملََّّبَّّلهمَّإلنَّّونفََّّّ،فبلغتَّسهامهَّإثينَّعرشَّبعريإًََّّ،فاكتس بوها

ََّّ:فاحلديثَّفيهَّمجةليَّمنَّإلفوإئد

َّعافَّإلعدوَّوهمامجتهَّومفاجأ ته.َّضإايَّل َّّّسَّفيهَّمرشوعيةَّتبعثَّإلَّ

َّابقة.َّممَّإلسَّّمةَّمنَّبنيَّإل َّتَّبهَّهذهَّإل َّاَّإختّصَّإلغنميةَّللغازينَّيفَّسبيلَّهللاَّوهذإَّممَّّوكذكلَّفيهَّحلَّ
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ََّّمرَّإحلّقَّإل ََّّلويلََّّّنَّّأ َّوكذكلَّيفَّإحلديثَّ َّإملفروضةَّعىلَّأ َّيفَّزايدة َّللغامننيَّعىلَّسهاهمم نَّأ َّش ياء

نيَّيكونَّمرَّلبعضَّإلغامنإل ََّّيَّيزيدهَّويلَّّفلَّإّّلَّايدةَّوهذإَّإلنَّّهذهَّإلزََّّّ،فلَّمنَّإمخلسيكونَّهذإَّإلنَّّ

َّمنَّإمخلس.َّ

 411 الحديث

َّ:صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّقالَّبَّّوعنهَّعنَّإلنَّّ

َّلوإءََّّخرينَّيرفعَّللكَّّلنيَّوإل َّوَّّذإَّمجعَّهللاَّإل َّإ َّ َّيقالَّهذهَّغدرةَّفالنَّبنَّفالن.وَّغادر 

َّّإ َّ َّّا َّفإلقتالَّارَّعىلَّإلهدنةَّوعىلَّعدمَّعدإهئمَّمنَّإلكفَّّأ َّفاقَّبنيَّإملسلمنيَّوَّذإَّحصلَّإالت منَّمنََّّهَّالبدَّّن

َّإلغدر َّبذكلَّوعدم َّإلنَّّأ َّوََّّ،إلوفاء ََّّبَّّخرب َّوسمل َّّأ َّصىلَّهللاَّعليه َّن َّهللاَّإ َّه َّومجع َّإلقيامة َّيوم َّاكن ذإ

َّّا َّخرينَّفلنيَّوإل َّوَّّإل َّ َّلوإءَّيرفعَّللكَّّ)هَّن َّهَّعىلَّعدمَّإلقتالَّثَّّيَّإئمتنهَّعدوَّّإلغادرَّإّّلَََّّّهذإنَّّأ ََّّيَّّأ ََّّ(غادر 

َّوَّ َّبه َّوغدر َّوغرَّّأ َّخانه َّعىلَّحنيَّغفةل  َّفخذه َّّا َّة َّن َّهل َّيرفع َّتكله َّبغدرته وينادىَّعىلَّرؤوسََّّ،لوإءي

َّ َّفالن"إخلالئق َّبن َّفالن َّغدرة َّإلغادروََّّ"هذه َّهذإ ََّّ،تنرشَّويفضح َّابملَّأ َّفالَّجيوز َّيغدر ادنَّهن

َّّا َّذإَّتعاهدَّإملسلمونَّوإلكفارَّووضعوإَّهدنًةَّبيهنمَّعىلَّعدمَّإلقتالَّفإ ََّّ،وإملعاهدَّابركَّهللاَّفيمك هَّجيبَّن

َّ.هَّإلهدنةَّوحيرمَّإلغدراتنَّحترتمَّهأ َّ

َّإإلغدرَّيشملَّكَّمنََّّبلوإلغدرَّليسَّخاصًاَّابلقتالَّفقطَّ َّأ َّئمتنكَّعىلَّدم  َّأ َّوَّعرض  َّأ َّوَّرس  وَّمال 

َّّا َّمورَّفذإَّغدرتَّيفَّهذهَّإل َّإ َّهذإَّيشملَّإلغدرَّوََّّ،خفنتهَّابركَّهللاَّفيمك َّن هَّيرفعَّكلَّيومَّإلقيامةَّلوإءي

َّيومَّإلقيامةَّعىلَّإملسملََّّ"هذهَّغدرةَّفالنَّبنَّفالنيقال" َّكبريةي ىَّحلفظَّنفسهَّنَّيسعأ َّهذهَّفضيحةي

َّإلفضيحةَّإليتَّتكونَّعىلَّرؤوسَّإخلالئقَّوكامَّقالَّإلنَّّ الَّّتنَّمنَّ)يفَّإحلديثََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّمنَّهذه

َّ.َّ(خانك

 412  الحديث

صىلَّهللاَّعليهَّوسملََّّبَّّإمرأ ًةَّوجدتَّيفَّبعضَّمغازيَّإلنََّّّنَّّأ َّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّبنَّهللاََّّعنَّعبد

ََّّّبَّّنكرَّإلنَّّأ َّمقتوةًلَّف َّبيان.وإلّصََّّساءصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّقتلَّإلن
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َّّ إجلهادَّابركَّهللاَّفيمكَّالَّيرشعَّقتلََّّ،بيانَّيفَّإجلهادساءَّوإلّصَّهذإَّإحلديثَّيس تفادَّمنهَّحترميَّقتلَّإلن

َّّ َّّمَّّأ ََّّ،جالَّإملقاتلونينَّيرشعَّقتلهمَّوقتاهلمَّمهَّإلرَّّيفَّإجلهادَّإّّلََّّ،يوخبيانَّوإلش َّّساءَّوإلّصَّإلن ساءَّكامَّاَّإلن

َّوإلّصَّ َّوإلش َّّقلنا َّبيان َّقتلهم َّيرشع َّال َّفهؤالء َّجيوزيوخ َّإلرَّّإ َّيس تثىنََّّالَّّإ ََّّ،وال َّيعينون َّاكنوإ جالَّذإ

َّيعينونَّإلرَّّإ ََّّ،إملقاتلني َّفهناَّيفَّهذهَّإحلالَّجيوزَّقتلهأ َّجالَّإملقاتلنيَّبذإَّاكنوإ اَّغريَّذكلَّفالَّمَّّأ ََّّممور 

