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 ]كتاب البيوع[ 

سمت٘مٙمؿ  ايم٣ًمزمٗم٥مإذ أن ايم٘مت٤م أول ىمت٤م اظمٔم٣مَمالت,   (ُ)ىمت٣مب ايمٌٝمقعئمتػم 

, زىم٣مة, شمؿ ايمِمٝم٣مم, شمؿ احل٨م: ايمْمٜم٣مرة, شمؿ ايمِمالة, شمؿ ايمفمـ أضم٘م٣مم ايمٔم٣ٌمدات

وهذا ؽمٌٝمؾ يًٙم٘مف أنمٙم٤م اظمِمٛمٖمكم يم٘مـ إضم٘م٣مم, ؽمقاء احلديثٝم٥م أو 

ايمٖمٗمٜمٝم٥م, همٝمٌدأون زمذىمر ضمؼ اهلل فمز وصمؾ شمؿ يثٛمقن زمام يٗمع زمكم ايمٔم٣ٌمد َمـ 

اظمٔم٣مَمالت واظمداطمالت وزمكم أضم٘م٣مم ذيمؽ َمـ اظمٜمامت إذ ٓ نمٛمك يمإلٞم٣ًمن فمـ 

ايمقصمف ايمممفمل ايمذي سمًٙمؿ زمف إٞمٖمس  َمٔم٣مَمٙم٥م يمٕمغمه همٚمـ اظمٜمؿ أن سم٘مقن فمعم

 -وإَمقال وايمٔمقاض, وحتؾ زمف اخلِمقَم٣مت, وزم٣مهلل ايمتقهمٝمؼ

 َمِمدر زم٣مع, وهق َم٣ٌمديم٥م َم٣مل زمامل- ايبٝع يف ايًػ١:

 َمٗم٣مزمٙم٥م رء زمًمء-  أٚ بعباض٠ أخط٣:

 أو دهمع فمقض وأطمذ َم٣مل فمقض فمٛمف-

 وهق َمـ إوداد ىم٣ميممماء, همٗمد يْمٙمؼ أضمدمه٣م ويراد زمف أطمر-

 ازمتٔم٦م ؽمٝم٣مرة, زمٚمٔمٛمك اؾمؼمي٦م- ايطدٌ: ٜكٍٛ

 زمٔم٦م ؽمٝم٣مرة, زمٚمٔمٛمك ؽمٙمٚم٦م إلم نمغمي َمٗم٣مزمؾ رء- ٜٚكٍٛ:

 اؾمؼمي٦م ؽمٝم٣مرة, زمٚمٔمٛمك زمٔمتٜم٣م, واؾمؼميتٜم٣م: زمٚمٔمٛمك ضمزهت٣م- نُا تكٍٛ:

                                                           
في يـو األحد الموافق السادس عشر من محـر الحراـ لعاـ كاحد كأربعين كأربعمائة كألف من  (ُ)

 الهجرة النبوية بدأت في كتاب البيوع من بلوغ المراـ للحافظ ابن حجر رحمو اهلل.
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 هق َمٗم٣مزمٙم٥م َم٣مل زمامل فمعم وصمف خمِمقص- تعضٜف ايبٝع يف االصالح:

٥م َمٔمٝمٛم٥م, فمعم زمٔمٗمد َمٔم٣موو٥م َم٣ميمٝم٥م سمٖمٝمد َمٙمؽ َمٔمكم, أو َمٛمٖمٔم ٚضمبا عطؾٛٙ:

 وصمف ايمتٟمزمٝمد, ٓ فمعم وصمف ايمٗمرازم٥م-

 (: -5/7قاٍ اإلَاّ ايعُطاْٞ ضمح٘ اهلل يف ايبٝإ )
 -واإلمج٣مع وايمًٛم٥م, ايم٘مت٣مب,: صمقازه دم وإصؾ- صم٣مئز ايمٌٝمع

ٌَْٝمعَ  اهلل ُ  َوَأضَمؾ  }: سمٔم٣ملم همٗمقيمف :ايهتاب أَا مَ  ايْم زَم٣م َوضَمر  [ 575: ايمٌٗمرة] {ايمرِّ

ٌََٗمَرةِ ]  -[575: ايْم

٣ٌَمَئْمُتؿْ  إَِذا َوَأؾْمِٜمُدوا}: سَمَٔم٣ملَم  ووَمْقيمف ٌََٗمَرةِ [ ]585: ايمٌٗمرة] {سَم  -[585: ايْم

٣ٌَمؿمِؾِ  زَمْٝمٛمَُ٘مؿْ  َأَْمَقايَمُ٘مؿْ  سَمْٟمىُمُٙمقا ٓ}: سَمَٔم٣ملَم  ووَمْقيمف ٣مَرةً  سَمُ٘مقنَ  َأنْ  إِٓ زم٣ِميْم ـْ  ِِتَ  فَم

٣مءِ [ ]59: ايمٛم٣ًمء] {َِمٛمُْ٘مؿْ  سَمَراضٍ  ًَ  -[59: ايمٛمِّ

ـٍ  سَمَداَيٛمُْتؿْ  إَِذا}: سَمَٔم٣ملَم  ووَمْقيمف ك َأصَمؾٍ  إلَِم  زمَِدْي ٚمًّ ًَ ٌُقهُ  َُم [ 585: ايمٌٗمرة] {هَم٣مىْمُت

ٌََٗمَرةِ ]  -زمٝمع دم إٓ سم٘مقن ٓ واظمدايٛم٥م ,[585: ايْم

ٌَْتُٕمقا َأنْ  صُمٛم٣َمٌح  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  يَمْٝمَس }: سَمَٔم٣ملَم  ووَمْقيمف ـْ  هَمّْمال سَم ُ٘مؿْ  َِم : ايمٌٗمرة] {َرزمِّ

898 ] 
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َٞ - ريايعب ٚابٔ عباؽ، ابٔ قاٍ ُ٘ َضٔض َُا ايًٖ ُٗ ِٓ  دم أي٥م هذه ٞمزيم٦م" :- َع

"احل٨م َمقاؽمؿ دم ايمتج٣مرة
 (ُ)

- 

 همرؽم٣م, اؾمؼمى , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ  َصعم   , ايمٛمٌل أن» :ؾطٟٚ :ايغ١ٓ ٚأَا

 -5شوومدضم٣م ضمٙم٣ًم, وزم٣مع وصم٣مري٥م,

 ىمٛم٣م»: وم٣مل أٞمف :-ضضٞ اهلل عٓ٘- ادتٗين غطظ٠ أبٞ بٔ قٝؼ عٔ ٚضٟٚ

 همًامٞم٣م ايمًامهة, , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , اهلل رؽمقل فمٜمد فمعم ٞمًٚمك

 َمٔممم ي٣م": همٗم٣مل َمٛمف أضمًـ زم٣مؽمؿ , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , اهلل رؽمقل

شايمِمدوم٥م َمـ زمًمء همُمقزمقه واحلٙمػ, ايمٙمٕمق حييه ايمٌٝمع إن ايمتج٣مر,
 (ّ)

- 

 رؽمقل ي٣م: ومٝمؾ :وم٣مل أٞمف :-ضضٞ اهلل عٓ٘-خسٜر بٔ ضاؾع عٔ» ٚضٟٚ

شَمػمور زمٝمع وىمؾ زمٝمده, ايمرصمؾ فمٚمؾ: وم٣مل أؿمٝم٤م؟ ايم٘م٤ًم أي اهلل,
(ْ)

- 

 -صمقازه فمعم إَم٥م همٟممجٔم٦م :اإلمجاع ٚأَا

 -8(زمزازا ىم٣من , فَمٛمْفُ  اهلل ُ َرِضَ  , ايمِمديؼ زم٘مر أزم٣م أن): ؾطٟٚ

                                                           
(, كحديث َُٕٕالبخارم في صحيحو برقم ) حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما أخرجو اإلماـ (ُ)

 (.ّٖٕٕابن الزبير رضي اهلل عنهما عند الطبرم في تفسيره برقم )
ِ  
(, كىو في ّٕٕٗ(, كالنسائي )َُِٖ(, كالترمذم )ِّّٔأخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو ) (ُ)

 يح.  (, كقاؿ فيو: ىذا حديث صحَُٖٗالصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل برقم )
(, كىو في َُ/ ِ(, كالحاكم )ُُْ/ْ/ كشف األستار(, كأحمد ) ّٖ/ ِأخرجو اإلماـ البزار ) (ِ)

 (.َٕٔالصحيحة لإلماـ األلباني رحمو اهلل برقم )
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 احلٛمْم٥م يٌٝمع وأرو٣مه , فَمٛمْفُ  اهلل ُ َرِضَ  , فمٚمر اظم٠مَمٛمكم أَمغم ىم٣من): ٚ

 -5(وإومط

 -3(فمْم٣مرا , فَمٛمْفُ  اهلل ُ َرِضَ  , اظمْمٙم٤م فمٌد زمـ ايمٔم٣ٌمس ىم٣من): ٚ

 -4(إدم يٌٝمع ؽمٖمٝم٣من أزمق ىم٣من) :ٚ

 , ايمٛمٌل زمٚمُمقرة زمريرة , فَمٛمَْٜم٣م اهلل ُ َرِضَ  , اظم٠مَمٛمكم أم فم٣مئُم٥م ازمت٣مفم٦م): ٚ

 قا-5(, َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم  
 قاقا فمعم صمقاز ايمٌٝمع- واسمٖمٗم :ٛظٜط أبٛ املعؿط يف اإلؾصاحٚقاٍ اي

 ايبٝع:  َٓ٘ َٔ ٜصح
 َمـ فم٣مومؾ زم٣ميمغ خمت٣مر- :يِمح ايمٌٝمع

هم١من زم٣مع َمـ ىم٣من نمغم َمتِمػ هبذه ايمِمٖم٣مت, هم١من أصم٣مزه ص٣مضم٤م اظمٙمؽ, 

 وإٓ زمْمؾ ايمٔمٗمد-

 : ايكبٍٛ ٚاإلجياب يف ايبٝع
 -زمٗمقيمف زمٔم٦م واظمُمؼمي اؾمؼمي٦م واؾمؼمؿمقا همٝمف ايمٗمٌقل واإلجي٣مب

 يٗمقم َمٗم٣مم ايمٗمٌقل واإلجي٣مب- ٣مزم٘مؾ َموايمِمحٝمح أن ايمٌٝمع يِمح 

                                                                                                                                        
ُ  
ِ  
ّ  
ْ  
ٓ  
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 -ذيمؽ دم صح٥م ايمٌٝمع ؽ, ووم٣مل: اؾمؼمي٦م- أصمزأهم١من وم٣مل: زمٔمت

 -دم صح٥م ايمٌٝمع وإن ٞم٣مويمف فمعم ومِمد ايمٌٝمع وايممماء أصمزأ أيًّم٣م

 : (83. 59) وم٣مل ؾمٝمخ اإلؽمالم ىمام دم اظمجٚمقع

َُُمقرُ  هَمَٜمِذهِ  ْٕ َه٣م ايم تِل ا ٣مِرعُ  افْمَتػَمَ ٛم   ايْم٘مَِت٣مِب  دِم  ايمُم  ًُّ شَم٣مرِ  ٥مِ َوايم ْٔ  ضِمْ٘مَٚمتَُٜم٣م َوا

٣م- زَمٝمِّٛم٥َمٌ  َٓ  َأشَمرٌ  همِٝمفِ  هَمَٙمْٝمَس  خَمُِْمقصٍ  يَمْٖمظٍ  ايْمتَِزامُ  هَمَٟمَم  ٣مَِمَٔم٥مُ  ايْمَٗم٣مفِمَدةُ  َوَهِذهِ - َٞمَٓمرٌ  َو  اْْلَ

ـْ  َذىَمْرَٞم٣مَه٣م ايم تِل ْـ  ََمْٗمُِمقِدَه٣م فَمعَم  َدل   ََم٣م زمُِ٘مؾِّ  سَمِِمحُّ  ايْمُٔمُٗمقدَ  َأن   َِم  ؾٍ همِٔمْ  َأوْ  وَمْقلٍ  َِم

ئَم٥ِم, ُأُصقُل  فَمَٙمْٝمَٜم٣م سَمُدلُّ  ايم تِل ِهلَ  ِ  اهـ- ايْمُٗمُٙمقُب  سَمْٔمِرهُمَٜم٣م ايم تِل َوِهلَ  ايممم 

 أقػاّ املأخٛش: 
 يٛمٗمًؿ إلم أوم٣ًمم: وَم٣م يتٔم٣مؿم٣مه ايمٛم٣مس دم إَمقال 

 اهل٥ٌم- األٍٚ:

متٙمٝمؽ زمال فمقض دم احلٝم٣مة, أه٤م يمزيد هذا ايم٘مت٣مب, زمدون ٞمقال, وهل 

َمٙم٘مٜم٣م فمعم ايمتٟمىمٝمد, وٓ جيقز ايمرصمقع ظم٣م يٟميت إن ؾم٣مء , وي٘مقن وزمدون َمٗم٣مزمؾ

 -اهلل

 ايمقصٝم٥م- ايجاْٞ:

 وهل متٙمٝمؽ زمال فمقض أيًّم٣م ويم٘مـ زمٔمد اظمقت-

, وي٘مقن فمعم أويص هبذا ايم٘مت٣مب يمزيد َمـ ايمٛم٣مس زمٔمد َمقيت نإٔ ٜكٍٛ:

 -ايمتٟمزمٝمد
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 اإلصم٣مرة- ايجايح:

 يمزَمـ-زمٔمقض َمٔمٙمقم, وظمدة َمٔمٙمقَم٥م َمـ ا ,وهل فمٗمد فمعم َمٛمٖمٔم٥م َمٔمٙمقَم٥م

وٞمٗمؾ اظم٣مل َمـ متٙمٝمؽ فمعم ايمتٟمزمٝمد,  هم١من ايمٌٝمعايمٌٝمع, زمخالف همت٘مقن اإلصم٣مرة 

 ؾمخص إلم ؾمخص زمٔمقض-

 : ايتهًٝؿ١ٝ األسهاّ ارتُػ١ عًٝ٘ايبٝع جتطٟ 
 :صمقازهواسمٖمؼ ايمٖمٗمٜم٣مء فمعم أن ايمٌٝمع َممموع فمعم ؽمٌٝمؾ اْلقاز, دل فمعم 

ؿ َمـ زمٝمع َمـ ضمٝم٧م أن ايمٛم٣مس ٓزمد هل ايم٘مت٣مب وايمًٛم٥م واإلمج٣مع واظمٔمٗمقل

 , ىمام سمٗمدم-وذاء يمٗمّم٣مء ضمقائجٜمؿ

 إضم٘م٣مم اخلٚم٥ًم- همٝمفِتري  وَمع ذيمؽ

ىمرصمؾ سمٙمحٗمف اهلٙم٘م٥م إذا مل يُمؼِم ومٛمٝمٛم٥م  ايمٌٝمع: جي٤مهمٗمد ايمقصمقب  األٍٚ:

 همٝمج٤م فمعم ص٣مضم٤م اظم٣مء أن يٌٝمع َمٛمف: إذا ىم٣من ايمرصمؾ َمًتْمٝمًٔم٣م يمٙممماء-َم٣مء, 

زم٣ميمٌٝمع إلم رء  وذيمؽ إذا سمقصؾوومد يًتح٤م ايمٌٝمع: آؽمتح٣ٌمب  ايجاْٞ:

 َمًتح٤م-

يتقصؾ يٌٝمع  ىمٟمن يٌٝمع ايمًمء اظم٘مروه, أووومد ي٘مره ايمٌٝمع: ايم٘مراه٥م  ايجايح:

 ٘مروه-اظمإلم  زمف
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يتقصؾ َم٣م اظمحرم, أو يٌٝمع ايمًمء ىمٟمن يٌٝمع رم ايمٌٝمع: وومد حُي احلرام  ايطابع:

 -ىمٌٝمع اخلٚمرزمف إلم اظمحرم 

, وهذا دم ٣ٌمح اْل٣مئزىمٟمن يٌٝمع ايمًمء اظمقز ايمٌٝمع: ٗمد جُي اْلقاز هم ارتاَؼ:

 -أنمٙم٤م ايمٌٝمقع

 بٝإ أقغاّ ايبٝع: 

 :  فمديدة يمٙمٌٝمع سمٗمًٝمامت فمدة وذيمؽ زم٣مفمت٣ٌمراتاْلقاز واإلزم٣مضم٥م 

  ٜٓكغِ ايبٝع باعتباص َٛضع املباري١ فٝ٘ إىل أصبع١ أْٛاع: ايٓٛع األٍٚ:

 ايمٌٝمع اظمْمٙمؼ- األٍٚ:

 وهق َم٣ٌمديم٥م ايمٔمكم زم٣مظم٣مل, وهق أؾمٜمر أٞمقاع ايمٌٝمقع-

َٙمؿ-زمٝمع  ايجاْٞ:  ً  ايم

وهق َم٣ٌمديم٥م اظم٣مل زم٣ميمٔمكم فمعم ؽمٌٝمؾ ايمتٟمصمٝمؾ- وؽمٝمٟميت  زمٝم٣مٞمف إن ؾم٣مء اهلل فمز 

 وصمؾ-

 زمٝمع ايمٌمف- ايجايح:

 وهق َم٣ٌمديم٥م ٞمٗمد زمٛمٗمد آطمر-

 همٝمُمؼمط ايمتٗم٣مزمض, واظمثٙمٝم٥م- :ؾإٕ ناْا َٔ دٓؼ ٚاسس

 ايمزي٣مدة- َمع صمقازهمٝمُمؼمط ايمتٗم٣مزمض  ٚإٕ ناْا َٔ دٓػني شتتًؿني:

 ٗم٣ميّم٥م-زمٝمع اظم ايطابع:

 وهق َم٣ٌمديم٥م ايمٔمكم زم٣ميمٔمكم-
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 أو أزمٝمٔمؽ ىمت٣مب زم٘مت٣مب آطمر-ع َمٛمؽ ؽمٝم٣مرة زمًٝم٣مرة أطمرى, أي أزمٝم

 

 :ِ ايبٝع باعتباص طضٜك١ حتزٜز ايجُٔبٝإ تكغٝايٓٛع ايجاْٞ: 

 يٛمٗمًؿ ايمٌٝمع هبذا آفمت٣ٌمر إلم أرزمٔم٥م أٞمقاع: 

 زمٝمع اظم٣ًموَم٥م- األٍٚ:

 -وهق ايمٌٝمع ايمذي ٓ ُيٓمٜمر همٝمف ايم٣ٌمئع رأس َم٣ميمف

يمف: أريد أن أؾمؼمي َمٛمؽ هذا ايمثقب,  همٝمٗمقلإلم حمؾ زمٝمع  يٟميت أن َمثؾ

 زم٘مؿ؟

  زمخٚم٥ًم آٓف- :ايبا٥ع كاٍؾ

ايمذي اؾمؼمى  يم٘مٛمؽ ٓ سمٔمرف ايمًٔمرٞمٗمِم٣من دم ايمًٔمر, وأٞم٦م سم٣ًموَمف فمعم 

 -عقهمٜمذا هق أنمٙم٤م ايمٌٝمزمف ايمًٙمٔم٥م, 

 زمٝمع اظمزايدة- ايجاْٞ:

َمـ ايمٛمجش دم  فمعم ايمزي٣مدة ويمٝمس ذيمؽ زمٟمن ئمرض ؽمٙمٔمتف دم ايمًقق

 - رء

 همٝمٟميت إيمٝمف زيد ويٗمقل يمف: اؾمؼميتٜم٣م زمٔمممة آٓف ري٣مل-

 -, وه٘مذا: اؾمؼميتٜم٣م زم٣مشمٛمل فممم أيمًٖم٣مويٗمقلفمٚمرويٟميت 

 همٝمٌٝمع ايمًٙمٔم٥م ظمـ زاده دم ايمثٚمـ-

 زمٝمع إَم٣مٞم٥م- ايجايح:
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 أو أزيد, أو أٞمٗمص-دد همٝمٜم٣م ايمثٚمـ زمٚمثؾ رأس اظم٣مل, وهل ايمتل حُي 

وسمٗمقل يمف: أريد َمٛمؽ هذه ايمٗمْمٔم٥م, زم٣مَٕم٣مٞم٥م أن سمٟميت إلم رصمؾ  ٚصٛضت٘:

 زمٝمٛمل وزمٝمٛمؽ-

هل فمقم زمخٚم٥ًم آٓف, أي يٌكم يمؽ رأس َم٣مهل٣م ايمذي همٝمٗمقل يمؽ: 

 اؾمؼماه٣م زمف َمـ فمٛمد سم٣مصمر اْلٚمٙم٥م-

 وأٞم٣م اؾمؼميتٜم٣م َمٛمؽ زمخٚم٥ًم آٓف ومخًامئ٥م ري٣مل-همتٗمقل يمف أٞم٦م: 

 وهذا يًٙم٘مف ىمثغم َمـ ايمٛم٣مس ايمذيـ ٓ حيًٛمقن اظم٣ًموَم٥م-

 ايح: تكغِ ايبٝع باعتباص نٝف١ٝ ايجُٔ: ايٓٛع ايج

 همٝمٛمٗمًؿ ايمٌٝمع هبذا آفمت٣ٌمر إلم أٞمقاع: 

 َمٛمجز ايمثٚمـ- األٍٚ:

 وهق َم٣م ٓ يُمؼمط همٝمف سمٟمصمٝمؾ ايمثٚمـ-

 -ٝمع ايمٛمٗمد, أو ايمٌٝمع زم٣ميمثٚمـ احل٣مل, وهق صم٣مئز زمال طمالفويًٚمك زم

أن سمٟميت إلم ايمًقق وسم٣ًموم فمعم شمٚمـ هذه ايمٌّم٣مفم٥م, همٝمٗمقل يمؽ:  ٚصٛضت٘:

 ٥م أيمػ ري٣مل وطمذ-زمخٚمً

 -ايمٌّم٣مفم٥مٟمطمذت سمٔمْمٝمف ايمثٚمـ, وتهم

 َم٠مصمؾ ايمثٚمـ- ايجاْٞ:

 وهق َم٣م يُمؼمط همٝمف سمٟمصمٝمؾ ايمثٚمـ-
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 -زم٣ميمديـوي٘مقن دم ايمٌٝمع 

إلم سمٗمقل يمٙم٣ٌمئع اؾمؼمي َمٛمؽ هذا ايمثقب زمخٚم٥ًم آٓف ري٣مل,  ٚصٛضت٘:

 ٞمحق ذيمؽ-أو  ,ؾمٜمر,

 -, ظم٣م همٝمف َمـ ايمتٝمًغمهمٜمذا أيًّم٣م صم٣مئز

 -َمٔمجؾ ايمثٚمـو َم٠مصمؾ اظمثٚمـ ايجايح:

ٙمَ   ً  ؿ, وهذا ايمٌٝمع صم٣مئز ويم٘مـ زممموط َمٔمتػمة فمٛمد أهؾ ايمٔمٙمؿ-وهق زمٝمع ايم

أن سمذه٤م إلم ؽمقق ايمًٝم٣مرات, همٗمتقل يمف: أريد َمٛمؽ ؽمٝم٣مرة  ٚصٛضت٘:

, , وايمٛمقع, زمٟموص٣مف َمٔمٙمقَم٥م, َمـ ضمٝم٧م ايمٙمقن, وايمًٔم٥م5189َمقديؾ 

 وايمممىم٥م, وه٘مذا-

 بٝع ايػًِ ؾطّٚطا: صش١ يهٔ ٜؿرتط يف 
 دد ايمثٚمـ دم لجٙمس ايمٔمٗمد-حُي  : أناألٍٚ

 دهمع ايمثٚمـ دم لجٙمس ايمٔمٗمد-أن يُ  ايجاْٞ:

 أن حيدد ايمقصػ وايمٛمقع وايم٘مٚمٝم٥م يمٙمٚمثٚمـ دم لجٙمس ايمٔمٗمد- ايجايح:

 أن حيدد ووم٦م ايمتًٙمٝمؿ دم لجٙمس ايمٔمٗمد- ايطابع:

 ضمتك ٓ يٗمع اخلالف زمكم اظمت٣ٌمئمكم زمٔمد ذيمؽ-

 وهذا ايمٌٝمع حمرم ٓ جيقز ,٠مصمؾ ايمٔمقوكمَمُ  ايطابع:

 -وهق زمٝمع ايمديـ زم٣ميمديـ
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 ؽضٚط ايبٝع:  بٝإ

 : يمِمح٥م ايمٌٝمع ذوؿم٣مً وومد ذىمر ايمٔمٙمامء 

 ايمِمٝمٕم٥م- األٍٚ:

 اإلجي٣مب وايمٗمٌقل- ايمتٙمٖمظ ايمُم٣مهمٔمٝم٥م زمقصمقبسح همٗمد 

زم٘مؾ َم٣م يُمٔمر زم٣مإلجي٣مب أن هذا ٓ يُمؼمط, همٝمِمح ايمٌٝمع  ٚقس تكسّ:

 وايمٗمٌقل: 

 -يِمح ايمٌٝمع زم٣مظمٔم٣مؿم٣مة أسسٖا:

 -ويٟمطمذ شمٚمٛمٜم٣م ٞمٗمقًداٌّم٣مفم٥م, ايمفم٥م يٛم٣مول زمحٝم٧م أن ص٣مضم٤م ايمٌّم٣م

 يِمح ايمٌٝمع زم٣مظمراؽمٙم٥م, وايم٘مت٣مزم٥م- :ٗاثاْٝ

رزمام يٗمقل يمف أريد ىمذا وىمذا, همٝمِمقره٣م يمف َمع سمقهمر وؽم٣مئؾ ايمتقاصؾ, 

 ويرؽمٙمٜم٣م يمف زم٣ميمقاسم٣ًمب, أو زمٕمغمه َمـ ايمرؽم٣مئؾ-

 : اؾمؼمي٦م زمثٚمـ ىمذا وىمذا-أطمر يٗمقلو

 وايمثٚمـ ومد يدهمع دم احل٣مل, همٝمٗمع زمٝمٛمٜمام ايممماء زم٣مظم٘م٣مسم٥ٌم, واظمراؽمٙم٥م

 , أو ومد يدهمع دم أصمؾ-زم٣محلقٓت

 َمـ إطمرس, وممـ ٓ يًتْمٝمع ايم٘مالم- يٛمٔمٗمد ايمٌٝمع زم٣مإلؾم٣مرة :ثايجٗا

 أن ي٘مقن ايمٌٝمع َمقصمقًدا ضمكم ايمٗمٔمد- :ايجاْٞ
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, دم َمٙم٘مف أن ي٘مقن َمقصمقًدا داطمؾ اظمحؾ, وإٞمام ي٘مقنويمٝمس اظمٔمٛمك: 

 ايمقوم٦م ايمذي يريده-ويًتْمٝمع أن حييه ويًٙمٚمف يمِم٣مضمٌف دم 

 ٕٞمف نمرر-همال يِمح زمٝمع اظمٔمدوم وذيمؽ زم٣مسمٖم٣مق ايمٖمٗمٜم٣مء: 

- :يحايجا ًٓ      أن ي٘مقن َم٣م

  -ويًتٖم٣مد َمٛمفٚمٔمٛمك أٞمف ُيتٚمقل, زم

  زمٔمّمٜمؿ أن سم٘مقن ايمٔمكم َم٣ٌمضم٥م ايمٛمٖمع-وئمػم فمٛمف 

 :(885. 8) اظمٚمتع ايمممحوم٣مل ايمٔمثٝمٚمكم دم 

 ايمممط هق هذا ,شضم٣مصم٥م نمغم َمـ ايمٛمٖمع َم٣ٌمضم٥م ايمٔمكم سم٘مقن وأن: »ومقيمف

 ايمتل ايمٔمكم سم٘مقن أن: أي ضم٣مصم٥م, نمغم َمـ ايمٛمٖمع َم٣ٌمضم٥م ايمٔمكم سم٘مقن أن ايمث٣ميم٧م

 شمالشم٥م سمٗمتيض وهذه ضم٣مصم٥م, زمٕمغم ايمٛمٖمع َم٣ٌمضم٥م زم٣ميممماء فمٙمٝمٜم٣م ايمٔمٗمد وومع

 :ذوط

 -ٞمٖمع همٝمٜم٣م ي٘مقن أن: إول 

 -َم٣ٌمضم٣مً  ايمٛمٖمع ي٘مقن أن: ايمث٣مين

 -ضم٣مصم٥م زمال اإلزم٣مضم٥م سم٘مقن أن: ايمث٣ميم٧م

 جيقز ٓ هم١مٞمف ايمٙمٜمق, آٓت َمثؾ ايمٛمٖمع, حمرَم٥م ايمٛمٖمع, َم٣ٌمضم٥م: زمٗمقيمٛم٣م همخرج

 -حمرَم٥م َمٛمٖمٔمتف ٕن اخلٚمر: وىمذيمؽ حمرَم٥م, َمٛمٖمٔمتٜم٣م ٕن زمٝمٔمٜم٣م:
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 يِمح همال ىم٣محلممات, همٝمف ٞمٖمع ٓ َم٣م ٞمٖمع, همٝمٜم٣م ي٘مقن أن: زمٗمقيمٛم٣م وطمرج

 هذه فمٙمٝمؽ أزمٝمع: إلٞم٣ًمن ووم٣مل إٞم٣مء, دم ساس مجع ؾمخِم٣مً  أن همٙمق زمٝمٔمٜم٣م,

 إٞم٣مء, دم صمراداً  مجع يمق يم٘مـ ٞمٖمع, همٝمٜم٣م يمٝمس ٕهن٣م زمٝمٔمٜم٣م: قزجي همال ايمٌماس

 إذاً  َم٣ٌمضم٣ًم: ٞمٖمٔم٣مً  همٝمٜم٣م ٕن ايمٌٝمع: جيقز همٜمٛم٣م اْلراد هذا فمٙمٝمؽ أزمٝمع: ووم٣مل

 -ٞمٖمع همٝمٜم٣م يمٝمس ٕهن٣م زمٝمٔمٜم٣م: جيقز ٓ احلممات

 حل٣مصم٥م ايمٛمٖمع َم٣ٌمضم٥م ىم٣مٞم٦م إذا مم٣م اضمؼمازاً  ضم٣مصم٥م, نمغم َمـ: وومقيمٛم٣م

 واحلرث ىم٣ميمِمٝمد, حل٣مصم٥م زمؾ َمْمٙمٗم٣مً  ٓ يم٘مـ ٔمفٞمٖم ي٣ٌمح هم٣ميم٘مٙم٤م ىم٣ميم٘مٙم٤م,

 َمٔمٙمامً  ىم٣من ويمق صٝمد, ىمٙم٤م ىم٣من وإن ضمتك ايم٘مٙم٤م, زمٝمع يِمح همال واظم٣مؾمٝم٥م,

- ايم٘مٙم٤م شمٚمـ فمـ هنك وؽمّٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعّم  ايمٛمٌل ٕن َم٣ٌمضم٣ًم: ٞمٖمٔم٣مً  همٝمف أن َمع

 اهـ 

ويمذيمؽ ضمرم زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ زمٝمع ايمٔمٗم٣مرب, واحلٝم٣مت, وايمثٔم٣مزمكم, وَم٣م دم 

 ٞمف ٓ يًتٖم٣مد َمٛمٜم٣م-زم٣مهب٣م: ٕ

 : ٕٞمف يٛمتٖمع هب٣م-زمٝمٛمام صمقزوا زمٝمع ايمٌٕم٣مل, واحلٚمغم, ونمغم ذيمؽ مم٣م ضمرم أىمٙمف

 يف غٓٔ اإلَاّ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل: َع َا ثبت 
ـِ َمـ ضمدي٧م  ٌ ٣مسٍ  ازْم ,,ٜمامرض اهلل فمٛم, فَم

(ُ)
- 

                                                           
(, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل ّْٖٖأخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو ) (ُ)

 (. َٓٔبرقم )
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ًٓ يتٚمقل, ويقرث,  ويقه٤م, همجقز أهؾ ايمٔمٙمؿ زمٝمع َم٣م يٛمتٖمع زمف, ويِمغم َم٣م

  نمغم ذيمؽ-ويرهـ, إلم

أو ي٘مقن اظمتٌمف َمـ يٗمقم َمٗم٣مَمف  أن ي٘مقن ممٙمقىًم٣م ظمـ يقم ايمٔمٗمد :طابعاي

٣َم}يمٗمقل اهلل سمٔم٣ملم: َمـ وىمٝمؾ وٞمحقه,  ـَ  َي٣مَأُّيُّ  َأَْمَقايَمُ٘مؿْ  سَمْٟمىُمُٙمقا َٓ  آََمُٛمقا ايم ِذي

٣ٌَمؿمِؾِ  زَمْٝمٛمَُ٘مؿْ  ٓ   زم٣ِميْم ٣مَرةً  سَمُ٘مقنَ  َأنْ  إِ ـْ  ِِتَ  -[59: ايمٛم٣ًمء] { َِمٛمُْ٘مؿْ  سَمَراضٍ  فَم

 ٕن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ هنك فمـ زمٝمع َم٣م ٓ يٚمٙمؽ-و

 يف غٓٔ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل: ثبت  ؾكس
ـُ  فَمْٚمُروَمـ ضمدي٧م  شَمٛمِل: وَم٣مَل  ؾُمَٔمْٝم٤ٍم, زْم ـْ  َأِِب, ضَمد  ٌَْد  َذىَمرَ  ضَمت ك َأزمِٝمِف, فَم  فَم

ـَ  اهلل ِ  َٓ : »وَم٣مَل  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقَل  َأن   رض اهلل فمٛمٜمام, فَمْٚمٍرو زْم

َٓ  َوزَمْٝمٌع, ؽَمَٙمٌػ  حَيِؾُّ  ؿَم٣منِ  َو َٓ  زَمْٝمٍع, دِم  َذْ ْ  ََم٣م ِرزْمُح  َو , مَل ـْ َٓ  ُيّْمَٚم  يَمْٝمَس  ََم٣م زَمْٝمعُ  َو

شفِمٛمَْدكَ 
(ُ)

-  

ٍَ ُٔ ٔإِغَشاُم َقا ُِٓصٕٛض ِب َد  وُمْٙم٦ُم  :ََ َْْحَ
ـْ  هَنَك ََمْٔمٛمَك ََم٣م: ِٕ : وَم٣مَل  َوزَمْٝمٍع؟ ؽَمَٙمٍػ  فَم

٣ٌَمئُِمفُ  شُمؿ   وَمْرًو٣م, ُيْٗمِرُوفُ  َيُ٘مقنَ  َأنْ  َتِٚمُؾ  فَمَٙمْٝمِف, َيْزَدادُ  زَمْٝمًٔم٣م فَمَٙمْٝمفِ  ُي  َيُ٘مقنَ  َأنْ  َوحَيْ

ٙمُِػ  ًْ ٍء, دِم  إيَِمْٝمفِ  ُي ْ  إِنْ : هَمَٝمُٗمقُل  َرْ  إؽِْمَح٣مُق  وَم٣مَل  فَمَٙمْٝمَؽ  زَمْٝمعٌ  هَمُٜمقَ  فِمٛمَْدكَ  َيَتَٜمٝم ٟمْ  مَل

ـَ  َئْمٛمِل َْْحََد  وُمْٙم٦ُم : وَم٣مَل  ىَماَم  َراَهَقْيفِ  ازْم
ـْ : ِٕ ْ  ََم٣م زَمْٝمعِ  َوفَم , مَل ـْ  َيُ٘مقنُ  َٓ : وَم٣مَل  سَمّْمَٚم

                                                           
(, كابن ماجو ِٖٖ/ ٕ(, كالنسائي )َّْٓ(, كأبو داكد )ُِّْأخرجو اإلماـ الترمذم ) (ُ)

 (, كقاؿ فيو: حسن. َُّٓ(, كىو في اإلركاء لإلماـ األلباني رحمو اهلل حديث رقم )ُِٖٖ)
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ٓ   فِمٛمِْدي ْ  ََم٣م ايمْم َٔم٣ممِ  دِم  إِ  َأوْ  ُيَ٘م٣مُل  ََم٣م ىُمؾِّ  دِم : وَم٣مَل  ىَماَم : إؽِْمَح٣مُق  وَم٣مَل  سَمْٗمٌِْض  مَل

ـْ  هَمَٜمَذا َووَمَِم٣مَرسُمفُ  طِمَٝم٣مؿَمُتفُ  َوفَمقَم   ث ْقَب ايم َهَذا َأزمِٝمُٔمَؽ : وَم٣مَل  إَِذا: َأْْحَُد  وَم٣مَل  ُيقَزنُ   َِم

ؿَمكْمِ  َٞمْحقِ  : وَم٣مَل  َأوْ  زمِِف, زَمْٟمَس  هَماَل  طِمَٝم٣مؿَمُتفُ  َوفَمقَم   َأزمِٝمُٔمَ٘مفُ : وَم٣مَل  َوإَِذا زَمْٝمٍع, دِم  َذْ

اَم  زمِِف, زَمْٟمَس  هَماَل  وَمَِم٣مَرسُمفُ  َوفَمقَم   َأزمِٝمُٔمَ٘مفُ  طٌ  ُهقَ  إِٞم   -وَم٣مَل  ىَماَم  ؽْمَح٣مُق إِ  وَم٣مَل  َواضِمٌد  َذْ

 ٚثبت يف غٓٔ اإلَاّ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل: 
ـِ  َمـ ضمدي٧م ضَم٘مِٝمؿِ   َيْٟمسمِٝمٛمِل اهلل ِ, َرؽُمقَل  َي٣م: وَم٣مَل  ضِمَزاٍم رض اهلل فمٛمف, زْم

صُمُؾ  يُد  ايمر  ٌَْٝمعَ  َِمٛمِّل هَمغُمِ ـَ  يَمفُ  َأهَمَٟمزْمَت٣مفُمفُ  فِمٛمِْدي يَمْٝمَس  ايْم قِق؟ َِم ًُّ  ََم٣م سَمٌِعْ  َٓ : »هَمَٗم٣مَل  ايم

شفِمٛمَْدكَ  يَمْٝمَس 
(ُ)

- 

 ؾؿٞ َػًِ: 
ـِ  َمـ ضمدي٧م فِمْٚمَرانَ  ٣َم: هَمَٗم٣ميَم٦ْم : ضُمَِمكْمٍ رض اهلل فمٛمف زْم  إِنْ  َٞمَذَرْت  إهِن 

٣مَه٣م ٣َم, فَمَٙمْٝمَٜم٣م اهللُ َٞمج   هَمَذىَمُروا َوؽَمٙم َؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ َرؽُمقَل  هَمَٟمسَمْقا يَمَتٛمَْحَرهن 

ٌَْح٣منَ : »هَمَٗم٣مَل  يَمُف, َذيمَِؽ  اَم  اهللِ, ؽُم ًَ ٣م, زمِْئ ٣مَه٣م إِنْ  هللِ ِ َٞمَذَرْت  صَمَزهْتَ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م اهللُ َٞمج 

٣َم, َٓ  ََمْٔمِِمَٝم٥ٍم, دِم  يمِٛمَْذرٍ  َوهَم٣مءَ  َٓ  يَمَتٛمَْحَرهن  ٌُْد  َيْٚمٙمُِؽ  َٓ  همِٝماَم  َو ـِ  ِرَواَي٥مِ  َودِم  ,شايْمَٔم  ازْم

شاهللِ ََمْٔمِِمَٝم٥مِ  دِم  َٞمْذرَ  َٓ : »ضُمْجرٍ 
(ِ)

- 

 

                                                           
(, كصححو اإلماـ ُِِّ(, كالترمذم في سننو )َّّٓأخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو ) (ُ)

  في صحيح السنن.األلباني رحمو اهلل
 (.ُُْٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ِ)



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]كتاب البيوع[  

 

[17] 
 

  

 َمٗمدور ايمتًٙمٝمؿ-أن ي٘مقن  :اَؼارت

 -غم دم اهلقاء, أو ايمًٚمؽ دم اظم٣مءزمحٝم٧م أٞمف ٓ يٌٝمع ايمْم

وَم٣م دم وىمذيمؽ ٓ يِمح زمٝمع احلٝمقان ايمُم٣مرد, وٓ ايمٔمٌد أزمؼ فمعم ؽمٝمده, 

٣َم}ضم٘مٚمٜمؿ, وايمديمٝمؾ ومقل اهلل فمز وصمؾ:  ـَ  َي٣مَأُّيُّ اَم  آََمٛمُقا ايم ِذي ْٚمرُ  إِٞم   َواظمَْْٝمِنُ  اخْلَ

َْٞمَِم٣مُب  ْٕ َٓ  َوا َْز ْٕ ـْ  ِرصْمٌس  مُ َوا ْٝمَْم٣منِ  فَمَٚمؾِ  َِم ٌُقهُ  ايمُم 
ُ٘مؿْ  هَم٣مصْمَتٛمِ  { سُمْٖمٙمُِحقنَ  يَمَٔمٙم 

 َأِِب , همٌٝمع َم٣م ٓ يٗمدر فمعم سمًٙمٝمٚمف َمـ اظمٝمن, وىمذيمؽ ضمدي٧م [91: اظم٣مئدة]

ـْ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ َرؽُمقُل  هَنَك: »وَم٣مَل  ُهَرْيَرَة, َِم٣مِة, زَمْٝمعِ  فَم ـْ  احْلَ  زَمْٝمعِ  َوفَم

 -, وهذا همٝمف نمررشايْمَٕمَررِ 

 أن ي٘مقن َمٔمٙمقًَم٣م يم٘مٍؾ َمـ ايمٔم٣مومديـ-زمرؤي٥م أو زمقصػ  :ايػازؽ

فمٛمد ىمثغم َمـ ايمٔمٙمامء: ضمتك ٓ سمٗمع اْلٜم٣ميم٥م  َمٔمٚمقل زمف وهذا ايمممط

 وايمٕمرر-

 -ايمؼماضوهق َمـ أمهٜم٣م:  ايػابع:

 , وهق احلر ايم٣ٌميمغ ايمٔم٣مومؾ ايمرؾمٝمد-أن ي٘مقن َمـ صم٣مئز ايمتٌمف ايجأَ:

 -زمٔمد أوص٣مهمف أو رؤي٥م, ونمغم ذيمؽ ي٘مقن ايمثٚمـ َمٔمٙمقَم٣مً أن  ايتاغع:

 بٝإ أقغاّ املبٝع ٚأحٛاي٘: 

 شنط ايعًُا٤ يف املبٝع ؾطٚطّا ست٢ ال تكع ؾٝٗا ادتٗاي١:
 سمٔمٝمكم اظمٌٝمع- األٍٚ:
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همال زمد دم ايمٌٝمع أن ي٘مقن َمٔمٙمقًَم٣م زم٣ميمٛم٥ًٌم يمٙمٚمُمؼمي: اْلٛمس, وايمٛمقع, 

 واظمٗمدار-

 ىم٣ميمٗمٚمح َمثاًل- ؾادتٓؼ: 

 ىمٟمن ي٘مقن َمـ اٞمت٣مج زمٙمد َمٔمروف- ٚايٓٛع:

 ايم٘مٝمؾ, ٞمحق ذيمؽ-زم٣ميمقزن, أو  ٚاملكساض:

 وؽمٝمٙم٥م َمٔمرهم٥م ايمٌٝمع وسمٔمٝمٝمٛمف- ايجاْٞ:

٣ًٌم فمـ اظمجٙمس, ومل سمتؿ َمٔمرهم٥م اظمٌٝمع زمرؤيتف, أو اإلؾم٣مرة   إذا ىم٣من اظمٌٝمع نم٣مئ

 إيمٝمف, هم١مهن٣م سمتؿ زم٣ميمقصػ ايمذي يٚمٝمزه فمـ نمغمه, َمع زمٝم٣من َمٗمداره-

د َمـ زمٝم٣من ضمدوده: ٓطمتالف ومٝمٚم٥م ايمٔمٗم٣مر زم٣مطمتالف ١مذا ىم٣من فمٗم٣مًرا همال زمهم

 صمٜمتف, وَمقومٔمف-

وإذا ىم٣من َمـ اظمٝم٘مالت, أو اظمقزوٞم٣مت, أو اظمذروفم٣مت, أو اظمٔمدودات, 

 هم١مٞمف سمِمٙمح َمٔمرهمتٜم٣م زم٣مظمٗمدار ايمتل سم٣ٌمع زمف-

 ؾمٚمقل اظمٌٝمع- ايجايح:

 همٝمٗمع ايمٌٝمع فمعم ايمٔمكم وَمٛم٣مهمٔمٜم٣م-

اظمٌٝمع َم٣م يمف صٙم٥م زمف: يمتحٗمٝمؼ ويمذيمؽ ىم٣من َمـ َمٗمتّم٣مه٣م أضمٝم٣مًٞم٣م أن يدطمؾ دم 

 اظمٛمٖمٔم٥م اظمراد َمٛمف-
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أو أن يٗم٢م ايمٔمرف زمُمٚمقل اظمٌٝمع ٕؾمٝم٣مء سمدطمؾ همٝمف, ويمق مل يٌمح زمذيمؽ 

 دم ايمٔمٗمد-

رصمؾ اؾمؼمى فمامرة, همال يٗمقل وم٣مئؾ: َم٣م هٛم٣ميمؽ ؿمريؼ سمدطمؾ َمٛمٜم٣م,  َجال:

 أٞم٣م زمٔمتؽ ايمٔمامرة همٗمط-

 -رج وٞمحق ذيمؽوحم, ٓ زمد أن ي٘مقن يمٙمٔمامرة َمدطمؾ ٓ جيقزهمٜمذا ايمٌٝمع 

 بٝإ سهِ االغتجٓا٤ يف ايبٝع: 
 وَمـ اظم٣ًمئؾ آؽمتثٛم٣مء دم ايمٌٝمع, وؽمٝمٟميت إن ؾم٣مء اهلل فمز وصمؾ أضم٘م٣مَمف-

 وايمثٛمٝم٣م سمِمح دم ايمًمء اظمٔمٙمقم, وٓ سمِمح دم ايمًمء اظمجٜمقل-

 زمٔمتؽ هذه إرض إٓ َمؼًما, أو َمؼميـ, أو شمالشم٥م أَمت٣مر همٝمٜم٣م- ؾٝكٍٛ:

ٜمقل, وومد ي٤ًٌم ايمُمٗم٣مق واخلِم٣مم وايمٛمزاع ٕٞمف لج ؾٗصا ايبٝع ال ٜصح;

 زمكم اظمت٣ٌمئمكم-

 -وٞمحق ذيمؽزمٔمتؽ هذه إرض إٓ َمؼًما دم اْلٜم٥م ايمٖمالٞمٝم٥م,  :ٚيهٔ ٜكٍٛ

 -ايم٣ٌمبهذه زمٔمض إضم٘م٣مم ايمٔم٣مَم٥م دم 

 -إن ؾم٣مء اهلل فمز وصمؾ ٣مؿمٛمٜماضم٘م٣مم دم َمقإٟميت ؽمتو

 األصٌ يف ايبٝٛع: 

 ظمٔمتػمة فمٛمد أهؾ ايمٔمٙمؿ, إصؾ دم ايمٌٝمع اإلزم٣مضم٥م, إذا سمقهمرت ذوؿمف ا
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ٌَْٝمعَ  اهلل ُ  َوَأضَمؾ  }, وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم: وىم٣من فمـ سمراض مَ  ايْم زَم٣م َوضَمر  : ايمٌٗمرة] {ايمرِّ

ٓ  }, ووم٣مل سمٔم٣ملم: [575 ٣مَرةً  سَمُ٘مقنَ  َأنْ  إِ ـْ  ِِتَ  -[59: ايمٛم٣ًمء] {َِمٛمُْ٘مؿْ  سَمَراضٍ  فَم

 ثبت يف غٓٔ اإلَاّ ابٔ َاد٘ ضمح٘ اهلل: ٚ
ْدِري  رض اهلل فمٛمف, ٝمدٍ ؽَمٔمِ  َمـ ضمدي٧م َأَِب   َصعم   اهلل ِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل : َيُٗمقُل  اخْلُ

اَم : »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ ٌَْٝمعُ  إِٞم  ـْ  ايْم شسَمَراضٍ  فَم
(ُ)

- 

 يف غٓٔ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل: ٚ
ـْ  ُهَرْيَرَة رض اهلل فمٛمف, َمـ ضمدي٧م َأِِب  : وَم٣مَل  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  فَم

ـ   َٓ » وَم ـْ  َيَتَٖمر  ٓ   زَمْٝمعٍ  فَم ـْ  إِ شسَمَراضٍ  فَم
(ِ)

-  

وإٞمام يدطمؾ ايمٛمٜمل دم ايمٌٝمقع دم ضم٣مل زمٝمع ايمٕمرر وهق اْلٜم٣ميم٥م, وىمذيمؽ زمٝمع 

 ايمرزم٣م, وىمذيمؽ زمٝمع احلرام-

وإٓ هم٣مٕصؾ صح٥م ايمٔمٗمقد, وايمٌٝمقع, إذا ىم٣مٞم٦م َمـ َم٣ميمؽ َمتٌمف راٍض 

 زمام يٖمٔمؾ-

                                                           
(, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل ُِٖٓأخرجو اإلماـ ابن ماجو في سننو ) (ُ)

 (. ّٖٔبرقم )
(, كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل في صحيح سنن ُِْٖأخرجو اإلماـ الترمذم في سننو ) (ِ)

=  (: لم يظهر ُِّٖحيح, كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل في اإلركاء برقم )الترمذم: حسن ص
لي كجو الغرابة, فقد ركاه اثناف عن أبى زرعة, أحدىما: طلق بن معاكية كما تقدـ من ركاية = 

محمد بن جابر , كاآلخر البجلي ىذا, كىو ال بأس بو كما في " التقريب ". فحديثو حسن لذاتو, 
 ابن جابر عن طلق, كاهلل أعلم.صحيح بمتابعة 
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ٌَْٝمعُ وَ : (481. 3) اظمٕمٛملوم٣مل دم  ٛم ٥مِ  زم٣ِميْم٘مَِت٣مِب  صَم٣مئِزٌ  ايْم ًُّ مْج٣َمعِ  َوايم ٣م- َواإْلِ  َأَم 

ٌَْٝمعَ  اهلل ُ  َوَأضَمؾ  }: سَمَٔم٣ملَم  اهلل ِ هَمَٗمْقُل  ايْم٘مَِت٣مُب,  -[575: ايمٌٗمرة] {ايْم

٣ٌَمَئْمُتؿْ  إَِذا َوَأؾْمِٜمُدوا}: سَمَٔم٣ملَم  ووَمْقيمف  إِٓ}: سَمَٔم٣ملَم  ووَمْقيمف[ 585: ايمٌٗمرة] {سَم

ـْ  ٣مَرةً ِِتَ  سَمُ٘مقنَ  َأنْ   يَمْٝمَس }: سَمَٔم٣ملَم  ووَمْقيمف -[59: ايمٛم٣ًمء] {َِمٛمُْ٘مؿْ  سَمَراضٍ  فَم

ٌَْتُٕمقا َأنْ  صُمٛم٣َمٌح  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  ـْ  هَمّْمال سَم ُ٘مؿْ  َِم , َوَرَوى -[898: ايمٌٗمرة] {َرزمِّ ٌَُخ٣مِريُّ  ايْم

ـْ  ـِ  فَم ٌ ٣مٍس, ازْم ٣مِهٙمِٝم ٥ِم, دِم  َأؽْمَقاوًم٣م اظْمََج٣مِز, َوُذو َولَجَٛم ٥ُم, فُمَ٘م٣مٌظ, ىَم٣مَٞم٦ْم : وَم٣مَل  فَم  اْْلَ

ؽْماَلمُ  ىَم٣منَ  هَمَٙمام   ٌَْتُٕمقا َأنْ  صُمٛم٣َمٌح  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  يَمْٝمَس }: هَمُٟمْٞمِزيَم٦ْم  همِٝمِف, سَمَٟمشم ُٚمقا اإْلِ  هَمّْمال سَم

ـْ  ُ٘مؿْ  َِم ٨مِّ  ََمَقاؽِمؿِ  دِم  َئْمٛمِل -[898: ايمٌٗمرة] {َرزمِّ ـْ - احْلَ زَمغْمِ  َوفَم  -َٞمْحُقهُ  ايمزُّ

٣م ٛم ٥ُم, َوَأَم  ًُّ ٌَٝمَِّٔم٣منِ » , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , ٌِلِّ ايمٛم   هَمَٗمْقُل  ايم َٝم٣مرِ  ايْم ْ  ََم٣م زم٣ِمخْلِ  مَل

وَم٣م فُ  ِرهَم٣مفَم٥ُم, َوَرَوى- فَمَٙمْٝمفِ  َُمت َٖمٌؼ  -شَيَتَٖمر   فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , ايمٛم ٌِلِّ  ََمعَ  طَمَرَج  َأٞم 

, إلَم  , َوؽَمٙم ؿَ  ٣ٌَمَئُمقَن, ايمٛم ٣مَس  هَمَرَأى اظمَُِْمعم  ٣مرِ  ََمْٔممَمَ  َي٣م: »هَمَٗم٣مَل  َيَت - ايمتُّج 

 َوَأزْمَِم٣مَرُهؿْ  َأفْمٛم٣َموَمُٜمؿْ  َوَرهَمُٔمقا , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ  َصعم   , اهلل ِ  يمَِرؽُمقلِ  هَم٣مؽْمَتَج٣مزُمقا

٣مرَ  إن  : هَمَٗم٣مَل  إيَمْٝمِف, ٌَْٔمثُقنَ  ايمتُّج  ٣مًرا, ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  ُي ٓ   هُمج  ـْ  إ  ٣مَل ومَ  -شَوَصَدَق  زَمر   ََم

َِمِذيُّ  ْ ـٌ  ضَمِدي٧ٌم  َهَذا: ايمؼمِّ ًَ ـْ  ؽَمِٔمٝمٍد, َأزُمق َوَرَوى- َصِحٝمٌح  ضَم  َصعم   , ايمٛم ٌِلِّ  فَم

فُ  , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ ُدوُق  ايمت ٣مصِمرُ : »وَم٣مَل  َأٞم  ََِمكمُ  ايمِم  ْٕ يِٗمكمَ  ايمٛم ٌِٝمِّكمَ  ََمعَ  ا دِّ  َوايمِمِّ

َٜمَداءِ  َِمِذيُّ  وَم٣مَل  -شَوايمُمُّ ْ ـٌ  ضَمِدي٧ٌم  اَهَذ : ايمؼمِّ ًَ  ىَمثغَِمةٍ  َأضَم٣مِدي٧َم  دِم - ضَم



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]كتاب البيوع[  

 

[22] 
 

  

ٙمُِٚمقنَ  َوَأمْجَعَ - َهِذهِ  ؽِمَقى ًْ ٌَْٝمعِ  صَمَقازِ  فَمعَم  اظمُْ ْٚمَٙم٥ِم, دِم  ايْم ْ٘مَٚم٥مُ  اْْلُ  َواحْلِ

َن   سَمْٗمَتِّمٝمِف:
٣منِ  ضَم٣مصَم٥مَ  ِٕ ًَ ْٞم ُؼ  اإْلِ ٌُفُ  َص٣مضِمٌِِف, َيدِ  دِم  زماَِم  سَمَتَٔمٙم  ٌُْذيمُفُ  َٓ  َوَص٣مضِم  زمَِٕمغْمِ  َي

عِ  هَمِٖمل َقٍض,فمِ  ٌَْٝمعِ  َذْ ِقيِزهِ  ايْم عُ  َوَِتْ  إلَم  َِمٛمُْٜماَم  َواضِمدٍ  ىُمؾِّ  ُوُصقلِ  إلَم  ؿَمِريٍؼ  َذْ

 اهـ -ضَم٣مصَمتِفِ  َوَدهْمعِ  نَمَرِوِف,

 بٝإ اآلثاض املرتتب١ عٔ ايبٝع: 
 اٞمتٗم٣مل اظمٙمؽ- األٍٚ:

همٝمٛمتٗمؾ اظمٙمؽ َمـ ايم٣ٌمئع إلم اظمُمؼمي, زمحٝم٧م يتٌمف همٝمف ه٥ٌم, أو صدوم٥م, 

 ومًٖم٣م, أو نمغم ذيمؽ-أو و

 أداء ايمثٚمـ احل٣مل- ايجاْٞ:

 إداء احل٣مل- يُمؼمط دمإذا ىم٣من 

ٝم٘مقن إداء دم وومتف اظمتٖمؼ فمٙمٝمف زمكم هموإن ىم٣من ايمٌٝمع زم٣ميمتٗمًٝمط, أو زم٣ميمديـ, 

 -, واهلل اظمقهمؼايم٣ٌمئع واظمُمؼمي

********** 
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 [اوما نهي عنه منه الشروط في البيع]باب 

ِ٘ َباُب] ََا ُؽُضِٚط َٚ ِٗ َُْٞ ُ٘ ِٓ ُ٘ َع ِٓ َِ] 

 *******************************الشرح:

وذيمؽ ٕن اظمٔم٣مَمٙم٥م ٓ متؿ إٓ  ايبٝع; يف ؿطٚطايبسأ املصٓـ ضمح٘ اهلل ب

زممموؿمٜم٣م, واإلٞم٣ًمن إذا فمٙمؿ َم٣م جي٤م يمف, وفمٙمٝمف, وايمتزم ذيمؽ, ىم٣مٞم٦م َمٔم٣مَمٙمتف 

 -, وومد سمٗمدم َمٔمٛم٣م ذىمر ذوط ايمٌٝمعفمعم ايمقصمف اظممموع

 زاد فمعم اظمٚمتع ايمممحدم قط دم ايمٌٝمع, وم٣مل ايمٔمثٝمٚمكم وٞمذىمر هٛم٣م ايمُم

 (555. 8) اظمًتٗمٛمع

 زمٚمٗمت٢م يٙمزَمف ٓ َم٣م أطمر اظمتٔم٣مومديـ أضمد إيمزام هل: ايمٌٝمع دم ايممموط

 -نمغمه دم وىمذيمؽ ايمٔمٗمد,

 -ايمتقىمٝمد زم٣مب َمـ همٜمق ذط إن هم١مٞمف ايمٔمٗمد, زمٚمٗمت٢م يٙمزَمف َم٣م وأَم٣م

 :أرزمٔم٥م وصمقه َمـ ايمٌٝمع, وذوط ايمٌٝمع دم ايممموط زمكم وايمٖمرق

 ووع َمـ ايمٌٝمع دم وايممموط ايمُم٣مرع, ووع َمـ ايمٌٝمع ذوط أن: إول

 -اظمتٔم٣مومديـ

 يتقومػ ايمٌٝمع دم وايممموط ايمٌٝمع, صح٥م فمٙمٝمٜم٣م يتقومػ ايمٌٝمع ذوط: ايمث٣مين

 مل إذا ايمممط يمف َمـ ٕن زمالزم: يمٝمس يم٘مـ صحٝمح, همٜمق ايمٌٝمع, يمزوم فمٙمٝمٜم٣م

 -اخلٝم٣مر همٙمف زمف يمف يقف
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 يٚم٘مـ ايمٌٝمع دم وايممموط إؽمٗم٣مؿمٜم٣م, يٚم٘مـ ٓ ايمٌٝمع ذوط أن: ايمث٣ميم٧م

 -ايمممط يمف ممـ إؽمٗم٣مؿمٜم٣م

 ايمممع, ووع َمـ ٕهن٣م َمٔمتػمة: صحٝمح٥م ىمٙمٜم٣م ايمٌٝمع ذوط أن: ايمرازمع

 وٓ زمِمحٝمح يمٝمس َم٣م وَمٛمٜم٣م َمٔمتػم, صحٝمح هق َم٣م َمٛمٜم٣م ايمٌٝمع دم وايممموط

 أرزمٔم٥م همٜمذه يِمٝم٤م, وومد خيْمئ ومد وايمٌمم ايمٌمم, ووع َمـ ٕٞمف َمٔمتػم:

 -ايمٌٝمع وذوط ايمٌٝمع دم ايممموط زمكم قهمرو

 ايمٛم٘م٣مح؟ دم وايممموط ايمٛم٘م٣مح ذوط زمكم ايمٖمروق هذه سم٘مقن وهؾ

 -ايمٔمٗمقد َمـ نمغمه دم أو ايمٌٝمع دم سم٘مقن ايممموط همٜمذه ىمذيمؽ, سم٘مقن ٞمٔمؿ

 اهـ

وٓ ئمتػم ايممموط إٓ ومٌؾ اٞمتٜم٣مء زَمـ ىم٣من ومٌؾ ايمٔمٗمد أو دم صٙمٌف أو دم 

 -زَمـ اخلٝم٣مر

 :(555. 8) اظمٚمتع حوم٣مل ايمٔمثٝمٚمكم دم ايممم

 زَمـ دم زمٔمده ىم٣من أو ايمٔمٗمد, وم٣مرٞم٦م ؽمقاء َمٔمتػمة ايمٌٝمع دم ايممموط إذاً 

 اهـ  -ومٌؾ َمـ فمٙمٝمٜم٣م َمتٖمٗم٣مً  ىم٣مٞم٦م أو اخلٝم٣مريـ,

هم٣ميممموط َمٛمٜم٣م ايمِمحٝمح وَمٛمٜم٣م ايمٖم٣مؽمد, همام ىم٣من خم٣ميمٖم٣م يم٘مت٣مب اهلل فمز 

أو َم٣م همٝمف نمرر همٜمق ايمٖم٣مؽمد, وَم٣م ىم٣من َمقاهمٗم٣م يم٘مت٣مب  طوصمؾ وؽمٛم٥م رؽمقيمف 

 -وٓ نمرر همٝمف همٜمق ايمِمحٝمح طهلل فمز وصمؾ وؽمٛم٥م رؽمقيمف ا
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 :1ايبٝع يف ايؿطٚط سهِ 
 :ٞمقفم٣من ايمٌٝمع دم ايممموط

 -ايمٔمٗمد َمٗمت٢م واهمؼ َم٣م ىمؾ وهق: ٓزم صحٝمح: إول

 :أٞمقاع شمالشم٥م وهق

 -ايمثٚمـ وضمٙمقل ايمتٗم٣مزمض, ىمممط ايمٔمٗمد يٗمتّمٝمف ذط , 8

 أو زمٔمّمف, أو ايمثٚمـ سمٟمصمٝمؾ ذط َمثؾ ايمٔمٗمد, َمِمٙمح٥م َمـ ي٘مقن َم٣م , 5

 ايمممط يقصمد مل وإن ايمٌٝمع, يمزم ايمممط وصمد هم١من اظمٌٝمع, دم َمٔمٝمٛم٥م صٖم٥م ذط

 -ايمٔمٗمد همًخ همٙمٙمٚمُمؼمي

 أن واؾمؼمط داراً  زم٣مع يمق ىمام اظمُمؼمي, أو يمٙم٣ٌمئع َمٔمٙمقم ٞمٖمع همٝمف َم٣م , 3

 -يً٘مٛمٜم٣م

 ؾمٜمرًا, أو زم٣مع دازم٥م واؾمؼمط أن حتٚمٙمف إلم َم٘م٣من َمٔمكم وٞمحق ذيمؽ-

ـْ َأِب ُهَرْيَرَة  , 8 : وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ صعم اهلل فمٙمٝمف َرِضَ اهللُ فَمٛمُْف وَم٣مَل فَم

ٙمِِٚمكمَ : »وؽمٙمؿ ًْ ٌز زَمكْمَ اظمُ
ْٙمُح صَم٣مئِ إِٓ  ُصْٙمح٣ًم َأضَمؾ  ضَمَراَم٣ًم َأْو »َزاَد َأْْحَُد: ش ايمِمُّ

َم ضَماَلًٓ   أطمرصمف أزمقداود-ش- ضَمر 

                                                           
 (ّٔٗ/ ّموسوعة الفقو اإلسالمي ) ُ
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ـْ صَم٣مزمٍِر َرِضَ اهلُل فَمٛمُف وم٣مَل: , 5 عم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ايمٛم ٌِلِّ ص -- نَمَزْوُت ََمعَ -َوفَم

, هَمَقىَمَزُه ايمٛم ٌِلُّ  صعم اهلل فمٙمٝمف فَمعَم َٞم٣مِوٍح يَمٛم٣َم هَمٟمْزضَمَػ اَْلَٚمُؾ, هَمَتَخٙم َػ فَمقَم 

ـْ طَمْٙمِٖمِف, وم٣مل:  وؽمٙمؿ  َمتٖمؼ فمٙمٝمف-ش- زمِْٔمٛمِٝمِف َويَمَؽ ـَمْٜمُرُه إلَِم اظمَِديٛم٥َمِ »َِم

 ايمث٣مين: ذط هم٣مؽمد: وهق أٞمقاع:

 د َمـ أصٙمف:َم٣م يٌْمؾ ايمٔمٗم , 8

ىمٟمن يُمؼمط فمعم ص٣مضمٌف فمٗمدًا آطمر, َمثؾ أن يٗمقل: أزمٝمٔمؽ هذه ايمدار فمعم أن 

 سمٌٝمٔمٛمل ؽمٝم٣مرسمؽ, أو سمٗمروٛمل ىمذا وٞمحق ذيمؽ-

 زمٔمتؽ هذه إرض فمعم أن سمزوصمٛمل ازمٛمتؽ- ويٗمقلأ

ـَ فَمْٚمرو َرِضَ اهللُ فَمٛمُْٜماَم وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ صعم اهلل فمٙمٝمف  ٌِْداهللِ زْم ـْ فَم فَم

ؿَم٣مِن دِم زمَ : »ؿوؽمٙم  -أطمرصمف أزمق داود وايمؼمَمذيش ْٝمعٍ َٓ حَيِؾُّ ؽَمَٙمٌػ َوزَمْٝمٌع َوَٓ َذْ

َم٣م يِمح َمٔمف ايمٌٝمع ويٌْمؾ ايمممط: وهق ايمممط اظمٛم٣مدم ظمٗمت٢م ايمٔمٗمد,  , 5

ىمٟمن يٌٝمٔمف أرو٣ًم ويُمؼمط فمٙمٝمف أٓ يٌٝمٔمٜم٣م أو ُّٓيٌٜم٣م, هم٣ميمٌٝمع صحٝمح, وايمممط 

 زم٣مؿمؾ-

ـْ فَم٣مئَُِم٥َم َرِضَ اهللُ  -- هَماَم -»صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ وَم٣مَل:  فَمٛمَْٜم٣م َأن  َرؽُمقَل اهللِ فَم

ٍط يَمْٝمَس دِم  ـْ َذْ ٦ْم دِم ىمَِت٣مِب اهللِ, ََم٣م ىَم٣مَن َِم ًَ وؿم٣ًم يَمْٝم ؿُمقَٞممُمُ زَم٣مُل أوْمَقاٍم َيُْمؼَمِ

طٍ   َمتٖمؼ فمٙمٝمف-ش- ىمَِت٣مِب اهلِل فَمز  َوصَمؾ  هَمُٜمَق زَم٣مؿمٌِؾ, َوإْن ىَم٣مَن َِم٣مَئ٥َم َذْ
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يٛمٔمٗمد َمٔمف ايمٌٝمع: َمثؾ أن يٗمقل: زمٔمتؽ إن رض همالن, أو إن  َم٣م ٓ , 3

ضمي همالن أو ٞمحق ذيمؽ َمـ ىمؾ زمٝمع فُمٙمِّؼ فمعم ذط َمًتٗمٌؾ, همٜمذا ايمٌٝمع ٓ 

 يٛمٔمٗمد ضمتك حيِمؾ ايمممط-

********** 
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 [أفضل المكاسب]

ـْ ) – 784 ـِ  ِرهَم٣مفَم٥مَ  فَم  فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛم ٌِل   َأن   , فمٛمف اهلل رض , َراهمِعٍ  زْم

٤ِم  َأيُّ : ؽُمئَِؾ  , وؽمٙمؿ ًْ صُمؾِ  فَمَٚمُؾ »: وَم٣مَل  ?َأؿْمَٝم٤ُم  ايْمَ٘م  زَمْٝمعٍ  َوىُمؾُّ , زمَِٝمِدهِ  ايمر 

ورٍ  شََمػْمُ
(ُ)

اُر, َرَواهُ -  ٌَز  َحفُ  ايْم ٣مىمِؿُ  َوَصح   -(احْلَ

 *******************************الشرح:

ب بٗا ايٓاؼ غعام املصٓف احلزٜح يبٝإ أفطٌ املهاعب اييت ٜته

  ٢ً األقٛات ٚقطا٤ احلادات ٚحنٖٛا.يًخصٍٛ ع

, ,زم٣مب ىم٤ًم ايمرصمؾ وفمٚمٙمف زمٝمده,وومد زمقب ايمٌخ٣مري دم صحٝمحف: 

 -وايم٘م٤ًم أفمؿ َمـ أن ي٘مقن زمٔمٚمؾ ايمٝمد

                                                           
( من طريق َُ/ ِ/ كشف األستار(, الحاكم ) ّٖ/ ِأخرجو اإلماـ البزار )الحديث معلوؿ.  (ُ)

المسعودم عن كائل بن داكد بن عباية بن رفاعة بن رافع, عن أبيو, ككقع عند الحاكم: عن عباية 
و, كقد تصحف عباية إلى عبيد, في كشف األستار, كأخرجو أحمد بن رافع بن خديج, عن أبي

كالطبراني من طريق المسعودم, عن كائل بن داكد, عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج, عن 
جده رافع بن خديج بو, كيتبين من ىذا اإلسناد, أف صحابي الحديث ىو رافع بن خديج, كمن 

ه, كالحديث معلوؿ, فقد ركاه سفياف الثورم كجماعة عن  قاؿ عن أبيو, أراد أباه األعلى كىو جد
, كرجح المرسل  كائل بن داكد, عن سعيد بن عمير عن النبي صلى اهلل عليو كعلى آلو كسلم مرسالن
اإلماـ البخارم, كاإلماـ أبو حاتم, كاإلماـ البيهقي رحمة اهلل عليهم, كلو شاىد من حديث ابن 

اني في األكسط كظاىر إسناده الحسن, لكن قاؿ أبو حاتم في عمر رضي اهلل عنهما أخرجو الطبر 
ليس بالقوم, اىػ كالحديث مخرج في البدر  -يعني بن شهاب -العلل: حديث باطل, كقدامة 

 المنير, كالكبرل للبيهقي, كالعلل البن أبي حاتم, أفاده المحقق.
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 َأزُمق اؽْمُتْخٙمَِػ  ظمَ ٣م: وَم٣ميم٦َْم شمؿ ؽم٣مق ايمٌخ٣مري ضمدي٧م فم٣مئُم٥م رض اهلل فمٛمٜم٣م 

يُؼ, زَمْ٘مرٍ  دِّ ْ  ضِمْرهَمتِل َأن   وَمْقَِمل فَمٙمِؿَ  يَمَٗمْد : »وَم٣مَل  ايمِمِّ ـْ  مَل ـْ  سَمْٔمِجزُ  سَمُ٘م  ََمُئقَٞم٥مِ  فَم

ٙمِِٚمكَم, زمَِٟمَْمرِ  َوؾُمِٕمْٙم٦ُم  َأْهقِم, ًْ َٝمْٟمىُمُؾ  اظمُ ًَ ـْ  زَمْ٘مرٍ  َأِِب  آُل  هَم ُف  اظم٣َمِل, َهَذا َِم ؼَمِ  َوحَيْ

ٙمِِٚمكمَ  ًْ  -شهمِٝمفِ  يمِْٙمُٚم

 : (885. 88) ايمٗم٣مري فمٚمدةوم٣مل دم 

مَج٥َم َمْم٣مزمٗمتف ْ  زمَِٝمِدهِ  ايمرصمؾ ىم٤ًم َأن فمعم يدل ََم٣م همِٝمفِ  إِن ضَمْٝم٧ُم  َمـ يمٙمؼم 

 ََم٣م يْ٘مَت٤ًم َأي حيؼمف ىَم٣منَ  فَمٛمُف, سَمَٔم٣ملَم  اهلل َرِض  زم٘مر, َأزَم٣م َأن َوَذيمَِؽ  أهمّمؾ,

 يتٖمرغ ي٘مـ مل اؽْمتْخٙمػ ضِمكم اظمًُْٙمٚمكم زمَِٟمَْمر ؾمٕمؾ ظم٣م شمؿ   فِمَٝم٣ميمف, َيْ٘مِٖمل

 آضمؼماف سَمرىمف فَمـ ئْمَتذر َوَأٞمف- يمْٙمُٚمًٙمٚمكم حيؼمف هَمَِم٣مرَ  زمَِٝمِدِه, يمالضمؼماف

٤م َأن همٙمقٓ َٕهٙمف, ًْ : زمٗمقيمف يتٟمؽمػ ي٘مـ مل أهمّمؾ ىَم٣منَ  َٕهٙمف زمَِٝمِدهِ  ايْم٘م

 اهـ -اظمًُْٙمٚمكم ََم٣مل زَمٝم٦م إلَِم  زمِفِ  َوَأؾَم٣مرَ  ,( اظم٣َمل َهَذا َمـ زم٘مر أِب آل همًٝمٟمىمؾ}

 : (547. 8) ايمٗمدير همٝمضوم٣مل دم 

 همٝمٌٝمٔمف ايمزرد ئمٚمؾ ايمًالم فمٙمٝمف داود ىم٣من إٞمٌٝم٣مء ؽمٛم٥م زم٣ميمٔمٚمؾ وايمت٘م٤ًم

 اهـ -ٞمج٣مرا زىمري٣م وىم٣من زمٗمقسمف

٤ِم َأؿْمَٝم٤ُم » قٛي٘:  ًْ  -ش?ؽُمئَِؾ: َأيُّ ايْمَ٘م

أي ؿمرق آىمت٣ًمب, وم٣مل ازمـ إشمغم: يم٘م٤ًم ايمًٔمل دم ؿمٙم٤م ايمرزق 

 -واظمٔمٝمُم٥م
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 وزمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ ومدم ايمتج٣مرة-

 :(547. 8) ايمٗمدير همٝمضوم٣مل دم 

 يٗمتيض واحلدي٧م وِت٣مرة وصٛم٣مفم٥م زرافم٥م شمالشم٥م اظم٘م٣مؽم٤م أصقل أن وافمٙمؿ

 إلم اظم٣موردي وَم٣مل ايمتج٣مرة ضمٛمٝمٖم٥م أزمق وهمّمؾ وايمتج٣مرة زم٣ميمٝمد ايمِمٛم٣مفم٥م سم٣ًموي

 أهمّمؾ زم٣ميمٝمد ايمٔمٚمؾ أن ايمٛمقوي اطمت٣مره ىمام وإصح ايم٘مؾ أؿمٝم٤م ايمزرافم٥م أن

 وهمّمٝمٙم٥م ايمٖمّمٝمٙم٥م هذه زمكم ْلٚمٔمف َمْمٙمٗم٣م أؿمٝم٤م همٜمق زمٝمده زرافم٣م ىم٣من هم١من وم٣مل

 قا -ايمزرافم٥م
ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف  وايمِمحٝمح أن أهمّمؾ اظم٘م٣مؽم٤م ىم٤ًم

 َمـ ايمٕمٛم٣مئؿ ايمتل سم٘مقن َمـ اْلٜم٣مد دم ؽمٌٝمؾ اهلل فمز وصمؾ-, وؽمٙمؿ

 ثبت يف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل: ؾكس 
ـِ   فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  فُمَٚمَر رض اهلل فمٛمف َمـ ضمدي٧م ازْم

ْٝمِػ  زُمِٔمْث٦ُم : »َوؽَمٙم ؿَ   ً ٌَ  ضَمت ك زم٣ِميم يَؽ  َٓ  اهللُ َد ُئْم ٦َم  ِرْزوِمل َوصُمِٔمَؾ  يَمُف, َذِ  ـمِؾِّ  حَتْ

ل, يم ٥ُم, َوصُمِٔمَؾ  ُرحْمِ َٕم٣مرُ  ايمذِّ ـْ  فَمعَم  َوايمِم  ـْ  َأَْمِري, طَم٣ميَمَػ  ََم ٌ فَ  َوََم  هَمُٜمقَ  زمَِٗمْقمٍ  سَمَُم

شَِمٛمُْٜمؿْ 
 (ُ)

- 

                                                           
حمو اهلل في اإلركاء برقم (, كصححو اإلماـ األلباني ر ُُْٓأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ) (ُ)

(, كقاؿ: كىذا إسناد حسن رجالو كلهم ثقات غير ابن ثوباف ىذا , ففيو خالؼ كقاؿ ُِٗٔ)
الحافظ في " التقريب ": " صدكؽ , يخطئ, كتغير بآخره ". كقد علق البخارم في " صحيحو " 

=  الجملة األخيرة.( َُّْ( الجملة التي قبل األخيرة , كالتي قبلها , كألبي داكد منو )ِٕ/ٔ)
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 وومد ذىمر زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ أن أضمؾ اظم٘م٣مؽم٤م َمٜمر اظمرأة-

 يمْمغم, واإلٞم٣ًمن, ونمغم ذيمؽ-ٕٞمف يٟمىمؾ َمٛمٜم٣م ا ايعضاع١: قٌٝٚ

 ؾؿٞ َػًِ: 
 فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمٍِر رض اهلل فمٛمف,

ـْ  ََم٣م: »َوؽَمٙم ؿَ  ٙمِؿٍ  َِم ًْ ٓ   نَمْرؽًم٣م َيْٕمِرُس  َُم َق  َوََم٣م َصَدوَم٥ًم, يَمفُ  َِمٛمْفُ  ُأىمَِؾ  ََم٣م ىَم٣منَ  إِ  ُهِ

ٌُعُ  َأىَمَؾ  َوََم٣م َصَدوَم٥ٌم, يَمفُ  َِمٛمْفُ   ً  يَمفُ  هَمُٜمقَ  ايمْم غْمُ  َأىَمَٙم٦ِم  َوََم٣م َصَدوَم٥ٌم, يَمفُ  هَمُٜمقَ  َِمٛمْفُ  ايم

َٓ  َصَدوَم٥ٌم, ٓ   َأضَمٌد  َيْرَزُؤهُ  َو شَصَدوَم٥مٌ  يَمفُ  ىَم٣منَ  إِ
 (ُ)

- 

 ٚيف َػًِ: 
ٙمِؿٌ  َيْٕمِرُس  َٓ » ًْ َٓ  نَمْرؽًم٣م, َُم ٣مٌن, َِمٛمْفُ  هَمَٝمْٟمىُمَؾ  َزْرفًم٣م, َيْزَرعُ  َو ًَ َٓ  إِْٞم ٥ٌم, َو َٓ  َدازم   َو

ٌء, ٓ   َرْ  -شَصَدوَم٥مً  يَمفُ  ىَم٣مَٞم٦ْم  إِ

 ؾكس يف َػًِ: , ٖٚهصا ايصٓاع١

ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   اهللِ َرؽُمقَل  َأن   ُهَرْيَرَة رض اهلل فمٛمف, َمـ ضمدي٧م َأِِب   َوؽَمٙم 

٣مءُ  ىَم٣منَ : »وَم٣مَل  ٣مًرا َزىَمِري  شَٞمج 
 (ِ)

- 

                                                                                                                                        

( : حدثنا أبو أمية حدثنا ٖٖ/ُكلم يتفرد بو ابن ثوباف , فقاؿ الطحاكم في " مشكل اآلثار " ) =
محمد بن كىب بن عطية حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا األكزاعي عن حساف بن عطية بو. قلت: 

 كىذا إسناد رجالو ثقات غير أبى أمية كاسمو محمد بن إبراىيم الطرسوسي...
 (.ُِٓٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
 (.ِّٕٗأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ِ)
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ـْ  فَمٛمُْف, اهلل ُ َرِضَ  َمـ ضمدي٧م اظمِْٗمَدامِ ؾؿٞ ايبداضٟ:   اهللُ  َصعم   اهلل ِ َرؽُمقلِ  فَم

, ؿَمَٔم٣مًَم٣م َأضَمٌد  َأىَمَؾ  ََم٣م: »وَم٣مَل  َوؽَمٙم َؿ, فَمَٙمْٝمفِ  ا وَمطُّ ـْ  طَمغْمً ـْ  َيْٟمىُمَؾ  َأنْ  َِم  َيِدِه, فَمَٚمؾِ  َِم

اَلُم, فَمَٙمْٝمفِ  َداُودَ  اهلل ِ َٞمٌِل   َوإِن    ً ـْ  َيْٟمىُمُؾ  ىَم٣منَ  ايم شَيِدهِ  فَمَٚمؾِ  َِم
 (ُ)

- 

إٓ أٞمف يٛمٌٕمل يمٙمت٣مصمر أن يتٗمل اهلل فمز وصمؾ زمٔمد  يتذاض٠;ثِ بعس شيو ا

 ىمثرة احلٙمػ دم ايمٌٝمع, وفمدم رهمع ايمًٔمر رهمًٔم٣م يي زم٣ميمٛم٣مس-

, وٞمحق ذيمؽ َمـ إَمقر اظمحرَم٥م ايمتل ومد وايمٕمرر واخلداعوجيتٛم٤م ايمٕمش 

 سمذه٤م زم٣ميمػمىم٥م, ومتحٗمٜم٣م-

, وحمؼ وفمٙمٝمف أن جيتٛم٤م ايمرزم٣م دم زمٝمٔمف, هم١من ايمرزم٣م َم٣م طم٣ميمط ايمٌٝمع إٓ أهمًده

 ايمػمىم٥م َمٛمف-

 ٚقس أخطز اإلَاّ أبٛ زاٚز ضمح٘ اهلل يف غٓٓ٘ ٚغريٙ:
ـِ  َمـ ضمدي٧م وَمْٝمسِ  ٌَِٗمٝمعِ  َٞمٌِٝمعُ  ىُمٛم ٣م: وَم٣مَل  نَمَرَزَة رض اهلل فمٛمف, َأِِب  زْم  هَمَٟمسَم٣مَٞم٣م زم٣ِميْم

ك َوىُمٛم ٣م َوؽَمٙم َؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  ٚم  ًَ َة, ُٞم اَمِهَ  ً  ََمْٔممَمَ  َي٣م»: هَمَٗم٣مَل  ايم

٣مرِ  َٞم٣م ,شايمتُّج  ام  ًَ ـَ  طَمغْمٌ  ُهقَ  زم٣ِمؽْمؿٍ  هَم ٌَْٝمعَ  َهَذا إِن  : »وَم٣مَل  شُمؿ   اؽْمِٚمٛم٣َم, َِم هُ  ايْم  حَيُْيُ

ٙمُِػ  َدوَم٥مِ  هَمُُمقزُمقهُ  َوايْمَ٘مِذُب, احْلَ شزم٣ِميمِم 
 (ِ)

- 

                                                           
  (.َِِٕأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
(, كىو في ّٖٕٗ(, كاإلماـ النسائي في سننو )ِّّٔأخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو ) (ِ)

قاؿ فيو: ىذا حديث صحيح على (, ك َُٖٗالصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل برقم )
 شرط الشيخين. 
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: َوؽَمٙم ؿَ  ْٝمفِ فَمٙمَ  اهللُ َصعم   اهلل ِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  ُهَرْيَرَة رض اهلل فمٛمف, َأِِب  وفمـ

ُٚمُٜمؿُ  َٓ  شَماَلشَم٥مٌ » َٓ  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم, َيْقمَ  َوصَمؾ   فَمز   اهلل ُ ُيَ٘مٙمِّ َٓ  إيَِمْٝمِٜمْؿ, َيٛمُْٓمرُ  َو ٝمِٜمْؿ, َو  ُيَزىمِّ

ؿْ  ـَ  َيْٚمٛمَُٔمفُ  زم٣ِميْمَٖماَلةِ  ََم٣مءٍ  هَمّْمؾِ  فَمعَم  َرصُمٌؾ : َأيمِٝمؿٌ  فَمَذاٌب  َوهَلُ ٌِٝمِؾ, ازْم  ً  َوَرصُمٌؾ  ايم

طََمَذَه٣م زم٣ِمهلل ِ هَمَحَٙمَػ  ايْمَٔمٌْمِ  زَمْٔمَد  ْٙمَٔم٥مً ؽِم  َرصُماًل  زَم٣مَيعَ  وَمُف, َوىَمَذا زمَِ٘مَذا َٕ  َوُهقَ  هَمَِمد 

٣ٌَمئُِمفُ  َٓ  إََِم٣مًَم٣م زَم٣مَيعَ  َوَرصُمٌؾ  َذيمَِؽ, نَمغْمِ  فَمعَم  ٓ   ُي  يَمُف, َوذَم  َِمٛمَْٜم٣م َأفْمَْم٣مهُ  هَم١مِنْ  يمُِدْٞمَٝم٣م, إِ

ْ  َوإِنْ  ْ  َِمٛمَْٜم٣م ُئْمْمِفِ  مَل شيَمفُ  َيِػ  مَل
 (ُ)

- 

 َػًِ:  ؾؿٞ
َْٞمَِم٣مِريِّ رض اهلل فمٛمف, وَمَت٣مَدةَ  َمـ ضمدي٧م َأِِب  ْٕ فُ  ا  َصعم   اهللِ َرؽُمقَل  ؽَمِٚمعَ  َأٞم 

٣مىُمؿْ : »َيُٗمقُل  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ ٙمِِػ  َوىَمْثَرةَ  إِي  ٌَْٝمِع, دِم  احْلَ فُ  ايْم ُؼ, هَم١مِٞم       شُمؿ   ُيٛمَٖمِّ

شَيْٚمَحُؼ 
 (ِ)

- 

, ايمذيـ حيرَمقن ايمت٘م٤ًم, وايمٌٝمع وايممماء, إلم رد فمعم ايمِمقهمٝم٥م ٚيف ٖشا:

زمدفمقى أٞمف خي٣ميمػ ايمتقىمؾ, وهذا َمـ صمٜمٙمٜمؿ زمديـ اهلل فمز وصمؾ,  نمغم ذيمؽ

هم١من همٔمؾ ايم٤ًٌم َمع آفمتامد فمعم اهلل فمز وصمؾ هق ايمتقىمؾ  ايمذي أَمر اهلل فمز 

خيرج َمٓم٣مهرًا زمكم درفمكم, َمع أٞمف َمتقىمؾ فمعم  طوصمؾ, همٗمد ىم٣من رؽمقل اهلل 

 -اهلل فمز وصمؾ

                                                           
(, َِِٕ(, كاإلماـ ابن ماجو )ِْْٔ(, كاإلماـ النسائي )ّْْٕأخرجو اإلماـ أبو داكد ) (ُ)

 كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل في صحيح السنن.
 (.َُٕٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو )  (ِ)
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صُمِؾ زمَِٝمِدهِ »وَم٣مَل: "قٛي٘:   -"شفَمَٚمُؾ ايمر 

وذىمر ايمرصمؾ فمعم ايمٕم٣ميم٤م, وأن إصؾ دم احلرهم٥م وايمٛمٖمٗم٥م أهن٣م فمعم 

 -ايمرصم٣مل, وومٝمد ايمٔمٚمؾ زم٣ميمٝمد يم٘مقن أىمثر َمزاويمتف هب٣م

 -وهمتٛم٥مويدطمؾ همٝمف فمٚمؾ اظمرأة, َم٣م مل ي٘مـ همٝمف اطمتالط 

ايمٛم٣ًمء مم٣م ايمٕمزال, وايمتْمريز, ونمغم ذيمؽ مم٣م سمٔمٚمٙمف ىمخٝم٣مؿم٥م اظمالزمس, و

 أزم٣مضمف اهلل فمز وصمؾ-

وفمٚمؾ ايمٝمد ؽم٤ٌم يمٔمٖم٥م اإلٞم٣ًمن, وزمٔمده فمـ سمٛمٗمص ايمٛم٣مس يمف, وىم٣من 

 -يمقٓ اظمٜمٛم٥م يمتٚمٛمدل ِب ايمٛم٣مسؽمٖمٝم٣من يٗمقل: 

 ٚيف ايبداضٟ:
زَمغْمِ  ـِ  َمـ ضمدي٧م ايمزُّ امِ  زْم ـِ  فَمٛمُْف, اهلل ُ َرِضَ  ايمَٔمق   َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  فَم

َنْ » :وَم٣مَل  ٌَْٙمُف, َأضَمُدىُمؿْ  َيْٟمطُمَذ  َٕ  هَمَٝمٌِٝمَٔمَٜم٣م, ـَمْٜمِرِه, فَمعَم  احَلَْم٤ِم  زمُِحْزََم٥مِ  هَمَٝمْٟميِتَ  ضَم

٣م اهلل ُ هَمَٝمُ٘مػ   ـْ  يَمفُ  طَمغْمٌ  َوصْمَٜمفُ  هِبَ َٟمَل  َأنْ  َِم ًْ شََمٛمَُٔمقهُ  َأوْ  َأفْمَْمْقهُ  ايمٛم ٣مَس  َي
 (ُ)

- 

ورٍ »قٛي٘:   -شَوىُمؾُّ زَمْٝمٍع ََمػْمُ

ف أو دم ايمممع زمٟمن ٓ ي٘مقن هم٣مؽمدًا وٓ نمش همٝمف وٓ زمٟمن ي٘مقن َمث٣مزم٣ًم زم

  -طمٝم٣مٞم٥م, ظم٣م همٝمف َمـ إيِم٣مل ايمٛمٖمع إلم ايمٛم٣مس

                                                           
 (.ُُْٕأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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هق ايمذي سمقهمرت ذوؿمف, واٞمتٖم٦م َمقاٞمٔمف وأؽم٣ٌمب  وربٚض:املبٝع ايؾ

 هم٣ًمده-

ويمذيمؽ ِتد أن ايمتج٣مرة َمـ أىمثر إفمامل ايمتل سمدر فمعم أهٙمٜم٣م ايمرزمح 

 ايمقشمغم, واظم٣مل ايم٘مثغم, دم زَمـ يًغم-

َمـ أضمد يدطمؾ دم ايمتج٣مرة: إٓ أٞمتٗمؾ زمٖمّمؾ اهلل فمز وصمؾ َمـ ضم٣مل  همام

 أىمثر َمـ أصح٣مب ايمزرافم٥م, واحلرف إطمرى-ايمٝمن, ايمٔمن إلم ضم٣مل 

 ٕن ايمتج٣مرة همٝمٜم٣م زمرىم٥م, وٓ ؽمٝمام إذا ايمتزم أصح٣مهب٣م زمممع اهلل فمز وصمؾ

 -َمثؾ ايمتٌ٘مغم

 ؾكس ثبت يف غٓٔ اإلَاّ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل: 
ـِ  ايْمَٕم٣مَِمِديِّ رض اهلل فمٛمف, َمـ ضمدي٧م َصْخرٍ  ِلِّ  فَم  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  َصعم   ايمٛمٌ 

ُٜمؿ  : »وَم٣مَل  تِل زَم٣مِركْ  ايمٙم  َُم 
٥مً  زَمَٔم٧َم  إَِذا َوىَم٣منَ - شزُمُ٘مقِرَه٣م دِم  ِٕ ي   زَمَٔمَثُٜمؿْ  صَمْٝمًُم٣م َأوْ  َهِ

ـْ  لِ  َِم ٌَْٔم٧ُم  َوىَم٣منَ  سَم٣مصِمًرا, َرصُماًل  َصْخرٌ  َوىَم٣منَ » ايمٛم َٜم٣مرِ  َأو  ـْ  ٣مَرسَمفُ ِِتَ  َي لِ  َِم  ايمٛم َٜم٣مرِ  َأو 

شََم٣ميُمفُ  َوىَمُثرَ  هَمَٟمشْمَرى
 (ُ)

-  

ٍَ َُٚز َأُبٛ َقا ـُ  َصْخرُ  َوُهقَ » :َزا  -شَوَدافَم٥مَ  زْم

                                                           
(, كاإلماـ ابن ماجو ُُِِ(, كاإلماـ الترمذم )َِٔٔأخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو ) (ُ)

(, كقاؿ فيو: ِّْٓ(, كىو في صحيح أبي داكد األـ لإلماـ األلباني رحمو اهلل برقم )ِِّٔ)
حديث صحيح, كحسنو الترمذم, كصححو ابن حباف, كقٌواه ابن عبد البر, كالمنذرم, كالحافظ 

 سخاكم. ابن حجر, كال
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 ؾؿٞ ايصشٝشني:
ٌْدِ  ـِ  اهلل ِ َمـ ضمدي٧م فَم  اهللُ  َصعم   يمِٙمٛم ٌِلِّ  َذىَمرَ  َرصُماًل  َأن  : فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ َرِضَ  فُمَٚمرَ  زْم

فُ  ٙم َؿ,َوؽَم  فَمَٙمْٝمفِ  ٌُُٝمقِع, دِم  خُيَْدعُ  َأٞم  شَٓ طِماَلزَم٥مَ  هَمُٗمْؾ  زَم٣مَئْم٦َم  إَِذا: »هَمَٗم٣مَل  ايم
 (ُ)

- 

 أي ٓ طمدئم٥م-

 ايصشٝشني، ٚايًؿغ ملػًِ:  ٚايتٝػري ع٢ً ايٓاؽ ؾؿٞ
ـْ  زمَِٔمٌْدٍ  اهللُ ُأيِتَ »: وَم٣مَل  َمـ ضمدي٧م ضُمَذْيَٖم٥َم رض اهلل فمٛمف, ٣ٌَمِدهِ  َِم  اهللُ آسَم٣مهُ  فِم

, ًٓ ْٞمَٝم٣م؟ دِم  فَمِٚمْٙم٦َم  ََم٣مَذا: يَمفُ  ٣مَل هَمٗمَ  ََم٣م َٓ : وَم٣مَل  ايمدُّ  َي٣م: وَم٣مَل  ضَمِديًث٣م, اهللَ َيْ٘مُتُٚمقنَ  َو

ـْ  َوىَم٣منَ  ايمٛم ٣مَس, ُأزَم٣ميِعُ  هَمُ٘مٛم٦ُْم  ََم٣ميَمَؽ, آسَمْٝمَتٛمِل َربِّ  َقاُز, طُمُٙمِٗمل َِم  هَمُ٘مٛم٦ُْم  اْْلَ

 ُ , فَمعَم  َأسَمَٝمن  , َوُأْٞمٓمِرُ  اظمُْقِهِ ٣مَوُزوا َِمٛمَْؽ, زمَِذا َأضَمؼُّ  َأَٞم٣م: اهللُ هَمَٗم٣مَل  اظمُْْٔمِنَ ـْ  َِتَ  فَم

ٌِْدي شفَم
(ِ)

٥ٌَمُ  هَمَٗم٣مَل  , ـُ  فُمْٗم , فَم٣مَِمرٍ  زْم َٜمٛمِلُّ ُٔمقدٍ  َوَأزُمق اْْلُ ًْ , ََم َْٞمَِم٣مِريُّ ْٕ رض اهلل  ا

ـْ  ؽَمفُ  َهَ٘مَذا"فمٛمٜمام:   -"َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   اهللِ َرؽُمقلِ  دِم  َِم

أٞمف يٛمٓمر اظمٔمن, أي  خٛاص ايٓاؽ، ٖٚصٙ َٓعي١ قس ال تهٕٛ إال يف

 ايمذي يمٝمس فمٛمده َم٣مل يٚمٜمٙمف ويتج٣موز فمٛمف- 

 وايمتٝمًغم فمـ اظمقه, أي ي٣ًمحمف زمٌٔمض اظم٣مل-

                                                           
 (.ُِّٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُُِٕأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو )  (ُ)
(, )فقاؿ َُٔٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َِٕٕأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)

ىذا الحديث إنما ىو محفوظ ألبي مسعود كعقبة بن عمرك قاؿ الحفاظ: عقبة بن عامر الجهني( 
كالوىم في ىذا اإلسناد قاؿ الدارقطني: م كحده كليس لعقبة بن عامر فيو ركاية. األنصارم البدر 

 من أبي خالد األحمر قاؿ كصوابو عقبة بن عمر كأبو مسعود األنصارم[.
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 ممٛمقع ايمديـ- ٚأقبح أؾعاٍ أصشاب ايبٝع ٚايؿطا٤ تعًٝل ايالؾت١:

همٜمذه ايمالهمت٥م ومٌٝمح٥م خم٣ميمٖم٥م يمممع اهلل فمز وصمؾ, ويمًٛم٥م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف 

 -وفمعم آيمف وؽمٙمؿ

٣م َي٣م}: وم٣مل سمٔم٣ملمهم١من أؿمقل آي٥م دم ىمت٣مب اهلل فمز وصمؾ هق آي٥م ايمديـ,  َ  َأُّيُّ

ـَ  ـٍ  سَمَداَيٛمُْتؿْ  إَِذا آََمٛمُقا ايم ِذي ك َأصَمؾٍ  إلَِم  زمَِدْي ٚمًّ ًَ ٌُقهُ  َُم  ىَم٣مسم٤ٌِم  زَمٝمْٛمَُ٘مؿْ  َويْمَٝمْ٘مُت٤ْم  هَم٣مىْمُت

َٚمفُ  ىَماَم  َيْ٘مُت٤َم  َأنْ  ىَم٣مسم٤ٌِم  َيْٟمَب  َوَٓ  زم٣ِميمَٔمْدلِ   فَمَٙمْٝمفِ  ايم ِذي َويْمُٝمْٚمٙمِؾِ  هَمْٙمَٝمْ٘مت٤ُْم  اهلل ُ فَمٙم 

فُ  اهلل َ َويْمَٝمت ِؼ  احَلؼُّ  ٌَْخْس  َوَٓ  َرزم   إلم آطمر أي٥م- {ؾَمْٝمًئ٣م َِمٛمْفُ  َي

ممٛمقع ايمديـ, وايمديـ يمف أضم٘م٣مَمف دم ىمت٣مب اهلل فمز  ؾٝأتٞ ٜٚكٍٛ يو:

 وصمؾ, ودم ؽمٛم٥م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ-

يدايـ همٙمف ذيمؽ, هم٣مإلٞم٣ًمن ٓ جي٤م فمٙمٝمف أن يدايـ,  إذا ىم٣من ٓ يريد أنو

وإٞمام يًتح٤م يمف ذيمؽ, زمؾ ويتٟمىمد آؽمتح٣ٌمب, ظم٣م دم ذيمؽ َمـ إصمر ايمٔمٓمٝمؿ 

 فمٛمد اهلل فمز وصمؾ-

 ممٛمقع ايمديـ, همٜمذا أَمر ومٌٝمح- يهٔ إٔ ٜكٍٛ:

 ٝمحِمؾ يمف ايمتُم٣مؤم-همايمذي يتْمغم,  ٚأقبح َٓ٘:

يٗمقل: سمٔم٣مل زمٔمد ء, زمٔمض ايمًموهق يريد أن يًتديـ  هؿ١مذا صم٣مءه أضمدهم

 زم٣ميمٌٝمع ايمٛمٗمدي- أي ٞمِمػ ؽم٣مفم٥م, ضمتك اؽمتٖمتح
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اظم٘مروزمكم, وزم١مفمْم٣مء وهؾ هٛم٣مك أهمّمؾ ممـ يًتٖمتح زمتٖمري٨م ىمرزم٣مت 

زمرىم٣مت ايمتٖمري٨م فمـ  ايمتج٣موز فمـ اظمٔمنيـ, إلم نمغم ذيمؽاظمحت٣مصمكم, و

 -اظمًٙمٚمكم

 ايبعس عٔ ايػـ:
 اهللُ َصعم   اهللِ َرؽُمقَل  َأن  : ُهَرْيَرَة رض اهلل فمٛمف َمـ ضمدي٧م َأِِب ؾؿٞ َػًِ: 

ـْ : »وَم٣مَل  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  َؾ  ََم اَلَح  فَمَٙمْٝمٛم٣َم َْحَ ًِّ ـْ  َِمٛم ٣م, هَمَٙمْٝمَس  ايم ٛم٣َم َوََم  هَمَٙمْٝمَس  نَمُم 

شَِمٛم ٣م
(ُ)

- 

 وايمٕمش دم هذه إي٣مم ومد سمٛمقفم٦م ؿمرومف-

 همٗمد يٟمطمذ زمّم٣مفم٥م َمـ ايمِمكم, وي٘مت٤م فمٙمٝمٜم٣م َمـ ايمٝم٣مزم٣من-

ٝمٗمقل يمؽ: هذا صٝمٛمل أصقم, درصم٥م أو ي٘مقن َمـ ايمِمكم درصم٥م شم٣ميمث٥م, هم

 أولم, أو نمغم ذيمؽ مم٣م يِمٛمٔمف أصح٣مب ايمٌٝمع وايممماء-

دم زمٝمٔمف, وذائف, ويٗمقل: هذا ايمذي  ٣مً وص٣مدوم ٣مً ٣مإلٞم٣ًمن ي٘مقن سحيهم

 فمٛمدي-

 ويمؽ اخلٝم٣مر دم ايمرد إذا مل ئمجٌؽ- 

, وايمردي َم٘م٣من اْلٝمد, همٜمذا وأَم٣م أن ي٘مذب وجئمؾ ايمتٗمٙمٝمد َم٘م٣من إصقم

 -زمٔمٝمٛمف رم, وهق ايمٕمشحم زمؾقز, ٓ جي

                                                           
 (.َُُأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو )  (ُ)
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 سهِ بٝع ايػطض: 
 ىمذيمؽ يٛمٜمك فمـ زمٝمع ايمٕمرر, وهق اْلٜم٣ميم٥م دم ايمًمء اظم٣ٌمع-

 وهق أن يٓمٜمر رء, وي٘مقن ايمقاومع طمالف ذيمؽ-

وايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ هنك فمـ ىمثغم َمـ ايمٌٝمقع زم٤ًٌم َم٣م 

 يدطمٙمٜم٣م َمـ ايمٕمرر واْلٜم٣ميم٥م-

 سهِ بٝع ايطبا: 
 يمرزم٣م, وهذا ي٘مقن دم ايمٌمف-وىمذيمؽ يٛمٜمك فمـ زمٝمع ا

إصٛم٣مف ايمرزمقي٥م ايمًت٥م: ايمذه٤م, وايمٖمّم٥م, واظمٙمح,  زمٝمع وي٘مقن دم

 وايمتٚمر, وايمُمٔمغم, وايمػم- 

 أخطز َػًِ:  ؾكس
٣ٌَمَدةَ  ـَ  َمـ ضمدي٧م فُم ٣مَِم٦ِم رض اهلل فمٛمف, زْم  َرؽُمقَل  ؽَمِٚمْٔم٦ُم  إيِنِّ : هَمَٗم٣مَل  ايمِم 

َه٤ِم  زَمْٝمعِ  ـْ فمَ  َيٛمَْٜمك: »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   اهللِ َه٤ِم, ايمذ  ٥مِ  زم٣ِميمذ  ٥ِم, َوايْمِٖمّم   زم٣ِميْمِٖمّم 

, َوايْمػُمِّ  ِٔمغمِ  زم٣ِميْمػُمِّ ِٔمغِم, َوايمُم  ٓ   زم٣ِمظمِْْٙمِح, َواظمِْْٙمِح  زم٣ِميمت ْٚمِر, َوايمت ْٚمرِ  زم٣ِميمُم   ؽَمَقاءً  إِ

َقاٍء, ًَ , فَمْٝمٛم٣ًم زمِ ـْ  زمَِٔمكْمٍ شَأْرزَمك هَمَٗمْد  اْزَداَد, َأوِ  َزاَد, هَمَٚم
(ُ)

- 

 ٝمٟميت  زمٝم٣مهن٣م إن ؾم٣مء اهلل فمز وصمؾ دم َمقؿمٛمف-وؽم

                                                           
 (.ُٕٖٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو )  (ُ)
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أن أضم٘م٣مم ايمٌٝمع ىمثغمة, وإصؾ دم ايمٌٝمع هق اإلزم٣مضم٥م, واظمٛمٜمٝم٣مت  ٚايؾاٖز:

اإلٞم٣ًمن, وسمٔم٣مَمؾ فمعم ايمقصمف ايمذي يرض اهلل فمز فمرهمٜم٣م همٝمف حمِمقرة, هم١مذا 

ايمػمىم٥م دم َم٣ميمف, وصمؾ فمٛمف, ىم٣من زم١مذن اهلل فمز وصمؾ ممـ يرصمق يمف ايمٛمٖمع, و

 رزومف-و

يٛمٌٕمل يمٙمتج٣مر أين يتِمدومقا مم٣م رزومٜمؿ اهلل فمز وصمؾ, هم١من ايمِمدوم٥م  وىمذيمؽ

 َمٖمت٣مح ايمػمىم٥م-

  ؾؿٞ َػًِ:
ـْ  ُهَرْيَرَة رض اهلل فمٛمف, َمـ ضمدي٧م َأِِب  َؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ  َرؽُمقلِ  فَم  َوؽَمٙم 

ـْ  َصَدوَم٥مٌ  َٞمَٗمَِم٦ْم  ََم٣م: »وَم٣مَل  ًٌْدا اهللُ َزادَ  َوََم٣م ََم٣مٍل, َِم ا, ٓ  إِ  زمَِٔمْٖمٍق, فَم  سَمَقاَوعَ  َوََم٣م فِمزًّ

ٓ   هلِل ِ  َأضَمٌد  شاهللُ َرهَمَٔمفُ  إِ
(ُ)

- 

 ٚيف غٓٔ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل: 
ٌَُْم٥مَ  َمـ ضمدي٧م َأِب اَمِريُّ رض اهلل فمٛمف, ىَم فُ  إَٞم   اهلل ُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقَل  ؽَمِٚمعَ  َأٞم 

ؿُ  شَماَلشَم٥مٌ : »َيُٗمقُل  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  ًِ ـ  فَمٙمَ  ُأوْم شُمُ٘مؿْ  ْٝمِٜم : وَم٣مَل  -شهَم٣مضْمَٖمُٓمقهُ  ضَمِديًث٣م َوُأضَمدِّ

ٌْدٍ  ََم٣مُل  َٞمَٗمَص  ََم٣م» ـْ  فَم َٓ  َصَدوَم٥ٍم, َِم ٌٌْد  ـُمٙمِؿَ  َو ٓ   فَمَٙمْٝمَٜم٣م هَمَِمػَمَ  ََمْٓمٙمَِٚم٥مً  فَم  اهلل ُ  َزاَدهُ  إِ

ا, َٓ  فِمزًّ ٌٌْد  هَمَتَح  َو َٟميَم٥مٍ  زَم٣مَب  فَم ًْ ٓ   ََم شَٞمْحَقَه٣م ىَمٙمَِٚم٥مً  َأوْ  هَمْٗمرٍ  زَم٣مَب  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ هَمَتَح  إِ
(ِ)

- 

                                                           
 (.ِٖٖٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو )  (ُ)
(, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل في صحيح ِِّٓأخرجو اإلماـ الترمذم في سننو )  (ِ)

 (, كقاؿ فيو: صحيح لغيره. كفي صحيح سنن الترمذم.ُٔالترغيب كالترىيب برقم )
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 إٓ أن ايمُمٝمْم٣من ضمريص فمعم سمزهٝمد ايمٛم٣مس دم هذا ايم٣ٌمب ايمٔمٓمٝمؿ-

 سهِ بٝع االستهاض: 
 آضمت٘م٣مر- دم ايمٌٝمع ومم٣م ٓ جيقز

  ؾؿٞ َػًِ:
 اهللُ َصعم   اهللِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  َمـ ضمدي٧م ََمْٔمَٚمر زمـ فمٌد اهلل رض اهلل فمٛمف,

ـِ : »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  شطَم٣مؿمِئٌ  هَمُٜمقَ  اضْمَتَ٘مرَ  ََم
(ُ)

-  

ِٔمٝمدٍ  هَمِٗمٝمَؾ  ًَ
َؽ : يمِ َت٘مُِر, هَم١مِٞم  ُث  ىَم٣منَ  ايم ِذي ََمْٔمَٚمًرا إِن  : ؽَمِٔمٝمٌد  وَم٣مَل  حَتْ  َهَذا حُيَدِّ

ِدي٧َم,  حَيَْت٘مُِر- ىَم٣منَ  احْلَ

َت٘مِرُ  َٓ : »وَم٣مَل ٚيف ضٚا١ٜ:  ٓ   حَيْ  -شطَم٣مؿمِئٌ  إِ

  واإلَم٣ًمك- اْلٚمع وهق احل٘مر, َمـ االستهاض:

 وآؽمؿ ايمٕمالء, إرادة ضمًٌف إذا ايمْمٔم٣مم زيد اضمت٘مر املصباح: يف قاٍ

  آهمؼماق- َمـ ايمٖمروم٥م َمثؾ احل٘مرة

 ايمْمٔم٣مم يُمؼمي زمٟمن طم٣مص٥م, إومقات دم هق اظمحرم آضمت٘م٣مر ايٟٓٛٚ: قاٍ

 نمغم وأَم٣ميمٝمٕمٙمق,  يدطمره زمؾ احل٣مل دم يٌٝمٔمف وٓ يمٙمتج٣مرة ايمٕمالء ووم٦م دم

  آضمت٘م٣مر- همٝمف حيرم همال إومقات

 أشمؿ- ايمٔم٣ميص هق ٚارتاط٧:

                                                           
 (.َُٓٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو )  (ُ)
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 بٝإ سهِ ايسخٍٛ يف أغعاض ايٓاؽ ٚاإلضطاض بِٗ: 
 ايمدطمقل دم أؽمٔم٣مر ايمٛم٣مس ٓ جيقز- مم٣م يٛمٜمك فمٛمفو

