شرح كتاب عمدة األحكام
ّ
للحافظ عبد الغني املقدس ي رحمه للا

الل
ّ
للشيخ أيب زيد رايض عصنوين وفّقه ّ
وذلك ضمن مواد "املستوى الثّالث" ملعهد الدّين القيّم
حتت إشراف الشّيخ أبو احلسن علي الرّملي حفظه اللّه تعاىل
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إنَّ إمحلد هلل حنمده ونس تعينه ونس تغفره ،ونعوذ ابهلل من رشور أنفس نا ومن سيّئات أعاملنا َّ
من هيده هللا فال مض َّّل هل ،ومن يضلل فال هادي هل ،وأشهد أن ال إهل إ َّّال هللا وحده ال رشيك هل
وأشهد أنَّ حمّمدً إ عبدُ ه ورسوهل ﷺ.
تن إ َّّال وأنمت مسلمون﴾ .
حق تقاته وال متو َّّ
﴿اي أهيّ ا ّإّلين أمنوإ إت ّقوإ هللا َّّ
بث مهنام رجاال كثريإ
﴿اي أهيّ ا إلّناس إت ّقوإ ربّمك ّإّلي خلقمك من نفس وإحدة وخلق مهنا زوهجا و َّّ
ونساءإ وإت ّقوإ هللا ّإّلي تساءلون به وإلرحام إ َّّن هللا اكن عليمك رقيبا﴾ .
﴿اي أهيّ ا ّإّلين أمنوإ إت ّقوإ هللا وقولوإ قوال سديدإ يصلح لمك أعاملمك ويغفر لمك ذنوبمك ومن يطع هللا
ورسوهل فقد فاز فوزإ عظامي﴾ .
|أ ّما بعد :
فانَّ الاش تغال ابحلديث إلنّبوي فيه أنس للنّفوس ورإحة للقلوب ،إذ به يُعرف إحلالل من إحلرإم
إلس نّة من إلبدعة ،وبتعلّمه يسري إلعبد عىل بصرية ،يتع ّبد هللا برإحة وطمأنينة ،كيف ال وهو يعمل
و ّ
إملسأةل بدليلها ويعبد هللا عىل بصرية من أمره .
ومفّسة لها كام جاء يف إلبيات ّ
للش يخ
فالس نّة إلنّبوية يه إلويح إلث ّاين بعد إلقرأن ويه مب ّينة ّ
ّ
حافظ حمكي ر َمح َُّه هللا:
ف َإلْ ُعلُومَّ ** ب َ ْع ََّد ك َتابَّ َإلص َمدَّ َإلْ َقيُّومَّ
رش َ َّ
ََََََّّّّّّ َوب َ ْع َُّد إنَّ أَ ْ َ
ِ
ان ** ل َما بهَّ قَ َّْد ُأنْز ََّل َإلْ ُق ْرأ َُّن
ع َُّْمل َإلْ َحديثَّ إ َّْذ ه ََُّو َإلْ َب َي َُّ
ِ
يح ََثنَّ ** عَلَ ْْي َما قَ َّْد أُ ْطل ََّق َإلْ َو ْحيَانَّ
ب َو ْ يَّ
ََََََّّّّّّفَ ُس ن َُّة َإلن َّّ
ب ﷺ يف إحلديث إملتوإتر
تعمل إحلديث وتعلميه و ُمدإرس ته ما جاء عن إلنّ َّّ
ويكفينا فامي ورد يف فضل َّّ
نض هللا إمرأَّ مسع مقاليت حففظها ووعاها وأدّإها كام مسعها)
أن ّه قال َّ ّ (:
إلس نّة ومبلّغها ابلنّضارة جزإءإ ملا قام به من بّثّ ا ونرشها
يف هذإ إحلديث دعاء من إلنّ َّّ
بﷺ َلسامع ّ
جبد وإخالص
إلس نّة ونرشها َّّ
وجعلها غضّ ة طريّة وهذإ قد حتقّق يف َّّ
حق من وفّقه هللا خلدمة ّ
ورغبة فامي عند هللا .
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وإلنّضارة إلّيت جاء يف إحلديث ّفّست بتفاسري أمجعها أ َّّن معناها ّمج ََُّل هللا وزيّنه مبا يظهر عىل وجه
تعمل إحلديث وتعلميه إ َّّال
من إلهباء وإحلسن وأوصل هللا إىل نضة إجلنّة ونعميها ،فلو مل يكن يف فضل َّّ
هذإ إحلديث لكفاان فضال ورشفا.
إملقرر درإس ته هو كتاب معدة إلحاكم
َّّث إعمل أيخ طالب إلعمل وفّقك هللا ملرضاته أ َّّن إلكتاب ّ
عل بن رسور إملقديس رمحه هللاَّ .
للحافظ عبد إلغين بن عبد إلوإحد بن َّّ
إختيار هذإ إلكتاب لس باب عدة نذكر مهنا :
أوال :أن ّه كتاب مجع أحاديث إلحاكم ونعين بأحاديث إلحاكم إلحاديث إلّيت تتعلّق ابلفروع إلفقه ّية
وإملسائل إلفقهّية من طهارة وصالة وزاكة وجح وصيام وإملعامالت وإلبيوع وإلنّاكح وغريها فهذإ
إلكتاب مجع إلحاديث إلّيت يس تد َّّل هبا يف هذه إلبوإب .
وإلمر إلث ّاين :أ َّّن هذإ إلكتاب مجع ما إت ّفق عليه إالمامان إلبخاري ومسمل يف حصيحْيام ،كام س يأيت
إلصحة فاذإ
معنا يف مقدّ مة إلكتاب ،وتعلمون ابرك هللا فيمك أ َّّن إمل ّتفق عليه هو يف أعىل درجات ّ
ص من أحاديث إلحاكم.
حفظ طالب إلعمل هذإ إلكتاب فقد حفظ مجةل كبرية ممّا َّّ
إلس نّة وهو من فرسان هذإ ّ
إلشأنَّ .
إلمر إلثالث :أنَّ مؤلف هذإ إلكتاب إمام يف إحلديث وإمام يف ّ
َّّث إنَّ درإسة إلفقه كام تعلمون أوال ميكن أن تكون عىل إملتون إلفقه ّية إخملترصة إلّيت ألّفها إلفقهاء
ومجعوإ فْيا إملسائل إلفقه ّية ورت ّبوها عىل إلكتب وإلبوإب وإلفصول .هذه طريقة متّبعة قد درس مت
يف إملس توى إل ّول وإلث ّاين كتاب إدلّ رر إلهب ّية إلّيت ألفها ّ
إلشواكين رمحه هللا وفق ما ذكران ،وإلطريقة
إلثّانية يه درإسة إلفقه عىل إلحاديث وهو ما س يكون إن شاء هللا من درإستنا لهذإ إلكتاب.
فالعلامء قد ألّفوإ يف إلفقه لكن عىل طريقة إلتصنيف فيه جبمع إلحاديث إليت جاءت يف إلحاكم،
فألف إحلافظ عبد إحلق الاشبيل رمحه هللا كتبه إليت مسيت ابلحاكم ألف ثالثة كتب :إلحاكم
إلكربى وإلوسطى وإلصغرى ولكها هل رمحه هللا ،هذإ اكن سابقا لعبد إلغين إملقديس رمحه هللا َّّث
جاء بعده هذإ إلكتاب معدة إلحاكم للحافظ عبد إلغين إملقديس رمحه هللا َّّث جاء بعد مؤلّفنا هذإ
إجملد بن تمي ّية رمحه هللا فألّف كتابه إملنتقى وجعل فيه أحاديث كثرية من أحاديث إلحاكم قد تزيد
عن ثالثة أالف حديث.
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رش َح ُهَّ
إحملرر يف إحلديث وهو كتاب معروفَ ،
جاء بعده إبن عبد إلهادي رمحه هللا وألّف كتابه ّ
إلعلامء .من إلعلامء إملعارصين إّلين رشحوإ كتاب إحملرر :إلش يخ زيد إملدخل رمحه هللا تعاىل.
جاء بعد إبن عبد إلهادي إحلافظ بن جحر وألّف كتاب بلوغ إملرإم.
فان شاء هللا تبارك وتعاىل س ندرس يف هذه إلحاديث وس يكون رشحنا لها بذكر إلفوإئد إملت ّعلقة
ابلكتاب وإلباب وال خنرج عن هذإ كثريإ س نذكر أحياان بعض إلفوإئد إجلانبية فقط وهذإ لضيق
ك إلفوإئد إلّيت ميكن إس تخالصها من إحلديث وإس تفادهتا منه
إلوقت .إذ لو إس تطردان يف ذكر َّّ
لطال بنا إلوقت ولن يكفينا إلوقت إحملدد للمس توى لهذإ س نقترص يف رشحنا عىل إلفوإئد إملتعلّقة
ابلكتاب وإلباب ونس تطرد أحياان بذكر بعض إلفوإئد إمله ّمة إجلانبيّة.
إلسري وغريها قال :هو عبد إلغين بن عبد إلوإحد
إملؤلف رمحه هللا قال عنه ّإّلهب رمحه هللا كام يف ّ
تقي إدلّ ين أبو محمّد
بن عل بن رسور بن رإفع بن حسن بن جعفر إحلافظ إالمام حمدّ ث إالسالم َّّ
نبل ،ودل س نة  541للهجرة هو وإبن خالته إملوفّق
إلص َّّ
إملقديس إ ّمجلاعيل َّّث إدلّ َّّ
مشقي ّ
احلي إحل ّ
صاحب إملغين اكن صاحبه ورفيق دربه يف ّ
إلطلب ،نشأَّ يف بيت عمل وصالح وطلب إلعمل يف سن
مبكّر عىل يد وإدل إملوفّق ّ
إملقديس رمحه هللا.
َّّ
إلش يخ محمّد بن قدإمة
َّّث تتلمذ عىل يد ش يوخ دمشق و علامهئا فأخذ عهنم إلفقه و غريه واكنت هل عدّ ة رحالت علم ّية
وحرإن وإملوصل وأصفهان ومهدإن وغريها من
جاب خاللها كثريإ من إلبقاع مهنا مرص وبغدإد ّ
إلبدلإن رحل مع إملوفّق إىل بغدإد و معرهام عرشون س نة وأقام هبا أربع س نني ،فاكن ميول إحلافظ
إلغين رمحه هللا إىل إحلديث بيامن اكن ميول إملوفّق إىل إلفقه .بعدها رحل إحلافظ إىل
عبد َّّ
الاسكندريّة و أقام فْيا مدّ ة عند إحلافظ أيب ّ
حت قيل أن ّه
إلسلَفي رمحه هللا ،و أكرث عنه ّ َّ
إلطاهر ّ
ابلس نّة َصلبا فْيا معروفا ابلمر
متساك ّ
كتب عنه ألف جزء ،اكن رمحه هللا كثري إل ّتع ّبد ورعًَّا م ّ
ابملعروف و إلهنّ يي عن إملُن َكرَّ و ّإلرد عىل أهل إلهوإء ،ور َّّد عىل بعض أهل إلتّأويل الكهمم يف
حت يرجع ّمعا رَّّد علْيم
إلسلطان بدمشق ّ َّ
ّ
إلصفات و إلقرأن و ش نّعوإ عليه و عقدوإ هل جملسا بدإر ّ
رص رمحه هللا عىل موقفه و ثبت عليه فأابحوإ قتل فشفع فيه بعض إلمرإء عىل أن خيرج من
فيه فأ َّّ
دمشق خفرج مهنا و أقام مبرص إىل أن مات رمحه هللا س نة  600للهجرة.
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إلصغرى ل َّّن للحافظ عبد إلغين
مؤلّفاته كثرية جدّ إ أشهرها كتابنا هذإ إلعمدة و يس ّمى ابلحاكم ّ
كتااب أخر إمسه معدة إلحاكم إلكربى هو كتاب أوسع من هذإ أيضا يف أحاديث إلحاكم لكن ليس
مقترصإ عىل ما إت ّفق عليه ّ
إلش يخان يقع يف حنو من ستَّّ أجزإء و هل كتاب معروف عند إملش تغلني
ابحلديث وإمسه إلكامل يف أسامء ّإلرجال هذإ إلكتاب اكن إلعمدة عند كثري من إحملدّ ثني وإعتنوإ به
إملز َّّي فه ّذبه و زإد عليه يف كتاب أسامه هتذيب إلكامل و جاء بعدمه إحلافظ
كثريإ ّ َّ
حت جاء إحلافظ ّ
بن جحر رمحه هللا فه ّذب إلّتّ ذيب و زإد عليه يف كتاب أسامه هتذيب هتذيب إلكامل.
قال إملوفّق يف حق رفيقه وإبن خالته عبد إلغين رمحهم هللا مجيعا قال :اكن رفيقي وما كنّا نستبق
إىل خري إ َّّال س بقين إليه إ َّّال إلقليل ومكّل هللا فضيلته بأذى أهل إلبدع وقياهمم عليه ُورزق إلعمل
حت يبلغ غرضه من روإيّتا ونرشها .إ.ه
وحتصيل إلكتب إلكثرية إ َّّال أن ّه مل يع ّمر ّ َّ
خاصة أن ّه
ويف قرإءة سريته رمحه هللا وترمجته فوإئد كثرية وعرب عديدة أنصحمك بقرإءهتا من مضاّنّ ا ّ
اكن كثري ّإلرحةل يف طلب إلعمل حريصا عىل ّ
إلس نّة صلبا فْيا
إلس نّة إما ًما يف ّ
إلطلب حريصا عىل ّ
ك هذه إلمور س تجدوّنا يف سرية رمحه هللا تعاىلَّ .
كتابنا هذإ كتاب إلعمدة ُطبع أكرث من طبعة وإعتىن به إلعلامء كثريإ ورشحوه كثريإ ومن أشهر
إملتوف س نة  702للهجرة.
رشوحه عند من س بقنا كتاب إحاكم إلحاكم البن دقيق إلعيد رمحه هللا ّ َّ
وكتاب إلعدّ ة يف رشح إلعمدة ّ
إملتوف س نة  724للهجرة.
للعطار رمحه هللا ّ َّ
إملتوف س نة 731
وكتاب رايض إلفهام رشح معدة إلحاكم لتاج إدلّ ين إلفاكهاين رمحه هللا ّ َّ
للهجرة.
إملتوف س نة  804للهجرة وهو أوسع هذه
كتاب إالعالم بفوإئد معدة إلحاكم البن إمللقّن رمحه هللا ّ َّ
ّ
إلرشوح.
إملتوف س نة  794للهجرة لكن كتابه هذإ مل يكن
كتاب إلنّكت عىل إلعمدة ّللزركيش رمحه هللا ّ َّ
إليت يف إلعمدة ّ َّ
إليت
رشحا للعمدة بل إس تدرك فيه رمحه هللا عىل إملوفّق ابخرإج بعض إلحاديث ّ َّ
ليست من إمل ّتفق عليه بل يه من أفرإد إلبخاري أو من أفرإد مسمل رمحهم هللا ،وإس تدرك عليه
نعرج علْيا إن شاء هللا تبارك وتعاىل يف رشحنا.
أيضا بعض إللفاظ إلّيت ليست يف ّ
إلصحيحني وس ّ
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من رشوح إلعلامء إملعارصين:
كتاب تيسري إلع ّالم ّ
للش يخ إل ّبسام رمحه هللا .
كتاب تنبيه إلفهام ّ
للش يخ إبن إلعثميني رمحه هللا .
كتاب تأسيس إلحاكم ّ
للش يخ أمحد بن حيي إلنّجمي رمحه هللا .
إلسعدي رمحه هللا وهو عبارة عن أمايل أمالها عىل ّ
كتاب رشح معدة إلحاكم ّ
طالبه
للش يخ ّ
جفمعها حفيد ّ
إلش يخ عبد هللا بن عقيل رمحه هللا وأخرهجا يف كتاب وهو جيّد يف هذإ إلباب أيضا.
إلش يخ إبن ابز رمحه هللا ورشح ّ
إلرشوح إملسموعة أيضا رشح ّ
من ّ
إلش يخ صاحل إلفوزإن حفظه
هللا.
نبدأَّ إن شاء هللا تبارك وتعاىل بقرإءة مقدّ مة إلكتاب َّ
قال إحلافظ عبد إلغين إملقديس رمحه هللا تعاىل:
إلساموإت وإلرض وما
إمحلد هلل إجل ّبار إلوإحد إلقهّار وأشهد أن ال إهل إ َّّال هللا وحده ال رشيك هل َّّ
رب ّ
ب إملصطفى إخملتار وعىل أهل وحصبه إلطهار
وصىل هللا عىل إلنّ َّّ
بيهنام إلعزيز إلغفّار ّ َّ
أ ّما بعد:
فا َّّن بعض إخوإين سألين إختصار مجةل يف أحاديث إلحاكم ممّا إت ّفق عليه إالمامان أبو عبد هللا محمّد
إلقشريي إلنّيسابوري،
َّّ
بن إسامعيل بن إبرإهمي إلبخاري ،وأبو إحلسني مسمل بن إحل ّجاج
فأجبته إىل سؤإهل رجاء إملنفعة به،
وأسأل هللا تعاىل أن ينفعنا به وملن كتبه أو مسعه أو حفظه أو نظر فيه وأن جيعل خالصا لوهجه
إلكرمي موجبا للفوز دليه فان ّه حسبنا ونعم إلوكيل.
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مف ّما جاء يف إملقدّمة :أ َّّن سبب تأليف إحلافظ لهذإ إلكتاب هو سؤإل بعض طلبة إلعمل ذكل ،فقال
رمحه هللا فا َّّن بعض إخوإين سألين إختصار مجةل يف أحاديث إلحاكم ممّا إت ّفق عليه إالمامان .فهذإ
من مقاصد إلتّأليف وأس بابه.
وليس إحلافظ وحده من حصل هل هذإ فش يخ إالسالم إبن تمي ّية ألّف إلوإسط ّية جوإاب عىل
سؤإل ،وكذكل إحلافظ إبن جحر أيضا ألّف ّإلّنهة أو إلنّخبة جوإاب لسؤإل أو لطلب بعض إلنّاس.
إلمر إلثاين :مجع رمحه هللا يف هذإ إلكتاب أحاديث إت ّفق علْيا إالمامان إلبخاري ومسمل .
إلصحة،
وكام تعلمون حفظمك هللا سابقا أ َّّن إمل ّتفق عليه بني إلبخاري ومسمل هو أعىل درجات ّ
ويشرتط يف إحلديث يك يكون متّفق عليه أمور:
• أن يكون هذإ إحلديث قد أخرجه ّ
إلصحيح ،لو أ َّّن حديثا
إلش يخان يف حصيحْيام ال خارج ّ
طلق عليه أن ّه
أخرجه إلبخاري رمحه هللا تعاىل يف إلدب إملفرد وأخرجه مسمل يف حصيحه ملا أ ََّ
متّفقيَّ عليه وإلعكس كذكل.
إلصحايب ،ال َّّبد أن
إلصحايب أ َّّي أن ي ّتفق خمرج إحلديث وهو ّ
• أن يكون إحلديث عن نفس ّ
حصايب وإحد ال يقال عنه متّفق عليه بل
إلصحايب ،فاذإ إختلف َّّ
يكون إحلديث عن نفس ّ
يقال فيه روإه إلبخاري ومسمل.
خيرجاه مس ندإ ال معلّقا فالبد أن يكون إحلديث قد أخرجه إلبخاري مس ندًَّإ وكذإ مسمل.
• أن ّ
ولنأخذ مثاال حديث (إدلّ ين إلنّصيحة)
روإه إلبخاري معلقا وروإه مسمل مس ندإ فال ميكن أن نقول فيه أن ّه متّفق عليه.
• أن ي ّتفقا عليه بلفظه ولو خبالف يسري بني إللفاظ أو أن يكون بنفس إملعىن.
هذه ّ
حت يقال أن ّه متّفق عليه .
إلرشوط إلّيت يشرتط توفّرها يف إحلديث ّ َّ
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وكام قلنا سابقا أ َّّن إحلافظ قد و َّّف برشطه إ َّّال يف بعض إلحاديث إلّيت إن ُتقدت عليه فهيي من أفرإد
إلبخاري أو مسمل وليست من إمل ّتفق عليه وكذكل بعض إللفاظ قيل أّنّ ا ليست من ألفاظ
ك حديث.
إلصحيحني .وسرنى إن شاء هللا هذه إلمور عند َّّ
ّ
حت نظر فيه
يف إلخري دعى إحلافظ رمحه هللا تعاىل ملن كتب هذإ إلكتاب أو مسعه أو حفظه أو ّ َّ
فقط بأ َّّن قلّب أورإقه دعا هللا تبارك وتعاىل هلم ،وأيضا ن ّبه رمحه هللا أو دعا بأن يكون معل هذإ
خالصا لوهجه س بحانه ،وهذإ فيه تنبيه لنا بأن تكون درإستنا لهذإ إلكتاب خالصة لوجه هللا تبارك
وتعاىل ليس فْيا شائبة من رايءَّ أو ُمسعة أو غري ذكل .
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نبدأَّ إن شاء هللا تبارك وتعاىل ابلكتاب َّ
فصل العبادات
قال إملصنّف رمحه هللا تعاىل :
كتاب ال ّ
طهارة َّ
بدأَّ إملصنّف رمحه هللا بكتاب ّ
إلطهارة جر ًَّاي عىل عادة من يُصنّف يف إلحاكم ،فاملصنّفون عادة
إلصالة إذ يه َثين أراكن إالسالم و ّ
إلطهارة يه
يبدؤون ابلعبادإت قبل إملعامالت وأعظم إلعبادإت ّ
أكد رشوطها عند أكرث أهل إلعمل.
لكن البّد من إلتّنبيه أ َّّن من إلعلامء من مل يبدأَّ ّ
ابلطهارة كام هو صنيع إالمام ماكل رمحه هللا يف ّ
إملوطأَّ
إلصالة ويف هذإ نكتة لطيفة ويه :
حيث إبتدأَّ إالمام رمحه هللا بكتاب وقُوت ّ
أهيّ ام يقدّ م عند إلضّ يق ّ
إلطهارة أم إلوقت؟
كام تعلمون الكهام رشط يف ّ
إلصالة ،لو قُدّ ر أ َّّن إنساان انم إىل قُبيل خروج إلوقت طبعا
حصة ّ
نتلكّم عن إنسان ّإّتذ إلس باب ّ
إلرشعية لالستيقاظ لكنّه مل يستيقظ إ َّّال ُقبيل خروج إلوقت
فيصل بعد خروج إلوقت أو أن يتميّم ّ َّ
فيصل
وليس دليه متّسع من إلوقت يعين إ ّما أن يغتسل ّ َّ
قبل خروج إلوقت ،وأكرث إلعلامء كام قلنا أّنّ م يقدّ مون ّ
يصل ولو خرج
إلطهارة فيقولون يغتسل و ّ َّ
إلوقت لن ّه معذور رشعا بيامن صنيع إالمام ماكل يد َّّل عىل أن ّه يقدّ م إلوقت.
ّ
إلطهارة لغة :يه إلنّظافة .
إلطهارة إملعنويّة و ّ
رشعا :تنقسم إىل قسمني طهارة إلباطن وطهارة ّإلظاهر أو قُل ّ
إلطهارة
إحلس ّية .
ّ
ّ
إلرشك و ّ
إلطهارة إملعنوية يه طهارة إلقلب من ّ
ك وإلنّفاق وسائر أمرإض إلقلوب اكحلسد وإحلقد
إلش َّّ
س أَ ْه ََّل إلْ َبيْتَّ َوي ُ َطهّ َرَُّْك
َنمك ّإلر ْج َ َّ
ب ع َُُّ
إّلل ل ُي ْذه ََّ
وإلغ َّّل وغريها ودليلها قوهل تبارك وتعاىل ﴿:إن َما يُر َُّيد َُّ
ِ
ت َْطه ًريإ ﴾إلية 33إلحزإب ،أ َّّي يطهّرك من ّإلرجس.

~~9

ّ
إحلس ّية أو طهارة ّ
يعرفها إلعلامء بأن ّه رف َُّع إحلدَ ث وما يف معناه وزوإل إخلبث .أ ّما
إلطهارة ّ
إلظاهر ّ
إحلدث فس يأيت إلالكم عنه إن شاء هللا يف حديث أيب هريرة ريض هللا عنه .
ورفع إحلدث إ ّما أن يكون ابلوضوء إن اكن حدَث أصغر أو ابلغسل إن اكن حدَث أكربإ أو مبا يقوم
مقاهمام أال وهو إل ّتميّم لكنّه يصار إليه عند إلعجز عن إس تعامل إملاء أو عند عدمه .
ك عني أوجب ّ
إلشارع إلتّطهّر مهنا اكلبول وإلغائط وحنوهام َّ .
وإخلبث هو إلنّجاسة وهو َّّ :
الحديث1
عن معر بن إخلطاب ريض هللا قال :مسعت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يقول:
إمنا إلعامل ابلنية  -ويف روإية ابلنيات  -وإنّام للك إمرء ما نوى مفن اكنت جهرته إىل هللا ورسوهل
فهجرته إىل هللا ورسوهل ومن اكنت جهرته إىل دنيا يصيهبا أو إمرأة يزتوهجا فهجرته إىل ما هاجر إليهَّ .
َّ

إبتدأَّ إملصنّف رمحه هللا تعاىل حبديث معر بن ّ
إخلطاب ريض هللا عنه وهو حديث إنّام إلعامل
ابلنّ ّيات وهذإ إحلديث اكن حم َّّل عناية إلعلامء قدميا وال يزإل حديثا ،اكن إلعلامء يفتتحون كتهبم
ومصنّفاهتم به كام فعل إالمام إلبخاري رمحه هللا يف حصيحه وكام فعل غريه أيضا .وما ذكل إ َّّال ل ّمه ّية
إلنّ ّية يف ّ
ك ما يفعل إبن أدم من معل يف حياته .
حصة إلعبادإت ويف َّّ
قال ّ
تحب تقدمي حديث إنّام إلعامل ابلنّيات أمام
ايب رمحه هللا :اكن إملتقدّ مون من ش يوخنا يس َّّ
إخلط َّّ
ك يشء ينشأَّ ويبتدأَّ من أمور إدلّ ين لعموم إحلاجة إليه يف مجيع أنوإعها .إ.ه
َّّ
إلعلامء كام قلنا هذإ هو صنيعهم وأيضا ينهبّ ون إدلّ إرس أو طالب إلعمل أو قارئ إلكتاب إىل أ ّمه ّية
إلنّ ّية فامي يفعل إالنسان وإىل وجوب إالخالص هلل عز وجل .
س نجعل إلالكم عن فوإئد إحلديث عىل شلك مسائل:
المسألة األولى :كلمة (إنّما)
أدإة حرص ،ومعىن إحلرص إثبات إحلمك يف إملذكور ونفيه ّمعا سوإه .
وإنّام هذه تقتيض اترة إحلرص إملطلق كقوهل تبارك وتعاىل ﴿ ََّإن َماَّإل َ َٰ ه ُ ُْمكَّإ َ ي َٰهل ََّوإح يدَّ﴾
ِ ِ
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ب ﷺ ﴿ إن َماَّ َأ َنتَّ ُمنذ يرَّ﴾ أ َّّي منذر ابلنّس بة ملن
واترة تقتيض حرصإ خمصوصا كقوهل عز وجل للنّ َّّ
ِ
مل يؤمن
إلس ياق .
وإنّام ّيفرق بني إحلالتني ابلقرإئن و ّ
المسألة الثّانية :قوله ﷺ( األعمال )
ما إملرإد ابلعامل يف قوهل( إنّام إلعامل ابلنّ ّية)؟
ك هذه إلمور تدخل يف مس ّمى
أرإد ابلعامل أعامل إجلوإرح وقول إللّسان ومعل إلقلب ،يعين َّّ
إلعامل .
وقد أخرج بعض إملتأ ّخرين إلقول عن مس ّمى إلعامل ،قالوإ أ َّّن قول إللّسان ليس دإخال يف إلعامل
وهذإ غري صوإب ل َّّن إللّسان جارحة من إجلوإرح وهل معل فهو يدخل يف معوم لفظة إلعامل .
المسألة الثّالثة :قوله ﷺ(إنّما األعمال بالنّيّات)
متقرر عندك يف علوم إلعرب ّية متعلّق مبحذوف ،وهذإ إحملذوف هو
إجلار وإجملرور ابلنيات كام هو ّ
خرب إملبتدأَّ فأين هو إملبتدأ؟ هو إلعامل ،فالبد من تقدير لهذإ إحملذوف،
فقالت طائفة من إلعلامء تقديره كامل فتّقديره يصبح إنّام كامل إلعامل ابلنّ ّيات.
ابلصحة فقالوإ إمجلةل إنّام تصبح إنّام ّ
حصة إلعامل ابلنّ ّيات.
بيامن قدّ ره أكرث إلعلامء ّ
إلص ّحة أكرث لزوما للحقيقة من إلكامل ،ول َّّنَّما اكن َأ َلزم ّ
لليشءَّ
إلصوإب إن شاء هللا ،ل َّّن ّ
وهو ّ
ُطورإ لل َبال عند إالطالقَّ فلزم إمحلل عليه وتقديره .
اكن أ ََّ
قرب خ ً
الرابعة :لفظة (النّيّة)
المسألة ّ
لفظة إلنّ ّية فْيا لُغتان بتشديد إلياء أو ّتفيفها وتشديد إلياء هو إملشهور .
وجاءت يف إحلديث ابالفرإد فقال ابلنّ ّية وجاءت يف ّإلروإية إلخرى ابمجلع فقال إلنّ ّيات ،جاءت
إلصحيح من أقوإل أهل
مفردة عىل أّنّ ا مصدر وجاءت مجعا ،ملاذإ؟ ل َّّن إملصدر-كام تعلمون عىل ّ
إلعمل -أن ّه إذإ إختلفت أنوإعه ميكن مجعه .
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وإلنّ ّية :يه قصد إلقلب وحملّها إلقلب وإلتّل ّفظ هبا بدعة .
وقد خالف يف ذكل بعض فقهاء ّ
إحلج،
إلشافعية فأجازوإ إلتّلفظ هبا مس تدلّني عىل ذكل ابلتّلبية يف ّ
لكن هذإ مردود علْيم ،ل َّّن إحلاج أو إملعمتر عند قوهل ل ّبيك معرة ول ّبيك ّجحة أو غريها من إلنساك
َّّ
جح لكنه
ال يعد متلفّظا ابلنّ ّية ولو أرإد ذكل إل ّتل ّفظ ابلنّ ّية لقال إللّهم إ ّ َّين نويت معرة إللّهم إ ّ َّين نويت َّّ
بتلبيته يُع َُّّد مس تجيبا دلعوة هللا ﷻ عىل لسان إبرإهمي ونبيّنا محمّد ﷺ كام قال هللا تعاىل ﴿:وأ ّذن يف
ابحلج يأتوك رجاال﴾
إلنّاسَّ َّّ
َُّّث إعمل أيخ ابرك هللا فيك أ َّّن إلنّ ّية جاءت يف الكم إلعلامء مبعنيني:
إلنوع هو ّإّلي يتلكّم عنه علامء إلعقيدة
• متيزي ُ
إملقصود من إلعمل :أَهُو هللا ﷻ أم غريه وهذإ ّ
إلسلف من إس تعامهل.
وإلتّوحيد يف كتهبم وهو ّإّلي أكرث ّ
ُس ئل إالمام أمحد رمحه هللا عن إلنّ ّية يف إلعمل ،كيف إلنّ ّية؟ فقال رمحه هللا :يعاجل نفسه إذإ أرإد
معال ال يريد به إلنّاس .
وصنّف إبن أيب إدلّ نيا رمحه هللا مصنّفا بعنوإن إالخالص وإلنّ ّية .
متزي من هو إملقصود من إلعمل أو كام
كرث إلعلامء من إس تعاملها مبعىن إالخالص يف إس تعامهلم ويه ّ َّ
أ ََّ
يقال إملنَوي هلَّ .
• ما يكرث إس تعامهل يف الكم إلفقهاء وهذإ أيضً ا عىل قسمني:
• يأيت لمتيزي إلعبادإت عن إلعادإت يعين يأيت بمتيزي إلغسل مثال غسل إلت ُّربد من غسل ّ
إلطاعة
إلصوم مثال صوم إلعبادة من صوم إمحلية أو غريها من إملقاصد.
ويأيت أيضً ا لمتيزي ّ
حت يف ّ
إلطعام
ك يشء ّ َّ
حب أن تكون يل ن ّ ّية يف َّّ
يف هذإ قال َزيد إلشايم رمحه هللا قال :إ ّ َّين ل َّّ
و ّ
إلرشإب .
يف هذإ تنبيه عىل أ َّّن إالنسان جيدر به تصحيح نيّتّه يف إملباحات ويف أمور إلعادإت ،ف ُيحسن نيّتّه
فْيا فيؤجر عىل ذكل ،مثال إنسان يريد بطعامه ورشإبه إل ّت ّقوي عىل طاعة هللا فهذإ يؤجر ،إنسان
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يتقوى عىل قيام إللّيل يف إللّيل فهذإ يؤجر عىل نومته تكل،
مثال ينام قبيل إملغرب أو يقيل ّ َّ
حت ّ
وغريها من إلمور إلّيت يس تطيع إالنسان أن يقلهبا إىل عبادإت ويه أمور مباحة يف إلعادةّ ،لكل
حت إللّقمة إلّيت يضعها يف َّّيف إمرأته يؤجر عليه) لكن إن أحسن إلنّ ّية .
ب ﷺ ( ّ َّ
قال إلنّ ّ َّ
 ممّا يكرث إس تعامهل عند إلفقهاء هو ما يأيت :بمتيزي ُرتب إلعبادإت عن بعضها يعين اكل ّتميزي بني
فريضتني بني ّإلظهر وإلعرص أو إلنّافةل وإلفريضة ،فهذإ أيضا يطلق عليه أن ّه ن ّ ّية ويس تعمل إلفقهاء
بكرثة .
بقيت معنا نقطة وإحدة متعلّقة بقوهلَّ( إنّام إلعامل ابلنّ ّيات)
ويه أ َّّن ّإلرتوك ال تفتقر إىل ن ّ ّية وإلنّ ّية ليست رشطا يف ّ
حصّتا كام هو إحلال ابلنّس بة للفعال،
مفجرد ّإلرتك اكفَّ يف برإءة ّإّلمة ،فلو قدّ ران مثال أ َّّن إنساان اكن عىل ثوبه جناسة فّنل إملطر مثال
ب عليه ماء من غري إرإدته فزإلت تكل إلنّجاسة فيكفي هذإ يف إزإةل تكل إلنّجاسة ولو مل يكن
أو ُص َّّ
انواي إزإلّتا ،وكذكل مث ًَّال ترك إالنسان ّللزان و هو ال خيطر بباهل وهو اتركه و ال يقربه أصال هذإ ال
ًَّ
إلرتك لن ّه مل خيطر عىل ابهل ،مثال إنسان اكن عنده يشء لشخص أخر ظلمه وأخذ
يؤجر عىل هذإ ّ
ابلقوة ،فلو قدّ ران أ َّّن مثال إنساان أخر جاء أخوه أو إبنه مثال وأخذ هذه إملظلمة وأعطاها
منه شيئا ّ
لصاحهبا س تربأَّ ذ ّمة ّإلظامل ولو مل يكن يف نيّتّه ردّه لها وّلكل يقولون أ َّّن إلرتك ال يفتقر إىل ن ّ ّية لكن
جيب أن نن ّبه إىل نقطة هم ّمة يف ّإلرتوك ويه أ َّّن ّإلرتك إخلايل من إلنّ ّية وإن اكن اكفيا يف برإءة ّإّلمة
ترك جمريَّد وإالَثبة عليه إنّام تكون عىل إملقصود إملنوي .
إ َّّال أن ّه ال إَثبة عليه لن ّه يَّ
إجملرد ال ثوإب فيه وإنّام حيصل إلثوإب ابلكف
ويف هذإ قال إبن جحر رمحه هللا :وإلتّحقيق أ َّّن ّإلرتك ّ
إّلي هو فعل إلنفس مفن مل ّتطر إملعصية بباهل أصال ليس مكن خطرت فكف نفسه عهنا خوفا من
هللا تعاىل .فرجع إحلال إىل أنَّ إّلي حيتاج إىل إلنية هو إلعمل جبميع وجوهه ال ّإلرتك إجملرد .إنّتيى
من إلفتح
وحترك إلنّفس حنوها سامه كفا وهو من مجةل
فس ّمى رمحه هللا من ترك إملعصية مع إلقدرة علْيا ُّ
إلعامل إليت يثاب علْيا إملرء إن حسنت نيته خبالف إلرتك إجملرد فان ّه غري مثاب عليه ّلكل قال
إلعين ال يثاب عىل ترك ّإلزان كام أ َّّن إلمعى ال يثاب عىل ّ َّ
غض
إلفقهاء يف مسائل يذكروّنا أن ّ َّ
نفسه ال تتوق لفعل إحملرم وابلتايل يرتكه من غري حترك للنفس .
إلبرص ل َّّن لكى إلر ُجلني ُ
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خنلص من قوهل إمنا إلعامل ابلنّ ّيات أنَّ إلنّ ّية رشط يف حصة فعل إملأمور سوإء اكن هذإ إملأمور
نعرب ّ
ابلرتك.
ابلكف و ّ َّ
نعرب ّ َّ
إلكف عن إحملظور وقلنا ّ َّ
وإجبا أم مندواب ويه رشط يف إالَثبة عىل ّ َّ
المسألة الخامسة :قوله ﷺ :وإنّما لك ّل امرء ما نوى
مقتىض هذه إلعبارة أنَّ من نوى شيئا حيصل هل وما مل ينوي ال حيصل هل ،قد يقول خشص ماذإ تريد
بيحصل هل وال حيصل هل؟
يعتد به أم ال يعتد به وإ َّّال
نريد بيحصل هل وال حيصل هل :يعتد به رشعا أم ال ،يعين هل ما نوإه َّّ
مرإدان إلالكم عن إجلانب إلرشعي وإال فالفعل قد َّّت من طرف هذإ الانسان .
وّلكل مث ّل إلنب ﷺ بعدها بقوهل َّ (:مفن اكنت جهرته إىل هللا ورسوهل فهجرته إىل هللا ورسوهل
ومن اكنت جهرته إىل دنيا يصيهبا أو إمرأة يزتوهجا فهجرته إىل ما هاجر إَّليه) :
هذإ فيه مثال عىل خشص نوى هبجرته هللا ورسوهل وخشص أخر نوى هبجرته إدلنيا أو إمرأة ّيزتوهجا
فلك مهنام حصل هل ما نوإه.
لَّ
إل ّول ُكتب مع إملهاجرين وحصل هل إن شاء هللا وأثيب ثوإب إملهاجرين وإلثاين ولو أن ّه يف إلصورة
هاجر لكنّه يف إحلقيقة ال يسمى هماجرإ وليس هل ثوإب إلهجرة لنه مل هياجر هلل ورسوهل بل هاجر
إبتغاء إدلنيا وإبتغاء إمرأة.
ّلكل يقولون  -هذه إلَّس ئةل إيضا جاءتنا يف رشح إلَّربعني  -ما فائدة ذكر هذه إمجلةل ويه قوهل
للك إمرء ما نوى) بعد قوهل( إَّن ّام إلَّعامل ابلنّ ّيات)؟ أو يقول إلبعض أن ّه بنفسه
قوهل ﷺ ( َّوإَّن ّام َّّ
إملعىن.
اللصحيح هو أ َّّن هذه إمجلةل إلثانية قوهل ﷺ وإنّام للك إمرئ ما نوى تقتيض أن ّه البد من تعيني
ّ
إملنوي وال تكفي نية عامة ولوال هذإ إللفظ إلثاين القتىض إللّفظ إلول حصة إلعمل بدون تعيني
نعني إملنوي ،إذإ قام إنسان إىل
يومهه ،ابللفظ إلثاين يتو ّجب علينا أن ّ َّ
إلنّية أو إن مل يقتضيه فانه ُ
إلصالة فقط بل البد أن يقصد بقلبه أنه
صالة إلظهر فال يكفي أن تكون يف نيته مثال أن ّه يقصد ّ
قامئ لصالة إلظهر
سادسة
المسألة ال ّ
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ّلا
قوله ﷺ :فمن كانت هجرته الى ّّلا ورسوله فهجرته الى ّ
ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها
فهجرته إلى ما هاجر إليه
جاء يف إلشطر إلول مهنا تكرير إلرشط وإجلزإء وإملبتدأَّ وإخلرب ومن إملتقرر يف علوم إلعربية أنَّ
حت يصلح
إلرشط وإجلزإء وإملبتدأَّ وإخلرب البد أن يتغايرإ وال يتّحدإ ّلكل لزمنا أن نقدّ ر تقديرإ ّ َّ
معىن إلالكم ،فقدّ ره إلعلامء بقوهلم مفن اكنت جهرته إىل هللا ورسوهل ني ًَّة وقصدًإ فهجرته إىل هللا
ورسوهل ُحمكًا ورشعا وهبذإ يعين يس تقمي إملعىن ونسمل من إلتّكرإر.
ب ﷺ يف قوهل فهجرته إىل هللا ورسوهل كرر مجةل
وأيضا يذكر إلعلامء نكتة لطيفة هنا ويه أ َّّن إلنّ َّّ
يكررها بعد
إلرشط يف إجلوإب بيامن يف قوهل ومن اكنت جهرته إىل دنيا يصيهبا أو إمرأة ّ
يزتوهجا مل ّ
إلّس يف ذكل هو إالعرإض عن ذكر إدلّ نيا أو عن
إلفاء وإنّام قال فهجرته إىل ما هاجر إليه وقالوإ ّ َّ
إلغض مهنا وعدم الاحتفاء هبا َّ .
تكرير ذكر إدلنيا و ّ َّ

الحديث2
عن أيب هريرة ريض هللا عنه قال قال رسول هللا ﷺ:
هللا صالََّة أحدك إذإ أحدث حت يتوضّ أَّ َّ
ال يق َب َُّل َُّ
إلالكم عىل هذإ إحلديث يتلخص يف مسائل:
المسألة األولى :في شَرطيّة ال ّ
صالة
طهارة لل ّ
إتفق إلعلامء عىل أنَّ ّ
ذكر دالةل إحلديث
رشط يف حصة إلصالة وس يأيت يف إملسأةل إلثّانية َُّ
إلطهارة ي َّ
عىل هذإ.
إلصالة ال جتوز إ َّّالَّهبا إذإ
نقل إبن إملنذر رمحه هللا إتفاق إلعلامء يف إلوسط فقال (َّ:إت ّفقوإ عىل أنَّ ّ
إلسبيل إلْيا).
وجد َّّ
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إلسبيل إلْيا) إالشارة منه إىل ما يعرف مبسأةل صالة فاقد إلطهورين،
قوهل رمحه (هللا إذإ وجد َّّ
ماءإ للوضوء ومل جيد إلصعيد للتميم ،فقد إلطهورين .
وفاقد إلطهورين هو إمللكف إّلي مل جيد ً
فاقد ّ
إلصالة عىل هذه إحلال .
إلطهورين أجاز هل إلعلامء ّ
صحة
المسألة الثانية :في تفسير القبول وهل يلزم من نفيه نفي ال ّ
إس تدل من قال برشطية إلطهارة يف هذإ إحلديث وقالوإ نفي إلقبول هنا يلزم منه نفي إلصحة.
ونظريه يف إلرشع قوهل ﷺَّ)ال يقبل هللا صالة حائض إ َّالّ خبامر( ،عىل فرض حصة هذإ إحلديث،
وقالوإ إنَّ إحلجاب رشط من رشوط إلصالة ونفي إلقبول يف هذإ إحلديث أيضا معناه نفي حصة
إلصالة بدون خامر.
لكن أشلك علْيم و ُأورد علْيم أيضا أحاديث أخرى فْيا نفي إلقبول لكن يرإد مهنا نفي الاجر
إلعرإف وصالة إلعبد إلبق وصالة
وإلثوإب مع بقاء إلصحة وعدم إلقول ابالعادة ،وهذإ كصالة أت ّ
شارب إمخلر ،فهذه إلحاديث ،مثل قﷺَّ(من أىت عرإفا فسأهل مل تقبل هل صالة أربعني يوما(.
قوهل مل تقبل هل صالة أربعني يوما ليس إملقصود به نفي حصّتا وأّنا غري حصيحة ال إملرإد بأنه ليس هل
أجر .إلوإجب عليه أن يصلْيا لكن ليس عليه أجر وال ثوإب ،ومل يقل أحد من أهل إلعمل بأنَّ عليه
إعادة هذه إلصلوإت.
إختلفت تفاسري إلعلامء وتعددت تأويالهتم لهذه إلحاديث ،و من أفضل ما قرأت ورأيت يف
توجيه هذه إلحاديث ما كتبه إلعرإيق رمحه هللا يف طرح إلترثيب وأن ُق َُُّل لمك بترصف يسري قال:
إّلي ينبغي فعل هو أن ننظر يف إملوإضع إليت ن ُفي فْيا إلقبول -يعين يف هذه إلحاديث -فان اكن
ذكل إلعمل إقرتنت به معصية علمنا أنَّ عدم قبول ذكل إلعمل إمنا هو لوجود تكل إملعصية مفن هذإ
إلوجه اكن ذكل إلعمل غري مريض لكنه حصيح يف نفسه الجامتع إلرشوط وإلراكن فيه وهذإ
كصالة إلعبد إلبق وشارب إمخلر وأيت إلعرإق فهؤالء إنّام مل تقبل صالهتم للمعصية إليت إرتكبوها مع
حصة صالهتم.
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فأعطاك إلن أنَّ إلعمل إذإ جاء نفي قبوهل يف إحلديث وإقرتن ذكل إلعمل مبعصية ذكرت يف إحلديث
نفسه فاعمل أنَّ نفي إلقبول ليس هو لفقد رشط من رشوط حصة ذكل إلعمل وإنام هو الرتاكب تكل
إملعصية ،وإملرإد بنفي إلقبول حينئذ نفي إلجر وإلثوإب ال نفي إلصحة.
ث قال بعدها رمحه هللا قال :فان مل يقرتن بذكل إلعمل معصية فعدم قبوهل إنّام هو لفقد رشط من
رشوطه فهو حينئذ غري حصيح لن إلرشط ما يلزم من عدمه إلعدم وهذإ كصالة إحملدث وإملرأة
إملكشوفة إلرأس فانَّ إحلدث وكشف إلرأس حيث ال يرإها إلجانب ليس معصية فعدم إلقبول إنّام
هو لن ضد إحلدث إّلي هو إلطهارة رشط يف حصة إلصالة وكذكل ضد إلكشف إّلي هو إلسرت
رشط يف حصة صالهتا وقد فقدت .إنّتيى الكمه
فاذإ أخذان هذه إلقاعدة وطبقناها عىل إلنصوص إليت جاء فْيا نفي إلقبول مل حيصل عندان تعارض
إن شاء هللا تعاىل ،يعين خذوإ هذه إلقاعدة وط ّبقوها فامي ترون من نصوص وإرجعوإ إيل إن رأيمت
أنَّ مث ََّّة تعارضا موجودإ .رمحه هللا وأجزل هل إلجر وإلثوإب
المسألة الثالثة :في إفادة قوله ﷺ )صالة أحدكم( العموم وما
تفرع عنها من مسائل
قوهل صىل هللا عليه وسمل صالة أحدك يفيد إلعموم وذكل لن ّه مفرد مضاف لكمة صالة يعين مفرد
وأضيفت إىل قوهل أحدك فع ّمت أيَّ صالة ،يعين أفادت إلعموم سوإء اكنت إلصالة فرضا أم نفال
سوإء اكنت ذإت ركوع وجسود أم اكنت صالة جنازة لكها يشرتط لها إلطهارةَّ .
ويف هذإ رد عىل من أجاز صالة إجلنازة بال طهارة ويتفرع عن هذه إملسأةل أمور:
األمر األول :هل يشترط في سجود الشكر وسجود التالوة طهارة
أم ال؟
ذهب إمجلهور إىل إشرتإط إلطهارة هلام.
إلصحيح أّنّ ا ليست رشطا وذكل لعدم إدلّ ليل و ّإّلين إشرتطوإ ّ
إلطهارة يف جسود إلتّالوة إنّام رإعو
و ّ
إلصالة يطلق علْيا جسود يف كثري
إلصالة وشعبة مهنا حت أّنم قالوإ إ َّّن ّ
أ َّّن إلسجود ركن من أراكن ّ
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من إلنّصوص ّ
إلرشعية وذكل يف قوهل تعاىل﴿ َو ْإجس ُْد ََّوإ ْق َرتبَّ﴾ وكقوهل ﷺ لربيعة إلسلمي ريض
إلصالة .
هللا عنه ملّا سأهل مرإفقته يف إجلنّة فقال هل ﷺ)أ ّ َّ
إلسجود( أ َّّي بكرثة ّ
عين عىل نفسك بكرثة ّ
فهذه أدلّّتم إلّيت إس تدلّوإ هبا ،لكن يرد علْيم بأ َّّن إشرتإط ّ
البد هل من دليل ّ َّ
خاص
إلطهارة هلام َّّ
إلصالة يطلق علها جسود يف إلنّصوص ّ
إلرشع ّية،
ورصحي ّ َّ
حت تثبت به إلرشط ّية وال يكفي كون ّ
إلقمي و ّ
إلش يخ إبن ابز
وعدم إشرتإطها هو قول إحملقّقني من أهل إلعمل اكبن تمي ّية رمحه هللا وإبن َّّ
و ّ
إلش يخ إبن إلعثميني رمحهم هللا مجيعا.
الطهارة ّ
األمر الثاني :إشتراط ّ
للطواف
للطوإف طهارة ،ومن إشرتط هل ّ
إلطهارة ّ
كخالصة حول هذه إلنّقطة نقول أن ّه ال يشرتط ّ
اكخلطايب
إلطوإف ابلبيت صالة( ،قالوإ أ َّّن ّ
وغريه إنّام إس تدلّوإ حبديث ) ّ
إلطوإف صالة لكن فرقيَّ بينه وبني
إلصالة يشرتط لها ّ
إلطهارة كذكل
إلصالة ،وقالوإ أ َّّن مادإم ّ
إلصالة أن ّه جيوز فيه إلالكم خبالف ّ
ّ
إلطوإف تشرتط فيه ّ
ّ
إلطهارة أيضا .
إلصوإب كام قلنا أ َّّن ّ
إلطهارة ليست رشطا يف ّ
إلطوإف.
لكن ّ
ويرَّّد عىل من إشرتطها من وجوه:
إل ّول :أ َّّن إحلديث ّإّلي إس تدلّوإ به وهو قوهل ﷺ ( ّ
يصح مرفوعا بل
إلطوإف ابلبيت صالة) ال َّّ
إلصالح
ّ
إلصحيح هو أن ّه موقوف عىل إبن عباس ريض هللا عنه ،كذإ قال إلنّسايئ وإلبْيقي وإبن ّ
وغريمه.
جح ﷺ
بﷺ ثبت أن ّه إعمتر ُمع ًرإ كثرية ومتعدّ دة واكن معه أانس كثريون ،وكذكل َّّ
إلث ّاين :أ َّّن إلنّ َّّ
ومعه من إخلالئق ما ال حيىص ومل يثبت عنه أن ّه ﷺ أمر ّ
ابلطهارة ّ
للطوإف ،ولو فعل لنقلوه إلينا،
مع إلعمل أن إملقتيض اكن قامئا عىل أمره ﷺ وعىل بيانه ﷺ لهذإ ،فلو اكن رشطا لمر به ﷺ
ولنقلوه إليناَّ .
لمس المصحف ّ
الطهارة أم ال؟
األمر الثّالث :هل يشترط ّ
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خالصة إلالكم يف هذه إملسأةل هو أن ّه ال يشرتط ،وأقوى ما إس تد َّّل به ّإّلين إشرتطوإ ّ
إلطهارة
إلصوإب يف هذإ إحلديث أن ّه مرسل من
ملس إملصحف هو حديث )ال ّ َّ
ّ َّ
ميس إملصحف إ َّالّ طاهر(و ّ
ب ﷺ.
حديث محمّد بن معر بن حزم عن إلنّ َّّ
إلصوإب يف هذإ ّ
أرحج وأقوى طريق من طرق هذإ إحلديث هو هذإ ّ
إلطريق أن ّه مرسل،
إلطريق و ّ
أ ّما ابيق ّ
إلطرق إلخرى فال ّتلوإ من ضعيف مجمع عىل شدّ ة ضعفه أو مرتوك أو غري ذكل وال
تنّتض هذه ّ
إلطرق مبجموعها إىل درجة إحلسن لغريه ،فاحلديث ضعيف ال يصلح لالحتجاج به .
الرابعة :في معاني الحدث عند الفقهاء
المسألة ّ
ورد إحلدث يف إطالقات إلفقهاء عىل معانَّ ثالثة:
إلسبيلني.
إملعىن إل ّول للحدث :أن ّه ّ َّ
يعرب به عن إخلارج من ّ
يعرب عنه أخرون بقوهلم إخلارج
مسي حدَث ،و ّ َّ
يقول إلفقهاء يف كتهبم أن ّه :ما أوجب وضوءإ أو غسل َّّ
إخملصوص ّإّلي يذكره إلفقهاء يف ابب نوإقض إلوضوء إو موجبات إلغس يل .فاملعىن الاول للحدث
هو إنه نفس إخلارج.
إملعىن إلثاين :نفس إخلروج أي إلفعل فقولنا أحدث فالن يعين خرج منه هذإ إخلارج ففع َُّل إخلروج
هو إّلي يعربون عنه ابحلدث ويقولون أحدث فالن مبعىن خرج منه انقض من نوإقض إلوضوء.
إملعىن إلثالث :إملنع إملرتتب عىل هذإ إخلروج فيسمون إملنع إملرتتب عىل إرتاكب أحد نوإقض
إلوضوء حدَث وعىل هذإ إملعىن إلخري يصح قول إلقائل رفعت إحلدث أي أزلته فأزلت إملانع إّلي
ترتب عىل هذإ إلناقض خبالف إملعاين إلسابقة فال يصح معها إطالق قولنا رفعت إحلدث لنَّ ًَّ
الك
من إخلارج وإخلروج قد حصل وما حصل يس تحيل رفعه أ ّما إملنع فيصح قولنا رفعته لنه ترتب عىل
حصول إلناقض ويس متر إىل غاية إس تعامل إمللكف للطهور فريتفع به .س نعود إىل هذإ إلتعريف إن
للصالة؟.
شاء هللا يف ابب إل ّتميم عند مسأةل هل إلتميم رإفع للحدث أم مبيح ّ
أخرص وأسهل تعريف للحدث هو قول إلفقهاء:
ما أوجب وضوءإ أو غسال .وهو تعريف حصيح وعىل حسب هذإ إلتعريف يكون عندان حدث
أصغر وهو ما أوجب إلوضوء وحدث أكرب وهو ما أوجب إلغسلَّ .
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المسألة الخامسة :قوله ﷺ حتى يتوضأ
عرب ابلوضوء هنا لن ّه إلصل ولنه إلكرث إس تعامال وإال لو تميّم إالنسان لعدم إملاء أو لعدم متكّنه من
إس تعامهل جلاز ولص ّحة صالته.
حت يتطهر مباء أو ترإب وإمنا إقترص عىل إلوضوء لكونه
حت يتوضأَّ معناه ّ َّ
قال إلنّووي رمحه هللا َّ ّ َّ:
إلرسع وإلغالب .وكذكل يف قوهل حت يتوضأَّ معناه إن عدم إلقبول مس متر مع إحملدث إىل إن يتوضأَّ
فاذإ توضأَّ قبلت منه إي صالة الفادة قوهل ﷺ كام ذكران سابقاَّ)صالة أحدك( إلعموم ،فتصح منه
بعد أن يتوضأَّ أيَّ صالة سوإء اكنت انفةل سوإء اكنت صالة وإحدة أم صالتني أم مخس صلوإت.
هذه إملسأةل تقودان إىل إملسأةل إليت بعدها ويه:
سادسة :هل الوضوء واجب على كل قائم للصالة أم أنَّه
المسألة ال ّ
صة؟
واجب على المحدث خا ّ
ين أ َمنُوإ إ َذإ
سبب إخلالف هو إختالفهم يف إلتوفيق بني أية إلوضوء ويه قوهل تعاىل﴿ ََّاي َأهيُّ َا إّل ََّ
ُْ َُْ َ ْ َ ِ
ني ﴾
َمك َو َأيْديَ َُّْمك إ َ َّىل إلْ َم َرإفقَّ َوإ ْم َس ُحوإ ب ُر ُءوس َّمك َو َأ ْر ُجل َّمك إ َّىل إلك ْع َب ْ َّ
قُ ْم َُّْمت إ َ َّىل إلص َالةَّ فَا ْغسلُوإ ُو ُجوه َُّْ
ِ
ِ
ِ
وبني هذإ إحلديث فاختلفت طرق إلعلامء يف إمجلع بني إلية وهذإ إحلديث.
إلصالة مس تدلني ابلية ،بيامن
فذهبت طائفة من إلسلف إىل أنَّ إلوضوء وإجب عىل ك قامئ إىل ّ
ذهب أخرون إىل أّنا نسخت بفعل ﷺ يوم خيرب كام جاء يف حديث سويد بن إلنعامن.
لكن إلصحيح إّلي عليه أكرث أحصاب إحلديث وغريمه هو أنَّ إلوضوء ال جيب إ َّّال من حدث،
وقالوإ لنَّ إلية نزلت يف إجياب إلوضوء من إحلدث عند إلقيام إىل إلصالة و تفسري قوهل ﴿ إ َذإ
ِ
قُ ْم َُّْمت إ َ َّىل إلص َالةَّ ﴾ هو إذإ مقمت أو إذإ أردت إلقيام إىل إلصالة وأنمت حمدثون.
ِ
بيامن يس تحب جتديد إلوضوء للك صالة حلديث أنس عند إلبخاري )أنه ﷺ اكن يتوضأَّ عند ك
صالة ،فس ئل أنس كيف كنمت تصنعون فقال جيزىء أحدان إلوضوء ما مل حيدث(.
وهذإ هو إلصحيح إّلي تدمعه مجيع إلدةل وما ذهب إليه من قال بوجوب إلوضوء للك صالة غري
سلمي وكذكل إملذهب إلثاين إّلين قالوإ أنَّ إلية منسوخة ابحلديث .وك ما يف إلمر هو أنَّ فعل
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ﷺ يدل عىل إلندب وإلصل يف أفعال إلنب ﷺ إلنّدب حفديث سويد حيمل عىل الاس تحباب أو
صىل أكرث من صالة يوم إلفتح فيحمل أيضا عىل إلندب
عىل إلندب وكذكل ما ثبت عنه ﷺ أن ّه ّ َّ
وعىل جوإز مجع أكرث من صالة بوضوء وإحدَّ .

الحديث3
عن عبد هللا بن معرو بن إلعاص ،وأيب هريرة ،وعائشة ريض هللا عهنم قالوإ:
قال رسول ﷺ  :ويل للعقاب من إلَّنّارَّ .
نبدأ بالكالم عن جانب الرواية في الحديث:
حديث عائشة ريض هللا عهنا من أفرإد مسمل ومل خيرجه إلبخاري ،نبه عىل هذإ عبد إحلق
إالشبيل يف كتابه إمجلع بني إلصحيحني ونقل عنه إلزركيش يف إلنكت فال يصح أن يقال أنه من
إملتفق عليه بل هو من أفرإد مسمل.
هذإ إحلديث من إلحاديث إليت وردت عىل سبب ولبيان سبب ورود هذإ إحلديث نسوق
حديث عبد هللا بن معر ريض هللا عنه .
ب ﷺ عنا يف سفرة سافران فأدركنا وقد أرهقنا إلعرص جفعلنا نتوضأَّ
قال ريض هللا عنهّ) :تلّف إلنّ َّّ
ومنسح عىل أرجلنا فنادى بأعىل صوته :ويل للعقاب من إلنّارَّمرتني أو ثالث (
وهذه روإية حديث عبد هللا بن معرو عند إلبخاري .
أ ّما ّإلروإية إلّيت أخرهجا مسمل جفاء فْيا:
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حت إذإ كنّا مباء ّ
ابلطريق تعجل قوم عند إلعرص فتوضّ ؤإ
(رجعنا مع رسول ﷺ من مكّة إىل إملدينة ّ َّ
ميسها إملاء فقال رسول هللا ﷺ ويل للعقاب من إلنّار
ومه جعال فانّتينا إلْيم وأعقاهبم تلوح مل ّ
أس بغوإ إلوضوء).
وجاء يف روإية حلديث أيب هريرة عند إلبخاري) ويل للعرإقيب من إلنار( بدل قوهل ويل
للعقاب من إلنّار.
ومثة تنبيه جيب إن تنتهبوإ إليه وتأخذوه بعني الاعتبار وهو أنَّ قوهل )أس بغوإ إلوضوء(ليس من
ب ﷺ بل هو مدرج يف إحلديث وهو من الكم أيب هريرة ريض هللا عنه كام جاء مب ّينا يف
الكم إلنّ َّّ
روإية إلبخاري حلديث أيب هريرة حيث قال :قال إبو هريرة ريض هللا عنه( :أس بغوإ إلوضوء فانَّ أاب
إلقامس قال ويل للَّعقاب من إلنار ) فدل هذإ عىل أن قوهل أس بغوإ إلوضوء ليس من الكم إلنّ َّّ
ب
ﷺ وقد ن ّبه عىل هذإ غري وإحد من إحلفاظ.
الجانب الثاني من الكالم حول هذا الحديث والكالم عن جانب
الدّراية
نبدأَّ بتفسري بعض إللفاظ إليت ال بد من معرفّتا:
فلكمة ويل هذه يف قوهل( ويل للعقاب):
إلويل تقال ملن يس تحق إلوقوع يف إلهلكة وإلعذإب أو ملن هو وإقع فيه أصال.
وإلعقاب مجع عقب ويه مؤخرة إلقدم وجاء يف إلروإية إلخرى كام قلنا إلعرإقيب وإلعرإقيب مجع
عرقوب وهو إلعصب إلغليظ إملوتر فوق عقب إالنسان فاذإ نظر إالنسان إىل قدمه من إجلهة
إخللفية يرى ما يسمى ابلعقب فوقه إلعرقوب.
وإللف وإلالم )إل(يف إلعقاب للعهد أي ويل للعقاب إليت رؤيت بال غسل ،يعين إلعقاب
ب ﷺ بال غسل وليس مجليع إلعقاب.
إليت رأها إلنّ َّّ
مففهوم إحلديث أنَّ أيَّ عضو اكنت صفته أنه مل يعم ابملاء يف إلطهارة إس تحق نفس إلوعيد .
وإحلديث دليل عىل وجوب غسل إلرجلني يف إلوضوء وعدم إجزإء إملسح علْيا.
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كام أن ّه نص يف وجوب تعممي إلعضاء ابملاء ومن ترك عضوإ بال غسل أو عضوإ مل يس بغ إلوضوء
عليه اكن هذإ موجبا للعقاب وموجبا لبطالن إلوضوء وابلتايل بطالن إلصالة.
ّبوب إالمام إلبخاري رمحه هللا يف حصيحه :ابب غسل إلعقاب ،ث قال واكن إبن سريين يغسل
موضع إخلات إذإ توضأَّ.
قال إلقسطالين يف رشحه لصحيح إلبخاري عند هذإ إلباب ابب غسل إلعقاب قال :أي وما
يلحق هبا مما يف معناها من مجيع إلعضاء إليت قد حيصل إلتساهل يف إس باغها ،قال :ومن ث ذكر
إخلات لنه قد ال يصل إليه إملاء إذإ اكن ضيقا.
هنا رمحه هللا يبني أن ّه ليس إملرإد فقط ابلعقاب خصوص هذإ إلعضو أو خبصوص هذه إملنطقة من
إلرجل بل إملرإد هبا ك ما اكن يف معناها من إلعضاء إليت قد حيصل إلتساهل يف إس باغها ،يعين
قد ال يغسلها إالنسان وال يع ّممها ابملاء فيرتك شيئا مهنا بدون غسل يف إلوضوء.
قال ومن ث يعين ذكر إلبخاري رمحه هللا أثر إبن سريين أنه اكن يغسل موضع إخلات أي أنَّ إخلات
إذإ اكن ض ّيقا فا َّّن إملاء ال يصل إىل إملنطقة إلّيت حتته فال تع ّمم ابملاء فيدخل إالنسان يف هذإ
فالبد لالنسان أن يتن ّبه.
إحلديث َّّ
ويلحق هبذإ أيضا إملوإد إلّيت توضع عىل إلظافر وال متكّن إملاء من إلوصول إىل إلبرشة وإىل ّإلظفر،
وكذكل من اكن يف يده أو يف أحد أعضاء ُوضُ وئه يشء من إلطالء إّلي مينع وصول إملاء إىل
إلبرشة فهذإ جيب عليه أن يزإل فليتنبه إالنسان إىل هذإ.
ومما يس تفاد من إحلديث كام قلنا وجوب غسل إلقدمني وعدم إجزإء إملسح علْيا:
قال إلنووي رمحه هللا :إختلف إلنّاس عىل مذإهب فذهب مجيع إلفقهاء من أهل إلفتوى يف
إلعصار وإلمصار إىل أنَّ إلوإجب غسل إلقدمني مع إلكعبني وال جيزئ مسحهام وال جيب إملسح
مع إلغسل ومل يثبت خالف هذإ عن أحد يعتد به يف إالجامع.
ونقل إبن جحر رمحه هللا عن عبد إلرمحن إبن أيب ليىل أنه قال :أمجع أحصاب رسول ﷺ عىل
غسل إلقدمني روإه سعيد بن منصور يف سننه.
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وبوب إلبخاري رمحه هللا يف حصيحه ابب غسل إلرجلني وال ميسح عىل إلقدمني وساق إحلديث
تبني من هذإ أ َّّن وإجب إلقدمني هو إلغسل وال جيزئ إملسح علْيام ،بل إملسح يكون عىل إخلفّني
ف ّ َّ
ّ
ابلرشوط إملعروفة.
ك عضو حقّه من إلغسل أو
ومعىن قول أيب هريرة ريض هللا عنه أس بغوإ إلوضوء :أ َّّي أعطوإ َّّ
إملسح ،إن اكن س يغسل إلعضو فليغسل وليس بغ إلوضوء ويعطه حقّه فيع ّممه ابملاء ،أو إذإ اكن
اكلرأس مثال أو ّإلرجلني إن اكن علْيام خفّني ميسح علْيام فليعطه أيضا حقّه من
إلعضو هذإ ميسح ّ
إملسح.
وإلفرق بني إلغسل وإملسح أ َّّن إلغسل هو جراين إملاء عىل إلعضو بيامن إملسح هو أن تب َّّل يدك ّثَّ
متر يدك هذه إملبلوةل عىل إلعضو إملمسوح ،فليتن ّبه إالنسان إىل هذإ ،بعض إلنّاس يف إلوضوء ويف
َّّ
إلعضاء إلّيت جيب أن تغسل يفعل خالف هذإ فتجده ربّام يب َّّل يده َّّث ميسح عىل إلعضو بدل أن
جيري إملاء عليه ،فتنهبّ وإ لهذإ ابرك هللا فيمك.
كذكل ين ّبه إالنسان إىل مسأةل ين ّبه علْيا كثريإ إلعلامء وإملشاخي ويه مسأةل غسل إليد ،عند غسل
إليد عند إملرفقني فاليد تبدأَّ من أطرإف إلصابع إىل إملرفق وال تبدأَّ من إلكوع ،تنهبّ وإ لهذإ أيضا
ابرك هللا فيمكَّ .
الحديث 4
عن أيب هريرة ريض هللا عنه أ َّّن رسول هللا ﷺ قال:
إذإ توضّ أَّ أحدك فليجعل يف أنفه َّّث لينترث ومن إس تجمر فليوتر وإذإ إستيقظ أحدك من نومه
فليغسل يده قبل أن يدخلها يف الاانء ثالَث فا َّّن أحدك ال يدري أين ابتت يده
ويف لفظ مسمل :فليس تنشق مبنخريه من إملاء
ويف لفظ :من توضّ أَّ فليس تنرث َّ
قوهل ﷺ إذإ توضّ أَّ أحدك معناه إذإ إرإد أحدك إلوضوء ،نظريه قوهل تعاىل ﴿فَا َذإ قَ َر ْأتََّ إلْ ُق ْرأ ََّن فَ ْاس َتع ْذَّ
ِ
ابّللَّ ﴾ ومعناه أن ّك إذإ أردت أن تقرأَّ إلقرأن إس تعذت ابهلل ال إذإ فرغت من إلقرإءة أن تس تعيذ
ابهلل ،فكذكل هنا معناه إذإ أرإد أحدان إلوضوء فليفعل ما جاء يف إحلديث.
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وقوهل ﷺ )فليجعل يف أنفه(أي فليجعل فيه ماء ،وجاء هذإ مبني يف روإية مسمل يف قوهل
(فليس تنرث مبنخريه من إملاء ،وقوهل لينترث) من الاس تنثار مأخوذ من الاس تنثار والاس تنثار مأخوذ
من إلنّرث ويه طرف إلنف طرف إلنف يسمى إلنّرث وإلّصحيح يف الاس تنثار أن ّه إخرإج إملاء من
إلنف بعد الاس تنشاق إّلي هو جذب إملاء إىل إلنف.
وقوهل صىل هللا عليه وسمل ومن إس تجمر فليوتر الاس تجامر هو إلمتسح من إلغائط أو إلبول
وحنوهام ابمجلار الزإةل أثر إلنجاسة وإمجلار مجع مجرة ويه إحلجارة إلصغرية ومنه إمجلار إلّيت يرىم هبا
يف إحلج
حديثنا إش متل عىل يشء من إحاكم إلوضوء فيه ثالث مسائل من أحاكم إلوضوء:
المسألة األولى :حكم االستنشاق واالستنثار
ظاهر إحلديث وجوب الاس تنشاق والاس تنثار لمر إلنب ﷺَّهبام يف إحلديث وقوهل فليجعل يف
أنفه أمر ،كذكل قوهل لينترش أمر وإلمر كام تعلمون يفيد إلوجوب إال إذإ رصفه صارف وال صارف
يف إحلديث.
فقال إالمام أمحد ومن تبعه أنَّ حمكهام هو إلوجوب.
لكن خالفه ماكل وإلشافعي فذهبا إىل عدم إلوجوب ومحال إلمر يف هذإ إحلديث عىل إلندب،
مس تدلّني بقوهل صىل هللا عليه وسمل للعرإيب )توضأَّ كام أمرك هللا(أي أنَّ إلنب ﷺَّأحاهل عىل
إلصوإب إن شاء هللا لعلنا نعود إىل
أية إلوضوء وليس يف إلية ذكر الاس تنشاق والاس تنثار وهو ّ
هذإ إحلديث ،عند حديث عامثن ريض هللا عنه يف صفة إلوضوء.
المسألة الثانية :في حكم االستجمار ووجوب الوتر فيه
س بق وأن ّعرفنا الاس تجامر وقلنا أن ّه إلمتسح من إلبول أو إلغائط وحنوهام ابمجلار ونزيد فنقول
ابمجلار أو ما يقوم مقاهما إليوم اكملناديل إلورقية مثال ،فاحلديث يدل عىل وجوب إاليتار يف
الاس تجامر ملاذإ لقوهل صىل هللا عليه وسمل ) ومن إس تجمر فليوتر(و إلوتر كام تعلمون أن تكون
وإحد أو ثالثة أو مخسة أو س بعة إىل أخره لكن نزيد عىل هذإ فنقول أنَّ إلوإجب يف إاليتار أن
يكون بثالث أجحار مفا فوق ملاذإ لنه جاء يف حديث سلامن ريض هللا عنه قوهل )ّناان أن
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نستنجي ابقل من ثالثة أجحار(فدل هذإ عىل أنه ال جيوز أن يس تجمر إالنسان بأقل من ثالثة
أجحار حت و لو حصل إالنقاء بوإحدة وإثنتني فالبد من كون إلجحار ثالثة مفا فوق ونتلكم عن
إمجلار لّنا صغرية لكن لو اكنت مثال إحلجرة يعين كبرية فميكن أن نعد ك وجه من أوجه إحلجرة
إلكبرية مسحة وإحدة وكذكل إذإ زإد إالنسان عىل إلثالث فليحافظ عىل إلوتر لقوهل هنا يف
إحلديث ومن إس تجمر فل يوتر
المسألة الثالثة :في حكم غسل اليدين قبل إدخالهما في اإلناء عند
االستيقاظ من النوم
إس َتدل هبذإ إحلديث من قال بوجوب غسل إليدين عند الاستيقاظ دلاللته عىل ذكل حيث قال
إلنب ﷺَّ(وإذإ إستيقظ إحدك من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها يف إالانء ثالَث) وهذإ فيه أمر
ﷺ وال صارف هل فدل عىل إلوجوب.
لكن إّلي إختلفوإ فيه هو إملرإد ابلنّوم هل إملرإد به أي نوم فيحمل إللفظ عىل معوم إم إن إملرإد
به خصوص نوم إلليل؟
قالت طائفة من أهل إلعمل وهو مذهب إالمام إمحد رمحه هللا قالوإ إملرإد ابلنوم هنا نوم إلليل
بدليل قوهل صىل هللا عليه وسمل بعدها فانَّ أحدك ال يدري أين ابتت يده وإلبيتوتة ال تكون إالَّ
بليل بيامن ذهب أخرون إىل أنَّ إملرإد ابلنوم هنا معوم إلنّوم سوإء اكن يف إلليل أم يف إلهنار ،لكن
إلصوإب ما قاهل إالمام أمحد رمحه هللا ،وس يأيت معنا إن شاء هللا يف حديث عامثن أنَّ غسل إليدين
ّ
إذإ مل يكن عند الاستيقاظ من نوم إلليل مس تحب ،وهو وإجب كام ذكران عند الاستيقاظ من
نوم إلليل فقطَّ .
بقيت معنا مسأةل يعين تتفرع عن هذه ويه
حكم الماء الذي أُدخلت فيه يد القائم من نوم الليل قبل غسلها
مجهور أهل إلعمل عىل طهارته ،علّتم يف ذكل هو أنَّ طهارة هذإ إملاء متيقنة بيامن جناسة إليد حممتةل
وإليقني ال يزول ابلشك وقال بكرإهة إلتطهر به أمحد وإلشافعي لكن إلصحيح قول إمجلهور أنه
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طاهر جيوز إلتطهر به ملاذإ لن إليقني هو أنه طاهر وإليقني ال يزول ابلشك هذإ ما يتعلق هبذإ
إحلديثَّ .

الحديث 5
عن أيب هريرة ريض هللا عنه إن رسول هللا ﷺ قال:
ال يبولن إحدك يف إملاء إدلإمئ إّلي ال جيري ث يغتسل منه.
وملسمل :ال يغتسل إحدك يف إملاء إدلإمئ وهو جنبَّ .
يف إحلديث مسائل
المسألة األولى :ما المراد بالماء الدائم في الحديث
لكمة إملاء إدلإمئ هذه من إلضدإد أي أّنا تطلق عىل معنيني متضادين فتطلق عىل إملاء إلساكنة
وكذإ عىل إملاء إملتحرك فأ َّّي إملعنيني أرإد إلنب ﷺ هنا يف إحلديث؟
إلساكن بدليل قوهل صىل هللا عليه وسمل بعدها )إّلي ال جيري(فهذه إلعبارة
إملرإد به هنا إملاء ّ
إخلزإانت وغريها
ّفّست إملرإد ابملاء إدلّ إمئ ومثال إملاء إدلّ إمئ مياه إلربك وإلغدير ومياه ّ
المسألة الثّانية :تحريم البول في الماء الراكد
لنَّ إلصل يف إلهنيي إلتحرمي وال صارف هل لكن هذإ إلهنيي خصَّ ابالجامع إملنعقد عىل أنَّ إملاء
حزي هذإ إلهنّ يي .
إلكثري إملستبحر ال تؤثر فيه إلنّجاسة خفرج إملاء إلكثري إملستبحر من ّ َّ
وكخالصة نقول أ َّّن إحلديث يد َّّل عىل حترمي إلبول يف إملاء ّإلرإكد إ َّّال إملاء إملستبحر فانه إنعقد
إالجامع عىل أنَّ إلنجاسة ال تؤثر فيه.
ب ﷺ عن إلبول يف إملاء إدلّ إمئ؟
عةل إلهنّ يي أ َّّي ملاذإ ّنيى إلنّ َّّ
وذكر إلعلامء َّّ
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قالوإ عةل إلهنيي يه إلتنجيس وكذكل إالس تقذإر فا َّّن إملاء إدلإمئ إن اكن قليال ووقعت فيه إلنجاسة
وابل فيه الانسان إحمتل أن تتغري أحد أوصافه إلثالث فيتن ّجس
وكذكل نقول إن مل يتنجس فا َّّن هذإ ذريعة إىل إس تقذإره وإفساده عىل إلنّاس ،خاصة إن أوقع فيه
إلنّجاسة ،لن يعود إىل إس تعامهل وال ّ
إلرشب منه
ب ﷺ يف تمتّة إحلديث( َّّث يغتسل منه )َّأ َّّي كيف يبول فيه َّّث هو نفسه يغتسل
وّلكل قال إلنّ َّّ
منه أ َّّي أ َّّن هذإ ال يعقل وهذإ ليس بترصف سلمي.
المسألة الثالثة :خرج بقوله ﷺ الماء الدائم :الماء المتحرك
إي مفهوم قوهل إملاء إدلإمئ إن إملاء إملتحرك ليس دإخال يف هذإ إلهنيي وذكل الن إملاء إملتحرك
يتجدد فاذإ ابل فيه خشص فان هذإ إملاء إّلي خالطته إلنجاسة س يذهب َوحي َُّّل ماكنه ماء جديد
فذلكل خرج هذإ من إلهنيي.
الرابعة :في حكم استعمال هذا الماء في ال ّ
طهارة
المسألة ّ
إجابة عىل هذإ إلسؤإل نقول حنن عندان قاعدة تقول أ َّّن إملاء إذإ خالطته جناسة فال خيلو من
حالني:
إحلاةل إلوىل :أن تتغري أحد أوصافه إلث ّالثة ونقول حينئذ بنجاس ته
إحلاةل إلثّانية :إذإ مل تتغري أحد أوصافه إلث ّالثة فنقول أن ّه يبقى طهورإ جيوز إس تعامهل يف ّ
إلطهارة
هذإ خالصة إلالكم يف هذإ إملوضوع وهو أقوى إلقوإل وأرحجها.
لكن لتعلموإ فقط من ابب معرفة إلقوإل إلخرى ومأخذها أ َّّن إلنّاس ذهبت يف هذه إملسأةل إىل
مذإهب :
ذهب إلحناف مس تدلني هبذإ إحلديث إىل أ َّّن إملاء إذإ خالطته جناسة تن ّجس ،سوإء اكن قليال أم
كثريإ وإس تثنوإ فقط إملاء إملستبحر بدّ الةل إالجامع ،أ ّما ما دون إملاء إملستبحر فقالوإ بتنجيسه.
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وخالفهم ّ
إلشافع ّية وقالوإ أ َّّن إملاء إذإ اكن كثريإ مل يتن ّجس وكذكل إملاء إملستبحر وأ ّما إذإ اكن قليال
حت ولو مل يتغري أحد أوصافه إلث ّالثة ،وجعلوإ َّّ
إحلد
فان ّه مبجرد ما تقع فيه إلنّجاسة فان ّه يتن ّجس ّ َّ
ّإّلي يفصل إلقليل من إلكثري حديث إلقلّتني قالوإ أ َّّن معوم هذإ إحلديث خمصوص حبديث إلقلّتني.
أ ّما إالمام أمحد فقلب إملسأةل جفعل حديث إلقلّتني عامًَّا يف إلجناس أ َّّي همام اكنت إلنّجاسة فا َّّن
إملاء ّإّلي تقع فيه إن اكن دون إلقلّتني فان ّه يتن ّجس وإن اكن أكرث من إلقلّتني فالضّ ابط فيه هو
ديم وعذرته إملائعة فاّنّ ا وإن وقعت يف
غري لكنّه خ َّصه هبذإ إحلديث فقال :إ َّّال ما اكن من بول إل َّّ
إلتّ ّ َّ
إملاء إلكثري فان ّه ينجس.
إلصحيح ّإّلي جيمتع به مجيع إلدّةل هو أ َّّن إملاء إذإ ّ
تغريت
هذه يه إلقوإل يف إملسأةل لكن كام قلنا ّ
أحد أوصافه إلث ّالثة فان ّه ينجس سوإء اكن قليال أم كثريإ إ َّّال إملاء إملستبحر فقد إنعقد إالجامع عىل
أ َّّن إلنّجاسة ال تؤثّر فيه.
ديم فغريها من جناسات إحليوإانت
وممّا يرَّّد به عىل إالمام أمحد أن ّه ال خصوص ّية يف بول وعذرة إل َّّ
ديم يف جناسة بوهل وعذرته ،بل جناسة بعض إحليوإانت أقذر
إلّيت– طبعا -ال يؤك محلها تشارك إل َّّ
ديم وهللا إعملَّ .
من جناسة إل َّّ
المسألة الخامسة :في ضبط قوله ﷺ ث ّم يغتسل فيه أو منه
قال إبن جحر (قوهل َّّث يغتس َُّل بض َّّم ّإلالم عىل إملشهور) ،وقال إلنّووي رمحه هللا ( ّإلروإية يغتسل
بض َّّم ّإلالم)
وهذإ يد َّّل عىل أن ّه ُروي مرفوعًَّا ال منصو ًَّاب وال جمزومًَّا
لن أحدك يف إملاء
فتكون مجةل فعل ّية يف حم َّّل رفع خربإ ملبتدأَّ حمذوف ويكون تقدير إلالكم (ال يبو َّّ
إدلّ إمئ ّإّلي ال جيري َّّث هو يغتسل فيه)
َّّث لتعلموإ حفظمك هللا أن إبن ماكل رمحه هللا إمام إلنّحو إملعروف أجاز إلنّصب وإجلزم و ّ
للكَّ
وإحدة من إحلاالت معىن ولعلمك تسألون عن ش يخنا ّ
إلش يخ أيب حذيفة حفظه هللا عن أوجه
إعرإب هذإ إحلديث ابرك هللا فيه.
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سادسة :رواية مسلم الّتي ذكرها المصنّف رحمه هللا
المسألة ال ّ
لحديث أبي هريرة وهي قوله ﷺ ال يغتسل أحدكم في الماء الدّائم
وهو ُجنب
دةل مسأةل طهوريّة إملاء إملس تعمل
هذإ إحلديث من أقوى أ َّّ
مر معمك -حفظمك هللا -أ َّّن إملاء إملس تعمل هو إملاء إملتساقط من إلعضاء يف إلوضوء أو إلغسل
َّّ
طهور ،لعدم خروجه
دةل أ َّّن إملاء إملس تعمل ماء يَّ
إلصحيح ّإّلي تدمعه إل َّّ
هذإ هو إملاء إملس تعمل و ّ
ماءإ مطلقا ،فعدم خروجه عن كونه ماءإ مطلقا يعطيه حمك إملاء إملطلق وهو أن ّه طهور،
عن كونه ً
وإلهنّ يي عن إالغتسال يف إملاء إدلّ إمئ ليس لكونه يتنجس وإمنا لكونه يصري مس تقذر ،مفعلوم أنَّ
تتقزز من ماء إس تعمل خشص أو أكرث بأن إنغمس فيه أو إغتسل فيه سوإء من
إلنفس إلبرشية ّ
إجلنابة أو غريها.
ّلكل ملَّّا س ئل أبو هريرة ريض هللا عنه ملا َروى هذإ إحلديث كيف نفعل قال) يتناوهل تناو ًَّال(أ َّّي
حت ال يس تقذره إلنّاس.
يغرتف منه ويغتسل ّ َّ
دةل عىل جوإز إلتّطهر ابملاء إملس تعمل كثرية قد عقد لها الامام إلبخاري رمحه هللا اباب اكمال يف
وإل َّّ
حصيحه وساق فيه أحاديث مهنا:
حديث إيب حجيفة ) خرج علينا رسول هللا ﷺَّابلهاجرة فأيت َبوضوء -وإلوضوء بفتح إلوإو هو إملاء-
فتوضأَّ جفعل إلناس يأخذون من فضل وضوئه فيمتسحون بهَّ(إنّتيى.
مسح به ومن شاء فلريإجع حصيح
فلو اكن إملاء إملس تعمل جنسا ملَا جاز هلم إس تعامهل وال إلتّ ّ
إلبخاري ابب إس تعامل فظل وضوء إلنّاس .و هللا أعملَّ .
الحديث 6
عن أيب هريرة ريض هللا عنه أ َّّن رسول هللا ﷺ قال:
إذإ رشب إللكب يف إانء أحدك فليغسل س بعا.
والهن ّ
ابلرتإبَّ .
وملسمل :أ َّّ
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الحديث 7
وهل عن عبد هللا بن ُمغَفل أ َّّن رسول هللا ﷺ قال:
إذإ ولغ إللكب يف إالانء فاغسلوه س بعا وعفّروه إلثامن ََّة ُّ
ابلرتإب َّ
وحركه فيه ولو مل يرشب ُ ّمسي
قوهل ﷺ إذإ ولغ معناه رشب بطرف لسانه ،وقيل إذإ أدخل لسانه ّ
ُولُوغًَّا أيضًَّا.
وقوهل عفّروه من إلتّعفري وهو إلتمري َُّغ يف ُّإلرتإب
ب ﷺ بغسل إالانء ّإّلي ولغ فيه إللكب س بع ّمرإت ،عىل أن تكون
مر من إلنّ َّّ
يف هذإ إحلديث أ يَّ
والهن ّ
ابلرتإب وس يأيت إلالكم عن إلكيفيّة إن شاء هللا.
أ َّّ
حت جيمعوإ بني ّإلروإايت إلوإردة.
إليت فْيا ّإلرتإب عدّ ها إلعلامء إلث ّامنة ّ َّ
وهاته إلغسةل ّ َّ
إش متل هذإ إحلديث عىل مسائل أخرى:
المسألة األولى :حكم لُعاب الكلب والماء ال َمولُوغ فيه
ذهب بعض أهل إلعمل إىل أ َّّن لعاب إللكب جنس وكذكل إملاء إملَولُو َُّغ فيه وإس تدلّوإ عىل ذكل
بأمور ثالثة:
ب ﷺ أمر بغسل إالانء س بع ّمرإت
• وهو أمره ﷺ بغسل إالانء وإلتّشديد فيه ،إذ إ َّّن إلنّ َّّ
عىل أن تكون إحدإها ّ
ابلرتإب ،وهذإ كام ال خيفى فيه تشديد إذ إلنّجاسات– س يأيت إلالكم
إلس نّة أّنّ ا تطهّر لكن بال عدد ،إمله َّّم أ َّّن إالنسان يطهّرها ّ َّ
حت
علْيا إن شاء هللا-جاء يف ّ
تذهب عني إلنّجاسة وأثرها.
أ ّما لعاب إللكب جفاء إلمر بغسل إالانء ّإّلي ولغ فيه إللكب س بع ّمرإت وأوالها ّ
ابلرتإب ،جاء يف
تنظيف إالانء وتطهريه إمجلع بني ّ
حت ّ
ينظف ويطهّر كام قالوإ .يف هذإ تشديد منه ﷺ
إلطهورين ّ َّ
ابلنّس بة لبايق إلنّجاسات.
• ويه أن ّه جاء يف بعض ّإلروإايت أمره ﷺ ابرإقة إملاء ّإّلي ولغ فيه إللكب .
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• إلمر إلث ّالث ّإّلي إس تدلّوإ به عىل جناسة لعاب إللكب ،قوهل ﷺ يف روإية مسمل ( ُطهور
إانء أحدك إذإ ولغ فيه إللكب أن يغسل س بعا أوالهُنَّ ّ
ابلرتإب) وقالوإ لكمة طهور هذه ال
تقال إ َّّال من جناسة فلَو مل يكن ّ
إليشء جنسا ملا أمران بتطهريه.
هذه يه إلمور إلث ّالثة إلّيت إس تدلّوإ هبا عىل جناسة إللُّعاب.
َوردَّ علْيم من قالوإ بطهارة إللّعاب ومه إملالكيّة ر ّدوإ علْيم يف إلمور إلث ّالثة:
إلنّقطة إلوىل قالوإ أ َّّن أمره بغسل إالانء ليس فيه دالةل عىل جناسة لعاب إللكب وإملاء إملولوغ فيه
بل هو أمر تع ّبدان هللا به ،بعين أ َّّن إلمر بغسل إالانء شأنه شأن أمره ﷺ لنا بغسل أعضاء
إلوضوء فهو غسل عبادة ال غسل جناسة
ب جنس ّلكل أمره
بﷺ أمر إجلنب ابالغتسال ومل يقل أحد من أهل إلعمل أ َّّن إجلُ ُن ََّ
كذكل إلنّ َّّ
بﷺ ابالغتسال.
إلنّ َّّ
وجاء يف إحلديث قوهل ﷺ )إملؤمن ليس بنجس (هذإ ّإلرد يف إلنّقطة إلوىل.
إلنّقطة إلثّانية إلّيت يه إلمر ابالرإقة ر ّدوإ علْيم بأ َّّن قوهل يف إحلديث ) ُ
فلريقه(زايدة شا ّذة ال تثبت،
أشار إىل شذوذها إلنّسايئ رمحه هللا حيث قال بعد رسده للحديث إليت فيه قال( ال أعمل أحدإ اتبع
عل بن مسهر عىل قوهل فلريقه فهيي زايدة شا ّذة ليست حب ّجة.
َّّ
بقية إلنّقطة إلث ّالثة ويه تعلّقهم بقوهل طهور إانء أحدك بلكمة طهور وهذه أيضا ليس فْيا دليل ذكل
إلرشع يف غري معىن طهارة إلنّجس
أ َّّن هذه إللّفظة لفظة طهور جاء إس تعاملها يف ّ
إلسوإك -وس يأيت إن شاء هللا يف اببه– قال ):هو مطهرة للف َّّم
كام يف قوهل صىل هللا عليه وسمل يف ّ
ب(
مرضاة ّللر َّّ
إلسوإك ،وكذكل قوهل تعاىل﴿
فقال مطهرة للف َّّم وإلف َّّم ليس بنجس أو ليس ممّا يُتَنَجس ّ َّ
حت يطهّره ّ
حت يقال أ َّّن أمره تعاىل هل ابلت َطهُر دليل عىل إنه
نمت ُجنُ ًبا فَاطه ُروإ ﴾فاجلنب ليس بنجس ّ َّ
َوإن ُك َُّْ
ِجنس .قد جاء عىل إحلديث ّإّلي سقناه )إملؤمن ليس بن َجس(فال جمال محللها عىل إلنّجاسة
وإملرإد ابلطهور يف إحلديث ّ
إلطهارة إل ّتعبدية أي أن ّنا أمران هبذإ إل ّتطهري أمرإ تع ّبد ًَّاي
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قال إبن إملنذر رمحه هللا ) :قوهل ُطهور إانء أحدك ( حيمتل هذإ إملعىن أن تكون طهارة عبادة أو
طهارة جناسة وإذإ إحمتل إليشء معنيني مل جيز إن يرصف إىل أحدهام دون إلخر بغري جحة ،مفن
دةل غري اكفية الثبات
دةل إلّيت إس تدّ ل هبا من قال بنجاسة إللكب أّنّ ا أ َّّ
خالل ما ذكران تبني أ َّّن إل َّّ
إلنّجاسة
زد عىل ذكل ما س نذكره إلن إلبخاري رمحه هللا يف حصيحه عقد اباب عىل طهارة لعاب إللكب
وساق فيه أَّربعة أحاديث مهنا حديث إبن معر ريض هللا عهنام أَّن إلالكب اكنت تقبل وتدبر وتبول
يف إملسجد يف زمان رسول ﷺ فلو اكنت إلالكب جنسة ملا جاز هلم أن يرتكوها تدخل إملسجد كام
هو معلوم
إللكب أيضا ما قاهل الامام ماكل رمحه
دةل ّإليت إس تدل هبا عىل طهارة لعاب إللكبَّ و َُّ
وكذكل من إل َّّ
هللا يف قوهل تعاىل ﴿ فَ ُ ُلكوإَّمماَّ َأ ْم َس ْك َنَّعَلَ ْي ُ ْمكَّ﴾ قال رمحه هللا ):يُؤك صيده ويكون لعابه جنسا
(يعين أ َّّن هذإ ال يعقل إذإ صاد إللكب شيئا وأمسكه بفمه فا َّّن إللّعاب س يلطخ هذإ إلصيد فان
اكن إللعاب جنسا فانه سين ّجس هذإ إلصيد.
لعل يف أك ما صاده إللكب ومل يقيد ذكل بغسل موضع مفه إلنب ﷺ أذن
ب ﷺ َّّ
ذن إلنّ َّّ
وكذكل إ َُّ
لعل أن يأك ما صاده إللكب ولو اكن لعاب إللكب جنسا لمره إلنب صىل هللا عليه وسمل بغسل
َّّ
موضع إس نانه وما ّ
تلط ََّخ بلعبه ومل يأمره بذكل إلنب صىل هللا عليه وسمل وكام تعلمون إنه ال جيوز
تأخري إلبيان عن وقت إحلاجة فلو اكن لعابه جنسا لمره بذكل ﷺ َّلنقل إلينا مفا دإم أن ّه مل ينقل
إلينا د َّّل هذإ عىل أ َّّن إللّعاب ليس بنجس هذإ مجمل ما قيل يف هذه.
المسألة الثّانية :عدد الغسالت وفي أيّ ّ
هن يكون التّتريب
إلصحيح ّإّلي عليه إدلّ ليل أ َّّن إلوإجب غسل إالانء س بعًَّا أ َّّي س بع غسالت ُوجيعل إل ّترتيب يف
ّ
إلوىل ملا جاء يف روإية مسمل) أواله َُّّن ّ
ابلرتإب(
قال إبن جحر رمحه هللا ) :وروإية إوالهن أرحج من حيث إكرثية روإيّتا وأحفظ ّيّتم ومن حيث
إملعىن أيضا ل َّّن ترتيب إلخرية يقتيض الاحتياج إىل غسةل أخرى لتنظيفها( وعىل هذإ أيضا ّ َّ
نص
ّ
إلشافعي رمحه هللا.
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فرتجيح إلوىل يعين اكن من حيث إلروإية وإيضا هو كام قالوإ معقول إملعىن إذإ لو قلنا أ َّّن إلتّرتيب
يكون يف إلخرية الحتيج أيضا إىل غسةل َثمنة أو اتسعة لتنظيف هذإ الاانء من ّإلرتإب.
المسألة الثالثة :صفة التّتريب
ذر ّإلرتإب عىل إالانء َّّث غسل
يعين كيف يكون هذإ إل ّترتيب إلمر فيه وإسع إن شاء هللاَّ،فميكن َّّ
ابملاء كام أن ّه ميكن خلط ّإلرتإب ابملاء َّّث غسل إالانء بذكل إملاء إخمللوط ّ
ابلرتإب.
أي مقام التّراب-
المسألة األخيرة :هل يقوم غير التّراب مقامهّ -
في غسل اإلناء؟
إلصحيح أن ّه ال جيزئ عن ُّإلرتإب غريه من إملُطهّرإت وإملنظفات إذ إلمر يف إحلديث كام قلنا
ّ
دي أمر تع ّبدان هللا به
تع ّب َّّ
والهن ّ
ابلرتإب هذإ
تع ّبدان أن ننظف إالانء ّإّلي ولغى فيه إللكب بس بع غسالت عىل أن تكون أ َّّ
تع ّبدان هللا به وشأن هذإ إلمر شأن إلوضوء أو إلغسل إو كيفيّة تطهري دم إحليض أو كيفية تطهري
إلبول عن ّإلرضيع إىل غري ذكل من إلمور إلّيت جاء بياّنا يف ّ
إلرشع فهيي تع ّبد حنن نعملها أو نفعلها
تع ّبدإ هلل تبارك وتعاىل هذإ مجمل ما نقوهل يف هذه إملسأةل.
ولو اكن بوسعنا إس تعامل ّ
ب ﷺ يف
ب ﷺ يف عرص إلنّ َّّ
منظف أخر لتنظيف هذإ إالانء لبيّنه لنا إلنّ َّّ
عرص إلنّ ّبوة اكنت هناك ّ
منظفات أخرى إ ُلش نان مثال اكنوإ يس تعملونه يف إل ّتنظيف وإل ّتطهري فلو
بﷺ
اكن أو فلو جاز إس تعامهل يف تنظيف إالانء وتطهريه ل ُنقل إلينا أيضا ولجازه إلنّ َّّ
تعبديَّيغسل إالانء س بع مرإت أَّوالهن
مفا دإم إنه مل ينقل إلينا فدل عىل أَّن إلَّمر كام قلنا إلَّمر يَّ
ابلرتإب حت ّ
ينظف من لعاب إللكب وهللا أَّعمل.
تنبيه أخري ،ابرك هللا فيمك قد يشلك عىل بعضمك حديث إبن معر إّلي قلنا أنه يف حصيح إلبخاري
أنَّ إلالكب اكنت تقبل وتدبر يف مسجد رسول ﷺ وتبول قد يشلك عىل بعضمك ما جاء يف
إحلديث من كوّنا تبول يف مسجد رسول هللا صىل هللا عليه وسمل فنقول
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قال أبو دإوود رمحه هللا بعد هذإ إلثر أنَّ إلرض إذإ يبست طهرت وكذكل ذهب إىل هذإ ش يخ
إالسالم إبن مت ّية رمحه هللا فاكن يقول أن إلرض تطهر ّ
ابلشمس وإلّرحي يعين إذإ ج ّفت بفعل
ّ
إلشمس و ّإلرحي طهرت يعين زإلت إلنّجاسة وطهرت إلرض ،فهذإ أ ّول يشء.
إلصحابة لو رأوإ هذإ إلبول ريض هللا عهنم لبادروإ إىل تطهريه كام فعلوإ مع
إلمر إلث ّاين وهو أ َّّن ّ
بول إلعرإيب ريض هللا عنه.
وق إالمام إلبخاري رمحه هللا هو ّلدلالةل عىل أ َّّن إللكب طاهر
وإلمر إلث ّالث سوقُنَا للحديث َوس ُ َّ
وليس بنجس وكذكل لعابه مفن إلقائلني بنجاسة لعاب إللكب من يقول -بدالةل إللّزوم -أ َّّن إللكب
لك َُّه جنس فلو اكن إللكب جنسا كام قالوإ ملا اكن ي ُسمح هل بدخول مسجد رسول هللا ﷺ هذإ وجه
إدلّ الةل من هذإ إحلديث وهذإ ما لجل سقناه هنا يف هذإ إملوضعَّ .
الحديث 8
عن ُمحرإن موىل عامثن بن عفّان ريض هللا عنه أن ّه رأى عامثن ريض هللا عنه دعا َبوضوء فأفرغ عىل
يديه من إانء فغسلهام ثالث مرإت َّّث أدخل ميينه يف َإلوضوء َّّث متضمض وإس تنشق وإس تنرثَّّ ،ث
غسل وهجه ثالَث ويديه إىل إملرفقني ثالَث َّّث مسح برأسه َّّث غسل لكتا رجليه ثالَث َّّث قال:
ب ﷺ يتوضأَّ حنو وضويئ هذإ وقال :
رأيت إلنّ َّّ
نفسه غُفر هل ما تقدّم من ذنبهَّ .
من توضّ أَّ حنو ُوضويئ هذإ َّّث ّ َّ
صىل ركعتني ال يحيدّث فْيام َ
قوله رحمه هللا عن ُحمران مولى عثمان:
إملوىل مبعىن إلعتيق ،وعامثن ريض هللا عنه َملَ َك َُّه َُّث أع َت َق َُّه أ َّّي أن ُمحرإن اكن مملواك عند عامثن َّّث
أعتقه عامثن ريض هللا عنه.
و َإلوضوء بفتح إلوإو معناه إملاء إملتوضَ أَّ به ،وابلض َّّم يرإد به فعل ُإلوضوء أ َّّي ما يقوم به إلعبد أثناء
وضوءه .وإلوضوء مش تق من إلوضاءة ويه إحلسن فأهل ُإلوضوء يكتس بون حس نا فهم يأتون يوم
إلقيامة غرإ حم ّجلني من أَثر إلوضوء كام جاء يف إحلديث
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وسمل بيهنا عامثن ملن اكن معه
صىل هللا عليه َّّ
بيان صفة وضوء إلنب ّ َّ
هذإ إحلديث وإّلي بعده فْيام َُّ
وسمل يف فضل من أحسن ُوضُ وءه وصىل ركعتني بعده،
صىل هللا عليه َّّ
وأخربمه مبا مسعه من إلنّب ّ َّ
وهو معل يسري وفضل عظمي لكن ملن يّسه هللا هل .
وكذكل حديث عبد هللا بن زيد إليت فيه بيان صفة إلوضوء معليا ،ومن هنا نعمل حرص إلصحابة
رضوإن هللا علْيم عىل بيان إلس نة وتعلميها للناس وأفضل يشء يف مثل هذه إلعبادإت أن تُ َع ََّمل معليا
خاصة للعا ّمة فهو أفضل هلم من رسدها علْيم ابلقول فقط.
قوله :فأفرغ على يديه من إنائه فغسلها ثالث مرات
فيه بيان سنّيّة غسل إليدين ثالث ّمرإت قبل إدخاهلام يف إالانء وهو مندوب لغري إلقامئ من نوم
مر معنا يف حديث أيب هريرة فان ّه يف حقّه وإجب وإملرإد ابليدين هنا إلكفّني.
إللّيل كام َّّ
ثم ّّقال ث ّم تمضمض:
إملج يف
وإملضمضة يه إدخال إملاء يف إلف َّّم وإدإرته َّّث جمّه ،جمّه أ َّّي إخرإجه من إلف َّّم مهنم من إشرتط َّّ
إملضمضة ومهنم من قال يكفي إدخال إملاء يف إلف َّّم وتدويره فعىل هذإ إلقول إلث ّاين يعين لو إبتلعه
َلصحة مضمضته .
ونن ّبه هنا عىل مسأةل وهو ما يفعل بعض ّ
إملقدلة للمذإهب من إدخال إالصبع يف إلف َّّم عند إملضمضة
إلسوإك فهذإ ال دليل حصيح عىل مرشوعيته .
وإدّعائه أن ّه بدال من ّ
عل يف مس ند أمحد وفيه (ومتضمض ثالَث فأدخل أصابعه
ووردت فيه أحاديث ضعيفة مهنا حديث َّّ
يف فيه وإس تنشاق)
وهذإ إحلديث ضعيف فيه إخملتار بن رإفع قال عنه إلبخاري وإلنّسايئ :منكر إحلديث
إلسوإك إلصابع)َّ
وورد حديث أخر عن أنس ريض هللا عنه عن إلنّ َّّ
ب ﷺ أن ّه قال (جيزئ من ّ
أخرجه إلبْيقي وحمك عليه ّ
إلش يخ إللباين رمحه هللا ابلضّ عف يف إالروإء .
يصح مهنا يشء .
ووردت أحاديث أخرى لكن لكّها ضعيفة ال َّّ
وحمك إملضمضة أّنّ ا مندوبة وليست بوإجبة شأّنا شأن الاس تنشاق والاس تنثار.
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ث ّم قال رضي هللا عنه :واستنشق واستنثر
إلسابق رشحناهام وبيّنّا حمكهام.
يعين بعد إملضمضة ،هذإ َّّ
مر معنا يف حديث أيب هريرة ّ
ك غرفة ميضمض هبا ويس تنشق
وصفة إملضمضة مع الاس تنشاق أن تكون ثالثة بثالث غرفات َّّ
كام د َّّل عليه هذإ إحلديث وحديث عبد هللا بن زيد إليت إن شاء هللا،
وجاء رصحيا يف ّإلروإية إلخرى حلديث عبد هللا بن زيد حيث قال( َّّث مضمض وإس تنشق من كفّة
وإحدة فعل ذكل ثالَث)
أ َّّي أن ّه يأخذ كفّة من إملاء ف ُيدخل شيئا من إملاء يف مفه َّّث يُد ُيره ويف نفس إلوقت يس تنشق إملاء
بأنفه ويس تنرث بكفّة وإحدة يفعلها ثالث مرإت.
أ ّما حديث (رأيته يفصل بني إملضمضة والاس تنشاق) ّإّلي روإه أبو دإوود ويُ َعرف حبديث
يصح ،فيه إللّيث بن أيب سلمي ضعيف وهذإ إحلديث حديث
إلفصل عند إلفقهاء فضعيف ال ّ
إلفصل ض ّعفه إلنّووي وإبن إمللقّن .
ث ّم قال رحمه هللا ورضي عنه :ث ّم غسل وجهه ثالثا
وإلوجه ما حتصل به إملوإهجة وحدّ ه من منابت ّ
إلشعر إملعتاد إىل ما إحندر من ّإّلقن هذإ طوال ومن
إلذن إىل إلذن عرضا .
فقولنا من منابت ّ
حت خنرج إلجلَح وإ َل َفرع.
إلشعر إملعتاد َّ ّ :
إلجلحّ :إّلي ليس هل يف انصيته شعر وإلفرع ّإّلي ينبت ّ
إلشعر يف جهبته.
إحلد ّإّلي قلناه ،يعين أن إلجلح إذإ غسل وهجه ال يغسل رأسه ،لن ّه
هذإن خارجان عن هذإ َّّ
ليس فيه شعر ال بل يتوقّف عند منابت ّ
إلشعر إملعتاد يعين أ ْي ََّن اكن شعره قبل أن يسقط.
البد عليه أن يغسل جهبته
ين يبتدأَّ شعره أي يف انصيته ،ال ،بل َّّ
وكذكل إلفرع فان ّه ال يتوقّف أ ََّ
ولو اكن فْيا شعر ويتوقّف أين تبدأَّ منابت ّ
إلشعر إملعتاد
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مر معنا أ َّّن من ترك
حد إلوجه فيجب غسل مجيعا ،وال جيوز ترك يشء منه وقد َّّ
وهذإ هو كام قلنا َّّ
يصح وضو َؤه بدليل حديث أيب هريرة َّ(ويل إلَّعقاب من إلنار)
شيئا مل يغسل من أ َّّي عضو مل َّّ
مر معنا وتلكّمنا يف هذه إملسأةل يف حديث أيب هريرة ريض هللا عنه.
وهذإ قد َّّ
ونن ّبه إىل أ َّّن إالمام ماكل رمحه هللا قال :بأن ما بني إللّحية وإلذن ليس من إلوجه وال جيب غسل
ل َّّن إلوجه ما حتصل به إملوإهجة وهذإ ال يوإجه به يعين هذه إملنطقة ال يوإجه هبا
ك يؤخذ ويرَّّد من قوهل كام قاهل هو رمحه هللا .
إلصوإب غري ذكل و َّّ
َّّ
لكن ّ
إلرب رمحه هللا يف هذه إملسأةل إلّيت قال فْيا إالمام ماكل أن ّه ال جيب غسل هذه
ويقول إبن عبد َّّ
إملنطقة من إلوجه ،قال :ال أعمل أحدإ من فقهاء إلنصار يقول بقول ماكل هذإ.إ.ه َّ
ث ّم قال :ويديه إلى المرفقين ثالثا
إملرفق :هو مفصل ّإّلرإع من إلعضد ويقال مرفق و َمرفق لغتان وإملرإد بغسل إليدين إىل إملرفقني
هو أن يغسل إالنسان يده من أطرإف أصابعه إىل مرفقه عىل أن يغسل إملرفق أيضا
البد أن تغسل وجيب أن تغسل
إلكف َّّ
وكذكل نن ّبه إىل نقطة هم ّمة وقد نهبّ نا علْيا سابقا ،ويه أ َّّن ّ َّ
إلكف فوضوؤه
إلساعد وإليد تبدأَّ من أطرإف إلصابع ومن مل يغسل ّ َّ
مع إليد وإليد ال تبدأَّ من ّ
ابطل وعليه إالعادة فتنهبّ وإ إىل هذإ ابرك هللا فيمك .
إلصحيح من أقوإل أهل إلعمل لورود إدلّ ليل به فقد جاء يف
وكذكل َّّ
البد من غسل إملرفق أيضا عىل ّ
حت أرشع يف إلعضد َّّث غسل يده
حديث أيب هريرة ّإّلي س يأيت قريبا معنا ( َّّث غسل يده إلميىن ّ َّ
حت أرشع يف إلعضد يد َّّل عىل أن ّه غسل إملرفق .
حت أرشع يف إلعضد) فقوهل َّّ
إليّسى َّّ
وقوله في الحديث  :ويديه إلى المرفقين
إىل هنا مبعىن "مع" وإلقاعدة عندان -هذه قاعدة مفيدة فأحفظوها -أن ّه إذإ اكن ما بعد إىل من جنس
ما قبلها فهيي دإخةل يف حمكه أ َّّي أ َّّن ما بعدها دإخل يف حمك ما قبلها ومثاهل إملرفق -مفا قبل إىل
ويديه إىل إملرفقني-ما قبل إىل إملرفق من جنس إليد فيأخذ حمكها يف إلغسل أ ّما إذإ اكن ما بعدها
ليس من جنس ما قبلها فال يأخذ حمكه
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شك لن ّه ليس من
إلصيام بال َّّ
إلص َيا ََّم إ َ َّىل إلل ْيلَّ ﴾ فاللّيل غري دإخل يف ّ
كام يف قوهل تعاىل﴿ ثَّ َأت ُّموإ ّ
ِ
جنس إلهنّ ار َّ .
ث ّم قال رحمه هللا وغفر له :ث ّم مسح برأسه
فميسح مجيع رأسه وال يكتفي مبسح بعضه .
حت ذهب هبام إىل قفاه ّثَّ
وجاء يف حديث عبد هللا بن زيد بيان كيفيّته فقال (:بدأَّ مبقدم رأسه ّ َّ
حت رجع إىل إملاكن ّإّلي بدأَّ منه)
ردّهام ّ َّ
وكام قلنا سابقا يف إحلديث إلث ّالث أنَّ إملسح غري إلغسل وإملسح إملرإد به أن يُم َّّر إليد مبلو ًةل ،يف
مثالنا هذإ ،مسح ّإلرأس أن مت َّّر يدإك مبلولتني عىل ّإلرأس فمتسحه كام جاء يف إحلديث من مقدم
ّإلرأس إىل إلقفا َّّث تعود هبام إىل مقدّ م إلرأس .
ث ّم قال رحمه هللا ورضي عنه :ث ّم غسل كلتا رجليه ثالثا
إلساق وما قيل يف غسل
فيغسل رجليه مع إلكعبني ثالَث وإلكعبان هام إلعظامن إلنّاتئان يف أسفل ّ
إملرفقني يقال يف غسل إلكعبني .
وقولنا ثالثة يعين أ َّّن إلمكل هو غسل إلعضو ثالث مرإت ،وإلوإجب مرة وإحدة يف مجيع إلعضاء
أ ّما ّإلرأس فان ّه ميسح ّمرة وإحدة وال تثليث فيه س يأيت إلالكم عنه إن شاء هللا يف حديث عبد هللا
بن زيد .
ث ّم قال رضي هللا عنه :رأيت النّبي ﷺ -والقول لعثمان-يتو ّ
ضأ نحو
ُوضوئي هذا وقال :من تو ّ
إلصفة إملذكورة
ضأ نحو وضوئي هذا– أ َّّي هذه ّ
يف إحلديث-ث ّم صلّى ركعتين ال يح ّدث فيهما نفسه غفر له ما تقدّم من
ذنبه.
هذإ يؤخذ منه إس تحباب صالة ركعتني بعد إلوضوء وتس ّمى ُبس نّة ُإلوضوء أو ركعيت إلوضوء .
وكام مسعمت فضلهام عظمي إذ من ص ّالهام ومل ُحيدّ ث فْيام نفسه أ َّّي مل حيصل هل فْيام وساوس وحديث
نفس
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وإملرإد -بقولنا مل حيصل هل وساوس وحديث نفس -أن ّه ال يسرتسل معها ،لكن من عرض هل
وساوس وحديث نفس فدفعه إس تثناه إلعلامء من هذإ ،وأيضا إس تثنوإ من حدث نفسه بطاعة
أخرى قالوإ أ َّّن هذإ من تدإخل إلعبادإت .
إلصالة ،هذإ لكه مس تثىن من قولنا ال
وقد روى أ َّّن معر ريض هللا عنه اكن جيهّز إجليوش يف ّ
حيدث فْيام نفسه ،فهااتن ّإلركعتان يكفّر هللا هبام ما تقدم من ذنوب إلعبد وإلرإحج أنَّ إلتكف ََّري هذإ
َنمك َسي ّئَات َُّْمك ﴾
ابلصغائر دون إلكبائر لقوهل تعاىل﴿ إن َ ْجت َتن ُبوإ َك َبائ ََّر َما تُ ْهنَ ْو ََّن َع ْن َُّه نُ َكفّ َّْر ع َُّْ
خاص ّ
ِ
إت ل َما بَيْهنَ ُنَّ َما
ولقوهل ﷺ (إلْصل َ َوإت إلْ َخ ْمس َوإلْ ُج ُم ُعة إ َ َّىل إلْ ُج ُم َعةَ ،و َر َمضَ ان إ َ َّىل َر َمضَ ان ُمكفّ َر يَّ
ِ
ِ
إ ْج ُتنبَتَّ ْإل َك َبائ َُّر).
بقيت نقطتان تتعلّقان ابحلديث:
األولى :وجوب النّيّة :
وهذه أخذانها من حديث معر إنّام إلعامل ابلنّيات
الثّانية :البسملة:
إلصحيح أّنّ ا غري مرشوعة لضعف إحلديث ّإّلي ورد فيه ،وأيضا ممّا يس تد َّّل به عىل أّنّ ا غري
و ّ
إلصحابة ّإّلين َرووإ صفة وضوئه ﷺ كعامثن وعبد
مرشوعة يف بدإية إلوضوء أن ّه مل يذكرها أحد من ّ
حت مس تح ّبة ّلكروها ،فهم رضوإن هللا علْيم
هللا بن زيد وال غريهام فلو اكنت وإجبة أو رشطا أو ّ َّ
ك يشء علموه منه ﷺ من أحاكم إلوضوء لكهنّ م مل يذكروها فهذإ أيضا من أقوى إل َّّ
دةل
بيّنوإ لنا َّّ
عىل أّنّ ا ليست مرشوعة يف بدإية إلوضوء وهللا أعمل َّ .
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
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َّ
َّ
َّ
َّ
الحديث 9
عن معر بن حيىي إملازين عن أبيه قال شهدت معر إبن إيب حسن سأل عبد هللا بن زيد عن وضوء
إلنب ﷺ فدعا بتور من ماء توضأَّ هلم وضوء إلنب ﷺ فأكفأَّ عىل يديه من إلتّور فغسل يديه ثالَث
ث إدخل يديه يف إلتور مفضمضة وإس تنشاق وإس تنرث ثالَث بثالث غرفات َّّث أدخل يده فغسل
وهجه ثالَث ث إدخل يده فغسل يديه مرتني إىل إملرفقني ث إدخل يده مفسح رأسه فاقبل هبام وأدبر
مرة وإحدة ث غسل رجليه
حت ذهب هبام إىل قفاه ث ردهام حت رجع إىل إملاكن إّلي بدأَّ
ويف روإية :بدأَّ مبقدم رأسه ّ َّ
ويف روإية :أاتان رسول ﷺ فأخرجنا هل ماء يف تور من صفر إلتّور ش به ّ
إلطست.
ّ
إلصفر معدن أصفر معروف قيل هو
إلطست :إانء صغري يوضع فيه إملاء ويكون من ُصفر و ّ
إلنّحاس وقيل هو غريها
ك جزئ ّياته س نذكر
ب ﷺ فلن نعيد إلالكم عىل َّّ
إحلديث كام س بق قوهل فيه بيان لصفة وضوء إلنّ َّّ
فقط إملسائل إلّيت مل نذكرها سابقا .
المسألة األولى :جواز تثليث بعض األعضاء دون بعض
ودليل أن ّه غسل إليدين ّمرتني فقط يف حني غسل بقيّة إلعضاء ثالَث
ومرتني ّمرتني
وثبت عنه ﷺ أن ّه توضّ أَّ ّمرة ّمرة ّ
وثبت أيضا أن َه غسل بعض إلعضاء َمرتني وبعضها ثالَث
ففيه جوإز خمالفة إلعدد يف غَسل إلعضاء َّ
~~41

المسألة الثَانية :في غسل الوجه الَذي به لحية
ولنا فْيا ثالث حاالت:
إحلاةل إلوىل َّ:أن يكون ّ
إلشعر خفيفًَّا تظهر حتته إلبرش فهنا ابجامع أهل إلعمل أ َّّن غسل إلبرشة إلّيت
حتّتا وإجبا
إحلاةل إلثانية َّ :أن تكون إللّحية كث ّة فال تظهر إلبرشة من حتّتا فهنا إلوإجب هو غسل ّإلظاهر
إللّحية أو ّ
حت إلبرش ال يلزم
إلشعر ّإّلي يف إلظ ّاهر أ ّما إلباطن فال يلزم وصول إملاء إليه وال ّ َّ
غسلها ابملاء ّإّلي جيب فقط هو غسل ّظاهر إللّحية .
حد إلوجه فهذإ إلقدر ال جيب
إحلاةل إلثالثةَّ:وهو غسل ما إسرتسل من إللّحية أ َّّي ما زإد مهنا عن َّّ
حد إلوجه سابقا يف حديث عامثن ريض هللا عنه .
غسل لن ّه خارج عن حم َّّل إلفرض ،وقد ذكران َّّ
إلساق فوإجب إملسح هنا هو
ونظريه إملسح عىل إخل ّ َّ
ُف أو إجلورب إذإ اكن طويال إىل قرب نصف ّ
أن منسح إىل إلكعب فقط وال نتجاوز إىل ما فوق َّ .
المسألة الثّالثة :في تخليل اللّحية
قال إلقايض عياض رمحه هللا (:مل جيئ يف هذه إلحاديث -حديث عامثن وحديث عبد هللا بن
إحتج ماكل عىل عدم ّتليلها يف مشهور
زيد – ّتليل شعر إلّلحية فد َّّل عىل أن ّه غري مرشوع وهبذإ َّّ
قوهل) إنّتيى الكم إلقايض رمحه هللا.
يصح عنده يشء فْيا أ َّّي يف ّتليلها وال جاء يف هذه إلحاديث قال
وإنّام قال إلقايض هذإ لنه مل َّّ
عبد هللا بن أمحد عن أبيه(َّ:ليس يف ّتليل إللّحية يشء حصيح)
ب ﷺ يف ّتليل إللّحية يشء)َّ .
وقال إبن أيب حات عن أبيه (:ال يثبت عن إلنّ َّّ
الرابعة واألخيرة :في مسح األذنين
المسألة ّ
تحب وليس بوإجب .
إلصحيح أنَّ مسح إلذنني مس َّّ
ّ
وقد نقلوإ عن إالمام أمحد رمحه هللا أ َّّن من ترك مسحه عامدإ أو انس يا أن ذكل جيزئه وال يعيده
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ّمام إس تدّ ل به من قال بوجوب مسح إلذنني حديث (إلذانن من إلرأس)ومن هؤالء إالمام ماكل
رمحه هللا
إلصحيح أن ّه حديث ضعيف مل يثبت
لكن ّ
ب ﷺ مسح برأسه
وثبت مسحهام من فعل ﷺ كام جاء يف حديث إملقدإم بن معد يكرب أ َّّن إلنّ َّّ
وأذنيه ظاهرهام وابطهنام ،ومن هذإ إحلديث إس تفاد إلعلامء إلقول ابلّندب ال ابلوجوب .
إلس ّبابة يف دإخلها وإالهبام خلفهام وتبدأَّ من إلسفل إىل إلعىل وليس
وأ ّما كيفية مسحهام أن جتعل ّ
إلصفة جاء إحلديث عن رسول هللا ﷺ وثبت أيضا من فعل إبن معر
فيه رجوع إىل إلسفل ،هبذه ّ
ريض هللا عنه
ومن أرإد الاس تفادة يف هذه إملسأةل والاسزتإدة فل يرإجع فتوى للش يخ يف موقع معهد إدلين إلقمي
وهللا أعملَّ .
الحديث 10
عن عائشة ريض هللا عهنا قالت :
ب ﷺ يعجبه إلتّميّن يف تن ّعل وتر ّجل وطهوره ويف شأنه لكّه َّ
اكن إلنّ َّّ
إلس نّة يف إلوضوء ،وهو إلبدء ابلميني قبل
حت ّ َّ
ساق إملصنّف رمحه هللا هذإ إحلديث هنا ّ َّ
يبني ّ
ّ
إلشامل ،فيغسل يده إلميىن قبل إليّسى ورجل إلميىن قبل إليّسى وكذكل يف إلغسل يبدأَّ بشقّه
إلمين قبل إليّس وكذكل يف سائر ما جاء ذكره يف إحلديث.
أ ّما قوهل إلتّن ّعل هو لبس إلنّعل
إلرت ّجل هو تّسحي ّ
مّسح وممشوط
و ّ
إلشعر ومشطه فيقال شعر مر ّجل أ َّّي ّ
وإل ّتميّن يف إل ّتن ّعل يكون بأن تلبس إلنّعل إلميىن قبل إليّسى ويف ّإلرت ّجل أن متشط ّ
إلشق إلمين
قبل إليّس.
ويف ّ
إلطهور كام س بق وأن قلنا تبدأَّ ابليد إلميىن أو ّإلرجل إلميىن ويف إلغسل تبدأَّ ّ
ابلشق إلمين
وهكذإ ،أ ّما إلعضاء إلّيت ثبت غسلها مجيعا اكلوجه ومسح إلرأس وإلذنني فال يرشع إلتّميّن فْيا.
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َّّث قالت ريض هللا عهنا ويف شأنه لكّه
هذإ هل ضابط وضعه إلعلامء إس تنباطا من ّ
ك ما اكن من ابب إلتّكرمي و ّإلزينة
إلرشع وهو :أ َّّن َّّ
رشع فيه إل ّتميّن وما اكن خالفه اكن ابليسار
إلّسوإل ودخول إملسجد والاكتحال
مفثال إلول -ما اكن من ابب إل ّتكرمي وإلزينة-لبس إلث ّوب و ّ
وإلك وإلتّخمتَّّ وإس تالم إحلجر الاسود وهكذإ.
إلّسوإل وخلع
ومثال إلث ّاين دخول إخلالء وإلماكن إملس تقذر وإخلروج من إملسجد وخلع إلث ّوب و ّ
إلنّعل وهكذإ.
إلسوإك ففيه تفصيل بناء عىل كونه إ ّما يس تعمل لتنظيف إلف َّّم بال ن ّية إل ّتع ّبد وقد يس تعمل
وأ ّما ّ
ب) مفا اكن من إلثاين أي اكن بنية إلتعبد
إلسوإك مطهرة للف َّّم مرضاة ّللر َّّ
تعبدإ كام جاء يف إحلديث ّ (:
إس تعملناه ابلميني وما اكن للتنظيف بال نية إلتعبد إس تعملناه ابليسار وهللا أعمل.
الحديث 11
ب ﷺ أن ّه قال
عن ن ُعمي إجملمر عن أيب هريرة ريض هللا عنه عن إلنّ َّّ
إ َّّن أ ّميت يُدعون يوم إلقيامة غرإ حم ّجلني من أثر إلوضوء مفن إس تطاع منمك أن يطيل ّغرته فليفعل
حت اكد يبلغ إملنكبني َّّث غسل رجليه
ويف لفظ ملسمل :رأيت أاب هريرة يتوضّ أَّ فغسل وهجه ويديه ّ َّ
إلساقني َّّث قال مسعت رسول هللا ﷺ يقول إ َّّن أ ّميت يدعون يوم إلقيامة ّغرإ حم ّجلني
ّ َّ
حت رفع إىل ّ
من أثر إلوضوء مفن إس تطاع منمك أن يطيل ّغرته فليفعل .
الحديث 12
ويف لفظ ملسمل :مسعت خليل ﷺ يقول تبلُغ إحللية من إملؤمن حيث يبلغ إلوضوءَّ .
إلغرة وإل ّتحجيل
هذإ إحلديث اتبع ملا س بق يف بيان صفة إلوضوء ويتعلق مبسأةل إطاةل ّ
إلغرة أصلها إلبياض يف جهبة إلفرس.
وإلتّحجيل إلبياض ّإّلي يكون يف يدهيا ورجلْيا أ َّّي يدي إلفرس رجلْيا
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فسمي إلنور إّلي يكون عىل موإقع إلوضوء يوم إلقيامة غرة أو حتجيال تشبْيا بذكل.
يف هذإ إحلديث مسائل:
المسألة االولى :الوضوء اختصت به أ ّمة محمد ﷺ
وعندما نقول إلمة إو إمة محمد ﷺنقصد هبا أَّمة إالَّجابة ال أَّمة إدلعوة ،أَّمة إالَّجابة مه إّلين
إس تجابوإ للنب ﷺ َّوهذإ الاختصاص يعين إختصاصه إلوضوء هبذه إلَّمة جاء مرصحا به يف
عل ّغرإ حم ّجلني
إحلديث إّلي أَّخرجه مسمل رمحه هللا وفيه لمك س امي ليست لحد من إلَّمم تردون َّّ
إلسابقةَّ .
من أثر إلوضوء فثبت هبذإ أ َّّن إلوضوء من خصائص هذه إل ّمة مل يشاركها فيه إلمم ّ
المسألة الثّانية :قوله في الحديث فمن استطاع منكم أن يطيل
غرته فليفعل
ّ
هذه إللّفظة مدرجة يف إحلديث أي أّنا من الكم أيب هريرة ال من الكم ﷺ َّوومه بعض إلروإة
فأدرجوها يف إحلديث فأصبحت تروى عىل أّنّ ا من الكم إلنّب ﷺ.
قال إبن إلقمي رمحه هللا (:فهذه إلزايدة -يقصد مفن إس تطاع منمك إن يطيل غرته فليفعل-مدرجة يف
إحلديث من الكم إيب هريرة ال من إلنب صىل هللا عليه وسمل بني ذكل غري وإحد من إحلفاظ
ويف مس ند أَّمحد يف هذإ إحلديث قال نعمي :فال أدري قوهل من إس تطاع منمك أن يطيل غُرتَ ُهَّ
فليفعل ،من الكم إلنّب ﷺَّأو يشء قاهل أبو هريرة ريض هللا عنه من عنده)
واكن ش يخنا ش يخ إالسالم إبن تميية رمحه هللا يقول ( هذه إللفظة ال ميكن إن تكون من الكم
رسول هللا ﷺَّفان إلغرة ال تكون يف إليد وال تكون إَّ َّّال يف إلوجه وإطالّتا غري ممكنة إذ تدخل يف
إلرأس أي إطاةل إلغرة إذإ أطلناها فان ّنا ندخل يف إلرأس فال تسمى تكل غرة)َّ.إنّتيى الكمه رمحه
هللا.
الرابعة :ما حكم مجاوزة مح ّل الفرض في الوضوء
المسألة ّ
ذهب ّ
إلشافعي وأمحد إىل أ َّّن جماوزة إملرفقني وإلكعبني مس تحب مس تدلني بفعل أَّيب هريرة إّلي
ذكره إملصنف رمحه هللا يف روإية مسمل يف قوهل (رأيت أاب هريرة يتوضّ أَّ فغسل وهجه ويديه حت
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إلساقني) هذه إس تدلوإ هبا عىل أنَّ جماوزة إملرفقني
اكد يبلغ إملنكبني ث غسل رجليه حت رفع إىل َّّ
وإلكعبني مس تحب.
إلصحيح وإّلي
بيامن ذهب مجهور أهل إلعمل إىل أ َّّن إلوقوف عند إلنص وإاللزتإم بفعل ﷺ َّوهو ّ
ينبغي فعل .
لنَّ ّ :إلزايدة إليت يف إحلديث وتفيد إحلث عىل جماوزة حمل إلفرض-يعين يف إلساقني وإليدين-ليست
من الكم إلنب ﷺَّوإمنا يه مدرجة
وكذكل :هذه إجملاوزة ثبتت فقط من فعل إيب هريرة ريض هللا عنه ومل يينقل عن غريه من
إلصحابة فعل ذكل
ّ
وإلمر إلثالث :فْيا أنَّ إلصحابة إّلين رووإ صفة وضوء إلنب ﷺ َّوقد مر معنا حديث عامثن
حديث عبد هللا بن زيد مل يفعلوه ومل ينقلوه عن إلنّب ﷺَّولو اكن َثبتا لنقلوه إلينا.
المسألة الخامسة :قوله في رواية مسلم :تبلغ الحلية من المؤمن
حيث يبلغ الوضوء
إليت ُحيلون هبا يوم إلقيامة وهذإ أيضا فيه فضيةل من فضائل إلوضوء ،ويه
إملرإد ابحللية هنا إحللية ّ َّ
إحلل إىل أَثر إلوضوء .وهللا أعملَّ .
أ َّّن إملتوضّ أَّ يُلبس ُحل ًّيا ويبلغ هذإ َّّ
باب االستطابة
الاس تطابة :يه الاستنجاء ويه تطييب إخملرج وتنقيته إ ّما ابملاء أو ابمجلال ،ويقال أيضا ابب
الاستنجاء أو ابب الاس تجامر ولكها مبعىن وإحدَّ .
الحديث 13
عن أنس بن ماكل ريض هللا عنه أ َّّن ﷺ اكن إذإ دخل إخلالء قال:
إللّهم إ ّ َّين أعوذ بك من إخلُ ُبثَّ وإخل َ َبائثَّ .
إخلُبث :بضم إخلاء وإلباء هو مجع خبيث
وإخلبائث :مجع خبيثة
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إس تعاذ إلنب ﷺَّهنا من ذكرإن ّ
إلش ياطني وإانهثم ،ففي إحلديث أن ّه ﷺَّاكن يس تعيذ من ذكرإن
إلش ياطني وإانهثم.
إملعد لقضاء إحلاجة ويسمى كذكل إملرحاض وإل َكنيف وأصل ،إخلالء إملاكن
وإخلالء :هو إملوضع َّّ
جتوزوإ به عن غري ذكل.
إخلايل اكنوإ يقصدون لقضاء إحلاجة َّّث ّ
فقوهل اكن إذإ دخل إخلالء قيل إملرإد هبا إذإ إرإد دخول إخلالء وإس تدلوإ بقوهل تعاىل ﴿فَا َذإ قَ َر ْأتََّ
ِ
إلْ ُق ْرأ ََّن فَ ْاس َتع َّْذ ابّللَّ ﴾ وقد س بق إن تلكمنا عن هذه الاية وإن إملرإد هبا إذإ رشعت يف قرإءة
إلقرأن فاس تعذ ابهلل إي قبل إلقرإءة ،كذكل قوهل( اكن إَّذإ دخل إخلالء) معناه :اكن إَّذإ أَّرإد دخول
إخلالء وهذإ إلقول إلول.
وقال أخرون إنام يقال عند دخول إخلالء ويبقى إحلديث عىل ظاهره والكَّ إلقولني هل وجه من
إلنظر فاذإ كنا مثال يف إلكنف وإملرإحيض إلعرصية إليت ليس فْيا جناسة ظاهرة فهذه جيوز ذكر هللا
عند دخولها أي بعد دخولها أو عند إرإدة إدلخول إلْيا.
إلصحرإء وال يوجد يف إملاكن إلنجاسات فيجوز ذكر هللا عند إرإدة إجللوس لقضاء
كذكل إذإ كنا يف ّ
إحلاجة أما إذإ كنا س ندخل ماكان أو كنّا يف ماكن فيه جناسة علمنا أن ّنا إذإ دخلنا هذإ إملاكن س نجد
إلنجاسات فنذكر هللا تبارك وتعاىل قبل إدلخول إليه هذإ إلتفصيل يف هذه إملسأةل.
وإنّام إس تعاذ ﷺ َّمن ذكرإن إلش ياطني وإانهثا وأرشد إليه ،ملا جاء من أنَّ هذه إلماكن -أماكن
قضاء إحلاجة -حمتضة يعين تكرث فْيا إلش ياطني فاالنسان يدعو هللا بأن جينبه إايمه ويقيه كيدمه
حمصنا بذكل مهنم ،أما إذإ مل يقل هذإ إّلكر فس يعرض نفسه لتسلّطهم عليه .وهللا
وخبّثم فيكون ّ
أعملَّ .
َّ
َّ
َّ
َّ
الحديث 14
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عن أيب أيّوب إلنصاري ريض هللا عنه قال :قال رسول هللا ﷺ:
إذإ أتيمت إلغائط فال تس تقبلوإ إلقبةل بغائط وال بول وال تس تدبروها
رشقوإ أو ّغربوإ.
ولكن ّ
قال أبو أيوب :فقدمنا ّ
إلشام فوجدان مرإحيض قد بنيت حنو إلكعبة ،فننحرف عهنا ،ونس تغفر هللا
عز وجلَّ .
إلغائط :هو إملوضع إملطمنئ من إلرض اكنوإ ينتابونه للحاجة فكنّوإ به عن نفس إحلدث كرإهية ّلكره
خباص إمسه
وإملرإحيض :مجع مرحاض وهو إملغتسل وهو أيضا كناي يَّة عن موضع إل ّتخل َّ
الحديث 15
عن عبد هللا إبن معر إبن إخلطاب ريض هللا عهنام قال :
َرقيتَُّ يوما عىل بيت حفصة فرأيت إلنّب ﷺَّيقيض حاجته مس تقبل إلشامل مس تدبر إلكعبةَّ .
َّ

يف هذين إحلديثني بيان لصفة قضاء إحلاجة وما يه إجلهة إليت ّنينا أن نتجه إلْيا حال قضائنا
حاجتنا.
حديث أيب أيوب ريض هللا عنه فيه إلهنيي عن إس تقبال إلقبةل أو إس تدابرها حال قضاء إحلاجة
وعرب فيه إلنب صىل هللا عليه وسمل بقوهل( إذإ أتيمت إلغائط) إلغائط كام جاء تفسريه هو إملاكن
ّ َّ
إملنخفض من إلرض اكنوإ يقصدونه ّلكل حت يس ترت من إلناس ث إس تعملوإ هذإ إللفظ للتعبري
عن نفس إخلارج وهو من ابب إلكناية لنَّ إلعرب اكنت تكره إس تعامل رصحي إللفظ لش ناعته
فاكنت تكين وهذإ من إلدب يف إخلطاب
ففي إحلديث ّنيي عن إس تقبال إلقبةل أ َّّي إلكعبة إملرشفة وإس تقبالها ابن جنعلها مقابةل لنا
وإس تدابرها ابن تكون يف إظهران وإرشد إىل جعلها يف إحد جنبينا فقال (ولكن رشقوإ إو غربوإ)
أ َّّي ّإجتهوإ إىل هجة إلرشق إو إىل هجة إلغرب وبذكل تكون إلقبةل يف إحد جانبينا.
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وخطابه هذإ اكن لهل إملدينة وإلقبةل اكنت يف إجلهة إلشاملية لها لكن إذإ اكن الانسان يف بدل إخر
أو مدينة أخرى فانه جيعل إلقبةل يف إحد جانبيه فان اكنت إلقبةل يف إلرشق إجته إىل إلشامل إو إىل
إجلنوب فتكون بذكل إلقبةل يف إحد جانبيه وال تكونوإ جتاهه وال يس تدبرها أيضا.
ويذكر أبو أيوب ريض هللا عنه أّنم عندما ذهبوإ إىل ّ
إلشام وجدوإ مرإحيض بنيت مس تقبال
إلقبةل فاحنروإ فهم عن هجّتا حني دخلوإ لقضاء حاجّتم فد َّّل هذإ إحلديث عىل حترمي إس تقبال إلقبةل
ببول إو غائط وإن إلوإجب عىل إملسمل إن ينحرف عهنا وإن جيعلها إىل إحد جانبيه
وفعل أيب أيوب يف ّ
إلشام يد َّّل عىل أن ّه فهم منه إلعموم حت إذإ دخل إملرحاض حيرم هذإ فهم إبو
إيوب إن إلتحرمي خاص ابخلالء أو ابلفضاء وكذكل إلبنيان ّلكل إحنرف عن هجّتا
لكن عندان إيضا حديث إبن معر ريض هللا عهنام وس يأيت بعده ذكر حديث جابر إيضا ريض هللا
عن إمجليع.
يقول إبن معر أنه ملا رىق أي صعد عىل بيت حفصة ريض هللا عهنا أخته وزوج إلنّب ﷺَّمل رأى
يتقصد إالطالع عليه لكن وقع من غري حس بان رأه
إلنّب ﷺَّيقيض حاجته ،هو ريض هللا عنه مل ّ
مس تقبل ّ
إلشام مس تدبر إلكعبة.
فظاهره أن ّه خمالف ملا جاء يف حديث إيب إيوب ريض هللا عنه ،إلنب ﷺ َّاكن يف إلبنيان فمل
ينحرف كام فعلها إبو إيوب ومن اكن معه يف إلشام
جفمع إلعلامء بني هذين إحلديثني وحديث جابر إّلي خرج إبو دإوود وغريه قال جابر ريض هللا
عنه(:اكن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قد ّناان إن نس تدبر إلقبةل إو نس تقبلها بفروجنا إذإ أرهقنا
إملاء-قال-ث رأيته قبل موته بعام يبول مس تقبال إلقبةل)جفمع إلعلامء بني هذه إلحاديث بأن قالوإ
ابلصحرإء أو ابخلالء إو ابلفضاء لكها يعربون هبا عن إملاكن إّلي ليس مبين
إلهنّ يي ّ َّ
خاص ّ
قالوإ بأنَّ إلهنّ يي خاص ابلصحرإء أما إلبنيان فيجوز إس تقبال وإس تدابر إلقبةل فيه لفعل ﷺ َّهذإ
أحد الاقوإل يف إملسأةل وهو أقوإها ل َّّن فيه إعامل مجليع الادةل وليس فيه إقصاء لحدها.
وذهبت طائفة أخرى من إلعلامء إىل إنه حيرم مطلقا سوإء اكن يف إلبنيان إم يف إلصحرإء حلديث
إيب إيوب وجعلوإ ما جاء يف حديث إبن معر وجابر من ابب إخلصوصية إي إنه خاصا ابلنب ﷺَّ
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وهذإ مردود الن إلَّصل يف س نة إلنب ﷺَّإّنا عامة هل والمته بقوهل تعاىل ﴿:لَّ َق َّْد َاك ََّن لَ َُّْمك يفَّ َر ُسولَّ
إّللَّ ُأ ْس َويَّة َح َس نَ يَّة ﴾ والن إخلصوصية ال تثبت إَّال بدليل.
إلصحرإء قالوإ أَّن حديث
وإلقول إلثالث يف إملسأةل هو إجلوإز مطلقا سوإء اكن يف إلبنيان أم يف ّ
جابر انخس حلديث أَّيب أَّيوب مس تدلني أَّن ذكل حدث قبل موته بعام كام جاء يف إحلديث.
لكن كام قلنا إلقول إلَّول هو أقوإها لن فيه مجعا بني الادةل ،وإلنّسخ كام هو متقرر عندك ال يسار
ابلصحاري
إَّليه الا إذإ تعذر إمجلع لكن يف حالتنا هذه مجعنا بني الاقوإل ابن قلنا إن إلهنيي خاصة ّ
إو ابخلالء إما يف إلبنيان فيجوز الاس تقبال والاس تدابر لفعل ذكل ﷺ
وهبذإ إلقول قال جامعة من إحملققني مهنم إالَّمام ماكل وإلشافعي وإحساق إبن رإهويه وإلبخاري وإبن
جحر وإبن ابز وإلعالمة إلفوزإن رمحه هللا من مات مهنم و حفظ إلحياء وبوب إلبخاري رمحه هللا
يف حصيحه ابب ال تس تقبل إلقبةل ببول وال غائط الا عند إلبناء جدإر إو حنوه
قال إبن جحر رمحه هللا (ولوال إن حديث إبن معر د َّّل عىل ّتصيص ذكل ابلبنية لقلنا ابلتعممي
لكن إلعمل ابدلليلني أوىل من إلغاء أحدهام وقد جاء حديث جابر فذكره) إنّتيى الكمه رمحه هللا
يف إملسأةل إقوإل إخرى ليس هذإ موضع بسطها ومن إرإد الاسزتإدة فلريإجع الكم إحلافظ يف إلفتح
وهللا إعملَّ .

الحديث 16
عن إنس بن ماكل ريض هللا عنه قال:
اكن رسول هللا ﷺَّيدخل إخلالء فأمحل أان وغالم حنوي إدإوًَّة وعّنة فيستنجي ابملاء.
إلصغريةَّ .
إلعّنة :يه إحلربة ّ
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خيرب أنس ريض هللا عنه يف هذإ إحلديث أَّن إلنب ﷺَّاكن خيرج إىل إخلالء قلنا سابقا إن لفظ
إخلالء أصبح يس تعمل كناية عن موضع قضاء إحلاجة سوإء اكن يف إلفضاء إو يف إلبنية ،فيتبعه
أنس ريض هللا عنه هو وغالم إخر يتبعونه ابملاء يك يستنجي به وقد س بق وإن عرفنا الاستنجاء
والاس تجامر
واكن إملاء يوضع يف إالدإوة ويه إَّانء صغري من جدل واكن ايخذ معه ﷺ َّأَّيضا إلعّنة قيل أَّنه
اكلسالح إذإ عرض هلم
يأَّخذها حت يتخذها سرتة إَّذإ أَّرإد أَّن يصل بعد إلوضوء وكذكل يه تعترب ّ
عارض َّ
ففي إحلديث إثبات ملرشوعية الاستنجاء َّوأَّنه هو والاس تجامر وإجب خمري للمحدث أَّن خيتار
أحدهام وهذإ مذهب مجهور أَّهل إلعمل خالفا لسعيد بن إملسيّب فقد جاء عنه رمحه هللا وريض
عنه إنه س ئل عنه فقال وضوء إلنساء أي الاستنجاء قال عنه إنه وضوء إلنساء وإعتذر هل ابنه لعل
قاهل يف مقابل غلو من أنكر الاس تجامر
وذهب قوم إىل الاس تحباب إمجلع بني الاس تجامر والاستنجاء وأن ّه إلفضل ،وإس تدّ لوإ حبديث
ونَّ َأنَّي َ َت َطه ُروإَّ﴾وأنَّ رسول هللا ﷺَّم سأهلم فقالوإ
أهل قباء وإنه نزل فْيم قوهل تعاىل﴿ ر َجا يل َُّحي ُّب َ
إان نتبع إحلجارة ابملاء
إلصحيح يف هذإ إحلديث إنه ضعيف قال إلزبإر (ال نعمل إحدإ روإه عن إلزهري الا محمد إبن
لكن ّ
عبد هللا وال أحد عنه إ َّّال إبنه)
ومحمد إبن عبد إلعزيز ضعفه إبو حات فقال (:ليس هل وال لخويه معرون وعبد هللا حديث مس تقمي)
فاحلديث ضعيف وإلصحيح إلثابت من طرق إّنم اكنوإ يستنجون ابملاء كام بينه إلعالمة الالباين
رمحه هللا مفن شاء فلريإجع الكمه رمحه هللا
فاخلالصة إن إس تعامل الاجحار إو ما يقوم مقاهما جمزئ ومرشوع وكذكل إس تعامل إملاء مرشوع
إيضا وجيزيء وقيل إنه إفضل النه يزيل إلعني والاثر وجيوز إمجلع بيهنام لكن ال نقول ابالفضلية وال
ابالس تحباب وذكل لعدم حصة إدلليل عىل ذكل وهللا إعملَّ .
الحديث 17
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عن أيب قتادة إحلارث بن ربعي إلنصاري ريض هللا عنه أنَّ إلنب ﷺ قالَّ :
متسح من إخلالء بميينه وال يتنفّس يف إالانءَّ .
َّّ
ال
ميسكن أحدك ذكره بميينه وهو يبول وال ي ّ
هذإ إحلديث من إلدإب إلنّبويّة إلّيت لها تعلّق بقضاء إحلاجة وفيه ثالث مسائلَّ :
المسألة االولى :النّهي عن مس الذكر باليمين حال البول
وقد مر معنا قاعدة يف حديث عائشة إلسابق وقد قلنا أن إلميىن تس تعمل يف إلش ياء إلط ّيبة،
وإليسار تتّخذ يف خالف ذكل قلنا أن من إلش ياء إليت نس تعمل فْيا إليد إليّسى إزإةل إلنجاسات
وإلش ياء إملس تكرهة ،فاس تعامل إلميىن ملس إّلكر حال إلبول فيه إمّتان لها ّلكل ّنيى عنه إلنب
ﷺ.
وقد جاء يف حديث إخر أنه ّنيى عن إملس إّلكر ابلميني عند إلقدوم إىل إخلالء ليس فقط حال
إلبول بل مطلقا.
فاختلف إلعلامء هل حيمل إملطلق عىل يف هذه إحلال ونقول إن إلهنيي عن مس إّلكر ابلميني مطلق
غري مقيد حبال إلبول إم إن إملطلق حيمل عىل إملقيد هنا ونقول هو مهنيي عنه حال إلبول فقط؟
فهذه إملسأةل من فروع قاعدة محل إملطلق عىل إملقيد ومن أجل تطبيقها ومن أجل معرفة حمكها
فالبد من أخذ قاعدة أخرى بعني الاعتبار:
إلقاعدة إلثانية  :هل محل إملطلق عىل إملقيد يكون فقط يف ابب إلمر وإالثبات أم أنه يكون إيضا
يف ابب إملنايه؟
فعىل إلول -أي أنه يكون فقط يف ابب إلمر وإالثبات -نقول أنه ال حيمل لن حديثنا من ابب
إملنايه وليس من ابب إلوإمر وإالثبات.
وإن قلنا أنه يكون أيضا يف ابب إملنايه نقول إنه حيمل عليه ونقول بتقييد إلهنيي حبال إلبول فقط
لكن إلصحيح إلول وهو أنَّ إلقاعدة خاصة فقط يف ابب إلمر وإالثبات فنقول أن إلهنيي شامل
ملس إّلكر حني إلبويل وكذكل ملن أىت إخلالء ولو مل يكن يبول تكرميا للمين وتّنهيه لها هذه إملسأةل
إلوىل وهذه خالصة إلقول فْيا.
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سح باليمين
المسألة الثّانية :النّهي عن التّم ّ
مسح الاستنجاء أو الاس تجامر فقد ّنيى إلنب صىل هللا عليه وسمل يف إحلديث عىل
وإملقصود بإلتّ ّ
إن يكون ابلميني
المسألة الثالثة :النهي عن التنفس في االناء
وهذه إملسأةل ال عالقة لها بقضاء إحلاجة وقد ّنيى إلنب صىل هللا عليه وسمل عن ذكل يك حيمل
إمته عىل ماكرم الاخالق وحماسن إلدإب الن إلتّن ّفس يف الاانء مظنّة إنفصال يشء من إلريق إو
غري إلريق فيعافه إلغري ويس تقذره فيعاف غريك إذإ رأى شيئا ينفصل منه سوإء اكن ريقا إو غريه
وسقط يف إملاء فانه يعاف هذإ إملاء ويس تقذره.
وإلس نة يه أن يتنفس إالنسان خارج إالانء ثالَث كام ثبت من حديث إنس ريض هللا عنه إن
إلنبﷺ (اكن يتنفس يف إالانء ثالَث) إي إنه إذإ إخذ الاانء يك يرشب إملاء تنفس ثالث مرإت
لكن يتنفس خارج الاانء.
المسألة الرابعة
هل النهي في هذا الحديث عن هذه األمور الثالثة للتحريم أم
للكراهة
إلصل أنَّ إلهنيي إذإ ورد يف إلرشع أنه يفيد إلتحرمي إال إذإ رصفه صارف هذه إلقاعدة إلعامة
عندان ،ويف هذه إحلاةل يف حديثنا هذإ ال صارف للهنّ يي عن إلتحرمي إىل إلكرإهة فنقول ابلتحرمي.
مجهور إلفقهاء قالوإ ابن إلهنيي محمول عىل إلكرإهة النه يتعلق ابالدإب بناء عىل إلقاعدة إليت تقول
إن إلهنيي إّلي يتعلق ابلدإب فانه يفيد إلكرإهة.
إلصوإب هو ما ّقررانه هو إن ك ّنيي ورد يف إلرشع فانه يفيد إلتحرمي الا إذإ رصفه صارف
لكن ّ
لقوهل صىل هللا عليه وسمل (ما ّنيتمك عنه فاجتنبوه) وهللا إعملَّ .
الحديث 18
عن عبد هللا إبن عباس ريض هللا عهنام قال:
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ب ﷺَّبقربين فقال :إَّ َّّّنام ليعذابن وما يعذابن يف كبري ،أََّّّما أحدهام فاكن ال يس ترت من إلبول
مر إلنّ َّّ
َّّ
ك قرب وإحدة ،فقالو:إ اي
َّوأََّّّما إلَّخر فاكن مييش ابلمنمية ،فأَّخذ جريدة رطبة فشقّاها نصفني فغرز يف َّّ
لعل خيفّف عهنام ما مل ييبساَّ .
رسول هللا مل فعلت هذإ ،قالَّّ :
ساق إملؤلف رمحه هللا هذإ إحلديث ليبني خطورة إلتّساهل يف إل ّت ّّنه من إلبول وإنه موجب
لعذإب إلقرب مفوضوع ويتفق مع إلباب إحلايل وفيه إثبات عذإب إلقرب وإنه يقع عىل إلروح وإجلسد
كام هو مذهب إهل إلس نة وإمجلاعة وقد توإترت إلحاديث يف إثباته
وإحلديث قد إش متل عىل مسائل:
المسألة االولى :ترك التنزه من البول والنميمة من الكبائر
ويه من أس باب عذإب إلقرب وإلكبرية كام مر معمك يف كتب أخرى يه ك ما فيه حد يف إدلنيا أو
وعيد يف إلخرة أو ترتب عليه لعنة أو غضب أو نفي إميانَّ،يس تفاد من إحلديث وجوب إلتّنه من
إلبول ومن غريه من إلنجاسات وكذكل يس تفاد إن إلمنمية ويه نقل إلالكم إىل إلغري من أَّجل
إالَّفساد أَّّنا كبرية من كبائر إّلنوب َّ .
المسألة الثانية :قوله وما يعذبان في كبير
إحمتل معنيني:
أحدهام :أنه ليس كبريإ يف ظهنام
ويق منه،
إالحامتل إلثاين :أنه ليس بكبرية إلتّ ّ َّ
لكن ليس إملرإد أنه ليس بكبري عند هللا بل إلصوإب كام قلنا أنه من كبائر إّلنوب
ويؤيد هذإ ما جاء يف روإية عند إلبخاري رمحه هللا قوهل عقب هذإ ( بىل إنه لكبري ) أي كبري
عند هللا عز وجل
المسألة الثالثة :تعريف النميمة
قولنا يف تعريف إلمنمية أّنا نقل الكم إلغري لجل إالفساد يس تثىن منه ما إذإ اكن يف تركها رضر
مبسمل فتكون يف هذه إحلاةل من إلنصيحة إحملمودة
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المسألة الرابعة :قوله :ال يستتر من البول
وجاء يف روإية عند إلبخاري ال يس تربئ ولكها وإحد أي أنه مل يكن يتطهر منه سوإء اكنت إلطهارة
هذه يف جسده أو يف ثيابه فاذإ مسه رذإذ إلبول يف جسده وجب تطهريه وإذإ مسه يف ثيابه كذكل
وجب تطهري إلثياب.
إملهم أن هذإ إلشخص إّلي يف هذإ إحلديث مل يكن يغسل أو يتطهر من إلبول ّلكل إس توجب
إلعذإب.
المسألة الخامسة :غرز الجريد على القبر خاص بالّرسول ﷺ
إذإ مل ينقل عن أحد من إلصحابة إنه فعل بعده ومل يفعل إلنب ﷺَّأَّيضا مع بقية إلقبور إمنا فعل مع
هذين الن هللا س بحانه وتعاىل إطلعه عىل عذإب إحصاهبام فتكون هذه وإقعة عني لعموم لها
وكذكل إلصحابة رضوإن هللا علْيم مل يفهموإ أَّّنا س نة أَّو أَّّنا مرشوعة بدليل أَّن هذإ إلفعل مل ينقل
عن أحد مهنم بعد إلنب ﷺ َّزد عىل ذكل أَّن فعل ﷺ َّيدل عىل أنَّ صاحب إلقرب معذب ومن
ميكنه إالطالع عىل ذكل حت يفعل.
المسألة السادسة :قوله ﷺ لعله يخفف عنهما ما لم ييبس
أخذ بعضهم من قوهل ﷺَّلعل خيفف عهنام ما مل ييبس مرشوعية إلقرإءة عىل إمليت وإّنا تنفعه بناء
عىل إن إلتخفيف إملذكور بسبب تسبيح إجلريد النه اكن ال يزإل إخض هذإ هو قوهلم قالوإ إن
إلقرإءة عىل إمليت مرشوعة وأّنا ّتفف عنه وتنفعه بناءإ عىل فهمهم أنَّ إجلريد اكن أخض وإذإ
نَّم َ
نَّيشءَّإالَّي َُس ّب ُحَّ﴾ لكن هذإ مردود لمور:
اكنأإخض فانه يس بح لقوهل تعاىل﴿ َوإ ّ
ْ
ِ
ِ
نَّم َ
نَّيشء َّإال َّي َُس ّب ُح َ
َّحب ْمدهَّ
إلمر إلول أنَّ إلتسبيح ليس خاصا ابلخض فقوهل عز وجل ﴿ َوإ ّ
ْ
ِ
﴾ ليس معناه أنَّ إلخض يس بح وإليابس ال يس بح من قال هذإ؟ ِ
إلمر إلثاين أن ّنا ال نعمل سبب إلتخفيف ومل يُذكر يف إحلديث وقد قال بعض أهل إلعمل أنه محمول
عىل أنه صىل هللا عليه وسمل سأل إلشفاعة هلام فأجيبت شفاعته للتخفيف عهنم إىل أن يبس.
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س َواك
اب ال ّ
بَ ُ
إلسني أو ّ
إلسوإك.
إلسوإك و ُّ
مضها لغتان حصيحتان فيقال ّ
إلسوإك :بكّس ّ
ّ
ويطلق عىل أمرين :إل ّول يطلق عىل ما ي ُس تاك به سوإ يَّء اكن ُعوََّد أرإكَّ أو غريه ،ويطلق أيضًَّا عىل
سوك فيقال َساك ُيسوك َسو َّاكً وسوأ َّاكً فهو مصدر .
سوك فهو يَّ
مصدر لفعل إلت ّ ُّ
فعل إلت ُّ
حيصل بأ َّّي عودَّ اكن ،إمله َّّم أ َّّال جيرح إلفم ،سوإ يَّء اكن عود أرإكَّ أو زيتون أو عرجون أو
والاستياك ُ
غريها لكن أفضلُها إلرإك ،أفضل ما يس تاك به إلرإك وأفضل ما يف إلرإك جذوره لّنّ ا ل ّينةَّ .

الحديث 19
عن أيب هريرة ريض هللا عنه قالَّ:قال رسول هللا ﷺ:
ك صالةَّ .
ابلسوإك عند َّّ
لوال أن أ ُشقَّ عىل أميت لمرهتُ ُم ّ
يف إحلديث مسائل َّ :
سِّواك في ال َّ
شرع
المسألة األولىُ :ح ْك ُم ال ّ
إلصالة وال
إلسوإك س نّة ليس بوإجبَّ يف َّّ
ك حالَّ من إلحوإل ،ال يف ّ
قال إلنّووي رمحه هللا ّ (:
عتد به يف إالجامع).إ.ه
يف غريها ابجامع من يُ َّّ
حلث ّ
إلشارع وموإظبته ﷺ عليه،
ّفق إلعلام َُّء عىل أن ّه س نّ يَّة مؤكّدة َّّ
وقال إبن مفلحَّ رمحه هللا (:إت ََّ
وترغيبه فيه وندبه إليه) .إنّتيى الكمه رمحه هللا .
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إلصالة ،وعند
إلسوإك يف إملوإضع إلّيت جاء ذكرها يف أحاديث إلباب :ويه عند ّ
تتأكّد ُسنّية ّ
تغري رإحئة إلفم ،أ ّما فامي عدإ هذه إحلاالت
إلوضوء ،وعند قرإءة إلقرأن ،وعند إلقيام من إلنّوم عند ُّ َّ
فهو مس ت ّحب ويف إحلاةل إلّيت ذكرانها تتأكّد ُس نّي ّ ُته َّ .
المسألة الثّانية
رصفَه صارف .
هذإ إحلديث ُمعدَُّة إلقائلني أنَّ إلمر للوجوب إ َّّال إذإ َ
إليشء أو قل إمتنا َُّع ّ
وذكل أ َّّن لكمة لَو ََّال تدُ َُّّل عىل إنتفاء ّ
إليشء لوجود غريه،
ابلسوإك من أجل إملشقّة
فلكمة لوال يقال أّنّ ا :حرف إمتناعَّ لوجود ،فامتنع إلنّ َّّ
ب ﷺ عن إلمر ّ
إحلاصةل يف هذإ إلمر .
ك صالة فتصيبنا بذكل مشقّة .
إلسوإك عند َّّ
فمل يأمر به لئ َّّال يتو ّجب علينا ّ
دةل عىل أ َّّن إلمر يفيد إلوجوبَّ .
كام قلت هذإ إحلديث من أقوى إل َّّ
المسألة الثّالثة
ك صالة ،سوإء اكنت صالة فريضة أم انفةل
إلسوإك عند َّّ
ظاهر إحلديث يقتيض معوم إس تحباب ّ
سوإء اكنت رإتبة أو ُمطلَ َقة ،فيدخل يف هذإ إلعموم رإتبة ّإلظهر إلقبل ّية وإلبعديّة .
ويف هذإ ريَّد عىل من قال بكرإهة الاستياك بعد ّإلزوإل .
نفس محمدَّ بيده خللُوف
ب ﷺ (و ّإّلي ُ َّ
من إلعلامء من قال بكرإهة الاستياك بعد ّإلزوإل حلديث إلنّ َّّ
ََّ
بقاء لهذه ّإلرإحئة يُكره الاستياك بعد ّإلزوإل .
طيب عند هللا من رإحئة إملسك) فقالوإ إ ًَّ
إلصامئ أ َُّ
مف ّ
ك صالة،
إلسوإك عند َّّ
ب إلنّ َّّ
لكن يف هذإ إحلديث ريَّد عىل قوهلم هذإ إذ ن َدَ ََّ
ب ﷺ إىل إس تعامل ّ
وهذإ يشمل صالة ّإلظهر ُوسنَهنَا إلقبل ّية وإلبعديّة ،صالة عرص وغريها.
الحديث 20
وعن حذيفة بن إلاميين ريض هللا عنه قال:
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ابلسوإكَّ .
اكن إلنّ َّّ
ب ﷺ إذإ قام من إللّيل يشوص فاه ّ
وص َُّه إ َذإ غسل.
ي َُش ُ َّ
وصه و َم َاص َُّه ي َ ُم ُ
وص :معناه يغسل ،يقال َش َاص َُّه ي َُش ُ
يس تفاد من إحلديث سنّيّة الاستياك عند إلقيام من إلنّوم ،وذكل ل َّّن إلخب َرة تَتَ َصاعَ َُّد إىل إل َفمَّ عند
تغري رإحئته ُفسنَّ لنا الاستياك الذهاب هذه ّإلرإحئة.
إلنوم ممّا يؤدّي إىل ّ َّ
دكل وقيل معناه أيضًَّا َ ُحي ّك ،ويه
ذكر إملصنّف رمحه هللا أ َّّن معىن يصوص يغسل ،وقيل معناه ي َ ُ َّ
ابلسوإك َّ .
متقاربة يف إملعىن ،وإلتّنق َي َُّة تكون للثَةَّ وللس نان وللّسان تكون لهذه إلث ّالثةّ ،

الحديث 21
ب ﷺ وأان مس ندَ تُ َُّه إىل
عن عائشة ريض هللا عهنا قالت :دخل عبد ّإلرمحن بن أيب بكرَّ عىل إلنّ َّّ
إلسوإك ف َقضم ُته
رطب ي َ َُّّ
صدري ،ومع عبد ّإلرمحن سوإك يَّ
َست به فأبدَ َُّه رسول ﷺ برصَُّه فأخذت ّ
حسن منه مفا عدإ
فاست به ،مفََّا رأيتَُّ رسول هللا ﷺ إستَّ إستنَا ًَّان أ ََّ
ب ﷺ َّّ
فَ َطيبتُه َّّث رفعته إىل إلنّ َّّ
أن فَرََّغ رسول هللا ﷺ رفع يده أو إصبعه َّّث قال يف ّإلرفيق إلعىل ثال ًََّث َّّث قىض ،واكنت تقول ما
بني حاقنَيت وذإقنيت
إلسوإكَّ،فقلت :أخذه كل فأَ َش ََّار ب َرأسهَّ أن نعم.
لفظ :فرأيته ينظر إليه و َع َرفتَُّ أن ّه ُحي َُّ
ويف َّ
ب ّ
هذإ لفظ إلبخاري وملسملَّ حنوهَّ .
يست) مأخويَّذ من إلسن وهو إ َمر َُّإر ّ
إليشء ّإّلي فيه حروش يَّة عىل يشءَّ
قولها ريض هللا عهنا ( َّّ
ِ
يست هنا أن ّه اكن يدكل به أس نانه .
أخر ،ومنه إمل َس َُّّن ّإّلي يس تحد عليه إحلديد وحنوه ،وإملرإد ب َّّ
ظر إليه.
وقولها ريض هللا عهنا وإرضاها أبدَ َُّه أ َّّي أطا ََّل إلنّ ََّ
ومعىن فقضمته أ َّّي ألكته بأطرإف أس ناين .
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ُبني هذإ إلفعل روإي يَّة أخرى يف حصيح إلبخاري حيث جاء فْيا:
وت ّ َُّ
غصن من خنلَّ إلرطبَّ َطري ُمجريَّد من
ومر عبد ّإلرمحن بن أيب بكرَّ يف يده جريديَّة رطبة-أ َّّي يَّ
( َّّ
أورإقه-قالت ريض هللا عهنا :فظننت أنَّ ََُّهل هبا حاج ًَّة فأخذهتا مفضغتَُّ رأسها ونفضّتُ ا فدفعّتُ َا إليه)
تفّس تفسريًَّإ جيدًَّإ ما فعلته عائشة ريض هللا عهنا ،لّنّ ا أخذت هذإ إلغصن ّإّلي
هذه ّإلروإية ّ َّ
حت يُصبح طر ًَّّاي ون َفضَ ته من لعاهبا ودف َعت َُّه إىل
اكن بيد عبد ّإلرمحن مفضغته ،أو مضغت رأسه ّ َّ
بﷺ.
إلنّ َّّ
وإحلاقنة :يه إملعدة أسفل إلبطن.
إّلإقنة :يه إملنطق َُّة إلّيت أسف ََّل إّلقن .
للسوإكّ ،لكل جاء يف إحلديث
يبني شدََّة حمبةَّ إلنّ َّّ
ساق إملصنّف رمحه هللا هذإ إحلديث ل ّ ََّ
بﷺ ّ
إلسوإك أطال إلنّظر إليه وملا فهمت عائشة ريض هللا عهنا ذكل-
أن ّه حيامن رأى بيد عبد ّإلرمحن ّ
إلسوإك من عبد ّإلرمحن وأصلحته بأس ناّنا
واكنت تعرف ما حي ّبه إلنّ َّّ
ب ﷺ مما يكرهه أخذت ّ
ريض هللا عهنا وجعلت فيه طيبًَّا َّّث أعطته إايه ﷺ فاس تاك به.
فيس تفاد من هذإ إحلديث أمور :
ب ﷺ حيهبّ ا
إليت اكن إلنّ َّّ
إلسوإك وأن ّه من إلش ياء ّ َّ
 فضيةل ّإلسوإك ُخي َرج بنكهاتَّ خمتلفة وهذإ من
إلسوإك وهتيئته ويف وقتنا هذإ أصبح ّ
 جوإز تطييب ّتطييبهَّ.
َّفيه جوإز الاستياك بسوإك إلغري.َّفيه فضل عائشة ريض عهنا وأرضاهاَّوذكل أنَّ إلنب ﷺطلب أن ينقل إىل جحرهتا وقد مات يفجحرها ريض هللا عهنا وإجمتع ريقه بريقها يف أخر عهده ﷺَّابدلنيا.
فلتربد قلوب ّإلرإفضة وليخسؤوإ ولميوتوإ بغيظهم قبحهم هللاَّ .
الحديث 22
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ب ﷺ وهو يس تاك بسوإكَّ قال وطرف سوإكه عىل
عن أيب موىس ريض هللا عنه قال :أتيت إلنّ َّّ
إلسوإك يف فيه كن ّه يَّتَ وعَّ .
لسانه يقول " ُأع أُع "و ّ
ب ﷺ وهو يس تاك عىل لسانه أ َّّي
خيرب أبو موىس ريض عنه يف هذإ إحلديث أن ّه دخل عىل إلنّ َّّ
إلسوإك عىل لسانه ويُبالغ يف ذكل إىل أن يصل إىل طرفه إلخري وذكل الزإةل ما علق به .
يُم َُّّر ّ
يّتوع) أ َّّي كنه اكن يتقيّأَّ أ َّّي يُصدر صو ًَّات َكصوتَّ من يتقيّأَّ وهو ما ُذكر يف إحلديث من
وقوهل( كن ّه ّ
قوهل( أُع ُأع).
ويف إحلديث فائداتن هممتان:
إلفائدة إلوىل :يه سنّيّة الاستياك عىل إللّسان
إلفائدة إلثانية :فيه بيان أ َّّن الاستياك ليس من قبيل ما يُطلب إخفائه وتركه حبظرة ّإلرع ّية خالف ًاَّ
ب ﷺ فقد إس تاك حبضة أيب موىس ريض هللا عنه .
ملا يتومه ،وذكل لفعل إلنّ َّّ
وقد ذكر إلبخاري هذإ رمحه هللا يف حصيحه و ّبوب عليه فقال (:ابب إستياك إالمام عند ّإلرع ّية )
وساق هذإ إحلديث وهللا أعمل َّ .
قال إملصنّف رمحه هللا:
باب ال َمسح على ال ُخفَّين
عقد إملصنّف هذإ إلباب يف كتاب ّ
دةل مرشوعية إملسح ،وأن ّه س نّة ُورخصة
ني فيه أ َّّ
حت ي ُ َب ّ ََّ
إلطهارة ّ َّ
رمح هللا هبا عباده ملا عمل من إختالف أحوإهلم وتسهي ًَّال علْيم وتيسريًَّإ هلم.
َسرت حمَلَّ إلفرض اكجلوإرب وإلنّعال ّ
إلطويةل ُرخص يَّة وردت
إملسح عىل إخلُ ّفني وما يقوم مقاهمام ممّا ي ُ َُّ
بﷺ بطريق إل ّتوإتر،
عن إلنّ َّّ
حت أ َّّن إحلسن إلبرصي رمحه هللا قال (:حدثين س بعون من إحصاب رسول هللا صىل هللا عليه
ّ َّ
وسمل أن ّه مسح عىل إخليفني).
إلرب أربعون حديثًَّا ،وقال أمحد
ون ُقل عن إبن أيب حاتَّ أ َّّن فيه وإح يَّد وأربعون حديثًَّا ،وقال إبن عبد َّّ
أربعون أيضًَّا .
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إمله َّّم أن ّه منقو يَّل إلينا ابلتّوإتر فال جمال للتّشكيك فيه أو ردّهّ ،لكل أدخل بعض من صنّف يف
إلعقائد يف ُك ُتهبم ملا رأوإ من رَّّد بعض أهل إلبدع هل .
إلس نّة.
إخلوإرج و ّإلروإفض أنكروه ومل يرفعوإ به رأسًَّا فأصبح إملسح شعارًَّإ لهل ّ
قال ّ
إلسفر وإحلظر كام جاء يف إلثر)
إلطحاوي رمحه هللا يف عقيدته (:ونرى إملسح عىل إخل ّفني يف ّ
إلقمي رمحه هللا يف إلنّون ّيةَّ،وذكره غريمه من إلعلامء أيضًَّا.إمله َُّّم أن نعمل أن ّه س نّ يَّة توإترت
وذكره أيضًَّا إبن َّّ
حيب أن تؤىت عزإمئهَّ .ومن أ َّّ
دةل
حيب أن تؤىت رخصه كام َّّ
إلحاديث يف نقلها ،وهو رخصة وهللا َّّ
مرشوع ّيّتا أيضا أية إلوضوء و يه قوهل تعاىل :
َمك َو َأيْديَ َُّْمك إ َ َّىل إلْ َم َرإفقَّ َوإ ْم َس ُحوإ ب ُر ُءوس َُّْمك
ين أ َمنُوإ إ َذإ ُق ْم َُّْمت إ َ َّىل إلص َالةَّ فَا ْغسلُوإ ُو ُجوه َُّْ
﴿ ََّاي َأهيُّ َا إّل ََّ
ِ
ِ
َُْ َ ْ َ ِ
ني﴾
َو َأ ْر ُجل َّمك إ َّىل إلك ْع َب ْ َّ
ِ
جاءت يف قرإءة متوإترة خبفض أرجلمك ،خففضت أرجلمك عىل أّنّ ا معطوفة عىل رؤوسمك ،أ َّّي
ب ﷺ أ َّّن ّإلرجلني
إلس نّة مب ّينَ ًَّة لهذإ ،فاملنقول عن إلنّ َّّ
وإمسحوإ برؤوسمك و أرجلمك و قد جاءت ّ
فرضهام إلغسل إذإ اكنتا مكشوفتني ،كام أن ّه جيوز إملسح علْيام إذإ اكن علْيام خفّان أو ما يقوم
مقاهمام .
لبد أن يسرت حم َّّل إلفرض.
إذإ قلنا وما يقوم مقاهمام َّّ
بﷺ أن ّه توعّ ََّد من مسح عىل ّإلرجلني وهام مكشوفتان ابلنّار كام يف حديث أيب
وأيضا جاء عن إلنّ َّّ
إجلر يف إلية إنّام يه للمسح عىل إخلُفني .
هريرة ريض هللا عنه ،فعلمنا أ َّّن قرإءة َّّ
فهذإ دليل أخر عىل مرشوعية إملسح.
شك أو ريب يف مرشوع ّيته إختلفوإ يف
إلسلف ومل يكن عندمه َّّ
تقرإ يف نفوس ّ
وملّا اكن إملسح مس ّ
أهيّ ام أفضل يعين إملسح عىل إخل ّفني أم غسل ّإلرجلني ،وهذإ الاختالف ال يكون إال إذإ اكن إملسح
بﷺ .
متقررإ يف نفوسهم عىل أن ّه أمر عادي ورشيع يَّة جاء هبا إلنّ َّّ
ّ
ك حبسب حاهل .
إلصحيح يف هذه إملسأةل أن ّه حبسب إحلالَّّ ،
و ّ
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للخف أو إجلوربني أو إلنّعلني ّ
حب أن ميسح علْيام
إلطويلني ساترإ حمل َّّل إلفرض وأ َّّ
مفن اكن البسا ّ َّ
فل ذكل ،ومن أرإد غسل رجليه هل ذكل أيض ًا ،لكن ال ُيش َّّق إالنسان عىل نفسه إن اكن البسا
حت يغسل رجليه إذإ
للخف أو إجلورب أو بعض إلحذية إلّيت ي َُش َُّّق نزعها فال يتلكّف بأن يّنعها ّ َّ
ّ َّ
ميسح علْيا .
اكن قد أدخلهام طاهرتني -كام س يأيت معنا-فال حرج يف أن ََّ

الحديث 23
ب ﷺ يف سفرَّ فأهويت لنزََّع ُخفّيهَّ فقال دعهام
عن إملغرية بن شعبة ريض هللا عنه قال :كنت مع إلنّ َّّ
فا ّ َّين أدخلّتام طاهرتني مفسح علْيامَّ .
الحديث 24
عن حذيفة بن إلامين ريض هللا عهنام قال:
ب ﷺ قال فبال فتوضّ أَّ ومسح عىل خفّيه َّ
كنت مع إلنّ َّّ
يف هذين إحلديثني مسائل:
المسألة األولى :قول المغيرة رضي هللا عنه :فأهويت
أ َّّي مددت يدي ،ويه خبالف َهويتَُّ أهويت معناها مددت يدي لخلع خُفيهَّ ملّا َظنَّ أن ّه
س يغسل رجليهَّ .
المسألة الثّانية:
قوهل ﷺ (:دعهام فا ّ َّين أدخلّتام طاهرتني) فيه بيان رشط ّ
حصة إملسح عىل إخلفّني وهو :
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أن يكون إمل ُ ّلكف لب َسهام عىل طهارة،
إخلف َّّث غسل إلخرى وأدخلها يف إخلف أيضًَّا .
لكهنّ م إختلفوإ فمين غسل قدمًَّا وأدخل فْيا ّ َّ
هل يصدق عليه أن ّه أدخلهام طاهرتني أم ال؟
تتصوروها جيدًَّإ فيه خالف بني خشص يغسل لكتا رجليه وملا ينّتيي يلبس
يعين إملسأةل ّ َّ
حت ّ
إخلف َّّث بعد
إخلفّني أو إجلوربني وفيه خشص أخر يغسل ّإلرجل إلوىل وملّا ينّتيي من غسلها يلبس ّ َّ
إخلف أيض ًا ،هل يصدق عىل هذإ إلث ّاين أنه أدخلهام طاهرتني أم
ذكل يغسل ّإلرجل إلث ّانية ويلبس ّ َّ
ال؟
فذهبت ّ
إلظاهريّة وإلحناف إىل أن ّه يصدق عليه أن ّه أدخلهام طاهرتني وقالوإ جيوز هل إملسح.
افعي وأمحد رمحهم هللا مجيعًَّا إىل أن ّه ال يصدُ ُ َّق عليه هذإ ل َّّن ّ
بيامن ذهب إالمام ماكل و ّ
إلطهارة ال
إلش َّّ
إخلف إمللبوس يف إل ّول يكون ملبوسا عىل غري
تكمتل إ َّّال إذإ أّنيى غس ََّل رجليه م ًعا ،وعليه فيكون ّ َّ
طهارة وهذإ هو ّإلرإحج .وعىل كَّ إالنسان حيتاط فيغسل لكتا رجليه َّّث بعد ذكل يلبس إخلفّني أو
حت خيرج بذكل من إخلالف.
إجلوربني أو ما شاء ّ َّ
المسألة الثّالثة :قوله ﷺ :دعهما فإنّي أدخلتهما طاهرتين
فْيا ريَّد عىل من يقول :أان أنزع إخلفّني وأغسل رجل ما دإم ليس فْيا مش ّقة ويدّ عون أ َّّن هذإ
إلفضل ،بل بعضهم يشرتط رشوطًَّا تعجزيي ًَّة ل ُيجزي إملسح.
فنقول لو اكن مثّة عائقيَّ أو مشقّ يَّة يف نزع إخلفّني يف إحلديث مل ََّا أهوى إملُغرية ليّنع إخلفّني .
ّتر َصاهتم.
ولو اكن إلغسل أفضل أيضًَّا لفعل إلنّ َّّ
ب ﷺ فهذإ إحلديث فيه ريَّد عىل هؤالء وعىل ُّ
وإملسأةل كام قلنا سابقًَّا ترجع إىل حاةل إملتوضّ ئ هو يُ َقدّ َُّر إلفضل هلَّ .
الرابعة
المسألة َّ
أخرج إملصنّف رمحه هللا حديث حذيفة خمترصًَّإ
لكن مثّة تنبيه:
~~63

إلبخاري رمحه هللا أخرج إحلديث بدون لفظة)ومسح عىل خفّيه (و ّإّلي ذكرها إنّام هو مس يَّمل رمحه
هللا .
إحلق إالشبيل رمحه هللا) :ومل يذكر إلبخاري يف روإيته هذه ّإلزايدة وعىل هذإ فال حيسن
قال عبد َّّ
عد هذإ إحلديث من ابب إمل ّتفق عليه ( .إنّتيى الكمه رمحه هللا
من إملصنّف َّّ
ولفظه لفظُ حديث حذيفة بامتمه قال ريض هللا عنه:
حت قُمت
ب ﷺ فانّتيى إىل ُس باطة قومَّ فبال قامئًَّا فتن ّحيت فقال :أُدنوإ فدنوتَُّ منه ّ َّ
)كنت مع إلنّ َّّ
عند عقبه فتوضّ أَّ(
وزإد مس يَّمل) مفسح عىل خفّيه (
وإملسح ال يكون إ َّّال يف إحلدث إلصغر دون إلكرب :
عسال ريض هللا عنه قال:
ومن إل َّّ
دةل عىل هذإ أيضًَّا حديث صفوإن بن ّ
ليالْين إ َّّال من جنابةَّ لكن من
)اكن رسول هللا ﷺ يأمران إذإ كنّا مسافرين أ َّّال نّنع خفافنا ثالثة أ ّايمَّ و َّّ
غائط أو بولَّ أو نوم َّّث ُحندث بعد ذكل وضوءإ (
فيس تفاد من حديث صفوإن هذإ أ َّّن ّإلرخصة يف إملسح للمسافر يه ثالثة أ ّايم بليالْين .
وخبالف إملقمي فهو يويَّم وليةل،
وقد جاء يف حديث أيب بكرة ريض هللا عنه أ َّّن رسول هللا ﷺ رخّص للمسافر ثالثة أ ّايم وليالْيا
وللمقمي يومًَّا وليةل.
قال ّ
إلشافعي رمحه هللا عن هذإ إحلديث أن ّه حصيح إالس ناد .
وحس نه إلبخاري رمحه هللا أيضًَّا كام يف إلعلل ّللرتمذي.
ّ
ص يف إل ّتوقيت يف إملسح عىل
وقال ّإلرتمذي يف إلعلَل) :سألت محمّدًَّإ فقلت أ َّّي حديثَّ عندك أ َّّ
عسال ،وحديث أيب بكرة (َّ .فهذإن إحلديثان هام إلعمدة يف
إخل ّفني قال :حديث صفوإن بن ّ
إلتّوقيت يف إملسح.
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المسألة الخامسة :متى يبدأ المسح
يبدأَّ إملسح من أ ّول وضوء بعد إحلدث ّإّلي أعقب إلوضوء بغسل ّإلرجلني.
فيبدأَّ من حيهنا ويس متر أربع وعرشين ساع ًَّة للمقمي وللمسافر كام جاء يف إحلديث ثالثة أ ّايم بليالْين.
ف المخ َّرق
المسألة السادسة :المسح على ال ُخ ّ ِّ
قال ّ
جازه ماكل وأبو حنيفة
إلش يخ أمحد إلنّجمي رمحه هللا(َّ:إختلفوإ يف إملسح عىل ّ َّ
إخملرق فأ َ
إخلف ّ
إذإ اكن إخلرق يسريإ ومنع ذكل أمحد و ّ
إلشافعي).
قال ّ
إخملرق -يقصد
إلش يخ انرص رمحه هللا معلّقًَّا عىل هذإ إلالكم (:و ّ
إلصوإب جوإز إملسح عىل ّ
جمرد ّإلرأي وما أحسن قول إالمام إلث ّوري :إمسح
إخلف-مطلقًَّا وال دليل عىل حتديد إخل َرقَّ حبدَّ إ َّّال ّ
ما دإم يس ّمى خَفًَّا .وهل اكنت خفاف إملهاجرين وإلنصار إ َّّال مشقّقة و ّممزقة وقد ثبت عنه إملسح
إخملرق أوىل) .إنّتيى الكمه رمحه هللا .
عىل إلنّعلني وإملسح عىل ّ َّ
إخلف ّ
المسألة السابعة :في صفة المسح
متسح علْيام إىل
إملسح يكون بأن تَ ُب َّّل يديك َّّث تض ََّع أطرإف أصابعك عىل أطرإف أصابعَّ رجليك و ََّ
أن تبلغ ساقيه
ويكون إملسح علْيام يف نفس إلوقت كام هو ظاهر حديث إملغرية ريض هللا عنه حيث قال) مفسح
إلس نّة لكن لو مسح عىل إلميىن َّّث
علْيام(ومل يقل بدأَّ ابلميىن َّّث إليّسىَّ.هذإ هو إلفضل وهذإ هو ّ
إليّسى جلاز
إخلف كام هو عند إملالكيّة وغريمه بل إملسح يكون من أعىل فقط .
وال يُمسح أسفل ّ َّ
ُف أوىل ابملسح من أعاله فقد رأيت
ابلرأي لاكن أسف َُّل إخل ّ َّ
قال يَّ
عل ريض هللا عنه ):لو اكن إدلّ ين ّ
رسول هللا ﷺ ميسح عىل ظاهر ُخفّيه(إنّتيى الكم عل ريض هللا عنه .وقد ُرويت أَثر أخرى
حت ال نطيل
لكهنّ ا حباجةَّ إىل درإسةَّ حديثيّةَّ ملعرفة درجّتا .ويف إلباب مسائل أخرى لن نذكرها ّ َّ
عليمك وهللا إملوفقَّ .
المذي وغيره
باب
ّ
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إملَذي فيه ثالث لغات :
إللّغة إلوىل :ويه إلشهر ويه ابساكن ّإّلإل فنقول إمل َ ْذ َُّي.
إللّغة إلثّانية :بكّس إّلإل وتشديدها مع تشديد إلياء إمل َ ّذ َّّي.
إللّغة إلث ّالثة :تكون بكّس إّلإل وتشديدها وّتفيف إلياء إمل َ ّذ َّْي.
لزج خيرج عند ّ
س خبروجه .
إلشهوة ال هبا وال ُ َحي ُّ َّ
وإملذي ما يَّء رقيقيَّ يَّ
ذكر إملؤلف يف هذإ إلباب شيئًَّا من إلنّجاسات وكيفية تطهريها وكام ذكر بعض نوإقض إلوضوء وسنن
إلفطرة .
الحديث 25
عل بن أيب طالبَّ ريض هللا عنه قال :كنت رج ًَّال م ّذ ًَّإء فاس تحييتَُّ أن أسأ ََّل رسول هللا ﷺ
عن َّّ
ملاكنة إبنته فأمرت إملقدإد بن إلسود فسأهل فقال :يغسل ذكره ويتوضّ أَّ.
وللبخاري :إغسل ذكرك وتوضّ أَّ.
وملسملَّ :توضّ أَّ وإنضح فرجك.
يف إحلديث مسائل :
المسألة األولى :وجوب الوضوء من ال َمذي وأنَّه ناقض ّ
للطهارة
ووجه إدلالةل من إحلديث علْيا قوهل صىل هللا عليه وسمل) ويتوضأَّ ( وكذكل يف روإية إلبخاري قال
)إغسل ذكرك وتوضأَّ (
للطهارة ،فان ّه ﷺ ال يأمر ابلوضوء إ َّّال من نقض ّ
انقض ّ
إلطهارةَّ .
فأ ْم ُره ﷺ ابلوضوء دلي يَّل عىل أن ّه ي َّ
المسألة الثانية :في نجاسة المذي
ووجه إدلالةل من إحلديث أن ّه ﷺ أمر بغسل ّإّلكر منه وال يأمر ﷺَّبغسل يشءَّ إ َّّال لكونه جنسًَّا.
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وال ي ُشلك عليمك حفظمك هللا أن ّنا مل نر ّجح جناسة لعابَّ إللكب عند إلالكم عليه فا َّّان َح َمكنا عليه
ّ
مر بغسل إالانء
دةل يه إلّيت دلّتنا عىل أنَّ إل ََّ
دةل إلخرى إملقتضية أن ّه طاهر وهذه إل َّّ
ابلطهارة لل َّّ
مر تعبُّدي .
ليس هو للنّجاسة وإنّام لمرَّ أخر وقُلنا أن ّه أ يَّ
المسألة الثالثة
إملذي ليس انقضًَّا للطهارة إلكربى لنه مل يأمر صىل هللا عليه وسمل ابالغتسال إنام أمر ابلوضوء
َُّ
فقط.
الرابعة :في األمر بغسل الذّكر منه.
المسألة ّ
صىل هللا عليه وسمل )إغسل ذكرك وتوضّ أَّ ( .
قال ّ َّ
إختلفوإ فيه هل جيب غسل مجيع ّإّلكر أم يُكتفى مبوضع إلنّجاسة فقط؟
فذهب إمجلهور إىل أن َّّه يكتفى بغسل موضع إلنّجاسة إىل مجيع ّإّلكر .
وخالف يف هذإ إملالكيّة وهو روإي يَّة عن إالمام أمحد أيضًَّا وقالوإ :جيب غسل مجيع ّإّلكر للحديث
ل َّّن يف إحلديث جاء )إغسل ذكرك(سو ًَّإء اكن يف روإية إلبخاري أو يف روإية مسمل جفاء فيه إلمر
بغسل ّإّلكر .
وقالوإ أ َّّن ّإّلكر حقيق يَّة يف مجيعه يعين أن ّه إذإ أطلق ّإّلكر يُقصد به مجيعه ال يش يَّء منه .
َثلث وهو أن ّه جيب غسل ّإّلكر وإلنثيني مع ًاَّ
ويف مسأةل قول يَّ
حلديث عبد هللا بن سعدَّ إلنصاري ريض هللا عنه ويف إحلديث فيه )فتَغس َُّل فرجك وأُنثَيَيك
للصالة (
وتوضأَّ وضوئك ّ
ضعيف ال يصح،
لكن هذإ إحلديث ي َّ
وكذكل جاءت زايديَّة يف حديث عل جاء حديث عل بزايدة لفظة )إلنثيني(
لكن َح َََّمك علْيا إحلُفّاظ بأّنّ ا زايديَّة شا ّذة ال تصح .
هذه يه إلقوإل يف إملسأةل :
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إلقول إلول :أنه يُغسل فقط موضع إلنجاسة أي موضع إملَذي .
غسل مجيع إّلكر .
إلقول إلث ّاين :أنه ي ُ َ
إلقول إلث ّالث :أنه يغسل مجيع إّلكر مع الانثيني .
و ّإلرإحج هو إلقول إل ّول
تحب تعم َُّمي مجيعَّ ّإّلكر
ل َّّن إملقصود هو غسل موضع إلنّجاسة وال بأس بأن نقول جيوز تعمميُه أو ي ُس َّّ
لكن إلوإجب هو غس َُّل موضع إلنّجاسة فقط.
إحت َياطًَّا َّّ .
سبب إخلالف هو لكون بعضهم ،ومه من قال بغسل مجيع ّإّلكر جعلوإ إلمر من قُ َبيلَّ إلمر
إل ّتع ّبدي .
مر تع ُّبد َّّي فيجب غسل مجيع ّإّلكر.
فقال إلمر هنا بغسل ّإّلكر أ يَّ
ومن قال بغسل موضع إلنّجاسة فقط نظر إىل أ َّّن ّ
إلشارع إنّام يأمر يف هذه إحلاالت ابزإةل إلنّجاسة
فقط فقالوإ جيب فقط غسل موضع إملذي من ّإّلكر ال مجيعه.
وكذكل من قال أ َّّن إلمر تعبُّد َّّي قال ابشرتإط ّ
مر من قبيل إزإةل إلنّجاسة
إلطهارة لن ّه مل جيعل إل ََّ
داي فاشرتط هل إلنّ ّية.
جعل أمرًَّإ تع ّب ًَّّ
بل ََُّ
لكن من قالوإ أن ّه يُغسل موضع إلنّجاسة فقط وهو ّإلرإحج مل يشرتطوإ إلنّ ّية ل َّّن هذإ إلفعل من قَبيلَّ
ُّإلرتوك إزإةل إلنّجاسة كام ذكران يف إحلديث إل ّول أن ّه من قبيل ّإلرتوك وال تُشرتط هل إلنّية.
المسألة الخامسة
للك صالة
إلسلس جيب عليه إلوضوء َّّ
إس تدلَّ يف إحلديث من قال بأ َّّن صاحب ّ
بدليل قوهل ريض هللا عنه)كنت رجال م ّذ ًَّإء (
ب ﷺ ابلوضوء ،جفعلوه ُم َصا ًَّاب بسلسَّ إملَذي وقالوإ أ ّنَّ
قالوإ إي إنه اكن دإمئا إلت َم ُّذء ،وقد أمره إلنّ َّّ
ب ﷺ أمره ابلوضوء .
إلنّ َّّ
وهذإ إس تدالل ضعيف
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ل َّّن قوهل ريض هللا عنه )كنت رجال م ّذ ًَّإء(معناه أن ّه اكن كثري إلتّ ُمذء لكونه شا ًَّاب سل َّاميً قو ًَّاي فاكن
إملذي ابس مترإر ،فافهم هذإ
كثري إلتم ُّذء وليس إلمر لكونه مريضًَّا مصا ًَّاب بسلس إملَذي ،خيرج منه َُّ
ابرك هللا فيكَّ .
المسألة السادسة :هل يجوز االستجمار في التّطهر من المذي؟
إلصحيح أن ّه ال جيوز
ّ
إلصحيح أنَّ الاس تجامر يف هذه إحلاةل ال جيوز وأنه جيب إس تعامل إملاء وذكل لنَّ إلنب ﷺَّأمر يف
إحلديث بغسل إّلكر وإلغسل إنام يكون ابملاء
مفا دإم أنَّ ّ
ني إملُطهّر فال يُصار إىل غريه.
إلشارع عَ ََّ
سابعة
المسألة ال ّ
عل ريض هللا عنه أمر إملقدإد
دةل عىل وجوب قَبول خرب إلوإحد إذ إ َّّن ًَّّ
هذإ إحلديث أحد إل َّّ
بﷺ
ابلسؤإل هل وقَبل خربه ملا حدث َُّه جبوإب إلنّ َّّ
ّ
المسألة الثامنة
رواية مسلم رحمه هللا :قوله في الحديث :توضأ وانضح فرجك
إنتقدها إحلافظ إدلّ إرقطين وإس تدرك عىل إالمام مسملَّ إخرإج هذإ إحلديث يف حصيحه وقال أ ََّن فيه
إلسامع إلعلّتني
علتان ،وقبل أن أذ ُكرهام البأس بذكر إس ناد هذإ إحلديث ّ َّ
حت يفهم ّ
قال مس يَّمل يف حصيحه :حدّ ثين هارون بن سعيدَّ إليل وأمحد بن عيىس قاال حدّ ثنا إبن وهب قال
عل بن أيب طالب
أخربين خمرمة بن بُ َك ْ َّري عن أبيه عن ُسلامين بن يسار عن إبن ع ّباس قال قال َّّ
فذكر إحلديث ويف إحلديث )توضّ أَّ وإنضح فرجك(.
ذكر إدلّ إرقطين فيه علتني :
خر َمة بن بُكري وأبيه .
َّّ
إلعةل إلوىل :الانقطاع بني َم َ
ودليل هذإ الانقطاع إقرإر خمرمة عىل نفسه أن ّه مل يسمع من أبيه شيئ ًا ،كام روإه عنه ّمحاد بن خادل .
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وعل ريض هللا عنه
إلعةل إلثّانية :الانقطاع بني ُسلامين بن يسار َّّ
َّّ
وإدخال خمرمة البن عباسَّ بيهنام خ ََطَّأ
أ َّّي أ َّّن خمرمة بن ُمكري أدخل إبن عباس بني سلامين بن يسار وعل بن أيب طالب خطأَّ وأن ّه ومه
إلصحيح يف هذه ّإلروإية أ َّّن ذكر سلامين بن يسار عن علَّ مبارشًَّة وال ّيصح
فأدخل بيهنام لكن ّ
سام يَّع لسلامين من علَّ ريض هللا عنه .
ُبىن علْيا أحاكم .
فهذه ّإلروإية روإية إالمام مسمل ال تصح وابلتّايل ال ت َ َّ
ومن أرإد الاسزتإدة يف هذإ إملوضوع فلريإجع ما كتبه ّ
إلش يخ ربيع حفظه هللا يف كتابه إل َف َّّذ بَني
إالمامني مسمل وإدلّ إرقطين حتت إحلديث ّإلرإبع عرش .
المسألة التاسعة
رواية البخاري التي ذكرها المصنف رحمه هللا أيضا وهي قوله :
اغسل ذكرك وتوضأ
إلصوإب ّإّلي ُذكر يف حصيح إلبخاري هو) توضّ أَّ وإغسل ذكرك (
ّ
وقد إس تدل به بعضهم عىل جوإز تأخري غَسل إملَذي عن إلوضوء وفيه نظر
ل َّّن إلوإو ال تقتيض ّإلرتتيب
مقرر وهللا أعمل َّ .
وإزإةل إلنّجاسة مقدّ م يَّة عىل رفع إحلدث كام هو ّ
الحديث 26
عن ع ّباد بن تَممي عن عبد هللا بن زيد بن عاصَّ إملازين ريض هللا عنه قال:
ب ﷺ ّإلر ُج َُّلَّ َُّخي ّيل إليه أن ّه جيد ّ
إلصالة
ُشيك إىل إلنّ َّّ
إليشء يف ّ
حت يسمع صو ًَّات أو جيد رحياَّ .
قال ال ينرصف ّ َّ
يضان أن ّه مل يسم.
معىن إحلديث أ َّّن إلنّ َّّ
ب ﷺ إش تىك إليه رج يَّل ومل ي ُس ّما هنا-وال ُّ
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حت يتيّقن من
إلصالة ّ َّ
إش تىك إليه إحلركة إلّيت يُظن هبا أّنّ ا يَّ
حدث فأرشده ﷺ إىل أن ّه ال خيرج من ّ
ابلصوت أو ّإلرإحئة
خُروج ّإلرحي منه إ ّما ّ
دةل عىل قاعدةَّ لكية ويه إليقني ال يزول ّ
ابلشك
وهذإ إحلديث من إل َّّ
فاملتيق َُّن منه يف حالتنا هذه هو ّ
إلطهارة وإملشكوك فيه هو إحلدث فال ينتقض إملُتيق َُّن منه ابملَش ُكوك
فيه ،أ َّّي أ َّّن ّ
إلطهارة ال تنتقض ابحلدث إملشكوك فيه
وشك يف إلوضوء يعين هل توضّ أَّ أم ال؟
وكذكل تطبيقا لهذه إلقاعدة نقول :أ َّّن من تيقّن إحلدث َّّ
نقول هل إبين عىل إليقني أ َّّي أن ّك ُمحدث وإترك عنك ّ
ك ّإّلي هو أن ّك توضّ أت وأعد إلوضوء
إلش َّّ
من جديد .
ب ﷺ هنا يأمران بطرح
وهذإ إحلديث ج َُّّد انفعَّ للموسوسني لو معلوإ به الراتحوإ مما مه فيه ل َّّن إلنّ َّّ
ظنون أو أوها يَّم اكذبة ال حقيق ََّة لها لو إسرتسل معها
ما شككنا فيه وإلوساوس هذه ما يه إ َّّال يَّ
إالنسان لهلكته.
فالوإجب هو إلعمل هبذإ إحلديث وما يف معناه من َطرحَّ َإلوساوس.
ث بأن تذكّ ََّر أن ّه عىل غري طهارة أو تيقّن أن ّه أحدث
كذكل ي ُس تفاد من إحلديث أ َّّن من تيقّ ََّن إحل َدَ ََّ
صىل هللا عليه
إلصالة وذكل ل َّّن قوهل ّ َّ
كن مس ََّع صو ًَّات أو وجد رحيًَّا أ َّّن إلوإجب عليه إخلروج من ّ
حت يسمع صو ًَّات أو جيد رحيًَّا (
وسمل ):ال ينرصف ّ َّ
إلصالة .
مفهومه أن ّه إذإ وجد رحيًَّا أو مسع صو ًات ،أن ّه ينرصف وال جيوز هل إلبقاء يف ّ
ويف إحلديث أيضا إدلّ الةل عىل أ َّّن خُروج ّإلرحي من نوإقض إلوضوء .
وإملعترب يف خروج ّإلرحي هو أن ّترج من إدلُّ بُر فلو خرجت من إلقبل مل تكن انقض ًَّة للوضوء
قال أبو عيىس ّإلرتمذي رمحه هللا ):ال جيب عليه إلوضوء إ َّّال من حدثَّ يسمع صو ًَّات أو جيد رحيًَّا(
حت يستيقن إستيقا ًَّان
شك يف إحل َدَ ث فان ّه ال جيب عليه إلوضوء ّ َّ
وقال عبد هللا بن إملُبارك ):إذإ َّّ
يقدر أن حيلف عليه (
ويف إحلديث إالرشاد إىل سؤإل إلعلامء ّمعا أشلك من أمور إدلّ ين وعدم الاعتدإد ابلنّفس .
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إلصالة وجب عليه إلوضوء
ابلصالة فقال ):إن شكَّ يف إحلدث خارج ّ
وخص ماكل هذإ إحلديث ّ
ِ
متر ومل خيرج(
إلصالة إس َّّ
وإن َّّ
شك فيه وهو يف ّ
إلصالة وغريها ،وكذكل هذه إلقاعدة تُطبق عىل
إلصوإب ما ّقررانه سابقًَّا أ َّّن هذإ إحلديث عا يَّم يف ّ
و ّ
مسائل ّ
إلطهارة وعىل غريها من أمور إدلّ ين وهللا إعمل .

الحديث 27
حصنَّ إلسدية أّنّ ا أتت اببنَّ لها صغريَّ مل يأك ّ
إلطعام إىل رسول هللا ﷺ
عن أ َّّم قيسَّ بنت م َ
فأجلسه رسول هللا ﷺ يف حجرهَّ فبال عىل ثوبه فدعا مباءَّ فَنضَ حه ومل يَغسلَّ .
الحديث 28
صب فبال عىل ثوبه فدعا َّ
مباء
وعن عائشة أ َّّم إملؤمنني ريض هللا عهنا قالتَّ:أُ ََّيت رسول هللا ﷺ ب َّّ
فأَت َبع َُّه إ ّايه.
وملسملَّ :فأتبعه بوهل ومل يغسلَّ .
ساق إملصنّف رمحه هللا إحلديثني لبيانَّ جناسة بول ّإلرضيع ّإّلي مل يأك ّ
إلطعام
وكذكل لبيان أ َّّن ّ
إلشارع خفّف يف كيفية تطهريه
إلصغرية وكذكل إلغالم ّإّلي أك ّ
إلطعام أو غ ّذي بغري حليب إل ّمَّ
وأ ّما بول إجلارية أ َّّي إلبنت ّ
فتطهريه يكون كتطهري بول إلكبري أ َّّي ابلغسل،
وفيه من إملسائل:
المسألة األولى
أ َّّن بول إلغالم ّإّلي مل يأك إلّطعام يُنضَ ح.
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ومعىن إلنضح أن ّه يُع ّمم حم َُّّل إلبول ابملاء ،وال ي ُشرتط أن يس يل هذإ إملاء وإ َّّال أصبح غس ًال،
عد تعمميه ابملاء.
يعرص إلثوب ب َ ََّ
وكذكل ال يشرتط أن َ َّ
ي الّذي لم يأكل ّ
الطعام
المسألة الثّانية :حدّ ال ّ
صب ّ
ب إّلي مل يأك أيَّ طعامَّ عدإ حليب أ ّمه ،فلو أ َّّن صبيًَّا غ ّذي حبليب إل َّّم
إلص َّّ
و ّ
إلصحيح فيه أن ّه ّ
وشيئًَّا من إخلض أو إلفوإكه إلخرى لقلنا أ َّّن بوهل إلوإجب فيه غسل َّ .
المسألة الثّالثة
ف إلشارع يف كيفيّة تطهري بول إلغالم ّإّلي مل يأك ّ
إلطعام
إلعةل إلّيت من أجلها خَف َ َّ
وتَ َلكّم إلعلامء عن َّّ
مور :
فقيل أ يَّ
من ألطفها أ َّّن إلنّفوس َأعلَ ُ َّق ُّ
ابّلكور مهنا ابالانث فيكرث محل ّإّلكور فيناسب إلتّخفيف يف كيفيّة
لقةل هذإ إملعىن فْيم ،وهللا أعملَّ .
تطهري بوهل خبالف إالانث َّّ
الحديث 29
عن أنس بن ماكل ريض هللا عنه قال :جاء أعرإ يَّيب فَ َبا ََّل يف َطائفَةَّ إملَسجد فَ َز َج َرَُّه إلناس فَهنَ َ َُّ
امه
يق عَلَيهَّ .
ب ﷺ ب َذن ُوبَّ من ماء فَأُهر ََّ
مر إلن َُّّ
وهل أَ ََّ
ىض ب َ ََّ
بﷺ فَلَما قَ َ َّ
إلن َُّّ
ومه ُساك َُّن إل َبوإدي.
إيب نس ب يَّة إىل إلعرإب َُّ
قوهل ريض هللا عنه ) :جاء أعرإيب(إل َعر َُّ
وقوهل ):فَ َبا ََّل يف طائفة إملسجد(إلطائ َفة يه إلقط َع َُّة من إليشء ،وإمل ُ َرإ َُّد هُنا :انحي يَّة من إملسجد.
َُّ
ب ﷺ ب َذن ُوبَّ من ماءَّ ( إّلن ُوب هو إدل َُّلو إمللء ،فان اكن فَارغًَّا
وهل أَمر إلن َُّّ
ىض ب َ ََّ
وقوهل) :فَلما قَ َ َّ
ِ
فيُسمى َش نًَّّا أو دَلوًَّإ.
وقوهل ):فَ َز َج َرَُّه إلناس(جاء يف روإية عند إلبخاري يف إلدب إملفرد )فَث َََّار عَلَيهَّ إلناس(ويف روإيةَّ
عند مسملَّ) فقال إلص َحابَة َم َّْه َم َّْه(.
ب ﷺ( َجاء عند إلبخاري أنه قال ):أُ ُتر ُكو ُه ،فَ َ َرت ُكوه(
امه إلن َُّّ
وقوهل ريض هللا عنه )فَهنَ َ َُّ
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ند مسمل أنه قال هلم َ ):د ُعوَُّه و ََّال تُ ْزر ُموه(أ َّّي إتركوه وال ت ََقط ُعوإ عليه بوهل ،وهذإ من َرمحته
وجاء ع ََّ
صىل هللا عليه وسمل ابملؤمنني وهو كام وصفه هللا تبارك وتعاىل ) َرح يَّمي ابملؤمنني(.
يف إحلديث فوإئد:
جناسةَّ بَولَّ إلدَم َّّي وهو ُمجم يَّع عليه إذإ َأك إلطعام .
إلوىلَّ:إثباتَُّ َ
ب إملَاء عَلْيَا وال َحدَّ ّلكل إملُه َّّم أن يُغ َم ََّر إل َب ُ
ولَّ
وذكل ب َص َّّ
من إل َبولَََّّ ،
إلثّانيةَ :طريق َُّة تَطهريَّ إ َلرض ََّ
ابملاء .
جاسات ،ومن ذكل ما إعتاده إلناس يف َزماننا هذإ وهللا إملس تعان من
إملساجد َعن إلن َ
إلث ّالثةَّ:تَّني َُّه َ
بنَاءَّ د ََورإت إملياه دإخل إملسجد .إذَّ إ َلص َُّل أن تكون خارجه .
ِ
ب ﷺ ّنَ َيى إلص َحاب َ ََّة َعن قَطع إل َبولَّ عَليه .وبعد َأن
فق ابجل َاهل و ُحسنَّ تعلميهَّ ،لنَّ إلنّ َّّ
ّإلرإبعة:فيه ّإلر ُ َّ
إملساج ََّد ال تَصلُ َُّح ليشءَّ من
أّنَيى ََّ
بوهل عَل َم َُّه بلطفَّ وأدبَّ فقال هل كام يف روإية عند مسمل )إنَّ هذه َ
يه ّلكرَّ هللا عز وجل وإلص َالةَّ وق َر َإءةَّ إل ُقر َأن ( هكذإ علمه ﷺ برفقَّ
هذإ إل َبولَّ و ََّال إل َق َذر إن َما ََّ
وأدب ،وهو أدعى للقبول .
بﷺ
إخلامسة :تأصي يَّل لقاعدة َج َوإز إرتاكبَّ أدىن إملفسدتني عند إلتعارض دلفع أعالهام ،إذ َمن َُّع إلن َّّ
للص َحابَة من إي َقافه َو َزجره فيه فائداتن:
ِ
رشََّع يف بوهلَّ
إلوىل :عدم إي َقاعَّ َ
إلضرَّ عىل إلعرإيب إذإ لو قُطع عليه بوهل ل َت َضر وملا اكن قَد َ َ
إلضرَّ به .
ت ت ََّ
وتَنَج َس ْ َّ
كل إل َبق َعة إليتَّ َاب ََّل فْيا اكن إحت َمال زايدَة إلتنجيس أوىل من اليقاع َ
حاولَّتَ م َمنعه َاكن س ُيؤ ّدي إىل توس يعَّ ُّإلرق َعة إمل ُ َتنَ ّج َسة وإىل تَنجيسَّ ثيابه فَ َ َرت ُكوهَّ .
إلثّانية َّ:يه أنَّ ُم َ
رض تطهر بغري إملاء؟
إلسادسة:هل إل ُ َّ
إلرتإب إذإ
إختلف أهل إلعمل يف هذإ وإلصحيح أ َّّن إلن َج َاسة تَ ُز َُّ
ول ابملاء وبغَريه اكلشمس و ّإلرحي و ُّ َ
َجفَّ إملاكن ومل يبقى لها أثر.
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ب ﷺ َأ َم ََّر ب َسكبَّ إملاء علْيا ولو َج ََّاز غَ ُريَُّه ل َ َف َعلُوه ،ويُ َر ُّدَّ
متسك من قال ابشرتإط إملاء بأَنَّ إلنّ َّّ
و ّ
ب ﷺ أ َرشدَ مه إىل أرسع َطريقةَّ تُزإل هبا إلنجاسة وليس معناه أنه ال جيوز غَ ُريها،
علْيم بأنَّ إلن َّّ
ني إلنّجاسة وال يبقى لها أثر ،وهللا أعملَّ .
فاملُهم أن تزول عَ َُّ

الحديث 30
ان وإالس تحدَ إد وقَ ُّ َّ
ص
مخس :إخلتَ َُّ
طرَُّة ي َّ
عن أيب هريرة ريض هللا عنه قال َمسعتَُّ إلنّ َّّ
ب ﷺ يقول :إلف َ
َتف إلابطَّ .
إلشاربَّ وتَقل َُّمي إ َلظفار ون ُ َّ
إلس نة لّنّ ا
إلفطرة يرإد هبا عدَُّة معانَّ مهنا إجلبةلَّ وإخلل َقة وإالسالم وغريها ،لكن إملرإد هبا هنا هو ُّ
ِ
إل
ع
إلس نةَّ
َّ
ن
م
):
قال
ﷺ
َّ
ب
ن
َّ
ن
أ
إلبخاري
ند
عهنام
فّسًَّة يف حديث إبن معر ريض هللا
جاءت ُم َ
َ ُّ
ّ ّّ
َتف إالبط وتَقل َُّمي إ َل َظفار(.
ص إلشارب ون ُ َّ
قَ ُ َّ
ِ
َ
ب ﷺ ،وما ذكر يف إحلديث من خصالَّ هو من ُس َ َّ
نن
ّس به إحلديث غريه من الكم إلنّ َّّ
ص ما فُ ّ ََّ
وأ َ َُّّ
إلسالم.
إ َلنبياء علْيم ّ
إلصالة و ّ
إلسالم وهو معىن قوهل
قال إخل َّطايب رمحه هللا :وأو َُّل َمن ُأمر هبَا من إلنبياء إبرإهمي عليه ّ
إلصالة و ّ
تعاىل
ىل إ ْب َرإه ََّمي َرب َُُّّه ب َلك َماتَّ فَأَتَمهُنَّ﴾ قال إبن عباسَّ ريض هللا عهنام" هبؤالء إخل َصال  -إبتاله
﴿ َوإذَّ إبْ َت َ ىَّ
ِ
كل للناسَّ إ َما ًما ﴾ "أ َّّي يُقتَدَ ى بك
هللا ِهباته إخلصال-فلما ف َعلَهُن قال هللا تعاىل ﴿:قَا ََّل إ ّ َّين َجاع ُ ََّ
ِ
ِ
ُست بسنتك(إنّتيى الكمه رمحه هللا .
وي َّّ
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َ
إلصوإب أّنا أكرث من هذإ ،وقد جاء يف
وظاهر إحلديث أنَّ إلفطرة حمصوريَّة يف هذه إمخلس َّّ
لكن ّ
عرش من
خرجه مس يَّمل عن عائشة ريض هللا عهنا أ َّّن رسول هللا ﷺ قال ) :يَّ
إحلديث ّإّلي ّ
إلفطرة(وذكرها.
مخس من إلفطرة( وليس )إلفطر ُةَّ
ويُؤي ّد قولنا بعدم إحلَرص ّإلروإية إلخرى حلديث أيب هريرة وفيه) ي َّ
حصورًَّة يف هذه إمخلس وهللا أعمل .
مخس(فاخل َصال ل َ َيست َم ُ
الختان
الخصلة األولىِّ :
وإخلتان هو قطع إجلدلة إلّيت ت ُّغطي إحل َشَ َفة هذإ ابلن ّس بة ّلذلكر أما إلنىث فَختاّنُ ا يكون بقطع َّ
جزء
يسريَّ من إجلدلة إلّيت يف أعىل فرهجا.
حق إل َبالغ .
ووإجب يف َّّ
يَّ
وختان إلنّساء ي َُسمى إخل َفاض وإخلتان ُس نّ يَّة للصبَّ
ويف ختان ّإلرجال َمصلَ َح يَّة هلم إذ لو بقيت هاته إجلدلة ل َ َ َرتإك حتّتا إلوساخ وإجلرإثمي فهو من كاملَّ
ّ
إلطهارة ل َّّن تر َكها يتسبّب يف ترإك إلبول ويص ُعب تنقيته مهنا.
إلسالم كام َمرَّ معنا يف تفسري إلية.
وأ ّول من إخ َت َ َّ
ت إبرإه َُّمي عليه ّ
إلصالة و ّ
سمل وهو غري خمتتَّ فالوإجب عليه إخلتان
و َمن أ ََّ
إلقمي رمحه هللا ):إخل َتان من أظهر إلش َعائرَّ إلّيت ي ُ َفر ُ َّق هبا بني إملسمل
ويف إخلتان يقول إبن َّّ
وإلنّرصإين ،فوجوبه أظهر من وجوب إلوتر وزاكة إخليلَّّ -ث ذكر رمحه هللا بعض إلمور يرإها
حت إ َّّن إملسلمني ال ياكدون
وغري ذكل ممّا وجوب إخلتان أظهر من وجوبه وأقوى ّ َّ
وإجب ًَّة َّّث قالَُّ -
ف مهنم ( إنّتيى الكمه رمحه هللا
ي َ ُعدُّون إ َلقلَ َ َّ
حت قال َ ):من لَم َخي َتتَّ لَم َ ُجتز إمام ُته ولَم تُقبل
ماكل رمحه هللا يف إخلتان َّّ
وقد شدّ د إالمام يَّ
شهادته(.
ت ّ
فق به ،لكن مل يصح يف تَوقيته حديث.
إلطفل يف صغره لن ّه أر ُ َّ
أ ّما وقتُ َُّه فالفضل أن ُخيتَ َ ََّ
ُس ئل إالمام أمحد رمحه هللا عن وقت إخلتان فقال ):مل أمسع يف ذكل شيئًَّا(
خرب ُيرجع إليه وال ُس نّ يَّة تُس تعمل(
وقال إبن إملنذر رمحه هللا) :ليس لوقت إخلتان يَّ
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ب وجب عليه ،وإلصل يف إلوجوب إل َفور .
إلص َّّ
لكن كام قلنا إذإ بلغ ّ
قال ش يخ إالسالم إبن تميّية رمحه هللا )أ ّما إخلتان مفت شاء إختت لكن إذإ رإهق إل ُبلوغ فينبغي أن
خيتت كام اكنت تفعل إلعرب لئ َّّال يبلََُّغ إ َّّال وهو خمتون( .الكمه رمحه هللاَّ .
اإلستِّحدَاد
الخصلة الثّانيةِّ :
ومسي بذكل الس تعامل إحلَديدة فيه
إالس تحدإد :هو حلق إلعانة ابحلديدة ،وهو إس تفعا يَّل من إحل َديد ُ ّ
إحلف.
وهو إملُوىس ،أ َّّي أةل ّ َّ
وإلعانة :يه ّ
إلشعر إلنّابت فوق ّإّلكر وحوإلَيه .وكذكل حول حلقة إدلّ بر وهذإ ّللرجال وإلنّساء.
وىس يف حلقه كام ذكران .إن أزيل ّ
إلشعر بغريها اكملقصَّ أو إملوإد إلّيت
إلس نّة فيه إس تعامل إمل ُ َ َّ
و ُّ
تُس تعمل إليوم أ َّّي إملرإمه وغريها من إلكرميات جفائز حلصول إملقصود.
أ ّما وقت إالس تحدإد فاملُختار أن يُضبط ابحل َاجةَّ ُوطوهلَّ -يف طول ّ
إلشعر-عىل أ َّّال يُتجاوز برتكهَّ
ص إلشارب وتقلمي إلظافر
أكرث من أربعني يومًَّا حلديث أنس ريض هللا عنه قال ُ ):وقّتََّ لنا يف قَ ّ َّ
ونتف إالبط وحلق إلعانة أ َّّال نرتك أكرث من أربعني ليةل (.
قص ال ّ
شارب
الثّالثةّ :
وقص ما
جاء هكذإ ُمطلقًَّا ف ُيطلق عىل إالح َفاء وما هو دونه ،ومحل بعض إلعلامء أيضًَّا عىل إزإةل ّ َّ
زإد عىل ّ
إلشفا وقالوإ هو إخملتار وال َ ُحيفُّ َُّه من أصل.
وقال أخرون إملرإد به إزإ َُّةل مجيع ّ
إلشعر وإس تدلّوإ بروإية ) َأّن ُكوإ إلش َوإرب(وقالوإ إللّفظ يد َّّل عىل
للصوإب إن شاء
الاس تقصاء أ َّّي أن يكون يد َّّل عىل الاس تقصاء وهذإ أقوى وهذإ إلقول أقرب ّ
هللا
قص ّ
إلشارب بأمرإن :
وإلصل يف ّ َّ
رصحًَّا به يف قوهل صىل هللا عليه وسمل )خالفوإ إجملوس(
إل ّول خمالفة إلكفار وجاء هذإ ُم ّ
إلرشإب أبلغ يف إلنظافة وأنزه من وضع ّ
إلطعام .
وإلمر إلث ّاين أ َّّن َزوإلهَا عن َمدخَل إلط ّعام و َ
الرابعة :تقليم األظافر
الخصلة ّ
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وهو قَط َُّع ما طال عن إللّحم مهنا ويف تَقلمي إلظافر معنيان:
حتسني إلهيئة وإلزينة
إملعىن إل ّول :هو َُّ
قرب إىل حتصيل ّ
إلطهارة ّ
إلرشع ّية عىل أمكل وجه ملََّا يف إطاةل هذه إلظافرَّ من
وإملعىن إلث ّاين :أن ّه أ َُّ
ترإك إلوساخ وإجلرإثمي حتّتاَّ .
الخامسة :نتف اإلبط
وهو إزإةل ما نبت عىل إالبط من شعرَّ ابلنّتف ،وكام قلنا سابقًَّا يف إالس تحدإد ،فا َّْن َح َص ََّل
إلس نّة إلنّتف.
إملقصود بغري إلنّتف جاز ولكن ّ
ونن ّبه إىل ما ذكرانه سابقًَّا عند ذكران حلديث أنس أ َّّن مجيع هذه إخلصال ال جيوز تركها أكرث من
أربعني ليةل.
إحلد فهو أث إذ هذه إملدّ ة إلّيت ب ُ ّينَت يف إحلديث يه أقىص مدّ ةَّ لفعلها وهللا أعمل َّ .
ومن جتاوز هذإ َّّ
قال إملصنّف رمحه هللا
باب الجنابة
الحديث 31
ب ﷺ لَق َي َُّه يفَّ بَعضَّ ُط ُرقَّ إملَدينَة وهُو ُجنُب قال فا َخننَستَُّ
عن أيب هريرة ريض هللا عنه أ َّّن إلنّ َّّ
منه فَ َذهَبتَُّ فاغت َ َسلتَُّ َُّث جئتَُّ فقال :أين ُكنت اي أاب هريرة قال :كنُتَُّ ُجنُبًَّا فَكَرهتَُّ أ َّْن أُ َجال َس ََّ
ك
ىل غَريَّ َطه ََارة
وأَ ََّان عَ َ َّ
ان هللا إنَّ إملُؤم ََّن ََّال يَن ُجسَّ .
فقال ُ :س ب َح ََّ
ِ
صل من جانب
ك من جامع أو أنزل ،وأ َُّ
ب هو ُ َُّّ
ب إلر ُج َُّل َجنَاب ًَّة فهو ُجنُب ،وإجلُ ُن َُّ
إجلنابة :من َأجنَ ََّ
إملاء َم َح َّّل وهذإ حيصل ابالنزإل عىل وجهَّ ظاهرَّ وابجل َماع لن ّه سببه .
وقوهل ريض هللا عنه )فاخننست(أ َّّي إن َق َبضتَُّ وتَأَخرتَُّ عنه َّ .
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ويف إحلديث مسائل َّ :

ص َحابَة
ي ِّ ﷺ ِّعندَ ال َّ
المسألة األولىِّ :عظ ُم قَدر النَّب ّ
ب ﷺ عىل تكل إحلال
إذ إ َّّن أاب هريرة ريض هللا عنه لَما عَمل ن َفسه أن ّه اكن جنبًَّا َكره أن يلقى إلن َّّ
وهذإ فيه إس تحباب أخذ ّإلزينة ل َمجالس إلعمل ،وقيل فَعل ذكل أبو هريرة العتقاده جناسة إجلُنب
اهر ََّال يَن ُجس .
إملؤمن َط يَّ
بﷺ أنَّ ََّ
ني هل إلن َّّ
فَ َب ََّ
المسألة الثّانية :طهارة المسلم حيا وميتا
إجلننيَّيودل عليه يش يَّء من ُرطوبة فَ َرجَّ أ ّمه فهو طاهر.
حت َُّ
أما إحل ََّّي فطاه يَّر ابجامع إلعلامء وقالوإ ّ َّ
قوهل صىل هللا
أما إمل َ ّيت فاختلفوإ فيه ،ومجهور أهل إلعمل عىل طهارته وإس تدَ لُّوإ حبديثنا هذإ ل َّّن ََّ
إحلي وإمل ّيت و ََّال َسبي ََّل إىل إلتخصيصَّ إ َّّال
طاهر ال ينجس (إملؤمن لفظي عام يف َّّ
عليه وسمل)إملؤمن يَّ
بدليل.
المسألة الثّالثة :في نجاسة الكافر
إختلف أهل إلعمل يف إلكفار ،فذهب إمجلهور إىل أ َّّن ُحمكهم يف إلطهارة وإلن َج َاسة إحل ّس ية ُحمك
إملُسلمني.
ماكل وأهل إلظاهر فقالوإ بنجاس ّتم وإس تدلّوإ بأمرين:
وخالفهم يَّ
إلمر إل ّول :إس تدلُّوإ مبفهوم حديثنا هذإ إذ إ َّّن قوهل صىل هللا عليه وسمل أ َّّن إملؤمن ال يَن ُجس
مفهومه أ َّّن إلاكفر جنس أو أ َّّن إلاكفر يَن ُجس.
س﴾.
ون َ َجن ي َّ
وإلمر إلث ّاين :قالوإ يُؤي ّ َُّد هذإ إملفهوم قوهل تعاىل ﴿:إن َما إلْ ُم ْرش ُك ََّ
ِ
إلصحيح من إملذهبني هو مذهب إمجلهور.
َّّ
لكن ّ
جاسة إل ُكفّار:
وأجابوإ عن أد َّّةل إل َقائلني بنَ َ
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 1أ َّّن هللا تبارك وتعاىل أابح إلنّاكح بنساء أهل إلكتاب ولو اكنوإ َجنسني ملا أجازوإ .ابح لنَا لبس إلث ّ َيابَّ إملَغ ُنو َمة وأكَّ طعاهمم وذابحئهم ،ولو اكنت جناس ّتم جناس ًَّة حس ي ًَّة
 2وكذكل أ ََّملا جاز ذكل.
س﴾ قالوإ إملُرإد هبا إلنجاسة إملَعنويّة ال حل ّس ية،
ون َ َجن ي َّ
 3وقالوإ إلية يه قوهل تعاىل﴿ إن َما إلْ ُم ْرش ُك ََِّ
إحلس ية .وهللا أعملَّ .
جاسة
إلن
ال
عتقاد
إال
وإلنّجاسة إملعنوية إملُرإد هبا جناسة
ّ
الحديث 32
وعن عائشة ريض هللا عهنا قالت :اكن رسول هللا ﷺ إذإ إغتسل م ََّن إجلَنَابَةَّ غَ َس ََّل يَدَ يهَّ َوت ََوضَّأَ
إملاء ََّ
ثالث
اظ عليه ََّ
رشت َه أفَ َ َّ
ُوضُ و َؤه للص َالة ،ثَّ ُ َخيل ّ َُّل ب َيدَ يهَّ َشعره حتَّ إ َذإ َظنَّ أنه قَد َأروى ب َ َ َ
مرإتَُّ ،ث غَس ََّل َسائ ََّر َج َسده َّ .
الحديث 33
ف منه مجيعًَّاَّ .
وقالت ُ :كنت أغتَس َُّل أان ورسو َُّل هللا ﷺ من إانَ ءَّ وإحد ن ََغرت ُ َّ
ِ
الحديث 34
ب ﷺ قالت :
وعن َمميونة بنت إحلارث زوج إلن َّّ
َوضع رسول هللا ﷺ َوضوء إجلَنَابَة فَأَك َفَّأَ ب َيمينهَّ عىل ي ََساره مرتنيَّ أو ثال ًَث ،ثَّ غسل فَر َجه َّّث َرضب
فاض عىل
ض وإس تنشَ ََّق وغسل وهجه وذرإعيه ،ثَّ أ َ َّ
يَدَ ه ابلرض أو حائط ّمرتنيَّ أو ثال ًَث ،ثَّ تَ َمض َم َ َّ
َرأسهَّ إملاء َّّث غسل جسدَه َّّث ت َنحى فغسل رجليه .
ض إملاء بيدهَّ .
فَأَتَيتُ َُّه خبرقَةَّ فَ ََّمل يُر ْدهَا جفعل ين ُف ُ َّ


قولها ريض هللا عهنا) اكن إذإ إغتسل(:

يد َّّل عىل تكرإر إلفعل منه أ َّّي اكنت عادته كذإ وكذإ ،وتُس تعمل اكن أيضًَّا جملردَّ إلفعل لكن
إالس تعامل إل ّول أكرث.


قولها) من إجلنابة(:
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"من" هنا س ببيّة مبعىن أنَّ َسبب إالغتسال هو إجلَنابة.
ُمكي ّإّلي ينشأَّ عن إلتقاء إخلتانني أو إالنزإل ،أ َّّي أّنّ ا ليست بيشءَّ ح ّ َّ
س
يه إلمر إحل َّّ
وإجلنابة ََّ
مكي ،ويوصف هبا من جامع زوجته ،وعُ ّ َّرب َعن إجلامع ابلتقاء إخلتانني أ َّّي ختان ّإلرجل
بل يه أ يَّ
مر ُح ّ
وختان إملرأة وكذكل تَنشأَّ من إالنزإل أو يوصف هبا من أنزل ولو اكن من غري جامع مكن ََث َرت
شهوته فَأَنزل.
 قولها ريض هللا عهنا) غسل يديه(َّ:أ َّّي قبل إدخاهلام يف إالانء.
سل بغَسلَّ
إلصالة فبدأَّ غُ ََّ
للصالة(ََّّ :يعين أن ّه توضّ أَّ مثلام يتوضّ أَّ َمن يريد ّ
ضوءه ّ
 قولها) توضّ أَّ ُو َ
أعضاء ُوضوئه .
 قولها ريض هللا عهنا ) َّّث خيلّل بيده شعره(:
تحباب ّتليل ّ
إلشعر ابليدين مجيع ًا ،أ َّّي بلكتا إليدين.
فيه إس َُّ
وحقيقة إلتّخليل أ َّْن يُبلّل أصابعه َّّث يُدخلها فامي بني أجزإءَّ شعره ،ويد َّّل عليه روإية مسملَّ عند
قولها ) َّّث يأخذ إملاء ف ُيدخل أصابعه يف أصول شعره(.
ظن أن ّه قد أروي برشته(
حت إذإ َّّ
 قولها) ّ َّ
ّ
إلظنُ :حي َتم َُّل هنا أن َُّّه مبعىن إلعمل ،و ُحيمتل أن ّه يكون عىل ظاهره من ُرحجانَّ أحدَّ ّ
إلطرفني مع إحت َمال
فاض عليه إملاء ثالث مرإت(مينع أنه بمعىن إلعمل إذإ لو عملَّ أنَّ برشة رأسه
إلخر ،لكنَّ قولها عقبه )أ َ َّ
وهللا أعمل.
فاض عليه إملاء ولكتفى ب َر َّّي برشته َُّ
َمعهَا إملاء مجيعًَّا ملا أ َ َّ
فاض عليه إملاء(
 قولها) أ َ َّ
اض إدلم َُّع إ َذإ َسال.
اض إملاء إذََّإ َج َرى ،وفَ َ َّ
إالفاضة يه إالفرإغ ،ويُقال فَ َ َّ


قولها) ثَّ غسل سائر جسده(

ك ابقَّ قَلَّ أو ُكرث ،الجامع أهل إللّغة
أ َّّي أن ّه غَسل ما تبقى من جسده ،وسائر لكم يَّة تس تعمل يف َّّ
عىل أنَّ َمعىن قولنا إذإ رشبمت إملاء فأسرئوإ أ َّّي أب ُقوإ فيه بقي ََّة ماءَّ .
المسألة األولى
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يف إحلديث إدلّ لي َُّل عىل جوإز إغتسال ّإلرجل وإملرأة من إانءَّ وإحد ،وأنَّ ذكل ال يُفسد إملاء وال
يضهَّ .
ُ ُّ
المسألة الثّانية
وزإد أخرون جوإز ن َظر ّإلرجل إىل عورة إملرأة وإملرأة إىل عورة ّإلرجل ،إس تدلّوإ بأّنّ ام اك ََّان
يغتسالن يف وقتَّ وإحد ويغرتفانَّ من نفسَّ إالانءَّ .
المسألة الثالثة
وكذكل إس تد َّّل به قويَّم عىل جوإز إغتسال ّإلرجل بفضل إملرأة وإلعكس ،وقالوإ أ َّّن تَ َعاقُب أيدهيام يف
ف قَبل أن يغرتف هو إل َغرفة إلّيتَّ بعدها
إالانء فيه أ َّّن ّإلرجل اكن يغتسل بفضل إملرأة إ َّْذ اكنت تغرت ُ َّ
وهكذإ َّ .
مور مل تُذكر يف حديث عائشة ريض هللا عهنا
َّّث ذكر رمحه هللا حديث مميونة ريض هللا عهنا ،وفيه أ يَّ
مهنا:
أنه يغسل إل ُقبل وإدلُّ بر يف بدإية إلغُسل بيده إليّسى َّّث يدكل يده ّ
ابلرتإب ُلزييل ما علق هبا
إلصابون وغريه من إملُطهّرإت.
وكذكل لزييل ّإلرإحئة إلّيت قد تعلق ،ويقوم مقا ََّم ّإلرتإب إليوم ّ
ومن إلفوإئد أيضًَّا أن ّه أخ ََّر غَسل رجليه إىل ّناية إلغُسل ،خبالف فعلَّ ﷺ يف حديث عائشة فان ّه
غسلَهُام مع إلوضوء ،وقي ََّل أنه أخ ََّر غَسلهام لجل ّ
إلطني وما يعلَ ُ َّق هبام عند إلغُسل ،ولكن إلمكل
وإلفضل غَسلهام يف إلبدإية عند إلوضوء خاص ًَّة وأن ّنا يف زماننَا هذإ نغتس َُّل يف إملغتسالت إليت ّتلو
من هذه إلعةلَّ.
نفسه ردها.
حت يُن َ ّش َ َّ
ومن إلمور إلوإردة أيضًَّا يف إحلديث أن ّه ملَاَّ أت َت َُّه خبرقةَّ أو منشَ فةَّ ّ َّ
ف هبا َ
وقد َمحلته ّ
إلشافع ّية يف إملشهور من مذههبم عىل أن ّه إلوىل أ َّّي عد َُّم إلتنش يف.
لكن إمجلهور ذهبوإ إىل إالابحة وقال جيوز إلتنش يف وجيوز ترك إلتّنش يف ،وهللا أعمل .
َّّ
ومن إملسائل إلوإردة أيضا إملضمضة وإالس تنشاق وقد ذكران يف ابب إلوضوء أّنّ ام مس تح ّبان يف
إلوضوء وإلغسل فال ترثيب عىل من تركهام أو نس ْيام .
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إلصحيح أن ّه ليس بوإجبَّ ،وذكل أ َّّن عائشة
ومن إملسائل أيضًَّا إلّيت تُذكر يف هذإ إملوضع أنَّ إدلّ كل ّ
ب ﷺ وكذكل مميونة ريض هللا عهنا مل تذكره ،ولو اكن
ريض هللا عهنا مل تذ ُكره يف وصفها لغُسل إلنّ َّّ
صىل هللا عليه وسمل ولنَقلوه إلينا ريض هللا عهنم .
وإجبًَّا لفعل ّ َّ
وإمجلهور عىل إس تحبابه أ َّّي عىل إس تحباب إدلّ كل وأن ّه ليس بوإجبَّ.
المسألة األخيرة
ب ﷺ عن ن َقضَّ أظفارها أ َّّي أظفار رأسها
جاء يف حديث أ َّّم سلمة ريض هللا عهنا أّنّ ا سألت إلنّ َّّ
ث عىل رأسك ثالث حثياتَّ َّّث تفييض عليك
ب ﷺ )إن ّ َما يكفيك أن َ ُحت ّ َّ
لغسل إجلنابة فقال لها إلنّ َّّ
إملاء فاذإ أنتَّ قَد َطهُريت(.
بيان لصفة إلغُسل إجملزئة ويه إلنّ ّية مع تعممي سائر إجلسد ابملاء.
يف هذإ إحلديث يَّ
حديث عائشة ومميونة
ابلصفة إلاكمةل إلّيت جاء وصفها يف َ َّ
حيث إن ّه ّ َّ
صىل هللا عليه وسمل مل يأ ُمرها ّ
ريض هللا عهنام بل أرشدها إىل ما تَربَُّأ به ذمّتا ويقوم به فرضها.
صىل هللا عليه وسمل ،وهللا أعملَّ .
ابلصفة إلاكمةل لغسل ّ َّ
فهيي جتوز هذه ،ويس تحب أ َّْن يأيت إملرء ّ
الحديث 35
عن عبد هللا بن معر أ َّّن معر بن ّ
إخلطاب ريض هللا عهنام قال :
اي رسول هللا أَيَرقُ َُّد أحدان وهو ُجنب؟ قال :نعم إذإ توضأَّ َأ َحدُ َُّك فَ َلريقُدَّ .
إلس نّة لل ُج ُنب إ َذإ أرإد إلنّوم .
ساق إملصنّف رمحه هللا هذإ إحلديث ل ُي ّ َّ
بني ّ
ففي إحلديث بيا ًَّان الس تحباب توضّ وءَّ إجلُنب إ َذإ أرإد إلنّوم .
صىل هللا عليه وسمل اكن يتوضّ أَّ إذإ أرإد أ َّْن ينام وهو جنب ويغتسل أحيا ًَّان أخرى .
وقد ثبت أنه ّ َّ
ب ﷺ فاذإ نَشَ طَ إغتسل وإذإ َكس ََّل توضّ أَّ عىل
فعىل إملسمل إحملافظة عىل هذإ وإالستنان بفعل إلنّ َّّ
إلقل.
وإلقول ابالس تحباب هو قول مجهور أهل إلعمل .
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وخالف يف ذكل ّإلظاهريّة فأوجبوه.
إلصوإب أن ّه ل َتخفيفَّ إجلنابة َك َذإ قال
وإختلفوإ يف إلع َّّةل إلّيت من أجلها ُرشع إلوضوء ،وأقرهبا إىل ّ
ش يخ إالسالم إبن تميّية رمحه هللا وغريه من إلعمل وهللا أعمل َّ .
الحديث 36
ب ﷺ قالت :
عن أ َّّم َسلَ َم ََّة ريض هللا عهنا َزوجَّ إلنّ َّّ
جاءت أم ُسلميَّ إمرأة أيب َطلحة ريض هللا عهنا إىل رسول هللا ﷺ فقالت :
إحلق ،هل عىل إملرأة من غُسلَّ إذإ يه إحتلمت؟ فقال رسول
اي رسول هللا إنَّ هللا ال يس تحي من ّ
هللا صىل هللا عليه وسمل :نعم إذإ َرأتَّ إملاءَّ .
إحلق(:
 قولها ريض هللا عهنا) إ َّّن هللا ال يس تحي من َّّ
هذإ متهي يَّد لبَسط عُذرهَا يف ذكرهَا ما تَس َتحي إلن ّسا َُّء من ذكره ،وهو عند إل ُكتاب وإلدابء أص يَّل يف
إملُاكتبات وإحملاورة.
 قولها ريض هللا عهنا )إذإ إحتلمت(:
إحتلمت إس تف َعا يَّل من إحلُمل وهو َما يَرإَُّه إلنّامئَّ يف نومهَّ وهذإ يف إلوضع إللّغوي أما ُعرفًَّا فهُو أن
يَرى ما يصح ُب َُّه إنزإل إملاء ،فَلَو رأى غري ذكل ل َ َصحَّ أن ييقال عنه إحتمل وضعًَّا ال ُعرفًَّا أ َّّي إذإ َر َأى
إل إملاء يعين صَّ يف إللّغة أن يُقال عنه أنه إحتمل ،لكن يف إلعرف هذه إللكمة ال
غَري ما يَص َح ُبه إنز َُّ
تُس تعمل إالَّ إ َذإ َرأى إلرإيئَّ ما يصحبه إنزإل إملاء.
يس تفاد من إحلديث:
وجوب إلغُسل عىل إملرأة كذكل عىل ّإلرجل إذإ أنزل إملاء وأن ّه ال فرق بني إالنزإل يف إليقظة أو يف
وجب علْيام إلغُسل .
إملنام إمله َّّم أن يكون مث ََّّة إنزإل فاذإ اكن مثّة إنزإ يَّل ّللرجل أو للمرأة ََّ
ابلرؤية أو
وقوهل ّ َّ
صىل هللا عليه وسمل )إذإ يه رأت إملاء (فيه أن ّه ينبغي إل ّتحقق من خروج إملَين ّ
غريها اكلش َّّم أو إللّمس أو غريهام فلو رأى إلنّامئ أن ّه يف جامعَّ لكن مل يَص َحب هذإ إنزإ يَّل فال غُسل
عليه.
~~84

وكذكل نقول إ َذإ ُوجد إملَينَّ َ َ
يذكر إحتالمًَّا وجب عليه إلغُسل لقوهل
ين لكنه ال َُّ
وحتق ََّق منه أن ّه َم َّّ
صىل هللا عليه وسمل )إملاء من إملاء (وهللا أعمل َّ .
الحديث 37
عن عائشة ريض هللا عهنا قالت َّ :
إلصالة وإ َّّن بُقّ َّّع إملاء عىل ثّوبهَّ .
كنت أغسل إجلنابة من ثوب رسول هللا ﷺَّفيخرج إىل ّ
الخديث 38
صل فيهَّ .
ويف لفظ ملسملَّ :لقد ُكنتَُّ أَ ُفر ُكه من ثَوبَّ رسول هللا ﷺَّفَر َّاكً ف ُي ّ َّ
ساق إملصنّف رمحه هللا تعاىل هذإنَّ إحلديثان لبيانَّ ُح َُّمك إملَينَّ أ َطاه يَّر هو أم جنس .
اهر ليس بنجس لقولها يف لفظ مسملَّ ُكنت َأ ُفر ُكه أ َّّي َأّنا
إلصحيح من َأ َقوإل أهل إلعمل أن ّه َط يَّ
و ّ
يل ُبظفرهَا ولو اكن جنسًَّا ل َ َما جاز فيه إالَّ إلغُسل.
يل ملا ييبَس وتُز َُّ
اكنت تُز َُّ
ين هو َأص َُّل خل َقةَّ إلدَم َّّي فكيف جيعل هللا أص ََّل إالنسان جنسًَّا ويكون فرعُه
زد عىل ذكل أ َّّن إمل َ ََّ
طاهرًَّإ
ويف ّإلروإية إلوىل جاء عهنا ريض هللا عهنا أّنّ ا اكنت تَغس ُل ،بيامن جاء يف ّإلروإية إلثّانية :أّنّ ا اكنت
س فيجوز إزإلته ابل َفرك.
ُتفر ُكه إ َذإ َج ّف ،ووجه ذكل أ َّّن إملين إذإ اكن َرطبًَّا حفقُّه إلغسل فاذإ يَبُ َ َّ
صل يف ثوبه ولو اكن فيه َمنيًَّا من غري غَسل خبالف إملَذي وإل َبول
وفيه أيضًَّا أن ّه جيوز للمرء أن ي ُ ّ َّ
إلصالَُّة يف إلث ّوب ّ
إملتلطخ هبام وهللا أعملَّ .
فاّنّ ام جنسان ال َُّ
جتوز ّ

الحديث 39
عن أيب هريرة ريض هللا عنه قال :قال رسول هللا ﷺ :
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ني ُشعهبَا إلربع َُّث َهجدَ هَا فَ َقد َوجب إلغُسل.
س ب َ ََّ
إ َذإ َجل َ َ َّ
لفظ :وإن لَم يُّنلَّ .
ويف َّ
يف إحلديث بيان وجوب إلغُسل ابجلامع وإن مل حيصل إنزإل ،وهذإ قول مجهور أهل إلعمل ومل ُخيالف
لعل مل يبلغه هذإ
يف هذإ إ ََّال دإود ّإلظاهري مس تد ًَّال حبديث )إنّام إملاء من إملاء(لكن أع ُتذ ََّر هل بأن ّه َّّ
إحلديث وهللا أعمل َّ .
الحديث 40
عل بن أيب طالبَّ ريض هللا عنه أن ّه اكن هُو وأبوه عند
عل بن إحلُسني بن َّّ
عن أيب جعفر محمد بن َّّ
يك َصا يَّع َّ،فقال َر ُج يَّل :ما يكفيين ،فقال
جابر بن عبد هللا وعنده قو ُمه فسألوه َعن إلغُسل فقال :يَكف ََّ
وف منك َشعرَّإً و َخريًَّإ منك-يريد إلنب ﷺَّّ -ث أمن يف ثوبَّ.
جا يَّبر َ :اك ََّن يَكفي َمن هو أ َ َّ
ب ﷺ يُفرغ عىل رأسه ثال ًََّث .
ويف لفظ :اكن إلنّ َّّ
عل بن أيب طالبَّ أبوه إبن إحلنفيةَّ .
ّإلرجل إّلي قال ما يكفيين هو إحلسن بن محمد بن َّّ
ساق إملصنف رمحه هللا هذإ إحلديث لبيان أفضلية الاقتصاد يف ماء إلوضوء وإلغسل وإلهنيي عن
إالرسإف فيه.
أمجع إلعلامء عىل أنه ال حتديد يف إملاء إملس تعمل يف إلوضوء وإلغسل بل يكفي فيه إلقليل وإلكثري
قال إلشافعي رمحه هللا :قد يُرفق ابلقليل فيكفي وخيرق ابلكثري فال يكفي لكن أالَّ ينقص ماء
إلغسل عن صاعَّ وال يف إلوضوء عن ُمد
وكام تعلمون حفظمك هللا إلصاع أربعة أمدإد وإملد هو ملء إليدين إملتوسطتني غري إملقبوضتني وال
إملبسوطتني هذإ هو إملد وإلصاع
ويف إحلديث بيان ما اكن عليه إلصحابة رضوإن هللا علْيم وغريمه من إلعلامء من إلرجوع إىل أقوإل
وأفعال إلنب صىل هللا عليه وسمل وحاالته .فانَّ جابرًَّإ ريض هللا عنه ملا اكن عنده أل عل إبن أيب
ابلصاع أجابه أحدمه بعدم إلكفاية فرد عليه جابر ريض هللا عنه
طالبَّ وسألوه عن إلغسل وأجاهبَ م ّ
بفعل وحاهل وأن ّه ﷺ أوف منه شعرًَّإ فأحفمه ورجع إليه ،وهللا أعمل َّ
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باب التّي ّمم
ُ
ُ
الحديث 41
عن معرإن بن ُحصني ريض هللا عنه أنَّ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل رأى رج ًَّال معزت ًَّال مل يص َّّل
يف إلقوم
فقال :اي فالن ما منعك أن تصل يف إلقوم؟ فقال :اي رسول هللا أصابتين جناب يَّة وال ماء.
قال :عليك ابلصعيد ،فانه يكفيك َّ
إلقصد يقال مي ََّم كذإ إذإ قصدَ َُّه .
إل ّتميّم يف إللّغة :هو َُّ
رشعًَّا :هو إلتّع ّبد هلل مبسح إلوجه وإلكفّني ّ
ابلرتإب عىل صفةَّ خمصوص ويقال أيضًَّا هو إلقصد إىل
إلصالة وحنوها.
ّ
إلصعيد إلط ّيب ملسح إلوجه وإلكفّني بنيّة إستباحة ّ
نب ﷺ عن
ب ﷺ َّرأى رج ًَّال إعزتل ومل يص َّّل مع إمجلاعة فسأهل إل ّ َّّ
أ ّما حديث معرإن وفيه أ َّّن إلنّ َّّ
ب ﷺ إىل
ماء لالغتسال فأرشده إلنّ َّّ
إلصالة فأجابه بأن ّه اكن جنبًَّا ومل جيد ًَّ
إلسبب ّإّلي منعه من ّ
ّ
إلصعيد وأن ّه يكفيه .
ّ
ك ما عال عىل وجه إلرض سوإ يَّء اكن تُرإ ًَّاب أو رم ًَّال أو جحرًَّإ أو طينًَّا .
إلصعيد :هو َّّ
و ّ
يؤخذ من إحلديث مرشوع ّية إل ّتميّم للجنب وهو مجم يَّع عليه بني إلعلامء .
قال ّ
إلش يخ محمّد إلمني إ ّلش نقيطي رمحه هللا صاحب أضوإء إلبيان قال (َّ:مل خيالف أح يَّد من مجيع
إملسلمني يف إلّتميّم عن إحلدث إلصغر ،وكذإ عن إحلدث إلكرب إ َّّال ما روي عن ُمعر وإبن مسعودَّ
وإبرإهمي إلنّخعي من إل ّتابعني أّنّ م منعوه عن إحلدث إلكرب).
إلص ّباغ وغريه إلقول برجوع ُمعر وعبد هللا بن مسعود عن
ون َقل إلنّووي يف رشح إمله ّذب( عن إبن ّ
ذكلَّ).إنّتيى الكمه رمحه هللا َّ
الحديث 42
عن َ ّمعار بن ايرسَّ ريض هللا عنه قال:
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إلصعيد كام ّمترغ إدلّ إبّة َّّث أتيت إلنّ ّبَّ
بعثين إلنّب ﷺ يف حاجةَّ فأجنبت فمل أجد إملاء ف ّمترغت يف ّ
ﷺ فذكرت هلَّ،فقال :إنّام اكن يكفيك أن تقول بيديك هكذإ َّّث رضب بيديه إلرض رضب ًَّة وإحدة َّّث
مسح ّ
إلشامل عىل إلميني وظاهر كفّيه ووهجهَّ .
ب ﷺ أرسل يف حاجة فصار ُجنبا ومل يكن
يف هذإ إحلديث حييك ّمعار ريض هللا عنه أ َّّن إلنّ َّّ
فظن أن ّه جيب عليه إستيعاب مجيع جسده ّ
ابلرتإب كام أن ّه جيب عليه إستيعاب
يعرف كيفيّة إل ّتميّم َّّ
مجيع جسده ابملاء حال إلغسل .
إلصوإب من إخلطأَّ يف فعل.
فل ّما رجع أخرب إلنّ َّّ
ب ﷺ مبا فعل ليعرف ّ
تبني هل أن ّه اكن يكفيه بدل ما فعل أن يضب بكفّيه إلرض فميسح ابطن كفّه إلميىن بشامهل
ف ّ َّ
وظاهر كفيه ووهجه.
يف هذإ إحلديث فوإئد:
إلفائدة إلوىلَّ:جوإز إلتّميم عن إحلدث إلكرب اكلصغر .
تتغري سوإ يَّء اكنت عن إحلدث إلكرب أم إلصغر خبالف ّ
إلطهارة
إلفائدة إلثّانية :يه أن صفة إل ّتميّم ال ّ َّ
ابملاء .فا َّّن إلوضوء خيتلف عن إلغسل .
ب ﷺ مل
إلفائدة إلث ّالثةَّ:يه أ َّّن إجملّتد إذإ أخطأَّ يف حم َّّل إجّتاد مل جتب عليه إالعادة وهذإ ل َّّن إلنّ َّّ
تبني هل أن ّه أخطأَّ يف صفة إل ّتميّم إجّتادًَّإ منه .
يأمر ّمعارًَّإ ابالعادة بعدما ّ َّ
إلفائدة ّإلرإبعةَّ:فيه إس تعامل إلقول مبعىن إلفعلَّوهذه إخذانها من قوهل أ َّْن تقول بيديك هكذإ ث ذكر
هل فع ًَّال ومل يذكر هل قو ًَّال فيجوز إس تعامل إلقول مبعىن إلفعل .
إلفائدة إخلامسةَّ :يه أ َّّن إلتّميّم رضب ًَّة وإحدة ،خبالف من قال أ َّّن إلتّميّم رضبتان وإس تد َّّل
ضعيف ال يصح روإه أبو دإود
ابحلديث(إل ّتميّم رضبتان رضب يَّة للوجه ورضب يَّة لليدين) وهو حديث ي َّ
إلصوإب أ َّّن إل ّتميّم رضبة وإحدة ال إثنتني.
وغريه وفيه محم ّ يَّد بن َثبت ض ّعفه إلبخاري وأمحد وإبن معني ّ
إلسادسةَّ :جاء يف روإية إلبخاري لهذإ إحلديث قول ّمعار ريض هللا عنه :ورضب بكفّه
إلفائدة ّ
رضب ًَّة عىل إلرض َّّث نفضها َّّث مسح هبا ظهر كفّه بشامهل أو ظهر شامهل بكفّه َّّث مسح هبام وهجه.
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ويف هذه ّإلروإية فائديَّة هم ّمة ويه أ َّّن مسح إليدين مقدّ يَّم عىل مسح إلوجه إذ فيه إس تعامل "ث"
و َّّث تفيد ّإلرتتيب ففيه كام قلنا َّّث نفضها بعدما رضهبا رضب ًَّة عىل إلرض َّّث مسح هبا ظهر كفّه بشامهل
قال أو ظهر شامهل بكفّه َّّث بعد ما ميسح إلك ّفني َّّث مسح هبام وهجه .
فيه إس تعامل ث وث كام تعلمون تفيد ّإلرتتيب
خبالف ّإلروإية إلّيت أخرهجا إملصنّف رمحه هللا فا َّّن فْيا إس تعامل إلوإو فْيا َّّ :ث مسح ّ
إلشامل عىل
إلميني وظاهر كفّيه ووهجه وإلوإو كام تعلمون ال تفيد ّإلرتتيب .
لكن هذه ّإلروإية رصحي يَّة يف ّإلرتتيب
يمك ﴾
وكذكل هذإ إحلديث ال يعارض قول هللا عز وجل﴿ فَا ْم َس ُحوإ ب ُو ُجوه َُّْمك َو َأيْد َُّ
مفّسًَّإ ومبينًَّا للية .
بل يكون ّ
كام قلنا إلوإو ال تقتيض ّإلرتتيب وإحلديث جاء يف بيان ّإلرتتيب ابس تعامل َّّث ،فال تعارض حبمد هللا
إلسابعة:يف روإية إلبخاري إلّيت ذكرانها قبل قليل يس تفاد أيضا مهنا أنه يسن عند رضب
إلفائدة ّ
إلرض أن ينفض يديه أو أن ينفخ فْيام لتخفيف ّإلرتإب لن ّه جاء فْيا (ورضب بكفّه رضب ًَّة عىل
إلرض َّّث نفضها )َّفيس تفاد مهنا هذإ
ُسن أيضًَّا أن يَن َف ََّخ فْيام لن ّه قد جاءت أيضًَّا يف بعض طرق حديث ّمعار أن ّه نفخ فْيام وهذإ
كام أن ّه ي َّّ
من أجل ّتفيف ّإلرتإب من إليدين .
دةل عىل مرشوعية إلقياس فا َّّن ّمعار ريض هللا عنه
إلفائدة إلث ّامنةَّ:قال إلعلامء هذإ إحلديث من إل َّّ
إلصوإب ولو اكن
قال( صفة إلتميم للجنابة عىل صفة إلغسل) ومل ينكر عليه إلنّب ﷺ بل ّ َّ
بني هل ّ
إلقياس ابط ًَّال لنكره عليه إلنّب ﷺ .
إلفائدة إلتّاسعةَّ:أن ّه ال تسمية عند ّ
إلرشوع يف إل ّتميّم قلنا هذإ ل َّّن بعض إلعلامء إس تحب إلتّسميت
عند ّ
إلرشوع يف إل ّ ّتميّم لكن مجيع طرق حديث ّمعار وكذكل حديث إبن إجلهمي ليس فْيا ذكره
إلتّسمية عند إلتّميّم وهللا أعمل.
الحديث 43
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عن جابرَّ ريض هللا عهنام أنَّ إلنب ﷺ قالُ :أعطيتَُّ َمخسًَّا مل يعطهّن أح يَّد من إلنبياء قبل :
إلصالة
ابلرعب مسرية شهرو ُجعلَت ََّيل إلرض مسجدًَّإ َوطهُورإ فأَي ُ َما رجلَّ من أ ّميت أدركته ّ
ن ُرصت ّ
فليص َّّل
و ُأحلّت يل إلغنامئ ومل حتل لحدَّ قبلَّوأعطيت ّ
إلشفاعة َّ
ب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل إلنّاس عامةَّ .
واكن إلنّ َّّ
عز وج َّّل هبا وأمته من
خصه هللا َّّ
يف هذإ إحلديث يذكر إلنّب ﷺ بعض إخلصائص وإلفضائل إلّيت ّ
بني سائر إلمم .
ومن هذه إخلصائص أن جعل هللا هل إلرض لكّها مسجدًَّإ وطهورإ .
طهورإ َّ:يعين يتطهّر هبا ابل ّتميّم وخ ُّصة بعض إملوإضع من هذإ إلعموم وجاء يف بعض إلحاديث أن ّه
إلصالة فْيا اكملقربة وإ ّمحلام ومعاطن إالبل وليس هذإ حم َّّل بسط هذه إلمور.
ال جيوز ّ
فنس تفيد من هذإ إحلديث أ َّّن قوهل صىل هللا عليه وسمل( وجعلت يل إلرض مسجدًَّإ وطهورة) أ ّنَّ
إلرض مجيعها جيوز إل ّتميّم سوإ يَّء اكن تّرإ ًَّاب أو رم ًَّال وجحرًَّإ أو غريها .
حت جيوز إلتّطهّر هبا بل أ ًَّاي اكنت نوع هذه إلرض جاز إلتّميّم
فاليشرتط يف إلرض أن تكون ترإ ًَّاب ّ َّ
هبا خبالف من إشرتط ّإلرتإب من إلعلامء .
للصالة؟
بقيت معنا مسأةل وإحدة قلنا سرنجع إلْيا ويه مسأةل هل إلتّميّم رإف يَّع للحدث أو مبيح ّ
إلصحيح من أقوإل أهل إلعمل أ َّّن إل ّتميّم ُمطه يَّّر ورإف يَّع للحدث لقوهل تعاىل حني ذكر إلت ّي ّمم﴿ ما يُر ُيدَّ
و ّ
إّلل ل َي ْج َع ََّل عَلَ ْي َُّمك ّم َّْن َح َرجَّ َول َ َٰ كن يُر َُّيد ل ُي َطهّ َرَُّْك ﴾
َُّ
وسمل يف هذإ إحلديث (و ُجعلت يل إلرض مسجدَّإً وطهورإ).
صىل هللا عليه َّّ
ولقوهل ّ َّ
وإلطهور هو ما ي ُ َت َطه َُّر به .
وكذكل ينظر إليه أي إىل إل ّتميّم عىل أن ّه بد يَّل عن إلوضوء .
وإلبدل يأخذ حمك إملبدل منه وفائدته .
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فيتمي َُّّم إملريض إىل أن يس تطيع إش متل إملاء ،ويتميّم من ال جيد إملاء إىل أن جيده وكذكل من اكنت به
جناب يَّة مل يس تطيع إلغسل خلوف إملرض أو لعدم إلقدرة عىل إلغُسل يتميّم عن إلغُسل لكنه يتوضّ أَّ إن
إس تطاعًَّا حلدثه إلصغر فال يلزم من كون إملرء ال يس تطيع إلغُسل أن ّه يتميّم عن إحلدث إلصغر بل
هنا نقول أ َّّن إلوإجب عليه إلوضوء إذإ اكن يس تطيع طبعًَّا .
وهذه إملسأةل إلّيت نهبّ نا علْيا أخريًَّإ يكرث إخللط فْيا جتد إلكثريين يمتكّنون من إلوضوء لكهنّ م ال
يمتكّنون من إلغسل ملرض ما فتجدمه يتميّمون عن إحلدث إلصغر وهذإ خطأَّ من اكنت به جنابة
ومل يس تطع إلغسل يتميّم عن إلغسل لكن ما دإم أن ّه يس تطيع إلوضوء فالوإجب عليه أن يتوضّ أَّ يعين
بشلك طبيعي وال جيوز هل إل ّ ّتميم لقدرته عىل إس تعامل إملاء وهللا أعملَّ .

باب الحيض
إلس يالن
إحليض لغة ّ :
إلصحة من غري سبب يف أوقات
رشعا :دم َّّ
جبةل خيرج من أقىص رمح إملرأة بعد بلوغها عىل سبيل ّ
معلومة.
الحديث 44
عن عائشة ريض هللا عهنا أنَّ فاطمة بنت أيب ُحبيش سألت إلنّب ﷺ فقالت:
إلصالة؟
إ ّ َّين ُأس تحاض فال أطهر أفأدع ّ
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وصل.
إلصالة قدر إل ّايم إلّيت كنت حتيضني فْيا َّّث إغتسل ّ َّ
فقال :ال ،إ َّّن ذكل عرقيَّ ولكن دعي ّ
إلصالة ،فاذإ ذهب قَدرها فاغسل عنك إدلّ م
ويف روإيةَّ :وليس ابحليضة ،فاذإ أقبلت إحليضة فأترك ّ
وصلَّ .
ّ َّ
يف إحلديث مسائل:
المسألة األولى
يُقال حاضت إملرأة إذإ سال مهنا إدلّ م يف نوبةَّ معلومةَّ ويقال هذه إمرأيَّة مس تحاضة إذإ سال مهنا إدلّ م
من غري نوبةَّ .
وقولها ريض هللا عهنا يف إحلديث أس تحاض يعين أ َّّن هذإ حيصل لها كثريًَّإ فال ينقطع إدلّ م عهنا غالبًَّا
ّلكل قالت عقبه فال أطهر .
متقررًَّإ عندهن
وقولها ريض هللا عهنا أفأدع ّ
إلصالة طرحت هذإ ّ
إلسؤإل ريض هللا عهنا لن ّه اكن ّ
تصل وأشلك علْيا إس مترإر إدلّ م فسألتهَّ .
أ َّّن إحلائض ال ّ َّ
َّ
َّ
المسألة الثّانية
صىل هللا عليه وسمل( ال إنّام ذكل عرقيَّ)
يه قوهل ّ َّ
بيان لسبب الاس تحاضة وأن ّه د يَّم غري دم إحليض فدم إحليض خيرج من قعر ّإلرمح أ ّما دم
فيه يَّ
الاس تحاضة فيخرج من أدىن ّإلرمح من عرق يسمى ابلعادل .
المسألة الثّالثة
إلصالة يف تكل إحلاةل فقال
بني لها إلنّب ﷺ سبب دم الاس تحاضة ّ َّ
بعدما ّ َّ
بني لها حمكه أو حمك ّ
إلصالة قدر إل ّايم إلّيت كنت حتيضني فْيا .
إلسالم دعَّ ّ
عليه إلصالة و ّ
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خاصني ابملرأة يف حيضها
وقبل أن نتلكم عن هذه إملسأةل جيب أن َّّ
نتعمل مصطلحني إثنني أو ثالثة ّ
وهام مصطلح إملرأة إملعتادة وإملرأة ّ
إملمزية وإملرأة إملبتدأة
إليت مل يس بق لها حيض وطهر أو يقال يه إليت مل يس بق لها أن حاضت .
إملرأة إملبتدأة يه ّ َّ
أ ّما إملرأة إملعتادة فهيي إلّيت إس ّمترت ثالثة أشهرَّ فأكرث عىل أ ّايمَّ معدودةَّ عند حيضها
ك شهرَّ حتيض أربعة أ ّايم فهذه عادهتا أربعة أ ّايم .
مثاهل إمرأيَّة يف َّّ
متزي بني دم حيضها من غريه فاذإ خرج مهنا د يَّم ميكهنا أن تقول
وإملرأة إملمزية يه إلّيت تس تطيع أن ّ َّ
هذإ دم
حيضَّ أم ال .
متزي عن غريه من إدلّ ماء بأمور
وإحليض ي ّ َّ
إلمر إلول :هو إللّون
ك إمرأةَّ تعرف هذإ من نفسها وتعرف لون دم
متزي عن غريه ابللّون يكون لونه دإكنا و َّّ
فدم إحليض ي ّ َّ
حيضها َّ
إلمر إلث ّاينَّ:إلوجاع
متزي إحليض من غريه إلوجاع إلّيت تصاحب إحليض ،فاملرأة عادًَّة عندما يأتْيا
من إلمور إلّيت ّ َّ
إحليض تنتاهبا أوجاع عند منطقة إخلارصة .
َّإلرإحئة
وإلمر إلث ّالثّ :
هو ّإلرإحئة رإحئة دم إحليض يه غري رإحئة غريه من إدلّ ماء .
وعودإ إىل مسألتنا فنقول إملس تحاضة هذه قد تكون مبتدأًَّة أو معتاد ًةَّ
أ ّما إن اكنت مبتدئ ًَّة فال خيلو من حالني :
إحلاةل إلوىل :أن تكون ّممزية أن تكون هذه إملبتدئة ّممزية .
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وحتوهل إىل دم
إلصوم قدر ما ّمزيت أّنّ ا يف إحليض وبعدما ترى ّ َّ
إلصالة و ّ
فمتتنع عن ّ
تغري ّإدلم ّ
تصل .
إس تحاضةَّ تغتسل و ّ َّ
إحلاةل إلثّانية :إن اكنت غري ّممزية
فاّنّ ا تعمل بغالب عادة نساهئا وتعمل مثال بعادة أ ّمها أو أخّتا حلديث َمح َََّةل بنت حجش ريض هللا
َّّ
حيضهن
ك شهر كام حتيض إلنّساء وكام يطهرن مبيقات
عهنا وفيه أ َّّن إلنّب ﷺ قال لها( فافعل يف َّّ
هرهن) .
ُوط َّّ
تعتد عدد إل ّايم إلّيت تعتدّ ها أ ّمها أو أخّتا وبعد ذكل تغتسل
وإملبتدأة هذه إن اكنت غري ّممزية فاّنّ ا َّّ
تصل وتصوم.
و ّ َّ
فالرإحج أ َّّن إملعتادة تعمل بعادهتا ولو اكنت ّممزية
أ ّما إن اكنت هذه إملرأة غري مبتدءةَّ بل اكنت معتادًَّة ّ
وإملعتادة قلنا أنَّ يه إلّيت لها حيض يَّة معلومة إلقدر أ َّّي أّنّ ا حتيض أربعة أ ّايم أو مخسة أ ّايم يف َّّ
ك
شهر حيضّتا معلومة
مبجرد ما تنّتيي إل ّايم إلّيت عادًَّة حتيض فْيا
فهذه إن حصل لها وأن جتاوز إدلّ م عدد هذه إلايم فاّنّ ا ّ
تصل وكام قلنا ولو اكنت ّممزية ولو اكنت ترى أ َّّن إدلّ م هذإ ّإّلي إس متّر معها يش به
فاّنّ ا تغتسل و ّ َّ
دم إحليض
إلصالة فاذإ ذهب
وذكل مع ًَّال حبديثنا هذإ ل َّّن فيه أ َّّن إلنّب ﷺ قال (:فا َذإ أقبلت إحليضة فاتريك ّ
وصل) .
قدرها -وقدرها أي عدد أ ّايهما فاغسل عنك إدلّ م ّ َّ
قال إبن تمي ّية رمحه هللا :وهبذإ إحلديث أخذ مجهور إلعلامء يف إملس تحاضة إملعتادة أّنّ ا ترجع إىل
عادهتا قال وهو مذهب أيب حنيفة و ّ
متزي إدلّ م إلسود
إلشافعي وأمحد ،لكهنّ م متنازعون لو اكنت ّممزية ّ َّ
من إلمحر فهل تقدّ م إل ّتميزي عىل إلعادة أم إلعادة عىل إل ّتميزي ،ومهنم من يقدّ م إل ّتميزي عىل إلعادة
وهو مذهب ّ
إلشافعي وروإية عن أمحد وإلث ّاين أّنّ ا تقدّ م إلعادة وهو ظاهر إحلديث وهو مذهب
أيب حنيفة وأظهر ّللروإيتني عن أمحد .إنّتيى الكمه رمحه هللا بترصفَّ يسري .
ب ﷺ أجاهبا وردّها للعادة مع إحامتل كوّنا
ووجه إدلّ الةل من إحلديث عىل عدم إعتبار إل ّتميزي أ َّّن إلنّ َّّ
صىل هللا عليه وسمل مل يس تفصل مهنا فعدم إس تفصاهل مع إحامتل كوّنا ّممزية د َّّل عىل أ َّّن
ممّزية لكنّه ّ َّ
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إلوإجب رجوعَها إىل إلعادة مطلقًَّا وهذإ مع ًَّال ابلقاعدة إلصولية إلّيت تقول أ َّّن ترك الاس تفسار يف
مقام الاحامتل يّنل مّنةل إلعموم يف إملقال وهللا أعمل .
صىل هللا عليه وسمل( إغسل عنك إدلّ م
إلفائدة إلخرية إلّيت تس تفاد من هذإ إحلديث ويه قوهل ّ َّ
وصل )
ّ َّ
فيه دلي يَّل عىل أ َّّن إحليض وقد إنعقد إالجامع عىل جناس ته حاكه إبن إملنذر رمحه هللا وفيه أن ّه ّ
صىلَّ
مر ابالغتسال منه
هللا عليه وسمل أمرها ابالغتسال عقب الانّتاء من قدر أ ّايم دم إحليض ،فهو أ يَّ
لكنه مل يأمرها ابالغتسال من دم الاس تحاضة َّ .
الحديث 45
وعن عائشة ريض هللا عهنا أ َّّن أ َّّم حبيبة إس تحيضت س بع س نني فسألت رسول هللا ﷺ عن ذكل
للك صالةََّّ .
فأمرها أن تغتسل فاكنت تغتسل َّّ
قال إبن ّ
إلعطار رمحه هللا (:جاء يف بعض نسخ هذإ إلكتاب -يقصد إلعمدة-فأمرها أن تغتسل ّ
للكَّ
شك أن ّه قد ورد إلمر
ب ﷺ أمرها بذكل ،وال َّّ
إلصحيحني وال أحدهام أ َّّن إلنّ َّّ
صالة فليس يف ّ
إلصحيح من روإية إبن إحساقَّ وغريه بروإايتَّ كثرية وليس فْيا يش يَّء
ابلغسل َّّ
للك صالةَّ خارج ّ
ص يف هذإ ما روإه إلبخاري ومس يَّمل يف حصيحْيام أ َّّن
َثبت وقد ض ّعفها لكها إلبْيقي ومن قوهل و ّإّلي َّّ
أ َّّم حبيبة بنت حجشَّ ريض هللا عهنا إس تحيضَ ت فقال رسول هللا ﷺ إنّام ذكل عرقيَّ فاغتسل
للك صالة).إنّتيى الكم إبن ّ
إلعطار رمحه هللا .
فاكنت تغتسل َّّ
وقال ّ
تصل وليس فيه
إلشافعي رمحه هللا(َّ:إنّام أمرها رسول هللا صىل هللا عليه وسمل أن تغتسل و ّ َّ
تطوعًَّا غري ما ُأمرت به وذكل وإس يَّع لها).
للك صالة وال َّّ
أن ّه أمرها ابلغسل َّّ
شك أ َّّن غسلها اكن ّ
إنّتيى الكم ّ
إلشافعي رمحه هللا نق ًَّال من إل َّّم .
للك صالة لكن ّإّلي
فالعلامء إختلفوإ سلفًَّا وخلفًَّا يف هذه إملسأةل ويه مسأةل إغتسال إملس تحاضة َّّ
عليه مجهور إلعلامء أن ّه ال ُغسل علْيا يف أ َّّي وقتَّ من إلوقات وال يف أ َّّي صالة ودليلهم هو عدم
إلصحيحني
إدلّ ليل إملقتيض للغسل .وقد نقلنا سابقًَّا الكم إلبْيقي وأ َّّن إلث ّابت يف هذإ هو ما ُروي يف ّ
وليس فيه إلمر ابلغسل.
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نص إدلّ ليل هو إلغسل من إحليض لقوهل صىل هللا عليه وسمل يف
ّإّلي جيب عىل إملس تحاضة يف ّ َّ
وصل) وليس يف
إلصالة وإذإ ذهب قدرها فاغسل عنك إدلّ م ّ َّ
إحلديث (فاذإ أقبلت إحليضة فاتريك ّ
مر ابالغتسال من الاس تحاضة وهللا أعمل َّ .
هذإ أ يَّ
الحديث 46
ب ﷺ من إانءَّ وإحدَّ الكان جنب َّ
وعن عائشة ريض هللا عهنا قالتُ :كنتَُّ أغتسل أان وإلنّ َّّ
إحلديثَّ :47فاكن يأمرين فأتّزر فيبارشين وأان حائضَّ .
معتكف فأغسل وأان حائضَّ .
إحلديثََّّ:َّ48واكن خيرج رأسه إ َّّيل وهو ي َّ
يف إحلديث مسائل:
مر معنا هذإ يف ابب إلغُسل من
إلوىلَّ :جوإز إغتسال ّإلرجل مع زوجته من إانءَّ وإحدَّ وقد َّّ
إجلنابة .
إلثّانيةَّ:فيه جوإز مبارشة إحلائض فوق إالزإر َّ.واكنت إلْيود إذإ حاضة إملرأة مل يُألكوها ومل ي ُشاربوها
َك َعنَّ
إلنب ﷺ عن ذكل فأنزل هللا قوهل﴿ َوي َْسأَلُون ََّ
فسأهل أ َّّي فسأل بعض أحصاب إلنّب ﷺ ََّ
ت ي َ ْطه ُْر ََّن ﴾وقال إلنّب
إلْ َمحيضَّ َّۖ قُ َّْل ه ََُّو َأ ًذى فَا ْع َزتلُوإ إلن ّ َس ََّاء يفَّ إلْ َمحيضَّ َّۖ َو ََّال تَ ْق َربُوهُنَّ َح ىَّ
ك يشءَّ إ َّالّ ّ
إلناكح).
ﷺ(َّ:إصنعوإ َّّ
وقد جاءت ّإلرخصة ابملبارشة فوق إالزإر يف حديثنا هذإ وحديث مميونة ريض هللا عهنا عند مسملَّ
وهن حيّض وهذإ حم َّّل إت ّفاقَّ بني إلعلامء .
صىل هللا عليه وسمل اكن يبارش نسائه فوق إالزإر َّّ
أن ّه ّ َّ
إلّسة إىل ّإلركبة ،وقيل إىل أنصاف إلفخذين .
وإالزإر :قيل من ّ ّ
بناء عىل هذإ إحلديث وعىل حديث أنسَّ إملتقدّ م( إصنعوإ ك يشءَّ إ َّالّ
وقد قال بعض إلعلامء ًَّ
ّ
بلك يشءَّ ما عدإ إلوطء ل َّّن معىن إملبارشة يف إحلديث يه
إلناكح) أ َّّن ّللرجل أن يس متتع بأهل َّّ
إللّمس بشهوة وتُطلق عىل إلوطء أيضًَّا لكن ي ُس تثىن إلوطء من معىن إملبارشة هنا حلديث أنسَّ(
ك يشء إ َّّال إلنّاكح).
إصنعوإ َّّ
معتكف فأغسل وأان حائض) فوإئد مهناَّ :
ويف قولها ريض هللا عهنا( واكن ُخيرج رأسه إ َّّيل وهو ي َّ
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أ َّّن للمعتكف أن خيرج جزءًَّإ من جسده من إملسجد للحاجة .
وفيه أن ّه جيوز للمعتكف أن يلمس نساءه إذإ مل يكن بشهوته وذكل ل َّّن عائشة ريض هللا عهنا اكنت
تلمس يدُ ها رأس إلنّب ﷺ ووهجه وهو معتكف وذكل حيامن اكنت تغسل رأسه .
وفيه أيضًَّا جوإز سؤإل ّإلرجل زوجته شيئًَّا من حاجته وال كرإهة يف ذكل وال مانع وهللا أعمل َّ .
الحديث 49
عن عائشة ريض هللا عهنا قالت :اكن رسول هللا ﷺ يتّكئ يف جحري فيقرأَّ إلقرأن وأان حائض َّ
َّ

هذإ إحلديث هل تعلقيَّ مبسأةلَّ هم ّمةَّ للحائض أال ويه قرإءة إلقرأن عىل تكل إحلال وهل وجيوز لها
مس إملصحف ويه كذكل؟
قرإءة إلقرأن للحائض إختلف فْيا إلعلامء
مفنعه ّ
إلشافعي وأمحد وغريمه .وإس تدلّوإ مبا روإه أبو دإوود وغريه عن إبن ُمعر ريض هللا عهنام أ َّّن
إلنّب ﷺ قال(َّ:ال تقرأَّ إحلائض وال إجلنب شيئًَّا من إلقرأن).
وكذكل يف حديث جابر بن عبد هللا ريض هللا عنه عن إلنّب ﷺ أن ّه قال(َّ:ال تقرأوإ إحلائض وال
إلنّفساء من إلقرأن شيئًَّا) روإه إدلّ إرقطين وغريه َّ .
لكن هذإن إحلديثان ضعيفان .
أ ّما حديث إبن ُمعر ريض هللا عهنام فهو بروإية إسامعيل بن ع ّياش عن إحلجازيني ،وإسامعيل بن
ف يف روإيته عن غري ّ
إلقمي رمحهام هللا أ َّّن هذإ
إلشامينيّ ،لكل قال إبن تميية وإبن َّّ
عياش مض ّع ي َّ
ضعيف ابت ّفاق أهل إملعرفة ابحلديث .
إحلديث ي َّ
ومثّة تنبيه وهو أ َّّن بعض أهل إلعمل أرإد حتسني هذإ إحلديث مبتابعة عبد إملكل بن مسلمة السامعيل
بن ع ّياش لكن مل تزد هذه إملتابعة للحديث إ َّّال ضعفًَّا فعبد إملكل هذإ ض ّعفه أبو حاتَّ وأبو زرعة إبن
حبّان ومل يوثّقه أحد .
فضعيف أيضًَّا ض ّعفه إبن جحر رمحه هللا وقال(َّ:فيه محمّد بن إلفضل وهو مرتوك).
وأ ّما حديث جابرَّ ي َّ
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ماكل وإبن تمي ّية وإبن إملنذر و ّ
إلطحاوي وغريمه من جوإز
إلصحيح يف هذه إملسأةل ما ذهب إليه يَّ
و ّ
إملقتيض للتّحرمي .
إلصحيح ّ َّ
قرإءهتا للقرأن لعدم إدلّ ليل ّ
إلرصحي ّ
كن حيضن ومل تنقل إحدإهن ّنيه عن ذكل .
وكذكل إلنّساء عىل عهد إلنّب ﷺ َّّ
وكذكل عائشة ريض هللا عهنا ملّا حاضت يف ّجحة إلودإع قال لها إلنّب ﷺ (إفعل ما يفعل َّّ
إحلاج
حت تطهري).
غري أ َّّال تطويف ابلبيت ّ َّ
صىل هللا عليه وسمل اكن
إحلاج هل أن يقرأَّ إلقرأن فد َّّل هذإ عىل إجلوإز وكذكل جاء أن ّه ّ َّ
ومعلويَّم أ َّّن َّّ
ك أحيانه روإه إلبخاري يف حصيح ،ي ُس تد َّّل به أيضًَّا عىل أ َّّن إحلائض تقرأَّ إلقرأن
يذكر هللا عىل َّّ
وهللا أعمل .
َّ
َّ
َّ
الحديث 50
إلصوم
وعن ُمعا َذة ريض هللا عهنا قالت سألت عائشة ريض هللا عهنا فقلت :ما ابل إحلائض تقيض ّ
إلصالة فقالت أحروري يَّة أنت؟
وال تقيض ّ
إلصوم وال نؤمر بقضاء
قالت :لست حبروريةَّ و ّ َّ
لكين أسأل ،قالت اكن يصيبنا ذكل فنؤمر بقضاء ّ
إلصالةَّ .
ّ
قولها ريض هللا عهنا يف إحلديث( أحروري يَّة أنت)
حروري يَّة :نس ب ًَّة إىل حارورة قري يَّة ابلقرب من إلكوفة إجمتع فْيا إخلوإرج ّإّلين خرجوإ عىل َّّ
عل
حارورإء ّلكل قالت لها
ريض هللا عنه َّّث إس ُتعمل هذإ إللّفظ يف َّّ
ك خارجَّ ولو مل يكن من أهل َ
عائشة ذكل .
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إلصالة وهذإ خالف إجامع إملسلمني كام أ َّّن للخوإرج بدع ًاَّ
لن ّه اكن من مذههبم أ َّّن إحلائض تقيض ّ
أخرى ومنكرإتَّ وبعضها أعظم من بعض .
عمل إحلمكة من كون
إلسؤإل لتعرف إحلمكة من هذإ إلمر أ َّّي ل َت َت َّّ
سألت معاذة ريض هللا عهنا هذإ ّ
إلصوم .
إلصالة وال متنع من قضاء ّ
إحلائض بعد حيضها مت ُنع من قضاء ّ
إلصالة سألّتا عائش َُّة ريض
لكن ملّا اكن معروفًَّا دلهيم أ َّّن مذهب إخلوإرج يَقيض بأ َّّن إحلائض تقيض ّ
هللا عهنا منكرًَّة حمذرًَّة لها( أحروريةَّ أنت) مفا اكن من معاذةَّ ريض هللا عهنا إ َّّال أن ب ّينت أّنّ ا ليست
عىل مذههبم ولكهنّ ا تسأل مسرتشدًَّة تريد معرفة إحلمكة من ذكل فأجابّتا عائشة ريض هللا عهنا
ك مسملَّ نصب عينيه ملَا ظهرت أكرث هذه إلبدع وإملنكرإت .
إجاب ًَّة لوضعها َّّ
إلصوم وال نؤمر بقضاء
قالت عائشة ريض هللا عهنا وأرضاها( اكن يُصيبنا ذكل فنؤمر بقضاء ّ
إلصالة)
ّ
ك ما
لو رجع إملسلمون إىل ما اكن عليه إلنّب ﷺ وأحصابه لزإل إخلالف ولندثرت إلبدع يف َّّ
يأتيك أيخ إملسمل من أمور دينك إحبث فيه عام اكن عليه إلنّب ﷺ وأحصابه وإمعل به ،تراتح
إلصحابة اكن هذإ
وتكون قد معلت عىل بصريةَّ وتكون قد حقّقت إملتابعة للنّب ﷺ وإنظر إىل ّ
إلصوم وال نؤمن بقضاء
فعلهم واكن هذإ مهنجهم قالت ريض هللا عهنا (اكن يصيبنا ذكل فنؤمر بقضاء ّ
إلصالة) ومل تزدها عىل هذإ .
ّ
أ َّّي أّنّ م اكنوإ يفعلون ما اكن يأمرمه إلنّب ﷺ وال يزيدون عليه وال ّ
يتنطعون فيه ،خبالف إلنّاس
إلسؤالت ويكرثون من إلتّعليالت ويكرثون من إلفلسفة ّلكل ضلّوإ
إلن جتدمه يكرثون من ّ
إلسالمة وإلعافية .
وأضلّوإ ،نسأل هللا ّ
ك َّ
يوم
تتكرر يف َّّ
إلصالة فقالوإ ّ
إلصوم مع عدم قضاء ّ
وقد ذكر إلعلامء إحلمكة من قضاء ّ
إلصالة ّ
إلصالة فيه مشقة يعين إذإ مكثت إملرأة يف عادهتا
وإحليض يتكّرر َّّ
ك شهرَّ غالبًَّا فااللزإم بقضاء ّ
ك يوم مخس صلوإت س يكون علْيا قضاء مخسَّ وعرشين صالًَّة إضاف ًَّة إىل
مخسة أ ّايمَّ ويف َّّ
إلصوم فاّنّ ا لو أفطرت تكل إمخلسة أ ّايم فان ّه يبقى
إلصلوإت إلّيت جتب علْيا بعد حيضها خبالف ّ
ّ
حت تقيض صوم تكل إل ّايم ،وهذإ ليس فيه مشقّة خبالف قضاء
معها يعين بعد رمضان عا يَّم أخر ّ َّ
إلصالة وهللا أعمل .
ّ
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وهبذإ نكون قد إنّتينا من كتاب ّ
إلطهارة وإمحلد هلل رب إلعاملنيَّ .
َّ

صالة
كتاب ال ّ
ملّا فرغ إملصنّف رمحه هللا من ذكر إلحاديث إملتعلّقة ّ
إلصالة.
ابلطهارة رشع يف كتاب ّ
إلصالة لغ ًة :يه إدلّ عاء قال هللا تعاىل﴿ خ ُْذَّم ْنَّ َأ ْم َوإله ْم ََّصدَ قَ ًةَّت َُطهّ ُر ُ ْمه ََّوتُ َزكّْيمَّهبَا ََّو َص ّلَّعَلَ ْْي ْمَّ﴾أي
ّ
ُأدعوإ هلم.
أ ّما يف ّ
إلرشع :فهيي إلعبادة إملش متةل عىل إلقوإل وإلفعال إملُبتدئة ابل ّتكبري إخملتمتة ابلتّسلميَّ .
باب المواقيت
َّوهوَّزمان إليشء أو ماكنه ،أي زمان إلعبادة أو ماكّنا فعندان موإقيت زمان ّية
َُّ
إملوإقيت :مجع ميقات
ّ
اكلظهر وإلعرص وإلفجر وغريها ،كام أنَّ مثّة موإقيت ماكن ّية ومهنا موإقيت إالحرإم كذي إحلليفة وقَرن
إملَنازل وغريها.
تصح إ َّّال يف وقّتا فال يصح تقدميها عنه وال تأخريها إ َّّال من عذر.
إلصالة ال َّّ
و ّ
إلصالة إلّيت
إلصالة عن وقّتا معدًَّإ ال يصح أن يقضْيا وال يُقبل منه ذكل لن ّه ّ َّ
صىل غري ّ
مفن أخرج ّ
أمر هبا
قال هللا تبارك وتعاىل﴿ إنَّإلص َالة َََّاكن َْتَّعَ َىلَّإلْ ُم ْؤمن َنيَّك َت ًاابَّم ْوقُواتً َّ﴾.
ِ
حت أن بعضهم يظن أنَّ
كثري من إلنّاس ويتساهلون فيه ّ َّ
مر هم يَّم جدًَّإ يتغافل أو يغفل عنه يَّ
وهذإ أ يَّ
إلصلوإت يف أخر إلهنّ ار وهذإ غلطي وصاحبه عىل خطرَّ
إملهم عليه أن ّ َّ
يصل ولو أن جيمع مجيع ّ
عظمي.
إلصالة ويف صفّتا وهيئّتا وكذكل يف إلوقت ّإّلي رشعه
إلوإجب أن ّ َّ
تصل كام أمرك هللا يف كيفية ّ
هللا لها
قال هللا س بحانه وتعاىل فَ َخلَ َف﴿منَّب َ ْعد ْمهَّ َخلْ يفَّ َأضَ ا ُعوإَّإلص َالة َََّوإت َب ُعوإَّإلشه ََوإتََّّفَ َس ْو َفَّيَلْ َق ْو َنَّ
إلصلوإت مبعىن أخرجوها عن وقّتا وليس معناها أّنّ م تركوها ومل يصلّوها ،ال.
غَ ًّيا﴾َّأضاعوإ ّ
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ُون َّ﴾ ،ساهون أ ّيَّ ّإّلين
فقال س بحانه وتعاىل﴿ فَ َويْ يل َّل ّلْ ُم َصل ّ َني َّإّل َين ُ ْ
َّمه َّ َعن ََّص َالهت ْم ََّساه َ
يؤخّروّنا عن وقّتا ّمسامه هللا مصلني لكهنم يؤخروّنا عن وقّتا من غري عذرَّ وال رخصة َّ
َّ
فالصالة أمرها عظ يَّمي جدًَّإ لّنّ ا ّإلركن إلث ّاين بعد ّ
إلشهادتني ولّنّ ا أ ّول ما فُرض عىل إلنب ﷺَّمن
ّ
إلعبادإت ،فرضت عليه بال وإسطة ليةل إالرسإء وإملعرإج خبالف ابيق ّ
إلرشإئع فاّنّ ا فرضت عليه يف
إلرض ،وكذكل لّنا أ ّول ما حياسب عليه إلعبد يوم إلقيامة ،ويه أخر وص ّيةَّ للنّب ﷺ ،فأمرها
عظ يَّمي جدًَّإ يف إالسالم وإلحاديث إلوإردة يف إلتّحذير من تركها ويف إل ّتغليظ يف ذكل مهنا قوهل
إلصالة مفن تركها فقد كفر)
صىل هللا عليه وسمل( إلعهد ّإّلي بيننا وبيهنم ّ
وغريها ال ّتفى عليمك حفظمك هللا فتنهبّ وإ لهذإ ونهبّ وإ من تعرفونه عليهَّ .