َّجيوز.َّ

 413 الحديث

ىلَّرسولَّإ َّإلقمةلََّّشكياإمَّبريَّبنَّإلعوَّّمحنَّبنَّعوفَّوإلزَّّإلرََّّّعبدَّنَّّأ َّنسَّبنَّماكلَّريضَّهللاَّعنهَّأ َّعنَّ

َّهلامَّفرخَّّملسو هيلع هللا ىلصَّهللاَّ َّ.صَّهلامَّيفَّمقيصَّإحلريريَّفرأ يتهَّعلْياميفَّغزإة 

َّإحلديثَّفيهَّجوإزَّلبسَّإحلريرَّللحاجة إمَّبريَّبنَّإلعوَّّمحنَّبنَّعوفَّوإلزَّّإلرََّّّعبدَّنَّّل ََّّ؟ملاذإَّ،هذإ

َّفَّاخرج َّشديدةيَّيفَّإجلدلَّ،صاهبامَّمقليَّأ َّيفَّغزوة  َّيصيبَّإجلدلَّوتكونَّمعهَّحكةي صَّخَّّرَّفَّ،وهوَّمرضي

إحلريرَّينفعَّيفََّّنَّّأ َّجلَّأ َّمنَّوَّةَّجلَّهذهَّإحلكَّّأ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيفَّلبسَّإحلريريَّمنََّّبَّّهلامَّإلنَّّ

كلَّّلَّ،فهوَّحرإمَّالَّّإ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّلبسَّإحلريرَّبذكلَّوََّّبَّّإلنََّّّامجازَّهلأ َّفَّ،مثلَّهذهَّإحلاالت

َّبلَّهوَّمَّلبسعىلَّجوإزََّّخصةَّوليسَّدإالًَّّنَّهذإَّمنَّاببَّإلرَّّإ ََّّ(صَّهلامرخَّّ)قالَّ نَّإحلريرَّمطلقًا

َّخصةَّابركَّهللاَّفيمك.َّاببَّإلرَّّ

َّثَّقالَّإملصنفَّرمحهَّهللاَّ

 414 الحديث

َّ:ريضَّهللاَّعنهَّقالَّإخلطابَّعنَّمعرَّبن

اَّملَّيوجفَّإملسلمونَّعليهَّفاءَّهللاَّعىلَّرسوهلَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّممَّّأ َّاَّريَّممَّّضموإلَّبينَّإلنَّّأ َّاكنتَّ

فاكنَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهََّّ،واكنتَّلرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّخالصاًََّّ،والَّراكبَّل َّخبي

َّ.وجلًََّّّةَّيفَّسبيلَّهللاَّعزَّّالحَّعدَّّوإلسَّّيفَّإلكرإعَّجيعلَّماَّبقيََّّهلَّس نًةَّثَّّأ َّوسملَّيعزلَّنفقةَّ
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َّّا َّاكبَّفعليهَّإملسلمونَّابخليلَّوإلرََّّّفوجأ َّماََّّنَّّأ َّيفَّهذإَّإحلديثَّبيانَّ هَّيكونَّفيهَّإلغنميةَّويكونَّن

ارَّعليهَّإملسلمونَّبلَّتركهَّإملرشكونَّوإلكفََّّّفاَّماَّملَّيوجمَّّأ ََّّ،فيهَّكذكلَّإمخلسَّلبيتَّماَّللمسلمني

َّ،هذإَّيكونَّلبيتَّماَّيلَّإملسلمنيَّنَّّا َّخوفًاَّمنَّإملسلمنيَّوهربوإَّفرتكوإَّمتاعهمَّوبيوهتمَّوغريَّذكلَّف

هْنُْمَّ كامَّقالَّهللاَّعزَّوجلَّ﴿ َّم  ََّرُسوهل   َّعىََلى ُ ََّواَلََّّ-إلكفارأ يَّ-َوَماََّأفَاَءَّإّلل  ْنََّخْيل  َّم  َّعَلَْيه  فََماََّأْوَجْفمُتْ

َّ يري َّقَد  ء  َّيَشْ َُّكّ  َّعىََلى ُ ََّوإّلل  ََّمنَّيََشاُءَّۚ َّعىََلى َُّرُسَلُ َّيَُسلّ طُ َ َّإّلل  ك ن  ََّولَ َٰ َّفيَّملَّيوجاملالَّإّّلَّف﴾َّر اَكب 

َّ،هَّوسملَّلرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليضريعليهَّإملسلمونَّهذإَّيكونَّلبيتَّإملالَّلهذإَّصارَّمالَّبينَّإلنَّّ

صىلَّهللاََّّبَّّّلكلَّاكنَّإلنََّّّ،نَّيأ خذَّمنهَّحلاجتهأ َّيفََّّمرَّهلَّإحلّقَّلبيتَّإملالَّوويلَّإل ََّّاكنَّهوَّيعين

تالَّيفَّقَّةَّللَّبهَّإلعدََّّّالحَّويعدَّّويفَّإلسََّّّعرإكهلَّوجيعلَّإلبايقَّيفَّإلأ َّعليهَّوسملَّيأ كَّمنهَّويعزلَّنفقةَّ

ََّّ.وجلََّّّسبيلَّهللاَّعزَّّ

فليسَّهذإَّملسو هيلع هللا ىلصََّّبَّّهلَّس نًةَّكامَّفعلَّإلنَّّأ َّخرَّنفقةَّنَّيدَّّأ َّنسانَّلال ََّّنَّّأ َّاَّيس تفادَّمنَّإحلديثَّكذكلَّممَّّ

نسانَّفاال ََّّ،نظميَّومنَّاببَّحفظَّإملالبلَّهذإَّمنَّاببَّإلتََّّّوجلََّّّوكَّعىلَّهللاَّعزَّّمنَّاببَّعدمَّإلتَّّ

َّبلغَّإ َّاكةَّخيرجَّزاكتهَّفيهَّوهوَّإلزََّّّوجلََّّّهللاَّعزََّّّيقومَّحبّقََّّوخرَّإملالَّنَّيدَّّأ َّوَّجيوزَّهلَّأ َّالَّبأ سَّ ذإ

َّإلنَّّ َّعليه َّوالَّيشء َّإحلولَّخيرجَّزاكته َّفعلَّإلنَّّنَّإدَّّإ َّصابَّوحالَّعليه َّكام صىلَّهللاَّعليهََّّذبيخره