 ثبت يف غٓٔ اإلَاّ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل:  ؾكس
 نَماَل  اهلل ِ, َرؽُمقَل  َي٣م ايمٛم ٣مُس : وَم٣مَل  َمـ ضمدي٧م َأَٞمٍس زمـ َم٣ميمؽ رض اهلل فمٛمف,

ْٔمرُ  ًِّ ًَ  ايم رْ هَم رُ  ُهقَ  اهلل َ إِن  : »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   اهلل ِ  َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  يَمٛم٣َم, ٔمِّ ٔمِّ ًَ  اظمُْ

٣ٌَمؽِمطُ  ايْمَٗم٣مزمُِض  اِزُق, ايْم َْرصُمق َوإيِنِّ  ايمر  ٌُٛمِل َِمٛمُْ٘مؿْ  َأضَمٌد  َويَمْٝمَس  اهلل َ  َأيْمَٗمك َأنْ  َٕ
 ُيَْم٣ميمِ

َٓ  َدمٍ  دِم  زمَِٚمْٓمَٙمَٚم٥مٍ  شََم٣ملٍ  َو
(ُ)

- 

 بت يف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل: ٚث
ـُ  ََمْٔمِٗمُؾ  َمـ ضمدي٧م ٣مٍر رض اهلل فمٛمف, زْم ًَ ٌَْٝمُد  إيَِمْٝمفِ  هَمَدطَمَؾ  َي ـُ  اهللِ فُم  ِزَي٣مدٍ  زْم

 َهْؾ : وَم٣مَل  فَمٙمِْٚم٦ُم, ََم٣م: وَم٣مَل  َدًَم٣م؟ ؽَمَٖمْ٘م٦ُم  َأينِّ  ََمْٔمِٗمُؾ  َي٣م سَمْٔمَٙمؿُ  َهْؾ : هَمَٗم٣مَل  َئُمقُدُه,

ءٍ  دِم  َدطَمْٙم٦ُم  َأينِّ  سَمْٔمَٙمؿُ  ـْ  َرْ ٙمِِٚمكَم؟ َأؽْمَٔم٣مرِ  َِم ًْ : فَمٙمِْٚم٦ُم, وَم٣مَل  ََم٣م: وَم٣مَل  اظمُْ

قيِن, ًُ
ٌَْٝمَد  َي٣م اؽْمَٚمعْ : وَم٣مَل  شُمؿ   َأصْمٙمِ شَمَؽ  ضَمت ك اهللِ فُم ْ  ؾَمْٝمًئ٣م ُأضَمدِّ ـْ  َأؽْمَٚمْٔمفُ  مَل  َرؽُمقلِ  َِم

ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ ةً  َوؽَمٙم  َٓ  ََمر  , َو سَمكْمِ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ  َل َرؽُمق ؽَمِٚمْٔم٦ُم  ََمر 

ـْ : »َيُٗمقُل  َوؽَمٙم ؿَ  ءٍ  دِم  َدطَمَؾ  ََم ـْ  َرْ ٙمِِٚمكمَ  َأؽْمَٔم٣مرِ  َِم ًْ ٣م هَم١مِن   فَمَٙمْٝمِٜمْؿ, يمُِٝمْٕمٙمَِٝمفُ  اظمُْ  ضَمٗمًّ

                                                           
(, كابن ُُّْلترمذم )(, كأُٓ/ ّ(, كأحمد )ُّْٓأخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو )  (ُ)

(, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل برقم ُْْٗ(, كابن حباف )ََِِماجو )
(َُْ .) 
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ـَ  زمُِٔمْٓمؿٍ  ُيْٗمِٔمَدهُ  َأنْ  اهللِ فَمعَم  ـْ  ؽَمِٚمْٔمَتفُ  َأْٞم٦َم : وَم٣مَل  ,شايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  ايمٛم ٣مرِ  َِم  َرؽُمقلِ  َِم

ةٍ  نَمغْمَ  َٞمَٔمؿْ : وَم٣مَل  َوؽَمٙم َؿ؟ فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   هللِا َٓ  ََمر  سَمكْمِ  َو شََمر 
(ُ)

- 

 سهِ بٝع اذتطاّ: 
 -زمٝم٣مٞمف إن ؾم٣مء اهلليٛمٜمك فمـ زمٝمع احلرام, وؽمٝمٟميت  و

ٌٝمع احلرام َمـ ايمتٔم٣مون فمعم اإلشمؿ وايمٔمدوان, واهلل فمز وصمؾ أَمرٞم٣م هم

 ايْمػِمِّ  فَمعَم  َوسَمَٔم٣مَوُٞمقا}فمز وصمؾ:  زم٣ميمتٔم٣مون فمعم ايمػم وايمتٗمقى, ىمام وم٣مل اهلل

 -[5: اظم٣مئدة] {َوايْمُٔمْدَوانِ  اإِلشْمؿِ  فَمعَم  سَمَٔم٣مَوُٞمقا َوٓ َوايمت ْٗمَقى

 وؽمٌح٣مٞمؽ ايمٙمٜمؿ وزمحٚمدك, ٓ إيمف إٓ أٞم٦م, اؽمتٕمٖمرك وأسمقب إيمٝمؽ-

********** 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل َُِِّأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده )  (ُ)

 (, كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح. ُُُّبرقم )
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 ]تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير واألصنام[ 

ـْ ) – 785 ٌِْد اهلل ِ  صَم٣مزمِرِ َوفَم ـِ فَم ُف ؽَمِٚمَع َرؽُمقَل اهلل ِ ,زْم  ,َرِضَ اهلل ُ فَمٛمُْٜماَم: َأٞم 

٥َم:  ,صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  َم »َيُٗمقُل فَم٣مَم ايْمَٖمْتِح, َوُهَق زمَِٚم٘م  إِن  اهلل َ َوَرؽُمقيَمُف ضَمر 

َْصٛم٣َممِ  ْٕ ٛمِْزيِر, َوا
ْٚمِر, َواظمَْْٝمَت٥ِم, َواخْلِ ٣م َرؽُمقَل اهلل ِ, َأَرَأْي٦َم ؾُمُحقَم هَمِٗمٝمَؾ: يَ ش- زَمْٝمَع اخْلَ

٣م ايمٛم ٣مُس  َتِْمٌُِح هِبَ ًْ ُٙمقُد, َوَي ٣م اْْلُ ـُ هِبَ , َوسُمْدَه ـُ ُٖم ًُّ ٣م ايم ُف سُمْْمعَم هِبَ هَمَٗم٣مَل:  ?اظمَْْٝمَت٥ِم, هَم١مِٞم 

, ُهَق ضَمَرامٌ » فِمٛمَْد َذيمَِؽ:  ,صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ,شُمؿ  وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلل ِ  ,شَٓ

ُٙمقُه, شُمؿ  زَم٣مفُمقُه, هَمَٟمىَمُٙمقا وَم٣مسَمَؾ اهلل ُ» َم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ؾُمُحقََمَٜم٣م مَجَ  ايْمَٝمُٜمقَد, إِن  اهلل َ ظمَ ٣م ضَمر 

ششَمَٚمٛمَفُ 
(ُ)

 (-- َُمت َٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

 *******************************الشرح:

 , واحلدي٧م ٓ يدلعام املصٓف احلزٜح يبٝإ َا حيضّ بٝع٘ َٔ األعٝإ

ام ذىمر همٝمف أؾمٜمر اظمحرَم٣مت, فمعم َم٣م يٟميت إن ؾم٣مء اهلل فمز فمعم احلٌم, وإٞم

 -صمؾو

ٌِْد اهلل ِ »قٛي٘:  ـِ فَم ـْ صَم٣مزمِِر زْم  ش-َرِضَ اهلل ُ فَمٛمُْٜماَم ,َوفَم

 هق ازمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ ضمرام إٞمِم٣مري رض اهلل فمٛمٜمام-

                                                           
 (, كجملوه, أذابوه.ُُٖٓ(, كاإلماـ مسلم )ِِّٔبخارم )أخرجو اإلماـ ال  (ُ)
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أزمقه أهمّمؾ َمٛمف, َم٣مت ؾمٜمٝمًدا دم نمزوة أضمد, وَُمثَِّؾ زمف, وىمٙمٚمف اهلل فمز وصمؾ 

 ٖم٣مضًم٣م, يمٝمس زمكم اهلل وزمٝمٛمف سمرمج٣من-ىم

 نُا ثبت يف غٓٔ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل: 
ٌِْد اهلل ِ رض اهلل فمٛمٜمام, َيُٗمقُل: يَمِٗمَٝمٛمِل َرؽُمقُل اهلل ِ  ـَ فَم َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمَِر زْم

ا»َصعم  اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم َؿ, هَمَٗم٣مَل رِم:  ْٙم٦ُم: َي٣م ؟ ومُ شَي٣م صَم٣مزمُِر ََم٣م رِم َأَراَك َُمٛمَْ٘مِنً

ًٓ َوَدْيٛم٣ًم, وَم٣مَل:  َك زماَِم يَمِٗمَل اهلل ُ زمِِف »َرؽُمقَل اهلل ِ اؽْمُتُْمِٜمَد َأِِب, َوسَمَرَك فِمَٝم٣م ُ َأهَماَل ُأزَمممِّ

ـْ َوَراِء  "؟ وَم٣مَل: زَمعَم َي٣م َرؽُمقَل اهلل ِ- وَم٣مَل: شَأزَم٣مكَ  ٓ  َِم َؿ اهلل ُ َأضَمًدا وَمطُّ إِ ََم٣م ىَمٙم 

ـ  فَمقَم  ُأفْمْمَِؽ- وَم٣مَل: َي٣م ضِمَج٣مٍب, َوَأضْمَٝم٣م أَ  َ ٌِْدي مَت َٚمُف ىمَِٖم٣مضًم٣م- هَمَٗم٣مَل: َي٣م فَم زَم٣مَك هَمَ٘مٙم 

ُْؿ إيَِمْٝمَٜم٣م  ٌََؼ َِمٛمِّل َأهن  ُف وَمْد ؽَم : إِٞم  بُّ فَمز  َوصَمؾ  ٝمِٝمٛمِل هَمُٟموْمَتَؾ همِٝمَؽ شَم٣مٞمَِٝم٥ًم- وَم٣مَل ايمر  َربِّ حُتْ

ـَ وُمتُِٙمقا دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهلل ِ }َي٥ُم: وَم٣مَل: َوُأْٞمِزيَم٦ْم َهِذِه أ "َٓ ُيْرصَمُٔمقَن  ـ  ايم ِذي ٌَ ًَ َٓ حَتْ َو

[ش869]آل فمٚمران:  {َأَْمَقاسًم٣م
 (ُ)

 - 

وصم٣مزمر رض اهلل فمٛمف أفمٙمؿ َمـ أزمٝمف, وهق َمـ ايمًٌٔم٥م اظم٘مثريـ دم رواي٥م 

 احلدي٧م فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ-

ُف ؽَمِٚمَع َرؽُمقَل اهلل ِ »قٛي٘:   ش-َيُٗمقُل فَم٣مَم ايْمَٖمْتِح  , فمٙمٝمف وؽمٙمؿ صعم اهلل ,َأٞم 

 -دم ايمًٛم٥م ايمث٣مَمٛم٥م َمـ اهلجرةدم ؾمٜمر رَمّم٣من ٦م أي فم٣مم همتح َم٘م٥م, وىم٣مٞم

                                                           
(, كىو في الصحيح المسند من أسباب النزكؿ لإلماـ ََُّأخرجو اإلماـ الترمذم في سننو )  (ُ)

(, كقاؿ فيو: كىو يدكر على موسى بن إبراىيم بن كثير كىو ٔٓ-ٓٓالوادعي رحمو اهلل )ص 
 كما قاؿ الترمذم رحمو اهلل.مستور الحاؿ, لكن الحديث لو شواىد فيحسن  
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 وومد همتحٜم٣م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ فمٛمقًة, وومٝمؾ: صٙمًح٣م-

 -فمعم َم٣م يٟميت دم اْلٜم٣مد إن ؾم٣مء اهلل سمٔم٣ملم وايمِمحٝمح إول,

 :ايصشٝشنيٚيف 
  ٌ ـِ فَم َؿ وَم٣مَل َمـ ضمدي٧م ازْم ٣مٍس َرِضَ اهلل ُ فَمٛمُْٜماَم: َأن  ايمٛم ٌِل  َصعم  اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

ـْ صِمَٜم٣مٌد َوٞمِٝم ٥ٌم, َوإَِذا اؽْمُتٛمِْٖمْرسُمْؿ      »َيْقَم ايمَٖمْتِح: 
َٓ ِهْجَرَة زَمْٔمَد ايمَٖمْتِح َويَم٘مِ

شهَم٣مْٞمِٖمُروا
 (ُ)

- 

 صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم وظم٣م هُمتح٦م َم٘م٥م داٞم٦م زمٗمٝم٥م اْلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م يمرؽمقل اهلل

 آيمف وؽمٙمؿ: إذ أن َم٘م٥م ىم٣مٞم٦م أم ايمٗمرى-

وصمٔمؾ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ فمعم َم٘م٥م فمت٣مب زمـ أؽمٝمد 

 رض اهلل فمٛمف-

 وصمٔمؾ فمعم إذان همٝمٜم٣م أزمق حمذورة رض اهلل فمٛمف-

 وىم٣من َمٌدأ ايمٖمتح دم ايمًٛم٥م ايم٣ًمدؽم٥م َمـ اهلجرة, دم صٙمح احلديٌٝم٥م-

٣م هَمَتْحٛم٣َم يَمَؽ هَمْتًح٣م َُمٌِٝمٛم٣ًم}صمؾ ومقيمف: ضمٝم٧م أٞمزل اهلل فمز و  [-8]ايمٖمتح:  {إِٞم 

 ٚيف ايبداضٟ:
ـِ ََم٣ميمٍِؽ َرِضَ اهلل ُ فَمٛمُْف,  ٣م هَمَتْحٛمَ }َمـ ضمدي٧م َأَٞمِس زْم   {٣م يَمَؽ هَمْتًح٣م َُمٌِٝمٛم٣ًمـــــإِٞم 

                                                           
(, كأخرجو ُّّٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِِٖٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

  (, من حديث عائشة رضي اهلل عنها.ُّْٓاإلماـ مسلم في صحيحو برقم )
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؟ هَمَٟمْٞمَزَل اهلل ُ: [- وَم٣مَل: احُلَدْيٌَِٝم٥ُم وَم٣مَل َأْصَح٣مزُمُف: َهٛمِٝمًئ٣م ََمِريًئ٣م, هَماَم يَمٛم٣َم8]ايمٖمتح: 

تَِٜم٣م إهَْن٣َمرُ } ـْ حَتْ ِري َِم [ وَم٣مَل 5]ايمٖمتح:  {يمُِٝمْدطِمَؾ اظم٠ُْمَِمٛمكَِم َواظم٠ُْمَِمٛم٣َمِت صَمٛم ٣مٍت َِتْ

ـْ وَمَت٣مَدَة, شُمؿ  َرصَمْٔم٦ُم هَمَذىَمْرُت يَمُف  ِف فَم َذا ىُمٙمِّ شْم٦ُم هِبَ ٥ٌَُم: هَمَٗمِدَْم٦ُم ايمُ٘مقهَم٥َم, هَمَحد  ؾُمْٔم

٣م:  ٣م}هَمَٗم٣مَل َأَم  ـْ 8]ايمٖمتح:  {هَمَتْحٛم٣َم يَمَؽ  إِٞم  ٣م َهٛمِٝمًئ٣م ََمِريًئ٣م, هَمَٔم ـْ َأَٞمٍس َوَأَم  [- هَمَٔم

"فِمْ٘مِرََم٥مَ 
 (ُ)

- 

٥مَ »قٛي٘:   ش- َوُهَق زمَِٚم٘م 

 ايمقوم٣مئع-ايمت٣مريخ دم إضمداث, وٚفٝ٘: 

 ويمد ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ فم٣مم ايمٖمٝمؾ- َٚٓ٘ قٛهلِ:

 أخطز ابٔ غعس يف ايطبكات:  ؾكس
ويمد رؽمقل اهلل, صعم اهلل »ازمـ فم٣ٌمس رض اهلل فمٛمٜمام وم٣مل:  َمـ ضمدي٧م

شفمٙمٝمف وؽمٙمؿ, يقم ايمٖمٝمؾ, ئمٛمل فم٣مم ايمٖمٝمؾ
 (ِ)

- 

 ووومع ىمذا فم٣مم ايمرَم٣مدة- ٚقٛهلِ:

, إلم َمٔمرهم٥م إضم٘م٣مم, وايمٔمٗم٣مئد, ؿأن اإلَم٣مم ئمظ ايمٛم٣مس, ويقصمٜم ٚفٝ٘:

 وأداب-

 

                                                           
 (.ُِْٕأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل  (, كىو فئّْ/ّأخرجو ابن سعد في الطبقات ) (ِ)

  (.ََٕبرقم )
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ٚمْ »قٛي٘:  َم زَمْٝمَع اخْلَ  ش-رِ إِن  اهلل َ َوَرؽُمقيَمُف ضَمر 

 أن اظمحؾ واظمحرم هق اهلل فمز وصمؾ-فٝ٘: 

ْ َٞمْٔمُد َأْن هُمتَِح٦ْم ؾؿٞ َػًِ:  َمـ ضمدي٧م َأِِب ؽَمِٔمٝمٍد رض اهلل فمٛمف, وَم٣مَل: مَل

ٌَْٗمَٙم٥ِم ايمثُّقِم  َؿ دِم سمِْٙمَؽ ايْم طَمْٝمػَمُ هَمَقوَمْٔمٛم٣َم َأْصَح٣مَب َرؽُمقِل اهللِ َصعم  اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

ِجِد, هَمَقصَمَد َرؽُمقُل َوايمٛم ٣مُس صِمَٝم٣مٌع, هَمٟمَ  ًْ ىَمْٙمٛم٣َم َِمٛمَْٜم٣م َأىْماًل ؾَمِديًدا, شُمؿ  ُرضْمٛم٣َم إلَِم اظمَْ

يَح هَمَٗم٣مَل:  َؿ ايمرِّ ٌِٝمَث٥ِم ؾَمْٝمًئ٣م, »اهللِ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  َجَرِة اخْلَ ـْ َهِذِه ايمُم  ـْ َأىَمَؾ َِم ََم

ِجدِ  ًْ ٌََٙمَغ َذاَك ايمٛم ٌِل  َصعم  هَمَٗم٣مَل ايمٛم ٣مُس: ضُمرِّ ش هَماَل َيْٗمَرزَمٛم ٣م دِم اظمَْ ََم٦ْم, هَم ََم٦ْم, ضُمرِّ

َؿ هَمَٗم٣مَل:  ِريُؿ ََم٣م َأضَمؾ  اهلُل رِم, َويَم٘مِٛم َٜم٣م »اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  ُف يَمْٝمَس ِِب حَتْ ٣م ايمٛم ٣مُس إِٞم  َ َأُّيُّ

شؾَمَجَرٌة َأىْمَرُه ِرحَيَٜم٣م
 (ُ)

- 

ـ زم٣مب أٞمف وأوٝمػ ايمتحريؿ إلم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ َم

 -اظمٌٙمغ فمـ اهلل فمز وصمؾ

َقى }ىمام وم٣مل اهلل فمز وصمؾ:  ـِ اهْلَ ٓ  َوضْمٌل ُيقضَمك *َوََم٣م َيٛمْْمُِؼ فَم  -{إِْن ُهَق إِ

َؽ َوإِْن مَلْ }ويٗمقل اهلل فمز وصمؾ:  ـْ َرزمِّ ْغ ََم٣م ُأٞمزَل إيَِمْٝمَؽ َِم ؽُمقُل زَمٙمِّ ٣َم ايمر  َي٣م َأُّيُّ

ْٕم٦َم ِرؽَم٣ميَمَتُف َوا ـَ ايمٛم ٣مسِ سَمْٖمَٔمْؾ هَماَم زَمٙم   -{هلل ُ َئْمِِمُٚمَؽ َِم

ؼِّ يمَِتْحُ٘مَؿ زَمكْمَ ايمٛم ٣مِس زماَِم }: ؾويٗمقل اهلل فمز وصم ٣م َأٞمزيْمٛم٣َم إيَِمْٝمَؽ ايْم٘مَِت٣مَب زم٣ِمحْلَ إِٞم 

ـْ يمِْٙمَخ٣مئِٛمكَِم طَمِِمٝماًم  ٣مِء:  {َأَراَك اهلل ُ َوٓ سَمُ٘م ًَ [- َووَم٣مَل اهلل سَمَٔم٣ملَم: 815]ايمٛمِّ

                                                           
 (.ٓٔٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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ُرونَ َوَأٞمزيْمٛم٣َم إيَِمْٝمَؽ ايمذِّ } ُٜمْؿ َيَتَٖم٘م  َ يمِٙمٛم ٣مِس ََم٣م ٞمزَل إيَِمْٝمِٜمْؿ َويَمَٔمٙم  ٌَكمِّ ]ايمٛم ْحِؾ:  {ىْمَر يمُِت

44]- 

ُؿ ايم ِذي اطْمَتَٙمُٖمقا همِٝمِف }َووَم٣مَل اهلل سَمَٔم٣ملَم:  َ هَلُ ٌَكمِّ َوََم٣م َأٞمزيْمٛم٣َم فَمَٙمْٝمَؽ ايْم٘مَِت٣مَب إِٓ يمُِت

٥ًم يمَِٗمْقٍم ُي٠ْمَِمٛمُقنَ   [-64: ]ايمٛم ْحؾِ  {َوُهًدى َوَرْْحَ

 بٝإ سهِ بٝع ارتُط: 
٣َم}, ويمٗمقل اهلل فمز وصمؾ: زمٝمع اخلٚمر حمرم, هلذا احلدي٧م ـَ  َي٣مَأُّيُّ  آََمٛمُقا ايم ِذي

اَم  ْٚمرُ  إِٞم  َْٞمَِم٣مُب  َواظمَْْٝمِنُ  اخْلَ ْٕ مُ  َوا َٓ َْز ْٕ ـْ  ِرصْمٌس  َوا ْٝمَْم٣منِ  فَمَٚمؾِ  َِم ٌُقهُ  ايمُم 
 هَم٣مصْمَتٛمِ

ُ٘مؿْ   -[91: اظم٣مئدة] {سُمْٖمٙمُِحقنَ  يَمَٔمٙم 

 بٝإ اذته١ُ َٔ حتطِٜ بٝع ارتُط: 
ه٣مب ايمٔمٗمقل, اذزمٝمع اخلٚمر ظم٣م ي٠مدي إيمٝمف َمـ  اهلل فمز وصمؾ و ضمرم

 وايمٔمٗمؾ ايمديـ "اإلؽمالم زمحٖمظ ايميوري٣مت اخلٚمس:ومد صم٣مء , ووإهم٣ًمده٣م

 -"وايمٛمٖمس واظم٣مل وايمٔمرض

 :ارتُط، طٗاض٠بٝإ 
 إلم أن حتريؿ اخلٚمر يمٛمج٣مؽمتف- ءذه٤م اْلٚمٜمقر ايمٔمٙمام

 اخلٚمر يمٝمس زمٛمجس-وايمِمحٝمح أن 

 ىمام رصمح ذيمؽ مجع َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ اظمتٗمدَمكم, واظمتٟمطمريـ-
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ومم٣م يدل فمعم فمدم ٞمج٣مؽمتف, أن ايمِمح٣مزم٥م رض اهلل فمٛمٜمؿ ضمكم ضمرم ذب 

 اخلٚمر, أراومقه٣م دم ؽم٘مؽ اظمديٛم٥م, ودم ؿمروم٣مهت٣م ضمتك ؽم٣مل-

 -ت٣مصمقن إلم اظمًم َمٛمٜم٣محيهمٙمق ىم٣مٞم٦م اخلٚمر ٞمج٥ًم ظم٣م أراومقه٣م دم أَم٣مىمـ 

إيمٝمٛم٣م أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أَمرهؿ زمٟمن يٕمًٙمقه ومل يٛمٗمؾ 

 -رصمقفمٜمؿون إلم اظمًم َمٛمٜم٣م دم ذه٣مهبؿ, وَمـ ايمْمروم٣مت, وهؿ َمّمْمر

  -احلرَم٥م ايمٛمج٣مؽم٥موٓ يٙمزم َمـ ىمقن 

 -, وومد حيرم َٕمر طم٣مرج فمـ ايمٛمج٣مؽم٥مهمٗمد حيرم ايمًمء يمٛمج٣مؽمتف

 -هم٣مخلٚمر ومد فمٙمؿ ضره فمعم ايمٔمٗمؾ

  ذيمؽ, هم١مٞمف يت٤ًٌم دم سمٙمػ ايم٘مٌد, ومتزومف-اْلًد َمثؾ ايم٘مٌد ونمغمو

ْٚمُر َواظمَْْٝمِنُ َوإْٞمَِم٣مُب }: يٗمقل اهلل فمز وصمؾ اَم اخْلَ ـَ آََمٛمُقا إِٞم  ٣م ايم ِذي َ َي٣م َأُّيُّ

ُ٘مْؿ سُمْٖمٙمُِحقنَ  ٌُقُه يَمَٔمٙم 
ْٝمَْم٣مِن هَم٣مصْمَتٛمِ ـْ فَمَٚمِؾ ايمُم  اَم ُيِريُد  * َوإْزُٓم ِرصْمٌس َِم إِٞم 

ْٝمَْم٣مُن َأْن  ـْ ايمُم  ىُمْؿ فَم ْٚمِر َواظمَْْٝمِنِ َوَيُِمد  ٌَْٕمَّم٣مَء دِم اخْلَ ُيقوِمَع زَمْٝمٛمَُ٘مُؿ ايمَْٔمَداَوَة َوايْم

الِة هَمَٜمْؾ َأْٞمُتْؿ َُمٛمَْتُٜمقنَ  ـِ ايمِم   [-98 ,91]اظم٣َْمئَِدِة:  {ِذىْمِر اهلل ِ َوفَم

 ؾؿٞ ايصشٝشني:
ـْ آطِمِر ظمَ ٣م َٞمزَ »َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم َرِضَ اهلل ُ فَمٛمَْٜم٣م, وَم٣ميَم٦ْم:   يَم٦ِم أَي٣مُت َِم
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َؿ فَمعَم ايمٛم ٣مِس شُمؿ   زَم٣م, وَمَرَأَه٣م َرؽُمقُل اهلل ِ َصعم  اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  ٌََٗمَرِة دِم ايمرِّ ؽُمقَرِة ايم

َم ايمتَِّج٣مَرَة دِم اخَلْٚمرِ  شضَمر 
(ُ)

- 

 بٝإ َطاسٌ حتطِٜ ارتُط: 
ٚمْ }يٗمقل اهلل فمز وصمؾ :  األٚىل: ـِ اخْلَ َٟميُمقَٞمَؽ فَم ًْ ِر َواظمَْْٝمِنِ وُمْؾ همِٝمِٜماَم إشِْمٌؿ َي

َٟميُمقَٞمَؽ ََم٣مَذا ُيٛمِْٖمُٗمقَن وُمِؾ  ًْ ـْ َٞمْٖمِٔمِٜماَم َوَي ىَمٌغٌِم َوََمٛم٣َمهمُِع يمِٙمٛم ٣مِس َوإشِْمُٚمُٜماَم َأىْمػَمُ َِم

ُرونَ  ُ٘مْؿ سَمَتَٖم٘م  َي٣مِت يَمَٔمٙم  ْٔ ُ اهلل ُ يَمُ٘مُؿ ا ٌَكمِّ  -{ايْمَٔمْٖمَق ىَمَذيمَِؽ ُي

 ٚمر-زمير اخل اهلل فمز وصمؾ ٔمرضهم

اَلَة َوَأْٞمُتْؿ }يَٗمْقِل اهلل صَمؾ  ِذىْمُرُه :  ايجا١ْٝ: ـَ آََمٛمُقا َٓ سَمْٗمَرزُمقا ايمِم  ٣م ايم ِذي َ َي٣م َأُّيُّ

 [-43]ايمٛم٣ًمء:  {ؽُمَ٘م٣مَرى ضَمت ك سَمْٔمَٙمُٚمقا ََم٣م سَمُٗمقيُمقَن 

 يف َػًِ: ٚ
ْدِريِّ رض اهلل فمٛمف, وَم٣مَل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُم  ـْ َأِِب ؽَمِٔمٝمٍد اخْلُ قَل اهللِ َمـ ضمدي٧م فَم

ُْم٤ُم زم٣ِمظمَِْديٛم٥َِم, وَم٣مَل:  َؿ خَيْ ٣م ايمٛم ٣مُس, إِن  اهللَ سَمَٔم٣ملَم »َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  َ َي٣م َأُّيُّ

ٌء هَمْٙمَٝمٌِْٔمُف  ـْ ىَم٣مَن فِمٛمَْدُه َِمٛمَْٜم٣م َرْ ْٚمِر, َويَمَٔمؾ  اهللَ ؽَمُٝمٛمِْزُل همِٝمَٜم٣م َأَْمًرا, هَمَٚم ُض زم٣ِمخْلَ ُئَمرِّ

غًما ضَمت ك وَم٣مَل ايمٛم ٌِلُّ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم َؿ:  ,شَويْمَٝمٛمَْتِٖمْع زمِفِ 
ًِ ٓ  َي إِن  »وَم٣مَل: هَماَم يَمٌِْثٛم٣َم إِ

ْب,  ٌء هَماَل َيمْمَ َي٥ُم َوفِمٛمَْدُه َِمٛمَْٜم٣م َرْ ْٔ ـْ َأْدَرىَمْتُف َهِذِه ا ْٚمَر, هَمَٚم َم اخْلَ اهللَ سَمَٔم٣ملَم ضَمر 

                                                           
 (.َُٖٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َْْٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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َٓ َيٌِعْ  ٌََؾ ايمٛم  شَو ٣مُس زماَِم ىَم٣مَن فِمٛمَْدُه َِمٛمَْٜم٣م دِم ؿَمِريِؼ اظمَِْديٛم٥َِم , وَم٣مَل: هَم٣مؽْمَتْٗم

َٖمُ٘مقَه٣م ًَ شهَم
(ُ)

- 

ْٚمُر }يٗمقل اهلل فمز وصمؾ: ايمتحريؿ,  ايجايج١: اَم اخْلَ ـَ آََمٛمُقا إِٞم  ٣م ايم ِذي َ َي٣م َأُّيُّ

ٌُقُه يمَ 
ْٝمَْم٣مِن هَم٣مصْمَتٛمِ ـْ فَمَٚمِؾ ايمُم  ُم ِرصْمٌس َِم َٓ َْز ْٕ َْٞمَِم٣مُب َوا ْٕ ُ٘مْؿ َواظمَْْٝمِنُ َوا َٔمٙم 

 -{سُمْٖمٙمُِحقَن 

ـِ ََم٣ميمٍِؽ َرِضَ اهلل ُ فَمٛمُْف, وَم٣مَل: ٚيف ايصشٝشني:  ىُمٛم٦ُْم  "َمـ ضمدي٧م َأَٞمِس زْم

ـْ هَمِّمٝمِخ َزْهٍق َومَتٍْر, هَمَج٣مَءُهْؿ  ـَ ىَمْٔم٤ٍم, َِم ٌَْٝمَدَة َوَأزَم٣م ؿَمْٙمَح٥َم َوُأَِب  زْم َأؽْمِٗمل َأزَم٣م فُم

ََم٦ْم  , هَمَٗم٣مَل َأزُمق ؿَمْٙمَح٥َم: وُمْؿ َي٣م َأَٞمُس هَمَٟمْهِروْمَٜم٣م, آٍت هَمَٗم٣مَل: إِن  اخَلْٚمَر وَمْد ضُمرِّ

"هَمَٟمْهَروْمُتَٜم٣م 
(ِ)

- 

 ٚيف َػًِ:
ٌَْد اهللِ  ُف ؽَمَٟمَل فَم , َأٞم  ـْ َأْهِؾ َِمٌْمَ , َِم ١ٌَمِيِّ  ً ـِ َوفْمَٙم٥َم ايم ـِ زْم ْْحَ ٌِْد ايمر  َمـ ؿمريؼ فَم

ـَ ايْمِٔمٛم٤َِم, همَ  ٌ ٣مٍس رض اهلل فمٛمٜمام, فَمام  ُئْمٌَمُ َِم ـَ فَم ٌ ٣مٍس رض اهلل زْم ـُ فَم َٗم٣مَل ازْم

َؿ َراِوَي٥َم مَخٍْر, هَمَٗم٣مَل يَمُف »فمٛمٜمام:  إِن  َرصُماًل َأْهَدى يمَِرؽُمقِل اهلِل َصعم  اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

ََمَٜم٣م؟»َرؽُمقُل اهللِ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم َؿ:  , ش َهْؾ فَمٙمِْٚم٦َم َأن  اهللَ وَمْد ضَمر  َٓ وَم٣مَل: 

٣مر  إِٞمْ  ًَ َؿ: هَم ٣مًٞم٣م, هَمَٗم٣مَل يَمُف َرؽُمقُل اهللِ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  , هَمَٗم٣مَل: شزمَِؿ ؽَم٣مَرْرسَمُف؟»ًَ

                                                           
 (.ُٖٕٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
 (.ّٖٓٓ, ِٖٓٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)
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ٌَْٝمِٔمَٜم٣م, هَمَٗم٣مَل:  َم زَمْٝمَٔمَٜم٣م»َأََمْرسُمُف زمِ ٣م ضَمر  هَبَ َم ُذْ , وَم٣مَل: هَمَٖمَتَح اظمََْزاَدَة شإِن  ايم ِذي ضَمر 

شضَمت ك َذَه٤َم ََم٣م همِٝمَٜم٣م
(ُ)

- 

 ٟمم اخل٣ٌمئ٧م, وضره٣م فمٓمٝمؿ, وهمتٛمتٜم٣م ىمٌغمة-زماخلٚمر ؽمٚمٝم٦م و

 ؾكس أخطز اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل يف غٓٓ٘: 
ـِ ََم٣ميمٍِؽ  ـَ َرؽُمقُل اهلل ِ َصعم  »وَم٣مَل: ,رض اهلل فمٛمف,َمـ ضمدي٧م َأَٞمِس زْم يَمَٔم

٣م, َه٣م, َوؾَم٣مِرهَبَ َه٣م, َوَُمْٔمَتٌِمَ ًة: فَم٣مِسَ َؿ دِم اخَلْٚمِر فَممَمَ َوضَم٣مَِمَٙمَٜم٣م,  اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

اُة  ُْمؼَمَ
٣م, َواظمُ ي هَلَ َواظمَْحُٚمقيَم٥ُم إيَِمْٝمِف, َوؽَم٣موِمَٝمَٜم٣م, َوزَم٣مئَِٔمَٜم٣م, َوآىمَِؾ شَمَٚمٛمَِٜم٣م, َواظمُُْمؼَمِ

شيَمفُ 
(ِ)

- 

ـِ  ـِ  وفَم ـْ  ": وَم٣مَل  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِل   َأن   فُمَٚمَر, ازْم َب  ََم ْٚمرَ  َذِ ْ  اخْلَ  مَل

ٌَْؾ   هَم١مِنْ  يَمُف, اهللُ فَم٣مدَ  فَم٣مدَ  هَم١مِنْ  فَمَٙمْٝمِف, اهللُ  سَم٣مَب  سَم٣مَب  هَم١مِنْ  يَمْٝمَٙم٥ًم, َأْرزَمِٔمكمَ  اَلسُمفُ َص  يَمفُ  سُمْٗم

٣م ىَم٣منَ  فم٣مد, هم١من فَمَٙمْٝمِف, اهللُ سَم٣مَب  سَم٣مَب  ِٗمَٝمفُ  َأنْ  سَمَٔم٣ملَم  اهللِ فَمعَم  ضَمٗمًّ ًْ ـْ  َي ٣ٌَملِ  هَنَرِ  َِم  اخْلَ

٣ٌَمِل؟ هَنَرُ  َوََم٣م: وِمٝمَؾ - "  -أطمرصمف أْحد " ايمٛم ٣مرِ  َأْهؾِ  َصِديُد  ": وَم٣مَل  اخْلَ

ـِ  و ـِ  فَم ـِ  فُمَٚمَر, ازْم ـْ  ": وَم٣مَل  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  فَم َب  ََم ْٚمرَ  َذِ  اخْلَ

ْٞمَٝم٣م دِم  ْ  ايمدُّ طِمَرةِ  دِم  ضُمِرََمَٜم٣م َِمٛمَْٜم٣م, َيُت٤ْم  َومَل ْٔ ْ  ا َٗمَٜم٣م مَل ًْ  -َمتٖمؼ فمٙمٝمف " ُي

 

                                                           
 (.ُٕٗٓرجو اإلماـ مسلم في صحيحو )أخ (ُ)
(, كىو في الصحيح ُّّٖ(, كابن ماجو في سننو )ُِٓٗأخرجو اإلماـ الترمذم في سننو ) (ِ)

 (, كقاؿ فيو: ىذا حديث حسن. ُٔالمسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل برقم )
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 ش-َواظمَْْٝمَت٥مِ »قٛي٘: 

 -َم٣م طمرصم٦م ٞمٖمًف زمٕمغم سمذىمٝم٥م, وَم٣م مل يذىمر اؽمؿ اهلل فمٙمٝمف هل

 بٝإ سهِ أنٌ املٝت١: 
 -ٔمدم ذىم٣مهت٣مزميميره٣م, وضمرم اهلل فمز وصمؾ اظمٝمت٥م, 

إٓ َم٣م ُذزمح فمعم اؽمٚمف ؽمٌح٣مٞمف  َمـ احلٝمقان هم١من اهلل فمز وصمؾ مل يٌح يمٛم٣م

 -واهن٣مر دَمف وسمٔم٣ملم

ٌؼ َوإِن  َوٓ سَمْٟمىُمُٙمقا مِم ٣م مَلْ ُيْذ }يٗمقل اهلل فمز وصمؾ:  ًْ ُف يَمِٖم ىَمِر اؽْمُؿ اهلل ِ فَمَٙمْٝمِف َوإِٞم 

ُ٘مْؿ  َٝم٣مؿمكَِم يَمُٝمقضُمقَن إلَِم َأْويمَِٝم٣مئِِٜمْؿ يمُِٝمَج٣مِديُمقىُمْؿ َوإِْن َأؿَمْٔمُتُٚمقُهْؿ إِٞم  ايمُم 

ىُمقنَ   -{ظمَُمْمِ

ِف هَمُ٘مُٙمقا مِم ٣م ُذىمَِر اؽْمُؿ اهلل ِ فَمَٙمْٝمِف إِْن ىُمٛمُْتْؿ زمِآَي٣مسمِ }ويٗمقل اهلل فمز وصمؾ: 

 -{َُم٠ْمَِمٛمكِمَ 

 ٚيف ايبداضٟ:
ٌَْد اهلل ِ زمـ فمٚمر ُف ؽَمِٚمَع فَم ـْ ,رض اهلل فمٛمٜمام,َمـ ؿمريؼ ؽَم٣ممِلٌ, َأٞم  ُث, فَم , حُيَدِّ

ـِ ُٞمَٖمْٝمٍؾ زمَِٟمؽْمَٖمِؾ »َرؽُمقِل اهلل ِ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم َؿ:  ـَ فَمْٚمِرو زْم ُف يَمِٗمَل َزْيَد زْم َأٞم 

ٌَْؾ َأنْ  َم  زَمْٙمَدٍح, َوَذاَك وَم َؿ ايمَقضْمُل, هَمَٗمد  ُيٛمَْزَل فَمعَم َرؽُمقِل اهلل ِ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

ٌؿ, هَمَٟمزَمك َأْن َيْٟمىُمَؾ َِمٛمَْٜم٣م, شُمؿ   َؿ ؽُمْٖمَرًة همِٝمَٜم٣م حَلْ إيَِمْٝمِف َرؽُمقُل اهلل ِ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 
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ٓ  مِم ٣م ُذىمَِر اؽْمُؿ اهلل ِ إيِنِّ َٓ آىُمُؾ مِم ٣م سَمْذزَمُحقَن فَمعَم َأٞمْ »وَم٣مَل:  َِم٣مزمُِ٘مْؿ, َوَٓ آىُمُؾ إِ

شفَمَٙمْٝمفِ 
(ُ)

- 

 بٝإ إٔ ايصبٝش١ ال حتٌ إال بؿطٚط: 
 هم٣ميمذزمٝمح٥م ٓ حتؾ إٓ زممموط: 

 أن يذىمر اؽمؿ اهلل فمز وصمؾ ومٌؾ ايمٛمحر- األٍٚ:

 أن ُيٛمٜمر ايمدم زمٗمْمع ايمٌٙمٔمقم واظمري- ايجاْٞ:

 -أىمٙمف ن ي٘مقن اظمذزمقح مم٣م حيؾ يمٛم٣مأ ايجايح:

 -أن ٓ ُّيؾ زمف يمٕمغم اهلل فمز وصمؾ ايطابع:

 -أن ٓ يذزمح زم٣ميمًـ وايمٓمٖمر ارتاَؼ:

 وؽمٝمٟميت سمٖمِمٝمؾ ذيمؽ دم ىمت٣مب إؿمٔمٚم٥م إن ؾم٣مء اهلل فمز وصمؾ-

 املٝت١: َا ٜٓتؿع ب٘ َٔ بٝإ 
 -زمٔمد دزمٕمف وٓ يٛمتٖمع زمًمء َمـ اظمٝمت٥م, إٓ َم٣م ىم٣من َمـ صمٙمده٣م

 ؾؿٞ َػًِ: 
ـِ فمَ  ٌِْد اهللِ زْم ٌ ٣مٍس رض اهلل فمٛمٜمام, وَم٣مَل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اهلِل َمـ ضمدي٧م فَم

َؿ َيُٗمقُل:  َه٣مُب هَمَٗمْد ؿَمُٜمرَ »َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  شإَِذا ُدزمَِغ اإْلِ
(ِ)

- 

                                                           
  (.ْٗٗٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
 (.ّٔٔ)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (ِ)
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ويُمؼمك دم هذا احل٘مؿ مجٝمع اظمٝمت٣مت فمعم ايمِمحٝمح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ: 

 -ٜم٣مٕن احلدي٧م فم٣مم همٝم

٦ٌم ذيمؽ زم٣ميمديمٝمؾ ايمث٣مزم٦م فمـ ايمٛمٌل وَمـ طمِمص َمٝمت٥م دون َمٝمت٥م همٔمٙمٝمف أن يث

 صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ-

 بٝإ إٔ َٝت١ ايػُو ٚادتطاز سالٍ أنًٗا: 
 حيؾ أىمٙمٜم٣م- ىم٣من َمـ َمٝمت٥م ايمًٚمؽ واْلراد, هم١مٞمفإٓ َم٣م 

 ؾكس أخطز اإلَاّ ابٔ َاد٘ ضمح٘ اهلل يف غٓٓ٘: 
ـِ فُمَٚمَر  ٌِْد اهلل ِ زْم ؽُمقَل اهلل ِ َصعم  اهلُل , َأن  رَ ,رض اهلل فمٛمٜمام,َمـ ضمدي٧م فَم

َؿ وَم٣مَل:  َراُد, »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  قُت َواْْلَ ٣م اظمَْْٝمَتَت٣مِن, هَم٣محْلُ ٦ْم يَمُ٘مْؿ ََمْٝمَتَت٣مِن َوَدََم٣مِن, هَمَٟمَم  ُأضِمٙم 

ََم٣مِن, هَم٣ميْمَ٘مٌُِد َوايمْمَِّح٣مُل  ٣م ايمد  شَوَأَم 
 (ُ)

- 

ٛمِْزيرِ »قٛي٘: 
 ش-َواخْلِ

 بٝإ صتاغ١ ارتٓعٜط: 
 ومقل مجٜمقر أهؾ ايمٔمٙمؿ-دم  يمٛمج٣مؽمتف ؛ؾ أىمؾ اخلٛمزيروضمرم اهلل فمز وصم

                                                           
(, كىو في الصحيحة لإلماـ األلباني رحمو اهلل برقم ُّّْأخرجو اإلماـ ابن ماجو في سننو ) (ُ)

(, فقد أخرجو البيهقي من طريق ابن كىب: حدثنا سليماف بن بالؿ عن زيد بن أسلم عن ُُُٖ)
عنى عبد اهلل بن عمر أنو قاؿ: أحلت لنا ... " الحديث. كقاؿ: " ىذا إسناد صحيح كىو في م

المسند كقد رفعو أكالد زيد عن أبيهم ". ثم ساقو من طريق ابن أبي أكيس المتقدمة, كقاؿ: " 
أكالد زيد كلهم ضعفاء جرحهم يحيى بن معين, ككاف أحمد بن حنبل كعلي بن المديني يوثقاف 
عبد اهلل بن زيد إال أف الصحيح األكؿ ". يعني الموقوؼ كىو في حكم المرفوع كما تقدـ في  

 مو, فالخالؼ شكلي, كاهلل أعلم.كال
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أٞمف مم٣م يٟمىمؾ ايمٛمج٣مؽم٣مت وايمٗم٣مذورات, همٟمومؾ أضمقايمف أٞمف َمثؾ ضمٝم٧م وم٣مل: 

 اْلاليم٥م-

 -ؿمٌٔمف هم٣ًمداخلٛمزير يمٖمًٗمف, و وىمذيمؽ ضمرم اهلل فمز وصمؾ أىمؾ

 -يت٤ًٌم دم دهمع ايمٕمغمة ممـ ي٘مثر أىمٙمف هم١مٞمف

زَم٣من ؽمٝم٘من ايمِمٙمٝم٤م, فمٝمًك زمـ َمريؿ فمٙمٝمف ايمًالم دم آطمر ايمظم٣م يٛمزل و

 ويٗمتؾ اخلٛمزير-

 ؾؿٞ ايصشٝشني:
َمـ ضمدي٧م َأَِب ُهَرْيَرَة َرِضَ اهلل ُ فَمٛمُْف, َيُٗمقُل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلل ِ َصعم  اهلُل فَمَٙمْٝمِف 

ًْم٣م»َوؽَمٙم َؿ:  ًِ ـُ ََمْرَيَؿ ضَمَ٘ماًم َُمْٗم ـ  َأْن َيٛمِْزَل همِٝمُ٘مْؿ ازْم , َوايم ِذي َٞمْٖمِز زمَِٝمِدِه, يَمُٝمقؾِمَ٘م

ٌََٙمُف  ٙمِٝم٤َم, َوَيْٗمُتَؾ اخِلٛمِْزيَر, َوَيَّمَع اِْلْزَي٥َم, َوَيِٖمٝمَض اظم٣َمُل ضَمت ك َٓ َيْٗم هَمَٝمْ٘مِنَ ايمِم 

شَأضَمٌد 
 (ُ)

- 

 بٝإ حتطِٜ أنٌ ادتٓعٜط: 
 ايمِمحٝمح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ أن حتريؿ اخلٛمزير يمٕمغم فمٙم٥م ايمٛمج٣مؽم٥م-

 -زمٝمع اخلٛمزير ضمرَم٥ماحلدي٧م ودم 

همًٗم٥م َمـ ايمٛمِم٣مرى, ووٓ جيقز ايمتٔم٣مون َمع َمـ يٟمىمٙمف  ٕٞمف ٓ جيقز أىمٙمف,

  اظمًٙمٚمكم-

                                                           
 (.َُٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِِِِأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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 سهِ بٝع األصٓاّ: 
َْصٛم٣َممِ »قٛي٘:  ْٕ  ش-َوا

هق َم٣م صٛمع فمعم صقرة َمُمخِم٥م ىم١مٞم٣ًمن أو ضمٝمقان, وىم٣من ئمٌده أهؾ 

 -اْل٣مهٙمٝم٥م, وَم٣م زال ىمثغم َمـ ايمٛم٣مس ئمٌدون إصٛم٣مم

 َٕمقر:احلدي٧م حتريؿ زمٝمع إصٛم٣مم ودم 

ٍّ:األ  صقر-ٕهن٣م  ٚ

ّٞ:اي  ٕهن٣م يمٝم٦ًم َم٣مل حمؼمم- جاْ

 ظم٣م همٝمٜم٣م َمـ اظمّم٣مه٣مة هلل فمز وصمؾ- ايجايح:

 سهِ بٝع األصٓاّ إشا نػطت إىل قطع صػري٠ ٚعازت إىل أصًٗا: 
اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم ضم٘مؿ زمٝمع أصمزائٜم٣م اظم٘منة ايمتل فم٣مدت إلم أصٙمٜم٣م, و

 ىم٣ميمذه٤م, أو ايمٛمح٣مس, أو ايمٖمّم٥م-

 فمعم هذا اظمٔمٛمك همال ضمرج-وايمِمحٝمح أهن٣م إذا ىمنت وزمٝمٔم٦م 

وهذه إَمقر ايمتل ضمرَمٜم٣م اهلل فمز وصمؾ, وضمرم زمٝمٔمٜم٣م, ضمرَم٦م يمٙمير 

 ايمذي يٙمحؼ َمٛمٜم٣م- 

 -هم٣مخلٚمر يٖمًد ايمٔمٗمقل وإصٛم٣مم سمٖمًد إدي٣من, واظمٝمت٥م سمٖمًد إزمدان

 ش-هَمِٗمٝمَؾ: َي٣م َرؽُمقَل اهلل ِ, َأَرَأْي٦َم ؾُمُحقَم اظمَْْٝمَت٥مِ »قٛي٘: 

 اظمٝمت٥م-أي أطمػمٞم٣م فمـ ضم٘مؿ ؾمحقم 
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 ـمـ ايمِمح٣مزم٥م رض اهلل فمٛمٜمؿ أن ايمُمحقم سمًتثٛمك َمـ ذيمؽ-ضمٝم٧م 

ـُ »قٛي٘:  ُٖم ًُّ ٣م ايم ُف سُمْْمعَم هِبَ  ش- هَم١مِٞم 

أي فمٙمٙمقا ذيمؽ زمٟمهنؿ يمـ يًتخدَمقه٣م ٕىمٙمٜمؿ, وٓ يمممهبؿ, وإٞمام 

 ؽمٝمًتخدَمقهن٣م دم أَمر طم٣مرصمل-

ُٙمقدُ »قٛي٘:  ٣م اْْلُ ـُ هِبَ  ش- َوسُمْدَه

 أي ضمكم سمدزمغ-

تَ »قٛي٘:  ًْ ٣م ايمٛم ٣مُس َوَي  ش-?ِْمٌُِح هِبَ

ايمنج, وٞمحقه, َمـ أصمؾ أن سميضء أي يّمٔمقهن٣م دم ايمُمٚمع, واظمِم٣مزمٝمح: و

 هلؿ-

, ُهَق ضَمَرامٌ »هَمَٗم٣مَل: »قٛي٘:   - "شَٓ

 فمِم٤م-ٓ حلؿ, وٓ أي ٓ جيقز آٞمتٖم٣مع َمـ اظمٝمت٥م, ٓ زمُمحؿ, و

 وأَم٣م اإله٣مب واْلٙمقد همٗمد سمٗمدم  أٞمف جيقز آٞمتٖم٣مع هب٣م زمٔمد ايمدزم٣منم٥م-

وَم٣مسَمَؾ اهلل ُ »فِمٛمَْد َذيمَِؽ:  ,صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ,شُمؿ  وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلل ِ »ٛي٘: ق 

 ايْمَٝمُٜمقَد, 

 ايمدفم٣مء فمعم ايمٝمٜمقد-فٝ٘: 

 أي يمٔمـ اهلل فمز وصمؾ ايمٝمٜمقد-, زمٚمٔمٛمك ايمٙمٔمـ ٚاملكات١ً:

َم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ؾُمُح »قٛي٘:   -أي أذازمقه: شقََمَٜم٣م مَجَُٙمقهُ إِن  اهلل َ ظمَ ٣م ضَمر 
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 ش-شُمؿ  زَم٣مفُمقُه, هَمَٟمىَمُٙمقا شَمَٚمٛمَفُ »قٛي٘: 

 أي حتٝماًل فمعم اهلل فمز وصمؾ, وفمعم ذفمف, وديٛمف-

هؿ هبذا ايمِمٛمٝمع ومد أىمٙمقا اظمٝمت٥م, وإن ىم٣مٞمقا مل يٟمىمٙمقا حلٚمٜم٣م, ويم٘مٛمٜمؿ و

 أىمٙمقا شمٚمٛمٜم٣م, همٜمذه ضمٝمٙم٥م-

وهمٝمف ايمٛمٜمل يمٙمٚمًٙمٚمكم فمـ سمٔم٣مؿمل احلٝمؾ دم ايمٌٝمقع, همام ضمرَمف اهلل فمز 

رؽمقيمف صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, وصم٤م حتريٚمف فمعم  وصمؾ, وضمرَمف

 اظمًٙمٚمكم, واهلل اظمًتٔم٣من-

  ********** 
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 اختالف المتبايعين[ في حال حكمال]

ـِ ) – 786 ُٔمقٍد َوفَم ًْ ـِ ََم  ,وَم٣مَل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اهلل ِ  ,رض اهلل فمٛمف  ,ازْم

٣ٌَمئَِم٣مِن يَمْٝمَس زَمْٝمٛمَُٜماَم زَمٝمِّٛم٥ٌَم, هَم٣ميْمَٗمْقُل  إَِذا اطْمَتَٙمَػ »َيُٗمقُل:  ,صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  اظمَُْت

ْٙمَٔم٥ِم َأْو َيَتَت٣مَرىَم٣منِ  ًِّ شََم٣م َيُٗمقُل َربُّ ايم
 (ُ)

٣مىمِؿُ  َحُف احْلَ ٥ُم, َوَصح  ًَ ْٚم  (-- َرَواُه اخْلَ

 *******************************الشرح:

ع ِ يف حاٍ اختالف ايبا٥عام املصٓف احلزٜح يبٝإ طضٜك١ احله

  ٚاملؾرتٟ.

 -د ايمٌٝمٛم٥مومقل رب ايمًٙمٔم٥م َمْمٙمٗم٣ًم َمع فمدم وصمقواؽمتدل زمف فمعم أن ايمٗمقل 

 بعض أٌٖ ايعًِ; ألْ٘ خيايف َا يف ايصخٝح. احلزٜح قز صرٚ

 ؾؿٞ ايصشٝشني:
َؿ:  فمـ ٌ ٣مٍس: وَم٣مَل ايمٛم ٌِلُّ َصعم  اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  ـُ فَم فَمك »ازْم ايمَٝمِٚمكُم فَمعَم اظمُد 

شفَمَٙمْٝمفِ 
 (ِ)

- 

 ووم٣ميمقا: هذا أصؾ شم٣مزم٦م فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ-

                                                           
(, كابن َُِٕ(, كالترمذم )َّّ - َِّ/ ٕ(, كالنسائي )ُُّٓأخرجو اإلماـ أبو داكد ) (ُ)

ي داكد (, كاللفظ الذم ذكره الحافظ ألبْٓ/ ِ(, كالحاكم )ْٔٔ/ ُ(, كأحمد )ُِٖٔماجو )
كالنسائي كالحاكم, كللحديث ألفاظ أخرل, كطرؽ كثيرة عن ابن مسعود, كىذه الطرؽ, كإف كاف 

إذا جيمع بينها صار (: »ِّّ/ ٓ« )الكبرل»بعضها قد أيًعلَّ, إال أف األمر كمل قاؿ البيهقي في 
ابعات كالحديث قد اختلف فيو, كلكنو بمجموع ما لو من الشواىد كالمت«. الحديث بذلك قوينا

 يثبت حكمو. 
 (.ُُُٕ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِْٓٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)
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همٝمٗم٣مل: وهذا شم٦ٌم فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, وٓ َمٔم٣مرو٥م 

 همٝم٘مقن َمـ إَمقر اظمًتثٛم٣مة-

ىمام أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ وم٢م زم٣ميمٝمٚمكم َمع ايمُم٣مهد, 

 وهذا َمٛمٜم٣م-ووم٢م زم٣ميمٗم٣ًمَم٥م, وإيامن دم ضمؼ اظمُدفمكم, 

دم زم٣مب إَياَمن زمٟموؽمع مم٣م ذىمر هٛم٣م إن ؾم٣مء اهلل فمز هذه اظمًٟميم٥م وؽمتٟميت 

 وصمؾ-

 (: 152-3/151قاٍ ارتطابٞ ضمح٘ اهلل ضمح٘ اهلل يف َعامل ايػٓٔ )
 ايمًٙمٔم٥م- ومٝم٣مم َمع هٜمٛم٣م زمف وم٣مل وومد اإلثبات، يف ايُٝني ٜط٣ ال سٓٝؿ١ ٚأبٛ

 ومقل ايمٗمقل همٗم٣مل: ًٟميم٥م,اظم هذه دم ايمٖمٗمٜم٣مء مج٣مفم٥م ثٛض أبٛ خايـ ٚقس

 احلدي٧م خم٣ميمٖمتف َمع اإلمج٣مع طمالف هذا إن ويٗم٣مل ايمًٙمٔم٥م, ومٝم٣مم َمع اظمُمؼمي

 -أفمٙمؿ واهلل

ًٓ  احلدي٧م هذا إؽمٛم٣مد دم أن بعطِٗ: ي٘ اعتصض ٚقس  ذيمؽ أصمؾ همٚمـ َمٗم٣م

 -فمٛمف فمدل

 فمعم يدل وذيمؽ ومٌقيمف, فمعم ايمٖمٗمٜم٣مء اصْمٙمح ومد ضمدي٧م هذا ايؿٝذ: قاٍ

 أصاًل- يمف أن

 -همٝمف َم٣م إؽمٛم٣مده ودم ,شيمقارث وصٝم٥م ٓ» قٛي٘: قبٍٛ ع٢ً ٛااصطًش نُا
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 إصمؾ, دم أو ايمثٚمـ, دم اطمتالهمٜمام ىم٣من ايمُم٣مهمٔمل فمٛمد وؽمقاء ايؿٝذ: قاٍ

ًٓ زمٔمٚمقم يتح٣ميمٖم٣من هم١مهنام ايمّمٚمكم, دم أو ايمرهـ, دم أو ايمممط, طمٝم٣مر أو دم  ومق

 -ضم٣مل دون آطمتالف َمـ ضم٣مل ذىمر همٝمف يمٝمس إذ وـم٣مهره اخلػم,

 قا -ايمثٚمـ دم آطمتالف فمٛمد إّٓ  يتح٣ميمٖم٣من ٓ ايطأٟ: بأصشا ٚعٓس
٣ٌَمئَِم٣منِ  اطْمَتَٙمَػ  إَِذا»قٛي٘:   -شاظمَُْت

 ٘مالمه٣م يْمٙمؼ فمٙمٝمف زم٣مئع-همأي ايم٣ٌمئع واظمُمؼمي, 

  -شزَمٝمِّٛم٥َمٌ  زَمْٝمٛمَُٜماَم  يَمْٝمَس »قٛي٘: 

 -, وهذا دم مجٝمع ايمدفم٣موىأٞمف يمق وصمدت زمٝمٛمٜمؿ ايمٌٝمٛم٥م, همٜمل اظمٗمدَم٥م مبع٢ٓ:

 إلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل يف غٓٓ٘: قس أخطز اٚ
ـِ  َمـ ضمدي٧م فَمْٚمِرو ـْ  ؾُمَٔمْٝم٤ٍم, زْم ـْ  َأزمِٝمِف, فَم هِ  فَم  َأن   ,,رض اهلل فمٛمف,صَمدِّ

ٌَتِفِ  دِم  وَم٣مَل  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   ايمٛم ٌِل   ٌَٝمِّٛم٥َمُ : »طُمْْم فِمل, فَمعَم  ايم  فَمعَم  َوايمَٝمِٚمكمُ  اظمُد 

فَمك شفَمَٙمْٝمفِ  اظمُد 
(ُ)

- 

 -ف ؾم٣مهد فمـ ازمـ فم٣ٌمس, وومد سمٗمدمويم

ـْ  ايمِٔمْٙمؿِ  َأْهؾِ  فِمٛمَْد  َهَذا فَمعَم  َوايمَٔمَٚمُؾ  قاٍ ضمح٘ اهلل:   َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  َأْصَح٣مِب  َِم

ِهؿْ  َوؽَمٙم َؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ ٌَٝمِّٛم٥َمَ  َأن  : َونَمغْمِ فِمل, فَمعَم  ايم فَمك فَمعَم  َوايمَٝمِٚمكمَ  اظمُد         اظمُد 

 قا فَمَٙمْٝمِف-

                                                           
 (, ُُّْأخرجو اإلماـ الترمذم في سننو ) (ُ)



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]الحكم في حال اختالف المتبايعين[  

 

[64] 
 

  

 ايب١ٓٝ يف األَٛاٍ ٚاذتسٚز: بٝإ 
 -ايمٛم٣ًمءِتقز َمـ ايمرصم٣مل, و ايب١ٓٝ يف األَٛاٍ:ٚ

ايمٛم٣ًمء ٓ َمدطمؾ هلـ دم همال سمٗمٌؾ إٓ ؾمٜم٣مدة ايمرصم٣مل, و ٚأَا يف اذتسٚز:

 وهذا ومقل مج٣مهغم أهؾ ايمٔمٙمؿ-ف, ايمُمٜم٣مدة همٝم

 أن احلٗمقق ٓ هُتدر, وجي٤م أن ُئمْمك ىمؾ ذي ضمؼ ضمٗمف- ٚفٝ٘:

ْٙمَٔم٥مِ  َربُّ  َيُٗمقُل  ََم٣م هَم٣ميْمَٗمْقُل »قٛي٘:  ًِّ  -شايم

 وهذا ي٘مقن ومٌؾ آؽمتٚمالك َمـ اظمُمؼمي-

 زمٔم٦م َمٛمؽ-أٞم٣م َم٣م  ؾُجًّا ٜكٍٛ ضب ايػًع١:

 ومد زمٔم٦م َمٛمل- ٜٚكٍٛ املؿرتٟ:

 -يدهومقل رب ايمًٙمٔم٥م: ٕن ايمًٙمٔم٥م َم٣م زايم٦م دم َمٙم٘مف, و ؾايكٍٛ:

 وهذا دم ضم٣مل فمدم وصمقد ايمٌٝمٛم٥م, أَم٣م َمع وصمقد ايمٌٝمٛم٥م, هم٣ميمٌٝمٛم٥م هل اظمٗمدَم٥م دم

َمثؾ هذه احل٣ميم٥م, ؽمقاء ىم٣مٞم٦م ايمٌٝمٛم٥م زم٣ميمُمٜمقد, أو زمقروم٥م ايمتٔم٣مومد دم ايمٌٝمع, أو 

 نمغم ذيمؽ-

 شمالشم٥م َمذاه٤م:  إلم أهؾ ايمٔمٙمؿ دم هذه اظمًٟميم٥موومد اطمتٙمػ 

 أن ايمٗمقل ومقل ايم٣ٌمئع َمْمٙمًٗم٣م- األٍٚ:

 -ايم٣ٌمب, وهق ومقل مج٣مهغم ايمٔمٙمامءحلدي٧م 

 أهنام يتح٣ميمٖم٣من ويؼمادان- ايجاْٞ:
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 زمام إّٓ  ؽمٙمٔمتؽ زمٔم٦م َم٣م زم٣مهلل اضمٙمػ يمٙم٣ٌمئع يٗم٣مل همٔملوايمُم٣م َم٣ميمؽ همٗم٣مل

 وإَم٣م ايم٣ٌمئع وم٣مل زمام ايمًٙمٔم٥م سمٟمطمذ أن إَم٣م يمٙمٚمُمؼمي ومٝمؾ ايم٣ٌمئع ضمٙمػ هم٣من ومٙم٦م,

 فمعم ايمًٙمٔم٥م وردت َمٛمٜم٣م زمرىء ضمٙمػ هم١من ومٙم٦م زمام إّٓ  اؾمؼميتٜم٣م َم٣م حتٙمػ أن

 يتح٣ميمٖم٣من هم١مهنام سم٣ميمٖم٥م أو وم٣مئٚم٥م ايمًٙمٔم٥م ىم٣مٞم٦م ايمُم٣مهمٔمل فمٛمد وؽمقاء ايم٣ٌمئع

 -يؼمادانو

 فمٛمد ايمًٙمٔم٥م ومٝمٚم٥م أي يؼمادان وَمٔمٛمك احلًـ زمـ حمٚمد وم٣مل وىمذيمؽ

 -آؽمتٚمالك

 ومقل ايمٗمقل يقؽمػ وأزمق ضمٛمٝمٖم٥م وأزمق وإوزافمل وايمثقري ايمٛمخٔمل ووم٣مل

 زمٔمد ومقهلؿ َمـ ومري٤م َم٣ميمؽ وومقل آؽمتٚمالك, زمٔمد يٚمٝمٛمف َمع اظمُمؼمي

 زمٔمض دم روي ومد زمٟمٞمف هلؿ واضمت٨م- فمٛمف ايمروايتكم أؾمٜمر دم آؽمتٚمالك

 ويؼمادان ايم٣ٌمئع يٗمقل َم٣م هم٣ميمٗمقل وم٣مئٚم٥م وايمًٙمٔم٥م اظمت٣ٌمئم٣من اطمتٙمػ إذا إطم٣ٌمر

 -ذيمؽ زمخالف اؽمتٜمالىمٜم٣م فمٛمد احل٘مؿ أن فمعم ايمًٙمٔم٥م ومٝم٣مم اؾمؼماؿمف همدل وم٣ميمقا

 -(851. 3) ايمًٛمـ َمٔم٣مملاهـ َمـ 

 سمٖمِمٝمؾ- ايجايح:

 وهق أٞمف إذا ىم٣مٞم٦م هٛم٣ميمؽ زمٝمٛم٥م, هم٣ميمٌٝمٛم٥م سمٗمدم دم َمثؾ هذه احل٣ميم٥م-

: ٕن ايمًٙمٔم٥م مل ي٘مـ هٛم٣ميمؽ زمٝمٛم٥م, هم٣ميمٗمقل ومقل رب ايمًٙمٔم٥م وهق ايم٣ٌمئعوإذا 

 َمٙم٘مف, وهذا َمـ أومقى ايمٗمرائـ فمعم صح٥م َم٣م يٗمقيمف-َم٣م زايم٦م دم يده, و
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ورد هذا ايمتٖمِمٝمؾ اإلَم٣مم ايمِمٛمٔم٣مين رْحف اهلل ضمٝم٧م وم٣مل: هذا ايمتٖمِمٝمؾ 

 يمٝمس فمٙمٝمف ديمٝمؾ-

 بعس االغتُالى:  ٚأَا
وايمثقري, ايمٛمخٔمل, ذه٤م هذا  وإلم ٣ميمٗمقل ومقل اظمُمؼمي َمع يٚمٝمٛمفهم

 وإوزافمل, وأزمق ضمٛمٝمٖم٥م رْح٥م اهلل فمٙمٝمٜمؿ-

 - شَيَتَت٣مَرىَم٣منِ  َأوْ »قٛي٘: 

أي سمٔمقد ايمًٙمٔم٥م يمِم٣مضمٌٜم٣م, وإلم رهب٣م, ويذه٤م اظمُمؼمي حل٣ميمف, ويرد اظم٣مل 

 -, واهلل أفمٙمؿإلم اظمُمؼمي إن ىم٣من ومد دهمع ايمثٚمـ

  ********** 
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وحلوان  ]النهي عن ثمن الكلب, ومهر البغي, 

 الكاهن[

ـْ ) – 787 ُٔمقدٍ  َأِِب  َوفَم ًْ  اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقَل  َأن  »: فمٛمف اهلل رض , ََم

ـْ  هَنَك , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف ـِ  فَم ٌَِٕملِّ  َوََمْٜمرِ , ايْمَ٘مْٙم٤ِم  شَمَٚم ـِ  َوضُمْٙمَقانِ , ايْم شايْمَ٘م٣مِه
(ُ)

 -

 -(فَمَٙمْٝمفِ  َُمت َٖمٌؼ 

 *******************************الشرح:

احلزٜح يبٝإ ايكٍٛ يف مثٔ ايهًب َٚٗض ايبػٞ ٚحًٛإ عام املصٓف 

 .ايهأٖ

 :(231/ 10) َغًِ ؽضحقاٍ ايٟٓٛٚ يف 

٣م ٌَِٕملِّ  ََمْٜمرُ  َأَم  هُ  ايمزٞمك فمعم ايمزاٞمٝم٥م سمٟمطمذه َم٣م همٜمق ايْم  فَمعَم  يمَِ٘مْقٞمِفِ  ََمْٜمًرا َوؽَمام 

ٙمِِٚمكمَ  زم١ِممِْج٣َمعِ  ضَمَرامٌ  َوُهقَ  ُصقَرسمِفِ  ًْ ٣م اظمُْ ـِ ا ضُمْٙمَقانُ  َوَأَم   فَمعَم  ُئْمَْم٣مهُ  ََم٣م هَمُٜمقَ  يْمَ٘م٣مِه

َرِويُّ  وَم٣مَل  َأفْمَْمْٝمُتفُ  إَِذا ضُمْٙمَقاًٞم٣م ضَمَٙمْقسُمفُ  َِمٛمْفُ  ُيَٗم٣مُل  ىمَِٜم٣مَٞمتِفِ  هُ  اهْلَ ـَ  َأْصُٙمفُ  َونَمغْمُ  َِم

ْٙمقِ  زم٣ميمًمء ؾمٌف احلالوة ـْ  احْلُ فُ  ضَمْٝم٧ُم  َِم َٓ  ىُمْٙمَٖم٥مٍ  زماَِل  ؽَمْٜماًل  َيْٟمطُمُذهُ  إِٞم   َُمَٗم٣مزَمَٙم٥مِ  دِم  َو

٥مٍ َمَ  ْٙمقَ  َأؿْمَٔمْٚمُتفُ  إَِذا ضَمَٙمْقسُمفُ  ُيَٗم٣مُل  َُمٗم  ْٙمُتفُ  ُيَٗم٣مُل  ىَماَم  احْلُ ًَ َؾ  َأؿْمَٔمْٚمُتفُ  إَِذا فَم ًَ  وَم٣مَل  ايْمَٔم

ٌَْٝمدٍ  َأزُمق ْٙمَقانُ  َوُيْْمَٙمُؼ  فُم صُمُؾ  َيْٟمطُمَذ  َأنْ  َوُهقَ  َهَذا نَمغْمِ  فَمعَم  َأْيًّم٣م احْلُ  ازْمٛمَتِفِ  ََمْٜمرَ  ايمر 

فِ  ًِ ٣مءِ  فِمٛمَْد  فَمْٝم٤ٌم  َوَذيمَِؽ  يمِٛمَْٖم ًَ ْٙمَقانَ  َيْٟمطُمُذ  َٓ  َزْوصَمَٜم٣م مَتَْدُح  اَْمَرَأةٌ  وَم٣ميَم٦ِم  ايمٛمِّ ـْ  احْلُ  فَم

ٌََٕمِقيُّ  وَم٣مَل  زَمٛم٣َمسمِٛم٣َم ـْ  ايْم ٙمُِٚمقنَ  َأمْجَعَ  فِمَٝم٣مٌض  َوايْمَٗم٣مِض  َأْصَح٣مزمِٛم٣َم َِم ًْ ِريؿِ  فَمعَم  اظمُْ  حَتْ

                                                           
 (.ُٕٔٓ(, كاإلماـ مسلم )ِِّٕأخرجو اإلماـ البخارم ) (ُ)
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ـِ  ضُمْٙمَقانِ  فُ  ايْمَ٘م٣مِه َٞم  ـْ  فِمَقٌض  ِٕ مٍ  فَم َٞم   حُمَر  ِٕ ٣ٌَمؿمِؾِ  اظم٣َْملِ  َأىْمُؾ  فُ َو  َوىَمَذيمَِؽ  زم٣ِميْم

ِريؿِ  فَمعَم  َأمْجَُٔمقا  قا -يمِٙمٛم ْقِح  َوايمٛم ٣مئَِح٥مِ  يمِْٙمِٕمٛم٣َمءِ  اظمَُْٕمٛمَِّٝم٥مِ  ُأصْمَرةِ  حَتْ
٣م: (232/ 10)ٚقاٍ  ـْ  ايمٛم ْٜملُ  َوَأَم  ـِ  فَم ـْ  َوىَمْقٞمِفِ  ايْمَ٘مْٙم٤ِم  شَمَٚم ٤ِم  َذِّ  َِم ًْ  ايْمَ٘م

ِريؿِ  فَمعَم  هَمَٝمُدلُّ  طَمٌِٝمًث٣م َوىَمْقٞمِفِ  فُ  زَمْٝمِٔمفِ  حَتْ َٓ  زَمْٝمُٔمفُ  َيِِمحُّ  َٓ  َوَأٞم  َٓ  شَمَٚمٛمُفُ  حَيِؾُّ  َو  وِمٝمَٚم٥مَ  َو

اًم  ىَم٣منَ  ؽَمَقاءٌ  َُمْتٙمِِٖمفِ  فَمعَم  َذا َٓ  َأمْ  اوْمتِٛم٣َمُؤهُ  جَيُقزُ  مِم ٣م ىَم٣منَ  َوؽَمَقاءٌ  َٓ  َأمْ  َُمَٔمٙم   وَم٣مَل  َوهِبَ

ـُ  ْيَرةَ ُهرَ  َأزُمق َِمٛمُْٜمؿْ  ايْمُٔمَٙماَمءِ  مَج٣َمِهغمُ  ًَ يُّ  َواحْلَ ٌٌَْمِ  واحل٘مؿ وإوزافمك َوَرزمِٝمَٔم٥مُ  ايْم

ُهؿْ  اظمُْٛمِْذرِ  وزمـ وداود وأْحد وايمُم٣مهمٔمك وْح٣مد  زَمْٝمعُ  َيِِمحُّ  ضَمٛمِٝمَٖم٥مَ  َأزُمق َووَم٣مَل  َونَمغْمُ

ـْ  اظمُْٛمِْذرِ  زمـ وضم٘مك َمتٙمٖمٜم٣م فَمعَم  ايْمِٗمٝمَٚم٥مُ  َوَِت٤ُِم  ََمٛمَْٖمَٔم٥مٌ  همِٝمَٜم٣م ايم تِل ايْم٘ماَِلِب   رٍ صَم٣مزمِ  فَم

ْٝمدِ  ىَمْٙم٤ِم  زَمْٝمعِ  صَمَقازَ  َوايمٛم َخِٔملِّ  َوفَمَْم٣مءٍ  هِ  ُدونَ  ايمِم  ـْ  نَمغْمِ  ِرَواَي٣مٌت  ََم٣ميمٍِؽ  َوفَم

ـْ  زَمْٝمُٔمفُ  جَيُقزُ  َٓ  إضِْمَداَه٣م  َوَِت٤ُِم  زَمْٝمُٔمفُ  َيِِمحُّ  َوايمث ٣مٞمَِٝم٥مُ  َُمْتٙمِِٖمفِ  فَمعَم  ايْمِٗمٝمَٚم٥مُ  َِت٤ُِم  َويَم٘مِ

َٓ  َيِِمحُّ  َٓ  َوايمث ٣ميمَِث٥مُ  ايْمِٗمٝمَٚم٥مُ  ْٚمُٜمقرِ  َديمِٝمُؾ  َُمْتٙمِِٖمفِ  فَمعَم  ايْمِٗمٝمَٚم٥مُ  َِت٤ُِم  َو  َهِذهِ  اْْلُ

ضََم٣مِدي٧ُم  ْٕ ٣م ا ضََم٣مِدي٧ُم  َوَأَم  ْٕ ـْ  ايمٛم ْٜمِل  دِم  ايْمَقاِرَدةُ  ا ـِ  فَم ٓ   ايْمَ٘مْٙم٤ِم  شَمَٚم  صٝمد ىمٙم٤م إِ

مَ  فُمْثاَمنَ  َوَأن   و٣مري٣م ىمٙم٣ٌم آ رواي٥م ودم ٣مًٞم٣م نَمر  ًَ ـَ  إِْٞم  زمٔمغما مميـفم وَمَتَٙمفُ  ىَمْٙم٤ٍم  شَمَٚم

ـِ  فَمْٚمِرو زمـ وفمـ َٜم٣م إسِْماَلهمِفِ  دِم  ايمت ْٕمِريؿُ  ايْمَٔم٣مصِ  زْم َٖم٣مِق  َؤِمٝمَٖم٥مٌ  هَمُ٘مٙمُّ ٥مِ  زم٣ِمسمِّ  َأئِٚم 

ِدي٧ِم   قا -احْلَ
ـْ »قٛي٘:  ُٔمقدٍ  َأِِب  فَم ًْ  -شفمٛمف اهلل رض , ََم

 أزمق َمًٔمقد إٞمِم٣مري رض اهلل فمٛمف, هق فمٗم٥ٌم زمـ فمٚمرو ايمٌدري-
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, وذه٤م ايمٌخ٣مري إلم أٞمف ُمٜمد َمٔمرىم٥م زمدري ٞم٤ًم إلم زمدر ٕٞمف ؽم٘مٛمٜم٣م, ومل

 -ؾمٜمده٣م

ـْ  هَنَك»قٛي٘:  ـِ  فَم   -شايْمَ٘مْٙم٤ِم  شَمَٚم

 ب-يمذرئم٥م اومتٛم٣مء ايم٘مال اً ًدىمدٞم٣مءسمف, وأي ضمرم شمٚمٛمف خلًتف, و

 -وفمٚمؿ زمٔمّمٜمؿ هذا ايمٛمٜمل دم مجٝمع ايم٘مالب

هٛم٣م فمعم ايمتحريؿ: ٕن إصؾ دم ايمٛمٜمل هق ايمتحريؿ, إٓ إذا  ايمٛمٔملو

 -, وومد سمٗمدمَمـ ايمتحريؿ إلم ايم٘مراه٥م صم٣مءت ومريٛم٥م سمٌمهمف

 -وومد سمٗمدم ٞمٗمؾ ىمالم ايمٛمقوي

مجٜمقر أهؾ ايمٔمٙمؿ فمعم حتريؿ زمٝمع مجٝمع ايم٘مالب, ضمتك ىمالب ايمِمٝمد, و

 واحلراؽم٥م, واظم٣مؾمٝم٥م, ونمغم ذيمؽ-

 -هؾ ايمٔمٙمؿ إلم صمقاز زمٝمع ىمٙم٤م ايمِمٝمدوذه٤م زمٔمض أ

 أخطز اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل يف غٓٓ٘:  ملا
ـْ  هَنَك: »وَم٣مَل ,رض اهلل فمٛمف, ْيَرةَ ُهرَ  َمـ ضمدي٧م َأِِب  ـِ  فَم ٓ   ايمَ٘مْٙم٤ِم, شَمَٚم  إِ

ْٝمدِ  ىَمْٙم٤َم  شايمِم 
(ُ)

- 

                                                           
 في صحيح السنن, (, كحسنو اإلماـ األلباني رحمو اهللُُِٖأخرجو اإلماـ الترمذم في سننو ) (ُ)

(: الثالث: حماد بن سلمة عنو بلفظ: " نهى عن ثمن السنور ُِٕٗكقاؿ في الصحيحة برقم )
( كقاؿ عقبو: " ليس ىو بصحيح ". ُٔٗ/  ِكالكلب, إال كلب الصيد ". أخرجو النسائي )

=      = قلت: كأف النسائي يعني زيادة " كلب الصيد ", لتفرد حماد بن سلمة, كمخالفتو للطرؽ 
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ـْ  َيِِمحُّ  َٓ  ضَمِدي٧ٌم  َهَذا ثِ قاٍ ضمح٘ اهلل:   ايمَقصْمِف- َهَذا َِم

ِم: َوَأزُمق ـُ  َيِزيُد  اؽْمُٚمفُ  اظمَُٜمزِّ ٥ٌَمُ  همِٝمفِ  َوسَمَ٘مٙم ؿَ  ؽُمْٖمَٝم٣مَن, زْم ـُ  ؾُمْٔم ٣مِج, زْم  احَلج 

  َٖمُف-َوَؤم  

ـْ  ُرِويَ  َووَمْد  ـِ  ,,امرض اهلل فمٛمٜم,صَم٣مزمِرٍ  فَم  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  فَم

َٓ  َهَذا َٞمْحقُ   قا َأْيًّم٣م- إؽِْمٛم٣َمُدهُ  َيِِمحُّ  َو
 -, فمعم َم٣م سمٗمرر واهلل أفمٙمؿهمٝمٌٗمك احل٘مؿ فمعم حتريؿ زمٝمع مجٝمع أٞمقاع ايم٘مالب

ٌَِٕملِّ  َوََمْٜمرِ »قٛي٘:    -شايْم

 , وىمام ومٝمؾ:وهق َم٣م سمتٔم٣مؿم٣مه ايمزاٞمٝم٥م َمٗم٣مزمؾ زٞم٣مه٣م يبػٞ:َٗط ا

                                                                                                                                        

المتقدمة كلغيرىا مما يأتي, كلألحاديث األخرل المحرمة لثمن الكلب تحريما مطلقا, مثل حديث 
(. لكن معنى االستثناء صحيح دراية, ُُِٗأبي مسعود البدرم, كىو مخرج في " اإلركاء " )

لألحاديث الصحيحة التي تبيح اقتناء كلب الصيد, كما كاف كذلك حل بيعو, كحل ثمنو كسائر 
 - ِِٓ/  ِاألشياء المباحة كما حققو اإلماـ أبو جعفر الطحاكم في " شرح المعاني " )

عن حديث حماد  -أعني الطحاكم  -(, فراجعو فإنو مهم, كلعلو من أجل ذلك سكت ِِٗ
ىذا, كقد ركاه بإسناده عنو, كال أراه جيدا, ألنو ال تالـز بين ثبوت الحديث دراية كثبوتو ركاية, 

دىما عن اآلخر, كمثل ىذا, فإنو لم يثبت مبناه, كلكنو ثبت ق بدليل خارج عنو, فقد ينفك أح
كعلى العكس من ذلك, فقد يكوف الحديث صحيحا إسناده ال شك في ثبوتو عن النبي صلى اهلل 
عليو كسلم, لكن يكوف منسوخا كحديث: " إنما الماء من الماء ". كما في ق. فتنبو لهذا فإنو ىاـ 

يؤيد قوؿ النسائي في زيادة حماد ىذه, أف حمادا مع جاللة قدره كإمامتو في جدا. كإف مما 
السنة, فقد تكلم بعضهم فيما يركيو عن غير ثابت, ىذا مع أف أبا الزبير مدلس, كقد عنعن 
الحديث في ركاية حماد عنو كما رأيت, كاهلل أعلم. على أنو قد تابعو على ىذه الزيادة الحسن بن 

 ّ(, كالدارقطني )ِْٕ/  ّ(, كأبو يعلى )ُّٕ/  ّالزبير بو. أخرجو أحمد ) أبي جعفر عن أبي
 (, لكن الحسن ىذا ضعيف.ّٕ/ 
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 همتؿ زمحٚمـد اهلل نمـغم َمقهمــــؼ ***زمٛمك َمًجـًدا هلل َمـ نمغم ضمـٙمف 

 يمؽ ايمقيـؾ ٓ سمزين وٓ سمِمدومل ***ىم٘م٣مهمٙم٥م إيت٣مم َمـ ىمد همرصمٜم٣م 

وَم٣م أىمثر هذا ايممم دم َمثؾ هذه إي٣مم, هم١من زمٔمض ايمٌٙمدان سمرطمص يمٙمٛم٣ًمء 

٣ٌٌمسمف, همتٔمٚمؾ همٝمف ايم٘مثغم َمـ ايمٖم٣مصمرات, اظمقَم٣ًمت, دم سمٔم٣مؿمل ايمزٞم٣م, وَمً

 يمٔمٛمتف-نمّمٌف, واظمتٔمرو٣مت يمًخط اهلل فمز وصمؾ, و

 دم زم٣مب احلدود-إن ؾم٣مء اهلل فمز وصمؾ وؽمٝمٟميت سمٖمِمٝمؾ ذيمؽ 

َٞم٣م سَمْٗمَرزُمقا َوَٓ }وومد وم٣مل اهلل فمز وصمؾ:  فُ  ايمزِّ  -{ؽَمٌِٝماًل  َوؽَم٣مءَ  هَم٣مضِمَُم٥مً  ىَم٣منَ  إِٞم 

 -يمٝمؿزم٣ميمٔمذاب إَمتقفمد  وايمزاين

ـَ }ىمام دم ومقل اهلل فمز وصمؾ:  ٣م اهلل ِ ََمعَ  َيْدفُمقنَ  َٓ  َوايم ِذي َٓ  آطَمرَ  إهَِلً  َيْٗمُتُٙمقنَ  َو

مَ  ايم تِل ايمٛم ْٖمَس  ٓ   اهلل ُ ضَمر  ؼِّ  إِ َٓ  زم٣ِمحْلَ ـْ  َيْزُٞمقنَ  َو  * َأشَم٣مًَم٣م َيْٙمَؼ  َذيمَِؽ  َيْٖمَٔمْؾ  َوََم

ُٙمْد  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  ايْمَٔمَذاُب  يَمفُ  ُيَّم٣مفَمْػ  ٓ   * َُمَٜم٣مًٞم٣م همِٝمفِ  َوخَيْ ـْ  إِ ـَ  سَم٣مَب  ََم  َوفَمِٚمَؾ  َوآََم

٣م فَمَٚماًل  ُل  هَمُٟمويَمئَِؽ  َص٣محِلً ٌَدِّ ٛم٣َمٍت  ؽَمٝمَِّئ٣مهِتِؿْ  اهلل ُ ُي ًَ  * َرضِمٝماًم  نَمُٖمقًرا اهلل ُ َوىَم٣منَ  ضَم

ـْ  ٣م َوفَمِٚمَؾ  سَم٣مَب  َوََم فُ  َص٣محِلً  -{ََمَت٣مزًم٣م اهلل ِ إلَِم  َيُتقُب  هَم١مِٞم 

 ني:يف ايصشٝشٚ
ـُ  َمـ ضمدي٧م ؽَمُٚمَرةُ   اهللُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  ىَم٣منَ : وَم٣مَل  فَمٛمُْف, اهلل ُ َرِضَ  صُمٛمُْدٍب  زْم

َْصَح٣مزمِفِ  َيُٗمقَل  َأنْ  ُيْ٘مثِرُ  مِم ٣م َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  ـْ  َِمٛمُْ٘مؿْ  َأضَمٌد  َرَأى َهْؾ : »ِٕ  شُرْؤَي٣م َِم

ـْ  فَمَٙمْٝمفِ  هَمَٝمُٗمصُّ : وَم٣مَل  ,يَ  َأنْ  اهلل ُ ؾَم٣مءَ  ََم فُ  ُٗمص  فُ : »نَمَداةٍ  َذاَت  وَم٣مَل  َوإِٞم  ْٝمَٙم٥مَ  َأسَم٣ميِن  إِٞم   ايمٙم 
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اَُم  آسمَِٝم٣مِن, اَُم  ازْمَتَٔمَث٣ميِن, َوإهِن   هَمَٟمسَمٝمْٛم٣َم "---ََمَٔمُٜماَم, اْٞمَْمَٙمْٗم٦ُم  َوإيِنِّ  اْٞمَْمٙمِْؼ, رِم  وَم٣مَٓ  َوإهِن 

٤ُم : وَم٣مَل  , ايمت ٛمُّقرِ  َِمْثؾِ  فَمعَم  ًِ فُ  هَمَٟمضْم  " َوَأْصَقاٌت  يَمَٕمطٌ  همِٝمفِ  هَم١مَِذا , َيُٗمقُل  ىَم٣منَ  َأٞم 

َٙمْٔمٛم٣َم: »وَم٣مَل  ٣مءٌ  ِرصَم٣مٌل  همِٝمفِ  هَم١مَِذا همِٝمِف, هَم٣مؿم  ًَ
٤ٌم  َيْٟمسمِٝمِٜمؿْ  ُهؿْ  َوإَِذا فُمَراٌة, َوٞمِ ـْ  هَلَ  َِم

َٜم٤ُم  َذيمَِؽ  َأسَم٣مُهؿْ  هَم١مَِذا َِمٛمُْٜمْؿ, َأؽْمَٖمَؾ  اَم  وُمْٙم٦ُم  ": وَم٣مَل  شَوْقَوْقا ايمٙم   َه٠ُمَِٓء؟ ََم٣م: هَلُ

٣م" اْٞمَْمٙمِْؼ  اْٞمَْمٙمِِؼ : رِم  وَم٣مَٓ  ": وَم٣مَل  " صَم٣مُل  --- َوَأَم  ٣مءُ  ايمرِّ ًَ ـَ  ايمُٔمَراةُ  َوايمٛمِّ  دِم  ايم ِذي

ُؿُ  ايمت ٛمُّقِر, زمِٛم٣َمءِ  َِمْثؾِ  َٞم٣مةُ  هَم١مهِن  َوايِن, ايمزُّ ش---َوايمز 
(ُ)

- 

همام سمًتٙمٚمف وسمتٔمْم٣مه ايمزاٞمٝم٥م َمٗم٣مزمؾ همجقره٣م ئمتػُم ضمراًَم٣م, وإن همٔمعم هذا 

 ٤م فمٙمٝمٜم٣م أن سمتخٙمص َمٛمف-سم٣مزم٦م َمـ ايمزٞمك جي

 -رام ٓ حيؾ هل٣م زم٣ميمتقزم٥م َمـ ايمزٞمكٕن هذا اظم٣مل احل

ئمتػم ؽمحًت٣م سمتٔم٣مؿم٣مه زم٣مب ايمتجقز, وإٓ همٜمق َم٣مل ضمرام, وؽمٚمل َمٜمًرا َمـ 

 ايمزاٞمٝم٥م, واهلل اظمًتٔم٣من-

ـِ  َوضُمْٙمَقانِ »قٛي٘:   ش-ايْمَ٘م٣مِه

 وهق َم٣م يتٔم٣مؿم٣مه ايم٘م٣مهـ َمٗم٣مزمؾ ىمٜم٣مٞمتف- سًٛإ ايهأٖ:

ًٓ زمف دم اْل٣مهٙمٝم٥م- وومد ىم٣من هذا  إَمر َمٔمٚمق

                                                           
 (.ِِٕٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َْٕٕأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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احلدي٧م همٝمف حتريؿ ضمٙمقان ايم٘م٣مهـ, ؽمقاء ىم٣من يمٛمٖمًف, أو يمٕمغمه َمـ ودم 

ايمٛم٣مس, همال جيقز ٕضمد َمـ ايمٛم٣مس أن يٟمطمذ ؾمٝمًئ٣م َمـ َم٣مل ايم٘م٣مهـ: ٕٞمف َم٣مل 

 حمرم-

ايمتٛمجٝمؿ, وايمًحر, ايمٔمراهم٥م, وووٓ جيقز ٕضمد أن يتٔم٣مؿمك ايم٘مٜم٣مٞم٥م, 

 ٔمٙمؿ أي فمٙمؿ َمٛمٜم٣م: يمٖم٣ًمده٣م, واهلل اظمًتٔم٣من-وايمُمٔمقذة, وٓ جيقز يمف أن يت

 ؾؿٞ ايبداضٟ:
َِِب  ىَم٣منَ  ": وَم٣ميَم٦ْم  فَمٛمَْٜم٣م, اهلل ُ َرِضَ  َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥مَ   يَمفُ  خُيِْرُج  نُماَلمٌ  زَمْ٘مرٍ  ِٕ

ـْ  َيْٟمىُمُؾ  زَمْ٘مرٍ  َأزُمق َوىَم٣منَ  اخَلَراَج, ءٍ  َيْقًَم٣م هَمَج٣مءَ  طَمَراصِمِف, َِم  َأزُمق َِمٛمْفُ  هَمَٟمىَمَؾ  زمًَِمْ

 ىُمٛم٦ُْم : وَم٣مَل  ُهَق؟ َوََم٣م: زَمْ٘مرٍ  َأزُمق هَمَٗم٣مَل  َهَذا؟ ََم٣م َأسَمْدِري: ايمُٕماَلمُ  يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  ْ٘مٍر,زمَ 

ٛم٦ُْم  ٣منٍ  سَمَ٘مٜم  ًَ ْٞم ـُ  َوََم٣م اَْل٣مِهٙمِٝم ٥ِم, دِم  إِلِ ًِ ٓ   ايم٘مَِٜم٣مَٞم٥َم, ُأضْم  هَمَٙمِٗمَٝمٛمِل طَمَدفْمُتُف, َأينِّ  إِ

ءٍ  ىُمؾ   هَمَٗم٣مءَ  َيَدُه, زَمْ٘مرٍ  َأزُمق هَمَٟمْدطَمَؾ  َِمٛمُْف, َأىَمْٙم٦َم  ايم ِذي هَمَٜمَذا زمَِذيمَِؽ, هَمَٟمفْمَْم٣ميِن   َرْ

" زَمْْمٛمِفِ  دِم 
 (ُ)

- 

 وهذا َمـ مت٣مم فمٖمتف, وورفمف, رض اهلل فمٛمف وأرو٣مه-

دم َم٣م يًتٗمٌؾ, وايمٔمراف دم َم٣م  هق ايمذي يدفمل فمٙمؿ ايمٕمٝم٤م ٚايهأٖ:

 -َم٢م

                                                           
 (.ِّْٖأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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دم زمٔمض ايم٘مٙمٚم٥م, وهل ايمتل خيتْمٖمٜم٣م َمًؼمق ايمًٚمع  ايم٘م٣مهـ ورزمام صدق

 َمـ ايمًامء, شمؿ خيٙمط َمٔمٜم٣م َم٣مئ٥م ىمذزم٥م-

 ؾؿٞ ايبداضٟ:
ـْ  ٌُْٙمغُ  ُهَرْيَرَة, َأِِب  َمـ ضمدي٧م فَم  إَِذا ": وَم٣مَل  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِل   زمِفِ  َي

اَمِء, دِم  إََْمرَ  اهلل ُ وَم٢َم   ً زَم٦ِم  ايم  يمَِٗمْقيمِِف, طُمّْمَٔم٣مًٞم٣م زمَِٟمصْمٛمَِحتَِٜم٣م اظماََلئَِ٘م٥مُ  َضَ

َٙم٥مِ ىَم٣ميم ًِ ْٙم هُ  َووَم٣مَل : فَمقِمي  وَم٣مَل  , َصْٖمَقانٍ  فَمعَم  ًِّ  هَم١مَِذا , َذيمَِؽ  َيٛمُْٖمُذُهؿْ  َصْٖمَقانٍ : نَمغْمُ

عَ  ـْ  هُمزِّ ُ٘مْؿ, وَم٣مَل  ََم٣مَذا: وَم٣ميُمقا وُمُٙمقهِبِْؿ, فَم ,: وَم٣مَل  يمِٙم ِذي وَم٣ميُمقا َرزمُّ  ايمَٔمقِمُّ  َوُهقَ  احَلؼ 

َٚمُٔمَٜم٣م ايمَ٘مٌغُِم, ًْ وُمق هَمَٝم ؼَمِ ًْ ٚمْ  َُم  ً وُمق ِع,ايم ؼَمِ ًْ ْٚمعِ  َوَُم  ً  , آطَمرَ  هَمْقَق  َواضِمٌد  َهَ٘مَذا ايم

َج  زمَِٝمِدِه, ؽُمْٖمَٝم٣منُ  َوَوَصَػ  ٌََٜم٣م ايمُٝمْٚمٛمَك, َيِدهِ  َأَص٣مزمِعِ  زَمكْمَ  َوهَمر   هَمْقَق  زَمْٔمَّمَٜم٣م َٞمَِم

اَم  , زَمْٔمضٍ  َٜم٣مُب  َأْدَركَ  هَمُرزم  َتِٚمعَ  ايمُمِّ ًْ ٌَْؾ  اظمُ ٣م َيْرَِملَ  َأنْ  وَم  هَمُٝمْحِروَمُف, َص٣مضِمٌِفِ  إلَِم  هِبَ

اَم  ْ  َوُرزم  ٣م َيْرَِملَ  ضَمت ك ُيْدِرىْمفُ  مَل  ضَمت ك َِمٛمُْف, َأؽْمَٖمَؾ  ُهقَ  ايم ِذي إلَِم  َيٙمِٝمِف, ايم ِذي إلَِم  هِبَ

اَم  , إَْرضِ  إلَِم  ُيْٙمُٗمقَه٣م  فَمعَم  هَمُتْٙمَٗمك , إَْرضِ  إلَِم  سَمٛمَْتِٜملَ  ضَمت ك: ؽُمْٖمَٝم٣منُ  وَم٣مَل  َوُرزم 

٣مضِمِر, هَمؿِ   ً ُق  ىَمْذزَم٥ٍم, َِم٣مَئ٥مَ  ََمَٔمَٜم٣م ْ٘مِذُب هَمٝمَ  ايم ْ : هَمَٝمُٗمقيُمقنَ  هَمُٝمَِمد  َٞم٣م َأمَل ػِمْ  ىَمَذا َيْقمَ  خُيْ

٣م؟ هَمَقصَمْدَٞم٣مهُ  َوىَمَذا, ىَمَذا َيُ٘مقنُ  َوىَمَذا, ـَ  ؽُمِٚمَٔم٦ْم  ايم تِل يمِْٙمَ٘مٙمَِٚم٥مِ  ضَمٗمًّ  َِم

اَمءِ   ً "ايم
(ُ)

- 

 

                                                           
 (.َُْٕأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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 ٚيف َػًِ:
٣منَ  إِن   اهللِ َرؽُمقَل  َي٣م: وُمْٙم٦ُم : وَم٣ميَم٦ْم  َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم رض اهلل فمٛمٜم٣م,  ايْمُ٘مٜم 

شُمقَٞمٛم٣َم ىَم٣مُٞمقا ءِ  حُيَدِّ ْ ٣م هَمٛمَِجُدهُ  زم٣ِميمًم  , ايْمَ٘مٙمَِٚم٥مُ  سمِْٙمَؽ : »وَم٣مَل  ضَمٗمًّ ؼُّ َْمُٖمَٜم٣م احْلَ ٛمِّلُّ  خَيْ
 اْْلِ

شىَمْذزَم٥مٍ  َِم٣مَئ٥مَ  همِٝمَٜم٣م َوَيِزيُد  َويمِٝمِِّف, ُأُذنِ  دِم  هَمَٝمْٗمِذهُمَٜم٣م
 (ُ)

- 

 ه ايمًحرة َمٗم٣مزمؾ ؽمحرهؿ, واظمُمٔمقذون٣مَم٣م يتٔم٣مؿم ضمٙمقان ايم٘م٣مهـ وَمثؾ

قن َمٗم٣مزمؾ َمٗم٣مزمؾ فمراهم٣مهتؿ ودصمٙمٜمؿ, واظمٛمجٚم قنَمٗم٣مزمؾ ؾمٔمقذهتؿ, وايمٔمراهم

 َمـ اْلرم ايمٔمٓمٝمؿ, واإلشمؿ اظمٌكم- سمٛمجٝمٚمٜمؿ, َمع َم٣م هؿ دم هذه إفمامل

 ؿٞ غٓٔ اإلَاّ ابٔ َاد٘ ضمح٘ اهلل: ؾ
 فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  ُهَرْيَرَة رض اهلل فمٛمف, َمـ ضمدي٧م َأِِب 

ـْ : »َوؽَمٙم ؿَ  وَمفُ  ىَم٣مِهٛم٣ًم, َأوْ  ُدزُمِرَه٣م, دِم  اَْمَرَأةً  َأوِ  ضَم٣مئًِّم٣م, َأسَمك ََم  هَمَٗمْد  َيُٗمقُل, زماَِم  هَمَِمد 

دٍ  فَمعَم  ُأْٞمِزَل  زماَِم  ىَمَٖمرَ  شحُمَٚم 
 (ِ)

- 

 -ويمف ؾم٣مهد فمٛمد ايمٌزار فمـ صم٣مزمر رض اهلل فمٛمف

 ٚيف َػًِ:
ـِ  ؿَ ـــَوؽَمٙم   فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  ْزَواِج أَ  َمـ ضمدي٧م زَمْٔمضِ    اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  فَم

                                                           
 (.ِِِٖأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
(, ُّٓ(, كالترمذم )َّْٗ(, كأبو داكد في سننو )ّٗٔأخرجو اإلماـ ابن ماجو في سننو ) (ِ)

(, كإسناده جيد, كصححو في صحيح ّّٖٕكقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل في الصحيحة برقم )
 السنن.
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ـْ : »وَم٣مَل  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهًم٣م َأسَمك ََم َٟميَمفُ  فَمر  ًَ ـْ  هَم ٍء, فَم ْ  َرْ ٌَْؾ  مَل  َأْرزَمِٔمكمَ  َصاَلةٌ  يَمفُ  سُمْٗم

شيَمْٝمَٙم٥مً 
(ُ)

- 

 يف غٓٔ اإلَاّ أبٛ زاٚز ضمح٘ اهلل: ٚ
ٌ ٣مٍس رض اهلل فمٛمٜمام, ـِ َمـ ضمدي٧م ازمْ   فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  فَم

ـْ : »َوؽَمٙم ؿَ  ٌََس  ََم ـَ  فِمْٙماًم  اوْمَت ٌََس  ايمٛمُُّجقِم, َِم ٥ٌَمً  اوْمَت ـَ  ؾُمْٔم ْحرِ  َِم ًِّ شَزادَ  ََم٣م َزادَ  ايم
(ِ)

- 

 تًدص يٓا مما غبل: 
 أن زمٔمض اظمحرَم٣مت ضمرَم٦م يمٖم٣ًمد فمٝمٛمٜم٣م-

 َم٦م يمٖم٣ًمد ىمًٌٜم٣م-وزمٔمض اظمحرَم٣مت ضمر

 وزمٔمض اظمحرَم٣مت حترم ظم٣م همٝمٜم٣م َمـ ايمٕمرر واْلٜم٣ميم٥م-

وؽمٝمٟميت زمٝم٣من ذيمؽ دم َمقؿمٛمف إن ؾم٣مء اهلل فمز وصمؾ, واحلٚمد هلل رب 

 ايمٔم٣مظمكم-

  ********** 

 

 

 

                                                           
 (.َِِّأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
(, كىو في الصحيح ِّٕٔ(, كابن ماجو في سننو )َّٓٗاإلماـ أبو داكد في سننو )أخرجو  (ِ)

 (.  ِْٔالمسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل برقم )
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 ]بيان حكم االشتراط والثنيا في البيع[ 

ـْ ) – 788 ـِ  صَم٣مزمِرِ  َوفَم ٌْدِ  زْم فُ : ,فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ  َرِضَ , اهلل ِ فَم غمُ ] ىَم٣منَ  َأٞم  ًِ  فَمعَم [ َي

َفُ  َأنْ  هَمَٟمَرادَ - َأفْمَٝم٣م يَمفُ  مَجَؾٍ  ٝمٌِّ ًَ  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛم ٌِلُّ  هَمَٙمِحَٗمٛمِل»: وَم٣مَل - ُي

زَمُف,, رِم  هَمَدفَم٣م ٣مرَ  َوَضَ ًَ ا هَم ْ  ؽَمغْمً  شُمؿ  - َٓ : وُمْٙم٦ُم  شزمُِقوِمٝم ٥مٍ  زمِْٔمٛمِٝمفِ : »وَم٣مَل , َِمْثَٙمفُ  َيِنْ  مَل

ؿْم٦ُم , زمُِقوِمٝم ٥مٍ  هَمٌِْٔمتُفُ  شْٔمٛمِٝمفِ زمِ : »وَم٣مَل   َأسَمْٝمتُفُ  زَمَٙمْٕم٦ُم  هَمَٙمام  , َأْهقِم  إلَِم  ُْحْاَلَٞمفُ  َواؾْمؼَمَ

َٚمؾِ  ُتَؽ  َأسُمَرايِن : »هَمَٗم٣مَل - َأشَمِري دِم  هَمَٟمْرؽَمَؾ  َرصَمْٔم٦ُم  شُمؿ  , شَمَٚمٛمَفُ  هَمٛمََٗمَديِن , زم٣ِمْْلَ ًْ  ََم٣مىَم

طُمَذ  َؽ  مَجََٙمَؽ  طُمْذ  ?مَجََٙمَؽ  ِٔ شيَمَؽ  هَمُٜمقَ َوَدَرامِهَ
(ُ)

َٝم٣مُق  َوَهَذا, فَمَٙمْٝمفِ  َُمت َٖمٌؼ -  ًِّ  ايم

ٙمِؿٍ  ًْ ُ
 -(ظمِ

 *******************************الشرح:

 .عام املصٓف صمح٘ اهلل احلزٜح يبٝإ حهِ ايجٓٝا يف ايبٝع

 -٣م صم٣مئزة دم ايمٌٝمعٝموايمثٛم

 : فمعم أومقال وومد اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم ذيمؽ

إذا ىم٣مٞم٦م  دم ىمؾ َم٣م يِمح همٝمف ايمثٛمٝم٣م ه٣مذه٤م اإلَم٣مم أْحد إلم صمقاز األٍٚ:

 َمٔمٙمقَم٥م-

                                                           
, كفي غير ىذا الموطن مختصرنا. كركاه مسلم             ُِٖٔأخرجو اإلماـ البخارم ) (ُ) ( مطٌوالن

 (.َُٗ/ رقم  ُُِِ/ ّ)
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إذا ىم٣مٞم٦م ظم٣ًمهم٥م دم ايمٌٔمغم وٞمحقه ذه٤م اإلَم٣مم َم٣ميمؽ إلم صمقازه٣م  ايجاْٞ:

 يقم ويمٝمٙم٥م, أو يقَمكم-

 ذه٤م نمغمهؿ َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم َمٛمٔمٜم٣م- ايجايح:

 -دم زم٣مزمف إن ؾم٣مء اهلل سمٔم٣ملم وؽمٝمٟميت ضمدي٧م ايمٛمٜمل فمـ ايمثٛمٝم٣م

 ٚيف َػًِ:
ٌْدِ  ـِ زمْ  َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمِرِ   َصعم   اهللِ َرؽُمقُل  هَنَك: »وَم٣مَل  اهللِ رض اهلل فمٛمٜمام, فَم

ـِ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ ٣م وَم٣مَل  , َواظمَُْخ٣مزَمَرةِ  َواظمَُْٔم٣مَوََم٥ِم, َواظمَُْزازَمٛم٥َِم, اظْمَُح٣موَمَٙم٥ِم, فَم : َأضَمُدمُهَ

ٛمكِمَ  زَمْٝمعُ  ًِّ ـِ  , اظمَُْٔم٣مَوََم٥مُ  ِهلَ  ايم َص  ايمثُّٛمَْٝم٣م, َوفَم شايْمَٔمَراَي٣م دِم  َوَرطم 
(ُ)

- 

 نٝؿ١ٝ ادتُع بني اذتسٜجني:  
, همٝمف ٥مجٜمقيماظمايمٛمٜمل فمـ ايمثٛمٝم٣م حيٚمؾ فمعم ايمثٛمٝم٣م واْلٚمع زمكم احلديثكم َمـ أن 

 -ٜم٣ميم٥ماْلٕمرر وَمـ ايم

واؾمؼماط صم٣مزمر زمـ فمٌد اهلل رض اهلل فمٛمف ايمرىمقب إلم أهٙمف, حُيٚمؾ فمعم أن 

 -ايمثٛمٝم٣م صم٣مئزة  إذا ىم٣مٞم٦م دم رء َمٔمٙمقم

غمُ ] ىَم٣منَ  فُ َأٞم  »قٛي٘:  ًِ  ش- َأفْمَٝم٣م يَمفُ  مَجَؾٍ  فَمعَم [ َي

 حلٗمف ايمتٔم٤م, واَْلٜمد- ف ومدأي دم ؽمٖمر ومجٙم

 

                                                           
 (.ُّٔٓصحيحو )أخرجو اإلماـ مسلم في  (ُ)
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ٌَفُ  َأنْ  هَمَٟمَرادَ »قٛي٘:  ٝمِّ ًَ  ش- ُي

 أي أراد أن يؼمىمف زمٕمغم ْحالن, أو رىمقب-

 -ش, وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛم ٌِلُّ  هَمَٙمِحَٗمٛمِل: وَم٣مَل »قٛي٘: 

وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ىم٣من يٚمًم طمٙمػ اْلٝمش, وذيمؽ أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف 

 -ىمام صم٣مء زمذيمؽ احلدي٧م ٜمره يمٙمٚمالئ٘م٥مـمجيزي ايمّمٔمٝمػ, و

 -شهمدفم٣م رم»قٛي٘: 

 -أي زم٣ميمػمىم٥م دم مجٙمف

 همّمٝمٙم٥م ايمدفم٣مء, وزمرىم٥م ذيمؽ-فٝ٘: 

زَمفُ »قٛي٘:   -شَوَضَ

 صمقاز ضب احلٝمقان يمٝمُمتد دم َمُمٝمف, َم٣م مل حتٙمٗمف اظمُمٗم٥م, وايمير- فٝ٘:

٣مرَ »قٛي٘:  ًَ ْ  اؽَمغْمً  هَم   -شَِمْثَٙمفُ  َيِنْ  مَل

 زمرىم٥م دفم٣مء ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ-  فٝ٘:

 وهذا َمـ دٓئؾ ٞمٌقسمف صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ إذ أن اْلٚمؾ أصٌح

 -زمٔمد أن ىم٣من دم َم٠مطمر ايمٛم٣مس دم اظمٗمدم 

وومد أيمػ ؾمٝمخٛم٣م اإلَم٣مم ايمقادفمل رْحف اهلل دم صحٝمح دٓئؾ ٞمٌقة ايمٛمٌل 

يمٌٝم٣من َم٣م همٝمٜم٣م َمـ ايمػمىم٥م واخلغم وايمدفمقة إلم اهلل وفمعم آيمف وؽمٙمؿ  صعم اهلل فمٙمٝمف