الحديث 51
عن أيب َمعروَّ إلشيباين وإمسه سعد بن إايس قال:
حدثين صاحب هذه إدلّ إر وأشار بيده إىل دإر عبدَّهللا بن مسعود قالَّ:سألت إلنّب ﷺَّأ َُّّي إلعمل
إلصالة عىل وقّتاَّ،قلت َّّ :ث أ ّي؟ََّّقال َّّ :بر إلوإدلينَّ،قلت َّّ :ث أ ّي؟َّقال :إجلهاد
أ َّّ
حب إىل هللاَّ،قال ّ :
يف سبيل هللا
هبن رسول هللا ﷺَّولو إسزتدته لزإدين.
قال :حدّثين َّّ
يف إحلديث مسائل
المسألة األولى
قوهل( حدّ ثين صاحب هذه إدلّ إر) دلي يَّل عىل أنَّ إالشارة يكتفى هبا عن إلتّرصحي ابالمس وت َُّن َُّل مّنلته
إذإ اكنت ُم َعينَ ًَّة لل ُمشار إليه ممزيًَّة هل عن غريه .كذإ قال إبن دقيق رمحه هللا.
المسألة الثّانية
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قوهل (سألت إلنّب ﷺأي إلعمل أحب إىل هللا )َّفيه أن إلعبد ينبغي عليه أن يّنل إلش ياء منازلها
فيبدأَّ أو يقدّ م إلفضل عىل إل َفاضل فيعمل به أو يقدّ مه عىل غريه أيضًَّا عند إلتّعارض ّلكل هم يَّم جدًَّإ
للمسمل و ّلطالب إلعمل خاصة أن يعرف منازل إلعبادإت وإلش ياء فيقدم إل َّّمه عىل إملهم كام قلنا
وكذكل عند إل ّتعارض عند ضيق إلوقت يقدّ م إلمه َّ .
المسألة الثّالثة
قوهل(أي إلعمل أحب)
ف فَ َي ُع َّّم .
معر ي َّ
ُ َّ
إلعمل :معويَّم أريد به
خصوص معل إجلوإرح إذ لكمة إلعمل إمس جنسَّ ّ
لكن س ياق إحلديث يدّ ل عىل أن ّه أريد به خصوص أعامل إجلوإرح دون معل إلقلب ،وذكل ل َّن
إجلوإب تناول ثالث ًَّة من أعامل إجلوإرح ولو اكن إملرإد إلعموم فانَّ من أعامل إلقلب ما هو أفضل من
إلسؤإل من طرف حصايبَّ
هذه إملذكورة وقد جاء هذإ يف حديث أخر أنَّ إلنب ﷺَّ ُس ئل نفس ّ
أخر وهو أبو ذرَّ ريض هللا عنه فأجابه إلنب ﷺَّبأن قال يعين يف إملرتبة إلوىل أو يف أول إجلوإب
ذر إالميان ابهلل وإملقصود
قال إميان ابهلل قال َّّث إجلهاد َّّث إحلج فقدم إلنب ﷺَّهنا يف جوإب أيب َّّ
ابالميان ابهلل هنا يف هذإ إملوطن هو ما يقابل إلعمل من إلتّصديق إجلازم وإالقرإر مع إلنّطق
ّ
ابلشهادتني وما يصحبه من توحيد هللا تبارك وتعاىل ،فاملهم أنَّ إملرإد ابلعمل هنا يف هذإ إحلديث
خصوص مع َُّل إجلوإرح وإلبدن أما عند إرإدة إلعموم فالعمل يشمل معل إجلوإرح ومعل إلقلب .
ُ َّ
الرابعة
المسألة ّ
تعدّ دت إلحاديث إلوإردة عن إلنب صىل هللا عليه وسمل يف فضائل إلعامل وإختلفت إجاابته كام
ذكران أنه صىل هللا عليه وسمل أجاب عبد هللا بن مسعود هبذإ إجلوإب بيامن أجاب أاب ذرَّ ريض هللا
عنه أيضًَّا جبوإبَّ أخر وجاء يف أحاديث أخر إجاابت أخرى غري هذه .
فهنا إختلفت طرإئق إلعلامء يف إمجلع بيهنا ومن أحس هنا قول من قال أن َُّه صىل هللا عليه وسمل أجاب
ك وإحدَّ حبسب حاهل أو وقته أو ابلنّس بة إىل معوم ذكل إحلال أو إلوقت ّإّلي ُس ئل فيه ،فلو
َّّ
خوطب ّ
إلصدقة ،ولو خوطب
إلشجاع إلباسل لقيل هل إجلهاد ولو خُوطب صاحب إملال لقيل هل ّ
إلنبيه إلفطن لقيل هل طلب إلعمل وهكذإ .
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المسألة الخامسة
إلصالَُّة عىل وقّتا )
يف قوهل صىلَّ هللا عليه وسملَّّ (َّ:
أ َّّي إلصالة يف وقّتا ّ
بغض إلنّظر عن أدإهئا يف أ ّوهل أوَّأخره .
إلرشعي إحملدّ د لها ّ َّ
إلصالة يف أ ّول إلوقت إ َّّال صالة إلعشاء فان ّه يس َُّّ
تحب
وإلفضل أدإؤها يف أ ّول إلوقت ،أن تؤدى ّ
تأخريها إىل نصف إللّيل كام س يأيت معنا الحقًَّا إن شاء هللا .
وقد تس تثىن أيضًَّا بعض إحلاالت من قولنا بأفضل ّية أدإهئا يف أ ّول إلوقت اكالبرإد ّ
ابلظهر وكذكل ملن
تتحصل هل جامع يَّة يف أخر إلوقت ال حتصل هل يف أ ّوهل فتأخريها يف حقّه أفضل حتصي ًَّال للجامعة
ّ
وهللا أعمل .
إلصلوإت كام
إلصالة يف أ ّول إلوقت أ ّما سائر ّ
فهذه بعض إحلاالت تُس تثىن من قولنا لفضل ّية أدإء ّ
قلنا فالفضل أن تؤدّى يف أ ّول إلوقت وس يأيت إن شاء هللا إلالكم عن هذه إلنّقطة.
سادسة
المسألة ال ّ
إلصالة أ ّول
إلصالة عىل وقّتا جاء فْياَّ( ّ
يه أن ّه جاء يف بعض ُطرق إحلديث أ َّّن إلنّبﷺَّقالَّبدل ّ
وقّتا)
إلصحيح فْيا أّنّ ا زايديَّة شا ّذة كام حمك علْيا أهل إلعمل.
وهذه ّإلزايدة ّ
حبث جي يَّد ومفي يَّد جدًَّإ يف مبحث زايدة إلث ّقة
قال إبن جحر رمحه هللا يف إلفتحَّ،والكم إبن جحر إليت يَّ
إنظروإ ابرك هللا فيمك كيف ير ّجح إحلفّاظ بني ّإلروإايت وكيف يتعاملون مع ّإلزايدإت إنتهبوإ لهذإ
خاص ًَّة ملن درس مادة إملصطلح وملن هي ّمه إلمر.
ّ
قال رمحه هللاَّ:تنبي يَّه إت ّفق أحصاب شعبة عىل إللّفظ إملذكور يف إلباب وهو قوهل عىل وقّتا وخالفهم
يخ صدوقيَّ من رجال مسمل كذإ قال إبن جحر رمحه هللا.
عل بن حفصَّ وهو ش يَّ
َّّ
حيتج به .أ َّّي أن ّه صا َّحلي
علَّبن حفصَّ هذإ قال :صاحل إحلديث يُكتب حديثه وال َّّ
وقال أبو حاتَّ يف ّ
لالعتبار.
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إلصالة يف أ ّول وقّتا) أخرجه إحلاك وإدلّ إرقطينَّوإلبْيقي من
قال إبن جحر فقالَّ-يعين إبن حفصّ (َّ-
تغري حفظه )َّيعين
طريقه أيَّمن طريق إدلّ إرقطين ،قال إدلّ إرقطينَّ(ما أحس به حفظه لن ّه كرب و ّ َّ
عل بن حفص.
َّّ
عل إملعمري يف إليوم وإللّيةل عن أيب موىس محمّد بن
قلت إلالكم البن جحر هنا وروإه إحلسن بن َّّ
إلصالة يف أ ّول وقّتا.
إملُثَىنَّ عن غُندرَّ عن شعبة كذكلَّأ َّّي هبذه ّإلزايدة يعين بقوهل ّ
قال إدلّ إرقطينّ :تفرد به إملعمري وإملعمري ّمسي كذكل نس ب ًَّة إىل معمر بن رإشد قال قيل لن ّه عين
جبمع حديثه.
إملتفرد وليس من دونه.
وإنظروإ ابرك هللا فيمك إنظروإ كيف ّ َّ
يبني كل إدلّ إ قطين أ َّّن إملعمري هو ّ
قال إدلّ إرقطين فقد روإه أحصاب أيب موىس عنه بلفظ (عىل وقّتا) أ َّّي أ َّّن إملَع َمري خالفه ل َّّن
إملعمري كام قلنا يروي عن أيب موىس وأبو موىس يروي عنَّغُندر وغُندر عن شعبة فاذإ اكن
أحصاب أيب موىس رووه بدون هذه ّإلزايدة فهذإ يعين أ َّّن إملعمري هو من زإدها ،لكن هنا قد يقول
قائل لع َّّل إملعمري أخذها عن غريه وليس هو ّإّلي زإدها قال أي إبن جحر َّّث أخرجه إدلّ إ قطين عن
إملُحامدي عن أيب موىس كروإية إمجلاعة وهكذإ روإه أحصاب غُندر عنه.
فعندان هنا أ َّّن أحصاب أيب موىس رووه عنه بدون ّإلزايدة وكذكل روإه عن أيب موىس إملُحامدي
كذكل بدون ّإلزايدة وأحصاب غُندر رووه مثلام روإه أبو موىس بدون هذه ّإلزايدة مفن يكون
إملتفرد هبا.
زإدها؟ ال يكون زإدها إ َّّال إملَعمري ويكون هو ّ
قال إدلّ إرقطين رمحه هللاَّ(و ّإلظاهر أ َّّن إملَعمري ومه فيه لن ّه اكن حيدّ ث من حفظه).
حفمك هنا إدلّ إرقطين بأ َّّن هذه ّإلزايدة َو يَّمه من إملعمري وليست زايدة ثقةَّ حمفوظةَّ.
حت إن ّه حدثت هل
إملعمري هذإ ال يقبل ّتفرده لن ّه اكن يروي إلغرإئب وينفرد بأش ياء عن غريه ّ َّ
عدإويَّة مع إحلافظ موىسَّبن هارون بسبب هذإ.
قال إخلطيب إلبغدإدي عنهَّ(اكن من أوعية إلعمل يُذكر ابلفهم ويوصف ابحلفظ ويف حديثه غرإئب
وأش ياء ينفرد هبا).
ُإنظروإ ابرك هللا فيمك ماذإ قال عنه إخلطيب.
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جر َحه موىس بن هارون واكنت بيهنام عدإويَّة واكن أنكر
وقال إدلّ إر قطينَّعنه أيضًَّا (صدوقيَّ حافظي َ
عليه أحاديث أخرج أصولها هبا ّثَّإن ّه ترك روإيّتا).
قال إبن كثري رمحه هللا :قال أبو أمحد بن عدي اكن إملعمري كثري إحلديث صاحب حديثَّ حبقه كام
قال إبن عبدَّإن ّه مل يرى مثل وما ذكر عنه أن ّه رفع أحاديث وزإد يف متون قال هذإ يش يَّء موجويَّد يف
خاصة ويف حديث ثقاهتم وأّنّ م يرفعون إملوقوف ويصلون إملرسل ويزيدون يف إالس ناد
إلبغدإديني ّ
إنّتيى الكم إبن عدي.
قلت -وإلالكم هنا البن كثريَّ -أنظروإ إىل تشديدمه رمحهم هللا يف هذه ّإلزايدإت وإناكرمه عىل
صاحهبا وإىل ّ
حطهم من رتبته بسبهباَّ،قال إبن كثري(:بئست إخلصال هذه ومبثلها ينحط إلث ّقة عن
رتبة إالحتجاج به فلو وقف إحملدّ ث إملرفوع أو أرسل إملتّصل لساغ هل كام قيل أنقص يف إحلديث
وال تزد فيه) إنّتيى الكم إبن كثريَّ رمحه هللا .فعلمنا من هذه إلنّقوالت أ َّّن إملعمري ال نقول فيه أن ّه
إلصوإب ما قاهل إدلّ إرقطين أن ّه صدوقيَّ حافظي رمحه هللاَّ .
ثق يَّة حافظ بل ّ
ونقول عن هذه ّإلزايدة أّنّ ا زايديَّة غري حمفوظة بل يه زايديَّة شا ّذةَّ.أقول هذإ ل َّّن بعض أهل إلعمل
قالوإ هذإ ثق يَّة وزإد.
وعل بن حفص ّإّلي ذكره إبن جحر قالوإ أن ّه يعترب به وأن ّه ي ُ ّقوي هذه ّإلزايدة.
َّّ
إلصحيح خالف ذكل.
و ّ
يقوي مثل هذه
وإملعمري كام ذكران يف ترمجته اكن يزيد يف إحلديث َّّ
وعل بن حفص ليس أه ًَّال لن ّ
ّإلزايدإت
وقال إبن جحر رمحه هللاَّ(وقد أطلق إلنّووي يف رشح إمله ّذب أ َّّن روإية يف أ ّول وقّتا ضعيفة )َّ
حفمك علْيا إلنّووي أيضًَّا ابلضّ عف.
وقال إبن جحر يُريد تقوية هذه ّإلزايدة قالَّ(كل طريقيَّ أخرى أخرهجا إبن خزمية يف حصيحه وإحلاك
وغريهام من طريق عامثن بن معر عن ماكل بن َماغول عن إلوليد ّتفرد هبا عامثن بن معر وإملعروف
عن ماكل بن َماغول أن ّه يروهيا كروإية إمجلاعة كذإ أخرجه إلبخاري وغريه عنه).
فعمل من مجيع ما ذكران أ َّّن هذه ّإلروإية شا ّذة ال تصلح.
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إلصالة يف أ ّول وقّتا إ َّّال ما ذكران من الاس تثناءإت
ويغنينا عهنا أ َّّن إلنّب ﷺَّاكن حيرص عىل أدإء ّ
وهللا أعمل.
َّّ ث قال ﷺَّ(و َّّبر إلوإدلين) َّ
شك فيه ،وهو يدُ َّّل عىل عظم أمر َّّبر
وقد تقدّ م يف إحلديث ب َّّر إلوإدلين عىل إجلهاد وهذإ ال َّّ
بغريَّحق حمريَّم ومن كبائر ّإّلنوب.
َّّ
إلوإدلين وأ َّّن أذإهام
َّّ ث قال( وإجلهاد يف سبيل هللا)
إجلهاد منه ما هو فرض عنيَّ ومنه ما هو فرض كفايةَّ َّ
حق إلوإدلين َّ
فرض إلعني مقد يَّم عىل َّّ
أ ّما فرض إلكفاية فال جيوز إ َّّال ابذّنام إذإ تعطلت مصلحّتام إلوإجبة به وهللا أعملَّ .
الحديث 52
صل إلفجر فيشهد معه نسا يَّء من
عن عائشة ريض هللا عهنا قالت :لقد اكن رسول هللا ﷺَّي ُ ّ َّ
إملؤمنات ُمتلفّعاتَّ مبروطهن َّّث يرجعن إىل بيوهتن ما يعرفهن أح يَّد من إلغلسَّ .
إملُروط :أكيس يَّة معلّم يَّة تكون من خزنَّ أو تكون من صوف.
ومتلفّعات :متل ّحفات.
إلصبح بظلمة إللّيل.
وإل َغلَس :إختالط ضياء ّ
يف إحلديث فوإئد مهنا
إلفائدةَّإلوىل:إس تحباب تقدمي صالة إلفجر يف أ ّول وقّتا إذإ تيقّن طلوع إلفجرَّ .ووجه ذكل هو
إلصالة بغلس وإلغلس كام جاء تعريفه ال يكون إ َّّال مع ُّ
إلظلمة
عهنن َّّ
أّنّ َّّن ريض هللا َّّ
كن ينرصفن من ّ
صىل هللا عليه وسمل يُطيل
إلّيت خيالطها يش يَّء من إلنّور ويكون هذإ إلنّور يسريًَّإ جدًَّإ وهذإ مع كونه ّ َّ
إلصبح.
إلقرإءة يف ّ
يصل يف أ ّول إلوقت بعد تَ َيقُّنه من طلوع إلفجر مبارشة
مفن هذإ لكّه نس تفيد أ َّّن إلنّب ﷺَّاكن ّ َّ
كن ينرصفن هكذإ.
ّلكل َّّ
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صىل هللا عليه وسملَّ(أسفروإ ابلفجر فان ّه أعظم للجر) فا َّّن معىن
وال خيالف هذإ ما جاء يف قوهل ّ َّ
إالسفار كام جاء أو كام قال إالمام ّ
إلشافعي رمحه هللا وأمحد وإحساق هو أن يَصحَّ إلفجر فال َّّ
يشك
إلصالة ،كذإ قال ّ
إلشافعي رمحه هللا.
فيه ومل يروى أ َّّن معىن إالسفار تأخري ّ
إلصالة يف إملسجد مع إملسلمني حيث ال حمذور إذإ إنعدم
إلفائدة إلثّانيةَّ:يه أ َّّن إملرأة ال متنع من ّ
صىل هللا عليه وسمل (ال متنعوإ إماء هللا
إلصالة يف إملسجد لقوهل ّ َّ
إحملذور فا َّّن إملرأة ال متنع من ّ
خري لهن)
مساجد هللا وبيوهتن يَّ
خري لها كام جاء يف إحلديث يف قوهل صىل هللا عليه وسمل
شك أ َّّن صالة إملرأة يف بيّتا يَّ
وال َّّ
(وبيوهتن خريًَّإ لهن)
كن متل ّحفاتَّ متلفّعات مبروطهن وصورة هذإ
عهنن َّّ
إلفائدة إلخريةَّ:جاء يف إحلديث أّنّ َّّن ريض هللا َّّ
إلتّل ّحف أن تضع إملرأة هذإ إملرط عىل رأسها وال ّترج منه إ ّال َّعينا وإحدة وتريخ ما تبقى منه،
وهو يش به ما تلبسه وما يزإل يلبس يف بعض إملناطق عندان يسمى عندان يف إجلزإئر هذإ ابحلايك
وال يزإل يلبس يف كثريَّ من إملناطق.
وإملرط هذإ ّإّلي جاء ذكره يف إحلديث يكون كام قال إملصنّف من خَزَّ ويكون من حريرَّ أو من
اكلصوف أو إلكتان وغريها وهللا أعملَّ .
غريه ّ
الحديث 53
يصل ّ
إلظهر ابلهَاجرة وإلعرص و ّ
إلشمس
عن جابر بن عبد هللا ريض هللا عنه قال اكن إلنّب ﷺَّ ّ َّ
نقيّة
وإملغرب إذإ وجبتَّ،وإلعشاء أحيا ًَّان وأحيا ًَّان إذإ رأمه إجمتعوإ ّجعل وإذإ رأمه أبطؤو أخّر
إلصبح اكنَّإلنبﷺ يصلّْيا بغلسَّ .
و ّ
إلصالة وكذكل أ َّّن إلنّب ﷺَّاكن حريصًَّا عىل
ساق إملصنّف رمحه هللا هذإ إحلديث ل ّ َّ
يبني موإقيت ّ
إلصالة يف أ ّول وقّتا إ َّّال إلعشاء فان ّه اكن يع ّجلها أحيا ًَّان ويؤخرها أخرى.
أدإء ّ
ويف إحلديث مسائل
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المسألة األولى :في وقت صالة ّ
الظهر
قال ريض هللا عنه (اكن إلنّب ﷺَّيصل ّ
إلظهر ابلهاجرة)
إحلر فاكن إلنّاس يرتكون
تد َّّ
وإلهاجرة مش تقّ يَّة من إلهجر وهو ّإلرتك و ّمسيت إلهاجرة كذكل إذإ إش َّّ
رصف أو إخلروج ذكل إلوقت ويقيلون فيه.
إل ّت ّ
يصل ّإلظهر يف أ ّول إلوقت بدَ الةل هذإ إحلديث.
فالنّب ﷺَّاكن ّ َّ
صل) أ َّّي أن ّه اكن من عادته هذإ.
ويف قوهل( اكن ي ُ ّ َّ
صىل هللا عليه وسمل عند إلبخاري ومسمل أن ّه قالَّ
وقد عارض بعضهم هذإ إحلديث مبا ثبت عنه ّ َّ
إحلر من فَيحَّ هجمن).
إحلر فأبردوإ اب ّلصالة فا َّّن شدّة َّّ
(إذإ إش ت َّّد َّّ
إلس نّة أن تُؤدّى صالة ّإلظهر يف أخر
فقالوإ إ َّّن هذإ إحلديث ان يَّ
خس حلديث جابرَّ ريض هللا عنه وأ َّّن ّ
وقّتا وهو ما يس ّمى ابالبرإد.
إحلر وصعوبة إتيان
دةل أ َّّن إالبرإد ُرخص يَّة يصار إلْيا عند إش تدإد َّّ
إلصوإب ّإّلي به جتمتع إل َّّ
لكن ّ
حارة أو اكن إملسجد قريبًَّا من إلبيوت بأن
إملسجد يف أ ّول وقت ّإلظهر ،أ ّما إذإ مل تكن إلبالد ّ
يكون مسجد يحَّ فالوىل أدإء ّإلظهر يف أ ّول إلوقت ويد َّّل عىل هذإ حديث أنس عند إلنّسايئ أن ّه
إحلر أبرد وإذإ اكن إلربد ّجعل.
صىل هللا عليه وسمل اكن إذإ اكن َّّ
ّ َّ
تحب يف حقّه تعجي َُّل
عذر يف إل ّتخلف عن إمجلاعة فا ّن َّإملس َّّ
وكذكل إلنّساء يف إلبيوت ومن هل يَّ
ّإلظهر يع ّجل ويصلّيه يف أ ّول إلوقت كام اكن إلنّب ﷺَّيفعل ذكل.
وهذإ قول أكرث إملالكيّة و ّ
إلشافع ّية.
إلصالة
وإنّام مزيد الكمَّ إن شاء هللا تبارك وتعاىل عن هذإ إحلديث يف اببَّ جامعَّ الحقًَّا يف كتاب ّ
من كتابنا هذإ.
المسألة الثّانية :في ّأول وقت ّ
الظهر وآخره
كام س بق بيانه فا َّّن أ ّول دخول وقت ّإلظهر يكون عند زوإل ّ
إلشمس ،ود َّّل عىل هذإ حديث
فصىل ّ
إلظهر حني زإلت ّ
إلشمس).
إلصالة وقد جاء فيهَّ( ّ َّ
جربيل يف تعلمي إلنّب ﷺَّموإقيت ّ
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ك يشءَّ ُ
مثل.
أ ّما أخر وقّتا فهو عند دخول وقت إلعرص وهو أن يصري ذ َّّل َّّ
فصىل إلعرص
فقد جاء يف إحلديث حديث جربيل أن ّه أاته حني اكن ّإلظل مثل َخشصهَّ ّ َّ
وكذكل جاء يف حديث عبدَّهللا بن معرو عند مسملَّ أن ّه قالَّ(ووقت ّ
إلظهر إذإ زإلت ّ
إلشمس عن
إلسامء ما مل حيض وقت إلعرص)
بَطنَّ ّ
فهذإ هو أ ّول وقت ّإلظهر وأخرَّوقّتا.
إحلارة ف ُتأخّر مع ًَّال برخصة إالبرإد ّ
ابلرشوط
وكام قلنا إملس َّّ
تحب أدإؤها أ ّول إلوقت إ َّّال يف إلبالد ّ
إلّيت ذكرانها سابقًَّاَّ .
الرابعة :هي في وقت العصر
المسألة ّ
كام قلنا سابقًَّا يَدخل وقت إلعرص حني يصري ظ َّّل ّ
إليشء مثل.
ووقت إضطرإريَّ .
تياري يَّ
وقت إخ يَّ
ولها يَّ
إلعرص ليس ّ
اكلظهرّ ،إلظهر لها وقت إختياري فقط وليس لها وقتَّإضطرإري فقط أ ّما إلعرص فلها
إلصالة إىل إلوقت الاضطرإري إ َّّال
وقت إضطرإري يَّ
ووقت إختياري وال جيوز أن يؤخّر إمللكّف ّ
لعذر يؤدّهيا تكون مؤدّإًَّة يف إلوقت لكن مع إالث وس يأيت ذكر إدلّ ليل إن شاء هللا.
إليشء مثل إىل إصفرإر ّ
أ ّما وقّتا الاختياري فهو حني يصري ظل ّ
إلشمس هذإ هو إلوقت
الاختياري.
تصفر ّ
إلشمس ويسقط قرّنا إل ّول
حلديث عبدَّهللا بن معر عند مسملَّووقت إلعرص ما مل َّّ
إصفرت فقد دخل وقّتا الاضطرإري ويس متر هذإ إلوقت الاضطرإري إىل غروب ّ
إلشمس
فاذإ ّ
صىل ركع ًَّة من إلعرص قبل أن تغرب ّ
إلشمس فقد أدرك إلعرص).
وسمل (من ّ َّ
صىل هللا عليه َّّ
لقوهل ّ َّ
لكن كام س بق ال جيوز تأخريها إىل وقّتا الاضطرإري إ َّّال من عذر.
لقوهل صىل هللا عليه وسملَّ(تكل صالة إملنافق جيلس يرقب ّ
حت إذإ اكنت بني قرين
إلشمس ّ َّ
ّ
إلش يطان قام فنقرها أربعًَّا ال يذكر هللا فْيا إ َّالّ قليال) وهللا إملس تعان َّ .
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المسألة الخامسة :في وقت المغرب
جاء يف إحلديث (وإملغرب إذإ وجبت)
وجبت أي سقطت وإلالكم هنا عن ّ
إلشمس أ َّّي إذإ غاب قرصها يف إلفق فقد حان وقت
إملغربَّ .
إلصامئ أن ّه
ونن ّبه إىل أ َّّن حلول إملغرب بيّنه إلنّب ﷺَّبياان شافيا فقد جاء يف إحلديث حديث إفطار ّ
قالَّ(إذإ أقبل إللّيل من ها هنا وأشار بيده إىل هجة إملرشق وأدبر إلهنّ ار من هاهنا وأشار بيده إىل
هجة إملغرب وغربت ّ
إلصامئ).
إلشمس أفطر ّ
فاشرتط ثالث رشوط:
إل ّولَّ:إقبال إللّيل من هجة إملرشق.
وإلث ّاينَّ:إدابر إلهنّ ار أو ُشعاع ّ
إلشمس من هجة إملغرب.
وإلث ّالث :هو غروب إلقرص أو ُسقوط إلقرص خلف إلفق.
وذكرت هذإ ل َّّن كثريًَّإ من إلنّاس يكون يف منطقّتم حوإجز عن إلفق اكجلبال مث ًَّال فتغيب
ّ
إلسامء وال تَرى إقبال
إلشمس ورإء إجلبال إلّيت ليست أفقًَّا هلم بل حوإجز ويبقى بذكل شعاعها يف ّ
إللّيل من هجة إملرشق ومع ذكل يضنّون أن ّه وقت إملغرب ف َيفطرون إن اكوان صامئني وهذإ أمر
خاصة.
ينبغي أن يتن ّبه إليه إملسلمون وطلبة إلعمل ّ
ونقول حنن ابختصار أ َّّن وقت إملغرب هو سقوط ّ
إلشمس خَلف إلفق وهذإ حم َّّل إجامعَّ عند أهل
إلعمل.
إلصالة؟
وإختلف إلعلامء يف هل للمغرب يَّ
وقت موس يَّع أم ال؟ أم وقّتا مض ّيقيَّ يكفي فقط لدإء ّ
ميتد من مغيب ّ
إلشمس إىل
موس يَّع وأن ّه َّّ
فذهب أمحد وأبو حنيفة وهو روإي يَّة عن ماكلَّ إىل أن ّه ّ
مغيب ّ
إلشفق إلمحر من إلفق.
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إلشفق)َّو ّ
و ّجحّتم حديث عبدَّهللا بن َمعرو وهو قوهلَّ(ووقت إملغرب ما مل يسقط ثَور ّ
إلشفق يف
إلصحيح لقول إبن معر ريض هللا عهنامَّ( ّ
إحلديث هو ّ
إلشفق
إلشفق إلمحر ال إلبيض هذإ هو ّ
إلصحيح وهو ّإّلي عليه إحملقّقون من أهل إلعمل.
إحلُمرة)َّوهذإ إلقول هو ّ
إجب ُمض ّيق وال يكفي إ َّّال لدإء صالة إملغرب.
إلقول إلث ّاين هو أن ّه و يَّ
وإس تد َّّل أحصابه حبديث جربيل وأن ّه إلنّب ﷺَّيف نفس إلوقت يف إليومني يف إليوم إل ّول ويف إليوم
إجب مض ّيق ال يكفي إ َّّال
إلث ّاين يف نفس إلوقت فقالوإ د َّّل هذإ عىل أ َّّن للمغرب وقتًَّا وإحدًَّإ وهو و يَّ
إلصالة.
لدإء ّ
حديث عن أيب
إلصحيح ل َّّن حديث عبدَّهللا بن َمعرو وكذكل ورد يَّ
لكن كام قلنا إلقول إل ّول هو ّ
إلصالة وهذإن إحلديثان
موىس ريض هللا عنه عند مسملَّ أ َّّن سائ ًَّال سأل إلنّب ﷺَّعن موإقيت ّ
وقصة حديث جربيل وقعت قبل إلهجرة بثالث س نوإت فنأخذ ابملتأخّر وندع
وقعا بعد إلهجرة ّ
إملتقدّ م.
المسألة األخيرة :في وقت صالة العشاء
قال (وإلعشاء أحيا ًَّان وأحيا ًَّان إذإ رأمه إجمتعوإ ّجعل وإذإ رأمه أبطأوإ أخّر)
ليس فْيا بيان مت يدخل وقت إلعشاء لكن فْيا أن ّه صىل هللا عليه وسمل اكن يرإعي أحوإل إلنّاس
وإلصلح هلم.
فاكن يع ّجلها إذإ رأمه إجمتعوإ خَش ية إملشَ قّة علْيم وإذإ رأمه أ َبطأوإ أخّرها إىل وقت إلفضيةل لن ّه
أفضل وقت لها.
فصىل إلعشاء حني غاب ّ
أ ّما وقّتا فيدخل مبغيب ّ
إلشفق)
إلشفق إلمحر كام جاء يف حديث جربيلَّ( ّ َّ
وحديث أيب موىس ّإّلي ذكرانه سابقًَّا فيهَّ( َّّث أمره فأقام إلعشاء حني غاب إلش َفق) هذإ يد َّّل عىل
أ َّّن هذإ هو أ ّول وقت إلعشاء.
أ ّما أخر وقّتا فهو نصف إللّيل كام جاء يف حديث عبدَّهللا بن َمعر وهو وقت صالة إلعشاء إىل
نصف إللّيل وحيتسب نصف إللّيل من مغيب ّ
إلشمس إىل طلوع إلفجر تأخذ هذإ إلوقت وتقس ميه
إثنني فيكون أخر وقّتا نصف إللّيل.
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وقلنا إىل طلوع إلفجر يعين ابلفجر إلصادق وهذإ هو وقت إلعشاء الاختياري.
صىل هللا عليه وسمل يف حديث
ميتد من نصف إللّيل إىل طلوع إلفجر لقوهل ّ َّ
ولها وقتَّإضطرإري َّّ
أيب قتادةَّ
حت يأتْيا وقت إلخرى) فيكون
إلصالة ّ َّ
(إن ّه ليس يف إلنّوم تفريط إنّام إل ّتفريط عىل من مل ّ َّ
يصل ّ
وقت إلعشاء الاضطرإري من نصف إللّيل إىل طلوع إلفجر َّ .
إلصالة إىل إلوقت الاضطرإري إلوإجب أدإؤها يف إلوقت الاختياري
وكام قلنا سابقًَّا ال جيوز تأخري ّ
وهللا أعمل.
إلصبح اكن إلنّب ﷺَّيصلّْيا بغلس)
إلصبح جفاء يف إحلديث (و ّ
أ ّما وقت ّ
إلصادق إىل طلوع ّ
إلشمس .
إلسابق .ووقّتا من طلوع إلفجر ّ
تقدّ م إلالكم عن هذإ يف إحلديث ّ
وهللا أعمل َّ
الحديث 54
عن أيب إملهنال س ّيار بن سالمة قال:
ىل أيبَّ برزة إلسلمي ريض هللا عنه فقال هل أيب:
َدخَلتَُّ أان وأَيب عَ َ َّ
يصل إملكتوبة؟
كيف اكن رسول هللا ﷺَّ ّ َّ
ل إلعرص َّّث يرجع أحدان إىل
يصل إلهَجري إلّيتَّ ت َد ُعوّنَا إ ُلوىل حني تدحض إلشمس وي ُ َص ّ َّ
فقالَّ:اكن ّ َّ
رحل يف أقىص إملدينة و ّ
ب أن ي ُ َؤخر من
إلشمس َحية ،ونسيت ما قال يف إملغرب ،واكن ي َس َتح َُّّ
إلعشاء إلّيت تدعوّنا إل َعتَ َمة ،واكن يكره إلنّوم قبلها وإحلديث بعدها
ابلس تّني إىل إملائةَّ .
واكن ين َفت َُّل من َصالة إلغَدإة حني يَعر ُ َّ
ف إلرجل جل َيسه ،ويقرأَّ ّ
َّ

إلسؤإل عن
يف هذإ إحلديث ورد سؤإل أيب إملهنال وأبيه عن ّ
إلصالةَّ،وسؤإهلم حممت يَّل أّنّ م أرإدوإ ّ
صفّتا أو عن أوقاهتاَّ،لكن من إجلوإب عُمل أّنّ م أرإدوإ أوقاهتا.
إلسابق حديث جابرَّ ريض هللا عنه.
ففيه يَّ
بيان لوقات ّ
إلصلوإت ويه بنفس ما جاء يف إحلديث ّ
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صىل هللا عليه وسمل اكن يصلّْيا مجيعًَّا يف أ ّول إلوقت إ َّّال إلعشاء جفاء
وفْيا أيضًَّا كام س بق تقريره أن ّه ّ َّ
صىل هللا عليه وسمل يرإعي فْيا حال
تحب تأخريها ،وقلنا سابقًَّا أيضًَّا أن ّه اكن ّ َّ
فيه أن ّه اكن يس َّّ
يشق علْيم ويفعل إلنسب هلم.
إملأموم فال َّّ
وجاء يف هذإ إحلديث أن ّه نس ما قاهل يف صالة إملغرب ،و ّإلظاهر أ َّّن إلنّايس هو أبو إملهنال لن ّه
قال (ونسيت ما قال).
إحلر.
يصل إلهجري) أي ّإلظهر وإلهجري وإلهاجرة إ يَّ
وفيه أن ّه قال (اكن ّ َّ
مس لشدّ ة ّ
ب ﷺَّ
وقوهل( إلّيت تس ّموّنا إلوىل)َّأي أّنّ م اكنوإ يس ّمون ّإلظهر إلوىل ،وذكل لّنّ ا أ ّول صالها إلنّ َّّ
إلسالم وهبذإ إس تد َّّل من قال من إلعلامء أ َّّن أ ّول إلهنّ ار طلوع ّ
إلشمس ال طلوع
مع جربيل عليه ّ
ب ﷺَّإلفجر أو ًال ،لكن ملّا
لصىل ابلنّ َّّ
إلفجر لن ّه لو اكن أ ّول إلهنّ ار طلوع إلفجر لّنل فيه جربيل و ّ َّ
إلشمس اكنت ّإلظهر أ ّول صالةَّ ّ
اكن أ ّول إلهنّ ار هو طلوع ّ
تصىلَّ.وهللا أعمل.
وقوهل( حني تدحض ّ
إلسامء.
إلشمس) أي حني تزول أي أ ّول ما متيل عن كبد ّ
صىل هللا عليه وسمل يبكّر ّ
ابلظهر يف أ ّول إلوقت وأن ّه اكن ّيربد
ويف هذإ أيضًَّا دلي يَّل عىل أن ّه اكن ّ َّ
إلسابق .
إحلر ال أ َّّن حديث إالبرإد ان يَّ
عند شدّ ة َّّ
خس لهذإ وهذإ س بق بيانه يف إدلّ رس ّ
إلس نّة لّنّ ا أفضل إللفاظ ووجه هذإ قوهل
يف إحلديث أيضًَّا بيان أفضلّية إس تعامل ألفاظ إلكتاب و ّ
فعرب هو ريض هللا عنه
تحب أن يؤخّر من إلعشاء إلّيت تدعوّنا إلعمتة) ّ َّ
يف هذإ إحلديث( واكن يس َّّ
إلرشعي فقال من إلعشاء وأشار إىل أ َّّن إللّفظ ّإّلي يس تعملونه غري إللّفظ ّ
ابللّفظ ّ
إلرشعي فقال
(إلّيت تدعوّنا إلعمتة )
وقد جاء إلهنّ يي عنه رصحيًَّا كام يف حديثَّ(ال تغلبنّمك إلعرإب عىل إمس صالتمك إلعشاء)
وقد جاء يف الكم هللا عز وجلَّأّنّ ا تس ّمى إلعشاء كام يف قوهل تعاىل﴿ َومن بَعدَّ َص َالةَّ إلعشَ اءَّ﴾
وإلعرإب اكنوإ يس ّموّنا إلعمتة لّنّ م اكنوإ يعمتون حبالب إالبل أي يؤخّرونه إىل شدّ ة ّإلظالم فاّنّ م
اكنوإ حيلبون إبلهم إذإ دخلوإ يف وقت إلعمتة.
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يبني لفظه
يف إحلديث أيضًَّا أن ّه ينبغي لالنسان أن ّه إذإ أخرب عن يشءَّ بلفظ وإملس تعمل غريه أن ّ َّ
فبني إللّفظ ّإّلي ينبغي إس تعامهل و ّ َّ
بني
إليت تدعوّنا إلعمتة) ّ َّ
ابس تعامهل لن ّه قال( أن يؤخر من إلعشاء ّ َّ
أيضًَّا ما يقابل يف إس تعامهلم.
إلصالة أو لتأخريها إىل
وفيه كرإهة إلنّوم قبل إلعشاء إ َّّال ملن غلبه إلنّوم لن ّه قد يكون سببًَّا لنس يان ّ
خروج وقّتا إخملتار.
وفْيا أيضًَّا كرإهة إحلديث بعد إلعشاء وقد إس تثىن إلعلامء إحلديث مع إلضّ يف ومع إلهل ويف
إلمور ّ
سبب يف عدم
يفوت عىل إالنسان أمورًَّإ هم ّم ًَّة مهنا أن ّه يَّ
إلرشعية وكذكل إحلديث بعد إلعشاء ّ
سبب لتأديّتا إىل قرب خروج وقّتا وهللا إملس تعان .
إالستيقاظ لصالة إلفجر أو أن ّه يَّ
حت أن ّه اكن
يطول إلقرإءة يف صالة إلفجر أكرث من غريها ّ َّ
وفْيا أيضًَّا أن ّه ّ َّ
صىل هللا عليه وسمل اكن ّ
ابلس تّني إىل إملائة أيةَّ،وهللا أعملَّ .
يقرأَّ يف ّإلركعة إلوإحدة ّ
الحديث 55
ب ﷺَّقال يوم إخلندق:
عل بن أيب طالبَّ ريض هللا عنه أ َّّن إلنّ َّّ
عن َّّ
حت غابت ّ
إلشمس
بور َُّمه وب ُ ُيوهتَ ُم انَ رَّإً كام َش َغلُوان عن إلصالة ُإلوسطى ّ َّ
َم ََّ
ل هللا قُ َ
لفظ ملسملَ :ش َغلُوان َعن إلصالة ُإلو َ
ني إملَغربَّ وإلعشَ اء
سطى صالة إل َعرص ،ثَّ َصالها ب َ ََّ
ويف َّ
الحديث 56
وهل عن عبدَّهللا بن مسعودَّ ريض هللا عنه قال:
س إملرش ُكون رسول هللا ﷺَّعن َص َالةَّ إل َعرصَّ َحتَّ إ َمح ّرت ّ
إلشمس أو إصفرت فقال رسول هللا
َحبَ َ َّ
جوإفَهُم وقبورمه انرإ.
إلصالة إلوسطى صالة إلعرص َم ََّ
ﷺَّ:شغلوان عن ّ
ل هللا أَ َ
أو :حشا هللا أجوإفهم وقبورمه انرإَّ .
إلصالة إلوسطى وذكل لفضلها وأّنا أحرى أن
ساق إملصنّف رمحه هللا هذين إحلديثني هنا ل ّ َّ
يبني ّ
ىل إلصلَ َوإتَّ وإلص َالةَّ ُإلو َ
سطى َوقُو ُموإ ّللَّ قَانتنيَّ
ّتص بزايدة عنايةَّ،قال هللا تعاىلَ ﴿:حاف ُظوإ عَ َ َّ
ّ َّ
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إلصالة إلوسطى ّ
ابّلكر من بيهنا
إلصلوإتَّ ّ ،
وخص ّ
﴾فأمر هللا يف هذه إلية ابحملافظة عىل مجيع ّ
يبني لنا أن نعتين هبا أكرث من غريها.
ل ّ َّ
وجاء يف هذين إحلديثني بيان أّنّ ا صالة إلعرصَّ،وقد جاء يف أحاديث ُأخر إلتّحذير من تركها
ب ﷺَّ(من ترك صالة إلعرص حبط معل).
وإخرإهجا عن وقّتا فقد قال إلنّ َّّ
إلصالة
قال ش يخ إالسالم إبن تميية رمحه هللا( :تفويت إلعرص أعظم من تفويت غريها فاّنّ ا ّ
إلوسطى إخملصوصة ابلمر ابحملافظة علْيا ويه إلّيت فرضت عىل من اكن قبلنا فض ّيعوها) إنّتيى
الكمه رمحه هللا.
ويف هذين إحلديثني مسائ َُّل أخرى َّ :
المسألة األولى
قوهل يف حديث علَّ أن ّهَّ( ص َّّالها بني إملغرب وإلعشاء)
حيمتل أن يكون إملرإد منه أن ّه ص ّالها بني وقت إملغرب ووقت إلعشاء.
كام حيمتل أن ّه صالها بني صاليت إملغرب وإلعشاء.
إلصالتني.
لكن إل ّول أظهر ذكل أن إحملافظة عىل ّإلرتتيب وإجب وال وجه لتأديّتا بني ّ
صىل ابلنّاس جامع ًَّة بعد ذهاب
ويؤيّد هذإ إحلديث ما أخرجه إلبخاري رمحه هللا يف ابب "من ّ َّ
إلوقت"
للصالة
وإحلديث ّإّلي أخرجه إلبخاري يتعلّق بنفس إحلادثة ويه يوم إخلندق وجاء فيه (:فتوضّ أَّ ّ
فصىل إلعرص بعدما غلبت ّ
صىل بعدها إملغرب) س يأيت هذإ إحلديث هو
إلشمس َّّث ّ َّ
وتوضّ أان لها ّ َّ
حديث جابر س يأيت يف أخر هذإ إدلّ رس إن شاء هللا.
يصل إملغرب فال وجه إذن ملن قال
صىل إلعرص قبل أن ّ َّ
صىل هللا عليه وسمل ّ َّ
ففيه إل ّترصحي بأن ّه ّ َّ
صىل إلعرص بني إملغرب وإلعشاء ال وجه هل ل َّّن هذإ إحلديث يَردّه ففيه
ابالحامتل إلث ّاين ،أي أن ّه ّ َّ
صىل بعده إملغرب.
وصىل إلعرص َّّث ّ َّ
ب ﷺَّحافظ عىل ّإلرتتيب ّ َّ
بيان أ َّّن إلنّ َّّ
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وما حصل يف هذه إلوإقعة من تأخري صالة إلعرص جاء ما يد َّّل عىل أن ّه اكن قبل نزول قوهل تعاىلَّ
اال أو ُرك َباان ﴾وس يأيت إلالكم عنه إن شاء هللا يف حديث جابر كام قلنا يف ّناية
﴿َّفَان خفمتَُّ فَر َج ًَّ
ِ
إلس
إلس
إلسادسة من إلهجرة
هذإ إدلّ رس وأ َّّن هذه إلوإقعة اكنت يف ّ نّة إخلامسة وقد جاء يف ّ نة ّ
نسخ هذإ بصالة إخلوف َّ .
المسألة الثّانية
إصفرت ّ
إلشمس أو إمحرت) ال خيالف
ما جاء يف حديث إبن مسعودَّ ريض هللا عنه يف قوهل( ّ َّ
حت ّ
حت غابت ّ
إلشمس) ّفاّلي يف حديث إبن مسعود هو أ ّنَّ
عل من قوهل( ّ َّ
ما جاء يف حديث َّّ
حت غربت ّ
إلشمس.
إلصالة مل يمتكنوإ من أدإهئا ّ َّ
إحلبس اكن ّ َّ
حت ذكل إلوقت لكن ّ
المسألة الثّالثة
فيه جوإز إدلّ عاء عىل إلك ّفار مبثل هذإ إدلّ عاء وعىل إالخبار بسبب إدلّ عاء القامة إلعذر ﷺ دعا
إلسبب ّإّلي دعاه ّلدلعاء علْيمَّ .
علْيم و ّ َّ
بني ّ
الرابعة
المسألة ّ
إ َّّن هذإ إحلديث فيه جوإز إدلّ عاء عىل ّإلظامل ما مل يكن مثّة َّّ
تعد
موجب ّلدلعاءَّ .
يَّ
بﷺَّدعا عىل إلك ّفار وجيوز أيضًَّا إدلّ عاء عىل ّإلظامل إذإ حدث منه
ل َّّن إلنّ َّّ
المسألة الخامسة
يف حديث جابرَّ ّإّلي ذكرانه جوإز قضاء إلفائتة جامع ًة.
صىل هللا
وفيه أيضًَّا أن ّه إذإ تزإمحةَّصالة فائت يَّة وحارضة فا َّّن إلفائتة تقدّ م حفاظًَّا عىل ّإلرتتيب لفعل ّ َّ
خص من هذإ حالتانَّ :
عليه وسمل ذكلَّ،لكن ّ َّ
إحلاةلَّإلوىل :يه أن يضيق إلوقت وال يكفي إ َّّال لدإء صالةَّ وإحدةَّ فقال إلعلامء هنا يقدّ م إحلارضة
َّّث يقيض بعدها إلفائتة.
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وإحلاةل إلثّانية :تس تثىن يه أن تتذكّر إلفائتة بعد إالنّتاء من إحلارضة فتقضْيا وال يرإعى ّإلرتتيب
حاةل إذن
يصل إلعرص فنقول
خشص نس صالة إلعرص َّّث بعدما صىل إملغرب وإنّتيى منه تذكّر أن ّه مل ّ َّ
مثاهل :ي َّ
صل إلعرص وال يشء عليك إن شاء هللاَّ .
هل يف هذه إحلاةل ّ َّ
الحديث 57
ب ﷺَّابلعشاء خفرج معر ريض هللا عنه فقال:
عن عبدَّهللا بن عباسَّ ريض هللا عهنام قال :أعمت إلن َّّ
إلص َالة اي َرسو ََّل هللا َرقَ ََّد إلن ّ َسا َُّء وإ ّلصب َيانَّ،خفرج ورأسه يقطر يقولَّ :
ىل أُميتَّ أو عىل إلناس ل َمرهتُ ُم هبذه إلصالة هذه إلساعة.
لَو ََّال أَن أَ ُشقَّ عَ َ َّ
يف هذإ إحلديث بيان أفضل ّية تأخري إلعشاء إىل إلعمتة ،وأخباره صىل هللا عليه وسمل أن ّه أفضل
يشق عليه ذكل.
أوقاهتا ملن ال َّّ
ويف قول معر ريض هللا عنه (ورقد إلنّساء وإ ّلصبيان) بيان أ َّّن من غلبه إلنّوم قبل إلعشاء ال إث
عليه وال كرإهة خبالف من انم خمتار ًإ.
إلسوإك من كتاب ّ
شق عىل أ ّميت لمرهتم
إلطهارة أ َّّن عبارة "لوال أن أ َّّ
وكذكل قلنا سابقًَّا يف ابب ّ
بكذإ وكذإ" دلي يَّل عىل أ َّّن إلمر للوجوب وتلكّمنا عنه يف ذكل إملوطن.
ويف قوهل (خفرج ورأسه يقطر) حيمتل أن ّه غسل لل ّتربد أو للجنابة أو غري ذكل .
وفيه أيضًَّا أ َّّن إلنّساء وإ ّلصبيان اكنوإ يشهدون إمجلاعة مع رسول هللا ﷺَّوأن ّه اكن يرإعي أحوإهلمَّ،
وهللا أعمل.
الحديث 58
عن عائشة ريض هللا عهنا أ َّّن إلنّب ﷺَّقال:
ض إل َعشَ اء فابدأوإ ابل َعشَ اءَّ .
إذإ أُقميَتَّ إلص َالة و َح َ ََّ
إحلديثََّّ:َّ59وعن إبن معر حنوهَّ .
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إلعشاء :هو طعام إلعش ّية أو طعام أخر إلهنّ ار.
هذإن إحلديثان و ّإّلي بعدهام فْيم بعض إلعذإر إملبيحة لرتك إمجلاعة .حديث عائشة وإبن معر
إلصالة وكذإ
ريض هللا عهنم فْيام أ َّّن من اكن جائعًَّا جوعًَّا ال يمتكّن معه من إس تجامع قلبه يف ّ
إخلشوع فْياَّأن ّه يقدّ م ّ
إلطعام عىل إمجلاعة.
إلصالة
وكذكل ًَّ
بناء عىل هذإ إحلديث وعىل إلحاديث إلّيت جاءت يف معناه إختلف إلعلامء يف محل ّ
إلوإردة يف هذإ إحلديث عىل خصوص صاليت إملغرب وإلعشاء لّنّ ام إللّتان تكونني قريبتني من
خيتص بصالةَّ دون أخرى؟
إلعشاء أم أن ّه عا لَّم ال ّ َّ
خاص ابملغرب لن ّه وقت تقدمي إل َعشَ اء غَالب ًا ،وكذكل ل َما
فذهب طائفة من أهل إلعمل إىل أ َّّن إحلمك ل َّ
صىل هللا عليه وسمل أن ّه قالَّ(إذإ
جاء عند إلبخاري رمحه هللا من حديث أنس ريض هللا عنه أن ّه ّ َّ
قدّم إلعشاء فابدؤإ به قبل أن تصلّوإ إملغرب).
لكن رَّّد علْيم من خالفهم من إلعلامء بأن ّه ليس يف هذإ إحلديث دال يَّةل عىل ذكل وأ َّّن إلعشاء كام تقدّ م
يطلق عىل طعام أخر إلهنّ ار.
ب ﷺَّيف حديث إبن معر عند إلبخاري رمحه هللا أن ّه قالَّ(إذإ اكن أحدك عىل
وكذكل جاء عن إلنّ َّّ
ّ
إلصالة).
إلطعام فال يعجل ّ َّ
حت يقيض حاجته منه وإن أقميت ّ
ولفظ ّ
إلطعام هنا يف هذإ إحلديث عا يَّم يشمل طعام إللّيل وطعام إلهنّ ار فال وجه لل ّتخصيص ابملغرب
إذإ.
إلصالة ينبغي أن تكون
قال إلفاكهاين رمحه هللا عند رشحه لهذإ إحلديث قال(َّ:إللف وإل ّالم يف ّ
إلعةل يف ذكل وهو إلتّشويش إملفيض إىل عدم إخلشوع وإحلضور بني يدي
للعموم والبد ،نظرًَّإ إىل َّّ
خيص صالًَّة دون صالة وإن اكن قد ورد ذكل يف
هللا عز وجل وإالقبال عليه ابللكّية وهذإ ال ّ َّ
دةل إلّيت ذكرانها من إحلديث عن معر عند إلبخاري وغريه َّّث قال بعدها-
صالة إملغرب َّّ -ث ذكر إل َّّ
إلصامئ قد يكون أتوق إىل ّ
إلطعام من
إذإ ليس يقتيض ذكل حرصًَّإ يف إملغرب ول َّّن إجلائع غري ّ
تشوف هل إىل ّ
إلطعام وإحلاةل هذه فينبغي أن يدور إحلمك مع علّته وجودًَّإ
إلصامئ وقد يكون ّ
ّ
إلصامئ ال ّ
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إلصالة وإلعكس) .إنّتيى الكمه رمحه هللاَّ،وأيّد هذإ إلالكم
وعدمًَّا حفيث أمنا إلتّشويش قدّ مت ّ
إحلافظ إبن جحر يف إلفتح.
صىل هللا
ويؤيد ما ذهبنا إليه وما ذهب إليه إلعلامء حديث عائشة ريض هللا عهنا إليت وهو قوهل ّ َّ
عليه وسمل (ال صالة حبضة ّ
إلصلوإت وال خيتص بوإحدةَّ
إلصالة عام يشمل مجيع ّ
إلطعام)َّلفظ ّ
دون إلخرى وهللا أعملَّ .
الحديث 60
وملسملَّ عهنا قالت مسعت رسول هللا ﷺَّيقول:
ضةَّ إلط َعام َو ََّال َوه ََُّو يُدَ إف َُّع إ َلخ َبث َانَّ .
ََّال َص َالََّة َحب َ
إلخبثان :يقصد هبام إلبول وإلغائب.
إلصالة وقت حضور ّ
إلطعام وإلعبد مش تاقيَّ إليه كام س بق
يف هذإ إحلديث يهنيى إلنّب ﷺَّعن ّ
إلسابقني.
بيانه يف إحلديثني ّ
وكذكل إذإ اكن يدإفعه إلخبثان للخروج ل َّّن إلنّفس حاةل إذَّ تكون مشغو ًَّةل فال حيصل إخلشوع.
إملدإفعة :إملذكورة هنا من مادة دإفع ّإّلي هو للمشاركة أي أ َّّن إحلمك إملس تفاد من إحلديث س يأيت
إلشخص فان اكن ّ
مرشوط ابالشرتإك يف إدلّ فع بني إخل َ َبثَّ و ّ
إلشخص حاقنًَّا من غري مدإفعةَّ مل
ي َّ
بيانه
يشمل إحلمك وهللا أعمل.
وإلهنّ يي هنا يف إحلديث محمو يَّل عىل إلكرإهة برشط أن ال تؤدي إملدإفعة إىل إالخالل بركنَّ أو رشط
إلصالة مل جيز هل إدلّ خول فْيا عىل تكل إحلال وإن اكن
فان أدت إىل ذكل فان ّه إن مل يكن دخل يف ّ
إلصالة وأخ َّّل بيشءَّ ممّا ذكران أي بركنَّ أو رشطَّ فسدت صالته وعليه إالعادة وهللا أعملَّ .
دخل يف ّ
الحديث 61
عن عبدَّهللا بن عباسَّ ريض هللا عهنام قال:
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عدََّإلصبحَّ
ون َوأَرضَ َُّ
َشه ََّد عندي ر َجا يَّل َمرضيُّ ََّ
امه عندي معر أ َّّن رسول هللا ﷺَّّنَ َيى َعنَّ إلص َالةَّ ب َ ُّ
حت ترشق ّ
حت تغربَّ .
إلشمس وبعد إلعرص ّ َّ
ّ َّ

الحديث 62
وعن أيب سعيدَّ إخلدري ريض هللا عنه عن رسول هللا ﷺَّقال:
عد إل َعرص َحتَّ تَغيب ّ
َّإلشمس.
إلصبحَّ َحتَّ تَرتَف ََّع إلشمس َو ََّال َص َالََّة ب َ ََّ
ََّال َص َالََّة ب َ ََّ
عد ُّ
عل بن أيب طالبَّ وعبد هللا بن مسعودَّ وعبد هللاَّبنَّمعرَّبن ّ
َّإخلطابَّ
ويف إلباب عن َّّ
وعبدَّهللا بن معرو بن إلعاص وإيب هريرة ومسرة إبن جندب وسالمة إبن الاكوع وزيد بن َثبت
إلسلمي وعائشة رضوإن هللا علْيم
ومعاذ بن عفرإء وكعب إبن مرة وإيب إمامة إلباهل ومعرو عبسة ّ
ب ﷺ.
وإلس ناحب ريض هللا ومل يسمع من إلنّ َّّ
موضوع إحلديثني وما يف معناهام هوَّحترمي تطوع عند رشوق ّ
إلشمس وغروهبا.
ذكل أ َّّن إلك ّفار من عباد ّ
إلشمس يسجدون لها عند طلوعها أي عند ّ
إلرشوق وكذكل عند
إلصالة يف هذين إلوقتني دفعًَّا للتّش ّبه هبم
إلغروب جفاء هذإ إلهنّ يي منه ّ َّ
صىل هللا عليه وسمل عن ّ
وكذكل حامي ًَّة جلناب إل ّتوحيد خش ية أن تعبد ّ
إلس نني .
إلشمس عىل َّّ
مر إلايم و ّ
يف هذإ إحلديث مسائل :
المسألة األولى
حت إلاكبر.
إلصحابة رضوإن هللا علْيم ّ َّ
ّإلرَّّد عىل ّإلروإفض يف دعوإمه تفضيل أل إلبيت عىل مجيع ّ
و ّإلرَّّد علْيم أخذانه من قول إبن عباسَّ ريض هللا عهنام يف قوهل (:وأرضامه عندي معر ريض هللا)
عهنم مجيعًَّا وأخذ هللا ّإلروإفض وقبحهم َّ .
المسألة الثّانية
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إلصالة يف هذين إلوقتنيَّ،لكن يس تثىن من معوم لفظ
يف إحلديثني إملذكورين دلي يَّل عىل إملنع من ّ
إلصالة أمور:
ّ
َّ
إلصبح وإلعرص:
إلمر إل ّولَّ:فريضة ّ
إلصبح قبل أن تطلع ّ
إلصبح وإن
لقوهل ّ َّ
إلشمس فقد أدرك ّ
صىل هللا عليه وسمل(َّ:من أدرك ركع ًَّة من ّ
أدرك ركع ًَّة من إلعرص قبل أن تغرب ّ
إلشمس فقد أدرك إلعرص)
إلصالة يف جامعة.
إلمر إلث ّاين :هو إعادة ّ
إلصبح مبسجد إخليف من
حلديث يزيد بن إلسود يف ّقصة ّإلرجلني ّإّلين مل يصلّيا مع إلنّ َّّ
ب ﷺَّ ّ
ب ﷺَّجفيء هبام ترتعد فرإئسهام فقال :ما منعكام أن تصلّيا معنا؟ قاال صلّينا يف
مىن فدعا هبام إلنّ َّّ
فصل معهم فاّنّ ا لمك انفةل.
رحالنا ،قال :إذإ صلّيامت يف رحالكام َّّث أتيامت مسجد جامعةَّ ّ َّ
ب ﷺَّأ َّّي وقتَّ .
إحلديث هذإ عام ومل يس تثين فيه إلنّ َّّ
إلصالة عند إلبيت إحلرإم
إلمر إلث ّالث :هو ّ
صىل أيتََّ ساعة شاء من ليلَّ أو
حلديثَّ(اي بين عبد مناف ال متنعوإ أحدًَّإ طاف هبذإ إلبيت أو ّ َّ
ّنار)َّ .
إلمر ّإلرإبعَّ:إلنّوإفل ذوإت إلس باب
إلصحيح من أقوإل أهل إلعمل أّنّ ا تؤدّى يف
كصالة إلكسوف وإخلسوف وحت ّية إملسجد وغريهاّ ،
تكل إلوقات إذإ قام جميهبا وهللا أعملَّ .
المسألة الثّالثة
بظل أي عند إس توإء ّ
إلشمس إىل أن
إلصالة عند يس تقل ّإلرمح َّّ
ثبت عن إلنّ َّّ
ب ﷺَّإلهنّ يي عن ّ
تزول
إلصالة عندها ثالثة:
َّّ
فالبد من إلتّن ّبه لهذإ وتصبح عندان إلوقات إلّيت ّنينا عن ّ
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إلشمس -َّ.وعند غروهبا-ََّّ.وحني يس تقل ّإلرمح بظل أي حني تس توي ّ
عند طلوع ّإلشمس يف
إلسامء قبل أن تزول َّ .
كبد ّ
الحديث 63
عن جابر بن عبدَّهللا ريض هللا عهنام أ َّّن معر بن ّ
إخلطاب ريض هللا عنه جاء يوم إخلندق بعد ما
غربت ّ
يسب كفّار قريشَّفقال:
َّإلشمس جفعل َّّ
حت اكدت ّ
إلشمس تغرب فقال إلنّب ﷺَّوهللا ما صلّيّتُ ا َّ
صل إلعرص ّ َّ
اي رسول هللا ما كدت أ ّ َّ
فصىل إلعرص بعدما ّ
صىل بعدها
إلشمس َّّث ّ َّ
للصالة وتوضّ أان لها ّ َّ
قال :فقمنا إىل بُطحان فتوضأَّ ّ
إملغربَّ .
َّ
س بق لنا وأن تلكّمنا عن هذإ إحلديث وقلنا أن هذه إلوإقعة اكنت يف أ ّول إالسالم وأن ّه اكن يف
إلس نة
أ ّول إالسالم من إجلائز أن تأخّر ّ
إلصالة عند إلقتال ،وقلنا أن هذإ إحلمك قد نسخ يف ّ
إلصالة تؤدى يف وقّتا عىل
إلسادسة من إلهجرة يف غزوة عَسفان ونسخ بصالة إخلوف وصارت ّ
ّ
هيئة صالة إخلوف.
ب ﷺَّقدّ م إلفائتة ويه صالة إلعرص َّّث ّ َّ
صىل
وقلنا أن ّه يس تفاد منه أيضًَّا وجوب ّإلرتتيب ل َّّن إلنّ َّّ
بعدها إحلارضة ويه إملغرب وما هذإ إ َّّال لوجوب ّإلرتتيب.
وقلنا أن ّه يس تثىن حالتان من هذإ:
إحلاةلَّإلوىل :أن يكون ّ
إلشخص انس يًَّا للفائتة وال يتذكرها إ َّّال بعد صالةَّ حارضة.
وإحلاةل إلثّانيةَّ:يه أن يضيق إلوقت وال يكفي إ َّّال لدإء صالةَّ وإحدةَّ فتقدم حينئذَّ إحلارض َّّث ّ َّ
تصىل
بعدها إلفائتة.
إلصالة أو مرشوعية قضاء إلفائتة يف جامعة وكذكل مرشوعية أو جوإز َّّ
سب
فْيا أيضًَّا مرشوعية ّ
إلكفّار مع بيان سبب س هبّ مَّ.وهللا أعمل.
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َّ
َّ
باب فضل الجماعة ووجوبها
الحديث 64
عن عبدَّهللا بن معر ريض هللا عهنام ،أنَّ رسول هللا ﷺَّقال :
صالَُّة إمجلاعة أفضل من صالة إلف َّّذ بس بعَّ وعرشين درجة.
َّ

خيرب إلنّب ﷺَّيف هذإ إحلديث بأ َّّن صالة ّإلرجل مع جامعة إملسلمني تزيد عىل صالته وحدَ هَّبس َّبع
وعرشين ّمرة ،وما ذكل إ َّّال لفضل إمجلاعة وما حتتوي عليه من ّ
إلشعائر إالسالميّة ،إذ هذإ حم َّّل
سبب للمتّاسك وإلتّاكتف بيهنم وهذإ مقص يَّد
وسبب لتأليف قلوهبم وكذكل يه يَّ
يَّ
إجامتع إملسلمني
عظ يَّمي من مقاصد ّ
إلرشع إملطهّر.
يف هذإ إحلديث مسائل :
المسألة األولى :ص ّحة صالة الفرد
وعرب عنه يف هذإ إحلديث ابلف ّذ ،وإملقصود ّ
وصىل وحده
حصة صالة من ّتلّف عن صالة إمجلاعة ّ َّ
ّ َّ
سوإ يَّء اكن ّتلّفه عن عذرَّ أم ال.
صىل هللا عليه وسمل يف إحلديث" أفضل" أفعل تفضيل وهو يقتيض إملشاركة
وذكل أ َّّن قوهل ّ َّ
وزايدة ،فيقتيض إشرتإك صالة إلفرد وصالة إمجلاعة يف أصل إلفضيةل مع زايدة صالة إمجلاعة يف
مر.
إلجر كام جاء يف إحلديث بس بعَّ وعرشين َّّ
بناء عىل هذإ إذإ اكنت صالة إلفرد تشارك صالة إمجلاعة يف أصل إلفضيةل د َّّل عىل أّنّ ا ليست
ًَّ
ابطةل.
لكن مح َُّل دإود ّإلظاهري لهذإ إحلديث عىل إملنفرد إملعذور وقالَّ(إملرإد ابلف َّّذ هنا إملعذور ّإّلي
ّتلّف عن صالة جامعة لعذرَّ رشعي).
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ف بأل ويه تقتيض إلعموم أ ْ َّّي أيَّ ف ّذَّ
معر ي َّ
لكن هذإ إلقول مردود وذكل أ َّّن لفظة( إلف َّّذ) هنا مفريَّد ّ
أو أ َّّي فردَّ سوإ يَّء اكن معذورًَّإ أم ال .فهذإ إلعموم يرَّّد قول دإود رمحه هللا.
إس تدلّوإ أيضًَّا بقوهل صىل هللا عليه وسمل (من مسع إلنّدإء فمل جيب فال صالة هل إ َّالّ منَّعذر)
رصح
موقوف عىل إبن عباسَّ وليس مرفوعًَّا إىل إلنّ َّّ
هذإَّإحلديثَّإلصحيح فيه أن ّه ي َّ
لكن
ّ
ب ﷺَّكام ّ
بذكل إحلاك.
إلص ّحة.
وعىل فرض رفعه فا َّّن إمجلهور حيملونه عىل نفي إلكامل ال عىل نفي ّ
ويؤيّد قوهلم حديث إبن يزيد بن إلسود ّإّلي س بق ذكره يف إدلّ رس إملايض يف ّقصة ّإلرجلني ّإّلين
مل يصليا مع إلنّب ﷺَّابخليف وصلّيا يف رحاهلام فأمرهام إلنّب ﷺَّبأّنّ ام لو أىت إملسجد ووجد فيه
إمجلاعة قد أقميت بأن يصلّيا معهام أو مع إمجلاعة انف ًةل ،ولو اكنت صالهتام ابط ًَّةل لمرمه إلنّب ﷺَّ
ابالعادة فد َّّل هذإ عىل ّ
عذر رشعي وهللا
حصة صالة إلفرد إملتخلّف عن صالة إمجلاعة ولو مل يكن هل يَّ
أعمل.
المسألة الثّانية :هل الجماعة واجبة أم مستحبّة؟
إلصحيح من أقوإل أهل إلعمل أ َّّن صالة إمجلاعة وإجب يَّة عىل ّإلرجال إل ّ
حصاء يف إملسجد.
ّ
دةل عىل وجوهبا كثرييَّة مهنا:
إل َّّ
أ َّّن هللا تبارك وتعاىل أمر ابمجلاعة حا ََّل إحلرب كام يف قوهل تعاىلَ َّ ﴿:وإ َذإَّ ُك َ
نت َّفْي ْم َّفَأَقَ ْم َت َّلَهُ ُمَّ
ِ
ك﴾ إليةَّ .
إلص َالةََّفَلْ َت ُق ْم ََّطائ َف يةَّ ّم ْهنُمَّم َع ََّ
إلصحيحني وفيه أ َّّن إلنّب ﷺَّقال (و ّإّلي نفس بيده لقد مهمت أن أمر
وكذكل حديث أيب هريرة ّ
حرق
ابلصالة فيؤ ّذن لها َّّث أمر رج ًَّال فيأ َّّم إلنّاس َّّث ُأخَال َ َّ
حبطب فيحتطب َّّث أمر ّ
ف إىل رجالَّ فأ ّ
علْيم بيوهتم).
ّ
إلصالة بيوهتم أبني
قال إبن إملنذر :ويف
حيرق عىل قومَّ ّتلفوإ عن ّ
إهامتمهَّصىلَّهللاَّعليه وسمل بأن ّ
حيرق ّإلرسول ﷺَّمن ّتلّف عن ندبَّ و ّمعا ليس
إلبيان عىل وجوب فرض إمجلاعة إذ غري جائزَّ أن ّ
دةل أخرى تد َّّل عىل وجوب إمجلاعة ال نذكرها.
بفرض .إنّتيى الكمه من إلوسطَّ .وهناك أ ّيَّ
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المسألة الثّالثة :في أق ّل ما تنعقد به الجماعة
أق َّّل ما تنعقد به إمجلاعة إثنان فصاعد ًإ ،وقد أمجع عىل هذإ أهل إلعمل كام نقل ذكل إبن ُه َب َرية وإبن
قدإمة رمحهام هللاََّّ.وكذكل يد َّّل عليه حديث قيام إلنّب ﷺَّإللّيةل مع إبن عباسَّ ريض هللا عنهَّ .
الرابعة
المسألة ّ
هل صالة إمجلاع وإجبةَّ عىل إلعيان أم يه فرض كفايةَّ إذإ قام به إلبعض سقط عن إلخرين؟
إلصحيح أّنّ ا فرض عنيَّ كام س بق عىل ّإلرجال إل ّ
حصاء.
إختلف فيه أهل إلعمل و ّ
إلسابق مفن تركها بدون عذرَّ فهو أ يَّث وصالته مبفرده حصيحة كام قلنا.
وإدلّ ليل حديث أيب هريرََّة ّ
المسألة الخامسة
جاء يف حديثنا هذإ أ َّّن صالة إمجلاعة تفضُ َُّل صالة إلفرد بس بعَّ وعرشين درجة.
وجاء يف حديث أيب هريرة إليت أّنّ ا تفضلها خبمسَّ وعرشين مرة.
فسكل إلعلامء يف إمجلع بيهنا مساكل ،وأحسن ما قيل فيه كام قال ّ
إلش يخ أمحد إلنّجمي رمحه هللا :
أ َّّن هذإ ّمام تقرص عنه فُهُوَُّم إلبرش وما اكن كذكل فيجب إلتّسلمي به والامتثال .وهللا أعملَّ .
الحديث65
وسمل:
صىل هللا عليه َّّ
عن أيب هريرة ريض هللا عنه قالَّ:قال رسول هللا ّ َّ
ف عىل صالته يف بيته ويف سوقه مخسًَّا وعرشين ضعف ًا،
صالة ّإلرجل يف إمجلاعة تُضَ ع ُ َّ
طُ خطوًَّة إالَّ
وذكل أنه إذإ توضأَّ فأحسن ُإلوضوء َّّث خرج إىل إملسجد ال ُخيرجه إ َّالّ إلصالة مل خي َّ
تصل عليه ما دإم يف مصالَُّه :
صىل مل تزل إملالئكة ّ َّ
ُرف َعت هل هبا درجة و ُحطَّ عنه هبا خطيئةَّ ،فاذإ ّ َّ
إللهم ص َّّل عليه إللهم إرمحه ،وال يزإل يف صالة ما إنتظر إلصالةَّ .
هذإ إحلديث ّاكّلي قبل ،إلالكم فيه عىل فضل صالة إمجلاعة ابلنّس بة لصالة إلفرض
إلسابق َّ
وفيه مسائل زإئدة عن إحلديث ّ
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المسألة األولى
هل الّتضعيف المذكور في الحديث مشروط بما ذكر فيه من المشي
صالة وغيرها أم ليس مشروطا بذلك
إلى المسجد وانتظار ال ّ
إلصالة جامع يَّة يف إملسجد أم ال ،أ َّّي سو ًَّإء
ّ
إلصحيح أ َّّن إل ّتضعيف حاص يَّل ابالطالق ،سوإ يَّء اكنت ّ
ف صالة إلفرد.
اكنت إمجلاعة أقميت يف إملسجد أمَّأقميت يف إلبيت فهيي تَض ُع ُ َّ
مرشوط ابمليش إىل
ي َّ
خيتص إملسجد مبا ذكر من إلفضل ،فرفع إدلّ رجات وحطّ إخلطيئات
لكن ّ َّ
البد أن يكون يف إملسجد.
إلصالة َّّ
إملسجد ال إىل غريه وكذكل إنتظار ّ
وكام قلنا إل ّتضعيف حاص يَّل برشط إمجلاعة سوإ يَّء اكنت يف إملسجد أم يف غريه حلديث إبن معر
إلسابق.
ّ
المسألة الثّانية
إحسان إلوضوء إملذكور يف إحلديث يكون ابالتيان بفروضه وسننه وفضائلَّ .
المسألة الثّالثة
إلصالة فيه أ َّّن من قصد إملسجد ويشء أخر يف ّ
إلطريق إىل إملسجد
قوهل يف إحلديث ال خيرجه إ َّّال ّ
إلصالة تقتيض إحلرص
مل حيصل هل إلفضل إملذكور ل َّّن إلعبارة إملذكورة ويه قوهل ال خيرجه إ َّّال ّ
إلصالة وجيعل نيّته عند إخلروج من إلبيت
فينبغي ملن اكن عنده حاج يَّة دنيوي يَّة هل أن يدَ عها ملا بعد ّ
حيصل إلفضل إملذكور يف إحلديث.
إلصالة ّ َّ
حت ّ
قصد إملسجد لدإء ّ
الرابعة
المسألة ّ
إلصالة وهذه إلفضيةل يه دعاء إملالئكة ابلث ّناء
إحلديث فيه فضيةل إملكوث يف ّ َّ
إملصىل وهو ماكن ّ
وابلرمحة.
عليه ّ
مر هم يَّم ينبغي إحلرص عليه وعدم الاس تعجال يف إخلروج من إملسجد حتصي ًَّال هل.
وهذإ أ يَّ
المسألة الخامسة
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إلصالة ،وأّنّ ا تعدل كون إملرء يف صالة ،مفا ابكل إذإ إنضَ َافَّ
إلصالة بعد ّ
يف إحلديث فضيةل إنتظار ّ
ذكر أو قرإءة قرأنَّ أو طلب عملَّ أو غري ذكل.
إىل هذإ الانتظارَّ يَّ
سادسة
المسألة ال ّ
إحلديث إس تد َّّل به من قال بتساوي إمجلاعات يف إلفضل وأ َّّن صالة إلعرشة صالة إللف أو
إلصحيح غري هذإ ،وأن ّه لكّام كرث إمجلع كرث إلثّوإب
اكلصالة أكرث من ذكل .لكن ّ
ّ
يف إحلديث روإه أمحدَّوأبو دإوود من حديث ُأ َّّيب بن كعب ريض هللا عنه أن إلنّب ﷺ قال صالة
ّإلرجل مع ّإلرجل أزىك من صالته وحده وصالته مع ّإلرجلنيَّأزىك من صالته مع ّإلرجل وما اكن
حب إىل هللا.
أكرث فهو أ َّّ
وهذإ إحلديث قد ّ
حصحه إبن معنيَّ وإبن إملديين و ّإّلهل وغريمه.
ض يف إدلّ الةل عىل ما قلنا وأ َّّن لكّام كرث إمجلع كرث إلثّوإب ل َّّن لكمة أزىكَّمعناهاَّأكرث وثوإ ًَّاب
وهو وإ يَّ
وفضي ًَّةل وهللا أعملَّ .
الحديث 66
إلصالة عىل إملنافقني صالة إلعشاء وصالة إلفجرَّ،ولو يعلمون
وعنه قال :قال رسول هللا ﷺ :أثقل ّ
ابلصالة فتقامَّّ ،ث أمر رجال فيصل ابلنّاسَّّ ،ث أنطلق
ما فْيام لتوهام ولو حبوإ ،ولقد مهمت أن أمر ّ
حرق علْيم بيوهتم ابلنار.
معي برجال معهم ُح َزيَّم من حطب إىل قوم ال يشهدون ّ
إلصالة ،فأ ّ
َّ

يبني فيه إلنّب ﷺَّأثقل صالتني عىل إملنافقني وهام صاليت إلفجرَّوإلعشاء ،وعندما
هذإ إحلديث ّ َّ
نقول أثقل صالتني معناه أ َّّن إملنافقني تثقل َّعلْيم َّمجيع َّإلصلوإت َّلكن َّأثقلهام علْيم هام إلفجر
إلصارف عن
وإلعشاء ،وإمن ّا اكنت
وقوة ّ
ّ
بقوة إدلّ إعي إىل تركهام ّ
هااتنَّإلصالاتن أثقل عىل إملنافقني ّ
إحلضور ،وذكل أ َّّن صالة إلفجر تكون يف وقت ّقوة ّّلة إلنّوم ودفء إلفرإش خاص ًَّة إذإ اكن يف
وقت إلربد و ّ
إلش تاء ،وكذكل إلعشاء تكون يف وقت إاليوإء إىلَّإلبيتَّوإالجامتعَّابلهل لهذإ اكنتا
أثقل عىل إملنافقني.
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أ ّما إملؤمنون فيعلمون فضلهام وحيذرون من إالت ّصاف بأوصاف من تركهام فتجدمه حيافظون علْيام.
وإملرإد بأّنّ ام اكنتا أثقل عىل إملنافقني نقصد به صالة إمجلاعة أدإؤهام يف إمجلاعة ليس تركهام ابللكّ ّيةَّ،
ابللكيةَّحت ال
ّ َّ
إلصالتني وليس إملرإد أّنّ م يرتكوّنام
إملنافقون يثقل علْيام إتيان إمجلاعة لدإء هاتني ّ
ّتتلط عليمك إلمورَّ .
وكام س بق أن ذكرانه هذإ إحلديث من أقوى إلدةل عىل وجوب صالة إمجلاعة عىل ّإلرجال
إلعيانَّ،ولو اكنت صالة إمجلاعة فرض كفايةَّ ملا اكن لتحريق إملتخلّفني وجه ،إذ يكون من شهد
ّ
سقطَّإلفرضَّعنَّإّلينَّّتلّفوإَّ.ويس تفاد من إحلديث جوإز عقاب من
إلصالة مع إلنّب ﷺَّقدَّأ
ّ
إعتاد إل ّتخلف عن صالة إمجلاعةَّ .
الحديث67
عن عبد هللا بن معر ريض هللا عهنام عن إلنّب ﷺَّقال :
إذإ إس تأذنت أحدَ ك إمرأتُه إىل إملسجد ،فال مينعهاَّ،قال :فقال بالل بن عبد هللا :وهللا لمننعهنّ ن.
طّ وقال :
مثل ق َّ
قال فأقبل عليه عبد هللا وس به س با سيّئًَّا ما مسعته س ب َُّه ََّ
أخربك عن رسول هللا ﷺَّوتقول وهللاَّ ال ملنعهنن؟
ماء هللا مساجد هللاَّ .
لفظ :ال متنعوإ إ ََّ
ويف َّ
ذكر يف كتاب إلبخاري كام أفاده إحلافظ رمحه هللا.
إلقصة عند مسملَّ وليس لها يَّ
هذه ّ
بن أخر لعبد هللا بن معر ريض هللا عنهَّ .
وإلقائل( فقال بالل) هو إ يَّ
إلسامح
يف هذإ إحلديث بيان ما عىل ّإلرجل فعل إذإ إس تأذنته زوجته يف ّإّلهاب إىل إملسجد وهو ّ
ابّلهاب لكن يشرتط لوجوب إالذن لها ي
لها ّ
رشوطَّ :
مهنا أ َّّال متس طيبًَّا لقوهل صىل هللا عليه وسملَّ(والَّخيرجنَّتفالت)َّوقوهلَّﷺ أيض ًا َّ(إذإ شهدت
متس طيبًَّا)
حدإكن إملسجد فال ّ َّ
إ َّّ
ّ
إلرشط إلخرَّهوَّأن ّترج مس ترتًَّة وكذكل أن يكون هذإ ابللّيل لن ّه جاء يف بعض طرق إحلديث
فأذنوإ هلم.
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و ّ
إلرشط إلخر أن يكون هذإ إخلروج أمنًَّا من إلفتنة أ َّّي أال تتسبّب إملرأة يف فتنة وأ ّال َّتقع يه
حت يؤذن لها ابخلروج إىل إملسجد.
أيضًَّا يف فتنةَّ ّ َّ
ويس تفاد من إحلديث أيضًَّا أ َّّن إملرأة ال جيوز لها إخلروج من إلبيت إ َّّال ابذن لن ّه مادإم إشرتطَّ
إالذنَّيفَّإخلروجَّإىلَّإملسجد د َّّل هذإ عىل أن ّه ال جيوز لها إخلروج إىل غريه إ َّّال بأذن من ابب أوىل.
كام يس تفاد منه أيضًَّا جوإز تأديب ّإلرجل ودله أو إملعملَّتلميذهَّإذإَّرأىَّأو مسعَّمنهَّماَّالَّيليق.
إلس نّة برأيه ولو اكن بدإفع إلغرية.
إلسلف عىل من عارض ّ
كذكل يس تفادَّمنه شدّ ة إناكر ّ
وكذكل شدّ ة تعظمي إبن معر ريض هللا عهنام حلديث رسول هللا ﷺَّ .
الحديث68
عن عبدَّهللا بن معر ريض هللا عهنام قال :
إلظهر ،وركعتني بعد ّ
صلّيت مع رسول هللا ﷺَّركعتني قبل ّ
إلظهر ،وركعتني بعد إمجلعة ،وركعتني
بعد إملغرب ،وركعتني بعد إلعشاء
لفظ :فأما إملغرب وإلعشاء وإمجلعة :ففي بيته .
ويف َّ
ويف لفظ أ َّّن إبن معر قال :
يصل جسدتني خفيفتني بعدما يطلع إلفجر واكنت ساعة ال أدخل
حدّ ثتين حفصة أ َّّن إلنّب ﷺَّاكن ّ َّ
عىل إلنّب ﷺَّفْيا.
الحديث 69
َّّث زإد :عن عائشة ريض هللا عهنا قالت :
مل يكن إلنّب ﷺَّعىل يشءَّ من إلنّوإفل أشدَّ تعاهدًَّإ منه عىل ركعيت إلفجر.
الحديث70
خري من إدلّ نيا وما فْياَّ .
ويف لفظ ملسمل :ركعتا إلفجر يَّ
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إلسنن ّإلروإتب ويه إلنّوإفل إلّيت اكن إلنّب ﷺَّحيافظ
موضوع هذه إلحاديث هو إلالكم عن ّ
علْيا قبل إلفرإئض وبعدها ومجلّتا إثىنَّعرشة ركعة ويه :
إثنان قبل إلفجر ،وإثنان قبل ّإلظهر وجاء يفَّروإية إّنّ ا أربع ،وإثنان بعد ّإلظهرَّ،وإثنان بعد إملغرب
وإثنان بعد إلعشاء ،فيكون مجموعها عرش ركعاتَّ إذإ أعددان إثنان قبل ّإلظهر ،وإثىن عرشة ركعة إذإ
يصل أربعًَّا قبل ّإلظهر.
أعددان أربعا قبل ّإلظهر ،جاء يف حديثَّ أخر أن ّه ّ َّ
كام أفاد حديث عائشة ريض هللا عهنا شدّ ة حمافظة إلنّب ﷺَّعىل رإتبة إلفجر وأن ّه قال فْيا أّنا
ىس به صىل هللا عليه وسمل أن حنافظ علْيا وأ َّّال نّتاون
خري من إدلّ نيا وماَّفْياَّ،فينبغي علينا أن نتأ ّ َّ
يَّ
يف أدإهئا ،وجاء أن ّه مل يرتكها حظرًَّإ وال سفرًَّإ خبالف غريها من ّإلروإت فاكن إلنّبﷺ حيافظ عىل
حت أن ّه إختلف يف إلوتر أهو وإجب أم مس تحب لشدّ ة
إلوتر وعىل ركعيت إلفجر حضإ وسفرإ ّ َّ
حمافظة إلنّب ﷺَّعليه.
وكذكل إس تفدان من هذه إلحاديث أ َّّن إلفضل لرإتبة إمجلعة وإملغرب وإلعشاء وإلفجر أ َّّن تؤدّى يف
إلبيت ،ومل يذكر فْيا يش يَّء ابلنّس بة لرإتبة ّإلظهر ،لكن جاءَّعند مسملَّ من طريق عائشة ريض هللا
عهنا أن ّه اكن يصلّْيا يف بيّتا أيض ًا.
ويؤيد هذإ أيضًَّا إلحاديث إلعا ّمة إملقتضية لفضل ّية أدإء إلنّوإفل يف إلبيت لقوهل صىل هللا عليه
وسمل( :أفضل صالة إملرء يف بيته إ ّالَّإملكتوبة) وهذإ ّ
ابلطبع ملن مل يكن هل شغ يَّل يشغل يف إخلارج
أ ّما من اكن يعمل أو اكن خارج إلبيتَّوملَّميكنهَّإلعودة إىل إلبيت لدإء إلنّوإفل فيجوز هل ّ
ابلطبع أن
يؤدّهيا يف إملسجد أو يف ماكن معل ،إملهم أن حيافظ علْيا وحياول أ َّّال يرتكهاَّ .
وكذكل يس تفاد من هذه إلحاديث أ َّّن إمجلعة ليست لها س نّ يَّة قبلية خبالف صالة ّإلظهر ،جاء فْياَّ
يصل أربعًَّا بعد
أ َّّن إلنّب ﷺَّاكن حيافظ عىل ركعتني بعد إمجلعة وجاء يف حديث أخر أن ّه اكن ّ َّ
إمجلعة.
ّمماَّيس تفاد أيضًَّا أ َّّن ركعتا إلفجر أو أ َّّن رإتبة إلفجر اكنتا ركعتني خفيفتني لن ّه جاء أن ّه يصل
إلسجدتني خفيفتني بعدما يطلع إلفجرَّ .
ّ
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ويتن ّبه لهذإ أيضا فال تؤدّى كام يف أ ّايمنا هذه ركعتا إلفجر بعد إلذإن مبارشة ل َّّن إلذإن ال يقام يف
وقته ّ
فتصىل ركعتا إلفجر وال تؤدّى
إلرشعي فينتظر دخول إلوقت وهو حوإيل ربع ساعة فأكرثَّ ّ ،
إلصالة ال جيوز أدإءها قبل إلوقت ل َّّن دخول إلوقت ي َّ
رشط
قبل هذإ لّنّ ا س تكون قبل إلوقت و ّ
يف ّ
حصّتا وهللا أعملَّ .
باب األذان
َّ
إلذإن لغ ًَّة :إالعالم.
قال هللا تعاىلَ ﴿:و َأ ّذنَّيفَّإلناسَّابلْ َح َّّج ﴾أ َّّي أعلمهم به.
إلصالة بذكرَّ خمصوص.
ورشعًَّا :إالعالم حبضور وقت ّ
وهو من شعائر إالسالم ّ
إلس نّة إلوىل من إلهجرة.
إلظاهرة ،رشعه هللا تبارك وتعاىل يف ّ
وإلذإن فرض كفايةَّ يقاتل أهل بدلَّ تركوه ،ولهذإ اكن إلنّب ﷺَّإذإ غزى قومًَّا وأشلك عليه أمرمه
فكف عهنم وإن مل يسمع إلذإن أغار
حت يطلع إلفجر فان مسع إلذإن عمل أّنّ م مسلمون ّ َّ
إنتظر ّ َّ
علْيمَّ .
الحديث 71
عن أنس بن ماكل ريض هللا عنه قال :
أُم ََّر بالل أن ي ُشفع إلذإن ويُوتر إالقامةَّ .
إلصحايب ُأمران بكذإ أو ّنُ ينا عن
قول أنس ريض هللا عنه( أمر بال يَّل) إلمر هو إلنّب ﷺَّ.إذَّقول ّ
كذإ حيمل عىل أ َّّن هذإ اكن يف زمن إلنّبوة وعىل أ َّّن إلمر وإلنّايهَّهوَّإلنّب ﷺَّ،وحمك إحلديث أو
َّإلرفع هذهَّيه إلقاعدة عند أهل إحلديث وكذإ عند أهل إلصول.
حمك هذإ إلنّوع من إلحاديث هو ّ
إلس نّة أن تكون ألفاظ إلذإن شفعًَّا إ َّّال لكمةَّإل ّتوحيدَّيفَّ
وقوهل( أن يشفع إلذإن) دلي يَّل عىل أ َّّن ّ
خرهَّتقالَّمرةَّوإحدةَّابالجامعَّ .
أ
ّ
وقد جاء يف أحاديث عن إلنّب ﷺَّأ َّّن إل ّتكبريإت يف أ ّول إلذإن إثنان وجاء يف بعضها أّنّ ا أربع.
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وذهب مجهور أهل إلعمل إىل أ َّّن إلتّكبريإت يف أ ّول إلذإن أربع.
وذهب م كل وغريه إىل ترجيح روإية إلتّثنية.
إلصحيح ّإّلي عليه إحملقّقون من أهل إلعمل أ ّنَّإملؤ ّذن عىل إل ّتخيري وأن ّه يعمل اترًَّة هبذإ واترًَّة
لكن ّ
إلس نّة.
هبذإ ،لثبوت ّإلروإيتني عن إلنّب ﷺَّ ّ َّ
وحت يصيب إالنسان ّ
ويؤخذ من إحلديث أيضا أ َّّن ألفاظ إالقامة تقال فُرإدى من قوهل( ويوتر إالقامة) أ َّّي من غري تثنيةَّ
إ َّّال إلتّكبري يف أ ّوهل.
لكن جاء يف بعض طرق هذإ إحلديث عند إلبخاري ومسمل وأيب دإود زايديَّة ويه قوهل ريض هللا
عنه (إ َّّال إالقامة)َّجاء أمر بال يَّل أن يشفع إلذإن ويوتر إالقامة إ َّّال إالقامة وهذه ّإلزايدة حصيحة كام
قلنا أخرجه إلبخاري ومسمل أبو دإود.
يس تفاد مهنا أ َّّن إالقامة كام قلنا أو أ َّّن ألفاظ إالقامة تقال فرإدى إ َّّال إلتّكبري يف أ ّوهل ولفظ قد قامت
إلصالة فان ّه يقال أيضًَّا ّمرتني.
ّ
جاء يف حديث عبد هللا بن زيدَّ وأيب َمحذورة ريض هللا عهنام بيان ألفاظ إلذإن وألفاظ إالقامة
وبيان إلتّ ّنوع ّإّلي ثبت عن إلنّب ﷺَّفْيام ،فاالقامة كام جاء يف هذه إحلديث أّنّ ا توتر جاء يف
حديث أيب حمذورة أّنّ ا تقال شفعًَّا مثل إلذإنَّ .
خالف يسريًَّإ بني روإية عبد هللا بن زيد وأيب حمذورة كام قلنا يف
وكذكل يف ألفاظ إلذإن مثّة ي َّ
إلس نّةَّ
حت َّّ
إلتّكبري يف أ ّوهل وثبوت ّإلرتجيع مفن شاء أن يرإجع هذين إحلديثني فلريإجعهام ّ َّ
يتعمل ّ
ىن هل إلعمل جبميع
حت يتس ّ َّ
إلس نّة لدإء إلذإن وأدإء إالقامة ّ َّ
وحت َّّ
ّ َّ
يتعمل إلكيفية إلّيت جاءت يف ّ
إلس نّة وال يقترص عىل روإيةَّ وإحدةَّ فقط أو
إلس نّة ،يعمل اترًَّة هبذإ واترًَّة هبذإ ّ َّ
حت يصيب مجيع ّ
ّ
عىل صفةَّ وإحدةَّ فقط وهللا إملوفّقَّ .
الحديث 72
إلسوإيئ ريض هللا عنه قال :
عن أيب ُجحيف ََّة وهب بن عبد هللا ُّ
أتيت إلنّب ﷺَّوهو يف قُبةَّ هل محرإء من أدم قال خفرج بال يَّل َبوضوء مفن انض وانئل قال :
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حةل محرإء ك ّ َّين أنظر إىل بياض ساقيه قال :
خفرج إلنّب ﷺَّ ّيَّ
إلصالة َّّ
يح
فتوضّ أَّ وأذ ََّن بال يَّل قال :جفعلت أتتبّع فاه ههنا وههنا يقول ميينًَّا وشام ًَّال يقول :يحَّ عىل ّ
وصىل ّ
إلظهر ركعتني َّّث صىل إلعرص ركعتني َّّث مل يزل ّ َّ
يصل
عىل إلفالح َّّث ُركزت هل عَ َّنة فتقدّم ّ َّ
حت رجع إىل إملدينةَّ .
ركعتني ّ َّ
مناس بة هذإ إحلديث لباب إلذإن ظاهرة ويه كون إملؤذن يلتفت ميينا وشامال عند إحلَيعلتني نقول
إلصالة ويح عىل إلفّالح.
حيعلتني أ َّّي يح عىل ّ
كام أن ّه يس تفاد منه فوإئد أخرى يف أبوإبَّ أخرى
فقوهل( مفن انضَّ وانئلَّ)
فّس ّابّلي يأخذ من بلل يد صاحبهَّ .
إلنائلَّ ّ :
وإلنّاضّ :إّلي يأخذ من ماء إلوضوءَّإملتساقطَّمنَّإلعضاءَّ .
يتربكون بوضوء إلنّب ﷺَّإملتساقط من
إلصحابة ريض هللا علْيم اكنوإ ّ
إس تفادوإ من هذإ أ َّّن ّ
أعضائه وإلبايق يف يده بعد غسل إلعضاء وهذإ ال يكون إ َّّال هل صىل هللا عليه وسمل وليس لحدَّ
بعدهَّ .
إلصحابة رضوإن هللا علْيم مل يفعلوه مع خري إلنّاس بعده وهام وزيرإه ريض هللا عهنام
وذكل أ َّّن ّ
وابيق إخللفاء ريض هللا عهنم وأرضامه ،والَّفعلوه مع غريه من أل إلبيت فدّ َّّل هذإ عىل إخلصوصيةَّ .
وكذكل ل َّّن فعل مثل هذإ مع غري إلنّب ﷺَّحيتاج إىل دليلَّ يستند إليه وال دليل يد َّّل عىل
مرشوع ّيتهَّ .
ابلصاحلني من إلفعال إملفضية إىل ّ
إلرشك وإىل تعظميهم وإعطاهئم فوق ح ّقهم وقد
وكذكل إلتّربك ّ
ّنينا عن هذإ يف دينناَّ .
ويف إحلديث أيضًَّا دلي يَّل عىل طهارة إملاء إملس تعمل وقد س بق بيان هذإ يف كتاب ّ
إلطهارة.
للسرتة ويه هذه إل َع َّنة إلّيت اكنوإَّيركزوّنا ّ
ليصلَّ
وكذكل من إلفوإئد إ ّّتاذه ّ َّ
صىل هللا عليه وسمل ّ
علْيا صىل هللا عليه وسمل وقد س بق إن تلكمنا عهنا أيض ًا.
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إلسفر وأن ّه اكن صىل هللا عليه وسمل موإظبًَّا عليه
وكذكل الاس تفادة منه سنّيّة تقصري ّ
إلصالة يف ّ
إلصالة
يصل ركعتني ّ َّ
حت يعود إدلّ اير ففي قوهل ( َّّث مل يزل ّ َّ
ّ َّ
حت رجع إىل إملدينة) فيه أن ّه اكن يقرص ّ
إلسفر.
ما دإم يف ّ
إلصالة َّّ
يح
ّتصنا يه أ َّّن إملؤذن اكن يلتفت ميينًَّا وشام ًَّال عند قوهل َّّ
وكذكل إلفائدة إلّيت ّ
يح عىل ّ
عىل إلفالح ونسمْيام ابحليعلتني.
يح عىل إلفالح ،لكن أن ّبه
إلصالة ،وشام ًَّال عند قوهل َّّ
فالس نّة أن يلتفت إملؤذن عند قوهل َّّ
يح عىل ّ
ّ
ك جسده هذإ إل ّتنبيه ينبغي أن تذكروه وال يلتفت أحدك
إىل أ َّّن ّإّلي يلتفت هوَّرأسه فقط ال َّّ
جبميع جسده بل ّإّلي يلتفت فقط هو رأسه وفقمكَّهللاَّ .
الحديث 73
ب ﷺَّأن ّه قال :
عن عبدَّهللا بن معر ريض هللا عهنام عن إلنّ َّّ
حت تسمعوإ أذإن إبن أ َّّم مكتومَّ .
إنَّ بال ًَّال يؤ ّذن بليلَّ فلكوإ وإرشبوإ ّ َّ
إلس نّة يف أذإن إلفجر ويه أّنّ م اكنوإ يؤذنون ّمرتني،
هذإ إحلديث ساقه إملصنّف رمحه هللا ل ّ َّ
يبني ّ
حت يستيقظ إلنّامئ ويّت ّيأَّ إلقامئ،
إلوىل يؤ ّذن بالل اليقاظ إلنّاس وإيذإّنم بقرب دخول إلوقت ّ َّ
إلذإن إلث ّاين اكن يؤذن إبن أ َّّم مكتوم عند طلوع إلفجر أ َّّي عند دخول إلوقت لينتبه إلنّاس بدخول
إلصالة وحيرم علْيم إلك ملن اكن صامئًَّا.
إلوقت فتح َّّل هلم ّ
ويف إحلديث دلي يَّل عىل جوإز إّتاذ مؤذنني يف إملسجد.
وأن ّه ال حيرم إلك إ َّّال بعد إلذإن إلث ّاين وأن ّه جيوز بعد إلذإن إلول ل َّّن إلنّب ﷺَّقال( فلكوإ
حت تسمعوإ أذإن إبن أ َّّم مكتوم) أ َّّي إىل غاية أذإن إبن أ َّّم مكتوم ،أ َّّي إىل غاية دخول
وإرشبوإ ّ َّ
إلوقت ّ
للصالة.
إلرشعي ّ
ويف هذإ إبطا يَّل للبدعة إلّيت إش ّترت يف رمضان يف أعوإمنا هاته ويه بدعة إالمساك ّية إلّيت فْيا أ َّّن
إلنّاس يتوقّفون عن إلك عرش دقائق ربع ساعة قبل دخول إلوقتَّ .
يف هذإ إحلديث إبطا يَّل لهذه إلبدعة وهللا أعملَّ .
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الحديث 74
عن أيب سعيدَّ إخلدري ريض هللا عنه قال :
قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :
إذإ مسعمت إملؤ ّذن فقولوإ مث ََّل ما يقول َّ .
إلسامع مع إملؤذن يف مجيع أقوإهل
يبني لنا ما ي َّّ
هذإ إحلديث ّ َّ
ُسن فعل عند سامع إلذإن وهو أن يردّد ّ
يح عىل إلفالح ال يردّد معه ما يقوهل بل يقول" ال
إلصالة َّّ
إ َّّال يف إحليعلتني ،أ َّّي عند قوهل َّّ
يح عىل ّ
حول وال قوة إ َّّال ابهلل" كام جاء ذكل مب ّينًَّا يف حديث معر ريض هللا عنه ّإّلي أخرجه مسمل وفيه
إلسامع ال حول وال قوة إ َّّال ابهلل،
إلصالة َّّ
أن ّه عند قول إملؤذن َّّ
يح عىل ّ
ويح عىل إلفالح يقول ّ
خيصص حديث أيب سعيد ريض هللا عنه وما يف معناه من
وقال إلعلامء أ َّّن حديث معر هذإ ّ
إلحاديث.
ك لكمةَّ
إلسامع مع إملؤذن بعد َّّ
ويس تفاد أيضًَّا من قوهل (فقولوإ) إلفاء هذه تفيد إل ّتعقيب ويردّد ّ
متر عليه َّمجلَّ
حت َّّ
حت ينّتيي من مجيع إلذإن أو ّ َّ
يسمعها فاذإ قال هللا أكرب ردّد بعده وال ينتظر ّ َّ
كثرية ل َّّن إلفاء تفيد إلتّعقيب وهللا أعملَّ .

صفوف
باب ال ّ
إلصفوف و ّ
إحلثَّ
عقد إملصنّف رمحه هللا هذإ إلباب ليذكر فيه إلحاديث إلوإردة يف وجوب تسوية ّ
سبب يف إختالفهم و ّتفرقهم كام
عىل ذكل وأن ّه من أس باب تألف إملؤمنني وترإمحهم كام أ َّّن خمالفة هذإ يَّ
س يأيت معنا يف حديث إلنّعامن ريض هللا عنه .
إلصفوف تشمل أمورًَّإ َّ :
تسوية ّ
صف مستقيما العوجاج فيه
األول:أن يكون ال ّ
ّ
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ك وإحدَّ حماذ ًَّاي ملن جبنبه ال يتقدّ م عنه وال يتأخّر ،فقد جاء يف إحلديث أن ّه ّ
صىلَّ
وذكل بأن يكون َّّ
وسمل أمر مبحاذإة إلعناق ،ومعلويَّم أن ّنا إذإ حاذينا أعناقنا أ َّّي ساوين بيهنا وجعلناها
هللا عليه َّّ
متوإزي ًَّة فا َّّن إلجسام تتحاذى وال يتقدّ م أحدان عىل إلخر وس يأيت يف حديث إلنّعامن بن بشري
إلالك َُّم عىل هذإ أيضًَّا .
صفوف بين المصلّين
الثّاني :سدّ الخلل في ال ّ
صىل هللا عليه وسمل (َّ:أقميوإ
وقد جاء يف حديث إبن معر ريض هللا عهنام إلمر بذكل فقد قال ّ َّ
إلصفوف وحاذوإ بني إملناكب وس ّدوإ إخللل لينوإ بأيدي إخوإنمك وال تدعوإ فرجات ّ
للش يطان ومن
ّ
وصل صفّا وصل هللا ومن قطع صفا قطعه هللا).
ف و ّإلرتغيب فيه يف أحاديث كثرية
إلص ّ َّ
قال إبن جحرَّ رمحه هللا يف إلفتح وقد ورد إلمر َّّ
بسد خلل ّ
أمجعها حديث إبن معر-يقصد هذإ إحلديث -إنّتيى الكمه .
بسد إخللل وعدم ترك فرجاتَّ ّ
للش يطان ،وقد عقد إلبخاري رمحه
ويف حديث إبن معر هذإ إلمر َّّ
إلصف ،وساق فيه حديث أنسَّ
هللا يف حصيحه ابب إلزإق إملنكب ابملنكب وإلقدم ابلقدم يف ّ
صىل هللا عليه وسمل وقال)َّ:أقميوإ صفوفمك فا ّ َّين أرإك من ورإء ظهري(.
ريض هللا عنه أن ّه ّ َّ
وقال أنس عقب حتديثه به :واكن أحدان أ َّّي يف زمن إلنّب ﷺ يُلزق منكبه مبنكب صاحبه وقدمه
بقدمه .إنّتيى الكم أنس ريض هللا عنه.
ب ﷺ وهبذإ ي ّمتَّ
قال إبن جحرَّ رمحه هللاََّّ ):أفاد هذإ إل ّترصحي أ َّّن إلفعل إملذكور اكن يف زمن إلنّ َّّ
ف وتسويته(إنّتيى الكم إبن جحر رمحه هللا .
إلص ّ َّ
إالحتجاج عىل بيان إملرإد ابقامة ّ
ويؤيّد هذإ أيضًَّا أنه جاء يف روإيةَّ أخرى حلديث أنسَّ زايدة ويه قوهل (وتر ّإصوإ) أي قوهل( أقميوإ
إلصفوف .
صفوفمك وترإصوإ) فهذه ّإلزايدة تؤكّد ما قلنا وأ َّّن َّّ
سد إخللل من تسوية ّ
هنا تنبي يَّه يف هذه إملسأةل ذكره ّ
إلش يخ إبن عثميني رمحه هللا يف أحد أجوبته عىل سؤإلَّ يتعلّق
ف قال رمحه هللا :
إلص ّ َّ
بتسوية ّ
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للك وإحدَّ أن يُلصق كعبه بكعب صاحبه لتحقيق
إلصفوف وقام إلنّاس ينبغي َّّ
وهذإ إذإ مت ّت ّ
إلصالة...
إملساوإة فقط وليس معىن ذكل أن ّه يالزم هذإ إاللصاق ويبقى مالصقا هل يف مجيع ّ
أي أ َّّن إلصاق إلكعب ابلكعب وهذإ إل ّتالصق يكون لتحقيق إملساوإة وهذإ يكون فقط عند إلمر
إلصالة حبيث يرتك
إلصفوف وال يعين هذإ أن يبقى إالنسان مالصقا ّلذلي جبنبه يف مجيع ّ
بتسوية ّ
ك خفض ورفع.
ثناءها ،يعين عند َّّ
إخلشوع ويرتك الاش تغال ّ
ابلصالة لتحقيق هذإ أ َ
إلغلو يف هذه إملسأةل ما يفعل بعض إلنّاس جتده يُلصق كعبه بكعب صاحبه
َّّث قال رمحه هللا :ومن َّّ
إلس نّة يف ذكل
حت َُّ
ويفتح قدميه فامي بيهنام ّ َّ
يكون بينه وبني جاره يف إملناكب فرجة فيخالف ّ
وإملقصود أ َّّن إملناكب وإلعناق تتساوى .إنّتيى الكمه رمحه هللا .
إلغلو يف هذه إملسأةل ما يفعل بعض إلنّاس وهذإ نرإه كثريًَّإ أن ّه
حت أ َّّن من مظاهر َّّ
يعين يقول ّ َّ
حت يلصق رجل
حت أن ّه من أجل هذإ ي ُ ّفرج ما بني قدميه كثريًَّإ ّ َّ
يش تغل ابلصاق إلكعب ابلكعب ّ َّ
فرج عند إملناكب.
جرإء هذإ تصبح هناك يَّ
إلميىن ّابّلي عىل ميينه ورجل إليّسى ّابّلي عىل يساره ّ
يسد إلفرجة إلّيت
إلس نّة ،يعين إلوإجب عىل إالنسان أن َّّ
وقال أ َّّن هذإ من مظاهر َّّ
إلغلو وخمالفة ّ
ف ويش تغل بذكل وال ّيفرج بني
إلص ّ َّ
بينه وبني ّإلذلين جبنبيه وخاص ًَّة ّإّلي يكون بينه وبني وسط ّ
حت ال حيدث فرج ًَّة عند إملنكبني ،أو بني منكبه ومنكب ّإّلي جبانبه.
رجليه إ َّّال بقدر كتفيه ّ َّ
فاألول
األول
الثّالث :إتمام ال ّ
ّ
صفوف ّ
تصف إملالئكة عند رهبّ م؟
وسمل قال(َّ:أال تصفّون كام ّ َّ
صىل هللا عليه َّّ
حلديث جابر عند مسملَّ أن ّه ّ َّ
إلصف)َّ .
قلنا وكيف ّ َّ
إلصفوف إملقدّمة ويرت ّإصون يف ّ
تصف إملالئكة عند رهبا؟ قال  :يمتّون ّ
ف المنقطع
الرابع:وصل ال ّ
ّ
ص ّ
إلسابق هذإ ما يتعلّق مبعاين إلتّسوية وماذإ تشمل.
كام جاء يف حديث إبن معر ّ
الحديث78
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عن أنس بن ماكل ريض هللا عنه قال :قال رسول هللا ﷺ:
إلصالةَّ .
سوَّي َََّة إلصَّ ّ َّ
سووإ َُّصَُّفوَّفَمك فا َّّن َّت َ َّ
َُّّ
ف من َّتَاممَّ ّ
إلصفوف وخيرب أ َّّن هذه إلتّسوية من متام
هذإ أ ّول حديثَّ يف إلباب ويأمر فيه إلنّ َّّ
ب ﷺ بتسوية ّ
إلصالة .
ّ
من متاهما أي من ممكّالهتا أي أّنّ ا تزيد يف ثوإهبا .
وقد أخذ مج يَّع من إلعلامء من هذإ إحلديث أ َّّن إلتّسوية مس تح ّب ًَّة وليست بوإجبة ،وقالوإ أ َّّن متام
ّ
مر زإئ يَّد عىل وجود حقيقته إلّيت ال يتحقّق إ َّّال هبا ،وزإدوإ أن ّه مل يقل أّنّ ا من وإجباهتا وال
إليشء أ يَّ
من أراكّنا ،حفمكوإ عىل إلتّسوية ابلنّدب ال ابلوجوب.
دةل أخرى مفادها إلقول
لكن أورد علْيم غريمه من إلعلامء ومهنم ش يخ إالسالم إبن تمي ّية رمحه هللا أ ًَّّ
ترك وإجبا من إلوإجبات .
ف أ يَّث لن ّه ََّ
إلص ّ َّ
بوجوب إلتّسوية وأ َّّن من تسبّب يف عدم تسوية ّ
صىل هللا عليه وسمل( فا ّنَّ
ومن أدلّّتم أّنّ م قالوإ جاء يف روإية إلبخاري حلديث أنسَّ هذإ قوهل ّ َّ
إلصالة).
إلصفّوف من إقامة ّ
تسوية ّ
إلصالة وإجبة وليست مس تح ّبة وابلتّايل تكون إلتّسوي َُّة وإجب ًَّة لّنّ ا تأخذ حمك إقامة
وقالوإ إقامة ّ
إلصالة ،لّنّ ا من لوإزهما .
ّ
ف وهو
إلص ّ َّ
يسوي ّ
وقالوإ يؤيّد هذإ إلالكم أيضًَّا حديث إلنّعامن إليت وما فيه من توعُّدَّ ملن مل ّ
ليخالفن هللا بني وجوهمك (وس يأيت إن شاء هللا
َّّ
سو َّّن صفوفمك أو
إخملالفة بني إلوجوه لقوهل ﷺَّ(لتُ ّ
إلالكم عليه .
إلمر إلخر ّإّلي قوي به إلقول ابلوجوب أيضًَّا أ َّّن إلحاديث إلّيت فْيا إلمر ابلتّسوية مل تأيت قرين يةَّ
مر من
إلصفوف كثرية جدّ إ ،وفْيا أ يَّ
ترصفها عن إلوجوب إىل إلنّدب ،فالحاديث إلّيت تأمر بتسوية ّ
بﷺ ،وأمر إلنب ﷺ حمكه إلوجوب إ َّّال إذإ أتت قرينة ترصفه عن إلوجوب إىل إلنّدب وال
إلنّ َّّ
إلصحيح إن شاء هللا تعاىل .
قرينة ترصفه ،فهذإ ّقوو به أيضا إلقول ابلوجوب .وهو ّ
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الحديث79
وعن إلنّعامن بن بشريَّ ريض هللا عنه قال :مسعت رسول هللا ﷺ يقول:
ليخالفن هللا بني وجوهمك.
َّّ
تسو َّّن صفوفمك أو
ل ّ
يسوي هبا إلقدإح
يسوي صفوفنا ّ َّ
حت كنام ّ
وملسملَّ :اكن رسو َُّل هللا ّ
يكرب فرأى رج ًَّال ابد ًَّاي صدره ،فقال:
حت اكد أن ّ َّ
حت رأى أن قد عقلناَّّ ،ث خرج يومًَّا فقام ّ َّ
ّ َّ
تسو َّّن صفوفمك أو ليخالفنَّ هللا بني وجوهمكَّ .
عَّبا ََّد هللا ل ّ
إلصفوف ّ
حتَّ
ب ﷺ َّّ
يذكر إلنّعامن ريض هللا عنه يف هذإ إحلديث أ َّّن إلنّ َّّ
تسوى ّ
عمل حصابته كيف ّ
صىل هللا عليه وسمل
عمل مهنم أّنّ م فهموإ ذكل وحفظوه عنه وتعلّموإ كيفيّته ،وال زإل يرإقهبم ّ َّ
يصطف جيدًَّإ مع من
إلص ّف ،يعين هذإ أن ّه مل ّ َّ
ويلحظهم فرأى يومًَّا رج ًَّال صدره ابدَّ وخارج من ّ
إلسء يف إل ّمة
صىل هللا عليه وسمل وتوعّدمه و ّ َّ
جبانبه ،فأنذرمه ّ َّ
بني هلم خطورة ترك إلتّسوية وأ َثرها ّ ّ
أال وهو إختالف إلوجوه ،وإملقصود منه إختالف إلقلوب و إملقاصد ،وإلقلوب إذإ إختلفت َّّ
جر
هذإ إىل إختالف إللكمة وإلتّباغض وإلتّدإبر وهذإ ما نرإه ونشاهده إليوم وهللا إملس تعان ،فاهلل هللا
اي إخوة يف حتقيق هذإ وإحلرص عليه وتنبيه إلنّاس عليه ابلّيت يه أحسن.
•

يسوي هبا إلقدإح)
يسوي صفوفهم ّ َّ
حت كنّام ّ
قوهل ريض هللا عنه أن ّه( اكن ّ

إلسهم قبل أن يركب نصل يس ّمى قدح ًا،
إلسهم قبل أن يركب نصل يعين ّ
إلقدإح :مجع قدحَّ وهو ّ
إلسهم معلويَّم أن ّه يبالغ يف تسويته وإقامته ليك ال يطيش
وهذإ من أحسن إلمتّثيل يف إلتّسوية ،ل َّّن ّ
إلسهم أو إلقدح .
ويبعد عن إصابة إلهدف ،فش ّبه تسوية ّ
إلصفوف هبذه إالقامة أي بتسوية ّ
• ومن فوإئد إحلديث أيضًَّا جوإز الكم إالمام بني إالقامة وإلتّكبري إذإ دعت إحلاجة إىل أن ين ّبه
إملصلّني إىل أمرَّ ما ،جاز هل أن يتلكّم بني إالقامة وإل ّتكب،ر خالفًَّا ملن منعه.
موجب للعقاب.
يَّ
ب ﷺ وأوإم َره
• وكذكل من فوإئده أ َّّن خمالفة إلنّ َّّ
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إلصفوف وجيوز هل توكيل من يساعده يف
• ومهنا أيضًَّا من إلفوإئد أ َّّن من وظائف إالمام تسوية ّ
إلصفوف ودعت إحلاجة ،وهللا أعمل.
ذكل إذإ كرثت ّ

الحديث80
لطعام صنعته
وعن أنس بن ما كل ريض هللا عنه أ َّّن جدّته ُملَ ْيكَة دعت رسول هللا ﷺ َّ
نس فقمت إىل حصريَّ لنا قد إسوَّّد من طول ما لُبس
صل لمك ،قال أ ي َّ
فأك منه َّّث قال :قوموإ ل ّ َّ
إلعجوز من ورإئنا
ورإءه و ََّ
فنضحته مباءَّ فقام عليه رسول هللا ﷺ وصففت أان وإليت ََّمي َ
فصىل لنا ركعتني َّّث إنرصف رسول هللا ﷺ.
ّ َّ
صىل به وبأ ّمه فأقامين عن ميينه وأقام إملرأة خلفنا.
وملسمل أ َّّن رسول هللا ﷺ ّ َّ
إليتمي هو مضرية ج َّّد حسني بن عبد هللا بن ُمضرية واكن مو ًَّال لرسول هللا ﷺ.
ملّا فرغ إملصنّف رمحه هللا من ذكر إلحاديث إدلّ َّّإةل عىل وجوب إلتّسوية رشع يف ذكر إلحاديث
تبني موقف إملأمومني من إماهمم عىل إختالف جنسهم وس هنّ م.
إلّيت ّ َّ
ب ﷺ من إل ّتوإضع وحسن إخللق إذ مل متنعه ماكنته وهيبته
ويف إحلديث دلي يَّل عىل ما اكن عليه إلنّ َّّ
من إجابة دعوة إدلّ إعي ولو اكنت لغري ولمية ،ففي إحلديث أ َّّن ُمليكة ريض هللا عهنا جدّ ََّة أنسَّ
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إلصحيح أّنّ ا وإدلَُّة أ َّّم سلميَّ ريض هللا عهنم مجيعا دعته إىل طعامَّ صنعته فل ّما فرغ
ريض هللا عنه ،و ّ
وصىل هبم ليعلّمهم كيفية صالته وهذإ معىن قوهل (:قوموإ ل َّّ
صل
صىل هللا عليه وسمل من إلك قام ّ َّ
ّ َّ
لمك ).أي أصل هلل من أجل أن تتعلّموإ كيفيّة صاليت وكيف تصطفّون مع إماممك.
ب ﷺ وحسن خلقه مع إلنّاس.
ومن فوإئد إحلديث كام قلنا توإضع إلنّ َّّ
ب ﷺ إىل طعامَّ صنعوه.
ومهنا إس تحباب دعوة ُأويل إلفضل من إلنّاس إذ أّنّ م دعوإ إلنّ َّّ
ومهنا أيضًَّا أ َّّن الافرتإش يطلق عليه لباس ،لقوهل ريض هللا عنه إىل حصريَّ إسود من طول ما لبس
أطلق عليه أن ّه لبس ومعلويَّم أ َّّن إحلصري ال يلبس بل يفرش ،فاالفرتإش يطلق عليه أن ّه لباس ويؤيّد
اس َّلَ َُّْمك ﴾.
هذإ قوهل تعاىل﴿ َُّهنَّ لَََّّب ي َّ
ويبىن عىل ما ذكران مسألتان:
فالرجال ما دإم أن ّه حيرم علْيم لبس
إملسأةل إلوىل :أ َّّن ما َح ُرم لبسه َح ُرم إفرتإشه اكحلرير ّللرجالّ ،
إحلريري فكذكل حيرم علْيم إفرتإشه.
إملسأةل إلثّانية :ويه أ َّّن من َحلف أ َّّال يلبس ثو ًَّاب فافرتشه فقد َحنَث.
من إلفوإئد أيضًَّا هو أ َّّن موقف إالثنني يكون خلف إالمام ال جبانبه وأ َّّن موقف إلوإحد يكون عن
ميني إالمام كام جاء يف روإية مسمل.
ف خالفًَّا ملا يفعل بعض إجلهةل يف أ ّايمنا هذه ،إذ إليتمي إملذكور يف
إلص ّ َّ
ب هل ي َّ
إلص َّّ
موقف يف ّ
وفيه أ َّّن ّ
صف مع أنسَّ ومعلويَّم أ َّّن إليتمي هو من مات أبوه ومل يبلُغ فاكن صبيًَّا أنذإك وإصطف مع
إحلديث ّ َّ
ف .
إلص ّ َّ
أنسَّ يف ّ
إلص ّف ،وال يقال إ ّنَّ
وفيه أيضًَّا أ َّّن موقف إملرأة خلف ّإلرجال وال بأس بصالهتا لوحدها خلف ّ
ف) لكن لو
إلص ّ َّ
صالهتا ابط يَّةل عىل تكل إحلال ،بل يه مس تثنايَّة من حديث (ال صالة لفذَّ خلف ّ
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ف بل
إلص ّ َّ
اكن معها غريها من إلنّساء حفاهلم كحال ّإلرجال ال َّّ
تصح صالة إحدإهن وحدها خلف ّ
هن وهللا أعملَّ .
علْين أيضًَّا تسوية صفّ َّّ
ف كام أن ّه جيب َّّ
إلص ّ َّ
ّ َّ
تصطف مع أخوإهتا يف ّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
الحديث81
وعن عبد هللا بن عباسَّ ريض هللا عهنام قال:
يصل من إللّيل
ب ﷺ ّ َّ
بتَّّ عند خاليت مميونة فقام إلنّ َّّ
فقمت عن يساره فأخذ برأيس فأقامين عن ميينه.
بيان ملوقف إلوإحد مع إالمام وأن ّه يكون عن ميينه كام جاء مب ّينًَّا يف هذإ إحلديث
يف هذإ إحلديث يَّ
إلسابق.
وكذكل يف إحلديث ّ
ب ﷺ إلنّدب كام أ َّّن إلصل يف أوإمره
وحمكه إالس تحباب عىل ّإلرإحج ل َّّن إلصل يف أفعال إلنّ َّّ
إلوجوب.
ويف هذإ إحلديث أيضًَّا دلي يَّل عىل ّ
ب مع إالمام إذ إبن عباسَّ ريض هللا عهنام
إلص َّّ
حصة إصطفاف ّ
اكن حيهنا صبيًَّا.
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ب ﷺ هل من إليسار
إلصالة ال يفسدها ،ل َّّن حتويل إلنّ َّّ
وفيه دلي يَّل أيضًَّا عىل أ َّّن إلعمل إليسري يف ّ
إلصالة لكنّه يسري فد َّّل عىل جوإز مثل وخاص ًَّة إذإ اكن هذإ
إىل إلميني يُ َّّ
عد مع ًَّال خارجًَّا عن أفعال ّ
إلصالة وهللا أعملَّ .
إلعمل يف سبيل إصالح ّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
باب اإلمامة
الحديث82
حيول هللا
عن أيب هريرة ريض هللا عنه عن إلنّ َّّ
ب ﷺ قال :أما خيىش ّإّلي يرفع رأسه قبل إالمام أن ّ
رأسه رأس حامرَّ أو جيعل صورته صورة حامرَّ .
حيول هللا س بحانه وتعاىل
يف هذإ إحلديث وعي يَّد ملن رفع رأسه قبل إمامه يف ّإلركوع و ّ
إلسجود بأن ّ
ض نفسه لهذه إلعقوبة ،وال يلزم
معر ي َّ
صورته أو رأسه إىل صورة أو رأس حامر ،مفن فعل هذإ فهو ّ
صىل هللا عليه وسمل بأّنّ ا تقع
من أن ّنا ال نعمل أحدًَّإ حدثت هل أّنّ ا ال تقع كام أن ّه ال يلزم من إخباره ّ َّ
أّنّ ا تقع ال حماةل ،قد تقع وقد ال تقع ،فلنتّقي هللا عباد هللا ولنلزتم ابلوإمر إلنّبويّة وال نسابق
كثري من إلنّاس يفعل هذإ يسابق إالمام يركع قبل يسجد قبل يرفع قبل أن يرفع إىل
إالمام ،إليوم يَّ
غري ذكل فكونوإ عىل حذرَّ حفظمك هللا ونهبّ وإ من ترونه يفعل هذإ وإخربوه هبذإ إلوعيد.
يس تفاد من هذإ إحلديث أيضا وجوب متابعة إالمام وحترمي مسابقته سوإء اكنت يف ّإلركوع
إلسجود أم غريهام سوإء اكنت هذه إملسابقة يف ّإلرفع أم إخلفض.
و ّ
~~143

هذه إملسابقة إخوإين من كبائر ّإّلنوب لن ّه ترت ّب علْيا وعيد وإلقاعدة معروف يَّة عندك ،ول َقائلَّ أن
يقول ملا إمحلار من بني مجيع إحليوإانت؟ وإجلوإب أن نقول إجلزإء من جنس إلعمل ،وأ َّّن فاعل هذإ
من أبل إلنّاس كام أ َّّن إمحلار من أبل إحليوإانت فناسب أن حيول رأسه رأس حامرَّ أو صورته عىل
صورة إمحلار.
وما دإم أن ّنا نتلكم عن إملسابقة فناسب هذإ أن نذكر أحوإل إملأموم مع إالمام ،يقول إلعلامء إملأموم
مع إمامه هل أربعة أحوإل :
إلسجود أو غريمه من إلراكن.
إحلل إلوىل إملسابقة :ويه أن يس بق إملأموم إالمام يف ّإلركوع أو ّ
حت يدخل يف ركنَّ أخر وقد تكون
إحلاةل إلثّانية يه إخملالفة :ويه أن يتأخّر إملأموم عن إمامه ّ َّ
لعذرَّ أو بدون عذر.
إحلال إلث ّالثة يه إملوإفقة :ويه أن تتوإفق حراكت إالمام وإملأموم أو أقوإهلم.
إلس نّة ويه أن حتصل أفعال إملأموم عقب أفعال إالمام لكن من
وإحلاةل ّإلرإبعة يه إملتابعة :ويه ّ
إلس نّة وس يأيت إلالكم عهنا يف إلحاديث إل ّتالية إن شاء هللا.
دون موإفقة وهذه يه ّ
إحلاةل إلوىل :إملسابقة
مفت س بق إملأموم إمامه واكن عاملًَّا ذإكرًَّإ بطلت صالته إ َّّال أن يكون جاه ًَّال أو انس يًَّا فصالته
حصيحة ،فان ذكر وعاد قبل أن يدرك إالمام وأىت مبا س بق به إالمام بعده ّ
حصت صالته فان مل
يفعل عاملًَّا ذإكرًَّإ بطلت.
مثال هذإ:
مأمويَّم بعد فرإغ إمامه من إلقرإءة يف إجلهريّة سابقه وركع قبل ،فل حالتان هنا:
عل فنقول هل حينئذَّ
إلوىل :إ ّما أن يبقى رإكعًَّا ويس متر يف ركوعه ويقول س يلحق ابالمام وال حرج َّّ
صالتك ابطةل.
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إحلال إلثّانية :يه أن يتّقي هللا عز وجل ويعود قبل أن يُ َّّمت إالمام ركوعه ،يعين يعود إىل ّإلرفع ّثَّ
متر يف
تصح صالتك ،يعين هو ركع أ ّو ًَّال قبل إالمام فان إس َّّ
يركع بعد أن يركع إمامه فهنا نقول هل َّّ
حت يركع إالمام هنا تبطل صالته ،قلنا أ َّْن يفعل هذإ عاملًَّا وذإكرًَّإ ال يفعل ساهيًَّا أو
ركوعه وإنتظر ّ َّ
جاه ًَّال إحلاةل .وإلثّانية يه أن يدرك أن ّه ركع قبل إمامه فيّسع فيعود إىل ما اكن عليه من إلقيام
حت ي َّّمت إالمام ركوعه فريكع ،فهنا نقول هل صالتك حصيحة وال تعد ملثل هذإ إلفعل.
وينتظر ّ َّ
َّ
َّ
إحلال إلثّانية :إل ّتخلف أو إخملالفة
وقلنا أ َّّن إل ّتخلّف قد يكون لعذرَّ وقد يكون لغري عذر.
مثال إلتّخلّف لعذرَّ :يه أن يسهيى إملأموم فيفوته إالمام بركنَّ أو ركنني ،أو بدل أن يسهيى مث ًالَّ
تنقطع إلكهرابء فال يسمع إمامه وحني ترجع يالحظ أن ّه قد فاته ركن أو ركنني ،يف هذه إحلال نقول
هل أيت مبا فاتك وإحل َق ابمامك يعين خفّف وإحلق ابمامك ما دإم أن ّه مل يَصل إىل إملاكن ّإّلي أنت
فيه ،فان وصل إىل إملاكن ّإّلي هو فيه فنقول هل ال تفعل ش يأَّ واتبع إمامك وإعترب ّإلركعتني يعين
ّإلركعة إلّيت اكن فْيا و ّإلركعة إلّيت فاتته ركعة وإحدة وتس ّمى ركعة ُملَفّقة .
للسهو بطبيعة إحلال.
وعندما َّّ
ابلركعة إلّيت فاتتك وتسجد ّ
يسمل إالمام تقوم وتأيت ّ
يصل يف َّ
ماكن
يصل إمجلعة خلف إمامه ولكرب إملسجد أو ّليقه ّ َّ
ولنضب هل مثا ًَّال :نقول مأموم اكن ّ َّ
إلصفوف إلماميّة يقول مث ًَّال أ َّّن إالمام اكن يقرأَّ يف سورة إلعىل وجفأًَّة
بعيدَّ عن إالمام وال يرى ّ
حت يتابع ،وملّا رجعت
إلصفوف إلّيت أمامه ّ َّ
تتحرك أيضًَّا ّ
إنقطعت إلكهرابء ومل يعد يسمع شيئًَّا ومل ّ
إلكهرابء مسع إالمامة يهنيي سورة إلغاش ية فعمل عندها أن ّه يف ّإلركعة إلثّانية مفاذإ يفعل هنا؟
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سمل إالمام مق أنت
إلصالة فاذإ َّّ
نقول هل إبقى ماكنك وإنتظر ّ َّ
حت ي َّّمت إلقرإءة وإركع معه ووإصل ّ
للسهو أ ّما إن ذهبت إلكهرابء ورجعت ووجد أ َّّن إالمام
وص َّّل ّإلركعة إلّيت فاتتك ويعين وإجسد ّ
إلسجود.
إلسجود فنقول هل خفّف يف ّإلركوع َّّث إرفع من ركوعك وإحلق ابمامك يف ّ
مث ًَّال يف ّ
إحلل إلثّانية من حاالت إل ّتخلف ويه أ َّّال يكون لعذر بل يكون معدًَّإ وهنا ّنفرق بني أن يكون
إلتّخلف يف ّإلركن أو أن يكون إلتّخلف بركنَّ فرقيَّ بيهنام.
ابلركن معناه أن يس بقك إمامك بركنَّ معدًَّإ.
إل ّتخلف ّ
مث ًَّال اكن إالمام ساجد وجسدت أنت معه وأطلت إدلّ عاء َّّث جلس إالمام وأنت ال تزإل تدعو ومل
تتابع إالمامة ابجللوس ،نقول كل هنا إذإ رفعت وحلقت به جالسًَّا فصالتك حصيحة لكن فعكل هذإ
حت جسد إالمام
للس نّة ل َّّن إلوإجب عليك متابعة إالمام ،لكن إن إس ّمتريت يف إدلّ عاء ّ َّ
ي َّ
خمالف ّ
إلسجدة إلثّانية نقول كل هنا أ َّّن صالتك ابطةل وهذإ إلمر وهللا إملس تعان يفعل إلكثري من إلعا ّمة
ّ
حت يس ب َق َُّه إالمام فيسجد إلثّانية وهو اليزإل
إلسجود ويف نظره يفعل شيئًَّا جيدًَّإ ّ َّ
إلن يطيل ّ
إلسجدتني وهللا إملس تعان فتنهبوإ لهذإ
يدعوإ يف إلوىل َّّث ترإه يّسع ّ َّ
حت يض ّيع كذكل إجللسة بني ّ
ابرك هللا فيمك ونهبّ وإ إلنّاس.
أ ّما إل ّتخلف يف ّإلركن فهو أن تتأخّر عن إملتابعة لكنّك تلحق به يف ّإلركن إملوإيل.
مثاهل كام ذكران سابقًَّا تطيل إدلّ عاء وجيلس إالمام فرتفع وتدركه جالس ًا ،نقول كل صالتك حصيحة
وليست ابطةل لكن تَنَبه إىل أن تتابع إالمامة وال تتخلّف عنهَّ .
إحلال إلخرية ويه إملوإفقة
ويه تنقسم كام قلنا إىل موإفقةَّ يف إلفعال وموإفقة يف إلقوإل.
إملوإفقة يف إلفعال َّ :وهذه يقول إلعلامء أّنّ ا مكروهة ،حمكها إلكرإهة ،مكن ركع يف نفس إلوقت
ّإّلي يركع فيه إما ُمه أو جسد يف نفس إلوقت ّإّلي يسجد فيه إما ُمه ،فنقول هل فعكل مكرويَّه اي
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إلسجود أو
أيخ وإلوإجب عليك أن تنتظر إمامك إىل أن يركع أو إىل أن يسجد ف ََّ
تبارش أنت يف ّ
ّإلركوعَّ .
إلسالم
إملوإفقة يف إلقوإل َّ :فال َّّ
تض إن شاء هللا إ َّّال يف تكبرية إالحرإم ،وكذكل قال إلعلامء يف ّ
أيضًَّا َّ .أما يف تكبرية إالحرإم فلن ّك مث ًَّال لو ّكربت قبل أن ي َّّمت إالمام تكبريه فصالتك مل تنعقد
أصال اي أيخ فتن ّبه لهذإ ،يعين أنت تقول هللا أكرب يف نفس إلوقت ّإّلي يقول فيه إالمام هللا أكرب
قبل فنقول كل اي أيخ صالتك مل تنعقد أصال
وقد ميدّ ها هو وأنت ال متدّ ها فتنّتيي أنت من إلتّكبري ََّ
تسمل مع إمامك وإلفضل أن
فتن ّبه لهذإ ابرك هللا فيك َّ .وأ ّما يف إلتّسلمي :فقال إلعلامء يكره أن َّّ
تسمل إلوىل بعد ما ينّتيي من إلوىل و َّّ
تسمل
تسمل بعد أن ينّتيي من إلتّسلميتني ،وأجاز إلعلامء أن َّّ
َّّ
يسمل إالمام إلتّسلميتني
إلثّانية بعد ما ينّتيي هو من إلثّانية ،لكن إلفضل وإلمكل هو أن تنتظر أن َّّ
تسمل بعدهَّ .أ ّما يف بقيّة إلقوإل فال ضري أن توإفقه فْيا ََّّ .هذإ ملخّص أحوإل إملأموم مع إمامه
ف َّّ
وهللا أعمل.
الحديث83
ب ﷺ قال :إنّام جعل إالمام ليؤ َّّت به فال ّتتلف عليه
وعن أيب هريرة ريض هللا عنه عن إلنّ َّّ
كرب ّ
فكربوإ وإذإ ركع فاركعوإ وإذإ قال مسع هللا ملن محده فقولوإ ربّنا وكل إمحلد
فاذإ ّ َّ
صىل جالسا فصلّوإ جلوسا أمجعون.
وإذإ جسد فاجسدوإ وإذإ ّ َّ
الحديث84
وعن عائشة ريض هللا عهنا قالت َصىلَّ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يف بيته وهو شاكَّ ّ
فصىلَّ
وصىل ورإءه قويَّم قيام فأشار إلْيم أن إجلسوإ فل ّما إنرصف قال
جالسًَّا ّ َّ
إنّام جعل إالمام ليؤت به فاذإ ركع فاركعوإ وإذإ رفع فارفعوإ وإذإ قال مسع هللا ملن محده فقولوإ ربّنا
صىل جالسا فصلّوإ جلوسا أمجعون
وكل إمحلد وإذإ جسد فاجسدوإ وإذإ ّ َّ
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هذإن إحلديثان هام إلعمدة يف ابب متابعة إالمام ،ومعناهام أ َّّن إالمام ُجعل يف ّ
إلرشع ليؤ َّّت به يف
وحت يف إلنّ ّية عىل مقتىض إلعموم إلوإرد يف إحلديثني لكن
إلصالة أي يف مجيع إلقوإل وإلفعال ّ َّ
ّ
خص بأحاديث أخرى ّترج إلنّ ّية وّترج بعض إلفعال.
س يأيت إن شاء هللا أ َّّن هذإ إلعموم ّ َّ
صىل هللا عليه وسمل هنا (فال ّتتلف عليه) أي ال ّتتلف عليه يف أي يشء يعين ال يف قولَّ
وقوهل ّ َّ
وال يف فعلَّ وال يف ن ّية وهذإ هو إلصل ،قلنا أن ّه معويَّم دخل إلتّخصيص وس يأيت إن شاء هللا .
كرب ّ
فكربوإ وإذإ ركع فاركعوإ)َّ" إلفاءَّ "هنا تفيد ّإلرتتيب وإل ّتعقيب أي أ َّّن حركة إملأموم
وقوهل( فاذإ ّ َّ
مر معنا إلن يف أحوإل
تكون عقب حركة إالمام من غري همةل وكذكل ال تكون قبلها وال معها كام َّّ
إملأموم مع إالمام وس يأيت إن شاء هللا الحقًَّا يف حديث إلربإء ريض هللا عنه أ َّّن إالنتقال يكون بعد
ابلركن ّإّلي إنتقل إليه ،مفثال ال يرشع إملأموم يف ّإلركوع إ َّّال بعد أن يركع إالمام
تلبّس إالمام ّ
إلسجود وغريها س يأيت إلالكم عهنا إن شاء هللا يف حديث إلربإء ريض
ويس توي ظهره وكذكل يف ّ
هللا عنه.
صىل جالسًَّا فصلّوإ جلوسًَّا أمجعون) ظاهر هذه إلعبارة أ َّّن إملأموم جيب عليه متابعة
أ ّما قوهل( إذإ ّ َّ
حت لو اكن قادرًَّإ عىل إلقيام ،لكن عورض هذإ إحلديث حبديث عائشة ريض
إالمام يف إجللوس ّ َّ
وصىل أبو بكرَّ ريض هللا عنه إىل جنبه
صىل ابلنّاس يف مرض موته جالسًَّا ّ َّ
هللا عهنا أ َّّن إلنّبﷺ ّ َّ
قامئًَّا وإلنّاس ورإءه قيام فاختلف إلعلامء يف طريقة تعاملهم مع هذين إلنّصني.
فسكل بعضهم مسكل إلنّسخ وقالوإ أ َّّن حديث عائشة حديّثا يف مرض موته نسخ أحاديث إلباب
وقالوإ بوجوب إلقيام خلف إالمام إلقاعد وأ َّّن حديث إلباب منسوخًَّا هبذإ إحلديث وهذإ هو قول
ّ
إلشافعي وأيب حنيفة وصاحهبا أيب يوسف وكذكل قول إلوزإعي رمحهم هللا مجيعًَّا.
وذهب إملالكية إىل أ َّّن إمامة إلقاعد ال جتوز وأ َّّن فعل إلنّب ﷺ وإمامته لقومه جالسًَّا أ َّّن هذإ
حت أ َّّن إبن إلعريب وهو مالكيًَّا قال )ال
يصح ّ َّ
خاص به ،وإس تدلوإ أيضًَّا بأثرَّ ضعيفَّ جدًَّإ ال َّّ
إلفعل ي َّ
وىل وإلتخصيص ال يثبُت ابالحامتل( .
إلس نّة َأ َ َّ
إلس بيك وإتباع ّ
جوإب لحصابنا َخيلُص عند ّ
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وذهب مج يَّع من إلعلامء ومهنم إالمام أمحد وإبن إملنذر وإبن خزمية وغريمه إىل أ َّّن إمجلع بني إل ّدةلَّ
أوىل من إلنّسخ وأوىل من إلقول ابخلصوصية ،وقالوإ أ َّّن إملأموم يتابع إمامه يف إجللوس إذإ اكن يف
إلصالة جالس ًا ،كام قالوإ بوجوب إلقيام إذإ اكن إالمام يف مرضَّ ال يرىج
مرضَّ يرىج برؤه وإبتدأَّ ّ
دةل هو أسعد
إلصالة قامئًَّا َّّث جلس هذإ إملذهب ّإّلي هو مذهب إمجلع بني إل َّّ
برؤه ،أو إذإ إبتدأَّ ّ
إلس نّة وهللا أعمل.
إملذإهب ل َّّن فيه مع ًَّال جبميع ّ
وقلنا سابق أ َّّن إحلديث ظاهره إلعموم وأن ّه ال جتوز خمالفة إالمام ال يف إلفعال وال يف إلقوإل وال
يف إلنّ ّية وقلنا أ َّّن هذإ إلعموم دخل إلتّخصيص فأخرج إلنّ ّية.
ومن إلعلامء ّإّلين قالوإ هبذإ إالمام أمحد و ّ
إلشافعي وذهبوإ إىل جوإز إلقدوة ابالمام مع وجود
بقصة معاذَّ ريض هللا عنه أن ّه
إختالفَّ يف إلنّيات برشط أ َّّال ّتتلف إلفعال ّإلظاهرة ،وإس تدلّوإ ّ
فيصل هبم وتكون هل هو انفةل وهلم فريضة ،واكن هذإ يف
ب ﷺ َّّث يعود إىل قومَّ ّ َّ
يصل مع إلنّ َّّ
اكن ّ َّ
زمن إلنّ ّبوة ومل يأيت إناكر لفعل ريض هللا عنه.
ففي ّقصته هاته بيان لص ّحة إمامة إملتنفّل ابملفرتض ،وهذإ يد َّّل عىل إختالفَّ يف إلنّيات ،وكذكل
دةل ّ
حصة إمامة إملفرتض ابملتنفّل وكذكل ّقصة ّإلرجلني ّإّلين أتيا مسجد إخليف يف مىن
ّمرت معنا أ َّّ
بﷺ إىل أّنّ ام إن فعال هذإ
واكان قد صلّيا يف رحاهلام ومل يصلّيا مع إمجلاعة يف إملسجد فأرشدهام إلنّ َّّ
ّمرة َثنية ووجدإ إمجلاعة قامئة بأن يصلّيا معها وتكون هلام انفةل وغري هذإ من إلحاديث إلّيت تد َّّل
عىل جوإز إختالف إلنّيات بني إالمام وإملأموم ،وهللا أعمل.
جاء يف إحلديثني أ َّّن إملأموم يقول( ربّنا وكل إمحلد) إذإ قال إالمام (مسع هللا ملن محده) وهذإ يؤخذ
منه أ َّّن إملأموم ال ي ُس ّمع أي ال يقول مسع هللا ملن محده بل حيمد هللا فقط ،أ ّما إملنفرد وإالمام
إلس نة أ َّّن صيغ إمحلد يف
فيس ّمعان وحيمدإن هللا ل َّّن هذإ إلث ّابت عن إلنّبﷺ ،كام أن ّه جاء يف ّ
إلصالة أربع:
ّ
إلوىل :ربّنا كل إمحلد.
إلثانية :ربّنا وكل إمحلد.
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إلث ّالثة :إلله َّّم ربّنا وكل إمحلد.
ّإلربعة :إلله َّّم ربّنا وكل إمحلد.
إلصيغ إلربع ،فتارة يذكر هذإ واترة يذكر ذإك.
ينوع بني هاته ّ
فاالنسان ّ
وقيل معىن ربّنا وكل إمحلد أ َّّي ربّنا إس تجب لنا وكل إمحلد ،فيكون إلالكم مش متال عىل دعاء
وخرب ،أ ّما إذإ أسقطنا إلوإو وقلنا ربّنا كل إمحلد معناه إالخبار فقط ،وهللا أعملَّ .

الحديث85
عن عبد هللا بن يزيد إخلطمي إلنصاري ريض هللا عنه قال :حدّ ثين إلربإء وهو غري كذوب قال:
حت يقع رسول هللا ﷺ
اكن رسول هللا ﷺ إذإ قال مسع هللا ملن محده مل حيين أحد منّا ظهره ّ َّ
ساجدإَّّ ،ث نقع جسودإ بعدهَّ .
قوهل وهو( غري كذوب)َّ :
قال إلعلامء أ َّّن هذه إلعبارة ال يفهم مهنا قدح وال إنتقاص بل هو من ابب إل ّتفخمي لالكمه ّ
حتَّ
إلصحابة أيضا كام فعل إبن مسعود ريض هللا عنه يف قوهل يعين
يقبل ويؤخذ ،وقد فعل ذكل ّ
إلصادق إملصدوقَّ .
ّإلرسول ﷺ وهو ّ
قوهل( مل حيين أحد منّا ظهره):
يقوسه ،وإملرإد أّنّ م يبقون عىل هيأهتم يف ّإلرفع بعد ّإلركوع أي يبقون يف قامئني
أ َّّي مل يعطفه أو مل ّ
معتدلني إىل أن ي َّّمت إالمام جسوده وميكّن مجيع أعضاء جسوده من إلرض حفني إذ يسجدون ،وقلنا
ابلركن ّإّلي إنتقل إليه ،وليس إملرإد أن ّه إذإ
سابقا أ َّّن إملأموم ال يرشع يف متابعة إالمام ّ َّ
حت يتلبّس ّ
رشع فيه اتبعوه كام حيمتل إللّفظ ،ل َّّن قوهل صىل هللا عليه وسمل فاركع فاركعوإ وإذإ جسد فاجسدوإ
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وكام قلنا إلفاء تفيد ّإلرتتيب أو إلتّعقيب فقد يقول إلقائل أ َّّن إملرإد إلتّعقيب أي إذإ رشع يف ّإلركوع
ابلركن ّإّلي إنتقل
يبني أّنّ م اكنوإ ينتظرون ّ َّ
فنرشع أيضا ،لكن جاء هذإ إحلديث ل ّ َّ
حت يتلبّس إالمام ّ
إليه فيرشعون مه أيضا يف متابعته حيهنا ،وال يوإفقون إالمام يف حراكته بل يتابعونه ،فهذإ إحلديث
يزيل هذإ الاحامتل إلوإرد يف إللّفظ وهللا أعملَّ .
َّ
َّ
َّ
الحديث86
وعن أيب هريرة ريض هللا عنه أ َّّن رسول هللا ﷺ قال :
إذإ أ ّمن إالمام فأ ّمنوإ فان ّه من وإفق تأمينه تأمني إملالئكة غفر هل ما تقدّم من ذنبهَّ .
إلتّأمني :أن يقال أمني ،ومعناه إلله َّّم إس تجب.
إلتّأمني :يأيت بعد سورة إلفاحتة وسورة إلفاحتة تش متل عىل إمحلد وإلث ّناء وإدلّ عاء ،ورشع هللا عىل
إللك يأ ّمن عىل إمحلد وإلث ّناء
لسان نبيّه ﷺ إل ّتأمني ،وإل ّتأمني يكون للمنفرد ولالمام وللمأمومَّّ ،
وإدلّ عاء يف سورة إلفاحتة.
حق إالمام
هذإ إحلديث إس تد َّّل به إالمام إلبخاري رمحه هللا عىل مرشوع ّية إجلهر ابل ّتأمني يف َّّ
وإملأموم ،أ ّما إملنفرد فنقل بعضهم إالت ّفاق عىل أن ّه جيهر ابل ّتأمني ،وقالوإ مادإم أن ّه جاء يف إحلديث إذإ
أ ّمن إالمام فأ ّمنوإ جفعل تأممي إملأمومني تبعا لتأمني إالمام فقالوإ يلزم أن يكون تأممي إالمام هجرإ ّ َّ
حت
يسمعه إملأمومون فيأ ّمنوإ ،كذإ قال إلبخاري ومن ذهب مذهبه ومه مجهور أهل إلعمل.
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كام يؤخذ من إحلديث أيضا أ َّّن إملالئكة تؤ ّمن عىل دعاء إملصلّني وأ َّّن من وإفق تأمينه تأمني إملالئكة
حصل هل إلثّوإب إملذكور يف إحلديث ،وإملقصود ابملوإفقة هنا( من وإفق تأمينه تأمني إملالئكة )َّ
إلصفة.
إملوإفقة ّإلزمان ّية أي تكون إملوإفقة يف ّإلزمان خالفا ملن قال يه إملوإفقة يف ّ
صىل هللا عليه
وإدلّ ليل عىل أّنّ ا إملوإفقة ّإلزمان ّية إحلديث ّإّلي أخرجه إلبخاري رمحه هللا أن ّه ّ َّ
إلسامء أمني فوإفق أحدهام إلخر غفر هل ما تقدّ م
َّّ
وسمل) َّ إذإ قال أحدك أمني وقالت إملالئكة يف ّ
من ذنبه(فهذإ دليل وإض عىل أ َّّن إملوإفقة يه إملوإفقة يف ّإلزمان.
دةل أن ّه يرشع يف إلتّأمني بعد رشوع إالمام فيه أ ّيَّ
فالصحيح و ّإّلي جتمتع به إل َّّ
أ ّما مت يؤ ّمن إملأموم ّ
حت ينّتيي إالمام من إلتّأمني ،قلنا هذإ
إذإ قال إالمام( أأَّ) بدأَّ إملأموم يف إلتّأمني أيضا أي ال ينتظر ّ َّ
لن ّه جاء يف إحلديث أ َّّن إلنّبﷺ قال ):إذإ قال إالمام غري إملغضوب علْيم وال إلضّ الني فقولوإ أمني
فان ّه من وإفق تأمينه تأمني إملالئكة غفر هل ما تقدّ م من ذنبه( .
هذإ إحلديث مع حديثنا وكذكل أخذان بعني إالعتبار موإفقة تأمني إملالئكة وجبمع مجيع هذه إل ّدةلَّ
خنلص إىل أ َّّن إملأموم يرشع يف إل ّتأمني عقب رشوع إمامه فيه ،فاذإ رشع إالمام يف قول أمني رشع
معه يف قولها وهللا أعمل.
جد ط ّيب ّ
للش يخ انرص إدلّ ين إللباين رمحه هللا يتلكم عن هذه إملسأةل اكن
ولالسزتإدة يوجد الكم َّّ
إلصالة زجرمه ووعظهم موعظة جيّدة جدإ ملن أرإد سامعها
إماما ابلنّاس وخالفوإ يف إلتّأمني فبعد ّ
وهو يتلكّم ابلتّفصيل يف هذه إملسأةلَّ .
الحديث 87
صىل أحدك ابلنّاس فليخفّف فا َّّن
وسمل قال :إذإ ّ َّ
عن أيب هريرة ريض هللا عنه أ َّّن رسول هللا ﷺ َّّ
فاليطول ما شاء.
إلسقمي وذإ إحلاجة ،وإذإ ّ َّ
فْيم إلضّ عيف و ّ
صىل أحدك لنفسه ّ
الحديث 88
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وقال أيضا عن أيب مسعود إلنصاري ريض هللا عنه قال :جاء رجل إىل رسول هللا ﷺ فقال :إ ّينَّ
طّ أ َّّ
شد
بﷺ غضب يف موعظة ق َّ
إلصبح من أجل فالن ممّا يطيل بنا مفا رأيت إلنّ َّّ
لتأخّر عن صالة ّ
مما قد غضب يوم إذ ،فقال :اي أهيّ ا إلنّاس إ َّّن منمك منفّرين فأيّمك أ َّّم إلنّاس فليوجز فا َّّن من ورإئه
إلصغري وذإ إحلاجةَّ .
إلكبري و ّ
إلصالة وإحلرص عىل بقاء محلة
يف هذين إحلديثني بيان عىل أ َّّن عىل إالمام مرإعات إلنّاس يف ّ
إملسلمني وعدم إحدإث ما ّيفرق مشلهم وحيتّت صفّهم ،وأ َّّن إلعربة يف صالة إمجلاعة ابلضّ عيف ال
إلصالة
حبال إلكرث ،لهذإ قال إلنّ َّّ
بﷺ كام جاء يف حديث أخر أخرجه إلبخاري (َّ:إ ّ َّين لدخل يف ّ
بﷺ يف
ب فأخفّف خمافة أن تفتت أ ّمه) ،فانظروإ إىل حرص إلنّ َّّ
إلص َّّ
وأان أريد تطويلها فأمسع باكء ّ
حت ال يفت
إلصالة وهو يريد تطويلها لكنّه خيفّف ّ َّ
إلصالة ،وأن ّه يرشع يف ّ
مرإعات حال إلنّاس يف ّ
وحت ال يرتكوإ صالة إمجلاعة وما فْيا من فضل.
إلنّاس ّ َّ
صىل ابلنّاس
فليطول ما شاء) أ ّما إذإ ّ َّ
وكام جاء يف حديث أيب هريرة( إذإ ّصىل أحدان بنفسه ّ
فالوإجب عليه مرإعات أحوإهلم.
قوهل (فا َّّن فْيم إلضّ عيف) :أي ضعيف إلبنية.
إلسقمي :أي إملريض .
ّ
ذإ إحلاجة :أي صاحب إحلاجة ولو اكنت دنيويّة.
يتوسط وحياول أن يرغّب إلنّاس يف صالة إمجلاعة
فينبغي عىل إالمام مرإعات أحوإل إلنّاس ،وأن ّ
وال ينفّرمه عهنا كام قال إلنب ﷺ( إ َّّن منمك منفّرين).
إلس نّة وال مبا اكن يقرأَّ به إلنّبﷺ فليعلّمهم أ ّوال ويذكر هلم
وإن اكن يف بيئة إلنّاس فْيا ال يعلمون ّ
حت ّ
يتدرج هبم
إلايت وإلحاديث ويرغّهبم يف إلعمل بس نّة إلنّب ﷺ ّ َّ
حيظرمه نفس ّيا َّّث بعد ذكل ّ
إىل أن يصلوإ إىل ما اكن عليه رسول هللا ﷺ أو يقارب إلوصول إىل تكل إدلّ رجة.
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لكن إذإ اكن يف بيئة عادهتم إلتّخفيف وهللا إملس تعان كام هو يف أكرث إلبالد إالسالميّة إعتاد إلنّاس
إلس نّة أ ّما يف إملساجد إلّيت فْيا أهل إلبدع وأهل
ّتفيف ّ
إلصالة إ َّّال يف بعض إملناطق إلّيت تتّبع فْيا ّ
إلصالة ونقرها ،فاالنسان
إملصاحل إدلّ نيويّة وفْيا إلمئّة إملضلّني و هللا إملس تعان ّعودوإ إلنّاس ّتفيف ّ
إحلق ّإّلي معه بل
حت ال ينفروإ منه وال يقبلوإ َّّ
يطول هبم مبارشة ّ َّ
كام قلنا ّ
يتدرج ابلنّاس وال ّ
يبني هلم كيف اكنت صالة رسول هللا ﷺ إىل أن يصل هبم إىل إملس توى
حياول تعلميهم وأن ّ َّ
إلس نة وال ينفّر إلنّاس عهنا ،وإن أرإد تنفري
إملطلوب هذإ إذإ أرإد أن يكون حكامي وأن يط ّبق ّ
إلس نة وإحلرص عىل ذكل فليفعل ذكل وسينفر عنه إلنّاس ،وأنمت ترون ما
إلنّاس حب ّجة تطبيق ّ
ب .ﷺ
حصل وما ذكر يف إحلديث واكن يف عهد إلنّ َّّ

باب صفة صالة النّبي ﷺ
الحديث 89
إلصالة سكت ُهنَْي ًَّة قبل أن يقرَّأ
عن أيب هريرة ريض هللا عنه قال :اكن رسول هللا ﷺَّإذإ ّ َّ
كرب يف ّ
فقلت اي رسول هللا بأيب أنت وأ ّمي رأيت ُسكوتك بني إلتكبري وإلقرإءة َما تقول قال :أقول إللّهم ابعد
َطاايي كام ابعدت بني إملرشق وإملغرب إللّهم نقّين من خطاايي كام ينقّى إلث ّوب إلبيض
بَيين وب َ ََّ
ني خ َ
من إدلّ نس إللّهم إغسلين من خطاايي ابلث ّلج وإملاء وإلربدَّ .
ب ﷺَّيف صفة صالته ،ذكل
عقد إملؤلف رمحه هللا هذإ إلبابَّليذكر فيه طرف ممّا جاء عن إلنّ َّّ
أن ّنا مأمورون مبتابعته معوم ًاَّ .
ب ﷺَّفن ّتب َعه يف إلفعالَّوإلقوإلَّ
صىل إلنّ َّّ
نصل كام ّ َّ
إلصالة ورد إدلّ ليل ّإّلي يقتيض أن ّ َّ
ويف ّ
إلسكتاتَّوإالنتقاالتَّويفَّ ّ
كَّيشءَّفعلَّصىلَّهللاَّعليهَّوسمل نتبعه يف إل َّّمك وإلكيف أيض ًا ،قال
و ّ
صل)َّ .
صىل هللا عليه وسمل (صلوإ كام رأيمتوين أ ّ َّ
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صىل هللا
ابلصالة ،ما اكن يفعل ّ َّ
قرصوإ نقلوإ لنا َّّ
ك يشءَّ يتعلّق ّ
ّ
إلصحابة رضوإن هللا علْيم ما ّ
إلصالة وبعدها ،إمله َّّم أّنّ م رضوإن هللا علْيم
عليه وسمل من إل ّتكبري إىل إلتّسلمي ،ما اكن يقوهل قبل ّ
حت سكتاته كام قلت ن َ َقلُوها ،ما علينا سوى إمتثال أمره صىل هللا عليه وسمل
ك يشء ّ َّ
نقلوإ لنا َّّ
إن نصل كام َصىلَّ صىل هللا عليه وسملَّ .
دةل فعليه ب ُك ُتب ّ
إلش يخ محمّد انرص
ومن أرإد قل درإسة صفة صالة إلنّب ﷺَّابلتّفصيل وابل َّّ
إدلّ ين إللباين رمحه هللا ّ
إلش يخ انرص رمحه هللا هل ثالث كتبَّ :
إلصالة ويقع يف قرإبة ثالث ّ
دةل وانقشها وذكر أسانيد
جمدلإت وذكر فيه إل َّّ
هل كتاب أصل صفة ّ
بعض ّإلزايدإت وغريهاَّ،وانقشَّمن خالف فْياَّ .
وإخترصه يف كتابه صفت صالة إلنّب من إلتّكبري إىل إلتّسلمي كن ّك ترإه إلكتاب ّإّلي نعرفه مجيع ًاَّ
ويقع يف جمدلَّ .
إلصالةَّويه رساةل صغرية ،مفن أرإد كام قلت درإسة صفة
َّّث خل ّص هذإ يف كتاب تلخيص صفة ّ
صالة إلنّب مبا ورد فْيا من أحاديث ُّ
رق فعليه بكتب ّ
إلش يخ رمحه هللا خاص ًَّة ملن عنده ملكة
ابلط ُ َّ
يف عمل إملصطلح أو من هيمت بعمل إملصطلح وابلسانيد وبدرإسة حاةل زايدإت إن قرأَّ يف هذه إلكتب
فيس تفيد إس تفادًَّة ّمجةَّ .
ض صوته
كرب تكبرية إالحرإمَّ َخ َف َ َّ
ب ﷺَّاكن إذإ ّ َّ
حديث أيب هريرة ريض هللا عنه يذكر فيه أ َّّن إلنّ َّّ
مدًَّة يسريًَّة يقول فْيا شيئًَّا ماَّّ ،ث بعد ما يفرغ من قول ما يقول يرشع يف قرإءته إلفاحتة ،ولحرص
ب ﷺَّ،سأهل أبو هريرةَّقائال بأيب أنت وأ ّمي اي
إلصحابة رضوإن هللا علْيم عىل إخلري وعىل ُمتابعة إلنّ َّّ
ّ
ب ﷺَّهذإ إدلّ عاء
إلسكتة ،فعلّمه إلنّ َّّ
رسول هللا أي أفديك هبام اي رسول هللا ماذإ تقول يف هذه ّ
إلصالةَّ .
ويس ّمى بدعاء إالس تفتاح لن ّنا نس تفتح به ّ
ب ﷺَّإس تفتح هبا صلوإته وبعضها اكن خاصًَّا بصالة
وللعمل فهناك أدعي يَّة أخرىَّوردت عن إلنّ َّّ
حت يعمل جبميع ما ورد
ينوع فتارة يقول هذإ واترة يقول ذإك ّ َّ
إللّيل ،فاملصل حيفظ شيئًَّا مهنا و ّ
يصيبَّإلس نّةَّلكّهاَّ .
عنه صىل هللا عليه وسمل و
ّ
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ب ﷺَّإدلّ عاء ابملباعدة ملا ي ُس تقبل وإلغُسل وإلتّنقيةَّملا مىضَّ،أي أن ّه
ويف هذإ إدلّ عاء إس تعمل إلنّ َّّ
رش ّإّلنوب إملاضية مبحوها وإزإلّتاَّ .
صىل هللا عليه وسمل سأل هللا إلوقاية من َ َّّ
ّ َّ
كام سأهل إلوقاية من ّإّلنوب إلتية ابملباعدة عهنا وعن أس باهباَّ .
بيان خلطر ّإّلنوب فال يتساهل فْيا إلعبد ولو اكن يرإها يسريًَّة صغريًَّة يف عينيه فمك أهكل
ويف هذإ يَّ
إلنّاس ُمحقّرإت إّلن ّوب وهللا إملس تعانَّ .
وجاء يف حديث أيب هريرة أيضًَّا أن ّه ّ
صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ(سكت هنْي ًَّة بعد إلتّكبري) َّ
هنْي ًَّة :أيَّسكت وقتا يسريإ ،مهنم من ضبطها ابلهاء ومهنم من ضبطها هبمزة مفتوحة َّ
إلصوإب ما أثبتناهَّوماَّقلتهَّ
فقال هنيئة اكلقرطب يف "إملُفهم يف رشح حصيح مسمل" فقال هنيئة لكن ّ
هنْيةَّ،وقالَّإلنّوويَّرمحهَّهللاَّ(منَّمهزهاَّفقدَّأخطأ)َّوهللا أعملَّ .
الحديث 90
إلقرإءةَّابحل َمدَّهللَّ
عن عائشة ريض هللا عهنا قالت اكن رسول هللا ﷺَّي َس تفتح إلصالة ابلتكبريَّو َ
صوبه ولكن بني ذكل واكن إذإ رفع رأسه من ّإلركوع مل
ّ
ربَّإلعاملني واكن إذإ ركع مل ي ُشخص رأسه ومل ي ُ ّ
حت يس توي قاعدَّإً واكن يقول
إلسجدة مل يسجد ّ َّ
يسجد ّ َّ
حت ي َس توي قامئًَّا واكن إذإ رفع رأسه من ّ
ك ركعتني إلتّح ّية واكن يفرش رجل إليّسى وينصب رجل إلميىن واكن يَهنيى عن عُقبة ّ
إلش يطان
يف َّّ
إلصالة ابلتّسلميَّ .
إلس بع واكن خيمت ّ
ويهنيى أن يَفرش ّإلرجل ذرإعيه إفرتإش ّ
ب ﷺَّ َّ
يف هذإ إحلديث تصف عائشة ريض هللا عهنا صفة صالة إلنّ َّّ


فأخربت ريض هللا عهنا أن ّه( اكن يبدأَّ ابلتّكبري) أي بتكبرية إالحرإمَّو ّمسيت كذكل لن ّه َحي ُرم
إلصالة فال تسقط
إلصالةَّ،وهذه إلتّكبرية يه أكد أراكن ّ
عىل إالنسان بعدها مجيع ُمبطالت ّ
إملصل وإحدًَّإ
معدًَّإ وال سهوًَّإ وال هج ًَّال خبالف غريها من إلراكن ،فانَّ إلصالة ُجترب إذإ نس ّ َّ
إملصل حال قيامهَّ .
مهنا وكذكل هذه إلتّكبرية جيب أن يأيت هبا ّ َّ
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كرب يف
إكعاَّحت يُدركه ّ َّ
َّس يأيت إن شاء هللا الحقًَّا بيان هذإَّ،فلو مث ًَّال اكن مس بوقًَّا ووجدَّإالمام ر ّ َّ
فكثري من إلعلامء يقول أ َّّن هذإ ال ُجيزئهَّل َّّن
ابلركوع يعين مل يكن قامئًَّا بل اكن منحنيا ،يَّ
أثناء قيامه ّ
صالته مل تنعقد أص ًَّال فتنهبّ وإ لهذإ ابرك هللا فيمكَّ .


رب إلعاملني) َّ
إلصالة ابل ّتكبري وإلقرإءةَّابمحلد هلل َّّ
وقالت ريض هللا عهنا (اكن ي َس تفتح ّ

إلسابق منَّحديث
أيَّأن ّهَّاكن يقرأَّ إلفاحتة بعد إل ّتكبريَّ،وال ينايف هذإ ما ثبت عندان يف إحلديث ّ
صىل هللا عليه
أيب هريرة ل َّّن إلقاعدة عندان تقول أ َّّن إملثبتَُّ معه زايدة عمل وأبو هريرة أثبت أن ّه ّ َّ
وسمل اكن يقول دعاء إالس تفتاح عقب تكبرية إالحرإمَّ .
صىل هللا عليه وسملَّ .
وكذكل ال يعين عدم ذكرها دلعاء إالس تفتاح أن ّه مل يكن يفعل ّ َّ
ب ﷺَّاكن يذكرَّإلبسمةلَّ
كذكل ممّا يس تفاد هبذه إلعبارةَّأ َّّن عائشة ريض هللا عهنا مل تذكر أ َّّن إلنّ َّّ
قبلَّقرإءةَّإلفاحتة وإس تد َّّل هبذإ إملالكيّة عىل أ َّّن إلبسمةل ليست أية من إلفاحتة إذ لو اكنت أي ًَّة من
بﷺَّ .
إلفاحتة لقرأها إلنّ َّّ
وإس تد َّّل أيضًَّا هبذإ إلحناف وإحلنابةل عىل أ َّّن إلبسمةل حقُّها إالرسإر الَّإجلَهر أو قالوإ أ َّّن إلنّ ّبَّ
ﷺَّاكن يقرأها لكن رسًَّإ ومل يكن جيهر هبا ّلكل مل تنقلها عائشة ريض هللا عهناَّ .
صىل هللا عليه وسمل (ال صالة ملن مل يقرأَّ بفاحتة إلكتاب)
إلصالة لقوهل ّ َّ
قرإءة إلفاحتة ر يَّ
كن من أراكن ّ
كن لالمام وللمنفردَّ .
ك ركعةَّ ر يَّ
فقرإءة إلفاحتة يف ُ َّّ
إلّسيةَّ وال يقرأَّ يف إجلهرية ،يف إجلهرية يُنصتَُّ المامه لقوهل تبارك وتعاىل َّ
أ ّما إملأموم فان ّه يقرأَّ يف ّ ّ
﴿ وإ َذإَّقُر َأَّإل ُقرَأ َُّن فاس َتم ُعوإ هل و َأنص ُتوإ ل َعل َُّمك تُرمحونَّ﴾َّ .
ابلصوإب
إملفّسين لهذه إلية (و َأ َ َّ
قال أبو جعفرَّ رمحه هللا بعد ذكره لقوإل ّ
وىل إلقوإل يف ذكل ّ
إلصالة إذإ قَرأَّ إالمام واكن من خلفه م ّمن يأ َّّت به من يسمعه
قول من قال ُأمروإ ابس امتع إلقرأن يف ّ
ويف إخلطبة) إنّتيى الكمه رمحه هللاَّ .
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أي أ ّنَّإلقول ّإلرإحج هوَّقولَّمن قال أّنّ م مأمورون ابالس امتع إىل إالمام إذإ اكن إالمام يقرأَّ ومن
خلفه ممّنَّيأ َُّّت به من يس متع إىل قرإءتهَّ .


صوبه ولكن بني ذكل َّ
َّّث قالت عائشة ريض هللا عهناَّ(واكن إذإ ركع مل ي ُشخص رأسه ومل ي ُ ّ

ي ُشخص) معناها يَرفعه َّ
ومل ي ُ َص ّوبه :أي مل َخيفضه عن ظهره ،معىن هذإ أن ّ
ّهَّصىل َّهللاَّعليه وسمل اكن جيعل رأسه موإز ًايَّ
لظهره فالَّيرفعهَّوال خيفضهَّ .
إملصل ينبغي عليه يف ّإلركوع أن يبسط ظهره ويضع كفّيه عىل ركبتيه و ّيفرج
كام ينبغي إلتّنبيه إىل أ َّّن ّ َّ
بني أصابعه كن ّه قابضَّعلْيا أي عىل ركبتيه ،وأن جيايف مرفقيه عن جنبيهَّ .
جاء وصف ركوع رسول هللا ﷺَّيف حديث أيب ُمحيد إلساعدي ريض هللا عنه عند إلبخاري
حت يس ّمي ركوع ًاَّ،وخيرج عن ُمجةل إالحنناء
إملصل يديه من ركبتيه ّ َّ
بعض إلعلامء أن ميكّ ََّن ّ َّ
وإشرتط ُ َّ
حت يس ّمى ركوعًَّا بأن ميكّن ّ َّ
إملصل
ك إحنناءَّ ي ُسمى ركوع ًاَّ،أ َّّي إشرتطوإ يف هذإ إالحنناء ّ َّ
فليس َّّ
يديه من ركبتيه طبعًَّا يتلكمون عن متوسط إليدين أو ّ
إلشخص إلعادي ّإّلي يدإه ليس تا َّ َّ
ّ
ابلطويلتني والَّإلقصريتنيَّ .
إلرشط ّ
ومن إملعارصين ّإّلين إشرتطوإ هذإ ّ
رشط هم يَّم جدًَّإ لن ّنا
إلش يخ إبن عثميني رمحه هللا ،وهذإ ي َّ
إحنناء ال تصل فيه يدإه إىل ركبتيه فتنهبّ وإ لهذإ
نرى بعض من يتصدّ ر لالمامة ال حيس نه وينحين ًَّ
ابرك هللا فيمك ونهبّ وإ من يفعل هذإَّ .


حت يس توي قامئًَّا) َّ
ّثَّقالت ريض هللا عهنا( واكن إذإ رفع رأسه من ّإلركوع مل يسجد ّ َّ

ك عظمَّ إىل ماكنه
حت يعود َّّ
هذه إلعبارة فْيا دلي يَّل عىل مرشوع ّية ّإلرفع من ّإلركوع وإالعتدإل فيه ّ َّ
إلصالة
ك فقارَّ إىل ماكنه هذإ إلوإجب يف ّإلرفع من ّإلركوع ،وهو ر يَّ
أو َّّ
إلصالة أي أ َّّن ّ
كن من أراكن ّ
بني فساد قولَّمنَّقال ابس تحبابه ومل يوجبه ومل يقل بركنيّتهَّ .
تبطل بدونه وهذإ إدلّ ليل يُ ّ َّ
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بمك وإفعلوإ
تعاىل﴿َّاي َأهيُّ َا ّإّلين َأمنوإ إر َك ُعوإ وإجسدوإ وإعبدوإ ر َّّ
ََّ
ومن قال هذإ إس تد َّّل بقوهل تبارك و
وَّابلرفع
ابلركوع و ّ
إلسجود ومل يأمر ابالعتدإلَّأ ّ
إخلري لعلّمك تُفل ُحونَّ﴾َّ.فقالوإ هللا تبارك وتعاىل أمر ّ
من ّإلركوع و ُّ
ني لنا هذه إلية وما جاء يف معناها من إلايت إلّيت
إلطمأنينة فيه لكهنّ م نسوإ أ َّّن من ب َ ََّ
صىل هللا
ب ﷺَّوقدَّفعلَّهذإَّإلنّ ّب َّﷺَّومل يرتكه ،بل أمر به ّ َّ
إلصالة هو إلنّ َّّ
فْيا إلمر ابقامة ّ
عليه وسمل كام يف ّقصة ّإلرجل ّإّلي مل ُحيسن صالته ي ُس ّمْيا بعض إلعلامء حديث إملسء صالتهَّ .
إلصحايب وأن نقول ّإلرجل ّإّلي مل
ولكن ن َبه بعض أفاضل إلعلامء إىل أن ّه ينبغي إلتّأدّب يف مقام هذإ ّ
ُحيسن صالتهَّوقالوإ أ َّّن هذإ هو قول إالمام ّ
إلصحايب
إلشافعي يف إ ُل ّم ،إملهم إلنّ َّّ
ب ﷺَّ َأ َم ََّر هذإ ّ
نَّيطمنئَّيفَّإعتدإهل منهَّ َّ.
ّإّلي مل حيسن صالته و َأ َم َرَُّه بأن يرفع من ّإلركوعَّوأ
ّ
نئ قامئ ًا)
حت تط َم َّّ
وس يأيت معنا هذإ إحلديث يف إلباب إلقادم إن شاء هللا ،فقال هل إلنّب ( َّّث إرفع ّ َّ
إلصالة وما ال تصح إ َّّال بهَّ .
وس يأيت إن شاء هللا أ َّّن هذإ حديث هو إلعمدةَّيفَّمعرفة أراكن ّ
يصح إ َّّال به ،فَ َعلمنَا هبذإ فَ َسا َدَّ
إلصالة ال َّّ
مفادإمَّإلنّب ﷺَّأمره به فدّ ل هذإ عىل أن ّه ر يَّ
كن من أراكن ّ
إلصالةَّ .
قولَّ من قال ابس تحبابه ومل يقل بأن ّه ر يَّ
كن يف ّ


حت يس توي قاعدإًَّ) َّ
إلسجدة مل يسجد ّ َّ
ّثَّقالت عائشة ريض هللا عهنا( واكن إذإ رفع رأسه من ّ

إلسجدتني وتطمنئ يف جلس تك ،تكل إذإ قلنا
هذإ يعين مثل سابقه ال َّّبد من أن جتلس بني ّ
ك فَ َقارَّ إىل ماكنه فهبذإ تكون قد حقّقت هذإ ُّإلركنَّ .
حت يعود َّّ
تطمنئ يعين ّ َّ
ك ركع َتنيَّ إلتّح ّية) َّ
َّّ ث قالت ريض هللا عهنا( واكن يقول يف َّّ
ك ركعتني إلتّحية َّ
صىل هللا عليه وسمل اكن يقول يف َّّ
أي أن ّه ّ َّ
 فعندانَّإلتّح ّية بعد ّإلركعتني إلولتنيَّ . -وعندان إل ّتحية بعد ّإلركعتني إلخريتنيَّ .
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صل س بعًَّا أو تسع ًاَّ
ب ﷺَّوأن ّه اكن ي ُ ّ َّ
خمصوص ابلحاديث إلّيت فْيا صفة وتر إلنّ َّّ
ي َّ
لكن هذإ إحلديث
خصوص هبذه
ك ركعتني وهوَّ َم ي َّ
أو مخسًَّا أو غريها إىل أخره من غري أن ي ُ َت ّحي إلنّب ﷺَّبني َّّ
إلحاديث.
وإطالق لفظ إلتحية هنا يشمل إلتّشهُّد لكّه وهو من ابب إطالق إمس إجلزء عىل ّ
إللكَّ .
ب رجل إل ُيمىن) َّ
ش رجل إليّسى ويَنص َُّ
َّّ ث قالت ريض هللا عهنا( واكن يَفر ُ َّ
إلس نّة يه أن يفرتش
هذإ فيه صفة جلوسه ّ َّ
صىل هللا عليه وسمل وهذه إجللسة تس ّمى إالفرتإش ،و ّ
ّ
إلسجدتني وأن يتوركَّيف إلتّشهُّد إلخري هذإ هو
إملصلَّيف إلتّشهّد إل ّول وكذكل يف إجللوس بني ّ
بﷺَّكام جاء يف حديث أيب ُمحيد ريضَّهللاَّعنهَّ .
إلث ّابت عن إلنّ َّّ
وجاء فيه (فاذإ جلس يف إلركعتني جلس عىل رجل إليّسى ونصب إلميىن وإذإ جلس يف ّإلركعة
إلخرية قدّ م رجل إليّسى ونصب إلخرى وقعد عىل مقعدته)َّ .
صىل هللا عليه وسمل اكن يُقعي يف إجل َلسة إلّيت بني إلسجدتني فاكن يَنصب
وكذكل ثبت أن ّه ّ َّ
إلس نّة أيضاَّ .
قدميه ويض ّمهام وجيلس عىل ُمؤخرة قدميه هذإ يس ّمىَّابالقعاءَّوهو من ّ


َّّث قالت ريض هللا عهنا (واكن يَهنيى عن عُقبة ّ
إلش يطان ) َّ

ب ّ
إلش يطان يعين فُ ّّسةَّهذه بأ َّْن يَفرش قدميه وجيلس ابل َيت َ ْي َّه
وجاء يف روإية عند إالمام مسملَّ َعق َّْ
ِ
يوسع
عىل إلرضَّ،وقيل ينصب قدميهَّوجيلسَّابليتيه عىل إلرضَّ.إملهم أن يكون هذإ هو شلكه ّ
ما بني قدميه فا ّما أن ينصهبام أو أن يفرشهام وجيلس ابليتيه أو مبقعدته عىل إلرض مبارشةً ،فاملؤدى
وإحد وهو أن يُفيض ابليتيه إىل إلرضَّوهذه قد ّنينا عهنا وللسف جند بعض إلنّاس يفعلها هج ًالَّ .
َّّ ث قالت ريض هللا عهنا (ويَهنَيى أن َ
إلس بع) َّ
يفرتش إلر ُجل ذرإعيه إفرتإس ّ
ب ﷺَّأن يفرش أو أن يضع ّإلرجل
إلسجودّ ،نيى إلنّ َّّ
فيه حترمي وضع ّإّلرإعني عىل إلرض أثناء ّ
ذرإعيه أو ساعديه عىل إلرض بل يضعَّكفّيه فقط وال ي ُ َمكّن ساعديه من إلرضَّ،وكام قلنا وكام
س يأيت إن شاء هللا أن ّ
إلسجودَّ .
ّهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسمل اكن ُجيايف عضُ ديه عن جنبيه يف ّ
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إلصالة ابلتّسلمي) َّ
َّّ ث قالت ريض هللاَّعهناَّ(واكنَّخيمت ّ
ُسمل يف ّناية إلصالة ،وقد قال بو ُجوب إلتّسلمي إالمام ماكل
أي أن ّه صىل هللا عليه وسمل اكن ي َُّّ
و ّ
إلصالة تَص َُّّح بدونه،
إلشافعي وأمحد ،وذهب أبو حنيفة وإلث ّوري وإلوزإعي إىل أن ّه ُس نّة أي أ َّّن ّ
بﷺَّمل يأمر ابلتّسلمي ،مل يأمر به ّإلرجل ّإّلي مل حيسن صالتهَّ .
وإس تدلّوإَّبأ َّّن إلنّ َّّ
إلصالة به
وقالوإ أيضا ليس يف هذإ إحلديث أدىن دالةل عىل وجوبه فقد جاءَّأ ّنَّإلنّ َّّ
بﷺَّاكن خيمت ّ
فقط ومل يأيت إلمر بهَّ .
ومن أوجبه إس تد َّّل حبديث (حترميها إل ّتكبري وحتليلها إلتّسلمي) لكن ُنوزع من إس تد َّّل به يف ّ
حصته
مفن رأى ّ
إلصحيح أ َّّن هذإ إحلديث قد ُروي بأسانيد خمتلفة
حصة هذإ إحلديث إس تد َّّل به لكن ّ
ولكها ال ّتلو منَّ َم َقالَّ .
سمل فيه تسلمي ًةَّ
ب ﷺَّ ََّ
سمل تسلميتني وإختلفوإ يف إحلديث ّإّلي جاء أ َّّن إلنّ َّّ
ب ﷺَّ ََّ
إملهم ثبت أ َّّن إلنّ َّّ
ُسمل تسلميته خروجًَّا من إخلالفَّ .
وىل أن يعمل إالنسان مبا ثبت بيقني وي ََّّ
وإحدة ،فا َل َ َّ
ويف إلخري ينبّه إىل أ َّّن هذإ إحلديث حديث عائشة ريض هللا عهنا ليس عىل رشط إملؤلّف بل
خيرجه إالمام إلبخاري فهو ليس عىل رشط صاحب إلكتاب وهللا
هو من أفرإد إالمام مسمل ومل ّ
أعملَّ .
الحديث 91
إلصالة وإذإ
عن عبدَّهللا بن معر ريض هللا عهنام أ َّّن إلنّ َّّ
ب ﷺَّاكن يرفع يديه ُح ُذ َّّو منك َبيه إذإ إفتَتَح ّ
وكل إمحلد واكن ال
كرب ّللركوع وإذإ رفع رأسه من ّإلركوع رفعهام كذكل وقال َمسع هللا ملن َمحده َربّنا َ ََّ
ََّ
إلسجودَّ .
يفعل ذكل يف ّ
يؤخذ من إحلديث مرشوعية إلتّكبري يف إملوإضع إلث ّالثةَّ :
عند تكبرية إالحرإم :وهذإ إملوضع قد أمجع إلعلامء عىل مرشوع ّية إلتّكبري فيهَّ .
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وقدَّوردَّإلرفع يف موضعَّ أخر وهو عند إلقيام إىل إلث ّالثةَّأي إذإ صلّينا
عند ّإلركوع وعند ّإلرفع منه:
ّ
ركعتني ّثَّأتينا بعدها ابل ّتحيةَّأوَّابلتّشهّد ،فعند إلقيام إىل إلث ّالثة ثَبتَّمنَّحديثَّمعرَّأن ّهَّاكنَّيرفعَّ
يديهَّ .
َّإالمام إلبخاري رمحه هللا عقد يف حصيحه اب ًَّاب قالَّ(ابب رفع إليدين إذإ قام من ّإلركعتني) وذكر فيه
أثر عنَّإبن معر وفيه أن ّه إذإ قام من ّإلركعتني يرفعَّيديهَّ .
وذكر خباري رمحه هللا يف حصيحه أن ّه قد ُروي مرفوعًَّا عن إلنّب ﷺَّل َّّن هذإ إلثر ُروي موقوفًَّا
عىل إبن معر ُوروي مرفوعًَّا أيضًَّا عن إلنّب ﷺَّ،وقد حصل خالف كبري يف رفع هذإ إحلديث يف
أهيّ ام صوإب إلرفع أم َإلوقف.
وحت ّ
إلطرق إملرفوعة فْيا ُرفعَّإىل إلنّب ﷺَّمل تصح لكّها،
ورجح إدلّ إرقطين رمحه هللا إملوقوفَّ ّ ،
ص مهنا ليس فيه ذكره ّإلرفع عند إلقيام من ّإلركعتني فمل يرى مبرشوع ّية ّإلرفع يف هذإ إملوطن
وما َّّ
إلصوإب إن شاء هللا ،ل َّّن إبن معر ريض هللا عهنام اكنَّ
جامع يَّة من إلعلامء وقال هبا أخرون وهو ّ
ب ﷺَّقد رفع يديه فعىل هذإ نقول
للس نّةَّفمل يكن لريفع يف موضعَّ مل يرى فيه إلنّ َّّ
معروفا ابت ّباعه ّ
ثبوت ّإلرفع يف هذإ إملوطن إن شاء هللا فيكون عندان ّإلرفع يف أربعة موإطنَّ :
أَّ-عند تكبريةَّإالحرإمَّقلنا أ َّّن هذإ مجمعَّعليه بني إلعلامءَّ .
بَّ-عند ّإلركوعَّ .
جَّ-عند ّإلرفع من ّإلركوعَّ .
كرب جالسا ويرفع يديه جالسا ويقوم إىل ّإلركعة إلث ّالثةَّ .
هَّ-وعندَّإلقيام من ّإلركعتني إىل إلث ّالثة يُ ّ َّ
ابلرفع يف هذإ إملوطن من أحصابنا إبن إملنذر وأبو علَّ ّ
إلطربي
وقال إلنّووي رمحه هللاَّ(وممن قال ّ
وأبو بكرَّ إلبْيقي وغريمه من إلعلامء وهو كذكلَّمذهب إلبخاري وغريه من إحملدثني) إنّتيى الكمهَّ
إختصارإ من إجملموعَّ .
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حت حياذي هبام منكبيه)
ويف إحلديث أيضًَّا ذكر كيفيّة إلرفع ،فقد جاء عن إلنّب ﷺَّ(اكن يرفعهام ّ َّ
صىل هللا عليه وسمل اكن يرفع
إلس نّة من حديث ماكل بن إحلُوير عند مسملَّ أن ّه ّ َّ
وثبت أيضًَّا يف ّ
حت حياذي هبام أذنيهَّ .
يديه ّ َّ
عندان صفتان ّللرفعَّ :
حت حياذيَّهبام منكبيهَّ .
إلوىلَّ:يرفعهام ّ َّ
حت حياذيَّهبام أذنيه أو فروع أذنيهَّ .
إلثّانيةَّ ّ :
إلس نّة مجيع ًا ،لكن إالمام
قالت طائفة من إلعلامء إملُسملَّ يعمل اترًَّة هبذإ واترًَّة بذإك ّ َّ
حت يصيب ّ
ّ
يت يديه منكبيه ويكون بذكل أطرإف
حت حتاذيَّرإ َح َ َّ
إلشافعي مجع بني إحلديثني فقالَّ(يرفع يديه ّ َّ
أصابعه حماذي ًَّة ل ُفروع أذنيه)َّ .
إلسالم قالَّ(وهو مج يَّع حسن) أي هذإ إمجلع ّإّلي مجعه
وقال ّ
إلصنعاين رمحه هللا يف ُس بل ّ
ّ
حت حتاذي رإحته منكبيهَّوبذكل تكون أطرإف أصابعه حماذيةَّ
إلشافعي مج يَّع حسن يرفع إالنسان ّ َّ
لذنيهَّ .
َّإلسجود َّ
قال إبن معر بعدها واكن ال يفعلَّذكلَّيف ّ
إلسجدتني فتنهبّ وإ لهذإ ابرك هللا فيمكَّ .
إلسجود وال عند إجل َلسة بني ّ
أي مل يكن يرفع يديه عند ّ
الحديث 92
عن عبدَّهللا إبن ع ّباسَّ ريض هللا عهنام قال :قال رسول هللا ﷺَّ:أُمرتَُّ أ َّْن أَجسُد عىل س بعةَّ أ ُ
عظمَّ
عىل إجلهبة وأشار بيده إىل أنفه وإليدين و ّإلركبتني وأطرإف إلقدمنيَّ .
صىل هللا عليه وسمل( أمرت أن أجسد عىل س بعة أعظمَّ) َّ
قوهل ّ َّ
إلس بعة عىل إلرضَّ .
إلسجود ال جيزئ إ ّالَّبوضع هذه إلعضاء ّ
فيه أ َّّن ّ
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وإشارته صىل هللا عليه وسمل إىل( أنفه) عند قوهل (عىل إجلهبة) فيه وجوب وضع إلنف مع إجلهبة
ّ
هللاَّعليهَّوسملَّإعتربهامَّ
عىل إلرض مجيعا ،وأ َّّن من مل ميكّن أنفه من إلرض مل ُجيزئ منهَّلن ّه ّ َّ
صىل
اكلعضو إلوإحدَّ .
إلسجود عىل إلنف) وساق هذإ إحلديث يف
ولهذإ عقد إالمام إلبخاري رمحه هللا يف حصيحهَّ(ابب ّ
إملصل جهبته وأنفه يضع مجيع أنفه عىل إلرضَّ .
إلباب فالوإجب أن يضع ّ َّ
نالحظ غف ًَّةل كبريًَّة يف هذإ إلباب عند كثري من إملصلّني ،فيضع طرفًَّا من جهبته فقط ويُبقي أنفه
مرفوعا فتنهبّ وإ لهذإ ابرك هللا فيمك ونهبّ وإ من ترونه يفعل هذإ ،ت ّذ ُك ُرونَّهلَّإحلديثَّوتقولونَّهل أ َّّن
إلسجود أ َّْن تُمكّن جهبتك وأنفك فتضع مجيع إلنف مع إجلهبة عىل إلرضَّ .
إلوإجب يف ّ
إلسجود أو للرض
ومن مسائل هذإ إحلديث أيضاَّمسأةل هل جتب مبارشة هذه إلعضاء ملوضع ّ
البد أن تالمس أعضاء
إلسجود مع وجود حائلَّ بني إلعضاء وبني إلرض؟ أم َّّ
أو هل جيوز ّ
إلسجود إلرض؟ َّ
ّ
إلصحيح يفَّهذه إملسأةل أن ّه جيوز وجودَّحائ ًَّال بني هذه إلعضاء وبني إلرض أنَّ وجود إحل َائل ال
ّ
يض وعىل هذإ مجهور أهل إلعمل وإس تدلوإ بأمور مهناَّ :
صور هذإ
إلسلف أن ّه كشف عن ُركبتيه من أجل ّ
أن ّه مل يُنقل عن أحدَّ من ّ
إلسجود وكذكل ال يُتّ ّ
لن ّه لو كشف أح يَّد عن ركبتيه لقاربَّأوَّالنكشفت عورتهَّ .
وكذكل ما ثبت من أد ّةل َّمرشوعية إملسح عىل إخل ّفني أو عىل إجلوربني مع علمنا مبّدة إملسح أّنّ ا
يويَّم ولي يَّةل للمقمي وأ َّّن ّإّلي ميسح جيب أ َّّال يّنع خُفه يف هذإ إليوم وإللّيةل ،ولو اكن جيب أن تالمس
ُف فلتعارض هذإ مع ذإك ،فد َّّل هذإ عىل أن ّه ال جيب نزع
ب نَزَُّع إخل ّ َّ
هذه إلعضاء إلرض َلو َج ََّ
ك هذإ أن ّه ليس رشطًَّا أن تالمس هذه
حت تُالمس إلرضَّف ُعمل من َّّ
إحلائل ّإّلي عىل ّإلرجلني ّ َّ
إملصل عىل حائلَّ .
إلعضاء إلرض فيجوز أن ي َسجد ّ َّ
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اكنَّيصل َّعىلَّإ ُمخل َرة واكن ّ
ّ
يصلَّ
ب ﷺَّ
وقد جاءت إلَثر بذكل عند إلبخاري رمحه هللا أ َّّن إلنّ َّّ
صىل هللا عليه وسمل عىل إلفرإش ّإّلي ينام عليه هوَّوعائشة اكن يصلّيا عليه وس يأيت الحقًَّا يف
إحلر فاذإ مل يس تطع
نصل مع رسول هللا ﷺَّيف شدّة َّّ
حديث أنس ريض هللا عنه أن ّه قالَّ(كنّا ّ َّ
أحدان أن ميكّ ََّن جهبته من إلرض بسط ثوبه فسجد عليه) ففيه أّنّ م اكنوإ يسجدون عىل ثياهبم إلّيت
اكنوإ يلبسوّناَّ .
إلسجود إلرض وأن ّه جيوزَّوجودَّحائلَّبيهناَّوبنيَّ
خنلص إىل أن ّه ليس بوإجبَّ أن تالمس أعضاء ّ
إلرض وهللا أعملَّ .

الحديث 93
يكرب حني يقوم َّّث يُ ّ
كربَّ
إلصالة ّ َّ
عن أيب هريرة ريض هللا عنه قال :اكن رسول هللا ﷺَّإذإ قام إىل ّ
َّإلركعةَّ ّثَّيقولَّوهوَّقامئَّربّناَّوكلَّإمحلدَّ ّثَّ
ح ََّ
ني يَركَع َّّث يقولَّمسعَّهللاَّملنَّمحدهَّ ّثَّيرفع َُّصلبهَّمن ّ
َّيكربَّحنيَّيسجدَّ َّّث ّ
َّيكربَّحنيَّيرفعَّرأسهَّ ّث ّ
كربَّحنيَّهيويَّ ّث ّ
يُ ّ
يكربَّحنيَّيرفعَّرأسهَّ ّثَّيفعلَّذكلَّ
يفَّصالتهَّلكّها ّ
كرب حني يقوم من إلث ّنتَنيَّ بعد إجللوسَّ .
َّحـتَّيقضْياَّويُ ّ َّ
الحديث 94
عل بن أيب طالب أان ومعرإن بن ُحصني فاكن إذإ
طرف بن عبدَّهللا قال :صلّيت خلف َّّ
وقالَّعنَّ ُم ّ
َّإلصالةَّأخذَّبيدَّمعرإنَّ
كرب وإذإ رفع رأسه ّ َّ
جسد ّ َّ
كرب وإذإ ّنض من ّإلركعتني ّكربَّفل ّماَّقىض ّ
بنَُّحصنيَّفقالَّ:ذكّرينَّهذإ صالة محمّدَّ ﷺَّأوَّقال ّ
َّصىلَّبناَّصالةَّمحمّدَّﷺَّ .
يف هذين إحلديثني إدلّ ليل عىل مرشوعية تكبرية إالحرإم وتكبريإتَّإالنتقال َّ
 .1أ ّما تكبرية إالحرإم :فقد س بق إلالكم عهنا وأّنّ ا تكون حال إلقيام وأ َّّن من أدّإها وهوَّغري َّ
قامئ
لغري عذرَّ فا َّّن هذإ ال ُجيزئه ،يعين ين ّبه إىل أ َّّن هذإ إلقيام هو ركن يف إلفريضة أ ّما يف إلنّافةل
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فقد جاءت إلد َّّةل عىل أن ّه ليس بركنَّ فْيا بل يكون مندو ًَّاب فقط خبالف إلفريضة فالقيام فْيا
كن ملن قدر عليهَّ .
ر يَّ
ك خَفض
 .2أ ّما تكبريإت إالنتقال :ففي هذين إحلديثني دلي يَّل عىل مرشوع ّيّتام وأّنّ م يكونون يف َّّ
إلس نّة فيهَّ .
َورفع ما عدإ ّإلرفع من ّإلركوع فقد ّ َّ
خص ابلتّسميع وإمحلد هذه ّ
إلصالةَّل َّّن فْيا إثبات إلكربايء وإلعظمة هلل تبارك وتعاىل ومل ُيرتكها
وهذه إلتّكبريإت يه شعار ّ
ب ﷺَّوال خُلفائه من بعدهَّ .
إلنّ َّّ
صىل مع رسول هللا ﷺ
أ ّما إحلديث ّإّلي َروإه أبو دإوود من طريق عبد ّإلرمحن بن أيبَّأبزة أن ّه ّ َّ
ّ
دإوودَّإلطيالس أن ّه قالَّ(هذإ
واكنَّالَّي َّّمت إل ّتكبري فقد نقل إلبخاري رمحه هللا يف إل ّتارخي عن أيب
إرَّ(تفرد به إحلسن بن معرإن وهو جمهول فهو ال يصح)َّ،وإلنّ َّّ
ب
يَّ
حديث ابطل) وقال إلطربي و ّ
إلزب ّ
ﷺَّكام قلنا اكن ي ُ َُّّمت إلتكبريإتَّاكن يقولها لكّها وكذكل خُلفاؤه ريض هللا عهنم من بعدهَّ .
أ ّما حمك هذه إلتّكبريإت جفمهور أهل إلعمل عىل أّنّ ا مس تح ّبة وليست وإجبة َّ
 وذهب إالمام أمحد وإحساق ودإود ّإلظاهري إىل إلقول بوجوهبا وإس تدلّوإ ببعض ُط ُرق حديثّإّلي مل ُحيسن صالته وجاء فْيا ذكر إلتّكبريَّ .
ب ﷺَّومل يأمر هبا
 ومن قال ابالس تحباب قالوإ أ َّّن هذه إلتّكبريإت ثبتت فقط من فعل إلنّ َّّّ
حديثَّإّلي مل حيسن صالته قالوإ مل
وإلصل يف أفعاهل إلنّدب ،ور ّدوإ عىل من قالَّأّنّ ا يف
ك طرق هذإ إحلديث فكّنّ م رأوإ أّنّ ا ليست مبحفوظةَّ .
تثبت يف َّّ
يس تفاد من إحلديث أيضًَّا أ َّّن إلتسميع َّ-قلنا أن ّه َمس ََّع هللا ملن محده -يكون يف حال ّإلرفع من ّإلركوع
فاذإ إس توى قامئًَّا يعين جاء ابمحلد فيقول ربّنا كل إمحلد أو ربّنا وكل إمحلد أو إلّله َّّم ربّنا وكل إمحلد أو
مر معنا يف صيغَّإمحلدَّيفَّإدلّ رس إملايضَّوقلناَّأ َّّن هذإ إلتّسميع وإمحلد
إللّهم ربّنا كل إمحلد كام َّّ
يكوانن لالمام وللمنفرد أ ّما إملأموم فا َّّن حقّه إمحلد فقط فاذإ قالَّإالمامَّمسعَّهللاَّملنَّمحدهَّوإس توىَّ
قامئاَّيَرفعَّإملأمومَّوحالَّقيامهَّأوَّإعتدإهلَّيقولَّربّناَّوكلَّإمحلدَّويأيتَّببقيّةَّإلذاكرَّإملرشوعةَّيف هذإ
إملوضعَّ .
وكذكل ممّا ي ُس تفاد من إحلديث قول معرإن ريض هللا عنه( ذكّرين صالة محمّدَّ ﷺ)َّ َّ
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ب ﷺَّوقال ذكل ل َّّن هذه إلتّكبريإت تُركت أو ترك بعضها يف
أي أن ّه أ َّّت إلتّكبري كام اكن يفعل إلنّ َّّ
عل بن أيب طالب ريض هللا عنه وأىت هبا ات ّم ًَّة اكم َََّةل إلعدد ذكّره ذكل
صىل هلم َّّ
زمن بَين ُأميّة فل ّما ّ َّ
ب ﷺَّ
إلس نّة وعىل إمتثال أمر إلنّ َّّ
فعل إلنّ َّّ
ب ﷺَّوهذإ فيه حرص ّ
إلصحابة وإخللفاءَّعىل تطبيق ُّ
ومل يكونوإ ليرتكوإ شيئًَّا عَلموه مهنا رضوإن هللا علْيم وهللا أعملَّ .

الحديث 95
إلصالة مع محمّدَّ ﷺَّفوجدت قيا َمه فَ َرك َعتَ َُّه فاعتدَ إهل
عن إلربإء بن عازبَّ ريض هللا عهنام قالَ َّ:ر َمقتَُّ ّ
إلسجدتني فسجدته َجفلس ته ما بني إلتّسلمي وإالنرصإف قريبًَّا من
بعد ركوعه فسجدَ ت َه جفلس ته بني ّ
إلسوإءَّ .
ّ
إلسوإءَّ .
ويف روإية إلبخاري :ما خال إلقيام وإلقعود قريبًَّا من ّ
ب ﷺَّمن حيث إلتّطويل وإلتّخفيف فيصفها بأّنّ ا متقارب يةَّ
يصف إلربإء ريض هللا عنه صالة إلنّ َّّ
إلسجود وإالعتدإلَّ
متناس بة أيَّأ َّّن قيامه َّللقرإءة وجلوسه للتّشهّد تكوانن متناس بني مع ّإلركوع و ّ
إلسجودَّحبس به ،وليس معناه أن ّه جيعل وقت ركوعه وجسودهَّكوقتَّ
الَّإلركوعَّو ّ
فانَّأقامَّإلقرإءةَّأ َط ّ
قرإءته وجلوسه للتّشهّدَّ .
إلسوإء) َّ
وزايدة إلبخاري قوهل (ما خال إلقيام وإلقعود قريبًَّا من ّ
فهيي تد َّّل عىل أ َّّن وقتَّإلقيام وإجللوس أطول من غريه ،فكام قلنا إن أطال إلقيام وإجللوس للتّشهّد
إلسجود و ّإلركوع و ّإلرفع من ّإلركوع حبسب هذإ إلتّطويل ،فهذإ إلتّطويلَّيناسبَّهذإَّإلتّطويلَّ
أطال ّ
ينَّحبسبَّماَّقرصَّيفَّإلقرإءة وإجللوس للتّشهّدَّ .
قرص يف هذإ قرصَّ يفَّإلخر
وإن ََّ
ّ
ومن فوإئد إحلديث أيض ًاَّأ َّّن فيه إل ّتنبيه عىل ّ
إلطمأنينة يف ّإلرفع من ّإلركوع وأ َّّن وقته كوقت ّإلركوع
إلسجود ،نقول هذإ لن ّنا رأينا إلكثري من إلنّاس ممن صالته تقريبًَّا حصيحة إ َّّال أن ّه ُ َخيفّف كثريًَّإ يف
و ّ
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حت يسجد من غري أن يُمتَّ إعتدإهل أو
هذإ ّإلركن ما إن جتده يس توي قامئًَّا أو قريبًَّا من إالس توإء ّ َّ
رفعه من ّإلركوع ويطمنئ فيه َّ
إلصالة جيب أن يُعطى حقّه وإ َّّال بطلت صالتنا فتنهبوإ ابرك
وكام قلنا سابقًَّا هذإ ر يَّ
كن من أراكن ّ
هللا فيمكَّ .

الحديث 96
عن َثبتَّ إل ُبناين عن أنسَّ ريض هللاَّعنهَّقالَّ:إ ّينَّللوإَّأنَّأ ّ
صلَّبمكَّكامَّرأيتَّرسولَّهللاَّﷺَّ
يُ ّ
ب قامئًَّا
صلَّبناَّقالََّثبتَّ:فاكنَّأنسَّيصنعَّيشءَّالَّأرإكَّتصنعونه اكن إذإ رفع رأسه من ّإلركوع إن َت َص ََّ
َّحت يقول إلقائل قد نسَّ .
إلسجدة َمكَ َث ّ َّ
حت يقول إلقائل قد نس وإذإ َرفع رأسه ََّ
ّ َّ
من ّ
إلصحابة رضوإن هللا علْيم عىل تعلمي إلنّاس س نّة رسول ﷺَّوكذىَّ
يف هذإ إحلديث بيان حرص ّ
يصل هبم
رص وس يجّتد يف أن ّ َّ
نس يقول هلم أن ّه ال ي ُ َق ّ َّ
تالميذمه حرصوإ عىل ذكل من بعدمه ،فهذإ أ ي َّ
صالة رسول هللاَّﷺَّوما هذه إملُقدّ مة إالَّ من أجل أن ينتهبوإ معه وأن حيفظوإ جيدًَّإ ماَّاكن
إلصحابة عىل تعلمي إلنّاس ما يعلمونه منَّخريَّ .
س يفعل ،فانظروإ حفظمك هللا إىل حرص ّ
إلسجود
ويف هذإ إحلديث أيضًَّا أ َّّن إلنّ َّّ
ب ﷺَّاكن يطمنئ يف ّإلرفع من ّإلركوع وكذكل يف ّإلرفع من ّ
حت يقول إلقائل قد نس كام جاء يف إحلديث ،وإالنسان لو أىت ابلذاكر وإلدعيةَّ
طول فْيام ّ َّ
واكن ي ُ ّ
إلنّبويّة إملأثورة يف هذين إملوضعني َلدى حقّهام ومل حنتاج إىل هذإ إلتّنبيه ،لكن ملّا اكن إلنّاس ال
حيرصون عىل إالتيان ابلذاكر وال حيفظون مهنا إ َّّال ّ
إليشء إليسري جدًَّإ حصلَّهذإَّ.زدَّعىلَّذكلَّ
حت أ َّّن بعضهم ال تاكد تعقل من صالته شيئًَّا وهللا إملس تعانَّ .
إلصالة ّ َّ
أرسع إلكثري يف ّ
الحديث 97
عن أنس بن ماكلَّ ريض هللا عنه قالَّ :
ما صلّيت ورإء إمامَّ قط أخفَّ صالًَّة وال أ َّّت صالًَّة من إلنّب ﷺ َّ
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ط إ َّّال واكنت صالته خلف
يصل خلف أحدَّ ق َّّ
نس ريض هللا عنه يف هذإ إحلديث أن ّه مل ّ َّ
ُخيرب أ ي َّ
يطول فْيا ّ َّ
حت
فمل يكن ّ َّ
خف وأ َّّت مهناََّ ،
رسول هللا صىل هللا عليه وسمل أ ّ َّ
صىل هللا عليه وسمل ّ
حت خي َّّل بأراكّنا
خيرج إملصلّونَّمهنا مفتونني قد َشقَّ علْيم طولها ،وكذكل مل يكن يقرص فْيا ّ َّ
وسنهنا ،وكذكل إلنّب ﷺَّاكنت صالته اتم ًَّة كام وصفها ريض هللا عنهَّ .
كرب ويف نيّتهَّ إلتطويل فيسمع بُاكء إلص ّبَّ
صىل هللا عليه وسمل اكن يُ ّ َّ
وقد تقدّ م فامي س بق أن ّه ّ َّ
حت ال تُفتت أ ّمهَّ .
ف ّ َّ
ف ُي َخفّ ُ َّ
فليطول ما يشاء) فالنّب
صىل ابلنّاس فليخفّف ومن ّ َّ
مر معنا حديثَّ(من ّ َّ
وكذكل َّّ
صىل لوحده ّ
يصل هبم صالًَّة خفيف ًَّة وات ّمة وهو كام قال هللا تبارك وتعاىل﴿ و َما َأ َرسلنَ ََّ
اك
ﷺَّاكن يَأُ ُّمَّإلنّاس أو ّ َّ
يق للخَري مفاتيح ّ َّ
للرش
إالَّ َر َمح ًَّة لل َعاملَني﴾ََّّفتنهبّ وإ لهذإ وإمعلوإ بس نّة إلنّب ﷺَّوال تكونوإ َمغَال ََّ
إحلقَّ .
إحرصوإ عىل هدإية إلنّاس وعىل عدم تنفريمه عن ّ
الحديث 98
عن أيب قالبة عبدَّهللا بن زيدَّ إجل َريم إلبرصي قال :جاءان ماكل بن إحلُويري يف مسجدان هذإ قال:
إلصالة أصلَّكيفَّرأيتَّرسولَّهللاَّﷺَّ ّ
يصلَّ،فقلتَّليبَّقالبةَّكيفَّاكنَّ
إ ّ َّىن ل ّ َّ
صل بمك وما أريد ّ
إلسجود قبل أن يهنض وأرإد
ّ َّ
يصل قال مثل صالة ش يخنا هذإ واكن جيلس إذإ رفع رأسه من ّ
مرص يَّح به عند إلبخاريَّ .
بش يخهم أاب يزيد معرو بن سلمة إجلريم وهو ّ
ن ّبه ّإلزركيش رمحه هللا وغريه من إحلفّاظَّ عىل أنَّ هذإ إحلديث ليس عىل رشط صاحب إلكتاب
لن ّه من أفرإد إلبخاري ،وقد أخرج إلبخاري رمحه هللا هذإ إحلديث من ُطرقَّ ويف عدّ ة موإضع ويفَّ
)َّجفاءتَّهذهَّإلروإيةَّ
سهَّيفَّإلسجدةَّإلثّانيةَّجلسَّوإعمتدَّعىلَّإلرضَّ ّثَّقام
بعضَّطرقهَّ(إذإَّرفعَّرأ
ّ
ّ
ّ
منَّإلطريق إلّيت ذكرها إملصنّفَّمنَّطريقَّأخر وال خالف بيهنام إن شاء هللاَّ .
ك ما يف إلمر أ َّّن يف هذه ّإلروإيةَّإلثّانية ذكر إالعامتد عىل إلرض عند إلقيام وليست مذكورًَّة يف
َّّ
ّإلروإية إلوىلَّ .
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وصىل هبم صالة
فأبو قالبة رمحه هللا خيرب أ َّّن ماكل بن إحلُويري ريض هللا عنه جاء إىل مسجدمه ّ َّ
إلصالة ولكنّه قصد تعلميهم وإرشادمه إىل كيفيّة
رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ومل يكن يقصد ّ
صالة إلنّب ﷺَّ .
إلسجودَّ
يف هذإ إحلديث ذ َُّكر جلسة إالسرتإحةَّهذه إجللسة إلّيت اكن جيلسها إذإ رفع رأسه من ّ
قبل َّأن َّيهنض ،قول أّنّ ا ّتسمى جبلسة إالسرتإحة هكذإ مساها إلفقهاء فيؤخذ من إحلديث
مرشوعيّتُ اَّ.وإختلف إلفقهاء يف حمكهاَّ :
 .1فقال بعضهم يه مس تحبة مطلقًَّا لفعلَّإلنّ ّبَّﷺ لهاَّ .
تحب مع إحلاجة ،وإس تدلّوإ بأ َّّن إلنّب ﷺَّمل يفعلها دإمئًَّا بل فعلها ملّا َك ُربَّ .
َّ.2بيامن قال أخرون تس َّّ
َّ.3وهناك قو يَّل َثلث وهو قول من قال أّنّ ا ال تُرشع إطالقًَّا وإس تدلوإ ابلحاديث إلّيت ليس فْيا
ذكر لهاَّ .
يَّ
صىل هللا عليه وسمل
إلصالة لفعل ّ َّ
إلصوإب من هذه إلقوإل إلث ّالثة قول من قال أّنّ ا من ُس َ َّ
نن ّ
و ّ
بﷺَّكذكل فعلها وتركها ،فاالنسان يتابع ﷺ
لها وأ َّّن إالنسان يفعل أحيا ًَّان ويرتكها أحيا ًَّان ل َّّن إلنّ َّّ
يفعل أحيا ًَّان وال بأس أن يرتكها أحيا ًَّانَّ .
إلصالة) َّ
ي ُس تفاد أيضًَّا أ َّّن قوهل ريض هللا عنه( إ ّ َّين ل ّ َّ
صل بمك وما أريد ّ
ِ
يس تفادَّمنهَّجوإز مثل هذإ أيَّأن يقوم إالنسان ابلعبادة من أجل تعلمي إلنّاس وأ َّّن هذإ ليس من
ابب إلتّرشيك يف إلعبادة وهللا أعملَّ .
الحديث 99
عن عبدَّهللا بن ماكل بن ُحبينة ريض هللا عنهَّإن إلنّب ﷺَّ َّ
ت يَبدُ ََّو ب َ َياض إ َبطيهَّ .
ني يَدَ يهَ ،ح ّ َّ
صىل فَر ََّج ب َ ََّ
اكن إذإ ّ َّ
ِ
إلسجودَّ .
يف هذإ إحلديث دليل عىل سنّيّة إل ّتجايف يف ّ
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إملُجافات :بني إلعضدين وإجلنبني ،جتايف عضديكَّعن جنبيك وهذإ من أجل إظهار إلنّشاط
و ّإلرغبة يف إلعبادَّ .
إلسجود؟ َّ
ولقائلَّ أ َّْن يقول ليس يف إحلديث يَّ
للسجود لكنّك قلت أ َّّن هذه ّ
إلس نّة يُعمل هبا يف ُّ
ذكر ّ
إلصفة فُعلت يف
وجنيبك إن شاء هللا بأنّنَا قلنا هبذإ لن ّه جاء عند مسملَّ ما يد َّّل عىل أ َّّن هذه ّ
إلسجود ومل تفعل يف ّإلركوعَّ.فقد جاء عن إلربإءَّريض هللا عنه يرفعهَّللنّ ّبَّﷺَّقالَّ(وإذإ جسدت
ّ
فظع كفّيك وإرفع مرفقيك) وإملرء لكّام رفع مرفقيه لكّام تباعد عضُ دُ ه عن جنبه فاذإ رفعت مرفقكَّإىل
إلعىل حصلت إجملافات وهللا أعملَّ .
الحديث 100
وعن أيب َمسلمة سعيد بن يزيدَّ قالَّ :
يصل يف ن َعليه؟ قال نعمَّ .
ب ﷺَّ ّ َّ
سألت أنس بن ماكل ريض هللا عنه َ :أ َاك ََّن إلنّ َّّ
إلصالة يف إلنّعالَّ .
يس تفاد من هذإ إحلديث مرشوعية ّ
دةل إدلّ إةل عىل
صىل هللا عليه وسملَّ(صلّوإ يف نعالمك خالفوإ إلْيود) وإل َّّ
وقد جاء يف إحلديث قوهل ّ َّ
إلصالة يف إلنّعال كثرييَّة جدًَّإ بلغت مثاين عرش حديثًَّا أو أكرث مجعها ّ
إلش يخ مقبل رمحه
إس تحباب ّ
هللا يف رساةلَّ لطيفةَّ ّمساها َرشع ّية إلصالة ابلنّعالَّ .
إلس نّة وقد يؤدّي بك تطبيقها إىل
وأن ّبه إىل تنبيهَّ همم وهو أ َّّن إالنسان إذإ اكن يف جممتعَّ جيهل هذه ّ
إلس نّة وتعطْيم
إملرجوةَّيف هذإ فان ّك كام قلنا مرإرًَّإ وتكرإرًَّإ ت َّّ
ُعمل إلنّاس ّ
َمفسدةَّ أعظم من إملصلحة ّ
دةل عىل ذكل وبعد ذكل تفعل ما علّمّتم وتفعل ما أعطيّتم إدلّ ليل عليه وبعد ذكلَّمفنَّريضَّ
إل َّّ
َ
خسطَّخسطَّْ .
يضَّومنَّ
َر ْ
لكن إالنسان يتجنّب إملساجد إملفروشة إلن ال يدخل فْيا بنعاهل فا َّّن إلنّاس ال تفهم هذإ فان
تصل إن ُكنتَّوحدك أو يف ماكن كنمت جامعة
إلس نّة فعندك جماالت وإسعةَّ ّ ،
أردت تطبيق هذه ّ
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إلصالة يف إلنّعال مرشوعة
حت ّ َّ
فتصل يف نعاكل بدال أنَّتّنعها ّ َّ
إلصالة ّ َّ
تبني للنّاس أ َّّن ّ
وأردت ّ
ومس تح ّبة وفْيا خمالفة للْيودَّ .
قبل هذإ تتأكد أ َّّن نعليك ليس فْيام أذى وليس فْيام جناسة ابرك هللا فيك فتنبه لهذإ و ُكن حك َّاميً
إلس نّة للناس قبل أن يُط ّبقوها
إلس نّة ،ودإمئًَّا إلعلامء يوصون بأ َّّن إلنّاس يعل ّمون ّ
يف كيفية تطبيق ّ
حت يعلموإ رشعية ما مه عليهَّوهللاَّأعملَّ .
حتَّ يعلموإ ما يفعلون أو ّ َّ
الحديث 101
يصل وهو حام يَّل أُمامة بنتَّ َزينب
عن أيب قَتادة إل َنصاري ريض هللا عنه أ َّّن رسول هللا ﷺَّاكن ّ َّ
بنت رسول هللا ﷺَّوليب إلعايص بن ّإلربيع بن عبدَّمشس فاذإ جسد وضعها وإذإ قام محلهاَّ .
قال إبن إمللقن رمحه هللاَّ(وأ ّما قول إملصنّف وليب إلعاص بن ّإلربيع بن عبد مشس دون نس بة
أمامة إليه وإنّام نس هبا إىل أ ّمها تنبيهَّعىلَّأ ّن َّإلودلَّينسبَّإىلَّأرشفَّأبويهَّديناَّونس باَّلن ّهَّعليهَّ
إلسالمَّملّاَّمحلهاَّاكنَّأبوهاَّمرشاكَّواكنتَّأ ّمهاَّقدَّهاجرت فنس هبا إلْيا دونه وب َ َني َّبعبارة
ّ
إلصالةَّو ّ
حتراي للدب يف نسبّتاَّ ،ن ّبه عىل ذكل ّ
إلش يخ عالء إدلّ ين بن
لطيفة أّنّ ا ليب إلعاص بن ّإلربيع ّ
إلعطار رمحه هللا)َّ .
حت نفهم ملاذإ قالوإ ليب إلعاص بن ّإلربيعَّبن عبدَّمشسَّ .
حت نفهم إحلديث ّ َّ
هذإ تنبي يَّه هم َّّم ّ َّ
إلصالة وأ َّّن هذإ إلفعل ليس مببطلَّ لهاَّ .
إلصب يف ّ
يف هذإ إحلديث دلي يَّل عىل جوإز محل ّ
وفيه بيان إلصل يف إثبات ّ
إلطهارة للطفال وأّنّ ا ال ّترج عنه إ َّّال بيقني فالصل يف إلطفال
ّ
إلطهارة ومن إدّعىَّغري ذكلَّفعليهَّابلبيّنةَّ .
وفيهَّجوإزَّإدخالَّإلطفالَّإىل إملسجدَّ .
وفيهَّتوإضعَّإلنّبَّﷺَّإذَّاكنَّحيملَّحفيدتهَّيفَّصالتهَّ .
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إلصالة ،وقد جاء
إلصالة للحاجة فاّنّ ا ال بأس هبا وأّنّ ا الَّتُبطل ّ
وفيه أيضًَّا أ َّّن إحلركة إذإ اكنت يف ّ
إلصالة ،وجاء أن ّه أمر بقتل إحل ّية وإلعقرب وغري ذكل
عنه أن ّه ّ َّ
صىل هللا عليه وسمل فتح إلباب يف ّ
إلصالة إذإ اكنت يف إحلاجة ،ويق َّّل إحلرج إذإ اكنت هذه
من إلدةل إلّيتَّتد َّّل عىل جوإز إحلركة يفَّ ّ
إلصالة وهللا أعملَّ .
إحلركة الصالح ّ
الحديث 102
ب ﷺَّقال َّ
عن أنس بن ماكل ريض هللا عنه عن إلنّ َّّ
إلسجود وال يبسط أحدك ذرإ َعْيم إنبساط إللكبَّ .
إع َتدلوإ يف ّ
إلس بعة من إلرض وكذإ مبجافاة إليدين عن
إلسجود ّ
إلسجود يكون بمتكني أعضاء ّ
إالعتدإل يف ّ
إلساقني وكذكل تنصب قدميك وتو ّجه
إجلنبني وجمافاة إلبطن عن إلفخذين ومبجافاة إلفخذين يعين ّ
إلسجودَّ .
أصابعك حنو إلقبةل هبذإ يكون إالعتدإل يف ّ
كذكل جاء يف إحلديث إلهنّ يي عن إالنبساطَّ إنبساط إللكب وذكل يكون ببسط ّإّلرإعني عىل
إلرض أي أ َّْن تضع كفّيكَّمع ساعديكَّعىل إلرض ،وهذه إلعبارة جاءت مؤكّدًَّة ملا يف إلمر
ابالعتدإل مفن إعتدل يف جسوده مل يكن ل َيضَ ََّع ساعديه وذرإعيه عىل إلرضَّ .
إلصالة ليس
كذكلَّجاء يف غري هذإ إحلديث إلهنّ ييَّعن إلتّش به ببعض هيئات إحليوإانت حال ّ
إلربوكَّكربوك إجل َ َمل وغريها من إلحاديث إلّيت جاء
فقط إنبساط إللكب بل جاء أيضا إلهنّ يي عن ُ ُ
إلصالةَّ .
فْياَّإلتّنصيصَّعىل حترمي إلتّش به ابحليوإانت حال ّ
إلسجود أ َّّن بعض إلعلامء قد ذكر أن ّه يس تحب ظ َُّّم إلصابع يف
وممّا ين ّبه عليه ما دإم إلالكم عن ّ
ب ﷺَّاكن إذإ جسد ظ َّّم
إلسجودَّ،وإس تدلوإ مبا جاء يف بعض طرق حديث وإئل إبن ُحجر أ َّّن إلنّ َّّ
ّ
أصابعه ،جاء هذإ من طريقَّهُش مي عن عاص بن لكيب عن علقم بن وإئل عن أبيهَّ .
إلش يخ مقبل رمحه يف كتابه إلفذ ّإلرإئع أحاديث ّ
وقد أورد هذإ إحلديث ّ
إلصحة وقال
معةلَّظاهرها ّ
عقبه (إحلديث ظاهره كام قال إحلاك رمحه هللا-إحلاكَّقال إن ّه عىل رشط مسمل-ولكن إبن أيب حات
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رمحه هللا يقول يف إملرإس يلَّ:أنبأان عبدَّهللا بن أمحد بن حنبل فامي كتب إيلَّ قال قال أيب-يعين أمحد
بن حنبل-مل يسمعَّهُش مي من عاص بن لكيب) إنّتيى إملرإد منه َّ
يصحَّ
ويف هتذيب إلّتّ ذيب وجامع إلتّحصيل عن أمحد مثل ذكل فعىل هذإ فاحلديث ُمنقطع فال ّ
إلسجود وهللا أعمل.
إالس تدالل مبثل هذإ عىل إثبات سن ّية َ َّّ
ض أصابع إليدين حال ّ
باب وجوب ال ُّ
سجود
الركوع وال ّ
طمأنينة في ّ
الحديث 103
فسمل عىل
فصىل َّّث جاء َّّ
عن أيب هريرة ريض هللا عنه أ َّّن رسول هللا ﷺَّدخل إملسجد فدخل رج يَّل ّ َّ
َّصىلَّ ّثَّجاء ّ
فصىلَّكام ّ
فصل فان ّك مل تصل فرجع ّ
بﷺ فقال
َّفسملَّعىلَّإلنّ َّّ
ب ﷺَّفقال إرجع ّ َّ
إلنّ َّّ
ابحلق ما أحسن غريه فعلّمين َّ
فصل فان ّك مل تصل ثال ًََّث فقال و ّإّلي بعثك َّّ
إرجع ّ َّ
حت تطمنئ رإكعا َّّث إرفع
يّس معك من إلقرأن َّّث إركع ّ َّ
فكرب َّّث إقرأَّ ما ت ّ َّ
إلصالة ّ َّ
قال إذإ مقت إىل ّ
حت تطمنئ ساجدًَّإ َّّث إرفع ّ
َّتطمنئ جالسًَّا وفْعل ذكل يف صالتك
حت َّّ
حت تعتدل قامئًَّا َّّث إجسد ّ َّ
ّ َّ
لكّهاَّ .
حديث عظمي وهو
يَّ
أظنّمك عرفمت هذإ إحلديث نعم هو حديث ّإلرجل ّإّلي مل حيسن صالته وهو
إلصالةَّوسنهناَّووإجباهتا ملن يرى إل ّتقس مي إلث ّاليثَّ .
إلعمدة يف معرفة أراكن ّ
ابلنّس بة لهذإ إحلديث أجعبين الكم إحلافظ بن دقيق رمحه هللا فيه ّلكل سأنقل لمك لكن بعباريت
عرب عنه بعبارإت من عندي َّ
سأخترصه وأ ّ َّ
قال رمحه هللا إلالكم عليه من وجوه َّ
ب ﷺَّعامل برفقَّ فامي أمرهَّ .
إل ّول :فيه ّإلرفق ابلمر ابملعروف وإلهنّ يي عن إملنكر فا َّّن إلنّ َّّ
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إلسالم لك ّما ّكررَّهُو
قال وفيه أيضًَّا حسن خلق إلنّ َّّ
ب ﷺَّ،وكذكل فيه أن إلنّب ﷺَّرَّّد عليه ّ
إلسالم ،ومل يرد هذإ يف هذإ ّ
إلسالم
إلطريق ّإّلي ذكره إملصنّف رمحه هللا ليس فيه أن ّه ّكرر عليه ّ
ّ
ك ّمرة لكنّهََّثبت يف طرقَّ أخرى لهذإ إحلديثَّ .
ب ﷺ رَّّد عليه يف َّّ
لكّام أاتهَّوأ َّّن إلنّ َّّ
إلوجه إلث ّاين :ذكر رمحه هللا أ َّّن إلفقهاء رمحهم هللا يس تدلّون هبذإ إحلديث عىل وجوب-يقصد
ُّإلركن ّية-ماَّذكر فيهَّوعىلَّعدمَّوجوبَّماَّذكرَّفيهَّقال َّ
سبب وهو تعلمي إجلاهل ّإّلي مل حيسن
كن ل َّّن إحلديث اكن هل يَّ
فأ ّماَّماَّذكر َّفيه فنس تفيد أن ّه ُر يَّ
بني هل مجيع ما
إلصالة ،ومل يقترص إلنّب ﷺَّعىل ما أساء فيه بل ّ َّ
صالته يعين اكن سببه تعلميه ّ
ف يف صالته ومل
إلصحايب خف َ َّ
إلصالةَّ،وقد جاء عند أيب دإود وغريه أ َّّن هذإ ّ
جيب عليه فعل يف ّ
يطمنئ فْيا ّلكل وضعه إملصنّف حتت ابب ّ
إلسجودَّ .
إلطمأنينة يف ّإلركوع و ّ
ك ما
إلصالة ّلكل قالوإ َّّ
فكام قلنا إلنّب ﷺَّ ّ َّ
بني هل يف هذإ إحلديث مجيع ما جيب عليه فعل يف ّ
إلصالة وما مل يذكر فهو من مندوابهتاَّ .
ذكر فيه فهو ر يَّ
كن من أراكن ّ
ك موضعَّ إختلف إلفقهاء يف وجوبه واكن
َّّث ذكر رمحه هللاَّقاعدةَّبعدَّهذهَّإلتّقدمة وقال أ َّّن َّّ
ك موضعَّ خيتلف يف وجوبه ومل يكن
متسك ابلقول ابلوجوب و َّّ
مذكورًَّإ يف هذإ إحلديث فلنا أن ن ّ
متسكَّابلقول بعدم إلوجوب هذه إلقاعدة إلّيت ذكرها بعد هذه
مذكورًَّإ يف هذإ إحلديث فلنا أنَّن ّ
إلتّقدمية ويه حصيح يَّة إن شاء هللاَّ .
يصح إس تداللنا َّ
حت َّّ
لكن ال بد لنا من أمور ّ َّ
حمفوظ مهنا وما هو شاذ فنأخذ
منزي بيامن هو ي َّ
إلمر إل ّول وهو جيب أن جنمع طرق هذإ إحلديث و ّ َّ
ابحملفوظ ونطرح ّ
إلشاذ ،فمك من زايدةَّ شاذةَّ أخذها إلفقهاء وبنوإ علْيا أحاكمًَّا ولو أّنّ م درسوها
وعلموإ حمكها السرتإحوإ وأرإحوإ ،إمله َّّم حنن نأخذ ما جاء يف هذإ إملصنّف نقول ما نس تفيد منهَّ .
إلصالة وال بأس من تعدإدها فنقولَّ :
نس تفيد من هذإ إحلديث أ ّنَّإلفعال إملذكورة فيه من أراكن ّ
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جاء إلقيام وقلنا أن ّه مقيدًَّإ ابلقدرة طبعًَّا جاءت تكبرية إالحرإم وجاءتَّقرإءة إلفاحتة وجاء ّإلركوع
إلسجدتني وإلطمأنينة َّ
إلسجداتنَّوجاء إجللسة بني ّ
وجاء ّإلرفع من ّإلركوعَّمع إالعتدإل وجاءتَّ ّ
وكذكل ّإلرتتيب إس تفدانه من قوهل( َّّث) إ َّّن َّّث تفيد ّإلرتتيب فهذهَّيه إلراكن إلّيت ُذكرت يف هذإ
إحلديث أو يف هذه ّ
إلطريق إلّيت أخرهجا إالمام إلبخاري ومسملَّ .
ابلسهو وال ابلنّس يان وال ابجلهل بدليل أ َّّن إلنّ ّبَّ
ويس تفاد أيضًَّا كام قلنا أ َّّن هذه إلراكن ال تسقط ّ
ك مرةَّ ابالعادة ولو اكنت
إلصالة بل اكن يأمره يف َّّ
ﷺ مل يكتفي بتعلمي هذإ ّإلرجل ّإّلي مل حيسن ّ
ك ّمرةَّ .
هذه إلراكن تسقط ابجلهل لعذره إلنّب ﷺَّوملا أمره ابالعادة يفَّ َّّ
صالة
باب القراءة في ال ّ
الحديث 104
َّإلصامدةَّريضَّهللاَّعنهَّأ ّنَّرسولَّهللاَّﷺَّقالَّ :
عنَّعبادةَّبن ّ
َّص َالةََّملنَّملَّيقرأَّبفاحتةَّإلكتاب َّ
َّ َال ََّ
إءةَّإلفاحتةَّيفَّإلصالةَّ،وسورةَّإلفاحتةَّسور يةَّعظميةَّتض ّمنتَّمعانَّ
هذإَّإحلديثَّدلي يلَّعىلَّركن ّيةَّقر
ّ
إلصفاتَّإل ُعىلَّهللَّعزَّوجلَّوفْياَّأنوإعَّإلتّوحيدَّإلث ّالثةَّ،كامَّأ ّنَّ
جليةلَّإذَّأّنّ اَّمجعتَّأنوإعَّإحملامدَّو ّ
ّ
نبةَّّنجَّإملغضوبَّعلْيمَّإّلينَّمهَّ
فْياَّإالفتقارَّإىلَّهللاَّوسؤإهلَّإلهدإيةَّوسلوكَّسبيلَّإلنّجاةَّ،وجما
ّ
إلْيودَّ،وإل ّ
ك َّركعةَّ،وينبغيَّعليناَّأن َّ ّ
ضالنيَّإّلينَّمهَّإلّنصارىَّفذلكلَّانسبَّأن َّنقرأهاَّيفَّ ّ
نتعملَّ
معانْياَّوماَّتض ّم ّ
إءهتاَّيفَّإلصالةَّ .
نّتاَّحتَّيسهلَّعليناَّإخلشوعَّأثناءَّقر
ّ
ّ
مامَّيفَّكَّ
اكنَّإلصالةَّجتبَّعىلَّإملنفردَّوإال
وكامَّمرَّمعناَّيفَّإدلّ رسَّإملايضَّقرإءةَّإلفاحتةَّر يكنَّمنَّأر ّ
ّ
الةَّإلّسيةَّ .
مومَّكامَّقلناَّإلصحيحَّأّنّ اَّوإجب يةَّيفَّ ّح
ركعةَّ،أ ّماَّإملأ
ّ
ّ
قهَّيفَّإلص ّ ّ
َّأ ّماَّيفَّإجلهريّةَّفاملرشوعَّيفَّحقّهَّإالنصاتَّإىلَّإمامهَّوقلناَّأ ّنَّإدلّ ليلَّعىلَّهذإَّهوَّقولَّهللاَّتباركَّ
وتعاىلَّ﴿وإذإَّقُرءَّإل ُقرأنَّفَاس َتمعوإَّهلَّو َأنصتوإَّلَ َعل ُمك َّتُ َ ُ
رمحون﴾َّقالَّإالمامَّأمحدَّرمحهَّهللاَّ(أمجعَّ
َّابلصالةَّ
إلنّاسَّعىلَّأ ّنَّهذهَّإل
يةَّيفَّإلصالة)َّأ ّيَّأ ّنَّوجوبَّإالنصاتَّإملذكورَّهناَّيفَّإل ي
يةَّخاص ّ
ّ
الَّخارجَّإلصالةَّ .
ّ
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وكذكلَّحديثَّمتابعةَّإالمامَّ(إنّامَّ ُجعلَّإالمامَّليؤ ّتَّبه)َّوفيهَّ(إذإَّقرأَّفأنصتوإ)َّوهذإَّيشملَّإلفاحتةَّ
وغريهاَّلن ّناَّإذإَّمسعناَّقرإءةَّإالمامَّفالوإجبَّعليناَّأنَّننصتَّ .
َّوكذكلَّأخرجَّإالمامَّمسملَّيفَّحصيحهَّعنَّعطاءَّبنَّيسارَّأن ّهَّسألَّزيدَّبنََّثبت َّريضَّهللاَّعنهَّ
عنَّإلقرإءةَّمعَّإالمامَّفقالَّ(الَّقرإءةَّمعَّإالمامَّيفَّيشء)َّومعلو يم َّأ ّن َّزيد َّبنََّثبتَّمنَّأعملَّحصابةَّ
ابلس نّةَّوهوَّعاملَّإملدينةَّولوَّاكنتَّقرإءةَّإلفاحتةَّحالَّهجرَّإالمامَّابلقرإءةَّركن ًاَّوالزم ًةَّ
رسولَّهللاَّﷺَّ ّ
ملاَّسكتَّعنَّبيانَّهذإَّوملا َّقالَّ(الَّقرإءةَّمعَّإالمام)َّوزإدَّ(يفَّيشء)َّيعينَّالَّتقرأ َّمعَّإمامكَّيفَّ
يشءَّمنَّقرإءتهَّ .
وأ ّماَّحديثَّ(منَّاكنَّهلَّإما يم َّفقرإءةَّإالمامَّهلَّقرإءة)َّفقدَّرويَّمرفوع ًا َّوموقوف ًا َّعىلَّجابر َّبنَّعبدَّ
هللاَّريضَّهللاَّعنه َّ
ّهَّالَّيصحَّمهناَّيش يءَّكامَّقالَّإحلفاظ َّ
َّأ ّماَّإملرفوعَّفرويَّمنَّطرقَّعدّ ةَّإ ّالَّأن
ّ
ّ
َّو ّ
(منَّصىل َّركع ًة َّملَّيقرأ َّفْياَّ
حصحَّإلبْيقيَّرمحهَّهللاَّإملوقوفَّعىلَّجابر َّقالَّجابرَّريضَّهللاَّعنهَّ
ّ
قالَّإلبْيقيَّرمحهَّهللاَّ(هذإَّهوَّإلصحيحَّعنَّ
نَّفملَّيصل َّإالّ َّورإءَّإالمام) َّ
بأُ ّم َّإلكتابَّأوَّبأ ّم َّإلقرأ
ّ
جابر َّمنَّقوهلَّغريَّمرفوعَّوقدَّرفعهَّحيىي َّبنَّسالم َّوغريهَّمنَّإلضّ عفاءَّعنَّماكلَّوذكلَّممّاَّالَّ ّحيلَّ
روإيتهَّعىلَّطريقَّإالحتجاجَّبهَّوقدَّيش بهَّأنَّيكونَّمذهبَّجابر َّيفَّذكلَّتركَّإلقرإءةَّخلفَّ
إالمامَّفاميَّجيهرَّبه)َّإنّتيىَّالكمَّإلبْيقيَّرمحهَّهللاَّ .
وقدَّ ّ
ص َّحنوهَّأيض ًا َّعنَّإبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّموقوفاَّمنَّقوهلَّ،فمبجموعَّهذهَّإل ّدةل َّوإلَثرَّ
إءةَّتكونَّيفَّإلّسيّةَّوأن ّهَّالَّقرإءةَّمعَّقرإءةَّإالمامَّوأ ّن َّإلوإجبَّهوَّ
يرت ّجحَّماَّقلناهَّمنَّأ ّن َّإلقر
ّّ
إالنصاتَّهلَّوهللاَّأعملَّ .
إملسأةلَّإلثّانيةَّمنَّمسائلَّهذإَّإحلديثَّيهَّهلَّجتبَّقرإءةَّإلفاحتةَّعىلَّإملس بوق؟َّأمَّأن ّهَّ ُم ًعفَّمنَّ
ذكل؟ َّ
إكهَّإلركوع َّ
مجهورَّأهلَّإلعملَّعىلَّأن ّهَّليسَّعليهَّقرإءةَّإلفاحتةَّوأن ّهَّقدَّأ
دركَّإلركعةَّابدر ّ
ّ
ََّريضَّهللاَّعنهَّيفَّإلصحيحنيَّأن ّهَّدخلَّإملسجدَّوإلنّ ّبَّﷺَّرإكعاَّفركعَّقبلَّ
ودليلهمَّحديثَّأيبَّبَ َكرة
ّ
ىلَّإلص ّفَّفذكرَّذكلَّللنّ ّبَّﷺَّفقالَّزإدكَّهللاَّحرص ًاَّوالَّتعدَّ .
أنَّيصلَّإ ّ
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عادةَّإلركعةَّولوَّاكنتَّقرإءةَّإلفاحتةَّيفَّحقّ
هَّملَّتزلَّركن ًا َّوملَّتسقطَّيفَّحقّهَّ
فملَّيأمرهَّإلنّ ّب َّﷺَّاب
ُ
ّ
َّليلحقَّإلصفَّوإلنّ ّب َّﷺَّملَّيرفعَّمنَّ
بكرةَّريضَّهللاَّعنهَّدب َّرإكع ًا
لمرهَّابالعادةَّ،وكذكلَّأبو َّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مورَّيلزمهَّقضاءَّهذهَّإلركعةَّلن ّهَّملَّيقرأَّ
لوَّاكنَّمعَّفعلَّللكَّهذهَّإل
كَّإلركعةَّو
ّإلر
ّ
كوعَّوهذإَّحتَّيُدر ّ
إلفاحتةَّمل َّيكنَّليتلكّفَّعناءَّذكلَّفد ّل َّهذإَّعىلَّأن ّهَّاكنَّ ُمسلّامً َّعندمهَّبأ ّن َّمنَّأدركَّإالمامَّوهوَّ
رإك يعَّوركعَّمعهَّفان ّهَّالَّجيبَّعليهَّإلفاحتةَّوهللاَّأعمل َّ .
وكذكلَّأيض ًا َّمنَّهجةَّإلنّظرَّفا ّن َّإملس بوقَّملَّيُدركَّإلقيامَّ،وإلقيامَّهوَّحم ّل َّقرإءةَّإلفاحتةَّفل ّماَّملَّ
يُدركَّحم ّلَّقرإءةَّإلفاحتةَّسقطتَّعنهَّوهللاَّأعملَّ .
ّ
اسَّيفَّصالةَّإلرتإوحيَّ
وماَّدمناَّنتلكّمَّعنَّهذهَّإملسأ
ل
ةلَّحفريَّبناَّأنَّنتلكّمَّعنَّأمرَّيفعلَّكثريَّمنَّإلنّ
ّ
وقد َّن ّبهَّعليهَّإلعلامءَّكثريإَّوهوَّأ ّن َّمنَّإملصلّنيَّإ ّ
مَّوملَّيكربَّ
ذإَّكرب َّإالمامَّورشعَّيفَّإلقرإءةَّملَّي َ ُق
تكبريةَّإالحرإمَّومكثَّجالساَّوعندماَّ ُحي ُّسَّبأ ّنَّإالمامَّس ينّتييَّمنَّإلقرإءةَّويركعَّحيهناَّيقومَّو ّ
يكربَّ
ويركعَّمعَّإالمامَّ،فنقولَّهلَّمعكلَّخاطئَّوقدَّتوقّ ّ
فَّإلش يخَّإبنَّعثمينيَّيفَّحمكَّصالتهَّفملَّيقلَّ
ببطالّناَّلكنّهَّتوقّفَّيفَّأمرهاَّإنَّاكنتَّحصيحةَّأمَّالَّلن ّهَّتركَّقرإءةَّإلفاحتةَّوتركَّكذكلَّمتابعةَّ
إالمامَّيفَّإلفاحتةَّمعدً إَّ .
َّينبغيَّملنَّتعبَّمنَّإلقيامَّأ ّ
يدخلَّيفَّإلصالةَّ ّثَّبعدَّذكلَّجيلسَّوالَّحرجَّعليهَّل ّنَّ
نَّيكربَّقامئاَّو
ّ
إلقيامَّيفَّإلفريضةَّركنَّأ ّماَّيفَّصالةَّإلنّافةلَّفليسَّركناَّ،وللجالس َّنصفَّأجرَّإلقامئَّفان َّنشطَّقامَّ
ّ
ىلَّإلركوعَّفريكعَّمعَّإمامهَّويتابعَّصالتهَّ
وإنَّبقيَّتعبانَّالَّحرجَّعليهَّأ
نَّيبقىَّجالساَّحت َّيصلَّإ ّ
وهبذإَّيكونَّقدَّأدركَّإلجرَّوخرجَّمنَّهذهَّإحلاةلَّإلّيتَّفْياَّخالفَّوتوقُّف َّللعلامءَّببطالنَّصالةَّ
منَّفعلهاَّوهللاَّأعمل َّ .
الحديث 105
َّإلركعتنيَّإلولينيَّمنَّصالةَّ
وعنَّأيبَّقتادةَّإلنصاريَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:اكنَّإلنّ َّّ
بﷺَّيقرأَّيف ّ
ّ
يقرصَّيفَّإلثّانيةَّي ُس ّمعَّإليةَّأحياان َّ
َّيطولَّيفَّإلوىلَّو ّ
إلظهرَّبفاحتةَّإلكتابَّوسورتني ّ
َّيطولَّ
َّيطولَّيفَّإلوىلَّو ّ
يقرصَّيفَّإلثّانيةَّواكن ّ
َّواكنَّيقرأَّيفَّصالةَّإلعرصَّبسورةَّإلفاحتةَّوسورتني ّ
َّإلركعتنيَّإلخرينيَّبأ ّمَّإلكتابَّ .
َّإلصبحَّو ّ
يفَّصالة ّ
يقرصَّيفَّإلثّانيةَّويف ّ
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يفَّإلصالةَّفأخربَّريضَّهللاَّعنهَّأ ّنَّإلنّ ّبَّﷺَّاكنَّ
يصفَّأبوإَّقتادةَّريضَّهللاَّعنهَّقرإءةَّإلنّ ّبَّﷺَّ ّ
يقرأَّبأ ّمَّإلكتابَّوسورةَّ .
طولَّمنَّإلركعةَّإلثّانيةَّ .
َّإلركعةَّإلوىلَّاكنتَّأ
ّ
وأ ّن ّ
ّ
وأن ّ
حياانَّيفَّإلّسيّةَّأيَّجيهرَّبأيةَّيس ّمعهمَّإ ّايهاَّ .
َّهللاَّعليهَّوسملَّاكنَّي ُس ّم ُعهُمَّإليةَّأ
ّهَّصىل
ّّ
ويفَّإلركعتنيَّإلَّخريتنيَّملَّيكنَّيتجاوزَّإلفاحتةَّأيَّالَّيقرأَّمعهاَّغريهاَّ .
ّ
يس تفادَّمنَّإحلديثَّ :
أ ّوالَّ:وجوبَّقرإءةَّإلفاحتةَّيفَّ ّ
كَّركعةَّ .
فقَّعليهَّ،وعليهَّإلعملَّمنذَّإلصدرَّ
َثنياَّ:مرشوع ّيةَّقرإءةَّيشءَّمنَّإلقرأنَّبعدَّإلفاحتةَّوهذإَّأمرَّمتّ
ّ
ّهَّمندوبَّ .
إلصحيحَّأن
ي
إل ّولَّلالسالمَّو ّ
وىلَّحت َّيلحقَّإملتأ ّ
ّ
ّ
خرَّ،وقدَّثبتَّعنهَّصىل َّهللاَّ
يلَّإلركعةَّإل
َثلثا :يفَّإحلديثَّإس تحبابَّتطو ّ
عليهَّوسملَّعندَّإالمامَّمسمل َّمنَّحديثَّأيبَّسعيد َّإخلدريَّريضَّهللاَّعنهَّأن ّهَّقالَّ(لقدَّاكنتَّ
ّ
ّ
صالةَّإلظ
هرَّتقامَّفيذهبَّإّلإهبَّإىلَّإلبقيعَّفيقيضَّحاجتهَّ ّثَّيتوضّ أَّ ّثَّيأيتَّورسولَّهللاَّﷺَّيفَّ
ّإلركعةَّإلَّوىلَّممّاَّيطيلها) َّ
ّ
وىلَّحت َّيلحقَّ
كيفَّاكنَّيطيلَّيفَّإلركعةَّإل
فانظروإَّرمحمكَّهللاَّإىلَّكيفيّةَّصالةَّرسولَّهللاَّﷺَّو
ّ
ونَّيفَّإلركعةَّ
مَّيقرص
إملتأخّرَّأ ّماَّإلنَّوهللاَّإملس تعانَّفهؤالءَّإلمئّةَّإجلهّالَّإنَّمل َّنقلَّظ ّالالَّفاّنّ ّ
ّ
ّ
ّ
َّالَّتاكدَّجتدَّصالةَّفْياَّصفَّأوَّأكرثَّمنَّإلنّاسَّإملتأ ّخرينَّوهللاَّإملس تعانَّ .
وىلَّحت
إل
رإبعا :يس
ايدةَّعىلَّإلفاحتةَّيفَّإلركعتنيَّإلخريتنيَّ،لكنَّثبتَّ
تفادَّمنَّإحلديثَّعدمَّمرشوعيةَّإلز
ّ
ّ
عندَّإالمامَّمسمل َّرمحهَّهللاَّأ ّن َّرسولَّهللاَّﷺَّاكنَّيقرأ ُّ
َّيفَّإلظ
هرَّيفَّإلركعتنيَّإلخريتنيَّمنهَّيشءَّ
ّ
منَّإلقرأنَّفد ّلَّهذإَّعىلَّمرشوع ّيةَّإلقرإءةَّ .
يقولَّإلقائلَّكيفَّجنمعَّبنيَّهذإَّوهذإ؟ َّ
فنقولَّأ ّن َّ ّ
نَّيفَّإلركعتنيَّإلخريتنيَّبعدَّقرإءةَّإلفاحتةَّأحياانَّلكنَّ
َّيشء َّمنَّإلقرأ
ّ
للمصل َّأنَّيقرأ ً
إلغالبَّأن ّهَّالَّيقرأََّّ .
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إرَّيفَّصاليت ّ
َّإلظهرَّوإلعرصَّ،هذإَّإس تفدانهَّمنَّقوهلَّأن ّهَّاكنَّي ُسمعَّإليةَّ
رس
ّ
خامساَّ:إس تحبابَّإال َ
نتَّرسيّةَّوهللاَّأعملَّ .
أحياانَّأيَّأ َّّنَّ َّ
إلقرإءةَّفيهَّاك ّ
الحديث 106
عتَّرسولَّهللاَّﷺَّيفَّإملغربَّي َ َقرأُ ُّ
عنَّ ُجبريَّبنَّمطعمَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّمس ُ
َّابلطور َّ
الحديث 107
َّإلربإءَّبنَّعَازبَّريضَّهللاَّعنهَّأ ّنَّإلنّ ّبَّﷺَّاكنَّيف ََّسفرَّفَ َصىلَّإلعشَ َاء َ
َّإلخ َرةَّفَقَ َر َأَّابحدَ ىَّ
عن َ َ
ِ
إلرك َع َتنيَّابلتّنيَّو ّإلزيتونَّفَ َما ََّمس ُ
عتَّأحدًإَّأحسنَّصواتً َّأوَّق َر َإءةًَّمنهَّ .
يفَّصاليتَّإملغربَّوإلعشاءَّ .
بﷺَّ
يفَّهذينَّإحلديثنيَّذكرَّماَّاكنَّيقرأَّبهَّإلنّ َّّ
ّ
ّ
ّهَّطولَّيفَّهذهَّإلقرإءةَّإذَّ
أ ّماَّإملغربَّفقالَّ ُجبريَّريضَّهللاَّعنهَّأن ّهَّقرأ
َّفْياَّابلطورَّفد ّلَّهذإَّعىلَّأن ّ
ّ
ّ
َّهللاَّعليهَّوسملَّأن ّهَّاكنَّيقرأَّفْياَّبق َصارَّإملُفصلَّ،لكنَّهذإَّإحلديثَّد ّلَّعىلَّجوإزَّ
إملعهودَّعليهَّصىل
ّ
إل ّتطويلَّأحياانَّوعىلَّأن ّ
طولَّإلقرإءةَّأحياانَّيفَّإملغربَّ،كذكلَّجاءَّفْياَّ
ّهَّصىل
َّهللاَّعليهَّوسملَّاكنَّي ُ ّ
ّ
هَّجيوزَّهلَّأنَّي ُ َط ّو َلَّيفَّإملغربَّأحيا ًانَّوأنَّ
أن ّهَّقرأَّفْياَّأ
حياانَّابملرسالتَّ،فهذإَّحتَّيعملَّإالنسانَّأَّن ّ ُ
إلصلَّفيهَّأنَّتكونَّقرإءةَّفيهَّقصريًَّةَّ .
َّاكلسفرَّوحنوهَّ،
أ ّماَّحديثَّإلربإءَّريضَّهللاَّعنهَّففيهَّأن ّهَّالَّبأسَّابل ّتخفيفَّيفَّإلقرإءةَّلعارض ّ
اكنَّيتوسطَّيفَّإلقرإءةَّيفَّصالةَّإلعشاءَّوملّاَّاكنَّيفَّسفرَّخفّفَّوقرأ َّابلَّّتنيَّو ّإلزيتونَّ،
فالنّ ّب َّﷺَّ
ّ
ّ
فالصلَّيفَّإلعشاءَّأن ّ
َّاكنَّيتوسطَّيفَّإلقرإءةَّ،فد ّلَّهذإَّعىلَّجوإزَّإل ّتخفيفَّ
َّهللاَّعليهَّوسمل
ّهَّصىل
ّ
يفَّإلسفرَّأوَّلعارضَّ َماَّ .
ّ
َّإلصوت َّابلقرأن َّمن َُّس نّة َّإلنّ ّب َّﷺَّ ،ونن ّبه َّإىل َّأ ّن َّقولنا َّحتسنيَّ
نس تفيد َّمنه َّأيضا َّأ ّن َّحتسني ّ
إلصوتَّالَّيعينَّأنَّيتلكّفَّإالنسانَّوأنَّ ّ
يتنطعَّكامَّنرإهَّإليومَّمنَّبعضَّإل ُق ّرءَّ .
ّ
إلعشاءَّيفَّإلركعتنيَّإلولينيَّوهللاَّأعملَّ .
ويس تفادَّمنَّإحلديثنيَّأنَّجيهرَّابلقرإءةَّيفَّصاليتَّإملغربَّو
ّ
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الحديث 108
عنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّأنَّرسولَّهللاَّﷺَّبعثَّرج ًالَّعىل ََّرسيةَّفَ َاك َنَّيقرأَّل َ
حصابهَّيفَّصالهتمَّ
هللاَّأََّ ََّحد﴾َّفلماَّرجعوإَّذكروإَّذكلَّلرسولَّهللاَّﷺَّفقال ََّسلُو ُهَّل ّيَّيشءَّيصنعَّ
خمتَّب َّ﴿قَُّ َّْلَّ َُّه ََّوَّ َُّ
فَ َي ُ
حبَّأَّنَّأقرأَّهباَّفقالَّرسولَّهللاَّﷺَّأخربوهَّأ ّنَّ
َّإلر
ّ
حامنَّعزَّوجلَّفأانَّأُ ّ
ذكلَّفسألوهَّفقالَّلّنّ اَّصفَ ُة ّ
هللاَّتعاىل َُّحيبُّهَّ .
حصابهَّعىلَّرسيّة َّ
يفَّإحلديثَّأ ّنَّإلنّ ّبَّﷺَّأ ّمرَّبعضَّأ
َ
هلَّإلسريَّعىلَّإلغزوةَّإلّيتَّملَّخيرجَّفْياَّرسولَّهللاَّﷺَّويطلقونَّ
إلّسيّةَّ :تطلقَّيفَّإصطالحَّأ
َّو ّ
ّ
إلغزوةَّعىلَّماَّخرجَّفيهَّرسولَّهللاَّﷺَّ .
حدمهَّعىلَّهذهَّإلّسيّةَّواكنَّمنَّعادهتمَّأنَّإلمريَّمنَّإلّسيةَّهوَّإال ّ
مامَّإّليَّي ُ ّ
صلَّ
إملهمَّأن ّهَّ َأم َر َّأ
ّ
َّهللاَّ َأ َحدَّ﴾َّواكنَّيفعلَّ
هبمَّفالحظوإَّأن ّهَّاكنَّيقرأَّإلقرأنَّبعدَّإلفاحتةَّلكنّهَّخيمتَّدإمئاَّبسورة﴿َّقُ ْلَّه َُو ُ
هذإَّيفَّإلركعةَّإلثّانيةَّمنَّ ّ
كَّصالةَّفل ّماَّرجعوإَّأخربوإَّإلنّ ّبَّﷺَّمباَّشاهدوهَّوعلموهَّمنَّصالته َّ
ّ
ّبَّإلصحابةَّوفقههم-بلَّر ّدوإَّإلمرَّإىلَّ
َّأيَّملّاَّأشلكَّعلْيمَّملَّينكروإَّعليهَّمبارشةَّ–أنظروإَّإىلَّتأد ّ
ّ
رشدمهَّإلنبَّﷺَّ
مباَّعلموهَّمنَّصالةَّهذإَّإلصحايبَّ،فأ
نتظروإَّحتَّرجعوإَّوأخربوإَّإلنّ ّبَّﷺَّ
عاملهَّفا
ّ
ّ
مَّاكنَّيفعلَّعفواي َّفل ّماَّسألوهَّأخربمهَّأن ّهَّ
نَّتقصدَّهذإَّأ
وقالَّهلمَّإسألوهَّعنَّسَّببَّفعلَّلهذإَّأيَّإ ّ
ّ
حامنَّفاكنَّحيب َّتكرإرهاَّ،فل ّماَّأخربوإَّ
لَّعىلَّصفةَّإلر
اكنَّيصنعَّذكلَّل ّن َّسورةَّإالخالصَّتَش َتم
ّ
ّ
ةَّهللَّعزَّوجلَّ .
إلنّ ّبَّﷺَّقالَّهلمَّبأنَّيبلّغوهَّأ ّنَّهللاَّتعاىلَّحي ّبهَّ،ويفَّهذإَّإثباتَّصفةَّإحمل ّب
ّ
يفَّإحلديثَّ :
َّجوإزَّقرإءةَّأكرثَّمنَّسورةَّيفَّإلركعةَّ،وقدَّثبتَّهذإَّأيض ًاَّيفَّأحاديثَّأخرىَّكامَّثبتَّأيض ًاَّيفَّإلنّافةلَّيفَّصالةَّإلّليلَّوغريهاَّ .
َّفيهَّفضلَّسورةَّإالخالصَّوأّنّ اَّتعدلَّثلثَّإلقرأنَّكامَّجاءَّيفَّحديثَّأخرَّ .~~181

ةَّهللَّعزَّوجلَّ .
َّفيهَّإثباتَّصفةَّإحمل ّبّ
خبارَّإلوإيلَّإلكربَّأوَّمنَّفَوقَهَّعنَّأعاملَّإ ُلمرإءَّوإل ُعمال َّبقصدَّإالصالحَّالَّيُعدّ َّو َشاي َ ًةَّ
 َّفيهَّأ ّن َّإَ
والَّمنميةَّبلَّيعدّ َّمنَّإالصالحَّوهللاَّأعملَّ .
الحديث 109
عنَّجابرَّريضَّهللاَّعنهَّأ ّنَّإلنّ ّبَّﷺَّقالَّل ُمعاذَّفلوالَّصلّيتَّب ﴿َّو ّ
إلشمسَّوحضاها﴾﴿َّوإللّيلَّإذإَّ
يغىش﴾َّفانّه ّ
إلصغريَّوذوَّإحلاجةَّ .
َّيصلَّورإئكَّإلكبريَّو ّ
منَّإلغلوَّوإلتّشديدَّيفَّ
كامَّس بقَّتقريرهَّدينناَّإحلنيفَّدينَّسامحةَّودينَّيّسَّ،وقدَّح ّذ َرانَ َّإلنّ ّبَّﷺَّ
ّ
غريَّماَّحديثَّ،ومنَّدالئلَّهذإَّإلالكمَّأ ّن َّدينناَّدينَّيّس َّوليسَّدينَّغلو َّوتشديدَّأنهَّصىلَّهللاَّ
نَّيتوسطَّيفَّإلقرإءةَّابلنّاسَّوأنَّيقرأَّهبمَّبسورةَّ
عليهَّوسملَّلَماَّبلغهَّأمرَّمعاذَّريضَّهللاَّعنهَّأمرهَّبأ ّ
ّ
َّيطولَّهبمَّل ّنَّالَّيُفتَ َتنوإَّ .
إلشمسَّوسورةَّإللّيلَّوأ ّال ّ
وكامَّقلناَّسابق ًاَّجيبَّعىلَّإالمامَّمرإعاةَّأحوإلَّمنَّي ُ ّ
صلَّهبمَّوأ ّالَّيشقَّعلْيمَّوأ ّالَّيَفت ّ
هنمَّحتَّيرتكوإَّ
إلس ّنَّوالَّيعتربَّحبالَّأكرثمهَّيعتربَّحبالَّضعيفهمَّكامَّجاءَّ
صالةَّإمجلاعةَّوليعتربَّبضعيفهمَّوكبريمهَّيف َّ ّ
ّ
اَّمنَّصىلَّ
يفَّإحلديثَّ(وإلكبريَّوذوَّإحلاجة)َّيَع َتربَّهبؤالءَّوإلعربةَّيفَّهذإَّإلمرَّليست َّللكرثةَّ،وأ ّم
طولَّأوَّيقرصَّكامَّاكنَّيفعلَّإلَّنّ ّبَّﷺَّيفَّ ّ
كَّصالةَّوهللاَّأعملَّ .
ُّ
مبفردهَّفليتحرىَّإلس ن َةَّول ُي ّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
~~182

الرحيم
الرحمن ّ
باب ترك الجهر بـ بسم هللا ّ
الحديث 110
عنَّأنسَّبنَّماكلَّريضَّهللاَّعنهَّأنَّإلنّ ّبَّﷺَّوأابَّبكرَّومعرَّريضَّهللاَّعهنام َّ
َّإلصالةَّب َّ﴿إمحلدُ َّهلل ََّر ّبَّإل َعاملني﴾ َّ
َّاكنوإَّيفتتحون ّ
ويفَّروإيةَّ:صل ّ ُ
َّإلرحمي) َّ
يتَّمعَّأيبَّبكرَّومعرَّوعامثنَّفملَّأمسعَّأحد ًإَّمهنمَّيقرأَّ(ابمسَّهللاَّ ّإلرحامن ّ
َّربَّ
وملسملَّ:صلّيتَّخلفَّإلنّ ّبَّﷺَّوأيبَّبكرَّومعرَّوعامثنَّفاكنوإَّيس تفتحونَّب َّ﴿إمحلدَّهلل ّ
َّإلرحمي)َّيفَّأ ّولَّقرإءةَّوالَّيفَّأخرهاَّ َّ.
َّإلرحامن ّ
إلعاملني﴾َّالَّيذكرونَّ(بسمَّهللا ّ
يذكر َّأ ينس َّريض َّهللا َّعنه َّيف َّهذإ َّإحلديث َّأن ّه َّمع َّطول َّحصبته َّللنّ ّب َّﷺ َّوكذإ َّمالزمته َّهلَّ
ومالزمته َّخلفائه َّإلث ّالثة َّريض َّهللا َّعهنم َّوأرضامه َّمن َّبعده َّمل َّيسمع َّأحد ًإ َّمهنم َّيقرأ َّ(بسم َّهللاَّ
ّإلرحمي) َّيعينَّقبلَّقرإءةَّإلفاحتةَّأيَّملَّيسمعَّأحد ًإ َّهجرَّهباَّكامَّاكنوإَّجيهرونَّبقرإءةَّإلفاحتةَّوماَّمعهاَّ
نَّفاجلهرَّابلبسمةلَّليسَّمنَّإلس نّةَّويؤكدَّهذإَّأ ّن َّإلبسمةلَّليستَّأيةَّمنَّإلفاحتةَّوهذإَّ
منَّإلقرأ
ّ
قال(َّقالَّهللاَّتعاىلَّقسمتَّإلصالةَّبيينَّوبنيَّ
حلديثَّأيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّأ ّن َّإلنّ ّب َّﷺَّ
ّ
ذإَّقالَّإمحلدَّهللَّرب َّإلعاملنيَّقالَّهللاَّمحدينَّعبدي)َّإىلَّأخرَّ
عبدي َّنصفنيَّولعبديَّماَّسألَّفا
ّ
إحلديثَّ .
إمحلدَّهللَّربَّ
َّفلوَّاكنتَّإلبسمةلَّأيةَّمنَّسورةَّإلفاحتةَّلبدأ َّهباَّس بحانهَّوتعاىلَّفبدلَّأنَّيقولَّ﴿
ّ
ربَّإلعاملني﴾َّفد ّلَّعىلَّأ ّنَّإلبسمةلَّ
إلعاملني﴾َّلقالَّ
محنَّإلرحمي)َّلكنهَّبدأَّب َّ﴿إمحلدَّهللَّ ّ
(بسمَّهللاَّإلر ّ
ّ
َّإجلهرَّهباَّليسَّمنَّإلس نّةَّلّنّ اَّليستَّمنَّإلفاحتةَّفالَّ
ليستَّأيةَّمنَّإلفاحتةَّوهذإَّيؤكّدَّإلقولَّبأ ّن
ّ
َوج َهَّللجهرَّهباَّ .
يفَّإلصالةَّومنَّ
أ يمر َّأخرَّ ُمؤك يد َّملا َّنقوهلَّهوَّأن
ّهَّقدَّمرتَّمعناَّأحاديثَّتصفَّقرإءةَّإلنّ ّب َّﷺَّ ّ
ّ
إمحلدَّهللَّربَّإلعاملني﴾َّ
أحاديثَّعائشةَّأن ّهَّص ّىلَّهللاَّعليهَّوسملَّاكنَّيس تفتحَّابلتّكبريَّوإلقرإءةَّب َّ﴿
ّ
محنَّإلرحمي) َّبلَّقالَّ
وملَّتقلَّعائشةَّأن ّهَّاكنَّيبدأ َّإلقرإءةَّويرشعَّق َر َإءتَ ُه َّابلتكبريَّوَّ(
بسمَّهللاَّإلر ّ
ّ
ّ
ّهَّملَّيكنَّجيهرَّهباَّصىل َّهللاَّعليهَّوسمل ََّّ،وكامَّقلناَّ
إمحلدَّهللَّرب َّإلعاملني﴾َّفدّ لَّهذإَّعىلَّأن
﴿
ّ
حديثَّأنسَّفيهَّأن ّهَّالز َمَّإلنّ ّبَّﷺَّوخُلفائهَّإلث ّالثةَّوملَّيسمعَّأحد ًإَّمهنمَّهجرإَّهباَّ .
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حامنَّإلرحمي) َّ
َّهللاَّإلر
ّهَّليسَّمنَّإلس نّةَّإجلهرَّب َّ(بسم
خالصةَّهذإَّلكّهَّأن
ّ
ّ
ّ
أ يمر َّأخرَّيُؤكدَّهذإَّأنهَّجاءتَّأحاديثَّفْياَّأن ّهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّهجرَّابلبسمةلَّلكنَّ ّ
ك َّهذهَّ
إلحاديثَّضعيفةَّ.قالَّإدلّ إرقطينَّرمحهَّهللاَّ(ملَّيصح َّابجلهرَّهباَّحديث) َّهذإَّخالصةَّماَّقلناهَّ
ّ
نَّجيهرَّهباَّإملصلَّوهللاَّأعملَّ .
ّهَّليسَّمنَّإلس نّةَّأ
إخلالصةَّأ ّنَّإلبسمةلَّليستَّأي ًةَّمنَّإلفاحتةَّوأن
ّ
سهو
باب سجود ال ّ
الحديث 111
حدىَّصاليتَّ
َّقالَّ:صىلَّبنَاَّرسولَّهللاَّﷺَّإ
عنَّمحمدَّبنَّسريينَّعنَّأيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنه
ْ
َ
إلعيشَّ َّ
ْ
َّفصىلَّبناَّركعتنيَّ ّث ّ
سيتَّأانَّ-قال ّ
قالَّإبنَّسريينََّ :و َمسا َهاَّأبوَّهريرةَّولكنَّن َُّسملَّفقامَّإىلَّخش بةَّ
معروضةَّيفَّإملسجدَّفاتّكَّعلْياَّكنّهَّغضبانَّووضعَّيدهَّإلميىنَّعىلَّإلَّيّسَّوش ّبكَّبنيَّأصابعهَّ
َّإلصالة؟َّويفَّإلقومَّأبوَّبكرَّومعرَّفَه ََاابَّأنَّ
وخرجت ّ
َّإلّسعانَّمنَّأبوإبَّإملسجدَّ،فقالوإَّ ُكّست ّ
يلكامهَّ-ويفَّإلقومَّرج يلَّيفَّيديهَّطو يَّلَّ-يقالَّهلَّذوَّإليدينَّفقالَّايَّرسولَّهللاَّأنسيتَّأمَّقَ ُرصتَّ
إلصالة؟َّقالَّ:ملَّأنىسَّوملَّتقرصَّ،فقالَّ:أكامَّيقولَّذوَّإليدين؟َّفقالوإَّنعمَّ.فت َقدم ّ
َّفصىلَّماَّترك َّّثَّ
ّ
ّ
َّفكربَّ ّث ّ
سملَّثَّ ّّكربَّوجسدَّمثلَّجسودهَّأوَّأطولَّ ّثَّرفعَّرأسه ّ
َّكربَّوجسدَّمثلَّجسودهاَّوأطولَّ ّثَّرفعَّ
َّفرب َماَّسألوهَّ ّث ّ
ّ
َّسملَّفن ّبئتَّأ ّنَّمعرإنَّبنَّحصنيَّقالّ َّ:ث ََّس ّملَّ .
رأ
سهَّوكرب ُ
َّ
ساكنَّإلرإءَّأوَّبفتحهاَّومهَّإمل ُ َسار ُعونَّللخروجَّمنَّإملسجدَّ،وقدَّ
َّّ
َّإلّسعانَّ:تقالَّاب
ْ
إلّسعانَّأو َ
ّ
َّهلَّفقالَّهلَّإلّسعانَّفاللكَّهلَّوجهيَّوهللاَّأعمل.
مسعتَّإلش يخَّصاحلَّإلفوزإنَّيص ّححَّملنَّقرأ
ُّ

الحديث 112
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عنَّعبدَّهللاَّبنَّ ُمحينةَّ-واكنَّمنَّأحصابَّإلنّ ّبَّﷺَّ-أ ّنَّإلنّ ّبَّﷺَّ َصىلَّهبم ُّ
َّإلركعتنيَّ
َّإلظهرَّفقامَّيف ّ
َّإلصالةَّوإنتظرَّإلنّاسَّتسلميه ّ
إلولينيَّوملَّجيلسَّفقامَّإلنّاسَّمعه ّ
َّكربَّ-وهوَّجالس-
َّحتَّإذإَّقىض ّ
نَّيسملَّ ّث ّ
فسجدَّجسدتنيَّقبلَّأ ّ
َّسملَّ .
حاكمَّجسودَّإلسهوَّ،وقدَّساقَّفيهَّحديثَّأيبَّ
يبني َّشيئ ًا َّمنَّأ
عقدَّإملصنّفَّرمحهَّهللاَّهذإَّإلبابَّل ّ َ
ّ
حاكمَّجسودَّإلسهوَّ ّثَّنتلكّمَّ
هريرةَّوعبدَّهللاَّبنَّ ُمحينةَّريضَّهللاَّعهنامَّوالَّبأسَّبأنَّنلخّصَّأ ّو ًالَّأ
ّ
معاَّجاءَّيفَّإحلديثنيَّفنقولَّوابهللَّإل ّتوفيقَّ :
بابَّإلزايدةَّوإلنّقصَّو ّ
هوَّيفَّإلصالةَّهلَّثالثةَّأس
جسودَّإلس
إلشكَّ :
ّ
ّ
ّ
َّ ّإلزايدةَّ:كنَّيزيدَّإالنسانَّركوع ًاَّأوَّقيام ًاَّأوَّتشهّد ًإَّأوَّغريهَّ َّ.
ّ
نَّينقصَّإملصلَّركن ًاَّأوَّينىسَّتشهّد ًإَّوهكذإَّ َّ.
وإلنّقصانَّ:ك
ّ
وأ ّماَّ ّ
ّدَّفالَّيدريَّكَّصىلَّ .
إلشكَّ:فهوَّأنَّيرتد
ىلَّإلزايدةَّفنقولَّمنَّزإدَّيفَّصالتهَّركوع ًاَّأوَّجسود ًإ َّأوَّغريَّذكلَّمتعمد ًإَّبطلتَّصالتهَّلن ّهَّ
َّنعودَّإ ّ
ّ
الةَّعىلَّغريَّإلوجهَّإّليَّأمرَّبهَّ،وقدَّجاءَّعنَّإلَّنّ ّبَّﷺَّيفَّحديثَّعائشةَّ
ىتَّابلص
يفَّهذهَّإحلالَّأ ّ
أن ّهَّقالَّ(منَّأحدثَّيفَّأمرانَّهذإَّماَّليسَّمنهَّفهوَّردّ)َّأيَّمردوديَّعىلَّصاحبهَّغريَّمقبولَّ .
اَّإلزايدةَّإل ّ
يتَّتقعَّعىلَّوجهَّإلسهوَّوإلن ّس َيانَّفاّنّ اَّالَّت
ُبطلَّإلصالةَّلكنَّجيبَّعىلَّصاحهباَّأنَّ
َّأ ّم ّ
ّ
ّ
َّإلسالمَّ ،ودليلنا َّهو َّحديث َّأيب َّهريرة َّهذإ َّإَّذ َّإلنّ ّب َّﷺ َّزإد َّفيه َّتسلاميًَّ،
يسجد َّجسدتني َّبعد ّ
وكذكلَّحديثَّإبنَّمسعود َّريضَّهللاَّعنهَّأ ّن َّإلنّ ّب َّﷺَّ ّ
ّ
َّهبمَّإلظهرَّمخس ًا َّفل ّماَّإنرصفَّقيلَّ
صىل
يدَّيفَّإلصالةَّقالَّ:وماَّذك؟َّقالوإَّصلّيتَّمخس ًا َّفَث ََىن َّرجليهَّوإس تقبلَّإلقبةلَّوجسدَّجسدتنيَّ.
هلَّأز
ّ
وهذإَّإحلديثَّحديث َّبنَّمسعودَّوحديثَّأيبَّهريرةَّفْيام َّإدلّ ليلَّعىلَّأ ّن َّمنَّزإدَّشيئ ًا َّيفَّصالتهَّ
هوَّجسدتنيَّبعدَّإلسالمَّو ّ
للس
يسملَّبعدهامَّ .
سهو ًإَّفان ّهَّيسجدَّ ّ
ّ
ّ
نَّينقصَّإملصل َّركن ًا َّأوَّ
ُوجبَّجسودَّإلسهوَّفلَّحالتانَّأ
أ ّماَّإلنّقصَّهذإَّهوَّإحلاةلَّإلثّانيةَّإلّيتَّت
ّ
غريه َّ
إحلاةلَّإلوىلَّأنَّيكونَّإملنقوصَّركن ًاّ َّ:
فللمصلَّحالتانَّ :
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َّإلرجوع َّإىلَّ
َّإلركعة َّإلّيت َّتلْيا َّحفينئذ َّيلزمه ّ
أَّ -إ ّما َّأن َّيذكره َّقبل َّأن َّيصل َّإىل َّموضعه َّمن ّ
ّ
موضعهَّإّليَّنس يهَّويأيتَّبهَّومباَّبعدهَّ .
ّ
َّيلغيَّإلركعةَّإلّيت َّنسَّ
ىلَّموضعهَّيفَّإلركعةَّإلّيتَّتليهَّحفينئذ
ّهَّالَّيذكرهَّحت َّيصلَّإ
بَّ -يهَّأن
ّ
ّ
للسهوَّ
تقومَّإلركعةَّإلّيتَّهوَّفْياَّمقاهماَّويُمت
َّصالتهَّبناء َّعىلَّهذإَّويسجد َّ ّ
فْياَّهذإَّإلركنَّو ّ
ّ
ً
بعدَّإلسالمَّوهذإَّحلديثَّأيبَّهريرةَّإملتقدّ مَّفا ّنَّإلنّ ّبَّﷺَّنسَّركعتنيَّولَماَّذكروهَّأىتَّهبامَّ
ّ
وجسدَّبعدَّإلسالمَّ .
ّ
ّ
نَّيكونَّخشصَّصىلَّإلّركعةَّإلوىلَّمنَّصالةَّماَّوملاَّاكنَّ
والَّبأسَّأنَّنضبَّمثا ًالَّلهذإَّفاملثالَّهوَّأ
إءةَّيفَّإلركعةَّإلثّانيةَّتذكرَّ
ىلَّإلركعةَّإلثّانيةَّ،وأثناءَّإلقر
إلسجدةَّإلوىلَّ
ّ
يفَّ ّ
ّ
نسَّإلسجدةَّإلثّانيةَّوقامَّإ ّ
ىلَّموضعَّإلسهوَّفرتجعَّوجتلسَّإجللوسَّ
ّهَّملَّيسجدَّإلسجدةَّإلثّانيةَّ،فهذإَّنقولَّهلَّعليكَّأنَّترجعَّإ
أن
ّ
ّ
ىلَّإلركعةَّإلثّانيةَّ .
تسجدَّإلسجدةَّإلثّانيةَّ ّثَّبعدَّذكلَّتقومَّإ َّّ
بنيَّإلسجدتنيَّو
ّ
ّ
إحلال َّإلثانية َّيه َّإنه َّال َّيذكر َّفيوإصل َّصالته ّ
َّإلركعة َّإلثّانيةَّ
َّحت َّيصل َّإىل ّ
َّإلسجدة َّإلوىل َّمن ّ
نَّإعتربَّهذهَّإلركعةَّإلّيتَّأنتَّفْياَّإعتربَّ
كعةَّإلسابقةَّ،فنقولَّهلَّإل
فيتذكّرَّأن ّهَّملَّيأ
يتَّمباَّبعدهاَّيفَّإلر ّ
ّ
ّ
أّنّ
َّهذهَّإلركعةَّيهَّ
ْياَّإلسجدةَّإلثّانيةَّألغهاَّوإحتسبَّأ ّن
اَّيهَّإلركعةَّإلوىلَّو ّإلركعةَّإلّيت َّنسيتَّف ّ
ّ
ّ
َّابلركعة َّإلثّانية َّوتشهّد َّإلتّشهّد َّإلول َّ ّث َّيوإصل َّصالته َّويف َّلكتاَّ
إلوىل َّويوإصل َّصالته َّفيأيت ّ
إحلالتنيَّيسجدَّجسدتنيَّبعدَّإلسالمَّ .
ّ
ّهَّيفَّإلركعةَّ
وعندانَّحا يلََّثلث ًاَّويهَّأنَّينىسَّركناَّوالَّيذكرهَّإ ّالَّبعدَّأنَّيهنييَّصالتهَّ،فيتذكرَّمث ًالَّأن
ّ
ّ
بنيَّإلوقتَّإّليَّتذكرَّفيهَّبعدَّ
يتَّابلركنَّإلفالينَّفنقولَّلهذإَّإنَّملَّيطلَّإلفاصلَّبينكَّو
إلفالنيةَّملَّيأ ّ
للس
هوَّبعدَّإلسالمَّ،أ ّماَّإنَّطالَّإلفاصلَّفتعيدَّصالتكَّ
صالتكَّفان ّكَّتأيت َّبركعةَّاكمةلَّ ّث َّتسجد َّ ّ
ّ
ابلاكملَّوهللاَّأعملَّ .
َّإلصالةَّتنقسمَّإىلَّأراكنَّ
إحلاةلَّإلثّانيةَّأنَّينىسَّس ن ًَّةَّ
منَّسننَّإلصالةَّ:ونقولَّهذإَّلن ّناَّذهبناَّإىلَّأ ّن ّ
ّ
وسننَّومل َّنذهبَّإىلَّإلتّقس ميَّإلث ّاليثَّأيَّأ ّن َّفْياَّسننَّووإجباتَّالَّ .نعمتدَّماَّإعمتدهَّش يخناَّعلَّ
اكنَّوسننَّل ّنَّأ ّدةلَّإلعلامءَّإلقائلنيَّهبذإَّقويةَّ .
َّإلصالةَّفْياَّأر ي
حفظهَّهللاَّوهوَّأ ّن ّ
إملهمَّإلعلام ّ
يَّإلسننَّتنقسمَّإىلَّأبعاضَّوهيئاتَّ َّ
ءَّإّلينَّيرونَّهذإَّإلتّقس ميَّيقولونَّأ ّنَّغريَّإلراكنَّأ ّ
يهَّإلسننَّإل ّ
يتَّجتربَّبسجودَّإلسهوَّ َّ.
ّ
(وإلبعاض)َّ ّ
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فهييَّإلسننَّإل ّ ُ
ربَّبسجودَّإلسهرَّ .
يتَّالَّجت
وأ ّماَّإلهيئاتَّ
ّ
ّ
إلصالةَّعىلَّإلنّ ّبَّﷺَّيفَّإلتّشهّدَّإلخريَّوغريهاَّ .
إلبعاضَّ:قالوإَّمثلَّإلتّشهدَّإل ّولَّو ّ
وأ ّما َّإلهيئاتَّ :مفثالها َّإلتّ ّعوذ َّودعاء َّإالس تفتاح َّورفع َّإليدين َّيف َّإلتّكبريإت َّوإلتّسبيحات َّوإجلهرَّ
إلسورةَّبعدَّإلفاحتةَّوغريهاَّهذهَّلكّهاَّتس ّمىَّهيئاتَّوليسَّفْياَّجسودَّ
وإالرصإرَّوإل ّت ّوركَّوإالفرتإشَّو ّ
سهوَّ .
فيقولَّإلعلامءَّ ّ
َّبسجدتنيَّقبلَّإلسالمَّ،لكنَّيفَّإملسأةلَّ
ك َّوإحدَّمنَّإلبعاضَّجيربَّإنَّتركَّسَّهو ًإ
ّ
تفصيلَّ َّ
ىلَّإلر ّ
كنَّإّليَّبعدهَّكامَّيفَّحديثَّعبدَّهللا َّبنَّحمينةَّ
 إن َّنسَّمث ًال َّإلتّشهدَّإل ّولَّوإنتقلَّإ ّىلَّإلركعةَّإلث ّالثةَّ،فنقولَّهلَّهناَّوإصلَّصالتكَّوإجسدَّ
نسَّإلتّشهّدَّإل ّولَّوملَّيذكرهَّوقامَّإ ّ
للس
هوَّقبلَّإلسالمَّ .
ّ
ّ
 أ ّما َّإن َّنس َّإلَّتّشهّد َّإل ّول َّوذكره َّيف َّأثناء َّقيامه َّقبل َّأن َّيعتدل َّقامئ ًا َّتذكّر َّأن ّه َّمل َّيأيتَّابلتّشهّدَّ،فنقولَّهلَّإرجعَّوإجلسَّوأيتَّابلتّشهّدَّإل ّولَّووإصلَّصالتكَّوإجسدَّجسدتنيَّبعدَّ
إلسالمَّفاحلالتانَّخمتلفتانَّ َّ.
ّ
مكلَّوجسدَّبعدَّإلسالمَّأ ّماَّإن َّنساهاَّوتذكرَّيعينَّبعدَّ
نلخص َّنقولَّإنَّسهيىَّوإنتقلَّإىلَّماَّبعدهَّوأ
ّ
للسهوَّبعدَّ
إنَّفارقَّإحمللَّوقبلَّإنَّينتقلَّإىلَّإلركنَّإّليَّبعدهَّفهناَّيرجعَّويأيتَّمبا َّنس يهَّويسجد َّ ّ
إلسالمَّ َّ
ّ
وأ ّماَّإن َّنسَّوتذكّرَّقبلَّأنَّيفارقَّإحمل ّل َّمثال َّنسَّإلتّشهّدَّإل ّولَّو َّّمه َّابلقيامَّلكنّهَّملَّيفعلَّشيئاَّ
وتذكّرَّأن ّهَّملَّيتشهّدَّفنقولَّهلَّأمكلَّصالتكَّوالَّيشءَّعليكَّإنَّشاءَّهللاَّهذإَّملخّصَّحاالتَّ
ّ
قصَّإّليَّيكونَّيفَّإلبعاضَّالَّيفَّإلراكنَّوالَّيفَّإلهيأة َّ
إلنّ
ّدَّبنيَّإلزايدةَّوإلنّقصانَّنسَّك ّ
ّ
ّالثةَّمنَّحاالتَّجسودَّإلس
َّصىلَّ
هوَّويهَّإلشكَّويهَّأنَّيرتد
إحلالَّإلث
ّ
ّ
ثالَثَّأمَّأربعَّ،جسدَّجسدتنيَّأمَّجسدَّجسدةَّوإحدةَّوالَّخيلوإَّمنَّهذإَّحاهلَّمنَّأمرينَّ :
ّ
حدَّطريفَّإلشك َّيعينَّيرتدّدَّيفَّابدئَّإلمرَّ ّث َّيتيقّنَّفنقوإَّهلَّإبينَّعىلَّماَّ
أ ّوالَّأنَّيرت ّجحَّعندهَّأ
للس
هوَّبعدَّإلسالمَّ َّ.
تر ّجحَّعندكَّوأ ّتَّصالتكَّوإجسدَّ ّ
ّ
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ّ
مثاهلَّرجلَّشك َّأجسدَّجسدةَّوإحدة َّأمَّإثننيَّفل ّماَّإس تحضَّماَّفعلَّترجحَّهلَّأن ّهَّجسدَّجسدتنيَّ
للس
هوَّجسدتنيَّبعدَّإلسالمَّ .
فنقولَّهلَّوإصلَّوإبينَّعىلَّماَّتر ّجحَّعندكَّووإصلَّصالتكَّوإجسدَّ ّ
ّ
إحلالَّإلثانيةَّويهَّأالّ َّيرتحجَّعندهَّيشء َّويبقىَّشأاكً َّيعينَّالَّيدريَّحقيق ًة ّ
َّكَّصىل َّفنقولَّلهذإَّإبينَّ
للس
هوَّجسدتنيَّقبلَّإلسالمَّ َّ.
تَّبناءَّعليهَّوإجسدَّ ّ
ّ
عىلَّإليقنيَّأيَّيبينَّعىلَّإلقلَّوأ ً
حدىَّإلركعاتَّ ّث َّملَّيذكرَّكَّجسدَّكامَّقلناَّوإحدةَّأمَّ
مثالَّهذإَّرج يل َّاكنَّيفَّصالة َّماَّفسجدَّيفَّإ
ّ
إثننيَّوملَّيرت ّجحَّعندهَّأيَّيشءَّفنقولَّهلَّإبينَّعىلَّإليقني َّ
َّمفاَّهوَّإليقنيَّيفَّهذهَّإحلاةل؟ َّ
إليقنيَّيفَّهذهَّإحلاةلَّوأن ّهَّجسدَّجسدةًَّوإحدةَّهذإَّمتيقنَّمنهَّيعينَّهوَّشاكَّبنيَّإنَّجسدةَّجسدةَّ
ّكَّجسدتَّمرةَّوإحدةَّهذإَّيقنيَّيعينَّليسَّعندكَّ
وإحدةَّأمَّإثنتنيَّ،فنقولَّهلَّإملتيقّنَّعندكَّهوَّأن
ّ
ي
شك َّفيهَّوإلثّانيةَّأنتَّشاكي َّفْياَّأجسدهتاَّأمَّالَّفابينَّعىلَّأن ّكَّجسدتَّمرةًَّوإحدةَّوإجسد َّللثّانيةَّ
للس
هوَّقبلَّإلسالمَّ .
ووإصلَّصالتكَّبناءَّعىلَّهذإَّوإجسدَّ ّ
ّ
ً
جسودَّإلس
هوَّقبلَّإلسالمَّيكونَّيفَّحالَّماَّإذإَّنقصَّمنَّصالتهَّس نّةَّوقلناَّ
خفالص ًةَّملاَّس بقَّنقولَّ
ّ
ّ
ليسَّ ّ
َّإلسننَّبلَّإلبعاضَّمهناَّفقطَّ .
ك ّ
َّوإحلالَّإلثّانيةَّس يكونَّفْياَّإلسجودَّقبلَّإلسالمَّويهَّأن ّكَّإذإَّشككتَّيفَّصالتكَّوملَّيرتحجَّ
عندكَّيشءَّ .
يَّبعدَّإلسالمَّفيكونَّفاميَّإذإَّزإدَّيفَّصالتهَّماَّهوَّمهناَّسهوإَّوكذكلَّإذإَّ
إلسجودَّإلبعديَّأ
ّ
َّأ ّما َّ ّ
ذإَّشك َّوترحجَّعندهَّأ ّ
أنقصَّمهناَّلكنهَّتدإركَّإلمرَّوإىتَّبهَّوكذكلَّفاميَّإ ّ
حدَّإلطرفنيَّفيسجدَّهناَّ
جسود ًإَّبعد ًايَّ .
وجسودَّإلسهوَّإ ّماَّأنَّيكونَّترغاميًَّ ّ
نَّيكونَّبعدَّإلسالمَّوإ ّماَّأنَّ
للش يطانَّكامَّقالَّإلنّ ّبَّﷺَّوذكلَّبأَّ
ّ
ّ
يَّإلش ّ
نقص َّأ ي
وَّشكَّ،أ ّ
كَّإّليَّملَّ
للصالةَّ،إذَّأن ّهَّحصلَّهل َّ ي
يكونَّقبلَّإلسالمَّفيكونَّتمكي ًال َّ ّ
ّ
َّملَّجيربهَّ،فيجربهَّبسجودَّإلس
المَّ،فالسجودَّ
هوَّقبلَّإلس
نقص
يرت ّجحَّهلَّفيهَّيشءَّأوَّيكونَّحصلَّهلَّ ي
ّ
ّ
ّ
للصالةَّوإلبعديَّيكونَّترغاميًَّ ّ
للشَّيطانَّ َّ.
إلقبلَّيكونَّتمكي ًالَّ ّ
إنَّسهيىَّأكرثَّمنَّمرةَّيفَّصالتهَّمفاذإَّيفعل؟َّهلَّيكونَّللكَّسهوَّجسداتن؟ َّ
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تنيَّواكنَّإلسهوإن-إنَّ
نَّاكنَّسهيىَّمر
إجلوإبَّالَّ.يسجدَّجسدتنيَّفقطَّ،لكنَّلحدَّأنَّيقول َّنعمَّإ
ّ
ّ
اَّقبلَّإلسالمَّ
وَّبعداينَّهناَّيسجدَّإ ّم
صَّإلتّعبريَّهبذإ-منَّجنسَّوإحدَّإ ّماَّأنَّيكونَّإالثننيَّقبل ّيانَّأ ّ
ّ
المَّحبسبَّجنسَّإلسهوَّ .
بعدَّإلس
ّ
أوَّ ّ
يَّقبلَّوجسوديَّبعديَّمفاذإَّيفعلَّيفَّهذهَّإحلاةل؟َّ َّ
لكنَّإنَّإختلفَّإجلنسانَّواكنَّعليهَّجسود ي
جودَّقبلَّإلسالمَّإنّامَّيرشعَّ
َّإلس
ّ
نقولَّهلَّيقولَّإلعلامءَّيفَّحالتكَّهذهَّإجسدَّجسدتنيَّقبلَّإلسالمَّل ّن ّ
ّ
َّترغاميً َّ ّ
للش يطان َّفيقدّ م َّإلقبل ّ
َّحت َّينرصفَّ
َّإلصالةَّ .أ ّما َّإلبعدي َّفيرشع َّ
كام َّقلنا َّجلرب َّوتمكيل ّ
إالنسانَّمنَّصالتهَّوقدَّجربهاَّوأمت ّهاَّوهللاَّأعملَّ َّ.
ونعودَّإىلَّإحلديثنيَّفنقولَّ :
ّ
اكنَّيصل َّهبمَّإحدىَّصاليتَّإلعيشَّ،أيَّإ ّماَّ
حديثَّأيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنه َّفيهَّأ ّن َّإلنّ ّب َّﷺَّ
ّ
ىلَّغروبَّإلشمسَّ .
طلقَّعىلَّماَّبعدَّإلزوإلَّإ
ّ
ّإلظهرَّأوَّإلعرصَّ،وذكلَّل ّنَّإلعيشَّي ُ
َّوذكرَّمحم يد َّبنَّسريينَّرمحهَّهللاَّوهوَّإما يم َّمنَّأمئةَّإل ّتابعنيَّأنَّأىبَّهريرةَّريضَّهللاَّأخربهَّعنَّ
ّ
ةَّحتريهَّرمحهَّهللاَّيفَّ
إلصالةَّإلّيتَّاكنوإَّفْياَّوأن
ّ
ّهَّهوَّإّلي َّنسَّماَّيهَّ،وهذإَّيد ّل َّعىلَّثقتهَّوشدّ ّ
ّ
َّإلس
هوَّيقعَّحت َّمنَّإلنّبَّ
ّإلروإيةَّفيعينَّسهيىَّإلنّ َّّ
بﷺَّوسملَّمنَّركعتنيَّوهذإَّيد َّّل َّأيض ًا َّعىلَّأ ّن ّ
إلسهوَّمنَّطبيعتناَّولهذإَّقالَّإلنّ ّب َّﷺَّ(إنّامَّأانَّبرشَّأنىسَّكامَّتنسونَّإذإ َّنسيتَّ
ﷺَّلن ّهَّبرشَّو ّ
فذكّروين)َّ .
امَّإلس
ّ
فالس
هوَّإملذمومَّهوَّإلسهوَّعنَّ
هوَّيفَّإلصالةَّالَّيشءَّفيهَّلن
ّ
ّ
ّهَّوقعَّحت َّمنَّإلنّ ّب َّﷺَّإن ّ ّ
ّ
هوَّعنَّإلص ّ
إلس
َّبنيَّإلس
الةَّإّليَّهوَّمذمو يم َّوذمهَّ
َّّ
الةَّففرق
إلص
ي
ّ
ّ
ّ
هوَّيفَّإلصالةَّوهذإَّالَّيشءَّفيهَّو ّ
مَّساهُونَّ﴾ َّ
هللاَّتباركَّوتعاىلَّكامَّجاءَّيفَّإلية﴿َّ ّإّل َين َُّمهَّ َع َ
نَّص َالهت َ
وكامَّقلناَّتَت ّمةَّإحلديثَّأ ّن َّإلنّ ّب َّﷺَّإتك َّعىلَّإخلش بةَّإملوجودةَّيفَّمؤخرةَّإملسجدَّوش ّبكَّبنيَّ
وَّإليدينَّبعدَّإلصالةَّخالف ًاَّملاَّقبلهاَّ َّ.
أصابعهَّوهذإَّفيهَّجوإزَّتشبيكَّإلصابعَّأ
ّ
جفاءهَّإلصحابةَّوسألوهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّو ّإّليَّسأهلَّذوَّإليدينَّريضَّهللاَّعنهَّ،سأهلَّعنَّسببَّ
ّ
الةَّقرصتَّ،وهذإَّفيهَّإلدبَّيفَّخماطبةَّ
َّإلص ُ
ماَّحصلَّ،يعينَّأاكن َّنس ياانَّمنَّإلنّ ّب َّﷺَّأمَّأ ّن ّ
إلنّ ّبَّﷺ َّ
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وكذكلَّينبغيَّعليناَّأن َّنتأدّبَّهبذإَّأيض ًا َّمعَّإلعلامءَّومعَّأويلَّإلفضلَّفملَّيقلَّذوَّإليدين َّللنّبَّﷺَّ
مبارشةًَّأخطأتَّأوَّسهوتَّأوَّغريهاَّبلَّسأهلَّعنَّسببَّفعلَّ،فأجابهَّإلنّ ّب َّﷺَّبعملَّبأن ّهَّملَّينىسَّ
الةَّ.يعينَّواكنَّهذإَّبناءَّعىلَّماَّيفَّذهنَّإلنّ ّبَّﷺَّوعىلَّماَّاكنَّيفَّظنّهَّ،فيؤخذَّمنَّ
وملَّتقرصَّإلص
ّ
ً
َّبناءَّعىلَّماَّيفَّظنّهَّأنّهَّالَّيعدّ َّاكذابَّوالَّأمثاَّوإ ّ
نَّتبنيَّخالفَّذكلَّ .
هذإَّأيض ًاَّأ ّنَّمنَّأنكرَّشيئ ًا ً
ةَّإلصحابةَّفل ّماَّعملَّ ّ
حصةَّما َّقاهلَّذوَّإليدينَّأ َت َّصالتهَّوبىنَّعىلَّماَّس بقَّوملَّ
ّث َّسألَّإلنّ َّّ
بﷺَّبقيّ ّ
للس
هوَّبعدَّإلسالمَّ،فد ّل َّهذإَّعىلَّأ ّن َّمنَّفعلَّ
مكلَّإلركعتنيَّإلباقيتنيَّ ّث َّجسد َّ ّ
ّ
يس تأنفَّأيَّأن ّهَّأ ّ
مثلامَّفعلَّﷺَّأن ّهَّالَّيعيدَّصالتهَّكثريَّمنَّإلعا ّمةَّإ ّ
الةَّيعيدَّإلصالةَّوفعلَّهذإَّخطأَّ
ثناءَّإلص
ّ
ذإَّسملَّأ ّ
للس
هوَّبعدَّإلسالمَّكامَّفعلَّإلنّ ّبَّﷺَّوهللاَّأعمل.
إلوإجبَّعىلَّمنَّفعلَّهذإَّأنَّي ّمتَّصالتهَّويسجدَّ ّ
ّ
باب المرور بين يدي المصلّي
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نصاريَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّ:قالَّرسولَّهللاَّﷺَّ َّ:
عنَّأيب َُّهجميَّبنَّإحلارثَّبنَّإل ّ
عملَّإمل َ ُّارَّب َ َنيَّيَدَ يَّإمل ُ َص ّلَّ َما َذإَّعَلَيهََّ -و َزإدَّ َصاح ُبَّإل ُعمدَ ةَّ(م َنَّإال ْث)َّ-لَ َاك َنَّأَنَّيَق َفَّأَربَع َنيَّخَريي َّ
لَوَّي َ َ ُ
ِ
َهلَُّمنَّأَنَّي َ ُمرَّب َ َنيَّيَدَ يهَّ .
نيَّيَوم ًاَّأَو ََّشهرإًَّأَو ََّس نَ ًةَّ .
قالَّأبوَّإلنضَ َّ:الَّأَدرىَّقالَّأَربَع ََّ
ّ
قالَّإلش يخَّأمحدَّإلنّجميَّرمحهَّهللا"َّ:عيبَّعىلَّصاحبَّإلعمدةَّيفَّكتابهَّأن ّهَّأثبتَّمجةلَّمنَّإالثَّ
إلس َننَّوإملسانيدَّوإن ّ َماَّوردتَّيفَّروإيةَّ
يفَّكتابهَّمعَّأّنّ اَّليستََّثبت ًةَّفملَّتردَّيفَّيشء
ّ
َّمنَّإلص َحاحَّو ُّ
للكشمهينَّ(م َنَّإالث)َّوخالفهَّمجيعَّروإةَّإلبخاريَّفرووهَّبدوّناَّ،ووردَّيفَّروإيةَّالبنَّأيبَّشيبةَّ(منَّ
ِ
ّ
)"َّ.إنّتيىَّالكمَّإلش يخَّإلنّجميَّرمحهَّهللاَّ .
إالث
يعين َّأ ّن َّهذه َّإللّفظة َّ(من َّإالث) َّليست َّحمفوظ ًة َّإن ّ َما َّزإدها َّأحد َّروإة َّحصيح َّإلبخاري َّوخالفهَّ
خرونَّيعينَّمجيعَّإلروإةَّعدإَّإلكشمهينَّملَّيزيدوإَّهذهَّإللّفظةَّفعملَّأ ّنَّإحملفوظَّبدوّناَّ َّ.
إل
ّ
ّ
ّ
َّبنيَّيديَّإملصلَّ َّ
هذإَّإحلديثَّفيهَّإلوعيدَّإلشديدَّملنَّ َمر
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َّإملار َّمنَّإلمينيَّإ ّ
ىلَّإلشاملَّأوَّ
وإملقصودَّب َّ(بنيَّيديه) َّأيَّبنيَّماكنَّوقوفهَّوموضعَّجسودهَّف ّمير ّ
ّ
ّ
َّعىلَّإملصل َّوتشو ييش َّعليهَّيفَّصالتهَّ،فأخربَّإلنّ ّبَّ
إلعكسَّمنَّإلشاملَّإىلَّإلمينيَّوهذإَّفيهَّجناية
ﷺَّأ ّن ّ
نَّميرَّبنيَّيديهَّ .
َّإملصلَّلوَّعملَّماَّعليهَّملكثَّينتظرَّطوي ًالَّخريي َّهلَّمنَّأ ّ
َّوجاءَّيفَّبعضَّطرقَّإحلديثَّأّنّ اَّ(أربعونَّخريفًَّا)َّأيَّأربعونَّس ن ًةَّفانظروإَّحفظمكَّهللاَّإىلَّخطرَّ
هذإَّإلفعلَّولوَّرأهَّإلبعضَّه ّيناَّفكثريي َّممّاَّيرإهَّإلنّاسَّه ّينّ ًا َّالَّيشءَّفيهَّيكونَّإمثهَّعظاميَّعندَّهللاَّ
ّ
نَّينّتييَّإملصلَّمنَّصالتهَّفميرَّ َّ.
تباركَّوتعاىلَّ،وكامَّقالَّإلنّ ّبَّﷺَّإالنسانَّيصربَّويرتيّثَّإىلَّأ
الحديث َّ َّ114
َعنَّأَيب ََّسعيدَّإخلُدر ّي ََّريضَّهللاَّعنهَّقالََّ :مس ُ
عتَّإلنّ ّبَّﷺَّيقولَّ :
إ َذإ ّ
َسرت ُهَّمنَّإلناسَّفأرإدَّأح يدَّأنَّجيتازَّبنيَّيديهَّفليدفعه َّ
َّصىلَّأحدكَّإىل ََّيشءَّي ُ ُ
ِ
َّفانَّأىبَّفل ُيقَاتَّلَّفان ّ َماَّهو ّ
َّإلش يطانَّ .
ّ
مرَّمنَّاكنَّيصلَّإىلَّسرتةَّأنَّ
خيربَّأبوَّسعيدَّريضَّهللاَّعنهَّيفَّهذإَّإحلديثَّأن ّهَّمسعَّإلنّ ّبَّﷺَّيأ
يدفعَّمنَّأرإدَّأنَّجيتازَّبنيَّيديهَّأيَّبينهَّوبنيَّسرتتهَّ َأ َم َر ُهَّبأنَّيدفعهَّفانَّأىبَّإ ّالَّإملرورَّقاتلَّ،أجازَّ
هلَّإلنّبﷺَّمقاتلتهَّ .
نَّيقاتلَّابلسالحَّالَّ.فأجازَّ
وَّإلضبَّابليدَّوليسَّإملقاتةلَّأ
إملقاتةلَّ:أيَّأنَّيدفعهَّبشدةَّمينعهَّابلوكزَّأ ّ
ّ
ّ
َّإملار ّ
ّ
ّهَّهوَّإّليَّأسقطَّحرمةَّنفسهَّبفعلَّ
يَّإعتدىَّعىلَّإملصلَّولن
َّهوَّإّل
هلَّإلنّ َّّ
بﷺَّوقاتلَّل ّن ّ
ذكلَّفأجازَّهلَّإلنبَّﷺ مقاتلتهَّأوَّأجازَّإلنبَّﷺَّقتاهلَّلفعلَّذكلَّ َّ.
ذإَّاكنَّمنَّمصلحةَّإلصالةَّ،وذكلَّل ّنَّللمصلَّأنَّيَمنَ َعَّإملارَّإذإَّ
ففيَّإحلديثَّجوإزَّإلعملَّإلقليلَّإ
ّ
نَّميرَّبينهَّوبنيَّسرتتهَّوهلَّأيض ًاَّأنَّيدفعهَّبشدّةَّكامَّقلناَّإ ّماَّأنَّيدفعهَّبيدهَّدفع ًاَّشديد ًإ ّ
َّحتَّ
أرإدَّأ ّ
ّهَّمنَّمصلحةَّإلصالةَّ .
مينعهَّمنَّإملرورَّجفازَّهذإَّإلعملَّ،ملاذإ؟َّلن
ّ
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ّ
نَّخيرجَّإملصل َّيفَّحماوةلَّدفعَّإملَارَّأوَّيفَّحماوةلَّ
َّوكذكلَّمَّماَّيس تفادَّمنَّإحلديثَّأن ّهَّالَّينبغيَّأ
مقاتلتهَّعنَّحدودَّإلصالةَّ،فيفعلَّماَّهوَّأشدّ
َّمنَّمرورَّإملار َّيُدَ إفعهَّومعَّذكلَّيبقىَّحمافظ ًا َّعىلَّ
ّ
ّ
نَّخيرجَّعنَّحدودَّإلصالةَّ َّ.
خشوعهَّويدإفعهَّويقاتلَّماَّإس تطاعَّمنَّدونَّأ
ّ
ومماَّيس تفادَّأيض ًا َّأ ّن َّمنَّملَّي ّتخذَّسرتةًَّهلَّأنَّيدفعَّمنَّأرإدَّأنَّميرَّبينهَّوبنيَّموضعَّجسودهَّلن ّهَّ
س ميرَّبنيَّيديهَّ َّ.
اذَّإلسرتةَّوقالوإَّمفهومَّ
ّهَّفرطَّيفَّإ ّّت ّ
وقالتَّطائف ية َّمنَّإلعلامءَّليسَّهلَّأنَّيدإفعهَّوالَّأنَّيقاتلَّلن ّ
إحلديثَّيد ّلَّعىلَّذكلَّ،أيَّماَّدإمَّأ ّنَّإلنّبَّﷺَّقالَّ(إ ّ
ذإَّصىلَّإَّىلَّسرتةَّفلَّأنَّيدإفعَّمنَّأرإدَّأنَّ
خذَّإلس َرتةََّملَّجيزَّهلَّذكلَّ َّ.
ي َ ُمرَّبينهَّوبنيَّسرتته)َّقالوإَّمففهومهَّأ ّنَّمنَّملَّيتّ ّ
نَّميرَّبينهَّوبنيَّموضعَّجسودهَّفلَّأنَّيدإفعهَّأ ّماَّورإءَّذكلَّ
ّ
لكنَّإلصحيحَّإلوىلَّأن ّهَّإذإَّأر ّ
إدَّإملارَّأ ّ
فليسَّهلَّ .
نَّحيتجَّبأنهَّملَّيتّخذَّسرتةً؟ َّ
ّ َّ
َّط ّي
نَّميرَّوأ ّ
بَّيفَّهذهَّإحلاةلَّعدمَّإّتاذَّإملصلَّإلسرتةَّهلَّجيوزَّ ّ
للامرَّأ ّ
َّإلسابقَّيد ّل َّعىلَّعدمَّإجلوإزَّوهذإَّهوَّإلوىلَّوإلسملَّمنَّإدلّ ينَّوأهجزَّ
َّظاهرَّحديثَّأيبَّهجمي ّ
ذإَّإضطر ّ
ّ
َّإملصلَّإليهَّوملَّيكنَّهلَّحي يةلَّغريَّإملرورَّكنَّيكونَّمث ًالَّ
إملرورَّإلش يخَّإبنَّابزَّرمحهَّهللاَّإ
ّ
َّغريَّإلطر ّ
ّ
ّ
َّميرَّمنهَّ.أجازَّهلَّ
يقَّإّل
يفَّإحلرمَّأوَّيكونَّيفَّماكنَّليسَّهلَّطر ييق
َّ
يَّهوَّبنيَّيديَّإملصل ّ
ّ
إلش يخَّإبنَّابزَّإملرورَّمنهَّ .
قلَّكامَّجيزئَّإلسرتةَّأنَّ
يقصدَّبهَّإلسرتةَّكامَّقلناَّوأ
يس تفادَّمنَّقوهلَّ(إىلَّيشء َّيسرتهَّمنَّإلنّاس) َّ
ّ
ّ
ّ
ّرةَّإلرحلَّكامَّجاءَّيفَّحديثَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّأن ّ
َّهللاَّعليهَّوسملَّس ئلَّ
ّهَّصىل
تكونَّمثلَّمؤخ ّ
عنَّإلسرتةَّفقالَّمثلَّمؤخرةَّإلرحلَّ .
ّ
كوبَّعليهَّوقدَّمرتَّمعناَّأحاديثَّفْياَّأ ّنَّإلنّ ّبَّﷺَّاكنَّ
َّوإلرحلَّ:هوَّماَّيوضعَّعىلَّظهرَّإمجللَّ ّللر
ّ
نَّيصل َّ
ي ّتخذَّعّنةًَّسرتةًَّإذإَّأرإدَّأ ّ َّ
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ّ
محدَّوكذكلَّإلش يخَّإللباينَّرمحهَّ
َّوأ ّماَّحديثَّ(منَّملَّجيدَّفليخطَّخطًَّا)َّفهوَّضعيف ًاَّض ّعفهَّإالمامَّأ
يرةَّريضَّهللاَّعنهَّ،فالَّيصحَّإالس تداللَّبهَّ َّ.
ارَّإلرإويَّهلَّعنَّأيبَّهر
ّ
هللاَّوعلّتهَّهجاةلَّحديثَّبنَّ ّمع ّ
يس تفادَّمنَّقوهلَّ(فانّامَّهوَّش يطان) َّجوإزَّإطالقَّهذإَّإللّفظَّيفَّمثلَّهذهَّإحلاةلَّ،وعىلَّ ّ
ك َّمنَّ
ّ
ّهَّكامَّتعلمونَّإلش يطانَّقدَّيكونَّمنَّإالنسَّوقدَّ
وَّفتحَّاببَّرشَّ،لن
حياولَّقطعَّأ ّيَّمعلَّخَري ّيَّأ
ّ
لكَّن َّبَّعَدُ ًّو َ
يكونَّمنَّإجلنَّكامَّجاءَّيفَّقولَّهللاَّتباركَّوتعاىلَ ﴿:و َك َ َٰذ َكلَّ َج َعلْنَاَّل ُ ّ
َّإالنسَّ
إَّش َياط َني ْ َّ
ّ
ِ
َوإلْج ّنَّيُويحَّب َ ْعضُ ه ُْمَّإ َ ىىلَّب َ ْعض َُّزخ ُْر َفَّإلْ َق ْولَّغُ ُر ًورإ﴾إليةَّ َّ
ِ
ذيفةَّريضَّهللاَّعنهَّإلطو ّ
ّ
عنَّإلرشَّ
وكذكلَّجاءَّيفَّحديثَّ ُح
يلَّإّليَّفيهَّأن ّهَّاكنَّيسألَّإلنّ ّبَّﷺَّ ّ ّ
ّ
نَّيدركهَّهذإَّإلرشَّفذكرَّهلَّإلنّبَّﷺَّأن ّهَّس يكونَّ
يفَّحنيَّإلنّاسَّاكنوإَّيسألونهَّعنَّإخلريَّخمافتَّأ
ّ
َّقلوهبمَّقلوبَّإلش ياطنيَّيفَّجامثنَّإنسَّ .
يفَّهذهَّإل ّمةَّرجا يل
ينّبَّخبروجهَّويقولَّأ ّن َّهلمَّقلوبَّش ياطنيَّوأ ّنَّ
ففيَّحديثَّحذيفةَّيصفَّإلنّبَّﷺَّأهلَّإلبدعَّو ّ
جامثّنمَّجامثنَّإنسَّوذكلَّملاَّيأتونَّبهَّمنَّإدلّ عوةَّإىلَّغريَّس نّةَّإلنّ ّبَّﷺَّوإىلَّتفريقَّلكمةَّإملسلمنيَّ
َّإحلاكَّإملسملَّوغريَّذكلَّمنَّإلرش َّّإّليَّأتوإَّبهَّ .
وإىلَّإخلروجَّعىل
ّّ
َّيغرتَّإالنسانَّمبعسولَّالكهممَّوإذإَّأرإدَّإالنسانَّأنَّحيمتيَّ
َّفالوإجبَّإحلذرَّمهنمَّوإل ّتحذيرَّمهنمَّوأ ّال ّ
ّ
فَّإلصاحلَّيفَّ ّ
ك َّإلمورَّويفَّإت
ّباعَّإلعلامءَّإّلينَّيدعونَّإىلَّ
منهَّفعليهَّابلعملَّو
بسلوكَّسبيلَّإلسل ّ ّ
ّ
إت
ّباعَّمهنجَّإلسلفَّوهؤالءَّإلعلامءَّيبيّنونَّكلَّإخلريَّويبيّنونَّكلَّأيض ًا َّإلبدعَّوأهلهاَّفعليكَّبعلامءَّ
َّّ
والَّتغرتَّهبمَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.
هلَّإلس نّةَّوإ ّايكَّمنَّعلامءَّأهلَّإلبدعَّ
ّ
أ ّ
َّ
َّ
َّ
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أَق َب ُ
لت ََّرإكب ًاَّعَ َىلَّحامرَّأاتنَّ-وأَانَ َّيَو َمئذَّقَدَّانَ ه ُ
َزتَّإالحت َالمَ -ور ُسولَّهللاَّﷺَّي ُ َص ّلَّابلناسَّبم َىنَّإىلَّ
لتَّإ َلاتَ َنَّتَرتُ ْع ََّو َدخ ُ
رتَّبنيَّيَدَ يَّبَعضَّإلص ّفَّفَ َ َّن ُلتَّفَأَ َرس ُ
غَريَّجدَ إرَّفَ َم َر ُ
َلتَّيفَّإلص ّفَّفَ َملَّيُنكرَّ
َذ َكلَّعلَّأَ َحد َّ
َّ

خيربَّإبنَّعباسَّريضَّهللاَّعهنامَّيفَّهذإَّإحلديثَّأن ّهَّجاءَّإىلَّمىنَّرإكب ًاَّأاتن َّ
وإلاتنَّ:أنىثَّإمحلار َّ
َّفَلَماَّوصلَّوجدَّإلنّ ّبَّﷺَّ ّ
اتنَّبنيَّيديَّبعضَّإلص ّفَّ ّثَّنزلَّوأرسلهاَّترعىَّ
َّهبمَّمفرَّهبذهَّإل
ّ
يصل ّ
ودخلَّهوَّمعهمَّيفَّإلص ّف ّ
َّوصىلَّمعهمَّوملَّيُنكروإَّعليهَّفعلَّذكلَّ َّ.
ّ
فد ّلَّهذإَّعىلَّأمورَّ َّ
إلمرَّإل ّولَّ:جوإزَّركوبَّإمحلارَّ َّ.
بنَّعبدَّإلربَّ
وإل ُمر َّإلثاينَّ :أن ّهَّجيوزَّإملرورَّبنيَّيديهَّإملأمومَّإذإَّاكنَّإمامهَّمتّخذ ًإ َّسرتةًَّ.وقد َّنقلَّإ
ّ
وإبنَّحزمَّإالجامعَّعىلَّهذإ َّ
َّقالَّإبنَّحزم َّرمحهَّهللاَّ(إالجامعَّإملتيقّ ّ
ّ
يَّالَّشك َّفيهَّأ ّن َّسرتةَّإالمامَّالَّيُلكّفَّأحد ًإ َّمنَّ
نَّإّل
مومنيَّإّتاذَّسرتةَّأخرىَّبلَّإكتفىَّإمجليعَّابلعّنةَّإل ّ
ّ
المَّيصلَّإلْيا)َّإنّتيىَّالكمهَّ
يتَّاكنَّعليهَّإلس
ََّّ
إملأ
ّ
رمحهَّهللاَّ َّ.
وقدَّبوبَّإالمامَّإلبخاريَّرمحهَّهللاَّعىلَّحديثَّإبنَّعباسَّهذإَّاببَّسرتةَّإالمامَّسرتةَّ َمنَّخلفهَّ َّ.
ّ
ّ
بﷺَّ ّ
َّإملعهودَّعنهَّصىلَّهللاَّ
صىلَّإىلَّغريَّسرتةَّل ّن
إلمرَّإلث ّالثةَّ:قوهلَّإىلَّغريَّجدإرَّالَّيعينَّبهَّإلنّ َّّ
ّ
ّ
ّهَّاكنَّيصلَّإىلَّسرتةَّدإمئاَّ،وقدَّنقلناَّعنهَّأن ّهَّاكنَّيتّخذَّعّنةَّسرتةَّ .
عليهَّوسملَّأن
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ُك ُ
نتَّأانَّبنيَّيديَّرسولَّهللاَّﷺَّورج َال َيَّيفَّقبلتهَّفاذإَّجسدَّمغزينَّفقبضتَّرجلَّوإذإَّقا َمَّ
بسطّتامَّوإلبيوتَّيومئذَّليسَّفْياَّمصابيحَّ .
ّتربَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّيفَّهذإَّإحلديثَّأّنّ اَّاكنتَّتنامَّبنيَّيديَّرسولَّهللاَّﷺَّوهوَّقامئيَّ
ّ
يصلَّابلليلَّ،واكنتَّريضَّهللاَّعهناَّوأرضاهاَّما ّدةًَّرجلْياَّبينهَّوبنيَّموضعَّجسودهَّ،فاكنَّصىلَّهللاَّ
جودَّخنزهاَّبيدهَّحت َّتقبضَّرجلْياَّويمتكّ
ّ
ّ
نَّمنَّإلسجودَّفاذإ َّقامَّعادتَّ
للس
ّ
عليهَّوسمل َّإذإَّهَوى َّ ّ
وبسطتمكَّ َّ
ّهَّملَّيكنَّدلهيمَّرس يج َّتُيضءَّهلمَّإلبيوتَّوإ ّال َّل َ َماَّإحتاجَّإلنّ ّبَّ
وإعتذرتَّريضَّهللاَّعهناَّمنَّهذإَّبأن
ُُ
ّ
ﷺَّل ْن َّيغمزهاَّيفَّ ّ
َّمنهَّصىل َّهللاَّعليهَّ
ك َّجسودَّواكنتَّريضَّهللاَّعهناَّتّنعَّرجلْياَّبدونَّإشارة
وسملَّ َّ.
ويفَّهذإَّإحلديثَّفوإئدَّ َّ:
نتَّتصلَّخشصَّانمئَّ َّ.
إزَّإلصالةَّإىلَّإلنّامئَّ،يعينَّجيوزَّأنَّيكونَّأمامكَّوأ
ي
إلفائدةَّإلوىلَّ:يهَّجو ّ
ذإَّاكنَّمنَّمصلحّتاَّوقدَّمرَّمعناَّهذإَّأيض ًاَّ َّ.
إزَّإحلركةَّيفَّإلصالةَّإ
إلفائدةَّإلثانيةَّ:يهَّجو
ّ
ّ
إلفائدةَّإلثالثةَّ:حسنَّخلقهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّمعَّزوجتهَّ .
َّإلرإبعةَّ :
إلفائدة ّ
ّ
ةَّيفَّقبةلَّإملصلَّوأن ّهَّالَّيعدَّمرورإ َّ
 فيهَّجوإزَّجلوسَّإملرأَّالَّيقطعَّإلصالةَّخبالفَّمرورهاَّبنيَّيديهَّفان ّهَّجاءَّيفَّحديثَّأيبَّذرَّريضَّهللاَّ
 َّوأن ّهَّأيض ًاّ
عنهَّعندَّمسمل َّأ ّن َّإلنّ ّب َّﷺَّقال(َّ:يقطعَّصالةَّإملسملَّإملرأةَّوإمحلارَّوإللكبَّإلسود)َّف ُعملَّ
ّ
وَّمترَّبنيَّيديهَّ َّ.
ةَّيفَّقبةلَّإملصلَّغريَّك
منَّهذإَّأ ّنَّجلوسَّإملرأ
ّ
وّناَّمارةًَّأ ّ
لَّجائزَّلفعلَّعائشةَّوإلنّ ّبَّﷺَّ .
فا ّنَّإل ّو ي
اَّيقطعَّإلصالةَّوهللاَّأعملَّ َّ.
وأ ّماَّإلث ّاينَّفقدَّجاءَّيفَّحديثَّحصيحَّبأن ّهَّمَّم
ّ
باب جامع
ٌ
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الحديث 117
بعيَّإلنصاريَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:قالَّإلنّبَّﷺَّ :
عنَّأيبَّقتادةَّبنَّر ّ
َّحت ّ
إذإَّدخلَّأحدكَّإملسجدَّفالَّجيلس ّ
َّيصلَّركعتنيَّ .
َّ

َّّتتصَّابلصالةَّوبدأهاَّحبديثَّأيبَّقتادةَّ
عقدَّإملصنّفَّرمحهَّهللاَّهذإَّإلبابَّليذكرَّفيهَّأمور ًإَّمتفرق ًة
ّ
ريضَّهللاَّعنهَّيفَّحتيةَّإملسجدَّ َّ.
المسألة األولى
 قالَّإبنَّرجبَّرمحهَّهللاَّعندَّرشحهَّلهذإَّإحلديثَّ(يفَّإحلديثَّإلمرَّملنَّدخلَّإملسجدَّأنَّيركع َّركعتني َّقبل َّجلوسه َّوهذإ َّإلمر َّعىل َّإالس تحباب َّدون َّإلوجوب َّعند َّمجيع َّإلعلامءَّ
إملعتدّ َّهبمَّوإنّامَّحيىكَّإلقولَّبوجوبهَّعنَّبعضَّأهلَّإلظاهر)َّإنّتيىَّالكمَّرجبَّرمحهَّهللاَّ .
َّهللاَّ:قولَّماكلَّوذكلَّحسن َّوليسَّبوإجبَّ-إالمامَّماكلَّقالَّوذكلَّ
 وقالَّإلباجَّرمحهي
نَّإلركوعَّحنيَّدخولَّإملسجدَّليسَّبوإجبَّ
حسنَّوليسَّإلوإجبَّعىلَّحتييَّإملسجد-يريدَّأ ّ
ّ
مصارَّوذهبَّدإودَّإلظاهريَّإىلَّوجوبَّإلتّحيةَّخبالفَّكامَّقالَّفقهاءَّ
وعىلَّذكلَّفقهاءَّإل
إلمصارَّقالوإَّأن ّهَّليسَّبوإجبَّ َّ.
إلس ّ
المَّلذليَّسأ َ
قالَّرمحهَّهللاَّوإدلّ ليلَّعىلَّ ّ
هلَّمعاَّ
حصةَّماَّذهبَّإ
ّ
ليهَّإمجلهورَّقوهلَّعليهَّإلصالةَّو ّ
يَّإلسائل َّللنّ ّب َّﷺَّهلَّعل َّغريهنَّفقالَّ
بَّعليهَّمنَّإلصلو
جي
ّ
ّ
إتَّفقالَّإلصلوإتَّمخسَّفقالَّأ ّ
إلنّبﷺَّالَّإ ّالَّأ ّ
نَّتطوعَّ.إنّتيىَّالكمَّإلباجَّرمحهَّهللاَّمنَّإمل
نتقىَّ،وهذإَّهوَّإحلقَّإنَّشاءَّهللاَّ.
ّ
فالعمدةَّفاميَّجيبَّعىلَّإملسملَّمنَّصلوإت َّهوَّهذإَّإحلديثَّحديثَّإلعرإيبَّإّليَّسألَّإلَّنّ ّب َّﷺَّ
َّهذإَّإلس ّ
ائلَّإّليَّهوَّإلعرإيبَّجاءَّإىلَّإلنّ ّب َّﷺَّيسأهلَّ ّمعاَّفرضَّهللاَّعليهَّمنَّ
وجاءَّفيهَّأ ّن
ّ
إلصلوإتَّإمخلسَّإالَّأ ّ
نَّتط ّوع)َّ َّ.
صلوإتهَّفقالَّهلَّإلنّ َّّ
بﷺَّ( ّ
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هلَّعنَّإلص
يَّذإهب َّأيَّأ ّن َّهذإَّإلعرإيبَّجاءَّمدبّرإًَّ
يامَّوعنَّإلزاكةَّوقالَّبعدهاَّوهوَّمدبّ ير َّأ
ّث َّسأ
ي
ّ
ّ
أيَّذإهَّب ًا َّرإجع ًا َّوأخذَّيقولَّوهللاَّالَّأزيدَّعىلَّهذإَّوالَّأنقصَّ،فسمعهَّإلنّ ّب َّﷺَّفقالَّأفلحَّإنَّ
فلحَّإلرجلَّإنَّصدقَّ َّ.
صدقَّأوَّأ ّ
ّ
فهذإَّإحلديثَّيبني َّأن ّ
ّ
َّملَّيوجبَّعليهَّغريَّإلصلوإتَّإمخلسَّيفَّيومهَّوليلتهَّ
َّهللاَّعليهَّوسمل
ّهَّصىل
ّ
الَّجيبَّعليكَّغريهنَّإ ّالَّأ ّ
نَّتط ّوع)َّولوَّاكنتَّحتَّيةَّإملسجدَّوإجبَّلوجهباَّعليهَّو ّلبنيَّهلَّ
وقالَّهلَّ(
ّ
حمكهاَّل ّن َّإالنسانَّبطبيعةَّإحلالَّس ّ
يصل َّيفَّإملسجدَّوس يدخلَّإملسجدَّإىلَّأنَّيصلّْياَّفلوَّاكنتَّ
وإجب ًةَّلبيّهناَّهلَّ َّ.
 وكذكلَّمنَّإل ّدةلَّعىلَّأّنّ اَّمس ت ّحبةَّأ ّنَّإلنّ ّبَّﷺَّاكنَّيدخلَّإملسجدَّيفَّصالةَّإمجلعةَّقبلَّّ
ّ
ركعتنيَّصىل َّهللاَّعليهَّوسملَّوفعلَّهذإَّإىلَّأنَّماتَّ،ولوَّ
إخلطبةَّفيجلسَّوملَّيكنَّيصل َّ
اكنَّحت ّيةَّإملسجدَّوإجب ًةَّملاَّجلسَّإلنّ ّبَّﷺَّاتراكًَّلهاَّواكنَّفعلَّهذإَّإىلَّأنَّماتَّوملَّيُنسخَّ .
َّوليسَّلقارئَّأنَّيقولَّأ ّن َّفعلَّهذإَّاكنَّيفَّزمنَّحنيَّاكنتَّحت ّيةَّغريَّوإجبةَّوبعدهاَّجاءَّإلمرَّ
وأوجبتَّ،الَّ،فعلَّإلنّبَّﷺَّهذإَّفَعلَّإىلَّأنَّماتَّ.
َّقصة َّإلث ّالثة َّّإّلين َّيف َّإملسجد َّدخلوإ َّإىل َّمسجد َّإلنّ ّب َّﷺ َّفوجدَّ
 وكذكل َّمن َّإل ّدةل ّبﷺَّوأحصابهَّيفَّحلقةَّعملَّومهنمَّمنَّدخلَّوجلسَّيفَّإحللقةَّومهنمَّمنَّجلسَّخلفَّ
إلنّ َّّ
إَّركعتنيَّقبلَّإجللوسَّ .
َّ
إحللقةَّومهنمَّمنَّإنرصفَّ،وملَّينقلَّعهنمَّيفَّإحلديثَّأّنّ مَّركعو
وكذكلَّيفَّقصةَّكعبَّبنَّماكلَّريضَّهللاَّعنهَّوصاحبيهَّعندَّجميءَّخربَّتوبةَّهللَّتباركَّ
 َّّ
َّكعب َّريضَّعنهَّدخلَّإملسجدَّفوجدَّرسولَّهللاَّﷺَّجالس ًا َّحوهلَّ
وتعاىلَّعلْيمَّوفْياَّأ ّن ً
إلنّاسَّوبعدَّأنَّقامَّإليهَّطلحةَّريضَّهللاَّعنهَّيلقاهَّفرح ًا َّبتوبتهَّجلسَّهوَّإىلَّرسولَّهللاَّ
اَّقالَّوملَّيذكرَّيفَّإلقصةَّمعَّأن ّهَّذكرَّفْياَّمجيعَّإل ّتفاصيلَّملَّيذكرَّفْياَّأن ّهَّريضَّ
ﷺَّوقالَّهلَّم
ّ
ّ
هللاَّعنهَّصىلَّركعتنيَّقبلإنَّجيلسَّإىلَّإلنّ ّبَّﷺَّ .
مفنَّخاللَّهذهَّإل ّدةل ّ
َّتبنيَّأ ّنَّحمكَّحت ّيةَّإملسجدَّهوَّإلنّدبَّللوجوبَّوكامَّقالَّإبنَّرجبَّرمحهَّهللاَّ
دبَّهوَّقولَّعا ّمةَّإلعلامء)َّ َّ.
َّ
وغريهَّمنَّإلعلامءَّ(إلقولَّابلنّ
وأ ّماَّمنَّقالَّابلوجوبَّ ّ
فهمَّإلظاهريّةَّومنَّحنىَّحنومهَّ َّ:
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يبَّقتادةَّهذإَّوكذكلَّحبديثَّإلرجلَّإّليَّدخلَّإملسجدَّوإلنّ ّب َّﷺَّ
 فقدَّإس تدلَّحبديثَّأّ
ّ
قالَّهلَّ(مقَّفصلَّركعتني)َّ .
خيطبَّيومَّإمجلعةَّجفلسَّفل ّماَّرأهَّإلنّ ّبَّﷺَّ
إلصالةَّ َّ.
 وقالوإَّلوَّملَّتكنَّإل ّتحيةَّوإجبةَّملاَّأ َّمرهَّإلنّ ّبَّﷺَّابلقيامَّو ّ
ّ
َّيصلَّ،وتبقىَّإل ّدةلَّ
بﷺَّأرشدهَّللفضلَّوهوَّأ ّال
وجيابَّعنهَّأن ّهَّليسَّبالزمَّ،إلنّ َّّ
َّجيلسَّحت ّ
ّإليتَّذكرانهاَّصارف ًةَّبظاهرَّهذهَّإل ّدةلَّمنَّإلوجوبَّإىلَّإلنّدبَّ َّ.
وكذكلَّمنَّإل ّدةل َّإلقويّةَّحديثَّ(إجلسَّفقدَّأذيت)َّيعينَّإلنّ ّب َّﷺَّرأىَّرج ًال َّدخلَّإملسجدَّ
ّ
وّتطىَّعقابَّإلنّاسَّيومَّإمجلعةَّ،فقالَّهلَّإلنّ ّب َّﷺَّ(إجلسَّفقدَّأذيت)َّفأمرهَّمبارشةًَّمنَّجلوسهَّ
وملَّيأمرهَّبأنَّيركعَّركعتنيَّهذإَّأيض ًاَّيس تد ّلَّبهَّعىلَّأ ّنَّحتيةَّإملسجدَّليستَّبوإجبةَّوهللاَّأعملَّ َّ.
المسألة الّثانية :حكم الجلوس قبل تحيّة المسجد
هلَّجيوزَّأوَّماَّحمكَّإجللوسَّقبلَّإل ّتح ّية؟َّيعينَّإذإَّاكنتَّحت ّيةَّمس تح ّبةَّوليستَّبوإجبةَّمفاَّحمكَّ
إجللوسَّقبلَّأ ّ
نَّتصىل؟َّحصيحَّهوَّإلقولَّابلكرإهةَّ َّ.
اَّإختلفَّإلعلامءَّهلَّيكرهَّوقبلَّإلصالةَّأمَّالَّ،فرويَّعنَّطائفة َّمهنمَّكرإهةَّ
قالَّإبنَّرجبَّ:وإن ّ َم
ّ
ذكلَّوذكرَّمنَّقالَّبذكلَّفقالَّورخّصَّفَّيهَّأخرونَّوذكرمهَّومهنمَّإالمامَّأمحدَّ َّ
محدَّ:قدَّيدخلَّإلرجلَّعىلَّغريَّوضوءَّويدخلَّيفَّإلوقاتَّإلّيتَّالَّيصىلَّفْياَّ َّ
ثَّقالَّرجبَّقالَّأ
ّ
ّهَّلوَّوجبتَّإلصالةَّعندَّدخولَّإملسجدَّلوجبَّ
قالَّإبنَّرجبَّرمحهَّهللاَّ:يشريَّإالمامَّأمحدَّإىلَّأن
ّ
عىلَّإدلّ إخلَّإليهَّأنَّيتوضّ أَّوهذإَّمماَّملَّجيبهَّأح يدَّمنَّإملسلمنيَّ َّ.
إلصحيحَّأ ّنَّإجللوسَّقبلَّإلتّحيةَّمكروهَّ،إذإَّقلناَّمكروهَّيقصدَّبهَّكرإهةَّإل ّتّنيهَّ َّ.
ّ
وَّإلرإتبةَّعنَّحت ّيةَّإملسجد؟َّنقولَّهلَّنعمَّجتزئَّوجتزئَّأ ُّيَّ
ط ّيبَّلقائلَّأ ْنَّيقولَّهلَّجتزئَّإلفريضةَّأ ّ
ركعتنيَّعنَّحتيةَّإملسجدَّ َّ.
قالَّإلنّوويَّرمحهَّهللاَّ:لوَّأحرمَّبصالةَّينويَّهباَّإلفرضَّوحت ّيةَّإملسجدَّ ّ
حصتَّصالتهَّوحصلَّهلَّ
إلفرضَّوإل ّتحيةَّمع ًاَّ.إنّتيىَّالكمَّإلنوويَّرمحهَّهللاَّ َّ.
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الحديث 118
نَّزيدَّبنَّأَرقَمَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ :
َع َ
َّإلرج ُلَّصاحبهَّوهوَّإىلَّجنبهَّيفَّإ ّلصالة ّ
ني﴾َّ َّ
َّحتَّنَ َزلَت﴿ َََّّوَّقُوَُّموإَّهللَََّّّقَانَّتَّ ََّ
كناَّن َ َت َلك ُمَّيفَّإلصالةَّيُلكّ ُم ّ
لس ُكوت ََّوّنُ ينَاَّ َعن َ َ
َّإلالكمَّ .
فَأُمرانَ َّاب َُّّ
يفَّهذإَّإحلديثَّيذكرَّزيد َّبنَّأرمقَّريضَّهللاَّعنهَّأّنّ مَّاكنوإَّيتلكّ
مونَّيفَّإلصالةَّإذإَّإحتاجوإَّإىلَّ
ّ
مَّإلرجلَّمنَّجبنبهَّإنَّأرإدَّشيئ ًاَّوإلنّ ّبَّﷺَّاكنَّبيهنمَّوملَّينكرَّعلْيمَّ،وهذإَّلن ّهَّاكنَّجائزإًَّ
ذكلَّفيلكّ ّ
كوتَّوحترميَّإلالكمَّلغريَّمصلحةَّإلصالةَّ،نزلَّهذإَّعندَّقولَّ
َّّ
مرَّ،ثَّنزلَّوجوبَّإلس
يفَّبدإيةَّإل
ّ
هللاَّتباركَّوتعاىل﴿َّ َحاف ُظوإَّعَ َىل َّإلصلَ َوإت ََّوإلص َالة َّإلْ ُو ْس َط ىى ََّوقُو ُموإَّّلل َّقَانت َني َّ﴾فام
تثلَّإلصحابةَّ
ّ
رضوإنَّهللاَّعلْيمَّبأمرَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّوملَّحيدثَّمهنمَّذكلَّبعدهاَّ َّ.
إلفائدةَّإلوىلَّ:فيس
تفادَّمنَّإحلديثَّحترميَّإلالكمَّيفَّإلصالةَّإنَّملَّيكنَّملصلحّتاَّ .
ّ
إلفائدةَّإلثّانيةَّ:ومنَّإلفوإئدَّأيض ًا َّأ ّن َّإلعلامءَّرمحهمَّهللاَّأمجعوإَّعىلَّبطالنَّصالةَّإملتلكّمَّمعد ًإ َّيفَّ
الةَّلغريَّمصلحَّإلصالةَّقالَّش يخَّإالسالمَّبنَّتمي ّيةَّرمحهَّهللاَّ(قدَّثبتَّابلنّصَّوإالجامعَّأ ّنَّمنَّ
إلص
ّ
ّ
ت َّلكّ
مَّيفَّإلصالة َّبالكمَّإلدميّنيَّعامد ًإ َّلغريَّمصلحّتاَّعامل ًا َّابل ّتحرميَّبطلتَّصالته)َّإنّتيىَّالكمهَّ
ّ
رمحهَّهللاَّ .
إلسايهَّوإجلاهلَّوإملكرهَّوإملتلكّ
مَّملصلحةَّإلصالةَّإختلفوإَّيفَّ
ّ
وإختلفَّإلعلامءَّيفَّحمكَّصالةَّإلنّايسَّو ّ
هذإَّ :
ّهَّجائز َّلفعلَّذيَّإليدينَّريضَّهللاَّعنهَّوغريهَّ
أَّ .أ
فالصحيحَّفيهَّأن ي
ماَّإلالكمَّملصلحةَّإلصالة َّ ّ
ّ
منَّإلصحابةَّ َّ.
ّ
ّهَّالَّيبطلَّإلصالةَّ،وإدلّ ليلَّعليهَّحديثَّمعاويةَّ
إلسايه َّفيهَّأن
ّ
ب .وأ ّماَّالكمَّإجلاهلَّوإلنّايسَّو ّ
بنَّإحلمكَّإلسلميَّريضَّهللاَّعنهَّأن ّهَّقالَّ(بنيَّأانَّأ ّ
صلَّمعَّرسولَّهللاَّﷺَّإذَّعطسَّرج يلَّ
ُّ
من َّإلقوم َّفقلتَّ :يرمحك َّهللاَّ ،فرماين َّإلقوم َّبأبصارمهَّ ،فقلتَّ :وإ َّث ْ ّ
َلك َّ ُأم َياه َّما َّشأنمكَّ
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نينَّلكين َّسكتَّفل ّماَّ
تنظرونَّإ ّيل؟َّجفعلوإَّيضبونَّبأيدهيمَّعىلَّأخفاذمهَّفل ّماَّرأيّتمَّيص ّمتو ّ
صىلَّرسولَّهللاَّﷺَّفبأيبَّهوَّوأ ّميَّماَّرأيتَّمعلّامًَّقبلَّوالَّبعدهَّأحسنَّتعلاميًَّمنهَّفوهللاَّ
َّهذهَّإلصالةَّالَّيصلّحَّفْياَّيش يءَّمنَّالكمَّإلنّاسَّ،
ماَّقَهرينَّوالَّرضبينَّوالَّش متينَّ،قالَّ:إ ّن
ّ
إن ّ َماَّهوَّإلتّسبيحَّوإل ّتكبريَّوقرإءةَّإلقرأنَّأوَّكامَّقالَّرسولَّهللاَّﷺ َّ
َّإملصل َّإجلاهلَّإذإَّتلكّ
حفديثَّمعاويةَّهذإَّفيهَّإدلّ ليلَّعىلَّأ ّن ّ
مَّيفَّإلصالةَّجاهالَّأ ّن َّصالتهَّالَّ
ّ
ّ
عادةَّإلصالةَّإنّامَّ ّ
حَّهلَّووهجهَّأخربهَّمباَّ
حص
ت َُبطلَّ،ل ّن َّإلنّ ّب َّﷺَّملَّيأمرَّمعاويةَّريضَّهللاَّعنهَّاب
ّ
جيبَّفعلَّيفَّإلصالةَّ.
ّ
وكذكلَّإخملطئَّليسَّعليهَّإعادةَّوصالتهَّحصيحةَّأ ّيَّمنَّتلكّمَّخمطئاَّوذكلَّلقوهلَّتباركَّوتعاىل﴿َّ َربنَاَّ
َالَّتُ َؤإخ ْذانَ َّإنَّنسينَاَّ َأ ْوَّ َأخ َْطأْ ََّانَّ﴾ َّ
ِ
وقدَّثبتَّيفَّإلصحَّيحَّعنَّإلنّ ّبَّﷺَّأ ّنَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّقالَّ(قدَّفعلت)َّ َّ.
ّ
كامَّيفَّقصةَّذيَّإليدينَّانس ياّ َّ،
إلسايهَّ
وكذكلَّتلكّمَّإلنّ ّب َّﷺَّ
ّ
ك َّهذإَّيد ّل َّعىلَّأ ّن َّإجلاهلَّو ّ
وإخملطئَّصالهتمَّحصيحةَّوالَّإعادةَّعلْيمَّإنَّشاءَّهللاَّ،وهللاَّأعملَّ َّ.
إلفائدة َّإلث ّالثةَّ :ممّا َّيس تفرد َّمن َّإحلديث َّأيضا َّأ ّن َّغري َّإلالكم َّاكلنّ ْحنَ َحة َّوإل ُباكء َّوإ َلنني َّال َّتبطلَّ
إلصالةَّ .
ّ
إختلفَّفْياَّإلعلامءَّلكنَّإلصحيحَّأّنّ
اَّالَّتبطلَّإلصالةَّلّنّ اَّليستَّمبعىنَّإلالكمَّوالَّمنَّجنسهَّوالَّ
َّ
ّ
ّ
يصحَّقياسهاَّعىلَّإلالكمَّ َّ.
ّ
إلفائدةَّإلرإبعةَّ:أ ّن َّإلضّ
للصالةَّابجامعَّ
حكَّيفَّإلصالةَّإنَّاكنَّقهقهةَّمسموعةَّبصوت َّفان ّهَّمبط يل َّ ّ
ّ
ّ
أهلَّإلعملَّ َّ.
بطالَّإلصالةَّ َّ.
وأ ّماَّإلتّ ّبسمَّمفكرو يهَّوالَّيصلَّإىلَّحدّ َّإ
ّ
نيَّ﴾َّ ُ
معناهَّطولَّ
إلفائدةَّإخلامسةَّ:وكذكلَّيؤخذَّمنَّإحلديثَّأ ّنَّإلقنوتَّيفَّإليةَّ﴿َّ ََّوَّقُوَُّموإَّهللَََّّّقَانَّتَّ ََّ
َّإلصحابةَّفهموإَّهذإَّومعلوإَّمبقتضاهَّ َّ.
إلسكوتَّل ّن ّ
إلقيامَّو ُّ
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إحلديثَّفيهَّمعلَّإلصحابةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّابلنّسخَّ َّ.
َّإلسادسةَّ:
ّ
إلفائدة ّ
وإحلديثَّمنَّإل ّدةل َّإلّيتَّجيمعَّبنيَّإلنّاخسَّوإملنسوخَّفقالَّأّنّ مَّاكنوإَّيتلكّمونَّثَّّبعدَّذكلَّنزلَّقولَّ
هللاَّتعاىلَّفنسخَّجوإزَّإلالكمَّ َّ.
هذهَّإلزايدةَّيفَّمسملَّوليستَّيفَّإلبخاريَّفهييَّليستَّ
إلفائدةَّإلخريةَّ:قوهلَّ(وّنيناَّعنَّإلالكم) َّ
ّ
عىلَّرشطَّصاحبَّإلكتابَّ .
الحديث 119
عنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّوأيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعهنامَّعنَّإلنّ ّبَّﷺ أنّهَّقالَّ َّ:
إ َذإَّإش َتدَّإحل َُّرَّفَأَبر ُدوإَّ َعنَّإلص َالةَّفَانَّشدةََّإحل َّرَّمنَّفَيح َ َ
َّهج ْمنَّ .
ِ
ِ
تدإدَّإحلر َّوذكلَّأ ّن َّدينناَّإحل
هذإَّإحلديثَّفيهَّأ ّن َّإلنّ ّب َّﷺَّأمرَّابالبرإدَّعندَّإش
نيفَّمبين َّعىلَّ
ّ
ل
تيانَّإملسجدَّيفَّحر ّ
دإءَّإلصالةَّ
إلسهوةلَّوإليّسَّوتقديرَّأحوإلَّإلنّاسَّولَماَّاكنَّإ
َّإلظهريةَّشاقّاَّواكنَّأ ّ
ّ
ّ
ّرَّإلصالةَّإىلَّأنَّ
يفَّذكلَّإجلوَّمؤ ّد ًايَّإىلَّالاهابَّخبشوعهاَّرشعَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّهذإَّإلتّأخريَّ،نؤخ ّ
ّ
ي
دإءَّإلصالةَّعىلَّ
نكّسَّإجلوَّأوَّينكّسَّإحلالَّوتق ّلَّإحلرإرةَّويمتكّنَّإلنّاسَّمنَّإالتيانَّإىلَّإملسجدَّوأ ّ
ّ
أحسنَّحالَّ .
هذإَّإحلديثَّمرَّمعناَّسابق ًاَّوتلكّمناَّعنهَّلكنَّالَّبأسَّبأنَّنعيدَّبعضَّإلفوإئدَّإلّيتَّتس تنبطَّمهنا َّ
َّ
ّ
ّ
ّىَّإلصالةَّقبلَّخروجَّ
تحب َّتأ
خريهَّإلظهرَّإىلَّأنَّيربدَّإجلوَّ،طبع ًا َّعىلَّأنَّتؤد ّ
إلفائدةَّإلوىلَّ:يس ّ
إلوقتَّفليسَّإملرإدَّمنَّإحلديثَّأنَّيؤخ ّ
نَّيذهبَّإحلر َّلكّهَّبلَّإىلَّحنيَّأنَّتق ّلَّ
ّرَّإلظهرَّإىلَّأ
ّ
للصالةَّ َّ.
حدّ تهَّويمتكّنَّإلنّاسَّمنَّإيتانَّإملسجدَّ ّ
يستَّحارةَّفالَّإبرإدَّحنيَّإذَّلتخل ّ
فَّإلعةل ّ
ّ
إلفائدةَّإلّثانيةَّ:يهَّأن ّهَّإذإَّاكنتَّإلبالدَّابردةَّول
َّ،فعةلَّ
ّ
ةَّإحلر َّإملُذهبة َّللخشوعَّوإملسبّبة َّللمشقّةَّفاذإَّاكنتَّإلبالدَّليسَّفْياَّهذإَّفالَّوجهَّ
إالبرإدَّيهَّشدّ ّ
حينئذَّلالبرإدَّ َّ.
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يتفرعَّعنَّهذإَّإلالكمَّ،إلالكمَّعنَّوق
تناَّإحلارضَّوماَّحصلَّفيهَّمنَّإلرفاهيةَّووجودَّإملكيّفاتَّ
ّ
و ّ
إلس ّيارإتَّوهذهَّإلمورَّتذهبَّإملشقّةَّإحلاصةلَّبدوّناَّ،فهلَّمعَّوجودَّهذهَّإلمورَّجيوزَّتطبيقَّ
و ّ
ّ
ّ
نربدَّبصالةَّإلظهرَّ َّ.
نتفتَّإلعةلَّهبذهَّإلمورَّالَّ
هذهَّإلس نّةَّإلّيتَّيهَّس نّةَّإالبرإدَّأمَّنقولَّالَّ،إذإَّإ
ّ
فنقولَّإلالكمَّفيهَّتفصيلَّ :
بةَّملنَّيصلَّيفَّبيتهَّفهذإَّإلفضلَّهلَّأ ّ
ّ
أَّ.ابلنّس
دإءَّإلصالةَّيفَّأ ّولَّ
نَّيصلَّإلّظهرَّيفَّأ ّولَّوقتهَّل ّنَّأ ّ
ّهَّليسَّمتضر ًإَّحبرَّوالَّبشمسَّوخصوص ًاَّإذإَّوجدَّعندهَّإملكيّفَّ َّ.
وقّتاَّهوَّإلفضلَّولن
ّ
بَّ.أ ّماَّإمجلاعةَّفريإعىَّفْياَّحالَّإلنّاسَّإنَّاكنَّإملصلّونَّليسَّلغلهبمَّس ّيارإتَّومساكهنمَّبعيدةَّعنَّ
نَّاكنَّإملسجدَّمسجدَّيح َّوإلنّاسَّ
إملسجدَّوالَّظ ّل َّيس تظلّونَّفيهَّ،فالفضلَّهلمَّإالبرإدَّ.إ ّماَّإ
ّ
دإءَّإلصالةَّيفَّأ ّولَّوقّتاَّ َّ.
قريبونَّمنهَّوالَّمشقّةَّدلهيمَّلالتيانَّإىلَّإملسجدَّفالفضلَّأ ّ
ّ
وقدَّس
ئلَّإلش يخَّعبدَّإحملسنَّإلعبادَّحفظهَّهللاَّهلَّإالبرإدَّيُعملَّبهَّهذهَّإلايمَّمعَّوجودَّإلكثريَّ
منَّوسائلَّإلتّربيدَّيفَّإملساجد؟َّ َّ
لْياَّيفَّإلس ّيارإتَّإلّيتَّ
فأجابَّحفظهَّهللاَّ:يفَّبعضَّإلماكنَّالَّيعملَّبهَّل ّن َّأ ّو ًال َّقضيةَّإلوصولَّإ
ّ
فْياَّتربيدَّوكذكلَّإل ّن َّإملساجدَّفْياَّتربيدَّفكونَّإلنّاسَّإذإَّملَّيكنَّهناكَّأمر ًإ َّيقتضيهَّويس تدعيهَّ
ّ
ّ
َّهذإَّهوَّإّليَّينبغيَّ.إنّتيىَّالكمهَّحفظهَّهللاَّ َّ
لَّوقّتاَّالَّشكَّأ ّن
ونَّإلصالةَّيفَّأ ّو
يصل ّ ّ
فالش يخَّيعينَّأن ّهَّإذإَّوجدتَّهذهَّإلمورَّإل ّ
ّ
ّ
يتَّتذهبَّعةلَّإالبرإدَّفالَّوجهَّلالبرإدَّحينئذَّأ ّماَّإنَّملَّ
ّ
اسَّبصالةَّإلظهرَّ َّ.
توجدَّحفينئذَّيربدَّإلنّ
إلفائدةَّإلثالثةُ ََّّ:مرإعاةَّتمكيلَّإلعبادةَّوأدإهئاَّعىلَّأحسنَّوجه َّأوىلَّمنَّمرإعاةَّأ ّول َّإلوقتَّ،وهذإَّ
خريَّإلصالةَّمنَّأجلَّطلبَّإخلشوعَّفْياَّ،وكذكلَّحديثَّ
ظاهر َّيفَّإحلديث َّإذَّ َأ َم َر َّإلنّ ّب َّﷺَّبتأ
ّ
ي
ّ
وَّحضورَّإلطعامَّفيهَّأيض ًا َّأ ّن َّطلبَّحضورَّإلقلبَّ
إلهنّ ييَّعنَّإلّصالةَّحالَّمدإفعةَّإلخبثنيَّ،أ
وإخلشوعَّأوىلَّمنَّأ ّولَّإلوقتَّ .
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إهنَّ
َّومثاهلَّ:يفَّأحوإلَّإلنّاسَّإلنَّإلنّساءَّإلّيتَّيفَّإلبيوتَّو ّإلزوجاتَّإلّيتَّيقمنَّبشؤونَّإلبيتَّجز ّ
َّتكونَّدلهينَّمث ًالَّطعا يمَّعىلَّإلنّارَّأوَّرضي يعَّيبيكَّيريدَّأنَّيرشبَّإحلليبَّوقدَّدخلَّوقتَّ
هللاَّخري ًإ
ّ
إلش ّ
ّ
ّ
وَّابلرضيعَّأوَّبغريَّذكلَّمن َّ ّ
غلَّإّليَّاكنَّ
ذإَّذهبتَّتصل َُّش
صالهتاَّ،فا
غلَّابلهاَّابلطعامَّأ ّ
ّيَّإلصالةَّيفَّأ ّولَّإلوقتَّ .
يشغلهاَّوملَّّتشعَّيفَّصالهتاَّوقدَّيؤنّهباَّمضريهاَّأّنّ اَّقدَّالَّتؤد ّ
َّفنقولَّلهاَّإقيضَّحاجتكَّوأمكلَّماَّمعكَّمنَّشغلَّ ّثَّأدّيَّصالتكَّمراتحةَّإلبالَّغريَّمشغوةلَّمباَّ
للخشوعَّيفَّإلصالةَّ.ونزيدهاَّجزإكَّهللاَّخري ًإَّ .
اكنَّمعكَّمنَّشغلَّفا ّنَّهذإَّأدعىَّ
ّ
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عنَّأنسَّبنَّماكلَّريضَّهللاَّعنهَّعنَّإلنّ ّبَّﷺَّقالَّ :
َّ َمنَّن َ
س ََّص َالةًَّفَل ُي َصل ّْيَاَّإ َذإ ََّذكَ َرهَاَّ َالَّ َكف َارةََّلَهَاَّإالَّ َذكلَّ﴿ َوأَقمَّإلص َالةََّّل ْكريَّ﴾ َّ
َ
ِ
س ََّص َالةًَّأوَّانَ مَّ َعهنَاَّفَ َكف َارهتُ َاَّأنَّي ُ َصل ّْيَ َاَّإ ََّذإ ََّذكَ َرهَاَّ .
وملسملَ َّ:منَّن َ َ
ِ