َّوسمل.َّ

َّ

 415 الحديث

منََّّلرَّمنَّإخليصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّماَّمضََّّّبَّّجرىَّإلنَّّأ ََّّ:هللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّعنَّعبد

وكنتََّّ:قالَّبنَّمعر،َّمسجدَّبينَّزريقىلَّإ َّنيةَّرينَّمنَّإلثَّّجرىَّماَّملَّيضمَّّأ َّوََّّ،ىلَّثنيةَّإلودإعإ َّإحلفياءَّ

َّأ َّىلَّثينَّإلودإعَّمخسةَّإ ََّّاءقالَّسفيانَّمنَّإحلفي،َّجرىأ َّفمينَّ ىلَّمسجدَّإ َّةَّومنَّثنيةَّإلودإعَّوَّس تَّّأ َّميال 

. َّميلي َّبينَّزريق 

َّإحلديثَّفيهَّمرشوعيةَّإملسابقةَّبنيَّإخلي َّتكونََّّيعرفَّجيدهاَّمنَّغريهَّوحّتَّحّتََّّلبوإال ََّّلهذإ

َّعدإدًإَّصاحلًاَّللجهاد.َّإ َّمعدًةَّ
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واكنتَّإخليلَّمقسومًةََّّ،بلصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّاكنَّجيريَّإملسابقاتَّبنيَّإخليلَّوإال ََّّبَّّنَّإلنَّّأ َّففيهَّ

وكامَّقلناَّإملظمرَّويعىنَّبهَّمس بقًاَّيعطىَّعلفًاََّّ،رمَّّضوقسامًَّغريَّمَّ،رًإَّهميئًاَّللس باقمَّّضقسامًَّمَّ:قسمني

َّخاصًاَّويعطىَّإعتناًءَّخاصًاَّحّتَّ اَّغريهَّفالَّتكونَّهلَّهذهَّمَّّأ َّباقََّّيكونَّخمصصًاَّإجلهادَّوخمصصًاَّللس ّ

َّبنيَّإخلريَّوإال ََّّملسو هيلع هللا ىلصوإلنّبَّّإلعنايةَّإخلاصةَّ بلَّفاكنتَّإخليلَّإملضمرةَّيعينَّس باقهاَّيكونَّجعلَّس باقًا

مدهاَّأ َّمرَّفاكنَّضاَّإليتَّملَّتمَّّأ ََّّ(ميالأ َّوَّس تةَّأ َّومخسةَّ)وكامَّقالَّسفيانََّّ،ىلَّثنيةَّإلودإعإ َّاءَّيمنَّإحلفَّ

َّملاذإ َّقصرية َّمسافة َّمسافّتا َّفقط َّوإحدًإ َّهذهَّّنَّّل ََّّ؟مياًل َّملثل َّهميئة َّليست َّمضمرة َّليست ا

َّإملسابقات.َّ

دهاَّمنَّغريهَّبلَّويعرفَّإخليلَّويعرفَّجيََّّّتعرفَّإال َّحّتََّّوهوإلهدفَّمنَّهذهَّإملسابقاتَّكامَّقلناَّ

َّيفَّأ َّةَّعدإدَّإلعدَّّإ َّفهذإَّابركَّهللاَّفيمكَّمنََّّ،للجهادهمّيأ ةَّرةَّوتكونََّّيعتىنَّابملضمَّّوحّتَّ عدإدَّإ َّوَّدإخلي

ََّّ.ةإلعدَّّ

َّّ فْياَّحتفزيًإََّّنَّّل ََّّ؟مايةَّوكذكلَّيفَّإلفنونَّإلقتاليةَّهذهَّمرشوعةَّملاذإيتَّجترىَّيفَّإلرَّّومثلَّإملسابقاتَّإل

َّ،ىلَّغريَّذكلإ َّيزدإدَّيرتفعَّمس توإهَّوَّنسانَّىَّبذكلَّإال َّويتقوََّّّ،وجلََّّّعىلَّإجلهادَّيفَّسبيلَّهللاَّعزَّّ

َّعىلَّإلتََّّّفلكَّّ يَّقوَّّإلتََّّّذكلنَّنوىَّبإ َّوصاحبهََّّ،عىلَّإجلهادَّيفَّسبيلَّهللاَّفهوَّمحموديََّّيقوَّّماَّفيهَّحتفزيي

َّاب َّعىلَّإجلهادَّوإال َّ َّته.َّذنَّهللاَّعىلَّنيَّّس تعدإدَّهلَّفهوَّمأ جوري

َّ

 416 الحديث

َّ:هللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّعنَّعبد

َّوَّأ َّتَّعىلَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيومَّضرَّعَُّ إملقاتةلََّّزينَّيففملَّجيََّّربعَّعرشةَّس نةأ َّبنَّإانَّأ َّحد 

َّ.جازينأ َّانَّإبنَّمخسَّعرشةَّفأ َّتَّعليهَّيومَّإخلندقَّوَّضرَّوعَُّ

َّّإ َّفلَّإلطََّّّنَّّأ َّالةلَّعىلَّيفَّهذإَّإحلديثَّإدلَّّ َّ،ًةَّصلحَّللقتالَّوصلحَّللجهادذإَّمكلَّمخسةَّعرشَّس نًةَّمقري

َّّل ََّّ،إمللكفونَّيعملماََّّوىلَّللكَّّأ َّوكذكلَّيصلحَّمنَّاببَّ نَّإ َّهَّببلوغَّمخسةَّعرشةَّس نةَّيصريَّملكفًاَّن
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نَّأ َّاَّمَّّإ ََّّ:مارإتأ َّلكيفَّهلَّإلتَّّيَّهوَّمنَّرشوطَّإلبلوغَّإّّلَّأ ّنَّكامَّتعلمونَّابركَّهللاَّفيمكََّّ،ملَّيرصَّقبلها

َّخشنأ َّوَّأ ََّّ،كرَّإملنيةيّنلَّإّلَّّ وتزيدََّّ،نَّيبلغَّمخسَّعرشةَّس نًةَّمقريةًَّأ َّوَّأ ََّّ،نَّينبتَّحولَّعانتهَّشعري