 -فمز وصمؾ
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 -"شزمُِقوِمٝم ٥مٍ  زمِْٔمٛمِٝمفِ : »وَم٣مَل "قٛي٘: 

 صمقاز اظم٣ًموَم٥م دم ايمٌٝمع- فٝ٘:

 صمقاز ؿمٙم٤م اظمٌٝمع َمـ ص٣مضمٌف دون سم٘مٙمؿ َمٛمف زمٌٝمٔمف- ٚفٝ٘:

 ش-َٓ : وُمْٙم٦ُم »قٛي٘: 

ٛمٌل ٌٝمع ٓ ئمد َمٔمِمٝم٥م يمٙمأن رهمض صم٣مزمر زمـ فمٌد اهلل رض اهلل فمٛمف يمٙم فٝ٘:

ؾم٠مون ايمدٞمٝم٣م, ويمٝمس َمـ ؾم٠مون ٕن هذا َمـ صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, 

 -ايمديـ

 ايمٌٝمع ٓ يِمح إٓ فمـ سمراٍض, ىمام ؽمٌؼ زمٝم٣من ذيمؽ-همٝمف أن و

وإٓ يمق أَمره ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أَمر وصمقب, َم٣م ىم٣من يمف 

 أن يٗمقل: ٓ-

ـٍ  ىَم٣منَ  ٣مَوَمَ }ىمام وم٣مل اهلل فمز وصمؾ :   َوَرؽُمقيُمفُ  اهلل ُ وَم٢َم  إَِذا َُم٠ْمَِمٛم٥َمٍ  َوٓ ظم٠ُِْمَِم

ؿُ  َيُ٘مقنَ  َأنْ  َأَْمًرا ةُ  هَلُ غَمَ
ـْ  اخْلِ ـْ  َأَْمِرِهؿْ  َِم  َوالٓ َوؾ   هَمَٗمْد  َوَرؽُمقيَمفُ  اهلل َ َئْمصِ  َوََم

 -{َُمٌِٝمٛم٣ًم

 -"شزمِْٔمٛمِٝمفِ : »وَم٣مَل  شُمؿ  "قٛي٘: 

 يمف ؿمٙم٤م ايمٌٝمع- ىمرر وؽمٙمؿ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف أنأي 

 -شزمُِقوِمٝم ٥مٍ  هَمٌِْٔمُتفُ »قٛي٘: 

 دم ومٝمٚم٥م مجؾ- اً ىمٌغم ٣مً َمٌٙمٕم ئمد وهذا
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 وومد ي٘مقن ايمثٚمـ أوومٝم٥م َمـ ذه٤م, وومد ي٘مقن أوومٝم٥م َمـ همّم٥م-

, وايمذي يٓمٜمر أهن٣م َمـ همّم٥م, ٕن أىمثر َم٣ٌمئم٣مهتؿ وئمٙمؿ ذيمؽ زمتتٌع ايمْمرق

 -ىم٣من هب٣م

ؿْم٦ُم »قٛي٘:  اَلَٞمفُ  َواؾْمؼَمَ  -شَأْهقِم  إلَِم  ُْحْ

أٞمف زم٣مفمف واؾمؼمط, أو واؽمتثٛمك رىمقزمف إلم  ايؾاٖز َٔ احلزٜح:حمٌ ٖٚشا 

 أن يِمؾ إلم أهٙمف-

وايمتزم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ هبذا ايمممط, ويمق ىم٣من ايمممط 

 حمرًَم٣م ظم٣م أصم٣مزه ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ وومٌٙمف-

 سهِ ايبٝع بسٕٚ تكابض: 
 -ضمتك ويمق سمٟمطمر ايمتٗم٣مزمضن ايمٌٝمع يتؿ أ :ٚيف احلزٜح 

١مذا سمؿ ايمٌٝمع زم٣ميمٗمٌقل واإلجي٣مب, ٞمٖمذ ايمٌٝمع, وصح, وإن مل يٗمع ايمتٗم٣مزمض هم

 -إٓ همٝمام ىم٣من ؾمٟمٞمف ايمرزم٣م

هم٣ميمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ مل يدهمع شمٚمـ اْلٚمؾ إلم صم٣مزمر رض 

زمؾ وؽمٙمؿ,  ٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمفاهلل فمٛمٜمام, وصم٣مزمر مل يًٙمؿ اْلٚمؾ إلم ايم

 اؽمتثٛمك احلٚمالن إلم أهٙمف-

َٚمؾِ  َأسَمْٝمُتفُ  زَمَٙمْٕم٦ُم  هَمَٙمام  »قٛي٘:    -شزم٣ِمْْلَ

 أي وهم٣مء ظم٣م ايمتزَمف صم٣مزمر زمـ فمٌد اهلل رض اهلل فمٛمٜمام فمعم ٞمٖمًف-



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]النهي عن ثمن الكلب, ومهر البغي, وحلوان الكاهن[  

 

[82] 
 

  

 ٚيف ايصشٝشني: 

 َرؽُمقُل  وَمِدمَ  شُمؿ  »َمـ ضمدي٧م صم٣مزمر زمـ فمٌد اهلل رض اهلل فمٛمٜمام: وهمٝمف: وم٣مل: 

ٌْقِم, َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ ِجدِ  إلَِم  هَمِجْئٛم٣َم زم٣ِميْمَٕمَداِة, َووَمِدَْم٦ُم  وَم ًْ  هَمَقصَمْدسُمفُ  اظمَ

ِجِد, زَم٣مِب  فَمعَم  ًْ نَ : »وَم٣مَل  اظمَ ْٔ  مَجََٙمَؽ, هَمَدعْ : »وَم٣مَل  َٞمَٔمْؿ,: وُمْٙم٦ُم  شوَمِدَْم٦َم  آ

ْٝم٦ُم, هَمَدطَمْٙم٦ُم  ,شَرىْمَٔمَتكْمِ  هَمَِمؾِّ  هَم٣مْدطُمْؾ,  ُأووِمٝم ٥ًم, يَمفُ  َيِزنَ  َأنْ  ًٓ زماِلَ  هَمَٟمََمرَ  هَمَِمٙم 

 رِم  اْدعُ : »هَمَٗم٣مَل  َويم ْٝم٦ُم, ضَمت ك هَم٣مْٞمَْمَٙمْٗم٦ُم  اظمِٝمَزاِن, دِم  رِم  هَمَٟمْرصَمَح  زماَِلٌل, رِم  هَمَقَزنَ 

ْ  اَْلَٚمَؾ, فَمقَم   َيُردُّ  أنَ : وُمْٙم٦ُم  شصَم٣مزمًِرا ـْ  َومَل ءٌ  َيُ٘م  طُمْذ : »وَم٣مَل  َِمٛمُْف, إرَِم   َأزْمَٕمَض  َرْ

ششَمَٚمٛمُفُ  َويَمَؽ  مَجََٙمَؽ 
(ُ)

- 

  -ششَمَٚمٛمَفُ  هَمٛمََٗمَديِن »قٛي٘: 

 أي دهمع ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ إلم صم٣مزمر شمٚمـ اْلٚمؾ-

  -شَرصَمْٔم٦ُم  شُمؿ  »قٛي٘: 

 أي زمٔمد أن اؽمتقذم صم٣مزمر زمـ فمٌد اهلل رض اهلل فمٛمٜمام ضمٗمف-

 ش- َأشَمِري دِم  هَمَٟمْرؽَمَؾ »قٛي٘: 

 أي أرؽمؾ طمٙمٖمف ودفم٣مه يمٙمحّمقر إيمٝمف-

ُتَؽ  َأسُمَرايِن : »هَمَٗم٣مَل "قٛي٘:  ًْ  -"شََم٣مىَم

 هل اٞمتٗم٣مص ايمثٚمـ- املُانػ١:

                                                           
 (.ُٕٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َِٕٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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 ورزمام سُمْمٙمؼ فمعم أطمذ اظم٣مل زم٣ميم٣ٌمؿمؾ-

طُمَذ »قٛي٘:   -ش?مَجََٙمَؽ  ِٔ

 أي َمـ أصمؾ أن آطمذ مجٙمؽ فمٙمٝمؽ-

 -شمَجََٙمَؽ  طُمْذ »قٛي٘: 

أي أَمر ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ صم٣مزمًرا رض اهلل فمٛمف أن يٟمطمذ 

 ف َمع ايمثٚمـ-مجٙم

َؽ »قٛي٘:    -شيَمَؽ  هَمُٜمقَ  َوَدَرامِهَ

هم٣ميمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أفمْم٣مه أي وايمٗمٝمٚم٥م ايمتل أفمْمٝمتؽ, 

 اْلٚمؾ, وايمثٚمـ َم٘مرَم٥م َمٛمف صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ-

 -همٝمفايمرصمقع  جيقزيمٝمس َمـ اهل٥ٌم ضمتك ٓ  ايمٌٝمعأن  ٚفٝ٘:

 -واهلل اظمقهمؼ

  ********** 
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 بيع المدبر[]حكم  

ُه- : »وَم٣مَل )َوفَمٛمُْف  – 789 ـْ يَمُف ََم٣مٌل نَمغْمُ ـْ ُدزُمٍر مَلْ َيُ٘م ًٌْدا يَمُف فَم َأفْمَتَؼ َرصُمٌؾ َِمٛم ٣م فَم

٣ٌَمفَمُف  ,صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ,هَمَدفَم٣م زمِِف ايمٛم ٌِلُّ  شهَم
 (ُ)

 (-- َُمت َٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

 *******************************الشرح:

وهق ايمٔمٌد ايمذي ئمتٗمف ح يبٝإ سهِ بٝع املسبط، غام املصٓـ اذتسٜ

 -ص٣مضمٌف فمـ دزمر أي زمٔمد َمقسمف

وومد زمقب ايمٌخ٣مري فمعم احلدي٧م: زم٣مب َمـ زم٣مع َم٣مل اظمٖمٙمس, وزم٣مب زمٝمع 

 -أَمقاهلؿاإلَم٣مم فمعم ايمٛم٣مس 

 :(848. 88) َمًٙمؿ وم٣مل ايمٛمقوي دم ذح

ِدي٧ِم  َهَذا َودِم  يَم٥مٌ  احْلَ َٓ ٣مهمِِٔملِّ  ظمَِْذَه٤ِم  َد فُ  همِِٗمٝمفِ َوَُمَقا ايمُم  رِ  زَمْٝمعُ  جَيُقزُ  َأٞم  ٌَْؾ  اظمَُْدزم   وَم

َذا ؽَمٝمِِّدهِ  ََمْقِت  ِدي٧ِم  هِلَ فُ  زمِِٔمْتِٗمفِ  اظمُْقَص  فَمعَم  وِمَٝم٣مؽًم٣م احْلَ مْج٣َمعِ  زَمْٝمُٔمفُ  جَيُقزُ  هَم١مِٞم   -زم٣ِمإْلِ

                                                           
(, كأقرب ألفاظ البخارم للفظ الذم ذكره الحافظ فهو برقم ُُِْأخرجو اإلماـ البخارم ) (ُ)

ا لو ٕٗٗ(, كأما لفظ مسلم )ُٖٕٔ( ك )ِّْٓ) ( عن جابر قاؿ: أعتق رجل من بني عيٍذرة عبدن
فقاؿ: ال. « ألك ماؿ غيره؟», فقاؿ: -صلى اهلل عليو كسلم-بير. فبلغ ذلك رسوؿ اهلل عن دي 

؟ فاشتراه نيعيم بن عبد اهلل العدكم بثمانمائة درىم, فجاء بها رسوؿ اهلل «من يشتريو مني»فقاؿ: 
ابدأ بنفسك, فتصدؽ عليها, فإف فضىل شيء », فدفعها إليو. ثم قاؿ: -صلى اهلل عليو كسلم-

ك, فإف فضل عن أىلك شيء فلذم قرابتك, فإف فضل عن ذم قرابتك شيء, فهكذا. فألىل
أم: علق عتقو «: عن ديبير»يقوؿ: فبين يديك, كعن يمينك, كعن شمالك قلت: كقولو: « كىكذا

 بموتو, كأف يقوؿ: أنت حر بعد كفاتي".
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ـْ  َزهُ  َومِم  ـُ  َوفَمَْم٣مءٌ  َوؿَم٣مُوٌس  فَم٣مئَُِم٥مُ  صَمق  ًَ ُد  َولُج٣َمِهٌد  َواحْلَ  َح٣مُق َوإؽِْم  َوَأْْحَ

  -فَمٛمُْٜمؿْ  اهلل ُ َرِضَ  َوَداُودُ  شَمْقرٍ  َوَأزُمق

َٙمِػ  ايْمُٔمَٙماَمءِ  َومُجُْٜمقرُ  فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ  َرِضَ  َوََم٣ميمٌِؽ  ضَمٛمِٝمَٖم٥مَ  َأزُمق َووَم٣مَل   ً ـَ  َوايم  َِم

َج٣مِزيِّكمَ 
٣مَِمٝمِّكمَ  احْلِ رِ  زَمْٝمعُ  جَيُقزُ  َٓ  سَمَٔم٣ملَم  اهلل ُ َرِْحَُٜمؿُ  َوايْمُ٘مقهمِٝمِّكمَ  َوايمُم    -اظمَُْدزم 

اَم  :وَم٣ميُمقا ـٍ  دِم  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   ايمٛم ٌِلُّ  زَم٣مفَمفُ  َوإِٞم   َووَمْد  ؽَمٝمِِّدهِ  فَمعَم  ىَم٣منَ  َدْي

لِّ  ِرَواَي٥مٍ  دِم  صَم٣مءَ 
٣مئِ ًَ اَروُمْْمٛمِلِّ  يمِٙمٛم  ِل   َأن   َوايمد   يَمفُ  وَم٣مَل  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   ايمٛمٌ 

  -َدْيٛمََؽ  زمِفِ  اوْمضِ 

اَم  :وَم٣ميُمقا   -َدْيٛمَفُ  زمِفِ  يمِٝمَْٗميِضَ  شَمَٚمٛمَفُ  إيَِمْٝمفِ  َدهَمعَ  َوإِٞم 

يَمفُ  فُ  فَمعَم  اظم٣َْميمِ٘مِٝم ٥مِ  زَمْٔمُض  َوسَمَٟمو  ْ  َأٞم  هُ  ََم٣مٌل  يمف ي٘مـ مَل هَمفُ  هَمَرد   نَمغْمُ  َهَذا وَم٣مَل  سَمٌَمُّ

  -ايْمَٗم٣مئُِؾ 

ُف  ُيَردُّ  َوىَمَذيمَِؽ  ـْ  سَمٌَمُّ َق  ََم  زَم٣مؿمٌِؾ  زَمْؾ  َؤِمٝمٌػ  َوَهَذا ََم٣ميمِفِ  زمُِ٘مؾِّ  سَمَِمد 

َقاُب  ِف  َٞمَٖم٣مذُ  َوايمِم  ـْ  سَمٌَمُّ َق  ََم   -ََم٣ميمِفِ  زمُِ٘مؾِّ  سَمَِمد 

ٌَفُ  :سَمَٔم٣ملَم  اهلل ُ َرِْحَفُ  فِمَٝم٣مٌض  ايْمَٗم٣مِض  َووَم٣مَل  ؾَْم ْٕ فُ  فِمٛمِْدي ا  يمف ٞمٓمرا ذيمؽ هَمَٔمَؾ  َأٞم 

ْ  إذا كْ  مَل فِ  َيؼْمُ ًِ ًٓ  يمِٛمَْٖم   -ََم٣م

ِحٝمُح  َْمٛم٣َمهُ  ٣مَمَ  َوايمِم  فُ  ,ـَم٣مِهِرهِ  فَمعَم  احلدي٧م أن :وَمد  رِ  زَمْٝمعُ  جَيُقزُ  َوَأٞم   زمُِ٘مؾِّ  اظمَُْدزم 

ٝمُِّد  َيُٚم٦ِم  مل َم٣م ,ضم٣مل  ً  -َأفْمَٙمؿُ  َواهلل ُ ,ايم

ٙمُِٚمقنَ  َوَأمْجَعَ   ًْ ٥مِ  فَمعَم  اظمُْ   قا -ايمت ْدزمغِمِ  ِصح 
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 ومع فمٙمٝمف ايمٖمٙمس, زمحٝم٧م أٞمف يتديـ ضمتكوهق ايمرصمؾ ايمذي  ٚاملؿًؼ:

 -, وؽمتٟميت أضم٘م٣مَمفٝمٔمجز فمـ أدائٜم٣مهمسم٘مثر ضمٗمقق ايمٛم٣مس فمٛمده 

ـْ ُدزُمرٍ »قٛي٘:  ًٌْدا يَمُف فَم  ش-َأفْمَتَؼ َرصُمٌؾ َِمٛم ٣م فَم

 -دم زم٣مهب٣م إن ؾم٣مء اهلل فمز وصمؾايمٔمتؼ أضم٘م٣مم ٟميت تؽم

 َمقت ايمًٝمد- زمٔمدهق ايمذي ئمٙمؼ فمتؼ فمٌده  ٚاملسبط:

 يمٌٔمده أٞم٦م ضمٌر يمقصمف اهلل فمز وصمؾ زمٔمد َمقيت- أٟ ٜكٍٛ:

 إ سهِ عتل املسبط: بٝ
 وهذا ايمٔمتؼ صم٣مئز إذا مل يًتقفم٤م مجٝمع َم٣ميمف-

 ؾؿٞ ايصشٝشني:
ـِ ََم٣ميمٍِؽ رض اهلل فمٛمف, وَم٣مَل: فَم٣مَديِن ايمٛم ٌِلُّ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف  َمـ ضمدي٧م ؽَمْٔمِد زْم

ـْ ََمَرٍض َأؾْمَٖمْٝم٦ُم َِمٛمُْف فَمعَم اظمَْقِت, هَمُٗمْٙم٦ُم:  ٥ِم ايمَقَداِع َِم َؿ فَم٣مَم ضَمج  َي٣م َرؽُمقَل َوؽَمٙم 

ٓ  ازْمٛم٥ٌَم رِم َواضِمَدٌة,  ـَ ايمَقصَمِع ََم٣م سَمَرى, َوَأَٞم٣م ُذو ََم٣مٍل, َوَٓ َيِرشُمٛمِل إِ اهلل ِ, زَمَٙمَغ ِِب َِم

ُق زمُِثُٙمَثْل ََم٣مرِم؟ وَم٣مَل:  ُق زمَُِمْْمِرِه؟ وَم٣مَل: شَٓ »َأهَمَٟمسَمَِمد  ٣م ايمثُُّٙم٧ُم يَ », وَم٣مَل: هَمَٟمسَمَِمد 

شؽَمْٔمُد, َوايمثُُّٙم٧ُم ىَمثغِمٌ 
 (ُ)

- 

 ٚيف َػًِ: 

ـْ  ـِ  فِمْٚمَرانَ  فَم   يَمفُ  مَمُْٙمقىمكِمَ  ؽِمت ٥مَ  َأفْمَتَؼ  َرصُماًل  َأن  » :,رض اهلل فمٛمف, ضُمَِمكْمٍ  زْم

                                                           
 (.ُِٖٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ّّٔٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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ْ  ََمْقسمِِف, فِمٛمَْد  ـْ  مَل ُهْؿ, ََم٣مٌل  يَمفُ  َيُ٘م  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   اهللِ َرؽُمقُل  هِبِؿْ  هَمَدفَم٣م نَمغْمَ

َأُهؿْ  َوؽَمٙم َؿ, , هَمَٟمفْمَتَؼ  زَمْٝمٛمَُٜمْؿ, َأوْمَرعَ  شُمؿ   َأشْماَلشًم٣م, هَمَجز   يَمفُ  َووَم٣مَل  َأْرزَمَٔم٥ًم, َوَأَرق   اشْمٛمَكْمِ

 ًٓ  -شؾَمِديًدا وَمْق

 ٚأخطد٘ اإلَاّ ايرتَصٟ يف غٓٓ٘ ٚقاٍ عكب٘: 
ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة  ٣ٌَمِب فَم  - ,رض اهلل فمٛمف,َودِم ايم

ـٌ  ٚقاٍ ضمح٘ اهلل: ًَ  ضَمِدي٧ٌم ضَم
ـِ ضُمَِمكْمٍ َصِحٝمٌح, َووَمْد ضَمِدي٧ُم فِمْٚمَراَن زْم

ـِ ضُمَِمكْمٍ  ـْ فِمْٚمَراَن زْم ـْ نَمغْمِ َوصْمٍف, فَم  - ,رض اهلل فمٛمف,ُرِوَي َِم

ـْ َأْصَح٣مِب ايمٛم ٌِلِّ َصعم  اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف  َوايمَٔمَٚمُؾ فَمعَم َهَذا فِمٛمَْد زَمْٔمِض َأْهِؾ ايمِٔمْٙمِؿ َِم

ِهْؿ-  َؿ َونَمغْمِ  َوؽَمٙم 

, ٣مهمِِٔملِّ َوَأْْحََد, َوإؽِْمَح٣مَق, َيَرْوَن اؽْمتِْٔماَمَل ايمُٗمْرفَم٥ِم دِم  َوُهَق وَمْقُل ََم٣ميمٍِؽ, َوايمُم 

ِه-   َهَذا َودِم نَمغْمِ

ِهْؿ, هَمَٙمْؿ َيَرْوا ايمُٗمْرفَم٥َم,  ـْ َأْهِؾ ايمُ٘مقهَم٥ِم, َونَمغْمِ ٣م زَمْٔمُض َأْهِؾ ايمِٔمْٙمِؿ َِم َوَأَم 

َٔمك دِم شُمُٙمَثلْ  ًْ َت ًْ ٌٍْد ايمثُُّٙم٧ُم, َوُي ـْ ىُمؾِّ فَم  قا وِمٝمَٚمتِِف- َووَم٣ميُمقا: ُئْمَتُؼ َِم
هُ »قٛي٘:  ـْ يَمُف ََم٣مٌل نَمغْمُ  ش- مَلْ َيُ٘م

 -مجٝمع َم٣ميمفأي أن ايمٔمٌد ىم٣من 

٣ٌَمفَمفُ  ,صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ,هَمَدفَم٣م زمِِف ايمٛم ٌِلُّ »قٛي٘:   ش-هَم

 -ايمقصٝم٥م زمجٚمٝمع اظم٣ملز أي أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ مل جيق  
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 سهِ اذتذط ع٢ً املؿًؼ:  
شمؿ ي٣ٌمع, , حلٗمف ايمٖمٙمس, هم١مٞمف حيجر فمعم َم٣ميمف أن ايمرصمؾ إذا :ودم احلدي٧م 

 -, فمعم َم٣م يٟميت زمٝم٣مٞمف إن ؾم٣مء اهللويٗمًؿ أؽمقة زمكم ايمٕمرَم٣مء

 ظم٣مل زمدون إذن ص٣مضمٌف اظمٖمٙمس-ااحل٣مىمؿ, صمقاز زمٝمع ايمٗم٣مض, و فٝ٘:ٚ

 ,واهلل اظمقهمؼ,

  ********** 
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 [حكم الفأرة تقع في السمن]

ـْ ) – 791 : ,َصعم  اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم َؿ, َوَرِضَ فَمٛمَْٜم٣م ,َزْوِج ايمٛم ٌِلِّ ٥َم ََمْٝمُٚمقٞمَ َوفَم

ئَِؾ ايمٛم ٌِلُّ » ًُ , هَماَمسَم٦ْم همِٝمِف, هَم ـٍ  ,صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ,َأن  هَمْٟمَرًة َووَمَٔم٦ْم دِم ؽَمْٚم

٣م, َوىُمُٙمقهُ »فَمٛمَْٜم٣م- هَمَٗم٣مَل:  شَأيْمُٗمقَه٣م َوََم٣م ضَمْقهَلَ
(ُ)

ٌَُخ٣مِريُّ   -- َرَواُه ايْم

 : لُّ
٣مئِ ًَ ـٍ صَم٣مَِمدٍ »َوَزاَد َأْْحَُد, َوايمٛم  شدِم ؽَمْٚم

(ِ)
-) 

ـْ ) – 798 صعم  ,وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلل ِ  ,رض اهلل فمٛمف  ,َأِِب ُهَرْيَرَة َوفَم

, هَم١مِْن ىَم٣مَن صَم٣مَِمًدا هَمَٟميْمُٗمقَه٣م َوََم٣م »اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  ـِ ْٚم  ً إَِذا َووَمَٔم٦ِم ايْمَٖمْٟمَرُة دِم ايم

ش٣م, َوإِْن ىَم٣مَن ََم٣مئًِم٣م هَماَل سَمْٗمَرزُمقهُ ضَمْقهلََ 
(ّ)

ُد, َوَأزُمق َداُوَد, َووَمْد ضَمَ٘مَؿ فَمَٙمْٝمِف  - َرَواُه َأْْحَ

ٌَُخ٣مِريُّ َوَأزُمق ضَم٣مسمٍِؿ زم٣ِميْمَقْهؿِ   (- ايْم

 *******************************الشرح:

 .عام املصٓف احلزٜح يبٝإ حهِ ايفأص٠ اييت تكع يف ايغُٔ

                                                           
 (.َْٓٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
(, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل َّّ/ ٔ(, كاإلماـ أحمد )ُٖٕ/ ٕأخرجو اإلماـ النسائي ) (ِ)

 في صحيح سنن النسائي.
( من طريق ِّْٖ(, كأبو داكد )َْٗك  ِٓٔك  ِّّك  ِِّ/ ِأخرجو اإلماـ أحمد ) (ّ)

لمسيب, عن أبي ىريرة بو. كالقوؿ في الحديث ما قالو البخارم كأبو معمر, عن الزىرم, عن ابن ا
ىذا خطأ. أخطأ فيو (: »ِِٔ/ ْ« )السنن»حاتم, فأما قوؿ البخارم, فقد قاؿ الترمذم في 

فالحديث «, كىم(: »َُٕٓ/  ُِ/ ِ« )الًعلل»كقاؿ أبو حاتم فيما نقلو عنو ابنو في «. معمر
 ث ميمونة رضي اهلل عنها, فقد أخطأ في متنو كإسناده معمر.كقع فيو اختالؼ, كالصحيح أنو حدي
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َؿ, َوَرِضَ فَمٛمَْٜم٣م  ,قَٞم٥َم َزْوِج ايمٛم ٌِلِّ ََمْٝمٚمُ »قٛي٘:   ش- ,َصعم  اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

هل َمٝمٚمقٞم٥م زمٛم٦م احل٣مرث رض اهلل فمٛمٜم٣م, زوج ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم 

وفمعم آيمف وؽمٙمؿ وهق ضمالل, آيمف وؽمٙمؿ, وومد سمزوج هب٣م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف 

 ايمِمحٝمح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ-فمعم 

 -رض اهلل فمٛمٜمؿ وطم٣ميمد زمـ ايمقيمٝمد ٌد اهلل زمـ فم٣ٌمسوهل طم٣ميم٥م فم

ـٍ »قٛي٘:   ش- َأن  هَمْٟمَرًة َووَمَٔم٦ْم دِم ؽَمْٚم

وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ومتٙمٜم٣م َمـ ايمٖمقاؽمؼ ايمتل أضمؾ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف  ٚايؿأض٠:

 احلرم-دم احلؾ, و

ـْ هم ـِ  فَمٛمَْٜم٣م, اهللُ َرِضَ  فَم٣مئَُِم٥مَ  َٔم فُ  ؽَمٙم ؿَ وَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  فَم  ": وَم٣مَل  َأٞم 

ـَ  هَمَقاؽِمُؼ, مَخٌْس  ؾِّ  دِم  ُيْٗمَتْٙم َرمِ  احْلِ ٝم ٥ُم,: َواحْلَ زَْمَٗمُع, َوايْمُٕمَراُب  احْلَ ْٕ  َوايْمَٖمْٟمَرُة, ا

٣م ايْمَٔمُٗمقُر, َوايْمَ٘مْٙم٤ُم  َدي   " َواحْلُ

 مم٣م ُيٗمت٣مت وي٠مىمؾ-َمٔمروف, وهق ٚايػُٔ: 

 بٝإ اذتهِ يف ٚقٛع ايؿأض٠ يف ايػُٔ: 
 هم٣محل٘مؿ همٝمف أن سمزال ايمٖمٟمرة وَم٣م ضمقهل٣م َمـ ايمًٚمـ- َّسا:إٕ نإ دا

 وجيقز زمٔمد ذيمؽ أىمؾ ايمًٚمـ, وزمٝمٔمف-

: ٕن هم٣محل٘مؿ همٝمف أن يٙمٗمك زمجٚمٝمع ايمًٚمـ أَا إٕ نإ َاّٜعا، أٚ غا٥ًّا:

 ايمٖمٟمرة ومد حترىم٦م همٝمف ومٌؾ َمقهت٣م, همال جيقز أىمٙمف, وٓ زمٝمٔمف-
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ايمٛمج٣مؽم٥م دم وهؾ إيمٗم٣مء ايمٖمٟمرة ايمتل ؽمٗمْم٦م دم ايمًٚمـ اظم٣مئع َمـ أصمؾ 

 -َمقهت٣م, أم َمـ أصمؾ ايمير

ايمذي يٓمٜمر أن اإليمٗم٣مء زم٤ًٌم ايمير ايمذي ومد حيِمؾ َمـ اؽمتخدام 

 ايمًٚمـ اظم٣مئع-

أَم٣م ايمٛمج٣مؽم٥م همٗمد ي٘مقن ايمًٚمـ ىمثغًما ٓ يتٛمجس زمٚمقت ايمٖمٟمرة, أو 

 ايمٖمٟمرسمكم, أو أىمثر َمـ ذيمؽ-

 إٓ إذا ضمِمؾ ايمتٕمغمسم٘مقن ٕٞمف ومد ؽمٌؼ  دم زم٣مب ايمْمٜم٣مرة, زمٟمن ايمٛمج٣مؽم٥م ٓ 

زم٣ميمٛمج٣مؽم٥م ايمقاومٔم٥م دم اظم٣مئع, ونمغمت أضمد أوص٣مهمف ايمثالشم٥م: ايمٙمقن, أو ايمْمٔمؿ, 

 أو ايمريح-

 ش-هَماَمسَم٦ْم همِٝمفِ »قٛي٘: 

 أي ضمِمؾ هل٣م اظمقت َمـ ايمقومقع دم ايمًٚمـ اظم٣مئع, همامسم٦م دم ايمًٚمـ-

ِلُّ "قٛي٘:  ئَِؾ ايمٛمٌ  ًُ َأيْمُٗمقَه٣م َوََم٣م »فَمٛمَْٜم٣م- هَمَٗم٣مَل:  ,صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ,هَم

٣مضَم   -"شْقهَلَ

 هذا إذا ىم٣من صم٣مَمدًا ىمام وم٣مل زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ, وؽمٝمٟميت دم رواي٥م أْحد 

 ش- َوىُمُٙمقهُ »قٛي٘: 

 -, وإٞمام هق يمإلزم٣مضم٥موإَمر يمٝمس يمٙمقصمقب
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همٌٔمض ايمٛم٣مس ومد يتٗمذر َمـ ذيمؽ, وٓ يًتْمٝمع أن يٟمىمؾ َمـ ايمًٚمـ زمٔمد 

 َمقت ايمٖمٟمرة همٝمف-

: »قٛي٘:  لُّ
٣مئِ ًَ ُد- َوايمٛم  ـٍ صَم٣مَِمدٍ دِم ؽَم "َوَزاَد َأْْحَ  ش- "ْٚم

 وإؽمٛم٣مده صحٝمح-

 :(258/ 4) ايغٓٔ َعاملقاٍ اخلطابٞ يف 

 َمـ ٞمٖمر همذه٤م ٞمج٣مؽم٥م همٝمف وومٔم٦م إذا ايمزي٦م دم ايمٛم٣مس اطمتٙمػ وومد

- سمٗمرزمقه ٓ يمٗمقيمف ايمقصمقه َمـ وصمف فمعم زمف يٛمتٖمع ٓ أٞمف إلم احلدي٧م أصح٣مب

 -أريٗمقه وم٣مل أٞمف إطم٣ٌمر زمٔمض دم روي زمام أيّم٣مً  همٝمف واؽمتديمقا

 وآؽمتِم٣ٌمح زمٝمٔمف وجيقز وذزمف أىمٙمف جيقز ٓ ٞمجس هق ضمٛمٝمٖم٥م أزمق ووم٣مل

 -زمف

 -زمف آؽمتِم٣ٌمح وجيقز زمٝمٔمف وٓ أىمٙمف جيقز ٓ ايمُم٣مهمٔمل ووم٣مل

 مل زيت٣مً  ىم٣من وإن زمٝمٔمف وٓ سمٛم٣مويمف جيقز همال ؽمٚمٛم٣مً  هذا ىم٣من إن داود ووم٣مل

 ٓ وهق ايمًٚمـ دم صم٣مء إٞمام احلدي٧م أن زفمؿ أٞمف وذيمؽ وزمٝمٔمف سمٛم٣مويمف حيرم

 قا -نمغمه اظمٔمٛمك ؿمريؼ َمـ فمٙمٝمف يٗمٌس وٓ يمٖمٓمف ئمدو
ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة »قٛي٘:  صعم اهلل  ,وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلل ِ  ,رض اهلل فمٛمف  ,َوفَم

, هَم١مِْن ىَم٣مَن صَم٣مَِمًدا هَمَٟميْمُٗمقَه٣م َوََم٣م »فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  ـِ ْٚم  ً إَِذا َووَمَٔم٦ِم ايْمَٖمْٟمَرُة دِم ايم

٣م, َوإِْن ىَم٣مَن ََم٣ميِ   - شًٔم٣م هَماَل سَمْٗمَرزُمقهُ ضَمْقهَلَ
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: وم٣مل ؽمٚمـ, دم َم٣مسم٦ْم  همٟمرة فمـ ؽمئؾ فم٣ٌمس ازمـفمـ وومد أطمرج أْحد 

 إٞمام: وم٣مل ىمٙمف, ايمًٚمـ دم ىم٣من أشمره٣م إن: همٗمٙم٦ُم  ضمقهل٣م, وَم٣م ايمٖمٟمرة سم٠مطمذ

 -وصمدت ضمٝم٧م َم٣مسم٦م وإٞمام ضمٝم٥م, وهل ىم٣مٞم٦م

 : (557. 58) ايمٖمت٣موى لجٚمقعووم٣مل ؾمٝمخ اإلؽمالم ىمام دم 

 ْ  َهَذا زَمْؾ  سَمْٗمَرزُمقُه: هَماَل  ََم٣مئًِٔم٣م ىَم٣منَ  إنْ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ  َصعم   ايمٛم ٌِلُّ  َيُٗمْؾ  َومَل

ٌَُخ٣مِريُّ  هَمَذىَمرَ - زَم٣مؿمٌِؾ  َ  َهَذا فَمٛمْفُ  اهلل ُ َرِضَ  ايْم ٌَكمِّ ـْ  َأن   يمُِٝم ْـ  َذىَمرَ  ََم ْهِريِّ  فَم فُ  ايمزُّ  َأٞم 

ِدي٧ِم  َهَذا دِم  َرَوى فُ  فَمَٙمْٝمفِ  ٙمِطَ نمَ  هَمَٗمْد  ايمت ْٖمِِمٝمَؾ  َهَذا احْلَ  دِم  زم٣ِميْمُٔمُٚمقمِ  َأصَم٣مَب  هَم١مِٞم 

٣مَِمدِ  ائ٤ِِم  اْْلَ ًّٓ  َوايمذ  َتِد ًْ َذا َُم ِدي٧ِم  هِبَ ـُ  ؽِمٝم اَم  َٓ  زمَِٔمْٝمٛمِفِ  احْلَ ْٚم  ً َج٣مزِ  َوايم  َيُ٘مقنُ  زم٣ِمحْلِ

٣ًٌم
فُ : وِمٝمَؾ  زَمْؾ  صَم٣مَِمًدا: َيُ٘مقنُ  مِم ٣م َأىْمَثرَ  َذائِ َج٣مزِ  َيُ٘مقنُ  َٓ  إٞم  - زمَِح٣ملِ  اصَم٣مَِمًد  زم٣ِمحْلِ

َقاَب  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  هَم١مؿِْماَلُق  ـْ  اْْلَ  ايْمُٔمُٚمقمَ  ُيقصِم٤ُم  سَمْٖمِِمٝمؾٍ  نَمغْمِ  َِم

٠َماُل  إذْ  ًُّ َقاِب  دِم  ىَم٣مظمَُْٔم٣مدِ  ايم فُ  اْْلَ ـِ  دِم  ايْمَٖمْٟمَرةُ  َووَمَٔم٦ْم  إَذا: وَم٣مَل  هَمَ٘مَٟمٞم  ْٚم  ً  هَمَٟميْمُٗمقَه٣م ايم

٣م َوََم٣م ٣ملِ  ضِمَ٘م٣مَي٥مِ  دِم  آؽمتٖمِم٣مل َوسَمْركُ  ؽَمْٚمٛمَُ٘مؿْ  ُٙمقاَوىمُ  ضَمْقهَلَ  وِمَٝم٣ممِ  ََمعَ  احْلَ

ضْمتاَِملِ  ِٓ ُل  ا ـُ  ىَم٣منَ  إَذا َهَذا- اظمََْٗم٣ملِ  دِم  ايْمُٔمُٚمقمِ  ََمٛمِْزيَم٥مَ  َيَتٛمَز  ْٚم  ً َج٣مزِ  ايم  َيُ٘مقنُ  زم٣ِمحْلِ

٣ًٌم َوَيُ٘مقنُ  صَم٣مَِمًدا
٣م َذائِ ٣مَِمدِ  ُوصُمقدُ  ىَم٣منَ  إنْ  هَمَٟمَم  ِدي٧ُم  ىَم٣منَ  ََمْٔمُدوًَم٣م َأوْ  اَٞم٣مِدرً  اْْلَ  احْلَ

٣م ـَ  َأن   دِم  َٞمِمًّ ْٚم  ً ائ٤َِم  ايم ٣َم ايْمَٖمْٟمَرةُ  همِٝمفِ  َووَمَٔم٦ْم  إَذا ايمذ  ٣م َوََم٣م سُمْٙمَٗمك هَم١مهِن  - َوُي٠ْمىَمُؾ  ضَمْقهَلَ

ْهِريُّ  َأصَم٣مَب  َوزمَِذيمَِؽ  ٌَفُ  هَم١مِن   ايمزُّ َٓ  وَمٙمِٝمُٙمفُ  َيٛمُْجُس  َٓ  اظم٣َْمءَ  َأن   ََمْذَه ٓ   ىَمثغُِمهُ  َو  إ
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 ِ ٌَُخ٣مِريُّ  َذىَمرَ  َووَمْد  زم٣ِميمت َٕمغمُّ ِحٝمِح  َأَوائِؾِ  دِم  ايْم ِقَي٥مَ : ايمِم  ًْ         اظم٣َْمءِ  زَمكْمَ  ايمت 

 قا -َواظم٣َْمئَِٔم٣مِت 
  ********** 
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 ]بيان حكم ثمن السنور والكلب[

زَمغْمِ وَم٣مَل: ) – 795 ـْ َأِِب ايمزُّ ـِ  ,فمٛمٜمام رض اهلل,صَم٣مزمًِرا ؽَمَٟميْم٦ُم »َوفَم ـْ شَمَٚم فَم

ٛم ْقرِ  ًِّ ايم
 (ُ)

ـْ َذيمَِؽ  ,صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ,هَمَٗم٣مَل: َزصَمَر ايمٛم ٌِلُّ  ?َوايْمَ٘مْٙم٤ِم   شفَم
 

(ِ)
ٙمٌِؿ-  ًْ  - َرَواُه َُم

لُّ َوَزاَد: 
٣مئِ ًَ ٓ  ىَمْٙم٤َم َصْٝمدٍ »َوايمٛم  شإِ

 (ّ)
-) 

 *******************************الشرح:

وومد سمٗمدم بٝع ايهًب ٚايغٓٛص,  عام املصٓف احلزٜح يبٝإ حهِ

ايم٘مالم فمـ زمٝمع ايم٘مالب, وأٞمف ٓ جيقز َمْمٙمٗم٣ًم, ؽمقاء ىم٣من ىمٙم٣ًٌم يٛمتٖمع زمف أو ٓ, 

  وأَم٣م ايمًٛمقر وهق ايمٗمط-

 :(533. 81)ذح َمًٙمؿ همٗم٣مل ايمٛمقوي رْحف اهلل دم 

٣م ـْ  ايمٛم ْٜملُ  َوَأَم  ـِ  فَم ٛم ْقرِ  شَمَٚم ًِّ  هَنْلُ  فُ َأٞم   فَمعَم  أو يٛمٖمع ٓ أٞمف فمعم حمٚمقل هَمُٜمقَ  ايم

ٌََتفُ  ايمٛم ٣مُس  َئْمَت٣مدَ  ضَمت ك سَمٛمِْزيفٍ  اَمضَم٥مَ  َوإفَِم٣مَرسَمفُ  ِه  ً  مِم ٣م ىَم٣منَ  هَم١مِنْ  ايْمَٕم٣ميم٤ُِم  ُهقَ  ىَماَم  زمِفِ  َوايم

ٌَْٝمعُ  َصح   َوزَم٣مفَمفُ  َيٛمَْٖمعُ  ًٓ  شَمَٚمٛمُفُ  َوىَم٣منَ  ايْم  قا -ضَماَل

                                                           
(ُ) .  ًبكىٍسًر اٍلميٍهمىلىًة كىتىٍشًديًد النُّوًف ىيوى اٍلًهرُّ
 (.ُٗٔٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ِ)
كقاؿ في « ليس بصحيح»(, كقاؿ في الموطن األكؿ: َّٗ, َُٗ/ ٕأخرجو اإلماـ النسائي ) (ّ)

 «.منكر»الثاني: 
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زَمغْمِ »قٛي٘:  ـْ َأِِب ايمزُّ  ش-َوفَم

رواي٥م صم٣مزمر زمـ فمٌد اهلل رض اهلل فمٛمٜمام,  هق حمٚمد زمـ َمًٙمؿ زمـ سمدرس,

وضمديثف ضمًـ: إذا سح زم٣ميمتحدي٧م, أو ىم٣من ايمراوي فمـ ايمٙمٝم٧م زمـ ؽمٔمد, أو 

 ىم٣من دم صحٝمح اإلَم٣مم َمًٙمؿ-

وومد أفمٙم٦م فمٙمٝمف ايمٔمديد َمـ إضم٣مدي٧م, وٓ ؽمٝمام إذا ىم٣مٞم٦م َمـ ؿمريؼ 

 -َمٔمٗمؾ زمـ فمٌٝمد اهلل اْلزري, فمـ أِب ايمززمغم

 ثف دم أِب ايمززمغم سمُمٌف أضم٣مدي٧م ازمـ هلٝمٔم٥م-أضم٣مدي :ؾكس قاٍ اإلَاّ أمحس

 ومم٣م أٞم٘مر فمٙمٝمف ضمدي٧م زمٝمع ايمًٛمقر- قاٍ اذتاؾغ ابٔ ضدب ضمح٘ اهلل:

وصم٣مء دم رواي٥م فمٚمر زمـ زيد ايمِمٛمٔم٣مين, فمـ أِب ايمززمغم, فمـ صم٣مزمر رض اهلل 

 ش-هنك فمـ أىمؾ اهلرة وشمٚمٛمٜم٣م»فمٛمٜمام زمٙمٖمظ: 

ًِّ »قٛي٘:  ـِ ايم ـْ شَمَٚم  ش-?ٛم ْقِر  َوايْمَ٘مْٙم٤ِم وَم٣مَل: ؽَمَٟميْم٦ُم صَم٣مزمًِرا فَم

 -٤مايم٘مٙمأي ضم٘مؿ زمٝمع ايمًٛمقر, و

ـْ َذيمَِؽ  ,صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ,هَمَٗم٣مَل: َزصَمَر ايمٛم ٌِلُّ »قٛي٘:   ش- فَم

 -ذيمؽأي هنك ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ فمـ 

لُّ َوَزاَد: "قٛي٘: 
٣مئِ ًَ ٓ  ىَمْٙم٤َم َصْٝمدٍ »َوايمٛم  سم٘مٙمؿ همٝمٜم٣م أهؾ ايمٔمٙمؿ, : "شإِ

 -هم٣محلدي٧م يٖمٝمد ايمٔمٚمقم, واهلل اظمقهمؼ, زمٛم٘م٣مرهت٣ما: ووم٣ميمق

  ********** 
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 [كتابة العبد والشرط الجائز] 

ـْ ) – 793 صَم٣مَءسْمٛمِل زَمِريَرُة, هَمَٗم٣ميَم٦ْم: » وَم٣ميَم٦ْم: ,َرِضَ اهلل ُ فَمٛمَْٜم٣م,فَم٣مئَُِم٥َم  َوفَم

ٍع ُأَواٍق, دِم ىُمؾِّ فَم٣مٍم ُأووِمٝم ٥ٌم, هَمَٟمفمِ  ًْ
٦ٌُْم َأْهقِم فَمعَم سمِ ٝمٛمِٝمٛمِل- هَمُٗمْٙم٦ُم: إِْن َأضَم٤م  ىَم٣مسَم

٦ٌَْم زَمِريَرُة إلَِم َأْهٙمَِٜم٣م-  ُؤِك رِم هَمَٔمْٙم٦ُم, هَمَذَه َٓ ْؿ َوَيُ٘مقَن َو َه٣م هَلُ َأْهُٙمِؽ َأْن َأفُمد 

ؿْ  ـْ فِمٛمِْدِهْؿ, َوَرؽُمقُل اهلل ِ  ؛هَمَٗم٣ميَم٦ْم هَلُ صعم اهلل فمٙمٝمف  ,هَمَٟمزَمْقا فَمَٙمْٝمَٜم٣م, هَمَج٣مَءْت َِم

ٓ  َأْن َيُ٘مقَن صَم٣ميمٌِس- هَمٗمَ  ,وؽمٙمؿ  ٣ميَم٦ْم: إيِنِّ وَمْد فَمَرْو٦ُم َذيمَِؽ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ هَمَٟمزَمْقا إِ

ِٚمَع ايمٛم ٌِلُّ  ًَ ْؿ, هَم ُء هَلُ َٓ َُم٥ُم ايمٛم ٌِل   ,صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ,ايْمَق
ْت فَم٣مئِ  ,هَمَٟمطْمػَمَ

اَم »- هَمَٗم٣مَل: ,صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  َء, هَم١مِٞم  َٓ ُؿ ايْمَق ؿمِل هَلُ ـْ طُمِذَُّي٣م َواؾْمؼَمِ َ
ُء ظمِ َٓ  ايْمَق

َُم٥ُم, شُمؿ  وَم٣مَم َرؽُمقُل اهلل ِ ش َأفْمَتَؼ 
دِم ايمٛم ٣مِس  ,صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ,هَمَٖمَٔمَٙم٦ْم فَم٣مئِ

٣ًٌم[, هَمَحِٚمَد اهلل َ َوَأشْمٛمَك فَمَٙمْٝمِف- شُمؿ  وَم٣مَل:  ؿُمقَن »]طَمْمِٝم ٣م زَمْٔمُد, ََم٣م زَم٣مُل ِرصَم٣مٍل َيُْمؼَمِ َأَم 

٦ْم دِم ىمَِت٣مِب  ًَ وؿًم٣م يَمْٝم ٍط يَمْٝمَس دِم ىمَِت٣مِب  ,فمز وصمؾ  ,اهلل ِ ُذُ ـْ َذْ ََم٣م ىَم٣مَن َِم

اَم  ُط اهلل ِ َأْوشَمُؼ, َوإِٞم  , َوَذْ ٍط, وَمَّم٣مُء اهلل ِ َأضَمؼُّ اهلل ِ هَمُٜمَق زَم٣مؿمٌِؾ, َوإِْن ىَم٣مَن َِم٣مَئ٥َم َذْ

ـْ َأفْمَتَؼ  َ
ُء ظمِ َٓ شايْمَق

 (ُ)
- ٌَُخ٣مِريِّ ْٖمُظ يمِْٙم  - َُمت َٖمٌؼ فَمَٙمْٝمِف, َوايمٙم 

ٙمٍِؿ هَمَٗم٣مَل:  ًْ ءَ »َوفِمٛمَْد َُم َٓ ُؿ ايْمَق ؿمِل هَلُ َُّي٣م َوَأفْمتِِٗمٝمَٜم٣م َواؾْمؼَمِ  ش(-اؾْمؼَمِ

 *******************************الشرح:

                                                           
 (.َُْٓ(, كاإلماـ مسلم )ُِٖٔأخرجو اإلماـ البخارم ) (ُ)
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 :٠ط املعتربٚايؾضٚ نتاب١ ايعبز عام املصٓف صمح٘ اهلل احلزٜح يبٝإ

ط وايممم لهودم ايمٌٝمع, وايممماء, وايمٛم٘م٣مح, ونمغم ذيمؽ َمـ اظمٔم٣مَمالت, 

 يمٙم٘مت٣مب وايمٙمًٛم٥م, وأن َم٣م طم٣ميمػ ذيمؽ همال فمػمة زمف- ٥مقاهمٗماظم

 بٝإ َٔ األسل بايٛال٤: 
 -ايمقٓء ظمـ أفمتؼ: ط, يمٗمقيمف قٓء ايمٔمٌد َمـ اؾمؼماه وأفمتٗمفزمإضمؼ و

, هم١مهنام أو ىم٣من َمٔمِم٣ٌمأن ايمٔمٌد إذا َم٣مت فمـ نمغم وارث  َٚع٢ٓ ايٛال٤:

 يرشمٜمام ص٣مضم٤م ايمقٓء, وهق ايمًٝمد اظم٣ميمؽ ومٌؾ ايمٔمتؼ-

 ٕ ايػٓٔ يف بطٜط٠ ضضٞ اهلل عٓٗا: بٝا
 ىم٣من دم زمريرة رض اهلل فمٛمٜم٣م شمالث ؽمٛمـ: و

 -, حلدي٧م ايم٣ٌمبايمقٓء ظمـ أفمتؼ أن األٚىل:

 أهن٣م ظم٣م أفمتٗم٦م طمغمت دم زوصمٜم٣م ايمٔمٌد, همٟمزمتف- ايجا١ْٝ:

 ؾؿٞ ايبداضٟ:
ًٌْدا يُ  ٌ ٣مٍس رض اهلل فمٛمٜمام, َأن  َزْوَج زَمِريَرَة ىَم٣مَن فَم ـِ فَم َٗم٣مُل يَمُف َمـ ضمدي٧م ازْم

َٝمتِِف, هَمَٗم٣مَل  ٝمُؾ فَمعَم حِلْ ًِ ٌْ٘مِل َوُدَُمقفُمُف سَم َُمِٕمٝم٧ٌم, ىَمَٟمينِّ َأْٞمُٓمُر إيَِمْٝمِف َيُْمقُف طَمْٙمَٖمَٜم٣م َي

ٌ ٣مٍس:  َؿ يمِٔم ـْ ضُم٤مِّ َُمِٕمٝم٧ٍم »ايمٛم ٌِلُّ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  ٌ ٣مُس, َأَٓ سَمْٔمَج٤ُم َِم َي٣م فَم

ـْ زُمْٕمِض زَمِريَرةَ  يَمْق »هَمَٗم٣مَل ايمٛم ٌِلُّ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم َؿ: ش َُمِٕمٝمًث٣م زَمِريَرَة, َوَِم
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اَم َأَٞم٣م َأؾْمَٖمعُ »وَم٣ميَم٦ْم: َي٣م َرؽُمقَل اهلل ِ سَمْٟمَُمُريِن؟ وَم٣مَل: ش َراصَمْٔمتِفِ  َٓ ضَم٣مصَم٥َم "وَم٣ميَم٦ْم: ش إِٞم 

ش"رِم همِٝمفِ 
(ُ)

- 

 -زمِمدوم٥م همٟمهدت َمٛمٜم٣مأهن٣م أويت هل٣م  ايجايج١:

 ؾؿٞ ايصشٝشني:
ـَ َمـ ضمدي ـْ ُأَٞم٣مٍس َِم ْت زَمِريَرَة َِم ٣َم اؾْمؼَمَ ٧م فَم٣مئَُِم٥َم رض اهلل فمٛمٜم٣م, َأهن 

َؿ:  َء, هَمَٗم٣مَل: َرؽُمقُل اهللِ َصعم  اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  َٓ ؿُمقا ايْمَق َْٞمَِم٣مِر َواؾْمؼَمَ ْٕ ُء »ا َٓ ايْمَق

ـْ َورِمَ ايمٛمِّْٔمَٚم٥مَ  َ
َه٣م َرؽُمقُل اهللِ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمفِ شظمِ َ َؿ َوىَم٣مَن َزْوصُمَٜم٣م  , َوطَمغم  َوؽَمٙم 

اًم, هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم َؿ:  ًٌْدا, َوَأْهَدْت يمَِٔم٣مئَُِم٥َم حَلْ يَمْق »فَم

ـْ َهَذا ايمٙم ْحؿِ  َق زمِِف فَمعَم زَمِريَرَة, هَمَٗم٣مَل: شَصٛمَْٔمُتْؿ يَمٛم٣َم َِم َُم٥ُم: سُمُِمدِّ
ُهَق », وَم٣ميَم٦ْم فَم٣مئِ

٣م َصَدوَم٥ٌم َويمَ  ٥مٌ هَلَ شٛم٣َم َهِدي 
(ِ)

- 

 ش: زمريرة» قٛي٘:

 فمـ وهمٝمٜمام ايمِمحٝمحكم, دم ذيمؽ دم ومِّمتٜم٣م: (51. 8) اإلص٣مزم٥موم٣مل دم 

 -أفمتؼ ظمـ ايمقٓء: وهمٝمف- احلدي٧م-- -ؽمٛمـ شمالث زمريرة دم ىم٣مٞم٦م: فم٣مئُم٥م

 وخلِمتٜم٣م شمالشمامئ٥م, فمعم همزادت احلدي٧م هذا همقائد إئٚم٥م زمٔمض مجع وومد

 اهـ -ايم٣ٌمري همتح دم

                                                           
 (.ِّٖٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
  (.َُْٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِٖٕٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)
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ٍع ُأَواٍق ىَم٣مسمَ »قٛي٘:  ًْ
 ش- ٦ٌُْم َأْهقِم فَمعَم سمِ

٣ًٌم دم ايمٔمتؼ, همٝمج٤م فمعم أويمٝم٣مئف  املهاتب١: هل أن ي٘مقن ايمٔمٌد أو إَم٥م رانم

ٌَْتُٕمقَن ايْم٘مَِت٣مَب مِم ٣م ََمَٙمَ٘م٦ْم }:  وم٣مل اهلل فمز وصمؾأن ي٘م٣مسمٌقه, ىمام ـَ َي َوايم ِذي

ا َوآ ٌُقُهْؿ إِْن فَمٙمِْٚمُتْؿ همِٝمِٜمْؿ طَمغْمً
ـْ ََم٣مِل اهلل ِ ايم ِذي آسَم٣مىُمؿْ َأْياَمُٞمُ٘مْؿ هَمَ٘م٣مسمِ  -{سُمقُهْؿ َِم

همٝم٘م٣مسم٤م ايمٔمٌد ؽمٝمده فمعم َمٌٙمغ َمـ اظم٣مل, شمؿ يذه٤م وئمٚمؾ ضمتك ي٠مدي 

 اظم٣مل اظمتٖمؼ فمٙمٝمف, هم١مذا دهمع اظم٣مل اظمتٖمؼ فمٙمٝمف يمًٝمده ص٣مر ضمًرا-

ىم٣من َمٌٔمًّم٣م:  ومد دهمع ؾمٝمًئ٣م َمٛمف, ٣من, وىمإن َم٣مت ومٌؾ أن ي٠مدي َم٣م فمٙمٝمفو

يت زمٝم٣من أضم٘م٣مم اظم٘م٣مسم٥ٌم دم َمقؿمٛمف إن ؾم٣مء اهلل وؽمٝمٟم, زمٔمّمف ضمر, وزمٔمّمف فمٌد

 فمز وصمؾ- 

 ش- دِم ىُمؾِّ فَم٣مٍم ُأووِمٝم ٥ٌم, هَمَٟمفِمٝمٛمِٝمٛمِل»قٛي٘: 

صمقاز ؿمٙم٤م اإلفم٣مٞم٥م يمٙمٚم٘م٣مسم٤م, إذ أن اظم٘م٣مسم٤م ئمتػم َمـ ايمٕم٣مرَمكم  ٚفٝ٘:

 هق َمـ َمِم٣مرف ايمزىم٣مة إذا ىم٣من َمًٙماًم-ودم ؽمٌٝمؾ اهلل فمز وصمؾ, 

ٙمٝمٜم٣م دم ىمؾ ؽمٛم٥م أوومٝم٥م, همٙمق صمٔمؾ فمٙمٝمٜم٣م ايمرهمؼ زم٣مظم٘م٣مسم٤م, إذ صمٔمؾ فم ٚفٝ٘:

 اظم٣مل ىمٙمف دهمٔم٥م واضمدة: يمُمؼ فمٙمٝمٜم٣م-

 ش-هَمُٗمْٙم٦ُم »قٛي٘: 

 أي فم٣مئُم٥م رض اهلل فمٛمٜم٣م, هل ايمتل وم٣ميم٦م ذيمؽ رض اهلل فمٛمٜم٣م-
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ؿْ »قٛي٘:  َه٣م هَلُ   ش-إِْن َأضَم٤م  َأْهُٙمِؽ َأْن َأفُمد 

 -أي دهمٔم٥م واضمدة, دم لجٙمس واضمد

ُؤِك رِم »قٛي٘:  َٓ  ش-  هَمَٔمْٙم٦ُم َوَيُ٘مقَن َو

 ٕن ايمقٓء ظمـ أفمتؼ, ىمام أطمػم زمذيمؽ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ-

ؿْ »قٛي٘:  ٦ٌَْم زَمِريَرُة إلَِم َأْهٙمَِٜم٣م- هَمَٗم٣ميَم٦ْم هَلُ  ش- هَمَٟمزَمْقا فَمَٙمْٝمَٜم٣م ؛هَمَذَه

 -َمـ صمٔمؾ ايمقٓء هل٣م أي رهمّمقا َم٣م وم٣ميمتف فم٣مئُم٥م رض اهلل فمٛمٜم٣م

ـْ فِمٛمْدِ »قٛي٘:   ,صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ,ِهْؿ, َوَرؽُمقُل اهلل ِ هَمَج٣مَءْت َِم

ْؿ,  ُء هَلُ َٓ ٓ  َأْن َيُ٘مقَن ايْمَق صَم٣ميمٌِس- هَمَٗم٣ميَم٦ْم: إيِنِّ وَمْد فَمَرْو٦ُم َذيمَِؽ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ هَمَٟمزَمْقا إِ

ِٚمَع ايمٛم ٌِلُّ  ًَ َُم٥ُم ايمٛم ٌِل   ,صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ,هَم
ْت فَم٣مئِ صعم اهلل فمٙمٝمف  ,هَمَٟمطْمػَمَ

 - ش ,وؽمٙمؿ 

أي أن فم٣مئُم٥م رض اهلل فمٛمٜم٣م ؽمٟميم٦م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, 

 واؽمتٖمتتف فمـ هذا إَمر, هؾ جيقز يمف أن سمُمؼمُّي٣م فمعم َمثؾ هذا ايمممط؟

ءَ »هَمَٗم٣مَل: »قٛي٘:  َٓ ُؿ ايْمَق ؿمِل هَلُ  ش- طُمِذَُّي٣م َواؾْمؼَمِ

 زمٟمن هذا َمـ احلٝمؾ اظممموفم٥م- قٌٝ:

فمعم آيمف وؽمٙمؿ إَم٣م أَمره٣م زمذيمؽ ٕٞمف ومد زمٟمن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف و ٚقٌٝ:

 فًمٙمؿ زمٟمن ايمقٓء ٓ ي٘مقن إٓ ظمـ أفمتؼ-
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 : (140/ 10) َغًِ ؽضحقاٍ ايٟٓٛٚ يف 

ـْ  َُمُْم٘مٌِؾ  َوَهَذا ٣َم ضَمْٝم٧ُم  َِم ٣م إهِن  هْتَ ؿَم٦ْم  اؾْمؼَمَ ؿُ  َوَذَ ءَ  هَلُ َٓ طُ  َوَهَذا ايْمَق ْ  ايممم 

ُد  ًِ ٌَْٝمعَ  ُيْٖم ـْ  ايْم ٣َم ضَمْٝم٧ُم  َوَِم ٣ٌَمئِِٔمكمَ  ٦ِم طَمَدفمَ  إهِن  ؿَم٦ْم  ايْم ؿْ  َوَذَ َٓ  َيِِمحُّ  َم٣مٓ هَلُ  َو

ؿْ  حَيُِْمُؾ  َذا َهَذا دِم  يمَِٔم٣مئَُِم٥مَ  َأِذنَ  َوىَمْٝمَػ  هَلُ ؾْمَ٘م٣ملِ  َوهِلَ  َهَذا ايْمُٔمَٙماَمءِ  زَمْٔمُض  َأْٞمَ٘مرَ  اإْلِ

ِدي٧َم  ـْ  ََمٛمُْٗمقٌل  َوَهَذا زمُِجْٚمَٙمتِفِ  احْلَ  هذه زمًٗمقط واؽمتدل أىمثؿ زمـ حَيَْٝمك فَم

ـَ  ىَمثغِمٍ  دِم  ٥مِ ايمٙم ْٖمٓمَ  َواَي٣مِت  َِم ْٖمَٓم٥مُ  َهِذهِ  ايْمُٔمَٙماَمءِ  مَج٣َمِهغمُ  َووَم٣مَل  ايمرِّ  َصِحٝمَح٥مٌ  ايمٙم 

ؿمِل وَمْقيُمفُ  زَمْٔمُّمُٜمؿْ  زمٔمّمٜمؿ همٗم٣مل سَمْٟمِويٙمَِٜم٣م دِم  َواطْمَتَٙمُٖمقا ؿْ  اؾْمؼَمِ  ىَماَم  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  َأيْ  هَلُ

ؿُ  سَمَٔم٣ملَم  وَم٣مَل  ْٔمٛم٥َمُ  هَلُ ٛمُْتؿْ  إِنْ  سَمَٔم٣ملَم  ٣مَل َوومَ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  زمَِٚمْٔمٛمَك ايمٙم  ًَ ٛمُْتؿْ  َأضْم ًَ ُ٘مؿْ  َأضْم ًِ َْٞمُٖم ِٕ 

ـِ  ََمٛمُْٗمقٌل  َوَهَذا هَمَٔمَٙمْٝمَٜم٣م َأيْ  همٙمٜم٣م َأؽَمْٟمسُمؿْ  َوإِنْ  ٣مهمِِٔملِّ  فَم ٣م َووَم٣ميَمفُ  َواظمَُْزيِنِّ  ايمُم  مُهَ  نَمغْمُ

فُ  َؤِمٝمٌػ  َوُهقَ  َأْيًّم٣م َٞم  اطَ  ؿُ فَمَٙمْٝمٜمِ  َأْٞمَ٘مرَ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   ِٕ ؾْمؼِمَ
ِٓ  ىَم٣منَ  َويَمقْ  ا

ْ  ايمت ْٟمِويؾِ  َهَذا َص٣مضِم٤ُم  وَم٣ميَمفُ  ىَماَم  ـْ  جُي٣َمُب  َووَمْد  ُيٛمْ٘مِْرهُ  مَل فُ  َهَذا فَم  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   زمَِٟمٞم 

اَم  َوؽَمٙم ؿَ  اؿَمفُ  َأَراُدوا ََم٣م َأْٞمَ٘مرَ  إِٞم  لِ  دِم  اؾْمؼِمَ ََْمرِ  َأو  ْٕ ؿمِل ََمْٔمٛمَك َووِمٝمَؾ  ا  هلؿ اؾْمؼَمِ

 صعم ٕٞمف هلؿ وايمتقزمٝمخ ايمزصمر اظمراد وومٝمؾ ايمقٓء ضم٘مؿ هلؿ أـمٜمرى ايمقٓء

ؿْ  زمكم ىم٣من وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل ءِ  ضُمْ٘مؿَ  هَلُ َٓ طَ  َهَذا َوَأن   ايْمَق ْ  أحلقل همٙمام حيؾ َٓ  ايممم 

اؿمِفِ  دِم  ََْمرِ  َوخُم٣َميَمَٖم٥مِ  اؾْمؼِمَ ْٕ  َٓ  َأمْ  ذىمتف ؽمقاء سم٣ٌملم ٓ زمٚمٔمٛمك َهَذا يمَِٔم٣مئَُِم٥مَ  وَم٣مَل  ا

فُ  طٌ  هَم١مِٞم  فُ  ََمْرُدودٌ  زَم٣مؿمٌِؾ  َذْ َٞم  ٌََؼ  وَمْد  ِٕ ؿْ  َذيمَِؽ  زَمَٝم٣منُ  ؽَم  سَمُ٘مقنُ  َٓ  زمٚمٔمٛمك َهَذا هَمَٔمعَم  هَلُ

ؿمِل يَمْٖمَٓم٥مُ  زَم٣مضَم٥مِ  ُهٛم٣َم اؾْمؼَمِ ََصحُّ  يمإِْلِ ْٕ ِدي٧ِم  سَمْٟمِويؾِ  دِم  َوا  دِم  َأْصَح٣مزُمٛم٣َم وَم٣مَل  ََم٣م احْلَ



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]كتابة العبد والشرط الجائز[  

 

[103] 
 

  

طَ  َهَذا إِن   ايْمِٖمْٗمفِ  ىُمُت٤ِم  ْ ٥مِ  دِم  طَم٣مصي  ايممم  ْذنَ  َهَذا َواضْمتََٚمَؾ  فَم٣مئَُِم٥مَ  وِمِم   َوإزِْمَْم٣ميَمفُ  اإْلِ

٣م فُمُٚمقمَ  َٓ  فَمكْمٍ  ومِمٝم٥م وهل اخل٣مص٥م ايمٗمِم٥م هذه دِم  ْ٘مَٚم٥مُ  وَم٣ميُمقا هَلَ  شُمؿ   إِْذٞمِفِ  دِم  َواحْلِ

ؿْ  َأِذنَ  ىَماَم  َِمْثٙمِفِ  فمـ وزصمرهؿ ذيمؽ دم فم٣مدهتؿ ومْمع دِم  َأزْمَٙمغَ  َيُ٘مقنَ  َأنْ  إزِْمَْم٣ميمِفِ   هَلُ

ضْمَرامِ  دِم  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   ٨مِّ  اإْلِ ٥مِ  دِم  زم٣ِمحْلَ ِخفِ  َأََمَرُهؿْ  شُمؿ   ايْمَقَداعِ  ضَمج  ًْ  زمَِٖم

٨مِّ  َأضْمَرَُمقا َأنْ  زَمْٔمَد  فُمْٚمَرةً  َوصَمْٔمٙمِفِ  اَم  زم٣ِمحْلَ  َزصْمِرِهؿْ  دِم  َأزْمَٙمغَ  يمَِٝمُ٘مقنَ  َذيمَِؽ  هَمَٔمَؾ  َوإِٞم 

ـْ  َت٣مُدوهُ افمْ  فَمام   َووَمْْمِٔمِٜمؿْ  ٨مِّ  َأؾْمُٜمرِ  دِم  ايْمُٔمْٚمَرةِ  ََمٛمْعِ  َِم َتَٚمُؾ  َووَمْد  احْلَ َدةُ  حُتْ ًَ  اظمَْْٖم

غَمةُ  ًِ  اهـ  -َأفْمَٙمؿُ  َواهلل ُ فَمٓمِٝمَٚم٥مٍ  ََمِْمَٙمَح٥مٍ  يمَِتْحِِمٝمؾِ  ايْمَٝم

 :(835. 5) إضم٘م٣مم فمٚمدة ذح إضم٘م٣مم إضم٘م٣مموم٣مل دم 

ٌْدِ  زَمْٝمعُ  طِ  ايْمَٔم ٣مهمِِٔملِّ - ٝمفِ همِ  اطْمَتَٙمُٖمقا ايْمِٔمْتِؼ  زممَِمْ نِ  َويمِٙمُم  َٓ  :وَمْق

٣م فُ : َأضَمُدمُهَ طِ  زَم٣مفَمفُ  يَمقْ  ىَماَم  زَم٣مؿمٌِؾ, َأٞم  َٓ  َيٌِٝمَٔمفُ  َٓ  َأنْ  زممَِمْ ٌَفُ  َو  -زَم٣مؿمٌِؾ  َوُهقَ - َُّيِ

ِحٝمُح  َوُهقَ : َوايمث ٣ميِن  َذا- َصِحٝمٌح  ايْمَٔمْٗمَد  َأن   , ايمِم  ِدي٧ِم  هِلَ  - احْلَ

ـْ  ـْ  ََمٛمَعَ  َوََم ٌْدِ  زَمْٝمعِ  َِم طِ  ايْمَٔم فُ : وِمٝمَؾ  هَمَٗمْد  ايْمِٔمْتِؼ, زممَِمْ  فَم٣مئَُِم٥مَ  ىَمْقنُ  ُيْٚمٛمَعُ  إٞم 

َي٥مً  ٥ٌَمِ  َُمُْمؼَمِ وَم ـْ  ايْم٘مَِت٣مزَم٥مِ  وَمَّم٣مءِ  فَمعَم  َوحُيَْٚمُؾ - يمِٙمر  اءِ  فَمعَم  َأوْ  زَمِريَرَة, فَم  ايْم٘مَِت٣مزَم٥مِ  ِذَ

٥مً   -طَم٣مص 

ُل  َو  ْٕ ْٖمظِ  خُم٣َميمٌِػ  َؤِمٝمٌػ,: َوا َواَي٣مِت  زَمْٔمضِ  دِم  ايْمَقاِردِ  يمِٙم   - ايمرِّ

اَلمُ  فَمَٙمْٝمفِ  , وَمْقيُمفُ  َوُهقَ   ً  -" ازْمَت٣مفِمل " , ايم
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٣م فُ : ايمث ٣ميِن  َوَأَم  ٌَْٝمعِ  زمَِٚمٛمْعِ  وِمٝمَؾ  وَمْد  َيُ٘مقنَ  َأنْ  إلَم  همِٝمفِ  حُمَْت٣مُج  هَم١مِٞم  طِ  ايْم  ايْمِٔمْتِؼ, زممَِمْ

 - ايْم٘مَِت٣مزَم٥مِ  زَمْٝمعِ  صَمَقازِ  ََمعَ 

ْٚمعِ  إلَم  َذَه٤َم  وَمْد  َوَيُ٘مقنُ  ـِ  زَمكْمَ  اْْلَ ٌ  َواضِمٌد  َذاِه٤ٌم  َهَذْي َتَٚمدُّ  َوَهَذا- َُمَٔمكم  ًْ  ُي

ـْ  َٟميَم٥مِ  َِم ًْ  -ايمث ٣ميم٧ِِم  ايْمَٗمْقلِ  إضْمَداِث  ََم

ازمِعُ  ٥مِ  وُمْٙمٛم٣َم إَذا: ايمر  ٌَْٝمعِ  زمِِِمح  طِ  ايْم ُط, َيِِمحُّ  هَمَٜمْؾ  ايْمِٔمْتِؼ, زممَِمْ ْ ُد؟ َأوْ  ايممم  ًُ  َيْٖم

نِ  همِٝمفِ  َٓ ٣مهمِِٔملِّ  وَمْق طَ  َأن  : ُٜماَم َأَصحُّ : يمِٙمُم  ْ : ايممم  َن   َيِِمحُّ
 فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , ايمٛم ٌِل   ِٕ

ْ  , َوؽَمٙم ؿَ  ٓ   ُيٛمْ٘مِرْ  مَل اطَ  إ ءِ  اؾْمؼِمَ َٓ ـَ  َوايْمَٔمْٗمُد - ايْمَق ـِ  سَمَّمٚم  اطَ : َأَْمَرْي  ايْمِٔمْتِؼ, اؾْمؼِمَ

اطَ  ءِ  َواؾْمؼِمَ َٓ ْ - ايْمَق ْٞمَ٘م٣مرُ  َيَٗمعْ  َومَل ٓ   اإْلِ  - يمِٙمث ٣ميِن  إ

ٌَْٗمك ُل  هَمَٝم َو  ْٕ ًرا ا ـْ  َوُي٠ْمطَمُذ - فَمَٙمْٝمفِ  َُمَٗمر  ِدي٧ِم  يَمْٖمظِ  َِم ؿمِل " وَمْقيَمفُ  هَم١مِن  - احْلَ  اؾْمؼَمِ

ؿْ  ءَ  هَلُ َٓ   -" ايْمَق

ـْ  وَرةِ  َِم اطِ  َضُ ـْ  هَمَٝمُ٘مقنُ - ايْمِٔمْتِؼ  اؾْمؼِمَ ْٖمِظ, يَمَقاِزمِ  َِم ـْ  َٓ  ايمٙم  دِ  َِم - ايمت ْٗمِريرِ  لُجَر 

٥مِ  َوََمْٔمٛمَك طِ  ِصح  ْ فُ : ايممم  ـْ  زمِفِ  ايْمَقهَم٣مءُ  َيْٙمَزمُ  َأٞم  ي صِمَٜم٥مِ  َِم  - اظمُُْْمؼَمِ

؟ َأمْ  فَمَٙمْٝمفِ  جُيْػَمُ  هَمَٜمْؾ  اَْمَتٛمََع, هَم١مِنْ  ٣مهمِِٔملِّ  َأْصَح٣مِب  زَمكْمَ  اطْمتاَِلٌف  همِٝمفِ  َٓ - ايمُم 

, َٓ : وُمْٙمٛم٣َم َوإَِذا ػَمُ ٌَْتٛم٣َم جُيْ َٝم٣مرَ  َأشْم ٣ٌَمئِعِ  اخْلِ   قا -يمِْٙم
ـْ َأفْمَتَؼ هَم١مِ »قٛي٘:  َ

ُء ظمِ َٓ اَم ايْمَق  ش-ٞم 

 أي وإن اؾمؼمؿمقا ايمقٓء, هم١من ايمقٓء ٓ ي٘مقن إٓ ظمـ أفمتؼ-
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 ش-هَمَٖمَٔمَٙم٦ْم فَم٣مئَُِم٥مُ »قٛي٘: 

 أي همٔمٙم٦م َم٣م أَمره٣م زمف ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ-

ًٌ  ,صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ,شُمؿ  وَم٣مَم َرؽُمقُل اهلل ِ »قٛي٘:   ,٣م[دِم ايمٛم ٣مِس ]طَمْمِٝم

 ش- هَمَحِٚمَد اهلل َ َوَأشْمٛمَك فَمَٙمْٝمفِ 

 اخلْم٥ٌم زم٣محلٚمد هلل فمز وصمؾ, وايمثٛم٣مء فمعم اهلل فمز وصمؾ-دم ايمٌدء  ٚفٝ٘:

فمعم  ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ وضمرصإٞم٘م٣مر اظمٛم٘مر  فٝ٘: 

 - ذيمؽ

٣م زَمْٔمُد »شُمؿ  وَم٣مَل: "قٛي٘:   - "شَأَم 

 ومقل اخلْمٝم٤م أَم٣م زمٔمد- فٝ٘:

اإلَم٣مم ايمٌخ٣مري رْحف اهلل دم صحٝمحف, وسمٗمدم  دم أضم٘م٣مم  وومد زمقب فمٙمٝمٜم٣م

 اْلٚمٔم٥م-

 ش- ََم٣م زَم٣مُل ِرصَم٣ملٍ »قٛي٘: 

 صمقاز اْلرح زم٣ميمٔمٚمقم-  فٝ٘:

ىمام أٞمف جيقز اْلرح زم٣مخلِمقص, ويًتٖم٣مد هذا َمـ أديم٥م أطمرى شم٦ٌم همٝمٜم٣م 

ي٣م أزم٣م ذر إٞمؽ اَمرؤ : »َمثؾ ومقيمففمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أٞمف 

 ونمغم ذيمؽ-ش, ٥مهمٝمؽ صم٣مهٙمٝم
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يُمٚمؾ ايمرصم٣مل  ٣محل٘مؿوومد ذىمر ايمرصم٣مل هٛم٣م فمعم ايمٕم٣ميم٤م همٗمط, وإٓ هم

 -وايمٛم٣ًمء

٦ْم دِم ىمَِت٣مِب اهلل ِ »قٛي٘:  ًَ وؿًم٣م يَمْٝم ؿُمقَن ُذُ  ش-فمز وصمؾ ,َيُْمؼَمِ

 ويمٝم٦ًم دم ؽمٛم٥م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ-أي 

ايمًٛم٥م إذا  هم١من ايم٘مت٣مب إذا أؿمٙمؼ يراد زمف ايمٗمرآن وايمًٛم٥م َمًٔم٣م, وىمذيمؽ

 أؿمٙمٗم٦م هم٣مظمراد هب٣م ايم٘مت٣مب وايمًٛم٥م َمًٔم٣م, هم٘مالمه٣م وضمل َمـ فمٛمد اهلل فمز وصمؾ-

ٍط يَمْٝمَس دِم ىمَِت٣مِب اهلل ِ هَمُٜمَق زَم٣مؿمٌِؾ »قٛي٘:  ـْ َذْ  ش-ََم٣م ىَم٣مَن َِم

ايْمَٝمْقَم َأىْمَٚمْٙم٦ُم يَمُ٘مْؿ ِديٛمَُ٘مْؿ َوَأمْتَْٚم٦ُم }ٕن اهلل فمز وصمؾ يٗمقل دم ىمت٣مزمف: 

ؽْماَلَم ِديٛم٣ًمفَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ٞمِْٔمَٚمتِ   -{ل َوَرِوٝم٦ُم يَمُ٘مُؿ اإْلِ

ايممموط ايمتل سم٠مدي إلم إضمالل احلرام, أو إلم حتريؿ احلالل, ذوط و

 زم٣مؿمٙم٥م-

طٍ »قٛي٘:   ش-َوإِْن ىَم٣مَن َِم٣مَئ٥َم َذْ

وهذا يمٝمس فمعم احلٌم, وإٞمام فمعم اظم٣ٌميمٕم٥م دم هم٣ًمد ايممموط اظمخ٣ميمٖم٥م 

 يمٙم٘مت٣مب ويمٙمًٛم٥م-

 - شوَمَّم٣مُء اهلل ِ َأضَمؼُّ »قٛي٘: 

أن ايمقٓء ظمـ  مجٝمع اظمٔم٣مَمالت, واظمراد زمف هٛم٣م  ي٘مقن دم هذا ايمٙمٖمظ ضم٣ملو

 أفمتؼ-



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]كتابة العبد والشرط الجائز[  

 

[107] 
 

  

ُط اهلل ِ َأْوشَمُؼ »قٛي٘:   ش-َوَذْ

ـْ } يٗمقل اهلل فمز وصمؾ :دم ايمٔمٚمؾ زمف وآيمتزام يمف, 
َوََم٣م ـَمَٙمْٚمٛم٣َمُهْؿ َويَم٘مِ

ُٜمؿْ  ًَ  [- 818]ُهقٍد:  {ـَمَٙمُٚمقا َأْٞمُٖم

 [-46]همِمٙم٦م:  {َؽ زمَِٓمالٍم يمِْٙمَٔمٌِٝمدِ َوََم٣م َرزمُّ }ويٗمقل اهلل فمز وصمؾ: 

ـْ َأفْمَتَؼ »قٛي٘:  َ
ُء ظمِ َٓ اَم ايْمَق  ش- َوإِٞم 

وومد هنك ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ فمـ زمٝمع إرشم٣ًم وسمٔمِمٝم٣ًٌم, 

 ايمقٓء, وهٌتف-

ـَ فُمَٚمَر َرِضَ اهلل ُ فَمٛمُْٜماَم, َيُٗمقُل:  ؾؿٞ ايصشٝشني: هَنَك »َمـ ضمدي٧م ازْم

ٌَتِفِ َرؽُمقُل اهلل ِ ـْ ِه ـْ زَمْٝمِع ايمَقَِٓء, َوفَم َؿ فَم ش َصعم  اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 
 (ُ)

- 

هـ, وٓ ي٣ٌمع, وٓ يقص فمعم ذيمؽ, هم٣ميمقٓء ٓ يقه٤م, وٓ ير احتٝمٙمقوإن 

ىمام أن ايمْمالق ٓ ي٘مقن إٓ ظمـ أطمذ وورشمتف, وإٞمام ايمقٓء ظمـ أفمتؼ , زمف يمٙمٕمغم

 زم٣ميم٣ًمق-

ٌ   ٚيف َػًِ: ـِ فَم ٣م»وَم٣مَل:  َمرهمقفم٣م ٣مٍس رض اهلل فمٛمٜم٣مَمـ ضمدي٧م ازْم َ  َي٣م َأُّيُّ

اَم ايمْم اَلُق  َق زَمْٝمٛمَُٜماَم, إِٞم  ٌَْدُه َأََمَتُف, شُمؿ  ُيِريُد َأْن ُيَٖمرِّ ُج فَم ايمٛم ٣مُس, ََم٣م زَم٣مُل َأضَمِدىُمْؿ ُيَزوِّ

٣مِق   ً ـْ َأطَمَذ زم٣ِميم َ
شظمِ

 (ِ)
- 

                                                           
 (.َُٔٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِّٓٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
 =   (, كحسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل في اإلركاء برقمَُِٖابن ماجو في سننو ) أخرجو اإلماـ (ِ)
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ٙمٍِؿ هَمَٗم٣مَل: »قٛي٘:  ًْ َُّي٣م َوَأفْمتِٗمِ "َوفِمٛمَْد َُم ءَ اؾْمؼَمِ َٓ ُؿ ايْمَق ؿمِل هَلُ  ش-"ٝمَٜم٣م َواؾْمؼَمِ

 -, واهلل أفمٙمؿوهق زمٚمٔمٛمك ايمٙمٖمظ اظمتٗمدم

  ********** 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

(, كقاؿ فيو: كلعل حديث ابن عباس بمجموع طريقيو عن موسى بن أيوب يرتقى إلى   َُِْ) =
درجة الحسن. كاهلل أعلم. ثم قاؿ: ثم كجدت لو طريقا ثالثة, أخرجو الطبراني في " المعجم 

 لة فقد رجح عندم أف الحديث بهذه المتابعة حسن, كاهلل أعلم. الكبير" كبالجم
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 ]حكم بيع أمهات األوالد وهبتهن[

ـِ ) – 794 ـِ فُمَٚمَر َوفَم ـْ زَمْٝمِع »وَم٣مَل:  ,َرِضَ اهلل ُ فَمٛمُْٜماَم  ,ازْم هَنَك فُمَٚمُر فَم

 َٓ ِد, هَمَٗم٣مَل:  َٓ َْو ْٕ َٜم٣مِت ا ٣م ََم٣م زَمَدا ُأَم  َتْٚمتِْع هِبَ ًْ َٓ سُمقَرُث, يمَِٝم َٓ سُمقَه٤ُم, َو ٣ٌَمُع, َو  سُم

ةٌ  شيَمُف, هَم١مَِذا ََم٣مَت هَمِٜمَل ضُمر 
(ُ)

, َووَم٣مَل: َرهَمَٔمُف زَمْٔمُض  ٌَْٝمَٜمِٗملُّ - َرَواُه ََم٣ميمٌِؽ, َوايْم

َواِة, هَمَقِهؿَ   (-ايمرُّ

ـْ ) – 795 َٜم٣مِت  ىُمٛم ٣م َٞمٌِٝمعُ وَم٣مَل:  ,رض اهلل فمٛمٜمام  ,صَم٣مزمٍِر َوفَم اِرَيٛم٣َم, ُأَم  َهَ

ِد, َوايمٛم ٌِلُّ  َٓ َْو ْٕ َٓ َٞمَرى  ,صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ,ا  , ضَملي
(ِ)

شزمَِذيمَِؽ زَمْٟمؽًم٣م 
(ّ)

 -

ٌ ٣منَ  ـُ ضِم َحُف ازْم , َوَصح  اَروُمْْمٛمِلُّ ـُ ََم٣مصَمْف َوايمد  , َوازْم لُّ
٣مئِ ًَ  (-َرَواُه ايمٛم 

                                                           
 ِّْ/ َُ« )الكبرل»(, كالبيهقي في ٔ/  ٕٕٔ/ ِ« )الموطأ»ركاه مالك في صحيح موقوفنا.  (ُ)

, كىو -صلى اهلل عليو كسلم-فرفعو إلى النبي « كغلط فيو بعض الركاة»( كقاؿ البيهقي: ّّْ -
(, كقاؿ فيو: فهذه المتابعة القوية من سفياف ُٕٕٔإلركاء برقم )كىو في ا«, كىٍىم ال يحل ًذكره

لفليح, تعكس النتيجة , كتحملنا على أف نحكم لعبد الحق على ابن القطاف , يعنى أف الصواب 
( , ُِٕ/ْفي الحديث موقوؼ, كىو ما ذىب إليو الدارقطني كالبيهقي كما في " التلخيص " )

من طريق نافع عن عبد اهلل بن عمر أف عمر بن الخطاب  (ٔ/ٕٕٔ/ِالسيما كقد أخرجو مالك )
 قاؿ: فذكره موقوفا. كتابعو عبيد اهلل بن عمر عن نافع بو , أخرجو البيهقي.

كفي « األصل»بالنوف كما في « نرل»بالمثناة التحتانية, كىو تحريف صوابو « يرل«: »أ»في  (ِ)
تحريف, كمما يؤكد ذلك قوؿ البيهقي  المصادر المذكورة, كأما ما كقع في بعضها بالياء فهو

ليس في شيء من ىذه األحاديث أف النبي صلى اهلل عليو كسلم علم بذلك, (: »ّْٕ/ َُ)
 «.فأقرىم عليو

( ّٕ/  ُّٓ/ ْ(, كالدارقطني )ُِٕٓ(, كابن ماجو )ُٗٗ/ ّ« )الكبرل»أخرجو النسائي في  (ّ)
=    "ًبعنا أمهات األكالد على عهد  (, كفي ركاية أخرل لحديث جابر قاؿ:ُُِٓكابن حباف )
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 *******************************الشرح:

 ف صمح٘ اهلل احلزٜجني يبٝإ ْٛع َٔ أْٛاع ايبٝٛع املٓٗٞ عٓٗا.عام املصٓ

 وهق زمٝمع أَمٜم٣مت إوٓد-

 همٝمج٣مَمٔمٜم٣م, همتحٚمؾ يمف, همٝم٘مقن ويمده٣م ضمًرا-أَم٥م  أن ي٘مقن يمٙمرصمؾ ٚصٛضت٘:

 شمؿ سم٣ٌمع, همتٗمع ايمٗمْمٝمٔم٥م زمٝمٛمٜمام وزمكم ويمده٣م-

 وومد هنك فمٚمر زمـ اخلْم٣مب رض اهلل فمٛمف فمـ ذيمؽ-

 يبٝٗكٞ: ؿٞ ايػٓٔ ايهورب٣ يإلَاّ اؾ
ْم ٣مِب  ـِ اخْلَ ٣م فِمٛمَْد فُمَٚمَر زْم ًً

َمـ ضمدي٧م زُمَرْيَدَة رض اهلل فمٛمف, وَم٣مَل: ىُمٛم٦ُْم صَم٣ميمِ

ْقُت؟  ,َي٣م َيْرهَمٟمُ »هَمَٗم٣مَل:  ,َرِضَ اهللُ فَمٛمُْف إِْذ ؽَمِٚمَع َص٣مئَِح٥مً  اْٞمُٓمْر ََم٣م َهَذا ايمِم 

ـْ وُمَريْ  ,هَم٣مْٞمَْمَٙمَؼ هَمٛمََٓمرَ  َٜم٣مشُمؿ  صَم٣مَء هَمَٗم٣مَل: صَم٣مِرَي٥ٌم َِم ٣ٌَمُع ُأَمُّ  "وَم٣مَل: هَمَٗم٣مَل فُمَٚمُر:  ,ٍش سُم

َْٞمَِم٣مرِ  ,"اْدعُ  ْٕ ـَ َوا ٓ  ؽَم٣مفَم٥ًم ضَمت ك  ,َأْو وَم٣مَل: فَمقَم  زم٣ِمظمَُْٜم٣مصِمِري وَم٣مَل: هَمَٙمْؿ َيْٚمُ٘م٧ْم إِ

ْجَرةُ  اُر َواحْلُ ٣م َأَم   "َوَأشْمٛمَك فَمَٙمْٝمِف شُمؿ  وَم٣مَل:  ,وَم٣مَل: هَمَحِٚمَد اهللَ فُمَٚمرُ  ,اَْمَتََلَِت ايمد 

َؿ ايْمَٗمْمِٝمَٔم٥ُم؟  ,زَمْٔمُد  ٌد َصعم  اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم   ,"هَمَٜمْؾ سَمْٔمَٙمُٚمقَٞمُف ىَم٣مَن مِم ٣م صَم٣مَء زمِِف حُمَٚم 

 َٓ ٌََح٦ْم همِٝمُ٘مْؿ هَم٣مؾِمَٝم٥مً  "وَم٣مَل:  ,وَم٣ميُمقا:  ٣َم وَمْد َأْص ْٝمُتْؿ إِْن }شُمؿ  وَمَرَأ:  ,هَم١مهِن  ًَ َهْؾ فَم

ُدوا دِم ا ًِ َْرِض َوسُمَٗمْمُِّٔمقا َأْرضَم٣مََمُ٘مؿْ سَمَقيم ْٝمُتْؿ َأْن سُمْٖم َوأِيُّ وَمْمِٝمَٔم٥ٍم  "شُمؿ  وَم٣مَل:  ,{ْٕ

٣ٌَمَع ُأمُّ اَْمِرٍئ َِمٛمُْ٘مْؿ؟ َووَمْد َأْوؽَمَع اهللُ يَمُ٘مؿْ  ـْ َأْن سُم وَم٣ميُمقا: هَم٣مْصٛمَْع ََم٣م زَمَدا  ,"َأهْمَٓمُع َِم

                                                                                                                                        

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم, كأبي بكر, فلما كاف عمر نهانا, فانتهينا" أخرجها أبو داكد  =
 (, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل في صحيح السنن.ّْٓٗ)
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هَم٣مِق:  "وَم٣مَل:  ,َأْو ََم٣م ؾِمْئ٦َم  ,يَمَؽ  ْٔ َٓ سُم٣ٌَمعَ  "هَمَ٘مَت٤َم دِم ا ُف وَمْمِٝمَٔم٥مٌ  ,ُأمُّ ضُمر   َأْن   ,هَم١مِٞم 

َٓ حَيِؾُّ  ُف  "َوإِٞم 
(ُ)

- 

 ودم ضمدي٧م صم٣مزمر رض اهلل فمٛمٜمام ايمؼمطمٝمص دم زمٝمع أَمٜم٣مت إوٓد-

 وزمٟمشمر فمٚمر زمـ اخلْم٣مب رض اهلل فمٛمف أطمذ أىمثر أهؾ ايمٔمٙمؿ-

ويمٝمس دم رء  ٚيف عٕٛ املعبٛز إٔ اإلَاّ ايبٝٗكٞ ضمح٘ اهلل قاٍ:

ئمٛمل زمٝمع  , اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أؿمٙمع فمعم ذيمؽَمـ ايمْمرق أن ايمٛمٌل صعم

 وأومرهؿ فمٙمٝمف- ,أَمٜم٣مت إوٓد

, ايمراوي٥م زم٣ميمٛمقن, "ٓ ٞمرى زمف زمٟمؽًم٣م"ومقل صم٣مزمر رض اهلل فمٛمٜمام:  ٚأّٜطا:

ايمتل هل يمٙمجامفم٥م, ويمق ىم٣مٞم٦م زم٣ميمٝم٣مء, يم٘م٣من همٝمف دٓيم٥م فمعم ايمتٗمرير َمـ ايمٛمٌل 

 صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ-

 (: 6/117ٞ ضمح٘ اهلل يف ايٌٓٝ )ٚقاٍ ايؿٛناْ
ٍَ اِيَشأؾُغ: ـْ  ََٚقا ـْ ؿَمِريِؼ َأِِب ؽَمَٙمَٚم٥َم فَم ٥ٌََم دِم َُمَِمٛم ِٖمِف َِم ـُ َأِِب ؾَمْٝم ُف َرَوى ازْم إٞم 

ؿمِّاَلَع َوايمت ْٗمِريَر- ِٓ  صَم٣مزمٍِر ََم٣م َيُدلُّ فَمعَم َذيمَِؽ, َئْمٛمِل ا

 (: ١6/189 ضقِ )ٚقاٍ اإلَاّ األيباْٞ ضمح٘ اهلل يف اإلضٚا٤ يف اذتاؾٝ
 يمٝمس دم رء َمـ هذه إضم٣مدي٧م أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف  " قاٍ ايبٝٗكٞ:

                                                           
حىاًفظي, أنبأ عىٍبدي اهلًل (, من طريق أىبيي عىٍبًد اهلًل الٍ ُِّٕٕأخرجو اإلماـ البيهقي في سننو الكبرل ) (ُ)

, ثنا يىٍحيىى ٍبني يػىٍعلىى ٍبًن ا , ثنا يػىٍعقيوبي ٍبني سيٍفيىافى اٍلفىاًرًسيُّ ٍيًو اٍلفىاًرًسيُّ ٍعفىًر ٍبًن دىرىٍستػىوى ٍلحىاًرًث, ثنا اٍبني جى
, عىٍن عىٍبًد اهلًل ٍبنً  , عىٍن ًإبٍػرىاًىيمى ٍبًن حىٍربو في ٍبني جىاًمعو ةى, عن أبيو, كذكره. أىًبي , ثنا غىٍيالى  بػيرىٍيدى
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 -"وومد رويٛم٣م َم٣م يدل فمعم ايمٛمٜمك  ,همٟمومرهؿ فمٙمٝمف ,وؽمٙمؿ فمٙمؿ زمذيمؽ

َمـ  "َمِمٛمٖمف  "ومد روى ازمـ ؾمٝم٥ٌم دم  " (:4/218قاٍ اذتاؾغ عكب٘ )

 -"ؿمريؼ أزمك ؽمٙمٚم٥م فمـ صم٣مزمر َم٣م يدل فمعم ذيمؽ 

ٛم٣مده وومد رواه احلًـ زمـ زي٣مد ايمٙم٠ميم٠مي فمـ ازمـ صمري٨م همٙمٝمٛمٓمر دم إؽم قًت:

 -"ٓ ٞمرى زمذيمؽ زمٟمؽم٣م  "زمدل  "ٓ يٛم٘مر ذيمؽ فمٙمٝمٛم٣م  "زمًٛمده اظمذىمقر زمٙمٖمظ: 

هق ضمدي٧م  " ( عٔ أبٝ٘:2/423قاٍ ابٔ أب٢ سامت يف " ايعًٌ " )

 َمٛم٘مر-

 قا-"واحلًـ زمـ زي٣مد ؤمٝمػ احلدي٧م, يمٝمس زمثٗم٥م وٓ َمٟمَمقن 
 ايمتحتٝم٥م أيًّم٣م, دم ىمالم اظمٛمذري- ؽمتٟميت ايمرواي٥م زم٣ميمٝم٣مء قًت:

, همٚمحٚمقل فمعم ايمرهمع, فمعم ايمِمحٝمح "ىمٛم٣م ٞمٖمٔمؾ" ٚأَا قٍٛ ايصشابٞ:

 َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ, وفمٙمٝمف صمرى فمٚمؾ ايمُمٝمخكم-

 أخطز اإلَاّ عبس ايطظام يف َصٓؿ٘: ٚ
ـُ ايْمَقيمِٝمِد, َأن  أَ  ـِ زْم ْْحَ ٌُْد ايمر  يِن فَم ـُ صُمَرْي٨ٍم وَم٣مَل: َأطْمػَمَ زَم٣م إؽِْمَح٣مَق َمـ ؿمريؼ ازْم

ُه, َأن  َأزَم٣م زَمَ٘مٍر  ْٚمَدايِن  َأطْمػَمَ ِد دِم ": ,رض اهلل فمٛمف,اهْلَ َٓ َْو ْٕ َٜم٣مُت ا ىَم٣مَن َيٌِٝمُع ُأَم 

٣ٌَمُع َوَويَمُدَه٣م ضُمري »إََِم٣مَرسمِِف, َوفُمَٚمُر دِم ٞمِِْمِػ إََِم٣مَرسمِِف, شُمؿ  إِن  فُمَٚمَر وَم٣مَل:  , شىَمْٝمَػ سُم

َم زَمْٝمَٔمَٜم٣م ضَمت ك إِ  قا هَمَحر  ٌُقا  ,َذا ىَم٣مَن فُمْثاَمُن ؾَم٘مُّ
"دِم َذيمَِؽ  ,َأْو َرىمِ

(ُ)
- 

                                                           
 (.َُُِّأخرجو اإلماـ عبد الرزاؽ في مصنفو ) (ُ)
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 وأطمرج ايمٛم٣ًمئل واإلَم٣مم ازمـ َم٣مصمف : قاٍ املٓصضٟ ضمح٘ اهلل:

ٌِْد اهلل ِ َيُٗمقُل:  ـَ فَم ُف ؽَمِٚمَع صَم٣مزمَِر زْم , َأٞم  زَمغْمِ ٛم٣َم »َمـ ضمدي٧م َأِب ايمزُّ اِري  ىُمٛم ٣م َٞمٌِٝمُع َهَ

ِدَٞم٣م, وَ  َٓ َٜم٣مِت َأْو َٓ َٞمَرى زمَِذيمَِؽ َوُأَم   - َؿ همِٝمٛم٣َم ضَملي ايمٛم ٌِلُّ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

شزَمْٟمؽًم٣م
(ُ)

 - 

 ووم٣مل: احلدي٧م ضمًـ-

 يف ايػٓٔ ايهورب٣ يإلَاّ ايٓػا٥ٞ ضمح٘ اهلل: ٚ
ِد وَم٣مَل:  َٓ َْو ْٕ َٜم٣مِت ا ـ  فَمعَم فَمْٜمِد »َمـ ضمدي٧م َأِِب ؽَمِٔمٝمٍد, دِم ُأَم  ىُمٛم ٣م َٞمٌِٝمُٔمُٜم

شَصعم  اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم ؿَ  َرؽُمقِل اهللِ
(ِ)

 - 

:ٔٔ َُ ٍَ َأُبٛ َعِبٔس ايٖطِس - َقا لُّ يَمْٝمَس زم٣ِميْمَٗمِقيِّ  َزْيٌد ايْمَٔمٚمِّ

حيتٚمؾ أن ي٘مقن هذا ايمٖمٔمؾ َمٛمٜمؿ دم زَم٣من رؽمقل  قاٍ بعض أٌٖ ايعًِ:

 اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, وهق ٓ يُمٔمر زمذيمؽ-

أَمٜم٣مت إوٓد ىم٣ًمئر ايمرومٝمؼ ايمتل يتداوهل٣م أو أٞمف أَمر يٗمع ٞم٣مدًرا, أو يمٝم٦ًم 

 إَمالك همٝم٘مثر زمٝمٔمٜمـ, همال خيٖمك إَمر فمعم اخل٣مص٥م, وايمٔم٣مَم٥م-

وايمٗمقل زمٟمن هذا إَمر ىم٣من يٗمع دم فمٜمد أِب زم٘مر ايمِمديؼ رض اهلل فمٛمف ىمام 

 سمرى َمـ رواي٥م أِب إؽمح٣مق, وصقرهت٣م آٞمٗمْم٣مع-

                                                           
(, كصححو اإلماـ األلباني رحمو ُِٕٓ(, كابن ماجو في سننو )َُِٓأخرجو اإلماـ النسائي ) (ُ)

 اهلل في صحيح السنن.
  (.َِّٓأخرجو اإلماـ النسائي في الكبرل ) (ِ)
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رى ايمٛمٜمل فمـ زمٝمع أٞمف ىم٣من ي"وصم٣مء فمـ فمقم زمـ أِب ؿم٣ميم٤م رض اهلل فمٛمف: 

 -"أَمٜم٣مت إوٓد, شمؿ رصمع فمـ ذيمؽ

ـ زمٝمع أَمٜم٣مت إوٓد أومرب: وذيمؽ فمأن اظمٛمع  ٚايصٟ ٜعٗط ٚاهلل أعًِ:

 ظم٣م ي٠مدي إيمٝمف َمـ ايمٗمْمٝمٔم٥م-

دِ »قٛي٘:  َٓ َْو ْٕ َٜم٣مِت ا ـْ زَمْٝمِع ُأَم   ش- هَنَك فُمَٚمُر فَم

ج٥م, وهؾ همٔمٙمف ضمأي دم فمٜمده, ظم٣م ىم٣من أَمغًما يمٙمٚم٠مَمٛمكم رض اهلل فمٛمف, 

 -طي٘مقن ضمج٥م إن مل خي٣ميمػ َم٣م هق أرصمح َمٛمف, ىمٚمرهمقع إلم رؽمقل اهلل 

َٓ سُمقَه٤ُم »قٛي٘:  ٣ٌَمُع, َو َٓ سُم َٓ سُمقَرُث  هَمَٗم٣مَل:   ش-َو

 أي أهن٣م حترر زمٚمقت ؽمٝمده٣م-

٣م ََم٣م زَمَدا يَمفُ »قٛي٘:  َتْٚمتِْع هِبَ ًْ  ش- يمَِٝم

 أي دم ضم٣مل ىمقهن٣م صم٣مري٥م يمف, 

 ش- ةٌ هَم١مَِذا ََم٣مَت هَمِٜمَل ضُمر  »قٛي٘: 

 أي سمٔمتؼ فمٙمٝمف, ئمتٗمٜم٣م ويمده٣م-

َواِة, هَمَقِهؿَ »قٛي٘:  , َووَم٣مَل: َرهَمَٔمُف زَمْٔمُض ايمرُّ ٌَْٝمَٜمِٗملُّ  ش-َوايْم

اظمرهمقع أطمرصمف ايمدارومْمٛمل َمـ ؿمريؼ يقٞمس زمـ حمٚمد اظم٠مدب, فمـ فمٌد 

ايمٔمزيز زمـ َمًٙمؿ ايمٗمًٚمقم, وَمـ ؿمريؼ فمٌد اهلل زمـ صمٔمٖمر, ىمالمه٣م فمـ فمٌد 

 ر رض اهلل فمٛمٜمام زمف َمرهمقفًم٣م-اهلل زمـ ديٛم٣مر, فمـ ازمـ فمٚم
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 وومد طم٣ميمػ يقٞمس ؾمٝم٣ٌمن زمـ همروخ, همرواه فمـ ايمٗمًٚمقم َمقومقهًم٣م-

 وطم٣ميمػ فمٌد اهلل زمـ صمٔمٖمر َم٣ميمؽ, وإؽمامفمٝمؾ زمـ صمٔمٖمر, ونمغممه٣م-

 همرواه فمـ فمٌد اهلل زمـ ديٛم٣مر, فمـ ازمـ فمٚمر رض اهلل فمٛمٜمام َمقومقهًم٣م-

أي وومٖمف فمعم , رْحف اهلل دم ايمٔمٙمؾ: وهق ايمِمقاب وم٣مل اإلَم٣مم ايمدارومْمٛمل

 فمٚمر-

دِ »قٛي٘:  َٓ َْو ْٕ َٜم٣مِت ا اِرَيٛم٣َم, ُأَم   ش-ىُمٛم ٣م َٞمٌِٝمُع َهَ

 هل دون ايمزوصم٥م- ايػط١ٜ:

وهل َمـ اإلَم٣مء, ىم٣مٞمقا يتنون هبـ, أي يًتٚمتٔمقن هبـ ىم٣مؽمتٚمت٣مع 

 ايمرصمؾ زمزوصمتف-

ـَ ُهْؿ يمُِٖمُروصِمِٜمْؿ ضَم٣مهمُِٓمقَن }وومد وم٣مل اهلل فمز وصمؾ :  ٓ  فَمعَم  *َوايم ِذي إِ

ُْؿ نَمغْمُ ََمُٙمقَِمكَم أَ  ـِ ازْمَتَٕمك َوَراَء َذيمَِؽ  *ْزَواصِمِٜمْؿ َأْو ََم٣م ََمَٙمَ٘م٦ْم َأْياَمهُنُْؿ هَم١مهِن  هَمَٚم

 -{هَمُٟمويَمئَِؽ ُهُؿ ايْمَٔم٣مُدونَ 

وومد سمنى ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ زمامري٥م ايمٗمٌْمٝم٥م رض اهلل 

 فمٛمٜم٣م-

 ش-لي ضَم  –صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ,َوايمٛم ٌِلُّ »قٛي٘: 

 زمٚمٔمٛمك أٞمف اؽمتدل زمتٗمرير, وىمام ومٝمؾ: 

 فمٙمٝمـــف إن أومــــره همٙمٝمتٌع ***وَم٣م صمرى دم فمٌمه شمؿ اؿمٙمع   
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 ش- َٓ َيَرى زمَِذيمَِؽ زَمْٟمؽًم٣م»قٛي٘: 

 ش-ٓ ٞمرى زمذيمؽ زمٟمؽًم٣م»ودم رواي٥م: 

 : (73. 4) ايمًٛمـ َمٔم٣ممل وم٣مل اخلْم٣مِب دم

 فمـ اخلالف وير وإٞمام هم٣مؽمد ايمقيمد أم زمٝمع أن إلم ايمٔمٙمؿ أهؾ فم٣مَم٥م وذه٤م

 -همٗمط فمٛمف اهلل رض فمقم

 -ويمده٣م ٞمِمٝم٤م دم سمٔمتؼ أهن٣م فمٛمف اهلل رض فم٣ٌمس ازمـ وفمـ

 َمٔممم ِٕب وم٣مل أٞمف ؽمغميـ زمـ حمٚمد فمـ أيقب فمـ زيد زمـ ْح٣مد روى وومد

 زمٔم٧م فمٌٝمدة رم وم٣مل ٕين فمٛمف اهلل رض فمقم فمـ سمروون مم٣م ىمثغم دم اهتٚم٘مؿ إين

 سمٗمّمقن,, ىمٛمتؿ ىمام هم٣مومّمقا طمتالفآ أزمٕمض إين يٗمقل ذيح وإلم فمقمّ  إرمّ 

 وم٣مل ص٣مضم٣ٌمي, َم٣مت ىمام أَمقت أو مج٣مفم٥م يمٙمٛم٣مس ي٘مقن ضمتك ايمقيمد أم دم َئمٛمل

 فمقم فمـ زمذيمؽ ضمدشمقٞم٣م مج٣مفم٥م يمٙمٛم٣مس ي٘مقن أن ومٌؾ فمٛمف اهلل رض فمقم همٗمتؾ

 -ْح٣مد فمـ ايمٛمٔمامن أِب فَمـ ايمٔمزيز, فمٌد زمـ

 ص٣مر ٝمففمٙم ايمٔمٌم واٞمٗمرض زم٣مٓسمٖم٣مق طمتؿ إذا ايمِمح٣مزم٥م واطمتالف :ومٙم٦م

 ٞمقرث ٓ ٞمحـ وم٣مل أٞمف وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل فمـ شم٦ٌم وومد إمج٣مفم٣مً 

 -صدوم٥م سمرىمٛم٣م َم٣م

 يمٌٝمٔم٦م َم٣مًٓ  ىم٣مٞم٦م همٙمق َم٣مري٥م ويمده أم وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم طمٙمػ وومد

 -صدوم٥م شمٚمٛمٜم٣م وص٣مر
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 ودم وإَمٜم٣مت إوٓد زمكم ايمتٖمريؼ فمـ وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم هنك وومد

 أَمٜم٣مهتؿ وضم٘مؿ إوٓد ضم٘مؿ ووضمدٞم٣م وٓدهـ,أ وزمكم زمٝمٛمٜمـ سمٖمريؼ زمٝمٔمٜمـ

 -إم ضمري٥م فمعم دل ضمراً  ؽمٝمده٣م َمـ ويمده٣م ىم٣من وإذا وايمرق, احلري٥م دم

 ايمٛمٌل زَمـ دم َمٛمٜمؿ ايمٖمٔمؾ هذا ي٘مقن أن وحيتٚمؾ ايمٔمٙمؿ أهؾ زمٔمض ووم٣مل

 أَمٜم٣مت ويمٝم٦ًم ٞم٣مدرًا, يٗمع أَمر ٕٞمف زمذيمؽ يُمٔمر ٓ وهق وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم

 همال وذاؤهـ زمٝمٔمٜمـ همٝم٘مثر إَمالك يتداوهل٣م ايمتل ايمرومٝمؼ ىم٣ًمئر إوٓد

 -ذيمؽ دم واخل٣مص٥م ايمٔم٣مَم٥م فمعم إَمر خيٖمك

 اهلل صعم ايمٛمٌل هنك شمؿ إول ايمٔمٌم دم َم٣ٌمضم٣مً  ذيمؽ ي٘مقن أن حيتٚمؾ وومد

 اهلل رض زم٘مر أزمق زمف ئمٙمؿ ومل ايمدٞمٝم٣م َمـ طمروصمف ومٌؾ ذيمؽ فمـ وؽمٙمؿ فمٙمٝمف

 وحم٣مرزم٥م ايمديـ زمٟمَمقر وٓؾمتٕم٣ميمف َمدهت٣م يمٗمٌم أي٣مَمف دم حيدث مل ذيمؽ ٕن فمٛمف

 فمٚمر فمٌم دم ذيمؽ فمعم إَمر زمٗمل شمؿ ايمدفمقة أهؾ واؽمتِمالح ايمردة أهؾ

 رؽمقل فمـ ذيمؽ زمٙمٕمف ضمكم فمٚمر فمٛمف هنك شمؿ ايمزَم٣من, َمـ َمدة فمٛمف اهلل رض

 قا -أفمٙمؿ واهلل فمٛمف هم٣مٞمتٜمقا وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل
  ********** 
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 ب الفحل[]بيان النهي عن بيع فضل الماء, وعس

ـْ ) – 796 ٌِْد اهلل ِ َوفَم ـِ فَم  ,هَنَك ايمٛم ٌِلُّ »وَم٣مَل:  ,َرِضَ اهلل ُ فَمٛمُْٜماَم ,صَم٣مزمِِر زْم

ـْ زَمْٝمِع هَمّْمِؾ اظم٣َْمِء  ,صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  شفَم
 (ُ)

ٙمِؿٌ  ًْ   (-- َرَواُه َُم

َٚمؾِ »َوَزاَد دِم ِرَواَي٥ٍم:  اِب اْْلَ ـْ زَمْٝمِع ِضَ شَوفَم
 (ِ)

- 

ـِ ) – 797 ـِ فُمَٚمَر  َوفَم صعم  ,هَنَك َرؽُمقُل اهلل ِ »وَم٣مَل:  ,َرِضَ اهلل ُ فَمٛمُْٜماَم ,ازْم

٤ِم ايْمَٖمْحؾِ  ,اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ًْ ـْ فَم شفَم
 (ّ)

ٌَُخ٣مِريُّ    (-- َرَواُه ايْم

 *******************************الشرح:

 عام املصٓف صمح٘ اهلل احلزٜجني يبٝإ َغأيتني: 

 اظم٣مء-ايمٛمٜمل فمـ زمٝمع همّمؾ  األٚىل:

 ايمٛمٜمل فمـ زمٝمع فم٤ًم ايمٖمحؾ, أو ضاب اْلٚمؾ- ايجا١ْٝ:

 بٝإ سهِ بٝع ؾطٌ املا٤: 
 أن ي٘مقن دم أرض َم٣مء ومد ٞمٌع, همٙمِم٣مضم٤م إرض أن  ٚصٛضت٘:

 

                                                           
 (.ُٓٔٓ) أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو (ُ)
كعن بيع الماء »( كتمامها: ّٓ( )ُٓٔٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو صحيح مسلم ) (ِ)

 «..صلى اهلل عليو كسلم-كاألرض لتحرث, فعن ذلك نهى النبي 
( كعىٍسب: بفتح فسكوف. كىو ثمن ماء الفحل, ِِْٖأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ّ)

 كقيل: أيجرة الجماع. قالو الحافظ.
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يًتخدَمف, ويمف أن يًتٖمٝمد َمٛمف, وَم٣م همّمؾ فمـ ضم٣مصمتف هم١مٞمف يؼمىمف جيري 

 َمٛمف- وايمٕمغمه َمـ ايمٛم٣مس: ضمتك يًتٖمٝمد

 ء ايمذي ٓ حيت٣مج إيمٝمف فمـ نمغمه َمـ ايمٛم٣مس-همال جيقز يمف أن يٚمٛمع همّمؾ اظم٣م

 ؿٞ َػًِ:ؾ
ـْ َأْصَح٣مِب ايمٛم ٌِلِّ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف  ـَ َِم ـَ اظْمَُٜم٣مصِمِري َمـ ضمدي٧م َرصُمٍؾ, َِم

َؿ شَماَلشًم٣م َأؽْمَٚمُٔمُف, َيُٗمقُل:  َوؽَمٙم َؿ, وَم٣مَل: نَمَزْوُت ََمَع ايمٛم ٌِلِّ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

ٙمُِٚمقَن ُذَ » ًْ شىَم٣مُء دِم شَماَلٍث: دِم ايْمَ٘مإَلِ, َواظم٣َْمِء, َوايمٛم ٣مرِ اظمُْ
 (ُ)

- 

ذه٤م إلم اظمٛمع َمـ وىمذا ؾمٝمخ اإلؽمالم : بٌ إٕ اإلَاّ ابٔ ايكِٝ ضمح٘ اهلل

زمٝمع همّمؾ اظم٣مء َمْمٙمًٗم٣م, ضمتك وإن ىم٣من دم زمئر حمٖمقر, أو أرض ممٙمقىمف, يمٔمٚمقم 

 احلدي٧م-

                                                           
(, كأخرجو ابن ماجو من حديث ابن عباس رضي اهلل ّْٕٕأخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو ) (ُ)

كإنما يصح في ىذا الباب كقاؿ فيو: (, ُِٓٓ(, كىو في اإلركاء برقم )ِِْٕعنهما برقم )
قولو صلى اهلل عليو كسلم: " المسلموف شركاء في ثالث: في الماء كالكأل , األكؿ: حديثاف: 
( عن على بن الجعد اللؤلؤم كعيسى بن يونس , كأحمد ّْٕٕأخرجو أبو داكد )كالنار ". 