تعاىلَّرشعَّلناَّإلصالةَّوحدّ َّ
إقيتَّإلصالةَّإلقولَّبأ ّنَّهللاَّتباركَّو
َّ ّمرَّمعناَّسابق ًاَّعندَّإلالكمَّعنَّمو
ّ
ّ
إلسالمَّوجميئهَّإىلَّإلنّ ّب َّﷺَّ
لهاَّموإقيتَّزمانيةَّتؤدىَّفْياَّوذكرانَّحديثَّجرب
ّ
يلَّعليهَّإلصالةَّو ّ
إقيتَّ،وكذإَّمرتَّمعناَّبعضَّإلحاديثَّإملس ّ
إقيتَّإلصالةَّ،وقلناَّأن ّهَّ
تقةلَّإلّيتَّفْياَّذكرَّمو
لتعلميهَّإملو
ّ
ّ
َّإلصالة َّعن َّوقّتا ّ
َّإلرشعي َّمعد ًإَّ ،وأ ّن َّفاعل َّذكل َّعىل َّخطر َّعظميَّ ،وال َّينفعهَّ
ال َّجيوز َّإخرإج ّ
ّإهاَّمائةَّمرةَّ .
قضاؤهاَّولوَّأد
ّ
ّ
ّ
نسَّإلص ّ
وَّانمَّعهناَّحتَّخرجَّوقّتاَّأيَّانمَّوملَّيستيقظَّ
الةَّحتَّخرجَّوقّتاَّأ
َّماذإَّعنَّإّليَّ
لكن
ّ
َّ ّ
ّ
معَّإّتاذهَّللس
بابَّإلرشعية؟َّ َّ
حديثَّأنسَّهذإَّفيهَّبيانَّماَّجيبَّعىلَّمنَّاكنَّهذإَّحاهلَّ،خيربَّفيهَّإلنّ ّب َّﷺَّأ ّن َّمنَّانمَّعنَّ
ّ
ىلَّفعلهاَّمتَّذكرَّأوَّإستيقظَّ،وأن ّهَّالَّيشءَّعليهَّفعلَّالَّصدقةَّوالَّ
صالتهَّأوَّنس ْياَّفعليهَّإملبادرةَّإ
كفّارَّو َالَّإثَّلكونهَّاكنَّمعذور ًإَّابلنّومَّأوَّابلنّس يانَّ .
َّإلصالةَّتقامَّعندَّتذكّرهاَّ .
َّوأ ّماَّقوهلَّتعاىل﴿َّ َو َأقمَّإلص َالةََّّل ْكريَّ﴾َّفلالس تداللَّبأ ّن ّ
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ويفَّإحلديثَّمسائلَّ َّ:
المسألة األولى :هل األمر بالَّصالة في الحديث على الفور أم يجوز
تأخيرها
إلص ّ
حيحَّإّليَّذهبَّإليهَّماكلَّوأمحدَّوأبوَّحنيفةَّهوَّأ ّنَّإخلطابَّللفورَّكامَّأ ّنَّإلصلَّيفَّإلوإمرَّ
ّ
ّ
أّنّ
اَّعىلَّإلفورَّالَّعىلَّإلرتإيخَّ َّ.
والَّيعينَّقولناَّعىلَّإلفورَّأن ّهَّالَّجيوزَّتأخريهاَّقلي ًال َّحلاجة َّأوَّلعذرَّاكلتّأخّرَّمنَّأجلَّإالنتقالَّإىلَّ
دإءَّإلصالةَّجامعةَّأوَّمثلَّهذهَّإلمورَّ
ماكنَّإلصالةَّأوَّينتظرَّإالنسانَّجامعةَّمنَّإلنّاسَّقصدَّأ ّ
ّ
فاملقصودَّهناَّبأ ّنَّإلمرَّعىلَّإلفورَّعدمَّجوإزَّتأخريهاَّكثري ًإَّ َّ.
و ّ
خريَّإلصالةَّمطلقاَّمعَّأن ّهَّيقولَّ
إلشافعيَّرمحهَّهللاَّخالفَّإلمئةَّإلث ّالثةَّيفَّهذهَّإملسأةلَّوأجازَّتأ
ّ
ابس تحباب َّأدإهئا َّفورإ َّوإس تد ّل َّابحلديث َّّإّلي َّفيه َّأ ّن َّإلنّ ّب َّﷺ َّوأحصابه َّانموإ ّ
َّحت َّطلعتَّ
ّ
إلشمسَّ،وفيهَّأّنّ مَّملَّيصلّوهاَّفورَّإستيقاظهمَّبلَّأخذوإَّروإحلهمَّإىلَّماكنَّأخرَّوصلّوإَّفيهَّ َّ.
ّ
َّعليهَّقوهلَّصىلَّهللاَّعليهَّ
َّسريمهَّهذإَّاكنَّملصلحةَّإلصالةَّويد ّل
لكنَّر ّدوإَّعليهَّرمحهمَّهللاَّمجيع ًاَّبأ ّن
ّ
ّ
وسملَّ(إ ّنَّهذإَّمّن يلَّحظرانَّفيه ّ
)َّقوهلَّهذإَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّاكنَّلبيانَّأ ّنَّسريمهَّاكنَّ
َّإلش يطان
من َّأجل َّإخلروج َّمن َّهذإ َّإملّنل َّّإّلي َّحظرمه َّفيه ّ
َّإلش يطانَّ ،فاكن َّسريمه َّمن َّأجل َّمصلحةَّ
َّملصلحةَّإلصالةَّ َّ.
إلصالةَّالَّغريَّ.فبطلَّإالس تداللَّهبذإَّعىلَّأ ّنَّتأخريمهَّملَّيكنَّللحاجةَّوملَّيكنَّإ ّال
ّ
ّ
ّرَّإلصالةَّقليالَّمنَّأجلَّ
فيبقىَّإلقولَّعىلَّأ ّن َّهذإَّإلمرَّإّليَّيفَّإحلديثَّعىلَّإلفورَّ،وأن ّهَّإنَّأخ ّ
مصلحةَّإلصالةَّأوَّمنَّأجلَّحاجةَّعارضةَّفالَّبأسَّ.أ ّماَّإلقولَّابل ّتأخريَّإملطلقَّمفرجوحَّ َّ.
ّ
المسألة الثّانيةَّ:الّنوم الّذي يكون عذرا شرعيا في تأخير الّصالة عن
وقتها َّ
ّ
وهوَّإّل ُ
ّ
يَّإّت َذتَّفيهَّإلس
بابَّإلرشعيةَّلالستيقاظَّوملَّيكنَّفيهَّتفريطَّ،فاملسملَّإذإَّانمَّوإّتذَّ
ّ
إلس
دإءَّإلصالةَّيفَّوقّتاَّأوَّانمَّوغلبَّعىلَّظنّهَّأن ّهَّسيستيقظَّقبلَّ
بابَّإلرشعيةَّلالستيقاظَّول ّ
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وقتَّإلصالةَّلن ّهَّبينهَّوبيهناَّوقت ًا َّكبري ًإ َّ ّث َّغلبهَّإلنّومَّبعدَّذكلَّوملَّيستيقظَّإ ّال َّبعدَّفوإتَّوقتَّ
ّ
ّيَّإلصالةَّإذإَّإستيقظَّمنَّنومهَّ .
إلصالةَّفهذإَّهوَّإملقصودَّيفَّإحلديثَّوهوَّإخملاطبَّبأنَّيؤد ّ
ّ
ّ
ّ
الةَّوالَّإّتذَّأ ّيَّ
للص
سهَّابلص
َّأ ّماَّمنَّانمَّوملَّيرفعَّرأ
الةَّوملَّيشغلَّإملن ّبهَّوملَّيويصَّأحد ًإ َّابيقاظه َّ ّ
ّ
ي
ّكَّمفرط َّيفَّإّتاذَّإلس بابَّوفعلَّهذإَّالَّجيوزَّ
سبب َّرشعيَّلالستيقاظَّفهذإ َّنقولَّهلَّإن َكَّأثيَّلن
للصالةَّمعدًَّإَّ َّ.
ويكونَّاتراكًَّ ّ
المسألة الثّالثة:
من زال عقله ِّببُنج أو نحوه هل هو مخاطب بأداء الّصالة فور عودة
عقله كالنائم أم ال؟
ّ
قالَّإلش يخَّإبنَّعثمينيَّرمحهَّهللاَّمنَّأهلَّإلعملَّمنَّقالَّإنَّزإلَّعقلَّبيشء َّمباح َّفالَّقضاءَّعليهَّ
لن ّه َّمعذور َّوإّلي َّيرت ّجح َّعندي َّأن ّه َّإن َّزإل َّعقل َّابختياره َّفعليه َّإلقضاء َّمطلق ًا َّوإن َّاكن َّبغريَّ
ّ
قضاءَّعليهَّ.إنّتيىَّالكمَّإلش يخَّرمحهَّهللاَّ َّ
إختيارهَّفالَّ
ففص يل َّبنيَّمنَّزإلَّعقلَّابختيارهَّ،مث ًال َّإنسانَّيذهبَّالجرإءَّمعل ّيةَّجرإحيّةَّيرتكهمَّيعطونهَّإخملدّ رَّ
هذإَّأوَّإلبنجَّفهذإَّيزولَّعقلَّابختيارهَّ،أ ّماَّمنَّأمغيَّعليهَّمث ًال َّبغريَّإختيارهَّفهذإَّالَّقضاءَّعليهَّ
وأ ّماَّإلولَّفعليهَّإلقضاءَّ َّ.
ّ
وَّّمماَّيؤكّدَّأ ّن َّإملغمىَّعليهَّبغريَّإخ
تيارَّمنهَّالَّقضاءَّعليهَّ،ماَّجاءَّيفَّإملوطأ َّعنَّانفع َّأن َّإبنَّمعرَّ
ريضَّهللاَّعهنامَّأمغيَّعليهَّفذهبَّعقلَّفملَّيقيضَّإلصالةَّفهذإَّهوَّإملعمتدَّأن ّهَّالَّقضاءَّعىلَّإملغمىَّ
عليهَّوكذكلَّإجملنونَّ .
تيارهَّفهذإَّعليهَّإلقضاءَّكامَّأسلفناَّ َّ.
أ ّماَّإلنّامئَّومنَّفقدَّعقلَّابخ َّ
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عنَّجابرَّبنَّعبدَّهللاَّأ ّنَّمعاذَّبنَّجبلَّريضَّهللاَّعهنمَّاكن ّ
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َّ ّثَّيرجعَّإَّىلَّقومه ّ
َّإلصالةَّ .
َّفيصلَّهبمَّتكل ّ
لكنَّالَّبأسَّبأنَّنتذإكرهَّ َّ.
تلكّمناَّعنَّهذإَّإحلديثَّفاميَّس بقَّو ّ
معاذَّريضَّهللاَّعنهَّاكنَّمنَّأفضلَّحصابةَّرسولَّهللاَّﷺَّاكنَّحمبو ًاب َّريضَّهللاَّعنهَّيفَّقومهَّ
مقدّ م ًاَّفْيمَّواكنوإَّحي ّبونَّأ ّ
َّإلصالةَّخلفَّرسولَّهللاَّﷺَّ
نَّيصل
َّهبمَّواكنَّهوَّريضَّهللاَّعنهَّحيب ّ
ّ
فاكنَّيذهبَّإىلَّإملسجدَّإلنّبويَّو ّ
يصل َّإلفريضةَّمعَّإلنّ ّب َّﷺَّ ّث َّيعودَّإىلَّقومهَّيفَّإلعوإري َّإلّيتَّ
ّ
بويَّمبقدإرَّميلَّفيصلَّهبمَّفتكونَّهلَّانف ًةلَّوتكونَّهلمَّفريضةَّ َّ.
تبعدَّعنَّإملسجدَّإلنّ
ففيَّإحلديثَّجوإزَّإختالفَّن ّيةَّإالمامَّوإملأمومَّ َّ.
نهَّخاصَّابلفعالَّالَّ
والَّيعارضَّهذإَّإحلديثَّحديثَّ(إن ّ َماَّجعلَّإالمامَّليأ ّتَّبهَّفالَّّتتلفَّعليه)َّل ي
ابلنّ ّياتَّوقدَّذكرانَّسابق ًاَّأمثةلَّإجلوإزَّإختالفَّن ّيةَّإالمامَّمعَّإملأمومَّوأن ّهَّالَّحرجَّيفَّذكلَّ َّ.
تَّمنَّقبلَّكامَّجاءَّهناَّيفَّقصةَّمعاذَّواكنَّ
وكذكلَّفيهَّجوإزَّإ
ّ
ّ
عادةَّإلصالةَّانف ًةل َّإذإَّاكنتَّقدَّأ ّدي َ
ّ
يصلَّإلفريضةَّ ّثَّيذهبَّإىلَّقومهَّفيعيدهاَّانفةلَّ َّ.
ّيامتَّإلصالةَّيفَّرحالمكَّ ّثَّأتيامتَّ
ةَّإلرجلنيَّيفَّمن ًا َّأ ّنَّإلنّ َّّ
بﷺَّقالَّهلامَّ(إذإَّأد ّ
ّ
كذكلَّذكرانَّهذإَّيفَّقص ّ
إجمللسَّوجدتَّإمجلاعةَّفصلّوإَّمعهمَّهذهَّانفةل)َّلكنَّين ّبهَّإىلَّأ ّنَّإملسجدَّالَّيقصدَّلالعادةَّيكونَّهذإَّ
ّ
دَّهذإَّ،مثالَّ:رجلَّيقصدَّحلقةَّعملَّيصلَّيفَّمسجدَّ ّحيهَّرسيع ًاَّ ّثَّيقصدَّ
نسانَّالَّيتقص
لعارضَّفاال
ّ
مسجد ًإَّأخرَّتقامَّفيهَّحلقةَّعملَّفاذإَّأاتهَّوجدَّإمجلاعةَّيصلّونَّفيدخلَّمعهمَّبنيّةَّإلنّافةلَّو ّ
يصلَّمعهمَّ َّ.
التنيَّيفَّإلسفرَّ ّثَّلَماَّيصلَّ
نسانَّبنيَّإلص
وكذكلَّمنَّإلمثةلَّ:ماَّحيصلَّمنَّإملسافرينَّفقدَّجيمعَّإال
ّ
ّ
ّ
نَّيدخلَّمعهمَّيفَّإلصالةَّ
َّّ
إحةَّفيهَّفيجدَّإلصالةَّقدَّأقميتَّفالَّبأسَّأ
ىلَّإملاكنَّإّليَّيّنلَّلالسرت
إ
ّ
عادةَّإلصالةَّفالعلامءَّ ُّنصوإَّبكرإهةَّهذإَّ،وهللاَّأعملَّ َّ.
تقصدَّإ
ّ
وينوهياَّانفةلَّ،أ ّماَّإذإَّقصدَّإملسجدَّو ّ
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ُكناَّن َُص ّلَّمعَّرسولَّهللاَّﷺَّيفَّشدةَّإحل َّرَّفَا َذإَّلَمَّي َس َتطعَّأَ َحدُ انَ َّأنَّي ُ َمكّ َنَّ َجهبَ َتهَّم َنَّإ َلرضَّب َ َسطََّ
ِ
ثَوبَهَّفَ َس َجدَ ََّّعَلَيهَّ َّ.
يتطرقَّإىلَّمسأةلَّس بقَّلناَّإلالكمَّعهناَّويهَّمسأ يةلَّمعروف يةَّ
هذإَّإحلديثَّذكرهَّإملصنّفَّرمحهَّهللاَّل ّ
عضاءَّإلسجودَّمنَّإلرضَّ َّ.
بَّإلعملَّويهَّإلسجودَّعىلَّإحلائلَّأوَّعدمَّمتكنيَّأ
عندَّط ّال
ّ
ّ
وإحلائلَّإ ّماَّأنَّيكونَّمتّص ًالَّوإ ّماَّأنَّيكونَّمنفص ًالَّ َّ:
َّإلسجادإتَّ
َّإلسجود َّعليه َّوهو َّمثل ّ
أَّ .أ ّما َّإملنفصلَّ :فليس َّفيه َّكبري َّالكم َّوال َّإشاكل َّيف ّ
للصالةَّعليهَّهذإَّالَّحرجَّفيهَّوالَّيشءَّ
إملوجودةَّإلنَّأوَّإحلصريةَّوغريهاَّ ّمماَّيتّخذهَّإلنّاس َّ ّ
فيهَّ َّ.
ّ
نَّيسجدَّإملصل َّعىلَّطرفَّثوبهَّكامَّجاءَّيفَّإحلديثَّأوَّيضعَّيديهَّعىلَّ
ب .وأ ّماَّإملتّصلَّ :ك
أكاممهَّوالَّميكّنَّيديهَّمنَّإلرض َّ
َّفالالكمَّفيهَّكبريي َّوكثريَّوأحسنَّماَّوق ْف ُت َّعليهَّيفَّهذإَّإلبابَّهوَّالكمَّإبنَّإملنذرَّرمحهَّهللاَّيفَّ
إلوسطَّ،قالَّرمحهَّهللاَّوقالَّبعضَّأهلَّإلعملَّ:أمجعَّأهلَّإلعملَّعىلَّأ ّن َّللمص ّل َّأنَّيسجدَّعىلَّ
ركبتيهَّوهامَّمس تورإنَّابلثّيابَّوكذكلَّهلَّأنَّيسجدَّوقدماهَّيفَّإخل ّفنيَّوإجلوربنيَّوإلنّعلنيَّفهذهَّ
عضاءَّمنَّإلس بعةَّإلّيتَّقالَّإلنّ ّبَّﷺَّ(أمرتَّأنَّأجسدَّعىلَّس بع)َّ...
أ
ّ
عضاءَّإلسجودَّوأمجعَّأهلَّإلعملَّ
َّإلركبتانَّوكذكلَّإلقدمانَّيهَّمنَّأ
ّ
*َّيقصدَّهبذإَّرمحهَّهللاَّعىلَّأ ّن ّ
إزَّإلصالةَّوعىلَّهذهَّإلعضاءَّحائ يلَّبيهناَّوبنيَّإلرضَّوس ُيلزمَّرمحهَّهللاَّإلنَّمنَّقالَّهبذإَّ
عىلَّجو ّ
منَّأهلَّإلعملَّبأنَّيقولَّمثلَّيفَّابيقَّإلعضاءَّإ ْذَّالَّفرقَّبيهناَّإنتهبوإَّجيد ًإَّ .
َّقالَّرمحهَّهللاَّ:وإذإَّاكنوإَّقدَّأمجعوإَّعىلَّذكلَّفال ّالزمَّيفَّإلعضاءَّإلث ّالثَّإلباقيةَّأ َّّنَّهلَّأنَّيسجدَّ
للحر َّوإلربد َّوهذإ َّهوَّ
علْيا َّوبيهنا َّوبني َّإلرض َّحائ يل َّمن َّثوب َّأو َّما َّشابه َّذكل َّعند َّحاجته َّ ّ
إملعقولَّ ...
نتَّإلركبتانَّوإلقدمانَّجيوزَّأنَّيسجدَّوبيهناَّوبنيَّإلرضَّ
*يعينَّالَّفرقَّبنيَّهذهَّإلعضاءَّفاذإَّاك ّ
حائ يلَّمتّصلَّفلامَّالَّجيوزَّذكلَّيفَّإلكفّانَّوإجلهبةَّمعَّإلنفَّ .
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َّقالَّ:وإذإَّاكنوإَّقدَّأمجعوإَّعىلَّذكلَّفا ّالزمَّيفَّإلعضاءَّإلث ّالثَّإلباقيةَّأ ّنَّهلَّأنَّيسجدَّعلْياَّوبيهناَّ
رضَّحائلَّمنَّثوبَّوغريَّذكلَّحلاجةَّعندَّإحلرَّوإلربدَّوهذإَّهوَّإملعقولَّ،الَّفرقَّبنيَّهذهَّ
وبنيَّإل
ّ
نتَّإلركبتانَّوإلقدمانَّجيوزَّأنَّيسجدَّوبيهناَّوبنيَّإلرضَّحائ يَّلَّمتّصلَّفلامَّالَّجيوزَّ
إلعضاءَّفاذإَّاك ّ
نفَّ،لوَّملَّجيزَّإلسجودَّعىلَّكورَّإلعاممة َّللحائلَّبنيَّإجلهبةَّوإلرضَّ
ذكلَّيفَّإلكفّانَّوإجلهبةَّمعَّإل
ّ
لاكنَّإلسجودَّالَّجيوزَّعىلَّحصرية َّوالَّمخرةَّ،وقدَّرويَّعنَّجامعةَّمنَّأحصابَّإلنّبﷺَّأّنّ مَّ
ّ
هَّإلسجودَّعىلَّكورَّإلعاممةَّفيش بهَّأنَّيكونَّذكلَّإختيارَّ
جسدوإَّعىلَّإلبساطَّوأ ّماَّماَّرويَّ ّمعنَّكر ّ
منهَّوهللاَّأعملَّ.إنّتيىَّالكمهَّ .
جودَّعىلَّإلركبتنيَّوإلقدمنيَّمعَّوجودَّحائلَّمتّصلَّبيهناَّوبنيَّإلرضَّأنَّ
إزَّإلس
فألزمَّمنَّقالَّجبو ّ
ّ
يقولَّمثلهاَّيفَّإجلهبةَّوإلك ّفانَّوإلنفَّإ ْذَّالَّفرقَّبنيَّهذهَّإلعضاءَّوالَّوجهَّلتخصيصَّبعضهاَّدونَّ
بعضَّ .
إزَّإلسجودَّعىلَّكونَّإلعاممةَّبأن ّهَّيشلكَّحائ ًالَّبنيَّإجلهبةَّوإلرضَّ،
َّوكذكلَّإلزإمَّمنَّقالَّبعدمَّجو ّ
وَّعىلَّإمخلرةَّيعينَّعىلَّهذهَّإلسجادإتَّلن ّهَّ
إزَّإلصالةَّعىلَّإحلصريَّأ
ألزمهَّبأنَّيقولَّمثلَّبعدمَّجو ّ
ّ
أيض ًا ّ
َّيشلك َّحائ ًال َّبنيَّإجلهبةَّوبنيَّإلرضَّفالَّفرقَّبنيَّهذإَّوهذإَّ،ونقلَّأن ّهَّقدَّرويَّعنَّجامعةَّ
منَّإلصحابةَّأّنّ مَّجسدوإَّعىلَّإلبساطَّهذإَّحصيحَّ َّ.
ّ
جودَّعىلَّكونَّإلعاممةَّمنَّإلسلفَّبأن ّهَّقدَّميث ّلَّإختيار ًإ َّمنهَّوليسَّشيئ ًاَّ
إهةَّإلس
ّ
وو ّجهََّمنَّقال َّبكر ّ
منسو ًابَّإىلَّإلنّ ّبَّﷺَّوهذإَّإّليَّأرإهَّحق ًاَّيفَّهذهَّإملسأةلَّوهللاَّأعملَّ َّ.
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عنَّأيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:قالَّرسولَّهللاَّﷺَّ :
َّإلوإحدََّّل َ َيسَّعَ َىلَّعَاتقهَّمنه ََُّيشءَّ .
َالَّي ُ َص ّلَّ َأ َح ُدكَّيفَّإلثوب َ
يرةَّريضَّهللاَّعنهَّوجوبَّسرتَّإلعاتقنيَّيفَّإلصالةَّوعدمَّإجزإءَّصالةَّمنَّ
ظاهرَّحديثَّأيبَّهر
ّ
تركَّذكلَّو(إلعاتق)َّهوَّماَّبنيَّإلكتفَّو ّإلرقبةَّ َّ.
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وقبلَّإلالكمَّعنَّحمكَّإلصالةَّمكشوفَّإلعاتقنيَّالبدّ َّأنَّنذكرَّحديث ًاَّ ُمهامًَّيفَّهذإَّإلبابَّ َّ
ّ
ّ
خرجهَّإلش يخانَّيفَّحصيحْيامَّرمحهامَّهللاَّعنَّجابر َّريضَّهللاَّعنهَّأن ّهَّقال(َّ:خ ََر ُ
جت َّمعَّ
إحلديثَّأ
ّ
َّثوب َّوإحدَّ-أيَّأَّن ّهَّريضَّ
بﷺَّيفَّبعضَّأسفارهَّجفئتَّلي ًةل َّلبعضَّأ
إلنّ َّّ
مريَّفوجدتهَّيصل َّوعل ي
بﷺَّليسأهلَّحاج ًة َّفوجدهَّقامئ ًا ّ
نَّيدخلَّمعهَّيفَّإلصالةَّ
َّيصل َّابلّليلَّفأرإدَّأ
هللاَّعنهَّجاءَّإىلَّإلنّ َّّ
ّ
وحترجَّريضَّهللاَّعنهَّمنَّكونهَّاكنَّالبس ًاَّثوبَّوإحدإَّقالَّريضَّهللاَّعنه-فاش متلتَّ-أيَّأن ّهَّإل َتفَّ
ّ
به-وصل ّ ُ
إلّسةَّيعينَّيهَّإلسريَّابللّيلَّوإملقصودَّ
نرصفَّقالَّماَّإلّسةَّايَّجابر؟ََّّ ّ -
يتَّإىلَّجانبهَّفل ّماَّإ
ّّ
ماَّجاءَّبك-فأخربتهَّحباجيتَّفل ّماَّفرغتَََّّّقالَّ:وماَّهذإَّإالش ّ
امتلَّإّليَّرأيت؟َّقلتَّاكنَّثوبَّ
ذإق-إنتهبوإَّهذإَّحم ّل ّ
َّإلشاهد-فانَّاكنَّوإسع ًاَّفال َتحفَّبهَّوإنَّاكنَّض ّيق ًاَّفاتزرَّبه)َّ .
َّوإاللتحافَّ :يكون َّبوضع َّإلثوب َّعىل َّإلكت َفني َّوهذإ َّيف َّحال َّكون َّإلثّوب َّوإسع ًا َّكام َّأشار َّإليهَّ
بﷺَّوأ ّماَّإنَّاكنَّض ّيق ًا َّفَأَ َم َرهَّإلنّ ّب َّﷺَّ(ابالتّزإر) َّوهوَّشدّ َّإلث ّوبَّمنَّوسطَّإجلسدَّأيَّمنَّ
إلنّ َّّ
منطقةَّإحلزإمَّليكَّيكونَّساترإَّللعورةَّ .
َّجفمع ًا َّبنيَّإل ّدةل َّبنيَّهذإَّإحلديثَّوحديثَّأيبَّهريرةَّذهبَّمجهورَّإلعلامءَّإىلَّإس تحبابَّتغطيةَّ
وَّإلعاتقنيَّيفَّإلصالةَّوأ ّنَّمنَّكشفَّعنَّعاتقيهَّفصالتهَّحصيحةَّوليستَّبباطةلَّ َّ.
إملنكبنيَّأ
ّ
ّ
قالَّإلش يخَّإبنَّعثمينيَّرمحهَّهللاَّعندماَّاكنَّيتلكّمَّيفَّهذهَّإملسأةلَّقال(َّ:وإلقولَّإلث ّاينَّأ ّن َّسرتَّ
إلعاتقنيَّس نّةَّوليسَّبوإجبَّالَّفرقَّبنيَّإلفرضَّوإلنّفلَّحلديث"إنَّاكنَّض ّيقاَّفاتّزرَّبه"َّوهذإَّإلقولَّ
هوَّإلرإحجَّوهوَّمذهبَّإمجلهورَّوكونهَّالَّبدّ َّأنَّيكونَّعىلَّإلعاتقنيَّيش يءَّمنَّإلث ّوبَّليسَّمنَّأجلَّ
ّ
أ ّن َّإلعاتقنيَّعورةَّبلَّمنَّأجلَّمتامَّإللّباسَّوشدّ َّإالزإرَّلن ّهَّإذإَّملَّتشدّ هَّعىلَّعاتقيكَّرب ّ َماَّي َ َنسلخُ َّ
ّ
َّّلإته)َّإنّتيىَّالكمَّإلش يخَّرمحهَّهللاَّ .
ويسقطَّفيكونَّسرتَّإلعاتقنيَّهناَّمرإد ًإَّلغريهَّالَّمرإد ًإ
فهذإَّكامَّقالَّهوَّإلقولَّإلرإحجَّإنَّشاءَّهللاَّوهوَّقولَّمجهورَّإلعلامءَّوليسَّقولناَّأ ّن َّسرتَّإلعاتقنيَّ
َّ
ّ
س ن ية َّيعينَّيسمحَّلالنسانَّبأ ّ
خذَّكاملَّإلزينةَّعندَّ
َّكذكلَّ،بلَّكامَّمر َّمعناَّإلوإجبَّهوَّأ
نَّيصل
ّ
ّ
إلصالةَّ .
ّ
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َّفاالنسانَّإذإَّأرإدَّأ ّ
نَّيصل َّفعليهَّأنَّيلبسَّمقيصهَّلن ّهَّإلمكلَّفانَّملَّجيدَّإلقميصَّسرتَّعورتهَّ
نَّملَّجيدَّجازَّهلَّإلصالةَّ
وجعلَّعىلَّإجلزءَّإلعلوي َّمنَّجسدهَّشيئ ًا َّيكَّيكونَّيفَّأمكلَّصورةَّ،فا
ّ
ّ
مكشوفَّإلعاتقنيَّوملَّتكنَّصالتهَّابط ًةلَّ،وهللاَّأعملَّ .
الحديث 124
عنَّجابرَّبنَّعبدَّهللاَّريضَّهللاَّعهنامَّعنَّإلنّ ّبَّﷺَّقالَّ َّ:
َمنَّ َأ َ َ
كَّثُو ًماَّأَوَّب َ َص ًالَّفَل َي َعزتلنَا ََّول َي َعزتلَّ َمسجدَانَ ََّول َيق ُعدَّيفَّبَيتهَّ .
خربَّب َماَّفْيَاَّمنَّب ُ ُقولَّفقال َّ
ُض َوإتَّمنَّب ُ ُقولَّفَ َو َجدََّفْيَاَّرحي ًاَّفَ َسأَل؟َّفَأَ َ َ
َّ َوأُ َيتَّبقدرَّفيهَّخ َ
َّ"قَ ّربُو َهاَّ"َّإ َىلَّبَعضَّأَ َ
َّكَّفَا ّينَّأُانَ جَّ َمنَّ َالَّتُنَاجَّ .
حصابهَّفَلَما ََّر َأ ُهَّكَر َهَّ َألكَهَاَّقَالَّ ُ :
ِ
ِ
قرَنَّ َمسجدَ انَ َّفَانَّإلْ َم َالئكَ َةَّت َ َتأَذىَّ
بﷺَّقالَ َّ:منَّ َأ َكََّإل َب َص َل ََّوإلث ُّو َمَّوإل ُكر َإثَّفَ َالَّي َ َ ب
وعنَّجابرَّأ ّنَّإلنّ َّّ
ِ
مماَّي َ َتأَذىَّمنهَُّب َ ُنوإ ََّأدَمَّ .
دإءَّإلصالةَّكامَّيفَّقوهلَّس بحانه﴿َّ َايَّبَينَّأ َد َمَّخ ُُذوإَّزينَتَ ُ ْمكَّعندَ َّ
َّأمرَّتباركَّوتعاىلَّعىلَّأ ّ
خذَّإلزينةَّل ّ
ُّ
﴾واكنَّمنَّإلزينةَّإلوإجبةَّأ ّالَّتكونَّيفَّإملرءَّرإحئ يةَّكرهي يةَّيتأذىَّهباَّمنَّحوهلَّسوإ يءَّاكنوإَّ
كَّ َم ْسجدَّ
ّ
انس ًاَّأمَّمالئكةَّ،أمرَّإلنّ ّبَّﷺَّمنَّأكَّإلثّومَّوإلبصلَّن َّيئَنيَّأالَّيأيتَّإملسجدَّوبأنَّيؤديَّصالتهَّيفَّ
ّ
بيتهَّحتَّتزولَّإلّرإحئةَّإلكرميةَّمنهَّ .
َّويفَّإحلديثَّأن ّهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ ُأيتَّهلَّبقدرَّفيهَّبقول َّ
َّوإلبقولَّ:هوَّ ّ
كَّنباتَّإخضتَّبهَّإلرضَّفوجدَّفيهَّرإحئ ًةَّكرهي ًةَّملَّيطعمهَّ .
حايب َّّإّلينَّانولوهَّإلقدرةَّكرإهةَّإلَّنّ ّب َّﷺَّ
وطلبَّبأ
ىَّإلص ّ
نَّيعطىَّمنَّمعهَّمنَّإلصحابةَّفل ّماَّرأ ّ
ّ
ّ
بﷺَّكَّفا ّين َّأانجَّمنَّالَّتناج َّوقصدَّبذكلَّ
ّلكلَّإلطعامَّإمتنعَّهوَّأيض ًا َّوملَّيألكهَّفقالَّهلَّإلنّ َّّ
يلَّعليهَّإلسالمَّكامَّجاءَّيفَّإحلديثَّأ ّن َّإملالئكةَّتتأ ّذىَّممّاَّيتأ ّذىَّمنهَّبنوإَّأدمَّّلكلَّملَّيأكَّ
جرب
ّ
ّ
منَّذكلَّإلط ّ
يلَّبتكلَّإلرإحئةَّ .
عامَّحتَّالَّيؤذيَّجرب
إلنّ ّبَّﷺَّ
ّ
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إلكرإثَّهوَّيفَّمعىنَّ
إلكرإثَّ– ّ
َّففيَّإحلديثَّإلهنّ ييَّعنَّإتيانَّإملسجدَّملنَّأكَّإلث ّومَّوإلبصلَّو ّ
َّإلينءَّمنَّهذهَّإلمورَّإلهنّ ييَّملنَّأكَّإلث ّومَّوإلبصل َّن ّيئنيَّ،أ ّماَّإملطبوخَّ
إلث ّومَّوإلبصل-
ّ
يعينَّخص ّ ّ
فزتولَّمنهَّإلرإحئةَّإنَّشاءَّهللاَّبطبخهَّجيدإَّ َّ.
ّ
ّ
وقدَّجاءَّيفَّإحلديثَّإّليَّروإهَّمسملَّوغريهَّقولَّمعرَّريضَّهللاَّعنهَّ(ومنَّاكنَّألكهاَّفلميّتاَّطبخًَّا)َّ
َّتذهبَّمهناَّإلرإحئةَّومعلومةَّأ ّن َّإلث ّومَّوإلبصلَّإ ُ
أيَّيكرثَّط
ّ
ذإَّطبخَّذهبتَّمهنامَّتكلَّ
بخهاَّحت
ّ
ّإلرإحئةَّ .
َّيس تفادَّمنَّإحلديثَّأيضّ اَّأن ّهَّيلحقَّابلثّومَّوإلبصلَّ ّ
كَّذيَّرإحئةَّكرهيةَّاكلعرقَّإلنّتَّأكرممكَّهللاَّأوَّ
إعَّإلسجائرَّهذهَّوأنوإعَّإلبخورَّإلكرهيةَّهذهَّلكّهاَّتُل َحقَّابلث ّومَّوإلبصلَّفعىلَّمنَّاكنَّ
َّّ
إدلخانَّأوَّأنو ّ
َّمنَّهذهَّإلروإحئَّأ ّالَّيقربَّإملسجدَّلئالَّيؤذيَّإلنّاسَّوإملالئكةَّ َّ.
بهَّيش يء
ّ
ويس تفاد َّأيض ًا َّمن َّإحلديث َّأن ّه َّليس َّفيه َّما َّيد ّل َّعىل َّحترمي َّأك َّإلثّوم َّوإلبصل َّبل َّهام َّمنَّ
إ ّلط ّيباتَّ،و ّ
كَّماَّيفَّإلمرَّأ ّنَّمنَّألكهمَّالَّيقربَّإملسجدَّلئالَّيؤذيَّإلنّاسَّكامَّقلناَّ .
ّهَّمعذور َّإنَّشاءَّهللاَّ،لكنَّيشرتطَّيفَّأنَّيكونَّمعذور ًإَّ
َّوأ ّماَّتركه َّللجامعةَّمعَّوجوهباَّفهذإَّلن
ي
َّيتقصدَّذكلَّ َّ.
رشع ًاَّأ ّال ّ
اَّمنَّتقصدَّأكَّإلث ّومَّوإلبصلَّ ّث َّبعدَّذكلَّيقولَّكلَّأانَّمعذورَّويس تد َّّل َّعليكَّابحلديثَّفهذإَّ
وأ ّم
ّ
لكهامَّغريَّمتقصد َّّلكلَّفعىلَّمنَّ
نقولَّهلَّإ ّن َّفعكلَّهذإَّ ُم َحر يم َّوالَّجيوزَّ،ل ّن َّإلنّ ّبَّﷺَّأخربَّمنَّأ
ّ
أرإدَّأنَّيأكَّإلث ّومَّوإلبصل َّ
َّأ ّماَّكامَّقالَّمعرَّيُمّتُامَّطبخ ًاَّأيَّيكرثَّط
ّ
وقاتَّإلصالةَّ
َّتذهبَّإلرإحئةَّأوَّيألكهامَّيفَّغريَّأ
بخهامَّحت
ّ
ّ
وَّبعدَّإلصبحَّويكونَّمت ّ
ّ
َّتذهبَّإلرإحئةَّمنهَّويصلَّوقتَّ
سعَّمنَّإلوقتَّحت
كنَّيألكهاَّبعدَّإلعشاءَّأ
ّ
ّ
إلصالةَّ َّ
ّ
ويفَّإحلديثَّأيض ًاَّبيانَّحرمةَّإملسملَّوحترميَّأذيّتهَّولوَّابشاممهَّرإحئ ًةَّكرهيةَّ.وهللاَّأعملَّ .
باب التّش ّهد
~~211

الحديث 125
عنَّعبدَّهللاَّبنَّمسعودَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:علّمينَّرسولَّهللاَّﷺَّإلتّشهّدَّ َكفّيَّبنيَّ َكفيهَّكامَّيعلمينَّ
َّإلسالمَّعليكَّأهيّ اَّإلنّ ّبَّورمحةَّهللاَّوبراكتهَّ
إلسورةَّمنَّإلقرأنَّ"إلتّح ّياتَّهللَّو ّ
إلصلوإتَّوإ ّلطيبات ّ
ّ
َّإلصاحلنيَّأشهدَّأنَّالَّإهلَّإ ّالَّهللاَّوأشهدَّأ ّنَّمحمّدإًَّعبدهَّورسوهل"َّ .
إلسالمَّعليناَّوعىلَّعبادَّهللا ّ
ّ
َّإلصالةَّفليقل"َّ:إلتّحياتَّهللَّ"...وذكرهَّ َّ.
َّويفَّلفظَّ:إذإَّقعدَّأحدكَّيف ّ
وفيهَّ:فانّمكَّإذإَّفعلمتَّذكلَّفقد ََّسل ُممتَّعىلَّ ّ
َّإلسامءَّوإلرضَّ َّ.
كَّعبدَّهللَّصاحلَّيف ّ
وفيهََّّ:فَل َي َتخَريَّمنَّإملسأةلَّماَّشاءَّ .
خيربَّإبنَّمسعودَّريضَّهللاَّعنهَّيفَّهذإَّإحلديثَّأ ّنَّإلنّ ّبَّﷺَّعلّمهَّإلتّشهّدَّكامَّاكنَّصىلَّهللاَّعليهَّ
ّ
ّهَّاكنَّمتلطف ًا َّمعهَّأخذإ َّ ّ
بكف َّعبدَّهللاَّ
وسملَّيعلّمهَّسورةَّمنَّإلقرأنَّ،واكنَّمنَّحسنَّتعلميهَّهلَّأن
َّهلَّوحيسسهَّشدّ ةَّإعتنائهَّبه ّ
بنَّمسعودَّبنيَّكف ّ
يهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّل ّ
َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ .
يبني
ّ
َّوإبنَّمسعود َّريضَّعنهَّمنَّأوإئلَّمنَّأسملَّمعَّإلنّ ّب َّﷺَّهوَّسادسَّرجل َّيفَّإالسالمَّ،قالَّ
حذيفةَّريضَّهللاَّعنهَّ(ماَّأعرفَّأحدإًَّأقربَّمست ًاَّوهد ًايَّوذ ًالَّابلنّبَّﷺَّمنَّإبنَّمسعود) َّ
إتَّوخص ّ
تَّابّلكرَّبعدَّإل ّتحياتَّ
عظاميتَّهللَّعزَّوجلَّومهناَّإلصلو
َّومعىنَّإلتّح ّياتَّهللَّ:أيَّمجيعَّإلتّ
ّ
ّ
َّإلصلوإتَّمعَّ
إلصلوإت)َّ
ّ
يعينَّخص ّ
معَّأّنّ اَّدإخ يةلَّفْياَّ،أيَّأ ّنَّإلنّ ّبَّﷺَّعندماَّقالَّ(إلتّح ّياتَّهللَّو ّ
أّنّ اَّدإخ يةلَّيفَّإل ّتحياتَّلرشفهاَّ .
تعاىلَّطيب َّالَّ
َّوكذكلَّإ ّلط ّيباتَّ :سوإ يء َّاكنتَّأقوإ ًال َّأوَّأفعا ًال َّفهييَّهللَّعزَّوجلَّ،وهللاَّتباركَّو
ي
يقبلَّإ ّالَّطيب ًاَّكامَّجاءَّيفَّإحلديثَّ .
إلسالمَّعليكَّأهيّ اَّإلنّبَّ:هذإَّدعا يءَّللنّ ّبَّﷺَّبأنَّيسل ّ َمهَُّهللاَّمنَّمجيعَّإلعيوبَّوإلنّقائصَّ .
َّوقوهلَّ ّ
عاءَّابلسالمةَّإدلّ
َّوزإدهَّبعدَّإدلّ
عاءَّابلرمحةَّوقالوإَّ(ورمحةَّهللا) َّوزإدَّبعدهاَّ(وبراكته) َّوهوَّدعا يء َّهلَّ
ّ
ّ
بزايدةَّإخلريَّفهذإَّلكّهَّدعاءَّللنّ ّبَّﷺَّ .
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ّثَّبعدهاَّإدلّ
َّإجلنَّوذكلَّيفَّ
َّ
ملنَّحضَّإلصالةَّمنَّبينَّأدمَّو
عاءَّابلسالمةَّللمتلكّمَّو
إملالئكةَّومؤمين ّ
ّ
ّ
إلسالمَّعل
يناَّوعىلَّعبادَّهللاَّإلصاحلني) َّقالَّإلنّبَّﷺَّ(هذإَّدعا يء ّ
َّللك َّعبد َّصاحل َّيفَّ
ّ
قوهلَّﷺَّ( ّ
إلسامءَّوإلرض)َّوذكلَّلعمومَّألفاظهَّ .
ّ
ّهَّالَّمعبودَّحقَّإ ّالَّهللاَّوأ ّنَّنبيّناَّمحمّد ًإَّﷺَّهلَّصفتانَّيفَّقوهلَّ(أشهدَّأنَّ
َّبعدهاَّإلشهادةَّإجلازمةَّبأن
ي
الَّإهلَّإ ّالَّهللاَّوأشهدَّأ ّنَّمحمّد ًإَّعبدهَّورسوهل)َّ َّ.
وقدَّوصفهَّهللاَّعز َّوجلَّيفَّأرشفَّإملوإقفَّوإملقامةَّ
إلصفةَّإلوىل َّأن ّهَّعب يد َّهللَّعزَّوجلَّ:
ّ
أَّّ .
رسى َّب َعبده﴾ َّأي َّأن ّه َّوصفه َّيفَّ
بأن ّه َّعبده َّكام َّجاء َّيف َّسورة َّإالرسإء﴿ َّ ُس ب َح َان َّإّلي َّ َأ َ
أرشفَّإملقاماتَّبأن ّهَّعبدَّهللاَّس بحانَّوتعاىلَّ َّ.
ّ
َّهللاَّعليهَّوسمل َّ
سلَّصىل
َّبلَّهوَّخاتَّإلر
َّإلرساةلَّ:بأن ّهَّرسو يل
ّ
ّ
ب .إ ّلصفةَّإلثّانيةَّيهَّصفة ّ
بوبَّ
َّويفَّقولناَّأ ّنَّإلنّ ّبَّﷺَّمحمّد ًإَّعبدَّهللاَّورسوهلَّردلَّعىلَّإلغُالتَّوإجلفاتَّ،إذَّفيهَّأن ّهَّعب يدَّمر ي
َّمنَّخصائصَّإلربوب ّيةَّ،وكذكلَّفيهَّأن ّهَّرسو يل َّ ُمَّرس يل َّمنَّهللاَّعزَّ
هللَّعز َّوجلَّالَّيُرصفَّهلَّيش يء
ّ
ّ
وج ّلَّجيبَّأنَّيصدّ قَّويتّبعَّ،هذإَّابختصارَّمعىنَّإلتّشهّد.
َّويفَّإحلديثَّمسائلَّأخرى َّ
المسألة األولى :موضع التّش ّهد
ّدَّهوَّإلقعودَّوهذإَّيفَّإلركعةَّ
حدكَّيفَّإلصالةَّفليقل)َّمفوضعَّإلتّشه
َّجاءَّيفَّإحلديثَّقوهلَّ(إذإَّقعدَّأ
ّ
ّ
خريةَّمنَّإلرابع ّيةَّوإلث ّنائ ّيةَّأيَّيفَّإملغربَّو ّإلظهرَّوإلعرصَّ
الةَّوكذكلَّيفَّإلركعةَّإل
نيةَّمنَّإلص
إلثّا
ّ
ّ
ّ
َّيفَّإلرابعيةَّ َّ.
وإلعشاءَّأيض ًا ّ
المسألة الّثانية :حكم التّش ّهد
أَّ.أ ّماَّإلتّشهّدَّإل ّولَّ :فذهبةَّطائف ية َّمنَّإلعلامءَّإىلَّوجوبهَّوإس تدلّوإَّبأ ّن َّإلنّ ّب َّﷺَّفَ
علَّيفَّإلصالةَّ
ّ
وأن ّ
صل)َّفقالوإَّإلمرَّهناَّللوجوبَّ .
ّهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّقالَّ(صلوإَّكامَّرأيمتوينَّأ ّ َّ
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ّ
ّهَّصىل َّهللاَّعليهَّوسملَّماَّدإمَّأن ّهَّفعلَّوأمرَّبأن َّ ّ
َّأيَّأن ّ
وهَّيصل َّّصىلَّهللاَّ
َّكامَّصىلَّوكامَّرأ
نصل ّ
عليهَّوسملَّأيَّأ ّنَّإلمرَّللوجوبَّفد ّلَّهذإَّعىلَّأن ّهَّوإجبَّكذإَّقالوإَّ .
َّوالَّركنَّ،مس تدلّنيَّحبديثَّعبدَّهللاَّ
َّوذهبَّمجهورَّأهلَّإلعملَّإىلَّإلقولَّبأن ّهَّس نّةَّوليسَّبوإجب ُ
بنَّ ُمحيَّنةَّريضَّهللاَّعنهَّمنَّأن ّ
ّهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّقامَّإىلَّإلث ّالثةَّساهياَّوملَّيأيتَّبهَّ .
ّ
َّوقالوإَّ-كامَّذكرانَّيفَّإدلّ
ليهَّصىل َّهللاَّعليهَّوسملَّوأيض ًا َّلس ّبحَّهلَّ
رسَّإلسابق-لوَّاكنَّركن ًا َّلرجعَّإ
ّ
ّ
حابةَّحتَّيتذكّرهَّويعودَّإليهَّ،قالَّإلتّميي(َّ:جسودهَّانبَّعنَّإلتّشهّدَّوإجللوسَّهلَّولوَّاكانَّوإجبنيَّ
إلص
ّ
ملَّينبَّمناهبامَّجسودَّإلس
هوَّكامَّالَّينوبَّعنَّإلركوعَّوسائرَّإلراكن)َّ.
نقصدَّابلوإجبَّيعينَّركن-ّ
ّ
إنّتيىَّالكمَّإلتمييَّرمحهَّهللاَّ .
َّجيربهَّبسجودَّإلسهوَّ .
فالصحيحَّيفَّإلتّشهدَّإل ّولَّأن ّهَّليسَّبركنَّوأن ّهَّس نّةَّوأ ّنَّمنَّتركهَّانس ي ًا
َّ ّ
ّ
بَّ .أ ّما َّابلنّس بة َّللتّشهّد َّإلث ّاينَّ :فأوىل َّإلقوإل َّهو َّإلقول َّبفرض ّيته َّلن ّه َّقد َّجاء َّيف َّحديث َّإبنَّ
مسعودَّريضَّهللاَّعنهَّإّليَّروإهَّإلنّسايئَّوغريهَّوحص ّ
ّحهَّإلش يخَّانرصَّرمحهَّهللاَّجاءَّفيهَّكنّاَّنقولَّ
اكنَّإلصالةَّ .
قبلَّأنَّيفرضَّعليناَّإلتّشهّدَّود ّلَّقوهلَّ(قبلَّأنَّيفرض)َّعىلَّأن ّهَّركنَّمنَّأر ّ
وقدَّيقولَّقائ يلَّقوهلَّ(قبلَّأنَّيفرضَّعنَّإلتّشهد)َّيدخلَّفيهَّإلتّشهّدَّإل ّوىلَّوإلثّانيةَّ،يقولَّهلَّنعمَّ.
لكنَّحبديثَّعبدَّهللا َّبنَّحمينةَّريضَّهللاَّعنهَّخيرجَّإلتّشهّدَّإل ّولَّويبقىَّإلتّشهّدَّإلخريَّ،يبقىَّ
هذإَّدلي ًالَّعىلَّأن ّهَّركنَّ .
ةلَّهذإَّإحلديثَّعىلَّإلركن ّيةَّ
َّوإس تد ّل َّمنَّقالَّبأن ّهَّس نّةَّحبديثَّإملسءَّو ّإلردَّعلْيمَّيقالَّأنَّدال
ّ
أقوىَّمنَّدالةلَّحديثَّإملسءَّأوَّقلناَّنقولَّ"إحلديثَّإّليَّملَّحيسنَّصالته"َّعىلَّأن ّهَّليسَّبركنَّ َّ
وكذكلَّقالوإَّأ ّن َّحديثَّمنَّملَّحيسنَّصالتهَّاكنَّمعلوم ًا َّعندهَّأ ّن َّإلتّشهّدَّركنَّّلكلَّملَّيذكرَّهلَّ
إلنّ ّبَّﷺَّ ّ
ي
ّ
َّبنيَّإلشافع ّيةَّومنَّخالفهمَّ
وقدميَّومعروف
ةلَّإخلالفَّقويَّجدًَّإَّ
فسملَّ،إملهمَّيفَّهذهَّإملسأ
ي
منَّإملالكيّةَّوغريمهَّوكامَّقلناَّإلقولَّبأن ّهَّر يكنَّأوىلَّ،وهللاَّأعملَّ .
المسألة الثّالثة :قوله ﷺفليتخيّر من المسألة ما شاء
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إلَّهللاَّمنَّخريي َّإدلّ نياَّوإلخرةَّبعدَّإلتّشهّدَّ،وقدَّوردتَّعنَّإلنّ ّب َّﷺَّعدّ ةَّ
يد ّل َّعىلَّجوإزَّسؤ
ّ
أدعيةَّمأثورةَّيؤىتَّهباَّبعدَّإلتّشهّدَّيفَّإل ّت ّعوذَّمنَّأربعةَّوغريهَّس تأيتَّمعناَّالحق ًاَّبعضَّإلدعيةَّإلّيتَّ
ب َّﷺَّومنَّاكنتَّهلَّحاجةَّ
اكنَّيدعوَّهباَّإلنّ ّب َّﷺَّ،وإلوىلَّأنَّيدعوَّإالنسانَّابملأثورَّعنَّإلنّ َّّ
دنيويةَّفالَّبأسَّهلَّبأنَّيسألَّهللاَّقضاءهَّإ ّايهاَّوإنَّيسألَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّمنَّفضلَّإدلّ نيويَّ
وإلخرويَّوالَّحرجَّفيهَّل ّن َّإلنّبﷺَّقالَّ(فل ّ
يتخري َّمنَّإملسأةل) َّماَّشاء َّوملَّحيرصَّإدلّ عاءَّيفَّ
إلخرويَّفقطَّيفَّأمورَّإدلّ ينَّفقطَّ .
نيةَّإلصالةَّعىلَّإلنّ ّب َّﷺَّبعدَّإلتّشهّدَّوقالوإَّلوَّاكنتَّوإجب ًة َّأوَّ
َّإس ُتدل َّهبذهَّإمجلةلَّعىلَّعدمَّرك ّ
َّليصل َّعل)َّأوَّ( ّث ّ
ركن ًا َّلقالَّ( ّث ّ
َّيصل َّعىلَّإلنّ ّب َّول ّ
يتخري َّمنَّإملسأةلَّماَّشاء)َّلكنّهَّقالَّمبارشةًَّ
ّ
(فل ّ
عقيبَّ،فملَّيذكرَّإلصالةَّعىلَّإلنّ ّبَّ
َّّ
يتخريَّمنَّإملسأةلَّماَّشاء)َّمعلوم ًاَّأ ّن
َّ"إلفاء"َّتفيدَّإلرتتيبَّوإلتّ
ﷺَّفقالوإَّهذإَّيد ّلَّعىلَّأّنّ اَّليستَّبركنَّ َّ.
وإس تدلَّمنَّأوجهباَّأوَّقالَّبأّنّ اَّركنَّببعضَّإل ّدةل َّإلّيتَّليستَّرصحي ًة َّيفَّإدلّ الةلَّعىلَّأّنّ اَّركنَّ،
و ّ
ّ
إجعَّقوهلَّيفَّإلرشحَّ
إلش يخَّإبنَّعثمينيَّرمحهَّهللاَّيذهبَّإىلَّإلقولَّبأّنّ اَّليستَّركن ًاَّومنَّأرإدَّفلري
إملمتعَّ .
ي)
الرابعة:قوله ﷺ(ال ّ
المسألة ّ
سالم عليك أيّها النّب ّ
إلسالمَّعليكَّأهيّ اَّ
ذهبتَّطائف يةَّمنَّإلعلامءَّإىلَّأن ّهَّإللّفظَّإلوإجبَّيفَّإلتّشهّدَّيعينَّالبدّ َّأنَّنقولَّ( ّ
ب) َّ
إلنّ َّّ
نَّيقالَّإلسالمَّعىلَّإلنّ ّب َّوإس تدلّوإَّبأن ّهَّقدَّجاءَّيفَّطريقَّ
بيامنَّذهبَّأخرونَّإىلَّأ ّن َّإلوىلَّأ
ّ
حلديثَّإبنَّمسعودَّعندَّأيبَّعوإنةَّأن ّهَّقالَّعقبهَّ-النَّإبنَّمسعودَّقالَّعقبَّذكرهَّلهذإَّإحلديثَّوماَّ
فيهَّمنَّتشهّدَّ-قالَّ(وهوَّبنيَّظهرإنيناَّفل ّماَّقُ
إلسالمَّ
بضَّقلناَّإلسالمَّعىلَّإلنّب)َّ.أ ّي َّأّنّ مَّقالوإَّ( ّ
ّ
ّ
اَّماتَّصىل َّهللا َّعليهَّوسملَّقالَّ(قلناَّ
ب)َّلَماَّاكنَّبنيَّأظهرمهَّفلماَّقبضَّأيَّلَم
عليكَّأهيّ اَّإلنّ َّّ
ب)َّ َّ
إلسالمَّعىلَّإلنّ َّّ
ّ
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ّ
خرجهَّعبدَّإلر ّزإقَّ
إهدَّمهناَّقولَّعطاءَّإّليَّأ
وهذإَّقدَّذكرهَّإحلافظَّإبنَّجحرَّيفَّإلفتحَّوذكرَّهلَّشو
ّ
َّإلسالمَّعليكَّأهيّ اَّ
يفَّإملصنّفَّأن ّهَّقالَّيعينَّعطاءَّقال(َّ:إ ّن ّ
"يح ّ
َّإلصحابةَّاكنوإَّيقولونَّوإلنّ ّبَّﷺَّ ي
إَّ"إلسالمَّعىلَّإلنّ ّب" َّ
َّ
إلنّ ّب"َّفلَم
اَّماتَّقالو ّ
لونَّإلسالمَّعىلَّإلنّ ّبَّ َّ
َّوكذإَّثبتَّعنَّإبنَّمعرَّوعنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهنمَّأّنّ مَّاكنوإَّيقو ّ
مفنَّخاللَّهذهَّإل ّدةل َّأوَّهذهَّإلَثرَّير ّجحَّهباَّأوَّيرت ّجحَّهباَّقولَّمنَّقالَّأن ّهَّبعدَّوفاةَّإلنّ ّب َّﷺَّ
نقولَّ"إلسالمَّعليكَّأهيّ اَّإلَّنّ ّب"َّ .
إلسالمَّعىلَّإلنّ ّبَّوالَّ
ّ
يقالَّ ّ
المسألة الخامسة
يهَّأن ّهَّقدَّوردتَّعدّ ةَّصيغ َّللتّشهّدَّلكنَّر ّجحَّمجعَّمنَّأهلَّإلعملَّتشهّدَّإبنَّمسعود َّهذإَّريضَّ
هللاَّعنهَّإليومَّمهناَّأن ّهَّمنَّإمل ّتفقَّعليهَّوغريهَّليسَّمنَّإمل ّتفقَّعليهَّ .
ّ
لفاظهَّوملَّيغريوإَّمهناَّشيئ ًاَّ
َّروإتهَّإت ّفقوإَّعىلَّأ
ّهَّابلرمغَّمنَّكرثةَّطرقهَّإ ّالَّأ ّن ّ
َّومنَّإملر ّجحاتَّأيض ًاَّأن ّ
وغريهَّمنَّإلتّشهّدإتَّملَّحيصلَّفْياَّهذإَّ َّ.
وكذكلَّذكروإَّمر ّجحاتَّأخرىَّتد ّلَّعىلَّأ ّنَّأهلَّإلعملَّخيتاروهَّمنَّابيقَّإلتّشهّدإتَّفاالتيانَّبهَّأوىلَّ
منَّإالتيانَّبغريهَّوهللاَّأعملَّ َّ.
الحديث 126
َّإلرمحنَّبنَّأيبَّليةلَّقالَّ:لقيينَّكعبَّبن ُ ْ
َّجع َرةَّريضَّهللاَّعنهَّفقالَّ:أ ّالَّأُهدي َ َ
َّكلَّهَدية؟ َّ
عنَّعبد ّ
سملَّعليكَّ،فكيفَّن ّ
ُصلَّعليك؟َّ َّ
َّإ ّنَّإلنّ َّّ
بﷺَّخرجَّعليناَّفقلناَّ:ايَّرسولَّهللا!َّقدَّعَلمنَاَّكيفَّن ُ ّ ُ
قالَّ:قولوإَّ"إللّهمَّص ّلَّعىلَّمحمّدَّوعىلَّألَّمحمّدَّكامَّصلّيتَّعىلَّإبرإهميَّوعىلَّألَّإبرإهميَّإن ّكَّمحي يدَّ
جميدَّإللّهمَّابركَّعىلَّمحمّدَّوعىلَّألَّمحمّدَّكامَّابركتَّعىلَّإبرإهميَّوعىلَّألَّإبرإهميَّإنّكَّمحي يدَّجميد"َّ .
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ّ
إنَّهللاَّعلْيمَّيعظمونَّإلعملَّويعطونهَّمّن ًةل َّعالي ًةَّرفيع ًةَّ،اكنوإَّجيعلونهَّمنَّأخفرَّ
اَّاكنَّإلسلفَّرضو
لَم
ّ
إلهدإايَّوذكلَّأ ّن َّهديةَّإلعملَّتبقىَّوغريهاَّمنَّإلهدإايَّيزولَّ.فلّماَّلقيَّكعب َّ ُ ْ
بنَّجع َرةََّريضَّهللاَّعنهَّ
مهَّصفةَّإلصالةَّعىلَّإلنّبَّﷺَّ .
عبدَّإلرمحنَّبنَّأيبَّليىلَّوأرإدَّأنَّهيديهَّهدّ ي ًةَّعل
ّ
ّ
مرَّعبادهَّإملؤمننيَّابلصالةَّعىلَّإلنّ ّب َّﷺَّوجاءَّهذإَّيفَّأحاديثَّكثريةَّأيض ًاَّ
هللاَّتباركَّوتعاىلَّأ
ّ
منَّصىلَّعلَّصالة ّ
ًَّصىلَّ
وجاءَّفْياَّفضلَّإلصالةَّعىلَّإلنّ ّبَّﷺ
ّ
َّ،فقدَّجاءَّيفَّإحلديثَّإلصحيحَّ( َ
ّ
هللاَّعليهَّهباَّعرشإ) َّ
عاملَّإلصالةَّفهييَّتقالَّبعدَّإلتّشهّدَّسو ًإء َّقلناَّبأّنّ اَّ
يعينَّإلصالةَّعىلَّإلنّ ّب َّﷺ-منَّأ
ويهَّكذكلَّ-
ّ
ّ
ر يكنَّأوَّأّنّ اَّس نّةَّإملهمَّأّنّ اَّمنَّإلمورَّإلّيتَّتقالَّعقبَّإلتّشهّدَّإلخريَّ َّ.
اَّعملَّإلصحابةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّعظمَّشأّناَّطلبوإَّمنَّإلنّ ّبَّﷺَّأ ّ
نَّيبنيَّهلمَّصفّتاَّفعلّمهمَّإلنّ ّبَّ
لَم
ّ
هذهَّإلصفةَّفقالَّ(قولوإَّإللّهمَّص ّل َّعىلَّمحمّد َّوعىلَّألَّمحمّد َّكامَّصلّيتَّعىلَّإبرإهميَّوعىلَّألَّ
ﷺَّ
ّ
إبرإهميَّإن ّكَّمحيديَّجمَّيد)َّإىلَّأخرهَّ َّ.
إلصالةَّعىلَّإلنّ ّب َّﷺَّوعىلَّإبرإهميَّوعىلَّأهلَّيهَّثناءَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّأوَّيهَّطلبَّثناءَّهللاَّ
ّ
ّهَّفّسَّقالَّ(إ ّنَّصالةَّ
عىلَّكامَّفّسهاَّأ
تباركَّوتعاىلَّعلْيمَّيفَّإملالَّإل
بوَّإلعاليةَّإلراييحَّرمحهَّهللاَّأن ّ
ّ
ّ
هللاَّتباركَّوتعاىلَّعىلَّنبيّهَّيهَّإلث ّناءَّعليهَّيفَّإملالَّإلعىل)َّوحننَّعندما َّ ّ
نصل َّعلْيامَّإن ّنا َّنطلبَّمنَّ
هللاَّتباركَّوتعاىلَّأنَّيثينَّعلْيمَّيفَّإملالَّإلعىلَّ َّ.
و(إلل) َّسوإءَّاكنوإَّأهلَّإلنّ ّب َّﷺَّأوَّألَّإبرإهميَّقيلَّهلمَّأتباعهمَّإىلَّيومَّإلقيامةَّوقيلَّهلمَّأهلَّ
ّ
لَّبيتهَّصىل َّهللاَّعليهَّوسملَّ
إلبيتَّ،وأهلَّبيتَّإلنّ ّب َّﷺَّإملؤمنونَّطبعاَّأقصدَّهبمَّإملؤمنونَّمنَّأَّ
وكذإَّيقالَّيفَّألَّإبرإهميَّ،فنقولَّأ ّنَّإملرإدَّابللَّمهَّأتباعهَّعىلَّدينهَّسوإ يءَّاكنوإَّمنَّأهلَّبيتهَّأمَّالَّ .
ّدَّيفَّإلصالةَّ-أقصدَّ
َّبهَّمنَّقالَّبوجوبَّإلصالةَّعىلَّإلنّ ّب َّﷺَّبعدَّإلتّشه
َّهذإَّإحلديثَّإس تد ّل
ّ
ّ
إلسابقَّهذهَّإملسأةلَّوالَّبأسَّأن َّنعيدَّشيئ ًا َّمهناَّ
ابلتّشهدَّإلتّشهّدَّإلخري-وقدَّذكرانَّيفَّإحلديث َّ ّ
فنقولَّ :
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ةَّإلصالةَّعىلَّإلنّ ّبَّﷺَّبعدَّإلتّشهّدَّإلخريَّ .
َّليسَّيفَّإحلديثَّماَّيد ّلَّعىلَّإلوجوبَّأوَّعىلَّركن ّي ّ
ّ
مرهَّصىل َّهللاَّعليهَّوسملَّهناَّيفَّقوهلَّ(قولوإَّإللّهمَّص ّل َّعىلَّمحمّدَّ) َّإن ّ َماَّهوَّأمرَّإرشاد َّالَّأمرَّ
َّوأ
ةَّإلصالةَّعليهَّفقالَّقولوإَّكذإَّوكذإَّفأ ْم ُرهَّ
إجيابَّلن ّهَّجاءَّجوإ ًابَّعىلَّسؤإلَّس ئلَّإلنّ َّّ
بﷺَّعنَّكيفيّ ّ
نقولَّليسَّللوجوبَّأوَّلالجيابَّوإنّامَّهوَّلالرشادَّفليسَّفيهَّدليلَّعىلَّإلوجوبَّإلب ّتةَّ .
بنَّمسعودَّإلسابقَّقوهلَّيفَّإلخريَّ(فل ّ
يتخري َّمنَّإملسأةلَّماَّ
َّزدَّعىلَّذكلَّأن ّهَّكامَّقلناَّيفَّحديثَّإ
ّ
بﷺَّوإجبةَّملاَّأغفلَّذكرهاَّيفَّذكلَّإملوإضعَّ َّ.
نتَّإلصالةَّعىلَّإلنّ َّّ
شاءَّبعدَّإلتّشهّد)َّفلوَّاك ّ
ّ
وإلقولَّبعدمَّإلوجوبَّهوَّقولَّمجهورَّأهلَّإلعملَّكامكلَّوإلث ّوريَّوأبوَّح
نيفةَّوغريمهَّقالَّإلشواكينَّ
رمحهَّهللاَّ(وميكنَّإالعتذإرَّعنَّإلقولَّابلوجوبَّبأنَّإلوإمرَّإملذكورةَّيفَّإلحاديثَّتعل َُّميَّكيفيةَّويهَّ
ّ
َّمنَّهلَّذوقَّأ ّنَّمنَّقالَّلغريهَّإذإَّأعطيتكَّدرهامًَّهلَّأعطيكَّرس ًإَّأوَّ
ّهَّالَّيشك
الَّتفيدَّإلوجوبَّفان
ي
هجر ًإ َّفقالَّهلَّأعطنيهَّرس ًإ َّاكنَّذكلَّأمر ًإ َّابلكيفيّةَّإل ّ
يتَّيهَّإلّسيّةَّالَّإلمرَّابالعطاءَّوتبادلَّهذإَّ
ّّ
ّ
َّالَّيدفع)َّإنّتيىَّالكمَّإلشواكينَّرمحهَّهللاَّ .
إملعىنَّلغ ًةَّورشع ًاَّوعرف ًا
ةَّالَّإلركنّ ّيةَّوجييبَّ ّمعنَّإس تد ّل َّحبديثَّاك ُ
ّ
بنَّجع َرةََّهذإَّ
فهذإَّإلشواكينَّأيض ًا
َّ
ّ
َّينرصَّإلقولَّابلسنّيّ
ّ
عىلَّأن ّهَّيفيدَّإلوجوبَّ،يعينَّقوهلَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ(قولوإَّإلل ّ ّ
همَّصلَّعىلَّمحمّد)َّأ ّنَّقوهلَّ(قولوإ)َّ
للوجوبَّيعينَّإلصالةَّعىلَّإلنّ ّبَّﷺَّيفَّإلتّشهّدَّإلخريَّركنَّأوَّوإجب؟َّقالَّأ ّنَّهذإَّالَّ
أمرَّوإلمرَّ
ّ
يعقلَّإ ّنَّهذإَّإلمرَّأمرَّإرشادَّالَّأمرَّابالجيابَّ،ورضبَّمث ًالَّإعطاءَّإدلّ رإمهَّأوَّإدلّ ينارَّأوَّهجر ًإَّهذإَّ
هوَّإحلقَّيفَّهذهَّإملسأةلَّإنَّشاءَّهللاَّوهللاَّأعملَّ َّ.
ّ
الحديث 127
عنَّأيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:اكنَّرسولَّهللاَّﷺَّيدعو"َّ:إللّهمَّإ ّينَّأَعوذَّب َكَّمنَّعذإبَّإلقربَّ
ومنَّعذإبَّإلنّارَّومنَّفتنةَّإحملياَّوإملامتَّومنَّفتنةَّإملس يحَّإدلّ جال"َّ .
َّويفَّلفظَّملسملَّ:إذإَّتشهدَّأحدكَّفَليَس َتعذَّابهللَّمنَّأربع َّ
يقول"َّ:إللّهمَّإينَّأعوذَّبكَّمنَّعذإبَّهجمنّ َّ"...ثَّذكرَّحنوهَّ .
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َّفتنةَّإحملياَّ :يهَّفتنةَّإحلياةَّإدلّ نياَّإلّيت َّنعيشَّفْياَّوهوَّ ّ
َّماَّيتعرضَّهلَّإالنسانَّيفَّهذهَّإدلّ نياَّمنَّ
ك
ّ
تقلّباتَّوإبتالءإتَّسو ًإءَّاكنتَّيفَّإدلّ ينَّأوَّيفَّإدلّ نياَّ َّ.
 تكونَّيفَّإدلّ ينَّبأنَّينغمسَّإملرءَّيفَّإملعايصَّوإملوبقاتَّ .نَّيبتىلَّحببَّإملالَّو ّ
إلطمعَّيفَّإدلّ نياَّويفَّّلإهتاَّ .
 َّوقدَّتكونَّيفَّإدلّ نياَّبأّ
َّوفتنةَّإملامتَّ:تشملَّماَّيكونَّعندَّإملوتَّأ ُ
تهَّ،وماَّقدَّيتعرضَّهلَّمنَّ
يَّماَّخيمتَّلالنسانَّبهَّعندَّمو
ّ
ّ
ذىَّإلش
ّ
يطانَّحتَّميوتَّ،وقدَّيُرإدَّبهَّأيض ًاَّفتنةَّإملامتَّأوَّماَّحيصلَّلالنسانَّبعدَّإملوتَّمنَّفتنةَّ
أ
إلقربَّوسؤإلَّإملَلَ َكنيَّ .
َّوأ ّما َّ(إملس يحَّإدلّ ّجال) َّفس ّميَّمس يح ًا َّلن ّهَّميسحَّإلرضَّلكّهاَّإ ّال َّمكّةَّوإملدينةَّ،فيجوهباَّلكّهاَّإ ّالَّ
مكّةَّوإملدينةَّوقيلَّأيض ًاَّلن ّهَّممسوحَّإلعنيَّإلميىنَّفهوَّأعورَّ .
َّوإدلّ ّجالَّ :منَّإدلّ جلَّوهوَّإلتّضليلَّفهوَّيأيتَّبفت َّيفتَّهباَّإلنّاسَّوحياولَّأنَّيض ّل َّإلنّاسَّ،يأمرَّ
للساعةَّ .
إلسامءَّفمتطرَّويأ ّ
مرَّإلزرعَّفينبتَّوهوَّمنَّإلعالماتَّإلكربىَّ ّ
ّ
بﷺَّوقبلَّ
إلصالةَّعىلَّإلنّ َّّ
َّيفَّهذإَّإحلديثَّمرشوعيةَّإدلّ عاءَّهبذإَّإدلّ عاءَّعندَّإالنّتاءَّمنَّإلتّشهّدَّو ّ
تحب َّولفظةَّثَّل ّ
يتخري َّمنَّ
تحب ّ
إلتّسلميَّ،لكنَّهلَّهذإَّإدلّ عاءَّو ي
؟َّإلصحيحَّأن ّهَّمس ّ
إجب َّأمَّمس ّ
إدلّ
عاءَّماَّشاءَّيهَّإلصارفةَّهلَّمنَّإلوجوبَّإىلَّإالس تحبابَّ .
ّ
ّ
َّيفَّحصيحهَّ"اببَّماَّيتخري َّمنَّإدلّ عاءَّبعدَّإلتّشهّدَّوليسَّبوإجب"ََّّ
َّعقدَّإلبخاريَّرمحهَّهللاَّاب ًاب
ّ
ابقَّيفَّإلبابَّإّليَّقبلَّالَّجيبَّإنَّاكنَّقدَّوردَّ
عاءَّإلس
قالَّإحلافظ َّبنَّجحرَّ(يشريَّإىلَّأ ّن َّّ
َّإدل ّ
ّ
َّقبلَّهذإَّإلبابَّإّليَّذكرتهَّوذكرَّفيهَّ
بصيغةَّإلمر)َّكامَّأشارَّإليهَّإلبخاريَّرمحهَّهللاَّعقدَّاب ًاب
إلدعيةَّإملأثورةَّعنَّإلنّ ّبَّﷺَّيفَّهذإَّإملوضعَّأيَّتقالَّقبلَّإلتّسلميَّوذكرَّإلتّ ّعوذَّمنَّأربعَّمنَّمضهناَّ َّ.
يتخري)َّ َّ.
قالَّإبنَّجحرَّ:لقوهلَّيفَّأخرَّحديثَّإلتّشهّدَّ( ّثَّل ّ َّ
يتخري)َّوإنَّاكنَّبصيغةَّإلمرَّلكهنّ اَّكثريإَّماَّتردَّللنّدبَّإنّتيىَّالكمَّ
وقالَّإلزينَّبنَّإملنريَّ:قوهلَّ( ّثَّل ّ َّ
ّ
إبنَّإملنريَّ.وقالَّإبنَّإملنذرَّ:لوالَّحديثَّإبنَّمسعودَّ( ّث ّ
َّيتخريَّمنَّإدلّ عاء)َّلقلتَّبوجوهباَّ َّ.
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فاخلالصة َّأ ّن َّإلتّ ّعوذَّمنَّأربعَّمس تحبَّوينبغيَّإحملافظةَّعليهَّلمرَّإلنّ ّب َّﷺَّبهَّولوَّاكنَّإلمرَّأمرَّ
ّ
مرَّليسَّهبني َّفعىلَّإالنسانَّأنَّ
إس تحبابَّوذكلَّلمه ّيةَّماَّوردَّفيهَّولمه ّيةَّهذهَّإل ّت ُّعوذإتَّوإل
حيافظَّعىلَّهذهَّإلدعيةَّ .
تحبَّوهذإَّ
َّينبغيَّأنَّتعلموإَّحفظمكَّهللاَّأ ّنَّتفصيلناَّل
إجبَّوهذإَّمس ي
فعالَّإلصالةَّولغريهاَّهذإَّو ي
ّ
ركن َّوهذإ َّرشط َّوهذإ َّكذإ َّليس َّإملرإد َّمنه َّأن ّ
تحب َّويفعلَّ
َّيتعمل َّإالنسان َّأحاكهما َّفيرتك َّإملس ّ
وَّإلركنَّ،الَّ.معاذَّهللاَّلكنَّأ ّ
نَّيتعملَّماَّيفسدَّهلَّصالتهَّوماَّيصوّناَّ،وماَّيهَّإلفعالَّ
إلوإجبَّفقطَّأ ّ
إل ّ
تحب َّفاذإَّفعلتهَّفأنتَّتمكّلَّ
ّ
يتَّينبغيَّعليهَّفعلهاَّيفَّإلصالةَّ،هذإَّهوَّإذإَّقلناَّأ ّن َّهذإَّإلمرَّمس ّ
صالتكَّوإذإَّتركتهَّتنقصَّبقدرَّماَّتركتَّمهناَّمنَّإملس تح ّباتَّ،فعىلَّإالنسانَّأنَّحيرصَّعىلَّفعلَّ
يفَّصالتهَّحتَّتكونَّاكم ًةل ّ
ّ
َّوحتَّيقبلهاَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّ .
أ ّيَّيشءَّفعلَّإلنّ ّبَّﷺَّ
َّ
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َّدعاءَّ
عنَّعبدَّهللاَّبنَّمعروَّبنَّإلعاصَّعنَّأيبَّبكرَّريضَّهللاَّعهنمَّأنّهَّقالَّلرسولَّهللاَّﷺَّ:علّمين ً
أدعوَّبهَّيفَّصاليتَّقالَّ:قلَّ"إللّهمَّإ ّينَّظلمتَّنفسَّظلامًَّكثريإًَّوالَّيغفرَّإ ّّلنوبَّإالَّّأنتَّفاغفرَّيلَّ
َّعندكَّوإرمحينَّإنّكَّأنتَّإلغفورَّ ّإلرحمي" َّ
َّ
مغفرةًَّمن
َّجاءَّيفَّحديثَّإبنَّمسعودَّريضَّهللاَّعنهَّأن ّهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّقالَّ(ثَّل ّ
يتخريَّمنَّإدلّ عاءَّماَّ
َّإلصديقَّريضَّهللاَّعنهَّحلرصهَّعىلَّمتابعةَّإلنّ ّبَّﷺَّوعىلَّإدلّ عاءَّابملأثورَّعنهَّ
شاء)َّلكنَّأبو َّبكر ّ
صلوإتَّهللاَّوسالمهَّعليهَّسأهلَّأنَّيعلّمهَّماَّيدعوَّبهَّيفَّصالتهَّفعلّمهَّهذإَّإدلّ عاء َّ
َّفادلّ عاءَّإملأثورَّأوىلَّوعليناَّأنَّحنرصَّعليهَّلن ّهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّأويتَّجوإمعَّإللكمَّ،لكامتَّ
قليةلَّمعانْياَّكثريةَّ،فينبغيَّعليناَّأنَّحنرصَّعىلَّإدلّ عاءَّابملأثورَّ،وكامَّقلناَّالَّبأسَّإنَّاكنَّلالنسانَّ
حاج يةَّأنَّيدعوَّهللاَّهباَّ .
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ّ
ملَّهوَّوضعَّإليشءَّيفَّغريَّموضعهَّويطلقَّأيض ًاَّعىلَّإالنقاصَّأوَّ
َّقوهلَّ(إللّهمَّإ ّينَّظلمتَّنفس)َّ ّإلظ
ّ
يَّملَّتنقصَّمنهَّشيئاَّوهذإَّإملصلَّ
َاَّولَمَّتَظملَّمنهَُّشيئا﴾َّأ
إلنّقصَّقالَّتعاىلَّ﴿لك َتاَّإجل َن َتني َّّأتَتَّ ُألكَه َ
أوَّإدلّ إعيَّيعرتفَّهللَّتباركَّوتعاىلَّبأن ّهَّوضعَّنفسهَّيفَّغريَّماَّجيبَّعلْياَّ،وضعهاَّيفَّإملعايصَّوإلَثمَّ
ّ
ونقصَّحقّ ّ
وَّيقرصَّيفَّحقَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّ
نفسهَّومنَّالَّيقعَّيفَّإّلنوبَّأ
هاَّابّلنوبَّ،ومنَّالَّيظملَّ
ّ
َّيفعلَّذكلَّ،لهذإَّتوسلَّبعدهاَّإىل َّهللاَّتباركَّوتعاىلَّبصفة َّمنَّصفاتهَّويهَّمغفرةَّ
ج ّل َّمنَّال
ّ
نوبَّتوسلَّإليهَّبأنَّيغفرَّهلَّ َّ.
ّإّل
ّ
ّ
يَّيغفرَّإّلنوبَّهوَّهللاَّتباركَّ
فقالَّ(والَّيغفرَّإ ّّلنوبَّإ ّال َّأَّنتَّفاغفرَّيل َّمغفرةًَّمنَّعندك) َّ ّفاّل
إهَّقادرَّعىلَّذكلَّفالَّبدّ َّطلبَّإملغفرةَّمنَّهللاَّالَّمنَّغريهَّ َّ.
وتعاىلَّوالَّأحدَّسو ي
ويفَّقوهلَّ(فَاغفرَّيلَّمغفرةًَّمنَّعندك)َّأيَّيسأهلَّأنَّيغفرَّهلَّمغفرةًَّمنَّعندهَّكنَّلسانَّحاهلَّيقولَّ
أن ّهَّالَّيس تحقّهاَّيد ّلَّعليهَّقوهل(َّمنَّعندك)َّفهذهَّإملغفرةَّمنَّهللاَّ .
توسل َّإليه َّابمسني َّمن َّأسامئه َّوهام َّ(إلغفورَّ
َّإلرمحة َّمن َّهللا َّتبارك َّوتعاىل َّو ّ
َّ ّث َّبعد َّذكل َّطلب ّ
مَّيفَّغريَّإلصالةَّ َّ.
َّيفَّإلصالةَّأ
ّ
و ّإلرحمي)َّ.ففيَّإحلديثَّأ ّنَّإدلّ عاءَّابملأثورَّأفضلَّمنَّغريهَّسوإ يء ّ
ّهَّالَّمفرَّهلَّمنَّعفوَّهللاَّومغفرتهَّورمحتهَّهلَّفأفضلَّإلنّاسَّاكنَّيدعوَّ
َّّ
وفيهَّإعرتإفَّإلعبدَّبتقصريهَّوأن
هبذإَّإحلديثَّحصابةَّرسولَّهللاَّﷺَّاكنوإَّيدعونَّبهَّوفيهَّم ّبرشونَّابجلنّةَّوفْيمَّمنَّشهدَّبدر ًإَّومعَّ
توسلوإَّهللَّبأسامئهَّوصفاتهَّبأنَّيغفرَّهلمَّويرمحهمَّمفنَّدوّنمَّمنَّضعافَّإلنّفوسَّومنَّ
ذكلَّدعوإَّبهَّو ّ
ّ
طنيَّيفَّإّلنوبَّوإملعايصَّمنَّاببَّأوىلَّنسألَّهللاَّأنَّيغفرَّلناَّوأنَّيرمحناَّ .
إملفر
ّ
َّويفَّإحلديثَّأيضاَّأ ّن َّهذإَّإدلّ
هلَّدعاء َّيدعوَّبهَّيفَّصالتهَّوالَّهي ّم َّإنَّ
ّ
عاءَّموضعهَّإلصالةَّلن ّهَّسأ ً
نَّيدعوَّبهَّيفَّإلصالةَّسوإءَّاكنَّقبلَّ
ّهَّيفَّإلصالةَّ،إملهمَّأ
دعاَّبهَّيفَّإلسجودَّأمَّقبلَّإلتّسلميَّلن
ّ
ّ
ّ
إلسجودَّوهللاَّأعملَّ .
إلَّت ّسلميَّأمَّيفَّ ّ
الحديث 129

~~221

عنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّقالتَّ:ما ّ
رصَّهللاََّّ
َّصىلَّإلنّ ّبَّﷺَّصالةًَّبعدَّأنَّأُنزلتَّعليه﴿ ََّّإ ََّذإَّ ََّج ََّاء َّن َ َُّ
ِ
ََّوإلََّفتحَّ﴾َّإالَّيقولَّفْياَّ"س بحانكَّإللّهمَّربّناَّوحبمدكَّإللّهمَّإغفرَّيل" َّ
َّويفَّلفظَّ:اكنَّرسولَّهللاَّﷺَّيُكرثَّأنَّيقولَّ:يفَّركوعهَّوجسودهَّس بحانكَّإلَّل ّهمَّربّناَّوحبمدكَّإللّهمَّ
إغفرَّيلَّ .
نزولَّهذهَّإلسورةَّسورةَّإلنّرصَّاكنَّمؤ ّذانَّبدُ ن ُّوَّأ َجلَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّلهذإَّوكامَّجاءَّيفَّروإيةَّ
َّ
ّ
عندَّمسملَّقولهاَّريضَّهللاَّعهناَّعقبَّهذإَّإحلديثَّ(يتأ ّولَّإلقرأن)َّأيَّأن ّهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّاكنَّ
يتأ ّولَّإلقرأنَّابلعملَّفاكنَّيكرثَّأنَّيقولَّيفَّصالتهَّهذإَّإدلّ عاءَّ(س بحانكَّإللّهمَّربّناَّوحبمدكَّإللّهمَّ
إغفرَّيل) َّيفَّركوعهَّويفَّجسودهَّ.فينبغيَّعليناَّأنَّحنرصَّعىلَّإت ّباعَّإلنّ ّب َّﷺَّوعىلَّإدلّ عاءَّهبذإَّ
إدلّ عاءَّ َّ.
وهناَّمسأ يةل َّتذكرَّيفَّهذإ َّإملوضعَّويهَّأن ّهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّثبتتَّعنهَّعدّ ةَّأذاكرَّ،سو ًإء َّيفَّ
بحانَّريبَّإلعظميَّس
مَّيفَّإلسجودَّيقولَّ(س
وحَّ
ّإلركوعَّأ
ّ
ّ
بحانَّريبَّإلعىل)َّكذكلَّقوهلَّس بحانهَّ(س ّب ي
ّ
قدّ
وسَّرب َّإملالئكةَّو ّإلروح)َّوهذإَّإدلّ عاءَّوغريهاَّمنَّإلدعيةَّ،فهلَّتقالَّهذهَّإلدعيةَّوإلذاكرَّ
ّ
لكّهاَّأمَّأَّ ّنَّإملرءَّيقولَّاترةَّهذإَّواترةَّذإك؟ َّ
إلش يخَّإبنَّإلعث
ّ
ّ
مينيَّرمحهَّهللاَّوكذإَّإلش يخَّعبدَّإحملسنَّإلع ّبادَّوغريهامَّمنَّإلعلامءَّيذهبانَّإىلَّجوإزَّ
جودَّخاص ًةَّيفَّقيامَّإللّيلَّ
إلس
كوعَّويفَّإلسجودَّ،وأن ّهَّإنَّأ
كرثَّمنَّدعاءَّيفَّإلر
إمجلعَّبنيَّأ
ّ
طالَّإلركوعَّو ّ
ّ
ّ
ّ
فالَّمفر َّمنَّإمجليعَّبنيَّهذه َّإلدعيةَّيقولونَّمعَّإحلرصَّعىلَّأنَّيكرثَّمنَّتعظميَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّ
ّ
تعاىلَّيفَّإلسجودَّوهللاَّأعملَّ َّ.
يفَّإلركوعَّوإدلّ عاءَّوسؤإلَّهللاَّتباركَّو
ّ
ّ
باب الوتر
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عنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّسألَّرج يلَّإلنّ ّبَّﷺَّوهوَّعىلَّإملنربَّماَّترىَّيفَّصالةَّ
َّصىلَّوإحدةًَّفأوترتَّهلَّما ّ
َّإلصبح ّ
َّصىل" َّ
إللّيل؟َّقال"َّ:مثىنَّمثىنَّفاذإَّخيش ّ
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َّوإنهَّاكنَّيقول"َّ:إجعلوإَّأخرَّصالتمكَّابللّيلَّوترإ" َّ
إلوترَّ:ضدّ ّ
ّ
فعَّ،يفَّإلرشعَّفعلَّإلوترَّفاميَّبنيَّصالةَّإلعشاءَّوإلفجرَّ،ووقتَّصالةَّإلوترَّهوَّبعدَّ
َّإلش
ّ
ّ
عيَّوحتَّلوَّمجعتَّمعَّصالةَّإملغربَّفوقتَّإلوترَّيبدأَّبعدَّ
نتَّيفَّوقّتاَّإلرش
صالةَّإلعشاءَّسوإءَّاك
أنَّيصلّْياَّإالنسانَّوميتدّ َّإىلَّطلوعَّإلفجرَّ َّ.
حديثَّإبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّفيهَّأ ّن َّرج ًال َّسألَّإلنّ ّب َّﷺَّعنَّصالةَّإللّيلَّوإلنّ ّب َّﷺَّعىلَّ
إملنربَّفلحرصهَّصلوإتَّهللاَّوسالمهَّعليهَّعىلَّنفعَّإلنّاسَّوعىلَّنرشَّإلعملَّأجابهَّبأّنّ اَّمثىنَّمثىنَّأيَّ
إثننيَّإثننيَّيصلَّركعتنيَّو ّ
ّ
حدكَّإلصبحَّ)أيَّإذإَّخيشَّطلوعَّ
يسملَّ،وقالَّهلَّإلنّ ّبَّﷺَّ(إذإَّخيشَّأ
ّ
ّ
إلفجرَّ( ّ
إحدةَّماَّصىلَّ،وإلوترَّإلفضلَّأنَّيكونَّيفَّ
صىلَّوإحدًَّة)َّيعينَّأوترَّهباَّأوَّتوترَّهلَّهذهَّإلو
أخرَّإللّيلَّس يأيتَّمعناَّإنَّشاءَّهللاَّ َّ.
قدَّجاءَّأنَّإلنّ ّب َّﷺَّاكنَّيقول(َّ:إجعلوإَّأخرَّصالتمكَّابللّيلَّوترإ)َّلكنَّهذإَّإلمرَّليس َّللوجوبَّ
لفعلَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّماَّيد ّلَّعىلَّذكلَّ َّ.
يفَّإحلديثَّمسائلَّ :
المسألة األولى
َّأ ّنَّصالةَّإللّيلَّمثىنَّمثىنَّهذإَّهوَّإلفضلَّل ّنَّإلنّ ّبَّﷺَّأرشدَّإليهَّلَماَّس ئلَّعنَّصالةَّإللّيلَّ،
ّ
ّ
ّ
َّ،لكنَّمنَّصىلَّأربع ًاَّبسالمَّوإحدَّجازَّهلَّذكلَّ
َّهللاَّعليهَّوسملَّغالب ًا
ّهَّاكنَّيفعلَّصىل
وكذإَّثبتَّأن
لفعلَّﷺَّ َّ
فقدَّجاءَّيفَّحديثَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّأّنّ اَّقالت(َّ:ماَّاكنَّيزي ّ
دَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيفَّرمضانَّ
لهنَّ ّث ّ
ّ
َّيصلَّأربع ًاَّفالَّ
والَّيفَّغريهَّعىلَّإ
هننَّوطو ّ
حدىَّعرشةَّركعةَّيصلَّأربع ًاَّفالَّتسألَّعنَّحس ّ
لهنَّ ّث ّ
َّيصلَّثال ًَث)َّ .
هننَّوطو ّ
تسألَّعنَّحس ّ
وكذكل َّجاء َّأن ّه ّ
َّصىل َّهللا َّعليه َّوسمل َّاكن َّيوتر َّبثالث َّخبمس َّوبس بع َّوبتسع َّوابحدى َّعرشَّ،
ّ
فالصحيحَّأَّ ّن َّإلفضلَّملنَّقامَّإللّيلَّأ ّ
نَّمجعَّوصىلَّأكرثَّمنَّإثننيَّجازَّ
نَّيصلَّمثىنَّمثىنَّ،لكنَّإ
ّ
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للشافع ّيةَّفاّنّ مَّاكنوإَّالَّجيزيونَّأ ّ
هلَّذكلَّ،وهذإَّخالف ًاَّ ّ
كرثَّمنَّركعتنيَّيفَّإلصالةَّإلوإحدةَّ
نَّيصلَّبأ
ّ
اكنوإَّيقولونَّمثىنَّمثىنَّوإجبةَّوالَّجيوزَّزايدةَّعىلَّركعتنيَّيفَّصالةَّإلوإحدةَّ،لكنَّماَّدإمَّأ ّنَّإلنّ ّبَّ
ثبتَّعنهَّإلصالةَّبأكرثَّمنَّركعتنيَّيفَّصالةَّإلوإحدةَّد ّلَّهذإَّعىلَّإجلوإزَّوالَّعربةَّمبنَّخالفَّ .
ﷺَّ
ّ
نرصَّإملروزيَّرمحهَّهللاَّيفَّكتابهَّإلقمي َّقيامَّإللّيلَّبعدَّأنَّذكرَّحديثَّإبنَّمعرَّهذإَّ
َّقالَّمحمّد َّبن َّ
ّ
ّ
ّ
نَّيسمل َّبنيَّ ّ
ك َّركعتني)َّثَّّذكرَّرمحهَّهللاَّ
يَّخنتارهَّملنَّصىل َّابللّيلَّيفَّرمضانَّوغريهَّأ َّّ
قال(َّ:فاّل
ّ
صفاتَّو ّ
ترهَّصىل َّهللاَّعليهَّوسملَّثَّّقال(َّ:و ّ
َّبهَّصىل َّهللاَّعليهَّ
نَّيعملَّبهَّإقتدإء
َّذكلَّجائز َّأ
ك
ي
ً
وسملَّغريَّأ ّن َّإالختيارَّماَّذكرانَّل ّن َّإلنّ ّب َّﷺَّلَماَّس ئلَّعنَّصالةَّإللّيلَّأجابَّ"مثىنَّمثىن"َّ
ذإَّملَّيروىَّعنهَّّنيي َّعنَّذكل)َّ
فاخرتانَّخمتارهَّل ّمتهَّوأجزانَّفعلَّمنَّإقتدىَّبهَّففعلَّمثلَّفعلَّإ
ي
إنّتيىَّالكمهَّإبنَّنرصَّرمحهَّهللاَّ .
َّفد ّلَّهذإَّعىلَّأ ّنَّإلفضلَّمثىنَّمثىنَّ،لن ّهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّلَماَّس ئلَّعنَّصالةَّإللّيلَّأرشدَّ
ّ
فضلَّ،ومنَّإقتدىَّبفعلَّوصىلَّأكرثَّمنَّإثننيَّجازَّهلَّذكلَّلفعلَّص ّىلَّهللاَّ
إليهَّوهوَّيرشدَّإىلَّإل
عليهَّوسملَّذكلَّ .
المسألة الثّانية
َّقوهلَّيفَّإحلديثَّ(إجعلوإَّأخرَّصالتمكَّابللّيلَّوترإ)َّتد ّلَّمبنطوقهاَّعىلَّعدمَّجوإزَّإالتيانَّبأ ّيَّصالةَّ
بعدَّإلوترَّوأ ّنَّإلوترَّالَّبدّ َّأنَّيكونَّأخرَّصالةَّابللّيلَّ .
نَّيصلَّإملرءَّبعدَّإلوترَّ،وإدلّ ليلَّعليهَّن ّ
لكنَّإلصحيحَّغريَّذكلَّوأن ّهَّجيوزَّأ ّ
ّهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ
َّ
ّ
ّ
أوترَّبس بع َّ ّث ّ
َّكامَّثبتَّذكلَّيفَّحديثَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّإّليَّ
َّصىل َّبعدهَّركعتنيَّجالس ًا
أخرجهَّمسملَّوفيهَّ(و ّ
َّالَّجيلسَّفْين َّإ ّال َّيفَّإلث ّامنةَّفيذكرَّهللاَّومي ّجدهَّويدعوهَّ
يصل َّتسعَّركعات
ّ
َّفيصل َّإلّتاسعة َّ ّث َّيقعد َّفيذكر َّهللا َّومي ّجده َّويدعوه َّ ّث ّ
ثَّّيهنض َّوال ّ
َّيسمل َّّث َّيقوم ّ
َّيسمل َّتسلاميًَّ
ّ
َّيصل َّركعتنيَّبعدَّأ ّ
سمعناَّث ّ
ي
نَّيسمل َّوهوَّقاعد)َّفصالتهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّلركعتنيَّبعدَّأنَّ
َّعنَّإلسلفَّرمحهمَّهللاَّوريضَّ
إزَّإلصالةَّبعدَّإلوترَّ،وقدَّثبتتَّأ يَثر
أوترَّبتسعَّيهَّدليلَّعىلَّجو ّ
ّ
عهنمَّأّنّ مَّاكنوإَّيصلّونَّبعدَّإلوترَّ .
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نَّيصل َّماَّشاءَّهللاَّأ ّ
لكن َّإلوىلَّملنَّاكنَّينويَّقيامَّليلتهَّتكلَّأ ّ
نَّيصل َّويوترَّيفَّأخرَّصالتهَّ
َّ ّ
هذإَّهوَّإلفضلَّوهذإَّهوَّإلوىلَّ،لكنَّمنَّملَّيكنَّيفَّنيّتهَّأنَّيقومَّإللّيلَّفأوترَّقبلَّأنَّينامَّ ّثَّبعدَّ
نَّيتطوعَّ .
نَّيتطوعَّفلَّأ ّ
ذكلَّقامَّمنَّإللّيلَّوأرإدَّأ ّ
ّ
ترهَّهلَّيصلَّمبارشةَّوالَّيعيدَّإلوترَّأمَّأن ّهَّينقضَّوترهَّ
يذكرَّإلعلامءَّهناَّهذهَّإملسأةلَّماذإَّيفعلَّمعَّو
نَّيتطوع؟َّالَّنريدَّأن َّنثقلَّعليمكَّوهذهَّإملسأةلَّجتدوّناَّيفَّمباحثَّ
تطوعاَّ ّث َّبعدَّذكلَّيوترَّبعدَّأ
ّ
ّ
نقضَّإلوترَّمفنَّشاءَّيرإجعَّالكمَّإلعلامءَّفْياَّ .

المسألة الثّالثة
ََّّوقتَّإلوترَّميتدّ َّمنَّبعدَّصالةَّإلعشاءَّأوَّبعدَّأ ّ
نَّيصلَّإملرءَّس نّةَّإلعشاءَّإنَّص ّالهاَّرإتبةَّإلوترَّ
أمَّرإتبةَّإلعشاءَّإىلَّأذإنَّإلفجرَّإلثّانيةَّأيَّإىلَّطلوعَّإلفجرَّ،لن ّهَّجاءَّيفَّإحلديثَّفاذإَّ(خيشَّأحدكَّ
إلصبح ّ
َّصىلَّوإحدًَّة)َّفميتدّ َّوقتهَّإىلَّقبيلَّإلفجرَّإىلَّإحلنيَّطلوعَّإلفجرَّكامَّذكرانَّيفَّمقدمةَّإلبابَّ .
ّ
الرابعة
المسألة ّ
َّيفَّإحلديثَّبيانَّجوإزَّإاليتارَّبوإحدةَّلقوهلَّ( ّ
صىل َّوإحدةًَّتوترَّهلَّما َّص َّّل)ى َّفيجوزَّلالنسانَّأنَّ
يوترَّبوإحدةًَّخالف ًا َّملنَّملَّيرىَّذكلَّوقالَّأ ّن َّقوهلَّ(صالةَّإللّيلَّمثىنَّمثىن) َّيد ّل َّعىلَّعدمَّجوإزَّ
إلصحيحَّأن ّهَّجيوزَّأنَّيوترَّإملرءَّبوإحدةَّ
إاليتارَّبوإحدةَّ،ففيَّهذإَّإحلديثَّرديَّعىلَّمنَّقالَّذكلَّ،و ّ
أ ّنَّإلنّ ّبَّﷺَّأرشدَّإليهَّ .
المسألة األخيرة
جاءَّيفَّإحدىَّطرقَّإحلديثَّقوهلَّ(صالةَّإللّيلَّوإلهنّ ارَّمثىنَّمثىن) َّفزيدتَّفيهَّلفظتَّ(وإلهنّ ار)َّ
ل ّنَّيفَّأصلَّإحلديثَّ(صالةَّإللّيلَّمثىنَّمثىن)َّوهذإَّجاءتَّفيهَّزايدة(َّوإلهنّ ار)َّ َّ.
~~225

لكنَّإلصحيحَّأ ّن َّهذهَّإللّفظةَّلفظ ية َّشاذةَّزإدهاَّعل َّبنَّعبدَّهللاَّإلزديَّخمالف ًا َّبذكلَّأكرثَّمنَّ
ّ
كرثَّمنَّعرشَّروإةَّرووإَّهذإَّإحلديثَّعنَّ
عرشةَّمنَّإلروإةَّعنَّإبنَّمعرَّلكّهمَّرووهَّبدوّناَّيعينَّأ
ّ
ّ
إبنَّمعرَّلكّهمَّملَّيزدهاَّ،لكنَّعلَّبنَّعبدَّهللاَّإلزديَّزإدهاَّفعملَّبذكلَّأّنّ اَّشا ّذةَّ .
َّوممّنَّقالَّبشذوذهاَّإلنّسايئَّوإبنَّمعنيَّرمحهمَّهللاَّقالَّإحلافظَّيفَّإلفتح(َّ:إ ّنَّأكرثَّإلمئّةَّأعلُّوإَّهذهَّ
ّإلزايدةَّويهَّقوهلَّ(وإلهنّ ار)َّبأ ّنَّإحلفّاظَّمنَّأحصابَّإبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّملَّيذكروهاَّعنهَّ،وحمكَّ
ّ
زديَّحتَّأقبلَّمنه)َّ.إنّتيىَّالكمَّ
بنَّمعنيَّ:منَّعلَّإل
إلنّسايئَّعىلَّرإوهياَّبأن ّهَّأخطأَّفْياَّوقالَّحييَّإ
ي
منَّإحلافظَّ .
ّ
َّالَّيفصلَّبيهنن َّقالَّإبنَّمعنيَّ
ّهَّاكنَّيصل َّابلّهنارَّأربع ًا
َّوقدَّرويَّعنَّإبنَّمعر َّبس ند َّحصيح َّأن
ّ
عقبَّذكرهَّلهذإَّإلثرَّعنَّإبنَّمعر(َّ:لوَّاكن َّحديثَّإلزديَّحصيح ًا َّملَّخيالفهَّإبنَّمعرَّريضَّهللاَّ
عهنام)َّف ّ
تبني َّهبذإَّأ ّن َّإحملفوظَّهوَّقوهلَّ(صالةَّإللّيلَّمثىنَّمثىن) َّوأ ّن َّلفظةَّ"وإلهنّ ار"َّشا ّذةَّغريَّ
فوظةَّفالَّيصحَّإالس تداللَّهباَّ َّ.
حم
ّ
الحديث 131
عنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّقالتَّ :
َّمنَُّ ّ
كَّإللّيلَّأَوتَ َر ََّر ُسو ُلَّهللاَّﷺَّمنَّأو َلَّإلليلَّوأوسطهَّوأخرهَّفانّتيىَّو ُتر ُهَّإىلَّإلس َحرَّ .
إلصادقَّ،كامَّقلناَّسابق ًا َّوقتَّإلوترَّمنَّبعدَّصالةَّإلعشاءَّإىلَّ
َّإلس َحرَّ :قيلَّبنيَّإلفجرَّإلاكذبَّو ّ
طلوعَّإلفجرَّ .
َّويفَّهذإَّإحلديثَّتذكرَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّأن ّ
ّهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّأوترَّيفَّأوقاتَّخمتلفةَّمنَّ
ّ
خرهَّ،والَّشك َّأ ّن َّإاليتارَّأخرَّ
إللّيلَّوهذإَّحبسبَّحالتهَّإخملتلفةَّ،فأوترَّيفَّأ ّوهلَّويفَّوسطهَّويفَّأ
إللّيلَّأفضلَّلكنَّهذإَّملنَّملَّخيىشَّعىلَّنفسهَّإلنّومَّفيفوتهَّبذكلَّإلوترَّّ،لكلَّإلنّ ّبَّﷺَّأوىصَّأابَّ
هريرةَّريضَّهللاَّعنهَّبأنَّيوترَّقبلَّأن َّينامَّ،وذكلَّل ّن َّأابَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّاكنَّيش تغلَّيفَّ
أ ّولَّليلَّمبرإجعةَّإحلديث َّ
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َّاكنَّأبوَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّيرإجعَّإلحاديثَّإلكثريةَّإلّيتَّحيفظهاَّويش تغلَّيفَّذكلَّواكنَّمييضَّ
فيهَّوقت ًاَّكثري ًإَّخفش يةَّأنَّينامَّمنَّدونَّأ ّ
نَّيصلَّإلوترَّأوصاهَّإلنّ ّبَّﷺَّبثالثَّوصاايَّمنَّبيهناَّأنَّ
يوترَّقبلَّأنَّينامَّ َّ.
ّ
يَّخرجهَّمس يمل َّ(منَّخافَّأ ّال َّيقومَّأخرَّإللّيلَّفليوترَّأ ّوهلَّومنَّطمعَّأنَّ
وقدَّجاءَّيفَّإحلديثَّإّل ّ
يقومَّأخرهَّفليوترَّأخرَّإللّيلَّفا ّن َّصالةَّأخرَّإللّيلَّمشهودةَّوذكلَّأفضل)َّكذإَّجاءَّيفَّإحلديثَّ،
ّفاّليَّخيىشَّأنَّينامَّعنَّوترهَّفليوترَّيفَّأ ّولَّليلَّومنَّالَّخيىش َّأنَّينامَّعىلَّوترهَّفالَّبأسَّأنَّ
جيعلَّمنَّأخرَّليلَّ،هذإَّهوَّإلتّفَّصيلَّيفَّهذهَّإملسأةلَّوهللاَّأعملَّ َّ.
الحديث 132
عنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّقالتَّ:اكنَّرسولَّهللاَّﷺَّي ُ ّص ّلَّمنَّإلّليلَّثالثَّعرشةَّركعةَّيوترَّمنَّ
ذكلَّخبمسََّّالَّجيلسَّيفَّيشءَّإالَّّيفَّأخرهاَّ .
جهَّإلبخاريَّيفَّحصيحهَّ،كذإَّقالَّعبدَّإحلق َّإالشبيلَّوكذإَّ
وملَّخير
ّ
هذإَّإحلديثَّمنَّأفرإدَّمسملَّ ّ
ركيشَّوهوَّإلصوإبَّ،فهذإَّإحلديثَّليسَّعىلَّرشطَّصاحبَّإلعمدةَّ .
ّإلز
ّ
ّ
ّهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّصىل َّابللّيلَّثالثَّعرشةَّ
َّتذكرَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّيفَّهذإَّإحلديثَّأن
ركعةَّأوترَّفْياَّخبمسَّمتّصةلَّجلسَّيفَّأخرهاَّللتّشهّدَّوإلتّسلميَّ .
ّ
َّوقدَّثبتَّعهناَّريضَّهللاَّعهناَّيفَّحديث َّأخرَّقدَّذكرانهَّيفَّإدلّ
ّهَّاكنَّيصل َّأحدَّ
روسَّإلسابقةَّأن
ّ
عرشَّركعةَّالَّيزيدَّعلْياَّ،ومحلَّإلعلامءَّهذإَّإالختالفَّعىلَّأن ّهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّفعىلَّإلمرينَّ
ّ
فاكنَّيصل َّغالب ًا َّأحدَّعرشَّركعةَّوأحيا ًان َّثالثَّعرشةَّركعةَّواكنَّوترهَّخيتلفَّيفَّ ّ
َّمرةَّ،وقدَّ
ك ّ
ذكرانَّأن ّهَّاكنَّعندهَّأكرثَّمنَّصفةَّللوترَّ .
ّ
ايدةَّعنَّإلعددَّإّليَّاكنَّ
ّهَّالَّجيوزَّإلز
إلصحابةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّملَّيفهموإَّمنَّهذهَّإلحاديثَّأن
ّ
َّ ّ
بﷺَّ،فقدَّثبتَّعنَّمعرَّأن ّهَّمجعَّإلنّاسَّعىلَّ ُأ ّيب َّبنَّكعبَّومتميَّإدلّ إريَّريضَّهللاَّعهنامَّ
ّيصليهَّإلنّ َّّ
واكنوإَّيصلّونَّإحدىَّوعرشينَّركعةَّابلنّاسَّواكنوإَّيقرأونَّابملئنيَّينرصفون َّعندَّطلوعَّإلفجرَّ،فملَّ
~~227

ّهَّالَّجيوزَّإلزايدةَّعىلَّإحدىَّعرشَّأوَّثالثَّعرشَّركعةَّبلَّكامَّذكرانَّ
يفهموإَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّأن
ّ
َّإلروإية َّيصلّوإ َّأكرث َّمن َّذكلَّ ،لكن َّاكنوإ َّالَّ
اكنوإ َّيصلّون َّهبم َّإحدى َّوعرشين َّركعة َّويف َّبعض ّ
ّ
كعاتَّحت َّخيفّفوإ َّعىلَّإلنّاسَّ،وإلنّ ّب َّﷺَّاكنَّيطيلَّ
إَّيفَّعددَّإلر
يطولونَّإلقرإءةَّكثري ًإ َّّلكلَّزإدو
ّ
ّ
ّ
َّّلكلَّاكنَّيصلَّإحدىَّعرشَّركعةَّصالةَّ .
كوعَّوَّإلسجودَّكامَّذكرانَّسابق ًا
إءةَّوكذإَّإلر
إلقر
ّ
ّ
َّمفنَّإس تطاعَّأنَّيقتديَّابلنّ ّبَّﷺَّيفَّصفةَّصالتهَّفل
يقتديَّبهَّيفَّعددَّإلركعاتَّ،فيطيلَّمثلَّماَّ
ّ
َّ،يقترصَّعىلَّعددَّإلركعةَّإلّيتَّاكنَّيصل ّ ّ
ْياَّصىل َّهللاَّعليهَّوسملَّ،أ ّماَّمنَّملَّ
اكنَّيطيلَّإلنّ ّب َّﷺ
ّ
يس
حابةَّيكرثَّعددَّإلركعاتَّوالَّيطيلَّإلقر ّ
إءةَّحت َّالَّيثقلَّكثري ًإ َّعىلَّ
تطعَّيفعلَّمثلامَّفعلَّإلص
ّ
ّ
إلنّاسَّوهللاَّأعملَّ َّ.
يبني َّصفةَّوترَّإلنّ ّب َّﷺَّوفيهَّأن ّ
إملهمَّهذإَّإحلديثَّساقهَّإملؤلفَّل ّ
ّهَّصىل َّمخس ًا َّملَّجيلسَّإ ّال َّيفَّ
أخرإهنَّ،وقلناَّأَّن ّهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّأوترَّأيض ًا َّبس بع َّوتسعنيَّوبثالثَّإىلَّغريَّذكلَّ،فكونهَّ
ّ
ّ
َّهللاَّعليهَّوسملَّصىلَّمخساَّيفَّوترهَّملَّجيلسَّإ ّالَّيفَّأخرإهنَّهذهَّصفةَّمنَّصفاتَّإلوترَّ .
صىل
ّهَّجيلسَّيفَّإلرإبعةَّويتشهّدّ َّ،ث َّيقومَّإىلَّإخلامسةَّفيأيتَّهباّ َّ،ث َّبعدَّ
َّكامَّوردةَّصف ية َّأخرىَّويهَّأن
ّ
ذكلَّيتَّشهّدَّو ّ
َّفهااتنَّإلصفتانََّثبتتانَّعنهَّ .
يسمل،
ّ
صىل َّتسع ًا َّفا ّ
َّوقدَّذكرَّأ ّن َّإلنّ ّب َّﷺَّ ّ
نَّصىل َّمثانيةَّمنَّغريَّأنَّيتشهّدَّفْياَّأوَّمنَّغريَّأنَّجيلسَّ
فْياَّللتّشهّدّ َّ،ثَّبعدَّأ ّ
ّ
ّدَّ،فلكَّهذإَّ
نَّصلَّمثانيةَّجفلسَّوتشهّدّ َّ،ثَّقامَّإىلَّإلتّاسعةَّفص ّالهاَّ ّثَّتشه
ّ
حياانَّيفعلَّهذإَّحتَّ
ينوعَّإالنسانَّأحيا ًان َّيفعلَّهذإَّوأ
َثبتةَّعنَّإلنّ ّب َّﷺَّومنَّسَّنّةَّإلتّنويعَّف ّ
يصيبَّمجيعَّإلس نّةَّ َّ.
ّ
تس تثىنَّحاةلَّوإحدةَّفقطَّمنَّحاالتَّإلوترَّويهَّأن ّهَّعندَّإاليتارَّبثالثَّركعات َّالَّجيوزَّإالتيانَّ
بصفةَّإلوترَّإلّيتَّفْياَّإلتّشهّدَّبتشهدينَّ،لن ّهَّيفَّتكلَّإحلالَّيتش ّبهَّبصالةَّإملغربَّ،وقدَّجاءَّيفَّ
حديثَّأيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّأ ّن َّإلنّ ّب َّﷺَّقال(َّ:الَّتوترَّبثالثَّوالَّتش هبّ وإَّبصالةَّإملغربَّ
أَوت ُروإَّخبمس َّأو َّبس بعَّ)َّفااليتارَّبثالث َّبتشهّدينَّغريَّجائز َّلهذإَّإحلديثَّ،وأ ّماَّمنَّأوترَّبثالثَّ
بتشهّدَّوإحدَّفالَّحرجَّعليهَّلن ّهَّحينئذَّملَّيشابهَّإملغربَّوهللاَّأعملَّ .
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َّ

صالَة
يب ال َّ
اب الذّ ْكر عَق َ
بَ ُ
الحديث 133
َّإلصوتَّاب ّّلكرَّحني ُ
َّينرصفَّإلن ُاسَّمنَّإملكتوبةَّاكنَّعىلَّعهدَّ َّ
عنَّإبنَّعباسَّريضَّهللاَّعهنامَّأنَّرفْ َع ّ
رسولَّهللاَّﷺ َّ
وقا َلَّإ ُبنَّعباسُ :
َّكنتَّأعملَّإذإَّإنرصفوإَّبذكلَّإذإَّمسع ُتهَّ .
ويفَّلفظَّ:ماَّكنّاَّنعرفَّإنقضاءَّصالةَّرسولَّهللاَّﷺَّإالَّّابلتّكبريَّ .
َّ
ّ
َّإجلهرَّابّلكرَّبعدَّإملكتوبةَّ-أيَّبعدَّصالةَّ
يفَّهذإَّإحلديثَّخيربَّإبنَّعباس َّريضَّهللاَّعهنامَّأ ّن
إلفريضةَّ-اكنَّهوَّإملعمولَّبهَّعىلَّعهدَّرسولَّهللاَّﷺَّ َّ.
َّمصل ّ
ك ّ
وصورتهَّأنَّيرشعَّ ُّ
َّيفَّإّلكرَّعقبَّإالنّتاءَّمنَّصالةَّإلفريضةَّوجيهرَّبذكلَّمنَّغريَّأنَّ
حيرصوإَّعىلَّأنَّيكونَّهلمَّصوتَّوإحدَّ،انهيكَّعىلَّأنَّحيرصَّعىلَّإالتيانَّبهَّمتّبعنيَّيفَّذكلَّ
نغم ًةَّمعينةَّ َّ.
الك ّ
فا ّنَّ ًّ
َّمنَّإّلكرَّإمجلاعيَّبصوتَّوإحدَّوتنظميهَّمنَّإلبدعَّإحملدثةَّإلّيتَّملَّتكنَّعىلَّعهدَّرسولَّهللاَّ
ﷺَّخبالفَّماَّنشاهدهَّإلنَّيفَّبعضَّإملناطقَّوهللاَّإملس تعانَّ َّ.
فلك ّ
ّ
َّمصلَّيأيتَّابلذاكرَّلوحدهَّوجيهرَّبذكلَّ،وإذإَّقلناَّجيهرَّالَّيعينَّأن ّهَّيرفعَّصوتهَّعالي ًاَّلكنهَّجيهرَّ
إفقَّبينهَّوبنيَّخشصَّأخرَّفالَّضريَّ َّ.
وإنَّحصلَّتو ي
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أ ّماَّكامَّقلناَّأنَّحيرصوإَّعىلَّإالتيان َّبهَّبصوت َّوإحدَّويرفعونَّأصوإهتمَّبذكلَّويُنَغّ ُمونهَّفهذإَّمنَّ
إلبدعَّإملنكرةَّ َّ.
تحب ّ
َّيفَّإّلكرَّعقبَّإلفريضةَّهوَّإالرسإرَّ،وإس تدلوإَّبأحاديثَّ
ذهبَّبعضَّأهلَّإلعملَّإىلَّأ ّنَّإملس ّ
عا ّمةَّفْياَّإلمرَّابالرس ّ
ُونَّ
إرَّابّلكرَّلقولَّهللاَّتباركَّوتعاىل﴿ َو ْإذ ُكرَّرب َكَّيفَّن َ ْفس َكَّت َ َُّّ
اَّوخي َف ًة ََّود َ
َضعً َ
إلْ َجهْرَّم َنَّإلْ َق ْولَّابلْغُدُ ّو ََّو ْإل َصالَّ﴾َّفقالوإَّأ ّنَّإلصلَّيفَّإلذاكرَّأنَّيؤىتَّهباَّرسإَّوإلذاكرَّإلّيتَّتقالَّ
إَّإلصحيحَّأن ّهَّيؤىتَّهباَّرس ًإَّالَّهجر ًإَّ َّ.
عقبَّصالةَّإلفريضةَّدإخ يةلَّيفَّمجةلَّإلذاكرَّفقالو ّ
َّهذإَّخصَّهذإَّإملوطنَّمنَّمضنَّابيقَّإملوإطنَّومنَّذكرَّمنَّ
لكنَّيردَّّعلْيمَّبأنَّحديثَّإبنَّعباس
ّ
ّ
جدَّماَّخيصصهَّ َّ.
ذإَّو
ّ
مضنَّابيقَّإّلكرَّوبنيَّأ ّنَّإملرشوعَّيفَّحقّهَّإجلهرَّالَّيس تد ّلَّابحلديثَّإلعامَّإ ُ
ومهنمَّمنَّقالَّأنَّإملرإدَّمنَّهجرمهَّهوَّإلتّعلميَّ َّ
لكنَّردَّّعلْيمَّأيض ًا َّبأن ّهَّليسَّيفَّإحلديثَّماَّيد ّل َّعليهَّبلَّيفَّإحلديثَّرديَّعلْيمَّ،لن ّهَّقدَّجاءَّيفَّ
ُ
إلصحابةَّاكنوإَّيفعلونهَّوليسَّفقطَّإلنّ ّبَّﷺَّفلوَّاكنَّإملرإدَّهوَّإل ّتعلميَّلفعلَّ
إحلديثَّأ ّنَّإلنّ ّبَّﷺَّو ّ
ملاَّاتبعهَّإلصحابةَّعىلَّذكلَّ،وأيض ًاَّلفعلَّمدّ ةًَّول َ َت َوقّفَّ َّ.
إلنّ ّبَّﷺَّوحدهَّفقطَّو
ّ
وكذكلَّيد ّل َّعليهَّلفظَّإحلديثَّ(كنا َّنعرفَّإنقضاءَّصالةَّرسولَّهللاَّوكنتَّأعملَّإذإَّإنرصفوإ)َّ،مفاَّ
يرشعَّعىلَّسبيلَّإلتّعلميَّالَّيكونَّعىلَّسبيلَّإدلّ وإمَّبلَّيرشعَّمدّ ةَّفقطَّ ّثَّيتوقّفَّ .
و ّ
لكنَّإّليَّيد ّل َّعليهَّحديثَّإبنَّعباسَّيقولَّ(اكنَّعىلَّعهدَّرسولَّهللاَّوماَّكنّا َّنعرفَّإنضاءَّ
ّ
صبحَّاكلشعريةَّ
إلصالة) َّلفظَّ(اكن) َّيد ّل َّعىلَّأ ّن َّإلمرَّهذإَّاكنَّعىلَّسبيلَّإالس مترإرَّواكنَّأيض ًا َّأ
ّ
نقضاءَّإلصالةَّ،فقوهلمَّأن ّهَّاكنَّعىلَّسبيلَّإلتّعلميَّمردوديَّمباَّذكرانَّ.وهللاَّأعملَّ َّ.
هلمَّإلّيتَّتد ّلَّعىلَّإ
ّ
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الحديث 134
َّورإدَّموىلَّإملغريةَّبنَّشعبةَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ :
عن ّ
أَمىلَّعلَّإملغري ُةَّبن َُّشعبةَّيفَّكتابَّإىلَّمعاويةَّأ ّنَّإلنّ ّبَّﷺَّاكنَّيقولَّيفَّدُبرَّ ّ
كَّصالةَّ َمكتوبةَّ :
َالَّإهلَّإ ّالَّهللاَّوحدهَّالَّرشيكَّهلَّ،هلَّإملكلَّوهلَّإمحلدَّوهوَّعىلَّ ّ
كَّيشءَّقديرَّ،إللّهمَّالَّمانعَّملاَّ
أعطيتَّوالَّمعطيَّملاَّمنعتَّوالَّينفعَّذإَّإجلدَّّمنكَّإجل ّدّ َّ.ث ُ
َّوفدتَّإىلَّمعاوي َةَّفسمعتهَّيأمرَّإلنّاسَّ
بذكلَّ .
َّإلسؤإل َّ
ويفَّلفظَّ:واكنَّيهنيىَّعنَّقي َلَّوقَ ْالَّوإضاعةَّإملالَّوكرثة ّ
َّواكنَّيهنيىَّعنَّعقوقَّإل ّمهاتَّووأدَّإلبناتَّو َمنعَّوه ْ
َاتَّ .
َّ
ّ
مرةَّيفَّإلشامَّرإسلَّإملغريةَّريضَّهللاَّعنهَّوبعثَّإليهَّبكتابَّ
بعدماَّتَ ّمتَّملعاويةَّريضَّهللاَّعنهَّإال
ّ
إلسننَّإلنّبويّةَّ،واكنَّيفَّكتابَّإملغريةَّدعا يءَّاكنَّيدعوَّبهَّإلنّ ّبَّﷺَّ
فيهَّمج يةلَّمنَّإل
حاكمَّإلرشعيةَّ،و ّ
كَّصالةَّفريضةَّ،وهوَّدعا يءَّعظميَّتض ّمنَّ ّ
ُدبُ َرَّ ّ
كَّكاملَّإلتّوحيدَّ َّ.
لوهيةَّ،ومعناهاَّ:الَّمعبودَّحق َّإ ّال َّهللاَّ.وأكّدهاَّبقوهلَّ:
 فقوهلَّالَّإهلَّإ ّال َّهللاَّ :هوَّتوحيدَّإلي
وحدهَّالَّرشيكَّهلَّ َّ.
 وقوهلَّهلَّإملكلَّ:أيَّإملكلَّإلتامَّإلاكملَّوهوَّإملُكلَّإحلقيقيَّهللَّتباركَّوتعاىلَّ َّ. وقوهلَّهلَّإمحلدَّ :أيَّهوَّإملس تح ّق َّمجليعَّأنوإعَّإحملامدَّ،وهوَّس بحانهَّوتعاىلَّمحموديَّعىلَّكامهلَّوعدهلَّوفضلَّ َّ.
 وقوهلَّوهوَّعىلَّ ّك َّيشء َّقديرَّ :فيهَّإثباتَّإلقدرةَّإل ّتامةَّهللَّعزَّوجلَّ،فالَّيعجزهَّيشءَّ،
وأمرهَّكامَّقالَّ:كنَّفيكونَّ َّ.
عطيتَّوالَّمعطي َّملاَّمنعتَّ :معناهَّأن ّهَّس بحانهَّوتعاىلَّهوَّإلنّاف ُعَّ
 وقوهلَّإللّهمَّالَّمانعَّملاَّأَ
رصفَّإل ّتامَّ،ومنَّأعطاهَّهللاَّالَّيس تطيعَّأح يد َّمن َعهَّ،ومنَّمن َعهَّ
وإلض ُار َّحقيق ًةَّ،وأ ّن َّهل َّإل ّت ّ
هللاَّس بحانهَّوتعاىلَّشيئاَّلنَّيعطيهَّهلَّغريهَّ .
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وكَّملَّيضوكَّإ ّالَّ
نَّيض
ّ
وهذإَّكامَّجاءَّيفَّحديثَّإبنَّعباسَّ:وإعملَّأ ّن َّإل ّمةَّلوَّإجمتعوإَّعىلَّأ ّ
بيشءَّقدَّكتبهَّهللاَّعليكَّولوَّإجمتعوإَّعىلَّأنَّينفعوكَّملَّينفعوكَّإَّ ّالَّبيشءَّقدَّكتبهَّهللاَّكلَّرفعتَّ
تَّإلصحفَّ َّ.
إلقالمَّوجفّ ّ
 وقوهلَّوالَّينفعَّذإَّإجل ّد َّمنكَّإجل ّدَّ :إجلدّ َّهوَّإلغىنَّوإلنّفعَّ،أيَّ:الَّينفعَّصاحبَّإلغىنَّغناهَّإلعملَّإلصاحل﴿َّإ ّنَّأكرممكَّعندَّهللاَّأتقاكَّ﴾َّ َّ.
منَّهللاَّ،إّليَّينفعَّعندَّهللاَّهوَّإالميانَّو
ّ
ّ
ّ
فهذإَّإّلكرَّاكنَّحيافظَّعليهَّإلنّ ّب َّﷺَّدبرَّ ّ
ذإَّإنّتيىَّوسمل َّمنَّ
ك َّصالةَّفريضةَّ،أيَّاكنَّيقوهلَّإ
صالةَّإلفريضةَّ،واكنَّحيافظَّعليهَّواكنَّالَّيدعهَّﷺَّ َّ.
ويفَّكتابَّإملغريةَّجاءتَّوصاايَّأخرىَّويهَّعبارةَّعنَّّنيي َّعنَّصفات َّذمميةَّذ ّم ّ
هاَّإلرشعَّل ُقبحهاَّ
فاتَّإّلمميةَّ َّ:
َّّ
فسادهاَّمنَّهذهَّإلص
ولكرثةَّإ
ّ
أَّ .لغوَّإحلديثَّوإلالكمَّفاميَّالَّينفعَّ َّ.
ب .إضاعةَّإملالَّ:فاميَّالَّيعودَّعىلَّإملرءَّبفائدةَّسوإ يءَّاكنتَّهذهَّإلفائدةَّدينيةَّأوَّدنيويةَّ،فهنيىَّعنَّ
هذهَّإلمورَّ َّ.
َ
َّإلسؤإلَّ:وإالس
تفهامَّمعاَّالَّحاجةَّإليهَّمنَّأمورَّإدلّ ينَّوإدلّ نياَّّ،نيىَّعنهَّإلنّ ّبَّﷺَّ َّ.
ت .كرثة ّ
بعثَّإملغريةَّهبذإَّإىلَّمعاويةَّريضَّهللاَّعنهَّوقدَّجاءَّأن ّهَّاكنَّمسعَّمعاويةَّيأمرَّإلنّاسَّهبذإَّفاكنَّ
ريضَّهللاَّعنه َّن َعم َّإملبلّغَّ،واكنَّأمري ًإَّ،واكنَّالَّيتوإنَّعنَّقبولَّإلنّصيحةَّمنَّغريهَّريضَّهللاَّعنهَّ
وريضَّهللاَّعنَّابيقَّحصابةَّرسولَّهللاَّﷺَّ .
ّ
ثَّ .عقوقَّإل ّمهاتَّ :وخص َّإل ّم
َّإلعقوقَّمهنيي َّعنهَّلالكَّإلوإدلينَّ
هاتَّابّلكرَّومعَّأن ّنا َّنعمل َّأ ّن
ي
ّهَّخص َّإل ّمهاتَّبذكلَّل ّن َّإلوإدلَّعاد ًة َّهيُ َابَّ،هيابهَّودلهَّفالَّيعقّهَّ،خبالفَّ
وجاءَّفيهَّأن ّ
إل ّمهاتَّفهييَّغالب ًا َّماَّتكونَّحنين ًة َّوتعطفَّعىلَّأبناهئاَّوهذإَّماَّجيعلَّإلعاقّنيَّمنَّأبناهئمَّ
يس تغلّونَّهذهَّإلعاطفةَّيفَّإلعقوقَّ َّ.
ج .وأدَّإلبناتَّ:أَّيَّمنَّدفهننَّحيّاتَّ،وهذإَّمنَّصنيعَّأهلَّإجلاهليةَّوإلعياذَّابهللَّ َّ.
اَّ،وهذهَّإلصفةَّ
ح .منعَّوهاتَّ:أيَّمنَّإمساكَّماَّيفَّإليدَّخب ًالَّوطلبَّماَّيفَّأيديَّإلنّاسَّجش ًع
ّ
كرثتَّيفَّأزمانناَّهذهَّوهللاَّإملس تعانَّ َّ.
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نسألَّهللاَّعزَّوجلَّأنَّيعيذانَّ ّمماَّوردَّيفَّهذهَّإلنّصاحئَّمنَّصفاتَّذمميةَّوأنَّهيديَّضالَّإملسلمنيَّ
إىلَّإلتّخلّقَّبأخالقَّإالسالمَّ .
الحديث 135
َّإلسمانَّعنَّأيبَّهريرةَّ
عن ُ َ
َّإلرمحنَّبنَّإحلارثَّبنَّهشامَّعنَّأيبَّصاحل ّ
َّمس ّيَّموىلَّأيبَّبكرَّبنَّعبد ّ
ريضَّهللاَّعنهَّ:أ ّنَّفقرإءَّإملهاجرينَّأتوإَّرسولَّهللاَّﷺَّفقالوإَّ َّ:
قدَّذهبَّأهلَّإدلّ ثورَّابدلّ رجاتَّإلعىلَّوإلنّعميَّإملقميَّ:فقالَّ:وماَّذإك؟ َّ
قالوإَّ:يصلّونَّكامَّنصلَّويصومونَّكامَّنصومَّويتصدّقونَّوالَّنتص ّدقَّويَعتقونَّوالَّنعتقَّ .
فقالَّر ُسو ُلَّهللاَّﷺَّ:أفالَّأعلّممكَّشيئ ًاَّتُدركونَّبهَّمنَّس بقمكَّوتس بقونَّبهَّمنَّبعدكَّ،والَّيكونَّأح يدَّ
َ
أفض ََّلَّمنمكَّإالَّّمنَّصنعَّمثلامَّصنعمت؟َّقالوإَّ:بىلَّايَّرسولَّهللاَّ .
قالَّ:تس ّبحونَّو ّ
تكربونَّوحتمدونَّدبرَّ ّ
كَّصالةَّثال ًَثَّوثالثنيَّمرةَّ .
قالَّأبوَّصاحلَّ:فَ َر َج َعَّفقرإءَّإملهاجرينَّإىلَّرسولَّهللاَّﷺَّفقالوإَّ:مسعَّإخوإنناَّأهلَّإلموإلَّمباَّفعلناهَّ
ففعلوإَّمثلَّ،فقالَّرسولَّهللاَّﷺَّ:ذكلَّفض ُلَّهللاَّيؤتيهَّمنَّيشاءَّ .
َّمس ّيَّ:حفدّثتَّبعضَّأهلَّهذإَّإحلديثَّفقالَّ:ومهتَّ،إنامَّقالَّكلَّ:تس بحَّهللاَّثال ًَثَّوثالثنيَّ
قال ُ َ
وحتمدَّهللاَّثال ًَثَّوثالثنيَّو ّ
تكربَّهللاَّثال ًَثَّوثالثني َّ
فرجعتَّإىلَّأيبَّصاحلَّفقلتَّهلَّذكلَّفقالَّ:هللاَّأكربَّوس بحانَّهللاَّوإمحلدَّهلل ّ
يعهنَّ
َّحتَّتبلغَّمنَّمج ّ
ثال ًَثَّوثالثنيَّ .
إءَّإلصحابةَّأتوإَّإىلَّإلنّ ّبَّصىلَّﷺَّيش تكونَّإليهَّ
يفَّحديثَّأيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّهذإَّأ ّنَّفقر ّ
ّ
منَّأ ّ
إملالَّومهَّإّل ّ
ينَّعربَّعهنمَّبأهلَّإدلّ ثورَّأيَّإلغنياءَّمهنمَّ .
هلَّإلرثوةَّو
َّملَّيش تكوإَّإليهَّأّنّ مَّأغىنَّمهنمَّأوَّطلبوإَّمنهَّما ًال ّ
َّحتَّيصبحوإَّأغنياءَّمهَّكذكلَّأوَّطالبوإَّإملساوإةَّ
كامَّيناديَّهباَّأهلَّزمانناَّ،الَّ.إنظروإَّماذإَّطلبوإَّشكوإَّإليهَّأّنّ مَّيفعلونَّعبادإتَّماليةَّالَّيقدرونَّمهَّ
علْياَّلفقرمهَّ َّ.
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ويفَّهذإَّبيان َّأّنّ مَّأحصابَّتقوىَّوأّنّ مَّاكنوإَّيتسابقونَّعىلَّإخلريَّوإلخرةَّالَّعىلَّإدلّ نياَّإلفانيةَّ،
ي
فانظروإَّش تانَّبينناَّوبيهنمَّ َّ.
انسَّملَّهللاَّقلوهبمَّتقوىَّوملمهَّهمابةَّهللاَّوملَّقلوهبمَّخش ي ًةَّمنَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّفاميَّعندهَّ
مهَّأ ي
بطلهباَّوابلسعيَّورإءهاَّوبفعلَّ
س بحانهَّوتعاىلَّ،أ ّماَّحننَّوهللاَّإملس تعانَّملئتَّقلوبناَّحببَّإدلّ نياَّو
ّ
ّ
نظنَّأن ّناَّنلناَّمهناَّنصيب ًاَّوإفر ًإَّوهللاَّإملس تعانَّ َّ.
كَّماَّجيعلناَّ ّ
فقالَّهلمَّ(وماذإك؟)َّيعينَّسأهلمَّإلنّ ّبَّﷺَّ:وماَّهذإ؟َّفب ّينوإَّهلَّبقوهلم(َّ:يصلّونَّكامَّ ّ
نصلَّويصومونَّ
كامَّنصومَّويتصدّقونَّوالَّنتص ّدقَّويعتقونَّوالَّنعتق)َّ َّ.
فبانَّهبذإَّإلبيانَّمهنمَّأّنّ مَّتساووإَّمعَّإلغنياءَّمهنمَّيفَّإلعبادإتَّإلبدنيةَّلكنَّفاهتمَّإلغنياءَّيفَّ
إلعبادإتَّإملاليةَّفاكنوإَّيتصدّ قونَّوكذكلَّاكنوإَّيعتقونَّ،وإلعتقَّكامَّتعلمونَّمنَّأفضلَّإلقربَّ،أنَّ
تعتقَّرقب ًةَّيكونَّإلعبدَّمملواكًَّأوَّإلمةَّمملوك ًةَّفتعتقهمَّويصبحوإَّبذكلَّأحرإر ًإَّ،هذإَّمنَّأعظمَّإلعاملَّ
ومنَّأعظمَّإلعبادإتَّإملاليةَّّ،لكلَّاكنتَّكفّارةًَّلعدّ ةَّذنوبَّوخطاايَّ َّ.
ويفَّهذهَّإلعبارةَّأيض ًاَّدلي يلَّعىلَّأ ّنَّإملالَّإذإَّأخرجَّصاح ُبهَّحقوقَهَُّومعلَّفيهَّبأمرَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّ
يكونَّبذكلَّسبب ًا َّلبلوغَّإدلّ رجاتَّإلعىلَّ،والَّخيفىَّعليمكَّكيفَّاكنَّعامثنَّريضَّهللاَّعنهَّوعبدَّ
ّإلرمحنَّبنَّعوفَّريضَّهللاَّعنهَّأيض ًاَّوماَّقدماهَّلالسالمَّ َّ.
وأ ّماَّإنَّإعرتىَّصاحبَّإملالَّإل ّتقصريَّوملَّيؤديَّحقَّهللاَّفيهَّفلَّ ُيبْرشَّابلعذإبَّإملنصوصَّعليهَّوهللاَّ
إملس تعانَّ،فاملالَّالَّميدحَّمطلق ًاَّوالَّيذ ّمَّمطلق ًاَّبلَّحبسبَّحالَّصاحبهَّ َّ.
إءَّإلصحابةَّمبنَّس بقهمَّمنَّإلغنياءَّعلمهمَّإلنّ ّب َّﷺَّ ّ
هذإَّإّل ّ
ّ
كرَّإّليَّيكونَّبعدَّ
حفت َّيلحقَّفقر ّ
إلّصالةَّوقالَّهلمَّأّنّ مَّإنَّحافظوإَّعليهَّفان ّهَّالَّأحدَّس يكونَّمثلهمَّ ّ
والَّحتَّأفضلَّمهنمَّإ ّالَّمنَّصنعَّ
مثلَّصنيعهمَّ َّ.
تناَّجملردَّقلقَّأوَّسعيَّيفَّدنياَّ
فهذإَّفض يلَّعظميَّالَّبدَّأنَّحنرصَّعليهَّوالَّنرتكَّهذإَّإلجرَّإلعظميَّيفو ّ
فانيةَّعليناَّأنَّنسعىَّللمحافظةَّعىلَّهذهَّإلذاكرَّسوإ يءَّقاهلَّإالنسانَّوهوَّيفَّماكنهَّ،وإنَّاكنَّعندهَّ
وَّيفَّطريقَّذهابهَّإىلَّ
َّ
شغ يل َّأوَّأمر ًإ َّيسعىَّإليهَّفليقلهاَّالَّبأسَّيفَّطريقَّخروجهَّمنَّإملسجدَّأ
حاجتهَّلكنّهَّحيرصَّعىلَّأنَّالَّيرتكهاَّ َّ.
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ذهبوإَّومعلوإَّمباَّعلّمهمَّإلنّ ّب َّﷺَّوإش ّترَّهذإَّإخلربَّعهنمَّلّنّ مَّاكنوإَّأهلَّفضل َّوتقوىَّوصالحَّ
فاكنوإَّي
ّ
تسابقونَّعىلَّفعلَّإخلريَّحتَّأ ّنَّأحصابَّإلموإلَّمهنمَّحافظوإَّعليهَّأيضاَّوملَّيرتكوهَّ َّ.
خربوهَّبأ ّنَّإخوإّنمَّإلغنياءَّصنعوإَّمثلهمَّوبقوإَّيفوقوّنمَّابلعبادإتَّإملاليةَّكامَّ
فرجعَّإلفقرإءَّإىلَّإلنّ ّبَّوأ َّ
اكنَّحاص ًال َّمنَّقبلَّ،حفيهناَّأخربمهَّإلنّ ّب َّﷺَّأ ّن َّهذإَّفضلَّهللاَّيؤتيهَّمنَّيشاءَّمنَّعبادهَّ،فالَّ
ينبغيَّأنَّحيزَّهذإَّيفَّصدورمهَّ َّ.
ّ
ويفَّهذإَّإحلديثَّفضيةلَّهذإَّإّل ّ
تحب َّأنَّيقالَّبعدَّإالنّتاءَّمنهَّ
كرَّإّل
ّ
يَّيقالَّعقبَّإلصالةَّ،ويس ّ
ّ
يكَّهلَّ،هلَّإملكلَّ،وهلَّإمحلدَّ،وهوَّعىلَّكَّيشءَّقديرَّ َّ.
ومتامَّإملائةَّ:الَّإهلَّإ ّالَّهللاَّوحدهَّالَّرش
لن ّكَّقلتَّإذإَّقلتَّ ّ
ك َّوإحدَّمنَّس بحانَّهللاَّوإمحلدَّهللَّوهللاَّأكربَّثال ًَث َّوثالثنيَّمرةَّيصبحَّ
َّهللاَّوحدهَّالَّرشيكَّهلَّهلَّإملكلَّوهلَّإمحلدَّوهوَّعىلَّ
مجموعهاَّتسعةَّوتسعنيَّمرةَّ،فتقولَّ:الَّإهلَّإ ّال َّ
ّ
ّ
َّقديرَّحتَّتمكلَّإملائةَّ َّ.
كَّيشء
َّإلصحابةَّ،وشدّ ةَّحرصهمَّعىلَّإخلريَّ َّ.
ويفَّإحلديثَّأيض ًاَّفض ُل ّ
وفيهَّأن ّهَّالَّضريَّإنَّبدأَّإملرءَّابلتّسبيحَّ ّثَّإلتّحميدَّ ّثَّإلتّكبريَّ،أوَّبأنَّيقولَّإمجليعَّيفَّمجةلَّوإحدةَّ ّثَّ
يقولَّإمجليعَّثال ًَث ََّّوثالثنيَّمرةَّ،إملهمَّأنَّيأيتَّهباَّلكهاَّ َّ.
ُ
َّإحلديثَّورجوعَّمس ّيَّإىلَّأيبَّصاحلَّ،فلّامَّأخربهَّماَّقالتَّهلَّ
دلَّهذإَّعىلَّماَّجاءَّيفَّإلقصةَّبعدَّذكر
ّ
ّ
إمحلدَّهللَّ،حتَّتبلغَّمنَّمجيعهمَّثال ًَثَّوثالثنيَّ،فاملهمَّأنَّيقولَّ
أ ُهلَّ،قالَّ:هللاَّأكربَّ،س بحانَّهللاَّو
ّ
ثالثنيَّمرةَّوالَّهيمَّإلرتتيبَّ،والَّهيمَّأيض ًا َّإنَّجعلهمَّيفَّمجةلَّ
نسان َّك َّوإحدةَّمهناَّيف َّثالثَّو
إال ُ
وإحدةَّو ّكررهاَّثال ًَثَّوثالثنيَّمرةَّ .
ّ
برَّإلصالةَّاكالس تغفارَّوقولَّ"هللاَّ
وهذإَّإّلكرَّأيض ًا َّننبّهَّأن ّهَّيقالَّبعدَّإلذاكرَّإلخرىَّإلّيتَّترشعَّد ّ
المَّومنكَّإلسالمَّتباركتَّايَّذإَّإجلاللَّوإالكرإم"َّوغريهاَّمنَّإلذاكرَّ.وهللاَّإملوفّقَّ َّ.
نتَّإلس
ّ
أ ّ
َّ
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عنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّ:أ ّنَّإلنّ ّبَّﷺَّ ّ
صىلَّيفَّمخيصةَّلهاَّأعالمَّ،فنظرَّإىلَّأعالهماَّنظرةًَّفل ّماَّ
َّإلصالةَّ .
إنرصفَّقالَّ:إذهبوإَّخبميصيتَّهذهَّإىلَّأيبَّهجمَّوأتوينَّبأَنْب َجان ّيةَّأيبَّهجمَّفاّناَّألهتينَّأنف ًاَّعن ّ
إمخليصةَّيهَّكسا يءَّمرب يعَّهلَّأعالمَّ .
َّ
َّإلرشعَّطلبَّإزإةلَّ ّ
ابلصالةَّ،وكذكلَّقلناَّأ ّن ّ
ك َّماَّيذهبَّ
ّمرةَّمعناَّسابقاَّشدّ ةَّإهامتمَّإلنّ ّب َّﷺَّ ّ
ّ
ّ
الةَّ،كَّ
َّبهَّقبلَّإلص
رشدَّمنَّحضهَّإلطعامَّواكنتَّنفسهَّتتوقَّإليهَّبأنَّيبدأ
إخلشوعَّيفَّإلصالةَّ،وأ
ّ
ّ
هذإَّمنَّأجلَّإحملافظةَّعىلَّإخلشوعَّفْياَّ َّ.
إلصالةَّيفَّإمخليصةَّملاَّفْياَّمنَّإلعالمَّإمللهيةَّإملذهبةَّللخشوعَّ
وهناَّيفَّهذإَّإحلديثَّكرهَّإلنّ ّبَّﷺَّ ّ
أوَّإملنقصةَّهلَّ،سو ًإء َّاكنتَّتذهبهَّابللكّ ّيةَّوتنقصهَّ،ففيهَّبيانَّأن ّهَّينبغيَّعىلَّإملرءَّإجتنابَّ ّ
ك َّماَّ
يلهييَّيفَّإلصالةَّ،سو ًإء َّاكنَّلباس ًا َّأوَّجسّادإَّأو َّنقوش ًا َّيفَّحائط َّأوَّيفَّيشء َّيعلّقَّ،ومنَّ ّث َّكرهوإَّ
ّ
زخرفة َّإملساجد َّوقد َّجاء َّإلهنّ يي َّعن َّزخرفّتا َّيف َّأحاديث َّكثريةَّ ،ويف َّزخرفّتا َّتش ّب يه َّابلْيودَّ
وإلنّصارىَّ َّ.
قدَّيتساءلَّإلبعضَّعنَّسببَّإخرإجَّإملصنّفَّلهذإَّإحلديثَّيفَّهذإَّإلبابَّ،وقدَّأجابَّعنَّهذإَّ
إغَّمنَّإلصالةَّوقبلَّ
إلسؤإلَّإلعلامءَّوقالوإَّأن ّهَّأخرجهَّلبيانَّأن ّهَّالَّبأسَّمبثلَّهذإَّإلالكمَّعندَّإلفر
ّ
ّ
ّ
إلرشوعَّيفَّإلذاكرَّ َّ.
برَّإلصالةَّحم ّل َّللذاكرَّيعينَّساقَّإملؤلفَّطرفاَّمنَّإلحاديثَّإلّيتَّفْياَّيشءَّمنَّهذهَّ
فلقلناَّأ ّن َّد ّ
إلذاكرَّ،وعندَّسوقهَّلهذإَّإحلديثَّيتساءلَّإلبعضَّعنَّسببَّإخرإجَّإملصنّفَّلهذإَّإحلديثَّيفَّهذإَّ
ّ
يَّمرَّمعناَّ َّ.
إملوطنَّ،وبعضهمَّقالَّأ ّنَّحم َّّلَّ
هذإَّإحلديثَّهوَّإلبابَّإجلامعَّإّل ّ
لكنَّبعضَّإلعلامءَّإحل ّذإقَّقالوإَّإنّامَّأخرجهَّإملصنّفَّلبيانَّأن ّهَّجيوزَّأنَّيتلكّمَّإالنسانَّمبثلَّهذإَّ
ُبرَّإلصالةَّوقبلَّأنَّيقولَّإلذاكرَّأوَّيفَّأثناهئاَّفالَّضريَّإنَّشاءَّ.وهللاَّأعملَّ َّ.
إلالكمَّد ّ
سفر
باب الجمع بين الَّصالتين في ال ّ
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عنَّعبدَّهللاَّبنَّع ّباسَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّ َّ:
اكنَّرسولَّهللاَّﷺَّجي َم ُعَّبنيَّصالة ّ
َّإلظهرَّوإلعرصَّإذإَّاكنَّعىلَّظهرَّسريَّ َّ
وجيم ُعَّبنيَّإملغربَّوإلعشاءَّ .
َّ
يؤخذَّمنَّهذإَّإحلديثَّأمورَّ َّ:
سفر
األمر األول :مشروعية الجمع في ال ّ
وهوَّقولَّمجهورَّأهلَّإلعملَّماكلَّو ّ
إلشافعيَّوأمحدَّ َّ.
ووجهَّإدلّ الةلَّمنَّإحلديثَّقوهلَّ:اكنَّرسولَّﷺَّجيمعَّبنيَّ...إحلديثَّ َّ
ّ
إرَّعىلَّإليشءَّوتكرإرهَّ َّ.
ولفظَّ(اكن)َّكامَّقلناَّيقتيضَّيفَّإلغالبَّإالس متر
ةَّإمجلعَّيفَّإلسفرَّ َّ.
فد ّلَّهذإَّعىلَّمرشوع ّي
ّ
األمر الثّاني
ّإّليَّيد ّلَّعليهَّهذإَّإحلديثَّهوَّأن ّهَّ:الَّيوجدَّيفَّإحلديثَّماَّيد ّلَّعىلَّأ ّنَّإمجلعَّيُقصدَّبهَّمجعَّتقدميَّ
أوَّمجعَّتأخريَّ.فدلَّهذإَّعىلَّجوإزَّإمجليعَّ َّ.
ّ
جيمعَّبنيَّصالةَّإلظهرَّوإلعرص َّالَّيد ّل َّهذإَّعىلَّأن ّهَّاكنَّجيمعَّمجعَّ
فاذإَّقالَّ:اكنَّرسولَّهللاَّﷺَّ
تقدميَّأوَّمجعَّتأخريَّفيبقىَّإلمرَّعىلَّمعومهَّ،فيس تد ّلَّعىلَّمجعَّإلتّقدميَّوعىلَّمجعَّإلتّأخريَّ َّ.
ّ
ّ
فالَّحرجَّأ ّ
نَّيؤخرَّإلظهرَّإىلَّوقتَّإلعرصَّ،وكذكلَّ
نسانَّإلعرصَّيفَّوقتَّإلظهرَّأوَّأ
نَّيقد َم َّإال
ّ
إلعشاءَّ،إللكَّجائزَّ َّ.
ابلنّس بةَّإىلَّإملغربَّو
األمر الثّالث
َّبهَّإلسريَّوملَّ
خصَّبعضَّإلعلامءَّجو
ّ
إزَّإمجلعَّيفَّإلسفرَّمباَّإذإَّاكنَّأثناءَّإملَّسريَّفقطَّ،فأجازوهَّملنَّجدّ ّ
ّ
جيزيوهَّلغريهَّ َّ.
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نَّجتمعَّبنيَّإلصالتنيَّ،إمجلعَّفقطَّجيوزَّملنَّجدّ
َّبهَّإلسريَّ،
فقالوإَّملنَّحطَّّرحاهلَّ:الَّجيوزَّكلَّأ
ّ
ّ
وإس تدلوإَّهبذإَّإحلديثَّ َّ.
وقالو ّ
إَّإلشاهدَّمنهَّقوهلَّ:عىلَّظهرَّسريََّّ َّ.
ّ
ّهَّاكنَّجيمعَّبنيَّإلظهرَّوإلعرصَّإذإَّاكنَّعىلَّظهرَّسريَّ،فقالوإَّمبفهومَّإخملالفةَّأن ّهَّإذإَّملَّيكنَّ
يعينَّأن
عىلَّظهرَّسريَّواكنَّقدَّحطَّّرحاهلَّالَّجيوزَّهلَّإمجلعَّ َّ.
لكنَّإلصوإبَّأن ّهَّجيوزَّإمجلعَّحالَّإملسريَّوكذكلَّحالَّإالقامةَّإذإَّحطَّّرحاهلَّ.ملاَّثبتَّعنَّمعاذَّإبنَّ
جبلَّريضَّهللاَّعنهَّأّنّ مَّخرجوإَّمعَّرسولَّهللاَّﷺَّيفَّغزوةَّتبوكَّفاكنَّرسولَّهللاَّﷺَّجيمعَّبنيَّ
َّخرجَّفصىل ّ
َّإلظهر َّوإلعرص َّمجيعا َّ ّثَّ
َّإلصالة َّيوماّ َّ ،ث
ّ
ّإلظهر َّوإلعرصَّ ،وإملغرب َّوإلعشاءَّ ،فأخّر ّ
َّخرجَّفصىلَّإملغربَّوإلعشاءَّمجيعاَّ َّ.
دخلّ َّ،ث
ّ
قال ّ
َّإلشافعي َّيف َّإل ّم(َّ :قوهل َّدخل َّ ّث َّخرج َّال َّيكون َّإ ّال َّوهو َّانز يل َّوللمسافر َّأن َّجيمع َّانز ًالَّ
ومسافر ًإ)َّ َّ.
بنَّعبدَّإلرب(َّ:يفَّهذإَّأو ُ
َّبهَّإلسريَّوهوَّ
ضَّدليل
وقالَّإ
ّ
َّعىلَّإلردَّّعىلَّمنَّقالَّالَّجيمعَّإالَّمنَّجد ّ
ّ
قاط يعَّلاللتباس)َّإنّتيىَّالكهممَّرمحهمَّهللاَّ َّ.
وهوَّكامَّقاالَّرمحهامَّهللاَّحفديثَّمعاذَّبنيَّإدلّ الةلَّفادلّ خولَّوإخلروجَّالَّيكونَّإ ّالَّمنَّيشءَّمنصوبَّ
وَّمبينَّوالَّميكنَّأنَّيقالَّهذإَّملنَّجدّ َّبهَّإملسريَّ َّ.
أ ّ
الرابع
األمر ّ
نن ّبهَّإىلَّأنَّهذإَّإحلديثَّهبذإَّإللفظَّأوردهَّإلبخاريَّيفَّحصيحهَّمعلّق ًاَّفهوَّعىلَّرشطَّإلبخاريَّ،
ملَّخيرجهَّمس يملَّهبذإَّإللفظَّ،فهذإَّإحلديثَّليسَّعىلَّرشطَّصاحبَّإلعمدةَّرمحهَّهللاَّ َّ.
وكذكلَّ ّ
َّيفَّإمجلعَّبنيَّإلصالتنيَّيفَّإمجلةلَّ
وإمل ّتفقَّعليهَّبنيَّإلبخاريَّومسملَّهوَّمنَّجاءَّمنَّروإيةَّإبنَّعباس
ّ
منَّغريَّإعتبارَّبعينهَّفهذإَّإحلديثَّليسَّعىلَّرشطَّصاحبَّإلعمدةَّرمحهَّهللاَّ.
سفر
اب قصر ال َّ
صالة في ال ّ
بَ ُ
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عنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّ :
ُ
َّومعرَّوعامث َنَّكذكلَّ .
حصبتَّرسولَّهللاَّﷺَّفاكنَّالَّيزيدُ َّيف ّ
َّإلسفرَّعىلَّركعتنيَّوأابَّبكر َ
قرصَّإلصالةَّيكونَّ ّللرابع ّيةَّمهناَّتؤدىَّركعتنيَّ َّ.
َّ ُ
رصَّيفَّإلفجرَّوإملغربَّ َّ.
ونقلَّإ َبنَّإملنذرَّرمحهَّهللاَّأنهَّالَّقَ ْ َ
َّإلرابعي َة َّيفَّ
َّحصب َّإلنّ ّب َّﷺ َّفاكن ُ ُ
يذكر َّإبن َّمعر َّريض َّهللا َّعهنام َّيف َّهذإ َّإحلديث َّأن ّه َ
َّيقرص ّ
إلسفرَّ،وكذكلَّحصبَّأابَّبكرَّومعرَّوعامثنَّفاكنوإَّيقرصونَّكامَّاكنَّرسولَّهللاَّﷺَّي َ ْق ُرصَّ َّ.
ّ
الةَّيفَّإلسفرَّهوَّس نّةَّإلنّ ّبَّﷺَّوكذإَّس نّةَّخلفائهَّمنَّبعدهَّ َّ.
َّقرصَّإلص
فد ّلَّهذإَّعىلَّأن
ّ
ّ
إلَّإملطروحَّهوَّ:هلَّإلقرصَّرخص يةَّأمَّعزمية؟َّ َّ
لكنَّإلسؤ
ُ
ّ
َ
نَّخرجتَّيفَّسفر؟ َّ
ّهَّجيبَّعليكَّإلقرصَّإ
نقولَّ:هلَّجيوزَّكلَّقرصَّإلصالةَّإنَّشئتَّأمَّأن
أوَّ
ُ
ّ
مجهورَّأهلَّإلعملَّعىلَّأن ّهَّرخص يةَّ،ومهنمَّماكلَّيفَّروإية َّو ّ
َّإلقرصَّ
إلشافعيَّوأمحدَّ،لكّهمَّيقولونَّأ ّن َ
إَّرضبْ ُ ْمت َّيف ْ َ
َّإل ْرض َّفَلَيْ َس َّعَلَ ْي ُ ْمك َّ ُجنَ ياح َّ َأنَّ
رخصةَّ،ومنَّأدلّتمَّ:أن َّهللاَّتباركَّوتعاىلَّقالَ ﴿:وإ َذ َ َ
ِ
رصوإَّم َنَّإلص َالةَّ﴾َّ َّ.
تَ ْق ُ ُ
فنفيَّإجلناحَّيفَّإليةَّيد ّلَّعىلَّأ ّنَّإلقرصَّخالفَّإلصلَّ،أيَّأنََّّإلصلَّهوَّإالمتامَّ .
ُ
ليسَّعليكَّجناحَّ﴾يعينَّأنَّتفعلَّكذإَّد ّلَّعىلَّأ ّنَّهذإَّرخصةَّوليسَّهوَّإلصلَّ،ل ّنَّ
َّوإذإَّقال﴿َّ
ي
إلصلَّالَّيقالَّفيهَّليسَّعليكَّجناحَّأنَّتفعلَّكذإَّفدلّتَّإليةَّعىلَّأن َّإلقرصَّرخص ية َّوليستَّ
عزميةَّ َّ.
نَّفرضَّإملسافرَّركعتانَّوقالوإَّبأ ّنَّ
وخالفَّيفَّهذإَّأبوَّحنيفةَّونرصهَّإبنَّحزم َّرمحهمَّهللاَّوقالَّ:إ َّ
إلقرصَّعزمي يةَّوليستَّرخصةَّوإس تدلوإَّبأمورَّأقوإهاَّأنَّإلنّ ّبَّﷺَّحافظَّعليهَّوملَّيعهدَّعنهَّأن ّهَّأ ّتَّ
يفَّإلسفرَّ َّ.
ّ
لكنَّأجابَّإمجلهورَّعنَّهذإَّبأ ّنَّ:إلصلَّيفَّأفعالَّإلنّ ّبَّﷺَّهوَّإلنّدبَّوليسَّإلوجوبَّ .
ةَّإخللفاءَّإلرإشدينَّمنَّ
َّفامله ّم َّحننَّنقولَّ :أن ّهَّماَّدإمَّأ ّن َّس نّةَّإلَّنّ ّب َّﷺَّيهَّإلقرصَّوكذكلَّهوَّس نّ
ّ
بعدهَّفنحن َّنقرصَّسوإءَّاكنَّرخصةَّأمَّعزمي ًة َّالَّيضَّ،إمله ّم َّعندانَّأن َّإلنّ ّب َّﷺَّفعلَّودإومَّعليهَّ
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بعَّإلس نّةَّ،س نّةَّإلنّ ّبَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّوس نّةَّخلفائهَّ.
وكذكلَّفعلَّبعدهَّخلفاؤهَّفاملهمَّهوَّأنَّنت ّ ّ
نيَّمنَّبعديَّ،متسكوإَّهباَّ
كامَّجاءَّيفَّحديثَّإلعرابضَّ"فعليمكَّبسنّيتَّوس نّ
ةَّإخللفاءَّإلرإشدينَّإملهدي ّ
ّ
ّ
وعضّ وإَّعلْياَّابلنّوإجذ"َّ َّ.
ّث َّيقالَّ :هل ّ
َّإلسفر َّاكلقرص َّوغريه َّجيوز َّ ّ
بلك َّحال ّ
َّإلسفر َّسفرَّ
َّحت َّلو َّاكن ّ
َّإلرتخص َّ ُبرخَص ّ
معصية؟َّ َّ
هذهَّإملسأةلَّأيض ًاَّتُطرحَّيفَّهذإَّإملوضعَّ َّ:
ّ
للصامئَّهلَّ
فرَّويفَّإلس
رخصةَّمنَّرخصَّإلس
هلَّإلقرصَّإّليَّهوَّ
ي
فرَّرخص َّأخرَّكجوإزَّإالفطار َّ ّ
ّ
ّ
فرَّبلكَّحالَّمنَّإلحوإل؟َّأوَّيفَّ ّ
برخصَّإلس ّ
كَّسفر؟َّأمَّيس تثىنَّمنهَّسفرَّإملعصية؟َّ َّ
يرتخّصَّ
ّ
ّهَّ:البدَّيفَّإلسفرَّأال َّيكونَّسفرَّمعصية ّ
َّ،حت َّجيوزَّإلقرصَّوابيقَّرخصَّ
فامجلهورَّذهب َّإىلَّأن
َ
ّ
إلسفرَّ َّ.
ّ
وإس تدلّوإَّبقولَّهللاَّتباركَّوتعاىل ﴿:فَ َمنَّإضْ ُطرَّيفَّ َم ْخ َم َصةَّغَ ْ َريَّ ُم َت َجانفَّال ْثَّ﴾َّ َّ.
ِ
جفعل َّرشط ّ
َّإلرتخيص َّابالضطرإر َّإىل َّأك َّإمليتة َّكون َه َّغري َّمتجانف َّالثَّ ،وهذإ َّإلمر َّأوىل َّمنَّ
ضطرَّإىلَّأكَّإمليتةَّفيكونَّقدَّبلغَّإىلَّحدّ َّإملوتَّ،وملَّجيزَّهلَّ
ّإلرتخّصَّابلقرصَّ،ل ّنَّإالنسانَّإذإَّإ ّ
ذكلَّإ ّالَّأنَّيكونَّغريَّمتجانفَّالثَّ َّ.
مفاَّابكلَّمبنَّير ّ
ّ
إَّ،فيكونَّإلرشطَّ
فرَّوهوَّمسافرَّسفرَّمعصيةَّ،هكذإَّقالو
ّصَّابلقرصَّيفَّإلس
يدَّإلرتخ
ي
ّ
نَّالَّيكونَّإلسفرَّسفرَّمعصيةَّ َّ.
هوَّأ
ّ
وكذكلَّإس تدلوإَّوقالوإَّبأنَّإابحةَّأوَّجتو ّ
يزَّإلرتخّصَّيفَّسفرَّإملعصيةَّهوَّإعان يةَّعليهَّوالَّجيوزَّإالعانةَّ
ّ
برخصَّإلسفرَّيفَّسفرَّإملعصيةَّ.هذهَّأ ّدةلَّإمجلهورَّ َّ.
إملعصيةَّّلكلَّملَّجيزيوإَّإلرتخصَّ
عىلَّإالثَّو
ّ
ور ّد َّعلْيمَّمنَّأجازهَّوم ّ
نَّإّلينَّأجازوإَّذكلَّماكلَّيفَّروإية َّعنهَّوإبنَّتمييةَّو ّ
إلشواكينَّوإبنَّابزَّ
وَّيفَّإلسفرَّإملباحَّ،ل ّن َّهللاَّ
وإبنَّعثمينيَّرمحهَّهللاَّمجيع ًا َّوقالوإَّبأ ّنَّ:إليةَّعا ّمةَّيفَّسفرَّإملعصيةَّأ
ّ
إَّرضبمتََُّّيفََّّإ ََّلرضََّّ﴾َّ َّ.
تباركَّوتعاىلَّكامَّقلناَّقالََّ َّ﴿:وَّإ ََّذ َ ََّ
ِ
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ووج ُه َّإدلالةل َّوهوَّأن َّإليةَّعام يةَّ،يعينَّ:إذإَّرضبمتَّيفَّإلرضَّ،سو ًإء َّاكنَّرضبناَّيفَّإلرضَّهذإَّ
مباح ًا َّأمَّلجلَّمعصيةَّ،فيقتيضَّمعومَّإليةَّأ ّن ّ
َّك َّضارب َّيفَّإلرضَّسوإ يء َّاكنَّطائع ًا َّهللَّتباركَّ
نَّيقرصَّمنَّإلصالةَّ َّ.
وتعاىلَّأمَّعاصي ًاَّجيوزَّهلَّأ
ّ
الةَّيفَّإلسفرَّويهَّ:أ ّن َّمن َّنوىَّإالقامةَّهلَّيقرص؟َّيعينَّإالنسانَّ
مسأةلَّأخرىَّتتعلّقَّبقرصَّإلص
ّ
ّ
َّإلصالةَّأمَّأن ّهَّيمت؟َّ َّ
ُ
قامةَّيفَّحملَّماَّ،أوَّيفَّماكن
اكنَّمسافر ًإَّ ّثَّنوىَّإال
َّماَّ،هلَّيقرص ّ
إلصحيحَّمنَّأقوإلَّأهلَّإلعملَّأن ّهَّيلزمهَّإالمتامَّ َّ
ّ
وحىكَّإ ُبنَّعبد ّ
َّإلربَّرمحهَّهللاَّإال ْ َمجا ََّعَّعىلَّذكل َّ
ِ
َّفيهَّإلصالةَّالَّيلزمهَّأنَّي ّمتَّ
َّيقرص
بنَّعبدَّإلربَّيفَّإالس تذاكر(َّ:الَّأع ُملَّخالف ًاَّفمينَّسافرَّسفر ًإ ُ
قالَّإ
ّ
ّ
يفَّسفرَّإ ّالَّأنَّينويَّإالقامةَّيفَّماكنَّسفرهَّوجيمعَّنيّتهَّعىلَّذكل)َّإنّتيىَّالكمهَّرمحهَّهللاَّ َّ.
مفنَّاكنَّمسافر ًإ َّ ّث َّنوىَّإالقامةَّأيَّأن ّهَّيس تقرَّ،ويس توطنَّذكلَّإملاكنَّ،فَّهذإَّيتوقّفَّعنَّإلقرصَّ
وي ّمتَّصالتَ ُهَّ َّ.
َّقررَّبأنَّميكثَّيفَّذكلَّإملاكنَّأكرثَّمنَّ
ولكنَّمعناَّمسأةلَّأخرىَّشبْيةَّهباَّويهَّأن َّمنَّسافرَّ ّث ّ
تقرإَّّنائي ًاَّهلَّيقرصَّأمَّي ّمت؟َّ َّ
أربعةَّأ ّايمَّمنَّغريَّأنَّينويَّأن ّهَّسيس توطنهَّويكونَّمس ّ
قالَّإبنَّتمييةَّرمحهَّهللا(َّ:إملسأةلَّفْياَّنزإ يع َّبنيَّإلعلامءَّمهنمَّمنَّيوجبَّإالمتامَّومهنمَّمنَّيوج ُبَّ
حيحَّأنَّالك ُمهاَّسائغيَّمفنَّقرصَّالَّينكرَّعليهَّومنَّأ ّتَّالَّينكرَّعليه)َّ.إنّتيىَّالكمهَّرمحهَّ
إلقرصَّوإلص ُ
هللاَّ .
ّ
َّهذإَّإلشخصَّبقيَّيطلقَّعليهَّإمسَّإملسافرَّفهبذإَّإالعتبارَّ
وهذإَّإلصحيح َّمفهنمَّمنَّينظرَّإىلَّأن
َّ
ّ
ّهَّمقميَّوالَّفرقَّ
يقولَّأن َّ َح َق ُه َّإل ّتقصريَّ،ماَّدإمَّأن ّهَّيطلقَّعليهَّأن ّهَّمسافرَّ،ومنَّقالَّأن ُه َّي ّمت َّقالَّأن
َ
ّ
يَّهوَّفيهَّ،فلامذإَّخيتص َّهذإَّابلقرصَّ،فقالوإَّأن َّحقهَُّ
َّيفَّذكلَّإلبدلَّإّل
بينهَّوبنيَّأ ّي َّخشص َّيق ُمي
ّ
َّالَّإلقرصَّ َّ.
إالمتا َم
َ
وكامَّقالَّش يخَّإالسالمَّالكهامَّسائغيَّإنَّشاءَّهللاَّوالَّإناكرَّيفَّهذهَّإملسأةلَّ.وهللاَّأعملَّ .
باب الجمعة
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الحديث139
إلساعدي ريض هللا عهنام أ َّّن رجا ًَّال تَ َم َاروإ يف منرب رسول هللا ﷺ من أ َّّي ُعودَّ
عن سهل بن سعدَّ ّ
كرب إلناس ورإءه وهو
هو َّ،فقال سه يَّل :من َطرفَاءَّ إلغَابَة َوقَد َرأَيتَُّ رسول هللا ﷺ قَا ََّم عَلَيهَّ فَ َكربَّ َو َ َّ
ت فَ َرََّغ من أخر َص َالتهَّ َّّث أقبل
نرب َُّّث عَاد َح ّ َّ
نرب َّّث رفع فّنل إل َقه َقرية َحتَّ َجس َََّد يف أَصلَّ إمل َ َّ
عىل إمل َ َّ
عىل إلناس ،فقال :أهيّ ا إلنّاس إنّام َصنَعتَُّ هذإ لتَأتَ ُّموإ يبَّ َول َت َعل ُموإ َص َاليتَّ.
ىل عَلَْيَا َُّّث كَربَّ علْيا َُّّث َركَ ََّع وهو علْيا َّّث نزل إلقهقريَّ .
لفظ َ :ص ّ َّ
ويف َّ
متاروإ :أي جتادلوإ.
طرفاء إلغابة ّ (َّ :
إلصحيح ،ويس ّمى ابلفارق
إلطرفاء) جشر يش به إ َلثْل وقيل هو إلثل نفسه وهو ّ
وإلنّظار ،وإملرإد به موقع يقع غرب عوإيل إملدينة إلنّبويّة ،طرفاء إلغابة هو موض يَّع يقع غرب عوإيل
إملدينة إلنّبوية .
ويف قوهل( نزل إلقهقري) أي رجع إىل إخللف ورأسه مو ّج يَّه للمام يعين مل يلتفت بل رجع إىل
إخللف ورأسه موج يَّه للمام.
هذه بعض إللفاظ إلّيت حتتاج إىل رشح يف هذإ إحلديث
ففي إحلديث أ َّّن أانسًَّا جتادلوإ يف منرب رسول هللا ﷺ من أ َّّي ُعودَّ هو ،من أ َّّي عودَّ مصنوع
،ورجعوإ إىل سهلَّ ريض هللا عنه ليخربمه بذكل ،فأخربمه أن ّه اكن من جشرة إلثل ،وليؤكد خربه
ب ﷺ أ ّول ما وضع إملنرب ،واكن منربًَّإ من ثالث درجات ،صعد صىل هللا
قص علْيم ما صنع إلنّ َّّ
ّ َّ
وكرب إلنّاس ورإءهَّّ ،ث ركع َّّث رفع من ّإلركوع
كرب ّ َّ
عليه وسمل إىل أعالها أي إىل إدلّ رجة إلث ّالثة َّّث ّ َّ
وهو ال يزإل عىل إلث ّالثةَّّ ،ث بعدما رفع أي من ّإلركوع رشع يف ّإلّنول من عىل إملنرب ليمتكّن من
إلسجود عىل إلرض إ َّْذ ال يمتكّن منه وهو عىل ّإدلرجة إلث ّالثة ،فرجع إلقهقري -كام قلنا يرجع إىل
ّ
حت وصل إىل أسفل إملنرب .
إخللف ورأسه موج يَّه للمام أي مل يدره لينظر خلفهَّ ّ -
قال يف إحلديث( َّّث جسد يف أصل إملنرب) أي أمام إملنرب ابلقرب من أسفلَّّ ،ث عاد وصعد وصنع
إلصالة وأخربمه أن ّه إنّام فعل هذإ إلفعل غري إملعتاد منه
مثلام صنع يف ّإلركعة إلوىل ّ َّ
حت إنّتيى من ّ
لعلّتني:
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إلعةل إلوىل :يه تعلميهم .
َّّ
صىل هللا عليه وسمل.
إلعةل إلثّانية :يه أن يأمتُّوإ به ،يك يأمتّوإ به ّ َّ
و َّّ
يف إحلديث:
إلصالة فيجوز عند إحلاجة .
جوإز َّّعلو إالمام عىل إملأمومني إذإ اكن للحاجة ،وإحلاجة هنا تعلمي ّ
خاص ًَّة كام قلنا سابقًَّا إذإ اكن ملصلحّتا فالنّب ﷺ اكن يّنل َّّث
إلصالة ّ
جوإز إحلركة إليسرية يف ّإلسجود عىل هيئةَّ حس نة.
إلصالة ّ َّ
يعود فيصعد وهذإ اكن من أجل مصلحة ّ
حت يمتكّن من ّ
صىل من أجل تعلمي إلنّاس ،وكذكل جيوز لنا
ب ﷺ إنّام ّ َّ
إلصالة من أجل إلتّعلمي فالنّ َّّ
 جوإز إقامة ّنعمل إلنّاس.
نصل من أجل أن َّّ
أن ّ َّ
إّتاذ إملنرب للخطب سوإء اكنت مجعة أو غريها ،ففي إحلديث مرشوعية ّ َإّتاذ إملنرب من أجل
إخلطب.
للسجود
 جوإز ّإلسجود عليه إذإ اكن يكفي ّلكل ،أي إذإ اكن إملنرب يكفي ّ
إلصالة عىل إملنرب و ّ
ب ﷺ ّلكل.
تصل عليه وأخذان هذإ من فعل إلنّ َّّ
عليه فيجوز أن تسجد عىل إملنرب أو أن ّ َّ
َّ
َّ
الحديث 140
ب ﷺ يقرأَّ يف صالة إلفجر يوم إمجلعة﴿ َّأََّل َمَّ ،تَ َّّني َُّل ﴾
عن أيب هريرة ريض هللا عنه قال :اكن إلنّ َّّ
نسانَّ ﴾
ىل َّإال ََّ
إلسجدة و﴿ ََّه َّْل أََّ َ َّىت َّعَ َ َّ
ّ
ِ
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حديث أيب هريرة يف هذإ إلنّسخة فْيا أن ّه يف هذإ إملوضع ،ويف إلنّسخة إلّيت إعمتدانها فْيا أن ّه يف
هذإ إملوضع ويف بعض إلنّسخ جعلوإ يف أخر كتاب إمجلعة ويف أخر ابب إمجلعة.
إلسجدة يف ّإلركعة إلوىل من جفر
هذإ إحلديث ّ َّ
يبني فيه أيب هريرة أ َّّن ّ
إلس نّة يه قرإءة سورة ّ
ب ﷺ) أي أن ّه اكن من عادته أن ّه
إمجلعة وقرإءة سورة إالنسان يف ّإلركعة إلثّانية لن ّه قال( اكن إلنّ َّّ
إلسور يف صالة إلفجر يوم إمجلعة.
اكن يقرأَّ هذه ّ
إلس نّة ويعتذر بأ َّّن إلنّاس مت َّّل أو أ َّّن إلنّاس ال
وإالنسان يسعى إىل حتقيق أو إىل تطبيقها ،فال يرتك ّ
فالبد أن
يعمل إلنّاس أ َّّن هذه يه س نّة رسول هللا ﷺ َّّ
إلس نّة و َّّ
تس تطيع فكام قلنا يسعى إىل تطبيق ّ
يعمل هبا ولو أحياان وال يرتكها ابللكية هللا إملوفقَّ .
الحديث141
عن عبد هللا بن معر ريض هللا عهنام أ َّّن رسول هللا ﷺ قال:
من جاء منمك إمجلعة فليغتسلَّ .
للك قاصدَّ
يف هذإ إحلديث بيان مرشوع ّية غسل إمجلعة ،وأن ّه من سنن يوم إمجلعة ،ويرشع َّّ
إجب أم مس تحب.
للصالة ،وإختلفوإ فيه هل هو و يَّ
للمسجد ّ
فاس تد َّّل من قال بوجوبه هبذإ إحلديث ،وكذكل إس تدلّوإ حبديث أيب سعيد إخلدري ريض هللا
ك حمتمل) وقالوإ أ َّّن إحلديثان ظاهر إدلّ الةل عىل
إجب عىل َّّ
بﷺ قال( غسل إمجلعة و يَّ
عنه أ َّّن إلنّ َّّ
إلوجوب.
وأ ّما مجهور إلعلامء فقالوإ أن ّه س نّ يَّة مؤكدة وليس بوإجب وإس تدلوإ بأمور مهنا ّقصة إناكر معر ريض
حت صعد معر
هللا عنه عىل عامثن ريض هللا عنه تأخره عن إمجلعة ،فعامثن ريض هللا عنه تأخّر ّ َّ
عىل إملنرب ريض هللا عهنام فأنكر معر عىل عامثن تأخّره هذإ
• فقال هل :عامثن إ ّينَّ شغلت فمل أنقلب إىل أهل ّ
حتَّ مسعت إلتّأذين فمل أزد عىل أن
توضّ أت .
عامثن ملّا مسع إلنّدإء ذهب إىل بيته مّسعًَّا فتوضّ أَّ وأىت إملسجد ومل يذكر أن ّه إغتسل .
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ب ﷺ اكن يأمر ابلغسل .
• فقال هل :معر ماذإ قال لعمر؟ وإلوضوء أيضًَّا وقد علمت أ َّّن إلنّ َّّ
فعمر ريض هللا عنه هنا أنكر عىل عامثن تركه ّلس نّةَّ من سنن إمجلعة ويه إلغسل ابملفهوم قال هل
أتيت متأ ّخرًَّإ وتركت إلغسل أيضًَّا مل تغتسل ،هذإ هو مفهوم إلالكم.
إلسابقني إل ّولني واكن من أفاضل حصابة رسول هللا ﷺ
ملاذإ؟ ل َّّن عامثن ريض هللا عنه اكن من ّ
إلس نّة ال عىل أن يأيت متأ ّخرإ وكذكل مل يغتسل ،وهذه
واكن ينبغي عليه أن حيرص عىل تطبيق ّ
إلقصة أ َّّن إلغسل لو اكن وإجبا
إلمور حتدث يه من طبيعة إلبرش لكن حنن إس تفدان من هذه ّ
لنكر معر ريض هللا عنه عىل عامثن وملا إكتفى بقوهل هل (وإلغسل أيضًَّا ) بل لو اكن وإجبًَّا لمره
بأن يرجع ويغتسل َّّث يأيت ،مفن هنا أخذان أو أخذ مجهور إلعلامء أ َّّن إلغسل ليس بوإجب.
قال إلنّووي رمحه هللا مب ّينا ّجحة ترك عامثن إلغسل قال (:وفيه إشاريَّة إىل أن ّه إن ّ َما ترك إلغسل لن ّه
يس تحب فرأى إش تغاهل بقصد إمجلعة أوىل من أن جيلس للغسل بعد إلنّدإء ولهذإ مل يأمره معر
ابلرجوع إىل إلغسل) إنّتيى الكمه رمحه هللا.
ّ
فالنّووي قال أن ّه لَما اكن إلغسل مس تحب وليس بوإجب ،عامثن ريض هللا عنه قدّ م إالتيان إىل
إمجلعة وإالنصات إىل إخلطبة وحضور إمجلعة عىل إلغسل لن ّه أوىل من أن يش تغل ابلغسل يف وقت
تحب ،إذإ قلنا ومس تحب نقصد أن ّه هنا س نّة مؤكّدة
إلقصة أ َّّن إلغسل مس ي
أو بعد إلنّدإء فبان هبذه ّ
ب ﷺ وليس ابلوإجب.
حث علْيا إلنّ َّّ
يعين أ َّّن إلغسةل س نّة مؤكدة َّّ
بقي أن نن ّبه ل َّّن بعض إلعلامء ّ
كش يخ إالسالم إبن تميية رمحه هللا ّفصل يف مسأةل إلغسل
فقال):جيب إلغسل عىل من هل رإحئ يَّة كرهية ل َّْن ال يؤذي إملصلّني وأ ّما من اكن نظيفًَّا ال رإحئة فيه
تحب يف حقّه فقط ( هذإ هو إل ّتفصيل عن إلش يخ إبن تميية ومن حنى حنوه من إلعلامء
فهذإ يس َّّ
وهللا أعمل َّ .
الحديث 142
ب ﷺ خيطب خطبتني وهو قا يَّمئ يفصل بيهنام جبلوس.
وعنه قال :اكن إلنّ َّّ
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حصيحَّ
إلصحيحني وال يف أحدهام بل أخرجه إلنّسايئ وإدلّ إرقطين وهو ي
إحلديث هبذإ إللّفظ ليس يف ّ
إن شاء هللا ،وإللّفظ إملثبت عند مسملَّ من حديث إبن معر هو قوهل (اكن رسول هللا ﷺ خيطب
يوم إمجلعة قامئًَّا َّّث جيلس َّّث يقوم) قال كام يفعلون إليوم.
ب ﷺ خيطب خطبتني يقعد بيهنام) هذإ هو إلث ّابت
روإه إلبخاري عن إبن معر أيضًَّا بلفظ (اكن إلنّ َّّ
بﷺ
إلصحيحني خبصوص خطبة إلنّ َّّ
من حديث إبن معر يف ّ
إلصحيحني وال يف أحدهام بل كام قلنا أخرجه إلنّسايئ
أ ّما إللّفظ ّإّلي ذكره إملصنّف فليس يف ّ
حصيح أيضًَّا إن شاء هللا.
وإدلّ إرقطين وهو يَّ
إلصالة
يؤخذ من مجموع هذه إلحاديث إلّيت ذكرانها وجوب خطبيت إمجلعة ،بل هام ي َّ
رشط لص ّحة ّ
وهذإ هو قول مجهور إلعلامء.
إلصنعاين رمحه هللا يف معرض إالس تدالل عىل وجوهبام قال :يريد به قوهل تعاىل﴿ فَ ْاس َعوإ إ َ َّىل
قال ّ
ِ
إلصالة.
ذكرَّ هللا﴾ فان ّه أ يَّ
ابلسعي إىل ّإّلكر وهو مجم يَّل بيّنه فعل صىل هللا عليه وسمل ابخلطبتني و ّ
مر ّ
إلصنعاين ما يه؟ يف إلقول بوجوب إخلطبتني قال قال هللا عز وجل﴿ فَ ْاس َعوإ إ َ َّىل ذكرَّ هللا﴾
ّجحة ّ
ِ
ين أ َمنُوإ إ َذإ ن ُود ََّي للص َالةَّ من ي َ ْومَّ إلْ ُج ُم َعةَّ فَ ْاس َع ْوإ إ َ ىَّىل ذ ْكرَّ
يعين هللا عز وجل يقول﴿ ََّاي َأهيُّ َا إّل ََّ
ِ
ِ
إّللَّ﴾
ابلسعي إىل ذكر هللا عز وجل .
قال إلصنعاين :فان ّه أ يَّ
مر ّ
ب ﷺ خطب يف إلنّاس
ب ﷺ إ َّْذ إلنّ َّّ
وقوهل﴿ ذكرَّ هللاَّ﴾يعين هو مجمل وهذإ إالجامل ب ّينَته س نّة إلنّ َّّ
صىل هبم ركعتني ،فأخذان إلوجوب من هذه إلية.
خطبتني قعد بيهنام َّّث ّ َّ
إلصحيحني أ َّّن إخلطيب
إلمر إلث ّاين ّإّلي يؤخذ من هذإ إحلديث ومن إلحاديث إلّيت جاءت يف ّ
خيطب قامئا لقوهل يف إحلديث (وهو قامئ) قال (اكن إلنّب ﷺ خيطب خطبتني وهو قامئ) .
ب ﷺ خيطب يوم إمجلعة وهو قامئ) فد َّّل هذإ عىل أ َّّن إخلطيب خيطب
وجاء عند مسمل( اكن إلنّ َّّ
قامئا وال خيطب جالسا.
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وفْيا أيضا أن ّه يقعد بني إخلطبتني ونقلوإ عن ّ
إلشافعي إلقول ابجللوس بني إخلطبتني ركن ،لكن
مجهور إلعلامء عىل أن ّه س نّة وليس بركن.
إمحرت عيناه وعال
صىل هللا عليه َّّ
إلقمي رمحه هللا يف زإد إملعاد (اكن ّ َّ
قال إبن َّّ
وسمل إذإ خطب ّ
إلصالة ،ويكرث ّإّلكر-يقصد إللكامت إجلوإمع،-
صوته ،وإش َّّ
تد غضبه ،واكن يقرص إخلطبة ويقرص ّ
يعمل أحصابه قوإعد إالسالم )...إىل أخر ما قال رمحه هللا .إذ اكنت هذه يه صفات خطبة إلنّ َّّ
ب
و َّّ
ﷺَّ َّ..
الحديث143
ب ﷺ َخيطب إلنّاس يوم إمجلعة
عن جابر بن عبد هللا ريض هللا عهنام قال َ :ج ََّاء َرجل وإلنّ َّّ
فقال :أصلّيت اي فالن؟ قال :ال .قال :مق فاركع ركعتني.
ل َركعتَنيَّ .
ويف روإية َ :فص ّ َّ
دةل هذإ وتلكّمنا أيضا عن هذإ
س بق وأن تلكّمنا عن حت ّية إملسجد وقلنا أ َّّن حمكها إلنّدب وذكران أ َّّ
إحلديث وال بأس بأن نضيف فوإئد أخرى متعلّقة ابملسأةل فنقول:
وسمل أن ّه قال (إذإ جاء
صىل هللا عليه َّّ
• خطبة إمجلعة ال متنع حت ّية إملسجد ،بل قد جاء عنه ّ َّ
يسن ملن دخل إملسجد وإالمام خيطب
يتجوز فْيام) ف َّّ
أحدك وإالمام خيطب فلريكع ركعتني ول ّ
يصل ركعتني وأن خي ّفف فْيام فال يطيل.
أن ّ َّ
بﷺ أمره ابلقيام
• حت ّية إملسجد ال تفوة ابجللوس إخلفيف ،فقد جاء يف إحلديث أ َّّن إلنّ َّّ
للصالة بعد أن جلس برهة من ّإلزمن ،فاجللوس إخلفيف ال مينع من معاودة إلقيام وصالة
ّ
حت ّية إملسجد.
بﷺ اكن إماما واكن يف إخلطبة ومل مينعه هذإ من
• إالمام يأمر ويهنيى من عىل إملنرب ،ل َّّن إلنّ َّّ
إلصالة.
أن يأمره بأن يقوم إىل ّ
إلصحايب وهو سلمي إلغطفاين
• ويؤخذ منه جوإز تلكُّم إالمام مع إملأموم إذإ اكن للحاجة ،فا َّّن ّ
ب ﷺ بقوهل ال يه لَما سأهل َأ َصليت.
أجاب إلنّ َّّ
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ب ﷺ أن يستسقي هلم بعد أن أصاهبم إلقحط واكن
إلصحايب ّإّلي سأل إلنّ َّّ
وكذكل جاء يف ّقصة ّ
إلصحابة فأخذ إلعلامء من هذإ جوإز تلكّمَّ إملأموم مع إالمام وإلعكس
هذإ وإلنّ َّّ
ب ﷺ قا يَّمئ خيطب يف ّ
أثناء إخلطبة إذإ اكن للحاجة .
يصل ركعتني ال يد َّّل عىل إلوجوب ،لن ّنا إذإ
• وقلنا أمره صىل هللا عليه وسمل هل بأن يقوم و ّ َّ
نظران يف إملسأةل ال ننظر ونأخذ حديثا وإحدإ فقط نبين عليه إملسأةل بل ننظر يف إملسأةل
جبميع ما ورد فْيا من أحاديث وقد ذكران سابقا إلالكم عن هذإ وهذإ يغين عن إعادته هنا
إن شاء هللا.
الحديث144
عن أيب هريرة ريض هللا عنه أ َّّن رسول هللا ﷺ قال:
إذإ قلت لصاحبك أنصت يوم إمجلعة وإالمام خيطب فقد لغوتَّ .
ملّا اكنت إخلطبتان من رشوط إمجلعة كام قلنا اكن إالنصات للخطيب وإجب ًا ،وذكل أ َّّن إخلطبة
إفر من إالت ّعاظ و ّإّلكرى.
نصيب و يَّ
تش متل عىل إلوعظ وإل ّتذكري وقرإءة إلقرأن ،مفن يس متع لها يناهل يَّ
وإحلديث هذإ فيه عدم جوإز إلمر ابملعروف وإلهنّ يي عن إملنكر حال إمجلعة أو حال إخلطبة ،وهذإ
دةل وجوب إالنصات إذ ّإّلي يقول لصاحبه أنصت هو يأمره ابملعروف ويهناه أيضًَّا عن
من أ َّّ
ب ﷺ يف حقّه أن ّه لَغَى ،جاء يف إحلديث أ َّّن من
إالش تغال عن إالس امتع للخطبة ومع ذكل قال إلنّ َّّ
إجب.
لغى ال مجعة هل فاالنصات و يَّ
إلرب رمحه هللا إالجامع عىل وجوبه ،لكن يس تثىن من هذإ ما ّقررانه سابقًَّا وهو
ونقل إبن عبد َّّ
جوإزه أن خياطب إملأموم إالمام إذإ اكن للحاجة ،وكذكل أن يرَّّد عىل إالمام إذإ خاطبه هذإ
دةل ّ
إلرشعية عليه .
مس تثىن من وجوب الانصات لوجود إل َّّ
ب ﷺ ،وإلتّأمني عىل إدلّ عاء،
إلصالة عىل إلنّ َّّ
إلسالم وتشميت إلعاطس و ّ
وإختلف إلعلامء يف رَّّد ّ
ب ﷺ منع ما هو أوىل من هذه
إلصحيح أن ّه مينع مهنا ،وإحل ّجة يف ذكل أ َّّن إلنّ َّّ
إختلفوإ يف هذإ و ّ
إلمور وهو إلمر ابملعروف وإلهنّ يي عن إملنكر فيس تد َّّل هبذإ عىل هذإ وهللا أعمل .
الحديث145
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وعنه -عن أيب هريرة ريض هللا عنه-أ َّّن رسول هللا ﷺ قال :من إغتسل يوم إمجلعة غسل إجلنابة ّثَّ
ب ب َ َق َرة ،ومن رإح يف
إلساعة إلثّانية فكنّام قَر ََّ
إلساعة إلوىل فكنّام ّقرب بَدَ ن َة ،ومن َر ََّ
إح يف ّ
رإح يف ّ
ب َد َجا َج ًة ،ومن رإح يف
إلساعة ّإلرإبعة فكنّام قر ََّ
إلساعة إلث ّالثة فكنّام قر ََّ
ب كَبشًَّا أقرن ،ومن رإح يف ّ
ّ
ب بيضة ،فاذإ خرج إالمام حظرت إملالئكة يس متعون ّإّلكر.
إلساعة إخلامسة فكنّام قر ََّ
ّ
موضوع هذإ إحلديث هو فضيةل إل ّتبكري إىل صالة إمجلعة ،وهذإ أيضا من سنن هذإ إليوم وهذه
إلصالة ،وهو فضل عظمي ملن حرص عليه ،وهذإ إلفضل خيتلف حبسب ساعة ّإّلهاب إىل إمجلعة
ّ
إلساعة إلوىل أي بعد طلوع ّ
إلشمس فهذإ هل من إلجر ّاكّلي
أ َّّي حبسب إلتّبكري ،مفن ذهب يف ّ
إلسعة إلثّانية فل من إلجر ّاكّلي ّتقرب هلل ببقرة ...
ّتقرب هلل ببعري ،ومن تأخّر عنه فذهب يف ّ
وهكذإ إىل من ذهب يف أخر ساعة قبل خروج إالمام هل من إلجر ّاكّلي ّقرب بيضة ،فاذإ خرج
إالمام طوت إملالئكة حصفها وإنرصفوإ لسامع إالمام أي لسامع إخلطبة ،ومن جاء بعد هذإ فال
فضل هلَّ.حوى إحلديث عىل مسائل عدّ ة نلخّصها يف إلنّقاط إلتّاليةَّ :
الفائدة األولى
فضيلة من اغتسل يوم الجمعة وتقدّم إلى المسجد ليصلّي الجمعة
وكام قلنا غسل إمجلعة س نّة مؤكّدة ينبغي إحملافظة عليه ليكون إملسمل عىل أحسن حال حني قدومه
للمسجد.
للصالة،
صىل هللا عليه َّّ
ونن ّبه إىل أ َّّن قوهل ّ َّ
وسمل( من إغتسل يوم إمجلعة )إملقصود منه أن ّه إغتسل ّ
للصالة ،ومن
فيغتسل ليؤدّي صالة إمجلعة ،خالفا ملن قال أ َّّن هذإ إلغسل مرشوع ليوم إمجلعة ال ّ
إلصالة أم بعدها ،قال إمله َّّم أن تغتسل يوم إمجلعة ل َّّن
قال هبذإ فال فرق عنده بينه أن تغتسل قبل ّ
متسكوإ بظاهر إحلديث وغفلوإ عن إملقصود هبذإ إلغسل فالكهمم يف
إلنّ َّّ
بﷺ قال( يوم إمجلعة) ف ّ
إلساعة
غاية إلبطالن ،ل َّّن قول إلنّب ﷺ بعد أن قال (من إغتسل يوم إمجلعة) قال( ث رإح يف ّ
يبني أ َّّن إالغتسال مرتبط ّ
ابّلهاب إىل إملسجد ،وإلغاية منه أن يقدم إالنسان إىل إملسجد
إلوىل) ّ َّ
وهو يف أحسن هيئة وعليه رإحئة ط ّيبة ال يؤذي هبا إلنّاس ،هذإ هو إملقصود من هذإ إلغسل .
الفائدة الثانية
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فضل من بكر إىل إمجلعة وهذإ إلفضل خيتلف خبالف ساعة إّلهاب كام قلنا
الفائدة الثّالثة
ساعات هل هي الّتي نعرفها ونتعامل بها أم هي
ما المراد بهذه ال ّ
شيء آخر؟
نبني أ َّّن أ ّول وقت ّإّلهاب هو طلوع ّ
إلشمس ال طلوع إلفجر ،ل َّّن إملرء
وقبل أن نتحدّ ث عهنا ّ َّ
مطالب ّ
للسعي إىل إمجلعة
يَّ
بعد طلوع إلفجر
ابّلهاب إىل صالة إلفجر ال صالة إمجلعة فأ ّول وقتَّ ّ
هو طلوع ّ
إلشمس وأخر وقتَّ لها هو خروج إالمام وصعوده عىل إملنرب ،إذإ صعد إالمام عىل إملنرب
كام قلنا طوت إملالئكة حصفها وذهبت تس متع إخلطبة مفن يأيت بعده فال فضل هل.
ميتد من طلوع ّ
بﷺ
إلشمس إىل خروج إالمام وإذإ علمنا أيضًَّا أ َّّن إلنّ َّّ
فاذإ ّتقرر هذإ وأ َّّن إلوقت َّّ
للك ساعة مقدإرها من ّإلزمن فهذه يه ّ
إلطريقة حلساب مقدإر
ّقسمه إىل مخس ساعاتَّ تكون َّّ
إلساعات.
ّ
تأخذ إلوقت من طلوع ّ
إلشمس إىل خروج إالمام وصعوده عىل إملنرب وتقسمه إىل مخسة أجزإء
ب ﷺ يف هذإ إحلديث .
إلساعة إلّيت حتدّ ث عهنا إلنّ َّّ
فيكون َّّ
ك جزءَّ من هذه إلجزإء هو ّ
إلس نة ،فرشوق ّ
إلشمس إذإ اكن
إلساعات ّتتلف طبيع ًَّة ابختالف فصول ّ
وكام تعلمون أ َّّن هذه ّ
إلسابعة ونصف إىل غري ذكل فهو يف
إلساعة ّ
إلسابعة ودقائق أو ّ
إلساعة مث ًَّال ّ
يف هذه إل ّايم عىل ّ
فصل ّ
إلساعات
إلساعة مث ًَّال ّإلرإبعة يكون مقدإر ّ
إلش تاء ففي فصل إ ّلصيف خيتلف ويكون عىل ّ
خيتلف إذإ اكن وقت خروج إالمام عىل إملنرب دإمئًَّا وإحد.
الرابعة
الفائدة ّ
في قوله فإذا خرج اإلمام حظرت المالئكة يستمعون الذّكر
هذإ دلي يَّل عىل أ َّّن من جاء بعد هذإ فقد حرم إلجر وإلثّوإب إملذكور يف إحلديث ومل تكتبه
إملالئكة ممّن شهد إمجلعة.
الفائدة الخامسة
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يف هذه إلعبارة فضيةل خطبة إمجلعة إذ أ َّّن إملالئكة تطوي حصفها وحتض إجامتعهاَّ .
الفائدة السادسة
المالئكة المذكورون هنا غير المالئكة الحفظة فهؤالء مو ّكلون بهذا
العمل.
وقد جاء عند مسملَّ حديث أيب هريرة ريض هللا عنه قوهل (إن ّه إذإ اكن يوم إمجلعة اكن عىل َّّ
ك
إلصحف وجاءوإ
اببَّ من أبوإب إملسجد مالئك يَّة يكتبون إل ّول فال ّول فاذإ جلس إالمام طووإ ّ
يس متعون ّإّلكر).
فاملالئكة إملذكورون يف هذإ إحلديث ّ
مولكون هبذإ إلعمل ومه يكتبون إل ّول فال ّول ّلإ قلنا أ َّّن من
إلساعة ليست مكن
جاء يف أ ّول ساعةَّ ليس مكن جاء يف أخرها وكذكل نقول أ َّّن من جاء يف أ ّول ّ
جاء يف وسطها أو يف أخرها ل َّّن إملثبت يف هذإ إحلديث هو أ َّّن إملالئكة تكتب إل ّول فالول
ّفاّلي يأيت قبل أخيه فهو مقدّ يَّم عليه يف إلفضل وهللا أعمل.
َّ

الحديث 146
عن سلمة بن إلكوع واكن من أحصاب ّ
ب ﷺ إجلُ ُمعة َّّث
نصل مع إلنّ َّّ
إلشجرة ريض هللا عنه قال :كنّا ّ َّ
ن ََنرصف وليس للْح َيطانَّ ظ لَّل نس تظ َُّّل به.
ويف روإيةَّ :كنّا ُ َجن ّم َُّع مع رسول هللا ﷺ إذإ زإلت ّ
إلشمس َّّث نرجع فن ّتبع إلفيءَّ .
ب ﷺ إذإ زإلت
خيرب سلمة ريض هللا عنه يف هذإ إحلديث أّنّ م اكنوإ يصلّون إمجلعة مع إلنّ َّّ
ّ
إلشمس َّّث يعودون إىل بيوهتم وليس للحيطان ظ يَّل يكفْيم لالس تضالل به ليس معىن إحلديث أن ّه
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مل يكن للحيطان ظ َّّل فاكنت تكون ّ
إلسامء .ال ،إملرإد أن ّه مل يكن للحيطان ظ ّلَّ
إلشمس يف كبد ّ
يبني به وقت صالة إمجلعة.
يكفْيم لالس تضالل به فهذإ إحلديث ساقه إملصنّف رمحه هللا ل ّ َّ
أ ّما أخر وقت لها فهو حم َّّل إجامعَّ بني إلعلامء وهو أخر وقتَّ ّ
للظهر.
وأ ّما أ ّول وقّتا مفحل خالف .
مفهنم من ذهب إىل أ َّّن أ ّول وقّتا هو أ ّول وقت ّإلظهر وهو مذهب إالمام ماكل رمحه هللا و ّ
إلشافعي
وأبو حنيفة ودليلهم ّإلروإية إلثّانية حلديث سلمة ريض هللا عنه حيث قال )كنا ُ َجن ّم َُّع مع رسول هللا
ﷺ إذإ زإلت ّ
إلشمس (
يصل إمجلعة حني متيل ّ
إلشمس فهذإن
ب ﷺ اكن ّ َّ
وكذكل جاء عن أنس ريض هللا عنه أ َّّن إلنّ َّّ
يصل إمجلعة إذإ زإلت ّ
إلشمس وهو أ ّول وقت
صىل هللا عليه وسمل اكن ّ َّ
إلنّ ّصان وإحضان يف أن ّه ّ َّ
صالة ّإلظهر.
أ ّما إالمام أمحد رمحه هللا وإحساق فقالوإ جبوإز أدإهئا قبل ّإلزوإل وأ َّّن أ ّول وقّتا هو وقت دخول
يصل إمجلعة َّّث
ب ﷺ اكن ّ َّ
صالة إلعيد وإس تدلوإ حبديث جابرَّ ريض هللا عنه عند مسملَّ أ َّّن إلنّ َّّ
يصل إمجلعة َّّث نذهب إىل َمجالنا فرنحيها حني تزول ّ
إلشمس(.
ب ﷺ ّ َّ
قال )اكن إلنّ َّّ
هذإ إلنّص رصحي يف كوّنم اكنوإ يؤدّوّنا قبل ّإلزوإل فعندان أ َّّن حديث سلمة أو حديث أنس فيه
وسمل يؤدّهيا إذإ زإلت ّ
إلشمس وعندان حديث جابر أّنّ م اكنوإ يؤدون وبعد أن
صىل هللا عليه َّّ
أن ّه ّ َّ
يفرغوإ من إمجلعة اكنوإ يذهبون إىل جامهلم لريحيوها حني تزول ّ
بني إدلّ الةل
إلشمس فوإض إدلّ الةل و ّ َّ
يف أّنّ م اكنوإ يؤدّوّنا قبل ّإلزوإل
إلصوإب كام قال ّ
إلش يخ إبن عثميني رمحه هللا أ َّّن إلوىل وإلفضل هو أن تؤدّى بعد ّإلزوإل لن ّه
و ّ
ب ﷺ ولن ّه إلوقت إجملمع عليه بني إلعلامء وإذإ دعت إحلاجة لفعلها قبل
اكن إلغلب من فعل إلنّ َّّ
خاص فال بأس بصالهتا قبل إ ّلزوإل هذإ والكم
ظرف ي َّ
حر شديد أو ي َّ
ّإلزوإل كن يكون مثّت لَّ
ّ
إلصوإب إن شاء هللا ،وهللا أعمل َّ
إلش يخ إبن عثميني وهو ّ
باب العيدين
الحديث147
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عن عبد هللا بن معر ريض هللا عهنام قال :
ب ﷺ وأبو بكرَّ ومعر ريض هللا عهنام يصلّون إلعيدين قبل إخلطبةَّ .
اكن إلنّ َّّ
إملرإد ب ( إلعيدين )يف هذإ إحلديث هام عيدإ إلفطر وإلحضى.
يتكرر إ ّما إن يعود عليك وإ ّما أن تعود عليه.
مس َّّ
و ّمسي عيدين ل َّّن إلعيد إ يَّ
للك ما يعود و ّ
إلرشع وال جيوز لنا أن نتّخذ عيدًَّإ مل يأيت يف ّ
وإلعياد قد بيّهنام ّ
إلرشع ،ال جيوز لنا نتخذ يومًَّا عيد ًإَّ
إلرشع بل إلعياد توقيفي يَّة يتوقّف فْيا عىل ما بيّنه ّ
أو ماكن نتّخذه عيدإ مل يبيّنه لنا ّ
إلرشع لنا.
ب ﷺ وقال هلم )إ َّّن هللا قد
ب ﷺ ملّا قدم إملدينة واكن هلم يوما عيد يلعبون فْيام أبطلهام إلنّ َّّ
وإلنّ َّّ
أبدلمك هبام خريًَّإ مهنام يوم إلحضى ويوم إلفطر(.
يبني إملصنّف شيئًَّا مهنا يف هذإ إلباب
ّتتص هبام س ّ َّ
سنن وأحاك يَّم ّ َّ
ولهاذين إلعيدين يَّ
ب ﷺ وخليفتيه أيب َّ
بكر
فبدأَّ رمحه هللا حبديث إبن معر ريض هللا عهنام خيرب فيه أ َّّن س نّة إلنّ َّّ
إلصالة مقدّ م ًَّة عىل إخلطبة خالفًَّا للجمعة وإنّام ذكر ذكل لن ّه ويف عهد خلفاء بين
ومعر يه جعل ّ
إلصالة ذكل أ َّّن إلنّاس أصبحوإ يصلّون وينرصفون
أميّة ُعكس إلمر وصارت إخلطبة مقدّ مة عىل ّ
تحق ذكل يف مصمي إخلطبة ،فاكنوإ ينرصفون فعكسوإ
سب وطعنَّ فمين ال يس َّّ
ملا اكنوإ جيدونه من َّّ
حت يرمغوإ إلنّاس عىل إخلطبة.
إلصالة ّ َّ
إلمر وجعلت إخلطبة مقدم ًَّة عىل ّ
إلس نّة وإمحلد هلل يف صالة وخطبة
َّّث يف عهد بين إلع ّباس عادة إلمور إىل ما اكنت عليه وط ّبقت ّ
إلعيدين هللا إملس تعانَّ .
الحديث148
إلصالة فقال :من
عن إلربإء بن عازب بن ريض هللا عنه قال :خطبنا إلنّ َّّ
ب ﷺ يوم إلحضى بعد ّ
إلصالة فال نسك هل
ّ َّ
صىل صالتنا ونسك نسكنا فقد أصاب إلنّسك ومن نسك قبل ّ
فقال أبو بردة هائن بن ن ّيار-خال إلربإء بن عازبَّ-:
إلصالة وعرفت أ َّّن إليوم يوم أك ورشب
اي رسول هللا إ ّ َّين نسكت شايت قبل ّ
إلصالة .
وأحببت أن تكون شايت أ ّول ما يذحب يف بييت فذحبت شايت وتغدّيت قبل أن أيت ّ
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حب إ َّّيل من شاتني أَفَتَجزي عين
قال :شاتك شاة حلم قال :اي رسول هللا فا َّّن عندان َعنَاقًَّا يه أ َّّ
قال :نعم ولن جتزئ عن أحدَّ بعدكَّ .
يف هذإ إحلديث مج يَّةل من إلفوإئد
الفائدة األولى
إلصالة.
تأكيد ما س بق من أ َّّن إخلطبة تكون بعد ّ
الفائدة الثّانية :قوله ﷺ (من نسك نسكنا)
إلنّسك :هو إّلحب تقر ًَّاب هلل.
إلصالة
إلصالة وقد جاء يف إلقرأن مؤخرًَّإ بعد ّ
إملسأةل إلوىلَّ:يف إحلديث دلي يَّل عىل أن ّه يكون بعد ّ
ل لَََّّرَّب ّك وإحنر ﴾وقال﴿ قل إ َّّن صاليت ونسيك﴾َّ
أيضًَّا يف مجيع إملوإضع كام قال هللا عز وجل﴿ َّفَ ََّص ّ َّ
إلصالةَّ .
جفاء يف إلقرأن مؤخرًَّإ بعد ّ
إلصالة اكن مكن مل
وقوهل فقد أصاب إلنّسك أي أصاب إلنّسك ّ
إلصحيح ّلكل اكن من ذحب قبل ّ
يض ّحي وتعترب ذبيحته محلًَّا فقط ،يعين أّنّ ا ال تعترب نس َّاكً جمزئًَّا ل َّّن رشط إلحضية أن تُذحب بعد
ب ﷺ ليب بردة شاتك شاة حلمََّّ .
ب ﷺ ّلكل قال إلنّ َّّ
إلصالة كام بيّنه إلنّ َّّ
ّ
يتفرع عن هذإ إلالكم عن هذه إملسأةل مسأةل أخرى ويه إذإ اكن إملض ّحي يف ماكن
إملسأةل إلثّانيةَّ:و ّ
يصل وحده ويذحب بعد صالته هو؟ أو ميكث ّ َّ
حت
ال يس تطيع فيه ّإّلهب لصالة إلعيد فهل هل أن ّ َّ
مييض وقت صالة إالمام َّّث يض ّحي بعد ذكل؟
إلصحيح يف هذه إملسأةل هو إلقول إلث ّاين وإملعترب يف إلمر هو صالة إمجلاعة صالة إلعيد إلّيت
و ّ
إلصالة
تؤدّى جامع ًَّة يؤدهيا إالمام جامع ًَّة فميكث إملرء ّإّلي مل يمتكّن من ّإّلهاب إىل ّ َّ
مصىل إلعيد و ّ
يصل إالمام ابمجلاعة َّّث بعد ذكل هل أن يذحب نسكه .
مع إمجلاعة ميكث مقدإر ما ّ َّ
حت تس ّمى
إملسأةل إلث ّالثة (َّ:إل َعنَاق) يه إلنىث من ودل إملعز لكن رشطها أّنّ ا تكون مل تبلغ إحلول ّ َّ
َعنَاق ًا ،وتنطق إلعناق بفتح إلعني وّتفيف إلنّون .
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لكن إلنّ ّبَّ
وإملرشوع فمين أرإد أن يض ّحي هبا يعين بأنىث إملعز يه أن تبلغ إحلول وي َّّمت لها حو ًَّال اكمل َّّ
تصح لحدَّ
ﷺ رخّص ليب بردة يف إلتّضحية هبذه إلعناق ،وقلنا أّنّ ا مل تبلغ إحلول وقال هل أّنّ ا ال َّّ
خصه هبذإ.
بعده ويف هذإ يعين فضيةل ليب بردة ريض هللا عنه ل َّّن إلنّ َّّ
بﷺ ّ
الفائدة الثّالثة
سرور بالعيد
أيّام العيد أيّام أكل وشرب وإظهار لمظاهر الفرح وال ّ
مير علينا إلعيد وكن ّنا يف مأتَّ
البد أن نظهرها وأن نتباىه هبا ،ال أن َّّ
فهو شعرييَّة من شعائر إالسالم َّّ
مير عليه وكن ّه
تفىش يف أوساط إملسلمني فبعض إلنّاس يوم إلعيد َّّ
وهذإ وهللا إملس تعان جنده قد ّ َّ
صىل صالة إلعيد يرجع بعدها وينام وال هي َّّمت بلبس إمجليل من
يويَّم للنّوم وهللا إملس تعان ،فتجده إن ّ َّ
إلّسور يف هذإ إليوم هللا إملس تعان.
إلث ّياب وإظهار إلفرح و ّ

الربعة
الفائدة ّ
فعل المأمورات على خالف مقتضى األمر ال يعذر فيه بالجهل
خالفا للمنهيّات
هذه قاعدة هم ّمة فاحفظوها فعل إملأمورإت عىل خالف مقتىض إلمر يعين عىل خالف مقتىض ما
جاء يف ّ
إلرشع يف هذإ إلمر ال يعذر فيه خبالف إملهن ّيات.
ب ﷺ مل يعذر أاب بردة ريض هللا عنه يف هجل لتوقيت ّإّلحب وأخربه أ َّّن شاته شاة حلم،
فالنّ َّّ
ك مرةَّ ابالعادة
ب ﷺ اكن يأمره يف َّّ
مر معنا يف حديث ّإلرجل ّإّلي مل حيسن صالته فالنّ َّّ
وكذكل َّّ
ومل يعذره أيضًَّا جبهل ففعل إملأمور ال بد من أن يكون عىل وفق ما جاء يف ّ
حت يكون
إلرشع ّ َّ
حصيحًَّا فافهموإ هذإ ابرك هللا فيمك َّ .
الحديث149
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ب ﷺ يوم إلنحرَّ َّّث خطب َّّث ذحب
عن جندب بن عبد هللا إلبجل ريض هللا عنه قال َ :صىلَّ إلنّ َّّ
يصل فليذحب أخرى َم َاكّنَ َا ومن مل يذحب فليذحب :بسم هللا.
وقالَّ:من َذب َ ََّح قبل أن ّ َّ
حديث جندبَّ هذإ مثل ّإّلي قبل فيه توقيت ّإّلحب وأ َّّن ّإّلحب إملرشوعة إملقبول عند هللا هو ما
ب ﷺ ليب بردة شاتك شاة حلمَّ .
إلصالة فكام قال إلنّ َّّ
إلصالة وأ ّما ما اكن قبل ّ
يكون بعد ّ
إلصحابة أن يفعلوإ
وإلنّ َّّ
إلصالة وأمر ّ
ب ﷺ كام جاء يف هذإ إحلديث ذحب إلحضية بعد أن إنّتيى من ّ
إلصالة فليعد ذحب أخرى إن اكنت عنده.
ذكل وأعلمهم أ َّّن من ذحب قبل ّ
وسمل من اكن ذإحبا أن يذحب عىل إمس هللا ل َّّن إلتّسمية وإجبة يف ّإّلحب وال
صىل هللا عليه َّّ
وأمر ّ َّ
مس هللا عَلَيه ﴾وهللا
حت َّّل ّإّلبيحة بدون تسمية قال هللا تبارك وتعاىل﴿ َو ََّال تَأ ُ ُلكوإ مما لَم يُذكر إ َُّ
أعمل.
الحديث150
ابلصالة قبل إخلطبة بال
عن إبن عبد هللا ريض هللا عهنام قال :شهدت مع إلنّ َّّ
ب ﷺ يوم إلعيد فبدأَّ ّ
وحث عىل طاعته ووعظ إلنّاس
أذإنَّ وال إقامة َّّث قام متوكَّ عىل بالل فأمر بتقوى هللا عز وجل َّّ
وذكّرمه
كن أكرث حطب هجمنَّّ
رهن وقال :تصدّقن فانّ َّّ
فوعظهن وذكّ َّّ
َّّ
حت أىت إلنّساء
َّّث مىض ّ َّ
نكن تكرثن ّ
إلشاكة
فقامت إمرأيَّة من وسط إلنّساء سفعاء إخلدّين فقالت :ملا اي رسول هللا؟ قال :ل َّّ
وتكفرن إلعشري ،قال :جفعلنا يتصدّقن من ُحلْيّ نَّ يلقني يف ثوب باللَّ من أَقر َطّتنَّ َوخ ََوإتميهنََّّ .
ب ﷺ صالة إلعيد فأدّإها قبل إخلطبة
خيرب جا يَّبر ريض هللا عهنام يف هذإ إحلديث أن ّه حض مع إلنّ َّّ
بال أذإن وال إقامة وهذإ هو إملرشوع يف ح ّقها.
إلصالة قام فْيم خطيبًَّا واكن متّكئا عىل باللَّ ريض هللا
صىل هللا عليه َّّ
َّّث بعدما إنّتيى ّ َّ
وسمل من ّ
عنه و ّإلظاهر أن ّه لتعبَّ أو مرض ،حفّثّ م عىل تقوى هللا عز وجل إذ يه إلساس ،وكذكل حّثّ م
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رهن أيضًَّا وأخربهن أّنّ َّّن أكرث أهل
فوعظهن وذكّ َّّ
َّّ
صلوإت ريب وسالمه عليه َّّث مىض إىل إلنّساء
إلنّار لس ببني:
إلشاكية يه إلتّو ّجع من ّ
إلشاكية ،و ّ
إلسبب إل ّول :هو أّنّ َّّن يكرثن ّ
إليشء لطلب إزإلته ،وال
• ّ
خيفى عليمك حفظمك هللا ما يف ّ
إلشاكية من تسخّطَّ عىل قضاء هللا عز وجل وعدم ّإلرضا به
فلهذإ اكنت أحد إلس باب.
إلسبب إلث ّاين :هو كفر إلعشري ،وكفر إلعشري هو أن جتحد إملرأة ما أحسن فيه زوهجا إلْيا
• و ّ
فتقول مث ًَّال ما رأيت منك خريًَّإ قط مع أن ّه دإمئ إالحسان إلْيا وغري هذإ من إلمثةل إلّيت تدخل
سبب أيضًَّا دلخول إلنّار فتنهبّ ن لهذإ ابرك هللا فيكن ،حياول إالنسان
يف كفرإن إلعشري فهو يَّ
إلصفات سوإء اكن رج ًَّال أو إمرأة ،يه تكرث يف إلنّساء لكن قد توجد
عىل أ َّّال تكون يف هذه ّ
يف بعض ّإلرجالو هللا إملس تعان.
صىل هللا عليه وسمل .
إلصدقة ّ َّ
َّّث أ َّّ
مرهن ابالكثار من ّ
يف هذإ إحلديث فوإئد كثرية س نذكر أمهها
إلفائدة إلوىلَّ:يه أن ّه ال يرشع يف صالة إلعيد أذإن وال إقامة وكذكل يف سائر إلنّوإفل إلّيت ترشع
جامع ًَّة ّ
اكلرتإوحي ،ال يرشع لها ال أذإن وال إقامة.
إلفائدة إلثّانية :يه جوإز ّتصيص إلنّساء ابملوعظة إذإ أمنت إلفتنة.
إلفائدة إلث ّالثةَّ:جوإز كشف إملرأة لوهجها وأ َّّن تغطية إلوجه مس تح ّبة وليست بوإجبة ،وإدلّ ليل عىل
ب ﷺ ل َما اكنت إلنّساء أكرث أهل
ما قلنا من هذإ إحلديث هو وصف وجه إملرأة إلّيت سألت إلنّ َّّ
إلنّار ُووصفت بأّنّ ا سفعاء إخلدين .
صل للبرشة واكن فيه سوإد
لون فيه سوإد أي أ َّّن خدّ هيا اكن لوّنام خمالفًَّا للّون إل َّّ
إلسفع) يَّ
و( ّ
إملهم أ َّّن يف هذإ إلوصف وصف إخلدّ ين دلي يَّل عىل أّنّ ا مل تكن ساترًَّة لوهجها ومع هذإ مل ينكر علْيا
ب ﷺ فد َّّل عىل إجلوإز أو يد َّّل هذإ عىل عدم وجوب سرت إلوجه وهللا أعملَّ .
إلنّ َّّ
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إلصدقة
ب ﷺ أ َّّ
سبب لتخفيف إلعذإب أو رفعه ل َّّن إلنّ َّّ
إلصدقة يَّ
مرهن ابالكثار من ّ
إلفائدة ّإلرإبعةّ َّ:
إلصدقة سببًَّا لتخفيف إلعذإب أو
بسبب أّنّ َّّن َّّ
إلصفات فاكنت هذه ّ
كن أكرث أهل إلنّار بسبب تكل ّ
لرفعه ابللكّ ّية.
للحق ويف
كن رسيعاتَّ يف إالمتثال َّّ
ّنن َّّ
عهنن وأ َّّ
إلصحاب ّيات ريض هللا َّّ
إلفائدة إخلامسةَّ :فضيةل ّ
ب ﷺ.
إالمتثال لمر إلنّ َّّ

الحديث151
ب ﷺ -أَن ُ ْخنر ََّج يف إلعيدَ ين إل َع َوإت ََّق و َذوإتَّ
عن أ َّّم عط ّية ن ُ َسي َب ََّة إ َل َنصارية قالت :أَ َم َر ََّان -تعين إلنّ َّّ
مصىل إملسلمني.
إخلُدُ ور وأمر إحل ّيض أن يعزتلن ّ َّ
ض فَ ُكنَّ خلف
حت ُخنر ََّج إحلُي َ َّ
كر من خدرهَاَّ ّ ،
حت ُخنر ََّج إلب ََّ
لفظ :كنّا نؤمر أن َخنرج يوم إلعيد ّ َّ
ويف َّ
إلنّاس ّ
فيكربن بتكبريمه ويدعون بدعاهئم يرجون بركة ذكل إليوم ُوطهرتهَّ .
إل َع َوإتق :مجع عاتق ويه إلّيت قاربت إلبلوغ .
وذوإت إخلدور :أي صاحبات إخلدور.
سرت جيعل يف انحية إلبيت تس ترت به إلبكر إذإ دخل إلبيت أجنب ،بيوهتم
وإخلدور :مجع خدرَّ وهو يَّ
حت إذإ
إلس تور ّ َّ
ريض هللا عهنم مل يكن فْيا غرف بل اكن فْيا غرفة وإحدة فاكنوإ جيعلون هذه ّ
جاء أحد أجنب إىل إلبيت ّ
إلسرت أو إخلدرَّ .
تسرتت إلبكر بذكل ّ
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إلصالة وإخلطبة.
ب ﷺ اكن يأمر إلنّساء ابخلروج إىل ّ َّ
يف إحلديث بيان أ َّّن إلنّ َّّ
مصىل إلعيد ليشهدوإ ّ
يكن يف جانبَّ وال خيتلطن
إملصىل) أي أن َّّ
صىل هللا عليه وسمل إحل ّيض بأن (يعزتلن ّ َّ
واكن يأمر ّ َّ
خروهجن أمن
َّّ
ابملصلّيات ففيه مرشوعية خروج إلنّساء لصالة إلعيد برشط أمن إلفتنة ،يشرتط يف
وعلْين فالبد من أن خيرجن ابللّباس ّ
إلرشعي وكذكل أن خيرجن غري متط ّيباتَّ وال
َّّ
إلفتنة َّّ
مهنن
خبروهجن فتنة وأن تؤمن علْين إلفتنة أيضًَّا.
َّّ
حيصل
إس تد َّّل هبذإ إحلديث أيضًَّا من رأى وجوب صالة إلعيد وقالوإ لو ما اكنت صالة إلعيد وإجب ًَّة ملا
إملصىل.
ب ﷺ إحل ّيض ابخلروج إىل ّ َّ
أمر إلنّ َّّ
وممّن قال هبذإ إلقول أبو حنيفة وإلوزإعي وإلل ّيث رمحهم هللا وهو روإية عن إالمام ماكلَّ رمحه هللا.
وذهب إمجلهور عىل أّنّ ا س ن يَّة مؤكدة.َثلث وهو أ َّّن صالة إلعيد فرض كفاية إذإ قام هبا إلبعض سقطت عن إلخرين.
 ومثّة أيضًَّا قو يَّل يَّحت إلنّساء ابخلروج إلْيا ولو مل تكن
ب ﷺ أمر ّ َّ
وإلقول إل ّول هو إلظهر وهو إلقوى ل َّّن إلنّ َّّ
وإجبة ملا أمر إلنّساء بشهودها.
ويف قوهل( يرجون بركة ذكل إليوم) معناه أّنّ م يرجون ما حيصل فيه من إلجر وإلثّوإب إلعظمي وما
حيصل فيه من إظهار شعائر إدلّ ين وإلفرح ،قال هللا تعاىل﴿ قُل ب َفضلَّ هللا َوب َر َمحتهَّ فَب َذ ََّ
كل
فَل َي َفر ُحوإ ه ََُّو خَري مما َجي َم ُعون ﴾.
للسيّئات ومغفرةَّ ّلذلنوب نسأل هللا
وقوهل وطهرته يعين يرجون طهرته أي ما حيصل فيه من تكفريَّ ّ
عز وجل من فضل .
باب صالة الكسوف
الحديث152
عن عائشة ريض هللا عهنا أ َّّن ّ
ث ُمناد ًَّاي يُنَادي
إلشمس خسفت عىل عهد رسول هللا ﷺ فَ َب َع ََّ
وصىل أربع ركعات يف ركعتني وأربع جسدإتَّ .
فكرب ّ َّ
إلصالة جامعة "فاجمتعوإ وتقدّم ّ َّ
" ّ
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يقول ّ
إلش يخ إبن إلعثميني رمحه هللا(َّ:صالة إلكسوف تفعل عند إلكسوف فاضافته إلْيا من إضافة
إليشء إىل سببه وإلكسوف إنطامس ضوء ّ
ّ
إلشمس أو إلقمر إنطامسا لكّيا أو جزئ ّيا...
• أي يكون عندان كسوف لكي أو كسوف جزيئ
حس يدركه علامء إلفكل
وقال :وال يقع إلكسوف إ َّّال بأمر هللا وقد جعل هللا هل س ببني إل ّول ّ َّ
ابحلساب...
إلشمس وحيلوةل إلرض بني ّ
إلشمس يف كسوف ّ
• وهو حيلوةل إلقمر بني إلرض و ّ
إلشمس
وإلقمر يف كسوف إلقمر
رشعي ال يدركه إلنّاس وإنّام يعمل عن طريق إلويح...
إلسبب إلث ّاين يَّ
ث قال :و ّ
• وهو إرإدة ّتويف هللا عباده بذكل إذ قد يكون إيذإ ًَّان بعقوبةَّ إنعقدت أس باهبا أو َّ
رشور
إنفتحت أبوإهبا أو فت دينَّ أو دنيا هتك جحاهبا
إلسمع
إحلس وإلرشعي منافايَّة عند من اكن هل يَّ
ث قال رمحه هللا :وليس بني إ ّلس ببني ّ َّ
قلب أو ألقى ّ
وهو شهيد َّّث ذكر وجه ذكل).
إملهم نعود إىل إحلديث إل ّول يف إلباب فتخرب فيه عائشة ريض هللا عهنا أ َّّن ّ
إلشمس خسفت عىل
وسمل فأرسل من ينادي يف
صىل هللا عليه َّّ
تويف فيه إبرإهمي إبنه ّ َّ
عهد رسول هللا ﷺ يف إليوم ّإّلي ّ َّ
ك ركعةَّ يعين
ب ﷺ صالًَّة مل يعهدوها من قبل ركعتني يف َّّ
وصىل هبم إلنّ َّّ
إلصالة جامعة) ّ َّ
إلنّاس ب ( ّ
مهنام ركوعان وجسودإن فيكون مجةل ذكل ركعتان فْيام أربع ركعات وأربع جسدإت.
ويف إحلديث مج يَّةل من إلفوإئد:
ابلصالة جامعة وقد.
إلس نّة أن ينادى لصاليت إلكسوف وإخلسوف ّ
إلفائدة إلوىلَّ:أ َّّن ّ
يقال قد يرد علينا ويقول لنا خشص أنت قلت سابقًَّا أ َّّن إلنّوإفل إلّيت ترشع جامعة ليس فْيا ندإء
إلصالة إجلامعة" يعين كيف نوفّق بني
وها أنت تقول أن ّه ينادى لصالة إلكسوف أو إخلسوف ب " ّ
الكمك هذإ وذإك؟
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إلصالة فرشع
فاجلوإب هو أ َّّن صاليت إلكسوف وإخلسوف يأتيان جفأًَّة وال بد من مجع إلنّاس لدإء ّ
وقت معلوم فال
للك وإحدةَّ من إلنّوإفل إلّيت تؤدّى جامع ًَّة يَّ
إلنّدإء هلام أ ّما غريهام فهو معلوم إلوقت َّّ
يرشع لها إلنّدإء ّلكل.
ك وإحدةَّ مهنام ركوعان وجسودإن.
إلفائدة إلثانيةَّ:صالة إلكسوف فْيا ركعتان يف َّّ
إلفائدة إلثالثة َّ :صالة إلكسوف س نّ يَّة مؤكّدة ابجامع أهل إلعمل ،نقل إالجامع إلنّووي وإبن دقيق
رمحهام هللا.
إلفائدة ّإلرإبعة:
خص بعضهم لفظ إلكسوف مبا يتعلّق ّ
ابلشمس ولفظ إخلسوف مبا يتعلق ابلقمر وهو إالصطالح
ّ َّ
إلصحيح أّنّ ام يس تعمالن فْيام يف ّ
إلشمس وإلقمر فتقول
يعين ّإّلي يعمل به إلن عامليًَّا لكن ّ
إلشمس وكسوف إلقمر أو كسوف ّ
خسوف ّ
إلشمس وخسوف إلقمر وذكل دلالةل إلحاديث عىل
ذكل .
يف مثل هذإ إحلديث عائشة ريض هللا عهنا قالت (خسوف إلشمس) يف أحاديث أخرى أطلق
إخلسوف عىل ّ
إلشمس وإلكسوف عىل إلقمر وغري ذكل فيجوز هذإ وهذإ.
إلفائدة إخلامسةَّ :أن ّه من اكن يف ماكنَّ خسفت فيه ّ
إلشمس أو إلقمر ومل يكن مثّة جامع يَّة تؤدّي
صالة إلكسوف أو إخلسوف جامع ًَّة جاز هل أن يؤدّهيا مبفرده ،لن ّه جاء يف إحلديث ّإّلي يأيت إلن
حديث أيب مسعود ريض هللا عنه( فاذإ رأيمت مهنا شيئًَّا فصلّوإ ) فاذإ رأى إالنسان شيئًَّا من
يصل فْيا وإن مل جيد فليصل مبفرد.
فليصل إن وجد جامع ًَّة ّ َّ
إلكسوف وإخلسوف ّ َّ
للصالة وتركوإ
إلصحابة رضوإن هللا علْيم إذ أّنّ م ل ّبوإ إلنّدإء فاجمتعوإ ّ
إلفائدة إلخرية :فيه فضيةل ّ
للصالة ،وهللا أعمل.
أعامهلم وأشغاهلم إلّيت اكنوإ علْيا وأتوإ ليل ّبوإ إلنّدإء ّ
الحديث153
عن أيب مسعود عُقبة بن معر إلنصاري إلبدري ريض هللا عنه قال :قال رسول ﷺ:
ف هللا هب َما ع َبادَه و َأّنّ ُ َما ََّال يَن َكس َفانَّ ملوت أحدَّ من
إ َّّن إلشمس وإل َق َم ََّر أيتان من َأ َايتَّ هللا ُ َخي ّو ُ َّ
ف َما ب َُّمكَّ .
ت يَن َكش َ َّ
إلنّاس فاذإ رأيمت مهنا شيئًَّا فَ َصلّوإ َوإ ْد ُعوإ َح ّ َّ
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يف إحلديث ريَّد عىل ما اكن يعتقده أهل إجلاهل ّية من أ َّّن ّ
إلشمس وإلقمر ينكسفان ملوت إلعظامء أو
حلياهتم بل هام أيتان من أايت هللا تد ّالن عىل قدرته وحمكته ،وما حيصل من كسوف أو خسوف
حت يذهب عهنم
للصالة و ّإّلكر وإدلّ عاء ّ َّ
خيوف عباده ل ُينيبوإ إليه ويتوبوإ ويفزعوإ ّ
إنّام يريد هللا به أن ّ
ما جيدوإ.
إلصالة و ّإدلعاء إذإ حدث إلكسوف.
ففي إحلديث مرشوعية إملبادرة إىل ّ
إلصالة تكون ابنّتاء إلكسوف.
وفيه أ َّّن إنّتاء ّ
وفيه إحلمكة من إلكسوف ويه ّتويف إلعباد وحّثّ م عىل إل ّتوبة وإالانبة.
وفيه أ َّّن صالة إلكسوف من ذوإت إلس باب فتفعل ولو صادفت وقت إلهنّ يي وهللا أعمل.

الحديث154
عن عائشة ريض هللا عهنا قالت :خسفت ّ
فصىل رسول هللا ﷺ
إلشمس عىل عهد رسول هللا ﷺ ّ َّ
إلسجود
ابلنّاس فأطال إلقيام َّّث ركع فأطال ّإلركوع -وهو دون إ ّلركوع إل ّول-ث جسد فأطال ّ
َّّث فعل يف ّإلركعة إلخرى مثل ما فعل يف إلوىل َّّث إنرصف وقد جتلّت ّ
إلشمس خفطب إلنّاس
حفمد هللا وأثىن عليه َّّث قال :إ َّّن ّ
إلشمس وإلقمر أيتان من أايت هللا ُخي ّوف هللا هب َما عباده وإّنّ ام ال
خيسفان ملوت أحد وال حلياته فاذإ رأيمت ذكل فادعوإ هللا ّ
وكربوإ وصلوإ وتصدقوإَّّ ،ث قال :اي أ ّمة محمّد
وهللا ما من أحدَّ أغري من هللا أن يَزينَّ عبده أو تَزينَّ أمته ،اي أُم ََّة محمّد وهللا لو تعلمون ما أعمل
لضحكمت قلي ًَّال ولبكيمت كثريإ.
ويف لفظ :فاس تمكل أربع ركعاتَّ وأربع جسدإتَّ .
يف هذإ إحلديث تصف لنا عائشة ريض هللا عهنا صفة صالة إلكسوف وهذإ هو إلعمدة يف صالة
صىل هللا عليه وسمل قام فأطال إلقيام َّّث ركع بعده وأطال
إلكسوف .فقالت ريض هللا عهنا أن ّه ّ َّ
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ّإلركوع حبسب إلقرإءة َّّث رفع وقال مسع هللا ملن محده ربنا وكل إمحلد ث قرأَّ أيضًَّا وأطال يف إلقرإءة
لكن أقل من إلقرإءة يف إلقيام إل ّول َّّث ركع فأطال أيضًَّا ّإلركوع لكن أقل من ّإلركوع يف إلقيام إل ّول
َّّث رفع َّّث جسد جسدتني وأطال فْيام
َّّث فعل يف ّإلركعة إلثّانية مثل ما فعل يف إلوىل إ َّّال أ َّّن إلقيام يف إلوىل من ّإلركعة إلثّانية أق َّّل من
إلقيام يف إلقيام إلث ّاين من ّإلركعة إلوىل وكذكل ّإلركوعَّّ ،ث إلقيام إلث ّاين يف ّإلركعة إلثّانية أق َّّل من
إلقيام إل ّول يف ّإلركعة إلثّانية وكذإ ركوعه حبس به أيضًَّا.
ب ﷺ وفْيا يوعظ إلنّاس ويذكّرون كام فعل
إلصالة ترشع إخلطبة كام فعل إلنّ َّّ
َّّث بعد إالنّتاء من ّ
ب ﷺ وفْيا إدلّ عاء وإالس تغفار هذإ ملّخص ما جاء يف هذإ إحلديث من صفة صالة إلكسوف.
إلنّ َّّ
وقد جاءت أحاديث أخرى فْيا زايدإت فْيا أن ّه ركع أربع ركعات أو ست ركعات لكن إلعلامء
جعلوها شا ّذة وجعلوإ حديث عائشة هذإ هو إملعمتد يف صفة صالة إلكسوف وإخلسوف.
الحديث155
عن أيب موىس ريض هللا عنه قال :خسفت ّ
إلشمس يف زمان رسول هللا ﷺ فقام فزعًَّا خيىش أن
فصىل بأطول قيام وركوعَّ وجسود ما رأيته يفعل يف صالةَّ قط
حت أىت إملسجد فقام ّ َّ
إلساعة ّ َّ
تكون ّ
لكن هللا عز وجل يرسلها
َّّث قال :إ َّّن هذه إلايت إلّيت يرسلها هللا ال تكون ملوت أحدَّ وال حلياته و َّّ
خيوف هبا عباده فاذإ رأيمت مهنا شيئًَّا فافزعوإ إىل ذكر هللا ودعائه وإس تغفارهَّ .
ّ
يف حديث أيب موىس فوإئد كثرية أذكر مهنا:
نب هللا إ َّّال أن ّه اكن صىل هللا عليه
ب ﷺ من هللا عز وجل وإن اكن َّّ
إلفائدة إلوىل :شدّ ة خوف إلنّ َّّ
وسمل شديد إخلوف منه شديد إملرإقبة هل س بحانه وتعاىل وذكل لكامل معرفته بربه ،وهذه إملعرفة
يه إلّيت أوجدت عنده هذإ إخلوف وهذه إملرإقبة ّ
إلشديدة وكام قيل" من اكن هلل أعرف اكن هل
أخوف "
إلصالة عند حدوث إخلسوف أو إلكسوف ،البد من إملسارعة إىل
إلفائدة إلثّانيةَّ :إملسارعة إىل ّ
إلصالة.
ّ
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إلفائدة إلث ّالثةَّ:يف إحلديث مرشوعية إخلطبة بعد إمجلعة كام قلناه سابقًَّا وأّنّ ا ال تكون خطب ًَّة طويةل
عز وج َّّل فا َّّن إلمر
إحلث عىل إلتّوبة وإالس تغفار وإالانبة هلل َّّ
بل تكون فْيا إملوعظة وإلتّذكري و َّّ
جلل.
إلساعة س بحان هللا ،إلن حنن نرإه ونقوم ابل ّتصوير ونقوم
وإنظروإ إىل إلنّ َّّ
ب ﷺ قام فزعًَّا خيىش ّ
ب ﷺ اكن يقوم فزعا خيىش أن
ابلضّ حك وغري ذكل من إلمور وهللا إملس تعان ...هللا إملس تعان إلنّ َّّ
نب هللا وحنن إلن هللا إملس تعان.
إلساعة وهو َّّ
تقوم ّ
َّ

باب صالة االستسقاء
الحديث 156
َرجَّإلنّ ّبَّﷺَّي َستَسقيَّفَتَ َوجهََّإىلَّإلق َبةلَّ
عن عبدَّهللا بن زيد بن عاص إملازين ريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:خ َ
يدعوَّوحو َلَّرد ََإءهَّ ّث ََّصىل ََّرك َع َتني ََّهج َرَّفْيامَّابلقرإءةَّ.
ويف لفظَّ:إىل ّ
إملصىلَّ .
إملصىل بدل قوهل فتو ّجه إىل إلقبةل
أي فتو ّجه إىل ّ َّ
إلسقيا.
إالستسقاء لغ ًَّةَّ:هو طلب ّ
إلسقيا من هللا عند حصول إجلذب عىل وجهَّ خمصوص.
ورشعًَّاَّ:هو طلب ّ
أي أ َّّن صالة إالستسقاء ترشع عند حصول إجلدب أو إلقحط.
وحيصل هذإ عند إنقطاع إلمطار أو تغور وجفاء إلابر.
وال ترشع عند عدم إلقحط بل تكون يف هذه إحلال بدع ًَّة لّنّ ا أدّيت عند إنعدإم سبهبا فهيي كسائر
ذوإت إلس باب تؤدّى إذإ ح َّّل سبهبا وال ترشع عند عدمه.
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ويف هذإ إحلديث خيرب عبد هللا بن زيد ريض هللا عنه أن ّه ملّا حصل حقطي يف زمن رسول هللا ﷺ
صىل هللا عليه وسمل إىل إلقبةل يدعو يسأل هللا أن
مصىل إلعيد فتو ّجه ّ َّ
خرج يستسقي هلم إىل ّ َّ
يغيّثم وأن يسقْيم (و َحو ََّل صىل هللا عليه وسمل ردإءه) أي قلبه فوضع هجة إلميني عىل ّ
إلشامل وهجة
ّ
إلشامل عىل إلميني س يأيت بيان هذإ يف حديث أيب هريرة إليت إن شاء هللا.
حيول هللا حاهلم من إجلدب إىل إخلصب َّّث ّ َّ
صىل
وهذإ صنعه ّ َّ
صىل هللا عليه وسمل تفاؤ ًَّال بأن ّ
هجر فْيام ابلقرإءة هذإ ملّخص ما جاء يف إحلديث.
ركعتني ََّ
َّ
َّ
يس تفادَّمن إحلديث َّ :
االستسقاء
صالة عند ِّ
األولىَّ:استحباب ال ّ
الفائدة ّ
إلسقية من هللا تبارك
وهذإ مذهب مجهور إلعلامء أي أ َّّن إالستسقاء يكون بأدإء ّ
إلصالة وطلب ّ
مبجرد إدلّ عاء كام س يأيت يف
وتعاىل وخالف إمجلهور أبو حنيفة رمحه هللا وقال بأ َّّن الاستسقاء حيصل ّ
حديث أيب هريرة إليتَّ .
ب ﷺ ممّا ذكر يف
إلصالة وفع ًَّال ما فعل إلنّ َّّ
إلصوإب ما ذكران من أن ّه يس َّّ
َّّ
تحب عند إجلدب ّ
لكن ّ
هذإ إحلديث.
الفائدة الثّانيةّ َّ :
االستسقاء البروز إلى المصلى
أن ال ّ
سنّة في ِّ
إملصىل يه إظهار إالفتقار إىل
ب ﷺَّوقال إلعلامء أنَّ إحلمكة من هذإ إخلروج إىل ّ َّ
كام ثبت عن إلنّ َّّ
إلضإعة إليه هذه إحلمكة من إخلروج إىل إملصىل َّ .
هللا س بحانه وتعاىل و ّ
الفائدة الثّالثة
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يه أَّن ّه يندب حتويل إلردإء يف صالة الاستسقاء كام جاء يف إحلديث ،ويكون من إالمام وكام قلنا
بتغري إحلال إىل إلحسن ،وحتويل ّإلردإء يكون بأن ُجيعل إلميني عىل ّ
إلشامل
هذإ يفعل تفاؤ ًَّال ّ َّ
و ّ
إلشامل عىل إلميني فيصبح إلباطن ظاهرًَّإ و ّإلظاهر ابطنًَّا .
َّّث هنا سؤإ يَّل وهو هل يتابع إملأمومون إالمام يف حتويل ّإلردإء؟ َّ
وإجلوإب عنه أن ّه ال يتابعون إالمام ،لن ّه مل يثبت يف حديثَّ حصيح أ َّّن إملأموم يتابع إالمام يف حتويل
حيولَّ،وكذإ جاء يف حديث
ّإلردإء فقد جاء يف حديث عبدَّهللا بن زيدَّ هذإ أ َّّن إالمام هو ّإّلي ّ
إلشامل و ّ
ب ﷺَّقلب ردإءه جاعال إلميني عىل ّ
إلشامل عىل
أيب هريرة ّإّلي أخرجه أمحد وغريه أ َّّن إلنّ َّّ
إلميني.
فصىل بنا ركعتني بال
ب ﷺَّيومًَّا يستسقي بنا ّ َّ
حيث قال أبو هريرة ريض هللا عنه( :خرج إلنّ َّّ
وحول وهجه حنو إلقبةل رإفعًَّا يديه َّّث قلب ردإءه جاعال
أذإن وال إقامة َّّث خطبنا ودعا هللا َّّ
عز وجل ّ
إلمين عىل إليّس وإليّس عىل إلمين)َّ .
قوهلَّ(وحتول إلنّاس معه)
وقد أخرج إالمام أمحد حديث عبدَّهللا بن زيد حديثنا هذإ بزايدةَّ ويه
ّ
(وحتول إلنّاس معه) ،وهبذه ّإلزايدة إس تد َّّل بعضهم عىل
يعين عند
قوهلَّوحول ردإءه زإد بعده ّ
ّ
مرشوعه حتويل إملأمومني لرديّتم متابع ًَّة لالمامَّ .
إلصوإب أ َّّن هذه ّإلزايدة شا ّذة ال تصح ومن أرإد وردت ما قيل فْيا فليقرأَّالكم ّ
إلش يخ انرص
َّّ
لكن ّ
تصح.
رمحه هللا يف إلضّ عيفة فان ّه قد أجاد فيه وأفاد مب ّينًَّا أّنّ ا شاذيَّة ال ّ
إلصحيح من أ َّّن إلتّحويل يكون من إالمام
فال َّّ
يصح وإحلال هذإ إالس تدالل هبا ويكتفى مبا ثبت يف ّ
فقط.
االستسقاء
الرابعةَّ :استحباب الدّعاء في ِّ
الفائدة ّ
إلصالة وفيه قد جاء يف إحلديث
وذكل أ َّّن إلنّ َّّ
بﷺَّكام دعا كام يف حديث عبدَّهللا بن زيد قبل ّ
صىل ركعتني.
(فتو ّجه إىل إلقبةل يدعو) َّّث بعدها جاء أن ّه ّ َّ
إلصالة.
ويف حديث أيب هريرة ّإّلي ذكرانه جاء أ َّّن إدلّ عاء اكن بعد ّ
إلصالة أم بعدها.
إملهم أن يدعو إالمام برفع إلقحط وإجلدب وال هي َّّم إن اكن هذإ قبل ّ
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الفائدة الخامسة َّ:استحباب الخطبة
إلصحيح أّنّ ا خطب يَّة وإحديَّة ال إثنتني كام جاء مبني يف حديث أيب
كام جاء يف حديث أيب هريرة و ّ
هريرة.
االستسقاء
الفائدة ال ّ
سادسةَّ:استحباب رفع اليدين في دعاء ِّ
إلسقياَّ .
وحول وهجه حنو إلقبةل رإفعًَّا يديه دعا إلنّ َّّ
ب ﷺَّأو إستسقى رإفعًَّا يديه طالبًَّا ّ
فيه ّ
سابعةَّ :يسن استقبال القبلة عند الدّعاء والخطبة كذلك
الفائدة ال ّ
جاء هذإ مب ّينًَّا يف حديث أيب هريرة وكذكل يف حديث عبد هللا بن زيد.
الفائدة الّثامنة ّ :
سنّة في القراءة الجهر ال اإلسرار
أن ال ّ
فقد جاء يف حديث عبدَّهللا بن زيد (هجر فْيام ابلقرإءة) أي يف ّإلركعتني.
ونن ّبه إىل أ َّّن هذه إلعبارة جيهر فْيام ابلقرإءة يه من أفرإد إلبخاري وليست عند مسملَّ فهيي ليست
من إمل ّتفق عليه .هذإ ما يتعلق إحلديثَّ .
الحديث َّ 157
عن أنس بن ماكل ريض هللا عنه أ َّّن رج ًَّال دخل إملسجد يوم ُ ُمجعةَّ من اببَّ اكن حنو دإر إلقضاء
ورسول هللا ﷺَّقا يَّمئ خيطب ،فاس تقبل رسول هللا ﷺَّقامئًَّا ّثَّقالَّ:اي رسول هللا هلكت إلموإل
إلس بل فادعوإ هللا يغثنا ،قال فرفع رسول هللا ﷺَّيديه َّّث قال:
وإنقطعتَّ ُّ
إلسامء من حسابَّ وال قزعةَّ
"إللّهم أغثنا ،إللّهم أغثنا ،إللّهم أغثنا" َّقال أ ينس :فال وهللا ما نرى يف ّ
إلسامء
وماَّبينناَّوبني ََّسلعَّمنَّبيتَّوالَّدإرَّ،قال فطلعت من ورإئه حسابة مثل ُّإلرتس فل ّما ّ
توسطت ّ
إنترشت َّّث أمطرت قال فال وهللا ما رأينا ّ
إلشمس سبتًَّا )أي أس بوعًَّا (
قال َّّ :ث دخل رج يَّل من ذكل إلباب يف إمجلعة إملقبةل ورسولَّهللا ﷺَّقا يَّمئ خيطب فاس تقبل قامئًَّا
إلس بل فادعوإ هللا ميسكها عنّاَّ .
فقال :اي رسول هللا هلكت إلموإل وإنقطعت ّ
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قال فرفع رسول هللا ﷺَّيديه َّّث قال :إللّهم حوإلينا وال علينا إللّهمَّعىلَّإلاكمَّو ّإلظرإبَّوبطونَّ
َّإلشجرَّ.قال :فأقلعت وخرجنا منيش يف ّ
إلوديةَّومنابت ّ
إلشمس.
قال رش ي
يك :فسألت أنس بن ماكلَّ ريض هللا عنه أهو ّإلرجل إل ّول؟ قال :ال أدري.
ّ
إلصغارَّ .
إلظرإب :يه إجلبال ّ
نس ريض هللا عنه أّنّ م اكنوإ يف يوم مجعةَّ ينصتون إىل خطبة إمجلعة بيامن
يف هذإ إحلديث يذكر أ ي َّ
عرب عهنا ب َّ
ب ﷺَّشاكيًَّا إليه كرثة إلقحط وهالك إملوإيش وإلنعام ويه إلّيت ّ َّ
دخل رج يَّل وخاطب إلنّ َّّ
(هلكت إلموإل)
وإلموإل :يرإد هبا إلموإل إحليوإن ّية وإىل إليومَّ ّ
يعربون عن ّإلرثوة إحليوإن ّية ابملال فيقال عن إملوإيش
أو إلغمن يقال عهنا إملال.
إلس بل أي ّ
إلطرق وهذإ كناي يَّة عن ضعف
فشىك إليه كرثة إلقحط َوش َ َّ
ىك إليه أيضًَّا إنقطاع ُّ
قةل ما يألكونهَّ،فكام تعلمون ملّا تق َّّل إلمطار يق َّّل إلعشب وإلكَّ
إملركوابت من إحليوإانت من أجل َّّ
إلس بل) أي ّ
إلطرق هذإ
فال جتد إحليوإانت ما تألكه وهذإ يسبّب لها ضعف ًا ،عربَّ عنه ب (إنقطعت ّ
كناي يَّة عن ضعف إملركوابت كام قلنا.
إلسامء ودعا هللا بأن يسقْيم ومل يكن ساع ََّة إذَّ غامم يَّة وال حساب يَّة وال ّ َّ
حت
فرفع إلنّ َّّ
ب ﷺَّيديه إىل ّ
إلسامء صافي ًَّة.
إلسحاب ّ َّ
إليت عرب عهنا ابلقزع اكنت ّ
صغار ّ
فأنشأَّ هللا س بحانه وتعاىل حساب ًَّة صغريًَّة مثل ( ّإلرتس) أي إدل َرقَة ويه ّ
إليشء إملس تدير ّإّلي ُجيع َُّل
إلس يف عند إملبارزة ،فأنشاء هللا حساب ًَّة صغريًَّة مثل هذإ ّإلرتس أنشأها من
يف إليد ليتق ََّي إملقاتل به ّ
ورإء جبل سلعَّ وهذإ إجلبل يقع يف ّ
إلصغرية
إلسحابة ّ
إلشامل إلغريب للمدينة إلنّبوية فأخذت هذه ّ
حت ملت إلفق وإخذ إملطر يف إلتّساقط وإس متر إحلال هكذإ أس بوعًَّا اكم ًَّال
س تكرب وتتوسع ّ َّ
إلس بل من كرثته.
ّ َّ
حت إنقطعت ّ
ب ﷺَّوهو خيطب أيضًَّا فسأهل أ َّْن يدعو هللا هلم برفع هذإ
إليت تلْيا دخل رج يَّل عىل إلنّ َّّ
ويف إمجلعة ّ َّ
ب ﷺَّبأن يرفع هللا عنه هذإ إملطر عن إملدينة وأن يبقيه عىل
تضروإ منه فدعا إلنّ َّّ
إملطر لّنّ م ّ
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منابت ّ
إلشجر وعىل ما حول إملدينة من بطون إلودية فمل خيرج إ َّّال وقد توقّف إملطر وبرزت
ّ
إلشمس.
فيس تفادإ من هذإ إحلديث:
-

-

إلسقيا من عىل منرب إمجلعة أي يف وقت خطبة إمجلعةَّ .
مرشوعية طلب ّ
مرشوعية رفع إليدين يف دعاء إالستسقاء.
مر معنا.
جوإز خماطبة إخلطيب للحاجة هذإ قد َّّ
إلصالحَّ،هذإ يشرتط بأن يكون ّإّلي
جوإز طلب إدلّ عاء ممّن ترىج إجابة هللا هل من أهل ّ
عاء فيجوز أن تطلب منه أن يدعو هللا كل
إلصالح حقًَّا ال إ ّد ًَّ
تطلب منه إدلّ عاء من أهل ّ
إلسقيا من هللا عز وجل مبارشًَّة
كام فعلوإ مه طلب إلنّ َّّ
ب ﷺَّواكن ابماكّنم أن يطلبوإ مه ّ
ب ﷺ ملا يرجونه من إجابة دعائه.
لكهنّ م سألوإ إلنّ َّّ
ب ﷺَّإذ أ َّّن هللا تبارك وتعاىل إس تجاب دعاءه يف
يف إحلديث معجزةَّمن معجزإت إلنّ َّّ
ابلسقيا أو إدلّ عاء ابيقاف إملطر.
إحلال سو ًَّإء دعاء ّ

باب صالة الخوف
إلس نّة وإالجامع وقد
صالة إخلوف رشعها هللا لعباده رمح ًَّة هبم وّتفيفًَّا هلم ويه َثبت يَّة ابلكتاب و ّ
وردت يف ّ
إلرشع بصفاتَّ متعدّ دة لكها جائزة وس يأيت ذكر بعض إلحاديث إلّيت يش متل عىل بعض
إلصفات َّ
ّ
الحديث َّ 158
صىل رسول هللا ﷺَّصالة إخلوف يف بعض
عن عبدَّهللا بن معر بن إخلطاب ريض هللا عهنام قالَّ ّ :
فصىل ابّلين معه ركع ًَّة َّّث ذهبوإ وجاء
أ ّايمه إلّيت لقي فْيا إلعدو ،طائف يَّة معه ،وطائف يَّة ابيزإء إلعدوَّ ّ ،
فصىل هبم ركعة وقضت ّ
إلطائفتان ركع ًَّة ركعةَّ .
إلخرون ّ َّ
فقسم
يف هذإ إحلديث يذكر إبن معر ريض هللا عهنام أن ّه اكن مع إلنّ َّّ
ب ﷺَّيف إحدى غزوإته ّ
إلصحابة إىل طائفتني أو قسمني
ّ
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 قس يَّم وإقفون أمام إلعدو حيرسون. وقس يَّم يصلّون معه مس تقبل إلقبةل.فصىل ّابّلين معه ركع ًَّة َّّث ذهبوإ للحرإسة ومه عىل إحرإهممَّّ ،ث جاءت ّ
إلطائفة إلّيت اكنت حترس
ّ َّ
فصىل هبام ركع ًَّة وتعترب يه إلثّانية هلَّّ ،ث أمتّوإ ّإلركعة إلثّانية بعد تسلميه َّّث ذهبوإ للحرإسة ،ورجعت
ّ َّ
ّ
إلطائفة إلوىل إلّيت اكنت حترس عىل إحرإهما فأمت ّت ّإلركعة إلثّانية من صالهتاَّ.هذإ ملخّص ما ذكر
يف إحلديث.
فيأخذ من إحلديث َّ
إلفائدة إلوىل :مرشوعية صالة إخلوف وأ َّّن حمكها ابقَّ إىل يوم إلقيامة ،وأ َّّن من قال بأّنّ ا من
صىل هللا عليه وسمل أّنّ ا رشعت
ب ﷺ فقد جحر وإسعًَّا إذ إ َّّن إلصل يف أفعاهل ّ َّ
خصوص ّية إلنّ َّّ
مر زإئ يَّد البد هل من دليل وال دليلَّ .
يس وإلتّرشيع ،وإخلصوصية أ يَّ
للتّأ ّ َّ
ذكر لغريها،
إلفائدة إلّثانيةَّ :يه أن ّه يف إحلديث إيرإ يَّد الحدى صفات صالة إخلوف وما س يأيت يَّ
إلصفات الختالف هجة إلعدو.
وّتتلف هذه ّ
 فا ّما أن يكون إلعدو بني إملسلمني وقبلّتم. وإ ّما أن يكون يف غري هجة إلقبةلإ ّما أن يكون بني إملسلمني وقبلّتم وإ ّما أن يكون يف غري هجة إلقبةل كام يف حديث إبن معر هذإ.
منَّ َّّث إختلف إلعلامء يف جوإز إلعمل بأ َّّي صفةَّ وردت أو يف أ َّّن إحدإها إلّيت يه تقدّ م عىل غريها؟ َّ
و ّإلرإحج وهللا أعمل هو ما ذهب إليه إالمام أمحد.
جائز وقال
ك حديثَّ يروى يف صالة إخلوف فالعمل به يَّ
قال إبن إلقمي رمحه هللا قال إالمام أمحد َّّ :
فْيا س ّتة أو س بعة أوجهَّ لكّها جائزةَّ.إنّتيى الكمه رمحه هللا.
إلصالة ووضعية إلعدو وهللا أعمل .
مفا دإم َّّ
إللك جائزًَّإ فالوىل أن خيتار مهنا ما يناسب وقت ّ
إلصفة إلّيت وردت يف إحلديث يف هذه إلوضعية وإن
فان اكن إلعدو بني إملسلمني وقبلّتم فتختار ّ
إلصفات ما جاء فيه أ َّّن إلعدو اكن يف غري إلقبةل
اكن إلعدو يف غري هجة إلقبةل ف ّ َّ
يتخري مهنا من ّ
جائز وهذإ خيتلف ابختالف هجة إلعدو ووضعية إملسلمني .
ابللك يَّ
وهكذإ إملهم أ َّّن إلعمل َّّ
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إلصالة وعظم أ ّمهيّتّ ا يف إالسالم ،إذ أن ّه مع ّ
كَّ
إلفائدة إلث ّالثة :يه أ َّّن إحلديث دلي يَّل عىل عظم قدر ّ
ب ﷺَّومل خيرهجا عن وقّتاَّومل جيمعها.
تكل إحلرب وإخلوف مل يرتكها إلنّ َّّ
وكذكل فيه أ ّمه ّية صالة إمجلاعة فقد أدّإها أيضًَّا جامع ًَّة صىل هللا عليه وسمل ،ولو مل تكن إمجلاعة
إلسالم يف أن يؤدّهيا معهم جامع ًةَّ .
هم ّم ًَّة وال وذإت فضلَّ ملا حرص عليه ّ
إلصالة و ّ
يعمل أمهية صالة إمجلاعة وأ ّمه ّية
فعىل إملسمل إلتّن ّبه لهذإ وأن يس تحض هذإ دإمئًَّا عندما يريد أن ََّ
يس به صىل هللا
حت يف حال موإهجة إلعدو فعليه إلتّأ ّ َّ
إلصالة ّ َّ
إلصالة فيقول أ َّّن إلنّ َّّ
ب ﷺَّمل يرتك ّ
ّ
عليه وسملَّ .
َّ
َّ
الحديث َّ 159
عن يزيد بن ُر ْو َمان عن صاحل بن خ َّوإتَّ بن جبري معن صىل مع رسول هللا ﷺَّصالة ذإت ّإلرقاع
صالة إخلوف أ َّّن طائف ًَّة صفّت معه وطائف يَّة وجاه إلعدو ،فصىل ّابّلين معه ركع ًَّة َّّث ثبت قامئًَّا وأمتّوإ
لنفسهم ،ث إنرصفوإ فصفّوإ جتاه إلعدو ّ
فصىل هبم ّإلركعة إلّيت بقيت َّ
إلطائفة إلخرى ّ َّ
سمل هبمَّ .
ث ثبت جالسًَّا وأمتوإ لنفسهم ،ث َّّ
صىل مع رسول هللا ﷺَّهو سهل إبن أيب حمثةَّ .
ّإّلي ّ َّ
ب ﷺَّأحصابه قسمني:
يف هذإ إحلديث أيضًَّا قسم إلنّ َّّ
صىل معه ّإلركعة إلوىلَّ .
 قس يَّم ّ َّ وقس يَّم اكن موإهجًَّا للعدو يف غري هجة إلقبةلَّ .فاذإ قام إىل ّإلركعة إلثّانية لبث إىل أن ينّتيي من اكن معه من ّإلركعة إلثّانية وينرصف للحرإسةّ ،ثَّ
تأيت ّ
فيصل هو إلثّانية وتكون هلم إلوىلَّّ ،ث جيلس وال
إلطائفة إلّيت اكنت حترس فيصطفّون معه ّ َّ
يتشهّد فيمتّون مه ّإلركعة إلثّانية ،ث إذإ جلسوإ للتّشهّد تشهّد هو وأمتّوإ به أيضًَّا فيتشهّدون مه أيضًَّا
ويسلّموإ مجيع ًاَّ .
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صىل ركع ًَّة مع إالمام وركعة عىل إالنفرإد.
ك قسمَّ قد ّ َّ
ك فرقةَّ أو َّّ
وهبذإ تكون َّّ
إلسابق.
وهذإ إحلديث فيه نفس ّ
إلصفة إلّيت جاءت يف إحلديث ّ
ويس تفاد منه جوإز مفارقة أو إنفرإد إملأموم عن إالمام إذإ اكن هذإ لعذر ،ملاذإ؟ ل َّّن ّ
إلطائفة إلوىل
بيان جلوإز هذإ ،وأ ّما ابيق إلمور فقد
إنفردت عىل إالمام وأمت ّت صالهتا وحدها ففي هذإ إحلديث يَّ
ّمرت معنا يف إحلديث ّإّلي قبلَّ .

الحديث َّ 160
عن جابر بن عبدَّهللاَّإلنصاريَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّ:شهدتَّمعَّرسولَّهللاَّﷺ صالة إخلوف،
ب ﷺَّ ّ
وكربان مجيع ًاَّّ ،ث ركع
إلعدو بيننا وبني إلقبةل وكربَّ إلنّ َّّ
فصففنا صفّني خلف رسول هللا ﷺَّو َّّ
ف ّإّلي يليه ،وقام
إلص ّ َّ
ابلسجود و ّ
فركعنا مجيع ًاَّّ ،ث رفع رأسهَّمن ّإلركوع ورفعنا مجيع ًاَّّ ،ث إحندر ّ
إلص ّ َّ
ف
إلص ّ َّ
إلصف إملؤخّر يف حنر إلعدو فلام قىض إلنّ َّّ
ف ّإّلي يليه إحندر ّ
إلسجود وقام ّ
ّ
ب ﷺَّ ّ
ابلسجود وقاموإ
إملؤخّر ّ
َّإلركوع
إلص ّ َّ
ف إملؤخر وتأ َّّ
إلص ّ َّ
خر ّ
َّّث تقدّم ّ
ف إملقدمَّ ّثَّركعَّإلنّبَّﷺَّوركعناَّمجيعاّ َّ،ثَّرفعَّرأسهَّمن ّ
إلص ّ َّ
ف
إلصف ّإّلي يليه-إّلي اكن مؤخرًَّإ يف ّإلركعة إلوىل -فقام ّ
ابلسجود و ّ
فرفعنا مجيعًَّا َّّث إحندر ّ
ف إملؤخّر
إلص ّ َّ
إلعدو ،فل ّما قىض إلنّ َّّ
إلصف ّإّلي يليه إحندر ّ
إلسجود و ّ
ب ﷺَّ ّ
إملؤخّر يف حنر ّ
بﷺ وسلّمنا مجيع ًاَّ .
سمل إلنّ َّّ
ابلسجود ،فسجدوإ َّّث َّّ
ّ
حرإسمك هؤالء بأمرإهئم.
قال جا يبر :كام يصنع ّ
إلسابعة غزوة
صىل مع إلنّ َّّ
ذكره مس يَّمل بامتمهَّ،وذكر إلبخاري رمحه هللا طرفًَّا منه وأن ّه ّ َّ
ب ﷺَّيف غزوة ّ
ذإت ّإلرقاعَّ .
ذكر لصفةَّ أخرى من صفات صالة إخلوف ويه فامي إذإ اكن إلعدو بني إملسلمني
يف هذإ إحلديث يَّ
وإلقبةل
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للصالة و ّ
يكربون معه مجيع ًاَّ
يقسم إجليش قسمني و ّ َّ
يشلك هبام صفّني خلفه فيكرب ّ
فا َّّن أمري إجليش ّ
إلعدو َّّث إذإ قام إالمام
ف إلث ّاين ال يسجد بل يبقى قامئًَّا يرتقب َّّ
إلص ّ َّ
إلسجود فا َّّن ّ
ويتابعونه إ َّّال عند ّ
إلصف إل ّول َّّث عندما يمتّون
إلصف إلث ّاين حينئذَّّ ،ث يلتحقون ابالمام و ّ
إلصف إل ّول يسجد ّ
و ّ
إلسجود أيضًَّا
إلقيام يتقدّ مون إىل إالمام ويتأخّر ّ
إلصف إل ّول َّّث يصلّون ّإلركعة إلثّانية إ َّّال عند ّ
ف ّإّلي اكن يف ّإلركعة إلوىل
إلص ّ َّ
إلص ّ َّ
إلص ّ َّ
ف إل ّول هنا هو ّ
ف إل ّول وهو يصبح ّ
يسجد إالمام و ّ
ف إلث ّاين ّإّلي اكن هو إل ّول يف ّإلركعة إلوىل يبقى قامئًَّا حيرس إلعدو.
إلص ّ َّ
وإلث ّاين ويبقى ّ
ف إلث ّاين وإل َتحقوإ هبم يف إلتّشهّد وسلّموإ مجيعا.
إلص ّ َّ
َّّث إذإ جلسوإ للتّشهّد جسد ّ
هذه يه صفة صالة إخلوف إذإ اكن إلعدو بني إملسلمني وإلقبةل.
ك إلعدو يشرتط
لكن يشرتط يف هذه إحلاةل أن يأمنوإ من أن ينصبوإ هلم مكينًَّا حبيث يكون يرون َّّ
ك إجليش يرى إلعدو رؤي ًَّة اتم ًَّة اكم ًَّةل وأن
إلصفة أن يكون إالمام وإملأمومون أن يكون َّّ
يف هذه ّ
يأمنوإ من أن ينصبوإ هلم مكينًَّا.
إلصفة.
فان مل يأمنوإ صلوإ بغري هذه ّ
خيرج منه إلبخاري شيئًَّا إنّام ذكر طرفًَّا من حديث جابرَّ يف غزوة ذإت
ونن ّبه إىل أ َّّن هذإ إحلديث مل ّ
إلعدو هنا اكن يف إجتاه إلقبةل ،ويف غزوة ذإت ّإلرقاع
ّإلرقاع ،وهذه ليست غزوة ذإت ّإلرقاع ل َّّن َّّ
اكن يف غري إجتاهها
إلس نّة
إلسابعة وغزوة ذإت ّإلرقاع اكن يف ّ
إلسابعة )أي ّ
إلس نّة ّ
وكذكل قوهل بعد إحلديث( يف غزوة ّ
إلسادسة.
ّ
وأحب أن أقرأَّ لمك شيئًَّا من الكم ّ
إلش يخ إبن عثميني بعد رشحه لهذإ إحلديث
قال ّ
إلش يخ رمحه هللا :خالص يَّة وتمتّة :
إلعدو يف غري هجة إلقبةل وقد د َّّل علْيام
تبني ثالثة أنوإعَّ من أنوإع صالة إخلوف إثنان فامي إذإ اكن َّّ
إحلديث إلول وإلث ّاين.
إلعدو يف هجة إلقبةل وقد د َّّل عليه إحلديث إلث ّالث.
وإلنّوع إلث ّالث فامي إذإ اكن َّّ
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فلك مرشوع عىل إلوجه ّإّلي فعل وخيتار
ب ﷺَّأن ّه فعل َّّ
ص عن إلنّ َّّ
وبقيت أنوإ يَّع أخرى ولكّها َّّ
مهنا ما يناسب إحلال.
تد إخلوف وتع ّذر إقامّتا عىل أحد إلنوإع
فان تساوت إختار أقرهبا إىل صالة إلمن ،وإذإ إش َّّ
ب ﷺَّعىل قدر إس تطاعّتم جامع ًَّة إن أمكن أو فرإدى يفعلون ما يقدرون عليه من
إلوإردة عن إلنّ َّّ
إلصالة ويسقط عهنم ما يعجزون عنه لقوهل تعاىل﴿ فَاتَ ُقوإ هللا َماس َت َطعمتَُّ﴾
وإجبات ّ
فان إنشغلوإ ابلقتال إنشغا ًَّال اكم ًَّال يستنفذ قوإمه إلعقلية وإجلسمية لشدّ ة إلفزع وإلتحام إلقتال
حت تزول ّ
إلشدّ ة َّّث صلّوها.
أخّروها ّ َّ
إلصالة يف غزوة إخلندق.
وعىل ذكل محل بعض إلعلامء تأخري إلنّ َّّ
ب ﷺَّ ّ
وقال أنس بن ماكلَّ ريض هللا عنه( :حضت عند مناهضة حصن ذس مت عند إضاءة إلفجر وإش ّتد
إلصالة فمل يصلّوإ إ َّّال بعد إرتفاع إلهنّ ار فصلّينا وحنن مع أيب موىس
إش تعال إلقتال فمل يقدروإ عىل ّ
إلصالة إدلّ نيا وما فْيا) ذكره إلبخاري تعليقًَّا .إنّتيى الكم ش يخ
ففتح لنا قال أ ي َّ
يّسين بتكل ّ
نس وما ّ
إبن عثميني رمحه هللا.
فهذإ إلالكم يلخّص ما ُذكر من أحاكم صالة إخلوف وأ َّّن فْيا صفاتَّ يرإعى مهنا ما اكن مناس بًَّا
ك مهنم
يصل يَّ
إلصالة جامع ًَّة أ ّديت جامع ًة ،فان مل ميكن أدإؤها جامع ًَّة ّ َّ
للحال فان أمكن أن تؤدّى ّ
عىل حسب ما أمكنه ويؤدي من إلوإجبات ما إس تطاعَّ،عليه كام قالَّ(فان إنشغلوإ ابلقتال إنشغا ًَّال
لكيًَّا ومل يمتكّنوإ من أدإءها أخّروها إىل أن تزول ّ
إلشدّ ة وينّتيي إلقتال) وهذإ لكّه من يّس ّ
إلرشيعة
وسامحّتا .
َّ
َّ
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كتاب الجنائز
إجلنائزَّ:مجعَّجنازةَّيقالَّجناز يةَّوجنازةَّ،وتطلقَّعىلَّإمل ّيتَّوعىلَّإلنّعشَّ،مفهنمَّمنَّقالَّإجلنازةَّبفتحَّ
إجلميَّتطلقَّعىلَّإمل ّيتَّوإجلنازةَّبكّسَّإجلميَّتطلقَّعىلَّإلنّعشَّ،ومهنمَّمنَّجعلَّإلفصحَّإلكّسةَّوملَّ
ّيفرقَّهذإَّإلتّفريقَّ .
َّويذكرَّإملصنّفَّرمحهَّهللاَّيفَّهذإَّإلكتابَّمج ًةل َّمنَّإلحاكمَّإملتعلّقةَّابجلنازةَّوملَّيس توعهباَّلكّهاَّ،
ّهَّيذكرَّفيهَّصفةَّصالةَّإجلنازةَّ
َّ
وذكرهَّرمحهَّهللاَّيفَّهذإَّإملوضعَّمنَّإلعمدةَّبعدَّكتابَّإلصالةَّلن
ّ
فناسبَّذكرهَّبعدَّكتابَّإلصالةَّ َّ.
ّ
الحديث 161
عنَّأيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ :
َّنعىَّإلنّ ّبَّﷺَّإلنّجايشَّيفَّإليوم َّّإّليَّماتَّفيهَّوخرجَّهبمَّإىل ّ
َّفصفَّهبم ّ
َّوكربَّأربعاَّ .
َّإملصىل ّ
إلنّعيَّ:هوَّإالخبارَّمبوتَّإمل ّيتَّ .
ّ
جعميَّللكَّمنَّمكلَّإحلبشةَّ،فكامَّيس ّمىَّمنَّ َمكلَّفارسَّبكّسىَّ،ومنَّ َمكلَّ
مسَّأ
َّوإلنّجايشَّ:هوَّإ ي
ّإلرومَّبقيرصَّيس َّّمىَّمنَّ َمكلَّإحلبشةَّابلنّجايشَّ َّ.
ّ
ىلَّإملصىلَّوصلّوإَّعليهَّ
ويفَّإحلديثَّذكرَّأ ّنَّإلنّ ّبَّﷺَّأخربَّأحصابهَّمبوتَّإلنّجايشَّ،وأّنّ مَّخرجوإَّإ
خرىَّمهناَّ :
صالةَّإلغائبَّ.ويفَّإحلديثَّفوإئدَّأ َّ
تَّوهوَّقسامنَّجائزَّوحمرمَّ :
إملسأةلَّإلوىلَّ:إلنّعيَّكامَّقلناَّهوَّإالخبارَّمبوتَّإمل ّي
ي
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فاحملرمَّ :هوَّماَّاكنَّيفعلَّأهلَّإجلاهل ّيةَّفاّنّ مَّاكنوإَّيصعدونَّعىلَّرأسَّ ّ
ك َّمرتفع َّيفَّإملدينةَّسوإ يءَّ
َّ ّ
اكنَّبيت ًا َّأوَّجبالَّأوَّغريهامَّويأخذونَّيف َّنعيَّإمل ّيتَّفيذكرونَّأوصافهَّويتفاخرونَّهباَّ،والَّخيفىَّ
ياحةَّإحملرمةَّ
عليمكَّحفظمكَّهللاَّماَّيفَّهذإَّمنَّإلكربَّوإخليالءَّوماَّيسحبهَّأيض ًاَّمنَّلطمَّإخلدودَّوإلَّنّ
ّ
وماَّيسحبهَّأيض ًاَّمنَّإلتّسخّطَّعىلَّأقدإرَّهللاَّمفاَّاكنَّمنَّهذإَّإلق
بيلَّفهوَّحمر يمَّ .
ّ
َّإلصالة َّعليه َّوغريها َّمن َّإملصاحل َّإدلّ ينيّةَّ
َّوأ ّما َّإلنّعي َّإجلائزَّ :فهو َّإلخبار َّمبوت َّإمل ّيت َّمن َّأجل ّ
ّ
جايشَّحت َّخيرجوإَّ
وإدلّ نيويّةَّ،وهذإَّهوَّماَّفعلَّإلنّ ّب َّﷺَّفقدَّجاءَّيفَّإحلديثَّأن ّهَّأخربَّمبوت َّإلنّ
ّ
ّهَّملَّيوجدَّمنَّصىلَّعليهَّيفَّإحلبشةَّ،فاحلديثَّدلي يلَّعىلَّجوإزَّهذإَّ
و ّيصلوإَّعليهَّصالةَّإلغائبَّلن
إلنّوعَّمنَّإلنّعيَّوأن ّهَّالَّحرجَّفيهَّ .
إملسأةلَّإلثّانيةَّ:أن ّهَّحوىَّمعجزةَّمنَّمعجزإتَّإلنّ ّب َّﷺَّإذَّجاءَّفيهَّأن ّ
ّهَّصىل َّهللاَّعليهَّوسملَّأخربَّ
ّ
محهَّهللاَّيفَّإليومَّإّليَّماتَّفيهَّمعَّبعدَّإملسافةَّبنيَّإملدينةَّوإحلبشةَّفقدّ رهاَّبعضَّ
جايشَّر
مبوتَّإلنّ َّ
إلعلامءَّبأّنّ اَّتقدّ رَّمبسريةَّمخسنيَّليةلَّأوَّأكرثَّ،فهذإَّمنَّمعجزإتَّإلنّ ّبَّﷺَّ .
ّ
ذإَّملَّيصىل َّعليهَّأوَّاكنَّصاحبَّعمل َّأوَّفضل َّأوَّ
مرشوعيةَّإلصالةَّعىلَّإلغائبَّإ
إملسأةلَّإلث ّالثةَّ:
ّ
وقدَّإختلفَّإلعلامءَّيفَّإلصالةَّعىلَّإلغائبَّعىلَّأقوإلَّ :
مكلَّصاحل ًاَّ،
ّ
َّترشعَّيفَّحقَّ ّ
كَّغائبَّ .
 فقس يمَّمنَّإلعلامءَّقالَّأّنّ اَّترشعَّمطلق ًاّ
 وقالَّأخرونَّأّنّ اَّالَّترشعَّمطلق ًاَّ .ّ
ذإَّاكنَّإملصىل َّعليهَّعامل ًا َّأوَّ
 َّوقالتَّطائف ية َّمنَّإلعلامءَّفصلّوإَّفقالوإَّترشع َّللمصلحةَّكامَّذكرانَّإرج ًالَّفاض ًالَّأوَّملاكًَّصاحل ًاَّأوَّرئيسَّدوةلَّربّامَّيفَّعرصانَّهذإَّ.وكذكلَّإذإَّاكنَّإمل ّيتَّقدَّعملَّ
َّعليهَّاكّلينَّميوتونَّغرق ًاَّأ ّ
ّ
ّ
وَّإّلينَّميوتونَّيفَّإلّزالزلَّوإلكوإرثَّهذهَّفيصلّونَّعلْيمَّ
ّهَّملَّيصىل
أن
صالةَّإلغائبَّوهذإَّإلقولَّكامَّقلناَّهوَّإلرإحجَّ َّ.
ّ
َّإلرإبعةَّ:مرشوعيةَّإلتّكبريإتَّإلربعَّ،فقدَّجاءَّيفَّإحلديثَّأن ّ
ّهَّكربَّعليهَّأربعَّتكبريإتَّ .
إملسأةل ّ
تحبَّبعضَّ
إملسأةلَّإخلامسةَّ:يفَّإحلديثَّدلي يل
ّ
َّعىلَّمرشوعيةَّإلصفوفَّيفَّصالةَّإجلنازةَّ،وقدَّإس ّ
إلعلامءَّأن َّتكونَّثالثةَّولوَّاكنَّعددَّإملصلّنيَّقلي ًالَّ،فاس تح ّبوإَّأنَّجتعلَّثالثَّصفوفَّوس يأيتَّ
إحلديثَّعنَّهذإَّيفَّحديثَّإبنَّع ّباسَّإليتَّ .
َّ
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الحديث 162
عنَّجابرَّبنَّعبدَّهللاَّريضَّهللاَّعنهَّأ ّنَّإلنّ ّبَّﷺَّ ّ
صىلَّعىلَّإلنّجايشَّيفَّإليوم َّّإّليَّماتَّفيهَّ َّ
فَ ُك ُ
نتَّيفَّإلص ّفَّإلثاينَّأوَّإلثَّالثَّ .
هذإَّإحلديثَّفيهَّمرشوعيةَّإلصفوفَّيفَّصالةَّإجلنازةَّ .
ّ
ّ
اكنَّيفَّإلص ّفَّإلث ّاينَّأمَّإلث ّالثَّ .
نتَّثالثَّصفوفَّ،لكنَّشكَّجا يبرَّيفَّموقفهَّأ
َّوفيهَّأّنّ اَّاك
ّ
َّبعضَّإلعلامءَّجعلَّإلصفوفَّثالثةَّوإنَّق ّل َّعددَّإملصلّنيَّ،أ ّماَّإنَّكرثوإَّفانَّ
تحب
ّ
َّوكامَّقلناَّإس ّ
جعلوهاَّثالثةَّأوَّأكرثَّفالَّمينعَّمنَّذكلَّ،إملهمَّأ ّن َّإلعلامءَّإس تح ّبوإَّإنَّاكنَّعددَّإملصلّنيَّقلي ًال َّأنَّ
جتعلَّعىلَّإلق ّلَّثالثَّصفوفَّ .
إلصالةَّعىلَّإمل ّيتَّفْياَّخريي َّكثريَّفْياَّخريي َّ ّ
للمصلَّوفْياَّخريي َّللم ّيتَّ،وقدَّثبتَّعنَّإلنّ ّبَّﷺَّأن ّهَّ
َّو ّ
ّ
جرَّ،ومنَّتبعَّإجلنازةَّحت َّتدفنَّفلَّقريإطانّ َّ،
ّ
كَّ
َّمنَّصىل َّعىلَّم ّيت َّفلَّقري يإط َّمنَّإل
قالَّ(أ ّن
ّ
وَّكامَّقالَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ .
قريإطَّمثلَّ ُأحد)َّأ
َّوهذإَّإلجرَّخيتلفَّطبع ًا َّابختالفَّإخالصَّإملصلّنيَّون ّياهتمَّ،فرنىَّإلنَّبعظَّإلنّاسَّيذهبَّإىلَّ
صالةَّإجلنازةَّوليستَّأّنّ اَّهللَّبلَّنيّتهَّلجلَّأنَّيُرىَّيفَّصالةَّإجلنازةَّوأنَّالَّيالمَّوالَّيقالَّفالنَّملَّ
يأيتَّجلنازةَّفالنَّ،لكنَّإالنسانَّالبدّ َّأنَّيذهبَّإىلَّإجلنازةَّأوَّإىلَّصالةَّإجلنازةَّأوَّإىلَّإدلّ فنَّخملص ًاَّ
هللَّعزَّوجلَّالَّهي ّمهَّماَّقيلَّفيهَّأوَّماَّيقالَّوهذإَّأ يمرَّهم ّمَّينبغيَّإل ّتن ّبهَّعليهَّ،وينبغيَّأيض ًاَّأنَّتعاجلَّ
ّ
ةَّقبلَّإّلهابَّ .
إلنّ ّي
وكذكلَّإلصالةَّفْياَّفائد ية َّللم ّيتَّإذَّأّنّ اَّشفاع ية َّهلَّ،وفْياَّإدلّ عاءَّهلَّ.وإمل ّيتَّأحوجَّماَّيكونَّإىلَّ
َّ
ّ
إدلّ عاءَّيفَّتكل َّإدلّ إرَّويفَّهذهَّإملوإطنَّ،وقدَّجاءَّيفَّإحلديثَّ(ماَّمنَّمسمل ّ
َّيصل َّعليهَّأربعونَّالَّ
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يرشكونَّابهللَّشيئ ًا َّإ ّال َّش ّف
عهمَّهللاَّفيه)َّ.فالصالةَّعىلَّإمل ّيتَّفْياَّأيضا َّنف يع َّهلَّويهَّتعدّ َّشفاع ًة َّهلَّ
ّ
وفْياَّمنَّإدلّ عاءَّماَّقدَّيفيدهَّيفَّقربهَّ .
َّ
َّ
و ّ
يَّيصلَّصالةَّإجلنازةَّ :
إملصل َّّإّل ّ
يكربَّإلّتكبريةَّإلوىلَّويقرأَّبعدهاَّإلفاحتةَّ .
َّ ّ 
ّ ث ّ
َّبعدهاَّإلصلوإتَّإالبرإهمييةَّ(إللّهمَّص ّل َّعىلَّمحمّدَّوعىلَّألَّمحمّدَّ...
َّيكربَّإل ّتكبريةَّإلثّانية َّويقرأ
ّ
إىلَّأخره)َّ .
ّ ث ّ
َّيكرب َّإلّتكبريةَّإلث ّالثة َّويدعو َّللم ّيتَّمباَّثبتَّعنَّإلنّ ّب َّﷺَّمنَّأدعياءَّ،ومنَّهذهَّإلدعيةَّ
كرمَّنزهلَّووسعَّمدخلَّوإغسلَّابملاءَّوإلث ّلجَّ
قولناَّ"إللّهمَّإغفرَّهلَّوإرمحهَّوعافهَّوإعفَّعنهَّوأ
ّ
ّ
وإلربدَّونقّ
هَّمنَّإّلنوبَّوإخلطاايَّكامَّينقّىَّإلث ّوبَّإلبيضَّمنَّإدلّ نسَّإللّهمَّأبدهلَّدإر ًإ َّخري ًإ َّمنَّ
دإرهَّوأه ًال َّخري ًإ َّمنَّأهلَّوزوج ًا َّخري ًإ َّمنَّزوجهَّوأدخلَّإجلنّةَّوأعذهَّمنَّعذإبَّإلقربَّومنَّ
عذإبَّإلنّار"َّ .
ّ
َّيكرب ّ
ّ ث ّ
ماكنَّإملصل َّأنَّميكثَّبعدهاَّحلظاتَّ
كبريةَّإلرإبعةَّاب
كبريةَّإلرإبعةَّ،وبعدَّإلتّ
َّإملصل َّإلتّ
ّ
ّ
َّيسملَّ.كامَّأن ّهَّابماكنهَّأنَّيدعوَّبعدهاَّ ّث ّ
ّث ّ
َّيسملَّ .
َّوإلعلامءَّإختلفوإَّيفَّإدلّ
عاءَّبعدَّإلرإبعةَّ :
ّ
ّ
َّبعدَّإلرإبعةَّوالَّيقولَّشيئ ًاَّ .
 َّمفهنمَّمنَّمنعهَّوقالَّيسمل ّ
َّبعدَّإلر ّ
ّ
عاءَّبعدَّإلرإبعةَّمهَّمجهورَّ
إَّمبرشوعيةَّإدل
إبعةَّإّلينَّقالو
 َّومهنمَّمنَّقالَّأ ّنَّإدلّ عاءَّمرشو يعّ
ّ
يخانَّإلعاملانَّإلش يخَّإبنَّعثمينيَّرمحهَّهللاَّو ّ
ّ
ّ
هلَّإلعملَّومهنمَّإلش
إلش يخَّإللباينَّرمحهامَّهللاَّ
أ
كوتَّيفَّإلصالةَّيرشع َّللمصلحةَّاكالنصاتَّلالمامَّمث ًَّال َّوالَّيرشعَّهكذإَّ.قالوإَّ
َّإلس
ّ
وقالوإَّأ ّن ّ
َّإلرإبعةَّيدعوَّبعدهاَّاكلثّالثةَّ َّ.
أ ّن ّ
ثبتَّعنَّعلَّريضَّهللاَّعنهَّ
وقدَّثبتَّأيض ًاَّأ ّنَّإلنّ ّبَّﷺَّ ّكربَّمخس ًاَّ،فترشعَّإل ّتكبريةَّإخلامسةَّ،و
ّ
ّهَّكرب َّّس ت ًاَّ،فاالنسانَّالَّحي ّجرَّوإسع ًاَّ،فانَّرأىَّإمام ًا ّ
أن ّ
َّكرب َّمخس ًا َّأوَّس ت ًا َّفاعلموإَّحفظمكَّهللاَّأنَّ
هذإَّمَّرشوعَّ .
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ّ
وأ ّماَّإلتّسلمي َّفملَّيأيتَّيفَّحديثناَّهذإَّحديثَّجابرَّهذإَّأن ّ
َّوالَّيفَّإحلديثَّإّليَّقبلَّ،لكنَّ
ّهَّسمل
سلميََّثبتَّوقدَّجاءَّيفَّمس تدركَّإحلاكَّأ ّنَّإلنّ ّبَّﷺَّ ّ
إلصحيحَّأ ّنَّإلت ّ
ي
سملَّتسلاميًَّخفيف ًاَّ .
ّ
نفسَّإليش ّ
َّوثبتَّعنَّإبنَّمسعودَّأن ّهَّقالَّ(إلتّسلميَّيفَّإجلنازةَّاكلت ّ
ّ
ءَّيسملَّإملصلَّ
سلميَّيفَّإلصالة)َّ
ّ
تسلميتنيَّفذإكَّهوَّوإ ّ
نَّسمل َّتسلاميًَّخفيف ًة َّعنَّإل
مينيَّقالَّإلسالمَّعليمكَّالَّبأسَّهباَّأيض ًاَّ،إملهمَّأنَّ
ّ
ّ
َّإملصلَّبعدَّإنّتاءهَّمنَّصالةَّإجلنازةَّ .
يسمل ّ
وأ ّماَّرفعَّإليدينَّعندَّإلتّكبريإت َّفقدَّجاءَّموقوف ًا َّمنَّفعلَّإبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّ،وجاءَّيفَّبعضَّ
إلصحيحَّإملرويَّعنَّإلنّ ّب َّﷺَّليسَّفيهَّأنّهَّ
بﷺَّ
إل ّطرقَّرفعهَّإىلَّإلنّ َّّ
لكنَّإلرفعَّشا يذ َّالَّيصحَّ،و ّ
ّ
ّ
فعَّإحلديثَّإّليَّفيهَّرفعَّإليدينَّعندَّ
إتَّ،وكامَّقلناَّهذإَّإلرفعَّيعينَّر
اكنَّيرفعَّيديهَّعندَّإل ّتكبري
ّ
َّمنَّإلروإةَّمهنمَّ
َّإلرفعَّهذإَّزايد يةَّزإدهاَّمعرَّبنَّش ّبةَّوخالفَّهباَّمجع ًا ّ
إلتّكبريإتَّإىلَّإلنّ ّبَّﷺَّشا يذ ّ
منَّهوَّأوثقَّمنهَّ،ف
يعتربَّهذإَّإلرفعَّزايدةًَّشا ّذةًَّالَّتصحَّوهللاَّأعملَّفالَّرفعَّإذ ًإَّعندَّإلتّكبريإتَّ .
ّ
الحديث 163
عنَّعبدَّهللاَّبنَّعباسَّريضَّهللاَّعهنام َّ
َّأ ّنَّرسولَّهللاَّﷺَّصىلَّعَ َىلَّقَربَّبَعدَ َّ َماَّ َُّدفنَّفَ َك َربَّعَلَيهَّأَربَع ًاَّ .
َّمرشوعيةَّإلصالةَّعىلَّإلقربَّملنَّفاتتهَّصالةَّإجلنازةَّ،وهذإَّخالف ًا َّملنَّمنعهَّ
هذإَّإحلديثَّمنَّأ ّدةل
ّ
بدونَّ ّجحةَّوقدَّثبتَّيفَّأحاديثَّأخرىَّأن ّ
َّهللاَّعليهَّوسملَّصىلَّعىلَّقبورَّأانسَّمثلَّصالتهَّ
ّهَّصىل
ّ
ةَّإلسودإءَّإلّيتَّاكنتَّتقومَّإملسجدَّأيَّتكنسَّإملسجدَّ،فقدَّجاءَّأّنّ اَّماتتَّفدفنوهاَّ
عىلَّقربَّإملرأ ّ
ّ
ّ
صبحَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّسأهلمَّعهناَّفأخربوهَّأّنّ
اَّماتتَّودفنوهاَّفصىلَّعىلَّقربهاَّ .
لي ًالَّ،فلماَّأ
ّ
إلسالمَّعىلَّقربَّأ ّم َّسعد َّبنَّعبادةَّواكنتَّقدَّدفنتَّوهوَّيفَّإلغزوَّ
وكذكلَّصىل
َّ
ّ
َّعليهَّإلصالةَّو ّ
ّ
اَّرجعَّصىلَّعلْياَّ .
فل ّم
وَّعىلَّمرشوعيةَّإلصالةَّعىلَّإلقربَّملنَّفاتتهَّصالةَّ
َّففيَّهذهَّإلحاديثَّأوضَّإدلّ الةلَّعىلَّجوإزَّأ
ّ
إجلنازةَّ .
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ّثَّإجملزيونَّإختلفوإَّيفَّإملدّ ةَّإل ّ
يتَّجتوزَّفْياَّإلصالةَّعىلَّإلقربَّ،أيَّكَّجيوزَّأنَّيفصلَّبنيَّإدلّ فنَّوبنيَّ
ّ
ّ
شهرَّواكنَّهذإَّيفَّقصةَّصاليتَّعىلَّ
قىصَّماَّثبتَّعنهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ
إلصالةَّعىلَّإلقرب؟َّوأ
ّ
ّ
أ ّمَّسملَّعبادةَّ .
لكنَّإلصحيحَّأن ّهَّالَّيوجدَّدلي يلَّحيدّ َّهذهَّإملدّ ةَّولوَّطالَّإلفارقَّأكرثَّمنَّشهرَّفلالنسانَّأنَّيأيتَّ
َّ
ّ
ّ
ّ
و ّ
مانَّهذإَّإّليَّإنترشَّيفَّ
ةَّيفَّإلز
زمانَّوخاص
َّملَّيصلَّعليهَّ،مفثالَّيفَّهذهَّإل
يصلَّعىلَّقربَّخشص
ّ
ّ
هذإَّإلوابء َّنسألَّهللاَّعز َّوجلَّأنَّيرفعهَّقدَّينقطعَّإالنسانَّيفَّبدل َّماَّأوَّيفَّماكن َّماَّبسببَّعدمَّ
وجودَّوسائلَّإملوإصالتَّينقطعَّمدّ ةَّطويةلَّأشهرَّوقدَّميوتَّبعضَّأقرابئهَّيفَّبعضَّإملناطقَّوالَّ
للصالةَّعليهَّ،فيرشعَّهلَّعندَّرجوعهَّأنَّيذهبَّإىلَّقربهَّو ّ
يصل َّعليهَّ،الَّحرجَّ
يمتكّنَّمنَّإالتيان َّ ّ
فيهَّولوَّطالَّهذإَّأشهرَّ َّ.
ذَّإلصالةَّعىلَّإلقربَّأكيدَّأّنّ اَّتكونَّ
ويفَّإحلديثَّأيض ًا َّدلي يل َّعىلَّجوإزَّصالةَّإجلنازةَّيفَّإملقربةَّإ ّ
ّ
دإخلَّإملقربةَّ،وقدَّثبتَّأن ّ
َّهللاَّعليهَّوسملَّصىل َّعىلَّإلقربَّ،والَّفرقَّبنيَّصالةَّإلفردَّعىلَّ
ّهَّصىل
إلقربَّوصالةَّإمجلاعةَّإجلنازةَّعىلَّإمل ّيتَّفد ّلَّإحلديثَّعىلَّجوإزَّصالةَّإجلَّنازةَّدإخلَّإملقربةَّ َّ.
وخص َّإلهنّ
إلسجودَّإس تثنيتَّصالةَّإجلنازةَّمنَّ
ىلَّإلقبورَّابلص
ييَّعنَّإلصالةَّإ
ّ
ّ
ّ
الةَّذإتَّإلركوعَّو ّ
ّ
إلهنّ ييَّفالَّيشملهاَّإلهنّ ييَّجلالةلَّهذإَّإحلديثَّ،وكذكلَّالختالفَّصفاهتاَّفصالةَّإجلنازةَّصفّتاَّغريَّ
إلسجودَّوهللاَّأعملَّ َّ.
وَّإلص
صفةَّصالةَّإلفريضةَّأ ّ
الةَّذإتَّإلركوعَّو ّ
ّ
الحديث 164
عنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّأ ّنَّرسولَّهللاَّﷺَّ ُكفّ َنَّيفَّث َ َالثَةَّأثوإبَّميان ّيةَّبيض ُ ُ
َّحسولَّيةَّليسَّفْياَّ
مقيصَّوالَّعاممةَّ .
ي
يفَّحديثَّريضَّهللاَّعهناَّهذإَّحاكيةَّصفةَّكفنَّإلنّ ّبَّﷺَّ،وأن ّهَّاكنَّثالثَّلفائفَّبيضَّ .
يةَّإلسحولَّابلمينَّ.وهذهَّإلقريةَّتقعَّابلقربَّ
َّوجاءَّيفَّإحلديثَّأّنّ اَّميني ية َّحسوليةَّوهذإ َّنس ب ًة َّإىلَّقر ّ
منَّمدينةَّإ ْبَّإملعروفةَّ.ومزيهتاَّمزيةَّهذهَّإللّفائفَّأّنّ اَّمنَّقطنَّأّنّ اَّبيضاءَّنقّيةَّ.إملهمَّأ ّنَّإلنّ ّبَّﷺَّ
كفّ
نَّيفَّثالثَّلفائفَّبيضَّليسَّفْياَّمقيصَّوالَّعاممةَّ َّ.
ي
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إحلديثَّدلي يل َّعىلَّإس تحبابَّإلتّكفنيَّيفَّإلبياضَّ،عىلَّإس تحبابَّأنَّيكونَّإلكفنَّأبيض ًا َّتأ ّس ي ًاَّ
ابلنّ ّبَّﷺَّ .
كذكلَّجاءَّيفَّإحلديثَّ(إلبسوإَّمنَّثياهبمَّإلبياضَّفاّنّ اَّمنَّخريَّثيابمكَّوكفّنوإَّفْياَّمواتك) َّ
َّويفَّإحلديثَّأيض ًا َّأ ّن َّإلفضلَّيفَّإلكفنَّأنَّيكونَّيفَّثالثَّلفائفَّ،لكنَّمنَّملَّجيدَّفالَّحرجَّ
عليهَّإنَّاكنَّلفّ ًة َّوإحدةًَّأوَّإثنتنيَّ،فالوإجبَّأ ّ
نَّيغطيَّإلكفنَّسائرَّإجلسدَّ،ويس تحبَّأنَّيكونَّ
ّ
ثالثةَّلفائفَّ،ومنَّملَّجيدَّثالثَّلفائفَّوملَّجيدَّماَّيغطيَّبهَّسائرَّجسدهَّفان ّهَّيكفّنَّفاميَّيكونَّ
عندهَّأوَّحتتَّيدهَّ .
َّوكذكل َّنن ّبهَّإىلَّأن ّهَّالَّجتوزَّإملباهاةَّيفَّإلكفنَّ،وكذكلَّالَّجيوزَّإالرسإفَّفيهَّوالَّيفَّمثنهَّوالَّيفَّ
إلمورَّإلّيتَّجيهّزَّهباَّإمل ّيتَّهذهَّإلمورَّالَّجيوزَّفْياَّإالرسإفَّوالَّجيوزَّفْياَّإملباهاةَّوغريَّذكلَّمنَّ
مورَّإحملرمةَّوإلسوةَّهوَّنبيّناَّمحم ّ يدَّﷺَّ َّ.
إل
ّ
الحديث 165
عنَّأ ّمَّعط ّيةَّإلنصاريةَّريضَّهللاَّعهناَّقالتَ َّ:د َخ َلَّعَلَينَا ََّر ُسولَّهللاَّﷺَّح َنيَّتُوفّيَتَّإبن َ ُتهَّفقالَّ :
يتَّذكلَّمباءَّوسدرَّوإجعلناَّيفَّإلخرة ََّاكفورإًَّأوَّشيئ ًاَّ
َّإغسلهنَ َاَّثَ َال ًَثَّ َأو ََّمخس ًاَّأوَّأكرثَّمنَّذكلَّإنَّرأ ّ
َّفرغتََّّفَأَذنينَّ،فلَماَّفرغنا ََّأ َذانَّهَّ،فأعطاانَّح َقو ْهَّفقالَّ:أَ ْشعرّنَ اَّبهَّيعينَّإزإرهَّ .
منَّاكفورَّفاذإ َ
َّويفَّروإيةَّ:أوَّس بع ًاَّ .
َّوقالَّ:إبدأنَّب َم َيامهنَا ََّو َم َوإضعَّإلوضوءَّ .
َّوأ ّنَّأ ّمَّعط ّيةَّقالتََّ :و َج ََّعلنَا ََّرأ َسهَاَّثَ َالث َ َةَّقُ ُرونَّ .
ّ
يفَّهذإَّإحلديثَّسنتعملَّصفةَّغسلَّإمل ّيتَّ .
ّ
الهتاَّواكنَّمنَّبيهننَّ
دخلَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّعىلَّغاس
َّوفيهَّأن ّهَّملاَّتوفيتَّزينبَّبنتَّإلنّ ّبَّﷺَّ
ّ
مهنَّصفةَّإلغسلَّ .
أ ّمَّعطيةَّرإويةَّإحلديثَّ،فعل ّ ّ
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يت َّأّنّ اَّحتتاجَّإىلَّأكرثَّ
َّفقالَّلهنَّ(إغسلهناَّثال ًَث َّأوَّمخسًَّا) َّأيَّإغسلهناَّثالثَّغسالت َّفانَّرأ ّ
فلتكنَّمخسَّغسالتَّ.وجاءَّيفَّروإية َّ(أوَّس بعًَّا) َّإملهمَّأنَّيكونَّإلعددَّوتر ًإَّ،وأنَّيكونَّإلغسلَّ
َّ
مباءَّوسدر ّ
َّحتَّينقىَّإجلسدَّ َّ.
إلسدرَّ :منَّخصائصهَّأن ّهَّينقّيَّويصل ّب َّإجلسدَّ،وأرشدمه َّأيض ًا ّ
َّصىل َّهللاَّعليهَّوسملَّإىلَّأنَّ
و ّ
جيعلهنا َّيف َّإلغسةل َّإلخرية َّيعين َّ(إلاكفور َّأو َّشيئ ًا َّمنه) َّمع َّإملاء ّ
َّحت َّيُط ّيب َّجسده َّويصلّبهَّ،
فالاكفورَّيط ّيبهَّويصلّبهَّويبعدَّإلهَوإمَّهذهَّمنَّخصائصَّإلاكفورَّ َّ.
ّ
فطلبَّمهنمَّصىل َّهللاَّعليهَّوسملَّأنَّخيربوهَّعندَّإالنّتاءَّ.فقال(َّ:أذنين َّإذإَّفرغتَّ.فأذنين) َّيعينَّ
فأخربنينَّفأعطامهَّإزإرهَّليُشعرنَّبهَّإبنتهَّ َّ.
فقالَّ(فأعطاانَّح ْقوه) َّوإحل ْق َُّو َّهوَّإالزإرّ َّ،مسيَّكذكلَّلن ّهَّيُربطَّعندَّوسطَّإجلسمَّ.إملهمَّفأعطامهَّ
ّ
نَّجيعلوهَّاكلشعارَّلهاَّ .
إالزإرَّليُشعرانَّبهَّإبنتهَّزينبَّريضَّهللاَّعهناَّأيَّأ
إلشعار) َّهوَّإلث ّ
َّو( ّ
ّوبَّإّليَّيلَّإجلسَّ،فكفّنتَّفيهَّريضَّهللاَّعهناَّ،وهذإَّلجلَّأنَّيكون َّبرك ًةَّ
ّ
والَّيفعلَّبعدهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّلل ّت ّربكَّ،
علْياَّيفَّقربهاَّريضَّهللاَّعهناَّ،وهذإَّخاصَّابلنّ ّبَّﷺَّ
ل
إلصحابة َّرضوإن َّهللا َّعلْيم َّمل َّنعمل َّأّنّ م َّفعلوه َّمع َّغري َّإلنّ ّب َّﷺ َّولّنّ م َّفعلوه َّبيهنم َّبعد َّوفاةَّ
و ّ
بﷺَّ .
إلنّ َّّ
فيس تفادَّمنَّإحلديثَّ َّ
الفائدة األولىّ :
أن الغسل على قدر المصلحة.
إلغسلَّعىلَّقدرَّإملصلحةَّوإلتّنظيفَّفانَّاكنَّإمل ّيت َّنظيف ًا َّالَّحيتاجَّإىلَّمبالغة َّيفَّإلغسلَّإكتفيَّ
ّ
تَّغسلَّثال ًَث َّأوَّمخس ًا َّأوَّس بع ًا َّإملهمَّأنَّيكونَّ
لَّإلز
بوإحدةَّ،فانَّرأ
ىَّإملغس ّ
َّينقي َّإمل ّي ّ
ّ
ايدةَّحت َ
إلعددَّوتر ًإَّكامَّقلناَّوإلمرَّهذإَّرإج يعَّإىلَّنظرَّإلغاسلَّ َّ.
الفائدة الثّانية :يكون الغسل بماء أو سدر
ّ
ابونَّحتَّينظفَّإجلسدَّ.
درَّمنَّإلص
وَّماَّيقومَّمقامَّإلس
تحبَّأنَّيكونَّإلغسلَّمباءَّأوَّسدرَّأ
ّ
يس ّ
ّ
لكنَّإلسدرَّفيهَّمزيّةَّزإئدةَّعنَّإل ّتنظيفَّويهَّأن ّهَّيصل ّ
بَّإجلسدَّوهذهَّإملزيةَّغريَّموجودة َّيفَّ
ّ
ّ
إلصابونَّ َّ.
ّ
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الفائدة الثّالثة :يستحب أن يجعل في الغسلة األخيرة الكافور.
إلاكفورَّوهوَّطيب َّمعروفَّ،وقيلَّأ ّن َّإحلمكةَّمنَّإلاكفورَّيهَّتطييبَّإجلسدَّإضاف ًة َّإىلَّتصليبهَّ،
ي
وكذكلَّكامَّقلناَّأن ّهَّيبعدَّويطردَّإلهوإمَّ َّ.
الرابعة :يُبدأ بأعضاء الوضوء.
الفائدة ّ
عضاءَّإلوضوءَّويتميّنَّأيض ًاَّ َّ.
َّ
يبدأَّبأعضاءَّإلوضوءَّيعينَّمتام ًاَّمثلَّصفةَّغسلَّإجلنابةَّ،فيبدأَّبأ
الفائدة الخامسة :تسريح شعر الميّت
ويفَّإحلديثَّأ ّن َّشعرَّإمل ّيتَّي ُّسحَّوجيعلَّثالثَّضفائرَّتسدلَّخلفهَّ،فقدَّقالتَّأ ّم َّعط ّيةَّأّنّ مَّ
جعلوإ َّرأسها َّثالث َّقرون ّ
َّيّسح َّوجيعل َّثالث َّضفائر َّتسدل َّخلف َّإمل ّيت َّوهذإ َّهوَّ
َّفالشعر ّ
إلس نّةَّ.ملاذإ؟َّلّنّ مَّفعلوإَّهذإَّحبضةَّإلَّنّ ّب َّﷺَّوأ ّقرمهَّعلْياَّولوَّاكنَّهذإَّخالفَّإملرشوعَّلنكرَّ
ّ
علْيمَّإلنّ ّبَّﷺَّ .
الفائدة السادسة :إذا فرغ من الغسل يأتي التّكفين.
َّإذإَّفرغناَّمنَّتغس يلَّإمل ّيتَّيأيتَّإل ّتكفنيَّأيَّي ّنشفَّإمليتَّمنَّإملاءَّويكفّنَّ َّ.
ويفَّإحلديثَّأ ّن َّإلنّ ّب َّﷺَّكامَّقلناَّأعطامهَّحقوهَّأيَّإزإرهَّوقالَّهلمَّأشعرّناَّبهَّأيَّإجعلوهَّممّاَّيلَّ
ّ
ّهَّفعلَّهذإَّصىلَّ
جسدهاَّ.فاكنَّلفائفَّأخرىَّلكنَّجعلوإَّإزإرَّإلنّ ّبَّﷺَّممّاَّيلَّجسدهاَّ.وقلناَّأن
َّهذإَّخاص َّابلنّ ّب َّﷺَّوليسَّلحد َّالَّيفَّ
هللاَّعليهَّوسملَّليكون َّبرك ًة َّلهاَّيفَّقربهاَّ.ونهبّ ناَّإىلَّأ ّن
ي
حياةَّإلنّ ّبَّﷺَّوالَّبعدَّمماتهَّ .
تحب َّفيهَّأنَّيكونَّثالثةَّلفائفَّتوضعَّوإحدةًَّفوقَّإلخرىَّ ّث َّيوضعَّ
َّوقلناَّسابق ًا َّأ ّن َّإلكفنَّيس ّ
ّ
َّيوضعَّإلطرفَّإليّسَّمهناَّويوضعَّ
فوقهاَّإمل ّيتَّ ّثَّيؤخذَّطرفَّإللّفّةَّإلعلياَّفيوضعَّعىلَّشقّهَّإلمينَّ ّث
ّ
ّ
نفسَّإليشءَّمعَّإلّلفةَّإلثّانيةَّ ّثَّنفسَّإل ّيشءَّمعَّإللّفةَّ
يّسَّوفوقَّإلطرفَّإل ّولَّقلي ًالَّ ّثَّ
عىلَّشقّهَّإل
إلث ّالثةَّ ّث َّتعقدَّهذهَّإللّفائفَّعقدَّعندَّرأسهَّوعقد ية َّعندَّقدميهَّ،وكذكلَّالَّبأسَّأنَّيربطَّعندَّ
وسطهَّ،فاذإَّوضعَّإمل ّيتَّيفَّقربهَّ ُحلتَّهذهَّإلعقدَّوأنَّيزيلَّماَّربطَّبهَّعندَّوسطهَّ َّ.
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ونن ّبهَّإىلَّأ ّن َّماَّيفعلَّإلعا ّمةَّمنَّكشفَّوجهَّإمل ّيتَّإذإَّوضعَّيفَّقربهَّفغلطَّ،هذإَّإلفعلَّغلطَّبلَّ
إلوإجبَّإبقاءَّإلكفنَّعىلَّماَّهوَّعليهَّأيَّحتلَّإلعقدَّفقطَّلكنَّالَّتزإلَّهذهَّإللّفائفَّمنَّعىلَّموضعَّ
ّ
سهَّحتَّيرىَّإملّيتَّهذإَّإلفعلَّغلطَّ،وإلوجهَّالَّيكشفَّإ ّالَّإذإَّاكنَّإمل ّيتَّ ُم ْحرم ًاَّ
إلوجهَّأوَّإىلَّرأ
ففيَّهذهَّإحلالَّالَّيغطىَّرأسهَّمنَّإلصلَّ.إمل ّيتَّإذإَّاكنَّ ُمحرم ًا َّ ّ
ّ
الَّيغطىَّرأسهَّأص ًال َّوالَّوهجهَّ
وس يأيتَّمعناَّهذإَّماَّيتعلّقَّهبذإَّإحلديثَّ.هللاَّأعملَّ .
الحديث 166
عنَّعبدَّهللاَّبنَّعباسَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّ:بيامنَّرج يلَّو ي
إقفَّبعرفةَّإ ْذَّوقعَّعىلَّرإحلتهَّفوقصتهَّأوَّ
قالَّ:فأوقصتهَّ،فقالَّرسولَّهللاَّﷺَّ:إغسلوهَّمباءَّوسدرَّوكفّنوهَّيفَّثوبنيَّوالَّحتنّطوهَّوالَّّت ّمروإَّ
رأسهَّفانّهَّيبعثَّيومَّإلقيامةَّملب ّي ًاَّ .
ويفَّروإيةَّ:والَّّت ّمروإَّوهجهَّوالَّرأسهَّ .
وإلوقصَّ:كّسَّإلعنقَّ .
هذإَّإحلديثَّيتلكّمَّعنَّأحاكمَّإمل ّي ّ
ّهَّيغسلَّاكمل ّيتَّ
تَّإّليَّماتَّ ُمحرم ًاَّكيفَّيُصنعَّبهَّ،وجاءَّفيهَّأن ّ
ّإّليَّليسَّمبُحرمَّمباء َّوسدرَّ،أيَّمثلَّمثلَّابيق َّإملوتَّيفَّإلتّغس يلَّ،لكنَّيكفنَّيفَّثويبَّإحرإمهَّ
وأن ّهَّمينعَّعنهَّأيض ًا ّ
َّإلطيبَّ َّ.
قوهلَّ(والَّحتنّطوه)َّأيَّوالَّتط ّيبوهَّ،الَّيطيبَّالَّهوَّوالَّكفنهَّكامَّيفعلَّمعَّابيقَّإملوىتَّ َّ.
ّ
خريةَّاكفورَّحتَّيط ّيبهَّوأيض ًاَّيطيبَّكفنهَّ،لكنَّإملُحرمَّالَّيط ّيبَّ
جاءَّأ ّنَّإمل ّيتَّجتعلَّيفَّإلغسةلَّإل
ّ
تَّإحملرمَّيفَّحالَّحياتهَّحيرمَّعليهَّإلطيبَّمنَّأجلَّإحرإمهَّفكذكلَّ
الَّهوَّوالَّكفنهَّ،ملاذإ؟َّل ّنَّإمل ّي
حيرمَّتطيي ُبهَّبعدَّموتهَّ .
ّ
ّهَّالَّيغطىَّوهجهَّوالَّرأسهَّ.لن ّهَّيبعثَّيومَّإلقيامةَّ
َّومنَّإلحاكمَّأيض ًا َّإملوجودةَّيفَّهذإَّإحلديثَّأن
ّ
ّ
نَّفالوجهَّالَّيغط ّ
َّيتفادىَّتغطيةَّإلرأسَّ .
ىَّحت
َّفاحملرمَّالَّيغطيَّوهجهَّكامَّتعلمو
مل ّبي ًا،
ّ
َّوهذإَّإحلديثَّفيهَّفضلَّعظميَّملنَّماتَّعىلَّإحرإمهَّإ ّنَّمعلَّالَّينقطعَّإىلَّيومَّإلقيامةَّ.ملاذإ؟َّلن ّهَّ
قالَّ(فانّهَّيبعثَّيومَّإلقيامةَّملبي ًا)َّ.وذكلَّفضلَّهللاَّيؤتيهَّمنَّيشاءَّ َّ.
الحديث 167
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عنَّأ ّمَّعطيةَّإلنصاريَّريضَّهللاَّعهناَّقالتَّّ:نُ ينَاَّ َعنَّإت ّ َباعَّإجلَنَائزَّوملَّي ُ َعزمَّعَلَينَاَّ .
تفيدانَّأ ّمَّعطيةَّريضَّهللاَّعهناَّأ ّنَّإلنّ ّبَّﷺَّّنيىَّإلنّساءَّيفَّعهدهَّعنَّإت ّباعَّإجلنائزَّملاَّينطويَّعليهَّ
بيعّتنَّمنَّضعفَّوعدمَّحت ّملَّللمصائبَّ َّ.
طبعَّإلنّساءَّوط ّ
وكذكلَّأفادتَّريضَّهللاَّعهناَّأّنّ اَّفهمتَّأ ّن َّإلهنّ ييَّهذإَّليسَّعىلَّسبيلَّإلعزمَّوإل ّتأكيدَّ،فيكونَّ
إلهنّ ييَّمفيد ًإَّللكرإهةَّالَّلل ّتحرميَّفقالتَّ(وملَّيعزمَّعلينا)َّ .
الفائدة األولى :قولها( نهينا )
بكذإَّ.لهاَّحمكَّإلرفعَّأيَّأ ّنَّإلمرَّوإلهنّ ييَّهوَّإلنّ ّبَّ
َّقولهاَّعنَّكذإَّهذهَّإلصيغةَّمثلهاَّمثلَّقوهلمَّأمرانَّ
ّ
ﷺَّ َّ
الفائدة الثانية :النّهي عن اتّباع الجنائز عام
إلصالةَّعليهَّوكذكلَّحيثَّيدفنَّ،فقولهاَّ(ّنيناَّعنَّ
َّإلهنّ ييَّعنَّإتباعَّإجلنائزَّعامَّيفَّحم ّل َّجتهزيهَّو ّ
ليسَّفقطَّعنَّإلسريَّورإءَّإجلنازةَّ.الَّ.إلهنّ ييَّعنَّإت ّباعَّإجلنائزَّكامَّقلناَّعامَّّ.نيناَّعنَّ
إتباعَّإجلنازة)َّ
ّ
ينَّيغسلَّإمل ّيتَّأيض ًاَّأينَّ ّ
يصىلَّعليهَّوكذكلَّعندَّإلقربَّأينَّيدفنَّ،إلهنّ ييَّشام يلَّ
إتباعَّإجلنائزَّأيَّأ ّ
لهذهَّإلماكنَّإلث ّالثةَّأوَّلهذهَّإملوإضعَّإلث ّالثةَّ .
الفائدة الثّالثة :النّهي للكراهة ال للتّحريم
ملاذإ؟َّلّنّ اَّقالتَّ(وملَّيعزمَّعلينا) َّويؤكّدهَّأ ّن َّإلنّ ّب َّﷺَّرأىَّإمرأةًَّتبيكَّعندَّقرب َّفقالَّلها(َّ:إتقيَّ
هللاَّوإصربي)َّوملَّينكرَّعلْياَّإلنّ ّبَّﷺَّجميهئاَّإىلَّإملقربةَّ،ولوَّاكنَّهذإَّجميهئاَّحمرم ًاَّلهناهاَّعنهَّبدلَّ
مرهَّلهاَّابلصربَّوإلتّقوىَّ َّ.
أ
ّ
امَّيفَّقوهلَّ(لعنَّهللاَّزوإرإتَّ
لعنهَّلزوإرإتَّإلقبورَّك
ومحلَّإلعلامءَّّنيهَّعنَّزايرةَّإلنّساء َّللقبورَّو
ّ
ّ
ّ
إلّسج)َّمحلوإَّهذإَّعىلَّأ ّن َّإملقصودَّبهَّإلن ّ
ساءَّإلاليتَّيذهنبَّإىلَّ
إلقبورَّوإمل ّتخذينَّعلْياَّإملساجدَّو ّ
برَّلقصدَّإلزايرةَّإلبدعيةَّو ّ
للصالةَّإلْياَّويعتقدونَّإلنّفعَّ
إملقا
ّ
إلرشك ّيةَّل ّنَّمنَّإلنّساءَّمنَّتقصدَّإملقابر َّ ّ
يوقدونَّعلْياَّإلّسجَّ،ومهنمَّمنَّيدعوَّصاحبَّإلقربَّفيقعَّ
دفهنمَّترباكًَّو
يفَّإملقبورَّفيصلّونَّيفَّأماكنَّ
ّ
ّ
يفَّإلرشكَّإلكربَّوغريَّذكلَّمنَّإلمورَّإلبدعيةَّو ّ
ّ
إلرشك ّيةَّإلّيتَّتقعَّعندَّإلقبورَّ،حفملَّإلعلامءَّهذإَّ
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ّ
تاكبَّهذهَّإخملالفاتَّإلرشع ّيةَّأجازوإَّلهاَّ
إللّعنَّعىلَّهذإَّوأجازوإَّملنَّأرإدتَّإت ّباعَّإجلنازةَّمنَّغريَّإر
ذكلَّ.وهللاَّأعملَّ َّ.
الحديث 168
عنَّأيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّعنَّإلنّ ّبَّﷺَّقالَّ :
َّفرشَّتضعونهَّعنَّرقَاب ُمكَّ .
أرسعوإَّابجلنازةَّفانَّت َُكَّصاحل ًةَّخفريي َّتقدّموّناَّإليهَّ،وإنَّتكَّس َوىَّذكل ل
َّ

يفَّحديثَّأيبَّهريرةَّهذإَّإلنّ ّبَّﷺَّابالرسإعَّابجلنازةَّ،وهذإَّإالرسإعَّيشملَّإالرسإعَّيفَّإلتّغس يلَّ
إلصالةَّوإدلّ فنَّوليسَّكامَّيظنَّإلبعضَّأ ّن َّهذإَّإالرسإعَّإملقصودَّبهَّإالرسإعَّابمليشَّهباَّفقطَّ.الَّ.
و ّ
إالرسإعَّكامَّقلناَّيشملَّإالرسإعَّيفَّإل ّتغس
يلَّ،ويفَّإلصالةَّوإدلّ فنَّ .
ّ
ّ
وقدَّجاءَّيفَّإحلديثَّبيانَّإلعةل َّإلّيتَّمنَّأ ُ
جلهاَّرشعَّإالرسإء(َّ.فاّنّ اَّإنَّتكَّصاحل ًَّة َّ)كامَّقالَّإلَّنّ ّبَّ
َّ
هلَّإلصالحَّوإلتّقوىَّفا ّنَّإالرسإعَّهباَّهوَّإرسإ يعَّابمل ّيتَّإىلَّإخلريَّفا ّنَّ
ﷺَّأيَّإنَّاكنَّإمل ّيتَّمنَّأ ّ
قربهَّكامَّهوَّمعلو يم َّيكونَّروض ية َّمنَّرايضَّإجلنّةَّ،فان ّه َّنّسعَّبهَّإىلَّإخلريَّ.وأ ّماَّإنَّاكنَّإمل ّيتَّمنَّ
هلَّإلرشَّوإلفسادَّاكنَّإرسإعهمَّإرسإع ًاَّابل ّتخل ّ
صَّمنَّهذإَّإلرشَّ .
ّّ
أ ّّ
َّفاحلديثَّدلي يل َّعىلَّمرشوعيةَّإالرسإعَّوأن ّهَّمس تحبَّ،حمكَّعليهَّإلعلامءَّابالس تحبابَّأوَّمجهورَّ
أهلَّإلعملَّقالوإَّابس تحبابَّإالرسإعَّابجلنازةَّإ ّالَّإبنَّحزمَّفان ّهَّخالفَّومحلَّإلمرَّعىلَّإلوجوبَّ َّ.
إلصالةَّوإدلّ فنَّوليسَّخاص ًا َّابمليشَّفقطَّ،وننَّّبهَّإىلَّأ ّن َّإالرسإعَّ
وكامَّقلناَّإالرسإعَّشام يل َّللتّجهزيَّو ّ
يُقصدَّبهَّإالرسإعَّإملعقولَّ،إالرس ّ
يَّليسَّمعهَّرضر َّعىلَّإجلنازةَّ،ويؤمنَّمعهَّحدوثَّأ ّيَّ
إعَّإّل
ي
مسأةلَّللم ّيتَّ .
هلَّإلرشَّ
َّويفَّإحلديثَّأيض ًا َّبيانَّأن َّإلقربَّخريي َّللم ّيتَّإنَّاكنَّصاحل ًاَّفهوَّخريي َّهلَّمنَّإدلّ نياَّ،أ ّماَّأ
ّّ
ّهَّيكونَّو َاب ًالَّعلْيمَّ .
وإلفسادَّوإلفسقَّفان
َ
ّ
عملَّوصىل َّهللاَّعىل َّن ّبيناَّمحمّدَّوعىلَّأهلَّوحصبهَّوسملَّوإنَّشاءَّهللاَّقدَّ
َّونكتفيَّهبذإَّإلقدرَّوهللاَّأ
نعوضهاَّيفَّإل ّايمَّإملقبةلَّ
نعوضَّعنَّإدلّ روسَّإلّيتَّإعتذرتَّعهناَّيفَّإل ّايمَّإملاضيةَّوهللاَّإملس تعانَّقدَّ ّ
ّ
ّ
حت َّنتدإركَّإلوقتَّونمت ّكنَّمنَّإالنّتاءَّمنَّهذإَّإملتَّيفَّإلوقتَّإحملدّ دَّإنَّشاءَّهللاَّتعاىلَّ،جزإكَّ
هللاَّخري ًإَّوابركَّفيمكَّوأحسنَّإليمكَّ .
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الحديث 169
َّمس َر َةَّبنَّجندبَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ َّ:
عن َ ُ
َصلّيتَّورإءَّإلنّ ّبَّﷺَّعىلَّإمرأةََّّ َماتتَّيفَّنفاسهاَّفَ َقامَّوسطهاَّ .
ّ
ةَّملنَّصىل َّعىلَّميّتة َّأيَّإمرأة َّأنَّيقفَّحذإءَّوسطهاَّ،وكذكلَّ
َّإلس نّ
َّيفَّهذإَّإحلديثَّبيانَّأ ّن ّ
سَّإلرجلَّ،فقدَّأخرجَّأبوَّدإوودَّوغريهَّعنَّأيبَّغالبَّأن ّهَّرأىَّأنسَّ
ّ
إلس نّةَّأنَّيقفَّإالمامَّحذإءَّرأ ّ
ّ
يضَّهللاَّعنهَّصىل َّعىلَّجنازةَّرجل َّفقامَّحيالَّرأسَّ،جفيءَّجبنازة َّأخرىَّابمرأةَّفقامَّ
بنَّماكل َّر
حيالَّوسطَّإلّسيرَّ،فل ّماَّس ئلَّعنَّسببَّذكلَّأوَّسألوإَّأنَس ًا َّقالوإَّهلَّأهكذإَّرأيتَّرسولَّهللاَّ
ّ
ﷺَّيفعل؟َّفقالَّنعمَّ َّ.
ّحهَّإلش يخَّانرصَّرمحهَّهللاَّفا ّ
وهذإَّإحلديثَّحص ّ
نَّصلَّعىلَّأكرثَّمنَّوإحدَّوإختلفتَّأَّجناسهمَّفْيمَّ
ّإّلكرَّوفْيمَّإلنىثَّكيفَّنفعل؟ َّ
نَّوجدَّإلط ّ
فلَّإّل ّ
ّ
كرَّثَّبعدَّ
مَّإلرجلَّأيَّيوضعَّمنَّإجلهةَّإلّيتَّتلَّإالمامَّ ّثَّجيعلَّبعدهَّإ
َّحيهناَّيقدّ ّ
ّ
إل ّ
ّ
نىثَّإلصغريةَّ،هذإَّهوَّترتيهبمَّإذإَّوجدوإَّ،
طفلَّإّلكرَّجتعلَّإملرأةَّ ّث َّبعدَّإملرأ
ةَّجتعلَّإلطفةلَّأيَّإل ّ
ةَّوكذكلَّوسطَّإلطفةلَّ،فريت ّبونَّجيعلَّرأ ّ
ّ
سَّإلرجلَّو ّ
سَّإّلكرَّ
إلطفلَّعندَّوسطَّإملرأ
ولكنَّجيعلَّرأ ّ
سَّإلرجلَّعندَّوسطَّإملرأ ّ
ةَّحتَّيقفَّحياهلمَّمجيع ًاَّأوَّحذإءمهَّأيَّمجيع ًاَّ.فيكونَّأمامهَّرأسَّ
أيَّرأ ّ
تيبَّإملوتَّعندَّإلصالةَّعلْيمَّ َّ.
ةَّوهكذإَّ.هذهَّإلس نّةَّيفَّتر
ّإلرجلَّووسطَّإملرأ
ّ
ّ