َّابركَّهللاَّفيمك.ََّّ.نَّحتيضأ َّنَّيعملَّبلوغهاَّبأ َّنىثَّبإل َّ

َّفف َّس نة َّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّمخسَّعرشة َّإحلديثَّبلغ صىلَّهللاَّعليهَّوسملََّّبَّّجازَّهلَّإلنَّّأ َّفيَّهذإ

فعملََّّ،ربعةَّعرشَّس نةَّملَّجيزَّهلَّإملقاتةلأ َّيَّقبلَّهذإَّواكنَّمعرهَّواكنَّقدَّعرضَّيفَّإلعامَّإّّلََّّ،إلقتال

َّّإ َّفلَّإلطََّّّنَّّأ َّبذكلَّ َّماَّيعملَّإمللكفون.ََّّحَّللكَّّلًةَّصلحَّللقتالَّوصذإَّبلغَّمخسَّعرشةَّس نًةَّمقري
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َّجلَّسهام.للفرسَّسهمنيَّوللرَّّيفَّإلنّفلَّمَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّقسََّّّنَّّأ ََّّ:وعنه

مرَّببعضَّإلغزإةَّعىلَّسهاهممَّعندَّإقتسامَّإل ََّّابركَّهللاَّفيهَّكامَّس بقَّيطلقَّعىلَّماَّيزيدهَّويلََّّّ:فلإلنَّّ

َّ.وإملرإدَّبهَّيفَّهذإَّإلغنمية،َّإلغنميةَّكامَّيطلقَّعىلَّإلغنميةَّنفسها

َّوللفرسَّيعطيَّللرََّّّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّاكنَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّفبنيَّفيهَّإبنَّمعرَّريضَّهللاَّعنهَّ جلَّسهامً

يَّاَّغريَّإلفارسَّإّّلَّمَّّأ َّهلَّوسهمَّفرسهَّلسهم َّمنَّإلغنميةَّسهامنَّأ َّإلفارسَّجيعلَّهلَّثالثةََّّنَّّأ ََّّيَّّأ ََّّ،سهمني

َّأ َّيكونَّمييشَّعىلَّرجليهَّ َّاكنَّيركبَّعىلَّبعري  َّأ َّوَّيركبَّعىلَّغريَّفرس  َّّا َّخرىَّفأ َّوَّدإبة  هَّيعطىَّسهامًَّن

َّفقطَّوالَّيعطىَّهلَّغريهَّملاذإ َّّل ََّّ؟وإحدًإ َّتقسمَّن َّفيأ خذَّماَّيأ خذهَّإلفارسَّفقطَّطبعًا هَّليسَّهلَّفرسي

َّخرى.َّخرإجَّبعضَّإمللحقاتَّإل َّإ َّوبعدََّّسخرإجَّإمخلإ َّهذهَّإلغنميةَّبعدَّ
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ةَّنفسهمَّخاصَّّإايَّل َّبعضَّمنَّيبعثَّمنَّإلّّسََّّلينفََّّّاكنَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّنَّّأ ََّّ:وعنه

َّةَّإجليش.عامََّّّةسوىَّقسم

فرإدَّإجليشَّأ َّبعضََّّليفَّتنفيَّلنفيمرَّهلَّإحلقَّيفَّإلتَّّإل ََّّذنَّوليأ َّيَّقلناهَّسابقًاَّوهوَّنفسَّإلالكمَّإّّلَّ

َّيفَّإلغنمية َّعىلَّقسمّتم َّزايدًة َّبعضَّإل ََّّ،فيعطْيم َّملاذإفيعطْيم َّعىلَّإ َّيفََّّنَّّل ََّّ؟سهم َّزايدًة عطاهئم
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َّهلمَّوبثَّّ َّلروحَّإلقتالَّفْيمغريمهَّتشجيعًا َّيرجعََّّ،ًا صىلَّهللاََّّبَّّوفعلَّإلنََّّّ،مرإل ََّّىلَّنظرَّويلَّّإ َّفهذإ

َّعىلَّجوإزه.َّ َّعليهَّوسملَّدليلي

 419 الحديث

َّ:صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّقالَّبَّّإلنََّّّنَّّأ َّيبَّموىسَّعبدَّهللاَّبنَّقيسَّريضَّهللاَّعنهَّأ َّعنَّ

َّا.الحَّفليسَّمنَّّمنَّمحلَّعليناَّإلسَّّ

نوبَّفهوَّمرَّوعىلَّإملسلمنيَّمنَّكبائرَّإّلَّّإل ََّّالحَّعىلَّويلَّّرفعَّإلسََّّّنَّّأ َّالةلَّعىلَّيفَّهذإَّإحلديثَّإدلَّّ

حيةَّيفَّعدمَّجوإزَّإخلروجَّحيحةَّإلرّصَّحاديثَّإلّصَّوقدَّتاكثرَّيفَّإل ََّّ،مرإل ََّّعنَّطاعةَّويلََّّّخروجيَّ

َّّا َّمنَّفعلَّذكلَّفَّنَّّأ َّمرَّويفَّإل ََّّعىلَّويلَّّ صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّمنََّّبَّّرَّإلنَّّوقدَّحذََّّّ،اًَّهَّيكونَّخارجيَّّن

وقالَّصىلََّّ(فاقتلوهقَّجامعتمكَّنَّيفرَّّأ َّيريدََّّكَّمجيعمرَّأ َّاتكَّوَّأ َّمنَّ)إخلوإرجَّفقالَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ

صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّإلغنميةَّقالََّّبَّّمَّإلنَّّهللاَّعليهَّوسملَّعندماَّقالَّذوَّإخلويرصةَّماَّقاهلَّعندماَّقسَّّ

َّضئس يخرجَّمنَّ) َّهذإ َّحتقرونَّصالتمكَّأ َّضه َّوصياممكَّإ َّانسي َّمنَّإ َّىلَّصالهتم َّميرقون ىلَّصياهمم

صىلَّهللاَّعليهَّوسملََّّبَّّوقالَّإلنََّّّ(قتلهنمَّقتلَّعادل َّدركّتمَّأ َّنَّا َّميةَّفمنَّإلرََّّّمهينَّكامَّميرقَّإلسَّّإدلَّّ