قولو صلى اهلل عليو كسلم: " ثالث الحديث الثاني: (, ... كذكره. َُٓ/ٔ( كالبيهقي )ّْٔ/ٓ)
( بإسناد صحيح كما قاؿ ِّْٕال يمنعن: الماء كالكأل كالنار". ثم قاؿ: أخرجو ابن ماجو )

 (, كصححو في صحيح السنن.ُ/ُّٓكالبوصيرم في " الزكائد " ) الحافظ في " التلخيص ",
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دي٧م, هق َم٣م ىم٣من َمُم٣مفًم٣م أن اظم٣مء اظمٛمٜمل فمـ زمٝمٔمف دم هذا احل ٚايصٟ ٜعٗط:

ٌف, ورزمام أدى إلم سمٙمػ إٞم٣ًمٍن, أو إلم ضمزمكم اظمًٙمٚمكم, وَم٣م ىم٣من هم٣مواًل فمـ ص٣م

 سميره, همٜمٛم٣م جي٤م فمٙمٝمف أن يٌذيمف-

 : (858. 3) ايمًٛمـ وم٣مل اخلْم٣مِب دم َمٔم٣ممل

 ايمٓم٣مهر, زمف ورد َم٣م فمعم حمٓمقر اظم٣مء همّمؾ همٚمٛمع ايمتحريؿ فمعم ايمٛمٜمل وأصؾ

  قا -اخلػم طمالف وهق أيّم٣مً  اظمٛمع إلم ص٣مر دهمٗم ايمٗمٝمٚم٥م همٝمف أوصم٤م َمـ وأَم٣م
 بٝإ سهِ بٝع ضطاب ادتٌُ، ٚعػب ايؿشٌ: 

 ذه٤م اْلٚمٜمقر َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ فمعم َمٛمع ذيمؽ َمْمٙمًٗم٣م-

 وذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم سمٖمِمٝمؾ دم اظمًٟميم٥م-

ؾ, هنل فمـ نمغم حايمٛمٜمل فمـ زمٝمع ضاب اْلٚمؾ, وفم٤ًم ايمٖم سٝح قايٛا:

 َمٗمدور ايمتًٙمٝمؿ-

 يمٕمرر واْلٜم٣ميم٥م-ووم٣مل زمٔمّمٜمؿ: فمـ ا

ويم٘مـ جيقز يمف أن ي٠مصمره يمٖمؼمة َمٔمٙمقَم٥م َمـ ايمزَمـ, همٔمٛمد ذيمؽ يٟمطمذ اظم٣مل 

 فمعم اإلصم٣مرة, ٓ فمعم ايمٔم٤ًم وايمياب-

 وَمع ذيمؽ ـم٣مهر احلدي٧م يٗمتيض اظمٛمع َمْمٙمًٗم٣م-

 -ي ذطذيمؽ دون أ عمإٓ َم٣م اؽمتثٛمل دم احلدي٧م َمـ اإلىمرام واهلدي٥م فم
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 ؿٞ غٓٔ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل: ؾ
ـِ ََم٣ميمٍِؽ  َمـ ـْ ىماَِلٍب ؽَمَٟمَل ,رض اهلل فمٛمف,ضمدي٧م َأَٞمِس زْم , َأن  َرصُماًل َِم

٤ِم ايمَٖمْحِؾ؟  ًْ ـْ فَم َؿ فَم , هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اهلل ِ, شهَمٛمََٜم٣مهُ »ايمٛم ٌِل  َصعم  اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

٣م ُٞمْْمِرُق ايمَٖمْحَؾ هَمٛمُْ٘مَرُم,  َص يَمُف دِم ايمَ٘مَراََم٥مِ »إِٞم  شهَمَرطم 
 (ُ)

- 

ـْ ضَمِدي٧ِم  ثِ قاٍ ضمح٘ اهلل: ٓ  َِم َٓ َٞمْٔمِرهُمُف إِ ـٌ نَمِري٤ٌم,  ًَ َهَذا ضَمِدي٧ٌم ضَم

ـِ فُمْرَوَة- ـْ ِهَُم٣مِم زْم ْٝمٍد, فَم ـِ ُْحَ  إزِْمَراِهٝمَؿ زْم

ويدطمؾ همٝمف هذا ايمٛمٜمل, ايمٛمٜمل فمـ فم٤ًم همحؾ ايمٕمٛمؿ: َمـ ايمّمٟمن واظمٔمز, 

 وىمذيمؽ فم٤ًم همحؾ ايمٌٗمر, وٞمحق ذيمؽ َمـ ايمدواب-

 -همٜمق َمـ اظم٣مفمقنيٛمٌٕمل أن ٓ متٛمع َمـ ذيمؽ, وَمثؾ هذه 

 -, واهلل أفمٙمؿخم٣ميمػ حل٘مؿ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ

  ********** 

 

 

 

 

                                                           
(, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل ُِْٕأخرجو اإلماـ الترمذم في سننو ) (ُ)

 (. ّٔبرقم )
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 ]بيان النهي عن بيع حبل الحبلة[ 

ـْ زَمْٝمِع  ,صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ,َأن  َرؽُمقَل اهلل ِ »: ؛)َوفَمٛمْفُ  – 798 هَنَك فَم

ٌََٙم٥ِم, َوىَم٣منَ  ٌَِؾ احْلَ ُزوَر إلَِم  ضَم ٌَْت٣مُع اْْلَ صُمُؾ َي ٣مِهٙمِٝم ٥ِم: ىَم٣مَن ايمر  زَمْٝمًٔم٣م َيَت٣ٌَمَئُمُف َأْهُؾ اْْلَ

شَأْن سُمٛمَْت٨َم ايمٛم ٣موَم٥ُم, شُمؿ  سُمٛمَْت٨ُم ايم تِل دِم زَمْْمٛمَِٜم٣م
 (ُ)

ٌَُخ٣مِريِّ  ْٖمُظ يمِْٙم  (-- َُمت َٖمٌؼ فَمَٙمْٝمِف, َوايمٙم 

 *******************************الشرح:

 ف صمح٘ اهلل احلزٜح يبٝإ ْٛع َٔ أْٛاع ايبٝٛع املٓٗٞ عٓٗا.عام املصٓ

 -وهق زمٝمع ضمٌؾ احلٌٙم٥م

ٌََٙم٥مِ »قٛي٘:  ٌَِؾ احْلَ ـْ زَمْٝمِع ضَم  ش-هَنَك فَم

 :(858. 81)وم٣مل ايمٛمقوي دم ذح َمًٙمؿ 

ـْ  اظمراد دِم  ايْمُٔمَٙماَمءُ  َواطْمَتَٙمَػ  ٌَؾِ  زَمْٝمعِ  زم٣ميمٛمٜمك فَم ٌََٙم٥مِ  ضَم   :احْلَ

ٌَْٝمعُ  ُهقَ  :مَج٣َمفَم٥مٌ  هَمَٗم٣مَل  ـٍ  ايْم ؾٍ  زمَِثَٚم   -َويَمُدَه٣م َوَيٙمَِد  ايمٛم ٣موَم٥مُ  سَمٙمَِد  َأنْ  إلَِم  َُم٠َمصم 

ٙمِؿٌ  َذىَمرَ  َووَمْد  ًْ  ََم٣ميمٌِؽ  وَم٣مَل  َوزمِفِ  فُمَٚمرَ  زمـ فمـ ايمتٖمًغم هذا احلدي٧م َهَذا دِم  َُم

٣مهمِِٔملُّ  ـْ  َوايمُم    -سَم٣مزَمَٔمُٜمؿْ  َوََم

                                                           
(. قلت: كلمسلم صدر الحديث مثل ُُْٓ(, كاإلماـ مسلم )ُِّْأخرجو اإلماـ البخارم ) (ُ)

قيو فلفظو عنده: "كاف أىل الجاىلية يتبايعوف لحم الجىزكر إلى حبىل الحبىلة. لفظ البخارم, كأما با
 -صلى اهلل عليو كسلم-كحبىل الحبىلة أف تػيٍنتىج الناقة, ثم تحمل التي نيًتجىت. فنهاىم رسوؿ اهلل 

 عن ذلك".
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 فمٌٝمدة أِب سمٖمًغم وهذا ,احل٣مل دم ٣مَِمؾِ احلَْ  ايمٛم ٣موَم٥مِ  َويَمدِ  زَمْٝمعُ  ُهقَ  :آطَمُرونَ  َووَم٣مَل 

ـِ  ََمْٔمَٚمرِ  ٌَْٝمدٍ  َأِِب  َوَص٣مضِمٌِفِ  اظمَُْثٛم ك زْم ـِ  ايْمَٗم٣مؽِمؿِ  فُم ـَ  ؽَماَلمٍ  زْم ـْ  َوآطَمِري َٕم٥مِ  َأْهؾِ  َِم  -ايمٙمُّ

ُد  وَم٣مَل  َوزمِفِ  ـُ  َأْْحَ ٌَؾٍ  زْم ـُ  َوإؽِْمَح٣مُق  ضَمٛمْ َٕم٥مِ  إلَِم  َأوْمَرُب  َوَهَذا َراَهَقْيفِ  زْم   -ايمٙمُّ

ـ  
اِوي يَم٘مِ هُ  َووَمْد  فُمَٚمرَ  زمـ ُهقَ  ايمر  َ غمِ  هَمن  ًِ لِ  زم٣ِميمت ْٖم َو  ْٕ   -َأفْمَرُف  َوُهقَ  ا

٣مهمِِٔملِّ  َوََمْذَه٤ُم  ِٗمل ايمُم  ُُصقيمِٝمِّكمَ  َوحُمَٗمِّ ْٕ غمَ  َأن   :ا ًِ اِوي سَمْٖم مٌ  ايمر   مَلْ  إَِذا َُمَٗمد 

  -ايمٓم ٣مِهرَ  خُي٣َميمِِػ 

ٌَْٝمعُ  َوَهَذا غمَ  فَمعَم  زَم٣مؿمٌِؾ  ايْم ًِ ِـ ايمت ْٖم   -ْي

٣م ُل  َأَم  َو  ْٕ فُ  :ا ـٍ  زَمْٝمعٌ  هَمَِلَٞم  صََمُؾ  ,لَجُْٜمقلٍ  َأصَمؾٍ  إلَِم  زمَِثَٚم ْٕ ًْم٣م َيْٟمطُمُذ  َوا ًْ ـَ  وِم  َِم

ـِ    -ايمث َٚم

٣م فُ  :ايمث ٣ميِن  َوَأَم  ٣ٌَمئِعِ  مَمُْٙمقكٍ  َونَمغْمُ  َولَجُْٜمقٌل  ََمْٔمُدومٌ  زَمْٝمعٌ  هَمَِلَٞم  ْٙم
 ََمْٗمُدورٍ  َونَمغْمُ  يمِ

 قا -فمٙمؿأ واهلل سمًٙمٝمٚمف فَمعَم 
٣مِهٙمِٝم ٥مِ »قٛي٘:  ٣ٌَمَئُمُف َأْهُؾ اْْلَ  ش-َوىَم٣مَن زَمْٝمًٔم٣م َيَت

 وزمٝمقع أهؾ اْل٣مهٙمٝم٥م ىمثغم َمٛمٜم٣م خم٣ميمػ يمٙم٘مت٣مب, ويمٙمًٛم٥م-

 إذ أن أَمره٣م َمٌٛمل فمعم ايمرزم٣م, وايمٕمرر-

ُزورَ »قٛي٘:  ٌَْت٣مُع اْْلَ صُمُؾ َي  ش-ىَم٣مَن ايمر 

 أي يٌت٣مع احلٚمؾ, أو ايمٛم٣موم٥م, أو ايمٔمٗمقد-
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 ش- ْن سُمٛمَْت٨َم ايمٛم ٣موَم٥مُ إلَِم أَ »قٛي٘: 

زمٔمٛمل هذا اْلٚمؾ زمام خيرج َمـ زمْمـ ٞم٣مومتل, أو زمام خيرج َمـ  أٟ ٜكٍٛ ي٘:

 زمْمـ َم٣م ي٘مقن َمـ زمْمـ ٞم٣مومتل- 

 وهذا زمٝمع نمرر وصمٜم٣ميم٥م: ٕٞمف َم٣م ئمٙمؿ هؾ ؽمٝمخرج ضمًٝم٣م, أم َمٝمًت٣م؟ 

 وهؾ ؽمٝم٘مقن ذىمًرا, أم اشمٛمك؟

 وهؾ ؽمٝمٔمٝمش زمٔمد ايمقٓدة, أم ؽمٝمٚمقت؟

ضمد إٓ اهلل فمز وصمؾ, همٝم٘مقن هذا ايمٌٝمع همٝمف نمرر, هم٘مؾ هذا ٓ ئمٙمٚمف أ

 وصمٜم٣ميم٥م-

 ش-شُمؿ  سُمٛمَْت٨ُم ايم تِل دِم زَمْْمٛمَِٜم٣م»قٛي٘: 

أي ضمتك خيرج َم٣م دم زمْمـ ٞم٣مومتل, شمؿ ي٘مػم ضمتك حيٚمؾ إن ىم٣مٞم٦م ٞم٣موم٥م, 

 وخيرج َم٣م دم زمْمٛمٜم٣م- 

 -واهلل أفمٙمؿوهذا همٝمف ايمٕمرر واْلٜم٣ميم٥م أىمثر َمـ ايم٣ًمزمؼ, 

  ********** 
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 عن بيع الوالء وعن هبته[]النهي  

ـْ زَمْٝمِع  ,صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ,َأن  َرؽُمقَل اهلل ِ »: , ؛)َوفَمٛمْفُ  – 799 هَنَك فَم

ٌَتِفِ  ـْ ِه ِء, َوفَم َٓ شايْمَق
 (ُ)

 (-- َُمت َٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

 *******************************الشرح:

 .غام املصٓـ اذتسٜح يبٝإ ايٓٗٞ عٔ بٝع ايٛال٤ ٖٚبت٘
سمٗمدم دم ضمدي٧م فم٣مئُم٥م رض اهلل فمٛمٜم٣م أن أهؾ زمريرة رض اهلل فمٛمٜم٣م, وومد 

زمريرة رض اهلل فمٛمٜم٣م إذا أرادت فم٣مئُم٥م رض اهلل فمٛمٜم٣م أن  ٝمٜم٣ماؾمؼمؿمقا فمٙم

 سمٔمتٗمٜم٣م أن ي٘مقن ايمقٓء هلؿ-

همٟمزمك ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ذيمؽ, وأطمػم زمٟمن هذا ايمممط 

 زم٣مؿمؾ-

ف, وٓ جيقز يمف أن يرهٛمف, وٓ جيقز يمف أن همٚمـ ىم٣من يمف وٓء ٓ جيقز أن يٌٝمٔم

 ُّيديف, وٓ جيقز يمف أن ُّيٌف-

 أخطز اإلَاّ ايؿاؾعٞ ٚاإلَاّ ابٔ سبإ:  ؾكس
ـِ فُمَٚمَر  ٌِْد اهلل ِ زْم  صعم  ,وَم٣مَل: وَم٣مَل ايمٛم ٌِلُّ  ,َرِضَ اهلل ُ فَمٛمُْٜماَم  ,َمـ ضمدي٧م فَم

َٚم٥ٌم ىَمُٙمْحَٚم٥ِم ايمٛم  »اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  ُء حُلْ َٓ َٓ ُيقَه٤ُم ايْمَق ٣ٌَمُع, َو َٓ ُي ٤ِم,  شًَ
(ِ)

- 

                                                           
 (.َُٔٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ٕٔٓٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
 =      (, كالبيهقي ُِّ/ ْ(, كالحاكم )ِْٗٗ(, كابن حباف )ُِِّاإلماـ الشافعي ) أخرجو (ِ)
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 بٝإ إٔ ايٛال٤ سل َرياخ املعتل: 
ايمقٓء هق ضمؼ َمغماث اظمُٔمتِؼ َمـ اظمُٔمَتؼ زم٤ًٌم ايمٔمتؼ, همال ُي٣ٌمع وٓ و

 ُيقه٤م-

 ظم٣م همٝمف َمـ ايمٕمرر, واْلٜم٣ميم٥م-

همرزمام ي٘مقن ايمٔمٌد يمٝمس يمف َم٣مل, أو رزمام ىم٣من ايمٔمٌد يمف َمـ يرشمف, همال يِمؾ 

 قه اإلٞم٣ًمن َمـ زمٔمده إيمٝمف- اظم٣مل ايمذي يرصم

ءِ »قٛي٘:  َٓ ـْ زَمْٝمِع ايْمَق  ش-هَنَك فَم

إصؾ دم ايمٛمٜمل, إٓ إذا ىم٣من هٛم٣ميمؽ ص٣مرف  فايمٛمٜمل هٛم٣م يمٙمتحريؿ: ٕٞم

 يٌمهمف َمـ ايمتحريؿ إلم ايم٘مراه٥م-

 ومل يٟمت ص٣مرف, أو ومريٛم٥م سمدل فمعم ذيمؽ-

                                                                                                                                        

(, كقد كقع في إسناده اضطراب كاختالؼ, فضالن عن مخالفة المتن الصحيح ِِٗ/ َُ)  =
(, كقاؿ الحافظ ابن حجر رحمو اهلل في بلوغ المراـ: رىكىاهي اٍلحىاًكمي: ًمٍن ُِْٗالمتقدـ برقم )

. كىو طىرًيًق ال هىًقيُّ , كىصىحَّحىوي اٍبني ًحبَّافى, كىأىعىلَّوي اٍلبػىيػٍ ًد ٍبًن اٍلحىسىًن, عىٍن أىًبي ييوسيفى , عىٍن ميحىمَّ شَّاًفًعيّْ
(, كقاؿ فيو: كعلتو محمد بن الحسن كىو الشيباني ُٖٔٔفي اإلركاء لإلماـ األلباني برقم )

أبى حنيفة رحمهم اهلل تعالى , لم  كيعقوب بن إبراىيم كىو أبو يوسف القاضي, كىما صاحبا
يخرجوا لهما شيئا , كضعفهما غير كاحد من األئمة , كأكردىما الذىبي في " الضعفاء " , كقاؿ 
البيهقي عقب الحديث: " قاؿ أبو بكر بن زياد النيسابورم: ىذا الحديث خطأ , ألف الثقات لم 

ي إسناده إلى الحسن بو مرفوعا... ثم يرككه ىكذا , كإنما ركاه الحسن مرسال ". ثم ساؽ البيهق
, كالحسن -رضي اهلل عنو-قاؿ رحمو اهلل: كجملة القوؿ أف الحديث صحيح من طريق علي 

البصرل, كاهلل أعلم. كلو شاىد موقوؼ على عبد اهلل بن مسعود بلفظو. أخرجو الدارمي 
 ( بسند صحيح عنو.ّٖٗ/ِ)
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ٌَتِفِ »قٛي٘:  ـْ ِه  ش-َوفَم

 -ه٦ٌم ايمقٓء زمدون َمٗم٣مزمؾأي وهنك فمـ 

 َمٔم٣موو٥م زمٚمٗم٣مزمؾ- ٝع:ؾايب

 َمٔم٣موو٥م زمٕمغم َمٗم٣مزمؾ- ٚاهلب١:

 َمٔم٣موو٥م زمٕمغم َمٗم٣مزمؾ, وسم٘مقن زمٔمد اظمقت- ٚايٛص١ٝ:

ىمٙمحٚم٥م ايمٛم٤ًم, ىمام سمٗمدم َمـ , هم٣ميمقٓء هم٘مؾ هذا ٓ جيقز دم ايمقٓء

 ضمدي٧م ازمـ فمٚمر رض اهلل فمٛمٜمام-

٣م َمـ ايمٗمرازم٥م, هم٘مذيمؽ ٓ جيقز هم٘مام أٞمف ٓ جيقز زمٝمع آزمـ, وايمٌٛم٦م, ونمغممه

 .وهللا أعلم’ قٓءزمٝمع ايم

  ********** 
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 ]النهي عن بيع الحصاة, وعن بيع الغرر[

ـْ ) – 811 صعم  ,هَنَك َرؽُمقُل اهلل ِ »وَم٣مَل:  ,رض اهلل فمٛمف  ,َأِِب ُهَرْيَرَة َوفَم

ـْ زَمْٝمِع ايْمَٕمَررِ  ,اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  َِم٣مِة, َوفَم ـْ زَمْٝمِع احْلَ شفَم
(ُ)

ٙمِؿٌ  ًْ  (-- َرَواُه َُم

 *******************************الشرح:

عام املصٓف صمح٘ اهلل احلزٜح يبٝإ ْٛعني َٔ أْٛاع ايبٝٛع املٓٗٞ 

 عٓٗا.

 -, وايمٛمٜمل فمٛمٜمام ظم٣م همٝمٜمام َمـ اْلٜم٣ميم٥م وايمٕمررزمٝمع ايمٕمرر, وزمٝمع احلِم٣مة ُٖٚا:

أن يٟميت اظمُمؼمي إلم ص٣مضم٤م إرض همٝمٗمقل يمف:  ٚصٛض٠ بٝع اذتص٢

 حلِم٣مة-اؾمؼمي٦م َمٛمؽ إرض إلم ضمٝم٧م سمٌٙمغ ا

 اؾمؼمي َمٛمؽ شمقزًم٣م وهق ايمذي سمٗمع فمٙمٝمف احلِم٣مة- ي٘: ٜٚكٍٛأ

اؾمؼمي َمٛمؽ زمٗمرة, أو ؾم٣مة, أو زمٔمغًما, وهق ايمذي سمٗمع فمٙمٝمف  ي٘: ٜٚكٍٛأ

 احلِم٣مة- 

 همٜمذا َمـ زمٝمقع ايمٕمرر اظمٛمٜمل فمٛمٜم٣م-

 -يمٙمتحريؿوايمٛمٜمل 

 -وايمٕمرر فمعم ايم٣ٌمئع واظمُمؼمي٣مإلؽمالم صم٣مء زمدهمع ايمير هم

                                                           
 (.ُُّٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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طمٙم٦م همٝمف اْلٜم٣ميم٥م, إَم٣م ٞمقفًم٣م, أو وصًٖم٣م, أو ىماًم, هق ىمؾ زمٝمع د ٚبٝع ايػطض:

 أو نمغم ذيمؽ-

 و اظمُمؼمي-أحمرم وَمٛمٜمل فمٛمف, ٕن همٝمف ضر إَم٣م فمعم ايم٣ٌمئع  ٚسهُ٘:

زمٝمع ايمًٚمؽ دم اظم٣مء, وزمٝمع ايمْمغم دم اهلقاء, وزمٝمع اْلٚمؾ ايمُم٣مرد,  َٚٓ٘:

َمـ  وايمٔمٌد أزمؼ, أو زمٝمع احلٝمقان ايمّم٣مئع, أو زمٝمع ايمٙمٌـ دم ايميع, ونمغم ذيمؽ

 أٞمقاع اْلٜم٣ميم٥م وايمٕمرر-

, همرزمام اؽمتْم٣مع اظمُمؼمي أن يٚمً٘مف, ورزمام ٓ فوهق نمغم َمٗمدور فمعم سمًٙمٝمٚم

 -, واهلل اظمًتٔم٣منيًتْمٝمع ذيمؽ: همٝمّمٝمع فمٙمٝمف َم٣ميمف دون َمٗم٣مزمؾ

  ********** 
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 ]بيان النهي عن بيع الطعام قبل أن يكتاله[

ى »وَم٣مَل:  ,فمٙمٝمف وؽمٙمؿ صعم اهلل  ,َأن  َرؽُمقَل اهلل ِ )َوفَمٛمُْف:  – 818  اؾْمؼَمَ
ـِ ََم

شؿَمَٔم٣مًَم٣م هَماَل َئٌِْمُف ضَمت ك َيْ٘مَت٣ميَمفُ 
(ُ)

ٙمِؿٌ  ًْ  (-- َرَواُه َُم

 *******************************الشرح:

 عام املصٓف ٖشا احلزٜح يبٝإ ايٓٗٞ عٔ بٝع ايطعاّ قبٌ نًٝ٘.

زم٣ميم٘مٝمؾ  وهذا ايمٛمٜمل دم ضمؼ اظمْمٔمقَم٣مت ايمتل يًتْم٣مع أن خُيعم زمٝمٛمف وزمٝمٛمٜم٣م

 وايمٛمٗمٙم٥م-

 :(869. 81) َمًٙمؿ فمعم دم ذضمف وم٣مل ايمٛمقوي

ِدي٧ِم  َهَذا َودِم  ةِ  زَمْٝمعِ  صَمَقازُ  احْلَ ػْمَ ٣مهمِِٔملِّ  ََمْذَه٤ُم  َوُهقَ  صِمَزاهًم٣م ايمِمُّ   -ايمُم 

٣مهمِِٔملُّ  وَم٣مَل  ةِ  زَمْٝمعُ  :َوَأْصَح٣مزُمفُ  ايمُم  ػْمَ ـَ  ايمِمُّ ٛمَْْم٥مِ  َِم
٣م َوايمت ْٚمرِ  احْلِ مِهَ  صِمَزاهًم٣م َونَمغْمِ

  -زمَِحَرامٍ  َويَمْٝمَس  ٝمٌح َصحِ 

نِ  همِٝمفِ  ؟ََمْ٘مُروهٌ  ُهقَ  َوَهْؾ  َٓ ٣مهمِِٔملِّ  وَمْق   :يمِٙمُم 

ُٜماَم    -سَمٛمِْزيفٍ  ىَمَراَه٥مَ  ََمْ٘مُروهٌ  :َأَصحُّ

  -زمَِٚمْ٘مُروهٍ  يَمْٝمَس  :َوايمث ٣ميِن 

ٌَْٝمعُ  :وَم٣ميُمقا ةِ  َوايْم َراِهؿِ  زمُِِمػْمَ   -ىَمَذيمَِؽ  ضُمْ٘مُٚمفُ  صِمَزاهًم٣م ايمد 

                                                           
 (.ُِٖٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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ـْ  ٣مَأْصَح٣مزُمٛمَ  َوَٞمَٗمَؾ  فُ  ََم٣ميمٍِؽ  فَم ٌَْٝمعُ  َيِِمحُّ  َٓ  َأٞم  ةِ  زَم٣مئِعُ  ىَم٣منَ  إَِذا ايْم ػْمَ  صِمَزاهًم٣م ايمِمُّ

  -وَمْدَرَه٣م َئْمَٙمؿُ 

ضََم٣مِدي٧ِم  َهِذهِ  ودِم  ْٕ ـْ  ايمٛم ْٜملُ  ا ٣ٌَمئِعُ  َيْٗمٌَِّمفُ  ضَمت ك اظمٌَِْٝمعِ  زَمْٝمعِ  فَم   -ايْم

  :َذيمَِؽ  دِم  ايْمُٔمَٙماَمءُ  َواطْمَتَٙمَػ 

٣مهمِِٔملُّ  هَمَٗم٣مَل  ٌَْؾ  اظمٌَِْٝمعِ  زَمْٝمعُ  َيِِمحُّ  َٓ  :ايمُم  ٌِّْمفِ  وَم  فَمَٗم٣مًرا َأوْ  ؿَمَٔم٣مًَم٣م ىَم٣منَ  ؽَمَقاءٌ  وَم

ًٓ  َأوْ  هُ  ,ََمٛمُْٗمق   -َأْو َٞمْٗمًدا َأْو نَمغْمَ

ٌَتِّلُّ    -جَيُقُز دِم ىُمؾِّ ََمٌِٝمعٍ  :َووَم٣مَل فُمْثاَمُن ايْم

ٓ  ايْمَٔمٗمَ  :َووَم٣مَل َأزُمق ضَمٛمِٝمَٖم٥مَ  ٍء إِ   -٣مرَ ٓ جَيُقُز دِم ىُمؾِّ َرْ

  -َٓ جَيُقُز دِم ايمْم َٔم٣مِم َوجَيُقُز همِٝماَم ؽِمَقاُه َوَواهَمَٗمُف ىَمثغُِمونَ  :َووَم٣مَل ََم٣ميمٌِؽ 

٣م :َووَم٣مَل آطَمُرونَ    -َٓ جَيُقُز دِم اظمَْ٘مِٝمِؾ َواظمَْْقُزوِن َوجَيُقُز همِٝماَم ؽِمَقامُهَ

ٌَتِّلِّ هَمَحَ٘م٣مُه اظم٣َْمِزرِ  ٣م ََمْذَه٤ُم فُمْثاَمَن ايْم   -ىمثرونيْمَٗم٣مِض َومَلْ حي٘مف إيُّ َواَأَم 

مْج٣َمَع فَمعَم زُمْْماَلِن زَمْٝمِع ايمْم َٔم٣مِم اظمٌٝمع ومٌؾ ومٌّمف   -زَمْؾ َٞمَٗمُٙمقا اإْلِ

اَلُف همِٝماَم ؽِمَقاهُ  :وم٣ميمقا وكٌ  ,وإٞمام اخْلِ  قا- َواهلل ُ َأفْمَٙمؿُ  ,هَمُٜمَق ؾَم٣مذي ََمؼْمُ
زم٣ميمتخٙمٝم٥م وأَم٣م زمٔمض اظمٌٝمٔم٣مت ايمتل ٓ يًتْمٝمع أن يرهمٔمٜم٣م همت٘مقن ضمٝم٣مزهت٣م 

 زمٝمٛمف وزمٝمٛمٜم٣م-

 همحٝم٣مزهت٣م أن خُيعم زمٝمٛمف وزمكم ايمتٌمف همٝمٜم٣م- ؾُجًّا اؾرت٣ أضّضا:

 همحٝم٣مزهت٣م أن خيعم زمٝمٛمف وزمكم آٞمتٖم٣مع- اؾرت٣ بّٝتا: يٛٚ
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 ؾؿٞ َػًِ:
ـِ فُمَٚمَر  زُمقَن فَمعَم فَمْٜمِد », ,رض اهلل فمٛمٜمام,َمـ ضمدي٧م  ازْم ُْؿ ىَم٣مُٞمقا ُيْيَ  َأهن 

ْوا ؿَمَٔم٣مًَم٣م صِمَزاهًم٣م َأْن َيٌِٝمُٔمقُه دِم َرؽُمقِل اهلِل َصعم  اهللُ  َؿ إَِذا اؾْمؼَمَ  فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

يُمقهُ  شََمَ٘م٣مٞمِِف ضَمت ك حُيَقِّ
(ُ)

- 

 وهذا ايميب ظم٣م دم ذيمؽ َمـ ايمٕمرر واْلٜم٣ميم٥م-

 واهلل اظمقهمؼ

  ********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.ُِٕٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ
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 ]بيان النهي عن بيعتين في بيعة[ 

ـْ زَمْٝمَٔمَتكْمِ  ,صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ,اهلل ِ  هَنَك َرؽُمقُل »وَم٣مَل: )َوفَمٛمُْف  – 815 فَم

شدِم زَمْٝمَٔم٥مٍ 
(ُ)

ٌ ٣مَن-  ـُ ضِم , َوازْم َِمِذيُّ ْ َحُف ايمؼمِّ , َوَصح  لُّ
٣مئِ ًَ  - َرَواُه َأْْحَُد, َوايمٛم 

َِِب َداُوَد:  ِٕ زَم٣م»َو ُٜماَم, َأْو ايمرِّ ًُ  دِم زَمْٝمَٔم٥ٍم هَمَٙمُف َأَوىَم
ـْ زَم٣مَع زَمْٝمَٔمَتكْمِ شََم

(ِ)
-) 

 *******************************الشرح:

 عام املصٓف صمح٘ اهلل احلزٜح يبٝإ ايٓٗٞ عٔ بٝعتني يف بٝع١.

 ٚهلا صٛضتإ عٓس أٌٖ ايعًِ:

                                                           
(, كالترمذم ِٔٗ - ِٓٗ/ ٕ(, كالنسائي )َّٓك  ْٕٓك  ِّْ/ ِأخرجو اإلماـ أحمد ) (ُ)

موارد( عن طريق محمد بن عمرك, عن أبي سلمة, عن أبي ىريرة,  َُُٗ(, كابن حباف )ُُِّ)
كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل «, حسن صحيححديث »بو. كقاؿ الترمذم: 

 (, كقاؿ فيو: ىذا حديث حسن. َُّٕبرقم )
(, كحسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل في صحيح السنن. كىو في َّْٔأخرجو اإلماـ أبو داكد ) (ِ)

. (, كقاؿ فيو: كقاؿ الحاكم: " صحيح على شرط مسلم "َُّٕاإلركاء تحت حديث رقم )
( ككذا صححو عبد الحق في ُٔ/ٗككافقو الذىبي, كصححو ابن حـز أيضان في " المحلى " )

( باللفظ األكؿ. قلت: كإنما ىو حسن فقط, ألف محمد بن عمرك, فيو كالـ ُ/ُٓٓأحكامو )
يسير في حفظو, كقد ركل البخارم عنو مقركنا, كمسلم متابعة. كقاؿ الحافظ في " التقريب ": " 

ىاـ ". كذكره الشيخ مقبل رحمو اهلل في أحاديث معلة ظاىرىا الصحة برقم صدكؽ, لو أك 
(, كقاؿ فيو: الحديث إذا نظرت إلى سنده كجدتو حسننا, كلكنو شاذ بهذا اللفظ, فقد ْْٔ)

خالف يحي بن زكريا عبد العزيز بن محمد الدراكردم, كمحمد بن عبد اهلل األنصارم, كإسماعيل 
, كعبد الوىاب بن عطاء, كعبدة بن سليماف, كيحي بن سعيد, كلهم ابن جعفر, كمعاذ بن معاذ

يرككنو عن محمد بن عمرك, عن أبي سلمة, عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو: "أف النبي صىلَّى اللَّوي 
 عىلىٍيًو كعلى آلو كىسىلَّمى نهى عن بيعتين في بيعة". اىػ مختصران من "عوف المعبود"..
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, وزمامئتكم إلم  األٚىل: ًٓ أن يٗمقل زمٔمتؽ هذه ايمًٙمٔم٥م زمامئ٥م ومخًكم ري٣مل ضم٣م

 أصمؾ-

 يم٘مـ هذا يٚمٛمع َمٛمف إذا ىم٣من فمعم نمغم صقرة ايمتٗمًٝمط-

وذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم سمٖمًغم آطمر, وذيمؽ أن يٗمقل:  ايصٛض٠ ايجا١ْٝ:

سمٌٝمٔمٛمل هذا ايم٘مت٣مب, همٝمٗمقل يمف: أزمٝمٔمؽ هذا ايم٘مت٣مب زمامئ٥م ري٣مل, فمعم أن سمٌٝمٔمٛمل 

  هذا ايم٘مت٣مب زمخٚمًكم ري٣مل-

همٜمذا أيًّم٣م َمـ ايمٌٝمقع اظمحرَم٥م, ايمتل هنك فمٛمٜم٣م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم 

 آيمف وؽمٙمؿ-

ام همممه زمذيمؽ اإلَم٣مم اخلْم٣مِب رْحف اهلل, وهق اظمٗمِمقد َمـ زمٝمٔمتكم دم زمٝمٔم٥م, ىم

 ونمغمه َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ-

أَم٣م إذا ىم٣من فمعم صمٜم٥م ايمتٗمًٝمط, هم٣ميمِمحٝمح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ أن زمٝمع و

 ايمتٗمًٝمط صم٣مئز-

 وذيمؽ ٕن ايمٔمٗمد همٝمف ي٘مقن فمعم شمٚمـ واضمد َمٔمٙمقم-

 زمٝمع ايمتٗمًٝمط و أضم٘م٣مَمف:زمٝم٣من 

 ًؿ إلم شمالشم٥م أوم٣ًمم:افمٙمؿ أن زمٝمع ايمتٗمًٝمط زم٣مفمت٣ٌمر ايمتٔمجٝمؾ وايمتٟمصمٝمؾ يٛمٗم
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َمٔمجؾ ايمٌديمكم وهق ايمٌٝمع اظمْمٙمؼ ايمذي ي٘مقن ايمثٚمـ واظمثٚمـ همٝمف إول: 

ضم٣مٓ دون اؾمؼماط يمتٟمصمٝمؾ أضمدمه٣م وهذا هق ايمٗمًؿ ايمذي ي٘مقن ايمثٚمـ 

 واظمثٚمـ همٝمف ضم٣مٓ-

َم٠مصمؾ ايمٌديمكم وهق َم٣م ئمرف زمٌٝمع ايم٘م٣ميمئ زم٣ميم٘م٣ميمئ أو ايمٗمًؿ ايمث٣مين:  

يمٔمقوكم َم٠مصمؾ وهق َم٣م يًٚمك زمٌٝمع ايمديـ ايمٛمًٝمئ٥م زم٣ميمٛمًٝمئ٥م زمٚمٔمٛمك أن ىمؾ ا

 زم٣ميمديـ وهذا ايمٛمقع حمرم فمعم ايمراصمح ويمٝمس هذا َمقوع زمًط ايم٘مالم همٝمف-

 َم٠مصمؾ أضمد ايمٌديمكم وهق فمعم ومًٚمكم: ايمٗمًؿ ايمث٣ميم٧م:  

 َم٠مصمؾ َمثٚمـ وهق فمٗمد ايمًٙمؿ وومد سمٗمدم ايم٘مالم فمٙمٝمف-إول: 

أؾمٜمر َم٠مصمؾ ايمثٚمـ وهق ايمٌٝمع اظمٔمروف زم٣ميمٌٝمع اظم٠مصمؾ وَمـ ايمث٣مين:  

, يمًٙمٝمامن زمـ سمرىمل شزمٝمع ايمتٗمًٝمط وأضم٘م٣مَمف»سمْمٌٝمٗم٣مسمف زمٝمع ايمتٗمًٝمط: اهـ 

(56,57 -) 

 ذوط زمٝمع ايمتٗمًٝمط:

أن ي٘مقن ايمٗمٌقل َمقاهمٗم٣م يمإلجي٣مب ىمٟمن يٗمقل ايم٣ٌمئع زمٔمتؽ ىمت٣مب اظمٕمٛمل  ,8

 زمامئ٥م همٝمٗمقل اظمُمؼمي )ومٌٙمتف( أو )اؾمؼميتف(-

 ٙمس واضمد-احت٣مد لجٙمس ايمٔمٗمد زمٟمن ي٘مقن اإلجي٣مب وايمٗمٌقل دم لج ,5

ـَ آََمٛمُقْا َٓ سَمْٟمىُمُٙمقْا  ,3 ٣م ايم ِذي َ ايمؼماض زمكم اظمتٔم٣مومديـ, وم٣مل سمٔم٣ملم: ﴿ي٣مَأُّيُّ

ٛمُ٘مْؿ﴾  ٣مَرًة فَمـ سَمَراٍض َمِّ ٣ٌَمؿمِِؾ إِٓ  َأن سَمُ٘مقَن ِِتَ َأَْمَقايَمُ٘مْؿ زَمْٝمٛمَُ٘مْؿ زم٣ِميْم
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َؿ ىمام دم ضمدي٧م [, و وم٣مل رؽمقل اهلل َصعم  اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙم  59]ايمٛم٣ًمء:

ٌَْٝمُع (: »5.855ش )اإلرواء»( وهق دم 5885أِب ؽمٔمٝمد فمٛمد ازمـ َم٣مصمف ) اَم ايْم إِٞم 

ـْ سَمَراضٍ   ش-فَم

أن ي٘مقن ايمٔم٣مومد َم٣ميم٘م٣م يمٙمٚمٔمٗمقد فمٙمٝمف دم ووم٦م ايمٔمٗمد حلدي٧م ضم٘مٝمؿ  ,4

 (-8ش)َٓ سَمٌِْع ََم٣م يَمْٝمَس فِمٛمَْدكَ »زمـ ضمزام: 

٣ٌميمغ, وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم: أن ي٘مقن ايمٔم٣مومد صم٣مئز ايمتٌمف وهق ايمٔم٣مومؾ ايم ,5

َٖمَٜم٣مء َأَْمَقايَمُ٘مُؿ﴾ ]ايمٛم٣ًمء: ًُّ  [- 5﴿َوَٓ سُم٠ْمسُمقْا ايم

أن ي٘مقن اظمٔمٗمقد فمٙمٝمف َم٣ٌمح ايمٛمٖمع يمٕمغم ضورة, وذيمؽ ٕن أطمذ  ,6

ايمٔمقض فمام ٓ هم٣مئدة همٝمف أىمؾ يمٙمامل زم٣ميم٣ٌمؿمؾ ودهمع ايمٔمقض همٝمف َمـ ايمًٖمف, 

َؿ ىمام دم وأَم٣م حمرم ايمٛمٖمع همٗمد وم٣مل رؽمقل اهلل َصعم  اهلل ُ فمَ  َٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙم 

إِن  »(, دم ؾمٟمن َمـ أراد زمٝمع اخلٚمر: 8589ضمدي٧م ازمـ فم٣ٌمس فمٛمد َمًٙمؿ )

َم زَمْٝمَٔمَٜم٣م ٣م ضَمر  هَبَ َم ُذْ  ش-ايم ِذي ضَمر 

                                                           
(, كالنسائي ُِِّ(, كالترمذم )َّّٓ(, ك أبو داكد )َِْ/ّأخرجو اإلماـ أحمد ) (ُ)

(, ِْٓػْْٖ/ٔ« )البدر المنير»(, كالحديث مخرج في ُِٕٖ(, كابن ماجو )ُّْٔ)
 (.ُِّ/ٓ« )اإلركاء»ك
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أن ي٘مقن اظمٔمٗمقد فمٙمٝمف َمٗمدورا فمعم سمًٙمٝمٚمف ضم٣مل ايمٔمٗمد همخرج َمـ  ,7

َؿ فمـ زمٝمع  ذيمؽ زمٝمقع ايمٕمرر, وومد هنك رؽمقل اهلل َصعم  اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙم 

 (-8585ايمٕمرر ىمام دم ضمدي٧م أِب هريرة فمٛمد َمًٙمؿ )

أن ي٘مقن اظمٔمٗمقد فمٙمٝمف َمٔمٙمقَم٣م يمٙمٚمتٔم٣مومديـ, هم١من ىم٣من أضمدمه٣م لجٜمقٓ  ,8

 همًد ايمٌٝمع ٕن اْلٜم٣ميم٥م نمرر, همٝم٘مقن داطمال دم مجٙم٥م اظمٛمٜمل فمٛمف-

ف ايمرزم٣م همٝمف إن ىم٣من أن ٓ ي٘مقن زمٝمع ايمتٗمًٝمط ذرئم٥م إلم ايمرزم٣م, ووصم ,9

اظمُمؼمي زم٣ميمتٗمًٝمط َمراده احلِمقل فمعم اظم٣مل همٗمط ٓ احلِمقل فمعم ايمًٙمٔم٥م 

همرزمام زم٣مع ايمًٙمٔم٥م َمـ ٞمٖمس ايمت٣مصمر همٝمٗمع دم زمٝمع ايمٔمٝمٛم٥م ايمرزمقي ايمذي ضمذر َمٛمف 

َؿ زمٗمقيمف:  ٣ٌَمَئْمُتْؿ زم٣ِميْمِٔمٝمٛم٥َِم---»رؽمقل اهلل َصعم  اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙم  , شإَِذا سَم

 احلدي٧م-

يم٘مـ َمـ أراد احلِمقل فمعم اظم٣مل زمقاؽمْم٥م هذا ايمٌٝمع همٙمٝمخرج َمـ ايمرزم٣م زمٌٝمع 

 ايمتقرق وهق زمٝمع ايمًٙمٔم٥م َمـ نمغم ايم٣ٌمئع ايمذي اؾمؼمى َمٛمف-

أن ي٘مقن ايمٔمقو٣من دم زمٝمع ايمتٗمًٝمط مم٣م ٓ جيري همٝمف رزم٣م ايمٛمًٝمئ٥م, همٔمعم  ,81

سم٠مدى فمعم هذا ٓ جيقز دم زمٝمع ايمتٗمًٝمط أن يُمؼمي ذه٣ٌم وايمثٚمـ همّم٥م َم٠مصمٙم٥م 

أوم٣ًمط وٓ ايمٔم٘مس, ىمام ٓ جيقز أن ي٘مقن ايمثٚمـ ومٚمح٣م ي٠مدى فمعم أوم٣ًمط 

واظمثٚمـ ؾمٔمغما أو مترا أو ايمٔم٘مس, و َمـ زم٣مب أولم ٓ جيقز زمٝمع ايمذه٤م 

زم٣ميمذه٤م أو ايمٖمّم٥م زم٣ميمٖمّم٥م أو ايمتٚمر زم٣ميمتٚمر زم٣ميمتٗمًٝمط, حلدي٧م أِب َمًٔمقد 
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ي٧م دم وفم٣ٌمدة زمـ ايمِم٣مَم٦م وأِب هريرة دم ايمِمحٝمح, وومد سمٗمدَم٦م إضم٣مد

 أزمقاب ايمرزم٣م همال دافمل يمإلفم٣مدة-

 (: 81.68وم٣مل ايمًٌ٘مل دم سم٘مٚمٙم٥م اظمجٚمقع ) 

حتريؿ ايمٛمًٝمئ٥م وهق ضمرام دم اْلٛمس واْلٛمًكم إذا ىم٣من احل٘مؿ ايمث٣مين: و

ايمٔمقو٣من مجٝمٔم٣م َمـ أزمقاب ايمرزم٣م ىم٣ميمذه٤م زم٣ميمذه٤م وايمذه٤م زم٣ميمٖمّم٥م واحلٛمْم٥م 

ممـ ٞمٗمؾ اإلمج٣مع زم٣محلٛمْم٥م واحلٛمْم٥م زم٣ميمتٚمر وذيمؽ لجٚمع فمٙمٝمف زمكم اظمًٙمٚمكم و

 قاسحي٣م أزمق ضم٣مَمد- 
همٟمَم٣م ايمٛم٣ًمء هم٘مؾ صمٛمًكم جيري همٝمٜمام (: 6.65وم٣مل ازمـ ومداَم٥م دم اظمٕمٛمل )و

 قاايمرزم٣م زمٔمٙم٥م واضمدة, هم١مٞمف حيرم زمٝمع أضمدمه٣م زم٣مٔطمر ٞم٣ًمء زمٕمغم طمالف ٞمٔمٙمٚمف- 
أن "أن ي٘مقن ايمثٚمـ دم زمٝمع ايمتٗمًٝمط ديٛم٣م ٓ فمٝمٛم٣م- وصقرة اظمًٟميم٥م:  ,88

 -"عم أن ي٘مقن ايمثٚمـ زمٝمتل زمٔمد ؽمٛم٥مسمٗمقل زمٔمٛمل ؽمٝم٣مرسمؽ فم

إَم٥م لجٚمٔم٥م فمعم أن (: 89.876ش )آؽمتذىم٣مر»وم٣مل ازمـ فمٌد ايمػم دم 

 ايمًٙمػ ٓ ي٘مقن دم رء زمٔمٝمٛمف- 

وأمجٔمقا فمعم أٞمف ٓ جيقز (: 5.875ش )زمداي٥م اظمجتٜمد»يٗمقل ازمـ رؾمد دم و 

 زمٝمع إفمٝم٣من إلم أصمؾ-
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ُف اهلل ُ سمٔم٣ملم دم  ويٗمقل  (: 9.399ش )ٚمقعاظمج»ايمٛمقوي َرِْحَ

إٞمام جيقز إصمؾ إذا ىم٣من ايمٔمقض دم ايمذَم٥م همٟمَم٣م إذا أصمؾ سمًٙمٝمؿ اظمٌٝمع أو 

ايمثٚمـ اظمٔمكم زمٟمن وم٣مل اؾمؼمي٦م هبذه ايمدراهؿ فمعم أن أؽمٙمٚمٜم٣م دم ووم٦م ىمذا 

 قاهم٣ميمٔمٗمد زم٣مؿمؾ- 
أن سم٘مقن ايمًٙمٔم٥م ضم٣ميم٥م نمغم َم٠مصمٙم٥م, وم٣مل ؾمٝمخ اإلؽمالم ىمام دم  ,85

ئ هق اظم٠مطمر ايمذي مل يٗمٌض زم٣مظم٠مطمر (: ايم٘م٣ميمئ زم٣ميم٘م٣ميم51.585ش )اظمجٚمقع»

أي ايمديـ ,ايمذي مل يٗمٌض همٜمذا ٓ جيقز زم٣مسمٖم٣مق, و هق زمٝمع ايم٘م٣ميمئ زم٣ميم٘م٣ميمئ 

 -,زم٣ميمديـ

  -أن ي٘مقن إصمؾ َمٔمٙمقَم٣م ,83

اسمٖمٗمقا فمعم أٞمف ٓ جيقز ايمٌٝمع زمثٚمـ (: 9.359ش )اظمجٚمقع»وم٣مل ايمٛمقوي دم 

 إلم أصمؾ لجٜمقل-

هبذا أن اظمٌٝمع يٛمتٗمؾ زمٚمجرد  أن ي٘مقن زمٝمع ايمتٗمًٝمط َمٛمجزا واظمراد ,84

 فمٗمد ايمٌٝمع إلم َمٙمٝم٘مف اظمُمؼمي جيقز يمف ايمتٌمف زمف ىمٝمػ أراد-

همٌٜمذا ٞم٘مقن ومد خلِمٛم٣م ذوط زمٝمع ايمتٗمًٝمط ايمتل مجٔمٜم٣م ؽمٙمٝمامن زمـ سمرىمل  

 (-48,515َمـ )ش أضم٘م٣مم ايمتٗمًٝمط»ايمؼمىمل دم ىمت٣مزمف 

 ضم٘مؿ زمٝمع ايمتٗمًٝمط:

 ايمٌٝمع زمثٚمـ َم٠مصمؾ ٓ خيٙمق َمـ ضم٣ميمتكم:
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ي٘مقن ايمثٚمـ اظم٠مصمؾ َم٣ًموي٣م يمٙمثٚمـ احل٣مل همٝمتؿ ايمٌٝمع دون زي٣مدة أن إولم: 

ـَ  ٣م ايم ِذي َ َمٗم٣مزمؾ سمٟمصمٝمؾ ايمثٚمـ, همٜمذه احل٣ميم٥م صم٣مئزة زم٣ميمٛمص, وم٣مل سمٔم٣ملم: ﴿ي٣مَأُّيُّ

ٌُقُه﴾ ]ايمٌٗمرة: ك هَم٣مىْمُت ٚمًّ ًَ ـٍ إلَِم َأصَمٍؾ َمُّ  [- 585آََمٛمُقْا إَِذا سَمَداَيٛمُتؿ زمَِدْي

سم٣ٌمئمتؿ زمديـ أو اؾمؼميتؿ زمف---إلم  إذا(: 3.886وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػمي ) 

أصمؾ َمًٚمك, وومد صم٣مء دم ايمِمحٝمحكم فمـ فم٣مئُم٥م َرِضَ اهلل ُ فَمٛمَْٜم٣م أن ايمٛمٌل 

َصعم  اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙم َؿ اؾمؼمى َمـ ُّيقدي ؿمٔم٣مَم٣م إلم أصمؾ ورهٛمف درفم٣م 

ش اظمٕمٛمل»َمـ ضمديد: وومد وم٣مم اإلمج٣مع فمعم صمقاز هذه ايمِمقرة, وم٣مل دم 

 قا(: يم٘مـ ايمٌٝمع زمٛمًٝمئ٥م يمٝمس زمٚمحرم اسمٖم٣موم٣م- 6.565)
أن ي٘مقن ايمثٚمـ اظم٠مصمؾ أزيد َمـ ايمثٚمـ احل٣مل ىمٟمن يٌٝمع َم٣م ومٝمٚمتف ايمث٣مٞمٝم٥م: 

َم٣مئ٥م ضم٣ميم٥م زمامئ٥م وفمممة إلم ؽمٛم٥م, وهذه اظمًٟميم٥م أصم٣مزه٣م مجٜمقر ايمٔمٙمامء زمؾ ومد 

 ادفمك زمٔمّمٜمؿ اإلمج٣مع فمعم صمقازه٣م واؽمتديمقا زمام يقم:

زَم٣م﴾ ]ايمٌٗمرة: ومقل اهلل فَمز  َوصَمؾ   ,8 َم ايمرِّ ٌَْٝمَع َوضَمر  [, 575﴿َوَأضَمؾ  اهللُّ ايْم

 ووصمف ايمدٓيم٥م َمـ أي٥م: 

أن إصؾ دم اظمٔم٣مَمالت احلؾ واإلزم٣مضم٥م وٓ يٛمتٗمؾ َمـ هذا إصؾ إٓ  ,

 زمديمٝمؾ-

 أي٥م سمدل فمعم ضمؾ مجٝمع أٞمقاع ايمٌٝمقع إٓ َم٣م ضمرم زمديمٝمؾ- ,
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زمٝمع ايمٛمٗمد وزمٝمع ايمٛمًٝمئ٥م وإن  أن ايمٌٝمع ذىمر َمْمٙمٗم٣م دم أي٥م همٝمُمٚمؾ زمذيمؽ ,

 اطمتٙمػ ايمثٚمـ-

أن أي٥م ٞمزيم٦م دم سمٔم٣مَمؾ اظمممىمكم ضمٝم٧م ىم٣مٞمقا ئمرهمقن ايمزي٣مدة فمعم  ,

 ايمثٚمـ اظم٠مصمؾ شمؿ إذا ضمؾ إصمؾ وم٣ميمقا إَم٣م أن سمٗميض و إَم٣م أن سمرِب-

و ومد ٞمٗمؾ ؾمٝمخ اإلؽمالم اإلمج٣مع فمعم صمقاز ايمزي٣مدة َمـ أصمؾ إصمؾ همٗم٣مل  

لم سم٣مصمر فمٛمده ومامش همٗم٣مل أفمْمٛمل هذه ايمٗمْمٔم٥م فمٛمد أن ؽمئؾ فمـ رصمؾ حمت٣مج إ

همٗم٣مل ايمت٣مصمر هذه َمُمؼماه٣م زمثالشمكم, وَم٣م أزمٝمٔمٜم٣م إٓ زمخٚمًكم إلم أصمؾ همٜمؾ 

 جيقز ذيمؽ أم ٓ؟

ُف اهلل ُ: اظمُمؼمي فمعم شمالشم٥م أٞمقاع:    همٗم٣مل َرِْحَ

أن ي٘مقن َمٗمِمقده ايمًٙمٔم٥م يٛمتٖمع هب٣م يمَلىمؾ و ايمممب و ايمٙمٌس و  أضمده٣م

 ايمرىمقب-

 ٘مقن َمٗمِمقده ايمتج٣مرة همٝمٜم٣م-أن يايمث٣مين: و

همٜمذان ٞمقفم٣من صم٣مئزان زم٣ميم٘مت٣مب وايمًٛم٥م واإلمج٣مع, ىمام وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم:  

ٌَْٝمَع﴾ ]ايمٌٗمرة: ٣مَرًة فَمـ 575﴿َوَأضَمؾ  اهلّلُ ايْم [, ووم٣مل سمٔم٣ملم: ﴿إِٓ  َأن سَمُ٘مقَن ِِتَ

ٛمُ٘مْؿ﴾ ]ايمٛم٣ًمء:   [, يم٘مـ ٓ زمد َمـ َمرافم٣مة ايممموط ايمممفمٝم٥م- 59سَمَراٍض َمِّ

أن ي٘مقن اظمُمؼمي إٞمام يريد زمف دراهؿ يمٝمقدم هب٣م ديٛم٣م شمؿ ذىمر َمًٟميم٥م ايمث٣ميم٧م: 

 ايمٔمٝمٛم٥م وايمتقرق وطمرج زم٣ميمٛمٜمل فمٛمٜمام-
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ـَ آََمٛمُقْا َٓ سَمْٟمىُمُٙمقْا َأَْمَقايَمُ٘مْؿ  ٣م ايم ِذي َ واؽمتديمقا أيّم٣م زمٗمقل اهلل سمٔم٣ملم: ﴿ي٣مَأُّيُّ

٣مَرًة فَمـ سَمَراٍض َمِّ  ٣ٌَمؿمِِؾ إِٓ  َأن سَمُ٘مقَن ِِتَ [, ووصمف 59ٛمُ٘مْؿ﴾ ]ايمٛم٣ًمء:زَمْٝمٛمَُ٘مْؿ زم٣ِميْم

آؽمتدٓل أن ايمزي٣مدة دم ايمثٚمـ اظم٠مصمؾ هل َمـ ايمرزمح احل٣مصؾ زم٣ميمتج٣مرة ايمتل 

 مت٦م زم٣ميمؼماض زمكم ايمْمرهمكم-

(, وايمدارومْمٛمل 5.878واؽمتديمقا زمحدي٧م ازمـ فمٚمرو فمٛمد أْحد )

(, وهق 3357(, وأطمرصمف أزمق داود )5.587,588( وايمٌٝمٜمٗمل )3.69)

 (: إؽمٛم٣مده ومقي-٣4.489مهمظ دم ايمٖمتح )ضمًـ زمٚمجٚمقع ؿمرومف, ووم٣مل احل

َؿ أن أصمٜمز صمٝمُم٣م  وم٣مل: أَمرين رؽمقل اهلل َصعم  اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙم 

َدوَم٥مِ »همٛمٖمدت اإلزمؾ همٗم٣مل رؽمقل اهلل:  ـْ إزِمِِؾ ايمِم  َص َِم
, و شازْمَتْع فَمَٙمْٝمٛم٣َم إزِماًِل زمَِٗماَلئِ

إزمؾ ايمِمدوم٥م إلم حمٙمٜم٣م,  وم٣مل: ىمٛم٦م أزمت٣مع ايمٌٔمغم زمٗمٙمقصكم وشمالث ومالئص َمـ

 همٙمام صم٣مءت إزمؾ ايمِمدوم٥م أداه٣م رؽمقل اهلل-

وومالئص مجع ومٙمقص وهل ايمُم٣مزم٥م َمـ اإلزمؾ أو ايم٣ٌمومٝم٥م وم٣مل دم ايمٗم٣مَمقس:  

 فمعم ايمًغم أو أول َم٣م يرىم٤م وايمٛم٣موم٥م ايمْمقيٙم٥م ايمٗمقائؿ طم٣مص زم٣مإلٞم٣مث-

أن ايمثٚمـ احل٣مل يمٙمٌٔمغم هق زمٔمغم واضمد همٙمام أصمؾ ايمثٚمـ ص٣مر  :ووصمف ايمدٓيم٥م

 ٝمٚم٥م ايمٌٔمغم زمٌٔمغميـ أو شمالشم٥م- وم

أٞمف إذا صم٣مز زمٝمع ايمِمٛمػ نمغم ايمرزمقي زمجٛمًف إلم أصمؾ َمع ايمقصمف ايمث٣مين:  

ايمزي٣مدة, هم١مٞمف جيقز أن ي٣ٌمع زمٕمغم صمٛمًف َمـ زم٣مب أولم, واؽمتديمقا زمٗمٝم٣مس زمٝمع 
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ايمتٗمًٝمط فمعم زمٝمع ايمًٙمؿ ضمٝم٧م ومه٣م فمعم ايمٔم٘مس همٖمل زمٝمع ايمًٙمؿ َمٔمجؾ رأس 

ْل٣مئز دم فمٗمد ايمًٙمؿ أن يزاد دم اظمًٙمؿ همٝمف اظم٣مل َم٠مصمؾ اظمًٙمؿ همٝمف و َمـ ا

ىمٗم٣مزمؾ سمٟمصمٝمٙمف, وهذه همتقى اإلَم٣مم ازمـ زم٣مز ىمام دم لجٙم٥م ايمٌحقث اإلؽمالَمٝم٥م 

 (-55ع.7)

واؽمتديمقا ىمام أٞمف جيقز سمٟمطمغم ايمثٚمـ, هم٘مذيمؽ جيقز ايمزي٣مدة َمٗم٣مزمؾ هذا 

 ايمتٟمطمغم, هم١مذا صم٣مء ايمٛم٣ًمء صم٣مز ايمٖمّمؾ زم٣مؿمراد-

ضم٣مل و يزيد دم ؽمٔمر يقَمٜم٣م ايمذي سم٣ٌمع  واؽمتديمقا زمجقاز زمٝمع ايمًٙمٔم٥م زمثٚمـ 

زمف دم ايمًقق هم١مذا أصمؾ هذا ايمثٚمـ اظمزيد همٝمف زمٟمن صمٔمٙمف ازمتداء شمٚمٛم٣م َم٠مصمال 

 يمٙمًٙمٔم٥م ىم٣من أولم زم٣مْلقاز-

  -هذا ايمٌٝمع ىمح٣مصمتٜمؿ إلم زمٝمع ايمًٙمؿواؽمتديمقا زمح٣مصم٥م ايمٛم٣مس إلم 

ُف اهلل ُ ىمام دم لجٙم٥م ايمٌحقث اإلؽمالَمٝم٥م ) ق صم٣مئز وه(: 7.55وم٣مل ازمـ زم٣مز َرِْحَ

زم٣مإلمج٣مع وهق َمثؾ ايمٌٝمع إلم أصمؾ دم اظمٔمٛمك و احل٣مصم٥م إيمٝمف َم٣مؽم٥م ىم٣محل٣مصم٥م إلم 

اظمًٙمؿ وايمزي٣مدة دم ايمثٚمـ َمثؾ ايمزي٣مدة دم ايمٌٝمع إلم أصمؾ ؽمٌٌٜم٣م همٝمٜمام سمٟمطمغم 

     سمًٙمٝمؿ اظمٌٙمغ دم َمًٟميم٥م ايمًٙمؿ وسمٟمطمغم سمًٙمٝمؿ ايمثٚمـ دم َمًٟميم٥م ايمٌٝمع إلم 

 قاأصمؾ- 
فمـ اإلَم٣مم أْحد  :(855,853طمتٝم٣مرات )وٞمٗمؾ ؾمٝمخ اإلؽمالم ىمام دم آ

 ضمًٛمل, ؽمئؾ: إن رزمح ايمرصمؾ دم ايمٔمممة مخ٥ًم أُي٘مره ذيمؽ؟
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 إن ىم٣من أصمٙمف إلم ؽمٛم٥م أو أومؾ زمٗمدر ايمرزمح همال زمٟمس-وم٣مل: 

 زمٝمع ايمٛمًٝمئ٥م إذا ىم٣من َمٗم٣مرزم٣م همال زمٟمس- :و وم٣مل صمٔمٖمر زمـ حمٚمد

 وهذا يٗمتيض ىمراه٥م ايمرزمح ايم٘مثغم ايمذي ٓ يزيد فمعموم٣مل ؾمٝمخ اإلؽمالم: 

 ومدر إصمؾ ٕٞمف يُمٌف زمٝمع اظمّمْمر-

 واؽمتديمقا زم٣مسمٖم٣مق ايمٔمٙمامء فمعم صمقاز زي٣مدة ايمثٚمـ اظم٠مصمؾ فمـ ايمثٚمـ احل٣مل-

  :(3.815,816وم٣مل اخلْم٣مِب ىمام دم َمٔم٣ممل ايمًٛمـ ) 

ضم٘مل فمـ ؿم٣مووس أٞمف وم٣مل: ٓ زمٟمس أن يٗمقل يمف هذا ايمثقب ٞمٗمدا زمٔمممة 

حل٘مؿ: ٓ زمٟمس زمف َم٣م مل وإلم ؾمٜمر زمخٚم٥ًم فممم همٝمذه٤م زمف إلم أضمدمه٣م, و وم٣مل ا

يتٖمروم٣م, و وم٣مل إوزافمل: ٓ زمٟمس زمذيمؽ ويم٘مـ ٓ يٖم٣مرومف ضمتك ي٣ٌمسمف زمٟمضمد 

اظمٔمٛمٝمكم همٗمٝمؾ يمف هم١من ذه٤م زم٣ميمًٙمٔم٥م فمعم ذيٛمٝمؽ ايمممؿمكم؟ همٗم٣مل: هل زمٟمومؾ 

ايمثٚمٛمكم إلم أزمٔمد إصمٙمكم--- و هذا مم٣م ٓ يُمؽ دم هم٣ًمده همٟمَم٣م إذا زم٣مسمف فمعم أضمد 

 صحٝمح ٓ طمٙمػ همٝمف- إَمريـ دم لجٙمس ايمٔمٗمد همٜمق 

ُف اهلل ُ 6.565ش )اظمٕمٛمل»ٞمٗمؾ آسمٖم٣مق ازمـ ومداَم٥م دم و (, وايمُمٝمخ ازمـ زم٣مز َرِْحَ

 (-7.55سمٔم٣ملم ىمام دم لجٙم٥م ايمٌحقث )

 ايمٖمرق زمكم ايمزي٣مدة دم ايمثٚمـ اظم٠مصمؾ وزمكم ايمرزم٣م:زمٝم٣من 

 أن ايمرزم٣م اظمحرم أضمد ٞمقفمكم: ايمٖمرق إول: 
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ؾ سمٟمصمٝمؾ ديـ شم٣مزم٦م دم ايمذَم٥م وهل رزم٣م ايمديقن وهق ايمزي٣مدة دم َمٗم٣مزمإول: 

َمًٟميم٥م إَم٣م أن سمٗميض و إَم٣م أن سمرِب, وهق ايمذي ٞمزل ايمٗمرآن زمتحريٚمف دم ومقيمف 

ٌ ُْمُف  زَم٣م َٓ َيُٗمقَُمقَن إِٓ  ىَماَم َيُٗمقُم ايم ِذي َيَتَخ ـَ َيْٟمىُمُٙمقَن ايمرِّ اهلل سمٔم٣ملم: ﴿ايم ِذي

﴾ ]ايمٌٗمرة: ـَ اظمَْسِّ ْٝمَْم٣مُن َِم  [ أي٣مت-575ايمُم 

رزم٣م ايمٖمّمؾ وهق ايمزي٣مدة دم َم٣ٌمديم٥م ايمرزمقي زمجٛمًف وومد سمٗمدَم٦م : ايمث٣مين

إضم٣مدي٧م ايمدايم٥م فمعم حتريٚمف ايمذه٤م زم٣ميمذه٤م وايمتٚمر زم٣ميمتٚمر وايمُمٔمغم 

زم٣ميمُمٔمغم واحلٛمْم٥م زم٣محلٛمْم٥م واظمٙمح زم٣مظمٙمح يدا زمٝمد وَمثال زمٚمثؾ, همٚمـ زاد واؽمتزاد 

 همٗمد أرزمك أطمر واظمٔمْمل همٝمف ؽمقاء: َمتٖمؼ فمٙمٝمف-

وهق سمٟمطمغم أضمد ايمٔمقوكم دم َم٣ٌمديم٥م ايمرزمقي  :٥مويٙمحؼ زمف رزم٣م ايمٛمًٝمئ

َه٤ِم »زمجٛمًف يدل فمعم ذيمؽ ضمدي٧م فمٚمر دم ايمِمحٝمح و ومد سمٗمدم  َه٤ُم زم٣ِميمذ  ايمذ 

ٓ  َه٣مَء َوَه٣مَء,--- ٓ  َه٣مَء َوَه٣مَء, َوايمػُمُّ زم٣ِميْمػُمِّ ِرزًم٣م إِ
زَم٣م دِم », و ضمدي٧م شِرزًم٣م إِ اَم ايمرِّ إِٞم 

ٝمَئ٥مِ  ًِ  ش-ايمٛم 

ايمزي٣مدة دم زمٝمع ايمتٗمًٝمط صم٣مءت سمٌٔم٣م يمٌٝمع ايمًٙمٔم٥م, أَم٣م أن ايمٖمرق ايمث٣مين: 

 ايمزي٣مدة َمٗم٣مزمؾ سمٟمصمٝمؾ ايمديـ همج٣مءت َمًتٗمٙم٥م-

 يٕمتٖمر دم ايمتقازمع َم٣م ٓ يٕمتٖمر دم نمغمه٣م- (:54وم٣مل دم لجٙم٥م إضم٘م٣مم اظم٣مدة )
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ايمثٚمـ دم زمٝمع ايمتٗمًٝمط شمٚمـ واضمد زم٣مت ٓ يزاد همٝمف, ويمق ايمٖمرق ايمث٣ميم٧م: 

أَم٣م دم ايمرزم٣م هم١من ايمزي٣مدة صم٣مءت أصال يمٗم٣مء  سمٟمطمر اظمُمؼمي دم أداء إوم٣ًمط,

 إصمؾ و سمزاد ىمٙمام زاد إصمؾ-

ايمت٣ٌمدل دم ضم٣ميم٥م ايمرزم٣م يتؿ زمكم أؾمٝم٣مء َمتج٣مٞم٥ًم أَم٣م دم زمٝمع ايمٖمرق ايمرازمع: 

 ايمتٗمًٝمط هم٣ميمثٚمـ َمـ صمٛمس و اظمثٚمـ َمـ صمٛمس آطمر خمتٙمػ-

زمٝمع ايمتٗمًٝمط همٝمف ختٝمغم يمٙمٚمُمؼمي زمكم ايممماء ٞمٗمدا زمثٚمـ ايمٖمرق اخل٣مَمس: 

 وزمكم ايممماء زمثٚمـ َم٠مصمؾ أىمثر َمٛمف أَم٣م دم ايمرزم٣م همال طمٝم٣مر يمٙمٚمديـ- أومؾ

ايمثٚمـ دم زمٝمع ايمتٗمًٝمط صم٣مء ىمٙمف دم زي٣مدة َمٗم٣مزمؾ ايمًٙمٔم٥م ايمٖمرق ايم٣ًمدس: 

 أَم٣م دم ايمرزم٣م هم١من ايمزي٣مدة ٓ َمٗم٣مزمؾ هل٣م-

ايمٌٝمع زمثٚمـ َم٠مصمؾ ٓ خيرج فمـ ومقافمد ايمٌٝمقع َمـ طمٝم٣مر ايمٖمرق ايم٣ًمزمع: 

      َمـ ء٣ًمرة, أَم٣م ايمرزم٣م همال يقصمد همٝمف رورد زم٣ميمٔمٝم٤م واضمتامل ايمرزمح واخل

 (-8) هذا

َِِب َداُوَد: »قٛي٘:  ِٕ زَم٣م»َو ُٜماَم, َأْو ايمرِّ ًُ  دِم زَمْٝمَٔم٥ٍم هَمَٙمُف َأَوىَم
ـْ زَم٣مَع زَمْٝمَٔمَتكْمِ  -"شََم

حيٝمك زمـ زىمري٣م  هب٣م سمٖمردهمٗمد زم٣ميمُمذوذ,   هذه ايمزي٣مدةضم٘مؿ أهؾ ايمٔمٙمؿ فمعم

حلٖم٣مظ, َمٛمٜمؿ: حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد ايمٗمْم٣من, َمـ ا اً زمـ أِب زائدة, إذ أٞمف طم٣ميمػ فمدد

                                                           
الدر المكنوف في »( للتركي. كىذا المبحث ملخص من كتابي ُِّ-ِِٖ« )أحكاـ التقسيط» (ُ)

 «.أحكاـ الديوف
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وإؽمامفمٝمؾ زمـ صمٔمٖمر, وفمٌده زمـ ؽمٙمٝمامن, ويزيد زمـ ه٣مرون, وايمداروردي, 

 وَمٔم٣مذ زمـ َمٔم٣مذ, وفمٌد ايمقه٣مب زمـ فمْم٣مء-

 ش-همٙمف أوىمًٜمام, أو ايمرزم٣م»قٛي٘: 

 أي همٙمف أدٞمك ايمًٔمريـ وأومٙمٜمام, أو يٗمع دم ايمرزم٣م-

ره٣م َم٣مئ٥م ومخًكم َمثاًل: رصمؾ اؾمؼمى ؽمٝم٣مرة, همٗم٣مل يمف ص٣مضم٤م اظمحؾ: ؽمٔم

 أيمػ إلم أصمؾ, وزمامئ٥م أيمػ ري٣مل ضم٣مل-

 َم٣م يمف إٓ أٞمٗمص ايمًٔمريـ, وهق َم٣مئ٥م أيمػ ري٣مل- ؾع٢ً ٖصا اذتسٜح:

 وإذا اطمذه٣م زم٣مظم٣مئ٥م واخلٚمًكم أيمػ ري٣مل, همٗمد وومع دم ايمرزم٣م: ٕٞمف زاد-

 ٛم٘مرة, وَمثٙمٜم٣م ٓ يٗمقم هب٣م احلج٥م-َميم٘مـ هذه ايمرواي٥م ىمام سمرى ؾم٣مذة, و

 ٔم٣مظمكم-واحلٚمد هلل رب ايم

  ********** 
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]النهي عن سلف وبيع, وعن شرطين في بيع, وعن  

 ربح ما لم يضمن, وعن بيع ما ليس عندك[

ـْ ) – 813 ـِ  فَمْٚمِروِ  َوفَم ـْ , ؾُمَٔمْٝم٤ٍم  زْم ـْ , َأزمِٝمفِ  فَم هِ  فَم  اهلل ِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  صَمدِّ

َٓ  َوزَمْٝمعٌ  ؽَمَٙمٌػ  حَيِؾُّ  َٓ »: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , ؿَم٣منِ  َو َٓ , زَمْٝمعٍ  دِم  َذْ  ََم٣م ِرزْمُح  َو

 ْ ـْ  مَل َٓ , ُيّْمَٚم شفِمٛمَْدكَ  يَمْٝمَس  ََم٣م زَمْٝمعُ  َو
(ُ)

٥مُ  َرَواهُ -  ًَ ْٚم َحفُ , اخْلَ َِمِذيُّ  َوَصح  ْ , ايمؼمِّ

ـُ  ٣مىمُِؿ(, طُمَزْيَٚم٥مَ  َوازْم  -َواحْلَ

                                                           
(, ُِّْ(, كالترمذم )ِٖٖ/ ٕ(, كالنسائي )َّْٓجو اإلماـ أبو داكد )أخر الحديث حسن.  (ُ)

سلف »( قولو: ُٕ/ ِ( كالحاكم )َِٓك  ُٕٗك  ُْٕ/ ِ(, كأحمد )ُِٖٖكابن ماجو )
ىو مثل أف يقوؿ: بعتك ىذا العبد بألف على (: »َّٗ/ ِ« )النهاية»قاؿ ابن األثير في « كبيع

قرضني ألفنا؛ ألنو إنما ييقرضو لييحابيو في الثمن, فيدخل في أف تسلفني ألفنا في متاع, أك على أف ت
كال »قولو: «. حد الجهالة؛ كألف كل قرض جر منفعة فهو رًبا؛ كألف في العقد شرطنا ال يصح

ا بدينار, كنسيئة (: »ْٗٓ/ ِقاؿ ابن األثير )« شرطاف في بيع ىو كقولك: بعتك ىذا الثوب نقدن
(: ُِٖ/ ِقاؿ ابن األثير )«: كال ربح ما لم يضمن»قولو: «. عةبدينارين, كىو كالبيعتين في بي

ىو أف يبيعو سلعة قد اشتراىا كلم يكن قبضها بربح, فال يصح البيع, كال يحل الربح؛ ألنها في »
كبيع ما ليس »قولو: «. ضماف البائع األكؿ, كليست من ضماف الثاني, فربحها كخسارتها لألكؿ

يريد بيع العين دكف بيع الصفة, أال ترل أنو أجاز السلىم «: »عالمالم»قاؿ الخطابي في «: عندؾ
إلى اآلجاؿ, كىو بيع ما ليس عند البائع في الحاؿ؟, كإنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من 

 «.قبل الغرر, كذلك مثل أف يبيع عبد اآلبق, أك جملو الشارد
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ِدي٧ِم  فُمُٙمقمِ » دِم  َوَأطْمَرصَمفُ  ـْ  :شاحْلَ ـْ , ضَمٛمِٝمَٖم٥مَ  َأِِب  ِرَواَي٥مِ  َِم  اظمَْْذىُمقرِ  ْٚمٍروفمَ  فَم

ـْ  هَنَك» :زمَِٙمْٖمظِ  طٍ  زَمْٝمعٍ  فَم شَوَذْ
(ُ)

-  

ـْ  ايِنُّ  َأطْمَرصَمفُ  ايْمَقصْمفِ  َهَذا َوَِم َْوؽَمطِ » دِم  ايمْم ػَمَ ْٕ  -(نَمِري٤ٌم  َوُهقَ  شا

 *******************************الشرح:

 عام املصٓف احلزٜح يبٝإ عز٠ بٝٛع َٓٗٞ عٓٗا.

 -ايمٛمٜمل فمـ ؽمٙمػ وزمٝمع أوهل٣م:

 -فمـ ذؿمكم دم زمٝمع ايمث٣مين:

 -رزمح َم٣م ٓ يّمٚمـ ايمث٣ميم٧م:

 -زمٝمع َم٣م يمٝمس فمٛمدك ايمرازمع:

هِ »قٛي٘:  ـْ صَمدِّ ـْ َأزمِٝمِف, فَم ـِ ؾُمَٔمْٝم٤ٍم, فَم ـْ فَمْٚمِرِو زْم  ش-َوفَم

 ؽمٙمٝمامن زمـ حمٚمد ضمدشمٛم٣م: وم٣مل ايميير أيقب زمـ اهلل فمٌدويمٖمظ احلدي٧م فمـ 

 أزم٣م هب٣م همقصمدت ٥م,َم٘م ومدَم٦م: وم٣مل ؽمٔمٝمد زمـ ايمقارث فمٌد ضمدشمٛم٣م: وم٣مل ايمّذهقم

 دم سمٗمقل َم٣م: همٗمٙم٦م- ضمٛمٝمٖم٥م أزم٣م همًٟميم٦م ؾمػمَم٥م, وازمـ يمٝمعم, أِب وازمـ ضمٛمٝمٖم٥م,

 ازمـ أسمٝم٦م شمؿ زم٣مؿمؾ, وايمممط زم٣مؿمؾ, ايمٌٝمع: وم٣مل ذؿًم٣م؟ وذط زمٝمًٔم٣م زم٣مع رصمؾ

 ؾمػمَم٥م, ازمـ أسمٝم٦م شمؿ زم٣مؿمؾ, وايمممط صم٣مئز ايمٌٝمع: همٗم٣مل همًٟميمتف؟ يمٝمعم أِب

                                                           
كما في « الوسط»الطبراني في (, ك ُِٖص )« علـو الحديث»أخرجو اإلماـ الحاكم في  (ِ)

( كمحل الشاىد الذم ساقو الحافظ فيو أبو حنيفة, كىو ضعيف في ُّٕٗ« )مجمع البحرين»
 الحديث.
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 َمـ شمالشم٥م! اهلل ؽمٌح٣من ي٣م: همٗمٙم٦م :صم٣مئز وايمممط صم٣مئز, ايمٌٝمع: همٗم٣مل- همًٟميمتف

 همٟمطمػمسمف, ضمٛمٝمٖم٥م, أزم٣م همٟمسمٝم٦م! واضمدة َمًٟميم٥م دم فمقم اطمتٙمٖمتؿ ايمٔمراق همٗمٜم٣مء

 أن صمده: فمـ أزمٝمف, فمـ ؾمٔمٝم٤م, زمـ فمٚمرو ضمدشمٛمل- وم٣مٓ َم٣م أدري َم٣م: همٗم٣مل

 -ايمخ وذط زمٝمع فمـ هنك ,وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم, ايمٛمٌل

, فمـ صمده, ٕٞمف َمـ ؿمريؼ فمٚمرو زمـ ؾمٔمٝم٤م, فمـ أزمٝمف اذتسٜح سػٔ;

 واخلالف دم هذه ايمًٙمًٙم٥م َمُمٜمقر زمكم أهؾ ايمٔمٙمؿ-

 إٓ أن ايمِمحٝمح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ أهن٣م ؽمٙمًٙم٥م ضمًٛم٥م-

وهل َمثؾ ؽمٙمًٙم٥م هبز زمـ ضم٘مٝمؿ, فمـ أزمٝمف, فمـ صمده َمٔم٣موي٥م زمـ ضمٝمدة 

 رض اهلل فمٛمف-

, هم١مذا شم٦ٌم اإلؽمٛم٣مد إيمٝمٜم٣م, ٣مأن ي٘مقن دم اإلؽمٛم٣مد َمـ دوهنويمّمٔمػ همٝمٜم٣م 

 فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ- هم٣محلدي٧م ضمًـ شم٣مزم٦م

 -شَوزَمْٝمعٌ  ؽَمَٙمٌػ  حَيِؾُّ  َٓ »قٛي٘: 

 زمٝم٣من َمٔمٛمك هذا: 

 اختًـ أٌٖ ايعًِ يف َجٌ ٖصا املع٢ٓ: 
 (: 3/141ؾكاٍ اإلَاّ ارتطابٞ ضمح٘ اهلل يف َعامل ايػٓٔ )

 سمًٙمٖمٛمل أن فمعم ديٛم٣مرا زمخٚمًكم ايمٔمٌد هذا أزمٝمٔمؽ يمف يٗمقل أن َمثؾ وذيمؽ

  أصمؾ- إلم َمٛمؽ أزمٝمٔمف َمت٣مع دم درهؿ أيمػ
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 ايمًٙمػ َمٔمٛمك وي٘مقن درهؿ, أيمػ سمٗمرض أن فمعم زم٘مذا أزمٝمٔم٘مف ويٗمقلأ

 حي٣مزمٝمف- أن فمعم يٗمروف إٞمام ٕٞمف هم٣مؽمد وذيمؽ ايمٗمرض:

 همٜمق َمٛمٖمٔم٥م صَمر   ومرض ىمؾ وٕن اْلٜم٣ميم٥م: ضمد دم ايمثٚمـ همٝمدطمؾ ايمثٚمـ, دم

 قا -رزم٣م
َٓ »قٛي٘:  ؿَم٣منِ  َو  -شزَمْٝمعٍ  دِم  َذْ

 (: 5/213يؿٛناْٞ ضمح٘ اهلل يف ايٌٓٝ )قاٍ اإلَاّ ا
ُ٘ ُِٛي َٓ ): َق ؿَم٣منِ  َو   :(زَمْٝمعٍ  دِم  َذْ

ٍَ ٟٓ َقا ٔٛ ٌَْد  َهَذا زمِْٔمُتَؽ : َيُٗمقَل  َأنْ  ُهقَ  :اِيَبَػ ٝمَئ٥مً  زمَِٟميْمَٖمكْمِ  َأوْ  َٞمْٗمًدا زمَِٟميْمٍػ  ايْمَٔم ًِ  َٞم

ـَ  زَمْٝمعٌ  هَمَٜمَذا ؿَمكْمِ  سَمَّمٚم  َتٙمُِػ  َذْ   تاَِلهمِِٜماَم-زم٣ِمطْم  همِٝمفِ  اظمَْْٗمُِمقدُ  خَيْ

 َٓ ؿَمكْمِ  زَمكْمَ  هَمْرَق  َو وٍط, َذْ غمُ  َوَهَذا َوُذُ ًِ ـْ  ََمْرِويي  ايمت ْٖم ـِ  َزْيدِ  فَم  فَمقِم   زْم

  ضَمٛمِٝمَٖم٥َم- َوَأِِب 

ٌَ  هَم٣مؽِمٌد  هَمَٜمَذا َوطِمَٝم٣مؿَمُتفُ  وِمَِم٣مَرسُمفُ  َوفَمقَم   زمَِ٘مَذا شَمْقِِب  زمِْٔمُتَؽ : َيُٗمقَل  َأنْ  قهُ  :َٚٔقٝ

  ُٔمَٙماَمِء-ايمْ  َأىْمَثرِ  فِمٛمَْد 

ٍَ َُُس ََٚقا فُ  :َأِس ِدي٧ِم  زمَِٓم٣مِهرِ  َأطَمَذ  َووَمْد  َصِحٝمٌح, إٞم   ايْمِٔمْٙمؿِ  َأْهؾِ  زَمْٔمُض  احْلَ

طَ  إنْ : هَمَٗم٣مَل  ٌَْٝمعِ  دِم  َذَ ؿًم٣م ايْم طَ  َوإِنْ  َصح   َواضِمًدا َذْ ؿَمكْمِ  َذَ ْ  َأىْمَثرَ  َأوْ  َذْ  مَل

َٓ  َأطِمٝمْمَُف, َأنْ  فَمعَم  شَمْقِِب  زمِْٔمُتَؽ : َيُٗمقَل  َأنْ  ََمَثاًل  هَمَٝمِِمحُّ  َيِِمح   : َيُٗمقَل  َأنْ  َيِِمحُّ  َو

هُ  َأنْ  فَمعَم  َ   َوَأطِمٝمَْمُف- ُأوَمٌمِّ
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ىَْمَثرِ  َوََمْذَه٤ُم  ْٕ طِ  زَمكْمَ  ايْمَٖمْرِق  فَمَدمُ  ا ْ ؿَمكْمِ  ايممم  ْ  - َوايممم 

َٖمُٗمقا ٥مِ  فَمَدمِ  فَمعَم  َواسم  ؿَم٣منِ  همِٝمفِ  ََم٣م ِصح   قا -َذْ
لم صمقاز ايمممط, ىمام ذىمره اإلَم٣مم ايمؼمَمذي واإلَم٣مم أْحد رْحف اهلل ذه٤م إ

 رْحف اهلل دم ؽمٛمٛمف-

 (: 3/527قاٍ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل يف غٓٓ٘ )
ٍَ َُُس َقا ـْ  هَمَٜمَذا َووَمَِم٣مَرسُمفُ  طِمَٝم٣مؿَمُتفُ  َوفَمقَم   ايمث ْقَب  َهَذا َأزمِٝمُٔمَؽ : وَم٣مَل  إَِذا :َأِس  َِم

ؿَمكْمِ  َٞمْحقِ    زمِِف- زَمْٟمَس  هَماَل  طِمَٝم٣مؿَمُتفُ  َوفَمقَم   زمِٝمُٔمَ٘مفُ أَ : وَم٣مَل  َوإَِذا زَمْٝمٍع, دِم  َذْ

اَم  زمِِف, زَمْٟمَس  هَماَل  وَمَِم٣مَرسُمفُ  َوفَمقَم   َأزمِٝمُٔمَ٘مفُ : وَم٣مَل  َأوْ  طٌ  ُهقَ  إِٞم   وَم٣مَل  َواضِمٌد  َذْ

 وَم٣مَل- ىَماَم  إؽِْمَح٣مُق 

َٓ »قٛي٘:  ْ  ََم٣م ِرزْمُح  َو ـْ  مَل  -شُيّْمَٚم

 وهق زمٝمع رء َمٕمِمقب مل يّمٚمٛمف, ومل يتٚمٙم٘مف-

 (: 5/213اٍ اإلَاّ ايؿٛناْٞ ضمح٘ اهلل يف ايٌٓٝ )ق
ُ٘ ُِٛي َٓ ) :َق ْ  ََم٣م ِرزْمُح  َو ـْ  مَل ْ  ؽِمْٙمَٔم٥مٍ  ِرزْمَح  َيْٟمطُمَذ  َأنْ  جَيُقزُ  َٓ : َئْمٛمِل( ُيّْمَٚم  مَل

  َيّْمَٚمٛمَْٜم٣م-

:ٌَ يَ  َأنْ  َِِج ٌَْؾ  آطَمرَ  إلَم  َوَيٌِٝمَٔمفُ  ََمَت٣مفًم٣م َيُْمؼَمِ ٌِّْمفِ  وَم ـْ  وَم ٣ٌَمئِعِ  َِم ٌَْٝمعُ  هَمَٜمَذا ايْم  ايْم

َن   جَيُقُز: َٓ  َوِرزْمُحفُ  زَم٣مؿمٌِؾ,
٣ٌَمئِعِ  َواَمنِ  دِم  اظمٌَِْٝمعَ  ِٕ ِل, ايمْ َو  ْٕ  َواَمنِ  دِم  َويَمْٝمَس  ا

ي ٌْضِ  يمَِٔمَدمِ  َِمٛمْفُ  اظمُُْْمؼَمِ  قا -ايْمَٗم
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َٓ »قٛي٘:   - شفِمْٛمَدكَ  يَمْٝمَس  ََم٣م زَمْٝمعُ  َو

  ٖٚصا أّٜطا قس دا٤ يف غٓٔ اإلَاّ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل:
ـِ  َمـ ضمدي٧م ضَم٘مِٝمؿِ   َيْٟمسمِٝمٛمِل اهلل ِ, َرؽُمقَل  َي٣م: وَم٣مَل  ضِمَزاٍم رض اهلل فمٛمف, زْم

صُمُؾ  يُد  ايمر  ٌَْٝمعَ  َِمٛمِّل هَمغُمِ ـَ  يَمفُ  َأهَمَٟمزْمَت٣مفُمفُ  فِمٛمِْدي يَمْٝمَس  ايْم قِق؟ َِم ًُّ  ََم٣م سَمٌِعْ  َٓ : »هَمَٗم٣مَل  ايم

شفِمٛمَْدكَ  يَمْٝمَس 
 (ُ)

- 

 ٙم٘مف-همال جيقز يمإلٞم٣ًمن أن يٌٝمع َمت٣مفًم٣م مل يٚم

َمـ ايمٛم٣مس يؼماؽمؾ َمع نمغمه, ويٗمقل يمف: سمريد  اً ىمثغمأن  نُا ٖٛ اذتاٍ:

 ؽمٙمٔم٥م ىمذا, وىمذا, همٝمٗمقل يمف: ٞمٔمؿ-

 همٝمٌٝمٔمٜم٣م َمٛمف زمًٔمر ومٌؾ أن يتٚمٙم٘مٜم٣م, همٜمذا ضمرام, ٓ جيقز همٔمٙمف-

 ٕٞمف زم٣مع َم٣م يمٝمس فمٛمده, وزم٣مع َم٣م مل يٚمٙمؽ- 

 زمٝمع ايمًٙمؿ زممموؿمف اظمٔمٙمقَم٥م- هٛم٣م يًتثٛمكو

 ع َمٔمٙمقًَم٣م زمقصٖمف-أن ي٘مقن ايمٌٝم األٍٚ:

 أن يدهمع اظم٣مل ىم٣مَماًل دم لجٙمس ايمٔمٗمد- ايجاْٞ:

 أن ي٘مقن أصمؾ ايمتًٙمٝمؿ َمٔمٙمقًَم٣م- ايجايح:

                                                           
(, كاإلماـ النسائي ُِِّ(, كاإلماـ الترمذم في سننو )َّّٓأخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو ) (ُ)

(, كقاؿ ُِِٗفي اإلركاء برقم )(, كىو ُِٕٖ(, كاإلماـ ابن ماجو في سننو )ُّْٔفي سننو )
. كقد استوعبت ألفاظو في كتابي  فيو اإلماـ األلباني رحمو اهلل: كإسناده صحيح, كصححو ابن حـز

 " أحاديث البيوع كآثاره ".
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 أن ي٘مقن َمٗمدوًرا فمعم سمًٙمٝمٚمف دم اظمقفمد اظمتٖمؼ فمٙمٝمف زمٝمٛمٜمام-         ايطابع:

 

َحفُ »قٛي٘:  َِمِذيُّ  َوَصح  ْ  -شايمؼمِّ

يم٣ٌمب, ويم٘مـ ٓ أي دم ؽمٛمٛمف, وسمِمحٝمح اإلَم٣مم ايمؼمَمذي رْحف اهلل دم ا

 ئمتٚمد فمٙمٝمف يمذاسمف-

ـُ »قٛي٘:   -شطُمَزْيَٚم٥مَ  َوازْم

 أي دم صحٝمحف, وومد ومٝمؾ دم صحٝمحف أٞمف صحٝمح ِتقًزا-

٣مىمِؿُ »قٛي٘:    ش-َواحْلَ

 أي دم َمًتدرىمف-

ِدي٧ِم  فُمُٙمقمِ » دِم  َوَأطْمَرصَمفُ »قٛي٘:    -شاحْلَ

وهق ىمت٣مب آطمر يمٙمح٣مىمؿ رْحف اهلل, يت٘مٙمؿ فمـ اظمِمْمٙمح, وهمٝمف أضم٣مدي٧م 

 قيم٥م زمٟمؽم٣مٞمٝمده٣م- َمقص

ـْ »قٛي٘:   -شضَمٛمِٝمَٖم٥مَ  َأِِب  ِرَواَي٥مِ  َِم

وهق  سمٔم٣ملم, ص٣مضم٤م اظمذه٤م اظمُمٜمقر, هق ايمٛمٔمامن زمـ شم٣مزم٦م رْحف اهلل

 ؤمٝمػ دم احلدي٧م-

 فمٌد اهلل زمـ أيقب ايمٗمرِب َمؼموك- ٚيف اإلغٓاز إىل أبٞ سٓٝؿ١:

 همٜمل رواي٥م َمْمرضم٥م-
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ـْ »قٛي٘:  ـْ  كهَنَ » :زمَِٙمْٖمظِ  اظمَْْذىُمقرِ  فَمْٚمٍرو فَم طٍ  زَمْٝمعٍ  فَم ـْ شَوَذْ  ايْمَقصْمفِ  َهَذا , َوَِم

ايِنُّ  َأطْمَرصَمفُ  َْوؽَمطِ » دِم  ايمْم ػَمَ ْٕ  -شنَمِري٤ٌم  َوُهقَ  ,شا

خي٣ميمػ فمدة أضم٣مدي٧م دم ايم٣ٌمب, َمٛمٜم٣م ضمدي٧م صم٣مزمر وهق ضمدي٧م َمٛم٘مر, 

, وومد اطمتٙمػ شَأْهقِم  إلَِم  ُْحْاَلَٞمفُ  فَمَٙمْٝمفِ  َواؽْمَتْثٛمَْٝم٦ُم  زمُِقوِمٝم ٥ٍم, هَمٌِْٔمُتفُ »رض اهلل فمٛمف : 

أهؾ ايمٔمٙمؿ, همٚمٛمٜمؿ َمـ ذه٤م إلم زمْمالن ايمٌٝمع وايمممط, وَمٛمٜمؿ َمـ ذه٤م إلم 

 - صح٥م ايمٌٝمع وهم٣ًمد ايمممط

 :(356. 7) وم٣مل ازمـ فمٌد ايمػم دم آؽمتذىم٣مر

ِدي٧ِم  َهَذا َودِم  طَ  َأن   فَمعَم  َديمِٝمٌؾ  احْلَ ْ ٌَْٝمعِ  دِم  ايْمَٖم٣مؽِمَد  ايممم  ُد  َٓ  ايْم ًِ ٌَْٝمعَ  ُيْٖم  ايْم

ُٗمطُ  َويَم٘مِٛم فُ  ًْ ٌُْْمُؾ  َي طُ  َوَي ْ ٌَْٝمعُ  َوَيِِمحُّ  ايممم   ---ايْم

ـْ  ـْ  وَم٣مَل  َوََم ـْ  ايْمِٔمْٙمؿِ  َأْهؾِ  َِم طَ  َأن   َيَرى ََم ْ ُد  ايْمَٖم٣مؽِمَد  ايممم  ًِ ٌَْٝمعَ  ُيْٖم ـْ  َوَِمٛمُْٜمؿْ  ايْم  ََم

فُ  َيَرى َٓ  زَمْٝمعٌ  َيٛمَْٔمِٗمُد  َٓ  َأٞم  طٌ  َو ـْ  َوَِمٛمُْٜمؿْ  َأْصاًل  َذْ طَ  َأن   َيَرى ََم ْ  َيُيُّ  َٓ  ايممم 

ٌَْٝمعَ  ٛم٣ًم ايْم
 قا -ىَم٣منَ  ََم٣م ىَم٣مئِ

  ********** 
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 ]النهي عن بيع العربان[

ـْ  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ  َرؽُمقُل  هَنَك»: وَم٣مَل  )َوفَمٛمْفُ  – 814  زَمْٝمعِ  فَم

شايْمُٔمْرزَم٣منِ 
 (ُ)

ـْ  زَمَٙمَٕمٛمِل: وَم٣مَل , ََم٣ميمٌِؽ  َرَواهُ -  ـِ  فَمْٚمِرو فَم   -(زمِفِ , ؾُمَٔمْٝم٤ٍم  زْم

 *******************************الشرح:

 .عام املصٓف احلزٜح يبٝإ حهِ بٝع ايعضبإ

 :(139/ 3) ايغٓٔ َعاملقاٍ اخلطابٞ يف 

 -وأرزمقن فمرزمقن أيّمؾ ويٗم٣مل وأرزم٣من فمرزم٣من يمٕمت٣من وهمٝمف ايمٔمرزم٣من زمٝمع

 وظم٣م يمٙمخػم وايمُم٣مهمٔمل َم٣ميمؽ همٟمزمْمٙمف ايمٌٝمع هذا صمقاز دم ايمٛم٣مس اطمتٙمػ وومد

 وأزمْمٙمف زم٣ميم٣ٌمؿمؾ اظم٣مل أىمؾ دم ذيمؽ ويدطمؾ وايمٕمرر ايمٖم٣مؽمد ايمممط َمـ همٝمف

 -ايمرأي أصح٣مب

                                                           
( عن الثقة عنده, عن عمرك بو. ُ/  َٗٔ/ ِ« )الموطأ»ركاه مالك في ضعيف كفيو انقطاع.  (ُ)

كسبب قلت: ريق مالك قاؿ: بلغني عن عمرك بن شعيب, بو. كركاه أبو داكد كابن ماجو من ط
أف الساقط ىو ابن لهيعة. كالعيٍرباف . كقيل: ضعفو جهالة الواسطة بين مالك كعمرك بن شعيب

سمي بذلك؛ ألف فيو إعرابنا لعقد »قيل: «: النهاية»كيقاؿ: عىرىبيوف كعيٍربيوف قاؿ ابن األثير في 
« الموطأ»كقد فسر اإلماـ مالك في «. د, لئال يملكو غيره باشترائوالبيع, أم: إصالحنا كإزالة فسا

أف يشترم الرجل العبد أك الوليدة, أك يػىتىكىارل الدابة, ثم  -كاهلل أعلم-كذلك فيما نرل »فقاؿ: 
يقوؿ للذم اشترل منو أك تىكىارل منو: أعطيك دينارنا أك درىمنا أك أكثر من ذلك أك أقل على أني 

ة أك ركبت ما تكاريت منك فالذم أعطيتك ىو من ثمن السلعة أك من كراء إف أخذت السلع
 «.الدابة, كإف تركت ابتياع السلعة أك كراء الدابة فما أعطيتك, فهو لك باطل بغير شيء
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 -فمٚمر فمـ أيّم٣مً  ذيمؽ ويروي ايمٌٝمع هذا أصم٣مز أٞمف فمٚمر ازمـ فمـ روي وومد

 وهذا أومقل أن أومدر رء أي ووم٣مل زم١مصم٣مزسمف ايمٗمقل إلم ضمٛمٌؾ زمـ أْحد وَم٣مل

 ىمٟمنو َمٛمٗمْمع ٕٞمف همٝمف احلدي٧م وؤمػ أصم٣مزه أٞمف َئمٛمل فمٛمف, اهلل رض فمٚمر

  قا -زمالغ فمـ همٝمف َم٣ميمؽ رواي٥م
ـْ  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقُل  هَنَك»قٛي٘:   ش- ايْمُٔمْرزَم٣منِ  زَمْٝمعِ  فَم

 أي ضمرم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ زمٝمع ايمٔمرزم٣من-

أن يٗمقل يمف: أفمْمٛمل ؽمٙمٔمتؽ: وهذا ديٛم٣مر: هم١من اؾمؼميتٜم٣م ىم٣من  ٚصٛضت٘:

 ه٣م هم٣ميمديٛم٣مر يمؽ-ايمديٛم٣مر َمـ ايمثٚمـ, وإن مل أؾمؼم

 وهذا ايمٌٝمع حيرَمف مج٣مهغم أهؾ ايمٔمٙمؿ-

 وروي فمـ أْحد رْحف اهلل ونمغمه َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ ِتقيزه-

وايمِمحٝمح دم هذه اظمًٟميم٥م أن زمٝمع ايمٔمرزمقن ضمرام, ؽمقاء دم ذيمؽ صح 

 احلدي٧م أم مل يِمح-

َٓ }اهلل فمز وصمؾ:  يمٗمقل ٣ٌَمؿمِؾِ  زَمْٝمٛمَُ٘مؿْ  َأَْمَقايَمُ٘مؿْ  سَمْٟمىُمُٙمقا َو ٣م ْديُمقاَوسمُ  زم٣ِميْم  إلَِم  هِبَ

٣ممِ  ٘م  ـْ  هَمِريًٗم٣م يمَِتْٟمىُمُٙمقا احْلُ شْمؿِ  ايمٛم ٣مسِ  َأَْمَقالِ  َِم  -{سَمْٔمَٙمُٚمقنَ  َوَأْٞمُتؿْ  زم٣ِمإْلِ

 ٚأخطز اإلَاّ أمحس يف َػٓس: 
ةَ  َأِِب  َمـ ضمدي٧م , ضُمر  وَم٣مِرِّ ـْ  ايمر  ِف, فَم  َٞم٣موَم٥مِ  زمِِزََم٣ممِ  آطِمًذا ىُمٛم٦ُْم : وَم٣مَل  فَمٚمِّ

٣ممِ  َأْوؽَمطِ  دِم  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ َرؽُمقلِ  يِؼ, َأي  -- -ايمٛم ٣مَس, فَمٛمْفُ  َأُذودُ  ايمت مْمِ
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َٓ  سَمِٔمٝمُُمقا, َِمٛمِّل اؽْمَٚمُٔمقا: »همَٗم٣مَل  َٓ  سَمْٓمٙمُِٚمقا, َٓ  َأ َٓ  سَمْٓمٙمُِٚمقا, َٓ  َأ  سَمْٓمٙمُِٚمقا, َٓ  َأ

فُ  ٓ   اَْمِرئٍ  ََم٣مُل  حَيِؾُّ  َٓ  إِٞم  شَِمٛمُْف--- َٞمْٖمسٍ  زمِْمِٝم٤ِم  إِ
 (ُ)

- 

إن سمير ايم٣ٌمئع, همٝمّمٚمـ اظمُمؼمي َم٣م  كٍٛ:ؾصٌ بعض أٌٖ ايعًِ ب ٚ

 -, واهلل أفمٙمؿحلٗمف َمـ ايمير, وأَم٣م إذا مل يتير همال جيقز يمف إطمذ

: أي دم اظمقؿمٟم, وأطمرصمف أزمق داود, وزاد همٝمف: وم٣مل رواه َم٣ميمؽومقيمف: 

يمدازم٥م َم٣ميمؽ: وذيمؽ همٝمام ٞمرى واهلل أفمٙمؿ أن يُمؼمي ايمرصمؾ ايمٔمٌد أو يت٘م٣مرى ا

شمؿ يٗمقل أفمْمٝمتؽ ديٛم٣مرًا فمعم أين إن سمرىم٦م ايمًٙمٔم٥م أو ايم٘مراء همام أفمْمٝمتؽ 

 يمؽ- اهـ

  ********** 

 

 

                                                           
(, كقاؿ: صحيح, كقد ُْٗٓ(, كىو في اإلركاء برقم )َِٓٗٔأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ) (ُ)

هم عم أبى حرة الرقاشي, كأبو حميد الساعدم, كعمرك بن يثربي, كرد عن جماعة من الصحابة من
 كعبد اهلل بن عباس, رضي اهلل عنهم.
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حتى يحوزه التجار إلى  متاع]النهي عن بيع ال

 رحالهم[

ـِ ) – 815 ـِ  َوفَم قِق  دِم  َزْيًت٣م ازْمَتْٔم٦ُم »: وَم٣مَل  فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ  َرِضَ  فُمَٚمرَ  ازْم ًُّ  هَمَٙمام  , ايم

ٛم٣ًم, ِرزْمًح٣م زمِفِ  هَمَٟمفْمَْم٣ميِن  َرصُمٌؾ  يَمِٗمَٝمٛمِل ٌُْتفُ اؽْمَتْقصَم  ًَ َب  َأنْ  هَمَٟمَرْدُت  ضَم  َيدِ  فَمعَم  َأْضِ

صُمِؾ, ـْ  َرصُمٌؾ  هَمَٟمطَمَذ  ايمر  ـُ  َزْيُد  ُهقَ  هَم١مَِذا, هَم٣ميْمَتَٖم٦مُّ  زمِِذَرافِمل, طَمْٙمِٖمل َِم , شَم٣مزم٦ٍِم  زْم

قَزهُ  ضَمت ك ازْمَتْٔمَتفُ  ضَمْٝم٧ُم  سَمٌِْٔمفُ  َٓ : هَمَٗم٣مَل   اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقَل  هَم١مِن   ؛َرضْمٙمَِؽ  إلَِم  حَتُ

٣ٌَمعَ  َأنْ  هَنَك , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف َٙمعُ  سُم ًِّ ٌَْت٣معُ  ضَمْٝم٧ُم  ايم ٣مرُ  حَيُقَزَه٣م ضَمت ك, سُم  إلَِم  ايمتُّج 

ؿْ  شِرضَم٣مهِلِ
(ُ)