الحديث 170
عنَّأيبَّموىسَّعبدَّهللاَّبنَّقيسَّريضَّهللاَّعنه َّ
َّإلصالقةَّوإحلالقةَّو ّ
إلشاقةَّ .
َّأ ّنَّرسولَّهللاَّﷺَّبرئَّمن ّ
إلصالقةَّ:يهَّإلّيتَّترفعَّصوهتاَّعندَّإملصيبةَّ.ويهَّكامَّقالَّإملصنّفَّرمحهَّهللاَّيهَّإلّيتَّترفعَّصوهتاَّ
ّ
عندَّإملصيبةَّ َّ.
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وأ ّماَّإحلالقةَّ:فهييَّإلّيتَّحتلقَّشعرهاَّعندَّإملصيبةَّأيض ًاَّ َّ.
إلشاقّةَّ:يهَّإل ّ
و ّ
يتَّتشقَّثوهباَّعندَّإملصيبةَّ .
ّ
يفَّإلصالقةَّوإحلالقةَّو ّ
إلسالقةَّقلناَّترفعَّصوهتاَّعندَّإملصيبةَّوإحلالقةَّحتلقَّشعرَّ
َّهذإَّهوَّتعر ّ
إلشاقةَّ ّ
قةَّتشقَّثوهباَّ،و ّ
رأسهاَّو ّ
كَّهذهَّإلعاملَّيهَّمنَّأمورَّإجلاهل ّيةَّإلّيتَّّناانَّإلنّ ّبَّﷺَّعنَّفعلهاَّ،
إلشا
ّ
وليسَّّنيىَّفقطَّعهناَّبلَّغلّظَّيفَّإلهنّ ييَّفوصلَّإلمرَّإىلَّإلتّ ّربأَّفقالَّأن ّهَّبرئَّمنَّهذهَّإلث ّالثَّ َّ.
َّوهذهَّإلفعالَّتد ّلَّعىلَّتسخّطَّأحصاهباَّمنَّقدرَّهللاَّعزَّوجلَّوأّنّ مَّغريَّرإضونَّبهَّ،ويهَّأش بهَّ
ماَّتكونَّبأفعالَّإجملا ّ
ننيَّإّلينَّفقدوإَّعقوهلمَّوهللاَّإملس تعانَّ .
َّو ّترب ّ
ّ
فعالَّمنَّكبائرَّإّلنوبَّالَّجتوزَّجتبَّمعهاَّ
ؤهَّصىل َّهللاَّعليهَّوسملَّمهنمَّيدّ لَّعىلَّأ ّن َّهذهَّإل
إلتّوبةَّ َّ.
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
الحديث 171
عنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّقالتَّ:لَماَّإش تىكَّإلنّ ّبَّﷺَّ َذكَ َرتَّب َ ُ
عضَّن َسائهَّكَن َيس ًة ََّرأَينَا َهاَّبأرضَّ
إحلبشةَّيقالَّلهاَّمارايَّ،واكنتَّأ ّمَّسلمةَّوأ ّمَّحبيبةَّأتتاَّأرضَّإحلبشةَّ،فذكراتَّمنَّحس هناَّوتصاويرَّ
اتَّفْي ُمَّإلر ُج ُلَّإلصال ُحَّبَنَوإَّعَ َىلَّقَربهَّ َمسجدإً َُّثَّ
فْياَّ،فرفعَّإلنّ ّبَّﷺَّرأسهَّفقالُ َّ:أولَئك َّّإّل َينَّإ َذإَّ َم َ
ِ
َ
ُ
َصو ُروإَّفيهَّت َ
ل
َّرش ُإرَّإخل َلقَّعندَ َّهللاَّ .
ك
ئ
َّ
و
أ
َّ
َّإلصور
كل ُّ
َ
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ّ
مةَّفعلهاَّابجلنازةَّ،ويفَّهذإَّإحلديثَّيذكرَّلناَّّنيهَّصىلَّ
مورَّإحملر
يوإصلَّإملصنّفَّرمحهَّهللاَّذكرَّإل
ّ
هللا َّعليه ّ
َّوسمل َّوإناكره َّعىل َّمن َّيبذلون َّإملساجد َّعىل َّإلقبور َّأو َّيدفنون َّمواتمه َّيف َّإملساجدَّ،
وكذكلَّتصويرمهَّلصورمهَّمتثيلهمَّلامتثيلهمَّومتاثيلَّمعظمْيمَّيفَّمعابدمهَّيكَّتعبدَّ .
ّ
ثناءَّمرضهَّصىل َّهللاَّعليهَّوسملَّ.
َّوهذإَّووصفهَّهلمَّبأّنمَّرشإرَّإخللقَّعندَّهللاَّعزَّوجلَّقاهلَّيفَّأ
ّ
مرضهَّإّليَّاكنَّفيهَّملَّمينعهَّمنَّقولَّهذإَّومنَّوصفهمَّهلمَّبأّنّ مَّرشإرَّإخللقَّومنَّحتذير َّنسائهَّ
مهنمَّ َّ.
ّ
ليهَّمنَّإلرشكَّابهللَّتباركَّوتعاىلَّوإلكفرَّ
قدَّيقولَّإالَّنسانَّملاذإ؟َّنقولَّلعظمَّهذإَّإلمرَّوملاَّيفيضَّإ
بهَّ،فهذإَّإحلديثَّعظميَّفيهَّحتذيرَّإلنّ ّبَّﷺَّمنَّهذهَّإلمورَّ َّ.
ّ
وفيهَّحتذيرهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّمنَّإلبناءَّعىلَّإلقبورَّوتغليظهَّيفَّذكلَّلن ّهَّقالَّ(أولئكَّإذإَّماتَّ
جلَّإلصاحلَّبنوإَّعىلَّقربهَّمسجدإً)ّ َّ،ث َّوصفهمَّبأّنّ مَّرشإرَّإخللقَّفد ّل َّهذإَّعىلَّحترميَّبناءَّ
فْيمَّإلر ّ
ّ
ّ
إملساجدَّعىلَّإلقبورَّ،وجاءَّّنيهَّصىل َّهللاَّعليهَّوسملَّعنَّإلبناءَّعىلَّإلقبورَّولوَّملَّيكنَّإلبناءَّ
َّبلَّجمردَّإل
بناءَّمهنييَّعنهَّ .
ل
مسجد ًإ ّ
َّوكذكل َّإلكتابة َّعىل َّإلقبور َّوجاء َّعن َّتبخيسها َّأي َّطالهئا َّابجلبس َّوهو َّإجلري َّإملعروف َّأبيضَّ
إللّونَّ َّ.
ّ
عنَّوطهئاَّفقدَّجاءَّيفَّإحلديثَّإّليَّأخرجهَّمس يمل َّرمحهَّهللاَّوغريهَّعنَّ
وكذكلَّّنيىَّإلنّ ّب َّﷺَّ
نَّجتسسَّإلقبورَّوأنَّيكتبَّعلْياَّوأنَّيبىنَّعلْياَّوأنَّ
جابرَّريضَّهللاَّعنهَّ"أ ّن َّإلنّ ّب َّﷺَّّنيىَّأ ّ
ّ
تعطى"َّ.وإل
بناءَّهناَّيفَّإحلديثَّعاملَّيعينَّبناءَّيشءَّيسريَّفاّلين َّجيعلونَّإسوإرَّحولَّإلقبورَّأوَّ
ّ
َّعىلَّإلقبورَّمهنيي َّعنهَّ،ويش تدّ َّإلتّحرميَّيفَّبناءَّ
وَّغريَّذكلَّفلك َّبناء
بناءَّقبّةَّأوَّبناءَّمسجدَّأ
ي
إملساجدَّعىلَّإلقبورَّل ّنَّإلنّ ّبَّﷺَّوصفَّمنَّيفعلَّذكلَّبأّنّ مَّرشإرَّإخللقَّ .
َّوإلهنّ ّ
ييَّإّليَّوردَّيفَّهذإَّإحلديثَّأيض ًاَّعنَّإلبناءَّوإلتّجصيصَّوغريهاَّوذكرانَّأيض ًاَّسابق ًاَّأ ّنَّإيقادَّ
جَّعىلَّإلقبورَّك َّهذهَّإلمورَّمنَّإلبدعَّومنَّإملهنياتَّإل ّ
ّ
ّ
يتَّجاءتَّإلرشيعةَّابلهنّ ييَّعهناَّسدّ ًإَّ
إلّس
ّ
يعةَّإلرش ّ
ّلر ّ
كَّ،إّتاذَّهذهَّإلمورَّوفعلهاَّيفيضَّإىلَّعبادةَّأحصابَّإلقبورَّوإىلَّتعظميهمَّكتعظميَّهللاَّ
ّ
عزَّوجلَّوهذإَّمنَّإلرشكَّإلكربَّإخملرجَّمنَّإمل ّةلَّكامَّالَّخيفىَّعليمكَّوهللاَّإملس تعانَّ .
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َّمنَّإلصوفيةَّومنحهاَّحنوَّمنَّإجلهةل َّوهذإَّإنترشَّيفَّكثريَّ
َّهذهَّإلمورَّكرثتَّيفَّزمانناَّهذإَّخاص ًا
ّ
منَّإملناطقَّ ،فهمَّيذهبونَّإىلَّأحصابَّإلقبورَّويعتقدونَّفْيمَّإلنّفعَّ،ومهنمَّمنَّيدعومهَّومهنمَّمنَّ
ىلَّغريَّذكلَّمنَّإل ّرشك ّياتَّوإلبدعَّوهللاَّإملس تعانَّ،فاملسؤول ّيةَّعظمي ية َّايَّ
َّ
يعتقدَّإلربكةَّيفَّقبورمهَّإ
ّ
حذيرَّمنَّإلرشكَّابلهنّ ييَّعنَّهذهَّ
طلبةَّإلعملَّوايَّمنَّتعلمونَّحترميَّهذهَّإلمورَّفعليمكَّبنرشَّإل ّت
َّإلرشيعةَّجاءتَّبتحرميَّأمورَّسد ًإ ّ
إلبدعَّولوَّرأهاَّأحصاهباَّصغريةَّ،لكنَّحنن َّنعملَّأ ّن ّ
َّلذلريعةَّلّنّ اَّ
تؤذيَّإ ّ
ىلَّإلرشكَّ َّ.
ويَّكفيناَّأ ّنَّإلنّ ّبَّﷺَّّنيىَّعنَّهذإَّوح ّذرَّمنهَّيفَّمرضَّمو ّ
تهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّملاَّهلَّمنَّأ ّمهيةَّ
ّ
ملاَّينايفَّمنَّتوحيدَّوكامَّتعلمونَّإلرشكَّأمرهَّخطريي َّجد ًإَّ َّ.
و
كربَّموجبَّللخلودَّيفَّإلنّارَّ،و ّ
ّ
ارَّعىلَّإلرإحجَّمنَّأقوإلَّ
إلرشكَّإل
إلرشكَّإل
ي
ي
صغرَّموجبَّدخولَّإلنّ
ّ
أهلَّإلعملَّ.فأ ّ
مرَّإلرشكَّعظ يمي َّايَّإخوةَّجيبَّإلهنّ ييَّعنهَّوإلهنّ ييَّس بلَّوعنَّإلمورَّإلّيتَّتفظيَّإليهَّ
هذهَّمسؤوليتمكَّايَّطلبةَّإلعملَّوايَّسلفينيَّوايَّمنَّتعلمونَّخطرَّهذهَّإلمورَّ َّ
ُون َّ َذَٰ َكل َّل َمنَّيَشَ ا ُء َّ﴾ َّوقالَّ﴿ َمنَّ
قال َّهللاَّعزَّوجلَّ﴿ إن َ
ُرشكَ َّبه ََّويَغْف ُر َّ َماَّد َ
َّإّلل ََّال َّيَغْف ُر َّ َأنَّي ْ َ
ِ
َّإّلل َّعَلَ ْيه َّإلْ َجن َة ََّو َمأْ َوإ ُه َّإلن ُارَّ ََّو َما َّللظالم َني َّم ْن َّ َأ َنصارَّ َّ﴾ َّفتعلّموإَّإلتّوحيدَّ
ي ُْرشكْ َّابّلل َّفَ َق ْد َّ َحر َم ُ
وت ّعلموإَّماَّيفيضَّإ ّ
ىلَّإلرشكَّوح َّّذروإَّوعلّموهَّإلنّاسَّوح ّذرومهَّمنهَّ ،وإش تغلوإَّهبذإَّابركَّفيمكَّبدلَّ
إالش تغالَّابلقيلَّوإلقالَّوإالش
تغالَّابلس ياسةَّوإالش تغالَّمباَّالَّينفعَّ،إش تغلوإَّهبذإَّابركَّهللاَّفيمكَّ،
ّ
وإالنسانَّيدعَّخلفهَّويدعَّبعدهَّماَّينفعهَّعندَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّوالَّيدعَّخلفهَّقالَّفالنَّوقالَّ
عالنَّوالاش تغالَّابلمورَّإلّيتَّالَّتنفعَّ َّ.
ّ
رونَّمنَّإلرشكَّوماَّ
وعليناَّأن َّنقتديَّابلعلامءَّ،إلعلامءَّدإمئ ًا َّيوصونَّابلتّوحيدَّويدعونَّإليهَّوحي ّذ
يفيضَّإليهَّ.فليكنَّإلعلامءَّقدوتناَّ َّ.
ّ
ّتاذَّصورَّإملعظمنيَّسوإ يءَّاكنوإَّعلامءَّأوَّرؤساءَّأَّوَّرؤساءَّقبائلَّأوَّغريهَّ،
يؤخذَّمنَّإحلديثَّحترميَّإ
وسو ًإء َّاكنتَّهذهَّصورَّمتاثيلَّأوَّصورَّتعلّقَّعىلَّإحلائطَّملاَّيفيضَّإىلَّعبادهتاَّولوَّبعدَّحنيَّوالَّ
خيفىَّعليمكَّماَّحصلَّمعَّقومَّنوحَّابركَّهللاَّفيمكَّ .
الحديث 172
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وعهناَّ-أيَّعائشةَّريضَّهللاَّعهنا-قالتَّ:قالَّرسولَّهللاَّﷺَّيفَّمرضه َّّإّليَّملَّيقمَّمنهَّ :
هللاَّإلْيَ ُودََّوإلن َص َارى َ
َّإّت ُذوإَّقُ ُب َورَّأَنب َياهئمَّ َم َساجدَّ .
ل َ َع َنَّ ُ
قالتَّ:ولَو َالَّ َذ َكلَّأُبر َزَّقَ َُّربهَّغريَّأنّهَّخيشَّأنَّيتّخذَّمسجدإَّ .
َ
َّأيَّعنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّأن ّ
ّهَّصىل َّهللاَّعليهَّوسملَّاكنَّيفَّمرضَّموتهَّوملَّمينعهَّكامَّقلناَّماَّ
ّ
صارىَّمنَّإّتاذمهَّلقبورَّأنبياهئمَّمساجدَّوقدَّ
اكنَّفيهَّمنَّإملبالغةَّيفَّإلتّحذيرَّمنَّصنيعَّإلْيودَّوإلنّ
لعهنمَّبسببَّذكلَّأيَّ :
َّحيمتلَّأ ّنَّإلنّ ّبَّﷺَّدعاَّعلْيمَّبأنَّيطردمهَّهللاَّمنَّرمحتهَّبسببَّماَّفعلوهَّ .َّوحيمتلَّأنَّيكونَّهذإَّإخبار ًإَّمنهَّبلعنَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّهلمَّبسببَّصنيعهمَّ َّ.هذهَّإمجلةلَّحتمتلَّهذإَّوهذإَّوعىلَّ ّ
ك َّحالَّفهمَّملعونونَّمطرودونَّمنَّرمحةَّهللاَّبسببَّأّنّ مَّاكنوإَّ
يتّخذونَّقبورَّأنبياهئمَّمساجدَّ،فينبغيَّعليناَّأنَّحنذرَّمنَّصنيعهمَّوحن ّذرَّمنَّحي ُذوَّحذومهَّيفَّفعلَّ
هذهَّإلمورَّبأنَّيناهلَّيش يءَّمنَّدعوةَّإلنّ ّبَّﷺَّأوَّأنَّيناهلَّيش يءَّممّاَّأخربَّأن ّهَّقدَّانلَّمنَّاكنَّقبلَّ
بسببَّفعلهمَّ .
َّوقوهلَّ(إّتذوإَّقبورَّإنبياهئمَّمساجد)َّحيمتلَّمعنينيَّ َّ:
أَّ -حيمتلَّأّنّ مَّيبنونَّعىلَّقبورَّأنبياهئمَّإملساجدَّأيَّإملعابدَّإملعروفةَّعندمهَّ َّ.
إلصالةَّ.
ب -وكامَّحيمتلَّأّنّ مَّاكنوإَّي ّتخذونَّهذهَّإلقبورَّأماكنَّللعبادةَّو ّ
يَّماكنَّإلصالةَّوتطلقَّ
نطلقَّعىلَّماكنَّإلسجودَّأ
ل ّن َّلكمةَّمساجد َّكامَّتعلمونَّابركَّهللاَّفيمك َّ
ّ
ّ
ظن َّأن ّهَّمرَّمعمكَّيفَّ
أيض ًا َّعىلَّإملساجدَّإملبنيّةَّإملعروفةَّيطلقَّأيض ًا َّعىلَّأ
عضاءَّإلسجودَّوهذإَّأ ّ
ّ
كتابَّإلتّوحيدَّ.ويفَّهذإَّإحلديثَّمجةلَّمنَّإلفوإئدَّ :
َّهذإَّموجب َّللّعنَّأيَّ
وَّإلصالةَّعندهاَّ،وأ ّن
ي
إلفائدةَّإلوىلَّ:يهَّحترميهَّبناءَّإملساجدَّعىلَّإلقبورَّ،أ ّ
ّ
وَّجمردَّقرب َّعاديَّ
إلطردَّمنَّرمحةَّهللاَّ .والَّفرقَّبنيَّأنَّيكونَّإلقربَّقرب َّ ّنب َّأوَّقربَّإنسانَّصاحلَّأ ّ
ىلَّإلرشكَّإلكربَّ،هذإَّإل
ل ّن َّهذإَّيفيضَّإ ّ
بناءَّوهذهَّإلصالةَّعندانَّولوَّاكنَّيفَّهللاَّعندَّإلقبورَّ
ّ
هتديَّإ ّ
ىلَّإلرشكَّإلكربَّابهللَّعزَّوجلَّ .
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إلفائدةَّإلثانيةَّ:يهَّأ ّن َّمنَّفعلَّهذإَّفقدَّشابهَّإلْيودَّوإلَّنّصارىَّوإقتفىَّأثرمهَّومنَّتش ّبهَّبقوم َّفهوَّ
مهنمَّ َّ.
َّحمرمةَّوليسَّرشاكًَّبذإهتاَّ،ولكنَّهذإَّ
إلفائدةَّإلث ّالثةَّ:يهَّأ ّن
َّإلعلامءَّقرروإَّأ ّنَّإلبناءَّعىلَّإلقبورَّبدع ية ّ
ّ
إلبناءَّعىلَّإلقبورَّذريع يةَّإ ّ
ىلَّإلرشكَّإلكربَّ َّ.
َّقرروإَّأ ّنَّإلوإجبَّيفَّإملس ّ
جدَّإّليَّبينَّعىلَّقربَّهوَّإلهدمَّ.يعينَّ
إلفائدةَّإلرإبعَّ:هوَّأ ّنَّإلعلامءَّأيض ًا ّ
ّ
إذإَّبينَّاكنَّمثّةَّقربي َّ ّثَّجءَّوبينَّعىلَّهذإَّإلقربَّمسجدَّفالوإجبَّهوَّهدمَّهذإَّإملسجدَّ .
نَّاكنَّإملسجدَّهوَّإلسابقَّوإلقربَّ ُأدخلَّفيهَّوأحقمَّفيهَّإحقام ًا َّحفينئذ َّجيبَّإخرإجَّإلقربَّأوَّ
َّأ ّماَّإ
ّ
إَّماَّقررهَّإلعلامءَّفاملسأةلَّفْياَّتفصيلَّ َّ.
ّإلرفاتَّرفاةَّهذإَّإمل ّيتَّمنَّغريَّهدمَّللمسجدَّهذ ّ
إلفائدةَّإخلامسةَّ:يهَّأن ّهَّيس
تفادَّمنَّإحلديثَّبطالنَّإلصالةَّيفَّمسجدَّفيهَّقربَّسوإ يءَّاكنَّإملسجدَّ
ّ
وَّإلقربَّهوَّإلسابقَّ،وسوإءَّاكنَّإلقربَّيفَّانحيةَّإلقبةلَّأوَّيفَّغريهاَّ
سابق ًاَّأوَّإلقربَّأدخلَّيفَّإملسجدَّأ
ّ
ّ
كَّهذإَّالَّهي ّمَّوهذإَّلعمومَّإحلديثَّ .
َّوقدَّجاءَّفيهَّإحلديثَّ(إّتذوإَّقبورَّأنبياهئمَّمساجد)وملَّيأيتَّإلتّفصيلَّفاميَّإذإَّاكنَّإلقربَّيفَّهجةَّ
ّهَّبينَّعىلَّإلقربَّفالصالةَّابط يةل َّيفَّمسجدَّ
وَّإملسجدَّهوَّإلسابقَّأمَّأن
إلقبةلَّأمَّغريهاَّأمَّاكنَّإلقربَّأ
ّ
ّ
كهذإَّ .
َّإلسادسةَّ :يه َّأ ّن َّهذإ َّإلهنّ يي َّال َّيشمل َّصالة َّإجلنازَّ ،وهذإ َّذكرانه َّسابق ًا َّلن ّننا َّقلنا َّأ ّنَّ
إلفائدة ّ
إلسجودَّ،وقلناَّأ ّن َّإلنّ ّب َّﷺَّ ّ
إملقصودَّابلهنّ
قدَّصىل َّعىلَّقبورَّأانسَّ
ييَّيهَّإلص
ّ
الةَّذإتَّإلركوعَّو ّ
ّ
ّ
فاتتهَّصالةَّإجلنازةَّعلْيمَّفصىل َّعىلَّقبورمهَّاكملرأةَّإلّيتَّاكنتَّتقومَّإملسجدَّ،وقلناَّأ ّن َّهذإَّمس تنثَّ
منَّهذإَّإ ّنَّإلهنّ
إلسجودَّ .
ييَّهذإَّخاص َّّ
َّابلص
ي
الةَّذإتَّإلركوعَّو ّ
ّ
إلفائدةَّإلسابعةَّ :يهَّأ ّن َّإلنّ ّب َّﷺَّحرصَّعىلَّحاميةَّجنابَّإل ّتوحيدَّوعىلَّجتنيبَّأ ّمتهَّمشاهبةَّ
ّ
ّ
نبياهئمَّ،فقدَّجاءَّيفَّدعائهَّصىل َّهللاَّعليهَّوسملَّأن ّهَّاكنَّيقولَّ
إلْيودَّوإلنّصارىَّمباَّيفعلونهَّبقبورَّأ
(إللّهمَّالَّجتعلَّقربيَّعيد ًإَّإللّهمَّالَّجتعلَّقربيَّوثن ًاَّيعبد)َّ،فالنّ ّبَّﷺَّاكنَّيدعوَّبأنَّالَّجيعلَّقربهَّ
ممَّإلسابقةَّبقبورَّأنبياهئمَّ .
وثن ًاَّيعبدَّوأنَّالَّتفعلَّأ ّمتهَّبقربهَّماَّفعلتهَّإل ّ
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َّولهذإَّجاءَّقولَّعائشةَّعقبَّإحلديثَّ(ولوالَّذكلَّأبرزَّقربهَّغريَّأن ّهَّخيشَّأنَّيتّخذَّمسجدإًَّ)ََّّأيَّ
أن ّهَّلوالَّخيشَّأنَّيصبحَّقربهَّوثن ًا َّيعبدَّلبرزَّفيهَّودفنَّيفَّإل
بقيعَّكسائرَّموىتَّإملسلمنيَّ،لكنَّ
ّ
ّ
إَّدفنهَّيفَّجحرةَّعائشةَّريضَّهللاَّحتَّ
يعةَّهللاَّعزَّوجلَّقررو
إلصحابةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّلعلمهمَّبرش
ّ
ّ
يتفادوإَّأنَّي ُ ّتخذَّقربهَّمسجد ًإ َّفيصبحَّإلنّاسَّيأتونَّويصلّونَّعندهَّويدعونهَّأوَّأنَّيصبحَّقربهَّوثن ًاَّ
يعبدَّ،يعبدَّقربهَّمنَّدونَّهللا َّعزَّوجلَّ.لوَّالَّهذإَّال َّنقولَّأن ّهَّس
يوجدَّيفَّعهدَّإلصحابةَّرضوإنَّ
ّ
اسَّبدينَّهللاَّعز َّوج ّل َّلكنَّكامَّقيلَّملاَّينىسَّإلعملَّوإنَّدرسَّ
ّ
هللاَّعلْيمَّحاشامهَّفهمَّاكنوإَّأعملَّإلنّ
ممَّإلسابقةَّ .
حفينئذَّيأيتَّقو يمَّ ّهجا يلَّيفعلونَّهذإَّمتام ًاَّمعكَّمثلَّماَّحصلَّمعَّإل ّ
نَّبعدمهَّمنَّإلسلفَّأّنّ مَّقصدوإَّجحرةَّعائشةَّريضَّهللاَّ
إلصحابةَّوالَّ ّمع
َّوإمحلدَّهللَّملَّينقلَّالَّعنَّ ّ
ّ
للصالةَّعندَّإلقربَّأوَّغريهاَّمنَّإلبدعَّو ّ
إلرشك ّياتَّوحاشامهَّذكلَّ َّ.
عهناَّ ّ
إلفائدةَّإلث ّامنةَّ:يهَّأ ّنَّماَّنرإهَّإليومَّمنَّإدخالَّقربَّإلنّ ّبَّﷺَّأ ّ
وَّإلش يخنيَّأبوَّبكرَّومعرَّيفَّمسجدَّ
حصلَّيفَّعهدَّإلوليدَّبنَّعبدَّإملكلَّوغضبَّمنهَّخيارَّإل ّتابعنيَّكسعيدَّبنَّإملسيّبَّ،
َّ
رسولَّهللاَّﷺَّ
غريَّأ ّن َّجحرةَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّتَّإغالقَّابهباَّويهَّحماط ية َّبثالثَّجدرإن َّالَّيصلَّإلْياَّأحدَّ،
ومن َّأرإد َّإملزيد َّمن َّإلالكم َّحول َّهذإ َّإلمر َّفلريإجع َّرشح َّكتاب َّإلتّوحيد َّهذإ َّما َّيتعلق َّهبذإَّ
إحلديثَّ َّ.
َّ
َّ
َّ
الحديث 173
وعنَّعبدَّهللاَّبنَّمسعودَّريضَّهللاَّعنهَّعنَّإلنّ ّبَّﷺَّقالَّ:ليسَّمنّاَّمنَّرضبَّإخلدودَّوش ّقَّ
إجليوبَّودعاَّبدعوىَّإجلاهل ّيةَّ .
ّ
يَّمرَّمعناَّ َّ.
يبَّموىسَّريضَّهللاَّعنهَّيفَّإلسالقةَّو
هذإَّإحلديثَّيش بهَّحديثَّأ
ّ
إحلالقَّإّل ّ
ويفَّهذإَّإحلديثَّيتربأ َّإلنّ ّب َّﷺَّ ّ
وجوههن َّأوَّيشققنَّ
بنَّخدودهن َّأَّوَّخيمشن َّ
منَّإلاليئَّيض
ّ
ّ
ّ
جيوهبن(َّ ،وإجليب) َّكامَّتعلمونَّهوَّإلفتحةَّإل ّ
يتَّيدخلَّمهناَّإلرأسَّيفَّإلث ّوبَّ،وبعضَّإلنّساءَّإذإَّ
ّ
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وَّوهجهاَّابلاكملَّ،ومهننَّ
أصابّتمَّمصيبةَّإملوتَّأصابتَّيعينَّأحدَّأقرابهئاَّأخذتَّّتمشَّخدودهاَّأ
ّ
َّيشقَّمنهَّإلثّوبَّ .
تشقَّثوهباَّمنَّإجليبَّلن ّهَّأسهلَّماكن ّ
منَّتقطعَّو ّ
َّوإلبعضَّيدعوَّبدعوىَّإجلاهليةَّ.قولَّبعضهنَّ"وإَّجبالهَّوإَّس ندإه"َّويقالَّيفَّبعضَّإملناطقَّمنَّ
انحيتناَّ"ايَّحوج""َّ.ايَّخرإبَّبييت"َّ ّ
كَّمنطقةَّلهاَّبعضَّإلمورَّإلّيتَّيهَّمنَّأقوإلَّإجلاهليةَّتقالَّ
وتفعلَّعندَّإملصيبةَّو ّ
ّطَّعىلَّقدرَّهللاَّعزَّوجلَّومنَّ
َّ
ك َّهذإَّحرإ يم َّلن ّهَّيعدَّمنَّإظهارَّإلتّسخ
إجبَّعىلَّإملسملَّهوَّإلصربَّ،إلوإجبَّ
مظاهرَّعدمَّإلصربَّعنَّإملصائبَّوعىلَّأقدإرَّهللاَّإملؤملةَّوإلو
ّ
ّ
امَّإلصربَّعندَّإملصيبةَّإلوىل)َّ .
منَّأصابهَّيش يءَّيكرههَّأنَّيصربَّكامَّقالَّإلنّ ّبَّﷺَّ(إن ّ ّ
وقدَّمر َّمعناَّإحلديثَّيفَّإدلّ رسَّإملايضَّإملرأةَّإلّيتَّرأهاَّإلنّ ّب َّﷺَّعندَّإلقربَّتبيكَّفقالَّلهاَّ(إت ّقَّ
َّ ّ
هللاَّوإصربي)َّمعَّأّنّ اَّاكنتَّتبيكَّفقطَّ.مفاَّابلَّمنَّتفعلَّمثلَّهذهَّإلمورَّهذإَّهوَّإلوإجبَّ،
إلوإجبَّعىلَّإالنسانَّأنَّيصربَّوإنَّريضَّخفريي َّهلَّ َّ.
وقلناَّأ ّنَّهذإَّإظهارَّإلتّسخّطَّوإجلزعَّعىلَّأقدإرَّهللاَّعزَّوجلَّوهوَّأ يمرَّحمر يمَّيفَّدينَّهللاَّ،وقلناَّأ ّنَّ
هذهَّإملظاهرَّّتتلفَّربّامَّمنَّالَّيقولَّشيئ ًا َّلكنَّيبدأ َّيفَّإلتّكسريَّويبدأ َّيفَّغريهاَّمنَّإلمورَّهذإَّ
للصربَّعىلَّإملصائبَّ .
َّحمرمَّوهللاَّإملس تعانَّنسألَّهللاَّعزَّوجلَّأنَّيلهمناَّرشدانَّوأنَّيوفّقناَّ ّ
أيض ًا ّ
َّ َّ
َّ
َّ
الحديث 174
عنَّأيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:قالَّرسولَّهللاَّﷺَّ َمن ََّشهدَ َّإجلنَ َازةََّ َحتََّّي ُ َصىلَّعَلَْيَاَّفَ َلَُّق َري يإطَّ
و َمن ََّشهدَ َهاَّ َحتَّتُدفَ َنَّفَ َلَُّق َري َإطانَّ،قي َل ََّو َماَّإلق َري َإطان؟َّقالَّ:مث ُلَّإجل َ َبلَنيَّإل َعظمينيَّ .
وملسملَّ:أصغ َُر َمهاَّمَّث ّلَّ ُأ ُحدَّ .
ّبعَّإجلنازةَّحت ّ
يفَّهذإَّإحلديثَّبيانَّعظمَّفضلَّمنَّإت
ّ
ّ
َّعلْياَّوحت َّتدفنَّوأن ّهَّحيصلَّهلَّ
َّيصىل
قريإطانَّمنَّإلجرَّ َّ.
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وإلقريإطَّ:مثلَّإجلبلَّإلعظميَّ َّ.
وأصغرَّإلقريإطَّ:أصغرَّقريإطَّمثلَّجبلَّأحدَّمعَّعظمهَّ َّ.
وكامَّنهبّ ناَّعليهَّسابق ًاَّهذإَّإلجرَّيكونَّملنَّتبعَّإجلنازةَّخملص ًاَّحمتس ب ًاَّالَّجمام ًالَّمرإئي ًاَّفلهذإَّننبّهَّوقدَّ
نهبّ ناَّمنَّقبلَّعىلَّتصحيحَّإلنّ ّيةَّوإحتسابَّإلجرَّيفَّمَّثلَّهذهَّإلعاملَّإلّيتَّفْياَّإلثّوإبَّإلعظميَّفهييَّ
حتتاجَّإىلَّمرإقبةَّإلنّ ّيةَّوإىلَّإحتسابَّإلجرَّيفَّهذهَّإلعاملَّ َّ.
ّ
قالَّإلش
يخَّعبدَّإلرمحنَّبنَّسعديَّرمحهَّهللاَّ:قالَّبعضَّإلعلامءَّ"إذإَّنوىَّإالنسانَّإجلنازةَّطاعةَّربّهَّ
ّ
َّإحلالَّمفتقرَّإىلَّذكلَّجدإًَّ ...
إلصالةَّعليهَّفانّهَّيفَّهذه
ابمتثالَّأمرهَّوأدإء ّ
َّحقَّأخيهَّابت ّباعَّجنازتهَّو ّ
ي
َّيعينَّأ ّنَّإالنسانَّإمل ّيتَّهوَّمنَّأحوجَّماَّيكونَّمنَّأنَّأخاهَّيتّبعَّجنازتهَّو ّ
يصلَّعليهَّ.ل ّنَّصالتهَّ
عليهَّقلناَّأّنّ اَّشفاعةَّ،فهييَّنوعَّشفاعةَّهلَّودعاءَّفْياَّإدلّ عاءَّللم ّيتَّ،وإمليتَّيفَّقربهَّأحوجَّماَّيكونَّ
إ ّ
ىلَّإدلعاءَّهلَّ َّ.
ّ
عاونَّعىلَّإلربَّ
ثَّقالَّإلش يخَّ:ونوىَّأيض ًاَّجربَّخوإطرَّأهلَّوأقاربهَّومساعدهتمَّيفَّذكلَّوهذإَّ ّبرَّوإل ّت
ّ
وإل ّتقوىَّوالَّتعاونَّعىلَّإالثَّوإلعدوإن"َّإنّتيىَّالكمَّإلش يخَّ َّ.
تَّمفنَّحقَّ
دإءَّحق َّإلخَّإمل ّي
يعينَّأ ّن َّإت ّباعَّإجلنازةَّإذإ َّنوىَّبهَّإالنسانَّطاعةَّهللاَّعزَّوجلَّوأ
ّ
ّ
َّإلصالة َّعليه ّ
َّحت َّيدعو َّهلَّ ،ونوى َّأيض ًا َّأن َّجيربَّ
إملسمل َّعىل َّإملَّسمل َّإت ّباع َّجنازتهَّ ،ونوى َّأيض ًا ّ
خوإطرَّأهلَّل ّن َّأهلَّإمل ّيتَّيكونَّعندمهَّحزنَّوعندمهَّإىشَّعىلَّفقدهاَّإمل ّيتَّ،فينويَّأيض ًا َّأنَّ
يعزهيمَّفيهَّ ،فانَّشاءَّهللاَّ
جيربَّخوإطرمهَّ.مباذإ؟َّبأنَّيساعدمهَّيفَّهذهَّإملصيبة َّفيدفنَّمعهمَّم ّيّتمَّو ّ
هبذإَّتكونَّقدَّحسنتَّن ّيةَّإملتّبعَّللجنازةَّ .
ّ
َّمنَّصىل َّعىلَّإجلنازةَّفقطَّاكنَّهلَّقرإط ًا َّمنَّإلجرَّ.وأ ّن َّمنَّأمكلَّبعدَّ
َّيفَّهذإَّإحلديثَّبيانَّأ ّن
ّ
بقيَّحت َّينّتوإَّمنَّإدلّ فنَّسو ًإء َّشاركَّيفَّمعليةَّإدلّ فنَّأمَّالَّأ ّن َّهذإَّهلَّ
إلصالةَّوملَّينرصفَّو
ّ
قريإطانَّو ّ
عاملَّإلربَّإلّيتَّفْياَّخريي َّعظميَّ.وأنَّيوفّقناَّ
حدَّفاهللَّعزَّوجلَّأنَّيوفّقناَّل
َّ
كَّقريإطَّمثلَّأ
ّ
لالخالصَّفْياَّ .
كتاب ّ
الزكاة
يهَّإلطهارةَّوإلَّنّامءَّ َّ.
َّّإلزاكةَّلغ ًَّةَّّ َّ:
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اكةَّحقَّوإجبَّ
فالز َّّ
إجبَّيفَّمالَّخمصوصَّلطائفةَّخمصوصةَّيفَّوقتَّخمصوصَّّ َّ،
ورشعًَّاَّ:
ي
يهَّحقَّو ي
إجبَّ
سالمَّبعدَّإلصالةَّ،
َّّ
أَّوجهباَّهللاَّعزَّوجلَّعىلَّعبادهَّ،ويهََّثلثَّأَّراكنَّإالَّ
ي
ويهَّكامَّقلناَّحقَّو ي
جتبَّعىلَّإملسملَّإحلرَّصاحبَّإملالَّ َّ.
َّّ
إلفضةَّيقومَّمقاهمامَّيفَّإلَّنّقودَّ
عَّاكّلهبَّو َّّ
نهَّإلرش َّّ
لكنَّليسَّأَّ َّّي َّمالََّّ ،فهييَّتؤخذَّمنَّمال َّخاص َّبَّي ّ ّ َّ
نهَّيفَّإلرشعَّ .
ّ َّ
إَّل ّيتَّنتعاملَّهباَّإليومَّوغريهاَّ َّّمماَّجاءَّبيا
خذَّمالَّإلزاكةَّ
َّّ
تحق َّأَّنَّيأ
ك َّأَّحد َّيس َّّ
هذهَّإلزاكةَّتعطىَّلطائفة َّخمصوصةَّالَّللكَّإلَّنّاسَّ ،ليسَّ َّّ
َّ َّو َّّ
هناَّهللاَّعزَّوج َّّلَّيفَّكتابهَّمهَّمثانيةَّأَّصنافَّمهَّ
َّّ
ولكنَّلهاَّأَّصنافَّ،يعينَّهناكَّأصنافَّمنَّإلَّنّاسَّبَّيّ
َّإلزاكة َّقال َّهللا َّعز َّوجل﴿ َّإن َما َّإلصدَ قَ ُ
ات َّللْ ُف َق َرإء ََّوإلْ َم َساكني َّ َوإلْ َعامل َني َّعَلَ ْْيَاَّ
إّلين َّتعطى َّإَّلْيم َّّ
ّ َّ
ِ
َّإلس
صنافَّإل
ثّامنيةَّ
َّإلرقَاب ََّوإلْغَارم َني ََّويف ََّسبيل َّإّلل ََّوإ ْبن بيل َّ﴾هذهَّيه َّإل
َوإلْ ُم َؤل َفة َّقُلُوهبُ ُ ْم ََّويف ّ
ي
حالَّعليهَّإحلولَّويفَّإلزرعَّيكونَّوقتَّإحلصادَّوهكذإَّ.
َّّ
اكةَّلهاَّوقتَّخمصوصَّيفَّإملالَّإذإَّ
وهذهَّإلز
َّّ
هذإَّماَّيتعَّلّ
قَّعليهَّيفَّإلزاكةَّ َّ.
َّّ
َّ
الحديث 175
نيََّّب َََّعَّث َ َُّهََّّإ َ َّىلَّإلََّي ََّمنَّ
عنَّعبدَّهللاَّبنَّعباسَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّ:قالَّرسولَّهللاَّﷺَّلَّ َُّم ََّعاذَّبنَّجبلَّحَّ ََّ
ِ
هللاَّوأَّ َّّنَّ َّمحم ّدإًَّرسولَّ
كَّ َسَََّّتأيتَّقوم ًاَّأَّهلَّكتابَّفاَّذإَّجئّتمَّفادعهمَّإَّىلَّأَّنَّيشهدوإَّأَّنَّالَّإَّهلَّإَّالََّّّ َّ
إن ََّ
ِ
كَّيومَّوليةلَّ،
هللاَّ،فاَّنَّمهَّأَّطاعوإَّكلَّبذكلَّفأَّخربمهَّأَّ َّّنَّهللاَّقدَّإفرتضَّعلْيمَّمخسَّصلوإتَّيفَّ َّّ
فاَّنَّمهَّأَّطاعوإَّكلَّبذكلَّفأخربمهَّأَّ َّّنَّهللاَّقدَّإفرتضَّعلْيمَّصدق ًةَّتؤخذَّمنَّأغنياهئمَّفرتَّّدَّعىلَّ
فقرإهئمَّ،فاَّنَّمهَّأَّطاعوإَّكلَّبذكلَّفا ّايكَّوكرإمئَّأَّموإهلمَّوإَّت ّقَّدعوةَّإملظلومَّفاَّن ّهَّليسَّبيهناَّوبنيَّهللاَّ
جحابَّ .
ي
هذإَّإحلديثَّحديث َّعظميَّوفيهَّفوإئدَّكثريةَّ.ومناسبته َّللبابَّظاهرةَّ،إ ّن َّإملؤلفَّرمحهَّهللاَّساقهَّ
ل ّ
َّفرضيةَّإلزاكةَّوماكنّتاَّيفَّإالسالمَّ .
يبني
ّ
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َّويفَّإحلديثَّجاءَّأ ّن َّإلنّ ّب َّﷺَّأن ّهَّأرسلَّمعاذ ًإ َّريضَّهللاَّعنهَّإىلَّإلمينَّ،ومعا يذ َّاكنَّمنَّعلامءَّ
إلصحابةَّومنَّخيارمهَّ،أرسلَّإلنّ ّبَّﷺَّدإعي ًاَّومعلّامًَّوقاضي ًاَّ،و ّبنيَّهلَّحالَّإلقومَّإملبعوثَّإلْيمَّاكنوإَّ
ّ
أهلَّكتابَّأ ّيَّأّنّ مَّليسوإَّقوم ًاَّ ّهجا ًالَّبلَّاكنوإَّأحصابَّعملَّوجحجَّوجدلَّليّت ّيأَّدلعوهتمَّأوردَّش هبهمَّ
وابطلهمَّ.وهذإَّمنَّرشوطَّإدلّ عوةَّأنَّيكونَّإدلّ إعيةَّعىلَّعمل َّمباَّيدعوَّإليهَّوحبالَّإدلّ عوة َّهذإَّمنَّ
رشوطَّإدلّ عوةَّإىلَّهللاَّ َّ.
ّ
وكذكلَّأنَّيكونَّعىلَّعمل َّبكيفيةَّإدلّ
عوةَّ،وقدَّبني َّهلَّإلنّ ّب َّﷺَّماَّيبدأ َّبهَّ،أنَّيبدأ َّابل ّمه َّفامله ّمَّ
ّ
سلَّ،ك َّرسولَّ
أمرهَّبأنَّيبدأ َّبتوحيدَّهللاَّعزَّوجلَّ،ل ّن َّإلبدءَّابلتّوحيدَّهوَّدعوةَّإلنبياءَّو ّإلر
أرسلَّهللاَّإىلَّقومهَّدعامهَّإىلَّإلتّوحيدَّأو ًالَّوكذكلَّأمرهَّإلنّ ّبَّﷺَّبأَّنَّيدعومهَّإىلَّأنَّيشهدوإَّأنَّ
الَّإهلَّإ ّالَّهللاَّأيَّإىلَّإل ّتوحيدَّ َّ.
وبعدَّأنَّيطيعوهَّيفَّهذإَّوينقادوإَّهلَّو ّ
إَّهللاَّعزَّوجلَّيفَّقلوهبمَّينتقلَّمعهمَّإىلَّماَّبعدهاَّأيَّ
يعظمو
ّ
نقولَّصلوإَّبلَّنقولَّ
ىلَّإلصالةََّثينَّأراكنَّإالسالمّ َّ،ثَّإذإَّمهَّأ
إَّإلصالة-الَّ َ
طاعوهَّيفَّإلصالةَّوأقامو ّ
ّ
إ ّ
ىلَّإلزاكةََّثلثَّأراكنَّإالسالمَّوّناه َّإلنّ ّب َّﷺَّأنَّيأخذَّكرإمئَّأموإهلمَّيفَّ
إَّإلصالة-ينتقلَّمعهمَّإ ّ
أقامو ّ
اكةَّ.إلزاكةَّمبناهاَّعىلَّإملوإساةَّفالَّتكونَّمنَّإلكرإمئَّإ ّلط ّيباتَّإنّامَّتكونَّمنَّوسطَّإملالَّ،لهذإَّ
ّإلز ّ
ّ
ح ّذرهَّإلنّ ّبَّﷺَّ ّ
اكةَّيفَّإلظملَّوهوَّيريدَّأنَّيأيتَّ
َّفالَّيقعَّعنَّإلز
منَّإلظملَّل ّنَّأخذَّإلكرإمئَّنوعَّظمل
ّ
إئضَّهللاَّعزَّوجلَّهذإَّابختصارَّمعىنَّإحلديثَّ َّ.
َّّ
بفريضةَّمنَّفر
وكامَّرأيمتَّفيهَّفوإئدَّكثريةَّولوَّأردانَّإعطاءهَّاكملَّحقهَّلطلناَّلكنّناَّس نذكرَّأ ّمهَّماَّفيهَّمنَّمسائل َّ
إملسأةلَّإلوىلَّ:إدلّ إعيةَّالبدّ َّأنَّيكونَّأكربَّ ّمههَّإصالحَّعقائدَّإلنّاسَّودعوهتمَّإىلَّتوحيدَّهللاَّعزَّ
وةَّإلرسلَّوإلنبياء﴿َّ َول َ َق ْد َّب َ َعثْنَاَّيف ُ ّ
ّ
َّك َّ ُأمة َّر ُس ًوال َّ َأنَّ
وجلَّوحتر
يرمهَّمنَّإلرشكَّبهَّ،وهذهَّيهَّدع ّ
إَّإّلل ََّوإ ْجتَن ُبوإَّإلطاغُوتَََّّ﴾َّهذهَّيهَّدعوةَّإلنبياءَّو ّإلرسلَّ .
إ ْع ُبدُ و َ
وحيدَّوهونَّمنَّشأنَّ
َّمنَّملَّيسكلَّهذإَّإلسبيلَّوهونَّمنَّشأنَّإل ّت
إملسأةلَّإلثّانيةَّ :وفيهَّأيض ًا َّأ ّن
ّ
ّ
ّ
ّ
كَّوملَّيعظمهَّوملَّيدعوَّإىلَّإل ّتوحيدَّأن ّهَّعىلَّغريَّسبيلَّإملؤمننيَّ،وإ ّنَّدعوتهَّغريَّدعوةَّإلنبياءَّ
إلرش
كامَّنرإهَّإليومَّيفَّدعوةَّإلكثريَّمنَّإمجلاعاتَّوإلحزإبَّ،كدعوةَّإالخوإنَّإملسلمنيَّوجامعةَّإلتّبليغَّ،
همَّهيونونَّمنَّشأ ّ
نَّإلرشكَّ
وأفرإقَّجامعةَّإالخوإنَّاكلقطبينيَّو ّ
إلّسورينيَّوإجلزئرةَّوغريمهَّ،فهؤالءَّلكّ ّ
لوايتهَّبلَّإنَّقلناَّأّنّ مَّيتنازلونَّعنهَّمنَّأجلَّتكثريَّسوإدمهَّ
ّ
ابهللَّعزَّوجلَّوليسَّإلتّوحيدَّبأوىلَّأو ّ
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ملا َّظلمنامه َّبل َّهذإ َّهو َّوإقعهم َّوحقيقة َّأمرمهَّ ،فه ّمهم َّجتميع َّإلنّاس َّحوهلم َّو ّمههم َّأخذ َّإلكرإيسَّ
وإلوصولَّإىلَّإحلمكَّبأ ّيَّطريقةَّاكنتَّ َّ.
بل َّإ ّن َّمؤسس َّجامعة َّإالخوإن َّإملسلمني َّحسن َّإلبنّا َّاكن َّصوفي ًا َّحيض َّإملشاهد َّويزور َّإلقبابَّ
بشهادتهَّهوَّمنَّأرإدَّإلوقوفَّعىلَّيشءَّمنَّضالةلَّهذهَّإمجلاعةَّوكذكلَّيشء َّمنَّضالالتَّجامعةَّ
َّإملوردَّإلعبدَّإلزاللَّللّش يخَّأمحدَّهللاَّففيهَّإل
ّ
بيانَّإلشايفَّإلاكيفَّملنَّأرإدَّإحل َّّقَّ َّ.
إل ّتبليغَّفليقرأ
ّ
نَّيتدرجَّيفَّإدلّ عوةَّوأنَّيبدأَّابلمهَّفاملهمَّمفعا يذَّريضَّهللاَّعنهَّ
إملسأةلَّإلث ّالثَّ:هوَّأ ّنَّإدلّ إعيةَّعليهَّأ ّ
َّإلزاكةَّوهكذإَّ َّ.
َّإلصالةَّ ّث ّ
أمرهَّإلنّ ّبَّﷺَّأنَّيدعومهَّإىلَّإلتّوحيدَّ ّث ّ
َّإلرإبعةَّ:إحلديثَّفيهَّرشوطَّإدلّ عوةَّويهَّكامَّقلناَّ َّ:
إملسأةل ّ
َّإلعملَّمباَّيدعوَّإليهَّ ََّّوإلعملَّحبالَّإملدعوَّ ََّّوإلعملَّبكيفيةَّإدلّ عوةَّ .تَّمعيَّهذهَّإلرشوطَّ .
ّ َّ
صولَّفقدَّمر
َّومنَّدرسَّثالثةَّإل
ّ
ذَّإلصالةَّيهََّثينَّأراكنَّإالسالمَّبعدَّ
نَّإلصالةَّإ ّ
إملسأةلَّإخلامسةَّ :يهَّأنَّإحلديثَّفيهَّأمامَّشأ ّ
قامةَّإلصالةَّوإىلَّ
إلتّحويلَّوَثينَّأمهَّيشءَّيدعوَّإليهَّإدلّ إعيَّبعدَّإدلّ عوةَّإىلَّإل ّتوحيدَّ،يدعو َّإىلَّإ
ّ
اسَّرشوطَّإلصالةَّوأراكّناَّووإجباهتاَّ،و ّ
يعمل َّإلنّاسَّأيض ًاَّ
تعلميَّإلص ّ
للصالةَّوتعلميَّإلنّ
ّ
فةَّإلصحيحة َّ ّ
ّ
ّ
ّ
إلط
حاكهمنَّيشءَّمنَّأحاكمَّإلنّفاسَّوأحاكمَّإحليضَّإىلَّغريَّذكلَّ .
هارةَّ،يعملَّإلنّساءَّيشءَّمنَّأ ّ
َّوالَّيلتفتَّإالنسانَّمباَّيقوهلَّبعضَّإملبتدأَّإليومَّبأ ّنَّ ّمهمكَّهوَّإلوضوءَّوغريَّذكلَّوأ ّنَّهذهَّقشورَّالَّ
إلصالةَّيهَّأ ّولَّماَّيسألَّعهناَّإلعبدَّ
بلَّهذهَّيهَّلب َّإالسالمَّوهذهَّيهَّأ ّمه َّإلش ياءَّيفَّإالَّسالم َّ ّ
ّ
يومَّإلقيامةَّفكيفَّيقالَّأ ّنَّهذهَّإلَّمورَّمنَّإلقشورَّ.هللاَّإملس تعانَّ َّ.
ّالثةَّبعدَّإلصالةَّ،وأ ّن َّهللاَّعزَّوجلَّفرضهاَّعىلَّ
َّإلزاكةَّتأيتَّيفَّإملرتبةَّإلث
إلفائدةَّإلسادسةَّ :يهَّأ ّن ّ
ّ
ّ
عبادهَّ،وفرضهاَّس بحانهَّوتعاىلَّموإسا ًةَّللفقرإءَّوإعانةَّهلمَّ َّ.
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اكةَّحق َّللفقرإءَّوللصنافَّإلثّامنيةَّإلّيتَّذكرانهاَّوأن ّهَّالَّجيوزَّإخرإهجاَّلغريمهَّلغريَّ
َّإلز ل
وفيهَّأيض ًا َّأ ّن ّ
مرَّ،الَّترصفَّإلزاكةَّيفَّغريَّهذهَّإملصارفَّ،لن ّناَّ
هذهَّإلصنافَّإلَّث ّامنيةَّولوَّاكنَّإلمرَّبذكلَّويلَّإل
ّ
خذَّمالَّإلزاكةَّويعطيهَّالنشاءَّإملشاريعَّ ّث َّأخذَّإلرابحَّمهناَّوغريَّ
وجدانَّإليومَّأ ّن َّمنَّمهنمَّمنَّيأ
ّ
ذكلَّمنَّإلمورَّ .
َّفاالنسانَّإ ّ
نَّشك َّأن ّهَّس يعطيَّزاكتهَّغريَّإىلَّهجة َّغريَّأمينة َّوأّنّ اَّلنَّتوصلهاَّإىلَّمس تح ّقْياَّفليقمَّ
ليفرقهاَّعىلَّإلفقرإءَّوإملساكنيَّوغريمهَّبنفسهَّ َّ.
ابخرإجَّزاكتهَّبنفسهَّو ّ
ةَّرصفَّإلزاكةَّعىلَّفقرإءَّإلبدلَّ
ويفَّإحلديثَّأيض ًا َّأ ّن َّيفَّقوهل( َّإىلَّإلفقر) َّيفَّقوهلَّهذإَّمرشوع ّي
ّ
وأّنّ مَّأوىلَّمنَّغريمهَّ،لكنَّالَّيلزمَّمنهَّعدمَّجوإز َّنقلهاَّإىلَّغريهاَّمنَّإلبدلإن َّإنَّوجدَّمنَّهوَّ
أحوجَّمهنمَّأوَّإنَّإكتفىَّفقرإءَّذكلَّإلبدلَّليسَّفيهَّ،فيهَّأ ّنَّفقرإءَّإلبدلَّأوىلَّمنَّغريمهَّ َّ.
وفيهَّأيض ًا َّإل ّتحذيرَّمنَّإل ّتعدّ يَّوظملَّإلنّاسَّبأخذَّكرإمئَّأموإهلمَّفا ّن َّهللاَّعزَّوجلَّمنَّلطفهَّوكرمهَّ
خذَّإلزاكةَّ
اسَّجعلَّإلزاكةَّّترجَّمنَّأوساطَّماهلمَّ.الَّمنَّأجودهَّوهذإَّفيهَّتنبَّيهيَّأيض ًاَّعىلَّعدمَّأ ّ
ّ
ابلنّ
يطَّالَّغلو َّوالَّجفاّ َّ ،إلزاكةَّ
يَّإلزاكةَّفالَّإفرإطَّوالَّتفر
من َّنقائصَّإملالَّ،ل ّن َّفيهَّظ يمل َّأيض ًا َّملس تحقّ ّ
ّ
تؤخذَّمنَّأوساطَّإملالَّالَّمنَّإلكرإمئَّوالَّمنَّإلنّقائصَّ .
َّوفيهَّأيض ًا َّجوإزَّدعوةَّإملظلومَّعىلَّمنَّظلمهَّوأن ّهَّليسَّبيهناَّوبنيَّهللاَّجحابَّفليتَّّ ّ
قَّإلظاملَّدعوةَّ
نفسهَّعنَّإلظملَّوهللاَّإملس تعانَّ َّ.
َّّ
إملظلومَّوحيبسَّ
الحديث 176
يسََّّف َّمي َاَّ َُّد َّوََّدَّ ََّمخسََّّأَّوإقَّصدقة َََّّو ََّالَّ
عنَّأَّيبَّسعيدَّإخلدريَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:قالَّرسولَّهللاَّﷺََّّل َ َ َّ
َّصدقةَّ .
وسق ََّ
ونَّ ََّمخ ََّسةََََّّّأ َُّ
ةَّو ََّالََّّف َّمي َاَّ َُّد ََّ
َّص ََّدَّقَ ََّ
ونَّ ََّمخسََّّ ََّذود ََّ
َّف َّمي َاَّ َُّد ََّ
َّمنَّإدلرإمهَّوقدرهاَّأَّربعونَّدرهامًَّفيكونَّبذكلَّمقدإرَّإمخلسَّ
مسَّلعدد َّّ
إلَّوإقَّ:مجعَّأَّوقَّيّةَّ،وإلَّوقَّيّةَّإ ي
أَّوإقَّهوَّمئتاَّدرمهَّ َّ.
ىلَّإلعرشةَّإبلَّ َّ.
َّ
وإّلودَّ:ليسَّهلَّمفرديَّمنَّلفظهَّولكَّنّهَّيطلقَّعىلَّإلَّثّالثَّإَّ
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إلو ََّسقَّ َّس تَّّونَّصاع ًا َّنبو ًايَّ.فتكونَّإمخلسةَّأوثق َّمقدإرهاَّثالثَّمئةَّصاعَّ
مجعَّوسقََّّ ،و ََّ
وإلَّوسقَّ َّ :
َّمتوسطي َّبكَّّفيهَّ.وإمحلدَّهللَّيفَّزمانناَّ
قل َّرج يل َّّ
إملد َّماَّأَّ َّّ
إلساعةَّأَّربعةَّأَّمدإدَّو َّّ
نبويَّ .وكامَّتعلمونَّأَّ َّّن َّ َّّ
نشورَّيفَّأَّن ّتَّ َّ.
هذإَّأصبحناَّنعرفَّأَّوزإنَّسَّيعانَّخمتلفةَّمنَّإحلبوبَّوإلَّث ّامرَّوهذإَّم ي
يفَّهذإَّإحلديثَّجاءَّلبيانَّمقدإرَّنصابَّثالثةَّمنَّإلَّمورَّجتبَّفْياَّإل ّزاكةَّ َّ:
نتَّمنَّفضةَّ َّ.
َّّ
إدلرإمهَّاك
إلفضةَّاكنتَّمنَّأَّوَّأَّ َّّنَّ َّّ
هوَّإلفضةَّلَّ َّّنَّ َّّ
َّّ
إلَّمرَّإلَّ َّّولَّ:
إلَّمرَّإلَّث ّاينَّ:هوَّإالبلَّ َّ
وإلَّمرَّإلَّث ّالثَّ :يهَّإحلبوبَّوإلَّث ّامرَّلكنَّيشرتطَّيفَّحبوبَّإلَّث ّامرَّأَّنَّتكونَّمكي ًَّةل َّمدّ خرة َّفهذهَّ
إلَّث ّالثَّجاءَّبيانَّمقدإرَّنصاهباَّ َّ.
ةَّالَّجتبَّعليهَّإلزاكةَّإَّ َّّال َّإَّذإَّبلغتَّمخسَّأَّوإقَّأَّ َّّي َّمائةَّدرمهَّ.فاَّذإَّ
َّّ
يفَّهذإَّإحلديثَّصاحبَّ َّّ
إلفض
إمَّمنَّإلفضةَّهوَّمخسامئةَّومخس َّوتسعونَّغرإمَّ
َّّ
مكلَّإالَّنسانَّقدرَّمئتاَّدرمه َّومقدإرهاَّإليومَّابلغر
إمَّمنَّإلفضةَّ،مفنَّاكنَّميكلَّهذإَّإملقدإرَّأَّيَّمخسمئةَّ
َّّ
مئةَّدرمهَّوزّناَّمخسمئةَّومخسَّوتسعونَّغر
ومخسةَّوتسعونَّغرإمَّمنَّإلفضّ ةَّأَّوَّأكرثَّوجبَّعليهَّإَّخرإجَّربعَّإلعرشَّمهناَّبرشطَّأَّنَّحيولَّإحلولَّ
عىلَّهذإَّإملقدإرَّ َّ.
ةَّوأَّكرثَّوحالَّإحلولَّعىلَّ
إمَّمنَّإلفض َّ
َّّ
بطريقة َّأَّخرىَّإذإ َّمكلَّخشص ًا َّمخسامئةَّومخسةَّوتسعونَّغر
عندهَّمقدإرَّعامَّوملَّتنقصَّعنَّهذإَّإملقدإرَّوإَّنَّزإدتَّفالَّبأسَّ،فعندماَّي َّّمتَّإحلولَّأَّوَّ
َّ
هذإَّمَّكَّثتَّ
يمكلَّإلعامَّخيرجَّ َّّمماَّعندهَّربعَّإلعرشَّ.هذهَّيهَّزاكةَّإلفضةَّ َّ.
ثَّذكرَّصابَّإالَّبلَّفبنيَّأَّن ّهَّالَّزاكةَّفاميَّدونَّمخس َّمنَّإالَّبلَّ.فقال( َّوالَّفاميَّدونَّمخسَّذودَّ
صدقة)َّأَّيَّالَّزاكةَّفاميَّدونَّمخسةَّمنَّإالبلَّ َّ.
إدلودَّيطلقَّعىلَّإجملموعةَّمنَّإالَّبلَّتكونَّمنَّإلَّث ّالثةَّإَّىلَّإلعرشَّ
يفَّإحلديثَّعربَّابّلودَّوقلناَّأَّ َّّن َّ َّّ
َّّ
فالَّزاكةَّيفَّأَّقلَّمنَّمخسةَّمفنَّمكلَّأَّربعَّفالَّزاكةَّفْياَّ،ويشرتطَّيفَّإالبلَّأَّنَّتكونَّسامئ ًةَّمبعىنَّأَّ َّّّناَّ
ترعىَّمنَّإلعشبَّإملباحَّأكرثَّإلعامَّ .
إّليَّينبتَّوحدهَّمنَّغريَّمعلَّصاحبَّإالَّبلَّوالَّتلكفتهَّفيهَّأيضاَّهذإَّهوَّ
َّونعينَّابلعشبَّإملباحَّ ّ َّ
إهاَّيفَّهذإَّإلعشبَّإّليَّينبتَّوحدهَّ
ّ َّ
إلسامئةَّأَّ َّّّناَّتطعمَّمنَّإلعشبَّإملباحَّتر
إلسامئة)َّ َّّ
مقصودانَّبَّ( َّّ
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ماَّصب َّإملطر َّنبتَّهذإَّإلعشبَّيعينَّترعىَّفيهَّ ،فالَّيكونَّهذإَّإلعشب َّمنَّمعلَّصاحبَّ
َّّ
إذإ َّ
إالبلَّ.والَّيكونَّأَّيض ًاَّقدَّتلكفَّيفَّإنباتهَّ،وتكونَّأَّيض ًاَّالَّتطعمَّإلعلفَّالَّبأسَّإَّنَّأَّطعَّمهاَّإحيا ًانَّ
ابلعلفَّلكنَّالَّتكونَّتطعمهَّابلعلفَّأَّكرثَّوقّتاَّ َّ.
إلسامئَّفاَّنَّاكنتَّتطعمَّمنَّإلعلف نَّصفَّإحلولَّأَّوَّأكرثَّ
ويشرتطَّيفَّإالَّبلَّأَّنَّتكونَّفْياَّ ّإلزاكةَّمنَّ َّّ
بلَّغرسهَّوأَّنبتهَّفهذهَّالَّ
َّ
نتَّتطعمَّمنَّإلعشبَّإملزروعَّإّليَّتلكفَّصاحهباَّفاَّنَّصاحبَّإالَّ
ّ َّ
أَّوَّاك
إلسامئةَّويشرتط َّ َّّللزاكةَّأَّنَّيبلغَّعددهاَّمخسةَّفأكرث َّوكذكلَّيشرتطَّ
اكةَّفْياَّإلزاكةَّتكونَّيفَّإالبل َّ َّّ
َّّ
ز
أَّنَّحيولَّعلْياَّإحلولَّفهذهَّيهَّرشوطَّوجوبَّزاكةَّإالبلَّ َّ.
إلرشطَّإلَّ َّّولَّ:أَّنَّيكونَّعددهاَّمخسةَّمفاَّفوقَّ .
 ّ َّنَّحيولَّعلْياَّإحلولَّ .
إلرشطَّإلَّث ّاينَّ:أَّ َّ
 َّ ّ َّإلرشطَّإَّل ّثالثَّ:أَّنَّتكونَّمنَّإالَّبلَّإلَّ َّّسامئةَّ .
 ّ َّهذهَّإلرشوطَّ.فمكَّخنرج؟ َّكَّخنرجَّمنَّإالَّبلَّوماذإَّخنرجَّأَّيَّمنَّدرسَّمنمكَّ
ّ َّ
َّطيبَّإَّنَّإجمتعت َّ
إدلررَّفقدَّدرسَّهذإَّجيد ًإ ّ
َّإلشَّيخَّ َّمحم ّدَّحرزَّهللاَّجزإهَّهللاَّخري ًإ َّوكذكلَّش يخناَّعلَّبَّي ّنوإَّهذإَّ
َّّ
أَّفضلَّإلبيانَّ.ورشحوهَّلكنَّالَّبأسَّبأَّنَّأَّذ َّكّركَّ .
َّفاَّذإَّبلغتَّإالبلَّمخس ًاَّففْياَّشاًَّةَّ،يعينَّخنرجَّشاةَّعنَّمخسةَّمنَّإالبلَّ،إمخلَّسةَّإلَّولَّخنرجَّعهنمَّ
شاةَّ .
َّ َّّثَّفاَّذإَّبلغتَّإالبلَّعرشةَّففْياَّشااتنَّ،فاَّذإَّبلغتَّإالبلَّمخسةَّعرشَّخنرجَّثالثَّش ياهَّ َّ.
ك َّمخسةَّخنرجَّعهناَّشاةَّ.
ك َّمنَّإلعرشينَّإلَّوىلَّ َّّ
فاَّذإَّبلغتَّإالَّبلَّعرشينَّخنرجَّأربع َّش ياهَّأَّيَّ َّّ
فعنَّإلعرشينَّخنرجَّأربعَّشَّياهَّوعنَّمخسةَّعرشَّخنرجَّثالثةَّعرشةَّخنرجَّإَّثنانَّ.وعنَّإمخلسةَّخنرجَّ
شاةًَّوإحد يةَّفاَّذإَّبلغتَّمخس ًاَّوعرشينَّ.فعندهاَّخنرجَّإبنةَّخماضَّأَّوَّإبنةَّلبونَّ َّ.
وإبنةَّإخملاضَّ:يهَّإالَّبلَّإَّل ّيتَّبلغتَّس نةَّ .
إّليَّأَّمكلَّس نتنيَّ .
َّإلالبونَّ:هوَّذكرَّإالبلَّ ّ َّ
َّوإبن ّ َّ
خمريَّبنيَّأَّنَّخيرجَّإبنَّلبونَّأَّوَّإبنةَّخماضَّ.فاذإَّ
فاملز َّّيكَّإذإَّبلغتَّإالبلَّعندهَّمخس ًاَّوعرشينَّإبلَّ ّ َّ
َّ ّ
بلغتَّإالبلَّ ي
ستَّوثالثنيَّإَّب ًالَّففْياَّإبنةَّلبونَّويهَّإنىثَّإالبلَّإَّل ّيتَّأَّمكلتَّس نتنيَّ َّ.
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طَّّيبَّقدَّيقولَّقائلَّإذإ َّبلغتَّمث ًال َّثالثنيَّأَّوَّمخس ًا َّوثالثنيَّمفاذإَّخيرج؟ َّنقولَّهلَّتبقىَّيفَّإبنَّ
يفَّإلعددَّإّليَّّترجهَّإذإَّبلغتَّمخس ًاَّوعرشينَّ.طَّّيبَّوماَّبنيَّإمخلسةَّ
ّ َّ
إلَّل ّبونَّ.أَّوَّإبنةَّإخملاضَّأيَّ
وعرشينَّ َّوسَّتةَّوثالثنيَّهذهَّتسمىَّأَّوقاس ًاَّالَّيشءَّفْياَّ َّ.
ذإَّبلغتَّست َّ َّوأَّربعنيَّإبل َّحفيهناَّخيرجَّحََّّقّهَّ(وإحلَّقَّة َّ)َّيهَّأَّنىثَّإالبل َّإَّل ّيتَّأمكل َّثالثَّس نوإتَّ
ًَّ
فاَّ
و َّّمسيتَّبذكلَّلّنّ ا َّأَّصبحتَّيفَّسن َّتس تحقَّأَّنَّيطرقهاَّإمجللَّ ،فاَّذإَّبلغتَّإَّحدىَّوس تنيَّإَّبلَّ
أَّخرجتَّجذعةَّ َّ
ويهَّأَّنىثَّإالَّبلَّإَّل ّيتَّأمكلت َّأَّربعَّس نوإتَّبلغتَّست َّوس بعنيَّأَّخرجَّبنّتاَّلبونَّإثنتنيَّ.إثنتنيَّمنَّ
كَّوإحدةَّمهننَّس نتنيَّفاَّذإَّبلغتَّإَّحدىَّوتسعنيَّإَّبلَّأَّخرجَّحَّقّتانَّ .
إالبلَّأَّمكلتَّ َّّ
َّفاَّذإَّبلغَّإلعددَّمئةَّوعرشينَّفأَّكرثَّفأَّن ّهَّحيهناَّيقسمَّإَّبلَّإَّىلَّمجموعاتَّمنَّأَّربعنيَّإَّب ًالَّأَّوَّمخسنيَّإبلَّ
ك َّمخسنيَّحقَّّهَّهذإَّابختيارهَّ.إذإ َّبلغَّعددهاَّمث ًال َّتسعونَّ
ك َّأَّربعنيَّإبنةَّلبون َّوعنَّ َّّ
وخيرجَّعنَّ َّّ
نَّيقسمهاَّأَّوَّإذإَّابلعدَّمثانونَّيضعَّمجموعتنيَّأَّربعنيَّأَّربعنيَّوخيرجَّإبنةَّلبونَّ َّ.
فلَّأَّ َّّ
مثال َّإذإ َّبلغت َّمائة َّقسم َّمجموعات َّمجموعتني َّمن َّمخَّسني َّمخسني َّوخيرج َّحَّقَّّتان َّوهكذإَّ .هذإَّ
ّ
ّ
يخَّعلَّحفظهمَّهللاَّتعاىلَّ َّ.
وَّالكمَّإلشَّ ّ َّ
جعَّالكمَّإلشَّيخَّ َّمحم ّدَّأَّ
إدةَّفلريإ
ابختصارَّومنَّأَّرإدَّإالَّسزت َّ
بقيَّيفَّإحلديثَّزاكةَّإحلَّبوب َّأَّوَّإلامثر َّوقلناَّإَّنَّمقدإرَّإلَّنّصابَّهوَّثالثَّمئةَّصاعَّ.وقلناَّأَّن ّهَّجاءَّ
يفَّإحلديثَّ(ليسَّفاميَّدونَّإمخلسةَّأَّ َّوسقََّّصدقة)َّ َّ.
إلو ََّسقَّس َّّتونَّصاعاَّومخسةَّيفَّس تنيَّتعطيناَّثالثَّمئةَّثالثَّمئةَّصاعَّ،طَّّيبَّكَّخنرجَّ
وقلناَّأَّ َّّنَّ ََّ
مهناَّهذهَّإلََّّث ّالثَّمئة؟َّنقولَّإملسأةلَّفْياَّتفصيلَّ .
َّإذإَّاكنتَّهذهَّإحلبوبَّتسقىَّبالَّلكفةَّأَّيَّمبياهَّإلَّمطارَّأَّوَّمياهَّإلَّّنارَّمنَّإملياهَّإَّل ّيتَّالَّلكفةَّفْياَّ.
ففيَّهذهَّإحلالَّخيرجَّإلعرشَّ َّ.
أََّّّماَّإَّنَّاكنتَّهذهَّإحلبوبَّوإلَّث ّامرَّتسقى َّبلكفةَّابس
تعاملَّحمراكتَّومضخاتَّأَّوَّاكنَّبسقْياَّلكفةَّ
َّّ
َّإلسامءَّ
يرشي َّإملاء َّوغريها َّحفينئذ َّخيرج َّنصف َّإلعرشَّ ،فقد َّجاء َّيف َّإحلديث َّقوهل َّ(فامي َّسقت َّّ
وإلعيونَّأَّوَّاكنَّأَّثر ًايَّإلعرشَّوفاميَّسقيَّابلَّنّضحَّنصفَّإلعرش) َّ
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تدخرَّ.وأَّنَّتكونَّأَّيض ًا َّمكي ًةلَّ.
َّ
ليتَّجتبَّفْياَّإلزاكةَّيهَّإَّل ّيتَّتقتاتَّو
َّّ
َّوقلناَّأَّ َّّن َّإحلبوبَّوإلَّث ّامرََّّّإ
تكونَّمكي ًةلَّتدخرَّفاَّنَّملَّتكنَّكذكلَّفالَّزاكةَّفْياَّ َّ.
دإءَّهذهَّإلزاكةَّيومَّحصادهاَّليستَّمثلَّزاكةَّإملالَّأَّوَّغريهاَّ َّّمماَّيشرتطَّيفَّأَّنَّحيولَّ
َّّ
وكذكلَّجيبَّأَّ
عليهَّإحلولَّالَّ ،زاكةَّوهذهَّحبوبَّيومَّحصادهاَّأَّوَّأَّخذَّمثارهاَّ.لقوهلَّعزَّوجل﴿َّ َوأتُوإَّ َحق ُه َّي َ ْو َمَّ
َح َصادهَّ﴾ َّ
تشوفَّأنفسهمَّلهاَّوقتَّقطفهاَّفناسبَّإَّخرإهجاَّيفَّذكلَّإليومَّ
وقيلَّأَّ َّّنَّإحلمكةَّيفَّذكلَّأَّ َّّنَّإلفقرإءَّت َّّ
وهللاَّأَّعملَّهذإَّابختصارََّّماَّيتعَّل ّقَّهبذإَّإحلديثَّ َّ.

الحديث 177
عنَّأَّيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّأَّ َّّنَّرسولَّهللاَّﷺَّقالَّ:ليسَّعىلَّإملسملَّيفَّعبدهَّوالَّفرسهَّصدقةَّ .
َّإلرقيقَّ .
َّلفظَّ:إَّ َّالَّّزاكةَّإلفطرَّيف َّّ
ويف َّ
وهذإَّإحلديثَّيبني َّأَّن ّهَّالَّزاكةَّ
ّ َّ
هذهَّإللفظةَّإلَّخريةَّليست َّمنَّإملَّتَّّفقَّعليهَّبلَّيهَّمنَّأَّفرإدَّمسملَّ َّ
عىلَّإملسملَّيفَّعبدهَّأَّيَّيفَّمملوكهَّإملعدَّخلدمتهَّ.وكذكلَّفرسهَّإملعدَّ َّّللركوبَّوإخلدمةَّ .
َّأََّّّماَّإَّنَّاكنَّإلفرسَّأَّوَّإلعبدَّمعدإن َّللَّّتجارةَّال َّللخدمةَّمثالَّإنسانَّعندهَّعبيدَّكرثَّوعندهَّإلعديدَّ
اكةَّوهذهَّإلزاكةَّتكونَّزاكةَّعروضَّإلَّّتجارةَّأَّ ّماَّإَّنَّاكنَّ
َّّ
منَّإلفرسَّمنَّإخليلَّيتاجرَّهباَّحفينئذَّفْياَّز
أَّوَّإلعبيدَّخلدمتهَّوكذكلَّإلفرسَّيكَّيركهباَّول
يستَّمعد ًةَّللتجارةَّففيَّهذهَّإحلالَّالَّزاكةَّفْياَّ.ملاذإ؟َّ
َّّ
وَّإملعدةَّللَّنّامءَّويهَّأَّربعةَّأَّش ياءَّ َّ:
وجبَّإلزاكةَّيفَّإلَّموإلَّإلَّنّاميةَّأَّ َّّ
َّّ
إلرشعَّأَّ
لَّ َّّنَّ ّ َّ
إلفضةَّوماَّيقومَّمقاهممَّمنَّإلَّورإقَّإلَّنّقديةَّإليومَّ َّ.
هوَّإّلهبَّو َّّ
 إلمرَّإلَّ َّّولَّّ َّ:نَّتكونَّمدخرةًََُّّماكملةَّ .
َّّ
 إلَّمرَّإلَّث ّاينَّ:هوَّإخلارجَّمنَّإلَّرضَّاكحلبوبَّوإلَّث ّامرَّ.وقلناَّرشطهاَّأَّعيدَّيفَّإدلرَّوإلَّن ّسلَّ َّ.
َّّ
 َّإلَّمرَّإلَّث ّالثَّ:يهَّهبميةَّإلَّنعامَّإَّذإَّأَّ~~303

مرَّإلرإبعَّ :هوَّعروضَّإلتَّّجارةَّ.وعروضَّإلتَّّجارةَّهذهَّيدخلَّفْياَّأَّيَّيشء َّمعدَّإلتَّّجارةَّ
 وإلَّ َّّيشءَّمعدَّللتَّّجارةَّمعدإتَّأَّوَّغريهاَّ َّ.
َّّ
سو ًإءَّاكنَّعقار ًإَّأَّوَّأَّ َّّيَّ
اكةَّإلفطرَّيفَّإلريق) َّمعناهاَّأَّ َّّن َّإلعبدَّإململوكَّأَّوَّإلَّمدَّ
َّّ
إلزايدةَّإَّل ّيتَّأَّخرهجاَّمس يمل َّويهَّقوهلَّ(إَّ َّالّ َّز
و َّّ
إملعدإنَّللخدمةَّليسَّعىلَّس يدهامَّفْيامَّزاك يةَّإَّ َّّالَّزاكةَّإلفطرَّوهللاَّأَّعملَّ َّ.
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
الحديث 178
عنَّأَّيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّأَّ َّّنَّرسولَّهللاَّﷺَّقالَّ :
َّإلر ََّاكزََّّإ َُّمخلسَّ .
عدَنَّ ُجَََّّبار َََّّويفَّ َّّ
َّإل ََّعج ََّما َُّءَّ ُجَََّّبارَّوإلبَّ َُّرئَّ ُجَََّّبارَّوإمل َ ُ
وإجلبارَّ:يهَّإلهدرَّإّليَّالَّيشءَّفيهَّ .
إدلإبةَّ،و َّّمسيتَّابلعجامءَّمنَّإل َُّعجمةَّلّنّ اَّالَّتت َّلكّمَّوإجلبارَّكامَّقالَّإملصَّنّفَّرمحهَّهللاَّهوَّ
َّوإلعجامءَّّ َّ:
إلهدرَّأَّيَّأَّ َّّنَّماَّتلفَّبسببَّهذهَّإلَّش ياءَّالَّضامنَّفيهَّ.ويفَّإملسأةلَّتفسريي َّس يأيتَّإَّنَّشاءَّهللاَّ .
وَّإدلإبةَّمفاَّإتلفتهَّعىلَّقسمنيَّ َّ.
َّونبدأَّابلهبميةَّأَّوَّابلعجامءَّأَّ َّّ
القسم األول :الدّابة
َّأَّ َّّنَّماَّأَّتلفتهَّبنفسهاَّمنَّغريَّصاحهباَّكنَّرفستَّأَّحد ًإَّفقتلتهَّأَّوَّكّستَّهلَّرج ًالَّأَّوَّيد ًإَّأَّوَّكّستَّ
وَّيتحمك َّفْياَّففيَّ
َّّ
وَّحيركهاَّميين ًا َّوشام ًال َّأَّ
شيئ ًا َّفهذإَّليسَّفيهَّضامنَّ.أَّوَّماَّإَّنَّاكنَّصاحهباَّيقودهاَّأَّ َّّ
حمكَّفْياَّحت َّالَّحتدثَّماَّ
ّ َّ
َّفعليهَّإلضامن َّلن ّه َّابماكنه َّمنعهاَّأَّوَّإلتَّّ
َّّ
هذهَّإحلالَّإَّنَّتس َّّببتَّيفَّيشء
أَّحدثتَّ َّ.
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القسم الثّاني ّ :
الزروع
واكنَّهذإَّابلهنارَّفرضَّماَّأَّانَّعليهَّ .
َّّ
َّيفَّإلزروعَّأَّوَّيفَّإملزإرعَّ
بتَّإدلإبةَّيفَّتلف َّّ
َّ َّوأَّن ّهَّإَّذإَّتس َّّب َّّ
بَّﷺَّأَّمرَّأَّهلَّإملزإرعَّحبفظهاَّيفَّ
َّأََّّّماَّإَّنَّاكنَّابلَّل ّيلَّفعليهَّإلضّ امنَّلن ّهَّقدَّجاءَّيفَّإحلديثَّأَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
فسدتهَّابلهنارَّفهوَّهدرَّ َّ،وأََّّّماَّابلَّل ّيلَّ
َّّ
إلهنارَّوعىلَّأَّهلَّإملوإيشَّحبفظهاَّيفَّإلَّل ّيلَّ.مفاَّأَّلكتهَّإدلّ وإبَّأَّوَّأَّ
َّّ
ماَّابلهنارَّفيحرصونَّ
يلَّوأَّ َّّ
فعىلَّصاحهباَّإَّل ّضامنَّكامَّجاءَّيفَّإحلديثَّلَّ َّّن َّأَّهلَّإملزإرعَّينامونَّابلَّل ّ َّ
زروعهمَّ َّ.
َّ
القسم الثّالث :البئر
َّفسقطَّفْياَّخشصَّوتس َّّببتَّيفَّإتالفَّيشءَّ
َّإلبرئَّإَّنَّحفرهاَّإالَّنسانَّيفَّأَّرضهَّويفَّأَّرضَّموإت
ي
لشخصَّأَّخرَّفالَّضامنَّعىلَّصاحهباَّ .
رضهَّفعليهَّإلضامنَّحيهناَّلَّن ّهَّجيبَّعليهَّأَّنَّيضعَّ
َّّ
َّأَّماَّإَّنَّحفرهاَّيفَّطريقَّإلَّنّاسَّأَّوَّيفَّأَّرضَّغريَّأَّ
َّيفَّهذهَّإلطريقَّأَّوَّيفَّهذهَّ
َّّ
اسَّمنَّإلسقوطَّأَّوَّوضعَّتنبهَّلَّلَّنّاسَّبوجودَّبرئ
َّّ
عليهَّحوإجز َّمتنعَّإلَّنّ
إلَّرضَّ،فاَّنَّملَّيضعَّشيئ ًاَّوتس َّّببتَّهذهَّإلبرئَّيفَّإَّتالفَّيشءَّلشخصَّماَّأَّوَّيفَّموتهَّوجبَّعليهَّ
إلضّ امنَّ َّ.
الرابع  :المعدن
القسم ّ
إلفضةَّوإلبرتولَّ
نفائسَّمثلَّإّلهبَّو َّّ
َّّ
إملعدينَّهوَّماَّيودعهَّهللاَّعز َّوجلَّيفَّإلَّرضَّمنَّجوإهرَّو
َّّ
َّ
وإلغازَّوغريهاَّ .
و َّّمسيتَّمعادنَّمنَّإل ََّع ََّد َّْن َّوهوَّإالَّقامةَّيقالَّعدنَّيفَّإملاكنَّإذإَّأَّقامَّفيهَّ.فاَّذإَّحفرَّإلَّنّاسَّحفرةًَّأَّوَّ
برئ ًإ َّأَّو َّمنجامً َّمن َّأَّجل َّإس تخرإج َّهذه َّإلكنوز َّفتسَّبّب َّهذإ َّيف َّموت َّخشص َّأَّو َّإَّتالف َّيشءَّ
خرَّغريَّإّليَّت َّلكّفَّإلَّنّاسَّابحلفرَّفالَّضامنَّإَّ َّّالَّإذإَّاكنَّهذإَّإحلادثَّأَّوَّهذإَّإلَّّتلفَّعنَّ
ّ َّ
لشخصَّأَّ
تفريطَّكَّنَّيكونََّّمث ّ
ةَّخطرَّالَّبدَّمنَّإلتَّّنبيهَّعليهَّوملَّينَّّبهَّأَّوَّاكنَّالَّبدَّمنَّإلتَّّنبيهَّعىلَّوجودَّبرئَّيفَّ
َّّ
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هذإَّإملاكنَّأَّوَّحفرة َّيفَّهذإَّإملاكنَّوملَّينَّّبهَّعليهَّحفاةلَّإَّذ َّجيبَّإلضّ امن َّإََّّّماَّيفَّغريَّهذهَّإحلالَّفكامَّ
جاءَّيفَّإحلديثَّ(إملعدنَّجبار)َّ َّ.
الركاز
القسم الخامسّ :
َّإلراكزَّإمخلس) َّ
إلشاهدَّمنَّإحلديثَّقوهلَّ(ويف َّّ
َّ َّّ
ةَّوحمكهَّحق َّلوجدهَّأَّنَّيأخذهَّبرشطَّأَّنَّخيرجَّ
َّّ
( َّ َّّإلراكز) َّهوَّإلكّنَّأَّوَّإملالَّإملدفونَّمنَّإجلاهلَّّي
َُّمخسهَّلبيتَّإملالَّويأخذهَّأَّربعةَّأَّخامسَّمتبَّّقيةَّ َّ.
اكةَّيرصفَّيفَّمصارفَّإلزاكةَّأَّ َّّيَّعىلَّإلَّصنافَّإل َّمث ّانيةَّإَّل ّيتَّذكرانهاَّّلكلَّ
َّّ
نوعَّمنَّإلز
َّّ
وإ َّخلُمسَّهذإَّ
فَّإحلديثَّيفَّكتابَّإلزاكةَّ .
َّّ
ذكرَّإملصَّنّ
َّوأََّّّماَّإَّنَّاكنَّإلكّنَّأَّوَّهذإَّإملوجودَّمنَّمدفوانتَّإملسلمنيَّوليسَّمنَّمدفوانت َّإلكَّفّارَّحفينئذ َّالَّ
يكونَّهلَّحمكَّولكنَّيكونَّهلَّحمكَّإلَّلّقطة َّفليسَّفيهَّإ َّخلُمسَّحاةلَّإَّذَّ.هذإَّهوَّمل َّّخصَّأَّحاكمَّ
إلَّّراكزَّ.وهللاَّأَّعملََّّ .
الحديث 179
َّإلصدقةَّفقيلَّمنعَّ
عنَّأَّيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:بعثَّرسولَّهللاَّﷺَّمعرَّريضَّهللاَّعنهَّعىل َّّ
بنَّمجيلَّوخادلَّبنَّإلوليدَّوإلعَّّباسَّ َّّعَّرسولَّهللاَّﷺَّفقالَّرسولَّهللاَّﷺَّماَّينقمَّذوَّمجيلَّإَّ َّالَّّإَّنَّ
اكنَّفقري ًإَّفأغناهَّهللاَّ َّ،وأََّّّما ي
َّخادلَّفانّمكَّتظلمونَّخادلإَّوقدَّإحتبسَّأَّذرإعه ََّّوأَّعتادهَّيفَّسبيلَّهللاَّ َّ،وأََّّّماَّ
إلعَّّباسَّفهييَّعلَّومثلَّثَّقالَّرسولَّﷺَّايَّمعرَّأَّماَّشعرتَّأَّ َّّنَّ َّّعَّ َّّإلرجلَّصَّنوَّأَّبيه؟ َّ
ب َّﷺ َّبعثَّمعر ًإ َّريضَّهللاَّعنهَّليجمعَّ
َّيفَّهذإَّإحلديثَّيذكرَّأَّبوَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّأَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
يَّبعثهَّجلبايةَّإلزاكةَّ َّ.
َّّ
إلصدقةَّأَّ
ّ
ويلَّإلَّمرَّخيتارَّإلَّث ّقاتَّإلَّمناءَّلهذإَّ.جفمعَّ
اسَّوأَّ َّّنَّ َّّ
مرَّيرسلَّمنَّجيمعَّإلزاكةَّمنَّإلَّنّ َّ
َّّ
ويلَّإلَّ
ففيهَّأَّ َّّنَّ َّّ
ويلَّإلَّمرَّ َّ.
َّّإلزاكةَّمنَّهما َّّمَّ َّّ
مرَّجلبايةَّإلزاكةَّ
َّّ
رسلَّويلَّإلَّ
َّّ
وكامَّقلناَّأَّنَّخيتارَّإلَّث ّقاتَّإلَّمناءَّللقيامَّهبذهَّإمله َّّمةَّ،وننَّّبهَّإَّىلَّأَّ َّّنَّمنَّأَّ
اسَّهلَّمنَّتربعاتَّسو ًإءَّاكنتَّأَّموإ ًالَّأَّمَّغريهاَّ َّ.
َّّ
ليسَّهلَّأَّخذَّماَّيعطيهَّإلَّنّ
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بعثَّمنَّجيمعَّإلزاكةَّفل َّّماَّرجعَّقالَّهذهَّلمكَّ
َّّ
بَّﷺَّ
فقدَّجاءَّيفَّإحلديثَّإّليَّأَّخرجهَّمس يملَّ(أَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
ّ َّ
أَّيَّهذهَّ ّإلزاكة-وهذإ َّأَّهديَّيلَّ ،فقامَّرسولَّهللاَّﷺ َّوصعدَّإملنربَّوبعدَّإمحلدَّقالَّ :ماَّابلَّعاملَّهَّحتَّينظرَّأَّهيدىَّإَّليهَّ
أَّبعثهَّفيقولَّهذإَّلمكَّوهذإَّأَّهديَّيلَّأَّفالَّقعدَّيفَّبيتَّأَّبيهَّأَّوَّيفَّبيتَّأََّّّم ّ َّ
إّليَّنفسَّ َّمحم ّدَّبيدهَّالَّينالَّأَّح يدَّمنمكَّمهناَّشيئ ًاَّإَّ َّّالَّجاءَّيومَّإلقيامةَّحيملَّعىلَّعنقهَّبعريي َّ
أَّمَّال؟َّو ّ َّ
فعَّيديهَّحتَّرأيناَّ َُّعفريتَّإَّبطيهَّ َّّثَّقالَّ:إلَّلّهمَّهلَّبلغت؟َّ
ّ َّ
هلَّرغا يءَّأَّوَّبقر يةَّلهاَّخو يإرَّأَّوَّشا يةَّتعريَّ َّّثَّر
َّّمرتني)َّ َّ.
ثناءَّمجعَّإلزاكةَّ،الَّجيوزَّأَّخذَّإلهدإايَّسو ًإءَّ
َّّ
َّمنَّإلزاكةَّالَّجيوزَّأَّخذَّيشءَّيعينَّأَّ
َّّ
فالَّجيوزَّأَّخذَّيشء
خذَّإلزاكةَّإلوإجبةَّ
َّكهذإَّجيمعَّإلزاكةَّفقطَّ.يأ َّّ
َّّ
ويل َّإلَّمرَّيفَّأَّمر
اكنتَّأَّموإ ًال َّأَّمَّغريهاَّمنَّإس تخدمه َّ َّّ
فقطَّ َّ.
َّعندَّويل َّإلَّمرَّأَّوَّ
َّّ
منَّهذإَّإحلديثَّإّليَّذكرانهَّيفَّهذهَّإملسأةلَّقالَّإلعلامءَّأَّ َّّن َّمنَّاكنَّعام ًال
ّ َّ
َّو
َّاكنَّهذإَّيفَّمجعَّإلزاكةَّأَّمَّغريهاَّ .
َّّ
حتتَّويلَّإلَّمرَّفليسَّهلَّأَّخذَّهدإايَّإلَّنّاسَّسوإ يء
َّّ
َّحتتَّويلَّإلَّمرَّأَّمَّغريهَّأَّيَّعاملَّيتقاىضَّمقابالَّ
َّّ
َّومنَّإلعلامءَّمنَّقالَّأَّ َّّنَّهذإَّعا لَّمَّفمينَّاكنَّعام ًال
مقابلَّمعلَّأَّجرةًَّالَّجيوزَّهلَّأَّخذَّهدإايَّإلَّنّاسَّ،سو ًإءَّاكنتَّإلهدإايَّهذهَّقبلَّأَّنَّينجزَّإلَّعاملَّأَّوَّماَّ
بينهَّوبنيَّإلَّنّاسَّأَّمَّبعدهاَّماَّدإمَّيفَّوظيفةَّيتقاىضَّعلْياَّرإتباَّالَّجيوزَّهلَّأَّخذإيَّإلَّنّاسَّ َّ.
وهذإَّاببَّرش َّعظمي َّإس ّتانَّإلَّنّاسَّبهَّإليومَّأَّوَّإست
صبحتَّإلرشوةَّتس َّّمىَّهدإايَّ
َّّ
سهلوهَّحت َّأَّ
ّ َّ
َّّ
وهللاَّإملس تعانَّ َّ.
ويلَّإلَّمرَّ
مجعَّإلزاكةَّوبعثَّمنَّيقومَّبذكلَّمنَّهما َّّمَّ َّّ
يبنيَّأ َّّنَّ َّّ
إملهمَّأَّ َّّن َّهذإَّإحلديثَّساقهَّإملصَّنّفَّلَّ ّ َّ
َّوأَّن ّهَّينبغيَّعليهَّإختيارَّإلََّّثّقاتَّإلَّمناءَّلهذإَّإلعملَّ .
َّويفَّإحلديثَّجاءَّأَّ َّّن َّمعرَّريضَّهللاَّعنهََّّل َمَّاَّرجعَّأَّخربَّإلنّ ّب َّﷺ َّأَّ َّّن َّثالثة َّنفر َّميتنعَّعنَّإَّعطاءَّ
َّّإلزاكةَّ َّ.
بَّ
فاكنَّإلَّ َّّولَّإبنَّمجيلَّ:وإبنَّمجيلَّهذإَّعرفَّابلنَّ ّس بةَّإَّىلَّأَّبيهَّفقطَّوملَّيذكرَّإمسهَّوملَّيعذرهَّإلَّنّ َّّ
عىلَّمنعهَّإلزاكةَّبلَّذَّّمهَّعىلَّذكلَّفقالَّ(ماَّينقمهَّإبنَّمجيل َّإَّ َّّال َّإَّنَّاكنَّفقري ًإ َّفأغناه َّهللا)َّ،
َّّ
ﷺ َّ
تيانَّابملدحَّبصيغةَّإّلم َّومعناهَّأَّن ّهَّليسَّهلَّعذرَّإَّ َّّال َّأَّنَّاكنَّ
َّّ
وهذإَّمنَّاببَّحتسنيَّإلالكمَّوهوَّإالَّ
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يَّحق َّهللاَّبذكلَّإملالَّمنعهَّوملَّ
فقري ًإ َّفأغناه َّهللاَّفبدلَّأَّنَّيشكر َّنعمةَّهللاَّعزَّوجلَّعليهَّويؤَّّد َّّ
يؤَّّدهَّ،وقيلَّأَّن ّهَّاكنَّمنافق ًاَّ َّّثَّاتبَّوحسنَّإسالمهَّوهللاَّأَّعملَّ َّ.
بَّﷺَّوجعلَّوصفهَّبأن ّهَّميتنعَّعنَّ
ليدَّإلصحايبَّإجلليلَّ:وهذإَّقدَّدإفعَّعنهَّإلَّنّ َّّ
إلَّث ّاينَّهوَّخادلَّبنَّإلو ّ
اكةَّمنَّإلظملَّلن ّهَّريضَّهللاَّعنهَّقدَّإحتبسَّأَّذرإعهَّوأعتاده َّيفَّسبيلَّهللا َّأ َّّي َّأَّن ّهَّجعلَّ
َّّ
عطاءَّإلز
َّّ
إَّ
إدلروعَّمجعَّدرعَّ
إبَّإملعدةَّللحروبَّوكذكلَّجعلَّماَّدليهَّمنَّدروعَّ-و َّّ
َّّ
َّويهَّإدلو
َّّ
ماَّدليهَّمنَّعتاد
ك َّهذإَّوقف ًا َّيفَّسبيلَّهللاَّ
وهوَّماَّيلبسَّيفَّإحلربَّمنَّمقصانَّتكونَّمنسوجةَّابحلديد-جعلَّ َّّ
ارَّحتَّ
هَّمنعَّإلزاكةَّيس تحيلَّهذإَّمفاَّمعهَّمنَّعتادَّودروعَّليسَّلالَّ َّّجت ّ َّ
َّّ
للغزإةَّوإملقاتلنيَّفكيفَّيقالَّأَّن ّ
وكذكلَّهوَّوقفهاَّيفَّسبيلَّهللاَّإلوقفَّيفَّحدَّذإتهَّليسَّفيهَّزاكةََّّ .
َّّ
خيرجَّمنهَّزاكةَّإلعروضَّ
قفَّوالَّإحلبسَّيفَّسبيلَّحزبَّأَّوَّقبيةلَّأَّوَّخشصَّأَّوَّ
هَّالَّجيوزَّإلو ُ َّ
ََّ
وقوهلَّيفَّسبيلَّهللاَّيؤخذَّمنهَّأَّن ّ
فكرة َّأَّوَّغريَّذكلَّفهذإَّغريَّجائزَّ .معىنَّيفَّسبيلَّهللاَّأَّن ّهَّالَّعالءَّلكمةَّهللاَّوإعالءَّلكمةَّالَّإَّهلَّإَّ َّّالَّ
هللاَّهذإَّأَّن ّهَّيفَّسبيلَّهللاَّ .
ب َّﷺ َّبَّصَّنويَّإلَّبَّ
وقدَّعرب َّعنهَّإلَّنّ َّّ
ب َّﷺ َّريضَّهللاَّعنهَّ ّ َّ :
إلشخصَّإلَّث ّالثَّهوَّإلعَّّباسَّ َّّع َّإلَّنّ َّّ
َّ َّّ
يكَّإليشءَّيفَّأصلَّ
فقالَّلعمرَّ(أَّماَّشعرتَّأَّ َّّن َّ َّّع َّإلَّبَّصَّنوَّأَّبيه؟) َّوإلَّ َّّصنوَّهوَّإملثلَّوهوَّرش ّ َّ
اكلَّنّخلتنيَّإلَّل ّتنيَّتشرتاكنَّيفَّغصنََّّوإحدَّيقالَّهلامَّصنوإنَّكامَّجاءَّيفَّإليةَّ﴿صنوإنَّوغريَّصنوإن﴾ َّ
ب َّﷺ َّدإفعَّعنَّ
طعامَّإلزاكةَّ ،لكنَّإلَّنّ َّّ
َّّ
ب َّﷺ َّبأَّن ّهَّمنعَّإَّ
َّشيكَّإَّىلَّإلَّنّ َّّ
َّفالعباسَّهوََّثلثَّخشص َُّ
لَّومثلهاَّ َّ.
إلعَّّباسَّريضَّهللاَّعنهَّمثلامَّدإفعَّعنَّخادلَّوقالَّأَّ َّّنَّزاكةَّإلعَّّباسَّقالَّيهََّّعَ َ َّّ
ب َّﷺ َّهذإَّفقالتَّطائف ية َّمعىنَّالكمهَّأَّن ّهَّسيتح َّّملَّهوَّ
وقدَّإختلفَّإلعلامءَّيفَّتوجيهَّالكم َّإلَّنّ َّّ
لكنَّهذإَّإلالكمَّيعد َّبعيد ًإ َّبلَّفيهَّيف َّنفسَّ
َّّ
يدَّمثلهاَّمعهاَّتطوع ًا َّمنَّعندهَّ ،
َّّ
إَّخرإجَّزاكةَّ َّّمعهَّويز
هَّعىلَّمنعَّإلزاكةَّذكلَّبأَّنَّخيرهجاَّهوَّعنهَّبدلَّأَّنَّيأمرهَّابملعروفَّ َّ.
َّّ
بَّﷺَّ َّّمع
ذَّكيفَّيقرَّإلَّنّ َّّ
َّّ
إليشءَّإَّ
ّ َّ
إملعلومَّيفَّرشعناَّأَّ َّّن َّمنَّإمتنعَّعنَّأَّدإءَّوإجب َّفاَّن ّهَّجيربَّعليهَّ،بل َّقاتلَّأَّبو َّبكرَّريضَّهللاَّعنهَّ
َّ
و
عىلَّمنعَّإلزاكةَّبلَّيزيدَّفوقَّذكلَّ
َّّ
بَّﷺَّ َّّمعهَّ
فكيفَّيقرَّإلَّنّ َّّ
َّّ
بَّﷺَّ
نعَّإلزاكةَّبعدَّوفاةَّإلَّنّ َّّ
إلصحابةَّما َّّ
و َّّ
بأَّنَّخيرجَّهوَّعنهَّ.الَّ.هذإَّإالَّحامتلَّبعيدَّجد ًإَّ .
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خذَّإلزاكةَّمنَّإلعباسَّريضَّهللاَّعهنمَّ
ب َّﷺ َّاكنَّقدَّأَّ َّّ
اينَّإّليَّقاهلَّإلعلامءَّهوَّأَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
َّإحامتلَّإلَّث ّ ّ َّ
مقدم ًاَّلعامنيَّيعينَّأَّخذَّمنَّإلعَّّباسَّمالَّزاكةَّعامنيَّفهوَّاكنَّقدَّدفعهاَّفكيفَّهلَّأَّنَّيعيدَّدفعهاَّوهوَّ
َّّ
حامتلَّهوَّإلالئقَّ َّ.
ّ َّ
قدَّدفعهاَّمس بق ًاَّوهذإَّإالَّ
تصحَّوحننَّالَّهي َّّمناَّإملهمَّأَّن ّهَّإحامت يلَّوإردَّميكنَّمحلَّ
عليهَّلكهناَّضعيفةَّالَّ َّّ
َّّ
وقدَّجاءتَّأَّحاديثَّتد َّّلَّ
للرشعَّليسَّفيهَّخمالفةَّ َّ.
إفقَّ ّ َّ
الكمَّإلَّنّ َّّ
بَّﷺَّعليهَّوهوَّمو ي
ب َّﷺ َّّلكلَّحت َّّملهاَّ
فنقولَّأَّ َّّن َّإلعَّّباسَّريضَّهللاَّعنهَّاكنَّقدَّأَّخرجَّزاكةَّعامنيَّمس بق ًا َّأَّعطاها َّللَّنّ َّّ
بَّﷺَّعنهَّإلَّنَّوهللاَّأَّعملَّ َّ.
إلَّنّ َّّ
َّ
الحديث 180
عنَّعبدَّهللاَّبنَّزيدَّبنَّعاصَّريضَّهللاَّعنهَّقالََّّ:ل ََّّماَّأَََّّفَاءَّهللاَّعىلَّرسوهلَّﷺَّيومَّحننيَّقسمَّيفَّ
إلَّنّاسَّويفَّإملؤَّل ّفةَّقلوهبمَّوملَّيعطيَّإلَّنصارَّشيئ ًاَّفك َّّّنمَّوجدوإَّيفَّأَّنفسهمَّإَّذَّملَّيصيهبمَّماَّأَّصابَّ
َّمتفرقنيَّفألّفمكَّهللاَّيبَّ،
إلَّنّاسَّ،خفطهبمَّفقالَّايَّمعرشَّإلَّنصارَّأَّملَّأَّجدكَّض َّّال ًالَّفهدإكَّهللاَّيب؟َّكنمت َّّ
وعا ًةلَّفأغناكَّهللاَّيبَّ َّلكّامَّقالَّشيئ ًاَّقالوإَّهللاَّورسوهلَّأَ َم ْنَّقالَّوماَّمينعمكَّأَّنَّجتيبوإَّرسولَّهللاَّﷺ؟َّ
َّابلشاةَّ
قالوإَّهللاَّورسوهلَّأَّمنَّ،قالَّ:لوَّشئمتَّلقلمتَّجئتناَّبكذإَّوكذإَّأَّالَّترضونَّأَّنَّيذهبَّإلَّنّاس َّّ
بَّﷺَّإَّىلَّرحالمك؟َّلوالَّإلهجرَّلكنتَّأَّ َّمرتَّمنَّإلَّنصارَّولوَّسكلَّإلَّنّاسَّ
وإلبعريَّوتذهبونَّأَّنمتَّابلَّنّ َّّ
َّشعارَّوإلَّنّاسَّضفارَّإََّّنّمكَّس تلقونَّبعديَّأَّثرإَّ
وإد ًايَّوشعب ًاَّلسلكتَّوإديَّإلَّنصارَّوشعهباَّإلَّنصار ي
َّحتَّتلقوينَّعىلَّإحلوضَّ .
فاصربوإ ّ َّ
إدَّهذإَّإحلديثَّيفَّكتابَّإلزاكةَّ ،فظاهرهَّأَّن ّهَّليسَّفيهَّيشءَّ
َّّ
َّقدَّيتساءلَّإلبعضَّعنَّسببَّإَّير
يتعَّل ّقَّابَّل ّزاكةَّ،وإجلوإبَّأَّ َّّنَّبعضَّإلعلامءَّقالوإَّإَّ َّّنَّحمكَّإَّعطاءَّإملؤَّل ّ
فةَّقلوهبمَّمنَّمالَّإلزاكةَّقدَّنسخَّ.
َّّ
نَّوأَّ َّّنَّحمكَّإَّعطاءَّإملؤَّل ّ
فةَّقلوهبمَّمنَّإلزاكةَّهذإَّإحلمكَّقدَّنسخَّ .
َّّ
وإل َّّصوإبَّهوَّعدمَّإَّعطاهئمَّإلَّ َّ
بَّ
دخلَّهذإَّإحلديثَّيفَّكتابَّإلزاكةَّرد ًإَّعلْيمَّ،إَّذَّفيهَّأَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
َّّ
َّفقالَّإلعلامءَّإَّ َّّنَّإملصَّنّفَّرمحهَّهللاَّأَّ
ﷺَّقدَّأَّعطىَّإملؤَّل ّفةَّمنَّمالَّإلفيءَّواكنَّهذإَّيفَّس نةَّمثاننيَّللهجرةَّيفَّغزوةَّحننيَّ.أَّيَّيفَّأَّوإخرَّ
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عطامهَّمنَّإلزاكةَّمنَّاببَّأَّوىلَّ ،إَّنَّاكنَّقدَّأَّعطامهَّفاَّعطاؤمهَّمنَّ
َّّ
معرهَّصىل َّهللاَّعليهَّوسملَّفأَّ
ّ َّ
َّّإلزاكةَّمنَّاببَّأَّوىلَّهذإَّهوَّسببَّإَّيرإدَّهذإَّإحلديثَّيفَّهذإَّإلبابَّ َّ.
إلصدقاتَّليمت َّكّنَّإالَّسالم َّمنَّ
وإملؤلفةَّقلوهبمَّ :مهَّقو يم َّيتأَّل ّفونَّعىلَّإالَّسالمَّابَّعطاهئمَّمنَّإلغنامئَّو َّّ
قلوهبمََّّفَّي
نرصوهَّوَّينرشوهَّيفَّأَّقوإهلمَّومهَّقدَّيكونوإَّرؤساءَّيفَّأَّقوإهممَّأَّوَّزعامءَّيفَّأقوإهممَّابَّسالهممَّ
َّ
َّ
يسملَّمنَّمعهمَّيفَّأَّقوإهممَّوينقادَّإَّىلَّدينَّإالَّسالمَّهذإَّهؤالءَّمهَّإملؤَّل ّفةَّقلوهبمَّ َّ.
َّإلطربيَّرمحهَّهللاَّيفَّإملؤَّل ّفةَّقال(َّ :مهَّأَّقوإ يم َّاكنوإَّيأتونَّرسولَّهللاَّﷺ َّقدَّأَّسلموإَّ
قالَّأَّبوَّجعفر َّّ
عطامهَّمنَّإلصدقاتَّفأصابوإ َّمهناَّخري ًإ َّقالوإَّهذإَّ
َّّ
يرىضَّهلمَّمنَّإلصدقاتَّفاَّذإَّأَّ
َّّ
واكنَّرسولَّﷺ َّ
نَّاكنَّغريَّذكلَّعابوهَّوتركوه) َّ
َّ
دينَّصاحلَّ َّ،وإَّ
مَّالَّيعطونَّمنَّإلزاكةَّ
َّّ
َّوقالَّأَّيض ًاَّرمحهَّهللاَّورديَّعىلَّمنَّيقولَّأَّن ّهَّالَّيوجدَّللمؤَّل ّفةَّقلوهبمَّإليومَّأَّ َّّّن
لفةَّقلوهبمَّيعطونَّذكلَّوإَّنَّاكنوإَّأَّغنياءَّجيد ًإ َّ-قالَّإَّنَّاكنوإَّأَّغنياءَّإس تصالح ًاَّ
َّ
قالَّ(وكذكلَّإمل َّّؤ
ابعطاهئم أَّمرَّإالَّسالمَّوطلبَّتقويتهَّوتأييدهَّإنظرَّملاذإَّقالَّ-إس تصالحاَّابعطاهئم َّأَّمرَّإالَّسالمَّ
ب َّﷺَّمنَّأَّعطىَّمنَّإملؤَّل ّفةَّقلوهبمَّبعدَّأَّنَّفتحَّهللاَّعليهَّ
وطلبَّتقويتهَّوتأييدهَّوقدَّأَّعطىَّإلَّنّ َّّ
ةَّحملتجَّبأَّنَّيقولَّالَّيتأَّل ّفَّإليومَّعنَّإالَّسالمَّأَّحدَّالَّمتناعَّ
سالمَّوعزَّأَّهلَّفالَّجحَّّ َّّ
َّّ
إلفتوحَّوفىشَّإالَّ
ب َّﷺ َّمنَّأَّعطىَّمهنمَّيفَّإحلالَّإَّل ّيتَّوصفت)َّ.
أَّهل َّبكرثةَّإلعددَّ َّّممنَّأَّرإدمهَّقالوإَّوقدَّأَّعطى َّإلَّنّ َّّ
إنّتيىَّرمحهَّهللاَّ َّ.
فالكمهَّيبنيَّأَّ َّّنَّإملؤَّل ّ
عطاهئمَّطلبَّ
اكةَّوإَّنَّاكنوإَّأَّغنياءَّ.ملاذإ؟َّلَّ َّّنَّيفَّإَّ
فةَّقلوهبمَّيعطونَّمنَّمالَّإلز َّ
َّّ
ّ َّ
ي
لتأييدَّإالَّسالمَّولتقويتهَّولنرصتهَّ .
نَّكرثَّعددَّإملسلمنيَّيفَّزمنهَّصىلَّ
ّ َّ
ب َّﷺ َّمؤَّل ّفاَّبعدَّأَّنَّفتحَّهللاَّعليهَّوبعدَّأَّ
َّوقالوإ َّقدَّأَّعطىَّإلَّنّ َّّ
قَّبنيَّذكلَّإلزمنَّوهذإَّوهللاَّأَّعملَّ .
َّّ
ةَّملنَّيفر
َّّ
هللاَّعليهَّوسملَّواكنَّإالَّسالمَّعزيزإَّفالَّجحَّّ
ب َّﷺ َّهلمَّوشهادتهَّهلم َّابالميان َّونرصةَّ
َّويفَّإحلديثَّفوإئدَّأَّخرىَّمهناَّفضلَّإلَّنصارَّوحمَّّبةَّإلَّنّ َّّ
إدلينَّ َّ.
َّّ
وفْياَّأَّيض ًاَّمرشوعيةَّإملوعظةَّوإلَّّتذكريَّعندَّإحلاجةَّل
بيانَّإحلقَّ َّ.
َّّ
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مورَّوأَّ َّّنَّهذإَّحيصلَّمهنمَّإذَّأَّخربمهَّبأَّن ّهَّ
إلظملَّعندَّظملَّإلَّمرإءَّووالةَّإلَّ َّ
إلصربَّعىلَّإجلورَّو َّّ
وفيهَّأَّ َّّنَّ َّّ
ب َّﷺ َّوهذإ َّقد َّحصلَّ
َّصىل َّهللا َّعليه َّوسمل َّأَّثرإَّ ،وهذإ َّمن َّعالمات َّنبوة َّإلَّنّ َّّ
س يلقون َّبعده ّ َّ
ّ
ابلصربَّ ،وملَّيقلَّهلمَّأَّخرجوإَّعلْيمَّأَّوَّ
َّابلصربَّفأمرمه َّمباذإ؟ َّ َّّ
وسمل َّّ
خربَّصىل َّهللاَّعليه َّ َّّ
للنصارَّ ،وأ
أنكروإَّعلْيمَّعالنَّيّّتمَّأَّوَّغريَّذكلَّ.فهذإَّهوَّإلوإجبَّإذإَّرأيناَّمنَّوالةَّإلَّمورَّماَّنكرهَّإلوإجبَّهوَّ
إلصربَّإلَّنّتيجةَّإَّنَّشاءَّهللاَّأَّن ّ
بَّﷺَّكامَّحيرمَّمنهَّأَّهلَّإلبدعَّ
ناَّلنَّحنرمَّمنَّإلرشبَّمنَّحوضَّإلَّنّ َّّ
ّ َّ
َّّ
بَّﷺَّ .
إَّمنَّحوضَّإلَّنّ َّّ
َّ
هللاَّوإَّ َّّايكَّمهنمَّوجعلناَّ َّّممنَّيرشبو
أعاذانَّ َّ

باب صدقة الفطر
َّصدقةَّإلفطرَّ :يهَّصا يع َّمنَّطعام َّيدفع َّللفقرإءَّعندَّإلفطرَّمنَّرمضانَّفاضافّتا َّإَّليهَّيعينَّإَّضافةَّ
عرفهاَّ
ضافةَّإليشء َّإَّىلَّوقتهَّكامَّيقالَّصالةَّإلفجرَّوصالةَّإملغربَّكذإَّ َّّ
ّ َّ
إلصدقةَّإَّىلَّإلفطرَّمنَّإَّ
َّّ
ّ
إلشَّيخَّإبنَّعثمينيَّرمحهَّهللاَّ .
للصامئَّمنَّإلَّل ّغوَّو َّّإلرفثَّوطعم ية َّللفقرإءَّ
وفرضتَّيفَّإلسَّنةَّإلَّث ّانيةَّللهجرةَّ َّ،وإَّخرإهجاَّعباد ية َّوطهر يةَّ َّّ
َّ
ّ
َّهلمَّعنَّإلسؤإلَّيفَّيومَّإلعيدَّ .
َّّ
إملساكنيَّوإَّغنا يء
َّ
و
الحديث 181
بَّﷺَّصدقةَّإلفطرَّأَّوَّقالَّرمضانَّ-صدقةَّ
عنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّ:فرضَّإلَّنّ َّّ
إحلرَّوإململوكَّصاع ًاَّمنَّمترَّأَّوَّصاعَّمنَّشعريَّقالَّ:فعدلَّإلَّنّاسَّبهَّ
َّإّلكرَّوإلَّنىثَّو َّّ
رمضانَّ-عىل َّّ
َّإلصغريَّوإلكبريَّ .
نصفَّصاعَّمنَّبر َّّ
َّإلصالةَّ .
َّلفظَّ:أَّنَّتؤَّّدىَّقبلَّخروجَّإلَّنّاسَّإَّىل َّّ
ويف َّ
يفَّحديثَّإبنَّمعرَّهذإَّبيانَّأَّ َّّن َّصدقةَّإلفطرَّوإجب ية ي
ك َّمسمل َّذكر ًإ َّاكنَّأَّوَّ
َّوفرض َّإَّخرإهجاَّعىلَّ َّّ
فيخرهجاَّإلرجلَّعنَّنفسهَّو َّّمعنَّميونَّسوإ يءَّاكنتَّزوج ًةَّ
َّّ
أَّنىثَّعبد ًإَّاكنَّأَّمَّحر ًإَّصغري ًإَّاكنَّأَّمَّكبريًَّإَّ،
اَّإمحللَّإّليَّيفَّبطنَّأََّّّمهَّ
ّ َّ
أَّوَّزوجاتَّأَّوَّأَّبناءَّأَّوَّمماليكَّوعنَّوإدليهَّإَّنَّاكنَّهوَّمنَّينفقَّعلْيامَّ.أََّّّم
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تحبَّ
عامثنَّريضَّهللاَّعنهَّإخلليفةَّإلرإشدَّعنَّإمحللَّفيس َّّ
َّّ
فالَّجتبَّفيهَّإلزاكةَّولكنَّتس تحبَّ،لَّ َّّنَّ
َّّ
قتدإءَّبعامثنَّريضَّهللاَّعنهَّ َّ.
إَّخرإجهَّعنَّإمحللَّإَّ ً
وجتبَّصدقةَّإلفطرَّ َّّمعاَّوجدهاَّفاضَّ ًةل َّعنَّقوتهَّوقوتَّمنَّميونَّيومَّإلعيدَّأَّوَّليلتهَّ ،هذإَّرشطَّ
وجوهباَّأَّنَّتفضلَّعنَّقوتهَّوقوتَّمنَّميونَّيومَّإلعيدَّوليلتهَّ َّ.
ىلَّإلصالةَّفتجبَّقبلَّهذإَّ،
ووقتَّإَّخرإهجاَّكامَّجاءَّيفَّإحلديثَّأَّنَّتأ َّّدىَّقبلَّخروج َّإلَّنّاسَّإَّ َّّ
هذإَّماَّقررهَّإلعلامءَّوقالوإَّجبوإزَّإلَّل ّيلتنيَّإحتسا ًابَّ
َّّ
وجيوزَّإَّخرإهجاَّليةلَّإلعيدَّأَّوَّليلتنيَّقبلَّإلعيدَّ ،
اسَّبناء َّعىلَّأَّ َّّن َّإليومَّإملقبلَّهوَّيومَّإلعيدَّ َّّث َّالَّيرىَّإلهاللَّفَّتمكلَّ
َّّ
ليةلَّإلشكَّ.فاَّن ّهَّقدَّخيرهجاَّإلَّنّ
ً
عدةَّرمضانَّثالثنيَّيومًَّاَّ ،فلهذإَّجيوزَّإَّخرإهجاَّليةل َّأَّوَّليلتنيَّقبلَّإلعيدَّوجتبَّقبلَّصالةَّإلعيدَّ،
َّّ
َّصىلَّ
بةَّ.منَّملَّخيرهجاَّحت ّ َّ
ّ َّ
ومنَّأَّخرهجاَّبعدَّصالةَّإلعيدَّبقيَّإلوجوبَّيفَّذَّّمتهَّمعَّإالَّثَّوعليهَّإلتَّّو
إلَّنّاسَّإلعيدَّفيجبَّعليهَّإَّخرإهجاَّولوَّبعدهَّويأ َّّثَّهبذإَّوعليهَّإلَّّتوبةَّوإالَّس تغفارَّمنَّفعلَّهذإَّ .
َّأََّّّماَّمقدإرهاَّفقدَّجاءَّبيانهَّيفَّإحلديثَّوهوَّصا يع َّمنَّطعامَّأَّيَّصا يع َّمنَّقوتَّإلبدلَّسوإ يء َّاكنَّ
شعري ًإَّأَّوَّمتر ًإَّأَّوَّأَّرز ًإَّأَّوَّغريهاَّإملهمَّأَّنَّيكونَّمنَّقوتَّإلبدلَّ َّ.
رسَّإلسابقَّقلَّناَّأَّن ّهَّأَّربعةَّأَّمدإدَّ .
َّّ
َّّ
يفهَّيفَّإدل
قدَّمرَّمعناَّتعر
إلصاعَّّ َّ:
و َّّ
َّوإمل َّّدَّ:هوَّإلكَّفّ
تنيَّإملتوسطتنيَّليس تاَّابلَّكبريتنيَّوالَّابلصغريتنيَّ .
َّّ
بَّﷺَّفرضهاَّطعام ًاَّكامَّجاءَّيفَّإحلديثَّ،ولوَّ
َّوالَّجيوزَّإَّخرإجَّإلقميةَّعهناَّلَّ َّّنَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّإلَّنّ َّّ
إلصحابةَّ،فقدَّ
لفعلَّصىل َّهللاَّعليهَّوسملَّو َّّ
ّ َّ
بَّﷺَّو
عامَّلبنيَّهذإَّإلَّنّ َّّ
عنَّإلط ّ َّ
جازَّإَّخرإجَّإلقميةَّبد ًَّالَّ َّّ
إدلرمهَّواكنتَّزاكةَّإملالَّمفروض يةَّأَّيضًَّاَّ،ولوَّجازَّإَّخرإجَّإلقميةَّبدلَّ
ذَّذإكَّابدلينارَّو َّّ
َّّ
اكنوإَّيتعاملونَّإَّ
َّعنَّإلطعامَّالَّ
َّّ
إلطعامَّلفعلوهَّولبَّي ّنوهَّوماَّدإمَّأَّ َّّّنمَّملَّيفعلوإَّشيئ ًاَّكهذإَّفد َّّلَّعىلَّأَّ َّّنَّإَّخرإجَّإلقميةَّبد ًال
َّّ
جيوزَّوهوَّمنَّإحملدَثتَّإَّل ّيتَّرإجتَّيفَّهذهَّإلَّزمانَّوهللاَّإملس تعانَّ َّ.
الحديث 182
عنَّأَّيبَّسعيدَّإخلدريَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ َّ:
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بَّﷺَّصاع ًاَّمنَّطعامَّأَّوَّصاع ًاَّمنَّمترَّأَّوَّصاع ًاَّمنَّشعريَّأَّوَّصاع ًاَّمنَّأَّقطَّ
كَّنّاَّنعطْياَّيفَّزمنَّإلَّنّ َّّ
َّإلسمرإءَّقالَّ:أَّرىَّم َّّدَّمنَّهذإَّبدَّيعدلَّ
أَّوَّصاع ًاَّمنَّزبيبَّفلامَّجاءَّمعاويةَّريضَّهللاَّعنهَّوجاءت َّّ
م َّّدين َّ
َّقالَّ:أَّبوَّسعيدَّأََّّّماَّأَّنَّفالَّأَّزإلَّأَّخرجهَّكامَّكنتَّأَّخرجهَّعىلَّعهدَّرسولَّهللاَّﷺَّ .
خيربَّأَّبوَّسعيدَّريضَّهللاَّعنهَّيفَّهذإَّإحلديثَّأَّ َّّّنمَّاكنوإَّخيرجونَّزاكةَّإلفطرَّعىلَّعهدَّرسولَّهللاَّ
َّاكنَّهذإَّإلطعامَّشعري ًإَّأَّوَّزبيب ًاَّأَّ ً
وَّقطاَّأَّوَّمتر ًإَّأَّوَّغريهاَّإملهمَّأَّنَّ
َّّ
ﷺَّصاع ًاَّمنَّطعامَّ،كامَّقلناَّسو ًإء
كَّمنطقةَّولهاَّقوهتاَّ .
إّلرةَّوغريهاَّ،و َّّ
يكونَّهذإَّإلطعامَّ َّّمماَّيقتاتَّاكلرزَّو َّّ
َّّ
َّفل َّّماَّجاءَّمعاويةَّريضَّهللاَّعنهَّوأرضاه َّ َّوأَّخزى َّ ّإلروإفض َّوإخلوإرجَّوقدمَّإملدينةَّواكنَّوإلي ًا َّإَّذَّ
يقصدونَّهباَّإحلنطةَّإلشاميةَّواكنَّلوّناَّأَّمسرَّّلكلَّ
َّّ
نتَّإلسمرإءَّكامَّجاءَّيفَّإحلديثَّو
َّّ
ذإكَّ ،واك
َّّمس
يتَّابلسمرإءَّ،واكنتَّكثريةًَّيفَّوقتهَّواكنتَّنفيس ًةَّعندَّإلَّنّاسَّ،أَّمرمهَّريضَّهللاَّعنهَّأَّنَّخيرجوإَّ
َّّ
َّمنَّإلسمرإءَّمنَّهذهَّإحلنطةَّبدلَّأَّنَّ
َّّ
مهناَّنصفَّصاعَّبد ًالَّمنَّصاعَّ،أَّمرَّأَّنَّخيرجوإَّنصفَّصاع
خيرجوإَّصاع ًا َّمهناَّ ،لكنَّأَّبوَّسعيد َّريضَّهللاَّعنهَّملَّيوإفقهَّفاكنَّخيرهجاَّصاع ًا َّكامَّاكنَّخيرجَّزاكةَّ
َّهذإَّهوَّإّليَّ
ّ َّ
منَّإلَّنوإعَّإلَّخرىَّوكامَّاكنوإَّيفعلونهَّعىلَّعهدَّرسولَّهللاَّﷺَّ،ومذهبَّأَّيبَّسعيد
ي
هلَّإلعملَّوهوَّإلصوإبَّوإلحوإطَّإَّنَّشاءَّهللاَّ َّ.
َّّ
ليهَّماكل ََّّوأَّمحدَّومجهورَّأَّ
ذهبَّإَّ
صيام
كتاب ال ّ
الحديث 183
َّتقدموإَّرمضانَّبصومَّيومَّوالَّيومنيَّإَّ َّالَّّ
عنَّأَّيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:قالَّرسولَّهللاَّﷺَّال َّّ
رج يلَّاكنَّيصومَّصوم ًاَّفصامهَّ .
وَّإلسريَّأَّوَّغريهاَّ ،إملهمَّيفَّإلَّل ّغةَّ
إلصيامَّلغ ًَّةَّ :هوَّإالَّمساكَّ ،سوإ يء َّاكنَّعنَّإل َّّطعامَّأَّوَّإلالكمَّأَّ َّّ
َّ َّّ
إلصيامَّهوَّإالَّمساكَّ .
َّّ
ىلَّغروبَّإلشمسَّ،
َّّ
إتَّمنَّطلوعَّإلفجرَّإلصادقَّإَّ
َّّ
عنَّإملفطر
َّّ
َّ َّوأََّّّماَّرشعًَّاَّ:فهوَّإلَّّتعَّّبدَّهللَّابالمساكَّ
ي
إلسَّنةَّوإالَّجامعَّ َّ.
إلصيامَّرإبعَّأَّراكنَّإالَّ
و َّّ
سالمَّووجوبَّصومهََّثبتَّابلكتابَّو ّ
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ويفَّحديثَّأَّيبَّهريرةَّيذكرَّفيهَّحترميَّصومَّيوم َّأَّوَّيوم َّقبلَّرمضانَّإَّ َّّال َّأَّنَّيكونَّلالنسان َّعاد يةَّ
كَّنَّيكونَّإالَّنسانَّموإظب ًا َّعىلَّصيامَّيومَّإالَّثننيَّوإمخليسَّفَّيصادفَّهذإَّإليومَّيومَّإالَّثننيَّمث ًالَّ
يوم ًاَّقبلَّرمضانَّفالَّحرجَّحينئذَّمنَّصومهَّ .
بﷺ َّّنيىَّعنهَّ
كَّمنَّقبلَّفهذإَّحمر يم َّبدالةلَّهذإَّإحلديثَّ ،لَّ َّّن َّإلنّ َّّ
َّّ
َّّ
دَّصومَّيومَّإلش
َّّ
اَّمنَّيتقص
أََّّّم
فهَّصارفَّوالَّصارفَّعندانَّيرصفَّإلهنييَّعنَّإلَّّتحرميَّإَّىلَّإلكرإهةَّ َّ.
َّّ
وإلَّ َّّهنييَّللَّّتحرميَّإَّ َّّالَّإذإَّرص
ّ
إلشارعَّرشعَّ
إلهنييَّوسببهَّقالَّ (:بأَّ َّّن َّ َّّ
َّعةل َّهذإَّ َّّ
محنَّإلسعديَّرمحهَّهللاَّمبَّّين ًا َّّ
َّّ
يخَّعبدَّإلر
َّّ
وقالَّإلشَّ
إلشارعَّرشعَّإلتَّّفريقَّبنيَّإلعبادإتَّوبنيَّ
هذهَّإلعةل َّأَّ َّّن َّ َّّ
َّّ
إلتَّّفريقَّبنيَّإلعبادإتَّوبنيَّإلفرضَّوإلَّنّفل) َّ
إلَّحمرم ًاَّ
منَّشو َّّ
حرمَّصيامَّيومَّإلعيدَّفاكنَّصيامَّأَّ َّّولَّيومَّيلَّرمضانَّ َّّ
إلفرضَّوإلَّنّفلَّ،ولهذإَّقالَّ( َّّ
يكره َّصيامَّيوم َّأَّوَّيومنيَّقبلَّرمضانَّمنَّشعبانَّيكرهَّصيامَّ-هوَّيرىَّابلكرإهةَّرمحهَّهللاَّ -قالوإَّ
و َّ
وَّيومنيَّقبلَّرمضانَّمنَّشعبانَّوحتَّأَّ َّّنَّقالَّبعضَّهمَّثالَثَّأوَّأربعاَّ-إلعلامءَّقالَّأَّوَّ
ّ َّ
يكرهَّصيامَّيومَّأَّ
َّيفرقَّبنيَّشعبانَّوبنيَّرمضانَّ .
حت َّّ
مَّقبلَّرمضانَّتدخلَّيفَّهذإَّإلهنييََّّ ّ -
َّّ
ثالثةَّأَّوَّأَّربعَّأَّ َّّاي
الحديث 184
عنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّ:مسعتَّرسولَّهللاَّﷺَّيقولَّإذإَّرأيمتوهَّفصوموإَّوإذإَّ
رأيمتوهَّفأفطروإَّفاَّ َّّنَّ َّّمغَّعليمكَّفاقدروإَّهلَّ .
إلصيامَّبيشء َّظاهرَّميكن َّللجميعَّرؤيتهَّوهذإَّ
ب َّﷺ َّعَّلّقَّإلفطرَّو َّّ
َّيفَّهذإَّإحلديثَّبيانَّأَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
إقيتَّإلصالةَّفهييَّظاهر ية َّيعينَّميكنَّ
َّّ
مرمهَّكامَّهوَّإلشأنَّيفَّمو
َّّ
حت َّيكونَّإَّل ّناسَّعىلَّبَّيّنة َّمنَّأَّ
ّ َّ
فةَّمتَّيدخلَّوقتَّإلظهرَّومتَّيدخلَّوقتَّإلعرصَّ َّووقتَّإلفجرَّ.كذكلَّ
َّّ
لي َّأَّحد َّمعرفّتاَّومعر
دخولَّإلشهرَّأَّوَّصيامَّرمضانَّبرؤيةَّإلهاللَّ .
َّّ
بَّﷺَّ
يفَّإلصيامَّعَّل ّقَّإلَّنّ َّّ
َّّ
ب َّﷺ َّيفَّإحلديثَّمنَّملََّّيمت َّكّنوإَّمنَّرؤيةَّ
إلَّوأَّمرَّإلَّنّ َّّ
هاللَّشو َّ
َّّ
َّوكذكلَّأَّمرَّابلفطرَّعندَّرؤيةَّ
ةَّإلشهرَّثالثنيَّيوم ًاَّسو ًإءَّاكنَّشعبانَّأَّوَّاكنَّرمضانَّ،
إَّعد َّّ
إلهاللَّبسببَّغميَّأَّوَّغريهَّمنَّأَّنَّيمكلو َّّ
َّاكنَّعدمَّإلرؤيةَّلجلَّغميَّأَّوَّغريهَّفاَّ َّّّنمَّيمكلونََّّعّدةَّ
َّّ
إذإَّترإءىَّإلَّنّاسَّهاللَّرمضانَّفملَّيروهَّسو ًإء
شعبانَّثالثنيَّ َّ.
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هاللَّشوإلَّفملَّيروه َّلسبب َّمنَّإلَّس بابَّفاَّ َّّّنم َّيمكلونَّعدّ ةَّرمضانَّثالثنيَّ
َّّ
إءوإ َّ
وكذكلَّإَّذإَّتر َّ
يوماَّ.وفيهَّمجةلَّمنَّإلفوإئدَّإلخرىَّ :
إلص
حيحَّيفَّهذهَّإلرؤيةَّأن ّهَّيكفيَّعدلَّ
إلفائدةَّإلوىلَّ:وجوبَّصومَّرمضانَّإذإَّثبتتَّرؤيةَّهالهلَّو ّ
ّ
وإحدَّالثباتَّرؤيةَّهاللَّرمضانَّ،فقدَّجاءَّيفَّحديث َّبنَّع ّباسَّريضَّهللاَّعهنامَّأ ّن َّأعرإب ّياَّجاءَّ
يتَّإلهاللَّ،قالَّإلرسولَّﷺَّأتشهدَّأنَّالَّإهلَّإ ّال َّهللاَّوأ ّنَّمحمّدإَّرسولَّ
إىلَّإلنّ ّبَّﷺَّفقالَّ:إ ّينَّرأ
ّ
إيبَّ:نعمَّ،فقالَّإلنّ ّبَّﷺَّ:ايَّباللَّأ ّذنَّيفَّإلنّاسَّبأنَّيصوموإَّغدإَّ .
هللاَّ،فقالَّإلعر ّ
فهبذإَّإحلديثَّي ّ
تبنيَّأن ّهَّيكفيَّيفَّإثباتَّدخولَّرمضانَّرؤيةَّعدلَّوإحدَّ .
إلفائدةَّإلَّثّانيةَّ:يفَّحالَّعدمَّإلتّمكنَّمنَّرؤيةَّهاللَّرمضانَّلن ّهَّجيبَّإكاملَّعدّ ةَّشعبانَّثالثنيَّيوماَّ
لقوهلَّيفَّإحلديثَّ(فاَّ َّّنَّ َّّمغَّعليمكَّفاقدروإَّهل)َّوجاءَّيفَّروإيةَّأخرىَّ(فأمكلوإَّإلع ّدةَّثالثني)َّ .
إلفائدةَّإلث ّالثةَّ:وجوبَّإلفطرَّإذإَّث
يشرتطَّلرؤيةَّهاللَّشوإلَّأنَّيرإهَّ
بتتَّرؤيةَّهاللَّشوإلَّو
ّ
ّ
عدالنَّفاليكفيَّأنَّيرإهَّعدلَّوإحدَّكامَّهوَّيفَّرؤيةَّهاللَّرمضانَّ،فقدَّجاءَّيفَّحديثَّأمريَّمكّةَّ
إحلارث َّبنَّحاطبَّأن ّهَّقال(َّ:عهدَّإليناَّرسولَّهللاَّﷺ َّأن َّننسك َّللّرؤيةَّفانَّملَّنرهَّوشهدَّشاهدإَّ
عدلَّنسكناَّبشهادهتام)َّففيهَّالبدَّمنَّشهادةَّشاهدينَّ َََََّّّّّ.
َّإلربعةَّ:يفَّإحلديثَّوجوبَّإكاملَّعدّ
ةَّرمضانَّثالثنيَّيوماَّيفَّحالَّعدمَّرؤيةَّهاللَّشوإل َّ
ّ
إلفائدة ّ
ّ
بﷺَّ
ثباتَّدخولَّإلشهرَّوخروجهَّإذَّإ ّنَّإلنّ َّّ
وفيهَّإلردَّعىلَّمنَّأجازَّإس تعاملَّإحلسابَّإلفليكَّيفَّإ
ّ
عل ّ
ّ
قَّدخولَّإلش
هرَّوخروجهَّعىلَّإلرؤيةَّ،وقدَّجاءَّيفَّإحلديثَّ(إانّ َّأ ّمةَّأ ّميةَّال َّنقرأ َّوالَّنكتبَّ
ّ
ّ
إلشهرَّهكذإَّوهكذإ)َّفالعمدةَّيهَّإلرؤيةَّوالَّجيوزَّإس تعاملَّإحلسابَّإلفليكَّ .
الحديث 185
َّإلسحورَّبركة َّ
عنَّأنسَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:قالَّرسولَّهللاَّﷺَّ:تس ّحروإَّفا ّنَّيف ّ
ابلسحور َّ
مرَّإلرسولَّﷺَّ ّ
يفَّهذإَّإحلديثَّيأ ّ
بفتحَّإلسنيَّهوَّإمسَّلل ّ
َّيؤكَّيفَّوقتَّإلسحرَّ،وقدَّأخربَّإلنّ ّبَّﷺَّأ ّنَّفيهَّبركةَّ
كَّإّل
إلسحورَّ:
ّ
ّ
َّقوة َّلتح ّمل َّصوم َّإلهنّ ارَّ،
وهذه َّإلربكة ّ
َّحس ية َّومعنويّةَّ ،إذ َّإلك َّيف َّهذإ َّإلوقت َّيعطي َّللبدن ّ
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ىلَّإلسامءَّ
وكذكلَّإملستيقظَّيفَّهذإَّإلوقتَّيكونَّيفَّوقتَّإجابةَّإدلّ عاءَّونزولَّهللاَّس بحانهَّوتعاىلَّإ ّ
إدلّ نياَّ،ومعلومَّأ ّن َّهللاَّتباركَّوتعاىلَّيقولَّ(َّهلَّمنَّدإعَّفأس تجيبَّهلَّ،هلَّمنَّسائلَّفأعطيه)َّ
فيكونَّمستيقظاَّويكونَّهذإَّوقتاَّالجابةَّإدلّ عاءَّومنَّأعظمَّإلفوإئدَّأ ّنَّإملتس ّحرَّمطيعَّهللَّورسوهلَّ .
َّإلسنيَّفهوَّإمسَّللفعلَّ،أيَّل
تناولَّإلسحورَّ .
ّ
َّإلسحورَّ:بض ّم ّ
وأ ّم ُّ
وحمكَّإلسحورَّهوَّالاس تحبابَّعندَّمجهورَّأهلَّإلعملَّوليسَّللوجوبَّ .
ّ

الحديث 186
عنَّأنسَّبنَّماكلَّعنَّزيدَّبنََّثبتَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّ:تس ّحرانَّمعَّرسولَّهللاَّﷺَّ ّثَّقامَّإىلَّ
إلسحور؟َّقالَّ:قدرَّمخسنيَّأيةَّ .
ّ
إلصالةَّ،قالَّأنسَّقلتَّلزيدَّ:كَّاكنَّبنيَّإلذإنَّو ّ
َّإلس
نةَّيفَّإلسحورَّيهَّتأخريهَّإىلَّقروبَّطلوعَّإلفجرَّ،فقدَّجاءَّفيهَّأن ّهَّ
َّيفَّهذإَّإحلديثَّبيانَّأ ّن ّ
ّ
ّ
اسَّهبذهَّإلس نةَّ
ملَّيكنَّبنيَّحسورهَّوإلذإنَّقدرَّمخسنيَّأ
يةَّوهوَّوقتَّليسَّابلطويلَّ،ولوَّإلزتمَّإلنّ
ّ
خريَّإلسحور-ملاَّض ّيعوإَّصالةَّإلفجرَّ،فالكثريَّمنَّإلنّاسَّيتس ّحرونَّبعدَّمنتصفَّإللّيلَّ
–ويهَّتأ
ُّ
اسَّإلسحورَّفيصيبونَّ
وينامونَّوالَّيستيقظونَّلصالةَّإلفجرَّإ ّال َّإلقليلَّمهنمَّ،فياَّحبّذَّلوَّيأخّرَّإلنّ
ُّ
س نّةَّوهذإَّميكّهنمَّلدإءَّصالةَّإلفجرَّيفَّوقّتاَّ .
الحديث 187
عنَّعائشةَّوأ ّمَّسلمةَّريضَّهللاَّعهنامَّأ ّنَّرسولَّهللاَّﷺَّاكنَّيدركهَّإلفجرَّوهوَّجنبَّمنَّأهلَّ ّثَّ
يغتسلَّويصومَّ .
َّإلصحابةَّإختلفوإَّيفَّحمكَّمنَّطلعَّعليهَّإلفجرَّوهوَّجنبَّ،فاكنَّأبوَّ
هذإَّإحلديثَّهلَّقصةَّيهَّأ ّن ّ
ّ
ّهَّالَّصومَّهلَّ،واكنَّغريهَّمنَّإلصحابةَّيرىَّمذهبَّعائشةَّوأمَّسلمةَّ
هريرةَّريضَّهللاَّعنهَّيرىَّأن
ّ
ريضَّهللاَّعهنامَّمنَّأ ّنَّإجلنبَّصومهَّجائزَّوحصيحَّ،فأرسلَّمروإنَّبنَّإحلمكَّ-واكنَّأمريَّإملدينةَّإذَّ
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ذإكَّ -إىلَّعائشةَّوأ ّم َّسلمةَّريضَّهللاَّعهنامَّيسأهلامَّيفَّهذإَّفاكنَّهذإَّإحلديثَّوفيهَّأ ّن َّإلنّ ّب َّﷺَّ
اكنَّيدركهَّإلفجرَّوهوَّجنبَّمنَّأهلَّفيغتسلَّويصومَّيومهَّفعملَّمنَّهذإَّ ّ
حصةَّصيامَّمنَّأصبحَّ
جنباَّسوإءَّمنَّإحتالمَّأمَّمنَّجامعَّ،فعملَّأبوَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّهبذإَّإحلديثَّفرجعَّعنَّقوهلَّ
ورجعَّمنَّاكنَّمنَّإلصحابةَّيرىَّمذهبَّأيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّفصارَّإلمرَّمجمعاَّعليهَّبنيَّ
ّ
إلصحابةَّ .
ّ
 يس تفادَّمنَّإحلديثَّجوإزَّإمجلاعَّيفَّليايلَّرمضانَّ َّ. جوإزَّتأخريَّإلغسلَّإىلَّأخرَّإللّيلَّأوَّإىلَّطلوعَّإلفجرَّ . ال َّفرق َّبني َّإجملامع َّوإحملتمل َّيف َّهذإ َّإحلمكَّ ،مفن َّأصبح َّحمتلام َّأو َّجامع َّأهل َّيف َّإللّيل َّوملَّدإءَّإلصالةَّيفَّ
يغتسلَّإ ّال َّبعدَّطلوعَّإلفجرَّفصومهَّحصيحَّوالَّجيبَّعليهَّإ ّال َّإلغسلَّوأ ّ
وقّتاَّ .
ىلَّإحلقَّوتعظ ّ
ميهمَّلدلليلَّعندَّ
يفَّإحلديثَّعظمَّقدرَّإلصحابةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّورجوعهمَّإ ّ
ّ
تقدميهَّعىلَّأرإهئمَّ .
الحديث 188
عنَّأيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّعنَّإلنّ ّبَّﷺَّقالَّ:منَّنسَّوهوَّصامئَّفأكَّورشبَّفلي ّمتَّصومهَّفانّامَّ
أطعمهَّهللاَّوسقاه َّ
يؤخذَّمنَّهذإَّإحليثَّسوإءَّاكنَّصومهَّصومَّفرضَّأوَّنفلَّإذإَّأكَّأوَّرشبَّانس ياَّفان ّهَّي ّمتَّصومهَّ،
وأ ّنَّصومهَّحصيحَّوالَّإعادةَّعليه(َّفانّامَّأطعمهَّهللاَّوسقاهَّ)كامَّجاءَّيفَّإحلديثَّ .
وقالَّإلعلامءَّيدخلَّيفَّهذإَّإحلديثَّغريَّإلكَّو ّ
إلرشبَّمنَّإملفطرإتَّاكمجلاعَّمثالَّ،فاحلديثَّعا ّمَّ
غريَّخمصوصَّابلكَّو ّ
إلرشبَّفقطَّمفَّثالَّمنَّجامعَّانس ياَّوهوَّصامئَّفان ّهَّي ّمتَّصومهَّوالَّيشءَّعليهَّ
ّ
نَّجيامعَّإلرجلَّ
ىلَّهذإَّذهبَّإلشافعيَّوأبوَّحنيفةَّوغريمهَّ،معَّأن ّهَّيصعبَّأنَّيتخ ّيلَّإالنسانَّأ
وإ
ّ
أهلَّيفَّّنارَّرمضانَّأوَّيفَّيومَّيكونَّفيهَّصامئاَّوينىسَّأن ّهَّصامئَّل ّنَّإمجلاعَّيكونَّبنيَّخشصنيَّفانَّ
نسَّإل ّولَّأن ّهَّصامئَّذكّرهَّإلخرَّ َّ.
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عنَّأيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّبيامنَّحننَّجلوسَّعندَّإلنّ ّبَّﷺَّإذَّجاءهَّرجلَّفقالَّايَّرسولَّهللاَّ
هلكتَّ.قالَّ:ماَّكلَّ،قالَّوقعتَّعىلَّإمرأيتَّوأانَّصامئَّ-ويفَّروإيةَّأصبتَّأهلَّيفَّرمضانَّ-فقالَّ
رسولَّهللاَّﷺَّ:هلَّجتدَّرقبةَّتعتقها؟َّقالَّ:الَّ،قالَّفهلَّتس تطيعَّأنَّتصومَّشهرينَّمتتابعني؟َّقالَّ:
الَّ،قالَّ:فهلَّجتدَّإطعامَّس تّنيَّمسكينا؟َّقالَّ:الَّ،قالَّ:مفكثَّإلنّ ّبَّﷺَّفبيناَّحننَّعىلَّذكلَّأيتَّ
َّإلسائل؟َّقالَّ:أانَّ،قالَّخذَّهذإَّفتص ّدقَّبهَّ،
إلنّ ّبَّﷺَّبعرقَّفيهَّمترَّ–َّإلعرقَّإملكتلَّ-قالَّ:أين ّ
َّإحلرتنيَّ-أهلَّبيتَّأفقرَّمنَّ
َّإلرجلَّ:عىلَّأفقر ّ
َّمينَّايَّرسولَّهللاَّفوهللاَّماَّبنيَّالبتْياَّ–يريد ّ
فقال ّ
أهلَّبييتَّ،فضحكَّإلنّ ّبَّﷺَّ ّ
حتَّبدتَّأنيابهَّ ّثَّقالَّ:أطعمهَّأهكلَّ .
إحلرةَّ:أرضَّتركهباَّجحارةَّسودَّ .
ّ
يفَّهذإَّإحلديثَّيذكرَّأبوإَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّأّنّ مَّاكنوإَّجلوساَّعندَّإلنّ ّب َّﷺ َّكعادهتمَّيفَّحلقةَّ
عملَّوتر ّ
َّدخلَّعلْيمَّهذإَّإلصحايبَّوجاءَّليس تفيتَّإلنّ ّب َّﷺ َّفاميَّجيبَّعليهَّفعلَّ،إذَّأن ّهَّ
بيةَّحت
ّ
إلصحابةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّاكنو ّ
مونَّإحملرماتَّوالَّ
إَّيعظ
ريضَّهللاَّعنهَّجامعَّأهلَّيفَّّنارَّرمضانَّ،و ّ
ّ
يتساهلونَّيفَّيشءَّمهنا َّ
َّجفاءَّوقالَّهلَّ(هلكت)َّيريدَّالاسرتشادَّإىلَّماَّجيبَّفعلَّللخروجَّمنَّهاتهَّإلورطةَّإلّيتَّوقعَّفْياَّ،
ّ
مرَّحت َّأن ّهَّإس تعملَّلفظةَّ(هلكت) ّ
واكنَّمعظامَّلل ّ
َّ،فبني َّهلَّإلنّ ّب َّﷺ َّمرإتبَّإلكفّارةَّوترتيهباَّ،
فبدأَّبعتقَّرقبةَّفانَّملَّجيدَّفاملرتبةَّإلثانيةَّيهَّصيامَّشهرينَّمتتابعنيَّفانَّملَّيس تطعَّإنتقلَّإىلَّإطعامَّ
س تّنيَّمسكيناَّ ،فل ّماَّملَّيس
حايب َّأ ّي َّمنَّهذهَّواكنَّقدَّأيتَّإلنّ ّب َّﷺ َّمبكتلَّفيهَّمترَّ
تطعَّهذإَّإلص ّ
ّ
أعطاهَّهلَّإلنّ ّبَّﷺَّليتصدّ قَّبهَّعنَّإلكفّارةَّإلّيتَّعليهَّ .
ّ
حايب َّإلنّ ّب ّ
ّ
هلَّإملدينةَّوعرب َّقائلَّماَّ
َّهللاَّعليهَّوسمل َّأن ّهَّيرى َّنفسهَّأفقرَّأ
َّصىل
حنيَّأ
خربَّهذإَّإلص ّ
ّ
فقرَّمنَّأهلَّبييتَّ .
بنيَّالبتْياَّأ ّ
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هامَّإحلر ّ
اتنَّإلرشقيّةَّوإلغرب ّيةَّللمدينةَّ .
َّفال ّالبتنيّ َّ:
ّ
رضَّإليتَّتعلوهاَّجحارةَّسودإءَّ َََّّّ.
إحل َّرةَّ:يهَّإل
يسريَّهلمَّوعلمهَّبفقرَّهذإَّإلرجلَّ،ولبدَّأنَّيكونَّهذإَّظاهرإَّ
وحلبَّرسولَّهللاَّﷺَّإخلريَّللنّاسَّوإلتّ
ّ
ّ
َّسد َّإحلاجةَّمقدّ مَّعىلَّإلكفّرةَّ،عىلَّأنَّ
عليهَّأذنَّهلَّإلنّ ّب َّﷺ َّبأنَّيطعمَّهذإَّإلتّمرَّلهلَّبيتهَّل ّن َّّ
يكفّرَّعنَّذنبهَّفاميَّبعدَّ،هذإَّخالصةَّماَّجاءَّيفَّهذإَّإحلديثَّ .
يفَّإحلديثَّحرمةَّإمجلاعَّيفَّّنارَّرمضانَّوأ ّنَّأمرهاَّعظميَّجدّ إَّ .
َّوفيهَّأ ّنَّمنَّجامهَّمعدإَّيفَّّنارَّرمضانَّفان ّهَّتلزمهَّإلكفّارةَّكامَّقلناَّإلعتقَّفانَّملَّجيدَّفصيامَّشهرينَّ
متتابعنيَّفانَّملَّيس تطعَّفاطعامَّس تّنيَّمسكيناَّ .
َّونن ّبهَّإىلَّأن ّهَّليسَّيفَّإحلديثَّماَّيد ّل َّعىلَّسقوطَّإلكفّارةَّمعَّإالعسارَّ،فاعطاءَّإلنّ ّب َّﷺ َّإلتّمرَّ
لهذإَّإلفقريَّأعطاهَّهلَّالطعامَّأهلَّبيتهَّل ّن َّسدّ َّإحلاجةَّمقدّ مَّعىلَّإلكفّارةَّ،فالنّ ّب َّﷺ َّيفَّإلصلَّ
ّ
هلَّبيتهَّحمتاجنيَّلهذإَّإلطعامَّ
اَّاكنَّهذإَّإلرجلَّفقريإَّجدّ إَّواكنَّأ
أعطاهَّهلَّليخرجهَّعنَّإلكفّارةَّ،فل ّم
ّ
أذنَّهلَّإلنّ ّبَّﷺَّبأنَّيقدّ مهَّلهلَّبيتهَّعىلَّأنَّإلكفّارةَّملَّتسقطَّعنهَّ .
ّهَّالَّيعزرَّ .
ويس تفادَّمنَّإحلديثَّأن ّهَّمنَّإرتكبَّمعصيةَّالَّحدّ َّفْياَّواتبَّمهناَّفان
ّ
ّإلرقبةَّ:يشرتطَّفْياَّأنَّتكونَّرقبةَّمؤمنةَّإذَّالَّجتزئَّأنَّتعتقَّرقبةَّاكفرةَّ،والَّيأيتَّأحدَّويقولَّأ ّنَّ
َّإلرقبةَّيفَّإحلديثَّجاءتَّمطلقةَّفيقولَّجتزئَّأ ّيَّرقبةَّ
إحلديثَّعامَّقالَّإعتاقَّرقبةَّفقطَّفيقولَّأ ّن ّ
عتقّتاَّمؤمنةَّأمَّاكفرةَّ،فا ّن َّهذإَّإحلديثَّوإنَّاكنَّمطلقاَّفان ّهَّحيملَّعىلَّإلنّصوصَّإلّيتَّجاءَّفْياَّ
ميانَّ،وهذإَّقدَّمرَّمعَّإال ّ
خوةَّإّلينَّدرسوإَّأصولَّإلفقهَّ َّ.
ييدَّإلرقبةَّابال
ّ
تق ّ
ّ
ّ
رتطَّيفَّإلشهرينَّأيَّيصاماَّ
َّصيامَّإلشهرينَّجاءَّمقيّدإَّابلتّتابعَّ،ف ّيش
صيامَّشهرينَّ :نن ّبهَّهناَّإىلَّأ ّن
تابعَّيفَّإلصيامَّلمرَّقهريَّمكرضَّمثالَّأوَّإنتفىَّهذإَّإلتّتابعَّبأمرَّ
متتابعنيَّ،لكنَّإذإَّإنتقضَّهذإَّإلتّ
ّ
رشعيَّاكلعيدَّمثالَّفان ّهَّالَّجيوزَّصيامَّإلعيدَّفان ّهَّحاةلَّإذَّالَّحرجَّيفَّذكلَّوالَّيعتربَّهذإَّمبطالَّ
للكفّ
َّإلصامئَّيفَّهذهَّإحلالَّي ّمت َّصومهَّمتَّزإلَّهذإَّإلنّاقض َّفانَّ
ّ
ارةَّوالَّانقضاَّلهذإَّإلصيامَّ،بلَّإ ّن ّ
إصةلَّإلصومَّفان ّهَّيفطرَّ
اكنَّيومَّعيدَّأفطرهَّوأ ّتَّصومهَّبعدهَّ،وإنَّاكنَّمرضاَّشديدإَّالَّميكنهَّمعهَّمو
ّ
إل ّايمَّإلّيتَّيكونَّفْياَّمريضاَّ ّثَّيمكلَّبعدَّبرئهَّإنَّشاءَّهللاَّ .
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َّ
َّ
إذإَّتعدّ دَّإمجلاعَّيفَّأ ّميَّمتعدّ دةَّيفَّأ ّايمَّرمضانَّفهلَّجتزئَّكفّرةَّوإحدةَّأ ّ
مَّللكَّيومَّكفّارته؟ َّ
َّللك َّيومَّحرمةَّمس ّ
َّللك َّيومَّكفّارةَّ،ملاذإ؟َّل ّن ّ
إجلوإب َّهوَّأ ّن ّ
تقةل َّأ ّماَّإذإَّتعدّ دَّإمجلاعَّيفَّإليومَّ
إلوإحدَّفتجزئَّكفّارةَّوإحدةَّل ّنَّهذهَّإجل َماعاتَّاكنتَّيفَّيومَّوإحدَّ .
قالَّإملصنّفَّرمحهَّهللا َّ
سفر وغيره
صوم في ال ّ
باب ال ّ
ّ
يامَّحالَّإلسفرَّ،ذكلَّأ ّن ّ
حمكَّإلص
َّإلرشيعةَّ
فَّهذإَّإلبابَّلبنيَّفيهَّإلحاديثَّإلوإردةَّيفَّ
ّ
أوردَّإملصنّ
ّ
جاءتَّملرإعاتَّأحوإلَّإلنّاسَّ،ومل ّ
اَّاكنَّإلصامئَّقدَّيكونَّعرضةَّلنَّيسافرَّبلَّقدَّيكونَّشديدَّ
ّ
إلسفرَّوإل ّتنقلَّرخّصَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّهلَّإلفطرَّعىلَّأنَّيقضيهَّمتَّقدرَّعىلَّذكلَّ .
ّ
فالفطرَّرخصةَّللمسافرَّسوإءَّحصلَّبسببَّسفرهَّهذإَّمشقّةَّأمَّالَّلقولَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّ﴿َّفَ َمنَّ
َاك َنَّم ُنمكَّمريضً اَّ َأ ْوَّعَ َ ىىل ََّس َفرَّفَعد ية َّّم ْنَّ َأايمَّ ُأخ ََرَّ﴾َََّّّ َّ
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َّإلسفرَّ
عنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّأ ّنَّمحزةَّبنَّمعرَّإلسلميَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّللنّ ّبَّﷺَّ:أأصومَّيف ّ
َّإلصيامَّ،قالَّ:إنَّشئتَّفصمَّوإنَّشئتَّفأفطر َّ
واكنَّكثري ّ
ومَّواكنَّكثريَّإلصومَّ
ةَّوجدلَّعىلَّإلص
نتَّعندهَّقو
سلميَّريضَّهللاَّعنهَّحصايب َّاك
محزة َّبنَّمعرَّإل
ّ
ّ
ّ
ّ
يصومَّيفَّإلس ّ
بنيَّإلصيامَّبأهيّ امَّأخذَّأجزأهَّ .
فسألَّإلنّ ّبَّﷺَّأ
فرَّخفريهَّإلنّ ّبَّﷺَّبنيَّإلفطرَّو ّ
ّ
وجاءَّيفَّحديثَّمحزة َّنفسهَّعندَّمسملَّقولَّإلنّ ّب َّﷺ َّهلَّيهَّرخصةَّمنَّهللاَّ–يقصدَّإلفطر-مفنَّ
حبَّأنَّيصومَّفالَّجناحَّعليهَّ .
أخذَّهباَّحفسنَّومنَّأ ّ
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َّإلصامئَّعىلَّإملفطرَّوالَّإملفطرَّعىلَّ
وعنَّأنسَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:كنّاَّنسافرَّمعَّإلنّ ّبَّﷺَّفملَّيعب ّ
إلصامئَّ .
ّ
اكنَّإلصحابةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّيسافرونَّمعَّإلنّ ّبَّﷺَّوجاءَّيفَّنسخَّأن ّهَّيفَّرمضانَّ،فاكنَّبعضهمَّ
ّ
يصومَّوإلخرَّيفطرَّوملَّيعبَّبعضهمَّعىلَّبعضَّ،وملَّينكرَّبعضهمَّعىلَّبعضَّ،واكنَّإلنّ ّبَّﷺَّبنيَّ
خذَّابلرخصةَّأوَّتقدميَّ
أ
ظهرمهَّمقرإَّهلمَّ،فاقرإرهَّيد ّلَّعىلَّجوإزَّإلمرينَّ،وفعلهمَّيد ّلَّعىلَّجوإزَّإل ّ
ّ
إلعزميةَّإلمرَّللمرءَّبأهيّ امَّأخذَّأجزأهَّ .
قالَّإملصنّفَّرمحهَّهللاَّ َّ
الحديث 192
عنَّأيبَّإدلّ ردإءَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ :
َّحرَّشديد ّ
َّحتَّإ ّنَّأحدانَّليضعَّيدهَّعىلَّرأسهَّمنَّ
َّخرجناَّمعَّرسولَّهللاَّﷺَّيفَّشهرَّرمضانَّيف ّ
َّإحلرَّوماَّفيناَّصامئَّإالَّّرسولَّهللاَّﷺَّوعبدَّهللاَّبنَّروإحة َّ
شدّ ة ّ
ةَّإحلر َّإ ّال َّعبدَّ
يفَّهذإَّإحلديثَّجاءَّأ ّن ّ
إَّابلرخصةَّفأفطروإَّلشدّ ّ
َّإلصحابةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّأخذو ّ
ةَّإحلرَّ .
هللاَّبنَّروإحةَّوإلنّ ّبَّﷺَّفاكانَّصامئنيَّويتح ّم
ّ
النَّإلصيامَّيفَّشدّ ّ
خذَّابلرخصةَّوهوَّإلفضلَّملنَّملَّيقدرَّ
يفَّإحلديثَّجو
ّ
إزَّبيانَّإلصيامَّملنَّإس تطاعَّوبيانَّجوإزَّإل ّ
خذَّابلرخصةَّأفضلَّويتو ّجبَّإلخذَّهباَّإذإَّوصلَّإملرءَّإىلَّحدّ َّإلهلكةَّ،وس يأيتَّ
عىلَّإ ّلصيامَّ،وإل ّ
إلالكمَّعنَّهذإَّإنَّشاءَّهللاَّيفَّحديثَّجابرَّ .
َّ
َّ
َّ
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وعنَّجابرَّبنَّعبدَّهللاَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّ:اكنَّرسولَّهللاَّﷺَّيفَّسفرَّفرأىَّزحاماَّورجالَّقدَّ
َّإلسفرَّ .
ظلّلَّعليهَّفقالَّماَّهذإَّقالوإَّصامئَّقالَّليسَّمن ّ
َّإلرب ّ
َّإلصومَّيف ّ
وملسملَّعليمكَّبرخصةَّهللا ّ
َّإليتَّر ّخصَّهللاَّلمكَّ .
ذإَّشق َّعىلَّصاحبهَّكامَّ
يفَّهذإَّإحلديثَّبيانَّأ ّن
َّإلصومَّفيهَّمكروهَّإ ّ
َّإلفطرَّيفَّإلسفرَّرخصةَّوأ ّن ّ
ّ
إَّعليهَّثوابَّحت ّ
ّ
حدثَّمعَّهذإَّإلصحايبَّفان ّهَّص ّ
َّيغطوهَّ
َّبلغَّبهَّإلضرَّإىلَّأنَّسقطَّوجعلو
امَّحت
ّ
ّ
منَّحر ّ
ومَّيفَّإلسفرَّ)وقالَّأيضاَّ(عليمكَّ
َّإلص
بﷺ( َّ
َّإلشمسَّّ،لكلَّقالَّهلمَّإلنّ َّّ
ّ
ليسَّمنَّإلرب ّ
ّ
ّ
برخصةَّهللا ّ
َّإليتَّر ّخصَّهللاَّلمك)َّ .
ومَّيفَّإلسفرَّجمزئَّومسقطَّللوجوبَّفقطَّ
َّإلص
َّإلص
مفعىنَّقوهلَّ(
ّ
ومَّيفَّإلسفر)َّأ ّيَّأ ّن ّ
ليسَّمنَّإلرب ّ
ّ
ّ
حس َّمن َّنفسهَّتعباَّأوَّمشقّةَّفان ّهَّيفطرَّبلَّإلفضلَّيفَّ
وليسَّفيهَّ َمزيّةَّأوَّفضيةلَّ،فاالنسانَّإذإَّأ ّ
ومَّيفَّإلسفرَّإىلَّحدّ َّإخلطورةَّوخوفَّ
فضلَّ،ومنَّبلغَّبهَّإلص
خذَّابلرخصةَّهذإَّهوَّإل
إلسفرَّإل
ّ
ّ
ّ
ّ
إلهلكةَّفان ّهَّجيبَّعليهَّأنَّيفطرَّوالَّجيوزَّهلَّأنَّيبقىَّصامئاَّ .
إلصحيحَّمنَّأقوإهلمَّأ ّن َّجائزَّبرشطَّإلقدرةَّعليهَّ
إَّيفَّإلص
وإلعلامءَّرمحهمَّهللاَّإختلفو
ومَّيفَّإلسفرَّو ّ
ّ
ّ
وعدمَّإملشقّةَّوإلفضلَّهوَّإلخذ َّبرخصةَّهللاَّإلّيتَّرخّصهاَّلناَّمعالَّهبذإَّإحلديثَّ،هذإَّخالصةَّ
إخلالفَّو ّإلرإحجَّيفَّهذهَّإملسأةلَّ .
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
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َّإلصامئَّومنّاَّإملفطرَّقالَّ :
عنَّأنسَّبنَّماكلَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:كنّاَّمعَّإلنّ ّبَّﷺَّيفَّسفرَّمفنّا َّّ
َّحارَّوأكرثانَّظ ّالَّصاحبَّإلكساءَّمفنّاَّمنَّيتّقيَّإلشمسَّبيدهَّ َّ
َّفّنلناَّمّنالَّيفَّيوم ّ
َّإلراكبَّ،فقالَّرسولَّهللاَّﷺَّذهبَّ
قالَّ:فسقط ّ
َّإلصوإمَّوقامَّإملفطرونَّفضبوإَّإلبنيةَّوسقوإ ّ
إملفطرونَّإليومَّابلجرَّ .
يفَّسفرَّواكنَّقسمَّمنَّإلصحابةَّ
يفَّهذإَّإحلديثَّيذكرَّأنسَّريضَّهللاَّعنهَّأّنّ مَّاكنوإَّمعَّإلنّ ّبَّﷺَّ
ّ
حدَّ،واكنَّيوماَّشديدَّإحلرَّواكنتَّ
صامئَّواكنَّإلخرونَّمفطرونَّوملَّيذرَّأ ّنَّإلنّ ّبَّﷺَّأنكرَّعىلَّأ
ّ
ّ
مسَّفيهَّساطعةَّحار ّ
قيَّحرهاَّوأش ّعّتاَّبيدهَّومنَّاكنَّمعهَّكساءَّأوَّ
إلش
ّ
ةَّحت َّأ ّن َّبعضهمَّاكنَّيتّ ّ
قيَّبهَّحرهاَّ،فل ّماَّتوقّفوإَّعنَّإملسريَّوأرإدوإَّالاسرتإحةَّملَّيس
تطعَّإلصامئونَّفعلَّيشءَّ
ثوبَّزإئدَّفي ّت
ّ
ّ
منَّشدّ ةَّإل ّتعبَّجفلسوإَّوقامَّإملفطرونَّفقاموإَّببناءَّإلبنيةَّأ ّي َّنصبوإَّإخليامَّومهَّيس تظلّونَّبهَّ،
إّنمَّإلصامئنيَّحفصلَّهلمَّبذكلَّإلجرَّإلعظميَّ
إَّإلراكبَّأيَّسقوإَّإالبلَّوإدلّ وإبَّوخدموإَّإخو ّ
وسقو ّ
ّلكلَّقالَّهلمَّإلنّ ّبَّﷺََّّ(ذهبَّإملفطرونَّإليومَّابلجر)
َّإلفطرَّيفَّإلسفرَّأفضلَّخصوصاَّإذإَّقرتنَّبهَّمصلحةَّمثلَّإل ّت ّقويَّعىلَّطاعةَّهللاَّ
ففيَّإحلديثَّأ ّن
ّ
عاملَّإلرب ّ
يعهاَّإلصامئَّ .
وأ
ّ
َّإليتَّالَّيس تط ّ
سوةَّابلصحابةَّ
ّهَّمنَّإلرب َّو ّإلرجوةلَّوأ ّن َّهذإَّفيهَّأ
وفيهَّإحلديثَّفضلَّخدمةَّإلهلَّوإالخوإنَّوأن
ّ
ّ
ّ
رضوإنَّهللاَّعلْيمَّوأن ّهَّليسَّع
يباَّكامَّيتومههَّبعضَّإجلهةلَّوهللاَّأعملَّ .
َّ َّ
َّ
َّ
َّ
ثَّقالَّإملصنّفَّرمحهَّهللا َّ
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َّإلصومَّمنَّرمضانَّمفاَّأس تطيعَّأنَّأقيضَّإالَّّيفَّ
َّعل ّ
عنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّقالتَّاكنَّيكون ّ
شعبانَّ .
َّوقتَّقضاءَّرمضانَّموسعَّ،فملَّتكنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّتقيضَّماَّ
يفَّهذإَّإحلديثَّدليلَّعىلَّأ ّن
ّ
واكنَّمقرإَّلهاَّ،وإلفضلَّ
علْياَّمنَّدينَّإ ّالَّيفَّشعبانَّ،واكنَّفعلهاَّهذإَّمبسمعَّومرئَّمنَّإلنّبَّﷺَّ
ّ
عىلَّمنَّاكنَّعليهَّقضاءَّأنَّيبادرَّبهَّوأنَّيتع ّجلَّلعمومَّإل ّدةلَّإدلّ ّإةلَّعىلَّإملسارعةَّيفَّإخلريإتَّ .
نعهن َّإحليضَّأوَّمنعهَّمعلَّشاقَّمنَّإلقضاءَّمبارشةَّفالَّإثَّعليهَّإملهمَّأنَّ
وأ ّماَّمنَّمنعهَّاكلنّساءَّمي ّ
يقيضَّماَّعليهَّقبلَّأنَّحي ّلَّعليهَّرمضانَّمنَّإلعامَّإملقبلَّ .
إختلفَّإلعلامءَّف
ّ
مينَّهتاونَّيفَّقضاءَّرمضانَّحتَّدخلَّعليهَّرمضانَّإملقبلَّ،هلَّيلزمهَّإلقضاءَّفقطَّ
إلصحيحَّيفَّهذهَّإملسأةلَّأن ّهَّالَّجتبَّإلكفّرةَّبلَّيلزمهَّ
أمَّيلزمهَّمعَّإلقضاءَّإلكفّارةَّأيَّإالطعام؟َّو ّ
فقطَّإلقضاءَّلعدمَّوجودَّإدلّ ليلَّعىلَّإلقضاءَّوهللاَّأعملَّ .
فَّرمحهَّهللا َّ
ّثَّقالَّإملصنّ َّ
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عنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّأ ّنَّرسولَّهللاَّﷺَّقالَّ:منَّماتَّوعليهَّصيا يَّمَّصا ََّمَّعنهَّول ّيهَّ .
وأخرجهَّأبوَّدإوودَّوقالَّ:هذإَّيفَّإلنّذرَّوهوَّقولَّأمحدَّبنَّحنبلَّرمحهَّهللاَّ .
يفَّهذإَّإحلديثَّأ ّنَّمنَّماتَّوعليهَّصومَّوإجبَّسوإءَّاكنَّصياماَّمنَّرمضانَّأوَّنذرإَّأوَّكفّارةَّفا ّنَّ
إرثَّعىلَّإلقولَّإلصحيحَّمنَّأقوإلَّأهلَّإلعملَّ،وقالوإَّكامَّأن ّهَّيبارشَّ
إلويلَّهوَّإلو
ّ
ول ّيهَّيصومَّعنهَّ،و ّ
إالرثَّمنَّإمل ّيتَّكذكلَّيقدّ مَّيفَّأدإءَّماَّوجبَّعىلَّإمل ّيتَّ،فانَّاكنَّإلورثةَّجامعةَّفقالَّإلعلامءَّأن ّهَّ
جيوزَّتقس ميَّماَّاكنَّعىلَّإمل ّيتَّمنَّصومَّعلْيمَّعىلَّأنَّيقضوهَّمتتابعنيَّيعينَّيصومونَّإلوإحَّتلوىَّ
إلخرَّوالَّيصومَّأكرثَّمنَّوإحدَّيفَّإليومَّ،ملاذإ؟َّل ّنَّإلقضاءَّحييكَّإلدإءَّأيَّأن ّهَّكامَّأن ّهَّلوَّاكنَّحيّاَّ
ملَّيكنَّليصومَّيومنيَّيفَّيومَّوإحدَّ،فكذكلَّمنَّانبَّعنهَّيفَّإ ّلصومَّليسَّهلمَّأنَّيصوموإَّأكرثَّمنَّ
وإحدَّيفَّيومَّوإحدَّ .
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ابطَّيفَّإلص ّ
ماَّهوَّإلضّ
ومَّإّليَّجيبَّقضاؤهَّعنَّإمل ّيت؟ َّ
ّ
قالَّإلعلامءَّإنَّاكنَّإمل ّيتَّمرضَّمثالَّيفَّرمضانَّفملَّيصمَّ ّثَّبعدَّرمضانَّبرئَّوملَّيقيضَّ ّثَّماتَّيفَّ
هذهَّإحلاةلَّيبقىَّإلصومَّيفَّذ ّمتهَّويقيضَّعنهَّول ّيهَّ .
ّ
أ ّماَّمنَّمرضَّفأفطرَّلعذرَّإملرضَّ ّث َّماتَّيفَّمرضهَّهذإَّفهذإَّالَّقضاءَّعليهَّوليسَّعىلَّول ّيهَّأنَّ
يصومَّماكنهَّ .
َّهذإَّإحلديثَّخاصَّ
إملسأةلَّإلخريةَّويهَّماَّذهبَّإليهَّإالمامَّأمحدَّوأبوإَّدإودَّذكرهَّإملصنّفَّمنَّأ ّن
ّ
ابلنّذرَّ،فهذإَّبناءَّعىلَّمذههبمَّمنَّأ ّن َّإمل ّيتَّيصامَّعنهَّماَّأوجبهَّهوَّعىل َّنفسهَّوالَّيصامَّعَّنهَّماَّ
إلرشعَّكرمضانَّوإلكفَّّارإتَّ،هذإَّهوَّمذهبَّإالَّمامَّأَّمحدَّومنَّتبعهَّ .
وجبَّعليهَّبأصلَّ ّ َّ
ومَّإّليَّأَّوجبهَّهوَّعىلَّنفسهَّ،أََّّّماَّماَّ
تَّهوَّإلص ّ َّ
َّّ
ومَّإّليَّيصامَّعنَّإملَّّي
إلص ّ َّ
َّإالَّمامَّأَّمحدَّيقولَّبأَّ َّّنَّ َّّ
اكنَّوإجب ًاَّعليهَّرشعاَّكرمضانَّوغريهَّمنَّإلكفَّّارإتَّفاَّن ّهَّليسَّلولَّّيهَّأَّنَّيصومَّعنهَّ .
لكنَّإلص
إلويل َّيصومَّعنَّإملَّّيتَّماَّأَّوجبهَّعىل َّنفسهَّوماَّ
حيحَّهوَّماَّقررانهَّبأَّ َّّن َّإحلديثَّعامَّأَّ َّّن َّ َّّ
َّّ
َّّ
َّ
إحلديثَّإّليَّس يأيتَّبعدهَّ ،ولن ّه َّالَّدليلَّعىلَّ
ّ َّ
إلرشعَّلعمومَّهذإَّإحلديثَّو
أَّوجبَّعليهَّبأصل َّ ّ َّ
إلتَّّخصيصَّابلَّنّذرَّوهللاَّأَّعملَّ َّ.
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّّثَّقالَّإملصَّنّفَّرمحهَّهللا َّ
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بَّﷺَّفقالَّايَّرسولَّهللاَّإَّ َّّنَّأََّّّميَّ
وعنَّعبدَّهللاَّبنَّعباسَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّ:جاءَّرج يلَّإَّىلَّإلَّنّ َّّ
ماتتَّوعلْياَّصومَّشهرَّأَّفأَّقضيهَّعهنا؟َّقالَّ:لوَّاكنَّعىلَّأ ّمكَّدي ينَّأكنتَّقاضيهَّعهنا؟َّقالَّ:نعمَّ.
حقَّأَّنَّيقىضَّ .
قالَّ:فدينَّهللاَّأَّ َّّ
تَّوَّعََّلَْيََّّاَّ ََّصوَُّم َّن َذرَّ
ويفَّروإيةَََّّ َّ:ج ََّاءتَّإَّمرأ يةَّإَّىل َََّّرسولَّهللاَّﷺَّفقالتََّ َّ:ايَََّّر َُّسولَّهللاََّّإنَََّّّأَُّّميَََّّماَّت َ ََّ
ِ
ىلَّأُ ّمكََّّ ََّدي ينََّّفَقََّ ََّضيتَّيهََََّّّأ ََّاك ََّنََّّي ََُّؤ َّّديَّذكلَّعهنا؟َّقالتَّ:نعمَّ.قالَّ:
َّاك ََّنََّّعَ َ َّ
أَََّّفََّأَ َُّصوَُّمَّ ََّع َّهنَا؟ََّّفَََّقا ََّلَّ:أََََّّرأََّيتَََّّّل َو ََّ
َّفَ َُّصومَّيَّ ََّعنَّأَُّ َّّمكَّ .
بَّﷺَّ :
هذإَّإحلديثَّهلَّعالقةَّابّليَّقبلَّوفيهَّقض ّيتانَّس ئلَّعهنامَّإلَّنّ َّّ
ّ َّ
بَّﷺَّحبمكَّقضائهَّعهناَّ،فعَّل ّمهَّ
إلَّوىلَّ:س ئلَّعنَّإَّمرأةَّماتتَّوعلْياَّصومَّشهرَّوجاءَّإبهناَّيسألَّإلَّنّ َّّ
قنعَّوأَّرخسَّيفَّذهنهَّ َّ.
بَّﷺَّبطريقةَّرضبَّإملثالَّ َّّيكَّيكونَّأَّ َّ
إلَّنّ َّّ
ب َّﷺ َّبأَّ َّّنَّ
فقالَّهلَّ(لوَّاكنَّعلْياَّدي ين َّمنَّمالَّأَّكنتَّلتقضيهَّعهنا؟)َّفأجاب َّإالَّبنَّبنعمَّ.فأخربه َّإلَّنّ َّّ
حقَّبأَّنَّيقىضَّعنَّإلَّ َّّمَّلن ّهَّأعظمَّ َّ.
دينَّهللاَّمنَّصومَّأَّوَّغريهَّأ َّّ
ب َّﷺ َّمبثلَّإجلوإبَّإلَّ َّّولَّ،
نذر َّمنَّصومَّفأجاب َّإلَّنّ َّّ
وإلقضَّّيةَّإلَّث ّانيةَّ :أَّيض ًا َّيفَّإمرأة َّماتتَّ َّوعلْيا َّ ي
َّوأَّ َّّنَّللبنتَّأَّنَّتصومَّعنَّأََّّّمهاَّوتقيضَّعهناَّصوهماَّ .
كونَّإلصومَّصوم َّنذر َّأَّوَّصومَّوإجب ًا َّعىلَّإملَّّيتَّبأصلَّ
َّّ
َّفيس تفادَّمنَّإلقضَّّيتنيَّأَّن ّهَّالَّفرقَّبنيَّ
إبَّإّليَّأَّجابَّفيهَّيفَّ
ب َّﷺ َّبنيَّهذإَّوالَّهذإَّفأجاب َّيفَّإلَّنّذرَّبنفسَّإجلو ّ َّ
ملَّيفرقَّإلَّنّ َّّ
إلرشَّّ َّ ،
ّ َّ
إلقضَّّيةَّإلَّوىلَّ .
وكذكلَّيفَّإحلديثَّإلسابقَّفد َّّل َّهذإَّعىلَّأَّ َّّن َّإلَّمرَّ
َّّ
ب َّﷺ َّ
ويفَّإلقضَّّيةَّإلَّوىلَّملَّيس تفصل َّإلَّنّ َّّ
للعمومَّوأَّن ّهَّإَّنَّاكنَّعىلَّإملَّّيتَّصو يم ََّّوأَّرإدَّولَّّيهَّأَّنَّيصومَّعنهَّفلَّذكلَّ .
َّ
حمكَّصومَّإلويل َّعنَّإملَّّيتَّأَّن ّهَّلالَّس تحبابَّوليس َّللوجوبَّ َّوعىلَّهذإَّمجهورَّأَّهلَّ
َّّ
وننَّّبهَّإَّىلَّأَّ َّّن َّ
إلعملَّوهللاَّأَّعملَّ .
قالَّإملصنّفَّرمحهَّهللاَّ َّ
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َّإلساعديَّريضَّهللاَّعنهَّأَّ َّّنَّرسولَّهللاَّﷺَّقالَّ :
عنَّسهلَّبنَّسعد َّّ
َّالَّيزإلَّإلَّنّاسَّخبريَّماَّ َّّجعلوإَّإلفطرَّ .
صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ
نصَّيفَّإس تحبابَّتعجيلَّإلفطرَّبعدَّتيَّقّنَّإلغروبَّ،وقدَّأخربَّ ّ َّ
وهذإَّإحلديثَّ ل َّ
هذهَّإلسََّّنّةَّأَّيَّماَّدإموإَّيع َّّجلونَّإلفطرَّفهمَّعىلَّخريََّّ،
أَّ َّّن َّإلَّنّاسَّالَّيزإلونَّخبري َّماَّحافظوإَّعىلَّ
ّ
وإذإَّأَّ ّخَّروهَّإَّىلَّظهورَّإلَّنّجومَّفاَّ َّّنَّذكلَّيد َّّلَّعىلَّزوإلَّإخلريَّعهنمَّ .
بَّ
ب َّﷺَّأََّّّمتهَّعلْياَّ.فالَّنّ َّّ
كهَّابلسََّّنّةَّإَّل ّيتَّتركَّإلَّنّ َّّ
َّّ
ةَّمنَّحافظَّعىلَّهذإَّهوَّمتس
َّو َّّ
إلسببَّيفَّخريَّي ّ
ّ
بﷺ َّيفَّإمجلةلَّ
متس يك َّبَّس َّنّةَّإلَّنّ َّّ
كَّهبذهَّإلسََّّنّةَّم َّّ
ﷺ َّاكنَّمنَّسَّن ّتهَّأَّن ّهَّاكنَّيع َّّجلَّإلفطرَّ ،وإمل َّّ
متس
ّ
فهذإَّهوَّسببَّإخلرييةَّ .
َّففيَّإحلديثَّإَّس تحبابَّتعجيلَّإلفطرَّبعدَّتيَّقّنَّإلغروبَّ .
نَّإحملافظةَّعىلَّهذهَّإلسََّّنّةَّدلي يلَّعىلَّبقاءَّإخلريَّعندَّمنَّفعلَّ َّ.
َّوفيهَّأَّيض ًاَّأَّ
ّ
ّ
تحب َّعندمهَّتأخريَّإلفطرَّإىلَّظهورَّ
نَّمذهبَّإلشَّيعةَّإَّذَّإملس َّّ
ويفَّإحلديثَّأَّيض ًا َّدلي يل َّعىلَّبطال
إلَّنّجومَّ .
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ثَّقالَّإملصنفَّرمحهَّهللا َّ
الحديث 199
~~327

عنَّمعرَّبنَّإخلطابَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:قالَّرسولَّهللاَّﷺَّ :
إلصامئَّ َّ.
َّإلشمسَّوأفطرَّ َّّ
إلهنارَّمنَّ ََّههَُّنَاَّوغربت َّّ
َّإذإَّأَّقبلَّإلَّل ّيلَّمنَّ ََّههَُّنَاَّوأدبرَّ َّّ
َّغربةَّإلشَّمسَّ .
وعندَّمسملََّّ:غابتَّإلشَّمسَّبدل ََّ
مسَّإّليَّهوَّ
للش ّ َّ
ب َّﷺ َّإلعالماتَّإَّل ّيتَّتد َّّل َّعىلَّإلغروبَّإحلقيقي َّ َّّ
يفَّهذإَّإحلديثَّيبني َّلناَّإلَّنّ َّّ
ّ َّ
يفطرَّعليهَّإلصامئَّويهَّثالثَّعالماتَّ :
َّّ
موع يدَّأَّوَّحم ّلَّ
 إلعالمةَّإلَّوىلَّ:يهَّإَّقبالَّإللَّ ّيلَّمنَّهجةَّإملرشقَّ .دابرَّإلهنارَّمنَّهجةَّإملغربَّ .
 َّإلعالمةَّإلَّث ّانيةَّ:يهَّإَّ َّّيهَّغروبَّقرصَّإلشمسَّيفَّإلَّفقَّسو ًإء َّاكنَّهذإَّإلَّفقَّحبر ًإ َّأَّوَّجب ًال َّأَّوَّ
َّّ
 إلعالمةَّإلَّث ّالثةَّ :حصرإءَّأَّوَّغريهَّ َّ.
فاَّذإَّحتقَّّقتَّهذهَّإلعالماتَّإلَّث ّالثَّفقدَّح َّّلَّوقتَّإلفطرَّ .
فطرَّإلصامئَّ :معناهَّح َّّل َّهلَّإلفطرَّبدخولَّوقتهَّوليسَّمعناهَّأَّن ّهَّقدَّ
َّّ
وقوهلَّصىل َّهللاَّعليهَّوسملَّ :أَّ
ّ َّ
َّ
فطرَّحكامَّوإَّنَّملَّيفطرَّرشعاَّ َّ.
َّ
أَّ
ب َّﷺ َّاكنَّ
ويد َّّل َّعىلَّأَّ َّّن َّإملعىنَّإملرإدَّهوَّأَّ َّّن َّوقتَّإلفطرَّقدَّح َّّل َّهلَّالَّأَّن ّهَّأَّفطرَّحكامَّأَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
ومَّوّنيىَّعنَّإلوصالَّوس يأيتَّقريب ًاَّإلالكمَّعنهَّ َّ.
َّ
َّّ
إصلَّإلص
يو
ذإَّاكنَّإملرءَّمبجردَّدخولَّوقتَّإملغربَّيفطرَّحكامًَّفالَّمعىن َّلل َّوصال َّحنيَّإَّذََّّ ،وكذكلَّالَّمعىنَّ
َّّ
فاَّ
فطرَّإلصامئ َّ)أيَّأ ّن َّوقتَّإلفطرَّقدَّح َّّل َّهلَّ
َّّ
للمر َّبتعجيلَّإلفطرَّ ،فعملَّمنَّهذإَّأَّ َّّن َّمعىنَّقوهلَّ(أَّ
تحبَّهلَّكامَّقلناَّتعجيلَّإلفطرَّعندَّأَّ َّّولَّإلوقتَّ َّ.
َّوأَّن ّهَّيس َّّ
بني َّعالماتَّدخولَّوقتَّإملغربَّلَّ َّْن َّالَّيشتبهَّ
ب َّﷺ َّ ّ َّ
وتنبيهيَّأَّخريي َّيفَّهذإَّإحلديثَّوهوَّأَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
ارَّوإَّقبالَّإلَّل ّ
يلَّوغروبَّإلشمسَّ.فاَّذإَّّتَّل ّفتَّ
َّّ
دابرَّإلهن َّ
عىلَّإلَّنّاسَّوقدَّقيدهاَّبثالثَّأَّمورَّكامَّقلناَّإَّ َّّ
وإحدةَّمنَّهذهَّإلعالماتَّعملَّأَّن ّهَّليسَّبغروبَّحقيقيَّ .
شعةَّإلشمسَّفيشتبهَّ
َّّ
يكونَّيفَّإلسامءَّغميَّمينعَّأَّ
َّّ
َّوهذإَّإلَّمرَّيشاهدَّيفَّحياتناَّإليوميةَّقدَّحيصل َّ
إلسامءَّقدَّأَّظلمتَّقلي ًالَّحيس بونَّأَّ َّّنَّإلغروبَّقدَّح َّّلَّ،أَّوَّكذكلَّ
إلَّمرَّعىلَّإلَّنّاسَّعندماَّيرونَّأَّ َّّنَّ َّّ
يغيبَّقرصَّإلشمسَّورإءَّجبل َّلكنَّهذإَّإجلبلَّالَّيكونَّأَّفق ًا َّللَّنّاس َّبلَّيكونَّحاجز ًإ َّأَّوَّيغيبَّ
َّّ
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ورإءَّعامرةَّكبريةَّأَّوَّغريهاَّمنَّإحلوإجزَّفيشتبهَّإلَّمرَّعندَّإلَّنّاسَّويظَّنّونَّأَّ َّّن َّإلغروبَّقدَّح َّّل َّبلَّ
بعظهمَّيفطرَّ َّ.
لكنَّالبدَّأَّنَّيتنَّّبهَّإلَّنّاسَّللعالمتنيَّإلباقيتنيَّوهامَّكامَّقلناَّإَّقبالَّإلَّل ّ
دابرَّإلهنارَّ
يلَّمنَّهجةَّإملرشقَّوإَّ َّّ
َّ
ةَّإلشمسَّابقي يةَّيفَّهجةَّإملرشقَّوملَّيقبلَّإلَّل ّيلَّعلمناَّأَّ َّّنَّهذإَّليسَّ
منَّهجةَّإملغربَّإذإَّرأيناَّأَّ َّّنَّأَّش َّّع َّّ
بغروبَّحقيقيَّ.فتنهبوإَّلهذإَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.
َّّثَّقالَّإملصنفَّرمحهَّهللاَّ .
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عنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّّ:نيىَّرسولَّهللاَّﷺَّعنَّإلوصالَّ.قالوإَّإن ّكَّتوإصلَّ.قالَّ:
إ ّ َّينَّلستَّمثلمكَّإ ّ َّينَّأطعمَّ َّوأَّسقىَّ .
َّروإهَّأَّبوَّهريرةَّوعائشة ََّّوأَّنسَّبنَّماكلَّريضَّهللاَّعهنمَّ .
الحديث 201
وملسملََّّ:عنَّأَّيبَّسعيدَّإخلدريَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:فأَيّ َُّمكَّأََََّّرإ ََّدَّأََّنََّّي ََُّوإصَّلََّّفَلَُّي ََّوإصَّلََّّإىلَّإلسَّ ََّحرَّ .
ِ
لَّإلصامئَّبنيَّيومنيَّالَّيفطرَّبيهنامَّ َّ.
َّإلوصالَّ:وص َّّ
حصابهَّوأََّّّمتهَّعنَّإلوصالَّملاَّفيهَّمنَّإَّضعافَّإلبدنَّوإملشَّقّةَّعىلَّإلَّنّاسَّ َّ.
بَّﷺَّّنيىَّأَّ َّ
وإلَّنّ َّّ
نَّكيفَّتهناانَّوأَّنتَّتوإصلَّ َّ ،وأَّرإدوإَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّأَّنَّ
َّ
فقالَّهلَّأَّحصابهَّ :لكَّنّكَّتوإصل َّيعينَّكَّ
صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّأَّن ّهَّليسَّكبقَّيّةَّ
إَّيفَّإخلريَّمثلَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ،فأخربمهَّ ّ َّ
ّ َّ
يتأ َّّسوإَّبهَّويزيدو
منعدمَّيفَّحقَّبقَّيّةَّإلَّنّاسَّّلكلَّّنامهَّعنهَّ
َّّ
إلَّنّاسَّفاَّن ّهَّيطعمَّويسقىَّفالَّيتأَّثّرَّابلوصالَّ،وهذإَّإلمرَّ
صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ َّ.
ّ َّ
صَّهلمَّيفَّإلوصالَّإَّىلَّإلَّسَّ ََّحرَّ،فقالَّهلم(َّ:فأيّمكَّأَّرإدَّأَّنَّ
َّّثَّر ّخَّصَّهلمَّكامَّيفَّحديثَّأَّيبَّسعيدَّر َّّخ َ َّ
هلمَّإلسحورَّتقوىَّأَّجساهممَّويمت َّكّنوإَّمنَّصيامَّ
يوإصلَّفليوإصلَّإَّىلَّوقتَّإلسَّحور َّ)َّلّنّ م َّبتناو َّّ
إليومَّإملوإيلَّ َّ.
بَّﷺَّصامئ ًاَّبذكل؟ َّ
بَّﷺَّفكيفَّيكونَّإلَّنّ َّّ
نَّاكنَّهللاَّعزَّوجلَّيطعمَّإلَّنّ َّّ
َّّ
قدَّيقولَّقائ يلَّإَّ
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هللاَّعزَّوجلَّيقويهَّ
َّّ
َّإجلوإبَّهوَّأَّ َّّن َّمعىنَّ(يطعمينَّريبَّّ َّويسقني َّ)َّ ّإّليَّجاءَّيفَّإحلديثَّهوَّأَّ َّّن َّ
للصيامَّحينئذََّّ،
عىلَّإلوصال َّوليسَّمعناهَّأَّن ّهَّيطعمهَّطعام ًا َّحقيقيًَّاَّ ،إذإ َّلوَّاكنَّكذكلَّالَّمعىن َّ َّّ
ب َّﷺ َّوقدَّإختلفَّإلعلامءَّيفَّحمكه َّلبقَّيّةَّإلَّنّاسَّفذهبَّبعضهمَّإَّىلَّ
فالوصالَّمنَّخصائصَّإلَّنّ َّّ
إَّإلهنييَّيفيدَّإلَّّتحرميَّ َّ.
حترميهَّمس تدَّل ّنيَّهبذإَّإحلديثَّوقالو َّّ
عنهَّإّليَّأَّخرجهَّإلبخاريَّ
وذهبَّأَّخرونَّابلقولَّابلكرإهةَّمس تدَّل ّنيَّحبديثَّأَّيبَّهريرةَّريضَّهللاَّ ّ َّ
ب َّﷺَّ
إَّعنَّإلوصالَّوإ َص َل َّهبمَّإلَّنّ َّّ
ََّ
إلصحابةََّّمل ّاَّأَّبوإَّأَّنَّينّتو
نفسَّحديثناَّلكنَّفيهَّزايدةَّويهَّأَّ َّّن َّ َّّ
َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ .
بﷺَّ(لوَّتأ َّّخرَّل َّزدتمك)َّاكملنكرَّهلم ّ َّ
إَّهاللَّشوإلَّ.فقالَّإلنّ َّّ
َّّ
يوم ًاَّ َّّثَّيوم ًاَّ َّّثَّرأو
ليسَّحمرمَّبدالةلَّهذإَّإحلديثَّفاَّ َّّنَّ
َّّ
وهذإَّإلقولَّهوَّإلصوإبَّإَّنَّشاءَّهللاَّأَّ َّّن َّإلوصال َّمكرو يه َّو
َّّ
َّ
صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّإلتَّّحرميَّملاَّجاءَّيفَّإحلديثَّأَّ َّّّنمَّ
إلصحابةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّلوَّفهموإَّمَّنَّّنيهَّ ّ َّ
َّّ
إنّتوإَّبلَّلتوَّقّفوإَّيفَّحيهناَّكامَّيهَّعادهتمَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّيفَّإجتَّنابَّإلَّنّوإيهَّ .
بَّ
إلهنييَّللكرإهةَّالَّللَّّتحرميَّوأ ّنَّإلَّنّ َّّ
بَّﷺَّبعدَّأَّنَّّنامهَّعنهَّفد َّّلَّعىلَّأَّ َّّنَّ َّّ
َّ َّوأَّيض ًاََّّمل ّاَّوإصلَّهبمَّإلَّنّ َّّ
ﷺَّخفافَّعلْيمَّ-لحصابهَّوأ ّمته-منَّإَّمل ََّلَلََّّيفَّإلعبادةَّ .
َّهللاَّعليهَّوسملَّإلصحابةَّبذكلَّ ،معَّأَّ َّّن َّإلقولَّبرتكهَّ
َّّ
ّ َّ
حرَّجفائزَّلرتخيصهَّصىل
اَّإلوصال َّإَّ َّّ
ىلَّإلس
َّ َّوأََّّّم َّ
حرَّفوتَّعىلَّنفسهَّفضيةلَّتعجيلَّإلفطرَّوهللاَّأَّعملَّ َّ.
ىلَّإلس َّ
أَّوىلَّلَّ َّّنَّمنَّوإصلَّإَّ َّّ
وتنبي يه َّأَّخريَّهوَّأَّ َّّن َّحديثَّأَّيبَّسعيدَّهذإَّمنَّأَّفرإدَّإلبخاريَّوليسَّعندَّمسملَّ ،فقولَّإملصَّنّفَّ
إلزركيشَّرمحهامَّ
هَّعىلَّهذإَّعبدَّإحلق َّإالَّشبيلَّو َّّ
َّّ
َّإلصوإبَّأَّن ّه َّللبخاريَّوليسَّعندَّمسمل َّنَّّب
وملسمل َّّ
هللاَّتعاىل.
َّ
َّ
َّثَّقالَّإملصنفَّرمحهَّهللاَّ
صيام وغيره
باب أفضل ال ّ
الحديث 202
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صومنَّ
خربَّرسولَّﷺَّأ ّ َّْينَّأَّقولَّ"وهللاَّل َّّ
عنَّعبدَّهللاَّبنَّمعروَّبنَّإلعاصَّريضَّهللاَّعهنامَّقالُ َّ:أ ََّ
قومنَّإلَّل ّيلَّماَّعشت"َّفقلتَّهلََّّ:قَ َّْدََّّقَُّلَُّْت َُّهَّبَّأَيبََّّأَّنت ََّّوأََّّّميَّايَّرسولَّهللاَّ.قالَّ:فان ّكَّالَّ
إلهنارَّولَّ َّّ
َّّ
وصَّمَّ ََّنَّإلشَّهرََّّثالثةَّأَّايَّمَّفاَّ َّّنَّإحلس نةَّبعرشَّأَّمثالهاَّوذكلَّ
تس تطيعَّذكلَّ،فصمَّوأفطرَّ،ومقَّومنَّ ُ َّ،
َّإدلهرَّ،قلتَّ:فاَّ ّ َّينَّأَّطيقَّأَّفضلَّمنَّذكلَّ َّ.
مثلَّصيام َّّ
قالَّ:فصمَّيوم ًا ََّّوأَّفطرَّيومنيَّ.قلتَّ:فاَّ ّ َّينَّأَّطيقَّأَّفضلَّمنَّذكلَّ.قالَّ:فصمَّيوم ًا ََّّوأَّفطرَّيوم ًاَّ.فذكلَّ
َّإلسالمَّوهوَّأفضلَّ.فقلتَّ:فاَّ ّ َّينَّأَّطيقَّأفضلَّمنَّذكلَّ.فقالَّ:الَّأفضلَّمنَّذكلَّ .
صيامَّدإودَّعليه َّّ
َّصَّيوم ًاَّوأَفطرَّيوم ًاَّ .
َّإدلهر ُ َّ
َّويفَّروإيةََّّ:الَّصومَّفوقَّصومَّدإودَّشطر َّّ
إلصيامَّبعدَّإلفريضة َّأي َّصيامَّ
يفَّهذإَّإلبابَّس يذكرَّإملصَّنّفَّرمحهَّهللاَّأحاديث َّتد َّّل َّعىلَّأفضل َّ َّّ
إلتَّّطوعَّ،وكذكلَّس يذكرَّماَّ َُّّنيناَّعنَّصيامهَّوهوَّإملقصودَّمنَّقوهلَّوغريهَّيفَّإلَّّتبويبَّ َّ.
بَّﷺَّأخربَّأَّ َّّنَّعبدَّهللاَّريضَّهللاَّعنهَّأَّلزمَّ
وبدأَّرمحهَّهللاَّحبديثَّعبدَّهللاَّبنَّمعروَّوفيهَّأَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
نفسهَّبقيامَّإلَّل ّ
بَّﷺَّمبارشةًَّعبدَّهللاَّبنَّمعروَّبلَّبدأَّ
يلَّوصيامَّإلهنارَّأَّبد ًإَّماَّعاشَّ،فملَّيهنيىَّإلَّنّ َّّ
َّّ
حصيحَّأن ّكَّقلتَّهذإ؟َّفأخربهَّبنعمَّ َّ.
بتقريرهَّماَّأَّلزمَّبهَّنفسهَّ،فسأهلَّأَّ ي
ب َّﷺَّعىلَّعبدَّ
يشق َّعىل َّنفسهَّوهذإَّخوفاَّمنَّإلَّنّ َّّ
هَّلنَّيطيقَّذكلَّوأَّن ّهَّس َّّ
َّ
ب َّﷺ َّأَّن ّ
َّّث َّأخربه َّإلَّنّ َّّ
إقرتحَّعليهَّ
شقَّعىلَّنفسهَّ،وإقرتحَّعليهَّأَّنَّيصومَّويفطرَّويقومَّوينامَّو َّ
هللاَّبأَّنَّمي َّّلَّمنَّإلعبادةَّإذإَّ َّّ
إلسََّّنّةَّ ،لن ّه َّكام َّجاء َّيفَّ
ك َّشهر ََّّوأَّن ّه َّبذكل َّس يكون َّمكن َّصام َّ َّّ
أَّن َّيصوم َّثالثة َّأَّ َّّايم َّمن َّ َّّ
ك َّ ّ
إلصدقةَّبعرشَّأَّمثالهاَّ ،وصومَّثالثةَّأَّ َّّايم َّيعدلَّصومَّثالثنيَّيوم ًا َّفيصبحَّمنَّصاهماَّيفَّ
إحلديثَّأَّ َّّن َّ َّّ
َّمكنَّصامَّمجيعَّإلسََّّنّةَّ .
كَّشهر
َّّ
ّ
بَّﷺَّأَّن ّهَّيطيقَّ
لكنَّعبدَّهللاَّريضَّهللاَّعنهَّلشدةَّإجّتادهَّيفَّإخلريَّوحَّّبهَّلصومَّإلتَّّطوعَّأخربَّإلَّنّ َّّ
َّّ
َّ
ب َّﷺَّأَّنَّيصومَّيوم ًا َّويفطرَّيومنيَّفاسزتإدهَّعبدَّهللا َّريضَّهللاَّ
أكرث َّمنَّذكلَّ ،فاقرتحَّعليهَّإلنّ َّّ
نب َّهللاَّدإودَّوهوَّأَّنَّيصومَّيوم ًا َّويفطرَّيومًَّاَّ ،وأخربهَّ
ب َّﷺ َّأَّنَّيصومَّصيام َّ َّّ
عنهَّفاقرتحَّعليهَّإلَّنّ َّّ
نصفَّإلسََّّنّةَّ َّ.
منَّهذإَّإلصيامَّلن ّهَّيعدلَّصيامَّدهرَّأَّوَّ
َّّ
أَّن ّهَّالَّأفضلَّ
ّ
إلصيامَّصيامَّدإ َّودَّ َّوهوَّأَّنَّيصومَّإملرءَّيوم ًاَّويفطرَّيوم ًاَّ َّ.
ففيَّإحلديثَّأَّ َّّنَّأفضلَّ َّّ
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َّإدلهرَّ ،وإختلف َّيف َّحمكه َّبني َّإلكرإهة َّوإلتَّّحرميَّ ،وإملهم َّعندان َّأَّ َّّنَّ
َّإلهنيي َّعن َّصوم َّّ
وفيه َّأَّيض ًا َّّ
هَّصىل َّهللاَّعليهَّوسملَّأخرب َّأَّن ّهَّالَّأفضل َّمنَّ
مَّوأَّن ّ ّ َّ
وَّحمر َّ
بﷺ َّّنيىَّعنهَّسو ًإء َّاكنَّمكروه ًا َّأَّ َّّ
إلَّنّ َّّ
صيامَّدإودَّعليهَّإلسالمَّ َّ.
َّّ
نَّصامَّإدلهرَّقال(َّ :إَّن ّهَّالَّصامَّوالَّأَّفطر)َّ
َّّ
خرَّقوهلَّصىل َّهللاَّعليهَّوسملَّ َّّمع
ّ َّ
وجاءَّيفَّحديث َّأَّ
ىلَّصيامَّدإودَّوأَّن ّهَّأخربَّأَّن ّهَّالَّأفضلَّمنهَّ .
َّ
ّنيىَّعنهَّوأَّن ّهَّأَّرشدهَّإَّ
َّ
بَّﷺَّ
فيكفيَّأَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
بَّ
بعَّإلسََّّنّةَّيف َّإخلريَّ َّلكّهَّيفَّإَّتباعَّس َّنّةَّإلَّنّ َّّ
ىس َّبس َّنّةَّإلَّنّ َّّ
َّمفنَّأَّرإدَّإلَّجرَّوإلفضيةلَّفليتأ ّ َّ
ب َّﷺ َّويتَّ ّ ّ
إلرشَّ َّلكّهَّيفَّخمالفّتاَّ َّ.
ﷺَّو ّ َّّ
تعدلَّصيامَّإدلهرَّ .
َّّ
كَّشهرَّوأّناَّ
ويفَّإحلديثَّفضيةلَّصيامَّثالثةَّأَّ َّّايمَّمنَّ َّّ
بَّﷺَّوابرشادإتهَّ .
َّوفيهَّفضيةلَّعبدَّهللاَّبنَّمعروَّوطلبهَّللمعايلَّوإَّلزتإمهَّبوصاايَّإلَّنّ َّّ
َّوفيهَّأَّيض ًاَّأَّ َّّنَّإحلس نةَّبعرشَّأَّمثالهاَّ َّ.
كَّشهرَّ َّ.
وفيهَّمنَّصامَّيوم ًاَّوأفطرَّيومنيَّاكنَّأفضلَّ َّّممنَّصامَّثالثةَّأَّ َّّايمَّمنَّ َّّ
إزَّصيامَّيومَّإلسبتَّ ،إذَّأَّ َّّن َّمنَّيصومَّيوم ًا َّ َّويفطرَّيومًَّا َّأيَّيصومَّصيامَّدإودَّالبدَّوالَّ
َّّ
وفيهَّجو
ب َّﷺ َّوملَّيهنيىَّعنهَّعند َّإَّرشادهَّإَّىلَّ
نَّيقعَّمنهَّصيامَّيومَّإلسبتَّمنفردًَّإَّ ،وملَّينَّّبهَّعليهَّإلَّنّ َّّ
َّّ
حماةلَّأَّ
بَّﷺَّملَّ
صيامَّدإودَّوكامَّتعلمونَّإلقاعدةَّتقولَّأَّن ّهَّالَّجيوزَّتأخريَّإلبيانَّعنَّوقتَّإحلاجةَّمفاَّدإمَّإلَّنّ َّّ
يهنيىَّعنهَّبذكلَّد َّّلَّهذإَّعىلَّجوإزهَّوهللاَّأَّعمل.
َّ
َّ
َّ
َّثَّقالَّإملصَّنّفَّرمحهَّهللَّ َّ
*وعنهَّقالَّ:قالَّرسولَّهللاَّﷺَّ :
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إلصالةَّإَّىلَّهللاَّصالةَّدإودَّاكنَّينامَّنصفَّإلَّل ّيلَّويقومَّ
حبَّ َّّ
إلصيامَّإَّىلَّهللاَّصيامَّدإودَّوأ َّّ
حبَّ َّّ
َّإَّ َّّنَّأ َّّ
ثلثهَّوينامَّسدسهَّواكنَّيصومَّيوم ًاَّويفطرَّيوم ًاَّ .
إلصيامَّصيامَّدإودَّ ،وكذكلَّأفضل َّإلقيامَّ
ب َّﷺ َّأَّ َّّن َّأفضل َّ َّّ
هذإَّإحلديثَّاكّليَّقبلَّيؤكدَّفيهَّإلَّنّ َّّ
ّ َّ
قيامَّدإودَّعليهَّإلسالمَّ .
َّّ
فاكنَّعليهَّإلصالةَّوإَّل ّسالمَّينامَّنصفَّ
َّّ
عنَّصفةَّقيامهَّوصفةَّصيامهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ،
ّ َّ
َّوأخربَّ
ىَّإلسدسَّإلَّخريَّمنَّإلَّل ّيلَّفينامهَّعليهَّ
الةَّفيصلَّمقدإرَّثلثَّإلَّل ّيلَّ َّّثَّيتبقَّّ َّّ
ّ َّ
إلَّل ّيلَّ َّّثَّيقومَّإَّ َّّ
ىلَّإلص
إلسالمَّ َّ.
إلصالةَّو َّّ
َّّ
ب َّﷺ َّأكّدَّالكمهَّبقوهل(َّ :إَّ َّّن َّأفضل َّإلَّ َّّصيامَّ
إلصيامَّصيامَّدإودَّلَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
ففيهَّإلتَّّأكيدَّعىلَّأَّ َّّن َّأفضل َّ َّّ
فضلَّإلصالةَّصالةَّدإود)َّفامجلةلَّخربَّي ّ يةَّمؤَّكّد يةَّب َّإَّ َّّنَّ،كذكلَّأكّدَّعىلَّأَّ َّّنَّأفضلَّإلقيامَّ
َّّ
دإودَّوأَّ
صيامَّ َّ
قيامَّدإودَّوذكرانَّصفتهَّ .
يَّابدلليلَّوليست َّبكرثةَّإلعملَّعىلَّإلَّصَّإَّذَّكامَّ
َّويفَّإحلديثَّأيضا َّأَّ َّّن َّإلفضل ّية َّمعترب ية َّخبربَّأَّ َّّ
صيامَّإدلهرَّأكرثَّمنَّصيامَّدإودَّ،
َّّ
منَّصيامَّإدلهرَّمعَّأَّ َّّنَّ
َّّ
ترونَّيفَّإحلديثَّأَّ َّّنَّصيامَّدإودَّأفضلَّ
إلصيامَّوكذكلَّقيامَّدإودَّأفضلَّمنَّقيامَّمجيعَّإلَّل ّيلَّلَّ َّّنَّ
لكنَّجاءَّيفَّإحلديثَّأَّ َّّنَّصيامهَّهوَّأفضلَّ َّّ
َّخبربَّإلرشعَّال َّبكرثةَّ
ّ َّ
يفَّإحلديثَّجاءَّإلَّّتنصيصَّعىلَّأَّ َّّن َّأفضل َّإلقَّيّامَّقيامَّدإودَّفالفضل ّية َّمعترب ية
إلعملَّوهللاَّأَّعمل.
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّثَّقالَّإملصنفَّرمحهَّهللا َّ
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عنَّأَّيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:أَّوصاينَّخليلَّﷺَّبثالثََّّ :
َّإلضحى ََّّوأَّنَّأَّوترَّقبلَّأَّنَّأَّانمَّ .
كَّشهرَّوركعيت َّّ
صيامَّثالثةَّأَّ َّّايمَّمنَّ َّّ
ب َّﷺ َّأَّوىصَّأَّابَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّأَّن ّهَّعهدَّإَّليهَّماَّعهدَّإَّليهَّ ،واكنتَّهذهَّ
يفَّإحلديثَّأَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
عادتهَّصىل َّهللاَّعليهَّوسملَّأَّن ّهَّيتعاهدَّأَّحصابه َّويوصْيمَّمباَّيرشدمهَّمباَّيرإهَّإلَّفضلَّهلمَّومباَّيكونَّ
ّ َّ
كَّشهرَّوهذإَّهوَّ
مفيد ًإَّهلمَّيفَّحياهتمَّ،وهناَّأَّوىصَّأَّابَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّبصيامَّثالثةَّأَّ َّّايمَّمنَّ َّّ
نَّالَّيدعهاَّوأَّوصاهَّابلوترَّقبلَّإلَّنّومَّوصيامَّ
َّ
بركعيتَّإلضحىَّبأَّ
َّّ
إلشاهدَّمنَّإحلديثَّ ،وكذكل َّ
حم َّّل َّ َّّ
مرَّمعناَّأفضل ّيتهَّ َّ.
كَّشهرَّ َّّ
ثالثةَّأَّ َّّايمَّمنَّ َّّ
ونزيدَّهناَّبأَّنَّنقولَّبأَّن ّهَّليسَّمقَّيّد ًإَّبأَّنَّتوإفقَّهذهَّإلَّ َّّايمَّإلايمَّإلبيضَّأَّوَّليسَّمنَّرشطهاَّأَّيض ًاَّأَّنَّ
قةَّمنَّإلش
هرَّفيصوهماَّمتفرقاَّ َّ.
َّّ
َّّ
َّمتفر
تكونَّمتتابع ًةَّفباماكنَّإالَّنسانَّأَّنَّخيتارَّثالثَّأَّ َّّايم َّّ
وابماكنه َّأَّنَّجيعلهاَّموإفق ًة َّللايم َّإلبيضَّلينالَّبذكلَّإلفضلَّإلوإردةَّفْياَّ ،يفعلَّكامَّيشاءَّ ،إملهمَّ
كَّشهرَّ .
يصومَّثالثَّأَّ َّّايمَّمنَّ َّّ
ب َّﷺ َّيفَّأحاديث َّكثريةَّومهناَّقوهلَّﷺ(َّ:صالةَّإل ّوإبني َّحنيَّ
اَّصالةَّإلضحىَّفرَّغّبَّفْياَّإلَّنّ َّّ
َّّ
َّأََّّّم
ترمضَّإلفصال) َّفس َّّماهاَّﷺ َّبصالةَّإل ّوإبنيَّ ،وإلَّ َّّوإبنيَّمجعَّأ ّوإبَّ ،وهوَّإملطيعَّو َّّإلرإجعَّإَّىلَّطاعةَّ
للمصلَّأَّنَّيزيدَّإَّىلَّإثينَّعرشةَّركعةَّ .
هللاَّعزَّوج َّّلَّ َّ،وأَّق َّّلَّعددَّلركعاهتاََّّركعتانَّ ّ َّ
َّّ
ب َّﷺ َّأَّابَّهريرةَّبأَّنَّيوترَّقبلَّأَّنَّينامَّ ،وقدَّذكرانَّهذإَّسابق ًا َّوتلكَّّمناَّعنهَّقلناَّ
َّوكذكلَّأَّوىصَّإلَّنّ َّّ
أَّ َّّن َّأَّابَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّاكنَّيش تغلَّبعدَّإلعشاء َّمبرإجعةَّحديثَّرسولَّﷺ َّ َّومذإكرته َّوَّمل ّاَّ
بَّﷺَّأَّنَّينامَّمتأ َّّخر ًإَّوالَّيستيقظَّيفَّأَّخرَّإلَّل ّيلَّليكَّيوترَّفأوصاهَّبأَّنَّيصَّل ّيهَّقبلَّ
خيشَّعليهَّإلَّنّ َّّ
وكامَّنهبناَّعليهَّسابق ًا َّأَّ َّّن َّمنَّعملَّمن َّنفسهَّقدرتهَّعىلَّإالَّستيقاظَّأَّخرَّإلَّل ّيلَّفالفضل َّهلَّ
أَّنَّينامَّّ َّ ،
أَّنَّيرتكَّوترهَّلخرَّإلَّل ّيلَّ.وهللاَّأَّعملَّ .
َّ
َّ َّّثَّقالَّإملصَّنّفَّرمحهَّهللاَّ َّ
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بَّﷺَّعنَّصومَّ
عنَّ َّمحم ّدَّبنَّعَّّبادَّبنَّجعفرَّقالَّ:سألتَّجابرَّبنَّعبدَّهللاَّريضَّهللاَّعنهَّ َأّنَ َيىَّإلَّنّ َّّ
يومَّإمجلعة؟َّقالَّنعمَّ .
وربَّإلكعبةَّ .
وزإدَّمس يَّملَّّ َّ:
تنهبوإَّابركَّهللاَّفيمكَّ.
َّهوَّوربَّهذإَّإلبيتَّبدلَّوربَّإلكعبةَّف َّّ
َّّ
فظَّإّليَّجاءَّعندَّمسمل
َّإلَّل ّ ّ َّ
وقالَّإملصَّنّفَّرمحهَّهللاَّ َّ
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عنَّأَّيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:مسعتَّرسولَّهللاَّﷺَّيقولَّ :
َّيصومنَّأَّحدكَّيومَّإمجلعةَّإَّ َّالَّّأَّنَّيصومَّيوم ًاَّقبلَّأَّوَّبعده.
َّّ
َّال
بَّ
تنهبوإَّابركَّهللاَّفيمكَّّنيىَّإلَّنّ َّّ
َّمل ّاَّاكنَّيومَّإمجلعةَّعيد ًإَّللمسلمنيَّلكنَّليستَّهلَّمجيعَّأَّحاكمَّإلعيدَّف َّّ
معهَّإلصامئَّيوم ًاَّقبلَّأَّوَّيوم ًاَّبعدهَّ.
ﷺَّعنَّصومهَّمنفرد ًإَّإَّ َّّالَّأَّنَّيصومَّ َّّ
بَّﷺَّعنَّ
ففيَّحديثَّ َّمحم ّدَّبنَّعبادَّبنَّجعفرَّريضَّهللاَّعنهَّإَّخبارَّجابرَّريضَّهللاَّعهنام بَّهنََّييَّإلَّنّ َّّ
ّتصيصَّيومَّإمجلعةَّابلصومَّ،بلَّعقدَّعىلَّذكلَّجا يبرَّريضَّهللاَّعنهَّميين ًاَّلتأَّكيدَّماَّنقلَّ َّ.
َّّ
ويفَّحديثَّأَّيبَّهريرةَّبيانَّجوإزَّصيامهَّإذإََّّقُ َّرنَّبيومَّقبلَّأَّوَّبعدهَّ،أَّ َّّيَّأَّ َّّنَّإملرءَّيصومَّإمخليسَّمعَّ
إمجلعةَّمعَّإلسبتَّ .
َّّ
إمجلعةَّ،و
إلعلامءَّرمحهمَّهللاَّيقررونَّأَّن ّهَّجيوزَّللمسملَّأَّنَّيفردَّيومَّإمجلعةَّبصيامَّإذإَّصادفَّيومَّفضيةلَّكعرفةَّ
َّّ
و
إلصامئ َّبذكل َّال َّيتقصد َّّتصيص َّإمجلعةَّابلَّ َّّصيام َّبل َّيقصد َّما َّوإفقها َّمن َّيومَّ َّفضيلَّ،
مث ًال َّلَّ َّّن َّ َّّ
إمجلعةَّحت َّخيرجَّمنَّ
ّ َّ
وإلحوط َّهوَّأَّنَّيقرنَّمعهاَّغريهاَّفاَّذإَّاكنتَّعرفةَّابمجلعةَّصامَّإمخليسَّمعَّ
ّ
وَّمنَّإلشَّهبةَّ.وهللاَّأَّعملَّ .
إالَّشاكلَّأَّ
َّ
َّ َّّثَّقالَّإملصَّنّفَّرمحهَّهللاَّ َّ
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َّإخلطابَّريضَّهللاَّ
معَّمعرَّبن َّّ
يدَّ َُّ
عنَّأََّيبََّّ َُّعبيدََّّموىلَّإبنَّأَّزهرَّإمسهَّسعدَّبنَّعبيدَّقالََّ َّ:شهدتَّإلعَّ ََّ
َّإل ََّخرَّيومَّ
طرَُّكَّمنَّصياممكَّ،وإلََّيوم ََّ
عنهَّفقالََّ َّ:ه ََّذإنََّّيوََّمانَّّنَََّيىَّرسولَّهللاَّﷺَّ ََّعنَّصَّيامَّه ََّماَّ:يوَُّمَّفَّ َّ
ونَّفَّيهََّّمَّن َّن ُ َُّسكَّ َُّمكَّ .
تأ َُّلك ََّ
غريَّيويم َّإلفطرَّوإلَّحضىَّ ،فألغى َّﷺ َّهذهَّإلَّ َّّايمَّ
َّّ
ب َّﷺ َّإملدينةَّوجدَّعندمهَّأ ّايمَّعيد َّ
َّل َمَّاَّقدمَّإلَّنّ َّّ
وأخربمه َّأَّ َّّن َّهللاَّتعاىلَّأبدهلم َّعهنامَّيويمَّإلفطرَّوإلَّحضىَّ ،فالَّجيوز َّللمسملَّأَّنَّحيتفلَّبغريَّهذهَّ
إلَّ َّّايمَّإملرشوعةَّ .
َّومنَّمجةلَّأَّحاكمَّأَّ َّّايمَّإلعيدَّأَّن ّهَّالَّجيوزَّصوهماَّ،ويفَّهذإَّإحلديثَّينقلَّلناَّسعدَّبنَّعبيدَّأَّ َّّنَّمعرَّ
بَّﷺَّعنَّصوهماَّ .
بنَّإخلطابَّريضَّهللاَّعنهَّأخربمهَّبهنييَّإلَّنّ َّّ
ففيَّإحلديثَّإلهنييَّعنَّصومَّأَّ َّّايمَّإلعيدَّ .
َّّ
للهنييَّعنهَّ َّ.
َّالَّينعقدَّوالَّيصحَّ َّّ
َّّ
 وفيهَّأَّ َّّنَّمنَّصامَّيومَّإلعيدَّفصومهَّابط يلإلّسور.
إحلمكةَّيفَّإلهنييَّعنَّصوهماَّهوَّأَّ َّّّناَّأَّ َّّايمَّعيدَّيرشعَّفْياَّإَّظهارَّإلفرحَّو ّ َّ
َّّ
 وفيهَّأَّ َّّنََّّمنَّإلصيامَّوّنيناَّ
َّّ
مَّشوإلَّأَّيَّأَّن ّهَّأَّ َّّولَّيوم َّيفطرَّفيهَّإلَّنّاسَّبعدَّشهر
 ويومَّإلفطرَّهوَّأَّ َّّولَّأَّ َّّاي َّّوَّيومَّإّلحبَّلن ّنا َّإذإَّ
َّّ
إلّسورَّكامَّأَّن ّناَّّنيناَّعنَّصومَّيومَّإلَّن ّسكَّأَّ
عنَّصومهَّإَّظهار ًإ َّللفرحَّو ّ َّ
للصيامَّ
إلّسورَّبذكلَّفالَّوجهَّ َّّ
ذحبناَّرشعَّلناَّأَّوَّحيسنَّبناَّأَّنَّنأكَّمنَّذبيحتناَّونظهرَّإلفرحَّو ّ َّ
إَّهبذإَّإلهن
ييَّعنَّصومَّيويمَّإلعيدَّ،وهللاَّأَّعملَّ.
َّّ
َّّ
ذكلَّإليومَّ،هذإَّماَّقاهلَّإلعلامءَّللَّّتعَّليلَّأَّوَّعَّل ّلو
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّّثَّقالَّإملصَّنّفَّرمحهَّهللا َّ
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َّإلرجلَّبثوبَّ
َّإلصامءَّ َّ،وأَّنَّحيتب َّّ
َّّنيىَّرسولَّهللاَّﷺَّعنَّصومَّيومنيَّ:إلفطرَّوإلَّنّحرَّ،وعنَّإش امتل َّّ
َّإلصبحَّوإلعرصَّ .
َّإلصالةَّبعد َّّ
وإحدََّّ،وعن َّّ
َّإلصومَّفقطَّ .
أَّخرجهَّمس يملَّبامتمه ََّّوأَّخرجَّإلبخاري َّّ
خرجَّإحلديثَّبامتمهَّيفَّكتابَّإلصيامَّيفَّاببَّ"صومَّيومَّإلفطر"َّ
َّّ
إلصوإبَّأَّ َّّن َّإلبخاريَّرمحهَّهللاَّأَّ
َّ َّّ
هَّعىلَّهذإَّإلزركيشَّيفَّإلَّنّكتَّ .
َّّ
نَّّب
وهذإَّإحلديثَّكسابقهَّفيهَّإلهن
ييَّعنَّصومَّيويمَّإلعيَّوهذإَّهوَّإلشاهدَّمنَّإحلديثَّ .
َّّ
َّّ
َّ
بَّﷺَّقالَّعهناَّ
إلهنييَّعنَّصومَّيومَّإلَّنّحرَّيدخلَّفيهَّصومَّأَّ َّّايمَّإلَّت ّرشيقَّلَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
َّوننَّّبهَّأَّيض ًاَّإَّىلَّأَّ َّّنَّ َّّ
َّهللَّعزَّوجلَّفالَّجيوزَّصومَّأَّ َّّايمَّإلَّت ّرشيقَّأَّيض ًاَّمعَّيومَّإلَّنّحرَّ .
أَّ َّّّناَّأَّ َّّايمَّأَّكَّورشبَّوذكر َّّ
َّإلهنييَّعنَّلبس تنيَّوعنَّصالتنيَّ َّ.
َّوجاءَّيفَّهذإَّإحلديثَّأَّيض ًا َّّ
فأ ّماَّإلَّل ّبس تانَّ :
َّيغطيَّبهَّمجيعَّ
نَّيلتف َّإملرءَّبثوب َّوإحد َّّ
امتلَّإلصامءَّ :ويهَّأَّنَّيش متلَّأوَّأَّ ّ َّ
َّّ
 َّفالوىل َّيهَّإشعورتهَّيفَّإلصالةَّأَّوَّأَّن ّهَّ
َّّ
تكونَّيديهَّمنَّإدلإخلَّوهذإَّي َّؤَّّديَّبهَّإََّّّماَّإَّىلَّكشف َّ
َّّ
جسدهَّ ،و
فعَّيديهَّيفَّإلصالةَّفتنكشفَّبذكلَّعورتهَّ .
َّّ
حيتاجَّإَّىلَّر
يلتف َّبثوبَّ
جيلسَّإلرجلَّعىلَّإَّليتيهَّوينصبَّساقيهَّ َّو ّ َّ
َّّ
 َّوإللبسََّثنيةَّيهَّإالحتباءَّ :ويهَّأَّنَّجيمعَّبنيَّظهرهَّوساقيهَّبثوب َّوإحد َّعىلَّأَّنَّيكونَّأَّسفلَّمفضي ًا َّإَّىلَّإلَّرضَّمكشوفًَّاَّ ،تكونَّ
إَّليتيه َّوماَّحلقهاَّيكونَّللسفل َّويكونَّمكشوف ًا َّالَّيشملَّيعينَّلفَّهذإَّإلَّثّوبَّ ،فهنيىَّعنهَّ
بَّﷺَّملاَّفيهَّمنَّكشفَّإلعورة.
إلَّنّ َّّ
إلعةلَّمنهَّأَّ َّّّنامَّيفضيانَّإَّىلَّكشفَّإلعورةَّ َّ،وأَّ َّّي َّلبسة ََّّوأَّ َّّيَّثوبَّيفيض َّإَّىلَّكشفَّإلعورةَّفاَّن ّهَّالَّ
َّو َّّ
جيوزَّلبسهَّ .
اَّإلهن
إلعرصَّفقدَّمر َّمعناَّسابق ًا َّإلالكمَّفيهَّيغين َّعنَّإَّعادةَّإلالكمَّ
َّّ
الةَّبعدَّإلصبحَّو
َّّ
َّّ
ييَّعنَّإلص
َّوأََّّّم َّّ
فْيامَّ.
َّّثَّقالَّإملصَّنّفَّرمحهَّهللاَّ َّ
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عنَّأَّيبَّسعيدَّإخلدريَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:قالَّرسولَّهللاَّﷺَّ :
َّمنَّصامَّيوم ًاَّيفَّسبيلَّهللاَّبَّّعدَّهللاَّوهجهَّعنَّإلَّنّارَّس بعنيَّخريف ًاَّ .
لكمةَّ(يفَّسبيلَّهللا َّ)َّهذهَّمن َّإلعلامءَّمنَّمحلهاَّعىلَّأَّ َّّن َّإملرإدَّهباَّإلغزوَّأَّوَّإجلهادَّيفَّسبيلَّهللاَّ
َّواكنَّهذإَّإليومَّإّليَّصامهَّموإفق ًا َّلكونه َّيفَّإلغزو َّأَّيَّيفَّإجلهادَّفلَّهذهَّ
ّ َّ
فقالَّأَّ َّّن َّمنَّصامَّيوم ًا
إلفضيةلَّإملذكورةَّيفَّإحلديثَّ َّ.
ب َّﷺ َّعزمَّعىلَّإجملاهدينَّأَّنَّيفطروإَّعندَّ
لكنَّيكونَّإلعدو َّبعيد ًإ َّعهنمَّملَّيدنوَّمهنمَّلَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
َّّ
و
إبَّإلعدوَّأَّجازوهاَّهبذإَّإلقيدَّ .
َّّ
إقرت
إدَّهباَّطاعةَّهللاَّعزَّوجلَّوإبتغاءَّمرضاتهَّمنَّ
َّّ
َّبيامنَّعلامءَّأَّخرونَّمحلَّلكمةَّ(يفَّسبيلَّهللاَّ)َّأَّ َّّنَّإملر
َّإبتغاءَّمرضاةَّهللاَّعز َّوجلَّوطلب ًا َّلثوإبهَّ
َّّ
َّتطوع ًا
غريَّرايء َّوالَّمسعةَّ ،فيكونَّهبذإَّأَّ َّّن َّمنَّصامَّيوم ًا َّّ
فاَّن ّهَّينالَّهبذإَّإلَّجرَّإملذكورَّيفَّإحلديثَّ َّ.
وفضلَّهللاَّعزَّوجلَّوإس يعَّوالَّحنجرَّونسألَّهللاَّعزَّوجلَّمنَّفضلَّونسأهلَّإلَّّتوفيقَّلصيامَّأَّ َّّايمَّيفَّ
َّّ
سبيلَّهللاَّعزَّوجلَّ َّ.
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ثَّقالَّإملصنفَّرمحهَّهللا َّ
باب ليلة القدر
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نويَّ
قديرَّإلسَّ َّّ
(ليةلَّإلقدر)َّتكونَّيفَّإلعرشَّإلَّوإخرَّمنَّشهرَّرمضانَّ،و َّّمسيتَّبذكلَّلّنّ اَّحم لَّلَّللتَّّ
ّ
فْياَّيقدرَّماَّيكونَّيفَّإلسََّّنَةَّإملوإليةَّمنَّحياة َّأَّوَّموت َّورزق َّوغريهاَّمنَّ
َّّ
أَّوَّإحلويلَّ ،أَّ َّّي َّأَّ َّّن َّ
إلَّمورَّ َّ.
إلعبادةَّفْياَّلهاَّقدرَّعظميَّ
وقيلَّ َّّمسيتَّبذكلَّأيضا َّلّنّ اَّلي يةلَّعظميةَّإلقدرَّعندَّهللاَّعزَّوجلَّولَّ َّّن َّ
ي
يشملَّإلعةلَّيفَّتسميّتاَّبليةلَّإلقدرَّ َّ.
َّّ
إللكَّ
و َّّ
قالَّإملصَّنّفَّرمحهَّهللا َّ
الحديث 209
بَّﷺَّ ُأ ُروإَّليةلَّإلقدرَّيفَّإملنامَّيفَّ
عنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّأَّ َّّنَّرجا ًالَّمنَّأَّحصابَّإلَّنّ َّّ
َّمتحرهياَّ
َّإلسَّبعَّإلَّوإخرَّمفنَّاكن َّّ
إلسَّبعَّإلَّوإخرَّ.فقالَّرسولَّهللاَّﷺَّ:أَّرىَّرؤايكَّقدَّتوإطأتَّيف ّ
ّ
َّإلسَّبعَّإلَّوإخرَّ .
فل َّّ
يتحرهاَّيف ّ
الحديث 210
وعنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّأَّ َّّنَّرسولَّهللاَّﷺَّقالَّ :
َّإلوترََّّمنَّإلَّعرشَّإلَّوإخرَّ .
حتروإَّليةلَّإلقدرََّّيف َّ
َّ َّّ
يفَّهذينَّإحلديثنيَّبيانَّأَّ َّّن َّليةلَّإلقدرَّتكونَّيفَّإلعرشَّإلَّوإخرَّمنَّرمضانَّ ،والَّينايفَّهذإَّأَّ َّّنَّ
اَّيفَّإلسَّبعَّإلَّوإخرَّفس يأيتَّمعىنَّأَّ َّّّناَّلي يةلَّغريََّثبتةَّوهذإَّأَّ َّّّنمََّّمل ّاَّ
إلصحابةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّرأوإَّأَّ َّّّن
َّّ
ّ
إلسَّبعَّإلَّوإخرَّ .
ترإءوهاَّأَّ َّّّن
اَّيفَّإلسَّبعَّإلَّوإخرَّيعينَّأَّ َّّّناَّاكنتَّيفَّذكلَّإلعامَّيفَّ ّ
ّ
بَّﷺَّرأهاَّأَّيض ًاَّواكنتَّليةلَّإَّحدىَّوعرشينَّ،فكامَّقلناَّهذهَّإلَّلّيةلَّغريََّثبتةَّ َّ.
َّوس يأيتَّأَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
وجاءَّيفَّحديثَّعائشةَّأَّيض ًاَّهذإَّأَّ َّّّناَّيفَّإلوترَّمنَّإلعرشَّإلَّوإخرَّلكنَّهذهَّإلَّل ّ
فظةَّخرهجاَّإلبخاريَّ
َّّ
دونَّمسملَّلكهناَّلفظ يةََّثبتةَّ َّ،وننَّّبهَّأَّ َّّّناَّليستَّمنَّإملتَّّفقَّعليهَّ َّ.
َّّ
ؤايَّحقَّ
إلر َّّ
َّمنَّإلصحابةَّرأوإَّليةلَّإلقدرَّيفَّإملنامَّ،و َّّ
َّّ
ففيَّحديثَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّأَّ َّّن َّجامع ًة
إلرؤايَّثالثةَّأَّقسامَّ :
َّمنَّستَّ َّوأَّربعنيَّجزء ًإَّمنَّإلَّنّبوةَّو َّّ
َّّ
ويهَّجز يء
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 َّحديثَّنفسََّّ:ويهَّوسوس يةَّيفَّإليقظةَّتدريَّعىلَّإلقلبَّيفَّإملنامَّ،وهذهَّحتدثَّكثري ًإَّللَّنّاسَّهَّوأَّشغلَّيفَّيومهَّ .
فاملرءَّيفَّيومهَّيش تغلَّبأمرَّهي َّّمهَّفلامَّينامَّيرىَّأَّش ياءَّتتعَّل ّقَّمباَّقدَّأَّ َّّمه َّ
 َّح يمل َّمنَّإلش يطانَّ :لَّ َّّن َّ ّيسولَّهلَّأَّش ياءَّوك َّّّناَّحقيقَّيّةَّّلكلَّ
إلشَّيطانَّيأيت َّللمرءَّيفَّمنامهَّف َّّ
ومَّحتَّالَّيأيتَّ
ومَّوأَّنَّيقرأَّإلَّذاكرَّإملرشوعةَّعندَّإلَّنّ ّ َّ
عىلَّإملرءَّأَّنَّحيافظَّعىلَّوضوئهَّعندَّإلَّنّ َّ
إَّ ّ
ليهَّإلشَّيطانَّيفَّمنامهَّ .
اَّترىجَّيفَّإلسَّبعَّإلَّوإخرَّ،وجاءَّيفَّحديثَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّبعدهَّ
جفاءَّيفَّهذإَّإحلديثَّأَّ َّّّن
ّ
أَّ َّّّناَّتلمتسَّيفَّإلعرشَّإلَّوإخرَّوالَّمنافاةَّبيهنامَّكامَّقلناَّفليةلَّإلقدرَّيفَّإلَّواترَّمنَّإلعرشَّإلَّوإخرَّ .
ب َّﷺ َّقالَّهلمَّإل
متسوهاَّيفَّإلسَّبعَّإلَّوإخرَّيعينَّيفَّذكلَّإلعامَّهذإَّ
َّوكامَّجاءَّيفَّإحلديثَّأَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
ّ
اَّتكونَّيفَّذكلَّإلعامَّيفَّإلسَّبعَّإلَّوإخرَّوكامَّ
نَّيقروهاَّيفَّإملنامَّأَّ َّّّن
إلصحابةَّأَّ َّّ
خاصَّبذكلَّإلعملَّلَّ َّّنَّ َّّ
ي
ّ
قلناَّليةلَّإلقدرَّيفَّإحلديثَّإلَّث ّاينَّجاءَّأَّ َّّّناَّيفَّإلوترَّمنَّإلعرشَّإلَّوإخرَّ .
وَّبناءَّعىلَّماَّمىضَّمنه؟َّأَّيَّهلَّنقولَّ
َّّ
ترَّبناء
َّعىلَّماَّبقيَّمنَّإلشهرَّأَّ ً
لكنَّهلَّحيتسبَّهذإَّإلو ً
أَّ َّّن َّإلوترَّهوَّإَّحدىَّوعرشينَّوثالثةَّوعرشينَّومخسةَّوعرشين؟ َّأَّمَّأَّن َّنقولَّأَّ َّّن َّإلوترَّكامَّجاءَّيفَّ
إحلديثَّلتاسعةَّتبقىَّأَّوَّلسابعةَّتبقىَّأَّوَّخلامسةَّتبقى؟َّ َّ
إللكَّحممتَّفيحمتلَّهذإَّوحيمتلَّهذإَّوذكلَّلَّ َّّنَّقوهلَّﷺَّيفَّإحلديثَّلتاسعةَّ
وَّإلصوإبَّأَّ َّّنَّ َّّ
َّو َّّإلرإحجَّأَّ َّّ
نَّاكنَّإلشهرَّاتَّّم ًا َّأَّيَّفيهَّ
َّّ
مَّإلشهرَّفاَّ
تبقىَّأَّوَّس بعة َّأَّوَّمخس َّتبقىَّهذإَّخيتلفَّابختالفَّعددَّأَّ َّّاي َّّ
إلزوجيةَّ .
ثالثونَّيوماَّاكنتَّهذهَّإلَّل ّيايلَّيفَّإلَّعدإدَّ َّّ
نَّاكنَّإلش
هرَّغريَّاتمَّبأَّنَّيكونَّفيهَّتسع يةَّوعرشونَّيوم ًاَّاكنَّيفَّإلَّل ّيايلَّذإتَّإلَّعدإدَّإلفردَّي ّةَّ َّ.
َّّ
َّّ
َّ َّوإَّ
مَّإلشهرَّفاملهم َّنرتَّقّبَّليةلَّإلقدرَّيفَّمجيعَّليايلَّإلعرشَّوكذكلَّمنَّ
فالمر َّخيتلفَّابختالفَّعددَّأَّ َّّاي َّّ
إلَّمورَّإملتعَّلّقةَّهباَّأَّ َّّّناَّتنتقلَّكامَّقلناَّوليستََّثبتةَّفقدَّجاءَّيفَّأحاديثَّأَّ َّّّناَّيفَّليةلَّإَّحدىَّوعرشينَّ
وجاءَّيفَّأحاديث َّأَّ َّّّناَّليةلَّثالثَّوعرشينَّوجاءَّيف َّأحاديث َّأَّ َّّّناَّليةلَّأَّربعةَّوعرشينَّ ،وجاءَّيفَّ
ابقَّيفَّإلسَّبعَّإلَّوإخرَّيفَّإلَّواترَّمنَّإلعرشَّإَّىلَّغريَّذكلَّ .
َّّ
إحلديثَّإلس
ّ
َّفاس تنبطَّإلعلامءَّمنَّمجموعَّهذهَّإلحاديثَّأَّ َّّنَّإلَّل ّيةلَّهذهَّغريََّثبتةََّّ،وأّنّ اَّإخفيتَّعَّنّاَّ َّ،وأَّ َّّنَّإحلمكةَّ
اَّحت َّجيّتدَّإالَّنسانَّيفَّ
إلساعةَّيفَّيومَّإمجلعةَّأَّخفيتَّعَّنّ ّ َّ
يفَّذكلَّيهَّأَّنَّيطلهبا َّكامَّهوَّإحلالَّيفَّ َّّ
مجيعَّإليومَّ .
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اَّليةلَّإلقدرَّحتَّجيّتدَّإالَّنسانَّيفَّمجيعَّأَّ َّّايمَّأَّوَّيفَّمجيعَّليايلَّإلعرشَّفاالنسانَّ
ّ َّ
َّفكذكلَّأَّخفيتَّعَّنّ
يتذ َّكّرَّدإمئ ًاَّأصبَّعينيهَّأَّ َّّنَّهذهَّإلَّل ّيةلَّأَّجرهاَّعظميَّوفضلهاَّعظميَّ َّ،وأَّ َّّنَّمنَّوإفقهاَّحصلَّهلَّبذكلَّ
إلَّث ّوإبَّإلعظميَّ ،فليجّتدَّعرشَّأَّ َّّايمَّليستَّابلكثريةَّفليجّتدَّإالَّنسانَّيفَّإَّحياءَّهذهَّإلَّل ّيايلَّبقرإءةَّ
إعَّإلرب َّإَّل ّيتَّيعلمهاَّإالَّنسانَّفاَّنَّوإفقَّهذهَّإلَّل ّيةلَّانلَّ
الةَّوابّلكرَّإَّىلَّغريَّذكلَّمنَّأَّنو َّّ
َّّ
َّّ
نَّوابلص
إلقرأ
بذكلَّإلَّجرَّإلعظميَّوهللاَّأَّعملَّ .
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عنَّأَّيبَّسعيدَّإخلدريَّريضَّهللاَّعنهَّأَّ َّّنَّرسولَّهللاَّﷺَّاكنَّيعتكفَّيفَّإلعرشَّإلَّوسطَّمنَّ
َّحتَّإذإَّاكنتَّليةلَّإَّحدىَّوعرشينَّ-ويهَّإلَّل ّيةلَّإَّل ّيتَّخيرجَّمنَّصبيحّتاَّمنَّ
رمضانَّ،فاعتكفَّعام ًا ّ َّ
إعتاكفه-قالَّ:منَّإعتكفَّمعيَّفليعتكفَّإلعرشَّإلَّوإخرَّفقدََّّأُريتَّهذهَّإلَّل ّيةلَّ َّّثَّأَّنسيّتاَّفقدَّرأيَّت ُينَّ
بلكَّوترَّ،قالَّ:مفطرتَّ
أَّجسدَّيفَّماءَّوطنيََّّمنَّصبيحّتاَّفالمتسوهاَّيفَّإلعرشَّإلَّوإخرَّوإلمتسوهاَّ َّّ
فَّإملسجدَّفأبرصتَّعينايَّرسولَّهللاَّﷺَّوعىلَّ
إلسامءَّتكلَّإلَّل ّيةلَّواكنَّإملسجدَّعىلَّإلعريشََّّفَ ََّوَّكَ َ َّ
َّّ
إلطنيَّمنَّصبحَّإحدىَّوعرشينَّ .
جهبتهَّأثرَّإملاءَّو َّّ
هذإَّإحلديثَّفيهَّإلتَّّأكيدَّملاَّقلناهَّمنَّأَّ َّّن َّليةلَّإلقدرَّتكونَّيفَّإلعرشَّإلَّوإخرَّ ،وهناَّأَّتتَّيفَّليةلَّ
إَّحدىَّوعرشينَّ .
بَّﷺَّيفَّإملنامَّ َّّثَّأنَّس ْياَّلكنَّبقيَّيتذ ّكَّرَّإلعالماتَّإَّل ّيتَّتكونَّصبيحّتاَّوهباَّعملَّأَّ َّّّناَّ
َّوقدَّأَّرهياَّإلَّنّ َّّ
اكنتَّليةلَّإَّحدىَّوعرشينَّ َّ.
وهذإَّأَّيض ًاَّيؤَّكّدَّأَّ َّّّناَّغريََّثبتةَّفقدَّجاءَّهناَّأَّ َّّّناَّيفَّليةلَّإَّحدىَّوعرشينَّ،بيامنَّيفَّحديثَّعبدَّهللاَّ
بنَّمعرَّجاءَّأَّ َّّّنمَّقالوإَّهلمَّإَّل
متسوهاَّابلسَّبعَّإلَّوإخرَّ ،وقلناَّأَّ َّّّناَّجاءتَّيفَّحديثَّأَّخرىَّيفَّليايلَّ
ّ
أَّخرىَّفهذإَّيد َّّلَّعىلَّأَّ َّّّناَّغريََّثبتةََّّ َّ.
يةلَّحت َّأخربه َّهللاَّعزَّوجلَّأَّ َّّّناَّتكونَّيفَّ
وإعتاكفهَّﷺ َّيفَّإلعرشَّإلوسطىَّاكنَّلطلبَّهبذهَّإلَّل ّ ّ َّ
إلعرشَّإلَّوإخرَّفطلبَّ َّّممنَّاكنَّمعهَّيفَّإالَّعتاكفَّهوَّمنَّاكنَّمعتكف ًا َّمعهَّأَّنَّيبقوإَّيفَّإعتاكفهمَّ
حتَّيطلبوهاَّيفَّإلعرشَّإلباقيةَّ َّ.
ّ َّ
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نبياءَّحق َّ َّوأَّ َّّن َّإملسجدَّإلَّنّبويَّملَّيكنَّمزخرف ًا َّوالَّيف َّنقوشَّوالَّ
َّّ
يفَّإحلديثَّأيضا َّبيانَّأَّ َّّن َّرؤايَّإلَّ
أَّمورَّأَّخرىَّتلهييَّإملصَّل ّنيَّوهللاَّأَّعملَّ َّ.
باب االعتكاف
اكنَّهذإَّإليشءَّ َّ.
ّ َّ
هوَّلزومَّإليشءَّوإملوإظبةَّعليهَّأ َّّايَّ
ّ َّ
َّإالَّعتاكفَّلغ ًَّةَّ:
َّإلرشعَّ :فهو َّلزوم َّإملسجد َّبقصد َّإلعبادة َّفيه َّفيشرتط َّيف َّإالَّعتاكف َّرشعًَّا َّأَّن َّيكون َّيفَّ
أََّّّما َّيف ّ َّ
ونَّيفََّّإَّمل َ ََّساجَّد﴾َّ َّ.
ارشو َُّهنََّّ َو َأنمتَََُّّّعَاكََُّّف ََّ
إملسجدَّ،قالَّهللاَّعزَّوجلََّ َّ﴿:و ََّالََّّتََُّب َُّ
ييتَّ
نَّطهّ ََّرإََّّب َ ََّ
ىلَّإ ََّبرإهَّ ََّميَّ ََّوإَّ ََّمساعَّي ََّلَََّّأ ََّ
دانََّّإ َّ
ىلَّقيامَّإلساعةَّقالَّتعاىلَّ﴿:ل َ َقدَّ ََّعهَّ ََّ
َّّ
ُوسََّّنّةَّإالَّعتاكفَّابقيةَّإ
ِ ِ
ىلَّقيامَّإلساعةَّ َّ،وأَّمجعَّإلعلامءَّعىلَّمرشوعَّّيتهَّ
َّّ
إلس ُجود﴾َّفاالعتاكفَّابقَّإَّ
نيَّ ََّوإل ََّعاكَّفَّ ََّ
لَّلطَّائَّفَّ ََّ
نيَّ ََّو َُّّإلركَّعََّّ ُّ
تحبَّوليسَّبوإجبَّوملَّيصحَّبفضلَّحديثَّكامَّقالَّأَّمحدَّرمحهَّهللاَّ .
وعىلَّأَّن ّهَّمس لَّ
الحديث 212
نَّرََّم ََّضانَّ ََّحتَََّّّت َََّوفَّاَُّهَّهللاَّ ََّعزََّّ
رشَّإ ََّل ََّوإخَّرَّمَّ ََّ
فَّإل ََّع ََّ
بَّﷺَّاكنََّّي َعََّتكَّ ُ َّ
عنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّأَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
َّبعدهَّ .
زوإ َُّجه ََّ
فَََّّأ ََّ
ََّوج َّّلَّ َّّثَّإعََّت َّكَ َ َّ
َّإّليَّإعتكفَّفيهَّ .
ذإَّصىلَّإلغدإةَّجاءَّماكنه ّ َّ
كَّرمضانَّفاَّ ّ َّ
َّلفظَّ:اكنَّرسولَّهللاَّﷺَّيعتكفَّيفَّ َّّ
ويف َّ
بَّﷺَّاكنَّ
َّإالَّعتاكفَّمرشو يعَّيفَّرمضانَّويفَّغريهَّلكَّنّهَّإذإَّاكنَّيفَّأَّوقاتَّإلفضيةلَّفهوَّأكدَّوإلَّنّ َّّ
إخرَّحتر ًايَّلليةلَّإلقدرَّ .
َّّ
يعتكفَّيفَّإلعرشَّإلَّو
فقدَّ ّمرَّمعناَّيفَّحديثَّأَّيبَّسعيدَّريضَّهللاَّعنهَّأَّن ّهَّإعتكفَّيفَّإلعرشَّإلوسطىَّطلب ًاَّلليةلَّإلقدرَّ
هللاَّعزَّوجلَّأَّنَّتكونوإَّيفَّإلعرشَّإلَّوإخرَّفزإدَّإلعرشَّإلَّوإخرَّ .
فأخربهَّ َّّ
ينَّيفَّتكلَّإلسَّنةَّفاالعتاكفَّمرشو يع َّيفَّ
َّوجاءَّيفَّذكلَّإحلديثَّأَّ َّّّناَّاكنتَّليةلَّإَّحدىَّوعرش
ّ
والَّيشرتطَّهلَّإلص
يامَّعنَّإلصحيحَّوس يأيتَّيفَّحديثَّمعرَّ َّ.
َّّ
َّّ
رمضانَّويفَّغريهَّ
إخرَّحتَّتوَّفّ
اهَّهللاَّعزَّوج َّّلَّ
َّّ
ّ َّ
بَّﷺَّوإظبَّعىلَّإالَّعتاكفَّيفَّإلعرشَّإلَّو
وإحلديثَّهذإَّفيهَّأَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
وكذإَّفعلتَّأَّزوإجهَّبعدهَّإََّّت ّباع ًاَّلسَّن ّتهَّ،وإظبوإَّعىلَّإالَّعتاكفَّ .
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صىلَّإَّل ّ
صبحَّدخلَّمعتكفهَّوهوَّإملاكنَّإّليَّإحتجزهَّمنَّإملسجدَّللخلوةَّولقطعَّ
ّ َّ
بَّﷺَّإذإَّ ّ َّ
َّواكنَّإلَّنّ َّّ
إلعالقةَّابخللقَّوالاش تغالَّبعبادةَّإخلالقَّ .
صىلَّ
ىلَّقيامَّإلساعةَّحملافظته َّ ّ َّ
َّّ
عتاكفَّوأَّن ّهَّس َّنّ ية َّابقي ية َّملَّتنسخَّإَّ
َّ
َّففيَّإحلديثَّبيانَّمرشوعيةَّإالَّ
هللاَّعليهَّوسملَّعليهَّحتَّماتَّولفعلَّأَّزوإجهَّلهاَّمنَّبعدهَّ َّ.
ّ َّ
ارشو َُّهنََّّ
ومر َّمعناَّقوهلَّتعاىل﴿َّ َو ََّال ََّّتََُّب َُّ
وفيهَّأَّ َّّن َّرشطَّإالَّعتاكفَّأَّنَّيكونَّيفَّإملسجدَّالَّيفَّغريهَّّ َّ ،
ونَّيفَّإمل َ َساجدَّ﴾فهذإَّدليلَّعىلَّأَّ َّّنَّإالَّعتاكفَّيكونَّيفَّإملسجدَّالَّيفَّغريهَّ َّ.
َو َأنمتَََُّّّعَاكََُّّف ََّ
ويفَّإحلديثَّمرشوعَّّيةَّإالَّعتاكف َّللَّن ّساءَّلكنَّيشرتطَّجبوإزَّذكلَّأَّمنَّإلف
يصحَّ
وعلْين َّو َّّ
تنةَّمهنن َّ َّّ
َّّ
إلشاَّب ّةَّفالَّوجهَّلتخصيصَّذكلَّلكنَّكامَّقلناَّ
إلشابة َّإَّذَّيفَّزوإجاته َّﷺ َّإلكبريةَّو َّّ
منَّإلكبريةَّو َّّ
يشرتطَّأَّمنَّإلف
تنةَّمهننَّوعلْيمَّ َّ.
َّّ
ك َّرمضان َّ)َّليسَّمعناهَّأَّن ّهَّاكنَّيعتكفَّمجيعَّإلَّ َّّايمَّوليايلَّ
وقوهلَّيفَّإحلديثَّ(اكنَّيعتكفَّيفَّ َّّ
ك َّس َّنّةَّ
صىل َّهللاَّعليهَّوسملَّاكنَّيعتكفَّيفَّإلعرشَّإلَّوإخرَّمنَّرمضانَّيفَّ َّّ
رمضانَّالَّمعناهَّأَّن ّهَّ ّ َّ
َّتويفَّصلوإتَّريبََّّّوسالمهَّعليهَّ .
َّفملَّيرتكهَّحت ّ َّ
ّ َّ
كَّس نة
أَّيَّأَّن ّهَّاكنَّحيافظَّعىلَّإالَّعتاكفَّيفَّ َّّ
َّويفَّإحلديثَّأَّيض ًا َّإَّس تحبابَّإَّ َّّّتاذَّماكن َّيفَّإملسجدَّيعتكفَّفيهَّإملرءَّوخيلوَّبنفسهَّفيهَّبفعلَّ
ب َّﷺ َّذكلَّبرشطَّأَّنَّالَّيضَّّيقَّإملاكنَّعىلَّإملصَّل ّنيَّولَّ َّّن َّمعىنَّإالَّعتاكفَّكامَّقالَّإبنَّرجبَّ
إلَّنّ َّّ
رمحهَّهللاَّ(هوَّقطعَّإلعالئقَّابخلالئقَّوإالََّّت ّصالَّخبدمةَّإخلالق)َّ.هذإَّهوَّمعىنَّإالَّعتاكفَّ َّ.
كفَّيكونَّبعدَّصالةَّإلصبحَّومنَّهناَّننبهَّكامَّقلناَّأَّ َّّنَّمعىنَّ
َّّ
ويفَّإحلديثَّأَّيض ًاَّأَّ َّّنَّوقتَّدخولَّإملعََّت
إالَّعتاكفَّهوَّقطعَّإلعالئقَّابخلالئقَّوإالََّّت ّصالَّخبدمةَّإخلالقَّمفعناهَّأَّ َّّن َّإملعتكفَّعليهَّأَّنَّيش تغلَّ
تعاىلَّوأَّنَّيرتكَّعنهَّهذهَّإلَّهجزةَّ َّوإلتَّّليفوانتَّوغريهاَّوأنَّ
ابلعبادةَّ،وعليهَّأَّنَّيش تغلَّبرَّب ّهَّس بحانهَّو َّ
وجلَّوأَّنَّيش تغلَّ
اسَّوأَّنَّالَّيش تغلَّهبذهَّإلَّمورَّبلَّعليهَّأَّنَّيتف َّكّرَّيفَّملكوتَّهللاَّعزَّ َّ
يرتكَّإلَّنّ َّ
بذكرَّهللاَّوابلصالةَّوبقرإءةَّإلقرأنَّوغريَّذكلَّمنَّإلَّمورَّإَّل ّيتَّرشعَّمنَّأَّجلهاَّإالَّعتاكفَّ .
َّّ
تَّ
ثرةَّوابجملالسَّإلضحكَّوغريهاَّوابلهاتفَّوابلنَّ ْ َّ
َّّ
اسَّوابلالكمَّوابلرث
َّّ
َّأََّّّماَّمنَّإش تغلَّإعتاكفهَّابلَّنّ
وغريَّذكلَّفالَّمعىنَّمنَّإعتاكفهَّوهللاَّأَّعملَّ َّ.
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بَّﷺَّويه ي
َّحائضَّوهوَّمعتكفَّيفَّإملسجدَّويهَّ
وعنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّأَّ َّّّناَّاكنتَّترج َّّلَّإلَّنّ َّّ
يفَّجحرهتاَّيناولهاَّرأسهَّ .
ويفَّروإيةََّّ:واكنَّالَّيدخلَّإلبيتَّإَّ َّّالَّحلاجةَّإالَّنسانَّ .
ويفَّروإيةََّّ:أَّ َّّنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّقالتَّ:إَّ َّْنَّكنتَّلدخلَّإلبيتَّللحاجةَّوإملريضَّفيهَّمفاَّأسأَّلَّ
َّمرةَّ .
عنهَّإَّ َّّالَّ َّوأَّان َّ
ب َّﷺ َّأَّثناءَّإعتاكفهَّفقدَّاكنتَّ
يفَّهذإَّإحلديثَّّتربَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّأَّ َّّّناَّاكنتَّّتدمَّإلَّنّ َّّ
لكهناَّاكنتَّتكونَّيفَّجحرهتاَّأَّيَّيفَّدإرهاَّلّنّ اَّاكنتَّ
يَّتّسحَّشعرهَّومتشطهَّهلَّوتغسلَّهلَّّ َّ،
تر َّّجلَّأَّ َّّ
ب َّﷺ َّخيرجَّرأسهَّمنَّإلَّنافذةَّإَّل ّيتَّبنيَّإملسجدَّوجحرةَّعائشةَّلجلَّ
مالصق ًة َّللمسجدَّإلَّنّبويَّوإلَّنّ َّّ
أَّنَّتر َّّجلَّشعرهَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّ َّ.
عتاكفَّالَّيضهَّوالَّيقطعَّإالَّعتاكفَّ َّ.
َّّ
يفَّإحلديثَّأَّ َّّنَّإَّخرإجَّيشءَّمنَّإلبدنَّمنَّإملسجدَّأَّثناءَّإالَّ
إحلائضَّطاهر ََّّوأَّ َّّن َّلهاَّأَّنَّتقومَّبوظائفهاَّإليوميةَّمنَّغسل َّوطهيي َّوغريَّذكلَّ
وفيهَّأَّيض ًا َّأَّ َّّن ََّّب َ ََّد ََّن َّ
ي
فبدّناَّطاهر َّخبالفَّماَّيعتقدَّإلْيودَّفهمَّ
َّوأَّن ّهَّميكهنا َّأَّنَّتلمسَّإلَّنّاسَّأَّوَّإلَّش ياءَّفهييَّطاهريَّةَّ ،
ي
يعتقدونَّأَّ َّّنَّإملرأةَّأَّثناءَّحيَّضَّهاَّجنسةَّ َّ.
ومَّويفَّإحلجَّ َّ.
َّّ
َّّ
عتاكفَّويفَّإلص
َّالَّيضَّيفَّإالَّ
َّّ
ويفَّإحلديثَّأَّ َّّنَّمبارشةَّإملرأةَّمنَّغريَّشهوة
هَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّوكذكلَّعائشةَّملَّيكونوإَّخيرجوإَّمنَّإملسجدَّأَّثناءَّإالَّعتاكفَّإَّ َّّالَّ
وفيهَّأَّيض ًاَّأَّن ّ ّ َّ
ورايتَّكقضاءَّإحلاجةَّ ،ويكونَّهذإَّأَّيض ًا َّبقدرَّإحلاجةَّوالَّيدخلَّيفَّإلَّمورَّإَّل ّيتَّجيوزَّمنَّ
للض َّّ
ّ َّ
يضَّقدَّجاءَّيفَّإلروإيةَّإلَّث ّانيةَّأَّ َّّنَّعائشةَّريضَّ
َّّ
أَّجلهاَّإخلروجَّمنَّإملسجدَّأَّثناءَّإالَّعتاكفَّعيادةَّإملر
للسؤإلَّعنهَّوإحلديثَّمعهَّ.بلَّ
هللاَّعهناَّاكنتَّتدخلَّبيّتاَّحلاجّتاَّوجتدَّفيهَّإملريضَّفال َّتتوقّفَّ َّّ
إلسؤإلَّعنَّ
لَّعنهَّويهَّمار يةَّولن ّهَّالَّجيوزَّلهاَّأَّنَّمتكثَّخارجَّإملسجدَّإَّ َّّالَّبقدرَّإحلاجةَّو َّّ
َّّ
اكنتَّتسأ
إملريضَّليسَّمنَّإحلاجةَّ .
يفَّزمانناَّهذإَّإملرإحيضَّابلقربَّمنَّإملسجدَّفالَّحاجة َّلالنسان َّأَّنَّيذهبَّإَّىلَّبيتهَّلقضاء َّأَّوَّإَّىلَّ
إلفندقَّلقضاءَّإحلاجةَّفميكنهَّأَّنَّيس تعملَّمرإحيضَّإملسجدَّ .
إدلهنَّوالَّي
َّغريَّمّسحَّ َّ.
َّّ
بقيهَّمغرب ًإ
َّّ
هَّيكرمهَّابلرتجَّو َّّ
َّّ
منَّإّتذَّشعر ًإَّفاَّن ّ
يس تفادَّمنَّإحلديثَّأَّيض ًاَّأَّ َّّنَّ َّّ
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اكنَّهلَّشعرَّيصلَّإَّىلَّحشميتَّأَّذنيهَّ،ويفَّبعضَّ
بَّﷺَّ
إزَّإّتاذَّإلشعرَّإذَّإلَّنّ َّّ
َّّ
ويفَّإحلديثَّأَّيض ًاَّجو
ي
الَّيكونَّشغلَّإلشاغلَّ َّ.
َّّ
ّإلروإايتَّأَّن ّهَّيصلَّإَّىلَّكتفيهَّلكنَّبرشطَّعدمَّإلَّت ّش بهَّابلفسقةَّإلكفَّّارَّوبأنَّ
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َّإخلطابَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:قلتَّايَّرسولَّهللاَّإ ّ َّينَّكنتَّنذرتَّيفَّإجلاهلَّّيةَّأَّ َّّنَّ
عنَّمعرَّبن َّّ
أَّعتكفَّلي ًةلَّ-ويفَّروإيةَّيومًَّا-يفَّإملسجدَّإحلرإمَّ،قالَّ:فأَّوفَّبنذركَّ َّ
َّإلر َّّوإةَّيوم ًاَّوالَّلي ًةلَّ .
وملَّيذكرَّبعض َّّ
ملَّيذكرَّبعضَّإلر ّوإةَّيوم ًاَّوالَّلي ًةلَّلّنّ مَّذكروإَّإحلديثَّفقالوإَّفقطَّ"إَّ ّ َّينَّكنتَّنذرتَّيفَّإجلاهليةَّأنَّ
ّ
أَّعتكفَّ–فقط-يفَّإملسجدَّإحلرإم"َّوملَّيقولوإَّالَّلي ًةلَّوالَّيوم ًاَّ َّ.
ففيَّهذإَّإحلديثَّأَّ َّّن َّمعرَّريضَّهللاَّعنه َّنذرَّأَّنَّيعتكفَّيفَّإملسجدَّإحلرإمَّيوم ًا َّأَّوَّلي ًةل َّحبسبَّ
ب َّﷺ َّيفَّحمكَّ
إلروإايتَّ ،واكنَّقدَّعقدَّهذإَّإلَّنّذرَّأَّ َّّايمَّإجلاهليةَّأَّ َّّي َّأَّ َّّايم ًا َّاكنَّاكفرًَّإَّ ،فاس تفتَّإلَّنّ َّّ
َّّ
إلوفاءَّبهَّفأمرهَّﷺَّبأَّنَّيفيَّبنذرهَّ .
َّففيَّإحلديثَّوجوبَّإلوفاءَّابلَّنّذرَّولوَّعقدَّيفَّحالَّإلكفرَّ .
َّوفَّيهَّأَّ َّّنَّمنَّنذرَّإالَّعتاكفَّوجبَّعليهَّإلوفاءَّ .
منَّعنيَّحم ًالَّفاض ًالَّمث ًالَّاكملسجدَّإحلرإمَّلَّ َّْنَّيعتكفَّفيهَّفالَّجيوزَّهلَّأَّنَّيعتكفَّ
ََّ
َّوفيهَّأَّيض ًاَّأَّ َّّنَّ
فاميَّدونهَّمعَّجوإزَّإَّعتاكفهَّيفَّحم َّّلَّأفضلَّمنهَّ،مفث ًالَّلوَّأَّ َّّنَّإَّنسانَّنذرَّأَّنَّيعتكفَّأَّوَّعزمَّعىلَّأَّنَّ
يّسَّهلَّإملسجدَّإحلرإمَّجفازَّهلَّذكلَّأََّّّماَّغريَّإملسجدَّإلَّنّبويَّ
يعتكفَّيفَّإملسجدَّإلََّّنّبويَّ َّّثَّبعدَّذكلَّت ّ َّ
منَّإملساجدَّإلَّخرىَّفالَّ َّ.
حتَّلوَّاكنَّلزمنَّقليلَّمثلَّماَّجاءَّيفَّإحلديثَّأَّ َّّنَّمعرَّنذرَّأَّ َّْنَّيعتكفَّ
عتاكفَّيصحَّ ّ َّ
َّّ
وفيهَّأَّ َّّنَّإالَّ
نسانَّعرشةَّأَّ َّّايمَّأَّوَّ
َّ
لي ًَّةل َّفقطَّ ،فيجوزَّإالَّعتاكفَّولوَّلزمنَّقليلَّوليسَّمنَّرشطهَّأَّنَّيعتكفَّإالَّ
بلَّإللكَّيعتكفَّعىلَّحسبَّقدرتهَّعىلَّحسبَّظروفهَّ َّ.
َّّ
كذإَّمنَّيومَّ،
يفَّإلروإيةَّإَّل ّيتَّقلناهاَّيفَّ
َّإلصيامَّلَّ َّّن َّمعر َّريضَّهللاَّعنه َّ َّّ
وفيهَّأَّن ّهَّليسَّمنَّرشطَّإالَّعتاكف َّّ
للصومَّ َّ.
إلروإيةَّإلَّوىلَّنزلَّأَّنَّيعتكفَّلي ًةلَّومعلو يمَّأَّ َّّنَّإلَّل ّيلَّليسَّحم ًَّّالَّ َّّ
َّّ
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بَّﷺَّاكنَّمعتكف ًاَّيفَّرمضانَّ
عتاكفَّإلصومَّماَّجاءَّمنَّأَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
َّّ
َّويؤَّكّدَّهذإَّأَّن ّهَّماَّليسَّمنَّرشطَّإالَّ
رَّقطعَّإعتاكفهَّوقضاهَّيفَّشوإلَّوملَّيذكرَّيفَّإحلديثَّأَّن ّهَّﷺَّصامَّمنَّأَّجلَّأَّنَّيقيضَّإَّعتاكفهَّ
َّّ
وقر
َّّ
فد َّّلَّهذإَّعىلَّعدمَّإشرتإطَّإل َّّصومَّيفَّإالَّعتاكفَّوهللاَّأَّعملَّ .
الحديث 215
بَّﷺَّمعتكف ًاَّفأتيتهَّأزورهَّلي ًالَّحف َّّدثتهَّ َّّثَّمقتََُّّ
ييَّريضَّهللاَّعهناَّقالتَّ:اكنَّإلَّنّ َّّ
عنَّصفَّيّةَّبنتَّ َُّح َّّ
مفرَّرجالنَّمنَّإلَّنصارَّفل َّّماَّرأايَّ
لَّنقلبَّفقامَّمعيَّليقلبينَّ-واكنَّمسكهناَّيفَّدإرَّأَّسامةَّبنَّزيدَّّ -
ييَّ .
بَّﷺَّعىلَّرسلكامَّإَّ َّّّناَّصفَّيّةَّبنتَّ َُّح َّّ
رسولَّهللاَّﷺَّأرسعاَّفقالَّإلَّنّ َّّ
فقاالَّ:س بحانَّهللاَّايَّرسولَّهللاَّ،فقالَّ:إَّ َّّنَّ ّ
مَّوأَّ ّ َّينَّخشيتَّأَّنَّ
َّإدل َّ
إلشَّيطانَّجيريَّمنَّإبنَّأَّدمَّجمرى َّّ
َّرشإَّأَّوَّقالَّشيئاَّ .
يقذفَّيفَّقلوبكام ًَّّ
َّفتحدثتَّعندهَّ
ويفَّروإيةََّّ:أَّ َّّّناَّجاءتَّتزورهَّيفَّإعتاكفهَّيفَّإملسجدَّيفَّإلعرشَّإلَّوإخرَّمنَّرمضان َّّ
َّحتَّإذإَّبلغتَّاببَّإملسجدَّعندَّاببَّأَّ َّّمَّسلمةَّ،ثَّ
بﷺَّمعهاَّليقلهبا ّ َّ
ساع ًةَّ َّّثَّقامتََّّت َنََّقلَّبَّفقامَّإلَّنّ َّّ
ذكرهَّمبعناهَّ .
إئدَّعدةَّمهناَّ :
َّيفَّهذإَّإحلديثَّفو َّّ
إدلالةلَّعىلَّمرشوعَّّيةَّإالَّعتاكفَّوخصوص ًاَّيفَّإلعرشَّإلَّوإخرَّ .
َّّ
للس َّؤل َّعنَّ
َّومهناَّأَّ َّّن َّللمعتكفَّأَّنَّيبارشَّزوجتهَّإذإ َّاكنَّمنَّغريَّشهوة َّاكحلديثَّمعهاَّمث ًال َّأَّوَّ ّ
حاجياهتاَّوإَّ َّّنَّإملبارشةَّإملهنيةَّعهناَّيفَّإليةَّيهَّإَّل ّيتَّتكونَّبشهوةَّ َّ.
َّ
ويفَّإحلديثَّأَّيض ًا َّجوإزَّقصدَّإملعتكف َّللحديثَّمعهَّإذإ َّملَّيكنَّيفَّذكلَّمفسد ية َّهلَّوالَّينبغيَّ
كَّوإل َّّرثثرةَّلكنَّجيوزَّأَّنَّ
لالَّسرتسالَّمعهَّيفَّإحلديثَّوالَّإملبالغةَّفيه َّالَّتعقدَّمعهَّجمالس َّللض َّّح َّ
يذهبَّإالَّنسانَّعندَّإملعتكَّفَّللحديثَّمعهَّوإحلديثَّإليسريَّ َّ.
ّ
دمَّوأَّن ّهَّالََّّي َأمنونَّعىلَّأنفسهمَّمنَّوسوس تهَّّلكلَّ
َّخطورةَّإلشَّيطانَّعىلَّبينَّأَّ َّ
ويفَّإحلديثَّأَّيض ًا
بَّﷺَّملَّيأمنهَّعىلَّصاحبيهَّأَّيَّعىلَّحصابينيَّفكيفَّمبنَّدوّنم؟ َّ
رشعَّلناَّإلَّّتح َّّصنَّابلذاكرَّفاَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
ُ َّ
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نفسهَّوأَّنَّالَّيقعَّيفَّ
َّويفَّإحلديثَّأيضا َّأَّن ّهَّينبغي َّللمرءَّأَّنَّجينب َّنفسهَّحم َّّل َّإلّتََُّّمَّ َّ ،وأَّنَّيضع َّ َّ
يبةَّوأَّن ّهَّجيبَّعليهَّإلبعدَّعنَّهذهَّإملوإطنَّقدرَّإالَّماكنَّ َّ.
إطنَّإلر َّ
مو َّّ
بَّﷺَّواكنَّمعَّزوجهَّلكنَّ
يلَّإلّتمَّعنَّنفسهَّوإَّنَّحصلتَّفهذإَّإلَّنّ َّّ
وفيهَّأَّيض ًاَّأَّن ّهَّينبغيَّللمرءَّأَّنَّيز َُّّ
للصحابينيَّأَّ َّّّناَّزوجتهَّمعَّأَّ َّّّنامَّاكانَّس يقوالنَّ
بنيَّ َّّ
َّمل ّاَّخيشَّمنَّحصولَّش هبةَّجتاههَّأَّزإلهاَّيفَّحيهناَّو ّ َّ
بني َّهلام َّإلعالقةَّإَّل ّيتَّ
ب َّﷺ َّمنَّهذإََّّب ّنيَّهلامَّأَّ َّّّناَّزوجتهَّو ّ َّ
اَّبهَّرش ًإ َّلكنََّّمل ّاَّخيشَّإلَّنّ َّّ
َّّ
هلَّأَّ َّّّنامَّملَّيظَّنّ
منَّأَّجلهاَّأخربهام َّبأَّ َّّّناَّزوجتهَّويهَّأَّ َّّن َّ ّ
دمَّجمرىَّإدلم َّفالَّيؤمنَّمنَّ
َّّ
إلش يطانَّجيريَّمنَّإبنَّأَّ
وسوس تهَّ َّ.
ّ
و ّ
يوسوسَّهلَّوالَّيدريَّكيفَّتدخلَّوسوسةَّإلشَّيطانَّفذلكلَّ
إلشَّيطانَّكيدهَّخطريَّمعَّإبنَّأَّدم َّ
إءةَّإلسورَّإَّل ّ
ّ
يتَّحتصنناَّمنَّإلشَّيطانَّومنَّكيدهَّ .
حصنَّابلذاكرَّوقر َّّ
رشعَّلناَّإلتَّّ َّّ
َّ
منَّعني َّحم ًال َّفاض ًال َّمث ًال َّاكملسجدَّإحلرإمَّلَّ َّْن َّيعتكفَّفيهَّفالَّجيوزَّهلَّأَّنَّيعتكفَّ
ََّ
وفيهَّأَّيض ًا َّأَّ َّّن َّ
فاميَّدونهَّمعَّجوإزَّإَّعتاكفهَّيفَّحم َّّلَّأفضلَّمنهَّ،مفث ًالَّلوَّأَّ َّّنَّإَّنسانَّنذرَّأَّنَّيعتكفَّأَّوَّعزمَّعىلَّأَّنَّ
يّسَّهلَّإملسجدَّإحلرإمَّجفازَّهلَّذكلَّأََّّّماَّغريَّإملسجدَّإلَّنّبويَّ
يعتكفَّيفَّإملسجدَّإلََّّنّبويَّ َّّثَّبعدَّذكلَّت ّ َّ
منَّإملساجدَّإلَّخرىَّفالَّ َّ.
حتَّلوَّاكنَّلزمنَّقليلَّمثلَّماَّجاءَّيفَّإحلديثَّأَّ َّّنَّمعرَّنذرَّأَّ َّْنَّيعتكفَّ
عتاكفَّيصحَّ ّ َّ
َّّ
وفيهَّأَّ َّّنَّإالَّ
لي ًَّةل َّفقطَّ ،فيجوزَّإالَّعتاكفَّولوَّلزمنَّقليلَّوليسَّمنَّرشطهَّأَّنَّيعتكفَّإالَّنسانَّعرشةَّأَّ َّّايمَّأَّوَّ
بلَّإللكَّيعتكفَّعىلَّحسبَّقدرتهَّعىلَّحسبَّظروفهَّ َّ.
َّّ
كذإَّمنَّيومَّ،
يفَّإلروإيةَّإَّل ّيت َّقلناهاَّيفَّ
َّإلصيامَّلَّ َّّن َّمعر َّريضَّهللاَّعنه َّ َّّ
وفيهَّأَّن ّهَّليسَّمنَّرشطَّإالَّعتاكف َّّ
للصومَّ َّ.
إلروإيةَّإلَّوىلَّنزلَّأَّنَّيعتكفَّلي ًةلَّومعلو يمَّأَّ َّّنَّإلَّل ّيلَّليسَّحم ًَّّالَّ َّّ
َّّ
بَّﷺَّاكنَّمعتكف ًاَّيفَّرمضانَّ
عتاكفَّإلصومَّماَّجاءَّمنَّأَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
َّّ
َّويؤَّكّدَّهذإَّأَّن ّهَّماَّليسَّمنَّرشطَّإالَّ
رَّقطعَّإعتاكفهَّوقضاهَّيفَّشوإلَّوملَّيذكرَّيفَّإحلديثَّأَّن ّهَّﷺَّصامَّمنَّأَّجلَّأَّنَّيقيضَّإَّعتاكفهَّ
َّّ
وقر
َّّ
فد َّّلَّهذإَّعىلَّعدمَّإشرتإطَّإل َّّصومَّيفَّإالَّعتاكفَّوهللاَّأَّعملَّ .
كتاب الح ّج
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سالمَّبعدَّإلصومَّوهوَّزايرةَّبيتَّهللاَّإحلرإمَّلعمل َّخمصوص َّيفَّوقتَّ
َّّ
إحلج َّخامسَّأَّراكنَّإالَّ
َّو َّّ
وفرضهَّهللاَّعزَّ
َّّ
خمصوصَّ ،ومنَّفضلَّهللاَّورمحتهَّبناَّأَّن ّهَّالَّجيبَّعىلَّإملسملَّإَّ َّّال َّ َّّمرةًَّيفَّإلعمرَّ ،
جح َّأَّبو َّبكر َّريضَّهللاَّعنهَّابلَّنّاسَّيفَّتكلَّ
إخرَّإلسََّّنَةَّ َّإلتَّّاسعة َّللهجرةَّ ،واكنَّقدَّ َّّ
وجلَّعليناَّيفَّأَّو
ّ
َّإجلوَّوإملاكنَّ .
إلسََّّنَةَّقبلَّفرضهَّوهَّّيأ َّّ
يَّيفَّإلسَّنةَّإلعارشة َّللهجرةَّويهَّ َّّجحةَّ
اسَّيفَّإلعامَّإّليَّيليهَّأَّ
ّ َّ
جح َّ ّ َّ
َّو َّّ
صىل َّهللاَّعليهَّوسملَّابلَّنّ
ّ
إلودإعَّ .
َّقالَّإملصَّنّفَّرمحهَّهللاَّ َّ
باب المواقيت
َّبدأَّإملصَّنّفَّرمحهَّهللاَّببابَّإملوإقيت َّ
َّوهوَّإلزمنَّأَّوَّإملاكنَّإحملدودَّ،وإملوإقيتَّزماني يةَّوماكنيةَّ :
َّّ
َّوإملوإقيتَّ:مجعَّميقات
َّإحلج َّ َّّإلزمانيةَّ
َّمرت َّمعنا َّسابق ًا َّوكذكل َّعندان َّموإقيت َّّ
َّإلصالة َّوهذه َّّ
فالزمانيةَّ :مكوإقيت َّّ
 َّ َّّويهَّإلَّشهرَّإلَّث ّالثةَّ"شوإلَّ ،وذوَّإلقعدةَّ ،ذوَّإحلجة"َّ ،قالَّهللاَّعزَّوجل﴿َّإلْ َح ُّج َّ َأ ْشه يُرَّ
م ْعلُو َم ي
يعد َّ َّلكّهَّمنَّأَّشهرَّ
لكهنمَّإَّختلفوإَّيفَّشهرَّذيَّإحلجةَّأَّ َّّ
ات َّ﴾ َّفهيي َّمعلوم ية َّمعروف يَّةَّ ،و َّّ
فقطَّيهَّإمليقاتَّإلزمينَّ
َّّ
إلصحيحَّأَّ َّّن َّإلعرشَّإلَّولَّمنهَّ
إحلج َّأَّمَّإلعرشَّإلَّولَّمنهَّفقط؟ َّ َّّ
َّّ
كَّذيَّإحلجةَّ .
للحجَّوليسَّ َّّ
َّّ
يدَّإحلجَّ
يدَّإحلج َّأَّوَّإلعمرةَّ،منَّير َّّ
يتَّحي َّرمَّمهناَّمنَّير َّّ
 َّ َّوأََّّّماَّإملوإقيتَّإملاكنَّّيةَّ:فهييَّإلَّماكنَّإَّل ّ َُّماكنَّبلَّالبد َّهلَّمنَّأَّنَّحيرمَّمنَّهذهَّإملوإقيتَّ
َّّ
نَّحي َّرََّم َّمنَّأَّ َّّي َّ
أَّوَّإلعمرةَّالَّجيوزَّهلَّأَّ َُّ
إملاكنَّّيةَّ،وس يأيتَّبياّناَّيفَّإحلديثنيَّإلتينيَّ .
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عنَّعبدَّهللاَّبنَّعبَّّاسَّريضَّهللاَّعهنامَّأَّ َّّنَّرسولَّهللاَّﷺَّ ََّوقَّتَََّّ َلهلََّّإملدَّينةَّ ََّذإَّإ َّحلَُّلَيَّفَةَّولهلََّّ
هلهنَّ
هنََّّل ََّهُنََّّوملنَّأَّىتَّعل َّْيّنَّمنَّغريَّأَّ َّّ
مملَّّ َّ،
رنَّإملَّنَ َّازلَّ،ولهلَّإلََّي ََّمنََّّي ََّلَ ََّْ
إلشَّامَّإ َّجلُحََّفةَّ،ولهلَّجندََّّقَ ََّ
تَّأََّه َُّلَّمكَّ ََّةَّمنَّ َمكةَّ .
كلََّّفَمَّ َّْنَّحيثَّأَنشَ أََّّ ََّح ّ َّ
ونَّ ََّذ ََّ
َّاك ََّنَّ َُّد ََّ
َّإحلجَّوإلعمرةَّ،ومن ََّ
ممَّّنَّأَّرإد َّّ
الحديث 217
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عنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّأَّ َّّنَّرسولَّهللاَّﷺَّقالَّ:هي َّّلَّأَّهلَّإملدينةَّمنَّذيَّإ َّحلُليفةَّ
َّإلشامَّمنَّإ َّجلُحفَةَّ َّوأَّه َُّلَّجندََّّمنَّقرنَّ،قالَّعبدَّهللاَّ:وبلغينَّأَّنََّّرسولَّهللاَّﷺَّقالَّ:وَُّمَّهَ َُّّلَّ
َّوأَّهل َّّ
مملَّ .
أَّهلَّإلمينََّّي ََّلَ ََّْ
ي
للعمرةَّميقاتَّ
ةَّملنَّقصدَّإحلج َّوإلعمرةَّ ،وليس َّ
َّّ
ب َّﷺ َّإملوإقيتَّإملاكنَّّي
هذينَّإحلديثنيَّبني َّإلَّنّ َّّ
ّ َّ
يفَّ
زماينَّفميكنَّأَّدإؤهاَّيفَّمجيعَّإلسََّّنَةَّ َّ،وهذهَّإملوإقيتَّيهَّ :
يَّمرَّعلْياَّ،
َّ .1ذوَّإحلَُّليفةَّ:ويس َّّمىَّإليومَّأابرَّعلَّوهوَّميقاتَّأَّهلَّإملدينةَّوملنَّجاءَّمنَّطريقَّهاَّأَّ َّّ
وتبعد َّعن َّمكة َّأربع َّمئة َّومثانية َّوعرشون َّكيلو َّمرت َّويه َّأَّبعد َّإملوإقيت َّوتبعد َّعن َّإملسجدَّ
ىلَّعل َّبنَّدينارَّوبينَّمَّسجدَّ
إلَّنّبويَّحبوإيلَّأَّربعةَّعرشَّكيلوَّمرتَّ ،و َّّمسيتَّبأابر َّعل َّنس ب ية َّإَّ َّّ
إمليقاتَّيفَّعهدَّإخلليفةَّمعرَّبنَّعبدَّإلعزيزَّرمحهَّهللاَّو َّّتَّجتديدهَّ َّوتوسعتهَّمؤ َّّخر ًإَّيفَّعهدَّإملكلَّ
فهدَّرمحهَّهللاَّ.
إلسَّيلَّإس تحفَّأَّهلهاَّواكنتَّ
 .2إجلحفةَّ :
ي
وهوَّماكن َّقر ي
يب َّمنَّمدينةَّرإبغَّّ َّ ،مسيتَّابجلحفةَّلَّ َّّن َّ ّ
مروإَّعلْياَّأَّوَّ
إلسودإنَّإذإَّ َّّ
هلَّإلشامَّومرصَّوإملغربَّإلعريبَّو َّّ
َّّ
تس َّّمىَّقدمي ًاَّهميعةَّ،ويهَّميقاتَّأَّ
حاذوهاَّجو ًإ َّأَّوَّحبر ًإ َّفاَّ َّّّنمَّحيرمونَّمنهَّ ،إَّ َّّال َّإَّذإَّعلموإَّمث ًال َّأَّ َّّّنمَّس يقدمونَّإملدينةَّأَّ َّّو ًال َّفميكهنمَّ
َّّ
إنتظارَّقدومَّإملدينةَّوحيرمونَّمنَّأَّابرَّعل.
َّ .3قرن َّإملنازلَّ :ويس َّّمى َّأَّيض ًا َّقرن َّإلَّث ّعالبَّ ،ويعرف َّإليوم َّابَّل ّس يل َّإلكبري َّوهو َّوإ يد َّبني َّبنيَّ
كَّإلوإدَّيعتربَّميقا ًَّاتَّ،وهوَّ
كَّهذإَّإلوإديَّميقاتَّسوإ يءَّماَّإرتفعَّمنهَّأَّوَّماَّإخنفضَّ َّ،و َّّ
إجلبالَّ،و َّّ
ميقا يتَّلهلَّجندَّ.
َّيصبَّيفَّ
َّحت َّّ
ميرَّغر ًاب ّ َّ
إدَّيّنلَّمنَّجبالَّإلطائفَّوبينَّسعدَّو َّّ
َّّ
 .4يلمملَّ:ميقاتَّأَّهلَّإلمينَّوهوَّو
لسعدَّي ّةَّوتبعدَّعنَّم َّكّةَّب َّإثننيَّوتسعنيَّكيلوَّمرتَّ،واكنَّ
إلبحرَّإلَّمحرَّ،فيهَّقري يةَّصغريةَّتس َّّمىَّاب َّّ
لكنهَّميرَّ
هباَّلكهنمَّأَّنشأوإَّطريق ًا َّأَّخرَّيبعدوإَّعهناَّعرشينَّكيلوَّمرتَّغر ًَّابَّ ،و َّّ
ئيسَّمير َّ َّّ
َّّ
إلطريقَّإلر
َّّ
مرَّابلوإدي.
وَّمنَّإلطريقَّإجلديدَّإذإَّ َّّ
َّّ
إمَّمنَّإلطريقَّإلقدميَّأَّ
َّّ
منَّنفسهَّإلوإديَّفميكنَّإالَّحر
هوَّإمليقاتَّإخلامسَّإّليَّملَّيذكرَّيفَّهذينَّإحلديثنيَّ َّ،وهوَّ
ّ َّ
إلضيبةَّ َّو
 .5ذإتَّعرقََّّ:ويس َّّمىَّإليومَّ ّ
ميقات َّللعرإقَّوقدَّإختلفَّإلعلامءَّف
ي
لكهنمَّمَّتّفقونَّعىلَّأَّن ّهَّ
ب َّﷺ َّأَّمَّمعرَّّ َّ ،
مينَّحددهَّهلَّإلَّنّ َّّ
َّّ
ي
ميقاتَّرشعيَّ،هذهَّخالصةَّإملوإقيتَّإملاكنيةَّإملذكورةَّ.
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َّإحلجَّوإلعمرة)َّ َّ
هلهنَّممَّّنَّأَّرإد َّّ
َّعلْينَّمنَّغريَّأَّ َّّ
لهنَّوملنَّأَّىت َّّ
هنَّ َّّ
 وقوهلَّﷺَّ( َّّ
معناهَّأَّ َّّنَّهذهَّإملوإقيتَّيهَّموإقيتَّلهلهاَّأَّيَّلهلَّتكلَّإملناطقَّإملذكورةَّيفَّإحلديثَّويهَّكذكلَّ
ملنَّمرَّعلْياَّ .
َّّ
كَّوإحدَّمنَّ
وعربَّيفَّإحلديثَّب َّمنَّأَّىتَّعلْياَّأَّيَّمنََّّّمرَّهباَّمنَّغريَّأَّهلهاَّ،فالَّيشرتطَّأَّنَّحيرمَّ َّّ
َّ ّ َّ
ىلَّإملدينةَّحتَّحيرمَّ
ّ َّ
إبغَّوأَّرإدَّإلعمرةَّفالَّيشرتطَّأَّنَّيذهبَّإَّ
قامتهَّفاذإَّاكنَّإملدينَّمث ًالَّيفَّمدينةَّر َّ
َّّ
إَّ
إلعمرةَّ،كذكلَّمث ًالَّأَّهلَّإجلزإئرَّإَّذإَّ
منَّأَّابرَّعلَّبلَّميكنهَّأَّنَّحيرمَّمنَّميقاتَّرإبغَّويذهبَّلدإءَّ َّ
إّلهبَّإَّىلَّإملدينةَّ َّّثَّ
رشة َّإَّىلَّإملدينةَّميكهنم َّ َّّ
إلطائرةَّس تذهبَّمَّبا َّ
إَّإحلج َّأَّوَّإلعمرةَّ َّوعلموإَّأَّ َّّن َّ َّّ
أَّرإدو َّّ
لهنَّوملنَّ
بعدَّذكلَّحيرمونَّمنَّأَّابرَّعلَّوالَّيلزهممَّأَّنَّحيرموإَّمنَّإ َّجلُحفةَّوهكذإَّ،هذإَّمعىنَّأَّ َّّّن َّّنَّ َّّ
َّعلْينَّمنَّغريَّأَّهلهنَّهذإَّمعىنَّهذإَّإلالكمَّ .
أَّىت َّّ
حتَّأَّهلَّم َّكّةَّمنَّم َّكّة) َّ
َّ وأََّّّماَّقوهلَّ(ومنَّاكنَّدونَّذكلَّمفنَّحيثَّأنشأََّّ ّ َّ
تعاىلَّإلرجوعَّإَّىلَّإمليقات-
َّّ
َّهذإَّأَّيض ًا َّمنَّرمحةَّهللاَّعزَّوجلَّوتيسريهَّعلْيم َّفملَّيلكَّّفهمَّس بحانهَّو
إملقصودون َّهبذإ َّإلالكمَّيسكنونَّبنيَّإمليقاتَّوم َّّكةَّ-فملَّي َّلكّفهم َّهللاَّ َّّعزَّوج َّّل َّبأَّنَّيرجعوإ َّإَّىلَّ
وَّإحلجَّالَّ،بلَّحيرمونَّ-قالَّمفنَّحيثَّأنشأََّّ-مفنَّحيثَّ
إمليقاتَّفيحرموإَّمنهَّ َّّثَّيأتونَّلفعلَّإلعمرةَّأَّ َّّ
نوىَّإحلجَّأَّوَّإلعمرةَّ.
َّّ
قصدَّأَّوَّ
حتَّأَّهلَّم َّكّة
 وقوهلَّ ّ َّ
إلظاهرَّأَّ َّّن َّهذإَّإحلديثَّيع َّّمهمَّفيحرمونَّمنَّأَّماكهنمَّلكنَّجاءَّيفَّحديثَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّ
َّ َّّ
ثناءهَّوأَّرإدتَّأَّنَّتأيتَّبعمرةَّ
اتهاَّإحليضَّريضَّهللاَّعهناَّوأَّرضاهاَّأَّ َّ
َّ
واكنَّهذإَّيفَّقصةَّ َّّجحهاَّوقدَّأَّ
َّّ
ب َّﷺ َّأَّخاهاَّعبد َّ َّّإلرمحنَّأَّنَّخيرجَّهباَّإَّىلَّإلَّّتنعميَّأَّوَّإَّىلَّإحل َّّل َّأَّيَّخارجَّحدودَّإحلرمَّ
فأَّمرَّإلَّنّ َّّ
فتحرمَّمنَّذكلَّإملاكنَّ َّّثَّتأيتَّبعمرهتاَّ .
َّفاَّختلفَّإلعلامءَّهل َّعىلَّأَّهلَّم َّكّةَّمنَّخيرجَّإَّىلَّإحل َّّل َّليحرموإَّمنه َّأَّمَّميكهنمَّأَّنَّحيرموإَّمنَّ
أماكهنم؟ َّ
إدلليلَّحديثَّعائشةَّ
خاص َّمبنَّأَّرإدَّإلعمرةَّمفردةًَّو َّّ
إلصحيحَّمنَّالكهممَّأَّ َّّن َّإالَّحرإمَّمنَّإحل َّّل َّ ل َّ
َّو َّّ
ريضَّهللاَّعهناَّ،أََّّّماَّمنَّأَّرإدَّإحل َّّجَّبأَّي نَّسكَّاكنَّسو ًإءَّيفَّإالَّفرإدَّأَّوَّقرإنَّأَّوَّمتَّّتعَّفاَّ َّّنَّهلَّأَّنَّحيرمَّ
إدلليلَّعىلَّذكلَّحديثَّإبنَّعباسَّهذإَّ َّ.
منَّماكنهَّوالَّيلزمهَّإخلروجَّإَّىلَّإحل َّّلَّو َّّ
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وَّإحلجَّوملَّحيرمَّمنَّإمليقاتَّفهذإَّ
مسأةلَّأَّخريةَّيفَّإلبابَّويهَّأَّ َّّنَّمنَّجتاوزَّإمليقاتَّقاصدإَّإلعمرةَّأَّ َّّ
هلَّخيارإنَّ :
َّ .1إََّّّماَّأَّنَّيعودَّإَّىلَّإمليقاتَّوحيرمَّمنهَّإَّنَّإس تطاعَّذكلَّ .
إجباتَّإحلجَّأَّوَّإلعمرةَّوهللاَّأَّعملَّ َّ.
َّّ
َّ َّ .2وإََّّّماَّأَّنَّحيرمَّمنَّماكنهَّوعليهَّد يمَّلن ّهَّتركَّوإجبَّمنَّو
ثَّقالَّرمحهَّهللا َّ
باب ما يلبس المحرم
تبنيَّلناَّماَّحي َّّلَّللمحرمَّلبسهَّوماَّحيرمَّ .
َّيفَّهذإَّإلبابَّس يذكرَّلناَّإملؤلفَّرمحهَّهللاَّأحاديثَّ ّ َّ
َّإحملرمَّ:هوَّمنَّأَّحرمَّ .
نوىَّإدلخولَّيفَّإلَّن ّسكَّحيرمَّعىلَّ
ةَّإدلخولَّيفَّإلَّن ّسكَّّ َّ،مسيَّبذكلَّلَّ َّّنَّإملسملَّإذإَّ َّّ
َّإالَّحرإمَّ:هوَّنَّّي َّّ
إلطيبَّوتقلميَّإلَّظافرَّوغريهاَّ َّ.
نفسهَّماَّاكنَّمباح ًاَّهلَّقبلَّإالَّحرإمَّاكلَّنّاكحَّو َّّ
َّ
َّ
الحديث 218
حرمَّمنَّإلَّث ّياب؟َّقالَّ
عنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّأَّ َّّنَّرج ًالَّقالَّايَّرسولَّهللاَّماَّيلبسَّإَّمل ُ َّ
َّإلّسإويالتَّوالَّإلربإنسَّوالَّإخلفافَّإَّالََّّّأَّح يدَّالَّجيدَّ
رسولَّهللاَّﷺَّ:الَّيلبسَّإلقمصَّوالَّإلعاممئَّوال ّ َّ
َّمسهَّزعفرإنَّأَّوَّورسَّ .
نعلنيَّفليلبسَّإخلفَّّنيَّوليقطعهامَّأسفلَّإلكعبنيَّوالَّيلبسَّمنَّإلَّث ّيابَّشيئ ًا َّّ
وللبخاريَّ:تنتقبَّإملرأةَّوالَّتلبسَّإلقفَّّازينَّ .
ب َّﷺ َّيفَّهذإَّإحلديثَّ َّّمعاَّجيوزَّلبسه َّللمحرمَّفأجاب َّببيانَّماَّالَّجيوزَّ،لَّ َّّن َّبيانَّماَّالَّ
س ئلَّإلَّنّ َّّ
جيوزَّأَّق َّّلَّ َّوأَّحرصَّومبعرفتهَّميكنَّللمرءَّمعرفةَّماَّجيوزَّلبسهَّوذكرَّﷺَّمثانيةَّأَّش ياءَّ :
ك َّثوب َّخميط َّحميط َّابلبدنَّ
َّ .1إلقمصَّ :ويهَّمجعَّمقيص َّوهوَّ َّإلَّث ّوبَّإملعروفَّويدخلَّفيهَّ َّّ
َّلكّهَّأَّوَّيشءَّمنه.
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يَّإلرأسَّسوإءَّ
ماَّيغط َّّ
ك َّ َّّ
عىلَّإلرأسَّويدخلَّفْياَّ َّّ
ويهَّماَّيلف َّ َّّ
ّ َّ
َّ .2إلعاممئَّ :ويهَّمجع َّعاممةَّ
يَّإلرأسَّيلحقَّإلعاممةَّوالَّجيوزَّللمحرم.
ماَّيغط َّّ
وَّغريَّخميطَّفلكَّ َّّ
َّّ
اكنَّخميط ًاَّأَّ
ي
َّعندكَّمئرَّذوَّأَّكاممَّوهوَّيش بهَّإلبنطالَّ
َّ
ويهَّمجعَّرسوإلَّوهوَّمعروف
إلّس َّإويالتَّ :
َّ ّ َّ .3
لكَّنّهَّأَّوسعَّمنهَّقلي ًالَّأَّوَّكثري ًإ.
وبَّإلشامل َّللبدنَّو َّّإلرأسَّمعًَّاَّ ،يس َّّميهَّعندانَّإلربنوسَّ
َّّ
َّ .4إلربإنسَّ :ويهَّمجع َّبرنسَّوهوَّإلَّثّ
ي
نسَّمعروفَّعندانَّيفَّإملغربَّإلعريبَّويلبسَّكثري ًإَّفهوَّيأيتَّشام ًالَّيغطيَّ
وابلَّل ّغةَّإلفصحىَّبر
اكنَّيفَّتغطيةَّإلرأسَّّلكلَّّنَّييَّعهنامَّ َّ ،وأَّيض ًا َّيأيتَّ
َّّ
إلرأسَّوسائرَّإجلسد َّوهوَّوإلعاممةَّيشرت
إلربنسَّمنهَّماَّيأيتَّخميطيَّعىلَّحسبَّإجلسمَّومنهَّماَّيأيتَّمفتوح ًاَّ.
نيَّوأَّنَّيقطعهامَّ
ويهَّمجعَّخفَّ.وقدَّر ّخَّصَّﷺ َّملنَّملَّجيد َّنع ًال َّوبأَّنَّيلبسَّخَّفّ َّ
ّ َّ
 .5إخلفافَّ :
أسفل َّإلكعبنيَّ ،وهذإَّهوَّإلفرقَّبنيَّإخلفَّّني َّوإلَّنّعلنيَّ ،إلَّنّعلنيَّمعوم ًا َّيأتيانَّأسفل َّإلكعبنيَّ
بَّﷺَّر َّّخصَّيفَّهذإَّإحلديثَّملنَّملَّ
يلَّفيغطيَّإلكعبنيَّ،مفنَّملَّجيدَّفالَّنّ َّّ
َّّ
إخلفَّفيأيتَّطو
أََّّّماَّ ّ َّ
نيَّوأَّنَّيقطعهامَّدونَّإلكعبنيَّ.
جيدَّإلَّنّعلنيَّبأَّنَّيلبسَّخَّّف َّ
َّإلزعفرإن َّأَّو َّإلورس َّبلَّ
َّابلزعفرإن َّأَّو َّإلورسَّ :وليس َّإملقصود َّخصوص َّّ
 .6إلََّّث ّياب َّإملطَّّيبة َّّ
إملقصودَّأَّيََّّطَّيبَّاكن.
معروفَّوهوَّماَّتغطيَّبهَّإملرأةَّوهجهاَّويكونَّيفَّفتحتنيَّلَّلعيننيَّ ،ومحلَّإلعلامءَّ
َّّ
َّ .7إلَّنّقابَّ :
وَّبقدرَّإلوجهَّوأََّّّماَّ
َّ
اَّاكنَّمفّسًَّإَّأَّوَّمنسوج ًاَّعىلَّحسبَّإلوجهَّأَّ
ّ َّ
حديثَّإلهنييَّعنَّإَّل ّنقابَّ َّّمع
َّّ
ةَّتغطيَّوهجهاَّبفضلَّخامرهاَّفهذإَّأَّجازهَّطائف ية َّمنَّإلعلامءَّوإس تدَّل ّوإَّمباَّروتَّ
إَّنَّاكنتَّإملرأ َّّ
حدإهنَّجلباهباَّمنَّ
هبنَّ َّّإلركبانَّسدلتَّإَّ َّّ
مرَّ َّّ
كنَّإذإَّ َّّ
كنَّحمرماتَّو َّّ
عائشةَّريضَّهللاَّعهناَّأَّ َّّّن َّّنَّ َّّ
وهجهن.
عىلَّرأسهاَّعىلَّوهجهاَّفاَّذإَّجاوزّنمَّكشفنَّأَّ َّّ
ىلَّإلصوإبَّوإلَّ ّصحَّيح َّإَّنَّشاءَّهللاَّأَّن ّهَّإذإ َّملَّتَّّتخذَّإملرأة َّنقا ًاب َّمفصال َّعىلَّ
َّوهذإَّإلقولَّهوَّأقرب َّإَّ َّّ
إجلالبيبَّفْياَّإلسَّتارَّإجللبابَّمبارشةًَّوليسَّمفصالَّيعينَّيأيتَّ
حسبَّوهجهاَّ َّ.وإلَّنَّإمحلدَّهللَّتأتْياَّ
ّ
وحدهَّمفّس ًإ َّعىلَّحسبَّإلوجهَّفتسدهلَّإملرأةَّمنَّعىلَّرأسهاَّ.فهذإَّجيوزَّإنَّشاءَّهللاَّلبسهَّيفَّ
إحلجَّوإلعمرةَّإذإَّاكنتَّإملرأةَّحمرم ًةَّ.
هامَّماَّتغطيَّهبمَّإملرأةَّيدهيا.
َّّ
 .8إلقَّفّازإنَّ:
َّهذهَّيهَّخالصةَّماَّذكرَّيفَّإحلديثَّ َّّمماَّحيرمَّعىلَّإحملرمَّلبسهَّ َّ.
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ثَّقالَّإملصنفَّرمحهَّهللاَّ َّ
الحديث 219
بَّﷺَّخيطبَّبعرفاتَّ"منَّملَّجيدَّنعلنيَّ
عنَّعبدَّهللاَّبنَّعباسَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّ:مسعتَّإلَّنّ َّّ
فليلبسَّإخلَّفّنيَّومنَّملَّجيدَّإَّزإرإًَّفليلبسَّرسإويلَّللمحرم" َّ
بَّﷺَّأَّ َّّنَّمنَّملَّجيدَّنع ًالَّفالَّيشءَّعليهَّإَّنَّ
َّاكنَّهذإَّإحلديثَّيفَّخطبةَّ َّّجحةَّإلودإعَّوفيهَّيقولَّإلَّنّ َّّ
لبسَّإخلف َّوملَّيذكرَّفيهَّﷺ َّأن ّهَّيلزمهَّقطعهَّحتتَّإلكعبنيَّفقالَّإلعلامءَّأَّ َّّن َّهذإَّان ي
خس َّملاَّس بقَّ
ّ َّ
لتأ َّّخرهَّعنهَّ .
َّوكذكلَّمنَّملَّجيدَّإَّزإر ًإَّفالَّضريَّعليهَّإَّنَّلبسَّرسوإ ًَّالَّ،هذإَّبطبيعةَّإحلالَّملنَّملَّجيدَّأ ّماَّمنَّوجدَّ
نَّالَّيلبسَّإخلفَّ َّ.
ّ َّ
إخمليطَّوأَّ
فالبدَّأَّنَّالَّيلبسَّ َّ
َّّ
َّ
َّ
الحديث 220
عنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّأَّ َّّنَّتلبيةَّرسولَّهللاَّﷺَّ"لَّّبيكَّإلَّل ّهمَّلَّّبيكَّ،لَّّبيكَّالَّرشيكَّ
كلَّلبَّّيكَّ،إَّ َّّنَّإمحلدَّوإلَّنّعمةَّكلَّ َّوإملكلَّ،الَّرشيكَّكل"َّ .
يكَّوسعديكَّ،وإخلريَّبيديكَّ،و َّّإلرغباءَّإَّليكَّ
قالَّواكنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّيزيدَّفْيامَّ"لَّّبيكَّلَّّب ََّ
وإلعمل"َّ .
هذهَّإلزايدةَّزايدةَّإبنَّمعرَّيهَّعندَّمسملَّفقطَّوليستَّعندَّإلبخاريَّليستَّمنَّإملتفقَّعليهَّ .
َّّ
نوىَّإملرءَّإدلخولَّيفَّإلَّن ّسكَّفقدَّأَّحرمَّوقلناَّ
َّّ
ةَّإدلخولَّيفَّإلَّن ّسكَّفاَّذإ َّ
َّوإالَّحرإمَّكامَّقلناَّهو َّنَّّي َّّ
ويفَّإمليقاتَّإلزماينَّ .
َّّ
إالَّحرإمَّيكونَّمنَّإمليقاتَّإملاكينَّ
إجبةَّعىلَّإلصحيحَّمنَّأَّقوإلَّأَّهلَّإلعملَّوهذإَّهوَّمذهبَّمجهورَّ
َّّ
َّوإلَّّتلبيةَّس َّنّ ية َّمؤَّكّد ية َّوليستَّبو
فعَّإلصوتَّهبا َّ َّّللرجالَّأََّّّماَّإلَّن ّساءَّفاَّ َّّن َّإلوإحدةَّ
حب َّر َّّ
إلشعائرَّّلكلَّإسَّت َّّ
إلعلامءَّ ،ويهَّمنَّأعظم َّ َّّ
سكَّلبَّ
إملرءَّإدلخولَّيفَّإلَّن ّ ّ َّ
مهننَّتلبَّبقدرَّماَّتسمعَّنفسهاَّأَّوَّرفيقّتاَّأَّيَّالَّترفعَّصوهتاَّفاَّذإَّنوىَّ َّّ
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قائ ًالَّماَّجاءَّيفَّإحلديث(َّ :لَّّبيكَّإلَّل ّهمَّلَّّبيكَّ،لَّّبيكَّالَّرشيكَّكلَّلبَّ،إَّ َّّنَّإمحلدَّوإلَّنّعمةَّكلَّ َّوإملكلَّ
رشعَّيفَّإلطوإفَّهذإَّيفَّإلعمرةَّ .
َّّ
الَّرشيكَّكل)َّ.ويقطعَّإمللبَّإلتَّّلبيةَّإذإَّ
اَّيفَّإحلج َّفاَّذإَّرشعَّيفَّريمَّمجرةَّإلعقبةَّيومَّإلعيدَّفاَّن ّهَّيقطعَّإلتَّّلبيةَّوماَّذكرَّيفَّإحلديثَّهوَّ
َّّ
َّأََّّّم
بَّﷺَّفْياَّأَّ َّّيَّيفَّأَّلفاظَّإلَّّتلبيةَّ،فاَّنَّزإدَّإملرءَّفْياَّأَّوَّنقصَّكامَّفعلَّإبنَّمعرَّريضَّ
إملأثورَّعنَّإلَّنّ َّّ
هللاَّعهنامَّفزييدَّمث ًال َّبعظَّإلَّذاكرَّأَّوَّبعظَّإلَّّتكبريإتَّإَّىلَّغريَّذكلَّفهذإَّإَّنَّشاءَّهللاَّالَّحرجَّفيهَّ
اكنَّيسمعَّإلصحابةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّيزيدونَّوينقصونَّيفَّ
بَّﷺَّ
َّإلرشعيَّملاذإَّلَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
وليسَّخمالف ًا ّ َّ
ّ
إلتَّّلبيةَّوملَّينكرَّعلْيمَّفد َّّلَّهذإَّعىلَّجوإزَّهذإَّإلفعلَّ .
َّفالنَّإ َّّدلعوةَّإَّذإَّأَّجاهباَّ َّ.
ّ َّ
َّوإلتَّّلبيةَّمعناهاَّإالَّ
جابةَّتقولَّلب ي
 ولَّّبيكَّ :يه َّتثنية َّالاجابة َّإي َّمعناها َّإجاب ًة َّبعد َّإجابة َّإجابةَّ .فقولنا َّلبيك َّإللهم َّإي َّإنناَّخناطبَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّابنناَّقدَّأجبناَّدعوتهَّللحجَّإوَّإلعمرةَّ َّ.
 وقوهلَّإَّ َّّن َّإمحلدَّ :أَّ َّّي َّأَّ َّّن َّمجيعَّأَّنوإعَّإحملامدَّوإملدإحئَّهللَّعزَّوج َّّل َّالَّرشيكَّهلَّيفَّذكلَّلن ّهَّاللَّوهوَّإملّنهَّس بحانهَّوتعاىلَّعنَّإلَّنّقائصَّ.
َّّ
إملتَّّصلَّس بحانهَّوتعاىلَّبصفاتَّإلكاملَّوإجل
َّإّلي َّهل َّإلَّنّعمة َّإلاكمةل َّس بحانهَّ
َّإملتفضل َّعىل َّعباده ّ َّ
 وإلَّنّعمة َّأَّي َّأَّن ّه َّس بحانه َّهو َّإملنعم َّّوتعاىلَّ َّ.
يفَّإلساموإتَّأوَّيفَّإلَّرضَّ
 وإملكل َّأَّيَّأَّن ّهَّس بحانهَّهوَّإملاكلَّمجليعَّإخلالئقَّسو ًإء َّاكنت َّ َّّوهوَّس بحانهَّملكهمَّومالكهمَّحقيقةَّ.
إدلعوةَّوللمسارعةَّ
 َّوأََّّّماَّقولَّإبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّلَّّبيكَّوسعديكَّ:أَّيَّهذإَّتأكي يدَّالجابةَّ َّّيفَّإالَّمتثالَّ .
 َّوقوهلَّوإخلريَّبيديكَّ:أَّيَّأَّ َّّنَّإخلريَّ َّلكّهَّمنَّعندَّهللاَّس بحانهَّوتعاىلَّفاَّ َّّنَّإلنّفعَّوإلفضلَّ َّلكّهَّبيدَّهللاَّس بحانهَّوتعاىلَّ َّ.
 و َّّإلرغباءَّإَّليكَّوإلعملَّ :أَّيَّأَّ َّّن َّ َّّإلرغبةَّوإلعملَّ َّلكّهَّهللَّالَّرشيكَّهلَّفْيامَّإَّخالصَّإلعملَّهللَّعزَّوجلَّهذإَّابختصارَّمعىنَّإلتَّّلبيةَّ .
َّثَّقالَّإملصنفَّرمحهَّهللا َّ
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بَّﷺَّ :
عنَّأَّيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:قالَّإلَّنّ َّّ
الَّحي َّّلَّالَّمرأةَّتؤمنَّابهللَّوإليومَّإلَّخرَّأَّنَّتسافرَّمسريةَّيومَّوليةلَّإَّ َّّالَّومعهاَّحرمةَّ .
ويفَّلفظَّللبخاريَّ:تسافرَّمسريةَّيومَّإَّ َّّالَّمعَّذيَّحمرمَّ .
َّاكلرضاعَّوإملصاه َّرةَّ،حترمَّإملرأةَّ
بيدَّاكلزوجَّأَّوَّبنسبَّمباح َّّ
منَّعليهَّإلزوجةَّعىلَّإلتَّّأ َّّ
َّّ
كَّ
إحملرمَّ:هوَّ َّّ
خَّمنَّإلرضاعَّمث ًَّالَّ ،وابملصاهرةَّعىلَّ
َّّ
وابلرضاعيَّعىلَّإلَّ
ابلَّن ّسبَّعىلَّإلَّبَّوإالَّبنَّوإلع َّّم َّوإخلالَّّ َّ ،
بَّإلزوجَّوغريمهَّهذإَّهوَّإحملرمَّابختصارَّ َّ.
زوجَّإلَّ َّّمَّأَّوَّأَّ َّّ
ويفَّإحلديثَّبيانَّأَّ َّّن َّإملرأةَّحيرمَّعلْياَّأَّنَّتسافرَّإَّ َّّال َّمعَّحمرم َّلهاَّ ،لكنَّينبغيَّإَّختيارَّإحملرمَّإلكفءَّ
للصالةَّمث ًَّال َّأَّوَّغريهاَّبلَّّتتارَّ
إلبعيدَّعنَّإنّتاكَّحرماتَّهللاَّفالَّتسافرَّإملرأةَّمعَّحمرمَّأَّوَّمضيع َّ َّّ
إلكفءَّ .
لدلالةلَّعىلَّأَّ َّّنَّ
حديدَّيفَّكتابَّإحلج َّ َّّ
َّّ
َّوهذإَّإحلديثَّأَّخرجهَّإملصَّنّفَّرمحهَّهللاَّيفَّهذإَّإلبابَّابلَّّت
َّإحلجَّ
لكنَّحت َّّ
ّ َّ
نَّتسافرَّسفرَّإحلج َّبالَّحمرمََّّ ،فاحلديثَّعامَّيشملَّأَّيَّ َّسفرَّ ،
َّّ
إملرأةَّالَّجيوزَّلهاَّأَّ
إّليَّهوَّخامسَّأَّراكنَّإالَّسالمَّإَّنَّملَّجتدَّإملرأةَّحمرم ًاَّالَّجيوزَّلهاَّأَّنَّتسافرَّلدإئهَّ َّ.
ّ َّ
إطَّإحملرمَّلوجوبَّإحلج َّعىلَّإملرأةَّ َّ ،وأَّن ّهَّإَّنَّملَّجتدَّإملرأةَّ
َّّ
وهبذإَّإحلديثَّإس تدلَّإلعلامءَّعىلَّإشرت
َّملَّجيبَّعلْياَّإحلجَّوقالوإَّأَّ َّّّناَّتنتظرَّأَّنَّيكونَّلهاَّحمر يمَّتسافرَّمعهَّ .
َّّ
حمرم ًا
َّكربتَّيفَّإلسنَّوعلمتَّأَّن ّهَّلنَّيكونَّلهاَّحمرمَّتسافرَّمعهَّ
َّأََّّّماَّإَّنَّيَّئَّستَّإملرأةَّمنَّأَّنَّجتدَّحمرم ًا
ّ
ىلَّإحلجَّفاّنّ اَّيفَّتكلَّإحلاةلَّتس
تنيبَّمنَّحيجَّماكّناَّوالَّتسافرَّإَّ ّالَّمعَّحمرمَّ َّ.
َّّ
إَّ َّّ
وإختلفوإَّيفَّ ّ
ّهَّيصح َّلكنَّمعَّإالثَّ ،لَّ َّّن َّ ّ
هجةَّإلهنَّييَّ
إلصَّحيحَّأَّن َّّ
حصةَّ ّجحَّهاَّلوَّذهبتَّبدونَّحمرمَّو ّ
منف َّكّةَّوليستَّمتعَّلّقةَّابحلجَّ َّ.
ةَّمعَّإلرفقةَّإلَّمنةَّ ،وكذكلَّيس تد َّّل َّعىلَّعدمَّجوإزَّ
َّّ
وهذإَّإحلديثَّفيهَّرديَّعىلَّمنَّأَّجازَّسفرَّإملرأ
َّالَّمعَّإلرفقةَّإلَّمنةَّمباَّأَّخرجهَّإلبخاري َّمنَّأَّ َّّن َّرج ًال َّسألَّﷺَّإ ّ َّين َّإكتَّتَّبتَّيفَّ
َّّ
إلسفرَّإَّ َّّال َّمعَّحمرم
َّّ
نطلقَّحفجَّمعَّإمرأتكَّ،وملَّيس تفّسَّ
َّّ
غزوةَّكذإَّوكذإَّوأَّ َّّنَّإمرأيتَّخرجتَّحا َّّجةَّفقالَّهلَّإلَّنّبَّﷺَّ:إ
َّ
بَّﷺَّأَّيهَّمعَّرفقةَّأَّمنةَّأَّمَّالَّ .
منهَّإلَّنّ َّّ
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يفَّتركهاَّحتجَّأَّوَّتسافرَّ
َّّ
بَّﷺَّ
نتَّإلرفقةَّأَّمن ًةَّلكنَّملَّير َّّخصَّهلَّإلَّنّ َّّ
يفَّذكلَّإلزمانَّاك َّّ
َّّ
والَّشكَّأَّ َّّنَّ
َّّ
َّ
حلجَّبالَّحمرمَّولوَّأَّ َّّدىَّذكلَّإَّىلَّعدمَّذهابهَّللغزوَّمعَّأَّ َّّمهيتهَّوعظمهَّوفضلَّ َّ.
َّّ
نَّيكونَّلهاَّحمر يمَّتسافرَّمعهَّ .
َّّ
منَّرشوطَّوجوبَّإحلجَّعىلَّإملرأةَّأَّ
َّّ
هذإَّإحلديثَّيزيدَّأَّ َّّنَّ
َّإلسفر َّمبسرية َّيوم َّأَّو َّيوم َّوليةلَّ ،وجاء َّيفَّ
َّمالحظة َّأَّخرية َّأَّ َّّي َّأَّن ّه َّجاء َّيف َّهذإ َّإحلديث َّتقييد َّّ
إلصحيحَّ
أحاديث َّأَّخرىَّتقَّّيدهَّبأكرثَّمنَّهذإَّ،وجاءَّيفَّحديث َّأَّخرَّإَّطالقهَّوعدمَّتقييدهَّمبسافةََّّو َّّ
أَّ َّّنَّإملرأةَّالَّجيوزَّلهاَّأَّنَّتسافرَّ .
َّأَّ َّّيَّسفرَّإلَّ ّصَّحيحَّأَّن ّهَّعىلَّإالَّطالقَّمفاَّ َّّمسيَّسفر ًإَّيفَّعرفَّإلَّنّاسَّالَّجيوزَّللمرأةَّأَّنَّّترجَّإَّليهَّإَّ َّّالَّ
معَّذيَّحمرمَّ ،والَّيقَّيّدَّهذإَّمبسافة َّدونَّأَّخرىَّ ،فالصحيحَّإالَّطالقَّهذإَّهوَّإلصحيحَّيفَّهذهَّ
إملسأةلَّ َّ.
َّ
ثَّقالَّإملصنفَّرمحهَّهللا َّ
باب الفدية
َّإملرإدَّابلفديةَّماَّفرضَّجرب ًإَّللَّن ّسكَّبسببَّتركَّوإجبَّأَّوَّفعلَّحمظورَّمنَّحمظورإتَّإالَّحرإمَّيفَّ
إحلجَّأَّوَّيفَّإلعمرةَّ .
َّّ
َّو ّمسَّيتَّابلفديةَّلَّ َّّن َّهللاَّتباركَّوتعاىلَّ َّّمساهاَّبذكلَّيفَّكتابهَّفقال﴿َّفَف ْدي َ ية َّ ّمنَّص َيام َّ َأ ْو ََّصدَ قَة َّ َأ ْوَّ
ن ُ ُسك َّ﴾َّ ،وإملصَّنّفَّرمحهَّهللاَّس يذكرَّلناَّيفَّهذإَّإلباب َّنوع ًا َّوإحد ًإ َّمنَّأَّنوإعَّإلفديةَّ َّوهوَّفديةَّ
تغطيةَّإلرأسَّ َّ.
َّّ
ظافرَّوحلقَّإلشعرَّو
َّّ
إلطيبَّوتقلميَّإلَّ
للرتفهَّاكلَّل ّبسَّو َّّ
إلَّذىَّ،ويهَّإَّل ّيتَّجتبَّ َّّ
قالَّإملصنفَّرمحهَّهللا َّ
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خاصةَّويهَّلمكَّعامةَّ،محلتَّإَّىلَّرسولَّﷺَّوإلقملَّيتناثرَّعىلَّوهجييَّ،فقالَّ:
إلفديةَّفقالَّ:نزلتَّ َّّيفَّ َّّ
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"ماَّكنتَّأَّرىَّإلوجعَّبلغَّبكَّماَّأَّرى"َّأَّوَّ"ماَّكنتَّأَّرىَّإجلهدَّبلغَّبكَّماَّأرىَّ،أَّجتدَّشاًَّة؟َّ"َّفقلتَّ:
َّللكَّمسكنيَّنصفَّصاعَّ .
الَّ.قالَّ:فصمَّثالثةَّأَّ َّّايمََّّأَّوَّأَّطعمَّس تةَّمساكني َّّ
ويفَّروإيةََّّ:فأمرهَّرسولَّهللاَّﷺَّأَّنَّيطعمََّّفَََّرق ًاَّبنيَّس ت َّّةَّأَّوَّهيديَّشاةًَّأَّوَّيصومَّثالثةَّأَّ َّّايمَّ .
ب َّﷺ َّواكنَّذكلَّيفَّغزوةَّ
َّيفَّهذإَّإحلديثَّخيربَّكعب َّبنَّجعرةَّريضَّهللاَّعنهَّأَّن ّهَّمحلَّإَّىلَّإلَّنّ َّّ
َّريضَّهللاَّعنهَّوأَّرضاهَّ،واكنَّقدَّأَّملََّّّبهَّمرضاَّفك َّّنَّإلقملَّ-ويهَّحرشةَّمعروفةَّ
َّ
إحلديبَّيّةَّواكنَّحمرم ًا
عندكَّإلصغريةَّإَّل ّيتَّتكونَّيفَّ ّ
كرثتَّيفَّشعرهَّحت َّأصبح َّيتناثرَّعىلَّوهجهَّمنَّكرثتهَّ
ّ َّ
إلشعر-قد َّ
َّّ
ب َّﷺ َّملاَّرأىَّمنَّحاهلَّوملاَّرأىَّماَّوصلَّإَّليهَّّ ،لكلَّقالَّماَّكنت ََُّّأرىَّبضمَّإهلمزةَّ
فتع َّّجبَّإلَّنّ َّّ
يظن َّأَّ َّّن َّإملرضَّبلغَّبه َّماَّ
ب َّﷺ َّ َّّ
ظن َّوبفتحهاَّمنَّإلَّنّظرَّمنَّإلبرصَّإالَّبصارَّ ،فملَّيكنَّإلَّنّ َّّ
معناهاَّأَّ َّّ
بلغَّ ،فر ّخَّصَّهلَّبأَّنَّحيلقَّشعرهَّبرشطَّأَّنَّيفديَّعنَّذكلَّلَّن ّهَّسريتكبَّحمذور ًإ َّمنَّحمذورإتَّ
بَّﷺَّ
بَّﷺَّأَّجتدَّشاة؟َّيعينَّليفديَّهباَّفأَّخربهَّريضَّهللاَّعنهَّأَّن ّهَّالَّجيدَّ،وإلَّنّ َّّ
إالَّحرإمَّ،فسأهلَّإلَّنّ َّّ
َّابلشاةَّلّنّ اَّأَّفضلَّأَّنوإعَّإلفديةَّ َّ.
بدأ َّّ
بَّﷺَّإَّىلَّأَّنَّيصومَّثالثةَّأَّ َّّايمَّأَّوَّأَّنَّيطعمَّس تَّّةَّمساكنيَّ،وقدَّأَّنزلَّهللاَّ
فل َّّماَّملَّجيدَّشاةًَّأرشدهَّإلَّنّ َّّ
وَّص ََّدَّقَةَََّّأو َّن ُ َُّسكَّ﴾َّ
نَّرأسَّهَََّّّفَفَّدَّي َ يةَّمَّنَّصَََّّيامَََّّأ ََّ
عزَّوجلَّقوهلَّ﴿َّفَََّم َّْنَّ ََّاك ََّنَّمَّنَّْ َُّْمكَََّّمَّريض ًاَََّّأوَّبَّهَّ َََّّأ ََّذ ًىَّمَّ ََّ
َّّ
ليخريهَّبنيَّوإحدةَّمنَّثالثَّ .
يفَّهذهَّإحلادثةَّ َّّ
َّفيس تفادَّمنَّإحلديثَّأَّ َّّن َّمنَّإحتاجَّإَّىلَّفعلَّحمظور َّمنَّحمظورإتَّإالَّحرإمَّأَّنَّيلبسَّخميط ًا َّأَّوَّ
وَّيغطيَّرأس ًا َّإَّنَّفعلَّوإحد ًإ َّمنَّهذهَّفاَّن ّهَّالَّبدَّهلَّأَّنَّ
وَّيقمل َّأَّظافر ًإ َّأَّوَّحيلقَّشعر ًإ َّأَّ َّّ
ميس َّطيب ًا َّأَّ َّّ
ّ َّ
يفديَّمقابلَّذكلَّملاَّجاءَّيفَّهذإَّإحلديثَّوملاَّجاءَّيفَّإليةَّ .
إّليَّيفَّإلية َّإَّذَّإلية َّفْياَّذكرَّإَّل ّصيامَّأَّوَّ
َّ َّّمماَّيس تفادَّأَّيض ًا َّأَّ َّّن َّهذإَّإحلديثَّجاءَّمبَّّين ًا َّلالجامل َّ ّ َّ
وَّملقدإرَّإلصدقةَّأَّوَّماَّجيبَّعليهَّذحبه َّفاحلديثَّ
َّّ
إلصيامَّأَّ
إلصدقة َّأَّو َّإلَّن ّسكَّمنَّغريَّحتديد َّل ّايم َّ َّّ
ّ
جاملَّإّليَّجاءَّيفَّإليةَّ .
ّ َّ
فيهَّبيانَّإالَّ
إدلليل َّعىل َّكوّناَّ
َّوكذكل َّيس تفاد َّمن َّإحلديث َّأَّ َّّن َّإلفدية َّعىل َّإلَّّتخيري َّبني َّإلَّن ّسك َّوإالَّطعام َّو َّّ
للتَّّخيريَّأَّ َّّّناَّرتبتَّيفَّإليةَّوكذكلَّيفَّإحلديثَّ .
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هلَّعنَّإلشاةَّفيهَّإالَّرشادَّإَّىلَّإلَّفضلَّفاالنسانَّ
َّّ
بَّﷺَّ
َّ َّّمماَّيس تفادَّمنَّإحلديثَّأَّيض ًاَّأَّ َّّنَّسؤإلَّإلَّنّ َّّ
اكنَّخمريَّبنيَّأَّمورَّهيديَّهباَّفالفضلَّأَّنَّخيتارَّلنفسهَّإلفضلَّوالَّيذهبَّإىلَّإلَّدىنَّ .
إذإَّ ّ َّ
حضيةَّمنَّإلسنَّ َّوإخللوَّ
َّّ
َّكذكلَّ َّّمماَّيس تفادَّمنَّإحلديثَّأَّن ّهَّيشرتطَّيفَّشاةَّإلفديةَّماَّيشرتطَّيفَّإلَّ
منَّإلعيوبَّ .
َّويس تفادَّأيضا َّإَّطعامَّيكونَّلَّس َّّتةَّمساكنيَّللكَّمسكني َّنصفَّصاعَّأَّيَّمدإنَّومجموعاَّ.ثالثَّ
ب َّﷺَّأَّمرهَّبأَّنَّيطعمَّفرق ًا َّبنيَّس تةَّ.وإلفرقَّ
ويهَّمقدإرَّإلفرقَّإّليَّجاءَّيفَّإحلديثَّفالَّنّ َّّ
ّ َّ
أَّصعََّّ ،
هوَّمكيا يلَّيسعَّثالثةَّأَّصعَّأَّوَّثالثةَّأَّصوإعَّنبوَّي ّةَّ َّ.
خاصةَّويهَّلمكَّعامة َّ)َّأَّيَّأَّ َّّن َّهذه َّإلية َّنزلتَّ
كذكلَّجاءَّيفَّإحلديثَّقولَّكعب َّ(نزلتَّ َّّيف َّ َّّ
َّ
خبصوص َّما َّحصل َّلكعب َّلكن َّحمكها َّعا يم َّمجليع َّإلََّّّمةَّ ،ومن َّهذإ َّإحلديث ََّّوأَّمثاهل َّأَّخذ َّإلعلامءَّ
الَّخبصوصَّإلسببَّ.وهللاَّأَّعملَّ .
َّّ
إلقاعدةَّإلَّصوليةَّإلّيتَّتقولَّإَّ َّّنَّإلعربةَّبعمومَّإللّفظَّ
َّ
َّ
َّّثَّقالَّإملصَّنّفَّرمحهَّهللاَّ َّ
باب حرمة م ّكة
هماَّهللاَّعز َّوجلَّعىلَّسائرَّإلبقاعَّمنَّفوقَّس بعَّساموإت َّوس يذكرَّإملؤَّل ّفَّ
َّّ
ةَّحرسهاَّهللاَّحر
َّّ
مكَّّ
إدلإةلَّعىلَّذكلَّوبيانَّماَّتقتَّضَّيهَّهذهَّإحلرمةَّ .
رمحهَّهللاَّيفَّهذإَّإلبابَّإلحاديثَّ َّّ
َّقالَّإملصَّنّفَّرمحهَّهللا َّ
الحديث 223
عنَّأَّيبَّرشحيَّ َُّخويدلَّبنَّمعرَّإخلزإعيَّإلعدويَّريضَّهللاَّعنهَّأَّن ّهَّقالَّلعمروَّبنَّسعدَّبنَّإلعاصَّوهوَّ
يبعثَّإلبعوثَّإَّىلَّم َّكّةَّ:إئذنَّيلَّأَّ َّّهياَّإلَّمريَّأَّنَّأَّح َّّدثكَّقو ًالَّقامَّبهَّرسولَّهللاَّﷺَّإلغَ ََّدَّمنَّيومَّ
َّحنيَّت َّلكّامَّبهَّ،أَّن ّهَّمحدَّهللا ََّّوأَّثىنَّعليهَّ َّّثَّقالَّ :
برصت َُّهَّعيناي ََّ
إلََّفتحَّ،فسمعت َُّهَّأَُّ َُّذ ََّانيََّ َّ،و ََّوَّعَاَُّهََّّقَلبََّّ َّ،وأََّ َ ََّ
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َّوملَّحيرهماَّإلَّنّاسَّفالَّحي َّّلَّالَّمرئَّيؤمنَّابهللَّوإليومَّإلَّخرَّأَّنَّيسفكَّهباَّدم ًاَّوالَّ
حرهماَّهللا َّّ
"َّإَّ َّّنَّم َّكّةَّ َّّ
يعضدَّهباَّجشرةًَّفاَّ َّْنَّأَّح يدَّتر َّّخصَّبقتالَّرسولَّهللاَّﷺَّفقولوإَّ:إَّ َّّنَّهللاَّأََّذَّ ََّنَّلرسوهلَّﷺَّوملَّيأذنَّلمكَّ
اهدَّإلغائب" َّ
َّإلش َُّ
َّساَّعَ ًةَّمنَّّنارََّّ،وقدَّعادتَّحرمّتاَّإليومَّكحرمّتاَّابلمسَّفليبَّل ّغ َّّ
َّوإَّن ّامََّّأَذَّ ََّنَّيلَّ ََّ
َّرشحيَّ،إَّ َّّنَّإ َّحل َََّرََّمَّ ََّالَّ
نكَّ ََّايََّّأَ ََّاب ُ َّ
كلََّّم ََّ
عملَّبَّ ََّذ ََّ
فقيلَّلَّيبَّرشحيَّماَّقالَّكل؟َّقالَّ-سعي يدَّإلعاصَّ-هلَّ:أَّ ََّانََّّأَ ََُّ
َّخبرَّب َةََّّ .
َّفارإً ََّ
َّفار ًإَّبدمَّوال َّّ
يعيذَّعاصي ًاَّوال َّّ
مةَّوأَّصلهاَّيفَّرسقةَّإالبلَّ َّ.
َّإلّت َّ
إ َّخل َرَّب َةَّ:ابخلاءَّإملعجمةَّو َّّإلرإءَّإملهمةلَّقيلَّيهَّإجلنايةَّوقيلَّإلبلَّّيةَّوقيل َّّ
َّإلشاعرَّ:إخلاربَّإلَّل ّ
صَّحيبَّإخلارب َّ
َّّ
قال َّّ
اَّتوىل َّإخلالفةَّيزيدَّإبنَّمعاويةَّوابيعهَّمنَّابيعهَّمنَّإلَّنّاسَّ َّوّتَّل ّفَّعبد َّهللا َّبنَّّإلزبريَّريضَّهللاَّ
َّمل ّ ّ َّ
إعتصمَّيفَّإحلرمَّإمليكَّ،واكنَّإَّذَّذإكَّمعروَّبنَّسعيدَّإملعروفَّابلشدقَّوإلي ًاَّعىلَّ
ّ َّ
عنهَّعنَّمبايعتهَّو
بنَّإلزبريَّأَّوَّيبايعَّيزيدَّفل َّّماَّمسعَّابخلربَّ
إملدينةَّ،واكنَّجيهّزَّإجليوشَّليبعّثاَّإَّىلَّمكَّّةَّليقاتلَّعبدَّهللاَّ َّّ
تلطفَّريضَّهللاَّعنهَّيفَّذكلَّفأَّاتهَّ
إلصحايبَّإجلليل-حرصَّعىلَّنصحهَّو َّّ
أَّبوَّرشحيَّريضَّهللاَّعنهََّّّ -
مبارشةَّوبالَّوإسطةَّ،بلَّورأهَّحنيَّت َّلكّمَّبهَّ
وطلبَّمنهَّأَّنَّيسمحَّهلَّبتحديثهَّشيئ ًاَّمسعهَّمنَّﷺَّ َّ
وأخربهَّبأَّ َّّنَّقلبهَّوعاهَّفملَّينىسَّمنهَّيشءَّوملَّهيملَّيفَّسامعهَّوملَّخيطئَّ َّ.
قبلَّلالكمهَّيعينَّحت َّينصاعَّهلَّمعرو َّبنَّسعيد َّهذإَّ ،فأخربه َّأَّن ّهَّ
ّ َّ
هلَّحت َّيكونَّأَّ
هذإَّذ ََّك ََّرَُّه َّ ّ َّ
ك َّ ََّ
و َّّ
يفَّإليومَّإّليَّيلَّفتحَّمكَّّةَّ ،واكنَّﷺ َّقدَّقامَّفْيمَّخطيبًَّاَّ ،حفمدَّهللاَّوأثىنَّعليهَّ
ّ َّ
ب َّﷺَّ
مسعَّإلَّنّ َّّ
كعادتهَّﷺَّيفَّخطبهَّ .
هاَّهللاَّملَّحيرهماَّأَّح يد َّمنَّإل
برشَّبلَّحرهماَّهللاَّس بحانهَّوتعاىلَّمنَّفوقَّ
َّّ
َّّ
ةَّحرسَّ
َّ َّّث َّأخربمه َّأَّ َّّن َّم َّكّ َّ
يَّلقطعَّإلشجرَّفْياَّ ،فالَّحي َّّل َّالمرئ َّيؤمنَّابهللَّ
َّّ
س بعَّساموإتَّ َّ ،وأَّ َّّن َّحرمّتاَّحتر يمي َّللقتالَّفْياَّوحترمي
وإليوم َّإلَّخر َّأَّن َّيسفك َّفْيا َّدم ًا َّأَّو َّيقطع َّفْيا َّجشرًَّإَّ ،وس يأيت َّمس تثين َّمن َّإلَّجشار َّإَّل ّيت َّجيوزَّ
قطعهاَّ .
بَّﷺَّفْياَّيومَّإلفتحَّفاَّن ّهَّجيابَّبأَّ َّّنَّ
َّوأخربمهَّﷺَّأَّن ّهَّإَّنَّأَّرإدَّأَّح يدَّإلقتالَّيفَّم َّكّةَّوتر ّخَّصَّبقتالَّإلَّنّ َّّ
َّمنَّإلزمانَّّ َّ،ثَّ
َّّ
بَّﷺَََّّأذنَّهلَّهللاَّس بحانهَّوتعاىلَّيفَّذكلَّ،وملَّيكنَّهلَّإَّذ ًَّانَّعام ًاَّبلَّاكنَّلساعة
إلَّنّ َّّ
عادتَّحرمّتاَّعىلَّماَّاكنتَّعليهَّإَّىلَّيومَّإلقيامةَّ ،فالَّجمالَّلالس تدالل َّبفعلَّﷺ َّيومَّإلفتحَّلَّن ّهَّ
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تعاىلَّيفَّذكلَّ.فهذإَّإّليَّيريدَّإلقتالَّمنَّس يرت َّّخصَّهلَّعندَّ
ّ َّ
كامَّقلناَّرخص َّهلَّهللاَّس بحانهَّو
ّ َّ
ﷺ َّ
هللاَّعزَّوج َّّلَّ،كيفَّس يأذنَّهلَّهللاَّعزَّوج َّّلَّيفَّإلقتال؟َّالَّيس تطيعَّ َّ.
َّّثَّأَّمرمهَّﷺَّبتبليغَّمنَّملَّيكنَّحارض ًإَّمعهمَّل ّمه ّيةَّإلمرَّفقالَّ:فليبل ّ ّ
غَّإلشاهدَّمنمكَّإلغائبَّ،وإمتثاالَّ
لعلَّيرعىَّويرتكَّماَّيريدَّ
بَّﷺَّ َّّ
لهذإَّأخربَّأَّبوَّرشحيَّريضَّهللاَّعنهَّمعروَّبنَّسعيدَّمباَّمسعهَّمنَّإلَّنّ َّّ
فعلَّوإَّحدإثهَّيفَّإحلرمَّ َّ.
عملَّبهَّمنَّهذإَّوأَّدَّ ََّعىَّأَّ َّّن َّإ َّحل َََّرََّم َّالَّ
َّ
رشحي ًا َّأَّن ّهَّأَّ
ىلَّإحلق َّفأخرب َّ َّ
لكنَّمعرإَّهذإَّمنعهَّكربهَّوملََّّي َنََّقدَّإَّ َّّ
بنَّإلزبريَّريضَّهللاَّعنهَّ َّ ،وأَّن ّهَّالَّجيريَّمنََّّفَرَّ َّإَّليهَّبدم َّأَّوََّّب َلَّيَّةََّّ،
جيريَّعاصي ًا َّوكَّن ّهَّيقصدَّعبد َّهللا َّ َّّ
ب َّﷺ َّعنَّإلقتالَّيفَّ
ب َّﷺ َّأَّوَّماَّجاءهَّبهَّأَّبوَّرشحي َّمنَّّنييَّإلَّنّ َّّ
وهذإَّمنَّكَّيسهَّلريَّّد َّبهَّخربَّإلَّنّ َّّ
إحلرمَّ َّ.
ميهاَّاكنَّمنَّهللاَّعزَّوج َّّلَّ .
َّّ
ةَّوأَّ َّّنَّحتر
فيؤخذَّمنَّهذإَّإحلديثَّحرمةَّم ّكَّ َّ
نبنيَّهلَّوأَّ َّّنَّذكلَّيكونَّبلطفَّ
َّ
ينَّعنَّإحلقَّجما
َّّ
َّوكامَّيؤخذَّمنهَّمرشوعيةَّنصحَّإلَّمرإءَّإَّنَّاكنوإَّحا َّّد
للحقَّ .
عيَّحتَّيكونَّأَّبلغَّيفَّقبوهلمَّ َّّ
ليلَّإلرش ّ َّ
لدل ّ َّ
وابظهارََّّ َّّ
هَّالَّخيرجَّعليهَّوالَّحيرضَّعليهَّفاَّ َّّن َّأَّابَّ
َّّ
وَّويل َّإلَّمرَّإنَّملَّينقد َّللَّنّصحَّفاَّن ّ
َّوفيهَّأَّيض ًا َّأَّ َّّن َّإلَّمريَّأَّ َّّ
رشحيَّريضَّهللاَّعنهَّملَّيفعلَّشيئ ًاَّمنَّهذإَّ .
َّوفيهَّأَّيض ًاَّأَّن ّهَّالَّجيوزَّقتالَّأَّحدَّيفَّإحلرمَّ َّ،وأَّن ّهَّالَّيسفكَّفيهَّد يمَّماَّدإمَّملَّينّتكَّهذإَّإمللتجئَّإَّىلَّ
َّعىصَّهللاَّعزَّوجلَّخارجَّإحلرمَّ َّّثَّجلأَّإَّلَّيهَّفاَّن ّهَّالَّيقهرَّعىلَّ
َّّ
إحلرمَّحرمةَّإحلرمَّ،فلوَّأَّ َّّنَّخشص ًاَّمث ًال
َّحت َّخيرجَّمنَّطوعَّ
إخلروجَّمنهَّبلَّيلجأ َّإَّىلَّأَّنَّالَّيباعَّهلَّوالَّيشرتىَّمنهَّوالَّيعانَّعىلَّيشء ّ َّ
نفسهَّ .
َّأََّّّماَّإَّنَّإَّنّتكَّهذإَّإلعايصَّحرمةَّإحلرمَّبأَّنَّقتلَّفيهَّأَّوَّزىنَّفيهَّأَّوَّفعلَّشيئ ًاَّمنَّهذإَّفاَّن ّهَّيفَّهذهَّ
إجهَّابلقوةَّمنهَّوليسَّ
َّّ
منهَّوإَّخر
خذَّإحلق َّ َّ
َّّ
هلَّإلعملَّجيوزَّقتاهلَّوأَّ
َّ
إحلالَّعىلَّإلصحيحَّمنَّأَّقوإلَّأَّ
َّّ
هوَّإّليَّبدأَّابَّنّتاكَّحرمةَّإحلرمَّوهللاَّأَّعملَّ .
َّيفَّإلهنييَّعنَّقتاهلَّلن ّهَّ ّ َّ
دإخ ًال َّّ
هَّالَّجيوزَّقطعَّإلشجرَّفْياَّوس يأيتَّإَّنَّشاءَّهللاَّابحلديثَّإلقادمَّ
َّّ
َّويفَّإحلديثَّأَّ َّّنَّمنَّ ُحر َمةَّم َّكّةَّأَّن ّ
ماَّيس تثىنَّمنَّهذإَّ .
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َّوفيهَّأَّيض ًاَّأَّ َّّنَّإالَّميانَّابهللَّوإليومَّإلَّخرَّأَّقوىَّرإدعَّعنَّإَّنّتاكَّحرماتَّهللاَّ َّ.
تعاىلَّقدَّخص َّنبَّيّهَّﷺ َّببعضَّإلَّحاكمَّفقدَّر َّّخصَّهلَّيفَّإلقتالَّيفَّم َّكّةَّ
ّ َّ
وفيهَّأَّ َّّن َّهللاَّس بحانهَّو
ساعةَّمنَّإلزمانَّوملَّير ّخَّصَّلَّحدَّقبلَّوالَّبعدهَّ َّ.
َّّ
إخلصوصيةَّالَّتثبتَّإَّ َّّالَّبدليلَّوإلَّصلَّأَّنَّإلَّت ّرشيعَّعا لَّمَّمجليعَّإلََّّّمةَّ َّ.
وفيهَّأَّيض ًاَّأَّ َّّنَّ َّ
اكنَّحمرم ًاَّ َّّثَّنسخَّفأَّح َّّلَّ َّّثَّ
سخَّمرتنيَّيفَّنفسَّإحلمكَّ،إَّذَّإلقتالَّيفَّمكّةَّ َّّ
وفيهَّأَّيض ًاَّجوإزَّوقوعَّإلَّن ّ َّّ
نسخَّإحل َّّلَّإَّىلَّإل ّتحرميَّ .
إدَّلدلليلَّإَّذ ََّال ًالَّهلَّبأَّنَّأَّابَّرشحيَّريضَّهللاَّعنهَّورمحهَّ
نيدَّإلر َّّ
يفَّإحلديثَّعدمَّإلردَّعىلَّإخملالفَّإلع َّّ
َّّ
و
اكنَّيعملَّبطالنَّماَّقاهلَّمعروَّإبنَّسعيدَّومعَّذكلَّملَّيناقشهَّوملَّيردَّعليهَّملاَّعلمهَّمنَّعنادهَّوكربهَّ
هذإَّخمترصَّماَّيس تفادَّمنَّإحلديثَّ .
َّ
َّ
َّ َّّثَّقالَّإملصَّنّفَّرمحهَّهللاَّ َّ
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عنَّعبدَّهللاَّبنَّعباسَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّ:قالَّرسولَّهللاَّﷺَّيومَّفتحَّم َّكّةَّ :
ةَّوإَّذإَّإستنفرتَّفانفروإَّ .
َّالَّجهرةَّبعدَّإلفتحَّولكنَّهجاديَّونَّّي َّ
َّإلساموإتَّوإلَّرضَّفهوَّحرإ يمَّحبرمةَّهللاَّإَّىلَّ
َّحرمهَّهللاَّيومَّخلق َّّ
َّوقالَّيومَّفتحَّم َّكّةَّ:إَّ َّّنَّهذإَّإلبدل َّ
يومَّإلقيامةَّ َّ،وأَّن ّهَّملَّحي َّّلَّإلقتالَّفيهَّلَّحدَّقبلَّ،وملَّحي َّّلَّيلَّإَّ َّالَّّساع ًةَّمنَّّنارَّفهوَّحرإ يمَّحبرمةَّهللاَّ
َّعرفهاَّ،والَّخيتلَّخالهَّ .
إَّىلَّيومَّإلقيامةَّ،الَّيعضدَّشوكهَّوالَّينفَّرَّصيدهَّ،والَّيلتقطَّلقَّطَّتهَّإَّ َّّالَّمن َّّ
َّفقالَّإلعباسَّريضَّهللاَّعنهَّ:ايَّرسولَّهللاَّإَّ َّالَّّإالَّذخرَّفاَّن ّهَّلَََّّقيهنَّمَّوبيوهتمَّ .
َّفقالَّ:إَّ ّالََّّإالَّذخرَّ .
َّإلقنيَّ:إحل َّّدإدَّ .
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ب َّﷺ َّخاطهبمَّيومَّفتحَّم َّكّ
ةَّوذكرَّهلمَّماَّمر َّمعناَّيفَّ
َّّ
خيربَّإبنَّعَّّباس َّريضَّهللاَّعهنامَّأَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
إحلديثَّإلسابقَّمنَّحرمةَّم َّكّةَّوحترميَّإلقتالَّفْياَّوقطعَّجشرهاَّ .
َّّ
ملنَّعرفهاَّ .
َّوفيهَّأَّيض ًاَّيفَّهذإَّإحلديثَّحترميَّلقطّتاَّإَّ َّّالَّ َّّ
َّوكذكلَّفيهَّحترميَّإحتشاشَّحشيشهاَّوس يأيتَّإلالكمَّعنَّهذإَّبعدَّقليلَّ .
بني َّﷺ َّأَّن ّهَّالَّجهرةَّمن َّم َّكّةَّبعدَّإلفتحَّلّنّ ا َّابلفتحَّأَّصبحتَّدإرَّإَّسالمَّولكنَّبقيَّإجلهادَّوإلَّنَّّّيةَّ
َّو ّ َّ
نَّإستنفرهَّويلَّإلَّمرَّللجهادَّأَّإنَّخيرجَّمعهَّوجييبهَّإَّنَّ
َّّ
أ َّّيَّإلَّنَّّّيةَّلَّلجهادَّوإنَّملَّيوجدَّهجادَّ،وطلبَّ َّّمم
إس تطاعَّذكلَّ َّ.
فاحلديثَّحوىَّمج ًةلَّمنَّإلفوإئدَّ .
ىلَّقيامَّإلساعةَّ
َّّ
نتقالَّمنَّبدلَّإلرشكَّأَّوَّإلكفرَّإَّىلَّبدلَّإالسالمَّمنَّابقَّية َّإَّ
ّ َّ
مهناَّأَّ َّّن َّإلهجرةَّويهَّإالَّ
َّإلشمسَّمنَّمغرهبا)َّ َّ.
َّحتَّتطلع َّّ
َّحتَّتنقطعَّإلهجرةَّوالَّتنقطعَّإلهجرة ّ َّ
لقوهلَّﷺَّ(الَّتنقطعَّإلَّتّوبة ّ َّ
وإملرإدَّابلهجرةَّيفَّإحلديثَّيهَّإلهجرةَّمنَّم َّكّةَّإَّىلَّإملدينةَّوقلناَّأَّن ّهَّقالَّالَّجهرةَّبعدَّإلفتحَّلَّ َّّنَّم َّكّةَّ
صارتَّبعدَّإلفتحَّدإرَّإَّسالمَّفالَّوجهَّللهجرةَّمهناَّ .
نعمةَّوإَّنَّملَّيوجدَّ
ىلَّقيامَّإلساعةَّفاَّذإَّوجدَّإجلهادَّفهباَّو َّ
َّّ
يؤخذَّمنَّإحلديثَّأَّ َّّنَّإجلهادَّوإلَّنَّّّيةَّابقيانَّإَّ
جابةَّدإعيَّويلَّإلَّمرَّإَّىلَّإجلهادَّمتَّوجدَّ َّ.
َّّ
فعىلَّإملرءَّإملسملَّأَّنَّيعقدَّنَّي ّتهَّعىلَّإَّ
ويلَّإلَّمرَّملنَّقدرَّعىلَّذكلَّإذإَّدعاَّإَّىلَّإجلهادَّيفَّسبيلَّهللاَّ،
ويفَّإحلديثَّكامَّقلناَّوجوبَّإَّجابةَّ َّّ
يتعنيَّعىلَّإملسملَّيفَّثالثَّحاالتَّ َّ:
َّوأَّصلَّإجلهادَّأَّن ّهَّفرضَّكفايةَّو ّ َّ
َّحصيحَّيفَّإلتَّّخلفَّعنهَّ َّ.
إستنفرهَّويلَّإلَّمرَّأَّوَّانئبهَّ
َّّ
إحلاةلَّإلوىلَّ:إذإَّ
َّرشعي ي
ي
ماَّملَّيكنَّهلَّعذر ي
إحلاةلَّإلثانيةَّإليتَّيتعنيَّفْياَّإجلهادَّ:إذإَّحارصَّإلعدوَّبدلهَّ .
حضَّصفَّإلقتالَّفاَّن ّهَّالَّجيوزَّهلَّإلتَّّويلَّوالَّإلفرإرَّ َّ.
ّ َّ
َّوإحلاةلَّإلثالثةَّ:إذإَّ
إزَّقطعَّإلشوكَّمعَّماَّفيهَّمنَّإلَّذَّي ّةَّ،وقالَّإلعلامءَّأَّ َّّنَّهذإَّفيهَّ
َّّ
َّّمماَّيس تفادَّمنَّإحلديثَّأَّيض ًاَّعدمَّجو
مفاَّدإمَّالَّجيوزَّقطعَّإلشوكَّإملؤذيَّفغريهَّمنَّإَّل ّشجرَّإلَّنّافعَّمنَّاببَّ
َّّ
إلتَّّنبيهَّابلدىن َّعىلَّإلَّعىلَّ ،
أَّوىلَّأحرىَّ َّ.
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ىَّإلصيدَّيفَّماكن َّأَّمن َّملَّجيوزَّهلَّ
وكذكلَّيفَّإحلديثَّأَّن ّهَّالَّجيوزَّتنفريَّصيدهَّأَّيَّهتييجهَّفاَّذإَّرأ َّّ
إَّخرإجهَّمنهَّبّتيجهَّوإذإَّاكنَّكامَّقلناَّإلتَّّنفريَّالَّجيوزَّمفاَّابكلَّابَّصطيادهَّوقتلَّ .
َّيفَّإحلديثَّأَّ َّّن َّلقطةَّإحلرمَّليستَّكغريهاَّفالَّجيوزَّإَّلتقاطهاَّلمتلكها َّبلَّجيوزَّفقطَّلتعريفهاَّمفنَّ
وقفَّعىلَّلقطة ََّّوأَّخذهاَّفاَّ َّّنَّإلوإجبَّعليهَّأحدَّأَّمرينَّ :
نَّيعرفهاَّولوَّمكثتَّعندهَّماَّمكثتَّأَّعوإم ًاَّعديدةَّ .
 إََّّّماَّأَّ َّّدفعهاَّلويل َّإلَّمرَّ .أََّّّماَّأَّنَّيأخذهاَّوي َّمتلّ
كهاَّفالَّجيوزَّهذإَّهوَّإلصحيحَّمنَّأَّقوإلَّ
َّّ
َّّ
 َّوإ ّماَّأنَّيأَّهلَّإلعملَّبدالةلَّإحلديثَّعليهَّ َّ.
يشهَّإلرطبَّوإس تثينَّإالذخرَّوهوَّنبا يت ي
وفيهَّأَّن ّهَّالَّجيوزَّأَّنَّحيىشَّخالهَّأَّيَّحش
َّمعروفَّطَّّيبَّ
َّّ
إلعةل َّيف َّإس تثناء َّإالذخر َّأَّ َّّّنم َّيس تعملونه َّيف َّإَّشعال َّإلَّنّار َّويس تعمل َّإ َّحل ّدإدون َّكثري ًإَّ
َّّإلرإحئةَّ ،و َّّ
وكذكلَّيس تعملَّإلَّنّاسَّيفَّبيوهتمَّويفَّسقفهمَّ .
َّوإس تثىنَّإلعلامءَّكذكلَّ َّّمماَّالَّجيوزَّقطعهَّماَّإس تنبتهَّإلَّدمَّّيونَّمنَّزرعَّ .
هلَّإلعملَّعىلَّحترميَّقطعَّجشرَّإحلرمَّوإَّابحةَّأَّخذَّإالَّذخرَّوماَّأَّنبتهَّ
َّ
َّقالَّإبنَّقدإمةَّرمحهَّهللا(َّ:أَّمجعَّأَّ
إلرايحنيَّحىكَّذكلَّإبنَّإملنذرَّرمحه)َّإنّتيىَّالكمَّإبنَّقدإمَّ َّ.
إلزروعَّو َّّ
ديمَّمنَّإلبقولَّو َّّ
إلَّ َّّ
إلزروعَّ
ديمَّفاَّت ّفقوإَّعىلَّجوإزَّقطعَّإلبقولَّو َّّ
جرَّإّليَّإس تنبَّتهَّإلَّ َّّ
إزَّقطعَّإلش ّ َّ
َّّ
َّوإختلفَّإلعلامءَّيفَّجو
إلص
حيحَّإّليَّعليهَّمجهورَّإلعملَّأَّن ّهَّ
ّ َّ
ديم َّو َّّ
إزَّقطعَّإلش ّ َّ
َّّ
لكهنمَّإختلفوإَّيفَّجو
َّّ
جرَّإّليَّإس تنبتهَّإل ّ
جيوزَّ .
َّويف َّإحلديث َّأَّيض ًا َّدلي يل َّعىل َّإلقاعدة َّإلفقهَّّية َّإَّل ّيت َّتقول َّأَّ َّّن َّ"إالَّس تثناء َّجيوز َّما َّمل َّحيصل َّبنيَّ
وقدَّمرَّمعمكَّهذإَّيفَّأَّصولَّإلفقهَّ .
إملس تثىنَّوإملس تثىنَّمنهَّفارق"َّ َّّ
َّ َّّثَّقالَّإملصَّنّفَّرمحهَّهللا َّ
باب ما يجوز قتله
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لنَّيفَّإ َّحل َََّرمَّ
هنَّفاسقي ََّّي ُقَّتَ ََّ
َّإدلوإبَّ َّلكّ َّّ
مخسَّمن َّّ
عنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّأَّ َّّنَّرسولَّهللاَّﷺَّقال َّ:ي
"إلغرإبَّوإحلدأَّةَّوإلعقرب ََّّوإلفأرةَّوإللكبَّإلعقور"َّ .
وملسملََّّ:بقتلَّمخسَّفوإسقَّيفَّإحل َّّلَّوإحلرمَّ .
َّإدلإلَّ .
إحلَّدَ َأةَّ:بكّسَّإحلاءَّوفتح َّّ
بَّﷺَّماَّجيوزَّقتلَّ
مَّمعناَّحترميَّإلصيدَّللمحرمَّوكذكلَّيفَّإحلرمَّ،ويفَّهذإَّإحلديثَّس يذكرَّإلَّنّ َّّ
َّّ
َّّ
تقد
يفَّإحل َّّلَّوحالَّإالَّحرإمَّلَّ َّّنَّماَّذكرَّيفَّهذإَّإحلديثَّحيوإانتَّمؤذيةَّجيبَّقتلهاَّإذإَّوجدتَّ،وهذهَّ
إحليوإانتَّوصفتَّيفَّإحلديثَّبأَّ َّّّناَّفوإسقَّ .
َّوإلفوإسقَّ:مجعَّفاسقةَّ .
َّوإلفسقَّ:يفَّإلَّل ّغةَّهوَّإخلروجَّ َّ.
و َّّمسيتَّهذهَّإحليوإنَّابلفوإسقَّخلروهجاَّبطبعهاَّعنَّسائرَّإحليوإانتَّابلَّّتعديَّوإلَّذىَّ ،ف ُتَّقتلَّكامَّ
قلناَّلذيّّتا َّوالَّعتدإهئاَّعىلَّإلَّنّاسَّوأَّ َّّن َّإحلرمَّالَّجيريهاَّوإالَّحرإمَّالَّيعيذهاَّ.وهذهَّإلفوإسقَّإمخلسَّ
يهَّ :
ي
ي
ي
امرَّوكذكلَّمعروفَّبأَّن ّهَّيؤذيَّ
خيربَّإلَّث ّ
سودَّمعروفَّبأذيّتهَّ َّّ
َّطائرَّأَّ
َّ .1إلغرإبَّ:
وهوَّمعروف ي
ينقرَّيفَّجرحهَّخيربهَّوهذإَّمنَّفسقهَّ.
َّّ
إدلوإبَّمنَّاكنَّجمروح ًاَّمهناَّفاَّن ّهَّيأيتَّو
َّّ
ي
َّابلّسقةَّخيتطفَّإلَّل ّحمَّ
اسَّمعروف ّ َّ
 .2إحلدأةَّ:
وهوَّطائرَّمؤذيَّمعروفَّأَّيض ًاَّبَّّسقةَّحوإجئَّإلَّنّ
ي
أَّوَّخيتطفَّأَّ َّّيَّيشءَّياكدَّيرإه.
يَّإّليَّشأنهَّإلعدوَّ
ليسَّمعومَّإلالكبَّبلَّخصَّإلعقولَّمنهَّأَّ ّ َّ
ّ َّ
خصَّإلعقورَّمنهَّ َّو
َّ .3إللكبَّ ّ َّ:
اسَّوعقلهمَّإبتدإءَّ.
عىلَّإلَّنّ
ً
 .4إلعقرب َّ :ي
رشها َّعىل َّإلَّنّاسَّ ،ومهنا َّمن َّإذإ َّلسعت َّخشص ًا َّفاَّن ّه َّميوتَّ
معروف َّخطرها َّو َّّ
رشإَّمنَّإذإَّلسعتَّأحدانَّفاَّن ّهَّيتكَّّبدَّأَّالمَّإ َّّمحلىَّويهَّمعروفةَّ.
مبارشة ًََّّوأَّخفَّّهاَّ ًَّّ
تثقبَّوقدَّتشعلَّحتَّإلَّنّريإنَّ
ّ َّ
إرعَّّتربَّو
 .5إلفأرةَّ:رضرهاَّمعلو يمَّسوإ يءَّيفَّإلبيوتَّأَّمَّيفَّإملز َّّ
يفَّإلبيوت.
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إّلئبَّعىلَّإللكبَّإلعقورَّ.
شدَّمهناَّاكلسدَّوإلَّنّمرَّو َّّ
كَّماَّاكنَّمثلهاَّأَّوَّأَّ َّّ
َّويقاسَّعىلَّهذهَّإمخلسةَّ َّّ
إلطيورَّإملفرتسةَّعىلَّإلغرإبَّوإحلدأةَّ.وإحلَّّيةَّعىلَّإلعقربَّوهكذإَّ.فهذهَّإمخلسةَّليستَّ
وإلعقابَّو َّّ
مرإدةًَّلنف
شدَّمهناَّهذإَّهوَّإلصحيحَّيفَّهذهَّإملسأةلَّأَّ َّّن َّهذهَّإمخلسةَّ
َّّ
سهاَّبلَّيقاسَّعلْياَّماَّمثلهاَّوأَّ
َّ
شدَّمهناَّ َّ.
يقاسَّعلْياَّماَّاكنَّمثلهاَّأَّوَّأَّ َّّ
َّوأَّجعبينَّالك يم َّ ّ
بنَّانرصَّإلسعديَّرمحهَّهللاَّأَّريد َّنقلَّلمكَّقالَّرمحهَّهللا(َّ :وهاَّ
َّّ
بدَّإلرمحن َّ
للشَّيخَّعَّ َّّ
بني َّعَّل ّتهَّدخلَّفيهَّذكلَّ
إلشارعَّعىلَّيشء َّو ّ َّ
نص َّ َّّ
هناَّفائد ية َّأَّصولي ية َّينبغيَّإلتَّّنَّّبه َّلهاَّويهَّأَّن ّهَّإذإ َّ ّ َّ
صَّوماَّهوَّمثلَّلقياسَّإلعةلَّوماَّهوَّأَّوىلَّمنهَّبطريقَّإلولويةَّ ...
َّّ
إملنصوصَّعليهَّبطريقَّإلَّنّ
ارعَّإلعةل َّفاَّ َّّن َّهذإَّإلَّنّصَّيدخلَّفيهَّ
َّّ
بني َّّ
َّإلش
َّّنيي َّعنَّيشء َّو ّ َّ
َّأَّيَّأَّن ّهَّإذإ َّجاءانَّ ّ َّنص َّمنَّفيهَّمث ًال ي
يدخلَّماَّهوَّمثلَّلقياسَّإلعةل َّويدخلَّماَّهوَّ
َّّ
إملنصوصَّعليهَّإّليَّجاءَّيفَّإلَّنّصَّبطريقَّإلَّنّصَّو
ّ َّ
أَّ َّّولَّهذإَّإملنصوصَّبطريقَّإلولويةَّ .
بنيَّإحلمكةَّ
نصَّعىلَّهذهَّإمخلسةَّفأفادَّجوإزَّقتلهاَّو ّ َّ
َّقالَّرمحهَّهللاَّ...مثاهلَّماَّيفَّهذإَّإحلديثَّفاَّن ّهَّ ّ َّ
َّجازَّقتلَّلقياسَّإلعةلَّوماَّهوَّأَّوىلَّمنهَّلقياسَّإلَّولوَّي ّةَّ
َّّ
َّّ
منَّمشلتهَّإلعةل
كَّ
يفَّذكلَّفيدخلَّيفَّهذإَّ َّّ
َّومثلَّإلعةلَّإملنصوصةَّإلعةلَّإملس تنبطةَّإذإَّ
َّّ
إّلئبَّوإلَّنّمرَّوإحلَّّيةَّوحنوهاَّلن ّهَّأَّبلغَّأَّذَّي ّةَّوفسق ًا
اكلسدَّو َّّ
للظنَّ ...
اكنتَّمتيقنةَّأَّوَّمفيدةَّ َّّ
َّقدَّتكونَّمنصوصاَّعلْياَّيفَّإحلديثَّكامَّهوَّإلشأنَّيفَّهذإَّ
َّّ
 َّالكمه َّإلَّخريَّهذإَّمعناهَّأَّ َّّن َّ َّّإلعةل
إلعةل َّيفَّجوإزَّقتلَّهذهَّإحليوإانتَّيهَّأّنّ اَّ
نص َّعىلَّأَّ َّّّناَّفوإسقَّأَّيَّأَّ َّّن َّ َّّ
ب َّﷺ َّ ّ َّ
إحلديثَّفاَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
خرجتَّعنَّطبيعّتاَّوكوّناَّمؤذي ًة لَّلَّنّاسَّهذإَّإحلديثَّإلعةلَّفيهَّمنصوصَّ .
َّإلهنيي َّمنَّ
َّإلعةل َّمن َّّ
َّإلعةل َّمس تنبط ًة َّيعين َّأَّ َّّن َّإلعلامء َّقد َّيس تنبطون َّّ
َّكذكل َّقال َّمثل َّما َّتكون َّّ
نَّإلرإحجَّفاَّذإَّاكنتَّكذكلَّ
للظ َّّ
صوصَّوهذهَّإلعةل َّإملس تنبطةَّقدَّتكونَّمتيَّقّن ًة َّوقدَّتكونَّمفيد ًة َّ َّّ
َّّ
إلَّنّ
قيس َّعلْيا َّما َّهو َّمثلها َّوكذكل َّيشمل َّإحلمك َّما َّهو َّأَّوىل َّهذإ َّمل َّّخص َّالكمه َّومعىن َّالكمهَّ
ابختصارَّ َّ.
باب دخول مكة وغيره
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إدلإةلَّعىلَّكيفَّيّةَّدخولَّم َّّكةَّوغريهَّهذإَّيقصدَّبهَّ
يبنيَّإملؤَّل ّفَّرمحهَّهللاَّإلحاديثَّ َّّ
َّيفَّهذإَّإلبابَّس ّ َّ
إلطوإفَّوصفتهَّإَّىلَّغريَّذكلَّ َّ.
إلصالةَّفْياَّو َّّ
دخولَّإلكعبةَّو َّّ
الحديث 226
عنَّأَّنسَّبنَّماكلَّريضَّهللاَّعنهَّأَّ َّّنَّرسولَّهللاَّﷺَّدخلَّم َّكّةَّعامَّإلفتحَّوعىلَّرأسهَّإملغفرَّفل َّّماَّ
نزعهَّجاءهَّرج يلَّفقالَّ:إبنَّخطلََّّمتعلقي َّبأس تارَّإلكعبةَّ،فقالَّ:إقَُّتَّلُوهَّ .
رتَّ.فهوَّماَّيوضعَّعىلَّإلرأسَّل
سهَّمنَّإلسهامَّ
َّّ
يسرتَّبهَّإلرجلَّرأ
َّّ
َّّ
َّّ
َّمنَّإلغفرَّوهوَّإلس
إملغفرَّ :مأخو يذ
إلضابتَّيفَّإلقتالَّوهوَّمصنو يعَّمنَّحديدَّ .
و ّ َّ
َّلباسَّإحلربَّمغطي ًاَّرأسهَّابملغفرَّبيا ًانَّ
َّّ
بَّﷺَّدخلَّعامَّإلفتحَّواكنَّالبس ًا
َّويفَّإحلديثَّبيانَّأَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
َّملاَّاكنَّمغطي ًاَّلرأسهَّ،فل َّّماَّإنّتيىَّإلقتالَّنزعَّإملغفرةَّمنَّعىلَّرأسهَّ
َّّ
لن ّهَّملَّيكنَّحمرم ًاَّلن ّهَّلوَّاكنَّحمرم ًا
بَّﷺَّبقتلَّ َّ.
فأَّبلغهَّرج يلَّأَّ َّّنَّإبنَّخطلََّّهذإَّمتعَّل ّ يقَّبأس تارَّإلكعبةَّيس تجريَّهباَّفأَّمرَّإلَّنّ َّّ
فيس تفادَّمنَّإحلديثَّ :
للحج َّوالَّ
إلفائدةَّإلوىلَّ:جوإزَّدخولَّم َّكّةَّمنَّغريَّإَّحرإم َّملنَّاكنتَّهلَّحاجةَّ ،أَّ َّّي َّملَّيكنَّيريد َّ َّّ
إلعمرةَّجيوزَّهلَّأَّنَّيدخلَّم َّكّةَّمنَّغريَّإَّحرإمَّ َّ.
قدمَّإجلهادَّعىلَّإلَّن ّسكَّ،
بَّﷺَّ َّّ
إمحتَّقدمَّإلَّ َّّمهَّفاملهمَّلَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
َّّ
إلفائدةَّإلثّانيةَّ:يهَّأَّ َّّنَّإلعبادإتَّإذإَّتز
اج َّ ََّو ََّمع ََّارََّةَّ
وجنسَّإجلهادَّأفضل َّمنَّجنسَّإلَّن ّسكَّ،فقالَّهللاَّس بحانهَّوتعاىلَّ﴿ََّأ ََّج ََّعلمتَُّ َّسَََّّقاَّي َ ََّة َّإ َّحل َ َّّ
َّسبَّيلَّ َََّّإهلل﴾َّوعامرةَّإملسجدَّإحلرإمَّتكونَّ
إَّلْ ََّمسجَّدَّ َّإ َّحل َََّرإمَّ َّ ََّمكَ َّْن َََّّأََّم ََّن َّابَّهللَّ َّ ََّوإلََّيومَّ َّ ََّإلخَّرَّ َّ ََّو ََّجا ََّه ََّد َّيفَّ ََّ
إلصالةَّوغريهاَّ َّ.
إلطوإفَّو َّّ
ابحلجَّو َّّ
َّّ
إلفائدةَّإلث ّالثةَّ:إحلديثَّفيهَّأَّ َّّنَّمنَّإَّرتكبَّماَّيوجبَّقتلَّوقتاهلَّيفَّإحلرمَّملَّمتنعهَّإس تجارتهَّابلكعبةَّ
إّتذَّجاريتنيَّتغَّنّيانَّهبجاءَّرسولَّهللاَّﷺَّفعلَّ
منَّذكل َّلَّ َّّن َّإبنَّخطلَّ َّهذإَّإَّرَّتَدَّ َّعنَّإالَّسالمَّو َّّ
بَّﷺَّقتلَّوملَّمتنعهَّإس تجارتهَّابلكعبةَّمنَّهذإَّ َّ.
هذإَّأَّوجبَّعىلَّإلَّنّ َّّ
بَّﷺَّدخلَّم َّكّةَّعنوةًَّوملَّ
دةل َّإلقوَّي ّةَّإَّل ّيتَّتر َّّجحَّأَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
إلفائدةَّإلرإبعةَّ:يهَّأَّ َّّنَّهذإَّإحلديثَّمنَّإلَّ َّّ
ّ
ب َّﷺ َّدخلَّعنوةًَّ
يدخلهاَّبأمان َّلَّ َّّن َّأَّهلَّإلعملَّإختلفوإَّيفَّهذإَّوإمجلهورَّعىلَّماَّقلناهَّمنَّأَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
دةلَّكثري يةَّعىلَّهذإَّوهذإَّإحلديثَّمنَّأقوإهاَّ .
وإلَّ َّّ
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فْيمَّإلسَّيفَّبلَّقالَّهلمَّ(منَّ
تكرمَّعىلَّمنَّوجدمهَّفملَّحي َّّلَّ
تكرمَّعلْيمَّّ َّ،
بَّﷺَّ َّّ
َّوننَّّبهَّإَّىلَّأَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
ّ
دخلَّإملسجدَّفهوَّأَّمنَّومنَّدخلَّدإرَّأَّيبَّسفيانَّفهوَّأَّمنَّومنَّأَّغلقَّعليهَّاببهَّفهوَّأَّمن)َّإس تثىنَّ
ارَّإّلينَّقتلهمَّمثلَّإبنَّإلَّخطلَّهذإَّوهللاَّأَّعملَّ َّ.
بعضَّإلكَّفّ ّ َّ
الحديث 227
عنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّأَّ َّّنَّرسولَّهللاَّﷺَّدخلَّم َّكّةَّمنَّكدإءََّّمنَّإلثَّنَّيَّةَّإل َُّعلياَّإَّل ّيتَّ
إلسفىلَّ .
ابلبطحاءَّوخرجَّمنَّإلثَّنَّيَّةََّّ َُّّ
َّكدإءَّ:هوَّجب يلَّبأعىلَّم َّكّةَّفيهَّريعَّإحل َّّجونَّ .
يهَّإلطريقَّإملرتفعَّقلي ًالَّبنيَّجبلنيَّ َّ.
َّوإلَّث ّنيةَّّ َّ:
خالفَّإلطريقَّعندَّدخوهلَّوخروجهَّمنَّم َّكّةَّفدخلَّمنَّ ََّكدإءَّ
َّّ
بَّﷺَّ
ويفَّهذإَّإحلديثَّبيانَّأَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
ةَّإلسفىلَّوتدعىََّّث ّنَّيّةَّ َُّكدإء َّبض َّّم َّإلاكف َّوهذهَّإخملالفةَّمنَّ
ويهَّإلثَّنَّيّةَّإلعلياَّكامَّقلنا َّوخرجَّمنَّإلَّث ّنَّيّ َّّ
نتَّهذهَّعادتهَّكامَّيهَّإلسَّنَّةَّيفَّإلعيدَّأَّنَّ
بَّﷺَّاك
ظهارَّإلشعائرَّوتكثريَّموإضعَّإلعبادةَّفالَّنّ َّّ
َّّ
أَّجلَّإَّ
ُّ
ىلَّمصىل َّإلعيدَّوكذكلَّيفَّعرفةَّوغريهاَّ،فسَّن ّتهَّ
ّ َّ
يقَّإّليَّيذهبَّمنهَّويأيتَّمنهَّإَّ
خيالفَّإملرءَّإلطر ّ َّ
َّّ
َّإلطريق َّأَّن َّتدخل َّمن َّطريق َّوّترج َّمن َّطريق َّملنَّ
ﷺ َّيف َّدخول َّم َّكّة َّوخروهجا َّيه َّخمالفة َّّ
إَّس تطاعهَّ َّ.
الحديث 228
عنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّ:دخلَّرسولَّهللاَّﷺَّإلبيت ََّّوأَّسامةَّبنَّزيدَّوباللَّوعامثنَّ
لتهَّهلَّصىلَّفيهَّ
ّ َّ
بنَّطلحةَّفأَّغلقوإَّعلْيمَّإلبابَّفل َّّماَّفتحوإَّكنتَّأَّ َّّولَّمنَّوجلَّفلقيتَّبال ًالَّفسأ
رسولَّهللاَّﷺ؟َّقالَّ:نعمَّبنيَّإلعمودينَّإلامينَّّينيَّ .
ب َّﷺ َّدخلَّإلكعبةَّهوَّومنَّذكرَّيفَّإحلديثَّ َّّثَّ
يذكرَّعبدَّهللا َّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّأَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
لَّإلصحابةَّ
اسَّيفَّإدلخولَّ ،فل َّّماَّفتحوهَّاكنَّعبد َّهللاَّأَّ َّّو َّّ
َّّ
أَّغلقوإَّخلفهمَّإلبابَّخش يةَّأَّ َّ
نَّيتتابعَّإلَّنّ
َّعىلَّمتابعةَّسََّّنّةَّرسولَّهللاَّ
صىلَّرسولَّهللاَّﷺَّواكنَّريضَّهللاَّعنهَّحريص ًا
دخو ًالَّفسألَّبال ًالَّأَّ ّ َّ
ُ
هَّصىلَّبنيَّإلعمودينَّإلامينَّّينيَّأَّيَّجعلَّإلعمودَّإلَّمينَّمنَّعىلَّهجتهَّإلميىنَّوجعلَّ
ﷺَّفأخربَّباللَّأَّن ّ ّ َّ
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وجاءَّيفَّبعضَّإلروإايتَّأَّن ّهَّاكنَّبينهَّوبنيَّ
َّّ
إجلدإرَّإلغريب َّأَّمامهَّ ،
َّّ
إلَّيّسَّعىلَّشامهلَّوإلبابَّخلفهَّو
إجلدإرَّمقدإرَّثالثةَّأَّذرعَّيعينَّأَّن ّهَّجعلَّسرتةًَّهلَّ .
إلصالةَّفْياَّ .
َّويفَّهذإَّإحلديثَّإس تحبابَّدخولَّإلكعبةَّو َّّ
صىلَّبنيَّإلعمودينَّمنفردَّ .
بَّﷺَّ ّ َّ
هَّجيوزَّإلصالةَّبنيَّإلسَّوإريَّلَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
َّّ
َّوفيهَّأَّن ّ
وفيهَّحرصَّإلصحابةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّعىلَّإَّت ّ
َّإلسََّّنّةَّ َّوإلعملَّهباَّ َّ.
َّّ
َّّ
َّ
باعهَّعىلَّتعمل ّ
ويس تفاد َّمنه َّجوإز َّصالة َّإلَّنّفل َّوإلفرض َّدإخل َّإلكعبة َّوال َّ َّّجحة َّملن َّأَّرإد َّإلَّّتفريق َّبني َّإلفرضَّ
َّومنَّفرقَّبنيَّ
َّ
إزَّإلصالةَّمعوم ًاَّسو ًإءَّاكنتَّنف ًالَّأَّوَّفرض ًا
وإلَّنّفلَّ،فصالتهَّﷺَّللَّنّفلَّدلي يلَّعىلَّجو َّّ
فلَّفيلزمهَّإدلليلَّ َّ.
َّّ
إلفرضَّوإلَّنّ
الحديث 229
عنَّمعرَّريضَّهللاَّعنهَّأَّن ّهَّجاءَّإَّىلَّإحلجرَّإلَّسودَّفقَّّبلَّوقالَّ :
بَّﷺَّيقَّّبكلَّماَّقَّّبلتكَّ .
َّتضَّوالَّتنفعَّولوالَّأ ّ َّىنَّرأيتَّإلَّنّ َّّ
جحرَّال َّّ
َّإ ّ َّينَّلعملَّأن ّكَّ ي
يفَّهذإَّإحلديثَّخيربَّمعرَّريضَّهللاَّعنهَّأَّن ّهَّجاءَّإَّىلَّإحلجرَّإلَّسودَّفقَّّبلَّوقالَّماَّقالَّبيا ًان َّبأَّن ّهَّ
فعَّوالَّإلضرَّيفَّهذإَّإحلجَّ .
اعاَّلس نّةَّإلنّ َّّ
ّ
بﷺَّوأن ّهَّالَّيعتقدَّإلنّ
يفعلَّماَّيفعلَّإََّّت ّب ُ
ّ
سودَّيفَّإلطوإفَّ .
ففيَّإحلديثَّمرشوع ّيةَّتقبيلَّإحلجرَّإل
إلضرَّفيهَّ َّ.
ّباعَّإلس نةَّالَّإعتقادَّإلنّفعَّو ّ
وفيهَّأ ّنَّتقبيلَّمنَّاببَّإت ّ
وفيهَّأ ّنَّإلصلَّيفَّأفعالَّإلنّبَّإلتّرشيعَّوأّنّ اَّلعمومَّإل ّمةَّإ ّالَّإذإَّوردَّإدلّ ليلَّابخلصوص ّيةَّ .
الحديث 230
عنَّعبدَّهللاَّبنَّعباسَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّ:قدمَّرسولَّهللاَّﷺَّ َّوأَّحصابهَّم َّكّةَّفقالَّإملرشكون"َّ:إَّن ّهَّ
الثةَّوأَّنَّميشوإَّماَّبنيَّ
بَّﷺَّأَّنَّيرملوإَّإلَّشوإطَّإلَّث ّ َّ
يقدمَّعليمكَّوف يدَّوهنّتمَّ َّّمحىَّيرثب"َّفأمرمهَّإلَّنّ َّّ
َّلكهاَّإَّ َّالَّّ َّإالبَّقَاءَّعلْيمَّ .
َّّإلركننيَّوملَّمينعهمَّأنَّيرملوإَّإلَّشوإط َّ
ِ
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بَّﷺَّوجامع ًةَّمنَّأَّحصابهَّقدموإَّم َّكّةَّمنَّ
َّيذكرَّإبنَّعَّّباسَّريضَّهللاَّعهنامَّيفَّهذإَّإحلديثَّأَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
للهجرةَّذكلَّإلصحابةَّ
َّّ
ةَّإلسابعة َّ
نتَّإلسََّّنّ َّّ
أَّجلَّأَّدإءَّإلعمرةَّوتسمىَّهذهَّإلعمرةَّ"بعمرةَّإلقضاء" َّواك
ّ
نةَّإلسادسةَّلدإهئا َّفاعرتضهمَّإلكَّفّ
لكهنمَّ
ارَّلصدمهَّوقتاهلم َّ َّّ
َّّ
إَّيفَّإلسَّ َّّ
رضوإنَّهللاَّعلْيمَّاكنوإَّقدَّجاءو
ّ
إَّومنَّبنودَّهذإَّإلصلحَّأَّ َّّّنمَّيأتونَّيفَّإلعامَّإملقبلَّفس َّّميتَّبعمرةَّإلقضاءَّ .
َّّ
إصطلحو
إلصحابةَّأَّرإدوإَّإنتقاصهمَّوإس تفزإزمهَّوإس تصغارمهَّفقالوإَّأَّ َّّّنمَّأَّصابّتمَّ
ب َّﷺَّو َّّ
إَّ َّّنَّإلكفارََّّمل ّاَّقدمَّإلَّنّ َّّ
بَّﷺَّمقالّتمَّورأَّمهَّ َّواكنوإَّجالسنيَّحنوَّجبلَّ
ضعفّتمَّوأَّ َّّّنمَّضعافَّفلامَّمسعَّإلَّنّ َّّ
َّ
َّّمحىَّيرثبَّأَّيَّأَّ َّّّناَّأَّ
َّإلصحابة َّومه َّيؤَّّدون َّيف َّإلعمرة َّأَّمر َّأَّحصابه َّأَّن َّيرملوإ َّيفَّطوإفهم َّيف َّإلَّشوإطَّ
إملروى َّملشاهدة َّّ
إَّماَّبنيَّإلركننيَّ .
َّّ
وىلَّوأَّنَّميشو
إلَّث ّالثةَّإلَّ َّ
َّو َّّإلرملَّ:أَّنَّيكونوإَّابرسإعَّإخلطىَّيفَّإمليشَّمنَّغريَّمباعدةَّبيهناَّ،أيَّأَّنَّتّسعَّيفَّإمليشَّمنَّاببَّ
إتَّيعينَّالَّتكربَّإخلطوةَّ َّ.
ّ َّ
غريَّمباعدةَّيفَّإخلطو
إلشوطَّبلَّأَّمرمهَّبأَّنَّ
ك َّ َّّ
واكنَّهذإَّإلرملَّيفَّإلَّشوإط َّإلَّث ّالثةَّإلَّوىلَّفقطَّواكنَّأَّيض ًا َّليسَّيفَّ َّّ
َّّ
كونَّالَّيرونَّإلصحابةَّوقدَّقلناَّ
َّّ
إَّماَّبنيَّإلركنَّإلاميينَّوإحلجرَّإلسودَّل َّّن َّيفَّهذإَّإملاكنَّإملرش
َّّ
ميشو
بَّ
فعندماَّيكونَّإلصحابةَّيفَّهذإَّإملوطنَّالَّيروّنمَّفأمرمهَّإلَّنّ َّّ
َّّ
أَّ َّّّنمَّاكنوإَّجالسنيَّحنوَّجبلَّإملروىَّ،
ىلَّإلركنَّإلاميينَّويعاودوإَّ َّّإلرملَّإذإَّوصلوإَّإَّىلَّإحلجرَّإلَّسودَّوحيصلَّهلمَّ
ﷺَّبأَّنَّميَّشوإَّإذإَّوصلوإَّإَّ َّّ
بذكلَّإلرإحةَّوإذإَّرملوإَّحيصلَّهبذإَّإَّغاضةَّللمرشكنيَّ َّ.
َّّ
لَّمنَّشدةَّرسعّتمَّ
َّّ
اكلغزإ
طَّهلَّحت َّأَّ َّّن َّإلكفارَّقالوإَّإَّ َّّّنمَّإَّ َّّال َّ َّ
ّ َّ
ب َّﷺ َّ َّّ
وخط
وقدَّحصلَّماَّقصدهَّإلَّنّ َّّ
إلصحابةَّمعَّأَّعدإءَّهللاَّ .
بَّو َّّ
لهذإَّسَّنةَّورشعَّلناَّ َّّإلرملَّتفكري ًإَّلناَّمباَّحصلَّللَّنّ َّّ
َّّ
وقوهتمَّو ُ
َّففيَّإحلديثَّمرشوعيةَّإَّغاضةَّإلكفَّّارَّأَّعدإءَّهللاَّعزَّوجلَّ َّ.
وىلَّماَّعدإَّإلركنَّإلاميينَّوإحلجرَّ
َّّ
وفيهَّمرشوعيةَّإلرملَّيفَّطوإفَّإلقدومَّيفَّإلَّشوإط َّإلَّث ّالثةَّإلَّ
َّّ
إلَّسودَّ .
عدإءَّإدلينَّ .
َّّ
ظهارَّإلقوةَّوإجلدلَّأَّمامَّأَّ
َّّ
َّوفيهَّأَّيض ًاَّمرشوعيةَّإَّ
إلسَّنَّةَّفاميَّبقيَّمنَّ
َّّ
َّوفيهَّأَّ َّّنَّ
منَّفاتهَّإلرملَّيفَّإلَّشوإطَّإلَّث ّالثةَّإلَّوىلَّفاَّن ّهَّالَّيقضيهَّفاميَّبقيَّلَّ َّّنَّ ّ
أَّشوإطَّأَّنَّمييشَّفْياَّ .
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الحديث 231
كنَّ
عنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّ:رأيتَّرسولَّهللاَّﷺَّ-حنيَّيقدمَّمكّة-إذإَّإس ََّت َََّملَّ َُّّإلر ََّ
بَّثالثةَّأَّشوإطَّ .
سودََّّأَ َّو ََّلَََّّماََّّي َ َُّطوفَّ َُّخي َّّ
إ ََّل ََّ
بَّ:أَّيَّيرملَّ َّ.
ََُّخي َُّّ
َّإلطوإفَّابس تالمَّإحلجرَّإلَّسودَّ-ونقصدَّابَّل ّطوإفَّطوإفَّ
ب َّﷺ َّاكنَّيبدأ َّّ
فاحلديثَّفيهَّأَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
إلقدومَّّ -ث َّيرملَّيفَّإلَّشوإطَّإلَّث ّالثةَّإلوىلَّوملَّيذكرَّماَّذكرَّيفَّإحلديثَّإملايض َّمنَّأَّن ّهَّاكنَّمييشَّ
بنيَّإلركنَّإلاميينَّوإحلجرَّإلَّسودَّفكامَّقالَّإلعلامءَّهذإَّإحلديثَّي
نسخَّإّليَّقبلَّ .
ّ َّ
َّّ
إلطوإفَّيبدأَّمنَّإحلجرَّإلَّسودَّويرشعَّعندَّإالَّبتدإءَّإس تالمهَّملنَّقدرَّعىلَّذكلَّ
َّففيَّإحلديثَّأَّ َّّنَّ َّّ
وتقبيلَّ،أََّّّماَّمنَّملَّيقدرَّفالَّنَّقدرَّعىلَّإالَّشارةَّأَّيَّإَّنَّقدرَّعىلَّإس تالمهَّبعصاَّأَّوَّحنوهَّأَّوَّس يأيتَّ
معناَّيفَّإحلديث َّإليتَّمفنَّملَّيمتكّنَّميكنهَّإس تالمهَّبعىصَّأوَّحنوهاَّومنَّملَّيمتكّنَّمنَّهذإَّفيكفيهَّ
إالشارةَّ .
بﷺَّبعدَّمعرةَّإلقضاءَّفيكونَّانخساَّ
َّإلرملَّيفَّمجيعَّإلشوإطَّإلث ّالثةَّهذإَّفعلَّإلنّ َّّ
ويفَّإحلديثَّأ ّن ّ
ّ
يَّإمليشَّبنيَّإلركنَّإلاميينَّوإحلجرَّإلسودَّيفَّإلشوإطَّإلث ّالثةَّ
للميشَّإّليَّرشعَّيفَّمعرةَّإلقضاءَّ،أ
ّ
إلولَّ .
وفيهَّجوإزَّوصفَّإحلجرَّإلسودَّابلسودَّخالفاَّملنَّمنعهَّوقالَّوت ّلكفَّبعدمَّوصفهَّابلسودَّفقالَّ
قولوإَّإلسعدَّ،فقدَّجاءَّيفَّإحلديثَّوصفهَّابلسودَّ ََّّ.
الحديث 232
عنَّعبدَّهللاَّبنَّعباسَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّ :
بَّﷺَّيفَّجحَّّةَّإلودإعَّعىلَّبعريَّيس تملَّ َّّإلركنَّبَّمَّ َّْح ََّجنََّّ .
َّطافَّإلَّنّ َّّ
وإحملجنَّ:عص ًاَّحمنيَّّةَّإلرأسَّ .
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بعريهَّليطوفَّعليهَّوهذإَّحتَّ
ّ َّ
بَّﷺَّيريدونَّرؤيتهَّفركبَّﷺَّ
َّيفَّ َّّجحةَّإلودإعَّتزإمحَّإلَّنّاسَّعىلَّإلَّنّ َّّ
ةَّإلرأسَّوالَّيزإلَّإلَّنّاسَّيس تعملوّناَّإَّىلَّيومناَّ
يتساوىَّإلَّنّاسَّيفَّرؤيتهَّ،واكنتَّمعهَّﷺَّعصاَّحمَّنَّّّي َّّ
هذإَّلريتكزوإَّعلْياَّيفَّمش ْيمَّووقوفهمَّ .
َّفاس تعملهاَّرسولَّهللاَّﷺَّالس تالمَّإحلجرَّإلَّسودَّلن ّهَّملَّيمت َّكّنَّمنَّإس تالمهَّبيدهَّوتقبيلَّلن ّهَّاكنَّ
رإكب ًاَّعىلَّإلبعريَّفاس تلمهَّهبذإَّإحملجنَّ َّ.
َّملنَّاكنَّمعهَّعذرَّأَّوَّحاجةَّ .
إزَّإلطوإفَّرإكب ًاَّعىلَّيشء
ففيَّإحلديثَّجو َّّ
ي
َّوفيهَّأَّيض ًا َّأَّ َّّن َّمنَّملَّيمت َّكّنَّمنَّإس تالمَّإحلجرَّإلَّسودَّبيدهَّوتقبيلَّفاَّنَّ َّهلَّإس تالمهَّبعصا َّأَّوَّ
ًَّفقطَّوهذإَّمنَّرمحةَّإلرشيعةَّ
ّ َّ
حنوهاَّ،فاَّنَّملَّيمت َّكّنَّمنَّإس تالمهَّبعص ًاَّأَّوَّحنوهاَّفاَّن ّهَّيشريَّإَّليهَّإَّشارة
ويّسهاَّ .
َّوما َّنشاهدهَّإليومَّيفَّوقتناَّإحلارضَّمنَّإَّزدحامَّإلَّنّاسَّعىلَّإحلجرَّإلَّسودَّوتدإفعهمَّعليهَّيصلَّ
مبسَّ
ينَّفهذإَّالَّمسوغَّهلَّوالَّدإفع َّهلَّ ،إذ َّرسولناَّإلكرميَّﷺ َّإكتفى َّ ّ َّ
َّّ
إلَّمرَّابلبعضَّإَّىلَّأذيّة َّإلَّخر
إحلجرَّإلَّسودَّبورشةَّهذهَّإلعصاَّوإس تغىنَّهبذإَّعنَّتقبيلَّوهوَّاكنَّابماكنه َّﷺَّأَّنَّيزإحَّعنهَّ
ي
ةَّفيهَّرمحةَّوفيهَّّتفيف َّعىلَّإلَّنّاسَّوخمالفّتاَّفيهَّ
إلَّنّاسَّويذهبَّإَّليهَّويقَّّبلَّويس تلمهَّ ،فاَّت ّباعَّإلَّ ّسَّنَّ
مشَّقّةَّوقدَّتصلَّإلَّم َّورَّإَّىلَّإالذإيةَّ َّ.
ويفَّإحلديثَّأَّيض ًا َّطهارةَّبولَّإلبعريَّوروثهَّلَّ َّّن َّإلنبَّﷺ َّأَّدخل َّللمسجدَّوهذإَّدإ لَّل َّعىلَّذكلَّإذَّ
اسَّإّلينَّاكنوإَّ
ب َّﷺ َّأَّنَّين ّجس َّإملسجدَّأَّوَّين َّّجسَّإلَّنّ ّ َّ
لوَّاكنَّبوهلَّأَّوَّروثهَّجنس ًا َّملاَّأَّدخلَّإلَّنّ َّّ
دإخلَّإملسجدَّيطوفونَّابلكعبةَّوهللاَّأَّعملَّ .
ثَّقالَّإملصنفَّرمحهَّهللا َّ
الحديث 233
بَّﷺَّيس تملَّمنَّإلبيتَّإَّ َّّالَّ َّّإلركننيَّإلامينيَّّنيَّ .
عنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّ:ملَّأَّرىَّإلَّنّ َّّ
َّ
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بَّﷺَّأَّن ّهَّﷺَّملَّيكنَّ
اسَّمتساكًَّبس نَّةَّإلَّنّ َّّ
شدَّإلَّنّ َّّ
خيربَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّيفَّهذإَّإحلديثَّوهوَّمنَّأَّ َّّ
يس تملَّمنَّإلكعبةَّإَّ َّّالَّ َّّإلرهنَّإلاميينَّوإحلجرَّإلَّسودَّوهامَّإَّل ّ
َّعهنامَّابلركننيَّإلامينينيَّتقريب ًاَّ َّ.
َّّ
ّ َّ
ذلإنَّعرب
إنَّإلشاميانَّ .
َّّمساهامَّبذكلَّلَّ َّّّنامَّاكنَّيقابالنَّإلمينَّكامَّيس َّّمىَّإلَّّركنانَّإلَّخر َّّ
المَّإلركنَّإلاميينَّوإحلجرَّإلَّسودَّ َّ.
َّففيَّهذإَّإحلديثَّمرشوعيةَّإسَّت َّّ
امَّقدَّغريإَّوليساَّ
َّّ
إلسببَّيفَّذكلَّأَّ َّّّن
وفيهَّأَّيض ًاَّدلي يلَّعىلَّعدمَّمرشوعيةَّإسَّتالمَّ َّّإلركننيَّإلَّخرينَّ َّ،و َّّ
إهميَّعليهَّإلسالمَّ .
َّّ
منَّقوإعدَّإلكعبةَّإَّل ّيتَّبناهاَّإَّبر
تكونَّيفَّإلرتكَّ ،فَّنفعلَّماَّجاءتَّ
َّّ
إلسَّنَّةَّكامَّتكونَّيفَّإلفعلَّفاّنّ ا َّ
َّيفَّهذإَّإحلديثَّدلي يل َّعىلَّأَّ َّّن َّ ُّ
نرتكَّماَّجاءتَّإلسََّّنّةَّبرتكهَّوهللاَّأَّعملَّ َّ.
إلسََّّنّةَّبفعلَّو
ّ
ّ
باب التّمتّع
وإلَّّتمَّتّعَّ:هوَّأَّحدَّإلنَّساكَّإلَّث ّالثةَّ .
وإلَّنَّساكَّ:يهَّإالَّفرإدَّوإلقرإنَّوإلتَّّمتعَّ َّ.
شهرَّإحلج َّفيؤَّّدهياَّويتحَّل ّلَّمهناَّّ َّ ،ث َّيبقىَّيفَّم َّكّةَّبعدَّحتَّل ّلَّ
َّّ
وإلتَّّمَّتّعَّ :هوَّأَّنَّحيرمَّإملرءَّابلعمرةَّيفَّأَّ
نفسَّإلعامَّيفَّيومَّإلرتويةَّوهوَّإليومَّإلَّث ّامنَّمنَّشهرَّذيَّإحلجةَّ .
َّّ
وحيرمَّابحلجَّيفَّ
وقيلَّمسيَّكذكلَّلن ّهَّيمتتّعَّبعدَّ
إحلجَّيفَّسفرَّوإحدَّ ّ َّ،
َّو َّّمسيَّمتَّّتعًَّاَّ:لَّ َّّنَّإملمتَّّتعَّيسوق َّن ُ َُّسكنيَّإلعمرةَّو َّّ
إلطيبَّوإمجلاعَّوغريهاَّ َّ.
حتَّل ّلَّمنَّإَّحرإمهَّابلعمرةَّمباَّيمتَّّتعَّبهَّغريَّإحملرمَّمنَّلبسَّإخمليطَّو َّّ
لَّحت َّينّتييَّمنَّأَّعاملَّإلعمرةَّ
إحلج َّمعًَّاَّ ،ويبقىَّحمرم ًا َّوالَّيتحَّل ّ ّ َّ
َّوأََّّّماَّإلقَّرإنَّ :فهوَّأَّنَّحيرمَّابلعمرةَّو َّّ
إحلجَّمجيعاَّخبالفَّإملمتتَّّعَّفاَّن ّهَّكامَّقلناَّيتحَّل ّلَّبعدَّإالَّنّتاءَّمنَّإلعمرةَّ َّ.
و َّّ
إلفقهاءَّفيفرقونَّبيهنامَّ .
َّّ
ورشعًَّاَّ:يطلقَّإلتَّّمتَّّعَّعىلَّإلقرإنَّوإلتَّّمتَّّعَّمجيعًَّاَّ،أََّّّماَّعىلَّلسانَّ
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َّوجيبَّإلهديَّفْيامَّمجيع ًاَّيفَّإلقرإنَّويفَّإلتَّّمتَّّعَّلَّ َّّنَّيفَّلكْيامَّنسكنيَّيفَّسفرَّ،إلقارنَّوإملمتتعَّيؤَّّداينَّ
معرةًَّوجحًَّاَّ ،وهذهَّيهَّإحلمكةَّكامَّقالَّإلعلامءَّيفَّوجوبَّإلهديَّعىلَّإملمتتَّّعَّلَّ َّّّنامَّيؤَّّداينَّنَّسكنيَّيفَّ
دَّفالَّجيبَّعليهَّهديَّ َّ.
يَّ
اَّإملفر
سفرََّّوإحدَّ َّوأََّّّم َّ
انوايَّإحلجَّفقطَّوالَّيؤَّّديَّإلعمرةَّمعهَّ َّ.
َّّ
وإلَّن ّسكَّإلَّث ّالثَّهوَّإالَّفرإدَّ:وإالَّفرإدَّهوَّأَّنَّحيرمَّ
الحديث 234
َّإلضَّّبعيَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ َّ:
َّمج ََّرة َّن َرصَّبنَّمعرإن َُّّ
عنَّأَّيب ََّ
زورَّأَّوَّ
َّّسَّأَلتََُّّإبنَّ ََّعَّّباسَّريضَّهللاَّعهنامَّعنَّإَّمل ُت ََّعة؟ََّّفََّأَََّم ََّرينَّ َّ
َّهبَاَّ،وسألتهَّعنَّإلَّهَديَّ؟َّفقالَّ:فْياَّ ََّج ي
َّرشكي َّيفَّد َّّم َّ
بقر يةَّأَّوَّشا يةَّأَّو َّ
جحلَّمربورَّومتع يةَّ
قالَّ-يعينَّنرصََّ َّ:-كنََّّ ََّانس ًاَّ َّكَرَُّهوهاَّ،فنَّمتَّفرأيتَّيفَّإملَّنَامَّكَّنََّّإَّنسا ًانَّيناديَّ "َّ:
متقَّّبةل"َّفأتيتَّإبنَّعَّّباسَّحف َّّدثتهَّفقالَّ:هللاَّأكربُ َّ،سََّّنّةَّأَّيبَّإلقامسَّﷺَّ .
َّخيربَّنرصَّبنَّمعرإنَّرمحهَّهللاَّيفَّهذإَّإحلديثَّواكنَّمنَّإلَّّتابعنيَّأَّن ّهَّسألَّإبنَّعَّّباسَّريضَّهللاَّ
نَّشاءَّهللاَّذكرَّقصةَّإلهنّ يي-
َّّ
عهنامَّعنَّإملتعةَّيفَّإحلجَّ،سأهلَّلَّ َّّنَّمنَّإلَّنّاسَّمنَّّناهَّعهنا-س يأيتَّإَّ
َّّ
فأمرهَّإبنَّعباسَّريضَّهللاَّعهنامَّهباَّ،فسأهلَّأَّيض ًاَّ َّّمعاَّجيبَّعليهَّمنَّإلهديَّلَّ َّّنَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّ
ّْسَّم َنَّإلْه َْديَّ﴾ َّ
يقول﴿ فَ َم ْنَّتَ َمت َعَّابلْ ُع ْم ََّرةَّإ َىلَّإلْ َح ّجَّفَ َماَّإ ْس َتي َ َ
ِ
َّعربَّعهناَّيفَّ
بعريَّيهَّإليت ّ َّ
ّ َّ
َّفأجابهَّإبنَّعباسَّريضَّهللاَّعهنامَّبأَّن ّهَّوإح يدَّمنَّأَّربعَّأَّ َّّيَّهوَّعىلَّإخليارَّ،
مَّيقصدَّبهَّسَّبعَّبعريَّأَّوَّس بعَّ
َّّ
يقصدَّبرشكَّيفَّإدل
إحلديثَّابجلزورَّأَّوَّبقرةَّأَّوَّشاةَّأَّوَّرشكي َّيفَّدمَّ.و
ُ
بقرةَّ .
نرص َّريضَّهللاَّعنهَّذكلَّوبعدهاَّرأىَّيفَّمنامهَّبعدَّأَّنَّإنّتيىَّمنَّ َّّجحهَّومعرتهَّرأىَّيعينَّ
َّففعل َّ ي
إَّنسانَّيقولَّهلَّجحيَّمربورَّومعر يةَّمتقَّّبةلَّ،ففرحَّبذكلَّوأخربَّبرؤايهَّأخربَّهباَّإبنَّعَّّباسَّففرحَّهباَّأَّيض ًاَّ
بَّﷺَّهذإَّإملعىنَّإالَّجاميلَّ
هذهَّسَّنةَّأَّيبَّإلقامسَّإيَّس َّنّةَّإلَّنّ َّّ
ّ َّ
وكربَّريضَّهللاَّعنهَّّلكلَّوأخربهَّأَّ َّّنَّ ّ
للحديثَّ .
ىلَّإحلجَّوأّنّ اَّأفضلَّإلَّن ّسكَّ َّ.
وفيهَّعدةَّفوإئدَّمهناَّأَّن ّهَّدلي يلَّعىلَّمرشوعَّإلتَّّمتَّّعَّابلعمرةَّإَّ َّّ
َّّ
َّ
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وفيهَّأَّ َّّن َّمنَّحصابةَّرسولَّهللاَّﷺ َّمنَّكرهَّإلتَّّمَّتّعَّومهنمَّأَّبو َّبكر َّومعرَّريضَّهللاَّعهنامَّو َّّجحّتمَّيفَّ
ارَّبيتَّهللاَّعزَّوجلَّ
َّّ
إحلجَّفالَّ َّّنَّ َّّمع
إحلجَّيفَّسفرَّوإحدَّيفَّأشهرَّ َّّ
ذكلَّأَّ َّّنَّإلَّنّاسَّإذإَّأَّتوإَّابلعمرةَّو َّّ
كثريإَّمنَّإلَّنّاسَّيرتكونَّإلعمرةَّ
مَّإلسَّنةَّ َّ،وأَّ َّّنَّ َّ
س يقَّل ّونَّ،وس يقلَّإلوإفدونَّعىلَّبيتَّهللاَّيفَّبقَّيّةَّأَّ َّّاي ّ
مَّإلسَّنةَّهذهَّيهَّ َّّجحّتمَّ .
كامَّقلناَّيفَّسائرَّأَّ َّّاي ّ
َّفاكنوإَّيهنونَّعنَّإلَّّتمَّّتعَّلكنَّس َّنّةَّرسولَّﷺ َّأَّوىلَّابالََّّت ّباعَّوأحرىَّ ،و"َّ ي
ك َّيؤخذَّويردَّمنَّقوهلَّ
نَّتّنلَّعليمكَّإحلجارةَّمنَّإلسامءَّأَّقولَّلمكَّقالَّ
َّّ
إَّ َّّالَّرسولَّﷺ"َّلهذإَّاكنَّإبنَّعباسَّيقول(َّ:يوشكَّأَّ
رسولَّهللاَّﷺَّوتقولونَّقالَّأَّبو َّبكر َّومعر) َّوس يأيتَّإلالكمَّعنَّهذإَّيفَّحديثَّمعرإنَّيفَّأَّخرَّ
إلبابَّإَّنَّشاءَّهللاَّ َّ.
إّليَّجيبَّعىلَّإملمتتَّّعَّ ،وقلناَّأَّنَّ َّإل ّتمتّعَّيفَّإليةَّ
ديَّإملذكورَّيفَّإلية َّ ّ َّ
َّ
يفَّإحلديثَّكذكلَّبيانَّإلهَ
إحلجَّيفَّسفرَّ
َّيفَّإلرشعَّل ّنَّإلقارنَّجيمعَّبنيَّإلعمرةَّو َّّ
يدخلَّفيهَّإلقَّرإنَّ،وقلناَّأَّ َّّنَّإلقرإنَّيس َّّمىَّمتَّّتع ًا ّ َّ
إحدَّففيَّإحلديثَّبيانَّماَّهوَّإلهديَّإّليَّجيبَّسوقهَّ .
ّ َّ
و
َّوفيهَّأَّ َّّن َّأفضل َّإلهدي َّإلبعريَّذكر ًإ َّاكنَّأَّمَّأَّنىثَّوعربَّعنهَّيفَّإحلديثَّإجلزورَّ ،فابنَّعباسَّقالَّهلَّ
إلبقرةَّثَّإلشاةَّ َّّث َّقالَّرشكي
وَّسَّبعَّبعريَّ.وقلناَّأَّ َّّنَّ
َّّ
إجلزورَّ َّّث َّ
َّيفَّدمَّوقلناَّرشكَّيفَّدمَّسَّبعَّبقرةَّأَّ ُ
ُ
س بعَّإلبعريَّوس
يَّمسيَّبرشكَّيفَّد َّّمَّ َّ.
َّ
ّ َّ
بعَّبقرةَّهوَّإّل
َّإلرشعيَّوالَّمنَّهذإَّأَّ َّّنَّ
إلصاحلةَّيس تأنسَّهباَّإذإ َّوإفقتَّإحلمك ّ َّ
ويس تفادَّمنَّإحلديثَّأَّيضاَّأَّ َّّن َّ َّّ
إفقتَّإحلمكَّإلرشعيَّ َّ.
ّ َّ
حاكمَّتؤخذَّمنَّإلرؤىَّفقطَّيس تأنسَّهباَّإذإَّو
َّّ
إلَّ
نَّوإخللوَّمنَّإلعيبَّ
إلس َّ
ونسيتَّأَّنَّأَّقولَّلمكَّأَّ َّّن َّرشوطَّإلهديَّيهَّرشوطَّإلَّحضيةَّمنَّحيثَّ ّ
هذإَّخالصَّإلالكمَّيفَّهذإَّإحلديثَّ .
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َّإحلجَّوأهدىَّ
عنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّ:متَّتّعَّرسولَّﷺَّحب َّّجةَّإلودإعَّابلعمرةَّإَّىل َّّ
ابحلجَّ،فمتَّتّعَّإلَّنّاسَّ
فساقَّمعهَّإلهديةَّمنَّذيَّإحلليفةَّ،وبدأَّرسولَّهللاَّﷺَّفأَّه َّّلَّابلعمرةَّّ َّ،ثَّأَّه َّّلَّ َّّ
َّإحلجَّ،فاكنَّمنَّإلَّنّاسَّمنَّأهدىَّفَّساقَّإلهديَّمنَّذيَّإحلليفةَّومهنمَّ
معَّرسولَّهللاَّﷺَّابلعمرةَّإَّىل َّّ
َّهيديَّ .
منَّمل َُّ
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حتَّيقيضَّ
بَّﷺَّقالَّللَّنّاسَّ"منَّاكنَّمنمكَّأهدىَّفانّهَّالَّحي ّلَّمنَّيشءَّحرمَّمنهَّ ّ َّ
فل َّّماَّقدمَّإلَّنّ َّّ
جحَّّهَّ،ومنَّملَّيكنَّأهدىَّفليطفَّابل
ابحلجَّ َّّثَّ
رصَّوَّلَُّْيحلَّلَّّ َّ،ثَّلْيَُّلََّّ َّّ
بيتَّوابلصفاَّوإملروىَّ َّّثَّليََّق ّ َّ
َّّ
َّإحلجَّوس بعةَّإذإَّرجعَّإَّىلَّأَّهل"َّ .
َُّلْيديَّمفنَّملَّجيدَّهد ًايَّفليصمَّثالثةَّأَّ َّّايمَّيف َّّ
َّإلسَّبعَّ
َّإلركنَّأَّ َّّولَّيشءَّ َّّثَّ َّّخ َّّ
فطافَّرسولَّهللاَّﷺَّحنيَّقدمَّم َّكّةَّوإس تمل َّّ
بَّثالثةَّأَّطوإفَّمن ّ
وميشَّأَّربعًَّاَّوركعَّحنيَّقىضَّطوإفهَّابلبيتَّعندَّإملقامَّركعتنيَّ ّث ّ
َّإلصفاَّوطافَّ
َّسملَّفانرصفَّفأىت ّ
إلصفاَّس بعةَّأطوإفَّ ّثَّملَّحي ّلَّمنَّيشءَّحرمَّمنه ّ
َّحتَّقىضَّجحّهَّوحنرَّهديهَّيومَّإلنّحرَّوأفاضَّ
ّ
فطافَّابلبيتَّ ّثَّأحلَّمنَّ ّ
كَّيشءَّحرمَّمنهَّ،فعلَّمثلَّماَّفعلَّرسولَّهللاَّﷺَّمنَّأهدىَّفساقَّ
إلهديَّمنَّإلنّاسَّ .
بَّﷺَّأَّمرَّحصابتهَّ
ساقَّإملصَّنّفَّرمحهَّهللاَّهذإَّإحلديثَّليبنيَّأَّ َّّنَّإلَّّتمتَّّعَّهوَّأفضلَّإلنساكَّلَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
هَّاكنَّقدَّساقَّإلهديَّوأَّن ّهَّﷺَّقالَّ(لوَّ
َّ
بهَّوحظهمَّعليهَّ،وكذكلَّلن ّهَّﷺَّملَّمينعهَّمنَّإلَّّتمَّّتعَّإَّ َّّالَّأَّن ّ
َّّ
إس تقبلتَّمنَّأَّمريَّماَّإس تدبرتَّماَّسقتَّإلهديَّوالَّأَّحللتَّمعمك)َّهكذإَّقالَّﷺَّفد َّّلَّهذإَّلكهَّ
عىلَّأَّ َّّنَّإلتَّّمتَّّعَّهوَّأفضلَّإلنساكَّ .
 وقولَّإبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّ(متتَّّعَّرسولَّهللاَّﷺَّيفَّجحَّّةَّإلودإعَّ)
يقصدَّابلتَّّمتَّّعَّهوَّإلقرإنَّوقلناَّسابق ًا َّأَّ َّّن َّإلقرإنَّيطلقَّعليهَّرشع ًا َّمتتعَّ،وس يأيتَّيفَّإحلديثَّماَّيد َّّلَّ
بني َّسببَّ
عيَّمنَّإلصفاَّوإملروى َّو ّ َّ
َّّ
َّّ
حصابهَّبعدَّإلس
عىلَّأَّن ّهَّﷺ َّاكنَّقار ًان َّفاَّن ّهَّملَّيتحَّل ّلَّكامَّحتَّل ّلَّأَّ
ديَّمنَّذَّيَّإ َّحلُليفةَّ
ذكلَّﷺَّقالَّلَّن ّهَّساقَّإلهديَّمنَّذيَّإحلليفةَّ،أَّ َّّيَّأَّن ّهَّﷺَّإصطحبَّمعهَّإلََّه ََّ
يَّفعلَّذكلَّبلَّاكنَّمنَّإلصحابةَّمنَّساقَّهديهَّأَّيض ًاَّولكهنمَّاكنوإَّقليلنيَّ .
َّّ
ّ َّ
وملَّيكنَّإلوحيدَّإّل
و ّمسيةَّهذهَّإحل َّّجةَّكامَّجاءَّيفَّإحلديثَّ(حب َّّجةَّإلودإع)َّلن ّهَّﷺَّملَّحيجَّغريهاَّمنذَّهاجرَّإَّىلَّإملدينةَّ
ّلكلَّحّثمَّﷺَّعنَّإالَّقتدإءَّبهَّوحفظَّماَّيفعلَّفقدَّ
َّّ
نَّتويفَّﷺَّ،
وكذكلَّلن ّهَّملَّيلبثَّبعدهاَّﷺَّأَّ ّ َّ
َّعينَّمناسكمك)َّ َّ.
قالَّهلمَّﷺَّ(خذوإ ّ َّ
يَّجاءَّبهَّعل َّريضَّهللاَّعنهَّمنَّإلمينَّ
لَّ
ّ َّ
منَّإملدينةَّمعَّإّل
ب َّﷺ َّ
واكنَّعددَّإلهديَّإّليَّساقهَّإلَّنّ َّّ
ّ َّ
مئةَّإبلَّحنرَّمهناَّثال ًَثَّوس
تنيَّبيدهَّإلرشيفةَّﷺَّووكَّعلياَّيفَّحنرَّبقيّتاَّوإلَّّتصدقَّهباَّوتفريقهاَّبنيَّ
ّ َّ
إلفقرإءَّ َّ.
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 قالَّإبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّ(وبدأ َّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّفأهل َّابلعمرةَّثَّإهلَّ
ابحلج)َّ .
َّيقصدَّبهَّأَّن ّهَّذكرَّإلَّن ّسكَّيفَّأَّ َّّولَّتلبيتهَّفقالَّلَّّبيكَّمعرةًَّوجحًََّّّاَّوليسَّمعناهَّأَّن ّهَّفعلَّأَّفعالَّإلعمرةَّ َّّثَّ
فعلَّإحلج ََّّوماَّذكرَّيفَّإحلديثَّمنَّإلَّعاملَّيدلَّعىلَّأَّ َّّن َّإلنبَّﷺَّذكرَّيفَّإلَّّتلبيةَّإلنساك َّفقالَّ
َّّ
فأَّ
لَّّبيكَّمعرةًَّوجح ًاَّوليسَّمعناهَّأَّن ّهَّفعلَّأَّفعالَّإلعمرةَّ َّّثَّفعلَّأَّفعالَّإحلجَّ َّ.
ب َّﷺ َّأَّمرَّهباَّ
حب َّإََّّل ّيه َّلَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
ب َّﷺ َّأَّحرمَّقار ًان َّوإملَّتعةَّأ َّّ
شك َّأَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
قالَّإالَّمامَّأَّمحد(َّ :الَّأَّ َّّ
أَّحصابهَّوتأسفَّوقالَّ"لوَّإس تقبلتَّمنَّأمري َّماَّإس تدبرت َّماَّسقتَّإلََّهديَّوالَّأَّحللتَّمعمك")َّ.
حلجَّ
اكنَّقدَّساقَّإلهديَّوإَّ َّّال َّ َّّ
َّ
فالَّنّبَّصىلَّﷺ َّأَّمرَّأَّحصابهَّهبذإَّوكامَّقالَّإالَّمامَّإمحدَّتأسفَّلن ّه َّ
لَّابحلجَّأَّيَّأَّن ّهَّذكرَّإلَّن ّسكَّيفَّأَّ َّّولَّتَّلَّبيتهَّفقالَّ
َّّ
ممتتع ًاَّ.وهذإَّمعىنَّقولَّقوهلَّأَّن ّهَّأَّه َّّلَّابلعمرةَّ َّّثَّأَّ َّّه
(لَّّبيكَّمعرةًَّوجحًَّا)َّ َّ
ومنَّفعلَّهذإَّﷺَّإس تحبَّإلعلامءَّذكرَّإلَّن ّسكَّيفَّأَّ َّّولَّإلَّّتلبيةَّفيقولَّإملفردَّلَّّبيكَّ ّجحاَّ،ويقولَّإملمتَّّتعَّ
لَّّبيكَّمعرًَّةَّ،ويقولَّإلقارنَّلبيكَّمعرةًَّوجح ًاَّ َّ.
ىلَّإحلج َّفاكنَّمنَّإلَّنّاسَّمنَّ
 وقوهلَّريضَّهللاَّعنهَّ(فمتتعَّإلَّنّاسَّمعَّرسولَّهللاَّﷺ َّابلعمرةَّإَّ َّّ
أهدفَّساقَّإلهديَّمنَّذيَّإحلليفةَّومهنمَّمنَّملَّهيديَّ) َّ
ب َّﷺ َّومهنمَّمنَّاكنَّم َّمت ّتع ًاَّ
تقدميَّووصفَّحلالَّإلصحابةَّفاَّ َّّن َّمهنمَّمنَّاكنَّقارانَّكامَّفعلَّإلَّنّ َّّ
َّّ
هذإ َّ
نَّيت َّّحللوإَّبعمرة َّفبعدَّإالَّنّتاءَّمنَّ
ب َّﷺ َّمنَّملَّيسقَّإلهديَّمهنمَّبأَّ َّ
ومهنمَّمنَّاكنَّمفرد ًإ َّفأَّمرَّإلَّنّ َّّ
عيَّيقرصَّشعرهَّ َّّثَّحي َّّلَّ .
إلس ّ َّ
إلطوإفَّو َّّ
َّّ
إلسعيَّ،فيهَّأحاديثَّملَّيأيتَّوإحض ًاَّأَّينَّ
هبذإَّبعدَّإلطوإفَّو َّّ
َّّ
َّوجاءَّيفَّأحاديثَّأَّخرىَّأَّن ّهَّأَّمرمهَّﷺَّ
قبلَّإلطوإفَّأَّ َّّي َّقبلَّإلبدءَّيفَّأَّعاملَّإلعمرةَّأَّمَّبعدهاَّ ،لكنَّيفَّبعضَّإلحاديث َّجاءَّمبَّّين ًاَّ
َّّ
أَّمرمهَّأَّ
إلسعيَّ َّ.
إَّمنَّإلطوإفَّو َّّ
َّّ
أَّن ّهَّأَّمرمهَّهبذإَّبعدَّأَّنَّإنّتو
إحلَّليفةَّفطلبَّمنهَّ
بَّﷺَّمنَّاكنَّقدَّساقَّهديهَّمنَّذيَّ َّ
أََّّّماَّمنَّاكنَّقدَّأهديَّمثلَّماَّفعلَّإلَّنّ َّّ
حيلَّحت َّيقيضَّ َّّجحهَّوينحرَّهديهَّكامَّقالَّهللاَّعزَّوجلَ ﴿َّ :و َال َ ْ
إَّر ُء َوس ُ ْمك َّ َح ىت َّي َ ْبلُغََّ
ّ َّ
أَّ َّّال َّ
َّحتل ُقو ُ
إلْه َْد ُيَّ َمح َُّل﴾َّ َّ.
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يسوقَّهديهَّومنَّ
وذكلَّيومَّإلرتويةَّإلَّث ّامنَّمنَّذيَّإحل ّجةَّ َّّثَّ َُّ
َّّ
نَّحيرمَّابحلجَّ
َّّ
َّّثَّأَّمرَّﷺَََّّمنَّحتلَّلَّبأَّ
مَّيفَّإحلجَّوس بعةَّإذإَّرجعَّإىلَّأهلَّ َّ
َّّ
ملَّجيدَّماَّهيديهَّفان ّهَّيصومَّثالثةَّأ ّاي
وإلَّفضلَّأَّنَّتصامَّإلَّ َّّايمَّإَّل ّثالثَّإَّل ّ
يتَّيفَّإحلجَّقبلَّيومَّعرفةَّفاَّنَّفاتهَّذكلَّجازَّهلَّصياهماَّيفَّأَّ َّّايمَّ
َّّ
إلَّت ّرشيقَّ،وهذإَّقدَّإس
تثينَّمنَّإلهن
َّابحلاجَّ .
وهذإَّخاص َّّ
ييَّعنَّإلصيامَّيفَّأَّ َّّايمَّإلَّت ّرشيقَّ،
َّّ
َّّ
ي
ب َّﷺ َّعندَّقدومهَّإَّىلَّم َّكّةَّإس تملَّإحلجرَّ
بني َّبعدهاَّعبد َّهللا َّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّفعلَّإلَّنّ َّّ
َّو ّ َّ
صىلَّركعتنيَّخلفَّمقامَّإَّبرإهميَّ،
وطافَّابلبيتَّثالثَّأَّشوإطَّرملَّفْياَّ،ومىشَّإلَّربعةَّإلباقيةَّّ َّ،ثَّ ّ َّ
السعيَّيطلقَّعليهَّأَّن ّهَّطوإفَّإَّذَّ
سعىَّبنيَّإلصفاَّوإملروىَّ،و َّّمساهَّيفَّإحلديثَّطوإف ًاَّوهوَّكذكلَّف َّّ
َّّ
َّّثَّ
اَّوإلْ َم ْر َوةََّم ْن ََّش َعائرَّإّللََّّفَ َم ْنَّ َحجَّإلْ َبيْ َتَّ َأوَّإ ْع َت َم َرَّفَ َالَّ ُجنَ َاحَّعَلَ ْيهَّ
هللاَّعزَّوجلَّيقولِ َّ﴿َّ:إنَّإلص َف َ
َّيفَّإلرشعَّسعي ًاَّ َّ.
﴾َّفسامهَّهللاَّعزَّوج َّّلَّطوإف ًاَّويسمىَّأَّيض ًا ّ َّ
َأ ْنَّيَطو َفَّهب َماَّ َّّ
ملَّحيلَّحتَّقىضَّ َّّجحهَّحنرَّهديهَّيومَّإلَّنّحرَّ،فلامَّأّنييَّ َّّجحهَّﷺَّأَّفاضَّإَّىلَّ
ّ َّ
بَّﷺَّ
ثَّبعدَّإلسعيَّإلَّنّ َّّ
َّّ
م َّكّةَّفطافَّطوإفَّإالَّفاضةَّ،وبعدهاَّحتَّل ّلَّمنَّمجيعَّإحملظورإتَّ،هذإَّخالصةَّماَّذكرَّيفَّإحلديثَّ َّ.
رصحَّبذكلَّفقالَّ
بَّﷺَّبذكلَّوحّثمَّعليهَّلن ّهَّﷺَّ َّّ
وفيهَّأَّ َّّنَّأفضلَّإلنساكَّقلناَّهوَّإلتَّّمتَّّعَّلمرَّإلَّنّ َّّ
(لوَّإس تقبلتَّمنَّأَّمريَّماَّإس تدبرتَّملاَّسقتَّإلهديَّوالَّأَّحللتَّمعمك)َّ َّ.
وفيهَّأَّيضاَّمرشوعيةَّسوقَّإلهديَّمنَّإحللَّ َّوأَّن ّهَّهوَّإلس نةَّملنَّقدرَّعليهَّكامَّجيوزَّرشإؤهَّمنَّم َّكّةَّ َّ.
َّحتَّ
خَّممكن ّ َّ
ىلَّمعرةَّملنَّملَّيسقَّإلهديَّوجاءَّيفَّإلسَّنةَّأَّ َّّنَّإلفَّس
وفيهَّأَّيض ًاَّمرشوعيةَّفسخَّإحلجَّإَّ
ي
ّ
نَّينّتييَّمنَّإلطوإفَّ
َّّ
عيَّ.يعينَّحت َّملنَّملَّقدَّنوىَّأَّن ّهَّيأيتَّبأعامل َّإلعمرةَّفبعدَّأَّ
ّ َّ
بعدَّإلطوإفَّو َّّ
إلس
َّّ
هَّكامَّجاءَّيفَّإلروإيةَّإَّل ّيتَّذكرانَّ َّ.
َّّ
إلسعيَّميكنهَّفسخَّ َّّجح
و َّّ
مَّيفَّإحلج َّوس بعة َّإذإ َّرجعَّ ،وقلناَّأَّ َّّن َّإلَّ َّّايمَّإلَّث ّالثةَّ
َّّ
وفيهَّأَّ َّّن َّمنَّملَّجيدَّإلهديَّفاَّن ّهَّيصومَّثالثةَّأَّ َّّاي
إلفضل َّيفَّأَّنَّتصامَّقبلَّيومَّعرفةَّ ،والَّيشرتطَّيفَّصومَّإلَّ َّّايمَّإلَّث ّالثةَّأَّنَّتصامَّمتتابع ًة َّبلَّجيوزَّ
تفريقهاَّ َّ.
ويفَّإحلديثَّأَّ َّّنَّإلَّفضلَّللممتَّّتعَّهوَّإلَّّتقصريَّالَّإحللقَّبعدَّإالَّنّتاءَّمنَّإلعمرةَّل
يبقىَّعندهَّشعرَّحيلقهَّ
ي
عندَّحتَّل ّ
لَّمنَّإحلجَّ َّ.
َّّ
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َّإلطوإفَّ ،ومن َّمل َّيمت َّكّن َّمنَّ
وفيه َّمرشوعية َّصالة َّركعتني َّخلف َّمقام َّإَّبرإهمي َّبعد َّإالَّنّتاء َّمن َّّ
ةَّإلزحامَّأَّوَّغريهاَّص َّّالهاَّيفَّأَّ َّّيَّماكنَّيفَّإملسجدَّ،وهللاَّأعملَّ .
صالهتاَّخلفَّإملقامَّلشد َّّ
َّّ
َّّثَّقالَّإملصَّنّفَّرمحهَّهللا َّ
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َّشأ َُّنَّإلنَّاسََّّحَّل ُّوإَّمَّنَّإل َُّع ََّمرةَّ
بَّﷺَّ-أَّ َّّّناَّقالتََّ َّ:اي َََّّر َُّسو ََّلَّهللاَََّّما ََّ
عنَّحفصةَّريضَّهللاَّعهناَّ-زوجَّإلَّنّ َّّ
َّمعرتَّك؟ َّ
وَّل َمَّحتلََّّأََّنتَََّّمن َُّ
حتَََّّأ ََّحنرَّ .
ديَّفالَّأح َُّّلَّ ّ َّ
َّفقالَّ:إ ّ َّينَّلبَّدتََََُّّّرأيسََّّوَّقَدلَّتََُّّ ََّه َّْ
نّتاءَّمنَّإلسعيَّ
َّّ
مرَّمعناَّسابق ًاَّأَّنَّإلنّ ّبَّﷺَّأَّمرَّمنَّملَّيسقَّإلهديَّمنَّأَّحصابهَّبأَّنَّيتحَّل ّلوإَّبعدَّإالَّ
َّّ
اكنَّيومَّإلرتويةَّ .
َّّ
إَّابحلجَّإذإَّ
َّوأَّنَّيفسخوإَّ َّّجحهمَّإَّىلَّمعرةَّ،وبأَّنَّحيرمو َّّ
بَّﷺَّملَّيتحَّل ّلَّكبقيةَّمنَّملَّيسقَّإلهديَّسألتهَّعنَّسببَّ
َّفل َّّماَّرأتَّحفصةَّريضَّهللاَّعهناَّأَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
َّيبلغَّإلهديَّحملَّوهوَّيومَّإلَّنّحرَّ .
َّّ
ّ َّ
حللَّحت
ذكل فأخربهاَّﷺَّأَّن ّهَّساقَّهديهَّفالَّحي َّّلَّهلَّإلَّّت
عرب َّعن َّذكل َّبأَّن ّه َّقد َّلَّّب ََّد َّشعره َّأَّي َّقد َّجعل َّفيه َّ َمصغا َّأَّو َّحنوه َّمينعه َّمن َّإلتَّّج َّّعدَّ
َّلكَّنّه َّﷺ َّ ّ َّ
نتفاشَّحت َّالَّيدخلَّإلغبارَّ ،وبأَّن ّهَّﷺ َّقدَّقدلَّهديهَّأَّيَّوضعَّلهاَّإلقالئدَّيفَّأَّعناقهاَّواكنتَّ
ّ َّ
وإالَّ
عائشةَّريضَّهللاَّعهناَّيهَّإَّل ّيتَّقدَّصنعتَّهذهَّإلقالئدَّيفَّإملدينةَّوس يأيتَّالكمَّعنَّهذإَّإَّنَّشاءَّ
هللاَّيفَّإلبابَّإلَّّتايلَّ َّ.
جح َّقار ًَّانَّ َّ ،وأَّمرَّمنَّملَّيسقَّإلهديَّ
يفَّإحلديثَّإلَّّتأكيدَّعىلَّماَّس بقَّتقريرهَّمنَّأَّنَّإلَّنّبَّﷺ َّ َّّ
يفَّيومَّإلرتويةَّلَّ َّّنَّإلمتتعَّأفضلَّإلنساكَّ .
َّّ
ابحلجَّ
فيفسخَّ َّّجحهَّإَّىلَّمعرةَّوابالحرإمَّ َّّ
َّوفيهَّمَّرشوعيةَّتل
نسانَّشعر َّطويلَّيفَّ
بيدَّإلشعرَّإذإ َّاكنَّزمنَّإالَّحرإمَّس يطولَّواكنَّعندَّإالَّ
َّّ
ي
حتَّالَّيدوإَّأشعثَّأَّغربَّ َّ.
بَّﷺَّ ّ َّ
رشعَّهلَّتلبيدهَّكامَّفعلَّإلَّنّ َّّ
وفيهَّمرشوعَّ ّية َّتقليدَّإلهَديَّ َّوإحلمكةَّمنَّذكلَّ-وس يأيتَّإلالكمَّعنَّهذإَّمفص ًَّالَّ -أَّنَّتعرفَّفالَّ
تؤذىَّ َّ.
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وفيهَّأَّيض ًا َّإنَّسوقَّإلهديَّمان يع َّمنَّموإنعَّإلتَّّحَّل ّلَّبعدَّإالَّنّتاءَّمنَّأَّعاملَّإلعمرةَّ ،وينّتييَّهذإَّإملانعَّ
بنحرَّإلهديَّيومَّإلعيدَّعندهاَّميكنَّللقارنَّأَّنَّيتحَّل ّلَّ َّ.
ب َّﷺ َّجحَّممتتَّّعنيَّ ،لَّ َّّن َّحفصةَّريضَّهللاَّعهناَّإندهشتَّمنَّكرثهتمَّ
وفيهَّأَّ َّّن َّأكرث َّمنَّاكنَّمعَّإلَّنّ َّّ
منَّحتللَّمهَّإّلينَّملَّ
ّ َّ
َّبني َّلهاَّأَّ َّّن َّ
حت ّ َّ
ب َّﷺ َّ َّّحتلل َّوهوَّملَّيتحلّل َّ ّ َّ
ك َّمنَّاكنَّمعَّإلَّنّ َّّ
حسبتَّأ ّن َّ َّّ
يسوقوإَّإلهديَّفقطَّأََّّّماَّمنَّساقَّإلهديَّفاَّن ّهَّيبقىَّعىلَّإَّحرإمهَّكامَّذكرانَّ َّ.
وفيهَّمرشوعيةَّإلسؤإلَّعندَّحصولَّإالَّشاكلَّ ،حففصةَّريضَّهللاَّعهناَّملَّتبقىَّابشاكلها َّبيهناَّوبنيَّ
َّّ
نَّشكَّيفَّمسأةلَّرشعيةَّأَّوَّ
بَّﷺَّوهذإَّماَّينبغيَّأَّنَّيفعلَّإالَّنسانَّإَّ َّّ
نفسهاَّبلَّإس تفّستَّمنَّإلَّنّ َّّ
ي
َّمشلكَّعليهَّفاَّن ّهَّيسألَّأَّهلَّإلعملَّوالَّيبقىَّكذكلَّ َّ.
يفَّأَّمرَّماَّأَّوَّاكنَّعندهَّأَّ يمر
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عنَّمعرإنَّبنَّحصنيَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:نزلتَّأَّيةَّإملتعةَّيفَّكتابَّهللاَّففعلناهاَّمعَّرسولَّهللاَّﷺَّ
حتَّماَّ،قالَّرج يلَّبرأيهَّماَّشاءَّ .
َّحيرمهَّوملَّيهنيىَّعهناَّ ّ َّ
وملَّيّنلَّقرأ ًان َّّ
َّقالَّإلبخاريَّ:يقالَّأَّن ّهَّمعرَّ .
َّإحلجَّ
َّوملسملََّّ:نزلتَّأَّيةَّإملتعةَّ-يعينَّمتعةَّإحلج-وأ َمرانَّهباَّرسولَّﷺَّ َّّثَّملَّتّنلَّأَّي يةََّّتَنسخَّأَّيةََُّّمتعة َّّ
َّحتَّماتَّ .
وملَّيهنيىَّعهنا ّ َّ
َّوهلامَّمبعناهَّ .
نةَّوأَّمجعَّعلْياَّ
إلسَّ َّ
َّّ
يقررَّمعرإنَّريضَّهللاَّعنهَّيفَّهذإَّإحلديثَّأَّ
َّ َّّ
نَّمتعةَّإحلج َّرشعتَّابلكتابَّو ّ
حصابةَّرسولَّهللاَّﷺ َّإَّذَّفعلهاَّإلبعضَّوسكتَّإلباقونَّ ،فملَّينكروإَّعلْيمَّفد َّّل َّهذإَّعىلَّأَّ َّّّنمَّ
يقروهاَّ .
ب َّﷺ َّملَّيهنيىَّعهناَّ-يعينَّإملتعةَّ-
َّوحترزَّأَّيض ًا َّمعرَّريضَّهللاَّعنهَّمنَّإَّ َّّدعاءَّإلَّن ّسخَّفقال(َّ :إَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
وملَّتّنلَّأَّي يةَّتنسخها)َّ َّ
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ىلَّماَّوردَّعنَّمعرَّريضَّهللاَّعنهَّمنَّإلهنييَّ
َّّ
وقالَّبعدهاَّ(وقالَّرج يلَّبرأيهَّماَّشاءَّ)َّيشريَّبذكلَّإَّ
َّلدلليلَّوملاَّجاءَّيفَّ
عهناَّ.وقدَّإستنكرهَّمعرإنَّكامَّإستنكرهَّإبنَّعَّّباس َّريضَّهللاَّعهنامَّلن ّه َّمصاد يم َّّ
س نةَّرسولَّهللاَّﷺَّ .
وقلناَّأَّ َّّنَّمعرَّريضَّهللاَّعنهَّاكنَّمعَّأَّبوَّبكرَّريضَّهللاَّعهنامَّملَّيهنيىَّعهناَّمعتقد ًإَّعدمَّجوإزهاَّوالَّ
معارض ًا َّبرأيهَّرشعَّهللاَّعزَّوجلَّبلَّاكنَّهذإَّإَّجّتاد ًإ َّمنهَّكامَّقلناَّإلعةلَّمنَّذكلَّأَّنَّالَّيقَّ َّّل َّزوإرَّ
إَّابحلج َّفاتوإَّابلعمرةَّيفَّ
فاكنَّمعرَّيظن َّأَّ َّّن َّإلَّنّاسَّلوَّمتَّّتعو َّّ
َّّ
بيتَّهللاَّعزَّوجلَّيفَّغريَّأشهر َّإحلجَّ ،
إلسَّنةَّلدإءَّإلعمرةَّوهبذإَّس يق َّّلَّ َّّمعارَّبيتَّهللاَّ َّ.
زمنَّإحلجَّ َّّ
َّّ
فاّنمَّلنَّيأتوإَّيفَّسائرَّأَّ َّّايمَّ ّ
إَّإحلقَّإتباع ًاَّ
وملَّيقدلوهَّوملَّيرتكو َّّ
نةَّمعرَّمنَّإلرَّّد َّعليهَّ ّ َّ،
َّّ
إلصحابةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّملَّمتنعهمَّماك
لكنَّ َّّ
َّّ
لرأيهَّريضَّهللاَّعنهَّوأرضاهَّوهوَّمنَّهوَّ،بلَّقدَّبَّي ّنوإَّأَّ َّّنَّإلَّّتمتَّّ ي
ةَّوأَّمجعَّعليهَّ
وابلسََّّنّ َّ
عََّثبتَّابلكَّتابَّ ّ
َّهلَّومنَّملَّينكرَّعىلَّمنَّفعلَّاكنَّمقر ًإَّهلمَّفاكنَّهذإَّ
َّّ
اكنَّمنَّإلصحابةَّلَّ َّّنَّمنَّفعلَّاكنَّمؤد ًاي
َّّ
منَّ
مبثابةَّإَّجامعهمَّعليهَّ .
وكذكلَّيفَّإحلديثَّأَّ َّّن َّمعرإنَّريضَّهللاَّعنهَّ ّبني َّأَّنَّإملرإدَّابملتعةَّإَّل ّ
يتَّذكرهاَّيهَّمتعةَّإحلج َّفملَّ
َّّ
َّحتَّيتأ َّّولَّالكمهَّمنَّيتأ َّّوهلَّإَّىلَّإملتعةَّيفَّإلَّن ّساءَّمث ًَّالَّفقالَّ:متعةَّإحلجَّقالَّ(نزلتَّ
يدعَّإلَّمرَّمهبامً ّ َّ
َّحتَّيتأ َّّوهلَّمنَّتأوهلَّ َّ.
أَّيةَّإملتعة)َّيعينَّمتعةَّإحلجَّ،فملَّيرتكوإَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّيعينَّمهبامً ّ َّ
حت َّإَّنَّاكنَّهذإَّإلبيانَّليسَّمنَّمعرإنَّبلَّمنَّروإةَّإحلديثَّعنَّمعرإنَّفَّْانظروإَّابركَّهللاَّفيمكَّ
ّ َّ
إلسلفَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّاكنوإَّحريصنيَّجد ًإ َّعىلَّعدمَّإطالق َّإلالكمَّإجململ َّلَّيتأ َّّوهلَّمنَّ
إَّىلَّأَّ َّّن َّ َّّ
يتأ َّّوهلَّمنَّأَّهلَّإلبدعَّبلَّاكنوإَّيضبطونَّالكهممَّ َّ.
باب الهدي
نعامَّتقر ًابَّإَّىلَّهللاَّ،وهوَّثالثةَّأَّنوإعَّ :
َّإلهديَّ:هوَّماَّهيدىَّإَّىلَّإلبيتَّمنَّهبميةَّإلَّ َّّ
َّ .1إلهديَّإلوإجبَّمنَّأَّجلَّإلنّسكَّ:كهديَّإلقَّرإنَّوإلَّّتمَّّتعَّ َّ.
َّحق َّمن َّترك َّوإجب ًا َّأَّو َّإَّرتكبَّ
َّ .2إلهدي َّإلوإجب َّمن َّأَّجل َّإالَّخالل َّابلَّن ّسكَّ :وهذإ َّيف َّّ
حمظور ًإَّمنَّحمظورإتَّإالَّحرإمَّ َّ.
للحاجَّوإملعمترَّولغريهامَّمنَّإلَّنّاسَّ َّ.
َّ .3إلهديَّإملس تحبَّأوَّهديَّإلتَّّطوعَّ:وهذإَّيكونَّ َّّ
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بَّﷺَّ َّّثَّأََّ َّْشََّعََّرََّها َََّّوَّقَ ََّدل ََّهاَّأَّوََّّقَدلَّ َُّهتاَّّ َّ،ثَّبعثَّ
عنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّقالتَّ:فتلتَّقالئدَّ ََّهديَّإلَّنّ َّّ
َّاك ََّنَّ ََّهلَّح ًالَّ .
هباَّإَّىلَّإلبيتََّّوَّأََّقَا ََّمَّابملدَّيَّنَةََّّفَََّماَّ ََّحرََّمَّعليهَّيش يء ََّ
يفَّهذإَّإحلديثَّإدلليلَّعىلَّمرشوعيةَّإلهديَّ .
ّ َّ
َّمتزيهَّعنَّغريهَّ
وفيهَّكذكلَّإدلليلَّعىلَّمرشوعيةَّتقليدهَّ،وقلناَّأَّ َّّنَّتقليدهَّيكونَّبأَّنَّتوضعَّهلَّقالد ية َّّ
َّّ
َّ
فيعرفَّهباَّفالَّيؤذىَّ .
َّوهذهَّإلقالئدَّقدَّتكونَّقطع ًة َّمن نَّعال َّابليةَّأَّوَّمنَّأَّذإنَّإلقربَّ-فالقربَّلهاَّأَّذإنَّمتسكَّمهناَّ-
حاءَّإلشجرَّ
َّّ
تقدل لَّلبعريَّ ،وقدَّتكونَّأَّيض ًا َّهذهَّإلقالئدَّمنَّلَّ
فتؤخذَّهذهَّإلَّذإنَّ-أَّذإنَّإلقربَّ -و ّ َّ
وغريهاَّمنَّإلَّمورَّ َّ.
وكذكل َّهذإ َّإحلديث َّهو َّدلي يل َّعىل َّمَّرشوعية َّإالَّشعارَّ ،إَّذ َّقالت َّعائشة َّريض َّهللا َّعهنا َّ( َّّثَّ
نبَّإلسَّنامَّ-س نامَّإالبل-وتشطيبهَّ
أَّشعرها) َّوإالَّ
ي
شعارَّخاص َّابالبل َّفقطَّ ،وهوَّإَّزإةلَّشعرَّأحد َّجا ّ
طَّحت َّيس
حت َّيس
َّفتحرتم َّوالَّ
اَّهدي َّ
َّّ
يعينَّيرش ّ َّ
َّ
يلَّمنهَّإدلمَّ ،
َّّ
ّ َّ
يلَّمنهَّإدلمَّفتعرفَّبهَّإالبل َّأَّ َّّّن ي
تؤذىَّ َّ.
ويفَّإحلديثَّأَّيض ًا َّمرشوعية َّإلهديَّملنَّاكنَّمقاميًَّببدلهَّوملَّيلتبسَّبنسكَّ ،فيطلبَّمنَّيأيتَّم َّكّةَّ
يتقربَّهباَّماكنهَّفيجوزَّإلَّّتوكيلَّيفَّمثلَّهذهَّ
وَّإيَّنوعَّمنَّأَّنوإعَّإلهديَّ َّو َّّ
مث ًالَّأَّنَّيشرتيَّهلَّشاةًَّأَّ َّّ
إلعبادإتَّ .
هَّالَّحيرمَّعليهَّيشءَّالن َّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّ
َّّ
َّوفيهَّأَّيض ًا َّأَّ َّّن َّمنَّبعثَّإلهديَّوملَّحيرمَّبعدَّفاَّن ّ
بَّﷺَّأَّقامَّبعدَّأَّنَّبعثَّإلهديَّأَّقامَّابملدينةَّوملَّحيرمَّعليهَّشيئ ًاَّاكنَّهلَّح ًَّال)َّفد َّّلَّعىلَّ
قالتَّ(أَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
أ ّنَّمنَّبعثَّإلهديةَّفملَّيدخلَّيفَّإالَّحرإمَّبعدَّإحملظورإتَّتبدأَّمنَّوقتَّإالَّحرإمَّ .
َّ َّّثَّقالَّإملصنفَّرمحهَّهللا َّ
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بَّﷺَّ َّمرةًَّ َّغََّنَامًَّ .
عنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّقالتَ َّ:أهدَىَّإلنَّ َُّّ
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يفَّهذإَّإحلديثَّدلي يلَّأَّيض ًاَّعىلَّمرشوعيةَّإلهديَّ َّ
وفيهَّأَّن ّهَّﷺ َّأهدى َّغامنً َّوجاءَّيفَّأحاديث َّأَّخرىَّأَّن ّهَّﷺ َّأهدى َّبقرةًَّعنَّنسائهَّ ،وجاءَّأَّيض ًا َّأَّن ّهَّ
ةَّمرإتَّ .
عد َّّ
أهدىَّإالبلَّ َّّ
َّوأفضل َّإلهديَّكامَّقلناَّأَّنَّيكونَّمنَّهبميةَّإلَّنعامَّ ،وجيوزَّأَّنَّيكونَّمن َّغريَّهبميةَّإلَّنعام َّلكنَّ
بَّﷺَّ
الافضلَّإنَّيكونَّمنَّهبميةَّإنعامَّ.وأفضلَّإلهبامئَّإالبلَّلّنّ اَّأغىلَّوأكرثَّمحل ًاَّوقدَّإختارهاَّإلَّنّ َّّ
فأهدإهاَّيفَّ َّّجحةَّإلودإعَّكامَّذكرانَّسابق ًاَّ َّ.
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وقََّّب َ َدَّن ًََّةَّقال"َّ:إرََّك َّهبَا" َّ
بَّهللاَّﷺَّأىتَََّّرج ًَّالََّّي َ َُّس ُ َّ
عنَّأَّيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّأَّ َّّن َّن ّ َّّ
بَّﷺَّ .
قالَّ:إَّ َّّّناَّبدنةَّ.قالَّ:إركهباَّ.قالَّ:فرأيتهَّرإكهباََّّي ُ ََّسايَّ َُّرَّإلَّنّ َّّ
يكلَََّّأو َََّّو ََّحيكَّ .
اَّو َ َّ
َّلفظَّ:قالَّيفَّإلَّث ّانيةَّأَّوَّيفَّإلَّث ّالثةَّإرََّك َّهبَ ََّ
ويف َّ
يقدل َّأَّوَّ
يفَّإحلديثَّأَّ َّّن َّإلَّنّبَّﷺ َّرأىَّرج ًال َّيسوقَّبدن ًة َّأَّهدإهاَّ ،قلناَّأَّ َّّن َّإلهديَّيأيتَّبَّي ّناَّلن ّه َّ ّ َّ
بَّ
كوبَّهذهَّإدلإبةَّريضَّهللاَّعنهَّعلمهاَّمنهَّإلَّنّ َّّ
َّّ
هذإَّإلرجلَّاكنَّيفَّحاجةَّإَّىلَّر
يش َّّعرَّ،وإَّل ّظاهرَّأَّ َّّنَّ َّّ
إَّيقدرونَّإلهديَّوالَّيعاملونهَّ
ﷺَّمنَّحاهلَّلكَّنّهَّملَّيركهباَّإحرتإم ًاَّلهاَّوتقدير ًإَّلهاَّ،وقلناَّسابق ًاَّأَّ َّّّنمَّاكنو َّّ
كسائرَّإلهبامئَّ .
بَّﷺَّ
بَّﷺَّحاهلَّأَّمرهَّبركوهباَّشفق ًةَّعليهَّورمح ًةَّبهَّفامتنعَّريضَّهللاَّعنهَّ،فعاودَّإلَّنّ َّّ
َّفل َّّماَّرأىَّإلَّنّ َّّ
الثةَّحتَّركهباَّ .
ّ َّ
إلَّمرَّبذكلَّيفَّإلَّث ّانيةَّوإلَّث ّ
يؤخذَّمنَّإحلديثَّمرشوعيةَّإَّهدإءَّالَّبلَّ َّوتقليدهاَّ َّ
حلاقَّإلضرَّهبا َّوقَّيّدانَّ
ّ َّ
وفيهَّأَّيض ًا َّجوإزَّركوبَّإلهدي َّللحاجةَّ ،يشرتطَّيفَّذكلَّأَّن َّال َّيتسببَّيفَّإَّ
بَّﷺَّأَّن ّهَّقالََّّمل ّاَّس ئلَّعنَّركوبَّإلهديَّقالَّ (َّ:إركهباَّابملعروفَّإذإَّ
إجلوإزَّابحلاجةَّلن ّهَّجاءَّعنَّإلَّنّ َّّ
اَّركَّهبَََّاَّ،فاَّنَّ
ىلَّرَُّكوهبَّ ََّ
كبَّإبتدإءَّلكنَّإذإَّأَّجلأَّإَّ َُّ
لْياَّحتَّالَّجتدَّظهرإًَّ)َّيعينَّأَّ َّّنَّإالَّنسانَّالَّير
أَّجلئتَّإَّ ّ َّ
ً
وجدَّظهر ًإَّأَّخرَّفاَّن ّهَّيركبهَّويرتكَّإبلَّإلهديَّ َّ.
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نهَّوأَّنَّأَّتص َّّد ّ َّقَّبلحمهاَّ
بَّﷺَّأَّنَّأَّقومَّعىلََّّب ُد َّ
َّعلَّبنَّأَّيبَّطالبَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:أمرينَّإلَّنّ َّّ
عن َّّ
َّإجلزإرَّمهناَّشيئ ًاَّ َّوقالَّ:حننَّنعطيهَّمنَّعندانَّ .
َّوجلودها ََّّوأَّجَّل ّّتا ََّّوأنَّالَّأَّعطي َّّ
علَّريضَّهللاَّعنهَّجاءَّمنَّإلمينَّهبديَّرسولَّهللاَّ
مرَّمعناَّيفَّحديثَّإبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّأَّ َّّنَّ ًَّّ
َّّ
مضهَّإَّىلَّماَّاكنَّساقهَّهوَّﷺَّمعهَّمنَّإملدينةَّ َّ.
إّليَّ َّّ
ﷺَّ ّ َّ
هَّتوىلَّأَّيض ًاَّ
وهناَّيذكرَّعلَّأَّن ّ ّ َّ
َّعلَّذحبَّإلبايقَّ،
توىل لَّ
بَّﷺَّذحبَّبيدهَّثالثةَّوس َّّتنيَّإَّب ًالَّو ّ َّ
وقلناَّأَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
ي
صدقَّبَّلحمهاَّ َّوجلودهاَّوتوزيعهاَّبنيَّإلفقرإءَّ .
هم َّّمةَّإلتَّ َّّ
وقالَّعل َّبأّنّ م َّمهَّ
َّّ
َّمهناَّحت َّال َّتكونَّاكلجرة َّعىلَّذحبهَّ ،
ّ َّ
عطاءَّإجلزإرَّشيئ ًا
َّّ
ب َّﷺ َّعنَّإَّ
َّوّناهَّإلَّنّ َّّ
اكنوإَّيعطونهَّإلَّجرةَّمنَّعندمهَّأَّيَّمنَّماهلمَّإخلاصَّ .
َّففيَّإحلديثَّإَّضاف ًة َّإَّىلَّمرشوعيةَّإلهديَّجوإزَّإلَّّتوكيلَّقسمةَّإلَّل ّحمَّوتفريقهَّبنيَّإلفقرإءَّ.فالتَّّوكيلَّ
إلصومَّ
نيةَّإحملضةَّاكلصالة َّو َّّ
َّّ
إّلحبَّوإلكفَّّارإتَّخبالفَّإلعبادإتَّإلبد
ةَّاكلزاكةَّو َّّ
جائز َّيفَّإلعبادإتَّإملالَّّي َّّ
ي
فاَّن ّهَّالَّجيوزَّإلَّّتوكيلَّهباَّ،لَّ َّّنَّإملقصودَّيفَّإلعبادإتَّإلبدنيةَّأَّنَّيقومَّإمل َّلكّفَّابلفعلَّهوَّنفسهَّأََّّّماَّيفَّ
إملاليةَّفاملقصودَّجمردَّإَّخرإهجاَّوفعلهاَّ َّ.
َّّ
والَّيعطىَّإجلزإرَّشيئ ًاَّمنَّإلهديَّ
َّّ
جرةَّإجلزإرَّمنَّإلهديَّنفسهَّ،
َّّ
ويفَّإحلديثَّأَّن ّهَّالَّجيوزَّأَّنَّّترجَّأَّ
علَّ،ويس تفادَّمنَّهذإَّحترميَّبيعَّأَّ َّّيَّيشءَّمنَّإلهديَّ.الَّجيوزَّبيعَّأَّ َّّيَّيشءَّ
بَّﷺَّ ًَّّ
كامَّأَّوىصَّإلَّنّ َّّ
يفرقَّمجيعهَّعىلَّإلفقرإءَّوإملساكنيَّوإحملتاجنيَّ .
منَّإلهديَّ،إلهديَّكامَّهوَّيذحبَّو َّّ
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عنَّزَّ ََّايدَّبنَّ َُّجبريَّقالَّ:رأيتَّإبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّقدَّأَّىتَّعىلَّرجلَّقدَّأَّ ََّان ََّخَّبدنتََّهَّفنحرهاَّ .
َّفقالَّ:إَّبعّثاَّقيام ًاَّمقَّيّدةًَّس َّنّةَّ َّمحم ّدَّﷺَّ .
ب َّﷺ َّيفَّحنرَّإالبل َّوهوَّأَّنَّتنحرَّيفََّّل َبَّ َّّتَاَّمعقو ًةل َّيدهاَّإليّسىَّوهذإَّ
يفَّإحلديثَّبيانَّس َّنّةَّإلَّنّ َّّ
فيهَّرإح يةَّلهاَّورسع يةَّيفَّإَّزهاقَّروهحاَّ َّ.
ىَّهذإَّإلرجلَّيريدَّأَّنَّينحرهاََُّّمناخ ًة َّأَّيَّابرك ًة َّمثلَّإلبقرَّ
َّّ
وفيهَّأَّنَّإبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّملاَّرأ
هذهَّيهَّإلسََّّنّةَّ َّ.
بنيَّهلَّأَّ َّّنَّ
تقومَّوأَّنَّيقَّّيدَّيدهاَّ َّّثَّينحرهاَّو ّ َّ
وإلغمنَّ،أَّمرهَّبأَّنَّيبعّثاَّبأَّنَّيدعهاَّ َّ
ّ
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َّ
باب الغسل للمحرم
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خرََّمةَّريضَّهللاَّعهنامَّإَّختلفَّابلَّبوإءَّ،
عنَّعبدَّهللاَّبنَّحننيَّأَّ َّّنَّعبدَّهللاَّبنَّعباسَّوإملسورةَّبنَََّّم ََّ
فقالَّإبنَّعباسََّّ":يغسلَّإحملرمَّرأسهَّ"وقالَّإملسورَّ":الَّيغسلَّإحملرمَّرأسه"َّ َّ.
قالَّفأرسلينَّإبنَّعباسَّإَّىلَّأَّيبَّأََّّي ّوبَّإلَّنصاريَّريضَّهللاَّعنهَّفوجدتهَّيغتسلَّبنيَّإلق نرنيَّوهوَّ
سرتَّبَّث َوبََّّ.فَ ََّسَّل ّمتََُّّعليهَّفقالَّ:منَّهذإ؟َّقلتَّ:أَّانَّعبدَّهللاَّبنَّ َُّحننيَّأَّرسلينَّإَّليكَّإبنَّعَّّباسَّ
َّي ُ َ َّ
يسأكلَّ:كيفَّاكنَّرسولَّهللاَّﷺَّيغسلَّرأسهَّوهوََُّّمحرم؟َّ َّ
َّحتَّبدإَّيلَّرأسهَّ .
فوضعَّأَّبوَّأََّّي ّوبَّيدهَّعىلَّثوبهَّفطأطأه ّ َّ
حركَّرأسهَّبيديهَّفأَّقبلَّهبامَّوأدبرَّ َّّثَّ
يصبَّعليهَّإملاءَّ"أَّصبب"ََّّفَ ََّصبََّّعىلَّرأسهَّ َّّثَّ َّّ
َّ َّّثَّقالَّالنسانَّ َّّ
قالَّ:هكذإَّرأيتهَّﷺَّيفعلَّ .
يكََّّأََّب َ ََّدإَّ .
ويفَّروإيةََّّ:فقالَّإملسورَّالَّبنَّعباسَّ"الََُّّأََّماَّر ََّ
َّإلذلإنَّتُشدَُّّفْيامَّإخلش بةَّإَّل ّيتَّتعَّل ّقَّعلْياَّإلبكرةَّ .
إلقراننَّ:إلعمودإن ّ َّ
يفَّإحلديثَّأَّ َّّن َّعبدَّهللا َّبنَّعَّّباس َّوإملسورةَّريضَّهللاَّعهنامَّإَّختلفَّيفَّإغتسال َّإحملرمَّوغسلَّ
لرأسهَّ ،واكنَّس َّّهنام َّمتقار ًَّابَّ ،واكنَّإملسورَّيقولَّبأَّ َّّن َّإحملرمَّالَّيغسلَّرأسهَّلَّ َّّن َّغسلَّإلرأسَّمظنَّ يةَّ
ل
تساقطَّإلشعرَّوإحملرمَّالَّجيوزَّهلَّأَّخذَّيشء َّمنَّشعرهَّفكَّن ّه َّيقولَّالَّيغسلَّلَّ َّْن َّالَّيتسَّبّبَّيفَّ
َّّ
تساقطَّيشءَّمنَّشعرهَّ َّ.
تشاجرإَّرضوإنَّهللاَّ
بَّﷺَّاكنَّيفعلَّذكلَّفل َّّماَّإختلفاَّملَّي َّ
واكنَّإبنَّعباسَّيقولَّأَّن ّهَّيغسلَّلَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
علْيامَّوملَّيتدإبرإَّوملَّيّتاجرإَّ ،بلَّماذإَّفعلَّأرسال َّعبدَّهللا َّبنَّ َُّحنني َّريضَّهللاَّعنه َّأَّوَّرمحهَّهللاَّ
إَّىلَّأَّيبَّأََّّي ّوبَّليسأهلَّعنَّهذهَّإملسأةل َّومنَّإلعجيبَّأَّن ّهَّوجدَّأَّابَّإيوبَّيغتسلَّ ،واكنَّريضَّهللاَّ
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إنَّتشدَّفْيامَّإخلش بةَّإَّل ّيتَّتعَّل ّقَّعلْياَّإلبكرةَّكامَّ
هذإنَّإلعمودإنَّهامَّإلذل َّّ
ّ َّ
عنهَّيغتسلَّبنيَّمعودينَّ ،
تعلمونَّهذإَّيس تعملَّعادةًَّعندَّإلَّابرَّلسقيَّإملاءَّوالس تخرإجَّإملاءَّمنَّإلبرئَّ .
وبَّإّليَّاكنَّيس ترتَّبهَّ َّ،وأَّرىَّعبدَّهللاَّبنَّ َُّحننيَّرأسهَّ َّّثَّ
خرإجَّرأسهَّمنَّإلَّثّ ّ َّ
وإملهمَّأَّ َّّنَّأَّابَّأََّّي ّوبَّإَّ َّ
سهَّوأَّرإهَّ-أيَّعبد َّهللا َّبنَّحنني-كيفَّ
يصب َّإملاءَّعىلَّرأ َّ
خصَّإّليَّاكنَّمعه َّبأن َّ َّّ
ّ َّ
َّّ
طلبَّمنَّإلش
هَّاكنَّحيركَّشعرَّرأسهَّبيديهَّ .
َّّ
يغسلَّشعرهَّوأَّن ّ
َّ
اكنَّرسولَّهللاَّﷺَّ
َّفرجعَّعبدَّهللاَّبنَّحننيَّإَّىلَّإبنَّعباس ََّّوإَّىلَّإملسورَّوأخربهامَّمباَّرأهَّمنَّأَّيبَّأَّيوبَّريضَّهللاَّعنهَّ
فاقتنعَّإملسورَّبذكلَّوسملَّالبنَّعباسَّوأخربهَّبأَّن ّهَّلنَّمياريهَّأَّبدإَّ .
َّففيَّإحلديثَّجوإزَّإالَّغتسالَّإحملرمَّوغسلَّشعرهَّوحتريكهَّبيدهَّ .
إحلقَّ .
َّ َّوفيهَّأَّيض ًاَّجوإزَّإملناظرةَّيفَّإلعملَّالظهارَّ َّّ
هيةَّوأَّ َّّنَّإالَّختالفَّفْياَّالَّيوجبَّهتاجر ًإَّكامَّقلناَّوالَّتباغضاَّماَّ
َّوفيهَّجوإزَّإالَّجّتادَّيفَّإملسائلَّإلفق َّ
للرشعَّ
َّعنَّإدلليلَّ.إالَّختالفَّإَّنََّّب ُينَّعىلَّإلَّ َّّ
َّّ
دإمَّمبني ًا
دةلَّوملَّيكنَّفيهَّتعصبَّوملَّيكنَّفيهَّخمالفةَّ َّّ
فالَّ َّّنَّهذإَّالَّي َّوجبَّحتذير ًإَّوالَّي َّوجبَّأَّيَّتدإبرَّوهتاجرَّ .
مهنمَّيبنيَّإدلليلَّويبنيَّ
َّّ
ك َّ
إَّيفَّمسائلَّعدةَّواكنَّ لَّ
َّّ
ىلَّإلصحابةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّإختلفو
َّوإنظروإَّإَّ َّّ
َّهلَّإدلليلَّبدونَّ
تبني ّ َّ
يرجعَّإىلَّإحلقَّإذإَّ ّ َّ
َّّ
إّليَّاكنَّخمطأَّ
إدلليلَّإّليَّمعهَّ،و ّ َّ
وهجةَّنظرهَّمنَّإملسأةلَّو َّّ
تباعَّإدلليلَّ َّ.
نرصةَّإحلقَّوإَّ َّّ
َّّ
أَّنَّحيصلَّمهنمَّالَّهتاجرَّوالَّتدإبرَّبلَّاكنَّمههمَّ
ويف َّإحلديث َّأَّ َّّن َّ َّّإلرجوع َّإَّىل َّأَّهل َّإلعمل َّإلَّث ّقات َّعند َّحصول َّإالَّشاكل َّوإجب﴿ َول َ ْو ََّردُّو ُه َّإ َىلَّ
ِ
إلر ُسول ََّوإ َ ىىلَّ ُأويل ْ َ
إجبَّعىلَّمنَّ
َّإل ْمرَّم ْهنُ ْمَّل َ َعل َمهَُّإّل َينَّي َْس َتنْب ُطونَهَُّم ْهنُ ْمَّ﴾ ّإلرجوعَّإَّىلَّأَّهلَّإلعملَّو ي
ِ
اكنَّليسَّمهنم﴿َّفَ ْاسأَلُوإَّ َأ ْه َل ّ
هلَّإّلكر َّيسألَّأَّهلَّ
ون َّ﴾ ّإّلي َّليسَّمنَّأَّ َّّ
َّإّل ْكر َّإ ْن َّ ُك ْن ُ ْمت ََّال َّتَ ْعلَ ُم َ
ِ
إّلكرَّ َّ.
َّّ
َّيوصونَّابلرجوعَّ
َّّ
وكذكلَّإلعلامءَّنرىَّالَّزلناَّنرىَّأَّ َّّنَّإلعلامءَّدإمئ ًاَّيرجعونَّإَّىلَّإلَّاكبرَّفْيمَّ.إلعلامءَّدإمئ ًا
ي
َّعايمَّفالَّ
َّبلَّهوَّمقدل َّّ
إَّىلَّإلَّاكبرَّويرجعونَّمهَّإَّىلَّإلَّاكبرَّفكيفَّبطلبةَّإلعملَّومبنَّليسَّبعاملَّأَّص ًال
َّّبدَّأَّنَّيعرفَّ ي
كَّمناَّقدرهَّوموضعهَّ .
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َّويفَّإحلديثَّأَّيض ًاَّإلَّت ّ
نَّجاءهَّإدلليلَّسملَّ
َّّ
سلميَّلدلليلَّوعدمَّرَّّدهَّبعدَّتبَّي ّنهَّ،فاملسورَّملَّمياريَّبعدَّأَّ
َّّ
تبنيَّلناَّإدلليل َّنسملَّبهَّوالَّ
َّّ
ماريكَّأَّبدإ َّ)فلنكنَّإذإ َّ
البنَّعباسَّبلَّزإدَّعىلَّذكلَّبأَّنَّقالَّهلَّ(الَّأَّ َّ
نردَّإحلقَّ.نسألَّهللاَّعزَّوجلَّأَّنَّيوَّفّقناَّالََّّت ّ
يامنَّاكنَّوأَّنَّنقبلَّمنَّقائلَّ َّ.
َّ
باعَّإحلقَّأَّ
َّّ
َّّ
باب فسخ العمرة إلى الح ّج
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َّهديَّ
حصابهَّاب َّحل َ َّّجَّوَّل َ َ َّ
بَّﷺَّ َّوأََّ ََّ
عنَّجابرَّبنَّعبدَّهللاَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّ:أََّ ََّهلََّّإلَّنّ َّّ
يسَََّّمعَََّّأحدَّمَّ َّهنُم ي
بَّﷺَّأَّحصابهَّ
بَّﷺَّفأَّمرَّإلَّنّ َّّ
َّعلَّمنَّإلمينَّفقالَّ:أَّهللتَّمباَّأَّه َّّلَّبهَّإلَّنّ َّّ
بَّﷺَّوطلحةَّوقدَّم لَّ
غريَّإلَّنّ َّّ
ََّ
يقرصوإَّ َّّثَّحيَّل ُّوإَّإَّ َّالَّّمنَّاكنَّمعهَّإلهديَّ،فقالوإَّننطلقَّإَّىلَّمىنَّوذكرَّ
أَّنَّجيعلوهاَّمعرةًَّفيطوفوإَّ َّّثَّ َّ
بَّﷺَّفقالَّ:لوَّإس تقبلتَّمنَّأَّمريَّماَّإس تدبرتَّماَّأَّهديتَّ،ولوالَّأنَّ
أحدانَّيقطرَّفبلغَّذكلَّإلَّنّ َّّ
معيَّإلهديَّلحللتَّ َّ
وحاضتَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّفنسكتَّإملناسكَّ َّلكّهاَّغريَّأَّ َّّّناَّملَّتطفَّابلبيتَّفل َّّماَّطهرتَّطافتَّ
َّابحلجَّفأَّمرَّعبدَّ َّإلرمحنَّبنَّأَّيبَّبكرََّّأَّنَّ
َّومعرةَّوأَّنطلق َّّ
َّ
ابلبيتَّقالتَّايَّرسولَّهللاَّتنطلقونَّحب َّّجة
َّإحلجَّ .
خيرجَّمعهاَّإَّىلَّإلتَّّنعميَّفاعمترتَّبعد َّّ
ةَّفسخَّإحلجَّإَّىلَّإلعمرةَّبلَّ
َّّ
إدلإةلَّعىلَّمرشوعَّّي
يفَّهذإَّإلبابَّس يذكرَّإملصَّنّفَّرمحهَّهللاَّإلحاديثَّ َّّ
حتَّيتحللَّ
ىلَّإلعمرةَّليمكَّلهاَّ َّّثَّ ّ َّ
تهَّمنَّإحلجَّإَّ َّ
َّّ
لَّإحلاجَّ ّ َّ
نَّحيو َّّ
إلَّفضلَّأَّ َّّ
إّلينَّنوىَّإلَّقرإنَّأَّوَّإالَّفرإدَّنَّي ّ
كامَّمرَّمعناَّ،ففسخَّإلَّنَّّّيةَّ
مهناَّثَّحيرمَّابحلجَّيفَّوقتهَّويصريَّبذكلَّممتتع ًاَّالنَّإلمتتعَّأفضلَّإلنساكَّ َّّ
تهَّمنَّإحلجَّإَّىلَّإلعمرةَّفيجمعَّبذكلَّيعينَّبنيَّمعرةَّمس تقةلَّوجحَّمس تقلَّيفَّعامَّ
َّّ
يكونَّبأَّ َّّ
نَّحيولَّنَّيّ
وإحدَّويفَّسفرَّوإحدَّ .
َّويفَّهذإَّإحلديثَّيذكرَّجابرَّريضَّهللاَّعنهَّأَّ َّّنَّإلنبَّﷺَّ َّوأَّحصابهَّعندماَّأَّحرموإَّملَّيكنَّقدَّساقَّ
اَّبقيةَّإلصحابةَّفملَّيسوقوإَّإلهديَّمنَّذيَّإحلليفةَّ
َّّ
ب َّﷺ َّوطلحةَّريضَّهللاَّعنهَّ ،أََّّّم
إلهديَّإَّ َّّال َّإلَّنّ َّّ
ّتمَّمنَّجح َّإَّىلَّمعرةَّ َّ ،وأَّنَّيطوفوإَّابلبيتَّويسعوإَّ َّّث َّيقرصوإَّفيحلوإَّ
َّّ
ب َّﷺ َّبأَّ َّّ
فأمرمه َّإلَّنّ َّّ
نَّحيولوإ َّنَّيّ
يشءَّحتَّإلَّن ّساءَّ َّ.
ّ َّ
كَّ
بذكلَّفيح َّّلَّهلمَّ َّّ
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فكنَّذكلَّصعبَّعلْيمَّوإس تعظموهَّفقالوإَّننطلقَّإَّىلَّمىنَّوذكرهَّأحدانَّيقطرَّيعينَّبذكلَّمنَّجامعَّ
بَّﷺَّ(لوَّإس تقبلتَّمنَّأَّ َّمريَّماَّإس تدبرتَّماَّأَّهديتَّ
بَّﷺَّفقالَّهلَّإلَّنّ َّّ
أَّهلَّ َّوهذإَّإلقولَّبلغَّإلَّنّ َّّ
ولوالَّأَّنَّمعيَّإلهديَّلحللت)َّيعينَّملَّمينعهَّمنَّأَّنَّيفسخَّ َّّجحهَّإَّىلَّمعرةَّإَّ َّّالَّأَّن ّهَّساقَّإلهديَّ،ولوَّملَّ
دةل َّعىل َّأَّ َّّن َّإلَّّتمتَّّعَّ
يكنَّمعهَّﷺ َّإلهديَّلفعلَّمثلَّماَّفعلوإَّولتحَّل ّلَّ،وقوهلَّهذإَّﷺ َّمنَّأَّقوىَّإلَّ َّّ
أَّفضلَّإلنساكَّ .
َّقالَّش يخَّإالَّسالمَّإبنَّتميَّّيةَّرمحهَّهللا(َّ:منَّملَّيسقَّإلهديَّفالتَّّمَّّتعَّيفَّحقَّّهَّأفضل َّومنَّساقَّ
إلهديَّفالقَّرإنَّيفَّحقَّّهَّأفضل)َّقالَّهذإَّمجع ًاَّبنيَّإلَّنّصوصَّ َّ.
ثَّذكرَّجابرَّريضَّهللاَّعنهَّأَّ َّّنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّحاضتَّوأّنّ اَّفعلتَّيفَّ َّّجح
هاَّماَّيفعلَّإحلاجَّ
َّّ
بَّﷺَّبذكلَّ،فقالَّلهاَّﷺ(َّ:إفعلَّماَّيفعلَّإحلاجَّ
إَّ َّّالَّأَّ َّّّناَّريضَّهللاَّعهناَّملَّتطفَّ،وذكلَّلمرَّإلَّنّ َّّ
غريَّأَّنَّالَّتطويفَّابل
بيتَّحت َّتطهري) َّفل َّّماَّطهرتَّأَّفاضتَّيومَّإلَّنّحرَّفطافتَّابلبيتَّفأمكلتَّ
ّ َّ
بذكلَّماَّاكنَّبقيَّعلْياَّمنَّ َّّجحهاَّ .
وَّحبجَّ
جح َّمس تقلني َّويهَّالَّ ،ترجعَّفقطَّمعرةَّأَّ َّّ
َّلكنَّبقيَّيف َّنفسهاَّأَّ َّّن َّإلَّنّاسَّسريجعونَّبعمرةَّو َّّ
معهَّمعرةَّيفَّنفسَّإلوقتَّأَّيَّأَّ َّّّناَّاكنتَّقا نر ًةَّريضَّهللاَّعهناَّومهنمَّمنَّيقولَّأَّ َّّّناَّاكنتَّمفردةَّإملهمَّ
ب َّﷺ َّبذكلَّأَّنَّهذإَّ
تقةل َّومعرة َّمس تقةلَّ ،فأخربت َّإلَّنّ َّّ
أّناَّلنَّترجعَّكبقيةَّمنَّاكنَّمعهاَّحب َّّجة َّمس َّّ
بقيَّيفَّخدلهاَّوأَّن ّهَّحتّستَّ،واكنَّهذإَّمهناَّريضَّهللاَّعهناَّحب ًا َّيفَّإخلريَّوحب ًا َّيفَّأَّنَّتكونَّمنَّ
َّ
إلَّفاضلَّ َّ
فأَّمرَّأَّخاهاَّعبد َّ َّّإلرمحنَّأَّنَّخيرجَّهباَّإَّىلَّإلتَّّنعميَّوهوَّموض يع َّيبعدَّأَّربعةَّأَّميال َّمنَّمكةَّوفيهَّإلَّنَّ
منهَّهناكَّوأَّتتَّابلعمرةَّإَّل ّيتَّأَّرإدهتاَّريضَّ
َّ
مسجدَّيس َّّمىَّمسجدَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّ،فأحرمتَّ
هللاَّعهناَّوأَّرضاهاَّ.يس تفادَّمنَّإحلديثَّ :
َّ
إزَّفسخَّإحلجَّإَّىلَّمعرةَّل
يسريَّإحلاجَّممتتع ًاَّوهوَّقلناَّأَّ َّّنَّإلَّّتمَّّتعَّأفضلَّإلنساكَّ َّ.
َّّ
َّّ
ََّّجو ََّّوفيهَّعدمَّجوإزَّهذإَّإلفسخَّعىلَّمنَّساقَّإلهديَّلَّ َّّن َّهذإَّإلفسخَّيشرتطَّفيهَّأَّنَّالَّيكونَّإحلاجَّقدَّساقَّإلهديَّ َّ.
َّّ
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إلغريَّكامَّفعلَّعل َّريض َّهللاَّعنهَّحيثَّعَّل ّقَّإَّحرإمهَّعىلَّإَّحرإمَّ
لَّ
 ََّّجوإزَّتعليقَّإالَّحرإمَّابحرإم َّبَّﷺََّّمل ّاَّملَّيدريَّماَّيفعلَّ َّ.
إلَّنّ َّّ
تدخلَّإحلج َّعىلَّإلعمرةَّفتصبحَّقا نر ًةَّ
َّّ
َََّّّ -وفيهَّأ ّن َّإملمتتَّّعةَّإذإ َّحاضتَّوملَّتطهرَّقبلَّإحلجَّفاّنّ ا َّ
إفهاَّبعدَّإلطهرَّ َّ.
َّّ
غريَّإلطوإفَّّ َّ،ثَّتأيتَّبطو
تفعلَّماَّيفعلَّإحلاجَّ َّّ
َّّ
و
ََّّمنَّأَّرإدَّأَّنَّحيرمَّابلعمرةَّمنَّم َّكّةَّفاَّن ّهَّيذهبَّإَّىلَّإحلَّ َّّلَّسو ًَّإءَّإلَّّتنعميَّأَّوَّغريهَّ َّ.ََّّجوإزَّأَّدإءَّأكرثَّمنَّمعرةَّيفَّسفرَّوإحدَّلفعلَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّ.هذإَّماَّيتعلقَّهبذإَّإحلديثَّوهللاَّأَّعملَّ .
َّثَّقالَّإملصنفَّرمحهَّهللاَّ َّ
الحديث 245
َّابحلجَّفأَّمرانَّرسولَّهللاَّ
وعنَّجابرَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:قدمناَّمعَّرسولَّهللاَّﷺَّوحننَّنقولَّلَّّبيك َّّ
ﷺَّجفعلناهاَّمعرةًَّ .
يرَّمرشوعيةَّفسخَّإحلجَّإَّىلَّمعرةَّ َّ
َّّ
َّس بقَّإلالكمَّعنَّهذإَّويفَّإحلديثَّتقر
بيةَّوأَّ َّّن َّإلَّن ّسكَّيذكرَّيفَّأَّ َّّولَّأَّوَّيفَّأثناهئا َّلّنّ م َّاكنوإَّيقولونََّّل ّبيكَّابحلجَّ
وكذكلَّفيهَّإجلهرَّابلتَّّل َّ
فاكنوإَّجيهرونَّإلَّن ّسكَّيفَّإلَّّتلبيةَّ .
َّ َّّثَّقالَّإملصنفَّرمحهَّهللا َّ
الحديث 246
َّابحلجَّ،فأمرمهَّ
عنَّإبنَّعباسَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّ:قدمَّرسولَّهللاَّﷺَّ َّوأَّحصابهَّصبيحةَّرإبعةَّهمَّل ّني َّّ
أَّنَّجيعلوهاَّمعرًَّةَّ،فقالوإَّايَّرسولَّهللاَّأَّ َّّيَّإحل َّّل؟َّفقالَّ:إحل َّّلَّ َّلكّه.
َّحتَّإمجلاعَّلن ّهَّﷺَّ
يرَّمرشوعيةَّإلفسخَّوأَّ َّّنَّمنَّح َّّلَّمنَّمعرتهَّح َّّلَّهلَّأَّ َّّيَّيشء ّ َّ
َّ
َّيفَّإحلديثَّتقر
قالَّهلمَّ(إحل َّّلَّ َّلكّه)ََّّمل ّاَّسألوهَّأ ّيَّإحلملَّ .
يةلَّإلرإبعةَّمنَّذيَّإحلجةَّ .
َّفقوهلَّيفَّإحلديثَّ(صبيحةَّرإبعةَّ)َّأَّيَّإلَّل ّ َّّ
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َّوسؤإهلمَّعنَّنوعَّإحل َّّلَّيس تفادَّمنهَّأَّ َّّنَّإحل َّّلَّليسَّنوع ًاَّوإحد ًإَّوهوَّرشع ًاَّنوعانَّ :
 َّح لَّلَّتباحَّمعهَّمجيعَّحمظورإتَّإالَّحرإم.َّانقصَّأَّوَّغريَّاكملَّتباحَّمعهَّمجيعَّإحملظورإتَّإَّ َّّالَّإَّتيانَّإلَّن ّساء.
 َّوح يل يَّ
الحديث 247
يدَّوأَّانَّجالسَّكيفَّاكنَّرسولَّهللاَّﷺَّ
بنَََّّز َّ
َّإلزبريَّريضَّهللاَّعنهَّقالُ َّ:سَّئلَّأَّسام َُّةَّ َُّ
عنَّعروةَّبن َّّ
جو ًة َّن َصََّّ .
َّي َسَّ َُّريَّحنيَّ ََّدَّفَع؟َّقالَّ:اكنَّيسريَّإل ََّعَّنَ ََّقَّفاَّذإَّوجدََّّفَ ََّ
بساطَّإلسَّريَّ َّ
إل َعََّّنَ َُّقَّ:إن ُ َّ
وقَّذكلَّ .
إلن ُّصََّّ:فَ َ َّ
َّخيربَّعروةَّريضَّهللاَّعنهَّأَّ َّّنَّإلَّنّاسَّسألوإَّأَّسامةَّبنَّزيدَّريضَّهللاَّعنهَّعنَّسريَّرسولَّهللاَّﷺَّ
بَّﷺَّحيهناَّ،فأخربَّ
حنيَّدفعَّمنَّعرفةَّإَّىلَّمزدلفةَّ،وذكلَّأَّ َّّنَّأَّسامةَّريضَّهللاَّعنهَّاكنَّرديفَّإلَّنّ َّّ
حبيثَّيتحركَّمعهَّعنقَّإلَّنّاقةَّ ،يعينَّليسَّ
َّّ
لّسعة َّ
ريضَّهللاَّعنهَّأَّن ّهَّاكنَّسريإَّحثيثاَّفيه َّنوعَّمنَّإ ّ َّ
َّيتحركَّمعهَّعنقَّإلَّنّاقةَّ.فاَّذإَّوجدَّمَّت ّسع ًا َّملَّيكنَّأَّمامهَّإلَّنّاسَّولنَّ
َّبلَّسري ًإ َّحثيث ًا َّّ
َّ
سري ًإ َّرسيع ًا
إّليَّأَّشارَّإَّليهَّ َّ.
صَّ ّ َّ
يؤذيَّأَّحدَّإَّذإَّأَّرسعَّ،أرسعَّأكرثَّمنَّذكلَّوهذإَّهوَّإلنَّ ُّ َّ
ةَّيفَّإمليشَّعندَّإدلفعَّمنَّعرفةَّإَّىلَّمزدلفةَّيهَّأَّن ّهَّيكونَّليسَّبطيئ ًاَّ
َّّ
إلسََّّنّ
ففيَّإحلديثَّبيانَّأَّ َّّن َّ ّ
وليسَّرسيع ًا َّيكونَّبنيَّذكلَّ ،لكنَّإذإ َّوجدَََّّمايشَّ َّمَّت ّسع ًا ََّّوأَّمكنهَّبأَّنَّيّسعَّمنَّغريَّأَّنَّيؤذيَّ
اسَّفالسََّّنّةَّيهَّإالَّرسإعَّ َّ.
إلَّنّ
ّ
الحديث 248
عنَّعبدَّهللاَّبنَّمعروَّريضَّهللاَّعهنامَّأَّ َّّنَّرسولَّهللاَّﷺَّوقفَّيفَّجحَّّةَّإلودإعَّجفعلوإَّيسألونهَّفقطَّ
رجلََّّ:ل َمََّّأَ َّْشعرَّحفلقتََُّّقب ََّلَّأَّنََّّأَذَّب َحَّ.قالَّ:إَّذحبَّوالَّحرجَّ َّ.
وجاءَّأَّخرَّفقالَّ:ملَّأََّ َّْشعرََّّفََّنَ ََّحرتََّّقَب ََّلَّأََّنَّأََّرمَّيَّ.قالَّ:إَّريمَّوالَّحرجَّ َّ.
مفا َُّسَّئلَّيومئذَّعنَّيشءََّّقُ َّّد ََّمَّوالَّأَُّ َّّخرَّإ َّالَّّقالَّ:إف ََّعلَّو ََّالَّ ََّحرجَّ .
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إلريمَّ
يفَّهذإَّإحلديثَّدلي يلَّعىلَّجوإزَّتقدميَّأَّفعالَّيومَّإلَّنّحرَّبعضهاَّعىلَّبعضَّويهَّأَّربعةَّأَّش ياءَّّ َّ:
اكنَّإحلاجَّممتتَّّع ًاَّ .
َّّ
إفَّوكذكلَّإلسعيَّإذإَّ
َّّ
إلطو
وإلَّنّحرَّوإحللقَّو َّّ
باعَّإلسَّنةَّ
َّوهذإَّإجلوإزَّمنَّرمحةَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّبعبادهَّوّتفيفهَّعلْيمَّ،لكنَّينبغيَّأَّنَّيعملَّأَّنَّإََّّت ّ ّ
بعدَّطلوعَّإلشمسَّيريم َّمجرةَّإلعقبةَّ
َّّ
نَّإحلاج َّإذإ َّوصلَّإَّىلَّمىنَّيومَّإلَّنّحرَّفاَّن ّهَّو
َّّ
أَّوىلَّوأفضلَّ ،فاَّ
للطوإفَّابلبيتَّ
وَّيقرصَّشعرهَّ،ثَّيفيضَّإَّىلَّم َّكّةَّ َّّ
بس بعَّحصياتَّّ َّ،ثَّينحرَّهديهَّّ َّ،ثَّحيلقَّرأسهَّأَّ ّ َّ
إلسعيَّكامَّقلناَّإَّنَّاكنَّممتَّّتع ًاَّ َّ.
و َّّ
وقدَّإختلفَّإلعلامءَّيفَّسقوطَّإلرتتيبَّعنَّإلعامدَّيفَّإحلديثَّجاءَّذكرَّإجلاهلَّأَّوَّإلَّنّايسَّوملاذإ؟َّ
َّّ
لن ّه َّيفَّإحلديثَّدإمئ ًا َّيقولَّ"فقالَّرج يل َّملَّأَّشعرَّحفلقتَّ ،ملَّأَّشعرَّفنحرت" َّّلكلَّقالوإَّأَّ َّّن َّهذإَّالَّ
إَّيفَّسقوطَّإلرتتيبَّعنَّإلعامدَّ،وقالوإَّإحلديثَّ
َّّ
لكهنمَّإختلفو
شاكلَّفيهَّيفَّحقَّإجلاهلَّ َّوإلَّنّايسَّّ َّ،
َّّ
إَّ
خيرجَّإجلاهلَّوإلَّنّايسَّ -كامَّقلناَّ -أََّّّماَّإلعامدَّفهلَّيدخلَّيفَّهذإَّإحلمكَّأَّيض ًا َّأَّمَّأَّن ّهَّالَّيسقطَّعنهَّ
إلرتتيب؟َّ َّ
َّّ
فذهبَّإَّل ّ
إَّإلرتتيبَّس َّنّ ية َّمس تحَّّبةَّوليسَّبوإجبَّ
شافعيَّوأَّمحدَّرمحهمَّهللاَّإَّىلَّسقوطهَّعنهَّ ،وقالو َّّ
َّ
قدمتَّ
ولن ّه َّملَّيأيتَّيفَّمجيعَّطرقَّإحلديثَّهذه( َّملَّأَّشعر) َّبلَّجاءتَّمبارشةًَّفعلتَّكذإَّوكذإَّّ َّ ،
كذإَّعىلَّكذإَّ َّ.
وكذكلَّجاءَّيفَّإحلديثَّأَّن ّهَّقالَّ(مفاَّس ئلَّيومئذ َّعنَّيشء َّق َّّدمَّوالَّأَّ َّّخرَّإَّ ّالَّ َّقالَّإَّفعلَّوالَّحرج)َّ
افعيَّوأَّمحدَّأَّ َّّنَّ
مامانَّإلش َّ
َّّ
وليسَّفيهَّأَّ َّّن َّهذإَّإلالكمَّاكنَّللََّّنّايس َّأَّوَّجاهلَّّ.لكلَّقالَّهذإنَّإالَّ
مَّوأَّخرَّ
نَّقد َّ
تحبَّوليسَّبوإجبَّ،وعىلَّهذإَّفاَّ َّّنَّإلعامدَّالَّيشءَّعليهَّوالَّدإمَّعليهَّإَّ َّّ
َّّ
إلرتتيبَّمس ي
معد ًإَّوهللاَّأَّعملَّ َّ.
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
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َّ
الحديث 249
َّإلرمحنَّبنَّيزيدَّإلَّنّخعيَّأَّن ّهَّجحََّّّمعَّعبدَّهللاَّبنَّمسعودَّريضَّهللاَّعنهَّفرأهََّّيَرمَّيَّإ َّجل َمرةَّ
عنَّعبد َّّ
إّليََُّّأنزلتَّعليهَّ
َّعنَّيسارهَّومىنَّعنَّميينهَّ َّّثَّقالَّ:هذإَََّّمََّقا َُّمَّ ّ َّ
ََّ
حصََّياتََّّ،في ََّج ََّعلَّإلََّبيت
إلكربىَّبسَّبعََّّ ََّ
َ
سورةَّإلبقرةَّﷺَّ .
إلسَّنَّ ََّةَّعندَّريمَّ
ّ َّ
يبنيَّعبدَّهللاَّبنَّمسعودََّّهللاَّريضَّهللاَّعنهَّوهوَّمنَّأَّاكبرَّحصابةَّرسولَّهللاَّﷺَّ ُّ
يَّإلقبةلَّعنَّيسارَّإلرإمَّيَّ.ومىنَّعنَّميينهَّ
ََّ
مجرةَّإلعقبةَّ"إمجلرةَّإلكربى" َّويهَّأَّنَّيكونَّإلبيتَّأَّ
ويس تقبلَّإمجلرةَّعندَّرمْياَّ َّ
وإمجلرإتَّ:ثالثةَّصغرىَّووسطىَّوكربى َّ
تسمىَّابدلنياَّوإلَّوىلَّ :ويهَّأَّ َّّول َّمجرة َّبعدَّمسجدَّإخليفَّمبىن َّمسيتَّبذكلَّ
َّّ
اَّإلصغرى َّو
 َّأََّّّم َّّلّناَّأقربَّمجرةَّإَّليهَّ.
ويهَّماَّبنيَّإمجلرةَّإلصغرىَّ َّوإلكربىَّإلعقبةَّ.
َّّ
 وإلَّث ّانيةَّيهَّإمجلرةَّإلوسطىَّ: والاخريةَّيهَّمجرةَّإلعقبةَّوإمجلرةَّإلكربىَّ :وتقعَّأَّخرَّمىنَّجتاهَّمكةَّ.ويهَّليستَّمنَّمىنَّليستَّدإخلَّحدودَّمىنَّ.
وَّإمجلرةَّإلصغرىَّأَّوَّإمجلرةَّإلوسطى َّنعينَّ
َّّ
وإمجلرَّ :معناهَََّّمج ََّمعَّإمجلارَّ ،عندما َّنقولَّإمجلرةَّإلكربىَّأَّ
بذكلَّمجمعَّإمجلارَّ .
غريةَّوقدَّمرَّمعناَّهذإَّيفَّكتابَّإلطهارةَّ .
َّّ
َّّ
إتَّفهييَّإحلىصَّإلص
َّ َّوأََّّّماَّإ َّجل َََّم ََّرةَّ:عندماَّنقولَّإمجلر
ب َّﷺ َّعندَّ
هذإَّإّليَّوقفَّفيهَّإلَّنّ َّّ
ينهبهمَّأَّ َّّن َّ ّ َّ
هذإَّمقامَّإّليَّأَّنزلتَّعليهَّسورةَّإلبقرة َّ َّّ
ّ َّ
َّويفَّقوهلَّ :
رميهَّ،وهذإَّمنَّتعل
ميهَّريضَّهللاَّعنهَّلسََّّنّةَّإملصطفىَّﷺَّ .
ّ
ةَّوحترهيمَّلهاَّعندَّأَّدإهئمَّللعبادةَّفاَّ َّّّنمَّاكنوإَّريضَّهللاَّ
للسََّّنّ َّّ
وهذإَّفيهَّحبَّ َّّ
َّّ
َّ
إلصحابةَّريضَّهللاَّعهنمَّ ّ
عهنمَّكامَّيتحرونَّموضعَّوقوفَّﷺَّوكيفَّاكنَّوإقف ًاَّوكيفَّإجتَّهَّويرإعونَّأَّ َّّيَّيشءَّرأوهَّوعلموهَّمنَّ
َّّ
بَّﷺَّ َّ.
إلَّنّ َّّ
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حاكمَّإحلجَّ،وقيلَّلّنّ اَّأَّطولَّسورةَّ
َّّ
إلسورَّلَّ َّّنَّفْياَّبيانَّأَّ
سورةَّإلبقرةَّابّلكرَّمنَّبنيَّمجيعَّ َّّ
َّّ
وخصَّ
ّ َّ
يفَّإلقرأنَّوهللاَّأَّعملَّ .
َّثَّقالَّإملصنفَّرمحهَّهللاَّ َّ
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إملقرصينَّايَّ
عنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّأَّ َّّنَّرسولَّهللاَّﷺَّقالَّ:إلَّل ّهمَّإَّر ََّحمَّإحملَّل ّقَّنيَّقالوإَّ:و ّ َّ
إملقرصينَّايَّرسولَّهللا؟َّ َّ
رسولَّهللا؟َّقالَّ:إلَّل ّهمَّإر ََّحمَّإ ََّحملَّل ّقنيَّ،قالوإَّ:و ّ َّ
إملقرصينَّايَّرسولَّهللاَّقالَّوإملقرصينَّ .
قالَّ:و َّ
َّإّلل ََّر ُس َ ُ
َّإلر ْؤ َايَّ
إحللقَّ :هوَّإلتَّّقصريَّمنَّمناسكَّإلعمرةَّو َّّ
إحلجَّ ،قالَّهللاَّعزَّوجلَّ﴿ل َق ْد ََّصدَ َق ُ
وهل ُّ
ابلْ َح ّقَّ َّل َ َت ْد ُخلُن َّإلْ َم ْسجدَ َّإلْ َح َرإ َم َّإ َ
َّإّلل َّأمن َني َّ ُم َحل ّق َني َُّر ُء َوس ُ ْمك ََّو ُم َق ّرص َين ََّال َ َ
ون﴾َّفاحللقَّ
َّّتافُ ََّ
نَّش َاء ُ
ِ
وإلَّّتقصريَّمنَّمناسكَّإلعمرةَّوإحلجَّ َّ.
ينَّمرةًَّوإحدةَّ ،وهذإَّفيهَّفضلَّ
رص َّّ
قنيَّمرتنيَّفيحني َّدعا َّللمق ّ َّ
ب َّﷺ َّ َّّدَّعّا َّللمحَّلّ َّّ
ويفَّإحلديثَّأَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
ىلَّإحلج َّفاَّ َّّن َّإلتَّّقصريَّيفَّحقَّّهَّ
َّّ
إحللقَّوأَّن ّهَّأفضل َّمنَّإلتَّّقصريَّ ،ويس تثىنَّمنَّهذإَّإملمتتَّّعَّابلعمرةَّإَّ
َّ
أفضل َّعندَّحتَّل ّلَّمنَّإلعمرةَّلن ّه َّيوَّفّرَّشعرهَّليحلقهَّعندَّحتَّل ّ
ب َّﷺ َّأَّمرَّإملمتتَّّعَّ
لَّمنَّإحلج َّولَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
َّّ
وىلَّوأَّفضلَّيفَّهذإَّ
ابلتَّّقصريَّبعدَّإلعمرةَّوملَّيأمرمهَّابحللقَّ ،فد َّّل َّهذإَّعىلَّأَّ َّّن َّإلتَّّقصريَّيفَّحَّقّهمَّأَّ َّ
إملوإضيعَّ .
َّوكذكل َّيس تثىن َّإملرأة َّفاَّ َّّن َّإلَّّتقصري َّيف َّحقها َّأفضل َّلن ّه َّال َّجيوز َّلها َّحرق َّشعرها َّلن ّه َّ ُمَّثىلَّ
فتس تثىنَّيهَّأَّيض ًاَّ .
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
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َّ
َّ َّّثَّقالَّإملصَّنّفَّرمحهَّهللا َّ
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بَّ
بَّﷺَّفأفضناَّيومَّإلَّنّحرَّحفاضتَّصفَّيّةَّفأرإدَّإلَّنّ َّّ
وعنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّقالتَّ َّ:جح َّجناَّمعَّإلَّنّ َّّ
َّإلرجلَّمنَّأَّهلَّفقلتَّايَّرسولَّهللاَّإَّ َّّّناَّحائضَّقالَّ:أَّحابستناَّيهَّقالوإَّ:ايَّرسولَّ
ﷺَّمهناَّماَّيريد َّّ
هللاَّأَّفاضتَّيومَّإلَّنّحر؟َّقالَّ:إخرجوإَّ .
عقرىَّحلقىَّأطافتَّيومَّإلَّنّحر؟َّقيلَّ:نعم؟َّقالَّ:فانفريَّ .
بَّﷺَّ َّ:
َّلفظَّ:قالَّإلَّنّ َّّ
ويف َّ
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عنَّإبنَّعبدَّهللاَّبنَّعَّّباسَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّ:أَّمرَّإلَّنّاسَّأَّنَّيكونَّأَّخرَّعهدمهَّابلبيتَّإَّ َّالَّّأَّن ّهَّ
خَّفّفَّعنَّإملرأةَّإحلائض.
جح َّمع َّنسائهَّ َّّجحةَّإلودإعَّ َّ ،وأَّ َّّّنمَّطافوإَّطوإفَّإالَّفاضةَّ
ب َّﷺ َّ َّّ
تذكرَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّأَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
حتَّاكنَّليةلَّإلَّنّحرَّ
بَّﷺَّ ّ َّ
يومَّإلَّنّحرَّ،وبعدَّطوإفهمَّحاضتَّصفَّيّةَّريضَّهللاَّعهناَّوملَّيعملَّهبذإَّإلَّنّ َّّ
نتَّإلعربَّتكين َّوالَّيس تعملونَّإلَّلفاظَّ
ّ َّ
ب َّﷺ َّأَّنَّيأتْياَّ،وإنظروإَّرمحمكَّهللاَّكيفَّاك
فأَّرإدَّإلَّنّ َّّ
إلرصحيةَّإَّ َّّالَّللحاجة َّ
ّ َّ
بَّﷺ َّأَّرإدَّ
يدَّإلرجلَّمنَّأَّهلَّوهذإَّكناي ًةَّعنَّأَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
َّفقالتَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّأَّرإدَّمهناَّماَّير َّّ
بَّﷺَّأَّ َّّّناَّملَّتطفَّطوإفَّإالَّفاضةَّوهوَّر يكنَّ
فظنَّإلَّنّ َّّ
جَّامعهاَّ،فأخربتهَّريضَّهللاَّعهناَّأَّ َّّّناَّحائضَّّ َّ،
وَّحمر يم َّلهاَّ
ب َّﷺ َّأَّ ََّ
والَّبد َّإَّنَّيهَّملَّتأيتَّبهَّبسببَّإحليضَّأَّنَّميكثَّمعهاَّإلَّنّ َّّ
الَّيمتَّإحلجَّبدونهَّّ َّ ،
حتَّتطهرَّفتأيتَّبهَّّ،لكلَّقالَّأَّحابستناَّيه؟َّفأَّخربوهَّأَّ َّّّناَّطافتَّقبلَّأَّنَّيأتْياَّ .
ّ َّ
إجباتَّإحلجَّإَّ َّّالَّ
َّّ
إجبَّمنَّو
َّفقالَّأَّخرجوإَّأَّيَّفلنذهبَّلن ّهَّملَّيبقىَّعلْيا َّإَّ َّّال َّطوإفَّإلودإعَّوهوَّو ي
هَّخففَّعنَّإملرأةَّ
بنَّعباسَّإّليَّذكرانه َّوفيهَّأَّن ّهَّقالَّإالَّّأَّن ّ ّ َّ
ّ َّ
أَّن ّهَّيسقطَّعنَّإحلائضَّبدالةلَّحديثَّإ
إحلائضَّأَّيَّأَّن ّهَّليسَّرشط ًاَّأَّنَّيكونَّأَّخرَّعهدهاَّابلبيتَّفليسَّبوإجبَّعىلَّإحلائضَّكامَّجيبَّعىلَّ
غريهاَّ .
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اكنَّإحلج َّالَّيسقطَّحبالَّ
َّّ
َّويفَّهذينَّإحلديثنيَّمجةلَّمنَّإلفوإئدَّمهنا َّأَّ َّّن َّطوإفَّإالَّفاضةَّركنَّمنَّأَّر
الَّعنَّإحلائضَّوالَّعنَّغريهاَّ .
إلطوإفَّابلبيتَّفاّنّ اَّتؤ َّّخرهَّإَّىلَّحنيَّ
عاملَّإحلجَّإَّ َّّالَّ َّّ
َّّ
َّوفْيامَّأَّ َّّنَّمنَّحاضتَّيفَّأَّثناءَّ َّّجحهاَّفاّنّ اَّتمكلَّأَّ
طهرهاَّ َّ.
حرمَّإحلائضَّعليهَّإنتظارهاَّإَّىلَّحنيَّطهرهاَّلتمت َّكّن َّمنَّإالَّتيانَّبطوإفَّإالَّفاضةَّإَّ َّّال َّمنَّ
وفيهَّأَّ َّّن َََّّم ََّ
لْياَّبسهوةلَّبعدَّإلط
هرَّفيجوزَّهلَّإّلهابَّمعهاَّ َّّثَّ
َّّ
َّّ
اكنَّحم َّّلَّسكناهَّابلقربَّمنَّم َّكّةَّوابماكنهَّإلعودةَّإَّ
تعودَّمعهَّلتأيتَّبطوإفَّإالَّفاضةَّبعدَّطهرهاَّ .
ب َّﷺ َّمل َّير ّخَّصَّيفَّتركهَّإَّ َّّال َّللحائضَّ ،ولوَّاكنَّغريَّ
إجب َّلَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
َّوفْيامَّأَّ َّّن َّطوإفَّإلودإعَّو ي
وإجبَّملَّيكنََّّمث ّ
ةَّمعىنَّمنَّإلرتخيصَّللحائضَّفقطَّ َّ.
َّّ
عقرى َّحلقى َّهام َّلكمتا َّدعاء َّمبعىن َّإلهالك َّوإالَّابدةَّ ،لكن جرىَّ
وكذكل َّيف َّقوهل َّيف َّإحلديث َّ َّ
َّإدلعاء َّوال َّإملعىن َّإلَّصل َّهلامَّ .هذإ َّما َّيتعلق َّهباذينَّ
َّإلّتويل َّمن َّغري َّإَّرإدة َّّ
إس تعامهلام َّيف َّمقام َّّ
إحلديثنيَّ .
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َّإملطلبَّريضَّهللاَّعنهَّرسولَّ
وعنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّ:إس تأذنَّإلعَّّباسَّبنَّعبد َّّ
هللاَّﷺَّأَّنَّيبيتَّمب َّكّةَّليايلَّمىنَّمنَّأَّجلَّسقايتهَّفأذنَّهلَّ .
َّرشعَّهلَّإلرجوعَّإَّىلَّمىنَّوإملبيتَّهباَّيفَّ
َّّ
إلسعيَّإَّنَّاكنَّممتتع ًا
إنّتيىَّإحلاجَّمنَّطوإفَّإالَّفاضةَّو َّّ
َّّ
إذإَّ
أَّ َّّايمَّإلَّت ّرشيقَّ .
ب َّﷺ َّابتَّهباَّوهوَّإلقائلَّ(خذوإَّعينَّمناسكمك) َّفالَّجيوزَّلَّحدَّ
إجب َّلَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
َّوإملبيتَّمبىنَّو ي
إملبيتَّيفَّغريَّمىنَّيفَّهذهَّإلَّ َّّايمَّطبعا َّابس
تثناءَّإلسقاةَّو َّّإلرعاةَّ ،فقدَّجاءَّيفَّإحلديثَّأَّ َّّن َّإلعَّّباسَّ
َّّ
ب َّﷺ َّبأَّنَّيبيتَّيفَّم َّكّةَّمنَّأَّجلَّإلقيامَّبسقايةَّإحل َّّجاجَّوهو َّمنَّبينَّ
ريضَّهللاَّعنهَّإس تأذنَّإلَّنّ َّّ
حتَّيفَّزمنَّإجلاهليةَّسقايةَّإحلجيجَّ
مَّإحلجَّ ّ َّ
بينَّعبدَّإملطلبَّاكنتَّمنَّوظائفهمَّأَّ َّّاي َّّ
َّّ
عبدَّإملطلبَّ،و
منَّبرئَّزمزمَّ .
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اسَّهوَّإملسؤولَّعنَّهذهَّإلسقايةَّولوَّابتَّيفَّمىنَّملاَّأَّمكنهَّتوفريَّإملاءَّلل َّّحجاجَّيفَّّنارَّ
َّّ
َّفاكنَّإلعَّّب
بَّﷺَّبأَّنَّيبيتَّيفَّم َّكّةَّفأذنَّهلَّ َّ.
إليومَّإملوإيلَّ،فاس تأذنَّمنَّإلَّنّ َّّ
دةل َّعىلَّوجوبَّإملبيتَّيفَّمىنَّ ،إذ َّلوَّاكنَّغريَّوإجبَّإملبيتَّهباَّملاَّاكنَّ
وهذإَّإحلديثَّمنَّإلَّ َّّ
الستئذإنَّإلعَّّباسَّمعن ًاَّوّلهبَّإَّىلَّمكةَّمبارشةًَّ.هذإَّابلَّن ّس بةَّملنَّيسقيَّإحل َّّجاجَّتطوع ًاَّ.أََّّّماَّإّلينَّ
يبيعونَّإملاءَّكامَّهوَّحاص يل َّيفَّوقتناَّهذإَّمنَّبعضَّإلَّنّاسَّجيبَّعلْيمَّإملبيتَّيفَّمىنَّوالَّيأخذونَّ
هبذهَّإلرخصةَّ.لّنّ مَّ َّّجتارَّوليسوإَّيعينَّسقاةَّ َّ.
َّّ
نظميَّإّلينَّالَّميكهنمَّإملَّبيتَّيفَّمىنَّلّنّ مَّلوَّابتوإَّفْياَّ
يدخلَّيفَّحمكَّإلسقاةَّرجالَّإلَّمنَّورجالَّإلتَّّ ّ َّ
َّّ
و
إخت َّّل َّنظامَّإحل َّّج َّوحلصةل َّرَّب ّامَّأَّمور ًإ َّغريَّمرغوب َّفْياَّّ ،لكلَّأَّجازَّهلمَّإلعلامءَّأَّنَّيبيتوإَّيفَّغريَّمىنَّ
للسقاةَّو َّّإلرعاةَّوهللاَّأَّعملَّ .
بَّﷺَّ َّّ
للحاجةَّقياس ًاَّعىلَّإَّذنَّإلَّنّ َّّ
َّ َّّثَّقالَّإملصَّنّفَّرمحهَّهللا َّ
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َّللكَّوإحدةَّمهنامَّإَّقام يةَّوملَّيس َّّبحَّبيهنامَّوالَّعىلَّ
بَّﷺَّبنيَّإملغربَّوإلعشاءَّجبمع َّّ
وعنهَّقالَّمجعَّإلَّنّ َّّ
إَّثرَّوإحدةَّمهنامَّ .
ب َّﷺ َّمجعَّبنيَّإملغربَّوإلعشاءَّيفَّ ََّجَّْنبَّ ،ومجعَّيهَّمزدلفةَّمسيتَّبذكلَّلَّ َّّنَّ
يفَّإحلديثَّأَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
إحل َّّجاجَّجيمتعونَّفْياَّليةلَّإلَّنّحرَّ .
َّومسيتَّمزدلفةَّكذكلَّلَّ َّّنَّإلَّنّاسَّيزدلفونَّمهناَّإَّىلَّمىنَّ .
ىتَّإحلاجَّمزدلفةَّ،جيمعَّبنيَّإملغربَّوإلعشاءَّ
َّّ
َّففيَّإحلديثَّمرشوعيةَّإمجلعَّبنيَّإملغربَّوإلعشاءَّإَّذإَّأَّ
بَّﷺَّ َّ.
للكَّصالةَّإَّقامّتاَّ،وإلَّفضلَّأَّنَّجيمعَّمجعَّتأخريَّكامَّفعلَّإلَّنّ َّّ
بأَّذإنَّوإحدَّو َّّ
وإتبَّإخلاصةَّابملغربَّوالَّ
َّّ
َّإلر
ملَّيصل َّّ
وقوهلَّملَّيس َّّبحَّبيهنامَّوالَّعىلَّإثر َّوإحدة َّمهنام َّفيهَّأَّن ّهَّﷺ َّ ّ َّ
ابلعشاءَّوهللاَّأَّعملَّ َّ.
َّّثَّقالَّإملصَّنّفَّرمحهَّهللا َّ
باب المحرم يأكل من صيد الحالل
~~395

الحديث 255
عنَّأَّيبَّقتادةَّإلَّنصاريَّريضَّهللاَّعنهَّأَّ َّّنَّرسولَّهللاَّﷺَّخرجَّحاج ًاَّخفرجوإَّمعهَّفرصفَّطائف ًةَّ
َّحتَّنلتقيَّ،فأَّخذوإَّساحلَّإلبحرَّفل َّّماَّإنرصفوإَّأَّحرموإَّ
مهنمَّفْيمَّأَّبوَّقتادةَّوقالَّ:خذوإَّساحلَّإلبحر ّ َّ
إَّمحرَّوحشَّحفملَّأَّبوَّقتادةَّعىلَّإمحلرَّفعقرَّمهناَّأَّات ًانَّ
َّلكّهمَّإَّ َّالَّّأَّابَّقتادةَّملَّحيرمَّفبيامنَّمهَّيسريونَّإَّذَّرأو َُُّ
فّنلناَّفأَّلكناَّمنَّمحلهاَّّ َّ،ثَّقلناَّ:أَّنأكَّحلمَّصيدَّوحننَّحمرمونَّحفملناَّماَّبقيَّمنَّمحلهاَّفَأَ َدر َكنَاَّرسولَّ
َّعلْياَّوأَّشارَّإَّلْيا؟َّقالوإَّ:ال؟َّقالَّ:فلكوإَّماَّ
هللاَّﷺَّفسألناهَّعنَّذكلَّ،قالَّ:منمكَّأَّح يدَّأَّمرهَّأَّنَّحيمل َّ
بقيَّمنَّمحلهاَّ .
ويفَّروإيةَّفقالَّ:هلَّمعمكَّمنهَّيشء؟َّفقلتَّ:نعمَّ،فناولتهَّإلعضدَّفألكهاَّ .
َّإلعمرةَّهوَّوأَّحصابهَّوأطلقَّعلْياَّيفَّ
َّ
بَّﷺَّخرجَّفْياَّقاصد ًإ
هذهَّإلقصةَّحدثتَّيفَّعامَّإحلديبَّيّةَّوإلَّنّ َّّ
َّّ
َّمنَّإحلاجَّوإملعمترَّيقصدَّإلبيتَّلدإءَّ
َّّ
طالقَّلغويَّإَّذَّ لَّ
ك
إحلديثَّأَّن ّهَّخرجَّحا َّّجًَّاَّ،وهذإَّإالَّطالقَّإَّ ي
إلَّن ّسكَّ،فيطلقَّعىلَّإملع
جتو ًَّزَّ .
مترَّحاجَّ َُّّ
لَّ
عدو ًإ َّيريدهَّهوَََّّأتَّ
ب َّﷺ َّاكنَّيفَّسفرهَّهذإَّوقبلَّأَّنَّيصلَّإَّىلَّميقاتَّإملدينةَّليحرمَّبلغهَّأَّ َّّن َّ َّّ
إلَّنّ َّّ
منَّقبلَّساحلَّإلبحرَّ ،فأَّمرَّطائف ًة َّمنَّأَّحصابهَّومهنمَّأَّبوَّقتادةَّريضَّهللاَّعنهَََّّأ َّْن َّيسلكوإَّذإتَّ
يقَّإلساحلَّلَّيص َُّّدوإَّهذإَّإلعدوَّوليقضوإَّعليهَّ َّ.
إلمينيَّعىلَّطر َّّ
ىلَّإلساحلَّأَّحرموإَّ َّلكّهمَّإَّ َّّالَّأَّابَّقتادةَّريضَّهللاَّعنهَّملَّيفعلَّذكلَّ،ويفَّأَّثناءَّسريمهَّ
إّلينَّذهبوإَّإَّ َّّ
َّو ّ َّ
وجدوإَّمحرَّوحشََّّ-محرَّوحشَّمجعَّحامرَّوحيشَّفهوَّحاللَّ-فأَّرإدَّأَّبوَّقتادةَّريضَّهللاَّعنهَّوإحد ًإَّ
نتاهبمَّإلشكَّيفَّجوإزَّأَّلكهمَّمنَّهذإَّ
َّّ
حصابهَّلكهنمَّريضَّهللاَّعهنمَّإ
َّّ
كَّمنهَّهوَّوأَّ
َّ
مهناَّفصادهَّوأَّ
َّ
إمحلارَّإلوحيشَّلن ّهَّصيدَّ،وإَّمل ُحرمَّحيرمَّعليهَّالا َّّصطَّيادَّ .
بَّﷺَّليسألوهَّفطلبَّمهنمَّﷺََّّمل ّاَّلق َّوهَّإذإَّاكنَّأَّح يدَّمهنمَّطلبَّ
إجتهوإَّحنوَّإلَّنّ َّّ
فأَّخذوإَّمعهمَّإلَّلّحمَّو َّّ
يبَّقتادةَّصيدهاَّوأَّشارَّإَّليهَّليصيدهَّفقالوإَّالَّفأمرمهَّبأكَّإلبايقَّ َّ.
َّ
منَّأَّ
ويفَّإلروإيةَّإلَّث ّانيةَّجاءَّأَّن ّهَّطلبَّمهنمَّأَّنَّيعطوهَّشيئ ًا َّمنهَّتَّطَّيَّيب ًا َّخلاطرمهَّوتطمين ًا َّلقلوهبمَّريضَّ
َّّ
هللاَّعهنمَّوأرضامهَّ .
َّففيَّإحلديثَّأَّ َّّنَّإ َّحلَُُّمرَّإلوحش َّّيةَّحاللَّجيوزَّأَّلكهاَّ .
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وفيهَّأَّ َّّن َّإلَّ َّّصيدَّإحلاللَّأَّيَّغريَّإحملرمَّإذإ َّملَّيكنَّبطلبَّمنَّإحملرمَّوالَّابشارة َّمنهَّأَّن ّهَّجيوز َّللمحرمَّ
أَّلكهَّ .
َّوفيهَّوجوبَّسؤإلَّأَّهلَّإلعملَّ َّّمعاَّأَّشلكَّ .
إنَّهللاَّعلْيمَّوطلبهَّمنَّإلرزقَّإحلاللَّ َّ.
َّّ
وفيهَّكذكلَّورعَّإلصحابةَّرضو
َّّ
َّ
بَّﷺَّملَّيقلَّهلمَّجيوزَّإنَّيأَّلك َّوهَّ
للسائلَّفاميَّخيتلفَّبهَّإحلمكَّلَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
وفيهَّوجوبَّإس تفسارَّإملفيتَّ َّّ
بلَّسأهلمَّإَّنَّاكنَّصادهَّابشارة َّوإحد َّمهنمَّأَّوَّبطلبَّوإحد َّمهنمَّإىلَّغريَّذكلَّلَّ َّّن َّإحلمكَّخيتلفَّ
ابختالفَّهذإَّإلَّمرَّ.وهللاَّأَّعملَّ .
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َّفردهَّعليهَّ
بَّﷺَّحامرإًَّوحش ي ًاَّوهوَّابلبوإءَّأَّوَّبودَّإن َّّ
عنَّإل َّّصعبَّبنَّ ََّجَّث َاََّمةَّإلَّل ّيثَّأَّن ّهَّأَّهدىَّإىلَّإلََّّنّ َّّ
فل َّّماَّرأىَّماَّيفَّوهجهَّقالَّإَّانََّّملَّنرَّّدهَّعليكَّإَّ َّّالَّأَّانََّّ َُّح َُّرمَّ .
ويفَّلفظَّملسملََّّ:رج َُّلَّحَّامرَّ .
شقَّحَّامرَّ .
ويفَّلفظَُّّ َّ:
يدَّ ََّلجلََّّ َّ.
يدَّ ََّلجلََّّﷺَّوإحملرمَّالَّيأكَّماَّصَّ ََّ
ويفَّلفظََُّ َّ:جع ََّزَّحَّامرَّوجهَّهذإَّإحلديثَّأَّنهَّظنَّأَّنهَّصَّ ََّ
للحديثَّوهوَّإلصوإبَّإَّنَّشاءَّهللاَّلَّ َّّنَّإحملرمَّالَّجيوزَّهلَّأَّنَّيأكَّماَّ
َّّ
يلَّإلشافعيَّرمحهَّهللاَّ
هذإَّتأو َّّ
صادهَّإحلاللَّمنَّأَّجلَّ َّ.
هذإَّإلصحايبَّريضَّهللاَّعنهَّصادَّهذإَّإمحلارَّ
َّّ
يكَّيظنَّأَّ َّّنَّ
َّّ
بَّﷺَّ
وقريَّنةَّإحلالَّيهَّإَّل ّيتَّدفعتَّابلَّنّ َّّ
منَّأَّجلَّّلكلَّرَّّدهَّوملَّيردَّأَّنَّيأكَّمنهَّ .
يبني َّهلَّ
خاهَّتومه َّشيئ ًا َّجتاههَّحفزنَّمنَّأَّجلَّأَّن ّهَّيزيلَّو ّ َّ
َّّ
َّويفَّإحلديثَّأَّ َّّن َّإالَّنسانَّإذإ َّرأىَّأَّ َّّن َّأَّ
بطالنَّماَّ ّ
ةَّهذإَّإلصحايبَّإجلليلَّريضَّهللاَّ
َّّ
تومههَّوإلنّ َّّ
بَّﷺَّفعلَّذكلَّ،فَّل ّامَّرأىَّأَّ َّّنَّصاحبَّإلهدَّي ّ
تومههَّوأخربه َّأَّن ّهَّملَّيرَّّد َّعليهَّمحلهَّإَّ َّّال َّلن ّهَّ
َّظهرَّإحلزنَّعىلَّوهجهَّبني َّهلَّفسادَّماَّ َّّ
ّ َّ
ّ َّ
عنهَّحزنَّحت
هذإَّإلصحايبَّصادَّ
َّّ
حرمَّوظن َّأَّن ّهَّفادهَّمنَّأَّجلَّ ،ليسَّفقطَّلن ّه َّحمرمَّالَّبلَّلن ّه َّحمر يم َّوظن َّأَّ َّّن َّ
َّّ
َُّم
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بَّﷺَّّلكلَّرَّّدهَّفيضافَّإَّىلَّماَّذكرانهَّسابق ًاَّمنَّإحلاالتَّإَّل ّيتَّ
هذإَّإمحلارَّمنَّأَّجلَّأَّنَّيأكَّمنهَّإلَّنّ َّّ
الَّجيوزَّفْياَّللمحرمَّأَّنَّيأكَّماَّصادهَّإحلاللَّ َّ.
اكنَّهوَّإّليَّأَّشارَّإَّليهَّأَّوَّ
ّ َّ
كَّمنَّإلصيدَّإحلاللَّإذإ َّ
َّّ
فقلناَّيفَّإحلديثَّإّليَّس بقَّأَّ َّّن َّإحملرمَّال َّيأ
ّ َّ
عليهَّب َّصيدهَّأَّوَّطلبَّمنهَّذكلَّ َّ.
َّ
اكنَّإحلاللَّصادَّإلصيدَّمنَّأَّجلَّإحملرمَّفالَّ
َّّ
وكذكلَّيضافَّإَّىلَّهذإَّماَّجاءَّيفَّهذإَّإحلديثَّفاميَّإذإَّ
جيوزَّللمحرمَّإلَّكَّمنهَّحينئذَّ.وهللاَّأَّعملَّ َّ.
فصل المعامالت
كتاب البيوع
َّإلبيوعَّ:مجعَّبيعََّّ .
وهوَّلغ ًَّةَّ:مقابةلَّيشءَّبيشءَّ،أَّوَّقلَّإَّعطاءَّيشءَّمقابلَّيشءَّأَّخرَّ َّ.
مكلَّمباَّيد َّّلَّعليهَّصيغَّإلقولَّوإلفعلَّ َّ.
أََّّّماَّرشعًَّاَّ:فهوَّمبادةلَّمالَّمبالَّلقصدَّإلَّّت ّ َّ
ك َّماَّميلكهَّإالَّنسانَّسوإ يء َّاكنَّما ًال َّأَّوَّذهب ًا َّأَّوَّفض ًة َّأَّوَّمالبسَّومأكوالتَّأَّوَّغريَّ
وإملرإدَّابملالَّّ َّ :
ذكلَّ َّ.
فعالَّقدَّّتتلفَّابختالفَّإلزمانَّ
َّّ
بلك َّقول َّأَّوَّفعل َّيعدهَّإلَّنّاسَّبيعًَّاَّ ،إلَّقوإلَّوإلَّ
وينعقدَّكامَّقلنا َّ َّّ
نريَّفيضعهَّهلَّفوقَّإلطاوةلَّإليتَّتوجدَّعندَّ
َّّ
يعطيهَّإدلان
َّّ
وإملاكنَّ ،فاّليَّيدخلَّعندَّابئعَّإلَّل ّنبَّمث ًال َّو
مدخلَّإدلاكنَّيعطيهَّإلبائعَّقارورةَّلنبَّمنَّغريَّأَّنَّيتلكمَّأحدهامَّمعَّإلَّخرَّفيأخذهاَّمييشَّهذإَّيعدَّ
َّّ
هوَّإملتعارفَّعليهَّعندَّصاحبَّهذإَّإدلاكنَّ .
َّّ
بيع ًاَّلن ّهَّ
َّوإل
هللا َّإلََّبي ََّعَّ
دةل َّإلكتابَّقوهلَّتعاىلََّ ﴿َّ :وََّأ ََّحلَّ َّ َُّ
إلسَّنةَّوإالَّجامعَّوإلقياسَّ،ومنَّأَّ َّّ
ي
بيعَّجائز َّابلكتابَّو ّ
ومنَّإلسََّّنّةَّإحلديثنيَّإلتينيَّ َّ.
إلر ََّاب﴾َّ.
ََّو ََّح َّرََّمَّ َّّ
ّ
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َّفلكَّوإحدَّمَّ َّهنُامَّ
َّإلرجالن َّّ
عنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّعنَّرسولَّهللاَّﷺَّأَّن ّهَّقالَّ:إذإَّتبايع َّّ
َّخي ّ َّريَّأحدهامَّإلَّخرَّفتبايعاَّعىلَّذكلَّفقدَّوجبَّإلبيعَّ .
َّيتفرقاَّواكانَّمجيعاَّ،أَّو ََُّ
ابخليارَّ،ماَّمل َّّ
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وعنَّحكميَّبنَّحزإمَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:قالَّرسولَّهللاَّﷺَّ :
يعهامَّوإَّنَّكامتَّوكذابَّ
َّحتَّيتفرقاَّ-فاَّنَّصدقاَّوبَّي ّناَّبوركَّهلامَّيفَّب َّ
َّيتفرقاَّ-أَّوَّقال ّ َّ
إلبَّّيعانَّابخليارَّماَّمل َّّ
َّبيعهامَّ .
َُّمحَََّّقةَّبركة َّ
َّملاَّاكنَّإلبيعَّمتوَّقّف ًاَّعىلَّموإفقةَّإملشرتيَّوإلبائعَّوهذهَّإملوإفقةَّقدَّتكونَّمبدئَّّي ًةَّ َّّثَّتتغريَّيفَّإجمللسَّ
إلسلعةَّأَّوَّعندَّإالَّطالعَّعىلَّبعضَّإخلصائصَّإَّل ّ
يتَّتكونَّفْياَّوحمتوايهتاَّقدَّتتغريَّ
ّ َّ
جرإءَّمث ًالَّحفصَّ َّّ
َّّ
عزَّوجلَّلالكَّ
هذهَّإملوإفقةَّ،وقدَّيريدَّإملشرتيَّخاص ًةَّفسخَّإملوإفقةَّإملبدئيةَّإَّل ّيتَّأَّبدإهاَّجعلَّهللاَّ َّّ
إلطرفنيَّخَّيار ًإَّيفَّإَّمضاءَّإلعقدَّأَّوَّفَّسخهَّ .
َّّ
ميتدَّهذإَّإخليارَّيفَّجملسَّإلعقدَّوينّتييَّابَّفرتإقهامَّ َّ،وإفرتإقهامَّقدَّيكونَّابلبدإنَّأَّوَّمباَّيتعارفَّعليهَّ
َّو َّّ
إلَّنّاسَّ .
َّوقدَّيَّّتفقانَّ-إلبائعَّوإملشرتي-عىلَّأَّ َّّالَّخيارَّف
يسقطانَّهذإَّإحلقَّعهنامَّمجيع ًاَّ.ملاذإ؟َّلَّ َّّنَّيفَّإحلديثَّ
َّّ
سقاطَّحقَّإخليارَّ َّ.
َّّ
جاءَّ(أَّوَّخيريَّأحدهامَّإلَّخرَّفتبايعَّعىلَّذكل)َّفلهامَّأَّنَّيتَّّفقاَّعىلَّإَّ
َّلهاَّموجبَّ
َّمذهب
ممحق
دقَّوأَّ َّّن َّإلكذبَّو ّ َّ
بعَّإلص َّ
ويفَّإحلديثنيَّأَّ َّّن َّإلربكةَّيفَّهذإَّإلبيعَّتَّت ّ َّّ
إلغش َّ ي
ي
ي
للخسارةَّوإلهالكَّ َّ.
ففيَّإحلديثنيَّإدلليلَّعىلَّجوإزَّإلبيعَّوَّإَّثباتَّمرشوعيتهَّ َّ.
َّّ
وفيهَّإثباتَّمرشوعيةَّخيارَّإجمللسَّللك َّمنَّإلبائعَّإملشرتيَّوهذإَّإخليارَّي
متثلَّيفَّإحلق َّيفَّإَّمضاءَّ
َّّ
إلبيعَّأَّوَّفسخهَّهذإَّهوَّإخليارَّ،إخليارَّهوَّأَّ َّّنَّهلامَّإَّمضاءَّعقدَّإلبيعَّأَّوَّفسخهَّ َّ.
إحلنابةلَّوأَّهلَّإحلديث َّومعدهتمَّيفَّ
َّ
ىلَّثبوتَّإخليارَّومهنمَّإلشافعيةَّو
َّّ
وفيهَّأ ّن َّمجهورَّإلعلامءَّذهبوإَّإَّ
إلرصحيةَّ .
إلصحَّيحةَّ ّ َّ
إَّثباتَّإخليارَّهذهَّإلحاديثَّ َّّ
َّوإختارَّإالَّمامَّماكلَّرمحهَّهللاَّوكذإَّأَّبوَّحنيفةَّرمحهَّهللاَّإلقولَّبعدمَّثبوتَّإخليارَّوإس تدلوإَّبأمورَّ
وإهيةَّأَّجابَّعهناَّإمجلهورَّمباَّيكفيَّ َّ.
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ي
نَّخيتارإ َّإَّسقاطهَّكامَّجاءَّيفَّ
إخليارََّثبت َّإَّىلَّحنيَّتف ّرق َّإملتبايعنيَّأَّوَّإَّىلَّأَّ َّ
كذكلَّيفَّإحلديثنيَّأَّ َّّن َّ
إحلديثَّ َّ.
َّحتَّيتفرقاَّ:
َّيتفرقاَّأَّو ّ َّ
 فقوهلَّ:ماَّمل َّّ
ىلَّحنيَّتفرقهامَّسوإ يء َّكامَّقلناَّاكنَّإلتَّّ َّّفرقَّابلبدإن َّأَّوَّمباَّيتعارفانَّعليهَّ،
َّّ
إخليارَّميتد َّإَّ
َّّ
أَّخذانَّمنهَّأَّ َّّن َّ
ك َّوإحد َّمهنامَّوس يةلَّ
ك َّوإحد َّمهنامَّهاتف ًا َّإَّنَّاكنَّإجمللسَّيفَّإلهاتفَّ ،أَّوَّيغلقَّ َّّ
أَّنَّيغلَّقَّمث ًال َّ َّّ
نَّيتفرقاَّسو ًَّإء َّابلبدإن َّأَّوَّبغريَّ
توإصلَّإَّنَّاكنَّهذإَّإجمللسَّمعقود ًإ َّعىلَّإلَّنّتَّأَّوَّغريهاَّ.إملهمَّأَّ َّّ
إلَّبدإنَّ َّ.
وَّخي ّ َّريَّأحدهامَّإلَّخر:
َّ قوهلَّ:أ َُّ
جازَّهلامَّهذإَّفلهامَّإحلق َّفيهَّ،
َّّ
إلرشعَّقدَّأَّ
هلمَّإحلق َّيفَّإَّسقاطَّإخليارَّو ّ َّ
َّّ
َّكامَّقلناَّهذإَّفيهَّإَّثباتَّأَّ َّّن َّ
ليسَّفيهَّحق َّهللَّعزَّوجلَّ ،يعينَّهذإَّإلفرقَّبنيَّكونَّإحل َّّقَّ
هذإَّإحلق َّمتعَّلّ يق َّبشخصْيامَّو
َّّ
لَّ َّّن َّ
ي
هللاَّعز َّوجلَّالَّيسقطَّبرىض َّإلديم-س يأيتَّ
حفق َّ َّّ
عز َّوجلَّوكونهَّحمض َّحق َّللديم َّ َّّ
متعَّل ّق ًا َّابهلل َّ َّّ
حت َّلوَّترإىض َّإلبائعَّوإملشرتيَّعلْياَّفاّنّ ا َّالَّجتوزَّلَّ َّّن َّفْياَّحقَّّ ًا َّهللَّعزَّ
إحملرمةَّ ّ -
بعظَّأَّمثةلَّإلبيوعَّ ّ
اَّحقَّإلَّديمَّفيسقطَّبرضاهَّ َّ.
وجلَّ،أََّّّم َّّ
حق َّإلغريَّ،
نصوإَّعىلَّأَّن ّهَّالَّجيوزَّإلتَّّ َّّفرقَّخش يةَّإلفسخَّلن ّه َّحتاي يل َّالسقاط َّ َّّ
وفيهَّأ ّن َّإلعلامءَّقد َّ َّّ
نَّقررَّ
معىنَّذكلَّلوَّأَّ َّّن َّأَّحدَّإملَّتبايعنيَّوليكنَّابئعَّمث ًال َّخلشيتهَّأَّنَّيفسخَّإلعقدَّإملشرتيَّبعدَّأَّ َّّ
َّينّتييَّحق َّإخليارَّوليمت َّكّنَّإملشرتيَّمنَّفسخَّإلبيعَّ
َّّ
ّ َّ
يقَّإجمللسَّحت
إَّمضاءهَّجتده َّيسارع َّإَّىلَّتفر
نصَّإلعلامءَّعىلَّأَّن ّهَّالَّجيوزَّ َّ.
وهذإَّطبع ًاَّالَّجيوزَّ ّ َّ
زقَّهوَّإلصدقَّكامَّأَّ َّّنَّسببَّذهاهباَّوإحلاقَّ
َّّ
سببَّإلربكةَّيفَّإلر
َّّ
وكذكلَّ َّّمماَّيس تفادَّمنَّإحلديثَّأَّ َّّنَّ
إلغشَّ .
إخلسارةَّهوَّإلكذبَّو ّ َّ
باب ما نهي عنه من البيوع
يبنيَّ
َّمل ّاَّاكنَّإلَّصلَّيفَّإلبيوعَّبلَّقلَّيفَّمجيعَّإملعامالتَّإحل َّّلَّ،عقدَّإملصَّنّفَّرمحهَّهللاَّهذإَّإلبابَّل ّ َّ
ماَّجاءَّّنييَّعنهَّيفَّإلرشعَّمنَّإل
بيوعَّإحملرمةَّ ،يعينَّإذإ َّعلمناَّماَّحيرمَّمنَّإلبيوعَّبقيَّغريهَّعىلَّ
َّّ
ّ َّ
إلَّصلَّأَّيَّعىلَّإجلوإزَّ .
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عنَّأَّيبَّسعيدَّإخلدريَّريضَّهللاَّعنهَّأَّ َّّنَّرسولَّهللاَّﷺ َّ
َّإلرجلََّّقَب ََّلَّأَّنََّّي ََُّقَّل ََّّب َُّهَّأَّوَّينظرَّإَّليهَّ .
َّإلر َُّجلَّثوبهَّابلبيعَّإَّىل َّّ
َّّنيىَّعنَّبيعَّإملنابذةَّ:ويهَّطرح َّ
َّوّنيىَّعنَّإملالمسةَّ،وإملالمسةَّ:ملسَّإلَّث ّوبَّالَّينظرَّإَّليهَّ .
إّليَّجاءَّابلهنييَّعنهَّ َّ.
َّّ
امتهلامَّعىلَّإلغررَّ
َّ
يفَّإحلديثَّإلهنييَّعنَّنوعنيَّمنَّإلبيوعَّالَّش
َّّ
فبيعَّإملنابذةَّ :هوَّأَّنَّينبذَّأَّوَّيطرحَّإلبائعَّإلَّث ّوب َّللمشرتيَّ ،وإملشرتيَّيطرحَّإلَّث ّمنَّفينعقدَّإلبيعَّبالَّ
يطرحَّإملشرتيَّإدلرإمهَّينعقدَّ
َّّ
للسلعةَّوالَّقبولَّلَّلَّث ّمنَّ ،فمبجردَّأَّنَّيطرحَّإلبائعَّإلث ّوبَّو
خيارَّ َّونظر َّ َّّ
إلبيعَّ َّ.
فقدَّتكونَّإلسلعةَّمغشوشةَّوقدَّيكونَّإلَّث ّمنَّ
َّّ
إضَّعىلَّإلطرفنيَّ ،
َّّ
مَّهذإَّمباَّفيهَّمنَّإلغرر َّإلو
َّ
حفر
َّّ
جودةَّإلسلعةَّإَّنَّاكنتَّسلعةَّجَّّيدةَّأَّوَّقدَّيكونَّإلث ّمنَّأَّيضاَّكثريإَّالَّيصلحَّللسلعةَّ
قلي ًالَّالَّيقابلَّ
ّ
بَّﷺَّعنَّهذإَّإلبيعَّ َّ.
َّّإلرديئةَّإملطروحةَّ.فلهذإَّّنيىَّإلَّنّ َّّ
ومثلَّبيعَّإملالمسةَّ :وهوَّأَّنَّيقولَّكلَّإلبائعَّماَّتلمسهَّتدفعَّمثنهَّفهوَّكلَّتأخذهَّولوَّملَّترغبَّيفَّ
يبَّ
ذكلَّوأ َّّايَّاكنَّهذإَّإمللموسَّولوَّملَّيعجبكَّ.هذإَّأَّيض ًاَّفيهَّغ َّررَّوإضَّلَّ َّّنَّإلَّث ّوبَّقدَّيكونَّفيهَّعَّ ي
ءَّإّليَّيرضاهَّ َّوإّليَّحيبهَّ َّوإّليَّيعجبهَّ َّ.
يشرتيَّإليش ّ َّ
ّ َّ
وقدَّيكونَّملَّيعجبكَّأَّوَّغريَّذكلَّفاالنسانَّ
مفاَّدإمَّإلهنييَّيفيدَّ
َّّ
إلهنييَّطبع ًا َّيفيدَّإلَّّتحرميَّ ،
فاحلديثَّيقتيضَّحترميَّبيعَّإملنابذةَّوإملالمسةَّلَّ َّّن َّ َّّ
إلَّّتحرميَّفاس تفدانَّحترميَّهذينَّإلَّنّوعنيَّمنَّإلبَّيوعَّ َّ.
حصةَّهذإ َّإلبيعَّوحترميهَّيد َّّل َّعىلَّفسادَّهذهَّإملعامةلَّ ،وماَّدإمَّأَّ َّّن َّإملعامةلَّفاسدةَّد َّّلَّ
وكذكلَّعدمَّ َّّ
هذإَّأيضاَّعىلَّحترميَّماَّيقبضَّمنَّهذهَّإملعامةلَّ َّ.
إلهنييَّعنَّهذينَّإلَّنّوعنيَّمنَّإلبيوعَّجاءَّالَّش امتهلامَّعىلَّإلغرر َّوقدَّّنيناَّعنهَّلن ّه َّنو يع َّمنَّ
وقلناَّأَّ َّّن َّ َّّ
إمليّسَّ .
َّوكذكلَّإحلديثَّدلي يل َّعىلَّفسادَّبيعَّإجملهولَّإَّ َّّال َّإذإ َّاكنَّإملَّبَّيعَّموصوفًَّا َّبوصف َّحبيث َّتنتفيَّبهَّ
للمجهولَّ ،فَّعندماَّيطرحَّعليكَّثوبَّيعينَّملَّ
إجلهاةلَّكوصفَّبيعَّإلس ََّملَّ ،ففيَّإملَّنابذةَّوإملالمسةَّبي يع َّ َّ
َّّ
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تلمسهَّحتَّفيلزمكَّأَّخذهَّ،وكذكلَّيفَّبيعَّإملالمسةَّجمردَّماَّتلمسَّإلَّث ّوبَّمنَّغريَّأَّنَّتقلبهَّوتنظرَّ
ّ َّ
إَّليهَّتأخذهَّوهذإَّمنَّبيعَّإجملهولَّ .
الحديث 260
َّإلركبانَّوالَّيبعَّبعضمكَّعىلَّبيعَّبعضََّّ،
عنَّأَّيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّأَّ َّّنَّرسولَّهللاَّﷺَّقالَّ:الََّّتََّلََّقُّوإ َّّ
رصوإَّإلغمنَّ،ومنَّإَّبتاعهاَّفهوَّخبريَّإلنَّ ََّظََّرينَّبعدَّأَّنَّحيلهباَّإَّنَّ
َّحارضَّلبادَّ،والََّّت َ ُ َُّّ
والَّتناجَّشوإَّوالَّيبيع ي
رضْياَّأَّمسكها ََّّوإَّنَّخسطهاَّردَّ ََّهاَّوصاع ًاَّمنَّمترَّ .
َّلفظَّ:وهوَّابخليارَّثال ًَثَّ .
َّويف َّ
يفَّهذإَّإحلديثَّإلهنييَّعنَّمخسةَّمنَّإلبيوعَّإحملرمةَّ َّ:
َّّ
الركبان
األول :تلقّي ّ
النّوع ّ
ىلَّإلسوقَّليبيعَّسلعتهَّقبلَّأَّنَّيصلَّإَّليهَّ ،فالَّيدريَّعنَّسعرَّ
يَّإلركبانَّ :هوَّتلقيَّمنَّيأيتَّإَّ َّّ
َّتلَّقّ َّّ
إلسوقَّشيئًَّاَّ،فيعطيهَّإملتلَّّقيَّأَّق َّّلَّمنهَّ،فيحرمَّعليهَّهذإَّوجتبَّعقوبةَّهذإَّإملتلَّّقيَّ .
َّّ
هَّقدَّغر ََّرَّبهَّفلَّإخليارَّيفَّإَّمضاءَّإلبيعَّأَّوَّ
َّّ
ىَّإلسعرَّوعملَّأَّن ّ
لعةَّإلسوقَّورأ َّّ
وصلَّصاحبَّإلس َّّ
َّّ
َّوإذإَّ
إس تعادةَّسلعتهَّ .
ومثلَّإّليَّيعمل َّبزايدةَّإلَّسعارَّويكمتهاَّويشرتيَّمنَّإلَّنّاسَّسلعهمَّابلَّث ّمنَّإلقدميَّهذإَّأَّيض ًا َّمنَّ
ّ َّ
َّ
ملنَّإشرتىَّمهنمَّإلسلعَّأَّنَّيسرتجعوهاَّإذإَّعلموإَّمبكرهَّأَّوَّإَّمضاءَّإلبيعَّفهمَّ
َّّ
فيحقَّ
يَّإلركبانَّّ َّ،
صورَّتلقَّّ َّّ
العَّعىلَّإلسوقَّإلعاملَّمث ًال َّويعملَّأَّنَّ
َّّ
ابخليارَّ ،وهذإَّحيدثَّكثري ًإ َّإلَّنَّبعضَّإلَّنّاسَّيكونَّعىلَّإَّ َّّط
وقَّإّليَّيشرتيَّمنهَّ
إدَّويفَّمنطقتهَّويفَّإلس ّ َّ
َّّ
سعرَّبعضَّإلَّمورَّأوَّبعضَّإملوإدَّإلغذإئيةَّمث ًالَّقدَّز
يشرتيَّمنَّمجيعَّإلبائعنيَّهذهَّإلسلعةَّابلَّ َّّسعرَّإلقدميَّ َّّث َّخيَّّزّناَّليخرهجاَّبعدَّ
َّّ
ملَّيزدَّبعدَّ ،فيذهبَّو
بمثنَّإجلديدَّ .
هَّفعلَّبهَّذكلَّإحلق َّيفَّإخليارَّ
َّّ
هذإَّمنَّصورَّتلقيَّإلركبانَّوهوَّالَّجيوزَّوعىلَّمنَّعملَّأَّن ّ
َّّ
َّوقلناَّأَّ َّّن َّ
فلَّأَّنَّيسرتجعَّسلعتهَّ َّ.
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وجاءَّيفَّإحلديثَّإلتَّّعبريَّب َّ( َّّإلركبان) َّومهَّمجعَّرإكب َّوأطلق َّهذإَّإلَّل ّفظَّعلْيمَّتغليب ًا ََّّوإَّ َّّال ََّّفاحلديثَّ
يشملَّإملشاةَّأَّيض ًاَّ َّ.
النّوع الثّاني
النّهي أن يبيع أحد على بيع أحد قال" :وال يبع بعضكم على بيع
بعض"
نَّيقولَّخشصَّللمشرتيَّيفَّفرتةَّإخليارَّ-أَّيَّبعدَّأَّنَّإنعقدَّإلبيعَّوقبلَّإلَّّتفرقََّّ-أَّانَّأَّبيعكَّ
وصورتهَّأَّ
ي
مثنَّحت َّيفَّسخَّإلبيعَّأوَّإلعقدَّمعَّإلبائعَّ ،وكذكلَّيدخلَّفيهَّمنَّيشرتيَّعىلَّ
نفسَّإلسلعةَّبأقل َّ ّ َّ
َّّ
رشإءَّأَّخيهَّكَّنَّيقول َّللبائعَّمث ًال َّأَّانَّأَّعطيكَّأكرث َّمنهَّإَّنَّأَّنتَّفسختَّإلعقدَّمعهَّ.وهذإَّحيدثَّ
أَّيض ًاَّ َّ.
َّبنصَّهذإَّإحلديثَّملاَّفيهَّمنَّإَّحدإثَّإلعدإوةَّوإلبغضاءَّبنيَّإملسلمنيَّ َّ.
وَّإلرشإءَّ َّّحمر يم ّ َّ
وهذإَّإلبيعَّأَّ ّ َّ
النّوع الثّالث :النّهي عن التّناجش
نسانَّيفَّإلسلعةَّبقصدَّنفعَّإلبائعَّأَّوَّ
َّّ
إلطريَّإذإََّثرَّ،وهوَّزايدةَّإالَّ
شَّ َّّ
هوَّإلزايدةَّ،ومنهَّجن َ َّ
َّإلَّنّجشّ َّ:
إالَّرضإرَّابملَّشرتيَّ َّ.
إلهنيي َّعن َّإلتَّّناجش َّأَّو َّإلَّنّجش َّقال َّ(وال َّتناجشوإ) َّوإلتَّّناجش َّيكون َّكثري ًإ َّيف َّأَّسوإق َّإملزإدَّ
َّّ
َّيفَّإلرشإءَّفتجدهَّيزيدَّيفَّإلَّث ّمنَّ،وقدَّ
إلعلين،مفنَّإلَّنّاسَّمنَّيأيتَّبغرضَّإلَّنّجشَّوليسَّإلَّنّيةَّهلَّني ية ّ َّ
يكون َّمَّتّفق ًا َّمع َّصاحب َّإلَّ ّسلعة َّوقد َّال َّيكون َّمَّتّفق ًا َّمعهَّ ،بل َّقد َّيكون َّغرضه َّإالَّرضإر َّمبنَّ
َّيض َّمبن َّسيشرتي َّهذهَّ
َّإلرشإء َّولكن َّمن َّأَّجل َّأَّن َّّ
سيشرتيَّ ،فتجده َّيرفع َّإلَّثّمن َّال َّمن َّأَّجل ّ َّ
إلسلعةَّ .
َّّ
َّ.فهذإَّحمر يمَّ
َّّ
إلسلعةَّعىلَّأَّنَّيرفعَّمثنَّإلبيعَّمقابلَّماَّس يعطيهَّالحق ًا
َّوقدَّيكونَّمَّتّفق ًا َّمعَّصاحب َّ َّّ
بنصَّهذإَّإحلديثَّوالَّجيوزَّ،وإذإَّحتَّقّقَّإملشرتيَّمنَّأَّن ّهَّوقعَّحضي ًةَّلهذإَّفلَّإخليارَّبرَّّدَّ َّإل َّّسلعةَّ .
الرابع :النّهي عن بيع الحاضر لباد
األمر ّ
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َّس يأيتَّمعناَّإَّنَّشاءَّهللاَّالحق ًا َّيفَّحديث َّإبنَّعباسَّريضَّهللاَّعهنام َّإلالكمَّعنَّهذإ َّإلَّنّوعَّ
يَّإلركبانَّوفيهَّزايدةَّتفصيلَّس يأيتَّمعناَّالحقًَّاَّإَّنَّشاءَّهللاَّ .
ابلتَّّحديدَّوصورتهَّتش بهَّصورةَّتلقَّّ ّ
النّوع الخامس :النّهي عن التّصرية
رصَّإلغمن"َّ .
وإلتّرصيةَّ:مأخوذ يةَّمنَّقوهلَّ"والَّت َّّ
تعملَّحت َّيفَّوقتناَّهذإَّإلَّّتحينيَّ ،ويهَّتركَّإلَّل ّ
ترصيتهَّ :يهَّإلَّّتحينيَّ.هذإَّإلَّلّغز َّنس
نبَّيفَّرضعَّ
َّ
ّ َّ
َّ َّ
منَّذكلَّحت َّجيمتعَّإلَّلّ
عَّحت َّإذإ َّرأهاَّ
نبَّيفَّإلض ّ َّ
ّ َّ
ّ َّ
إلهبميةَّإَّل ّيتَّيرإدَّبيعهاَّيوم ًا َّأَّوَّيومنيَّأَّوَّأكرث َّ
إملشرتيَّظن َّأَّ َّّنَّذكلَّعادهتاَّأَّيَّأَّ َّّّناَّتنتجَّكثري ًإَّمنَّإلَّل ّنبَّ،وهذإَّحرإمَّويثبتَّفيهَّللمشرتيَّإخليارَّ
َّّ
لسَّعليهَّوظنَّأَّ َّّنَّهذإَّإلَّل ّ
نبَّهوَّإّليَّتنتجهَّيومي ًاَّوليسَّكذكلَّفلَّ
ّ َّ
َّّ
ويس َّّمىَّخبيارَّإلتَّّدليسَّ،لن ّهَّ َُّد
نَّحلهباَّإملشرتيَّوأَّرإدَّرَّّدهاَّبعدَّذكلَّرَّّدهاَّوصاع ًا َّمنَّمترَّكامَّجاءَّيفَّ
َّ
إلسلعةَّ ،فاَّ
إخليارَّيفَّرَّّد َّ َّّ
نبَّإّليَّحلبهَّ .
إحلديثَّليكونَّإلَّّتمرَّعوض ًاَّعنَّإلَّل ّ ّ َّ
ي
َّملدةَّثالثةَّأَّ َّّايمَّ،لكنَّإختلفَّ
هوََّثبت َّّ
رصيةَّ َّو
َّوقوهلَّﷺ(َّ:وهوَّخبيارَّثال ًََّث)َّأَّيَّأَّ َّّنَّإخليارَّخيارَّإلَّّت َّ
إلصحيحَّأَّ َّّنَّهذهَّ
إلعلامءَّيفَّمبتدأَّهذهَّإلَّ َّّايمَّإلَّث ّالثَّهلَّتبدأَّمنَّعقدَّإلبيعَّأَّوَّمنَّإلعملَّابلتَّّرصيةَّ،و َّّ
إلَّ َّّايمَّإلث ّالثةَّتَّبدأََّّمنَّإلعملَّابلتَّّرصيةَّوهللاَّأَّعملَّ َّ.
َّ
الحديث 261
عنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّعهنامَّأَّ َّّنَّرسولَّهللاَّﷺَّّنيىَّعنَّبيعَّ ََّحََّبلَّإَّلْ ََّحََّب ََّةلَّ،واكنَّبيع ًاَّيتبايعهَّ
ورَّإَّىلَّأَّنَّتنتجَّإلَّنّاقةَّ َّّثَّتنتجَّإَّل ّيتَّيفَّبطهناَّ َّ.
َّإلرجلَّيبتاعَّإ َّجل َ َُّز ََّ
أَّهلَّإجلاهلَّّيةَّ،اكن َّّ
َّإّليَّيفَّبطنَّانقتهَّ .
َّإلشارفَّويهَّإلكبريةَّإملس َّنّةَّبَّن ََّتَاجَََّّّإجلنني ّ َّ
قيلَّ:أَّن ّهَّاكنَّيبيع َّّ
للعلامءَّيفَّتفسريَّبيعَّحبلَّإحلبلَّتفسريإنَّ :
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إلصورةَّإلوىلَّّ:نييَّعنَّبيعَّإبنَّإبنَّإلَّنّاقةَّإَّل ّيتَّبنيَّيديَّإلبائعَّ ،أَّيَّمث ًال َّابئعَّتكونَّعندهَّانقةَّ
ّ
ينتظرَّحتَّتودلَّهذهَّإلَّنّاقةَّ
ّ َّ
حبىلَّفهوَّيريدَّأَّنَّيبيعَّماَّس تدلهَّإلَّنّاقةَّإَّل ّيتَّيفَّبطنَّهذهَّإلَّنّاقةَّ،مفثالَّ
إَّل ّيتَّيفَّبطنَّإلَّنّاقةَّإليتَّيريدَّبيعهاَّ َّّثَّحتملَّهذهَّإلَّنّاقةَّإملولودةَّوَّمل ّاَّتدلَّيريدَّبيعَّذكلَّإَّبنَّإالَّبنَّ.
بيعَّحمرمَّملاَّفيهَّمنَّإجلهاةلَّ،وهوَّمنَّبيعَّإملعدومَّ،وإلعةلَّيفَّحترميهَّهوَّعدمَّإلقدرةَّعىلَّتسلميَّ
وهذإَّإل َّّ
إملبيعَّ،كيفَّهلَّأَّنَّيسملَّإبنَّإبنَّإلَّنّاقةَّهوَّالَّيعملَّإَّنَّاكنتَّهذهَّإلَّنّاقةَّس تضعَّمج ًالَّأَّمَّانق ًةَّحَّيّةَّأَّمَّ
ميتةَّّ َّ،ثَّكيفَّهلَّأَّنَّيعملَّأَّ َّّنَّماَّس تجدهَّس
مدةَّمحلَّإلَّنّاقةَّطويةلَّ
يكربَّحتَّحيملَّوأنمتَّتعلمونَّأَّ َّّنَّ َّّ
ّ َّ
ليستَّابلقصريةَّفَّي
ك َّسلعة َّيرإدَّبيعهاَّوالَّ
نتظرَّحت َّيودلَّهذإَّإبنَّالابنَّفهذإَّمنَّبيعَّإملعدومَّ.و َّّ
ّ َّ
وَّبيعَّإلطريَّيفَّسامءَّ ََّّ.
َّّ
َّي ُقدرَّعىلَّتسلميهاَّفتدخلَّيفَّبيعَّإملعدومَّكبيعَّإلَّ َّّسمكَّمث ًالَّيفَّإلبحرَّأَّ
واكنَّأَّهلَّإجلاهلية َّيتبايعونهَّأَّيَّأَّ َّّّنمَّاكنوإَّمتعارفنيَّعىلَّهذإَّوهذإَّغريَّاكف َّيفَّإَّثباتَّإملرشوعيةَّ
كونَّإلَّنّاسَّيتعارفونَّعىل َّنوع َّمنَّأَّنوإعَّإلبيعَّالَّيكفيَّإَّثباتَّمرشوع
يتهَّوالَّيسوغَّهلمَّأَّن ّهَّبيعَّ
َّّ
نَّيكونَّإملرءَّوخاص يةَّإلبائعَّعىلَّعملَّبأنوإعَّإلبيوعَّ
َّّ
روفَّوأَّ َّّنَّإلَّصلَّيفَّإلبيوعَّإحل َّّلَّالَّ،البدَّمنَّأَّ
مع َّ
مةَّحتَّجيتنهباَّ َّ.
إحملر ّ َّ
َّّ
إلصورةَّإلثّانيةَّ:يهَّأن َّيبيعَّحلمَّإمجللَّمث ًال َّأَّوَّإمجلل َّبمثن َّمؤجل َّإَّىلَّأَّنَّيودلَّإبنَّإَّبنَّإلَّنّاقةَّفاملرإدَّ
ّ
ليسَّبيعَّإَّبنَّإلَّنّاقةَّولكنَّإملرإدَّأَّ َّّن َّمثنَّهذإَّإملبيعَّس يؤجلَّإَّىلَّأَّنَّيودلَّإبنَّإبنَّإلََّّنّاقةَّ،فاملدّ ةَّهذهَّ
جمهوةلَّويس تحيلَّأنَّيعرفهاَّأحدَّلن ّهَّيس تحيلَّّت ّيلَّمتَّس يودلَّإبنَّإبنَّهذهَّإلنّاقةَّ،فاملدّ ةَّغريَّ
نَّتعملَّبهَّّلكلَّحرمَّهذإَّإلنّوعَّمنَّإلبيعَّوهللاَّأعملَّ .
معلومةَّوغريَّمنضبطةَّبضابطَّميكنَّأ
ّ
َّ
الحديث 262
َّحتَّيبدوَّصالهحاَّّنيىَّ
عنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّأَّ َّّنَّرسولَّهللاَّﷺَّّنيىَّعنَّبيعَّإلَّث ّمرة ّ َّ
إلبائعَّوإملشرتيَّ .
الحديث 263
ىهَّقيلَّ:وماَّ
حتََّّتُ َّْز َ َّ
وقالَّعنَّأَّنسَّبنَّماكلَّريضَّهللاَّعنهَّأَّ َّّنَّرسولَّهللاَّﷺَّّنيىَّعنَّبيعَّإلََّّث ََّّمارََّّ ّ َّ
َّحتمرَّأَّوَّتصفرَّ َّ.
حت َّّ
زىه؟َّقالَّ ّ َّ:
َّتُ َ َّ
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قالَّ:أَّرأيتَّإذإَّمنعَّهللاَّإلثَّ ََّم ََّرََّةَّبَّ ََّماََّّي َس تحَّ َُّّلَّأَّ ََّح ََّد َُّكَََّّما ََّلَّأَّخَّيه؟ َّ
بَّﷺَّإلبائعَّ
ََّّمل ّاَّاكنتَّإلَّثّامرَّمعرض ًةَّللكثريَّمنَّإلفاتَّإلَّمرإضَّإَّل ّيتَّقدَّجتتاهحاَّفتفسدهاَّّنيىَّإلَّنّ َّّ
امرَّحتَّيبدوَّصالهحاَّأَّوَّقبلَّأَّنَّتزىهَّ َّ.
وكذإَّإملشرتيَّولوَّاكنَّرإضي ًاَّعنَّبيعَّإلَّث ّ ّ َّ
وَّحتمرَّلَّ َّّنَّهذإَّإالزدهاءَّهوَّبدإيةَّصالهحاَّ َّ.
فرَّمثرةَّأَّ َّّ
زىهَّبأَّنَّتص َّّ
بَّﷺَّمعىنََّّتُ َ َّ
وقدَّفّسَّإلَّنّ َّّ
ّ َّ
عةل َّإلَّ َّّهنييَّعنَّهذإَّبقوهلَّ :أَّرأيتَّإذإ َّمنعَّهللاَّإلَّث ّمرة َّأَّيَّأَّرأيتَّإَّذإَّملَّتصلحَّ
وقدَّبني َّإلنّبَّﷺ َّأَّ َّّن َّ َّّ
ّ َّ
هذهَّإلَّث ّامرَّوفسدتَّفامبَّيس تح َّّلَّأَّحدك َّويقصدَّإلبائع َّمالَّأَّخيه؟ َّأَّيَّإملشرتي؟َّأَّيَّأَّنَّإلبائعَّيأخذَّ
مالَّإملشرتيَّمنَّغريَّأَّنَّيأخذَّإملشرتيَّشيئ ًا َّلَّّنا َّقدَّفسدتَّفس يأخذَّإلبائعَّما ًال َّبالَّعوضَّلهذإَّ
قالَّ:مباَّيس تح َّّلَّأَّحدكَّمالَّأَّخيهَّ .
ففيَّإحلديثَّإدلالةلَّعىلَّأَّن ّهَّالَّجيوزَّأَّكَّأَّموإلَّإلَّنّاسَّابلباطلَّ ،وهذإَّأَّص يل َّجاءَّذكرهَّيفَّكتابَّ
َّّ
َّ
هللاَّعزَّوجلَّوذ َّّمَّهللاَّإلَّحبارَّو َّّإلرهبانَّلجلَّ،وماَّأكرثَّماَّيأكَّإلَّنّاسَّإلَّنَّأَّموإلَّإلَّنّاسَّابلباطلَّ
سو ًإءَّيفَّإلبيوعَّأَّوَّيفَّغريهَّمنَّإملعامالتَّ .
كَّنوعَّمنَّإلَّث ّامرَّهلَّعالم يةَّ
إرَّإملذكورَّيفَّإحلديثَّخاصَّبمثرَّإلَّنّخلَّأَّيَّابلتَّّمرَّو َّّ
َّوإالمحرإرَّوإالَّصفر
ي
عىلَّبدوَّصالحهَّ َّ.
َّّ
تد َّّلَّ
َّتغري َّصفة َّيف َّإلَّث ّمرة َّوذكل َّخيتلف َّابَّختالفَّ
إلصالح َّيرجع َّإَّىل ّ َّ
قال َّإلَّنّووي َّرمحه َّهللا(َّ :بد َّّو َّ َّّ
يب َّإلَّك)َّ.إنّتيىَّالكمهَّ
إلَّجناسَّوهوَّعىلَّإَّختالفهَّرإج يع َّإَّىلَّيشء َّوإحد َّمشرتك َّبيهنامَّوهوَّطَّ َُّ
رمحهَّهللاَّ .
ّ
إلضابطَّيدورَّعىلَّإَّماكنَّأَّلكهاَّوإستساغتهَّلن ّهَّإذإَّوصلَّإَّىلَّ
قالَّإلشَّيخَّإبنَّعثمينيَّرمحهَّهللاَّّ (َّ:
َّ
هذإَّإحلد َّأمكن َّإالَّنتفاعَّبهَّ ،وقبلَّذكلَّالَّميكنَّإالَّنتفاعَّبهَّإَّ َّّال َّعىلَّكرهَّ ،وهوَّأَّيض ًا َّإذإ َّوصلَّإَّىلَّ
َّّ
هذهَّإحلاةلَّمنَّإلَّنّضجََّّقَلَّتَّفيهَّإلفاتَّوإلعاهات)َّ.إنّتيىَّالكمَّإلش يخَّرمحهَّهللاَّ َّ.
امرَّحتَّيبدوَّصالهحاَّيس تثىنَّمنهَّصورَّ َّ:
صلَّإّليَّهوَّإلهنييَّعنَّبيعَّإلَّث ّ ّ َّ
َّّ
لكنَّيس تثىنَّمنَّهذإَّإلَّ


صلَّإّليَّهوَّإلشجرَّوتكونَّ
َّّ
ّمرةَّمعَّإلشجرَّأي َّأَّنَّيباعَّإلَّ
َّّ
إلصورةَّإلوىلَّ:أنَّيبيعَّإلبائعَّإلث
ّ
إدَّبهَّيفَّهذهَّإلصورةَّليسَّإلَّث ّامرَّبلَّإلَّجشارَّلكنَّإلَّث ّامرَّتباعَّتبع ًا َّللجشارَّ
َّّ
إلَّث ّامرَّتبع ًا َّهلَّ ،فاملر
فهناَّإلبيعَّجائزَّالَّإَّشاكلَّفيهَّ.
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َّ
إلصورةَّإلثّانيةَّ :إس تثنوإَّجوإزَّبيعَّإلَّثّامرَّقبلَّبد َّّو َّصالهحاَّيفَّحالَّأَّنَّأَّرإدَّإملشرتيَّقطاعهاَّيفَّ
ّ 
إحلالَّمنَّغريَّأَّنَّينتظرَّنضجهاَّ،لن ّهَّيفَّهذهَّإحلالَّيريدَّرشإءَّإلَّث ّمرةَّعىلَّهيئّتاَّإحلاليةَّأَّيَّغريَّ
انجضةَّ .
َّإلهنييَّعنَّبيعَّإلَّث ّامرَّقبلَّبدوَّصالهحاَّهوَّخوفَّتلفهاَّوحدوثَّإلعاهةَّعلْياَّ ،أَّيَّ َََََََّّّّّّّأَّ َّّّناَّ
وعةل َّّ
َّّ
وهذهَّإلعةلَّمنتفيةَّيفَّهذهَّإحلاةلَّ.يعينَّيفَّحالَّأَّرإدَّ
َّّ
س تفسدَّقبلَّأَّنَّيمت َّكّنَّإملشرتيَّمنَّإقتطافهاَّ،
إملشرتيَّأَّنَّيشرتيَّإلَّث ّمرةَّعىلَّهيأهتاَّإحلاليةَّأيَّقبلَّأنَّتنضج.
إلصورةَّإلث ّالثةَّ:منَّيريدَّرشإءَّبعضَّإلث ّامرَّمنَّأجلَّأنَّيطعمهاَّعلفاَّللهبامئَّوحنوهَّوهااتنَّإحلالتانَّ
ّ 
مس تثنيَّتانَّمنَّصورَّبيعَّإلَّث ّامرَّقبلَّأَّنَّيبدوَّصالهحاَّ.وهللاَّأَّعملَّ َّ.
الحديث 264
َّحارضَّلبادَّ.
عنَّإبنَّعباسَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّّ:نيىَّرسولَّهللاَّﷺَّعنَّتلقَّّي َّّ
َّإلركبانَّ َّ،وأَّنَّيبيع ي
َّحارضَّلباد؟َّقالَّ:الَّيكونَّهلَّمسسارإًَّ .
قالَّ:قلتَّالبنَّعباسَّماَّقوهل ي
صورةَّبيعَّإحلارضَّلَّبادَّهوَّأَّنَّيأيتَّرج يل َّمنَّإلباديةَّأَّوَّمنَّماكن َّبعيدَّيأيتَّابلَّ َّّسلعةَّمنَّخارجَّ
بسعرَّإلسوقَّطبع ًا َّويريدَّبيعهاَّعىلَّإلفورَّ
َّّ
إملدينةَّيأيتَّهبا َّمنَّخارج َّللمدينةَّليبيعها َّويريدَّبيعها َّ
اهَّإلركبانَّأَّوَّيتلقاهَّهذإَّإحلارضَّوقدَّيعلمونَّبقدوهمم َّملاَّهلم َّمنَّخربة َّيفَّتلقيَّمنَّ
ابلتَّّأكيدَّ ،فيتلَّقّ َّّ
َّمنَّسعرَّإلسوقَّ َّّثَّيعيدونَّبيعهاَّ
َّّ
يأتونَّمنَّإلبدوَّمنَّخارجَّإملدينةَّفيشرتونَّعلْيمَّسلعهمَّبأقلَّمثن ًا
إلسلعَّ
اسَّعىلَّإلرتإيخَّوليسَّيفَّإحلالَّمعَّزايدة َّيفَّإلَّثّمنَّطبع ًا َّوحيصلَّهبذإَّرضر َّللَّنّاسَّلَّ َّّن َّ َّّ
َّّ
للَّنّ
ىلَّإلسوقَّمبارشًَّةَّ ،وكذكلَّحيصلَّفيهَّ
تْيمَّلوَّوصلَّإلركبانَّإَّ َّّ
َّّ
لنَّتَّصَّلهم َّيفَّإحلنيَّكامَّاكنتَّس تأ
منَّسعرَّإلسوقَّ َّ.
َّّ
رضرَّإلركبانَّلّنّ مَّقدَّابعوإَّسلعّتمَّبأقلَّ
َّّ
لسامرسة َّومهَّمجعوإَّمسسارَّلَّ َّّن َّهذإَّ
ولهذإَّ َّّمسامهَّإبنَّعباسَّووصفهم ََّّمل ّاَّسأهلَّطاووسَّساممهَّاب َّّ
إملشرتيَّليبيعهَّإل َّّسلعةَّويسهّلَّبيعهاَّ،لكنَّيفَّهذهَّإحلالَّيفَّحالَّ
َّ
مسسارَّ َّوظيفتهَّيدخلَّبنيَّإلبائعَّو
هَّيتلقىَّإلركبانَّويتلقَّّىَّإلباد َّإّليَّس يأيت َّللمدينةَّس يحدثَّرضرإ َّعىلَّهذإَّإالَّنسانَّعىلَّإلبائعَّ
َّّ
أَّن ّ
نَّتشرتيَّهذهَّإلسلعةَّ َّ.
َّّ
وكذكلَّعىلَّإلَّنّاسَّإَّل ّيتَّتريدَّأَّ
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َّمنَّسعرَّإلسوقَّ،وكذكلَّقدَّحيتكرَّ
مفَّفسدةَّهذإَّإلَّنّوعَّمنَّإلبيعَّأ ّنَّفيهَّغنبَّللبائعَّبأن ّهَّيبيعهاَّبأق ّل
ّ
مسارَّإلسلعةَّفالَّيبيعها َّللنّاسَّ،وإذإَّابعهاَّإلْيمَّيبيعهاَّبأكرثَّمنَّإلث ّ
هذإَّإلس
ّمنَّإّليَّاكنَّيفَّذكلَّ
ّ
ّ
إليومَّيفَّإلسوقَّ .
ّ
قدَّجاءَّإلهنييَّعنَّهذإَّإلبيعَّيفَّأحاديث َّأَّخرىَّ.قدَّجاءَّأَّيض ًا َّعندَّإالَّمامَّمسملَّرمحهَّهللاَّعنَّ
َّّ
َّ َّو
دهَّإلسوقَّفهوَّابخليار)َّ .
بَّﷺَّقالَّ(الَّتلقَّّوإَّإجللبَّمفنَّتلقاهَّفاَّشرتىَّمنهَّفاَّذإَّأَّىتَّس َّّي َّّ
إلَّنّ َّّ
مهَّإّلينَّحيملونَّإلسلعَّمنَّبدل َّإَّىلَّبدلَّأَّوَّ
َّّ
يسمونَّإلركبانَّو
َّّ
مهَّإلركبانَّيس َّّمونهَّإجللبَّ َّو
َّوإجللبَّّ َّ :
ب َّﷺ َّهنا َّأَّعطى َّإخليار َّلصاحبَّ
َّإلسلعَّ ،وإلَّنّ َّّ
من َّإلبادية َّإَّىل َّإلبدلَّّ َّ ،مسوإ َّبذكل َّلّنّ م َّجيلبون َّّ
ذإَّجاءَّإلسوقَّ
عطىَّلصاحبَّإلسلعةَّإخليارَّإ
دهَّإلسوقَّفهوَّابخلَّيار) َّفأ
إلسلعةَّقال(َّ :فاَّذإَّأَّىتَّس َّّي َّّ
َّّ
ّ
ّ
إَّإلسلعةَّ
مثنَّإلسوقَّوعملَّأ ّن َّمنَّمحلَّسلعتهَّمنَّخدمهَّقدَّحصلَّهلمَّمكرَّوخديعةَّوابعو ّ
وعمل َّب ّ
فلَّإحلقَّيفَّأَّنَّيفسخَّهذإَّ
َّّ
عطاهَّهلَّإلرشعَّ،
ّ َّ
وقَّفلَّإحلقَّيفَّإَّسرتجاعَّسلعتهَّ،أَّ
َّمنَّسعرَّإلس
بأق ّل
ّ
ّ
نَّيعوضَّهلَّ
نَّيعوضَّهلَّخسارتهَّ،وأَّ َّّ
إلبيعَّويسرتَّّد َّسلعتهَّوهل َّأَّنَّيطالبَّمَّمَّنَّإَّشرتىَّسلعتهَّبأَّ َّّ
يَّبنيَّسعرَّإلسوقَّوإلمثنَّإّليَّابعَّبهَّسلعتهَّهللاَّأَّعملَّ َّ.
َّّ
ّ َّ
إلفارقَّإّل
َّ
َّ
َّ
َّ
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عنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّّ:نيىَّرسولَّهللاَّﷺَّعنَّإملزإبَّنةَّأَّنَّيبيعَّمثرَّحائطهَّإذإَّ
َّ.وإَّنَّاكنَّكرماَّأنَّيبيعهَّبزبيبَّكيالَّ،أوَّاكنَّزرعاَّأنَّيبيعهَّبكيلَّطعامَّّ،نيىَّعنَّ
اكنَّخن ًالَّبمترَّكي ًال َّ
ذكلَّلكّهَّ .
ّ
َّلكىَّإلطرفنيَّيريدَّدفعَّصاحبهَّعنَّحقَّّهَّ َّ.
خوذةَّمنَّإلزبنَّوهوَّإدلّ فعّ َّ،مسيَّبذكلَّل ّن
إملزإبنةَّ:مأ
ّ
وذكرَّيفَّإحلديثَّثالثةَّأَّمثةلَّللمزإبنةَّ :
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إملثالَّإل ّولَّ َّ:هوَّأَّنَّيبيعَّإلتَّّمرَّعىلَّرؤوسَّإلَّنّخلَّبمتر َّمقطوعَّمنَّغريَّحتقق َّمنَّإلتَّّامثلَّ ،ومعلو يمَّ
صنافَّإلربويةَّإَّل ّيتَّيشرتطَّفْياَّإلتَّّامثلَّيفَّإلَّنّوعَّوإلكيلَّ .
َّّ
أَّ َّّنَّإلتَّّمرَّمنَّإلَّ
َّويشرتطَّأَّيض ًا َّإلتَّّقابض َّيفَّإجمللسَّويفَّهذهَّإحلاةلَّإلتَّّامثلَّغريَّمتحَّّققَّلَّ َّّن َّإلَّنّوع َّأَّو ًال َّليسَّوإحدَّ
يهَّبهَّهوَّمترَّايبسَّ .
هوَّإلرطبَّوإّليَّيريدَّأَّنَّيبيعهَّأَّوَّيشرت
فاّليَّيوجدَّيفَّإلَّنّخلَّإّليَّ َّّ
ي
َّكذكلَّإلكيلَّليسَّوإحد ًإَّلن ّهَّمنَّإحلديثَّيفهمَّأَّ َّّنَّإلكيلَّليسَّوإحد ًإَّفَّيقومَّماَّيوجدَّيفَّإلَّنّخلَّأَّوَّ
يفَّرؤوسَّإلَّنّخلَّمنَّرطب َّمبكيل َّأ َّّاي َّاكن َّكيلَّصاعَّصاعنيَّثالثةَّأصعَّإَّىلَّغريَّذكلَّفالَّيتحقَّّقَّ
إبنةَّوكذكلَّهوَّمنَّإلرابَّ َّ.
َّّ
امثلَّ.وهذإَّحمر يمَّطبع ًاَّوالَّجيوزَّوهوَّمنَّبيعَّإملز
َّّ
إلتَّّ
ابلزبيبَّفيقولَّمث ًالَّبَّعينَّهذهَّإلَّجشارَّمنَّإلعنبَّهوَّطبع ًاَّيأيتَّخشصَّ
وإملثالَّإلَّث ّاينَّ:هوَّبيعَّإلعنبَّ َّّ
يدَّإلزبيبَّ ،فيأيتَّإَّىلَّ
يريدَّأَّنَّيغرسَّإلعنبَّهو َّالَّيريدَّإلعنبَّلكنَّيريدَّإلعنبَّبعدَّإجلفافَّير َّّ
كيالَّمنَّإلزبيبَّ .
َّّ
صاحبَّهذهَّإلَّجشارَّفيقولَّهلَّبَّعينََّّهذإَّإلعنبَّمبقدإرَّهذإَّإَّل ّزبيبَّيعطيهَّأَّ
َّهناَّأَّيض ًاَّالَّيوجدَّمتاثلَّفهذإَّالَّجيوزَّأَّيض ًاَّلَّ َّّنَّإلغررَّحاصلَّولَّ َّّنَّإلغنبَّس يقعَّعىلَّأحدَّإملتبايعنيَّ
هَّوإََّّّماَّأَّنَّيأخذَّإملشرتيَّأكرثَّمنَّحقَّّهَّ َّ.
إََّّّماَّإلبائعَّأَّوَّإملشرتيَّ،إََّّّماَّأَّنَّيأخذَّإلبائعَّأكرثَّمنَّحقَّّ َّ
وكذكلَّهذإَّإلبيعَّمنَّ"بيعَّإجملهولَّابملعلوم" َّفس يبيعَّزبيباَّأَّوَّعنباَّس يصبحَّزبيباَّولكَّنّهَّجيهلَّكيلَّ
تقدمَّمثناَّلهذإَّإلعنبَّ
نَّاكنَّمكيةَّإلزبيبَّإليتَّس َّّ
َّّ
بزبيبَّمعلومَّإلكيلَّلكنَّالَّيعملَّإلتَّّامثلَّ ،الَّيعملَّإَّ
وَّإلزبيبَّإّليَّس يحصلَّيفَّإلَّخريَّ َّ.
إَّنَّاكنتَّس تكونَّنفسَّمكّيةَّإلعنبَّأَّ َّّ
كياسَّفيقدمَّأَّكياسَّفْياَّ
َّّ
َّمنَّإلزرعَّإجملينَّيفَّأَّ
َّّ
يشرتيَّإملشرتيَّإلزرعَّيفَّسنبلَّمبقدإر
َّّ
إملثالَّإلث ّالثَّ:
زرعَّجمينَّمقابلَّزرعَّيفَّسنبلَّ،وهذإَّأَّيض ًاَّمنَّبيعَّإجملهولَّابملعلومَّوإلَّّتامثلَّفيهَّغريَّمتحَّّققَّوهذهَّ
إل َّّصورَّلكهاَّمنَّصورَّبيعَّإملزإبنةَّ َّ.
وإالَّمامَّماكلَّرمحهَّهللاَّجيعلَّضابطَّإملزإبنةَّأَّن ّهَّ"بيعَّأ ّي َّيشء َّالَّيعملَّكيلَّأَّوَّوزنهَّأَّوَّعدده َّبيشءَّ
ءَّإّليَّتريدَّأَّنَّتبيعهَّجمهولَّإلكيلَّأَّوَّإلوزنَّأَّوَّ
خرَّلكنَّإليش ّ َّ
ّ َّ
منَّجنسه" َّفتبيع َّيشءَّبيشء َّأَّ
إلعددَّتبيعهَّبيشءَّمنَّجنسهَّيكونَّمعلومَّإلكيلَّمث ًالَّ َّ.
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َّإلهنييَّيهَّ"إخملاطرةَّ َّوإلقامر"َّوذكرانَّيفَّهذهَّإلَّمثةلَّماَّحيصلَّفْياَّ
مامَّماكلَّرمحهَّهللاَّعةل َّّ
َّّ
وجعلَّإالَّ
منَّإلقامرَّ ،فأَّنتَّأَّنَّتبيعَّأَّوَّتشرتيَّيشءَّالَّتعملَّكَّسَّيكونَّمكياهلَّيفَّإلَّخريَّمبقدإر َّمنَّجنسهَّ
لكنَّالَّمياثلَّيفَّإلكَّيلَّوهذإَّمنَّإلقامرَّوفيهَّخماطرةَّكبريةَّ .
افعيَّرمحهَّهللاَّخصَّإملزإمنةَّيفَّإلَّصنافَّإَّل ّ
يتَّجتريَّفْياَّإلرابَّدونَّغريهاَّفاالمامَّ
َّّ
ّ َّ
َّولكنَّإالَّ َّّ
مامَّإلش
صنافَّإلربويةَّ
َّّ
مامَّماكلَّبلَّخص َّإملزإبنة َّيفَّإلَّ
ّ َّ
إلشافعيَّرمحهَّهللاَّملَّيذهبَّإَّىلَّماَّذهبَّإَّليهَّإالَّ
َّّ
صنافَّإلربويةَّوغريهاَّ َّ.
َّّ
فقطَّلكنَّإالَّمامَّماكلَّجعلهاَّعام ًةَّيفَّإلَّ
يةَّوغريهاَّلكنَّ
َّّ
صنافَّإلربو
َّّ
إلصوإبَّإَّنَّشاءَّهللاَّهوَّقولَّإالَّمامَّماكلَّ ،فاملزإبنةَّأَّع َّتشملَّإلَّ
و َّّ
صنافَّإلربويةَّأَّشدَّلّنّ اَّابالضافةَّإَّىلَّإالَّش امتلَّعىلَّإخملاطرةَّوإلقامرَّفْياَّر ًابَّأَّيض ًاَّ َّ.
َّّ
إلَّ
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بَّﷺَّعنَّإ َُّخمل َاَّبَََّرةَّوإحملاقةلَّوعنَّإملزإبنةَّوعنَّبيعَّ
عنَّجابرَّبنَّعبدَّهللاَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّّنيىَّإلَّنّ َّّ
إدلرمهَّإَّالََّّّإلََّع ََّر ََّإايَّ .
ابدلينارَّو َّّ
َّحتَّيبدوَّصالهحا ََّّوأَّ َّّالَّتباعَّإَّالََّّّ َّّ
إلَّث ّمرة ّ َّ
َّإَّمل ُ ََّخابرةَّ:مأخوذ يةَّمنَّإلرضَّإ َّخل َََّبارَّويهَّإلَّرضَّإليتَّحترثَّلزترعَّ،وإملقصودَّهباَّيفَّإحلديثَّتأجريَّ
إلَّرضَّلتخدمَّمقابلَّيشءَّمنَّإلمثرةَّوفْياَّتفصي يلَّوالك يمَّس يأيتَّمعناَّيفَّاببَّإملساقاتَّ َّ.
بَّإليابسَّ،مكنَّيبيعَّ ّإلزرعَّيفَّسنبلَّ
َّوأََّّّماَّإحملاقةلَّ:فَّهَّييَّبيعَّإحلقلَّإّليَّبدىَّصالحهَّبيشءَّمنَّإ َّحل َ َّّ
بيشءَّمنَّإلقمحَّأَّوَّمكنَّيبيعَّإلفولَّيفَّجعبتهَّمقابلَّفولَّمنقَّىَّيفَّإلَّكياسَّ َّ.
إلعةلَّيفَّحترميَّهذإَّإلَّنّوعَّكامَّقلناَّيفَّإملزإبنةَّهوَّأَّن ّهَّمنَّبيعَّجمهولَّبيشءَّمنَّجنسهَّ َّ.
و َّّ
وإلغنبَّ:هوَّإخلسارةَّس يقعَّحامتًَّعىلَّأحدَّإملتعاقدينَّ .
مرةَّقبلَّبدوَّصالهحاَّت َّلكّمناَّعهنامَّسابق ًاَّ .
َّّ
وكذكلَّإملزإبنةَّوقدَّتقدمَّإلالكمَّعهناَّومثلهاَّبيعَّإلَّث ّ
إدلرمهَّ،إحملاقةلَّ
نَّتباعَّمقابلَّإدلينارَّو َّّ
َّّ
َّوإس تثىنَّمنَّصورَّماَّذكرَّأَّيَّإحملاقةلَّوإملزإبَّنةَّنس تثىنَّمهنامَّأَّ
دو َّصالهحاَّ ،وقلناَّأَّ َّّن َّإلَّصلَّيفَّبيعَّإلَّث ّمرةَّبعدَّ
وإملزإبنةَّيفَّإحلقيقةَّيهَّمنَّصورَّبيعَّإلَّث ّمرةَّبعدََّّب ُ َّّ
بدوَّصالهحاَّهوَّإجلوإزَّ .
َّّ
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َّلكنَّبيعَّإحملاقةلَّوإملزإبنةَّهااتنَّإل َّّصوراتنَّإس تثنيتَّمنَّهذإَّإجلوإزَّ.ملاذإ؟َّلّنّ اَّحتتويَّعىلَّحماذيرَّ
رشعيةَّ،قلناَّأَّ َّّنَّإلمثرةَّفْيامَّتكونَّجمهوةلَّإلكيلَّوتباعَّبيشءَّمنَّجنسهاَّفيباعَّإلمترَّيفَّإلَّنّخلَّبيشءَّ
منَّإلتَّّمرَّ ،إلتَّّمرَّيفَّإلَّنّخلَّيكونَّرطب ًا َّيباعَّبيشء َّمنَّإلتَّّمرَّإليابسَّلكنَّإلتَّّمرَّإّليَّيفَّإلَّنّخلَّ
هذهَّإلصورَّ
َّّ
يكونَّجمهولَّإلكيلَّويباعَّبيشء َّمنَّإلتَّّمرَّأَّيض ًا َّغريَّمامتثلَّمعهَّيفَّإلكيل َّفقلناَّأَّ َّّن َّ
مرةَّبعدَّبدوَّصالهحاَّ َّ.
َّّ
إس تثنيتَّمنَّأصلَّجوإزَّبيعَّإلَّث ّ
لكن َّإلنّ ّب َّﷺ َّيفَّهذإَّإحلديثَّأرشدَّإىلَّأنَّتباعَّهذهَّإلمورَّابدلّ ينارَّوإدلّ رمهَّليخرجَّبذكلَّمنَّ
ّ
ّامرَّبعدَّبدو َّصالهحاَّابدلّ ينارَّوإدلّ رمهَّخرجَّ
أرإدَّأنَّيشرتيَّمنَّإحملظورَّ،إذإَّإشرتىَّإالنسانَّإلث
ّ
بذكلَّمنَّصورَّإملزإبنةَّوإحملاقةلَّ .
هوَّبيعَّإلرطبَّابلَّّتمرَّلكنَّيشرتطَّفيهَّ
َّّ
بَّﷺَّأَّن ّهَّر ّخَّصَّيفَّبيعَّإلعرإايَّ،بيعَّإلعرإايَّ:
َّوكذكلَّذكرَّإلَّنّ َّّ
نَّشاءَّهللاَّيفَّإلبابَّإخملصصَّهلَّيفَّإدلرسَّإلقادمَّإنَّشاءَّهللاَّ .
َّّ
رشوطَّس يأيتَّذكرهاَّأَّ
الحديث 267
َّإلبغيَّ
عنَّأَّيبَّمسعودَّإلَّنصاريَّريضَّهللاَّعنهَّأَّ َّّنَّرسولَّهللاَّﷺَّّنيىَّعنَّمثنَّإللكبَّوهمر َّّ
وحلوإنَّإلاكهنَّ .
يفَّهذإَّإحلديثَّذكرَّلثالثَّمنَّأَّنوإعَّإلبيوعَّإحملرمةَّ :
ي
األول :هو بيع الكلب
النّوع ّ
َّإلهن
ييَّعنَّبيعَّإللكبَّيهَّإلهنييَّعنَّإقتنائهَّجاءَّحترميهَّيفَّ
َّّ
وعةل َّّ
بيعَّإللكبَّحمر يم َّومثنهَّحمر يم َّأَّيضًَّاَّّ َّ ،
إلصيدَّأَّوَّإل َّّزرعَّأَّوَّإملاش يةَّفقدَّجاءَّعندَّمسمل َّرمحهَّهللاَّيفَّ
ب َّﷺَّلكب َّ َّّ
أحاديثَّ.وإس تثناءَّإلَّنّ َّّ
بﷺَّقالَّ(منَّإَّقتىنَّلكب ًا َّليس َّبلكبَّصيدَّ َّوالَّماش ية َّوالَّأَّرض َّفاَّن ّهَّينقصَّمنَّ
حصيحهَّأَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
كَّيوم)َّ َّ.
أَّجرهَّقريإطانَّ َّّ
إلشارعََّّمل ّ
وإختلفَّإلعلامءَّيفَّحمكَّبيعَّماَّإس
اَّإجازَّإقتناءَّلكبَّإلصيدَّ
َّّ
تثناهَّإلشارعَّمنَّإلالكبَّّ َّ ،
َّّ
لكنَّإلصحيحَّهو َّإّليَّعليهَّ
َّّ
بَّإلزرعَّقالَّبعضَّإلعلامءَّأَّن ّهَّجيوزَّبيعَّهذهَّإلَّنوإعَّ ،
وإملاش يةَّولك َّّ
زَّإلرشعَّإقتَّنائهَّ .
مجهورَّأَّهلَّإلعملَّأَّن ّهَّحيرمَّبيعَّأَّيَّنوعَّمنَّأَّنوإعَّإلالكبَّولوَّاكنتَّ َّّمماَّأَّجا ّ َّ
النّوع الثّاني :مهر البغي
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َّإلزإنية َّمقابل َّما َّيفعل َّهباَّ ،وقد َّاكنوإ َّيف َّإجلاهلية َّيشرتون َّإجلوإريَّ
َّإلبغي َّأي ّ
وهو َّما َّتأخذه ّ
تكرَُّهوإَّفتياتمكَّ
منعَّذكلَّوأَّنزلَّهللاَّعزَّوجلَّقوهلَّتعاىل﴿َّو ََّال َّ َّ
َّ
يؤجروهن َّللبغاءَّ ،فلامَّجاء َّإالسالم َّ
عىلَّإلبغاءَّإَّنَّأردنَّحتصن ًاَّلتبتغوإَّعرضَّإحلياةَّإدلّ نياَّ﴾َّ َّ.
النّوع الث ّالث :هو حلوان الكاهن
وهوَّماَّيتعاطاهَّإلاكهنَّمنَّأَّجلَّتكهَّنّهَّ .
منَّيدعيَّمعرفةَّإملغَّّيبَّوقدَّيس
إقَّإلسمعَّ َّ.
تعملَّإجلنَّيفَّإسرت َّّ
َّّ
كَّ َّّ
وإلاكهنَّ:هوَّ َّّ
َّوالَّجيوزَّإّلهابَّإَّليهَّوالَّإالَّنصاتَّهلَّفض ًالَّعنَّ
َّّ
لعملَّحمرمَّفالَّجيوزَّإَّعطاؤهَّشيئ ًا
َّّ
مفاَّيأخذهَّكجرةَّ
تصديقهَّإَّعطائهَّأَّجرةًَّ َّ.

الحديث 268
عنَّرإفعَّبنَّ َُّخ ََّدجيَّريضَّهللاَّعنهَّأَّ َّّنَّرسولَّهللاَّﷺَّقالَّ :
َّإلبغيَّخبيثَّ،وكَّسبَّإحل َّّجامَّخبيثَّ .
َّمثنَّإللكبَّخبيثَّ،وهمر َّّ
َّمنَّإملاكسبَّإدلنيئةَّإخلبيثةَّوذكلَّليجتنهباَّإملسملَّيفَّحياتهَّإليوميةَّلّنّ اَّ
َّّ
َّيفَّهذإَّإحلديثَّبيانَّمجةل
تتنافَّمعَّكرإمتهَّومروءتهَّ َّ.
وفيهَّأَّ َّّن َّمثنَّإللكبَّوهمر َّإلبغيَّخب
إعهَّحمرمَّ،
مهنامَّوأَّ َّّن َّإللكبَّجبميع َّأَّنو َّّ
يثانَّقدَّذكرانَّحترميَّك َّ َّ
َّّ
خذهَّإلبغيَّعىلَّماََّّي ُفعلَّهباَّخ ي
بيثَّحمر يمَّالَّجيوزَّ َّ.
َّّ
وكذكلَّماَّتأ
بقيَّإلالكمَّعنَّكسبَّإحل َّّجامَّ :
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َّكسبَّإحلجامَّفيهَّتفصيلَّ.ملاذإ؟َّلن ّهَّحصيحَّأَّن ّهَّجاءَّوصفهَّيفَّهذإَّإحلديثَّإخلبيثَّلكنَّجاءَّيفَّ
بَّﷺَّجاءَّيفَّ ّ
إلرشعَّأَّن ّهَّأَّعطىَّإحل َّّجا ََّمَّ
إلرشعَّماَّيد َّّلَّعىلَّأَّن ّهَّليسَّكمثنَّإللكبَّوهمرَّإلبغيَّلَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
ّ َّ
أَّجرته َّفقد َّروى َّإلبخاري َّومسمل َّرمحهام َّهللا َّعن َّإبن َّعباس َّريض َّهللا َّعهنام َّقال َّإبن َّعباسَّ:
عطىَّإّليَّ َّّجحمهَّولوَّاكنَّحرإم ًاَّملَّيعطه)َّ َّ.
ّ َّ
بَّﷺَّ َّوأَّ
(إحتجمَّإلَّنّ َّّ
وجاءَّأَّيض ًا َّعندهامَّعنَّإبنَّعباس َّقالَّ(َّ :جحمَّأَّبوَّطيبةَّرسولَّهللاَّﷺَّفأَّمرَّهلَّبصاع َّمنَّمتر)َّ
حتجامَّوأَّعطىَّإحلجَّامَّأَّجرتهَّ َّ.
بَّﷺَّإَّ َّ
فهذإنَّإحلديثانَّرصحي ًاَّيفَّأَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
يبَّإخلطابَّ
َّليحجمهَّوأَّجرهَّمباحَّوهذإَّإَّختيارَّأَّ َّّ
َّ
قالَّإبنَّقدإمةَّرمحهَّهللاَّ(وجيوزَّأَّنَّيس تأجرَّ َّّجحام ًا
ي
إلشافعي) َّ َّّث َّذكرَّإبنَّقدإمةَّرمحهَّهللاَّمنَّأَّجازَّأَّجرَّإحل َّّجامَّ
بهَّقالَّماكل َّو َّّ
وهذإَّقولَّإبنَّعباسَّو
أَّوَّكسبَّإحل َّّجامَّ َّ.
هَّحمر يمَّكامَّهوَّحاهلَّيفَّمثنَّإللكبَّوهمرَّ
فعملَّمنَّهذإَّأَّ َّّنَّوصفهَّابخلبيثَّيفَّإحلديثَّالَّيعينَّبأَّن ّ َّّ
إلبغيَّ،لكنَّقالَّإلعلامءَّمعناهَّأَّن ّهَّدين يءَّوردئيَّومنَّوجدَّمنَّإلَّنّاسَّمع ًالَّغريَّإحلجامةَّفليرتَّفّعَّعنهَّ،
لكنَّكامَّقلناَّإلكسبَّحال يلَّمباحَّ.وهللاَّأَّعملَّ.
باب العرايا وغير ذلك
الحديث 269
عنَّزيدَّإبنََّثبتَّريضَّهللاَّعنهَّأَّ َّّنَّرسولَّهللاَّﷺَّر َّّخصَّلصاحبَّإلعرَّي ّةَّأَّنَّيبيعهاَّخبرصهاَّ .
وملسملََّّ:خبرسهاَّمتر ًإَّيألكوّناَّرطب ًاَّ .
الحديث 270
بَّﷺَّر َّّخصَّيفَّبيعَّإلعرإايَّيفَّمخسةَّأَّوسقَّأَّوَّدونَّ
وقالَّعنَّأَّيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّأَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
مخسةَّأَّوسق َّ
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إدهاَّابلرخصةَّ
َّّ
قدينَّ.وقيلَّالَّنفر
مجعَّعرية َّويهَّمنَّإل َُّعريَّّ َّ.مسيتَّبذكلَّلّنّ ا َّخالي ية َّمنَّإلنَّ ََّ
إلعرإايَّّ َّ :
عنَّأَّخوإهتاَّأَّيَّأَّ َّّنَّهذهَّإلَّنّخالتَّيهَّإلوحيدةَّإَّل ّيتَّإس تثنيتَّمنَّبنيَّأَّخوإهتاَّيفَّإلبس تانَّفبيعتَّ
بيشءَّمنَّجنسهاَّبيامنَّإلبايقَّبيعَّنقد ًإَّأَّوَّبيشءَّليسَّمنَّجنسهاَّ َّ.
يهَّبيعَّإلرطبَّعىلَّرؤوسَّإلَّنّخلَّبقدرَّكيلَّمنَّإلتَّّمرَّخرس ًاَّ َّ.
َّّ
وإلعرَّي ّةَّ:
وإشرتطَّإلعلامءَّجلوإزهاَّمخسةَّرشوطَّ َّ:
ال ّ
األول
شرط ّ
َّوالَّيصحَّأَّنَّيرتكَّحتَّيصريَّمترًَّإَّ َّ.
َّّ
َّأَّنَّيكونَّإملشرتيَّحمتاج ًاَّ َّّللرطبَّكَّنَّيكونَّفقري ًإ
لَّ َّّن َّإحلديثَّفيهَّ(يألكوّناَّرطبًَّا) َّأَّيَّأَّنَّهذإَّإلفقريَّإذإ َّأَّخذَّإلعرَّي ّةَّيشرتطَّيفَّأَّنَّيأكَّمثارهاَّويهَّ
هذإَّإلنوعَّجازَّ
َّّ
رطبَّوالَّيرتكَّإلث ّامر َّحت َّتصبح َّمتر ًإَّ.لَّ َّّن َّإحلديثَّجاءَّفيهَّيألكوّناَّرطبا َّولَّ َّّن َّ
كَّإلرطبَّ ،وال َّيعين َّابحملتاجَّأَّنَّيكونَّمريض ًا َّأَّوَّحمتاج َّإَّليهَّرضورةًَّبلَّ
لكونَّإلفقريَّحمتاج ًا َّإَّىلَّأَّ َّّ
هَّابلرطبَّيفَّوقتهَّكامَّيتف َّكّهَّسائرَّإلَّنّاسَّ َّ.
يريدَّأَّنَّيتف َّكّ َّّ
ال ّ
شرط الث ّاني
طبَّيكونَّعندهَّمترَّفقطَّ َّ.
نقودَّيشرتيَّهباَّإلر
َّّ
أَّنَّالَّيكونَّعندَّهذإَّإلفقريَّ
ي
الشرط الثالث
صَّمباَّتؤولَّإَّليهَّمترًَّإَّ،يعينَّهذهَّإلعرَّي ّةَّّترسَّمباَّتؤولَّإَّليهَّمتر ًإَّوقدَّجاءَّيفَّحديثَّزيدَّبنَّ
أَّنَّ َُّّت ََّر َ َّ
صَّلصاحبَّإلعريةَّأَّنَّي
بيعهاَّخبرصَّهاَّ َّ.
َّ
َّّ
َثبتَّماَّيدلَّعليهَّففيهَّأَّن ّهَّر ّخَّ
مترس َّيفَّإلَّّتقديرَّفيقولَّكلَّهذهَّإلَّنّخةلَّفْياَّ
َّّ
رصَّ :هوَّإلَّّت
وإ َّخل َ ُ َّ
قديرَّابلظنَّ.وهوَّأَّنَّيأيتَّمنَّهوَّم ي
فهذإَّهوَّإلرشطَّإلَّث ّالثَّأَّنَّيامتثلَّخَّرسَّ
ّ َّ
إمَّمنَّإلرطبَّأَّوَّمنَّإلتَّّمرَّوهكذإَّ ،
َّّ
مث ًال َّمئةَّكيلوغر
َّّإلرطبَّمعَّخَّ َّرسَّإلتَّّمرَّفيكونَّإلبيعَّبنيَّكيلنيَّمتساوينيَّ .
الشرط الرابع
هوَّإلَّّتقابضَّقبل َّإلَّّت َّّفرق َّفيحظرَّإملشرتيَّماَّمعهَّمنَّمتر َّإَّىلَّماكنَّوجودَّإلعرَّي ّةَّويكونَّصاحبَّ
شرتإهاَّ َّ
مرَّوخيلَّبينهَّوبنيَّإلَّنّخالتَّإليتَّإَّ َّ
ّ َّ
إلَّنّخةلَّأَّوَّإلعرَّي ّةَّموجود ًإَّفيتبايعانَّعىلَّأَّنَّيأخذَّإلبائعَّإلَّّت
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والشرط الخامس
نَّيكونَّإلرطبَّدونَّمخسةَّأَّوسقََّّكامَّجاءَّيفَّحديثَّأَّيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّ.ففيَّحديثَّأَّيبَّ
َّّ
أَّ
بَّﷺَّر ّخَّصَّيفَّبيعَّإلعرإايَّخبمسَّأوسقَّأَّوَّدونَّمخسةَّأَّوسقَّ َّ.
هريرةَّأَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
معناَّيفَّكتابَّإلزاكةَّأَّنَّإلوسقَّس تونَّصاع ًاَّفيكونَّمقدإرَّإمخلسةَّأَّوسقَّثالثَّمئةَّصاعَّفالَّ
َّّ
ومرَّ
َّّ
يتجاوزَّمقدإرَّإلرطبَّإّليَّيشرتيهَّهذإَّإلفقريَّمباَّمعهَّمنَّإلَّّتمرَّأنَّالَّيتجاوزَّثالثَّمائةَّصاعَّ،
َّّ
ّ
فهذهَّيهَّإلرشوطَّإمخلسةَّإليتَّإشرتطهاَّإلعلامءَّيفَّبيعَّإلعريّةَّ .
وهذإَّإلبيعَّمس تثىنَّمنَّبيعَّإملزإبنةَّرخّصَّفيهَّإلنّبَّﷺَّللفقر ّ
إءَّإّلينَّعندمهَّمترَّوليسَّعندمهَّنقودَّ
يشرتونَّهباَّإلرطبَّ .
ّ
ويفَّحديثَّزيدَّبنََّثبتَّريضَّهللاَّعنهَّمجةلَّمنَّإلفوإئدَّ :
إلفائدةَّإلوىلَّيهَّأ ّنَّإلصلَّيفَّبيعَّإل ّتمرَّعىلَّإلنّخلَّبمترَّمثلَّإل ّتحرميَّذكلَّأَّنَّإللفظَّرخَّصَّيدلَّ
عىلَّأَّنَّماَّذكرَّمس تثىنَّمنَّإلَّصلَّ.وماَّدإمَّماَّإس تثينَّحمكهَّإجلوإزَّفيكونَّإلَّصلَّحمكهَّإلَّّتحرميَّ
وهوَّمنَّإملزإبنةَّكامَّمرَّمعناَّ َّ.
نَّإلرطبَّيقدرَّويباعَّمباَّمياثلَّمنَّ
إلفائدةَّإلثانية َّيهَّأَّنَّإحلديثَّفيهَّأَّنَّإلبيعَّيكونَّخرس ًا َّأَّيَّأَّ َّّ
إلتَّّمرَّلقوهلَّﷺَّيفَّإحلديثَّيبيعهاَّخبرسهاَّ َّ.
إلفائدةَّإلثالثة َّيه َّأَّ َّّن َّإلعرَّي ّة َّتس ّتكل َّما َّدإمت َّرطب ًا َّوال َّجيوز َّتركها َّحت َّتصبح َّمتر ًإ َّلقوهل َّيفَّ
إحلديثَّيألكوّناَّرطبًَّاَّ،ولَّ َّّنَّإلَّصلَّيفَّجتويزَّمثلَّهذهَّإملعامةلَّأَّنَّإلفقريَّعندَّعندهَّمترَّلكنهَّيريدَّ
ةَّحت َّتصبحَّمتر ًإ َّبطلَّ
رطب ًا َّيتفكهَّبهَّكامَّيتفكهَّبهَّسائرَّإلَّنّاسَّيفَّذكلَّإملومسَّ ،فاَّنَّتركتَّإلعرَّي ّ ّ َّ
إلبيعَّ َّ.
هلَّهذإَّإحلمكَّخاصَّ
بقيتَّمعناَّمسأةلَّأَّخريةَّهلَّإلعرَّي ّةَّيفَّمجيعَّإلَّث ّامرَّأَّمَّيهَّيفَّإلَّتّمرَّخاصة؟ َّ
ي
ابلتَّّمرَّأَّمَّأَّن ّهَّعا يمَّيفَّإلتَّّمرَّويفَّغريهَّمنَّإلامثر؟ َّ
ي
ةلَّفْياَّخالفَّبنيَّأَّهلَّإلعملَّوذهبَّإمجلهورَّإَّىلَّأَّ َّّّناَّخاص يةَّيفَّإلَّنّخلَّ .
َّوهذهَّمسأ
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َّوذهبَّش يخَّإالَّسالمَّإبنَّتمييةَّوغريهَّرمحهمَّهللاَّإَّىلَّأَّ َّّّناَّيفَّمجيعَّإلَّث ّامرَّإحملتاجَّإَّلْياَّاكلعنبَّوحنوهَّ
ولَّ َّّن َّإلتَّّمر َّفاكهة َّأَّهل َّإملدينةَّ ،أ ّما َّغري َّإملدينة َّفليس َّكذكل َّبل َّغري َّإلتَّّمر َّأفضل َّعندمه َّمنَّ
ّ
إلعربةَّمباَّحيتاجهَّ
فعىلَّهذإَّيكونَّإلقولَّقولَّإلشَّيخَّإبنَّتمييةَّوغريهَّأَّوىلَّمنَّقولَّإمجلهورَّلَّ َّّنَّ َّ
إلتَّّمر،
إلَّنّاسَّلَّ َّّنَّإحلمكَّأَّيض ًاَّعَّل ّقَّهبذهَّإحلاجةَّوهللاَّأَّعملَّ َّ.
إضَّوهوَّيتعلقَّبرشطَّمنَّرشوطَّجوإزَّبيعَّإلعرَّي ّةَّويهَّ
َّوأََّّّماَّحديثَّأَّيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّفو َّ
أنَّالَّتفوقَّمخسةَّأَّوسقَّوقلناَّأَّ َّّّناَّثالثَّمئةَّصاعَّ،هللاَّأَّعملَّ َّ.

الحديث 271
عنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّأَّ َّّنَّرسولَّهللاَّﷺَّقالَّ :
َّمنَّابعَّخن ًالَّقدَّأَُّبََّّرتََّّفََّث َََّمَُّرََّها لَّلََّبائَّعََّّإَّالََّّأَّنَّيشرتطَّإَّلْ َُّمبتََّاعَّ .
شرتطَّإَّلْ َُّمبتاعَّ .
وملسملََّّ:منَّإَّبتاعَّعبدإًَّمفاهلَّلذليَّابعهَّإَّ َّالَّّأَّنََّّي َ ََّ
إلتَّأَّبريَّ:هوَّوضعَّيشءَّمنَّطلعَّذكرَّإلَّنّخلَّيفَّضلعَّإَّانثهَّ،فالَّّتأَّبريَّهوَّإلَّّتلقيحَّ َّ.
امرَّوأَّرإدَّبيعَّأَّصولهاَّفلَّأَّخذَّنتاهجاَّإّليَّأَّبّرهَّ
َّومعىنَّإحلديثَّأَّ َّّنَّصاحبَّإلَّنّخلَّإَّنَّاكنَّقدَّ ُأَّبّرَّإلَّث ّ َّ
إَّ َّّالَّأَّنَّيشرتطَّإملبتاعَّأَّيَّإملشرتيَّ،فاَّنَّإَّشرتطَّأَّنَّيأخذَّإلَّنّخلَّبمثرهاَّولوَّملَّيبدوَّصالهحاَّجازَّهلَّ
ذكلَّلن ّهَّيريدَّإلَّصولَّوالَّيريدَّإلَّثّامرَّ،يريدَّإلَّصولَّوإلَّث ّامرَّتأيتَّمعهاَّتبع ًاَّ .
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َّعىلَّإلصحيحَّمنَّأَّقوإلَّأَّهلَّإلعملَّيعينَّإَّنَّاكنَّابئعَّإلَّنّخلَّ َأبَّرَّ
َّّ
بتدإء
َّأََّّّماَّماَّملَّيؤبَّرَّفاَّنهَّللمشرتيَّإ ً
جزء ًإ َّمنَّإلَّنّخلَّوملَّيؤَّبّرَّإلبقَّيّةَّفاَّ َّّن َّإحلديثَّيشملَّفقطَّماَّأَّبّرَّ َّ ،وأََّّّماَّماَّملَّي َّؤبرَّفاَّ َّّن َّإلَّث ّامرَّأَّصا ًةلَّ
تعودَّإَّىلَّإملشرتيَّ َّ.
ماهلَّحقَّلس َّّيدهَّإَّ َّّالَّأَّنَّيشرتطَّإملشرتيَّأَّنَّيأخذَّ
وكذكلَّإلعبدَّإذإَّابعهَّس ّيدهَّواكنَّعندهَّمالَّفاَّ َّّنَّ
ي
خذهَّمعهَّوإَّ َّّال َّمفالَّإلعبدَّيعودَّأَّصا ًةل َّإَّىلَّس َّّيدهَّأَّيَّ
َّ
إملالَّمعَّإلعبدَّ ،فهناَّإَّنَّوإفقَّإلبائعَّجازَّهلَّأَّ
إّليَّيريدَّأَّنَّيبيعهَّ َّ.
رَّحق َّللبائعَّإَّ َّّال َّأَّنَّيشرتطَّإملشرتي َّأَّخذَّإلَّنّخلَّمعَّمثارهاَّسو ًإءَّ
ففيَّإحلديثَّأَّنَّمثرةَّإلَّنّخلَّإملؤَّبّ ي
اكنتَّمؤبرةًَّأَّوَّغريَّمؤَّبّرةَّجازَّهلَّذكلَّويهَّهلَّ .
برَّحقَّللمشرتيَّوقدَّأَّخذانَّهذإَّمنَّمفهومَّإحلديثَّإّليَّيد َّّلَّعىلَّهذإَّ
وفيهَّأَّنَّمثرةَّإلَّنّخلَّغريَّإمل َّؤ لَّ
لَّنَّإحلديثَّفيهَّأَّ َّّنَّمنَّابعَّخن ًالَّقدَّأَّبّرتَّفمثرهاَّللبائعَّ،مففهومهَّأَّ َّّنَّمنَّابعَّخن ًالَّملَّتؤَّبّرَّمثرهتاَّفهييَّ
هلَّأَّيَّللمشرتيَّأَّصا ًةلَّوليستَّللبائعَّلّنّ اَّاكنتَّحق ًاَّللبائعَّلن ّهَّمعلَّفْياَّولقَّّحهاَّّلكلَّتعودَّهلَّ،يعودَّ
نفعهاَّإَّليهَّأََّّّماَّإليتَّملَّتؤَّبّرَّفهييَّاتبع يةَّللصلَّفاّليَّيشرتيَّإلَّصلَّيشرتيَّإلفرعَّ َّ.
بدو َّصالهحاَّمس تثنا ية َّمنَّحترميَّبيعَّإلَّث ّمرَّقبلَّبدوَّ
ويفَّإحلديث َّأَّ َّّن َّمسأةلَّبيعَّإلَّث ّامرَّإملؤَّبّرةَّقبلَّ ّ
صالحهَّوقدَّذكرانهاَّسابقًَّاَّ ،ولَّ َّّن َّإملقصودَّابلبيعَّهناَّجازَّهذإَّإالَّس تثناءَّأَّوَّجازتَّهذهَّإلصورةَّ
وإس تثنيتَّمنَّحمكَّهذهَّإملسأةلَّلَّ َّّن َّإملقصودَّابلبيعَّهوَّإلَّنّخلَّويهَّإلَّصولَّوليسَّإملقصودَّابلبيعَّ
هوَّإلَّث ّامرَّّلكلَّجازَّ .
َّوإلقاعدةَّتقولَّ"َّيثبتَّتبع ًا َّماَّالَّيثبتَّإَّس تقال ًال َّ"َّفبيعَّإلَّث ّامرَّقبلَّبدوَّصالهحاَّجازَّيفَّهذهَّ
إلصورةَّلّنّ ا َّبيعتَّتبع ًا َّلصلهاَّ ،وملَّجيدَّيفَّأصل َّإملسأةلَّلّنّ ا َّقصدتَّإس تقال ًال َّفاّليَّيقصدَّيفَّ
ّ
بيعَّإلَّث ّمرةَّقبلَّبدوَّصالهحاَّهوَّإلَّث ّمرةَّأََّّّماَّيفَّهذهَّإحلاةلَّفاملرإدَّهوَّإلَّنّخلَّوليسَّإلَّث ّامرَّ .
للبائعَّإحلق َّيفَّأَّخذَّإلَّنّتاجَّإَّ َّّال َّأَّنَّ
َّّ
وفيه َّأَّن ّهَّيقاسَّعىلَّهذإَّماَّإذإ َّاكنَّإملبيعَّأَّرض ًا َّوقدَّزرعتَّفاَّ َّّن َّ
يةَّحق َّللبائعَّإذإ َّبيعتَّإَّ َّّال َّأَّنَّيشرتطَّإملشرتيَّ
يشرتطهَّإملشرتيَّ ،ويقاسَّعليهَّأَّيض ًا َّأَّنَّمحلَّإجلار ي
أَّخذَّإجلاريةَّمعَّمحلهاَّ.وهللاَّأَّعملَّ َّ.
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وعنهَّأَّ َّّنَّرسولَّهللاَّﷺَّقالَّ:منَّإَّبََّتا ََّعَّ ََّطََّعام ًاَّف ََّالََّّي َبَّع َُّهَّ ََّحتَََّّّي َس ََّتوفََّّيَهَّ .
َّلفظَّ:حتَََّّّي َقبَّ ََّضهَّ،وعنَّإبنَّعباسَّريضَّهللاَّعهنامَّمثلَّ .
َّويف َّ
إلرشبَّوسائرَّإحلبوبَّإَّل ّيتَّتؤكَّقبلَّقبضهاَّوإستيفاهئاَّ،ذكلَّأَّ َّّنَّبيعَّ
يفَّإحلديثَّإلهنييَّعنَّإلَّكَّو ّ َّ
َّّ
إستيفاءَّإلسلعةَّيقومَّ
َّّ
َّإل ّسلعةَّقبلَّقبضهاَّمظنةَّحصولَّإملشأكَّوإخلالفاتَّ ،وكذكلَّعندَّإلقبضَّو
إملشرتيَّبفحصَّسلعتهَّوكيلهاَّفينتبهَّإَّنَّحصلََّّمث ّ ي
َّيفَّإلسلعةَّأَّوَّغريَّذكلَّ،
َّّ
وَّوجدَّعيب
ةَّغش َّأَّ
ي
ةَّعيب َّفْياَّأَّمَّالَّوقدَّيبيعهاَّمباَّيهَّعليهَّمنَّعيبَّ
َّوأََّّّماَّإَّنَّابعهاَّقبلَّذكلَّفلنَّيعملَّإَّنَّاكنََّّمث ّ ي
وغشَّ َّ.
فالسلعةَّإَّنَّ
ىلَّحماهلَّّ َّ،
نَّتباعَّإلسلعةَّقبلَّأَّنَّحيوزهاَّإملشرتيَّإَّ َّّ
َّّ
بَّﷺَّأَّن ّهَّّنيىَّأَّ
وكذكلَّجاءَّعنَّإلَّنّ َّّ
يَّيفَّداكنهَّأَّوَّيفَّمرأبهَّأَّوَّغريَّذكل َّ َّويفحصهاَّ َّّث َّبعدَّ
َّّ
إشرتيتَّالبدَّأَّنَّيقبضهاَّإملشرتيَّيفَّحما َّّهل َّأَّ
ذكلَّإَّنَّأَّرإدَّأَّنَّيقومَّببيعهاَّيقومَّببيعهاَّ َّ.
ويفَّإحلديثَّإلهن
بَّﷺَّعنَّبيعهَّقبلَّقبضهَّ َّ.
إلطعامَّّناانَّإلَّنّ َّّ
ييَّعنَّبيعَّإلطعامَّقبلَّقبضهَّّ َّ،
َّّ
َّّ
َّ
ب َّﷺ َّ(منَّإَّبتاعَّطعامًَّا) َّإَّس تفدانَّمنهَّأَّن ّهَّ
ك َّماَّيطعمَّأَّوَّيؤكَّجيوزَّبيعهَّلقولَّإلَّنّ َّّ
وفيهَّأَّيضاَّأَّنَّ َّّ
جيوزَّبيعَّإلطعامَّ.وهللاَّأَّعملَّ .
َّّ
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عنَّجابرَّبنَّعبدَّهللاَّريضَّهللاَّعهنامَّأَّن ّهَّمسعَّرسولَّهللاَّﷺَّيقولَّعامَّإلفتحَّ:إَّ َّّنَّهللاَّورسوهل َّ
َّإلسفنَّ
طىلَّهبا َّّ
َّب َي ََّعَّإ ََّمخلرََّّوإَّمل َيََّتةََّّوإخلَّ َّّن ََّيرَّوإلَّصَّنَامَّ.فقيلَّايَّرسولَّهللاَّأَّرأيتَّحشومَّإمليتة؟َّفاَّن ّهََّّي ُ َ َّ
ويدهنَّهباَّإجللودَّويس تصبحَّهباَّإلَّنّاسَّ،فقالَّ:الَّهوَّحرإ يَّمَّ َّ.
حشوهماَّ َّّمجلوهَّ َّّثَّابعوهَّفأَّلكوإَّ
حرمَّ ُ َّ
َّّثَّقالَّرسولَّهللاَّﷺَّعندَّذكلَّ:قاتلَّهللاَّإلْيودَّإَّ َّّنَّهللاَّتعاىلَّملَّّاَّ َّّ
َّمجَّلُوَُّهَّ:أَّيَّأَّذإبوهَّ .
مثنهََّ .
ويفَّهذإَّإحلديثَّيذكرَّجابرَّريضَّهللاَّعنهَّأَّ َّّنَّ
يوإصلَّإملصنفَّرمحهَّهللاَّذكرَّماَّحيرمَّمنَّإلبيوعَّ،
ي
حرمَّهذهَّإملذكورإتَّويهَّ:إمخلرَّوإمليتةَّوإخلّنيرَّوإلَّصنامَّ .
بﷺَّ َّّ
هللاَّتباركَّوتعاىلَّوكذإَّإلَّنّ َّّ
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إلصحابةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمََّّمل ّاَّمسعوإَّّنيهَّﷺَّعنَّبيعَّهذهَّإلَّمورَّسألوهَّعنَّحشومَّإمليتةَّ
َّوفيهَّأَّ َّّنَّ َّّ
ليسَّللكهاَّبلَّلالَّنتفاعَّهباَّيفَّغريَّذكلَّفقالَّهلمَّﷺَّالَّ.وأخربمهَّأَّ َّّنَّإلْيودَّقدَّضَّل ّوإَّعنَّعَّملَّفل َّّماَّ
وابعوهاَّوأَّلكوإَّ
َّ
إَّهباَّماَّحرمَّهللاَّفأذإبوها َّ
َّّ
تعاىلَّعلْيمَّإلشحومَّإّتذوإَّحي ًةل َّليألكو
َّّ
حرمَّهللاَّتباركَّو
َّّ
مثهناَّفذَّّمهمَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّ َّ.
فيؤخذَّمنَّإحلديثَّحترميَّبيعَّهذهَّإلَّمورَّإملذكورةَّيفَّإحلديثَّويهَّإمخلرَّوإمليتةَّوإخلّنيرَّوإلَّصنامَّ َّ.
ويؤخذَّمنهَّأَّيض ًا َّأَّنَّإمخلر َّليسَّب
ب َّﷺ َّلعنَّعرشةًَّيفَّ
يعهاَّفقطَّحمرم ًا َّبلَّجاءَّيفَّإحلديثَّأَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
َّّ
إمخلرَّلعنَّهللاَّعزَّوجلَّابئعهاَّومشرتهياَّوشارهباَّوساقْياَّوعارصهاَّومعترصهاَّوحاملهاَّوإحملموةلَّإَّليهَّ
َّّ
ك َّهؤالءَّمشرتكونَّيفَّإالَّثَّومطرودونَّمنَّرمحةَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّلّنّ م َّملعونونَّ
َّوأَّكَّمثهناَّّ َّ ،
بنصَّهذإَّإحلديثَّ َّ.
ّ َّ
وكذكلَّيفَّإحلديث َّحترمي َّإمليتة َّويهَّماَّماتتَّمنَّإحليوإانتَّحتفَّأَّنفهاَّأَّوَّمنَّغري َّذاكة َّرشعيةَّ
هذهَّيهَّإمليتةَّأَّنَّمتوتَّحتفَّأَّنفهاَّأَّوَّمنَّغريَّذاكةَّرشعيةَّ .
ص َّإحلديث َّأَّحلت َّلنا َّميتتان َّودمان َّوإمليتتان َّهام َّإجلرإدَّ
يس تثىن َّمن َّإمليتة َّإجلرإد َّ َّوإحلوت َّبن ّ َّ
وإحلوتَّ .
ةَّابلصحةَّوتناولهاَّيسببَّأَّمرإض ًا َّخطريةَّوجاءَّحترميهاَّيفَّ
ض َّّ
َّوإمليتةَّتعتربَّمنَّإلَّش ياءَّإلقذرةَّإمل َّّ
بنصَّهذإَّ
يضاَّبنصَّإلقرأنَّو ّ َّ
ّ َّ
﴾َّفهييَّحمرم يةَّأَّ
َّّ
يمكَّإَّمل َيََّتة
إلقرأنَّكامَّيفَّقوهلَّس بحانهَّوتعاىلَّ﴿ َُّح َّّرََّمتََّّعََّلَ َُّ
إحلديثَّوغريهَّ َّ.
ابَّ
نص َُّ
مر َّ ََّوإَّمل َيّسَّ َََّّوإ ََّل ََّ
وكذكلَّإمخلر َّجاءَّحترميهَّأَّيض ًا َّيفَّإلقرأنَّكامَّيفَّقوهلَّعزَّوجلَّ﴿إَّن ََّماَّإَّلْ ََّخ َُّ
ِ
للضورةَّفقطَّكامَّ
يطانَّ ََّّفَاجَّتَنََُّّبوَُّه ََّّل َََّعلَّ َُّمك ََّّتُفلَّ َُّحون﴾َّفامليتةَّجيوزَّأَّلكَّها َّ ّ َّ
نَّمعلَّ َّإلشَّ ََّ
جس َّمَّ َََّ
ََّوإ ََّلز ََّال َّ
مَّر ي
جاءَّيفَّإليةَّ﴿َّفَََّمنَّإ ُ
َّالثََّّفَاَّنََّّهللاَّ َّغََُّف يور َََّّرحَّمي﴾َّ َّ.
ضطرَّيفََََّّّمخ ََّم ََّصةََّّغَريََُّّمتََّ ََّجانَّف َّ
ِ
لكهَّحمرمَّويسَّبّبَّعديدةَّ
وكذكلَّ َّّمماَّيس تفادَّمنَّإحلديثَّحترميَّإخلّنيرَّ،وإخلّنيرَّأخبثَّإحليوإانتَّأَّ َّّ
هَّيورثَّإدلايثةَّوإلعياذَّ
َّّ
إضَّإحلسَّيَّةَّوإَّمل َعَّنَ َّوَّي َةَّ ،ومنَّأخبث َّماَّيسَّبّبهَّأَّكَّحلمَّإخلّنيرَّأَّن ّ
منَّإلَّمر
ّ
ابهللَّوماَّنرإهَّعندَّإلكفَّّارَّإلَّلكنيَّهلَّمنَّدايثةََّّيكفيناَّ َّ.
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ماَّعبدَّمنَّدونَّهللاَّعز َّوجلَّ َّّمماَّاكنَّعىلَّ
َّّ
ك َّ
وكذكلَّيفَّإحلديثَّحترميَّبيعَّإلَّصنامَّ ،وإلَّصنامَّ َّّ
للرؤساءَّوإلوزرإءَّوإملعظمنيَّيفَّأَّقوإهممَّ ،فهذهَّالَّخريَّفْياَّ
صورة َّويدخلَّفْياَّإلتَّّامثيلَّإَّل ّيتَّتصنع َّ َّّ
ويهَّحمرمةَّالَّجيوزَّصنعهاَّوالَّإملساعدةَّعىلَّصنعهاَّوالَّإملساعدةَّعىلَّوضعهاَّيفَّأَّيَّماكنَّ َّوحيرمَّ
َّّ
أَّيض ًاَّمثنَّمنَّفعلَّهذإَّ َّ.
بَّ
إلصحابةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّفهموإَّأَّ َّّنَّحترميَّإمليتةَّيشملَّمجيعَّأَّجزإهئاَّفسألوإَّإلَّنّ َّّ
ويفَّإحلديثَّأَّ َّّن َّ َّّ
ب َّﷺ َّبأَّ َّّن َّحمكَّ
ّسوج َّفأجابه َّإلَّنّ َّّ
للسفن َّودهو ًان َّللَّ ّ َّ
َّطالء َّ َّّ
ﷺ َّعن َّحشمها ََّّوأَّ َّّّنم َّيصنعون َّمنه ً
جسةَّحمر يمَّ َّ.
َّّ
َّّ
إلشحومَّهذهَّإلتَّّحرميَّ،فبيعَّهذهَّإلَّدهانَّإلَّنّ
بَّﷺَّ
فرقَّبنيَّإالس تعاملَّوبنيَّإلبيعَّفالَّنّ َّّ
َّّ
أََّّّماَّإس تعاملهاَّعىلَّوجه
َّالَّتتعدىَّفيهَّجناس ّتاَّفاَّن ّهَّجائز َّ،ي
أَّجابَّعنَّبيعهاَّالَّعنَّإس تعاملهاَّفأجاهبم َّأَّ َّّن َّب
َّالَّتتعدىَّفيهَّ
َّّ
يعهاَّحمرمَّلكنَّإس تعاملهاَّعىلَّوجه
َّّ
جناس ّتاَّفاَّن ّهَّجائزَّ َّ.
َّعليهَّبنيَّإلصحابةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّكامَّجاءَّأَّ َّّّنمَّاكنوإَّيدهنونَّبهَّ
َّّ
وإس تعاملَّحشومَّإمليتةَّاكنَّمتعارف ًا
نتَّتدبغَّابدلهونَّ
َّّ
إلسفنَّلّنّ اَّمصنوعةَّمنَّإخلشبَّفتدهنَّقبلَّإَّدخالهاَّيفَّإلبحرَّ،وكذكلَّإجللودَّاك
َّّ
لشحومَّ
وكذكلَّإلّسوجَّاكنتَّتوقدَّاب َّّ
ّ َّ
يوتَّحتَّتلنيَّ،
ّ َّ
وَّإلز
َّفتدهنَّابلشحومَّأَّ َّّ
َّّ
فاجللودَّتكونَّايبس ًة
بَّﷺَّعنَّبيعَّحشومَّإمليتةَّّنامهَّعنَّذكلَّ
وهذإَّاكنَّمتعارف ًاَّعليهَّبيهنمَّوملَّيهنوإَّعنهَّبلََّّمل ّاَّسألَّإلَّنّ َّّ
حرميَّخاصَّابلبيعَّالَّابالس تعاملَّ .
اَّحمرمةَّفالَّّت
وقالَّإَّ َّّّن َّّ
ي
إلصيدَّ
َّونظري َّجوإز َّإالَّنتفاع َّبشحوم َّإمليتة َّمع َّحترمي َّبيعها َّهو َّإجلوإز َّإالَّنتفاع َّلللكب َّللحرإسة َّو َّّ
ب َّﷺ َّإالَّنتفاع َّبلكبَّإلَّ َّّصيدَّأَّوَّإمليشَّ
وإملاش يةَّمعَّحترميَّبيعهَّومثنهَّ ،فاللكبَّكامَّتعلمونَّأَّجازَّإلَّنّ َّّ
حرمَّمثنَّإللكبَّ-وس يأيتَّمعناَّإحلديثَّ -كذكل َّنقولَّيفَّحشومَّإمليتةَّجيوزَّ
إلزرعَّمعَّأَّن ّهَّﷺ َّ َّّ
أَّو َّ َّّ
إَّس تعاملهاَّمعَّحترميَّبيعهاَّ َّ.
يتَّيتو َّّصلَّهباَّإَّىلَّحتَّلَّيلَّإلَّّتحرميَّإحلاللَّوحتليلَّإحلرإمَّوقدَّظربَّهللاَّ
ويفَّإحلديثَّحترميَّإحليلَّإَّل ّ َّ
حرمتَّعلْيمَّإلشحومَّوبعضَّإلَّل ّحومَّوقدَّاكنتَّقدَّحرمتَّ
َّّ
عزَّوجلَّلهذهَّإحليلَّمث ًالَّابلْيودَّحيثَّ
َّوحرمَّعلْيمَّحشومَّإلبقرَّوإلغمنَّ َّ.
علْيمَّإالبلَّإَّذَّحرمَّعلْيمَّكَّذيَّظفر َّّ
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ماذإَّفعلوإ َّ ّ
إَّهذهَّإلشحومَّو َّّمجدوهاَّ َّّثَّ
َّّ
حت َّيتحايلوإ َّعىلَّهذإَّويبيعوهَّويألكوإَّمثنهَّماذإَّفعلوإ؟ َّأَّذإبو
َّيتوصلَّهباَّإَّىلَّ
فلكَّحيةل َّّ
لوهاَّلكهناَّيهَّيهَّنفسَّإلعنيَّابقيةَّلعهنمَّهللاَّلهذإَّّ َّ،
َّّ
حو
ابعوهاَّبزمعهمَّأَّ َّّّنمَّ َّّ
مَّهللاَّفهييَّحمرم يةَّومنَّفعلهاَّففيهَّش بهيَّابلْيودَّوهللاَّإملس تعانَّ .
َّّ
وَّحتليلَّماَّحر
َّّ
حترميَّماَّأح َّّلَّهللاَّأَّ
سلم
باب ال ّ
َّيفَّإّلمةَّإَّىلَّأَّجلَّمعلومَّبمثنَّمقبوضَّيفَّجملسَّإلعقدَّ َّ.
إلسملَّ:هوَّبيعَّموصوف َّّ
َّ َّّ
يقالَّإلسلفَّ .
َّّ
يقالَّإلسملَّو
َّّ
بَّﷺََّّمل ّاَّقدمَّإملدينةَّوجدمهَّيسلفونَّيفَّإلَّث ّامرَّإَّىلَّأَّجالَّخمتلفةَّ،و
وإلَّنّ َّّ
 َّس يملَّابعتبارَّتسلميَّإلَّث ّمنَّيفَّجملسَّإلعقدَّ . َّ يوسلفَّابعتبارَّتقدميَّإلَّث ّمنَّيفَّجملسَّإلعقد.
إلسملَّلكنَّإشرتطَّهلَّرشوط ًاَّوس تأيتَّإَّنَّشاءَّهللاَّ َّ.
قرَّ َّّ
بَّﷺَّأَّ َّّ
َّإلَّنّ َّّ
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بَّﷺَّإملدينةَّومهَّيسلفونَّيفَّإلَّث ّامرَّإ ّلسَّنتنيَّ
عنَّعبدَّهللاَّبنَّعَّّباسَّريضَّهللاَّعهنامَّقالََّّ:قَدَّ ََّمَّإلنَّ َُّّ
وإلَّث ّالثةَّفقالَّ:منَّأسلفَّيفَّيشءَّفليسلفَّيفَّكيلَّمعلومَّووزنَّمعلومَّإَّىلَّأَّجلَّمعلومَّ .
إزَّبيعَّإلسملَّبلَّ َُّحيكَّإالَّجامعَّعىلَّجوإزهَّلكنَّكامَّقلناَّبرشوطَّويفَّ
َّّ
َّفهذإَّإحلديث َّ ينص َّعىلَّجو
هذهَّإلرشوطَّ َّ.
ّ َّ
إحلديثَّجاءَّذكرَّ
ال ّ
شرط األول
وزنَّمعلوم)َّ .
هوَّأَّنَّيكونَّقدرهَّمعلوم ًاَّإََّّّماَّابلكيلَّأَّوَّابلوزنَّلقوهلَّﷺ(َّ:يفَّكيلَّمعلوم ََّّو َّ
اكنَّإلسملَّيفَّإلَّش ياءَّإملعدودةَّفيعملَّعددهاَّ َّ.
وكذكلَّإذإَّ َّّ
للشكَّفيهَّ،
اَّيدخلَّيفَّهذإَّإلرشطَّأَّنَّيكونَّوصفهَّمعلومًَّاَّ ،فيوصفَّمباَّالَّيدعَّجما ًال َّ َّّ
ّ َّ
وكذكلَّ َّّمم
كَّ
َّفتذكرَّك َّموإصفاهتاَّتذكرَّلوّناَّ ،عددَّإلَّحصنةَّ ،عددَّإلَّبوإبَّ ،يذكرَّ َّّ
َّّ
فاَّنَّاكنتَّس َّّيارةًَّمث ًال
للشكَّيفَّغريهاَّ َّ.
يشءَّيتعَّل ّقَّهباَّفتوصفَّبأوصافَّالَّتدعَّجما ًالَّ َّّ
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كَّإملوإصفاتَّويذكرَّ
َّوإَّنَّاكنَّساعةَّمثالَّفاذكرَّموإصفاهتاَّوإَّنَّاكنَّلباسَّيذكرَّموإصفاتهَّإملهمَّتذكرَّ َّّ
ذهَّإلسلعةَّكيل َّغريَّذكلَّإملهمَّتوصفَّهذهَّ
إلوزنَّإَّنَّاكنَّعندهاَّوزنَّ ،أَّوَّكيلَّإَّنَّاكنَّعند َّه ّ
للشكَّفْياَّ .
إلسلعةَّمباَّالَّيدعَّجماالَّ َّّ
َّّ
ال ّ
شرط الث ّاني:
هوَّأَّنَّيكونَّمؤ َّّج ًَّالَّبأجلَّمعلوم َّ
المَّالَّيصح َّحا ًالَّ
َّّ
الَّيصح َّحا ًال َّأَّيضًَّاَّّ َّ ،
بيعَّإلس
ويكونَّهذإَّإلَّجلَّمعلوم ًا َّالَّيكونَّإلَّجلَّمفتوحَّو َّّ
بَّﷺَّقال(َّ:إَّىلَّأَّجلَّمعلوم)َّ َّ.
لَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
َّبنصَّهذإَّإحلديثَّ .
نَّيكونَّيفَّإحلالَّالبدَّأَّنَّيكونَّمؤج ًال ّ َّ
َّّ
وهبذإَّإهتدَّعىلَّأَّن ّهَّالَّجيوزَّأَّ
إلشافعيَّرمحهَّهللاَّفأجازَّأَّنَّيكونَّيفَّإحلالَّ .
َّوخالفهمَّ َّّ
اسَّوأَّريدَّهباَّأَّيض ًاَّإلَّّتخفيفَّ
إلسملَّإَّن ّامَّجازَّلن ّهَّأَّريدَّبهَّمرإعاةَّأَّحوإلَّإلَّنّ َّ
إلصوإبَّقولَّإمجلهورَّلَّ َّّنَّ َّّ
َّو َّّ
علْيمَّ َّ.
إلسلفَّجيوزَّأَّنَّتسملَّإلبضاعةَّيفَّإحلالَّفالَّمعىنَّلوجودَّإلتَّّخفيفَّأَّوَّملرإعاةَّأَّحوإلَّ
وإذإ َّقلناَّأَّ َّّن َّ َّّ
إلسملَّأَّنَّ
إلَّنّاسَّإَّذَّيصبحَّإملشرتيَّكغريهَّمنَّإلنّاسَّليستَّهلَّحاج يةَّيفَّتأخريَّإلقبضَّ،فيشرتطَّيفَّ ّ
يكونَّمؤ َّّج ًالَّالَّحا ًالَّ َّ.
َّفالَّيصحَّمث ًالَّأَّنَّيقالَّإلَّجلَّهوَّأَّنَّميوتَّخشصَّ
َّّ
والَّبدَّكامَّقلناَّأَّنَّيكونَّإلَّجلَّمعلومًَّاَّمضبوط ًا
َّّ
وَّغريَّذكلَّبلَّحيددَّشهرَّشهرينَّ،س نةَّ
َّّ
إلشخصَّإلفالينَّطفلَّأَّ
فالنَّأَّوَّإلَّجلَّهوَّأَّنَّيودلَّعندَّ َّّ
س نتنيَّ،أَّس بوعَّساعةَّإَّىلَّغريَّذكلَّ َّ.
ال ّ
شرط الث ّالث
هوَّأَّنَّيقبضَّإلَّث ّمنَّيفَّجملسَّإلعقدَّ .
إدلليلَّقوهلَّ:منَّأسلفَّيفَّيشءَّفليسلفَّ َّ.
َّو َّّ
إلسلفَّكامَّقلناَّالبدَّفيهَّمنَّتقدميَّإلَّث ّمنَّيفَّجملسَّإلعقدَّفالَّث ّمنَّيكونَّمع َّّج ًالَّ َّ.
َّّ
و
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ال ّ
الرابع
شرط ّ
أَّنَّيسلفَّيفَّإ َّّّلَّّمةَّالَّيفَّإلَّعيانَّ .
وهذإَّهوَّإّليَّيفرقَّبنيَّبيعَّماَّليسَّعندكَّوبيعَّإلَّ ّسمل َّإَّذَّيفَّبيعَّماَّالَّميكلَّ ،يبيعكَّإلبائعَّعين ًاَّ
إلسملَّفانكَّتبيعَّشيئ ًاَّموصوف ًاَّبصفاتَّمنضبطةَّمنَّغريَّحتديدَّ
موجودةًَّعندَّخشصَّأَّخرَّ.أََّّّماَّيفَّبيعَّ َّّ
للعنيَّ .
نيةَّمنَّإلطرإزَّإلفالينَّوكذإَّوكذإَّإملوجودةَّيفَّإحمل َّّلَّإلفالينَّعندَّ
َّّ
ففرقَّبنيَّمنَّيبيعكَّإلسَّيارةَّإلفال
ّ
إلشخصَّإلفالينَّ ،وبنيَّمنَّتذهبَّعندهَّوتتَّّفقَّمعهَّعىلَّأَّنَّيبيعكَّس َّّيارةًَّموإصفاهتاَّكذإَّوكذإَّ
َّّ
فقطَّمنَّغريَّحتديدَّللماكنَّوغريَّذكلَّهذإَّهوَّإلفرقَّبيهنم َّ
دَّبيعَّماَّالَّميكلَّ.حيددَّكلَّمنَّس يبيعكَّ َّ.
َّّ
 فالولَّ َّّحد
ليسَّعنيَّإلسلعةَّ.هذإَّهوَّإلفرقَّبنيَّبيعَّ
َّّ
يَّحيددَّفقطَّهوَّإملوإصفاتَّو
اينَّإّل َّّ
 أََّّّماَّيفَّإلَّث ّ ّ َّإلَّ ّسملَّوبيعَّماَّالَّمتكلَّ َّ.