ََّّ(.منَّخرجَّعنَّإمجلاعةَّمفاتَّماتَّميتًةَّجاهلية)يضًاَّأ َّ

َّمنَّفهذهَّإل َّ َّجدًإ حصيحَّمسلمنيََّّمنمارةَّرإدَّمرإجعةَّفلريإجعَّكتابَّإال َّأ َّحاديثَّلكهاَّوغريهاَّكثريي

َّطاعةَّويلََّّّنَّّأ َّعصاَّإملسلمنيَّوََّّمرَّإملسملَّوعىلَّعدمَّشّقَّإل ََّّعىلَّعدمَّجوإزَّإخلروجَّعىلَّويلََّّّتدلَّّ

َّفالَّمسعَّوالَّطاعةأ َّنَّإ َّاَّمَّّأ ََّّ،مرَّتكونَّيفَّإملعروفإل َّ ضَّولكنَّالَّخنرجَّعليهَّوالَّحنرََّّّ،مرَّمبعصية 

َّّإلنَّّ َّ.َّوجلََّّّنَّيفتحَّهللاَّعزَّّأ َّىلَّإ َّبلَّيصربَّعليهََّّ،اسَّعليهبَّرعاءَّإلنَّّاسَّعليهَّوالَّنؤل
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ًةَّويقاتلَّمحيَّّجلَّيقاتلَّجشاعًةَّس ئلَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّعنَّإلرََّّّ:يبَّموىسَّقالأ َّعنَّ

َّ:فقالَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ؟ذكلَّيفَّسبيلَّهللاَّيَّّأ َّويقاتلَّرايًءَّ

َّ.وجلََّّّلتكونَّلكمةَّهللاَّيهَّإلعلياَّفهوَّيفَّسبيلَّهللاَّعزََّّّتلمنَّقالَّ
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جلَّيعطىَّمنصبًاَّأ َّوَّمنَّأ ًَّةَّوَّمحيَّّأ َّايًءَّرارَّمنَّقاتلَّإلكفََّّّنَّّأ َّهذإَّإحلديثَّيس تفادَّمنهَّابركَّهللاَّفيمكَّ

َّ َّّذكلَّمنَّإملقاصدَّإدلَّّوَّغريَّأ َّعاليًا َّفنيوي َّّا َّة يَّيكونَّيفَّإلقتالَّإّّلََّّنَّّأ َّوََّّ،هَّالَّيكونَّيفَّسبيلَّهللان

َّ.وجلََّّّءَّلكمةَّهللاَّعزَّّعاليَّيكونَّاب َّهوَّإّّلََّّوجلََّّّسبيلَّهللاَّعزَّّ

عالءَّلكمةَّهللاَّقصدَّإ َّقصدََّّإ ىلذإَّإنضمَّإ َّوهناَّمسأ ةلَّيذكرهاَّإلعلامءَّيفَّهذإَّإلبابَّوهوَّيقولونَّماذإََّّ

َّّأ َّمجهورَّإلعلامءَّعىلََّّ،يقولونَّنعمَّالَّيضَّ؟فهلَّيكونَّهذإَّيفَّسبيلَّهللايَّقصدَّإلغنميةَّأ َّإلغمنَّ هَّالَّن

َّأ ََّّيضَّّ احلةَّيةَّإلّصَّقصدَّإلغنميةَّجاءَّبعدَّإلنََّّّنَّّل ََّّ؟عالءَّلكمةَّهللاَّإلغنميةَّيقولونَّملاذإإ َّنَّيقصدَّمع

َّّأ ََّّإليّتَّيهَّوىلإل َّ َّ.َّوجلََّّّعالءَّلكمةَّهللاَّعزَّّإ َّهَّنوىَّن

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

 كتاب العتق

ذإَّس بقَّوجنا.َََّّّ:إلعتقَّلغةًَّ َّهوَّمش تّقَّمنَّقلوهلمَّعتقَّإلفرسَّإ 

َّفهاَّإلعلامء.َّهكذإَّعرََّّّ،يةَّلهاقَّوتثبيتَّإحلرَّّهاَّمنَّإلرَّّصَّيَّلَّقبةَّوّتَّلرَّّإَّهوَّحتريرَّورشعا:

َّ ََّّ:جامعةَّوإال َّنَّّوإلعتقَّابركَّهللاَّفيمكَّمرشوعيَّابلكتابَّوإلس ّ

نَة َّ﴿َّوجلََّّّنَّإلكتابَّقوهلَّعزَّّمف ْؤم  َّمُّ َّ.﴾فَتَْحر يُرََّرقََبة 

ََّّاَّمنمَّّأ َّوَّ عتقَّهللاَّأ َّعتقَّرقبًةَّأ َّمنَّ)حاديثَّكثريةَّس تأ يتَّومهناَّقوهلَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّةَّفال َّنَّّإلس ّ

َّمنََّّبلكَّّ َّمهناَّعضو  َّ.َّ(َّيعتقَّفرجهَّبفرجهارَّحّتَّعضائهَّمنَّإلنَّّأ َّعضو 
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َّةَّإلعتقَّوحصولَّإلقربةَّبهَّهكذإَّقالَّإلعلامء.َّمجعتَّإلعلامءَّعىلَّحصَّّأ َّجامعَّفقدَّاَّإال َّمَّّأ َّوَّ
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َّ:رسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّقالَّنَّّأ َّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامََّّعنَّعبد

َّيبلغَّمثنَّإلعبدَّقوَّّأ َّمنَّ َّفاكنَّهلَّمالي َّفعتقَّرشاكًَّهلَّيفَّعبد  عطىَّرشاكءهَّحصصهمَّأ َّمَّعليهَّقميةَّعدل 

َّفقدَّعتقَّمنهَّماَّعتق.َّالَّّإ َّوعتقَّعليهَّإلعبدَّوَّ

َّيفَّعبدَّنسانَّإّّلَّإال ََّّنَّّأ َّمعىنَّإحلديثَّ نَّيكونَّهلَّأ َّنَّيكونَّرشياكًَّيفَّعبدهَّأ يَّأ َّيَّيكونَّهلَّرشكي

خصَّصاحبَّهذإَّإلشَّّأ وَّعتقَّصاحبَّهذإَّإجلزءَّأ َّذإَّا َّفَّ،كرثَّمنَّذكلأ َّوَّأ َّقلَّأ َّوَّأ َّوَّمخسهَّأ َّربعهَّ