ْٖمظُ  َداُودَ  َوَأزُمق, َأْْحَُد  َرَواهُ -  َحفُ , يَمفُ  َوايمٙم  ـُ  َوَصح  ٌ ٣مَن, ازْم  ضِم

٣مىمِؿُ   -(َواحْلَ

 *******************************لشرح:ا

بٝع املتاع ست٢ جيٛظٙ ايتذاض إىل سهِ غام املصٓـ اذتسٜح يبٝإ 
 .ضساهلِ ٜٚتًُهْٛ٘

ُهَرْيَرَة رض اهلل  َمـ ضمدي٧م َأِِب يف َػًِ: ٚاذتسٜح ثابت ٚقس تكسّ 

ـِ : »وَم٣مَل ط اهللِ َرؽُمقَل  َأن   فمٛمف, ى ََم   -شَيْ٘مَت٣ميَمفُ  كضَمت   َئٌِْمفُ  هَماَل  ؿَمَٔم٣مًَم٣م اؾْمؼَمَ

ـِ : »زَمْ٘مرٍ  َأِِب  ِرَواَي٥مِ  َودِم  شازْمَت٣معَ  ََم
 (ِ)

- 

                                                           
موارد(,  َُُِ(, كابن حباف )ّْٗٗ(, كأبو داكد )ُُٗ/ ٓأخرجو اإلماـ أحمد )حسن.  (ُ)

 (, كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل فيو: حسن لغيره.َْ/ ِكالحاكم )
 (.ُِٖٓفي صحيحو ) أخرجو اإلماـ مسلم (ِ)
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ٌْدِ ٚيف َػًِ:   وَمْد : »وَم٣مَل  اهلِل زمـ فمٚمر رض اهلل فمٛمٜمام, َمـ ضمدي٧م فَم

 ايمْم َٔم٣ممَ  ازْمَت٣مفُمقا إَِذا َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   اهللِ  َرؽُمقلِ  فَمْٜمدِ  دِم  ايمٛم ٣مَس  َرَأْي٦ُم 

زمُ  صِمَزاهًم٣م, ؿْ  إلَِم  ُي٠ْمُووهُ  ضَمت ك َوَذيمِِؽ  ََمَ٘م٣مهِنِْؿ, دِم  َيٌِٝمُٔمقهُ  َأنْ  دِم  قنَ ُيْيَ شِرضَم٣مهِلِ
 (ُ)

-  

ٍَ ُٔ َقا َٗإب: اِب شَمٛمِل" ٔؾ ٌَْٝمُد  َوضَمد  ـُ  اهللِ فُم ٌْدِ  زْم ـِ  اهللِ فَم  ىَم٣منَ  َأزَم٣مهُ  َأن   فُمَٚمَر, زْم

ي  -"َأْهٙمِفِ  إلَِم  هَمَٝمْحِٚمُٙمفُ  صِمَزاهًم٣م, ايمْم َٔم٣ممَ  َيُْمؼَمِ

 هذه اظمًٟميم٥م طمالف: ومد وومع دم و

َمع أن ايمِمحٝمح أٞمف َمتك متٙمؽ ايمًٙمٔم٥م صم٣مز زمٝمٔمٜم٣م: إذا رهمع ايمٕمرر, وختتٙمػ 

 ايمًٙمع-

 هم٣ميمٔمٗم٣مر: ختٙمٝمتف ايمتًٙمٝمؿ يمف-

 وايمٛمٗمقد: وؤمٜم٣م دم يد ايم٣ٌمئع, أو دم يد اظمُمؼمي ئمتػم سمًٙمٝمؿ-

 وأَم٣م َم٣م ىم٣من َمـ إؿمٔمٚم٥م: َمـ َمقزون, أو َم٘مٝمؾ, يدطمٙمف ايمٕمرر-

 أن حيقيمف إلم رضمٙمف, زمحٝم٧م يرسمٖمع َمٛمف ايمٕمرر-همٜمٛم٣م ٓ زمد 

قِق  دِم  َزْيًت٣م ازْمَتْٔم٦ُم »قٛي٘:  ًُّ  -شايم

أي زيًت٣م مم٣م يتٗمقسمف ايمٛم٣مس, ؽمقاء ىم٣من ذيمؽ زي٦م ؽمٚمًؿ, أو ايمزيقت ايمتل 

 خترج َمـ إٞمٔم٣مم-

                                                           
 (.ُِٕٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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ودم هذا ايمزَم٣من: ىمزي٦م ايمزيتقن, وزي٦م ضم٥ٌم ايمًقداء, وزي٦م اخلردل, 

 يقت وهل ىمثغمة صمًدا-وزي٦م ايمًٔمؼم, ونمغمه٣م َمـ أٞمقاع ايمز

وومد اؾمتٜمر زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ زم٣ميمزي٣مت ىمٟمِب ص٣ميمح ايمًامن, ويٗم٣مل: 

 ايمزي٣مت, وىمذيمؽ اإلَم٣مم حمٚمد زمـ ؽمغميـ همٗمد ىم٣من سم٣مصمًرا دم ايمزي٦م-

ٌُْتفُ  هَمَٙمام  »قٛي٘:   -شاؽْمَتْقصَم

 أي متٙم٘متف-

ٛم٣ًم ِرزْمًح٣م زمِفِ  هَمَٟمفْمَْم٣ميِن  َرصُمٌؾ  يَمِٗمَٝمٛمِل»قٛي٘:  ًَ  -شضَم

 قق ومٌؾ أن يٟمطمذه إلم رضمٙمف-وَم٣م زال دم ايمً

َب  َأنْ  هَمَٟمَرْدُت »قٛي٘:  صُمؾِ  َيدِ  فَمعَم  َأْضِ  -شايمر 

إذ أن هذا ومد ي٘مقن َمـ صٖم٥م ايمرو٣م, ييب زمٝمده فمعم يده, ىم٣مإلجي٣مب 

 وايمٗمٌقل-

ـْ  َرصُمٌؾ  هَمَٟمطَمَذ »قٛي٘:   -شزمِِذَرافِمل طَمْٙمِٖمل َِم

 أي يمٝمٛمٜم٣مه فمـ ذيمؽ-

ـُ  َزْيُد  ُهقَ  هَم١مَِذا, هَم٣ميْمَتَٖم٦مُّ »قٛي٘:   -ششَم٣مزم٦ٍِم  زْم

هلل فمٛمف, وَمـ ىمت٣مب وضمل رؽمقل اهلل وىم٣من َمـ ايمراؽمخكم دم ايمٔمٙمؿ رض ا

 -ط
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قَزهُ  ضَمت ك ازْمَتْٔمَتفُ  ضَمْٝم٧ُم  سَمٌِْٔمفُ  َٓ : هَمَٗم٣مَل »قٛي٘:   -شَرضْمٙمَِؽ  إلَِم  حَتُ

 سمٗمدم ايم٘مالم فمعم هذه اظمًٟميم٥م, وأن ىمؾ رء زمحًٌف-وومد 

 بٝإ نٝـ تهٕٛ اذتٝاظ٠: 
 حًٌف-ضمٝم٣مزة ىمؾ رء زمو

ؽمقاء ىم٣مٞم٦م َمقزوٞم٥م, أو َم٘مٝمٙم٥م, همحٝم٣مزهت٣م زمٛمٗمٙمٜم٣م إلم ايمرضمؾ:  ؾاألطع١ُ:

 ضمتك يزول فمٛمٜم٣م ايمٕمرر واْلٜم٣ميم٥م, ٕهن٣م مم٣م يدطمٙمٜم٣م ايمٕمرر واْلٜم٣ميم٥م-

ضمٝم٣مزهت٣م زم٣ميمتخٙمٝم٥م زمٝمٛمٜم٣م وزمكم اظمُمؼمي  ٚاألضاضٞ:ٚايعكاضات َٔ ايبٝٛت، 

 دايم٥م فمٙمٝمٜم٣م-هل٣م, وزمتًٙمٝمٚمٜم٣م إلم اظمُمؼمي, وأطمذ فمٗمقد وأوراق َمٙم٘مٝمتٜم٣م ايم

ضمٝم٣مزهت٣م زمتًٙمٝمٚمٜم٣م إلم اظمُمؼمي, ودهمع َمٖم٣مسمٝمحٜم٣م, وأرواق  ٚايػٝاضات:

 َمٙم٘مٝمتٜم٣م-

 ضمٝم٣مزهت٣م زمتًٙمٝمٚمٜم٣م إلم اظمُمؼمي- ٚاملالبؼ ٚغريٖا َٔ ايهُايٝات:

وه٘مذا ىمؾ ؽمٙمٔم٥م ضمٝم٣مزهت٣م زمام يٛم٣مؽمٌٜم٣م, ويمٝمس ىمؾ رء ي٣ٌمع يًتْمٝمع أن 

 يٛمٗمٙمف اظمُمؼمي إلم رضمٙمف-

٣ٌَمعَ  َأنْ  هَنَك , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقَل  هَم١مِن  »قٛي٘:  َٙمعُ  سُم ًِّ  ضَمْٝم٧ُم  ايم

ٌَْت٣معُ  ٣مرُ  حَيُقَزَه٣م ضَمت ك, سُم ؿْ  إلَِم  ايمتُّج   ش- ِرضَم٣مهِلِ

 -, واهلل أفمٙمؿزمٚمٔمٛمك: أن يٗمع َمٛمٜمؿ ايمتٚمٙمؽ هل٣م مت٣مًَم٣م

  ********** 
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 [جواز قضاء الدين من غير جنسه] 

َٞم٣مٞمغِِم وَم٣مَل: وُمْٙم٦ُم: َي٣م رَ )َوفَمٛمُْف  – 816 ٌَِٗمٝمِع, هَمَٟمزمِٝمُع زم٣ِميمد  ؽُمقَل اهلل ِ! إيِنِّ َأزمِٝمُع زم٣ِميْم

ـْ َهِذِه َوُأفْمْمِل  َٞم٣مٞمغَِم, آطُمُذ َهَذا َِم َراِهِؿ َوآطُمُذ ايمد  َراِهَؿ, َوَأزمِٝمُع زم٣ِميمد  َوآطُمُذ ايمد 

ـْ َهِذا َؿ:  ,هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهلل ِ  ?َهَذِه َِم َٓ زَمْٟمَس َأْن سَمْٟمطُمَذَه٣م »َصعم  اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

ءٌ  وَم٣م َوزَمْٝمٛمَُ٘ماَم َرْ ْٔمِر َيْقَِمَٜم٣م ََم٣م مَلْ سَمَتَٖمر 
ًِ شزمِ

(ُ)
٣مىمِؿُ  َحُف احْلَ ٥ُم, َوَصح  ًَ ْٚم  (-- َرَواُه اخْلَ

 *******************************الشرح:

 قطا٤ ايزٜٔ بػري دٓغ٘. دٛاطعام املصٓف صمح٘ اهلل احلزٜح يبٝإ 

ًٓ زم٣ميمًٔمقدي, ؽمٙمٖم٦م يمق ٚمثاًل: هم  زم٣ميمذه٤مٙمٖم٦م تؽماتٗمّمٝمف زم٣ميمٝمٚمٛمل, أو همَم٣م

 -تٗمّمٝمف زم٣ميمٖمّم٥مهم

 همٜمذا ىمٙمف َممموع, إذ أن هذا يمٝمس زم٣ٌمب سف-

                                                           
(, ّّٓٓك  ّّْٓ(, كأبو داكد )ُّٗك  ْٖ - ّٖك  ّّ/ ِضعيف مرفوعنا. ركاه أحمد ) (ُ)

(, من ْْ/ ِ(, كالحاكم )ِِِٔ(, كابن ماجو )ُِِْ(, كالترمذم )ّٖ - ُٖ/ ٕكالنسائي )
عمر, بو. قلت: كًعلَّتو ًسماؾ بن حرب, فهو  طريق ًسماؾ بن حرب, عن سعيد بن جبير, عن ابن 

صدكؽ, كركايتو عن عكرمة خاصة مضطربة, كقد تغٌير بأخرة, «: التقريب»كما قاؿ الحافظ في 
ىذا حديث ال نعرفو مرفوعنا, إال من حديث سماؾ بن »فكاف ربما يلقن. كلذلك قاؿ الترمذم: 

ىند ىذا الحديث عن سعيد بن  حرب, عن سعيد بن جبير, عن ابن عمر. كركل داكد بن أبي
ركل البيهقي من طريق (: »ِٔ/ ّ« )التلخيص»كقاؿ الحافظ في «. جبير, عن ابن عمر موقوفنا

أبي داكد الطيالسي قاؿ: سئل شعبة عن حديث سماؾ ىذا؟ فقاؿ شعبة: سمعت أيوب, عن نافع, 
, كلم يرفعو. كحدثنا عن ابن عمر, كلم يرفعو, كحدثنا قتادة, عن سعيد بن المسيب, عن ابن عمر

اىػ, أم « يحيى بن أبي إسحاؽ, عن سالم, عن ابن عمر, كلم يرفعو. كرفعو لنا سماؾ, كأنا أفرقو
 أخاؼ من ىذا الرفع.
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٣ًٌم,  ويم٘مـ حيرم هذا ايمٌٝمع دم ضم٣ميم٥م آؾمؼماط, أو ىم٣من ومد اؽمتٗمر دم ذَمتف ذه

 همٝمُمؼمط أن يقهمٝمف همّم٥م-

 همال جيقز يمف هذا آؾمؼماط-

ٕٞمف َم٣ميمف, , ؽمٔمر يقَمف, صم٣مز وٓ يُمؼمط زمًٔمر يقَمف, همٙمق رض زمٟمومؾ َمـ

 ويمف أن يتٌمف همٝمف زمام يُم٣مء-

 ش-َوفَمٛمُْف وَم٣مَل: وُمْٙم٦ُم: َي٣م َرؽُمقَل اهلل ِ!»قٛي٘: 

هذا َمـ زم٣مب ايمٛمداء اْل٣مئز, وهق حلل ضم٣مض وم٣مدر, ضمتك نمغم ايمٛمٌل صعم 

 اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, َمـ أصمؾ أن يٙمتٖم٦م ويًٚمٔمف-

ٌَِٗمٝمعِ »قٛي٘:   ش-إيِنِّ َأزمِٝمُع زم٣ِميْم

يمٔمؾ ايمًقق ىم٣من دم هذا اظمقوع دم زَمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف 

 وؽمٙمؿ-

 َمٛمْمٗم٥م فمـ ي٣ًمر اظمًجد, وأٞم٦م َمتجٜم٥م إلم صمٜم٥م ايمٗمٌٙم٥م- ٚايبكٝع:

 وهمٝمٜم٣م َمٗمػمة ايمٌٗمٝمع-

َٞم٣مٞمغِمِ »قٛي٘:   ش- هَمَٟمزمِٝمُع زم٣ِميمد 

 أي زم٣ميمذه٤م-

َراِهؿَ »قٛي٘:   ش-َوآطُمُذ ايمد 

 أي دم ضم٣مل ايمٗمّم٣مء-
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َراِهؿِ َوَأزمِ »قٛي٘:   ش- ٝمُع زم٣ِميمد 

 أي زم٣ميمٖمّم٥م-

َٞم٣مٞمغِمَ »قٛي٘:   ش- َوآطُمُذ ايمد 

 أي دم ضم٣مل ايمٗمّم٣مء-

ـْ َهِذا»قٛي٘:  ـْ َهِذِه َوُأفْمْمِل َهَذِه َِم  ش-?آطُمُذ َهَذا َِم

 , وَم٣م أفمْمل أطمذه-وم٢م زمفَم٣م َمٔمف أي 

ْٔمِر َيْقَِمَٜم٣م» قٛي٘: ًِ  ش-َٓ زَمْٟمَس َأْن سَمْٟمطُمَذَه٣م زمِ

, يم٘مـ ًٔمر يقَمٜم٣م, وزمٟمومؾ َمـ ؽمٔمر يقَمٜم٣مايمِمحٝمح: صمقاز إطمذ زمو

 فمٛمد اظمح٣مومٗم٥م-زم٣ميمؼماض وزمًٔمر يقَمٜم٣م, 

ءٌ »قٛي٘:  وَم٣م َوزَمْٝمٛمَُ٘ماَم َرْ  - شََم٣م مَلْ سَمَتَٖمر 

  -ٝمٙمتزم هب٣م واظم٠مَمٛمقن فمٛمد ذوؿمٜمؿ يم٘مـ زمٕمغم ايمٌمفهمأي َمـ ايممموط 

إن صم٣مء َمقفمد يمٙمٗمّم٣مء وأضم٤م أن يٗميض ؽمٔمقدًي٣م, أو يٚمٛمًٝم٣م, يمٙمٚمُمؼمي و

 ذيمؽ-

 ؾمدد فمٙمٝمؽ ايم٣ٌمئع, ووم٣مل يمؽ: زمًٔمر ايمٝمقم-وإن 

 واهلل أفمٙمؿ

  ********** 
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 ]بيان النهي عن بيع النجش[ 

ـِ ايمٛم ْجشِ  ,صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ,هَنَك »وَم٣مَل: )َوفَمٛمُْف  – 817 شفَم
(ُ)

 -

 (-َُمت َٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

 *******************************الشرح:

ٝع ايٓذؿ ملا فٝ٘ َٔ األس٣ ايشٟ عام املصٓف احلزٜح يبٝإ ايٓٗٞ عٔ ب

 .ًٜخل املغًِ

٣م: (159/ 10) َغًِ ؽضحقاٍ ايٟٓٛٚ   صِمٝمؿٍ  شُمؿ   ََمْٖمُتقضَم٥مٍ  هَمٌِٛمُقنٍ  ايمٛم ْجُش  َوَأَم 

ـِ  دِم  َيِزيَد  َأنْ  َوُهقَ  َُمْٔمَجَٚم٥مٍ  ؾِمكمٍ  شُمؿ   ؽَم٣مىمِٛم٥َمٍ  ْٙمَٔم٥مِ  شَمَٚم ًِّ ٥ٌَمٍ  َٓ  ايم  يمَِٝمْخَدعَ  زَمْؾ  همِٝمَٜم٣م يمَِرنْم

هُ  هُ َوَيٕمُ  نَمغْمَ َُّي٣َم يمَِٝمِزيَد  ر 
مْج٣َمعِ  ضَمَرامٌ  َوَهَذا َوَيُْمؼَمِ ٌَْٝمعُ  زم٣ِمإْلِ شْمؿُ  َصِحٝمٌح  َوايْم  َواإْلِ

ْ  إِنْ  زم٣ِميمٛم ٣مصِمشِ  خُمَْتصي  ٣ٌَمئِعُ  زمِفِ  َئْمَٙمؿْ  مَل َٓ  مَجِٝمًٔم٣م َأشماَِم  َذيمَِؽ  فَمعَم  َواؿَمَٟمهُ  هَم١مِنْ  ايْم  طِمَٝم٣مرَ  َو

ي ْ  إِنْ  يمِْٙمُٚمُْمؼَمِ ـْ  مَل ـَ  َيُ٘م ٌَ  َِم ََصحِّ  دِم  ىَم٣مَٞم٦ْم  إِنْ  َوىَمَذا َُمَقاؿَمَٟمةٌ  ٣مئِعِ ايْم ْٕ فُ  ا َٞم  ِٕ  َ  وَمٌم 

ارِ  دِم  نْمؼِمَ
ِٓ ـْ  ا ٌَْٝمعَ  َأن   ِرَواَي٥مٌ  ََم٣ميمٍِؽ  َوفَم  َُمْٗمَتِّمًٝم٣م فَمٛمْفُ  ايمٛم ْٜملَ  َوصَمَٔمَؾ  زَم٣مؿمٌِؾ  ايْم

٣مدِ  ًَ ؽْمتَِث٣مَرةُ  ايمٛم ْجشِ  َوَأْصُؾ  يمِْٙمَٖم ِٓ ْٝمَد  َٞمَجُْم٦ُم  َوَِمٛمْفُ  ا ٝمؿِ  زمَِّمؿِّ  ُجُُمفُ َأٞمْ  ايمِم   اْْلِ

لَ  اؽْمَتَثْرسُمفُ  إَِذا َٞمْجًُم٣م ْٙمَٔم٥مِ  دِم  ايمٛم ٣مصِمُش  ؽُمٚمِّ ًِّ فُ  َٞم٣مصِمًُم٣م ايم َٞم   همٝمٜم٣م ايمرنم٥ٌم يثغم ِٕ

٥ٌَمَ  زمـ ووم٣مل شمٚمٛمٜم٣م ويرهمع ْتُؾ  ايمٛم ْجشِ  َأْصُؾ  وُمَتْٝم َداعُ  َوُهقَ  اخْلَ  وِمٝمَؾ  َوَِمٛمْفُ  اخْلِ

                                                           
(. كالنٍجش: الزيادة في ثمن السلعة ُُٔٓ(, كاإلماـ مسلم )ُِِْأخرجو اإلماـ البخارم ) (ُ)

 ممن ال يريد شرائها؛ ليغٌر بذلك غيره.
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٣مئِدِ  فُ  َٞم٣مصِمٌش  يمِٙمِم  َٞم  تُِؾ  ِٕ َت٣مُل  ْٝمَد ايمِم   خَيْ  َٞم٣مصِمٌش  هَمُٜمقَ  ؾمٝمئ٣م اؽمتث٣مر َمـ وىمؾ يمف َوخَيْ

َرِويُّ  َووَم٣مَل  ؿْمَراءُ  اظمَْْدُح  ايمٛم ْجُش  زَمْ٘مرٍ  َأزُمق وَم٣مَل  اهْلَ ِدي٧ِم  ََمْٔمٛمَك َهَذا َوفَمعَم  َواإْلِ  احْلَ

٥ٌَمٍ  زماَِل  شمٚمٛمٜم٣م دم ويزيد ايمًٙمٔم٥م أضمدىمؿ يٚمدح ٓ ِحٝمُح  َرنْم ُل  َوايمِم  َو  ْٕ  اهـ  -ا

 ش-ٛمْفُ َوفمَ »قٛي٘: 

 أي فمـ ازمـ فمٚمر رض اهلل فمٛمٜمام-

 ش-,صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ,هَنَك »قٛي٘: 

 أي ضمرم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, وَمٛمع ذيمؽ-

ـِ ايمٛم ْجشِ »قٛي٘:   ش-فَم

 يف ايصشٝشني: ٚ
فَمَٙمْٝمِف هَنَك َرؽُمقُل اهلل ِ َصعم  اهلُل : »َمـ ضمدي٧م َأِِب ُهَرْيَرَة َرِضَ اهلل ُ فَمٛمُْف, وَم٣مَل 

صُمُؾ فَمعَم زَمْٝمِع َأطِمٝمِف, َوَٓ  ٣ٌَمٍد, َوَٓ سَمٛم٣َمصَمُُمقا, َوَٓ َيٌِٝمُع ايمر 
َؿ َأْن َيٌِٝمَع ضَم٣مِضٌ يمِ َوؽَمٙم 

َٟمُل اظمَْرَأُة ؿَماَلَق ُأطْمتَِٜم٣م يمَِتْ٘مَٖمَٟم ََم٣م دِم إَِٞم٣مئَِٜم٣م ًْ ٥ٌَِم َأطِمٝمِف, َوَٓ سَم شخَيُْْم٤ُم فَمعَم طِمْْم
(ُ)

- 

ٚمـ ايمًٙمٔم٥م زمٕمغم ٞمٝم٥م ايممماء, وإٞمام يمٝمٕمر نمغمه ممـ هق ايمزي٣مدة دم شم ٚايِٓذـ:

 يريد أن يُمؼمي-

 -عم زمٝمع أطمٝمف, فمعم نمغم ٞمٝم٥م ايممماءوومٝمؾ: ايمٛمْجش: هق أن يٌٝمع ايمرصمؾ فم

 

                                                           
 (.ُُٓٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َُِْو اإلماـ البخارم في صحيحو )أخرج (ِ)
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 ؾٗصا سطاّ ع٢ً دٗتني: 
 أٞمف زم٣مع فمعم زمٝمع أطمٝمف- األٚىل:

 يف ايصشٝشني: ٚ
َرؽُمقُل اهلل ِ َصعم  اهلُل فَمَٙمْٝمِف  هَنَك»َمـ ضمدي٧م َأِِب ُهَرْيَرَة َرِضَ اهلل ُ فَمٛمُْف, وَم٣مَل: 

صُمُؾ فَمعَم زَمْٝمِع َأطِمٝمِف--- ٣ٌَمٍد, َوَٓ سَمٛم٣َمصَمُُمقا, َوَٓ َيٌِٝمُع ايمر 
َؿ َأْن َيٌِٝمَع ضَم٣مِضٌ يمِ  ش-َوؽَمٙم 

ٝم٧م رهمع ايمًٔمر وهق ضمفمٛمد مج٣مهغم أهؾ ايمٔمٙمؿ , اً ونمرر أن همٝمف ضمٝمٙم٥مً  ايجا١ْٝ:

 -ٓ يريد ايممماء

يم٥م, َم٣م إذا ىم٣من اظمُمؼمي يريد أن يٕمٌـ ايم٣ٌمئع, إٓ أن زمٔمّمٜمؿ صمقزه دم ضم٣م

هم١مذا فمٙمؿ أن اظمُمؼمي يريد أن يٕمٌـ ايم٣ٌمئع ضمتك يرهمع ايمير فمٛمف, همال زمٟمس أن 

 -يدطمؾ رصمؾ دم ايممماء ضمتك سمرهمع ايمًٙمٔم٥م

, ويٗمقل يمف: ٓ طمالزم٥م, وٓ وايمِمحٝمح أٞمف يمق ٞمِمحف يم٘م٣من أضمًـ, وأهمّمؾ

 -طمدئم٥م

وهق  احل٣مصؾ ي٘مقن يمٙمٛمجش ٣ميمٛمٜمل فمـ زمٝمع ايمرصمؾ فمعم زمٝمع أطمٝمف, ومدهم

َمـ فمدم ايمٌٝمع فمعم  ايمزي٣مدة دم شمٚمـ ايمًٙمٔم٥م, وومد ي٘مقن ظمرافم٣مت ضمؼ أطمريـ,

 -, واهلل اظمقهمؼوومد ي٘مقن يمَلَمريـ َمًٔم٣م زمٝمع اظمًٙمؿ,

  ********** 
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]النهي عن بيع المحاقلة, والمزابنة, والمخابرة, وعن 

 الثنيا المجهولة[

ـْ ) – 818 ٌِْد َوفَم ـِ فَم صعم  ,َأن  ايمٛم ٌِل  »: ؛,َرِضَ اهلل ُ فَمٛمُْٜماَم ,اهلل ِ صَم٣مزمِِر زْم

ٓ  َأْن  ,اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ـْ ايمثُّٛمَْٝم٣م, إِ ـْ اظمَُْح٣موَمَٙم٥ِم, َواظمَُْزازَمٛم٥َِم, َواظمَُْخ٣مزَمَرِة, َوفَم هَنَك فَم

شسُمْٔمَٙمؿَ 
 (ُ)

َِمِذيُّ  ,  ْ َحُف ايمؼمِّ ـَ ََم٣مصَمْف, َوَصح  ٓ  ازِْم
٥ُم إِ ًَ ْٚم  (-َرَواُه اخْلَ

 *******************************الشرح:

اييت ٢ْٗ ايٓيب ص٢ً اهلل  املعاَالتعام املصٓف صمح٘ اهلل احلزٜح يبٝإ 

 عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚعًِ.

 -ايمٛمٜمل فمـ اظمح٣مومٙم٥ماألٍٚ: 

 -ايمٛمٜمل فمـ اظمزازمٛم٥مايجا١ْٝ: 

 -ايمٛمٜمل فمـ اظمخ٣مزمرة ايجايح: 

 -ايمٛمٜمل فمـ ايمثٛمٝم٣م نمغم اظمٔمٙمقَم٥مايضابع١: 

ـْ اظمَُْح٣موَمَٙم٥مِ » قٛي٘:  ش- هَنَك فَم

 َمٟمطمقذة َمـ احلٗمؾ, وهل اظمزرفم٥م وايمًٌت٣من- احملاق١ً:

                                                           
(, كالترمذم ّٖ - ّٕ/ ٕ(, كلم يذكر المخابرة, كالنسائي )َّْٓأخرجو اإلماـ ركاه أبو داكد ) (ُ)

كأخرجو أحمد كلم يذكر: "إال أف تعلم", «, حديث حسن صحيح»(, كقاؿ الترمذم: َُِٗ)
, كلم يذكر البخارم الثنيا, كذكرىا مسلم بدكف التقييد: "إال أف كأخرج الحديث البخارم كمسلم

 تعلم". كصحح الحديث اإلماـ األلباني رحمو اهلل في صحيح السنن.
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 وومد اطمتٙمػ دم سمٖمًغمه٣م: 

إلم أهن٣م زمٝمع ايمرصمؾ َمـ ايمرصمؾ "همذه٤م صم٣مزمر زمـ فمٌد اهلل رض اهلل فمٛمٜمام: 

"ايمزرع زمامئ٥م همرق َمـ احلٛمْم٥م
 (ُ)

 , أطمرصمف ايمُم٣مهمٔمل-

ٓ يدري هؾ يٟميت ايمزرع زمٚمثؾ  وَمٔمٙمقم أن دم هذا ايمٌٝمع نمرر وصمٜم٣ميم٥م: هم١مٞمف

 هذا ايمٗمدر, أم ٓ-

إلم أن اظمحٗمٙم٥م هل زمٝمع ايمْمٔم٣مم دم ؽمٛمٌٙمف, ىمام   ٚشٖب أبٛ عبٝس ضمح٘ اهلل:

 دم نمري٤م احلدي٧م-

زمحٝم٧م يُمؼمي ايمت٣مصمر احل٤م وهق دم ؽمٛمٌٙمف, هم٣مهلل أفمٙمؿ هؾ ؽمٝمًٙمؿ ضمتك 

 يٗمْمػ؟ وىمؿ همٝمف َمـ احلٌقب؟

 همٖمٝمف نمرر وصمٜم٣ميم٥م-

                                                           
( : أخبرنا ابن عيينة ُِْٕ(: أخرجو الشافعي )ُّْٓقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل في اإلركاء ) (ُ)

أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم نهى  عن  عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد اهلل: "
المخابرة , كالمحاقلة , كالمزابنة كالمحاقلة أف يبيع الرجل الزرع بمائة فرؽ حنطة , كالمزابنة أف 
يبيع الثمر في رءكس النخل بمائة فرؽ, كالمخابرة كراء األرض بالثلث كالربع ". كمن طريق 

(. قلت: كىذا إسناد صحيح على شرط َّٕ/ٓ( كالبيهقي )ُِْ/ِالشافعي ركاه الطحاكم )
الشيخين لوال أف ابن جريج قد عنعنة, لكن قد ركل ابن أبى خيثمة بإسناده الصحيح عن ابن 
جريج قاؿ: " إذا قلت: قاؿ عطاء , فأنا سمعتو منو , كإف لم أقل: سمعت " قلت: كىذه فائدة 

 نبهت لها , فالحمد هلل على توفيقو.عزيزة فاحفظها فإني كنت في غفلة منها زمنا طويال , ثم ت
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هن٣م زمٝمع إرض زمٌٔمض َم٣م يٛم٦ٌم زمٟم اهلل احملاق١ً:ٚؾػط اإلَاّ َايو ضمح٘ 

 -وهذه سمًٚمك اظمزارفم٥م, همٝمٜم٣م

 : ظم٣م همٝمٜم٣م َمـ ايمٕمرر, وَمـ اْلٜم٣ميم٥م- وايمٛمٜمل فمٛمٜم٣م

 -: ٕٞمف هق إصؾ دم ايمٛمٜمل, وٓ ص٣مرفيمٙمتحريؿوايمٛمٜمل هٛم٣م 

 ٚيف َػًِ:
ـَ ََمٔمْ  ٌَْد اهللِ زْم ٣مئ٤ِِم, وَم٣مَل: ؽَمَٟميْم٦ُم فَم  ً ـِ ايم ٌِْد اهلِل زْم ـِ َمـ ؿمريؼ فَم ِٗمٍؾ فَم

٣مكِ  ح  ـُ ايمّم  يِن شَم٣مزم٦ُِم زْم َزاَرفَم٥ِم, هَمَٗم٣مَل: َأطْمػَمَ
َأن  َرؽُمقَل اهلِل : »,رض اهلل فمٛمف,اظمُْ

ـِ اظمَُْزاَرفَم٥مِ  َؿ هَنَك فَم شَصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 
(ُ)

- 

 ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ فمـ اظمزارفم٥م- لهن

 فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ فمـ اظمح٣مومٙم٥م-ودم ضمدي٧م ايم٣ٌمب هنك ايمٛمٌل صعم اهلل 

وشم٦ٌم أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ رطمص دم اظمزارفم٥م, 

 اظمح٣مومٙم٥م-و

أن َم٣م هنك فمٛمف ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف  ؾٝهٕٛ ادتُع بني األزي١:

 اظمح٣مومٙم٥م, َم٣م ىم٣من همٝمف نمرر وصمٜم٣ميم٥م وضر-َمـ اظمزارفم٥م, ووؽمٙمؿ 

 وصمٜم٣ميم٥م-واظمرطمص همٝمف َم٣م مل ي٘مـ همٝمف نمرر 

                                                           
 (.ُْٗٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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همٟمَم٣م زمٝمع ايمزرع زم٣ميمزرع, أو اظمزارفم٥م واظمح٣مومٙم٥م فمعم َم٣م خيرج َمـ إرض, 

 -, ظم٣م همٝمف َمـ ايمٕمرر واْلٜم٣ميم٥مرم هذا, ويمؽ هذا, همٜمذا َمٛمٜمل فمٛمف همٝمٗمقل:

فمعم ومًٚم٥م َم٣م خيرج َمٛمٜم٣م َمـ احل٤م, همال زمٟمس  ٚأَا املعاضع١ ٚاحملاق١ً:

 زمذيمؽ-

ٛم٣م, يمؽ ايمٛمِمػ, سمزرع إرض وايمذي خيرج َمٛمٜم٣م ي٘مقن زمٝمٛم ٜكٍٛ: نإٔ

 -, ظم٣م ؽمٝمٟميت زمٝم٣مٞمف إن ؾم٣مء اهلل دم زم٣مب اظم٣ًموم٣مةورم ايمٛمِمػ, همٜمذا جيقز همٔمٙمف

 ش-َواظمَُْزازَمٛم٥َمِ »قٛي٘: 

 َمـ ايمززمـ, وهق ايمدهمع ايمُمديد- املعاب١ٓ:

٣ًٌم زم٣ميمتٚمر ىمٝماًل, وزمٝمع نوهم ه٣م ازمـ فمٚمر رض اهلل فمٛمٜمام: زمٟمهن٣م زمٝمع ايمتٚمر رؿم

 ايمٔمٛم٤م زم٣ميمززمٝم٤م ىمٝماًل-

ـِ فُمَٚمَر َرِضَ اهلل ُ فَمٛمُْٜماَم:  ؾؿٞ ايصشٝشني: ٌِْد اهلل ِ زْم َأن  َرؽُمقَل »َمـ ضمدي٧م فَم

ـِ اظمَُزازَمٛم٥َِم, َواظمَُزازَمٛم٥َُم: زَمْٝمُع ايمث َٚمِر زم٣ِميمت ْٚمِر ىَمْٝماًل,  َؿ هَنَك فَم اهلل ِ َصعم  اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

زمِٝم٤ِم زم٣ِميمَ٘مْرِم ىَمْٝماًل  شَوزَمْٝمُع ايمز 
(ُ)

- 

 ١ٓ: سهِ بٝع املعاب
 -فمـ اظمزازمٛم٥مٛمٜمل ايماحلدي٧م ودم 

 

                                                           
 (.ُِْٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُُِٕأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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 ٚيهٔ ٌٖ نٌ بٝع َعاب١ٓ َٓٗٞ عٓ٘؟
َمـ اظمزازمٛم٥م, همٝمام دون مخ٥ًم رطمص ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ و

 ش-مخ٥ًم أوؽمؼ أو: »أوؽمؼ

 ؾؿٞ ايصشٝشني:
َؿ  َأن  ايمٛم ٌِل  َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمفِ »َمـ ضمدي٧م َأِِب ُهَرْيَرَة َرِضَ اهلل ُ فَمٛمُْف:  َوؽَمٙم 

٥ِم َأْوؽُمٍؼ؟ ًَ ٥ِم َأْوؽُمٍؼ, َأْو ُدوَن مَخْ ًَ َص دِم زَمْٝمِع ايمَٔمَراَي٣م دِم مَخْ شوَم٣مَل: َٞمَٔمؿْ ش َرطم 
(ُ)

- 

ٞمخٙم٥م, أو ٞمخٙمتكم, يمٝمًتٚمتع  شمٚمر أن ايمرصمؾ يريد أن يُمؼمي ٚبٝإ شيو:

 زمام همٝمٜم٣م َمـ ايمرؿم٤م, وهق َم٣م يًٚمك فمٛمد زمٔمّمٜمؿ زم٣مخلريػ-

 ضمرج دم ذيمؽ-همريد أن يقؽمع فمعم أزمٛم٣مئف همال 

ِتقز إٞمام أهن٣م ٓ ِتقز: ٕهن٣م رزم٣م, وظم٣م همٝمٜم٣م َمـ ايمٕمرر, و دم اظمزازمٛم٥م ٣مٕصؾهم

 -زمممط, وهق أن سم٘مقن دم مخ٥ًم أوؽمؼ, أو همٝمام دوهن٣م

 ش-َواظمَُْخ٣مزَمَرةِ »قٛي٘: 

 بٝإ سهِ بٝع املدابط٠: 
ٞم٥ًٌم إلم َم٣م صمرى زمكم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف  مسٝت بٗصا االغِ:

  -أهؾ طمٝمػموؽمٙمؿ و

 

                                                           
 (.ُُْٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َُِٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)
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 : (893. 81) رْحف اهلل سمٔم٣ملم وم٣مل ايمٛمقوي

٥مٌ  َواظمَُْخ٣مزَمَرةُ  ـَ  َُمُْمَتٗم  ػَمِ  َِم ٣مرُ  َوُهقَ  اخْلَ ىَم  ْٕ ُح  َأِي  ا ْٚمُٜمقرِ  وَمْقُل  َهَذا ايْمَٖمال   اْْلُ

٥مٌ  َووِمٝمَؾ  ـَ  َُمُْمَتٗم  ٣ٌَمرِ  َِم
َْرُض  َوِهلَ  اخْلِ ْٕ ٝمِّٛم٥َمُ  ا ـَ  َووِمٝمَؾ  ايمٙم  ةِ  َِم ػْمَ

 يمٛم ِِمٝم٤ُم ا َوِهلَ  اخْلُ

٣مءِ  زمَِّمؿِّ  َوِهلَ  ْقَهِريُّ  َووَم٣مَل  اخْلَ ٌَْٝمدٍ  َأزُمق وَم٣مَل  اْْلَ ـْ  ايمٛم ِِمٝم٤ُم  ِهلَ  فُم  َأوْ  ؽَمَٚمٍؽ  َِم

ؿٍ  وا ُيَٗم٣مُل  حَلْ ُ ػم  ةً  خَتَ ْوا إَِذا طُمػْمَ ُٚمقا هَمَذزَمُحقَه٣م ؾَم٣مةً  اؾْمؼَمَ ًَ َٚمَٜم٣م َواوْمَت  زمـ ووم٣مل حَلْ

فَْمَراِِبِّ  ْٕ ـْ  ََمْٟمطُمقَذةٌ  ا َن   طَمْٝمػَمَ  َِم
َل  ِٕ  قا -همِٝمَٜم٣م ىَم٣منَ  اظمَُْٔم٣مََمَٙم٥مِ  َهِذهِ  َأو 

هم١من ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ضمكم همتح اهلل فمز وصمؾ فمٙمٝمف طمٝمػم 

 طمغم أهؾ طمٝمػم زمٌكم ايمٔمٚمؾ دم اظمزارع, وي٘مقن هلؿ ؾمْمر َم٣م خيرج َمٛمٜم٣م-

 :ايصشٝشنيؾؿٞ 
ـِ فُمَٚمَر َرِضَ اهلل ُ فَمٛمُْٜماَم: َأن  فمُ  ـَ اخَلْم ٣مِب َأصْمعَم ايمَٝمُٜمقَد, َمـ ضمدي٧م ازْم َٚمَر زْم

َؿ ظمَ ٣م ـَمَٜمَر  ـْ َأْرِض احِلَج٣مِز, َوىَم٣مَن َرؽُمقُل اهلل ِ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  َوايمٛم َِم٣مَرى َِم

ِرَج ايمَٝمُٜمقَد َِمٛمَْٜم٣م, َوىَم٣مَٞم٦ِم إَْرُض ظمَ ٣م ـَمَٜمَر فَمَٙمْٝمَٜم٣م  , َأَراَد َأْن خُيْ فَمعَم َأْهِؾ طَمْٝمػَمَ

َؿ يمِ  َٟمَل ايمَٝمُٜمقُد َرؽُمقَل اهلل ِ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  ًَ ِٚمكَم, هَم
ٙمِ ًْ ؽُمقِل َويمِْٙمُٚم ْٙمَٝمُٜمقِد َويمِٙمر 

ْؿ ٞمِِْمُػ ايمث َٚمِر, هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهلل ِ َصعم  اهلُل  ىَمُٜمْؿ فَمعَم َأْن َيْ٘مُٖمقا ايمَٔمَٚمَؾ َوهَلُ َأْن َيؼْمُ

َؿ:  ىُمْؿ فمَ »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  وا ضَمت ك َأصْماَلُهْؿ فُمَٚمُر دِم إََِم٣مَرسمِِف شعَم َذيمَِؽ ََم٣م ؾِمْئٛم٣َمُٞمِٗمرُّ , هَمُٟموِمرُّ

"إلَِم سَمْٝماَمَء, َوَأِرحَي٣م
(ُ)

- 

                                                           
 (.ُُٓٓ( كمسلم )ُِّٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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 َػًِ: يؿغٚ
ـِ فُمَٚمرَ  ـِ ازْم َأفْمَْمك َرؽُمقُل اهللِ َصعم  », وَم٣مَل: ,رض اهلل فمٛمٜمام,َمـ ضمدي٧م فَم

َؿ طَمْٝمػَمَ زمَُِمْْمِر ََم٣م خَيْرُ  ـْ شَمَٚمٍر َأْو َزْرعٍ اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم   ش-ُج َِم

 همال ضمرج إن ىم٣من اخل٣مرج َمـ إرض َمٔمٙمقًَم٣م-

 وأَم٣م إذا ىم٣من اخل٣مرج نمغم َمٔمٙمقم, همٜمق َمٛمٜمل فمٛمف يمٙمٕمرر, ويمٙمجٜم٣ميم٥م-

ـْ ايمثُّٛمَْٝم٣م»قٛي٘:   ش-َوفَم

 بٝإ سهِ بٝع ايجٓٝا: 
 زمٝم٣من ايمثٛمٝم٣م, وأهن٣م إن ىم٣مٞم٦م َمٔمٙمقَم٥م هم١مهن٣م سمِمح اسمٖم٣موًم٣م زمكم أهؾ ايمٔمٙمؿ-سمٗمدم 

 م دم ايمًمء اظمجٜمقل, ايمذي ومد ي٠مدي إلم ايمٕمرر واْلٜم٣ميم٥م- وحتر

 وومد ُي٠مدي إلم ايمُمٗم٣مق زمكم ايمٛم٣مس وايمتخ٣مصؿ-

 زمٔمتؽ هذه اظمزرفم٥م إٓ ايمٛمخٙم٥م اظمٔمٙمقَم٥م, وحيدده٣م يمف- َجٌ إٔ ٜكٍٛ:

 همٜمذا ايمٌٝمع صم٣مئز: ٕٞمف ٓ نمرر همٝمف, وٓ صمٜم٣ميم٥م-

و زمٔمتؽ هذه زمٔمتؽ هذه اظمزرفم٥م إٓ ٞمخٙم٥م, وٓ حيدده٣م, أ أَا إٔ ٜكٍٛ:

همٜمذا ايمٌٝمع ٓ يِمح, وٓ جيقز: ظم٣م همٝمف َمـ ايمٕمرر , ايمٔمامرة إٓ نمرهم٥م وٓ حيدده٣م

 واْلٜم٣ميم٥م, ورزمام سم٤ًٌم ذيمؽ إلم ايمٛمزاع وايمتخ٣مصؿ زمكم اظمت٣ٌمئمكم-

ٓ  َأْن سُمْٔمَٙمؿَ »قٛي٘:   ش- إِ

 هم١مذا فُمٙمٚم٦م زال ايمٕمرر واْلٜم٣ميم٥م, وإذا مل سمٔمٙمؿ زمٗمل ايمٕمرر واْلٜم٣ميم٥م-
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 يمالطمتالف زمكم ايم٣ٌمئع واظمُمؼمي-وومد ي٘مقن ؽم٣ٌٌم 

 ٌٖ ٜصح إٔ ٜكٍٛ بعتو ٖصٙ املعضع١ إال ْصؿٗا، أٚ إال ثًجاٖا؟
ذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أن ذيمؽ ٓ يِمح, همال زمد أن سم٘مقن ايمثٛمٝم٣م أومؾ و

 َمـ ايمثٙم٧م-

وايمِمحٝمح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ أٞمف يمق وومع ايمٌٝمع َمع ايمثٛمٝم٣م, ؽمقاء ىم٣مٞم٦م 

ُمؼمي فمعم ذيمؽ أن و أومؾ واسمٖمؼ ايم٣ٌمئع َمع اظمايمٛمِمػ, أو ايمثٙمثكم, أو أىمثر, أ

  -, واهلل أفمٙمؿصحايمٌٝمع ومد سمؿ, و

 ********** 
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 ]النهي عن بيع المخاضرة, والمالمسة, والمنابذة[ 

ـْ ) – 819 صعم اهلل  ,هَنَك َرؽُمقُل اهلل ِ »وَم٣مَل:  ,رض اهلل فمٛمف  ,َأَٞمٍس  َوفَم

ـِ اظمَُْح٣موَمَٙم٥ِم, َواظمُْ  ,فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ٥ِم, َواظمُْٛم٣َمزَمَذِة, َواظمَُْزازَمٛم٥َمِ فَم ًَ ِة, َواظماَُْلََم شَخ٣مَضَ
 (ُ)

 -

ٌَُخ٣مِريُّ   (-َرَواُه ايْم

 *******************************الشرح:

 .عام املصٓف احلزٜح يبٝإ بعض املٓٗٝات يف ايبٝٛع

 َٚٓٗا:

 -ايمٛمٜمل فمـ اظمح٣مومٙم٥م, وومد سمٗمدماألٍٚ: 

 -ايمٛمٜمل فمـ اظمخ٣مضةايجاْٞ: 

 -ايمٛمٜمل فمـ اظمالَم٥ًم: ايجايح

 -ايمٛمٜمل فمـ اظمٛم٣مزمذةايضابع: 

 -ايمٛمٜمل فمـ اظمزازمٛم٥م, وومد سمٗمدماخلاَػ: 

ـِ اظمَُْح٣موَمَٙم٥مِ  ,صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ,هَنَك َرؽُمقُل اهلل ِ »قٛي٘:   ش-فَم

 -, وهلل احلٚمدسمٗمدم زمٝم٣من اظمح٣مومٙم٥م

ةِ »قٛي٘:   ش- َواظمَُْخ٣مَضَ

 أي هنل فمـ زمٝمع اظمخ٣مضة-

                                                           
 ( الميخىاضىرة: أم بيع الثمار كالحبوب قبل أف يػىٍبديك صالحها.َِِٕأخرجو اإلماـ البخارم ) (ُ)
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 ايمثٚمر ومٌؾ أن يٌدو صالضمف- زمٝمع املداضط٠:ٚ

 ني: يف ايصشٝشقس ٚ
ـِ فُمَٚمَر َرِضَ اهلل ُ فَمٛمُْٜماَم: َأن  َرؽُمقَل اهلل ِ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف  ٌِْد اهلل ِ زْم َمـ ضمدي٧م فَم

ٌُْدَو َصاَلضُمُف, َوَٓ سَمٌِٝمُٔمقا ايمث َٚمَر        »َوؽَمٙم َؿ, وَم٣مَل:  َٓ سَمٌِٝمُٔمقا ايمث َٚمَر ضَمت ك َي

شت ْٚمرِ زم٣ِميم
 (ُ)

- 

 يؿغ اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل يف صشٝش٘: يف ٚ
هَم٥مُ » ْٔ ٌُْدَو َصاَلضُمُف, َوسَمْذَه٤َم فَمٛمُْف ا ٌَْت٣مفُمقا ايمث َٚمَر ضَمت ك َي ٌُْدَو  ", وَم٣مَل: شَٓ سَم َي

َرسُمُف َوُصْٖمَرسُمُف   -"َصاَلضُمُف: ُْحْ

ـْ هموايمٔمٙم٥م دم هذا ايمٛمٜمل ضمتك ٓ سمٙمحٗمف أهم٥م  ـِ  َأَٞمسِ  َٔم  اهلل ُ  َرِضَ  ٍؽ ََم٣ميمِ  زْم

ـْ  هَنَك َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقَل  َأن   فَمٛمُْف,  هَمِٗمٝمَؾ  سُمْزِهَل, ضَمت ك ايمثِّاَمرِ  زَمْٝمعِ  فَم

َٚمر   ضَمت ك: وَم٣مَل  سُمْزِهل؟ َوََم٣م: يَمفُ  : َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ  َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل - حَتْ

 -أطمرصمف َمتٖمؼ فمٙمٝمف شَأطِمٝمفِ  ََم٣مَل  َأضَمُدىُمؿْ  َيْٟمطُمُذ  زمِؿَ  ايمث َٚمَرَة, اهلل ُ ٛمَعَ َمَ  إَِذا َأَرَأْي٦َم »

 ٌٖ ٜؿرتط يف بسٚ ايصالح إٔ تهٕٛ مثاض املعضع١ نًٗا صاذت١؟ٚ
ٓ يُمؼمط ذيمؽ, هم١مذا ـمٜمر ايمِمالح دم زمٔمض شمامره٣م, هم١مٞمف فمالَم٥م فمعم 

 ايمِمالح-

                                                           
  (.ُّٗٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُِّٖأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]النهي عن بيع المخاضرة, والمالمسة, والمنابذة[  

 

[179] 
 

  

يمِمالح, همال ا ضمِمؾ همٝمفَم٣م صح أن ي٠مىمؾ همٗمد  ٚقاٍ بعض أٌٖ ايعًِ:

 ضمرج دم زمٝمٔمف-

أن اْل٣مئح٥م ومد سمٛمزل زمٔمد ايممماء, همٝمٙمحؼ اظمُمؼمي  ٚايػبب يف شيو:

 ايمير-

٘مٟمٞمف اؾمؼمى واؽمتٟمصمر دم فمٗمد هميًتثٛمل زمٗم٣مء اظمزرفم٥م ضمتك سمِمٙمح  ومدأو أٞمف 

 واضمد, وهذا ٓ يِمح-

ش, هنك فمـ زمٝمع وذط»ظم٣م سمٗمدم أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ: 

 - يِمحاحلدي٧م ٓ َمع أن

 (: 491قاٍ اإلَاّ األيباْٞ ضمح٘ اهلل يف ايطعٝؿ١ بطقِ )
 ؤمٝمػ صمًدا-

ضمدي٧م زم٣مؿمؾ  (:63/  18قاٍ ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ يف " ايؿتا٣ٚ " )

 قايمٝمس دم رء َمـ ىمت٤م اظمًٙمٚمكم, وإٞمام يروى دم ضم٘م٣مي٥م َمٛمٗمْمٔم٥م- 
يروى دم ضم٘م٣مي٥م فمـ  (:326/  3(، ٚيف )132/  29ٚقاٍ ؾٝٗا أٜطا )

وازمـ أِب ؽمٙمٚم٥م, وذيؽ, ذىمره مج٣مفم٥م َمـ اظمِمٛمٖمكم دم ايمٖمٗمف, وٓ ,ضمٛمٝمٖم٥مأِب 

يقصمد دم رء َمـ دواويـ احلدي٧م, وومد أٞم٘مره أْحد ونمغمه َمـ ايمٔمٙمامء, 

 ذىمروا أٞمف ٓ ئمرف, وأن إضم٣مدي٧م ايمِمحٝمح٥م سمٔم٣مروف- 
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اظمٔمروهمقن َمـ نمغم طمالف أفمٙمٚمف أن اؾمؼماط صٖم٥م دم اظمٌٝمع وأمجع ايمٔمٙمامء 

ىمقن ايمٔمٌد ىم٣مسم٣ٌم أو ص٣مٞمٔم٣م, أو اؾمؼماط ؿمقل ايمثقب أو ومدر  وٞمحقه ىم٣مؾمؼماط

 قا إرض وٞمحق ذيمؽ, ذط صحٝمح-
وومد أؾم٘مؾ هذا فمعم زمٔمض ايمْمٙم٥ٌم دم اظمديٛم٥م اظمٛمقرة همذىمر َم٣م أطمرصمف  قًت:

( زمٟمؽم٣مٞمٝمد يمف فمـ فمٌد اهلل زمـ أيقب 858)ص  "فمٙمقم احلدي٧م  "احل٣مىمؿ دم 

ايمذهقم وم٣مل: ضمدشمٛم٣م فمٌد زمـ زاذان ايميير وم٣مل: ضمدشمٛم٣م حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن 

ايمقارث زمـ ؽمٔمٝمد وم٣مل: ومدَم٦م َم٘م٥م, همقصمدت هب٣م أزم٣م ضمٛمٝمٖم٥م, وازمـ أِب يمٝمعم, 

وازمـ ؾمػمَم٥م همًٟميم٦م أزم٣م ضمٛمٝمٖم٥م همٗمٙم٦م: َم٣م سمٗمقل دم رصمؾ زم٣مع زمٝمٔم٣م وذط 

 -"ايمٌٝمع زم٣مؿمؾ وايمممط زم٣مؿمؾ"ذؿم٣م؟ وم٣مل: 

 شمؿ أسمٝم٦م ازمـ أِب يمٝمعم, همًٟميمتف؟ همٗم٣مل: ايمٌٝمع صم٣مئر, وايمممط صم٣مئز- 

٣م ؽمٌح٣من اهلل شمالشم٥م َمـ همٗمٜم٣مء ايمٔمراق اطمتٙمٖمتؿ فمقم دم َمًٟميم٥م همٗمٙم٦م: ي

 واضمدة- 

َم٣م أدري َم٣م وم٣مٓ, ضمدشمٛمل فمٚمرو زمـ  ؾأتٝت أبا سٓٝؿ١ ؾأخوربت٘، ؾكاٍ:

أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ هنك فمـ زمٝمع "ؾمٔمٝم٤م فمـ أزمٝمف فمـ صمده: 

 , ايمٌٝمع زم٣مؿمؾ وايمممط زم٣مؿمؾ-"وذط
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٣م أدري َم٣م وم٣مٓ, ضمدشمٛمل هُم٣مم َم ثِ أتٝت ابٔ أبٞ ي٢ًٝ، ؾأخوربت٘، ؾكاٍ:

أَمرين رؽمقل اهلل »وم٣ميم٦م:  ,رض اهلل فمٛمٜم٣م,زمـ فمروة فمـ أزمٝمف فمـ فم٣مئُم٥م 

 ايمٌٝمع صم٣مئز, وايمممط زم٣مؿمؾ- ش- صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ أن أؾمؼمي زمريرة همٟمفمتٗمٜم٣م

َم٣م أدري َم٣م وم٣مٓ, ضمدشمٛمل َمًٔمر زمـ ثِ أتٝت ابٔ ؾورب١َ، ؾأخوربت٘، ؾكاٍ: 

زمٔم٦م َمـ ايمٛمٌل »وم٣مل:  ,رض اهلل فمٛمٜمام,ىمدام فمـ حم٣مرب زمـ دشم٣مر فمـ صم٣مزمر 

ايمٌٝمع صم٣مئز وايمممط  ش-صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ٞم٣موم٥م, وذط رم ْحالهن٣م إلم اظمديٛم٥م

 صم٣مئز-

وٓ إؾم٘م٣مل دم هذا, ٕن ايمًٛمد َمداره فمعم ازمـ زاذان, وهق ؾمديد  أقٍٛ:

 ايمّمٔمػ, يمٗمقل ايمدارومْمٛمل همٝمف: َمؼموك- وؾمٝمخف ايمذهقم, مل أفمرهمف-

.  564.  8) "إوؽمط  "ايمْمػماين دم  وَمـ هذا ايمقصمف أطمرصمف

4558-) 

شمؿ يمق صح ايمًٛمد زمذيمؽ إلم أِب ضمٛمٝمٖم٥م, مل يِمح ضمديثف, ظم٣م هق َمٔمروف َمـ 

( 655, 536ضم٣مل أِب ضمٛمٝمٖم٥م رْحف اهلل دم احلدي٧م, ىمام ؽمٌؼ زمٝم٣مٞمف )ص 

 51.  3) "زمٙمقغ اظمرام  "ويمذيمؽ اؽمتٕمرب ضمديثف هذا احل٣مهمظ ازمـ ضمجر دم 

 زمممضمف ؽمٌؾ ايمًالم(- ,
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, واؽمتٕمرزمف ايمٛمقوي أيّم٣م, وضمؼ "إوؽمط  "فمزاه يمٙمْمػماين أيّم٣م دم و

هلؿ ذيمؽ, هم٣محلدي٧م حمٖمقظ َمـ ؿمرق فمـ فمٚمرو زمـ ؾمٔمٝم٤م فمـ أزمٝمف فمـ صمده 

 ش-هنك رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ فمـ ذؿمكم دم زمٝمع---»زمٙمٖمظ: 

اإلرواء  "أطمرصمف أصح٣مب ايمًٛمـ, وايمْمح٣موي, ونمغمهؿ, وهق خمرج دم 

" (8315-) 

هق أصؾ احلدي٧م, وهؿ أزمق ضمٛمٝمٖم٥م رْحف اهلل دم روايتف إن ىم٣من همٜمذا 

 قا حمٖمقـم٣م فمٛمف, واهلل أفمٙمؿ-
إلم أٞمف إن اؽمتٟمصمر اظمزرفم٥م يمف ذيمؽ, يم٘مـ  ٚشٖب بعض أٌٖ ايعًِ:

 ايمٔمٚمؾ زمٓم٣مهر احلدي٧م أولم-

٥مِ »قٛي٘:  ًَ  ش-َواظماَُْلََم

َمـ ايمٙمٚمس, وهق أن يٟميت زمثقب َمْمقي, أو  بٝع املالَػ١:أٟ ٢ْٗ عٔ 

 ٙمٚم٥م, ويٗمقل: زمٔمتؽ هذا ايمثقب زمٚمجرد أن سمٙمٚمًف-دم ـم

وهذا همٝمف نمرر وصمٜم٣ميم٥م, ٕن اظمُمؼمي ٓ ئمرف ايمثقب, وٓ ئمرف وصٖمف, 

 واإلؽمالم صم٣مء زمرهمع ايمٕمرر واْلٜم٣ميم٥م وايمير-, وٓ ٞمقفمف

وايمٛمٜمل يمٙمتحريؿ ىمام هق دم ؽم٣مئر ايمٌٝمقع ايم٣ًمزمٗم٥م, همٜمل زمٝمقع حمرَم٥م ظم٣م همٝمف 

 ْلٜم٣ميم٥م-َمـ ايمير, وظم٣م همٝمف َمـ ايمٕمرر وا

 



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 لنهي عن بيع المخاضرة, والمالمسة, والمنابذة[]ا  

 

[183] 
 

  

 ش-َواظمُْٛم٣َمزَمَذةِ »قٛي٘: 

هق أن يٛمٌذ ايم٣ٌمئع إلم اظمُمؼمي ايمًٙمٔم٥م, أو  بٝع املٓابص٠:أٟ ٢ْٗٚ عٔ 

ايمثقب, أو ايمٌّم٣مفم٥م, ويٗمع ايمٌٝمع زمٚمجرد اظمٛم٣مزمذة, همٝم٘مقن وصقل ايمًٙمٔم٥م, أو 

 -زمٝمٔم٣مً  ايمثقب, أو ايمٌّم٣مفم٥م إلم اظمُمؼمي

ٔم٥م, همٜمٛم٣م ومد يٗمع زمدون أن يٗمع اإلجي٣مب وايمٗمٌقل, وزمدون أن يٛمٓمر دم ايمًٙم

 ايمير, وومد يٗمع ايمٕمرر واْلٜم٣ميم٥م-

 -يمٙمتحريؿ ىمام سمٗمدمٛمٜمل فمـ زمٝمع اظمٛم٣مزمذة, وايمٛمٜمل ايمضمدي٧م ايم٣ٌمب ودم 

 بٝإ سهِ بٝع ايؿ٤ٞ ايػا٥ب: 
 ٕهؾ ايمٔمٙمؿ دم هذه اظمًٟميم٥م شمالشم٥م أومقال: 

 ٓ يِمح, وهق ومقل اإلَم٣مم ايمُم٣مهمٔمل رْحف اهلل- ايكٍٛ األٍٚ:

 ٦م يمف اخلٝم٣مر, وهق ومقل أِب ضمٛمٝمٖم٥م رْحف اهلل-يِمح, ويثٌ ايكٍٛ ايجاْٞ:

إن وصٖمف صح, وإٓ همال يِمح, وهذا هق ومقل اإلَم٣مم  ايكٍٛ ايجايح:

 َم٣ميمؽ, واإلَم٣مم أْحد-

وايمِمحٝمح أن ايمًمء ايمٕم٣مئ٤م إذا ىم٣من َمٗمدوًرا فمعم سمًٙمٝمٚمف, وىم٣من َمٔمٙمقًَم٣م 

ٙمؿ  ً , واهلل زمِمٖمتف, همال ضمرج أن يتؿ ايمت٣ٌميع همٝمف, فمعم َم٣م يٟميت َمـ صقرة ايم

 -أفمٙمؿ

 



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]النهي عن بيع المخاضرة, والمالمسة, والمنابذة[  

 

[184] 
 

  

 ش-َواظمَُْزازَمٛم٥َمِ »قٛي٘: 

 سمٗمدم زمٝم٣من َمٔم٣مهن٣م, واهلل أفمٙمؿ-أي َمـ ايمٌٝمقع اظمٛمٜمل فمٛمٜم٣م اظمزازمٛم٥م, وومد 

  ********** 
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 ]النهي عن تلقي الركبان, وعن بيع حاضر لباد[

ـِ ) – 881 ـْ ؿَم٣مُوٍس, فَم ٌ ٣مٍس َوفَم ـِ فَم وَم٣مَل: وَم٣مَل  ,َرِضَ اهلل ُ فَمٛمُْٜماَم ,ازِْم

٣ٌَمدٍ »صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  ,ؽُمقُل اهلل ِ رَ 
َٓ َيٌِٝمُع ضَم٣مِضٌ يمِ ٣ٌَمَن, َو ىْم ْقا ايمرُّ ش- َٓ سَمَٙمٗم 

ٌ ٣مٍس: ََم٣م وَمْقيُمُف:  ـِ فَم زْم
ِٓ ٣ٌَمدٍ »وُمْٙم٦ُم 

َٓ َيٌِٝمُع ضَم٣مِضٌ يمِ َٓ َيُ٘مقُن يَمُف ش ?َو وَم٣مَل: 

٣مًرا ًَ شؽِمْٚم
(ُ)

ٌَُخ٣مِريِّ  ْٖمُظ يمِْٙم  (-- َُمت َٖمٌؼ فَمَٙمْٝمِف َوايمٙم 

ـْ ) – 888 صعم  ,وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلل ِ  ,رض اهلل فمٛمف  ,َأِِب ُهَرْيَرَة َوفَم

َي َِمٛمُْف, هَم١مَِذا َأسَمك ؽَمٝمُِّدُه »اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  َل هَم٣مؾْمؼُمِ ـْ سُمُٙمٗمِّ َٙم٤َم, هَمَٚم قا اْْلَ َٓ سَمَٙمٗم 

َٝم٣مرِ  قَق هَمُٜمَق زم٣ِمخْلِ ًُّ شايم
(ِ)

ٙمِؿٌ  ًْ  (-- َرَواُه َُم

َأْن َيٌِٝمَع  ,صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ,هَنَك َرؽُمقُل اهلل ِ وَم٣مَل:  )َوفَمٛمْفُ  – 885

٣ٌَمٍد, 
َٓ خَيُْْم٤ُم فَمعَم »ضَم٣مِضٌ يمِ صُمُؾ فَمعَم زَمْٝمِع َأطِمٝمِف, َو َٓ َيٌِٝمُع ايمر  َٓ سَمٛم٣َمصَمُُمقا, َو َو

َٟمُل اظمَْْرَأُة ؿَماَلَق ُأطْمتَِٜم٣م يمَِتْ٘مَٖمَٟم ََم٣م دِم إِٞمَ  ًْ َٓ سُم ٥ٌَِم َأطِمٝمِف, َو ش٣مئَِٜم٣مطِمْْم
(ّ)

 - َُمت َٖمٌؼ فَمَٙمْٝمِف- 

ٙمٍِؿ:  ًْ ُ
ٙمِؿِ »َوظمِ ًْ ٙمُِؿ فَمعَم ؽَمْقِم اظمُْ ًْ ِؿ اظمُْ ًُ شَٓ َي

(ْ)
 -) 

                                                           
 (.ُُِٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُِٖٓأخرجو  اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
ىو ما يجلب للبيع كسيده: ىو مالك المجلوب, كه إذا كالجلب: ( ُُٗٓأخرجو اإلماـ مسلم ) (ِ)

 جاء صاحب المتاع إلى السوؽ, كعرؼ السعر, فلو الخيار في االسترداد.
 (, كاللفظ للبخارم.ُُٓٓ(, كمسلم في صحيحو )َُِْأخرجو البخارم في صحيحو ) (ّ)
على »بدؿ: « على سـو أخيو»( إال أف الذم فيو: ٗ) (ُُٓٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ْ)

 «.سـو المسلم
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 *******************************الشرح:

عام املصٓف صمح٘ اهلل األحارٜح يبٝإ ايٓٗٞ عٔ بٝع احلاضض يًبار, 

 .ٚعٔ تًكٞ ايضنبإ

٣ٌَمنَ »قٛي٘:  ىْم ْقا ايمرُّ  ش-َٓ سَمَٙمٗم 

 بٝإ سهِ بٝع تًكٞ ايطنبإ: 
 اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم زمٝم٣من َمٔمٛمك ايمتٙمٗمل:  َع٢ٓ تًكٞ ايطنبإ:

هق ايمتٙمٗمل إلم طم٣مرج ايمًقق, وهق ومقل اظم٣ميم٘مٝم٥م, وأْحد,  ؾكٌٝ:

 وإؽمح٣مق, يمٓم٣مهر احلدي٧م-

 طم٣مرج ايمٌٙمد, وهق ومقل ايمُم٣مهمٔمل رْحف اهلل-أي يتٙمٗم٣مه  ايجاْٞ:

 يؿ-إلم ايمتحر ءذه٤م مجٜمقر ايمٔمٙماموومد 

 وذه٤م أزمق ضمٛمٝمٖم٥م وإوزافمل إلم صمقاز ايمتٙمٗمل إذا ىم٣من ٓ يي زم٣ميمٛم٣مس-

ٕٞمف إصؾ دم ايمٛمٜمل, وٓ ص٣مرف , ايمتحريؿ يمٓم٣مهر احلدي٧موايمِمحٝمح 

هٛم٣م يث٦ٌم فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ يٌمهمف َمـ ايمٛمٜمل إلم 

 ايم٘مراه٥م-

َل َرؽُمقُل اهلِل , وَم٣مَل: وَم٣م ,رض اهلل فمٛمٜمام,َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمِرٍ  يف َػًِ:ٚ

َؿ:  ـْ »َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  ٣ٌَمٍد, َدفُمقا ايمٛم ٣مَس َيْرُزِق اهللُ زَمْٔمَّمُٜمْؿ َِم
َٓ َيٌِْع ضَم٣مِضٌ يمِ

شُيْرَزُق », نَمغْمَ َأن  دِم ِرَواَي٥ِم حَيَْٝمك: شزَمْٔمضٍ 
(ُ)

- 

                                                           
 (.ُِِٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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زمام وصمدوه٣م رهم١من ايمٛم٣مس ضمكم سمٟميت ايمٌّم٣مفم٥م َمـ ايم٣ٌمدي٥م يٖمرضمقن هب٣م, و

 ٣م يمق زم٣مفمٜم٣م احليي- زمٟمرطمص مم

هم١من احليي ومد يٗمقم زم٣مطمتزاهن٣م واضمت٘م٣مره٣م, أو رزمام يٌٝمٔمٜم٣م زمٟمفمعم َمـ 

 شمٚمٛمٜم٣م-

 بٝإ سهِ بٝع اذتططٟ يصاسب ايكط١ٜ: 
يدطمؾ دم احل٘مؿ زمٝمع احليي يمِم٣مضم٤م ايمٗمري٥م: ٕن زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ و

 اؾمؼمط ايم٣ٌمدي٥م, وٓ يُمؼمط ذيمؽ-

 ي٠مدي إلم ايمير- إًذا هم٣ميمتٙمٗمل ي٘مقن إلم طم٣مرج ايمًقق: ٕن ذيمؽ

 :(888. 3) ايمًٛمـ وم٣مل اخلْم٣مِب دم َمٔم٣ممل

 هم٣مؽمداً  يٗمع ىم٣من ويمق ذيمؽ همٔمؾ إذا يٖمًد ٓ ايمٌٝمع فمٗمد أن فمعم ديمٝمؾ هذا دم

 -زمٔمّمٜمؿ َمـ زمٔمّمٜمؿ سمزق وَمـ ايمٛم٣مس يرسمٖمؼ أن َمـ َمٛمع همٝمف ي٘مـ مل

 زمٟمس ٓ يٗمقل لج٣مهد وىم٣من ايمٔمٙمؿ أهؾ أىمثر يمٙم٣ٌمدي احل٣مض زمٝمع ىمره وومد

 فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل زَم٣من دم فمٛمف وومع ايمٛمٜمل ىم٣من وإٞمام َم٣من,ايمز هذا دم زمف

 -وؽمٙمؿ

 زمٔمّمٜمؿ وذه٤م يمف, سمُمؼم وٓ يمٙمٌدوي سمٌع ٓ يٗمقل ايمٌٌمي احلًـ وىم٣من

   قا -أفمٙمؿ واهلل اإلجي٣مب دون اإلرؾم٣مد زمٚمٔمٛمك همٝمف ايمٛمٜمل أن إلم
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٣ٌَمدٍ »قٛي٘: 
َٓ َيٌِٝمُع ضَم٣مِضٌ يمِ ٌ ٣مٍس: ََم٣م" ش-َو ـِ فَم زْم

ِٓ َٓ َيٌِٝمُع »وَمْقيُمُف:  وُمْٙم٦ُم  َو

٣ٌَمدٍ 
٣مًراش ?ضَم٣مِضٌ يمِ ًَ َٓ َيُ٘مقُن يَمُف ؽِمْٚم  - "وَم٣مَل: 

 هذا احلدي٧م َمٛمًقخ, وٓ ديمٝمؾ فمعم ايمٛمًخ- قاٍ بعض أٌٖ ايعًِ:

شايمديـ ايمٛمِمٝمح٥م»ٕن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ وم٣مل: 
(ُ)

- 

 ٌـ وطمدع أن يٛمِمح ويٌكم يمف-وَمـ ايمٛمِمٝمح٥م أن ايمرصمؾ إذا نمُ 

 ؿٞ ايبداضٟ: ؾ
ٌِْد اهلل ِ زمـ فمٚمر َرِضَ اهلل ُ فَمٛمُْف, وَم٣مَل:  ٣ٌَمَن, »َمـ ضمدي٧م فَم ىْم ىُمٛم ٣م َٞمَتَٙمٗم ك ايمرُّ

ٌَْٙمَغ زمِِف  َؿ َأْن َٞمٌِٝمَٔمُف ضَمت ك ُي ي َِمٛمُْٜمُؿ ايمْم َٔم٣مَم هَمٛمََٜم٣مَٞم٣م ايمٛم ٌِلُّ َصعم  اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  هَمٛمَُْمؼَمِ

 ش- ؽُمقُق ايمْم َٔم٣ممِ 

ٍَ َأ ٘ٔ َقا َهَذا دِم َأفْمعَم » :-ٖٚٛ اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل-ُبٛ َعِبٔس ايًٖ

ٌَْٝمِد اهلل ِ ٌَٝمِّٛمُُف ضَمِدي٧ُم فُم قِق, ُي ًُّ شايم
(ِ)

- 

َٙم٤َم »قٛي٘:  قا اْْلَ  ش- َٓ سَمَٙمٗم 

 هق زمٚمٔمٛمك احلدي٧م إولم- 

هق ىمؾ َم٣م جُيٙم٤م َمـ ايم٣ٌمدي٥م َمـ ايمًٙمع, وذىمره هٛم٣م يم٘مثرة َم٣م واْلَٙم٤َم: 

 َمـ ايمٕمٛمؿ, واإلزمؾ, وايمٌٗمر, ونمغم ذيمؽ- ُي٠مسمك هب٣م:

                                                           
 (, من حديث تميم الدارم رضي اهلل عنو.ٓٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
 (.ُِٔٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)
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َي َِمٛمْفُ »قٛي٘:  َل هَم٣مؾْمؼُمِ ـْ سُمُٙمٗمِّ  ش-هَمَٚم

دم ضم٣مل  أي ايمذي يٟميت َمـ ايم٣ٌمدي٥م هبذه اظمجٙمقزم٣مت, هم٣مؾمؼمي َمٛمف صمٙمٌف

 -ايمتٙمٗمل

َٝم٣مرِ »قٛي٘:  قَق هَمُٜمَق زم٣ِمخْلِ ًُّ  ش- هَم١مَِذا َأسَمك ؽَمٝمُِّدُه ايم

يمٌٝمع, وإن ؾم٣مء رده زم٣مخلٝم٣مر, إن ؾم٣مء أَم٢م ا أن ص٣مضم٤م ايمًٙمٔم٥مأي 

 وسمراصمع-

 ٕن اظم٣مل َم٣م زال حت٦م سمٌمهمف, ضمتك وإن مل ي٘مـ زمٝمٛمٜمؿ ذط-

 ٌٚمجرد أن حيِمؾ ايمٕمٌـ واخلدئم٥م, جيقز يمف أن يرصمع دم زمٝمٔمتف- هم

إن ؾم٣مء اهلل فمز  ٣مأٞمقاع اخلٝم٣مر دم َمقؿمٛمٜم وؽمٝمٟميت, خٝم٣مر ايمٕمٌـزمويًٚمك 

 وصمؾ-

٣ٌَمدٍ  , صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ,هَنَك َرؽُمقُل اهلل ِ »قٛي٘: 
 ش-َأْن َيٌِٝمَع ضَم٣مِضٌ يمِ

 سمٗمدم زمٝم٣من ذيمؽ-

َٓ سَمٛم٣َمصَمُُمقا»قٛي٘:    ش-َو

هق زمٝمع ايمرصمؾ فمعم زمٝمع أطمٝمف ٓ يمٗمِمد ايممماء, و تكسّ  بٝإ ايتٓادـ:

 وإٞمام يمٗمِمد رهمع شمٚمـ ايمًٙمٔم٥م-

صُمُؾ فَمعَم زَمْٝمِع َأطِمٝمفِ »قٛي٘:  َٓ َيٌِٝمُع ايمر   ش-َو

 -عم زمٝمع أطمٝمفأي وَمـ اظمٛمٜمٝم٣مت أن ٓ يٌٝمع ويُمؼمي فم
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 زمٝمٛمف وزمكم ايمتٛم٣مصمش فمٚمقم وطمِمقص-و

 ايممماء- زمٕمغم ٞمٝم٥مرهمع شمٚمـ ايمًٙمٔم٥م,  أن يدطمؾ دم ايمٌٝمع يمٗمِمد ؾايتٓادـ:

َمـ  ي٘مقن َمريًدا يمٙممماء, يم٘مٛمف َمٛمٜمل فمٛمف: ظم٣م ي٠مدي ايبا٥ع ع٢ً بٝع أخٝ٘:ٚ

 ايمّمٕم٣مئـ-ايمير فمعم اظمُمؼمي إول, و

٥ٌَِم َأطِمٝمفِ »قٛي٘:  َٓ خَيُْْم٤ُم فَمعَم طِمْْم  ش-َو

 -همٝمف ايمٛمٜمل فمـ اخلْم٥ٌم فمعم طمْم٥ٌم إخ اظمًٙمؿ

ال جيقز أن ختْم٤م اظمرأة اظمخْمقزم٥م َمـ رصمؾ ؽم٣مزمؼ, ضمتك ُئمٙمؿ أن أهٙمٜم٣م هم

 ومد ردوا اخل٣مؿم٤م إول, ومل يٗمٌٙمقا طمْمٌتف-

 ٕن ذيمؽ همٝمف سمٕمرير, وهمٝمف اٞمتٜم٣مك حلرَم٥م اظمًٙمؿ-

َٟمُل اظمَْْرَأُة ؿَماَلَق ُأطْمتَِٜم٣م يمَِتْ٘مٖمَ »قٛي٘:  ًْ َٓ سُم  ش- َٟم ََم٣م دِم إَِٞم٣مئَِٜم٣مَو

 -أي وهنك أن سمًٟمل اظمرأة ؿمالق أطمتٜم٣م

 بٝإ سهِ طًب املطأ٠ طالم املطأ٠ األخط٣ يتٓؿطز بايعٚز: 
هذا ٓ جيقز يمٙمٚمرأة, أن سمْم٣ميم٤م ؿمالق أطمتٜم٣م: يمتٛمٖمرد زم٣ميمزوج يمقضمده٣م, 

 سمٗمقل: يمٔمؾ ذيمؽ ي٘مقن أزمٙمغ دم اؽمتٚمت٣مفمٜم٣م زمزوصمٜم٣م-

تل هل ضهت٣م, ويمٝمس اظمٔمٛمك أطمتٜم٣م أي أطمتٜم٣م اظمًٙمٚم٥م, ايم َٚع٢ٓ أختٗا:

: يٗمقل اهلل فمز وصمؾ, تكم: ٕٞمف ٓ يممع يمٙمرصمؾ أن جيٚمع زمكم إطمايمٛمًٌٝم٥م
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سُمُ٘مؿْ } َٓ سُمُ٘مْؿ َوطَم٣م َٜم٣مسُمُ٘مْؿ َوزَمٛم٣َمسُمُ٘مْؿ َوَأطَمَقاسُمُ٘مْؿ َوفَمام  ََم٦ْم فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ُأَم  -- َوَأْن -ضُمرِّ

ٓ  ََم٣م وَمْد ؽَمٙمَ  طُْمَتكْمِ إِ ْٕ َٚمُٔمقا زَمكْمَ ا  -{َػ إِن  اهلل َ ىَم٣مَن نَمُٖمقًرا َرضِمٝماًم َِتْ

 سهِ بٝع اذتاضط يًباز َٔ سٝح ايصش١: 
 اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم هذه اظمًٟميم٥م: 

همذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أٞمف هم٣مؽمد, وٓ يِمح, َمع اإلشمؿ: ٕٞمف حمرم, 

 ىمام سمٗمدم زمٝم٣من ذيمؽ َمـ هنل ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ فمٛمف-

ٙمؿ إلم أٞمف هم٣مؽمد إذا حلٗمف ايمير, ومل يرَض زم٣ميمٌٝمع, وذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔم

 -شمؿ ايمٌٝمع, وهذا هق ايمِمحٝمحأَم٣م إذا روٝمف همٗمد 

 :(888. 3) ايمًٛمـ دم َمٔم٣مملوم٣مل اخلْم٣مِب 

 هم٣مؽمداً  يٗمع ىم٣من ويمق ذيمؽ همٔمؾ إذا يٖمًد ٓ ايمٌٝمع فمٗمد أن فمعم ديمٝمؾ هذا دم

 قا -زمٔمّمٜمؿ َمـ زمٔمّمٜمؿ سمزق وَمـ ايمٛم٣مس يرسمٖمؼ أن َمـ َمٛمع همٝمف ي٘مـ مل
 بٝإ سهِ ؾطا٤ اذتاضط يًباز: 

سمٗمدم أٞمف ٓ جيقز زمٝمع احل٣مض يمٙم٣ٌمد, رصمؾ صم٣مء َمـ ايم٣ٌمدي٥م, َمع نمٛمؿ, أو 

زمٗمر, أو إزمؾ, أو َمٔمف ضمٌقب, همال جيقز أن ي٘مقن ايمقىمٝمؾ يمف دم ايمٌٝمع َمـ أهؾ 

 احل٣مضة-

همٜمؾ جيقز ظمـ ىم٣من َمـ أهؾ احل٣مضة أن يُمؼمي ظمـ ىم٣من َمـ أهؾ ايم٣ٌمدي٥م 

 ؟زمّم٣مفم٥م يرُّي٣م ايمٌدوي
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ىمٟمن ي٘مقن يُمؼمي يمف زمٔمغًما, أو دومٝمًٗم٣م, ونمغم ذيمؽ مم٣م يريده, أو يُمؼمي يمف 

 ؽمٝم٣مرة-

 ٓ جيقز يمف ذيمؽ: ٕن ايمٌٝمع وايممماء ضم٘مٚمٜمام واضمد- ادتٛاب:

يممماء, وٓ همرق افم٣مم يُمٚمؾ ايمٌٝمع, وش, ٓ يٌٝمع ضم٣مض يم٣ٌمد»ضمدي٧م: و

 زمٝمٛمٜمام-

 -فمعم متٙمؽ ايمًٙمٔم٥موايمٌٝمع يْمٙمؼ فمعم إٞمٖم٣مذ ايمًٙمٔم٥م, و

ٙمِؿٍ "قٛي٘:  ًْ ُ
 " :َوظمِ

 -أي دم رواي٥م

ٙمِؿِ »قٛي٘:  ًْ ٙمُِؿ فَمعَم ؽَمْقِم اظمُْ ًْ ِؿ اظمُْ ًُ  - "شَٓ َي

, َمـ ايمًقم, وهق اظم٣ًموَم٥م دم وهق زمٚمٔمٛمك ٓ يٌٝمع اظمًٙمؿ فمعم زمٝمع أطمٝمف

 -اٞمٖم٣مذ ايمٌٝمع وٞمحقه, واهلل أفمٙمؿ

  ********** 
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]بيان النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها, وبين 

 ة[األخو

ـْ ) – 883 قَب  َأِِب  َوفَم َْٞمَِم٣مِريِّ  َأيُّ ْٕ  ؽَمِٚمْٔم٦ُم [: وَم٣مَل ], فمٛمف اهلل رض , ا

ـْ »: َيُٗمقُل  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقَل  َق  ََم , َوَويَمِدَه٣م َوايمَِدةٍ  زَمكْمَ  هَمر 

َق  ٌ تِفِ  َوزَمكْمَ  زَمْٝمٛمَفُ  اهلل ُ هَمر  شايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  َأضِم
 (ُ)

َحفُ , ْْحَُد أَ  َرَواهُ -  َِمِذيُّ  َوَصح  ْ , ايمؼمِّ

٣مىمِؿُ  ـْ , َواحْلَ  -ََمَٗم٣مٌل  إؽِْمٛم٣َمِدهِ  دِم  َويَم٘مِ

ؾَم٣مِهٌد  َويَمفُ 
 (ِ)

) - 

ـْ ) – 884 ـِ  فَمقِمِّ  َوفَم  اهلل ِ  َرؽُمقُل  َأََمَريِن : وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل رض , ؿَم٣ميم٤ٍِم  َأِِب  زْم

ـِ  نُماَلََمكْمِ  َأزمِٝمعَ  َأنْ  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , وْم٦ُم , هَمٌِْٔمُتُٜماَم  ,َأطَمَقْي  زَمْٝمٛمَُٜماَم, هَمَٖمر 

, هَم٣مْرَِتِْٔمُٜماَم , َأْدِرىْمُٜماَم »: هَمَٗم٣مَل  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , يمِٙمٛم ٌِلِّ  َذيمَِؽ  هَمَذىَمْرُت 

                                                           
/ ِ(, كالحاكم )ُِّٖ(, كالترمذم )ُّْ( ُِْ/ ٓأخرجو اإلماـ أحمد )الحديث حسن.  (ُ)

(, من طريق حيي بن عبد اهلل الميعافرم, عن أبي عبد الرحمن الحبلي قاؿ: كنا في البحر, ٓٓ
كعلينا عبد اهلل بن قيس الفزارم, ك أبو أيوب األنصارم, فمر بصاحب المقاسم, كقد أقاـ السبي, 

نها كبين كلدىا. قاؿ: فأخذ بيد كلدىا حتى فإذا امرأة تبكي. فقاؿ: ما شأف ىذه؟ قالوا: فرقوا بي
كضعو في يدىا, فانطلق صاحب المقاسم إلى عبد اهلل بن قيس فأخبره, فأرسل إلى أبي أيوب, 

صلى اهلل عليو كسلم: فذكر الحديث, -فقاؿ: ما حملك على ما صنعت؟ قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل 
أجل حيي بن عبد اهلل, كلكنو ليس كىذه القصة ألحمد دكنهم. قلت: كالمقاؿ الذم في سنده من 

كما قاؿ ابن معين كغيره, كالحديث حسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل في   -إف شاء اهلل-بو بأس 
 (.ُّّٔصحيح السنن, كفي المشكاة برقم )

 من حديث عيبادة بن الصامت رضي اهلل عنو عند الدارقطني كالحاكم, كال يصح سنده. (ِ)
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 َٓ ٓ   سَمٌِْٔمُٜماَم  َو شمَجِٝمًٔم٣م إِ
 (ُ)

َحفُ  َووَمْد , شمَِٗم٣مٌت  َوِرصَم٣ميُمفُ , َأْْحَُد  َرَواهُ -  ـُ  َصح   ازْم

٣مُرودِ  ـُ َوازمْ , طُمَزْيَٚم٥مَ  ـُ , اْْلَ ٌ ٣منَ  َوازْم ٣مىمِؿُ , ضِم ايِنُّ , َواحْلَ ـُ , َوايمْم ػَمَ  -(ايْمَٗمْم ٣منِ  َوازْم

 *******************************الشرح:

عام املصٓف صمح٘ اهلل احلزٜجني يبٝإ ايٓٗٞ عٔ ايتفضٜل بني ايضقٝل إسا 

 ناْٛا آبا٤ ٚأَٗات ٚأبٓا٥ُٗا, أٚ ناْٛا أخ٠ٛ ٚأخٛات, ٚحنٛ سيو.

ىُمٛم ٣م َٞمٌِٝمُع » ويمٖمٓمف:, وومد سمٗمدم ضمدي٧م صم٣مزمر زمـ فمٌد اهلل رض اهلل فمٛمٜمام

ِد, َوايمٛم ٌِلُّ  َٓ َْو ْٕ َٜم٣مِت ا اِرَيٛم٣َم, ُأَم  َٓ َٞمَرى  ,صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ,َهَ  ,  ضَملي

 -شزمَِذيمَِؽ زَمْٟمؽًم٣م

 ويمق أن اظمِمٛمػ رْحف اهلل ومدم هذيـ احلديثكم َمٔمٜمام, يم٘م٣من أولم-

 واضمد- ضمتك ي٘مقن ايم٣ٌمب

                                                           
(, كالحديث حسن ُِٓ/ ِ(, كالحاكم )ٕٓٓ(, كابن الجاركد )َٕٔ)أخرجو اإلماـ أحمد  (ُ)

لغيره, كىذا إسناد ضعيف النقطاعو, سعيد بن أبي عركبة قاؿ أحمد كالبزار كالنسائي كأبو حاتم 
كالدارقطني كغيرىم: لم يسمع من الحكم بن عتيبة شيئان, كسيأتي الحديث عند المصنف برقم 

 بة عن رجل عن الحكم.( من طريق سعيد بن أبي عرك َُْٓ)
( من طريق زيد بن ٕٓٓ( من طريق محمد بن عبيد اهلل العرزمي, كابن الجاركد )ِّٔكأخرجو البزار )

أبي أنيسة, كالىما عن الحكم بن عتيبة, بهذا اإلسناد. كمحمد بن عبيد اهلل العرزمي متركؾ, كفي 
صدكؽ يصلح للمتابعات. كانظر إسناد ابن الجاركد سليماف بن عبيد اهلل األنصارم الرقي, كىو 

 (.ِٕٓ-ِِٕ/ّ( . كانظر "العلل" للدارقطني )ََٖرقم )
(, كحسنو الترمذم ِْٕٗكالدارمي ) ُّْ/ٓكفي الباب عن أبي أيوب رضي اهلل عنو عند أحمد 

(, كلفظو "من فرؽ بين الوالدة ككلدىا, فرؽ اهلل بينو كبين ٓٓ/ِ(, كصححو الحاكم )ُِّٖ)
 ".أحبتو يـو القيامة

 ( , كال بأس بو في الشواىد. أفاده المحقق.َِِٓكعن أبي موسى عند ابن ماجو )
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ضمدي٧م أِب أيقب رض اهلل فمٛمف همٝمف ايمٛمٜمل فمـ ايمتٖمريؼ زمكم اإلَم٣مء وايمٔمٌٝمد و

 وأزمٛم٣مئٜمام-

 ايممماء, أو دم اهل٥ٌم واهلدي٥م, وٞمحق ذيمؽ-ؽمقاء ىم٣من ذيمؽ دم ايمٌٝمع, أو 

 وضمدي٧م فمقم زمـ أِب ؿم٣ميم٤م رض اهلل فمٛمف َمٗمٝمد يمٙمٛمٜمل دم ضم٣مل ايمٌٝمع-

ـ أِب ؿم٣ميم٤م رض وضمدي٧م أِب أيقب رض اهلل فمٛمف أفمؿ َمـ ضمدي٧م فمقم زم

 اهلل فمٛمف-

وايمٛمٜمل يمٙمتحريؿ فمعم ايمِمحٝمح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ: ٕٞمف هق إصؾ دم 

 ايمٛمٜمل, وٓ ص٣مرف يٌمف ايمٛمٜمل َمـ ايمتحريؿ إلم ايم٘مراه٥م-

 بٝإ سهِ ايتؿطٜل بِٝٓٗ يف ساٍ املًو: 
: ٕن اإلرث ي٠مطمذ ومٜمًرا زمٕمغم ايمتٖمريؼ زمٝمٛمٜمام زم٣مظمٙمؽ ٓ يدطمؾ دم ايمقفمٝمدو

 ضمد-اطمتٝم٣مر َمـ أ

همٗمد يٟمطمذ أضمد ايمقرشم٥م إم, ويٟمطمذ ايمقارث أطمر ايمٌٝم٦م, أو ايمقيمد, وومد 

 يٟمطمذ أضمد ايمقرشم٥م إخ, ويٟمطمذ ايمقارث ايمث٣مين إخ ايمث٣مين, وه٘مذا-

هم٣مإلرث ؾمٟمٞمف خمتٙمػ, ٕٞمف ٓ زمد همٝمف َمـ ايمتٗمًٝمؿ زمكم ايمقرشم٥م, وىمؾ واضمد 

ودم ؽمٛم٥م َمـ ايمقرشم٥م يٟمطمذ ضمٗمف ايمممفمل ايمذي ذفمف اهلل فمز وصمؾ دم ىمت٣مزمف, 

 ٞمٌٝمف صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ-

 زمٝم٣من َم٣م فمٙمٝمف اإلؽمالم َمـ ايمرهمؼ, وايمرْح٥م, وَمرافم٣مة اظمُم٣مفمر- ٚيف احلزٜح:
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هم١من ايمتٖمريؼ زمكم إوم٣مرب زمٌٝمع, أو ذاء, أو ه٥ٌم, َم٠مداه إلم ايمٗمْمٝمٔم٥م وٞمحق 

 ذيمؽ-

أن َمـ مجع زمكم ضمٌٝمٌكم ُيرصمك أن جيٚمع اهلل فمز وصمؾ َٚفّٗٛ احلزٜجني: 

 زمكم أضمٌتف يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م-زمٝمٛمف و

ديمٝمؾ فمعم وصمقب صٙم٥م ايمرضمؿ, همٜم٠مٓء وإن ىم٣مٞمقا فمٌٝمًدا  ٚيف احلزٜجني:

همٚمـ زم٣مب أولم صٙم٥م ٣م, أو سمرىمٜمؿ ؽمقًي٣م, إٓ أن اإلؽمالم ذع زمٝمٔمٜمؿ ؽمقيً 

 إرضم٣مم إضمرار-

 بٝإ سهِ ايتٛنٌٝ يف ايبٝع: 
 ,ضمدي٧م فمقم زمـ أِب ؿم٣ميم٤م رض اهلل فمٛمف صمقاز ايمتقىمٝمؾ دم ايمٌٝمعودم 

 -وؽمٝمٟميت أضم٘م٣مم ايمقىم٣ميم٥م دم زم٣مهب٣م إن ؾم٣مء اهلل

 بٝإ سهِ اإلقاي١ يف ايبٝع: 
وأن ضمدي٧م فمقم زمكم أِب ؿم٣ميم٤م رض اهلل فمٛمف اإلوم٣ميم٥م دم ايمٌٝمع, ودم 

, يمٝمس فمعم إؿمالومف, هم١مٞمف يمق ىم٣من شمٚم٥م شايمٌٝمٔم٣من زم٣مخلٝم٣مر َم٣م مل يتٖمروم٣م»: ضمدي٧م

 طمٝم٣مر, هم١مٞمف يٌٗمك اخلٝم٣مر-

وهمرق زمٝمٛمٜمام دم ايمٌٝمع, وٓ جيقز ايمتٖمريؼ  وهٛم٣م اخلٝم٣مر َمـ ضمٝم٧م أٞمف زم٣مفمٜمام

 زمٝمٛمٜمام, همٙمٜمذا يٌٗمك طمٝم٣مر ردمه٣م-

 أٞمف ٓ يٛمٜمك فمـ زمٝمٔمٜمام مجٝمًٔم٣م, وإٞمام يٛمٜمك فمـ ايمتٖمريؼ- ٚفٝ٘:
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 زمٚمجٚمقفمٜمام يرسمٗمٝم٣من إلم ايمِمح٥م- ٚاحلزٜجإ:

ـْ »قٛي٘ يف حزٜح أبٞ أٜٛب صضٞ اهلل عٓ٘:   ش-ََمَٗم٣مٌل  إؽِْمٛم٣َمِدهِ  دِم  َويَم٘مِ

ف ٝمل زمـ فمٌد اهلل اظمٔم٣مهمري, وضمٝمل ؤمٝمػ, وايمراوي فمٛمٕٞمف َمـ ؿمريؼ ضم

 ايمؼمَمذي واحل٣مىمؿ, ويمف ؿمرق-ازمـ وه٤م أْحد ازمـ هلٝمٔم٥م, ويم٘مٛمف سم٣مزمٔمف  فمٛمد

  ********** 
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 ]بيان حكم التسعير[

ـْ ) – 885 ـِ  َأَٞمسِ  َوفَم ْٔمرُ  نَماَل »: وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل رض , ََم٣ميمٍِؽ  زْم ًِّ  زم٣ِمظمَِْديٛم٥َمِ  ايم

! اهلل ِ َرؽُمقَل  َي٣م: ايمٛم ٣مُس  هَمَٗم٣مَل  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقلِ  ْٜمدِ فمَ  فَمعَم 

ْٔمرُ  نَماَل  ًِّ رْ , ايم ٔمِّ ًَ  ُهقَ  اهلل َ إِن   , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل , يَمٛم٣َم هَم

رُ  ٔمِّ ًَ ٣ٌَمؽِمطُ , ايْمَٗم٣مزمُِض , اظمُْ اِزُق , ايْم َْرصُمق َوإيِنِّ , ايمر   َويَمْٝمَس , ,سَمَٔم٣ملَم  اهلل َ َأيْمَٗمك َأنْ  َٕ

ٌُٛمِل َِمٛمُْ٘مؿْ  َأضَمٌد  َٓ  َدمٍ  دِم  زمَِٚمْٓمٙمَِٚم٥مٍ  َيْْمُٙم شََم٣ملٍ  َو
 (ُ)

٥مُ  َرَواهُ -  ًَ ْٚم ٓ   اخْلَ ل   إِ
٣مئِ ًَ , ايمٛم 

َحفُ  ـُ  َوَصح  ٌ ٣منَ  ازْم  (-ضِم

 *******************************الشرح:

 .عريحهِ ايتغعام املصٓف صمح٘ اهلل احلزٜح يبٝإ 

يٛمٌٕمل يمٙمٚمًٙمؿ أن يدطمؾ دم أؽمٔم٣مر اظمًٙمٚمكم: ٕن هذا إَمر هلل فمز أٞمف ٓ و

 وصمؾ-

وي٘مقن ارسمٖم٣مع ايمًٙمٔم٥م واٞمخٖم٣مض ؽمٔمره٣م َمتٔمٙمؼ زم٣ميمٔمرض وايمْمٙم٤م, همام 

رزمام ٞمٗمص  َم٣م زهد ايمٛم٣مس همٝمفوهت٣مهم٦م ايمٛم٣مس فمٙمٝمف, رزمام نمال ؽمٔمره, ؿُمٙم٤م و

 ؽمٔمره-

                                                           
(, ُُّْ(, كالترمذم )ُّْٓ(, كأبو داكد )ُٔٓ/ ّأخرجو اإلماـ أحمد )الحديث صحيح.  (ُ)

كقاؿ الحافظ في «. حسن صحيح»( كقاؿ الترمذم: ُْْٗ(, كابن حباف )ََِِكابن ماجو )
كىو كما قاؿ, كىو في الصحيح المسند «. ه على شرط مسلمإسناد(: »ُْ/ ّ« )التلخيص»

 (, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل في صحيح السنن.َُْلإلماـ الوادعي رحمو اهلل برقم )
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 صعم   , اهلل رؽمقل ي٣م: همٗم٣مل صم٣مء رصمالً  أن: هريرة أِب فمـوفمٛمد أِب داود: 

ْر, ,, وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل  رؽمقَل  ي٣م: همٗم٣مل رصمٌؾ, صم٣مءه شمؿ "أدفمق زمؾ": همٗم٣مل ؽَمٔمِّ

ْر, اهلل,  ويمٝمس اهلل أيمٗمك أن ٕرصمق وإين ويرهمع, خيِٖمُض  اهلل زمؾ": همٗم٣مل ؽَمٔمِّ

 -"ََمْٓمٙمَِٚم٥مٌ  فمٛمدي ٕضمد

 (: 587. 9فمقن اظمٔمٌقد )وم٣مل دم 

ِدي٧ِم  ُاؽْمُتِدل   َووَمْد  ِريؿ فَمعَم  ََمْٔمٛم٣َمهُ  دِم  َوَردَ  ٣مَوَمَ  زم٣ِمحْلَ ِٔمغم حَتْ ًْ فُ  ايمت   -ََمْٓمٙمَِٚم٥م َوَأٞم 

ٙم ُْمقنَ  ايمٛم ٣مس َأن   َوَوصْمٜمف ًَ ِٔمغم , َأَْمَقاهلؿْ  فَمعَم  َُم ًْ ََم٣مم , فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  ضَمْجر َوايمت   َواإْلِ

ٙمِِٚمكمَ  ََمِْمَٙمَح٥م زمِِرفَم٣مَي٥مِ  ََمْٟمَُمقر ًْ ياظمُُْْم  ََمِْمَٙمَح٥م دِم  َٞمَٓمره َويَمْٝمَس  اظمُْ  زمُِرطْمصِ  ؼَمِ

ـْ  َأْولَم  ايمث َٚمـ ٣ٌَمئِع ََمِْمَٙمَح٥م دِم  َٞمَٓمره َِم ََْمَرانِ  سَمَٗم٣مزَمَؾ  َوإَِذا , ايمث َٚمـ زمَِتْقهمغِمِ  ايْم ْٕ  ا

ـْ  ايْمَٖمِريَٗمكْمِ  مَتْ٘مكِم َوصَم٤َم  صْمتَِٜم٣مد َِم ِٓ ِٜمؿْ  ا ًِ َْٞمُٖم ْٙمَٔم٥م َص٣مضِم٤م َوإيِْمَزام ِٕ ًِّ  َيٌِٝمع َأنْ  ايم

ٓ   } سَمَٔم٣ملَم  يمَِٗمْقيمِفِ  َُمٛم٣َمٍف  زمِفِ  َيْرَى  َٓ  زماَِم  ٣مَرة سَمُ٘مقن َأنْ  إِ ـْ  ِِتَ  َهَذا َوإلَِم  { سَمَراضٍ  فَم

ـْ  َوُرِويَ  ايْمُٔمَٙماَمء مُجُْٜمقر َذَه٤َم  فُ  ََم٣ميمِؽ فَم ََم٣ممِ  جَيُقز َأٞم  ِٔمغم يمإِْلِ ًْ  َوَأضَم٣مِدي٧م , ايمت 

٣ٌَمب  قا -ايمٛم ْٝمؾ دِم  ىَمَذا, فَمَٙمْٝمفِ  سَمُردّ  ايْم
 ات؟ٌٖ ٖصا عاّ يف مجٝع املبٝع
 -واحل٘مؿ فم٣مم دم مجٝمع اظمٌٝمٔم٣مت

وإن ىم٣من ومد ذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أن هذا إَمر يتٔمٙمؼ زم٣ميمٗمقت وَم٣م 

 دم زم٣مزمف-
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ْٔمرُ  نَماَل »قٛي٘:  ًِّ   -شوؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل ِ َرؽُمقلِ  فَمْٜمدِ  فَمعَم  زم٣ِمظمَِْديٛم٥َمِ  ايم

 أي ارسمٖمع وزاد فمام ىم٣من فمٙمٝمف زي٣مدة َمٙمحقـم٥م-

ْٔمرُ  نَماَل ! اهلل ِ َرؽُمقَل  َي٣م: ُس ايمٛم ٣م هَمَٗم٣مَل »قٛي٘:  ًِّ   -شايم

 ايمُم٘مقى فمعم اإلَم٣مم دم رهمع َم٣م يٛمزل زم٣ميمٛم٣مس- فٝ٘:

رْ »قٛي٘:  ٔمِّ ًَ  -شيَمٛم٣َم هَم

 أي ضمدد يمٛم٣م ؽمٔمًرا يٙمتزَمف ايم٣ٌمئع, واظمُمؼمي-

رُ  ُهقَ  اهلل َ إِن   , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ  َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل »قٛي٘:  ٔمِّ ًَ   -شاظمُْ

فمز وصمؾ هق ايمذي زمٝمده هذا إَمر ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم, همؼُمهمع  أي إن اهلل

 إؽمٔم٣مر وختٖمض ىمام أراد اهلل فمز وصمؾ ىمقًٞم٣م-

 ٣ميمٛم٣مس-زماهلل فمز وصمؾ ذفًم٣م زم٣ميمؼمهمؼ  وومد أَمر

 ؿٞ ايبداضٟ: ؾ
ـِ  َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمِرِ  ٌْدِ  زْم  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ  َرؽُمقَل  َأن  : فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ  َرِضَ  اهلل ِ فَم

شاوْمَت٢َم  َوإَِذا اؾْمؼَمَى, َوإَِذا زَم٣مَع, إَِذا ؽَمْٚمًح٣م َرصُماًل  اهلل ُ  َرضِمؿَ : »وَم٣مَل  َوؽَمٙم َؿ,
 (ُ)

- 

 -شايْمَٗم٣مزمُِض »قٛي٘: 

 أي هق ايمذي ُيْٗمؼم فمعم فم٣ٌمده ايمرزق ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم-

                                                           
 (.َِٕٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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هم٣مهلل فمز يًٌط ايمرزق ظمـ يُم٣مء َمـ فم٣ٌمده, ويٗمؼم ويٗمٌض ايمرزق فمٚمـ 

 وسمٔم٣ملم ضم٤ًم َم٣م سمٗمتّمٝمف ضم٘مٚمتف-يُم٣مء َمـ فم٣ٌمده ؽمٌح٣مٞمف 

٣ٌَمؽِمطُ »قٛي٘:   -شايْم

 إرزاق ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم ايم٘مريؿ-دم هق ايمذي يًٌط يمٔم٣ٌمده ويقؽمع هلؿ 

اِزُق »قٛي٘:    -شايمر 

 ايمذي ئمْمل فم٣ٌمده َم٣م حيت٣مصمقن إيمٝمف-

 ايمٔمْم٣مء- هقهم١من ايمرزق 

 بٝإ إٔ اذتسٜح تطُٔ مخػ١ امسا٤ سػ٢ٓ هلل عع ٚدٌ: 
 أؽمامء َمـ أؽمامء اهلل فمز وصمؾ احلًٛمك-احلدي٧م مخ٥ًم سمّمٚمـ  ومدو

 يمٖمظ اْلاليم٥م اهلل- األٍٚ:

 اظمًٔمر- ايجاْٞ:

 ايمٗم٣مزمض- ايجايح:

 ايم٣ٌمؽمط- ايطابع:

 ايمرازق- ارتاَؼ:

 اهلل َ  إِن  }وشم٦ٌم هلل فمز وصمؾ اؽمؿ ايمرزاق أيًّم٣م, ىمام دم ومقل اهلل فمز وصمؾ: 

اُق  ُهقَ  ز  ةِ  ُذو ايمر   -[58: ايمذاري٣مت] {اظمَتكِمُ  ايمُٗمق 
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ىمؾ اؽمؿ َمـ أؽمامء اهلل فمز وصمؾ احلًٛمك يتّمٚمـ صٖم٥م فمٙمٝم٣م هلل فمز و

 وصمؾ, سمٙمٝمؼ زم٣مهلل فمز وصمؾ َمـ نمغم سمُمٌٝمف, وٓ متثٝمؾ, وٓ سمٔمْمٝمؾ, وٓ سم٘مٝمػ-

 -ىماميمفهمٟمؽمامء اهلل فمز وصمؾ ىمٙمٜم٣م ضمًٛمك, أي زم٣ميمٕم٥م دم احلًـ 

 وصٖم٣مت اهلل فمز وصمؾ ىمٙمٜم٣م فمٙمٝم٣م, أي هل٣م ايم٘مامل اظمْمٙمؼ َمـ ىمؾ ايمقصمقه-

َْرصُمق ينِّ َوإِ »قٛي٘:   -ش َٕ

فمـ  فمفأي أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ي٠مَمؾ يمُمدة ور

 اظمًٙمٚمكم- فمـ أذىايمتٔمرض 

 -شأن أيمٗمك اهلل سمٔم٣ملم»قٛي٘: 

 أي يٙمٗمك اهلل فمز وصمؾ ويراه: ٕن ايمٙمٗمل يتّمٚمـ ايمرؤي٥م-

ٌُٛمِل َِمٛمُْ٘مؿْ  َأضَمٌد  َويَمْٝمَس »قٛي٘:  َٓ  َدمٍ  دِم  زمَِٚمْٓمٙمَِٚم٥مٍ  َيْْمُٙم  - شََم٣ملٍ  َو

وذىمر ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ َمٓمٙمٚم٥م ايمدم, واظم٣مل ضمتك يٌكم 

 يمٛم٣م فمٓمؿ هذه اظمٓم٣ممل-

وَمـ ذوط ايمتقزم٥م وٓ ؽمٝمام أن َمٓم٣ممل وضمٗمقق ايمٔم٣ٌمد وم٣مئٚم٥م فمعم اظمُم٣مضم٥م, 

 -َمٛمٜم٣م ايمتحٙمؾ َمـ َمٓم٣ممل

زمٝمٛمام ضمٗمقق اهلل فمز وصمؾ وم٣مئٚم٥م فمعم ايمتقزم٥م وآؽمتٕمٖم٣مر, همٚمـ سم٣مب إلم اهلل 

 واؽمتٕمٖمر رزمف نمٖمر اهلل فمز وصمؾ يمف- فمز وصمؾ 
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ؾ, ويمٝمس َمٔمٛمك ذيمؽ أن ضمٗمقق أدَمٝمكم أفمٓمؿ َمـ ضمٗمقق اهلل فمز وصم

همّمٙمف, صمٔمؾ ضمٗمقومف ويم٘مـ اهلل فمز وصمؾ َمـ ىمرَمف, وإضم٣ًمٞمف, وصمقده, و

وم٣مئٚم٥م فمعم ايمتقزم٥م, وايمرصمقع إيمٝمف, وآؽمتٕمٖم٣مر إيمٝمف, همٚمـ سم٣مب إلم اهلل فمز 

 وصمؾ واؽمتٕمٖمر رزمف, نمٖمر اهلل فمز وصمؾ يمف-

 ؽمٝمٟميت إن ؾم٣مء اهلل فمز وصمؾ َمزيد إيّم٣مح وزمًط هلذا اظمًٟميم٥م-و

ـْ ٚيف ايصشٝشني:  ـِ  ,,رض اهلل فمٛمف,زَمْ٘مَرَة  َأِِب  َمـ ضمدي٧م فَم  ايمٛم ٌِلِّ  فَم

فُ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ٌد  وَم٣مَل  , َوَأَْمَقايَمُ٘مؿْ  ِدََم٣مَءىُمؿْ  هَم١مِن  : »وَم٣مَل  َأٞم  ٌُفُ : حُمَٚم 
ًِ  َوَأضْم

 دِم  َهَذا, زَمَٙمِدىُمؿْ  دِم  َهَذا, َيْقَِمُ٘مؿْ  ىَمُحْرََم٥مِ  فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ, ضَمَرامٌ  , فْمَراَوُ٘مؿْ َوأَ : وَم٣مَل 

شَهَذا ؾَمْٜمِرىُمؿْ 
 (ُ)

 - 

 َػًِ: يف ٚ
 فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ  َرؽُمقَل  َأن   ,,رض اهلل فمٛمف,ُهَرْيَرةَ  َمـ ضمدي٧م َأِِب 

ن  : »وَم٣مَل  َوؽَمٙم َؿ, ُٗمقَق  يَمُت٠َمدُّ ٣مةِ  ُيَٗم٣مدَ  ضَمت ك ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم, َيْقمَ  ْهٙمَِٜم٣مأَ  إلَِم  احْلُ  يمِٙمُم 

ْٙمَح٣مِء, ـَ  اْْلَ ٣مةِ  َِم شايْمَٗمْرَٞم٣مءِ  ايمُم 
(ِ)

- 

 

                                                           
  (.ُٕٗٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُُْٕأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
 (.ِِٖٓاإلماـ مسلم في صحيحو ) أخرجو (ِ)
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ٌْدِ ٚيف ايصشٝشني:   ـِ  اهلل ِ َمـ ضمدي٧م فَم ـِ  فَمٛمُْٜماَم, اهلل ُ َرِضَ  فُمَٚمرَ  زْم  ايمٛم ٌِلِّ  فَم

شايمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  ْقمَ يَ  ـُمُٙماَمٌت  ايمٓمُّْٙمؿُ : »وَم٣مَل  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم  
(ُ)

- 

 بٝإ حتطِٜ ايتسخٌ يف أغعاض املػًُني: 
هم١مذا ىم٣من ٞمٌٝمٛم٣م صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ايم٘مريؿ َمع أٞمف إَم٣مم اظمًٙمٚمكم 

 مجٝمًٔم٣م أزمك أن يتدطمؾ دم أؽمٔم٣مر ايمٛم٣مس طمُمٝم٥م اظمٓم٣ممل-

همام زم٣ميمؽ زم٣ميمذيـ يتالفمٌقن زمٟمؽمٔم٣مر اظمًٙمٚمكم زمٟمٞمٖمًٜمؿ, ويرهمٔمقهن٣م, 

 ويٙمٔمٌقن هب٣م-

٣مرة يٚمٛمٔمقن َمـ وصقل ايمٌّم٣مئع إلم إؽمقاق, ويًٌٌقن إزَم٣مت فمعم وسم

 اظمًٙمٚمكم-

, واهلل إهن٣م همتٛم٥م فمٓمٝمٚم٥م سُم٠مذن زمحرب َمـ اهلل فمز وصمؾ يمٙمٚمتًٌٌكم دم ذيمؽ

 -اظمقهمؼ

  ********** 

 

 

 

 

                                                           
 (.ِٕٗٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِْْٕأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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 ]بيان النهي عن االحتكار[

ـْ ) – 886 ـِ  ََمْٔمَٚمرِ  َوفَم ٌْدِ  زْم ـْ  , فمٛمف اهلل رض , اهلل ِ فَم  صعم , اهلل ِ لِ َرؽُمق فَم

َت٘مِرُ  َٓ »: وَم٣مَل  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل ٓ   حَيْ شطَم٣مؿمِئٌ  إِ
(ُ)

ٙمِؿٌ  َرَواهُ -  ًْ  -(َُم

 *******************************الشرح:

 عام املصٓف صمح٘ اهلل احلزٜح يبٝإ حتضِٜ االحتهاص.