شروط في البيع
باب ال ّ
َّإلرشوطَّيفَّإلبيعَّويهَّغريَّرشوطَّإلبيعَّ .
يبني ّ َّ
َّعقدَّإملصَّنّفَّرمحهَّهللاَّهذإَّإلبابَّل ّ َّ
صلَّفْياَّإلصحةَّلقولَّ
َّّ
رشوط َّيف َّإلبيعَّيهَّإلَّش ياءَّإَّل ّيتَّيشرتطهاَّأحد َّإملتعاقدينَّعىلَّإلَّخرَّوإلَّ
إلَّ ّ َّ
وَّحرمَّحال ًَّال)َّ .
رشطَّأح َّّلَّحرإم ًاَّأَّ َّّ
بَّﷺ(َّ:إملؤمنونَّعىلَّرشوطهمَّإَّ َّّالَّ يَّ
إلَّنّ َّّ
ّتالفَّإلرشعَّفالَّحترمَّماَّأحلَّ
ّ َّ
وطَّالبد َّأَّ َّّال َّ
َّّ
إلرش
يصح َّإَّ َّّال َّهباَّ ،و ّ َّ
َّ َّوأََّّّماَّرشوطَّإلبيعَّفهييَّإَّل ّيتَّالَّ َّّ
هللاَّوالَّحتَّل ّ
لَّماَّحرمَّهللا.
َّّ
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َّكََّّعَامَّأَُّوقَّيَّةَّ
ىلَّتَّسعََََّّّأ ََّوإقََّّيفَّ ُ َّّ
هلََّّعَ َ َّ
عنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّقالتَّ:جاءتينَّبرير يةَّفقالتََّ َّ:اكَّتَبتََُّّأََّ َّ
ون ََّو َالؤكَّيلَََّّّفَََّعلتَََُّّّ.فَ ََّذ ََّهبت َّبََّر ََّيرةََّّإ َ َّىلَّأََّهلَّهَاَّ
بَََّّأ ُ َّ
فَأَعينيينَّ،فقلتََّّ:إنَّأََّ ََّح َّّ
هكلَّأََّنََّّأَّّعُدَّ ََّهاََّّل ََّهُمَّ َويَ ُك َ
ِ
ِ
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كلَّ َّعََّلَْيَّمَّ
فََّقالتََّّل ََّهُمَّفَأَبَوإََّّعََّلَ َّْيَاََّ َّ.جفََّا ََّءتَّمَّنَّعَّندَّمهََّّ ََّو ََّر َُّسولَّهللاَّﷺَّ ََّجالَّ يسَّفقالتَّ:إ ّ َّينَّ ََّعََّرضتََُّّ ََّذ ََّ
ِ
َّإلو ََّالءَّ.فأَ َ
إلو ََّال َُّءَّ
َّإلو ََّال ََّءَّفَان َماَّ ََّ
إشرتطيََّّل ََّهُم ََّ
اَّو ََّ
بَّﷺَّفقالَُّ َّ:خذَّ َّهيَ ََّ
خربتََّّعَائَّ ََّشةَّإلنَّ َّّ
ونََّّل ََّهُم ََّ
فَأَبَوإََّّإالََّّأََّنََّّيَ َُّك ََّ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
لَّ ََّمنَّأعتَقََّّفَّف ََّعَّلتََّّعَائَّ ََّشة َّ
ونَّ
شرت َُّط ََّ
ثىنََّّعََّلَيهََّّ َُّّثَّقالَََّّ:أمَّاََّّب َعدَََّّما َََّّاب َُّلََّّر ََّجالََّّي َ ََّ
هللاَّ َوأَ َ َّ
َُّّثَّقامَّرسولَّهللاَّﷺَّيفََّّإلنَّاسَََّّّفَ ََّحمَّ ََّدَّ ََّ
َّرشطََّّ
َّاك ََّنَّمََّّئَة َ َّ
لَّوَّإن ََّ
يسَّيفََّّكَََّّتابََّّهللاَََّّّفََّهُو َََّّابطَّ ََّ
َّرشطََّّل َ َ َّ
َّاك ََّنَّمَّن َ َّ
يستَّيفَّكَّتابَّهللاَََّّما ََّ
رشوط ًاََّّل َ ََّ
ُ َُّ
َّإلو ََّال َّءَّلَّ َّمنَّأَعتقِ َّ .
حقَّ َ َّ
قَضَ ا ُءَّهللاَّأ ّ
ورشطَّهللاَّأََّوَّث َق ََّّوإَّن ّام ََّ ُ َ َ
كَّ
ب َّﷺ َّوفْياَّأَّ َّّن َّ َّّ
فَّرمحهَّهللاَّقص ًة َّحصلتَّعىلَّعهدَّإلَّنّ َّّ
َّّ
يفَّهذإَّإحلديثَّس يذكرَّلناَّإملصَّنّ
وَّحيرمَّحال ًالَّفهوَّابط يلَّوملغ ًاَّ
كَّرشطَّحي َّّلَّحرإم ًاَّأَّ َّّ
َّخيالفَّماَّيفَّكتابَّهللاَّعزَّوجلَّأَّيَّ َّّ
َّّ
رشط
الَّيعتربَّبهَّ .
َّويفَّهذإَّإحلديثَّأَّ َّّن َّأَّم ًة َّمملوك ًة َّاكنتَّتدعىَّبريرة َّبنتَّصفوإنَّريضَّهللاَّعهناَّاكتبتَّأَّهلهاَّعىلَّ
تسعَّأَّوإقَّ َّ
حرًَّإَّ .
وإملاكتبةَّ:يهَّأَّنَّيتعاقدَّإلعبدَّمعَّس َّّيدهَّعىلَّقدرَّمنَّإملالَّإَّنَّأَّ َّّدإهَّأصبحَّ َّّ
لكهناَّريضَّ
ك َّعام َّأَّوقَّيّةَّّ َّ ،
َّوبَّريرةَّريضَّهللاَّعهناَّاكتبتَّأَّهلهاَّعىلَّتسعَّأَّوإقَّعىلَّأَّنَّتعطْيمَّيفَّ َّّ
منَّحت َّتعتقَّ
ّ َّ
هللاَّعهناَّأَّرإدتَّتأجيلَّهذإ َّوطلبتَّمنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّأَّنَّتعيهناَّيفَّإلَّث ّ
عاج ًالَّ .
منَّإّليَّطلبوهَّمن َّبري َّرةَّ َّّث َّتعتقهاَّ
َّفعرضتَّعلْياَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّأَّنَّتشرتهياَّمنَّأَّهلهاَّابلَّث ّ ّ َّ
دَّإّليَّأعتقَّكامَّجاءَّيفَّ
للسََّّّي ّ َّ
ليكونَّإلوالءَّلهاَّأَّيَّلعائشةَّفتصبحَّموالةًَّلهاَّلَّ َّّنَّوالءَّإلعتاقةَّيكونَّ ّ
إحلديثَّ(إَّن ّامَّإلوالءَّملنَّأعتق)َّ َّ.
فصارَّحر ًإ َّلكنَّ
َّّ
َّموىل َّلبينَّفالنَّأَّيَّأَّ َّّّنمَّأعتقوه َّ
إمجَّإلر
ّلكلَّجتدمهَّيقولونَّيفَّكتبَّتر َّّ
ي
وإةَّفالن ً
يكونَّوالءهَّهلمَّفتكونَّمنهَّإلَّنّرصةَّهلمَّومنهَّإالَّرثَّكذكلَّ،فاملوىلَّإذإَّماتَّوملَّيكنَّهلَّو ي
إرثَّفاَّ َّّنَّ
إَّرثهَّيعودَّملنَّأعتقهَّ.وكذكلَّنرصتهَّملنَّأعتقهَّوإجبةَّأَّيض ًاَّهذإَّيشءَّمنَّأَّحاكمَّإلعتقَّ َّ.
فعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّأَّرإدتَّأَّنَّيكونَّوالءَّإجلاريةَّلهاَّفأرإدت َّأَّنَّتشرتهياَّ َّّث َّتعتقهاَّلكنَّأَّهلهاَّ
إَّوأَّرإدوإَّإلوالءَّلنفسهمَّوقالوإَّلعائشةَّنبيعهاَّكلَّلكنَّإَّنَّأعتقّتاَّفاَّ َّّنَّإلوالءَّيكونَّلناَّأَّوَّيبقىَّ
رفضو َّ
~~424

بَّﷺَّفطلبَّمهناَّأَّنَّّتربمهَّأَّ َّّنَّإلوالءَّلهاَّلَّ َّّنَّإحلديثَّيقولَّ(أَّ َّّنَّإلوالءَّملنَّ
لناَّ،فأخربتَّبذكلَّإلَّنّ َّّ
هذإَّهوَّرشعَّهللاَّعزَّوجلَّ.إلوالءَّملنَّأعتقَّ َّ.
َّّ
أعتق)َّ
وقامَّﷺَّخطيب ًاَّيفَّإلَّنّاسَّقالَّهلم(َّ:ماَّابلَّأَّقوإمَّيشرتطونَّرشوط ًاَّليستَّيفَّكتابَّهللا)َّأَّيَّأَّ َّّّناَّ
ي
كَّرشطَّليسَّيفَّكتابَّهللاَّفهوَّ
ّتالفَّماَّيفَّكتابَّهللاَّعزَّوجلَّ،وقالَّإَّ َّّنَّ َّّ
َّّ
رشوطَّابطةلَّلّنّ اَّ
طَّوقررَّ
هذإَّإلرش َّّ
ّ َّ
إفقةَّإحلقَّالَّيفَّإلكرثةَّ،فأبطل َّﷺَّ
َّّ
َّومردودَّوإَّنَّاكنَّمئةَّرشطَّفالعربةَّمبو
َّ
ابط يل
رَّللكَّمنَّأَّرإدهَّ َّ.
أَّ َّّنَّإلوالءَّملنَّأعتقَّذكلَّملنَّ َّّمهَّودَّبّ َّّ
هذإَّإحلديثَّفيهَّفوإئدَّكثريةَّوقدَّأَّفردهَّبعضَّإلعلامءَّابلتَّّصنيفَّملاَّحوإهَّمنَّفوإئدَّ َّّمجةَّ َّ.
ففيهَّمرشوعيةَّإملاكتبةَّلعبدَّوقلناَّأَّ َّّنَّإملاكتبةَّيهَّعق يدَّيكونَّبنيَّإلعبدَّوس َّّيدهَّعىلَّأَّنَّيعطيهَّقدر ًإَّ
منَّإملالَّل
ديدهَّللكَّإملالَّإملس تحقَّ .
َّّ
يصبحَّبذكلَّحر ًإَّبعدَّإَّكامهلَّلهذإَّإملالَّأيَّبعدَّتَّس
َّّ
ابَّ
ون َّإلكََّّتَ ََّ
ين ََّّي َبَّتَ َُّغ ََّ
إّل ََّ
َّوقدَّوردَّذكرَّإملاكتبةَّيفَّكتابَّهللاَّعزَّوجلَّحيثَّقالَّهللاَّعزَّوجلَّ﴿ ََّو َ َّ
ومهَّمَّنَََّّمالََّّهللاَّإّلَّيَََّّأ ََّات َُّك﴾َّ َّ.
إَّوََّأَّتُ َُّ
ومهََّّإنََّّعَلَّممتََُّّفَّْيَّمَّ ََّخ ََّري ََّ
مَّمَّاَََّّمَّلَ ََّكتَََّّأ َّمي َاَّنُ َُّمكََّّفَ ََّاكتََُّّب َُّ
ِ
فيهَّأَّيضاَّأَّ َّّن َّإملاكتبةَّتكونَّعىلَّأَّقساطَّكامَّهوَّإحلالَّمع َّبريرةَّإملاكتبةَّتكونَّعىلَّأَّقساط َّيدفعهاَّ
َّيتحررَّ َّ.
إلعبدَّحت َّّ
ّ َّ
نَّيسملَّماَّتبَّقّىَّمنَّإلَّقساطَّمعج ًال ََّّوَّليتخَّل ّ
صَّبذكلَّمنَّإلرقَّ،لَّ َّّنَّبريرةَّ
َّّ
وفيهَّأَّيض ًاَّأَّ َّّنَّإلعبدَّهلَّأَّ َّّ
ريضَّعهناَّأَّرإدتَّإالَّس تعانةَّبعائشةَّيفَّدفعَّابيقَّإلَّقساطَّ َُّدفع ًةَّوإحدةَّ .
قر َّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّعندماَّأَّرإدتَّأَّنَّتشرتيَّ
ب َّﷺ َّأَّ َّّ
َّوفيهَّأَّ َّّن َّإملاكتبةَّجيوزَّبيعهاَّلَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
بريرةَّمنَّأَّهلهاَّ َّ.
وفيهَّأَّ َّّنَّإلوالءَّملنَّأعتقَّ َّوأَّن ّهَّحيصلَّبهَّإلتَّّنارصَّوإلتَّّوإرثَّوإلتَّّقاربَّ َّ.
وَّحيرمَّحال ًالَّيفَّأَّ َّّيَّمعامةلَّاكنتَّفهوَّابط يلَّومردوديَّبنرصَّ
وفيهَّأَّ َّّنَّمنَّإشرتطَّرشط ًاَّحي َّّلَّحرإم ًاَّأَّ َّّ
إلشاهدَّمنَّإحلديثَّ َّ.
هذإَّإحلديثَّوهذإَّحم َّّلَّ َّّ
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بَّ
عنَّجابرَّبنَّعبدَّهللاَّريضَّهللاَّعهنامَّأَّن ّهَّاكنَّيسريَّعىلَّمجلَّفأَّعىيَّفأرإدَّأَّنََّّي ُ ََّسَّي ََّّبهَّفلحقينَّإلَّنّ َّّ
رضَّب َهََّّفَ ََّس ََّارَّسريإًَّملََّّي َّسََّّمثلَّقالَّ:بَّعنَّيهَّبَّ َّؤقَّيّةََّّ.قلتَّ:الَّّ َّ.ثَّقالَّ:بَّعنَّيهَّ َّ.
ﷺََّّفَ ََّدَّعَاَّيلَّ َََّّو َ ََّ
فبعتهَّبأوقيةَّوإس تثنيتَّمحالنهَّإَّىلَّأَّهلَّ،فل َّّماَّبلغتَّأَّتيتهَّابمجللَّفنقدينَّمثنهَّ َّّثَّرجعتَّ،فأرسلَّيفَّ
كلَّ .
هوَّ َ َّ
كََّّفَ ََّ
إمه ََّ
كلَّ ََّوََّدََّر ََّ
َّمج َ ََّ
كَّ َل ُخ ََّذَّمجكل؟َّ َُّخذ َََّ
أثرىَّفقالََّّ:أََّتََُّرإينََََّّّما ََّكس َُّت ََّ
وقائعَّهذهَّإلقصةَّحصلتَّيفَّغزوةَّمنَّإلغزوإتَّواكنَّجا يبرَّريضَّهللاَّعنهَّرإكب ًاَّعىلَّمجلَّهلَّأَّعياَّ
َّّ
َّحت َّأَّن ّهَّريضَّ
إكبةَّإلركبَّ ،تعبَّوملَّيعدَّيّسعَّيفَّإملسريَّواكنَّيتأخرَّجبابرَّكثري ًإ ّ َّ
عنَّإلسريَّومو َّّ
َّّ
هللاَّعنهَّ َّّمهَّأَّنَّي ُسيّبهَّ .
مكلَّإّليَّهلَّعىلَّهذإَّإمجللَّ َّ.
َّوإلتَّس يَّيبَّ:هوَّأَّنَّيطلقهَّويلغيَّإلتَّّ ّ َّ
رةَّإلركبَّ -فدعاَّجلابرَّريضَّهللاَّعنهَّ
ب َّﷺَّ-إّلي َّاكنَّمييشَّيفَّمؤ َّّخ َّّ
فعندماَّ َّّمه َّهبذإَّحلقهَّإلَّنّ َّّ
وظربَّهذإَّإمجللَّفعندهاَّسارَّهذإَّإمجللَّسري ًإَّجعيب ًاَّاكدَّأَّنَّيس بقَّبقَّيّةَّإمجلالَّوهذإَّمنَّمعجزإتَّ
ب َّﷺ َّومنَّبركةَّدعائهَّﷺَّبعدهاَّطلبَّﷺ َّمنَّجابر َّأَّنَّيبيعهَّإَّ َّّايهَّفرفضَّجا يبر َّفأعاد َّعليهَّ
إلَّنّ َّّ
إلطلبَّ َّ.
بَّﷺَّ َّّ
إلَّنّ َّّ
نَّيدعهَّهلَّيكَّحيملَّمحلَّحتَّيصلَّ
ّ َّ
فّنو ًالَّعندَّرغبتهَّﷺَّوإفقَّجابرَّريضَّهللاَّعنهَّلكنَّبرشطَّأَّ
بَّﷺَّ َّوأَّعطاهَّإملالَّواكنَّقدَّ
إَّوأَّنزلَّجابرَّمتاعهَّريضَّعنهَّأَّخذَّإمجللَّإَّىلَّإلَّنّ َّّ
إَّىلَّإملدينةَّفل َّّماَّوصلو َّ
ابعهَّإَّ َّّايهَّبأوقيةَّ .
َّوإلوقيتهَّ:يهَّأَّربعونَّدرهامًَّ .
بَّمنَّ
بقَّوأَّنَّبَّي ّناهاَّ،إملهمَّأَّخذَّجا يبرَّإملالَّوذهبَّفأرسلَّهلَّإلَّنّ َّّ
فضةَّكامَّس َّ
نتَّهذهَّإدلرإمهَّمنَّ َّّ
َّّ
واك
يطلبهَّفقالَّهلَّأَّتظَّنّينَّابيعتكَّطمع ًاَّيفَّمجكلَّهذإَّلخذهَّمنك؟َّفرَّّدَّهلَّﷺَّإمجللَّوأبقىَّعندهَّإملالَّ
لقصةَّوفْياَّفوإئدَّكثريةَّمهناَّ َّ:
وهذإَّمنَّكرمهَّﷺَّوجودهَّصلوإتَّريبَّوسالمهَّعليهَّ،هذإَّمل َّّخصَّ َّّ
جيوزَّلالمامَّأَّوَّلويلَّإلَّمرَّأَّنَّيبيعَّويشرتيَّمعَّرعَّّيتهَّعندَّإحلاجةَّ َّ.
إلرشإءَّ ،فتكون َّمث ًال َّبطلب َّإل ّتخفيض َّيف َّإلَّث ّمن َّأوَّ
ومهنا َّجوإز َّإملامكسة َّأَّو َّإملساومة َّيف َّإلبيع َّو ّ َّ
نَّيبيعهَّيفَّإملرةَّإلَّوىلَّ
َّّ
بَّﷺَّحيثَّأَّن ّهَّطلبَّمنَّجابرَّأَّ
ابالحلاحَّيفَّطلبَّإلبيعَّكامَّحصلَّمنَّإلَّنّ َّّ
فرفضَّ َّّثَّأَّعادَّعليهَّوهذهَّيهَّإملامكسةَّأَّوَّإملساومةَّ َّ.
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نَّيدعهَّهلَّمدةًَّ
َّّ
ومنَّإلفوإئدَّأَّيض ًاَّجوإزَّإالشرتإطَّيفَّإلبيعَّمكنَّيبيعَّبيت ًاَّمث ًالَّفَّيشرتطَّعىلَّإملشرتيَّأَّ
حت َّجيدَّبيت ًا َّأَّخرَّينتقلَّإَّليهَّ ،أَّوَّمكنَّيبيعَّس َّّيارةًَّويشرتطَّعىلَّإملشرتيَّ
معَّّين ًة َّيسكنَّفيه َّممكنَّ ّ َّ
بأَّنَّيوصلَّهباَّإَّىلَّسكناهَّمث ًالَّ .
ففيَّإحلديثَّجوإزَّإالَّشرتإطَّيفَّإلبيعَّقلناَّأَّنَّيشرتطَّرشط ًا َّيعودَّعىلَّإلبائعَّوعىلَّإملشرتيَّابلَّنّفعَّ
شرتط َّبقاءَّمجلَّعندهَّإَّىلَّ
هذإَّهوَّإالَّشرتإطَّإجلائزَّيفَّإحلديثَّ ،وذكلَّأَّ َّّن َّجابرَّريضَّهللاَّعنهَّإ َّ
بَّﷺَّ َّ.
أَّنَّيصلَّإَّىلَّإملدينةَّويضعَّمحلَّمنَّعىلَّظهرهَّ َّّثَّيسَّل ّمهَّإَّىلَّإلَّنّ َّّ
وإس تنبطَّإلعلامءَّرمحهمَّهللاَّمنَّهذإَّإحلديثَّقاعد ًة َّهم َّّمةَّذكرهاَّإبنَّرجبَّرمحهَّهللاَّيفَّقوإعدهَّ
فقالَّ :
ك َّيشء َّمنَّ
نفعهَّإملعلومَّمدةًَّمعلومةَّوهذإَّيع َّّم َّ َّّ
َّّ
" َّجيوزَّلالنسان َّنقلَّإملكلَّيفَّيشء َّوإس تثناء َّ
ابلزوجيّةَّأوَّ
إَّجازةَّوهبةَّووقفَّووصَّّيةَّإَّ َّّالََّّب ُضعَّإلَّمةَّفاَّن ّهَّالَّجيوزَّإس تثناؤهَّلّنّ اَّمنفع يةَّالَّحت َّّلَّإَّ َّّالَّ ّ
مكلَّإلميني"َّ.إنّتيىَّالكمَّإبنَّرجبَّرمحهَّهللاَّ َّ.
وهوَّكامَّقالَّفاالنسان َّجيوزَّهلَّأَّنَّينقلَّإملكلَّيفَّيشءَّفيبيعهَّأَّوَّكامَّقالَّهوَّيؤجرهَّأَّوَّهيبهَّأَّوَّ
نفعهَّإملعلومَّمدةًَّمعَّّينةَّمعلوم ًةَّ
َّّ
يوقفهَّأَّوَّيويصَّبهَّإَّىلَّفالنَّمنَّإلَّنّاسَّ،وجيوزَّهلَّيفَّهذإَّإس تثناءَّ
نَّيرتكهاَّهلَّيسكهناَّمد ًة َّمعَّّين ًة َّمعلوم ًة َّشهرَّشهرينَّ،
َّّ
أَّيضًَّاَّ ،فيس تثينَّكامَّذكرانَّيفَّإلبيتَّمث ًال َّبأَّ
أَّس بوعَّأَّس بوعنيَّإَّىلَّأَّنَّينتقلَّإَّىلَّبيته َّإجلديد َّفيجوزَّهلَّذكلَّ ،وجيوزَّأَّيض ًا َّيفَّإالَّجيارَّوجيوزَّيفَّ
إلهبةَّإَّىلَّغريهَّذكلَّماَّذكرهَّإبنَّرجبَّرمحهَّهللاَّ .
بيعَّوأَّ َّّنَّإلبيعَّيكونَّقدَّإنعقدَّهبذإَّخالف ًاَّملاَّيعتقدهَّكثريَّمنَّ
وفيهَّأيضاَّجوإزَّتأخريَّتسلميَّإلَّث ّمنَّوإمل َّ
بيعَّوأَّن ّهَّإَّنَّملَّي َّّمتَّتسلميَّ
إلَّنّاسَّ.فَّكثريَّمنَّإلَّنّاسَّيعتقدونَّأَّ َّّنَّإلبيعَّالَّينعقدَّإَّ َّّالَّإذإَّ َُّس َّّملَّإلَّث ّمنَّأَّوَّإملَّ َّ
إلَّث ّمنَّأَّوَّإملبيعَّفاَّ َّّنَّإلبيعَّملَّينعقدَّ .
برَّملَّيسملَّ
َّّ
ب َّﷺ َّوجابرَّريض َّهللا َّعنهَّأَّ َّّخ َّرإ َّتسلميَّإلَّث ّمنَّوإملبيعَّ ،جفا
إلصحيح َّخالفَّذكل َّفالَّنّ َّّ
و َّّ
ملَّيسمل َّإلَّث ّمنَّإَّىلَّجابرَّ
ب َّﷺ َّ َّّ
يفَّإلطريقََّّمل ّاَّحصلَّبيهنمَّإلَّّتبايعَّ ،وكذكلَّإلَّنّ َّّ
ب َّﷺ َّ َّّ
إمجلل َّإَّىلَّإلَّنّ َّّ
بَّﷺَّمنَّجابرَّأَّنَّيبيعهَّ
حتَّوصلَّإَّىلَّإملدينةَّواكنَّمعَّهذإَّقدَّإنعقدَّبيهنامَّإلبيعَّعندماَّطلبَّإلَّنّ َّّ
ّ َّ
ووإفقَّجابرَّ،هناَّقدَّإنعقدَّإلبيعَّ َّ.
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بَّﷺَّفميكنَّ
إلسلعةَّإملشرتإت َّإَّىلَّإلبائعَّعىلَّسبيلَّإلهبةَّكامَّفعلَّإلَّنّ َّّ
ويفَّإحلديثَّأَّيض ًاَّجوإزَّرَّّدَّ َّّ
مث ًال َّلشخص َّمثالَّيريدَّأَّنَّيعطيَّمالَّالَّبنهَّمثالَّفيقولَّهلَّبعينَّشيئاَّمنَّممتلاكتهَّفاَّذإَّابعهَّإَّايهَّ
وسَّل ّمهَّإلَّث ّمنَّجازَّهلَّأَّنَّيرَّّدهَّعليهَّمنَّاببَّإلهبةَّالَّمنَّاببَّرَّّدَّإملبيعَّبلَّيعطيهَّإَّليهَّاكلهبةَّ .
َّويفَّإحلديثَّأَّيض ًاَّجوإزَّتس
ييبَّإدلإَّب ّةَّكامَّأَّرإدَّأَّنَّيفعلَّجابرَّريضَّهللاَّعنهَّ َّ.
َّّ
بَّﷺَّجاءَّأَّن ّهَّرضبَّمجلَّ َّ.
ملَّيكنَّيفَّذكلَّمض يةَّعلْياَّلَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
َّّ
رضبَّإدلإَّب ّةَّإذإَّ
َّّ
وفيهَّأَّيض ًاَّجوإزَّ
سزتإدة َّوقرإءة َّإخلالفَّ
إحلديث َّفيه َّفوإئد َّكثرية َّولو َّأردان َّتعدإدها َّلطال َّإلوقتَّ .ومن َّأَّرإد َّإالَّ َّ
إحلاصل َّحول َّجوإز َّإالَّشرتإط َّفليقرأ َّحبث ًا َّمفيد ًإ َّجد ًإ َّ ّ
للشَّيخ َّفركوس َّحفظه َّهللا َّورعاه َّبعنوإنَّ
إلشاري" َّفهوَّحبثَّومقالَّمفيدَّجد ًإَّ
إلرشوطَّإلعائدةَّابلَّنّفعَّعىلَّإلبائعَّو َّّ
"هدإيةَّإلقارئَّإىلَّحمك َّ ّ َّ
موجودَّيفَّموقعهَّيتعرضَّلهذإَّإحلديثَّويذكرَّماَّفيهَّمنَّفوإئدَّويذكرَّإخلالفَّإحلاصل َّأَّنصحمكَّ
جد ًإَّقرإءتهَّ .
الحديث 277
ارضإًَّلَََّّبادََّ َّ،و ََّالََّّتََّنَا ََّج َُّشوإََّ َّ،و ََّالََّّي َبَّي ََّعَّ
عنَّأَّيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّّ:نيىَّرسولَّهللاَّﷺَّأَّنََّّي َبَّي ََّعَّ ََّح َّ
خّتَاَّلَََّّتكفََّّأََََّّماَّيفَََّّّإ ََّان َّهئَاَّ .
ىلََّّب َيعَََّّّأَخَّيهََّ َّ،و ََّالَّ ََّخيطبََّّعَىلَّخَّطََّبةََّّأَخيهََّ َّ،و ََّالََّّت َسَّأَ َُّلَّإَّمل َرَّأََُّةَّ ََّط ََّال َ َّقََّّأُ َّ
َّإلر َُّج َُّلََّّعَ َ َّ
ِ
س بقَّإلالكمَّعنَّأكرثَّماَّجاءَّيفَّهذإَّإحلديثَّوسنتلكمَّفقطَّعنَّمسألَّتنيَّ :
َّإلرجلَّعىلَّخطبةَّأخيهَّ :
إملسأةلَّإلوىلَّ:إلهنّ ييَّعنَّخطبة ّ
أَّيَّأَّ َّّنَّ َّّإلرجلَّإذإَّمسعَّأَّ َّّنَّفال ًانَّخطبَّفالن ًةَّمنَّإلَّنّاسَّفالَّيسابقهَّ،والَّيذهبَّليخطبَّهوَّأَّيض ًاَّ
إَّوأَّعطوهَّفالَّل ّ
نَّملَّيعطىَّوقابلوهَّابلرفضَّجازَّ
َّّ
همَّابركَّوإَّ
َّ
َّجيابَّهذإَّإلرجلَّفاَّنَّوإفقو َّ
َّّ
ّ َّ
بلَّينتظرَّحت
قدمَّ .
هلَّحينئذَّإلتَّّ َّّ
َّيزتوهجاَّ َّ:
َّإلرجلَّأَّنَّيطَّل ّقَّزوجتهَّيك َّّ
َّوإملسأةلَّإلَّث ّانيةَّ:يفَّإملرأةَّإَّل ّيتَّتطلبَّمن َّّ
رضهتاَّأَّمَّتكونَّإَّمرأةًَّأَّخرىَّأَّجنبي ًةَّعنهَّذهبَّخلطبّتاَّفتشرتطَّمنهَّأَّنَّيطَّل ّقَّزوجتهَّ
سو ًإءَّاكنتَّ ّ
َّحمرمَّوالَّجيوزَّ َّ.
إلَّوىلَّفهذإَّأَّيض ًا َّّ
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صرف
الربا وال ّ
باب ّ
قالَّهللاَّعزَّوجلَّ
َّّ
صوصَّيفَّإلهنييَّعنهَّوإلتَّّحذيرَّمنهَّومنَّعقوبتهَّ
َّّ
َّ َّّ
إلرابَّمنَّأكربَّإلكبائرَّتوإترتَّإلَّنّ
َّإلر َابَّ
﴿ ي َ ْم َح ُق ُ
َّإلر َاب ََّويُ ْريبَّإلصدَ قَاتَّ﴾َّوقال﴿َّ َايَّأَهيُّ َاَّإّل َينَّأ َمنُوإَّإت ُقو َ
إَّإّلل ََّو َذ ُروإَّ َماَّبَق َيَّم َن ّ
َّإّلل ّ
نمتَّ ُم ْؤمن َنيَّفَا ْنَّل َ ْمَّتَ ْف َعلُوإَّفَأْ َذنُو َ
إَّحب ْربَّم َنَّإّلل ََّو َر ُسوهلَّ﴾َّ .
ِإ ْنَّ ُك ُ ْ
ِ
كَّإلرابَّومولكهَّواكتبهَّوشاهديهَّ َّ.
بَّﷺَّقوهلَّلعنَّهللاَّأَّ َّّ
َّوقدَّجاءَّعنَّإلَّنّ َّّ
فتكفيناَّهذهَّإلَّنّصوصَّيفَّإحلذرَّمنهَّوإلَّّتحذيرَّمنهَّلكنَّالبدَّالجتنابهَّمنَّمعرفةَّبهَّوبأنوإعهَّ،فالعملَّ
ابَّوابلرشكَّوبأَّ َّّي َّيشءَّ ،منَّهناَّتعلمونَّحفظمكَّهللا َّأَّمهَّّيةَّإلعملَّ ،فاّليَّ
ّ َّ
رص َّّ
كَّابلر
هوَّإّليَّيب ّ َّ
ّ َّ
إلرابَّصور يةَّوإحدةَّفقطَّالَّميكنهَّأَّنَّجي
تنبَّابيقَّإلصورَّ .
َّّ
يَّتصورَّأَّ َّّنَّ َّّ
هَّالَّجيوزَّبيعَّإّلهبَّابلَّّتقس يطَّيتع َّّجبَّويصدرَّأَّصوإ ًاتَّ
َّّ
َّّلكلَّجتدَّإلَّنَّمنَّإلَّنّاسَّإذإ َّأَّخربتهَّأَّن ّ
يقولَّكل َّكيفَّهذإَّوالَّنسمعَّهبذإَّمنَّقبلَّ ...ايَّأَّيخَّأنمت َّملَّتسمعوإَّهبذإَّمنَّقبلَّلنّمك َّملَّتبحثوإَّ
ولنّمك َّملَّتسألوإَّولنّمك َّملَّتقرأوإَّوملَّتطلبوإَّإلعملَّ ،ايَّإَّخوإينَّتعلمونَّابركَّهللاَّفيمكَّأَّن ّهَّيوجدَّمنَّ
كَّإلعملَّفرضَّكفايةَّمفنَّإلعملَّفرضَّإلعنيَّ .
إجبَّعىلَّإملرءَّتعَّل ّمهَّوليسَّ َّّ
إلعملَّقدرَّو ي
ي
إلرشإءَّ
وقدَّيتحولَّفرضَّإلكفايةَّإَّىلَّفرضَّعني َّمفث ًال َّخشصَّأَّرإدَّأَّنَّيفتحَّداك ًان َّويتعاملَّابلَّبيعَّو ّ َّ
َّّ
َّ
إلرشإءَّمنَّ
نَّيتعمل َّأَّحاكمَّإلبيوعَّ ،فالَّجيوزَّهلَّأَّنَّيدخلَّيفَّإلبيعَّو ّ َّ
فاَّن ّهَّجيبَّعليهَّيفَّهذهَّإحلاةلَّأَّ َّّ
نَّيتعمل َّأَّحاكمَّإلبيوعَّماَّجيوزَّمهناَّوماَّحيرمَّمهناَّ ،فالبدَّعليهَّتعملَّهذإَّإَّنَّذهبَّليشرتيَّ
غريَّأَّ َّّ
إءَّإّلهبَّماَّجيوزَّمنَّمعامةلَّفيهَّوماَّحيرمَّ .
إّلهبَّيتعملَّأَّحاكمَّرش َّّ
َّّ
حاكمَّإلزاكةَّ
َّّ
نَّيتعملَّأَّ
وجلَّفالَّبدَّعليهَّأَّ َّّ
َّّ
غناهَّهللاَّعزَّ
َّّ
َّإَّنسانَّملَّيكنَّعندهَّما يلَّلزيَّكّيهَّ َّّثَّبعدَّذكلَّأَّ
ماَّجيبَّوماَّالَّجيبَّومت َّجتبَّإَّىلَّغريَّذكلَّوهذإَّإلَّنّوعَّمنَّإلعملَّاكنَّابلَّن ّس بةَّهلمَّمنَّفروضَّ
ّ َّ
تنهبوإَّلهذإَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.
إلكفاايتَّلكنَّيفَّبعَّضَّهاَّأصبحَّفرضَّعنيَّوإجب ًاَّعلَّيهَّف َّّ
عظمَّحرمةَّمنَّرابَّإلفضلَّ،رابَّإلفضلَّحرمَّ
إلراب َّنوعانَّ :رابَّإلفضل َّوراب َّإلنّسيئةَّ،ورابَّإلنّسيئةَّأ
َّّ
ّ
لن ّهَّوس يةلَّإىلَّرابَّإلنّسيئةَّ .
رابَّإلفضلَّ :هوَّأنَّتبيعَّسلعةَّربويّةَّجبنسهاَّويكونَّأحدهام َّمتفاضال َّعنَّإلَّخرَّ ،مكنَّيبيعَّمث ًالَّ
صاع ًاَّمنَّمترَّجيدَّبثالثةَّأَّصعَّمنَّمترَّرديءَّ َّ.
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نفسَّإلعةلَّمعَّتأ َّّخرَّيفَّإلَّت ّسلميَّ،مثلَّأَّنَّيبيعَّ
َّّ
َّرابَّإلَّن ّسيئةَّ:هوَّبيعَّسلعةَّربويةَّمقابلَّسلعةَّربويةَّلهاَّ
نَّيسددَّهذهَّإلَّنّقودَّعىلَّ
هبَّمقابلَّإدلرإمهَّلكنَّيؤ َّّجلَّإلَّت ّسلميَّإَّىلَّماَّبعدَّجملسَّإلعقدَّأَّو َّأَّ َّّ
َّّ
َّّ
إّل
نفسَّإلعةل َّويهَّإلَّث ّمنيةَّ ،فالبدَّ
َّّ
هبَّمنَّإلربوايتَّوهلام َّ
َّّ
إدلرإمهَّو َّّ
إّل
قساطَّفهذإَّحمر يم َّالَّجيوزَّلَّ َّّن َّ َّّ
َّّ
أَّ
أَّنَّ-وس يأيتَّمعناَّ-يشرتطَّأَّنَّيكونَّإلتّقابضَّيفَّجملسَّإلعقدَّ .
نفسَّإلعةلَّيشرتطَّأَّنَّيكونَّإلَّّتقابضَّيفَّجملسَّإلعقدَّجيوزَّ
َّّ
َّيشرتطَّإَّنَّاكنَّإلَّّتبايعَّبنيَّربوَّي ّنيَّهلامَّ
إلَّّتفاضلَّلكنَّيشرتطَّأَّنَّيكونَّإلَّّتقابضَّيفَّجملسَّإلعقدَّ َّ.
َّمنَّإلربوايتَّلكنَّليستَّهلامَّنفسَّ
بوايتَّمقابلَّإّلهبَّوهوَّأَّيض ًا َّّ
َّّ
َّوهوَّمنَّإلر
َّّ
أََّّّماَّلوَّبيعَّمث ًال ُ َّ
َّإلرب
إلعةل َّ
َّّ
نهَّمنَّإلربوايتَّيهَّإالَّ َّّدخارَّوإلكيلَّ .
َّّ
إلربَّعةلَّكو
َّ ُ َّنهَّمنَّإلربوايتَّيهَّإلَّث ّمنيةَّ .
َّّ
هبَّفعةلَّكو
َّّ
َّأََّّّم َّّاَّإّل
إلعةلَّليستَّوإحدةَّبيهنامَّ،إلعةلَّخمتلفةَّ َّ.
فلوَّبيعَّكامَّقلناَّإلربَّابّلهبَّفيجوزَّأَّنَّيتأ َّّخرَّإلَّت ّسلميَّلَّ َّّنَّ َّّ
َّّ
َّ
أََّّّماَّكامَّقلناَّإذإ َّاكنَّإلبيعَّبنيَّصنفنيَّربوينيَّوهلامَّع يةل َّوإحدةَّفيجوزَّحاةلَّإَّذ َّإلَّّتفاضلَّلكنَّالَّجيوزَّ
تأخريَّإلقبضَّإَّىلَّماَّبعدَّجملسَّإلعقدَّ،فالبدَّمنَّإلتّقابضَّيفَّجملسَّإلعقدَّ َّ.
لعَّإلربويةَّعىلَّنوعنيَّ :
إلس َّّ
والَّبدَّأَّنَّنعملَّايَّإَّخوإنَّأَّ َّّنَّ َّّ
اكّلهبَّوإلفضةَّوإلَّورإقَّإلَّنّقديةَّيفَّزمانناَّهذإَّ ،وإلعةلَّيفَّ
َّإلَّنّوعَّإل ّولَّ :ماَّاكنتَّأَّمثا ًان َّللش ياء َّ َّّ
هذإَّإلَّنّوعَّيهَّإلَّث ّمنيةَّ َّ.
ك َّطعام َّمكيل َّأَّوَّ
إلشعريَّو َّّإلزبيبَّوغريَّذكلَّ ،و َّّ
يةَّيهَّإلرب َّوإلتَّّمرَّو َّّ
ُ َّ
لعَّإلربو
منَّإلس َّّ
وإلَّنّوعَّإلَّث ّاينَّّ َّ :
اَّجتريَّفيهَّإلرابَّ َّ.
َّّ
موزونََّّي ُدَّ ََّخرَّفهوَّ َّّمم
ك َّطعام َّالََّّي ُدَّ ََّخرَّ
إلسَّيارإتَّوغريهاَّوكذكلَّ َّّ
أََّّّماَّغريَّذكلَّفالَّيدخلَّيفَّهذإَّإلَّنّوعَّفاحليوإانتَّو ّ
َّتدخرَّ
إلشعري َّو َّّإلزبيب َّوغري َّذكل َّفهذه َّّ
َّتدخر َّأََّّّما َّإلرب َّو َّّ
اكلطامطم َّوإلبطاطا َّوغري َّذكل َّفهذه َّال َّّ
َّّ
نوعاَّإلسلعَّ َّّإلربويةَّ.وهلامَّعَّل ّتانَّإالَّ َّّدخارَّوإلَّث ّمنيةَّ َّ.
فتجريَّفْياَّإلرابَّ،هذإنَّهامَّ َّّ
َّّ
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ذإَّبيعَّإلربويَّجب
بَّﷺَّ
هبَّابّلهبَّيشرتطَّحاةلَّإَّذَّإلتَّّامثلَّوإلتّقابضَّس يأيتَّحديثَّإلَّنّ َّّ
َّّ
َّّ
نسهَّاكّل
َّّ
فاَّ
بوي َّجب
هبَّابّلهبَّإلفضةَّابلفضةَّ
َّّ
َّّ
نسهَّإّل
قالَّيد ًإ َّبيد َّمث ًال َّمبثلَّيشرتطَّإلتَّّقابلَّوإلتَّّامثلَّإذإ َّبيعَّر ي
عرَّابلشعرَّإَّىلَّغريَّذكلَّ .
إلش َّّ
إلربَّابلربَّّ َّ،
َّأََّّّماَّإذإَّبيعَّبغريَّجنسهَّوإَّت ّفقتَّ ّ
بيعَّإّلهبَّابلورإقَّإلَّنّقديةَّجازَّإلتَّّفاضلَّوإشرتطَّإلتّقابضَّ
إلعةلََّّك َّّ
بيعَّإّلهبَّابلورإقَّإلَّنّقديةَّّ،لكلَّقلناَّأَّن ّهَّالَّجيوزَّإلَّّتقس
بواينَّ
يطَّيفَّبيعَّإّلهبَّلَّ َّّّنامَّصنفانَّر َّّ
َّّ
ك َّّ
نفسَّإلعةلَّ َّ.
َّّ
هلامَّ
َّيفَّإلعةل َّكامَّأرشان َّإَّليهَّسابقًَّاَّ،
َّّ
نَّيباعَّإلربويَّبغريَّجنسهَّمعَّإَّختالف
َّّ
كذكلَّبقيتَّصورةَّويهَّأَّ
ابّلهبَّجيوزَّفيهَّإلتَّّفاضلَّوعدمَّإلتّقابضَّوهللاَّأَّعملَّ.نبدأَّإلَّنَّبذكرَّأحاديثَّإلبابَّ َّ.
مث ًالَّكبيعَّإلربَّ َّّ
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عنَّمعرَّبنَّإخلطابَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:قالَّرسولَّهللاَّﷺَّ :
بَّابَّّلَّ ََّهبََّّأَّوَّاب ََّلو ََّرقََّّرَّ ًابََّّإالََّّ ََّها َءَّ ََّو ََّهاءَّ .
إّلَّ ََّه َُّ
ِ
لربَّرَّ ًابََّّإالََّّ ََّها َءَّ ََّو ََّهاءَّ،وإلشَّعَّ َُّريَّابَّلشَّعَّريََّّرَّ ًابََّّإالََّّ ََّه ََّاءَّ ََّو ََّهاءَّ .
إلربَّابَّ ُ َّّ
َّ ََّو ُ َُّّ
ِ
ِ
فرقَّوإَّ َّّال َّصار َّر ًاب َّفيجوزَّبيعَّ
قوهلَّ :إَّ َّّال َّهاء َّوهاء َّمعناهَّإَّ َّّال َّهاكَّوأعطينَّ ،أَّيَّالبدَّمنَّإلقبض َّإلَّّت َّ
بويَّجبنسهَّإذإَّاكنَّمامتث ًالَّغريَّمتفاضلَّوحسبَّإلَّّتقابضَّيفَّجملسَّإلعقدَّ َّ.
َّّإلر َّّ
فاضلَّلكنَّالبدَّمنَّ
َّّ
نفسَّإلعةلَّفيجوزَّهناَّإلَّّت
َّّ
بويَّأَّخرَّهلامَّ
بويَّبغريَّجنسهَّبر َّّ
بيعَّكامَّقلناَّإلر َّّ
َّّ
أََّّّماَّإذإَّ
بيعَّإّلهبَّابلَّورإقَّإلَّنّقديةَّ َّ.
إلتَّّقابضَّك َّّ
إلعةل َّفْيامَّكامَّقلناَّإالَّ َّّدخارَّوإلكيلَّ ،فيجوزَّ
امَّجتريَّفْيمَّإلرابَّو َّّ
َّّ
عريَّوأَّ َّّّن
إلش َّ
ويفَّإحلديثَّذكرَّإلرب َّو َّّ
ُ َّ
َّمهنامَّجبنسهَّلكنَّبرشطَّإلتَّّامثلَّوإلتَّّقابضَّ َّ.
َّ
كَّوإحد
بيعَّ َّّ
ةَّكامَّقلناَّمثلَّإلطامطمَّوإلَّبطاطاَّوغريَّذكلَّفهذهَّ
َّّ
َّّ
اَّإلط ّ َّ
عامَّإّل
أََّّّم َّّ
يَّليسَّمدخر ًإ َّفليسَّمنَّإلَّّربوَّي ّ
ل
يستَّمدخرةَّالَّتدخرَّ َّ.
َّّ
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عنَّأَّيبَّسعيدَّإخلدريَّريضَّهللاَّعنهَّأَّ َّّنَّرسولَّهللاَّﷺَّقالَّ :
َّإلو ََّر َ َّقَّابَّ ََّلو ََّرقَََّّّإالََّّمَّث ًالَّ
فَّبعضهاَّعىلَّبعضَّو ََّالََّّتَبَّيع ََّ
ثلَّو ََّالََّّت ُشَّ ُّ َّ
بَّابَّّلَّ ََّهبَََّّّإالََّّمَّث ًالَّبَّمَّ ََّ
َّ ََّالََّّتَبَّي َُّعوإَّإّلَّ ََّه ََّ
ِ
ِ
ً
َّب َّمثلَّوالَّتشفَّبعضهاَّعىلَّبعضَّوالَّمهناَّغائباَّبناجزَّ .
َّلفظَّ:إَّ ّالََّّيد ًإَّبيد َّ
ويف َّ
زانَّبَّ ََّوزنَّمثالَّمبثلَّسوإءَّبسوإءَّ .
َّلفظَّ:إَّالََّّّ ََّو ًَّ
ويف َّ
قالَّإلزركيشَّرمحهَّهللا(َّ:إَّ َّّالَّوزانَّبوزنَّهذهَّمنَّأَّفرإدَّمسملَّوليستَّمنَّإملتَّّفقَّعليه)َّ .
َّّ
شفَّبعضهاَّعىلَّبعضََّّ)َّأَّيَّوالَّتزيدَّبعضهاَّعىلَّبعضَّ َّ.
َّوقوهلَّ(الََّّت ُ ّ َّ
وإحلديثَّدلي يلَّعىلَّأَّ َّّنَّإَّل ّربوايتَّمنَّنفسَّإجلَّنسَّالَّجيوزَّبيعهاَّجبنسهاَّإَّ َّّالَّمث ًالَّمبثلَّيد ًإَّبيدَّ،فاَّنَّ
اكنَّغريَّذكلَّأصبحَّر ًابَّأَّيَّإَّنَّملَّيكنَّمَّث ًالَّبَّمثلَّويد ًإَّبيدَّأصبحَّطيب ًاَّ َّ.
إّلهبَّهذإَّمس تعملَّمعَّجديدَّ
حت َّلوَّاكن َّ َّّ
بيعَّابّلهبَّالبدَّمنَّإلَّّتامثلَّوإلَّّتقابض َّ ّ َّ
فاّلهبَّإذإ َّ َّّ
َّّ
فالبدَّمنَّإلتَّّامثلَّوإلتَّّقابضَّوكذكلَّإلورقةَّللعمةلَّتباعَّمبثيلّتاَّبرشطَّإلتَّّامثلَّوإلتَّّقابضَّ َّ.
َّّ
فَّويهَّتدخلَّيفَّإلرابَّلعدمَّإَّلزتإمَّهبذإَّ
َّّ
ةلَّإلرص
ومنَّإلَّمورَّإملتعَّل ّقةَّهبذإَّماَّحيصلَّيومي ًاَّويهَّمسأ ّ َّ
إلرشطَّرشطَّإلَّّتقابض َّوإلتَّّامثلَّ ،فعندماَّيأيتَّمث ًَّال َّإَّنسانَّيعطيكَّورقةَّألف َّدينارَّمث ًال َّويطلبَّ
هلَّمقدإرهاَّمنَّإلرصفَّماذإَّيفعل؟ َّيعطيهَّماَّمعهَّ
ّ َّ
منكَّترصيفهاَّهل َّفبعضَّإلَّنّاسَّعندماَّالَّيكونَّ
نقولَّعندانَّابدلإرجةَّ"تبقىَّ
َّّ
يقولَّهلَّتبقىَّكلَّعلَّدينَّمخسامئةَّأَّخرىَّكامَّ
َّّ
مث ًالَّورقةَّمنَّمخسامئةَّو
َّإلرابَّ .ملاذإ؟ َّلَّ َّّن َّرشط َّإلَّّتامثل َّغريَّ
دينارإجلزإئري َّفهذإ َّمن َّّ
تسالين" َّورقة َّأَّخرى َّمن َّمخسامئة َّ َّ
متحَّّققَّ َّ.
نسانَّيفَّهذهَّإحلاةلَّمنَّإلرابَّأَّنَّيرَّّد َّعليهَّورقةَّإلَّلفَّدينارَّ-يرَّّدهاَّعىلَّ
َّّ
إجبَّحت َّخيرجَّإالَّ
ّ َّ
وإلو
َّتردَّإلرصف َّ َّّللزبون؟ َّمث ًال َّحيتاجَّورقةَّمخسامئةَّ
ّ َّ
ّ َّ
َّكَّحتتاجَّحت
إلرصف-ويطلب َّمنهَّمث ًال
منَّأَّرإدَّ ّ
يعطيهَّورقةَّمخسَّمئةَّعىلَّأَّساسَّأَّ َّّّناَّسلفَّ،فيذهبَّهباَّهذإَّإالَّنسانَّوبعدَّذكلَّيرجعَّهلَّورقةَّ
إلرصفَّفاَّنَّقامَّإالَّنسانَّابلَّّترصيفَّ
مخسامئةَّإليتَّأَّعطاهَّإَّ َّّايهاَّعىلَّأَّ َّّّناَّسلفَّوليستَّمنَّاببَّ ّ
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ترصيفَّ َّّدرإمهَّالبدَّأَّنَّأَّخذَّمقدإر ًإَّأَّنَّيردَّملنَّأَّعطاهَّنفسَّإملقدإرَّإَّنَّأَّخذتَّألفَّدينارَّترَّّدهاَّعليهَّ
دخلتَّيفَّإلرابَّلَّ َّّنَّرشطَّإلتَّّامثلَّغريَّ
َّّ
منَّذكلَّوإَّ َّّالَّ
َّ
رصف ًاَّألفَّدينارَّ،والَّجيوزَّكلَّأَّنَّترَّّدَّهلَّأَّق َّّلَّ
متحَّّققَّوكذكلَّرشطَّإلَّّتقابضَّفاميَّبقيَّمنَّإملقدإرَّ َّ.
َّحت َّينجو َّإالَّنسان َّمن َّهذإ َّإملوقف َّيطلب َّ َّّممن َّأَّرإد َّمنه َّإلَّّترصيف َّك َّحتتاج َّويعطيهَّ
وكام َّقلنا ّ َّ
هَّسلفَّيردَّعليهَّابلطبعَّماَّأَّرإدَّترصيفهَّويسلفَّهلَّماَّحيتاجهَّ
َّّ
إملقدإرَّإّليَّحيتاجهَّعىلَّأَّساسَّأَّن ّ
ّ َّ
نَّشاءَّهللاَّمنَّإلرابَّ َّ.
َّّ
منَّإملالَّ َّّثَّيرجعهَّهلَّالحق ًاَّهبذإَّخيرجَّإَّ

الحديث 280
بَّﷺَّ:منَّأَّينَّهذإ؟َّقالَّباللَّ:اكنَّعندانَّ يمترَّ
بَّﷺَّبمتر َّبَرينََّّفقالَّهلَّإلَّنّ َّّ
وعنهَّقالََّ َّ:ج ََّاءَّبَّ ََّال يلَّللَّنَّ َّّ
َّإلرابَّ،عنيَّ
بَّﷺَّعندَّذكلَّ:أَّوإهَّعني َّّ
بَّﷺَّ.فقالَّإلَّنّ َّّ
ََّردَّي يءَّفبعتَّمنهَّصاعنيَّبصاعَّليطعمَّإلَّنّ َّّ
إلرابَّ،الَّتفعلَّوالكنَّإذإَّأَّردتَّأَّنَّتشرتيَّفبعَّإلتَّّمرَّببيعَّأَّخرَّ َّّثَّإشرتيَّبهَّ .
َّّ
طيبَّوأَّجودَّأَّنوإعَّإلتَّّمر َّ
َّإلتَّّمرَّإلربينَّمنَّأَّ َّ
ب َّﷺ َّفيشرتيَّهلَّأَّطيبَّأَّنوإعَّإلتَّّمورَّ
َّ َّوأَّرإدَّباللَّريضَّهللاَّعنهَّيفَّهذإَّإحلديثَّأَّنَّيكرمَّإلَّنّ َّّ
مرَّإلرديءَّ .
فاَّشرتىَّصاع ًاَّمنَّإلَّّتمرَّإلربينَّبصاعنيَّمنَّإلَّّتمرَّإلعاديَّأَّوَّإلَّّت َّّ
هذإَّعنيَّإلرابَّبيعَّإلَّّتمرَّابلَّّتمرَّمنَّغريَّمتاثل َّوأرشده َّإَّىلَّأَّن ّهَّإذإ َّأَّرإدَّ
َّّ
ب َّﷺ َّ َّوأَّخربهَّأَّ َّّن َّ
َّفأوقفه َّإلَّنّ َّّ
أَّنَّيشرتيَّنوع ًاَّجيد ًإَّمنَّإلتّمرَّأَّنَّيبيعَّماَّعندهَّمنَّمترَّعاديَّويشرتيَّمقابلَّماَّجيَّنيهَّمنَّإملالَّمترإًَّ
جيد ًإَّهكذإَّجتوزَّإملعامةلَّ َّ.
نَّيباعَّمتر َّبمترَّإَّ َّّال َّبرشطَّإلتّقابضَّوإل ّتامثل َّويفَّهذهَّإل َّّصورةَّملَّحيصلَّمتاثلَّ
والَّجيوزَّكامَّقلناَّأَّ
ي
فيس
امثلَّوأَّ َّّن َّهذإَّهوَّ
تفادَّمنَّإحلديثَّحترميَّبيعَّإلر َّبويَّبيشء َّمنَّجنسهَّمعَّإلتَّّفاضلَّوعدمَّإلتَّّ َّ
َّّ
عنيَّإلرابَّ َّ.
َّّ
عامَّابلردإءةَّلقوهلَّيفَّإحلديثَّ( يمترَّرديء)َّ .
إعَّإلط َّّ
وفيهَّجوإزَّوصفَّبعضَّأَّنو َّّ
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َّويفَّإحلديث َّأَّيض ًا َّإَّثباتَّراب َّإلفضلَّلَّ َّّن َّهذهَّإل َّّصورةَّكامَّعرفناهاَّيف َّإلَّ َّّول َّراب َّإلفضل َّهذهَّ
إلصورةَّيهَّصورةَّرابَّإلفضلَّوهوَّحمر يمَّبنصَّهذإَّإحلديثَّ َّ.
إلرابَّليسَّمنحرص ًإَّيفَّرابَّإلَّن ّ
سيئةَّكامَّفهمهَّإلبعضَّفالرابَّكامَّقلناَّ
َّّ
ويفَّإحلديثَّأَّيض ًاَّدالةلَّعىلَّأَّ َّّن َّ َّّ
نوعانَّرابَّإلفضلَّورابَّإَّلَّن ّسيئةَّ َّ.
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َّفلكَّ ََّوإحدَّمهنامَّ
َّإلرصف َّّ
إلربإءَّبنََّّعَازبَّوزيدَّبنَّأرمقَّ ََّعن َّ
عنَّأَّيبَّإملهنالَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:سألتََُّّ ََّ
يىَّر َُّسو َُّلَّهللاَّﷺَّ ََّعنََّّب َيعََّّإّلَّ ََّهبََّّابَّ ََّلو ََّرقََّّ ََّدين ًاَّ .
ينَّوالكهامَّيقولَّّ:نَََّ ََّ
يقولَّ ََّه ََّذإَّ ََّخريي َّمَّ ّ َّ
نفسَّإلعةلَّمعهَّالَّجيوزَّإَّ َّّالَّإذإَّاكنَّ
َّّ
بيعَّإلر َّبويَّبيشءَّهلَّ
فاحلديثَّيد َّّلَّعىلَّماَّس بقَّتقريرهَّمنَّأَّ َّّنَّ َّّ
إلتَّّقابض َّيف َّجملس َّإلعقدَّ ،فيجوز َّبيهنام َّإلَّّتفاضل َّوال َّجيوز َّعدم َّإلتَّّقابض َّيف َّإجمللس َّ"يشرتطَّ
إلتّقابضَّيفَّجملسَّإلعقد"َّ َّ.
نفسَّإلعةلَّويهَّإلَّث ّامنيةَّّ،نَّيىَّأنَّ
َّّ
بواينَّمنَّ
عنَّبيعَّإّلهبَّابلورقَّوهامَّر َّّ
َّّ
وهناَّّنيىَّرسولَّهللاَّﷺَّ
يباعَّإّلهبَّابلورقَّدين ًاَّأَّيَّلن ّهَّالَّحيصلَّإلتّقابضَّيفَّجملسَّإلعقدَّ .
َّّ
نفسَّإلعةلَّ .
َّّ
بواينَّهلامَّ
عريَّابلربَّفاَّن ّهََّّي ُشرتطَّفيهَّإلَّّتقابضَّأَّوَّأَّ َّّّنامَّر َّّ
وَّإلش ُ َّ
إلشعريَّابلَّّتمرَّأَّ َّّ
َّوكذكلَّبيعَّ َّّ
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َّابّلهبَّإَّ َّالَّّسو ًإءَّ
َّابلفضةَّوإ َّّّلهب َّّ
إلفضة َّّ
عنَّأَّيبَّبكرةَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّّ:نَّيىَّرسولَّهللاَّﷺَّعنَّ َّّ
َّابلفضةَّكيفَّشئناَّ َّ
َّابلفضةَّكيفَّشئناَّ،ونشرتيَّإ َّّّلهب َّّ
َّإلفضة َّّ
إءَّ.وأَّمرانَّأَّنَّنشرتي َّّ
بسو َّ
قالَّ:فسأهلَّرجلَّفقالَّ:يدإًَّبيدَّ،فقالَّ:هكذإَّمسعتَّ .
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يفَّإحلديثَّتقر ييرَّملاَّس بقَّوفيهَّأَّ َّّنَّ َّّإلربويَّإذإَّبيعَّبيشءَّمنَّجنسهَّإشرتطَّفيهَّإلتَّّامثلَّوإلتَّّقابضَّيفَّ
وَّإّلهبَّ
هبَّابلفضةَّأَّ َّّ
َّّ
دتَّبيهنامَّإلعةل َّّ
َّاكّل
َّّ
بيعَّإلربويَّبيشء َّمنَّغريَّجنسهَّوإحتَّ
إجمللسَّ.أََّّّماَّإذإ َّ َّّ
فاضلَّوهوَّماَّعربَّعنهَّابلتَّّقابضَّيفَّجملسَّإلعقدَّيدإَّبيدًَّإَّ .
ّ َّ
ابلعمةلَّفيشرتطَّفقطَّإلتَّّقابضَّوجيوزَّإلتَّّ

الرهن وغيره
باب ّ
قَّابلرهنَّمنَّأَّحاكمَّ .
َّعقدهَّإملصَّنّفَّرمحهَّهللاَّليذكرَّفيهَّماَّيتعَّل ّ َّّ
َّو َّّإلرهن َّ :ي
نمت َّعَ َ ىىل ََّس َفر ََّول َ ْمَّ
معروف َّذكرهَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّيفَّكتابهَّإلكرميَّفقالَّس بحانهَ ﴿:وإنَّ ُك ُ ْ
ِ
َجتدُ و َ
إَّاكت ًباَّفَره يَانَّم ْق ُبوضَ يَّةَّ﴾َّ َّ.
ب َّﷺَّ
يعرفهَّإلعلامءَّبأنهَّتوثقةَّدين َّبعني َّميكنَّإَّستيفاؤهَّمهناَّأَّوَّمنَّمثهناَّ ،وقدَّجاءَّأَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
و َّّإلرهن َّ َّّ
إنَّهللاَّعلْيمَّعىلَّإلرهنَّفالَّ
َّّ
قر َّأَّحصابهَّرضو
رهنَّ-كامَّيفَّحديثَّعائشةَّس يأيت-وأمر َّبهَّﷺ َّ َّوأَّ َّّ
إَّشاكلَّإَّنَّشاءَّهللاَّتعاىلَّيفَّمرشوعَّّيتهَّ َّ.
ليسَّمعهَّمالَّوالَّجيدَّمنَّيقرضهَّحتَّ
ّ َّ
يعَّإلرهن َّأَّ َّّن َّإالَّنسانَّقدَّحيتاجَّسلع ًة َّو
ومنَّإحلمكَّيفَّترش َّّ
يشرتيَّهذهَّإلسلعةَّفيَّّتفقَّمعَّصاحهباَّأَّن ّهَّيأخذهاَّمنهَّعىلَّأَّنَّيرهنَّعندهَّشيئ ًاَّيساوهياَّيفَّإلقميةَّأَّوَّ
َّّ
إلبائعَّمعهَّضامنَّإدلفعَّ ،إَّنَّأَّىتَّ
َّّ
يفوقهاَّوهذإَّفيهَّمنفع ية َّللبائعَّوإملشرتيَّ ،إَّذَّإملشرتيَّأَّخذَّماَّأَّرإدَّو
عليهَّرهنهَّوإَّ َّّالَّإس
توفَّمثنَّسلعتهَّمنَّمبلغَّإلرهنَّ َّ.
َّّ
َّ
اريَّابملالَّوسددَّماَّعليهَّمنَّدينَّرَّّدَّ
َّّ
َّّ
إلش
وَّإلرإهنَّيشءَّ
ةَّإلرهنَّمعَّعدمَّإلقبضَّأَّيَّأَّنَّيرهنَّإملشرتيَّأَّ َّّ
حص َّّ
وقدَّإختلفَّإلعلامءَّرمحهمَّهللاَّيفَّ َّّ
لكنَّالَّيقبضهَّإلبائعَّ .
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َّمثاهلَّ :رج يل َّأرإدَّأنَّيشرتيَّبيتاَّوليسَّمعهَّمالَّفاشرتطَّعليهَّإلبائعَّأنَّيرهنَّعندهَّأرضاَّمع ّينةَّ
ملَّيسمل َّإملشرتي َّللبائعَّوثيق ًة َّتد َّّل َّعىلَّهذهَّ
فات ّفقاَّعىلَّموضعَّهذهَّإلرضَّوعىلَّحدودهاَّلكن َّ َّّ
هذإَّإلرهنَّ .
إلَّرضَّوملَّيوَّث ّقاَّ َّّ
لصورةَّفذهبتَّإحلنابةلَّإَّىلَّأَّ َّّن َّ َّّإلرهنَّالَّيلزمَّإَّ َّّال َّابلقبضَّوإس تدلوإَّابليةَّ
َّإلعلامءَّإختلفوإَّيفَّهذهَّإ َّّ
إلسابقةَّ﴿ فَره يَانَّم ْق ُبوضَ يةَّ﴾َّ َّ.
َّّ
هنَّوإَّن ّامَّ
َّمنَّرشوطَّإلر َّ
َّّ
ىلَّإجلوإز َّ َّوإَّىلَّأَّن ّهَّيلزمَّ ،وأَّ َّّن َّإلقبضَّليسَّرشط ًا
بيامنَّذهبَّمجهورَّإلعلامءَّإَّ َّ
وهوَّإلصوإبَّإَّنَّشاءَّهللاَّ،إملهمَّأَّنَّحيصلَّبيهنمَّ
َّّ
ذكرَّيفَّإليةَّ"منَّاببَّبيانَّأَّعىلَّأَّنوإعَّإلَّّتوثيق"َّ
إََّّت ّفاقَّويكونَّهذإَّإلَّمرَّموَّث ّقًَّاَّ َّ،وأََّّّماَّإلتّقابضَّفليسَّبالزمَّوليسَّبرشطَّ .
شهادَّوأَّنَّيكوانَّ
يةَّإدلينَّذكرَّفْياَّأَّعىلَّأَّنوإعَّإلتَّّوثيقَّوهوَّإلكتابةَّّ َّ،ث َّبعدَّذكلَّجاءَّذكرَّإلَّ َّ
َّ َّوأَّ َّّ
كامَّقلناَّوإَّنَّملَّحيصلَّقبضَّإملرهونَّ
َّ
هنَّيصحَّ
َّّ
إملهمَّإلر
رجلنيَّفاَّنَّملَّيكوانَّرجالنَّفرج يلَّوإَّمرأاتنَّّ َّ،
عىلَّإلصحيحَّمنَّأَّقوإلَّأَّهلَّإلعملَّ .
َّّ
بيعهَّيصحَّرهنهَّوإلعكسَّمفاَّالَّيصحَّ
َّّ
ماَّيصحَّ
خرىَّيفَّإلرهنَّويهَّاكلقاعدةَّفيهَّويهَّ"أَّ َّّنَّ َّّ
َّّ
َّمسأ يةلَّأَّ
مورَّإحملرمةَّالَّجيوزَّ
َّّ
الَّيصح َّبيعهَّوكذكلَّإلَّ
فالَّيصح َّرهنَّإلوقفَّمث ًال َّلن ّه َّ َّّ
َّّ
بيعهَّالَّيصحَّرهنه" َّ
رههناَّ َّ.
هَّالَّيصحَّ
َّّ
هَّيصح َّرهنهَّمعَّأَّن ّ
الزرعَّقبلَّإش تدإد َّحَّّب َّّ
بدو َّصالهحاَّف َّّ
وإس تثينَّمنَّهذإَّإلَّث ّمرةَّقبلَّ َّّ
ي
حق َّإملرهتنَّالَّيضيعَّويبقىَّيفَّذَّّمةَّ
نَّحصلَّتلف َّللَّث ّمرةَّفاَّ َّّن َّ َّّ
هَّوإَّ
بيعهَّ ،وعَّل ّلَّإلعلامءَّذكلَّقالوإَّبأَّن ّ َّ
َّّإلرإهنَّ َّ.
وكذكلَّ َّّمماَّإس
هَّالَّيصحَّ
َّّ
تثنوهَّرهنَّإلرقيقَّبدونَّذيَّرمحهَّإحملرمَّوكذكلَّرهنَّإلَّمةَّبدونَّإبهناَّفاَّن ّ
َّّ
حاكمَّإلرهنَّ َّ.
َّّ
محَّلكنَّجيوزَّإلرهنَّبدوّنمَّ.هذإَّابَّختصارَّيشءَّمنَّأَّ
َّّ
َّّ
معَّإلودلَّوذيَّإلر
بيعهامَّإَّ َّّالَّ
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َّور ََّهَّنَ َُّهَّدَّرع ًاَّمَّنَّ ََّحدَّيدَّ .
شرتىَّمَّنَّهيََُّودَّ َّّيَّ ََّطََّعام ًا ََّ
عنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّأَّ َّّنَّرسولَّهللاَّﷺَّإَّ َََّ
بَّﷺَّرهنَّدرعهَّعندَّهيوديَّ
إزَّإلرهنَّومرشوعيتهَّإذَّفيهَّأَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
َّهذإَّإحلديثَّفيهَّدلي يلَّعىلَّجو َّّ
مقابلَّطعامَّ َّ.
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وفيهَّأَّيض ًا َّجوإزَّمعامةلَّإلكفَّّارَّمعَّأَّ َّّن َّأَّموإهلمَّاكنتَّخمتلطةَّفقدَّاكنوإَّيتبايعونَّيفَّإحلاللَّوإحلرإمَّ
بَّﷺَّحنيَّعاملهمَّ َّوتبايعَّمعهمَّ َّ.
ومعَّهذإَّملَّيس تفصلَّمهنمَّإلَّنّ َّّ
إلسالمَّإَّذَّأَّن ّهََّّل َمَّاَّملَّجيدَّ
إلصالةَّو َّّ
بَّﷺَّاكنَّمنَّأكرثَّإلَّنّاسَّتوإضع ًاَّوزهد ًإَّعليهَّ َّّ
وكذكلَّفيهَّأَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
عامَّوملَّجيدَّماَّيسد َّبهَّرمقهَّﷺ َّوملَّيكنَّمعهَّماَّيسددَّبهَّذهبَّورهنَّدرعه َّعندَّهيوديَّ
َّّ
َّّ
إلط
مقابلَّهذإَّإلطعامَّوملَّيسألَّإلَّنّاسَّوملَّيقلَّليسَّعنديَّيشءَّوملَّيفعلَّماَّيفعلَّإلَّنّاسَّإليومَّفعليناَّ
َّّ
نَّاكنَّعندانَّفسحةَّوإَّنَّاكنَّعندانَّمقابلَّ
َّ
نعمل َّأنفس نا َّأ َّّال َّنسألَّإلَّنّاسَّإَّ
ب َّﷺ َّ َّوأَّن َّ َّّ
إالَّقتدإءَّابلَّنّ َّّ
كهذإَّ .
َّيفَّإحلظرَّوكذإَّيفَّإلسفرَّخالف ًا َّملنَّمنعهَّيفَّإحلظر َّبعَّضَّهمَّ
َّّ
هنَّجائز
َّوكذكلَّيفَّإحلديثَّأَّ َّّن َّ َّّإلر
ي
نمتَّعَ َ ىىل ََّس َفر ََّول َ ْمَّ
َّّ
هنَّيفَّإحلظرَّوأَّ
َّ
منعَّإلر
َّّ
جازهَّيفَّإلسفرَّفقطَّمس تد ًالَّبقوهلَّتباركَّوتعاىلَ ﴿َّ:وإنَّ ُك ُ ْ
ِ
َجتدُ و َ
َّابلسفرَّ .
هَّخاص َّّ
إَّاكت ًباَّفَره يَانَّم ْق ُبوضَ يةَّ﴾َّوقالَّأَّيةَّتد َّّلَّعىلَّأَّن ّ ل َّ
ب َّﷺ ََّّمل ّ
إلص
اَّرهنَّإدلرعَّاكنَّابملدينةَّوملَّيكنَّ
َّّ
حيحَّخالفَّذكلَّبدالةلَّهذإَّإحلديثَّوأَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
َّ
َّو َّّ
فضلَّوأَّعىلَّإملرإتبَّوليسَّ
إلسالمَّ َّور َّّدوإَّعلْيمَّوقالوإَّبأَّ َّّن َّإلية َّفْياَّبيانَّإلَّ َّ
َّعليهَّإلصالةَّو َّّ
َّّ
مسافر ًإ
معناهاَّإحلرصَّ َّوإلتَّّخَّصَّيصَّ َّ.
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وعنَّأَّيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّأَّ َّّنَّرسولَّهللاَّﷺَّقالَّ :
لءََّّفَلََّيتََّبعَّ .
ينَّ َُّظ يملََّّفََّا ََّذإَّ ُأَّتَّْبَّ ََّعَّ َأَّ ََّحدكَّعىلَََّّم َّ
َََّّمط َُّلَّإل ََّغ َّّ
ِ
ََّّمل ّ
هنَّوأَّحاكمهَّواكنَّمنَّمجةلَّماَّقدَّيفعلَّإملشرتيَّأن ّهَّيامتطلَّيفَّسدإدَّإدلّ ينَّ
اَّاكنَّإلالكمَّعنَّإلر َّ
َّّ
ّإّليَّعليهَّساقَّإملصنّفَّرمحهَّهللاَّهذإَّإحلديثَّل ّ
َّمماطةلَّإلقادرَّعىلَّإلسدإدَّحرإمَّوظملَّ
يبني َّأ ّن
ّ
لصاحبَّإلسلعةَّ َّ.
ّ
دإءَّإحلقَّأَّوَّمنعهَّبعدَّحلوهلَّأَّوَّأَّدإئهَّانقصًَّاَّ،أَّيَّأَّ َّّنَّإالَّنسانَّحي َّّلَّموعدَّ
َّّ
وإملامطةلَّ:يهَّإالَّمتناعَّعنَّأَّ
معهَّماَّيسددَّبهَّدينهَّفاَّن ّهَّإََّّّماَّأَّنَّميتنعَّأَّوَّأَّن ّهَّيؤَّّديهَّانقص ًاَّوالَّيؤَّّديهَّاكم ًالَّهذهَّ
َّّ
سدإدَّدينهَّويكونَّ
يهَّإملامطةلَّ،وإملامطةلَّحمرم يةَّويهَّظ يملَّكامَّجاءَّيفَّإحلديثَّ َّ.
وإحلديثَّإش متلَّعىلَّمسألتنيَّ :
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َّإلَّوىلَّمسأةلَّإملامطةلَّوهلَّيفسقَّهباَّإملامطلَّفيصبحَّفاسقا؟َّوكذكلَّفيهَّمسأةلَّإحلوإةلَّ .
المسألة األولى :المماطلة
َّإملامطةلَّكامَّقلناَّيهَّإَّم
تناعَّإملدينَّإلغين َّعنَّأَّدإءَّدينهَّدلإئنه َّأوَّأن ّه َّيؤَّّديهَّانقص ًا َّمعَّإَّماكنَّّيةَّتأديتهَّ
َّّ
اكم ًالَّ .
اَّإلفقريَّمفعذورَّوإلوإجبَّإَّنظارهَّإَّىلَّحنيَّيس تطيعَّإلَّدإءَّكامَّ
وقَّيّدانَّإملدينَّابلغينَّلن ّهَّهوَّإملقصودَّأََّّّم
ي
قالَّهللاَّعزَّوجلَ َّ﴿:وإ َ
ّْسة َّ﴾فأمر َّهللاَّس بحانهَّوتعاىلَّابنظارهَّ
ُّسة َّفَنَظ َر ية َّإ َ ىىل َّ َمي َ َ
نَّاك َن َّ ُذوَّع ْ َ
ِ
َّوإَّهماهلَّإَّىلَّأَّنَّيصبحَّم ِ
يسورَّإحلالَّويس تطيعَّأَّدإءَّماَّعليهَّمنَّدينَّ .
َّبهَّحقَّ
َّّ
ّ َّ
يَّجيدَّماَّيويف
نقصدَّابلغينَّإّليَّمعهَّما يل َّكثريَّالَّ ،إلغينَّإملر ّ َّ
إدَّبهَّإّل
ّ َّ
َّ َّوأََّّّماَّإلغينَّولس نا َّ
إدلينَّهذإَّهوَّإلغينَّإملرإدَّ َّ.
إلغرماءَّوحقَّ َّّ
َّّ
إدلينَّ
عىلَّإلسََّّنّةَّيس ّتنيَّبأمرَّ َّّ
وإلَّنَّللسفَّجندَّكثري ًإَّمنَّإلَّنّاسَّوبعضهمَّيكونَّظاهرهَّإالس تقامةَّ
ّ
ويس تدينَّمنَّأَّجلَّإلَّّتفاهاتَّأَّوَّمنَّأَّجلَّأَّمورَّغريَّرضوريةَّ َّّثَّيبدأَّيفَّإلَّّتامطلَّوالَّيسعىَّالرجاعَّ
إملالَّلحصابهَّ،وبعضهمَّالَّيعملَّأَّص ًالَّوالَّيسعىَّللبحثَّعنَّمعلَّمي َّكّنهَّمنَّسدإدَّدينهَّو َّّثَّيقولَّ
قضايئَّإدلينَّ
َّّ
إجلد َّوإالَّجّتادَّل
إجبَّعليكَّإلسعيَّو َّّ
َّّ
دإءَّإدلينَّ ،الَّايَّأَّيخَّ ،إلو
كلَّأَّانَّملَّأَّمتكنَّمنَّأَّ َّّ
منَّإلصالةَّعليهَّمنَّ
بَّﷺَّ َّّ
إدلينَّأَّمرهَّعظميَّوالَّخيفاكَّحفظمكَّهللاَّ ّإلرجلَّإّليَّإمتنعَّإلَّنّ َّّ
ملاذإ؟َّلَّ َّّنَّ َّّ
جلَّإدلينَّ .
أَّ َّّ
نسانَّإلصادقَّيعينهَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّويوفقهَّوكَّرأيناَّمنَّأَّانس َّصدقوإَّمعَّهللاَّعزَّوجلَّ
َّّ
َّوإالَّ
يفَّمدةَّ
وأخلصوإَّإلَّنَّّّيةَّيفَّسدإدَّماَّعلْيمَّمنَّدينَّوجاءهتمَّإلفتوحَّإل َّّر َّّابنيةَّوقضوإَّماَّعلْيمَّمنَّدينَّ َّّ
وجزيةَّملَّيكونوإَّليقضوإَّفيهَّ ََّديهنمَّلوالَّصدقهمَّمعَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّ،فاالَّنسان َّابركَّهللاَّفيمكَّالَّ
يس ّتنيَّهبذإَّإلَّمرَّويسعىَّيفَّسدإدَّدينهَّ َّ.
وإلعلامءَّرمحهمَّهللاَّإختلفوإَّيفَّتفس يقَّإملامطلَّ َّوإختلفوإَّيفَّهلَّيفسقَّمبرةَّوإحدةَّأَّوَّبتكرإرَّإملطل؟َّ َّ
يضاَّهذإَّهوَّإلصحَّيحَّ،
َّّ
بعدَّتبني َّعدمَّإلعذرَّوالَّيشرتطَّإلَّّتكرإرَّأَّ
إلصحيحَّأَّن ّهَّالَّحيمكَّبفسقهَّإَّ َّّال َّ ّ َّ
و َّّ
نَّيتكررَّ
يعينَّإذإ َّتبنيَّأَّن ّهَّليسَّمعذور ًإ َّيفَّتسديدهَّدلينهَّحفينئذ َّحيمكَّعليهَّابلفسقَّوالَّيشرتطَّأَّ َّّ
منهَّهذإَّإلتَّّامطلَّ .
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اينَّمنَّإحلديثَّويهَّّتصَّقوهلَّﷺَّ(فاَّذإَّأَّتبعَّأَّحدكَّعىلَّ
ّ َّ
إةلَّويهَّّتصَّإلشطرَّإلَّث ّ
َّّ
َّوأََّّّماَّمسأةلَّإحلو
ملء َّفليتبع) َّوجاءَّيفَّبعضَّأَّلفاظَّإحلديثَّ(فاَّذإَّأَّحيلَّأَّحدكَّعىلَّملء َّفليحتل) َّولهذإَّمسيةَّ
إحلوإةلَّأَّوَّإالتباعَّ .
لَّإحلقَّمنَّذ ّمةَّإىلَّذ ّمةَّ .
إحلوإةلَّأوَّإالتباعَّ:
وهوَّحتو ّ
ّ
ّ
ذإَّاكنَّإلشخصَّ"أَّ"َّعليهَّدينَّعىلَّإلشخصَّ"ب"َّو ّ
ّ
يضاَّهلَّدينَّعىلَّإلشخصَّ
إلشخصَّ"أَّ"َّأ
إ
"ج"َّفاذإَّطلبَّ"ب"َّمنَّ"أ"َّتسديدَّدينهَّفا ّن َّهلَّأنَّحيَّيلَّ"ب"َّعىلَّإلشخصَّ"ج"َّهذهَّيهَّ
صورةَّإحلوإةلَّ .
لكنَّجوزهاَّإلعلامءَّبرشوطَّوكذكلَّتندرجَّحتّتاَّمسائلَّ :
ّ
َّوأََّّّماَّإملسائلَّفهييَّ َّ:
 هلَّيلزمَّقبولَّإحلوإةل؟ َّأَّيَّهلَّيلزمَّإحملالَّأَّنَّيقبض َّنقودهَّمنَّإحملالَّعليه؟ َّكذكل َّيقالَّهلَّ
يلزمهَّأنَّحيتالَّعىلَّإحملالَّعليه؟ َّ
إمجلهورَّعىلَّأن ّهَّأمرَّندبَّالَّأمرَّوجوبَّ،إلمرَّإّليَّجاءَّيفَّإحلديثَّ(فاذإَّأَّحيلَّأَّحدكَّعىلَّملءَّ
فليحتل) َّقالوإَّهذإَّأَّمر َّندب َّالَّأَّمرَّوجوبَّ ،وإملرإدَّمنهَّإالَّحسانَّإَّىلَّإحمليلَّلتحصيلَّمقصودهَّ
خرَّحتَّيس
تويفَّإدلإئنَّنقودهَّفاحملالَّإذإَّذهبَّ
َّّ
وهوَّحتويلَّإحلقَّعنهَّ،إحمليلَّإذإَّأَّحالَّإَّىلَّخشصَّأَّ ّ َّ
َّإحلق َّعنهَّ
حت َّيتحول َّّ
َّإلشخص َّوإحتال َّإَّىل َّإحملال َّعليه َّفاَّن َّيف َّهذإ َّإَّحسا ًان َّإَّىل َّإحمليل َّ ّ َّ
إَّىل َّّ
يسقطَّإحلق َّعنَّهذإَّإحمليلَّهذإَّهوَّإملقصودَّقالَّإمجلهور َّإلمرَّ
َّّ
وَّإدلإئن َّنقودهَّو
ويس تويفَّإملدينَّأَّ َّّ
أَّمرَّندبَّالَّأَّمرَّوجوبَّ َّ.
فّسهَّإلفقهاءَّبثالثةَّرشوطَّ :
وقوهلَّيفَّإحلديثَّ(عىلَّملءَّ)َّ ّ َّ
 .1أَّنَّيكونَّمليئ ًاَّيفَّماهلَّأيَّميكنهَّإلَّ َّّسدإدَّ .
 .2أَّنَّيكونَّمليئ ًاَّبقوهلَّأَّيَّأَّن ّهَّصاحبَّمروءةَّفالَّخيلفَّإملوإعيدَّ َّ.
 .3أنَّيكونَّمليئ ًاَّببدنهَّحبيثَّإذإَّطلبَّمنهَّإحلضورَّعندَّإلقايضَّأَّمكنهَّذكلَّ َّ.
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إذإ َّاكنَّإحملالَّعليهَّمريئ ًا َّيفَّماهلَّوقوهلَّوبدنهَّفاَّن ّهَّيندب َّللمحتالَّأَّنَّحيالَّعىلَّإحملالَّعليهَّفاَّن ّهَّ
هذهَّيهَّإلرشوطَّ َّ.
ّ َّ
يندبَّلذليَّأَّحيلَّأَّنَّحيالَّإَّىلَّإحملالَّعليهَّ
َّابلسدإد َّفاَّن ّه َّعىل َّإَّل ّصحيح َّيرجعَّ
 وكذكل َّمن َّإملسائل َّإَّل ّيت َّتذكر َّأَّ َّّن َّ"إحملال َّعليه َّإذإ َّمل َّيقم َّّ
للصل" َّأَّيَّإَّىلَّإحمليل َّيك َّيس تويفَّماهلَّ ،مفث ًال َّإذإ َّأَّحلتَّإملدينَّعىلَّخشص َّأَّخرَّيكَّيعطيهَّ
إملالَّفذهبَّإَّليهَّفرفضَّأَّوَّحصلَّسوءَّتفامهَّ َّوغريَّمنَّذكلَّإلَّمورَّفاَّن ّهَّولوَّقبلَّإحلوإلَّوماَّ
دإمَّأَّن ّهَّملَّيمتَّإَّستيفاءَّدينهَّفاَّن ّهَّيرجعَّعليكَّويبقىَّإلوجوبَّيفَّذَّّمتكَّ.وهللاَّأَّعملَّ َّ.
الحديث 285
بَّﷺَّيقولَّ :
َّمسعتََُّّإلَّنّ َّّ
وعنهَّقالَّ:قالَّرسولَّهللاَّﷺَّأَّوَّقال َ َّ
ندَََّّر َُّجلَََّّ-أوَّإ َنسانَّ-قَدَّ َأفل َ َسََّّف َهُوَّأَ َح َُّّقَّبَّهََّّمَّنَّ َّغَ َّريهَّ .
اهلَّبَََّّعينَّهََّّعَّ ََّ
َََّّمنَّأَ َدر ََّكَََّّم ََُّ
ِ
اَّعندهَّمنَّإلرزقَّفاملفلسَّالَّيشرتطَّأ َّّالَّ
َّّ
هوَّمنَّعليهَّدين َّأكرث َّمنَّموجودإتهَّأَّيَّأكرث َّ َّّمم
إملفلسَّ :
ي
منَّهذإَّإلرزقَّ َّ.
َّّ
يكونَّهلَّيشءَّالَّ،بلَّيكونَّعندهَّرزقَّلكنَّماَّعليهَّمنَّدينَّأكرثَّ
وهذإَّإحلديثَّيبنيَّكيفيةَّإلَّّتعاملَّمعهَّأَّوَّكيفَّيتعاملَّمعهَّغرماؤهَّيفَّحالَّإَّفالسهَّ .
َّو َّّمسيَّمفلس ًاَّلن ّهَّمنَّإلَُّفَّلُوسَّويهَّإلَّموإلَّإليتَّالَّقميةَّلهاَّمعتربةَّليستَّدرإمهَّوالَّداننريَّويقالَّيفَّ
إملثلَّفالنَّالَّيساويَّفلس ًاَّكناي ًةَّعىلَّأَّن ّهَّالَّقميةَّهلَّ،فاَّذإَّأفلسَّ َّّإلرجلَّوطلبَّغرماؤهَّمنَّإحلاكَّأَّنَّ
للعامةَّحتَّ
ّ َّ
يَّلزمَّعىلَّإحلاكَّإحلجرَّوإَّعالنَّذكلَّ
َّ
حيجرَّعليهَّبأَّنَّمينعهَّمنَّإلتَّّرصفَّيفَّماهلَّلزمهَّأَّ
الَّيتعاملوإَّمعهَّبعدَّذكلَّ َّ.
وبعدَّإحلجرَّيعطىَّإلغرماءَّمس تحقاهتمَّمنَّماهلَّفاَّنَّاكنَّإملالَّالَّيفيَّبذكلَّتقامسوهَّعىلَّقدرَّديوّنمَّ
كَّوإحدَّيأخذَّإملقدإرَّإّليَّمتثلَّنسبتهَّمنَّإَّجاميلَّإملالَّ .
أَّيَّ َّّ
َّلكنَّيشرتطَّأَّيض ًا َّقبلَّإلتَّّقامسَّأَّنَّينظروإَّإَّنَّاكنَّأحد َّإلغرماءَّوجدَّسلعتهَّعندَّهذإَّإملفلسَّ
ونقولَّوجدَّسلعتهَّيعينَّوجدهاَّبعيهناَّ،مث ًَّالَّ:ابعهَّس يارةَّوملَّيسددَّهلَّمثهناَّثَّبعدَّإحلجرَّعليهَّجاءَّ
ووجد َّس يارته َّبعيهنا َّكام َّيه َّمل َّيصهبا َّيشء َّففي َّهذه َّإحلاةل َّهل َّأَّخذها َّإَّن َّاكنت َّمس توفي ًَّة َّعىلَّ
إلرشوط َّإليت َّإَّش َّرتطها َّإلعلامء َّوإس تنبطوها َّمن َّهذإ َّإحلديث َّومن َّابيق َّأحاديث َّابب َّإالَّفالسَّ
ّ َّ
وإحلجرَّمنَّكتبَّإحلديثَّوهذهَّإلرشوطَّيهَّ :
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ّ
لعةَّقدَّتغريت َّبزايدة َّأَّوَّبنقصانَّلَّ َّّن َّإحلديثَّفيهَّ(بعيهنا) َّأَّيَّأَّ َّّنَّ
َّّ
َّّ
نَّالَّتكونَّإلس
إلرشطَّإل ّولَّ :أَّ
إلسلعةَّتبقىَّكامَّيهَّ َّ.
َّّ
وَّصاحبَّإلسلعةَّأَّخذَّمنَّمثهناَّشيئًَّاَّ ،فاَّنَّابعهَّس يارةًَّأَّوَّمّن ًالَّ
َّّ
إلرشطَّإلَّث ّاينَّ :أَّنَّالَّيكونَّإلبائعَّأَّ
ّ َّ
مثالَّفيشرتطَّالَّسرتجاعهاَّأَّنَّالَّيكونَّأَّخذَّمنَّمثهناَّشيئًَّاَّ،لن ّهَّلوَّأَّخذَّمنَّمثهناَّشيئ ًاَّس يكونََّّثََّّمةَّ
إَّشرتإكي َّبنيَّإلغرماءَّيفَّهذإَّإلَّث ّمنَّ .
ترصفَّفْياَّببيع َّأَّوَّهبة َّأَّوَّرهن َّولوَّحصلَّفاَّ َّّنَّ
إلرشطَّإلَّث ّالثَّ :هوَّأَّنَّالَّيكونَّإملفلسَّقدَّ َّّ
َّ ّ َّ
تَّهذهَّإلرشوطَّ
ّ َّ
َّّ
إحلقَّ
صاحبَّ َّّ
هناَّهوَّمنَّتعاملَّمعهَّإملفلسَّالَّصاحبَّإلسلعةَّإلَّصلَّ،فاَّنََّّمت ّ
فلَّأَّخذَّسلعتهَّويتقامسَّإلغرماءَّماَّتبَّقّىَّمنَّمالَّهذإَّإملفلسَّ.وهللاَّأَّعملَّ َّ.
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كَّمالََّّل َمَّ
ابلشفعةَّيفَّ َّّ
بَّﷺَّ َّّ
ىض-إلنّ َّّ
وعنَّجابرَّبنَّعبدَّهللاَّريضَّهللاَّعهنامَّقالََّ َّ:ج ََّع ََّلَّ-ويفَّلفظَّقَ َ َّ
َّشفعةَّ .
َّإلط َُّرقَّفال َُّ
ورصَّفَت َُّّ
إَّوَّقَََّعتََّّإ َّحلُ َُّدوَُّدَّ ُ َّّ
قسمََّّفََّا ََّذ ََّ
َّي ُ ََّ
ِ
إلشف ََّعةَّ:يهَّإَّس
نَّيعوضَّعهناَّ
إعَّحصةَّ َّّممنَّإَّنتقلتَّإَّليهَّبعوضَّمايلَّويشرتطَّأَّ َّّ
تحقاقَّإلرشيكَّإنزت َّّ
ّ َّ
َُّّ
مبالَّ .
َّوقررَّأحدهام َّبيعَّحَّقّهَّفرشيكهَّأَّوىلَّبهَّ ،ولوَّابعَّأحدَّ
َّمثاهلَّ :إَّنَّاكنََّّمث ّةَّرشياكنَّيفَّأَّرضَّمث ًال َّّ
إلرشيكني َّنصيبه َّلشخصَّ َّأَّخر َّفاَّ َّّن َّلرشيكه َّأَّخذه َّمقابل َّما َّإشرتإه َّبه َّهذإ َّإملشرتي َّوهذه َّيهَّ
ّ َّ
إلشفعةَّفقلناَّيفَّتعريفهاَّ"يهَّإس
حصةَّرشيكهَّ َّّممنَّإنتقلتَّإَّليهَّبعوضَّمايل"َّ
تحقاقَّإلرشيكَّإنزتإعَّ َّّ
ّ َّ
َّّ
إلرشيكَّ -إنتقلتَّإَّىلَّخشص َّأَّخرَّبعوض َّمايلَّهذإَّرشطَّس يأيتَّ
حصة َّ ّ َّ
يعينَّتكونَّهذهَّإحلصةََّّّ -
َّّ
الكمَّناَّعنهَّ .
نَّيعوضَّعهناَّإلرشيكَّمبال َّفيدفعَّمثالَّلهذإَّإّليَّإشرتإهاَّويأخذهاَّ ،لكنَّإَّنَّاكنَّهذإَّ
ّ َّ
َّويشرتطَّأَّ
رضَّقدَّقسمَّوعرفتَّحدودهَّورصفتَّطرقهَّحفينئذَّالَّ
َّّ
إليشءَّإّليَّهامَّمشرتاكنَّفيهَّولنقلَّمث ًالَّأَّ
ّ َّ
َّك َّوإحدَّفْيامَّووضعتَّطرقَّ ّ
رضَّقدَّقسمتَّو ّبني َّحدّ ّ
ك َّأرضَّ
َّّ
شفعةَّ ،يعينَّتكونَّهذهَّإلَّ
ّ
إحدَّمنَّإلرشيكنيَّأنَّيبيعَّأرضهَّأوَّنصيبهَّملنَّشاءَّوالَّشفعةَّحنيَّإذَّ .
حفنيَّإذَّالَّشفعةَّ،و ّللكَّو
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نتقلتَّحص ّ
ةَّإلرشيكَّ–نعودَّإىلَّماَّقلناهَّوهوَّإلعوضَّإملايل-بغريَّعوضَّمايلَّكنَّيكونَّ
أ ّماَّإنَّإ
ّ
تحقاقَّحق ّ
َّإلشفعةَّ ّ
تصدّ قَّهباَّمثالَّأوَّوههباَّالنسانَّأخرَّفا ّنَّيفَّإس
للرشيكَّخالفَّ .
ّ
َّهذهَّإحلصةَّأوَّإلهبةَّأوَّإلعط ّيةَّت ُّقومَّو ّ
يكَّإحلق َّيفَّأخذهاَّمقابلَّ
للرش
إلصحيح َّيفَّهذهَّإحلاةلَّأ ّن
ّ
َّو ّ
ّ
ق
ةَّإلرشيكَّ
مَّحص ّ َّ
تقو َّّ
ميّتاَّإملاليةَّهذإَّهوَّإلصحيحَّوهذإَّهوَّإّليَّجيبَّأَّنَّيفعلَّيفَّهذهَّإحلاةلَّّ َّ ،
ّ
فعةَّوهلَّإحلقَّيفَّأَّخذهاَّمقابلَّقميّتاَّإملاليةَّ .
َّّ
يكَّحقَّ َّّ
إلش
للرش َّّ
َّو ّ َّ
يكهَّبيعَّحصته َّيعينَّ
َّّ
ففيَّحالَّقررَّرش
َّّ
إلرشيكنيَّ ،
فعَّإلضرَّإلوإقعَّعىلَّأحد َّ ّ َّ
إلشفعةَّرشعتَّلر ّ َّ
َّو َّّ
نَّيعلمهَّفقدَّحيصلَّهلَّمشأكَّمعَّمنَّإشرتىَّهذهَّإحلصةَّ،وكذكلَّيقالَّأن ّهَّأوىلَّمنَّغريهَّيفَّ
َّّ
دونَّأَّ
هذإَّإحلقَّ .
ءَّيفَّإلشفعةَّهلَّيهَّيفَّ ّ
ّ
كَّيشءَّمشرتكَّبنيَّرشيكنيَّسوإءَّاكنَّعقّارإَّأوَّغريهَّأمَّيهَّ
إختلفَّإلعلام
خاصةَّابلعقار؟ َّ
اَّخاصةَّابلعقارَّبدليلَّقوهلَّيفَّإحلديثَّ(فاذإَّوقعتَّإحلدود) َّومعلومَّأ ّن َّإحلدودَّالَّ
و ّ
إلصحيحَّأّنّ ّ
تكونَّإ ّالَّيفَّإلعقّارَّ َّ.
ّ
حاكمَّإلشفعةَّأّنّ اَّتكونَّيفَّإلعقّارَّإملشرتكَّإّليَّملَّتبنيَّحدودهَّوترصفَّطرقهَّلن ّهَّلوَّ
وكذكلَّمنَّأ
ّ
تبنيَّحقَّ ّ
تَّإحلدودَّورصفتَّإلطرقَّحفنيَّإذَّي
ّ
يزولَّإلضرَّإملتوقّعَّيفَّ
إحدَّمنَّإلرشيكنيَّو
كَّو
ّمزي
ّ
ّ
ّ
إلش يوعَّ،هذإ َّأَّيض ًا َّمنَّأَّحاكهماَّأَّ َّّّناَّتكونَّيفَّإلعقارَّإملشرتكَّليسَّيفَّإلعقارَّفقطَّالبدَّأَّنَّيكونَّ
هذإَّإلعقارَّمشرتاكَّ .
ك َّوإحدَّ
َّمنَّإلرشيكنيَّحفينئذ َّجيوزَّأَّنَّيبيعَّ َّّ
ّ َّ
ك َّوإحد
إلعقارَّمقسامً َّوبَّّينتَّفيهَّحدودَّ َّّ
َّّ
َّفاَّنَّاكنَّ
إلشفعةَّ َّ.
حقَّ َّّ
مهنامَّعىلَّحدىَّوليسَّللخرَّ َّّ
إحلديثَّكامَّقلناَّبني َّ(إذإ َّوقعتَّإحلدودَّ
ّ َّ
إسَّتناد ًإ َّعىلَّهذإَّقالَّإلعلامءَّأَّن ّهَّالَّشفعة َّللجارَّلَّ َّّن َّ
و َّ
إلطرقَّبينناَّوبينهَّمب
إلشفعةَّ
ينةَّفليسَّهلَّحق َّ َّّ
َّّ
ورصفتَّإلطرقَّفالَّشفعة) َّوإجلارَّحدودهَّمبينةَّو َّّ
َّّ
حينئذَّوهذإَّقولَّطائفةَّمنَّأَّهلَّإلعملَّ َّ.
إلشفعةَّ .
للجارَّحقَّ َّّ
َّّ
وخالفهمَّأبوَّحنيفةَّرمحهَّهللاَّوقالَّبأَّ َّّنَّ
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َّوإختارَّش يخَّإالَّسالمَّإبنَّتمييةَّرمحهَّهللاَّقو ًال َّوسط ًا َّوهوَّأَّن ّهَّإَّنَّاكنَّبنيَّإجلارينَّمنفع ية َّمشرتكةَّ
رَّإّليَّقدَّحيصلَّهلَّإَّنَّتغريَّ
للجارََّثبتَّوهذإَّلتفاديَّإلض ّ َّ
ّ َّ
إلشفعة َّ
حق َّ َّّ
كطريقَّأَّوَّبرئَّمث ًال َّفاَّ َّّنَّ َّّ
جارهَّ َّ.
سالمَّقولَّقويَّوإلَّوىلَّأَّنَّيعرضَّإجلارَّعىلَّجارهَّإلبيعَّإَّنَّاكنتَّبيهنامَّمنافعَّ
َّّ
وحقيق ًَّةَّقولَّش يخَّإالَّ
مشرتكةَّاكلطريقَّوإلبرئَّمث ًال َّكامَّذكرانَّ ،فاَّنَّإشرتىَّإجلارَّفهباَّونعمتهَّوإَّ َّّال َّابعهاَّلغريهَّولنَّحيصلَّ
َّّ
للجارَّحينئذَّتغَّّيظَّ َّ.
إلرشيكَّ
سقاطَّحق َّ ّ َّ
َّّ
حاكمَّإلشفعةَّأَّيضاَّأَّ َّّّناَّالَّتسقطَّابلتَّّحايلَّبلَّحيرمَّإلتَّّحايلَّمنَّأَّجلَّإَّ
َّّ
ومنَّأَّ
يفَّإلشفعةَّ .
َّّ
إلرشيكنيَّحَّقّهَّمنَّأَّجلَّأَّنَّمينعَّجارهَّمنهَّ،أَّوَّيظهرَّهلَّأَّن ّهَّابعهَّبمثنَّزإئدَّمنَّ
َّمثاهلَّ:أَّنَّيقفَّأحدَّ ّ َّ
منَّإلزإئدَّوهذإَّمنَّأَّجلَّأَّنَّيلحقَّبهَّ
يهَّهوَّمنَّإّليَّإشرتإهَّمنهَّهبذإَّإلَّث ّ َّّ
َّ
نَّيضهَّفيشرت
أَّجلَّأَّ َّّ
ضرَّفيتحايلَّ َّوحيصلَّحتايلَّعليهَّوهذإَّ َّلكّهَّحمريَّمَّ.وهللاَّأَّعملَّ َّ.
إل ّ َّ
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يربَّفَأَ َ َّىتَّإلنَّبََّّﷺَّ
َّخب َ َّ
يضَّهللاَّ ََّعنهَََّّأرض ًا ََّ
ابَّ ََُّمع َُّرَّ ََّر ََّ
عنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَََّّ:أ ََّص ََّ
سَّعَّندَّيَّمَّنهََّّ،فَََّماَّ
طَُّّ َُّه َوَّأَن َف ُ َّ
َّخبيربََّّل َمَّأُصبَََّّما ًالََّّقَ َّ
َّي َس ََّتأمَّ َُّرَُّهَّفَّ َّْيَاََّّفََّقَالََّ َّ:اي َََّّر َُّسو ََّلَّهللاَّإَّ ّ َّينََّّأَ ََّصبتَََُّّّأَرض ًا ََّ
َّتَأَُّم َُّرينََّّبَّه؟َّقالََّّ:إنَّشَّئتَََّّ ََّحبَّستَََّّ َأصلَهَاَّ ََّوَّتَ ََّصدَّقتَََّّ َّهبَاَّ .
ِ
ثَّ ََّو ََّالََّّي ُو ََّهبَّ .
َّقالََّّ:فََّتَ ََّصدَّ َ َّقَّ َّهبَاَّ َُّمعرَّ َّغَ ََّريَّأَّن َُّهَّ ََّالََّّي ََُّبا َُّعَّأصلُهَاَّو ََّالََّّي ُ ََّورَّ َُّ
َّإلرَّقَابَََّّ َّ،ويفََّّ ََّسبَّيلََّّهللاَََّّ َّ،وإَّْبنََّّإلسبيلَّوإلضَّيفََّّ،
َّقالََّّ:فََّتَ ََّصدَّ َ َّقَّ َُّمعرَّيفََّّإلَُّفََّق ََّرإءََّّ،ويفَّإلَُّقرىبَََّّ،ويفَّ َّّ
عروفَّأََّوََّّي ُطعَّ ََّمَّ ََّصدَّيق ًاَّ َّغَ ََّريََُّّمَّتَ ََّم َّّولَّفَّيهَّ َّ.
كَّمَّ َّهنَاَّابََّّمل َ َُّ
ََّو ََّالَّ َُّجَّنَاحََّّعَىلَََّّمن َََّّولَّْيَََّاَّأََّنََّّي َأ ُ ََّ
َّلفظَّ َّ:غَ ََّريََُّّمَّتََّأََّث ّلَّ .
ويف َّ
هذإَّإحلديثَّيتعَّلّقَّبأحاكمَّإلوقفَّومنهَّأَّخذَّإلفقهاءَّأَّحاكمهَّ .
وهوَّخاص َّهبذهَّإلََّّّمةَّوملَّيكنَّلغريهاَّ ،إّليَّاكنَّ
إلوقفَّ :هوَّمتليكَّإلَّصلَّوتسبيلَّإملنفعةَّ ،
َّو ََّ
ي
لغريهاَّهوَّإلصدقةَّفقطَّ َّ.
َّّ
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حبَّمعرَّ
َّ
يفَّهذإَّإحلديثَّأَّ َّّنَّمعرَّريضَّهللاَّعنهَّمكلَّهذهَّإلَّ
رضَّخبيربَّوأَّجعبتهَّريضَّهللاَّعنهَّوأ ّ
بَّﷺَّفأمرهَّحببسَّأصلهاَّوإلتَّّصدقَّ
ريضَّهللاَّعنهَّأَّنَّينالَّرضاَّهللاَّعزَّوجلَّمقابلهاَّفاستشارَّإلَّنّ َّّ
بغَّل ّّتاَّ َّ.
ففيَّإحلديثَّمرشوعيةَّإلوقفَّوأَّن ّهَّحتبيسَّإلَّصلَّومتليكَّإملنفعةَّ ََّّ.
َّ
َّينتفعَّهباَّلكهناَّ
َّّ
وفيهَّأَّ َّّنَّمنَّرشطَّإلوقفَّ"أَّنَّيكونَّيفَّعنيَّينتفعَّهباَّمعَّبقاءَّعيهنا"َّفاَّنَّاكنَّيفَّعني
وقفهَّبلَّجتوزَّفيهَّإلصدقةَّفقطَّوالَّجيوزَّفيهَّإلوقفَّ،
َّّ
َّفالَّيصح َّ
َّّ
الَّتبقىَّبلَّتفىنَّاكلك َّمث ًال
إلوقفَّمنَّرشوطَّهاَّأنَّيكونَّيفَّعنيَّينتفعَّهباَّويبقىَّعيهناَّ،البدَّأَّنَّيبقىَّعيهناَّاكلرإيضَّوإلبناايتَّ
َّ
يصحَّوقفهَّ َّ.
وإلَّابرَّوإملزإرعَّإَّىلَّغريَّذكلَّ،أََّّّماَّماَّيفىنَّمثلَّإملأكوالتَّوغريهاَّفالَّ َّّ
كذكلَّ َّّمماَّينَّّبهَّعليهَّيفَّهذإَّإحلديثَّأَّ َّّنَّإلوقفَّهلَّأَّ ي
لفاظَّرصحيةَّمثلَّوقفتَّوحبستَّوس َّّبلتَّكامَّ
أَّ َّّنَّهلَّأَّلفاظَّغريَّرصحيةَّيدلَّعلْياَّس ياقهاَّ .
َّوكذكلَّ َّّمماَّيس تفادَّيفَّهذإَّأَّن ّهَّالَّجيوزَّبيعَّأَّوَّهبةَّأَّوَّتوريثَّإلوقفَّكامَّجاءَّيفَّإحلديثَّفقدَّجاءَّ
فيهَّقوهلَّ(غريَّأَّن ّهَّالَّيباعَّأصلهاَّوالَّيورثَّوالَّيوهب) َّ
إزَّجعلَّغةلَّإلوقفَّ
َّّ
َّوكذكلَّيس تفادَّمنَّإحلديثَّأَّ َّّنَّيفَّقوهل(َّ:يفَّإلفقرإءَّويفَّإلقرىب)َّيد َّّلَّعىلَّجو
إءَّفيجوزَّجعلَّغةلَّإلوقفَّيفَّإلقرىبَّ َّ.
َّّ
يفَّإلقرىبَّوإَّنَّملَّيكونوإَّفقر
َّ
وكذكلَّهلَّإحلق َّيفَّ
َّّ
قفَّإحلق َّيفَّإلَّكَّمنهَّابملعروفَّ ،
َّّ
إلو
كذكلَّ َّّمماَّيس تفادَّمنَّإحلديثَّأَّ َّّن َّلَّ ََّو َّّيل َّ ََّ
أَّنَّيطعمَّمنهَّصديقهَّإَّنَّوجدَّ َّ.
عطاهَّإحلقَّقال(َّ:والَّجناحَّعىلَّمنَّولْياَّأَّنَّيأكَّمهناَّابملعروفَّأَّوَّ
َّّ
ملاذإ؟َّلَّ َّّنَّمعرَّريضَّهللاَّعنهَّأَّ
مترَّمعهَّ .
هذإَّإلصديقَّأَّ َّّالَّيأخذَّشيئ ًاَّجيعلَّما ًالَّمس ًَّ
متولَّفيه)َّأَّيَّأَّن ّهَّيشرتطَّيفَّ َّّ
يطعمَّصديق ًاَّغريَّم َّّ
َّ
َّ
َّ
َّ
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ندهَّفَأَ َردتَََُّّّأَنَّ
َّاك ََّنَّ َّع ََّ
َّسبَّيلََّّهللاََّّفَأَضَ اعَ َُّهَّإّلَّي ََّ
ىلََّّفَََّرسَّيفَّ ََّ
وعنَّمعرَّريضَّهللاَّعنهَّقالَََّ َّ:محلتَََُّّّعَ َ َّ
َّص ََّدَّقَتَّكَََّّ -وَّإنَّ
شرته َََّّو ََّالََّّتََُّعدَّيفَّ ََّ
بَّﷺَّفقالََّ َّ:الََّّت َ ََّ
شرتيه َََّّو ََّظَّنَنتََُّّأَّن ََُّهََّّي َبَّي َُّع َُّه بََُّّرخصَََّّّفَ ََّسَّأَلتََُّّإلَّنّ َّّ
أََّ ََّ
ِ
رمه-فَانََّّإلََّعائَّ ََّدَّيفََّّهَََّّبتهَّاكل ََّعائَّدَّيفََّّقَيئَّهََّّ .
عطا َّكَ َُّهَّبد ََّ
أََّ ََّ
للكبََّّإّلَّيََّّي ََُّعوَُّدَّيفَََّّّقَيئَّهَّ .
َّص ََّدَّقَتَّهََّّ ََّاك ََّ
َّلفظََّّ:فَاَّنََّّإّليََّّي ََُّعوَُّدَّيف ََّ
ويف َّ
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هللاَّ ََّع َّهنُ ََّماََّّأَنََّّإلنَّبََّّﷺََّّقَالَّ:إل ََّعائَّ َُّدَّيفَّ َّهََّبتَّهََّّ ََّاكلََّعائَّدََّّيفَََّّّقَيئَّهَّ .
يضَّ َُّ
ََّو ََّعنَّإَّبنََّّ ََّعبَّاس َََّّر ََّ
هذإنَّإحلديثانَّيتعَّلّقانَّببابَّإلهديّةَّوحمكَّإلعودَّفْياَّوكذكلَّإحلديثَّإّليَّس يأيتَّبعدهامَّ .
هَّتصدقَّبهَّعىلَّخشصَّ
َّففيَّحديثَّمعرَّريضَّهللاَّعنهَّأَّن ّهَّمحلَّعىلَّفرس َّيفَّسبيلَّهللاَّأَّيَّأَّن ّ َّّ
إلظاهرَّأَّن ّهَّ
إدلنيويةَّأَّعطاهَّهلَّمعرَّو َّّ
يكَّيس تعملَّيفَّإلغزوَّوكذكلَّجيوزَّهلَّأَّنَّيس تعملَّيف َّمصاحله َّ َّّ
إلشخصَّأَّضاعهَّأيَّأن ّه َّملَّيعرفَّقدرهَّوملَّيرعهَّ
اكنَّفرسَّذإ َّقمية َّوذكلَّلَّ َّّن َّمعرَّأخرب َّبعدهاَّأَّ َّّن َّ َّّ
نَّيبيعَّإلرجلَّفأرإدَّأَّنَّيشرتيهَّمنهَّلن ّهَّيعملَّقميتهَّوكفاءتهَّفملََّّي ُقدمَّمعرَّ
َّّ
إلعنايةَّإل َّّالزمةَّ،خفافَّمعرَّأَّ
قبلَّذكلَّحتَّيعملَّحمكَّهذهَّإملعامةلَّ َّ.
ّ َّ
بَّﷺَّ
مبارشةًَّعىلَّرشإئهَّمنهَّلكَّنّهَّسألَّإلَّنّ َّّ
شدةَّلن ّه َّقالَّهلَّ(ولوَّأعطاكهَّ
ب َّﷺ َّ َّّ
ب َّﷺ َّأَّمرهَّبعدمَّرشإئهَّواكنَّيفَّجوإبَّإلَّنّ َّّ
فاكنَّأَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
بهَّإلرجوعَّيفَّإلهبةَّمعَّأَّ َّّنَّ
فالَّتشرتيهَّمنه) َّلَّ َّّن َّهذإَّيش َّّ
َّ
بدرإمه) َّأَّيَّولوَّابعكَّإَّ َّّايه َّبمثن َّخبسَّ َّ(
إلصورةَّبيعَّجائزَّ،إلصورةَّليستَّصورةَّرجوعَّيفَّهَّبةَّ .
َّّ
ىَّمنَّإلرجل َّأَّن ّهَّأَّضاعَّهذإَّإلفرسَّوملَّيرعهَّإلعنايةَّإل َّّالزمةَّوخافَّمنَّ
َّّ
معرَّريضَّهللاَّعنهَّملاَّرأ
قدرةَّهذإَّإلفرسَّوإَّماكنَّّياتهَّس تق َّّلَّوّلكلَّأَّرإدَّأَّنَّ
َّ
هذإَّإالَّهاملَّخافَّأَّن ّهَّبعدَّإَّهامهلَّهلَّس يبيعهَّلَّ َّّنَّ
يشرتيهَّمنهَّفقطَّوليستَّيفَّنَّّيةَّمعرهَّأَّن ّهَّيرجعَّيفَّهبتهَّ َّ.
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َّهلَّإلسببَّيفَّّنيهَّلهاَّفقالَّ
بني َّّ
بَّﷺَّو ّ َّ
نتَّإلصورةَّتش بهَّ َّّإلرجوعَّيفَّإلهبةَّّناهاَّعنهَّإلَّنّ َّّ
لكنََّّمل ّاَّاك َّّ
هلَّ(الَّتعدَّيفَّصدقتك ََّّوإَّنَّأَّعطاكَّبدرإمهَّفاَّ َّّنَّإلعائدَّيفَّهبتهَّاكلعائدَّيفَّقيئه)َّ َّ
وش َّّبهَّهلَّإلعائدَّيفَّه
بتهَّابللكبَّإّليَّيعودَّيف َّقيَّئهَّ ،إللكبَّمعروفَّأَّن ّهَّمنَّأقذر َّإحليوإانتَّ
ّ َّ
ي
كَّهذإَّإّليَّتقَّيّأهَّأَّكرممكَّهللاَّ
ّ َّ
جاعَّعادَّوأَّ
َّ
معروف َّأَّن ّهَّيأكَّ-أَّكرممكَّهللاَّّ َّ-ث َّبعدَّذكلَّيقيء َّ َّّث َّإذإ َّ
بَّﷺَّللعائدَّيفَّهبتهَّمباذإَّش َّّهبهَّفالمرَّليسَّهَّّين ًاَّابركَّ
فانظروإَّلبشاعةَّإملنظرَّ َّوإنظروإَّلتشبيهَّإلَّنّ َّّ
هللاَّفيمكَّ .
َّإدلالةلَّعىلَّ
إحلديثَّبني ّ َّ
ّ َّ
وَّإلصدقةَّ ،و
َّّلكلَّإس تفادَّإلعلامءَّمنَّهذإَّإحلديثَّحترميَّإلعودَّيفَّإلهبةَّأَّ َّّ
يدَّإلهنييَّ
بَّﷺَّلعمرَّهذإَّأَّ َّّو ًالَّ َّّثَّتشبيهَّإلعائدَّيفَّإلهبةَّاكللكبَّإلعائدَّيفَّقيئهَّهذإَّيز َّّ
ذكلَّفهنييَّإلَّنّ َّّ
حمرمَّالَّجيوزَّ َّ.
شدةًَّويد َّّلَّعىلَّأَّن ّهَّ َّّ
َّّ
وإس
تثىنَّإلعلامءَّمنَّهذإَّإلهنييَّأَّمرإنَّ :
َّّ
َّجيوزَّهلَّإلرجوعَّأََّّّماَّإَّنَّ
َّّ
إهبَّملَّيسمل َّإلهبةَّإَّىلَّصاحهباَّفقالوإَّحينئذ
َّّ
َّإلَّمرَّإلَّ َّّولَّ :أَّنَّيكونَّإلو
مرَّكامَّقلناَّحمرم ًاَّ .
َّّ
هلَّفالَّجيوزَّإلرجوعَّفْياَّحينئذَّويبقىَّإلَّ
َّّ
قبضهاَّإملهوبَّ
َّ
َّإلَّمرَّإلَّث ّاينَّ :هوَّإلوإدلَّمعَّودلهَّأَّجازَّإلعلامء َّللوإدلَّأَّنَّيرجعَّيفَّهبتهَّإَّل ّيتَّوههباَّلودلهَّوإس تدَّل ّوإَّ
ابحلديثَّإّليَّس يأيتَّمعناَّ َّ.
وكذكل َّإس تدلوإ َّحبديث َّأَّخر َّسنتلكم َّعنه َّعند َّالكمنا َّعن َّإحلديث َّإملوإيل َّإَّن َّشاء َّهللا َّلكنَّ
ىلَّإدلرسَّإلقادمَّإَّنَّشاءَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّ َّ.
سرنجئَّإلالكمَّإَّ َّّ
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يَّمع ََّرَُّةَّبَّنتََََُّّّرََّوإ ََّحةَّ:
لَّأََّيبََّّبَََّّبعضََََّّّماهلَََّّّفَقََّاَّل َتََُّّأ َّّم ََّ
و ََّعنََّّإلَّنُّع ََّمانََّّبنَََّّّب َشَّريَّريضَّهللاَّعنهَّقالََّّ:تَ ََّصدَّ َ َّقََّّعَ َ َّ
تََّّت ُشهَّ ََّدَََّّر َُّسو ََّلَّهللاَّﷺَّ َّ.
رىضَّ ََّح ّ َّ
ََّالَّأَ َ َّ
ىلَّص ََّدَّقَيتَّفقالَّهلَّرسولَّهللاَّﷺََّّ:أََّفَََّعلتَََّّ ََّه ََّذإَّبَّ ََّو َ َّدل ََّكَّ
َّفَا ََّنطَّل َ ََّقََّّأَيبََََّّّإىل َََّّرسولََّّهللاََّّﷺََّّلَّيُشهَّ ََّدَُّهََّّعَ ََّ
كلَّإلصَّ ََّدَّقَةَّ .
َّهللاَّ ََّوإعدََّّلُوإَّيفََّّأََّو ََّالدَّ َُّكََّّ،فَََّر ََّج ََّعَّأََّيبَََّّّفَََّردََّّتَّ ََّ
َُّلكَّّهم؟َّقالَّ:الَّ.قالَّ:إَّتََُّّقوإ ََّ
ىلَّ َُّجورََّّ .
َّلفظََّّ:قَا ََّلََّّفَ ََّالََّّت ُشهدينََّّإَّذ ًإََّّفََّا ّ َّينَّ ََّالَّ َأَّشهَ َُّدََّّعَ َ َّ
ويف َّ
ِ
ىلَّ ََّه ََّذإَّ َّغَ َّرييَّ .
َّلفظََّّ:فََّأَشهدََّّعَ َ ََّ
ويف َّ
هَّيبني َّأَّحاكمَّإلهبةَّللوالدَّ،
هذإَّإحلديثَّاتب يع َّللحديثنيَّإّلينَّقبلَّويتعَّلّقَّأَّيض ًا َّببابَّإلهبةَّولكَّنّ ّ َّ
وفيهَّأَّ َّّنَّرج ًالَّوإمسهَّبشريَّبنَّسعدَّريضَّهللاَّعنهَّوهبَّعطَّّي ًةَّلَّحدَّأَّبنائهَّوملَّيعطيَّإلَّخرينَّفملَّ
ترىضَّزوجتهَّإلصحابيةَّإلفاضةلَّمعرةَّبنتَّروإحةَّأَّختَّعبدَّهللاَّبنَّروإحةَّريضَّهللاَّعهنمَّإَّ َّّالَّأَّنَّ
َّّ
بَّﷺَّ َّ.
يشهدَّعىلَّهذإَّإلَّنّ َّّ
بَّﷺَّسأهلَّإَّنَّاكنَّأَّعطىَّبقَّيّةَّأَّوالدهَّمثلَّماَّأَّعطىَّإبنهَّإلَّنّعامنَّريضَّهللاَّعنهَّفقالَّ
فلامَّحضَّإلَّنّ َّّ
ماَّفعلَّسبب َّحلصولَّ
ب َّﷺ َّ َّوأَّمرهَّبتقوىَّهللاَّوإلعدلَّبنيَّإلَّوالدَّ ،لَّ َّّن َّ
هلَّ :الَّ ،حفيهناََّّزجرهَّإلَّنّ َّّ
ي
إَّل ّتحاسدَّوإلتّباغضَّبنيَّإلَّوالدَّأَّوَّبنيَّإالَّخوةَّإَّذَّأَّعطىَّإلبعضَّوتركَّإلبعضَّمنَّإجلورَّوإحليفَّ .
َّوماَّحيصلَّيفَّهذهَّإلَّزمان َّحفظمكَّهللاَّمنَّعقوقَّبعضَّإلَّوالدَّلوإدلهيمَّسببهَّعدمَّإلعدلَّبيهنمَّ
َّسبب َّلعقوق َّبعضَّ
َّوإَّعطاء َّإلبعض َّوترك َّإلَّخرينَّ ،فهذإ َّيسَّبّب َّإلعدإوة َّبني َّإلَّبناء َّوهو َّأَّيض ًا ي
إلَّبناءَّلبوهيمَّ ،فكونوإَّابركَّهللاَّفيمكَّعىلَّوجل َّمنَّهذإَّوكونوإَّحفظمكَّهللاَّدإمئ ًا َّمس تحضينَّأَّ َّّنَّ
إَّإلصغارَّوترتكوإَّ
إجب َّبنيَّإلَّبناءَّيفَّإلهباتَّ ،فالَّتعطوإَّإلبناتَّوترتكوإ َّإلبننيَّوالَّتعطو َّّ
إلعدلَّو ي
إلكبارَّأَّوَّإلعكس َّفاَّذإَّأَّعطيمتَّفأعطوإ َّإمجليعَّابركَّهللاَّفيمكَّورَّب ّوإَّأَّبناءكَّعىلَّهذإ َّوعَّل ّمومهَّهذإَّ
جزإكَّهللاَّخريإَّ .
َّفاحلديثَّابركَّهللاَّفيمكَّفيهَّأَّن ّهَّجيبَّإلَّت ّسويةَّبنيَّإلوالدَّيفَّإلهبةَّوإلعطَّّيةَّلن ّه َّﷺ َّ َ َّّمسىَّإَّعطاءَّ
إلوإحدَّوتركَّإلَّخرينَّجورًَّإَّإَّذَّقال(َّ:الَّأَّشهدَّعىلَّجور)َّوقال(َّ:إعدلوإَّبنيَّأَّوالدك)َّﷺَّ .
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قَّعل َّأَّيب)َّ
َّوفيهَّأَّيض ًا َّأَّ َّّن َّهبةَّإلَّبَّالبنهَّتس َّّمىَّصدق ية َّلَّ َّّن َّإلَّنّعامنَّريضَّهللاَّعنهَّقال َّ(تص َّّد َّّ
وقالَّأيضاَّ(ليشهدَّصدقيت)َّ َّ.
يةَّبنيَّإّلكورَّوإالَّانثَّيفَّإلعطَّّيةَّلَّ َّّن َّلفظَّإحلديثَّفيهَّأَّوالدك َّوإلودلَّإمسَّجنسَّ
َّّ
وفيهَّأيضا َّإلَّت ّسو
وإلاكفَّمعرف يَّةَّ،وإمسَّإجلنسَّإذإَّأَّضيفَّإَّىلَّإملعرفةَّأَّفادَّإلعمومَّ .
ب َّﷺ َّأَّ َّّكدَّهذإَّبعدهاَّبقوهلَّ َّلكّهم َّفهذإَّتوكي يد َّللعمومَّقالَّ(أَّفعلتَّهذإَّبودلكَّلكهم) َّفَّيس تفادَّ
َّوإلَّنّ َّّ
يةَّبنيَّإّلكورَّوإالَّانثَّيفَّإلهبةَّوإلعطَّّيةَّمرشوع يةَّبلَّوإجبةَّ .
َّّ
أَّيض ًاَّمنَّهذإَّإحلديثَّأَّ َّّنَّإلَّت ّسو
َّوننَّّبهَّإَّىلَّأَّن ّهَّيس تثىنَّمنَّهذإَّإلَّنّفقةَّ،فيس تثىنَّمنَّوجوبَّإلتَّ ّسويةَّبنيَّإلَّبناءَّيفَّإلهبةَّإلَّنّفقةَّلّنّ اَّ
ليستَّاكلهبةَّواكلعطَّّيةَّ ،فبعضَّإلَّبناءَّقدَّحيتاجَّأكرث َّمنَّإلَّخرينَّفقدَّيكونَّمنَّأَّوالدكَّمنَّهوَّ
وهذإَّهوَّإلصحيحَّ
َّّ
مريضَّأَّوَّفقريَّأَّوَّرضيرَّفيجوزَّإَّعطاؤهَّأكرثَّمنَّإلَّخرينَّلهذإَّإملعىنَّأَّيَّملرضهَّ،
منَّأَّقوإلَّأَّهلَّإلعملَّأَّ َّّن َّإلَّنّفقةَّابهباَّليسَّكبابَّإلهبةَّوإلعطَّّيةَّفيجوزَّيفَّإلَّنّفقةَّماَّالَّجيوزَّيفَّإلهبةَّ
ك َّوإحد َّحبسبَّماَّحيتاجهَّ.أََّّّماَّيف َّإلهبة َّفالوإجبَّهوَّ
مفنَّمتامَّإلعدلَّيفَّإلَّنّفقةَّأَّنَّتنفقَّعىلَّ َّّ
إلَّت ّسويةَّبنيَّإلَّوالدَّ َّ.
رانهَّيفَّإدلرسَّإملايضَّمنَّجوإزَّرجوعَّإلوإدلَّيفَّهبتهَّلودلهَّلن ّهَّجاءَّعندَّ
َّّ
َّماَّقر
ويفَّإحلديثَّأَّيض ًا َّّ
إلبخاريَّأَّ َّّنَّبشري ًإَّريضَّهللاَّعنهَّرَّّدَّعطَّّيتهَّإَّل ّيتَّأَّعطاهاَّللَّنّعامنَّريضَّهللاَّعنهَّ َّ.
ب َّﷺ َّقال(َّ :الَّحي َّّل َّ َّّللرجلَّأَّنَّيعطيَّ
وكذإَّجاءَّعنَّإبنَّمعرَّوإبنَّعَّّباسَّريضَّهللاَّعهنامَّأَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
حص ّ
حهَّإلشَّيخَّانرصَّرمحهَّهللاَّيفَّإالَّروإءَّ َّ.
عطَّّي ًةَّ َّّثَّيرجعَّفْياَّإَّ َّّالَّإلوإدلَّفاميَّيعطيَّودله)َّوإحلديثَّ َّّ
زَّإلرجوعَّيفَّإلهبةَّإذإ َّإس تلمهاَّصاحهباَّإلوإدلَّ
فكامَّقلناَّيفَّإدلرسَّإملايضَّأَّن ّهَّيس تثىنَّمنَّعدمَّجوإ َّّ
َّّ
بنص َّحديثَّإبنَّمعرَّوإبنَّعَّّباسَّ
جوعَّفْياَّبنص َّهذإَّإحلديثَّو ّ َّ
ّ َّ
فيجوزَّإلر
َّّ
إذإ َّماَّأَّعطىَّودلهَّ ،
ريضَّهللاَّعهنمَّ َّ.
بَّﷺَّلنهَّقال(َّ:إَّ ّ َّينَّ
إلزورَّوإجلورَّكامَّفعلَّإلَّنّ َّّ
ويفَّإحلديثَّأَّيض ًاَّأَّن ّهَّالَّجيوزَّللمرءَّأَّنَّيشهدَّعىلَّ َّّ
الَّأَّشهدَّعىلَّجورَّ)َّ َّ.
وفيهَّأَّيض ًاَّإس تحبابَّإالَّشهادَّعىلَّإلعطاايَّوإلهباتَّلت
طالَّإلزمانَّ
َّّ
ثبتَّوحتَّالَّيأيتَّمنَّينكرهاَّإذإَّ
ّ َّ
وهللاَّأَّعملَّ .
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عنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّ َّ
اَّخي َُّر َُّجَّمَّ َّهنَاَّمَّنََّّثَمرََّّأَو َََّّزرعَّ .
يربَّب ََّشطرََََّّّم ََّ
بَّﷺََّّعَاََّم ََّلََّّأَه ََّلَّ ََّخ َ َّ
َّأَنََّّإلَّنّ َّّ
رضَّإلزرإعيةَّوالَّ َّّمهةَّهلَّوالَّقدرةَّهلَّلزرإعّتاَّوإالَّس تفادةَّمهناَّ ،وَّمل ّاَّ
َّّ
ََّّمل ّاَّاكنَّبعضَّإلَّنّاسَّميتكلَّإلَّ
رضَّرشعَّهللاَّعز َّوجلَّإملساقاتَّ
َّّ
انس َّأَّخرَّهلمَّمعرف ية َّوحرف ية َّيفَّذكلَّلكنَّليستَّهلمَّأَّ
اكنَّأَّ ي
َّمقدرةَّ،مفنَّاكنَّهذإَّمعلَّأَّوَّ
وإملزإرعةَّوإملغارسةَّوكذإَّكرإءَّإلَّرضَّجبزءَّ َّّمماَّخيرجَّمهناَّأَّوَّعىلَّأَّجرة َّّ
هل إهامتمَّهبذإَّأ ّ
حت َّيعملَّعىلَّ
إرعةَّوإملساقات وإملغارسة َّقبلَّإدلّ خولَّفْياَّ ّ َّ
نَّيتعمل َّأحاكمَّهذهَّإملز َّ
مَّهللاَّعزَّوجلَّ .
َّّ
إءَّوالَّيقعَّفاميَّحر
َّّ
عملَّوالَّخيبطَّفْياَّخَّبطَّعشو
َّحديثَّإبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّفيهَّمرشوعيةَّإملزإرعةَّوإملساقاتَّ .
َّوإملساقاتَّ :يهَّأَّنَّيكونَّعندَّإَّنسان َّأَّ ي
رض َّعلْياَّجشرَّفيدفعهاَّلخر َّليَّسَّقيهَّولتكونَّإلَّث ّمرةَّبيهنامَّ
حبسبَّماَّإشرتطاَّ .
َّ َّوأََّّّما َّإملزإرعةَّ :فهيي َّأَّن َّيكون َّعند َّإَّنسان َّأرض َّفيدفعها َّلغريه َّلزيرعها َّوتكون َّإلَّث ّمرة َّبيهنام َّعىلَّ
حسبَّماَّإشرتطاَّ.هذإَّهوَّإلفرقَّبنيَّإملزإرعةَّوإملساقاتَّ َّ.
نةَّإلسابعةَّمنَّإلهجرةَّقسمَّأَّرإضْياَّبنيَّإلغامننيَّ،وَّمل ّاَّاكنَّإملسلمونَّ
يربَّيفَّإلسَّ َّّ
بَّﷺََّّمل ّاَّفتحَّخَّ
وإلَّنّ َّّ
ّ
إلسقيَّ ،واكنَّإلْيودَّقدَّ
للزرإعةَّو َّّ
منشغلونَّابجلهادَّيفَّسبيلَّهللا َّوالَّوقتَّعندمهَّخلدمةَّإلَّرضَّو َّّ
ب َّﷺ َّوأ ّقرمه َّعىلَّ
ب َّﷺ َّأَّنَّيرتكَّهلمَّإملزإرعَّوإلَّرإيضَّيكَّخيدموهاَّ ،أَّذنَّهلمَّإلَّنّ َّّ
طلبوإَّمنَّإلَّنّ َّّ
يكونَّإلشطرَّإلَّخرَّ
َّّ
َّمنَّإلغةلَّومنَّإحملصولَّجز ًإءَّعىلَّخدمّتمَّو
َّّ
للْيودَّشطر
ذكلَّ،عىلَّأنَّيكونَّ
ي
ب َّﷺ َّهذإَّوملَّيزلَّإملسلمونَّعىلَّذكلَّيفَّ
قر َّإلَّنّ َّّ
لَّلمسلمنيَّلَّ َّّن َّإلَّرضَّوإملزإرعَّأَّصبحتَّهلمَّ ،فأَّ َّّ
تَّ
عهدهَّﷺ َّ َّوكذإَّيفَّعهدَّأَّيب َّبكر َّريضَّهللاَّعنهَّوصدر ًإ َّمنَّخالفةَّمعرَّريضَّهللاَّعهنمَّح ّ َّ
توىلَّإملسلمونَّزرإعةَّأَّرإضْيمَّبأنفسهمَّ َّ.
ىلَّإلشامَّو ّ َّ
أَّجالمهَّريضَّهللاَّعنهَّإَّ َّّ
اَّخيرجَّمنَّإلزرعَّ
َّّ
فكامَّقلناَّ-ابركَّهللاَّفيمك-هذإ َّإحلديثَّأصل َّيفَّجوإزَّإملساقاتَّوإملزإرعةَّجبزء َّ َّّمم
وإلََّّث ّمرَّ .
افعيَّوأَّمحدَّرمحهمَّهللاَّ َّ.
إلش َّ
َّوقدَّذهبَّإَّىلَّمرشوعَّّيّتاَّوجوإزهاَّمجهورَّأَّهلَّإلعملَّومهنمَّماكلَّو َّّ
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ومنعهاَّأَّخرونَّومهنمَّأَّبوَّحنيفةَّرمحهَّهللاَّوعَّل ّلَّإملنعَّبكونَّبنيتَّعىلَّأَّجرَّجمهولَّلكنَّحديثناَّهذإَّ
هذإَّإلزعَّويبطلَّهذإَّإلقولَّ .
يرَّّدَّ َّّ
َّويفَّإحلديثَّأَّيض ًاَّأَّن ّهَّالَّيشرتطَّيفَّإملزإرعةَّكونَّإلبذرَّوإلغرإسَّمنَّصاحبَّإلَّرضَّخالف ًاَّملاَّهوَّ
مقررَّيفَّبعضَّإملذإهبَّ،إَّذَّبعضَّإملذإهبَّيشرتطَّأَّنَّيكونَّ َّإلبذرَّوإلغرإسَّعىلَّصاحبَّإلَّرضَّ
ي
لكنَّحديثناَّهذإَّيبطلَّقوهلمَّ َّوليسَّفيهَّأَّ َّّنَّإلْيودَّإشرتطوإَّعىلَّإملسلمنيَّأَّنَّيكونَّإلغرإسَّوإلبذرَّ
منَّعندمهَّ َّ.
إلرشإءَّ .
ويفَّإحلديثَّأَّيض ًاَّجوإزَّمعاقدةَّأَّهلَّإلكتابَّومعاملّتمَّابلبيعَّو ّ َّ
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ىلََّّأَنَََّّّل ََّنَاَّ ََّهذَّهََّّ
رضََّّعَ َ َّ
كريَّإ ََّل َ َّ
نصارََّّ ََّحق ًالََّّفَ َُّكنَّاََّّنَ َّ
كرثَّإ ََّل ََّ
وعنَّرإفَّعَّبنََّّ َُّخ ََّدجيََّّريضَّهللاَّعنهَّقالَُّ َّ:كنَّاَََّّأ َ ََّ
ََّ
إلو ََّر ُ َّقََّّفَ ََّملََّّيَ َّهنََّنَاَّ .
َّّت َّرجَّ ََّهذَّهََّّ،فَهنَََّ ََّاانَّ ََّعنَّ ََّذكلََّّفَأَماَّ ََّ
خر ََّجتَّ ََّهذَّهََّّ ََّوَّل َم َُّ
ََّوَّل ََّهُمَّ ََّهذَّهََّّ،فََُّربَّ ََّماَّأََّ ََّ
بنَّ َُّخ ََّدجيََّّريضَّهللاَّعنهَّ ََّعنَّكَّ ََّرإءََّّإ ََّلرضََّّابَّّلَّ ََّهبََّّ
نظ َََّةلَّبنَََّّّقَيسَََّّّقَالََّ َّ:سَّأَلتََََُّّّرإفَّ ََّعَّ ََّ
ََّولَّ َُّمسملَََّّ َّ:عنَّ ََّح ََّ
ىلَّإَّمل َا ََّذ ََّاي ََّانت َََّّوأََّقََّبالََّّ
بَّﷺَّبَّ ََّماََّّعَ َ َّ
ىلَّ ََّعهدََّّإلَّنّ َّّ
ونََّّعَ َ َّ
اسََّّي ََُّؤإ َّّج َُّر ََّ
َّاك ََّنَّإلنَّ ُ َّ
سَّبَّهَّإَّن ََّما ََّ
إلورَّقََّّ.فَََّقا ََّلََّ َّ:الَّب َأ َ َّ
ََّو ََّ
ِ
كلَّ ََّه ََّذإَََّّ .وملََََّّّيَ َُّكن لَّلنَّاسََّّ َّكَ ََّرإ يءَّإَّالََّّ
إَّو ََّهي َُّ
يسملَّ ََّه ََّذ ََّ
إَّو ََُّ
سملَّ ََّه ََّذ ََّ
إَّوَّي َ ََُّ
كلَّ ََّه ََّذ ََّ
إلزرعَََّّّ،فَ ََّْي َُّ
إ َّجل َ ََّد َّإول َََّّوأََّشَّ َي ََّاءَّمَّ ََّنَّ َّ
سَّبَّهََّّ .
ونََّّفَ ََّالَّب َأ َ َّ
يش يءَََّّمعَّلُو يمَّ َمض ُم يَّ
كلَََّّز ََّج ََّرَّ ََّعن َُّهَّفَأَماَّ َ َّ
ََّه ََّذإََّّفَ ََّذل ََّ
إَّمل َاذَّ ََّاي ََّانتَّ:إ ََّل َّّنَ َُّارَّإلكَََّّبارَّ .
دولَّ:إ َلّن َُّارَّإل َّّص ََّغارَّ .
وإ َّجل َ ََّ
يفَّهذينَّإحلديثنيَّتفصي يلَّملاَّجيوزَّوماَّالَّجيوزَّمنَّأَّحاكمَّإَّجارةَّإلَّرضَّ،ويذكرَّفْياَّرإف يعَّريضَّهللاَّ
عنه َّأَّ َّّن َّأَّهل َّاكنوإ َّأكرث َّأَّهل َّإملدينة َّأَّرض ًا ََّّومزإرع ََّّوأَّ َّّّنم َّاكنوإ َّيكروّنا َّكر ًإء َّجاهليًَّاَّ ،فيتَّّفقون َّمعَّ
خرَّوأَّ َّّن َّماَّينبتَّ
هلمَّغةل َّإجلزءَّإلَّ َّ
تانَّوأَّ َّّن َّ َّّ
هلَّغةل َّهذإَّإجلزءَّمنَّإلَّرضَّأَّوَّإلبس َّ
إملكرتيَّعىلَّأَّ َّّن َّ َّّ
عىلَّإملاذايانتَّ-ويهَّإلَّّنارَّإلكبار-وكذإَّماَّينبتَّعىلَّإجلدإولَّومنابعَّإملاءَّهلمَّوللمكرتيَّماَّينبتَّ
عىلَّإلبايقَّ َّ.
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غررَّوهجاةلَّوخماطرةَّإَّذَّقدَّينبتَّماَّيف َّنصيهبمَّوالَّينبتَّماَّيف َّنصيبَّإلَّخرينَّأَّوَّ
وهذإَّفيهَّ َّ
إلعكسَّمفنَّإملعلومَّأَّ َّّنَّماَّينبتَّابلقربَّمنَّمصادرَّإملاءَّاكلّنارَّوإجلدإولَّوإملنابعَّينبتَّويمثرَّأََّّّماَّماَّ
ينبتَّيفَّإلَّجزإءَّإلَّخرىَّفقدَّيكونَّمظََّّنّةَّعدمَّإلبلوغَّوعدمَّإلنّبتَّفقدَّالَّينتجَّ .
ّلكلَّحرمَّهذإَّإلَّنّوعَّمنَّإملعامةلَّلن ّهَّدإخ يلَّيفَّإمليّسَّإحملرمَّبالَّشكَّلَّ َّّنَّفيهَّمقامرةَّوإحضةَّوبَّي ّنةَّ
َّّ
َّ
عنَّهذهَّإملعامةلَّوأَّجازَّهلمَّماَّاكنوإَّيَّّتفقونَّفيهَّعىلَّإملقابلَّإملا َّّديَّإملعلومَّ
َّ
ب َّﷺ َّ
فلهذإ َّّنامهَّإلَّنّ َّّ
اكّلهبَّوإلورقَّأَّيَّإلَّنّقودَّلّنّ اَّمنَّاببَّإالَّجارةَّعىلَّإلعوضَّإملعلومَّوإلَّجلَّإملعلومَّ .
َّّ
َّوكذكلَّأَّجازَّهلمَّإملزإرعةَّعىلَّشطرَّماَّي
يثَّإلسابقَّ
َّّ
امرَّكامَّمرَّمعناَّيفَّإحلد
َّّ
نبتَّمنَّإلزرعَّأَّوَّإلَّث ّ
َّّ
يفَّجوإزَّإملزإرعةَّوإملساقاتَّ .
ّنامهَّعنَّتكلَّإملعامةلَّلعةل َّإلغررَّوعدمَّ
َّّ
ب َّﷺ َّ
ورَّإحملرمةَّأَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
َّّ
َّوإلفرقَّبنيَّهذهَّإل َّّصورةَّو َّّ
إلص
إلَّّتحَّّققَّمنَّحصولَّإلَّث ّمرةَّلبعضَّإملتعاقدينَّ َّّمماَّيؤَّّديَّإَّىلَّإملشاحنةَّوإلَّّتنازعَّفاميَّبيهنمَّ .
َّأََّّّماَّيفَّإملزإرعةَّوإملساقاتَّفاَّ َّّن َّإملتعاقدينَّإَّنَّاكنوإَّكفرَّيق
تسمونَّإلغةل َّبنسب َّمشاعة َّمنَّإلََّّث ّمرَّ
َّّ
َّكامَّمرَّ .
َّوهذإَّجائز َّّ
فيغمنونَّمجيع ًاَّأَّوَّيغرمونَّمجيع ًا
ي
َّويفَّإالَّجارةَّأَّجرةَّإلعاملَّتكونَّمعلوم ًة َّمَّتّفق ًا َّعلْياَّمس بق ًا َّفالَّغررَّوالَّهجاةلَّحينئذَّهذإَّهوَّ
إلفرقَّبنيَّإلصورتنيَّ .
َّّ
رضَّجبنسَّماَّخيرجَّمهناَّجائزَّلقوهلَّﷺَّيفَّإحلديثَّ(فأ ّماَّيش يءَّمعلو يمَّمضمونَّفالَّ
َّوكذكلَّكرإءَّإلَّ
ي
فالصحيحَّجوإزهَّ .
بأسَّبه)َّ َّّ
مرَّقبلَّبدو َّصالحهَّفليسَّبصوإبَّلَّ َّّن َّهذإَّمنَّاببَّ
َّّ
ميهَّوأَّن ّهَّمنَّبيعَّإلَّث ّ
اَّإّلينَّقالوإَّبتحر َّ
َّ َّوأََّّّم ّ َّ
جارةَّالَّمنَّاببَّإلبيعَّ،ولَّ َّّنَّإلبيعَّمعاوض يةَّعىلَّعنيَّإملبيعَّومنافعهَّ َّوأََّّّماَّإالَّجارةَّفهييَّمعاوض يةَّعىلَّ
إالَّ َّ
إملنافعَّدونَّإلعنيَّفهذإَّإَّجار يةَّوليسَّبيع ًاَّ.ابركَّهللاَّفيمكَّ.فافهموإَّهذإَّ َّ.
َّ
َّ
َّ
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َّهلَّ .
بَّﷺَّابَّل َُّع ََّمرىَّلَّ ََّمن ََُّّوهَََّّبت ََّ
ىضَّإلَّنّ َّّ
عنَّجابرَّبنَّعبدَّهللاَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّ:قَ َ َّ
عطىَّ ََّع ََّط ًاءَّ
عطا ََّهاَّلن ّهََّّأَ ََّ
َّمع ََّرىَّ ََُّهلَّ ََّولَّ ََّعقَّبَّهَّفَاّنَاَّلَّذلَّيََّّأُعطَّ َّْيَاَّ ََّالََّّتَرجَّ َُّعَّلَّذلَّيََّّأَ ََّ
َّلفظَََّّ:منََُّّأمعَّر َُّ
َّويف َّ
ِ
ََّوَّقَََّعت ََّّفيهََّّإَّمل َََّو َّإريثَّ .
يهَّ
كلَّ ََّولَّ ََّعقَّبَّكَّ.فأ ّماَّ ّإّليَّقالََّ َّ:
يهَّ َ ََّ
َّوقالَّجابرَّ:إَّن ََّماَّإل َُّع ََّمرىَّ-إَّل ّيتََََّّّأ ََّج ََّازَّرسولَّهللاَّﷺ-أنَّيقولََّ َّ:
َّصاحَّ َّهبَاَّ .
كلَََّّماَّعَّشتَََّّفَاّنَاََّّتَرجَّ َُّعََّّإ َ َّىل ََّ
َ ََّ
ِ
ِ
يمكَّ َأَّ ََّموَّإلَ َُّمكَّ َو َالََّّتُفسَّ َُّدو ََّهاََّّ،فَاَّن َُّهَََّّمنَََّّأ ََّمع ََّرَّ َُّمع ََّرىََّّفَه َ َّييَّلَّذلَّيَّ ُأَّمعَََّّرََّهاَّ ََّحَّيّ ًاَّ
ويفَّلفظَّملسملََّّ:أَّمسَّ َُّكوإََّّعََّل َ َُّ
ِ
ََّوََّمَّيّت ًا َََّّولَّ ََّعقَّبَّهََّّ .
َّلكهنا َّقليةل َّإحلصول َّإليومَّ ،وتس َّّمىَّ
هذه َّإملسأةل َّإملذكورة َّهنا َّاكنت َّكثرية َّإلوقوع َّيف َّزمن َّإلَّنّ َّّبوة َّّ
وَّإلرقبَّ .
ابلعمرىَّأَّ َُّّ
َّ
نقضاءَّمعرََّّمنَّعَّل ّقَّبهَّعىلَّإنقضاءَّمعرهَّ .
َُُّ
َّابلعمرىَّ:لَّ َّّنَّأَّجلهاَّإ
َّمسيت َّ
ومسيتَّابلرقبَّ :لَّ َّّن َّإلوإهبَّيعطيَّإلهبةَّإَّىلَّأَّجل َّوهوَّموتَّأحدهامَّأَّيَّإََّّّماَّموتَّإلوإهبَّأَّوَّ
َّّ
َّ
كَّوإحدَّمهنامَّيرقبَّموتَّإلَّخرَّفس َّّم
يتَّابلرقبَّ .
َّّ
موتَّإملوهوبَّهلَّ،فيظ َّّلَّ َّّ
هَّالَّجيوزَّإلرجوعَّفْياَّ
َّّ
وقدَّمر َّمعناَّيفَّأحاديث َّإلهبةَّأَّ َّّّنا َّإَّنَّوصلتَّإَّىلَّإملوهوبَّهلَّوقبضهاَّفاَّن ّ
َّ َّّ
حينئذَّ .
َّلكنَّهناَّإلصورةَّخمتلفةَّفاَّ َّّن َّإلوإهبَّالَّهيبَّإلهبةَّإَّىلَّإلَّبد َّبلَّيعَّل ّقَّهذهَّإلهبةَّبأَّجلَّأَّوَّعىلَّ
َّوهوَّمعرهَّهوَّأَّوَّمعرَّإملوهوبَّهلَّوقدَّجيعلهاَّللموهوبَّهلَّولورثتهَّ .
أَّجل َُّ
يةَّمتَّشاءَّصاحهباَّرَّّدهاَّأَّوَّأَّ َّّّناَّ
َّّلكلَّإختلف َّإلعلامءَّفْياَّأَّيهَّعطَّّي يةَّالزم يةَّأَّبد ًإ َّأَّوَّأَّ َّّّناَّمبّنةلَّإلعار ّ َّ
تبقىَّعندَّإملوهوبَّهلَّيرهثاَّهوَّأَّوَّيرهثاَّورثتهَّبعده؟َّ َّ
إلصحيحَّيفَّهذهَّإملسأةلَّهوَّماَّف ّصلَّجابرَّريضَّهللاَّعنهَّفاَّ َّّنَّإلوإهبَّإنَّقالَّللموهوبَّ
 و َّّهذهَّإلعمرىَّكلَّولعقبكَّمنَّبعدك"َّفاَّ َّّنَّهذإَّإلَّل ّفظَّدإ لَّلَّعىلَّإلَّّتأَّبيدَّوابلَّّتايلَّفاَّ َّّنَّهذهَّ
َّ
هلَّ"
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ىلَّإّليَّأَّعطاهاَّلن ّهَّ
إلعمرى َّهلمَّوالَّترجعَّإَّىلَّإلوإهبَّولهذإَّقالَّيفَّإحلديثَّ(الَّترجعَّإَّ ّ َّ
َّ
عطىَّعطاءَّوقعتَّفيهَّإملوإريث)َّ .
أَّ
ً
 أََّّّماَّإَّنَّقالَّ"يهَّكلَّماَّعشتَّفاَّنَّمتَّّ َّرجعتَّإَّ َّّيل" َّففيَّهذهَّإحلاةلَّتعتربَّعارَّي ّ ًة َّوحمكهاَّأَّ َّّّناَّترجعَّإَّىلَّإلوإهبَّإَّنَّماتَّإملوهوبَّهلَّ.هذهَّإحلاةلَّإلَّث ّانيةَّ .
وَّمدةَّمعرك" َّوالَّ
يهَّكلَّمدةَّمعريَّأَّ َّّ
َّّ
 إحلاةلَّإلَّث ّالثةَّيهَّأَّنَّيطلقَّوالَّيشرتطَّفيقولَّ"ففيَّهذهَّإحلاةلَّإلصحيحَّأَّ َّّّناَّترجعَّإَّىلَّإمل ََّع َّّمرَّأَّيَّ
َّّ
يشرتطَّعليهَّإَّرجاعهاَّإَّنَّماتَّأحدمهَّ ،
لذليَّأَّمعرهاَّونقصدَّبهَّإلوإهبَّ.
تقصدَّإس
تعاملَّمصطلحاتَّخمتلفةَّحت َّتبقىَّيفَّأَّذهانمكَّفاَّنَّقرأتَّإملسأةلَّيفَّ
ّ َّ
وابركَّهللاَّفيمكَّأَّ َّّ
كتابَّفقهييَّملَّيعّسَّعليمكَّفهمهاَّوفهمَّإصطالحاتَّإلفقهاءَّ .
إلصحيحَّيفَّهذهَّإملسأةلَّإَّنَّملَّيشرتطَّأَّ َّّّناَّترجعَّإَّىلَّإمل ََّع َّّمرَّلَّ َّّن َّجابرَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:
قلناَّأَّ َّّن َّ َّّ
اَّإلعمرى َّإليتَّأَّجازَّرسولَّهللاَّﷺ َّأَّنَّيقولَّيهَّكلَّولعقبك) َّفأ ّما َّإَّذإَّقالَّيهَّكل َّأَّوَّقالَّإَّذإَّ
(إَّن ََّّم َّ
ىلَّصاحهباَّ.هذإَّهوَّإلصحيحَّيفَّهذهَّإحلاةلَّإلثالثةَّ.ابركَّهللاَّفيمكَّ.
َّّ
يهَّكلَّماَّعشت َّأَّ َّّّناَّترجع َّإَّ
وهللاَّأَّعملَّ َّ.
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وعنَّأَّيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّأَّ َّّنَّرسولَّهللاَّﷺَّقالَّ َّ:
غر ََّزَّ َخَّ َشَََّّب َُّهَّيفََّّجَّ ََّد َّإرهَّ .
ََّالَّيَّ َمَّنَََّعنََّّ ََّج يارَّ ََّج ََّارهَّ َأَّنََّّي َ َّ
نيَََّّأكََّتافَّ َُّمكَّ .
نيَّ َّهبَاََّّب َ ََّ
َّثَََّّّي ََُّقو َُّلَّأَََّّب ُوَّ َُّهََّر ََّيرََّةَّريضَّهللاَّعنهَََّّ:مايلََّّأََََّّر َُّإكَّ ََّع َّهنَاََُّّم َّعرضَّني؟َّوهللاََّّ َ َلرم َ َّ
إلصحيحَّيفَّضبطَّلفظ َّإحلديثَّأَّنَّيقالَّ ََّخش به َّابمجلعَّوليسَّابالفرإدَّ ،حصيحَّأَّن ّهَّوردَّيفَّبعضَّ
َّّ
لكن َّإلَّكرثونَّرووهَّبلفظَّإمجلعَّبلَّوردَّيفَّطرقَّ
إلطرقَّبلفظَّإالَّفرإدَّفقالَّ(خش ب ًة َّيفَّجدإره) َّ َّّ
َّّ
قوهلَّ(أَّنَّيضعَّجذوعه)َّابمجلعَّأَّيض ًاَّويفَّأَّخرىَّ(أَّعوإده)َّابمجلعَّأَّيض ًاَّ َّ.
إلروإيةَّيفَّهذإَّإحلرفَّلَّ َّّنَّأَّمرَّإخلش بةَّ
قالَّإلقرطبَّرمحهَّهللاَّيفَّإملفهم(َّ:إَّن ّامَّإعتىنَّهؤالءَّبتحقيقَّ َّّ
إحدةَّخيفَّعىلَّإجلارَّإملساحمةَّبهَّ َّ،وأََّّّماَّإذإَّقالَّ َُّخ ُشَّبهَّأَّوَّ ََّخ َشَََّّبهَّفقدَّالَّيتسامحَّيفَّإلكثريَّمهناَّ
ّ َّ
إلو
ويثقلَّللحوقَّإلضرَّبذكل)َّإنّتيىَّالكمهَّرمحهَّهللاَّ .
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قَّحبقَّإجلارَّوفيهَّأَّ َّّنَّإجلارَّجيوزَّهلَّأَّنَّيضعَّخش بهَّأَّوَّخشبَّسقفهَّعىلَّجدإرَّ
هذإَّإحلديثَّيتعَّل ّ َّّ
إلهنييَّيفَّإحلديثَّيفيدَّإلتَّّحرميَّوالَّ
جارهَّإذإَّإحتاجَّإَّىلَّذكلَّ َّ،وأَّن ّهَّالَّجيوزَّجلارهَّمنعهَّمنَّذكلَّلَّ َّّنَّ َّّ
كيفَّهذإَّوقدَّجاءَّهذإَّإلهنييَّمؤكد ًإَّفقال(َّ:الَّمينعنَّ)َّ .
َّّ
صارفَّهلَّمنَّإلتَّّحرميَّإَّىلَّإلكرإهةَّ،
اسَّهبذهَّإلسََّّنّةَّكامَّ
َّوكذكلَّ َّّمماَّيس تفادَّمنَّهذإَّإحلديثَّأَّ َّّنَّإالَّمامَّأَّ َّّ
وَّويلَّإلَّمرَّجيبَّعليهَّإلزإمَّإلَّنّ
ّ
وردَّفيهَّأَّ َّّنَّأَّابَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّ-وقدَّاكنَّريضَّهللاَّعنهَّأَّمري ًإَّعىلَّإملدينة-أنكرَّعىلَّمنَّرأهَّ
بهَّحتَّإَّن ّهَّقالَّريضَّهللاَّعنهَّ(مايلَّأَّرإكَّعهناَّ
منَّإلَّنّاسَّمعرض ًاَّعنَّهذإَّمانع ًاَّجلارهَّمنَّوضعَّخش ّ َّ
َّإلسََّّنّة َّ(وهللاَّلرمني َّهباَّبنيَّأَّكتافمك) َّأَّي َّهبذه َّإلَّعوإد َّريض َّهللا َّعنهَّ
معرضني) َّأَّي َّعن َّهذه ّ
َّوأَّرضاهَّ َّ.
َّيفَّحق َّإجلارَّكَّنَّيؤديَّوضعَّهذهَّ
َّّ
إملنعَّمهنيي َّعنهَّإذإ َّملَّيؤَّّديَّإَّىلَّمفسدة
وَّّمما َّننَّّبهَّعليهَّأَّ َّّن َّ
ي
إلَّخشابَّإَّىلَّسقوطَّجدإرَّإجلارَّوغريهاَّمنَّإلَّرضإرَّ،فاَّنَّاكنَّيفيضَّهذإَّإَّىلَّمفسدةَّحمقَّّقةَّفاَّ َّّنَّ
إلضرَّيزإلَّ.وهللاَّأَّعملَّ .
إلقاعدةَّتقولَّالَّ"رضرَّوالَّرضإر"َّو ّ َّ
َّفاَّنَّاكنَّإجلارَّوإضعا َّخش بهَّوالبدَّفيهَّعىلَّجدإرَّجارهَّوقدَّيعملَّأَّ َّّن َّهذإَّإجلدإرَّالَّيتح َّّملَّهذإَّ
إخلشبَّفالوإجبَّعىلَّإجلارَّأَّنَّيضعَّأَّسطوإانتَّيتَّّكئَّعلْياَّهذإَّإخلشبَّوالَّيؤديَّبوضعهَّخلش بهَّ
َّيصلَّإحلدَّإَّىلَّسقوطَّهذإَّإجلدإرَّأَّوَّغريهَّمنَّإلَّرضإرَّوهللاَّ
َّّ
عىلَّجدإرَّجارهَّإَّىلَّإالَّرضإرَّب ّ َّ
هَّحت
أَّعملَّ َّ.
إنَّوأَّ َّّالَّيؤذيَّأحدهامَّغريهَّابركَّهللاَّفيمكَّ .
فالبدَّأَّنَّيكونَّهناكَّتفا يمهَّومفامهةَّبنيَّإجلري َّ
َّّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
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وعنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّأَّ َّّنَّرسولَّهللاَّﷺَّقالَّ :
نيَّ .
َّظ َََّملََّّقَ ََّيدَّشَّربَّمَّنَّإ ََّلرضََّّ َُّط َّّوَّقَ َُّهَّمَّن ََّسَّبعَََّّّأَََّرإضَّ ََّ
َََّّمن ََّ
رَّمنَّعاقبةَّإلظملَّوإلغصبَّوإالَّ َّستَّيالءَّعىلَّحقوقَّإلَّخرينَّ
َّّ
بَّﷺَّوحي َّّذ
َّيفَّهذإَّإحلديثَّخيربَّإلَّنّ َّّ
تدَّإلوعيدَّإذإَّتعَّل ّقَّإلَّمرَّابلرضَّففيَّإحلديثَّأَّ َّّنَّمنَّأَّخذَّوّنبَّمهناَّمقدإرَّشربَّ
بغريَّحقَّ،ويش َّّ
َّّ
ّنبَّمثلَّهذإَّإملقدإرَّإلصغريَّ
َّّ
وىلَّوأَّ َّّنَّ
ربَّلدلالةلَّعىلَّأَّ َّّنَّماَّفوقهَّمنَّاببَّأَّ َّ
عبريَّابلش َّّ
َّّ
بغريَّحقَّ،وإلتَّّ
ّ
نَّيطوقهَّذكلَّإملقدإرَّمنَّإلَّرضَّوماَّحتتهَّإَّىلَّس بعَّ
إّليَّقدَّهيملَّعا ّمةَّإلَّنّاسَّيعاقبَّهللاَّعليهَّبأَّ َّّ
ّ َّ
إضنيَّفيجعلَّيفَّعنقهَّاكلغلَّهذإَّعاقبةَّمنَّيظملَّهذإَّإملقدإرَّإلصغريَّ .
َّّ
أَّر
َّوقدَّجاءَّيفَّأحاديث َّأَّخرىَّأَّيضًَّا َّإلوعيدَّوإلتّحذيرَّمنَّهذإَّأيضاَّفقدَّجاءَّيفَّحديثَّإلنبَّﷺَّ
َّحدودهاَّورمسهاَّ.فباركَّهللاَّفيمكَّتنهبوإَّلهذإَّوقدَّ
َّّ
غري َّمنارَّإلَّرض) َّبأَّ ّ َّ
نَّيغري
قوهل(َّ :لعنَّهللاَّمن َّ ّ َّ
َّمعني َّمنَّأَّرضَّ
كرثَّهذإَّيفَّهذهَّإلَّزمنةَّإلَّخريةَّفاان َّكثريإَّما َّنسمعَّأَّ َّّن َّجار ًإ َّإس توىلَّعىلَّمقدإر ّ َّ
اسَّغري َّحدودَّأَّرضهَّفأَّخذَّماَّيزيدَّعهناَّوغريَّذكل َّففيَّهذينَّإحلديثنيَّ
جارهَّأَّوَّأَّ َّّن َّفالن َّمنَّإلَّنّ ّ َّ
أكربَّزإجرَّعنَّمثلَّهذهَّإلَّمورَّابركَّهللاَّفيمكَّفتنهبوإَّلهذإَّو َّّنهبوإَّإلَّنّاسَّعىلَّهذإَّ َّ.
ويفَّإحلديثَّأَّيض ًاَّإَّشار يةَّإَّىلَّأَّ َّّنَّإالَّنسانَّإذإَّمكلَّأَّرض ًاَّفاَّن ّهَّميكلَّماَّحتّتاَّوكذإَّماَّفوقهاَّأَّيض ًاَّلن ّهَّ
إّليَّأَّخذهَّومباَّحتتهَّإَّىلَّ
قَّمباَّهبذإَّإلشربَّ ّ َّ
َّّ
هَّيطو
هَّطوقهَّمنَّس بعَّأَّرإضني)َّأَّيَّأَّن ّ َّّ
يفَّإحلديثَّجاءَّ(أَّن ّ َّّ
س بعَّأَّرإضنيَّ ،ففيهَّإَّشار ية َّإَّىلَّأَّ َّّن َّمنَّمكلَّأَّرض ًا َّفاَّن ّهَّميكلَّماَّحتّتاَّوكذكلَّفاَّن ّهَّإذإ َّمكلَّماَّحتّتاَّ
فاَّن ّهَّميكلَّماَّفوقهاَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.

باب الّلقطة
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اَّإملالَّإلضائعَّمنَّصاحبهَّيلتقطهَّغريهَّ،ويهَّثالثةَّأَّقسامَّ َّ:
َّّ
يعرفهاَّإلعلامءَّبأَّ َّّّن
َّوإلَّل ّقطةَّّ َّ:
يسرية َّإَّل ّيتَّ
إدلرإمهَّإل َّ
اسَّكقطعَّإحللوةَّإلصغريةَّو َّّ
َّّ
إلقسمَّإلَّ َّّولَّ :هوَّقس يم َّاتفهيَّالَّتتبعهَّ َّّمهةَّأَّوساطَّإلَّنّ
منَّق
بيلَّإلرصفَّوحنوهاَّ،وهذإَّإلقسمََّّي ُمكلَّابالَّلتَّقاطَّوالَّيلزمَّتعريفهَّ َّ.
ّ َّ
اسَّوماَّالَّميتنعَّبنفسهَّمنَّصغارَّإلسَّباعَّاكَّل ّشَّياهَّ
َّ
إلقسمَّإلَّث ّاينَّ:هوَّماَّهلَّقمي يةَّيفَّصدورَّأَّوساطَّإلَّنّ
ّ
مث ًَّال َّ-إلَّ ّشَّياه َّمجعَّشاة-وهذإ َّإلَّقسمَّالَّجيبَّإَّلتقاطهَّإَّ َّّال َّإذإ َّخيفَّعليهَّ ،لكنَّعىلَّمنَّإَّلتقطهَّأَّنَّ
يعرفهَّعام ًاَّاكم ًالَّوس يأيتَّإلالكمَّعنهَّإَّنَّشاءَّهللاَّيفَّإحلديثَّ َّ.
َّّ
إلسَّباعَّاكلبقرَّ
إلقسمَّإلَّث ّالثَّ َّ :وهوَّماَّالَّجيوزَّإَّلتقاطهَّويهَّإلَّش ياءَّإَّل ّيتَّمتتنعَّبنفسهاَّمنَّصغارَّ ّ
وإالبلَّوحنومهَّ،فهذهَّإحليوإانتَّالَّتس
باعَّاكّلئبَّوإللكبَّ
َّّ
تطيعهاَّصغارَّإلسَّباعَّ-نقصدَّبصغارَّإلَّ ّسَّ
ّ
وحنوهَّ-وهذإَّإلقسمَّحيرمَّإَّلتقاطهَّكامَّس يأيتَّإَّنَّشاءَّهللاَّ .
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َّإلورَّق؟َّ َّ
عنَّزيدَّبنَّخادلَّإ َّجلُهينَّريضَّهللاَّعنهَّقالُ َّ:سَّئَّ ََّلَََّّر َُّسولَّهللاَّﷺَّ ََّعنَّإلَّل ََُّّق ََّطةَّإّلَّ ََّهبََّّأَّو ََّ
نَّودَّيََّع ًةَّعندكََّّفَاَّنَّ
اصهَاَُّّ َّ،ثَّ ََّع َّّرفَّهَا ََّسََّّنَ ًَّةََّّ،فََّانََّّل َمََّّتُ ََّعرفََّّفَا َّْسَّت َنفَّقهَاََّ َّ،ولتََّ َُّك ََّ
فَّ َّو ََّاك ََّء ََّهاَّوعَّفََّ ََّ
فقالَّ:إ َّْع َّر ْ َّ
ِ
ََّج ََّاءَّ ََّطالَّهبََُّاََّّي َوم ًاَّمَّ ََّنَّإدلَّهرَََّّّفََّأَ َّّد ََّهاََّّإَّل َيهَّ َّ.
ِ
كَّإلشَّ ََّجرَّ
َّكلَّ ََّوَّل ََّهَا؟َّ ََّدعَّهَاََّّفََّانََََّّّم ََّعهَاَّحَّ ََّذ ََّإء ََّها َََّّوسََّّقَاهئَََّاََّّتََّرَُّدَّإَّمل َ ََّاءَّ ََّوَّت َأ ُ َُّ
َّضَّاةلََّّ َّإالبَّل؟َّفقالَََّّ:ما َ ََّ
ََّو ََّسَّأَ ََُّهلَّ ََّعن َ
ِ
ِ
ََّحتََّّ َّّجت ََّدَََّّرَّهبَاَّ .
كلَّ َأَّوَّلخيكَّأَّوَّل َّّذلئبَّ .
يهَّ َ ََّ
َّ ََّو ََّسَّأَ ََُّهلَّ ََّعنََّّإلشَّاة؟َّفقالَُّ َّ:خذَّفَان َماَّ ََّ
ِ
إب َّشافَّاكف َّعنَّإلَّل ّقطةَّابختالفَّأَّنوإعهاَّفقدَّجاءَّفيهَّأَّ َّّن َّرج ًال َّسألَّ
َّيفَّهذإَّإحلديثَّجو ي
ءهاَّإّليَّش َّّدتَّبه)َّأَّيَّأَّنَّ
إعرفَّواك ّ َّ
َّعهناَّابّلهبَّوإلورقَّفقالَّهلَّ( َّ
َّّ
ّ َّ
إملالَّعرب
بﷺَّعنَّإلَّلّقطةَّ
إلَّنّ َّّ
يعرفَّإحلبلَّإّليَّربطَّبهَّإملالَّوزإدَّوعصافهاَّوهوَّإلكيسَّأَّوَّإخلرقةَّإَّل ّيتَّوضعَّفيهَّإملالَّلَّ َّّّنمَّيفَّ
ّ َّ
مورَّلكهناَّ
َّّ
إلقدميَّاكنوإَّيضعونَّإملالَّيفَّأَّكياس َّأَّو َّخرق َّولعَّل ّناَّيفَّزمانناَّهذإ َّنس تعملَّأَّيض ًا َّهذهَّإلَّ
رَّب ّامَّالَّتكونَّمنَّكَّّتانَّبلَّتكونَّمنَّإلبالستيكَّأَّوَّغريهَّمنَّإملوإدَّ َّ.
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ءَّإّليَّوجدَّفيهَّإملالَّ،وهكذإَّ
وَّإليش ّ َّ
وإملرإدَّأَّن ّهَّإذإَّإَّلتقطَّهذإَّإملالَّفاَّن ّهَّحييصَّإلكيسَّأَّوَّإخلَّرقةَّأَّ ّ َّ
نَّيعرفهاَّعام ًاَّاكم ًَّال َّ
يَّربطَّبهَّهذإَّإلكيسَّأَّوَّإخلرقةَّإَّنَّاكنَّمربوط ًاَّ َّّثَّأَّمرهَّبأَّ َّّ
إخليطَّإّل َُّ
ّ َّ
عرفهاَّس ن ًَّة)َّ
 فقالَّهلَّّ (َّ:ثَّ َّّ
نَّيعرفهاَّيفَّجمامعَّإلَّنّاسَّاكمالَّ،ونعينَّمبجامعَّإلَّنّاسَّإلَّماكنَّإَّل ّيتَّجيمتعونَّفْياَّ
فيجبَّعىلَّملتقطهاَّأَّ َّّ
اةلَّيفَّإملسجدَّفقدَّجاءَّإلهنييَّعنهَّلكنَّ
َّّ
َّّ
نشادَّإلض
اكلسوإقَّ َّوأَّبوإبَّإملساجدَّ،وننَّّبهَّإَّىلَّأَّن ّهَّالَّجيوزَّ
جيوزَّأَّنَّيقفَّإالَّنسانَّأَّمامَّأَّبوإبَّإملسجدَّيعينَّخارجَّإملَّسجدَّويناديَّفْيمَّبأَّ َّّنَّمنَّضاعَّمنهَّكذإَّ
صلَّابلرمقَّإلفالينَّأَّوَّكذإَّ َّ.
َّّ
وكذإَّفاَّن ّهَّعنديَّأَّوَّعندَّفالنَّمنَّإلَّنّاسَّأَّوَّيتَّّ
ويف َّعرصان َّهذإ َّأَّيض ًا َّميكن َّتعريف َّإلَّل ّقطة َّيف َّإجلرإئد َّوإجملالت َّوكذكل َّيف َّصفحات َّوسائلَّ
لفازَّوابلرإديوَّ
َّّ
إلتَّّوإصلَّوغريهاَّمنَّإلتَّّطبيقاتَّإَّل ّيت َّيس تخدهما َّإلَّنّاسَّوكذكلَّميكنَّإالَّس تعانةَّابلتَّّ
وغريهاَّ َّ.
مضاءَّسََّّنَة َّاكمةل َّيفَّإلَّّتعريفَّوالَّيكتفىَّ
وقَّيّدَّإلَّّتعريفَّابلسََّّنَةَّ َّ ،وهذإَّإلَّّتقييدَّيد َّّل َّعىلَّوجوبَّإَّ
َ
َّعرفَّلقطتهَّأَّق َّّلَّمنَّذكلَّملَّجيزَّهلَّإالَّنتفاعَّهباَّوالَّأَّخذَّهاَّ .
بأدىنَّمنَّذكلَّ،ولوَّأَّ َّّنَّإَّنسا ًان َّّ
فقدَّيكونَّيفَّكَّ
َّّ
ك َّيومَّبلَّهذإَّرإج يع َّإَّىلَّإلعرفَّ ،
نَّيعرفهاَّ َّّ
َّوكذكل َّننَّّبهَّإَّىلَّأَّن ّهَّالَّيشرتطَّأَّ َّّ
كَّأَّس
بوعنيَّمرةَّأَّوَّغريَّذكلَّ،هذإَّيرجعَّإَّىلَّعرفَّإلَّنّاسَّإملهمَّأَّن ّهَّالَّيتوَّقّفَّطوإلَّ
َّّ
َّمرةَّأَّوَّ َّّ
أَّس بوع َّّ
هذإَّإلعامَّعنَّتعريفَّهاتهَّإلَّل ّقطةَّفالَّيكتفيَّفقطَّبشهرَّأَّوَّشهرينَّأَّوَّستََّّّأشهرَّ َّّثَّيقولَّماَّدإمَّ
نةَّيعرفهاَّطوإلَّعامَّاكملَّ َّ.
صاحبهَّملَّيأيتَّفاَّن ّهَّلنَّيأيتَّ.الَّ.الَّيكتفيَّبهَّأَّق َّّلَّمنَّس َّّ
َّّ ثَّقالَّهلَّ:فاَّنَّملَّتعرفَّفاستنفقهاَّ .
عرفهاَّعام ًاَّاكم ًالَّ
رصفَّيفَّإلَّل ّقطةَّبأَّنَّيرصفهاَّعىلَّنفسهَّإذإَّ َّّ
َّهذإَّفيهَّدلي يلَّعىلَّأَّ َّّنَّللملتقطَّأَّنَّيت َّّ
رصفَّفْياَّ .
وملَّيأيتَّأَّح يدَّالَّس تالهماَّ،جيوزَّهلَّأَّنَّيت َّّ
إّلينَّيأتونَّلخذهاَّومهَّكذبةَّأَّيَّأَّ َّّّنمَّيزمعونَّزور ًإَّأَّ َّّّناَّتكونَّ
َّويدخلَّيفَّقوهلَّﷺَّفاَّنَّملَّتعرفَّ ّ َّ
إّليَّيأيتَّويريدَّأَّنَّ
ليسَّهلمَّفْياَّحقَّ ّ َّ ،
َّّ
فهؤالءَّالَّيعتد َّهبمَّو
َّّ
هلمَّلكهنمَّالَّيأتون َّبأوصافها َّاكم ًَّةلَّ ،
َّّ
يأخذَّهذهَّإلَّل ّ
إّليَّاكنتَّفيهَّفاَّنَّاكنَّمربوط ًاَّ
قطَّالَّبد َّأَّنَّيذكرَّإلَّوصاف َّإلاكمةلَّيذكرَّإلَّكيس َّ ّ َّ
َّّ
يذكرَّإخليطَّكيفَّهوَّ،يذكرَّكامَّهوَّإلوإقعَّعندانَّإَّنَّاكنَّماَّيذكرَّمعلتهَّيذكرَّأَّنوإعَّإلَّورإقَّإَّل ّيتَّيهَّ
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موجودةَّإَّل ّيتَّإس تعملت َّيفَّهذإَّإملالَّ ،إَّنَّاكنتَّأَّورإقَّمنَّصنفَّمئةَّأَّوَّمئتنيَّأَّوَّأَّورإقَّمنَّ
َّحتَّيعملَّملتقطَّإلَّلّقطةَّأَّن ّهَّصاحبَّإملالَّحقيق ًةَّالَّزور ًإَّ َّ.
صنفَّألفَّدينارَّفَّيذكرَّإلَّوصافَّاكم ًةل ّ َّ
بَّﷺَّ:ولتكنَّوديع ًةَّعندكَّفاَّنَّجاءَّطالهباَّيوماَّمنَّإدلّ هرَّفأدّهاَّإليه َّ
َّّ ثَّقالَّهلَّإلَّنّ َّّ
حت َّإَّنَّرصفهاَّ
ذإَّعرفهاَّعام ًا َّاكم ًال َّوملَّيأتَّأَّح يد َّالَّس تالهماَّفاّنّ ا َّتكونَّاكلوديعةَّعندهَّ ّ َّ،
َّكامَّقلناَّإَّ َّّ
جاءَّصاحهباَّفعرفهاَّوذكرَّأَّوصافهاَّاكم ًةلَّيفَّهذهَّإحلالَّجيبَّعليهَّإَّعادهتاَّإَّليهَّ،طبع ًاَّإَّنَّ
َّّ
عىلَّنفسهَّ َّّثَّ
ليهَّحت َّإَّنَّ
مسحَّهلَّفْياَّفهوَّمالكهاَّوصاحبَّإلقرإرَّ ،لكنَّإَّنَّأَّرإدَّإَّسرتجاعهاَّجيبَّعليهَّإَّعادهتاَّإَّ ّ َّ
بَّﷺَّقالَّهلَّأَّ َّّّناَّتعتربَّوديع ًةَّعندهَّ،وإلوديعةَّجيبَّإَّعطاؤهاَّور َّّدهاَّملالكهاَّإَّنَّ
اكنَّرصفهاَّ،لَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
يَّابعهاَّبهَّوإَّنَّاكنَّالَّ
َّ
ّ َّ
يعطيهَّإملبلغَّإّل
اكنَّشيئ ًاَّفباعهَّورصفَّمثنهَّيتفامهَّمعَّصاحبَّهذهَّإلَّل ّقطةَّو
رصفَّفْياَّأَّنَّيستنفقهاَّعىل َّنفسهَّلكنَّتكونَّوديع ًةَّ
يزإلَّحيتفظَّهباَّيرَّّدهاَّإَّليهَّ،فَّيجوزَّهلَّأَّنَّيت َّّ
عندهَّإَّنَّجاءَّمالكهاَّوجبَّعليهَّرَّّدهاَّإَّليهَّ .
هلَّعنَّضاةلَّإالبلَّفقالَّ:ماَّكلَّولها؟َّدعهاَّفاَّ َّّنَّمعهاَّحذإءهاَّوسقاهئاَّت َّردَّإملاءَّوتأكَّ
َّّ
َّّ ثَّقالَّ:وسأ
َّحتَّجيدهاَّرَّّهباَّ َّ.
إلشجر ّ َّ
َّّ
هذإَّفيهَّأَّ َّّن َّضاةل َّإالبل َّأَّيَّإالبل َّإلتَّّاهئةَّإَّل ّيتَّل
يستَّمعَّمالكهاَّورهباَّالَّجيوزَّإَّلتقاطهاَّفهييَّمنَّ
َّّ
يَّميتنعَّبنفسهَّمنَّصغارَّإلسَّباعَّ .
ّ َّ
يَّذكرانهَّإّل
إلقسمَّإلَّث ّ ّ َّ
الثَّإّل
ّ
نهَّمنَّصغارَّإلسَّباعَّ ،فالَّجيوزَّإَّلتقاطهَّلن ّه َّالَّخيىشَّعليهَّ
تنعَّبقوتهَّوبعدوهَّأَّوَّبطريإ
هذإ َّإلقسمَّمي َّّ
ّ
إلَّل ّهمَّإَّ َّّالَّإذإَّخيشَّعليهَّإلهلكةَّكنَّيكونَّيفَّحصرإءَّأَّوَّيكونَّيفَّماكنَّش بهَّنتأ َّكّدَّأَّن ّهَّخيىشَّعليهَّ
هباَّإّليَّأَّخذهاَّويرتكهاَّحلالهاَّ
إلهلكةَّفاَّن ّهَّيفَّهذهَّإحلالَّيَّلَّتقط َّيؤخذَّويبعدَّعنَّهذهَّإلهلكةَّ َّّث َّيسَّي ّ ّ َّ
حتَّترجعَّإىلَّمالكهاَّ .
ّ َّ
َّوقدَّذكرَّإلنّبَّﷺَّ ّ
إلعةلَّوبيّهناَّفقدَّجاءَّيفَّإحلديثَّأن ّهَّقالَّ(دعهاَّفاَّ َّّنَّمعهاَّحذإءها)َّأيَّ ُخفّهاَّأوَّ
حافرهاَّ ،وكذكل َّقال َّوسقاهئا َّأ ّي َّبطهنا َّفاّنّ ا َّتصرب َّعىل ّ
َّإلظمأ َّمعروفة َّوكذكل َّبعض َّإحليوإانتَّ
تصربَّ َّ.
كَّإلشجرة)َّفالَّحتتاجَّمنَّيأخذهاَّليطعمهاَّويسقْياَّإ ّال َّإذإَّخيشَّعلْياَّ
 وقال(َّ :تردَّإملاءَّوتأ َّّإلهلكة َّيف َّهذه َّإحلال َّتؤخذ َّوتبعد َّعن َّموطن َّإلهلكة َّثَّترتك َّحلالها َّلّنّ ا َّتس تطيع َّأنَّتقومَّ
بنفسها.
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َّ
َّإلشاةَّفقالَّ:خذَّفانّامَّيهَّكلَّأَّوَّلخيكَّأَّوَّل َّّذلئب َّ
ّ ثَّقالَّ:وسأهلَّعن َّّ
إلشاةَّيهَّإل َّّضأنَّوإملعزَّذكر ًإ َّاكنَّأَّمَّأَّنىثَّ ،وعَّل ّلَّذكلَّ
لتقاطَّإلشاةَّّ َّ ،
َّّ
قوهلَّﷺ َّخذها َّفيهَّأَّن ّهَّجيوزَّإَّ
بﷺَّبقوهلَّفاّنّ اَّكلَّأَّوَّلخيكَّأَّوَّل َّّذلئبَّأَّيَّأن ّكَّإَّنَّملَّتأخذهاَّوتركّتاَّوملَّيأخذهاَّصاحهباَّأَّلكهاَّ
إلَّنّ َّّ
إّلئبَّلّنّ اَّليستَّاكالبلَّوحنوهَّ َّّمماَّميتنعَّبنفسهَّمنَّصغارَّإلَّ ّسَّباعَّ َّ.
َّّ
و ّ
طعاهماَّمدةَّس نةَّم َّّدةَّ
َّّ
إّليَّإَّلتقطهاَّعليهَّإَّ
اينَّإّليَّذكرانه َّأَّ َّّن َّ ّ َّ
إلشَّياهَّهذهَّتدخلَّيفَّإلقسمَّإلَّث ّ ّ َّ
نَّيسددَّهلَّماَّرصفهَّعلْياَّمن َّنفقةَّ ،فاَّنَّملَّ
تعريفهاَّفاَّنَّجاءَّمالكهاَّأَّعطاهَّإَّ َّّايهاَّ ،لكنَّعىلَّمالكهاَّأَّ َّّ
َّيعرفها َّفاَّ َّّن َّهل َّبعد َّذكل َّأَّن َّيبيعهاَّ
جيده َّومل َّيأت َّومىض َّعلْيا َّإحلول َّواكن َّيف َّأَّثناء َّهذإ َّإحلول َّّ
نَّيقوهماَّويألكهاَّفاَّنَّجاءَّ
عطاهَّإملالَّإّليَّابعهاَّبهَّ،أَّوَّهلَّأَّ َّّ
ّ َّ
رصفَّيفَّمثهناَّوطبع ًاَّإذإَّجاءَّمالكهاَّأَّ
ويت َّّ
مالكهاَّدفعَّإَّليهَّقميّتاَّ .
متكل َّإلَّل ّقطةَّبعدَّتعريفهاَّلقطةَّإ َّحل َََّرَّْم َّفاَّن ّهَّجاءَّيفَّإحلديثَّأَّ َّّنَّ
ويس تثىنَّ َّّمماَّذكرانَّمنَّجوإزَّأَّخذَّو ّ َّ
ملنَّعرفها) َّفاَّنَّإَّل
تقطهاَّخشص َّوجبَّعليهَّأََّّّماَّأَّنَّيعرفهاَّإَّىلَّ
بﷺ َّقالَّ(والَّتلتقطَّلقطته َّإ َّّال َّ َّّ
إلَّنّ َّّ
ي
نَّيعطْياَّلويلَّإلَّمرَّأَّوَّلَّ َّّنوإبهَّ.وهللاَّأَّعملَّ َّ.
َّّ
إلَّبدَّأَّوَّأَّ
باب الوصايا
وبَّ﴾أيَّأَّمرَّ
ىصَّهبَاَّإ ْب َرإه ُميَّبَنيه ََّوي َ ْع ُق ُ
َّإلوصاايَّ:مجعَّوصَّّيةَّويهَّإلَّمرَّكامَّقالَّهللاَّعزَّوجلَ ﴿:و َو ى
ِ
هباَّإَّبرإهميَّ .
رصفَّابملالَّأَّوَّإلَّّت َّّربعَّبهَّبعدَّإملوتَّ .
َّخاصَّابلَّّت َّّ
َّورشعًَّاَّ:يهَّعه يد ي
َّوإلوصيةَّد َّّل َّعىلَّمرشوعيّتاَّأَّحاديثَّهذإَّإلبابَّوكذكلَّقولَّهللاَّعزَّوجل﴿َّ ُكت َب َّعَلَ ْي ُ ْمك َّإ َذإَّ
ِ
ضَّ َأ َحدَ ُكَُّإلْ َم ْو ُتَّإنَّتَ َركَ َّخ ْ ًَريإَّإلْ َوصي َُّةَّ﴾وأمجعَّعلامءَّإالَّسالمَّعىلَّمرشوعَّّيّتاَّ .
َح َ َ
ِ
َّوإلوصَّّيةَّتدخلهاَّإلَّحاكمَّإمخلسةَّ :
َّفقدَّتكونَّوإجب ًَّةَّإذإَّاكنَّإملويصَّعليهَّدينَّالَّبَّي ّنةَّعليهَّوالَّميكنَّأَّدإؤهَّإَّ َّّالَّبأَّنَّيويصَّبهَّو"ماَّالَّي َّّمتَّإلوإجبَّإَّ َّّالَّبهَّفهوَّوإجب" َّ
َّوقدَّتكونَّمس تحَّّب ًَّةَّملنَّاكنَّهلَّما يلَّكثريي َّفأوىصَّابلَّث ّلثَّأَّوَّأَّق َّّلَّلغريَّوإرثَّ .~~459

 َّوقدَّتكونَّمكروه ًَّة َّملنَّأَّوىصَّلغريَّإلورثةَّواكنوإَّمهَّفقرإءَّوس يأيتَّإَّنَّشاءَّهللاَّيفَّإحلديثَّإلالكمَّعنهَّ .
حمرمَّأَّوَّبأكرثَّمنَّإلَّث ّلثَّأَّوَّاكنَّفْياَّظ يملَّ َّ.
حمرم ًَّةَّإَّنَّأَّوىصَّبأمرَّ َّّ
َّوقدَّتكونَّإلوصَّّيةَّ ََّّّوقدَّتكونَّمباح ًَّةَّإذإَّاكنَّهلَّورثةَّأَّغنياءَّ َّ.الحديث 297
عنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّأَّ َّّنَّرسولَّهللاَّﷺَّقالَّ :
ندهَّ .
يش يءََّّي ُويصََّّفيهَّ-يَبيتََُّّلَّ َيلََّتََّنيَََّّّإالََّّ ََّو ََّوصَّيََُّّت َُّهَََّّمكتَُّوَّب َ يةَّعَّ ََّ
َََّّماَّ ََّح َُّّقَّإَّ َّمرئَّ ُمَّسملَََُّّ -هلَّ َ َّ
ِ
كلََّّإالََّّ ََّوعَّندَّي َََّّوصَّيَّيتََّّ .
ولَّ ََّذ ََّ
يةلََُّّم َُّنذَّ َ َّمسعتََََُّّّر َُّسو َُّلَّهللاََّّﷺََّّي ََُّق َُّ
لََّّل َ َيَّ
َّمعرَ َّ:ماَّ َمرةََّّعَ َ َّ
زإدَّمس يَّملَّ:قالَّإبن َُّ
ِ
بّتاَّوحفظهاَّوأَّ َّّن َّإملرءَّالَّينبغيَّهلَّأَّنَّ
َّ
نص َّعىلَّمرشوعَّّيةَّإلوصيةَّوعىلَّإملبادرة َّبكتا
هذإَّإحلديث َّ ل َّ
يبيتَّأكرثَّمنَّليلتنيَّبدونَّوصَّّيةَّ َّ.
إلصوإبَّإَّنَّشاءَّهللاَّمعَّ
وإختلفَّإلعلامءَّيفَّحمكهاَّمفهنمَّمنَّقالَّابلوجوبَّومهنمَّمنَّقالَّابلَّنّدبَّو َّّ
َّعىلَّمنَّعليهَّحقوقَّوالبدَّعليهَّمنَّرَّّدهاَّإَّىلَّأَّحصاهباَّويهَّمس تحَّّب يةَّ
ينَّفصلوإَّفقالوإَّيهَّوإجب ية
إّل َّّ
ّ َّ
ي
إبَّهلَّبعدَّموتهَّ،لكنَّليسَّللَّنّاسَّعليهَّحقوقَّهذإَّيفَّحقَّّهَّ
يفَّغريَّذكلَّملنَّأَّرإدَّأَّنَّيكونَّمنهَّثو ي
هَّهذإَّهوَّإلصوإبَّإَّنَّشاءَّهللاَّإلتَّّفصيلَّ َّ.
َّّ
تكونَّمس تحَّّبةَّ،أََّّّماَّإلَّ َّّولَّفتكونَّوإجب ًةَّيفَّحقَّّ
إمرَّإلرشعَّ َّ.
ويفَّإحلديثَّفضلَّإبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّومسارعتهَّيفَّإَّمتثالَّأَّو ّ َّ
َّ

وفيهَّأَّ َّّن َّأكرث َّمنَّيتسامحَّفيهَّيفَّكتابةَّإلوصَّّيةَّليلتنيَّأََّّّماَّأكرث َّمنَّذكلَّفالَّيعذرَّفيهَّمنَّتركَّ
كتابّتاَّ َّوهتاونَّفْياَّ َّ.
إحلث َّعىلَّحفظَّإلوص ّيةَّوصوّناَّمنَّإلعبثَّ ،فليسَّإملرإدَّبقوهلَّ
ويفَّقوهلَّﷺ(َّ:مكتوب ية َّعنده) َّ َّّ
مكتوب يةَّعندَّإلكتابةَّالَّبلَّقوهلَّعندهَّيعينَّأَّن ّهَّحيفظهاَّويصوّناَّمنَّإلعبثَّهباَّ َّ.
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َّسعدَّبنََّّأََّيبَّ َََّّوقَّاصَّريضَّهللاَّعنهَّقالََّ َّ:ج ََّاءينَّ َََّّر َُّسولَّهللاَّﷺََّّي ََُّعوَُّدينَََّّّ-عَامَّجحَّّةَّ َإلودَإع-منَّ
ََّعن ََّ
ََّو ََّجعَّإَّش تََّدََّّيبَََّّّفََُّقلتََُّّ ََّاي َََّّر َُّسو ََّلَّهللا!ََّّقَدََّّب ََّل َََّغَّيبََّّمَّ ََّنَّ ََّإلو ََّجعََََّّّماََّّتَََّرى َََّّوأََّ ََّانَّ َُّذوَََّّمال َََّّو ََّالََّّيََّرَّثُينَّإَّ َّالَّّإبن يةَّ
ثَّ
طرَّايَّرسولَّهللا؟َّقالَّ:الََّّ.قُلتََّّ:فَالَّث َُّّلُث؟َّقالَّ:إلََّّث ُّلُ َُّ
ثَََّّمايلَّ؟َّقالََّ َّ:الََّّ.قُلتَََُّّّ:فَالشَّ ََّ
َّأََّفََّأََّتَصَّدَّ ُ َّقَّبََّّثَُّلُ َ َّ
كََّّل َنََّّتُنفَّ ََّقَّ
اسَ َّ،وإن ََّ
ونَّإلنَّ َ َّ
اةلََّّي َََّت ََّكفََُّّف ََّ
كََّّأَ َّغنََّي ََّاءَّ ََّخريي َّمَّنََّّأَنََّّت َ ََّذ ََّر َُّمهََّّعَ ًََّ
كََّّإنََّّت َ ََّذر َََّّو ََّرَّث َََّت ََّ
ثَّ ََّكثَّريَّ،إن ََّ
ََّوَّإلَّث َُّّلُ َُّ
ِ ِ
َّيفَّإمرأتكِ َّ .
َّجت ََّع َُّلَّيفَّ َّّ
رتَّ َّهبَاَّ ََّحتََََّّّما ََّ
اَّوج ََّهَّهللاََّّإَّالََّّأَُّجَّ ََّ
يَّهبَ ََّ
َّن َََّفقََّ ًةََّّتَبَّتَغَّ َّ
كَّلنَّ ََُّّتلَّفََّّفََّتَع ََّم ََّلَّ َََّمع ًالََّّتَبَّتَغَّيَّبَّهََّّ ََّوج ََّهَّهللاََّّ
حصايبَّ؟َّقالَّ:إن ََّ
عدَّ َأَّ ََّ
فََّّب َ ََّ
ايَّرسولَّهللاَّ ُأَّ ََّخلَّ ُ َّ
َّقالَّ:فقلتََّ َّ:
ِ
كَّأَّ ََّخ َُّرونَّ .
ضَّبَّ ََّ
كَّأََّ ََّقوإ يم َََّّوَّي ُ َ َّ
نَّّتلَّفَّ ََّحتَََّّّي َنَّتَفَّ ََّعَّبَّ ََّ
كلَّأََّ ََُّ
دتَّبَّهََّّ ََّدََّر ََّج ًة َََّّورَّفََّع ًة َََّّوَّل َََّع ََّ
إَّالََّّإَّْزََّد ََّ
َّإللََّّهُمََّّإَّْمضََّّ َل َ
َّهلَََّّرسولَّهللاَّ
وةلََّّيُريثَّ ََُّ
سَّ ََّسعدَّبنَّ ََّخ ََّ
ىلَّأََّعَّقَاهبَّم ََّّلَكَّنََّّإلََّبائَّ َ َّ
مَّو ََّالََّّتََُّردَّ َُّمهََّّعَ َ َّ
حصايبََّّجهَََّّرهتََُّ ََّ
اتَّبَّ ََّمكَّةَّ .
ﷺََّّأَنَََّّم ََّ

َّ
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وقالَّعنَّعبدَّهللاَّبنَّعباسَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّ :
ثَّ ََّكثَّريَّ .
َّإلرَّب ُعَََّّّفَاَّنََََّّّر َُّسو ََّلَّهللاََّّﷺَّقالَّ:إلَّث َُّّلُثََّ َّ،وإلَّث َُّّلُ َُّ
اسَّ َّغَ َُّّضوإَّمَّ ََّنَّإلَّث َُّّلُثَََّّّإ َ َّىل َُّّ
َّل َوَّأََّنََّّإلنَّ َ َّ
ِ

منَّثلثَّإملالَّوأَّ َّّنَّ
َّ
بمكَّتكونَّوأَّن ّهَّالَّجيوزَّأَّنَّتكونَّبأكرثَّ
َّ
يفَّهذينَّإحلديثنيَّبيانَّمقدإرَّإلوصَّّيةَّو
حتَّأَّ َّّنَّإبنَّعباسََّّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّ:لوَّأَّ َّّنَّإلَّنّاسَّغضّ وإَّأَّيَّ
إلَّث ّلثَّكثريي َّكامَّجاءَّيفَّإحلديثنيَّ ّ َّ،
ىلَّإلربعَّلَّ َّّنَّإلَّث ّلثَّكثري ًإَّكامَّجاءَّيفَّإحلديثَّ .
عدلوإَّمنَّإلَّث ّلثَّإَّ َّّ
وهذإَّخيتلفَّطبع ًا َّابختالفَّإملويصَّوكَّهلَّمنَّمالَّوكذكلَّحبالَّورثتهَّإَّنَّاكنوإَّأَّغنياءَّأَّوَّفقرإءَّ
إملهمَّأَّن ّهَّالَّجيوزَّأَّنَّيوىصَّبأكرثَّمنَّإلَّث ّلثَّ.ويفَّإحلديثنيَّمجةلَّمنَّإلفوإئدَّإلفرعيةَّمهناَّ :
ي
بَّإلعيادةَّملنَّاكنَّبهَّمرض َّمينعهَّمنَّإخلروجَّإَّىلَّإلَّنّاسَّهذإَّ
 َّإس تحبابَّعيادةَّإملريضَّ،وتتو َّّججتبَّعيادتهَّأََّّّماَّغريهَّفهييَّمس تحَّّبةَّ َّ.
شيك َّوإلَّت ّس َّّخطَّ
يضَّغريهَّعنَّشدةَّمرضهَّإذإ َّملَّيكنَّعىلَّسبيلَّإلَّت ّ ّ َّ
َّّ
َّوفيهَّكذكلَّجوإزَّإَّخبارَّإملربَّﷺَّهلَّ َّ.
َّريضَّهللاَّعنهَّوإَّقرإرَّإلَّنّ َّّ
َّ
لفعلَّسعد
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إحلج َّجازَّهلَّفعلَّغريهَّمنَّإلَّعاملَّكَّعيادةَّإملريضَّوإلبيعَّ
 َّوفيهَّكذكلَّأَّ َّّن َّمنَّقصدَّم َّكّةَّلجل َّ َّّإلرشإءَّوغريهاَّ َّ.
و ّ َّ
وَّيوصيهَّمباَّالحق َّفيهَّ
َّّ
بلك َّماهلَّأَّ
نَّيتصدق َّ َّّ
َّّ
إرَّابلورثةَّيفَّإلرتكةَّكَّ
َّّ
َّوكذكلَّفيهَّعدمَّجوإزَّإالَّرضهذإَّيضمهَّ َّ.
َّّ
إرَّابلورثةَّوحتَّإَّنَّملَّيقصدَّفا ّنَّ
ّ َّ
بقصدَّإالَّرض
لثَّوأَّ َّّن َّقوهلَّﷺ َّ َّوإلََّّث ّلثَّكثريي َّإَّرشاديَّإَّىلَّ
َّوكذكلَّيفَّإحلديثَّأَّ َّّن َّإلوصَّّيةَّالَّتكونَّلكرث َّمنَّإلَّث ّ َّإلوصَّّيةَّبأق َّّلَّمنهَّكامَّفهمهاَّإبنَّعباسَّريضَّهللاَّعهنامَّ .
صدقَّبهَّلغريمهَّلَّ َّّنَّإلوإرثَّأَّوىلَّ .
ََّّ-وفيهَّأَّ َّّنَّإَّبقاءَّإملالَّللورثةَّإَّنَّاكنوإَّحباجةَّإَّليهَّخريي َّمنَّإلتَّّ َّّ
 َّوكذكلَّفيهَّعدمَّإنتقاصَّإلبناتَّوعدمَّمنعهن َّمنَّإالَّرثَّولوَّحب َّّجةَّأَّ َّّّن َّّن َّس يذهنبَّإَّىلَّأَّزوإجَّ
َّّ
أَّجانبَّكامَّهوَّحاص يل َّيفَّزمانناَّ ،فاَّ َّّن َّكثري ًإ َّمنَّإلَّن ّساءَّمتنعَّمنَّحَّقّهاَّيفَّإالَّرثَّأَّوَّتبخسَّحَّقّهاَّ
تزتوجَّبأجنب َّ َّوأَّن ّهَّس ينتفعَّهبذإَّإملالَّأَّوَّغريهَّمنَّإحلججَّإلوإهية َّإَّل ّيتَّأَّبطلهاَّرشعناَّ
حب َّّجةَّأَّ َّّّناَّس َّّ
وَّّإليتَّفْياَّإَّ ي
َّحلقَّإلَّن ّساءَّ .
حجافَّوظ يمل َّّ
َّوكذكلَّيفَّإحلديثَّإحلرصَّعىلَّإَّغناءَّإلورثةَّوتركَّورثةَّأَّغنياءَّيتع ّفَّفونَّمباَّعندمهَّمنَّمال ََّّوأَّن ّهَّخريي َّمَّنَّتركهمَّعا ًةلَّعىلَّإلَّنّاسَّيسألوّنمَّ .
َّمثابَّإَّنَّأصلحَّنَّي ّتهَّيفَّإلَّنّفقةَّعىلَّعياهلَّلقوهلَّﷺ(َّ:إن ّكَّلنَّتنفقَّ
جور ي
َّوكذكلَّفيهَّأَّ َّّن َّإلعبدَّمأ يَّحتَّماَّجتعلَّيفَّيفَّإَّمرأتك)َّ .
نفق ًةَّتبتغيَّهباَّوجهَّهللاَّإَّالََّّّأَّجرتَّعلْيا ّ َّ
حت َّماَّنطعمهَّأَّبنائناَّ
ك َّأَّفعالناَّ ّ َّ
ك َّيشء َّويفَّ َّّ
َّوينبغيَّأَّنَّنكونَّعىلَّهذإَّحنتسبَّإلَّجرَّيفَّ َّّ
اتناَّحت َّنؤجرَّ ،قدَّت َّلكّمت َّعنَّهذإَّيفَّرشحَّ
ّ َّ
ك َّأَّمورَّحياتناَّينبغيَّأَّنَّحنسن َّنَّّي
وزوجاتناَّويفَّ َّّ
بوَّإدلردإءَّريضَّهللاَّعنهَّ(ايَّحَّّبذإ َّنومَّإلَّكياسَّ
عىلَّإلَّربعنيَّإلنوويةَّوكامَّقالَّحكميَّهذهَّإلََّّّمةَّأَّ َّّ
تقوى َّأَّفضلَّمنَّأَّمثالَّإجلبالَّعبادةًَّ
َّّ
إّلَّّر
وفطرمهَّكيفَّيغبنونَّقيامَّإمحلقىَّوصوهممَّو َُّّ
ةَّمنَّصاحب َّ ً
منَّإملغرتين) َّ
َّّ
بنَّإلقمي َّرمحهَّهللاَّعىلَّهذإَّإلالكمَّإَّذَّقال(َّ :وهذإَّمنَّجوإهرَّإلالكمَّ
وماَّأَّحسنَّتعليقَّإلعالمةَّإ َّّ
كَّخريَّريضَّهللاَّعهنمَّفاعملَّأَّ َّّنَّإلعبدَّإَّن ّامَّ
تقدهممَّعىلَّمنَّبعدمهَّيفَّ َّّ
َّعىلَّكاملَّفقهَّإلصحابةَّو َّّ
َّّ
َّوأَّ َّّد َّّهل
ىلَّهللاَّبقلبهَّومصَّتهَّالَّببدنهَّ،وإلتَّّقوىَّيفَّإحلقيقةَّتقوىَّإلقلوبَّالَّتقوىَّإجلوإرحَّ
َّ
يقطعَّمنازلَّإلسريَّإَّ
َّّ
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ب َّﷺ َّ(إلتَّقوىَّهاَّ
مَّش ََّعائَّ ََّر َّهللاَّ َّفَاّنَا َّمَّنََّّتَ ََّقوىَّإلَُّقَّلُوب﴾َّوقالَّإلَّنّ َّّ
كل َّ ََّوََّمنََّّي ََُّع َّّظ ََّ
قالَّهللاَّتعاىلَّ﴿ ََّذ ََّ
ِ
حصةَّإلَّنَّّّيةَّمعَّ
ميةَّوعلوَّإهل َّّمةَّ َّوجتريدَّإلقصدَّو َّّ
هناَّوأَّشارَّإَّىلَّصدره)َّفالكَّي ّسَّيقطعَّإملسافةَّبص َّّحةَّإلعز َّّ
َّ
فرَّإلشاق)َّإَّىلَّأَّخرَّ
إلس َّّ
إلعملَّإلقليلَّأضعافَّأضعافَّماَّيقطعهَّإلفارغَّمنَّذكلَّمعَّإلتَّّعبَّإلكثريَّو َّّ
ماَّقاهلَّرمحهَّهللاَّوغفرَّهلَّ َّ.
 َّوكذكلَّيفَّإحلديثَّإس تحبابَّإسيّس َّفاَّن ّهَّﷺَّ
تلطافَّإلزوجةَّو َّإلرأفةَّوعدمَّإخلشونةَّمعهاَّماَّت ّ َّ
َّ
حت َّماَّجتعلَّيفَّيفَّإمرأتك) َّوهذإَّكامَّهوَّمحمو يل َّعىلَّأَّ َّّن َّإملرإدَّبهَّإلَّنّفقةَّفاَّن ّهَّقدَّيرإدَّبهَّماَّ
قالَّ( ّ َّ
جيعلَّإالَّنسانَّيفَّيفَّإَّمرأتهَّمنَّ ّ
إلطعامَّأَّيَّأَّن ّهَّيطعمهاَّبيدهَّوالكَّإملعنينيَّمرإدَّ َّ.
 وقولَّسعدَّريضَّهللاَّعنهَّ:ايَّرسولَّهللاَّأَّخَّل ّفَّبعدَّأَّحصايب َّ
حاهلَّوأَّن ّهَّغريَّرإض َّبأَّ َّّن َّيتخَّل ّفَّعنَّأَّحصابهَّ
َّفيهَّأَّن ّهَّريضَّهللاَّعنهَّشىكَّإَّىلَّرسولَّهللاَّﷺ َّ َّ
وجلَّوهذإَّمنَّحرجَّإلصحابةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّعىلَّ
َّّ
نرصةَّدينَّهللاَّعز َّ
َّّ
ويتأ َّّخرَّعهنمَّمزإمحّتمَّيف َّ
إخلريَّوإلفضلَّوإملرإتبَّإلعاليةَّ .
 َّوفيهَّأَّيض ًا َّع يمل َّمنَّأَّعالم َّنبوةَّإلنبَّﷺ َّحيثَّإنهَّقالَّلسعد َّ(ولعكلَّإنَّّتلفَّحتَّينتفعَّبكَّأَّقوإ يمَّويضَّبكَّأَّخرون)َّفانَّسعد ًإَّريضَّهللاَّطالَّمعرهَّحتَّغزىَّإلعرإقَّوقاتلَّإلفرسَّوإنتفعَّبهَّ
أَّهلَّإالَّسالمَّورضَّبهَّإجملوسَّوغريمهَّمنَّأَّهلَّإلكفرَّ َّ.
وجلَّالَّحيسنَّبهَّإلرجوعَّإَّىلَّإملاكنَّ
َّّ
ىلَّهللاَّعز َّ
َّّ
خرَّمتقر ًاب َّإَّ
َّّ
وفيهَّأَّيض ًا َّأَّ َّّن َّمنَّهاجرَّمنَّبدل َّإَّىلَّأَّ
ينَّإّلينَّهاجروإَّمنَّمكةَّ
إلَّ َّّولَّ،ولهذإَّﷺَّرىثَّسعدَّبنَّخوةلَّريضَّهللاَّعنهَّلن ّهَّاكنَّمنَّإملهاجر ّ َّ
َّمنَّإلشعائرَّوماتَّيفَّمكةَّفرَثهَّﷺَّهللاَّأَّعملَّ َّ.
َّّ
إَّىلَّإملدينةَّ َّّثَّرجعَّلدإءَّيشء
َّ

باب الفرائض
اَّمقدرةَّ َّ.
َّإلفرإئضَّ:مجعَّفريضةَّويهَّمبعىنَّمفروضةَّأَّيَّأَّ َّّّن َّّ
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إلرشعَّ:يهَّإلعملَّبقسمةَّإملوإريثَّبنيَّمس تح َّّقْياَّ َّ.
ويفَّ ّ َّ
هاَّهللاَّعزَّوجلَّقسمّتاَّيفَّكتابهَّتفصي ًالَّشافي ًاَّوجاءَّيفَّإلَّ ّسََّّنّةَّحديثَّإبنَّعباسَّريضَّهللاَّ
َّّ
وقَّسمَّ
لَّإلبابَّوهوَّمنَّإلحاديثَّإجلوإمعَّيفَّاببَّإملوإريثَّاببَّ
َّ
عهنامَّإّليَّذكرهَّإملصنفَّرمحهَّهللاَّيفَّأَّ َّّو
ّ َّ
إلفرإئضَّ َّوهوَّمنَّإلحاديثَّإَّل ّيتَّزإدهاَّإبنَّرجبَّرمحهَّهللاَّعىلَّإلَّربعنيَّليمكلَّهباَّإمخلسني َّ
وقدَّقالَّيفَّرشحهَّإملاتعَّعندَّرشحهَّحلديثَّإبنَّعباسَّقالَّ(إذإَّمجعَّإلبصريَّبنيَّحديثَّإبنَّعباسَّ
هذإَّوبيامنَّذكرَّهللاَّعزَّوجلَّيفَّكتابهَّمنَّإملوإريثَّملَّيش َّّذ َّعنَّذكلَّمنَّمسائلَّإلفرإئضَّإَّ َّّالَّ
إلَّنّادر)َّ .
َّوحننَّحبمدَّهللاَّيفَّإملعهدَّعندانَّيفَّهذإَّإملس
َّمقرر َّيفَّإلفرإئضَّإمسهَّإلقالئد َّإلربهانَّّيةَّ
ي
توىَّكتاب ي
رشحهَّأَّخوانَّإلفاضلَّأَّبوَّعبدَّهللاَّعلَّرشح ًا َّوإفي ًا َّوممتع ًا َّجفزإهَّهللاَّخري ًإ َّومنَّأَّرإدَّدرإسةَّهذإَّ
يناَّعلَّجزإهَّهللاَّخريإَّ َّ.
إلبابَّفعليهَّهبذإَّإلكتابَّوبرشحَّأَّخ َّّ
الحديث 300
بَّﷺَّقالَّ :
عنَّعبدَّهللاَّبنَّعَّّباسَّريضَّهللاَّعهنامَّعنَّإلَّنّ َّّ
ضَّبََّّأَهلَّهَاََّّ،فَََّماََّّب َقَّيََّّفََّهُ ََّوَّ َل ْو َ َّىلَََّّر َُّجل َََّّذ َّكَرَّ .
َّأََّحلََُّّقوإَّإلفََّ ََّرإئَّ َ َّ
ضَّفَ َل ْو َ َّىلَََّّر َُّجل َََّّذ َّكَرَّ .
ىلَّكَّتََّابََّّهللاََّّ،فَََّماََّّتََّركتََّّإلَّفَ ََّرإئَّ ُ َّ
نيََّّأَهلََّّإلَّفَ ََّرإئَّضَََّّّعَ َ َّ
ويفَّروإيةََّّ:إَّْقسَّ َُّموإَّإَّمل َا ََّلََّّب َ ََّ
َّ

ب َّﷺ َّكيفيةَّتقس ميَّإالَّرثَّوحسبَّماَّجاءَّفيهَّفاَّ َّّن َّإملطلوبَّهوَّإَّحلاقَّ
يفَّهذإَّإحلديثَّيبني َّإلَّنّ َّّ
ّ َّ
َّ
نصبةَّإملقدرةَّيفَّإملوإريثَّإَّل ّيتَّبَّيّهناَّهللاَّ َّّعزَّوجلَّيفَّ
َّّ
إلفرإئضَّبأَّهلهاَّأَّ َّّو ًَّالَّ ،وإلفرإئضَّإملرإدَّهباَّإلَّ
للكَّفرضَّأَّهلَّ .
إلسدسَّو َّّ
كتابهَّويهَّس تَّّةَّ:إلَّنّصفَّو َّّإلربعَّوإلَّث ّمنَّوإلَّث ّلثَّوإلَّث ّلثانَّو َّّ
هناَّهناَّحت َّال َّنطيلَّ ،وكذكلَّكامَّقلتَّسابق ًا َّأَّخوانَّ
ّ َّ
َّولن َّنذكرَّهذإَّإلَّّتفصيلَّوهذهَّإلَّمورَّلن َّنبَّي ّ
علَّابركَّهللاَّفيهَّقدَّرشحَّهذإَّوبَّيّنهَّبيا ًانَّاكفي ًاَّشافي ًاَّمباَّالَّمزيدَّعليهَّ َّ.
قةَّابلرتكةَّإَّل ّيتَّيهَّجتهزيَّإملَّّيتَّوقضاءَّديونهَّ
حننَّنت َّلكّمَّ َّّمعاَّجيبَّفعلَّبعدَّإالَّنّتاءَّمنَّإحلقوقَّإملتعَّل ّ َّّ
جهزيَّومنَّقضاءَّإدليونَّومنَّتنفيذَّ
َّّ
َّوتنفيذَّوصَّّيتهَّ َّّثَّبعدَّذكلَّيأيتَّتقس ميَّإالَّرثَّ،فاَّذإَّإنّتيناَّمنَّإلتَّّ
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نذكرهَّوأَّ َّّولَّيشءَّجيبَّفعلَّعندَّتقس ميَّإالَّرثَّهوَّإَّحلاقَّإلفرإئضَّبأَّهلهاَّ،يعطىَّ
إلوصَّّيةَّيأيتَّماَّس َّ
ماَّبقيَّفهوَّإملعصبَّ .
َّّ
يبهَّإّليَّفرضهَّهللاَّهلَّيفَّكتابهَّ َّّثَّ
كَّوإحدَّمنَّإلورثةَّنص ّ َّ
َّّ
مهَّإّلكورَّإملرتبطونَّابملَّّيتَّيفَّإلَّن ّسبَّ ،وهذإَّلقوهلَّﷺ َّيفَّإحلديثَّ(مفاَّبقيَّفلوىلَّ
إملعصبونَّّ َّ :
َّو َّّ
رجلَّذكر)َّ .
روسَّإلسابقةَّوس يأيتَّكذكلَّ
َّّ
َّّ
يفهَّيفَّإدل
َّ َّّث َّبعدَّأَّهلَّإلَّّتعصيبَّيأيتَّأَّهلَّإلوالء َّ َّوإملوىلَّس بقَّتعر
خرَّإلبابَّوهوَّإّليَّأَّنعمَّعىلَّعتيقهَّابلعتقَّكامَّفعلتَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّمع َّبريرةَّ
ّ َّ
معناَّيفَّأَّ
ثهَّموالهَّإّليَّ
ّ َّ
يَّمعصبونَّفاَّن ّهَّير
ريضَّهللاَّعهناَّفاَّذإَّماتَّإلعتَّيق َّوملَّيكنَّهلَّورث ية َّمنَّإلَّن ّسبَّأَّ َّّ
أعتقهَّ .
َّإّلكورة َّلن ّه َّقال َّيفَّ
َّوإحلديث َّإس تفاد َّمنه َّإلعلامء َّفوإئد َّكثرية َّمن َّأَّمهَّّها َّأَّ َّّن َّإَّلتَّّعَّصيب َّرشطه َّّ
إملتعصبونَّبأنفسهمَّ،
إحلديثَّ(فلوىل َّرجلَّذكر)َّفاَّذإَّبقيَّيش يء َّبعدَّقسمةَّإلفرإئضَّأَّخذه َّإلعصبة َّ َّّ
وهؤالءَّالَّيكونونَّإَّ َّّالَّذكور ًإَّكامَّجاءَّيفَّإحلديثَّ َّ.
إحدةَّمهننَّالَّتعصبَّبنفسهاَّإَّ َّّالَّمنَّأَّعتقتهَّإذإَّملَّيكنَّهلَّو ي
إرثَّمنَّإلَّن ّسبَّ َّ.
َّّ
َّوأََّّّماَّإلَّن ّساءَّفاَّ َّّنَّإلو
وكذكلَّيوجدَّرشحَّلش يخناَّ
وكامَّقلناَّأَّحاكمَّإملوإريثَّترإجعونَّيفَّرشحَّأَّخيناَّعلَّابركَّهللاَّفيهَّ،
ي
بكةَّإدلينَّإلقَّيّميَّملنَّأَّرإدَّفلريإجعهَّأَّيض ًاَّ َّ.
علَّعىلَّ َّّإلرحبيةَّهوَّمسج يلَّيفَّش َّّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
الحديث 301
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عنَّأَّسامةَّبنَّزيدَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:قَُّلتََُّّ ََّاي َََّّر َُّسولَّهللا!َّأَََّّتَ َّّن َُّلََّّغَد ًإَّيفََّّ ََّد َّإركَ َّب َمكة؟ َّ
َّإلاكف ُرَّإملُسمل ََّو َالَّإملُسمل َ
َّقَالََّ َّ:و ََّهلََّّتَََّر ََّكََّّل ََّنَاَّ َُّعقَّي يلَّمَّنَّرَّ ََّابع؟َّ ُثَّقالَ َّ:الَّيَر ُث َ
َّإلاكفرَّ .
ّ
فَّرمحهَّهللاَّهذإَّإحلديثَّلبني َّمانعاَّمنَّموإنعَّإالرثَّوهوَّإختالفَّإدلّ ينَّكامَّجاءَّفيهَّ
ساقَّإملصنّ
إثَّثالثةَّ:إلرقَّ
أ ّن َّإلاكفرَّالَّيرثَّإملسملَّوإلعكس َّأنَّإملسملَّأيضاَّالَّيرثَّإلاكفرَّ،وموإنعَّإملري
ّ
وإلقتلَّوإختالفَّإدلّ ينَّ .
وإحلديثَّهذإَّجاءَّفيهَّأ ّن َّأسامةَّريضَّهللاَّعنهَّسألَّإلنّ ّب َّﷺ َّملّاَّإفتتحَّمكّةَّأينَّتّنلَّغدإَّأيَّ
ابعَّيهَّإدلورَّوإلَّرإيضَّ .
َّّ
أينَّتبيتَّفقالَّﷺَّ(وهلَّتركَّلناَّعقي يلَّمنَّرابع)َّو َّّ
إلر
َّوكذكلَّعل َّوجعفرَّريضَّهللاَّ
لَّ
َّوطالب
َّوبيان َّهذإ َّأ َّّن ََّّمل ّاَّماتَّأَّبوَّطالب َّواكنَّمنَّأَّبنائهَّعقي يل
ي
ينَّ،وطالبَّهذإَّماتَّيفَّغزوةَّبدرَّ،وعل َّوجعفرَّريضَّهللاَّ
عهنام َّفأ ّماَّعقيلَّوطالبَّفاكانَّاكفر
ّ
بَّﷺَّ(الَّيرثَّإملسملَّإلاكفر)َّفرجعتَّ
عهنامَّمسلامنَّوملَّيرَثهَّلن ّهَّماتَّاكفرإَّ،والَّيرثَّكامَّقالَّإلَّنّ َّّ
يفَّإحلديثَّوأَّعطىَّحكامًَّعام ًاَّأَّ َّّنَّإلاكفرَّالَّيرثَّإملسملَّوكذكلَّ
َّ
بَّﷺَّ
بني َّإلَّنّ َّّ
إدلورَّ َّلكّهاَّل َُّعقيلَّ،و ّ َّ
َّّ
ارَّكامَّهوَّإلشأنَّمعَّأَّيبَّ
َّّ
إملسملَّالَّيرثَّإلاكفرَّ ،فاَّذإَّماتَّإلاكفرَّفاَّ َّّن َّإَّرثهَّيرجعَّلقرإبتهَّمنَّإلكفَّّ
طالبَّفاَّن ّهَّملاَّماتَّرجعَّماهلَّإَّىلَّإبنهَّ ََّعقيلَّ .
َّ َّوإَّنَّملَّيكنَّهلَّقرإب يةَّمنَّإلكفَّّارَّرجعَّماهلَّلبيتَّمالَّإملسلمنيَّويعتربَّفَّيئًَّاَّ،وكذكلَّإملسملَّإذإَّماتَّ
وملَّيكنَّهلَّورث يةَّمنَّإملسلمنيَّرجعَّماهلَّلبيتَّإملالَّ َّ.
إحلديثَّملَّخيرجهَّمس يملَّبلَّأَّخرجهَّإلبخاريَّفقطَّ َّ،وأََّّّماَّقوهلَّ(الَّ
َّّ
إلشطرَّإلَّ َّّولَّمنَّهذإَّ
وللفائدةَّفاَّ َّّنَّ َّّ
يرثَّإلاكفرَّإملسملَّوالَّإملسملَّإلاكفر)َّفهذإَّهوَّإجلزءَّإملتَّّفقَّعليهَّ َّ.

الحديث 302
إلو ََّالءََّّ ََّوهَََّّبتَّهََّّ .
بَّﷺَّّنَََّيىَّ ََّعنََّّب َيعََّّ ََّ
عنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّأَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
َّ
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س بقَّأَّنَّت َّلكّمناَّعنَّإلوالءَّيفَّحديثَّعائشةَّوبريرةَّريضَّهللاَّعهناَّ َّ ،ومنَّأعتق َّإَّنسا ًان َّأَّوَّعتقَّ
عليهَّهلَّوالءَّهذإَّإلع
يفَّإحلرَّي ّةَّ
تيقَّووالءَّذرَّي ّتهَّ،لَّ َّّنَّإلَّوالدَّتب يعَّللَّبَّيفَّإلوالءَّكامَّأَّ َّّّنمَّتب يعَّللَّ َّّمَّ َّّ
َّّ
خلريهامَّيفَّإدلينَّ .
َّّ
ومهَّأَّيض ًاَّتب يعَّ
للسَّيدَّإملعتقَّيفَّإثباتَّنرصةَّإلعبدَّإملعتقَّهلَّ،أَّيَّأَّ َّّنَّ
َّّ
َّّ
عطاهَّإلش
َّوإملرإدَّابلوالءَّهوَّماَّأَّ
ارعَّمنَّحقَّ ّ
ىَّإلسَّيدَّإملعتَّقَّولَّّيًَّاَّ،كامَّيس َّّمىَّإلعبدَّمو ًالَّهلَّبعدَّأَّنَّأعتقَّ.
إلعبدَّإملعََّتقَّعليهَّنرصةَّإملعتَّقَّ.ويس َّّم ّ
وقلناَّأَّ َّّن َّإالَّنسانَّإملسملَّإذإ َّماتَّوملَّخيَّل ّفَّمنَّيرثهَّابلفرضَّوالَّابلتَّّعصيبَّوخَّل ّفَّمو ًال َّفاَّ َّّن َّهلَّ
مجيعَّإملال.
يفَّهذإَّإحلديثَّجاءَّإلهنييَّعنَّبيعَّإلوالءَّوهبتهَّ،ذكلَّلَّ َّّنَّإلوالءَّمحل يةَّلكحمةَّإلَّن ّسبَّفكامَّالَّجيوزَّ
َّّ
إلهنييَّعىلَّظاهرهَّأَّن ّه لَّلتَّّحرميَّوإملعامةلَّإَّنَّحصلَّ
بيعَّإلَّن ّسبَّوالَّهبتهَّفكذكلَّالَّجيوزَّبيعَّإلوالءَّ َّ،و َّّ
بي يعَّللواليةَّوحصلَّهبةَّفاّنّ اَّتعتربَّابط ًةلَّرشع ًاَّ َّ.
الحديث 303
عنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّأّنّ اَّقالتَّ َّ:
لَََّّر َُّسولَّهللاَّ
نيَّ َُّعتَََّّقتََّ َّ،وأَُّهدَّ ََّيََّّل َهَاََّّل َح يمََّّفَ ََّد ََّخ ََّلََّّعَ َ َّ
وهجاَّحَّ ََّ
ىل َََّّز ََّ
ننَُّ َّ:خ ََّّريتََّّعَ َ َّ
ثَّ َُّس َ َّ
َاكَّن َتَّيفَّ َّبََّر ََّيرََّةََّّثَ ََّال َُّ
ىلَّإلنَّارََّّفَّ َّْيَاَّ
إلربََّم ََّةََّّعَ َ َّ
ىلَّإلنَّارَََّّّفَ ََّدَّعَاَّبَّ ََّط ََّعامَّفَأُ ََّيتَّ َُّخبزب َََّّوَّأُ َّْدمَّمنَّأُدمََّّإلََّبيتَََّّّ.فََّقَالََّّ:أََّل َمَََّّأ ََّرَّ َُّ
إلربََّم َُّةََّّعَ َ َّ
ﷺَّ ََّو َُّ
كَّمَّنهَّ.فقالَُّ َّ:ه ََّوَّ
ىل َّبََّر ََّيرةََّّفَكَََّّرهَّنَاَّأََّن َّن ُطعَّ ََّم ََّ
كلََّّل َح يمََّّتُ َُّص َّّد َ َّقَّبَّهَََّّّعَ َ َّ
َّاي َََّّر َُّسو ََّلَّهللاَّ ََّذ ََّ
ىل ََّ
َّل َحم؟َّفقالوإََّّ:ب َ َ َّ
َّإلو ََّال َُّءَّلَّ ََّمنَّأَع َتقَّ .
بَّﷺَّفَّ َّْيَاَّ:إَّن ََّما ََّ
َّص ََّدَّقَة َََّّو َُّه ََّوَّمَّ َّهنَاََّّل ََّنَاَّ ََّهدَّيَّةَّ.فقالَّإلَّنّ َّّ
َّعََّلَ َّْيَا ََّ
ِ
َّيفَّرشعَّثالثَّسنن َّوهذإَّمنَّفضلهاَّريضَّ
َُّ
َّيفَّهذإَّإحلديثَّأَّ َّّن َّبريرة َّريضَّهللاَّعهناَّاكنت َّسبب ًا
هللاَّعهناَّ .
مسهَّمغيثَّخريتَّبنيَّإالَّقامةَّ
َّّ
إلسََّّنّةَّإلَّوىلَّ:فهييَّأَّ َّّّناَّملَّاَّأعتقتَّواكنتَّحتتَّزوجَّلهاَّرقيقَّإَّ
َّفأ ّماَّ ُّعتقتَّخريتَّبنيَّأَّنَّتبقىَّمعهَّ
َّّ
معهَّعىلَّزوإهجامَّإلسابقَّ-أَّيَّأَّ َّّّنامََّّمل ّاَّاكانَّمملوكنيَّ َّواكانَّزوجني-فل ّماَّأَّ
َّّ
زوج ًةَّأَّوَّبنيَّمفارقتهَّفاَّختارتَّمفارقتهَّوأَّصبحَّهذإَّإلَّمرَّس َّنّ ًةَّملنَّبعدهاَّ َّ.
إلسََّّنّةَّإلَّث ّانيةَّ:يهَّأَّ َّّّناََّّمل ّ
اَّريضَّهللاَّعهناَّتصدقوإَّعلْياَّبلحمَّاكنتَّتطبخهَّيفَّبيتَّعائشةَّريضَّ
َّّ
َّو ّبَّﷺََّّمل ّاَّدخلَّرأمهَّيطبخونَّهذإَّإلَّل ّحمَّ،فدعاَّبطعامَّفأَّتوهَّخبزبَّولنبَّفسأهلمَّعنَّ
هللاَّعهناَّواكنَّإلَّنّ َّّ
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حمَّإّليَّرأهَّيطبخَّ ،فأَّخربوهَّأَّن ّهَّصدق ية َّأَّعطيتَّلربيرةَّريضَّهللاَّعهناَّفكرهوإَّإَّطعامهَّمنهَّلَّ َّّنَّ
إلَّل ّ ّ َّ
كَّإلصدقةَّ،فقالَّهلمَّﷺَّأَّن ّهَّيعتربَّابلَّن ّس بةَّإَّلْياَّصدق ًةَّلكَّنّهَّمنَّبريرةَّإَّليهَّﷺَّ
بَّﷺَّملَّيكنَّيأ َّّ
إلَّنّ َّّ
أَّوَّلعائشةَّيعتربَّهدَّي ّةَّ َّوهبذإَّخيرجونَّمنَّإالَّشاكلَّوجيوزَّهلَّﷺَّأَّنَّيأكَّمنهَّ َّ.
اَّإلسََّّنّةَّإلَّث ّالَّث ّةَّ :فهييَّأَّ َّّّناَّريضَّهللاَّعهناَّاكنت َّسبب ًا َّلقوهلَّﷺ(َّ:إَّن ّامَّإلوالءَّملنَّأعتق) َّوهذإَّ
 َّ َّوأََّّّم ّنَّيبيعوهاَّوأَّرإدت َّعائشةَّريضَّ
َّ
ذكرانهَّيفَّحديثَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّسابق ًا َّأَّن ّهَّملاَّأَّرإدَّأَّهلها َّأَّ
بَّﷺَّوقالَّهلم(َّ:إنّامَّإلوالءَّ
هللاَّعهناَّعتقهاَّأَّرإدوإَّأَّنَّيبقىَّهلمَّإلوالءَّوالَّيكونَّلعائشةَّ،فَّتدخلَّإلَّنّ َّّ
ملنَّأَّعتق)َّ َّ.
وهذإَّهوَّسببَّذكرَّهذإَّإحلديثَّيفَّهذإَّإلبابَّأَّ َّّنَّإلوالءَّملنَّأعتقَّالَّلغريهَّ،وإلوالءَّكامَّقلناَّهوَّ
إرثَّابلفردَّوالَّو ي
سببَّلالَّرثَّإذإَّملَّيكنَّهناكَّالَّو ي
إرثَّابلتَّّعصيبَّ.وهبذإَّنكونَّقدَّإنّتيناَّمنَّ
ي
هذإَّإلبابَّومنَّكتابَّإلبيوع.
كتاب النّكاح
إلَّنّاكحَّلغ ًَّةَّ:هوَّإلضَّ َُّّمَّوإلتَّ ََّدإخلَّ .
يطلقَّعىلَّإلوطءَّ،وأكرثَّماَّأطلقَّيفَّإلقرأنَّعىلَّ
َّ
أََّّّماَّرشعًَّاَّ:فيطلقَّعىلَّمعنينيَّ،يطلقَّعىلَّإلعقدَّو
إلعقدَّ .
يدَّبهَّإلوطءَّكامَّيفَّقوهلَّعزَّوجلَّ﴿فَ َال ََّحت ُّل ََّهلَُّمنَّب َ ْعدُ َّ َح ىتَّتَنك َح ََّز ْو ًجاَّغَ ْ َري ُهَّ﴾َّ
َّّ
َّوأطلقَّأَّيض ًا ََّّوأَّر
نَّوأَّريدَّبهَّإلوطءَّ،أََّّّماَّيفَّغريهَّمنَّإملوإضعَّفقدَّ
هذإَّإملوضعَّإلوحيدَّإّليَّأَّطلقَّفيهَّإلَّنّاكحَّيفَّإلقرأ َّ
ّ َّ
أَّريدَّبهَّإلعقدَّ .
إلسََّّنّةَّوإالَّجامعَّ َّ.
وإلَّنّاكحَّأَّ َّّ
وَّإلزوإجَّمرشو يعَّابلكتابَّو ّ
أََّّّماَّمنَّإلكتابَّفالايت َّكثريةَّ َّومهناَّقوهلَّتعاىل﴿ فَانك ُحوإَّ َم َ
اب َّلَ ُمك َّ ّم َن َّإلن ّ َساء َّ َمث َ ىْىن ََّوثُ َال َثَّ
اَّط َ
َو ُر َابعَََّّفَا ْنَّخ ْف ُ ْمتَّ َأالَّتَ ْعدلُوإَّفَ َوإحدَ ةًَّ َأ ْوَّ َماَّ َملَ َك ْتَّ َأيْ َمانُ ُ ْمكَّ﴾َّ َّ.
ِ
ومنَّإلسََّّنّةَّحديثَّإلبابَّوغريهَّمنَّإلحاديثَّ َّ،وأَّمجعَّعلامءَّإالَّسالمَّعىلَّمرشوع ّيَّتهَّوحَّث ّوإَّعليهَّملاَّ
ّ
يرتَّت ّبَّعليهَّمنَّمنافعَّعىلَّإلفردَّوعىلَّإجملمتعَّ .
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َّإلزان َّوقدر َّعليهَّ
أََّّّما َّحمكه َّفالصل َّفيه َّأَّن ّه َّمس تحب َّإَّ َّّال َّملن َّخاف َّعىل َّنفسه َّمن َّإلوقوع َّيف َّّ
فيتو َّّجبَّيفَّحقَّّهَّ .
الحديث 304
عنَّعبدَّهللاَّبنَّمسعودَّريضَّهللاَّعنهَّقالََّّ:قَا ََّلََّّل ََّنَا َََّّرسولَّهللاَّﷺَّ :
حص َُّن لَّلفََّرجَََّّ َّ،وََّمنََّّل َمَّ
ض لَّلََّب َ َّ
نمكَّإلََّب ََّاءََّةََّّفَلََّي َََّزتوَّجََّّ،فَاَّن َُّهَّأَغَ ُّ َّ
عرشَّإلشَََّّبابَََّّمنَّإَّس ََّت ََّطا ََّعَّمَّ َُُّ
َّ ََّايَََّّم َ ََّ
رصَ َّ،وأَ َ
ِ
َّي َس ََّتطَّعََّّفَََّعَّلَيهََّّابَّلصَّومَََّّّ،فَاَّن َُّهَّ ََُّهلَّ َّو ََّجاءَّ .
ِ
ص َّ ّ
ب َّﷺ َّ ّ
إلشَّبابَّمنَّبنيَّغريمهَّ
مَّعىلَّإلزوإجَّ ،و َُّخ ّ َّ
َّّ
َّّ
بابَّوحيّث
إلشَّ
َّيفَّهذإَّإحلديثَّخياطبَّإلَّنّ َّّ
نَّيكرثَّإلطيشَّويغلبَّعلْيمَّعدمَّإلتَّّحمكَّيفَّ
َّّ
َّّ
يفَّهذإَّإلس
منَّإلفئاتَّلَّ َّّّنمَّغالب ًاَّأَّقوىَّشهوًَّةَّ،ولَّ َّّنَّ
إلزوإجَّور َّغّهبمَّفيهَّ َّ.
بَّﷺَّ َّّ
شهوهتمَّونفوسهمَّ،فلجلَّهذإَّوغريهَّأكّدَّعلْيمَّإلَّنّ َّّ
ّ
الثنيَّكامَّقررهَّإلعلامءَّ ،أََّّّماَّبعدَّسنَّإلَّث ّالثنيَّفيدخلَّ
َّّ
مرحةلَّإلشَّبابَّتكونَّبنيَّإلبلوغَّوسنَّإلَّث ّ
و
إملرءَّيفَّإلكهوةلَّ َّ.
َّوأََّّّماَّإلباءةَّإملذكورةَّيفَّإحلديثَّيفَّقوهلَّﷺ(َّ:منَّإس تطاعَّمنمكَّإلباءة)َّفقيلَّيفَّتفسريهاَّأَّ َّّّناَّإلقدرةَّ
امعَّوأَّخذوإَّهذإَّمنَّمعناهاَّإلَّل ّغويَّ َّ.
عىلَّإجلَّ َّ
إلسكىنَّوغريهاَّمنَّ
إدَّهباَّمؤنَّإلناكحَّاكملهرَّوإلَّنّفقةَّو َّّ
َّّ
َّوأََّّّماَّإلقولَّإلَّث ّاينَّيفَّتفسريهاَّفقيلَّأَّ َّّن َّإملر
إَّيفَّإلرَّّد َّعىلَّمنَّقالَّأَّ َّّن َّإملرإدَّابلباءةَّ
مقتضياتَّإلقدرةَّإملالَّيةَّ ،وقالَّأَّحصابَّهذإَّإلقولَّإلَّثّاينَّقالو َّّ
إلعاجزَّعنَّإمجلاعَّالَّخياطبَّابلصومَّوالَّيؤمرَّبهَّدلفعَّشهوتهَّ،لن ّهَّ
َّّ
يهَّإلقدرةَّعىلَّإمجلاعَّقالوإَّأَّ َّّنَّ
إدَّابلباءةَّهوَّمؤنَّإلزتوجيَّ َّ.
َّّ
عاجزَّعنَّإمجلاعَّ،فقالوإَّيتحمتََّّّأَّنَّيقالَّأَّ َّّنَّإملر
الَّشهوةَّهلَّأَّص ًالَّولن ّهَّ ي
نظريَّوماَّذهبَّإَّليهَّإحلافظَّبنَّجحرَّور َّّجحهَّكثريي َّ َّّممنَّأَّىتَّبعدهَّأَّيض ًاَّأَّ َّّنَّإملرإدَّ
وأفضلَّإلَّقوإلَّيفَّ َّ
ابلباءةَّ"إلعموم" َّمعومَّإلقدرةَّإلبدنيةَّوإملاليةَّ ،أيَّأَّ َّّن َّإلباءةَّتشملَّإلقدرةَّعىلَّإمجلاعَّوتشمل َّمؤنَّ
إلزتوجيَّ َّ،وقدَّقالَّرمحهَّهللاَّكامَّيفَّإلفتحَّ(والَّمانعَّمنَّإمحللَّعىلَّإملعىنَّإلَّ َّّعَّبأَّنَّيرإدَّابلباءةَّإلقدرةَّ
َّّ
عىلَّإلوطءَّومؤنَّإلزتوجي)َّإنّتيىَّالكمهَّرمحهَّهللاَّفيكونَّهذإَّهوَّإملرإدَّإلباءَّ َّ.
َّّ
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بَّﷺَّيفَّإحلديثَّمنَّملَّيس
هَّهلَّوجاء)َّ
مرمهَّابلصومَّوإالَّكثارَّمنهَّقالَّ(فاَّن ّ َّ
َّّ
تطعَّإلزوإجَّأَّ
َّّ
َّّثَّأَّمرَّإلَّنّ َّّ
ينقصَّمنَّشدةَّإلشهوةَّإَّل ّيتَّقدَّتؤَّّديَّ
َّّ
ةَّإلرغبةَّو
إلصومَّلصاحبهَّوجا يءَّأَّيَّأَّن ّهَّخيفَّّفَّمنَّوطأ َّّ
أَّيَّأَّ َّّنَّ َّّ
بصاحهباَّإَّىلَّإحلرإمَّ َّ.
نعامَّوحنوهاَّيكَّتبطلَّإلشهوةَّإحليوإنيةَّعندهَّ ،فش َّّبهَّ
َّّ
ض َّ َّخ َّصييتَّإلفحلَّمنَّإلَّ
هوَّر ّ َّ
إلوجاء َّ َّ
َّوأَّصلَّ َّ
إلصومَّ ّ
إلشهوةَّوتضييقَّجماريَّ
بابَّغريَّإلقادرَّعىلَّإلزوإجَّابلوجاءَّملاَّفيهَّمنَّإنقاصَّ َّّ
َّّ
للشَّ
بَّﷺَّ َّّ
إلَّنّ َّّ
إدلمَّإَّل ّ
ّ
معَّماَّيفَّإلصومَّمنَّزايدة َّلالميان َّوتقوى َّهللَّعزَّوجلَّفاَّ َّّن َّهذإَّ
َّّ
يتَّجيريَّمعهاَّإلشَّيطانَّ ،
َّّ
ربَّعىلَّعدمَّإلزوإجَّ .
َّّ
َّّ
مَّهللاَّويفَّإلص
هللاَّيفَّتركَّماَّحر
َّّ
يفيدهَّابذنَّ
َّلغض َّإلبرصَّ
للبرصَّوأَّحصن َّللفرج)َّأَّ َّّن َّمنَّاكنَّغريَّمس تطيع ّ َّ
َّ
غض َّ
ويس تفاد َّمنَّقوهلَّﷺ َّ(فاَّن ّهَّأَّ ّ َّ
َّإلزوإجَّ َّ،وأََّّّماَّمنَّمكلَّزمامَّنفسهَّ
للزوإجَّفاَّن ّهَّيتو َّّجبَّعليهَّحاةلَّإَّذ َّّ
َّوإَّحصانَّفرجهَّواكنَّمس تطيع ًاَّ َّّ
إلزوإجَّيفَّحقَّّهَّ
تحبَّ َّّ
انَّوغريهاَّمنَّإحملرماتَّفهذإَّيس َّّ
َّّ
َّّ
نفسهَّمنَّإلوقوعَّيفَّإلز
فغضَّبرصهَّوأحصنَّ
ّ َّ
والَّجيبَّ.وهللاَّأَّعملَّ .
الحديث 305
َّمعلََّّيفََّّ
بَّﷺَّ ََّعن َََّ
إجَّإلنَّ َّّ
زو ََّ
بَّﷺَّ ََّسَّأََّلُوإَََّّأ ََّ
حصابََّّإلنَّ َّّ
عنَّأَّنسَّبنَّماكلَّريضَّهللاَّعنهَّأََّنَّ َّن َفََّرإًَّمَّ َّْنَّأََّ ََّ
ىلَّفَّ ََّرإيشََّّ،
عضَّهُمََّ َّ:الََّّأَانََُّمََّّعَ َ َّ
كَّإللَّحمََّ َّ،وَّقَا ََّلََّّب َ َُّ
عضَّهُمََّ َّ:الَّأَّ ُ َّ
عضَّهُمََّ َّ:الَََّّأَّتَ ََّزوَّ َُّجَّإلَّن ّ ََّس ََّاءََّ َّ،وَّقَا ََّلََّّب َ َُّ
إلّسََّّ،فََّقَالََّّب َ َُّ
ّ َّّ
لَّ ََّوأََّ ََّانمَّ
ينَّ ُأ َص ّ َّ
إَّوكََّ ََّذإ َََّّوَّلَكَّ ّ َّ
ثىنََّّعََّلَيه َََّّوَّقَالَََّّ:ما َََّّاب َُّلَّأََّ ََّقوإمََّّقَاَّلُوإَّكََّ ََّذ ََّ
هللاَّ َوأَ َ َّ
بَّﷺََّّفَ ََّحمَّ ََّدَّ ََّ
كلَّإلَّنّ َّّ
َّفَََّبل ََّغَّ ََّذ ََّ
ينَّ .
يسَّمَّ ّ َّ
َّسنَّيتَََّّّفََّل َ َ َّ
بَّ ََّعن َُّ
نَّرغَّ ََّ
ََّوََّأ َُّصوَُّمَّ َوأُفطرَّ ََّوََّأَّتَ ََّزوَّ َُّجَّ َّإلن ّ ََّس ََّاءََّّفَََّم ََّ
ب َّﷺ َّ َّوأَّن ّهَّالَّخيالفَّإلتَّّعَّّبدَّو َّّإلزهدَّيفَّ
إلزوإجَّمنَّس َّنّةَّإلَّنّ َّّ
سببَّإَّيرإدَّهذإَّإحلديثَّهوَّبيانَّأَّ َّّن َّ َّّ
إلغلو َّيفَّ
نقطاعَّعنَّإدلنياَّو َّّ
َّّ
يَّبنيَّإلغلو َّوإجلفاءَّبنيَّإالَّ
َّّ
يعةَّهللاَّعز َّوجلَّوسط
َّّ
إدلنياَّ،.وفيهَّأَّ َّّن َّرش
َّّ
إضَّعنَّدينَّهللاَّعزَّوجلَّفدينناَّوسطيَّوهللَّإمحلدَّ .
َّّ
إلعبادةَّوبنيَّإلغفةلَّوإلَّل ّهوَّوإالَّعر
ىلَّهللاَّعزَّ
َّّ
لشدةَّرغبّتمَّيفَّإلعبادةَّوإلتَّّ َّّقربَّإَّ
ويفَّإحلديثَّأَّ َّّن َّجامع ًة َّمنَّأَّحصابَّرسولَّهللاَّﷺ َّ َّّ
عنَّمعلَّيفَّإلّسَّ،لّنّ مَّاكنوإَّيعلمونَّماَّيفعلَّيفَّإلعلنَّويتبعونهَّيفَّ
ّ َّ
وج َّّلَّسألوإَّبعضَّأَّزوإجهَّﷺَّ
إَّمعلَّيفَّإلّسَّوبدإَّهلمَّ
ّ َّ
يفَّإلّسَّ،فل َّّماَّأخربوإَّكّنّ مَّتقاَّل ُّو
ذكلَّ،فأرإدوإَّأَّنَّيفعلوإَّماَّاكنَّيفعلَّﷺَّ ّ َّ
غفرَّهلَّماَّتقدمَّمنَّذنبهَّ
َّّ
قلي ًالَّمقا نر ًةَّمعَّماَّاكنَّيفَّأَّذهاّنمَّوقالوإَّأَّينَّحننَّمنَّرسولَّهللاَّﷺَّفقدَّ
رَّفالَّبدَّلناَّأَّنَّجنّتدَّأكرثَّ َّ.
َّّ
وماَّتأ َّّخ
~~470

إدلهرَّوالَّأَّفطرَّأَّبد ًإَّجاءَّيفَّروإيةَّوقالَّإلَّخرَّفالَّ
فقالَّأحدمهَّكامَّجاءَّيفَّإحلديثَّأََّّّماَّأَّانَّفأصومَّ َّّ
أَّتزوجَّإلَّن ّساءَّوإنقطع َّللعبادةَّوقالَّإلَّث ّالثَّأََّّّماَّأَّانَّفأقوم َّإلَّل ّيلَّ َّلكّهَّوالَّأَّانمَّ ،وقالَّإلَّخرَّأَّانَّالَّأَّكَّ
تفرغَّلَّلعبادةَّ َّ.
مَّوأَّ َّّ
دَّهللاَّعزَّوجلَّبرتكَّهذإَّإلتَّّن َّّع َّ
َّّ
حمَّوأَّتعَّّب
إلَّل ّ َّ
ي
بَّﷺَّقامَّخفطبَّ
إدلنياَّفل َّّماَّبلغَّماَّقالوهَّإَّىلَّإلَّنّ َّّ
كَّمهنمَّقالَّشيئ ًاَّيريدَّبهَّإملبالغةَّيفَّإلعبادةَّوتركَّ َّّ
إلَّنّاسَّحفمدَّهللاَّوأثىن َّعليهَّ َّّث َّقدم َّنصيح ًة َّعام ًة َّللجميعَّ ،ويهَّتشملَّأَّحصابَّتكلَّإملقوالتَّفبنيَّ
تزوجَّإلَّن ّساءَّ
لكينَّأصلَّ َّوأَّ َّ
ﷺَّهديهَّوسَّن ّتهَّفقالَّو ّ َّ
انمَّوأَّصومَّوأفطرَّ-ويفَّروإية ََّّوأَّكَّإللحمَّقال-وأ ّ
وبنيَّﷺَّأَّ َّّنَّهذإَّليسَّخمالف ًاَّلسَّن ّتهَّبلَّهوَّمنَّسَّن ّتهَّﷺَّومنَّهديهَّﷺَّ .
إلزتوجي َّأَّوَّ
َّوح َّّذرَّمنَّخمالفةَّسنَّ ّتهَّوهديهَّﷺ َّفقال(َّ :مفنَّرغبَّعنَّسنيتَّفليسَّمين) َّففيهَّأَّ َّّن َّ َّّ
نةَّعىلَّإلطاعةَّوإمحللَّعلْياَّ ،ولوَّملَّ
َّّ
وإجَّمعَّإلشهوةَّأفضل َّمن َّنوإفلَّإلعبادإتَّ ،ملاَّفيهَّمنَّإالَّعا
َّّ
إلز
َّّ
ىسَّبهَّﷺَّفيهَّ َّ.
بَّﷺَّلكفىَّهلَّفض ًالَّولكفاانَّيكَّنتأ ّ َّ
يكنَّيفَّإلزوإجَّإَّ َّّالَّأَّن ّهَّمنَّس َّنّةَّإلَّنّ َّّ
َّّ
ةَّوأَّن ّهَّوسطيَّبنيَّإالَّفرإطَّوإلَّّتفريطَّ َّ.
َّعنَّإلرهبانَّّي َّ
َّّ
ويفَّإحلديثَّأَّ َّّنَّإالَّسالمَّبعي يد
خمنيَّوأَّ َّّنَّمبىنَّإلعبادةَّعىلَّإلَّّتوقيفَّمفاَّ
إلعبادةَّالبد َّلهاَّمنَّدليلَّوالَّيكتفىَّفْياَّابلتَّّ َّ
َّّ
وفيهَّأَّيض ًاَّأَّ َّّن َّ
عليهَّإدلليلَّفليسَّمنَّإلعبادةَّيفَّيشءَّ َّ.
إدلليلَّعىلَّكونهَّعبادةًَّفهوَّمهناَّوماَّملَّيد َّّلَّ َّّ
د َّّلَّ َّّ
َّخيالفَّإلرشعَّاكئناَّمنَّاكنَّ ،وهنا َّننَّّبهَّإَّىلَّ
ّ َّ
وفيهَّأَّيض ًا َّمرشوعيةَّإالَّناكرَّو َّّإلردَّعىلَّمنَّت َّلكّمَّبالكم
عىلَّهؤالءَّإلصحابةَّوملَّيذكرَّأَّسامهئمَّفملَّيس َّّمهمَّيفَّخطبتهَّفقال(َّ :ماَّابلَّأَّقوإمَّ
َّّ
ب َّﷺ َّرَّّد َّ
أَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
بني َّحاهلمَّأَّوَّجرهحمَّوح َّّذرَّ
يقولونَّكذإَّوكذإ) َّوملَّيذكرمهَّﷺَّ،ولكنَّجاءَّأَّن ّهَّﷺ َّ َّّمسى َّأَّخرينَّو ّ َّ
مهنم َّكام َّفعل َّمع َّذي َّإخلويرصة َّفقال َّ(س يخرج َّمن َّضئضئ َّهذإ َّأَّقوإ يم َّحتقرون َّصالتمك َّعىلَّ
صالهتم)َّإحلديثَّ َّ.
بنيَّملاَّقالَّ
قهَّإلطارقَّابلبابَّقالَّلهاَّ(بئسَّأخوَّإلعشرية)َّو ّ َّ
وقالَّأَّيض ًاَّلعائشةَّريضَّهللاَّعهناََّّمل ّاَّطر َّّ
ذكلَّلعائشةَّ .
َّوقالَّلفاطمةََّّمل ّاَّجاءتَّتستشريهَّعندماَّخطهباَّمعاويةَّأَّبوَّهجم َّريضَّهللاَّعهنامَّقال(َّ :أََّّّماَّمعاويةَّ
فصعلوكي
نَّتزوجَّأَّسامةَّ َّ.
إبَّللَّن ّساء)َّ َّّثَّأَّشارَّعلْياَّبأَّ َّّ
َّالَّمالَّهلَّوأََّّّماَّأَّبوَّهجمَّ َّّ
َّ
فض ي
لَّفالنَّوأَّلَّفالنَّليسوإَّيلَّبأولياءَّ َّ.
َّ
وقالَّأَّيض ًاَّﷺَّأَّ َّّنَّأَّ
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بَّﷺَّ
ييعَّإّلينَّتأَّثّروإَّهبمَّوق َّوهلمَّ"أَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
إءَّوأَّهلَّإلتَّّم ّ َّ
فالَّيغرَّنّمكَّابركَّهللاَّفيمكَّأهلَّإلبدعَّوإلَّهو َّ
َّّ
بَّﷺَّاكنَّإذإَّ
اكنَّإَّذإَّرَّّدَّملَّيس َّّمي"َّهذإَّإلقولَّيكرثَّمنهَّأَّهلَّإلبدعَّوإلَّهوإءَّومنَّتأَّثّرَّهبمَّبأَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
دةلَّ
رَّّدَّعىلَّأَّانسَّملَّيسمَّهمَّويسوقونَّفقطَّهذإَّإحلديثَّوماَّجاءَّيفَّمعناهَّ،الَّ،بلَّماَّذكرانَّمنَّإلَّ َّّ
بنيَّماَّمعهمَّوح َّّذرَّ
َّمنَّإلصحابةَّبأسامهئمَّ ّ َّ
َّّ
بنيَّأَّحوإلَّأَّانس
بَّﷺَّ ّ َّ
اكفَّإَّنَّشاءَّهللاَّيفَّبيانَّأَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
منَّذيَّإخلويرصةَّوجرحهَّ،وكذإَّح َّّذرَّمنَّأَّانسَّو َّّمسامهَّﷺَّوقالَّعنَّأَّيبَّس نابلَّقالَّ(كذبَّأَّبوَّ
إلَّ ّسَّنابل) َّإَّىلَّغريَّذكل َّفالَّيغرنمكَّابركَّهللاَّفيمكَّأَّهلَّإلبدعَّ ،ومهنجناَّوإ ي
ض َّوهللَّإمحلدَّمنَّأخطأََّّ
خطأَّيفَّإلعلنَّفاَّن ّهَّيردَّعليهَّعالني ًةَّويذكرَّيس َّّمىَّوالَّغضاضةَّيفَّذكلَّ،منَّاكنَّخطأهَّبينكَّوبينهَّ
فهذإَّالَّدإفعَّلَّنَّتشهّرَّبهَّويكفيَّأَّنَّتنصحهَّفاميَّبينكَّوبينهَّإَّنَّشاءَّهللاَّتعاىلَّ .
الحديث 306
عنَّسعدَّبنَّأَّيبَّوَّقّاصَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ :
بَّﷺَّعىلَّعامثنَّبنَّمظعونَّإلتَّّبَّتّلَّولوَّأَّذنَّهلَّالختصيناَّ .
ََّّرَّّدَّإلنّ َّّ
بَّﷺَّعىلَّعامثنَّبنَّمظعونَّريضَّهللاَّعنهَّهوَّتركَّإلَّنّاكحَّمنَّأَّجلَّإلتَّّ َّّفرغَّ
لَّإّليَّرَّّدهَّإلَّنّ َّّ
َّإلتَّّبَّتّ ّ َّ
للعبادةَّ،وهوَّمنَّإلَّمورَّإلّيتَّذ َّّمَّهللاَّ َّّعزَّوجلَّأَّهلَّإلكتابَّعلْياَّ .
ادَّإلزهادَّواكنتَّهلَّريضَّ
وعامثنَّريضَّهللاَّعنهَّاكنَّمنَّإلسابقنيَّإلَّ َّّولنيَّلالسالمَّ ،اكنَّمنَّإلعَّّب َّّ
َّّ
َّ
تفرغ َّللعبادةَّفقطَّ ،فرتكتَّيهَّ
هللاَّعنهَّزوج ية َّمجي يةل َّلكنهَّإنقطعَّعهناَّالَّيسألَّعهناَّوالَّيبارشهاَّو َّّ
إّتذتَّلباس ًا َّخش ن ًا َّوتركتَّترجيلَّشعرهاَّفل َّّماَّرأهتاَّإلَّن ّساءَّرأوإَّ
أيضاَّريضَّهللاَّعهناَّإلَّّتج َّّملَّهلَّو َّّ
حالهاَّسألوهاَّعنَّسببَّذكلَّفأخربهتمَّريضَّهللاَّعهناَّأَّ َّّنَّزوهجاَّمنقط يعَّعهناَّوالَّحاجةَّهلَّيفَّإلَّن ّساءَّ
متفرغيَّللعبادةَّفقطَّفرتكتَّيهَّأَّيض ًاَّتزينيَّنفسهاَّ .
َّّ
بَّﷺ َّّناهَّعنَّذكلَّ َّوقالَّهلَّ(إَّ َّّنَّل
نفسكَّعليكَّحقاَّوإَّ َّّنَّلزوجكَّعليكَّحقا)َّ.
َّ
َّفل َّّماَّمسعَّهبذإَّإلَّنّ َّّ
اعَّعنَّإدلنياَّوإلتَّّ َّّفرغَّللعبادةَّأَّيض ًاَّّلكلَّقالَّ
َّّ
خرونَّمنَّإلصحابةَّيريدونَّإلَّّتبَّتّلَّوإالَّنقط
َّّ
واكنَّهناكَّأَّ
سعدَّ(ولوَّأَّذنَّهلَّإلنّ ّب َّﷺ) َّيعينَّلوَّأَّذنَّلعامثن َّبنَّمظعونَّيفَّإلَّّتبَّتّلَّ(الختصنا) َّأَّيَّلقطعناَّ
َّيفَّقطعَّإلشهوةَّّنائي ًاَّ .
َّّ
َّوهوَّسبب
وَّلقطعناَّعروقهامَّوهذإَّهوَّإلوجاءَّكامَّذكرانَّسابق ًا
َّ
إخلصيتنيَّأَّ
ي
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عنَّذكلَّوكامَّمر َّمعناَّدينناَّدينَّ
َّّ
ب َّﷺ َّعامثنَّبنَّمظعونَّ
لكنَّإلشارعَّّناانَّعنَّذكلَّوّنيىَّإلَّنّ َّّ
َّّ
َّ
بَّﷺَّ .
إلزوإجَّمنَّس َّنّةَّإلَّنّ َّّ
إلوسطَّوإالَّعتدإلَّو َّّ
الحديث 307
َّسفيََّانَّ .
عنَّأَّ َّّمَّحبيبةَّبنتَّأَّيبَّسفيانَّريضَّهللاَّعهناَّأّناَّقالتَّ:ايَّرسولَّهللاَّإَّن َّكَحََّّأُخيتََّّإبَّنَ ََّةََّّأَيبَّ َُّ
َّش ََّاركََّينََّّيفََّّ ََّخريََّّأَُّخيتََّّ .
بَََّّمن ََّ
كلَّبَّ َُّمخلَََّّيةَّ َوأَ َح َُّّ
نيَّ ََّذكلَّ؟ََّّفَََّقَّلَتَّ :ن َََّعمََّّ،ل َستََُّّ َ ََّ
َّفقالَّ:أََّ ََّوَّ َُّحتَّّب ََّ
َّسَّلَََّمةَّ .
كََّّتَُّر َُّيدَّأََّنََّّت َنكَّ ََّحَّبَّنتَََّّأََّيبَّ ََّ
ثَّأَن ََّ
َّحندَّ َُّ
كلَّ ََّالَّ ََّحي َُّّلَّيلَََّّّ.قَالتََّّ:فََّاانَّ ََُّ
بَّﷺََّّ:إنََّّ ََّذ ََّ
َّفقالَّإلَّنّ َّّ
ِ
ِ
َّالبَّنَ َُّةَّأََّيخََّّ
جريَََّّماَّ ََّحلَّتَّيلَََّّّإ َّّنَا ََّ
َّقالَّ:بَّنتَََّّأَُّمََّّ ََّسَّلَََّمة؟َّقلتَّ :ن َعمَّ.قالََّّ:إ َّّنَاََّّل َوََّّل َمََّّتَ َُّكنَََّّربَّيَّبَيتََّّيفََّّحَّ َّ
ِ
ِ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
لََّّب ََّنَاتَّ َّكنََّّ ََّو َّالَّأَخ ََوإتك ّنَّ .
ضنََّّعَ َّ
َّسَّل ََّمةََّّثُ ََّويََّبةََّّفَ َّالََّّتَ َّعر ََّ
َّإلر ََّضاَّعَةَّ،أَرضَ َعتينََّّ ََّوأََّ ََّاب ََّ
مَّن َّ
اتََّّأََّب ُوََّّل ََّهَبََّّأَُّرَّي ََُّهَّ
بَّﷺََّّفََّلَمَّاَََّّم ََّ
َّاك ََّنََّّأََّب ُوََّّل ََّهَبََّّأَعََّتََّقهَاَّفَأَرضَ َعتََّّإلَّنّ َّّ
َّليبَََّّّل ََّهَب ََّ
قالَّعروةََّ َّ:وَّثُ ََّويََّب َُّةَََّّمو ََّال ية ََّ
َّسقَّيتََُّّيفََّّ
عد َُّكَّ ََّخ ًَّريإَّغَ َريَّأَّ ّ َّين َُّ
لقََّّب َ ََّ
رشَّحَّيََّبهَّ،قالَّهلَََّّ:ما ََّذإََّّل َقَّيت؟َّقالَّهلَّأَّبوَّلهبَََّّّ:ل َمَّأََّ ََّ
ضَّأََّهلََّّب َ َّّ
َّب َع ُ َّ
ََّهذَّهََّّبَّعَََّّتاَّقَيتَََّّّثُ ََّويََّبةَّ .
إحلََّّْيََّب َُّةَّ:إحلا َُّةلَّبَّ ََّكّسََّّإ َّحل َاءَّ .
تنهبوإَّابركَّ
َّفَّيقالَّحَّيبةَّوليسَّ ََّحيبةَّ.قولَّعروةَّهذإَّإلَّخريَّمنَّأَّفرإدَّإلبخاريَّوليسَّعندَّمسملَّف َّّ
هللاَّفيمكَّ .
فَّرمحهَّهللاَّبعضَّإحملرماتَّيفَّإلَّنّاكحَّوهذإَّإحلديثَّ
َّّ
إّليَّبعدهَّس ّ َّ
َّيفَّهذإَّإحلديثَّو ّ َّ
يبنيَّلناَّإملَّصَّنّ
خَّمنَّإلرضاعَّوكذكلَّحترميَّإمجلعَّبنيَّإلَّختنيَّ َّ.
َّّ
وإجَّابلرابئبَّوبناتَّإلَّ
َّّ
هَّالَّجيوزَّإلز
َّّ
فيهَّأَّن ّ
ب َّﷺ َّ ُحدّثة َّأَّي َّنقلوإَّلهاَّأَّ َّّنَّ
يفَّإحلديثَّأَّ َّّن َّأَّ َّّم َّحبيبةَّريضَّهللاَّعهناَّبنتَّأَّيبَّسفيانَّزوجةَّإلَّنّ َّّ
ب َّﷺ َّس يزتوج َّبنت َّأَّيب َّسلمة َّ-سنتلكم َّعن َّهذإ َّالحقًَّاُ -أخربت َّأَّن ّه َّس يزتوهجا َّفأرإدت َّأَّنَّ
إلَّنّ َّّ
يزتوجَّفأرإدت َّأَّنَّتكونَّأَّخّتاَّيهَّ
ب َّﷺ َّيهَّأَّخّتاَّ ،يعينَّماَّدإمَّأَّن ّهَّس َّّ
تكونَّإملشاركةَّلهاَّيفَّإلَّنّ َّّ
ب َّﷺ َّوهذإَّمنَّحمَّّبةَّإخلريَّلخّتا َّوقيلَّأَّ َّّن َّإمسَّأَّخّتاَّرمةلَّريضَّهللاَّعهناَّ،
يزتوهجاَّإلَّنّ َّّ
إَّل ّيتَّس َّّ
أَّرإدتَّأَّنَّتشاركَّأَّخّتاَّرمةلَّيفَّهذإَّإخلريَّإلعظميَّكامَّقلناَّهذإَّمنَّاببَّحمَّّبةَّإخلريَّللَّختَّ .
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بذكلَّبني َّلهاَّأَّن ّهَّالَّيس تطيعَّذكل َّ َّوأَّ َّّن َّإملانعَّمنهَّعدمَّجوإزَّإمجلعَّبنيَّإلَّختنيَّ،
ّ َّ
َّفلامَّأَّخربتهَّﷺ َّ
إلهنييَّعنَّإمجلعَّبنيَّإلَّختنيَّجاءَّيفَّإلقرأنَّ
وك َّّنَّأَّ َّّمَّحبيبةَّريضَّهللاَّعهناَّملَّتكنَّعىلَّعملَّبذكلَّ،و َّّ
دَّسَّلَف﴾َّمفاَّدإمتَّإَّحدىَّإلَّخوإتَّيفَّ
ني َّإ َُّلخَّتَنيَّ ََّّإالَّ َََّّماََّّقَ ََّ
كامَّيفَّقوهلَّعزَّوجلَّ﴿ ََّوََّأ َّْن َّ ََّجت ََّم َُّعوإََّّب َ ََّ
ِ
عصمةَّإلرجلَّفالَّجيوزَّهلَّأَّنَّجيمعَّبيهناَّوبنيَّوإحدةَّمنَّأَّخوإهتاَّ َّ.
َّّ
َّاكنَّجازَّهلَّإلزوإجَّمنَّإَّحدىَّأَّخوإهتاَّ َّ.
َّّ
أََّّّماَّإَّنَّطَّل ّقهاَّأَّوَّماتتَّأَّوَّفارقتهَّبأَّيَّسبب
يدَّإلزوإجَّ
بَّﷺَّأَّ َّّّناَّمسعتَّأَّن ّهَّير َّّ
وجاءَّيفَّإحلديثَّأَّيض ًاَّأَّ َّّنَّأَّمَّحبيبةَّريضَّهللاَّعهناََّّمل ّاَّأخربهَّإلَّنّ َّّ
منَّبنتَّأَّيبَّسلمةَّإس تغربَّﷺ َّوإس تفصلَّمهناَّفقال(َّ :بنتَّأَّمَّسلمة؟) َّيعينَّتقصدينَّبنتَّأَّمَّ
ب َّﷺ َّفقالَّ
سلمةَّإَّل ّيتَّاكنتَّحتتهَّيفَّذكلَّإلوقتَّ ،واكنتَّبنتَّأَّمَّسلمةَّريضَّهللاَّعهناَّربيبةَّإلَّنّ َّّ
مَّسلمةَّوأَّيبَّسلمةَّسببانَّ :
َّ
هَّمينعهَّمنَّإلزوإجَّمنَّبنتَّأَّ
َّّ
ﷺَّمبين ًاَّكذبَّتكلَّإلفريةَّأَّن ّ
بيبةَّيهَّبنتَّإلزوجةَّّ َّ ،مسيتَّبذكلَّلَّ َّّن َّزوجَّإلَّ َّّم َّي َّربّْياَّمفاَّدإمَّأَّ َّّنَّ
َّّ
َّإملانعَّإلَّ َّّولَّ :أَّ َّّّناََّّربيبتهَّ ،و َّّإلر
ب َّﷺ َّلّنّ ا َّاكنتََّّرب
يبتهَّوهللاَّعزَّ
َّّ
ْياَّمسيتَّابلربيبَّ ،وبنتَّأَّمَّسلمةَّحترمَّعىلَّإلَّنّ َّّ
َّّ
زوجَّإلَّمَّي َّربّ
عز َّوجلََّّ
إلاليتَّ َّيفَّ َّ ُح ُجور ُك َّ﴾وليس َّلقوهل َّ َّّ
وجلَّيقولَّكامَّيفَّأَّيةَّإحملرَّّماتَّمنَّإلنّساء﴿َّ َو َر َابئ ُب َُّمك َّ َ َّ
بيبةَّيفَّجحرهَّملاَّجازَّهلَّإلزوإجَّمهناَّوهذإَّابََّّت ّفاقَّ
َّّ
َّلوَّملَّتكنَّإلر
َّّ
ّ َّ
﴾َّمفهومَّخمالفةَّحفت
﴿َّيفَّ َّ ُح ُجور َُّك
أَّهلَّإلعملَّ .
إلاليتََّّيفََّّ ُح ُجور ُكَّ﴾ال َّيأيتَّقائ يلَّفيقولَّقوهل﴿َّيف َّجحوركَّ﴾مفهومهَّأَّن ّهَّ
َّقوهلَّعزَّوجل﴿َّ َو َر َابئ ُب َُّمكَّ َ َّ
إلاليتََّّيفََّّ ُح ُجور َُّك﴾كامَّ
هَّجيوزَّهلَّإلزوإجَّمهناَّالَّ،قوهل﴿َّ َ َّ
َّّ
نتَّإلربيبةَّليستَّيفَّجحرَّزوجَّإلَّ َّّمَّأَّن ّ
إَّنَّاك َّّ
غالبَّإلرابئبَّيكونونَّيفَّجحرَّزوجَّإلَّمَّ َّ،وأَّن ّهَّليسَّهلَّمفهومَّ
َّّ
يقولَّإلعلامءَّخرجَّخمرجَّإلغالبَّلَّ َّّنَّ
وإجَّمنَّإلربيبةَّولوَّملَّتكنَّيفَّجحرَّزوجَّإلَّمَّوهذإَّإَّت ّفقَّعليهَّأَّهلَّإلعملَّ َّ.
َّّ
هَّالَّجيوزَّإلز
َّّ
خمالفةَّ َّ،وأَّن ّ
خيهَّمنَّإلرضاعةَّ،أَّبوَّ
َّّ
منَّإلزوإجَّمنَّبنتَّأَّيبَّسلمةَّهوَّأَّ َّّّناَّبنتَّأَّ
بَّﷺَّ َّّ
إملانعَّإلَّث ّاينَّ:إّليَّمينعَّإلَّنّ َّّ
بَّ
ب َّﷺ َّثويبةَّواكنتَّموالةًَّلَّيبَّلهبَّ ،فيكونَّإلَّنّ َّّ
سلمةَّريضَّهللاَّعنهَّوأَّرضاهَّأَّرضعتهَّهوَّوإلَّنّ َّّ
َّ
ضاعةَّفيحرمَّعليهَّإلزوإجَّمنَّإَّبنتهَّلهذإَّإلغرضَّ َّ.
َّّ
إنَّمنَّإلر
َّّ
ﷺَّ َّوأَّبوَّسلمةَّأَّخو
لَّ
ضنََّّعَ َ َّ
بَّﷺَّيفَّختامَّإحلديثَّخطا ًابَّخاص ًاَّلزوجاتهَّريضَّهللاَّعهننَّ.فقالَّ(َّ:فَ ََّالََّّتَ َّعر ََّ
َّّثَّو َّّجهَّإلَّنّ َّّ
ختَّكامَّمر َّمعناَّمؤَّقّ يت َّبوجودَّ
َّّ
الَّجيوزَّهلَّإلزوإجَّهبنَّ ،لَّ َّّن َّحترميَّإلَّ
َّّ
َّب ََّنَاتَّ َُّكنَّ َّ ََّو ََّال َّأَخ ََوإت ُك ّن) َّلن ّه َّ
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ب َّﷺ َّعنَّأَّنَّيعرضنَّعليهَّبناهتنَّ
خّتاَّحتتَّإلزوجَّ ،أََّّّماَّحترميَّإلبنتَّفهوَّحترمييَّمؤَّب ّ يد َّفهنامهَّإلَّنّ َّّ
َّّ
أَّ
َّوأَّخوإهتنَّوهللاَّأَّعملَّ َّ.
الحديث 308
عنَّأَّيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:قالَّرسولَّهللاَّﷺَّ :
نيَّإَّمل َرأََّةََّّ ََّو ََّخالَّتَاَّ .
نيَّإَّمل َرأََّةََّّ ََّو ََّمع َّّتَا َََّّو ََّالََّّب َ ََّ
ََّالَّ َُّجي ََّم َُّعََّّب َ ََّ
نصَّيفَّحترميَّإمجلعَّبنيَّإملرأةَّو َّّمعّتاَّوبنيَّإملرأةَّوخالّتاَّوكذكلَّإلعكسَّبنيَّإملرأةَّوإبنةَّ
َّهذإَّإحلديثَّ ل َّ
خرىَّتزوجَّعىلَّهذهَّ ،إَّ ّال َّكامَّقلناَّ
َّّ
الَّهذهَّتزتوجَّعىلَّهذهَّوالَّإلَّ
َّّ
أَّخْياَّوبنيَّإملرأةَّوإَّبنةَّأَّخّتاَّ ،
َّإلزوإجَّمنَّ
سابق ًاَّكامَّيفَّحاةلَّإلَّختنيَّأَّنَّتطَّل ّقَّأَّوَّمتوتَّإَّحدإهنَّأَّوَّيفسخَّعقدَّإلَّنّاكحَّفيجوزَّهل ّ
يةَّإحملرماتَّإنّتتَّ
ثبتَّابلسََّّنّةَّفقطَّوملَّيردَّيفَّإلقرأنَّ ،بلَّإَّ َّّن َّأَّ َّّ
إلَّث ّانيةَّ.وهذإَّإلنّوعَّمن َّإلتّحرمي َّ
ّ
وإجَّللكَّمنَّملَّ
َّّ
ابحةَّإلز
َّّ
﴾َّوهذإَّكامَّهوَّظاهرَّلفظيَّعا يمَّيفيدَّإَّ
اَّو ََّر ََّإءَّ ََّذلَّ َُّمك
بقوهلَّتعاىلَّ﴿ ََّوَُّأحَّلَََّّّلَ َُّمكَََّّم ََّ
ي
لكنَّهذإَّإحلديثَّخمص يصَّلعمومَّهذهَّإليةَّ َّ.
َّّ
تذكرَّيفَّإليةَّ
وفيهَّحترميَّماَّذكرَّإيَّإنَّجيمعَّبنيَّإملرأةَّومعّتاَّبنيَّإملرأةَّخالّتاَّفيكونَّهذإَّمنَّاببَّّتَّصَّيصَّ
نَّابلسََّّنّةَّ،وإتفقَّعلامءَّإالسالمَّعىلَّحترميَّماَّجاءَّيفَّإحلديثَّونقلَّإبنَّإملنذريَّإالَّتفاقَّعليهَّ .
إلقرأ ّ
إلعةلَّيفَّحترميَّمثلَّهذإَّإلَّنّوعَّمنَّإمجلعََّّ-مجعَّإملرأةَّبع َّّمّتاَّوخالّتاَّأَّوَّأَّخّتاَّ-قالوإَّأَّ َّّنَّ
َّوقالَّإلعلامءَّأَّ َّّنَّ َّّ
سببَّإلَّّتحرميَّهوَّس َّّد َّذريعةَّإلقطيعةَّبنيَّذويَّإلَّرحامَّ ،فاَّن ّهَّمعلو يم َّأَّن ّهَّمنَّإلغالبَّأَّنَّحيصلَّ
غريةَّوتشاحنَّوتباغضَّيفَّبعضَّ
هَّحيصلَّبيهننَّ َّ
َّّ
عادهتنَّأَّن ّ
إلضإئرَّ َّ،وإل ّضإئرَّ َّّ
إَّل ّتقاطعَّوإلَّت ّشاحنَّبنيَّ ّ
ةَّرضةَّ َّّمعّتاَّأَّوَّخالّتاَّأَّوَّبنتَّأَّخْيا َّأَّوَّ
مرَّهبن َّإَّىلَّإلتَّّقاطعَّ ،ولوَّاكنتَّإملرأ َّّ
إلَّحيانَّوقدَّيصل َّإلَّ َّّ
خّتاَّوحصلَّبيهنن َّهذإَّفقدَّيؤَّّديَّإَّىلَّإلقطيعةَّبنيَّذويَّإلَّرحامَّ ،قالوإَّّلكلَّس َّّدَّ
َّّ
بنتَّأَّخّتاَّأَّوَّأَّ
وَّهذإَّإلبابَّحتَّالَّحيصلَّهذإَّوهللاَّأَّعملَّ َّ.
ّ َّ
ارعَّهذهَّإّلريعةَّأَّ
َّّ
َّّ
إلش
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عنَّ َُّعقََّبةَّبنَّعامرَّريضَّهللاَّعنهَّقالََّ َّ:
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وجَّ .
إلرشوطََّّأََّنََّّتُوَّفُوإَّبَّهََََّّّماَّإَّس ََّتحَّلَلمتََُّّبَّهََّّإلَُّف َُّر ََّ
َّإنََّّأََّ ََّحقََّّ ُّ َُّ
ِ
ّ
إلسعديَّرمحهَّهللاَّ،فيهَّوجوبَّ
عبدَّإلرمحن َّ َّّ
هذإَّإحلديثَّمنَّإلحاديث َّإجلو
إمعَّكامَّقالَّإلشَّيخَّ ّ
إلوفاءَّابلرشوطَّمجيعهاَّ،ويتأ َّكّ
اكنَّإلرشطَّمتعَّل ّق ًاَّابلَّنّاكحَّذكلَّلَّ َّّنَّ"أَّفعلَّإلتّفضيل"َّ
دَّإلوجوبَّإذإَّ ّ َّ
َّ
ّ َّ
إختصاصَّإملفضلَّبزايدةَّإلفضلَّ ،أَّيَّأَّ َّّنَّ
َّّ
وهوَّ"أحق" َّكامَّيفَّإحلديثَّيفيدَّمعومَّإحلمكَّيفَّإمجليعَّو
رشوطَّإَّل ّيتَّ
كدَّإلوفاءَّابلرشوطَّإَّل ّيتَّنس تح َّّلَّهباَّإلفروجَّأَّيَّابلَّ ّ َّ
ّ َّ
إلوفاءَّجبميعَّإلرشوطَّوإجبَّ،ويتأ
ّ َّ
تتعَّل ّقَّابلَّنّاكحَّ َّ.
وطَّإلصَّحيحةَّإجلائزةَّحبيثَّ
اكحَّيهَّإلرش
ّ َّ
وينبغيَّإلتَّّنبيهَّإَّىلَّأَّ َّّن َّ ّ َّ
ّ
إلرشوطَّإلوإجبَّإلوفاءَّهباَّيفَّإلَّنّ
َّوالَّحترمَّحال ًالَّ َّ.
َّّ
الَّتكونَّخمالف ًةَّملقتىضَّإلعقدَّوكذكلَّالَّحت َّّلَّحرإم ًا
يدَّتزوهجاَّأَّنَّيطَّل ّقَّزوجتهَّإلَّوىلَّأَّوَّغريهاَّمنَّ
وطَّإحملرمة َّكنَّتشرتطَّإملرأةَّعىلَّمنَّير َّّ
َّّ
اَّإلرش
أََّّّم ّ َّ
حصةَّإلعقدَّ،إذإَّقلناَّ
رشطَّابطالَّلكنهَّالَّيؤثرَّيفَّ َّّ
إلرشوطَّإلفاسدةَّفهذإَّالَّجيوزَّإلوفاءَّبهَّويعتربَّإلَّ ّ َّ
ّ َّ
شرتطتَّوأَّانَّقبلتَّفالَّ
َّ
أَّن ّهَّالَّيعتربَّابطالَّهذإَّمرإدهَّأَّن ّهَّالَّجيوزَّإلوفاءَّبهَّ.الَّيأيتَّأَّتَّويقولَّيهَّإَّ
جيوزَّكلَّإلوفاءَّبهَّوعقدكَّحصيح َّإَّنَّ
قولَّهلَّهذإَّإلرشطَّابطلَّوالَّ
ّ َّ
َّّبد َّيلَّأَّنَّأَّويفَّبرشطهَّ.الَّ.أَّ
ي
شاءَّهللاَّ َّ.
ويس تفادَّمنَّإحلديثَّأَّ َّّنَّإلوإجباتَّليستَّعىلَّمرتبةَّوإحدةَّفبعضهاَّأكدَّمنَّبعضَّ،د َّّلَّعىلَّذكلَّ
إمجليعَّجيب َّإلوفاءَّهباَّ ،فد َّّل َّهذإَّعىلَّأَّ َّّنَّ
َّّ
حق َّابلوفاءَّمنَّإلخرينَّمعَّأَّ َّّن َّ
منَّإلرشوطَّماَّهوَّأ َّّ
أَّ َّّن َّ ّ َّ
إلوإجباتَّليستَّيفَّمرتبةَّوإحدةَّفبعضهاَّأكدَّمنَّبعضَّ َّ.
وإجَّسببَّالَّس تحاللَّإلفروجَّ.وهللاَّأَّعملَّ َّ.
عقدَّإلز
ويس تفادَّمنَّإحلديثَّأَّ َّّنَّ َّّ
ي
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َّمعرَّريضَّهللاَّ ََّعهن ََّماَّأَّ َّّنَََّّرسولَّهللاَّﷺَّّنَََّيىَّ ََّعنََّّإلَّ َّّش ََّغارَّ،وإلَّ َّّشغارَّأََّنََّّيُ ََّز َّّو ََّجَّ
عنَّعبدَّهللاَّبن َُّ
َّص ََّدإقَّ َّ.
يسََّّب َيهنََُّ ََّما ََّ
ىلَّأََّنََّّيُ ََّز َّّو ََّج َُّهَّإَّبَّن ََّتَه َََّّوَّل َ َ َّ
َّإلر َُّج َُّلَّإَّبَّن ََّتَهََّّعَ َ َّ
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نتَّيفَّإجلاهليةَّوأَّبطالهاَّإالَّسالمَّوهوَّزوإجَّإلَّ َّّشغارَّ .
َّ
هذإَّأحدَّإلَّنكحةَّإلباطةلَّإَّل ّيتَّاك
َّ ّ
يَّماكنَّ
يقالَّماكن َّشاغرَّأَّ
هَّمنَّإلصدإقَّ ،وإلشَّاغَّرَّإخلايلَّ ،
َّّ
يَّبذكلَّخللو
َّّ
إلشغارَّ :قيلَّأَّن ّهَّ َّّمس
ي
ي
يَّبذكلَّمنَّإلرفعَّ،يقالَّشغرَّإللكبَّبرجلَّإذإَّرفعهاَّليبولَّأَّكرممكَّهللاَّ َّ.
َّّ
خالَّ.وقيلَّ َّّمس
إملزوجنيَّللخر َّالَّأَّرفعَّكلَّعنَّموَّل ّييتَّإَّ َّّال َّإذإ َّرفعتَّيلَّعنَّموَّل ّيتكَّ
ويف َّهذإَّإلَّنّاكح َّيقولَّأحد َّ َّّ
و َّّمسيَّبذكلَّ َّ.
حدَّإلروإةَّ
إلروإةَّوهذإَّإلتَّّفسريَّليسَّمنَّمتَّإحلديثَّفهوَّلَّ َّّ
قدَّجاءَّبيانَّصورتهَّمنَّقبلَّأحد َّ َّّ
بَّﷺَّّنيىَّعنَّإلَّ َّّشغارَّ َّ.
وإحلديثَّفقطَّفيهَّأَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
جَّإلرجلَّإبنتهَّ
نَّيزو َّّ
هَّانفعَّفّسهَّبأَّن ّهَّ"أَّ َّّ
ّ َّ
َّاكنَّإلصحايبَّأَّوَّإلتَّّابعيَّوقيلَّأَّن ّ
َّّ
هَّهذإَّإلرإويَّسو ًإء
َّّ
وفّس
ّ َّ
بَّ
وهذإَّناكح َّابط يل َّلهنييَّإلَّنّ َّّ
نَّيزوجهَّهذإَّإلَّخرَّهو َّنفسهَّإَّبنتهَّوالَّصدإقَّبيهنام"َّ ،
لخر َّعىلَّأَّ َّّ
ي
َّمنَّإلطرفنيَّيعينَّقبولَّإلبنتنيَّبذكلَّأَّمَّالَّ،ماَّدإمَّأَّ َّّنَّهذهَّيهَّصفتهَّ
َّّ
ﷺَّعنهَّسوإ يءَّاكنَّفيهَّقبو يل
زوجهَّإلَّث ّاينَّإبنتهَّفهوَّابط يل ََّّوأَّمجعَّإلعلامءَّعىلَّحترميهَّ .
هَّيزوجهَّإَّبنتهَّإَّ َّّالَّإذإَّ َّّ
يعينَّيشرتطَّفيهَّإلَّ َّّولَّأَّن ّ َّّ
ّ
يفَّعرصانَّهذإَّسامحةَّإلشَّيخَّعبدَّ
وذهبَّجامع ية َّمنَّأَّهلَّإلعملَّومهنمَّإالَّمامَّأَّمحدَّرمحهَّهللاَّو
لوَّاكنَّبنيَّإملزوجنيَّ
َّّ
إلعزيزَّبنَّابزَّرمحهَّهللاَّإَّىلَّبطالنَّناكحَّإلَّ َّّشغارَّولوَّاكنَّبيهنامَّصدإقَّ،يعينَّو
ماَّدإمَّحصلَّبيهنامَّهذإَّإلزتوجيَّبرشطَّأَّنَّ
َّّ
وَّإملزتوجنيَّصدإقَّفيبطلَّهذإَّإلَّنّاكحَّ.ملاذإ؟ َّلن ّه َّ
َّّ
أَّ
كَّوإحدَّمهنامَّللخرَّموَّل ّيتهَّفهوَّابطلَّل َّّنَّهذإَّهوَّإلَّ َّّشغارَّ َّ.
يزوجَّ َّّ
َّّ
تفسريَّإلرإويَّبأَّن ّهَّليسَّبيهنامَّصدإقَّإَّن ّامَّهوَّالحدىَّصورَّإلَّ َّّشغارَّفقطَّأَّوَّلل َّّصورةَّإَّل ّيتَّاكنتَّ
َّّ
قالوإَّو
شائع ًةَّعندمهَّ،أََّّّماَّإلَّ َّّشغارَّفهوَّعا يمَّيفَّهذهَّإل َّّصورةَّإَّل ّ
يتَّفْياَّإلصدإقَّأَّوَّإل َّّصورةَّإَّل ّيتَّبدونَّصدإقَّ
َّّ
وفّسوإَّإلَّ َّّشغارَّابلَّّرفعَّكامَّ
نَّحيصلَّبنيَّإملتعاقدينَّرشطَّإلزتوجيَّإملتبادل"َّ ّ َّ ،
َّّ
قالوإَّأَّ َّّن َّ"إلَّ َّّشغارَّهوَّأَّ
زوجهَّإلَّث ّاينَّ
نَّيزوجهَّإذإ َّ َّّ
ك َّوإحد َّمهنامَّعىلَّإلَّخرَّأَّ َّّ
ذكرانَّيفَّأَّ َّّولَّإلالكمَّ ،قالوإَّمفاَّدإمَّيشرتطَّ َّّ
إلصدإقةَّ.وهللاَّأَّعملَّ َّ.
كَّوإحدَّمهنامَّللخرَّ َّّ
فهذإَّهوَّإلَّ َّّشغارَّوالَّجيوزَّولوَّأَّعطىَّ َّّ
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َّ ََّو ََّعنََّّلُ َُّحومََّّإ َّحلَُُّمرََّّإ ََّلهلَّيَّةَّ .
~~477