َّّا َّذإَّاكنَّعندهَّمالَّفإ ََّّ،نَّاكنَّمورسًإَّيلزمهَّعتقَّإلبايقا َّعتقَّحصتهَّفأ َّذإَّإ َّكَّوَّإلرّشَّأ َّ هَّيلزمهَّعتقهَّن

َّ.فقطَّحصتهَّقابيقَّهذإَّإلعبدَّوالَّيعت

َّثََّّّنَّاكنَّمثالًَّإ َّوكذكلَّ َّمنكَّملاكًَّلشخص  نَّا َّبناءَّإمليتَّفوورثَّهذإَّلعبدَّأ َّماتَّهذإَّإلعبدََّّعبدي

َّأ َّ َّفأ َّرإد َّّا َّحدمهَّعتقَّحصته َّن َّإلعبدَّإ َّه َّحتَّيعتق َّعتقَّابيقَّحصصَّإلورثة َّيلزمه َّمورسًإ َّاكن ن

َّوإجلزءَّإل َّابلاكملَّوالَّيبقىَّإليّشَّ َّمنهَّمعتقي نَّاكنَّإ َّاَّمَّّأ ََّّ،نَّاكنَّمورسإًَّإ َّهذإََّّ،الَّ،خرَّمملواكًَّءَّجزءي

َّويريدَّعتقَّجزئهَّفقطَّ َّّا َّوَّرشكهَّفقطَّفأ َّفقريًإ نَّإ َّاَّكامَّقلناَّمَّّأ ََّّ،هَّيعتقَّرشكهَّفقطَّوالَّيشءَّعليهن

َّفورساكنَّم َّّا َّإ َّعتقَّإلبايقن َّيلزمه َّإلعبدََّّ،ه َّهذإ َّمثاًل خرىَّحصابَّإحلصصَّإل َّأ َّيعطىَّابيقَّوَّيقوم

َّللكيةَّهذإَّمعىنَّإحلديث.َّابيعطونَّنصيهبمَّمنَّإملالَّويعتقَّهذإَّإلعبدَّ

َّّأ َّمنهََّّفهذإَّإحلديثَّيس تفاد كرثَّأ َّنَّيشرتكَّخشصانَّفأ َّجيوزََّّة،موَّيفَّإل َّأ َّشرتإكَّيفَّإلعبدَّهَّجيوزَّإال َّن

َّ ََّّ.مة َّأ َّوَّأ َّيفَّرشإءَّعبد 

َّمنهَّ َّقلنا َّلزمهَّورسعتقَّنصيبهَّواكنَّمأ َّمنََّّنَّّأ َّويس تفادَّكام َّمَّّأ َّةَّصبنَّعتاقَّابيقَّإل َّإ ًَّإ َّيكنَّإ َّا نَّمل

َّّا ًَّإَّفّسَّيَّمَّ َّهَّيعتقَّنصيبهَّفقط.َّن
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َّ:ملسو هيلع هللا ىلصعنَّأ يبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّعنَّإلنّّبَّ



 ~621  ~  
 

َّفعليهَّخالصهَّيفَّماهلَّفصعتقَّشقيأ َّمنَّ َّثَّا ًَّاَّمنَّمملوك  َّقومَّإململوكَّقميةَّعدل  نَّملَّيكنَّهلَّمالي

َّعليه.إسَّ َّتسعيَّغريَّمشقوق 

َّإحلديثَّإّليَّقبلَّيفَّ َّإحلديثَّظاهرهَّخيالفَّظاهرَّإحلديثََّّ،عتاقَّرشكَّإلعبدإ َّهذإ لكنَّهذإ

ةَّنَّاكنَّمورسإَّعتقَّبقيَّّإ َّعتقَّنصيبهَّمنَّعبدَّمشرتكَّأ َّمنََّّنَّّأ َّعىلََّّابقَّدلَّّاحلديثَّإلسَّّفَّ،ابقإلسَّّ

َّمَّّأ ََّّ،إلعبدَّوغرمَّلرشيكهَّماهل َّملَّيعتقَّنصيبَّرشيكهَّبلَّإكتفىَّإ َّا عتقَّنصيبهَّفقطَّبَّنَّاكنَّمعّسإ

َّّل ََّّ؟ملاذإ َّ.منهَّرقيقَّوجزءَّفيبقىَّإلعبدَّجزءيَّمنهَّحرَّ،هَّمعّسَّوليسَّمورسن

نَّاكنَّمورسًإَّا َّفَّ،يفَّعتقَّاكملَّإلعبدَّللمبارشَّلعتقَّنصيبهَّإحلّقَّنَّأ َّاينَّفيدلَّعىلَّاَّإحلديثَّإلثَّّمَّّأ َّ

َّإملالأ َّ َّلرشيكه َّمَّّأ ََّّ،عطى َّكذكلَّفإ َّا َّيكن َّمل ََّّنَّّا َّن َّنصيبَّإلرّشَّأ َّعىلَّإلعبد َّبقمية َّيستسعى يكَّن

ًإَّاكماًلَّوالََّّيكونَّحرَّّيكَّحّتَّيَّسيسعىَّيفَّدفعَّإملالَّللرّشَّعتقَّهوَّإّّلَّأ َّيَّإلعبدَّإّّلََّّنَّّأ َّيَّ،أ َّاينإلثَّّ

َّ.اينَّمنهَّرقيقَّهذإَّهوَّظاهرَّإحلديثَّإلثََّّّيكونَّجزءَّمنهَّمعتقديَّ

لَّجامعةَّمنَّوَّّخذَّبظاهرَّإحلديثَّإل َّأ َّفَّضعارَّهرهامَّإلتَّّاهذينَّإحلديثنيَّظَّنَّّأ َّىلَّإ َّذهبَّبعضَّإلعلامءَّ

َّ،محدَّيفَّإملشهورَّمنَّمذهبهأ َّمامَّافعيَّرمحهمَّهللاَّوكذكلَّإال َّمامَّإلشَّّمامَّماكلَّوإال َّإلعلامءَّومهنمَّإال َّ