همٝمف زمٝم٣من حتريؿ آضمت٘م٣مر, ضمٝم٧م أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ 

 آضمت٘م٣مر وضم٘مؿ فمعم اظمحت٘مر زمٟمٞمف طم٣مؿمئ, أي آشمؿ- هنك فمـ

ـْ »قٛي٘:  ـِ  ََمْٔمَٚمرِ  َوفَم ٌْدِ  زْم  -شفمٛمف اهلل رض , اهلل ِ فَم

َمٔمٚمر زمـ فمٌد اهلل رض اهلل فمٛمف أؽمٙمؿ ومدياًم, وه٣مصمر إلم احلٌُم٥م, وسمٟمطمرت 

 هجرسمف إلم اظمديٛم٥م-

 هق أطمذ ايمًٙمٔم٥م وَمٛمع زمٝمٔمٜم٣م ضمتك يرسمٖمع ؽمٔمره٣م-  ٚاالستهاض:

 ىم٣من ختزيٛمٜم٣م ُي٠مدي إلم َمٛمٔمٜم٣م َمـ ايمًقق-هذا إذا و

أَم٣م إذا ىم٣مٞم٦م ايمٌّم٣مفم٥م َمتقهمرة دم إؽمقاق, وختزيٛمٜم٣م ٓ ي٠مشمر فمعم ايمٔمرض, 

 همال ضمرج فمٙمٝمف-ايمْمٙم٤م, و

 

                                                           
(, كفي لفظ آخر لو: "كمن احتكر فهو َُّ( )َُٓٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)

 خاطئ".
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 بٝإ األؾٝا٤ اييت حيطّ االستهاض ؾٝٗا: 
 وومد اطمتٙمػ ايمٔمٙمامء دم حتديد َم٣م هق اظمٚمٛمقع َمـ آضمت٘م٣مر-

 آومقات- دمممٛمقع  فهمذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أٞم

 وأَم٣م نمغمه همال ضمرج دم اضمت٘م٣مره٣م-

وايمِمحٝمح أن احلدي٧م فم٣مم, همال يممع آضمت٘م٣مر دم رء, ٓ دم إومقات, 

 وٓ اظمالزمس, وٓ دم أي رء َمـ ضم٣مصم٣مت ايمٛم٣مس-

 -وومد ذه٤م إلم هذا راوي احلدي٧م

 ؿٞ َػًِ:ؾ
ـْ  ـُ  َوُهقَ  حَيَْٝمك َمـ ؿمريؼ فَم ـُ  ؽَمِٔمٝمُد  ىَم٣منَ : وَم٣مَل  ؽَمِٔمٝمٍد, ازْم ٝم٤ِِّم, زْم ًَ ُث  اظمُْ  حُيَدِّ

ـِ : »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  ,,رض اهلل فمٛمف,ََمْٔمَٚمًرا َأن    ََم

ِٔمٝمدٍ  هَمِٗمٝمَؾ  ,شطَم٣مؿمِئٌ  هَمُٜمقَ  اضْمَتَ٘مرَ  ًَ
َت٘مُِر, هَم١مِٞم َؽ : يمِ , ََمْٔمَٚمًرا إِن  : ؽَمِٔمٝمٌد  وَم٣مَل  حَتْ

ِدي٧َم, َهَذا ُث حُيَدِّ  ىَم٣منَ  ايم ِذي,رض اهلل فمٛمف َت٘مِرُ  ىَم٣منَ  احْلَ "حَيْ
(ُ)

  - 

أن ؽمٔمٝمد زمـ اظمًٝم٤م رْحف اهلل, وَمٔمٚمر زمـ فمٌد اهلل رض اهلل فمٛمف,  مبع٢ٓ:

 ن ايمزي٦م-اىم٣مٞم٣م حيت٘مر

ٕهنام ىم٣مٞمقا يرون أن ايمزي٦م يمٝمس َمـ إومقات ايمتل هنك ايمٛمٌل صعم اهلل 

 فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ فمـ اضمت٘م٣مره٣م-

                                                           
  (.َُٓٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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, أن آضمت٘م٣مر ٓ جيقز دم أي رء مم٣م حيت٣مج واظمٔمٛمك ايمِمحٝمح هق َم٣م سمٗمدم

 إيمٝمف ايمٛم٣مس, همٜمق ضمدي٧م فم٣مم- 

وإصؾ دم إديم٥م ايمٔمٚمقم, إٓ أن يٟميت خمِمص يمٔمٚمقَمٜم٣م, وهٛم٣م مل يث٦ٌم 

 فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ دم ختِمٝمِمٜم٣م ضمدي٧م-

 همٝمٌٗمك احلدي٧م فمعم فمٚمقَمف, وهق َمٛمع آضمت٘م٣مر زم٣ميم٘مٙمٝم٥م, واهلل أفمٙمؿ-

*******  *** 
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البهيمة من ]بيان النهي عن تصرية اللبن في ضرع 

 [أجل بيعها

ـْ ) – 887 ـِ  , فمٛمف اهلل رض , ُهَرْيَرةَ  َأِِب  َوفَم  فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛم ٌِلِّ  فَم

وا َٓ »: وَم٣مَل  , وؽمٙمؿ زمَِؾ  سَمٌُمُّ ـِ , َوايْمَٕمٛمَؿَ  اإْلِ فُ  زَمْٔمُد  ازْمَت٣مفَمَٜم٣م هَمَٚم ـِ ايمٛم َٓمرَ  زمَِخغْمِ  هَم١مِٞم   ْي

ٌََٜم٣م َأنْ  زَمْٔمَد  ُٙم َ٘مَٜم٣م ؾَم٣مءَ  إِنْ , حَيْ ًَ َه٣م ؾَم٣مءَ  َوإِنْ , َأَْم ـْ  َوَص٣مفًم٣م َرد  شمَتْرٍ  َِم
(ُ)

 َُمت َٖمٌؼ - 

 -فَمَٙمْٝمفِ 

ٙمِؿٍ  ًْ ُ
َٝم٣مرِ  هَمُٜمقَ »: َوظمِ ٣ممٍ  شَماَلشَم٥مَ  زم٣ِمخْلِ شَأي 

(ِ)
 - 

َٗمَٜم٣م, يَمفُ : ِرَواَي٥مٍ  َودِم  ـْ  َص٣مفًم٣م ََمَٔمَٜم٣م َرد  »: ايْمٌَُخ٣مِريُّ  , فَمٙم    -شؽَمْٚمَراءَ  َٓ , ؿَمَٔم٣ممٍ  َِم

ٌَُخ٣مِريُّ  وَم٣مَل  َأىْمَثرُ  َوايمت ْٚمرُ : ايْم
(ّ)

)- 

 *******************************الشرح:

 .عام املصٓف احلزٜح يبٝإ ايٓٗٞ عٔ بٝع املصضا٠ َٔ ايبٗا٥ِ

 

                                                           
(, كاللفظ ُِْٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُِْٖحو )أخرجو اإلماـ البخارم في صحي (ُ)

 للبخارم.
  (.ِْ( )ُِْٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ِ)
ال تيصىركا »/ فتح(. كقولو:  ُّٔ/ ْ(, كىي في البخارم )ِٓ( )ُِْٓىذه الركاية لمسلم ) (ّ)

أف ذلك عادتها.  نهي عن ترؾ الشاة كالناقة دكف حلب حتى يجتمع لبنها كيكثر, فيظن المشترم»
كإنما يصلح الصاع من الطعاـ  -كىي: الحنطة-أم: ال يتعين السمراء بعينها ». ال سمراء »كقولو 

 الذم ىو غالب قوت البلد.
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وا َٓ »قٛي٘:   -شسَمٌُمُّ

 أي َمـ سي٦م ايمٙمٌـ, إذا مجٔمتف-

و ايمُم٣مة, او ايمٛم٣موم٥م, ومٌؾ زمٝمٔمٜم٣م َمـ زمٚمٛمع ضمٙم٤م ايمٌٗمرة, أ ٜكّٛ أسسِٖ:

أصمؾ أن جيتٚمع ايمٙمٌـ دم ضفمٜم٣م, هم١مذا َم٣م رآه٣م اظمُمؼمي ـمـ أهن٣م ضم٣مهمٙم٥م زم٣ميمٙمٌـ, 

 همٝمْمٚمع همٝمٜم٣م-

 ويمٝمس َمـ سر ايمًمء إذا رزمْمتف-

 : ايب١ُٝٗبٝإ سهِ تصط١ٜ ايًدي يف ضطع 
 اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم ذيمؽ: 

يمتٌمي٥م ومد سمي همذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم َمٛمٔمٜم٣م َمْمٙمًٗم٣م, وذيمؽ ٕن ا

 زم٣محلٝمقان, وسم٠مشمر فمٙمٝمف-

٣ًٌم دم سمٔمذيٌف, وسمٔمذي٤م احلٝمقان ٓ جيقز-  وسم٘مقن ايمتٌمي٥م ؽمٌ

: َمـ أصمؾ أن جيتٚمع ويم٘مـ يمق اضمت٣مج اإلٞم٣ًمن إلم ايمتٌمي٥م يمٌٔمض ووم٦ٍم 

 ايمٙمٌـ همٝمحتٙمٌف يمٛمٖمًف-

ال ضمرج همإَم٣م يمٌٝمع ايمٙمٌـ, وإَم٣م يمْمٔم٣مَمف, وإَم٣م إلؿمٔم٣مم ويمده٣م ايمروٝمع, 

 ٙمح٣مصم٥م-يم

 -شَوايْمَٕمٛمَؿَ  زمَِؾ اإْلِ »قٛي٘: 

 يع-ايمايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ فمـ سمٌمي٥م ايمٙمٌـ دم وومد هنك 
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وايمٛمٜمل يمٙمتحريؿ, وٓ ؽمٝمام إذا ىم٣من دم هذه ايمتٌمي٥م ايمٕمش يمٙمٚمُمؼمي, أو 

 ىم٣من همٝمٜم٣م ايمتير يمٌٜمٝمٚم٥م إٞمٔم٣مم, همٜمق ٞمقع َمـ ايمتٔمذي٤م هل٣م, وهق ٓ جيقز-

 -شٙمٌٝمعيم»: زي٣مدة وومد صم٣مء فمٛمد اإلَم٣مم ايمٛم٣ًمئل

 أي ٓ جئمؾ ذيمؽ َمـ أصمؾ ايمٕمرر دم ايمٌٝمع-

 -وإٞمام ذىمر نم٣ميم٤م أَمقال اْلزيرة ايمٌٗمر, واحل٘مؿ واضمددم احلدي٧م ومل يذىمر 

ـِ »قٛي٘:   -شازْمَت٣مفَمَٜم٣م هَمَٚم

 أي اؾمؼمى ايمٛم٣موم٥م, أو ايمٌٗمرة, أو ايمُم٣مة, وومد ُس ايمٙمٌـ دم ضفمٜم٣م-

فُ  زَمْٔمُد »قٛي٘:  ـِ  زمَِخغْمِ  هَم١مِٞم   -شايمٛم َٓمَرْي

 ت٣مر يمٛمٖمًف أضمد إَمريـ: أي خي

 إَم٣م أن يرده٣م ويرد َمٔمٜم٣م ص٣مفًم٣م َمـ متر-

 أو يٚمً٘مٜم٣م, ويٗمٌٙمٜم٣م, ويًتٛمٖمع هب٣م-

ٌََٜم٣م َأنْ  زَمْٔمَد »قٛي٘:  ُٙم َ٘مَٜم٣م ؾَم٣مءَ  إِنْ , حَيْ ًَ َه٣م ؾَم٣مءَ  َوإِنْ , َأَْم ـْ  َوَص٣مفًم٣م َرد   - شمَتْرٍ  َِم

 أي إن ؾم٣مء أَمً٘مٜم٣م يمٛمٖمًف واؽمتٛمٖمع هب٣م, وإن ؾم٣مء رده٣م إلم ص٣مضمٌٜم٣م

 إول, ورد َمٔمٜم٣م ص٣مفًم٣م َمـ متر-

 بٝإ غبب ضزٖا َع صاع ايتُط، أٚ صاع َٔ طعاّ: 
ويرد َمٔمٜم٣م ص٣مفًم٣م َمـ متر, أو ص٣مفًم٣م َمـ ؿمٔم٣مم, َمٗم٣مزمؾ احلٙمٝم٤م وايمٙمٌـ ايمذي 

 ضمٙمٌف َمـ ضفمٜم٣م, واؽمتٖم٣مده َمٛمٜم٣م-
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 بٝإ سهِ ضزٖا َع صاع ايتُط: 
 شمالشم٥م أومقال: وومد اطمتٙمػ ايمٔمٙمامء دم رد ص٣مع ايمتٚمر إلم 

 وصمقب ذيمؽ, يمٓم٣مهر احلدي٧م- إلم ءذه٤م مجٜمقر ايمٔمٙمام ٍٚ:األ

وهق يمٌٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ أهن٣م سمرد ايمٌٜمٝمٚم٥م, ويٗمقم ومٝمٚم٥م احلٙمٝم٤م ايمذي  ايجاْٞ:

 ضمٙم٤م َمٛمٜم٣م زمًٔمر يقَمف-

 ٓ سمرد وٓ ي٠مطمذ ايمِم٣مع, وهق ومقل احلٛمٖمٝم٥م- ايجايح:

وزفمٚمقا أن هذا احلدي٧م خي٣ميمػ إصقل, وومقهلؿ هذا هق ايمذي خي٣ميمػ 

 إصقل-

١من هذا احلدي٧م هق أصؾ زمٛمٖمًف, هم٘مٝمػ خي٣ميمػ إصقل, وومد شم٦ٌم فمـ هم

ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ دم ايمِمحٝمحكم, ومه٣م أصح ايم٘مت٤م 

 اظمِمٛمٖم٥م فمعم اإلؿمالق-

 -ٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿوهق ضم٘مؿ ايم

واضمتجقا زمٕمغم ذيمؽ َمـ احلج٨م ايمقاهٝم٥م ايمتل ٓ سمِمح, يمٔمدم شمٌقت ذيمؽ 

  اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ-فمـ ايمٛمٌل صعم

 وَمٛمٜم٣م: أن احلدي٧م َمّمْمرب-

 وَمٛمٜم٣م: أن احلدي٧م َمٛمًقخ-
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وىمؾ هذا نمغم صحٝمح, هم٣ميمِمحٝمح أن احلدي٧م شم٣مزم٦م, وهق صحٝمح, ونمغم 

 َمٛمًقخ, وٓ َمْمٔمـ همٝمف-

ٙمِؿٍ »قٛي٘:  ًْ ُ
َٝم٣مرِ  هَمُٜمقَ : »َوظمِ ٣ممٍ  شَماَلشَم٥مَ  زم٣ِمخْلِ  -"شَأي 

ة, أو ايمُم٣مة إذا اؾمؼمي٦م شمؿ ٞمٗمٙم٦م زمثالشم٥م أي٣مم: ٕن ايمٛم٣موم٥م, أو ايمٌٗمر تومٝمدو

إلم زمٝم٦م آطمر, ومد يتٔمذر فمٙمٝمف إىمؾ ىمام ىم٣مٞم٦م سمٟمىمؾ دم ايمٌٝم٦م إول, وومد 

يتٕمغم فمٙمٝمٜم٣م اظم٣مء وايمْمٔم٣مم, همال سمٟمىمؾ ىمام ىم٣مٞم٦م سمٟمىمؾ َمـ ومٌؾ, همرزمام سمٕمغم 

ضمٙمٝمٌٜم٣م, يم٘مـ زمٔمد هذه اظمدة, ايمثالشم٥م إي٣مم, إن ىم٣مٞم٦م َمـ ذوات احلٙمٝم٤م 

 ومد سي٦م فُمٙمؿ ذيمؽ وـمٜمر َمٛمٜم٣م- فم٣مدت إلم ايمدر, وإن ىم٣مٞم٦م

 ٌٖ ًٜعّ املؿرتٟ ايطز َطًّكا مبذطز ظٗٛض ايتصط١ٜ؟
 ٓ يٙمزَمف ذيمؽ, وإٞمام هق َمتقومػ فمعم ومٌقيمف َمـ رده-و

 همٜمق زمخغم ايمٛمٓمريـ ىمام دم هذا احلدي٧م-

 هم١مذا وم٣مل ايمرصمؾ اظمُمؼمي: روٝمتٜم٣م, أو ومٌٙم٦م هب٣م, هم٣ميمٌٝمع صم٣مئز وصحٝمح- 

 اذتًب: بٝإ سهِ إشا عًِ بايتصط١ٜ قبٌ 
 -قل ايمٗم٣مئؾ: أن هذا ايمٌٜمٝمٚم٥م َمٌماةإَم٣م زم٣مخلػمة, وإَم٣م زمٗم

ٝمجقز يمف ايمرد ومٌؾ احلٙم٤م, وإٞمام صمٔمؾ احلٙم٤م فمالَم٥م فمعم َمٔمرهم٥م ايمتٌمي٥م هم

 -ٕن أنمٙم٤م ايمتٌمي٥م ٓ سمٔمٙمؿ إٓ زمفهمٗمط: 
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يمٝمس فمعم ايمممؿمٝم٥م, همٙمف أن يرده٣م ويمق زمٔمد وحتديد اخلٝم٣مر زمثالشم٥م أي٣مم 

ٌمي٥م, ىمؿ سمٗمدم  زمٝم٣من ذيمؽ, فمـ ؿمريؼ ؽم٣مفم٥م, أو ؽم٣مفمتكم, إن فمٙمؿ زم٣ميمت

 اخلػمة, أو ؾمٜم٣مدة َمـ ئمٙمؿ زمح٣مهل٣م, ونمغم ذيمؽ-

ٌَُخ٣مِريُّ  , فَمٙم َٗمَٜم٣م, يَمفُ : ِرَواَي٥مٍ  َودِم "قٛي٘:  ـْ  َص٣مفًم٣م ََمَٔمَٜم٣م َرد  : »ايْم  َٓ , ؿَمَٔم٣ممٍ  َِم

 - "شؽَمْٚمَراءَ 

 أي أن أهؾ ايمٔمٙمؿ اطمتٙمٖمقا همٝمام يرد َمٔمٜم٣م, أيرد َمٔمٜم٣م ؿمٔم٣مم, أم متر؟

 ؿمٔم٣مم- همٗمٝمؾ:

 وومٝمؾ: متر-

 :(364. 4) دم ايمٖمتح وم٣مل احل٣مهمظ

ِدي٧ِم  َهَذا زمَِٓم٣مِهرِ  َأطَمَذ  َووَمْد  ُٔمقدٍ  زمـ زمِفِ  َوأهْمتك ايْمٔمٙمؿ أهؾ مُجُْٜمقرُ  احْلَ ًْ  َوَأزُمق ََم

َٓ  ُهَرْيَرةَ  ؿْ  خُم٣َميمَِػ  َو ـَ  هَلُ َح٣مزَم٥مِ  َِم ـَ  زمِفِ  َووَم٣مَل  ايمِم  ـْ  ايمت ٣مزمِِٔمكمَ  َِم ـْ  زَمْٔمَدُهؿْ  َوََم  َٓ  ََم

ْ  فَمَدُدهُ  ٍَم حُيْ  وُمقا َومَل ـُ  َيُ٘مقنَ  َأنْ  زَمكْمَ  ُيَٖمرِّ ٌَ َٓ  ىَمثغًِما َأوْ  وَمٙمِٝماًل  اضْمُتٙم٤َِم  ايم ِذي ايمٙم   َو

ٌََٙمدِ  سمِْٙمَؽ  وُمقَت  ايمت ْٚمرُ  َيُ٘مقنَ  َأنْ  زَمكْمَ  َٟميَم٥مِ  َأْصؾِ  دِم  َوطَم٣ميَمَػ  َٓ  َأمْ  ايْم ًْ  َأىْمَثرُ  اظمَْ

ٛمَِٖمٝم ٥مِ  ٣م نَ آطَمُرو هُمُروفِمَٜم٣م َودِم  احْلَ ٛمَِٖمٝم ٥مُ  َأَم  َي٥مِ  زمَِٔمْٝم٤ِم  ُيَردُّ  َٓ  هَمَٗم٣ميُمقا احْلَ َٓ  ايمت ٌْمِ  جَي٤ُِم  َو

ـَ  َص٣معٍ  َردُّ  ْٚمُٜمقرِ  زمَِٗمْقلِ  هَمَٗم٣مَل  ُزهَمرُ  َوطَم٣ميَمَٖمُٜمؿْ  ايمت ْٚمرِ  َِم ٓ   اْْلُ فُ  إِ ُ  وَم٣مَل  َأٞم   زَمكْمَ  َيَتَخغم 

ٓ   ِرَواَي٥مٍ  دِم  ُيقؽُمَػ  َوَأزُمق يَمْٝمعَم  ِِب أَ  زمـ وَم٣مَل  َوىَمَذا زُمر   َص٣معِ  ٞمِِْمِػ  َأوْ  مَتْرٍ  َص٣معِ   إِ

اَُم  ُ  وم٣مٓٓ إهن  ـْ  ِرَواَي٥مٍ  َودِم  وِمٝمَٚمُتفُ  زَمْؾ  ايمت ْٚمرِ  َص٣معُ  َيَتَٔمكم  ٣مهمِِٔمٝم ٥مِ  َوزَمْٔمضِ  ََم٣ميمٍِؽ  فَم  ايمُم 



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]بيان النهي عن االحتكار[  

 

[214] 
 

  

ـْ  ىَمَذيمَِؽ  ُ  وَم٣ميُمقا يَم٘مِ ٌََٙمدِ  وُمقُت  َيَتَٔمكم  ٌََٕمِقيُّ  َوضَمَ٘مك ايْمِٖمْْمرِ  َزىَم٣مةِ  فَمعَم  وِمَٝم٣مؽًم٣م ايْم  َأنْ  ايْم

اَُم  اظمَْْذَه٤ِم  دِم  طِماَلَف  َٓ  ـْ  ايمت ْٚمرِ  زمَِٕمغْمِ  سَمَراَوَٝم٣م يَمقْ  َأهن   ىمٖمك نَمغمه َأو وُمقٍت  َِم

اَلَف  ىَم٨م   زمـ َوأشم٦ٌم ـِ  فَمَجزَ  إَِذا همِٝماَم  َوصْمَٜمكْمِ  اظم٣َْمَوْرِديُّ  َوضَمَ٘مك َذيمَِؽ  دِم  اخْلِ  فَم

ٌَ  وِمٝمَٚمُتفُ  سُمْٙمِزَُمفُ  َهْؾ  ايمت ْٚمرِ   وَم٣مَل  َوزم٣ِميمث ٣ميِن  إيَِمْٝمفِ  ايمت ْٚمرُ  همِٝمَٜم٣م ايم تِل ايْمٌاَِلدِ  زمَِٟموْمَرِب  َأوْ  َٙمِدهِ زمِ

ٛم٣َمزمَِٙم٥مِ   قا- احْلَ
ٌَُخ٣مِريُّ  وَم٣مَل »قٛي٘:   ش-"َأىْمَثرُ  َوايمت ْٚمرُ ": ايْم

, ويمق رد نمغمه صم٣مز, وإن أي هق ايمذي صم٣مء دم ايمرواي٣مت أىمثر َمـ نمغمه

 -ٔم٣مم أهؾ اظمديٛم٥م, واهلل اظمقهمؼمتًؽ زمٓم٣مهر احلدي٧م همحًـ, ٕٞمف ىم٣من ؿم

  ********** 
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ـِ ) – 888 ـِ  َوفَم ُٔمقدٍ  ازْم ًْ ـِ »: وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل رض , ََم ى ََم  ؾَم٣مةً  اؾْمؼَمَ

َٙم٥مً  َه٣م, حَمَٖم  د  , هَمَرد  شَص٣مفًم٣م ََمَٔمَٜم٣م هَمْٙمغَمُ
 (ُ)

ٌَُخ٣مِريُّ  َرَواهُ -   - ايْم

ؽْماَمفِمٝمقِمُّ  َوَزادَ  ـْ »: اإْلِ  -(شمَتْرٍ  َِم

 *******************************رح:الش

إشمر ىمام سمرى َمقومقف فمعم ازمـ َمًٔمقد رض اهلل فمٛمف, وهق َمقاهمؼ ظم٣م سمٗمدم  

 َمـ ضمدي٧م أِب هريرة رض اهلل فمٛمف, واحل٘مؿ واضمد-

ـِ »قٛي٘:  ى ََم  -شؾَم٣مةً  اؾْمؼَمَ

 ؾم٣مة, أو زمٗمرة, أو َمٔمزة, أو ٞم٣موم٥م, احل٘مؿ واضمد دم اْلٚمٝمع-

َٙم٥مً »قٛي٘:   -شحَمَٖم 

 -َمـ ايمتحٖمٝمؾ, وهق اْلٚمع ٌماةأي َم

َه٣م»قٛي٘:   -شهَمَرد 

 -, وذيمؽ زمٔمد ضمٙمٌٜم٣مأي زم٣ميمٔمٝم٤م ايمذي همٝمٜم٣م

د  »قٛي٘:   أي َمـ متر-: شَص٣مفًم٣م ََمَٔمَٜم٣م هَمْٙمغَمُ

ؽْماَمفِمٝمقِمُّ  َوَزادَ "قٛي٘:  ـْ : »اإْلِ  -"شمَتْرٍ  َِم

 همٖمل أىمثر ايمرواي٣مت, حتديد ايمْمٔم٣مم زم٣ميمتٚمر-

  ********** 

                                                           
 (, كىو موقوؼ.ُِْٗأخرجو اإلماـ البخارم ) (ُ)
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 ]تحريم الغش[

ـْ ) – 889  اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقَل  َأن  » :, فمٛمف اهلل رض , ُهَرْيَرةَ  َأِِب  َوفَم

ةِ  فَمعَم  ََمر   , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف , زَمَٙماًل  َأَص٣مزمُِٔمفُ  هَمٛم٣َميَم٦ْم , همِٝمَٜم٣م َيَدهُ  هَمَٟمْدطَمَؾ , ؿَمَٔم٣ممٍ  ُصػْمَ

اَمءُ  َأَص٣مزَمْتفُ : وَم٣مَل ش ?ايمْم َٔم٣ممِ  َص٣مضِم٤َم  َي٣م َهَذا ََم٣م: »هَمَٗم٣مَل   ً : هَمَٗم٣مَل - اهلل ِ ؽُمقَل رَ  َي٣م ايم

ـْ  ?ايمٛم ٣مُس  َيَراهُ  ىَملْ  ؛ايمْم َٔم٣ممِ  هَمْقَق  صَمَٔمْٙمَتفُ  َأهَماَل » شَِمٛمِّل هَمَٙمْٝمَس  نَمش   ََم
 (ُ)

 َرَواهُ - 

ٙمِؿٌ  ًْ  -(َُم

 *******************************الشرح:

 احلزٜح يبٝإ حتضِٜ ايػؿ يف ايبٝع.عام املصٓف صمح٘ اهلل 

كم أيديٛم٣م, وهق ىمٌغمة َمـ ىم٣ٌمئر ايمذٞمقب: ٙمحدي٧م ايمذي زميمايمٕمش حمرم, و

 أهٙمف-وفمعم آيمف وؽمٙمؿ سمػمأ َمـ ايمٕمش, و ٕن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف

 -, همٝمج٤م أن يٙمتزَمقه٣موضم٣مل اظمًٙمٚمكم وم٣مئؿ فمعم إَم٣مٞم٥م

 ؾؿٞ ايصشٝشني:
شَمٛم٣َم: وَم٣مَل  ,,امرض اهلل فمٛمٜم, َمـ ضمدي٧م ضُمَذْيَٖم٥مَ   اهللُ  َصعم   اهللِ  َرؽُمقُل  ضَمد 

٣م, َرَأْي٦ُم  وَمْد  ضَمِديَثكْمِ  ٙم ؿَ َوؽَم  فَمَٙمْٝمفِ  طَمرَ  َأْٞمَتٓمِرُ  َوَأَٞم٣م َأضَمَدمُهَ ْٔ شَمٛم٣َم ا َََم٣مَٞم٥مَ  َأن  : »ضَمد  ْٕ  ا

صَم٣مِل, وُمُٙمقِب  صَمْذرِ  دِم  َٞمَزيَم٦ْم  ـَ  هَمَٔمٙمُِٚمقا ايْمُٗمْرآُن, َٞمَزَل  شُمؿ   ايمرِّ  َوفَمٙمُِٚمقا ايْمُٗمْرآِن, َِم

ـَ  ٛم ٥مِ  َِم ًُّ شَمٛم٣َم شُمؿ   ,شايم ـْ  ضَمد  َََم٣مَٞم٥مِ  َرهْمعِ  فَم ْٕ صُمُؾ  َيٛم٣َممُ : »وَم٣مَل  ا ٌَُض  ايمٛم ْقََم٥مَ  ايمر   هَمُتْٗم

                                                           
 ( كالصبرة: الكومة المجتمعة من الطعاـ.َُِأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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َََم٣مَٞم٥مُ  ْٕ ـْ  ا ٌَُض  ايمٛم ْقََم٥مَ  َيٛم٣َممُ  شُمؿ   ايْمَقىْم٦ِم, َِمْثَؾ  َأشَمُرَه٣م هَمَٝمَٓمؾُّ  وَمْٙمٌِِف, َِم َََم٣مَٞم٥مُ  هَمُتْٗم ْٕ ـْ  ا  َِم

اهُ  هَمٛمَِٖمَط, ِرصْمٙمَِؽ  فَمعَم  َدضْمَرصْمَتفُ  ىَمَجْٚمرٍ  اظمَْْجؾِ  َِمْثَؾ  َأشَمُرَه٣م هَمَٝمَٓمؾُّ  وَمْٙمٌِِف, ا هَمؼَمَ  َُمٛمَْتػِمً

ءٌ  همِٝمفِ  َويَمْٝمَس   ايمٛم ٣مُس  هَمُٝمِْمٌُِح  , ِرصْمٙمِفِ  فَمعَم  هَمَدضْمَرصَمفُ  ضَمًٍم  َأطَمَذ  شُمؿ   , َرْ

٣ٌَمَئُمقنَ  ي َأضَمٌد  َيَ٘م٣مدُ  َٓ  َيَت َََم٣مَٞم٥مَ  ُي٠َمدِّ ْٕ  َأَِمٝمٛم٣ًم, َرصُماًل  هُماَلنٍ  زَمٛمِل دِم  إِن  : ُيَٗم٣مَل  ضَمت ك ا

صُمؾِ  ُيَٗم٣مَل  ضَمت ك ٌ ٥مٍ  َِمْثَٗم٣مُل  وَمْٙمٌِفِ  دِم  َوََم٣م َأفْمَٗمَٙمفُ  ََم٣م َأـْمَرهَمفُ  ََم٣م َأصْمَٙمَدهُ  ََم٣م: يمِٙمر  ـْ  ضَم  َِم

ـْ  طَمْرَدلٍ  ُ٘مؿْ  ُأزَم٣مرِم  َوََم٣م َزََم٣منٌ  فَمقَم   َأسَمك َويَمَٗمْد  إِياَمنٍ  َِم ـْ  زَم٣مَئْم٦ُم, َأي  ٙمِاًم  ىَم٣منَ  يَمئِ ًْ  َُم

فُ  ٞم  د  ـْ َويمَ  ِديٛمُُف, فَمقَم   يَمغَمُ اٞمِٝم٣ًّم ىَم٣منَ  ئِ ٣م َأوْ  َٞمٌْمَ فُ  َُّيُقِديًّ ٞم  د  ٣م ؽَم٣مفِمٝمِف, فَمقَم   يَمغَمُ  ايْمَٝمْقمَ  َوَأَم 

زَُم٣ميِعَ  ىُمٛم٦ُْم  هَماَم  ٓ   َِمٛمُْ٘مؿْ  ِٕ ش َوهُماَلًٞم٣م هُماَلًٞم٣م إِ
 (ُ)

- 

 واخلٝم٣مٞم٥م هل َمـ صٖم٣مت اظمٛم٣مهمٗمكم-

 ؾؿٞ ايصشٝشني:
ـِ  ,,رض اهلل فمٛمف, ُهَرْيَرةَ  َمـ ضمدي٧م َأِِب  ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ٛم ٌِلِّ ايم فَم  َوؽَمٙم 

َث  إَِذا: شَماَلٌث  اظمُٛم٣َمهمِِؼ  آَي٥مُ : »وَم٣مَل  ـَ  َوإَِذا َأطْمَٙمَػ, َوفَمَد  َوإَِذا ىَمَذَب, ضَمد  ِ  اْؤمُت

شطَم٣منَ 
 (ِ)

- 

 اظمخ٣مدفم٥م وايمٕمش دم ايمٌٝمع- َٚٔ ارتٝا١ْ:

 ٕن اظمُمؼمي يٟممتـ ايم٣ٌمئع, ورزمام اؽمتُم٣مره, واظمًتُم٣مر َم٠مَمـ-

                                                           
 (.ُّْ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ْٕٗٔإلماـ البخارم في صحيحو )أخرجو ا (ُ)
 (.ٗٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ّّأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)
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ذائف, وايمٌٝمع فمـ سمراض, يمٝمس و٣مئع أن ي٘مقن ص٣مدوًم٣م دم زمٝمٔمف, همٔمعم ايمٌ

 فمٙمٝمف أن جُيػم فمعم رء ٓ يريد أن يٌٝمٔمف-

ةِ  فَمعَم  ََمر   , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ  َرؽُمقَل  َأن  »قٛي٘:   -شؿَمَٔم٣ممٍ  ُصػْمَ

أي ىمقَم٥م َمـ ؿمٔم٣مم, وهق َم٣م يقوع يمٙمٔمرض زمّمؿ ايمِم٣مء وإؽم٘م٣من ايمٝم٣مء, 

 -صػمة إلهمراغ زمٔمّمٜم٣م فمعم زمٔمض, ؽمٚمٝم٦م فمعم اظمُمؼمي

٥م, وايمُمٔمغم, وايمٗمٚمح, اظمراد زمف احلٌقب وَم٣م دم زم٣مهب٣م, َمـ احلٛمْم ٚايطعاّ:

 ورزمام أؿمٙمؼ فمعم ايمًٚمراء دون نمغمه٣م-وايمذرة, 

 -شهمِٝمَٜم٣م َيَدهُ  هَمَٟمْدطَمَؾ »قٛي٘: 

ٓ فمعم ؽمٌٝمؾ ايمتجًس, وإٞمام يمٔمٙمف صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أراد أن 

 يٛمٓمر همٝمٜم٣م يمغمى صمقدة ايمْمٔم٣مم-يُمؼمي, أو أراد أن 

 أو ايمتمميع وايمٌٝم٣من َٕمتف صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ-

أو َمـ زم٣مب ايمتٔمٙمٝمؿ يمٙمِمح٣مزم٥م رض اهلل فمٛمٜمؿ, ويم٣ًمئر أَمتف صعم اهلل فمٙمٝمف 

 وفمعم آيمف وؽمٙمؿ-

 -شزَمَٙماًل  َأَص٣مزمُِٔمفُ  هَمٛم٣َميَم٦ْم »قٛي٘: 

هذا ايمْمٔم٣مم  أي أصٝم٦ٌم أص٣مزمٔمف صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ زم٣ميمٌٙمؾ َمـ

 ايمذي أدطمؾ يده همٝمف-



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]تحريم الغش[  

 

[219] 
 

  

وهق أشمر اظم٣مء دم احل٤م, وَمٔمٙمقم أن احل٤م إذا أصٝم٤م زم٣مظم٣مء سمٕمغمت رائحتف, 

٣ًٌم دم هم٣ًمده-  وؿمٔمٚمف, ورزمام ىم٣من ؽمٌ

 -"ش?ايمْم َٔم٣ممِ  َص٣مضِم٤َم  َي٣م َهَذا ََم٣م: »هَمَٗم٣مَل "قٛي٘: 

ٙمؿ يًٟمل ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ فمـ َم٣مهٝم٥م ؽم٠مال إٞم٘م٣مر, هم

 وإٞمام ؽمٟمل فمـ ايمِمٛمع- ايمٌٙمؾ,

أي َم٣م هذا ايمِمٛمٝمع اظمذَمقم, ايمذي صدر َمٛمؽ ي٣م ص٣مضم٤م ايمْمٔم٣مم, ويمٔمؾ 

ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أراد أن يٛم٣مديف زمٚمٜمٛمتف, أو يمٔمؾ ايمٛمٌل صعم 

 اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ مل ي٘مـ ئمرف اؽمٚمف-

اَمءُ  َأَص٣مزَمْتفُ : وَم٣مَل »قٛي٘:   ً  ش- اهلل ِ َرؽُمقَل  َي٣م ايم

ـَ  َوَأْٞمَزيْمٛم٣َم}, وم٣مل سمٔم٣ملم: أي ٞمزل فمٙمٝمف اظمْمر َمـ ايمًامء اَمءِ  َِم  ً  {ؿَمُٜمقًرا ََم٣مءً  ايم

 -[48: ايمٖمروم٣من]

 -وطمًم ايمرصمؾ إن رآه اظمُمؼمي َمٌتاًل, أن ٓ يُمؼميف

 همجٔمؾ أؽمٖمٙمف أفماله, وصمٔمؾ أفماله أؽمٖمٙمف-

 ايمًح٣مب ٕن اظمْمر يٛمزل َمٛمٜم٣م- ٚاملطاز بايػُا٤ ٖٓا:

َح٣مِب } :ىمام وم٣مل اهلل فمز وصمؾ  ً رِ  َوايم خ  ًَ اَمءِ  زَمكْمَ  اظمُْ  ً َْرضِ  ايم ْٕ  , ووم٣مل:َوا

ـَ  َوَأْٞمَزيْمٛم٣َم} اِت  َِم ٣مصًم٣م ََم٣مءً  اظمُْْٔمٌِمَ  -[84: ايمٛمٌٟم] {شَمج 

 -"ش ?ايمٛم ٣مُس  َيَراهُ  ىَملْ  ؛ايمْم َٔم٣ممِ  هَمْقَق  صَمَٔمْٙمَتفُ  َأهَماَل : »هَمَٗم٣مَل "قٛي٘: 
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ك يراه٣م اظمُمؼمي وٓ وصمقب إـمٜم٣مر ايمٔمٝم٤م دم ايمًٙمٔم٥م فمٛمد ايمٌٝمع ضمت فٝ٘:

 يٕمٌـ, وخيدع, وضمتك ٓ يٕمش, وهذا دم ىمؾ َم٣م ئمرض يمٙمتج٣مرة-

وأٞم٦م ؽمتجد َمـ يُمؼمي َمٛمؽ هذه ايمًٙمٔم٥م زمام همٝمٜم٣م َمـ ايمٔمٝم٤م, ويم٘مـ 

زمٔمٙمٚمف واطمتٝم٣مره دون طمدئم٥م ونمٌـ, ويم٘مـ زمٔمد ؽمقم وٞمٗمص دم ايمثٚمـ: ٕن 

 ايمٛم٣مزل هب٣م- ٤مايمٌّم٣مفم٥م ومد ٞمٗمِم٦م صمقدهت٣م زم٤ًٌم ايمٔمٝم

ٓ سمٟمشمؿ فمعم ذيمؽ, وؽمٝم٣ٌمرك اهلل فمز وصمؾ يمؽ دم هذا دم ضم٣مل ايمٌٝم٣من و

 ايمٌٝمع, زمِمدومؽ وزمٌٝم٣مٞمؽ-

 أن َمـ زم٣مع زمّم٣مفم٥م ومد سمٌكم فمٝمٌٜم٣م, أٞمف ومد أدى َم٣م جي٤م فمٙمٝمف- ٚفٝ٘:

ـْ »قٛي٘:   - شَِمٛمِّل هَمَٙمْٝمَس  نَمش   ََم

ـْ »ٚيف ضٚا١ٜ يإلَاّ َػًِ:  ٛم٣َم َوََم شَِمٛم ٣م هَمَٙمْٝمَس  نَمُم 
 (ُ)

- 

 . شؿٓا ؾًٝؼ َٓأَ غ»بٝإ َع٢ٓ ٖصا اذتسٜح: 

 اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم َمٔمٛمك هذا احلدي٧م: وومد 

 يمٝمس فمعم ؿمريٗمتٛم٣م, وهديٛم٣م- ؾكاٍ بعطِٗ:

 يمٝمس َمثٙمٛم٣م, وومد أزمٔمد دم اظمٔمٛمك- ٚقاٍ بعطِٗ:

وومد اؽمتٛم٘مر هذا ايمٗمقل اإلَم٣مم ؽمٖمٝم٣من ازمـ فمٝمٝمٛم٥م رْحف اهلل, ونمغمه َمـ أهؾ 

 ايمٔمٙمؿ-

                                                           
 (.َُُأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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هق ايمٕمش ئمتػم ىمٌغمة َمـ  إٓ أٞمف ئمٙمؿ َمـ هذا ايمٙمٖمظ: أن هذا ايمٖمٔمؾ ايمذي

 ىم٣ٌمئر ايمذٞمقب: ٕن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ سمػمأ َمـ هم٣مفمٙمف-

  ********** 
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 ]تحريم بيع العنب ممن يتخذه خمًرا[

ـْ ) – 851 ٌْدِ  َوفَم ـِ  اهلل ِ فَم ـْ , زُمَرْيَدةَ  زْم  وَم٣مَل : وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل رض , َأزمِٝمفِ  فَم

ـْ »: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقُل  ٌََس  ََم ٣ممَ  ايْمِٔمٛم٤ََم  ضَم  ضَمت ك, ايْمِٗمَْم٣مِف  َأي 

ـْ  َيٌِٝمَٔمفُ  ًرا َيت ِخُذهُ  مِم  ؿَ  هَمَٗمَد , مَخْ شزَمِِمغَمةٍ  فَمعَم  ايمٛم ٣مرَ  سَمَٗمح 
 (ُ)

ايِنُّ  َرَواهُ -   دِم  ايمْم ػَمَ

َْوؽَمطِ » ْٕ ـٍ  زم١ِمؽِْمٛم٣َمدٍ  شا ًَ  -(ضَم

 *******************************الشرح:

ُٜتدش يًخضاّ ممٔ  عام املٓصف صمح٘ اهلل احلزٜح يبٝإ حتضِٜ بٝع َا 

 .شيوٜتدشٙ ي

وهذه اظمًٟميم٥م دم ضمؼ َمـ فُمٙمؿ َمـ ضم٣ميمف أٞمف يتخذ هذا ايمًمء, ويًتخدَمف 

 يمٙمحرام-

                                                           
( كقاؿ أبو ُْٖٗ« )مجمع البحرين»كما في « األكسط»ركاه الطبراني في الحديث موضوع.  (ُ)

كقاؿ ابن حباف في «. حديث كذب باطل(: »ُُٓٔ/  ّٖٗ/ ُ« )العلل»حاتم في 
كقد «. خبر موضوع«: »الميزاف»كقاؿ الذىبي في «. حديث منكر( »ِّٔ/ ُ« )المجركحين»

(, قاؿ اإلماـ األلباني ُّٔ/ ِكلم يعٌقب عليو )« اللساف»ارتضى الحافظ ىذا الكالـ في 
(: حديث باطل. ثم قاؿ: كىو ضعيف ُِٗٔ« )الضعيفة»في  -رحمو اهلل –محٌدث العصر 

جدا, كآفتو الحسن بن مسلم كىو المركزم التاجر, قاؿ ابن حباف: " ال أصل لهذا الحديث من 
حديث الحسين بن كاقد, فينبغي أف يعدؿ بالحسن عن سنن العدكؿ لركايتو ىذا الحديث منكر 

حديثو يدؿ على الكذب ". ثم ". كقاؿ الذىبي: " أتى بخبر موضوع في الخمر. قاؿ أبو حاتم: 
, «التلخيص»لقد أخطأ الحافظ بن حجر في ىذا الحديث خطأن فاحشنا, فسكت عليو في »قاؿ: 

 بإسناد حسن.« األكسط»ركاه الطبراني في «: بلوغ المراـ»كقاؿ في 
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وإن ىم٣من احلدي٧م مل يث٦ٌم فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف حمرم,  هم٣ميمٌٝمع

ال جيقز ايمتٔم٣مون فمعم قفًم٣م, همق ؾمديد ايمّمٔمػ, إن مل ي٘مـ َمقووؽمٙمؿ, زمؾ ه

 اإلشمؿ وايمٔمدوان- 

َٓ  َوايمت ْٗمَقى ايْمػِمِّ  فَمعَم  َوسَمَٔم٣مَوُٞمقا}اهلل فمز وصمؾ:  وم٣مل شْمؿِ  فَمعَم  سَمَٔم٣مَوُٞمقا َو  اإْلِ

ُٗمقا َوايْمُٔمْدَوانِ   -{ايْمِٔمَٗم٣مِب  ؾَمِديُد  اهلل َ إِن   اهلل َ َواسم 

وهق وايمٔمدوان  وهل اظمٔم٣ميصهم٣مهلل فمز وصمؾ هنك فمـ ايمتٔم٣مون دم اإلشمؿ, 

 -آفمتداء فمعم ايمٛم٣مس

وأَمر زمتٗمقاه وهق همٔمؾ أواَمره, واصمتٛم٣مب ٞمقاهٝمف, وهدد فمعم همٔمؾ ذيمؽ 

زم٣ميمٔمٗم٣مب ايمُمديد فمعم هذا ايمتٔم٣مون, هم٣مإلٞم٣ًمن حيذر فمعم ٞمٖمًف َمـ هذا 

 ايمِمٛمٝمع, وٓ ي٘مـ مهف ايمٌٝمع, وايممماء, ومجع اظم٣مل-

ُمؼمي َمٛمف هذا أَم٣م إذا ىم٣من إَمر فمعم ايمًالَم٥م, وهق مل ئمٙمؿ ضم٣مل َمـ ي

ايمٔمٛم٤م, همٝمممع يمف ايمٌٝمع يمف: ٕن إصؾ دم اظمًٙمؿ ايمًؼم ضمتك يتٌكم ضم٣ميمف, هم١مذا 

مل يتٌكم ضم٣ميمف, همال جيقز ايمتٖمتٝمش دم ضم٣ميمف, وهمّمحف أَم٣مم ايمٛم٣مس, وومد ؽمؼمه اهلل 

 فمز وصمؾ-

 وىمذيمؽ إن ىم٣مٞم٦م ايمٌّم٣مفم٥م اظم٣ٌمفم٥م سمًتخدم دم احلالل, واحلرام- 

 حيت٣مج إلم ايمٌح٧م فمـ ضم٣مل اظمُمؼمي- وايمٛم٣مس حمٚمقيمقن فمعم ايمًالَم٥م, همال
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وٓ حيت٣مج إلم ايم٠ًمال وايمتُمديد دم ذيمؽ, ودم ومقيمؽ: ظم٣مذا سمريد أن 

سمًتخدَمف, زمؾ يممع يمؽ ايمٌٝمع َم٣ٌمذة, واإلشمؿ فمعم اظمُمؼمي إذا ىم٣من 

 -ؽمٝمًتخدَمف دم احلرام

تخدم دم احل٣ميمكم: دم احلالل, وىمؿ هل إؾمٝم٣مء اظم٣ٌمفم٥م ايمتل رزمام سمً

يمق ومٙمٛم٣م جي٤م ايمٌح٧م وايمتٖمتٝمش, يمُمؼ ذيمؽ فمعم ايم٣ٌمئٔمكم احلرام, وَمع ذيمؽ و

 َمُمٗم٥م فمٓمٝمٚم٥م صمًدا-

ايمذواىمر, وايم٘مٚمٌٝمقسمرات, وإدوات ايم٘مٜمرزم٣مئٝم٥م ايمتل ىمٌٝمع اْلقآت, و

 ومد سمًتخدم دم احل٣ميمكم أيًّم٣م- 

ويمٝمس اظمراد هب٣م ايمتٙمٖم٣مزات, أو ىم٣مَمغمات ايمتِمقير, ونمغمه٣م َمـ أٓت 

زمٝمٔمٜم٣م َمـ إصؾ أصٙمٜم٣م, ظم٣م همٝمٜم٣م َمـ حرم, همٜمذه حيرم ايمتل سمًتخدم دم اظم

ايمٛمٓمر إلم ايمِمقر اظمحرَم٥م َمـ ايمٛم٣ًمء يمٙمرصم٣مل, وَمـ ايمرصم٣مل ايممم, وايمٖمتٛم٥م, و

إو٣مفم٥م اظمٔم٣مزف, وَمـ ايمتػمج وايمًٖمقر, ويمٙمٛم٣ًمء, وظم٣م همٝمٜم٣م َمـ إنم٣مين و

إووم٣مت دم َمٔمِمٝم٥م اهلل فمز وصمؾ, ونمغم ذيمؽ َمـ ايمممور ايمٔمٓمٝمٚم٥م ايمتل ٓ 

 صمؾ-ئمٙمؿ هب٣م إٓ اهلل فمز و

وأيًّم٣م زمٝمع اظمالزمس ايمٛم٣ًمئٝم٥م ايمتل سمتجٚمؾ هب٣م يمٙمٛمقم, همٗمد سمتزيـ هب٣م ايمٛم٣ًمء 

 ٕزواصمٜمـ همٜمذا اؽمتخدام ضمالل- 
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وسمًتخدم هذه اظمالزمس دم احلرام وٓ ؽمٝمام دم ايمٌالد ايمتل ىمثر همٝمٜم٣م ايمزٞم٣م 

 وايممم-

 ػتدسّ يف اذتالٍ ٚاذتطاّ: َا ٜبٝإ ايطابط يف بٝع 
 ٝم٣مء فمعم ايمت٣مرم: هم٣ميمّم٣مزمط دم زمٝمع َمثؾ هذه إؾم

 َم٣م ىم٣من أصؾ زمٝمٔمف هق احلؾ همٝمجقز زمٝمٔمف فمعم ايمًالَم٥م وايمًؼم-

هم١من فمٙمؿ ايم٣ٌمئع َمـ ٞمٖمس اظمُمؼمي أٞمف يريد أن يًتخدم هذا ايمًمء دم 

 احلرام, همال يٌٝمع يمف-

 وأَم٣م نمغم هذا همٝم٘مقن سمرك ايمٌٝمع ظمـ ىم٣من هذا ضم٣ميمف فمعم ايمقرع-

 ؾ ايمٔمٙمؿ-وهبذا أهمتك اإلَم٣مم أْحد رْحف اهلل ونمغمه َمـ أه

١من فمٙمؿ زمٟمٞمف ؽمٝمًتخدم هذا ايمًمء دم احلرام هم١مٞمف حيرم زمٝمٔمف َمٛمف, وإن مل هم

 يمف ايمٌٝمع َمٛمف- جقزئمٙمؿ ذيمؽ همٝم

ودم ضم٣ميم٥م ايمتُم٘مؽ َمـ ضم٣ميمف: ىمٟمن ي٘مقن ضم٣ميمف وهٝمئتف سمدل فمعم اظمٔمِمٝم٥م, 

 -همٝم٘مقن ايمٌٝمع َمٛمف َم٘مروًه٣م

 ىمٚمـ ي٘مقن ضم٣ميمف أٞمف حيٙمؼ حلٝمتف, شمؿ يٟمسمٝمؽ ويريد أن يُمؼمي َمٛمؽ أداة

احلالوم٥م, أو َم٘مٝمٛم٥م احلالوم٥م, همٟمٞم٦م ومد سمتُم٘مؽ َمـ ضم٣ميمف: هؾ يريد أن حيٙمؼ 

حلٝمتف زم٣مظم٘مٝمٛم٥م, أم يريده دم رء آطمر, َمثؾ ضمٙمؼ فم٣مٞمتف, أو نمغم ذيمؽ مم٣م جيقز 

 -أن حيٙمٗمف, ىمحٙمؼ رأؽمف َمثاًل 
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ـْ »قٛي٘:  ٌََس  ََم ٣ممَ  ايْمِٔمٛم٤ََم  ضَم ـْ  َيٌِٝمَٔمفُ  ضَمت ك, ايْمِٗمَْم٣مِف  َأي    -شًرامَخْ  َيت ِخُذهُ  مِم 

 -شَمـ ُّيقدي, أو ٞمٌماين»ودم زمٔمض ايمرواي٣مت: 

ؿَ  هَمَٗمَد »قٛي٘:   - شزَمِِمغَمةٍ  فَمعَم  ايمٛم ٣مرَ  سَمَٗمح 

 أي همٗمد ؽمٙمؽ ؽمٌٝماًل وؿمريًٗم٣م َمـ ؽمٌؾ وؿمرق دطمقل ايمٛم٣مر-

 -زم١مذن اهلل فمز وصمؾ دم زم٣مب إذزم٥ماخلٚمر ؽمٝمٟميت ايم٘مالم فمعم و

 -اخلٚمر ىمٌغمة َمـ ىم٣ٌمئر ايمذٞمقبايمتٔم٣مَمؾ دم و

 اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل:  ؿٞ غٓٔؾ
ـِ  َمـ ضمدي٧م َأَٞمسِ  ـَ : »وَم٣مَل  ,رض اهلل فمٛمف, ََم٣ميمٍِؽ  زْم  َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  يَمَٔم

ةً  اخَلْٚمرِ  دِم  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َه٣م,: فَممَمَ َه٣م, فَم٣مِسَ ٣م, َوَُمْٔمَتٌِمَ  َوضَم٣مَِمَٙمَٜم٣م, َوؾَم٣مِرهَبَ

ي شَمَٚمٛمَِٜم٣م, َوآىمَِؾ  َوزَم٣مئَِٔمَٜم٣م, َوؽَم٣موِمَٝمَٜم٣م, إيَِمْٝمِف, َواظمَْحُٚمقيَم٥مُ  ٣م, َواظمُُْمؼَمِ اةُ  هَلَ ُْمؼَمَ
     َواظمُ

شيَمفُ 
 (ُ)

-  

همِم٣مر حتريؿ ذب اخلٚمر وزمٝمٔمف َمٔمٙمقم َمـ ايمديـ زم٣ميميورة, يم٘مثرة إديم٥م 

 -, واهلل أفمٙمؿايمدايم٥م فمعم حتريؿ زمٝمٔمف, وذزمف

  ********** 

                                                           
(, كىو في الصحيح ُّّٖ(, كابن ماجو في سننو )ُِٓٗأخرجو اإلماـ الترمذم في سننو ) (ُ)

(, كقاؿ فيو: ىو حديث حسن, كصححو اإلماـ ُٔإلماـ الوادعي رحمو اهلل برقم )المسند ل
األلباني رحمو اهلل في صحيح ابن ماجو, كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل في صحيح الترغيب 

 (: حسن صحيح, كفي صحيح سنن الترمذم.ِّٕٓكالترىيب )
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 ]بيان أن الخراج بالضمان[ 

ـْ ) – 858  صعم , اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣ميَم٦ْم  ,فَمٛمَْٜم٣م اهلل ُ َرِضَ , فَم٣مئَُِم٥مَ  َوفَم

اَمنِ  اخَلَراُج »: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل شزم٣ِميمّم 
 (ُ)

٥مُ  َرَواهُ -  ًَ ْٚم َٖمفُ , اخْلَ ٌَُخ٣مِريُّ  َوَؤم  , ايْم

َحفُ  َداُوَد, َوَأزُمق َِمِذيُّ  َوَصح  ْ ـُ , ايمؼمِّ ـُ , طُمَزْيَٚم٥مَ  َوازْم ٣مُرودِ  َوازْم ـُ , اْْلَ ٌ ٣م َوازْم , نَ ضِم

٣مىمِؿُ  ـُ , َواحْلَ  -(ايْمَٗمْم ٣منِ  َوازْم

 *******************************الشرح:

 .عام املصٓف احلزٜح يبٝإ َغأي١ اخلضاج بايطُإ

 احلدي٧م يمف ؿمريؼ حُيًـ هب٣م-

 ؿٞ غٓٔ اإلَاّ أبٛ زاٚز ضمح٘ اهلل: ؾ
 ََم٣م فِمٛمَْدهُ  هَمَٟموَم٣ممَ  ًَم٣منُماَل  ازْمَت٣معَ  َرصُماًل, َأن   فَمٛمَْٜم٣م, اهلل ُ َرِضَ  َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥مَ 

٣ًٌم زمِفِ  َوصَمَد  شُمؿ   ُيِٗمٝمَؿ, َأنْ  اهلل ُ ؾَم٣مءَ   َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  إلَِم  هَمَخ٣مَصَٚمفُ  فَمْٝم

هُ  صُمُؾ  هَمَٗم٣مَل  فَمَٙمْٝمفِ  هَمَرد   اهلل ِ  َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  نُماَلَِمل, اؽْمَتَٕمؾ   وَمدِ  اهلل ِ, َرؽُمقَل  َي٣م: ايمر 

                                                           
(, كابن ُِٖٔك  ُِٖٓكالترمذم ) (,ِْٓ/ ٕ(, كالنسائي )َّٖٓأخرجو اإلماـ أبو داكد ) (ُ)

(, كابن ِٕٔ(, كابن الجاركد )ِّٕك  َِٖك  ُُٔك  ْٗ/ ٔ(, كأحمد )ِِْْماجو )
كحسنو «. حديث حسن صحيح غريب»( كقاؿ الترمذم: ُٓ/ ِ(, كالحاكم )ُُِٓحباف )

 (. ُُّٓاإلماـ األلباني رحمو اهلل في اإلركاء برقم )
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َراُج : »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اَمنِ  اخْلَ  يَمْٝمَس  إؽِْمٛم٣َمدٌ  َهَذا: »َداُودَ  َأزُمق وَم٣مَل  ,شزم٣ِميمّم 

شزمَِذاكَ 
 (ُ)

- 

 بٝإ َع٢ٓ ارتطاز بايطُإ: 
هق َم٣م حيِمؾ َمـ نمٙم٥م ايمٔمكم اظمٌت٣مفم٥م, فمًٌدا ىم٣من, أو أَم٥ًم, أو َمٙمً٘م٣م,  ارتطاز:

٣ًٌم مل   يْمٙمٔمف ايم٣ٌمئع فمٙمٝمف, ومل ئمرهمف-وذيمؽ أن يُمؼميف همٝمًتٕمٙمف, شمؿ جيد همٝمف فمٝم

 همٙمف رد ايمٔمكم اظمٌٝمٔم٥م, وأطمذ ايمثٚمـ-

 وي٘مقن يمٙمٚمُمؼمي َم٣م اؽمتٕمٙمف َمـ ايمٔمٌد, أو إَم٥م, أو ايمًمء اظم٣ٌمع-

 ٕٞمف يمق سمٙمػ دم يده, يم٘م٣من دم وامن اظمُمؼمي-

اؾمؼمى ؽمٝم٣مرة َمـ رصمؾ, شمؿ اؽمتخدم هذه  رصمالً يمق أن َمثاًل  صٛضت٘:

 , همحِمؾ َمٛمٜم٣م فمعم زمٔمض اظم٣مل-ايمًٝم٣مرة دم اإلجي٣مر, وٞمحق ذيمؽ

٣ًٌم مل يْمٙمٔمف ايم٣ٌمئع فمٙمٝمف, ومل يٌٝمٛمف يمف, همٙمف أن يرد  شمؿ زمٔمد ذيمؽ وصمد همٝمٜم٣م فمٝم

 ايمًٝم٣مرة ويٟمطمذ َم٣ميمف ىم٣مَماًل-

هم١مذا وم٣مل يمف ص٣مضم٤م ايمًٝم٣مرة, أٞم٦م ومد اؽمتخدَم٦م ؽمٝم٣مريت وأصمرهت٣م, همٟمٞم٣م 

 أريد َمٛمؽ هذا اإلجي٣مر-

                                                           
 (.َُّٓ) أخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو (ُ)
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وهذا اظم٣مل هق ضمؼ همٝمٗمقل يمف: اخلراج زم٣ميمّمامن, أي َم٣م فمٛمدي يمؽ رء, 

يمٙمٚمُمؼمي: ٕن ايمًٝم٣مرة يمق ضمِمؾ يمف فمْمؾ نمغم ايمٔمْمؾ أو ايمٔمٝم٤م ايمذي ىم٣من 

 -ٌؾ ايممماء, هم١مٞمف دم وامن اظمُمؼميهب٣م وم

 إلم شمالشم٥م أومقال:  دم هذه اظمًٟميم٥م اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿوومد 

 وهق َمذه٤م اإلَم٣مم ايمُم٣مهمٔمل رْحف اهلل أن اخلراج زم٣ميمّمامن- ايكٍٛ األٍٚ:

 صٙمٝم٥م, أم همرفمٝم٥م-ؽمقاء ىم٣مٞم٦م ايمٖم٣مئدة أ

 أن يٖمرق زمكم ايمٖمقائد إصٙمٝم٥م, وايمٖمرفمٝم٥م- ايكٍٛ ايجاْٞ:

 وهق يمٙمحٛمٖمٝم٥م أن اظمُمؼمي يًتحؼ ايمٖمقائد ايمٖمرفمٝم٥م ىم٣ميم٘مراء- ايكٍٛ ايجايج١:

 ىم٣ميمثٚمر, هم١من ىم٣مٞم٦م زم٣مومٝم٥م, رده٣م َمع أصٙمٜم٣م- ٚأَا ايؿٛا٥س األص١ًٝ:

 اؽمتحؼ ايمٗمٝمٚم٥م-وإن ىم٣من ومد اَمتٛمع ايمرد, 

هق أن اخلراج زم٣ميمّمامن َمْمٙمًٗم٣م, ىمام هق ومقل اإلَم٣مم  ايمٗمقل إول ايصشٝح:ٚ

 ايمُم٣مهمٔمل رْحف اهلل, واهلل أفمٙمؿ-

  ********** 
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]بيان صحة البيع والشراء بدون إذن صاحب المال  

 إذا أجاز ذلك[

ـْ ) – 855 ٣ٌَمِروِملِّ  فُمْرَوةَ  َوفَم  فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛم ٌِل   َأن  »: فمٛمف اهلل رض , ايْم

ي ِديٛم٣َمًرا هُ َأفْمَْم٣م , وؽمٙمؿ ى, ؾَم٣مةً  َأوْ , ُأْوِحٝم ٥مً  زمِفِ  َيُْمؼَمِ ٣ٌَمعَ , ؾَم٣مسَمكْمِ  هَم٣مؾْمؼَمَ  هَم

٣م ىَم٥مِ  يَمفُ  هَمَدفَم٣م, َوِديٛم٣َمرٍ  زمَُِم٣مةٍ  هَمَٟمسَم٣مهُ , زمِِديٛم٣َمرٍ  إضِْمَدامُهَ ى يَمقِ  هَمَ٘م٣منَ , زَمْٝمِٔمفِ  دِم  زم٣ِميْمػَمَ  اؾْمؼَمَ

ش همِٝمفِ  يَمَرزمَِح  سُمَرازًم٣م
 (ُ)

٥مُ  َرَواهُ -  ًَ ْٚم ٓ   اخْلَ ل   إِ
٣مئِ ًَ  -(ايمٛم 

ٌَُخ٣مِريُّ  َأطْمَرصَمفُ  َووَمْد ) ـَ  ايْم ْ , ضَمِدي٧ٍم  ِوْٚم ْؼ  َومَل ًُ يَمْٖمَٓمفُ  َي
 (ِ)

)- 

َِمِذيُّ  )َوَأْوَردَ  – 853 ْ ـْ : ؾَم٣مِهًدا يَمفُ  ايمؼمِّ ـِ  ضَم٘مِٝمؿِ  ضَمِدي٧ِم  َِم رض , ضِمَزامٍ  زْم

,اهلل فمٛمف
 (ّ)

) - 

 *******************************الشرح:

هلل احلزٜح يبٝإ إداط٠ ايبٝع ٚايؾضا٤ بزٕٚ إسٕ عام املصٓف صمح٘ ا

 صاحب املاٍ إسا أداط.

                                                           
(, َِِْ(, كابن ماجو )ُِٖٓ(, كالترمذم )ّّْٖأخرجو اإلماـ أبو داكد )الحديث صحيح.  (ُ)

(, كللحديث إسناد آخر من طريق الزبير بن خريت, عن أبي لبيد عن عركة ّٕٓ/ ْكأحمد )
 البارقي رضي اهلل عنو بنحوه, كإسناده صحيح, رجالو ثقات, كأبو لبيد ىو لمازة بن زبار. 

(, كساؽ لفظو بتمامو, كإنما ىذا من أكىاـ ِّْٔالحديث أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)
 الحافظ رحمو اهلل.

(, من طريق حبيب بن أبي ّّٖٔ(, كأبو داكد )ُِٕٓأخرجو الترمذم )الحديث ضعيف.  (ّ)
كيم ثابت, عن حكيم بن حزاـ رضي اهلل عنو فذكره, كأسناده ضعيف؛ ألف حبيبنا لم يسمع من ح

 بن حزاـ رضي اهلل عنو, قالو اإلماـ الترمذم عقب الحديث .
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رصمؾ أفمْم٣مك َم٣مئ٥م أيمػ ري٣مل, يمتذه٤م إلم اؽمقق يمتُمؼمي يمف  َجاٍ شيو:

ؾم٣مًة, أو ىمًٌُم٣م, هم٣مؾمؼمي٦م يمف هبذا اظمٌٙمغ مجاًل, أو زمٗمرًة, هم١من أصم٣مز ايمٌٝمع صح, 

 -جيزه مل يِمحوإن مل 

 سب املاٍ إشا أداظ بعس شيو: بٝإ سهِ ايبٝع إشا نإ بػري إشٕ صا
 اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم هذه اظمًٟميم٥م إلم مخ٥ًم أومقال: وومد 

ذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم َمٛمع هذا ايمٌٝمع َمْمٙمًٗم٣م, ووم٣مل: زمٟمن ايمٌٝمع  األٍٚ:

  -يمٌٝمع َم٣م ٓ يٚمٙمؽ زم٣مؿمؾ, دم َمثؾ هذه ايمِمقرة

وذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ ومج٣مفم٥م َمـ ايمًٙمػ ايمِم٣ميمح روقان اهلل  ايجاْٞ:

 إلم أن هذا ايمٌٝمع صحٝمح-فمٙمٝمٜمؿ 

ٕن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أومر فمروة ايم٣ٌمرومل رض اهلل فمٛمف ظم٣م 

اؾمؼمى ايمُم٣مة زمديٛم٣مر, ورد ايمديٛم٣مر إلم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, 

ووومع ذيمؽ زمٕمغم إذن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, ومل يٛم٘مر فمٙمٝمف ايمٛمٌل 

  آيمف وؽمٙمؿ-صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم

ايمٌٝمع زمدون إذن فم٥م َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أٞمف ٓ يِمح وذه٤م مج٣م ايجايح:

 ص٣مضم٤م اظم٣مل, ويِمح وايممماء زمدون إذن ص٣مضم٤م اظم٣مل- 

فم٘مس ايمٗمقل ايمث٣ميم٧م: أٞمف ٓ حيقز دم ايممماء زمدون إذن ص٣مضم٤م  ايطابع:

 -اظم٣مل, ويِمح دم ايمٌٝمع
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 وهذا هق ومقل ايمُم٣مهمٔمٝم٥م-

 َم٣م وىمؾ زمممائف زمٔمض مم٣م اؾمؼماه- أٞمف جيقز همٝمام إذا ىم٣من ارتاَؼ:

 وىمؾ زممماء ؾم٣مة, هم٣مؾمؼمى ؾم٣مسمكم, أو شمالث زمٛمٖمس ومٝمٚم٥م ايمُم٣مة- َجًّا:

 -ىمام همٔمؾ فمروة ايم٣ٌمرومل رض اهلل فمٛمف

أن ص٣مضم٤م اظم٣مل إذا أصم٣مز ايمٌٝمع, أو ايممماء,  ٚايصشٝح يف ٖصٙ املػأي١:

 صح, ويمق وومع ايمٌٝمع, أو ايممماء زمدون إذٞمف-

ـْ »قٛي٘:  ٣ٌَمِروِملِّ ا فُمْرَوةَ  َوفَم  : فمٛمف اهلل رض , يْم

 أزمق اؽمٚمف: وم٣مٞمع ازمـ ووم٣مل- اظمديٛمل ازمـ ايمث٣مين وصّقب- اْلٔمد أِب ازمـ يٗم٣مل

 -ايم٣ٌمرومل اْلٔمد

 -شِديٛم٣َمًرا َأفْمَْم٣مهُ  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛم ٌِل   َأن  »قٛي٘: 

ي٣ًموي أرزمٔم٥م صمراَم٣مت َمـ ايمذه٤م, ورزمع ايمرزمع, وهذا فمعم  ٚايسٜٓاض:

 ح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ-ايمٗمقل ايمِمحٝم

وهلذا ومدر اإلَم٣مم ايمٔمثٝمٚمكم رْحف اهلل زمٟمن ٞمِم٣مب ايمذه٤م مخ٥ًم وشمامٞمكم 

 صمراًَم٣م-

ٕن ايمٔممميـ ديٛم٣مر ؽمتيب فمعم أرزمٔم٥م ورزمع ايمرزمع, همٝم٘مقن ايمٛم٣مسم٨م مخ٥ًم 

 وشمامٞمكم صمراًَم٣م-
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همًٝم٘مقن ٞمِم٣مب زىم٣مة , وَمـ وم٣مل زمٟمن ايمديٛم٣مر يٗمدر: زمٟمرزمٔم٥م صمراَم٣مت

 -ايمذه٤م, شمامٞمكم صمراًَم٣م همٗمط

 -وايمديٛم٣مر يًٚمك فمٛمد ايمٔمرب َمثٗم٣مًٓ 

 إش إٔ عًُتِٗ يف شيو ايٛقت: 
 وسمًٚمك زم٣ميمدٞم٣مٞمغم, أو زم٣مظمث٣مومٝمؾ- ناْت َٔ ايصٖب:

 وسمًٚمك زم٣ميمدراهؿ- َٚٔ ايؿط١:

 ي٣ًموي فمممة دارهؿ-  ٚنإ ايسٜٓاض:

 اشمٛمك فممم درمًه٣م- ٚقٌٝ:

ي»قٛي٘:    -شُأْوِحٝم ٥مً  زمِفِ  َيُْمؼَمِ

 ٌٝمع-ايمايمتقىمٝمؾ دم ايممماء, و فٝ٘:

 -شؾَم٣مةً  َأوْ »قٛي٘: 

 ومد سم٘مقن ايمُم٣مة يمَلوحٝم٥م, وومد سم٘مقن ايمُم٣مة َمْمٙمٗم٥م-

 -شؾَم٣مسَمكْمِ  هَم٣مؾْمؼَمَى»قٛي٘: 

 إذن َمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ-أي 

٣ٌَمعَ »قٛي٘:  ٣م هَم   -شزمِِديٛم٣َمرٍ  إضِْمَدامُهَ

 زمدون إذن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ- أي اؾمؼمى وزم٣مع 
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تٟمٞمس ايمرو٣م وايمتقىمٝمؾ َمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف ٕٞمف ومد اؽم

 وؽمٙمؿ-

 -شَوِديٛم٣َمرٍ  زمَُِم٣مةٍ  هَمَٟمسَم٣مهُ »قٛي٘: 

أسمك ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ زمرأس اظم٣مل, وأسم٣مه أيًّم٣م زمُم٣مة أي 

 زائدة فمعم اظم٣مل, وهل ايمتل أراده٣م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ-

ىَم٥مِ زمِ  يَمفُ  هَمَدفَم٣م»قٛي٘:    -شزَمْٝمِٔمفِ  دِم  ٣ميْمػَمَ

 ايمدفم٣مء ظمـ صٛمع َمٔمروهًم٣م- فٝ٘:

 ؿٞ غٓٔ أبٞ زاٚز:  ؾ
ٌْدِ  ـِ  اهلل ِ َمـ ضمدي٧م فَم   َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  ,,امرض اهلل فمٛمٜم, فُمَٚمرَ  زْم

ـِ : »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ ـْ  هَمَٟمفِمٝمُذوُه, زم٣ِمهلل ِ  اؽْمَتَٔم٣مذَ  ََم ـْ  هَمَٟمفْمُْمقُه, زم٣ِمهلل ِ ؽَمَٟمَل  َوََم  َوََم

ٌُقُه, َدفَم٣مىُمؿْ  ـْ  هَمَٟمصِمٝم ْ  هَم١مِنْ  هَمَ٘م٣مهمُِئقُه, ََمْٔمُروهًم٣م إيَِمْٝمُ٘مؿْ  َصٛمَعَ  َوََم  ََم٣م َِتُِدوا مَل

ُ٘مؿْ  سَمَرْوا ضَمت ك يَمفُ  هَم٣مْدفُمقا سُمَ٘م٣مهمُِئقَٞمُف, شىَم٣مهَمْٟممُتُقهُ  وَمْد  َأٞم 
 (ُ)

- 

ى يَمقِ  هَمَ٘م٣منَ »قٛي٘:   - شهمِٝمفِ  يَمَرزمَِح  سُمَرازًم٣م اؾْمؼَمَ

 زمرىم٥م دفم٣مء ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ-  ٚفٝ٘:

                                                           
(, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل ُِٕٔأخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو ) (ُ)

 (, كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ّٕٔبرقم )
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, أن ايمػمىم٥م إذا صمٔمٙمٜم٣م اهلل فمز وصمؾ دم ايمًمء ٞمٚم٦م ايمٗمٙمٝمؾ, وىمثرسمف ٚفٝ٘:

 -واهلل أفمٙمؿ

ـْ ودم َمٔمٛمك ضمدي٧م فمروة ايم٣ٌمرومل أطمرج أزمق داود  ـِ  ضَم٘مِٝمؿِ  فَم , ضِمَزامٍ  زْم

 زمِِديٛم٣َمرٍ  ََمَٔمفُ  زَمَٔم٧َم  َوؽَمٙم ؿَ  َٙمْٝمفِ فمَ  اهللُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقَل  َأن  : »,امرض اهلل فمٛمٜم

ي اَه٣م ُأْوِحٝم ٥ًم, يَمفُ  َيُْمؼَمِ , َوزَم٣مفَمَٜم٣م زمِِديٛم٣َمٍر, هَم٣مؾْمؼَمَ ـِ ى هَمَرصَمعَ  زمِِديٛم٣َمَرْي  يَمفُ  هَم٣مؾْمؼَمَ

َق  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  إلَِم  زمِِديٛم٣َمٍر, َوصَم٣مءَ  زمِِديٛم٣َمٍر, ُأْوِحٝم ٥مً   ايمٛم ٌِلُّ  فِ زمِ  هَمَتَِمد 

٣ٌَمَركَ  َأنْ  يَمفُ  َوَدفَم٣م َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ٣مَرسمِفِ  دِم  يَمفُ  ُي  -شِِتَ

  :(91. 3) ايمًٛمـ َمٔم٣مملوم٣مل اخلْم٣مِب دم 

 َمـ زيد َم٣مل زمٝمع جيٝمزون ٕهنؿ ايمرأي أصح٣مب زمف حيت٨م مم٣م احلدي٧م هذا

 أصم٣مزه ذاهم١م اظم٣ميمؽ إصم٣مزة فمعم ايمٌٝمع ويتقومػ سمقىمٝمؾ أو َمٛمف إذن زمٕمغم فمٚمرو

 وايمٌٝمع ايممماء أٞمس زمـ َم٣ميمؽ وأصم٣مز إذٞمف زمٕمغم ايممماء جيٝمزوا مل أهنؿ إّٓ  صح,

 -َمٔم٣مً 

 ٓ, أم جيٝمزه هؾ يدري ٓ نمرر ٕٞمف ذيمؽ َمـ ؾمٝمئ٣م جيٝمز ٓ ايمُم٣مهمٔمل وىم٣من

 أن نمغم ايمقرم إصم٣مزة أو اظمٛم٘مقضم٥م رو٣م فمعم اظمقومقف ايمٛم٘م٣مح جيٝمز ٓ وىمذيمؽ

 رصمال ضمزام زمـ ضم٘مٝمؿ طمػم وهق مه٣مأضمد دم ٕن َمتِمٙمكم نمغم َمٔم٣مً  اخلػميـ

 ؽمٌٝمٙمف هذا ىم٣من وَم٣م ضمدشمقه احلل أن فمروة طمػم ودم هق, َمـ يدري ٓ لجٜمقًٓ 

 -احلج٥م زمف سمٗمؿ مل ايمرواي٥م َمـ
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 أن إلم احلدي٧م هذا سمٟمويؾ َمـ اظمقومقف ايمٌٝمع جيز مل َمـ زمٔمض ذه٤م وومد

 ضمِمؾ همٗمد َمْمٙمٗم٥م ايمقىم٣ميم٥م ىم٣مٞم٦م وإذا واؿمالق سمٖمقيض وىم٣ميم٥م ىم٣مٞم٦م وىم٣ميمتف

 -إذن فمـ وايممماء عايمٌٝم

 همٙمق زم٣ميمديٛم٣مر سمِمدق أٞمف ضم٘مٝمؿ طمػم دم ٕن يًتٗمٝمؿ ٓ وهذا :ايمُمٝمخ وم٣مل

  قا -أفمٙمؿ واهلل ايمزي٣مدة يمف ؿم٣مزم٦م َمْمٙمٗم٥م ايمقىم٣ميم٥م ىم٣مٞم٦م
  ********** 
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 ]النهي عن بعض البيوع التي فيها غرر وجهالة[

ـِ ) – 854 ْدِريِّ  ؽَمِٔمٝمدٍ  َأِِب  َوفَم ـْ  هَنَك ط ايمٛم ٌِل   ن  أَ »: فمٛمف اهلل رض اخْلُ  فَم

اءِ  َْٞمَٔم٣ممِ  زُمُْمقنِ  دِم  ََم٣م ِذَ ْٕ ـْ , سَمَّمعَ  ضَمت ك ا وفِمَٜم٣م دِم  ََم٣م زَمْٝمعِ  َوفَم ـْ , ُضُ اءِ  َوفَم  ِذَ

ٌْدِ  ـْ , آزمٌِؼ  َوُهقَ  ايْمَٔم اءِ  َوفَم ؿَ  ضَمت ك اظمََْٕم٣مٞمِؿِ  ِذَ ًَ ـْ , سُمْٗم اءِ  َوفَم َدوَم٣مِت  ِذَ  ضَمت ك ايمِم 

ٌََض  ـْ , سُمْٗم زمَ  َوفَم شايْمَٕم٣مئِصِ  ٥مِ َضْ
(ُ)

ـُ  َرَواهُ   ارُ , ََم٣مصَمفْ  ازْم ٌَز  اَروُمْْمٛمِلُّ  َوايْم  زم١ِمؽِْمٛم٣َمدٍ  َوايمد 

 -(َؤِمٝمٍػ 

 *******************************الشرح:

عام املصٓف صمح٘ اهلل ٖشا احلزٜح يبٝإ أْٛاع َٔ ايبٝٛع احملض١َ ٚاييت 

 فٝٗا غضص ٚدٗاي١.

َمـ ايمير فمعم اظمُمؼمي, أو فمعم  زمٝمقع ايمٕمرر واْلٜم٣ميم٥م ممٛمقفم٥م ظم٣م همٝمٜم٣مو

 ايم٣ٌمئع ٞمٖمًف-

 ؿٞ َػًِ:ؾ
  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   اهللِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  ,,رض اهلل فمٛمف,ُهَرْيَرةَ  َمـ ضمدي٧م َأِِب 

                                                           
(, كىو في اإلركاء برقم ُٓ/  ْْ /ّ(, كاإلماـ الدارقطني )ُِٔٗأخرجو اإلماـ ابن ماجو ) (ُ)

(, كقاؿ فيو اإلماـ األلباني رحمو اهلل: ضعيف , كقد بين كجهو ابن حـز في " المحلى " ُِّٗ)
(: " جهضم, كمحمد بن إبراىيم, كمحمد بن زيد العبدل مجهولوف, كشهر َّٗ/ٖفقاؿ )

إبراىيم ىذا , فقاؿ:  ( عن أبيو بابنَُُٖ/ّّٕ/ُمتركؾ". كأعلو ابن أبى حاتم في " العلل " )
" شيخ مجهوؿ ". كقاؿ البيهقي: " كىذه المناىي كإف كانت في ىذا الحديث بإسناد غير قول , 
 فهي داخلة في بيع الغرر الذل نهى عنو في الحديث الثابت عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم".
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ٙمِؿِ  ىُمؾُّ : »َوؽَمٙم ؿَ  ًْ ٙمِؿِ  فَمعَم  اظمُْ ًْ شَوفِمْرُوفُ  َوََم٣ميُمُف, َدَُمُف, ضَمَراٌم, اظْمُ
(ُ)

- 

 -شهَنَك»قٛي٘: 

 ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ- أي زصمر

ـْ »قٛي٘:  اءِ  فَم َْٞمَٔم٣ممِ  زُمُْمقنِ  دِم  ََم٣م ِذَ ْٕ  -شسَمَّمعَ  ضَمت ك ا

 بٝإ سهِ ؾطا٤ َا يف بطٔ ايٓاق١: 
ال جيقز ذاء َم٣م دم زمْمـ ايمٛم٣موم٥م ضمتك سمّمع ْحٙمٜم٣م: ٕٞمف َمـ زمٝمقع ايمٕمرر هم

 واْلٜم٣ميم٥م-

ٙمٝمف وفمعم آيمف وضمدي٧م ايم٣ٌمب وإن ىم٣من ٓ يث٦ٌم فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فم

, همٖمل ؽمٛمده صمٜمّمؿ وحمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ, وحمٚمد زمـ زيد ايمٔمٌدي وؽمٙمؿ

أديم٥م أطمرى سمدل فمعم حتريؿ زمٝمقع ايمٕمرر  ٦مهمٗمد سمٗمدَملجٜمقيمقن, وؾمٜمر َمؼموك, 

 واْلٜم٣ميم٥م, ظم٣م همٝمٜم٣م َمـ ايمير إَم٣م فمعم ايم٣ٌمئع, وإَم٣م فمعم اظمُمؼمي-

يـ أطمذه وهمٝمٜم٣م أطمذ َٕمقال ايمٛم٣مس زمٕمغم ضمؼ, وَم٣مل اظمًٙمؿ حمرم, ضمرم ايمد

 إٓ زمحٗمف-

, وَم٣م دم زمْمـ ايمٌٗمرة, ٔمزاظموويدطمؾ دم ذيمؽ حتريؿ ذاء َم٣م دم زمْمـ ايمُم٣مة, 

 ظم٣م همٝمٜم٣م َمـ ايمٕمرر واْلٜم٣ميم٥م-

 

                                                           
 (.ِْٔٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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ـْ »قٛي٘:  وفِمَٜم٣م دِم  ََم٣م زَمْٝمعِ  َوفَم  -شُضُ

 أي َمـ ايمٙمٌـ, واحلٙمٝم٤م, وٞمحق ذيمؽ-

 سهِ بٝع ٚؾطا٤ ايًدي يف ايططع: 
ه, وىمذيمؽ ٓ جيقز زمٝمع احلٙمٝم٤م, ال جيقز زمٝمع ايمٙمٌـ دم ايميع وٓ ذاؤهم

 وٓ ايمًٚمـ, وٓ ايمززمدة, وٓ أي رء يًتخرج َمـ ايمٙمٌـ-

 ظم٣م همٝمف َمـ ايمٕمرر واْلٜم٣ميم٥م, وٕٞمف ٓ ُئمٙمؿ ىمٚمٝمتف-

 همٖمٝمف ضر إَم٣م فمعم ايم٣ٌمئع, أو فمعم اظمُمؼمي-

وومد ي٘مقن أص٣مزمف رء َمـ ايمٔمْم٤م, همٝمخرج خمتٙمًْم٣م زم٣ميمدم, أو رزمام ي٘مقن 

اظمرض, همٝمٓمـ اظمُمؼمي أٞمف يمٌـ, شمؿ جيده زمٔمد ذيمؽ دم ايميع رء َمـ ايمقرم و

 فمعم طمالف ذيمؽ-

 أو رزمام رؤمٜم٣م صمٛمٝمٛمٜم٣م ومٌؾ ذيمؽ همال يقصمد يمٌـ َمـ أصٙمف-

ـْ »قٛي٘:  اءِ  َوفَم ٌْدِ  ِذَ  -شآزمٌِؼ  َوُهقَ  ايْمَٔم

 سهِ بٝع ايعبس اآلبل: 
 ٓ جيقز ذاء ايمٔمٌد أزمؼ, وٓ زمٝمٔمف أيًّم٣م-و

اؽمتْم٣مع اظمُمؼمي أن يٚمً٘مف, وأن  َمـ زمٝمقع ايمٕمرر واْلٜم٣ميم٥م, همرزمامٕٞمف 

 جيده, ورزمام مل يًتْمع ذيمؽ-
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همٝمحِمؾ ايمير إَم٣م فمعم اظمُمؼمي إذا مل جيده, وإَم٣م فمعم ايم٣ٌمئع إذا زمٝمع زمٟمومؾ 

 -زمٔمد ذيمؽ هَمـ شمٚمٛمف, شمؿ وصمد

 وٕٞمف أيًّم٣م نمغم َمٗمدور ايمتًٙمٝمؿ, همال جيقز زمٝمٔمف, وٓ جيقز ذاؤه-

ـْ »قٛي٘:  اءِ  َوفَم ؿَ  ضَمت ك اظمََْٕم٣مٞمِؿِ  ِذَ ًَ   -شسُمْٗم

 سهِ بٝع ٚؾطا٤ املػامن قبٌ قػُتٗا: 
ٞمف أيًّم٣م َمـ زمٝمقع ايمٕمرر و ذاؤه٣م: ٕأال جيقز زمٝمع اظمٕم٣مٞمؿ ومٌؾ ومًٚمتٜم٣م, هم

 نمغم َمٔمٙمقَم٥م ايم٘مٚمٝم٥م, واظمٗمدار- لهمٜمواْلٜم٣ميم٥م, 

ـْ »قٛي٘:  اءِ  َوفَم َدوَم٣مِت  ِذَ ٌََض  ضَمت ك ايمِم    -شسُمْٗم

 سهِ بٝع ايصسقات قبٌ إٔ تكبض: 
, وٓ جيقز ايممماء َمٛمف: ٕٞمف َمـ زمٝمقع ايمِمدوم٣مت ومٌؾ ايمٗمٌضزمٝمع ٓ جيقز و

 ايمٕمرر واْلٜم٣ميم٥م-

 َم٣م يٗمقل: أٞم٣م أن دم َمقؽمؿ ايمِمدوم٣مت, همٟمزمٝمٔمؽ زمٛم٦م يمٌقن-

 ورزمام اؽمتٙمٚمٜم٣م, ورزمام مل يًتٙمٚمٜم٣م-

: أزمٝمٔمؽ ضمِمتل َمـ ايمِمدوم٥م, وهق ٓ ئمٙمؿ ىمؿ هل, وٓ ئمٙمؿ َم٣م يٗمقل وأ

 -ٞمقفمٜم٣م

ف ؽمٝمجده٣م أومؾ َمـ ايمثٚمـ ايمذي همٗمد حيِمؾ ايمير فمعم اظمُمؼمي ضمٝم٧م أٞم

 دهمٔمف همٝمٜم٣م-
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 أو حيِمؾ ايمير فمعم ايم٣ٌمئع ضمٝم٧م أٞمف ومد يٟمطمذ أومؾ َمـ شمٚمٛمٜم٣م زم٘مثغم-

ـْ »قٛي٘:  زَم٥مِ  َوفَم  ش- ايْمَٕم٣مئِصِ  َضْ

 سهِ بٝع ضطب١ ايػا٥ص: 
هق ايمذي يٕمقص دم َم٣مء ايمٌحر َمـ أصمؾ أن يٟميت زم٣ميمٙم٠ميم٠م,  ايػا٥ص:

 -وٞمحقهواْلقاهر اظمرصم٣من, وايمًٚمؽ, و

 هل َم٣م حيِمؾ فمٙمٝمف َمـ نمقصف دم اظم٣مء- ايػا٥ص:ٚضطب١ 

وهذا ايمٌٝمع همٝمف نمرر وصمٜم٣ميم٥م, همال جيقز ايمٌٝمع, وايممماء: ٕٞمف ٓ ئمٙمؿ َم٣م 

 -ؽمٝمحِمؾ فمٙمٝمف َمـ نمقصف

هم٣ميمُم٣مهد: أن َم٣م ؽمٌؼ ذىمره َمـ اظم٣ًمئؾ, ىمٙمٜم٣م َمـ زمٝمقع ايمٕمرر, وهق حمرم 

إَم٣م فمعم : ظم٣م همٝمف َمـ ايمير إَم٣م فمعم ايم٣ٌمئع, وهمٝمف ايمٌٝمع وايممماءٓ جيقز 

 اظمُمؼمي, واهلل أفمٙمؿ-

  ********** 
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ـِ ) – 855 ـِ  َوفَم ُٔمقدٍ  ازْم ًْ  صعم , اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل رض , ََم

وا َٓ : »وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل َٚمَؽ  سَمُْمؼَمُ  ً فُ  ؛اظم٣َْمءِ  دِم  ايم شنَمَررٌ  هَم١مِٞم 
(ُ)

 َوَأؾَم٣مرَ , َأْْحَُد  َرَواهُ - 

َقاَب  َأن   إلَِم   -(َووْمُٖمفُ  ايمِم 

 *******************************الشرح:

 -َمرهمقفم٣م وٓ َمقومقهم٣ماحلدي٧م ؤمٝمػ ومل يث٦ٌم 

همٖمٝمف يزيد زمـ أِب زي٣مد, ؤمٝمػ واظمًٝم٤م زمـ راهمع مل يًٚمع َمـ ازمـ َمًٔمقد 

 -رض اهلل فمٛمف

وَمع ذيمؽ هم٣محل٘مؿ فمٙمٝمف, همٌٝمقع ايمٕمرر ٓ ِتقز, ٓ دم ايمٌٝمع, وٓ دم ايممماء, 

 , إَم٣م فمعم ايم٣ٌمئع, وإَم٣م فمعم اظمُمؼمي-ظم٣م همٝمٜم٣م َمـ ايمير

اؤمه٣م: ظم٣م ال جيقز زمٝمع ايمًٚمؽ دم اظم٣مء, وٓ ايمْمغم دم اهلقاء, وٓ جيقز ذهم

 -, واهلل أفمٙمؿايميردم ذيمؽ َمـ ايمٕمرر, و

  ********** 

 

                                                           
(, كالحديث إسناده ضعيف, كقد ّٕٔٔأخرجو اإلماـ أحمد )وقوفا. الحديث ضعيف مرفوعا كم (ُ)

ركم مرفوعان كموقوفان, كالراجح الوقف, كقد رجح الموقوؼ اإلماـ الدارقطني, كاإلماـ البيهقي, 
 كالخطيب البغدادم. 

كالموقوؼ ضعيف, لضعف يزيد بن أبي زياد: ىو الهاشمي الكوفي, ضعيف, كالمسيب بن رافع لم 
 بن مسعود, قالو أحمد كأبو حاتم, كما في جامع التحصيل, كفي الجرح كالتعديل. يسمع من ا



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]النهي عن بعض البيوع التي فيها غرر وجهالة[  

 

[243] 
 

  

ـِ ) – 856 ـِ  َوفَم ٌ ٣مسٍ  ازْم  , اهلل ِ َرؽُمقُل  هَنَك»: وَم٣مَل  ,فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ َرِضَ , فَم

٣ٌَمعَ  َأنْ  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم َٓ , سُمْْمَٔمؿَ  ضَمت ك شَمَٚمَرةٌ  سُم ٣ٌَمعَ  َو , ـَمْٜمرٍ  فَمعَم  ُصقٌف  ُي

 َٓ ـٌ  َو ٌَ عٍ  دِم  يَم ش َضْ
 (ُ)

ايِنُّ  َرَواهُ -  َْوؽَمطِ » دِم  ايمْم ػَمَ ْٕ ( شا اَروُمْْمٛمِلُّ  -َوايمد 

اصمِ  َوُهقَ , يمِِٔمْ٘مِرََم٥مَ  شاظمََْراؽِمٝمؾِ » دِم   َداُودَ  َأزُمق َوَأطْمَرصَمفُ  ُح ايمر 
 (ِ)

- 

ـِ  فَمعَم  ََمْقوُمقهًم٣م َأْيًّم٣م َوَأطْمَرصَمفُ  ٌ ٣مسٍ  ازْم , وَمِقي   زم١ِمؽِْمٛم٣َمدٍ  ,امرض اهلل فمٛمٜم, فَم

ٌَْٝمَٜمِٗملُّ  َحُف   ايْم َوَرصم 
 (ّ)

)-  

 *******************************الشرح:

 .نُا عبل ,عام املصٓف احلزٜح يًٓٗٞ عٔ بٝٛع ايػضص

                                                           
(ُ)  . كما في « األكسط»أما المرفوع الموصوؿ فأخرجو اإلماـ الطبراني في صح موقوفنا كمرسالن

(,ىو في ُٓ – ُْ/ ّ(, كالدارقطني )ُُّٓٗ« )الكبير»(, كفي َََِ« )مجمع البحرين»
ما المرسل فأخرجو أبو داكد في المراسيل, كابن أبي شيبة, كالبيهقي, كمدار سنن اإلماـ البيهقي. كأ

طريق الحديث على عمر بن فركخ, عن حبيب بن الزبير, عن عكرمة, ركاه عنو بدكف ذكر ابن 
عباس رضي اهلل عنهما, جماعة كىم: ابن المبارؾ, كككيع, كأبو عاصم النبيل. كركاه موصوالن 

اب, كحفص بن عمر الحوضي, كيعقوب بن إسحاؽ, فيظهر أف ركاية جماعة كىم: زيد بن الحب
 اإلرساؿ أقول كاهلل أعلم.