ذإَّإنّتتَّهذهَّإملدةَّفارقهاَّ
َّّ
ىلَّمدةَّمعَّّينةَّ،فاَّ
جَّإلرجلَّإملرأةَّبصدإقَّقليلَّإَّ َّّ
نَّيزتو َّّ
َّناكحَّإملتعةَّ:هوَّأَّ َّّ
مَّوأَّمجعَّعلامءَّإالَّسالمَّعىلَّحترميهَّ .
حر َّ
بالَّطالقَّ،واكنَّيفَّأَّ َّّولَّإالَّسالمَّمباح ًاَّ َّّثَّ َّّ
جلَّإلضورةَّفقطَّ ،فقدَّاكنوإَّحمتاجنيَّإَّليه َّلكرثة َّإلَّسفارَّ
ّ َّ
َّوكونهَّاكنَّمباح ًا َّيفَّأَّ َّّولَّإالَّسالمَّمنَّأَّ
هَّحرمَّأَّ َّّو ًالَّكامَّجاءَّيفَّإحلديثَّيومَّخيربَّ َّّثَّأَّبيحَّيومَّفتحَّم َّكّةَّثالثةَّأَّ َّّايمَّفقطَّ
وقةلَّإالَّس تقرإرَّ،لكَّنّ َّّ
َّّ
َّحرمَّإَّىلَّإلَّبدَّ َّ.
َّّث َّّ
مَّمرتني َّإ َّّالَّ
تنيَّوحر َّّ
َّّ
بيحَّمر
مامَّإلشافعيَّرمحهَّهللاَّقال(َّ :ماَّأَّعملَّشيئ ًا َّمنَّإلَّحاكمَّأَّ َّّ
َّّ
حت َّأَّ َّّن َّإالَّ
ّ َّ
بدَّوأَّمجعَّعلامءَّإالَّسالمَّعىلَّحترميهاَّ .
اَّحمرم يةَّإَّىلَّإلَّ َّ
لكهن َّّ
إملتعة)َّ َّّ
َّريضَّهللاَّعنهَّوابلرمغَّ
َّّ
مريَّإملؤمننيَّعلَّبنَّأَّيبَّطالب
َّّ
َّومنَّمجيلَّإلَّقدإرَّأَّ َّّنَّهذإَّإحلديثَّروإهَّأَّ
منَّغلوَّ ّ
إلشَّيعةَّفيهَّإَّ َّّالَّأَّ َّّّنمَّقبَّّحهمَّهللاَّ َّوبعدمهَّعنَّإالَّسالمَّيرونَّجوإزَّهذإَّإلَّنّوعَّمنَّإلَّنّاكحَّوملَّ
َّّ
مريَّإملؤمننيَّعلَّبنَّأَّيبَّطالبَّريضَّهللاَّعنهَّ،وليسَّهذإَّضالهلمَّ
َّّ
يرفعوإَّرأس ًاَّقَّّبحهمَّهللاَّمباَّروإهَّأَّ
إلوحيدَّبلَّضالالهتمَّكثري يةَّجد ًإَّقاتلهمَّهللاَّ َّ.
إلهنييَّعنَّحلومَّإمحلرَّإلَّهليةَّأَّيَّإمحلرَّإَّل ّيتَّيتَّّخذهاَّإلَّنّاسَّلتحملَّهلمَّمتاعهمَّ
كذكلَّجاءَّيفَّإحلديثَّ َّّ
بهَّإلصحرإويةَّيسمىَّأَّيض ًا َّحبمرَّ
هذهَّحرإ يم َّأَّلكهاَّ ،أََّّّماَّإمحلرَّإلوحش َّّيةَّإَّل ّيتَّتعيشَّيفَّإملناطقَّش َّّ
ردَّهذهَّإمحلرَّتكونَّخمططةَّفهذإَّإلَّنّوعَّمنَّإمحلرَّمحلهَّحال يلَّملَّنهنيىَّعنهَّ .
َّّ
إلز
َّّ
َّ
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كرَّ
وعنَّأَّيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّأَّ َّّنَّرسولَّهللاَّﷺَّقالََّ َّ:الََّّتُن َّكَ َُّحَّإ ََّل ََّميَّ ََّحتَََّّّت ُس تََّأََّمرََّ َّ،و ََّالََّّتُن ََّك َُّحَّإلبَّ َُّ
يفَّإذّنُ َا؟َّقالَّ:أََّنََّّت َس َُّكتَّ .
ََّحتَََّّّت ُس ََّتأ ََّذنَّ،قالوإََّ َّ:اي َََّّر َُّسو ََّلَّهللاََّّ َّكَ َ َّ
ِ
نَّتزوجتَّوفارقتَّزوهجاَّإََّّّماَّبطالقَّأَّوَّوفاةَّأَّوَّغريهاَّ َّ.
َّإ ََّل ََّميَّ:يهَّإملرأةَّس بقَّلهاَّأَّ َّّ
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ملَّتزتوجَّبعدَّ َّ.
َّوأََّّّماَّإلبَّكرَّ:فهييَّإلعزابءَّإَّل ّيتَّ َّّ
وقوهلَّيفَّإحلديثَّ(َّت ُس تََّأََّمر)َّأَّيَّيطلبَّإلَّمرَّمهناَّ،فاحلديثَّفيهَّأ ّنَّإلميَّالَّجيوزَّتزوجيهاَّإَّ َّّالَّبعدَّ
بهَّزوجتَّ .
طلبَّإلَّمرَّمهناَّ،فاَّنَّيهَّقبلتَّوأمرتَّ َّّ
وَّيوكَّ
َّوأََّّّماَّإلبكرَّفاّنّ ا َّغالب ًا َّماَّتكونَّصاحبةَّحياء َّكبريَّفاَّ َّّن َّو َّّلْياَّيس تأذّناَّبزتوجيهاَّهو َّنفسهَّأَّ ّ َّ
فضتَّفالَّتزوجَّ َّ.
َّّ
عد ًالَّبذكلَّأَّ َّّمهاَّأَّوَّأَّخّتاَّ،فاَّنَّيهَّقبلتَّفسكتتَّعملَّأَّ َّّّناَّقدَّوإفقتَّ َّ،وإَّنَّيهَّر
فاحلديثَّيد َّّلَّعىلَّوجوبَّإَّس تأَّمارَّإلََّّث ّ
لْياَّوطلبَّرضاهاَّابلزتوجيَّوالَّيكتفىَّ
َّّ
يبَّووجوبَّإلرجوعَّإَّ
َّّ
جبارهاَّعىلَّإلزوإجَّكامَّيفعلَّإلنَّ َّ.
َّّ
بسكوهتاَّوأَّن ّهَّالَّجيوزَّأَّيضاَّإَّ
َّ
بَّإستئذإنَّإلبكرَّوأَّن ّهَّيكفيَّسكوهتاَّيكَّيعملَّرضاهاَّ َّ.
َّ
يضاَّوجو
َّ
وفيهَّأَّ
جبارَّإلبكرَّعىلَّإلزوإجَّبدونَّرضاهاَّإَّ ّال َّأَّنَّتكونَّأَّق َّّل َّمنَّإلبلوغَّ ،فاستئذإنَّ
َّّ
وفيهَّأَّيضاَّحترميَّإَّ
لْياَّيزوهجاَّمتَّشاءَّ َّ.
إلبكرَّيكونَّلَّل ّيتَّيهَّفوقَّإلبلوغَّ،أََّّّماَّإَّل ّيتَّيهَّحتتَّإلبلوغَّفاَّ َّّنَّو َّّ
َّابلزوإجَّبلَّ
كوتَّيعدَّإَّذ ًَّانَّإذإَّاكنَّيفَّمعرضَّإحلاجةَّإَّىلَّإلبيانَّوهذإَّليسَّخاص ًا َّّ
َّّ
وفيهَّأَّيض ًاَّأَّ َّّنَّ َّّ
إلس
كَّأَّمرَّ َّ.
يفَّ َّّ
ي
وجنيَّرشط َّمنَّرشوطَّإلَّنّاكحَّإلَّربعةَّ ،رشوطَّ
إلز
وكذكلَّمنَّهذإَّإحلديثَّأَّخذَّإلعلامءَّأَّ َّّن َّرضا َّ َّّ
إلشهادةَّعىلَّإلَّنّاكحَّ َّ ،وإلويل) َّومنَّهذإَّإحلديثَّأَّخذَّ
إلَّنّاكحَّيهَّ (َّ:تعينيَّإلزوجنيَّ ،ورضاهامَّ ،و َّّ
ي
ضاَّرشطَّمنَّرشوطَّإلَّنّاكحَّ .
إلعلامءَّأَّ َّّنَّ َّّإلر
َّ
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بَّﷺَّفقالتَّ :
عنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّقالتََّ َّ:ج ََّاءتَّإَّ ََّمرَّأََُّةََّّرَّفَاَّعَ ََّةَّإلَُّقََّرظَّيََّّإ َ َّىلَّإلَّنّ َّّ
ِ
يسَّعبدَّ
َّإلزَّب َريَََّّ -وَّل َ َ َّ
بدَّ َّإلر ََّمحنََّّبن َّ
عدَُّهَّ ََّع ََّ
ندََّّرَّفَاَّعَ ََّةَّإلَُّقََّرظَّيََّّفَ ََّطلَََّّقينَََّّّفَبََّتََّّ ََّط ََّاليقَََّّّ،فَ َََّزتوَّجتَََُّّّب َ ََّ
َّ َُّكنتََُّّ َّع ََّ
بنَّإلزبريَّهذإَّأيضاَّمنَّبينَّقريظةَّ -َّ.وإَّن ََّماَّ َم َعهَُّمَّثلَّ َُّهدَّب َةََّّإلثَّوبَّ.
بريَّ.عبدَّإلرمحنَّ َّ
َّّ
بنَّإلز
َّإلرمحنَّ َُّّ
وقَّ
ينَّأََّنََّّتَرجَّعَّيََّّإ َ َّىل ََّّرَّفَاَّعَة؟َّالََّ َّ.ح ِتَََّّّت َ َُّذويقََّّ َُّع َسَّيَّلَََّت َُّهَّ ََّوَّي َ َُّذ َ َّ
َّفََّتََّبَسَّ ََّمَّرسولَّهللاَّﷺَّفقالَّ:أَََّّتَُّريدَّ ََّ
ِ
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َّسعيدَّابَّلََّبابَََّّّي َنَّتَظَّ َُّرَّأََّنََّّي ُؤََّذ ََّنَّ ََُّهلََّّفََّنَا ََّدى َََّّايَّ
َُّع َسَّيَّلَََّتكَََّّّ،قَاَّل َت َََّّوأَََّّب ُو ََّّبَكرَّريضَّهللاَّعنهَّعندهَّوخادلَّبن ََّ
ندَََّّر َُّسولَّهللاَّﷺ؟ َّ
َّجتهَ َُّرَّبَّهََّّعَّ ََّ
أَ َابَّبَكرََََّّّأ ََّالََّّت َس ََّم َُّعَّ ََّه ََّذهََََّّّما ََّ
لهاَّإلرجوعَّإَّىلَّزوهجاَّ
َّهذإَّإحلديثَّساقهَّإملصَّنّفَّرمحهَّهللاَّليبنيَّأَّ َّّن َّإملطَّل ّقةَّطالق ًا َّابئن ًا َّالَّحي َّّل َّ َّّ
َّتزتوج َّبزوج َّأَّخرَّوحيصلَّبيهنامَّجَّام يع َّفيهَّإيالجَّ،فاَّنَّطَّل ّقهاَّهذإَّإلَّث ّاينَّفاَّ َّّن َّلهاَّأَّنَّترجعَّ
حت َّّ
ّ َّ
تزتوجَّبزوهجاَّإلَّ َّّولَّ .
و َّّ
َّإلظاهرَّ
فاعةَّإلقرظيََّّ -وإمسهاََّّتُ ََّم َّمي َةَّريضَّهللاَّعهنا-طلّقهاَّزوهجاَّطالق ًاَّابئن ًا َّّ
َّويفَّإحلديثَّأَّ َّّنَّإَّمرأةَّر َّ
إلطلقةَّإلَّث ّالثةَّلّنّ اَّقالتَّ(فبتََّّطاليق)َّوإلََّبتََُّّّهوَّإلقطعَّ َّ.
أَّ َّّّناَّاكنتَّ َّّ
بريَّلكهناَّملَّترغبَّيفَّإلبقاءَّمعهَّلن ّه َّملَّيكنَّ
بنَّإلز َّّ
جتَّمنَّعبدَّإلرمحن َّ َّ
َّّ
َّمل ّاَّطَّل ّقهاَّطالق ًا َّابئن ًا َّّ
َّتزو
كامَّقالتَّوعربتَّريضَّهللاَّعهناَّعنَّذكلَّبقولهاَّ( ََّوإَّنامَّمعهَّمثلَّهدبةَّإلَّث ّوب) َّأَّيَّ
َّّ
يس تطيعَّإلوطء َّ
وَّيفَّإلصغرَّكامَّقالَّإلعلامءَّ
َّّ
اَّيفَّإلرخاوةَّأَّ
وبَّإّليَّملَّينسجَّ،ش هبّ تهَّبهَّإََّّّم َّّ
ش َّّهبتَّماَّعندهَّبطرفَّإلَّثّ ّ َّ
ب َّﷺ َّب َّالَّوأخربها َّأَّ َّّن َّهذإَّالَّجيوزَّلهاَّإَّ َّّال َّبعدَّأَّنَّ
ىلَّرفاعة َّفأخربهاَّإلَّنّ َّّ
إملهمَّأَّرإدتَّأَّنَّترجعَّإَّ َّ
حتَّتذويقَّعس يلتهَّويذوقَّعس يلتك)َّ َّ.
بريَّوعربَّعنَّهذإَّبقوهلَّﷺَّ( ّ َّ
هاَّإلز ّ َّ
يطأ َّ
وهذإَّيفّسَّإملرإدَّبقوهلَّتعاىلَّ﴿ ََّحتَََّّّتَنكَّ ََّحَََّّزوج ًاَّ
ّ َّ
َّعنَّّلةَّإمجلاعَّ،
وإلعس يةلَّتصغريَّعسةلَّوهوَّكناي ية َّّ
ليسَّجمردَّ
َّّ
َّغَ ََّريه﴾َّلَّ َّّن َّإملرإدَّبقوهلَّ﴿ ََّحتَّ ََّّتَنكَّ ََّح َََّّزوج ًا َّ َّغَ ََّريه﴾ َّإملرإدَّابلَّنّاكحَّيفَّإلية َّهوَّإلوطءَّو
إلعقدَّفاملرإدَّبهَّإلوطءَّولوَّملَّحيصلَّفيهَّإنزإلَّ،الَّيشرتطَّإالَّنزإلَّإملهمَّأَّنَّيكونََّّمث ّةَّ َّوط يءَّ َّ.
ولجلَّماَّقالتَّريضَّهللاَّعهناَّأنكرَّعلْياَّخادلَّبنَّسعيدَّفقالَّلَّيبَّبكرَّ(أَّالَّتسمعَّهذهَّماَّجتهرَّبهَّ
عندَّرسولَّهللاَّﷺ)َّأَّيَّأَّالَّتهناهاَّعنَّهذإَّ .
بَّﷺَّملَّينكرَّعلْياَّفهييَّملَّتأيتَّمبنكرَّلّنّ اَّأَّرإدتَّريضَّهللاَّعهناَّإالَّس تفتاءَّومنَّ
َّلكنَّماَّدإمَّإلَّنّ َّّ
حَّقّهاَّريضَّهللاَّعهناَّسؤإلَّحاجّتاَّ .
نَّإحلياءَّمنَّإلسؤإلَّعنَّ
َّّ
والَّخيفَّعنمكَّقولَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّ(رمحَّهللاَّنساءَّإلَّنصارَّملَّمينعهّ
أَّمورَّديهنن) َّفاالنسان َّإذإ َّأَّرإدَّأَّنَّيسألَّعامل ًا َّأَّوَّيس تفتيهَّيفَّأَّمر َّمنَّأَّمورهَّفالَّينبغيَّأَّنَّمينعهَّ
لَّإلسؤإلَّجيدًَّإَّ ،فبعضَّإلَّنّاسَّإذإَّ
إحلياءَّمنَّسؤإهلَّوكذكلَّالَّينبغيَّلَّلحياء َّأَّن َّمينعهَّمنَّأن َّيسأ َّّ
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ايلَّالَّيعرب َّجيد ًإَّ
ّ َّ
أَّرإدَّأَّنَّيسألَّعنَّأَّمر َّخمجل َّفاَّن ّهَّيس تعملَّبعضَّإلَّلفاظَّيكَّيتفادىَّإحلرجَّوابلتَّّ
َّّمعاَّيريدهَّ .
فاّليَّينبغيَّأَّ َّّنَّإالَّنسانَّإذإَّأَّرإدَّأَّنَّيسألَّعنَّأَّمورَّدينهَّأَّنَّيس تعملَّشيئ ًاَّمنَّإلَّلفاظَّولوَّاكنَّ
َّ ّ َّ
فْياَّحرجَّفاَّ َّّنَّهذإَّإملوضعَّموضعَّإَّس تفتاءَّوإملس تفيتَّيعملَّحاجةَّإلَّنّاسَّ.ابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.
ي
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ند ََّها ََّسَّبع ًاَّ
ىلَّإلثي ّبََّّأَََّّقَا ََّمَّعَّ ََّ
كرََّّعَ َ َّ
إلسَّنَّةََّّإ َذإََّّتَ ََّزوَّجََّّإلبَّ ََّ
عنَّأَّنسَّبنَّماكلَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:مَّ ََّنَّ
ُّ
َ ِ
َّثََّّقَ ََّسمَّ َّ.
ند ََّهاََّّث َ ََّال ًَث َُّ
ىلَّإلبَّكرََّّأَََّّقَا ََّمَّعَّ ََّ
بََّّعَ َّ
ََّوَّقَ ََّسمَ َّ،وإ َذإََّّتَ ََّزوَّ ََّجَّإلَّثََّّي ّ ََّ
ِ
بَّﷺَّ .
َّقَا ََّلَّأَّبوَّقَّ ََّالَّب َةََّّ:ل َوَّشَّئتَََُّّّل ََُّقلتَََُّّّإ َّّنَّأَََّّن َس ًا َََّّرَّفَََّع َُّهََّّإ َ َّىلَّإلنَّ َّّ
ِ
ِ
منَّإلسََّّنّةَّ
قولَّإلص َّّ
َّّ
يبَّقالبةَّهذإَّرمحهَّهللاَّحصيح َّقدَّدرستَّيفَّعلومَّإحلديثَّأَّ َّّن َّ
َّوقولَّأَّ
ي
حايب َّ" ّ
بَّﷺَّمرفوع ًاَّ َّ.
هلَّحمكَّإلرفعَّ،وقدَّثبتَّهذإَّوحنوهَّعنَّإلَّنّ َّّ
َّّ
كذإَّوكذإ"َّأَّ َّّنَّ
ةَّوجرىَّعلْياَّإلرشعَّأَّ َّّنَّ َّّإلرجلَّإَّنَّاكنَّحتتهَّ
ّ َّ
إلسََّّنّةَّإَّل ّيتَّاكنَّيعملَّهباَّيفَّزمنَّإلَّنّ َّّبو
ويفَّإحلديثَّأَّ َّّنَّ ّ
يَّعددَّعلْياَّبَّثََّّي ّبَّفاَّن ّهَّيقميَّعندَّإلََّّث َّّي ّبَّثالثةَّأَّ َّّايمَّ َّّثَّيقسمَّبيهنامَّإلَّل ّيايلَّ،أََّّّماَّإذإَّ
تزوجَّعلْياَّأَّ َّّ
إمرأ يةَّو َّّ
تزوجَّعلْياَّببكرَّفاَّ َّّنَّهلَّأَّنَّيقميَّعندهاَّس بعَّليالَّ َّّثَّيقسمَّبيهننَّلي يةلَّعندَّإلَّوىلَّولي يةلَّعندَّإلَّث ّانيةَّ
َّّ
َّعندَّكَّوإحدةَّ َّ.
َّّ
نَّكنَّكرثَّفلي يةل
َّوإَّ َّّ
َّوحق َّإلَّث َّّي ّبَّثالثَّليالََّّ ،وإلفرقَّبيهننَّأَّ َّّن َّإلبكرَّغالب ًا َّماَّتكونَّ
حفق َّإلبكرَّإجلديدةَّس بعَّليال َّّ
َّّ
َّحت َّي َّّمت َّإَّيناسهاَّوتزولَّعهناَّ
جفعلَّلهاَّإلشارعَّس بعَّليال ّ َّ
َّّ
بَّإلزوإجَّمنَّقبل َّ
وملَّجتر َّّ
حديثةَّإلس َّّن َّ َّّ
َّّ
بتَّإلزوإجَّمنَّقبلَّ
قدَّجر َّّ
إلوحشةَّوتتأقملَّمعَّوضعهاَّإجلديدَّوحالّتاَّإجلديدةَّ ،أََّّّماَّإلَّث َّّي ّبَّفاّنّ ا َّ َّّ
وجربتَّهذهَّإلَّمورَّفأعطيتَّثالثةَّليالََّّ .
َّّ
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عنَّإبنَّعبَّّاسَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّ:قالَّرسولَّهللاَّﷺَّ :
انَََّّماَّ
يط ََّ
يطان َََّّو ََّجَّنّبََّّإلشَّ ََّ
هلََّّقَا ََّل"َّ:بسمََّّهللاََّّ،إللَّهُمََّّ ََّجَّنّبَّنَاَّإلشَّ ََّ
َّل َوَّأََّنََََّّّأ ََّح ََّد َُّمهَّإ َذإَّأََََّّرإ ََّدَّأََّنَّيَأ َيتَّأََّ ََُّ
ِ
يطانَّأَََّّب َدإًََّّ .
ضَُّهَّإلشَّ ََّ
كلََّّل َمََّّي َ ُ َّ
اَّو َ يَّدلَّيفََّّ ََّذ ََّ
ََّر ََّزقَّتََّنَا"ََّّفَاَّن َُّهََّّإ َّْنََّّي ُقََّدَّ َّْرََّّب َيهنََُّ ََّم ََّ
ِ ِ
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وَّعندَّمقدماتهَّهوَّقولَّ
َّّ
إلرشعيةََّّّإليتَّينبغيَّفعلهاَّقبيلَّإمجلاعَّأَّ
دبَّمنَّإلدإبَّ ّ َّ
َّهذإَّإحلديثَّفيهَّأَّ ي
بناَّإلشَّيطانَّوجَّنّ ّ
هذإَّإدلعاءَّ"بسمَّهللاَّ،إلَّلّهمَّجَّنّ ّ
بَّإلشَّيطانَّماَّرزقتنا" َّ
َّّ
ّ
يطانَّعنَّمشاركةَّإلزوجنيَّيفَّهذإَّإمجلاعَّ،كامَّأَّ َّّنَّذكرَّإمسَّهللاَّعندَّإلَّكَّ
َّّ
هَّيطردَّإلشَّ
َّومنَّمثارهَّأَّن ّ
ّ
إلرشبَّ َّ.
َّمنَّإلشَّيطانَّلالنسانَّيفَّإلَّكَّو ّ َّ
إلرشبَّمان يع
و ّ َّ
ذكلَّإمجلاعَّسببَّ
قدرَّإثرَّ
هَّسببَّيفَّوقايةَّإلودلَّإَّ َّْنَّ َّّ
َّّ
بَّﷺَّأَّ َّّنَّمنَّ
وقدَّذكرَّإلَّنّ َّّ
ي
بركةَّهذإَّإدلعاءَّأَّن ّ ي
ّ
يفَّوقايتهَّمنَّإلشَّيطانَّ َّ.
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ىلَّإلَّن ّ ََّساءَّ .
إدل َُّخو ََّلََّّعَ َ َّ
عنَّ ُعق َب ََّةَّبنَََّّّعَامَّرَّريضَّهللاَّعنهَّأَّ َّّنَّرسولَّهللاَّﷺَّقالََّّ:إايَّ َُّك َََّّو َُّّ
ِ
موَّإَّمل َوتََُّّ .
نصارََّ َّ:اي َََّّر َُّسو ََّلَّهللاَََّّّأََّفَََّرَّأَيتَََّّإ َّحل ََّْم ََّو؟ََّّقَالَّ:إ َّحل َ َُّ
ََّّفَََّقالَّرج يلَّمنَّإلَّ ََّ
إلزوجََّّ ََّوََّماَّأَّش هبَََّ َُّهَّمَّنَّ
موَّأَخُوَّ َّ
يثََّّي ََُّقولَّ:إ َّحل َ َُّ
َّإلطاهرََّّ،عنَّإبنَّوهبَّقالَّ َ َّ:مسعتََُّّإللَّ ََّ
وملسملََّّ:عنَّأَّيب َّّ
إلزوجََّّإبنَّإلََّع َّّمَّ ََّو ََّحن َّوهَّ .
أَََّّقَ َّاربََّّ َّ
خطرَّوفتن يةَّعظميةَّ
َّيفَّهذإَّإحلديثَّإلتَّّحذيرَّمنَّإخللوةَّابملرأةَّإلَّجنبيةَّإَّل ّيتَّليستَّمنَّإحملارمَّلن ّهَّ ي
ةَّوعىلَّإلرجلَّكامَّجاءَّيفَّإحلديثَّ(ماَّخالَّرج يلَّابمرأةَّإَّ َّّالَّ
َّّ
إخللوةَّهذهَّخطرَّوفتن يةَّعظمي يةَّعىلَّإملرأ
ي
ّ
اكنَّإلشَّيطانََّثلّثام)َّوتنهبوإَّلهذإَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.
عنَّكَّيشءَّ
يعةَّإلزانَّقالَّهللاَّعزَّوجل﴿َّ َو ََّالََّّتَ ََّقرَّبُوإَّ ّإلزانَ َّ﴾وّلكلَّّنَّيىَّ َّّ
وحترميَّإخللوةَّجاءَّلَّس َّّدَّذر َّّ
َّيفَّإلزانَّاكخللوةَّوإالَّختالطَّوإلَّنَظرَّوغريهَّ َّ.
يكونَّسبب ًا َّّ
بَّﷺَّ
َّللكَّمنَّليسَّمنَّإحملارمَّّلكلَّسألوإَّإلَّنّ َّّ
إدلخولَّعىلَّإلَّن ّساءَّشام يل َّّ
إلهنييَّعنَّإخللوةَّهناَّو َّّ
و ََّ
قاربَّإلزوجةَّمنَّغريَّإحملارمَّاكَّبنَّإلع َّّمَّوإبنَّإخلالَّ
َّّ
وَّحتَّأَّ
إلزوجَّأَّوَّأَّقاربهَّأَّ ّ َّ
عنَّإمحلوَّويرإدَّبهَّأخوَّ َّّ
شد َّخطر ًإ َّولن ّه َّالَّ
ب َّﷺ َّ(إمحلو َّإملوت) َّلن ّه َّأَّ َّّ
وغريمهَّفاَّ َّّن َّهؤالءَّأخطر َّمنَّغريمه َّّلكلَّقالَّإلَّنّ َّّ
وَّبنيَّإلزوجَّفيكونَّخطر ًإَّمقا نر ًةَّبغريهَّمنَّإلَّجانبَّ .
َّّ
يستنكرَّدخوهلَّعىلَّإملرأةَّللقرإبةَّإَّل ّيتَّبيهنامَّأَّ
ك َّمنَّليسَّمنَّ
سببَّذكرَّهذإَّإحلديثَّهناَّهوَّإلَّّتحذيرَّمنَّإخل َّلوة َّابلجنب ّيةَّ ،ونقصدَّابلجنب ّية َّ َّّ
بنيَّإلرجلَّعقدَّناكحَّأَّجنبَّّي يةَّوالَّجيوزَّهلَّإخللوةَّهباَّ َّ.
إحملارمَّ،وإملرأةَّإَّل ّيتَّليسَّبيهناَّو َّّ
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وقدَّتفشَّهذإَّيفَّزمانناَّوهللاَّإملس تعانَّكرثتَّهذهَّإخللوةَّبنيَّإخملطوبنيَّوكثريَّماَّنسمعَّ َّّمعاَّحيدثَّ
ّ َّ
بنيَّهذإَّإلرجلَّ
َّّ
تتحدثَّإملرأةَّمباَّحصلَّبيهناَّو
إقَّوالَّحيصلَّإلزوإجَّ َّّثَّ َّّ
َّّ
بيهنامَّ،وكثري ًإَّماَّحيصلَّإالَّفرت
إَّهللاَّعز َّوجلَّيفَّأَّنفسمكَّ
َّّ
تنهبوإَّلهذإَّابركَّهللاَّفيمكَّوإَّت ّقو
وتبدأ َّإملشأكَّويبدأ َّإالس تفتاءَّوغريها َّف َّّ
تنهبوإَّهلَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.
ويفَّبناتمكَّويفَّأَّخوإتمكَّويفَّبناتَّإملسلمنيَّو َّّنهبوإَّعىلَّهذإَّو َّّ
صداق
باب ال ّ
وهوَّإلعوضَّإّليَّيدفعَّيفَّإلَّنّاكحَّ ،وقدَّ
ّ َّ
إلصدإقَّ :يس َّّمىَّكذكلَّإملهرَّويس َّّمىَّإلفريضةَّوإلَّنّحةلَّ ،
َّّ
يكونَّما ًالَّأَّوَّمنفع ًةَّديني ًةَّأَّوَّدنيوي ًةَّإَّ َّّالَّأَّ َّّنَّإلغالبَّماَّيدفعهَّإلَّنّاسَّإليومَّهوَّإملالَّ .
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َّص ََّدإَّقََّهَاَّ .
عنَّأَّنسَّبنَّماكلَّريضَّهللاَّعنهَّأَّ َّّنَّرسولَّهللاَّﷺَّأَعتَ ََّقَّ ََّصفَّيَّ ََّةَّ ََّو ََّجََّع ََّلَّ َّعتََّقهَا ََّ
صفَّيّةَّريضَّهللاَّعهناَّاكنتَّبنتَّأحدَّزعامءَّبينَّإلَّنّظريَّ،قتلَّأَّبوهاَّمعَّأرسىَّبينَّقريظةَّوزوهجاَّيفَّ
لصبيانَّيكونونَّأَّرَّقّ
اءَّمبجردَّإلسَّبَّ
معركةَّخيربَّواكنتَّيهَّوكامَّتعلمونَّابركَّهللاَّفيمكَّأَّ َّّنَّإلَّن ّساءَّوإ َّّ
ّ
واكنتَّصفَّيّةَّقدَّوقعتَّيفَّسهمَّدحيةَّإللكبَّبعدَّأَّن َّإقتسموإ َّإلغنامئَّ ،ذكرَّرسولَّﷺَّإصطفاهاَّ
عوضهَّعهناَّ ،إَّصطفاهاَّملاكنّتاَّيفَّقوهماَّولنس هباَّفا َّّّناَّترجعَّإَّىل َّنبَّهللاَّ
لنفسهَّأخذهاَّمنَّدحيةَّ َّو َّّ
موىسَّ،إملهمَّأَّن ّهَّﷺَّملَّيمتتعَّهباَّأَّم ًةَّذلي ًةلَّبلَّأَّعتقهاَّﷺَّوجعلَّعتقهاَّصدإقهاَّكامَّجاءَّيفَّإحلديثَّ
حبَّنسائهَّإَّليهَّ َّ.
َّوأَّصبحتَّمنَّأ َّّ
إلصدإقَّالَّيشرتطَّفيهَّأَّنَّيكونَّما ًالَّبلَّميكنَّأَّنَّيكونَّمنفع ًةَّدنيويةَّأَّوَّديَّنيةَّ .
ويفَّإحلديثَّأَّ َّّنَّ َّّ
ويفَّإحلديثَّأَّ َّّنَّصدإقهاَّملَّيكنَّما ًالَّبلَّاكنَّمنفع ًةَّ َّ.
ذن َّوالَّشهوديَّوالَّ
عتقَّإلرجلَّأَّمتهَّوجعلَّعتقهاَّصد َّ
َّّ
وفيهَّأَّيضًَّا َّجوإز َّ
إقهاَّوأَّن ّهَّالَّيشرتطَّّلكلَّإَّ ي
ويلَّ َّ.
ّ
بسامَّرمحهَّهللاَّحتتَّهذإَّإحلديثَّأَّذكرهاَّلمكَّلَّ َّّنَّفْياَّرَّّد ًإَّعىلَّ
وهناَّفائدةَّذكرهاَّإلشَّيخَّعبدَّهللاَّإل َّّ
نهَّيفَّصورةَّإملتعطش َّللَّن ّساءَّإحملب َّللجنسَّ
َّّ
حيثَّيصورو
َّّ
ب َّﷺ َّ
ماَّيريمَّبهَّأَّعدإءَّإالَّسالمَّإلَّنّ َّّ
بَّﷺَّهبذإَّ َّ.
حاشاهَّﷺَّ َّوأَّخزإمهَّهللاَّوقاتلهمَّعىلَّرمْيمَّإلَّنّ َّّ
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ب َّﷺ َّماَّيد َّّل َّعىلَّكاملَّرأفتهَّوشفقتهَّ
إبعاَّويفَّمثلَّهذهَّإلقصةَّيفَّزوإجَّإلَّنّ َّّ
َّّ
قالَّرمحهَّهللا(َّ :ر
ومعلَّمباَّيقولَّحيثَّقالَّﷺ"َّ:إرمحوإَّعزيزَّقومَّذل"َّفهذهَّأَّرمةلَّفقدتَّأَّابهاَّمعَّأرسيَّبينَّقريظةَّ
إّل َّّلَّ ،وبقاؤهاَّحتتَّأحدَّ
إملقتولنيَّوزوهجاَّيفَّمعركةَّخيربَّوهامَّس َّّيدإَّقوهمامَّووقعتَّيفَّإلَّرسَّو َّّ
َّلعزهاَّوالَّيرفعَّشأّناَّوجيربَّقلهباَّإ ّالَّأَّنَّتنقلَّ
كّس َّّ
أَّتباعهَّ-يقصدَّإلَّنّ َّّ
بَّﷺَّ-زوج ًةَّأَّوَّأَّرم يةلَّذ لَّلَّلهاَّو ي
يفَّإلزوجاتَّ
دَّإّليَّوقعَّهلَّﷺ َّ َّّ
عد ّ َّ
منَّس َّّيد َّإَّىلَّس َّّيدَّفاكنَّهوَّأَّوىلَّهباَّ ،وهبذإَّتعملَّأَّ َّّن َّهذإَّإلَّّت َّّ
عدإءَّهذإَّإدلينَّوإلاكئدونَّهلَّ َّ،وإَّ َّّالَّلقصدَّإَّىلَّإلَّباكرَّوملَّيكنَّ
َّّ
رضاءَّلرغبةَّجنس يةَّكامَّيقولَّأَّ
ليسَّإَّ ً
زوإجهَّمنَّثَّي ّبات َّإنقطعنَّلفقدَّأَّزوإهجنَّ ،ولوَّإس
ةَّزوإجهَّهبن َّوإحدةًَّوإحدةًَّلوجدانهاَّ
َّّ
َّّ
تعرضنَّقص
اَّيقولَّإملعتدونَّإلظاملون) َّإنّتيىَّ
َّّ
الَّّترجَّعنَّهذهَّإملقاصدَّإلرحميةَّإلَّنّبيةلَّ ،حفاشاهَّوماَّأَّبعدهَّ َّّمع
َّّ
الكمهَّرمحهَّهللاَّوأَّج َّّلَّهلَّإلَّجرَّوإلَّث ّوإبَّ َّ.
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
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َّسعدَّإلسَّاعَّدَّ َّّيَّريضَّهللاَّعنهَّأَّ َّّنَّرسولَّهللاَّﷺَّ ََّج ََّاءت َُّهَّإَّ ََّمرأََّ يةََّّفَقََّالتََّّ:إ ّ َّين َََّّوهَّْبتََُّّ
ََّو ََّعنَّ َسهلََّّبن ََّ
ِ
كلَّ َّهبَاَّ ََّحا ََّجةََّّ،فَََّقا ََّلَ َّ:هلَّ
َّط َّوي ًَّالََّّ،فَقال َََّّر َُّج يَّلََّ َّ:اي َََّّر َُّسو ََّلَّهللا َََّّز َّّوجنَّ َّْيَاََّّإنََّّل َمََّّيَ َُّك َّْنَّ َ ََّ
َّكلََّّ،فَََّقاََّمت ََّ
َّن َفسَّ َ َّ
ِ
َ
َ
عط
يّتَ
عندَ كَ َّمن ََّيشءَّتُصدقها؟َّفقالَ َّ:ماَّعنديَّإالَّإ َزإريَّ َه َذإَّ،فقالَّرسولَّهللاَّ:إ َز ُإركَ َّإنَّأ ُاَّ
ِ ِ
ِ ِ
َجلَ َ
اتَّمَّنَّ َحديدَّ،فَال َت َم َسَّفَ َملَّ
ست ََّو َالَّإ َز َإر ََّكلَّفَال َتمس ََّيش ًءَّ،قالَ َّ:ماَّأَجدَّ،قالَّ:إل َتمس ََّولَوَّ ََّخ ََّ
ِ
كَّمَّ ََّنَّإلَُّقرََّأنَّ .
َجيد ََّيشءَّ،فقالَّرسولَّهللاَََّّ:زَّّوجَُّت ََّكهَاَّبَّ ََّماَََّّم ََّع ََّ
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نَّيزتوجَّمبنَّوهبت َّنفسهاَّهلَّمنَّغريَّصدإقَّ،وهذهَّإملرأةَّ
منَّخصائصَّإلنّ ّب َّﷺ َّأن ّهَّجيوزَّهلَّبأ ّ
إملذكورةَّيفَّإحلديثَّريضَّهللاَّعهناَّوأرضاهاَّجاءتَّوإهبة َّنفسهاَّهلَّرإغبةَّيفَّأنَّتكونَّإحدىَّ
زوجاتهَّ،لكنهَّﷺَّنظرَّإلْياَّفملَّتقعَّيفَّنفسهَّموقعاَّوملَّيردهاَّلكنهَّﷺَّملَّيردّهاَّلنَّالَّخيجلهاَّبنيَّ
حصابهَّتعجبهَّفيزتوهجاَّ،وابلفعلَّفهمَّذكلَّأحصابهَّمنهَّوسأهلَّأحدمهَّ
إحلارضينَّوأيضاَّلع ّلَّأحدإَّمنَّأ
ّ
أنَّيأذنَّهلَّيفَّناكهحاَّ .
إجباَّيفَّإلزوإجَّسأهلَّﷺَّ(هلَّعندكَّمنَّيشءَّتصدقها)َّأيَّهلَّعندكَّمنَّ
وملّاَّاكنَّإلصدإقَّو
ّ
ايهَّكصدإقَّ،وملَّيكنَّلهذإَّإلرجلَّإ ّالَّإزإرهَّفقالَّهلَّ(ليسَّمعيَّإالَّّإزإريَّهذإ)َّفقالَّهلَّ
يشءَّتعطْياَّإ
ّ
ﷺ َّإزإركَّهذإَّإذإَّأعطيّتاَّإايهَّبقيتَّبالَّإزإرَّفالمتسَّيشءَّأخرَّتعطيهَّإايهاَّقالَّهل َّ(إلمتسَّولوَّ
ّ
فملَّجيدَّحتَّخاتَّمنَّحديدَّريضَّهللاَّعنهَّل ّكنهَّاكنَّحيفظَّيشءَّمنَّإلقرأنَّفقالَّ
خاتَّمنَّحديد)َّ
يَّزوجتكَّإ ّايهاَّمباَّمعكَّمنَّإلقرأنَّعىلَّأَّنَّتعَّل ّمهَّ
هلَّإلنّ ّب َّﷺ َّ( َّّ
زوجتكَّها َّمباَّمعكَّمنَّإلقرأن)َّأ ّ
إَّ َّّايهاَّ َّ.
هلَّإلصالحَّكامَّجيوزَّ
ففيَّإحلديثَّمج يَّةلَّمنَّإلفوإئدَّومهناَّجوإزَّعرضَّإملرأةَّنفسهاَّعىلَّرجلَّمنَّأَّ َّّ
بنتهَّعىلَّإلصاحلنيَّيريدَّتزوجيهاَّمهنمَّ َّ.
َّّ
َّّللرجلَّأَّنَّيعرضَّإَّ
نَّيكونَّإلصدإقَّيسري ًإَّجد ًإَّلقوهلَّﷺَّ(إلمتسَّولوَّخاتََّّمنَّحديد)َّ َّ.
َّّ
وفيهَّأيضاَّأَّن ّهَّجيوزَّأَّ
ب َّﷺَّ
إزَّكونَّإلصدإقَّمنفع ًة َّديني ًة َّكتعلميَّإلقرأنَّأَّوَّإلفقهَّأَّوَّغريهَّففيَّإحلديثَّأَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
َّّ
وفيهَّجو
زوجهَّعىلَّأَّنَّيعَّل ّمهاَّماَّمعهَّمنَّإلقرأنَّ َّ.
َّّ
بَّﷺَّإَّذَّأَّن ّهَّﷺََّّمل ّ
اَّملَّيردَّإلزوإجَّمهناَّملَّيقلَّلهاَّالَّأَّريدكَّأوَّيشءَّمنَّ
َّّ
وفيهَّأَّيض ًاَّحسنَّخلقَّإلَّنّ َّّ
حصابهَّفيزتوجَّمهناَّوهذإَّمنَّحسنَّخلقهَّﷺَّ .
َّّ
َّلعلَّيقبلَّأحدَّأَّ
ذكلَّلكنهَّﷺَّمكثَّساكت ًا َّّ
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عفرإنَّ
بدَّ َّإلرمحنَّبنَّ ََّعوفََّّ ََّوَّعََّلَيهَََّّّردع َََّّز ََّ
عنَّأَّنسَّبنَّماكلَّريضَّهللاَّعنهَّأَّ َّّنَّرسولَّهللاَّﷺَََّّرأََّىَّ ََّع ََّ
صدقّتَََّا؟َّقالََّ َّ:وزن َّن َوإةَّمنَّ
بَّﷺَّ:ماَّيه؟َّفقالَّ:ايَّرسولَّهللاََّّتَ ََّزوَّجتََُّّإَّمرأًَّةَّ،قالَََّّ:ماَّأََّ ََّ
فقالَّإلَّنّ َّّ
كلَََّّأولَّمَّ ََّوَّل َوَّب ََّشاةَّ .
هللاَّ َ َّ
ََّذهبَّ،قالََّّ:فَََّب ََّار ََّكَّ َُّ
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ب َّﷺ َّرأىَّإبنَّعوفَّريضَّهللاَّعنهَّوعليهَّأثر َّطَّّيب َّمنَّزعفرإنَّلَّ َّّن َّ َّّإلردعَّ
َّيفَّإحلديثَّإلَّنّ َّّ
ب َّﷺ َّأَّ َّّنَّ
إملذكورَّيفَّإحلديثَّهوَّإليشءَّيكونَّهلَّأَّ يثر َّيفَّإلَّث ّوبَّ ،وهناَّاكنَّأثر َّزعفرإنَّففهمَّإلَّنّ َّّ
ّ َّ
إنَّيفَّثوبَّعبدَّإلرمحنَّبنَّعوفَّريضَّهللاَّعنهَّفهمَّأَّ َّّنَّ
َّّ
هذإَّمنَّطيبَّإلَّن ّساءََّّمل ّاَّرأىَّأثر َّ َّّإلزعفر
إلعادةَّيفَّطيبَّإلرجالَّأَّنَّيكونَّهلَّرإحئةَّوالَّيكونَّهلَّأثر َّخبالفَّطيبَّ
َّّ
هذإَّطيب َّنساء َّلَّ َّّن َّ
إلَّن ّساءَّ .
نكَّوماَّإّليَّحصلَّمعكَّ ،فأخربه َّعبدَّ
ّ َّ
ب َّﷺ َّسأهلَّفقالَّهل َّ(ماَّيه) َّأَّيَّماَّشأ
َّملاَّفهمَّهذإَّإلَّنّ َّّ
هذإَّإلردعَّمهناَّ ،وَّمل ّاَّاكنَّرسولَّهللاَّﷺ َّهي َّّمهَّحالَّ
هَّتزوجَّإَّمرأةًَّفأصابه َّ َّّ
َّّإلرمحنَّريضَّهللاَّعنهَّأَّن ّ َّّ
فعاهلمَّوأَّقوإهلمَّفعلَّإَّنَّاكنَّقدَّأَّصدقهاَّأي َّقدَّأَّعطاهاَّإملهرَّفأجابهَّ
أَّحصابهَّوهي َّّمهَّأَّنَّيصيبوإَّيفَّأَّ َّ
ابلربكةَّوأَّمرهَّبأَّنَّ
َّ
بَّﷺَّ
محنَّبنعمَّوأَّن ّهَّقدَّاكنَّقدَّأَّعطاهاَّوزنَّنوإةَّمنَّذهبَّ،فدعاَّهلَّإلَّنّ َّّ
َّ
عبدَّ َّّإلر
يوملَّولوَّبشاةَّ .
ب َّﷺ َّعنَّإَّنَّاكنَّقدَّ
دإقَّوأَّن ّهَّالبدَّمنهَّيفَّإلَّنّاكحَّّلكلَّسأهلَّإلَّنّ َّّ
ويفَّإحلديثَّمرشوعيةَّإلص َّ
َّّ
َّ
عطاهاَّإلصدقَّأَّوَّالَّ .
َّّ
أَّ
نَّيبنيَّهلمَّإخلطأَّإَّنَّمهَّوقعوإَّفيهَّ .
نهَّوأَّ ّ َّ
َّوفيهَّأَّيض ًاَّأَّن ّهَّينبغيَّللمسملَّأَّنَّيتفَّقّدَّحالَّإَّخوإ َّ
َّوفيهَّأَّيض ًا َّمرشوعيةَّإلتَّّخفيفَّيفَّإملهرَّوتيسريهَّفاَّ َّّن َّعبد َّ َّّإلرمحنَّريضَّهللاَّعنهَّاكنَّمن َّأَّغىنَّ
إلصحابةَّومعَّذكلَّجعلَّصدإقَّهذهَّإملرأةَّقدرَّنوإةَّمنَّذهبَّأَّيَّماَّيعادلَّتقريب ًاَّثالثةَّدرإمهَّلَّ َّّنَّ
َّّ
وزنَّإلَّنّوإةَّهوَّمخسةَّدرإمهَّ َّ.
إزَّكونَّإلصدإقَّذهب ًاَّ .
َّّ
َّإدلليلَّعىلَّجو
وفيهَّأَّيض ًا َّّ
حَّوإَّشهارإَّهل َّوذهبَّماكلَّرمحهَّهللاَّ
للناك َّ
َّإدلليلَّعىلَّمرشوعيةَّإلولمية َّلَّ َّّن َّفْياَّإَّعال ًان َّ َّّ
وفيهَّأَّيض ًا َّّ
هباَّلعبدَّإلرمحنَّوذهبَّإمجلهورَّإَّىلَّأَّ َّّّناَّمس تحَّّب ية َّوليستَّبوإجبةَّ
َّّ
إَّىلَّأَّ َّّن َّإلولميةَّوإجبةَّلمره َّﷺ َّ
بَّﷺَّعندَّ
َّقويَّ،فَّسو ًإءَّاكنتَّوإجبةَّأَّوَّمس تحَّّب ًةَّمفاَّدإمَّأَّ َّّّناَّس َّنّ يةَّفعلهاَّإلَّنّ َّّ
وإلقولَّابلوجوبَّقو يل َّّ
نسائهَّوملَّيرتكهاَّوأَّمرَّهباَّعبد َّ َّّإلرمحنَّفهذإَّاكفَّإَّنَّشاءَّهللا َّلناَّيفَّإالَّسَّتنانَّبهَّﷺَّ
َّ
زوإجهَّجبميعَّ
وإََّّت ّباعَّأَّمرهَّوفعلهاَّوعدمَّتركهاَّ .
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نَّيكونَّبعدَّإدلخولَّحلديثَّأَّنسَّريضَّ
َّّ
َّأََّّّماَّوقتَّإلولميةَّفالمرَّفيهَّوإس يعَّإَّنَّشاءَّهللاَّوإلَّفضلَّأَّ
هللاَّعنهَّأَّن ّهَّقالَّ(أصبح َّرسولَّهللاَّﷺ َّعروس ًا َّبزينبَّبنتَّحجشَّواكن َّت ّزوهجا َّابملدينةَّفدعاَّ
بَّﷺَّللول
ميةَّبعدَّإدلخولَّيد َّّلَّعىلَّأَّ َّّنَّإلَّفضلَّأَّنَّتكونَّ
َّّ
إلهنار)َّففعلَّإلَّنّ َّّ
للطعامَّبعدَّإرتفاعَّ َّّ
إلَّنّاسَّ َّّ
إلول
لكنَّمنَّجعلهاَّقبلَّإدلخولَّفالَّيشءَّفيهَّإَّنَّشاءَّهللاَّ .
َّّ
ميةَّبعدَّإدلخولَّ،
َّّ
نَّيعقدَّإلرجلَّعىلَّهذهَّ
َّّ
َّويقولَّإلعلامءَّأَّ َّّنَّوقتَّإلولميةَّيكونَّمنَّإلعقدَّإَّىلَّإنّتاءَّأَّ َّّايمَّإلعرسَّمنذَّأَّ
ةَّإلعقدَّإلرشعيَّأَّوَّإلعقدَّإملدينَّيفَّوقتناَّهذإَّإَّىلَّإنّتاءَّأَّ َّّايمَّإلعرس َّهذإَّلكّهَّوقتَّلدإءَّولميةَّ
ّ َّ
إملرأ
إلعرسَّوالشهارَّهذإَّإلنّاكحَّ َّ.
كتاب ال ّ
طالق
طالقَّوهوَّإلرتكَّوإالَّرسالَّ .
َّّ
تقَّمنَّإالَّ
إلطالقَّلغ ًَّةَّ:مش لَّ
َّ َّّ
َّأََّّّماَّرشعًَّاَّ:فهوَّح َّّلَّعقدةَّإلَّنّاكحَّ َّ.
نةَّيفَّإلطالقَّمهناَّماَّيتعَّل ّقَّابلعددَّ
َّّ
إلسَّ
مونَّإلطالقَّإَّىلَّس ّ َّ
َّّ
َّّ
إلعلامءَّرمحهمَّهللاَّيقس
و
ين َّوبدعيَّ ،و ّ
أَّيَّعددَّإلتَّّطليقاتَّومهناَّماَّيتعَّل ّقَّابلوقتَّأَّوَّإلَّّتوقيتَّ َّ.
سن َّإليأسَّ
يَّيكونَّحالَّكونَّإلزوجةَّحامالَّ،أَّوَّأَّيَّس ًة َّأَّيَّبلغت َّ َّّ
َّّ
ينَّ ّ َّ :
فهوَّإّل
القَّإلسَّ ّ َّ
أََّّّماَّ َّّ
إلط
ّ
وَّإّليَّيكونَّيفَّطهرَّملَّجيامعهاَّفيهَّزوهجاَّهذهَّإلَّزمانَّإلَّث ّالثَّإَّل ّيتَّ
ويلحقَّهباَّإَّل ّيتَّملَّحتظَّبعدَّ،أَّ ّ َّ
يقاعَّإلطالقَّقلناَّ :
َّّ
إدَّإلزوجَّتطليقَّزوجتهَّرشعَّهلَّفْياَّإَّ
إَّنَّأَّر َّّ
نَّتكونَّإلزوجةَّحامالَّ .
َّّ
ََّّ-أَّ
ََّّ-أنَّتكونَّأَّيَّس ًةَّقلناَّيهَّإَّل ّيتَّبلغتَّسنَّإليأسَّأَّوَّإَّل ّيتَّيلحقَّهباَّإَّل ّيتَّملَّيأتْياَّإحليضَّبعدَّ َّ.
َّأَّنَّتكونَّيفَّطهرَّملَّجيامعهاَّفيهَّزوهجاَّ َّ.اَّغريهاَّمنَّإحلاالتَّفيكونَّإلطالقَّفْياَّبدعيًَّاَّ،مفنَّطَّل ّقَّزوجتهَّويهَّحائضَّاكنَّطالقهَّبدعي ًاَّ
َّّ
أََّّّم
الَّجيوزَّهلَّ،ومنَّطَّل ّقهاَّيفَّطهرَّجامعهاَّفيهَّحرمَّعليهَّأَّيض ًاَّواكنَّطالق ًاَّبدعيًَّاَّ .
نقرر َّمتَّيكونَّسَّن َّّيّ ًا ََّّومتَّ
نَّاكنَّإلطالقَّيقعَّأَّمَّالَّ ،حنن َّ َّّ
َّّ
نقرر َّإَّ
َّوإنتهبوإَّابركَّهللاَّفيمكَّحننَّال َّ َّّ
﴿َّايَّ َأهيُّ َاَّإلن ُّبَّإ َذ َ
إَّطل ْق ُ ُمتَّإلن ّ َس َاءَّفَ َطل ّ ُقوهُنَّلعدهتنَّ﴾قالَّإلعلامءَّمعىنَّ
يكونَّبدعيًَّاَّ،قالَّهللاَّعزَّوجل ََّ
ِ
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نَّيكنَّطاهرإت َّبغريَّجامعَّأَّوَّيفَّحالَّإمحللَّفطالقَّإحلائضَّوإلَّنّفساءَّوإَّل ّيتَّطهرتَّمنَّ
هتن َّأَّ َّّ
لعد َّّ
َّّ
الَّجيوزَّوهوَّطالقَّبدعيَّ َّ.
حيضهاَّوجامعهاَّزوهجاَّيفَّطهرهاَّذكلَّ
ي
َّتنقيضَّعدهتاَّفاَّنَّبدإَّ
َّّ
ّ َّ
يرتكهاَّحت
قَّإلزوجَّزوجتهَّطلق ًةَّوإحدةَّو
القَّإلسَّينَّأَّنَّيطَّل ّ َّّ
َّّ
وكذكلَّمنَّإلط
ّ
يدهاَّتركهاَّحتَّ
ّ َّ
َّيفَّإلرجوعَّإَّلْياَّوملَّيعدَّير
ثناءَّعدهتاَّرإجعهاَّ،أََّّّماَّإَّنَّملَّيكنَّهلَّنَّّي ية َّّ
هلَّأَّنَّيرإجعهاَّيفَّأَّ َّّ
نةَّإلصغرىَّ،لَّ َّّنَّعندانَّبينونةَّكربىَّوبينونةَّصغرىَّ
تنقيضَّع َّّدهتاَّفتبنيَّمنهَّتلقائي ًاَّوهذهَّتسمىَّإلبينو َّّ
نَّتزتوجَّزوج ًا َّغريهَّ ،وهذإَّهوَّ
جَّهباَّمرةًَّأَّخرىَّمنَّدونَّأَّ َّّ
َّّ
أَّيَّأَّن ّهَّميكنهَّيفَّهذهَّإحلالَّأَّ َّّ
نَّيزتو
ينَّمنَّحيثَّإلعددَّيطَّلّقهاَّطلق ًةَّوإحدةَّ َّ.
القَّإلسَّ ّ َّ
َّّ
إلط
ّ
إجعهاَّحتَّابنتَّتس َّّمىَّهذهَّبينونةَّصغرىَّأََّّّماَّإَّنَّرإجعهاَّ َّّثَّطَّل ّقهاَّمرةًََّثنيةَّإملرةَّ
ّ َّ
وكامَّقلناَّإذإَّملَّير
إلَّث ّانيةَّأَّيض ًا َّتسمىَّبينونةَّصغرىَّلن ّه َّميكنَّأَّنَّيرإجعهاَّ ،أََّّّماَّإَّنَّأَّرجعهاَّبعدَّإلَّث ّانيةَّ َّّث َّطَّل ّقهاَّطلق ًةَّ
إجعهاَّحتَّتنكحَّزوج ًاَّغريهَّ َّ.
ّ َّ
َثلثةَّفهناَّتبنيَّمنهَّبينون ًةَّكربىَّوالَّجيوزَّهلَّأَّنَّير
يَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّهللاَّعز َّوجلَّ
َّّ
فاعةَّإلقرظ
َّ
معناَّيفَّإدلرسَّإملايض َّحديثَّزوجةَّر
َّّ
وقدَّمر َّ
َّّ
ًَّبعدَّمرةَّوبعدَّإلَّث ّالثةَّالَّ
َّّ
يَّمرة
مراتن َّأَّ َّّ
﴿إلط َال ُق َّ َمراتَ نَّ َّفَا ْم َساكي َّب َم ْع ُروف َّ َأ ْو َّت َ ّْسحيي َّاب ْح َسانَّۗ﴾َّ َّّ
ِ
ِ
رجعةَّهلَّعلْياَّحت َّتنكحَّزوج ًا َّغريهَّ ،وس يأيتَّإملرإدَّابلَّنّاكحَّهناَّيفَّقوهلَّعزَّوجل ﴿ ََّح ىت َّتَنك َحَّ
ّ َّ
َز ْو ًجاَّغَ ْ َريَُّهَّ﴾َّ َّ.
إلطالقَّإلبدعيَّيفَّإلعدد َّفهوَّبأَّنَّيطَّل ّقَّثال ًَث َّبلكمة َّوإحدةَّفيقولَّطالقَّابلَّث ّالثَّأَّوَّطالقَّ
َّأََّّّماَّ َّّ
طالقَّطالقَّأَّوَّحنوهاَّ .
وإَّت ّ
باعَّإلسََّّنّةَّابركَّهللاَّفيمكَّدإمئ ًا َّفيهَّخريَّفاملطَّل ّقَّقدَّيكونَّيفَّحاةلَّغضب َّأَّوَّقدَّيتَّّخذَّهذإَّ
ّ
مكنهَّإلرجوعَّإَّلْياَّوبقيَّيفَّفسحةَّمنَّأَّمرهَّأََّّّماَّمنَّطَّل ّقَّ
َّّ
قهاَّمرةًَّوإحدةًَّأَّ
إلقرإرَّ َّّثَّيندمَّعليهَّفاَّنَّطَّل ّ َّّ
ثال ًَثَّفيكفيهَّأَّ َّّنَّإلعلامءَّإختلفوإَّفيهَّمفهنمَّمنَّقالَّأَّ َّّّناَّتقعَّطلق ًةَّوإحدةَّ،ومهنمَّمنَّقالَّأَّ َّّّناَّتبنيَّمنهَّ
وهذإَّإخلالفَّيفَّحق َّمنَّقالَّأَّنتَّطالقَّابلَّث ّالثَّأََّّّماَّمنَّتلفَّّظَّهباَّاكم ًةل َّكَّنَّقالَّ
َّّ
بينون ًة َّكربىَّ،
ّ
فهذإَّيقولَّفيهَّإلشَّيخَّإبنَّابزَّرمحهَّهللاَّوطَّّيبَّثرإهَّإنظروإَّماذإَّيقولَّ
"أَّنتَّطالقَّطالقَّطالق" َّ
فاّليَّأَّعلمهَّعنَّأَّهلَّإلعملَّأَّ َّّّناَّتقعَّ،تقعَّإلَّث ّالثَّ َّلكّهاَّوتبنيَّهباَّإملرأةَّبينون ًةَّكربىَّالَّحت َّّلَّ
رمحهَّهللاَّ( ّ َّ
زوهجاَّقالَّ
جَّوجتامعَّزوهجاَّهذإَّإّليَّت َّّ
ّ َّ
لزوهجاَّإملطَّل ّقَّإَّ َّّال َّبعدَّزوج ََّّوإَّصابةَّ -أَّيَّإَّ َّّال َّبعدَّأَّ َّّ
نَّتزتو
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ابعنيَّرصحَّبأَّ َّّن َّهذإَّالَّيقعَّبهَّإَّ َّّالَّ
َّّ
َّمنَّإلصحابةَّأَّوَّمنَّإلتَّّ
َّّ
رمحهَّهللاَّ -والَّأَّعملَّإَّىلَّوقيتَّهذإَّأَّحد ًإ
وإحدةَّبلَّظاهرَّماَّمسعتَّوماَّقرأتَّأَّن ّهَّيقعَّ َّلكّهَّتقعَّإلَّث ّالثَّ َّلكّها)َّإنّتيىَّالكمهَّرمحهَّهللاَّ .
َّحت َّيكونَّ
إلطالقَّإلبدعيَّ ،وقدَّأطلت َّعليمكَّقلي ًال ّ َّ
ين َّو َّّ
القَّإلسَّ ّ َّ
َّّ
يذكرَّيفَّإلط
َّوهذإَّملخصَّماَّ
ّ
َّوكذكلَّابركَّهللاَّفيمكَّحتَّ
ّ َّ
وحتَّتفهموإَّإلحاديثَّفهامًَّجيد ًإ
عندكَّتصورَّملاَّس يأيتَّمنَّمسائلَّ ّ َّ،
َّّ
َّإلطالق َّهذه َّليست َّ ّ
جرؤ َّوإالفتاء َّفْيا َّكام َّنرإهَّ
تتعَّل ّموإ َّأَّ َّّن َّمسائل َّّ
للك َّأحدَّ ،وأن ّه َّال َّينبغي َّإل ّت ّ
نسمعهَّإليومَّ،بعضهمَّيقولَّمسعتَّيفَّإلرشيطَّإلفالينَّأ ّن ّ
ّ
َّإلش يخَّفالنَّقالَّكذإَّيفَّمسأةلَّكذإَّ،
و
وحظرت َّعند ّ
َّإلش يخ َّإلفالين َّوقال َّكذإَّ ،الَّ ،هذإ َّغلط َّابرك َّهللا َّفيمكَّ ،هذه َّإملسائل َّتتعلّقَّ
ابلنسابَّوتتعلّقَّابلعرإضَّوقد َّتعتربَّإملرأةَّفْياَّأجنب ّيةَّعنَّزوهجاَّفالوإحدَّمنّاَّيفتْياَّابلبقاءَّحتتهَّ
قيَّهللاَّعزَّوج ّلَّوأنَّنلكَّإلمرَّإىلَّأهلَّ
وهذإَّحمر
مَّوعظميَّعندَّهللاَّعزَّوج ّلَّ،فينبغيَّعليناَّأنَّنتّ
ّ
ّ
ّ
وأنَّالَّنتدخّلَّيفَّمثلَّهذهَّإلمورَّورمحَّهللاَّإمرءَّعرفَّقدرَّنفسهَّ .
أ ّما َّحمك ّ
َّإلطالقَّ :فيقول ّ
إلسعدي َّرمحه َّهللا َّ(إلصل َّفيه َّإلكرإهةَّ ،ويباح َّللحاجةَّ،
َّإلش يخ َّ ّ
صالحهَّ،وحيرمَّللبدعة)َّإ.هَّوقدَّأجادَّ
للضرَّ،وجيبَّإذإَّفسدَّدينَّإملرأةَّوملَّيقدرَّعىلَّإ
تحبَّ ّ
ويس ّ
ّ
وأفادَّمعَّإجيازهَّرمحهَّهللاَّ .
َّ
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يهَّ َحائضَّفَ َذكَ َرَّ َذ َكل ُ َ
َّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّأنّه َ
َّمع ُرَّل َر ُسولَّهللاَّ
َُّطلقَّإ َمرأَة ًََّهل ََُّو َ
عنَّعبدَّهللاَّبن َ
ﷺَّ،فَتَغَي َضَّفيهَّرسولَّهللاَّﷺَّ ُ ّثَّقالَّ:ل ُ َريإجعهَا َُّثَّيُمس َكهَاَّ َحتَّت َطهُر َُّث ََّحت َيضَّفَتَطهُرَّفَانَّبَدَ ىَّ
ِ
كلَّإلعدة َ َ
َهلَُّأَنَّي ُ َطل ّ َقهَاَّفَل ُي َطل ّقهَاَّقَب َلَّأَنَّي َ َمسهَاَّفَت َ
َّعزَّوج ّلَّ .
َُّمَكَّأَ َم َر ُ
َّهللا ّ
ويفَّلفظَ َّ:حت ََّحت َيضَّ َحيضَ ًةَّ ُمس َتق َب َ ًةلَّس َوىَّ َحيضَ َّّتَاَّإليت ََّطل َقهَاَّفْيَاَّ .
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ويفَّلفظَّ:فَ ُحسبَتَّمن ََّط َالقهَا ََّو َرإ َج َعهَاَّ َعبدُ َّهللا َ ََّمَكَّأَ َم َر ُهَّرسولَّهللاَّﷺَّ .
يفَّإحلديثَّأ ّنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّطلّقَّزوجتهَّويهَّحائضَّ،أيَّحالَّكوّناَّحائضاَّ
ّ
ىلَّعصمتهَّحتَّ
وقبلَّأنَّتطهرَّ،فل ّماَّبلغَّهذإَّإلنّ ّبَّﷺَّغضبَّمنهَّوأمرهَّبأنَّيرإجعهاَّأيَّيعيدهاَّإ
َّحتيضَّمرةَّأخرىَّ ّث َّتطهرَّ،فانَّبدىَّهلَّطلّقهاَّيعينَّإنَّملَّيرغبَّفْياَّطلّقهاَّقبلَّأنَّ
تطهرّ َّ،ث
ّ
جيامعهاَّ،وأخربَّﷺَّأ ّنَّهذهَّيهَّإلعدّ
ةَّكامَّذكرَّهللاَّعزَّوجلَّيفَّقوهلَّ﴿فَ َطل ّ ُقوهُنَّلعدهتنَّ﴾َّ .
ّ
إعَّإلطالقَّإلبدعيَّإل ّ
ففيَّإحلديثَّحترميَّإلطالقَّيفَّإحليضَّوأَّن ّهَّمنَّأنو ّ
ّ
ّ
يتَّّنيىَّعهناَّإلشارعَّ .
ّ
ّ
وإحلمكةَّيفَّإلهنّ
قَّإلرجلَّ
نَّيقعَّإلط
ييَّعنَّهذإَّإلطالقَّهوَّأ
ّ
القَّيفَّطهرَّملَّميسهاَّفيهَّيهَّ"أنَّيطل ّ ّ
غبةَّفْيا"َّ،وهذإَّمنَّمتامَّإلرمحةَّوإحلمكةَّل ّن َّمنَّأرإدَّتطليقَّ
نفسهَّيشءَّمنَّإلر
زوجتهَّوليسَّيف َّ
ّ
ّ
ّ
ينتظرَّحت َّتطهرَّ،فاذإَّطهرتَّوتزيّنتَّقدَّيكونَّقدَّزإلَّماَّاكنَّبهَّ
زوجتهَّويهَّحائضَّعليهَّأنَّ
ويرغبَّفْياَّ،فيكونَّذكلَّأدعىَّلنَّالَّيطلّقهاَّ،وكذكلَّمنَّاكنتَّيفَّطهرَّجامعهاَّفيهَّفان ّهَّينتظرَّ
نَّميسهاَّ،وهذهَّإملدّ ةَّكذكلَّاكفيةَّلنَّيصطلحاَّويؤدمَّبيهنامَّ
إىلَّأنَّحتيضَّفتطهرَّ ّث َّيطلّقهاَّقبلَّأ ّ
ويزولَّماَّاكنَّبيهنامَّمنَّسوءَّتفامهَّ .
َّإلرجعةَّالَّتكونَّإ ّالَّ
يؤخذَّمنَّإحلديثَّأ ّنَّطالقَّإحلائضَّيقعَّبدليلَّقوهلَّﷺَّلعمرَّ(لريإجعها)َّل ّن ّ
ّ
بعدَّإلطالقَّ،وكذكلَّقوهلَّﷺ َّيفَّروإيةَّمسملَّ(حفسبتَّمن َّطالقها) َّوهذإَّفيهَّدليلَّكذكلَّعىلَّ
أّنّ اَّحسبتَّطلقةَّوإحدةَّ،وهذهَّلكّهاَّتد ّلَّعىلَّأ ّن ّ
نهَّحمرماَّ .
َّإلطالقَّإلبدعيَّيقعَّمعَّكو ّ
ّ
إخلالفَّيفَّ"هلَّيقعَّإلطالقَّإلبدعيَّأمَّال؟"َّمشهورَّبنيَّأهلَّإلعملَّومجهورَّأهلَّإلعملَّعىلَّأن ّهَّ
و
يقعَّ،وخالفهمَّش يخَّإالسالمَّإبنَّتمي ّيةَّرمحهَّهللاَّومنَّذهبَّإىلَّقوهل َّبأن ّهَّالَّيقعَّوإس تدلّوإَّحبديثَّ
عائشةَّريضَّهللاَّعهناَّ(منَّأحدثَّيفَّأمرانَّهذإَّماَّليسَّمنهَّفهوَّردّ)َّوقالَّ(ماَّدإمَّأ ّنَّمهنييَّعنهَّ
فهوَّمردودَّالَّيقع)َّ،كذكلَّإس تدلّوإَّمباَّجاءَّعندَّأيبَّدإودَّيفَّبعضَّطرقَّهذإَّإحلديثَّمنَّقولَّإبنَّ
ّهاَّعلَّوملَّيرهاَّيشء)َّ .
معرَّ(فرد ّ
مثالَّإلش يخَّإحملدّ ّ
ّ
ثَّإلش يخَّ
لكن َّنقولَّملنَّذهبَّهذإَّإملذهبَّإمحلدَّهللَّإّليَّقيّضَّلهذهَّإل ّمةَّأ
انرص َّرمحه َّهللاَّ ،حيث َّأن ّه َّيف َّكتابه َّ"إروإء َّإلغليل" َّتت ّبع َّطرق َّحديث َّإبن َّمعر َّوأحىص ّ
َّكَّ
ّإلزايدإتَّودرسهاَّوإحدةَّوإحدةَّ ّثَّقالَّرمحهَّهللاَّماَّملخّصهَّ :
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(َّومجةلَّإلقولَّأ ّنَّإحلديثَّمعَّ ّ
دَّإضطربَّإلروإةَّعنهَّيفَّطلقتهَّإلوىلَّ–يقصدَّ
حصتهَّوكرثةَّطرقهَّفق
ّ
إبنَّمعرَّ-يفَّإحليضَّهلَّإعتدّ َّهباَّأمَّالَّ،فانقسموإَّقسمنيَّ َّ:
ّ
َّذكرَّهذهَّإلطرقَّإلّيتَّفْياَّأن ّهَّإعتدّ َّهباَّ -
إلقسمَّإل ّولَّمنَّروىَّإالعتدإدَّهباَّّ -ث
وإلقسمَّإلث ّ
ّ
ّاينَّإّلينَّرووَّعدمَّإالعتدإدَّ-وذكرهاَّأ ّ
عتدإدَّبتكلَّإلطلقةَّ َّ-
يضاَّإلطرقَّإلّيتَّفْياَّعدمَّإالَّ
ّ
لفاظهامَّتبني َّهلَّبوضوحَّأنَّالَّمغوضَّيفَّأرحج ّيةَّ
فاذإ َّنظرَّإملتأ ّملَّيفَّطرقَّهذينَّإلقسمنيَّويفَّأ
إلقسمَّإل ّولَّعىلَّإلخرَّوذكلَّلوهجنيَّ :
ّ
كرثةَّإلطرقَّفاّنّ اَّس تّةَّثالثَّمهناَّمرفوعةَّوثالثَّموقوفةَّ،وإثنانَّمنَّإلث ّالثَّإلوىلَّحصيحةَّ
َّإل ّولَّ
وإلخرَّضعيفَّ .
وأَّ ّماَّإلقسمَّإلخرَّ ّ
فلكَّطرقهَّثالثَّإثنانَّمهناَّحصيحةَّأيضاَّوإلخرىَّضعيفةَّ .
ثننيَّويهَّإلصحيحةَّوكذكلَّيفَّ
فوعاتَّيفَّإلقسمنيَّقوةَّوضعفاَّ–إملرفوعاتَّقالَّيهَّإ
َّفتقابلتَّإملر
ّ
ّ
إلقسمَّإلث ّاينَّقالَّإثنانَّمهناَّحصيحةَّوإلخرَّضعيفَّيعينَّهامَّإثنانَّإثنانَّ– َّ
لَّإملوقوفاتَّإلث ّالثَّفضةلَّيرت ّجحَّهباَّ–َّأيَّبقيَّيفَّإلقسمَّإل ّولَّثالثَّطرقَّ
وبقيَّيفَّإلقسمَّإل ّو َّ
موقوفةَّيهَّإلّيتَّيفوقَّهباَّإلقسمَّإل ّولَّإلث ّاينَّهبذهَّإملوقوفاتَّويرت ّجحَّهباَّأيضاَّقالَّ-ويرت ّجحَّهباَّعىلَّ
إلقسمَّإلخرَّالس امي َّويهَّيفَّحمكَّإملرفوعَّل ّن َّمعناهاَّأ ّن َّعبدَّهللا َّبنَّمعرَّمعلَّمباَّيفَّإملرفوعَّفالَّ
ةَّعىلَّقوةَّكامَّهوَّظاهرَّ .
فوعَّقو
َّّ
ّ
شكَّأ ّنَّذكلَّيعطيَّإملر ّ
وإلوجهَّإلخر َّ ّقوةَّدالةلَّإلقسمَّإل ّولَّعىلَّإملرإدَّدالةلَّرصحيةَّالَّتقبلَّإل ّتأويلَّخبالفَّإلقسمَّإلخرَّ
فهوَّممكنَّإلتّأويلَّمبثلَّقولَّإال ّ
مامَّإلشافعيَّوملَّيرهاَّش يأَّ–أيَّملَّيرهاَّصوإابَّ-وليسَّ ّنصاَّيفَّأن ّهَّملَّ
يرهاَّطالقاَّخبالفَّإلقسمَّإل ّولَّفهوَّ ّنصَّيفَّأن ّهَّرأهاَّطالقاَّفوجبَّتقدميهَّعىلَّإلقسمَّإلخر)َّإ.هَّ
ّ
إلش يخَّانرصَّومنَّشاءَّفلريإجعهَّحتتَّحديثَّرمقََّّ 2059برتقميَّإملك ّ
تبةَّإلشمةلَّوفيهَّمنَّإلفوإئدَّ
ّ
إليشءَّإلكثريَّ .
ّ
وللفائدةَّفا ّن ّ
َّإلش
يخَّانرصَّرمحهَّهللاَّاكنَّيرىَّعدمَّوقوعَّإلطالقَّإلبدعيَّ ّث َّرجعَّعنهَّرمحهَّهللاَّ
وأجزلَّهلَّإلجرَّوإلثّوإبَّ .
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عنَّفاطمةَّبنتَّقيسَّريضَّهللاَّعهناَّأنَّأ َابَّمعرَّبنَّ َحفص ََّطل َقهَاَّإل َبتة ََّو ُهوَّغَائبَّ-ويفَّروإية ََّطل َقهَاَّ
اَّوك ُ ُ
َُّفقالَّ:و ّإّللَّ َما ََّكلَّعَلَينَاَّمن ََّيشءَّ،فَ َج َاءتَّرسولَّهللاَّﷺَّ
يلَّبشَ عريَّفَ َسخ َطته
َ
ثَ َال ًََّثَّ-فَأَ َرس َل َِّإلَْيَ َ
فَ َذكَ َرتَّ َذ َكل ََّهلَُّفقالَّ:ل َ َيس ََّكلَّعَلَيهَّن َ َفقَة ََّويفَّلفظََّ :و َال َُّس َ
كىنَّ،فَأَ َم َر َهاَّأَنَّتَع َتدَّيفَّبَيتَّأُ ّم ََّرشيكَّ،
ُثَّقالَّ:ت َ
كلَّإ َمرأَ يةَّيَغشَ ا َهاَّأَ َ
حصايبَّ،إع َت ّديَّعندََّإبنَّأ ّمَّ َمك ُتومَّفَانه ََُّر ُج يلَّأَ َمعىَّت َضَ ع َنيَّث َيابَكَّفَا َذإَّ
ِ
ِ
َحلَلتَّفأذنيينََّّ،قالتَّ:فَلَماَّ َحلَ ُ
لت ََّذكَ ُ
فيانَّوأَاب ََّهجمَّخ ََط َباينَّ،فقالَّرسولَّ
رت ََّهلَُّأَنََّّ ُمعاويَةَّبنَّأَيب َُّس َ
هَّوأَماَّ ُم َعاويَةَّفَ ُصعلُوكي ََّالَّ َما َل ََّهلَّإنكحيَّأُ َسا َمةَّبنَّزيدَّ
هللاَّﷺَّ:أَماَّأَبو ََّهجمَّفَ َالَّيَضَ ُعَّ َع َصا ُهَّ َعنَّعَاتق َ
إَّوإ ْغ َت َب َطتَّ .
فَكَرهَتهَُّ ّثَّقالَّ:إنكحيَّأُ َسا َمةَّبن ََّزيدَّفَنَ َك َحتهَُّفَ َج َع َل ُ
َّهللاَّفيهَّخ ًَريإَّ َكث ًري َ
ة(َّ:وهوَّهبذإَّإلس ياقَّمنَّأفرإدَّمسملَّوأ ّماَّإلبخاريَّفذكرَّفيهَّ
ركيشَّرمحهَّهللاَّعنَّهذهَّإلقص
قالَّإلز
ّ
ّ
ّ
هللاَّفيكونَّهبذإَّإلس ياقَّمنَّ
نتقالهاَّفقط)َّوملَّيذكرَّهذهَّإلقصةَّإلّيتَّأوردهاَّإالمامَّمسملَّرمحهَّ
ّقصةَّإ
ّ
ّ
أفرإدَّمسملَّ .
يفَّهذإَّإحلديثَّأ ّن َّفاطمةَّبنتَّقيسَّريضَّهللاَّعهناَّاكنتَّحتتَّأيبَّمعر َّبنَّحفصَّريضَّهللاَّ
عنهَّفطلّقهاَّثالَثَّأوَّكامَّقالتَّطلّقهاَّإلبتّةَّ،وكامَّقلناَّيفَّإدلّ رسَّإملايضَّالَّتعينَّهذهَّإلّفظةَّأن ّهَّطلّقهاَّ
قهاَّمرتنيَّفاميَّقبلَّوبقيتَّإلخريةَّيهَّإلّيتَّ
ثالَثَّبلفظَّوإحدَّأوَّيفَّجملسَّوإحدَّ،بل َّاكنَّقدَّطل ّ ّ
تتحدّ ثَّعهناَّيفَّهذإَّإحلديثَّ .
ويد ّل َّعىل َّهذإ َّأن ّه َّجاء َّيف َّروإية ََّثلثة َّللحديث َّ(أنه َّأرسل َّإلْيا َّبتطليقة َّبقية َّمن َّأخر َّثالثةَّ
)َّ،فهذهَّإلروإيةَّتر ّجحَّماَّقلناهَّأن ّهَّاكنَّقدَّطل ّ
قهاَّمنَّقبلَّمرتنيَّواكنتَّقدَّبقيتَّوإحدةَّ
تطليقات
ّ
ّ
ّ
رجاعهاَّحت َّتنكحَّ
َّهلَّإلرجوعَّإلْياَّأوَّإ
يهَّإلّيتَّأرسلهاَّمعَّوكيلَّوهباَّابنتَّعنهَّبينونةَّكربىَّالَّحي ّل ّ
زوجاَّغريهَّ .
وجاء َّوأن ّه َّأرسل َّإلْيا َّوكيل َّأي َّخشصا ّ
َّولكه َّبأن َّيبلّغها ّ
َّتربعا َّمنهَّ ،وإ ّالَّ
َّإلطالق ََّّويعطْيا َّشعريإ ّ
إلسكىنَّإ ّالَّأنَّتكونَّحامالَّفلهاَّإلنّفقةَّمنَّأجلَّ
فاملطلّقةَّطالقاَّابئناَّالَّرجعةَّفيهَّليسَّلهاَّإلنّفقةَّو ّ
َّيفَّإلسكىنَّوإلنّفقةَّإنَّملَّيأمرهاَّابالقامةَّعندهَّ
َّلهاَّإحلق
إمحللَّ،خبالفَّإملطلّقةَّطالقاَّرجعياَّفا ّن
ّ
ّ
نَّتقميَّيفَّبيتَّإلزوجيّةَّمدّ ةَّإلعدّ ةَّ،
ةَّ،فللرجلَّأنَّيأمرَّزوجتهَّإلّيتَّطلّقهاَّطالقاَّرجعياَّبأ
ّ
مدّ ةَّإلعدّ ّ
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نَّتبقىَّعندهَّ،لكنَّإلس نّةَّأّنّ اَّتبقىَّعندهَّيفَّهاتهَّ
إلسكىنَّإنَّملَّيردهاَّأ
ّ
وإنَّشاءَّوفّرَّلهاَّإلنّفقةَّو ّ
إلفرتةَّلن ّهَّأحرىَّبأنَّيرجعهاَّ .
فضتَّإلزوجةَّأنَّتبقىَّعندَّزوهجاَّيفَّمدّ ةَّإلعدّ ةَّفان ّهَّيف َّهذهَّإحلالَّتعتربَّانزشإَّويسقطَّ
أ ّماَّإنَّر
ّ
إخلاصةَّابملطَّل ّقةَّطالق ًاَّ
عهناَّحقَّإلَّنّفقةَّ َّوهبذإَّإلَّن ّشوزَّيسقطَّعهناَّ َّّ
َّّ
حقَّإلَّنّفقةَّ،هذإَّمل َّّخصَّإلَّحاكمَّ ّ
رجعي ًاَّأَّوَّابئن ًاَّ َّ.
فاطمةَّريضَّهللاَّعهناَّخسطتَّهذإَّإلشعريَّأَّيَّأَّ َّّّناَّأَّظهرتَّأَّ َّّّناَّملَّيعجهباَّوكَّن ّهَّاكنَّ
َّّ
ويفَّإحلديثَّأَّ َّّنَّ
عليهَّأَّنَّيرسلَّلهاَّشيئ ًا َّأفضل َّمنهَّ،فقالَّلهاَّوكيلَّ(وهللاَّماَّكلَّعليناَّمنَّيشء) َّأيَّأن ّهَّأقسمَّأنّهَّ
ليسَّعلْيمَّهوَّوزوهجاَّأنَّيعطوهاَّيشءَّمفاَّأعطوهَّإلنَّمنَّاببَّإل ّتفضّ لَّوملَّيكنَّوإجباَّعلْيمَّ
إعطاؤهَّإ ّايهاَّلّنّ اَّكامَّقلناَّمطلقَّطالق ًاَّابئن ًاَّبينون ًةَّكربىَّ .
إلسكىن َّلّنّ ا َّابنتَّمنهَّ
اَّليسَّلهاَّحق َّيفَّإلَّنّفقةَّو َّّ
لَّ
ب َّﷺ َّ َّوأَّخربتهَّإخلربَّفأ ّكد َّلهاَّأَّ َّّّن
جفاءتَّإَّىلَّإلَّنّ َّّ
ي
نَّتعتد َّعندَّأَّ َّّمَّ
َّتعتد َّفيهَّمنَّطالقهاَّأَّمرهاَّﷺَّأَّ َّّ
لهاَّريضَّهللاَّعهناَّبيت َّّ
بينون ًة َّكربىَّ ،وَّمل ّاَّملَّيكن َّ
رشيكَّ َّّث َّقالَّلهاَّ(تكلَّإمرأ ية َّيغشاهاَّأَّحصايب) َّأي َّيدخلونَّبيّتاَّكثري ًإ َّلّنّ ا َّصاحبةَّفضل َّوحتسنَّ
إلْيمَّفيقصدونَّبيّتاَّكثري ًإ َّوهذإَّالَّيناسبَّفاطمةَّبنتَّقيسَّريضَّهللاَّعهناَّلّنّ اَّمطَّل ّقةَّوتريدَّأَّنَّ
كرثةَّورودَّإلصحابةَّإَّىلَّذكلَّإل
بيتَّجيعلهاَّتتحرجَّمنَّذكلَّ .
َّّ
َّّ
تضعَّثياهباَّ،ف
إلصحابةَّاكنوإَّيدخلونَّبيتَّأَّ َّّمَّرشيكَّريضَّهللاَّعهناَّفيكونَّبيهنمَّ
والَّيفهمَّابركَّهللاَّفيمكَّأَّح يدَّأَّ َّّنَّ َّّ
خشصَّمر ييضَّقلبهَّابركَّهللاَّفيمكَّ،بلَّإملقصودَّأَّن ّهَّيكونَّمعهاَّحمارهماَّ
وبيهناَّخلوةَّ،هذإَّالَّيفهمهَّإَّ َّّالَّ ي
نتَّتتفضلَّعلْيمَّوحتسنَّإلْيم َّفاكنوإَّيردونَّهذإَّإلبيتَّ،
َّّ
ومنَّيدخلَّبيّتاَّكامَّقلناَّإَّن ّامَّلجل َّأَّ َّّّناَّاك
إَّىلَّإلَّنَّيوجدَّبعضَّإلََّّّمهاتَّيأتْياَّإَّىلَّبيّتاَّأَّبناؤهاَّمعَّأَّصدقاهئمَّمنَّأَّجلَّأَّ َّّّناَّحتسنَّإَّلْيمَّوتطعمهمَّ
َّوجيدونَّرإحّتمَّيفَّذكلَّإلبيتَّ ،وإَّذإَّقلناَّذكلَّإلبيتَّيردهَّإلكثريَّمنَّفالنَّفالَّأَّ َّّّنمَّيدخلونَّ
نعمَّبلَّابلطبعَّأَّ َّّّنمَّيدخلونَّوفقَّضوإبطَّرشعيةَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.
َّّ
وخيتلونَّبصاحبَّهذإَّإلبيتَّ
نَّتعتدَّيفَّبيتَّأَّ َّّمَّمكتومَّ،وهناَّكذكلَّنقولَّأَّ َّّنَّإبنَّأَّ َّّمَّمكتومَّريضَّهللاَّعنهَّعندهَّ
َّّثَّأَّمرهاَّﷺَّبأَّ َّّ
ي
َّفيهَّحت َّيكونَّإَّعتدإدهاَّيفَّبيتهَّحيصلَّبيهناَّوبينهَّخلوةَّالَّهذإَّالَّ
ّ َّ
بيت َّيفَّعائلتهَّليسَّوحيد ًإ
يفهمهَّخشصَّعاقلَّ .
ي
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عةل َّأَّمرهَّلهاَّابالَّعتدإدَّيفَّبيتَّأَّ َّّم َّمكتومَّويهَّقوهلَّ(فاَّن ّهَّرج يل َّأَّمعىَّتضعنيَّ
ب َّﷺ َّ َّّ
َّوقدَّذكرَّإلَّنّ َّّ
ثيابكَّعنده)َّأَّيَّأَّن ّهَّالَّيبرصَّ،هوَّأَّمعىَّفالَّحاجةَّلهاَّلبقاهئاَّحبجاهباَّطوإلَّإلوقتَّفميكهناَّأَّنَّتضعَّ
جحاهبا َّلن ّه َّريض َّهللا َّعنه َّلن َّيرإهاَّ ،وتكون َّبذكل َّمراتح ًة َّوليست َّجمربة َّللبقاء َّحبجاهبا َّطوإلَّ
إلوقتَّ .
لعل َّاكنَّﷺ َّيريدَّأَّنَّيشريَّعلْياَّبأَّنَّ
إنّتتَّمنَّعدهتاَّ ،و َّّ
َّّ
َّوطلبَّمهناَّﷺ َّأَّخري ًإ َّبأَّنَّّتربهَّإذإ َّ
عدهتاَّأَّاتهاَّ
تزتوجَّأَّسامة َّبنَّزيدَّريضَّهللاَّعهنامَّكامَّس يأيتَّإلَّنَّفقالَّيفَّإحلديثَّأَّن ّهََّّمل ّاَّإنّتت َّ َّّ
َّّ
كامَّطلبَّمهناَّوأَّخربتهَّابَّنّتاءَّ
َّ
ب َّﷺ َّ
يةَّوأَّبوَّهجم َّريضَّهللاَّعهنامَّوخطاابهاَّفذهبتَّإَّىلَّإلَّنّ َّّ
معاو َّ
عدهتاَّومبنَّخطهباَّ .
َّّ
كَّوإحدَّمهنامَّفقالَّ(أََّّّماَّمعاويةَّفصعلوك)َّإَّن ّهَّاكنَّفقري ًإَّالَّمالَّهلَّ
بَّﷺَّماَّيأخذهَّعىلَّ َّّ
فبنيَّلهاَّإلَّنّ َّّ
َّ ّ َّ
( َّوأََّّّماَّأَّبوَّهجمَّفاكنَّالَّيضعَّعصاهَّعنَّعاتقه)َّوقالَّإلعلامءَّأَّ َّّنَّهذهَّكنايةَّإََّّّماَّعنَّكرثةَّإلَّسفارَّأَّوَّأَّن ّهَّ
اكنَّرضإ ًابَّللَّن ّساءَّ .
َّّ
إمجليعَّفكرهتَّإلزوإجَّمنهَّ
َّّ
نَّتزتوجَّمنَّأَّسامةَّبنَّزيدَّريضَّهللاَّعنَّ
َّّث َّأَّشارَّإَّلْياَّوطلبَّمهناَّبأَّ َّّ
إلطلبَّ
ب َّﷺَّ َّّ
أ ّوال َّلّنّ ا َّاكنتَّمنَّأَّرشإفَّقريشَّوهوَّاكنَّمو ًال َّريضَّهللاَّعنهَّ ،فأعاد َّعلْياَّإلَّنّ َّّ
َّورإءَّذكلَّإلزوإجَّوأّنّ اَّ
َّّ
َثني ًة َّفاَّمتثلتَّأَّمرهَّﷺ َّ َّوأَّخربتَّريضَّهللاَّعهناَّأَّن ّهَّحصلَّلهاَّخريي َّكثريي
أَّحَّّبتهَّحَّّب ًاَّشديد ًإَّريضَّهللاَّعهنامَّ َّ.
هذإَّإحلديثَّحقيق ًة َّفيهَّفوإئدَّكثريةَّجد ًإ َّومهناَّأَّ َّّن َّإملرأةَّبعدَّإلَّّتطليقةَّإلَّث ّالثةَّتبنيَّمنَّزوهجاَّلكنَّ
عىلَّإلصحيحَّمنَّأَّقوإلَّأَّهلَّإلعملَّ .
َّّ
بينون ًةَّكربىَّ،والَّيلزمهَّلهاَّنفق يةَّوالَّسكىنَّ
قةَّإلرجعيةَّإَّل ّ
هاَّلهاَّإحلقَّيفَّإلسكَّنةَّوإلَّنّفقةَّماَّ
َّّ
يتَّلزوهجاَّإحلق َّيفَّرَّّد
َّّ
َّوكذكلَّمنَّفوإئدهَّأَّ َّّن َّإملطَّل ّ َّّ
دإمتَّيفَّعدهتاَّ َّ.
َّّ
ًَّحتَّيقعَّ
إلطالقَّيفَّغيبةَّإملرأةَّوإق يعَّابََّّت ّفاقَّأَّهلَّإلعملَّفالَّيشرتطَّأَّنَّتكونَّحارضة ّ َّ
ومنَّفوإئدهَّأَّ َّّنَّ َّّ
والَّيشرتطَّفيهَّرضاهاَّأَّيض ًاَّ .
َّجتبَّعلْياَّإلعدةَّ .
َّّ
إلعدةَّوإجب يةَّعىلَّإملبتوتةَّأَّيَّإملطَّل ّقةَّطالق ًاَّابئن ًا
َّوأَّيض ًاَّمنَّإلفوإئدَّأَّ َّّنَّ َّّ
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يضَّابخلطبةَّملنَّاكنَّيفَّعدهتاَّوالَّ
َّّ
وكذكلَّمنَّإلفوإئدَّيفَّقوهلَّﷺَّ(فاَّذإَّحللتَّفأذنيني)َّجوإزَّإلتَّّعر
ثناءَّإلعدةَّكامَّهوَّمعلومَّ .
َّّ
جيوزَّخطبّتاَّأَّ
وكذكلَّيؤخذَّمنَّبيانهَّﷺَّحلالَّمعاويةَّريضَّهللاَّعهنامَّجوإزَّإلقدحَّيفَّإملستشارَّفيهَّإذإ َّاكنَّ
صحَّوأَّن ّهَّالَّحيرمَّوليسَّبغيبةََّّ ،وقدَّجاءَّيف َّهذهَّإلَّبياتَّبيانَّإملوإضعَّإَّل ّيتَّجتوزَّفْياَّ
لغرضَّإلَّنّ َّ
إلغيبةَّبلَّقدَّجتبَّيفَّبعضهاَّفيجوزَّفقطَّبلَّجيبَّيفَّبعضَّهذهَّإملوإضعَّفيقولَّإلنّاظمَّ :
َّومعرفَّوحمذرََّّ .
إّلمَّليسَّبغيبةَّيفَّس تةََّّ....متظمل َّّ
َّّ
َََََّّّّّوملظهرَّفسق ًاَّومس تفتَّومنََّّ.....طلبَّإالَّعانةَّيفَّإالَّزإةلَّمنكرَّ .
هذهَّيهَّإملوإضعَّإلَّ ّس تةَّإَّل ّيتَّجتوزَّفْياَّإلغيبةَّبلَّقدَّجتبَّيفَّبعضهاَّ َّ.
ب َّﷺ َّولوَّاكنَّظاهرهاَّأَّ َّّّناَّ
ك َّإخلريَّيفَّإَّمتثالَّأَّوإمرَّإلَّنّ َّّ
وكذكلَّمنَّفوإئدَّإحلديثَّأَّ َّّن َّإخلريَّ َّّ
عَّسريةَّولوَّجاءتناَّأَّيض ًاَّشاق ًةَّيفَّابدئَّإلَّمرَّإَّ َّّالَّأَّن ّهَّجيبَّأَّنَّنتأكَّّدَّأَّ َّّّناَّخريي َّوتأيتَّابخلريَّ .
ابركَّهللاَّفيمكَّإنظروإَّإَّىلَّفاطمةَّريضَّهللاَّعهناَّّتربَّبأَّن ّهَّحصلَّلهاَّمنَّزوإهجاَّمعَّأَّسامةَّخريي َّكثريَّ
وأّنّ اَّإغَّتبطتَّبزوإهجاَّبهَّ َّ.
َّ
َّ
َّ
َّ
باب الع ّدة
للمدةَّإَّل ّيتَّتنتظرهاَّإملفارقةَّلزوهجاَّمبوت َّأَّوَّ
مس َّ َّّ
إلع َّّدةَّ :مصدرََّّعَدَّدتَُّ َّإليشَّ ََّء َََّّأَّعُ َّّده َّعدةًَّ،ويهَّإ ي
ةَّابختالفَّحالَّإلزوجةَّ َّ:
َّّ
َّّ
وّتتلفَّإلعد
طالقَّ،
َّإلزوجةَّحام ًَّال َّ
إحلاةلَّإلَّوىلَّ:أنَّتكون َّّ
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إملدةَّإَّل ّيتَّمتكّثاَّلتضعَّمحلهاَّ،
وَّتويف َّعهناَّزوهجاَّ ،والَّهي َّّم َّ َّّ
فعدهتاَّبوضعَّمحلهاَّسوإ يء َّاكنتَّمطَّل ّق ًة َّأَّ ّ َّ
َّ َّّ
هتاَّتنّتييَّبوضعَّمحلهاَّقالَّهللاَّعز َّوجلَّ﴿ َو ُأ َوال ُت ْ َ
َّإل ْ َمحال َّ َأ َجلُهُن َّ َأنَّيَضَ ْع َن َ ْ
َّمحلَهُنَّ﴾َّ
َّّ
إملهمَّأَّ َّّن َّ َّّ
عد
َّعدهتا َّولو َّاكن َّإليوم َّإملوإيل َّمن َّموتَّ
جلهن َّأَّن َّيضعن َّمحلهن َّبدون َّقيد َّمفت َّوضعته َّإَّنّتت َّّ
فأَّ َّّ
يتَّمعناَّحديثَّسبيعةَّإلَّسلمَّّيةَّريضَّهللاَّعهناَّ .
َُّ
زوهجاَّ،وس يأ
إحلاةلَّإلَّث ّانيةَّ:يهَّإملطَّل ّقةَّغريَّإحلامل َّ
قالَّهللاَّعزَّوجلَّ﴿ َوإلْ ُم َطل َق ُ
اتَّ
َّّ
إملطَّل ّقةَّغريَّإحلاملَّإَّنَّاكنتَّمنَّذوإتَّإحليضَّفعدهتاَّثالثةَّقروءَّ،
ي َ َ َرتب ْص َنَّبأَن ُفسهنَّثَ َالثَ َةَّقُ ُروءَّ﴾َّأَّيَّثالثةَّحيضَّ .
َّإملتوفَّعهناَّزوهجاَّويهَّغريَّحاملَّ َّ
إحلالَّإلَّث ّالثةَّ:يف ّ َّ
َّعدهتا َّأَّربعة َّأَّشهر َّوعرشة َّأَّ َّّايم َّلقوهل َّعز َّوجل َّ﴿ َوإّل َين َّي ُ َت َوف ْو َن َّم ُ ْ
نمكَّ
إملتوف َّعهنا َّزوهجا َّهذه َّّ
﴾َّهذهَّعدةَّمتوفَّعهناَّزوهجاَّ .
َّّ
َرشإ
َوي َ َذ ُر َ
ونَّ َأ ْز َوإ ًجاَّي َ َ َرتب ْص َنَّبأَن ُفسهنَّ َأ ْرب َ َع َةَّ َأ ْشهُر ََّوع ْ ً
َّإلرإبعةَّ:أَّنَّتكونَّإملطَّل ّقةَّالَّحتيض َّ
إحلاةل َّّ
َّبأَّنَّتكونَّصغري ًة َّملَّحتضَّبعدَّأَّوَّتكونَّكبري ًة َّقدَّيَّئَّستَّمنَّإحملَّيضَّ ،هذهَّإملطَّلّقةَّيفَّهذينَّ
فهذهَّعدهتاَّثالثةَّأشهرَّ
َّّ
ىلَّسنَّإليأسَّ،
إحلالنيَّبأَّنَّتكونَّالَّحتَّيضَّإََّّّماَّبصغرَّأَّوَّلكربَّقدَّحلقتَّبهَّإَّ َّّ
لقوهلَّعز َّوجلَّ﴿ َوإلاليئ َّيَئ ْس َن َّم َن َّإلْ َمحيض َّمنَّن ّ َسائ ُ ْمك َّإن َّْإرتَبْ ُ ْمت َّفَعدهتُ ُن َّثَ َالثَ ُة َّ َأ ْشهُر ََّوإلاليئ َّل َ ْمَّ
َّّ
ِ
َحيضْ ََّن﴾َّ َّ
إحلاةلَّإخلامسةَّ:يهَّإملطَّل ّقةَّإَّل ّيتَّملَّيدخلَّهبا َّ
فهذهَّالَّعدةَّعلْياَّلقوهلَّعزَّوجلَّ﴿ َايَّ َأهيُّ َاَّإّل َين َّأ َمنُوإَّإ َذإَّنَ َك ْح ُ ُمتَّإلْ ُم ْؤمنَات َُّث ََّطل ْق ُت ُموهُنَّمنَّقَ ْبلَّ
َّّ
َّ
ِ
َأنَّتَ َم ُّسوهُنَّفَ َماَّلَ ُ ْمكَّعَلَ ْْينَّم ْنَّعدةَّتَ ْع َت ُّدوّنَ َا﴾ َّ
َّإلسادسةَّ:يهَّإملرأةَّإَّل ّيتَّإنقطعَّعهناَّإحليضَّوالَّتعملَّسببَّإنقطاعه َّ
إحلال َّّ
فهذهَّعدهتاَّس ن يةَّ
َّّ
يعينَّليستَّأَّيَّس ًة َّوالَّصغريةًَّلكنَّإنقطعَّعهناَّإحليضَّوال َّتعمل َّسببَّإنقطاعهَّ ،
عدةَّإحلاملَّرَّب ّامَّ
َّتعتدَّ َّّ
َّعدةَّإليسةَّ،فمتكثَّس ن ًةَّاكم ًةل َّّ
َّعدةَّإحلاملَّوثالثةَّأَّشهر َّّ
اكمةلَّ،تسعةَّأَّشهر َّّ
قدَّتكونَّحام ًالَّوملَّيظهرَّمحلهاَّفمتكثَّتسعةَّأَّشهرَّ َّّثَّإذإَّإنّتتَّإلََّّت ّسعةَّأشهرَّوملَّيأيتَّإحليضَّولوَّ
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هذإَّملخصَّماَّجاءَّيفَّإلعدةَّحبسبَّ
َّّ
َّعدةَّإليسةَّ.
تعتد َّثالثةَّأَّشهر َّّ
تبني َّأَّ َّّّناَّليستَّحباملَّفاّنّ ا َّ َّّ
ّ َّ
إحلاالتَّإَّل ّ
يتَّتكونَّفْياَّإلزوجةَّ .
َّّ
الحديث 322
وةلَّ ََّو َُّهوَّيفَََّّّب َينَََّّّعَامَّرَّبنََّّلُؤيََّ َّ،و ََّاك ََّنَّ
َّحتتَََّّ ََّسعدَّبنَّ ََّخ َََّ
َّاكنت ََّ
َّسبيعةَّإلَّسلمَّّيةَّريضَّهللاَّعهناَََّّأّنَّا ََّ
عن َُّ
عدَّ
َّمحَّلَهَاََّّب َ ََّ
نَّو ََّضََّعت ََّ
نشبَّأََّ ََّ
يهَّ ََّحام يلََّّفَ ََّملََّّتَ ََّ
إلوََّدإع َََّّو ََّ
َّشَّه ََّدَّبدرإًَّريضَّهللاَّعنهََّّ،فََُّت َُّو ّ ََّيفَّيفََّّ ََّحجَّةََّّ ََّ
مَّمَّن ََّ
َّجتمَّلت لَّل َُّخطَّابََّّفَ ََّد ََّخ ََّلَّ َّعََّلَ َّْيَاَّأََّبوَّإلسََّّنَابَّلََّّبنََّّب َع َّكَك َََّّرج يلَّمَّنََّّب َينََّّ ََّعبدََّّ
ََّوَّفَاتَّهََّّ،فَلمَّاََّّتَََّعلَّتَّمَّن نَّفََّاسَّهَا َََّ
حَّوهللاََََّّّماَّأََّنتََّّبََّّنَاكَّحَّ ََّحتَََّّّت ََُّمرََّّ َّعََّلَيكََََّّّأرَّب َََّعةَّ
نيَّ َّإلنّ ََّاك ََّ
إدلَّإرََّّفَقالََّّل ََّهَاَََّّ:ماَّيلََّّأََََّّرإكَََُّّّمَّتَ ََّج َّّم ََّةل؟ََّّل َََّعكلَََّّّتَرجَّ ََّ
مسيتََُّّفَأَتَيتََََُّّّر َُّسولَّهللاَّﷺَّ
نيَّأََّ ََّ
لَّثَََّّيايبََّّحَّ ََّ
كلَّ َََّمجعتَََُّّّعَ َ َّ
َّسبيعةََّّ:فََّلَمَّاََّّقَا ََّلَّيلََّّ ََّذ ََّ
أََّشَّهُر َََّّو ََّعرشََّّ.قَالت َُّ
لزتوَّجيَََّّّإنََّّب َ ََّدإَّيلََّّ َّ.
لَّ َوأَ َم َرينََّّابَّ َّ
نيَّ ََّو ََّضعتََُّّ ََّمح َّ
كلَّفَأَفتَاينََّّبَّأَ ّ َّينََّّقَدَّ ََّحَّلَلتََُّّحَّ ََّ
َّفَ ََّسَّأَلَُّت َُّهَّ ََّعنَّ ََّذ ََّ
ِ
وهجاَّ
اَّز ََُّ
نيَّ ََّو ََّضََّعتَّ ََّوَّإن ََّاكَّن َتَّيفََّّ ََّدمَّهَاَّ َّغَ ََّريَّأََّن َُّهَّ ََّالََّّي َ َّقرَّهبَ ََّ
قالَّإبنَّشهابََّ َّ:و ََّالَّأََََّّرىََّّب َأس ًاَّأََّنََّّتَ ََّزتوَّ ََّجَّحَّ ََّ
َّحتَََّّّتَطَّهُرِ َّ .
َ
نصَّيفَّأَّ َّّنَّإحلاملَّ ّ
عهناَّزوهجاَّعدهتاَّ
َّّ
إملتوفَّ
هذإَّإحلديثَّحديثَّسبيعةَّإلَّسلميةَّريضَّهللاَّعهناَّ ل َّ
َُّ
َّ
ةَّإملتوفَّعهناَّ َّ.
الَّتعتدَّعد ّ َّ
َّّ
بوضعَّمحلهاَّوأّنّ اَّ
هللاَّعنهَّوقدَّمرَّمعناَّسابق ًاَّأَّن ّهَّريضَّهللاَّعنهَّاكنَّمنَّإملهاجرينَّ
َّّ
وزوهجاَّهوَّسعدَّبنَّخوةلَّريضَّ
ب َّﷺَّ،ويهَّريض َّهللاَّعهناَّاكنتَّحام ًال َّوملَّتلبثَّكثريإًَّ
لكَّنّهَّماتَّمبكَّّةَّيفَّ َّّجحةَّإلودإعَّفرَثهَّإلَّنّ َّّ
بعدَّوفاتهَّأَّنَّوضعتَّمحلهاَّ .
مفاَّإَّنَّتعَّل ّتَّمن َّنفاسهاَّأَّيَّمفاَّإَّنَّطهرتَّوإنقطعَّعهناَّدمَّإلَّنّفاسَّجت َّّملتَّوتزَّي ّنت َّللخطابَّلَّ َّّنَّ
إلظاهرَّمعلتَّبقوهلَّتعاىلَّ﴿ َو ُأ َوال ُت ْ َ
َّإل ْ َمحال َّ َأ َجلُهُن َّ َأنَّيَضَ ْع َنَّ
اَّإلزوإجَّ ،و َّّ
عدهتاَّقدَّإنّتتَّوميكهن َّّ
َّّ
َّتويفَّعهناَّزوهجاَّأَّوَّاكنتَّمطَّل ّقةَّ .
كَّمنَّاكنتَّحام ًالَّسوإ يء ّ َّ
َ ْمحلَهُنَّ﴾َّوفهمتَّأَّن ّهَّعا لَّمَّيفَّ َّّ
للشارعَّ،الَّ،حاشاهاَّريضَّ
للخطابَّالَّنعينَّتزَّي ّنتَّوخرجَّ َّّ
َّوحنيَّنقولَّأَّ َّّّناَّريضَّهللاَّعهناَّجت َّّملتَّ َّّ
يدَّإلزوإجَّ .
هبمَّمنَّإلرجالَّ َّّممنَّير َّّ
َّّ
هللاَّعهناَّمنَّذكلَّبلَّتزتَّيّنَّإملرأةَّلريإهاَّإلَّن ّساءَّوخيربنَّبذكلَّأَّقار
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بوَّإلسَّنابلَّقالَّلهاَّماَّقالَّ،وسببَّهذإَّأَّ َّّنَّ َُّسبيعةََّّمل ّاَّطهرتَّأَّاتهاَّخاطبانَّأحدهامَّ
وَّمل ّاَّدخلَّعلْياَّأَّ ّ
إلشابَّفل َّّماَّعملَّبذكلَّأَّبوَّإلَّ ّسَّنابلَّقالَّ
بوَّإلسَّنابلَّفأرإدتَّ َّّ
شابَّوإلَّخرَّكهلَّ،وهذإَّإلكهلَّهوَّأَّ ّ
َّحتَّتعت َّّديَّأَّخرَّإلَّجلني)َّكذإَّجاءَّيفَّروإيةَّعندَّإلبخاريَّ َّ.
لهاَّ(وهللاَّماَّيصلحَّأَّنَّتنكحيه ّ َّ
وكذكلَّقوهلَّتزيّنتَّللخطاب َّجاءَّيفَّروإية َّأَّخرى َّللحديثَّأَّ َّّّناَّإكتحلتَّوّتضّ بت َّأَّيَّوضعتَّ
إحلناءَّيفَّيدهاَّورإعتَّإلكحلَّيفَّعينْياَّ،وهذإَّماَّيظهرَّغالب ًاَّمنَّإلَّن ّساءَّإلعينانَّوإليدإنَّ،فالَّجحَّّةَّ
ملفسدَّمبطلَّيتعَّل ّقَّهبذإَّإلالكمَّويقولَّأَّ َّّّناَّجت ّملتَّوكذإَّ،إملهمَّأَّبوَّإلَّ ّسَّنابلَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّلهاَّ
توفَّ،وملاذإ؟َّلّنّ اَّطهرتَّقبلَّهذهَّأَّوَّلَّ َّّّناَّورضعتَّمحلهاَّ
يَّعدةَّإملَّ ّ َّ
عدهتاَّأَّربعةَّأَّشهرَّوعرشَّأَّ َّّ
أَّ َّّنَّ َّّ
هذهَّإملدةَّ .
َّّ
قبلَّ
مفاذإَّصنعتَّسبيعةَّريضَّهللاَّعهناَّهلَّجتادلتَّمعَّأيبَّ
َُّ
فقالَّلهاَّأَّ َّّن َّع َّّدهتاَّيهَّأَّخرَّإلَّجلنيَّ ،
ك َّمهنامَّيرَّّد َّعىلَّإلَّخرَّوينرصَّ
إلسَّنابلَّوهلَّإعتلتَّأَّصوإهتمَّ ،وهذإَّيقولَّكذإَّوهذإَّيقولَّكذإَّو لَّ
ّ
ك َّمهنام َّإَّىل َّقومه ََّّوإَّىل َّمجموعته َّولحصابه َّينقل َّالكما َّإلَّخر َّوجيهّلَّ
مذهبه؟ َّالَّ .هل َّذهب َّ لَّ
اَّمعلتَّمبقتىضَّإدلليلَّمبقتىضَّإلية َّمعَّ
َّّ
ويسفَّّهه؟ َّالَّ.ماذإَّفعلتَّريض َّهللاَّعهنا؟ َّوقلناَّسابق ًا َّأَّ َّّّن
بَّﷺَّفسألتهَّ َّّمعاَّحدثَّ .
بعاَّإدلليلَّرجعتَّإَّىلَّإلَّنّ َّّ
ذكلََّّمل ّاَّجاءهاَّمنَّخالفهاَّأَّيضاَّمَّتّ َّّ
وهكذإ َّينبغي َّابرك َّهللا َّفيمك َّأَّن َّنكونَّ ،اي َّإَّخوة َّمثل َّهذه َّإلَّمور َّينبغي َّأَّن َّنرتىبَّّ َّمهنا َّهذهَّ
إلحاديث َّال َّنقرأهاَّفقطَّلَّنَّس تفَّيد َّمهنا َّإلَّحاكمَّإلَّفق
هيةَّفقطَّهذإَّجائزَّوهذإ َّحرإمَّالَّ ،بلَّأَّيض ًاَّ
َّ
إلسريةَّإحلس نةَّابركَّهللاَّفيمكَّ،وكيفَّاكنَّحصابةَّ
َّمهناَّإملهنجَّإلصحيحَّو َّّ
َّّ
إئدَّيفَّإلرتبيةَّو َّّ
نتعمل
َّّ
تعطيناَّفو
ك َّصغرية َّوكبريةَّ
إدلليلَّويرجعونَّإَّىلَّأَّهلَّإلعملَّيفَّ َّّ
ب َّﷺ َّيَّت ّبعون َّ َّّ
كيفَّرابمهَّإلَّنّ َّّ
َّّ
رسولَّهللاَّﷺ َّ
مبقتىضَّالكهممَّريضَّهللاَّعهنمَّوأَّرضامهَّ ،وهكذإَّينبغيَّأَّنَّنكونَّإذإ َّجاءانَّأَّ يمرَّ
َّ
فالَّيعملونَّإَّ َّّال َّ
بلك َّسهوةل َّأنَّنرجعَّإَّىلَّأَّهلَّإلعملَّونعرضَّعلْيمَّماَّ
نعلمهَّمنَّإدلليلَّفميكننا َّ َّّ
َّّ
رشعي َّخالفَّما َّ
ي
دةل َّويعلمون َّإخلالف َّريض َّهللا َّعهنمَّ
يوهجونناَّ ،ومه َّأَّعمل َّمَّنّا َّويعلمون َّإلَّ َّّ
حصل َّمعنا َّفيفتوننا َّو َّّ
قصدَّإلعلامءَّريضَّهللاَّعهنمَّوأَّرضامهَّوحفظهمَّهللاَّورمحَّإلَّموإتَّمهنمَّفينبغيَّلناَّأَّنَّنرجعَّ
َّ
َّوأَّرضامهَّأَّ
إَّلْيمَّ ،ماذإَّقالَّهللاَّعزَّوجلَّ﴿ َوإ َذإَّ َج َاء ُ ْمه َّ َأ ْم ير َّ ّم َن ْ َ
َّإل ْمن َّ َأو َّإلْخ َْوف َّ َأ َذإ ُعوإَّبهَّ ََّولَ ْو ََّردُّو ُه َّإ َىلَّ
ِ
ِ
إلر ُسول ََّوإ َ ىىل َّ ُأويل ْ َ
ون َّ َح ىت ُ َ
َّحي ّمكُوكَ َّ
َّإل ْمر َّم ْهنُ ْم َّل َ َعل َم ُه َّإّل َين َّي َْس َتنب ُطون َ ُه َّم ْهنُ َّْم﴾َّ﴿فَ َال ََّو َرب ّ َك ََّال َّي ُ ْؤمنُ َ
فمي َ َ
اَّجش َََّرَّب َِيْهنَ ُ ْم َُّث ََّال ََّجيدُ وإَّيفَّ َأن ُفسه ْمَّ َح َر ًجاَّ ّمماَّقَضَ يْ َت ََّوي َُسل ّ ُموإَّت َ ْسلميًا﴾َّ .
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إدلليلَّهذإَّيبَّي ّنهَّلناَّإلعلامءَّنرجعَّإَّىلَّإلعلامءَّابركَّهللاَّفيمكَّونرتكَّهذهَّ
ىلَّإدللَّيلَّ،و َّّ
الَّبد َّأَّنَّنرجعَّإَّ َّّ
َّّ
خيكَّإلسلفيَّ
إجلدالاتَّوهذهَّإلكتاابتَّيفَّإلفيس بوكَّوهذهَّإلَّمورَّإَّل ّيتَّالَّتزيدَّإلفرقةَّبينكَّوبنيَّأ
ّ
هلَّإحلق َّالَّأتلكّمَّعنَّإخلالفَّبنيَّأهلَّ
إ ّال َّإتّساعاَّ،وأانَّأتلكّمَّابركَّهللاَّفيمكَّعنَّإخلالفَّبنيَّأ
ّ
إحلقَّوأهلَّإلباطلَّ .
ّ
وحكتَّهلَّإلقصةَّفأخربهاَّﷺ َّأ ّن َّماَّفهمتهَّيهَّهوَّ
ُسبيعةَّريضَّهللاَّعهناَّذهبتَّإىلَّإلنّ ّب َّﷺ َّ
ّ
إلصوإبَّوأّنّ اَّإنَّأرإدتَّ ّإلزوإجَّفلهاَّذكلَّ .
ّ
ّ
فَّفتوىَّإبنَّإلش
هابَّوهوَّإلزهريَّرمحهَّهللاَّوأّنّ
اَّجيوزَّلهاَّإلزوإجَّبعدَّإنقضاءَّإلعدّ ةَّ
ّ
ّ
ّثَّساقَّإملصنّ
ّ
تياّناَّحتَّ
مبارشةَّولوَّاكنتَّنفساءَّولوَّاكنَّيس يلَّعلْياَّدمَّإلنّفاسَّ،وقالَّغريَّأن ّهَّ(الَّ ّحيلَّلزوهجاَّإ
ذإَّتزوجتَّالَّجيوزَّلزوهجاَّأنَّ
تطهر)َّوهوَّكامَّقالَّرمحهَّهللاَّفاذإَّإنقضتَّعدّ هت
ّ
اَّجازَّلهاَّإلزوإجَّوإ ّ
يأتْياَّإ ّالَّإذإَّإنقطعَّإلنّفاسَّوطهرةَّمنهَّوإغتسلتَّمنَّنفاسهاَّابركَّهللاَّفيمكَّ .
يس تفادَّمنَّإحلديثَّأ ّن َّعدّ ةَّإحلاملَّأنَّتضعَّمحلهاَّسوإءَّاكنتَّمطلّقةَّأ ّ
وَّمتوف َّعهناَّزوهجاَّويد ّلَّ
عىلَّما َّنقوهلَّإحلديثَّوكذكلَّقوهلَّتعاىلَّ﴿ َو ُأو َال ُت ْ َ
َّإل ْ َمحال َّ َأ َجلُهُن َّ َأنَّيَضَ ْع َن َ ْ
َّمحلَهُنَّ﴾ َّوهذهَّإليةَّ
كَّمنَّاكنتَّحامالَّ﴿ َأ َجلُهُنَّ َأنَّيَضَ ْع َن َ ْ
عا ّمةَّيفَّ ّ
َّمحلَهُنَّ﴾َّ .
وهذهَّإليةَّالَّتعارضَّبيهناَّوبنيَّقوهلَّتعاىلَّ﴿ َوإّل َينَّي ُ َت َوف ْو َنَّم ُ ْ
ونَّ َأ ْز َوإ ًجاَّي َ َ َرتب ْص َنَّبأَن ُفسهنَّ
نمك ََّوي َ َذ ُر َ
ّ
َرشإ﴾ َّفهييَّأيضاَّعا ّمةَّيفَّ ّ
َّمنَّتويف َّعهناَّزوهجاَّسوإءَّاكنتَّحامالَّأمَّالَّ،لكنَّ
ك
َأ ْرب َ َع َة َّ َأ ْشهُر ََّوع ْ ً
ةَّحبديثَّسبيعةَّوبقيتَّإلوىلَّعىلَّمعوهماَّوهكذإَّجتمتعَّ
خريةَّخص
يقولَّإلعلامءَّأ ّن َّهذهَّإليةَّإل
ّ
ُ
إل ّدةلَّ .
ّ
ويس تفادَّمنَّإحلديثَّأيضاَّعدّ
َّعهناَّزوهجاَّأّنّ اَّأربعةَّأشهرَّوعرشَّ .
ةَّإملتوف َّ
وكذكلَّيس تفادَّمنهَّأ ّن َّمنَّإنقضتَّعدّ
هتاَّجازَّلهاَّإلزوإجَّولوَّاكنتَّحائضاَّأو َّنفساءَّغريَّأن ّهَّالَّ
ّ
ّ
تياّناَّحتَّتطهرَّكامَّقالَّإبنَّشهابَّرمحهَّهللاَّ .
حي ّلَّلزوهجاَّإ
َّ
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عنَّزين َ َبَّبنتَّأُ ّم ََّسل َ َم َةَّريضَّهللاَّعهناَّقالتَّ:ت ُُو ّيف َ
ََّمح يَّميَّ ُل ّمَّ َحبي َب َةَّفَدَ َعتَّب ُصفرَّفَ َم َس َحتهَُّبذ َرإ َعْيَاَّ
َ
وقالتَّ:إن َماَّأَصنَ ُعَّ َه َذإ َ
َّلين ََّمس ُ
عتَّرسولَّهللاَّﷺَّيقولَ َّ:ال ََّحي ُّلَّال َمرأَةَّتُؤم ُنَّابهلل ََّوإليومَّإلخرَّأَنَّ
ِ
ُ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
َ
حتدَّف َوقَّثَالثَّإالَّعَىل ََّزوجَّأرب َ َعةَّأشهُر ََّو َعرشإَّ .
ِ
ّ
إحلديثانَّإلذلإنَّبعدهَّيتعلّقونَّابالحدإدَّ .
هذإَّإحلديثَّو
ّ
ّ
إالحدإدَّ:وهوَّإم
َّعهناَّزوهجاَّعنَّإلطيبَّو ّإلزينةَّو ّإلزوإجَّإىلَّإنّتاءَّعدّ هتاَّهذإَّإملرإدَّ
تناعَّإملتوف
ابالحدإدَّ .
وكذكلَّجيوزَّملنَّماتَّلهاَّأحدَّأقارهباَّأنَّحتدّ َّعليهَّالكنَّثالثةَّأ ّميَّفقطَّالَّجيوزَّأكرثَّمنَّذكلَّوأ ّماَّ
همَّحمرمَّ،وكذكلَّماَّنرإهَّإلنَّوما َّنسمعهَّعندَّموتَّبعضَّإلنّاسَّمنَّ
ّإلرجالَّفا ّن َّإحلدإدَّيفَّح ّق ّ
ّ
َّوقدَّتويف َّللنّ ّب َّﷺ َّبناتهَّ
َّحمرم َّال َّجيوز،
تكييس َّإلعالم َّوإعالن َّإحلدإد َّوتعطيل َّإلعامل َّفهذإ ّ
إلث ّالثةَّرقيةَّوأمَّلكثومَّوزينبَّريضَّهللاَّعهنمَّوأخرونَّمنَّقرإبتهَّﷺَّوملَّينقلَّإليناَّأَّن ّهَّأحدّ َّعىلَّ
حابةَّإلرجالَّماتَّفْيمَّإلكثريَّوماتَّمنَّقرإبّتمَّإلكثريَّوملَّنسمعَّأّنّ مَّأحدّ وإَّعىلَّ
موهتمَّ،وكذكلَّإلص
ّ
ّ
جالَّبلَّهوَّخاصَّابلنّساءَّفافهموإَّهذإَّابركَّهللاَّفيمكَّ .
َّإلر
أ
ّ
ّ
حدَّفالَّجيوزَّإحلدإدَّيفَّحق ّ
ّ
ففيَّإحلديثَّأ ّن َّأ ّم َّحب
يبةَّريضَّهللاَّعهناَّتويف َّأحدَّقرإبّتاَّوقيلَّأن ّه َّاكنَّأابهاَّفملَّحتدّ َّعليهَّبلَّ
اَّملَّحتدَّ،دعتَّبطيبَّخملوطَّبصفرةَّو ّ
فعلتَّأمرإَّيد ّل َّعىلَّأّنّ ُ
لعل َّزعفرإنَّومسحتَّبهَّذرإعْياَّ
لتطييهبمَّول ّ
تبني َّأّنّ اَّغريَّحمدّ ةَّريضَّهللاَّعهناَّ،ولع ّل َّفعلهاَّهذإَّاكنَّبسببَّإحدإثَّبعضَّإلنّساءَّ
هبن َّفالناكرَّهذإَّفعلتَّماَّفعلتَّأ ّم َّحبيبةَّريضَّهللاَّعهناَّوذكرتَّماَّمسعته َّللنّ ّبَّ
عىلَّموتَّأقار ّ
ﷺ ََّّ(الَّحي ّل َّالمرأةَّتؤمنَّابهللَّوإليومَّإلخرَّأنَّحت ّدَّفوقَّثالث) َّأيَّأنَّحتدّ َّفوقَّثالثةَّإ ّ
نَّتويفَّ
عهناَّغريَّزوهجاَّقالَّ(إ ّال َّعىلَّزوجَّأربعةَّأشهرَّوعرشإ) َّ ّإلزوجَّس يأيتَّأن ّهَّجيبَّأنَّحتدّ َّعليهَّأربعةَّ
أشهرَّوعرشإَّ،أ ّماَّغريهَّفاجلائزَّهوَّثالثةَّأ ّايمَّوالَّجيوزَّفوقَّإلث ّالثَّ .
َّعىلَّإلزوجَّ .
ففيَّإحلديثَّحترميَّإالحدإدَّعىلَّم ّيتَّأكرثَّمنَّثالثةَّأ ّايمَّإ ّال
ّ
حدإدَّعىلَّإلزوجَّمدّ ةَّإلعدّ ةَّأيَّمدّ ةَّأربعةَّأشهرَّوعرشَّأيَّوعرشةَّأ ّايمَّهذإَّلغريَّ
وفيهَّأن ّهَّيرشعَّإال
ّ
حدإدَّعىلَّإلزوجَّأن ّهَّوإجبَّكامَّقالَّمجهورَّأهلَّإلعملَّ،جيبَّعىلَّإملرأةَّأنَّحتدّ َّ
إحلاملَّ،وحمكَّإال
ّ
أربعةَّأشهرَّوعرشَّإ ّ
نَّتويفَّعهناَّزوهجاَّأوَّاكنتَّغريَّحاملَّ .
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وقيلَّيفَّإحلمكةَّمنَّجعلَّهذهَّإملدّ ةَّمدّ ة َّللعدةَّوكذكلَّأ ّن َّجيبَّإالحدإدَّفْياَّقالوإَّيهَّإملدّ ةَّإلّيتَّ
تلزم َّللجنني ّ
يتحرك َّويه َّأربعة َّأشهر َّوزيدت َّعرشة َّأ ّايم َّلالَّحتياطَّ،
َّإلروح َّو ّ
َّحت َّتنفخ َّفيه ّ
ةَّحتَّي ّ
فتعتدّ هاَّإملرأةَّوحتدَّفْياَّإملرأ ّ
تبنيَّإنَّاكنتَّحامالَّأمَّالَّ .
ننبّه َّإىل َّأ ّن َّإحدإد َّإحلامل ّ
َّإملتوف َّعهنا َّزوهجا َّينّتيي َّبوضع َّمحلهاَّ ،أي َّإذإ َّإنّتت َّإلعدّ ة َّإنّتيىَّ
إالحدإدَّ،وعدّ ةَّإحلاملَّقلناَّأّنّ اَّتنّتييَّبوضعَّمحلهاَّ،فكذكلَّعندَّوضعَّمحلهاَّينّتييَّإالحدإدَّ َّ.
َّإلزوجَّعىلَّزوجتهَّوأّنّ اَّالَّحتدّ َّإ ّالَّمنَّأجلَّوفاتهَّ،أ ّماَّغريهَّفيجوزَّلهاَّ
ويفَّإحلديثَّأ
ّ
يضاَّعظمَّحق ّ
عىلَّأ ّالَّتتجاوزَّثالثةَّأ ّايمَّ .
ّ
وكذكلَّفيهَّأ ّن َّإحملادّةَّالَّجيوزَّلهاَّإس
تعاملَّإلطيبَّ،وهذإَّفهمناهَّمنَّمفهومَّإخملالفةَّمنَّوضعَّأ ّمَّ
ّ
ح
بيبةَّإلطيبَّعىلَّذرإعْياَّل ّ
تبني َّأّنّ اَّليستَّحمادّةَّ،وس يأيتَّمعناَّيفَّحديثَّأمَّعط ّيةَّإلتّرصحيَّ
بذكلَّ .
نس تفيدَّمنَّإحلديثَّجوإزَّكشفَّإملرأةَّذرإعْياَّأمامَّإلنّساءَّلفعلَّأ ّم َّحبيبةَّذكلَّ،فا ّن َّأ ّم َّحبيبةَّ
ّ
مسحتَّهذإَّإلطيبَّعىلَّذرإعْياَّواكنَّهذإَّحبضةَّمنَّنقلتَّفعلهاَّريضَّهللاَّعهننَّ .
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َعنَّأُ ّمَّعط ّيةَّإل َنصاريةَّريضَّهللاَّعهناَّأ ّنَّرسولَّهللاَّﷺَّقالَ َّ:ال َُّحتدَُّّإمرأةَّعَ َىلَّإمل َ ّيتَّفَ َوقَّثَ َالثَّ
وبَّ َعصب ََّو َالَّتَكتَح ُل ََّو َالَّتَ َم ُّسَّطيب ًاَّ
إالَّعَ َىل ََّزوجَّ َأرب َ َعةَّأَشهُر ََّو َعرش ًإ ََّو َالَّتَلب ُسَّث َ َوابَّ َمص ُبوغًاَّإالَّث َ َ
ِ
ِ
َّطه َُرتَّن ُب َذةًَّمنَّقُ ْسطَّأَوَّأَظفَارَّ .
إالَّإ َذإ ََّ
ِ ِ
اضَّو َس َوإدَّ .
إل َعصبَّ:ث َي ي
ابَّم َنَّإل َي َمنَّفْيَاَّب َ َي َ
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حرمَّعىلَّإملرأةَّأنَّحتدّ َّعىلَّغريَّزوهجاَّأكرثَّمنَّ
ّتربَّأ ّمَّعط ّيةَّريضَّهللاَّعهناَّأ ّنَّرسولَّهللاَّﷺَّ ّ
ثالثةَّأ ّايمَّ،وأّنّ اَّجيبَّعلْياَّأنَّحتدّ َّعىلَّزوهجاَّأربعةَّأشهرَّوعرشَّ،وهذإَّقدَّس بقَّمعناَّيفَّحديثَّ
أمَّحبيبةَّوحديثَّزينبَّبنتَّأمَّسلمةَّريضَّهللا َّعهننَّ،وقلناَّأ ّن َّإحلاملَّإنَّوضعتَّقبلَّهذهَّ
إملدّ ةَّفا ّنَّحدإدهاَّينّتييَّبوضعَّمحلهاَّ ََّّ.
يفَّهذإَّإحلديثَّأ ّنَّإحملادّةَّالَّتلبسَّثوابَّمصبوغاَّيعينَّبهَّإلث ّوبَّإلبايقَّعىلَّملعانهَّورونقهَّالَّجيوزَّلهاَّ
أن َّتلبسه َّوأ ّما َّإلثّوب َّإلبايل َّفان ّه َّغري َّمرإد َّميكن َّلها َّأن َّتلبسهَّ ،ويس تثىن َّمن َّإلث ّوب َّإملصبوغَّ
إلعصب َّقال َّوهو َّنوع َّمن َّإلث ّياب َّإلامين ّيةَّ ،وّناها َّأيضا َّﷺ َّأن َّتكتحل َّّنيى َّإحملادّة َّأن َّتكتحلَّ
ّ
ّ
تثىنَّمنَّإلطيبَّإملقدإرَّإل
نَّمتسَّطيباَّ،وإس
يسريَّإّليَّقدَّتضعهَّإملرأةَّعىلَّخمرجَّإحليضَّ
وكذكلَّأ ّ
ّ
يلَّإلرإحئةَّإذإَّطهرتَّ َََّّّ.
حتَّتز ّ
حترميَّإلزينة َّللمرأةَّويدخل َّيفَّهذإَّلباسَّإلَّث ّيابَّإجلديدةَّإمجليةلَّ ،ولباسَّ
َّّ
فيس تفادَّمنَّإحلديثَّ
ووضعَّإلص
كَّماَّيدخلَّ
بغَّعىلَّإلشعرَّ،ووضعَّإحلناءَّ،و َّّ
َّّ
َّّ
إلزتَّيّنَّابحللَّ،وكذكلَّإالَّكتحالَّ،
إحللَّ،و َّّ
َّّ
ةَّمدةَّإالَّحدإدَّ .
يفَّمسمىَّإلزينةَّهذإَّحيرمَّعىلَّإملرأ َّّ
َّّ
َّوكذكلَّمنَّأَّحاكمَّإحملادةَّأَّ َّّّناَّالَّّترجَّمنَّإلبيتَّّنار ًإ َّإَّ َّّال َّللحاجةَّ ،أََّّّماَّلي ًال َّفالَّّترجَّمنهَّإَّ َّّالَّ
نَّّترجَّيفَّإلهنارَّلقضاءَّحاجاهتاَّ،عندهاَّبعضَّإلوَثئقَّتس تخرهجمَّأَّوَّعندهاَّ
َّّ
للضورةَّ،فيجوزَّلهاَّأَّ
ّ َّ
نَّتسددمهَّوليسَّهلمَّأَّنَّيقوموإَّبذكلَّفيجوزَّلهاَّإخلروجَّمنَّأَّجلَّحاجاهتاَّ،أَّرإدتَّ
فاتورإتَّالبدَّأَّ َّّ
َّّ
أَّنَّتَّشرتيَّشيئ ًاَّخاص ًاَّهباَّجيوزَّلهاَّأَّنَّّترجَّلقضاءَّهذهَّإحلاجاتَّ،أََّّّماَّلي ًالَّفالَّجيوزَّلهاَّإخلروجَّإَّ َّّالَّ
للضورةَّ.فَّفهموإَّهذإَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.
ّ َّ
َّ
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ََّعنََّّأُ َّّمَّ ََّسَّلَََّم ََّةَّريضَّهللاَّعهناَّقالتََّ َّ:ج ََّاءتَّإَّمرأ يةَّإَّىلَّرسولَّهللاَّﷺَّفقالتَّ:ايَّرسولَّهللاَّإَّ َّّنَّإَّبَّن َيتََّّ
وهجا َََّّوَّقَدَّإَّ ْشَََّّت َّكَتَّ ََّعيهنَََّاَّأَََّّفََّنُ ََّك َّّحَّلَُّهَا؟ َّ
َّتُ َُّو ّ ََّيفَّ ََّع َّهنَا َََّّز ََُّ
كلََّّي ََُّقو َُّلَّالَّّ َّ،ثَّقالَّ:إَّن ََّماَّيهَََّّأرَّب َََّع َُّةَّأََّشَّهُرَّوعرشَّوَّقَدَّ
َّكَّ ََّذ ََّ
َّفقالَّرسولَّﷺَّ:الَََّّ،مَّرَّت َنيَّأَّوََّّث َ ََّال ًَث ُ َُّّ
ِ
ىل َََّّرأسََّّإ َّحل َولَّ،فقالتَّزينبَ َّ:اكَّن َتَّإَّمل َرََّأةَّإ َذإََّّتُ َُّويفََّّ ََّع َّهنَاَّ
حدإ َُّكنََّّيفََّّإ َّجل َاهَّلَّيَّةَََّّّتَرمَّيَّابَّلََّب ََّعرةَََّّّعَ َ َّ
اكنتََّّإ ََّ
ِ
ِ
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ؤىتَّبدَ إبةَّ
َّشيئ ًاَّ ََّحتَََّّّتََُّمرََّّ َّهبَا ََّسََّّنَةَّّ َّ،ثََّّي ُ َ َّ
َّرشَّثَََّّي َّاهبَا َََّّوملََّّتَََّمسََّّطَّيَّب ًا َََّّو ََّال ََّ
وهجاَّ ََّد ََّخَّل َتَّحَّشف ًا َََّّوَّل َبَّ ََّست َ َّ
ََّز ََُّ
يَّهبَاَّثََّّ
عطىََّّب َ ََّعرةًََّّفَ ََّرتمَّ َّ
يشءَّإَّالََََّّّماتَّ،ثََّّ ََّّت َُّر َُّجََّّفََُّت ََّ
ض بَّ َ َّ
ضَّبَّهََّّفَََّقلَّ ََّماََّّتَنتَفَّ ُ َّ
َّطريََّّفََّتَن َتفَّ َ َّ
َّشاةَّأََّو ََّ
ََّمحارََّّأَّو ََّ
َّش ََّاءتَّمَّنَّطَّيبَّأَّوَّ َّغَ َّريهَّ .
عدَََّّما ََّ
َّتََُّرإجَّ َُّعََّّب َ َُّ
إحلش ُفَّ:إلََّبيتََُّّإلصَّغَّريَّ .
َّ
دكلَّبَّهََّّ ََّج ََّسدهاَّ .
َّتَنتَفَّضََّّ:تَ َُّ
ًَّوأَّصاهباَّ
َّلهاَّتويف َّعهنا َّزوهجاَّواكنتَّحما َّّدة َّ
ّ َّ
ب َّﷺَّعنَّإبَّنة
َّيفَّإحلديثَّأَّ َّّن َّإمرأةًَّأَّتتَّتس تفيتَّإلَّنّ َّّ
إئدَّوأَّن ّهَّيزيلَّأَّالمَّإلعيننيَّفلجل َّهذإَّ
وج يع َّيفَّعيهناَّ ،فأرإدت َّأَّنَّتكتحلَّمباَّيفَّإلكحلَّمنَّفو َّ
رتَّعليهَّإلطلبَّفأجاهباَّ
َّّ
صَّلهاَّفكر
َّّ
ب َّﷺَّملَّير َّّخ
إملرضَّأَّردتَّأَّنَّتكتحلَّ ،فعندماَّإس تفتتَّإلَّنّ َّّ
بالَّأيقضاَّ َّّمرتنيَّأَّوَّثالثَّكامَّجاءَّيفَّإحلديثَّ .
إَّيعتدونَّبهَّيفَّإجلاهليةَّ ،اكنوإَّميكثونَّ
َّّث َّأخربها َّأَّ َّّّناَّس متكثََّّّمدةًَّليستَّطويةلَّمقارنةَّمعَّماَّاكنو َّّ
يعتدونَّأَّربعةَّأَّشهرَّوعرشَّوالَّمقارنةَّبيامنَّاكنوإَّيفعلونَّيفَّإجلاهليةَّ
س نةََّّ،مل ّاَّجاءَّإالَّسالمَّأصبحوإَّ َّّ
عزَّوج َّّلَّيفَّإالَّسالمَّ َّ.
معَّماَّأكرهممَّهللاَّبهَّ َّّ
فأخربها َّﷺ َّأَّ َّّّناَّس متكثََّّّمد ًة َّل
قضتَّعدهتاَّميكنَّلهاَّأَّنَّتَّكَّتحل َّمنَّأَّجلَّ
َّّ
يستَّابلطويةلَّفاذإ َّ
َّّ
عيهناَّ .
َّعهناَّوأَّن ّهَّاكنتَّ
َّإملتوف َّ
ةَّحتتدَّعىل ّ َّ
قصةَّزينبَّكامَّجاءَّيفَّإحلديثَّريضَّهللاَّعهناَّكيفَّاكنتَّإملرأ َّّ
َّّثَّ َّّ
َّمنَّشدةَّإَّت ّساخهَّ،يعينَّاكنَّقذر ًإَّفتج
تنبَّإلزينةَّ
َّّ
َّّ
إلوإحدةَّمهنمَّتدخلَّبيت ًاَّصغري ًإَّكَّن ّهَّ َّزربَّوحش
إلطيبَّوإالَّغتسالَّوخمالطةَّإلَّنّاسَّ ،فتَّت ّسخَّبذكلَّوترتإكَّعلْياَّإلَّوساخَّومتكثَّس نةَّويهَّعىلَّ
و َّّ
هذإّ َّ،ثَّإذإَّإنّتتَّعدّ هتاَّأعطوهاَّدإبّةَّتدكلَّهباَّتكلَّإلوساخَّإملرتإمكةَّعلْياَّ،وكامَّجاءَّيفَّإحلديثَّ
(قلَّّمنَّدإبةَّتبقىَّحيّةَّبعدَّذكل)َّ،وإذإَّخرجتَّمنَّهذإَّإحلشفَّأعطيتَّبعرةَّتريمَّهباَّإشارةَّإىلَّ
ماَّمىضَّعلْياَّ،وبعدَّذكلَّلهاَّأنَّترجعَّإىلَّحياهتاَّإ ّلطبيعَّ ّيةَّفتغتسلَّوتزتيّنَّوتتط ّيبَّ .
فقا نروإَّابركَّهللاَّفيمكَّماَّاكنَّعليهَّإلنّاسَّيفَّزمنَّإجلاهل ّيةَّ ّث َّماَّأكرهممَّهللاَّبهَّبعدَّجميءَّإالسالمَّ
وكيفَّأكرمَّإملرأةَّوأ ّعزهاَّ،والَّتلتفتوإَّإىلَّماَّيلقيهَّأعدإءَّإالسالمَّمنَّش بهَّ .
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فاحلديثَّيس تفادَّمنهَّحترميَّإلكحلَّعىلَّإحملادّةَّإل ّ ّ
يتَّتويف َّعهناَّزوهجاَّ،وملَّيرخّصَّإلنّ ّب َّﷺ َّلهذهَّ
ّ
كتحالَّحتَّوالنَّاكنَّقدَّأصاهباَّمرضَّيفَّعيهناَّ .
إملرأةَّيفَّإال
ويس تفادَّمنهَّأيضاَّأن ّهَّليسَّ ّ
خذَّابلرخصةَّ،فالنّ ّبَّﷺَّملَّيرخّصَّلهاَّإالكتحالَّمعَّ
ك
ّ
َّمرضَّيسوغَّإل ّ
أ ّنَّعيهناَّاكنَّهباَّوجعَّ .
ويس تفادَّأيضاَّمنَّإحلديثَّجوإزَّإالانبةَّيفَّإالس تفَّتاءَّفا ّن َّهذهَّإملرأةَّسألتَّالبنّتاَّ،وكذكلَّمعرَّ
سألَّالبنهَّريضَّهللاَّعنَّإمجليعَّ .
كتاب الّلعان
تقَّمنَّإلَّل ّ
عنَّوهوَّإلطردَّوإالَّبعادَّ َّ.
َّّ
َّإلَّل ّعانَّلغةَّ:مش َّّ
رةَّمنَّإلزوجنيَّمقرونةَّبلعنةَّأَّوَّغضبَّ،وإلَّلّ
عنَّهوَّإلطردَّوإالَّبعادَّعنَّرمحةَّ
َّّ
َّّ
مكر
ميانَّ َّّ
ورشعاَّ:هوَّأَّ يَّ
هللاَّ،وس يأيتَّالحق ًاَّإَّنَّشاءَّهللاَّصيغةَّإلَّل ّعانَّ .
ونَّ َأ ْز َو َ ُ
إهج ْم ََّول َ ْمَّيَ ُكنَّله ُْم َُّشهَدَ إ َُّء﴾َّإليةَّ.وس يأيتَّ
ودليلَّإلَّل ّعانَّمنَّإلكتابَّقوهلَّتعاىل﴿َّ َوإّل ََّ
ينَّيَ ْر ُم َ
إَّنَّشاءَّهللاَّسببَّنزولهاَّيفَّأَّ َّّولَّحديثَّ َّ.
َّوأَّحاكمَّإلَّل ّعانَّإس تفادهاَّإلعلامءَّمنَّهذهَّإليةَّومنَّإلحاديثَّإَّل ّيتَّس تأيتَّيفَّهذإَّإلكتابَّإَّنَّشاءَّ
هللاَّ .
ميةَّفْياَّفر يج َّللزوإج َّوزايدةَّ
ََّ
َّقالَّإبنَّكثريَّرمحهَّهللاَّتعاىلَّيفَّتفَّسريَّأَّيةَّإلَّلّعان(َّ:وهذه َّإلية َّإلكر
تعّسَّعليهَّإَّقامةَّبينةََّّ ...
خمرجَّإذإَّقذفَّأحدمهَّزوجتهَّو ّ َّ
حتَّ
َّأَّيَّأَّ َّّن َّإلزوجَّإذإ َّتأ َّكّدَّأَّ َّّن َّزوجتهَّخانتهَّوزنتَّمعَّغريهَّوملَّيكنَّهلَّأَّربعةَّشهود َّعىلَّذكلَّ ّ َّ
للزوجَّإذإ َّقذفَّزوجتهَّوملَّيكنَّهلَّ
لهذإَّاكنَّفيهَّخمرج َّ َّّ
يسملَّمنَّحد َّإلقذفَّفاَّ َّّن َّهلَّأَّنَّيالعهناَّ ،
َّّ
ي
شهوديَّعىلَّقذفهَّذكلَّ َّ.
مرَّهللاَّعز َّوجلَّوهوَّأَّنَّحيضهاَّإَّىلَّإالَّمام َّ-أَّوَّ
َّّ
ّس َّعليهَّإَّقامةَّبَّي ّنة َّأَّنَّيالعهناَّكامَّأَّ
قالَّرمحهَّوتعَّ ّ َّ
إلقايضَّكامَّيفَّحالناَّحننَّ -فيدّعي َّعلْيا َّمباَّرماهاَّبهَّفيحَّل ّفهَّإحلاكَّأَّربعَّشهادإت َّابهللَّيفَّمقابلَّأَّربعَّ
إلشهادةَّإخلامسةَّ-أَّ َّّنَّلعنةَّهللاَّعليهَّ
يَّفاميَّرماهاَّبهَّمنَّإلزانَّ-وإخلامسةََّّّ -
َّّ
هَّملنَّإلصادقنيَّ-أَّ
َّّ
شهدإءَّإَّن ّ
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إَّنَّاكن َّمن َّإلاكذبنيَّ ،فاَّنَّقالَّذكلَّابنتَّمنهَّبنفسَّهذإَّإلَّل ّ
عانَّعندَّإلشافعيَّوطائفة َّكثرية َّمنَّ
َّّ
إلعلامءَّوحرمتَّعليهَّأَّبدًَّإَّ -إنظروإَّجيد ًإ َّ-ابنتَّمنهَّهبذإَّإلَّل ّعانَّوحرمتَّعليهَّأَّبد ًإ َّويعطْياَّهمرها َّ-
إلزانَّكامَّتعلمونَّابركَّهللاَّ
وحد َّ َّّ
إلزان ََّّّ -
وهذهَّس يأيتَّإلالكمَّعنَّهذهَّإملسأةلَّ -ويتو َّّجبَّعلْياَّح َّّد َّ َّّ
نَّترمجَّحتَّإملوتَّقالَّرمحهَّهللاَّ-والَّيدرأَّعهناَّإلعذإبَّإَّ َّالَّّأَّنَّتالعنَّيهَّأَّيضًَّاَّ
ّ َّ
للمزتوجةَّهوَّأَّ
فيمكَّ َّّ
إلزانَّقالَّرمحهَّهللاَّ-والَّيدرأَّ
بَّعلْياَّحدَّ َّّ
َّّ
حصةَّماَّقاهلَّزوهجاَّوتو َّّج
–لّناَّإَّنَّملَّتفعلَّشهدتَّعىلَّ َّّ
عهناَّإلعذإبَّإالَّّأنَّتالعنَّفتشهدَّأَّربعَّشهادإتَّابهللَّإَّن ّهَّملنَّإلاكذبنيَّ-أَّيَّفاميَّرماهاَّبهَّ-وإخلامسَّ-
وجلَّ﴿وَّي َ َّْدََّرأَّ
ََّ
لهذإَّقالَّهللاَّعز َّ
َّّ
نَّاكنَّمنَّإلصادقنيَّو
َّّ
إلشهادةَّإخلامسةَّلهاَّ -أَّ َّّن َّغضبَّهللاَّعلْياَّإَّ
َّّ
بَّهللاَّ َّعََّلَ َّْيَاَّ
نيَّ ََّوإ َّخل َامَّ ََّسةَّأََّنََّّ َّغَ ََّض ََّ
إلاكذَّبَّ َّْ
إبَّ-أَّيَّإحل َّّدَّ-أََّنََّّت َشَّهَ ََّدَّأََّرَّب َََّعَّ ََّشَّهَا ََّدإتَّابَّهللََّّأََّن َُّهََّّل َمَّ ََّنَّ ََّ
ََّع َّهنَاَّإلََّع ََّذ ََّ
َّإ َّْنَّ ََّاك ََّنَّمَّ ََّنَّإلصَّادَّقَّني)َّإنّتيىَّالكمهَّرمحهَّهللاَّ َّ.
ِ
َّلهاَّابلزانَّ،
َّّ
نفيَّإلرجلَّمحلَّزوجتهَّإَّهتَّّام ًا
نفىَّإلرجلَّمحلَّزوجتهَّ،لَّ َّّنَّيفَّ َّّ
وكذكلَّيكونَّإلَّل ّعانَّإذإَّ َّّ
أَّيَّكن ّه َّينكرَّأَّنَّتكونَّمحلتَّمنهَّفبالَّّتايلَّتكونَّمحلتهَّمنَّغريهَّ ،فهذإَّأَّيض ًا َّجيبَّأَّنَّيالعنَّفيهَّ
وجبَّعليهَّحدَّإلقذفَّوس يأيتَّمعناَّإَّنَّشاءَّهللاَّهذإَّإلالكمَّيفَّإلحاديثَّ َّ.
َّّ
َّّإلرجلَّزوجتهَّوإَّ َّّالَّ
وخالصةَّإلالكمَّأَّن ّهَّإذإَّ َّّتَّإلَّل ّعانَّفاَّن ّهَّيرتَّت ّبَّعليهَّثالثةَّأَّمورَّ :
إلَّمرَّإلَّ َّّولَّ:سقوطَّإحلدّ َّعهنامَّف
وجَّوعنَّإلزوجةَّإذإَّتالعنَّ َّ.
َّّ
عنَّإلز
يسقطَّإحلدَّ َّّ
َّّ
نَّيزتوجَّهباَّ َّ.
بَّهوَّحترميَّإلزوجةَّعىلَّزوهجاَّحترمي ًاَّمؤَّب ّد ًإَّالَّحي َّّلَّهلَّأَّبد ًإَّأَّ َّّ
َّّ
إلَّمرَّإلَّث ّاينَّ ّ َّ:
إّليَّترَّت ّ
نفىَّإلرجلَّأَّ َّّنَّهذإَّإلودلَّليسَّ
يلحقَّابلزوجةَّ،إذإَّ َّّ
َّّ
إلَّمرَّإلَّث ّالثَّ:هوَّإنتفاءَّإلودلَّإذإَّنفاهَّفالَّيلحقهَّو
هذإَّإمحللَّإّليَّيفَّبطنَّزوجتهَّليسَّمنهَّوتالعانَّفاَّن ّهَّكنتيجةَّعىلَّهذإَّإلتَّّالعنَّأَّن ّهَّالَّ
ّ َّ
ودلهَّأوَّأَّ َّّنَّ
يلحقَّبهَّويلحقَّبأمهَّ َّ.
الحديث 326
عنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّأَّ َّّنَّفالنَّبنَّفالنَّقالََّ َّ:اي َََّّر َُّسو ََّلَّهللاَّأََََّّرأََّيتَََّّأََّنََّّل َو َََّّو ََّج ََّدَّ َأ َحدُ ََّانَّ
ىلَّمَّثلََّّ ََّذكلََّّ،قالَّ:
َّس َّكَتَََّّ ََّس َّكَتََََّّّعَ َ َّ
يفََّّي َصَّنَع؟ََّّإنََّّتَ ََّلك ََّمََّّتَ ََّلك ََّمَّبأَمرََّّ ََّعظَّميََّّ ََّوَّإن ََّ
ىلََّّفَاحَّ ََّشةَّ ََّك َ َّ
إَّ ََّمرأَََّّت َ َُّهََّّعَ َ َّ
ِ
كَّ ََّعن َُّهََّّقَدَّإَّبَُّتلَّيتََُّّبَّهَََّّّ،فََّأَ ََّنز ََّلَّ
َّسَّأَلَُّت ََّ
كلَّأََّ ََّاتَُّهََّّفَقََّالََّّ:إنَّ َِّإّلَّي ََّ
عدَّ ََّذ ََّ
َّاك ََّنََّّب َ ََّ
َّجيب َُّهََّّ،فََّلَمَّا ََّ
بَّﷺََّّفَ ََّمل َُّ
َّفَ ََّس َّكَتَََّّإلنَّ َُّّ
ِ
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إهجم﴾ََّّفََّتَ ََّال َُّهنََّّ َّعََّلَيهََّّ ََّو ََّو ََّع ََّظ َُّهَّ ََّوََّذكَّ ََّرهَّ
زو ََُّ
ونَََّّأ ََّ
ينََّّيَرَُّم ََّ
﴿وإّلَّ ََّ
ورةََّّإلَّنُّورََّّ ََّ
َّس ََّ
هللاَّعزََّّ ََّو ََّج َّّلَّ ََّهذَّهََّّ َإل َايتَّيفَّ َُّ
كَّابَّ َّحل َ َّّقَََّّماَّ ََّك ََّذبتَََُّّّعََّلَ َّْيَاَّ .
هو َُّنَّمَّنََّّعَ ََّذإبََّّ ََّإلخَّرةَّ،فقالََّ َّ:الََّ َّ،وإّلَّيََّّب َََّعَّثَ ََّ
إدلنََّياَََّّأ ََّ
إبَّ َُّّ
خربَُّهَّأََّنَََّّّعَ ََّذ ََّ
َو َأ َ َ
كَّ
هو َُّنَّمَّنََّّعَ ََّذإبََّّ ََّإلخَّ ََّرةََّّقَاَّل َتََّ َّ:الَّ ََّوإّلَّيََّّب َََّعَّث َ ََّ
إدلنََّياَََّّأ ََّ
إبَّ َُّّ
خربهَاََّّأَنَََّّّعَ ََّذ ََّ
َّ َُّثَّ ََّدَّعَا ََّهاََّّفَ ََّو ََّع ََّظهَ ََّ
اَّوََّذكَََّّرََّهاَّ َو َأ َ َ
نيَّوإ َّخل َ َّام ََّس ََّةََّّأَنَََّّّل َعَّنَ ََّةَّهللاََّّ
ابَّ َّحل َ َّّقَّإَّن َُّهََّّلَ ََّاكذَّبََّّ،فَََّب ََّدََّأَّابَّ َّلر َُّجلََّّ﴿َّفَ ََّشه ََّدَّأَرب َََّعَّ ََّشهَا ََّدإتَّابَّهللََّّإَّن َُّهََّّل َمَّ ََّنَّإلصَّادَّقَّ ََّ
ِ
ِ
إلاكذَّبَّني َََّّوإ َّخل َامَّ ََّس ََّةَّ
إلاكذَّبَّني﴾َُّ َّ،ثََّّث َىنََّّابََّّمل َرأََّةَََّّّفَ ََّشَّه ََّدتَّ﴿أّرب َََّعَّ ََّشهَا ََّدإتَّابَّهللََّّإَّن َُّهََّّل َمَّ ََّنَّ ََّ
َّاك ََّنَّمَّ ََّنَّ ََّ
َّعََّل َيهَََّّّإن ََّ
ِ
ِ
َّاك ََّنَّمَّ ََّنَّإلصَّادَّقَّني﴾َُّ َّ،ثََّّفَ َّر َّّقََّّب َيهنََُّ ََّماَّ .
هللاََّّعََّلَ َّْيَاََّّإن ََّ
بَّ َُّ
أََّنََّّغَضَ ََّ
ِ
نمكَاَّاتَ ئب؟َّثال ًََّثَّ .
عملَّأََّنََّّأََّ ََّح ََّد ُ ََّمَكَّ ََّاكذَّبَّ ََّهلَّمَّ َُّ
هللاََّّي َ ََُّ
َّ َُّثََّّقَا ََّلَُّ َّ:
كلََّّإنَّ َُّكنتَََّّ ََّص ََّدقتَََّّ َّعََّلَ َّْيَاََّّفََّهُ ََّوَّ
كلَّ َّعََّل َ َّْيَاََّّ،قَا ََّلَّ ََّايَّرسولَّهللاَّمايل؟ََّّقَالََّ َّ:الَََّّما ََّلَّ َ ََّ
َّلفظََّ َّ:الَّ ََّسبَّي ََّلَّ َ ََّ
ويف َّ
َِ
كلَّمَّ َّهنَاَّ .
رهجا َََّّوَّإنَّ َُّكنتَََّّ َّكَ ََّذبتََََّّّعََّلَ َّْيَاََّّفََّهُ ََّوََّّأَب ََّع َُّدَّ ََّ
بَّ ََّماَّإَّس ََّتحَّلَلتَََّّمَّنََّّفَ ََّ
ِ
هذإَّإحلديثَّهوَّسببَّنزولَّأايتَّسورةَّإلَّنّورَّأايتَّإلَّل ّ
عانَّوهوَّوإ ي
ضَّيفَّهذإ.
َّ
منَّاببَّإلسرتَّعليهَّفهذهَّ
َّّ
ويفَّإحلديثَّأَّ َّّنَّرج ًالَّوملَّيس َّّمىَّلن ّهَّالَّفائدةَّمنَّتسميتهَّ،وكذكلَّلن ّهَّ
ثبتَّوأَّنَّسرتَّصاحهباَّفينبغيَّأَّنَّيرتكَّمس تور ًإ َّفهذهَّإلَّمورَّ
إلَّمورَّالَّينبغي َّنرشهاَّ ،وكذكلَّإذإ َّ َّ
فضيحةَّوهللاَّإملس تعانَّ َّ.
ذإكَّإلسؤإلَّفملَّ
َّّ
بَّﷺَّ
حسَّبيشءَّجتاهَّإَّمرأتهَّفسألَّإلَّنّ َّّ
خصَّإّليَّذكرَّيفَّإحلديثَّكن ّهَّأ ّ َّ
ّ َّ
َّّ
هذإَّإلش
لَّإلرشَّ
ب َّﷺ َّاكنَّيكرهَّمنَّيسألَّعنَّيشء َّملَّيقعَّوكَّن ّهَّمنَّتع َّّج ّ َّ
جيبهَّﷺ َّوكن ّه َّكرههَّ ،لَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
وهللاَّإملس تعانَّ .
﴿اي َّ َأهيُّ َاَّ
وإالَّنسانَّابركَّهللاَّفيمكَّالَّينبغيَّأَّنَّيسألَّعنَّإلَّش ياءَّقبلَّحدوهثاَّلن ّه َّقدَّيبتىلَّهباَّ َ
إّل َين َّأ َمنُو َ
إَّال َّت َ ْسأَلُوإَّ َع ْن َّ َأ ْش َي َاء َّإنَّتُ ْبدَ َّلَ ُ ْمك َّت َ ُس ْؤ ُ ْك ََّوإنَّت َ ْسأَلُوإَّ َع ْهنَاَّح َني َّيُ َّن ُل َّإلْ ُق َّْرأ ُن َّتُ ْبدَ َّلَ ُ ْمك﴾َّ
ِ
ِ
لَّهللاَّعزَّوج َّّلَّإلعافيةَّإالَّنسانَّيسألَّ
َّّ
فاالنسانَّالَّينبغيَّأنَّيسألَّعنَّأَّمرَّمكروهَّملَّيقعَّ،بلَّيسأ
فقطَّعنَّإلَّمورَّإَّل ّيتَّتقعَّهلَّأَّوَّقدَّتقعَّهلَّلكنَّيتحَّّققَّمنَّأَّ َّّّناَّس تقعَّهلَّالَّيسألَّعنَّإلَّش ياءَّخاص ًةَّ
إذإَّاكنتَّكهذإَّمكروهةَّفالَّيَّسأَّلَّإلعلامءَّيهنونَّعنَّهذهَّإلَّمورَّ َّ.
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عظميَّوإَّنَّسكتَّسكتَّعىلَّمثلَّذكلَّأَّيَّأَّ َّّنَّ َّّإلرجلَّإذإَّت َّلكّمَّ
ثَّقالَّرمحهَّهللاَّإَّنَّت َّلكّمَّت َّلكّمَّبأمرَّ َّ
يلزمهَّإحلدَّلن ّهَّليسَّهلَّشهودَّوقذفاَّ
َّّ
يفَّزوجتهَّفهوَّيفَّحاةلَّملَّيت َّلكّمَّيفَّعرضهَّويلحقهَّبذكلَّإلعارَّو
يفَّزوجتهَّوالَّشهودَّهلَّ .
َّوإَّنَّسكتَّفاَّن ّهَّس يكونَّساكت ًاَّعنَّأَّمرَّعظميَّكذكلَّوس يكونَّديو ًَثَّلن ّهَّيرىضَّإلفاحشةَّيفَّأَّهلَّ
هذإَّإلصحايبَّريضَّهللاَّعنهَّكيفَّيفعلَّيفَّمثلَّهذإَّإحلالَّ .
وإلعياذَّابهللَّ،حفارَّ َّّ
إلسؤإلَّعنَّأَّش ياءَّملَّتقعَّهلَّ
ّ َّ
بﷺَّسكتَّوملَّجيبهَّوأَّ َّّن َّإالَّ
جفاءَّيفَّإحلديثَّأَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
نسانَّمهنيي َّعنَّ ّ
أَّوَّملَّيتحَّّققَّأَّ َّّّناَّس تقعَّهلَّ .
إّليَّسألتكَّعنهَّقدَّإَّبتليتَّبه)َّيقولَّإلعلامءَّ
بَّﷺَّوقالَّهلَّ(إَّ َّّنَّ ّ َّ
َّّثَّجاءَّيفَّإحلديثَّأَّن ّهَّرجعَّإَّىلَّإلَّنّ َّّ
يفَّهذإَّإملوطنَّأَّ َّّنَّهذإَّفيهَّدلي ًالَّعىلَّأَّ َّّنَّمنَّت َّلكّمَّبأمرَّمكروهَّيفَّحَّقّهَّقدَّيبتىلَّبهَّعقوب ًةَّهلَّوهللاَّ
تنهبوإَّلهذإَّابركَّهللاَّفيمك َّوالَّتتلكَّّمَّوالَّتتوَّقّعوإَّإَّ َّّال َّإلَّش ياءَّإَّل ّ
يتَّتّسكَّوالَّتتوَّقّعوإَّماَّ
َّّ
إملس تعانَّف َّّ
َّلمكَّحتَّالَّتبتلوإَّبهَّوهللاَّإملس تعانَّ َّ.
ّ َّ
يكونَّمكروه ًا
إهجمَّ
زو ََُّ
ونَََّّأ ََّ
ينََّّيَرَُّم ََّ
﴿وإّلَّ ََّ
عزَّوج َّّلَّهذهَّإلايتَّيفَّسورةَّإلَّنّورَّقوهلَّتباركَّوتعاىلَّ ََّ
ثَّقالَّفأَّنزلَّهللاَّ َّّ
نيَّوإ َّخل َامَّ ََّسةَََّّأنََّّ
مَّشهَ ََّدإ َُّء ََّّإالَّ َّ َأن ُف ُسهُم ََّّفَ ََّشهَا ََّدَُّة َََّّأ ََّحدَّمهَّ َََّّأرَّب َََّع َّ ََّشهَا ََّدإت َّابَّهللَّ َّإَّن َُّه ََّّل َمَّ ََّن َّإلصَّادَّقَّ ََّ
ََّوَّل َمََّّيَ َُّكنََّّل َهُ َُّ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ت
إلاكذَّبَّنيَّ
إبََّّأنَّ شهَدَ ََّّأرَّب َََّعَّ َّشهَا ََّدإتَّابَّهللََّّإَّن َُّهََّّلمَّ ََّنَّ َّ
درَّأَّ ََّع َّهنَاَّإل ََّع َّذ ََّ
نيَّوَّي َ ََّ
إلاكذَّبَّ ََّ
نَّاك ََّنَّمَّ ََّنَّ َّ
َّل َعَّنَ ََّةَّهللاَََّّّعََّلَيهَََّّّإ ََّ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
مح
ل
ع
إبَّ
و
َّ
َّ
ت
َّ
َّ
هللا
َّ
ن
َّ
أ
َّ
و
َّ
َّ
َّ
ه
َّ
ت
َّ
َّ
ر
َّو
َّ
َّ
يمك
َّ
َّ
َّ
هللا
َّ
َّ
َّ
ل
ض
َّ
ف
َّ
َّ
ال
و
َّ
ل
و
َّ
َّ
َّ
ني
ق
َّ
اد
َّ
إلص
َّ
َّ
َّ
ن
م
َّ
َّ
َّ
ن
َّ
نَّاك
َّ
إ
اَّ
َّ
ْي
َّ
ل
َّ
ع
َّ
هللا
َّ
َّ
َّ
ب
َّ
ض
َ
َّ
غ
َ ََ ُُ
َ َ ي
َ َ
َ َ
ََّوإ َّخل َامَّ ََّس ََّةَََّّأنََّّ َ
َ َ
ِ
نتَّهذهَّإلقصةَّيهَّسببَّنزولهاَّ .
َّّ
نزلَّهللاَّعزَّوج َّّلَّهذهَّإلايتَّاك
َّّ
ََّرحَّمي﴾َّأَّ
عذإبَّإدلنياَّأَّهونَّمنَّعذإبَّإلَّخرة)َّ
َّّ
َّّث َّقالَّيفَّإحلديثَّ(فتالهنَّعليهَّووعظهَّوذ َّكّرهَّوأخربه َّأَّ َّّن َّ
ب َّﷺ َّتىلَّعليهَّهذهَّإلايت َّعندماَّنزلتَّعليهَّفسمعَّماَّفْياَّريضَّهللاَّعنهَّ َّّث َّذ َّكّرهَّ
أَّيَّأَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
قامةَّحدَّإلقذفَّ
َّّ
بةَّإدلنياَّأَّيَّإَّ
ووعظهَّوأَّخربهَّأَّن ّهَّإَّنَّملَّيكنَّمتأ َّكّد ًإَّ َّّمماَّيقولَّفاَّ َّّنَّعقو َّّ
َّ
بَّﷺَّابهللَّ
إلَّنّ َّّ
ىلَّهللاَّعز َّوج َّّل َّويكونَّهذإَّ
َّّ
هونَّعندَّهللاَّعز َّوج َّّل َّ َّوأَّهونَّعليهَّعقوبةَّإلَّخرةَّفيتوبَّإَّ
َّّ
عليهَّأَّ
ىلَّماَّفعلَّوكذكلَّالَّيتجرأَّعىلَّإلَّل ّعانَّلن ّهَّأَّ يمرَّخطريي َّجد ًإَّ .
َّّ
يتجرأَّإَّ
إحلدَّكفَّّارةًَّهلَّوالَّيعودَّو َّّ
َّّ
عذإبَّإدلنياَّأهونَّمنَّعذإبَّإلخرةَّلَّن ّهَّقالهاَّهلَّوقالهاَّ
َّّ
نَّإحلاكَّيعظَّإلطرفنيَّويقولَّ
َّّ
وهذإَّفيهَّأَّ
لزوجتهَّ َّ.
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يَّبعثكَّابحلقَّماَّكذبتَّعلْيا)َّأَّيَّأَّن ّهَّمتأكّدَّمتاماَّممّاَّيقولَّ
َّّ
بَّﷺَّ(الَّو ّ َّ
إّل
َّّثَّقالَّريضَّهللاَّعنهَّللَّنّ َّّ
وَّّمماَّس يالعنَّعليهَّ َّ.
عذإبَّإدلنياَّأَّهونَّمنَّعذإبَّإلَّخرة)َّمثلَّماَّفعلَّمعَّ
َّّ
َّّثَّقالَّ( َّّثَّدعاهاَّفوعظهاَّوذ َّكّرهاَّوأخربهاَّأَّ َّّنَّ
نَّرمجتَّإَّىلَّإملوتَّلَّنَّهذإَّهوَّحدَّإلَّث ّيبَّ
فتَّبذنهباَّوحدتَّعليهَّبأَّ َّ
َّّ
زوهجاَّمتام ًا َّوأّنّ ا َّإَّنَّإعرت
عذإبَّإلزانة َّيفَّإلَّنّارَّشديدَّمفاَّابكلَّ
َّّ
َّّإلزإنيةَّاكن َّذكل َّكفارةَّلهاَّوسلمتَّبهَّمنَّعذإبَّإلَّخرةَّأَّ َّّن َّ
إيض ًاَّمباَّس تقدمَّعليهَّمنَّمالعنةَّهللاَّإملس تعانَّ َّ.
لكهناَّريضَّهللاَّعهناَّإرصتَّوقالتَّالَّوإّليَّبعثكَّابحلقَّإنهَّلاكذب َّفأرصت َّعىلَّموقفهاَّوعىلَّ
تربئةَّنفسهاَّمماَّرماهاَّبهَّفبالرمغَّمنَّإنَّكَّوإحدَّمهنامَّأرصَّعىلَّتربئةَّنفسهَّوالعنَّإلَّخرَّعىلَّذكلَّ
ب َّﷺ َّهلامَّكامَّيفَّإحلديثَّ(هللاَّيعملَّأَّ َّّن َّأَّحدكامَّ
اكذب َّبدليلَّقولَّإلَّنّ َّّ
أَّنهَّمنَّإملتأكدَّإنَّأحدهام َّ ي
اكذبَّفهلَّمنكامَّمنَّاتئب؟)َّهذإَّالبدَّ،الَّميكنَّيس تحيلَّأَّنَّيكونَّإالَّثنانَّصادقانَّإََّّّماَّأَّ َّّنَّأحدهامَّ
َّفاميَّيقولَّبلَّغايةَّماَّيقوهلَّظنونَّاكذبةَّ.هللاَّإملس تعانَّ َّ.
قدَّفعلَّماَّريمَّبهَّأَّوَّأَّ َّّنَّإلَّخرَّغريَّمتأ َّكّد
ي
اكذب َّوخمطئَّفيهَّأنَّ ّناَّمأمورونَّ
إجازتَّإلَّنّ َّّ
ب َّﷺ َّهلامَّبأَّنَّيتالعنَّمعَّأَّ َّّن َّإحلقيقةَّيهَّأَّ َّّن َّأحدهام َّ ي
كامَّقلناَّحمكَّعىلَّإلظاهرَّ
َّّ
ب َّﷺَّ
َّإلّسإئر َّلَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
هوَّيتوىل ّ َّ
ّ َّ
هللاَّعز َّوج َّّل َّ
ابحلمكَّعىلَّإلظاهرَّوأَّ َّّن َّ َّّ
َّ
وقبلَّمهنامَّماَّحلفاَّعليهَّ َّ.
الَّيعملَّإلغيبَّإذَّلوَّاكنَّيعملَّإلغيبَّلعملَّإلصادقَّمنَّإلاكذبَّ َّ.
َّّ
وفيهَّأَّن ّهَّﷺَّ
َّابلرجلَّفيشهدَّأربعَّشهادةَّابهللَّأَّ َّّنَّإمرأتهَّزنتَّكَّنَّيقولَّ"أَّشهدَّابهللَّ
عانَّوأَّن ّهَّيبدأ َّّ
َّّثَّذكرَّصفةَّإلَّل ّ َّ
لعنةَّهللاَّعل َّإَّنَّكنتَّمنَّإلاكذبني" َّيقولَّهذإَّ
َّّ
أَّنَّإمرأيتَّهذهَّقدَّزنت" َّ َّّث َّيقولَّيفَّإخلامسةَّ"
إلالكمَّ .
للزوجةَّفتشهدَّأربعَّشهادإتَّأَّن ّهَّملنَّإلاكذبنيَّبأَّنَّتقولَّ"أَّشهدَّابهللَّعىلَّزوجَّهذإَّ
يتَّإدلورَّ َّّ
َّّثَّيأ َّّ
غضبَّهللاَّعل َّإَّنَّاكنَّ
َّّ
أَّن ّهَّمنَّإلاكذبنيَّفاميَّقذفينَّبه" َّتقولهاَّأربع َّمرإتَّوتقولَّيفَّمتامَّإخلامسةَّ"
منَّإلصادقنيَّيفَّقذيفَّاب َّّلزان"َّهللاَّإملس تعانَّ .
َّّ
شد َّمنَّإلَّل ّعنَّ.ملاذإ؟ َّلن ّه َّيفَّ
َّوالحظوإ َّأَّ َّّن َّ َّّإلرجلَّح ّقَّهَّإلَّل ّعنَّبيامنَّإملرأةَّحقهاَّإلغضبَّ ،وإلغضبَّأَّ َّّ
َّعلَّإَّنَّاكنَّمنَّ
إخلامسةَّيقولَّ(لعنةَّهللا)َّيلعنَّنفسهَّإَّنَّاكنَّمنَّإلاكذبنيَّ،ويهَّتقولَّ(غضبَّهللا َّّ
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شدَّمنَّإلَّلّعنَّملاذإ؟َّلَّ َّّنَّإملرأةَّجرميّتاَّأش نعَّ
إلصادقني)َّ،فهوَّيفَّحقَّّهَّإلَّل ّعنَّويهَّيفَّحقَّّهاَّوإلغضبَّأَّ َّّ
َّّ
إّليَّيرتَّت ّبَّعليهَّإَّختالطَّإلَّنسابَّوإَّنّتاكَّإلَّعرإضَّجتمعَّهذإَّ
فهييَّتكونَّقدَّمجعتَّبنيَّإَّل ّزانَّو ّ َّ
اَّيكونَّيفَّحقَّ
َّّ
معَّنفْياَّهلَّوإدّعاؤهاَّإلربإءةَّوإحللفَّوإالَّشهادَّعىلَّذكلَّهذإَّأعظمَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّّمم
َّّإلرجلَّ َّ.
ب َّﷺ َّ َّّفرقَّبيهنامَّفصارتَّأَّجنبَّّي ًة َّعنهَّابئن ًة َّمنهَّالَّ
َّّث َّقالَّيفَّإحلديثَّ( َّّث َّ َّّفرقَّبيهنام) َّأَّيَّأَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
هلَّإلزوإجَّمهناَّأَّبد ًإَّ َّ.
حي َّّلَّ َّّ
بَّﷺَّ َّّكررَّعلْيامَّكامَّقلناَّدعوتهَّهلامَّابلَّّتوبةَّثال ًََّثَّ،وهذإَّحرص ًاَّمنهَّﷺَّعلْيامَّوعىلَّأَّنَّ
َّّثَّجاءَّأَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
طلعَّإلشمسَّ
َّّ
يتوبَّإملذنبَّمهنامَّ،وكامَّجاءَّيفَّإحلديثَّاببَّإلتَّّوبةَّمفتوحَّماَّملَّيغرغرَّإالَّنسانَّأَّوَّت
ىلَّهللاَّعزَّوج َّّلَّ َّّمماَّإقرتفهَّمنَّمعايصَّ
َّّ
تحبَّهلَّبلَّجيبَّعليهَّأَّنَّيتوبَّإَّ
منَّمغرهباَّ،فاالنسانَّيس َّّ
بةَّإدلنياَّ .
شدَّمنَّعقو َّّ
حتَّيتوىخَّإلوقوعَّيفَّعقوبةَّإلَّخرةَّإَّل ّيتَّيهَّأَّ َّّ
وكبائرَّوغريهاَّوهذإَّ ّ َّ
ّهَّالَّحق َّهلَّ
حايبَّهذإَّطالبَّبصدإقهَّإّليَّأَّعطاهَّلزوجتهَّفأخربهَّإلنّبﷺ َّأن
ّ َّ
َّ َّّث َّجاءَّأَّيض ًا َّأَّ َّّن َّ َّّ
إلص
ّ
ّهَّاكنَّمزتوجاَّهباَّواكنَّ
َّإلصدإقَّهوَّيفَّمقابلَّماَّإس تحللناَّبهَّفروجَّأزوإجناَّ،مفادإمَّأن
فيهَّفا ّن ّ
ّ
تهَّفالَّحيقَّهلَّإلصدإقَّلن ّهَّإس تح ّل َّبهَّماَّيس تح ّل َّمنَّ
حيصلَّبيهنامَّماَّحيصلَّبنيَّإلرجلَّوإمرأ
ّ
ّ
ّإلزوجةَّ،وكذكلَّإنَّاكنَّكذبَّعلْياَّكامَّقارَّرسولَّهللاَّﷺَّفهوَّأبعدَّكلَّمهناَّملاذإ؟َّلن ّهَّقدَّرماهاَّ
جلَّإحلق َّيفَّإس تعادةَّهمرهَّ،هذإَّملخّصَّماَّيفَّإحلديثَّوفيهَّفوإئدَّكثريةَّ
هبذإَّإلهبتانَّ،فليس َّ ّللر
ّ
نذكرَّمهناَّ :
أ ّنَّفيهَّبيانَّمرشوع ّيةَّإلّلعانَّوسببَّنزولَّأايتَّسورةَّإلنّورَّ .
ةَّإلسرتَّعىلَّمنَّحدثَّهلَّأمرَّكهذإَّ .
وفيهَّأيضاَّمرشوع ّي ّ
وفيهَّأ ّنَّإللّعانَّيكونَّعندَّإلقايضَّالَّعندَّغريهَّ،الَّعندَّرئيسَّإلقبيةلَّوالَّرئيسَّإحليَّوالَّكبريَّإلقومَّ
والَّغريهَّيكونَّعندَّإلقايضَّ .
فهامَّابّللَّقبلَّإللّعانَّ .
َّإلقايضَّيعضَّإلز
وفيهَّأ ّن
وجنيَّوخيو ّ
ّ
ّ
َّفيهَّابلرجلَّلن ّهَّمبدأَّإلمرَّ .
وفيهَّأ ّنَّإللّعانَّيبدأ
ّ
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َّإلرجلَّيشهدَّابهللَّعزَّوجلَّأربعَّشهادإتَّعىلَّأ ّنَّإمرأتهَّهذهَّإلّيتَّأمامهَّيع ّيهناَّزنتَّويقولَّ
وفيهَّأ ّن َّّ
َّلعانَّإلرجلَّ .
يفَّمتامَّإخلامسةَّلعنةَّهللاَّعلَّإنَّكنتَّمنَّإلاكذبنيَّوهبذإَّي ّمت
ّ
ّ
نَّينّتيىَّمنَّلعانَّإلرجلَّينتقلَّإىلَّإملرأةَّبعدهَّفتشهدَّيهَّأيضاَّأربعَّشهادإتَّابهللَّأنهَّ
وفيهَّأن ّهَّبعدَّأ
ّ
نَّاكنَّمنَّإلصدقنيَّ،فاذإَّ ّتَّإللّعانَّبيهنامَّ
يفَّقذفهاَّابلزانَّتقولَّيفَّإخلامسةَّغضبَّهللاَّعلَّإ
اكذبَّ
ّ
ّ
نَّيكونَّإملفرقَّهوَّإلقايضَّبلَّإل ّتفريقَّمرتت ّبَّعىلَّ
ّهَّيفرقَّبيهنامَّإىلَّإلبدَّكامَّقلناَّوالَّيشرتطَّأ
ّ
فان ّ
َّفرقتَّبينكامَّأوَّ
إللّعانَّوهذإَّهوَّمذهبَّإمجلهورَّ،فالقايضَّبعدَّإنّتاءَّإللّعانَّليسَّهلَّأنَّيقولَّإ ّين ّ
يشءَّمنَّهذإَّالَّبلَّإلتّفريقَّبيهنامَّمرتتّبَّعىلَّإللّعانَّ .
ىلَّإلزوجَّكامَّذهبَّإليهَّإبنَّكثريَّ
تبَّعىلَّإللّعانَّإرجاعَّللمهرَّ،إملهرَّالَّيرجعَّإ ّ
يفَّإحلديثَّأن ّهَّالَّيرت ّ
للصحايبَّيفَّإحلديثَّبعدماَّطالبَّمبهرهَّقالَّهلَّ(الَّمالَّكل)َّ،
رمحهَّهللاَّتعاىلَّ،ل ّن َّإلنّ ّب َّﷺ َّقال َّ ّ
وهذإَّيس تفادَّمنهَّأن ّهَّالَّهمرَّ ّللرجلَّ .
يس تفادَّمنَّإحلديثَّأ ّن َّإلل ّ
َّابلزوجنيَّأ ّماَّغريهامَّفتجريَّعلْيامَّأحاكمَّإلقذفَّ،يعينَّالَّ
عانَّخاص ّ
ّ
يذهبَّرجلَّفرييمَّإمرأةَّأن ّهَّرأهاَّقدَّزنتَّ ّثَّيتالعنَّهوَّوإ ّايهاَّعىلَّأ ّ
حصيةَّماَّقالَّالَّإللّعانَّيكونَّ
فقطَّبنيَّإلرجلَّوزوجتهَّ .
ّ
َّهللاَّعزَّوج ّل ّ
ّ
َّإلّسإئرَّكامَّفعلَّإلنّ ّبَّﷺَّ،هذإَّ
اسَّابلظاهرَّوأ ّن
َّيتوىل ّ
ّ
يفَّإحلديثَّأن ّناَّحنمكَّعىلَّإلنّ
ملخّصَّماَّيفَّإحلديثَّ .
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
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نَّو َدل َهاَّيف ََّز َمانَّ
وعنه-أيَّعنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنام-أَن ََّر ُج ًال ََّرأَىَّإ َمرأَتَه ََُّوإن َت َفىَّم َ
َّعزَّوج ّل َُّثَّقَ َىضَّاب َلو َدلَّلل َمرأَة ََّوفَر َقَّب َ َنيَّ
اَّر ُسولَّهللاَّﷺَّفَتَ َال َعنَا َ ََّمَكَّقَا َلَّهللا ّ
َر ُسولَّهللاَّﷺَّفَأَ َم َر ُ َمه َ
نيَّ .
إمل ُ َت َالعنَ َّْ
يَّتربءَّمنَّإلودلَّ
تهَّابلزانَّهذإَّمعىنَّأن ّهَّرماهاَّ،وإنتفىَّأ ّ
هذإَّأيضاَّاتبعَّللّعانَّوفيهَّأ ّنَّرجالَّقذفَّإمرأ ّ
ّإّلي َّاكنت َّحتمل َّأو َّّإّلي َّودلتهَّ ،قال َّهذإ َّإلودل َّليس َّيلَّ،فأمرهام َّإلنّ ّب َّﷺ َّكام َّيف َّإحلديثَّ
العنَّزوجتهَّ،كذكلَّإلزوجةَّإ ّماَّأنَّ
َّإلرجلَّعىلَّقذفهَّوإ ّماَّأنَّي
ّ
ّ
إلسابقَّبأنَّيتالعناَّلن ّهَّإ ّماَّأنَّحيدّ ّ
تعرتفَّوحتدّ َّوإ ّماَّأنَّتالعنَّزوهجاَّ .
َّإلزوجَّنفاهَّعنَّنفسهَّو ّتربأَّمنهَّ َّ.
ّثَّقىضَّابلودلَّللمرأةَّأيَّنس بهَّإىلَّأ ّمهَّل ّن ّ
ّبَّعىلَّريمَّإلرجلَّلزوجتهَّ،وإدّعاءَّأ ّن َّإلودلَّليسَّهلَّيرتتّبَّعليهَّإ ّماَّ
فيؤخذَّمنَّإحلديثَّأن ّهَّيرتت
ّ
إللّعانَّوإ ّماَّإحلدّ َّ .
وفرقَّبنيَّإملتالعنني)َّ،وكذكلَّيرتت ّبَّ
وفيهَّأيضاَّأن ّهَّإذإَّ ّت َّإللّعانَّبيهنامَّفا ّن َّإملرأةَّحترمَّعليهَّلقوهلَّ( ّ
وجَّتربأَّمنَّهذإَّإمحللَّأوَّ
عليهَّإذإَّ
َّإلز ّ
نفىَّكامَّيفَّهذهَّإلقصةَّأ ّنَّإلودلَّينسبَّإىلَّأ ّمهَّالَّلبيهَّ،ل ّن ّ
ّ
ّ
منَّهذإَّإمحللَّإّليَّوضعَّ .
وكذكلَّ ّمماَّيس تفادَّمنَّإحلديثَّأن ّهَّالَّيشرتطَّلنفيَّإلودلَّأنَّتضعهَّأ ّمهَّبلَّميكن َّ ّللزوج َّنفيهَّويهَّ
حاملَّبهَّ،والَّحيتاجَّإىلَّإعادةَّإللّعانَّبعدَّإلوضعَّيفَّأ ّ
صَّأقوإلَّأهلَّإلعملَّ .
دَّإلزوجَّأ ّن َّإلودلَّليسَّهلَّوجبَّعليهَّإللّعانَّلنَّالَّيدخلَّعىلَّ
وكذكلَّ ّمماَّيس تفادَّمنهَّأن ّهَّإنَّتأكّ ّ
اَّجمر ّ
دَّإلشكَّو ّإلظنونَّإلوإهيةَّ
نفسهَّوعىلَّبنيهَّمنَّليسَّمهنمَّفهذإَّيكونَّبأنَّجيزمَّمباَّس يقوهلَّ،أ ّم ّ
فالَّجيوزَّأنَّيفعلَّهذإَّ،البدّ َّأنَّيكونَّمتي ّقناَّأوَّعندهَّغلبتَّظنَّعىلَّماَّيقوهلَّ .
َّ
َّ
َّ
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عنَّأيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّقالَ َّ:ج َاء ََّر ُج يلَّم ْنَّبَينَّفَ َز َإرةََّإ َىلَّإلن ّبَّﷺَّفقالَّ:إنَّإ ََّمرأَيت ََّو َ َدلتَّ
ِ
ِ
غُ َالم ًاَّأَ
سو َدَّ،فقالَّإلنّ ّبَّﷺَ َّ:هل َ َ
َّكلَّمنَّإبلَّ،قالَّ:نعمَّ.قالََّّ:فَََّماَّأََّ ََّلوإّنََُّا؟َّ َّ
َ
ِ
ونَّ
ىسََّّأَنََّّيَ َُّك ََّ
ورق؟َّقالََّّ:إنََّّفَّ َّْيَاََّّل َ َُّورقًَّاَّ،قالََّّ:فَأَّانَََّّّأَ ََّات ََّهاَّ ََّذكلَّ؟َّقالََّ َّ:ع َ َّ
قالَُّ َّ:محرَّ،قالََّ َّ:هلَّفَّ َّْيَاَّمَّنََّّأَ ََّ
ِ
ُ
َ
َ
ونََّّنَََّزَّعَ َُّهَّعَّرقيََّّ .
َّنَََّزَّعَ َُّهَّعَّرقيََّّ،قالَ َّ:و َهذإَّ َع َىسَّأنََّّيَ َّك ََّ
ور ْ َّقَّ:هوَّإّلَّيََّّل َوَّن ُ َُّهََّّي َمَّي َُّلََّّإ ََّىلَّ َّإلرََّما َّْدَّ .
إ ََّل ََّ
ِ
ي
هَّودلَّهلَّودلَّأَّسودَّوملَّيكنَّالَّهوَّ
بَّﷺَّوأخربهَّأَّن ّ
ويفَّإحلديثَّأَّ َّّنَّرج ًالَّمنَّبينَّفزإرةَّجاءَّإَّىلَّإلَّنّ َّّ
ي
هَّشك َّيفَّزوجتهَّلهذإَّ
خدشهَّخادش َّيف َّنفسهَّوكَّن ّ َّّ
وال َّزوجَّته َّسودإوينَّ،فانتابهَّيش يء َّيف َّنفسهَّ َّو
ب َّﷺَّعنهَّهذهَّإلوسوسةَّبطريقةَّرضبَّ
ب َّﷺ َّوذكرَّهلَّماَّجيدَّيف َّنفسهَّ ،فأرإد َّإلَّنّ َّّ
جاءَّإَّىلَّإلَّنّ َّّ
إملثالَّوجرىَّبيهنامَّماَّذكرَّيفَّإحلديثَّمنَّأَّن ّهَّسأهلَّهلَّكلَّمنَّإَّبل؟َّفقالَّهلَّنعمَّفسأهلَّعنَّأَّلوإّناَّ
ىلَّإلرمادَّوليسَّبأمحرَّفقالَّهلَّ
فقالَّيهَّمحرَّ،فقالَّهلَّهلَّيفَّهذهَّإالَّبلَّإمحلرَّمنَّأَّورقَّلونهَّمييلَّإَّ َّّ
بَّﷺَّفأ َّّنَّأَّاتهاَّ
نعمَّإَّ َّّنَّفْياَّلورقًَّاَّأيَّفْياَّإلكثريَّمنَّإالبلَّإَّل ّيتَّلوّناَّليسَّلكونَّساللّتاَّ،فَّسأهلَّإلَّنّ َّّ
ذكلَّيعينَّمنَّأَّينَّجاءَّهذإَّإلَّلّون؟َّوإالبلَّهذهَّساللّتاَّمعروفَّأَّ َّّّناَّمحرَّفقالَّهلَّ(عىسَّأَّنَّيكونَّ
يكونَّنزعهَّعرق َّفذهبَّ
نزعهَّعرق) َّيعينَّهذإَّإّليَّجاءَّأَّورق ًا َّفقالَّهلَّكذكلَّإبنكَّهذإَّعىس َّ
ي
يَّاكنَّجيدهَّهذإَّإلصحايبَّيفَّنفسهَّوإمحلدَّهللَّ .
َّّ
ّ َّ
إّل
نَّوأَّن ّهَّالَّبدَّمنَّإلَّّتيقَّّنَّ،وإلقرينةَّإَّل ّيتَّذكرهاَّيفَّإحلديثَّ
هَّالَّجيوزَّإلقذفَّمبجردَّإلظ َّ
َّّ
َّففيَّإحلديثَّأَّن ّ
حت ََّّوإَّنَّاكنَّلونَّ
بَّﷺَّيفَّقذفَّزوجتهَّوهوَّأَّنَّيالعهناَّ ّ َّ،
اكنتَّغريَّاكفيةَّلهذإَّملَّير َّّخصَّهلَّإلَّنّ َّّ
َّمنَّإلزوجةَّوإلنَّإمحلدَّهللَّتطورَّإلعملَّ
َّّ
إالَّبنَّليسَّلكونَّإلَّبَّفهذإَّالَّيد َّّلَّعىلَّأَّن ّهَّحصلتَّخيان ية
كيفَّحتصلَّإلورإثةَّوأَّ َّّنَّماَّحصلَّيفَّهذإَّإحلديثَّقدَّحيدثَّفامحلدَّ
َّ
وأصبحناَّنعرفَّأَّمورَّإلورإثةَّو
هللَّ َّ.
ويفَّإحلديثَّأَّيضاَّأَّ َّّنَّإلَّّتعريضَّمبثلَّهذهَّإلَّمورَّإذإَّاكنَّعىلَّوجهَّإالَّسرتشادَّالَّيعدَّقذف ًاَّ َّ.
بنَّإّليَّخالفَّلونَّأَّبيهَّ
بَّﷺَّقاسَّإالَّ ّ َّ
وكذكلَّإحلديثَّفيهَّدلي يلَّعىلَّمرشوعيةَّإلقياسَّ،لَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
عىلَّإالبلَّإَّل ّيتَّّتتلفَّأَّلوإّناَّمعَّلونَّأصلهاَّ َّ.
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اصَّوعبدََّّهللاََّّبنََََّّّزمََّع ََّةَّيفَََّّّغُ ََّالمََّّفَقََّا ََّلَّ
بنَّأََّيبَّ َََّّوقَّ ََّ
عنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّقالتَّ:إَّخَّتَ ََّص ََّمَّ ََّسعدَّ َُّ
بنَّأََّيبَّ َََّّوقَّاصََّّ ََّعَّهَ ََّدََّّإ َ َّيلَّأََّن َُّهَّإَّبنَُّ َُّهَّإَّنْ َُّظرََّّإ َ َّىل ََّشَّهبََّهَََّّ َّ،وَّقَالَّ ََّعبدََّّ
بنَّأََّيخََّّ َُّعتََّبةَّ َُّ
ََّسع يَّدََّ َّ:اي َََّّر َُّسو ََّلَّهللاََّّ ََّه ََّذإَّإَّ َُّ
ِ
ِ
َ
َ
يدتَّهَََّّّ.فَّنَ َّظ ََّرَّرسولَّهللاَّﷺَّإَّىل ََّشَّهبََّهََّّ
ىلَّفَّ ََّرإشَََّّّأَيبََّّمَّ َّْنَّ ََّولَّ ََّ
هللاَّبنََََّّّزمََّع ََّةََّ َّ:ه ََّذإََّّأَيخَّ َََّّاي َََّّر َُّسو ََّلَّهللا ََُّّو ََّدلََّّعَ َ َّ
َّإلو َ َُّدل لَّلفَّ ََّرإشََّّ َولََّّلََّْعاهَّرََّّإ َّحل َ ََّجرََّ َّ،وإَّحَّتَجَّبَّ ََّّمن ََّهَّ ََّايَّ
بدَّبن َََّّزمََّعة ََّ
كلَّ ََّايَّ ََّع َُّ
َّفَََّرَّأَى ََّشَّ ََّهب ًاََّّب ََّي ّن ًاََّّب َُّعتََّب ََّةَّفقالَُّ َّ:ه ََّوَّ َ ََّ
طَُّّ .
ََّسوََّدةََّّفَ ََّملََّّتَََّرَُّهََّّقَ َّ
بنَّزمعةَّإَّختصامَّإَّىلَّ
يفَّهذإَّإحلديثَّتذكرَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّأَّ َّّنَّسعدَّبنَّأَّيبَّوَّقّاصَّوعبدَّهللاَّ ََّ
رسول َّهللا َّﷺ َّيف َّإبن َّلَّمة َََّّزمعة َّاكن َّقد َّزان َّهبا َّأَّخو َّسعد َّبن َّأَّيب َّوَّقّاص َّعتبة َّزان َّهبا َّيفَّ
مياءَّمنَّبيوتَّإدلعارةَّأَّكرممكَّهللاَّيتاجرونَّابالماءَّ ،وّنامهَّ
َّّ
إجلاهليةَّ ،واكنوإَّيفَّإجلاهليةَّجيعلونَّلالَّ
﴿و َالَّتُ ْكر ُهوإَّفَتَ َيات ُ ْمكَّعَ َىلَّإلْبغَاءَّإ ْنَّ َأ َرد َْن َ َ
َّحت ُّصنًا﴾َّ
قولَّهللاَّعزَّوج َّّلَّ
َّّ
إالَّسالمَّعنَّذكلَّكامَّجاءَّيفَّ
َ
ِ
مةَّزمعةَّهوَّوودلهَّ .
هذإَّإلودلَّإّليَّوضعتهَّأَّ ََّ
ّ َّ
فَّهنيىَّإالَّسالمَّعنَّهذإَّ،وعتبةَّأَّوىصَّأَّخاهَّسعد ًإَّأَّ َّّنَّ
يَّقويَّبه)َّلكنَّخامصهَّعبدَّهللاَّبنَّزمعةَّوقالَّأَّ َّّنَّإلودلَّهوَّأَّخوهَّوهوَّ
وكامَّجاءَّيفَّإحلديثَّهلَّ(ش به ي
إبنَّزمعةَّأَّبوهَّ،وإس تد َّّلَّّلكلَّبأَّ َّّنَّهذإَّإلودلَّودلَّعىلَّفرإشَّأَّبيهَّمنَّولَّيدتهَّأيَّمنَّأَّمتهَّ َّ.
معناهَّإلزوجةَّإذإَّدخلَّهباَّزوهجاَّدخو ًالَّحمَّّققًَّاَّ،الَّيكفيَّ
َّّ
إشَّإلصَّحيحَّمنَّأَّقوإلَّأَّهلَّإلعملَّأ ّنَّ
وإلفر ّ
نيةَّإدلخولَّالبدَّأَّن َّنتحَّقّ
إلزوجةَّفرإشًَّا َّوهذإَّإلقولَّهوَّ
خولَّحت َّتس َّّمى َّ َّّ
ّ َّ
َّّ
قَّمنَّإدل
يفَّذكلَّإَّماك َّّ
قولَّش يخَّإالَّسالمَّوتلميذهَّإبنَّإلقميَّرمحهامَّهللاَّ .
نيةَّإدلخولَّيقولونَّهذإَّ
إلزوجةَّتس َّّمىَّفرإش ًا َّإذإ َّعقدَّعلْياَّمعَّإَّماك َّّ
أََّّّماَّإمجلهورَّفيذهبونَّإَّىلَّأَّ َّّن َّ َّّ
نيةَّإدلخولَّتس َّّمىَّبهَّإملرأةَّفرإش ًاَّ َّ.
اكفَّإلعقدَّمعَّإَّماك َّّ
ردَّإلعقدَّتسمىَّبهَّإلزوجةَّفرإش ًاَّ َّ.
َّّ
َّوأََّّّماَّإلحنافَّفيقولونَّأَّ َّّنَّجم
لكنَّإلص
حيحَّهوَّإّليَّر َّّجحناهَّمذهبَّش يخَّإالَّسالمَّرمحهَّهللاَّوتَّلَّميذهَّإبنَّإلقميَّرمحهَّهللاَّأَّيض ًاَّ
ّ َّ
َّّ
نيةَّإدلخولَّمعَّعدمَّحتقَّّقهَّفالَّميكنَّأَّنَّ
اَّجمردَّإَّماك َّّ
لَّ َّّنَّمثلَّهذهَّإلَّحاكمَّالَّتبىنَّإَّ َّّالَّعىلَّإلَّّتحقيقَّأََّّّم َّّ
نبينَّعلْياَّأَّحاكم ًاَّتتعلقَّابلنسابَّهذإَّهوَّقولَّأَّهلَّإلعملَّ َّ.
تلحقَّابلزوجةَّإلَّمةَّإذإ َّتأ َّكّدَّوطءَّ
َّّ
إشَّإلزوجةَّإذإ َّحتققتَّدخولَّزوجَّهباَّو
هذإَّهوَّمعىنَّإلفر َّّ
س َّّيدهاَّلهاَّ َّ.
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ب َّﷺ َّنظرَّإَّىلَّإلودلَّورأىَّش هبهَّ
وإحلديثَّدإ يل َّعىلَّدخولَّإلَّمةَّإملوطوءةَّيفَّمعناهَّإلفرإشَّ،إلَّنّ َّّ
إلكبريَّبعتبةَّلكنّهَّحمكَّلعبدَّوقالَّ(هوَّكلَّايَّعبد)َّ َّ.
ّ
وذكرَّإلعةل َّأوَّإلقاعدةَّإحملمكةَّيفَّهذإَّإلبابَّفقالَّﷺ َّ(إلودل َّللفرإشَّوللعاهرَّإحلجر) َّأيَّأ ّن َّإلودلَّ
مَّعىلَّإلش بهَّ،والَّحمك َّ ّ
ّ
يلحقَّبصاحبَّإلفرإشَّوهوَّمقدّ
للشَّبهَّمعَّإلفرإشَّكامَّيفَّإحلديثَّأَّ َّّنَّ
ّ
إلشَّبهَّاكنَّكبري ًإ َّبعتبةَّلكنَّإلودلَّأَّحلقَّبزمعةَّلن ّه َّصاحبَّإلفرإشََّّ ،زمعة َّاكنَّهوَّس َّّيدَّهذهَّإلَّمةَّ
ّ
حيمكَّابلشَّبهَّب َّّلَّحمكَّابلفرإشَّفكامَّقلناَّهذهَّيهَّإلقاعدةَّ،إلقاعدةَّهوَّ
بَّﷺَّملَّ
إَّل ّيتَّوطأهاَّعتبةَّوإلَّنّ َّّ
َّعىلَّإلشَّبهَّوالَّحمكَّ ّ
ّ
بَّﷺَّ(إلودلَّللفرإشَّوللعاهرَّ
للشَّبهَّمعَّإلفرإش"َّكامَّقالَّإلَّنّ َّّ
إشَّمقد يم
َّّ
أَّ َّّنَّ"إلفر
يَّإلزإينَّهلَّإحلجرَّوقيلَّيفَّتفسريَّإحلجرَّمعنيانَّ َّ:
إحلجر)َّأَّ َّّ
يَّهلَّإلرمجَّعىلَّفعلتهَّتكلَّ َّ.
َّّ
إدَّبهَّإلرمجَّهلَّإحلجرَّأَّ
َّّ
إملعىنَّإلَّ َّّولَّ:أَّ َّّنَّإملر
إلرتإبَّعىلَّفعلتهَّوليسَّهلَّإلودلَّ َّ.
َّوإملعىنَّإلَّث ّاينَّ:يفَّتفسريَّإحلجرَّأَّيَّهلَّإخليبةَّو َّّ
هَّإلرمج َّبلَّهوَّح لَّد َّللمحصنَّ
ك َّزإنَّ َّحقَّّ َّّ
وإلقولَّإلَّث ّاينَّأَّصوبَّلَّ َّّن َّإملعىنَّإلَّ َّّولَّإنتقدوهَّبأَّن ّهَّليسَّ َّّ
يَّحيد َّبأَّنَّيرمجَّإَّىلَّإملوتَّأََّّّماََّّّإّليَّليسَّحمس ن ًا َّفاَّن ّهَّجيدلَّفقطَّذكلَّ
إحملصنَّهوَّإّل َّّ
ّ َّ
دونَّإلبكرَّ ،
إلرتإبَّعىلَّفعلتهَّتكلَّوليسَّهلَّإلودلَّ َّ.
ير َّّجحَّإملعىنَّإلَّث ّاينَّأَّيَّهلَّإحلجرَّأَّيَّهلَّإخليبةَّو َّّ
بَّﷺَّحمكَّبأَّن ّهَّأَّخومهَّمنَّ
بَّﷺَّسودةَّأَّختَّعبدَّبأَّنَّحتتجبَّمنَّهذإَّإلودلَّمعَّأَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
َّّثَّأَّمرَّإلَّنّ َّّ
أَّبْيمَّإَّ َّّالَّأَّن ّهَّﷺَّأَّمرهاَّبأَّنَّحتتجبَّمنهَّ .
َّوقالَّإلعلامءَّ"أَّمرهاَّبفعلَّذكلَّإحتياط ًاَّملاَّرأىَّمنَّ ّشَّبهَّكبريَّبنيَّهذإَّإلودلَّوبنيَّعتبةَّفأمرهاَّبذكلَّ
صيان ًة َّلهاَّوحفاظ ًا َّمنَّإلوقوعَّيفَّإملباحَّإذإ َّخالطتهَّش هب يَّة" َّوهذهَّعادتهَّﷺ َّمعَّمجيعَّزوجاتهَّوهللاَّ
أَّعملَّ َّ.
َّ
َّ
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ّسور ًإََّّتَ َُّرب ُ َّقَّأََّ ََّس َّار َُّيرَّ ََّوهجَّهََّّ
لَََّّم َُّ
وعنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَََّّأ َّّنَاََّّقَاَّل َتََّّ :إنََّّرسولَّهللاَّﷺَّ ََّد ََّخ ََّلََّّعَ َ َّ
ِ
بنَََّّزيدَّفقالَّ :
ينَّأََّنَََُّّّم ََّج َّّززَّإً َّن َ ََّظ ََّرَّ َأنَّف ًاََّّإ َ َّىل َََّّزيدََّّبنََّّ ََّح َّارَّث َ ََّةَّأَّ ََّساََّم ََّةَّ ََّ
َّفَََّقا ََّلَّ:أَََّّل َمََّّتَََّر ََّ
ِ
قدإمَََّّّل َمَّنََّّب َعضَّ .
عضَّ ََّهذَّهََّّإ ََّل ََّ
ََّّإنَََّّّب َ َ َّ
ِ
َّلفظََّ َّ:اك ََّنََُّّم ََّج َّّز يزََّّقَائَّفًَّاَّ .
ويف َّ
برشة َّواكنَّإَّبنهَّأَّسامةَّريضَّهللاَّ
ب َّرسولَّهللاَّﷺ َّأَّبيضَّإل َّ
اكنَّزيد َّبنَّحارثةَّريضَّهللاَّعنهَّحَّ َُّّ
حصة َّنس بةَّأَّسامةَّإَّىلَّأَّبيهَّزيدَّواكنَّهذإَّيؤذيَّ
عنهَّأَّمسرًَّإَّ ،ولهذإَّاكنَّبعضَّإلَّنّاسَّيش َّكّكونَّيفَّ َّّ
رسولَّهللاَّﷺَّملاكنَّزيدَّمنهَّ .
جمزز َّ-وهوَّرج يل َّمنَّبينَّمدجلَّ -واكنَّقائف ًا َّكامَّجاءَّيفَّإحلديثَّقالَّويفَّلفضَّ
َّمر َّ َّ
ويفَّذإتَّيوم َّّ
ّ
ّ
َّهذإَّمنَّفالنَّابلشَّبهَّوهذهَّ
بهَّيقولَّكلَّفالن
هَّاكنَّيعرفَّإلشَّ
اكنَّجمز يَّز َّقائفًَّا) َّومعىنَّقائف َّأَّن ّ
( َّ
ي
إلقيافةَّمعروفةَّيفَّبينَّمدجلَّوغريمهَّ .
سامةَّواكنَّقدَّغطياَّرأس ْيامَّبقطيفة َّأَّيَّبقطعة َّمنَّمقاش َّالَّيبدوَّمهنامَّإَّ َّّالَّ
َّّ
هَّمر َّعىلَّزيد ََّّوأَّ
إملهمَّأَّن ّ َّّ
ورسَّبهَّوفرحَّبهَّفرح ًاَّعظاميًَّ
بَّﷺَّ َّّ
فقالَّجمززَّ(إَّ َّّنَّهذهَّإلَّقدإمَّملنَّبعض)َّفسمعَّذكلَّإلَّنّ َّّ
َّ
رجلْيامَّ،
ظهرَّعىلَّوهجهَّكامَّجاءَّيفَّإحلديثَّأَّ َّّنَّأساريرَّوهجهَّاكنتَّتلمعَّأَّيَّتربق َّ
رسإرَّ:يهَّإخلطوطَّإَّل ّيتَّعىلَّإجلهبةَّ .
إلَّ َّ
ةَّإلفرحَّملاَّبرش َّبهَّزي يد َّريضَّهللاَّعنهَّ ،وهذإَّاكنَّس يقطعَّويدحضَّماَّاكنَّ
ّ َّ
َّّ
منَّشد
نتَّتربق َّ
َّاك َّ
يرىمَّبهَّمنَّقبلَّمنَّأَّ َّّنَّهذإَّإلودلَّليسَّهلَّريضَّهللاَّعهنامَّ َّ.
إلقيافةَّحق َّ َّوأَّن ّهَّيعملَّهباَّيفَّإَّحلاقَّإلنَّ ّسبَّإذإ َّملَّيوجدَّطبع ًا َّماَّهوَّأَّقوىَّمهناَّ
َّّ
ففيَّإحلديثَّأَّ َّّن َّ
ّ
وىلَّمنَّإلشَّبهَّلكنَّإذإ َّملَّيعرفَّإلفرإشَّفاَّ َّّنَّ
معناَّيفَّإحلديثَّإلسابقَّأَّ َّّن َّإلفرإشَّأَّ
َّّ
مفر َّ
اكلفرإشَّّ َّ ،
افعيَّوأَّمحدَّرمحهمَّ
إلش َّ
إلقيافةَّحقَّوأن ّهَّيعملَّإلقيافةَّيفَّإَّحلاقَّإلَّن ّسبَّ،وهذإَّإلقولَّهوَّقولَّماكلَّو َّّ
َّّ
هللاَّ،وخالفهمَّأَّبوَّحنيفةَّلكنَّهذإَّإحلديثَّفيهَّرلَّدَّعىلَّمنَّخالفَّ .
ائف َّوإحد َّإَّنَّاكنَّعد ًَّالَّ ،أَّن ّهَّيكفيَّق ي
كذكلَّيس تفادَّمنَّإحلديثَّأَّن ّهَّيكفيَّق ي
ائف َّوإحدَّفقطَّأنَّ
ّ
يلحقَّإلشَّبهَّبأَّنَّنقولَّابالَّحلاقَّ،لكنَّيشرتطَّيفَّإلقائفَّأَّنَّيكونَّعد ًالَّوذإَّخربةَّكامَّاكنَّإحلالَّمعَّ
جمززَّريضَّهللاَّعنهَّهذإَّماَّيتعَّل ّقَّهبذإَّإحلديثَّ َّ.
َّّ
~~515

الحديث 331
كلَّأََّ ََّح َُّد َُّك؟َّ
عنَّأَّيبَّسعيدَّإخلدريَّريضَّهللاَّعنهَّقالَُّ َّ:ذكَّ ََّرَّإلََّع َّز َُّلَّلَََّّر َُّسولََّّهللاََّّﷺََّّفَََّقالََّ َّ:ولَّ ََّمََّّي َف ََّع َُّلَّ ََّذ ََّ
هللاَّ ََّخالََُّّقهَاَّ .
فسَََّّمخَّلُوَّقَ يَّةََّّإالََّّ َُّ
يست َّن َ ي َّ
كلََّّأَ ََّح َُّد َُّكََّّفَاَّن َُّهََّّل َ ََّ
ََّوَّل َمََّّي ََُّقلََّّفَ ََّالََّّي َف ََّعلَّ ََّذ ََّ
ِ
ِ
َّإلصحايبَّريضَّهللاَّعنهَّ
بني َّّ
ذكرَّإلع َّزلَّعندَّرسولَّهللاَّﷺَّفكَّن ّهَّﷺَّإستنكرهَّمبَّّين ًاَّسببَّذكلَّ،و ّ َّ
بَّﷺَّقالَّ(ملَّيفعلَّذكلَّأحدمه)َّهذإَّ
أَّن ّهَّملَّينكرهَّبقوهلَّفقالَّ(وملَّيقلَّفالَّيفعلَّذكلَّأحدمه)َّ،إلَّنّ َّّ
كَّيشءَّهللاَّ
نفسَّخملوق يةَّإَّالََّّهللاَّخالقها)َّأَّيَّأَّ َّّنَّ َّّ
َّإناكريَّلَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
إس تفها يم ي
بَّﷺَّقالَّ(فاَّن ّهَّليستَّ ي
هللاَّعزَّوج َّّلَّس يحقَّّقَّماَّ
جلَّوإَّنَّعزلَّفاَّ َّّنَّ َّّ
رهَّوأَّ َّّنَّماَّشاءَّهللاَّاكنَّوماَّملَّيشأَّملَّيكنَّ َّ،وأَّ َّّنَّ َّّإلر َّ
وقد َّ
َّّ
هوَّاكئنَّيفَّإلَّل ّوحَّإحملفوظَّوماَّس بقَّبهَّعلمهَّس بحانهَّوتعاىلَّ َّ.
ي
يَّمنَّهذإَّإلرجلَّما يءَّ
َّّ
ّس
نَّشاءَّهللاَّعزَّوج َّّلَّخلقَّإلودلَّفاَّن ّهَّسيَّ َّ
َّّ
حفتَّولوَّأَّرإدَّإالَّنسانَّوع َّزلَّفاَّ
ّ َّ
الَّيشعرَّبهَّوس يكونَّمنهَّإَّنَّشاءَّهللاَّإلودلَّ .
ي
هَّحتَّإَّنَّملَّيعزلَّإلَّّرجلَّفلنَّيكونَّ
نَّيكونَّودلَّورإءَّهذإَّإمجلاعَّفاَّن ّ ّ َّ
َّهللاَّعزَّوج َّّلَّأَّ
َّّ
َّوأََّّّماَّإَّنَّملَّيشأ
ذكلَّوهذهَّإلَّمورَّنرإهاَّيفَّحياتناَّإليوميةَّ َّ.
جلَّذكرهَّمنَّفرجَّإلزوجةَّأَّوَّإلَّمةَّإذإ َّقاربَّإالَّنزإلَّوهذإَّمنَّ
َّّ
ابركَّهللاَّفيمكَّهوَّنزعَّإلر
َّّ
وإلعزلَّ :
أَّجلَّأَّ َّّالَّحتملَّ َّ.
بَّﷺَّملَّيهنيىَّعنهَّ،وكامَّهوَّمعلومَّأَّن ّهَّإَّنَّاكنَّإلعزلَّهذإَّ
ابحةَّإلعزلَّلَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
َّ
ويس تفادَّمنَّإحلديثَّإَّ
هَّحمرمَّلن ّهَّ"الَّجيوزَّتأخريَّإلبيانَّعنَّوقتَّإحلاجة"َّمفاَّدإمَّأَّن ّهَّملَّ
يبنيَّأَّن ّ َّّ
بَّﷺَّاكنَّس ّ َّ
حمرم ًاَّفاَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
َّّ
يهنيىَّعنهَّد َّّلَّذكلَّعىلَّأَّن ّهَّمباحَّ َّ.
َّ
الحديث 332
عنَّجابرَّبنَّعبدَّهللاَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّ َّ:
َّاك ََّنَّ ََّشيئ ًاََّّيُ َّهنَيىَّ ََّعن َُّهََّّل َهنَََّ ََّاانَّإلَُّقرََّأنَّ .
َُّكنَّا َّن َع َّزل َََّّوإلَُّقرََّأ َُّنََّّي َ َّّنلَّ ََّوَّل َو ََّ
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ي
إدلرسَّإملايضَّويفَّدروسَّغريهاَّأَّنَّقلناَّأَّ َّّنَّ
َّهلَّحمكَّإلرفعَّوقدَّس بقَّمعناَّيفَّ َّّ
َّّ
هذإَّإحلديثَّموقوف
هلَّحمكَّإلرفعَّ،وهذإَّ
َّّ
قولَّإلصحايبَّ"كناَّنفعلَّكذإ"َّيقصدَّأَّ َّّّنمَّاكنوإَّيفعلونَّذكلَّيفَّزمنهَّﷺَّوأَّ َّّن َّ
َّّ
شاكلَّفيهَّفهذإَّإحلديثَّهلَّحمكَّإلرفعَّ َّ.
َّّ
مقررَّعندكَّيفَّكتبَّإملصطلحَّالَّإَّ
ي
إلصحابةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّاكنوإَّيعزلونَّمن َّنساهئمَّوإماهئمَّعىلَّعهدَّرسولَّهللاَّﷺَّ
وجاءَّفيهَّأَّ َّّن َّ َّّ
وملَّينكرَّعلْيمَّالَّرسولَّهللاَّﷺ َّوملَّيّنلَّإلقرأنَّبتحرميَّإلعزلَّ ،ولوَّاكنَّهذإَّإلفعلَّمنكر ًإ َّلّنلَّ
وقدَّمرَّمعناَّيفَّحديثَّأَّيبَّسعيدَّأَّن ّهَّملَّينكرهَّﷺَّبلَّقالَّ
نكرهَّرسولَّهللاَّﷺَّ َّّ
إلقرأنَّبتحرميهَّأَّوَّل َّ
(وملاَّيفعلَّذكلَّأَّحدك)َّ َّ.
ابحتهَّبدليلَّإلزايدةََّّّإليتَّجاءتَّيفَّأَّخرَّ
َّّ
فيس تد َّّلَّهبذإَّ َّوحديثَّأَّيبَّسعيدَّعىلَّجوإزَّإلعزلَّوعىلَّإَّ
هذهَّإلزايدةَّابركَّهللاَّفيمكَّليستَّمنَّمتَّ
َّّ
حديثَّ(ولوَّاكنَّشيئ ًا َّيهنيىَّعنهَّلهناانَّعنه َّإلقرأن) َّ
إحلديثَّإَّن ّامَّزإدهاَّسفيان َّبنَّعيينةَّ ،وقدَّوقعَّهذإَّمبَّّين ًا َّعندَّمسمل َّإَّذَّقالَّعقبَّإحلديثَّ(زإدَّ
تبني َّأَّ َّّّناَّليستَّمنَّمتَّإحلديثَّلكنَّصنيعَّإحلافظ َّعبدَّ
إلزايدةَّف ّ َّ
إحساقَّقالَّسفيان) َّفذكرَّهذهَّ َّّ
صلَّتبني َّأَّ َّّّناَّليستَّمنَّمتَّإحلديثَّبلَّ
ّ َّ
لكنَّعندَّإلرجوعَّإَّىلَّإلَّ
َّّ
إلغينَّرمحهَّهللاَّيومهَّأَّ َّّّناَّمنهَّ
وهذإَّهوَّإملتقررَّ َّ.
َّّ
يهَّمنَّالكمَّسفيانَّرمحهَّهللاَّفقالَّ(لوَّاكنَّشيئ ًاَّيهنيىَّعنهَّلهناانَّعنَّإلقرأن)َّ
نيفةَّوأَّمحدَّإَّىلَّأَّن ّهَّجيوزَّإلع َّزلَّبرشطَّأَّنَّتأذنَّهلَّزوجتهَّ ،ملَّيقولوإَّ
مامَّماكلَّوأَّبوَّح َّ
َّ
وقدَّذهبَّإالَّ
إلزوجةَّ َّ.
ابالابحةَّإملطلقةَّقالوإَّابجلوإزَّبرشطَّأَّنَّتأذنَّ َّّ
هلَّإحلقَّيفَّ
نتَّمزتوج ًةَّأَّنَّتأذنَّيهَّلزوهجاَّويأذنَّلهاَّس َّّيدهاَّلَّ َّّنَّ َّّ
َّّ
وكذكلَّإشرتطوإَّيفَّإلَّمةَّإذإَّاك
جتَّوأَّجنبتَّأَّوالد ًإ َّفاَّ َّّّنمَّيكونونَّمماليكَّلس َّّيدهاَّ
تزو َّ
ودلهاَّ ،معلومَّابركَّهللاَّفيمكَّأَّ َّّن َّإلَّمة َّإذإ َّ َّّ
وهذإَّابَّت ّفاقَّإلََّّمئ ّةَّكامَّيقولَّش يخَّإالَّسالمَّرمحهَّهللاَّ َّ.
هلَّإحلقَّيفَّتقريرَّأَّميكهناَّإلعزلَّأَّمَّالَّ،
والدَّإّلينَّسينجبونَّيكونونَّملاكًَّلس َّّيدهاَّفاَّ َّّنَّ َّّ
مفاَّدإمَّأَّ َّّنَّإلَّ ّ َّ
دهاَّخبالفَّإحلرةَّفاَّ َّّّنمَّإشرتطَّفقطَّإَّذّناَّ
َّّ
ذنَّيهَّلزوهجاَّوأَّنَّيأذنَّلهاَّس َّّي
َّ
فاشرتطوإَّيفَّإلَّمةَّأَّنَّتأ
يهَّزوهجاَّ َّ.
وإشرتطوإَّهذإَّوإس تدَّل ّوإَّحبديثَّمعرَّريضَّهللاَّعنهَّ،حديثَّمعرَّأَّخرجهَّأَّمحدَّبنَّماجةَّوفيهَّأَّن ّهَّ
نَّيعزلَّعنَّإحلرةَّإَّ َّّال َّابذّنا) َّهذإَّإحلديثَّهوَّمعدةَّ
َّّ
قالَّريضَّهللاَّعنهّ(َّ :نيىَّرسولَّهللاَّﷺ َّأَّ
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ذنَّإلزوجة َّ َّوإَّذنَّإلَّمةَّوس َّّيدهاَّ ،لكنَّإحلديثَّضعيف َّض ّعفه َّ ّ
إلشَّيخَّانرصَّ
إّلينَّقالوإَّابَّشرتإطَّإَّ َّّ
ّ َّ
رمحهَّهللاَّوحمكَّعليهَّابلضعفَّ َّ،و ّ
إلشَّيخَّإبنَّابزَّأيضاَّرمحهَّهللاَّيرىَّضعفَّهذإَّإحلديثَّ َّ.
افعيَّرمحهَّهللاَّوأَّن ّهَّجيوزَّإلعزلَّمطلق ًا َّوالَّيشرتطَّفيهَّالَّ
َّ
فالصحيحَّيفَّإملسأةلَّهوَّقولَّإالَّ َّّ
مامَّإلش
َّّ
ذنَّإلزوجةَّوالَّإَّذنَّإلَّمةَّوالَّس َّّيدهاَّ .
إَّ َّّ
وذهبَّإبنَّحزم َّرمحهَّهللاَّ َّوطائف ية َّمعهَّإَّىلَّحترميَّإلعزلَّوإس تدلوإ َّحبديثَّجذإمةَّبنتَّوهب ََّّوأَّن ّهَّ
َّملاَّتقدمَّمنَّأحاديثَّيفَّجوإزهَّ .
ﷺَّقالََّّمل ّاَّس ئلَّعنَّإلع َّزلَّ(ذكلَّإلوأدَّإخلفي)َّوجعلوهَّانخس ًا َّّ
لكنَّإلصحيحَّأَّن ّهَّليسَّانخس ًاَّوالَّيسارَّإَّىلَّإلَّن ّسخَّمعَّإماكنَّإمجلعَّ،ومجعَّإلعلامءَّبنيَّإلحاديثَّفقالوإَّ
َّّ
حترزَّمنَّإلودلَّبأَّنَّالَّينجبَّأَّبدًَّإ"َّ
إدَّإحلد َّمنَّإلَّن ّسلَّ َّو َّّ
هَّيفَّحق َّمنَّأَّر َّّ
َّّ
"إملرإدَّحبديثَّجذإمةَّأَّن ّ
َّوقالوإَّهذإَّيفَّإمجلعَّ َّ.
أََّّّماَّإذإ َّملَّينوىَّابلعزلَّمثلَّهذإَّفاَّن ّهَّيبقىَّعىلَّإلَّصلَّأَّيَّعىلَّإالَّابحةَّ ،وقالوإَّيفَّإحلديثَّأَّن ّهَّ
وهذإَّقدَّّنتَّعنهَّإلرشيعةَّوقدَّأَّمرانَّ
ّ َّ
نوىَّبهَّإحلدَّمنَّإلوالدةَّوبأَّنَّالَّينجبَّإلَّوالدَّ،
َّّ
خاصَّمبنَّ
ل َّ
تزوجوإَّإلودودَّإلولودَّفاَّ ّ َّين َّماكث ير َّبمكَّإلَّممَّيومَّ
يفَّإلرشعَّبتَّكثريَّإلَّوالدَّكامَّجاءَّيفَّقوهلَّﷺَّّ (َّ:
ّ َّ
إلقيامة)َّ َّ.

الحديث 333
يسَّمَّن َََّّر َُّجلَّإَّ َّّدعىَّلَّ ََّغريََّّأََّبَّيهََّّ ََّو َُّه ََّوََّّي َعَّلََُّم َُّهَّ
عنَّأَّيبَّذرَّريضَّهللاَّعنهَّأَّن ّهَّمسعَّرسولَّهللاَّﷺَّيقولََّّ:ل َ َ َّ
يسَّمَّنَّا َََّّولَّ َيت َ َبوأََََّّّمق ََّع ََّدَُّهَّمَّ ََّنَّإلنَّارََّ َّ،وََّمنَّ ََّدَّعَا َََّّر َُّج ًالَّابَّل َُّكفرََََّّّأوََّّقَا ََّلََّّعَ َُّدوََّّ
يسَّ ََُّهلََّّفََّلَ َ َّ
َّإالََّّ ََّكَّفَرََّ َّ،وََّمنَّإد َعىَََّّماََّّل َ َ َّ
ِ
َ
َ
َ
َ
ل
ع
ل
يسَّ َّك َّذكلَََّّّإالََّّ ََّح ََّارََََّّّيهََّّ َّ.
هللاََّّ ََّوَّ َ َّ
ِ
َّحن َُّوهَّ .
ندََُّّمسملََّّولَّلَُّب ََّخ َّاري ََّ
َكَّ ََّذإَّعَّ ََّ
َّّنيىَّعهناَّإلشارعَّّني ًاَّشديد ًإَّوغَّل ّظَّيفَّذكلَّ :
َّّ
يفَّهذإَّإحلديثَّجاءَّذكرَّثالثةَّأَّش ياء
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وهوَّموطنَّإلشاهدَّمنَّإحلديثَّأَّنَّين
فيقولَّفالنَّأَّيبَّ َّوهوَّيعملَّ
تسبَّإلرجلَّإَّىلَّغريَّأَّبيهَّ:
َّّ
َّّ
أوالهاَّ
ي
بَّ
أَّن ّهَّليسَّأَّابهَّ،أَّوَّينتسبَّإَّىلَّقبيةلَّغريَّقبيلتهَّلّنّ اَّأرشفَّمنَّقبيلتهَّوهكذإَّ،هذإَّح َّّذرَّمنهَّإلَّنّ َّّ
كربَّإخملرجَّمنَّإملةلَّ،لَّ َّّنَّإلقاعدةَّ
َّّ
ﷺَّووصفهَّكفرَّ،لكنَّإملرإدَّابلكفرَّهناَّإلكفرَّإلَّصغرَّالَّإلكفرَّإلَّ
تَّإدلالئلَّعىلَّأَّن ّهَّليسَّكفر ًإَّ
هَّكفر َّلكنَّدَّل ّ َّّ
عندَّأَّ
ّ
هلَّإلسََّّنّةَّابركَّهللاَّفيمكَّأَّ َّّنَّ"ماَّثبتَّابلَّنّصَّأَّن ّ ي
يظَّيفَّإلهنييَّعنهَّ ،وهذإَّ
َّّ
َّفهوَّكفر َّأصغر َّوهوَّمنَّأكرب َّإلكبائر" َّّلكلَّجاءَّإلَّّتغَّلَّ
َّّ
َّمنَّإملةل
خمرج ًا
ي
أَّم
بابَّإملسملَّفسوق َّوقتاهلَّكفر) َّفاملرإدَّابلكفرَّيفَّهذإَّ
ثلتهَّيفَّإلرشعَّكثري ية َّمهناَّقوهلَّﷺ َّ(سَّ
ّ َّ
ي
إحلديثَّأَّيض ًاَّأَّن ّهَّإلكفرَّإلَّصغرَّالَّإلَّكربَّ َّ.
نيَّ
﴿وَّإ َّْن َّ ََّطائَََّّفَّتَانَّ َّمَّ ََّن َّإَّلْ َُّمؤمَّنَّ ََّ
ونس تد َّّل َّعىلَّذكلَّبأَّ َّّن َّهللاَّتباركَّوتعاىلَّ َّّمسىَّإملقتتلنيَّمؤمننيَّفقال ََّ
ِ
ملاَّوصفهمَّابمسَّإالَّميانَّ ،فكذكلَّ
إَّقَّتَََّتَّلُوإ﴾ َّوساممهَّمؤمننيَّولوَّاكنوإَّكَّفّار ًإ َّابقتتاهلمَّملاَّ َّّمسامهَّبذكلَّو
َّوفعلَّهذإَّمنَّكبائرَّإّلنوبَّلكَّنّهَّليسَّ
َّّ
منَّإَّنتسبَّلغريَّأَّبيهَّأَّوَّغريَّقبيلتهَّفهوَّعىلَّخطر َّعظمي
كفر ًإَّخمرج ًاَّمنَّإملةلَّ َّ.
وَّحقَّغريهَّهلَّ،أَّوَّترإبَّ
َثينَّهذهَّإلَّش ياءَّهوَّمنَّإَّ َّّدعىَّماَّليسَّهلَّ:مكنَّإَّ َّّدعىَّأَّ َّّنَّمالَّغريهَّهلَّ،أَّ َّّ
ك َّمنَّ
غريهَّهلَّ ،أَّوَّأَّ َّّن َّهذإَّإملّنلَّوهوَّيعملَّأَّن ّهَّليسَّهلَّوإَّ َّّدعاهَّلنفسهَّهذإَّدإخ يل َّيفَّإحلديثَّ ،و َّّ
إ َّّدعىَّماَّليسَّهلَّفهوَّدإخ يلَّيفَّهذإَّإحلديثَّل ّنَّلفظهَّعامَّ .
وكذكلَّيدخلَّفيهَّمنَّإ َّّدعىَّمرتب ًةَّمنَّإلعملَّل
يستَّهلَّحتَّيسأهلَّإلَّنّاسَّويرفعونهَّويرجعونَّإَّليهَّ َّ.
ّ َّ
ك َّمنَّإ َّّدعىَّ
بيب ََّّوهوَّليسَّكذكلَّ ،فكامَّقلناَّهذإَّإحلديثَّعا لَّم َّيفَّ َّّ
وكذكلَّمنَّإ َّّدعىَّمث ًال َّأَّن ّهَّط ي
ماَّليسَّهلَّسو ًإءَّاكنَّشيئ ًاَّما َّّد ًايَّأَّوَّمعنو ًايَّ َّ.
َّمنهَّوأَّن ّهَّمنَّأَّهلَّإلَّنّارَّ،وهذإَّابركَّهللاَّفيمكَّوعي يدَّشدي يدَّ
بَّﷺَّبري يء َّ
وقدَّجاءَّيفَّإحلديثَّأَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
ملنَّخافَّمقامَّإلَّخرةَّفاملرءَّجيبَّأَّنَّيضعَّمثلَّهذهَّإلحاديثَّنصبَّع
ينيهَّحتَّيعرفَّقدرَّنفسهَّ
ّ َّ
والَّيدعيَّماَّليسَّهلَّ َّ.
َّّ
إلَّمرَّإلَّث ّالثَّوإلَّخريَّهوَّأَّ َّّن َّمنَّأطلق َّإلكفرَّأَّوَّإلفسقَّأَّو َّنفيَّإالَّميانَّعىلَّأَّخيهَّإملسملَّوهوَّليسَّ
كذكلَّ:ففيَّإحلديثَّأ ّنَّهذإَّإلوصفَّرإجعَّعليهَّ،ويدخلَّفْياَّكذكلَّمنَّقالَّلخيهَّ"ايَّهيودي"َّأوَّ
غريهاَّمنَّإللفاظَّإلّيتَّتقتيضَّإلتّكفريَّ،وقدَّجاءَّيفَّإحلديثَّإلخرَّ(منَّقالَّلخيهَّايَّاكفرَّفقدَّابءَّ
نَّملَّيكنَّإملرىمَّهباَّكامَّقالَّهذإَّإلرإيمَّرجعتَّعليهَّوهللاَّإملس تعانَّ .
هباَّأحدهام)َّأيَّإ
ّ
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وكفى َّهبذإ َّّتويفا َّوردعا َّعن َّإلقاء َّإلحاكم َّجزإفا َّوبال َّهوإدة َّوبال َّعملَّ ،فالبد َّأن َّيكون َّهذإَّ
إحلديثَّوأمثاهلَّرإدعنيَّلناَّعىلَّإلقولَّبالَّعملَّ،أوَّيفَّإلقاءَّإلحاكمَّعىلَّإلنّاسَّابلتّكفريَّوإلتّفس يقَّ
نَّيتجرأَّويبدأَّهوَّيكفرَّويبدعَّمنَّ
وإلتّبديعَّ،إالنسانَّابركَّهللاَّفيمكَّينقلَّعنَّإلعلامءَّماَّقالوهَّأ ّماَّأ ّ
ّ
نَّيكونَّانقالَّعهنمَّحتَّتربأَّذ ّمتهَّ
تلقاءَّنفسهَّفهذإَّالَّينبغيَّهلَّ،ينبغيَّدإمئاَّأنَّيرجعَّلهلَّإلعملَّوأ
ّ
ىلَّهذإَّإلوعيدَّإّليَّ
نسانَّخاصةَّمنَّالَّعملَّهلَّوإنظروإَّابركَّهللاَّفيمكَّإ
ابركَّهللاَّفيمكَّ،والَّيتجرأَّإال
ّ
ّ
جاءَّيفَّإحلديثَّ،فامحلدَّهللَّحننَّأ ّمةَّوسطَّالَّإفرإطَّوالَّتفريطَّ،حنمكَّعىلَّإلنّاسَّمباَّحمكَّعلْيمَّ
ّ
هلَّإلعملَّحتَّنمتكّنَّمنَّإحلمكَّعىلَّإلنّاسَّفرنجعَّإىلَّإلعلامءَّ
رشعَّهللاَّعزَّوجلَّّوماَّدمناَّلس ناَّمنَّأ
ّ
يفَّمثلَّهذهَّإلمورَّابركَّهللاَّفيمكَّ،هذإَّأخرَّحديثَّيفَّكتابَّإللّعانَّ ََّّ.
الرضاع
كتاب ّ
فلَّإلرضيعَّلنبَّإَّمرأة َّسو ًإء َّاكنتَّيهَّأََّّّمهَّأَّمَّغريهاَّيفَّإحلولني َّأيَّقبلَّأَّنَّ
هوَّرشبَّإلط َّّ
َّّ
َّ َّّإلرضاعَّ :
يبلغَّعامنيَّ َّ.
ةَّيفَّإلسفرَّ،هذإَّماَّيباحَّبهَّوالَّ
َّّ
بَّعىلَّإلرضاعَّحترميَّإلَّنّ َّ
َّّ
ويرتَّت ّ
اكحَّوإَّابحةَّإلَّنّظرَّ،وإخللوةَّ،وإحملرمَّيّ
يرشعَّبهَّإلَّّتوإرثَّ،والَّجتبَّبهَّإلَّنّفقةَّ،والَّترشعَّبهَّإلواليةَّيفَّإلَّنّاكحَّ .
كَّيشءَّ َّ.
خمصوصَّمباَّذكرانَّوليسَّعاَّّم ًاَّيفَّ َّّ
َّّ
بَّﷺَّ(إَّ َّّنَّ َّّإلر
فقولَّإلَّنّ َّّ
ضاعةَّحترمَّماَّحيرمَّمنَّإلوالدة)َّ ي
َّإلسفرَّ
َّابلرضاعَّ ،وكذكل َّتثبت َّإحملرمَّيّة َّيف َّّ
َّابلرضاعَّ ،وحيرم َّإلَّنّاكح َّأَّيض ًا َّّ
فالَّنّظر َّوإخللوة َّيبحان َّّ
هَّمنَّإلرضاعةَّوالَّ
َّّ
فالرجلَّيكونَّحمرم ًا َّملنَّأرضعتهَّ ،لكنَّالَّيرشعَّبهَّإلَّّتوإرثَّفالَّيرث َّإلودل َّأََّّّم
َّّ
جتبَّعليهَّبهَّإلَّنّفقةَّ ،فالَّجيبَّعليهَّأَّنَّينفقَّعىلَّمنَّأرضعتهَّ ،والَّترشعَّبهَّأيضا َّإلواليةَّيفَّ
يَّوردَّيفَّإحلديثَّخمصوص َّمباَّذكرانَّوليسَّعاَّّم ًا َّفللكَّيشء َّمنَّهذهَّإلَّمورَّ
ّ َّ
العمومَّإّل
إلَّنّاكحَّ ،ف
ي
أَّدَّل ّتهَّ َّ.
ضيعَّإّليَّتغذىَّهبذإَّإلَّل ّنبَّقدَّ
حرميَّابلرضاعَّظاهر ية َّابركَّهللاَّفيمكَّويهَّأَّ َّّن َّهذإَّ َّّإلر ّ َّ
َّّ
وإحلمكةَّيفَّإلتَّّ
َّإلطباع"َّ َّ
ضاعَّيغري َّّ
ّ َّ
تدَّعودهَّمنهَّ،فاكنَّاكلَّن ّسبَّهلَّولهذإَّقالَّمنَّقبلناَّ" َّّإلر
نبتَّمحلهَّمنهَّوإش َّّ
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إدلينَّلن ّهَّس ينبتَّمحلهَّويش تدَّعودهَّمنَّ
وإس تحَّّبوإَّأَّنَّخيتارَّإلوإدلإنَّالَّبهنامَّمرضع ًةَّحس نةَّإخللقَّو َّّ
نبَّإّليَّيتغ َّّذىَّبهَّ ،وهذإَّإلَّل ّنبَّهوَّمنَّهذهَّإملرضعَّفذلكلَّحيسنَّأَّنَّخيتارَّإلوإدلإنَّالَّبهنامَّ
هذإَّإلَّل ّ ّ َّ
إدلينَّ َّ.
مرضع ًةَّحس نةَّإخللقَّو َّّ
الحديث 334
عنَّعبدَّهللاَّبنَّعَّّباسَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّ:قالَّرسولَّهللاَّﷺَّ-يفَّبَّنتََّّ ََّمح ََّزةَّ -
يهَّإَّبَّنَ َُّةَّأََّيخََّّمَّ ََّنَّ َّإلر ََّضاَّعَةَّ .
اَّحي َُّرَُّمَّمَّ ََّنَّإلنَّ ََّسب َََّّو ََّ
َّحي َُّرَُّمَّمَّ ََّنَّ َّإلر َضَّاعََََّّّم ََّ
َّ ََّالَّ ََّحت َُّّلَّيلَّ ََّ
بنَّعبدَّإملطلبَّريضَّهللاَّعنهَّ
َّّ
نَّيزتوجَّمنَّإَّبنةَّ َّّمعهَّمحزةَّ
بَّﷺَّبأَّ َّّ
يفَّإحلديثَّأَّ َّّّنمَّأََّثروإَّعىلَّإلَّنّ َّّ
إلزوإجَّمهناَّلكَّنّهَّ
جائزَّرشع ًاَّّلكلَّعرضوإَّعليهَّﷺَّ َّّ
يدَّإلشهدإءَّ،ومعلو يمَّأَّ َّّنَّ َّّ
س َّّ
إلزوإجَّمنَّإَّبنةَّإلع َّّمَّ ي
ﷺَّقال(َّ:الَّحتلَّيل)َّ َّ.
ةَّسببَّ
ولقوهلَّهذإَّ(الَّحتلَّيل)َّسببَّلنهَّالَّيعقلَّأَّنَّيقولَّالَّحت َّّلَّيلَّعىلَّإبنةَّ َّّمعهَّلوَّملَّيكنََّّمث ّ ي
أَّخرَّ،فاكنَّلقوهلَّ(الَّحتلَّيل)َّسببَّفبَّّينهَّبعدهَّﷺَّ،ويهَّأَّ َّّّناَّريضَّهللاَّعهناَّاكنتَّأَّيض ًاَّيفَّنفسَّ
ب َّﷺ َّويف َّنفسَّ
خيهَّمنَّإلرضاعةَّكامَّقالَّ ،لَّ َّّن َّمحزةَّريضَّهللاَّعنهَّاكنَّع َّامًّ َّللَّنّ َّّ
َّّ
إلوقتَّإَّبنةَّأَّ
خاهَّمنَّإلرضاعةَّحفرمتَّعليهَّريضَّهللاَّعهناَّمنَّهذإَّإجلانبَّ َّ.
َّّ
إلوقتَّاكنَّأَّ
إلزوإجَّمنَّبنتَّمحزةَّ
ب َّﷺ َّ َّّ
ب َّﷺ َّأَّرضعّتامَّثويبةَّموالةَّأَّيبَّلهبَّّلكلَّحرمَّعىلَّإلَّنّ َّّ
ومحزةَّوإلَّنّ َّّ
ريضَّهللاَّعنَّإمجليعَّ َّ.
َّ
الحديث 335
عنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّقالتَّ:قالَّرسولَّهللاَّﷺَّ :
اَّحي َُّرَُّمَّمَّ ََّنَّإلوَّ ََّالدَةَّ .
َّإنََّّ َّإلر ََّضاَّعَ ََّةَّ ََُّحت َّّرَُّمَََّّم ََّ
ِ
ضاعةَّحترمَّماَّحيرمَّمنَّإلَّن ّ
سبَّفلكَّإمرأةَّحرمتَّنس ب ًاَّ
ّ َّ
َّّ
َّهذإَّإحلديثَّمثلَّسابقهَّفيهَّتقريرَّأَّ َّّنَّ َّّإلر
منَّمتاثلهاَّمنَّإلرضاعةَّحترمَّأَّيض ًاَّ َّ.
َّّ
فاَّ َّّنَّ
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َّإلرضاعاتَّإملوجبةَّلهذإَّإلتَّّحرمي؟َّ َّ
وهناَّابركَّهللاَّفيمكَّيتعنيَّعليناَّإلتَّّطرقَّملسأةلَّويهَّكَّعدد َّّ
ّ َّ
فنقولَّأَّن ّهَّذهبَّقو يمَّمنَّأَّهلَّإلعملَّإَّىلَّأَّ َّّّناَّوإحدةَّفتكفيَّوإحد يةَّيفَّإَّثباتَّإحملرميةَّ،وإس تدَّل ّوإَّبقوهلَّ
يفَّإلرضاعة َّللجنسَّفأدىنَّ
﴿و ُأمهَاتُ ُ ُمك َّإلاليت َّ َأ ْرضَ ْعنَ ُ ْمك ََّو َأخ ََوإتُ ُمك َّ ّم َن َّإلرضَ اعَةَّ﴾َّوقالوإَّ"إل"َّ َّّ
تعاىلَّ َ
﴿و َأخ ََوإتُ ُمك َّ ّم َن َّإلرضَ اعَة﴾ َّقالوإ َّ"إل" َّللجنس َّ َّوأَّدىن َّمقدإر َّمنَّ
مقدإر َّمن َّّ
َّإلرضاعة َّحيرم َّقوهل َّ َ
َّّإلرضاعةَّحيرمَّ َّ.
إملصتان)َّ
إملصةَّو َّّ
مَّإلرضعةَّو ّإلرضعتانَّو َّّ
الَّحتر َّّ
وقالَّأَّخرونَّيهَّثالثَّرضاعاتَّوإس تدلوإَّحبديثَّ( َّّ
وقالوإَّأَّ َّّن َّهذإَّإحلديثَّأَّ َّّن َّإلَّث ّالثةَّحترمَّماَّدإمَّأَّن ّهَّﷺ َّيتوقفَّعندَّث
نتنيَّفقالَّالَّحترمَّإلرضعةَّ
َّّ
إملصتانَّقالوإَّمفهومهَّأَّ َّّنَّإلَّث ّالثةَّحترمَّ َّ.
والَّإملصةَّو َّّ
و ّإلرضعتانَّ َّّ
إلشافعيَّومجهورَّإحملدثنيَّإَّىلَّأَّ َّّنَّإل َّّصوإبَّهوَّمخسَّرضاعاتَّوالَّي
ثبتَّإلرضاعَّبأقلَّ
َّّ
وذهبَّأَّمحدَّو َّّ
حيرمنَّثَّ
مهناَّلقولَّعائشةَّريض َّهللاَّعهناَّ(اكنَّفاميَّأَّنزلَّمنَّإلقرأنَّعرشَّرضاعات َّمعلومات َّ َّّ
نسخنَّخبمسَّمعلوماتَّفتويفَّرسولَّهللاَّﷺَّوهنَّفاميَّيقرأَّمنَّإلقرأن)َّ َّ
وهذإَّإحلديثَّهوَّإلصوإبَّإَّنَّشاءَّهللاَّ َّ.
َّّ
وإحلديثَّأَّخرجهَّإالَّمامَّمسملَّ
ابقَّوهوَّمبنيَّملاَّيرإدَّبلفظةَّ
ّ يَّ
َّّ
َّعىلَّمفهومَّإحلديثَّإلس
ومنطوقَّهذإَّإحلديثَّابركَّهللاَّفيمكَّهوَّمقد يم
إحلديثَّإلسابقَّمفهومهَّأَّ َّّنَّ
َّّ
فاّلينَّقالوإَّأَّ َّّن َّ
دةلَّ ّ َّ ،
َّّإلرضاعةَّيفَّإلية َّوإحلديثَّفهبذإَّجتمتعَّهذهَّإلَّ َّّ
ّهَّالَّحيرمَّماَّأَّق َّّل َّمنَّمخسَّقالَّ(اكنَّفاميَّأَّنزلَّمنَّ
َّّ
الثةَّحترم َّنقولَّهلمَّهذإَّإحلديثَّمنطوقهَّأَّن
َّّ
إلَّث ّ
نَّعرشَّرضاعاتَّمعلوماتَّحيرمَّ َّّثَّنسخنَّخبمسَّمعلومات)َّمفَّنطوقَّهذإَّإحلديثَّأَّقوىَّمنَّ
َّّ
إلقرأ
فهوَّمقد يمَّعليهَّ َّ.
َّّ
مفهومَّإحلديثَّإلَّسابقَّ
فبني َّإملقصودَّ
﴿و َأخ ََوإتُ ُمك َّ ّم َن َّإلرضَ اعَة﴾َّ ّ َّ
ّ يَّ
وكذكلَّابركَّهللاَّفيمكَّهوَّمبني َّملاَّجاءَّيفَّقوهلَّعزَّوجلَّ َ
منَّلكمةَّإلرضاعةَّيفَّإليةَّ.
َّّ
ّ
نَّيرتكهَّمنَّإلشَّبعَّ
و َّّإلرضعاتَّإمخلسَّابركَّهللاَّفيمكَّتكونَّحبيثَّيأخذَّ ّإلرضيعَّإلَّث ّديَّفيرشبَّإَّىلَّأَّ
هذهَّتكونَّرضعةَّوإذإَّفعلَّمخسَّمرإتَّكهاتهَّفتكونَّمخسَّرضاعاتَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.
وكذكلَّمنَّإملسائلَّإملثارةَّيفَّهذهَّإلَّنّقطةَّيهَّهلَّيشرتطَّأَّنَّيكونَّإلَّل ّنبَّانش ئ ًاَّعنَّمحلَّأَّوَّوطءَّ
أَّمَّالَّيشرتط؟َّهلَّهذإَّإلَّلّنبَّالبدَّأَّنَّيكونَّانش ئ ًاَّعنَّمحلَّأَّوَّووطءَّووالدةَّأمَّالَّيشرتط؟َّ َّ
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إلصحيحَّمنَّأَّقوإلَّأَّهلَّإلعملَّأَّن ّهَّالَّيشرتطَّلَّ َّّن َّلنبَّإملرأةَّيفَّهذهَّإلَّحوإلَّويفَّغريهاَّوإحد ًإ َّالَّ
َّّ
فرقَّبنيَّلنبَّعنَّوالدةَّأَّوَّمحلَّأَّوَّلنبَّوجدَّيفَّثديَّإملرأةَّبغريَّهذهَّإلَّس بابَّ َّ.
يَّيتكونَّيفَّثديَّإملرأةَّمنَّ
َّّ
نبَّإّليَّينشأَّعنَّإلوطءَّوإمحللَّوإلوالدةَّو ّ َّ
بنيَّإّل
إلفرقَّإلوحيدَّبنيَّإلَّلّ ّ َّ
ةَّإملرضعةَّوإَّىلَّزوهجاَّ،فزوجَّإملرضعةَّيكونَّ
َّ
غريَّهذهَّإلَّس بابَّهوَّأَّ َّّنَّ َّّإلر َّضيعَّفيهَّينسبَّإَّىلَّإملرأ
ضيعَّهذإَّفرق َّهم يم َّابركَّ
غريَّهذإَّفالَّيكونَّفيهَّإلزوجَّأَّ ًاب َّ َّّللر
َّّ
أَّ ًاب َّهلَّأَّيض ًا َّخبالفَّإلَّلّنبَّإلَّنّاشئَّعنَّ
ي
هللاَّفيمكَّوس يأيتَّإَّنَّشاءَّهللاَّبعدهاَّإلالكمَّعنهَّحفظمكَّهللاَّ َّ.
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
الحديث 336
َّحتَّ
عدَََّّماََُّّأ َّنز ََّلَّإحلَّ ََّجابََّّفََُّقلتََُّّ:وهللاَّالَّأَّ ََّذنَّهل ّ َّ
لََّّب َ ََّ
وعهناَّقالتََّّإنََّّأَفلَحَّأََّ ََّخاَّأََّيبََّّإلَُّق ََّعيسَّإَّس ََّتأ ََّذ ََّنََّّعَ َ َّ
ِ
يسَّ َُّهوَّأَرضَ َعينََّّ ََّوَّلَكَّنَّأَرضَ َعتينََّّإَّ ََّمرأَََُّّةَّأََّيبََّّإل ُق َعيسَّ،
أََّس ََّتأذَّنَّرسولَّهللاَّﷺََّّفََّانََّّأََّ ََّخاَّأََّيبََّّإلََُّّق ََّعيسََّّل َ َ َّ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
يسَّهوَّأرضَ َعينََّّ ََّوَّلكَّنَّأرضَ َعتينََّّإَّ ََّمرَّأتهَّ،
لَّرسولَّهللاَّﷺَّفقلتََّ َّ:ايَّرسولَّهللاََّّإنََّّ َّإلر َُّج ََّلََّّل َ َّ
َّفَ ََّد ََّخ ََّلََّّعَ َ َّ
ِ
َ
ُّ
م
ي
ي
فقالَّ:إئذينَّهلََّّفَاَّن َُّهَّ َّمعكَََّّّتََّرَّب َتََّّ ََّ نَُّكَّ .
ِ
َّحي َُّرَُّمَّمَّ ََّنَّإلنَّ ََّسبَّ .
كلَّ ََّاكنتََّّعَائَّ ََّش ََّةََّّتََُّقولَّ ََّح َّّرَُّموإَّمَّ ََّنَّ َّإلر ََّضاَّعَةََََّّّما ََّ
َّقالَّعروةََّّ:فَبَّ ََّذ ََّ
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كل؟َّقالَّ:
يفَّ ََّذ ََّ
َّمعك؟َّفقلتََّ َّ:ك َ َّ
ين َََّّوأََّ ََّان ََُّّ
نيَّمَّ ّ َّ
َّهلَّفقالَّ:أََّ ََّحت ََّجبَّ ََّ
لَََّّأفَّل َحََّّفَ ََّملَََّّأ ََّذن ََّ
َّلفظَّ:إَّس ََّتأ ََّذ ََّنََّّعَ َ َّ
ويف َّ
نبَّأََّيخََّّ .
أَرضَ َعتكََّّإَّ ََّمرأَََُّّةَّأََّيخََّّبََّّل َ َ َّ
َّقالتََّّ:فَ ََّسَّأَلتََُّّرسولَّهللاَّﷺََّّفَََّقالََّ َّ:ص ََّد َ َّقََّّأَفَّلَحَّإئ ََّذنََّّ ََُّهلَّ .
إلعربَّتدعوَّعىلَّإلرجلَّوالَّتريدَّوقوعَّإلَّمرَّبهَّ َّ.
َّّ
تربتَّميينكَّ:أَّيَّإَّفَّتَََّقرتَّو
قصةَّهذإَّإحلديثَّأَّ َّّنَّأَّفلَّأَّخاَّأَّيبَّقعيسَّإَّس تأذنَّلَّيدخلَّعىلَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّبعدَّماَّأَّنزلتَّ
أَّيةَّإحلجابَّ،فملَّتأذنَّهلَّواكنتَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّقدَّأَّرضعّتاَّإمرأةَّأَّيبَّإلقعيسَّواكنتَّريضَّ
هللاَّعهناَّتظنَّأَّنَّصاحبةَّإلَّل ّنبَّيهَّفقطَّمنَّحترمَّل َّّّناَّيهَّإملرضعةَّوالَّيدخلَّزوهجاَّيفَّإلَّّتحرميَّ
لهذإَّإلسببَّمنعتَّأَّخاهَّأفلحَّيعينَّاكنتَّتظنَّإَّنَّيهَّأرضعتَّيهَّإلوحيدةَّإَّل ّيتَّحترمَّوليسَّزوهجاَّ
َّّ
َّوقرإبتهَّأيضاَّوس يأيتَّتفسريَّإلَّمرَّالحقًَّاَّ .
إلروإيةَّإلَّث ّانيةَّابركَّهللاَّفيمكَّ
بذكلَّإلرضاعةَّيكونَّعامً َّلهاَّ ،و َّّ
َّّ
ب َّﷺ َّأَّنَّتأذنَّهلَّلن ّه َّ
فأخربها َّإلَّنّ َّّ
ب َّﷺَّ
توضَّذكلَّ ،لَّ َّّن َّأفلح َّريضَّهللاَّعنهَّيقولَّلهاَّ(أَّرضعتكَّإمرأةَّأَّيخَّبلنبَّأَّيخ) َّوأقره َّإلَّنّ َّّ
نبَّإّليَّرضعته َّعائشةَّريض َّهللاَّعهناَّسببهَّإمحللَّإّليَّأيضا َّسببهَّماءَّ
عىلَّذكلَّ ،ذكلَّأَّنَّإلَّل ّ ّ َّ
نَّلنبَّإلفحلَّحيرمَّأَّيَّأَّنهَّتنترشَّمنَّقبلَّإحلرمةَّ،
َّّ
إلرجلَّوإملرأةَّّ،لكلَّكامَّقلناَّسابق ًاَّيقولَّإلعلامءَّأَّ
فيكونَّصاحبَّإللنبَّأَّ ًاب َّويكون َّأَّخاهَّعامً َّكامَّيهَّحاةلَّأَّفلحَّوتكونَّأَّختهَّأَّيض ًا َّ َّّمعت ًا َّوهكذإَّّلكلَّ
جاءَّأَّنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّاكنتَّتقولَّعقبَّهذإَّإحلديثَّ(حرموإَّمنَّإلرضاعةَّماَّحيرموإَّمنَّ
إلنسب)َّ .
َّوهذإَّإملذهبَّابركَّهللاَّفيمكَّأَّيَّإلقولَّبأَّ َّّنَّإحلرمةَّتنترشَّمنَّهجةَّإملرأةَّإملرضعةَّوزوهجاَّصاحبَّ
إللنبَّهوَّمذهبَّمجهورَّإلعلامءَّ ،جفمهورَّإلعلامءَّمنَّإلصحابةَّوإلتابعنيَّريضَّهللاَّعهنمَّرمحهمَّهللاَّ
اكنوإَّيقولونَّهبذإَّإلقولَّوملَّخيالفَّيفَّهذإَّإلقولَّإَّ َّّالَّطائفةَّقليةلَّقالتَّبأَّ َّّنَّإحلرمةَّالَّتنترشَّإَّ َّّالَّمنَّ
مثاهلَّاكفيةَّيفَّإلردَّعىلَّمنَّخالفَّ َّ.
َّّ
وهذإَّإحلديثَّوأَّ
َّ
هجةَّإملرضعةَّالَّمنَّهجةَّزوهجاَّأيضاَّ،
ونَّنبهَّابركَّهللاَّفيمكَّإَّىلَّمنَّمهَّإّلينَّتشملهمَّإحلرمةَّمنَّمه؟َّهؤالءَّإّلينَّتشملهمَّإحلرمةَّماَّمعىنَّ
حرموإَّمنَّ َّّإلرضاع َّماَّحيرموإَّمنَّإلنسب)؟َّ
قولها؟ َّ َّوماذإَّيدخلَّيفَّقولَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّ( َّّ
فنقولَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّ
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 منَّهجةَّإملرتضعَّ:فاَّ َّّنَّإحلرمةَّالَّتتعدىَّإَّ َّّالَّإَّىلَّفروعهَّفقطَّأَّيَّإّلينَّإنتفعوإَّابللنبَّ،هذإَّ ّإلرضيعَّ
إحلرمةَّيفَّهجتهَّالَّتتعدىَّإَّ َّّالَّإَّىلَّفروعهَّ،وإلعةلَّأَّ َّّّنمَّمهَّينتفعوإَّهبذإَّإللنبَّ،أََّّّماَّأَّصوهلَّوحوإش يهَّ
فالَّتشملهمَّأَّوَّالَّيدخلونَّيفَّإلتحرميَّمفث ًالَّإَّنَّأرضعتَّإمرأ يةَّصبي ًاَّجازَّلهاَّإلزوإجَّمنَّأَّبيهَّأَّوَّ
منَّأَّخيهَّمث ًالَّإََّّّماَّمنَّإَّبنهَّفال.
 أََّّّماَّمنَّهجةَّإملرضعةَّوصاحبَّإلَّل ّنبَّ :إلَّّتحرميَّيفَّهجةَّإملرضعةَّوزوهجاَّينترشَّفْيمَّاكَّل ّتحرميَّأَّوَّ
اكلنسب َّهبذهَّإملناس بةَّيقولَّإلش يخَّعبد َّ َّّإلرمحنَّبنَّانرصَّإلسعديَّرمحهَّهللاَّمبين ًا َّمنَّمهَّ
إّلينَّيدخلونَّيفَّإلَّتحرميَّيقولَّرمحهَّهللاَّأَّ َّّن َّإبنَّرجبَّرمحهَّهللاَّيعينَّ
إّلينَّتشملهمَّإحلرمةَّو ّ َّ
شارحَّإلَّربعنيَّووإضعَّكتابَّإلقوإعدَّقدَّضبط َّإحملرماتَّمنَّإلَّن ّسبَّيفَّكتابهَّ"إلقوإعد" َّفقالَّ
مَّوإَّنَّنز َّلوإَّ ،وفروعَّمنَّفوقهمَّ
إلفروعَّوإَّنَّنزلوإَّ ،وفروعَّإلَّبَّوإلَّ َّ
َّ
صولَّوإَّنَّعلوَّ ،و
(حيرمَّإلَّ َّ
لصلبهَّ،فالصولَّمنَّهلمَّعليكَّوالدةَّ،إلَّبَّوإلَّمَّوإلَّجدإدَّوإجلدإتَّمنَّكَّهجةَّ،هؤالءَّمهَّ
صولَّوإَّن َّعلوإَّوإلَّنَّبنيَّإلَّصولَّمنَّمهَّ ،مهَّإّلينَّهلمَّ
إلَّصولَّفهوَّيفَّإلَّولَّقالَّحيرمَّإلَّ َّ
عليكَّوالدةَّمنَّمهَّإّلينَّعليكَّوالدة؟َّأَّبوكَّوأمكَّأَّيض ًاَّمنَّفوقهمَّأَّيض ًاَّإلَّجدإدَّوإجلدإتَّمنَّ
كَّهجاتَّإلَّبَّومنَّهجةَّإلَّمَّأَّيض ًاَّ َّ.
إلفروعَّوإَّنَّنزلوإَّإلفروعَّمهنمَّمهَّمنَّكلَّعلْيمَّوالدةَّويدخلَّفْيمَّالابنَّ
َّ
وإلفروعَّمنَّمه؟ َّقالَّو
ّ
مَّوإَّنَّ
بَّوإلَّ َّ
يقولَّإلشَّيخَّأيضا َّموحضا َّإلبايقَّقالَّوقوهلَّوفروعَّإلَّ َّ
والدمهَّوإَّنَّنزلوإَّ ،و
َّ
بنتَّوأَّ
وإل َّ
بنهَّوإَّنَّنزلتَّ،يعينَّفروعَّ
بنّتاَّوبنتَّإَّ َّ
بنّتاَّوإَّنَّنزلتَّ،وبنتَّإلَّخَّو َّ
نزلوإَّيدخلَّيفَّذكلَّإلَّختَّو َّ
إلَّبَّوفروعَّإلَّممَّمهَّإالَّخوةَّوإلَّخوإتَّإالَّخوةَّالَّيعقلَّأَّنَّيزتوجَّإلَّخَّبأخيه َّالَّبل َّنقولَّإلَّختَّ
بنتَّإبنهَّوإَّنَّنزلتَّ ،قالَّ
َّ
بنّتاَّوإَّنَّنزلتَّوبنتَّإلَّخَّوبنّتاَّو
ّلكلَّقالَّتدخلَّيفَّذكلَّإلَّختَّو َّ
ويدخلَّيفَّقوهلَّوفروعَّمنَّفوقهمَّلصلبهَّفروعَّإلَّجدإدَّفروعَّمنَّفوقهمَّلصلهبمَّفروعَّإلَّبَّوإلَّمَّ
لصلبهَّيعينَّفروعَّإلَّجدإدَّوإجلدإتَّوهنَّإخلاالتَّوإلعامتَّفقطَّأََّّّماَّفروعهنَّفيبحنَّابركَّهللاَّفيمكَّ
يعين َّفروع َّإخلاالت َّوإلعامت َّال َّهؤالء َّجيوز َّإلزوإج َّمهنن َّابرك َّهللا َّفيمك َّهذه َّخالصة َّإمل َّمنَّ
إلنسبَّوحيرمَّمنَّإلرضاعَّمثلهاَّابركَّهللاَّفيمكَّ .
َّ
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يَّر َُّج يلَّفقالََّ َّ:ايََّّعَائَّ ََّشةَََّّمنَّ ََّه ََّذإ؟َّقلتَّ:أََّيخََّّ
بَّﷺَّ ََّوعَّندَّ ََّ
لَّإلَّنّ َّّ
وعهناَّريضَّهللاَّعهناَّقالتََّ َّ:د ََّخ ََّلََّّعَ َ َّ
َّإلر ََّضاَّعَةَّمَّ ََّنَّإَّلْ ََّم ََّجاعةَّ .
خوإَّنُ َُّكنَََّّّفَاَّن ََّما َّ
رنَََّّمنََّّإ ََّ
منَّإلرضَ اعَةَّ،فقالََّ َّ:ايََّّعَائَّ ََّشةَّإ َُّنظ ََّ
ِ
ِ
خاهاَّمنَّإلرضاعةَّوهوَّ
َّّ
ب َّﷺ َّدخلَّعىلَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّفوجدَّعندهاَّأَّ
يفَّإحلديثَّأَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
فتغريَّوهجهَّوكَّن ّهَّغضبَّغريةًَّعلْياَّﷺَّفسألهاَّمنَّيكون؟َّفقالتَّريضَّهللاَّعهناَّ
ﷺَّالَّيعملَّعنهَّ ّ َّ،
فبني َّلهاَّبعدَّذكلَّمسأ ًةل َّهم َّّم ًة َّويهَّأَّن ّهَّليسَّكَّرضاع َّيكونَّحمرمًَّاَّ ،بلَّ
خوهاَّمنَّإلرضاعةَّ ّ َّ ،
َّّ
أَّن ّهَّأَّ
منهَّماَّيكونَّحمرم ًا َّومنهَّمنَّالَّيكونَّ ،ووصفَّﷺ َّإحملرمَّبأَّن ّهَّإّليَّيكونَّمنَّإجملاعةَّأَّيَّإّليَّ
إلس ّنَّإليتَّيعتربَّفْياَّإللنبَّهوَّإلغذإءَّإلَّسايسَّللرضيعَّومنهَّينبتَّمحلهَّويش تدَّعودهَّابركَّ
يكونَّيفَّ ّ
هللاَّفيمكَّوهذإَّكامَّقلناَّسابق ًاَّإلرضاعَّإّليَّيكونَّيفَّإحلولنيَّإلَّولنيَّأََّّّماَّبعدَّذكلَّفالَّ .
وقلناَّأَّ َّّنَّإلرضاعاتَّالبدَّأَّنَّتكونَّمخس ًاَّعىلَّإلَّقلَّوالَّيثبتَّإلتحرميَّبأقلَّمهناَّوذكرانَّصفّتاَّسابق ًاَّ
وقلناَّيهَّأَّنَّيأخذَّإلرضيع َّصدرَّأَّمهَّفريضع َّإَّىلَّأَّنَّيش بعَّويتوقفَّعنَّإلرضاعَّهذهَّتعتربَّوضع ًةَّ
وإحدةَّوالَّبدَّمنَّمخسَّرضاعاتَّكهاتهَّ َّ.
خْياَّمنَّإلرضاعةَّوأَّنهَّجيوزَّلهاَّإخللوةَّبهَّابركَّهللاَّفيمكَّ
َّ
ويفَّإحلديثَّأَّيض ًاَّإنَّإملرأةَّالَّحتتجبَّأَّمامَّأَّ
هذإَّيس تفادَّمنَّهذإَّإحلديثَّ َّ.
ضاعةَّإحملرمةَّأَّنَّتكونَّيفَّإحلولنيَّإلَّولنيَّالَّيعكرَّعليهَّابركَّهللاَّفيمكَّ
َّّ
هَّيشرتطَّيفَّإلر
َّّ
وقولناَّأَّن ّ
حديثَّسهةل َّإّليَّأَّخرجهَّإالَّمامَّمس يمل َّرمحهَّهللاَّعنَّعائَّشةَّريضَّهللاَّعهناَّوفيهَّأَّ َّّن َّسامل ًا َّموىلَّ
يبَّحذيفةَّوأَّهلَّيفَّبيّتمَّفأَّتتَّسهةلَّإَّىلَّإلنبَّﷺَّفقالتَّأَّ َّّن َّسامل ًا َّبلغَّماَّقدَّ
َّ
أَّيبَّحذيفةَّاكنَّمعَّأَّ
يناَّوأَّينَّأَّظنَّأَّنَّيف َّنفسَّأَّيبَّحذيفةَّمنَّذكلَّشيئ ًاَّ
يبلغهَّإلرجالَّوعقلَّماَّعقلوهَّوإَّنهَّيدخلَّعل َّ
َّ
بَّﷺَّأََّّرضَّعيهَّحتريمَّعليهَّويذهبَّإّليَّيفَّنفسَّأَّيبَّحذيفةَّ َّ.
فقالَّلهاَّإلَّنّ َّّ
هذهَّإلقصةَّكامَّقلناَّابركَّهللاَّفيمكَّوهذإَّإحلديثَّالَّيع َّكّرَّعىلَّقولناَّأَّ َّّن َّإلرضاعةَّالبدَّأَّنَّيكونَّيفَّ
إحلولنيَّإلَّولنيَّ،لَّ َّّنَّإلعلامءَّابركَّهللاَّفيمكَّيقولونَّيفَّهذهَّإلقصةَّأَّ َّّّناَّحادثةَّعنيَّالَّمعومَّلهاَّ .
وإس تدلوإَّعىلَّقوهلمَّهذإَّبأَّ َّّّناَّحادثةَّعنيَّإلعمومَّلهاَّبأَّنَّهذهَّإحلديثةَّملَّتتكررَّمعَّابيقَّإلصحابةَّمعَّ
نَّإلصحابةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّفعلوإَّهذإَّالَّيفَّحديثَّإلنبَّﷺَّوالَّبعدَّ
إحلاجةَّإَّلْياَّفملَّينقلَّإَّليناَّأَّ َّّ
نَّهذهَّإحلادثةَّوهذهَّإلفتوىَّخاصةَّوهذإَّإلَّمرَّخاصَّفقطَّبسهةلَّريضَّهللاَّ
َّّ
وفاتهَّلهذإَّقالَّإلعلامءَّأَّ
عهناَّوزوهجاَّأَّبوَّحذيفةَّوموالمهَّريضَّهللاَّعنَّإمجليعَّ َّ.
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وذهبتَّطائفةَّأَّخرىَّمنَّإلعلامءَّومهنمَّش يخَّإالَّسالمَّإبنَّتمييةَّرمحهَّهللاَّإَّىلَّأَّنَّهذهَّإملسأةلَّيهَّ
رضاعَّإلكبريَّحمرمَّالَّجتوزَّإَّ َّّالَّإذإ َّدعتَّإحلاجةَّالدخالَّإلبيتَّمنَّالَّيس تطاعَّردهَّوطردهَّ
َّّ
مسأةلَّإَّ
منهَّوحيتاجَّأَّهلَّإل
خولَّعلْيمَّجفوزهَّإلش يخَّإبنَّتمييةَّفقطَّلهذهَّ
َّّ
بيتَّهلَّلقضاءَّحاجاهتمَّوإَّىلَّإدل
َّ
قوىَّوأَّحوطَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.
إحلاجةَّولكنَّيبقىَّإلقولَّإلَّولَّأَّ َّ
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َّسوََّدإءََّّفَقََّالتََّّ:قَدَّ
عنَّ َُّعقبةَّبنَّإ َّحل َ َّارثََّّريضَّهللاَّعنهَّأََّن َُّهََّّتَ ََّزوَّ ََّجَّأَُّمََّّحيىيَّبَّنتَََّّأََّيبََّّإهابََّّفَ ََّج ََّاءتَََّّأََّم ية ََّ
ِ
كلَّ ََّهلََّّ،قَال َََّّوََّكيف؟َّ ََّوَّقَدَّ
ينََّّ،قَالََّّ:فََّتََّنَحَّيتَََُّّّفَ ََّذ َّكَرتََُّّ ََّذ ََّ
ضَّ ََّع ّ َّ
عر َ َّ
بَّﷺََّّفََّأَ ََّ
كلَّللَّنّ َّّ
رضعَُّت َُّمكَاََّّ،فَ ََّذ َّكَرتََُّّ ََّذ ََّ
أََّ ََّ
تَّأََّنََّّقَدَّأَرضَ َع ُتمكَاَّ .
ََّز ََّمع َّْ
َّفليسَّعىلَّرشطَّصاحبَّإلكتابَّ َّ.
َّ
هذإَّإحلديثَّابركَّهللاَّفيمكَّمنَّأَّفرإدَّإلبخاريَّوملَّخيرجهَّمس يمل
بنَّإحلارثَّتزوجَّمنَّأَّ َّّم َّحيىيَّجفاءتَّأَّم ية َّسودإءَّفأخربته َّأَّ َّّّناَّقدَّأرضعته َّ َّوأَّرضعتَّ
َّّ
وفيهَّأَّ َّّن َّعقبة َّ
زوجتهَّأَّيض ًاَّفيكواننَّبذكلَّأخوينَّمنَّإلرضاعةَّوحيرمَّعلْيامَّإلزوإجَّبيهنامَّ َّ.
مرهَّوأَّن ّهَّيريدَّإلبقاءَّمعَّزوجتهَّلكنَّإلنبَّﷺَّأَّمرهَّمبفارقّتاَّوقالَّ
فذهبَّإَّىلَّإلنبَّﷺَّيس تفتيهَّيفَّأَّ َّ
هلَّكيفَّكلَّأَّنَّتبقىَّمعهاَّوقدَّشهدتَّهذهَّإملرأةَّمباَّشهدتَّأَّيَّأَّ َّّّناَّأرضعتكامَّفالبدَّأَّنَّتتفارقاَّأَّنتَّ
وزوجتكَّ َّ.
فيس تفادَّمنَّإحلديثَّأَّ َّّنَّإلرضاعةَّإذإَّثبتَّبنيَّخشصنيَّأَّوَّبنيَّإلزوجنيَّإَّنفسخَّعقدَّناكهحامَّ .
ةَّلوحدهاَّوأَّنهَّالَّيشرتطَّأَّنَّتكوان َّإثنتنيَّ،ومثلَّإلشهادةَّ
َّ
وكذكلَّأَّ َّّن َّإلرضاعةَّيثبتَّبشهادةَّإملرأ
إلصحيحَّمنَّأَّقوإلَّأَّهلَّإلعملَّأَّن ّهَّيثبتَّبشهادةَّإملرأةَّأَّوَّإلرجلَّلوحدمهَّوالَّ
بدخولَّرمضانَّفاَّن ّهَّعىلَّ َّّ
يشرتطَّأَّنَّتكوانَّإمرأاتنَّبلَّتكفيَّإلوإحدةَّ .
هَّتقبلَّشهادةَّإلرقيقَّإذإ َّاكنَّمريضَّ َّإل
شهادةَّتقبلَّشهادتهَّاكحلر َّلَّ َّّن َّإليتَّ
َّّ
َّّ
َّوكذكلَّيفَّإحلديثَّأَّن ّ
شهدتَّابلرضاعَّأَّم يةَّول
يستَّحرةًَّوقدَّقبلتَّشهادهتاَّ َّ.
َّّ
وكذكلَّفيهَّأَّ َّّنَّإملفيتَّينبغيَّأَّنَّيفيتَّمباَّهوَّأَّحوطَّللَّنّاسَّخاص ًةَّإذإَّإشتبهَّإلَّمرَّعندهَّكامَّهوَّإحلالَّ
يفَّإحلديثَّفقدَّجاءَّيفَّإحلديثَّقوهلَّ(كيفَّوقدَّزمعتَّأَّنَّقدَّأرضعتكام)َّمفاَّدإمَّأَّ َّّنَّ ّ
إلشَّهبةَّقامتَّ
فاَّنهَّيشارَّإَّىلَّإالَّحتياطَّمفنَّإتقىَّإلش هباتَّفقدَّإس تربأَّدلينهَّوعرضهَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.
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الحديث 339
َّإلربإءََّّبنَََّّّعَ َّازبََّّريضَّهللاَّعنهَّقالََّ َّ:خ ََّر ََّجَّرسولَّهللاَّﷺَّ-يعينَّمنَّم َّكّةََّّ-فََّتَبَّ ََّع َّّتُمَّإَّبَّنَ َُّةَّ ََّمح ََّزةَّ
ََّعن َََّ
لَّ
لَّفَأَ َخ َذهَاَّبَََّّيدَّهََّّ ََّوَّقَا ََّلَّلَََّّفاطَّ ََّمةَُّ َّ:دوَّن َكََّّإَّبَّنَ َُّةَّ ََّّمعكََّّفَاَّحَّتَمَّلَّ َّْيَاََّّفَاخَّتَ ََّص ََّمَّفَّ َّْيَاََّّعَ لَّ
َّعََّّفََّتََّنَ ََّاوَّل ََّهَاََّّعَ يَّ
َّتَُّنَادَّي َََّّاي ََّّ
اَّحتيتَََّّ َّ،وَّقَا ََّلَََّّزي يَّدَّ:
اَّويهََّّإَّبَّنَ َُّةَّ ََّمعيََّ َّ،وَّقَا ََّلَّ ََّجعََّفرَّ:إَّبَّنَ َُّةَّ ََّمعي َََّّو ََّخاَّل َّتََُّ ََّ
لََّّ:أَ ََّانََّّأَ ََّح َُّّقَّ َّهبَ ََّ
ََّو ََّزي يد َََّّو َجعفَرََّّ،فَََّقالََّّعَ لَّ
ين َََّّوأََّ ََّانَّمَّنكََّ َّ،وَّقَا ََّلَّ
لَّ:أََّنتَََّّمَّ ّ َّ
اةلَّبَّ ََّمّنَّ ََّةلَّإ َُّل َّّمَّ،وقالَّلَّ ََّع ّ َّ
بَّﷺَّلَّ ََّخاَّل َ َّّتَاَّوقالَّ:إ َّخل َ ََُّ
َّهبَاَّإلَّنّ َّّ
ىض َّ
إَّبَّنَةَّأََّيخَََّّّفَقََّ َ َّ
لَّ ََّجعفرَّ:أََّش ََّهبتَََّّ ََّخلقَّي َََّّو َُّخَّلُقَّيَّ َّ
وان َََّّوََّمو ََّال ََّانَّ .
وقالَّلزيدََّّ:أََّنتَََّّأََّ َُّخ ََّ
بَّﷺَّ َّوأَّحصابهَّ
ةَّإلسابعةَّللهجرةَّبعدَّمعرةَّإلقضاءَّواكنَّإلَّنّ َّّ
هذإَّإحلديثَّابركَّهللاَّفْيمَّاكنَّيفَّإلسََّّنّ َّّ
ّ
ب َّﷺَّ،وكذكلَّ
خارجنيَّمنَّم َّكّةَّفاتبعّتمَّإبنةَّمحزةَّريضَّهللاَّعنهَّتناديَّ"ايَّعَّ ،ايَّع"َّتريدَّإلَّنّ َّّ
فاَّ َّّنَّهذهَّاكنتَّإلعادةَّعندمهَّأَّنَّإلصغريَّيناديَّإلكبريَّايَّعَّيهَّكذكلَّعندانَّوهللَّإمحلدَّأَّنَّإلصغريَّ
هبذهَّإلكبريةَّإحرتإم ًاَّهلَّوتوقريَّهلَّيناديهَّايَّعَّ َّ.
إملهمَّأَّخذَّريض َّهللاَّعنهَّبيدهاَّوانولهاَّلفاطمةَّريضَّهللاَّعهناَّوطلبَّمهناَّأَّنَّحتملهاَّمعهاَّيفَّ
هودهجاَّ َّ.
نَّتويفَّمحزةَّريضَّهللاَّعنهَّوأَّرضاهَّيفَّغزوةَّأحدَّ،
َّ
نتَّيفَّمكةَّيهَّوأَّ َّّمهاَّبعدَّأَّ
َّ
وإبنةَّمحزةَّهذهَّاك
َّوأَّرإدتَّأَّنَّتتبعَّأَّهلهاَّعندَّخروهجمَّبعدَّأن َّإنّتوإَّمنَّمعرةَّإلقضاءَّوأَّرإدتَّأَّنَّتنضمَّإلْيم َّيفَّ
سفرمهَّ َّ.
فاختصمَّفْياَّ ي
خذهاَّوإحتضاّناَّ َّوذكرَّ
كَّوإحدَّمهنمَّريضَّهللاَّعهنمَّيريدَّأَّ َّ
كَّمنَّعلَّوزيدَّوجعفرَّ َّّ
كَّوإحدَّمهنمَّس ببنيَّجيعالنهَّأحقَّهباَّمنَّإلَّخرينَّ َّ.
َّّ
حفمكَّبيهنمَّإلنبَّﷺ َّمباَّأريض َّقلوهبمَّوطيبَّخوإطرمهَّوقىضَّهباَّخلالّتاَّوقالَّأَّ َّّن َّإخلاةلَّمبّنةلَّإلَّمَّ
ويهَّأَّوىلَّهباَّمنَّغريهاَّيفَّإحلضانةَّ َّ.
نتَّمينَّوأَّانَّمنك)َّيعينَّيفَّإلواليةَّوإلَّنّرصةَّوكفىَّهبذإَّخفر ًإَّلعلَّريضَّ
َّ
وقالَّلعلَّريضَّهللاَّعنهَّ(أَّ
هللاَّعنهَّ َّ.
~~528

وقالَّجلعفرَّريضَّهللاَّعنهَّ(أَّش هبتَّخلقيَّوخلقي) َّأَّيَّأَّن ّهَّشابهَّإلنبَّﷺ َّيفَّإلصورةَّإلظاهرةَّ
خالقَّإمحليدةَّوكفىَّهبذإَّإلوصفَّبشارةًَّالدخالَّإلّسورَّعىلَّجعفرَّريضَّهللاَّعنهَّ َّ
َّ
وكذإَّيفَّإلَّ
وقالَّلزيدَّ(أَّنتَّأَّخوانَّوموالان)َّأَّيَّأَّن ّهَّأَّخومهَّيفَّإالَّسالمَّوموالمهَّلّنمَّقدَّمَّنّوإَّعليهَّابلعتقَّوكَّ
وإحدَّمهنمَّقدَّريضَّهللاَّعنهَّقدَّريضَّوسعدَّمباَّقاهلَّهلَّﷺَّ .
ففيَّإحلديثَّأَّ َّّنَّإلَّمَّمقدم يةَّعىلَّكَّأحدَّ َّوأَّنَّإخلاةلَّملَّتعطىَّإلَّولويةَّإَّ َّّالَّلّنّ اَّمبّنةلَّإلَّمَّ َّ.
وكذكلَّفيهَّأَّنَّإخلاةلَّتلَّإلَّمَّيفَّإحلضانةَّفاَّذإَّملَّتوجدَّإلَّمَّتكونَّإحلضارةَّللخاةلَّ .
َّوكذكلَّيفَّإحلديثَّأَّ َّّن َّإملرأةَّإملزتوجةَّالَّيسقطَّحقهاَّيفَّإحلضانةَّإذإ َّأَّذنَّزوهجاَّابركَّهللاَّفيمكَّ
وهللاَّأَّعملَّ َّ.
َّ

كتاب القصاص
َّمنَّإلقصَّوهوَّإالََّّت ََّّباعَّ،ومنَّذكلَّقولَّإلقائلَّإقتصصتَّإلَّثرَّأَّيَّتتَّّبعتهَّ .
ّ َّ
إلقصاصَّلغ ًَّةَّ:مأخو يذ
ورشعاَّ:أَّنَّيفعلَّابجلاينَّمثلَّماَّفعلَّابجملينَّعليهَّ َّ.
ي
إلقصاصَّابركَّهللاَّفيمكََّثبت َّابلكتابَّوإلس نةَّوإالَّجامعَّمفنَّإلكتابَّقوهلَّتعاىلَّ﴿ َاي َّ َأهيُّ َاَّإّل َينَّ
و
أ َمنُوإَّ ُكت َبَّعَلَ ْي ُ ُمكَّإلْق َص ُاصَّيفَّإَّلْ َق ْت َىل﴾َّكتبَّعليمكَّمبعىنَّفرضَّعليمكَّ َّ.
وأ ّماَّمنَّإلس نةَّحفديثَّعبدَّهللاَّبنَّمسعودَّريضَّهللاَّعنهَّإلَّيتَّوغريهَّ .
وإالَّجامع َّقد َّأَّمجع َّإلعلامء َّعىل َّمرشوعيته َّونقل َّغري َّوإحد َّمن َّإلعلامء َّإالَّجامع َّعىل َّمرشوعيةَّ
إلقصاصَّ َّ.
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﴿ولَ ُ ْمكَّيفَّإلْق َصاصَّ َح َيا ية ََّايَّ
وقدَّرشعهَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّحلمكةَّبيهناَّيفَّكتابهَّإَّذَّقالَّس بحانهَّوتعاىلَّ َ
ُأويل ْ َ
ون﴾ َّ
َّإللْ َبابَّل َ َعل ُ ْمكَّتَت ُق َ
يقولَّإلبغويَّرمحهَّهللاَّيفَّتفسريهَّلليةَّ :
ولمكَّيفَّإلقصاصَّحيايَّةَّ :أَّيَّبقا يء َّوذكلَّأَّنَّإلقاصد َّللقتلَّإذإ َّعملَّأَّن ّهَّإذإ َّقتلََّّي ُقتلَّميتنعَّعنَّإلقتلَّ
فيكونَّفيهَّبقاؤهَّوبقاءَّمنَّ َّّمه َّبقتلَّوقيلَّيفَّإملثلَّإلقتلَّوقللَّإلقتلَّ،وقيلَّيفَّإملثلَّأَّيض ًا َّإلقتلَّ
أنفىَّللقتلَّ .
وقيلَّمعىنَّإحلياةَّسالمتهَّمنَّقصاصَّإلَّخرةَّفاَّن ّهَّإذإَّإقتصَّمنهَّحياَّيفَّإلَّخرةَّوإذإَّملَّيقتصَّمنهَّ
يفَّإدلنياَّإقتصَّمنهَّيفَّإلَّخرةَّ.إنّتيىَّالكمَّإلبغويَّرمحهَّهللاَّ َّ.
َّ

الحديث 340
بَّﷺََّ َّ:الَّ ََّحي َُّّلَّ ََّد َُّمَّإَّ َّمرئَََّّّي َشهَ َُّدَّأََّنَّ ََّالََّّإ َََّهلََّّإالََّّ
عنَّ ََّعبدََّّهللاََّّبنََََّّّمسَُّعودََّّ ََّريضََّّهللاَّعنهَّقالَّ:قالَّإلَّنّ َّّ
ُِ ِ
فسَّابَّلنَّفسَّ،وإلتَّ َّار َُّكَّدلَّينَّهََّّإَّملَّفَ َّار ُ َّقَّ
بَّ َّإلزإينََّّ،وإلنَّ ُ َّ
هللا َََّّوَّأَينَّ َََّّر َُّسو َُّلَّهللاَََّّّإالََّّابحدَىََّّثَ ََّالثََّّ"إلثََّّي ّ َُّ
ِ ِ
لَّل ََّج ََّماَّعَةَّ .
سالمَّوأَّن ّهَّمنَّإحملرماتَّفاَّ َّّنَّ
يفَّحديثَّإبنَّمسعود َّريضَّهللاَّعنهَّهذإَّبيانَّتعظميَّدمَّأَّهلَّإالَّ َّ
﴿و َمنَّي َ ْق ُت ْلَّ ُم ْؤمنًاَّ ُّمتَ َع ّمدً إَّفَ َج َزإ ُؤ ُه َ َ
َّهج ُمنَّخ ًَادلإَّ
سفكَّدمَّإملسملَّمنَّأكربَّإلكبائرَّيقولَّهللاَّعزَّوجلَّ َ
َّإّللَّعَلَ ْيه ََّول َ َعنَه ََُّو َأعَدََّّ َهلَُّعَ َذ ًإابَّ َعظميًا﴾ َّ
اَّوغَض َب ُ
فْيَ َ
هذإَّإلوعيدَّإلشديدَّإملذكورَّيفَّإليةَّ،هذإَّوعي يدَّابركَّهللاَّ
َّّ
فانظروإَّحفظمكَّهللاَّوعافاكَّمنَّهذإَّإىلَّ
فيمكَّشديدَّقالَّ﴿فَ َج َزإ ُؤ ُه َ َ
َّهج ُمنَّخ ًَادلإَّفْيَا﴾َّوليسَّهناَّمعىنَّإخللودَّأَّن ّهَّالَّخيرجَّمهناَّولكنَّهذإَّدال ًةلَّ
﴿ول َ َعنَ ُه ََّو َأعَد َ َُّهل َّعَ َذ ًإاب َّ َعظميًا﴾َّابركَّ
﴿وغَض َب ُ
َّإّلل َّعَلَ ْيه﴾َّوكذكلَّ َ
عىلَّطولَّإملكث َّ َّوإَّضاف ًة َّعليهَّ َ
هللاَّفيمكَّ َّ.
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نأيتَّإلَّنَّيفَّهذإَّإلوقتَّكرثَّإلهرجَّكرثَّإلقتلَّابركَّهللاَّفيمكَّقلَّإخلوفَّمنَّهذإَّإلوعيدَّقلَّإخلوفَّ
منَّهللاَّعزَّوجلَّوإلَّنّاسَّملَّتعدَّتتعظَّمبثلَّهذهَّإلايتَّإليتَّفْياَّمثلَّهذإَّإلوعيدَّ َّ.
بَّﷺَّ
وَّكبريإَّابركَّهللاَّفيمكَّفقالَّإلَّنّ َّّ
َّيفَّكَّمسملَّذكر ًإَّاكنَّأَّوَّإنىثَّصغري ًإَّاكنَّأَّ َّ
إحلديثَّأَّيض ًاَّعا يم َّّ
(الَّحي َّّلَّدمَّإمرئَّمسملَّ)َّيشملَّأَّيَّمسملَّاكنَّذكرَّأمَّأَّنىثَّصغريَّأَّوَّكبريَّ .
بَّﷺَّمنَّإَّت ّصفَّبثالثَّخصالَّأَّابحَّدمهَّوملَّحيرمهَّلكنَّملاَّنقولَّأَّابحَّدمهَّليسَّللكَّ
وخصَّإلَّنّ َّّ
إَّنسانَّبلَّإّليَّيتوىلَّإَّقامةَّمثلَّهذهَّعىلَّمنَّإََّّت ّصفَّمبثل َّهبذهَّإلَّمورَّهوَّويلَّإلَّمرَّأَّوَّمنَّ
إحلدودَّخاصَّبويلَّإلَّمرَّونوإبهَّابركَّهللاَّفيمكَّ .
ينوبَّعنهَّإَّقامةَّ
ي
يبَّإلزإينَّ :وإلََّّث ّيبَّابركَّهللاَّفيمكَّهوَّكَّمنَّيفَّناكح َّحصَّيح َّيعتربَّ
َّإلَّ َّّولَّإّليَّأَّبيحَّدمهَّهوَّإلَّث ّ َّّ
ثيبًَّاَّ ،وقوهلَّهناَّإلثيب َّعا يم َّيفَّإّلكرَّوإلَّنىثَّ ،إلَّث ّ
يبَّهناَّيشملَّإلرجالَّوإلَّن ّساءَّفاَّنَّزانَّإلرجلَّأَّوَّ
َّّ
حد َّعددَّ
زانَّيفَّإملرأةَّواكنَّوجبَّحدهامَّبأَّنَّيرجامَّابحلجارةَّحتَّإملوتَّ َّ ،وقدَّثبتَّأَّ َّّن َّإلنبَّﷺ َّ َّّ
منَّإحملصننيَّزنوإَّيفَّعهدهَّﷺَّكَّماعزَّوإلغامديةَّوإلْيوديةَّوغريمهَّ َّ.
انَّصاحبهَّحت َّلوَّطلقَّزوجتهَّأَّوَّإَّنَّاكنتَّإمرأةَّلوَّ
ّ َّ
وينبغيَّابركَّهللاَّفيمكَّإلتنبهَّإَّىلَّأَّ َّّن َّإالَّحص
يبقىَّإلرجلَّمتصف ًاَّابالحصانَّوتبقىَّإملرأةَّكذكلَّمتصف ًةَّبأَّ َّّّناَّ
َّّ
طلقهاَّزوهجاَّيبقياَّمتصفنيَّابالحصانَّ،
مصريهَّإلرمجَّإَّىلَّإملوتَّ َّ.
َّّ
حمصنةَّ َّ،وإَّنَّزانَّأَّيَّوإحدَّمهنامَّفاَّ َّّنَّ
ّ
يقولَّإلشَّيخَّإبنَّعثمينيَّرمحهَّهللاَّبعدَّأَّنَّذكرَّرشوطَّإالَّحصانَّقالَّرمحهَّهللاَّ َّ:
ىلَّإلزانَّأَّوَّالَّيشرتط؟ َّ-مبعىنَّأَّن ّهَّلوَّفرضَّأَّن ّهَّفارقَّزوجتهَّأَّوَّ
طيبَّوهلَّيشرتطَّبقاءَّذكلَّإَّ َّّ
بعدَّذكلَّفهلَّهوَّحمصنَّيرمجَّأَّوَّال؟ َّيقولَّإلش يخَّرمحهَّهللاَّ-نعمَّهوَّحمص ينَّ
ماتتَّزوجتهَّ َّّث َّزانَّ
ي
وطَّوجدتَّيفَّحالَّإلزوإجَّفاَّن ّه َّيكونَّ
َّّ
إرهاَّماَّدإمتَّإلرش
ّ َّ
يرمجَّفهذهَّإلرشوطَّالَّيشرتطَّإس متر
ّ َّ
هذإَّإحملصنَّحتَّلوَّ
ّ َّ
حمصناَّ-ش يخناَّرمحهَّهللاَّاكنَّيقررَّرشوطَّإالَّحصانَّثَّقررَّابركَّهللاَّفيمكَّأَّ َّّنَّ
فارقَّزوجتهَّأَّوَّهذهَّإحملصنةَّولوَّفارقهاَّزوهجاَّفاَّن ّهَّإَّنَّزانَّوإح يد َّمهنامَّفاَّن ّه َّيرمجَّوقالَّ-أَّ َّّن َّرشوطَّ
إالَّحصانَّليسَّمنَّرشطهاَّأَّنَّتس مترَّمعَّ َّّإلرجلَّ-يعينَّلَّيسَّمنَّإلرشوطَّأَّنَّيكونَّمث ًالَّأَّنَّيزتوجَّ
هَّتزوجَّووطءَّيفَّناكحَّحصيحَّفاَّن ّهَّ
نَّيبقىَّمزتوجَّبلَّخالصَّجمردَّأَّن ّ َّّ
َّّ
ويدخلَّبزوجتهَّالَّيشرتطَّأَّ
ناَّالَّبلَّجمردَّحصوهلَّيكفيَّيفَّإنهَّيعتربَّ
َّّ
يعتربَّحمصناَّوالَّيشرتطَّأَّنَّيس مترَّهذإَّمعهَّيكَّيعتربَّحمَّصَّ
صنَّوأَّن ّهَّإذإَّزانَّفاَّن ّهَّيرمجَّابركَّهللاَّفيمكَّوتنهبوإَّلهذإَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.
حم َّ
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إخلصةلَّإلثانيةَّإليتَّمنَّإَّت ّصفَّهباَّأَّبيحَّدمهَّيهَّقالَّإلَّنّفسَّابلَّنّفسَّ:أَّيَّمنَّقتلَّنفس ًاَّمعصوم ًةَّقتلَّ
هباَّ ،وقدَّجاءَّيفَّإلرشعَّأَّنَّإلقاتلَّيسملَّأَّمرهَّإَّىلَّأَّولياءَّإملقتولَّفاَّنَّشاءوإَّقتلوهَّكامَّقلناَّطبع ًا َّويلَّ
قامةَّإحلدَّ َّ،وإَّنَّشاءَّأَّولياءَّإملقتولَّعفوَّعنهَّإََّّّماَّإَّىلَّمالَّأَّوَّغريهَّس يأيتَّالكمَّ
َّّ
إلَّمرَّهوَّإّليَّيتوىلَّإَّ
عهناَّ َّ.
إلَّمرَّإلثالثَّهوَّإملرت َّّدَّ :إملرتدَّإملفارق َّللجامعةَّأَّيَّجامعةَّإملسلمنيَّهذإَّأَّيض ًا َّيباحَّدمهَّويقامَّعليهَّ
إحلدَّ .
َّّ
َّوشاهدانَّمنَّإحلديثَّهوَّإحلالَّإلَّث ّانيةَّويهَّقوهلَّإلَّنّفسَّابلَّنّفسَّأَّيَّإلقصاصَّ َّ.
وقوهلَّيفَّإحلديثَّابركَّهللاَّفيمكَّ(الَّحيلَّدمَّإمرئَّمسملَّ)َّهلَّهلَّمفهو يمَّويقالَّجبوإزَّإَّهدإرَّدمَّغريَّ
إملسملَّفيأيتَّإَّنسانَّفيقولَّإلنبَّﷺ َّقالَّ(الَّحيلَّدمَّإمرئ َّمسمل) َّيقولَّأَّ َّّن َّمفهومهَّأ ّن َّدمَّغريَّ
إملسلمنيَّحاللَّ .
نَّمنَّغريَّإملسلمنيَّمنَّدمهَّحمرم َّابركَّهللاَّفيمكَّ
َّّ
فنقولَّإجلوإبَّهناَّالَّإحلديثَّالَّمفهومَّهلَّفاَّ
إّلَّّميَّوإملس تأمنَّهؤالءَّإلَّصنافَّالَّجيوزَّسفكَّدهممَّ ،بلَّجاءَّإلوعيدَّملنَّفعلَّذكلَّ
اكملعاهدَّو َّّ
بَّﷺَّ(منَّقتلَّمعاهد ًإَّملَّيرحَّرإحئةَّإجلنة)َّفالَّيفهمَّهذإَّمنَّهذإَّإحلديثَّ
ابركَّهللاَّفيمكَّوقالَّإلَّنّ َّّ
دمهَّحمر يمَّابركَّهللاَّفيمكَّوجاءَّإلوعيدَّعىلَّمنَّسفكهَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.
َّّ
ومنَّغريَّإملسلمنيَّمنَّ
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ََّو ََّعنَّ ََّعبدََّّهللاََّّإبنَََّّمسَُّعودَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:قالَّرسولَّهللاَّﷺَّ :
نيَّإلنَّاسَََّّّي َوََّمَّإلقَََّّياََّمةََّّيفََّّإدلَََّّّماءَّ .
قىضََّّب َ ََّ
أََّ َّو َُّلَََّّماََّّي ُ َ َّ
إلظملَّوخصوص ًاَّإذإَّتعلقَّإلَّمرَّمبسملَّيقولَّﷺَّكامَّيفَّإحلديثَّ
ََّّمل ّاَّاكنَّإلقتلَّبغريَّحقَّمنَّأعظمَّ َّّ
لزوإلَّإدلنياَّأَّهونَّعندَّهللاَّمنَّقتلَّرجل َّمسمل) َّهذإَّإلَّمرَّهوَّإّليَّجعلَّأَّولَّماَّ
َّّ
إلصحيحَّ(
يقظىَّفيهَّبني َّإلنّاسَّهوَّإدلماءَّ ،فاَّنهَّإذإ َّاكنَّيومَّإلقيامةَّفاَّنَّهللاَّعزَّوجلَّس يحاسبَّإلَّنّاسَّ
ويقتصَّل
للشاةَّ
بعضهمَّمنَّبعضَّحتَّبنيَّإلهبامئَّيكونَّقصاصَّفيقتصَّكامَّجاءَّيفَّإحلديثَّ(يقتصَّ َّّ
ّ َّ
عامهلَّوأَّ َّّولَّماَّيقىضَّبنيَّ
حماسب َّعىل َّأَّ َّ
إمجلاءَّمنَّإلشاةَّإلقرانء) َّفباركَّهللاَّفيمكَّيومَّإلقيامةَّ لَّ
ك َّ ي
اسَّيفَّإدلماءَّابركَّهللاَّفيمكَّ .
َّّ
إلَّنّ
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والَّتنايفَّبنيَّهذإَّإحلديثَّوحديثَّأَّيبَّهريرةَّيقولَّأنَّ(أول َّماَّحياسبَّعليه َّإلعبدَّيومَّإلقيامةَّ
إلصالة)َّفهذإَّإحلديثَّحديثَّأَّيبَّهريرةَّيت َّلكّمَّعنَّإحلسابَّ َّ،وحديثَّإبنَّمسعودَّريضَّهللاَّعنهَّ
َّّ
يتلكمَّعنَّإلقضاءَّفأ ّول َّماَّحياسبَّعليهَّإلعبدَّيومَّإلقيامةَّماَّحياسبَّإلعبدَّعليهَّبينهَّوبنيَّربهَّ
إلصالةَّحديثَّإبنَّمسعودَّيتلكمَّعنَّأَّولَّماَّيقىضَّفيهَّبنيَّإلَّنّاسَّفالَّتنايفَّابركَّهللاَّفيمكَّإَّنَّشاءَّ
َّّ
هللاَّ َّ.
ويفَّإحلديثَّبيانَّعظمَّشأنهَّكامَّقلناَّدمَّإملسملَّ،دمَّإملسملَّمعظمَّوفيهَّيبدأَّيفَّإلقضاءَّبنيَّإلناسَّبهَّ
فهوَّأعظمَّأَّنوإعَّمظاملَّإلعبادَّفتنهبوإَّلهذإَّابركَّهللاَّفيمكَّوإحرصوإَّعىلَّأَّنَّالَّيقىضَّبينمكَّوبنيَّأَّانسَّ
ينَّيفَّإدلماءَّ َّ.
َّّ
أَّخر
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يهََّّي َوََّمئَّذَّ
يرب َََّّو ََّ
يصةَّبنَََّّمسَُّعودَََّّّإ َ َّىلَّ ََّخ َ َّ
َّسهل َََّّوَُّم ََّح ََّ
و ََّعنَّ ََّسهلَّبنََّّأََّيبََّّ ََّح َّمث َََّةَّقالَّ:إنطلقَّعبدَّهللاَّبن ََّ
ِ
َُّصلحََّّفََّتَفَََّّرَّقَاَّفَأَ َ َّىتََُّّم ََّح َّّيصةََّّإ َ َّىلَّ ََّعبدََّّهللاََّّبنََّّ ََّسهل َََّّو َُّه ََّوََّّي ََّت َ ََّشحَّطَُّيفََّّ ََّدمَّهَََّّّقَتَّي ًالََّّفَ ََّدَّفََّنَ َُّهَّ ََّوَّقَدَّ ََّمَّإَّمل َدَّيَّنَ ََّةَّ
ِ
َ
َ
َ
َ
بدَّ َّإلر ََّمحنَََّّّي َََّت َّلك َُّمَّ
بَّ ََّع َُّ
بَّﷺََّّفَ َّذ ََّه ََّ
َّسهلََّّ ََّوَُّم ََّحَّّي ََّصة َََّّو َُّح ََّوَّي ّ ََّص َّةَّبنَََّّمس َُّعودََّّإ َّىلَّإلَّنّ َّّ
بدَّ َّإلر ََّمحنََّّبن ََّ
َّفَاَّ ََّنطَّل َ ََّقَّ ََّع َُّ
َ ِ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ُّ
َ
ت
ك؟َّقالوإَّ:
َّصاحَََّّب َّ
ونََّّقاتََّّل َّمكََّّأو ََّ
ونََّّس ََّتحََّّق ََّ
حدَثَّإلَّقَومََّّفَ ََّس َّكَتََََّّّفََّتَ ََّلكامَّفقالَََّّ:أ َّحتلََُّّف ََّ
فقالََّ َّ:ك ّ َّربَّ ّكربَّ ََّو َُّه ََّوَّأَ َُّ
يف َّن َأ َُّخ َُّذَّبََّّأََّمي َانَََّّّقَومَّ
نيََّّي َمَّين ًاََّّفَََّقالوإََّ َّ:ك َ َّ
دَّوَّل َمََّّنَََّرى؟َّقالََّّ:فََُّت َ َّّربَّأُ َُّكَّهيََُّوَُّدَّ ََّخبمسَّ ََّ
فَّ ََّوَّل َمََّّن َشَّهَ ََّ
يفَّ ََّحنلَّ ُ َّ
ََّوََّك َ َّ
بَّﷺَّمَّنَّعَّندَّهَّ .
َُّكفَّار؟ََّّفَََّعََّق ََُّلَّإلَّنّ َّّ
ىل َََّّر َُّجلَّمَّ َّهنُمََّّفََُّيدَّفَََّع بََُّّرمَّتَّهََّّ،قالوإَّ:
نمكََّّعَ َ َّ
ونَّمَّ َُّ
َّحديثَّمحادَّبنَّزيدَّقالَّرسولَّهللاَّﷺََّّ:ي ُقسَّ َُّمَّ ََّمخ َُّس ََّ
ََّ
ويف
نيَّمَّ َّهنُمَّ .
يفَّ ََّحنلَّف؟َّقالََّّ:فََُّت َ َّّربَّئُ َُّمكَّهيََُّوَُّدَّبََّّأََّمي َانََّّ ََّمخسَّ َ َّ
أَّ يمرََّّل َم َّن َشهَدَُّهَّ ََّك َ َّ
َّقالوإََّ َّ:ايَّرسو ََّلَّهللاَّقو يمَّكفَّارَّ .
بط ََّلَّ ََّدَُّمهََّّفَ ََّوََّدَّعَ َُّهَّبَّ ََّماَّئ َةَّمَّ ََّنَّإبلََّّإلصَّ ََّدَّقَةَّ .
َّس َّعيدَّبنَّعبيدََّّفَ َّكَ َّرََّهَّرسولَّهللاَّﷺََّّأَنََّّي ُ َُّ
ويفَّحديث ََّ
ِ
وحت َّتفهموإَّمتَّيلجأ َّإَّلْياَّابركَّ
حديثناَّهذإَّهوَّحديثَّإلََّق ََّساََّمةَّوهوَّإلعمدةَّيفَّاببَّإلقسامةَّ ّ َّ ،
هللاَّفيمكَّالَّبدَّمنَّأَّنَّنتّفقَّعىلَّمقدماتَّويهَّ :
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قتلَّخشصَّأَّخر ًإَّفاَّن ّهَّالَّخيلوَّمنَّثالثةَّأَّحوإلَّ :
َّإذإَّ
ي
إحلاةلَّإلَّوىلَّ:إََّّّماَّأَّنَّيعرفَّإلقاتلَّفيؤىتَّإَّليهَّويعرتفَّبأَّن ّهَّإلقاتلَّ .
إحلاةلَّإلَّث ّانيةَّ :يه َّأَّ َّّال َّيعرتف َّوال َّيقر َّلكن َّتوجد َّبين ية َّعىل َّأَّن ّهَّهو َّإلقاتل َّويه َّشهادة َّشاهدينَّ
إلعدلنيَّأَّوَّرجلَّوإمرأاتنَّهذإَّأَّيض ًاَّيثبتَّيفَّحقهَّأَّن ّهَّهوَّإلقاتلَّ َّ.
إحلاةلَّإلَّث ّالثةَّ :يهَّأَّنَّالَّيقرَّوالَّجيدَّبينة َّتدينهَّلكنَّقدَّيغلبَّظنَّأَّوليائهَّأَّن ّهَّهوَّإلقاتلَّوهناَّتأيتَّ
إلقسامةَّ .
وصورهتا َّأَّنَّيأيت َّأَّولياءَّإملقتول َّأَّو َّويلَّإملقتولَّإَّنَّاكنَّوإحد ًإ َّفيدعي َّأَّنَّفال ًان َّمنَّإلَّنّاسَّهوَّ
لَّهذإَّإلشخصَّهلَّ
َّّ
إلقاتلَّ،فيسألَّهلَّعندكَّبينةَّعىلَّماَّتقولَّ،أَّوَّقبلَّأَّنَّيسألَّعندكَّبينةَّيسأ
أَّنتَّقتلتَّويبحثَّمعهَّهلَّأَّنتَّقتلت؟ َّفاَّنَّإعرتفَّفهباَّونعمةَّفاَّنَّملَّيعرتفَّفيسألَّإلويلَّهلَّ
عندكَّبينةَّعىلَّماَّتقول؟َّهلَّمعكَّشهودَّعىلَّماَّتقول؟َّ َّ
إَّنَّاكنَّإجلوإبَّالَّماذإَّيفعل؟َّيطالبَّأَّولياءَّأوَّويلَّإملقتولَّيفَّحلفَّأَّوَّحيلفونَّمخسنيَّميين ًاَّعىلَّ
أَّنهَّإلقاتلَّمثلَّأَّنَّيقولوإَّ"وهللاَّإَّنََّّفال ًانَّقتلَّأَّيخَّفالن"َّأَّوَّإَّىلَّغريهاَّفيقسمونَّمخسنيَّميين ًاَّإَّنَّ
اكنَّوإحدَّيقسمَّمخسنيَّأَّوَّإَّنَّاكنوإَّكرثَّفيتقامسونَّبيهنمَّهاتهَّإلَّميانَّيكونَّمجموعَّإلَّميانَّإليتَّ
أَّقسموهاَّيكونَّمجموعهاَّمخسنيَّ َّ.
فهناَّإنَّأَّقسموإ َّحصلتَّإلقسامةَّ َّ ،وإَّنَّحصلتَّإلقسامةَّيؤخذَّهذإَّإلقاتلَّيقتصَّمنهَّ ،لكنَّالبدَّ
خرىَّمعَّهذهَّإلقسامةَّحتَّيعينَّحيدَّهذإَّإلقاتلَّ َّ.
َّّ
نَّتتوفرَّبعضَّإلرشوطَّإلَّ
ّ َّ
أَّيض ًاَّأَّ
منَّهذهَّإلرشوطَّ :
ّ
إلرشطَّإل ّولَّ :أَّن ّهَّالَّبدَّأَّنَّيكونَّإملّتمَّأَّوَّإملّتمنيَّإَّنَّاكنوإَّكرثَّمعيننيَّالبدَّمنَّإلتعينيَّابركَّهللاَّ
فيمكَّيقالَّقتلَّفالنَّ،أَّوَّفالنَّمعَّفالنَّ،أَّوَّإمجلاعةَّإلفالنيةَّيهَّإليتَّقتلتهَّ،أََّّّماَّإنَّملَّحيصلَّإلتَّّعينيَّ
فالَّيصلحَّوالَّتصحَّهذهَّإلقسامةَّ ،مثاهل َّأَّنَّيقالَّقتلَّأَّهلَّإحليَّإلفالين َّأَّوَّقتل َّإّلينَّيسكنونَّ
هذهَّإملدينةَّأَّوَّغريهاَّهذإَّالَّيصلحَّ .
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امَّإملدعىَّعليهَّيكونونَّمتفقنيَّعىلَّتعيينهَّ
إلرشطَّإلَّث ّاينَّ :أَّنَّيكونَّأَّولياءَّإملقتولَّمتفقنيَّعىلَّإَّ َّّهت َّّ
ّ َّ
وإهتامهَّفالَّيصلحَّأَّنَّيّتمَّبعضَّإلَّولياءَّخشص ًاَّبيامنَّيّتمَّأَّخرونَّمنَّأَّوليائهَّخشصًَّاَّأَّخرَّفالَّيتَّّفقونَّ
فاميَّبيهنمَّهذإَّالبدَّمنَّأَّنَّحيصلَّإالَّتفاقَّعىلَّإملّتمنيَّ َّ.
إلرشطَّإلَّث ّالثَّ:فهوَّأَّمهَّإلرشوطَّهوَّأَّنَّيوجدَّلوثَّ .
ّ َّ
بنيَّمنَّإهتموإَّابلقتلَّ َّ.
َّّ
إللوثَّ:هوَّإلعدإوةَّبنيَّإملقتولَّو
َّعىلَّإلّتمةَّسوإ يءَّاكنتَّهذهَّ
َّّ
كَّقرينةَّدإةل
َّوإللوثَّقيلَّأَّنهَّأعَّمنَّهذهَّإلعدإوةَّ،فيطلقَّإلَّلّوثَّعىلَّ َّّ
مامَّإلشافعيَّوإختارهَّ
َّّ
للوث َّوذهبَّإَّليهَّإالَّ
وهذإَّهوَّإلقولَّإلصحيحَّيفَّإ َّ
َّّ
إلقرينةَّعدإوةَّأَّمَّغريهاَّ ،
ش يخَّإالَّسالمَّإبنَّتمييةَّ .
َّومثاهلَّأَّنَّيرىَّمث ًال َّإلقاتلَّخارج ًا َّمنَّبيتَّإملقتولَّمعهَّأَّدإةَّإجلرميةَّمث ًَّالَّ ،أَّوَّمث ًال َّجيدونَّعندَّ
إلقاتلَّبعضَّأَّغرإضَّإملقتولَّمعَّعدمَّتوقعَّوجودهاَّعندهَّوهكذإَّ َّ،وأَّيض ًاَّكامَّقلناَّأَّنَّيكونَّبينهَّوبنيَّ
إملقتولَّعدإو يةَّمعروف يةَّ َّوعدإوةَّشديدةَّ،هذهَّأَّمثةلَّعنَّإللوثَّ َّ.
مهَّإلرشوطَّإليتَّتعتربَّيفَّحصةَّإلقسامةَّابركَّهللاَّفيمكَّ ،فاَّذإَّحلفَّ
إملهمَّكامَّقلناَّأَّنَّإللوث َّهوَّأَّ ّ َّ
أَّولياءَّإملقتولَّمخسنيَّميين ًاَّإَّس تحقوإَّدمَّإملّتمَّهذإَّيفَّحالَّاكنَّإلقتلَّمعدإَّ .
أََّّّماَّإَّنَّحلفَّأَّولياءَّإملّتمَّأَّيض ًا َّمخسنيَّميين ًا َّأسقطوإ َّماَّثبتَّيفَّحقَّصاحهبمَّوالَّيشءَّعليهَّفاَّنَّ
إحلق َّيعينَّيصبحَّهذإَّإملّتم َّبريءَّوالَّيشءَّ
حصلَّهذإ َّوحلف َّأَّولياءَّإملّتمَّمخسنيَّميين ًا َّوأسقطوإ َّ َّّ
بَّﷺَّ
تعطىَّإدلَّي ّةَّلهلَّإملقتولَّمنَّبيتَّمالَّإملسلمنيَّكامَّفعلَّإلَّنّ َّّ
َّّ
عليهَّماذإَّيفعلَّيفَّهذهَّإحلاةل؟َّ
تَّهباءَّ َّ.
َّالَّيذهبَّحقَّهذإَّإملَّّي
َّّ
ّ َّ
حت
ً
َّفيهَّانسَّكرثَّلكنَّملَّيعملَّإلقاتلَّمكنَّقتلَّمث ًالَّيفَّزحامَّ
َّوأَّحلقَّإلعلامءَّهبذهَّإحلاةلَّمنََّّقُتلَّيفَّحادث
ي
يَّعىلَّويلَّ
َّّ
نَّديةَّمنَّقتلَّيفَّهذهَّإحلاةلَّعىلَّإدلوةلَّأَّ
َّّ
إحلجَّأَّوَّبزحامَّيفَّطابورَّمكتظَّوماَّشابهَّ،فاَّ
ينةَّإدلوةلَّ َّ.
إلَّمرَّأَّنَّيعطْياَّإَّىلَّأَّولياءَّإملقتولَّمنَّبيتَّمالَّإملسلمنيَّأَّوَّمنَّخز َّّ
وإلقسامةَّهذهَّاكنتَّيفَّإجلاهليةَّوأقرهاَّإالَّسالمَّوبنيَّأَّحاكهماَّهذإَّملخصَّماَّيفَّإلقسامةَّيعينَّإََّّّماَّ
أَّنَّحيلفَّأَّولياءَّإملقتولَّعىلَّخشص َّيعَّّينونهَّويتفقونَّعليهَّعىلَّأَّن ّهَّهوَّإلقاتل َّويكونَّبينهَّعىلَّأَّنَّ
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بنيَّإملقتولَّلوث َّفاَّنَّحصلَّوحلفوإَّمخسنيَّميينًَّا َّأَّدإنوإَّهذإَّإملّتمَّوحيدَّلجل َّقتلَّ
َّ
بنيَّهذإَّإملّتمَّو
هذإَّإملقتولَّ َّ.
فهناَّيفَّهذهَّإحلاةلَّماذإَّيفعلَّأَّولياءَّأَّولياءَّإملّتم؟َّهلمَّأَّنَّحيلفوإَّأَّيض ًاَّمهَّمخسونَّميين ًاَّعىلَّأَّ َّّنَّإملّتمَّ
إَّسقطَّإحلق َّوتربأ َّأَّو َّبرأ َّهذإ َّمّتمَّوماذإَّ
َّّ
هذإ َّبري يء ََّّوأَّن ّهَّملَّيقتلَّهذإَّإملقتولَّفاَّنَّحصلَّوحلفو
يفعلونَّإلَّنَّيفَّهذهَّإحلاةل؟ َّهوَّإّليَّيقدمَّإدليةَّمنَّبيتَّإملالَّيقدهماَّإَّلىأَّإهلَّإملقتولَّحتَّالَّ
هباءَّابركَّهللاَّفيمكَّهذإَّملخصهاَّ َّ.
يذهبَّحقهمَّ ً
أََّّّماَّإحلديثَّابركَّهللاَّفيمكَّففيهَّأَّ َّّنَّعبدَّهللاَّبنَّسهلَّوحم َّّيصةَّريضَّهللاَّعهنامَّقصدإَّخيربَّواكنَّإَّذَّ
ذإكَّقدَّفتحتَّخيربَّوتلكمناَّعنَّفتحَّخيربَّيفَّاببَّإملزإرعةَّوإملساقاتَّ َّوأَّنَّإلنبَّﷺَّاكنَّقدَّفتحَّ
نةَّإلسابعةَّللهجرةَّفتحهاَّﷺَّعنوةًَّقسمهاَّبنيَّإلغامننيَّ َّ.
يفَّإلسَّ َّّ
ّ
قرَّإلْيودَّبأَّنَّيبقوإَّفْياَّعىلَّأَّنَّخيدموإَّإلَّرضَّوإلزرعَّويكونَّهلمَّنصفَّإخلارجَّمهناَّ
وقلناَّأَّن ّهَّﷺَّأَّ َّّ
لَّ َّّّنمَّاكنوإَّأَّهلَّحرفةَّوزرإعةَّ َّ.
ةَّتفرقَّيفَّخيربَّملاَّوصالَّوذهبَّك َّوإحد َّمهنامَّيفَّشغلَّوعندماَّفرغَّ
َّّ
عبد َّهللاَّبنَّسهل َّوحمَّّيص
حمَّّيصةَّأَّخذَّيفَّإلبحثَّعنَّعبدَّهللاَّفوجدهَّيتشحطَّيفَّدمهَّقتي ًالَّرمحهَّهللاَّوريضَّعنهَّ،أَّيَّأَّن ّهَّ
إلَّإدلمَّخيرجَّويّنفَّمنهَّواكنَّوإقعَّعىلَّإلَّرضَّميتًَّاَّ ،فدفنهَّريضَّهللاَّعنهَّورجعَّإَّىلَّ
اكنَّالَّيز َّّ
يرشعَّفيهَّوأَّن ّهَّمنَّإلَّولوايتَّبعدَّ
َّ
هَّيبادرَّابدلفنَّو
َّّ
بَّﷺَّ َّوأَّهلَّمباَّحصلَّوهذإَّفيهَّأَّن ّ
إملدينةَّليخربَّإلَّنّ َّّ
حصولَّإملصيبةَّ .
ملاَّوصلَّحمَّّيصة َّريضَّهللاَّإَّىلَّإملدينةَّأخرب َّأَّهلَّعبدَّهللا َّبنَّسهل َّمباَّحصلَّواكنَّذإهب ًا َّليخربَّ
ب َّﷺَّ،فذهب َّبرفقتهَّعبد َّ َّّإلرمحن َّبنَّسهلَّأَّخوَّعبد َّهللاَّأخو َّحميصةَّوهوَّحويصةَّفلامَّأَّتوإَّ
إلَّنّ َّّ
َّكرب)َّأَّيَّأَّتركَّ
كرب ّ َّ
ب َّﷺَّ( ّ َّ
ب َّﷺ َّأَّرإدَّعبد َّ َّّإلرمحنَّأَّنَّيتلكمَّبصفتهَّأخو َّإملقتولَّفقالَّهلَّإلَّنّ َّّ
إلَّنّ َّّ
كبريكَّيتلكمَّلن ّهَّاكنَّأصغرمهَّس ن ًاَّريضَّهللاَّعهنمَّوهذإَّفيهَّأَّنَّإمجلاعةَّإذإَّجاءوإَّبطلبَّفأَّنَّيرشعَّ
هلمَّأَّنَّيلكوإَّإلالكمَّلكبريمهَّوإلباقونَّيسكتونَّ،كامَّأَّنهَّيس تحبَّأَّيض ًاَّتقدميَّإلكبريَّفاميَّيعدَّإلتقدميَّ
فادلخولَّمث ًالَّوإخلروجَّوإجللوسَّوغريهاَّيس تحبَّفيهَّتقدميَّإلكبريَّ .
فيهَّمكرم ًةَّلالنسانَّ َّّ
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بَّ
بَّﷺَّماَّحصلَّفقالَّهلمَّإلَّنّ َّّ
َّفتلكمَّحوَّي ّصةَّوحمَّّيصةَّإبنَّمسعودَّريضَّهللاَّعهنمَّوقصَّعىلَّإلَّنّ َّّ
وجاءَّيفَّبعضَّإلروإايتَّأَّن ّهَّقالَّهلمَّأَّلمكَّإلبينة؟َّقبلَّ
َّّ
ﷺَّ(أَّحتلفونَّوتس تحقونَّقتيلمكَّوصاحبمك؟)َّ
ماَّيقولَّهلمَّماذإَّقالَّهلمَّأَّلمكَّإلبينة؟َّفقالوإَّالَّ،ثَّقالَّهلمَّأَّحتلفون؟َّ َّ
نَّالَّيسارَّ َّللقسامةَّإَّ َّّالَّبعدَّإلبَّي ّنةَّكامَّأسلفناَّهذإَّ،وكذكلَّأَّن ّهَّالَّيسارَّللبينةَّإَّ َّّالَّبعدَّعدمَّ
وهذإَّفيهَّأَّ َّ
إالَّقرإرَّمنَّإملّتمَّ َّ.
إملهمَّأَّن ّهَّطلبَّمهنمَّإحللفَّمخسنيَّمينيَّكامَّجاءَّيفَّروإيةَّحامد َّللحديثَّيقسمَّمخسونَّمنمكَّعىلَّ
رجلَّمهنمَّفيدفعَّبرمتهَّهذإَّماَّقاهلَّهلمَّإلنبَّﷺَّ َّ.
و َّّإلرمةَّ :هوَّإحلبلَّإّليَّيشدَّبهَّإلقاتلَّ ،أَّيَّأَّّنمَّلوَّحلفوإَّتكلَّإلَّميانَّالس تحقوإَّأَّنَّيدفع َّإلْيمَّ
إلقاتلَّمقَّيّد ًإَّحبَّبلَّفقالوإَّهلَّ(وكيفَّحنلفَّوملَّنشهدَّوملَّنرى؟)َّهذإَّفيهَّأَّن ّهَّجيوزَّهلمَّأَّنَّحيلفوإَّبغلبةَّ
إلظنَّلّنمَّومهَّريضَّهللاَّعهنمَّطلبوإَّإلكاملَّقالوإَّ(وكيفَّحنلفَّوملَّنشهدَّوملَّنرى؟)ََّّإلكاملَّهوَّ
إَّوأَّنَّيروإَّ َّ.
أَّنَّيشاهدو َّ
لكنَّيفَّطلبهَّﷺ َّمهنمَّأَّنَّحيلفوإَّدلي يل َّعىلَّجوإزَّإحللفَّعىلَّغلبةَّإلظنَّلّنّ م َّريض َّهللاَّعهنمَّ
َّهيودَّخيربَّلوث َّأَّيَّاكنَّبيهنمَّمشاحنةَّوعدإوةَّواكنوإَّ
َّ
اكنوإَّيعلمونَّأَّن ّهَّاكنَّبنيَّعبدَّهللاَّوبني
فغلبةَّإلظ َّّنَّهاتهَّتّنلَّمّنةلَّإليقنيَّيفَّهذهَّإلَّحوإلَّوجيوزَّإحللفَّعلْياَّ َّ.
َّّ
يعلمونَّمعَّمنَّابلضبطَّ
حصةَّإلقسامةَّوهوَّأَّيض ًاَّليسَّإلعدإوةَّفقطَّبلَّيدخلَّفيهَّكَّقرينةَّ
وكامَّقلناَّسابق ًاَّإلَّل َّّوثَّرشطَّيفَّ َّّ
ظاهرةَّيغلبَّعىلَّإلظنَّمعهاَّأَّنَّفال ًانَّهوَّإلقاتلَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.
ب َّﷺ َّطلبَّمهنمَّإحللفَّمخسني َّميين ًا َّوكام َّقلناَّاكنوإَّس يحلفونَّعىلَّغلبةَّإلظنَّلكهنمَّريضَّ
فالَّنّ َّّ
هللاَّعهنمَّطلبوإَّإلكاملَّفقالوإَّ(وكيفَّحنلفَّوملَّنشهدَّوملَّنرى؟)َّ .
ب َّﷺ َّ(فتربأكَّهيودَّبأميان َّمخسنيَّمهنم) َّأَّيَّأَّ َّّن َّإلْيودَّإذإ َّأَّرإدوإَّأَّنَّيربئوإ َّمنَّهذهَّ
َّقال َّهلم َّإلَّنّ َّّ
إدلعوةَّهلمَّأَّنَّحيلفوإَّمهَّأَّيض ًا َّمخسنيَّميين ًا َّعىلَّأَّ َّّّنمَّأَّبرايءَّمنَّهذإَّإلقتلَّفرفضَّعبد َّإلرمحنَّومنَّ
َّّ
معهَّيأخذوإَّبأميانمكَّقومَّكفارَّ،مفاَّدإموإَّقوهلمَّصوإبَّيقوهلَّأَّيَّوإحدَّفيناَّقالَّماَّدإموإَّكفار ًإَّفميكهنمَّ
إحللفَّعىلَّإلكذبَّلَّ َّّّنمَّأصالَّيكفرونَّابهللَّعزَّوجلَّفالَّيعظمونَّإحللفَّويسهلَّعلْيمَّالَّيعظمهَّ
الَّإحلليفَّوالَّإلكذبَّويسهلَّعلْيمَّإلكذبَّبلكَّسهوةلََّّ َّ.
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ب َّﷺ َّماذإَّفعلَّيفَّهذهَّإحلال؟ َّ(عقل َّمبائة َّمنَّ
فلامَّملَّيقبلوإَّبأميان َّهؤالءَّإلكفارَّسقطَّحقَّّهمَّإلَّنّ َّّ
إالبل)َّأَّيَّأَّعطىَّأَّهلَّمائ ًةَّمنَّإالبلَّعبارةَّعنَّديتهَّريضَّهللاَّعنهَّورمحهَّ َّ.
هلَّإمليتَّإدلَّي ّةَّمنَّ
َّّ
وهذإَّفيهَّأَّنَّإالَّمامَّجيبَّعليهَّأَّنَّيعقلَّمنَّهجلَّقاتلَّكامَّقلناَّسابقًَّاَّ،يعطيَّأَّ
بَّﷺَّأَّعطامهَّمنَّإبلَّ
بيتَّإملالَّالَّمنَّماهلَّإخلاصَّبلَّيعطيهَّمنَّبيتَّإملالَّإَّذَّيفَّإحلديثَّأَّنَّإلَّنّ َّّ
إلصدقةَّ َّ.
وكذكلَّيعقلَّإالَّمامَّإذإَّملَّحيلفَّإملدعَّيَّوحلفَّإملد ََّعىَّعليهَّيفَّهذهَّإحلاةلَّأَّيض ًاَّيعقلَّإالَّمامَّإمليتَّ
هذإَّ،فاَّذإَّملَّحيلفَّإملدعيَّكامَّيفَّحالتناَّحننَّملَّحيلفوإَّوكذكلَّإلْيودَّملَّحيلفوإَّلكنَّلوَّثبتَّأَّ َّّنَّإلْيودَّ
حلفوإَّفاَّنَّإالمامَّكذكلَّيعقلَّهذإَّإمل ّيتَّويقدّ مَّإدلّ يةَّإىلَّأهلَّ .

الحديث 343
نيَّ ََّح ََّجََّرينَّ،فقيلَََّّ:منََّّفَََّع ََّلَّ ََّه ََّذإَّ
عنَّأَّنسَّبنَّماكلَّريضَّهللاَّعنهَّأََّنََّّ ََّج َّارَّي َ ًة ََُّّوجَّ ََّدَََّّرأ َُّسهَاَََّّمَّْر َُّضو ًَّخاََّّب َ ََّ
فََّّفََّأَََّم ََّرَّرسولَّهللاَّﷺَّأََّنَّ
اعرت َ َّ
بَّك؟ََّّفُ ََّالنََّّفُ ََّالنَّ،حتَّ ََُّّذكَّ ََّرَّهيََُّودَّ يَّيََّّفََّأَوََّمَّأَت بَّ ََّرأسََّّهَاََّّفََّأَ ََّخ ََّذَّإلْيََُّودَّ َُّّيََّّفَ َََّ
نيَّ ََّح ََّجََّرينَّ .
َّيََُّرضََََّّّرأ َُّس َُّهََّّب َ ََّ
وملسملَّوإلنَّسايئَّعنَّأَّنسَّبنَّماكلَّ :
ىلَّأَوضَ احََّّفََّأََّقَا ََّدَُّهَّرسولَّهللاَّﷺَّهباَّ .
َّأََّنََّّهيََُّودَّ ًايََّّقََّتَ ََّلَّ ََّج َّارَّي َ ًةََّّعَ َ َّ
هذإَّإحلديثَّفيهَّأَّ َّّنَّجاري ًةَّوجدتَّطرحيةَّإلَّرضَّتلفظَّأَّنفاسهاَّإلَّخريةَّرمحهاَّهللاَّوريضَّعهناَّوقدَّ
(رضَّ َّرأسها) َّأَّيَّ َُّد ّ َّق َّبنيَّجحرينَّ ،فهذإَّإملعتديَّعليهَّمنَّهللاَّماَّيس تحقَّوضعَّرأسهاَّبنيَّجحرينَّ
ودقهامَّعليهَّمنَّأَّجلَّأَّنَّيّسقَّمهناَّأوضاحاَّويهَّقط يعَّمنَّفظةَّ َّ.
َّإلفضة َّوجاء َّهذإ َّمبين ًا َّيف َّروإية َّمسملَّ
وعةل َّقتلها َّيه َّأَّن ّه َّأَّرإد َّأَّن َّيّسق َّمهنا َّهذه َّإلقطع َّمن َّّ
َّّ
وإلَّن ّسايئَّ ،فوجدوهاَّرمحهاَّهللاَّوريضَّعهناَّملَّمتتَّبعدَّاكنتَّتلفظوإَّأَّنفاسهاَّإلَّخريةَّفسألوهاَّعنَّ
فاعلَّهذإَّهباَّ ،وملَّتكنَّتس تطيعَّإلالكمَّفقدَّاكنتَّتشريَّفقط َّبرأسهاَّاكنوإَّيذكرونَّلهاَّأسامءَّمنَّ
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شكَّفْيمَّ،ويهَّاكنتَّتشريَّبرأسهاَّبنعمَّأَّوَّالَّ،فل َّّماَّذإكروإَّلهاَّإَّمسَّإلْيوديَّأَّومأَّتَّبرأسهاَّأَّيَّنعمَّ،
روهَّحتَّإعرتفَّأَّن ّهَّهوَّإلفاعلَّ .
وقر ّ َّ
فأخذوهَّ َّّ
﴿وإ ْن َّعَاقَ ْب ُ ْمت َّفَ َعاق ُبوإَّ
َّّ
فأمرمه َّرسولَّهللاَّﷺ َّأَّنَّيفعلوإَّبهَّمثلَّماَّفعلَّهباَّتأوي ًال
َّلقوهلَّعز َّوجلَّ َ
ِ
بمثْلَّ َماَّ ُعوق ْب ُمتَّبه﴾َّ .
َّفهذإَّإحلديثَّيَّس تفادَّمنهَّأَّ َّّن َّ َّّإلرجلَّيقتلَّابملرأةَّ ،وكذكلَّأَّ َّّن َّإلقاتلَّيقتلَّمبثلَّماَّقتلَّبهَّبدليلَّ
﴿وإ ْن َّعَاقَ ْب ُ ْمت َّفَ َعاق ُبوإَّبمثْل َّ َماَّ ُعوق ْب ُمت َّبه﴾ َّوكذكلَّ
هذإَّإحلديثَّوكذكلَّكامَّقلناَّبدليلَّقوهلَّتعاىلَّ َ
قوهلَّس بحانهَّ﴿فَ َمنَّإ ْع َتدَ ىىَّعَلَ ْي ُ ْمكَّفَا ْع َتدُ وإَّعَلَ ْيهَّبمث ِْلَّ َماَّإ ْع َتدَ ىىَّعَلَ ْي ُ ْمك﴾َّوغريهاَّمنَّإلايتَّ َّ.
قرَّ
كذكلَّمماَّيس تفادَّمنهَّأَّ َّّنَّقولَّإجملينَّعليهَّيقبلَّيفَّمثلَّهذهَّإحلالَّفيقبضَّعىلَّإملّتمَّويقررَّفاَّنَّأَّ َّّ
هَّليسَّهوَّإلفاعلَّوخيىل َّسبيلَّهذإَّماَّيفعلَّيفَّ
ّ َّ
إلقصاصَّوإَّ َّّال َّحَّل ّفَّوتركَّ ،حيلفَّأَّن ّ
َّ
طَّّبقَّعليهَّ
مثلَّهذهَّإحلالَّ َّ.
الحديث 344
ىلَّرسوهلَّﷺَََّّمكَّ ََّةََّّقََّتََّل َتَََّّ َُّه ََّذي يل َََّّر َُّج ًَّلَّمَّنََّّب َينَََّّّل َيثَّ
عنَّأَّيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّقالََّّ:مل ّاََّّفََّتَ ََّحَّهللاََّّعَ َ َّ
طََّ
سَّ ََّعنَََّّمكَّ ََّةَّإلفَّي ََّلَّ ََّو ََّسلَّ َّ
عزَّوج َّّلََّّقَدَّ ََّحَّبَ َ َّ
هللاَّ َّّ
َّاك ََّنََّّل ََّهُمَّيفََّّإ َّجل َاهَّلَّيَّةََّّفَََّقا ََّمَّإلنبَّﷺَّفقالََّّ:إنََّّ ََّ
بَََّّقتَّيل ََّ
ِ
َ
َ
ً
َ
ُ
ُّ
َّساَّعَةَّمَّنَّ
َّاك ََّنَّقبل َََّّو َّالَّ َّحت َّلَّ َّل ََّحدََّّب َعدَّي َََّّوإَّن ََّماََّّأحَّلَّتَّيلَّ ََّ
نيَّ َوإّنَاََّّل َ َّْمَّ ََّحتلََّّ ََّل ََّحد ََّ
وهل َََّّوإَّمل ُؤمَّنَّ ََّ
َّعََّلَ َّْيَا َََّّر َُّس ََّ
دَّوََّمنَّ
طَُّ ِ ََّساقَّ ََّطّتََُّاََّّإالََّّلَّ َُّمنشَّ ََّ
ىلَّ ََّشوَُّكَّهَا َََّّو ََّالََّّتُلََّتقََّ َّ
جشَُّرََّها َََّّو ََّالَّ َُّخيََّت َ َّ
ضَّ َ ََّ
َّسا ََّعيتََّّ ََّهذَّهَّ ََِّح ََّرإ يَّمَّ ََّالََّّي ََُّع ُ َّ
ارَّوَّإ َّّنَا ََّ
ّنَََّ ََّ
ِ
فدىََّّ،فَََّقا ََّمَََّّرج يلَّمَّنَّأََّهلََّّإلََّي ََّمنَََّّّي ََُّقا َُّلَّ ََُّهلَّأََّبوَّ َشاهَّ
َّخبريََّّإلنَّ ََّظََّرينَََّّّإمَّاَّأََّنََّّي َقَُّت ََّلَّ ََّوَّإمَّاَّأََّنََّّي ُ ََّ
قََُّّتَ ََّلَّ ََُّهلََّّقَِتَّي يلََّّفََّهُو ََّ
ِ
َّشاهَّّ َّ،ثَّقا ََّمَّإل ََّعبَّاسَّفقالََّ َّ:اي َََّّر َُّسو ََّلَّهللاَّ
َّليبَّ ََّ
فقالََّ َّ:ايَّرسولَّهللاَّإكَُّتبوإَّيلََّّ،فقالَّرسولَّ ِﷺَّ:إكَُّتَُّبوإ ََّ
اَّوَّقَُُّبورَّ ََّانَّ،فقالَّرسولَّهللاَّﷺَّ:إَّالََّّ َّإالذخَّرَّ .
َّجنََّع َُُّلَّيفَََّّّب َُُّيوتََّّنَ ََّ
َّإالََّّ َّإالذخرََّّفََّا َّّان ََّ
ِ
ِ ِ ِ
ركيشَّهللاَّيفَّهذإَّإحلديثَّقالَّهوَّهبذإَّإلسَّياقَّمنَّأَّفرإدَّمسملَّوليسَّعندَّإلبخاريَّفهوَّ
قالَّإلز
َّّ
ّ
هبذإَّإلسَّياقَّليسَّمنَّإملتَّّفقَّعليهَّفهوَّليسَّمنَّرشطَّصاحبَّإلكتابَّ َّ.
ّ
معناَّيفَّكتابَّإحلج َّ َّوأَّخذانَّفيهَّمعظمَّإلَّحاكمَّإليتَّيس تفادَّمنهَّومعظمَّإلفوإئدَّ
َّّ
هذإَّإحلديثَّمر َّ
َّّ
وَّخبريََّّإلنَّ ََّظََّرينََّّ
إليتَّتس تخرجَّمنهَّ ،ومناسبتهَّلكتابَّإلقصاصَّيهَّقوهلَّﷺ َّ( ََّوََّمنَّقََُّّتَ ََّلَّ ََُّهل ََّّقَتَّي يلََّّفََّهُ ََّ
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فدى)َّهذإَّفيهَّأَّ َّّنَّأَّولياءَّإملقتولَّومهَّورثتهَّهلمَّإخليارَّوليسَّلزإم ًاَّعلْيمَّإملصريَّ
َّإمَّاَّأََّنََّّي َقَُّت ََّلَّ ََّوَّإمَّاَّأََّنََّّي ُ ََّ
ِ
نَّيقتصوإَّمنَّإلقاتلَّبلَّهلمَّإخليارَّ َّ.
إَّىلَّإلقصاصَِّ،الَّجيبَّعىلَّأَّولياءَّإملقتولَّأَّ َّّ
ويفَّرشعَّمنَّقبلناَّاكنَّإلقصاصَّمتحامتًَّوملَّيكنَّلولياء َّإملقتولَّإخليارَّ ،أََّّّماَّيفَّرشعناَّفلهمَّإخليارَّ
فا ّماَّأَّنَّيعفوَّمطلق ًاَّعنَّإلقاتلَّ َّ،وإََّّّماَّأَّنَّيعفوَّإَّىلَّدَّي ّةََّّ َّ،وإََّّّماَّيقتصَّمنهَّفهمَّابخليارَّ .
َّوإلقصاصَّعد يل َّوإلعفوَّإَّحسانَّ ،ولكنَّإالَّحسانَّينبغيَّأَّنَّيكونَّلهل َّ َّوأَّنَّيوضعَّيفَّموضعهَّ
تحق َّإلعفوَّ ،إذإ َّاكن ََّّمث ّة َّخشص َّقاتل َّمعروف َّوقتل َّعدةَّ
فَّبارك َّهللا َّفيمك َّال َّيعفى َّمعن َّال َّيس َّّ
حسانَّوأَّانَّأَّريدَّأَّنَّأَّكونَّمنَّ
َّ
أَّشخاصَّوملَّيقبضَّعليهَّوعندماَّقبضَّعليهَّفالَّيأيتَّيقولَّالَّإلعفوَّإَّ
هوَّإلشاهدَّمنَّ
إحملس ننيَّ،الَّ،هذإَّالَّيعفىَّعنهَّإلعفوَّوإالَّحسانَّالَّبدَّأَّنَّيكونَّيفَّموضعهَّ،هذإَّ َّّ
إحلديثَّللكتابَّ َّ.
كذكلَّهذإَّإحلديثَّكامَّقلناَّإش متلَّعىلَّفوإئدَّأَّخرىَّمهناَّأَّ َّّن َّم ّكَّةَّفتحتَّعنوةًَّوملَّتفتحَّصلح ًاَّ
بدالةلَّهذإَّإحلديثَّ َّ.
إدلمَّفْياَّأعظمَّحرم ًةَّمنَّغريهاَّ .
هللاَّعزَّوج َّّلَّعظمَّحرمةَّمكةَّ َّوأَّ َّّنَّ َّّ
وكذكلَّمنَّإلفوإئدَّأَّ َّّنَّ َّّ
َّوكذكلَّيفَّإحلديثَّفضلَّكتابةَّإلعملَّوتقييدهَّ،فالعملَّصي يدَّوإلكتابةَّقي يَّدَّ َّ،وأَّبوَّشاهَّريضَّهللاَّعنهَّ
بَّ
ملاَّمسعَّهذهَّإخلَّطبةَّإلعظميةَّمنَّرسولَّهللاَّﷺَّ َّوأَّرإدَّنقلهاَّلهلَّوملَّيس تطعَّحفظهاَّطلبَّمنَّإلَّنّ َّّ
ب َّﷺ َّاكنَّقدَّّنيىَّعنَّكتابة َّإحلديث َّيفَّ
ﷺ َّأَّنَّير ّخَّصَّهلَّيفَّأَّنَّيكتبوهاَّهلَّ ،ملاذإ؟ َّلَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
حياتهَّلئالَّخيتلطَّابلقرأنَّلكنهَّر َّّخصَّيفَّإلكتابةَّلَّيبَّشاهَّريضَّهللاَّعنهَّ َّ.
وكامَّقلناَّتوجدَّفوإئدَّأَّخرىَّفلرتإجعَّيفَّرشحناَّعىلَّإحلديثَّيفَّكتابَّإحلجَّ َّ.
الحديث 345
بَّ
اسَّيفَََّّّإم ََّالصََّّإَّمل َرَّأَةَََّّّ،فَقالَّإملغريةََّ َّ:شهدتََُّّإلَّنّ َّّ
عنَّمعرَّبنَّإخلطابَّريضَّهللاَّعنهَّأََّنهَّإَّسَّت َ ََّش ََّارَّإلنَّ َ َّ
َِ
َ
ي
َ
ُ
ش
كَّ .
نيَّبَّ ََّمنََّّ َ َّهَ َّدَََّّمََّع َّ
ىض ََّّفيهََّّبََُّّغ َّرةََّّ ََّعبدََََّّّأوََّّأَََّمةََّّفََّقَالََّّ:لتََّأتَّ َّ
ﷺََّّقَ َ َّ
ََّّفَ ََّشه ََّدَّ ََُّهلََُّّم ََّحمَّدَّبنَََّّمسَّلَََّمةَّ .
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إمالص َّإملرأةَّهوَّأنَّتضعَّإملرأةَّجنيهناَّقبلَّأَّوإنهَّمَّيّت ًا َّوهذإَّما َّنسميهَّحننَّابالهجاضَّ ،وإجلننيَّ
إّليَّسألَّعنهَّمعرَّإلَّنّاسَّفيهَّهوَّماَّيكونَّبسببَّجناية َّجينَّهباَّ
إلساقطَّيس َّّمىَّسقط ًا َّومعوم ًا َّ ََّ
َّّ
عىلَّهذهَّإملرأةَّفأملصتَّ َّ.
ومعرَّابركَّهللاَّفيمكَّريضَّهللاَّعنهَّوأَّرضاهَّهوَّمنَّهوَّيفَّإلعملَّوإَّل ّس بقَّيفَّإالَّسالمَّوهلَّماكن يةَّ
َّ
ب َّﷺ َّوزيرإهَّ ،وحصل َّيف َّعهده َّريض َّهللا َّعنه َّأَّ َّّنَّ
عظمي ية َّيف َّإالَّسالم َّفهو َّأحد َّصاحب َّإلَّنّ َّّ
أَّملصتَّإَّمرأ يةَّبسببَّجَّنايةَّعلْياَّ،جفمعَّأَّحصابهَّ َّوإستشارمهَّيفَّحمكَّمنَّتسببَّيفَّهذإَّإالَّمالصَّ .
حصابهَّفيهَّوأَّخذ َّبرأهيمَّ ،وملَّيكنَّ
َّ
واكنَّريضَّهللاَّعنهَّهذهَّعادتهَّإذإ َّأشلك َّعليهَّأَّ يمر َّإستشارَّأَّ
يستنكفَّعنَّهذإَّ،وملَّيرىَّأَّ َّّنَّهذإَّينقصَّمنَّقدرهَّريضَّهللاَّعنهَّ،فاستشارمهَّمعرَّريضَّهللاَّ
ةَّهذإَّإلسقطَّ َّ.
َّّ
عنهَّيفَّدَّي ّ
بَّﷺَّحيثَّأَّ َّّنَّإمرأةًَّرضبَّ
فأخربهَّإملغريةَّريضَّهللاَّعنهَّأَّن ّهَّوقعتَّحادث يةَّشبْي يةَّهبذهَّيفَّعهدَّإلَّنّ َّّ
بَّﷺَّبغرةَّ .
بطهناَّفسقطَّجنيهناَّوقىضَّفيهَّإلَّنّ َّّ
إلغرةَّ،أََّّّماَّإذإ َّسقطَّحي ًا َّ َّّثَّ
ّ َّ
وفّس َّإملغريةَّإل َُّغ َّرةَّفقالَّ(عب يد َّأَّوَّأَّمة) َّأَّيَّإذإ َّسقطَّإجلننيَّميَّّت ًا َّففيهَّ ّ
فيهَّإدلَّي ّةَّاكمةلَّوليسَّفيهَّإلغرفةَّفقطَّ َّ.
ماتَّفالصحيحَّيفَّهذهَّإحلاةلَّأَّ َّّنَّ َّّ
َّّ
ةَّاكمةلَّعىلَّإلصحيحَّمنَّأَّقوإلَّأَّهلَّإلعملَّ ،فاَّنَّملَّجيدَّإجلاينَّ
َّّ
َّّ
إذإ َّسقطَّحَّيّ ًا َّ َّّث َّ
ماتَّفهذإَّفيهَّإدلَّي ّ
إدلَّي ّةَّحينئذَّمنَّإالبلَّفقدَّجاءَّيفَّعددَّ
إلغرة-فترشعَّ َّّ
َّّ
إدلَّي ّةَّفيرشعَّحيهناَّأَّ
َّّ
نَّتكونَّإدلَّي ّةَّ-إَّنَّملَّجيدَّ ّ
ةَّإلرجلَّأَّيَّعرشةَّمنَّإالبلَّ َّ.
منَّإلحاديثَّأَّ َّّنَّدَّي ّةَّإجلننيَّعرشَّدَّي ّ َّّ
وننبهَّإَّىلَّأَّ َّّنَّطلبَّمعرَّمنَّإملغريةَّأَّنَّيأيتَّمبنَّيشهدَّمعهَّيفَّهذإَّإلَّنّقلَّالَّيفهمَّمنهَّابركَّهللاَّفيمكَّ
أَّ َّّن َّمعرَّاكنَّيردَّخربَّإلوإحدَّ ،الَّ ،بلَّطلبهَّهذإَّابركَّهللاَّفيمكَّاكنَّلزايدةَّإلتَّّوثيقَّلن ّه َّس يثبتَّ
حكامً َّرشعي ًا َّوهذإَّإحلمكَّسيبقىَّبعدهَّ ،فلهذإَّطلبَّأَّنَّيأيتَّمبنَّيشهدَّمعهَّعىلَّهذإَّإحلمكَّوليسَّ
فعلَّهذإَّرَّّد ًإَّخلربَّإملغريةَّ َّ.
الحديث 346
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خرىَّ ََّحب ََّجرََّّفَََّقَّتََّلَ َّّتَاَّ
إمهاَّإ َُّل ََّ
حد ََُّ
ََّعنَّأََّيبََّّ َُّهََّر ََّيرََّةَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:إَّقَّتَََّتَّل َتَّإَّ ََّمرأََّ ََّاتنََّّمَّنَّ َُّه ََّذيلَََّّّفَََّرََّمتََّّإ ََّ
ِ
يهنَاَّ َّغَُّريَّةَّ ََّعب يَّدَّأََّوَّ
ىضَّرسولَّهللاَّﷺَّأََّنََّّدَّيَّ ََّةَّ ََّجنَّ َّ
طهنَاََّّ،فَاَّخَّتَ ََّص َُّموإََّّإ ََّىلَّرسولَّهللاَّﷺََّّفَقََّ َ َّ
ََّوََّماَّيفَََّّّب َ َّ
ِ
ىلََّّعَاقََّّلَ َّّتَاَّ َوو ّرهثَ َاَّ ََّو َ ََّدل ََّها َََّّوََّمنَََّّم ََّعهُمَّ .
ىضَّبَّدَّيَّةََّّإَّمل َرَّأَةَََّّّعَ َ َّ
يديَّةََّ َّ،وَّقَ َ َّ
ََّولَّ ََّ
كَّ ََّو ََّال َّن َ ََّطق َََّّو ََّالَّ
بَّ ََّو ََّالَََّّأ َ ََّ
رش ََّ
يفَّأَغرَُّمَََّّمنَّ ََّالَّ َ َّ
ََّّفَََّقا ََّمَّ َََّمح َُّلَّبنَّإلنَّابَّغَةَّإلَّهُ ََّذيلََّّفقالََّ َّ:ايَّرسولَّهللاَّ ََّك َ َّ
كلََّّب َ ََّطلَّ .
إَّس ّتَََّ َّّل؟ََّّفَمَّث َُّلَّ ََّذ ََّ
جسعَّ .
جسعَّهََّّإّليَّ َ ََّ
خوإنََّّإل َُّكَّهانَّمَّنَّأََّجلََّّ َ َّ
َّفقالَّرسولَّهللاَّﷺَّ:إَّن ََّماَّ َُّه ََّوَّمَّنََّّإ ََّ
ِ
ِ
بقَّوأَّ َّّن َّدَّي ّةَّإجلننيَّإذإ َّسقطَّمَّيّت ًا َّعب يد َّأَّوَّأَّمة َّوَّ
هذإَّابركَّهللاَّفيمكَّهذإَّإحلديثَّفيهَّتقريرَّماَّس َّ
(إلوليدة)َّيهَّإلَّمةَّ َّ.
إدَّابلعاقةلَّإّلكورَّمنَّعصبّتاَّإّلينَّيقومونَّبدفعَّ
َّّ
وكذكلَّيفَّإحلديثَّأَّ َّّنَّدَّي ّةَّإملرأةَّعاقةلَّإلقاتلَّوإملر
دَّي ّةَّإخلطأََّّ،فديةَّهاتهَّإملقتوةلَّليستَّعىلَّمنَّتس َّّببتَّيفَّقتلهاَّأَّوَّعىلَّعاقةلَّإلقاتلَّمعومًَّاَّ،بلَّيهَّ
مهَّإّلكورَّمنَّإلعصبةَّمهَّإّلينَّيقومونَّبدفعَّديةَّإخلطأَّولوَّملَّيكونوإَّ
عاقةلَّإلقاتلَّوقلناَّأَّ َّّنَّ"إلعاقل"َّ َّّ
ثنيَّفاّلكورَّمنَّإلعصبةَّمهَّإّلينَّيقومونَّبدفعَّإدلَّي ّةَّ،ملاذإ؟َّ
َّّ
منَّإلوإرثنيَّّ َّ،حتَّلوَّملَّيكونوإَّمنَّإلوإر
اسَّحتَّيدفعوهاَّ .
ّ َّ
َّّ
لَّ َّّنَّإلقاتلَّوحدهَّالَّيس تطيعَّأَّ
نَّيدفعَّإدليةَّبلَّالبدَّأَّنَّجيمتعَّمج يعَّمنَّإلَّنّ
إدلَّي ّةَّعىلَّإلعاقةلَّوليسَّعىلَّإلقاتلَّوحدهَّ،ابرك َّهللاَّفيمكَّتفهموإَّجيد ًإ َّإلقتلَّ
ب َّﷺ َّأَّ َّّن َّ َّّ
فقىضَّإلَّنّ َّّ
ثالثةَّأَّقسامَّ :
 .1قت يلَّمعدَّ:هذإَّفيهَّإلقصاصَّ َّ.
ضبَّأَّوَّإَّذإيةَّهذإَّإملقتولَّبيشء َّالَّ
 .2وقتلَّش بهَّإلعمدَّ :وهوَّأَّنَّيقصدَّإلقاتلَّإجلنايةَّيقصدَّإل ّ َّ
يظنهَّس يقتلَّ،يريدَّإَّصابتهَّبيشء َّويكونَّمعوم ًا َّهذإَّإّليَّيريدَّإَّصابتهَّبهَّليسَّمنَّأَّدوإتَّ
إلقتلَّ،ليسَّسكين ًاَّأوَّأَّمر ًإَّيقتلَّ،بلَّقدَّيكونَّجحر ًإَّصغري ًإَّمثلَّماَّحصلَّيفَّهذهَّإلقصةَّلكنَّ
هذإَّإّليَّيضبَّبهَّيؤديَّإَّىلَّقتلَّهذإَّإجملينَّعليهَّ،فهذإَّإمسهَّقتلَّش بهَّإلعمدَّ َّ.
 .3إلقتلَّإخلطأََّّ :وهوَّأ َّّال َّيقصدَّإلقاتلَّإجلنايةَّأَّصلَّ ،وإلقتلَّإخلطأ ََّّوإلَّقتلَّش بهَّإلعمدَّفْيام َّدَّي ّةَّ
وليسَّفْيامَّإلقصاصَّ،لكنَّقتلَّش بهَّإلعمدَّهوَّاكلعمدَّيفَّإالَّثَّ،أََّّّماَّإلَّقتلَّإخلطأَّفهوَّخطأَّلَّ َّّنَّ
صاحبهَّملَّيقصدَّإجلنايةَّأَّص ًالَّ َّ.
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وكامَّقلناَّماَّحصلَّيفَّهذإَّإحلديثَّهوَّقَّتلَّش بهَّإلعمدَّلنَّإملرأةَّإَّل ّيتَّجنتَّعىلَّإلخرىَّقصدتَّ
إجلناية َّلكن َّبيشء َّال َّيقتل َّيف َّإلغالبَّ ،يه َّرمّتا َّحبجر َّوإحلجر َّغالب ًا َّال َّيقتل َّخاص ًة َّإذإ َّاكنَّ
هَّيقتلَّلكنَّإحلجرَّإلصغريَّغالب ًا َّالَّ
َّّ
صغريإ،إحلجرَّصغريَّالَّيقتلَّإحلجرَّإلكبريَّحصيحَّمعروفَّأَّن ّ
يقتلَّ ،فهييَّجنتَّعلْياَّبيشء َّالَّيقتلَّيفَّإلغالبَّّلكلَّقلنا َّأَّ َّّن َّهذإَّقتلَّش بهَّإلعمدَّفوجبَّعلْياَّ
إدلَّي ّةَّوملَّجيبَّعلْياَّإلقصاصَّ .
َّّ
إدلَّي ّةَّتكونَّمريإ ًَثَّبعدَّإملقتولَّلّنّ اَّبد يلَّعنَّنفسهَّوليستَّح ّقَّ ًاَّللعاقةلَّابركَّ
ويفَّإحلديثَّأَّيض ًاَّأَّ َّّن َّ َّّ
ةَّفهييَّحق َّتكونَّمريإ ًَث َّلورثةَّهذإَّإملقتولَّ
لَّ
هللاَّفيمكَّ ،فالعاقةلَّفْياَّمنَّيرثَّومنَّالَّيرثَّ،أََّّّم َّّ
اَّإدلَّي ّ
بَّﷺَّللورثةَّ .
قدَّقىضَّهباَّإلَّنّ َّّ
عرتضَّعىلَّمح َّْل َّوش َّّهبهَّملاَّقاهلَّابلكيفيةَّإَّل ّيتَّقالهاَّبهَّ ،فليسَّ
َََّ
ب َّﷺ َّإَّ
َّكذكلَّيفَّإحلديثَّأَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
بلَّابلطريقةَّإليتَّجاءَّهباَّ
َّّ
إلَّمرَّلن ّه َّأَّرإدَّإالَّس تفسارَّ ،ملَّيقلَّأَّن ّهَّمنَّإَّخوإنمكَّلن ّه َّإس تفّسَّ ،الَّ ،
بَّﷺَّوش َّّهبهَّبأَّن ّهَّ
جعَّوحلوَّإلالكمَّإّليَّقاهلَّمعارض ًاَّبهَّهذإَّإحلمكَّوحماو ًالَّالبطاهلَّ،فزجرهَّإلَّنّ َّّ
ّ َّ
َّّ
وابلس
تنهبوإَّهلَّ .
منَّإَّخوإنَّإلكهّانَّابركَّهللاَّفيمكَّفاحذروإَّمنَّهذإَّو َّّ
َّ
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ََّعنَّمعَّ ََّرإنَّبنََّّ َُّح ََّصنيََّّريضَّهللاَّعنهَّأََّنََََّّّر َُّج ًالَّ ََّعضَََّّّي َ ََّدَََّّر َُّجلََّّفَ َََّّنََّعََّّي َ ََّدَُّهَّمَّنَّفَّيهَََّّّفَ ََّوَّقَََّعتََّّث َنَّيََّّتَاهَّ
ضَّإلََّفح َُّلَّ ََّالَّدَّيَّ ََّةَّ ََُّهلَّ .
ضَّأََّ ََّح َُّد َُّكَّأََّ ََّخاَُّهَّ َ ََّمَكََّّي َََّع ُّ َّ
بَّﷺَّفقالََّّ:ي َََّع ُّ َّ
َّفَاَّخَّتَ ََّص ََّماََّّإ َ َّىلَّإلنَّ َّّ
ِ
يدهَّابلقوةَّمنَّمفَّإلعاضَّسقطتَّ
ّ َّ
اَّنزعَّهذإَّإملعضوضَّ
َّ
ضَّيدَّرجلَّأَّخرَّفل َّّم
َّيفَّإحلديثَّأَّ َّّنَّرج ًالَّع ّ َّ
ب َّﷺ َّوطلبَّهذإَّإلعاضَّبدَّي ّةَّس نتيهَّ
ثنَّيّااتهَّيعينَّإ ّلسََّّنّتنيَّإلَّماميتنيَّسقطتاَّفاختصمَّإَّىلَّإلَّنّ َّّ
إلساقطتنيَّ َّ.
َّّ
وإملعضوضَّأرإدَّأنَّيدإفعَّعنَّنفسهَّبأَّن ّهَّأَّرإدَّإَّنقاذَّيدهَّمنَّمفَّهذإَّإلعرضَّوملَّيكنَّيريدَّأَّنَّيسقطَّ
بَّﷺَّعىلَّهذإَّإجلاينَّعىلَّهذإَّإلعاضَّيعينَّكيفَّماَّيفعلَّإحليوإنَّ
أَّس نانَّهذإَّإلعاضَّ،فأَّنكرَّإلَّنّ َّّ
إلرشسَّثَّبعدَّذكلَّيطالبَّبدَّي ّةَّأَّس نانهَّ،فهوَّكامَّقالَّهوَّإّليَّبدأَّهوَّإجلاينَّفهوَّإملعتديَّوليسَّ
َّ
هلَّدَّي ّةَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.
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نسان َّأَّخرَّفدإفعَّعن َّنفسهَّأَّوَّعنَّعرضهَّجفرحَّ
فيس تفادَّمنَّإحلديثَّأَّ َّّن َّإالَّنسانَّإذإ َّصالَّعليهَّإَّ ي
إلصائلَّأَّوَّقتلَّفالَّيشءَّعليهَّلن ّهَّيفَّتكلَّإحلالَّاكنَّيدإفعَّعنَّنفسهَّ َّ.
هذإَّإجلاينَّأَّوَّ ّ
ب َّﷺ َّقالَّ(ومنَّقتلَّدون َّنفسهَّفهوَّمنَّقتلَّدونَّأَّهلَّفهوَّشهيد)َّ
قدَّجاءَّيفَّإحلديثَّأَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
لكنَّينبغيَّإلَّّتنبيهَّإَّىلَّأَّ َّّن َّإلعلامءَّقَّيّدوإَّهذإَّبأَّ َّّن َّإالَّنسانَّيدإفعَّعن َّنفسهَّابلسهل َّفالسهلَّ ،فاذإَّ
نَّيدفعَّإلصائلَّهبذإَّ،أََّّّماَّإَّ َّّنَّإقتىضَّهذإَّإلَّمرَّ
َّّ
أمكنَّدفعَّإلصائلَّبيشءَّالَّيقتلَّوالَّجيرحَّفينبغيَّأَّ
خرَّقدَّجيرحهَّوقدَّيقتلَّوالَّميكنهَّدفعَّهذإَّإلصائلَّإَّ َّّالَّهبذإَّفلَّذكلَّوالَّ
َّّ
أَّنَّيس تعنيَّإالَّنسانَّبأمرَّأَّ
َّلهذإَّإحلديثَّوإَّىلَّأَّحاديثَّأَّخرىَّتفيدَّذكلَّ .
َّ
يشءَّعليهَّإَّنَّشاءَّهللاَّإسَّتَّناد ًإ
َّ
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رصيَّقالَّ:حدََّّثََّنَاَّ َُّج َُّندبَّيفََّّ ََّه ََّذإَّإَّمل َسجَّدََّّ ََّوََّماََّّن َ ََّسيَّنَاَّمَّن َُّهَّ ََّحدَّيث ًا َََّّوََّماَّ
ََّعنَّإ َّحل َ ََّسنََّّبنَّأََّيبََّّإ َّحل َ ََّسنََّّإلََّب َّ
بََّّعَىلَّرسولَّهللاَّﷺَّقالَّ:قالَّرسولَّهللاَّﷺَّ :
ونَّ َُّج َُّند يبَّ َّكَ ََّذ ََّ
ىشََّّأَنََّّيَ َُّك ََّ
ََّخن ََّ
عزَّ
هللاَّ ََّ
اَّرَّقََّأََّإدلَّ َُّمَّ ََّحتََََّّّماتََّّقَا ََّلَّ َُّ
رحَّ ََّجفََّزََّعََّّفََّأَ ََّخ ََّذَّ َّس َّكّين ًاَّ ََّحفزَّ َّهبَاََّّي َ ََّدَُّهََّّفَََّم ََّ
ََّاك ََّنََّّف َّمي َن ََّ
َّاك ََّنََّّقَ َّبلَ َُّمك َََّّر َُّج يلَّبَّهََّّ َُّج ي
ََّو ََّجلَّ" ََّعبدَّي َََّّاب ََّد ََّرينََّّبََّّنَفسَّهَََّّّفَ ََّحَّرمتَََُّّّعََّلَيهََّّإَّلْ ََّجنَّة"َّ .
ب َّﷺ َّعىلَّأَّحصابهَّ ،وفيهَّأَّ َّّن َّرج ًال َّمنَّإلَّممَّ
إحلديثَّفيهَّقص ية َّوقعتَّيفَّإلَّممَّإملاضيةَّقصهاَّإلَّنّ َّّ
َّّ
َّعز َّوجلَّ
َّجرح َّيف َّيده َّواكن َّيؤملهَّ ،جفزع َّمنه َّوقنط ََّّوأَّيس َّمن َّرمحة َّهللا َّّ
إملاضية َّاكن َّبه ي
وشفائه،مفاذإَّفعلَّملاَّملَّيصربَّعىلَّهذإَّإلبالء؟ َّقطعَّيدهَّظناَّمنهَّأَّن ّهَّبقطعَّيدهَّفيتخلصَّمنَّهذإَّ
َّماتَّهذإَّإلرجلَّ .
َّّ
ملَّيتوقفَّإدل ّ َّ
مَّحت
َّّ
إلملَّ،مفاذإَّحصل؟َّ
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َّرمحةَّهللاَّعزَّوج َّّلَّوشفاءهَّوملَّيصربَّ
َّّ
هللاَّعزَّوج َّّلَّقالَّأَّ َّّنَّهذإَّإلعبدَّإستبطأ
جفاءَّيفَّإحلديثَّأَّ َّّنَّ َّّ
سَّمنَّرمحةَّهللاَّعز َّوج َّّلَّ
َّّ
بتالهَّهللاَّعز َّوج َّّل َّبهَّ ،فبسببَّهذإَّإلقنوطَّوبسببَّهذإَّإليأ
َّّ
عىلَّماَّإَّ
مَّهللاَّعزَّوج َّّلَّعليهَّإجلَّنّةَّوهللاَّإملس تعانَّ .
َّّ
حر
َّّ
فسَّبغريَّحقَّ َّ ،وأَّ َّّن َّشأّناَّعظ يميَّ
َّّ
فيس تفادَّمنَّهذإَّإحلديثَّحرمت َّنفسَّإالَّنسانَّوحترميَّقتلَّإلَّنّ
حتَّقالَّإبنَّدقيقَّرمحهَّهللاَّعندَّهذإَّإحلديثَّقالَّ(هذإَّإحلديثَّأَّص يلَّكبريي َّ
عندَّهللاَّعزَّوج َّّلَّ ّ َّ،
َّّ
نسانَّحيرمَّعليهَّحت َّقتلَّ
ّ َّ
يفَّتعظميَّقتلَّإلَّنّفسَّسوإءَّأَّاكنت َّنفسَّإالَّنسانَّأَّوَّغريه) َّيعينَّأَّ َّّن َّإالَّ
َّحرم َّعليه َّإجلَّنّة َّبسبب َّقتلَّ
َّعز َّوج َّّل َّأَّن ّه َّّ
نفسه َّال َّجيوز َّهلَّ ،وهذإ َّرأيمت َّماذإ َّقال َّهللا َّّ
إجب َّعليهَّعندَّإالبتالء َّ َّو َّّإلرضاَّمس
إجب َّابركَّهللاَّ
َّّ
لنفسه،فاالنسان َّ َّّ
تحبَّلكنَّإلصربَّو ي
إلصربَّو ي
قدإرَّهللاَّعزَّوج َّّلَّ،والَّجيوزَّلالنسانَّأَّنَّييأسَّمنَّ
َّّ
فيمكَّعندَّإملصائبَّ،والَّجيوزَّإلَّت ّس َّّخطَّعىلَّأَّ
إلصربَّ
رمحةَّهللاَّ،والَّجيوزَّهلَّأَّنَّيقنطَّمنَّرمحةَّهللاَّابركَّهللاَّفيمكَّفالوإجبَّأَّنَّيصربَّ،ومنَّعدمَّ َّّ
بتىل َّمبرضَّأَّوَّغريهَّجازَّهلَّأَّنَّيدعوَّ
ماَّيفعلَّإالَّنسانَّبنفسهَّابركَّهللاَّفيمكَّ ،وإالَّنسانَّإذإ َّاكنَّم ً
هبذإَّإدلعاءَّ"إلَّل ّهمَّأَّحيينَّماَّاكنتَّإحلياةَّخري ًإَّيلَّوتوَّفّينَّإذإَّاكنتَّإلوفاةَّخريإَّيل"َّ .
ّ َّ
فهذإَّإحلديثَّدليلَّعىلَّعظمَّحرمة َّنفسَّإالنسانَّوأن ّهَّالَّجيوزَّلالنسانَّأنَّيقتلَّسوإء َّنفسهَّأوَّ
نفسَّغريهَّبغريَّحقَّابركَّهللاَّفيمكَّ .
ّ
(حرمتَّعليهَّإجلنّة)َّليسَّمعناهَّأن ّهَّاكفرَّوس يخدلَّيفَّإلنّارَّ،بلَّهذإَّإل ّتحرميَّ
قوهلَّيفَّإحلديثَّ ّ
َّحرمَّعليهَّإجلنّةَّإىلَّأمدَّ ّث َّبعدَّأنَّيطهّرَّمنَّذنوبهَّس يدخلَّ
بدي
مدي َّوليسَّأ ّ
أ ّ
ّ
َّ،فاهللَّعز َّوج ّل ّ
نَّشاءَّهللاَّعزَّوجلَّبرمحةَّهللاَّ .
إجلنّةَّإ
ّ
ويقولَّإلعلامءَّيفَّمثلَّهذهَّإلعبارةَّوغريهاَّ"أّنّ اَّتبقىَّعىلَّظاهرهاَّوالَّتتأ ّول"َّهذإَّمذهبَّمجهورَّ
أهلَّإلعملَّابركَّهللاَّفيمكَّ،ملاذإ؟َّلّنّ اَّتزجرَّإلنّاسَّفالَّينبغيَّتفسريهاَّللنّاسَّ،يفَّمقامَّإلتّأصيلَّنعمَّ
نقولَّأ ّنَّهذهَّإلعبارةَّمعناهاَّليسَّأنَّهذإَّإالنسانَّس ّ
ّهَّاكفرَّابهللَّعزَّوج ّلَّوخرجَّ
يخدلَّيفَّإلنّارَّوأن
ّ
من ّ
َّإلس نّة َّمن َّأ ّن َّقتل َّإلنّفس َّكبرية َّمن َّكبائر ّ
َّإّلنوبَّ،
َّيقرره َّأهل ّ
َّمةل َّإالسالمَّ ،الّ َّ ،نقرر َّما ّ
نَّشاءَّهللاَّعزَّوج ّلَّع ّذبهَّوإنَّشاءَّغفرَّهلَّونسوقَّإلايتَّإدلّ إةلَّ
وصاحبَّإلكبريةَّحتتَّإملشيئةَّإ
ّ
عىلَّذكلَّ .
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ّ
يَّتبقىَّعىلَّظاهرهاَّحت َّتكونَّ
اسَّمفثلَّهذهَّإلعبارةَّالَّتفّس َّأ
ّ
أ ّماَّعندَّروإيةَّهذإَّإحلديث َّللَّنّ
زإجرةَّللنّاسَّعنَّمثلَّهذهَّإلفعالَّ،إنّتيىَّكتابَّإلقصاصَّ ََّّ.
كتاب ال ُح ُدود
ُ
إحل َُّّدَّلغ ًَّةَّ:هوَّإملنعَّ َّ.
يفَّإحلدَّ
َّّ
وإصطالحًَّاَّ :يهَّعقوب ية ََُّّمقََّدَََّّر ية َّرشع ًا َّعىلَّمعاص َّلمتنعَّمنَّإلوقوعَّيفَّمثلهاَّ ،هذإَّهوَّتعر
للوقوعَّيفَّم َّغبَّةَّهذهَّإملعايصَّ َّ.
َّ
إصطالحاَّهوَّعقوابتَّمقدرةَّرشع ًاَّعىلَّمعاصَّمعينةَّ،لمتنعَّ
منَّهللاَّعزَّوجلَّ،لَّّنَّاَّمتنعَّكثري ًإَّمنَّإلناسَّيفَّإلوقوعَّ
َّّ
وإحلدودَّابركَّهللاَّفيمكَّيفَّإحلقيقةَّيهَّنعم يَّةَّ
يفَّإملعايصَّ ،إخلوفَّمنَّإَّقامةَّإحلدَّعىلَّإالَّنسانَّمينعه َّمنَّأَّنَّيقعَّيفَّهذهَّإملعايصَّإخلوفَّمنَّ
إخلوفَّمنَّإلرمجَّ،إخلوفَّمنَّإلقتلَّ،هذإَّإخلوفَّمينعَّكثري ًإَّمنَّإلناسَّيفَّإلوقوعَّيفَّإلزانَّأَّوَّ
َّّ
إجلدلَّ،
يفَّرشب َّإمخلرَّأَّوَّيفَّغريهاَّمن َّإملعايصَّوإملوبقاتَّفهييَّيف َّإحلقيقة َّ َّرمحةَّمنَّهللاَّونعم ية َّمنهَّ
س بحانهَّوتعاىلَّ َّ.
وكذكلَّإَّذإ َّنظرانَّإَّىلَّجانبَّكوّناَّتطهرَّإلعبدَّمنَّإالَّثَّوتكفرَّعنه َّإلعقابَّإلَّخرويَّفهيي َّنعم يةَّ
كذكلَّوأَّيَّنعمةَّابركَّفيمكَّأَّنَّتطهُ ََّرَّوَّتُكََّف ََّرَّعنكَّإلسيئاتَّفالَّحتاسبَّعلْياَّيفَّإلَّخرةَّ َّ.
َّ
إحلدودَّحقَّهللَّعزَّوجلَّالَّجيوزَّتركهاَّوالَّحتلَّإلشفاعةَّفْياَّ،بلَّإلشفاعةَّيفَّحدَّمنَّحدودَّهللاَّ
لَّ
و
منَّكبائرَّإّلنوبَّ،وس يأيتَّمعناَّإَّنَّشاءَّهللاَّإحلديثَّ َّ.
الحديث 349
جتووإَّإملدينةَّفأَّمرَّهلمَّإلنبَّ
َّانسَّمنَّ َُّعلكََّّأَّوَّ َُّعََّريَّنَةَّ،فأ َّ
عنَّأَّنسَّبنَّماكلَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:قدم ي
حصوإَّقتلوإَّرإعيَّ
صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّبلقاح ََّّوأَّمرمهَّأَّنَّيرشبوإَّمنَّأَّبوإلها ََّّوأَّلباّناَّ،فانطلقوإَّ،فلامَّ َُّّ
َّإلهنارَّ
َّإلهنارَّ،فبعثَّيفَّأََّثرمهَّفلامَّإرتفع َّّ
إلنبَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّوإس تاقوإَّإلنَََّّعمَّ،جفاءَّإخلربَّيفَّأَّ َّّول َّّ
َّإحلرةَََّّّيسَّتقونَّفالَّيَّسقونَّ،قالَّأَّبوَّ
رجلهمَّومسرتَّأَّعيهنمَّوَّتُركوإَّيف َّ
ُ َّّ
جءَّهبمَّفأَّمرَّبقطعَّأَّيدهيم ََّّوأَّ
قالبةَّ:فهؤالءَّرسقوإَّوقتلوإَّوكفروإَّبعدَّإَّمياّنمَّوحاربوإَّهللاَّورسوهلَّ .
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أَّخرجهَّإمجلاعةَّ َّ.
َّإلسَّتَّّةَّ ،هذإ َّهو َّإملرإد َّبقوهلَّ
َّقال َّإبن َّإمللقّن َّرمحه َّهللاَّ :مرإد َّإملصَّنّف َّابمجلاعة َّأَّحصاب َّإلكتب ّ
حصابَّإلكتبَّإلسََّّّتةَّيفَّمصَّنّفاهتمَّ َّ.
أَّخرجهَّإمجلاعةَّأَّيَّأَّن ّهَّأَّخرجَّإحلديثَّهذإَّأَّخرجهَّأَّ
ّ
إلشكَّهناَّمنَّ
إملذكورونَّيفَّإحلديثَّجاءوإَّإَّىلَّإملدينةَّمنَّإلباديةَّ ،قالَّمنَّعلكَّ َّأَّوَّعرينةَّ ،و َّّ
َّّإلرإويَّوقيلَّأَّنَّبعضهمَّمنَّعلكََّّوبعضهمَّمنَّعرينةَّ َّ.
َّفتورمتَّحلوهممَّوإنتفختَّبطوّنمَّوكرهوإَّإلَّبقاءَّيفَّإملدينةَّ
ىلَّإملدينةَّوأَّصيبوإَّمبرض َّّ
َّ
هؤالءَّجاؤوإَّإَّ
يعينَّإشَّتكوإَّأَّيَّأَّّنمَّكرهوإَّإلبقاءَّفْياَّملاَّأَّصاهبمَّمنَّمرضَّ َّ.
لصدقةَّوكذكلَّأَّنَّيرشبوإَّمنَّأَّلباّناَّ
فأَّمرمهَّإلنبَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّبأَّنَّيرشبوإَّمنَّأَّبوإلَّإَّبلَّإ َّّ
نَّيشكروإَّهللاَّعزَّوج َّّلَّعىلَّإلعافيةَّوحيمدوهَّعىلَّأَّنَّ
َّّ
ويطعموإَّمهناَّ،فربئوإَّمنَّهذإَّإملرضَّوبدلَّأَّ
بَّصىلَّهللاَّ
طهّرمهَّمنَّهذإَّإملرضَّماذإَّفعلوإ؟َّفعلوإَّعكسَّذكلَّكفروإَّبنعمةَّهللاَّفقتلوإَّرإعيَّإلَّنّ َّّ
إَّمنَّمةل َّإالَّسالمَّوكفروإَّ
َّّ
بلَّإلصدقةَّ َّ ،و ّمسروإَّعينيهَّ ،وإر َّّتدوإَّخفرجو
عليهَّوسملَّإّليَّاكنَّيرعىَّإَّ َّّ
ّ َّ
ابهللَّورسوهلَّ َّ ،وأَّخذوإَّإالَّبلَّإَّبلَّإل َّّصدقة َّوهربوإَّ ،فوصلَّخربمهَّإَّىلَّإلنبَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّفأَّمرمهَّبأَّنَّيقطعوإَّ
إَّعلْيمَّوأَّتوإَّهبمَّإَّىلَّإلَّنّ َّّ
َّ
فبعثَّيفَّأَّثرمهَّرجا ًال َّفقبضو
يدهيمَّوأَّرجلهمَّمنَّخالفَّكامَّأَّمرَّهللاَّعزَّوجلَّيفَّكتابهَّلَّنَّهؤالءَّمنَّإملفسدينَّيفَّإلَّرضَّ،
أَّ َّ
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ،وتركوإَّعىلَّ
وكذكلَّأَّمحيتَّمسامريَّوفضحتَّهباَّأَّعنيَّمثلامَّفعلوإَّبرإعَّإلَّنّ َّّ
ةَّحتَّماتوإَّ،مفاَّأَّش نعَّموتّتمَّابركَّهللاَّفيمكَّوَّهذإَّجزإءَّمنَّإر َّّتدَّعنَّإالَّسالمَّ
إحلر ّ َّ
هيئّتمَّتكلَّيفَّ َّّ
وكفرَّابهللَّورسوهلَّوفعلَّمثلَّفعةلَّهؤالءَّ،فهؤالءَّمفسدونَّيفَّإلَّرضَّهذإَّهوَّجزإؤمهَّولهذإَّقالَّ
إَّرإعيَّإلَّنّبَّصىلَّ
أَّبوَّقالبةَّريضَّهللاَّعنهَّورمحهَّقالَّ:فهؤالءَّرسقوإَّأَّيَّرسقوإَّإلَّنّعمَّ،وقتلوإَّقتلو َّ
هللاَّعليهَّوسملَّ،وكفروإَّبعدَّإَّمياّنمَّوحاربوإَّهللاَّورسوهلَّ َّ.
فهذإَّإحلديثَّابركَّهللاَّفيمكََّّي ُس تفادَّمنهَّ :أَّ َّّن َّجزإءَّمنَّأَّفسدَّيفَّإلَّرضَّوحاربَّهللاَّورسوهل َّهوَّ
فتقطعَّمثلَّماَّ
يديهَّوأَّرجلَّمنَّخالفَّيعينَّتقطعَّإليدَّإلميىنَّو َّّإلرجلَّإليّسىَّأَّوَّإلعكسَّّ َّ،
نَّتقطعَّأَّ َّ
أَّ َّّ
جاءَّمذكور ًإَّيفَّإلَّيةَّ َّ.
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للمرضَّإّليَّ
ّ َّ
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّهؤالءَّإَّىلَّدوإءَّ
وكذكلَّفيهَّ:مرشوعيةَّإلَّتّدإويَّفقدَّأَّرشدَّإلَّنّ َّّ
َّمنَّإملرضَّإّليَّ
ّ َّ
فْياَّشفاء
لبانَّوأَّبوإلَّإالَّبلَّقالَّأَّ َّّن َّ
أَّصاهبمَّيفَّبطوّنمَّ ،أمرمهَّبأَّنَّيرشبوإَّمنَّأَّ َّ
ً
أَّصاهبمَّيفَّبطوّنمَّ َّ.
وكذكلَّيس تفادَّمنهَّ :أَّنَّ َّأَّبوإلَّإالَّبلَّطاهرةَّلَّن ّهَّلوَّملَّتكنَّطاهرةًَّملاَّأَّمرمهَّبأَّنَّيرشبوإَّمهناَّابركَّ
هللاَّفيمكََّّفيس تفادَّمنهَّطهارةَّبولَّإالَّبلَّ َّ.
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّجفزإءَّسيئةَّسيئ يةَّمثلهاَّ،هذإَّماَّ
وكذكلَّفعلوإَّهبمَّمثلَّماَّفعلوإَّبرإعيَّإلَّنّ َّّ
يس تفادَّمنَّهذإَّإحلديثَّ َّ.
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
الحديث 350
عنَّعبيدَّهللاَّبنَّعبدَّهللاَّبنَّعتبةَّبنَّمسعودَّعنَّأَّيبَّهريرةَّوزيدَّبنَّخادلَّإجلهينَّريضَّهللاَّعهنامَّ
أَّ َّّّنامَّقاالَّ:إَّ َّّنَّرج ًالَّمنَّإلَّعرإبَّأَّىتَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّفقالَّ:ايَّرسولَّهللاَّأَّنشدكَّهللاَّ
إَّ َّّالَّقضيتَّبينناَّبكتابَّهللاَّ،فقالَّإخلصمَّإلَّخرَّوهوَّأَّفقهَّمنهَّ:نعمَّفاقضَّبينناَّبكتابَّهللاَّوإئذنَّ
يل،فقالَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ:قلَّ،قالَّ:إَّ َّّنَّإبينَّاكنَّعَّسَّيف ًاَّعىلَّهذإَّ،فزىنَّابمرأتهَّ
خربوينَّأَّن ّامَّعىلَّ
َّإلرمجَّ،فافتديتَّمنهَّمبائةَّشاةَّووليدةَّفسألتَّأَّهلَّإلعملَّفأَّ َّ
َّوإَّ ّ َّينَّأَّخربتَّأَّ َّّنَّعىلَّإبين َّّ
إبينَّجدلَّمئةَّوتغريبَّعام ََّّوأَّ َّّنَّعىلَّإمرأةَّهذإَّ ّإلرمجَّ .
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قضنيَّبينكامَّبكتابَّهللاَّ،إلولَّيدةَّوإلغمنَّ
َّفقالَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ:وإّليَّنفسَّبيدهَّلَّ َّّ
رلَّدَّعليكَّوعىلَّإبنكَّجدلَّمائةَّوتغريبَّعامَّ،إغدوَّايَّأَّنيسَّ-لرجلَّمنَّأَّسملَّ-إَّىلَّإمرأَّةَّهذإَّفاَّنَّ
إعرتفتَّفارمجهاَّ،قالَّ:فغدإَّعلْياَّفاعرتفتَّفأَّمرَّهباَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّفرمجتَّ .
إل ََّعسَّيفَّ:هوَّإلَّجريَّ .
قصةَّهذإَّإحلديثَّابركَّهللاَّفيمكَّوإحضةَّويهَّأَّنَّرج ًالَّاكنَّأَّجري ًإَّعندَّأَّخرَّفزانَّابمرأتهَّ،فاس تفتَّ
َّّ
بنَّإلزإينَّمئةَّجدلةَّ
ةَّإلزإنيةَّبعضَّأَّهلَّإلعملَّيفَّابديّتمَّفأَّفتومهَّبأَّ َّّن َّعىلَّإالَّ َّّ
أَّبوهَّوزوجَّهذهَّإملرأ َّّ
هَّبعدَّإجلدلَّيغربَّعنَّبدلتهَّعام ًا َّاكم ًال َّالَّيعودَّإَّلْياَّإَّ َّّال َّبعدَّأَّنَّينقيضَّهذإَّ
َّّ
وتغريبَّعامَّأَّيَّأَّن ّ
ت َّإملوتَّترمجَّإَّىلَّأَّنَّمتوتَّ ،واكنَّ
هاَّهوَّإلرمجَّح ّ َّ
َّّ
إلعام،أََّّّماَّهذهَّإملرأةَّمفاَّدإمتَّحمصن ًة َّفاَّ َّّن َّ َّّ
حد
نَّعىلَّإبنهَّإلرمجَّأَّيض ًاَّ
َّّ
قبلَّإالَّس تفتاءَّقدَّأَّخربَّ-لكنَّإخملربَّهلامَّليسَّمنَّأَّهلَّإلعملَّ-اكانَّقدَّأَّخربَّأَّ
وبعدَّسؤإهلَّأهلَّإلعملَّأَّخربوهَّأَّن ّهَّالَّماَّدإمَّليسَّحمَّصَّن ًاَّحفدهَّهوَّجدلَّمئةَّوتغريبَّعامَّ،فاس تصعبَّ
بنيَّزوجَّإلزإنيةَّبأَّنَّ
َّّ
إبنهَّإلرمج َّيعينَّأَّبوهَّإس تصعبَّإلَّمرَّوحاولَّوضعَّإتفاق َّو
ملاَّأَّخربَّأَّنَّعىلَّ َّّ
نَّمسحَّهلَّزوجَّهذهَّإلزإنيةَّ
َّّ
نَّيسمحَّالبنهَّهذإَّيعينَّظنَّمنهَّ،ظنَّأَّن ّهَّإَّ
يعطيهَّمائةَّشاةَّ َّوأََّّّمةَّعىلَّأَّ
ي
نَّهذإَّمنَّهللاَّعز َّوج َّّل َّالَّيسقطَّمبثلَّهذهَّ
َّّ
هَّيسقطَّعنهَّإحلد َّوملَّيدريَّإملسكنيَّأَّ
َّّ
وتصاحلا َّفاَّن ّ
وَّحدهَّ
بنَّليسَّعليهَّإلرمجَّأَّ َّّ
َّّ
إلَّمورَّ ،وكامَّقلتَّبعدماَّأن َّإس تفتيا َّبعض َّأَّهلَّإلعملَّأَّخربإهامَّأَّنَّالا
بَّصىلَّهللاَّ
تغريبَّعامَّومعَّذكلَّإس تصعبَّإلَّمرَّأَّيض ًاَّجفاءَّإَّىلَّإلَّنّ َّّ
ليسَّإلرمجَّبلَّحدهَّجدلَّمئةَّو َّ
َّّ
يبَّإلزإينَّرَّّدَّعليهَّش ياهَّوَّأَّمتهَّقالَّطلبَّ
عليهَّوسملَّفأَّ َّكّدَّهلامَّفتوىَّأَّهلَّإلعملَّيفَّبدلهتمَّور َّّدَّعىلَّأَّ َّّ
منَّإلَّخرَّبأَّنَّيرَّّدهاَّعليهَّ َّ.
لَّهذهَّإلزوجةَّ
َّّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّأَّرسلَّأَّنيس ناَّإلَّساليمَّريضَّهللاَّعنهَّليسأ
وماذإَّفعلَّإلَّنّ َّّ
يَّعىلَّإلزانَّكامَّتعلمونَّالَّبدَّمنَّأَّربعةَّ
َّّ
َّّإلزإنيةَّإَّنَّاكنتَّحقَّّ ًا َّقدَّزنتَّ،ماَّدإمَّأَّن ّهَّملَّيكنَّمثةَّشهود
خيىلَّسبيلهاَّ
قميَّعلْياَّإحلدَّ َّوإَّ َّّالَّ ّ َّ
َّّ
شهودَّيرونَّإملوإقعةَّرصإح ًَّةَّ،مفاَّدإمَّليسَّعندانَّشهودَّفاَّنَّأَّ َّّقرتَّأَّ
فلامَّأَّكدتَّهذإَّإخلربَّأَّقميَّعلْياَّإحلدَّورمجتَّ َّ.
فهذإَّإحلديثَّابركَّهللاَّفيمكَّفيهَّمج يةلَّمنَّإلفوإئدَّ َّ:
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حد َّ َّّإلزإينَّغريَّإحملصنَّهوَّجدلَّمئة َّوتغريبَّعامَّ ،أَّيَّأَّن ّهَّجيدلَّمئةَّجدلةَّ
إلفائدةَّإلَّوىلَّ :يهَّأَّنَّ َّ َّّ
ويغربَّعنَّبدلتهَّعام ًاَّاكم ًالَّالَّيعودَّإَّلْياَّ َّ.
وهذإَّهوَّمذهبَّإلَّمئةَّإلثالثَّ،وخالفهمَّأَّبوَّحنيفةَّرمحهَّهللاَّفملَّيقلَّابلتغريبَّ َّ.
إتبَّإلصحيحَّوهللَّإمحلدَّ َّ.
َّّ
إفقَّإدلليلَّ،وهذإَّدلي يلَّيفَّأَّعىلَّمر
لكنَّإلصحيحَّماَّو َّّ
َّّ
نَّعرفناَّإحملصنَّيفَّدروسَّ
مجَّحت َّإملوتَّ ،وقدَّس بقَّأَّ َّّ
هوَّإلر ّ َّ
نَّحد َّإحملصن َّ َّّ
إلفائدةَّإلَّث ّانيةَّ :يهَّأَّ َّّ
سابقةَّابركَّهللاَّفيمكَّوقلناَّأَّن ّهَّمنَّجامعَّيفَّناكحَّحصيحَّسو ًإءَّاكنَّرج ًالَّأَّوَّإمرأةَّويكونَّجامعهَّهذإَّ
وهوَّحر َّملكفَّوالَّيشرتطَّابركَّهللاَّفيمكَّأَّنَّيس
مترَّهذإَّإلزوإجَّولوَّطَّلّقَّمفاَّدإمَّأَّن ّهَّقدَّس بقَّ
َّّ
ي
إرَّإلزوإجَّ َّ.
َّوأَّنَّجامعَّيفَّناكحَّحصيحَّفهوَّيعتربَّحمَّصَّن ًاَّوالَّيشرتطَّإس متر َّّ
َّحمرمَّجاه ًالَّأَّوَّانس ي ًاَّفاَّن ّهََّّي ُعملََّّابركَّهللاَّفيمكَّ
وكذكلَّمنَّفوإئدَّهذإَّإحلديثَّ:أَّ َّّنَّمنَّأَّقدمَّعىلَّأَّمر َّّ
إدلَّإلزإينَّفملَّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّمعَّو َّّ
ويبنيَّهلَّخطأهَّبالَّتعنيفَّ َّ ،وأَّخذانَّهذإَّمنَّفعلَّإلَّنّ َّّ
غريَّذكلَّبلَّعلمهَّوأَّخربهَّأَّ َّّنَّماَّأَّفتاهَّبهَّأَّهلَّإلعملَّ
َّ
يعنفهَّوملَّيقلَّهلَّملاذإَّأَّعطيتهَّمائةَّشاهََّّوأمةَّأَّوَّ
حتَّإخملطئَّ
ياهَّوأَّمتهَّوهكذإَّينبغيَّأَّنَّيعملَّإجلاهلَّ َّو ّ َّ
هوَّإلصوإبَّوطلبَّمنَّإلَّخرَّأَّنَّيرَّّدَّعليهَّش َّ
َّّ
ومنَّظنَّأَّن ّهَّحيسنَّصنعاَّالَّبدَّأَّنَّيعملَّابَّل ّيتَّيهَّأَّحسنَّوبدونَّتعنيفَّوشوإهدَّإلالكمَّمنَّ
إلسََّّنّةَّكثري يةَّجد ًإَّ َّ.
ّ
كذكلَّممَّّاَّيس تفادَّمنَّهذإَّإحلديثَََّّ:أص َُّلَّإلقاعدةَّإلفقهيةَّإَّل ّيتَّتقولَّأَّنََّّ"منَّفعلَّشيئ ًاَّلظَّنّهَّوجودَّ
هَّإّليَّملَّ
الَّيعتد َّبهَّويرجعوإَّمباَّترَّت ّبَّعىلَّظَّنّ ّ َّ
َّإلسبب َّفاَّنَّفعلَّالغ َّ َّّ
تبني َّعدمَّوجود َّّ
سببهَّف ّ َّ
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّرَّّدَّعىلَّوإدلَّإلزإين َّش ياههَّوولَّيدتهَّوبنيَّهلَّ
يتحَّقّق"َّهذهَّيهَّإلقاعدةَّ.وإلَّنّ َّّ
إحلق َّيفَّإملسأةل،فكذكلَّإلقاعدةَّتقولَّهذإَّأَّ َّّن َّمنَّفعلَّشيئ ًا َّلظَّنّهَّوجودَّسببَّفتبنيَّعدمَّوجودَّ
َّّ
هَّإّليَّملَّيتحققَّ ،وفروعَّهذهَّإلقاعدةَّ
إلسببَّفاَّ َّّن َّفعلَّالغ َّالَّيعتدَّبهَّويرجعَّمباَّترتبَّعىلَّظَّنّ ّ َّ
َّّ
كثريةَّ َّ.
إّلينَّينيهبمَّإالَّمامَّوليستَّلَّفرإدَّ
كذكلَّممَّّاَّيس تفادَّمنَّإحلديثَّ:أَّ َّّنَّإحلدودَّمنَّمسؤوليةَّإالَّمامَّأَّوَّ ّ َّ
إلَّنّاسَّ،الَّيقميَّأَّفرإدَّإلَّنّاسَّإحلدودَّعىلَّإلَّنّاسَّإَّ َّّالَّيفَّبعضَّإحلاالتَّإالَّس تثنائيةَّ َّوس تأيتَّ َّ.
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دةلَّ،
إرَّاكفَّيفَّثبوتَّإحلدَّ َّوإَّقامتهَّوكامَّيقالَّ:إالَّقرإرَّس َّّيدَّإلَّ َّّ
َّّ
وكذكلَّيس تفادَّمنَّإحلديثَّ:أَّنَّإالَّقر
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّأَّرسل َّأَّنيس ًاَّ
إملرأةَّإَّل ّيتَّأَّقرتَّهذهَّإملرأةَّإلزوجةَّإَّل ّيتَّزنتَّماذإَّفعلَّإلَّنّ َّّ
قامَّعلْياَّإحلدذَّولوَّملَّيكنَّإالَّقرإرَّاكفي ًاَّملاَّح َّّدتَّهذهَّإملرأةَّ،فيكفيَّإالَّقرإرَّ
َّّ
ليسألهاَّ،مفاَّإَّنَّأَّ َّّقرتَّأَّ
يفَّثبوتَّإحلدَّوإَّقامتهَّ .
َّ
َّوكذكلَّهذإَّإحلديثَّيدلَّعىلَّ :جوإزَّإس تفتاءَّأَّهلَّإلعمل َّمعَّوجودَّأَّفضلَّمهنمَّيفَّإملنطقةَّ ،فهذإَّ
وَّهذإَّإلزإينَّاكنَّقدَّإس تفتَّبعضَّإهلَّإلعملَّيفَّمنطقتهَّويفَّابديتهَّمعَّأَّنَّ
َّّ
إيبَّإّليَّجاءَّأَّ
إلَّعر ّ َّ
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّوملَّينكرَّعليهَّوَّملَّ
إلنبَّﷺََّّاكنَّحي ًاَّليسَّابلبعيدَّمهَّ،وملَّينكرَّعليهَّإلَّنّ َّّ
يعنفَّعليهَّﷺَّيفَّهذهَّإملسأةلَّإَّطالقًَّاَّ،فاس تفادَّإلعلامءَّجوإزَّذكلَّ َّ.
هذإَّمل َّّخصَّماَّيس تفادَّمنَّهذإَّإحلديثَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
الحديث 351
وعنهَّعهنامَّقاالَّ:س ئلَّإلنبَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّعنَّإلَّمةَّإَّذإَّ نزتَّوملَّحتصن؟َّقالَّ:إَّنَّ نزتَّ
جفدلوهاَّ،ثَّإَّنَّ نزتَّفاجدلوهاَّ،ثَّإنَّ نزتَّفاجدلوهاَّ،ثَّبيعوهاَّولوَّبضفريَّ .
َّإلرإبعةَّ .
َّقالَّإبنَّشهابََّّ:الَّأَّدريَّأَّبعدَّإلَّث ّالثةَّأَّو َّّ
إل َّّضفريَّ:إحلبلَّ .
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ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّس
ئلَّعنَّحد َّإلَّمةَّإَّذإَّزنت َّوملَّتكنَّحمصنةَّ
َّّ
هذإَّإحلديثَّفيهَّ :أَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
فأَّخربَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّأَّّناَّجتدلَّلكنَّملَّيذكرَّعددَّإجلدلإتَّ ،لكنَّجاءَّيفَّأَّحاديثَّأَّخرىَّأَّ َّّنَّ
بَّصىلَّهللاَّ
إحلرةَّمنَّإلعذإبَّأَّيَّأَّ َّّنَّحدهاَّهوَّمخسنيَّجدلةَّ،ثَّذكرَّإلَّنّ َّّ
إلَّمةَّعلْياَّنصفَّماَّعىلَّ َّّ
عليهَّوسملَّيفَّهذإَّإحلديثَّأَّ َّّّناَّإَّنَّعاودتَّإلك َّّرةَّوزنتَّمرةًَّأَّخرىَّوملَّتتبَّفعىلَّس َّّيدهاَّأَّنَّيبيعهاَّ
ولوَّحببلَّ،قالَّولوَّبضفريَّأَّيَّولوَّحببلَّيعينَّولوَّبيشءَّخبيسَّخبيسَّإلَّث ّمنَّ.ملاذإ؟َّلَّن ّهَّالَّخريَّيفَّ
بقاهئاَّابركَّهللاَّفيمكَّهذهَّإلَّمةَّتكونَّزإنية َّوزنت َّأَّكرثَّمنَّمرةَّوإحدتَّوأقميَّعلْياَّإحلدّ َّأَّكرثَّمنَّ
ةَّلكنَّملَّيردعهاَّهذإَّعنَّإتقاءَّهللاَّعز َّوج َّّل َّوإلكفَّعنَّهذهَّإلكبريةَّإَّل ّيتَّتفعلهاَّ ،فالَّخريَّيفَّ
َّّ
َّّمر
بقاهئاَّيفَّيفَّإلبيتَّبلَّبقاهئاَّيفَّإل
بيتَّفيهَّرشَّكثريي َّوكبريي َّعىلَّأَّهلَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.
ي
يَّهوَّإجلدلَّعىلَّإلرقيقَّ
َّّ
إلز ّ َّ
انَّإّل
ومنَّإلفوإئدَّأَّنَّيفَّهذهَّإحلديثَّ :أَّ َّّن َّإلعلامءَّيقولونَّأَّ َّّن َّإَّقامةَّح َّّد َّ َّّ
إلزانَّعليهَّأَّنَّ
حد َّ َّّ
ميكنَّلس َّّيدهَّفعلَّوال َّيشرتطَّأَّنَّيقومَّبهَّإالَّمامَّفيكفيَّإَّنَّأَّرإدَّس َّّيدهَّإَّقامت َّ َّّ
اَّفقطَّحدَّ
َّّ
جيدلهَّ ،وإس تثىنَّهذإَّمنَّقولناَّأَّ َّّن َّإحلدودَّمنَّمسؤوليةَّإالَّمامَّابركَّهللاَّفيمكَّ ،فاسَّتَّثن
إلزانَّإّليَّهوَّإجلدلَّ َّ.
َّّ
َّ
َّ
َّ
قالَّإملصنفَّرمحهَّهللاَّ َّ:
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وعنَّأَّيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّأَّنهَّقالَّ:أَّىتَّرج يلَّمنَّإملسلمنيَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ-وهوَّ
يفَّإملسجدَّ-فنادإهَّفقالَّ:ايَّرسولَّهللاَّإَّ ّ َّينَّزنيتَّفأَّعرضَّعنهَّفتن َّّحىَّتلقاءَّوهجهَّفقالَّهلَّ:ايَّرسولَّ
حتَّ
هللاَّإَّ ّ َّينَّزنيتَّفأَّعرضَّعنهَّفتن َّّحىَّتلقاءَّوهجهَّفقالَّهلَّ:ايَّرسولَّهللاَّإَّ ّ َّينَّزنيتَّفأَّعرضَّعنهَّ ّثَّ ّ َّ
ثىنَّذكلَّعليهَّأَّربعَّمرإتَّفلامَّشهدَّعىلَّنفسهَّأَّربعَّشهادإتَّدعاهَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ
ّ َّ
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فقالَّأَّبكَّجنون؟َّقالَّ:الَّ،قالَّ:فهلَّأَّحَّصَّنت؟َّقالَّ:نعمَّ،فقالَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ:
إَّذهبوإَّبهَّفارمجوهَّ،قالَّإبنَّشهابََّّ:فأَّخربينَّأَّبوَّسلمةَّبنَّعبدَّ َّّإلرمحنَّأَّن ّهَّمسعَّجابرَّبنَّعبدَّهللاَّ
َّابحلرةَّفرمجناهَّ .
ابملصىلَّ،فل َّّماَّأَّ َّْذَّل َََّقت َُّهَّإحلجارةَّهربَّفأَّدركناه َّّ
يقولَّ:كنتَّفمينَّرمجهَّفرمجناهَّ ّ َّ
َّقصتهَّجابرَّبنَّمسرةََّّوعبدَّهللاَّبنَّعَّّباسََّّ َّ،وأَّبوَّسعيدَّإخلدريَّ
َّّإلرجلَّهوَّماعزَّبنَّماكلَّوروى َّّ
وبريدةَّبنَّإحلَّصَّيبَّإلَّسلميَّريضَّهللاَّعهنمَّ .
َّريضَّهللاَّعنهَّوأَّرضاهَّفيهَّأَّن ّهَّأَّخطأَّريضَّهللاَّعنهَّفزانَّ
َّ
هذإَّإحلديثَّابركَّهللاَّفيمكَّحديثَّماعز
بتهَّيهَّإجلدلَّحت َّإملوتَّ،
ّ َّ
وهوَّحمصنَّ ،ويعملَّابركَّهللاَّفيمكَّماعزََّّأّنهَّمعَّكونهَّحمصن ًا َّفاَّ َّّن َّعقو
مجَّحتَّإملوتَّوماعزَّريضَّهللاَّعنهَّاكنَّيعملَّهذإَّفذهبَّ
هَّهوَّإلر ّ َّ
َّّ
َّّ
نَّقلناهَّحد
بقَّوأَّ
إحملصنَّكامَّس َّ
ب َّصىلَّهللاَّ
ب َّﷺ َّواكنَّيفَّإملسجدَّجاءَّإَّليهَّماعزَّوأَّخربهَّبأَّن ّهَّقدَّزانَّ ،فأَّعرضَّعنهَّإلَّنّ َّّ
إَّىلَّإلَّنّ َّّ
ب َّصىلَّهللاَّ
ةَّوأَّخربهَّإلَّث ّانيةَّبأَّن ّهَّقدَّزانَّ َّ ،وأَّعرضَّعنهَّإلَّنّ َّّ
عادَّإلكر َّ
َّّ
عليهَّوسملَّوأَّدإرَّوهجهَّعنهَّ ،فأَّ
َّ
عليهَّوسملَّيفَّإلَّث ّانيةَّوهكذإَّإَّىلَّأَّنَّأَّ َّّت َّإلرإبعةَّفاعرتفَّأَّمامهَّبأَّن ّهَّريضَّهللاَّعنهَّقدَّزان َّوهوَّيعملَّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ
إلزانَّ ،فلامَّشهدَّعىل َّنفسهَّأَّربعَّشهادإتَّإس تَّثبتَّمنهَّإلَّنّ َّّ
كامَّقلناَّحد َّ َّّ
َّّ
هوَّجمنون َّأَّمَّالَّيعينَّماَّإّليَّدفعكَّإىلَّهذإ َّلَّنَّعادة َّابركَّهللاَّفيمكَّإلَّنّفوسَّ
فطلبَّمنهَّهلَّ
ي
ب َّصىلَّ
ضرَّوتستثقلَّففعلَّهذإَّعىلَّغريَّإلعادةَّّلكلَّسأهلَّإلَّنّ َّّ
نفوسَّإلبرشيةَّعادةًَّهتربَّمنَّإل ّ َّ
هللاَّعليهَّوسملَّأَّبكَّجنونَّيعينَّهلَّأَّنتَّتعيَّماَّتفعل؟ َّ َّوأَّن ّكَّسرتمجَّإَّىلَّأَّنَّمتوت؟ َّلكنَّماعزَّ
نوبَّوأَّرإدَّأَّنَّ
إّل َّ
بتهَّريضَّهللاَّعنهَّإعرتفَّوأَّرإدَّأَّنَّيطهّرَّمنَّ َّّ
َّ
ريضَّهللاَّعنهَّلقوةَّإَّميانهَّولصدقَّتو
ّ
متحىَّعنهَّحتَّالَّحياسبَّعلْياَّيومَّإلقيامةَّ َّ.
ّ َّ
ّرَّمنَّهاتهَّإّلنوبوأرإدَّأنَّ
يطه
يمكَّحتَّ
ىلَّهللاَّعزَّوج َّّلَّقبلَّأَّنَّتغرغرَّنفسهَّفليفعلَّابركَّهللاَّفَّ ّ َّ
َّّ
وإالَّنسانَّإَّذإَّإس تطاعَّأَّنَّيتوبَّإَّ
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّبهَّفرمجَّإَّىلَّأَّنَّماتَّريضَّهللاَّعنهَّ َّ.
ينجوَّمنَّعذإبَّإلَّخرةَّ،فأَّمرَّإلَّنّ َّّ
فهذإَّإحلديثَّابركَّهللاَّفيمكَّيس تفادَّمنهَّ :أَّنَّإلزانَّيثبتَّابالَّقرإرَّ ،وقدَّس بقَّمعناَّإَّقرإرَّإملرأةَّإليتَّ
ذهبَّإَّلْياَّ ُأنيسَّ َّ.
نَّميوتَّهذإَّهوَّحدهَّ َّ.
َّّ
وكذكلَّيس تفادَّمنهَّ:أَّ َّّنَّإحملصنَّإَّذإَّزانَّفاَّن ّهَّيرمجَّإَّىلَّأَّ
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وكذكلَّيس تفادَّمنَّإحلديثَّ :أَّنَّإحلدودَّمطهّرةَّابركَّهللاَّفيمكَّمنَّإملعايصَّوهذإَّحم َّّل َّإَّجامع َّبنيَّ
رَّمنَّذكلَّإّلنبَّ،وجاءَّيفَّإحلديثَّ(أَّ َّّنَّمنَّفعلَّشيئ ًاَّ
َّّ
نَّحدَّيفَّكبريةَّإرتكهباَّفقدَّطهّ
هلَّإلعملَّوم َّّ
َّ
أَّ
منَّذكلَّفعوقبَّبهَّيفَّإدلنياَّفهوَّكَّفّارته)َّأَّيَّأَّ َّّنَّإالَّنسانَّإَّذإَّفعلَّشيئ ًاَّمنَّهذهَّإلَّمورَّ َّّثَّعوقبَّ
َّّ
مرَّيفَّإدلنياَّفاَّن ّهَّيطهّرَّمنهَّولنَّيعاقبَّعليهَّيفَّإلَّخرةَّابركَّهللاَّفيمكَّ .
َّّ
عىلَّهذإَّإلَّ
َّوكذكلَّيفَّإحلديثَّفائدةَّويهَّ:أَّن ّهَّالَّيشرتطَّيفَّإَّقامةَّإحلدودَّحضورَّويلَّإلَّمرَّأَّوَّ َّّنوإبهَّ،إملهمَّأَّنَّ
يكونَّويلَّإلَّمرَّهوَّإملسؤولَّعنَّإحلدودَّوعنَّإَّقامّتاَّلكنَّالَّيشرتطَّأَّنَّيكونَّحارض ًإَّأَّثناءَّإَّقامةَّ
َّّ
وكذكلَّيفَّإحلديثَّإلسابقَّأَّمرَّ
َّّ
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيفَّهذإَّإحلديثَّأَّمرَّمباعزَّفرمجَّ،
إحلدَّ َّوإلَّنّ َّّ
َّّ
نَّيكونَّحارض ًإَّ
َّ
فالَّيشرتطَّمنَّمنَّويل َّإلَّمرَّأَّ
َّّ
َُّأنيس ًا َّفأَّقامَّعىلَّتكلَّإملرأةَّإلزإنيةَّإحلدَّوهكذإَّ ،
أَّثناءَّإَّقامةَّإحلدّ َّ،فالَّمرَّهلَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.
قرَّعىلَّنفسهَّأَّربعَّ
صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّملَّحيدَّماعزَّحتَّأَّ َّّ
ّ َّ
بَّ
كذكلَّ َّّمماَّيس تفادَّمنَّإحلديثَّ:أَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
قر َّعىل َّنفسه َّيفَّ
َّّمرإتَّ ،وإس تدلَّمجهورَّأَّهلَّإلعملَّومهنمَّإالَّمامَّأَّمحدَّهبذإَّإحلديثَّعىلَّأَّن ّهَّ َّّممنَّأَّ َّّ
مرَّوحتَّحيد َّفيهَّ ،وخالفَّ
َّّ
نفسهَّحت َّيثبتَّعليهَّإلَّ
ّ َّ
يقر َّأَّربعَّمرإت َّعىل َّ
أَّمر َّكهذإَّإشرتطَّأَّنَّ َّّ
ي
نَّيكررهاَّإالَّنسانَّأربعَّمرإتَّ،
افعيَّوماكلَّرمحهامَّهللاَّيفَّهذإَّوقالوإَّتكفيَّوإحدةَّوالَّيشرتطَّأَّ َّّ
َّّ
إلش
هَّالبد َّأَّنَّيقررهاَّ
إَّابحلديثَّإلسابقَّأَّغدوَّايَّأَّنيس َّوفيهَّفاَّنَّإعرتفتَّفارمجهاَّوليسَّفيهَّأَّن ّ َّّ
َّّ
وإس تدلو
هذإَّأَّربعَّمرإتَّ َّ.
إلشافعيَّهوَّإلصوإبَّملاذإ؟َّلَّنَّإلَّدةلَّتدمعهَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.
َّوإَّنَّشاءَّهللاَّقولَّماكلَّو َّّ
ثَّقالَّإملصنفَّرمحهَّهللاَّ َّ:
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عنَّعبدهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّأَّن ّهَّقالَّإَّنَّإلْيودَّجاؤوإَّإَّىلَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ
فذكروإَّهلَّأَّ َّّنَّإمرأةًَّمهنمَّورج ًالَّزنياَّ،فقالَّهلَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ:ماَّجتدونَّيفَّإلَّتّورإةَّ
َّإلرمجَّ،فأَّتوإَّ
َّإلرمج؟َّفقالوإَّ:نفَّضَّحهمَّوجيدلون؟َّقالَّعبدَّهللاَّبنَّسالمََّّ:كذبمتَّإَّ َّّنَّفْيا َّّ
يفَّشأن َّّ
َّإلرمجَّفقرأَّماَّقبلهاَّوماَّبعدهاَّفقالَّهلَّعبدَّهللاَّبنَّسالمَّ:
ابلَّتّورإةَّفنرشوهاَّفوضعَّأَّحدمهَّيدهَّعىلَّأَّية َّّ
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بَّﷺَّفرجامَّ،قالَّ:فرأيتَّ
َّإلرمجَّ،فقالَّ:صدقَّمحمدَّ،فأَّمرَّهبامَّإلَّنّ َّّ
إَّرفعَّيدكَّفرفعَّيدهَّفاَّذإَّفْياَّأَّية َّّ
إلَّّرجلَّجينأَّعىلَّإملرأةَّيقْياَّإحلجارةَّ .
َّإلرمجَّهوَّعبدَّهللاَّبنَّصورايَّ .
َّإّليَّوضعَّيدهَّعىلَّأَّية َّّ
َّ َّّإلرجل ّ َّ
هذإَّإحلديثَّفيهَّ :أَّ َّّن َّهيود ًاي َّزان َّبْيودَّي ّة َّيفَّزمنَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّواكنَّحمكَّهذإَّ
نَّيرمجَّإلزإينَّو َّّإلزإنيةَّإَّىلَّإملوتَّ ،فاس
َّخيفَّ
تصعبَّإلْيودَّهذإَّوأَّرإدوإَّحكامً ّ َّ
َّ
َّّ
إلزانَّيفَّإلَّّتورإةَّهوَّأَّ
َّّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّأَّ َّّنَّ
ب َّﷺَّوإس تفتوهَّيفَّهذهَّإملسأةلَّ ،فأَّخربمهَّإلَّنّ َّّ
عنَّهذإَّجفاءوإَّإَّىلَّإلَّنّ َّّ
بَّصىلَّهللاَّ
نَّهوَّإلرمجَّإَّىلَّإملوتَّوطلبَّمهنمَّإلَّنّ َّّ
َّّ
احملصنَّحدهَّيفَّإلقرأ
َّّ
إحلمكَّهوَّنفسهَّيفَّإلقرأنَّف
عليهَّوسملَّأَّنَّخيربوهَّمباَّيفَّإلتَّّورإةَّمنَّإحلمكَّ،فكذبوإَّعليهَّوقالوإَّحمكهمَّيفَّإلتَّّورإةَّهوَّأَّنَّنفضحهمَّ
نَّفْياَّإلرمجَّاكنَّمتأ َّكّدَّ
َّّ
وجيدلونَّ ،فرَّّد َّعلْيمَّعبد َّهللا َّبنَّسالمَّواكنَّعامل ًا َّبأَّمرمهَّقالَّلوَّكذبمتَّأَّ
عوهاَّبيهنمَّحت َّيروإَّماَّفْياَّمنَّحمكَّ
ّ َّ
ورإةَّفوض
عبدَّهللا َّبنَّسالمَّريض َّهللاَّعنهَّفقالَّفأَّتوإَّابلَّّت َّ
تسملَّوأَّرإدَّأَّنَّخيفيَّإحلمكَّعهنمَّفوضعَّكَّفّ
هَّعىلَّإملقطعَّإّليَّفيهَّأَّ َّّّنمَّ
ّ َّ
فأَّرإدَّأَّحدمهَّأَّيض ًا َّيعينَّملَّيس َّ
فْياَّإلرمجَّ َّوأَّ َّّن َّحمكَّإحملصنَّوإحملصنةَّيفَّإلتَّّورإةَّإَّذإَّ
يرمجونَّ ،فأَّمرهَّبأَّنَّيّنعَّيدهَّفرأوإَّبرصإحة َّأَّ َّّن َّ َّّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّ
واكنَّهذإَّهوَّإحلمكَّهوَّإّليَّطَّّبقَّعلْيمَّفأَّمرَّإلَّنّ َّّ
ّ َّ
مجَّحت َّإملوتَّ ،
نياَّهوَّإلر ّ َّ
َّّ
ز
إَّهذإَّإلرجلَّجيَّنأ َّعىلَّإملرأةَّيقْياَّإحلجارةَّجبسدهَّ
َّّ
وسملَّهبامَّأَّمرَّابلْيودي َّوإلْيوديةَّفرجام َّفقالَّفرأو
امَّرجامَّإَّىلَّإملوتَّابركَّهللاَّ
لْياَّلكهن َّ
تنالهاَّفاكنَّيقفَّاكدلرعَّابلَّن ّس بةَّإَّ َّّ
َّّ
فاكنَّكَّن ّهَّيريدَّمنَّإحلجارةَّأَّ َّّالَّ
فيمكَّ َّ.
َّإلرشيعة ََّّوأَّ َّّّنم َّمل َّيكونوإ َّخماطبني َّبفروعَّ
ويف َّإحلديث َّيَّس تفاد َّمنهَّ :أَّن َّإلكَّفّار َّخماطبون َّبفروع ّ َّ
صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّهبذينَّإلْيودينيَّليقامَّعلْيامَّإحلدَّ ،لوَّاكنوإَّغريَّخماطبنيَّ
َّّ
ب َّ
إلرشيعةَّملاَّأَّمرَّإلَّنّ َّّ
ّ َّ
رتكَّإلزانَّ ،د َّّل َّهذإَّإحلديثَّعىلَّأَّ َّّن َّإلكفارَّ
قميَّعلْيمَّإحلد َّوملاَّاكنَّخماطبني َّب َّّ
َّّ
فروعَّإلرشيعةَّملاَّأَّ
ّ َّ
خماطبونَّبفروعَّإلرشيعةَّ َّ.
ّ َّ
حدَّ َّّإلزإينَّإحملصنَّ َّ.
كذكلَّيَّس تفادَّمنهَّّ َّ:
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َّإطلعَّعليكَّبغريَّ
عنَّأَّيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهََّّأَّ َّّنَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّقالَّ:لوَّأَّ َّّنَّإَّمرءإً َّّ
إَّذنََّّخفذفتهَّحبصاةَّففقأتَّعينهَّماَّاكنَّعليكَّجناحَّ .
هذإَّإحلديثَّابركَّهللاَّفيمكَّ:منَّإلَّدةلَّعىلَّأَّن ّهَّالَّجيوزَّإلتَّّجسسَّوإالَّطالعَّعىلَّماَّيفَّإلبيوتَّ،الَّ
جيوزَّابركَّهللاَّفيمكَّهذإَّأَّمرهَّعظميَّ.ملاذإ؟ َّلَّ َّّن َّبيوتَّإلَّنّاسَّيهَّإملوإطنَّإَّل ّيتَّيقطنَّفْياَّحمارهممَّ
هاهتمَّوأَّخوإهتمَّوبناهتمَّ ،فالَّجيوزَّابركَّهللاَّفيمكَّإلتَّّجسسَّعىلَّبيوتَّإلَّنّاسَّأَّوَّ
نساهئمَّوأََّّّم َّ
َّ
من َّ
حماوةلَّإالَّ َّّطالعَّعىلَّماَّفْياَّبغريَّإالَّذنَّملاذإ؟َّلَّنَّهذإَّذريع يةَّإَّىلَّإالَّ َّّطالعَّعىلَّحمارمَّإلَّنّاسَّوَّمل ّاَّاكنَّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّأَّنَّمنَّرؤايَّ
يفَّإلرشيعةَّجاءَّشك َّوى َّللَّنّ َّّ
هذإَّإلفعلَّشنيع ًا َّوغريَّمريضَّ ّ َّ
جنبَّعنهَّخفذقتَّعينهَّحبصاةَّففقئتَّأَّن ّهَّالَّجناحَّعىلَّ
يطلعوإَّعىلَّغريَّبيتهَّأَّوَّعىلَّبيتَّمنَّهوَّأَّ ي
نَّيطلعَّعىلَّبيوتَّإلَّنّاسَّهوَّإجلاينَّ،
سَّإّليَّيريدَّأَّ َّّ
تجس ّ َّ
منَّرىمَّهذهَّإحلصاةَّ،ملاذإ؟َّلَّ َّّنَّهذإَّإمل َّّ
ش َّرأسهَّ
هوَّإلظامل،هوَّإلبادئَّ ،ور َّّد َّفعلَّصاحبَّإلبيتَّبأَّنَّرماهَّحبجر َّأَّوَّبيشء َّففقأ َّعينهَّأَّوَّ َّّ
َّّ
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّعىلَّأَّن ّهَّالَّيشءَّعليهَّملاذإَّكامَّقلناَّ
فهذإَّاكنَّاكلردَّعىلَّهذإَّإجلاينَّفأَّخربَّإلَّنّ َّّ
َّّ
هذإَّإملطلعَّهوَّمبّنةلَّإجلاينَّ،وصاحبَّإلبيتَّيكونَّيفَّموضعَّإملدإفعَّعنَّعرضهَّ َّ.
َّّ
لَّ َّّنَّ
إدلف ََّعَّ
وكامَّقلناَّيفَّإحلديثَّيفَّإدلرسَّإلسَّابقَّابركَّهللاَّفيمكَّأَّنََّّإلقاعدةَّيفَّهذإَّإلبابَّيهَّ:أَّنََّّ َّّ
َّّ
وَّالَّيشجَّ
َّّ
تجسسَّعىلَّإلبيوتَّبيشءَّالَّيفقأَّعين ًاَّأَّ
يكونَّابلَّسهلَّفالَّسهلَّفاَّنَّأَّمكنَّدفعَّهذإَّإمل َّّ
رأس ًاَّفليكنَّذكلَّ،أَّمَّاَّإَّنَّملَّنمت َّكّنَّإَّالََّّمبثلَّهذهَّإلَّمورَّكامَّيقالَّ"عىل نَّفسهاَّجنتَّبرإقش"َّابركَّ
هللاَّفيمكَّ َّ.
سرقَة
اب َح ّد ال َّ
بَ ُ
ي
إلسََّّنّةَّوإالَّجامعَّ َّ.
إلّس
حدَّ ّ َّ
َّّ
قةَّابركَّهللاَّفيمكََّثبتَّابلكتابَّو ّ
فقدَّقالَّهللاَّعزَّوج َّّلَّيفَّكتابهَ ﴿َّ:وإلسار ُق ََّوإلسارقَ ُةَّفَا ْق َط ُعوإَّ َأيْدهيَ ُ َماَّ َج َز ًإءَّب َماَّ
َّّ
أَّمَّاَّمنَّإلكتابَّ:
إّللَّ َعز ييزَّ َحك يَّمي﴾ َّ
َك َس َباَّنَ َاك ًالَّ ّم َنَّإّللََّّۗ َو ُ
ومنَّإلس نةَّ:فتأيتَّإلَّحاديثَّإليتَّتدلَّعليهَّ َّ.
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إلسارقةَّتقطعَّأَّيدهيامَّ َّ.
إلسارقَّو َّّ
ومنَّإالَّجامعَّ:أَّمجعَّغريَّوإحدَّمنَّأَّهلَّإلعملَّعىلَّأَّ َّّنَّ َّّ
َّالَّشك َّفيهَّ ،ومنَّأَّنكرَّح َّّدَّ
َّّ
والَّجيوزَّابركَّهللاَّفيمكَّإَّناكرَّمثلَّهذهَّإلَّمورَّإلَّث ّابتةَّثبو ًات َّقطعَّّي ًا
عنَّمةل َّإالَّسالمَّ ،إَّناكرَّمثلَّهذهَّإلَّمورَّرَّّدةَّعنَّإالَّسالمَّابركَّهللاَّفيمكَّفالَّ
إلّسقةَّفهوَّمرت َّّد َّ َّّ
ّ َّ
لونَّهذإَّإلزمانَّالَّيصلحَّملثلَّهذهَّ
َّّ
ينبغيَّإلَّت ّسامحَّيفَّهذهَّإلَّمورَّولوَّزيهناَّبعضَّإملتحذلقنيَّفيقو
إلسََّّنّةَّوإالَّجامعَّثبو ًات َّيقينَّّيًَّاَّ ،والَّجيوزَّإَّناكرهَّومن َّأَّنكرهَّفقدَّ
إلَّمورَّوكذإَّ ،إلمرََّثبتَّابلكتابَّو ّ
عنَّمةلَّإالَّسالمَّ.ابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.
إَّر َّّتدَّ َّّ
اَّإحلمكَّعىلَّإملعنيَّفالبد َّهلَّمن َّإستيفاء َّرشوطَّومنَّإنتفاءَّإملوإنعَّ
َّّ
وحننَّنَّت َّلكّم َّعن َّإحلمكَّإلعامَّ ،أَّمَّ
ابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
الحديث 355
عنَّعبدَّهللاَّإبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّ َّ
َّلفظَّ:مثنهََّّ-ثالثةَّدرإمهَّ .
َّجمنَّقميتهََّّ-ويف َّ
أَّنََّّإلنبَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّقطعَّيف َّّ
وقالَّ:الحديث َّ 356
عنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّ َّ
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أَّّنَّاَّمسعتَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيقولَّ:تقطعَّإليدَّيفَّربعَّدينارَّفصاعدإًَّ .
كبائرَّإّلنوب؟َّلَّن ّهَّيرتتبَّعلْياَّح لَّدَّ َّ.
َّّ
قةَّابركَّهللاَّفيمكَّمنَّكبائرَّإّلنوبَّملاذإَّقلناَّمنَّ
َّّ
إلّس
ّ َّ
إلسلبَّ
يَّيكونَّيفَّإلعلنَّهوَّإلهنبَّو َّّ
َّّ
إلّسقةَّالَّتكونَّيفَّإلعلنَّ ّ َّ،
إّل
إلّسقةَّتكونَّخلس ًةَّوخفيةَّ ّ َّ،
و ّ َّ
اَّإلّسقةَّمفنَّرشوطهاَّأَّنَّتكونَّخلس ًة َّالَّتكونَّعالنَّّية َّّلكلَّقالَّأَّهلَّإلعملَّ
وإلغصبَّوغريهاَّ ،أََّّّم ّ َّ
إلهنبَّ
إلقطعَّيكونَّفقطَّيفَّإلّسقة" َّملاذإ؟ َّلَّ َّّن َّ َّّ
ّ َّ
إلسلبَّوإلغصبَّليسَّفْيامَّقطعَّو
إلهنبَّو َّّ
"أَّ َّّن َّ َّّ
فتكونَّيفَّإخلفاءَّابركَّهللاَّفيمكَّفالَّحدَّ
َّّ
إلّسقةَّ
وإلغصبَّوغريهاَّمنَّهذهَّإلَّمورَّتكونَّعالني ًةَّأََّّّماَّ ّ
نتلكمَّعنَّإلّسقةَّإَّل ّيتَّجاءَّذكرهاَّيفَّإلقرأنَّ َّ.
ّ َّ
إلسلبَّبلَّهذهَّعقوبتهَّأَّخرىَّحننَّ
يفَّإلهنبَّو َّّ
َّّ
قطعَّيفَّجمن َّقميتهَّثالثةَّدرإمهَّ ،وجاءَّيفَّ
َّّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ
جاءَّيفَّحديثَّإبنَّمعرَّأَّ َّّن َّإلََّّنّ َّّ
حديث َّعائشة َّأَّ َّّن َّإليد َّتقطع َّيف َّربع َّدينار َّفصاعدَّإًَّ ،وليس َّابرك َّهللا َّفيمك َّبني َّهذين َّإحلديثنيَّ
إدلينارَّ
امَّيفَّقوهلَّإدلرإمهَّيهَّمنَّفضةَّو َّّ
َّّ
إمهَّوإَّن ّ
تعارضَّ،فربعَّدينارَّهذإَّهوَّتقريب ًاَّنفسَّقميةَّإلَّث ّالثةَّدر َّ
هوَّمنَّذهبَّجفاءَّإلَّّتقديرَّهبام َّفأَّ َّّي َّإَّنسان َّرسقَّإََّّّماَّما ًال َّقميتهَّثالثةَّدرإمهَّمفاَّفوقَّأَّوَّرسقَّ
عروضَّجتارةَّأَّوَّأَث ًََّثَّلشخصَّأَّخرَّقميةَّهذإَّإملّسوقَّتكونَّربعَّدينارَّأَّوَّثالثَّدرإمهَّفصاعد ًإَّفقدَّ
وجبَّقطعَّيدَّهذإَّإلسارقَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.
َّّ
فقطَّوهوَّحدهَّ
َّّ
إعَّبلَّيقطعَّإلكفَّ
ّ َّ
ىلَّإّلر
تقطعَّفقطَّإلكفَّوالَّتقطعَّإليدَّإَّ َّّ
ّ َّ
وإليدَّتقطعَّمنَّإلكوعَّفَّ
إَّىلَّإلكوعَّهذإَّإملفصلَّإّليَّيظهرَّقبلَّأَّنَّقبلَّإلكفَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.
وَّتقطعَّإليدَّإلميىنَّابركَّهللاَّفيمكَّوقدَّجاءَّيفَّقرإءةَّ(فاقطعوإَّأَّمياّنام)َّبدلَّ(فاقطعوإَّأَّيدهيام)َّفاقطعوإَّ
أَّمياّنامَّإليدَّإَّل ّيتَّتقطعَّيهَّإليدَّإلميىنَّ.ابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.
هوَّإلرتسَّهوَّإّليَّيس
تعملَّيفَّإحلربَّحتَّيتفادىَّ
ّ َّ
إجملنَّ َّّ
قطعَّيفَّجمنَّّ َّ،
َّّ
وكذكلَّقوهلَّيفَّإحلديثَّ
بهَّإلضابتَّهذإَّإجملنَّوقدَّس بقَّمعناَّأَّنَّعرفناهَّقالَّيفَّإحلديثَّأَّنهَّقطعَّيفَّجمنَّقميتهَّومعىنَّقميتهَّ
أَّن ّهَّيقومَّحنيَّرسقَّفاكنتَّقميتهَّحنيَّرسقَّثالثةَّدرإمهَّوملَّيقلَّعنَّإلَّث ّمنَّ ،إلَّث ّمنَّيشءَّوإلقميةَّ
قدَّيكونَّإليشءَّمثنهَّمث ًال َّمخسةَّدرإمهَّأََّّّماَّحيامنَّرسقَّفَّتكونَّقميتهَّعرشونَّدرمهَّ
ّ َّ
يش يء َّأَّخرَّ ،
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّقطعَّيفَّهذإَّقطعَّيفَّربعَّ
وإلعكسَّ ،فالقميةَّغريَّإلمثنَّابركَّهللاَّفيمك َّفالَّنّ َّّ
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إلّسقةَّفاَّنَّبلغَّهذإَّإملّسوقَّ
دينارَّقطعَّيفَّربعَّدينار َّفصاعد ًإ َّويفَّثالثةَّدرإمه َّوهذإَّهوَّنصابَّ ّ َّ
والَّجيوزَّإلشفاعةَّيفَّ
َّّ
قامةَّإحلد َّ
َّّ
يبلغَّقميةَّهذإَّإملّسوقَّثالثةَّدرإمهَّأَّوَّربعَّدينارَّفالوإجبَّهوَّإَّ
حدودَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّوس يأيتَّمعناَّإلَّنَّإحلديثَّ .
الحديث 357
عنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّ:إَّنََّّقريش ًاَّأَّمههمَّشأنَّإخملزوميةَّإليتَّرسقتَّفقالوإَّ:منَّيلكمَّفْياَّرسولَّ
بَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ،فلكّمهَّ
هللاَّﷺ؟َّفقالوإَّ:ومنَّجيرتئَّعليهَّإَّالََّّأَّسامةَّبنَّزيدَّحَّ َّّ
َّإّلينَّمنَّقبلمكَّأَّ َّّّنمَّاكنوإَّ
َّحدَّمنَّحدودَّهللا؟ َّّثَّقامَّفاختطبَّفقالَّ:إَّن ّامَّأَّهكل ّ َّ
أَّسامةَّفقالَّ:أَّتشفعَّيف َّّ
َّإلضعيفَّأَّقاموإَّعليهَّإحل َّّدَّ َّوأميَّهللاَّ،لوَّأَّنََّّفاطمةَّبنتَّ
َّرسقَّفْيم َّّ
كوهَّوإَّذإ َّ
َّإلرشيفَّتر َّ
إَّذإَّرسقَّفْيم ّ َّ
محمدَّرسقتَّلقطعتَّيدهاَّ َّ.
ويفَّلفظَّقالَّ:اكنتَّإمرأ يةَّتس تعريَّإملتاعَّوجتحدهَّفأَّمرَّإلنَّبَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّبقطعَّيدهاَّ .
قصةَّهذهَّإملرأةَّإخملزوميةَّأَّ َّّّناَّاكنتَّتس تعريَّإملتاعَّمنَّإلََّّنّاسَّ َّّثَّجتحدهَّفاكنتَّحتتالَّعلْيمَّتس تعريَّ
َّّ
أَّش ياءَّمنَّعندمهَّ َّّثَّتنكرَّتقولَّأَّنتَّملَّتعرينَّشيئًَّاَّ،فاس
تعارتَّمرةًَّحلَّّي ًاَّجفحدتهَّهذإَّإحللَّعندماَّ
َّّ
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّهذإَّفعزمَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ
بعدَّذكلَّوجدَّعندهاَّوأَّبلغَّإلَّنّ َّّ
َّ
ط َّولبتَّبهَّ َّّثَّ
عىلَّت
نفيذَّإحلد َّعلْياَّبأَّنَّيقطعَّيدهاَّلَّ َّّن َّهذإَّيعتربَّرسق ًة َّوملاَّاكنتَّذإتَّرشف َّومنَّأَّرسة َّعريقةَّ
َّّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّ
اسَّهباَّوأَّرإدوإَّأَّنَّيتوسطوإَّإَّىلَّإلَّنّ َّّ
َّ
يفَّقريشَّاكنتَّمنَّبينَّخمزومَّإَّنَّإهمتَّإلَّنّ
يدَّحب َّرسولَّهللاَّصىلَّ
َّيعفْياَّوالَّيقميَّعلْياَّإحلد َّفملَّيروإَّأَّوىلَّمنَّأَّسامة َّبنَّز َّّ
َّّ
ّ َّ
وسملَّفْياَّحت
هللاَّعليهَّوسملَّوإبنَّحبَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّفلكمهَّأَّسامةَّريضَّهللاَّعنهَّفغضبَّ
بَّصىلَّ
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّوقالَّهلَّمنكر ًإَّعليهَّأَّتشفعَّيفَّحدَّمنَّحدودَّهللا؟َّثَّقامَّإلَّنّ َّّ
منهَّإلَّنّ َّّ
هللاَّعليهَّوسملَّخطيب ًاَّيفَّإلَّنّاسَّواكنتَّهذهَّأَّعادتهَّإَّذإَّرأىَّأمرإَّيفَّإلَّنّاسَّوأرإدَّإناكرهَّقامَّخطيباَّ
بنيَّأنَّسببَّهالكَّمنَّاكنَّقبلناَّأّنّ مَّاكنوإَّإذإَّرسقَّ
فقامَّهذهَّإملرةَّأيضاَّخطيباَّيفَّإلَّنّاسَّو ّ َّ
فْيمنَّ
ّ
ّ
هكلَّإّلينَّ
ّ َّ
هذإَّهوَّإّليَّأَّ
ّ َّ
بنيَّأَّ َّّنَّ
إَّعليهَّإحلدَّ،و ّ َّ
َّّ
قَّفْيمَّإلضعيفَّأَّقامو
َّّ
ذإَّرس
كوهَّوإَّ َّ
فْيمَّإلرشيفَّتر َّ
ك َّيشءََّّ،
ليسَّيفَّإلّسقةَّفقطَّبلَّيفَّ َّّ
ّ َّ
كرثَّماَّنرىَّهذهَّإلظوإهرَّيفَّعرصانَّهذإ َّ
َّّ
اكنوإَّقبلهمَّوماَّأَّ
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نَّالَّيقامَّعليهَّإحلدَّبيامنَّإلضعيفَّتقامَّفيهَّمجيعَّهذهَّإلَّمورَّ
َّّ
رشيفَّتتَّّخذَّهل َّإلَّس بابَّوحياولَّأَّ
إلَّ ّ َّ
نفعلَّحتَّ
ّ َّ
ممَّإلسابقةَّاكنَّبسببَّهذإَّفعلينا َّأَّ َّّال َّ
فلنتنَّّبهَّابركَّهللاَّفيمكَّولنعملَّأَّ َّّن َّسببَّهالكَّإلَّ َّّ
يكونَّأَّيض ًاَّسبب ًاَّيفَّهالكناَّوهوَّماَّهذإَّماَّنشاهدهَّإليومَّأَّنَّهذإَّإلَّمرَّمنَّأَّس بابَّهالكَّإلَّنّاسَّ
إليومَّ َّ.
ادقَّإملصدوقَّوهوَّإّليَّالَّينطقَّعنَّإلهوىَّقالَّلوَّأَّ َّّنَّ
ّ َّ
َّّ
صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّوهوَّإلص
بَّ
بنيَّإلَّنّ َّّ
َّّثَّ ّ َّ
فاطمةَّبنتَّمحمدََّّوماَّأَّدرإكَّماَّفاطمةَّريضَّهللاَّعهناَّوحاشاهاَّلكنَّبنيََّّإلنَّبَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ
يبنيَّأَّن ّهَّلوَّأَّ َّّنَّإبنتهَّرسقتَّلقطعَّيدهاَّفالَّحماابةَّيفَّحدودَّ
ذكلَّأَّوَّقالَّإلنَّبَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّل ّ َّ
هللاَّعزَّوج َّّلَّيعينَّالَّيعفىَّأَّيَّأَّحدَّولوَّاكنتَّبنتَّرسولَّهللاَّﷺَّ َّ.
َّّ
فاعةَّوالَّجتوزَّإلشفاعةَّيفَّحدودَّهللاَّ
َّّ
َّّ
هَّالَّجيوزَّإلش
فهذإَّإحلديثَّدلي يَّلَّ :عىلَّماَّقلناهَّسابق ًا َّمنَّأَّن ّ
فاعةَّيفَّحدودَّهللاَّعزَّوج َّّلَّوإلوإجبَّهوَّإَّقامةَّإحلدودَّعىلَّمجيعَّإلَّنّاسَّ .
َّّ
َّّ
الَّجتوزَّإلش
عزَّوج َّّلَّ،
َّّ