َّ َّإحلديثَّإلثََّّّنَّّأ َّوقالوإ َّإلزَّّاينَّفيه َّمدرجةَّوهذه َّمنَّقوهلَّزايدةي َّتبدأ  َّقوَّّا َّف)ايدة َّيكنَّهلَّمالي مَّنَّمل

َّثَّّ َّعليهإململوكَّقميةَّعدل  َّزإدهاَّقتادةَّنَّّأ َّقالوإَّ(ََّّإستسعىَّإلعبدَّغريَّمشوق  َّ.هذهَّزايدةيَّمدرجةي

َّّ َّإلالكمَّمهََّّّنَّّأ َّبلغينَّ)َّ:سايئَّرمحهَّهللاَّّقالَّإلن َّروإهَّجفعلَّهذإ َّإّليَّذكرته-امًا منَّقولََّّ-يعينَّهذإ

ومنَّهؤالءَّإلعلامءََّّ،ّناَّيفَّإلصحيحنيأ َّىلَّتصحيحهاَّوَّإ َّوذهبَّبعضهمََّّ(سامعيلقتادةَّوكذإَّقالَّإال َّ

َّش يخَّإال َّّنَّّأ َّايدةَّوقالوإَّخذوإَّهبذهَّإلزَّّأ َّإّلينَّ محنَّيخَّعبدإلرََّّّوإلش َّّةَّوإبنَّإلقميَّّسالمَّإبنَّتمييَّّاَّحصيحةي

ولَّقوهلَّيفَّإحلديثَّإل ََّّنَّّأ َّقالوإَّايدةَّومجعوإَّبنيَّإحلديثنيَّففصححوإَّهذهَّإلزََّّّ،بنَّسعديَّرمحهمَّهللا

َّعتقَّالَّّإ َّوَّ) َّّأ َّيَّأ ََّّ(فقدَّعتقَّمنَّما َّإل َّتعتقَّأ َّيتَّعتقَّحصته َّوحصةَّرشيكه َّفيعتقَّلسَّّابعتقها عاية

َّلرشيكَّهذإَّإملعتقَّإل َّإلعبدَّبعدَّماَّيسملَّّ ََّّإملعتقنَّّأ َّيَّأ ََّّ،ولَّفيكونَّإلعبدَّاكملاكتبَّماَّعليهَّمنَّدين 

َّيمكلَّهلَّإملبلغَّويعتقَّبذكلَّيكَّحّتَّلهذإَّإلرّشَّصةَّإحلتهَّوهوَّيسعىَّيفَّتسلميَّمالَّلَّيعتقَّحّصَّوَّّإل َّ

َّهكذإَّقالوإَّيفَّإمجلعَّبنيَّإحلديثني.ََّّ،ًإَّاكمالًَّانيةَّويصبحَّحرَّّةَّإلثَّّإحلّصَّ
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َّمنَّإل ََّّردبََّّّ:عنَّجابرَّبنَّعبدَّهللاَّريضَّهللاَّعهنامَّقال َّنصارَّغالمًاَّهل.رجلي

غالماَّعنَّدبرَّملَّيكنَّهلَّمالَّأ عتقَّحصابهَّأ َّرجاًلَّمنََّّنَّّأ َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملََّّبَّّبلغَّإلنََّّّ:ويفَّلفظ َّ

َّليه.إ َّرسلَّمثنهَّأ ََّّغريهَّفباعهَّبامثنَّمئةَّدرمهَّثَّّ

َّإحلديثَّجوإزَّإلتَّّيَّ َّنَّيعلَّّأ ََّّدبريابلتَّّوإملرإدََّّ،دبريَّومرشوعيتهس تفادَّمنَّهذإ يَّميكلَّيدَّإّّلَّقَّإلس ّ

َّحرَّّتَّاذإَّم"إ َّفيقولَّمثاًلََّّ،عتقَّعبدهَّعىلَّوفاتهَّهذإَّإلعبد دَّفيعتقَّذكلَّإلعبدَّمبجرََّّّ"فعبديَّفالني

َّ َّر.َّيدَّويقالَّلهذإَّإلعبدَّإملدبَّّموتَّإلس ّ

َّإلرَّّ َّإحلديثَّجوإز َّمنَّهذإ َّمنَّجوعَّمنَّإلتَّّوكذكلَّيس تفاد هلَّإلعملَّملاذإَّأ َّدبريَّوهوَّقولَّطائفة 

ََّّ،ةدبريَّمبثابةَّإلوصيَّّإلتََّّّنَّّقالوإَّل ََّّ؟قالوإ َّّأ َّإلوصيةَّمعلومي دبريَّوإس تدلوإَّجوعَّفْياَّوكذكلَّإلتَّّهَّجيوزَّإلرَّّن

ََّّنَّّا َّفَّ،إحلديثَّهبذإ ىتَّبمثنهَّأ َّوابعهَّوََّّملسو هيلع هللا ىلصعتقَّغالمَّعنَّدبرَّومعَّذكلَّأ خذهَّإلنبَّأ َّدَّاكنَّيَّّذكلَّإلس ّ

مَّحاجتهَّهوَّقدَّّ؟َّملسو هيلع هللا ىلصَّبَّّاّلَّذكلَّإلغالمَّمفاذإَّفعلَّإلنَّّإ َّل نّهَّاكنَّفقريًإَّملَّيكّنَّهلَّمالََّّ؟عطاهَّهلَّملاذإأ َّوَّ

َّينتفعَّبهَّويقومَّحّتَّدهَّإملالَّعطىَّلس يَّّأ َّوََّّوقدبريَّوابعهَّيفَّإلسَّّعىلَّحاجةَّذكلَّإململوكَّفأ لغىَّإلتَّّ

َّحباجته.َّ

َّّأ َّوكذكلَّيس تفادَّمنَّإحلديثَّ َّوملَّيمتكَّّن وَّجازَّأ َّمامَّموإهلَّجازَّلال َّأ َّنَّمنَّترصيفَّهَّمنَّاكنَّيفَّحاجة 

نَّيبقىَّعىلَّتكلَّأ َّحظَّهلَّمنَّأ َّلَّهلَّوَّضفأ َّفيهَّمباَّهوََّّوإفرصَّّماهلَّيتَّوإنَّيأ خذأ َّإبهَّوَّنوَّّأ َّمرَّإل ََّّلويلَّّ