(, كأما الموقوؼ فأخرجو أبو داكد في المراسيل من طريق أبي إسحاؽ ُّٖمراسيل أبي داكد ) (ِ)
السبيعي, عن عكرمة, عن ابن عباس رضي اهلل عنهما, موقوفنا عليو, كركاه عن أبي إسحاؽ, زىير 

معاكية, كالثورم, كرجح اإلماـ البيهقي ركاية الوقف, كقاؿ في الركاية األكلى: عمر بن فركخ  ابن
ليس بالقوم, كال نعلم من تكلم فيو قبل اإلماـ البيهقي, كقد كثقو أبو حاتم, كابن معين, كسئل 

 عنو أبو داكد فرضيو. 
  (.َّْ/ ٓ(, كانظر سنن البيهقي )ُِٖالمراسيل ) (ّ)
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٣ٌَمَع شَمَٚمَرٌة ضَمت ك  ,هلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ صعم ا ,َرؽُمقُل اهلل ِ هنك »قٛي٘:  َأْن سُم

 -شسُمْْمَٔمؿَ 

 سهِ بٝع ايجُط٠ ست٢ تطعِ أٚ ٜبسٚ صالسٗا: 
 ال جيقز زمٝمع ايمثٚمرة ضمتك سمْمٔمؿ, ظم٣م دم ذيمؽ َمـ ايمٕمرر, واْلٜم٣ميم٥م-هم

 ورزمام ضمِمؾ هل٣م ايمٔمْم٤م ومٌؾ أن سمْمٝم٤م ويٌدو صالضمٜم٣م-

ٌْدِ  ؾؿٞ ايصشٝشني: ـِ  اهلل ِ َمـ ضمدي٧م فَم  َرؽُمقَل  َأن  : فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ َرِضَ  فُمَٚمرَ  زْم

ٌُْدوَ  ضَمت ك ايمث َٚمرَ  سَمٌِٝمُٔمقا َٓ : »وَم٣مَل  َوؽَمٙم َؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ  َوَٓ  َصاَلضُمُف, َي

شايمث َٚمَر زم٣ِميمت ْٚمرِ  سَمٌِٝمُٔمقا
 (ُ)

- 

ٌُْدوَ : »وَم٣مَل  ٚيف يؿغ: َرسُمفُ : َصاَلضُمفُ  َي  -شَوُصْٖمَرسُمفُ  ُْحْ

ـِ  ِٗمٝمَؾ همَ ودم رواي٥م:  زْم : وَم٣مَل  َصاَلضُمُف؟ ََم٣م: ,امرض اهلل فمٛمٜم, فُمَٚمرَ  ِٓ

 -"فَم٣مَهُتفُ  سَمْذَه٤ُم "

٣ٌَمئِعَ  هَنَك» : وصم٣مء زي٣مدة: ٌَْت٣معَ  ايْم  -شَواظمُْ

 ٚدا٤ يف صشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل: 
 اهللِ  َرؽُمقُل  , هَن٣َمَٞم٣م َأوْ  , هَنَك: »وَم٣مَل  ,,امرض اهلل فمٛمٜم, َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمِرٍ 

ـْ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   شَيْمِٝم٤َم  ضَمت ك ايمث َٚمرِ  زَمْٝمعِ  فَم
 (ِ)

- 

                                                           
  (.ُّْٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُِّٖإلماـ البخارم في صحيحو )أخرجو ا (ُ)
 (.ُّٔٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ِ)
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ـُ  َمـ ضمدي٧م َأَٞمُس ؾؿٞ ايبداضٟ:  ـِ  فَمٛمُْف, اهلل ُ َرِضَ  ََم٣ميمٍِؽ  زْم ِلِّ  فَم  َصعم   ايمٛمٌ 

 : َوؽَمـٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ

فُ » ـْ  هَنَك َأٞم  ٌُْدوَ  ضَمت ك ايمث َٚمَرةِ  زَمْٝمعِ  فَم ـِ  َصاَلضُمَٜم٣م, َي  ,شَيْزُهقَ  ضَمت ك ايمٛم ْخؾِ  َوفَم

اَمرُّ : »وَم٣مَل  َيْزُهق؟ َوََم٣م: وِمٝمَؾ  شَيِْمَٖم٣مرُّ  َأوْ  حَيْ
 (ُ)

- 

 همٔمعم هذا ٓ جيقز زمٝمع ايمثٚمر ضمتك سمذه٤م فمٛمف ايمٔم٣مه٥م, ويٌدو صالح- 

  ٚبسٚ ايصالح ٜهٕٛ عػب٘:

 دم احلٌقب: زم٣مؾمتداد احل٤م واؽمتقائف-

ه ي٘مقن إلم احلٚمرة, أو إلم ودم ايمثامر وايمٖمقاىمف: ي٘مقن زمتٕمغم ايمٙمقن, وسمٕمغم

 -وٞمحق ذيمؽايمِمٖمرة, 

 ي٘مقن ؿمٔمٚمف ضمٙمًقا, وه٘مذا-زمحٝم٧م أو زم٣مؽمتقاء ايمْمٔمؿ, 

 وايمٛمٜمل فمـ زمٝمع اشمٚمر ومٌؾ ان يٌدو صالضمٜم٣م َمـ أصمؾ ايمٕمرر, واْلٜم٣ميم٥م-

 ورزمام سمير ايم٣ٌمئع, أو اظمُمؼمي-

َٓ »قٛي٘:  ٣ٌَمعَ  َو   -شـَمْٜمرٍ  فَمعَم  ُصقٌف  ُي

 سهِ بٝع ايصٛف ع٢ً ايعٗط: 
  جيقز زمٝمع ايمِمقف فمعم ـمٜمر: ظم٣م همٝمف َمـ ايمٕمرر واْلٜم٣ميم٥م وايمير-ٓو

                                                           
 (.ُِٕٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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أٞم٣م أزمٝمع َمٛمؽ ايمِمقف فمعم ـمٜمر اْلٚمؾ, أو صقف  ؾال ٜأتٞ ٜٚكٍٛ يو:

 هذه ايمُم٣مة, إذ أن ايمِمقف ومد يي زم٣محلٝمقان إذا ٞمزع َمٛمف-

أو ومد يٙمحؼ زم٣محلٝمقان زمٔمض إَمراض ايمتل ِتٔمؾ اظمُمؼمي ٓ يٛمتٖمع 

 زم٣ميمِمقف-

َٓ »قٛي٘:  ٌَ  َو عٍ  دِم  ـٌ يَم  ش-  َضْ

سمٗمدم زمٝم٣من حتريؿ زمٝمع ايمٙمٌـ دم ايميع: ظم٣م همٝمف َمـ ايمٕمرر, واْلٜم٣ميم٥م, وايمير 

 -, واهلل أفمٙمؿإَم٣م فمعم ايم٣ٌمئع, وإَم٣م فمعم اظمُمؼمي

  ********** 
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 ]بيان النهي عن بيع المضامين, والمالقيح[

ـْ ) – 857  فمٙمٝمف اهلل صعم , ٌِل  ايمٛم   َأن  » فمٛمف: اهلل رض , ُهَرْيَرةَ  َأِِب  َوفَم

ـْ  هَنَك , وؽمٙمؿ شَواظْمَاَلوِمٝمِح , اظْمََّم٣مَِمكمِ  زَمْٝمعِ  فَم
 (ُ)

ارُ  َرَواهُ -  ٌَز   إؽِْمٛم٣َمِدهِ  َودِم , ايْم

 -(َؤْمٌػ 

 *******************************الشرح:

 .غام املصٓـ اذتسٜح يبٝإ ايٓٗٞ عٔ بعض بٝٛع ايػطض
 ٕٞمٔم٣مم-هل َم٣م دم زمْمقن إٞم٣مث هبٝمٚم٥م ا املطاَني:ٚ

 هل َم٣م دم أصالب وـمٜمقر ذىمقر هبٝمٚم٥م إٞمٔم٣مم- ٚقٌٝ:

 هل ايمٔم٘مس َمـ ذيمؽ-  ٚاملالقٝح:

 هل َم٣م دم أصالب وـمٜمقر ذىمقر هبٝمٚم٥م إٞمٔم٣مم- قٌٝ:

 هل َم٣م دم زمْمقن إٞم٣مث هبٝمٚم٥م إٞمٔم٣مم- ٚقٌٝ:

و َم٣م دم ـمٜمقر وأصالب ذىمقر أهمال جيقز زمٝمع َم٣م دم زمْمقن هبٝمٚم٥م إٞمٔم٣مم, 

 قز ذاء ذيمؽ أيًّم٣م-هبٝمٚمٝم٥م إٞمٔم٣مم, وٓ جي

 هم٘مؾ ذيمؽ َمـ ايمٕمرر, وَمـ اْلٜم٣ميم٥م-

                                                           
زكائد(, من طريق صالح بن أبي األخضر, عن  ُِٕٔأخرجو اإلماـ البزار )الحديث ضعيف.  (ُ)

نو بو, قاؿ البزار: ال نعلم ركاه بهذا اإلسناد غير صالح, كلم الزىرم, عن أبي ىريرة رضي اهلل ع
 يكن بالقوم.
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 ورزمام ضمِمؾ ايمير فمعم اظمُمؼمي, أو ايم٣ٌمئع-

فمـ زمٝمع ضمٌؾ »وومد سمٗمدم  هنل ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ: 

 -, واهلل اظمقهمؼشاحلٌٙم٥م

  ********** 
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 اإلقالة في البيع[ حكم] 

ـْ ) – 858  اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل رض , ُهَرْيَرةَ  َأِِب  فَم

ـْ »: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف ٙمِاًم  َأوَم٣مَل  ََم ًْ شفَمْثَرسَمفُ  اهلل ُ َأوَم٣ميمَفُ , زَمْٝمَٔمَتفُ  َُم
(ُ)

ـُ , َداُودَ  َأزُمق َرَواهُ -   َوازْم

َحفُ , ََم٣مصَمفْ  ـُ  َوَصح  ٌ ٣منَ  ازْم ٣مىمِؿُ , ضِم  -(َواحْلَ

 *******************************الشرح:

 عام املصٓف صمح٘ اهلل تعاىل ٖشا احلزٜح يبٝإ اإلقاي١ يف ايبٝع

 .ٚفطًٗا

 هل رهمع ايمٔمٗمد ايمقاومع زمكم اظمتٔم٣مومديـ- وم٣ميمف اإلَم٣مم ايمِمٛمٔم٣مين- ٚاإلقاي١:

 أو هل همًخ َم٣م أزمرم َمـ فمٗمد, أو فمٜمد, زمكم اظمتٔم٣مومديـ, أو اظمتٔم٣مهديـ-

زمام اؾمؼمى هم١من اإلٞم٣ًمن ومد يُمؼمي زمّم٣مفم٥م, شمؿ يٌدو يمف أن يرده٣م, أو ر

 زمّم٣مفم٥م شمؿ اضمت٣مج إلم اظم٣مل يمًمء ؿمرأ فمٙمٝمف أهؿ َمـ هذا ايممماء-

 أو رزمام اؾمؼمى زمّم٣مفم٥م سمٔمن فمٙمٝمف دهمع شمٚمٛمٜم٣م-

وايمٌٝمٔم٣من زم٣مخلٝم٣مر َم٣م مل يتٖمروم٣م, همرزمام ذه٤م اخلٝم٣مر فمعم اظمُمؼمي زمٔمد ايمتٖمرق, 

 وهق َمتير هبذا ايممماء-

                                                           
/ ِ(, كالحاكم )ِّْ/ ٕ(, كابن حباف )ُِٗٗ(, كابن ماجو )َّْٔأخرجو اإلماـ أبو داكد ) (ُ)

(, كقاؿ فيو: ىذا حديث َُّٔ(, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل برقم )ْٓ
 ين. صحيح على شرط الشيخ
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 فمز وصمؾ فمثرسمف همٜمٛم٣م ٞمٗمقل ىمام دم هذا احلدي٧م: َمـ أوم٣مل َمًٙماًم, أوم٣مل اهلل

 يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م-

هم١مذا رصمع اظمُمؼمي إلم ايمت٣مصمر همٗم٣مل: ي٣م أطمل مل أفمد أرنم٤م هبذه ايمٌّم٣مفم٥م, 

 همٝمٗمقل يمف ايمت٣مصمر: ؤمٜم٣م وطمذ َم٣ميمؽ-

 يمف ايمت٣مصمر أيًّم٣م: زمدا رم أن ٓ أزمٝمع َمٛمؽ-  يٗمقل وأ

همال يٛمٌٕمل يمٙمٚمُمؼمي أن يُمدد ويٗمقل يمف: ومد اؾمؼمي٦م َمٛمؽ, ويمـ أرد 

 فمٙمٝمؽ زمّم٣مفمتؽ-

 -ىمثغمة سمدل فمعم همّمؾ رهمع احلرج فمـ اظمًٙمؿ ايمتل وإديم٥م

 اهللِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  ,,رض اهلل فمٛمف,ُهَرْيَرةَ  َمـ ضمدي٧م َأِِب  ؿٞ َػًِ:ؾ

ـْ : »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   َس  ََم ـْ  َٞمٖم  ـٍ  فَم ـْ  ىُمْرزَم٥مً  َُم٠ْمَِم ْٞمَٝم٣م, ىُمَرِب  َِم َس  ايمدُّ  اهللُ  َٞمٖم 

ـْ  ىُمْرزَم٥مً  فَمٛمْفُ  ـْ  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم, َيْقمِ  ىُمَرِب  َِم َ  َوََم , فَمعَم  َين  َ  َُمْٔمِنٍ ْٞمَٝم٣م دِم  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َين   ايمدُّ

طِمَرِة, ْٔ ـْ  َوا ٙماًِم, ؽَمؼَمَ  َوََم ًْ هُ  َُم ْٞمَٝم٣م دِم  اهللُ ؽَمؼَمَ طِمَرِة, ايمدُّ ْٔ ٌْدِ  فَمْقنِ  دِم  َواهللُ َوا  ََم٣م ايْمَٔم

ٌُْد  ىَم٣منَ  ـْ  َأطِمٝمِف, فَمْقنِ  دِم  ايْمَٔم َؾ  فِمْٙماًم, همِٝمفِ  َيْٙمَتِٚمُس  ؿَمِريًٗم٣م ؽَمَٙمَؽ  َوََم  زمِفِ  يَمفُ  اهللُ ؽَمٜم 

ٛم ٥ِم, إلَِم  ؿَمِريًٗم٣م ـْ  زَمْٝم٦ٍم  دِم  وَمْقمٌ  اصْمَتَٚمعَ  َوََم٣م اْْلَ  اهللِ, ىمَِت٣مَب  َيْتُٙمقنَ  اهللِ, زُمُٝمقِت  َِم

ٓ   زَمْٝمٛمَُٜمْؿ, َوَيَتَداَرؽُمقَٞمفُ  ٘مِٝمٛم٥َُم, فَمَٙمْٝمِٜمؿِ  َٞمَزيَم٦ْم  إِ  ً ْْح٥َمُ ايم َونَمُِمَٝمْتُٜمؿُ  ايم ْتُٜمؿُ  ر   َوضَمٖم 

ـْ  اهللُ  َوَذىَمَرُهؿُ  اظماََْلئَِ٘م٥ُم, ـْ  فِمٛمَْدُه, همِٝمَٚم ْ  فَمَٚمُٙمُف, زمِفِ  زَمْم ٟمَ  َوََم عْ  مَل ٌُفُ  زمِفِ  ُيْنِ ًَ شَٞم
(ُ)

- 

                                                           
 (.ِٗٗٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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 -, وهمّمؾ اهلل فمز وصمؾ واؽمعهم٣مْلزاء َمـ صمٛمس ايمٔمٚمؾ

ـْ  :همٖمل ايمِمحٝمحكم وايمٙمٖمظ ظمًٙمؿ  ": وَم٣مَل  , ,رض اهلل فمٛمف, ضُمَذْيَٖم٥مَ  فَم

ٌْدٍ  اهللُ  يِتَ أُ  ـْ  زمَِٔم ٣ٌَمِدهِ  َِم , اهللُ آسَم٣مهُ  فِم ًٓ ْٞمَٝم٣م؟ دِم  فَمِٚمْٙم٦َم  ََم٣مَذا: يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  ََم٣م َٓ : وَم٣مَل  ايمدُّ  َو

ـْ  َوىَم٣منَ  ايمٛم ٣مَس, ُأزَم٣ميِعُ  هَمُ٘مٛم٦ُْم  ََم٣ميَمَؽ, آسَمْٝمَتٛمِل َربِّ  َي٣م: وَم٣مَل  ضَمِديًث٣م, اهللَ َيْ٘مُتُٚمقنَ   َِم

َقاُز, طُمُٙمِٗمل ُ َأسَمٝمَ  هَمُ٘مٛم٦ُْم  اْْلَ , فَمعَم  ن  , َوُأْٞمٓمِرُ  اظمُْقِهِ  َأضَمؼُّ  َأَٞم٣م: اهللُ هَمَٗم٣مَل  اظمُْْٔمِنَ

٣مَوُزوا َِمٛمَْؽ, زمَِذا ـْ  َِتَ ٌِْدي فَم  -" فَم

 ٚختِ املصٓـ ضمح٘ اهلل تعاىل باب ؾطٚط ايبٝع بٗصا اذتسٜح.
يمٌٝم٣من أن اإلوم٣ميم٥م دم ايمٌٝمع صم٣مئزة, وأهن٣م نمغم َمٛم٣مومّم٥م ظم٣م سمؿ َمـ ايممموط, 

رى ايمْمرهمكم, همٚمـ سمٛم٣مزل فمـ ضمؼ يمف, أو فمـ ذط ومد ذؿمف, ٕهن٣م سم٘مقن زم

 هم١من ذيمؽ صم٣مئز يمف, وهق ضمٗمف يتٌمف همٝمف ىمٝمٖمام يُم٣مء, واهلل اظمًتٔم٣من-

 واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم

  ********** 
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 ]باب الخيار[

َٝاِص]  [َباُب اِيِد

 *******************************الشرح:

, وهق َمـ حم٣مؽمـ ايمممئم٥م, إذ أن ٚم٥م دم ايمٌٝمعَمـ إزمقاب اظمٜماخلٝم٣مر  أزمقاب

, ورزمام ىم٣مٞم٦م ايمٌّم٣مفم٥م نمغم وم٣مئٚم٥م اإلٞم٣ًمن ومد يٌٝمع, أو يُمؼمي, زمدون هم٘مر

 زمٔمجٙم٥م, شمؿ يٛمدم زمٔمد ذيمؽ-رزمام ىم٣من , وإوص٣مف

ويمذيمؽ صمٔمؾ اهلل فمز وصمؾ اخلٝم٣مر, زمحٝم٧م أن اإلٞم٣ًمن جيقز يمف أن ئمقد دم 

 -هللزم٣مخلٝم٣مر فمعم َم٣م يٟميت إن ؾم٣مء ا زمٝمٔمف, وذائف

 بٝإ عبب اخلٝاص: 

ومد ي٘مقن اخلٝم٣مر يمٖم٣ًمد دم ايمًٙمٔم٥م, أو يمٕمٌـ دم ايمثٚمـ, أو خلدئم٥م, وٞمحق 

 -, مم٣م يٗمع يمٙمٛم٣مس أو يٗمع همٝمف ايمٛم٣مس, واهلل اظمًتٔم٣منذيمؽ

 حهِ اخلٝاص: 

  صم٣مئز فمعم ومقل مج٣مهغم ايمٔمٙمامء-

 : (555. 3) اظمجتٜمد زمداي٥موم٣مل دم 

٣م َٝم٣مرِ  صَمَقازُ  َأَم  ٓ   ْٚمُٜمقُر,اْْلُ  هَمَٔمَٙمْٝمفِ  اخْلِ , إِ ـَ  ايمث ْقِري  ََم٥َم, َأِِب  َوازْم ـْ  َوؿَم٣مئَِٖم٥مً  ؾُمػْمُ  َِم

 -ايمٓم ٣مِهرِ  َأْهؾِ 
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ْٚمُٜمقرِ  َوفُمْٚمَدةُ  ٌ ٣منَ  ضَمِدي٧ُم : اْْلُ ـِ  ضِم َٝم٣مرُ  َويمََؽ : »َوهمِٝمفِ  َُمٛمِْٗمٍذ, زْم  َوََم٣م -ششَماَلشًم٣م اخْلِ

ـِ  ضَمِدي٧ِم  دِم  ُرِويَ  ٌَٝمَِّٔم٣منِ : »فُمَٚمرَ  ازْم َٝم٣مرِ  ايْم ْ  ََم٣م زم٣ِمخْلِ وَم٣م مَل ٓ   َيْٖمؼَمِ َٝم٣مرِ  زَمْٝمعَ  إِ  -شاخْلِ

ـْ  َوفُمْٚمَدةُ  فُ : ََمٛمََٔمفُ  ََم َْصَؾ  َوَأن   نَمَرٌر, َأٞم  ْٕ ُزومُ  ُهقَ  ا ٌَْٝمِع, دِم  ايمٙمُّ ٓ   ايْم  َيُٗمقمَ  َأنْ  إِ

ٌَْٝمعِ  صَمَقازِ  فَمعَم  َديمِٝمٌؾ  َٝم٣مرِ  فَمعَم  ايْم ـْ  اخْلِ : وَم٣ميُمقا- إمِْج٣َمعٍ  وْ أَ  شَم٣مزمَِت٥ٍم, ؽُمٛم ٥مٍ  َأوْ  اهلل ِ  ىمَِت٣مِب  َِم

ٌ ٣منَ  ضَمِدي٧ُم  ٣م ضِم فُ  إَِم  ٣م زمَِِمِحٝمٍح, يَمْٝمَس  َأٞم  فُ  َوإَِم   اهلل ُ  َصعم   , إيَِمْٝمفِ  ؾَمَ٘م٣م ظمَ ٣م طَم٣مصي  َأٞم 

فُ  , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  ٌُُٝمقعِ  دِم  خُيَْدعُ  َأٞم  ٣م: وَم٣ميُمقا- ايْم ـِ  ضَمِدي٧ُم  َوَأَم  : همِٝمفِ  َووَمْقيُمفُ  فُمَٚمَر, ازْم

«  ٓ َٝم٣مرِ  زَمْٝمعَ  إِ َ  هَمَٗمْد  , شاخْلِ َذا اظمَُْرادُ  اظمَْْٔمٛمَك هُمنِّ ْٖمِظ, هِبَ ـْ  همِٝمفِ  َوَردَ  ََم٣م َوُهقَ  ايمٙم   يَمْٖمظٍ  َِم

٣م َيُٗمقَل  َأنْ : »َوُهقَ  آطَمرَ    قا -شاطْمؼَمْ  يمَِِم٣مضِمٌِفِ  َأضَمُدمُهَ
 َز٠ اخلٝاص: 

  ف فمعم َم٣م يتٖمٗمقن فمٙمٝمف فمعم ايمِمحٝمح-وَمدسم

 : (555. 3) اظمجتٜمد زمداي٥موم٣مل دم 

٣م ةُ  َوَأَم  َٝم٣مرِ  َُمد  ـَ  فِمٛمَْد  اخْلِ  يَمفُ  يَمْٝمَس  َذيمَِؽ  َأن   ََم٣ميمٌِؽ  هَمَرَأى: زمَِجَقاِزهِ  وَم٣ميُمقا ايم ِذي

ِف, دِم  حَمُْدودٌ  وَمْدرٌ  ًِ فُ  َٞمْٖم اَم  َوَأٞم  رُ  إِٞم  ٣مصَم٥مِ  زمَِتٗمدرِ  َيَتَٗمد   اظمٌَِْٝمَٔم٣مِت, اطْمتاَِلِف  إلَِم  احْلَ

 اطْمتَِٝم٣مرِ  دِم  َوايْمَٝمْقََمكْمِ  ايْمَٝمْقمِ  َِمْثُؾ : هَمَٗم٣مَل  اظمٌَِْٝمَٔم٣مِت, ُوِت زمَِتَٖم٣م َيَتَٖم٣مَوُت  َوَذيمَِؽ 

ُٚمَٔم٥ِم, ايمث ْقِب, ٥مِ  َواْْلُ ًَ ٣ممٍ  َومَخْ ٣مِرَي٥ِم, اطْمتَِٝم٣مرِ  دِم  إَي  ْٜمرِ  اْْلَ  اطْمتَِٝم٣مرِ  دِم  َوَٞمْحِقهِ  َوايمُم 

ارِ  ْٚمَٙم٥مِ - ايمد  صََمُؾ  فِمٛمَْدهُ  جَيُقزُ  هَماَل : َوزم٣ِمْْلُ ْٕ ـِ  هَمّْمٌؾ  همِٝمفِ  ايم ِذي ِقيُؾ ايمْم   ا  اطْمتَِٝم٣مرِ  فَم

 -اظمٌَِْٝمعِ 
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, َووَم٣مَل  ٣مهمِِٔملُّ َٝم٣مرِ  َأصَمُؾ : ضَمٛمِٝمَٖم٥مَ  َوَأزُمق ايمُم  ٣ممٍ  شَماَلشَم٥مُ  اخْلِ ـْ  َأىْمَثرُ  جَيُقزُ  َٓ  َأي   َِم

 -َذيمَِؽ 

ُد  ُيقؽُمَػ, َوَأزُمق َأْْحَُد, َووَم٣مَل  ـُ  َوحُمَٚم  ـِ  زْم ًَ َٝم٣مرُ  جَيُقزُ : احْلَ َيِّ  اخْلِ
ةٍ  ِٕ  َُمد 

ؿَم٦ْم,   قا -َداُودُ  وَم٣مَل  َوزمِفِ  اؾْمؼُمِ
 بٝإ أقغاّ اخلٝاص: 

وومد سم٘مٙمؿ أهؾ ايمٔمٙمؿ فمعم أوم٣ًمم اخلٝم٣مر, زمكم َمًتٗمؾ, وزمكم َمًت٘مثر, 

 وذيمؽ أن َم٣ًمئؾ ايمٌٝمع ىمثغمة-

 طمٝم٣مر اظمجٙمس- األٍٚ:

ويث٦ٌم دم ايمٌٝمع, ودم ايممماء, ودم ايمِمٙمح, ودم اإلجي٣مرات, ودم نمغمه٣م َمـ 

 يمتل يٗمِمد َمٛمٜم٣م اظم٣مل-اظمٔم٣موو٣مت ا

 ايم٣ٌمئع, واظمُمؼمي- ٖٚٛ سل يًُتباٜعني َّعا:

 َمـ ضمٝم٧م ايمٔمٗمد إلم ايمتٖمرق زم٣مٕزمدان- َٚست٘:

 وإن أؽمٗمْم٣مه ؽمٗمط, وإن أؽمٗمْمف أضمدمه٣م زمٗمل طمٝم٣مر أطمر-

 هم١مذا ضمِمؾ ايمتٖمرق يمزم ايمٌٝمع ىمالمه٣م-

أن رصماًل اصمتٚمع َمع نمغمه دم لجٙمس, همٗم٣مل أضمدمه٣م يممطمر سمٌٝمٔمٛمل  َجاي٘:

 ؽ-ؽمٝم٣مرسم

 همٗم٣مل يمف أطمر: زمْٔمُتَ٘مٜم٣م زمٔمممة أيمػ ري٣مل ؽمٔمقدي-
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همام دام أن ايمرصمٙمكم دم لجٙمًٜمام, ومل حيِمؾ َمٛمٜمام ايمتٖمرق, همٝمجقز ٕضمدمه٣م 

 ايمرصمقع فمـ ايمٌٝمع-

 أو جيقز يم٘مٙمٝمٜمام ايمرصمقع فمـ هذا ايمٌٝمع-

أَم٣م إذا وم٣مم أضمدمه٣م وطمرج َمـ اظمجٙمس, أو ذه٤م ىمؾ واضمد َمٛمٜمام يمٔمٚمٙمف, 

, وديمٝمؾ هذا ايمٛمقع ٗمقل هٛم٣م: ومد اٞمتٜمك طمٝم٣مر اظمجٙمسشمؿ زمدا يمف أن ئمقد, همٛم

 -ايمٌٝمٔم٣من زم٣مخلٝم٣مر َم٣م مل يتٖمروم٣م: طومقل رؽمقل اهلل 

 طمٝم٣مر ايمممط- ايجاْٞ:

زمٟمن يُمؼمط اظمت٣ٌمئم٣من, أو أضمدمه٣م اخلٝم٣مر إلم َمدة َمٔمٙمقَم٥م, همٝمِمح  ٚصٛضت٘:

 ويمق ؿم٣ميم٦م إلم ؾمٜمقر, أو ؽمٛمكم, أو نمغم ذيمؽ-

 اظمدة اظممموؿم٥م دم ايمٔمٗمد- َمـ ضمكم ايمٔمٗمد إلم أن سمٛمتٜمل َٚست٘:

 -هم١مذا اٞمتٜم٦م َمدة اخلٝم٣مر, ومل يٖمًخ اظمُمؼمي ايمٌٝمع: يمزم ايمٌٝمع

 وإن ومْمع اخلٝم٣مر أشمٛم٣مء اظمدة, ومٌؾ أن سمٛمتٜمل: زمْمؾ اخلٝم٣مر, ٕن احلؼ هلام-

أن يٗمقل أضمدمه٣م, أو ىمالمه٣م, زمٔمتؽ هذه ايمًٝم٣مرة فمعم ىمذا,  ٚصٛضت٘:

 وىمذا, ويمؽ همٝمٜم٣م شمالشم٥م أي٣مم-

 ايمثالشم٥م إي٣مم زمْمؾ ايمٌٝمع: ٕٞمف رده٣م دم اخلٝم٣مر- هم١من رده٣م دم هذه

 -وإن رده٣م دم ايمٝمقم ايمرازمع: همٙمٝمس يمف ايمرد: إٓ أن يٗمٝمٙمف
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 طمٝم٣مر اطمتالف اظمت٣ٌمئمكم- ايجايح:

ىمام يمق اطمتٙمٖم٣م دم ومدر ايمثٚمـ, أو دم فمكم ايمٌٝمع, أو دم صٖمتف, ومل سم٘مـ زمٝمٛمٜمام 

 زمٝمٛم٥م فمعم ذيمؽ-

فمعم َم٣م  ظمُمؼمي زمكم ايمٗمٌقل, أو ايمٖمًخهم٣ميمٗمقل ومقل ايم٣ٌمئع َمع يٚمٝمٛمف, وخيغم ا

 -سمٗمدم

 أن يٗمقل ايم٣ٌمئع: زمٔمتؽ هذه ايمًٙمٔم٥م زمخٚم٥ًم أيمػ- ٚصٛضت٘:

 واظمُمؼمي يٗمقل يمف: أٞم٣م اؾمؼميتٜم٣م َمٛمؽ زمثالشم٥م أيمػ-

 ص٣مضم٤م ايمًٙمٔم٥م-ايم٣ٌمئع َمع يٚمٝمٛمف: ٕٞمف  ومقلهمٛمٗمقل هلام: ايمٗمقل 

أن  هم١من أراد اظمُمؼمي أن يُمؼمي زم٣مخلٚم٥ًم ايمتل همروٜم٣م ايم٣ٌمئع, وإٓ يمف

 يؼمىمٜم٣م, ويٖمًخ ايمٌٝمع َمـ أصٙمف, ويٟمطمذ َم٣ميمف-

 طمٝم٣مر ايمٔمٝم٤م- ايطابع:

٣ًٌم, همٜمق  وهق َم٣م ُيٛمٗمص ومٝمٚم٥م اظمٌٝمع, هم١مذا اؾمؼمى ايمرصمؾ ؽمٙمٔم٥م ووصمد هب٣م فمٝم

 زم٣مخلٝم٣مر-

م ايمٔمٝم٤م, همتٗمقم ايمًٙمٔم٥م إَم٣م أن يرده٣م ويٟمطمذ ايمثٚمـ, أو يٚمً٘مٜم٣م ويٗمق   

 ؽمٙمٝمٚم٥م, وسمٗمقم َمٔمٝمٌف, ويٟمطمذ ايمٖمرق زمٝمٛمٜمام-

ؾ اؾمؼمى ؽمٝم٣مرة زمٔمممة أيمػ ؽمٔمقدي يٓمٛمٜم٣م ؽمٙمٝمٚم٥م, ومل ي٘مـ رصم صٛضت٘:

 زمٝمٛمٜمام ذط-
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: هذه ايمًٝم٣مرة َمٔمْمقزم٥م, وهمٝمٜم٣م ىمذا وىمذا شمؿ ظم٣م ذه٤م إلم اظمٜمٛمدس, وم٣مل يمف

 َمـ ايمٔمْم٤م-

هم١مَم٣م أن سمرد ايمًٝم٣مرة زمٔمٝمٌٜم٣م ويٟمطمذ اظمُمؼمي َم٣ميمف, وإَم٣م أن يٗمقل ايم٣ٌمئع 

اظمُمؼمي صح  هم١من رض, َمٗم٣مزمؾ هذا ايمٔمٝم٤م أٞمٗمِم٦م يمؽ َمـ شمٚمـ ايمًٝم٣مرة,

 ايمٌٝمع-

 طمٝم٣مر ايمٕمٌـ- ارتاَؼ:

وهق أن يٕمٌـ ايم٣ٌمئع, أو اظمُمؼمي دم ايمًٙمٔم٥م نمٌٛم٣ًم خيرج فمـ ايمٔم٣مدة, أو 

 ١مذا نمٌـ أضمدمه٣م همٜمق زم٣مخلٝم٣مر زمكم اإلَم٣ًمك, وايمٖمًخ-, همايمٔمرف

رصمؾ اؾمؼمى ؽمٝم٣مرة زمٔممميـ أيمػ ري٣مل ؽمٔمقدي, وشمٚمٛمٜم٣م  ٚصٛضت٘:

 احلٗمٝمٗمل: فمممة أيمػ ري٣مل ؽمٔمقدي-

ر ايمٕمٌـ, ويمف أن يًؼمد زمٗمٝم٥م َم٣ميمف, أو يرد ايمًٝم٣مرة إلم ايم٣ٌمئع همٜمٛم٣م يمف طمٝم٣م

 ٣مل ىم٣مَماًل-اظمويًؼمد 

أو رصمؾ زم٣مع ؽمٝم٣مرسمف زمخٚم٥ًم أيمػ ري٣مل ؽمٔمقدي, وشمٚمٛمٜم٣م احلٗمٝمٗمل فمممة 

 أيمػ ري٣مل ؽمٔمقدي, همٜمذا أيًّم٣م نمٌـ ـم٣مهر ىمٌغم-

 ويمف أيًّم٣م أن يٚميض ايمٌٝمع-, همٙمٙمٚمٕمٌقن ايمٔمقدة دم ايمٌٝمع

 طمٝم٣مر ايمتديمٝمس- ايػازؽ:

 هق أن يٓمٜمر ايم٣ٌمئع ايمًٙمٔم٥م زمٚمٓمٜمر َمرنمقب همٝمف, وهل طم٣ميمٝم٥م َمٛمف-و
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َمثؾ سمرك ايمٙمٌـ دم ضع ايمٛم٣موم٥م, أو ايمٌٗمرة, أو ايمُم٣مة, يمٝمقهؿ اظمُمؼمي زم٘مثرة 

 ايمٙمٌـ همٝمٜم٣م, وهل فمعم طمالف ذيمؽ-

, هم١مذا وومع ذيمؽ همٜمق زم٣مخلٝم٣مر زمكم اإلَمّم٣مء يمٙمٌٝمع, َمٛمٜمل فمٛمفهمٜمذا ايمٌٝمع 

 ًخ ايمٌٝمع-همو

 ؾؿٞ ايصشٝشني:
َؿ, َمـ ضمدي٧م  َأِِب ُهَرْيَرَة َرِضَ اهلل ُ فَمٛمُْف: َأن  َرؽُمقَل اهلل ِ َصعم  اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

ٌََٜم٣م, إِْن »وَم٣مَل: 
َتٙمِ ـِ زَمْٔمَد َأْن حَيْ ـِ ازْمَت٣مفَمَٜم٣م هَمُٜمَق زمَِخغْمِ ايمٛم َٓمَرْي وا ايمَٕمٛمََؿ, َوََم َوَٓ سُمٌَمُّ

هَ  َ٘مَٜم٣م, َوإِْن ؽَمِخَْمَٜم٣م َرد  ًَ ـْ مَتْرٍ َرِوَٝمَٜم٣م َأَْم ش٣م َوَص٣مفًم٣م َِم
 (ُ)

- 

 طمٝم٣مر اإلطم٣ٌمر- ايػابع:

 -طمالف ايمقاومع ـمٜمروي٘مقن زم٣مإلطم٣ٌمر زم٣ميمثٚمـ َمتك 

 همٙمٙمٚمُمؼمي اخلٝم٣مر زمكم اإلَم٣ًمك وأطمذ ايمٖمرق, أو ايمٖمًخ-

ىمام يمق اؾمؼمى ومٙماًم زمامئ٥م- وصم٣مء رصمؾ ووم٣مل يمف: زمٔمٛمٝمف زمرأس َم٣ميمف- همٗم٣مل يمف: 

 يمٗمٙمؿ-رأس َم٣ميمف َم٣مئ٥م ومخًقن ري٣مل, هم٣ٌمع َمٛمف هذا ا

 شمؿ سمٌكم يمٙمٚمُمؼمي ىمذب ايم٣ٌمئع: همٙمٙمٚمُمؼمي اخلٝم٣مر- 

 دم ايمتقيمٝم٥م, وايممماىم٥م, واظمرازمح٥م, واظمقاؤم٥م- ٜٚجبت ٖصا ارتٝاض:

 وٓ زمد دم مجٝمٔمٜم٣م َمـ َمٔمرهم٥م ايم٣ٌمئع واظمُمؼمي رأس اظم٣مل-

                                                           
 (.ُُٓٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َُِٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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 طمٝم٣مر اإلفم٣ًمر- ايجأَ:

, همٙمٙم٣ٌمئع ايمٖمًخ إن ؾم٣مء , أو مم٣مؿمالً اً إذا ـمٜمر أن اظمُمؼمي َمٔمن وذيمؽ

 ٣مـًم٣م فمعم َم٣ميمف-ضمٖم

وأؾمٜمر هذه إوم٣ًمم طمٝم٣مر , ٣مك أوم٣ًمم أطمرى يذىمره٣م أهؾ ايمٔمٙمؿوهٛم

 اظمجٙمس, شمؿ طمٝم٣مر ايمٕمٌـ, شمؿ طمٝم٣مر ايمممط-

 اظمخ٣مدفم٥م, وهل داطمٙم٥م دم طمٝم٣مر ايمتديمٝمس- ايمٛمٜمل فمـوؽمٝمٟميت 

يمٙمٚمُمؼمي,  تف٘مقن همٝمف َمِمٙمحسميمٙم٣ٌمئع, وومد  ٣مً ٘مقن َمِمٙمحسمواخلٝم٣مر ومد 

ظم٣م همٝمف َمـ ايمٌٔمد فمـ ايمٖم٘مر ايمرأؽمامرم , وهذا َمـ ؽمامضم٥م ايمديـ وهق ايمٕم٣ميم٤م

 فَمعَم  َيْٟميِت  " :طايمذي مهف مجٝمع اظم٣مل َمـ ضمالل أو ضمرام, ىمام وم٣مل رؽمقل اهلل 

صُمُؾ  َيْدفُمق َزََم٣منٌ  ايمٛم ٣مسِ  ـَ  ايمر  فِ  ازْم ٌَفُ  فَمٚمِّ طَم٣مِء, إلَِم  َهُٙمؿ  : َووَمِري  إلَِم  َهُٙمؿ   ايمر 

طَم٣مِء, ؿْ  طَمغْمٌ  َواظمَِْديٛم٥َمُ  ايمر  ُرُج  َٓ  زمَِٝمِدِه, َٞمْٖمِز  َوايم ِذي َئْمَٙمُٚمقَن, ىَم٣مُٞمقا يَمقْ  هَلُ  خَيْ

٥ٌَمً  َأضَمٌد  َِمٛمُْٜمؿْ  ٓ   فَمٛمَْٜم٣م َرنْم ا همِٝمَٜم٣م اهللُ  َأطْمَٙمَػ  إِ َٓ  َِمٛمُْف, طَمغْمً  ىَم٣ميْم٘مغِِم, اظمَِْديٛم٥َمَ  إِن   َأ

ِرُج  ٌِٝم٧َم, خُتْ ٣مفَم٥مُ  سَمُٗمقمُ  َٓ  اخْلَ  ً  ايْم٘مغِمُ  َيٛمِْٖمل ىَماَم  اَرَه٣م,ِذَ  اظمَِْديٛم٥َمُ  سَمٛمِْٖملَ  ضَمت ك ايم

٧ٌََم  ِديدِ  طَم  -أطمرصمف ايمٌخ٣مري فمـ أِب هريرة رض اهلل فمٛمف " احْلَ

  ********** 
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 ]ثبوت خيار المجلس للمتبايعين, وخيار الشرط[ 

ـِ ) – 859 ـِ فُمَٚمَر َوفَم ـْ َرؽُمقِل اهلل ِ ,َرِضَ اهلل ُ فَمٛمُْٜماَم ,ازْم صعم اهلل  ,, فَم

وَم٣م » وَم٣مَل: ,فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  َٝم٣مِر ََم٣م مَلْ َيَتَٖمر 
صُماَلِن, هَمُ٘مؾُّ َواضِمٍد َِمْٛمُٜماَم زم٣ِمخْلِ ٣ٌَمَيَع ايمر  إَِذا سَم

٣ٌَمَئَم٣م فَمعَم َذيمَِؽ  طَمَر هَمَت ْٔ ٣م ا َ َأضَمُدمُهَ طَمَر, هَم١مِْن طَمغم  ْٔ ٣م ا ُ َأضَمُدمُهَ َوىَم٣مَٞم٣م مَجِٝمًٔم٣م, َأْو خُيَغمِّ

وَم٣م زمَ  ٌَْٝمُع, َوإِْن سَمَٖمر  ٌَْٝمَع هَمَٗمْد هَمَٗمَد َوصَم٤َم ايْم ْك َواضِمٌد َِمٛمُْٜماَم ايْم ْ َيؼْمُ ٣ٌَمَئَم٣م, َومَل ْٔمَد َأْن سَم

ٌَْٝمعُ  شَوصَم٤َم ايْم
 (ُ)

ٙمِؿٍ  ًْ ُ
ْٖمُظ ظمِ  (-- َُمت َٖمٌؼ فَمَٙمْٝمِف, َوايمٙم 

 *******************************الشرح:

اجملًػ, احلهِ يف خٝاص عام املصٓف صمح٘ اهلل ٖشا احلزٜح يبٝإ 

 ٚخٝاص ايؾضط.

 َا يف ايصشٝشني:  سسٜح ايباب َ٘ٚجً
ـِ ضِمَزاٍم َرِضَ اهلل ُ فَمٛمُْف, وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلل ِ َصعم  اهلُل  َمـ ضمدي٧م ضَم٘مِٝمِؿ زْم

وَم٣م, »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم َؿ:  ْ َيَتَٖمر  ٌَٝمَِّٔم٣مِن زم٣ِمخِلَٝم٣مِر ََم٣م مَل وَم٣م  ,ايم هَم١مِْن  ,َأْو وَم٣مَل: ضَمت ك َيَتَٖمر 

َٗم٦ْم زَمَرىَم٥ُم زَمْٝمِٔمِٜماَم َصَدوَم٣م َوزَمٝم ٛم٣َم زمُ  اَم دِم زَمْٝمِٔمِٜماَم, َوإِْن ىَمَتاَم َوىَمَذزَم٣م حُمِ شقِرَك هَلُ
 (ِ)

- 

صُماَلنِ »قٛي٘:  ٣ٌَمَيَع ايمر   ش- إَِذا سَم

وهذا فمعم ايمٕم٣ميم٤م, وإٓ يمق سم٣ٌميع رصمؾ واَمرأة, أو اَمرأة ورصمؾ, أو طمٛمثك 

 ورصمؾ, أو رصمؾ وطمٛمثك, يمٙمزم هذا احل٘مؿ-

                                                           
 (.ْْ( )ُُّٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُُِِأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
 (.ُِّٓ) (, كاإلماـ مسلم في صحيحوَِٕٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)
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َٝم٣مرِ  هَمُ٘مؾُّ َواضِمدٍ »قٛي٘:   ش-َِمٛمُْٜماَم زم٣ِمخْلِ

 أي ايم٣ٌمئع واظمُمؼمي يم٘مؾ واضمد َمٛمٜمام اخلٝم٣مر دم همًخ ايمٌٝمع ورده-

وَم٣م َوىَم٣مَٞم٣م مَجِٝمًٔم٣م»قٛي٘:   ش-ََم٣م مَلْ َيَتَٖمر 

وهذا هق طمٝم٣مر اظمجٙمس, همام دام أن اظمُمؼمي وايم٣ٌمئع دم اظمجٙمس, هم٣مخلٝم٣مر 

 يم٣ًمفم٣مت- ٣مزم٣مٍق, ويمق زمٗمٝم

اؾمؼمى ؾمٝمًئ٣م شمؿ أراد أن ٓ يٗمٝمؾ  ىم٣من ازمـ فمٚمر رض اهلل فمٛمٜمام إذاو

 ص٣مضمٌف, هم٣مرومف, شمؿ فم٣مد إلم اظمجٙمس-

طَمرَ »قٛي٘:  ْٔ ٣م ا ُ َأضَمُدمُهَ  ش- َأْو خُيَغمِّ

 خٝاض ايؿطط:  ٖٚصا ٖٛ
زمٔمتؽ هذه ايمًٙمٔم٥م فمعم أن ٓ رصمٔم٥م همٝمٜم٣م, همٙمق وم٣مل ايم٣ٌمئع يمٙمٚمُمؼمي: 

 ورض اظمُمؼمي هبذا ايمممط, صح ايمٌٝمع وإن مل حيِمؾ ايمتٖمرق زمٝمٛمٜمام-

 ـ ٞمٗمقل: ايمٌٝمٔم٣من زم٣مخلٝم٣مر َم٣م مل يتٖمروم٣م, وهذا هق طمٝم٣مر اظمجٙمس-ٞمح

يم٘مـ يمق وم٣مل اظمُمؼمي يمٙم٣ٌمئع: أٞم٣م أزمٝمٔمؽ هذه ايمًٙمٔم٥م زمممط فمدم ايمرصمٔم٥م دم 

هذا ايمٌٝمع, همٙمق ومٌؾ اظمُمؼمي ايمممط صح ايمٌٝمع, ويمق مل حيِمؾ ايمتٖمرق دم 

 اظمجٙمس-

٣ٌَمَئَم٣م فمَ »قٛي٘:  طَمَر هَمَت ْٔ ٣م ا َ َأضَمُدمُهَ ٌَْٝمعُ هَم١مِْن طَمغم   ش- عَم َذيمَِؽ هَمَٗمَد َوصَم٤َم ايْم

 ؽمقاء سمٖمروم٣م, أم مل يتٖمروم٣م-
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ٌَْٝمَع هَمَٗمْد َوصَم٤َم »قٛي٘:  ْك َواضِمٌد َِمٛمُْٜماَم ايْم ْ َيؼْمُ ٣ٌَمَئَم٣م, َومَل وَم٣م زَمْٔمَد َأْن سَم َوإِْن سَمَٖمر 

ٌَْٝمعُ   ش- ايْم

 صح-ئمٛمل أن ايمٌٝمع ومد 

 ٚتطُٔ احلزٜح ثالخ حاالت يًبٝع: 

ٝمع أضمدمه٣م َمـ أطمر, ويٌٗمٝم٣من دم لجٙمًٜمام, همٙمٜمام اخلٝم٣مر, أن يٌ اذتاٍ األٍٚ:

 وإن ؿم٣مل اظمجٙمس-

  -, همٝمٗمع ايمٌٝمع فمعم ايمممطأن ي٘مقن زمٝمٛمٜمام ذط اذتاٍ ايجاْٞ:

إن مل ي٘مـ زمكم اظمُمؼمي وايم٣ٌمئع ذط, همٚمجرد ايمتٖمرق وصم٤م  اذتاي١ ايجايج١:

 -, واهلل أفمٙمؿايمٌٝمع

  ********** 
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ـْ ) – 831 هِ فَمْٚمِرو َوفَم ـْ صَمدِّ ـْ َأزمِٝمِف, فَم ـِ ؾُمَٔمْٝم٤ٍم, فَم صعم اهلل  ,َأن  ايمٛم ٌِل   ؛زْم

ٓ  َأْن سَمُ٘مقَن َصْٖمَٗم٥َم »وَم٣مَل:  ,فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  وَم٣م, إِ َٝم٣مِر ضَمت ك َيَتَٖمر 
ٌَْت٣مُع زم٣ِمخْلِ ٣ٌَمئُِع َواظمُْ ايْم

َتِٗمٝمَٙمفُ  ًْ َٓ حَيِؾُّ يَمُف َأْن ُيَٖم٣مِروَمُف طَمُْمَٝم٥َم َأْن َي ش طِمَٝم٣مٍر, َو
(ُ)

ـَ  ٓ  ازْم ٥ُم إِ ًَ ْٚم - َرَواُه اخْلَ

٣مُروِد-  ـُ اْْلَ ـُ طُمَزْيَٚم٥َم, َوازْم , َوازْم اَروُمْْمٛمِلُّ  ََم٣مصَمْف, َوايمد 

ـْ ََمَ٘م٣مهِنِاَم »َودِم ِرَواَي٥ٍم:  وَم٣م َِم  (-شضَمت ك َيَتَٖمر 

 *******************************الشرح:

 .عام املصٓف احلزٜح يبٝإ صخ١ اخلٝاص

ـْ فمَ »قٛي٘:  هِ َوفَم ـْ صَمدِّ ـْ َأزمِٝمِف, فَم ـِ ؾُمَٔمْٝم٤ٍم, فَم  ش-ْٚمِرو زْم

دم ومقل وؽمٙمًٙم٥م فمٚمرو زمـ ؾمٔمٝم٤م, فمـ أزمٝمف, فمـ صمده, ؽمٙمًٙم٥م ضمًٛم٥م 

 -ذا شم٦ٌم اإلؽمٛم٣مد إلم فمٚمرو زمـ ؾمٔمٝم٤م: وهذا إاْلامهغم

وَم٣م» قٛي٘:  َٝم٣مِر ضَمت ك َيَتَٖمر 
ٌَْت٣مُع زم٣ِمخْلِ ُع َواظمُْ

٣ٌَمئِ  ش-ايْم

طمٝم٣مر اظمجٙمس, وومد سمٗمدم وهذا ٝم٣مر, أي ص٣مضم٤م ايمًٙمٔم٥م وَمُمؼمُّي٣م َمٛمف زم٣مخل

 دم احلدي٧م إول زمٝم٣مٞمف- 

 

                                                           
(, كالترمذم ِِٓ - ُِٓ/ ٕ(, كالنسائي )ّْٔٓأخرجو اإلماـ أبو داكد )الحديث حسن.  (ُ)

(, كلهم َِٔ(, كابن الجاركد )َِٕ/  َٓ/ ّ(, كالدارقطني )ُّٖ/ ّ(, كأحمد )ُِْٕ)
كحسنو اإلماـ األلباني رحمو «, ىذا حديث حسن»من طريق عمرك بن شعيب, بو. كقاؿ الترمذم: 

, فقد استقر رأل جماىير -يني الترمذم -(, كقاؿ فيو: كىو كما قاؿُُُّإلركاء برقم )اهلل في ا
 المحدثين على االحتجاج بحديث عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده , بعد خالؼ قديم فيو. 
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ٓ  َأْن سَمُ٘مقَن َصْٖمَٗم٥َم طِمَٝم٣مرٍ »قٛي٘:   ش- إِ

 -ٝم٣من ذيمؽزموهذا طمٝم٣مر ايمممط, وومد سمٗمدم أي ذط طمٝم٣مر, 

َتِٗمٝمَٙمفُ »قٛي٘:  ًْ َٓ حَيِؾُّ يَمُف َأْن ُيَٖم٣مِروَمُف طَمُْمَٝم٥َم َأْن َي  ش- َو

  إليمٕم٣مء اخلٝم٣مر-وم٥م ٘مقن اظمٖم٣مرسم جيقز يمف أن أي ٓ

 : (477. 6) آؽمتذىم٣مروَمع ذيمؽ همٗمد وم٣مل ازمـ فمٌد ايمػم دم 

٣م ـِ  فَمْٚمِرو ضَمِدي٧ِم  دِم  وَمْقيُمفُ  َوَأَم  ٌَفُ  ُيَٖم٣مِرَق  َأنْ  يَمفُ  حَيِؾُّ  َٓ  ؾُمَٔمْٝم٤ٍم  زْم  طَمُْمَٝم٥مَ  َص٣مضِم

َتِٗمٝمَٙمفُ  َأنْ  ًْ مْج٣َمعِ  َُمٛمَْ٘مرٌ  هَمَٙمْٖمظٌ  َي ٙمِِٚمكمَ  فُمَٙماَمءِ  إِلِ ًْ فُ  اظمُْ  زَمْٝمَٔمفُ  يمُِٝمتِؿ   ُيَٖم٣مِروَمفُ  َأنْ  يَمفُ  صَم٣مئِزٌ  َأٞم 

ٓ   ُيِٗمٝمَٙمفُ  َٓ  َأنْ  َويَمفُ   َأن   َوزَم٣منَ  زم١ِممِْج٣َمعٍ  َمٛم٘مرة يمٖمٓم٥م(( حيؾ َٓ )) َووَمْقيُمفُ  َيَُم٣مءَ  َأنْ  إِ

وَم٣ميَم٥مَ   -َوهَمْرٌض  إجَِي٣مٌب  َٓ  َوضَمٌْمٌ  َٞمْدٌب  اإْلِ

فُ  فَمٛمْفُ  اهلل ُ َرِضَ  , فُمَٚمرَ  زمـ همِْٔمُؾ  زَمَٝم٣مًٞم٣م َذيمَِؽ  َيِزيُد  َومِم ٣م  َأنْ  َأَرادَ  إَِذا ىَم٣منَ  هَم١مِٞم 

ٌَْٝمعُ  يَمفُ  جَي٤َِم  ٌَفُ  ُيَٖم٣مِرَق  ضَمت ك ََمَُمك ايْم ِدي٧َم  َرَوى ايم ِذي َوُهقَ  فَمٛمْفُ  َوَيِٕمٝم٤َم  َص٣مضِم  احْلَ

 -َوخَمَْرصَمفُ  ََمْٔمٛم٣َمهُ  َوفَمٙمِؿَ 

شَمٛمِل ٌُْد  َوضَمد  شَمٛمِل وَم٣مَل  ايْمَقاِرِث  فَم شَمٛمِل ٣مَل ومَ  وَم٣مؽِمؿٌ  ضَمد  ـُ  َُمْم ٙم٤ُِم  ضَمد   ؾُمَٔمْٝم٤ٍم  زْم

شَمٛمِل وَم٣مَل  ٌُْد  ضَمد  ـُ  اهلل ِ فَم شَمٛمِل وَم٣مَل  َص٣ميمٍِح  زْم ْٝم٧ُم  ضَمد  شَمٛمِل وَم٣مَل  ايمٙم  ـْ  ُيقؽُمُػ  ضَمد   فَم

٣ٌَمَئْمٛم٣َم إَِذا ىُمٛم ٣م فُمَٚمرَ  زمـ وَم٣مَل  وَم٣مَل  ؽَم٣ممِلٍ  َٝم٣مرِ  َِمٛم ٣م َواضِمدٍ  ىُمؾُّ  ىَم٣منَ  سَم ْ  ََم٣م زم٣ِمخْلِ ْق  مَل  َٞمْٖمؼَمِ

٣ٌَمَئْم٦ُم   فمعم ايْمَٗمْٜمَٗمَرى ؿَمِٖمْٗم٦ُم  زَم٣مَئْمُتفُ  هَمَٙمام   ىَمثغِمٍ  زماَِملٍ  زم٣ِميْمَقاِدي ٓ َم٣م وفمثامن َأَٞم٣م هَمَت

ٌَْؾ  ايمٌٝمع فمثامن يرادين أن طمُمٝم٥م فمٗمٌل  -ُأهَم٣مِروَمفُ  َأنْ  وَم



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]ثبوت خيار المجلس للمتبايعين, وخيار الشرط[  

 

[265] 
 

  

٣ٌَمَئْمٛم٣َم إَِذا ىُمٛم ٣م فُمَٚمرَ  زمـ ومقل دِم  فُمَٚمرَ  َأزُمق وَم٣مَل  َٝم٣مرِ  َِمٛم ٣م َواضِمدٍ  ىُمؾُّ  ىَم٣منَ  سَم  ََم٣م زم٣ِمخْلِ

 ْ ْق  مَل اَق  َأن   فَمعَم  َديمِٝمٌؾ  َٞمْٖمؼَمِ هْمؼِمَ
ِٓ ـِ  ا ًٓ  َأَْمًرا ىَم٣منَ  اظمَْْجٙمِسِ  فَم  دِم  فِمٛمَْدُهؿْ  زمِفِ  ََمْٔمُٚمق

 -زمَِٝمَٔم٣مهِتِؿْ 

ٌُْد  َذىَمرَ  اِق  فَم ز  َٞم٣م وَم٣مَل  ايمر  َٞم٣م وَم٣مَل  ََمْٔمَٚمرٌ  َأطْمػَمَ ـُ  إؽِْماَمفِمٝمُؾ  َأطْمػَمَ  ٞم٣مهمع فمـ أَمٝم٥م زْم

ى إَِذا فُمَٚمرَ  زمـ ىم٣من وم٣مل َٝمتِؿ   وَمٙمِٝماًل  ؽَم٣مفَم٥مً  ََمَُمك ؾَمْٝمًئ٣م اؾْمؼَمَ
ٌَْٝمعُ  يَمفُ  يمِ  َيْرصِمعُ  شُمؿ   ايْم

فُ  فُمَٚمرَ  زمـ فمـ ٞم٣مهمع فمـ صمري٨م زمـ فمـ فمٝمٝمٛم٥م زمـ ؽُمْٖمَٝم٣منُ  َوَرَوى  إَِذا ىَم٣منَ  َأٞم 

ى ْٙمَٔم٥مَ  اؾْمؼَمَ ًِّ ٓ   هَمَٟمَرادَ  ايم ٌَفُ  ُيِٗمٝمَؾ  َأ  -َرصَمعَ  شُمؿ   وَمٙمِٝماًل  ؾَمْٝمًئ٣م ََمَُمك َص٣مضِم

ـْ  ؽَْمَٙمِٚملِّ  زَمْرَزةَ  َأِِب  َوفَم ْٕ ى َرصُمؾٍ  دِم  ا ـْ  هَمَرؽًم٣م اؾْمؼَمَ  زَمِٗمٝم ٥مَ  َأوَم٣ممَ  شُمؿ   َرصُمؾٍ  َِم

ْ  َويَمْٝمَٙمتِِٜماَم  َيْقَِمِٜماَم  وَم٣م مَل ٣م َوَٞمِدمَ  َيْٖمؼَمِ طَمرُ  َيُرد   هَمَٙمؿْ  َأضَمُدمُهَ ْٔ  َأِِب  إلَِم  هَم٣مطْمَتَِماَم  إوَِم٣ميَمَتفُ  ا

ٌَٝمَِّٔم٣منِ )) َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  ٣مَل ومَ  هَمَٗم٣مَل  زَمْرَزةَ  َٝم٣مرِ  ايْم ْ  ََم٣م زم٣ِمخْلِ  مَل

وَم٣م وْمُتاَم  َأَراىُماَم  َوََم٣م(( َيْٖمؼَمِ  -اهْمؼَمَ

ػَمَ  َهَذا َذىَمْرَٞم٣م َووَمْد   -((ايمت ْٚمِٜمٝمدِ )) دِم  زم١ِمؽِْمٛم٣َمِدهِ  اخْلَ

 َٓ ـَ  طَم٣ميَمَٖمُٜماَم  َأضَمًدا َأفْمَٙمؿُ  َو َح  َِم ٣ٌَم همِٝماَم  ٣مزَم٥مِ ايمِم  ـْ  إيَِمْٝمفِ  َذَه  قا -َذيمَِؽ  َِم
 َمٖم٣مروم٥م اظمجٙمس, يمٔمٙمف مل يٌٙمٕمف احلدي٧م- دموهمٔمؾ ازمـ فمٚمر رض اهلل فمٛمٜمام 

وإٓ هم٣مزمـ فمٚمر رض اهلل فمٛمٜمام ىم٣من َمـ أضمرص ايمِمح٣مزم٥م رض اهلل فمٛمٜمؿ 

 فمعم فمدم خم٣ميمٖم٥م أَمر ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ-

 -م ذع اهلل فمز وصمؾيمٛم٣مس فمعم ايمتزاوَمـ أضمرص ا
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 املفاصق١ َٔ اجملًػ: 

اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم زمٝم٣من ضمِمقل اظمٖم٣مروم٥م َمـ اظمجٙمس, هؾ هل َمٖم٣مروم٥م 

 إومقال؟ وأزمدان, أ

 -واْلٚمٜمقر فمعم أٞمف َمٖم٣مروم٥م إزمدان

 -َمٖم٣مروم٥م أومقال ٣مإلم أهن احلٛمٖمٝم٥موذه٤م 

 َمثؾ هذهوٓ ؽمٝمام  أهن٣م َمٖم٣مروم٥م أزمدان, وايمِمحٝمح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ,

 -سمدل فمعم اظمرادايمتل رواي٥م ايم

 وهمٔمؾ ازمـ فمٚمر رض اهلل فمٛمٜمام يدل فمعم ذيمؽ-

ـْ ََمَ٘م٣مهِنِاَم »َودِم ِرَواَي٥ٍم: "قٛي٘:  وَم٣م َِم  -"شضَمت ك َيَتَٖمر 

  ********** 
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 ]بيان مشروعية خيار الغبن والخديعة[ 

ـِ ) – 838 ـِ فُمَٚمَر َوفَم صعم  ,َر َرصُمٌؾ يمِٙمٛم ٌِلِّ وَم٣مَل: َذىمَ  ,َرِضَ اهلل ُ فَمٛمُْٜماَم ,ازْم

ٌُُٝمقِع, هَمَٗم٣مَل:  ,اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ُف خُيَْدُع دِم ايْم َٓ طَماَلزَم٥مَ »َأٞم  شإَِذا زَم٣مَئْم٦َم هَمُٗمْؾ: 
 (ُ)

 -

 (-َُمت َٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

 *******************************الشرح:

 .عام املصٓف احلزٜح يبٝإ خٝاص ايػدي

 اؽمتٖمت٣مء ايمٔم٣ممل- فٝ٘:ٚ

 َممموفمٝم٥م ايمُم٘مقى فمعم اإلَم٣مم- ٚفٝ٘:

أن ايمٛم٣مس خيتٙمٖمقن َمـ ضمٝم٧م ومقة ايمٔمٗمؾ وؤمٖم٥م, وَمـ ضمٝم٧م ومقة  ٚفٝ٘:

 ايمًقم دم ايمٌٝمع وؤمٖمف-

٣ًموم دم همٌٔمض ايمٛم٣مس زمٚمجرد أن يدطمؾ إلم ايمًقق ٓ يًتْمٝمع أن ي

َم٣م هق إٓ رْح٥م ايم٣ٌمئع همٝمف, همٗمد يٗمقل يمٙم٣ٌمئع زم٘مؿ هذه ايمًٙمٔم٥م: همٝمٗمقل , ايمًٙمع

 يمف: زمٔمممة أيمػ-

                                                           
كالمثبت من « بعت«: »األصل»( كفي ُّّٓ(, كاإلماـ مسلم )ُُِٕأخرجو اإلماـ البخارم ) (ُ)

كفي «. فكاف الرجل يقولو(: »َِْٕكزاد البخارم )«. الصحيحين»ما في كىو الموافق ل« أ»
قلت: كالرجل ىو: حباف بن منقذ األنصارم, ككاف «. فكاف إذا بايع يقوؿ: ال خيابة»ركاية مسلم: 

: -رضي اهلل عنهما-عن ابن عمر (: »ٕٔٓيقوؿ ذلك للثغة في لسانو, ففي ركاية ابن الجاركد )
 الحديث.« ًفعى في رأسو مأمومة, فثٌقلت لسانو, ككاف ييخدعأف حباف بن منقذ كاف سي 
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 أطمذه٣م وَمُمك, ورزمام ؽم٣موَمف َم٣ًموَم٥م طمٖمٝمٖم٥م, همٝمًتحٝمل َمٛمف همرزمام

 ويُمؼمي-

 بٝإ خٝاض ايػدي: 
 دع, همٙمف أن يُمؼمط-احل٣مل, ورزمام طُم  هذا هق هم١مذا ىم٣من

وهق َم٣م حيِمؾ دم ىمثغم َمـ إؽمقاق أن ايم٣ٌمئع يٗمقل يمٙمٚمُمؼمي: هذه 

 -ايمًٙمٔم٥م زمٔمممة أيمػ, وإذا يمٗمٝمتٜم٣م زمٟمٞمٗمص َمـ هذا, همرده٣م

هم١مذا وصمده٣م دم ايمًقق زمٟمٞمٗمص َمـ هذا ايمًٔمر, ويمق  همٜمذا هق طمٝم٣مر ايمٕمٌـ,

زمًمء يًغم, جيقز يمٙمٚمُمؼمي أن يرده٣م فمعم ايم٣ٌمئع: ٕٞمف نمرر زمف, وضمِمؾ يمف 

 َمٛمف نمٌـ: ضمٝم٧م أٞمف أومهف أٞمف زم٣مفمف زمٟمٞمٗمص ؽمٔمر دم ايمًقق-

ٌُُٝمقعِ  ,صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ,َذىَمَر َرصُمٌؾ يمِٙمٛم ٌِلِّ »قٛي٘:  ُف خُيَْدُع دِم ايْم  ش-َأٞم 

أطمػم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ زمُمٟمن هذا ايمرصمؾ, وأٞمف أي 

 ايممماء-وخيدع دم ايمٌٝمع, 

َٓ طَماَلزَم٥مَ »هَمَٗم٣مَل: "قٛي٘:   - "شإَِذا زَم٣مَئْم٦َم هَمُٗمْؾ: 

 أي ٓ طمدئم٥م-

 -واطمتٙمػ ايمٔمٙمامء هؾ هذا طمٝم٣مر أم ٓ

 اَهَذ  دِم  ايْمُٔمَٙماَمءُ  َواطْمَتَٙمَػ : (877. 81) َمًٙمؿ وم٣مل ايمٛمقوي دم ذح

ِدي٧ِم  ٣م زَمْٔمُّمُٜمؿْ  هَمَجَٔمَٙمفُ  احْلَ فِ  دِم  طَم٣مصًّ ٣ٌَمئَِمكْمِ  زَمكْمَ  اظمَُْٕم٣مزَمٛم٥َمَ  َوَأن   ضَمٗمِّ ِزََم٥مٌ  اظمَُْت َٓ  َٓ 
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ٌُقنِ  طِمَٝم٣مرَ  ٌٌََِٜم٣م يمِْٙمَٚمْٕم ًَ ٣مهمِِٔملِّ  ََمْذَه٤ُم  َوَهَذا ىَمُثَرْت  َأمْ  وَمٙم ٦ْم  ؽَمَقاءٌ  زمِ  َوَأِِب  ايمُم 

ـَ  ضَمٛمِٝمَٖم٥مَ  َواَيَتكْمِ  َأَصحُّ  َوِهلَ  َوآطَمِري ـْ  ايمرِّ ٌَْٕمَداِديُّقنَ  َووَم٣مَل  ََم٣ميمٍِؽ  فَم ـَ  ايْم  اظم٣َْميمِ٘مِٝم ٥مِ  َِم

ٌُقنِ  َٝم٣مرُ  يمِْٙمَٚمْٕم َذا اخْلِ ِدي٧ِم  هِلَ طِ  احْلَ ٌُْٙمغَ  َأنْ  زممَِمْ ـُ  َي ٌْ  ُدوَٞمفُ  ىَم٣منَ  هَم١مِنْ  ايْمِٗمٝمَٚم٥مِ  شُمُٙم٧َم  ايْمَٕم

ِحٝمُح  هَماَل  ُل  َوايمِم  َو  ْٕ فُ  ا َٞم  ِٕ  ْ ٦ٌُْم  مَل ٦ٌََم  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   ايمٛم ٌِل   َأن   َيثْ  يَمفُ  َأشْم

َٝم٣مرَ  اَم  اخْلِ َٓ  طَمِدئَم٥مَ  َٓ  َأيْ  طِماَلزَم٥مَ  َٓ  وُمْؾ  يَمفُ  وَم٣مَل  َوإِٞم  ـْ  َيْٙمَزمُ  َو ٌُقُت  َهَذا َِم َٝم٣مرِ  شُم  اخْلِ

فُ  َٞم  ِٕ ٦ٌََم  يَمقْ  َو ٦ٌََم  َأوْ  شَم َٝم٣مرَ  يَمفُ  َأشْم ٣م فُمُٚمقمَ  َٓ  فَمكْمٍ  وَمِّمٝم ٥مَ  ىَم٣مَٞم٦ْم  اخْلِ  َِمٛمْفُ  َيٛمُْٖمُذ  هَماَل  هَلَ

هِ  إلَِم  ٓ   نَمغْمِ  اهـ  -َأفْمَٙمؿُ  َواهلل ُ زمَِديمِٝمؾٍ  إِ

ئمتػم رْح٥م َمـ اهلل فمز وصمؾ زم٣مظمُمؼمي,  دم ايمٌٝمع أن اخلٝم٣مر فايؾاٖز:

 -, واهلل اظمقهمؼوايم٣ٌمئع, إذا ضمِمؾ ٕضمدمه٣م نمٌـ, أو نمرر, أو ضر

  ********** 
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 ]باب الربا[

 [ايضَِّبا َباُب]

 *******************************الشرح:

 ايمزي٣مدة- ٚايطبا يف ايًػ١:

, وحمرم وهق ىمٌغمة َمـ ىم٣ٌمئر ايمذٞمقب, وفمٓمٝمٚم٥م َمـ فمٓم٣مئؿ ايمذٞمقب أشم٣مم

 -دم مجٝمع إدي٣من

 ٚقس دا٤ت األزي١ املتهاثط٠ يف يعٔ ؾاعً٘، ٚايٛعٝس ع٢ً شيو.
٣َم َي٣م}يٗمقل اهلل فمز وصمؾ :  ـَ  َأُّيُّ زَم٣م سَمْٟمىُمُٙمقا َٓ  آََمٛمُقا ايم ِذي  َُمَّم٣مفَمَٖم٥مً  َأْؤَم٣مهًم٣م ايمرِّ

ُٗمقا ُٗمقا  سُمْٖمٙمُِحقنَ  يَمَٔمٙم ُ٘مؿْ  اهلل َ َواسم  ْت  ايم تِل ايمٛم ٣مرَ  َواسم  ـَ  ُأفِمد   َوَأؿمِٝمُٔمقا  يمِْٙمَ٘م٣مهمِِري

ؽُمقَل  اهلل َ  -{سُمْرَْحُقنَ  يَمَٔمٙم ُ٘مؿْ  َوايمر 

٣َم} ويٗمقل اهلل فمز وصمؾ : ُٗمقا آََمٛمُقا ـَ ايم ِذي َي٣م َأُّيُّ ـَ  زَمِٗملَ  ََم٣م َوَذُروا اهلل َ اسم  زَم٣م َِم  ايمرِّ

ْ  هَم١مِنْ   َُم٠ْمَِمٛمكِمَ  ىُمٛمُْتؿْ  إِنْ  ـَ  زمَِحْرٍب  هَمْٟمَذُٞمقا سَمْٖمَٔمُٙمقا مَل ٌُْتؿْ  َوإِنْ  َوَرؽُمقيمِفِ  اهلل ِ َِم  سُم

َٓ  سَمْٓمٙمُِٚمقنَ  َٓ  َأَْمَقايمُِ٘مؿْ  ُرُءوُس  هَمَٙمُ٘مؿْ   -{سُمْٓمَٙمُٚمقنَ  َو

ـَ }صمؾ : ويٗمقل اهلل فمز و زَم٣م َيْٟمىُمُٙمقنَ  ايم ِذي ٓ   َيُٗمقَُمقنَ  َٓ  ايمرِّ  ايم ِذي َيُٗمقمُ  ىَماَم  إِ

ٌ ُْمفُ  ٝمَْْم٣منُ  َيَتَخ ـَ  ايمُم  ُؿْ  َذيمَِؽ  اظمَْسِّ  َِم اَم  وَم٣ميُمقا زمَِٟمهن  ٌَْٝمعُ  إِٞم  زَم٣م َِمْثُؾ  ايْم  اهلل ُ  َوَأضَمؾ   ايمرِّ

ٌَْٝمعَ  مَ  ايْم زَم٣م َوضَمر  ـْ  ايمرِّ ـْ  ََمْقفِمَٓم٥مٌ  صَم٣مَءهُ  هَمَٚم فِ  َِم  إلَِم  َوَأَْمُرهُ  ؽَمَٙمَػ  ََم٣م هَمَٙمفُ  هَم٣مْٞمَتَٜمك َرزمِّ
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ـْ  اهلل ِ زَم٣م اهلل ُ َيْٚمَحُؼ   طَم٣ميمُِدونَ  همِٝمَٜم٣م ُهؿْ  ايمٛم ٣مرِ  َأْصَح٣مُب  هَمُٟمويَمئَِؽ  فَم٣مدَ  َوََم  ايمرِّ

َدوَم٣مِت  َوُيْرِِب  ٣مرٍ  ىُمؾ   حُي٤ِمُّ  َٓ  َواهلل ُ  ايمِم   -{َأشمِٝمؿٍ  ىَمٖم 

ـْ  آسَمْٝمُتؿْ  ََم٣موَ }ويٗمقل اهلل فمز وصمؾ :  زُمقَ  ِرزًم٣م َِم  َيْرزُمق هَماَل  ايمٛم ٣مسِ  َأَْمَقالِ  دِم  يمغَِمْ

ـْ  آسَمْٝمُتؿْ  َوََم٣م اهلل ِ فِمٛمَْد   -{اظمُّْْمِٔمُٖمقنَ  ُهؿُ  هَمُٟمويَمئَِؽ  اهلل ِ َوصْمفَ  سُمِريُدونَ  َزىَم٣مةٍ  َِم

 ٚيف َػًِ:
ـَ : »وَم٣مَل  ,,امرض اهلل فمٛمٜم, َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمِرٍ   فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   اهللِ  َرؽُمقُل  يَمَٔم

زَم٣م, آىمَِؾ  َوؽَمٙم ؿَ  ٌَُف, َوَُم٠ْمىمَِٙمُف, ايمرِّ
 شؽَمَقاءٌ  ُهؿْ : »َووَم٣مَل  ,شَوؾَم٣مِهَدْيفِ  َوىَم٣مسمِ

(ُ)
- 

 ٚيف ايصشٝشني: 
ـِ  فَمٛمُْف, اهلل ُ َرِضَ  ُهَرْيَرةَ  َمـ ضمدي٧م َأِِب  : وَم٣مَل  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  فَم

ٌُقا»
ٌْعَ  اصْمَتٛمِ  ً ؟ َوََم٣م اهلل ِ َرؽُمقَل  َي٣م: وَم٣ميُمقا ,شظمُقزمَِٗم٣مِت ا ايم ـ  كُ : »وَم٣مَل  ُه ْ  زم٣ِمهلل ِ, ايمممِّ

ْحُر, ًِّ مَ  ايم تِل ايمٛم ْٖمسِ  َووَمْتُؾ  َوايم ٓ   اهلل ُ ضَمر  , إِ زَم٣م, َوَأىْمُؾ  زم٣ِمحَلؼِّ  ََم٣ملِ  َوَأىْمُؾ  ايمرِّ

ضْمِػ, َيْقمَ  َوايمت َقرمِّ  ايمَٝمتِٝمِؿ,  شايمَٕم٣مهماَِلِت  اظم٠ُْمَِمٛم٣َمِت  ِت اظمُْحَِمٛم٣َم َووَمْذُف  ايمز 
(ِ)

- 

 ؾؿٞ ايبداضٟ: 
ـِ  َمـ ضمدي٧م ؽَمُٚمَرةَ   فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلُّ  وَم٣مَل : وَم٣مَل  فَمٛمُْف, اهلل ُ َرِضَ  صُمٛمُْدٍب  زْم

ْٝمَٙم٥مَ  َرَأْي٦ُم : »َوؽَمٙم ؿَ  ؽَم٥ٍم, َأْرضٍ  إلَِم  هَمَٟمطْمَرصَم٣ميِن  َأسَمَٝم٣ميِن, َرصُمَٙمكْمِ  ايمٙم   ْٗمٛم٣َمهَم٣مْٞمَْمٙمَ  َُمَٗمد 

ـْ  هَنَرٍ  فَمعَم  َأسَمْٝمٛم٣َم ضَمت ك  َيَدْيفِ  زَمكْمَ  َرصُمٌؾ  ايمٛم َٜمرِ  َوؽَمطِ  َوفَمعَم  وَم٣مئِؿٌ  َرصُمٌؾ  همِٝمفِ  َدمٍ  َِم

                                                           
 (.ُٖٗٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
 (.ٖٗ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِٕٔٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)
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ٌََؾ  ضِمَج٣مَرٌة, صُمُؾ  هَمَٟموْم صُمُؾ  َأَرادَ  هَم١مَِذا ايمٛم َٜمِر, دِم  ايم ِذي ايمر  صُمُؾ  َرََمك خَيُْرَج  َأنْ  ايمر   ايمر 

هُ  همِٝمِف, دِم  زمَِحَجرٍ  اَم  هَمَجَٔمَؾ  ىَم٣مَن, ضَمْٝم٧ُم  هَمَرد   زمَِحَجٍر, همِٝمفِ  دِم  َرََمك يمَِٝمْخُرَج  صَم٣مءَ  ىُمٙم 

صِمعُ  زَم٣م آىمُِؾ  ايمٛم َٜمرِ  دِم  َرَأْيَتفُ  ايم ِذي: هَمَٗم٣مَل  َهَذا؟ ََم٣م هَمُٗمْٙم٦ُم  ىَم٣مَن, ىَماَم  هَمغَمْ ش ايمرِّ
(ُ)

- 

 ٚأخطز اإلَاّ ابٔ َاد٘ ضمح٘ اهلل يف غٓٓ٘: 
ـِ  ُٔمقدٍ  َمـ ضمدي٧م ازْم ًْ ـِ  ,, فمٛمفرض اهلل, ََم  َوؽَمٙم َؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  فَم

ـَ  َأىْمَثرَ  َأضَمٌد  ََم٣م: »وَم٣مَل  زَم٣م, َِم ٓ   ايمرِّ ٥ٌَمُ  ىَم٣منَ  إِ ٥مٍ  إلَِم  َأَْمِرهِ  فَم٣موِم  شوِمٙم 
(ِ)

- 

وإديم٥م ىمثغمة دم ايم٣ٌمب, َمٛمٜم٣م زم٣مظمٛمْمقق, وَمٛمٜم٣م زم٣مظمٖمٜمقم, همجٚمٝمع أديم٥م 

 -ايمٓمٙمؿ َمـ هذا ايم٣ٌمبحتريؿ أىمؾ أَمقال ايمٛم٣مس زم٣ميم٣ٌمؿمؾ, وحتريؿ 

 -زمؾ هق َمـ زمٝمقع اْل٣مهٙمٝم٥مإذ أٞمف يمٝمس َمـ زمٝمقع أهؾ اإلؽمالم, 

 بٝإ َفاعز ايضبا: 

 : طمٙمٗمٝم٣ًم واومتِم٣مدي٣ًم وفمٚمٙمٝم٣ًم, َمٛمٜم٣م ىمثغمة َمٛمٜم٣م هايمرزم٣م َمٖم٣مؽمدو

 ايمٖم٣ًمد اخلٙمٗمل- األٚىل:

 همِم٣مضمٌف يتٔمقد فمعم ايمٌخؾ, وايمُمح, ضمتك إٞمف ٓ ئمْمل ؾمٝمًئ٣م إٓ زمٚمٗم٣مزمؾ-

زمخالف اظمجتٚمع اظمًٙمؿ يمؼمازمط زمكم اظمجتٚمع ايمرزمقي, ؤمػ ا ايجا١ْٝ:

 -ايمٗم٣مئؿ فمعم ايمتٔم٣مط

                                                           
 (.َِٖٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل (, كىو في ِِٕٗأخرجو اإلماـ ابن ماجو في سننو ) (ِ)

 (, كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح. ِٕٖبرقم )
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 -يٙمحؼ اظمرازمكم هم٣ًمد اومتِم٣مدي ايجايج١:

إلم نمٛمك مم٣م ي٠مدي ؾ ايمديـ, شمؿ زمٔمد ذيمؽ يتّم٣مفمػ فمٙمٝمف, همٝمٟمطمذ ايمرصم

 -َمٖمرط, وهمٗمر َمدومع

حلؼ اإلؽمالَمٝم٥م زمِمقرة ايمٌٛمقك ايمرزمقي٥م,  دم ايمٌالدايمرزم٣م ضمكم دطمؾ  ايطابع١:

 ؽمالم ايمّمٔمػ, وسمًٙمط إفمداء فمٙمٝمٜمؿ, وومٙم٥م ايمػمىم٣مت-أهؾ اإل

 أن ايمرزم٣م سمٔمْمٝمؾ يمٙمٔمٚمؾ يمدى اظمراِب-  ارتاَػ١:

, ىم٣ميمٗمامر همتجد أن اظمراِب يؼمك ايمٔمٚمؾ, ويدطمؾ زماميمف دم صٖمٗم٣مت رزمقي٥م

 -وٞمحقه

ايمٛمٌل صعم اهلل  وومد وم٣مم, أٞمف ؿمريؼ َمٛمحرف يمت٘مثغم إَمقال ايػازغ١:

 -ووؤمف٥م ايمقداع دم ضمج ٣مً فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ طمْمٌ

 ٚيف َػًِ:
َمـ ضمدي٧م صم٣مزمر زمـ فمٌد اهلل رض اهلل فمٛمٜمام ايمْمقيؾ دم ومِم٥م ضمج٥م ايمٛمٌل 

 ضَمَرامٌ  َوَأَْمَقايَمُ٘مؿْ  ِدََم٣مَءىُمؿْ  إِن  »  فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ وهمٝمف وم٣مل:صعم اهلل

ءٍ  ىُمؾُّ  َٓ أَ  َهَذا, زَمَٙمِدىُمؿْ  دِم  َهَذا, ؾَمْٜمِرىُمؿْ  دِم  َهَذا َيْقَِمُ٘مؿْ  ىَمُحْرََم٥مِ  فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ,  َرْ

ـْ  ٣مِهٙمِٝم ٥مِ  َأَْمرِ  َِم ٦َم  اْْلَ ٣مِهٙمِٝم ٥مِ  َوِدََم٣مءُ  ََمْقُوقٌع, وَمَدََمل   حَتْ َل  َوإِن   ََمْقُوقفَم٥ٌم, اْْلَ  َأو 

ـْ  َأَوعُ  َدمٍ  ٛم٣َم َِم
ـِ  َدمُ  ِدََم٣مئِ ـِ  َرزمِٝمَٔم٥مَ  ازْم ٣مِرِث, زْم ِؤًم٣م ىَم٣منَ  احْلَ ؼَمْ ًْ  ؽَمْٔمدٍ  زَمٛمِل دِم  َُم
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ٝم ٥مِ  ِرزَم٣موَ  ُهَذْيٌؾ, هَمَٗمَتَٙمْتفُ 
٣مِهٙمِ ُل  ََمْقُوقٌع, اْْلَ ٌ ٣مسِ  ِرزَم٣م ِرزَم٣مَٞم٣م َأَوعُ  ِرزًم٣م َوَأو  ـِ  فَم  زْم

ٌْدِ  فُ  اظمُْْم ٙم٤ِِم, فَم ُف--- ََمْقُوقعٌ  هَم١مِٞم  ش ىُمٙمُّ
(ُ)

- 

  -, ايمذيـ وصٖمٜمؿ اهلل زم٣ميمٌخؾ وايمُمحأن ايمرزم٣م َمـ أطمالق ايمٝمٜمقد ايػابع١:

 -ويمٝمس َمـ أطمالق اظمًٙمٚمكم

ـَ  ُٓمْٙمؿٍ هَمٌِ }اهلل فمز وصمؾ:  وم٣مل ـَ  َِم َْمٛم٣َم َه٣مُدوا ايم ِذي ٣ٌَمٍت  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  ضَمر  ٦ْم  ؿَمٝمِّ  ُأضِمٙم 

ؿْ  ِهؿْ  هَلُ ـْ  َوزمَِِمدِّ زَم٣م َوَأطْمِذِهؿُ   ىَمثغًِما اهلل ِ ؽَمٌِٝمؾِ  فَم  َوَأىْمٙمِِٜمؿْ  فَمٛمْفُ  هُنُقا َووَمْد  ايمرِّ

٣ٌَمؿمِؾِ  ايمٛم ٣مسِ  َأَْمَقاَل  ـَ  َوَأفْمَتْدَٞم٣م زم٣ِميْم  -{َأيمِٝماًم  ازًم٣مفَمَذ  َِمٛمُْٜمؿْ  يمِْٙمَ٘م٣مهمِِري

 آىمؾ ايمرزم٣م ئٌم٧م يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ىم٣مظمجٛمقن- ايجا١َٓ:

ـَ }ىمام سمٗمدم دم ومقل اهلل فمز وصمؾ:  زَم٣م َيْٟمىُمُٙمقنَ  ايم ِذي ٓ   َيُٗمقَُمقنَ  َٓ  ايمرِّ  ىَماَم  إِ

ٌ ُْمفُ  ايم ِذي َيُٗمقمُ  ْٝمَْم٣منُ  َيَتَخ ـَ  ايمُم  ُؿْ  َذيمَِؽ  اظْمَسِّ  َِم اَم  وَم٣ميُمقا زمَِٟمهن  ٌَْٝمعُ  إِٞم  زَم٣م ْثُؾ َمِ  ايْم  ايمرِّ

ٌَْٝمعَ  اهلل ُ  َوَأضَمؾ   مَ  ايْم زَم٣م َوضَمر   -{ايمرِّ

 ذه٣مب زمرىم٣مت اظم٣مل- ايتاغع١:

 ملا أخطز اإلَاّ ابٔ َاد٘ ضمح٘ اهلل يف غٓٓ٘: 

ُٔمقٍد  ًْ ـِ ََم ـِ ايمٛم ٌِلِّ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم َؿ, ,رض اهلل فمٛمف,َمـ ضمدي٧م ازْم , فَم

ـَ »وَم٣مَل:  ٥مٍ  ََم٣م َأضَمٌد َأىْمَثَر َِم ٥ٌَُم َأَْمِرِه إلَِم وِمٙم  ٓ  ىَم٣مَن فَم٣موِم زَم٣م, إِ ش ايمرِّ
(ِ)

- 

                                                           
 (.ُُِٖأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
(, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل ِِٕٗأخرجو اإلماـ ابن ماجو في سننو ) (ِ)

 (, كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح. ِٕٖبرقم )
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ايمرزم٣م ؽم٤ٌم حلرب اهلل فمز وصمؾ, وضمرب رؽمقيمف صعم اهلل فمٙمٝمف  ايعاؾط٠:

 وفمعم آيمف وؽمٙمؿ-

٣َم َي٣م}ىمام دم ومقل اهلل فمز وصمؾ:  ـَ  َأُّيُّ ُٗمقا آََمٛمُقا ايم ِذي ـَ  زَمِٗملَ  ََم٣م َوَذُروا اهلل َ اسم   َِم

زَم٣م ْ  هَم١مِنْ   َُم٠ْمَِمٛمكِمَ  ُتؿْ ىُمٛمْ  إِنْ  ايمرِّ ـَ  زمَِحْرٍب  هَمْٟمَذُٞمقا سَمْٖمَٔمُٙمقا مَل ٌُْتؿْ  َوإِنْ  َوَرؽُمقيمِفِ  اهلل ِ َِم  سُم

َٓ  سَمْٓمٙمُِٚمقنَ  َٓ  َأَْمَقايمُِ٘مؿْ  ُرُءوُس  هَمَٙمُ٘مؿْ   - {سُمْٓمَٙمُٚمقنَ  َو

ايمرزم٣م وسمٔم٣مؿمٝمف يدل فمعم ؤمػ ايمتٗمقى, وفمعم ؤمػ  اذتاز١ٜ عؿط٠:

 اظمراوم٥ٌم هلل فمز وصمؾ-

 ايمرزم٣م يقومع ص٣مضمٌف دم ايمٙمٔمـ- ١ عؿط٠:ايجاْٝ

 -ضمدي٧م صم٣مزمر زمـ فمٌد اهلل رض اهلل فمٛمٜمامىمام سمٗمدم 

 ايمرزم٣م ؽم٤ٌم َمـ اؽم٣ٌمب فمذاب ايمٗمػم- ايجايج١ عؿط٠:

 -ضمدي٧م ؽمٚمرة زمـ صمٛمدب رض اهلل فمٛمفىمام سمٗمدم 

 ايمرزم٣م َمـ أىمػم ايم٘م٣ٌمئر اظمٜمٙم٘م٣مت- ايطابع١ عؿط٠:

  ايمِمحٝمحكم-ىمام سمٗمدم ضمدي٧م أِب هريرة رض اهلل فمٛمف وهق دم

ايمرزم٣م ئمتػم َمٔمِمٝم٥م هلل فمز وصمؾ, ويمرؽمقيمف صعم اهلل فمٙمٝمف  ارتاَػ١ عؿط٠:

 وفمعم آيمف وؽمٙمؿ-

 ايمرزم٣م ؽم٤ٌم دم فمدم ومٌقل اهلل فمز وصمؾ يمٙمِمدوم٥م- ايػازغ١ عؿط٠:

٣ًٌم  -, وؽمٝمٟميت ديمٝمٙمف إن ؾم٣مء اهللٕن اهلل فمز وصمؾ ؿمٝم٤م وٓ يٗمٌؾ إٓ ؿمٝم
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 سمف-َمتٔم٣مؿمل ايمرزم٣م ٓ سُمًتج٣مب دفمق يػابع١ عؿط٠:ا

 اهللِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  ,,رض اهلل فمٛمف, ُهَرْيَرةَ  َمـ ضمدي٧م َأِِب ؿٞ َػًِ: ؾ

٣م: »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   َ ٌَُؾ  َٓ  ؿَمٝم٤ٌِّم  اهللَ  إِن   ايمٛم ٣مُس, َأُّيُّ ٓ   َيْٗم ٣ًٌم, إِ  َأََمرَ  اهللَ َوإِن   ؿَمٝمِّ

٣َم َي٣م}: َٗم٣مَل همَ  اظمُْْرؽَمٙمكَِم, زمِفِ  َأََمرَ  زماَِم  اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  ؽُمُؾ  َأُّيُّ ـَ  ىُمُٙمقا ايمرُّ ٣ٌَمِت  َِم  َوافْمَٚمُٙمقا ايمْم ٝمِّ

٣م, ٣م َي٣م}: َووَم٣مَل  ,[58: اظم٠مَمٛمقن] {فَمٙمِٝمؿٌ  سَمْٔمَٚمُٙمقنَ  زماَِم  إيِنِّ  َص٣محِلً َ ـَ  َأُّيُّ  آََمٛمُقا ايم ِذي

ـْ  ىُمُٙمقا ٣ٌَمِت  َِم صُمَؾ  َذىَمرَ  شُمؿ   ,[875: ايمٌٗمرة] {َرَزوْمٛم٣َمىُمؿْ  ََم٣م ؿَمٝمِّ َٖمرَ  ُؾ ُيْمِٝم ايمر   ً  ايم

, َأؾْمَٔم٧َم  اَمِء, إلَِم  َيَدْيفِ  َيُٚمدُّ  َأنْمػَمَ  ً , َي٣م ايم , َي٣م َربِّ زُمفُ  ضَمَراٌم, َوََمْْمَٔمُٚمفُ  َربِّ  َوََممْمَ

فُ  ضَمَراٌم, ًُ ٌَ َراِم, َونُمِذيَ  ضَمَراٌم, َوََمْٙم َتَج٣مُب  هَمَٟمٞم ك زم٣ِمحْلَ ًْ ش يمَِذيمَِؽ؟ ُي
(ُ)

- 

َمٔمِمٝم٥م, وأىمؾ َٕمقال  ٕٞمفايمرزم٣م ي٤ًٌم ومًقة ايمٗمٙم٤م,  ايجا١َٓ عؿط٠:

 ايمٛم٣مس زم٣ميم٣ٌمؿمؾ-

 ايمرزم٣م ـمٙمؿ يتٔم٣مؿم٣مه اإلٞم٣ًمن- ايتاغع١ عؿط٠:

 ملا يف ايصشٝشني: 
ٌْدِ  ـِ  اهلل ِ  َمـ ضمدي٧م فَم ـِ  فَمٛمُْٜماَم, اهلل ُ  َرِضَ  فُمَٚمرَ  زْم  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  فَم

 شايمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  ـُمُٙماَمٌت  ايمٓمُّْٙمؿُ : »وَم٣مَل  َوؽَمٙم ؿَ 
(ِ)

- 

                                                           
 (.َُُٓاـ مسلم في صحيحو )أخرجو اإلم (ُ)
 (.ِٕٗٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِْْٕأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]باب الربا[  

 

[277] 
 

  

اظمٖم٣مؽمد ايمتل ئمٝمُمٜم٣م أصح٣مب ايمرزم٣م, ويتٗمٙمٌقن همٝمٜم٣م, إلم نمغم ذيمؽ َمـ 

وإمج٣مع اظمًٙمٚمكم, َمع  طَمتٚمرديـ فمعم ذع اهلل فمز وصمؾ وهدي رؽمقل اهلل 

َم٣م همٝمف َمـ اظمٖم٣مؽمد ايمتل سمرزمقا فمعم ذب اخلٚمر وٞمحقه, هم٘مؿ ضمرَم٦م َمـ 

 ايمٌٝمقع واظمٔم٣مَمالت زم٤ًٌم ايمرزم٣م وؽمدًا يمذرائع أىمؾ أَمقال ايمٛم٣مس زم٣ميم٣ٌمؿمؾ,

 -واهلل اظمًتٔم٣من

 بٝإ أقػاّ ايطبا: 
 ايمرزم٣م إلم شمالشم٥م أوم٣ًمم, وزمٔمّمٜمؿ إلم ومًٚمكم: ومًؿ زمٔمض ايمٔمٙمامء 

 -َمٟمطمقذة َمـ ايمٛمًٟم وهق ايمتٟمطمغم, رزم٣م ايمٛمًٝمئ٥م األٍٚ:

 هق ايمزي٣مدة ايمتل يٟمطمذه٣م ايم٣ٌمئع َمـ اظمُمؼمي َمٗم٣مزمؾ ايمتٟمصمٝمؾ-و

 - أن يرده زمٔمد ؽمٛم٥م أيمًٖم٣م وَم٣مئ٥مً ىمٟمن ئمْمٝمف أيمًٖم٣م ٞمٗمًدا فمعم

رزم٣م ايمذي ىم٣من يٖمٔمٙمف أهؾ , وهق ايمءايمٔمٙمامأٞمف ضمرام زم١ممج٣مع  ٚسهُ٘:

 -اْل٣مهٙمٝم٥م, زمٗمقهلؿ إَم٣م أن سمٖميض وإَم٣م أن سمرِب

ـَ َػًِ: يف ٚ ٌ ٣مسٍ  َمـ ضمدي٧م ازْم يِن : َيُٗمقُل  ,,٣مرض اهلل فمٛمٜم, فَم  َأطْمػَمَ

ـُ  ُأؽَم٣مََم٥مُ  َؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِل   َأن   َزْيٍد, زْم اَم : »وَم٣مَل  َوؽَمٙم  زَم٣م إِٞم  ٝمَئ٥مِ  دِم  ايمرِّ ًِ  شايمٛم 
(ُ)

- 

 وىم٣من ازمـ فم٣ٌمس رض اهلل فمٛمٜمام ٓ يرى ايمرزم٣م إٓ دم ايمٛمًٝم٥م-

 شمؿ رصمع فمـ ذيمؽ همٝمام ٞمٗمؾ فمٛمف, ووم٣مل رض اهلل فمٛمف زمرزم٣م ايمٖمّمؾ أيًّم٣م-

                                                           
 (.ُٔٗٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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 أي ٓ رزم٣م أىمثر, وٓ أـمٜمر َمـ رزم٣م ايمٛمًٝمئ٥م- ؾٝهٕٛ َع٢ٓ ٖصا اذتسٜح:

 ظمديـ َمٛمف أن يؼمهمؼ زمف, وأن يٛمٓمره-وايمقاصم٤م فمعم اإلٞم٣ًمن إذا أفمن ا

ةٍ  ُذو ىَم٣منَ  َوإِنْ }ىمام وم٣مل اهلل فمز وصمؾ:  ةٍ  إلَِم  هَمٛمَٓمَِرةٌ  فُمْنَ وُمقا َوَأنْ  ََمْٝمَنَ  سَمَِمد 

 -{سَمْٔمَٙمُٚمقنَ  ىُمٛمُْتؿْ  إِنْ  يَمُ٘مؿْ  طَمغْمٌ 

 رزم٣م ايمٖمّمؾ- ايجاْٞ:

 ايمزي٣مدة- ٚايؿطٌ:

 -ايمرزمقي زمٚمثٙمف َمتٖم٣موالً هق زمٝمع و

 : (848. 3) اظمجتٜمد ي٥مزمداوم٣مل ازمـ رؾمد دم 

َٖمَؼ  زَم٣م َأن   فَمعَم  ايْمُٔمَٙماَمءُ  َواسم  ٌَْٝمِع, دِم : ؾَمْٝمَئكْمِ  دِم  ُيقصَمُد  ايمرِّ رَ  َوهمِٝماَم  ايْم ٥مِ  دِم  سَمَٗمر  َم   ايمذِّ

ـْ   - َذيمَِؽ  نَمغْمِ  َأوْ  ؽَمَٙمٍػ, َأوْ  زَمْٝمٍع, َِم

٣م زَم٣م هَمَٟمَم  رَ  همِٝماَم  ايمرِّ ٥مِ  دِم  سَمَٗمر  َم   : ِصٛمَْٖم٣منِ  هَمُٜمقَ  ايمذِّ

٣مِهٙمِٝم ٥مِ  ِرزَم٣م َوُهقَ  فَمَٙمْٝمِف, َُمت َٖمٌؼ  ِصٛمٌْػ  ُؿْ  َوَذيمَِؽ  فَمٛمُْف, هُنِلَ  ايم ِذي اْْلَ  ىَم٣مُٞمقا َأهن 

ٙمُِّٖمقنَ  ًَ َي٣مَدةِ  ُي  ايم ِذي ُهقَ  َوَهَذا َأِزْدَك, َأْٞمٓمِْريِن : َيُٗمقيُمقنَ  هَمَ٘م٣مُٞمقا َوُيٛمْٓمُِروَن, زم٣ِميمزِّ

اَلةُ  فَمَٙمْٝمفِ  , فَمٛم٣َمهُ  اَلمُ  ايمِم   ً ٥مِ  دِم  زمَِٗمْقيمِفِ  , َوايم َٓ : »ايْمَقَداعِ  ضَمج  ٣مِهٙمِٝم ٥مِ  ِرزَم٣م َوإِن   َأ  اْْلَ

ُل  ََمْقُوقٌع, ٌ ٣مسِ  ِرزَم٣م َأَؤُمفُ  ِرزًم٣م َوَأو  ـِ  ايْمَٔم ٌْدِ  زْم  -شاظمُْْم ٙم٤ِِم  فَم

ْؾ  َوعْ  ": َوايمث ٣ميِن   -زَمْٔمُد  همِٝماَم  َوؽَمٛمَْذىُمُرهُ  همِٝمِف, خُمَْتَٙمٌػ  َوُهقَ  " َوسَمَٔمج 
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٣م زَم٣مايم َوَأَم  ٌَْٝمعِ  دِم  رِّ فُ  فَمعَم  َأمْجَُٔمقا ايْمُٔمَٙماَمءَ  هَم١مِن   ايْم ٝمَئ٥ٌم,: ِصٛمَْٖم٣منِ  َأٞم  ًِ  َوسَمَٖم٣مُوٌؾ, َٞم

  ٓ ـِ  ُرِويَ  ََم٣م إِ ـِ  فَم ٌ ٣مسٍ  ازْم ـْ  فَم زَم٣م إِْٞمَ٘م٣مِرهِ  َِم ـِ  َرَواهُ  ظم٣َِم ايمت َٖم٣مُوؾِ  دِم  ايمرِّ  , ايمٛم ٌِلِّ  فَم

ٓ   ِرزَم٣م َٓ : »وَم٣مَل  فُ َأٞم   , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   ٝمَئ٥مِ  دِم  إِ ًِ اَم  -شايمٛم   مُجُْٜمقرُ  َص٣مرَ  َوإِٞم 

زَم٣م َأن   إلَِم  ايْمُٖمَٗمَٜم٣مءِ  ـِ  دِم  ايمرِّ ٌُقِت  ايمٛم ْقفَمكْمِ  َهَذْي  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , فَمٛمْفُ  َذيمَِؽ  يمُِث

 قا -, َوؽَمٙم ؿَ 
 تحريٚمف دم ؽمت٥م أؾمٝم٣مء-زم ايمٛمص وومد صم٣مء

ـِ  ٣ٌَمَدةَ َمـ ضمدي٧م فمُ ٚيف َػًِ:   ٣مَِم٦ِم  زْم  وَم٣مَل : وَم٣مَل  ,,رض اهلل فمٛمف, ايمِم 

َه٤ُم : »ط اهللِ َرؽُمقُل  َه٤ِم, ايمذ  ٥مُ  زم٣ِميمذ  ٥ِم, َوايْمِٖمّم  , َوايْمػُمُّ  زم٣ِميْمِٖمّم  ِٔمغمُ  زم٣ِميْمػُمِّ  َوايمُم 

ِٔمغِم, َقاءٍ  ؽَمَقاءً  زمِِٚمْثٍؾ, َِمْثاًل  زم٣ِمظمِْْٙمِح, َواظمِْْٙمُح  زم٣ِميمت ْٚمِر, َوايمت ْٚمرُ  زم٣ِميمُم  ًَ  زمَِٝمٍد, َيًدا ,زمِ

َْصٛم٣َمُف, َهِذهِ  اطْمَتَٙمَٖم٦ْم  هَم١مَِذا ْٕ شزمَِٝمدٍ  َيًدا ىَم٣منَ  إَِذا ؾِمْئُتْؿ, ىَمْٝمَػ  هَمٌِٝمُٔمقا ا
(ُ)

- 

ْدِريِّ  ؽَمِٔمٝمدٍ  َمـ ضمدي٧م َأِِب : ٚيف ايصشٝشني : وَم٣مَل  ,,رض اهلل فمٛمف, اخْلُ

َه٤ُم : »ط اهللِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل  َه٤ِم, ايمذ  ٥مُ  زم٣ِميمذ  , َوايْمػُمُّ  ٥ِم,زم٣ِميْمِٖمّم   َوايْمِٖمّم   زم٣ِميْمػُمِّ

ِٔمغمُ  ِٔمغِم, َوايمُم  ـْ  زمَِٝمٍد, َيًدا زمِِٚمْثٍؾ, َِمْثاًل  زم٣ِمظمِْْٙمِح, َواظمِْْٙمُح  زم٣ِميمت ْٚمِر, َوايمت ْٚمرُ  زم٣ِميمُم   هَمَٚم

طِمُذ  َأْرزَمك, هَمَٗمْد  اؽْمَتَزاَد, َأوِ  َزاَد, ْٔ  شؽَمَقاءٌ  همِٝمفِ  َواظمُْْٔمْمِل ا
(ِ)

- 

                                                           
 (.ُٕٖٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
 (.ُْٖٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ِ)
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 ايمت َٖم٣مُوَؾ  َأن   فَمعَم  ايْمُٔمَٙماَمءُ  َأمْجَعَ : (848. 3) اظمجتٜمد زمداي٥موم٣مل ازمـ رؾمد 

٣مءَ  ًَ ٛمِْػ  دِم  َِمٛمُْٜماَم  َواضِمٌد  جَيُقزُ  َٓ  مِم ٣م َوايمٛم  ـَ  ايْمَقاضِمدِ  ايمِمِّ َْصٛم٣َمِف  َِم ْٕ  ُٞمص   ايم تِل ا

٣ٌَمَدةَ  ضَمِدي٧ِم  دِم  فَمَٙمْٝمَٜم٣م ـِ  فُم ٣مَِم٦ِم, زْم ٓ   ايمِم  ـِ  ضُم٘مِلَ  ََم٣م إِ ـِ  فَم ٌ ٣مٍس, ازْم  َوضَمِدي٧ُم  فَم

٣ٌَمَدةَ  ـْ  َيٛمَْٜمك ط اهلل ِ َرؽُمقَل  ؽَمِٚمْٔم٦ُم : »وَم٣مَل  ُهقَ  فُم َه٤ِم  زَمْٝمعِ  فَم َه٤ِم, ايمذ   زم٣ِميمذ 

٥مِ  ٥ِم, َوايْمِٖمّم  , َوايْمػُمِّ  زم٣ِميْمِٖمّم  ِٔمغمِ  زم٣ِميْمػُمِّ ِٔمغِم, َوايمُم   زم٣ِمظمِْْٙمِح  َواظمِْْٙمِح  زم٣ِميمت ْٚمِر, َوايمت ْٚمرِ  زم٣ِميمُم 

  ٓ َقاءٍ  ؽَمَقاءً  إِ ًَ ,زمِ  فَمْٝمٛم٣ًم زمِ ـْ  َٔمكْمٍ ِدي٧ُم  هَمَٜمَذا , شَأْرزَمك هَمَٗمْد  اْزَدادَ  َأوِ  َزادَ  هَمَٚم  َٞمصي  احْلَ

ٛمِْػ  دِم  ايمت َٖم٣مُوؾِ  ََمٛمْعِ  دِم  ـْ  ايْمَقاضِمدِ  ايمِمِّ فَْمَٝم٣منِ  َهِذهِ  َِم ْٕ   -ا

٣م ٝمَئ٥مِ  ََمٛمْعُ  َوَأَم  ًِ ْـ  هَمَث٣مزم٦ٌِم  همِٝمَٜم٣م ايمٛم  ـِ  فُمَٚمرَ  ضَمِدي٧ُم  َأؾْمَٜمُرَه٣م ضَمِدي٧ٍم, ََم٣م نَمغْمِ  َِم  زْم

ْم ٣مِب  َه٤ُم : », َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  اخْلَ َه٤ِم  ايمذ   زم٣ِميمذ 

ٓ   ِرزًم٣م, ٓ   ِرزًم٣م زم٣ِميْمػُمِّ  َوايْمػُمُّ  َوَه٣مَء, َه٣مءَ  إِ ٓ   ِرزًم٣م زم٣ِميمت ْٚمرِ  َوايمت ْٚمرُ  َوَه٣مَء, َه٣مءَ  إِ  َه٣مءَ  إِ

ِٔمغمُ  َوَه٣مَء, ٔمِ  َوايمُم  ٓ   ِرزًم٣م غمِ زم٣ِميمُم  ـَ  -شَوَه٣مءَ  َه٣مءَ  إِ ٣ٌَمَدةَ  ضَمِدي٧ُم  هَمَتَّمٚم   ََمٛمْعُ  فُم

ٛمِْػ  دِم  ايمت َٖم٣مُوؾِ  ـَ  ايْمَقاضِمِد, ايمِمِّ ٣ٌَمَدةَ  ضَمِدي٧ُم  َأْيًّم٣م َوسَمَّمٚم  ٣مءِ  ََمٛمْعَ  فُم ًَ  دِم  ايمٛم 

ٛمَْٖمكْمِ  ـْ  ايمِمِّ َواَي٣مِت  زَمْٔمضِ  دِم  َوَذيمَِؽ  ايمت َٖم٣مُوِؾ, َوإزَِم٣مضَم٥مَ  َهِذِه, َِم ِحٝمَح٥ِم, ايمرِّ  ايمِم 

ت ٥مِ  سمِْٙمَؽ  دِم  ايمت َٖم٣مُوؾِ  ََمٛمْعَ  ِذىْمِرهِ  زَمْٔمَد  همِٝمَٜم٣م َأن   َوَذيمَِؽ  ًِّ َه٤َم  َوزمِٝمُٔمقا» ايم  زم٣ِميْمَقِرِق  ايمذ 

ِٔمغمِ  َوايْمػُم   زمَِٝمٍد, َيًدا ؾِمْئُتؿْ  ىَمْٝمَػ  فُ  َوَهَذا شزمَِٝمدٍ  َيًدا ؾِمْئُتؿْ  ىَمْٝمَػ  زم٣ِميمُم   فَمَٙمْٝمفِ  َُمت َٖمٌؼ  ىُمٙمُّ

ـَ  ٓ   َٗمَٜم٣مءِ ايْمٖمُ  َِم ِٔمغمِ  ايْمػُم   إِ   قا -زم٣ِميمُم 
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 بٝإ ايؿطم بني ضبا ايٓػ١٦ٝ، ٚضبا ايؿطٌ: 
 سمٗمع همٝمف ايمزي٣مدة َمٗم٣مزمؾ ايمتٟمطمغم دم أصمؾ ايمتًٙمٝمؿ يمٙمديـ- ؾطبا ايٓػ١٦ٝ:

 سمٗمع همٝمف ايمزي٣مدة وايمرزم٣م َمـ صمٜمتكم:  ٚضبا ايؿطٌ:

 َمـ صمٜم٥م ايمتٖم٣موؾ  األٚىل:

 صمٛمس واضمد- َمـ صمٜم٥م ايمتٟمطمغم, إذا ىم٣من َمـ ايجا١ْٝ:

 ؾًٝعّ يف ٖصا ايٓٛع َٔ ايبٝع، إٕ نإ َٔ دٓؼ ٚاسس: 
 أن ي٘مقن يًدا زمٝمد, َمثاًل زمٚمثؾ-

 أي ايمتٗم٣مزمض اظمثٙمٝم٥م-

 ٚإٕ نإ َٔ دٓػني شتتًؿني: 
دم اظمجٙمس ظم٣م سمٗمدم َمـ ضمدي٧م فم٣ٌمدة وأِب ٝمٙمزم همٝمٜمام همٝمٜمام ايمتٗم٣مزمض هم

 -ؽمٔمٝمد رض اهلل فمٛمف

 همال يٛمٗميض اظمجٙمس إٓ زمٔمد ايمتٗم٣مزمض-

 رزم٣م ايمٗمرض- يٓٛع ايجايح:ا

يُمؼمط فمٙمٝمف أن يرد أن يٗمرض اإلٞم٣ًمن أضمًدا َمـ ايمٛم٣مس ؾمٝمًئ٣م و ٚصؿت٘:

 ٞمٖمًٔم٣م آطمًرا َمٔمف-فمٙمٝمف أهمّمؾ َمٛمف, 

 ىمٟمن يً٘مٛمف داره, فمعم أن يًٙمٖمف َم٣مئ٥م أيمػ ري٣مل, أو ٞمحق ذيمؽ-
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 وَمْرضٍ  ىُمؾُّ : »ط اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل رض , ودم ضمدي٧م فَمقِم  

 شِرزًم٣م هَمُٜمقَ , ََمٛمَْٖمَٔم٥مً  ر  صَم 
(ُ)

 - 

أهؾ  مج٣مهغم واحلدي٧م همٝمف ىمالم ٕهؾ ايمٔمٙمؿ, ويم٘مـ ايمٔمٚمؾ فمٙمٝمف فمٛمد

 ايمٔمٙمؿ-

 دم زم٣مب ايمٗمرض فمعم ايمت٣ًمَمح-أن يٌٗمك ايمٛم٣مس همٝمٛمٌٕمل 

 ؾكس أخطز اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل يف َػٓسٙ: 
 ٦ُم ؽَمِٚمٔمْ : وَم٣مَل  َمـ ضمدي٧م زُمَرْيَدَة زمـ احلِمٝم٤م إؽمٙمٚمل رض اهلل فمٛمف,

ـْ : »َيُٗمقُل  ط اهللِ َرؽُمقَل  ا َأْٞمَٓمرَ  ََم  شُمؿ  : وَم٣مَل  ," َصَدوَم٥مٌ  َِمْثٙمِفِ  َيْقمٍ  زمُِ٘مؾِّ  هَمَٙمفُ  َُمْٔمِنً

ـْ ": َيُٗمقُل  ؽَمِٚمْٔمُتفُ  ا َأْٞمَٓمرَ  ََم : وُمْٙم٦ُم  ," َصَدوَم٥مٌ  َِمْثَٙمْٝمفِ  َيْقمٍ  زمُِ٘مؾِّ  هَمَٙمفُ  َُمْٔمِنً

ـْ  ": سَمُٗمقُل  اهللِ َرؽُمقَل  َي٣م ؽَمِٚمْٔمُتَؽ  ا َٓمرَ َأٞمْ  ََم  ," َصَدوَم٥مٌ  َِمْثٙمِفِ  َيْقمٍ  زمُِ٘مؾِّ  هَمَٙمفُ  َُمْٔمِنً

ـْ  ": سَمُٗمقُل  ؽَمِٚمْٔمُتَؽ  شُمؿ   ا َأْٞمَٓمرَ  ََم : يَمفُ  وَم٣مَل  ," َصَدوَم٥مٌ  َِمْثَٙمْٝمفِ  َيْقمٍ  زمُِ٘مؾِّ  هَمَٙمفُ  َُمْٔمِنً

ٌَْؾ  َصَدوَم٥مٌ  َيْقمٍ  زمُِ٘مؾِّ  " , حَيِؾ   َأنْ  وَم ـُ ْي ـُ  ضَمؾ   هَم١مَِذا ايمد  ْي  َيْقمٍ  زمُِ٘مؾِّ  هَمَٙمفُ  َرهُ هَمَٟمْٞمٓمَ  ايمد 

ش َصَدوَم٥مٌ  َِمْثَٙمْٝمفِ 
(ِ)

- 

                                                           
ا.  (ُ) في »( عن علتو, فقاؿ: ّْ/ ّ« )التلخيص»كقد أفصح الحافظ في الحديث ضعيف جدن

(, ُّٖٗكىو في اإلركاء لإلماـ األلباني رحمو اهلل برقم )«, إسناده سوَّار بن مصعب, كىو متركؾ
 كقاؿ فيو: كىذا إسناد ضعيف جدا.