باب ح ّد الخمر
الحديث 358
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّأَّويتَّبرجلَّقدَّرشبَّإمخلرَّجفدلهَّ
عنَّأَّنسَّبنَّماكلَّريضَّهللاَّعنهَّأَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
خفَّإحلدودَّ
جبريدةَّحنوَّأَّربعنيَّقالَّوفعلَّأَّبوَّبكرَّفلامَّاكنَّمعرَّإستشارَّإلَّنّاسَّفقالَّعبدَّ َّّإلرمحنَّأَّ ّ َّ
مثاننيَّفأَّمرَّبهَّمعرَّ .
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قالَّإلزركيشَّرمحهَّهللاَّهذإَّإلَّل ّفظَّملسمل َّلكنَّبلفظَّجريدتنيَّحنوَّأَّربعنيَّوجاءَّيفَّإلَّن ّسخةَّإملثبتَّ
َّّ
إَّل ّيتَّأَّثبّتاَّإحلافظَّعبدَّإلغينَّرمحهَّهللاَّقوهلَّجبريدةَّويفَّلفظَّمسملَّرمحهَّهللاَّقوهلَّجبريدتنيَّ َّ.
وملَّخيرجَّإلبخاريَّمشورةَّمعرَّوالَّفتوىَّعبدَّ
قالَّعبدَّإحلق َّإالَّشبيل َّرمحهَّهللاَّيفَّمجعهَّقالَّ( َّّ
َّّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيفَّإمخلرَّ
َّّإلرمحن َّبنَّعوفَّريضَّهللاَّعهنمَّوحديثهَّعنَّأَّنسَّقالَّجدلَّإلَّنّ َّّ
تنهبوإَّابركَّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّأَّربعني) َّف َّّ
ابجلريد َّوإلَّنّعالَّوجدلَّأَّبوَّبكر َّأَّربعنيَّوملَّيقلَّعنَّإلَّنّ َّّ
هللاَّفيمكَّفهذإَّإلَّلّفظَّليسَّمَّتّفق ًاَّعليهَّ َّ.
يَّإلرأسَّ َّ.
هَّيغط َّّ
إمخلرَّلغ ًَّةَّ:هوَّإلتَّّغطيةَّ،ومنهَّإمخلارَّمسيَّبذكلَّلَّن ّ َّّ
ماَّخامرَّإلعقلَّوغطاهَّمنَّأَّ َّّيَّأَّنوإعَّمنَّإلَّرشبةَّ َّ.
َّّ
َّللكَّ
مس َّّ
ورشعًَّاَّ:هوَّإ ي
إلسََّّنّةَّوإالَّجامعَّ َّ:
َّّ
كَّمسكرَّمخر)َّو
وقدَّجاءَّيفَّإحلديثَّ( َّّ
إمخلرَّحمر يمَّابلكتابَّو ّ
اب ََّو ْ َإل ْز َال ُمَّ
َّّ
أََّّّماَّمنَّ
ّْس ََّو ْ َإل َنص ُ
إلكتابَّيفَّقوهلَّعز َّوج َّّل َّ﴿ َاي َّ َأهيُّ َاَّإّل َين َّأ َمنُوإَّإن َماَّإلْ َخ ْم ُر ََّوإلْ َمي ُ
ِ
ر ْج يس َّ ّم ْن َ َ
ون َّإن َما َّيُريدُ َّإلش ْي َط ُان َّ َأن َّيُوق َع َّبَيْنَ ُ ُمك َّإلْ َعدَ َإوةََّ
َّمعل َّإلش ْي َطان َّفَا ْجتَن ُبو ُه َّلَ َعل ُ ْمك َّتُ ْفل ُح ََّ
ِ
ون﴾َّ َّ.
َوإلْ َبغْضَ َاءَّيفَّإلْ َخ ْمر ََّوإلْ َميّْس ََّوي َ ُصد ُ ْكَّ َعنَّذ ْكرَّإّلل ََّو َعنَّإلص َالةََّّفَه َْلَّ َأ ُنمتَّ ُّمنّتَ ُ ََّ
َّإلسََّّنّة َّهذه َّإلَّحاديث َّإَّل ّيت َّتد َّّل َّعىل َّأَّن َّإمخلر َّحمر يم َّوجاء َّبيان َّكيفَّّية َّحترميه َّواكن َّحترميهَّ
ومن ّ
ابلَّّتدرجيَّ َّونقلَّغريَّوإحدَّمنَّإلعلامءَّإالَّجامعَّعىلَّحترميهَّ َّ.
ب َّصىلَّهللاَّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّرشبَّإمخلرَّجفدلهَّإلَّنّ َّّ
هذإَّإحلديثَّفيهَّأَّ َّّن َّرج ًال َّيفَّعهدَّإلَّنّ َّّ
بَّصىلَّ
عليهَّوسملَّجبريدةَّأَّربعنيَّجدلةَّأَّوَّحنوَّأَّربعنيَّجدلةَّ،وجاءَّفيهَّأَّ َّّنَّأَّابَّبكرَّرمحهَّهللاَّاتبعَّإلَّنّ َّّ
هللاَّعليهَّوسملَّفاكنَّجيدلَّمنَّيرشبَّإمخلرَّيفَّعهدهَّاكنَّجيدلهَّأَّربعنيَّجدلةًَّكذكلَّ،وجاءَّأَّ َّّنَّمعرَّ
ريضَّهللاَّعنهَّيفَّعهدهَّإستشارَّأَّحصابهَّهلَّيبقيَّعددَّإجلدلإتَّأَّربعنيَّأَّمَّيزيدوإَّفْياَّوسببَّذكلَّ
أَّنَّإلبالدَّإالَّسالميةَّيفَّعهدَّمعرَّريضَّهللاَّعنهَّإَّت ّسعتَّوكربتَّرقعّتاَّوتأثرَّبعضَّإلَّنّاسَّابالَّفرجنَّ
إزعَّإدليينَّفكرثَّرشبَّإمخلرَّفأَّرإدَّمعرََّّزجرمهَّوّنْيمَّعنَّذكلَّبأَّنَّيزيدَّ
وق َّّلَّيفَّكثريَّمنَّإلَّنّاسَّإلو َّّ
فعَّإحلدَّمنَّأَّربعنيَّجدلةَّإَّىلَّأَّكرثَّ،فاس
تشارَّإلصحابةَّريضَّهللاَّعهنمَّأَّشارَّعليهَّعبدَّ
َّّ
يفَّتعَّزيرمهَّفري َّّ
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نَّجيعلَّكحد َّإلقذفَّفيجعلَّمثاننيَّجدلةًَّفوإفقَّمعرَّريضَّهللاَّ
َّّ
َّّإلرمحن َّبنَّعوفَّريضَّهللاَّعنهَّبأَّ
يَّملَّحيدَّ
َّّ
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّأَّ
يفَّإلزجرَّ،وكذكلَّلَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
شدَّ َّّ
عنهَّعىلَّذكلَّحتَّيكونَّهذإَّأَّ َّّ
ّ َّ
بَّصىلَّهللاَّ
َّمعنيَّويزإدَّفيهَّكامَّجاءَّيفَّروإيةَّإلبخاريَّإليتَّذكرهتاَّأَّنَّإلَّنّ َّّ
إدَّفيهَّحد ًإ ّ َّ
َّّ
فيهَّحد ًإ َّالَّيز
َّّ
عليهَّوسملَّاكنَّجيدلَّفيهَّابجلريدَّوإلَّنّعالَّوهكذإَّوكذكلَّبعدَّعهدَّمعرَّريضَّهللاَّعنهَّمىش َّعامثنَّ
عادَّإحلد َّإَّىلَّأَّربعنيَّ
َّّ
جاءَّعل َّريض َّهللاَّعنهَّفأَّ
لَّ
عنهَّعىلَّفعلَّماَّفعلَّمعرَّفاكنَّجيلسَّمثاننيَّ َّّث َّ
جدلةَّّلكلَّإختلفَّإلعلامءَّيفَّعددَّإجلدلإتَّ َّ:
إلصحابةَّأَّمجعوإَّيفَّعهدَّ
فقالتَّطائفةَّمهنمَّأَّن ّهَّإَّىلَّمثانونَّجدلةَّأَّوَّإَّىلَّمثاننيَّجدلةَّقالوإَّملاذإ؟ َّلَّ َّّن َّ َّّ
مامَّماكلَّوأَّمحدَّوغريهامَّمنَّإلعلامءَّ .
َّ
معرَّعىلَّهذهَّإلَّث ّامننيَّوهذإَّهوَّمذهبَّإالَّ
ثةلَّ
بنَّإلقميَّو َّّ
وذهبتَّطائف يةَّأَّخرىَّمنَّإلعلامءَّإَّىلَّأَّن ّهَّأَّربعونَّجدلةًَّومهنمَّش يخَّإالَّسالمَّإبنَّتمييةَّوإ َّّ
منَّإلعلامءَّإملعارصينَّوقالَّش يخَّإالَّسالمَّإبنَّتمييةَّالكم ًاَّمفادهَّأَّنَّإلَّربعنيَّوإجبةَّالَّينقصَّعهناَّأََّّّماَّ
ىَّإلزايدةَّزإدَّلَّن ّهَّقالَّأَّش بهَّإلتَّّعَّزيرَّهذإَّأَّش بهَّابلتعَّزيرَّمفتَّ
فوقهاَّفهوَّرإج يع َّالجّتادَّإالَّمامَّفاَّنَّرأ َّّ
يدَّيفَّإلعددَّحتَّيردعَّشاربَّإمخلرَّفعلَّذكلَّوكذكلَّإَّنَّرأىَّأَّنَّيسجنَّشاربَّ
ّ َّ
رأىَّإالَّمامَّأَّن ّهَّيز
ت َّيّنجرَّ
إمخلرَّأَّوَّأَّنَّينفيهَّمنَّبدل َّإَّىلَّبدلَّأَّوَّغريهاَّفالَّبأسَّيفَّذكلَّلالَّمامَّأَّنَّيفعلَّذكلَّح ّ َّ
إلَّنّاسَّويتوقفَّعنَّرشبَّإمخلرَّملاذإ؟َّلَّ َّّنَّيفَّرشبَّإمخلرَّمفاسدَّكثريةَّجد ًإَّوكبريةَّعىلَّإلفردَّ َّوعىلَّ
إجملمتعَّلَّنَّرشبَّإمخلرَّكامَّتعلمونَّيذهبَّعقلَّفقدَّيقتلَّوقدَّيزينَّوقدَّيعتديَّعىلَّإلَّنّاسَّوقدَّ
يفعلَّويفعلَّإلكثريَّمنَّإلَّمورَّ،فعددَّأَّ َّّولَّهذإَّإلَّمرَّرإج يعَّإَّىلَّإجّتادَّإالَّمامَّلكنَّالَّينقصَّفيهَّعنَّ
أَّربعنيَّجدلةًَّابركَّهللاَّفيمكَّ .
َّّث َّبقيةَّمسأةلَّمعناَّفقطَّيفَّهذإَّإحلديثَّويهَّكيفَّيعرفَّشاربَّإمخلر؟ َّيقولَّإلعلامءَّأَّن ّهَّيعرفَّ
ابحدَّطريقنيَّأَّوَّبأَّحديدَّطريقنيَّ :
إلَّولَّ :أَّنَّيرشبَّشيئ ًا َّيرشبَّشيئ ًا َّمنهَّفيذهبَّعقلَّفَّيعملَّمنَّرأهَّأَّنَّهذإَّإالَّنسانَّقدَّرشبَّ
إمخلرَّملاذإ؟َّلَّنهَّيظهرَّعليهَّعالماتَّفقدإنَّإلعقلَّوينتظرَّهذهَّإلَّمورَّيفَّترصفاتهَّ َّ.
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إلثاينَّ:ويعرفَّأَّيض ًاَّبأَّنَّيرشبَّهذإَّإالَّنسانَّشيئ ًاَّمنَّإمخلرَّقدَّالَّيذهبَّبعقلَّلكنهَّيعملَّبأَّنهَّمخرَّ
َّفهوَّمخرَّولوَّملَّيذهبَّعقلَّوكامَّجاءَّماَّأسكرَّكثريهَّ
أَّوَّيعملَّبأَّنهَّمخرَّمفادإمَّأَّنهَّرشبَّشيئ ًاَّمسكر ًإ
ي
فقليلَّحرإمَّابركَّهللاَّفيمكَّ .
للحديث 359
عنَّأَّيبَّبردةَّهائنَّبنَّنيارَّإلبلويَّأَّن ّهَّمسعَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيقولَّ:الَّجيدلَّفوقَّعرشَّ
َّحدَّمنَّحدودَّهللاَّ .
أسوإطَّإَّالََّّّيف َّّ
َّوأَّحسنَّماَّقيلَّيفَّتعريفَّإحلدَّأَّن ّه َّهو َّإملعصيةَّكامَّقالَّهللاَّعزَّوجلَّ﴿تَّ ْ َ
كل َّ ُحدُ و ُد َّإّلل َّفَ َالَّ
تَ ْق َربُوهَا﴾ َّأَّ َّّي َّهذه َّيه َّإملعايص َّفال َّتقربوهاَّ ،فيكون َّإجلدل َّلَّكرث َّمن َّعرش َّجدلإت َّخاص ًاَّ
ضبَّأَّوَّلزوجتهَّأَّوَّمنَّهلَّعليهَّسلطةَّفهذإَّالَّ
ديبَّإلرجلَّالبنهَّابل ّ َّ
َّّ
ابملعايص،أََّّّماَّقدَّحيصلَّمنَّتأ
يكونَّبأَّكرثَّمنَّعرشَّ ،إلعددَّإملَّسموحَّبهَّهوَّعرشةَّجدلإتَّأََّّّماَّفوقهاَّفالَّجيوزَّإَّ َّّال َّيفَّإملعايصَّ
نَّيتعدىَّعرشَّ
ديم َّفالَّجيوزَّأَّ َّّ
اَّيفَّحق َّإلَّ َّّ
َّّ
يفَّحقوقَّهللاَّعز َّوج َّّل َّأََّّّم
َّّ
ابركَّهللاَّفيمكَّالَّجيوزَّإَّ َّّال َّ
جدلإتَّوهذإَّمنَّاببَّإلَّّتعزيرَّ َّ.

كتاب األيمان والّنذور
الحديث 360
عنَّعبدَّ َّّإلرمحنَّبنَّمسرةَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:قالَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ :
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َّولكتَّإَّلْيا ََّّوإَّنَّأَّعطيّتاَّعنَّ
َّايَّعبدَّ َّّإلرمحنَّبنَّمسرةَّالَّتسألَّإالَّمارةَّفاَّن ّكَّإَّنَّأَّعطيّتاَّعنَّمسأةل َّّ
َّإّليَّهوَّ
ينكَّوأَّت ّ َّ
غريَّمسأةلَّأَّعنتَّعلْيا ََّّوإَّذإَّحلفتَّعىلَّمينيَّفرأيتَّغريهاَّخريإًَّمهناَّف َّكّفرَّعنَّمي َّ
خريَّ .
َّهذإَّإحلديثَّابركَّهللاَّفيمكَّهم لَّم َّجد ًإ َّوفيهَّأَّ َّّن َّإالَّنسانَّالَّيسألَّإالَّمارةَّالَّيسأل َّأَّنَّيكونَّأَّمري ًإَّ
عىلَّمنطقة َّفالنيةََّّ ،حننَّيفَّإجلزإئرَّال َّنسميَّإلَّمري َّنسميهَّوإيلَّعىلَّإلواليةَّإلفالنية َّنسميَّأَّنَّ
ب َّﷺَّعنَّهذإَّوكذكلَّالَّ
مورَّجاءَّإلهنييَّإلَّنّ َّّ
َّّ
يكونَّرئيسَّدإئرةَّرئيسَّبدليةَّليسَّعىلَّهذهَّإلَّ
يسألَّإلقضاءَّملاذإ؟َّلَّ َّّنَّفْياَّخطرَّعظميَّعىلَّإلفردَّإالَّنسانَّمتَّ َّلكّفَّهبذهَّإلَّمورَّيفتحَّعىلَّنفسهَّ
اببَّرش َّإَّذإَّملَّيكنَّأَّه ًال َّّلكلَّأََّّّماَّإَّذإَّاكنَّأَّه ًال َّفالَّبأسَّبهَّقدَّيأيتَّإالَّنسانَّأَّوَّقدَّيلكفَّ
َّّ
إالَّنسانَّبيشءَّمنَّهذهَّإلَّمورَّمنَّغريَّأَّنَّيسأهلَّفاَّنَّرأىَّنفسهَّأَّن ّهَّأَّه يلَّّلكلَّفليس
تعنَّابهللَّعزَّ
َّّ
يتوكَّعليهَّويرشعَّيفَّذكلَّ،أََّّّماَّإَّنَّرأىَّنفسهَّغريَّأَّهلَّّلكلَّفليعتذرَّوليقلَّابركَّهللاَّفيمكَّ
وج َّّلَّو ّ َّ
لستَّأَّه ًالَّلهذإَّوجيتنبَّهذإَّإلَّمرَّ َّ
ويقولَّإلعلامءَّأَّن ّهَّجيوزَّلالنسانَّأَّنَّيسألَّإالَّمارةَّيفَّحاةلَّوإحدةَّفقطَّإَّذإَّرأىَّمنَّنفسهَّأَّوَّإَّذإَّرأىَّ
إّليَّليسَّأَّه ًالَّماكنهَّفيفسدَّفساد ًإَّعظاميًَّفيقولونَّأَّن ّهَّ
أَّن ّهَّأَّه يلَّّلكلَّوخيشَّأَّنَّيكونَّغريَّغريهَّو ّ َّ
يس تثىنَّهذإ َّمنَّإلهنّ ييَّعنَّسؤإلَّإالمارةَّأوَّإلواليةَّ،فيقولونَّأن ّهَّإذإَّرأى َّنفسهَّأن ّهَّأهلَّّلكلَّ
وخيشَّأ ّ
نَّيتوىلَّهذإَّإملنصبَّإنسانَّغريَّكفءَّوغريَّأهلَّّلكلَّفيقولونَّجيوزَّهلَّأنَّيسألها،ودليلَّ
فعلَّيوسفَّعليهَّإلسالمَّحيثَّقالَّملكلَّمرصَّ﴿قَا َل َّإ ْج َعلْين َّعَ َ ىىل َّخ ََزإئن ْ َ
َّإل ْرضَّ َّإ ّين َّ َحفيظيَّ
ّ
ِ
عَل يَّمي﴾ َّ َّمفن َّأرإد َّأن َّيرفع َّإلضّ مل َّعن َّإلنّاس َّوأن َّحيمك َّبيهنم َّابلعدل َّفاليطلب َّإالمارة َّابرك َّهللاَّ
فيمك،وكذكلَّيس تد ّلَّإلعلامءَّبفعلَّعامثنَّبنَّأيبَّإلعاصَّإلث ّقفيَّريضَّهللاَّعنهَّإن ّهَّملّاَّأسملَّقالَّللنّبَّ
ﷺَّ(ايَّرسولَّهللاَّإجعلينَّإمامَّقويمَّفقالَّهلَّإلنّ ّبَّﷺَّأنتَّإماهممَّوإقتديَّبأضعفهمَّو ّإّتذَّمؤ ّذانَّ
الَّيأخذَّعىلَّأذإنهَّأجرإ)َّفالنّ ّب َّﷺ َّوإفقهَّعىلَّطلبهَّلن ّهَّرأهَّكفءَّّلكلَّولوَّرأهَّغريَّكفءَّلهناهَّ
عنَّذكلَّولزجرهَّابركَّهللاَّفيمكَّ .
أَّّماَّماَّيتعلّق َّبكتابَّإلميانَّفقالَّهلَّإلنّ ّب َّﷺ َّ( َّوإَّذإَّحلفتَّعىلَّميني َّفرأيتَّغريهاَّخري ًإ َّمهناَّفكَّفّرَّ
ّ
يبَّموىسَّإّليَّس يأيتَّبعدَّهذإَّماَّيوإفقَّ
تَّإّليَّهوَّخري)َّوس يأيتَّأيضاَّيفَّحديثَّأ
ينكَّوأَّ ّ َّ
عنَّمي َّ
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تقرَّ
هذإَّ،وهذإَّفيهَّأ ّن َّإالنسانَّإذإَّحلفَّأن ّهَّالَّيفعلَّيشءَّمع ّيناَّأوَّأن ّهَّيفعلَّ ّث ََّّرأىَّبعدَّأنَّإس ّ
ابهلَّوتأ ّملَّيفَّهذإَّإلمرَّأن ّهَّيفعلَّعكسَّماَّحلفَّعليهَّفان ّهَّيكفّرَّعنَّميينهَّويفعلَّإلصلحَّابركَّ
هللاَّفيمكَّفالبأسَّيفَّذكلَّ .
وإلكفّارةَّابركَّهللاَّفيمكَّجاءَّبياّناَّيفَّكتابَّهللاَّفهييَّإ ّماَّأنَّيطعمَّعرشةَّمساكنيَّأوَّأنَّيكسومهَّ
أوَّأنَّيعتقَّرقبةَّفانَّملَّيس تطعَّأ ّيَّوإحدةَّمنَّهذهَّإلث ّالثَّفان ّهَّيصومَّثالثةَّأ ّايمَّوكامَّيقولَّإلعلامءَّ
ىلَّإلصومَّإ ّالَّبعدَّأنَّيتع ّذرَّعليهَّأحدَّإلمورَّإلث ّالثةَّإطعامَّعرشةَّمساكنيَّ
ابركَّهللاَّفيمكَّالَّيصارَّإ ّ
َّهللاَّعز َّوج ّل َّيقولَّبعدهاَّ﴿فَ َمنَّل ْم ََّجي ْد َّفَص َيا ُم َّثَ َالثَة َّ َأايَّمَّۚ﴾ َّابركَّ
أوَّكسوهتمَّأوَّحتريرَّرقبةَّل ّن
ّ
هللاَّفيمكَّ،فاالنسانَّإذإَّرأىَّأن ّهَّحلفَّعىلَّأمرَّماَّ ّث َّرأىَّأ ّن َّغريهَّأصلحَّمنهَّفان ّهَّيكفّرَّعنَّميينهَّ
ويفعلَّماَّحلفَّعىلَّعدمَّفعلَّأوَّماَّحلفَّعىلَّفعلَّابركَّهللاَّفيمكَّهذإَّماَّيتعلّقَّهبذإَّإحلديثَّ َّ.
الحديث 361
عنَّأيبَّموىسَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:قالَّرسولَّهللاَّﷺَّ:إ ّينَّوهللاَّإنَّشاءَّهللاَّالَّأحلفَّعىلَّمينيَّ
فأرىَّغريهاَّخريإَّمهناَّإ ّالَّأتيت َّّإّليَّهوَّخريَّوحتلّلتَّ .
ّ
هذإَّمثلَّابركَّهللاَّفيمكَّهذإَّمثلَّإّليَّس بقَّفاذإَّرأىَّإالنسانَّأ ّنَّماَّحلفَّعليهَّالَّيصلحَّورأىَّ
أ ّنَّغريهَّخريَّمنهَّفان ّهَّيكفّرَّعنَّميينهَّويأ ّ
يتَّإّليَّهوَّخريَّ،وكذكلَّينبغيَّعليناَّأنَّنن ّبهَّأن ّهَّالَّينبغيَّ
نَّيعود َّنفسهَّعىلَّأنَّالَّ
لالنسانَّأنَّي ّ
تّسعَّيفَّإحللفَّفيحلفَّعىلَّأمرَّماَّ،الَّ،إالنسانَّينبغيَّأ ّ
َّماَّإضطر َّفيهَّ،ملاذإ؟َّلن ّهَّإنَّأرإدَّفعلَّعكسَّما َّنوإهَّفان ّهَّيفعلَّبدونَّأنَّ
حيلفَّعىلَّإلمورَّإ ّال
ّ
نسانَّالَّيعود َّنفسهَّ
يكفّرَّعنَّميينهَّابركَّهللاَّفيمكَّفتنهبّ وإَّلهذإَّ،فأعملَّأ َّّن َّإلمرَّليسَّسهالَّلكنَّإال
ّ
إَّإّللَّ ُع ْرضَ ًة ّ َ
إحللفَّوكامَّقالَّهللاَّعزَّوج ّلَّ﴿ َو َال َ ْ
َّليْ َمان َُّْمك﴾َّ َّ
َّجت َعلُو َ
ّ
الحديث 362
وعنَّمعرَّبن ّ
َّإخلطابَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:قالَّرسولَّهللاَّﷺَّ:إ ّنَّهللاَّيهناكَّأنَّحتلفوإَّبأابئمكَّ .
قالَّوملسملَّ:مفنَّاكنَّحالفاَّفليحلفَّابهللَّأوَّليصمتَّ .
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وقالَّويفَّروإيةَّ:قالَّمعرَّ:فوهللاَّماَّحلفتَّهباَّمنذَّمسعتَّرسولَّهللاَّﷺَّيهنيىَّعهناَّذإكرإَّوالَّأثرإَّ .
أثرإَّ:حاكياَّعنَّغرييَّأنّهَّحلفَّهبا.
ّ
هذإَّإحلديثَّحديثَّعظميَّلن ّهَّيتعلّقَّبأمرَّيعدّ
َّمنَّإلرشكَّابركَّهللاَّفيمكَّكامَّجاءَّيفَّإحلديثَّ(منَّ
حلفَّبغريَّهللاَّفقد َّكفرَّأوَّأرشك)َّابركَّهللاَّفيمكَّ،وجاءَّعنَّإلنّبَّﷺ َّيفَّهذإَّإحلديثَّحديثَّ
معرَّريضَّهللاَّعنهَّأن ّهَّّنيىَّأنَّحيلفَّبأابئهَّأوَّبأ ّمهَّأو َّبرأسهَّكام َّنسمعَّإلنّاسَّيقولونَّوحيلفَّ
بأبنائهَّوإىلَّغريَّذكلَّ،وكامَّجاءَّكذكلَّيفَّروإيةَّمسمل َّ(مفنَّاكنَّحالفاَّفليحلفَّابهللَّأوَّليصمت)َّ
اَّمنَّحلفَّبغريَّهللاَّعز َّوج ّل َّفان ّهَّ
نَّحيلفَّفليحلفَّابهللَّعز َّوج ّل َّوأ ّم
وإنَّاكنَّالبدّ َّلالنسانَّوأ
ّ
ّ
ّ
ّ
َّكامَّهوَّمقررَّ
صغر
وقعَّيفَّإلرش
كَّابركَّهللاَّفيمكَّ،وقدَّيكونَّهذإَّإلرشكَّرشكً َّأ ً
ّ
كرب َّأوَّرشكً َّأ ً
ّ
مهَّكتعظميَّهللاَّعزَّوج ّلَّأوَّأكرثَّفان ّهَّيكونَّ
نَّحلفَّبيشءَّوعظ
عندكَّيفَّرشحَّكتابَّإل ّتوحيدَّ،فا
ّ
ّ
ّ
نَّحلفَّبيشءَّالَّيعظمهَّلكنَّجرىَّهذإَّإلمرَّعىلَّلسانهَّفا ّنَّ
إَّخمرجاَّمنَّإملةلَّ،وإ ّماَّإ
رشاكَّأكرب
هذإَّيكونَّمنَّق
ّ
بيلَّإلرشكَّإلصغرَّهذإَّهوَّإل ّتفصيلَّيفَّهذهَّإملسأةلَّ،لكنَّيبقىَّأ ّن َّإلمرَّرشكَّ
ابركَّهللاَّفيمكَّسوإءَّاكنَّرشاكَّأكربَّأوَّأصغرَّفتنهبّ وإَّلهذإَّابركَّهللاَّفيمك َّفالمرَّخطريَّ،وكامَّقالَّ
معر َّ(فوهللاَّماَّحلفتَّهباَّمنذَّمسعتَّرسولَّهللاَّﷺ َّيهنيىَّعهناَّذإكرإَّوالَّأثرإ) َّيعينَّملَّحيلفَّمعرَّ
حابةَّهللَّعزَّ
يضاَّوهذإَّمنَّتعظميَّإلص
ريضَّهللاَّعنهَّهبذإَّوملَّحييكَّعنَّخشصَّأن ّهَّحلفَّهبذإَّأ
ّ
ّ
تَّوابلعزىَّكذكلَّاكنوإَّحيلفونَّ
وج ّلَّ،ملاذإ؟َّلّنّ مَّيفَّإجلاهليةَّاكنوإَّحيلفونَّبألهّتمَّ،حيلفون َّاب ّال
ّ
بأابهئمَّإىلَّغريَّذكلَّّلكلَّّنامهَّإلنّبَّﷺَّعنَّهذإَّ .
الحديث 363
طوفنَّإلّليةلَّ
عنَّأيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّعنَّإلنّ ّبَّﷺَّقالَّ:قالَّسلامينَّبنَّدإود
َّعلْيامَّإلسالمَّ:ل ّ
ّ
عىلَّس بعنيَّإمرأةَّتدلَّ ّ
َّمهننَّغالماَّيقاتلَّيفَّسبيلَّهللاَّ،فقيلَّهلَّقلَّإنَّشاءَّهللاَّ،فملَّيقلَّ
كَّإمرأة ّ
َّتدلَّمهننَّإ ّالَّإمرأةَّوإحدةَّنصفَّإنسانَّ،قالَّفقالَّرسولَّهللاَّﷺَّ:لوَّقالَّإنَّشاءَّ
َّهبنَّفمل
ّ
فأطاف ّ
هللاَّملَّحينثَّواكنَّدراكَّحلاجتهَّ .
قوهلَّ:قيلَّهلَّقلَّ:إنَّشاءَّهللاَّ،يعينَّقالَّهلَّإملكلَّ .
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إلسالمَّقالَّ
يفَّهذإَّإحلديثَّابركَّهللاَّفيمكَّأ ّن َّسلامين َّبنَّدإودَّعلْيامَّوعىل َّنبيّناَّأ
ّ
فضلَّإلصالةَّو ّ
طوفنَّإلّليةلَّعىلَّتسعنيَّإمرأة"َّوابركَّهللاَّفيمكَّاكنتَّيفَّرشيعةَّإل ّتورإةَّإل ّتوسعةَّيفَّكرثةَّإلنّساءَّ
"ل ّ
ورإةَّاكنَّهلمَّفسحةَّواكنَّدلإودَّعليهَّإلسالمَّمائةَّإمرأةَّ
ملَّتكنَّحمدودةَّبأربعَّكامَّيفَّرشيعتناَّ،ففيَّإلتّ
ّ
طوفن َّعىل َّتسعني َّإمرأةَّ
َّإلسالم َّتسعون َّإمرأة َّفقال َّل ّ
يعين َّحياك َّهذإَّ ،واكن َّلسلامين َّعليه ّ
َّابلفطوإف َّيقصد َّإمجلاع َّابرك َّهللا َّفيمك َّواكنت َّنساؤهّ ،
إللّيةل،ويقصد ّ
َّفصىل َّهللا َّعليه َّوسمل َّملَّ
يس تثين َّسلامين َّأي َّمل َّيقل َّإن َّشاء َّهللا َّملاذإ؟ َّلن ّه َّأحسن ّ
َّعز َّوج ّل َّأن ّه َّس يعينهَّ
َّإلظ ّن َّابهلل ّ
َّعلْينَّإلّليةلَّوتدلَّ ّ
إحدةَّمهننَّودلإَّيقاتلَّيفَّسبيلَّهللاَّ،اكنتَّهذهَّ
كَّو
ّ
طوفن ّ
وس يوفّقهَّلهذإَّفقالَّل ّ
يه َّنيّتهَّ،اكنت َّني ّ ّ
تهَّخريةَّواكنَّينويَّخريإَّﷺَّ،لكنّهَّحلسنَّظنّهَّابهللَّملَّيس تثينَّيعينَّملَّيقلَّإنَّ
مرَّسابقاَّيفَّعملَّهللاَّعز َّوج ّل َّمنَّأن ّهَّملَّيس تثينَّ
شاءَّهللاَّ،مفاذإَّحصل؟َّقدّ رَّهللاَّواكنَّهذإَّإل
ّ
يَّشق َّعىلَّشلكَّ
فقدّ رَّهللاَّأن ّهَّملَّتدلَّهلَّمجيع َّ
نسائهَّيشء َّإ ّال َّوإحدةَّودلتَّهل َّنصفَّإنسانَّأ ي
ً
ندريَّماَّهوَّابركَّهللاَّفيمكَّ .
َّ
إنسانَّوإلنّصفَّإلخرَّليسَّإنس ّياَّالَّ
َّفهذإَّفيهَّعربةَّابركَّهللاَّفيمكَّأ ّن َّإالنسانَّينبغيَّهلَّأنَّيقول"َّإنَّشاءَّهللا"َّإذإ َّنوىَّفعلَّيشءَّ
ينبغيَّهلَّأنَّيس تثينَّأنَّيقولَّ"إنَّشاءَّهللا"َّيردَّّإلمرَّإىلَّم
شيئةَّهللاَّعزَّوج ّلَّوقدَّجاءَّيفَّكتابَّ
ّ
هللاَّقوهلَّ﴿ َو َال َّتَ ُقولَن َّل َ
َّإّلل﴾ َّفينبغيَّلالنسانَّأنَّالَّيقولَّ
يشء َّإ ّين َّفَاع يل َّ َذَٰ َكل َّ َّغَدً إ َّإال َّ َأنَّيَشَ َاء َُّ
ْ
ِ
ِ
سأفعلَّكذإَّسأزورَّفالنَّسأحفظَّكذإَّسأقرأ َّكذإَّإ ّال َّومعهَّإالس تثناءَّإ ّال َّومعهَّقوهلَّإنَّشاءَّهللاَّ،
ّلكلَّقالَّإلنّ ّب َّﷺ َّ(أماَّإن ّهَّلوَّقالَّإنَّشاءَّهللاَّلاكنَّدراكَّحلاجته) َّأيَّلدركَّحاجتهَّولودلتَّهلَّ
ّ
إحدةَّمهنن َّودلإَّيقاتلَّيفَّسبيلَّهللاَّلكنَّهللَّإحلمكةَّإلبالغةَّواكنَّقدَّس
بقَّيفَّعملَّهللاَّعزَّ
ك َّو
ّ
ّ
َّشقَّإنسانَّفقطَّ .
وج ّلَّأن ّهَّلنَّيقولَّإنَّشاءَّهللاَّوأن ّهَّلنَّيودلَّهلَّإ ّال ّ
الحديث 364
عنَّعبدَّهللاَّبنَّمسعودَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:قالَّرسولَّهللاَّﷺَّ:منَّحلفَّعىلَّمينيَّصربَّيقتطعَّ
ونَّب َعهْدَّأَّّللََّّ
هباَّمالَّإمرءَّمسملَّهوَّفْياَّفاجرَّلقيَّهللاَّوهوَّعليهَّغضبانَّونزلتَّ﴿َّإنَّأَّّل ََّ
ينَّي َْش َ ُرت َ
ِ
يال﴾َّإىلَّأخرَّإلية َّ
َوأَيْ َم َٰ هن ْمَّثَ َمنًاَّقَل ً َّ
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الحديث َّ 365
عنَّإلشعثَّبنَّقيسَّقالَّاكنَّبيينَّوبنيَّرجلَّخصومةَّيفَّبرئَّفاختصمناَّإىلَّرسولَّهللاَّﷺَّفقالَّ
رسولَّهللاَّﷺَّ:شاهدإكَّأوَّميينهَّ،قلتَّ:إذإَّحيلفَّوالَّيبايلَّفقالَّرسولَّهللاَّﷺَّ:منَّحلفَّعىلَّ
مينيَّصربَّيقتطعَّهباَّمالَّإمرءَّمسملَّهوَّفْياَّفاجرَّلقيَّهللاَّوهوَّعليهَّغضبانَّ .
يفَّهذينَّإحلديثنيَّابركَّهللاَّفيمكَّإل ّتحذيرَّمنَّإلميانَّإلفاجرةَّوأّنّ اَّمنَّأس
بابَّغضبَّهللاَّعزَّ
ّ
وجلَّّ،يقولَّإلنّ ّب َّﷺ َّ(منَّحلفَّعىلَّمينيَّصرب)َّيعينَّحيبس َّنفسهَّعلْياَّ(يقتطعَّهباَّمالَّإمرءَّ
بغريَّحق ََّّو(هوَّفْياَّفاجر) َّأيَّوهوَّاكذبَّفْياَّ(لقيَّهللاَّوهوَّعليهَّغضبان) َّفهييَّمنَّ
مسمل)َّ
ّ
أس
بابَّغضبَّهللاَّعزَّوجلَّ،هذهَّإلمينيَّمينيَّاكذبةَّماذإَّيريدَّهبا؟َّيريدَّهباَّأنَّيقتطعَّهباَّمالَّأخيهَّ
ّ
إملسملَّبغريَّحقَّ،فهذهَّمنَّأس بابَّغضبَّهللاَّومنَّأس بابَّدخولَّإلنّارَّوإلعياذَّابهللَّ،جاءَّيفَّ
ّ
ارَّوحرمَّعليهَّ
إحلديثَّأ ّن َّإلنّ ّب َّﷺ َّيقولَّ(َّمنَّإقتطعَّمالَّإمرءَّمسملَّبمينيَّفقدَّأوجبَّهللاَّهلَّإلنّ ّ
إجلنّة)َّفانظروإَّابركَّهللاَّفيمكَّهذهَّإل
ّ
مينيَّمنَّكبائرَّإّلنوبَّويهَّتس توجبَّدخولَّإلنّارَّفاخذروإَّ
ابركَّهللا َّفيمكَّ،إحذروإَّمنَّهذإَّل ّن َّهذهَّإلمورَّم ّ
تفش يةَّيفَّزمانناَّق ّل َّإلوإزعَّإدلّ يينَّوق ّل َّإخلوفَّ
منَّهللاَّعز َّوج ّل َّوماَّأكرثَّإلنّ ّ
اسَّإّلينَّحيلفونَّعىلَّهللاَّابلكذبَّماَّأكرثمهَّ،يقتطعونَّبهَّمالَّ
ّ
إلنّاسَّوكذكلَّمنَّأجلَّأتفهَّإلمورَّحيلفونَّابهللَّعىلَّإلكذبَّ .
وجاءَّأ ّن َّإلنّ ّب َّﷺ َّ ُس ئلَّأي َّقيلَّهلَّ(وإنَّاكنَّشيئاَّيسريإَّ،قالَّ:وإنَّاكنَّقضيباَّمنَّأرإك)َّيعينَّ
ارَّوحرمَّعليهَّإجلنّةَّبسببَّهذهَّإلمينيَّإلفاجرةَّفهذإَّهوَّ
ولوَّاكنَّقضيباَّمنَّأرإكَّأوجبَّهللاَّعليهَّإلنّ ّ
إملقصودَّمنَّهذهَّإلحاديثَّ .
نكرَّذكلَّوإدّعىَّإلشعثَّ
َّ
ويفَّإحلديثَّأ ّنَّإلشعثَّإدّعىَّعىلَّإنسانَّأ ّنَّإلبرئَّبرئهَّوصاحبَّإلبرئَّأ
أ ّنَّإلبرئَّبرئهَّوحمكَّإلنّ ّبَّﷺَّابلبرئَّلصاحهباَّملنَّيهَّحتتَّيدهَّ،وقالَّللشعثَّ(شاهدإكَّأوَّميينه)َّ
ّ
شعثَّهوَّإّليَّإدّعىَّأ ّن َّإلبرئَّبرئهَّوإلبرئَّاكنتَّحتتَّيدَّصاحهباَّفقالَّإلنّ ّب َّﷺ َّللشعثَّ
فال
فلتأيتَّابلبيّنةَّأوَّهوَّحيلفَّكامَّجاءَّيفَّإحلديثَّ(إلبيّنةَّعىلَّإملدّ عيَّوإلمينيَّعىلَّمنَّأنكر)َّيعينَّإ ّماَّ
ّ
نَّحتظرَّإلشهودَّعىلَّأ ّنَّهذهَّإلبرئَّيهَّبرئكَّأوَّأن ّهَّحيلفَّأن ّكَّاكذبَّوأ ّنَّإلبرئَّبرئهَّليسَّإ ّالَّهذإَّ .
أ
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قالَّإلشعثَّ(إذإَّحيلفَّوالَّيبايل)َّحف ّذرهَّإلنّ ّبَّﷺَّمنَّذكلَّو ّبنيَّهلَّأ ّنَّإحللفَّليسَّابل ّ
مرَّإلهنيَّ
فقالَّهلَّ(َّمنَّإقتطعَّمالَّإمرءَّمسملَّبميني َّوهوَّفْياَّفاجرَّلقيَّهللاَّوهوَّعليهَّغضبان َّ)َّفالَّجيوزَّ
إلتّساهلَّيفَّمثلَّهذهَّإلمورَّ،فهييَّمنَّهجةَّإحللفَّأمرَّعظميَّوكذكلَّمنَّهجةَّأخذَّحقوقَّإلنّاسَّ
ّ
ابلظملَّأمرَّعظميَّأيضاَّابركَّهللاَّفيمكَّفتنهبّ وإَّلهذإَّ .
الحديث 366
َّإلرسولَّﷺَّحتت ّ
َّإلشجرةَّوأ ّنَّرسولَّهللاَّ
عنََّثبتَّبنَّإلضّ ّحاكَّإلنصاريَّريضَّهللاَّعنهَّأنّهَّابيع ّ
ﷺَّقالَّ:منَّحلفَّعىلَّمينيَّ ّمبةلَّغريَّإالسالمَّاكذابَّمتع ّمدإَّفهوَّكامَّقالَّ،ومنَّقتلَّنفسهَّبيشءَّ
ع ّذبَّبهَّيومَّإلقيامةَّ،وليسَّعىلَّرجلَّنذرَّفاميَّالَّميكلَّ .
ويفَّروإيةَّ:ولعنَّإملؤمنَّكقتلَّ .
يتكرثَّهباَّملَّيزدهَّهللاَّإالّ ّ
ويفَّروإيةَّ:ومنَّإدّعىَّدعوىَّاكذبةَّل ّ
َّقةلَّ .
ّ
ّ
إزَّإحللفَّمبةل َّإالسالمَّكنَّ
هذإَّإحلديثَّكذكلَّفيهَّإلوعيدَّإلشديدَّملنَّحلفَّبغريَّهللاَّ،وفيهَّجو
ّ
يَّرشعَّمةل َّإالسالمَّ"َّأوَّكقوهلَّ"و ّإّليَّأمرَّابالسالم"َّأوَّ"َّو ّإّليَّأوجبَّ
يقولَّإالنسانَّ"َّو ّإّل
نَّيعود َّنفسه َّأنَّحيلفَّابهللَّيقولَّ"َّ
عليناَّإدلّ خولَّيفَّإالسالم"َّهذإَّلكّهَّجائزَّ،وإالنسانَّعليهَّأ ّ
وهللاَّ،ابهللَّ،اتهلل"َّأوَّغريهاَّمنَّإلميانَّإملرشوعةَّابركَّهللاَّفيمكَّ .
ّ
ّ
نسانَّمبةل َّغريَّإالسالمَّفالَّجيوزَّهلَّذكلَّكنَّيقولَّمثالَّ"َّ
حذيرَّإلشديدَّمنَّأنَّحيلفَّإال
وفيهَّإلتّ
هوَّهيوديَّإنَّفعلَّكذإ"َّأوَّ"َّهوَّنرصإينَّإنَّفعلَّكذإ"َّهذإَّالَّجيوزَّ،ملاذإ؟َّل ّنَّفيهَّإعالنَّللكفرَّ
ابركَّهللاَّفيمكَّ،فيهَّإعالن َّللكفرَّإنَّفعلَّكذإَّأوَّكذإَّابركَّهللاَّفيمكَّفهذإَّالَّجيوزَّ،كذكلَّمنَّ
حلفَّابلكعبةَّومنَّحلف َّبرأسَّأبيهَّأوَّحلف َّبرأسهَّأو َّبرأسَّأبنائهَّومنَّحلفَّبأابئهَّوغريَّذكلَّ
ّ
ّ
كَّابهللَّعزَّوج ّلَّ .
َّهذإَّابركَّهللاَّفيمكَّالَّجيوزَّوهوَّمنَّإلرش
ك
ّ
وكذكلَّفيهَّإلوعَّ ّ
يدَّإلشديدَّملنَّقتل َّنفسهَّقالَّ(ومنَّقتل َّنفسه َّبيشءَّع ّذبَّبهَّيومَّإلقيامة)َّهذإَّ
فيهَّوعيدَّعظميَّابركَّهللاَّفيمكَّملنَّقتل َّنفسهَّ،يعينَّهوَّاليزإلَّيفَّدإئرةَّإالسالمَّلكنَّأمرهَّعظميَّ
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عندَّهللاَّعز َّوج ّلَّ،مثلَّأنَّيقتلَّإالنسان َّنفسهَّبسكّنيَّأوَّيش نق َّنفسهَّأوَّغريَّذكلَّفان ّهَّيومَّ
ّ
إلقيامةَّيع ّذبَّهبذإَّيعينَّيفعلَّمثلَّماَّفعلَّيفَّإدلّ ّ
يتكررَّعليهَّهذإَّإلمرَّفهذإَّ
نياَّحتَّيقتلَّنفسهَّو ّ
منَّإلمورَّإلعظميةَّابركَّهللاَّفيمكَّ،هذإَّمنَّإلمورَّإلعظميةَّإلّيتَّينبغيَّعىلَّإالنسانَّأنَّجيتنهباَّوهللاَّ
إملس تعانَّ .
باب النّذر
الحديث 367
عنَّمعرَّبن ّ
َّإخلطابَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:قلتَّايَّرسولَّهللاَّإ ّينَّكنتَّنذرتَّيفَّإجلاهل ّيةَّأنَّ
أعتكفَّليةل-ويفَّروإيةَّيوماَّ-يفَّإملسجدَّإحلرإمَّقالَّ:فأويفَّبنذركَّ .
َّإلنّذرَّلغةَّ:هوَّإالجيابَّ .
ّ
صلَّإلرشعَّ .
أ ّماَّرشعاَّ:فهوَّإلزإمَّإمللكّفَّنفسهَّعبادةَّملَّتكنَّالزمةَّبأ
إلس نّةَّوإالجامعَّ :
َّوإلنّذرَّمرشوعَّابلكتابَّو ّ
ونَّي َ ْو ًم َ
َّرش ُهَّ ُم ْس َتط ًريإ﴾َّوكذكلَّيفَّقوهلَّ
ونَّابلن ْذر ََّو َ َخيافُ َ
أ ّماَّمنَّإلكتابَّففيَّقوهلَّتعاىل﴿َّ:يُوفُ َ
اَّاك َن َ ُّ
قدَّإمتدحَّهللاَّعزَّوج ّل ّ
َّفيهَّإّلينَّيوفونَّابلنّذرَّ .
﴿ َولْ ُيوفُوإَّن ُُذ َور َُّْمه﴾َّ
ّ
اَّمنَّإلس نةَّفس تأيتَّإلحاديثَّومهناَّقوهلَّﷺَّ(منَّنذرَّأنَّيطيعَّهللاَّفليطعهَّ) َّ
وأ ّم
ّ
وكذكلَّأمجعَّإملسلمونَّعىلَّحصّةَّإلنّذرَّوعىلَّمرشوع ّيتهَّابركَّهللاَّفيمكََّّ .
حديثَّمعرَّريضَّهللاَّعنهَّفيهَّأن ّهَّاكنَّيفَّإجلاهل ّيةَّأيَّأن ّهَّاكنَّاكفرإَّفنذرَّأنَّيعتكفَّليةلَّأوَّيوماَّ
يفَّإملسجدَّإحلرإمَّ،فبعدماَّأسملَّسألَّإلنّ ّبَّﷺَّعنَّنذرهَّذكلَّفأمرهَّإلنّ ّبَّﷺَّبأنَّيويفَّبنذرهَّ .
الَّإدلالةلَّعىلَّوجوبَّإلوفاءَّابلنّذرَّ،وكذكلَّفيهَّأ ّنَّإلاكفرَّإذإَّأسملَّواكنَّقدَّنذرَّيشءَّ
وهذإَّفيهَّأ ّو َّّ
إ ّابنَّكفرهَّفانَّإلوإجبَّعليهَّأنَّيويفَّمباَّنذرهَّ،إنَّنذرَّبأنَّيتصدّ قَّفليتصدّ قَّ،وإنَّنذرَّأنَّيصومَّ
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فليصمَّ،وإن َّنذرَّبأنَّيفعلَّأ ّي َّيشءَّفليويفَّبنذرهَّمادإمَّيس تطيعهَّملاذإ؟َّل ّن َّإلنّ ّب َّﷺ َّأمرَّمعرَّ
َّوقدَّاكنَّاكفرإَّملّاَّنذرَّأمرهَّابلوفاءَّبنذرهَّملّاَّأسملَّ .
الحديث 368
عنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّعنَّإلنّ ّبَّﷺَّأن ّهَّّنيىَّعنَّإلنّذرَّوقالَّإنّهَّالَّيأيتَّخبريَّإنّامَّ
يس تخرجَّبهَّمنَّإلبخيلَّ .
هذإَّإحلديثَّظاهرهَّأ ّن َّإلنّ ّب َّﷺ َّيهنيىَّعنَّإلنّذرَّمطلقاَّ،لكنَّإملرإدَّابلنّذرَّيفَّهذإَّإحلديثَّهوَّ
نذرَّإملقابةلَّّلكلَّقالَّفيهَّإلنّ ّب َّﷺ َّ(إنّامَّيس تخرجَّبهَّمنَّإلبخيل)َّإلبخيلَّملاذإ؟َّلن ّهَّيقولَّ"إنَّ
ّ
َّعلَّأنَّأذحبَّمائةَّخروف"َّأوَّ"إنَّ
فعلَّكذإَّهللَّعزَّوج ّل"َّ"إ
حصلَّيلَّكذإَّفسأ
ّ
نَّودلَّيلَّودلَّفلل ّ
ّ
َّعل َّأنَّأتصدّ ق َّبرإتبَّإل ّول"َّ ّث َّبعدَّذكلَّ
نَّحتص
حصلَّيلَّإلمرَّإلفالينَّإ ّ
لتَّعىلَّإلوظيفةَّفلل ّ
يقعَّيفَّحيصَّوبيصَّكامَّيقولَّإلنّاسَّ .
فالَّينبغيَّهذإَّابركَّهللاَّفيمكَّ،إالنسانَّإذإَّأرإدَّفعلَّإخلريَّفليفعلَّإذإَّأرإدَّأنَّيتصدّ قَّفليتصدّ قَّ
وإذإَّأرإدَّأنَّيصومَّفليصومَّبدون َّنذرَّوبدونَّمقابةلَّابركَّهللا َّفيمكَّ،ولهذإَّقالَّإلنّ ّب َّﷺ َّ(إن ّهَّالَّ
ّ
بخيلَّإّل ّ
ّ
يأيتَّخبريَّإنّامَّيس تخرجَّبهَّمنَّإلبخيل)َّإل
َّطاعتهَّوالَّيفعلَّإلطاعةَّإ ّال َّعىلَّسبيلَّ
يَّقةل
إملقابةلَّ،فهذإَّأيضاَّالبدّ َّهلَّأنَّيويفَّبنذرهَّملاذإ؟َّلعمومَّقوهلَّﷺ َّ(من َّنذرَّأنَّيطيعَّهللاَّفليطعه)َّ
فانَّاكنَّماَّنذرهَّطاعةَّفليويفَّبنذرهَّ،وكذكلَّإنَّاكنَّأمرإَّمباحاَّفليويفَّبنذرهَّ،أ ّماَّإنَّاكنَّمعصيةَّ
فالَّجيوزَّهلَّإلوفاءَّهباَّ،ملاذإ؟َّل ّن َّإلنّ ّب َّﷺ َّقالَّ(ومن َّنذرَّأنَّيعيصَّهللاَّفالَّيعصه)َّابركَّهللاَّ
فيمكَّ .
الحديث 369
عنَّعقبةَّبنَّعامرَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:نذرتَّأخيتَّأنَّمتيشَّإىلَّبيتَّهللاَّإحلرإمَّحافيةَّفأمرتينَّأنَّ
أس تفيتَّلهاَّرسولَّهللاَّﷺَّفاس تفتيتهَّفقالَّ:لمتيشَّولرتكبَّ .
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نذرَّيشءَّفيهَّمعصيةَّهللاَّعزَّوج ّلَّأوَّ
هذإَّإحلديثَّو ّإّليَّبعدهَّيتعلّقَّببيانَّماَّيفعلَّإالنسانَّإذإَّ
ّ
فيهَّمشقّةَّعىلَّإلنّفسَّ،ففيَّهذإَّإحلديثَّأ ّنَّأختَّعقبةَّريضَّهللاَّعهناَّوعنهَّنذرتَّأنَّمتيشَّإىلَّ
َّحافيةَّ،وجاءَّيفَّبعضَّإلروإايتَّأّنّ اَّمتيشَّحافيةَّوبدونَّخامرَّ،جفاءَّإذإَّأ ّنَّ
بيتَّهللاَّعز َّوج ّل
ّ
ّ
َّيشء َّمرها َّفلمتيش َّولرتكبَّ
إلنّ ّب َّﷺ َّقال َّهل َّجوإاب َّعن َّسؤإلها َّ( َّما َّيصنع َّهللا َّبشقاء َّأختك ً
ولتخمتر)َّهذإَّيد ّلَّعىلَّأ ّنَّإالنسانَّإذإَّنذرَّأنَّيقومَّبيشءَّفيهَّمشقّةَّعىلَّنفسهَّأوَّفيهَّمعصيةَّهللَّ
ّعز َّوج ّل َّكامَّيفَّحالّتاَّأّنّ اَّمتيشَّبدونَّخامرَّفان ّهَّالَّيويفَّهبذإَّإلنّذرَّويكفّرَّعنه َّبكفّارةَّمينيَّابركَّ
ّ
هللاَّفيمكَّ،وكامَّقلناَّسابقاَّكفّارةَّإلمينيَّتأ ّ
تيبَّفهوَّخمريَّبنيَّإطعامَّعرشةَّمساكنيَّأوَّكسوهتمَّ
يتَّابلرت
أوَّحتريرَّرقبةَّفانَّملَّيس تطعَّإحدىَّهاتهَّإلمورَّإلث ّالثَّفان ّهَّيصومَّثالثةَّأ ّايمَّ،مفنَّنذرَّمثلَّأختَّ
عقبةَّريضَّهللاَّعهنمَّأمرإَّشاقّاَّعىلَّإلنّفسَّكنَّينذرَّإالنسانَّأنَّيصومَّعاماَّاكمالَّعىلَّإل ّتوإيلَّ،أوَّ
ينذرَّأن ّهَّيفعلَّأمورإَّتعجزييّةَّأوَّأمورإَّفْياَّمشقّةَّعىل َّنفسهَّففيَّهذهَّإحلالَّالَّيويفَّبنذرهَّويكفّرَّ
عنهَّ،كذكلَّإنَّنذرَّأنَّيقومَّمبعصيةَّفان ّهَّالَّيقومَّبتكلَّإملعصيةَّوليكفّرَّعنَّنذرهَّابركَّهللاَّفيمكَّ .

الحديث 370
عنَّعبدَّهللاَّبنَّع ّباسَّريضَّهللاَّعهنامَّأنّهَّقالَّ:إس تفتَّسعدَّبنَّعبادةَّرسولَّهللاَّﷺَّيفَّنذرَّاكنَّ
عىلَّأََّّّمهَّتوَّفّيتَّقبلَّأَّنَّتقضيهَّ،قالَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ:فاقضهَّعهناَّ .
َّحديثَّسعدَّريضَّهللاَّعنهَّفيهَّأَّ َّّنَّأََّّّمهَّرمحهاَّهللاَّوريضَّعهناَّنذرتَّنذرَّعبادةََّّ،نذرتَّأَّنَّتطيعَّ
بَّ
لكهناَّتوَّفّيتَّقبلَّأَّنَّتقيضَّهذإَّإلَّنّذرَّأَّوَّقبلَّأَّنَّتكتفيَّبهَّفاس تفتَّسع يد َّإلَّنّ َّّ
هللاَّعز َّوج َّّل َّ َّّ
َّّ
نَّيقيضَّعهناَّهذإَّإدلينَّملاذإ؟ َّلَّن ّه َّنذرَّطاعة َّفاَّن َّنذر َّإالَّنسانَّأنَّ
َّّ
صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّفأَّمره َّأَّ
يتصدقَّمببلغَّأَّوَّأَّنَّيصومَّأَّوَّأَّنَّحيجَّ َّّثَّماتَّوملَّيفيَّهبذإَّإلَّنّذرَّ ّ
وفَّعنهَّأَّوالدهَّأَّوَّمنَّينوبَّعنهَّ
َّّ
عنهَّوإَّن َّنذر َّأَّنَّيعمترَّإع
مترَّعنهَّوإَّن َّنذرَّأَّنَّيتصدقَّفاَّن ّهَّ
َّ
جح َّ َّ
نَّحيج َّ َّّ
ابركَّهللاَّفيمكَّ ،فاَّن َّنذرَّأَّ َّّ
يتصدقَّمنَّتركَّتهَّقبلَّأَّنَّتقسمَّفاَّنَّهذإَّإلَّنّذرَّيوفَّمنَّتركتهَّقبلَّأَّنَّتقسمَّابركَّهللاَّفيمكَّوقدَّ
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بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّس ئلَّكثري ًإَّعنَّمثلَّهذهَّإلَّمورَّفأَّمرَّبأَّنَّيوفَّهبذإَّإلَّنّذرَّوجاءَّأَّن ّهَّ
جاءَّإلَّنّ َّّ
ذرتَّ
جحَّعنَّأَّبيك)َّوجاءَّأَّخرَّسأهلَّعنَّأَّ َّّنَّأََّّّمهَّن َّ
نَّحيجَّفقالَّ( َّّ
س ئلَّأَّ َّّنَّحصابَّّي ًاَّسأهلَّأَّ َّّنَّأَّابهَّنذرَّأَّ َّّ
جح َّعنَّأََّّّمك) َّإَّىلَّغريَّذكلَّفاالَّنسانَّإَّذإ َّنذرَّشيئ ًا َّنذرَّطاعة َّوماتَّقبلَّأَّنَّيفيَّ
نَّحتج َّفقالَّ( َّّ
أَّ َّّ
هبذهَّفاَّن ّهَّيوفَّبنذرهَّبعدهَّابركَّهللاَّفيمكَّوكامَّجاءَّأَّيض ًاَّيفَّإحلديثَّمنَّماتَّوعليهَّصو يمَّصامَّعنهَّ
ولَّّيهَّابركَّهللاَّفيمكَّ .
الحديث 371
عنَّكعبَّبنَّماكلَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:قلتَّ :
َّهللاَّوإَّىلَّرسوهلَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ .
َّايَّرسولَّهللاَّإَّ َّّنَّمنَّتوبيتَّأَّنَّأَّخنلعَّمنَّمايلَّصدق ًةَّإَّىل َّ
َّفقالَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ:أَّمسكَّعليكَّبعضَّماكلَّفهوَّخريي َّكلَّ .
الثةَّإّلينَّ
تهَّوأَّن ّهَّاكنَّمنَّإلَّث ّ ّ َّ
تعلمونَّقص َّ
َّّ
يفَّهذإَّإحلديثَّابركَّهللاَّفيمكَّأَّ َّّنَّكعبَّريضَّهللاَّعنهَّو
يومَّإلقيامةَّوقوهلَّعزَّوج َّّلَّ﴿ َوعَ َىلَّإلث َالثَةَّإّل َينَّ ُخل ّ ُفوإَّ َح ىتَّ
َّّ
خَّل ّفوإَّأَّن ّهَّنزلَّيفَّتوبّتمَّقرأنَّيتىلَّإىلَّ
إ َذإَّضَ اقَ ْت َّعَلَ ْْي ُم ْ َ
اَّر ُح َب ْت ََّوضَ اقَ ْت َّعَلَ ْْي ْم َّ َأن ُف ُسه ُْم ََّو َظنُّوإَّ َأنَّال َّ َملْ َجأَ َّم َن َّإّللَّ َّإال َّإل َ ْيه َُّثَّ
َّإل ْر ُض َّب َم
َ
ِ ِ
ِ
َ
َّإّللَّه َُوَّإلتو ُإبَّإلرح َُّمي﴾.
اتَ َبَّعَل ْْي ْمَّل َي ُتوبُوإََّّۚإن َ
ِ
بتهَّمنَّإلسامءَّقال َّ(إَّ َّّن َّمنَّتوبيتَّأَّنَّأَّخنلعَّمنَّمايلَّصدق ًة َّإَّىلَّ
َّّ
فكعبَّريضَّهللاَّعنهََّّمل ّاَّنزلتَّتو
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسمل؟ َّقالَّهلَّ(أَّمسكَّعليكَّبعضَّماكلَّفهوَّ
هللاَّوإَّىلَّرسوهل) َّمفاذإَّقالَّهلَّإلَّنّ َّّ
َّ
شيئاَّعندهَّحت َّيس تعنيَّبهَّ
ّ َّ
بلك َّماهلَّويبقىَّكذكلَّ ،الَّ ،يبقيَّ
خريي َّكل) َّيعينَّإالَّنسانَّالَّيتصدق َّ َّّ
ىلَّإملالَّوالبدَّ ،حيتاجَّإَّىلَّماَّيقومَّبهَّبنفسهَّأَّوَّمباَّيقومَّبهَّعىلَّ
َّّ
يفَّقضاءَّحاجاتهَّفاالَّنسانَّحيتاجَّإَّ
ب َّصىلَّ
بلك َّماهلَّ ،وقدَّأَّرشدَّإلَّنّ َّّ
رسةَّفالَّبد َّهلَّمنَّمالَّحيتاجهَّفالَّيتصدق َّ َّّ
َّّ
أَّرستهَّإَّنَّاكنتَّهلَّأَّ
هللاَّعليهَّوسملَّكعبَّإَّىلَّأَّنَّميسكَّعليهَّبعضَّماهلَّوقالَّهلَّ(هوَّخريي َّكل)َّ َّ.
جارةَّوغريَّذكلَّحتَّالَّ
ّ َّ
وكذكلَّإالَّنسانَّابركَّهللاَّفيمكَّيَّس تعنيَّعىلَّكسبَّبعضَّإملالَّابلعملَّوإلَّّت
َّمنَّإملالَّحتَّينفقَّبهَّ
ّ َّ
يبقىَّعاةلَّعىلَّإلَّنّاسَّأَّنَّينفقونَّعليهَّيعينَّحيسنَّبهَّأَّنَّيكونَّعندهَّدخ يل
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َّوكذكلَّإلسلفَّاكنوإَّ
َّّ
عىل َّنفسهَّوالَّيكونَّعادةًَّعىلَّإلَّنّاسَّوإمحلدَّهللَّإلَّنبياءَّاكنوإَّأَّحصابَّصنعة
شغَّّالنيَّواكنوإَّأَّحصابَّحرف َّابركَّهللاَّفيمكَّواكنوإَّيقتاتونَّمنَّهذهَّإلَّمورَّوهبمَّإالَّنسانَّيقتديَّ
تكسبَّوكذكلَّيطلبَّإلعملَّالَّجيعلَّج َّّل َّوقته َّللتَّّكسبَّوكذكلَّالَّيرتكَّإلتَّّكسبَّويَّبقى َّعا ًَّةلَّ
في َّّ
بَّبأَّنَّ
نَّيتصدقَّبلكَّماهلَّأَّمرهَّإلَّنّ َّّ
َّّ
إدَّكعبَّأَّ
عىلَّإلَّنّاسَّبلَّأَّ َّّ
نَّينظمَّوقتهَّوابركَّهللاَّفيمكَّ،فل َّّماَّأَّر ي
َّحتَّلوَّاكنَّحلفَّأَّوَّنذرَّ َّّثَّ
يبقيَّعندهَّشيئ ًاَّمنهَّابركَّهللاَّفيمكَّ،وهكذإَّإالَّنسانَّيفعلَّماَّفيهَّخريي ّ َّ
يفعلَّإّليَّفيهَّخريَّابركَّهللاَّ
نذرهَّأَّوَّعنَّميينهَّبكفَّّارةَّمينيَّو ّ َّ
رأىَّإخلريَّيفَّغريَّذكلَّفاَّن ّهَّيكفَّّرَّعنَّ َّ
فيمكَّ َّ.
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
باب القضاء
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عنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّقالتَّ:قالَّرسولَّهللاَّﷺَّ :
َّمنَّأَّحدثَّيفَّأَّمرانَّهذإَّماَّليسَّمنهَّفهوَّردَّ .
َّلفظَّ:منَّمعلَّمع ًالَّليسَّعليهَّأَّمرانَّفهوَّردَّ .
ويف َّ
ًَّيفَّإحلمكَّإلرشعيَّواترةَّابالَّصالحَّعندَّإشتباهَّإلَّمورَّ،
ّ َّ
إلقضاءَّهوَّفصلَّإخلصوماتَّبنيَّإلَّنّاسَّاترة
جرَّملاذإ؟َّلَّ َّّنَّفيهَّإالَّصالحَّبنيَّإلَّنّاسَّوفيهَّ
جرَّعظميَّ،فيهَّأَّ ي
وهوَّمع يلَّعظ يميَّملنَّصلحتَّنَّي ّتهَّفيهَّأَّ ي
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وكف َّيدَّإل َّّظاملَّ ،وإلَّخذ َّبيدهَّ ،إَّىلَّغريَّذكلَّمنَّإلَّمورَّ
فصلَّإخلصوماتَّوإَّعطاءَّإملظلومَّحقَّّهَّ ّ َّ ،
َّ
فهوَّمع يلَّعظ يمي ََّّوأَّجرهَّكبريَّابركَّهللاَّفيمكَّلكنَّملنَّصلحتَّنَّي ّتهَّ .
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيقولَّيفَّإحلديثَّ
فيهَّخطرَّعظميَّلَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
يفَّإملقابلَّفيهَّخطرَّعظ يميَّأَّيضًَّاَّ،
و
ي
ي
اَّإلذلإنَّيفَّإلَّنّارَّفرج يل َّقىضَّ
إلصحيحَّ(إلقضاةَّثالثةَّإثنانَّيفَّإلَّنّارَّووإح يد َّيفَّإجلَّنّةَّ-ويقولَّ -أََّّّم ّ َّ
َّّ
عرفَّإحلمكَّإلرشعيَّوخالفهَّ
ّ َّ
اسَّعىلَّجورَّ-أَّ َّّيَّ
َّ
للَّنّاسَّعىلَّهجلَّ-أَّيَّعىلَّغريَّعملَّ-ورج يلَّقىضَّللَّنّ
يَّعرفَّإحلقَّوقىضَّبهَّ
َّّ
ّ َّ
ةَّفهوَّإّل
ّ َّ
معد ًإَّجفارَّيفَّحمكهَّقالَّ-
هذإنَّإلذلإنَّيفَّإلَّنّارَّأََّّّماَّإّليَّيفَّإجلَّنّ
بنيَّإلَّنّاس) َّهذإَّهوَّإّليَّيفَّإجلَّنّةَّابركَّهللاَّفيمكَّ ،فالقضاءَّليسَّابلَّمرَّإلهنيَّفكامَّفيهَّأَّجر ًإ َّملنَّ
تهَّوحسنَّمعلَّكذكلَّهوَّاببَّمنَّأَّبوإبَّإلَّنّارَّملنَّخالفَّإحلمكَّوتع َّّمدَّإجلوهرَّأَّوَّحمكَّ
ي
صلحتَّنَّي ّ
ابجلهلَّ َّ.
إعدَّهذإَّإدلينَّقالَّفيهَّ
َّّ
يفَّحديثَّعائشةَّهذإَّحديثَّمعروفَّوهوَّقاعد ية َّعظمي ية َّجلي يةل َّمنَّقو
هَّثلثَّهذإَّإدلينَّ َّ،وقالَّبعضهمَّأَّن ّهَّنصفَّإلعملَّإَّىلَّغريَّذكلَّمنَّإلَّمورَّإَّل ّيتَّقيلتَّيفَّهذإَّ
َّّ
إلعلامءَّأَّن ّ
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ .
إحلديثَّوهوَّمنَّجوإمعَّلكمَّإلَّنّ َّّ
َّبناهَّإلقايضَّعىلَّغريَّهدى َّمنَّهللاَّ
ك َّحمك
َّيبني َّأَّ َّّن َّ َّّ
فَّرمحهَّهللاَّحت ّ َّ
ّ َّ
هذإَّإحلديثَّساقهَّإملصَّنّ
ً
فهوَّمردودَّهللاَّعز َّوج ّلَّ
عز َّوج َّّل َّفهوَّابطلَّ ،فيدخلَّيفَّهذإَّإحلديثَّإحلمكَّبغريَّماَّأَّنزلَّهللاَّ
َّّ
ّ
يقولَّيفَّكتابهَّإلكرميَّ﴿إن َّإلْ ُح ْ ُمك َّإال َّللـهَّ﴾ َّإحلمكَّليس َّللبرشَّإحلمكَّليس َّللنّاسَّ،إلقوإننيَّإلّيتَّ
ِ
ِ
َّعز َّوج ّل َّيه َّمردودة َّعلْيمَّ ،وإحلمك َّّإّلي َّبين َّعلْيا َّابطلَّ
َّهللا
َّكتاب
رشعها َّإلنّاس َّخالفوإ َّهبا
ّ
ّ
ّ
يَّيعملَّإحلق َّوخيالفهَّيفَّمسأةلَّمع ّينةَّفيحمك َّ ّ
للظاملَّكذكلَّحمكهَّمردودَّ
مردودَّ،وكذكلَّإلقايضَّإّل
ّ
عندَّهللاَّعزَّوج ّلَّ،هذإَّهوَّسببَّسوقَّهذإَّإحلديثَّيفَّاببَّإلقضاءَّابركَّهللاَّفيمكَّ .
ّ
ّ
يقولَّإلش
بنَّإلسعديَّرمحهَّهللاَّ(ووجهَّمناس بةَّهذإَّإحلديثَّلهذإَّإلبابَّأن ّهَّإذإَّ
يخَّعبدَّإلرحامن َّ ّ
ّ
ّتبني َّأ ّن َّحمكَّإلقايضَّخمالفَّلمرَّهللاَّأوَّلمرَّرسوهلَّﷺ َّفان ّهَّيردَّّوأ ّن َّإلقضاءَّيرتت ّبَّعىلَّأحاكمَّ
ّ
حيدثهَّإلقضاة)َّهذإَّماَّقاهلَّإلش
ّ
بنَّإلسعديَّرمحهَّهللاَّ .
إلرشعَّفالَّيلتفتَّإىلَّماَّ
يخَّعبدَّإلرمحنَّ ّ
ّ
الحديث 373
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عنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّقالتَّ:دخلتَّهندَّبنتَّعتبةَّإمرأةَّأيبَّسفيانَّعىلَّرسولَّهللاَّﷺَّ
َّبينَّإالَّّماَّ
فقالتَّ:ايَّرسولَّهللاَّإ ّنَّأابَّسفيانَّرجلَّحشيحَّالَّيعطيينَّمنَّإلنّفقةَّماَّيكفيينَّويكفي ّ
َّعلَّيفَّذكلَّمنَّجناح؟َّفقالَّرسولَّهللاَّﷺَّ:خذيَّمنَّماهلَّ
أخذتَّمنَّماهلَّبغريَّعلمهَّفهل ّ
ابملعروفَّماَّيكفيكَّويكفيَّبنيكَّ .
يفَّهذإَّإحلديثَّابركَّهللاَّفيمكَّّتربَّهندَّريضَّهللاَّعهناَّزوجةَّأيبَّسفيانَّريضَّهللاَّعنهَّإلنّ ّبَّ
ﷺ َّأ ّن َّأابَّسفيانَّرجلَّحشيحَّالَّيعطْياَّمنَّإملالَّماَّيكفْياَّويكفيَّبنْياَّ،واكنتَّريضَّهللاَّعهناَّ
ّ
خذَّزايدةَّعىلَّماَّيعطْياَّحت َّتصلَّإىلَّإحلدّ َّإملطلوبَّ
تأخذَّمنَّماهلَّماَّيكفْياَّمنَّإلنّفقةَّفاكنتَّتأ
يفَّإالنفاقَّعىلَّنفسهاَّوعىلَّبنْياَّ،جفائتَّتس تفيتَّإلنّ ّبَّﷺَّيفَّحمكَّماَّتأخذهَّمنَّإملالَّخفيةَّعنهَّ
أجيوزَّلهاَّأمَّال؟َّفأفتاهاَّإلنّ ّبَّﷺَّبأنَّتأخذَّماَّيكفْياَّويكفيَّبنْياَّأيَّتأخذَّماَّيكفْياَّوبنْياَّابقتصادَّ
يعينَّليسَّابرسإفَّأيَّتنفقَّعىلَّنفسهاَّوعىلَّبنْياَّقدرَّماَّيكفْيمَّمنَّغريَّإرسإفَّوالَّتبذيرَّابركَّ
هللاَّفيمكَّ .
وإس تد ّل َّإلعلامءَّهبذإَّإحلديثَّعىلَّأن ّهَّجيوزَّإحلمك َّعىلَّإلغائبَّأ ّي َّمنَّغريَّأنَّحيظرَّ،وقالوإَّإذإَّ
توفّرتَّإل ّدةلَّوملَّيت ّيّسَّحظورهَّحيمكَّعليهَّغياب ّياَّ،وإنَّاكنَّعندهَّجحّةَّيقدّ مَّ ّجحتهَّبعدَّذكلَّ .
لكنَّإلصوإبَّهوَّماَّقاهلَّغريمهَّمنَّإلعلامءَّهوَّأ ّنَّهذإَّإحلديثَّهوَّمنَّاببَّإلفتوىَّوليسَّمنَّاببَّ
ّ
إلقضاءَّ،فهندَّريضَّهللاَّعهناَّملَّتأيتَّإَّىلَّإلنّ ّب َّﷺ َّعىلَّأّنّ اَّتريدَّأنَّّتاصَّزوهجاَّوتقاضيعَّعندَّ
تيهَّيفَّحمكَّإملالَّإلز ّ
إلنّ ّب َّﷺ ََّّ،الَّ،بلَّجاءتَّتس تف
إئدَّإّليَّتأخذهَّمنَّزوهجاَّبغريَّعلمهَّ،فهذإَّ
ّ
منَّاببَّإلفتوىَّوليسَّمنَّاببَّإلقضاءَّّلكلَّأفتاهاَّإلنّ ّب َّﷺ َّبأنَّتأخذَّمنَّماهلَّابملعروفَّماَّ
يكفْياَّويكفيَّبنْياَّ .
إحلمكَّعىلَّإلغائبَّهلَّرشوطَّمهناَّ :
ّ
حظارهَّ،ملاذإ؟َّحت َّيسمعَّالكمهَّومسعَّ ّجحتهَّ،فانَّملَّيت ّيّسَّ
أن ّهَّإذإَّإدّعيَّعىلَّإلغائبَّفالبدّ َّمنَّإ
ّ
كيلَّيوك َّخشصاَّحيظرَّيفَّماكنهَّوهوَّماَّيس ّمىَّإلنَّابحملايمَّحيظرَّويدإفعَّعنَّ
حظورهَّأحظرَّو
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نسانَّإلغائبَّإّليَّالَّيس تطيعَّإحلضورَّ،فاَّنَّملَّيتيّسَّهوَّوالَّ
ّ َّ
وكيلَّوحيظرَّإحلججَّإَّل ّيتَّمعَّهذإَّإالَّ
وكيلَّماذإَّيفعل؟َّحيمكَّعىلَّإلغائبَّابلبَّي ّنةَّابركَّهللاَّفيمكَّ .
الحديث 374
عنَّأ ّمَّسلمةَّريضَّهللاَّعهناَّأ ّنَّرسولَّهللاَّﷺَّمسعَّجلبةَّخصمَّببابَّجحرتهَّخفرجَّإلْيمَّفقالَّ:أالَّإنّامَّ
أانَّبرشَّوإنّامَّيأتيينَّإخلصمَّفلع ّلَّبعضمكَّيكونَّأبلغَّمنَّبعضَّفأَّحسبَّأنّهَّصادقَّفأقيضَّهلَّمفنَّ
َّمسملَّفاَّن ّامَّيهَّقطع يةَّمنَّإلَّنّارَّفليحملهاَّأَّوَّيذرهاَّ .
قضيتَّهلَّحبق َّّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّمسعَّجَّلبةَّخصومة َّعندَّاببهَّأَّيَّأَّن ّهَّمسعَّأَّصوإتَّ
هذإَّإحلديثَّفيهَّأَّنَّإلَّنّ َّّ
انَّبرشَّوإَّن ّامَّأَّقيضَّعىلَّحنوَّماَّأَّمسعَّولع َّّل َّبعضمكَّيكونَّ
َّ
خصومةَّعندَّاببهَّخفرجَّإَّلْيمَّفقالَّهلمَّإَّن ّامَّأَّ
مفنَّقضيتَّهلَّحبق َّأَّخيهَّفاَّن ّامَّيهَّقطع ية َّمنَّإلَّنّارَّفليحملَّهاَّأَّوَّيذرهاَّ،
َّّ
أَّحلنَّحب َّّجتهَّمنَّبعضَّ ،
امَّيقيضَّابلظاهرَّيقيضَّعىلَّوفقَّماَّمسعَّإَّنَّجاءَّ
َّّ
مَّإحلاللَّوإَّن ّ
َّ
إمَّوالَّحير
َّّ
َّوإملعىنَّأَّ َّّنَّإحلاكَّالَّحي َّّلَّإحلر
امَّهذإَّجيرَّعىلَّنفسهَّ
َّّ
عيَّوأَّىتَّبشهودَّزورَّأَّوَّحلفَّعىلَّأَّمرَّأَّن ّهَّليسَّهلَّوهوَّهلَّأَّوَّغريَّذكلَّفاَّن ّ
إملد َّ
َّّ
خيهَّإملسملَّإّليَّليسَّكلَّيبقىَّليسَّكلَّولوَّأَّجازَّكلَّ
ّ َّ
إلويالتَّحمكَّإلقايضَّالَّحي َّّلَّهلَّأَّخذَّمالَّأَّ
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيفَّإحلديثَّ(يهَّ
إلقايضَّإلَّّترصفَّفيهَّابركَّهللاَّفيمكَّ،ويهَّكامَّقالَّيفَّإلَّنّ َّّ
إَّعنَّشهادةَّإلزورَّوليكفوإَّعنَّإالَّدالءَّابحلججَّإلاكذبةَّ
َّّ
قطع ية َّمنَّإلَّنّار) َّفليتَّّقَّهللا َّإلَّنّاسَّوليكفو
إَّإلقضاايَّوحت َّهيزموإَّخصوهممَّويأخذوإ َّحقوقَّغريمهَّهذإَّالَّجيوزَّابركَّهللاَّفيمكَّهذإَّ
ّ َّ
حت َّيرحبو
ّ َّ
هلَّإلظاهرَّ
وَّإلقايضَّهلَّإلظاهرَّفقطَّ َّّ
َّّ
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ(يهَّقطع يةَّمنَّإلَّنّار)َّإحلاكَّأَّ
كامَّقالَّإلَّنّ َّّ
ىتَّإملدعيَّابلبَّي ّنةَّحمكَّهلَّلكنَّهذإَّإحلمكَّالَّحي َّّلَّهلَّإحلرإمَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.
إَّنَّأَّ َّّ
الحديث 375
عنَّعبدَّ َّّإلرمحنَّبنَّأَّيبَّبكرةَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:كتبَّأَّيبَّوكتبتَّهلَّإىلَّإبنهَّعبيدَّهللاَّبنَّأيبَّبكرَّ
وهوَّقاضَّبسجس تانَّأ ّالَّحتمكَّبنيَّإثننيَّوأنتَّغضبانَّفا ّينَّمسعتَّرسولَّهللاَّﷺَّيقولَّ:الَّحيمكَّ
أح يدَّبنيَّإثننيَّوهوَّغضبانَّ .
َّيقضنيَّحمكيَّبنيَّإثننيَّوهوَّغضبانَّ .
ويفَّروإيةََّّ:ال َّّ
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ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّعىلَّأَّنَّحيمكَّإلقايضَّبنيَّإثننيَّوهوَّغضبانَّ،
يفَّهذإَّإحلديثَّّنييَّإلَّنّ َّّ
إلهنييَّعىلَّظاهرهَّابركَّهللاَّفيمكَّيفيدَّإلَّّتحرميَّ،يفيدَّحترميَّإحلمكَّبنيَّإثننيَّوهوَّغضَّبانَّ،فالَّجيوزَّ
و َّّ
نَّاكنَّعقلَّمشوش ًاَّويفَّابهلَّأَّمورَّأَّوَّعندهَّمرضَّأَّوَّغريَّ
َّّ
للقايضَّأَّنَّحيمكَّيفَّهذهَّإحلالَّ،وكذكلَّإَّ
ذكلَّمنَّإلَّمورَّإَّل ّ
البدَّ
يتَّتشوشَّفكرهَّومتنعهَّمنَّإستيفاءَّإحلمكَّوإلَّنّظرَّيفَّأَّدَّل ّتهَّابركَّهللاَّفيمكَّّ َّ ،
َّّ
َّحت َّيمتكنَّمنَّإالَّس امتع َّللَّنّاسَّ
منَّإلقايضَّأَّنَّيكونَّجَّّيدَّإملزإجَّوكذكلَّأَّنَّيكونَّذهنهَّحارض ًإ ّ َّ
دةل َّمنَّإَّعطاءَّإملسأةلَّحقَّّهاَّومنَّأَّعطاءَّإلقضيةَّحقَّّهاَّابركَّهللاَّفيمكَّفالبدَّمنَّ
َّومنَّإالَّس امتعَّللَّ َّّ
َّمينعهَّمنَّإلرتكزيَّفاميَّحيمكَّفيهَّفالَّجيوزَّهلَّهذإَّابركَّ
َّّ
هذهَّإلَّمورَّ،أََّّّماَّأَّنَّيكونَّغضبا ًانَّأَّوَّعندهَّأَّ يمر
كَّهذإَّدإخ يلَّيفَّهذإَّإحلديثَّ َّ.
هللاَّفيمكَّ َّّ
َّ
َّ
َّ
َّ
الحديث 376
عنَّأَّيبَّبكرةَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:قالَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ:أَّالَّأَّنَّبّئمكَّبأَّكربَّإلكبائر؟َّ
ثال ًََّثَّ،قلناَّبىلَّايَّرسولَّهللاَّقالَّ:إلالرشإكَّابهللَّ،وعقوقَّإلوإدلينَّ،واكنَّمَّتّكئ ًاَّجفلسَّفقالَّ:أَّالَّ
َّحتَّقلنا"َّ:ليتهَّسكت"َّ .
َّيكررها ّ َّ
َّإلزورَّ،مفاَّزإل َّّ
َّإلزورَّ،وشهادة َّّ
وقول َّّ
ي
إلشاهدَّمنهَّهوَّقوهلَّ(واكنَّمتكئ ًاَّجفلسَّفقالَّأَّالَّوقولَّ
هذإَّإحلديثَّابركَّهللاَّفيمكَّحديثَّعظميَّو َّّ
الَّوشهادةَّإلزور) َّملاذإ؟ َّلَّ َّّّناَّتتعَّل ّقَّببابَّإلقضاءَّ ،وماَّذكرَّفيهَّمنَّإالَّرشإكَّابهللَّوعقوقَّ
َّّ
إلزورَّأَّ
َّّ
وكذكلَّشهادةَّإلزورَّقدَّتفشتَّيفَّزمانناَّهذإَّ
َّّ
إلوإدلينَّفهيي َّنعمَّمنَّأَّكربَّإلكبائرَّابركَّهللاَّفيمكَّ ،
َّوأَّصبحتَّمنَّإلَّمورَّإَّل ّيتَّإس َّّمترأهاَّإلكثريَّمنَّإلَّنّاسَّبلَّإَّ َّّن َّبعضهمَّإّتذهاَّهمن ًة َّيقفَّعندَّأَّبوإبَّ
إحملاكَّومنَّإَّحتاجَّإَّىلَّشاهدَّفاَّن ّهَّيدفعَّإملبلغَّويأخذَّهؤالءَّإلَّتُّيوسَّإملس تعارةَّوإلعياذَّابهللَّيأخذَّهذهَّ
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إلش
هودَّشهودَّإلزورَّإّلينَّيأتونَّويشهدونَّمباَّيطلبونَّمهنمَّفقطَّمنَّأَّجلَّإملالَّ،فانظروإَّابركَّهللاَّ
َّّ
َّّ
ورَّومنَّقولَّإلزورَّابركَّهللاَّفيمكَّ
َّّ
رَّمنَّشهادةَّإلز
َّّ
خذَّيكررَّح َّّذ
َّّ
َّجفلسَّوأَّ
َّ
بَّﷺَّاكنَّمَّتّكئ ًا
فيمكَّإلَّنّ َّّ
خاص ًةَّيفَّاببَّإلقضاءَّ َّ.
إلزور َّفهوَّشهودَّ
شهادةَّإلزورَّتدخلَّيف َّأَّبوإبَّكثريةَّمثالَّبس يطي َّيدخلَّيفَّقوهلَّأَّالَّوشَّهادة َّ َّّ
َّّ
اكبرَّوهوَّ ّ
إلشَّيخَّربيعَّحفظهَّهللاَّأَّ َّّنَّشهودَّ
إلصالةَّيفَّغريَّوقّتاَّابركَّهللاَّفيمكَّيقولَّأَّحدَّإلعلامءَّإلَّ َّ
َّّ
دإءَّإلصالةَّيفَّغريَّوقّتاَّ
زَّإّلهابَّإَّىلَّإملساجدَّلَّ َّّ
ورَّوالَّجيو َّّ
َّّ
منَّشهادةَّإلز
َّّ
الةَّيفَّغريَّوقّتاَّيعدَّ
َّّ
َّّ
إلص
هذإَّمنَّشهادةَّإلزورَّ
َّّ
هَّملَّجيوزَّهذإَّويقولَّأَّ َّّنَّ
َّّ
نتَّتصىلَّيفَّغريَّوقّتاَّفاَّن ّ
ّ َّ
كصالةَّإلصبحَّمث ًالَّإَّذإَّاك
َّّ
ابركَّهللاَّفيمكَّ ،ف
ك َّزور َّابركَّهللاَّفيمكَّلكنَّيفَّاببَّإلقضاءَّتشملَّإالَّدالءَّ
شهادةَّإلزورَّتشملَّ َّّ
َّّ
بشهادةَّاكذبةَّشهادةَّيشهدَّفْياَّإالَّنسانَّبأَّمرَّملَّيشهدهَّأَّوَّملَّيسمعهَّوهوَّعىلَّخالفَّإلوإقعَّولعظمهاَّ
الَّوشهادةَّإلزور) َّملاذإ؟ َّلَّعظمهاَّ
َّّ
الَّوقولَّإلزورَّأَّ
َّّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّو َّّكررهاَّ(أَّ
ح َّّذرَّمهناَّإلَّنّ َّّ
َّعندَّهللاَّعزَّوج َّّلَّ َّ.
َّّ
وقدَّمتنعَّإحملقَّمنَّحقَّّهَّفأَّمرهاَّعظ يمي
َّّ
اَّقدَّمتنحَّإلاكذبَّإحلقَّ
َّّ
وخلطرهاَّلَّ َّّّن
َّ
الحديث 377
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّقالَّ:لوَّيعطىَّإلَّنّاسَّبدعوإمهَّال َّّدعىَّ
عنَّإبنَّعَّّباسَّريضَّهللاَّعهنامَّأَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
انسَّدماءَّرجال ََّّوأَّموإهلمَّ،ولكنَّإلمينيَّعىلَّإمل َّّدعىَّعليهَّ .
ي
عيَّالبد َّعليهَّمنَّإَّقامةَّإلبَّي ّنةَّعىلَّدعوإهَّ،
َّّ
هذإَّإحلديثَّمنَّإلقوإعدَّيفَّاببَّإلقضاءَّ ،وهوَّأَّ َّّ
نَّإملد
ص َّإلَّحاديثَّيفَّبيانَّأَّنَّإلَّنّاسَّالَّ
نَّحيلفَّعىلَّكذبَّإملدعيَّ ،هذإَّمنَّأَّ َّّ
َّّ
عىَّعليهَّالبد َّهلَّأَّ
َّّ
و َّّ
إملد
بَّ
هَّالبدَّهلَّمنَّإَّقامةَّإلبَّي ّنةَّإلَّشعثَّماذإَّقالَّهلَّإلَّنّ َّّ
يعطونَّبدعوإمهَّ،إالَّنسانَّالَّيعطىَّبدعوإمهَّلكَّنّ َّّ
صىلَّهللاَّعليهَّوسمل؟ َّقالَّهل َّ(شاهدإكَّأَّوَّميينه) َّأَّمرَّسهلَّإََّّّماَّأَّنَّتأيتَّابل
بينةَّابلشهودَّعىلَّأَّ َّّنَّ
َّّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّكامَّيفَّذكلَّ
هذإَّإلَّمرَّكلَّأَّوَّحيلفَّهوَّعىلَّأَّن ّكَّاكذبَّّلكلَّح َّّذرَّإلَّنّ َّّ
إحلديثَّمنَّإلَّميانَّإلفاج َّرةَّإَّل ّ
يتَّيقتطعَّهباَّحقَّإلَّنّاسَّابركَّهللاَّفيمكَّ،فهذهَّيهَّإلقاعدةَّإَّذإَّابلقضاءَّ
َّّ
كَّاكذبَّيفَّدعوإك"َّ
نَّحيلفَّإملدعىَّعليهَّمنَّأَّن ّ
َّّ
"إََّّّماَّأَّنَّتقميَّإلبَّي ّنةَّعىلَّأَّنَّهذإَّإلَّمرَّكلَّ َّ،وإََّّّماَّأَّ
ي
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نسانَّالبدَّهلَّأَّنَّحيذرَّإلَّميانَّإلفاجرةَّهذهَّإَّل ّيتَّيقتطعَّهباَّإلَّنّاسَّوليتذ َّكّرَّأَّن ّهَّبميينهَّهاتهَّ
َّّ
وكامَّقلناَّإالَّ
يس
تحقَّغضبَّهللاَّعز َّوج َّّل َّوكذكلَّيس تحقَّدخولَّإلَّنّارَّوحترمَّعليهَّإجلَّنّةَّابركَّهللاَّفيمكَّ،
َّّ
ب َّصىلَّهللاَّ
مرَّإّليَّحلفَّعليهََّّق َّضيب ًا َّمنَّأَّرإكَّكامَّقالَّإلَّنّ َّّ
َّحت َّولوَّاكنَّإلَّ ّ َّ
فالَّمرَّليسَّسه ًال ّ َّ
نةَّعىلَّإملدعيَّوإلمينيَّعىلَّمنَّأَّنكر"َّ َّ.
َّّ
عليهَّوسملَّإملهمَّهذهَّإلقاعدةَّيفَّهذإَّإلبابَّ"إلبَّي ّ
كتاب األطعمة
إلَّطعمةَّمجعَّطعام َّويدخلَّفيهَّإملأكولَّوإملرشوبَّ ،وإلَّصلَّفْياَّإحل َّّلَّ ،إلَّصلَّيفَّإلَّطعمةَّأَّ َّّّناَّ
َّلقولَّهللاَّعز َّوج َّّل َّ﴿ َاي َّ َأهيُّ َاَّإلن ُاس ُ ُ
َّلكوإَّمماَّيف ْ َ
نص َّعا لَّم َّعىلَّ
َّإل ْرض َّ َح َال ًال َّ َط ّي ًباَّ﴾َّفهذإ َّ ل َّ
َّّ
حال يل
هَّحمر يم َّوقدَّأَّمجعَّإلَّمئةَّ
منَّهذإَّإلعمومَّماَّثبتَّإلرشعَّعىلَّأَّن ّ َّّ
ّ َّ
َّوخيتص َّ
رضَّطيب ّ َّ
ك َّماَّيفَّإلَّ
أَّ َّّن َّ َّّ
ي
إلَّربعةَّعىلَّأَّ َّّنَّإلَّصلَّيفَّإلَّطعمةَّإحل َّّلَّ َّ.
َّ
َّ
الحديث 378
هوىَّ
عنَّإلَّنّعامنَّبنَّبشريََّّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:مسعتَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيقولَّ َّ:وأَّ َّ
ي
مورَّم
شتهباتَّالَّيعلمهنَّكثريي َّمنَّ
َّبني ََّّوإَّ َّّنَّإحلرإم ّ َّ
إلََّّنّعامنَّبأَّصبعيهَّإَّىلَّأَّذنيهَّإَّ َّّنَّإحلالل ي
َّبنيَّوبيهنامَّأَّ ي
َّإلشَّهباتَّفقدَّإس تربأَّدلينهَّوعرضهَّ،ومنَّوقعَّيف ّ
إلَّنّاسَّ،مفنَّإَّت ّقى ّ
َّاكلرإعيَّ
َّإلشَّهباتَّوقعَّيفَّإحلرإم َّّ
للكَّمكلَّمحىَّأَّ َّّالَّ َّوإَّ َّّنَّمحىَّهللاَّحمارمهَّأَّال ََّّوإَّ َّّنَّيفَّ
يرىَّحولَّإمحلىَّيوشكَّأَّنَّيرتعَّفيهَّ،أَّالَّ َّوإ ّنَّ َّّ
إجلسدَّمضغةَّإَّذإَّصلحتَّصلحَّإجلسدَّ َّلكّه ََّّوإَّذإَّفسدتَّفسدَّإجلسدَّ َّلكّهَّأَّالَّويهَّإلقلبَّ .
ي
َّابركَّهللاَّفيمكَّوهوَّمنَّإلَّحاديثَّإَّل ّيتَّعلْياَّمدإرَّإدلَّيّنَّوقدَّس بقَّأَّنَّ
َّ
هذإَّإحلديثَّحديثَّعظ يمي
ت َّلكّمَّعليهَّيفَّإلَّربعنيَّإلَّنّوويةَّويفَّرشحناَّعىلَّإلَّربعنيَّإلَّنّوويةَّبيشء َّمنَّإلبسطَّ ،وهناَّإَّنَّشاءَّ
هللاَّس نجملَّإلالكمَّمباَّيتعلقَّببابَّإلَّطعمةَّ ،وإملؤلفَّإَّن ّامَّوضعهَّيفَّهذإَّإلبابَّليبنيَّحكامً َّعام ًاَّ
منَّإلطعامَّوماَّحيرمَّ،
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّبََّّي ّنوإَّلناَّماَّحي َّّلَّ َّّ
وهوَّأَّنَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّوكذكلَّإلَّنّ َّّ
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إحلاللَّبني ََّّوإَّ َّّنَّإحلرإمَّبني)َّوكذكلَّ
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ(إ َّّنَّ
فاحلاللَّبنيَّوإحلرإمَّبنيَّكامَّقالَّإلَّنّ َّّ
ي
ماَّقاهلَّلناَّإلَّنّعامنَّريضَّهللاَّعنهَّ،وهللاَّتباركَّوتعاىلَّأَّحلَّلناَّمجيعَّإلطيباتَّأَّح َّّلَّلناَّمجيعَّإلطيباتَّ
ماَّّلَّوطابَّ
كَّ َّّ
أَّح َّّلَّلناَّإلفوإكهَّأَّح َّّلَّلناَّإخلضَّأَّح َّّلَّلناَّإلعسلَّأَّح َّّلَّلناَّإلَّل ّنبَّأَّح َّّلَّلناَّإملاءَّأَّح َّّلَّ َّّ
بنيَّلناَّأَّيض ًاَّ
َّكذكلَّلناَّماَّحيرمَّمهناَّبنيَّلناَّهللاَّعزَّوج َّّلَّأَّ َّّنَّأَّكَّإخلّنيرَّحرإمَّ ّ َّ،
َّّ
منَّإلَّطعمةَّ،و ّ َّ
بني
بني َّلناَّأَّ َّّن َّأَّكَّإمليتةَّحرإمَّوغريَّذكلَّ ،وبنيَّهذينَّإلقسمنيَّ"بنيَّإحلاللَّإلبنيَّ
أَّ َّّن َّإمخلرَّحرإمَّ ّ َّ ،
وبنيَّإحلرإمَّإلبني" َّقس يم َّمشتبهَّإحلمكَّغريَّوإضَّالَّيعملَّكثريي َّمنَّإلَّنّاسَّحمكهَّأَّهوَّحال يل َّأَّمَّحرإمَّ
شتباهَّابركَّهللاَّفيمكَّقدَّيقعَّلعدةَّأَّس بابَّ َّ:
َّّ
وهذإَّإالَّ
تبني َّللمجّتدَّفتَّتعارضَّعندهَّإلَّنّصوصَّوالَّيمتكنَّمنَّإمجلعَّمهناَّفيشتبهَّ
إحلمكَّإلرشعيَّالَّي ّ َّ
ّ َّ
مهناَّأَّ َّّن َّ
عليهَّإحلمكَّ َّ.
نسانَّإّليَّليسَّبعامل َّقدَّجتمتعَّعندهَّفتاوىَّلَّهلَّإلعملَّمهنمَّمنَّجيزيَّهذإَّإلَّمرَّومهنمَّ
ّ َّ
ومهناَّأَّنَّإالَّ
منَّحيرمهَّفالَّيدريَّماَّيفعلَّ .
َّّ
َّ َّومنَّهذهَّإلَّس بابَّأَّيض ًا َّأَّن ّهَّقدَّي
ءَّإّليَّإشتبهَّعليناَّأَّحاديثَّضعيفةَّأَّوَّالَّ
ثبتَّيفَّهذإَّإليش ّ َّ
ّ َّ
يعتقدَّحرمةَّهذإَّإليشءَّبسببَّهذهَّ
ّ َّ
أَّصلَّلهاَّقدَّالَّيعملَّإالَّنسانَّمدىَّجحيّتاَّفيشتبهَّعليهَّإلَّمرَّو
تبنيَّهلَّحلهاَّ َّ.
إلَّحاديثَّ َّّثَّقدَّي ّ َّ
هلَّإلعملَّحت َّيسأهلمَّوليسَّهلَّوس يةل َّيتَّّصلَّ
ّ َّ
وكذكلَّقدَّيكونَّإالَّنسانَّيفَّماكن َّماَّوليسَّمعهَّأَّ
نسانَّهذإَّإليشءَّعىلَّبعضَّ
ّ َّ
هباَّبأَّهلَّإلعملَّيكَّيسأهلمَّعنَّحمكَّهذإَّإلَّمرَّ َّ ،وقدَّيقيسَّهذإَّإالَّ
وكذكلَّقدَّيقولَّالَّقدَّيلحقَّهذإَّإليشءَّابلَّمورَّإحلرإمَّفيشتبهَّعندهَّ
ّ َّ
إلَّمورَّإحلاللَّفَّيشتبهَّهباَّ ،
عندهَّإحلمكَّوالَّيدريَّماذإَّيفعلَّ َّ.
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّماَّيفعلَّإالَّنسانَّيفَّهذهَّإحلاةلَّيفَّحاةلَّماَّإَّذإَّإشتبهَّعليهَّ
وقدَّبني َّلناَّإلَّنّ َّّ
ّ َّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّإَّىلَّإلبعدَّعنَّإملشتهباتَّ،
إلَّمرَّوملَّيعملَّح َّّل َّإلَّمرَّمنَّحرمتهَّفأرشد َّإلَّنّ َّّ
لَّإّليَّحيومَّحولَّإمل
إعيَّإّليَّمعهَّغمنهَّأَّوَّإَّبلَّأَّوَّبقرهَّ
شتهباتَّاكلرإعيَّيرعىَّحولَّإمحلىَّّ َّ،إلر ّ َّ
َّّ
ومَّث ّ ّ َّ
أَّوَّغريَّذكلَّويرعىَّحولَّمحىَّإلَّنّاسَّحولَّعش هبمَّوزرعهمَّهذإَّإَّنَّغفلَّفقدَّتدخلَّغمنهَّإَّىلَّمحىَّ
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َّجد ًإَّأَّنَّتكونَّغمنَّ
إّليَّيبتعدَّعنَّإمحلىَّويرعىَّبعيد ًإَّعهناَّإحامت يلَّضئي يل َّّ
هؤالءَّإلَّنّاسَّفَّتأكَّمهنا،و ّ َّ
َّإحملرمات َّويبتعد َّعن َّإملشتهباتَّ
َّإّلي َّيبتعد َّعن َّّ
يف َّهذه َّإمحلى َّوهكذإ َّحال َّإالَّنسانَّ ،إالَّنسان ّ َّ
َّإلسلف َّرضوإن َّهللا َّعلْيمَّ
وسع َّفْياَّ ،ومن َّتأَّّمل َّحال َّّ
يتورع َّعن َّيشء َّمن َّإملباحات َّوعن َّإلتَّّ َّّ
َّو َّّ
إَّيتورعونَّعنَّكثريَّمنَّإملباحاتَّملاذإ؟ َّلَّ َّّّنمَّاكنوإَّخيافونَّمنَّإلوقوعَّيفَّإملكروهَّ
فيجدمهَّأَّ َّّّنمَّاكنو َّّ
نَّحيذوَّحذومهَّوأَّنَّيقتديَّهبمَّويتأَّّملَّإالَّنسانَّحالَّمنَّيقرتبَّمنَّ
َّ
وإحلرإمَّ ،فينبغيَّلالَّنسانَّأَّ
ةَّهللاَّعزَّوج َّّلَّ .
َّّ
إحملرماتَّويقرتفَّإملكروهاتَّجيدهَّأَّن ّهَّيقعَّالَّحماةلَّيفَّإحلرإمَّهذهَّس َّنّ
ب َّﷺَّأَّ َّّن َّ(يفَّإجلسدَّمضغ ًَّة) َّأَّيَّمحل ًة َّصغريةًَّلطيف ًة َّ(إَّذإَّصلحتَّصلحَّإجلسدَّ
بعدَّهذإَّأَّخربَّإلَّنّ َّّ
لكه َّوإَّذإ َّفسدت َّفسد َّإجلسد َّلكه) َّ َّوأَّخرب َّبأَّ َّّّنا َّإلقلبَّ ،قلب َّإالَّنسان َّابرك َّهللا َّفيمك َّهوَّ
نَّصلحَّمجيعَّإجلسدَّوإَّنَّاكنَّفيهَّخوفَّ
َّ
لطانَّإّليَّيدبرَّمجيعَّشؤونَّإجلسدَّفاَّ
ّ َّ
إلسلطان،هو َّ َّّ
إلس
َّّ
َّإلطاعاتَّ ،وإلَّكَّ
َّعز َّوج َّّل َّوإخلش ية َّمنهَّ ،وإخلوف َّمن َّإلوقوع َّيف َّإحلرإمَّ ،وحمَّّبة َّفعل َّّ
هللا َّّ
إحلالل،هذإ َّابَّذن َّهللا َّيصلح َّبه َّمجيع َّإجلسدَّ ،أََّّّما َّإَّن َّفسد َّإلقلب َّفاَّ َّّن َّمجيع َّإجلوإرح ََّّوأَّعاملهاَّ
إّليَّيدفعهاَّإَّىلَّفعلهاَّهوَّ
س تفسدَّ،أعامل َّجوإرحَّس يكونَّفْياَّإلكثريَّمنَّإحملرماتَّملاذإ؟ َّلَّ َّّن َّ ّ َّ
ّ
إتَّوابلشَّهباتَّوغريَّذكلَّّ،لكلَّعىلَّإالَّنسانَّأَّنَّ
إلشهو
إضَّإلقلوبَّوحببَّ َّّ
َّّ
قلبَّمر ييضَّمملو يءَّبأَّمر
ي
يعتينَّبقلبهَّوأَّنَّيعتينَّبصالحَّقلبهَّ ،إلقلبَّابركَّهللاَّفيمكَّالبدَّهلَّمنَّغذإءَّيغذىَّابلعملَّإلَّنّافعَّ
َّ
بتعظميَّهللاَّعز َّوج َّّل َّوغريَّذكلَّمنَّ
َّّ
َّهللاَّعز َّوج َّّل َّ
َّّ
يغذىَّابالَّميانَّيغذىَّابلقرأنَّيغذىَّخبوف
إلَّمورَّ ،هذهَّإلَّمورَّ ّإليت َّإَّنَّفقدهاَّإالَّنسانَّفاَّن ّهَّولوَّاكنَّعندهَّعملَّولوَّاكنَّحيفظَّماَّحيفظَّمنَّ
حقَّتعظميهَّ،والَّيقدرَّ
هَّالَّيعظمَّهللاَّعزَّوج َّّلَّ َّّ
َّّ
إلقرأنَّ َّومنَّإحلديثَّفاَّن ّهَّس يقعَّالَّحماةلَّيفَّإحلرإمَّلَّن ّ
نَّيعتينَّبقلبهَّوأَّنَّيعتينَّبصالحهَّ،لَّ َّّنَّيفَّصالحَّ
َّ
حقَّتقديرهَّّ،لكلَّعىلَّإالَّنسانَّأَّ
هللاَّعزَّوج َّّلَّ َّّ
َّّ
َّجد ًإَّ
إلقلبَّصالح َّمجليعَّإجلسدَّولَّعاملَّإجلوإرحَّوإلعاملَّإلقلوبَّابركَّهللاَّفيمكَّ ،هذإَّالك يم َّقلي يل َّّ
ي
إجعَّرشحَّإبنَّرجبَّعىلَّإلَّربعنيَّ
َّ
حولَّماَّتضمنهَّهذإَّإحلديثَّمنَّأَّمورَّ،ومنَّأَّرإدَّالاسزتإدةَّفلري
ّ
ينَّرشحَّإلشَّيخَّ
إلََّّنّوويةَّ،أَّوَّرشحَّهذإَّإحلديثَّيفَّفتحَّإلباريَّالبنَّجحرَّ،أَّوَّرشوعَّإلعلامءَّإملعارص
إبنَّابزَّرمحهَّهللاَّ،و ّ
إلشَّيخَّإلفوزإنَّ،إلش يخَّإبنَّعثمينيَّرمحهَّهللاَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.
الحديث 379
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إَّوأَّدركّتاَّفأَّخذهتاَّ
إلظهرإنَّفسعىَّإلقومَّفلغبو َّ
مبرَّ َّّ
عنَّأَّنسَّبنَّماكلَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:أَّنفجناَّأَّرنب ًاَّ َّّ
فأَّتيتَّهباَّأَّابَّطلحةَّفذحبهاَّوبعثَّإىلَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّبوركهاَّوخفذهياَّفقبلَّ َّ.
حت َّيتحركَّويصطادوهَّ،
يفَّهذإَّإحلديثَّيذكرَّأَّنسَّريضَّهللاَّعنهَّأَّ َّّّنمَّأَّنفجوإَّأَّرنب ًا َّأَّ َّّي َّأََّثروه َّ ّ َّ
إنَّهذإَّماكن َّشاملَّمكَّّةَّفسعى َّإلقومَّيعينَّجروإَّخلفهاَّ(فلغبوإ)َّ
إلظهر
إنَّومر َّ َّّ
إلظهر َّّ
إَّيفَّمر َّ َّّ
واكنو َّّ
ي
نبَّوأَّدركهاَّأَّ ينسَّريضَّهللاَّعنهَّفأَّخذهاَّ
إجلريَّمنَّإلسعيَّورإءَّهذهَّإلَّر َّ
َّّ
أَّيَّأَّعيوإَّيعينَّتعبوإَّمنَّ
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّبوركَّهاَّوخفذهياَّ
َّوأَّىتَّهباَّإَّىلَّأَّيبَّطلحةَّريضَّهللاَّعنهَّفذحبهاَّوبعثَّإَّىلَّإلَّنّ َّّ
بَّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّهذهَّإلهديةَّمنَّأَّيبَّطلحةَّريضَّهللاَّعنهَّوهذإَّفيهَّقبولَّإلَّنّ َّّ
فقبلَّإلَّنّ َّّ
ب َّصىلَّ
َّعليهَّوسملَّلهاَّفيهَّإدلالةلَّعىلَّجوإزَّأَّكَّإلَّرنبَّإَّذإَّلوَّاكنتَّحرإم ًا َّملاَّقبلَّإلَّنّ َّّ
َّّ
صىلَّهللا
هللاَّعليهَّوسملَّهدي ًةَّفْياَّحرإمَّ َّ.
وكذكلَّيفَّهذإَّإحلديثَّقبولَّإلنّ ّب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّإلهديةَّوإس تحبابَّإالَّهدإءَّبنيَّإلَّحَّّبةَّ
هَّسببَّلزايدةَّإحملَّّبةَّبنيَّإلَّنّاسَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.
َّوأَّن ّ ي
قرمهَّعىلَّأَّلكهاَّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّأَّ َّّ
فيس تفادوإَّمنَّهذإَّإحلديثَّكامَّقلناَّحلوإَّإلَّرنبَّلَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
وقبلهاَّكهدية ََّّوأَّلكهاَّ َّ.
الحديث َّ 380
عنَّأَّسامءَّبنتَّأَّيبَّبكرَّريضَّهللاَّعهنامَّقالتَّ:حنرانَّعىلَّعهدَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّفرس ًاَّ
فأَّلكناهَّ.ويفَّروإيةََّّ:وحننَّابملدينةَّ .
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ َّواكنَّهذإَّيفَّإملدينةَّأَّيَّملَّيكنَّيفَّ
يفَّحديثَّأَّسامءَّبيانَّأَّ َّّّنمَّيفَّعهدَّإلَّنّ َّّ
حرَّغريَّإّلحبَّكامَّتعلمونَّ َّ -وأَّلكوهَّ َّ ،وأَّلكهمَّهلَّبوجودَّ
َّّ
مكَّّةَّفيهَّأَّ َّّّنمَّحنروإَّأَّيَّذحبوإَّهذإَّإلفرسَّ-إلَّنّ
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّدلي يلَّعىلَّجوإزَّ
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيد َّّلَّعىلَّإَّقرإرهَّهلمَّ،فاَّقرإرَّإلَّنّ َّّ
إلَّنّ َّّ
بعدَّإلّنعةَّ ،إلعلامءَّرمحهمَّهللاَّ
كَّإخليلَّحمر يم َّفقدَّأَّ َّّ
َّّ
أَّوَّعىلَّح َّّل َّأَّكَّإلفرسَّ ،ومنَّذهبَّإَّىلَّأَّ َّّن َّأَّ
كرهوإَّأَّكَّإلفرسَّيفَّوقتَّإجلهادَّملاذإ؟ َّلَّن ّهَّيس تعانَّبهَّعىلَّإجلهادَّفكرهوإَّذكلَّمنَّهذإَّإلبابَّ،
إخلريلَّملنَّأَّرإدَّابركَّهللاَّ
لكنَّإَّذإَّملَّيكنََّّمث ّةَّهجاد َّوملَّيكنََّّمث ّةَّحاج ية َّإَّىلَّإخليلَّفالَّبأسَّمنَّأكَّ َّ
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إرهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّهلمَّعىلَّحنرَّإلفرسَّوأَّلكهَّدلي يل َّعىلَّجوإزهَّوعىلَّح َّّل َّإخليلَّ
َّ
فيمكَّ ،فاَّقر
َّوأَّ َّّّناَّمباح يةَّالَّيشءَّيفَّأَّلكهاَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.

الحديث 381
عنَّجابرَّبنَّعبدَّهللاَّريضَّهللاَّعهنامَّأَّ َّّنَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّّنيىَّعنَّحلومَّإمحلرَّ
إلَّهلية ََّّوأَّذنَّيفَّحلومَّإخليلَّ .
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّعنَّإمحلارَّ
إخليلَّومحرَّإلوحشَّوّنيىَّإلَّنّ َّّ
وملسملَّوحدهَّ:قالَّ:أَّلكناَّزمنَّخيربَّ َّ
إلَّهلَّ .
الحديث 382
عنَّعبدَّهللاَّبنَّأَّيبَّأَّوفَّقالَّ:أَّصابتناَّجماعةَّليايلَّخيربَّ،فل َّّماَّاكنَّيومَّخيربَّ،وقعناَّيفَّإمحلرَّإلَّهليةَّ
فانتحرانهاَّ،فل َّّماَّغلتَّهباَّإلقدورَّاندىَّمناديَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّأَّنَّأَّكفئوإَّإلقدورَّوالَّ
تأَّلكوإَّمنَّحلومَّإمحلرَّشيئاَّ .
الحديث 383
َّّثَّقالَّ:عنَّأَّيبَّثعلبةَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ َّ:
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حرمَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّحلومَّإمحلرَّإلَّهليةَّ .
َّّ
هذهَّإلَّحاديثَّابركَّهللاَّفيمكَّتدلَّعىلَّجوإزَّأَّكَّإخليلَّومحرَّإلوحشَّ،إمحلارَّإلوحيشَّابركَّهللاَّ
فيمكَّوليسَّإمحلارَّإلَّهلَّ،إمحلرَّإلَّهليةَّهذهَّإلَّحاديثَّتد َّّلَّعىلَّأَّ َّّّناَّحمرم يةَّجيوزَّأَّلكهاَّحبالَّ،وذكرَّ
إبنَّأَّيبَّأَّوفَّريضَّهللاَّعنهَّأَّ َّّّنمَّاكنوإَّيفَّأَّايمَّخيربَّاكنتَّأَّصابّتمَّجماع ية َّوقدَّطبخوإَّهذهَّإمحلرَّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّأَّمرَّ
إلَّهليةَّواكنَّعىلَّوشكَّأَّنَّيألكوإَّمهناَّمعَّماَّهبمَّمنَّجماعة َّإَّ َّّال َّأَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
منَّيناديَّفيهَّمنَّيكفيكَّأَّنَّيكفئهَّهاتهَّإلقدورَّوالَّتألكوإَّمنَّحلومَّإمحلرَّشيئاَّ،فأَّرإقوهاَّابركَّهللاَّ
فْيمَّوريضَّعهنم،فد َّّل َّهذإَّعىلَّأَّ َّّن َّحلومَّإمحلرَّإلَّهليةَّحرإ يم َّالَّجيوزَّأَّلكهاَّ ،أََّّّماَّيفَّحلومَّإخليلَّ
وحلومَّإمحلرَّإلوحش يةَّجفائز ية َّحال يل َّفهييَّحال يل َّالَّيشءَّيفَّأَّلكهاَّ ،وإمحلارَّإلوحيشَّابركَّهللاَّفيمكَّ
هو َّذكلَّإّليَّيأتيانَّخمططَّهوَّأَّبيضَّوفيهَّخطوطَّسودإءَّ ،أََّّّماَّإمحلارَّإلَّهلَّفيأيتَّلونهَّبينَّأَّوَّ
غريَّذكلَّتعرفونهَّ َّوتعرفونَّشلكهَّ َّ.
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّّنامهَّعنَّأَّكَّحلومَّإمحلرَّالإلهل ّيةَّ َّوأَّمرمهَّابَّكفاءَّ
ففيَّهذهَّإلَّحاديثَّأَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
هذهَّإلقدور،قالَّإبنَّعبدَّإلربَّرمحهَّهللا(َّ:الَّنعملَّبنيَّأَّهلَّإلعملَّإليومَّخالف ًاَّيفَّحترميها)َّ َّ.
فعلَّإلصحابةَّيومَّخيربَّوذحبهاَّوطبخهاَّد َّّلَّعىلَّأَّ َّّّناَّاكنتَّعندمهَّحال ًَّالَّ،ود َّّلَّعىلَّذكلَّإليومَّنزلَّ
َّّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّابَّرإقةَّهذهَّإلقدورَّ َّ ،وأَّ َّّّناَّحرمتَّيفَّذكلَّإليومَّ َّ ،وإَّ َّّال َّلوَّ
ميهاَّوأَّمرمهَّإلَّنّ َّّ
حتر َّ
اَّحمرمةَّملاَّذحبوهاَّوملاَّطبخوهاَّريضَّهللاَّعهنمَّ َّ.
اكنَّعندمهَّأَّ َّّّن َّّ
إلصحيحَّ
إملهمَّأ ّنَّذكلَّإحلديثَّد َّّلَّعىلَّحترميَّإمحلرَّإلَّهليةَّوالَّهيمناَّقبلهاَّاكنتَّحال ًالَّأَّمَّحرإم ًاَّ َّو َّّ
ب َّصىلَّ
كامَّقلناَّأَّ َّّّناَّاكنتَّحال يل َّعلْيمَّملاذإ؟ َّلَّ َّّّنمَّذحبوهاَّوطبخوهاَّلكنَّجاءمهَّإلَّّتحرميَّمنَّإلَّنّ َّّ
بنَّعبدَّإلربَّ(الَّخالفَّبنيَّأَّهلَّإلعملَّ
َّّ
هللاَّعليهَّوسملَّوجاءمهَّإلَّمرَّابَّرإقةَّهذهَّإلقدورَّ ،وكامَّقالَّإ
بَّﷺَّ
يفَّحترميها)َّأَّ ّماَّإخليلَّومحرَّإلوحشَّفهذهَّإلَّحاديثَّدَّل ّتَّعىلَّأَّّنّ مَّاكنوإَّيألكونَّيفَّزمنَّإلَّنّ َّّ
هاَّوأَّ َّّّناَّمنَّإلطيباتَّ َّ.
َّوأَّن ّهَّملَّينكرَّعلْيمَّ،فاَّقرإرهَّهلمَّدليلَّعىلَّحَّل ّ َّ
الحديث 384
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عنَّإبنَّعباسَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّ:دخلتَّأَّانَّوخادلَّبنَّإلوليدَّمعَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ
َّحمنوذَّفأَّهوىَّإَّليهَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّبيدهَّفقالَّبعضَّإلَّن ّسوةَّ
ب َّ
بيتَّمميونةَّفأَّويتَّبض َّّ
بَّايَّ
الايتَّيفَّبيتَّمميونةَّ:أَّخربوإَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّمباَّيريدَّأَّنَّيأكَّ،فقالوإَّ:هوَّض لَّ
رسولَّهللاَّ،فرفعَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيدهَّ،فقلتَّ:أَّحرإ يمَّهوَّايَّرسولَّهللا؟َّقالَّ:الَّ
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ
َّخادلَّ:فاجرترتهَّفأَّلكتهَّوإلَّنّ َّّ
ولكَّنّهَّملَّيكنَّبأَّرضَّقويمَّفأَّجدينَّأَّعافهَّ،قال يَّ
ينظرَّ .
َّابلرضفَّ،ويهَّ:إحلجارةَّإحملامةَّ .
إحملنوذَّ:إملشوي َّّ
َّ
َّابلرضفَّ،ويهَّ:إحلجارةَّإحملامةَّأَّيَّأَّن ّهَّشويَّعىلَّهذهَّإحلجارةَّإحملامةَّ َّ.
إحملنوذَّ:إملشوي ّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ
يفَّهذإَّإحلديثَّإدلليلَّعىلَّأَّنَّإلضبَّحال يل َّففيهَّأَّ َّّن َّخادل ًإ َّسألَّإلَّنّ َّّ
َّّ
كَّمنهَّفشك َّ ي
خادلَّ
َّّ
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيدهََّّمل ّاَّاكنَّقدَّأَّهوىَّهباَّبأَّنَّيأَّ
(أَّحرإ يمَّهو)َّملاَّنزعَّإلَّنّ َّّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّإمتنعَّمنَّإلَّكَّمنهَّمنَّأَّجلَّأَّن ّهَّحرإمَّفسأهلَّ(أَّحرإ يمَّهوَّايَّرسولَّ
بأَّنَّإلَّنّ َّّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّعىلَّأَّ َّّنَّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّب (ال) َّفدَّل ّت َّإَّجابةَّإلَّنّ َّّ
هللا؟) َّفأَّجابهَّإلَّنّ ّ َّ
بَّليسَّحمرمًَّاَّ .
َّّ
َّّ
إلض
صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّإلعةلَّإَّل ّيتَّمنَّأَّجلهاَّملَّيأكَّمنهَّفقالَّهلَّلَّن ّهَّيعافهَّمنَّأَّجلَّأَّنهَّ
َّّ
بَّ
بنيَّهلَّإلَّنّ َّّ
َّّثَّ ّ َّ
رضَّقومهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّفهذهَّيهَّإلعةل َّإَّل ّيتَّإمتنعَّمنَّأَّجلَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ
َّّ
ملَّيكنَّبأَّ
منَّإلَّكَّمنهَّ َّ.
كَّخادل َّمنَّهذإَّإلَّل ّ
ي
ب َّصىلَّهللاَّ
صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّوأَّ َّّقرهَّإلَّنّ َّّ
َّ
ب َّ
ب َّأَّمامَّإلَّنّ َّّ
حمَّمنَّحلمَّإلض َّّ
َّّ
َّّث َّأَّ
فدلَّهذإَّأَّيض ًاَّعىلَّأَّن ّهَّحاللَّالَّيشءَّفيهَّ .
عليهَّوسملَّعىلَّذكلَّوملَّينكرَّعليهَّّ َّ،
ب َّالَّيشءَّفْياَّفهذإَّكامَّيقولَّإلعلامءَّ"منَّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّإلطبيعية َّللحمَّإل َّّض َّّ
وكرإهة َّإلَّنّ َّّ
سننَّإلعادةَّوليسَّمنَّسننَّإلعبادة" َّهذإَّليسَّأَّمر ًإ َّتعَّّبد ًاي َّي
ب َّﷺَّاكنَّ
تعبدَّهللاَّعز َّوج َّّل َّبهَّفالَّنّ َّّ
َّّ
ياءَّمنَّطبعهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ َّ.
َّّ
ياءَّ َّويكرهَّأَّش ً
حيبَّأَّش ً
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الحديث 385
عنَّعبدَّهللاَّبنَّأَّوفَّقالَّ:غزوانَّمعَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّس بعَّغزوإتَّنأكَّإجلرإدَّ .
َّيس تفادوإَّمنَّهذإَّإحلديثَّأَّ َّّنَّإجلرإدَّحال يلَّالَّيشءَّفيهَّجيوزَّأَّلكهَّ،قدَّبنيَّعبدَّهللاَّبنَّأَّوفَّعنهَّ
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّفيجدونَّإجلرإدَّفيألكونهَّوهذإَّيفَّس بعَّغزوإتَّفد َّّلَّ
أَّ َّّّنمَّاكنوإَّيغزونَّمعَّإلَّنّ َّّ
هذإَّعىلَّجوإزَّأَّكَّإجلرإدَّ .
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّأَّن ّهَّقالَّ(أَّحَّل ّتَّلناَّميتتانَّودمانَّ،فأََّّّماَّإمليتتانَّ:
َّوكذكلَّجاءَّيفَّحديثَّإلَّنّ َّّ
إلطحال)َّ،هذإَّإحلديثَّأَّيض ًاَّد َّّلَّعىلَّجوإزَّأَّكَّإجلرإدَّ،وقالَّ
اَّإدلماءَّ:فالكبدَّو َّّ
فاجلرإدَّوإحلوتَّ،أََّّّم َّّ
إلَّنّوويَّرمحهَّهللاَّ(أَّ َّّنَّح َّّلَّإجلرإدَّمجم يعَّعليهَّبنيَّإلعلامء)َّ َّ.
َّ
َّ
َّ
الحديث 386
بنَّمضبَّإجلريمَّقالَّ:كَّنّاَّعندَّأَّيبَّموىسَّإلَّشعريَّريضَّهللاَّعنهَّفدعاَّمبائدةَّوعلْياَّ
َّّ
عنَّزهدمَّ
حلمَّدجاجَّ،فدخلَّرج يلَّمنَّبينَّتميَّهللاَّأَّمحرَّشبيهيَّابملوإيلَّ،فقالَّهلَّ:ه َّّملََّّفَتَّلَ َّّك َّ
َّفقالَّ:ه َّّملَّفاَّ ّ َّينَّرأيتَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيأكَّمنه.
هذإَّإحلديثَّيبنيَّفيهَّزهدم َّأَّ َّّّنمَّاكنوإ َّعندَّأَّيبَّموىسَّريض َّهللاَّعنهَّفدعامهَّعىلَّمائدةَّغدإئَّ
واكنَّفْياَّحلمَّدجاجَّ ،فدخلَّعلْيمَّرج يل َّمنَّبينَّتميَّهللاَّقالَّأَّن ّهَّ(أَّمحرَّيش بهَّإملوإيل) َّفدعاهَّأَّبوَّ
فتلك)َّيعينَّ
موىسَّريضَّهللاَّعنهَّليكَّيتناولَّمعهمَّإلطعامَّفقالَّهلَّ(هلمك) َّأَّ َّّي َّتعالَّتأكَّمعناَّ( َّّ
َّّ
همل)ََّّإملتلكمَّهناَّهوَّأَّبوَّموىسَّريضَّ
هَّمتغصَّوملَّيعجبهَّحلمَّإدلجاجَّأَّوَّشكَّيفَّحلَّفقالَّهلَّ( َّّ
َّّ
كَّن ّ
بَّ
هللاَّعنهَّقالَّهلَّ(همل-أيَّتعالَّ-فاَّ ّ َّينَّرأيتَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيأكَّمنه)َّأَّيَّرأىَّإلَّنّ َّّ
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جاجَّابركَّهللاَّفيمكَّوأَّن ّهَّالَّ
َّ
كَّمنَّحلمَّإدلجاجَّفد َّّل َّهذإَّعىلَّح َّّل َّ َّّ
حلمَّإدل
َّّ
صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيأ
يشءَّيفَّإلَّكَّمنهَّ َّ.
جاجَّإلطيورَّإَّل ّ
يتَّليسَّلهاَّخملب َّوليستَّمماَّيأكَّإخلبائثَّمثلَّإلعصافريَّوإمحلامَّوغريهاَّ
َّّ
َّّ
ومثلَّإدل
ي
لكهاَّوإَّن ّام َّإحملرمةَّمهناَّإَّل ّ
إلصقورَّوغريَّ
يتَّلهاَّخملب َّوتأكَّإجليفَّاكلغرإبَّو َّّ
فهذهَّأَّيض ًا َّحال يل َّجيوزَّأَّ َّ
ي
ذكلَّهاتهَّحمرمَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.
الحديث 387
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّقالَّ :
عنَّإبنَّعباسَّريضَّهللاَّعهنامَّأَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
َّحتََّّي َلعقهَاَّأَّوََّّي ُلعَّقهاَّ .
َّإَّذإَّأَّكَّأَّحدكَّطعام ًاَّفالَّميسحَّيده ّ َّ
دبَّبعدَّإلطعامَّأَّنَّالَّيغسلَّ
َّّ
يفَّهذإَّإحلديثَّإدلالةلَّعىلَّيشء َّمنَّأَّدإبَّإلَّكَّ َّ ،وأَّن ّهَّمنَّإلَّ
َّّ
صابعهَّإلثالثةَّإلسََّّّبابةَّوإلوسطىَّ
جاءَّيفَّإلسََّّنّةَّأَّن ّهَّيلعقَّأَّ
عامَّحت َّيلعقهاَّ ،
ّ َّ
َّّ
نسانَّيدهَّوفْياَّإلط
إالَّ
ّ
ّ
إالَّهبامَّ ،أَّوَّإَّنَّملَّيعقهاَّويلعقهاَّغريهَّكَّنَّتكونَّزوجَّوحنوَّذكلَّابركَّهللاَّفيمكَّ ،وكذكلَّالَّميسحهاَّ
كَّماَّفْياَّمنَّبقاايَّإلطعامَّوالَّ
َّّ
ابملنديلَّحتَّيلعقهاَّسو ًإء َّيغسلهاَّأَّوَّمسحهاَّابملناديلَّفَّيلعقهاَّفَّيأ
فهَّهكذإَّفهذإَّمنَّإلسََّّنّةَّابركَّهللاَّفيمكَّ .
يلقيَّإلطعامَّإلقاذورإتَّأَّوَّيتل
َّّ
ّ
باب الصيد
الحديث 388
عنَّأَّيبَّثعلبةَّإخلش ينَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:أَّتيتَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّفقلتَّ:ايَّرسولَّ
َّإّليَّليسَّمبعملَّ
هللاَّإَّ َّّانَّبأَّرضَّقومَّأَّهلَّكتابَّأَّفنأكَّيفَّأَّنيّتم؟َّويفَّأَّرضَّأَّصيدَّبقويسَّوبلكب ّ َّ
وبلكبَّإملعملَّمفاَّيصلحَّيل؟َّقالَّ:أََّّّماَّماَّذكرتَّ-يعينَّمنَّأَّنيةَّأَّهلَّإلكتابَّ-فاَّنَّوجدتَّغريهاَّفالَّ
تألكوإَّفْيا ََّّوإَّنَّملَّجتدوإَّفاغسلوهاَّولكوإَّفْياَّ،وماَّصدتَّبقوسكَّفذكرتَّإمسَّهللاَّعليهَّفلكَّ،وماَّ
َّإملعملَّفأَّدركتَّذاكتهَّفلكَّ .
َّإملعملَّفذكرتَّإمسَّهللاَّعليهَّفلكَّ،وماَّصدتَّبلكبكَّغري َّّ
صدتَّبلكبك َّّ
الحديث 389
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َّعلَّبنَّحاتَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:قلتَّ:ايَّرسولَّهللاَّإَّ ّ َّينَّأَّرسلَّ
وقال :عنَّ َّّمهامَّبنَّإحلارثَّعن َّّ
َّإملعملَّوذكرتَّإمسَّهللاَّ
لَّ َّ،وأَّذكروإَّإمسَّهللا؟َّفقالَّ:إَّذإَّأَّرسلتَّلكبك َّّ
إلالكبَّإملعَّل ّمةََّّفََُّيمسكنََّّعَ َ َّّ
َّملَّيرشكهاَّلكبَّليسَّمهناَّ،قلتَّهلَّ:
فلكَّماَّأَّمسكَّعليكَّ،قلتَّ َّ:وإَّنَّقتلت؟َّقالَّ َّ:وإَّنَّقتلنَّ،ما
ي
خفزقَّفلكهَّوإَّنَّأَّصابهَّبعرضَّفالَّ
َّ
إلصيدَّفأَّصيبَّ،فقالَّ:إَّذإَّرميتَّابملعرإضَّ
فاَّ ّ َّينَّأَّريمَّابملعرإضَّ َّّ
تألكهَّ .
َّعلَّحنوهَّوفيهَّ:إَّ َّالَّّأَّنَّيأكَّإللكبَّفاَّنَّأَّكَّفالَّتأكَّفاَّ ّ َّينَّأَّخافَّأَّنَّيكونَّ
َّإلشعبَّعن َّّ
*وحديث َّّ
َّالكبَّمنَّغريهاَّفالَّتألكهَّ .
إَّن ّامَّأَّمسكَّعىلَّ َّ
نفسهَّوإَّنَّخالطها ي
*َّفاَّن ّامَّ َّّمسيتَّعىلَّلكبكَّوملَّتس َّّميَّعىلَّغريهَّ .
ذحبهَّوإَّنَّأَّدركتهَّقدَّ
*وفيهَّ:إَّذإَّأَّرسلتَّلكبكَّإملع َّّملَّفاذكرَّإمسَّهللاَّفاَّنَّأَّمسكَّعليكَّفأَّدركتهَّحَّيّ ًاَّفاَّ َّ
قتلَّوملَّيأكَّمنهَّفلكهَّفاَّ َّّنَّأَّخذَّإللكبَّذاكتهَّ .
*وفيهَّأَّيضًَّاَّ:إَّذإَّرميتَّبسهمكَّفاذكرَّإمسَّهللاَّ .
*وفيهَّ:فاَّنَّغابَّعنكَّيوم ًاَّأَّوَّيومنيَّ-ويفَّروإيةََّّ:إليومنيَّوإلثالثةَّ-فملَّجتدَّإَّالََّّّأَّثرَّسهمكَّفلكَّإَّنَّ
شئتَّ َّ،وإَّنَّوجدتهَّغريق ًاَّيفَّإملاءَّفالَّتأكَّفاَّن ّكَّالَّتدريَّإملاءَّقتلَّأَّوَّسهمك؟ َّ
يفَّهذينَّإحلديثنيَّإلالكمَّعنَّمسألتنيَّ:إملسأةلَّأَّوإينَّأَّهلَّإلكتابَّوكذكلَّمسأةلَّإلصيدَّ .
إملسأةلَّإلوىل أوإينَّأهلَّإلكتابَّ :فقدَّسأهلَّأَّبوَّثعلبَّإخلش ينَّريضَّهللاَّعنهَّعنَّحمكَّإلَّكَّيفَّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّبأَّ َّّال َّنأكَّفْياَّإَّ َّّال َّإَّذإَّملَّجندَّغريهاَّفالَّبأسَّ
أَّنيةَّأَّهلَّإلكتابَّ ،فأَّجابهَّإلَّنّ َّّ
ابلَّكَّفْياَّإَّذإَّغسلناهاَّملاذإ؟َّلَّ َّّنَّمظَّنّةَّكوّنمَّإس تعملوإَّفْياَّإمخلرَّأَّوَّوضعوإَّفْياَّإمخلرَّأَّوَّأَّلكوإَّفْياَّ
شيئ ًاَّمنَّإمليتاتَّقامئةَّ،مفادإمَّهذإَّإالَّحامتلَّقامئَّفَّنغسلَّهاتهَّإلَّوإينَّقبلَّأَّنَّنس
تعملهاَّحتَّنطهّرهاَّ
ّ َّ
هذإَّإَّذإَّملَّجندَّغريهاَّأََّّّماَّإَّذإَّوجدانَّغريهاَّفلنَّنس تعملَّأَّنيّتمَّبلَّنس تعملَّأَّنيتناَّ َّ.
بلكبهَّإملعمل َّفقدَّبنيَّ
َّّ
إملسأةلَّإلثّانيةَّإلصيدَّ :ذكرَّيفَّهاتهَّإلَّحاديثَّويه َّمسأةلَّماَّصادهَّإالَّنسان َّ
نسانَّبلكبهَّإملعمل َّحال يل َّالَّغبارَّفيهَّ ،قدَّجاءَّيفَّيفَّ
َّّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّأَّ َّّن َّماَّصادهَّإالَّ
إلَّنّ َّّ
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وإَّإمسَّإّللَّعَلَ ْيهَّ﴾َّفاالَّنسانَّجيوزَّهلَّ
إلقرأنَّقوهلَّس بحانهَّوتعاىلَّ﴿ فَ ُ ُلكوإَّمماَّ َأ ْم َس ْك َنَّعَلَ ْي ُ ْمك ََّو ْإذ ُك ُر ْ َ
يذكرَّإمسَّهللاَّعزَّوج َّّلَّعليهَّمفاَّجاءَّبهَّمنَّصيدَّفهوَّ
َّّ
بلكبهَّإملعملَّ،يعينَّيرسلَّو
َّّ
أَّنَّيأكَّماَّصادهَّ
ب َّصىلَّهللاَّ
حاللَّ ،أََّّّماَّوجدَّمعَّلكبهَّإملعملَّالك ًاب َّأَّخرىَّليستَّمعلم ًة َّوالَّيهَّالكبهَّفقدَّبنيَّإلَّنّ َّّ
عليهَّوسملَّأَّن ّهَّالَّيأكَّمنهَّملاذإ؟َّلَّن ّهَّالَّيدريَّأَّصادهَّلكبهَّأَّمَّغريَّلكبهَّ َّ.
صابهَّابحلد َّيعينَّابحلديدَّ
َّّ
هوَّإلرمحَّ -فاَّذإَّأَّ
وكذكلَّبني َّأَّ َّّن َّماَّأَّصابهَّإالَّنسانَّابملعرإضَّ -وإملعرإض َّ َّّ
ّ َّ
يَّدخلَّفيهَّإلرمحَّيفَّجسدهذإَّإلصيدَّ َّوإلَّثرَّيكونَّبَّي ّن ًاَّ
َّّ
ّ َّ
هلَّوخزقَّهذإَّإملاكنَّإّل
إليتَّتكونَّيفَّأَّ َّّو
فهذإَّيكونَّحال ًَّالَّ َّ ،وأََّّّماَّإَّنَّأَّصابَّابلعرضَّيعينَّبعرضَّإلرمحَّفاَّن ّهَّالَّجيوزَّأَّلكهَّلَّنهَّيكونَّوقيذإَّ
قالَّهللاَّعزَّوجلَّيفَّ﴿ ُح ّر َم ْت َّعَلَ ْي ُ ُمك َّإلْ َم ْي َت ُة ََّوإدل ُم ََّول َ ْح ُم َّإلْخّنير ََّو َماَّ ُأهل َّلغ َْري َّإّلل َّبه ََّوإلْ ُم ْنخَنَّ َق ُةَّ
وَّبعرضَّإلرمحَّ
َّّ
َوإلْ َم ْوقُو َذةَُّ﴾َّوإملوقوذةَّكامَّتعلمونَّابركَّهللاَّفيمكَّجيبَّتضبَّابحلجرَّأَّوَّابخلش بةَّأَّ
صيبَّبعرضَّإلرمحَّيكونَّمنَّإملوقوذةَّ
َّّ
كذكلَّ،هذهَّتكونَّماتتَّهبذإَّفالَّجيوزَّأَّلكهاَّ،وكذكلَّماَّأَّ
والَّجيوزَّأَّلكهَّوهوَّحرإمَّابركَّهللاَّفيمكَّ،مفاَّصادهَّإللكبَّإملعملَّوذكرَّإمسَّهللاَّعليهَّجازَّأَّلكهَّ .
ادَّإللكبَّوأَّكَّمنهَّهوَّفالَّجيوزَّأَّلكهَّملاذإ؟ َّلَّ َّّن َّهذإَّ َّّمماَّأَّمسكَّ
َّ
ب َّﷺَّإَّذإَّص
وكذكلَّيبنيَّإلَّنّ َّّ
لنفسهَّوليسَّ َّّمماَّصادَّلناَّ َّ.
نَّيذكرَّإمسَّهللاَّعزَّ
َّّ
ابحةَّإلصيدَّابلقوسَّوابللكبَّإملعملَّلكنَّيشرتطَّأَّ
َّّ
َّّمماَّيس تفادَّمنَّإحلديثَّإَّ
وج َّّلَّعندَّإَّرساهلَّإللكبَّأَّوَّعندَّرميهَّابلقوسَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.
يَّملَّيعمل َّالَّحيلَّابركَّفيمكَّإَّ َّّال َّإَّذإَّصادهَّهذإَّ
َّّ
ّ َّ
صيدَّإللكبَّإّل
وكذكلَّيس تفادَّمنَّإحلديثَّأَّ َّّن َّ
إللكبَّغريَّإملعملَّفأَّدركهَّإالَّنسانَّقبلَّموتهَّفذحبهَّ،ف
هناَّيكونَّقدَّماتَّابّلاكةَّالَّبَّصيدَّإللكبَّ َّ.
َّّ
وكذكلَّيس تفادَّمنَّإحلديثَّأَّن ّهَّإَّذإَّوجدَّإالَّنسانَّلكبهَّإمل َّّعملَّمعَّالكبَّأَّخرىَّغريَّمعلمةَّوملَّيدريَّ
كَّهذإَّإلصيدَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.
َّّ
منَّصادَّهذإَّإلصيدَّأَّنذهَّالَّجيوزَّهلَّأَّ
َّّ
صابَّإلصيدَّبعرضهَّفاَّن ّهَّالَّجيوزَّ
َّّ
وكذكلَّ َّّمماَّيس تفادَّمنَّإحلديثَّقلناَّأَّ َّّنَّإلقوسَّأَّوَّأَّ َّّنَّ َّّإلرمحَّإَّذإَّأَّ
صابهَّحبد َّ َّّإلرمحَّالَّ
َّّ
يدَّحت َّيعملَّأَّن ّهَّأَّ
منَّوجودَّإخلزقَّيفَّإلص ّ َّ
َّّ
بلَّالبد َّ
َّّ
كَّمنَّهذإَّإلصيدَّ ،
َّّ
إلَّ
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بعرضهَّابركَّهللاَّفيمكَّ ،وهذإَّيكونَّحال ًال َّماَّوجدَّفيهَّإخلزقَّويكونَّحال ًالَّ.هذإَّملخصَّماَّذكرَّ
َّ
يفَّهذينَّإحلديثنيَّابلَّن ّس بةَّيلَّإلصيدَّ َّ.
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عنَّساملَّعنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّعنَّأَّبيهَّقالَّ:مسعتَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيقولَّ:منَّإقتىنَّ
كَّيومَّقريإطانَّ،قالَّسا َّمليَّ:واكنَّأَّبوَّهريرةَّيقولَّ:
لكب ًاَّإَّ َّالَّّلكبَّصيدَّأَّوَّماش يةَّفاَّن ّهَّينقصَّمنَّأَّجرهَّ َّّ
َّحرثَّ .
َّحرثََّّواكنَّصاحب َّ
أَّوَّلكب َّّ
بنَّمعرَّهللاَّعهنامَّإدلالةلَّعىلَّأَّن ّهَّالَّجيوزَّإقتناءَّإللكبَّإَّ َّّال َّلَّحدَّثالثَّحاالتَّ :إََّّّماَّ
َّّ
يفَّحديثَّإ
للزرعَّأَّوَّللامش يةَّ .
للصيدَّأَّوَّ َّّ
َّّ
للصيدَّقدَّمرَّمعناَّحديثَّإملعملَّيفَّإلصيدَّ َّ.
َّّ
َّإلصيدَّ:فيجوزَّإقتناءَّإللكبَّإملعملَّ
أََّّّما َّّ
للحرثَّملاذإ؟َّمنَّأَّجلَّأَّنَّحيميَّصاحبَّإملزرعةَّمزرعتهَّ َّ.
ّإلزرعَّ:وكذكلَّجيوزَّإقتناؤهَّ َّ
إملاش يةَّ :وكذكلَّجيوزَّإقتناؤه َّللامش يةَّأَّيَّجيوزَّأَّنَّيقتىنَّإللكبَّمنَّأَّجلَّأَّنَّحيميَّإملاش يةَّمنَّ
إّلئابَّومنَّإحليوإنَّإملفرتسةَّ .
َّّ
وَّإلزرعَّ ،أََّّّماَّإقتناؤهَّبغريَّهذإَّ
الثةَّإلصيدَّأَّوَّإملاش يةَّأَّ َّّ
َّّ
َّفيجوزَّإقَّتناءَّإللكبَّلَّجلَّهذهَّإلَّمورَّإلَّث ّ
ك َّيوم َّقريإطانَّمنَّإلَّجر" َّفهوَّيش يءَّ
فاَّن ّهَّد َّّل َّإحلديثَّعىلَّأَّن ّهَّ"ينقصَّلصاحبَّهذإَّإللكبَّ َّّ
عظ يميَّابركَّهللاَّفيمكَّالَّينبغيَّالاس ّتانةَّبهَّ،إالَّنسانَّإَّذإَّملَّيكنَّهلَّب لَّدَّمنَّإللكبَّوملَّيكنَّهلَّب يدَّمنَّ
إس تعامهلَّيفَّأَّحدَّهذهَّإلَّمورَّثالثَّفالَّينبغيَّأَّنَّيضَّّيعَّأَّجرهَّمنَّأَّجلَّهذإَّإللكبَّ َّ.
حاديثَّإجلنازةَّوأَّن ّهَّمثلَّجبلَّأَّحدَّابركَّهللاَّ
َّ
هوَّمقدإرَّعظ يميَّمنَّإلَّجرَّقدَّجاءَّبيانهَّيفَّأَّ
وإلقريإطَّ:
ي
إّليَّليسَّعندهَّحاج يةَّيفَّإقتناءَّإللكبَّالَّيقتنيهَّ َّ.
فيمكَّ ّ َّ،
الحديث 391
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عنَّرإفعَّبنَّخدجيةَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:كَّنّاَّمعَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّبذيَّإحلليفةَّمنَّهتامةَّ،
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيفَّأَّخرايتَّإلقومَّ،فعجلوإَّ
فأَّصابَّإلَّنّاسَّجو يَّعَّ،فأَّصابوإَّإَّب ًالَّوغ َّامنًَّ،واكنَّإلَّنّ َّّ
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّابلقدورَّفأكَّفئتَّّ َّ،ثَّقسمَّ،فعدلَّعرشةًَّمنَّ
وذحبوإَّونصبوإَّإلقدورَّ،فأَّمرَّإلَّنّ َّّ
َّبعريَّ،فطلبوهَّفأَّعيامهَّ،واكنَّيفَّإلقومَّخيلَّيسرييَّةَّ،فأَّهوىَّرج يلَّمهنمَّبسهمَّ
إلغمنَّببعريَّ،فن َّّدَّمهنا يَّ
حفبسهَّهللاَّفقالَّ :
َّإَّ َّّنَّلهذهَّإلهبامئَّأَّوإبدَّكَّوإبدَّإلوحشَّ،مفاَّن َّّدَّفاصنعوإَّبهَّهكذإَّ،قالَّ:قلتَّ:ايَّرسولَّهللاَّإَّن ّناَّنلقىَّ
إلعدوَّغد ًإَّوليسَّمعناَّمدىَّأَّفنذحبَّابلقصب؟َّ َّ
إلظفرَّوسأَّح َّّدثمكَّعنَّذكلَّ َّ
َّإلس َّّنَّو َّّ
َّإدلمَّوذكرَّإمسَّهللاَّعليهَّفلكوهَّ،ليس َّّ
قالَّ:ماَّأَّّنر َّّ
َّإلسنَّفعظ يم ََّّوأََّّّماَّإلظفرَّمفدىَّإحلبشة"َّ .
"أََّّّما َّّ
هذإَّإحلديثَّحديثَّرإفعَّفيهَّفوإئدَّكثريةَّإلَّوىلَّيهَّأَّن ّهَّالَّجيوزَّإلَّّتعرضَّللغنميةَّيفَّإجلهادَّإلغنميةَّيفَّ
إجلهادَّالَّجيوزَّإلتَّّعرضَّإَّلْياَّوالَّإلخذَّمهناَّإَّ َّّالَّبعدَّإلقسمةَّابذنَّويلَّإلَّمرَّ .
ويفَّهذإَّإحلديثَّإلصحابةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّأَّخذوإَّشيئ ًاَّمنَّإالَّبلَّوإلغمنَّوذحبوهاَّوطبخوهاَّبدونَّ
َّّ
إَّقدَّوضعوهاَّيفَّإلقدورَّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّوقبلَّأَّنَّيقسمَّعلْيمَّإلغنميةَّ ،وقدَّاكنو َّ
إَّذنَّإلَّنّ َّّ
نكرَّعلْيمَّوأَّمرمهَّابَّكفاءَّهذهَّإلقدورَّ،
َّ
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّأَّ
ورشعوإَّيفَّطهْياَّ،فل َّّماَّحلقَّهبمَّإلَّنّ َّّ
َّّثَّقسمَّعلْيمَّهذهَّإلغنميةَّوعدلَّإلعرشةَّمنَّإلغمنَّببعريَّأَّيَّاكنتَّإلعرشةَّمنَّإلغمنَّتعدلَّبعري ًإَّملاذإ؟َّ
لَّ َّّّناَّاكنتَّمتقارب ًةَّيفَّإلقميةَّ،اكنتَّقميةَّإلعرشةَّمنَّإلغمنَّتعدلَّقميةَّإلبعريَّوهكذإَّإلقسمةَّيفَّإلغنميةَّ،
أََّّّماَّيفَّإل َّّضحاايَّوإلهديَّفاَّ َّّنَّإلَّنّاقةَّتقومَّعنَّس بعَّمنَّإلغمنَّالَّعنَّعرش.
ب َّﷺَّبعري َّعنَّ
لكنَّيفَّهذهَّإحلالَّ ،حالَّقسمةَّإلغنامئَّ ،فاَّ َّّن َّإملعتربَّهوَّإلقمي َّّةَّ ،ولهذإَّعدل َّإلنّ َّّ
عرشةَّمنَّإلغمنَّ َّ.
مهناَّبعري) َّأَّيَّرشدَّبعريَّعنَّبقيةَّإلقطيعَّوهربَّمهنمَّفعجزوإَّعنَّ
يَّ
كذكلَّمنَّإلفوإئدَّأَّنَّقوهلَّ(فن َّّد َّ
ب َّﷺ َّ(إَّ َّّن َّلهذهَّإلهبامئَّأَّوإبدَّ
إالَّمساكَّبهَّ ،فرماهَّبعضَّإجلنودَّبسهاهممَّقالَّ(حفبسهَّهللا) َّفقالَّإلَّنّ َّّ
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إّلئابَّوغريَّذكلَّ،قالَّ(مفاَّ َّّندَّعليمكَّمهناَّ
كَّوإبدَّإلوحش)َّأَّ َّّيَّهلمَّشو َّإردَّكشوإردَّإلَّسودَّوإلَّنّمورَّو َّّ
فاصنعوإ َّبه َّهكذإ) َّأَّي َّما َّرشد َّمهنا َّمن َّإالَّبل َّوإلغمن َّوإلبقر َّوال َّتس تطيعون َّهرب َّمنمك َّوالَّ
رموهَّمثلامَّيرىمَّإلصيدَّ
َّّ
وَّفرموهَّمثلامَّيرىمَّإلصيدَّإ
َّّ
تس تطيعونَّتس تطيعونَّإالَّمساكَّبهَّفامعلوإَّبهَّأَّ
وَّإليشءَّ
صابَّإلرمحَّأَّوَّإلَّنّبلَّأَّ ّ َّ
َّّ
وَّغريَّذكلَّحت َّميسكَّبهَّ ،فاَّنَّأَّ
ّ َّ
وَّابلرماحَّأَّ
ابلَّنّبالَّأَّوَّابلبنادقَّأَّ َّّ
صابهَّوملَّميتَّوأَّدركوهَّقبلَّأَّنَّميوتَّ
َّ
يَّريمَّبهَّهذإَّإلش َّارد َّإَّنَّأَّصابهَّفقتلَّجازَّأَّلكهَّ ،أَّماَّإَّنَّأَّ
َّّ
ّ َّ
إّل
فذحبوهَّجازَّأَّلكهَّأَّيض ًاَّ َّ.
وكذكل َّفيه َّقوهل َّ(إَّ َّّان َّمالقَّإلعدوَّغدإً َّوليس َّمعنا َّمدى) َّو َّإملدى َّيه َّإلساككني َّقال َّ(أَّفنذحبَّ
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسمل؟َّقالَّهلمَّ(ماَّأَّّنرَّدمَّ-يعينَّإليشءَّإّليَّيس يلَّ
ابلقصب)َّماذإَّقالَّهلمَّإلَّنّ َّّ
حبَّابلسكنيَّإملهمَّأَّنَّيكونَّ
نَّيكونَّإّل َّّ
َّّ
إدلمَّ-وذكرَّإمسَّهللاَّعليهَّفلكوإَّمنه) َّأَّيَّأَّن ّهَّالَّيشرتطَّأَّ
حبَّذكرَّعليهَّإمسَّهللاَّعز َّوج َّّلَّ ،فاَّذإَّتوفرَّ
َّّ
مَّوأَّنَّيكونَّ ّ َّ
هذإَّإّل
يلَّإدل َّ
ءَّإّليَّيذحبَّبهَّيس َّّ
إليش ّ َّ
ّ َّ
حبَّابلسكنيَّ،لكنَّ
بيحةَّفالَّيشرتطَّيكونَّإّل َّّ
َّّ
َّّ
وَّحلتَّإّل
هذإنَّإلرشطانَّجفازَّإلَّكَّوحَّلّتَّإلهبميةَّأَّ
ّ َّ
إَّإّلحبة)َّابركَّهللاَّفيمكَّ،
كامَّقالَّإلنبَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيفَّإحلديثَّإلَّخرَّ(إَّذإَّذحبمتَّفأَّحس نو َّّ
نَّحنسنَّإّلحبَّال َّيؤىتَّبيشء َّيعينَّليسَّحبال َّونريدَّأَّن َّنذحبَّبهَّفنؤذيَّبذكلَّهاتهَّإّليبَّ
َّّ
البد َّأَّ
َّّ
يلَّإدلمَّ َّوذكرَّإمسَّهللاَّفيجوزَّأَّمرَّهللاَّالَّبدَّأَّنَّيكونَّ
ونقولَّإنه َّأَّجازَّأَّوَّأَّنهَّقالَّماَّدإمَّأَّ َّّّناَّتس َّّ
َّحادَّحتَّالَّتع َّّذبَّهاتهَّإلهبميةَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.
ّ َّ
إّلحبَّيشء
ّ َّ
إلسنَّفعظم)َّفد َّّلَّهذإَّعىلَّأَّ َّّنَّإلعظامَّالَّيذحبَّ
حبَّابلسنَّو َّّ
إّل َّّ
َّّثَّّنيىَّيفَّإلَّخريَّعنَّ َّّ
إلظفرَّوقالَّ(أََّّّماَّ ّ
هباَّابركَّهللاَّفيمكَّ ،وقالَّ(أََّّّماَّإل َّّظفرَّمفدى َّإحلبشة) َّفهناانَّعنَّإلَّت ّش َّّبهَّابحل
حبَّابلظفرَّ،
بشةَّيفَّإّل َّّ
ّ َّ
َّإّليَّنريدَّأَّن َّنذحبَّ
نَّاكنَّهذإَّإليش ّ َّ
ّ َّ
ظافرَّالَّيذحبَّهباَّوإَّنَّاكنَّإملصيدَّصغري ًإ َّاكلعصافريَّفاَّ
َّ
فالَّ
عصفورإَّالَّجيوزَّأَّنَّنذحبهَّابلظفرَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.
باب األضاحي
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بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّبكبشنيَّأَّملحنيَّأَّق نرنيَّ
حضىَّإلَّنّ َّّ
عنَّأَّنسَّبنَّماكلَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّّ َّ:
َّوكربَّووضعَّرجلَّعىلَّصفاهحامَّ .
ذحبهامَّبيدهَّو َّّمسى ّ َّ
بَّصىلَّ
حضىَّإلَّنّ َّّ
حضيةَّوأَّن ّهَّيرشعَّللمسملَّأَّنَّيض َّّحيَّكامَّ َّّ
يفَّهذإَّإحلديثَّإدلليلَّعىلَّمرشوعيةَّإلَّ َّ
َّّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّذحبَّكبشنيَّأَّحدهامَّعنهَّوعنَّأَّهلَّبيتهَّ ّ،وذحبَّإلَّث ّاينَّ
هللاَّعليهَّوسملَّ ،إلَّنّ َّّ
نَّيضحيَّ
َّّ
ةَّابركَّهللاَّفيمكَّيفَّحق َّ َّّإلرجلَّأَّ
َّّ
فالسََّّنّ
معنَّو َّّحدَّهللاَّمنَّأَّمتهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملّ َّ ،
بكبشَّعنهَّوعنَّأَّهلَّبيتهَّولوَّاكنوإَّيفَّإلعددَّكثريينَّلوَّاكنوإَّعرشةَّمث ًالَّيض َّّحيَّبكبشَّوإحدَّعنهَّ
وعهنمَّ .
ب َّﷺَّيفعلَّ
وكذكلَّيفَّإحلديثَّإدلليلَّعىلَّأَّ َّّن َّإلكبشَّإلَّملحَّإلَّقرنَّأَّفضلَّمنَّغريهَّلَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
َّّ
َّ
إلَّمثلَّ،فتضحيتهَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّابلَّقرنَّوابلَّملحَّدلي يلَّعىلَّأَّن ّهَّأَّفضلَّمنَّغريهَّ .
َّوكامَّجاءَّيفَّأَّحاديثَّإلَّحضيةَّجيوزَّإالَّشرتإكَّيفَّإلبقرَّ،كامَّجيوزَّالاشرتإكَّيفَّإالَّبلَّ،أََّّّماَّيفَّإلغمنَّ
وإملاعزَّفالَّ َّ.
ذإَّاكنَّممنَّحيسنَّإّلحبَّ
َّّ
ةَّيفَّإّلحبَّأَّنَّيتوالذهاَّإملضحيَّإَّ
َّّ
إلسََّّنّ
وكذكلَّ َّّمماَّيس تفادَّمنَّإحلديثَّأَّ َّّن َّ ّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ ،أََّّّماَّمنَّالَّيس
نَّيوك َّغريهَّ َّّممنَّحيسنَّ
تطيعَّإّلحبَّفيرشعَّهلَّأَّ ّ َّ
َّّ
كامَّفعلَّإلَّنّ َّّ
والَّيوكَّمنَّالَّحيسنَّإّلحبَّإَّىلَّ
َّّ
الَّيوك َّمنَّالَّيصلَّ ،
إّلبيحةَّويعرفَّأَّحاكهماَّابركَّهللاَّفيمكَّ ّ َّ ،
َّّ
غريَّذكلَّ،يوكَّحيسنَّإّلحبَّفيذحبَّماكنهَّ َّ.
نَّالَّيضطربَّوضعَّإلرجلَّعىلَّ
َّّ
إّلإحبَّيضعَّرجلَّعىلَّصفحةَّإملذبوحَّملاذإ؟ َّلَّ
كذكلَّ َّّمماَّفيهَّأَّ َّّن َّ َّّ
صفحَّتهَّإملذبوحَّجيعلَّساكن ًاَّالَّيتحركَّ،وهباَّوهبذإَّيمت َّكّنَّمنَّذحبهَّذحب ًاَّجَّيّدَّ َّ.
كتاب األشربة
وإلَّرشبة َّمجع َّرشإب َّوقلنا َّسابق ًا َّبكتاب َّإلَّطعمة َّأَّن َّإلَّصل َّيف َّإلَّطعمة َّوإلَّرشبة َّإحلل َّإَّ َّّال َّماَّ
إس
تثناهَّإدلليلَّوجاءَّبتحرميهَّ .
َّّ
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ومعىنَّهذإَّإلالكمَّابركَّهللاَّفيمكَّأَّ َّّن َّإالَّنسانَّإَّذإَّوجدَّرشإ ًاب َّوملَّيعرفَّأَّوَّأَّوالَّتأكدَّأَّن ّهَّليسَّمنَّ
إلَّمورَّإَّل ّيتَّّنيناَّعهناَّوملَّيعرفَّماَّهوَّفالَّصلَّأَّن ّهَّجيوزَّهلَّرشبهَّلَّ َّّنَّإلَّصلَّإحل َّّلََّّ،وس يأيتَّمعناَّ
هماَّإلرشعَّ َّ.
يتَّحر ّ َّ
يفَّهذإَّإلكتابَّبيانَّإلَّمورَّإَّل ّ َّّ
الحديث 393
عنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّأَّ َّّنَّمعرَّقالَّعىلَّمنربَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ:أََّّّماَّ
إلشعريَّ.
بعدَّ:أَّ َّّهياَّإلَّنّاسَّإَّن ّهَّنزلَّحترميَّإمخلرَّويهَّمنَّمخسةََّّ:منَّإلعنبَّوإلَّّتمرَّوإلعسلَّوإحلنطةَّو َّّ
وإمخلرَّماَّخامرَّإلعقل ي
َّفْينَّعهدإًَّ
َّثالثَّوددتَّأَّ َّّنَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّاكنَّعهدَّإَّلينا َّّ
إلرابَّ .
إبَّمنَّأَّبوإبَّ َّّ
ننّتييَّإَّليه َّّ
َّإجلدَّوإلالكةل ََّّوأَّبو ي
حديثَّمعرَّهذإَّابركَّهللاَّفيمكَّفيهَّأَّن ّهَّاكنَّخطيب ًاَّعىلَّمنربَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّوبعدَّ
أَّنَّإنّتيىَّمنَّخطبةَّإحلاجةَّاندىَّيفَّإلَّنّاسَّأَّن ّهَّقدَّنزلَّحترميَّإمخلرَّ َّّث َّذكرَّأَّنوإعهاَّريضَّهللاَّعنهَّ
ويهَّمخسةَّوالَّيعينَّهذإَّأَّ َّّنَّإمخلرَّحمصور يةَّيفَّهذهَّإلَّنوإعَّإمخلسةَّالَّبلَّهذهَّإلَّنوإعَّإمخلسَّإَّل ّيتَّ
خرىَّتصنعَّمهناَّإمخلرَّفهييَّمخرَّ َّ.
يَّ
اكنتَّعىلَّعهدمهَّوماَّإس تحدثهَّإلَّنّاسَّبعدهاَّمنَّأَّمورَّأَّ
ك َّرشإب َّمسكرََّّ،
اهَّوأَّذهبهَّفهوَّ َّّ
يَّغط َّ
ك َّماَّخامرَّإلعقلَّأَّ َّّ
وقلناَّيفَّكتابَّإحلدودَّأَّ َّّن َّإمخلرَّهوَّ َّّ
وماَّأَّسكرَّكثريهَّفقليلَّحرإمَّ،الَّيأتيهَّإالَّنسانَّويقولَّكلَّعىلَّهذهَّإل َّمكّيةَّإَّل ّيتَّأَّرشهباَّالَّتسكرينَّ،
الَّ،نقولَّهلَّهلَّإَّذإَّرشبتَّإلكثريَّمنَّهذإَّفاَّن ّكَّتَّسكر؟َّيقولَّكلَّنعمَّنقولَّهلَّإَّذ ًإَّالَّجيوزَّرشبَّ
هَّمخرَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.
إلقليلَّوالَّإلكثريَّمنَّهذإَّلَّن ّ ي
نصَّرصحيَّمنَّمعرَّ
ميهاَّيفَّكتابَّهللاَّعزَّوج َّّلَّهذإَّ ّ َّ
َّّ
ويس تفادَّمنَّالكمَّمعرَّهذإَّأَّ َّّن َّإمخلرَّنزلَّحتر
َّإلصحابةَّريضَّهللاَّعهنمَّعندَّنزولَّإلقرأنَّ َّ.
هماَّهللاَّعزَّوج َّّلَّيفَّكتابهَّوهذإَّماَّفهمه َّّ
َّّ
إمخلرَّحر
َّّ
أَّ َّّنَّ
حابةَّوأَّن ّهَّمنَّ
تدرونَّابركَّهللاَّفيمكَّمّنةلَّمعرَّيفَّإلص َّ
َّّ
َّبعدهاَّيدلَّعىلَّأَّ َّّنَّإلعاملَّ-و
َّّ
وكذكلَّالكمَّمعر
َّإلصديقَّريضَّهللاَّعنهَّ -وهمامَّبلغَّإلعاملَّمنَّإلعملَّفاَّن ّهَّالَّحييطَّجبميعَّ
أَّعملَّإلَّنّاسَّبعدَّأَّيب َّبكر َّّ
متىنَّريضَّهللاَّعنهَّلوَّأَّن ّهَّإس توثقَّ
إملسائلَّوبلَّيذكرَّمعرَّأَّن ّهَّأَّشلكتَّعليهَّهذهَّإملسائلَّإلَّث ّالثَّو ّ َّ
بَّصىلَّهللاَّ
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّهبنَّفمتىنَّهذإَّريضَّهللاَّعنهَّ،وليسَّمعىنَّهذإَّأَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
منَّإلَّنّ َّّ
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عليهَّوسملَّملَّيبنيَّهذهَّحمكَّهذهَّإملسائلَّبيا ًانَّشافي ًاَّاكفي ًاَّالَّبلَّإلعاملَّكغريهَّمنَّإلََّّنّاسَّقدَّيسمعوإَّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّوقدَّيفوتهَّأَّخرَّوقدَّيشلكَّعليهَّأَّمورَّتَّّتضحَّالَّنسان َّأَّخرَّ
إحلديثَّمنَّإلَّنّ َّّ
وهكذإَّمعرَّريضَّهللاَّعنهَّوأَّرضاهَّ َّ.
َّ
وفيهَّأَّن ّهَّاكنَّمنَّتوإضعهَّريضَّهللاَّعنهَّأَّن ّهَّأَّخربَّإلَّنّاسَّهبذإَّ،ملَّيكنَّيريدَّأَّنَّخيفيَّعىلَّإلناسَّأَّنهَّ
قدَّتشلكَّعليهَّبعض َّإملسائلَّّ َّ ،مرتَّمعناَّأَّحاديث َّفْيا َّأَّ َّّن َّمعر َّإستشارَّأَّحصابهَّيفَّعدد َّمنَّ
إملسائلَّريض َّهللاَّعنهَّ ،وهكذإَّينبغيَّأَّنَّيكونَّإلَّنّاسَّالَّمينعهمَّإلكربَّمنَّأَّنَّيسألوإَّإلَّنّاسَّعنَّ
أَّش ياءَّقدَّّتفى َّعلْيم َّأَّوَّالَّيس تطيعونَّإلَّّتوفيقَّبنيَّالكمَّإلعلامءَّفْياَّأَّوَّقدَّتعرضَّعلْيمَّبعضَّ
إلَّدةلَّإَّل ّيتَّجتعلهمَّيشكَّّونَّيفَّحمكَّمسأةل َّماَّاكنتَّعندمهَّمنَّقولَّومنَّإملسَّل ّامتَّ ،فاالَّنسانَّالَّ
هوَّإّليَّيبحثَّ َّّمعاَّأَّشلكَّ
ينبغيَّعليهَّأَّنَّخيفيَّهذإَّومينعَّإلكربَّمنَّهذإَّ ،الَّ ،بلَّإلعاملَّإملتوإضعَّ ّ َّ
عليهَّمنَّإلعملَّولوَّعندَّمنَّصغرَّس َّنّ ًاَّمنهَّأَّوَّأَّقلَّعلامًَّمنهَّيفَّنظرهَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.
إبَّإلرابَّ َّ:
ةلَّإجلدَّوإلالكةلَّمنَّأَّبو َّّ
وإملسائلَّإَّل ّيتَّأَّشلكتَّعىلَّمعرَّيهَّثالثةَّفقدَّذكرهاَّيهَّ:مسأ َّّ
أََّّّماَّإملسأةلَّإلَّوىلَّفهييَّمسأةلَّتوريثَّإجل َّّد َّمعَّإالَّخوةَّإلَّشقَّّاءَّأَّوَّإالَّخوةَّلَّبَّ :وقدَّإختلفَّإلعلامءَّ
َّإلروإيةَّ
إلشافعي ََّّوأَّمحد َّيف َّّ
فْيا َّفذهب َّزيد َّبن ََّثبت َّومجهور َّإلعلامء َّومهنم َّإلَّمئة َّإلَّث ّالثة َّماكل َّو َّّ
َّإلصديقَّوغريهَّمنَّإلعلامءَّ
إجلدَّيشرتكَّمعَّإالَّخوةَّيفَّإملريإثَّ َّ،وذهبَّأَّبوَّبكر َّّ
إملشهورةَّعنهَّإَّىلَّأَّ َّّنَّ َّّ
إختارَّهذإَّإلقولَّإبنَّتمييةَّرمحهَّهللاَّومنَّذهبَّمذهبهَّإَّىلَّأَّ َّّنَّإلَّخوةَّيسقطونَّبوجودَّإجلدّ َّ َّوأَّن ّهَّ
َّ
و
يكونَّمبّنةلَّإلَّبَّابركَّهللاَّفيمكَّ .
ّ
خاانَّإلشَّيخَّعلَّبدإينَّحفظهَّهللاَّقدَّبنيَّهذهَّإملسأةلَّوبنيَّإخلالفَّفْياَّيفَّرشحهَّعىلَّ
َّوأَّظنَّأَّ َّّنَّأَّ
إلقالئدَّإلربهانيةَّمفنَّشاءَّفلريإجعهَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.
ليسَّهلَّذكرَّ
نَّميوتَّإلشخصَّو
َّّ
أََّّّماَّإملسأةلَّإلَّث ّانيةَّفهييَّمسأةلَّإلالكةلَّ:وإلالكةلَّابركَّهللاَّفيمكَّيهَّأَّ
ي
و ي
ي
َّوالَّودل َّذكرَّيرثهَّ ،وهذإَّهذهَّإملسأةلَّجاءَّذكرهاَّيفَّ
إرث َّالَّفر يع َّوالَّأَّصل َّ َّفالَّيكونَّهلَّو يإدل
َكل َّلَيْ َس َ َُّهل ََّو َ يدل ََّو َ ُهل َّ ُأخ ي
أَّوإخرَّسورةَّإلنساءَّعندَّقولَّهللاَّوجلَّ﴿ إن َّإ ْم ُر يؤ َّه َ َ
ْت َّفَلَهَا َّن ْص ُف َّ َماَّ
ِ
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َّتَ َركَ َّ﴾َّومعلومَّأَّ َّّنَّإلَّختَّالَّيفرضَّلهاَّإلَّنّصفَّمعَّوجودَّإلوإدلَّفهذهَّيهَّمسأةلَّإلالكةلَّوهذإَّهوَّ
يَّاكنَّعليهَّإلصحابةَّومجهورَّإلعلامءَّيفَّإلقدميَّوإحلديثَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.
َّّ
ّ َّ
تفسريهاَّإّل
إب َّمنَّأَّبوإبَّإ َّّلرابَّ :وقدَّيقصدَّهباَّمعرَّ
أََّّّماَّإملسأةلَّإلَّث ّالثةَّفهييَّكامَّقالَّمعرَّريضَّهللاَّعنهَّأَّبو ي
اَّمنَّإلرابَّوإلبعضَّإلَّخرَّيرىَّأَّ َّّّناَّل
يستَّمنَّإلرابَّ
َّّ
َّّ
إملسائلَّإَّل ّيتَّإختلفَّفْياَّإلعلامءَّفبعضهمَّيرىَّأَّ َّّّن
لناَّإدلينَّوماَّ
إمَّوأَّ َّّت َّ َّّ
يتوف َّإَّ َّّال َّوقدَّبنيَّلناَّإحلاللَّمنَّإحلر َّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّمل َّ ّ َّ
وإمحلدَّهللَّإلَّنّ َّّ
أَّشلكَّعىلَّبعضَّإلعلامءَّملَّالَّخيفىَّعىلَّأَّخرينَّابركَّهللاَّفيمكَّفليسَّهناكَّمسأ يةل َّيفَّإلعملَّتشلكَّ
عىلَّمجيعَّإلعلامءَّبلَّهذإَّإالَّشاكلَّنس بَّيفَّإلعلامءَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
الحديث 394
كَّرشإبَّأَّسكرَّ
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّس ئلَّعنَّإلبَّتعَّفقالَّّ َّ:
عنَّعائشةَّريضَّهللاَّعهناَّأَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
فهوَّحرإمَّ .
َّقالَّإلبَّت ُعَّ:نبيذَّإلعسلَّ .
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّس ئلَّعنَّإلبَّتعَّوكامَّفّسهَّإملصَّنّفَّرمحهَّهللاَّبقوهلَّإلبَّتعَّ
َّيفَّإحلديثَّأَّنَّإلَّنّ َّّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّأَّجابَّجبوإب َّشامل َّوجبوإب َّجامع َّابركَّهللاَّفيمكَّفقالَّ
نبيذَّإلعسل،فالَّنّ َّّ
ك َّرشإب َّأسكر َّفهوَّحرإم) َّهذهَّقاعدتناَّابركَّهللاَّفيمكَّالَّهيمناَّخالفَّإلَّسامءَّإلَّنَّإمخلر َّهلَّ
( َّّ
نتَّيفَّإلزمنَّإلقدميَّ
َّّ
أَّسام يءَّكثريةَّوهلَّأنوإعَّكثريةَّخاص ًةَّيفَّزمانناَّهذإَّوالَّيقترصَّعىلَّإلَّمورَّإَّل ّيتَّاك
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والَّإملصادرَّإليتَّيصنعَّمهناَّزإدتَّل
يستَّفقطَّإمخلسةَّإليتَّذكرانهاَّيفَّإحلديثَّإلسابقَّال َّبلَّيهَّ
َّّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّ
كثريةَّفالَّهيمناَّمنَّأَّينَّصنعتَّهذهَّإمخلرَّوكيفَّتسمىَّإملَّهمَّعندانَّكامَّقالَّإلَّنّ َّّ
فلك َّرشإبَّ
ك َّرشإب َّأسكرَّفهوَّحرإم) َّونزيدهاَّبقولهاَّ(ماَّأسكرَّكثريهَّفقليلَّحرإم) َّ َّّ
وسملَّ( َّّ
َّاكنَّهذإَّإّليَّيسكرَّإلقليلَّأَّمَّإلكثريَّفهوَّحرإمَّالَّجيوز َّرشبه َّابركَّهللاَّفيمكَّوهذإَّ
ّ َّ
مسكرَّسو ًإء
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ َّ.
منَّجوإمعَّلكمَّإلَّنّ َّّ
الحديث 395
عنَّعبدَّهللاَّبنَّعَّّباسَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّ:بلغَّمعرَّأَّنَّفال ًانَّابعَّمخرإًَّفقالَّ:قاتلَّهللاَّفال ًانَّأَّملَّيعملَّ
أَّنَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّقالَّ :
َّإلشحومَّجف َّّملوهاَّفباعوهاَّ .
َّقاتلَّهللاَّإلْيودَّحرمتَّعلْيم َّّ
هذإَّإحلديثَّابركَّهللاَّفيمكَّفيهَّأَّ َّّنَّمعرَّريضَّهللاَّعنهَّبلغهَّأَّ َّّنَّرج ًالَّأَّرإدَّإلَّّتحايلَّفباعَّإمخلرَّفبدلَّ
مث ًال َّأَّنَّيرشهباَّأَّرإدَّإالَّنتفاعَّمهناَّفباعهاَّ ،يعينَّاكنتَّعندهَّمخرَّوهوَّيعملَّأَّن ّهَّالَّجيوزَّرشهباَّمفاذإَّ
فعل؟ َّأَّرإدَّالاندفاعَّهباَّبدلَّمنَّأَّنَّيرمْياَّفباعهاَّفقالَّماذإَّقالَّمعر؟ َّدعاَّعليهَّفقالَّ(قاتلَّهللاَّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّ
ب َّﷺَّفقدَّقالَّإلَّنّ َّّ
فال ًَّان) َّومعرَّيفَّدعائهَّهذإَّعىلَّهذإَّإالَّنسانَّهلَّأَّسوةَّيفَّإلَّنّ َّّ
ذإبوهاَّوغريوإَّصفّتاَّثَّابعوهاَّوأَّلكوإَّمثهناَّفهمَّ
َّ
ملاَّحرمَّهللاَّعلْيمَّإلشحومَّأَّ
َّّ
وسملَّ(قاتلَّهللاَّإلْيود) َّ
اَّحشومَّثَّابعوهاَّوأَّلكوإَّمثهناَّفاَّنَّ
َّ
حومَّفغريوإَّصفّتاَّحتَّالَّتظهرَّأَّ َّّّن
ّ َّ
َّّ
متَّعلْيمَّإلش
إَّعندماَّحر
َّّ
حتايلو
كَّإلشحومَّهذهَّموإدَّأَّخرىَّصنعناهاَّمنَّ
لكونَّإلشحومَّإَّيشَّيقولَّالَّحننَّالَّنأ َّّ
َّّ
قالَّهلمَّقائ ًالَّأَّنمتَّتأ
إلشحومَّ َّّث َّبعناهاَّويهَّيفَّإحلقيقةَّحشومَّفهذهَّحيةلَّوهذإَّإالَّنسانَّأَّيض ًا َّأَّرإدَّإلَّّتحايلَّعىلَّهللاَّ
َّّ
نَّيرشبَّإمخلرَّحتَّينتفعانَّمهناَّ َّ.
ّ َّ
ورسوهلَّفبدلَّمنَّأَّ
فهذإَّإحلديثَّفيهَّحترميَّكَّإحليلَّإَّل ّيتَّيتوصلَّهباَّإَّىلَّالانتفاعَّابلَّمورَّإحملرمةَّالَّجيوزَّابركَّهللاَّ
وَّتتوصلَّإَّليهَّ،
حايلَّحت َّتنتفعَّمنهَّأَّوَّتنتفعَّبهَّأَّ َّّ
ّ َّ
فيمكَّ ،إَّذإَّعلمتَّأَّنَّشيئ ًا َّماَّحمرمَّفالَّحتاولَّإلَّّت
َّحمرم ًاَّفعليهَّأَّنَّ
حرإمَّوحرإمَّابركَّهللاَّفيمكَّالَّجيوزَّإلتَّّحايلَّمنَّأجلَّحماوةلَّحتليلَّ،ومنَّفعلَّشيئ ًا َّّ
َّحمرم ًاَّوالَّحياولَّأَّنَّحيللَّلنفسهَّملاذإ؟َّلَّن ّكَّإَّذإَّفعلتَّإحلرإمَّمعتقد ًإَّأَّن ّهَّحرإمَّ
يعتقدَّأَّن ّهَّفعلَّشيئ ًا َّّ
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هَّحاللَّوأَّنَّ
َّ
اكنَّهذإَّسبب ًا َّيفَّتوفيقَّهللاَّكلَّلَّنَّتتوبَّمنهَّ ،أََّّّماَّإَّذإَّحاولتَّأَّنَّتقنع َّنفسكَّبأَّن ّ
فعكلَّهذإَّجائزَّفاَّن ّكَّق َّّلَّماَّتتوَّفّقَّإَّىلَّإلَّّتوبةَّلَّن ّكَّدإمئ ًاَّس تعتقدَّأَّن ّكَّفعلتَّشيئ ًاَّحال ًالَّابركَّهللاَّ
فيمكَّفتنهبوإَّلهذإَّ َّ.
ذإَّحرمَّ ّحرمَّمثنهَّ،إمخلرَّماَّدإمتَّحرإم ًاَّفاَّنَّمثهناَّحرإمَّ
إليشءَّإَّ َّّ
كذكلَّيَّس تفادَّمنَّهذإَّإحلديثَّأَّ َّّنَّ ّ َّ
حاكمَّإملقاصد َّابركَّهللاَّفيمك َّهذهَّقاعدةَّعامةَّالَّجيوزَّإلتَّّ َّوسلَّ
َّّ
الَّجيوزَّالانتفاعَّمنهَّّوإلوسائلَّلهاَّأَّ
مةَّحترمَّوسائلهاَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.
إلَّمورَّإحملَّّر َّّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
كتاب اللّباس
الحديث 396
عنَّمعرَّبنَّإخلطابَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:قالَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ:الَّتلبسوإَّإحلريرَّفاَّن ّهَّ
َّإدلنياَّملَّيلبسهَّيفَّإلَّخرةَّ .
منَّلبسهَّيف َّّ
الحديث 397
وقالَّ:عنَّحذيفةَّبنَّإلاميينَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:مسعتَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيقولَّ :
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إلفضةَّوالَّتألكوإَّيفَّحصافهامَّفاَّ َّّّناَّهلمَّيفَّ
َّإدليباجَّوالَّترشبوإَّيفَّأَّنيةَّإ َّّّلهبَّو َّّ
َّالَّتلبسوإَّإحلريرَّوال َّّ
إدلنياَّولمكَّيفَّإلَّخرةَّ .
َّّ
إدليباجَّملاَّيفَّلبسهامَّمنَّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّعنَّلبسَّإحلريرَّو َّّ
يفَّهذينَّإحلديثنيَّيهنيىَّإلَّنّ َّّ
َّّتتصَّ
َّإلرتف ّ َّ
إمليوعة َّومن َّإلَّّتخنث َّوإلَّت ّش به َّابلَّن ّساءَّ ،لَّن ّه َّمعلو يم َّأَّ َّّن َّإلَّلبسة َّإلَّنّامعة َّإَّل ّيت َّفْيا َّّ
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ(إخشوش نوإَّفاَّ َّّنَّ
ابلَّن ّساءَّو َّّإلرجالَّإملطلوبَّمهنمَّإخلشونةَّوإلقوةَّكامَّقالَّإلَّنّ َّّ
فالَّبدَّعىلَّإلرجلَّأَّنَّيكونَّرج ًال َّابركَّهللاَّفيمكَّوالَّيكونَّفيهَّتش َّّهب ًاَّ
َّّ
حياةَّإحلظرَّالَّتدوم) َّ
ابلَّن ّساءَّوالَّميوعاَّوالَّقنوتهَّوالَّغريَّذكلَّ َّ.
إلفضةَّوحترميَّأَّيض ًاَّإلَّكَّفْيامَّفاَّن ّهَّالَّ
نيةَّإّلهبَّو َّّ
اينَّحترميَّإلرشبَّيفَّأَّ َّّ
ّ َّ
وكذكلَّجاءَّيفَّإحلديثَّإلَّث ّ
هلمَّيفَّإدلنياَّولمكَّيفَّإلَّخرة) َّإملؤمنونَّ
َّّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ(إَّ َّّّناَّ
جيوزَّملاذإ؟ َّللكفَّّارَّكامَّقالَّإلَّنّ َّّ
اَّيفَّإدلنياَّفهيي َّللكفَّّارَّابركَّهللاَّفيمكَّ،
َّّ
نَّشاءَّهللاَّإّلينَّيدخلونَّإجلَّنّةَّيألكونَّفيهَّماَّيفَّإجلَّنّةَّأََّّّم
ّ َّ
إَّ
إلفضةَّمنَّإل َّّرتفَّوإالَّرسإفَّوإخمليةلَّابركَّهللاَّفيمكَّ،
نيةَّإّلهبَّو َّّ
َّماَّيفَّإلرشبَّأَّكَّيفَّأَّ َّّ
ّ َّ
ومعلو يم
وكذكلَّحتدثَّيفَّإلَّنّفسَّشيئ ًاَّمنَّإلبطرَّوإلكربَّابركَّهللاَّفيمكَّفهييَّيلَّإلكفارَّ َّ.
يباجَّعىلَّإّلكورَّابركَّهللاَّفيمكَّويس تفادَّمنهَّ
َّّ
فهذإَّإحلديثانَّيس تفادَّمهنامَّحترميَّلبس َّحريريَّو َّّ
إدل
مبفهومَّإخملالفةَّجوإزَّلبسهاَّللَّن ّساءَّ َّ.
إلفضةَّ َّ.
نيةَّإّلهبَّو َّّ
إلرشبَّيفَّأَّ َّّ
وكذكلَّحترميَّإلَّكَّو ّ َّ
الحديث 398
عنَّمعرَّبنَّإخلطابَّريضَّهللاَّعنهَّأَّ َّّنَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّّنيىَّعنَّلَّبسَّإحلريرَّإَّالََّّّ
َّإلسَّبابةَّوإلوسطىَّ .
هكذإَّورفعَّلناَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّإَّصبعيه ّ
وملسملََّّّ:نيىَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّعنَّلبسَّإحلريرَّإَّالََّّّموضعَّإَّصبعنيَّأَّوَّثالثَّأَّوَّأَّربعةَّ .
يريَّعىلَّإلرجالَّ،ويس تفادَّمنهَّكامَّقلناَّمفهومَّخمالفةَّجوإزَّ
َّّ
هذإَّإحلديثَّكسابقةَّيفَّحترميَّلبسَّإحلر
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّقدرَّأَّصبعنيَّأَّوَّثالثةَّحتَّأَّربعَّ َّّللرجالَّفقطَّأَّيَّ
لبسهَّللنساءَّ،وإس تثىنَّإلَّنّ َّّ
~~600

أَّن ّهَّجيوزَّإَّنَّاكنَّإلَّث ّوب َّمنَّغريهَّحليلَّلكنَّاكنَّفيهَّقطع ية َّمنهَّفقطَّقليةلَّقدرَّالَّتتجاوزَّإلَّصابعَّ
اَّإّليَّيكونَّ َّلكّهَّمنَّإحلريرَّفهذإَّحرإمَّ .
إلَّربعةَّفقطَّفيجوزَّلبسهاَّهذهَّتس تثىنَّأََّّّم ّ َّ
الحديث 399
َّعازبََّّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ َّ:
َّإلربإءَّبن َّ
عن َّ
َّشعرَّيضبَّإَّىلَّ
ماَّرأيتَّمنَّذيََّّمل ّةَّيف َّّ
َّحةلَّمحرإءَّأَّحسنَّمنَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ،هل ي
َّابلطويلَّ .
منكبيهَّ،بعيدَّماَّبنيَّإملنكبينيَّ،ليسَّابلقصريَّوال َّّ
َّإلَّل ّ
عرَّإّليَّجتاوزَّحشمةَّإلَّذنَّلكَّنّهَّالَّيصلَّإَّىلَّإملنكبنيَّفاَّذإَّبلغَّ
مةَّإملقصودةَّيفَّإحلديثَّهوَّإلش ّ َّ
َّّ
عىلَّإلصحيحَّلَّ َّّّناَّأََّّمل ّتَّابملَّ
َّّ
إملنكبنيَّفيس َّّمىَّ َّّمج ًةَّوالَّيسمىََّّمل ّةَّ،وقيلَّأَّ َّّّناَّ َّّمسيتَّلَّ َّّم ًةَّبكّسَّإل َّّالمَّ
ابملنكبنيَّ .
َّعىلَّتوفريَّشعرَّإلرأ ّ
بَّﷺَّ
سَّحتَّيبلغَّإملنكبنيَّجفاءَّأَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
َّّ
فهذإَّإحلديثَّابركَّهللاَّفيمكَّفيهَّدلي يل
(اكنتَّهلَّملة)َّقلناَّأَّ َّّّناَّإلَّل ّ
ّ
وَّإّليَّيدنوَّحتتَّحشمةَّإلَّذننيَّفالَّيصلَّإَّىلَّ
إّليَّيصلَّأَّ ّ َّ
مةَّيهَّإلشعرَّ ّ َّ
إملنكبنيَّففيهَّجوإزَّتطويل َّ ّ
إلشعرَّذكلَّ ،لكنَّيس تثىنَّإَّذإَّماَّاكنَّفيهَّتش ب يه َّابلفسقةَّ ،إَّذإَّاكنَّ
يرَّإلشعرَّهبذهَّإلصفةَّفالَّجيوزَّلالَّنسانَّأَّنَّيطوهلَّوهذإَّمنَّسننَّإلعادةَّ
إلفسقةَّمعَّمعروفونَّبتطو َّّ
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّعادةًَّابركَّهللاَّفيمكَّفليسَّمنَّسننَّإلعبادةَّ .
هذإَّاكنَّيفعلَّإلَّنّ َّّ
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيفَّ
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّأَّوَّيتش َّّبهَّابلَّنّ َّّ
ىسَّابلَّنّ َّّ
َّوإالَّنسانَّجيوزَّهلَّأَّنَّيتأ ّ َّ
سننَّإلعادةَّلكنَّماَّملَّيكنَّفيهَّإَّثيَّمنَّهجةَّأَّخرىَّكامَّقلناَّكَّنَّيكونَّفيهَّتش َّّبهيَّابلفسقةَّ َّ.
صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّاكنَّحسنَّإملظهرَّواكنَّهلَّشعر َّواكنَّيكرمهَّواكنَّيأمرَّمنَّ
ب َّ
وفيهَّأَّيض ًا َّإلَّنّ َّّ
ي
اكنَّهلَّشعرَّبأَّنَّيكرمهَّ َّ.
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّعنهَّ
قدَّجاءَّإلهنييَّعنَّإلَّنّ َّّ
َّّ
وكذكلَّيفَّإحلديثَّجوإزَّلبسَّإلَّث ّوبَّإلَّمحرَّ ،
محرَّوجاءَّعنهَّإلهنييَّعنهَّقالوإَّ:
َّّ
لكنَّإلعلامءَّقالوإَّيفَّإمجلعَّبنيَّهذهَّإلَّحاديثَّيفَّكونهَّلبسَّإلَّث ّوبَّإلَّ
َّبيضاءَّوأَّعال يمَّمحرإءَّ
َّ
محرَّإّليَّفيهَّأَّعال يم
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّإلَّ ّ َّ
محرَّإّليَّلبسهَّإلَّنّ َّّ
أَّ َّّنَّإملرإدَّابلَّ ّ َّ
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بَّ
اَّإّليَّّنيىَّعنهَّإلَّنّ َّّ
هذإَّهوَّإّليَّقالوإَّجيوزَّلبسهَّأََّّّم ّ َّ
ّ َّ
وليسَّأَّمحرإَّخالصاَّفاكنَّأَّمحرإَّفيهَّبياضَّ،
صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّفهوَّإلَّث ّوبَّإلَّمحرَّإخلالصَّهذإَّأَّحدَّإلَّقوإلَّيفَّهذهَّإملسأةلَّ َّ.
الحديث 400
َّعازبََّّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:أَّمرانَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّبس بعَّوّناانَّعنَّ
عنَّإلربإءَّبن َّ
س بعَّ،أَّمرانَّبعيادةَّإملريضَّ،وإَّت ّباعَّإجلنازةَّ،وتشميتَّإلعاطسَّ َّ،وإَّبرإرَّإلقسمَّ،ونرصةَّإملظلومَّ،
َّابّلهبَّ-وعنَّرشبَّ
َّإّلهبَّ-أَّوَّعنَّإلَّّتخمت َّّ
َّإلسالمَّ،وّناانَّعنَّخوإت ّ َّ
َّإدلإعيَّ َّ،وإَّفشاء َّّ
َّوإَّجابة ّ َّ
إدليباجَّ .
َّإلقسَّ،وعنَّلبسَّإحلريرَّوالاس تربقَّو َّّ
ابلفضةَّ،وعنَّإملأَّثرَّ،وعن ّ َّّ
َّّ
حديثَّإلربإءَّبنَّعازبَّهذإَّفيهَّمج يةلَّمنَّإلَّدإبَّوإلَّمورَّإَّل ّيتَّيهَّمنَّماكرمَّإلَّخالقَّإليتَّيهَّكامَّ
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيأمرانَّ
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ(إَّن ّامَّبعثتَّلََّّمت ّمَّماكرمَّإلَّخالق)َّفالَّنّ َّّ
قالَّإلَّنّ َّّ
بلكَّخلقَّرفيعَّوبلكَّمعلَّطيبَّويهناانَّعنَّقبيحَّإلَّخالقَّوإلَّعاملَّ َّ.
ومن َّمجةل َّإلَّمور َّإَّل ّيت َّأَّمران َّهبا َّما َّذكر َّيف َّهذإ َّإحلديثَّ :أَّمران َّبعيادة َّإملريض َّوابَّت ّباع َّإجلنائزَّ
وبت
فشاءَّإلسالمَّهذهَّس بعةَّأَّمورَّ
َّّ
جابةَّإدلإعي َّ َّوإَّ
َّّ
بنرصةَّإملظلومَّوإَّ
َّ
شميتَّإلعاطسَّوإَّبرإرَّإلقسمَّو
َّ
هللاَّعزَّوج َّّلَّ
لطَّّيبةَّإَّل ّيتَّإَّنَّفعلناهاَّأَّجرانَّعند َّ َّّ
مورَّإخلريةَّإ َّّ
َّّ
أَّمرانَّهباَّيفَّهذإَّإحلديثَّو َّلكّهاَّمنَّإلَّ
واكنتَّسبب ًاَّيفَّزايدةَّترإبطَّويفَّزايدةَّإلَّل ّحمةَّبنيَّأَّفرإدَّجممتعَّ َّ.
يضَّإّليَّالَّيس تطيعَّ
َّيفَّحق َّإملر ّ َّ
َّّ
فَّعيادةَّإملريضَّ :كامَّتعلمونَّابركَّهللاَّفيمكَّمس تحبةَّويهَّوإجب ية
يضَّإّليَّمينعهَّمرضهَّمنَّإخلروجَّإَّىلَّ
إخلروجَّإَّىلَّإلَّنّاسَّهذإَّإلَّّتفَّصَّيلَّيفَّحمكَّزايرةَّإملريضَّ،إملر ّ َّ
يضَّإّليَّيمت َّكّنَّمنَّرؤيةَّإلَّنّاسَّمنَّإخلروجَّإَّىلَّإلَّنّاسَّ
إلَّنّاسَّهذإَّجتبَّزايرتهَّأَّوَّعيادتهَّأََّّّماَّإملر ّ َّ
تحبَّعيادتهَّ َّ.
فهذإَّتس َّّ
وإتباعَّجنازةَّ:كذكلَّإَّت ّباعَّإجلنائزَّفرضَّكفايةَّإَّذإَّقامَّبهَّإلبعضَّسقطَّعنَّإلَّخرينَّ .
ذإَّمحدَّهللاَّعز َّوج َّّل َّفاَّن ّهَّجيبَّتشميتهَّجيبَّأَّنَّتقولَّهلَّ"يرمحكَّ
َّّ
تشميتَّإلعاطسَّ :إلعاطس َّإَّ
هللا"َّوجييبكَّهوَّبقوهلَّ"هيدهيمَّهللاَّويصلحَّابلمك"َّ َّ.
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وإلقسمَّ :إالَّنسانَّإّليَّيقسمَّعليكَّيقسمَّعليكَّتربَّقسمَّيس تحبَّإبرإر َّقسمهَّإَّذإَّأَّقسمَّعليكَّ
يقولَّكلَّ"وهللاَّتأيت" َّيعزمكَّعىلَّغدإء َّأَّوَّيقولَّ"وهللاَّتأيتَّمعيَّإَّىلَّإملاكنَّإلفالين" َّوغريَّذكلَّ
نَّتربَّقسمهَّوالَّحتوجهَّإَّىلَّتكفريَّميينهَّ َّ
هذإَّيس تحبَّأَّنَّجتربَّخاطرهَّبأَّ َّّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيفَّهذإَّإحلديثَّنرصة َّإملظلوم َّكامَّقالَّ
وكذكلَّمنَّإلَّمورَّإَّل ّيتَّأَّمرَّهباَّإلَّنّ َّّ
صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ(إنرصَّأَّخاكَّظامل ًا َّأَّوَّمظلومًَّا) َّإَّذإَّرأيتَّخشص ًا َّمظلوم ًا َّفاَّن ّهَّجيبَّعليكَّ
نرصتهَّابركَّهللاَّفيمكَّفاَّن ّهَّينبغيَّعليكَّأَّنَّتنرصهَّ َّ.
يفَّحقَّولميةَّإلعرسَّ،ولميةَّإلعرسَّإَّذإَّدعيتَّ
جابةَّإدلإعيَّكامَّتعلمونَّمس تحَّّبةَّإَّ َّّالَّ َّّ
َّّ
وجتيبَّإدلإعيَّ:إَّ
َّّ
تحب َّكذكلَّهذهَّإلَّمورَّ
إَّلْياَّفاَّن ّهَّجيبَّعليكَّأَّنَّجتيبَّمنَّدعاكَّ ،أََّّّماَّغريَّولميةَّإلعرسَّفاَّن ّهَّيس َّّ
كامَّقلناَّجتربَّخوإطرَّإلَّنّاسَّ ،منَّإلعيبَّأَّنَّيدعوكَّإالَّنسانَّوالَّجتيبهَّمنَّإلعيبَّالَّتقلَّأَّ َّّن َّهذإَّ
إلَّمرَّمس تحبَّفقطَّالَّبلَّقدَّيؤديَّهذإَّإَّىلَّمنكر َّعظميَّقدَّيؤديَّهذإَّإَّىلَّإلَّّتقاطعَّوغريَّذكلَّ
َّفينبغيَّأَّنَّينظرَّمنَّهذإَّإجلانبَّالَّينظرَّفقطَّإَّىلَّجانبَّأَّ َّّّناَّدعوةَّفقطَّوغريَّذكلَّالَّينظرَّإَّىلَّماَّ
يرتتبَّعلْياَّ .
نفيشَّإلسالمَّكامَّقالَّ
َّّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّأَّن َّ
فشلَّإلسالمَّ :أَّيض ًا َّمنَّإلس نةَّمنَّس نةَّإلَّنّ َّّ
َّّ
َّ َّوإَّ
إَّإلسالمَّبينمك)َّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ(أَّفال َّأدلّمك َّعىلَّيشء َّإَّذإَّفعلمتوهَّحتاببمت؟ َّقالَّأَّفشو َّّ
إلَّنّ َّّ
ك َّوإحدَّ
اسَّهذهَّإلسََّّنّةَّتنافروإَّونفرَّ َّّ
َّّ
إَّ
فشاءَّإلسالمَّمنَّأَّس بابَّإحملبةَّبنيَّإلَّنّاسَّومتَّتركَّإلَّنّ
ّ
منَّأَّخيهَّبدتَّبيهنمَّإلعدإوةَّفعَّل ّوهاَّاكنَّهذإَّسبب ًاَّيفَّتطيبَّخوإطرمهَّويفَّزايدةَّإحملَّّبةَّبيهنمَّ َّ.
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيفَّهذإَّإحلديثَّمفثلَّ َّ:
أََّّّماَّإلَّش ياءَّإَّل ّيتَّّنيىَّعهناَّإلَّنّ َّّ
إتَّإّلهبَّفيهَّ
عىلَّإلرجالَّوجائز َّللَّن ّساءَّ ،وإلَّتَّّخمتَّّ َّخبو َّّ
حمرمَّ َّّ
إلتَّّخمتَّّ َّخبوإتَّإ َّّّلهب َّ َّّللرجالَّّ َّ :
إّلهبَّ ّ
ميوعَّأَّوَّفيهَّتش بهَّفيهَّإلَّن ّساءَّوكامَّقلناَّسابق ًا َّإلرجالَّمنَّيفَّفاميَّمهَّإخلشونةَّأَّماَّهذهَّإملَّيوعة َّإليتَّ
نرإهاَّإلَّنَّوهذهَّإلتأنفَّهذإَّإلتخنثَّوإلعياذَّابهللَّ َّ
ّسفَّوإلبطرَّ َّ.
وقدَّمرَّمعناَّهذإَّسابق ًاَّوماَّيفَّهذإَّمنَّإلَّ ّ َّ
َّإلفضةَّّ َّ:
إلرشبَّيفَّأَّنية َّّ
وكذكلَّّنيناَّعنَّ ّ َّ
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إدليباجَّوإالَّسَّتربقَّوكذكلَّحريريَّكامَّمرَّمعناَّابركَّهللاَّ
وكذكلَّّنيناَّعنَّإملياثرَّوإلقشريَّوإحلريرَّو َّّ
فيمك َّ
إدليباجَّومسيتَّميارسَّبوسارهتاَّوليانّتاَّ َّ.
َّوإملَّياثرَّ:مأخوذةَّمنَّإلوَثرَّويهَّمرإك يبَّتَّّتخذَّمنَّإحلريرَّو َّّ
َّمنَّخسفَّيهَّثيابَّمنَّخزيَّ َّ.
يهَّثياب
سَّ:
وإلق َّّ
ي
ي
فهوَّإدليباجَّإلكبريَّويهَّلكم ية َّفارس ية َّنقلتَّإَّىلَّإلَّل ّغةَّإلعربيةَّابركَّهللاَّفيمكَّفهنيناَّ
َّوأَّماَّإالَّس تربقَّّ َّ :
يفَّهذإَّإحلديثَّعهناَّملاذإ؟ َّلَّ َّّّناَّمنَّأَّس
كرب ََّّوإَّىلَّ
بابَّإلرتفَّومنَّإلس بابَّإَّل ّيتَّتدعوَّإَّىلَّإلتَّّ ّ َّ
َّّ
إلبطرَّوغريَّذكلَّابركَّهللاَّفيمكَّّلكلَّّنيناَّعهناَّ َّ.
فاحلديثَّهذإَّفيهَّمجةلَّمنَّإلفوإئدَّكامَّقلناَّمهناَّ َّ:
إس تحباب َّعيادة َّإملريضَّ ،كذكل َّإس تحباب َّإتباعَّإجلنائز َّوكامَّقلنا َّهو َّفرض َّكفاية َّإَّذإ َّقام َّبهَّ
بَّ
إلبعضَّسقطَّإالَّثَّعنَّإلباقنيَّ،وكذكلَّالَّخيفىَّعليكامَّماَّيفَّإَّت ّباعَّإجلنازةَّمنَّفضلَّكامَّقالَّإلَّنّ َّّ
صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ(منَّت
شهدهاَّحت َّتدفنَّفهذإَّهلَّقريإطانَّ
ّ َّ
َّيصىل َّعلْياَّفلَّقريإطَّ َّو
بعهاَّحت ّ َّ
ّ َّ
قريإطَّمثلَّأَّحدك)َّ َّ.
ذإَّمحدَّهللاَّعزَّوجلَّوأَّنهَّيشميتهَّبقولَّناَّ
َّ
وكذكلَّيفَّإحلديثَّوجوبَّتشميتَّإلعاطسَّ،إلعاطسَّإَّ
"يرمحكَّهللا"َّفْياَّ َّ.
كذكلَّإس
تحبابَّوإَّبرإرَّقسمَّإملقسمَّ ،وفيهَّكذكلَّوجوب َّنرصةَّإملظلومَّبقدريس تطيعهَّإالَّنسانَّ
َّ
ينرصهَّابلقدرَّإّليَّيس تطيعهَّبلكمةَّابَّعانةَّبغريَّذكلَّ َّ.
جابةَّإدلعوةَّإَّ َّّالَّدعوةَّولميةَّإلعرسَّفهذهَّجيبَّإَّجابّتاَّ .
َّّ
كذكلَّكامَّقلناَّيفَّإس تحبابَّإَّ
فشاءَّإلسالمَّبنيَّإلَّنّاسَّ َّ.
َّّ
َّوكذكلَّيفَّإس تحبابَّإَّ
إّلهبَّحرإ يمَّعىلَّرجالَّهذهَّإلََّّّمةَّ َّ.
إتَّإّلهبَّملاذإ؟َّلَّ َّّنَّ َّّ
وكذكلَّيفَّإحلديثَّحترميَّإلتَّّخمتََّّّخبو َّّ
نيةَّإلفضةَّ َّ.
َّّ
وكذكلَّفيهَّحترميَّإلرشبَّيفَّأَّ
ّ َّ
~~604

يباجَّإلتحرميَّهذإَّخاص َّإلرجالَّابركَّهللاَّ
كذكلَّفيهَّحترميَّلبسَّإلقس َّوإحلريرَّوإالَّس تربقَّو َّّ
إدل
ّ َّّ
ي
فيمكَّ َّ.
رَّيعينَّإجللوسَّفْياَّمهنييَّعنهَّ.هذإَّملخصَّماَّتضمنهَّهذإَّإحلديثَّ َّ.
وكذكلَّإملياث
ي
الحديث 401
عنََّّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّأَّ َّّنَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّإصطنعَّخاتَّمنَّذهبَّ
فاكنَّجيعلَّف َّّصهَّيفَّابطنَّكَّفّهَّإَّذإَّلبسهَّفصنعَّإلَّنّاسَّمثلَّذكلَّّ َّ،ثَّإَّن ّهَّجلسَّعىلَّإملنربَّفّنعهَّفقالَّ:
إَّ ّ َّينَّكنتَّأَّلبسَّهذإَّإخلات ََّّوأَّجعلَّف َّّصهَّمنَّدإخلَّ،فرىمَّبهَّ َّّثَّقالَّ :
وهللَّالَّأَّلبسهَّأَّبدإَّ،فنبذَّإلَّنّاسَّخوإتميهمَّ .
َّخباتَّإّلهبَّاكنَّمباح ًا َّ َّّللرجالَّيفَّابدئَّإلَّمرَّ َّّث َّنسخَّهذإَّإحلمكَّ
َّّ
َّهذإَّإحلديثَّفيهَّأَّ َّّن َّإلَّّتخمتَّّ
إّلهبَّوهوَّجائز َّللَّن ّساءَّابركَّ
وحتولَّإَّىلَّإلتحرميَّفالَّجيوزَّإلتخمتَّخباتَّإّلهبَّوالَّجيوزَّلبسَّ
ي
هللاَّفيمكَّ َّ.
كتاب الجهاد
َّإجلهادَّلغ ًَّةَّ:هوَّإملشَّقّةَّ َّ.
اعَّإلطريقَّ َّ.
إلبغاةَّوقط َّّ
َّّ
َّوأََّّّماَّرشعًَّاَّ:فهوَّبذلَّإجلهدَّيفَّقتالَّإلكفارَّو
صوصَّيفَّإدلالةلَّعىلَّمرشوعيتهَّكثري يةَّجدإَّ .
َّّ
إلسََّّنّ َّ
ةَّوإَّجامعَّإلعلامءَّوإلَّنّ
وهوَّمرشو يعَّابلكتابَّو ّ
ثَّعنَّإلباقنيَّوإَّ َّّال َّأَّثَّإمجليعَّ،
َّ
وحمكه َّأَّن ّهَّفرضَّكفاية َّإَّذإَّقامَّبهَّإلبعضَّإملسقط َّللوجوبَّسقطَّإالَّ
وَّيتعنيَّإجلهادَّفيكونَّفرضَّعنيَّيفَّثالثَّحاالتَّ :
ويتو َّّجبَّأَّ ّ َّ
رصإفَّ َّ.
يقانَّتعنيَّإجلهادَّوحرمَّالان َّ
ّ َّ
إحلاةلَّإلَّوىلَّيهَّإَّذإَّتقابلَّإلفريقانَّ:إَّذإَّتقابلَّإلفر
َّمدإفعةَّهذإَّإلعدوَّ َّ.
َّّ
ففيَّهذهَّإحلالَّيتعنيَّإجلهادَّو ّ َّ
تتعني
ّ َّ
َّإلعدوَّابلبدلَّوحارصهاَّ:
إحلالَّإلَّث ّاينَّإَّذإَّنزل َّّ
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ذإَّخص َّإالَّمامَّوإحد ًإ َّبعينهَّبأَّنَّ
وإحلاةلَّإلَّث ّالثةَّيهَّإَّذإَّإستنفرَّإالَّمامَّإلَّنّاسَّإستنفار ًإ َّعام ًا َّوكذكلَّإَّ ّ َّ
ساليب َّقتالية َّوعنده َّمعرفة َّبأَّمور َّإجلهاد َّبأَّمور َّإلقتالَّ
إستنفره َّكَّن َّيكون َّهذإ َّّ
َّإلشخص َّعنده َّأَّ ي
مامَّلقوهلَّعز َّوج َّّل َّ﴿ َاي َّ َأهيُّ َاَّإّل َين َّأ َمنُوإَّ َماَّ
َّّ
وإستنفرهَّبعينهَّففيَّهذهَّإحلاةلَّيتو َّّجبَّعليهَّإَّجابةَّإالَّ
لَ ُ ْمك َّإ َذإَّقي َل َّلَ ُ ُمك َّإنف ُروإَّيف ََّسبيل َّإّلل َّإَثقَلْ ُ ْمت َّإ َىل ْ َ
َّإل ْرض َّ﴾َّهذهَّإحلاالتَّإلَّثّالثَّإَّل ّيتَّجيبَّفْياَّ
ِ
ِ
إجلهاد َّأََّّّماَّيفَّغريهاَّفهوَّفرضَّكفايةََّّ ،أَّوَّهذهَّإحلاالتَّإلَّث ّالثةَّيهَّيكونَّفْياَّإجلهادَّفرضَّعني َّأ ّماَّ
يفَّغريهاَّفيكونَّفيكونَّفرضَّكفايةَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.

الحديث 402
عنَّعبدَّهللاَّبنَّأَّيبَّأَّوفَّريضَّهللاَّعنهَّأَّ َّّنَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيفَّأَّ َّّايمهَّإَّل ّيتَّلقيَّفْياَّ
َّإلشمسَّقامَّفْيمَّفقالَّ :
َّحتَّمالت َّّ
إلعدوَّإنتظر ّ َّ
َّّ
َّإلعدوَّوإسألوإَّهللاَّإلعافيةَّفاَّذإَّلقيمتومهَّفاصربوإَّوإعلموإَّأَّ َّّنَّإجلَّنّةَّحتتَّ
َّايَّأَّ َّّهياَّإلنّاسَّالَّتمتَّنّوإَّلقاء َّّ
َّإلسحاب ََّّوهازمَّ
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ"إلَّل ّهمَّمّنلَّإلكتابَّوجمري َّّ
َّإلسَّيوفَّّ َّ،ثَّقالَّإلَّنّ َّّ
ظالل ّ
إلَّحزإبَّإهزهممَّوإنرصانَّعلْيم"َّ .
يفَّهذإَّإحلديثَّيقولَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ(الَّتمتَّنّوإَّلقاءَّإلعدوَّوإسألوإَّهللاَّإلعافية) َّيقولَّإلعلامءَّ
متىنَّلقاءَّ
إَّلقاءَّإلعدوَّعىلَّسبيلَّإلعجبَّوإلَّمنَّوحنوَّذكلَّ،فاالَّنسانَّأَّوَّإملؤمنَّالَّي ّ َّ
َّّ
معناهَّأَّن ّهَّالَّتمتَّنّو
متين َّلقاء َّإلعدو َّرغب ًة َّيف َّإجلهادَّ
إلرايء َّابرك َّهللا َّفيمكَّ ،أََّّّما َّ ّ َّ
إلعدو َّعىل َّسبيل َّإلعجب َّوإخليالء َّو َّّ
َّّ
هللاَّعز َّوج َّّلَّ
َّيفَّهذإَّإلهنييَّ ،ملاذإ؟ َّلَّ َّّن َّ َّّ
َّّ
وحرص ًا َّعىلَّإَّعالءَّلكمةَّهللاَّفهذإَّمرشوعَّوليسَّدإخ ًال
إَّفيهَّوأَّنَّيسامهوإَّفيهَّ َّ.
إَّيفَّإجلهادَّوأَّنَّيرغبو َّ
َّ
رشعَّللمسلمنيَّأَّنَّجيّتدو
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لَّهللاَّعز َّوج َّّل َّأَّنَّ
َّّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ(وإسألوإَّهللاَّإلعافية)َّأَّ َّّي َّأَّ َّّن َّإالَّنسانَّيسأ
َّّث َّيقولَّإلَّنّ َّّ
بَّ
خرةَّابركَّهللاَّفيمكَّومنَّهاتهَّإملكروهاتَّلقاءَّإلعدوَّّ َّ ،ث َّبنيَّإلَّنّ َّّ
َّّ
يعافيهَّمنَّمكروهاتَّإدلنياَّوإلَّ
َّّ
مههاَّإلصربَّابركَّهللاَّفيكَّإالَّنسانَّيصربَّ
صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيفَّإحلديثَّأَّس بابَّإلَّنّرصَّإَّل ّيتَّمنَّأَّ َّّ
وفيقَّمنَّهللاَّعزَّوج َّّلَّويقولَّ
َّّ
وخيلصَّيفَّهجادهَّهذإَّويقرصَّبهَّإَّعالءَّلكمةَّهللاَّوإلتَّّ
َّ
ذإَّلقيَّإلعدوَّ
َّّ
إَّ
هذهَّإلس يوف) َّفهذإَّفيهَّإَّشار ية َّإَّىلَّأَّ َّّن َّإجلهادَّمنَّأَّس بابَّدخولَّ
(وإعلموإَّأَّ َّّن َّإجلَّنّةَّحتتَّظالل َّ
ّ
ًَّهللَّعزَّوج َّّلَّفاَّنَّماتَّفنحس
بهَّعندَّهللاَّعزَّوج َّّلَّ
َّّ
عالءَّللكمةَّهللاَّونرصة َّّ
إجلَّنّةَّ،مفنَّشهرَّس يفهَّإَّ ً
إلعلو َّيفَّدرجاهتاَّابركَّ
شهيد ًإ َّويكونَّمعل َّهذإَّمنَّأَّعظمَّإلَّس بابَّإَّل ّيتَّتعينهَّعىلَّدخولَّإجلَّنّةَّو َّّ
هللاَّفيمكَّ َّ.
إلسحابَّوهازمَّإلَّحزإبَّ
صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّهبذإَّإدلعاءَّ(إلَّل ّهمَّمّنلَّإلكتابَّوجمريَّ َّّ
َّّ
بَّ
َّّثَّدعاَّإلَّنّ َّّ
إهزهممَّإهزهممَّوإنرصانَّعلْيم)َّفهذإَّفيهَّ ّ
تغيبَّعىلَّإدلعاءَّبأَّنَّيدعوَّإالَّنسانَّوخاص ًةَّيفَّهذهَّ
َّّ
حثَّو
إملوإطنَّالَّينىسَّإالَّنسانَّأَّنَّيدعوَّهللاَّ ،منَّأَّمهَّأَّس بابَّإلَّنّجاحَّومنَّأَّمهَّأَّس بابَّإلَّّتوفيقَّدعاءَّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّهناَّبأَّنَّيوفقهم َّوبأَّنَّينرصمهَّعلْيمَّ ،وهكذإَّ
هللاَّعز َّوج َّّل َّذكلَّفدعاَّإلَّنّ َّّ
َّّ
هللاَّعز َّوج َّّل َّوالَّيغرتَّبنفسهَّوالَّ
ينبغيَّأَّنَّيكونَّإالَّنسانَّيتذكرَّدإمئ ًا َّبأَّنَّإلَّنّرصةَّوإلتَّّوفيقَّبيد َّ َّّ
وَّهذإَّإلعجبَّهوَّسببَّيفَّإلفشلَّوكامَّ
بكرثةَّإلعددَّفلكَّهذهَّإلَّمورَّأَّ
َّّ
يعجبَّبنفسهَّوالَّيعجب َّ
ي
قالَّهللاَّوجلَّ﴿ َوي َ ْو َم َّ ُحنَ ْنيََّّۙإ ْذ َّأ ْ ََجع َب ْت ُ ْمك َّ َك ْ َرثتُ ُ ْمك َّفَ َ ْمل َّتُغْن َّع ُ ْ
اَّوضَ اقَ ْت َّعَلَ ْي ُ ُمك ْ َ
َّإل ْر ُض َّب َماَّ
َنمك ََّشيْئً َ
ِ
َر ُح َب ْت َُّث ََّول ْي ُمت َّ ُّم ْدبر َين َّ﴾َّفالكرثةَّوإلعجبَّابلكرثةَّدإ يء َّابركَّهللاَّفيمكَّومنَّأَّس بابَّإلفشلَّومنَّ
أَّس بابَّإخلّسإنَّ ،فاالَّنسانَّدإمئاَّيعَّل ّ
قَّقلبهَّابهللَّعز َّوج َّّل َّيتَّّخذَّإلَّس بابَّإملرشوعةَّويعَّلّقَّقلبهَّ
َّّ
َّعز َّوج َّّل َّال َّيفَّ
َّعز َّوج َّّل َّويعمل َّيقين ًا َّيف َّقلبه َّأَّ َّّن َّإلَّنّرصة َّمن َّهللا ََّّوأَّن َّإلَّّتوفيق َّمن َّهللا َّّ
ابهلل َّّ
نتَّعدةًَّأَّمَّعدد ًإَّأَّمَّشيئ ًاَّأَّخرَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.
إلَّس بابَّإَّل ّيتَّإ َّّّتذهاَّسوإ يءَّاك َّّ
الحديث 403
َّإلساعديَّريضَّهللاَّعنهَّأَّ َّّنَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّقالَّ :
عنَّسَّهلَّبنَّسعد َّّ
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َّإدلنياَّوماَّ
رابطَّيومَّيفَّسبيلَّهللاَّخريي َّمنَّإ َّّدلنياَّوماَّعلْياَّ،وموضعَّس َّوطَّأَّحدكَّمنَّإجلَّنّةَّخريي َّمن َّّ
َّإدلنياَّوماَّعلْياَّ .
إلروحةَّيروهحاَّإلعبدَّيفَّسبيلَّهللاَّأَّوَّإلغدوةَّخريي َّمن َّّ
علْياَّ،و َّّ
هوَّمالزمةَّإملثاينَّإّليَّبنيَّإملسلمنيَّوإلكفَّّارَّحلرإسةَّإملسلمنيَّمهنمَّ .
ّ َّ
إلرابطَّ:
َّّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّفضلَّإملرإبطةَّيفَّسبيلَّهللاَّوقال َّأ َّّن َّثوإبَّ
ويفَّهذإَّإحلديثَّيبنيَّإلَّنّ َّّ
يفَّهذإَّإلرابطَّحرإس ية َّللمسلمنيَّ
َّّ
َّمنَّإدلنياَّوماَّفْياَّملاذإ؟ َّلَّ َّّن َّ
َّّ
مرإبطةَّيوم َّيفَّسبيلَّهللاَّخريي
مني َّملوإقعهم َّمن َّجهوم َّإلكفَّّارَّ ،إلكفَّّار َّكام َّتعلمون َّيف َّإحلرب َّيرتَّب ّصون َّابملسلمني َّومن َّحيميَّ
وتأ يَّ
ينهبوّنمَّإَّذإَّ َّّمهَّإلكَّفّارَّبفعلَّ
إبطونَّإّلينَّيكونونَّيفَّإلَّماكنَّإلعاليةَّحيرسوّنمَّو َّّ
ّ َّ
إملسلمني؟َّحيمْيمَّمر
لَّإلرابطَّيفَّسبيلَّهللاَّعظاميًَّ َّ.
يشءَّّلكلَّاكنَّفض َّّ
إدلنياَّابركَّهللاَّفيمكَّزإئةلَّدنياَّزإئةلَّ
إدلنياَّابلَّن ّس بةَّللَّخرةَّّ َّ،
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّحقارةَّ َّّ
َّّثَّبنيَّإلَّنّ َّّ
ب َّهناَّيفَّهذإَّ
بني َّإلَّنّ َّّ
َّعندَّهللاَّعز َّوج َّّل َّو ّ َّ
َّّ
َّعندَّهللاَّعز َّوج َّّل َّوالَّتساويَّجناحَّبعوضة
َّّ
وحقري ية
َّمنَّإدلنياَّوماَّعلْيا) َّوقالَّ
َّّ
إحلديثَّأَّ َّّّناَّالَّتساويَّشيئ ًا َّفقالَّ(ملوضعَّسوطَّأَّحدكَّيفَّإجلَّنّةَّخريي
حدانَّإلسوطَّ
إلروحةَّيروهحاَّإلعبدَّيفَّسبيلَّهللاَّأوَّإلغدوةَّخريَّمنَّإدلّ نياَّوماَّفْيا)َّ،موضعَّسوطَّأ
(و َّّ
ّ
اكنَّيقصدَّإلصحابةَّرضوإنَّهللاَّعلْيمَّقالَّهلمَّ
ّإّليَّيضبَّبهَّ،هذإَّموضعَّسوطَّأحدانَّإلنّ ّبَّﷺَّ
ّ
خريَّمنَّإدلّ نياَّوماَّفْياَّ،فادلّ نياَّالَّتقارنَّابلخرةَّإدلّ نياَّزإئةلَّإدلّ نياَّدإرَّزوإلَّوإلخرةَّدإرَّقرإرَّابركَّ
هللاَّفيمكَّالَّتقارنَّهذهَّبتكلَّ .
وَّإلروحةَّيفَّسبيلَّهللاَّإجملاهدَّهلَّأجرَّعظميَّوأجرَّجزيلَّعندَّهللاَّ
وكذكلَّفضلَّأوَّثوإبَّإلغدوةَّأ ّ
نَّخيلصَّهللَّعز َّويكونَّثوإبهَّعظاميَّجدّ إَّعندَّهللاَّ
ّعز َّوج ّل َّإذإَّأخلصَّهللَّ،إملطلوبَّمنهَّفقطَّأ
ّ
س بحانهَّملاذإ؟َّل ّن َّهذإَّإجملاهدَّابع َّنفسهَّهللَّفالَّيدريَّهلَّيرجعَّأمَّيست
شهدَّيفَّسبيلَّهللاَّعزَّ
ّ
ّ
إجملاهدَّكامَّقلناَّهوَّإّليَّجاهدَّالعالءَّلكمةَّهللاَّ،إجملاهدَّليسَّهوَّ
وج ّل َّّلكلَّاكنَّثوإبهَّعظاميَّ،و
ّإّليَّجاهدَّمنَّأجلَّأمرَّأخرَّ،منَّأجلَّإمحل ّيةَّومنَّأجلَّإلعصب ّيةَّومنَّأجلَّأنَّيرإيئَّإلنّاسَّوغريَّ
ّ
ّ
َّ،هذإَّهوَّإجملاهدَّوهذإَّهوَّإّليَّجاءَّ
عالءَّلكمةَّهللاَّعزَّوج ّل
ذكلَّ،الَّ،إجملاهدَّهوَّإّليَّجاهدَّال
ّ
يفَّفضلَّهذإَّإحلديثَّ .
~~608

الحديث 404
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّقالَّ:إَّنتدبَّهللاَّ-وملسملََّّ:تض َّّمنَّهللاَّ-
عنَّأَّيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّأَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
َّلرسويَّفهوَّعلَّضامنَّأَّنَّ
تصديق َّ
ميانَّيبَّو ي
ملنَّخرجَّيفَّسبيلَّالَّخيرجهَّإَّ َّالَّّهجاديَّيفَّسبيل ََّّوإَّ ي
َّإّليَّخرجَّمنهَّانئالَّماَّانلَّمنَّأَّجرَّأَّوَّغنميةَّ .
أَّدخلَّإجلَّنّةَّأَّوَّأَّرجعهَّإَّىلَّمسكنه ّ َّ
توكَّهللاَّ
َّإلصامئَّإلقامئَّو ّ َّ
وملسملََّّ:مثلَّإجملاهدَّيفَّسبيلَّهللاَّ-وهللاَّأَّعملَّمبنَّجياهدَّيفَّسبيلَّ-مكثل َّّ
للمجاهدَّيفَّسبيلَّبأَّنَّتوَّف ّاهَّأَّنَّيدخلَّإجلَّنّةَّأَّوَّيرجعهَّسامل ًاَّمعَّأَّجرَّوغنميةَّ .
ي
هذإَّإحلديثَّحديثَّعظميَّفيهَّفضلَّإجملاهدينَّيفَّسبيلَّهللاَّ،فاهللَّتباركَّوتعاىلَّقدَّمضنَّوإلزتمَّ
َّ
ةَّمنَّخرجَّجماهدإَّيفَّسبيلَّهللاَّعزَّوج َّّلَّالَّخيرجهَّإَّ َّّالَّإجلهادَّهذإَّ
َّّ
َّّ
تكرم ًاَّمنهَّ َّوفضالَّأَّنَّيدخلَّإجلَّنّ
إَّنَّتو َّّيفَّ ،أََّّّماَّإَّنَّبقيَّحَّيّاَّفأَّنَّيرجعهَّإَّىلَّم
سكنهَّإّليَّخرجَّمنهَّانئالَّأَّجرإَّعظاميَّوكذكلَّانئالَّ
ّ َّ
غناميَّكبريةَّهذإَّكر يمَّمنَّهللاَّوفضلَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.
ميان َّيبَّوتصديقي َّ
إنظروإ َّماذإ َّقال َّإلَّنّ َّّ
ب َّصىل َّهللا َّعليه َّوسمل َّ(الَّخيرجهَّإَّ َّالّ َّهجا يد َّيفَّسبيل َّ َّوإَّ ي
برسويل)َّهذإَّهوَّإجملاهدَّحق ًاَّأََّّّماَّإّليَّخيرجَّيفَّسبيلَّإلعص
َّوخيرجَّحتَّيرإهَّإلَّنّاسَّ
ّ َّ
بيةَّوخيرجَّرايء
ً
مور َّدنيويةَّفهذإَّليسَّهوَّإملقصودَّ
ّ َّ
لونَّفالن َّجشاعَّ ،أَّ
ويقو
ي
وَّخيرجَّحت َّيذكرَّويكونَّهلَّبعدَّذكلَّأَّ ي
ةَّهوَّإّليَّ
ّ َّ
إّليَّيقصدَّيفَّهذإَّإحلديثَّو ّ َّ
يفَّهذإَّإحلديثَّ،الَّ ّ َّ،
إّليَّظمنَّهلَّهللاَّتباركَّوتعاىلَّإجلَّنّ
عالءَّلكمةَّهللاَّعزَّوج َّّلَّ،وهوَّكامَّقلناَّفظ يلَّعظ يميَّ
َّّ
خيرجَّيفَّسبيلَّهللاَّعزَّوج َّّلَّ،خيرجَّيفَّسبيلَّإَّ
َّّ
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّس ئلَّمعلَّيعدلَّإجلهادَّفقالَّملنَّسأهلَّ(أَّرأيتَّإَّذإَّخرجَّهذإَّ
قدَّجاءَّأَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
نَّتصومَّوالَّتفطرَّوأَّنَّتقومَّوالَّتفرت؟ َّقالَّهلَّومنَّيطيقَّذكلَّايَّرسولَّ
َّ
إجملاهدَّيفَّسبيلَّهللاَّأَّ
هللا؟ َّقالَّأَّماَّإَّن ّكَّلوَّمقتَّمثلَّذكلَّملَّتبلغَّأَّجرَّإجملاهدين) َّفاجلهادَّابركَّهللاَّفيمكَّهلَّفظ يل َّعظميَّ
إقبَّمحيدةَّوأَّجرهَّمض ي
هللاَّعزَّوج َّّلَّ َّ.
اعفَّالَّيعلمهَّإَّ َّّالَّ َّّ
َّ
وهلَّعو
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ(وهللاَّأَّعملَّمبنَّجياهدَّيفَّسبيل)َّإنظروإَّابركَّهللاَّ
ويفَّروإيةَّمسملَّيقولَّإلَّنّ َّّ
َّجماهدَّوفالنَّكذإَّبلَّ
صىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيقولَّمفاَّابلناَّإليومَّنرىَّمنَّيتبجعَّيقولَّفالن
بَّ
فيمكَّإلَّنّ َّّ
ي
ي
نَّيقالَّفالنَّشهيدَّويقطعونَّهلَّابلشهادةَّابركَّهللاَّفيكَّ،إملرشوعَّيفَّمثلَّهذإَّ
إلَّدىهَّمنَّذكلَّأَّ
ي
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َّوالَّجيزمَّهلَّإلشهادةَّلَّ َّّن َّهذإَّمنَّإلَّمورَّإلغيبَّيّة َّابركَّهللاَّ
َّّ
نَّيقالَّفالن َّحنَّس بهَّعندَّهللاَّشهيد ًإ
أَّ
ي
تَّوأَّنتَّالَّتدريَّفذلكلَّيقالَّ
تهَّتغري َّ
فيمكَّبأَّنَّتقطعَّبأَّ َّّنَّفال ًانَّشهيدَّلَّن ّكَّالَّتعملَّنَّي ّتهَّفقدَّتكونَّنَّي ّ َّّ
فالنَّحنس بهَّعندَّهللاَّشهيدإ"َّ َّ.
" ي
الحديث 405
وعنهَّقالَّ:قالَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ:ماَّمنَّملكومَّيلكمَّيفَّسبيلَّهللاَّإَّ َّالَّّجاءَّيومَّإلقيامةَّ
إلرحيَّرحيَّمسكَّ َّ.
ولكمهَّيديمَّإلَّل ّونَّلونَّدمَّو َّّ
ََّ
إمللكومَّ:هوَّإجملروحَّ .
َّجيرحَّيفَّسبيلَّهللاَّعزَّوج َّّلَّسو ًإءَّاكنَّجرحَّهذإَّبرصاصَّأَّوَّ
َّّ
وإحلديثَّمعناهَّأَّن ّهَّهوَّماَّمنَّمسمل
بس يفَّأَّوَّمبوسَّأَّوَّبغريَّذكلَّمنَّإلَّمورَّإَّ َّّالَّجاءَّيومَّإلقيامةَّولكمهَّهذإَّيعينَّجرحهَّهذإَّيدمَّيعينَّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ(إلَّل ّ
يس
إلرحيَّرحيَّإملسك) َّملاذإ؟َّ
ونَّلونَّإدلمَّو َّّ
َّّ
يلَّمنهَّإدلمَّ ،وكامَّقالَّإلَّنّ َّّ
َّّ
لَّن ّهَّأَّريقَّيفَّسبيلَّهللاَّ،وسألَّيفَّسبيلَّهللاَّ،فَّتكونَّرإحئتهَّكرإحئةَّإملسكَّ،ومثلَّقوهلَّصىلَّهللاَّ
خللوهَّمفَّإلصامئَّأَّطيبَّعندَّهللاَّمنَّرحيَّإملسك) َّومعَّأَّنَّإخللوفَّ
َّّ
عليهَّوسملَّيفَّحديثَّإلصامئَّ(
َّّ
هَّعندَّهللاَّعزَّوج َّّلَّأَّطيبَّمنَّرحيَّإملسكَّملاذإ؟َّلَّ َّّنَّسببهَّهوَّ
َّّ
عادةًَّالَّتكونَّهلَّرإحئ ًةَّطيبةَّإَّ َّّالَّأَّن ّ
ىلَّهللاَّعزَّوج َّّلَّ َّ.
َّّ
يامَّإّليَّهوَّقرب يةَّإَّ
إلص ّ َّ
َّّ
الحديث 406
عنَّأَّيبَّأَّيوبَّإلَّنصاريَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:قالَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ :
َّإلشمسَّوغربتهَّ .
َّغدو يةَّيفَّسبيلَّهللاَّأَّوَّروح يةَّخريي َّممَّّاَّطلعتَّعليه َّّ
أَّخرجهَّمس يَّملَّ .
الحديث 407
عنَّأَّنسَّبنَّماكلَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:قالَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ َّ:
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َّإدلنياَّوماَّفْياَّ َّ.
غزو يةَّيفَّسبيلَّهللاَّأَّوَّروح يةَّخريي َّمن َّّ
أَّخرجهَّإلبخاريَّ .
إلروحةَّوهذهَّإلغدوةَّيذههباَّإالَّنسانَّللجهادَّيفَّسبيلَّ
تقدمَّمعناَّهذإَّويفَّهذينَّإحلديثنيَّأَّ َّّن َّهذه َّ َّّ
َّّ
إتَّهذهَّإلروحَّ
َّّ
َّّ
نياَّمنَّقصورَّومذل
َّّ
إَّمجيعَّماَّيفَّهذهَّإدل
َّمنَّهذهَّإدلنياَّمباَّفْياَّّ ،تَّّيلو
َّّ
هللاَّيهَّخريي
ك َّهذإ َّابرك َّهللا َّفيمك َّملاذإ؟ َّلَّ َّّنَّ
إَّل ّيت َّروهحا َّإالَّنسان َّللجهاد َّيف َّسبيل َّهللا َّتكون َّخري ًإ َّمن َّ َّّ
إالَّنسانَّيريدَّإَّعالءَّلكمةَّهللاَّويفدي َّنفسهَّيفَّسبيلَّإَّعالءَّلكمةَّهللاَّ ،فهذإَّإلَّمرَّابركَّهللاَّفيمكَّ
تهَّوأَّنَّتبقىَّصافي ًة َّالَّعالءَّلكمةَّ
ليسَّهَّّين ًا َّوليسَّهَّّيناَّجياهدَّإالَّنسان َّنفسهَّعىلَّأَّنَّالَّّتتلط َّنَّي ّ َّ
هللاَّ َّ.
َّ
َّ
الحديث 408
عنَّأَّيبَّقتادةَّإلَّنصاريَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:خرجناَّمعَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّإَّىلَّحننيَّ
َّقص ًةَّفقالَّرسولَّهللاَّ:منَّقتلَّقتي ًالَّهلَّعليهَّبين يةَّفلَّسلبهَّ،قالهاَّثال ًََّثَّ .
وذكر َّّ
الحديث 409
َّعنيَّمنَّإملرشكنيَّ
وقالَّ:عنَّسلمةَّبنَّإلَّكوعَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ:أَّىتَّإلَّنّ َّّ
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسمل ي
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّأَّطلبوهَّوإقتلوهَّ
وهوَّيفَّسفرَّجفلسَّعندَّأَّحصابهَّيتح َّّدثَّ ّثَّإفتَّفقالَّ:إلَّنّ َّّ
فقتلتهَّفنفَّّلينَّسلبهَّ .
َّإلرجلَّفقالَّ:إبنَّإلَّكوعَّ:فقالَّهلَّ:سلبهَّأَّمجعَّ .
ويفَّروإيةََّّ:فقالَّ:منَّقتل َّّ
كَّماَّميكلَّ .
إلسلبَّ:ابركَّهللاَّفيمكَّيهَّثيابَّإملقتولَّوسالحهَّودإبتهَّقاتلَّعلْياَّفهييَّ َّّ
َّّ
َّفيس تفادَّمنَّإحلديثنيَّأَّ َّّنَّمنَّقتلَّقتي ًالَّأَّوَّأَّقامَّعىلَّقتلَّفاَّ َّّنَّهلَّسلبهَّ َّ.
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وكذكلَّيفَّإحلديثَّأَّ َّّنَّإَّعطاءَّإلقاتلَّسلبَّإلقتيلَّمنَّاببَّإلَّت ّشجيعَّعىلَّإلقتالَّوقتلَّإملرشكنيَّ َّ.
وكذكلَّيفَّإحلديثَّأَّ َّّن َّإلعنيَّأَّوَّما َّن
سميهَّحننَّإجلاسوسَّإّليَّيبعثهَّأَّعدإءَّإملسلمنيَّمنَّأَّجلَّ
ّ َّ
إلتَّّجسسَّعىلَّإملسلمني َّللَّّتعرفَّعىلَّأَّحوإهلمَّومعرفةَّإسرتإتيجياهتم َّوغريَّذكلَّفاَّ َّّن َّهذإَّيقتلَّكامَّ
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّبأَّنَّيقتلوإَّإلعنيَّإَّل ّيتَّأَّرسلهاَّإملرشكونَّللَّّتجسسَّعليهَّففيَّإحلديثَّ
أَّمرَّإلَّنّ َّّ
َّعىلَّإملسلمنيَّوإَّخرإج ًاَّلَّرسإرمهَّ َّ.
َّ
رضر ًإ
أَّ َّّنَّإجلاسوسَّحمكهَّابالَّسالمَّأَّن ّهَّيقتلَّملاذإ؟َّلَّ َّّنَّفيهَّ َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
الحديث 410
عنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّ:بعثَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّرسَّي ّ ًةَّإَّىلَّجندَّ
خفرجتَّفْياَّفأَّصبناَّإَّب ًالَّوغامنًَّفبلغتَّسهامناَّإثينَّعرشَّبعريإًَّونفَّّلناَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ
َّبعريإًَّ .
بعري ًإ َّ
َّ
إلّسيةَّ:ابركَّهللاَّفيمكَّيهَّإلقطعةَّمنَّإجليشَّ .
ّ
َّويفَّإحلديثَّأَّنَّعبدَّهللا َّبنَّمعرَّريض َّهللاَّعهنامَّخرجَّيفَّرسية َّإَّىلَّجندَّفأَّصابوإَّإَّب ًال َّ َّوغامنًَّ
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّأيَّزإدمهَّبعيد ًإَّبعري ًإَّ
فاكتس بوهاَّ،فبلغتَّسهامهَّإثينَّعرشَّبعريًَّإَّ،ونفَّّلهمَّإلَّنّ َّّ
فاحلديثَّفيهَّمج يةلَّمنَّإلفوإئدَّ َّ:
ّسإايَّلَّضعافَّإلعدوَّوهمامجتهَّومفاجأتهَّ َّ.
فيهَّمرشوعيةَّتبعثَّإلَّ ّ َّ
ممَّإلسابقةَّ َّ.
اَّإختصتَّبهَّهذهَّإلَّمةَّمنَّبنيَّإلَّ َّّ
وكذكلَّفيهَّحلَّإلغنميةَّللغازينَّيفَّسبيلَّهللاَّوهذإَّ َّّمم َّّ
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مرَّإحلق َّيفَّزايدةَّأَّش ياء َّللغامننيَّعىلَّسهاهممَّإملفروضةَّعىلَّأَّنَّ
َّّ
لويل َّإلَّ
وكذكلَّيفَّإحلديثَّأَّ َّّن َّ َّّ
يدهَّويل َّإلَّمرَّلبعضَّإلغامننيَّيكونَّ
فلَّإّليَّيز َّّ
هذهَّإلزايدةَّوهذإَّإلَّنّ ّ َّ
يكونَّهذإَّإلَّنّفلَّمنَّإمخلسَّّ َّ،
منَّإمخلسَّ َّ.
الحديث 411
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّقالَّ :
وعنهَّعنَّإلَّنّ َّّ
َّللكَّغادرَّلوإءَّ َّويقالَّهذهَّغدرةَّفالنَّبنَّفالنَّ .
إَّذإَّمجعَّهللاَّإلَّ َّّولنيَّوإلَّخرينَّيرفع َّّ
هَّالبدَّمنَّمنَّ
فاقَّبنيَّإملسلمنيَّوأَّعدإهئمَّمنَّإلكَّفّارَّعىلَّإلهدنةَّوعىلَّعدمَّإلقتالَّفاَّن ّ َّّ
َّ
إَّذإَّحصلَّإالَّت ّ
ب َّصىلَّهللا َّعليهَّوسملَّأَّن ّهَّإَّذإَّاكنَّيومَّإلقيامةَّومجع َّهللاَّ
إلوفاءَّبذكلَّوعدمَّإلغدرَّ َّ ،وأَّخربَّإلَّنّ َّّ
إلغادرَّإّليَّإئ
متنهَّعدوهَّعىلَّعدمَّإلقتالَّ َّّثَّ
َّّ
ّ َّ
فعَّللكَّغادرَّلوإء)َّأَّ َّّيَّأَّ َّّنَّهذإَّ
إلَّ َّّولنيَّوإلَّخرينَّفاَّن ّهَّ(ير َّّ
َّوغرةَّفاَّن ّهَّيرفعَّهلَّلوإ يء َّبغدرتهَّتكلَّ ،وينادىَّعىلَّرؤوسَّ
نهَّوغدرَّبهَّوأَّخذهَّعىلَّحنيَّغفةل َّّ
َّ
خا
إخلالئق َّ"هذه َّغدرة َّفالن َّبن َّفالن" َّ َّوتنرش َّويفضح َّهذإ َّإلغادرَّ ،فال َّجيوز َّأَّن َّيغدر َّابملَّهادنَّ
وإملعاهدَّابركَّهللاَّفيمكَّ،إَّذإَّتعاهدَّإملسلمونَّوإلكفارَّووضعوإَّهدن ًةَّبيهنمَّعىلَّعدمَّإلقتالَّفاَّن ّهَّجيبَّ
أَّنَّحترتمَّهاتهَّإلهدنةَّوحيرمَّإلغدرَّ .
وإلغدرَّليسَّخاص ًاَّابلقتالَّفقطَّبلَّإلغدرَّيشملَّكَّمنَّإئمتنكَّعىلَّدمَّأَّوَّعرضَّأَّوَّرسَّأَّوَّمالَّ
هذإَّيشملَّإلغدرَّوإَّذإَّغدرتَّيفَّهذهَّإلَّمورَّفاَّن ّهَّيرفعَّكلَّيومَّإلقيامةَّلوإ يءَّ
َّ
خفنتهَّابركَّهللاَّفيمكَّ ،
يقال"هذهَّغدرةَّفالنَّبنَّفالن" َّهذهَّفضيح ية َّكبري ية َّيومَّإلقيامةَّعىلَّإملسملَّأَّنَّيسعىَّحلفظ َّنفسهَّ
ب َّﷺ َّيفَّإحلديثَّ(الَّّتنَّمنَّ
منَّهذهَّإلفضيحةَّإليتَّتكونَّعىلَّرؤوسَّإخلالئقَّوكامَّقالَّإلَّنّ َّّ
خانك)َّ َّ.
الحديث 412
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ
عنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّأَّ َّّنَّإمرأةًَّوجدتَّيفَّبعضَّمغازيَّإلَّنّ َّّ
لصبيانَّ .
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّقتلَّإلَّن ّساءَّوإ َّّ
مقتو ًةلَّفأَّنكرَّإلَّنّ َّّ
~~613

لصبيانَّيفَّإجلهادَّ،إجلهادَّابركَّهللاَّفيمكَّالَّيرشعَّقتلَّ
هذإَّإحلديثَّيس تفادَّمنهَّحترميَّقتلَّإلَّن ّساءَّوإ َّّ
لصبيانَّو ّ
ينَّيرشعَّقتلهمَّوقتاهلمَّمهَّإلرجالَّإملقاتلونَّ،أََّّّماَّإلَّن ّساءَّكامَّ
َّّ
ّ َّ
يفَّإجلهادَّإّل
إلشَّيوخَّ،
إلَّن ّساءَّوإ َّّ
لصبيان َّو ّ
َّإلرجالَّ
إلشَّيوخ َّفهؤالء َّال َّيرشع َّقتلهم َّوال َّجيوزَّ ،إَّ َّّال َّيس تثىن َّإَّذإ َّاكنوإ َّيعينون َّّ
قلنا َّوإ َّّ
إملقاتلنيَّ ،إَّذإَّاكنوإَّيع
ينونَّإلرجالَّإملقاتلنيَّبأَّمور َّفهناَّيفَّهذهَّإحلالَّجيوزَّقتلهم َّأََّّّماَّغريَّذكلَّفالَّ
َّّ
جيوزَّ َّ.
الحديث 413
َّإلعوإمَّشكياَّإلقمةلَّإَّىلَّرسولَّ
عنَّأَّنسَّبنَّماكلَّريضَّهللاَّعنهَّأَّ َّّنَّعبدَّ َّّإلرمحنَّبنَّعوفَّو َّّإلزبريَّبن َّّ
هللاَّﷺَّيفَّغزإةَّهلامَّفر َّّخصَّهلامَّيفَّمقيصَّإحلريريَّفرأيتهَّعلْيامَّ .
بنَّإلعوإمَّ
هذإَّإحلديثَّفيهَّجوإزَّلبسَّإحلرير َّللحاجةَّ ،ملاذإ؟ َّلَّ َّّن َّعبد َّ َّّإلرمحن َّبنَّعوفَّو َّّإلزبري َّ َّّ
ي
وهوَّمرضَّيصيبَّإجلدلَّوتكونَّمعهَّحك يةَّشديد يةَّيفَّإجلدلَّ،فَّر َّّخصَّ
خرجاَّيفَّغزوةَّفأَّصاهبامَّمق يَّلَّ،
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيفَّلبسَّإحلريريَّمنَّأَّجلَّهذهَّإحل َّكّةَّ َّومنَّأَّجلَّأَّ َّّنَّإحلريرَّينفعَّيفَّ
هلامَّإلَّنّ َّّ
يرَّبذكلَّوإَّ َّّال َّفهوَّحرإمَّّ ،لكلَّ
َّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّلبسَّإحلر
مثلَّهذهَّإحلاالتَّ ،فأَّجازَّهلام َّإلَّنّ َّّ
نَّهذإَّمنَّاببَّإلرخصةَّوليسَّدإ َّالًّ َّعىلَّجوإزَّلبس َّإحلريرَّمطلق ًا َّبلَّهوَّمنَّ
َّّ
قالَّ(ر َّّخصَّهلام) َّإَّ
اببَّإلرخصةَّابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.
َّّ
ثَّقالَّإملصنفَّرمحهَّهللاَّ َّ
الحديث 414
عنَّمعرَّبنَّإخلطابَّريضَّهللاَّعنهَّقالَّ :
اكنتَّأَّموإلَّبينَّإلَّنّضريَّممَّّاَّأَّفاءَّهللاَّعىلَّرسوهلَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ َّّمماَّملَّيوجفَّإملسلمونَّعليهَّ
خبيلََّّوالَّراكبَّ،واكنتَّلرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّخالصًَّاَّ،فاكنَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّ
َّعزَّوج َّّلَّ .
َّعدةًَّيفَّسبيلَّهللا َّّ
إلسالح َّّ
وسملَّيعزلَّنفقةَّأَّهلَّس ن ًةَّ َّّثَّجيعلَّماَّبقيَّيفَّإلكرإعَّو َّّ
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يفَّهذإَّإحلديثَّبيانَّأَّ َّّن َّماَّأَّوجف َّعليهَّإملسلمونَّابخليلَّو َّّإلراكبَّفاَّن ّهَّيكونَّفيهَّإلغنميةَّويكونَّ
فيهَّكذكلَّإمخلسَّلبيتَّما َّللمسلمنيَّ ،أََّّّماَّماَّملَّيوجف َّعليهَّإملسلمونَّبلَّتركهَّإملرشكونَّوإلكفَّّارَّ
خوف ًا َّمنَّإملسلمنيَّوهربوإَّفرتكوإَّمتاعهمَّوبيوهتمَّوغريَّذكلَّفاَّ َّّن َّهذإَّيكونَّلبيتَّماَّيلَّإملسلمنيَّ،
َّإّللَّعَ َ ىىل ََّر ُسوهلَّم ْهنُ ْمَّ-أيَّإلكفارَّ-فَ َماَّ َأ ْو َج ْف ُ ْمتَّعَلَ ْيهَّم ْنَّ َخ ْيل ََّو َالَّ
كامَّقالَّهللاَّعزَّوجلَّ﴿ َو َماَّ َأفَ َاء ُ
إّلل َّعَ َ ىىل ُ ّ
املالَّإّليَّملَّيوجفَّ
َّيشء َّقَد يير َّ﴾َّف ّ َّ
َّإّلل َّي َُسل ّط َُُّر ُس َ ُل َّعَ َ ىىل َّ َمنَّيَشَ ا ُءَّ ََّۚو ُ
ر َاكب ََّول َ َٰ كن َ
َّك َ ْ
عليهَّإملسلمونَّهذإَّيكونَّلبيتَّإملالَّلهذإَّصارَّمالَّبينَّإلَّنّضريَّلرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ،
ب َّصىلَّهللاَّ
مرَّهلَّإحلق َّيفَّأَّنَّيأخذَّمنهَّحلاجتهَّّ ،لكلَّاكنَّإلَّنّ َّّ
َّّ
يعين َّاكنَّهو َّلبيتَّإملالَّوويلَّإلَّ
بهَّإلعدةَّللَّقَّتالَّيفَّ
يعدَّ َّّ
ويفَّإلسالحَّو َّّ
َّّ
عليهَّوسملَّيأكَّمنهَّويعزلَّنفقةَّأَّهلَّوجيعلَّإلبايقَّيفَّإلكرإعَّ
سبيلَّهللاَّعزَّوج َّّلَّ َّ.
َّّ
بَّﷺَّفليسَّهذإَّ
نَّيدخرَّنفقةَّأَّهلَّس ن ًةَّكامَّفعلَّإلَّنّ َّّ
كذكلَّ َّّمماَّيس تفادَّمنَّإحلديثَّأَّ َّّنَّلالَّنسانَّأَّ َّّ
وكَّعىلَّهللاَّعزَّوج َّّلَّبلَّهذإَّمنَّاببَّإلتَّّنظميَّومنَّاببَّحفظَّإملالَّ،فاالَّنسانَّ
َّّ
منَّاببَّعدمَّإلَّّت
فيهَّوهوَّإلزاكةَّخيرجَّزاكتهَّإَّذإَّبلغَّ
َّّ
هللاَّعز َّوج َّّل َّ
يقومَّحبق َّ َّّ
َّّ
نَّيدخرَّإملالَّو َّ
الَّبأسَّأَّوَّجيوزَّهلَّأَّ َّّ
إلَّنّصابَّوحالَّعليهَّإحلولَّخيرجَّزاكتهَّوالَّيشءَّعليهَّإَّنَّإ َّّدخرهَّكامَّفعلَّإلَّنّبيذ َّصىلَّهللاَّعليهَّ
وسملَّ َّ.
َّ
الحديث 415
مضرَّمنَّإخليلَّمنَّ
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّماَّ َّّ
عنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّ:أَّجرىَّإلَّنّ َّّ
إحلفياءَّإَّىلَّثنيةَّإلودإعَّ َّ،وأَّجرىَّماَّملَّيض َّّمرينَّمنَّإلَّث ّنيةَّإَّىلَّمسجدَّبينَّزريقَّ،قالَّبنَّمعرَّ:وكنتَّ
فمينَّأَّجرىَّ،قالَّسفيانَّمنَّإحلفياءَّإَّىلَّثينَّإلودإعَّمخسةَّأَّميالَّأَّوَّس َّتّةَّومنَّثنيةَّإلودإعَّإَّىلَّمسجدَّ
بينَّزريقَّمي يلَّ .
َّيعرفَّجيدهاَّمنَّغريهَّوحت َّتكونَّ
ّ َّ
هذإَّإحلديثَّفيهَّمرشوعيةَّإملسابقةَّبنيَّإخليل َّوإالَّبل َّ ّ َّ
حت
معدةًَّإَّعدإد ًإَّصاحل ًاَّللجهادَّ َّ.
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بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّاكنَّجيريَّإملسابقاتَّبنيَّإخليلَّوإالَّبلَّ،واكنتَّإخليلَّمقسوم ًةَّ
ففيهَّأَّنَّإلَّنّ َّّ
قسمنيَّ:قسامًَّمض َّّمر ًإَّهميئ ًاَّللس باقَّ،وقسامًَّغريَّمض َّّمرَّ،وكامَّقلناَّإملظمرَّويعىنَّبهَّمس بق ًاَّيعطىَّعلف ًاَّ
للسَّباقَّأََّّّماَّغريهَّفالَّتكونَّهلَّهذهَّ
تناءَّخاص ًا ّ َّ
َّحتَّيكونَّخمصص ًاَّإجلهادَّوخمصص ًاَّ ّ
خاص ًاَّويعطىَّإع ً
بﷺ َّجعلَّس باق ًا َّبنيَّإخلريَّوإالَّبلَّفاكنتَّإخليلَّإملضمرةَّيعينَّس باقهاَّيكونَّ
إلعنايةَّإخلاصةَّوإلنّ َّّ
منَّإحلفَّياءَّإَّىلَّثنيةَّإلودإعَّ،وكامَّقالَّسفيانَّ(ومخسةَّأَّوَّس تةَّأَّميال)َّأََّّّماَّإليتَّملَّتضمرَّفاكنَّأَّمدهاَّ
مي ًال َّوإحد ًإ َّفقط َّمسافّتا َّمسافة َّقصرية َّملاذإ؟ َّلَّ َّّّنا َّليست َّمضمرة َّليست َّهميئة َّملثل َّهذهَّ
إملسابقاتَّ َّ.
حت َّتعرفَّإالَّبلَّويعرفَّإخليلَّويعرفَّجَّّيدهاَّمنَّغريهَّ
وإلهدفَّمنَّهذهَّإملسابقاتَّكامَّقلناَّهو َّ ّ َّ
عدإدَّإلعدةَّأَّوَّدإخ يلَّيفَّإَّعدإدَّ
َّّ
وحتَّيعتىنَّابملض َّّمرةَّوتكونَّهم ّيأةَّللجهادَّ،فهذإَّابركَّهللاَّفيمكَّمنَّإَّ
ّ َّ
إلعدةَّ َّ.
َّّ
ومثلَّإملسابقاتَّإَّل ّ
يتَّجترىَّيفَّإلرمايةَّوكذكلَّيفَّإلفنونَّإلقتاليةَّهذهَّمرشوعةَّملاذإ؟َّلَّ َّّنَّفْياَّحتفزي ًإَّ
َّّ
يتقوىَّبذكلَّإالَّنسانَّ َّويزدإدَّيرتفعَّمس توإهَّإَّىلَّغريَّذكلَّ،
عىلَّإجلهادَّيفَّسبيلَّهللاَّعز َّوج َّّلَّ ،و َّّ
َّّ
فلكَّماَّفيهَّحتفزيي َّعىلَّإلَّّت َّّقويَّعىلَّإجلهادَّيفَّسبيلَّهللاَّفهوَّمحمويَّدَّ،وصاحبهَّإَّنَّنوىَّبذكلَّإلَّّت َّّقويَّ
َّّ
جورَّابَّذنَّهللاَّعىلَّنَّي ّتهَّ َّ.
عىلَّإجلهادَّوإالَّس تعدإدَّهلَّفهوَّمأ ي
َّ
الحديث 416
عنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّ :
َُّعَّرضتَّعىلَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّيومَّأَّحد ََّّوأَّانَّإبنَّأَّربعَّعرشةَّس نةََّّفملَّجيزينَّيفَّإملقاتةلَّ
و َُّعَّرضتَّعليهَّيومَّإخلندق ََّّوأَّانَّإبنَّمخسَّعرشةَّفأَّجازينَّ .
إلطفلَّإَّذإَّمكلَّمخسةَّعرشَّس ن ًةَّمقرَّي ّ ًةَّصلحَّللقتالَّوصلحَّللجهادَّ،
يفَّهذإَّإحلديثَّإدلالةلَّعىلَّأَّ َّّنَّ َّّ
َّّ
وىلَّللكَّماَّيعملَّإمللكفونَّ،لَّن ّهَّببلوغَّمخسةَّعرشةَّس نةَّيصريَّملكف ًاَّإَّنَّ
َّّ
وكذكلَّيصلحَّمنَّاببَّأَّ
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إلبلوغَّإّليَّهوَّمنَّرشوطَّإلتَّّلكيفَّهلَّأَّمارإتَّ:إََّّّماَّأَّنَّ
ّ َّ
ملَّيرصَّقبلهاَّ،كامَّتعلمونَّابركَّهللاَّفيمكَّأ ّنَّ
نتهَّشعرَّخشنَّ،أَّوَّأَّنَّيبلغَّمخسَّعرشةَّس ن ًةَّمقري ًَّةَّ،وتزيدَّ
يّنلَّإّلكرَّإملنيةَّ،أَّوَّأَّنَّينبتَّحولَّعا
َّّ
ي
إلَّنىثَّبأَّنَّيعملَّبلوغهاَّبأَّنَّحتيضَّ.ابركَّهللاَّفيمكَّ َّ.
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ
ففيَّهذإَّإحلديثَّبلغَّعبدَّهللا َّبنَّمعرَّمخسَّعرشةَّس نةَّفأَّجازَّهلَّإلَّنّ َّّ
واكنَّقدَّعرضَّيفَّإلعامَّإّليَّقبلَّهذإَّواكنَّمعرهَّأَّربعةَّعرشَّس نةَّملَّجيزَّهلَّإملقاتةلَّ،فعملَّ
ّ َّ
إلقتالَّ،
حَّللكَّماَّيعملَّإمللكفونَّ َّ.
إلطفلَّإَّذإَّبلغَّمخسَّعرشةَّس ن ًةَّمقرَّي ّ ًةَّصلحَّللقتالَّوصل َّّ
بذكلَّأَّ َّّنَّ َّّ
الحديث 417
َّقسمَّيفَّإلنّفلَّللفرسَّسهمنيَّو َّّللرجلَّسهامَّ .
وعنهَّ:أَّ َّّنَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسمل َّّ
يدهَّويلَّإلَّمرَّببعضَّإلغزإةَّعىلَّسهاهممَّعندَّإقتسامَّ
إلَّنّفلَّ:ابركَّهللاَّفيهَّكامَّس بقَّيطلقَّعىلَّماَّيز َّّ
إلغنميةَّكامَّيطلقَّعىلَّإلغنميةَّنفسهاَّ،وإملرإدَّبهَّيفَّهذإَّإلغنميةَّ .
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّاكن َّيعطي َّ َّّللرجلَّسهامً َّوللفرسَّ
فبنيَّفيهَّإبنَّمعرَّريضَّهللاَّعنهَّأَّ َّّن َّإلَّنّ َّّ
اَّغريَّإلفارسَّإّليَّ
ّ َّ
سهمنيَّ،أَّ َّّيَّأَّ َّّنَّإلفارسَّجيعلَّهلَّثالثةَّأَّسهمَّمنَّإلغنميةَّسهامنَّلفرسهَّوسهمَّهلَّأََّّّم
يكونَّمييشَّعىلَّرجليهَّأَّوَّيركبَّعىلَّغريَّفرسَّاكنَّيركبَّعىلَّبعريَّأَّوَّدإبةَّأَّخرىَّفاَّن ّهَّيعطىَّسهامًَّ
هَّليسَّهلَّفرس َّفيأخذَّماَّيأخذهَّإلفارسَّفقطَّطبع ًا َّتقسمَّ
وإحد ًإ َّفقطَّوالَّيعطىَّهلَّغريهَّملاذإ؟ َّلَّن ّ
ي
هذهَّإلغنميةَّبعدَّإَّخرإجَّإمخلسَّوبعدَّإَّخرإجَّبعضَّإمللحقاتَّإلَّخرىَّ َّ.
الحديث 418
َّخاصةَّ
َّإلّسإايَّلَّنفسهم َّّ
وعنهَّ:أَّ َّّنَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّاكنَّينَّفّلَّبعضَّمنَّيبعثَّمن ّ َّ
سوىَّقسمةَّعاَّّمةَّإجليشَّ .
نفسَّإلالكمَّإّليَّقلناهَّسابق ًاَّوهوَّأَّنَّوليذَّإلَّمرَّهلَّإحلقَّيفَّإلتَّّنفيلَّيفَّتنفيلَّبعضَّأَّفرإدَّإجليشَّ
ّ َّ
فيعطْيمَّزايد ًة َّعىلَّقسمّتمَّيفَّإلغنميةَّ ،فيعطْيمَّبعضَّإلَّسهمَّملاذإ؟ َّلَّ َّّن َّيفَّإَّعطاهئمَّزايد ًة َّعىلَّ
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ب َّصىلَّهللاَّ
نظرَّويل َّإلَّمرَّ ،وفعلَّإلَّنّ َّّ
َّّ
غريمهَّتشجيع ًا َّهلمَّوبَّث ّ ًا َّلروحَّإلقتالَّفْيمَّ ،فهذإَّيرجعَّإَّىل َّ
عليهَّوسملَّدلي يلَّعىلَّجوإزهَّ َّ.
الحديث 419
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّقالَّ :
عنَّأَّيبَّموىسَّعبدَّهللاَّبنَّقيسَّريضَّهللاَّعنهَّأَّ َّّنَّإلَّنّ َّّ
َّإلسالحَّفليسَّمَّنّاَّ .
منَّمحلَّعلينا َّّ
مرَّوعىلَّإملسلمنيَّمنَّكبائرَّإّلنوبَّفهوَّ
َّّ
الحَّعىلَّويل َّإلَّ
َّّ
يفَّهذإَّإحلديثَّإدلالةلَّعىلَّأَّ َّّن َّر َّّ
فعَّإلس
َّّ
حاديثَّإلص
حيحةَّإلرصحيةَّيفَّعدمَّجوإزَّإخلروجَّ
ّ َّ
َّّ
عنَّطاعةَّويل َّإلَّمرَّ ،وقدَّتاكثرَّيفَّإلَّ
َّّ
خروج َّ
يَّ
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّمنَّ
عىلَّويلَّإلَّمرَّويفَّأَّ َّّنَّمنَّفعلَّذكلَّفاَّن ّهَّيكونَّخارجَّيًَّّاَّ،وقدَّح َّّذرَّإلَّنّ َّّ
َّّ
نَّيفرقَّجامعتمكَّفاقتلوه)َّوقالَّصىلَّ
اتكَّوأَّ َّمركَّمجيعَّيريدَّأَّ َّّ
إخلوإرجَّفقالَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ(منَّأَّ َّ
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّإلغنميةَّقالَّ
يرصةَّماَّقاهلَّعندماَّقسمَّإلَّنّ َّّ
َّّ
هللاَّعليهَّوسملَّعندماَّقالَّذوَّإخلو
انس َّحتقرونَّصالتمكَّإَّىلَّصالهتمَّوصياممكَّإَّىلَّصياهممَّميرقونَّمنَّ
(س يخرجَّمنَّضئضهَّهذإَّأَّ ي
ب َّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ
منَّإلرميةَّفاَّنَّأَّدركّتمَّلَّقتلهنمَّقتلَّعاد) َّوقالَّإلَّنّ َّّ
ينَّكامَّميرقَّإلسهم َّ َّّ
َّّ
َّّ
إدل
أَّيض ًاَّ(منَّخرجَّعنَّإمجلاعةَّمفاتَّماتَّميت ًةَّجاهلية)َّ َّ.
فهذهَّإلَّحاديثَّلكهاَّوغريهاَّكثريي َّجد ًإ َّمنَّأَّرإدَّمرإجعةَّفلريإجعَّكتابَّإالَّمارةَّمن َّحصيحَّمسلمنيَّ
طاعةَّويلَّ
َّّ
عصاَّإملسلمنيَّوأَّ َّّنَّ
َّ
مرَّإملسملَّوعىلَّعدمَّشقَّ
َّّ
إزَّإخلروجَّعىلَّويلَّإلَّ
َّّ
تد َّّلَّعىلَّعدمَّجو
لكنَّالَّخنرجَّعليهَّوالَّحنرضَّ
َّّ
إلَّمرَّتكونَّيفَّإملعروفَّ ،أََّّّماَّإَّنَّأَّمرَّمبعصية َّفالَّمسعَّوالَّطاعةَّ ،و
نَّيفتحَّهللاَّعزَّوج َّّلَّ َّ.
َّّ
إلَّنّاسَّعليهَّوالَّنؤَّل ّبَّرعاءَّإلَّنّاسَّعليهَّ،بلَّيصربَّعليهَّإَّىلَّأَّ
الحديث 420
َّإلرجلَّيقاتلَّجشاع ًةَّويقاتلَّمحَّّي ًةَّ
عنَّأَّيبَّموىسَّقالَّ:س ئلَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّعن َّّ
َّرايءَّأَّ َّّيَّذكلَّيفَّسبيلَّهللا؟َّفقالَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ :
ويقاتل ً
َّعزَّوج َّّلَّ .
منَّقالَّتلَّلتكونَّلكمةَّهللاَّيهَّإلعلياَّفهوَّيفَّسبيلَّهللا َّّ
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ايءَّأَّوَّمحَّّي ًةَّأَّوَّمنَّأَّجلَّيعطىَّمنصب ًاَّ
هذإَّإحلديثَّيس تفادَّمنهَّابركَّهللاَّفيمكَّأَّ َّّنَّمنَّقاتلَّإلكفَّّارَّر ً
إلقتالَّإّليَّيكونَّيفَّ
ّ َّ
ذكلَّمنَّإملقاصدَّإدلنيوَّي ّةَّفاَّن ّهَّالَّيكونَّيفَّسبيلَّهللاَّ َّ ،وأَّ َّّن َّ
َّّ
عالي ًا َّأَّوَّغريَّ
ءَّلكمةَّهللاَّعزَّوج َّّلَّ .
َّّ
هوَّإّليَّيكونَّابَّعال
سبيلَّهللاَّعزَّوج َّّلَّ ّ َّ
َّّ
َّوهناَّمسأةلَّيذكرهاَّإلعلامءَّيفَّهذإَّإلبابَّوهوَّيقولونَّماذإَّإَّذإَّإنضمَّإىلَّقصدَّإَّعالءَّلكمةَّهللاَّقصدَّ
إلغمنَّأَّيَّقصدَّإلغنميةَّفهلَّيكونَّهذإَّيفَّسبيلَّهللا؟َّيقولونَّنعمَّالَّيضَّ،مجهورَّإلعلامءَّعىلَّأَّن ّهَّالَّ
يةَّإلصاحلةَّ
يض َّأَّنَّيقصدَّمعَّإَّعالءَّلكمةَّهللاَّإلغنميةَّيقولونَّملاذإ؟ َّلَّ َّّن َّقصدَّإلغنميةَّجاءَّبعدَّإلَّنّ َّّ
َّّ
عالءَّلكمةَّهللاَّعزَّوج َّّلَّ َّ.
َّّ
إلَّوىلَّإلّيتَّيهَّأَّن ّهَّنوىَّإَّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
كتاب العتق
إلعتقَّلغ ًَّةَّ:هوَّمش ّتقَّمنَّقلوهلمَّعتقَّإلفرسَّإذإَّس بقَّوجناَّ ََّّ.
هاَّمنَّإلرقَّوت
هكذإَّعرفهاَّإلعلامءَّ َّ.
َّّ
ثبيتَّإحلريةَّلهاَّ،
َّّ
َّّ
ورشعاَّ:هوَّحتريرَّإ َّّلرقبةَّوّتَّلَّيَّصَّ
إلسََّّنّةَّوإالَّجامعَّ َّ:
وإلعتقَّابركَّهللاَّفيمكَّمرشو يعَّابلكتابَّو ّ
نَّإلكتابَّقوهلَّعزَّوج َّّلَّ﴿فَتَ ْحر ُير ََّرقَ َبةَّ ُّم ْؤمنَةَّ﴾َّ .
َّّ
مف
إلسََّّنّةَّفالَّحاديثَّكثريةَّس تأيتَّومهناَّقوهلَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّ(منَّأَّعتقَّرقب ًةَّأَّعتقَّهللاَّ
َّوأََّّّماَّمنَّ ّ
ارَّحتَّيعتقَّفرجهَّبفرجه)َّ َّ.
بلكَّعضوَّمهناَّعضوَّمنَّأَّعضائهَّمنَّإلَّنّ ّ َّ
َّّ
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حصةَّإلعتقَّوحصولَّإلقربةَّبهَّهكذإَّقالَّإلعلامءَّ َّ.
َّوأََّّّماَّإالَّجامعَّفقدَّأَّمجعتَّإلعلامءَّعىلَّ َّّ
الحديث 421
عنَّعبدَّهللاَّبنَّمعرَّريضَّهللاَّعهنامَّأَّ َّّنَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّقالَّ :
َّقومَّعليهَّقميةَّعدلَّفأَّعطىَّرشاكءهَّحصصهمَّ
منَّأَّعتقَّرشاكًَّهلَّيفَّعبدَّفاكنَّهلَّما يلَّيبلغَّمثنَّإلعبد َّّ
وعتقَّعليهَّإلعبد ََّّوإَّ َّالَّّفقدَّعتقَّمنهَّماَّعتقَّ .
نسانَّإّليَّيكونَّهلَّرشكي َّيفَّعبدَّأيَّأَّنَّيكونَّرشياكًَّيفَّعبدهَّأَّنَّيكونَّهلَّ
ّ َّ
معىنَّإحلديثَّأَّ َّّنَّإالَّ
صاحبَّهذإَّإلشخصَّ
َّّ
ربعهَّأَّوَّمخسهَّأَّوَّأَّقلَّأَّوَّأَّكرثَّمنَّذكلَّ ،فاَّذإَّأَّعتقَّصاحبَّهذإَّإجلزءَّأوَّ
وَّإلرشكَّإَّذإَّأَّعتقَّحصتهَّفاَّنَّاكنَّمورس ًإ َّيلزمهَّعتقَّإلبايقَّ ،إَّذإَّاكنَّعندهَّمالَّفاَّن ّهَّيلزمهَّعتقهَّ
أَّ ّ َّ
ابيقَّهذإَّإلعبدَّوالَّيعتقَّفقطَّحصتهَّ .
وكذكلَّإَّنَّاكنَّمث ًَّالَّعب يدَّمنكَّملاكًَّلشخصَّ َّّثَّماتَّهذإَّإلعبدَّوورثَّهذإَّلعبدَّأَّبناءَّإمليتَّفاَّنَّ
أَّرإد َّأَّحدمهَّعتقَّحصتهَّفاَّن ّهَّإَّنَّاكنَّمورس ًإ َّيلزمهَّعتقَّابيقَّحصصَّإلورثةَّحتَّيعتقَّإلعبدَّ
َّمنهَّمعتقَّوإجلزءَّإلَّخرَّمملو َّاكًَّ،الَّ،هذإَّإَّنَّاكنَّمورسًَّإَّ،أََّّّماَّإَّنَّاكنَّ
ابلاكملَّوالَّيبقىَّإليشءَّجز يء
ّ َّ
ي
فقري ًإ َّويريدَّعتقَّجزئهَّفقطَّأَّوَّرشكهَّفقطَّفاَّن ّهَّيعتقَّرشكهَّفقطَّوالَّيشءَّعليهَّ ،أََّّّماَّكامَّقلناَّإَّنَّ
اكنَّمورسإَّفاَّن ّهَّيلزمهَّعتقَّإلبايقَّ ،يقومَّمث ًال َّهذإَّإلعبدَّ َّويعطىَّابيقَّأَّحصابَّإحلصصَّإلَّخرىَّ
يعطونَّنصيهبمَّمنَّإملالَّويعتقَّهذإَّإلعبدَّابللكيةَّهذإَّمعىنَّإحلديثَّ َّ.
فهذإَّإحلديثَّيس تفادَّمنهَّأَّن ّهَّجيوزَّإالَّشرتإكَّيفَّإلعبدَّأَّوَّيفَّإلَّمةَّ،جيوزَّأَّنَّيشرتكَّخشصانَّفأَّكرثَّ
يفَّرشإءَّعبدَّأَّوَّأَّمةََّّ َّ.
ويس تفادَّكامَّقلناَّمنهَّأَّ َّّن َّمنَّأَّعتق َّنصيبهَّواكنَّمورس ًإ َّلزمهَّإَّعتاقَّابيقَّإلنَّصبةَّأََّّّماَّإَّنَّملَّيكنَّ
ّس ًإَّفاَّن ّهَّيعتقَّنصيبهَّفقطَّ َّ.
مَّيَّ َّ
الحديث 422
عنَّأيبَّهريرةَّريضَّهللاَّعنهَّعنَّإلنّ ّبَّﷺَّ :
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منَّأَّعتقَّشقيص ًاَّمنَّمملوكَّفعليهَّخالصهَّيفَّماهلَّفاَّنَّملَّيكنَّهلَّما يلَّقومَّإململوكَّقميةَّعدلَّثَّ
إسَّتسعيَّغريَّمشقوقَّعليهَّ .
هذإَّإحلديثَّإّليَّقبلَّيفَّإَّعتاقَّرشكَّإلعبدَّ ،لكنَّهذإَّإحلديثَّظاهرهَّخيالفَّظاهرَّإحلديثَّ
احلديثَّإلسابقَّد َّّلَّعىلَّأَّ َّّنَّمنَّأَّعتقَّنصيبهَّمنَّعبدَّمشرتكَّإَّنَّاكنَّمورسإَّعتقَّبقَّيّةَّ
َّّ
إلسابقَّ،ف
َّّ
إلعبدَّوغرمَّلرشيكهَّماهلَّ ،أََّّّماَّإَّنَّاكنَّمعّسإَّملَّيعتق َّنصيبَّرشيكهَّبلَّإكتفىَّبَّعتق َّنصيبهَّفقطَّ
ملاذإ؟َّلَّن ّهَّمعّسَّوليسَّمورسَّ،فيبقىَّإلعبدَّجز يءَّمنهَّحرَّوجزءَّمنهَّرقيقَّ .
أََّّّماَّإحلديثَّإلَّث ّاينَّفيدلَّعىلَّأَّنَّللمبارشَّلعتق َّنص
يبهَّإحلق َّيفَّعتقَّاكملَّإلعبدَّ ،فاَّنَّاكنَّمورس ًإَّ
َّّ
َّإلرشيكَّ
أَّعطى َّلرشيكه َّإملالَّ ،أََّّّما َّإَّن َّمل َّيكن َّكذكل َّفاَّ َّّن َّعىل َّإلعبد َّأَّن َّيستسعى َّبقمية َّنصيب ّ َّ
َّيكونَّحر ًإَّاكم ًالَّوالَّ
َّّ
للرش ّ َّ
يكَّحت
عتقَّهوَّإّليَّسيسعىَّيفَّدفعَّإملالَّ ّ َّ
ّ َّ
إلعبدَّإّليَّأَّ
ّ َّ
إلَّث ّاين،أَّيَّأَّ َّّنَّ
يكونَّجزءَّمنهَّمعتق يَّدَّمنهَّرقيقَّهذإَّهوَّظاهرَّإحلديثَّإلَّث ّاينََّّ .
عارضَّفأَّخذَّبظاهرَّإحلديثَّإلَّ َّّولَّجامعةَّمنَّ
ذهبَّبعضَّإلعلامءَّإَّىلَّأَّ َّّنَّهذينَّإحلديثنيَّظاهرهامَّإلَّّت َّ
مامَّإلشافعيَّرمحهمَّهللاَّوكذكلَّإالَّمامَّأَّمحدَّيفَّإملشهورَّمنَّمذهبهَّ،
إلعلامءَّومهنمَّإالَّمامَّماكلَّوإالَّ َّّ
َّقومَّ
َّمدرجةَّوهذهَّإلزايدةَّتبدأ َّمنَّقوهلَّ(فاَّنَّملَّيكنَّهلَّما يل َّّ
َّّ
وقالوإَّأَّ َّّن َّإحلديثَّإلَّث ّاينَّفيهَّزايد ية
َّثَّإستسعىَّإلعبدَّغريَّمشوقَّعليه)َّقالوإَّأَّ َّّنَّهذهَّزايد يةَّمدرج يةَّزإدهاَّقتادةَّ .
إململوكَّقميةَّعدل َّّ
هللا(َّ :بلغينَّأَّ َّّن َّ َّّمهام ًا َّروإهَّجفعلَّهذإَّإلالكمَّ-يعينَّهذإَّإّليَّذكرتهَّ -منَّقولَّ
قالَّإلَّن ّسايئَّرمحهَّ َّّ
يحهاَّوأَّّناَّيفَّإلصحيحنيَّ ،ومنَّهؤالءَّإلعلامءَّ
قتادةَّوكذإَّقالَّإالَّسامعيل) َّوذهبَّبعضهمَّإَّىلَّتصح َّ
بنَّإلقميَّو ّ
يخَّعبدإلرمحنَّ
َّّ
إلشَّ
إَّهبذهَّإلزايدةَّوقالوإَّأَّ َّّّناَّحصيح يةَّش يخَّإالَّسالمَّإبنَّتميَّّيةَّوإ َّّ
َّّ
إّلينَّأَّخذو
إَّهذهَّإلزايدةَّومجعوإَّبنيَّإحلديثنيَّفقالوإَّأَّ َّّنَّقوهلَّيفَّإحلديثَّإلَّولَّ
َّّ
بنَّسعديَّرمحهمَّهللاَّ،فصححو
لسعايةَّفيعتقَّ
( َّوإَّ َّّال َّفقدَّعتقَّمنَّماَّعتق) َّأَّيَّأَّعتقَّحصتهَّإَّل ّيتَّأَّعتقهاَّوحصةَّرشيكهَّتعتقَّاب َّّ
إلعبدَّبعدَّماَّيسملَّماَّعليهَّمنَّدينَّلرشيكَّهذإَّإملعتقَّإلَّولَّفيكونَّإلعبدَّاكملاكتبَّ،أَّيَّأَّ َّّنَّإملعتقَّ
َّّ
يكَّحتَّيمكلَّهلَّإملبلغَّويعتقَّبذكلَّ
لهذإَّإلرش ّ َّ
ّ َّ
لَّيعتقَّحصتهَّوهوَّيسعىَّيفَّتسلميَّمالَّإحلصةَّ
َّّ
إلَّ َّّو
يصبحَّحر ًإَّاكم ًَّالَّ،هكذإَّقالوإَّيفَّإمجلعَّبنيَّإحلديثنيَّ َّ.
َّّ
إحلصةَّإلَّث ّانيةَّو
َّّ
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عنَّجابرَّبنَّعبدَّهللاَّريضَّهللاَّعهنامَّقالَّ:دَّبّرَّرج يلَّمنَّإلَّنصارَّغالم ًاَّهلَّ .
بَّصىلَّهللاَّعليهَّوسملَّأَّ َّّنَّرج ًالَّمنَّأَّحصابهَّأعتقَّغالماَّعنَّدبرَّملَّيكنَّهلَّمالَّ
َّلفظَّ:بلغَّإلَّنّ َّّ
ويف َّ
غريهَّفباعهَّبامثنَّمئةَّدرمهَّ َّّثَّأَّرسلَّمثنهَّإَّليهَّ .
يدَّإّليَّميكلَّ
قَّإلسَّ ّ َّ
َّيس تفادَّمنَّهذإَّإحلديثَّجوإزَّإلتَّّدبريَّومرشوعيتهَّ ،وإملرإدَّابلَّتّدبري َّأَّنَّيعَّل ّ ّ
فعبديَّفالنَّحر"َّف
يعتقَّذكلَّإلعبدَّمبجردَّ
َّّ
هذإَّإلعبدَّعتقَّعبدهَّعىلَّوفاتهَّ،فيقولَّمث ًالَّ"إَّذإَّماتََّّّ
ي
موتَّإلسَّيدَّويقالَّلهذإَّإلعبدَّإملدَّبّرَّ َّ.
ّ
إزَّإلرجوعَّمنَّإلتَّّدبريَّوهوَّقولَّطائفة َّمنَّأَّهلَّإلعملَّملاذإَّ
وكذكلَّيس تفادَّمنَّهذإَّإحلديثَّجو َّّ
هَّجيوزَّإلرجوعَّفْياَّوكذكلَّإلَّّتدبريَّوإس تدلوإَّ
َّّ
قالوإ؟َّقالوإَّلَّ َّّنَّإلَّّتدبريَّمبثابةَّإلوصَّّيةَّ،إلوصيةَّمعلو يمَّأَّن ّ
وابعهَّوأَّىتَّبمثنهَّ
ذكلَّإلسََّّّيدَّاكنَّأَّعتقَّغالمَّعنَّدبرَّومعَّذكلَّأخذهَّإلنبَّﷺَّ َّ
هبذإَّإحلديثَّ،فاَّ َّّنَّ
ّ
قدمَّحاجتهَّهوَّ
بَّﷺ؟َّ َّّ
َّملَّيكنَّهلَّمالَّإَّ ّالَّذكلَّإلغالمَّمفاذإَّفعلَّإلَّنّ َّّ
َّوأَّعطاهَّهلَّملاذإ؟َّلن ّهَّاكنَّفقري ًإ ّ
حت َّينتفعَّبهَّويقومَّ
دبريَّوابعهَّيفَّإلسوق َّ َّوأَّعطىَّلس َّّيدهَّإملالَّ ّ َّ
َّّ
عىلَّحاجةَّذكلَّإململوكَّفألغىَّإلتَّّ
حباجتهَّ َّ.
وكذكلَّيس تفادَّمنَّإحلديثَّأَّن ّهَّمنَّاكنَّيفَّحاجةَّوملَّيمت َّكّنَّمنَّترصيفَّأَّموإهلَّجازَّلالَّمامَّأَّوَّجازَّ
لَّهلَّوأَّحظَّهلَّمنَّأَّنَّيبقىَّعىلَّتكلَّ
رصفوإ َّفيهَّمباَّهوَّأَّفض َّ
لويل َّإلَّمرَّأَّو َّ َّّنوإبهَّأَّنَّيأخذوإ َّماهلَّيت َّّ
َّّ
إحلالَّ َّ.
َّ
وهبذإَّنكونَّقدَّإنّتيناَّوهللَّإمحلدَّوإملََّّنّةَّوهلَّإلفضلَّس بحانهَّوتعاىلَّمنَّكتابَّمعدةَّإلَّحاكمَّللحافظَّ
َّإلرملَّحفظهَّ
عبدَّإلغينَّإملقديسَّأجزلَّهلَّإخلريَّوإلَّث ّوإبَّ،وجزىَّهللاَّخري ًإَّش يخناَّأَّابَّإحلسنَّعل َّّ
هللاَّومجيعَّإلقامئنيَّعىلَّمعهدَّإدلينَّإلقميَّخريًَّإَّ ،وجزإكَّهللاَّأَّنمتَّخري ًإ َّكذكلَّعىلَّصربكَّعىلَّرشحناَّ
َّّ
هذإَّ َّ ،وأَّعتذر َّإَّن َّاكن َّيف َّهذه َّإلَّحاديث َّإلَّخرية َّيش يء َّمن َّالاختصار َّوهذإ َّانجتي َّعن َّضيقَّ
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إلوقت،كامَّتعلمونَّحننَّمقَّيّدونَّابالنّتاءَّمنَّإملوضوعَّقبلَّرمضانَّ ،ورمضانَّملَّيتبقَّّىَّهلَّإلكثريَّ
حت َّننّتييَّمنَّمضمونَّ
فبقيَّهلَّأَّق َّّل َّمنَّأَّس بوعَّّ ،لكلَّاكنَّعليناَّأَّوَّاكنَّلزإم ًا َّعليناَّالاختصار َّ ّ َّ
إلكتابَّ َّ،وإَّنَّشاءَّهللاَّترإجعونَّهذهَّإلَّحاديثَّيفَّكتبَّأَّخرىَّأَّوسعَّمهناَّ َّ.
إينَّابركَّهللاَّفيمكَّيفَّّنايةَّهذإَّإلرشحَّابالعتناءَّهبذإَّإلكتابَّوحبفظَّأَّحاديثهَّوبعدمَّ
ّ َّ
َّوأَّوصيمكَّإَّخو
َّليسَّمنَّإلسهلَّ ،إملوَّفّقَّ
َّّ
ليسَّمنَّإلسهلَّحفظَّأَّربعَّمئةَّوعرشونَّحديث ًا
َّّ
إلعجلَّابركَّهللاَّفيمكَّ ،
ليسَّك َّإلَّنّاسَّمتكنَّمنَّإلتَّّفرغَّلطلبَّإلعملَّوحلفظهَّفذلكلَّإالَّنسانَّالَّيعجلَّ
َّّ
منَّوَّفّقهَّهللاَّ ،و
جيعلَّلنفسه َّبرانجم ًا َّفيحفظَّماَّوَّفّ
إجعَّإلرشحَّفيحاولَّإلتَّّلَّخيصَّوحياولَّ
قهَّهللاَّعز َّوج َّّل َّّلكَّوير ّ َّ
َّّ
َّيرخسَّيفَّذهنهَّوهكذإَّحتَّينّتييَّمنَّإلكتابَّ .
ّ َّ
حفظَّأَّوَّقرإءةَّهذإَّإلَّّتلَّخيصَّوتكر ّ َّ
إرهَّحت
نسانَّإلعملَّمهَّإملدةَّإَّل ّيتَّيأخذهاَّ
َّّ
ذإَّإلرشحَّوإملرإدَّمنَّهذإَّإملعهدَّهوَّأَّنَّيتعملَّإالَّ
َّفاملرإدَّمنَّه ّ َّ
إالَّنسان َّيف َّإلَّّتعمل َّفليس َّإملرإد َّهو َّرسعة َّإَّّناء َّإلكتاب َّبل َّإملرإد َّهو َّحفظ َّأَّو َّضبط َّمضمونَّ
نسانَّوحت َّيبينَّإالَّنسانَّعلمهَّعىلَّبصريةَّ ،والَّبأسَّابركَّهللاَّفيمكَّأَّنَّ
ّ َّ
َّيتعمل َّإالَّ
إلكتابَّحت َّّ
ّ َّ
ترإجعوإَّأَّوَّالبدَّمنَّأَّنَّترإجعوإَّرشوحَّإلعلامءَّ .
حسنَّإلرشوحَّإَّل ّيتَّإس تفدتَّمهناَّكثريًَّإَّ :
ّ َّ
ومنَّأَّ
-

-

ّ
َّلكنهَّرشح َّصو ييت َّجتدونهَّعىلَّإملوإقعَّ
رشحَّإلشَّيخَّصاحلَّإلفوزإنَّهو َّليسَّمطبوع ًا َّأَّوَّمفرغ ًا
َّ
ي
ّ
تعلمونَّمزيةَّإلشَّيخَّصاحلَّفوزإنَّإلَّّتبس يطَّفتجدهَّحفظهَّهللاَّوابركَّ
وهوَّرشح َّمجي يل َّجدًَّإَّ ،و
فيهَّويف َّعلمهَّيعرضَّإملسائلَّويل َّّخصهاَّبأَّسلوب َّجعيب َّابركَّهللاَّفيمكَّالَّتاكدَّالَّتفهمَّعندماَّ
تسمعَّرشحهَّحفظهَّهللاَّ،فرشحهَّمفهو يمَّ َّومل َّّخ يصَّومبسطيَّلَّمثالناَّحننَّمنَّصغارَّطلبةَّإلعملَّ َّ.
ّ
بنَّانرصَّإلسعديَّحفظهَّهللاَّ
َّّ
إملفيدةَّكذكلَّرشحَّإلشَّيخَّعبد َّ َّّإلرمحن َّ
وكذكلَّمنَّإلرشوح َّ
ّ َّ
وهوَّمطبوعَّ َّ.
كذكلَّمرشوعَّمفيدَّإرشحَّإلش يخَّأَّمحدَّإلنجميَّحفظهَّهللا
َّورشحَّإلش يخَّعبدَّهللاَّإل ّبسامََّّكذكلَّرمحهَّهللاَّمنَّماتَّمنَّعلامئناَّوحفظَّإلَّحياءَّ .
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رسَّوأَّعتذرَّعنَّإالَّطاةلَّوصىلَّهللاَّوسملَّعىل َّن
بيناَّمحمدَّوأَّهلَّوحصبهَّ
َّ
خرَّهذإَّإدل َّ
َّّ
َّهذإَّماَّاكنَّيفَّأَّ
وسملَّ .
َّسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إالّ أنت أستغفرك وأتوب
إليك.
َّ
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