َّإحلال.َّ

َّ

حاكمَّللحافظَّةَّوهلَّإلفضلَّس بحانهَّوتعاىلَّمنَّكتابَّمعدةَّإل َّنَّّوهبذإَّنكونَّقدَّإنّتيناَّوهللَّإمحلدَّوإملَّ

َّإلرَّّأ َّوجزىَّهللاَّخريًإَّش يخناََّّ،وإبهلَّإخلريَّوإلثََّّّأ جزلعبدَّإلغينَّإملقديسَّ ملَّحفظهَّابَّإحلسنَّعل 

نمتَّخريًإَّكذكلَّعىلَّصربكَّعىلَّرشحناَّأ َّوجزإكَّهللاََّّ،ينَّإلقميَّخريإًَّهللاَّومجيعَّإلقامئنيَّعىلَّمعهدَّإدلَّّ

َّأ َّوََّّ،هذإ َّإل َّإ َّعتذر َّهذه َّيف َّاكن َّإل َّن َّضيقَّحاديث َّعن َّانجتي َّوهذإ َّالاختصار َّمن َّيشءي خرية
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َّتعلمونَّحننَّمقيَّّ،إلوقت َّقبلَّرمضانكام َّمنَّإملوضوع َّيتبقََّّّ،دونَّابالنّتاء َّإلكثريَّورمضانَّمل ىَّهل

ََّّ،س بوعأ َّمنََّّقلَّّأ َّفبقيَّهلَّ َّعليناَّالاختأ َّّلكلَّاكنَّعلينا َّننّتييَّمنَّمضمونَّحّتََّّصاروَّاكنَّلزإمًا

َّنَّشاءَّهللاَّترإجعونَّهذهَّإل َّإ َّوََّّ،إلكتاب َّوسعَّمهنا.َّأ َّخرىَّأ َّحاديثَّيفَّكتب 

حاديثهَّوبعدمَّأ َّحَّابالعتناءَّهبذإَّإلكتابَّوحبفظَّخوإينَّابركَّهللاَّفيمكَّيفَّّنايةَّهذإَّإلرّشَّإ َّوصيمكَّأ َّوَّ

قَّإملوفََّّّ،هلربعَّمئةَّوعرشونَّحديثًاَّليسَّمنَّإلسَّّأ َّهلَّحفظَّليسَّمنَّإلسََّّّ،إلعجلَّابركَّهللاَّفيمك

َّفذلكلَّإال َّاسَّمتكنَّمنَّإلتَّّإلنََّّّوليسَّكََّّّ،قهَّهللانَّوفَّّم نسانَّالَّيعجلَّفرغَّلطلبَّإلعملَّوحلفظه

َّفيحفظَّماَّوفَّّ خيصَّوحياولَّلَّحَّفيحاولَّإلتَّّكَّويرإجعَّإلرّشَّّلَّوجلََّّّقهَّهللاَّعزَّّجيعلَّلنفسهَّبرانجمًا

َّ.َّينّتييَّمنَّإلكتابَّيرخسَّيفَّذهنهَّوهكذإَّحّتَّخيصَّوتكرإرهَّحّتَّلَّوَّقرإءةَّهذإَّإلتَّّأ َّحفظَّ

َّمنَّهَّ َّإلرّشَّفاملرإد َّذإ َّإملعهدَّهو َّمنَّهذإ َّإال َّأ َّحَّوإملرإد َّإلعملَّمهَّإملدَّّنَّيتعمل َّّنسان َّإل يتَّيأ خذهاَّة

َّإلتَّّإال َّ َّيف َّنسان َّرسعة َّهو َّفليسَّإملرإد َّإ َّعمل َّحفظ َّهو َّإملرإد َّإلكتابَّبل َّضبطَّمضمونَّأ َّّناء و

َّعىلَّبصريةَّيبينَّإال َّنسانَّوحّتََّّإال ََّّيتعملَّّإلكتابَّحّتَّ َّعلمه َّبأ سَّابركَّهللاَّفيمكََّّ،نسان َّنأ َّوال

َّنَّترإجعوإَّرشوحَّإلعلامء.أ َّوَّالبدَّمنَّأ َّوإَّترإجع

َّّحسنَّإلرّشَّأ َّومنَّ َّ:يتَّإس تفدتَّمهناَّكثريإًَّوحَّإل

ََّّوهيخَّصاحلَّإلفوزإنَّرشحَّإلش ََّّّ - َّجتدونهَّعىلَّإملوإقعَّأ َّليسَّمطبوعًا َّصويتي َّلكنهَّرشحي وَّمفرغًا

َّجدإًََّّوهوَّرشح بس يطَّفتجدهَّحفظهَّهللاَّوابركَّيخَّصاحلَّفوزإنَّإلتَّّوتعلمونَّمزيةَّإلش ََّّّ،مجيلي

َّبعلمهَّيعرضَّإملسائلَّويلخََّّّفيهَّويف َّابركَّهللاَّفيمكَّالَّتاكدَّالَّتفهمَّعندماَّأ َّصها َّجعيب  سلوب 

َّومبسطيَّملخَّّوَّفرشحهَّمفهوميََّّ،تسمعَّرشحهَّحفظهَّهللا َّمثالناَّحننَّمنَّصغارَّطلبةَّإلعمل.َّل َّصي

َّكذكلَّرشحَّإلش ََّّّحووكذكلَّمنَّإلرّشَّ - عديَّحفظهَّهللاَّمحنَّبنَّانرصَّإلسَّّإلرََّّّيخَّعبدإملفيدة

َّمطبوع.َّوهوَّ

 محدَّإلنجميَّحفظهَّهللاأ ََّّمرشوعَّمفيدَّإرشحَّإلش يخَّكذكل -

َّحياء.هللاَّمنَّماتَّمنَّعلامئناَّوحفظَّإل ََّّهكذكلَّرمحَّعبدَّهللاَّإلبّسامََّّورشحَّإلش يخَّ -



 ~624  ~  
 

هلَّوحصبهَّأ َّطاةلَّوصىلَّهللاَّوسملَّعىلَّنبيناَّمحمدَّوَّعتذرَّعنَّإال َّأ َّرسَّوَّخرَّهذإَّإدلَّّأ َّهذإَّماَّاكنَّيفََّّ

َّ.وسمل

إالّ أنت أستغفرك وأتوب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله َّ

 إليك.

َّ

 

 