 "ىذا إسناد ساقط, كسوار متركؾ الحديث".(: ُِٗ/ّكقاؿ ابن عبد الهادم في" التنقيح " )
 لة بن عبيد موقوفا عليو, كقد ذكرتو تحت الحديث المتقدـ.كقد ركل عن فضاقلت: 

 (.َِّْٔأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ) (ِ)
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 -اظمراد زمٔمٙم٥م ايمرزم٣م ايمقصػ ايمذي إذا وصمد دم اظم٣مل ىم٣من اظم٣مل رزمقي٣مً 

 بٝإ ع١ً ايضبا, ٚاألصٓاف ايضب١ٜٛ: 

 : إلم أومقال اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم زمٝم٣من فمٙم٥م ايمرزم٣موومد 

ره٣م رؽمقل اهلل ايمتل ذىم َمع إمج٣مفمٜمؿ فمعم أن ايمرزم٣م جيري دم ايمًت٥م إصٛم٣مف

 -ىمام سمٗمدم َمـ ضمدي٧م فم٣ٌمدة ونمغمه ط

وذه٦ٌم ايمٓم٣مهري٥م, وهق ومقل ومت٣مدة وؿم٣موس ورصمحف ايمِمٛمٔم٣مين 

وايمُمقىم٣مين, وهق سمرصمٝمح ؾمٝمخٛم٣م ايمقادفمل وسمرصمٝمح ازمـ فمٗمٝمؾ َمـ احلٛم٣مزمٙم٥م أن 

 ايمًت٥م- ايمرزم٣م يٗمتٌم فمعم هذه إصٛم٣مف

ـْ : (51/ 2) قاٍ ايصٓعاْٞ يف عبٌ ايغالّ ْ  َويَم٘مِ ٥مً  جَيُِدوا مَل  ََمٛمُِْمقَص٥مً  فِمٙم 

ؼ   َأن   ايْمَٔم٣مِرِف  يمِٙمٛم ٣مـمِرِ  َيْٗمَقى ىَمثغًِما اطْمتاَِلهًم٣م همِٝمَٜم٣م اطْمَتَٙمُٖمقا ٦ٌَْم  ََم٣م احْلَ  إيَمْٝمفِ  َذَه

٥مُ   اهـ  -ايمٓم ٣مِهِري 

 ط ذىمره أن خيٖم٣مك وٓ :(64/ 3) اجلضاص ايغٌٝٚقاٍ ايؾٛناْٞ يف 

 إصمٛم٣مس دم ٣مويايمتً زمف يتحِمؾ َم٣م يمٌٝم٣من إضم٣مدي٧م دم وايمقزن يمٙم٘مٝمؾ

 اظمتٖمٗم٥م إصمٛم٣مس ؽم٣مئر إلحل٣مق ؽم٣ٌٌم ايمذىمر هذا ىم٣من هم٘مٝمػ فمٙمٝمٜم٣م اظمٛمِمقص

 ضمِمٙم٦م سمٔمدي٥م وأي إضم٣مدي٧م دم ايمث٣مزمت٥م إصمٛم٣مس هبذه وايمقزن ايم٘مٝمؾ دم

 هق زمذىمره٣م ايمٕمرض أن ايمٔمٙمؿ َمع َمٛمٜم٣م اؽمتٖمٝمد َمٛم٣مط وأي ذيمؽ ذىمر زمٚمثؾ

 اهـ  -زمًقاء ؽمقاء زمٚمثؾ َمثال وم٣مل ىمام ايمت٣ًموي حتٗمٝمؼ
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وذه٤م مج٣مهغم ايمٔمٙمامء ىمام ذىمره ازمـ اظمٛمذر إمج٣مفم٣ًم إلم فمدم آومتِم٣مر فمعم 

 -إصٛم٣مف ايمًت٥م

 زمف, ايمٗمقل فمعم ايمٔمٙمؿ أهؾ وأمجع :(200/ 10) األٚعطقاٍ ابٔ املٓشص يف 

 وَمٌم, وايمُم٣مم, وايمٔمراق, احلج٣مز, أهؾ َمـ ايمٔمٙمؿ أهؾ فمقام وأمجع

 فمٛمف هنك َم٣م ضم٘مؿ ويممب ي٠مىمؾ مم٣م ويقزن ي٘م٣مل َم٣م ىمؾ ضم٘مؿ أن واظمٕمرب

 وإرز ايمززمٝم٤م َمثؾ وذيمؽ واظمٙمح, وايمتٚمر وايمُمٔمغم ايمػم َمـ ط اهلل رؽمقل

 وايمًٙم٦م, وايمٙمقزمٝم٣م, وايم٣ٌمومالء, واْلٙم٣ٌمن, وايمٔمدس واحلٚمص, واْلٙمجالن,

 واظممموب اظمٟمىمقل َمـ ذيمؽ أؾمٌف وَم٣م وايمً٘مر وايمًٚمـ, وايمٔمًؾ, وايمذرة,

 همٚمـ زمٝمد, يدا زمٚمثؾ, َمثال إٓ ي٣ٌمع ٓ زمِمٖم٥م زمٝمع َم٣م ىمؾ وأن واظمقزون, اظم٘مٝمؾ

 ؾمذ أٞمف ومت٣مدة فمـ زمٙمٕمٛمل وومد- صم٣مئز نمغم همٝمف وايمٌٝمع أرزمك, همٗمد اؽمتزاد أو زاد

 همال يقزن أو ي٘م٣مل مم٣م إؾمٝم٣مء ايمًت٥م طمال َم٣م ىمؾ: همٗم٣مل اْلامفم٣مت هذه فمـ

 -َم٘مروه همٜمق ٞمًٝمئ٥م ىم٣من وإذا زمٝمد, يدا واضمد صٛمػ َمـ زمقاضمد اشمٛمكم زمف زمٟمس

 ايمٔمٙمؿ أهؾ فمقام فمٙمٝمف أمجع ظم٣م وذيمؽ أومقل, إول وزم٣ميمٗمقل :زم٘مر أزمق وم٣مل

 فمـ ذيمؽ زمٙمٕمٛم٣م وٓ ذىمرٞم٣مه, َم٣م طم٣ميمػ أضمدا ٞمٔمٙمؿ وٓ وضمديثف ايمدهر ومديؿ دم

 قا -زَم٣مٞمٛم٣م أهؾ َمـ أدرىمٛم٣م َمـ وزمٔمض ومت٣مدة نمغم أضمد
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وَمع ذيمؽ اطمتٙمػ ايمٔمٙمامء دم ايمٔمٙم٥م وسمقؽمع ازمـ رؾمد دم زمداي٥م اظمجتٜمد دم 

زمٝم٣من ذيمؽ, وَمٙمخِمف دم مخ٥ًم أومقال
(ُ)

 : 

ىم٣من َمْمٔمقَم٣ًم أو مل ي٘مـ  ؾ َم٘مٝمؾ ؽمقاءجيري ايمرزم٣م دم ىم ايكٍٛ األٍٚ:

َمْمٔمقَم٣ًم, همٝمدطمؾ دم ذيمؽ احلٌقب وايمً٘مر وإده٣من واْلص وآؽمٚمٛم٦م 

وإؾمٛم٣من ونمغمه٣م, وهذا ومقل ايمٛمخٔمل وايمزهري وايمثقري وإؽمح٣مق وأْحد 

دم رواي٥م, وهق اظمُمٜمقر فمٛمد احلٛم٣مزمٙم٥م, وهق َمذه٤م احلٛمٖمٝم٥م, واؽمتديمقا زمٗمقيمف 

 -إٓ ىمٝماًل زم٘مٝمؾدم إضم٣مدي٧م:  ط

جيري ايمرزم٣م دم ىمؾ َمْمٔمقم, ؽمقاء ىم٣من َم٘مٝمال أو َمقزوٞم٣ًم أو  ايكٍٛ ايجاْٞ:

َمٔمدودًا, همٝمجري ايمرزم٣م دم زمٝمع زمرسمٗم٣ميم٥م زمػمسمٗم٣ميمتكم أو ىمقب َمـ ايمٔمِمغم زم٘مقزمكم 

زاه أو زمٝمع حلؿ زمٙمحؿ, وهذا ومقل ايمُم٣مهمٔمل, وهق اظمُمٜمقر فمٛمد أصح٣مزمف, وفم

  ظمٛمذر-ايمٛمقوي إلم أْحد وازمـ ا

  : (8595زمـ فمٌد اهلل دم َمًٙمؿ )واؽمتديمقا هلذا ايمٗمقل زمحدي٧م فمٚمرو 

ِٔمغمَ  َيْقََمئِذٍ  ؿَمَٔم٣مَُمَٛم٣م َوىَم٣منَ : »وَم٣مَل  ,شزمِِٚمْثؾٍ  َِمْثاًل  زم٣ِميمْم َٔم٣ممِ  ايمْم َٔم٣ممُ » , شايمُم 

 -وايمْمٔم٣مم يْمٙمؼ فمعم اظمٟمىمقل واظممموب

حلُم٣مئش واؾمؼمؿمقا دم هذا اظمْمٔمقم أن ي٘مقن َمْمٔمقَم٣ًم دم ايمٕم٣ميم٤م زمخالف ا

 -وايمُمجر وايمؼماب ايمذي ي٠مىمؾ حل٣مصم٥م

                                                           
 ( .َٓ-ْٖ/ٔراجع فتح العالـ ) ُ
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جيري ايمرزم٣م دم ىمؾ ومقت َمدطمر, همال يدطمؾ دم ذيمؽ  ايكٍٛ ايجايح:

ايمٖمقاىمف, ٕهن٣م يمٝم٦ًم زمٗمقت وٓ ايمٙمحؿ ٕٞمف ٓ يدطمر, وهق ومقل َم٣ميمؽ 

واطمت٣مره ازمـ ايمٗمٝمؿ, همٟمَم٣م اظمٙمح همٜمق فمٛمدهؿ يِمٙمح ايمٗمقت, همجرى لجرى 

يمٗمرهم٥م, هم١مهن٣م سمِمٙمح ايمٗمقت, ومل ايمٗمقت, وومد أوردوا فمٙمٝمٜمؿ ايمزفمٖمران, وا

 -جيروا همٝمٜم٣م ايمرزم٣م

جيري ايمرزم٣م دم ىمؾ َمْمٔمقٍم ي٘م٣مل أو يقزن, وهق ومقل ؽمٔمٝمد  ايكٍٛ ايضابع:

اظمًٝم٤م, وايمُم٣مهمٔمل دم ايمٗمديؿ, وأْحد دم رواي٥م وازمـ اظمٛمذر, واطمت٣مره ازمـ 

ومداَم٥م, وص٣مضم٤م ايمممح ايم٘مٌغم وؾمٝمخ اإلؽمالم, ورصمحف اإلَم٣مم ازمـ زم٣مز وازمـ 

ٙمجٛم٥م ايمدائٚم٥م وهمٝمٜم٣م ايمٖمقزان وفمٌد ايمٔمزيز آل ايمُمٝمخ, مجٔم٣ًم زمكم أديم٥م فمثٝمٚمكم وايم

 -ايمٗمقل إول وايمث٣مين

َم٣م وصم٦ٌم همٝمف ايمزىم٣مة جيري همٝمف ايمرزم٣م, وهق ومقل رزمٝمٔم٥م زمـ  ايكٍٛ اخلاَػ:

أِب فمٌد ايمرْحـ, وهذا ايمٗمقل ؤمٝمػ, ٕن اظمٙمح جيري همٝمف ايمرزم٣م, وٓ ِت٤م همٝمف 

 -ايمزىم٣مة

ٌَ  وأومقل زمام دل فمٙمٝمف ـِ  ٣مَدةَ ضمدي٧م فُم ٣مَِم٦ِم  زْم  وَم٣مَل : وَم٣مَل  ,,رض اهلل فمٛمف, ايمِم 

َه٤ُم : »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   اهللِ  َرؽُمقُل  َه٤ِم, ايمذ  ٥مُ  زم٣ِميمذ  ٥ِم, َوايْمِٖمّم   َوايْمػُمُّ  زم٣ِميْمِٖمّم 

, ِٔمغمُ  زم٣ِميْمػُمِّ ِٔمغِم, َوايمُم   ؽَمَقاءً  زمِِٚمْثٍؾ, َِمْثاًل  زم٣ِمظمِْْٙمِح, َواظمِْْٙمُح  زم٣ِميمت ْٚمِر, َوايمت ْٚمرُ  زم٣ِميمُم 
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َقاٍء, ًَ َْصٛم٣َمُف, َهِذهِ  اطْمَتَٙمَٖم٦ْم  هَم١مَِذا زمَِٝمٍد, َيًدا زمِ ْٕ  َيًدا ىَم٣منَ  إَِذا ؾِمْئُتْؿ, ىَمْٝمَػ  هَمٌِٝمُٔمقا ا

 -أطمرصمف َمًٙمؿ شزمَِٝمدٍ 

 ؟شمؿ اطمتٙمٖمقا دم ايمذه٤م وايمٖمّم٥م هؾ ايمٔمٙم٥م همٝمٜمام ايمٛمٗمدي٥م أم ايمقزن

 : (815. 5) اظمقومٔمكم وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ دم إفمالم

٥مُ : ؿَم٣مئَِٖم٥مٌ  َٗم٣ميَم٦ْم همَ  , ىَمْقهُناَُم  همِٝمِٜماَم  ايْمِٔمٙم   إضْمَدى دِم  َأْْحََد  ََمْذَه٤ُم  َوَهَذا ََمْقُزوَٞمكْمِ

َواَيَتكْمِ    ضَمٛمِٝمَٖم٥َم- َأِِب  َوََمْذَه٤ُم  فَمٛمْفُ  ايمرِّ

٥مُ : وَم٣ميَم٦ْم  َوؿَم٣مئَِٖم٥مٌ  ٣مهمِِٔملِّ  وَمْقُل  َوَهَذا ايمث َٚمٛمِٝم ٥ُم, همِٝمِٜماَم  ايْمِٔمٙم  َد َوأَ  َوََم٣ميمٍِؽ  ايمُم   دِم  ْْحَ

َواَي٥مِ  طُْمَرى, ايمرِّ ْٕ ِحٝمُح  ُهقَ  َوَهَذا ا َقاُب, زَمْؾ  ايمِم  ُؿْ  ايمِم   صَمَقازِ  فَمعَم  َأمْجَُٔمقا هَم١مهِن 

ـْ  اظمَْْقُزوَٞم٣مِت  دِم  إؽْماَلَِمِٜماَم  ِديدِ  ايمٛمَُّح٣مسِ  َِم ٣م: َواحْلَ مِهَ  ايمٛمَُّح٣مُس  ىَم٣منَ  هَمَٙمقْ  َونَمغْمِ

ِديُد  كْمِ  َواحْلَ ْ  ِرزَمِقي  دُّ  همِٝمفِ  جَيِْري ََم٣م هَم١مِن   َٞمْٗمًدا: زمَِدَراِهؿَ  َأصَمؾٍ  إلَم  ْٝمُٔمُٜماَم زمَ  جَيُزْ  مَل  إَذا ايمر 

فُ  اطْمَتَٙمَػ  ًُ ٣مِء, ُدونَ  همِٝمفِ  ايمت َٖم٣مُوُؾ  صَم٣مزَ  صِمٛمْ ًَ ٥مُ  ايمٛمِّ ـْ  اْٞمَتَٗمَّم٦ْم  إَذا َوايْمِٔمٙم   نَمغْمِ  َِم

رٍ  هَمْرٍق   قا -زُمْْماَلهِن٣َم فَمعَم  َدل   َُم٠َمشمِّ
 : (478. 59) ايمٖمت٣موى لجٚمقع ووم٣مل ؾمٝمخ اإلؽمالم ىمام دم

ـَْمَٜمرُ  ْٕ ٥مَ  َأن   َوا َٓ  ايْمُٔمَٙماَمءِ  مُجُْٜمقرُ  وَم٣ميَمفُ  ىَماَم  ايْمَقْزنُ  َٓ  ايمثٚمٛمٝم٥م: ُهقَ  َذيمَِؽ  دِم  ايْمِٔمٙم   َو

َص٣مصِ  اظْمَْقُزوَٞم٣مِت  ؽَم٣مئِرِ  دِم  ايمت َٖم٣مُوُؾ  حَيُْرمُ  ِديدِ  ىَم٣ميمر  ِريرِ  َواحْلَ ـِ  َواحْلَ  َوايْمُٗمْْم

َٖم٣مُق  َذيمَِؽ  فَمعَم  َيُدلُّ  َومِم ٣م -َوايْمَ٘مت ٣منِ  ـِ  إؽْماَلمِ  صَمَقازِ  فَمعَم  ايْمُٔمَٙماَمءِ  اسمِّ  دِم  ايمٛم ْٗمَدْي
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٥مُ  ىَم٣مَٞم٦ْم  هَمَٙمقْ  َأصَمؾٍ  إلَم  زمَِٚمْقُزونٍ  ََمْقُزونٍ  زَمْٝمعُ  َوَهَذا اظمَْْقُزوَٞم٣مِت  ْ  ايْمَقْزنَ  ايْمِٔمٙم  زْ  مَل  جَيُ

 قا -َهَذا
 ٞمف يٗمقم َمٗم٣مم ايمذه٤م وايمٖمّم٥م-: أن ايمٛمٗمدي٥م داطمٙم٥م دم ايمرزم٣م: ٕٚايصشٝح

ويمق ىم٣من ضمج٣مرة, هم١من ايمرزم٣م يدطمؾ همٝمف, ىمام  ٞمٗمدهمام اسمٖمؼ فمٙمٝمف اظمًٙمٚمقن أٞمف 

 يدطمؾ دم ايمذه٤م, ودم ايمٖمّم٥م-

إذا ىم٣من ويًدا زمٝمد هم١مذا سم٣ٌمئمقا زمف يدطمؾ همٝمف ايمرزم٣م, همٝمٙمزم أن ي٘مقن َمثاًل زمٚمثؾ 

 -اْلٛمس واضمًدا

, ن يًدا زمٝمد, أي ايمتٗم٣مزمضوإذا ىم٣مٞم٣م َمـ صمٛمًكم خمتٙمٖمكم: همٝمٙمزم همٝمف أن ي٘مق

ويمٙمُمٝمخ ايمًٔمدي رْحف اهلل رؽم٣ميم٥م يمْمٝمٖم٥م وٓ زمٟمس زم٣ميمتٖم٣موؾ همٝمام زمٝمٛمٜمام, 

خي٣ميمػ همٝمٜم٣م مجٜمقر ايمٔمٙمامء َمـ أن إوراق ايمٛمٗمدي٥م ٓ يدطمؾ همٝمٜم٣م ايمرزم٣م, وهق 

 -ومقل َمرصمقح

 بٝإ تٓٛع صٛض ايطبا: 
 وومد سمٛمقفم٦م صقر ايمرزم٣م: 

 يًٚمك زم٣ميمٖمقائد- َم٣م ي٘مقن دم ايمٌٛمقك ايمرزمقي٥م, وهق َم٣م ؾُٓٗا:

 َم٣م ي٘مقن دم زمٝمع ايمٝم٣مٞمِمٝم٤م, هم١مٞمف َمٔم٣مَمٙم٥م رزمقي٥م, وهمٝمٜم٣م نمرر- َٚٓٗا:

زمحٝم٧م أٞمف ئمْمٝمف َم٣مئ٥م ري٣مل, همٗمد حيِمؾ فمعم َم٣م يقازي اظم٣مئ٥م, وومد حيِمؾ 

 فمعم َم٣م يقازي أىمثر َمـ ذيمؽ-



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]باب الربا[  

 

[289] 
 

  

 ايمٌماهم٣مت زمدون سمٗم٣مزمض- دمَم٣م يٗمع  َٚٓٗا:

 ذاء ايمذه٤م ديٛم٣ًم- َٚٓٗا:

 ذاء ايمٖمّم٥م ديٛم٣ًم- َٚٓٗا:

 وَمٛمٜم٣م: ايمٗمروض ايمتل ِتر اظمٛم٣مهمع-

ٕن أومرض َمرسمكم, أضم٤م إرم َمـ أن  قاٍ ابٔ َػعٛز ضضٞ اهلل عٓ٘:

 -, إلم نمغم ذيمؽ, واهلل اظمًتٔم٣منأسمِمدق َمرة, أو ىمام وم٣مل رض اهلل فمٛمف

 بٝإ سهِ ايصطاؾ١، ٚاغتالّ اذتٛاالت بػري ايع١ًُ اييت أضغًت: 
٣م, إذا ؽمٙمؿ اظمرؽمؾ زمٔمٚمٙم٥م, َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ فمعم أٞمف يدطمٙمٜم٣م ايمرزم ذه٤م مجع

 -واؽمتٙمؿ أطمر اظمًتٙمؿ زمٔمٚمٙم٥م أطمرى

وايمذي رأيتف يمإلَم٣مم ازمـ زم٣مز رْحف اهلل وهق إومرب دم هذه اظمًٟميم٥م, أٞمف ٓ 

حمذور أن يرؽمؾ زم٣ميمري٣مل ايمًٔمقدي, ويًتٙمؿ زم٣ميمدوٓر, أو يرؽمؾ زم٣ميمدوٓر, 

 ويًتٙمؿ زم٣ميمري٣مل ايمٝمٚمٛمل, وه٘مذا-

  وم٣مل ازمـ زم٣مز دم لجٚمقع ايمٖمت٣موى

هق َمـ زم٣مب رد ايمديـ ضمٝم٧م أن هذا يمٝمس زمٌمف, وإٞمام  ايع١ً يف شيو:ٚ

 ديـ ايمٌماهم٥م َمٌٙمًٕم٣م َمـ اظم٣مل, وومدره أيمػ دوٓر-

شمؿ اؽمتٙمؿ ديٛمف زمام يٗم٣مزمٙمف زم٣ميمٔمٚمٙم٥م إطمرى: َمثاًل زم٣ميمري٣مل ايمًٔمقدي, أو 

 زم٣ميمري٣مل ايمٝمٚمٛمل-
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 وأَم٣م َمـ صمٔمؾ اظمٔم٣مَمٙم٥م ساهم٥م, همٝمٙمزَمف ايمٗمقل زم٣ميمرزم٣م دم َمثؾ هذه احل٣ميم٥م-

  -يم٘مـ ايمذي يٓمٜمر أٞمف َمـ زم٣مب ايمديـ

وجيقز يمؽ أن سمًتديـ زم٣ميمذه٤م وسمٗميض زم٣ميمٖمّم٥م, أو سمًتديـ زم٣ميمٖمّم٥م 

 وسمٗميض زم٣ميمذه٤م-

أن أصؾ هذه ومم٣م يدل فمعم أن احلقآت سمٔمتػم ديٛم٣ًم, ويمٝم٦ًم زمٌماهم٥م, 

 زم٣ميمًٖمتج٥م-اظمٔم٣مَمٙم٥م ىم٣مٞم٦م ومديٚم٥م 

ْحٙمف وذيمؽ أن ايمرصمؾ ي٘مقن دم َم٘م٥م, أو دم زمٕمداد, همٝمخُمك فمعم َم٣ميمف إذا 

َمٔمف دم ؽمٖمره, أن يتٙمػ فمٙمٝمف دم ايمْمريؼ, زم٤ًٌم ايمنوم٥م َمـ ايمٙمِمقص, أو 

 ايمّمٝم٣مع, أو ٞمحق ذيمؽ-

هم٘م٣من يذه٤م إلم سم٣مصمر َمـ ايمتج٣مر وئمْمٝمف َم٣ميمف, شمؿ ئمْمٝمف ايمت٣مصمر رومٔم٥م 

 سمدل فمعم أن يمف ىمذا وىمذا َمـ اظم٣مل دم ذَم٥م هذا ايمت٣مصمر-

ذ َم٣ميمف َمٛمٜمؿ, هم١مذا وصؾ إلم اظمٛمْمٗم٥م ايمتل يريد يدهمع إيمٝمٜمؿ ايمرومٔم٥م, ويٟمطم

 -همٜمذا ئمتػم ديٛم٣ًم

 ضمقل أصح٣مب احل٣ًمب اْل٣مري- ٖٚٓا تٓبٝ٘:

وهق أن ىمثغم َمـ ايمٛم٣مس ومد ي٘مقن يمف ضم٣ًمب صم٣مري فمٛمد أصح٣مب 

 ايمٌماهم٣مت-
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, وأراد أن يُمؼمي زمام يٗم٣مزمٙمف َمـ اً هم١من ىم٣من يمف ضم٣ًمزًم٣م صم٣مرًي٣م واظم٣مل َمقصمقد

 فمٚمٙم٥م أطمرى, همٙمف أن ي٠مىمؾ ايمٗم٣مئؿ زم٣ميمٔمٚمؾ دم ذيمؽ اظمحؾ-

 أٞمف ي٘مقن هق ايمٗم٣مزمض, واظمٔمْمل-زمحٝم٧م 

أَم٣م إذا مل ي٘مـ َم٣ميمف ىم٣مهمًٝم٣م, وإٞمام يٗمقل يمِم٣مضم٤م ايمٌماهم٥م اؾمؼمي٦م َمٛمؽ َم٣مئ٥م 

أيمػ ري٣مل ؽمٔمقدي, وإن ؾم٣مء اهلل فمز وصمؾ زمٔمد مخ٥ًم أي٣مم أورد يمؽ مخ٥ًم 

 فممم َمٙمٝمقن ري٣مل يٚمٛمل, همٜمذا ٓ جيقز همٔمٙمف-

 -واهلل اظمًتٔم٣منايمتٗم٣مزمض,  دونٕٞمف اؾمؼمى وزم٣مع زم

********* * 
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 ]بيان لعن آكل الربا, وموكله, وكاتبه, وشاهديه[

ـْ ) – 835 ـَ »: وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل رض , صَم٣مزمِرٍ  فَم  اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقُل  يَمَٔم

زَم٣م آىمَِؾ  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف ٌَفُ , َوَُمقىمَِٙمفُ , ايمرِّ
 شؽَمَقاءٌ  ُهؿْ : »َووَم٣مَل , َوؾَم٣مِهَدْيفِ , َوىَم٣مسمِ

(ُ)
ٙمِؿٌ  َرَواهُ -  ًْ   -(َُم

ٌَُخ٣مِريِّ  – 833  )َويمِْٙم
(ِ)

ـْ  َٞمْحُقهُ     - (,رض اهلل فمٛمف,صُمَحْٝمَٖم٥َم  َأِِب  ضَمِدي٧ِم  َِم

 *******************************الشرح:

عام املصٓف احلزٜح يبٝإ حض١َ ايضبا ٚأْ٘ نبري٠ َٔ نبا٥ض ايشْٛب, 

 .ٚسيو يًعٔ صاحب٘

ـَ َرؽُمقُل اهلل ِ » قٛي٘:  ش-صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ,يَمَٔم

 هق ايمدفم٣مء زم٣ميمْمرد َمـ رْح٥م اهلل فمز وصمؾ- ًعٔ:اي

 أوىمؾ ووصم٣مء ايمٙمٔمـ هٛم٣م زم٣ميمقصػ, أي زمدون سمٔمٝمكم, همٚمـ أىمؾ ايمرزم٣م, 

ؾمٜمد ؾمٚمٙمف ايمٙمٔمـ, أو ىمت٤م همٜمق أيًّم٣م يُمٚمٙمف ايمٙمٔمـ َمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف 

 -نم٣ميم٣ٌمًتج٣مب ٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ يوفمعم آيمف وؽمٙمؿ, ودفم٣مء ايمٛم

 -شزَم٣مايمرِّ  آىمَِؾ » قٛي٘:

 أي ايمذي يتٔم٣مؿمك ايمرزم٣م أىماًل يمٛمٖمًف, وذىمر إىمؾ دون نمغمه ٕٞمف هق إىمثر 

                                                           
 (.ُٖٗٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
 (ِٔٗٓكمحل الشاىد منو قولو: "كلعن آكل الربا كموكلو..." ركاه البخارم ) (ِ)
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 دم اظمٔم٣موو٣مت-

ر دم يت٣مصم أويً٘مـ  أويٙمٌس  أووإٓ همٝمدطمؾ دم ايمٙمٔمـ أيًّم٣م َمـ يممب 

 -ايمرزم٣م

 -شَوَُمقىمَِٙمفُ » قٛي٘:

 أي ايمذي وىمٙمف دم ومٌّمف واؽمتٝمٖم٣مئف, همٝمدطمؾ ايمقىمٝمؾ دم ايمٙمٔمٛم٥م أيًّم٣م-

ٌَفُ َوىمَ » قٛي٘: 
 -ش٣مسمِ

 أي ايمذي ي٘مت٤م ايمٔمٗمد زمكم اظمت٣ٌمئمكم, زمام هق زمٝمع رزمقي-

  -شَوؾَم٣مِهَدْيفِ » قٛي٘: 

 -فمعم ايمٔمٗمدأي َمـ يُمٜمد 

 - "شؽَمَقاءٌ  ُهؿْ : »َووَم٣مَل " قٛي٘:

 ٕهنؿ ىمٙمٜمؿ سمٔم٣موٞمقا فمعم اإلشمؿ وايمٔمدوان-

َٓ  َوايمت ْٗمَقى ايْمػِمِّ  فَمعَم  َوسَمَٔم٣مَوُٞمقا}واهلل فمز وصمؾ يٗمقل:  شْمؿِ  فَمعَم  ُٞمقاسَمَٔم٣موَ  َو  اإْلِ

ُٗمقا َوايْمُٔمْدَوانِ   -{ايْمِٔمَٗم٣مِب  ؾَمِديُد  اهلل َ إِن   اهلل َ َواسم 

ٌَُخ٣مِريِّ » قٛي٘: ـْ  َٞمْحُقهُ  َويمِْٙم  ش-صُمَحْٝمَٖم٥مَ  َأِِب  ضَمِدي٧ِم  َِم



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]بيان لعن آكل الربا, وموكله, وكاتبه, وشاهديه[  

 

[294] 
 

  

فُ ايبداضٟ:  ٚيؿع٘ عٓس ى َأٞم  ٣مًَم٣م, نُماَلًَم٣م اؾْمؼَمَ  َصعم   ايمٛم ٌِل   إِن  : »هَمَٗم٣مَل  ضَمج 

ـْ  هَنَك َوؽَمٙم ؿَ  ْٝمفِ فَمٙمَ  اهللُ ـِ  فَم ِم, شَمَٚم ـِ  ايمد  ٤ِم  ايمَ٘مْٙم٤ِم, َوشَمَٚم ًْ , َوىَم ٌَِٕملِّ ـَ  ايم  آىمَِؾ  َويَمَٔم

زَم٣م َتْقؾِمَٚم٥مَ  َوايمَقاؾِمَٚم٥مَ  َوَُمقىمَِٙمُف, ايمرِّ ًْ رَ  َواظمُ  شَواظمَُِمقِّ
(ُ)

- 

همٗمرن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أىمؾ ايمرزم٣م زم٘م٣ٌمئر فمٓمٝمامت, هل 

ىم٤ًم ايمٌٕمل وهل ايمزاٞمٝم٥م, وشمٚمـ ايم٘مٙم٤م, وشمٚمـ ايمدم, ايمتِمقير, وايمقؾمؿ, و

وىمٙمٜم٣م َمـ ايم٘م٣ٌمئر ايمٔمٓمٝمامت, وَمـ ايمذٞمقب اْلًٝمامت, ٞمًٟمل اهلل فمز وصمؾ 

 ايمًالَم٥م وايمٔم٣مهمٝم٥م-

  ********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.ِٔٗٓخارم في صحيحو )أخرجو اإلماـ الب (ُ)
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 ]بيان أن الربا ثالثة وسبعون بابا[ 

ـْ ) – 834 ٌْدِ  َوفَم ـِ  اهلل ِ  فَم ُٔمقدٍ  زْم ًْ ـْ  , فمٛمف اهلل رض , ََم  صعم , ٌِلِّ ايمٛم   فَم

زَم٣م»: وَم٣مَل  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل ٌُْٔمقنَ  شَماَلشَم٥مٌ  ايمرِّ َه٣م زَم٣مزًم٣م, َوؽَم  َيٛمْ٘مَِح  َأنْ  َِمْثُؾ  َأْيَنُ

صُمُؾ  فُ  ايمر  زَم٣م َأْرزَمك َوإِن  , ُأَم  صُمؾِ  فِمْرُض  ايمرِّ ٙمِؿِ  ايمر  ًْ شاظمُْ
(ُ)

ـُ  َرَواهُ  ا ََم٣مصَمفْ  ازْم , خُمَْتٌَمً

٣مىمِؿُ  َحفُ  زمَِتاَمَِمفِ  َواحْلَ  -(َوَصح 

 *******************************الشرح:

عام املصٓف احلزٜح يبٝإ تٓٛع املعاَالت ايضب١ٜٛ حت٢ ٜهٕٛ اإلْغإ 

 .ع٢ً حشص َٔ تعاطٝٗا, ٚاحلزٜح ايضادح فٝ٘ ايٛقف

زَم٣م» قٛي٘: ٌُْٔمقنَ  شَماَلشَم٥مٌ  ايمرِّ   -شزَم٣مزًم٣م َوؽَم

 يدل فمعم ىمثرة َم٣ًمئٙمف, وسمٛمقع ؿمرومف-

ذائف, ضمتك ٓ يٗمع دم ايمرزم٣م َمـ ًِم٣م دم زمٝمٔمف, وٞم٣ًمن أن ي٘مقن ضمريهمٔمعم اإل

 ضمٝم٧م ٓ يُمٔمر زمف-

 
                                                           

( كقاؿ: ّٕ/ ِ(, الجملة األكلى منو فقط. كركاه الحاكم )ِِٕٓأخرج اإلماـ ابن ماجو ) (ُ)
"صحيح على شرط الشيخين", كالحديث مختلف في رفعو, كفي كقفو, كقد أنكر اإلماـ البيهقي 

و إال كىمنا, ككأنو في شعب اإليماف, كقاؿ: ىذا إسناد صحيح المتن منكر بهذا اإلسناد, كال أعلم
 دخل لبعض ركاة اإلسناد في إسناده. انتهى.

كركاه عبد الرزاؽ كالطبراني من طريق الثورم, عن زبيد بإسناده موقوفنا بدكف زيادة, كأخرجو عبد الرزاؽ 
عن الثورم, عن األعمش, عن عمارة, عن عبد الرحمن بن يزيد, عن ابن مسعود موقوفنا, كفيو 

 ده صحيح, كالزيادة ىي بعد قولو: "أيسرىا...".ذكر الزيادة, كإسنا
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 بٝإ إٔ بٝع ايع١ٓٝ َٔ أْٛاع ايطبا: 
 وَمـ أٞمقاع ايمرزم٣م زمٝمع ايمٔمٝمٛم٥م-

هق أن يذه٤م اظمُمؼمي إلم سم٣مصمر يريد َمٛمف َمٌٙمًٕم٣م َمـ اظم٣مل,  ٚبٝع ايع١ٓٝ:

 همٝمٟمزمك ايمت٣مصمر أن ئمْمٝمف, همٝمٗمقل يمف: أفمْمٝمؽ َمت٣مفًم٣م-

َم٣م يريد َمـ اظم٣مل, شمؿ يُمؼمي ايمت٣مصمر اظمت٣مع َمـ اظمُمؼمي  وي٘مقن اظمت٣مع زمٗمدر

 -َمٛمف ايمذي زم٣مفمف شمٚمٛمفزمٟمومؾ َمـ 

همٜمذا حتٝمؾ فمعم ايمرزم٣م: ٕن اظمُمؼمي مل يرد اظمت٣مع, وإٞمام أراد اظم٣مل, وايمت٣مصمر 

أفمْم٣مه اظمت٣مع, شمؿ زم٣مفمف زمٟمٞمٗمص َمـ شمٚمٛمف, هم٘مٟمٞمف ديٛمف َمٌٙمًٕم٣م َمـ اظم٣مل, واظمُمؼمي 

 يٗمّمٝمف أىمثر َمـ هذا اظمٌٙمغ-

 -ـم٣مهر همٝمٜم٣م هق َمـ ايمٌٝمقع اظمحرَم٥م, و ايمرزم٣مو

 ٣ميمتقرق-زموصمقز زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ زمٝمًٔم٣م آطمًرا َمـ هذا ايمٛمقع وهق يًٚمك 

وذيمؽ أن ايمرصمؾ يُمؼمي َمـ سم٣مصمر ايمًٙمٔم٥م زمًٔمر, شمؿ يذه٤م ويٌٝمٔمٜم٣م فمعم 

 نمغم ايمت٣مصمر, ويٟمطمذ اظم٣مل-

همٜمذه ايمِمقرة صم٣مئزة, وإٞمام اظمحرم أن يٌٝمع ايمًٙمٔم٥م َمـ ٞمٖمس ايمت٣مصمر ايمذي 

 -, واهلل أفمٙمؿؽمتدان َمٛمفا

ويمُمٝمخ اإلؽمالم ازمـ سمٝمٚمٝم٥م وىمذا ازمـ ايمٗمٝمؿ ىمالم ىمثغم دم إحل٣مف هذا ايمٛمقع 

 -زمٌٝمع ايمٔمٝمٛم٥م, واهلل اظمقهمؼ
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َه٣م» قٛي٘: صُمُؾ  َيٛمْ٘مَِح  َأنْ  َِمْثُؾ  َأْيَنُ فُ  ايمر   -شُأَم 

أي أن ايمرزم٣م فمٓمٝمؿ َمـ ايمٔمٓم٣مئؿ, وىمٌغمة م ايم٘م٣ٌمئر, وايمٔمٝم٣مذ زم٣مهلل فمز وصمؾ 

  َمـ ذيمؽ-

٣ميمزٞم٣م زم٣مٕم وايمٔمٝم٣مذ زم٣مهلل فمز وصمؾ َمـ أىمػم ايم٘م٣ٌمئر ايمٔمٓمٝمٚم٥م, وَمع ذيمؽ هم

 همٜمذا اإلشمؿ ئمتػم َمـ أين أزمقاب ايمرزم٣م إشماًم-

زَم٣م َأْرزَمك َوإِن  » قٛي٘: صُمؾِ  فِمْرُض  ايمرِّ ٙمِؿِ  ايمر  ًْ  -شاظمُْ

 أي أن سمت٘مٙمؿ دم فمرض أطمٝمؽ زم٣ميم٣ٌمؿمؾ, همٜمذا هق أفمعم أزمقاب ايمرزم٣م-

ؿ دم فمرض اظمًٙمؿ, وسم٠مطمذ ضمًٛم٣مسمف زمٗمدر ىمالَمف همٝمقم ايمٗمٝم٣مَم٥م يٟميت َمـ سم٘مٙم

دم فمرض اظمًٙمؿ, هم١من همٛمٝم٦م ضمًٛم٣مسمف, ؿمرح فمٙمٝمف َمـ ؽمٝمئ٣مت َمـ سم٘مٙمؿ همٝمف 

 َأن  فمعم َم٣م صم٣مء دم ضمدي٧م أِب هريرة رض اهلل فمٛمف  وايمٔمٝم٣مذ اهلل فمز وصمؾ

ـِ  َأسَمْدُرونَ : وَم٣مَل  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   اهللِ َرؽُمقَل   همِٝمٛم٣َم اظمُْْٖمٙمُِس : وَم٣ميُمقا اظمُْْٖمٙمُِس؟ ََم

ـْ  اهللِ َرؽُمقَل  َي٣م : َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ  َصعم   اهللِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل  ََمَت٣مَع, َوَٓ  يَمفُ  ِدْرَهؿَ  َٓ  ََم

ـْ  اظمُْْٖمٙمُِس  تِل َِم ـْ  ُأَم   ؾَمَتؿَ  وَمْد  َوَيْٟميِت  َوَزىَم٣مسمِِف, َوِصَٝم٣مَِمفِ  زمَِِماَلسمِفِ  ايمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  َيْٟميِت  ََم

َب  َهَذا, َدمَ  َوؽَمَٖمَؽ  َهَذا, ََم٣مَل  َوَأىَمَؾ  َهَذا, َووَمَذَف  َهَذا  َف  هَمَٝمْٗمُٔمُد  َهَذا َوَضَ

ـْ  َهَذا َيْٗمَتصُّ  ٛم٣َمسمِِف, َِم ًَ ـْ  َوَهَذا ضَم ٛم٣َمسمِِف, َِم ًَ ٛم٣َمسُمفُ  هَمٛمِٝم٦َْم  هَم١مِنْ  ضَم ًَ ٌَْؾ  ضَم  ُيْٗمَتّص  َأنْ  وَم

ـَ  فَمَٙمْٝمفِ  ََم٣م ـْ  ُأطِمَذ  اخَلَْم٣مَي٣م َِم   -ايمٛم ٣مرِ  دِم  ؿُمِرَح  شُمؿ   فَمَٙمْٝمفِ  هَمُْمِرَح  طَمَْم٣مَي٣مُهؿْ  َِم
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دم َمًٟميم٥م ايم٘مالم دم ايمٕمغم, همال يت٘مٙمؿ إٓ زمام يراه  ت٣مطهمٝمٛمٌٕمل يمٙمٚمًٙمؿ أن حي

 يٗمرزمف َمـ اهلل فمز وصمؾ-

َمـ سمٌٝمكم طمْمٟم اظمخْمئكم, وزمدفم٥م اظمٌتدفمكم, ووالل ايمّم٣ميمكم, ونمغم ذيمؽ 

ايمٖمتٛم٥م, وأَمًرا , وًح٣م يمَلَم٥م, وحتذيًرا َمـ ايمممَمـ زم٣مب اْلرح وايمتٔمديؾ, ٞمِم

 زم٣مظمٔمروف, وهنًٝم٣م فمـ اظمٛم٘مر-

 واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم

  ********** 
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 ]بيان األصناف الربوية[ 

ـْ ) – 835 ْدِريِّ  ؽَمِٔمٝمدٍ  َأِِب  َوفَم  صعم , اهلل ِ َرؽُمقَل  َأن   , فمٛمف اهلل رض , اخْلُ

َه٤َم  سَمٌِٝمُٔمقا َٓ : »وَم٣مَل  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل َه٤ِم زم٣ِميم ايمذ  ٓ   ذ  َٓ , زمِِٚمْثؾٍ  َِمْثاًل  إِ قا َو  سُمُِمٖمُّ

َٓ , زَمْٔمضٍ  فَمعَم  زَمْٔمَّمَٜم٣م ٓ   زم٣ِميْمَقِرِق  ايْمَقِرَق  سَمٌِٝمُٔمقا َو َٓ , زمِِٚمْثؾٍ  َِمْثاًل  إِ قا َو  سُمُِمٖمُّ

َٓ , زَمْٔمضٍ  فَمعَم  زَمْٔمَّمَٜم٣م ٣ًٌم َِمٛمَْٜم٣م سَمٌِٝمُٔمقا َو
شزمِٛم٣َمصِمزٍ  نَم٣مئِ

 (ُ)
 -(فَمَٙمْٝمفِ  َُمت َٖمٌؼ - 

٣ٌَمَدةَ  ـْ َوفمَ ) – 836 ـِ  فُم ٣مَِم٦ِم  زْم  اهلل ِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل رض , ايمِم 

َه٤ُم : »وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , َه٤ِم  ايمذ  ٥مُ , زم٣ِميمذ  ٥مِ  َوايْمِٖمّم  , زم٣ِميْمػُمِّ  َوايْمػُمُّ , زم٣ِميْمِٖمّم 

ِٔمغمُ  ِٔمغمِ  َوايمُم  َقاءٍ  ؽَمَقاءً , زمِِٚمْثؾٍ  َِمْثاًل , زم٣ِمظمِْْٙمِح  َواظمِْْٙمُح , زم٣ِميمت ْٚمرِ  َوايمت ْٚمرُ , زم٣ِميمُم  ًَ , زمِ

َْصٛم٣َمُف  َهِذهِ  اطْمَتَٙمَٖم٦ْم  هَم١مَِذا, زمَِٝمدٍ  َيًدا ْٕ شزمَِٝمدٍ  َيًدا ىَم٣منَ  إَِذا ؾِمْئُتؿْ  ىَمْٝمَػ  هَمٌِٝمُٔمقا ا
 (ِ)

 -

ٙمِؿٌ  َرَواهُ  ًْ  -(َُم

ـْ ) – 837  صعم , اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل رض , ُهَرْيَرةَ  َأِِب  َوفَم

َه٤ُم »: ؿوؽمٙم فمٙمٝمف اهلل َه٤ِم  ايمذ  ٥مُ  زمِِٚمْثٍؾ, َِمْثاًل  زمَِقْزنٍ  َوْزًٞم٣م زم٣ِميمذ  ٥مِ  َوايْمِٖمّم   زم٣ِميْمِٖمّم 

ـْ , زمِِٚمْثؾٍ  َِمْثاًل  زمَِقْزنٍ  َوْزًٞم٣م شِرزًم٣م هَمُٜمقَ  اؽْمَتَزادَ  َأوْ  َزادَ  هَمَٚم
 (ّ)

ٙمٌِؿ( َرَواهُ -  ًْ  -َُم

 *******************************الشرح:

                                                           
 (.ُْٖٓ(, كاإلماـ مسلم )ُِٕٕأخرجو اإلماـ البخارم ) (ُ)
 (.ُٖ( )ُٕٖٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ِ)
 (.ْٖ( )ُٖٖٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ّ)
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 يبٝإ األصٓاف ايضب١ٜٛ.َا تكزّ عام املٓصف صمح٘ اهلل 

فمعم َم٣م سمٗمدم زمٝم٣مٞمف, اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم زمٝم٣من إصٛم٣مف ايمرزمقي٥م 

 :إصٛم٣مف ايمًت٥موايمِمحٝمح أن ايمرزم٣م ٓ جيري دم نمغم 

وهل اظمٛمِمقص وايمتٚمر, واظمٙمح, وايمػم, وايمُمٔمغم,  ايمذه٤م, وايمٖمّم٥م,

 فمٙمٝمٜم٣م دم إضم٣مدي٧م-

 (: 2/51قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل يف ايػبٌ )
ِريؿِ  فَمعَم  َديمِٝمٌؾ  همِٝمفِ وَ  َٖمَٗم٣م همِٝماَم  ايمت َٖم٣مُوؾِ  حَتْ ٣م اسم  ًً ـْ  صِمٛمْ ت ٥مِ  َِم ًِّ  ايم تِل اظمَْْذىُمقَرةِ  ايم

 - ايمٛم صُّ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م َووَمعَ 

ِريؿِ  َوإلَِم  زَم٣م حَتْ ٦ٌَْم  همِٝمَٜم٣م ايمرِّ ٥مُ  َذَه َُم  ْٕ ٥ًم- ا   ىَم٣مهم 

  فَمَداَه٣م: همِٝماَم  َواطْمَتَٙمُٖمقا

ْٚمُٜمقرُ  هَمَذَه٤َم  ٌُقسمِفِ  لَم إ اْْلُ ٥ِم, دِم  ؾَم٣مَرىَمَٜم٣م مِم ٣م فَمَداَه٣م همِٝماَم  شُم ـْ  ايْمِٔمٙم  ْ  َويَم٘مِ  جَيُِدوا مَل

٥مً    ََمٛمُِْمقَص٥ًم- فِمٙم 

ؼ   َأن   ايْمَٔم٣مِرِف  يمِٙمٛم ٣مـمِرِ  َيْٗمَقى ىَمثغًِما: اطْمتاَِلهًم٣م همِٝمَٜم٣م اطْمَتَٙمُٖمقا ٦ٌَْم  ََم٣م احْلَ  إيَمْٝمفِ  َذَه

٥ُم-   ايمٓم ٣مِهِري 

ـْ  فُ  َِم زَم٣م ِريجَيْ  َٓ  َأٞم  ٓ   ايمرِّ ت ٥مِ  دِم  إ ًِّ  فَمعَم  َأهْمَرْدَٞم٣م ايْمَ٘ماَلمَ  َووَمدْ  فَمَٙمٝمَْٜم٣م اظمَْٛمُِْمقصِ  ايم

٥مٍ  ِرؽَم٣ميَم٥مٍ  دِم  َذيمَِؽ  َتِٗمٙم  ًْ ْٝمُتَٜم٣م: َُم ٌَك ايْمَٗمْقَل ) ؽَمٚم   قا -(اظمُْْجَت
 هذه إصٛم٣مف ايمٖمّمؾ, وايمٛمًٝمئ٥م-يدطمؾ ايمرزم٣م دم و
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 اضمد-ي٘مقن إذا وومع ايمتٖم٣موؾ زمكم صمٛمس و ضبا ايؿطٌ:

 إذا زمٝمع ايمٕم٣مئ٤م زمٛم٣مصمز, أو زمح٣مض- ٚضبا ايٓػ١٦ٝ:

 -وومد ذه٤م صمٜمقر أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم صمقاز زمٝمع نمغم ايمذه٤م وايمٖمّم٥م ٞمًٝمئ٥م

 ؿٞ ايصشٝشني:ؾ
َ : »وَم٣ميَم٦ْم  فَمٛمَْٜم٣م, اهلل ُ َرِضَ  َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥مَ   فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  سُمُقدمِّ

, فِمْٛمَد  ََمْرُهقَٞم٥مٌ  َوِدْرفُمفُ  َوؽَمٙم ؿَ  ـْ  َص٣مفًم٣م زمَِثاَلشمكِمَ  َُّيُقِدي   َئْمعَم, َووَم٣مَل  شؾَمِٔمغمٍ  َِم

شَمٛم٣َم ـْ  ِدْرعٌ : إفَْمَٚمُش  ضَمد  , َووَم٣مَل  ضَمِديٍد, َِم شَمٛم٣َم َُمَٔمعمًّ ٌُْد  ضَمد  شَمٛم٣َم ايمَقاضِمِد, فَم  ضَمد 

ـْ  ِدْرفًم٣م َرَهٛمَفُ : َووَم٣مَل  إفَْمَٚمُش, "ضَمِديدٍ  َِم
 (ُ)

- 

 : (52/ 2) اهلل يف ايػبٌقاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ 
ْٛمِس  َٓ ُيَُم٣مِرىُمُف دِم اْْلِ َٖمَؼ ايْمُٔمَٙماَمُء فَمعَم صَمَقاِز زَمْٝمِع ِرزَمِقي  زمِِرزَمِقي   ُف اسم  َوافْمَٙمْؿ َأٞم 

ـْ اظمَْ٘مِٝمِؾ-  ِه َِم ِٔمغِم َونَمغْمِ ٥ِم زم٣ِميمُم  ٛمَْْم٥ِم َوايْمِٖمّم 
َه٤ِم زم٣ِمحْلِ ٌَْٝمِع ايمذ  اًل َوَُمَتَٖم٣مِواًل, ىَم  َُم٠َمصم 

ٌؾ-َواسم   ٣م َُم٠َمصم  ِف َوَأضَمُدمُهَ
ًِ
ِء زمِِجٛمْ ْ َٓ جَيُقُز زَمْٝمُع ايمًم  ُف   قا َٖمُٗمقا فَمعَم َأٞم 

دم ايمتٗم٣مزمض  َمـ همال جيقز أن سمٌٝمع زمًرا زمػم, وأضمدمه٣م َم٠مصمؾ, ٓ زمد همٝمٜمام

 -ٞمٖمس اظمجٙمس

 وٓ جيقز أن سمٌٝمع ؾمٔمغم زمُمٔمغم وأضمدمه٣م َم٠مصمؾ, ٓ زمد همٝمٜمام َمـ ايمتٗم٣مزمض-

                                                           
 .(َُّٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُِٔٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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ايمػم, أو ايمتٚمر, أو اظمٙمح, ىمٙمٜم٣م زم٣ميمذه٤م, أو زم٣ميمٖمّم٥م, وأَم٣م زمٝمع ايمُمٔمغم, أو 

 ٘مؾ ذيمؽ جيقز-همأو زمام يٗمقم َمٗم٣مَمٜمام, 

َه٤َم  سَمٌِٝمُٔمقا َٓ : »وَم٣مَل  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقَل  َأن  »قٛي٘:   ايمذ 

َه٤ِم   -شزم٣ِميمذ 

 -ٞمٗمد, أو ىم٣من دم سمرزمتفؽمقاء ىم٣من ايمذه٤م َميوزًم٣م, أو ىم٣من 

ثٙمف َمـ ايمذه٤م, إٓ َمثاًل زمٚمثؾ, ؽمقاًء زمًقاء, يًدا هم١من ايمذه٤م ٓ ي٣ٌمع زمٚم

 زمٝمد, ضمتك وإن اطمتٙمٖم٦م اْلقدة دم ايمذه٤م, وؿمريٗم٥م ايمِمٛم٣مفم٥م-

هذا نمغم وذه٤م زمٔمّمٜمؿ إلم صمقاز زمٝمٔمف إن مل ي٘مـ َمٛمٗمقًدا َمع ايمتٖم٣موؾ, و

 ؾؿٞ َػًِ: صحٝمح, 

ـِ  َمـ ضمدي٧م هَمَّم٣ميَم٥مَ  ٌَْٝمدٍ  زْم ْي٦ُم : وَم٣مَل  ,,رض اهلل فمٛمف,فُم  ْٝمػَمَ طَم  َيْقمَ  اؾْمؼَمَ

ْٙمُتَٜم٣م, َوطَمَرٌز, َذَه٤ٌم  همِٝمَٜم٣م ِديٛم٣َمًرا, فَممَمَ  زم٣ِمشْمٛمَلْ  وِماَلَدةً  ـِ  َأىْمَثرَ  همِٝمَٜم٣م هَمَقصَمْدُت  هَمَٖمِم   َِم

٣ٌَمعُ  َٓ : »هَمَٗم٣مَل  َوؽَمٙم َؿ, فَمَٙمٝمْفِ  اهللُ َصعم   يمِٙمٛم ٌِلِّ  َذيمَِؽ  هَمَذىَمْرُت  ِديٛم٣َمًرا, فَممَمَ  اشْمٛمَلْ   سُم

َؾ  ضَمت ك شسُمَٖمِم 
 (ُ)

- 

 ضٚا١ٜ: ٚيف 
 َوَذَه٤ٌم, طَمَرزٌ  همِٝمَٜم٣م زمِِٗماَلَدةٍ  زمَِخْٝمػَمَ  َوُهقَ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ  َرؽُمقُل  ُأيِتَ 

ـَ  َوِهلَ  ٣ٌَمُع, اظمََْٕم٣مٞمِؿِ  َِم َه٤ِم  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ َرؽُمقُل  هَمَٟمََمرَ  سُم  دِم  ايم ِذي زم٣ِميمذ 

                                                           
 (.ُُٗٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]بيان األصناف الربوية[  

 

[303] 
 

  

ؿْ  وَم٣مَل  شُمؿ   ُه,َوضْمَد  هَمٛمُِزعَ  ايْمِٗماَلَدةِ  َه٤ُم : »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ َرؽُمقُل  هَلُ  ايمذ 

َه٤ِم   -شزمَِقْزنٍ  َوْزًٞم٣م زم٣ِميمذ 

ٓ  »قٛي٘:    -شزمِِٚمْثؾٍ  َِمْثاًل  إِ

 أي َمـ ضمٝم٧م ايمقزن, وايمٗمٝمٚم٥م وايمًٔمر-

َٓ »قٛي٘:  قا َو   -شزَمْٔمضٍ  فَمعَم  زَمْٔمَّمَٜم٣م سُمُِمٖمُّ

 : (81 .88) َمًٙمؿ وم٣مل ايمٛمقوي دم ذح

َٓ ) َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   وَمْقيُمفُ  قا َو  ايمت ٣مءِ  زمَِّمؿِّ  ُهقَ ( زَمْٔمضٍ  فَمعَم  زَمْٔمَّمَٜم٣م سُمُِمٖمُّ

كمِ  َوىَمْنِ  ُٙمقا َٓ  َأيْ  ايْمَٖم٣مءِ  َوسَمُْمِديدِ  اظمُْْٔمَجَٚم٥مِ  ايمُمِّ ػُّ  سُمَٖمّمِّ كمِ  زمَِ٘مْنِ  َوايمُمِّ  ايمُمِّ

ـَ  ُٜمقَ همَ  ايمٛمُّْٗمَِم٣منِ  فَمعَم  َأْيًّم٣م َوُيْْمَٙمُؼ  َْوَدادِ  َِم ْٕ ْرَهؿُ  ؾَمػ   ُيَٗم٣مُل  ا كمِ  زمَِٖمْتِح  ايمدِّ  ايمُمِّ

َه٣م َيُِمػُّ  فُ  َٞمَٗمَص  َوإَِذا َزادَ  إَِذا زمَِ٘مْنِ هُ  َوَأؾَمٖم  فُ  نَمغْمُ   قا -َيُِمٖمُّ
 أي ٓ سمٖم٣موٙمقا زمٔمّمٜم٣م فمعم زمٔمض, َم٣م داَم٦م َمـ صمٛمس واضمد-

َٓ »قٛي٘:   -شزم٣ِميْمَقِرِق  ايْمَقِرَق  سَمٌِٝمُٔمقا َو

 زمٖمّم٥م أطمرى- أي ايمٖمّم٥م 

ٓ  »قٛي٘:     -شزمِِٚمْثؾٍ  َِمْثاًل  إِ

 َمـ ضمٝم٧م ايمقزن, وايمٗمٝمٚم٥م-

َٓ »قٛي٘:  قا َو   -شزَمْٔمضٍ  فَمعَم  زَمْٔمَّمَٜم٣م سُمُِمٖمُّ

 أي ٓ سمٖم٣موقا زمٔمّمٜم٣م فمعم ايمٌٔمض, َم٣م داَم٦م َمـ صمٛمس واضمد-
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َٓ »قٛي٘:  ٣ًٌم َِمٛمَْٜم٣م سَمٌِٝمُٔمقا َو
 - شزمِٛم٣َمصِمزٍ  نَم٣مئِ

هذا ّم٥م زم٣ميمٖمّم٥م نم٣مئ٣ٌم زمح٣مض, ٕن أي وٓ سمٌٝمٔمقا ايمذه٤م زم٣ميمذه٤م أو ايمٖم

 هق رزم٣م ايمٛمًٝمئ٥م, زمٝمع ايمٕم٣مئ٤م زم٣ميمٛم٣مصمز, أي احل٣مض-

َه٤ُم »قٛي٘:  َه٤ِم  ايمذ    -شزم٣ِميمذ 

 أي رزم٣م, أي إذا زمٝمع ذه٤م زمذه٤م آطمر, همٜمق رزم٣م-

 وايمرزم٣م يٗمع دم ذيمؽ ايمٌٝمع: إذا مل ي٘مـ هٛم٣ميمؽ سمٗم٣مزمض, ومل سم٘مـ هٛم٣مك َمثٙمٝم٥م-

٥مُ »قٛي٘:  ٥مِ  َوايْمِٖمّم    -شزم٣ِميْمِٖمّم 

أي أن زمٝمع ايمٖمّم٥م زم٣ميمٖمّم٥م رزم٣م أيًّم٣م, إذا مل ي٘مـ هٛم٣ميمؽ سمٗم٣مزمض, ومل ي٘مـ 

 هٛم٣ميمؽ َمثٙمٝم٥م-

  -شزم٣ِميْمػُمِّ  َوايْمػُمُّ »قٛي٘: 

أي زمٝمع ايمػم زم٣ميمػم ي٘مقن رزم٣م إذا مل ي٘مـ هٛم٣ميمؽ سمٗم٣مزمض, ومل ي٘مـ هٛم٣ميمؽ 

 َمثٙمٝم٥م-

ِٔمغمُ »قٛي٘:  ِٔمغمِ  َوايمُم    -شزمِِٚمْثؾٍ  َِمْثاًل , ٣مظمِْْٙمِح زمِ  َواظمِْْٙمُح , زم٣ِميمت ْٚمرِ  َوايمت ْٚمرُ , زم٣ِميمُم 

 أضمدمه٣م أهمّمؾ َمـ ضمٝم٧م اْلقدة َمـ أطمر- ىم٣من ىمٝمٙمق زمر زم٘مٝمٙمق زمر, وإن

 همال جيقز يمؽ أن سمٌٝمع زمًرا زمػم: إٓ إذا ىم٣مٞم٣م َمثاًل زمٚمثؾ-

 أَم٣م إذا زمٔم٦م زمر زمُمٔمغم, أو زمر زمتٚمر, أو زمر زمٚمٙمح, أو زمر زمذه٤م, أو همّم٥م, 
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ىمثر َمـ أطمر: ٕن اْلٛمس أ همٜمذا صم٣مئز ٓ حمذور همٝمف, ويمق ىم٣من أضمدمه٣م

 ؽمقاء وومع ايمتٖم٣موؾ, أو وومع ايمتٟمصمٝمؾ دم أضمدمه٣م-خمتٙمػ, 

َقاءٍ  ؽَمَقاءً »قٛي٘:  ًَ   -شزمَِٝمدٍ  َيًدا, زمِ

أي ٓ زمد َمـ اظمثٙمٝم٥م دم ايمقزن, وٓ زمد َمـ ايمتٗم٣مزمض, وهذا فمٛمد اسمٖم٣مق 

 إصمٛم٣مس ايمرزمقي٥م ايمًت٥م-

َْصٛم٣َمُف  َهِذهِ  اطْمَتَٙمَٖم٦ْم  هَم١مَِذا»قٛي٘:  ْٕ   -شؾِمْئُتؿْ  ىَمْٝمَػ  ُٔمقاهَمٌِٝم ا

, هم٣ميمٌٝمع صحٝمح ؽمقاء زم٣ميمتٖم٣موؾ أو أي إذ اطمتٙمٖم٦م إصٛم٣مف ايمرزمقي٥م

 -ايمٛمًٟم

 - شزمَِٝمدٍ  َيًدا ىَم٣منَ  إَِذا»قٛي٘: 

وهذا دم ايمٛمٗمديـ: ايمذه٤م, وايمٖمّم٥م, وَم٣م يٗمقم َمٗم٣مَمٜمام َمـ إوراق 

 ايمٛمٗمدي٥م-

م , همال يٙمزايمػم, وايمُمٔمغم, وايمتٚمر, واظمٙمحأَم٣م زمٗمٝم٥م إصٛم٣مف ايمًت٥م: 

 -ايمتٗم٣مزمض إذا زمٔم٧م زمٕمغم صمٛمًٜم٣م, ظم٣م سمٗمدم

َه٤ِم َوْزًٞم٣م زمَِقْزنٍ »قٛي٘:  َه٤ُم زم٣ِميمذ   ش-ايمذ 

 ضمتك ويمق ىم٣من ىمٝماًل زم٘مٝمؾ-

 ٙمق ومدر أهنؿ ي٘مٝمٙمقن ايمذه٤م ىمٝماًل يمٙمزم ايمت٣ًموي ضمتك دم ايم٘مٝمؾ-هم

 ىمام يمزم ايمت٣ًموي دم ايمقزن-
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 ش- َِمْثاًل زمِِٚمْثؾٍ »قٛي٘:  

 يمقزن-ايمت٣ًموي دم ا وهقأي ؽمقاء زمًقاء, 

٥ِم َوْزًٞم٣م زمَِقْزٍن َِمْثاًل زمِِٚمْثؾٍ »قٛي٘:  ٥ُم زم٣ِميْمِٖمّم   ش- َوايْمِٖمّم 

أي وايمٖمّم٥م أيًّم٣م ىمذيمؽ, ٓ زمد همٝمٜم٣م َمـ ايمت٣ًموي دم ايمقزن, ضمتك وإن 

 اطمتٙمٖم٦م اْلقدة, وايمِمٛم٣مفم٥م, همال زمد َمـ ايمت٣ًموي دم ايمقزن-

ـْ َزاَد َأْو اؽْمَتَزاَد هَمُٜمَق ِرزًم٣م»قٛي٘:   ش- هَمَٚم

 ه دم ايمقزن, او اؽمتزاد َمـ نمغمه يمٛمٖمًف دم ايمقزن, همٜمق رزم٣م-أي َمـ زاد نمغم

 اإلشمؿ-ؽمقاء دم ايمرزم٣م, وأي أطمذ واظمٔمْمل 

 (:51، 2/50قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل يف ايػبٌ )
٥ِم َُمَتَٖم٣مِواًل  ٥ِم زم٣ِميْمِٖمّم  َه٤ِم َوايْمِٖمّم  َه٤ِم زم٣ِميمذ  ِريِؿ زَمْٝمِع ايمذ  ِدي٧ُم َديمِٝمٌؾ فَمعَم حَتْ احْلَ

٣ًٌم يمَِٗمْقيمِِف:  ؽَمَقاءٌ 
ا َأْو نَم٣مئِ ٓ  َِمْثاًل زمِِٚمْثؾٍ »ىَم٣مَن ضَم٣مِضً ـْ َأفَمؿِّ ش, إ ُف اؽْمَتْثٛمَك َِم هَم١مِٞم 

ٓ  دِم ضَم٣مِل ىَمْقٞمِِف َِمْثاًل  ضَْمَقاِل إ ْٕ ـْ ا َٓ سَمٌِٝمُٔمقا َذيمَِؽ دِم ضَم٣مٍل َِم ُف وَم٣مَل:  ضَْمَقاِل ىَمَٟمٞم  ْٕ ا

٣مِوَيكْمِ وَمْدًرا-  ًَ  زمِِٚمْثٍؾ َأْي َُمَت

قا»َزاَدُه سَمْٟمىمِٝمًدا زمَِٗمْقيمِِف: وَ  َٓ سُمُِمٖمُّ ػِّ زمَِ٘مْنِ ش, َو ـْ ايمُمِّ َٓ سُمَٖم٣مِوُٙمقا َوُهَق َِم َأْي 

َي٣مَدُة ُهٛم٣َم-  كِم َوِهَل ايمزِّ  ايمُمِّ

َح٣مزَم٥ِم َوايمت ٣مزمِِٔمكَم  ـْ ايْمُٔمَٙماَمِء َوايمِم  ٥ُم َِم ٙم  ٦ٌَْم اْْلُ ِدي٧ُم َذَه َوإلَِم ََم٣م َأهَم٣مَدُه احْلَ

ِة وَ  ا-َوايْمِٔمؼْمَ ٣ًٌم ىَم٣مَن َأْو ضَم٣مِضً
ُرُم ايمت َٖم٣مُوُؾ همِٝماَم َذىَمَر نَم٣مئِ  ايْمُٖمَٗمَٜم٣مِء هَمَٗم٣ميُمقا: حَيْ
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ٌ ٣مٍس  ـُ فَم ُرُم  ,رض اهلل فمٛمٜمام,َوَذَه٤َم ازْم َٓ حَيْ ُف  َح٣مزَم٥ِم إلَم َأٞم  ـْ ايمِم  َومَج٣َمفَم٥ٌم َِم

ِحٝم ِدي٧ِم ايمِم  َتِديمِّكَم زم٣ِمحْلَ ًْ ٝمَئ٥ِم, َُم
ًِ
ٓ  دِم ايمٛم  زَم٣م إ ٝمَئ٥مِ »ِح: ايمرِّ ًِ ٓ  دِم ايمٛم   ش-َٓ ِرزَم٣م إ

ْٚمُٜمقُر:  َٓ َوَأصَم٣مَب اْْلُ ٝمَئ٥ِم, هَم٣مظمَُْراُد َٞمْٖمُل ايْمَ٘ماَمِل  ًِ ٓ  دِم ايمٛم  َٓ ِرزَم٣م َأؾَمدُّ إ زمَِٟمن  ُه 

َٓ ُيَٗم٣مِوُم اظْمَْٖمُٜمقمُ  ُف ََمْٖمُٜمقٌم, َوضَمِدي٧ُم َأِِب ؽَمِٔمٝمٍد ََمٛمُْْمقٌق, َو َٞم  ِٕ َْصِؾ, َو ْٕ  َٞمْٖمُل ا

ُف َُمْْمَرٌح ََمَع اظمَْٛمُْْمقِق-   اظمَْٛمُْْمقَق هَم١مِٞم 

ٌ ٣مٍس  ـَ فَم ٣مىمُِؿ َأن  ازْم ـْ َذيمَِؽ ايْمَٗمْقِل ,رض اهلل فمٛمٜمام,َووَمْد َرَوى احْلَ َرصَمَع فَم

ـْ ايْمَٗمْقِل زمِِف- ٝمَئ٥ِم, َواؽْمَتْٕمَٖمَر اهلل َ َِم
ًِ
ٓ  دِم ايمٛم  َٓ ِرزَم٣م إ ُف   َأْي زمَِٟمٞم 

َه٤ِم فمَ  ِه, َوىَمَذيمَِؽ َويَمْٖمُظ ايمذ  وٍب َونَمغْمِ ـْ ََمْيُ ِٚمٝمِع ََم٣م ُيْْمَٙمُؼ فَمَٙمْٝمِف َِم ٣ممي ِْلَ

 يَمْٖمُظ ايْمَقِرِق- 

٣ًٌم َِمْٛمَٜم٣م زمِٛم٣َمصِمزٍ »ٚقٛي٘: 
ـْ لَجْٙمِِس ش, َٓ سَمٌِٝمُٔمقا نَم٣مئِ ٤ِم ََم٣م نَم٣مَب فَم

اظمَُْراُد زم٣ِميْمَٕم٣مئِ

- ٣مِضُ َٓ َوايمٛم ٣مصِمُز احْلَ اًل ىَم٣مَن َأْو  ٌَْٝمِع َُم٠َمصم    قا ايْم
 واهلل اظمقهمؼ

  ********** 
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 ]بيع التمر الجيد بالتمر الرديء متفاضًلا فيه ربا[

ـْ ) – 838  ,َأن  َرؽُمقَل اهلل ِ »َرِضَ اهلل ُ فَمٛمُْٜماَم: ,َأِِب ؽَمِٔمٝمٍد, َوَأِِب ُهَرْيَرَة َوفَم

, هَمَج٣مَءُه زمَِتْٚمرٍ  ,صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  صَمٛمِٝم٤ٍم, هَمَٗم٣مَل  اؽْمَتْٔمَٚمَؾ َرصُماًل فَمعَم طَمْٝمػَمٍ

, َواهلل ِ َي٣م ش ?َأىُمؾُّ مَتِْر طَمْٝمػَمَ َهَ٘مَذا»صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  ,َرؽُمقُل اهلل ِ  َٓ هَمَٗم٣مَل: 

٣مفَمكْمِ َوايمث اَلشَم٥مِ  ـْ َهَذا زم٣ِميمِم  ٣مَع َِم ٣م يَمٛمَْٟمطُمُذ ايمِم  َرؽُمقَل اهلل ِ, إِٞم 
(ُ)

 ,هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهلل ِ  

َراِهِؿ َٓ » ,صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  َراِهِؿ, شُمؿ  ازْمَتْع زم٣ِميمد  ْٚمَع زم٣ِميمد   سَمْٖمَٔمْؾ, زمِِع اْْلَ

٣ًٌم َووَم٣مَل دِم اظمِْٝمَزاِن َِمْثَؾ َذيمَِؽ ش- صَمٛمِٝم
(ِ)

 - َُمت َٖمٌؼ فَمَٙمْٝمِف- 

ٙمٍِؿ:  ًْ ُ
شَوىَمَذيمَِؽ اظمِْٝمَزانُ »َوظمِ

 (ّ)
-) 

 *******************************الشرح:

حلزٜح يبٝإ إٔ ايضبا ٜزخٌ يف بٝع ايتُض عام املصٓف صمح٘ اهلل ٖشا ا

 بايتُض, إسا مل ٜهٔ ّٜزا بٝز, َٚجًّا مبجٌ.

زمٝمع ايمتٚمر اْلٝمد زم٣ميمتٚمر ايمرديء َمتٖم٣مواًل: ٕن ايمتٚمر َمـ  قزٓ جيو

واظمثٙمٝم٥م إصٛم٣مف ايمًت٥م ايمتل يدطمٙمٜم٣م ايمرزم٣م, إذا مل ي٘مـ همٝمف ايمتٗم٣مزمض, 

 -ايم٘مٝمؾوايمت٣ًموي دم ايمقزن, أو 

                                                           
 «.إنا لنأخذ الصاع من ىذا بالصاعين, كالصاعين بالثالثة«: »الصحيحين»كفي « األصلين»في  (ُ)
 (.ٓٗ( )ُّٗٓ(, كاإلماـ مسلم )ُْٖك  ََْ - ّٗٗ/ ْأخرجو اإلماـ البخارم ) (ِ)
 (.ْٗ( )ُّٗٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ّ)
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 َمثؾ هذه ايمِمقرة ومد أرؾمدٞم٣م إيمٝمف ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف دم ٣مواظمخرج َمـ ايمرزم

 ش-زمع اْلٚمع زم٣ميمدراهؿ, شمؿ ازمتع زم٣ميمدرهؿ صمٛمٝم٣ٌم»وفمعم آيمف وؽمٙمؿ همٗم٣مل: 

ٝمٗمٌض شمٚمٛمف, وزمٔمد ذيمؽ يُمؼمي همأي َمـ ىم٣من فمٛمده متر رديء يٌٝمٔمف زم٣مظم٣مل, 

 -َم٣م أراد َمـ ايمتٚمر اْلٝمد, ويمق ىم٣من أنمعم َمٛمف دم ايمثٚمـ

 ش-  فَمعَم طَمْٝمػَمٍ اؽْمَتْٔمَٚمَؾ َرصُماًل »قٛي٘: 

 ؽمقاد رض اهلل فمٛمف- قٌٝ اغِ:

همتحٜم٣م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ دم ايمًٛم٥م ايم٣ًمدؽم٥م َمـ  ٚخٝورب:

 اهلجرة- 

 دم ايمًٛم٥م ايم٣ًمزمٔم٥م َمـ اهلجرة- ٚقٌٝ:

 وىم٣مٞم٦م طمٝمػم َم٣مل يمٙمٝمٜمقد-

 وهل سمٌٔمد فمـ اظمديٛم٥م زمٟمىمثر َمـ َم٣مئ٥م ومخًكم ىمٝمٙمق َمؼم-

 ٣م ايمٔمٝمقن, واْل٣ٌمل َمـ مجٝمع اْلٜم٣مت-وهل أرض زرافمٝم٥م, حتٝمط هب

 ش- هَمَج٣مَءُه زمَِتْٚمٍر صَمٛمِٝم٤ٍم »قٛي٘: 

 أي صم٣مء إلم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ زمتٚمر صمٛمٝم٤م-

:ٌَ  ايمْم ٝم٤ُِّم-  ٚادتٓٝب: ٔقٝ

:ٌَ ْٙم٤ُم-  َٚٔقٝ  ايمِمُّ

:ٌَ  ايم ِذي ُأطْمِرَج َِمٛمُْف ضَمَُمُٖمُف َوَرِديُئُف-  َٚٔقٝ
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:ٌَ َٓ  َٚٔقٝ ِه- ُهَق ايم ِذي  َتٙمُِط زمَِٕمغْمِ   خَيْ

 ذىمره اإلَم٣مم ايمِمٛمٔم٣مين رْحف اهلل دم ايمًٌؾ-

 ش-?َأىُمؾُّ مَتِْر طَمْٝمػَمَ َهَ٘مَذا»صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  ,هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهلل ِ »قٛي٘: 

 ديمٝمؾ فمعم أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ٓ ئمٙمؿ ايمٕمٝم٤م-  فٝ٘:

 فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ َمـ دون اهلل وهذا رد فمعم َمـ يدفمق ايمٛمٌل صعم اهلل

 صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ئمٙمؿ ايمٕمٝم٤م- فويزفمٚمقن أٞم ,فمز وصمؾ,

 ؾؿٞ ايبداضٟ:
ٍذ  زَمٝمِِّع زمِٛم٦ِْم َُمَٔمقِّ , وَم٣ميَم٦ْم: َدطَمَؾ فَمقَم  ايمٛم ٌِلُّ ,رض اهلل فمٛمٜم٣م,َمـ ضمدي٧م ايمرُّ

, همَ  َؿ نَمَداَة زُمٛمَِل فَمقَم  َؽ َِمٛمِّل, َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 
ًِ َجَٙمَس فَمعَم همَِراِر ىَمَٚمْجٙمِ

ـ  َيْقَم زَمْدٍر, ضَمت ك وَم٣ميَم٦ْم  ِٜم
ـْ آزَم٣مئِ ـْ وُمتَِؾ َِم ـَ ََم , َيٛمُْدزْم فِّ ـَ زم٣ِميمدُّ زْم َوصُمَقْيِرَي٣مٌت َيْيِ

َؿ:  َٓ سَمُٗمقرِم »صَم٣مِرَي٥ٌم: َوهمِٝمٛم٣َم َٞمٌِلي َئْمَٙمُؿ ََم٣م دِم نَمٍد- هَمَٗم٣مَل ايمٛم ٌِلُّ َصعم  اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

شَهَ٘مَذا َووُمقرِم ََم٣م ىُمٛم٦ِْم سَمُٗمقيمِكمَ 
 (ُ)

- 

, َواهلل ِ َي٣م َرؽُمقَل اهلل ِ»قٛي٘:  َٓ  ش-هَمَٗم٣مَل: 

 احلٙمػ زمدون اؽمتحالف, يمتٟمىمٝمد إَمر-فٝ٘: 

٣معَ »قٛي٘:  ٣م يَمٛمَْٟمطُمُذ ايمِم   ش- إِٞم 

 أي َمـ ايمتٚمر اْلٛمٝم٤م-

                                                           
 (.ََُْإلماـ البخارم في صحيحو )أخرجو ا (ُ)
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٣مفَمكْمِ َوايمث اَلشَم٥مِ »قٛي٘:  ـْ َهَذا زم٣ِميمِم    ش-َِم

 أي َمـ متر نمغمه رديء-

 وٞمٟمطمذ ايمِم٣مفمكم َمـ ايمتٚمر اْلٛمٝم٤م, زم٣ميمثالشم٥م َمـ نمغمه-

 - "شَٓ سَمْٖمَٔمْؾ » ,صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ,هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهلل ِ »قٛي٘: 

 ٚيف ايصشٝشني: 
َمـ ضمدي٧م َأَِب ؽَمِٔمٝمٍد اخُلْدِري  َرِضَ اهلل ُ فَمٛمُْف, وَم٣مَل: صَم٣مَء زماَِلٌل إلَِم ايمٛم ٌِلِّ 

, هَمَٗم٣مَل يَمُف ايمٛم ٌِلُّ َصعم  اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم َؿ: َص  َؿ زمَِتْٚمٍر زَمْريِن  ـَ »عم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  ـْ َأْي َِم

, هَمٌِْٔم٦ُم َِمٛمُْف َص٣مفَمكْمِ زمَِِم٣مٍع, يمِٛمُْْمِٔمَؿ شَهَذا؟ , وَم٣مَل زماَِلٌل: ىَم٣مَن فِمٛمَْدَٞم٣م مَتٌْر َرِديي

َؿ فِمٛمَْد َذيمَِؽ: ايمٛم ٌِل  َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف وَ  َؿ, هَمَٗم٣مَل ايمٛم ٌِلُّ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  ْه »ؽَمٙم  َأو 

ٌَْٝمٍع  َي هَمٌِِع ايمت ْٚمَر زمِ ـْ إَِذا َأَرْدَت َأْن سَمُْمؼَمِ
زَم٣م, َٓ سَمْٖمَٔمْؾ, َويَم٘مِ زَم٣م فَمكْمُ ايمرِّ ْه, فَمكْمُ ايمرِّ َأو 

هِ  شآطَمَر, شُمؿ  اؾْمؼَمِ
 (ُ)

- 

 فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أن هذا هق ايمرزم٣م ئمٝمٛمف- همٟمطمػم ايمٛمٌل صعم اهلل

 إذ أن اظمٖم٣موٙم٥م وومٔم٦م همٝمام زمٝمٛمف, وزمكم َم٣م هق َمـ صمٛمًف-

َراِهؿِ »قٛي٘:  ْٚمَع زم٣ِميمد   ش- زمِِع اْْلَ

 أي زمع ايمتٚمر اظمجٚمقع ايمتل سمٗمؾ ومٝمٚمتف زم٣ميمدراهؿ َمـ اظم٣مل-

                                                           
 (.ُْٗٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُِِّأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]بيع التمر الجيد بالتمر الرديء متفاضًلا فيه ربا[  

 

[312] 
 

  

ىمٟمن ي٘مقن ايمِم٣مع, أو ايم٘مٝمٙمق َمـ ايمتٚمر اْلٚمع ايمرديء زمدرهؿ, أو 

 درمهكم-

٣ًٌم»ي٘: قٛ َراِهِؿ صَمٛمِٝم  ش- شُمؿ  ازْمَتْع زم٣ِميمد 

 أي وزمٔمد ايمٌٝمع اؾمؼمي زماميمؽ َم٣م ؾمئ٦م َمـ ايمتٚمر اْلٝمد-

ىمٟمن ي٘مقن ايم٘مٝمٙمق, أو ايمِم٣مع َمـ ايمتٚمر اْلٛمٝم٤م, زمٟمرزمٔم٥م دراهؿ, أو 

 زمخٚم٥ًم, وه٘مذا-

همٟمرؾمد ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ إلم اظمخرج َمـ ايمرزم٣م, وهق 

يمتٚمر ومٌض ايمدراهؿ, يُمؼمي َم٣م ؾم٣مء َمـ أٞمقاع ا ايمٌٝمع زم٣ميمدراهؿ, شمؿ زمٔمد

 -اْلٝمدة, ويمق زمٖم٣مرق دم ايمًٔمر

 ش-َووَم٣مَل دِم اظمِْٝمَزاِن َِمْثَؾ َذيمَِؽ »قٛي٘: 

أي ضمتك وإن ىم٣من وزًٞم٣م, هم١مٞمف ي٣ٌمع زمٛمٖمس ايمْمريؼ, شمؿ يٗمٌض اظم٣مل, شمؿ 

  -, واهلل اظمقهمؼاهؿ َم٣م ؾم٣مء َمـ ايمٛمقع اظمرنمقب همٝمفيُمؼمي زم٣ميمدر

 (: 11/9ضمح٘ اهلل يف ؾطح َػًِ ) قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ
زَمِقيِّ  زَمْٝمعِ  صَمَقازِ  فَمعَم  ايْمُٔمَٙماَمءُ  َوَأمْجَعَ  ٥مِ  دِم  ُيَُم٣مِرىُمفُ  َٓ  زمِِرزَمِقي   ايمرِّ  َُمَتَٖم٣مِواًل  ايْمِٔمٙم 

اًل  ٌَْٝمعِ  َوَذيمَِؽ  َوَُم٠َمصم  َه٤ِم  ىَم ٛمَْْم٥مِ  ايمذ 
٥مِ  َوزَمْٝمعِ  زم٣ِمحْلِ ِٔمغمِ  ايْمِٖمّم  هِ  زم٣ِميمُم  ـَ  َونَمغْمِ   ٝمِؾ-اظمَْ٘مِ  َِم

فُ  فَمعَم  َوَأمْجَُٔمقا زَمِقيِّ  زَمْٝمعُ  جَيُقزُ  َٓ  َأٞم  فِ  ايمرِّ ًِ ٣م زمِِجٛمْ ٌؾ  َوَأضَمُدمُهَ فُ  َوفَمعَم  َُم٠َمصم   َٓ  َأٞم 

فِ  زمِٝمعَ  إَِذا ايمت َٖم٣مُوُؾ  جَيُقزُ  ًِ ًّٓ  زمِِجْٛم َه٤ِم  ضَم٣م َه٤ِم- ىَم٣ميمذ    زم٣ِميمذ 
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فُ  َوفَمعَم  ُق  جَيُقزُ  َٓ  َأٞم  ٌَْؾ  ايمت َٖمرُّ فِ  زَم٣مفَمفُ  إَِذا ضِ ايمت َٗم٣مزمُ  وَم ًِ فِ  زمَِٕمغْمِ  َأوْ  زمِِجٛمْ ًِ  مِم ٣م صِمٛمْ

٥مِ  دِم  ُيَُم٣مِرىُمفُ  َه٤ِم  ايْمِٔمٙم  ٥ِم, ىَم٣ميمذ  ٛمَْْم٥مِ  زم٣ِميْمِٖمّم 
ِٔمغِم- َواحْلِ   زم٣ِميمُم 

فُ  َوفَمعَم  ٛمْسِ  اطْمتاَِلِف  فِمٛمَْد  ايمت َٖم٣مُوُؾ  جَيُقزُ  َأٞم   ىَمَِم٣معِ  زمَِٝمدٍ  َيًدا ىَم٣منَ  إَِذا اْْلِ

  ؾَمِٔمغٍم- زمَِِم٣مفَملْ  ضِمٛمَْْم٥مٍ 

 َٓ ءٍ  دِم  ايْمُٔمَٙماَمءِ  زَمكْمَ  طِماَلَف  َو ـْ  َرْ ٓ   َهَذا َِم  سَمَٔم٣ملَم  اهلل ُ ؾَم٣مءَ  إِنْ  ؽَمٛمَْذىُمُرهُ  ََم٣م إِ

ـِ  ٌ ٣مٍس  زمـ فَم زَم٣م خَتِِْمٝمصِ  دِم  ,رض اهلل فمٛمٜمام,فَم ٝمَئ٥ِم- ايمرِّ ًِ   زم٣ِميمٛم 

ٍَ َُا٤ُ: َقا َه٤ُم  زمِٝمعَ  َوإَِذا اِيُعًَ ٥مُ ايْمٖمِ  َأوِ  زمَِذَه٤ٍم  ايمذ  ٥مٍ  ّم  َٝم٦ْم  زمِِٖمّم   َُمَراؿَمَٙم٥ًم, ؽُمٚمِّ

٥مُ  زمِٝمَٔم٦ِم  َوإَِذا هًم٣م: زمَِذَه٤ٍم  ايْمِٖمّم  َل َسْ همِفِ  ؽُمٚمِّ ـْ  يمٌَِمْ ـْ  ايْمٌَِٝم٣مفَم٣مِت  َُمْٗمَت٢َم  فَم  َِم

ِق  ايمٖم٣موؾ, صَمَقازِ  ٌَْؾ  َوايمت َٖمرُّ ٌِْض, وَم   َوايمت ْٟمصِمٝمِؾ- ايْمَٗم

:ٌَ ـْ  َٚٔقٝ يِٖمِٜماَم  َِم   َأفْمَٙمُؿ- َواهلل ُ اظمِْٝمَزانِ  دِم  سَمِْمِقيُتُٜماَم  َوُهقَ  َسِ

َه٤ِم  سَمٌِٝمُٔمقا َٓ » َوؽَمٙم َؿ: فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   وَمْقيُمفُ  َه٤َم زم٣ِميمذ  َٓ  ايمذ   زم٣ِميْمَقِرِق  ايْمَقِرَق  َو

  ٓ َقاءٍ  ؽَمَقاءً  إِ ًَ   -شزمِ

َه٤ِم  َأْٞمَقاعِ  مَجِٝمعَ  َيَتٛم٣َمَوُل  َهَذا ايْمُٔمَٙماَمُء: وَم٣مَل  ـْ  َوايْمَقِرِق  ايمذ   َوَرِديءٍ  ٝمِّدٍ صَم  َِم

قرٍ  َوَصِحٝمٍح  ًُ ٣ميمُِص  َذيمَِؽ, َوؽَمَقاءٌ  َونَمغْمِ  َوسمػِْمٍ  َوضُمقِم   َوََمْ٘م هِ  َواظمَْْخُٙمقطُ  اخْلَ  زمَِٕمغْمِ

فُ  َوَهَذا  قا فَمَٙمْٝمِف- لُجَْٚمعٌ  ىُمٙمُّ
  ********** 

 



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 لطعام مجازفة[]بيان النهي عن بيع ا  

 

[314] 
 

  

 ]بيان النهي عن بيع الطعام مجازفة[ 

ـْ ) – 839 ـِ  صَم٣مزمِرِ  َوفَم ٌْدِ  زْم  اهلل ِ  َرؽُمقُل  هَنَك»: وَم٣مَل  ,فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ  َرِضَ , اهلل ِ  فَم

ـْ  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , ةِ  زَمْٝمعِ  فَم ػْمَ ـَ  ايمِمُّ  زم٣ِميْمَ٘مْٝمؾِ  ََم٘مِٝمُٙمَٜم٣م ُئْمَٙمؿُ  ٓ ايمت ْٚمرِ  َِم

ك ٚم  ًَ ـَ  اظمُْ ش ايمت ْٚمرِ  َِم
(ُ)

ٙمِؿٌ  َرَواهُ -  ًْ  -(َُم

 *******************************الشرح:

  احلزٜح يبٝإ ايٓٗٞ عٔ بٝع اجملاطف١.عام املصٓف صمح٘ اهلل

 وذيمؽ ظم٣م ي٠مدي إيمٝمف َمـ ايمتٖم٣موؾ, ورزمام ىم٣من ذرئم٥م إلم ايمرزم٣م-

ـْ  وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل ِ َرؽُمقُل  هَنَك»قٛي٘:  ةِ  زَمْٝمعِ  فَم ػْمَ ـَ  ايمِمُّ  -شايمت ْٚمرِ  َِم

 هل ايمتٚمر اظمجٚمقع نمغم َم٘مٝمؾ, ونمغم َمقزون- ٚايصورب٠:

  -شٝمُٙمَٜم٣مََم٘مِ  ُئْمَٙمؿُ  ٓ»قٛي٘: 

 -ىمٝماًل أو وزٞم٣مً أي ٓ ئمٙمؿ ومدر هذه ايمِمػمة َمـ ايمْمٔم٣مم, 

ك زم٣ِميْمَ٘مْٝمؾِ »قٛي٘:  ٚم  ًَ ـَ  اظمُْ  ش- ايمت ْٚمرِ  َِم

 أي زم٣ميم٘مٝمؾ, أو ايمقزن اظمٔمٙمقم َمـ ايمتٚمر-

                                                           
(, كالصبرة: الطعاـ المجتمع. كالمراد النهي عن بيع َُّٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)

 الكومة من التمر المجهولة القدر, بالكيل المعين القدر من التمر.
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ال جيقز ذيمؽ: ٕن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ هنك فمـ زمٝمع هم

ٜم٣ميم٥م وايمٕمرر, ورزمام ىم٣من ذرئم٥م ايمِمػمة َمـ ايمْمٔم٣مم: ظم٣م يقدي إيمٝمف ذيمؽ َمـ اْل

 إلم ايمرزم٣م-

 : (875. 81) َمًٙمؿ وم٣مل ايمٛمقوي دم ذح

يٌح  َهَذا َن   ايْمُٔمَٙماَمءُ  وَم٣مَل  اظمُْاَمشَمَٙم٥مَ  َئْمَٙمؿَ  ضَمت ك زم٣ِميمت ْٚمرِ  ايمت ْٚمرِ  زَمْٝمعِ  زمَِتْحِريؿِ  سَمٌْمِ
ِٕ 

ْٜمَؾ  ٣ٌَمِب  َهَذا دِم  زم٣ِمظمُْاَمشَمَٙم٥مِ  اْْلَ ٓ   َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ  َصعم   يمَِٗمْقيمِفِ  َوَٙم٥مِ اظْمَُٖم٣م ىَمَحِٗمٝمَٗم٥مِ  ايْم  إِ

َقاءٍ  ؽَمَقاءً  ًَ ْ  زمِ ُؼ  حَيُِْمْؾ  َومَل ٗمُّ ٣مَواةِ  حَتَ ًَ ْٜمؾِ  ََمعَ  اظمُْ ٛمَْْم٥مِ  َوضُمْ٘مؿُ  اْْلَ
ٛمَْْم٥مِ  احْلِ

 زم٣ِمحْلِ

ِٔمغمِ  ِٔمغمِ  َوايمُم  ٣مِت  َوؽَم٣مئِرِ  زم٣ِميمُم  زَمِقي    قا -(ضم٘مؿ زمٌٔمض زَمْٔمُّمَٜم٣م زمِٝمعَ  إَِذا ايمرِّ
  ********** 
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 ]بيان النهي عن بيع الطعام متفاضًلا[

ـْ ) – 841 ـِ  ََمْٔمَٚمرِ  َوفَم ٌْدِ  زْم  َأؽْمَٚمعُ  ىُمٛم٦ُْم  إيِنِّ : وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل رض , اهلل ِ  فَم

 ,شزمِِٚمْثؾٍ  َِمْثاًل  زم٣ِميمْم َٔم٣ممِ  ايمْم َٔم٣ممُ : »َيُٗمقُل  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ  َرؽُمقَل 

ِٔمغم َيْقََمئِذٍ  ٣مؿَمَٔم٣مَُمٛمَ  َوىَم٣منَ   "ايمُم 
(ُ)

ٙمِؿٌ  َرَواهُ -  ًْ  -(َُم

 *******************************الشرح:

يبٝإ ايٓٗٞ عٔ بٝع ايطعاّ  عام املصٓف صمح٘ اهلل احلزٜح خمتصّضا

 .َتفاضاّل يع١ً ايضبا

 َػًِ:  اذتسٜح َٔٚيؿغ 
ـَ  أِب ايمٛمٓمر أن زُمْنَ  فمـ شَمُف, ؽَمِٔمٝمٍد, زْم ـْ  ضَمد  ـِ  ََمْٔمَٚمرِ  فَم ٌْدِ  زْم رض اهلل ,اهللِ  فَم

فُ  ,»,فمٛمف  هَمَذَه٤َم  ؾَمِٔمغًما, زمِفِ  اؾْمؼَمِ  شُمؿ   زمِْٔمُف,: هَمَٗم٣مَل  وَمْٚمٍح, زمَِِم٣معِ  نُماَلََمفُ  َأْرؽَمَؾ  َأٞم 

هُ  ََمْٔمَٚمًرا صَم٣مءَ  هَمَٙمام   َص٣مٍع, زَمْٔمضِ  َوِزَي٣مَدةَ  َص٣مفًم٣م هَمَٟمطَمَذ  ايْمُٕماَلُم,  هَمَٗم٣مَل  زمَِذيمَِؽ, َأطْمػَمَ

َ : ََمْٔمَٚمرٌ  يَمفُ  ُه, اْٞمَْمٙمِْؼ  َذيمَِؽ؟ هَمَٔمْٙم٦َم  مِل َٓ  هَمُرد  ٓ   سَمْٟمطُمَذن   َو  ىُمٛم٦ُْم  هَم١ميِنِّ  زمِِٚمْثٍؾ, َِمْثاًل  إِ

 ,شزمِِٚمْثؾٍ  َِمْثاًل  زم٣ِميمْم َٔم٣ممِ  ايمْم َٔم٣ممُ : »َيُٗمقُل  َوؽَمٙم َؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ َرؽُمقَل  َأؽْمَٚمعُ 

ِٔمغمَ  َيْقََمِئذٍ  ؿَمَٔم٣مَُمٛم٣َم َوىَم٣منَ : »وَم٣مَل  فُ : يَمفُ  وِمٝمَؾ  ,شايمُم   إيِنِّ : »وَم٣مَل  زمِِٚمْثٙمِِف, يَمْٝمَس  هَم١مِٞم 

 -شُيَّم٣مِرعَ  َأنْ  َأطَم٣مُف 

 واحلدي٧م مل ئمٚمؾ زمٔمٚمقَمف, دم مجٝمع اظمْمٔمقم-

                                                           
 (.ُِٗٓرجو اإلماـ مسلم في صحيحو )أخ (ُ)
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وإٞمام سمرك َمٔمٚمر زمـ فمٌد اهلل رض اهلل فمٛمف هذه اظمٔم٣مَمٙم٥م طمُمٝم٥م ايمقومقع دم 

 اظمّم٣مرفم٥م, ومل يقاهمٗمف نمغمه َمـ ايمِمح٣مزم٥م رض اهلل فمٛمٜمؿ-

 صم٣مزت اظمٖم٣موٙم٥م- فػ ٞمقع ايمْمٔم٣مم, وصمٛمًإذا اطمتٙمأَم٣م 

 (:11/20قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ ضمح٘ اهلل يف ؾطح َػًِ )
 اظمُْاَمشمِؾِ  ََمْٔمٛمَك دِم  َيُ٘مقنَ  َأنْ  َأطَم٣مُف  َوُه: ,شَوُيَُم٣مِركُ  ُيَُم٣مزمِفُ » ُيَّم٣مِرُع: ََمْٔمٛمَك 

ِريؿِ  دِم  ضُمْ٘مُٚمفُ  يَمفُ  هَمَٝمُ٘مقنَ  زَم٣م- حَتْ   ايمرِّ

َذا ََم٣ميمٌِؽ  َواضْمَت٨م   ِدي٧ِم  هِبَ ٛمَْْم٥مِ  ىَمْقنِ  دِم  احْلَ
ِٔمغمِ  احْلِ  جَيُقزُ  َٓ  َواضِمًدا ِصٛمًْٖم٣م َوايمُم 

٣م زَمْٝمعُ  طَمرِ  َأضَمِدمِهَ ْٔ   َُمَتَٖم٣مِواًل- زم٣ِم

ٌُٛم٣َم ْٚمُٜمقرِ  َوََمْذَه٤ُم  َوََمْذَه اَُم  اْْلُ ٛمَْْم٥مِ  زَمْٝمٛمَُٜماَم  ايمت َٖم٣مُوُؾ  جَيُقزُ  ِصٛمَْٖم٣مِن, َأهن 
 ىَم٣محْلِ

- ََمعَ  َُرزِّ ْٕ   ا

ٌََؼ  ََم٣م ٛم٣َمَوَديمِٝمٙمُ  َؿ: فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   وَمْقيمِفِ  فِمٛمَْد  ؽَم  َهِذهِ  اطْمَتَٙمَٖم٦ْم  هَم١مَِذا» َوؽَمٙم 

صَْمٛم٣َمُس  ْٕ   -شؾِمْئُتؿْ  ىَمْٝمَػ  هَمٌِٝمُٔمقا ا

: َداُودَ  َأزُمق َرَواهُ  ََم٣م ََمعَ  لُّ
٣مئِ ًَ ٣ٌَمَدةَ  ضَمِدي٧ِم  دِم  َوايمٛم  ـِ  فُم ٣مَِم٦ِم  زْم  اهلل ُ  َرِضَ  ايمِم 

ِ  َأن   فَمٛمْفُ  ٌَْٝمعِ  زَمْٟمَس  َٓ » وَم٣مَل: َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمٝمْفِ  اهلل ُ َصعم   ل  ايمٛمٌ  ِٔمغمِ  ايْمػُمِّ  زمِ ِٔمغمُ  زم٣ِميمُم   َوايمُم 

٣م   -شزمَِٝمدٍ  َيًدا َأىْمَثُرمُهَ

٣م ٥مَ  هَماَل  َهَذا ََمْٔمَٚمرٍ  ضَمِدي٧ُم  َوَأَم  فُ  همِٝمِف: ضُمج  َٞم  ِٕ  ْ ْح  مَل اَُم  ُيٌَمِّ  َواضِمٌد  صِمٛمٌْس  زمَِٟمهن 

اَم  عَ  َذيمَِؽ, ـْ َمِ  طَم٣مَف  َوإِٞم   قا اضْمتَِٝم٣مؿًم٣م- فَمٛمْفُ  هَمَتَقر 
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 (: 5/230ٚقاٍ اإلَاّ ايؿٛناْٞ ضمح٘ اهلل يف ايٌٓٝ )
ِٔمغمِ  ايْمػُم   َيٌِٝمعَ  َأنْ »قٛي٘:    -شإيَمْخ ---زم٣ِميمُم 

يٌح  اظمَُِْمٛمُِّػ  وَم٣مَل  ىَماَم  فٝ٘: ِٔمغمَ  ايْمػُم   زمَِٟمن   سَمٌْمِ ٣منِ  َوايمُم  ًَ  ََمْذَه٤ُم  َوُهقَ  صِمٛمْ

ْٚمُٜمق  ِر-اْْلُ

ـْ  َوضُم٘مِلَ  ْٝم٧ِم  ََم٣ميمٍِؽ  فَم َْوَزافِملِّ  َوايمٙم  ْٕ مَ  ىَماَم  َوا اَُم  سَمَٗمد   َوزمِفِ  َواضِمٌد, صِمٛمٌْس  َأهن 

ـْ  حَمْ٘مِلي  َوُهقَ  اظمَِْديٛم٥َِم, فُمَٙماَمءِ  َُمْٔمَٓمؿُ  وَم٣مَل   ,امرض اهلل فمٛمٜم,َوؽَمْٔمدٍ  فُمَٚمرَ  فَم

٣م مِهَ ـْ  َونَمغْمِ َٙمِػ, َِم  ً ُ٘مقا ايم  ً َ  ايمْم َٔم٣ممُ » ك, َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , زمَِٗمْقيمِفِ  َومَت

ـِ  ََمْٔمَٚمرِ  ضَمِدي٧ِم  دِم  ىَماَم  شزم٣ِميمْم َٔم٣ممِ  ٌْدِ  زْم  -اظمَْْذىُمقرِ ,رض اهلل فمٛمف, اهلل ِ فَم

َُٜذاُب َٚ ُ٘ ِٓ ِدي٧ِم  آطِمرَ  دِم  زماَِم  :َع ـْ  احْلَ ِٔمغمَ  َيْقََمئِذٍ  ؿَمَٔم٣مَُمٛم٣َم َوىَم٣منَ : »وَمْقيمِفِ  َِم  شايمُم 

فُ  َذا ايمت ْٗمٝمِٝمدِ  ْ٘مؿِ ضُم  دِم  هَم١مِٞم    اظْمُْْمَٙمِؼ- هِلَ

يُح  َوَأْيًّم٣م طَمرِ  زَمْٝمعِ  زمَِجَقازِ  ايمت ٌْمِ ْٔ ٣م زم٣ِم ٣ٌَمَدةَ  ضَمِدي٧ِم  دِم  ىَماَم  َُمَتَٖم٣مِواًل  َأضَمِدمِهَ  فُم

٣م فَمَْمَػ  , َوىَمَذيمَِؽ ,رض اهلل فمٛمف, طَمرِ  فَمعَم  َأضَمَدمُهَ ْٔ هِ  دِم  ىَماَم  ا ـْ  نَمغْمِ  َِم

٣ٌَمِب, َأضَم٣مِدي٧ِم  ٌَْٗمك َٓ  ٣ممِم   ايْم اَُم  دِم  اْرسمَِٝم٣مٌب  ََمَٔمفُ  َي ٣مِن- َأهن  ًَ  قا صِمٛمْ
 -واهلل أفمٙمؿ

  ********** 
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 ]بيان حكم بيع القالدة فيها ذهب وخرز مخلوط[

ـْ ) – 848 ـِ  هَمَّم٣ميَم٥مَ  َوفَم ٌَْٝمدٍ  زْم ْي٦ُم »: وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل رض , فُم  َيْقمَ  اؾْمؼَمَ

 همِٝمَٜم٣م هَمَقصَمْدُت  هَمَٖمَِمْٙمُتَٜم٣م َوطَمَرٌز, َذَه٤ٌم  همِٝمَٜم٣م, اِديٛم٣َمرً  فَممَمَ  زم٣ِمشْمٛمَلْ  وِماَلَدةً  طَمْٝمػَمَ 

ـِ  َأىْمَثرَ   , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , يمِٙمٛم ٌِلِّ  َذيمَِؽ  هَمَذىَمْرُت , ِديٛم٣َمًرا فَممَمَ  اشْمٛمَلْ  َِم

٣ٌَمعُ  َٓ : »هَمَٗم٣مَل   شسُمْٖمَِمَؾ  ضَمت ك سُم
(ُ)

ٙمِؿٌ  َرَواهُ -  ًْ  -(َُم

 *******************************الشرح:

املصٓف احلزٜح يبٝإ ٚدٛب فصٌ ايشٖب عٔ غريٙ حت٢ ال تكع  عام

 .املفاض١ً يف حاٍ ايبٝع

ْي٦ُم »قٛي٘:    -شِديٛم٣َمًرا فَممَمَ  زم٣ِمشْمٛمَلْ  وِماَلَدةً  طَمْٝمػَمَ  َيْقمَ  اؾْمؼَمَ

هل َم٣م سمّمٔمف اظمرأة فمعم فمٛمٗمٜم٣م, ورزمام ىم٣من همٝمٜم٣م ذه٤م, أو همّم٥م,  ايكالز٠:

 -ٞمقع آطمر َمـ اْلقاهر وأ

ًٓ َمـ زم٣مشمٛمل فممم ديٛم٣مًرا ذهًٌٝم٣م ٚناْت ايكالز٠: , أي زمث٣مين فممم َمثٗم٣م

 ٕن ايمديٛم٣مر يًٚمك زم٣مظمثٗم٣مل-ايمذه٤م, 

 ي٣ًموي زم٣مْلراَم٣مت أرزمٔم٥م صمراَم٣مت ورزمع- ٚايسٜٓاض:

 زمقاضمد ومخًكم صمراًَم٣م َمـ ايمذه٤م- ؾٝهٕٛ االثين عؿط زٜٓاض:

  -شَوطَمَرزٌ  َذَه٤ٌم  همِٝمَٜم٣م»قٛي٘: 

                                                           
 (.َٗ( )ُُٗٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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 َمع نمغمه َمـ اخلرز- لجٚمقعٌ  أي أٞمف ذه٤ٌم 

 -وٞمحقه٣م احِلج٣مرةِ  َمـ ورديُئفُ  اَْلْقَهِر, صَمٝمِّدِ  َمـ هُمُِمقٌص  هق :خلرزوا

إٓ زم٣ميمٖمِمؾ زمكم ٓ يتٚمٝمز وزن ايمذه٤م, فمـ اخلرز,  ؽم٤ٌم ايمٛمٜمل أٞمف

 اخلرز-ايمذه٤م, و

ـِ  َأىْمَثرَ  همِٝمَٜم٣م هَمَقصَمْدُت  هَمَٖمَِمْٙمُتَٜم٣م»قٛي٘:    -شِديٛم٣َمًرا فَممَمَ  اشْمٛمَلْ  َِم

زمثالشم٥م فممم ديٛم٣مر, أو زمٟمرزمٔم٥م فممم ديٛم٣مر, اؾمؼمى اشمٛمل فممم ديٛم٣مًرا  ومدهم٘م٣من 

 وهذا رزم٣م ايمٖمّمؾ- 

 -ش, وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , يمِٙمٛم ٌِلِّ  َذيمَِؽ  هَمَذىَمْرُت »قٛي٘: 

 -ىم٣مظمًتٖمتل

٣ٌَمعُ  َٓ : »هَمَٗم٣مَل "قٛي٘:    - "شسُمْٖمَِمَؾ  ضَمت ك سُم

 -أي ايمذه٤م َمع نمغمه ضمتك يٖمِمؾ

 سهِ بٝع ايصٖب املدًٛط َع غريٙ زٕٚ ؾصٌ: 
فمعم زمْمالن ايمٔمٗمد دم زمٝمع ايمذه٤م هبذا احلدي٧م ر أهؾ ايمٔمٙمؿ اضمت٨م مجٜمقو

 زمٚمثٙمف, وهق خمٙمقط َمع نمغمه دون همِمؾ ومتٝمٝمز-

همٗمد ذه٤م أْحد وايمُم٣مهمٔمل, وىمثغم َمـ ايمًٙمػ ايمِم٣ميمح روقان اهلل 

 فمٙمٝمٜمؿ, إلم ايمٔمٚمؾ زمٓم٣مهر هذا احلدي٧م-
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وطم٣ميمػ احلٛمٖمٝم٥م همجقزوا ذيمؽ إذا ىم٣من زمٟمىمثر مم٣م همٝمف َمـ ايمذه٤م, وَمٛمٔمقا 

 ىم٣من زمٚمثٙمف, أو زمٟمومؾ مم٣م همٝمف- ذيمؽ إذا

إذا ىم٣من ايمذه٤م اظمُمؼمى أىمثر َمـ  ٚسذتِٗ َكًٛب١، ٚشيو أِْٗ قايٛا:

 ايمٛمٗمد وايمثٚمـ ايمذي اؾمؼماه زمف, همٜمٛم٣م جيقز ايمٌٝمع-

وإذا ىم٣من ايمذه٤م اظمُمؼمى أومؾ َمـ ايمذه٤م اظمدهمقع, أو َمثؾ ايمذه٤م 

 اظمدهمقع, همال جيقز هذا ايمٌٝمع-

زمؾ َم٣م دم ايمذه٤م أطمر ايمذي هق وم٣ميمقا: ٕن ايمذه٤م ايمزائد ي٘مقن َمٗم٣م

 -اْلقدة, ونمغم ذيمؽوايمثٚمـ 

 همٗمٝمؾ هلؿ: أٞمتؿ صمقزسمؿ ايممماء زمٟمىمثر مم٣م دم ايمذه٤م-

 وايمٔمٙم٥م ىمام ومٙمتؿ: سم٘مقن زمٟمومؾ مم٣م همٝمف-

 ورد فمٙمٝمٜمؿ مجٜمقر أهؾ ايمٔمٙمؿ هذا آؽمتدٓل-

أٞمف ٓ ي٣ٌمع ايمذه٤م اظمخٙمقط زمٕمغمه, ضمتك يٖمِمؾ ويٚمٝمز, وئمٙمؿ  ٚايصشٝح:

 قزن, شمؿ زمٔمد ذيمؽ ي٣ٌمع زمٚمثٙمف َمـ ايمذه٤م َمـ ضمٝم٧م ايمقزن-ىمؿ ي٘مقن َمـ ايم

  ********** 
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 ]بيان حكم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة[

ـْ ) – 845 ـِ  ؽَمُٚمَرةَ  َوفَم  اهلل صعم , ايمٛم ٌِل   َأن  » فمٛمف: اهلل رض , صُمٛمُْدٍب  زْم

ـْ  هَنَك , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف َٝمَقانِ  زَمْٝمعِ  فَم َٝمَقانِ  احْلَ ٝمَئ٥مً  زم٣ِمحْلَ ًِ  شَٞم
(ُ)

٥مُ  َرَواهُ -  ًَ ْٚم , اخْلَ

َحفُ  َِمِذيُّ  َوَصح  ْ ـُ , ايمؼمِّ ٣مُرودِ  َوازْم  -(اْْلَ

 *******************************الشرح:

 -ؽم٣مق اظمِمٛمػ احلدي٧م يمٌٝم٣من ايمٛمٜمل فمـ زمٝمع احلٝمقان زم٣محلٝمقان ٞمًٝمئ٥م

                                                           
(, كابن ُِّٕ(, كالترمذم )ِِٗ/ ٕ(, كالنسائي )ّّٔٓركاه أبو داكد )الحديث ضعيف.  (ُ)

( من طريق الحسن, عن ُُٔ(, كابن الجاركد )ِِك  ُٗك  ُِ/ ٓ(, كأحمد )َِِٕماجو )
كالحديث ضعيف لالنقطاع بين الحسن «, حديث حسن صحيح»سمرة, بو. كقاؿ الترمذم: 

كسمرة, بل ذىب جمهور المحدثين إلى أف ىذا الحديث مرسل. كلو شاىد من حديث جابر بن 
عبد اهلل رضي اهلل عنو عند الترمذم, كابن ماجو, بلفظ: "الحيواف اثناف بواحد ال يصح, نسيئنا, كال 

ا بيد". كىو من طريق حجاج ب ن أرطأة, عن أبي الزبير, عن جابر رضي اهلل عنهما, بأس بو يدن
كحجاج مدلس كفيو ضعف, كأبي الزبير مدلس, ككالىما لم يصرح بالتحديث. كلو شاىد من 
حديث جابر بن سمرة رضي اهلل عنو بلفظ حديث سمرة بن جندب. أخرجو عبد اهلل بن أحمد كما 

رم, كىو متركؾ في الحديث, كلو في المسند, كفي إسناده حفص بن سليماف, أبو عمر المق
شاىد من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما أخرجو ابن حباف كالطحاكم, من طريق معمر, عن 
يحيى ابن أبي كثير, عن عكرمة, عن ابن عباس رضي اهلل عنهما, كإسناده ظاىره الصحة, إال أنو 

ماـ البخارم رحمو اهلل  قد اختلف فيو على معمر, كالصواب أنو من مراسيل عكرمة, رجح ذلك اإل
كما في العلل الكبير للترمذم, كأبو حاتم كما في العلل البنو, كالبيهقي كما في السنن الكبرل. 
كلو شاىد من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما أخرجو الطحاكم من طريق محمد بن دينار 

مرفوعنا بو. كمحمد الطاحي, عن يونس بن عبيد, عن زياد بن جبير, عن ابن عمر رضي اهلل عنهما 
ابن دينار الراجح ضعفو, كصوب اإلماـ البخارم أنو من مراسيل زياد بن جبير, كما في العلل 

 الكبير للترمذم.
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 -ٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿضمدي٧م ايم٣ٌمب مل يِمح, ومل يث٦ٌم فمـ ايمٛمو

 طمالهمف-زمؾ إن فمٚمؾ أهؾ ايمٔمٙمؿ فمعم 

 ايمَٔمٌِٝمدِ  زَمْٝمعِ  زَم٣مُب " ٚقس بٛب اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل يف صشٝش٘ ؾكاٍ:

ٝمَئ٥مً  زم٣ِمحَلَٝمَقانِ  َواحَلَٝمَقانِ  ًِ  -"َٞم

ُٔ َٚاِؾَتَط٣ ثِ قاٍ ضمح٘ اهلل: ََُط اِب  َراضِمَٙم٥مً ": -ُاضضٞ اهلل عٓٗ- ُع

ٌََٜم٣م ُيقهمِٝمَٜم٣م فَمَٙمْٝمِف, ََمّْمُٚمقَٞم٥مٍ  َأزْمِٔمَرةٍ  زمَِٟمْرزَمَٔم٥مِ  زَمَذةِ  َص٣مضِم   -"زم٣ِميمر 

ٍَ ُٔ ََٚقا ٌَِٔمغمُ  َيُ٘مقنُ  وَمْد » :-ُاضضٞ اهلل عٓٗ-َعٖبإؽ اِب ا ايم ـَ  طَمغْمً  َِم

ـِ  ٌَِٔمغَمْي   -شايم

ُٔ َضأؾُع َٚاِؾَتَط٣ ـِ  زَمِٔمغًما": -ضضٞ اهلل عٓ٘- َخٔسٜٕر ِب ٌَِٔمغَمْي  هَمَٟمفْمَْم٣مهُ  زمِ

٣م, طَمرِ  آسمِٝمَؽ : »َووَم٣مَل  َأضَمَدمُهَ ْٔ   -"شاهلل ُ ؾَم٣مءَ  إِنْ  َرْهًقا نَمًدا زم٣ِم

ٍَ ُٔ ََٚقا ِّٝٔب اِب ٌَِٔمغمُ : احَلَٝمَقانِ  دِم  ِرزَم٣م َٓ " :امُلَػ , ايم ـِ ٌَِٔمغَمْي ٣مةُ  زم٣ِميْم  َوايمُم 

٣مسَمكْمِ    -" َأصَمؾٍ  إلَِم  زم٣ِميمُم 

ٍَ ُٔ ََٚقا َٔ اِب ـِ  زَمِٔمغمٌ  زَمْٟمَس  َٓ » :ٔغرٔيٜ ٌَِٔمغَمْي ٝمَئ٥مً  زمِ ًِ  قا- شَٞم
 (: 4/419قاٍ اذتاؾغ ابٔ سذط ضمح٘ اهلل يف ايؿتح )

ٍَ ٍٕ: ابٔ َقا   َذيمَِؽ: دِم  اطْمَتَٙمُٖمقا َبٖطا

ْٚمُٜمقرُ  هَمَذَه٤َم  َقاِز- إلَِم  اْْلُ   اْْلَ

ـْ  طَ  يَم٘مِ َتٙمَِػ  َأنْ  ََم٣ميمٌِؽ  َذَ ٛمُْس- خَيْ   اْْلِ
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ُد  ايْمُ٘مقهمِٝمُّقنَ  َوََمٛمَعَ  ِدي٧ِم  َُمْْمَٙمًٗم٣م, َوَأْْحَ ِج  ؽَمُٚمَرةَ  حِلَ , دِم  اظمَُْخر  ـِ ٛمَ ًُّ  َوِرصَم٣ميُمفُ  ايم

ٓ   ,شمَِٗم٣مٌت  فُ  إِ ـِ  ؽَماَمعِ  دِم  اطْمُتٙمَِػ  َأٞم  ًَ ـْ  احْلَ  قا ؽَمُٚمَرَة- َِم
 (: 3/75ٚقاٍ اإلَاّ ارتطابٞ ضمح٘ اهلل يف َعامل ايػٓٔ )

 دم ٞمًئ٣مً  ي٘مقن أن هق إٞمام ٞمًٝمئ٥م احلٝمقان زمٝمع فمـ ايمٛمٜمل أن يمؽ يٌكم هذا

  زمٝمٛمٜمام- وسمقهمٝمٗم٣مً  احلديثكم زمكم مجٔم٣مً  ايمْمرهمكم,

 اسمِم٣ميمف دم خمتٙمػ ؽمٚمرة فمـ واحلًـ حٝمٖم٥م,ص أٞمف يٗم٣مل ؽمٚمرة وضمدي٧م

  احلدي٧م- أهؾ فمٛمد

شمٛم٣م :قاٍ األعطابٞ، ابٔ أخوربْا  وم٣مل: َمٔمكم زمـ حيٝمك فمـ ايمدوري فم٣ٌمس ضَمد 

  -"صحٝمٖم٥م ؽمٚمرة فمـ احلًـ ضمدي٧م"

 َمـ ٞمًٝمئ٥م احلٝمقان زمٝمع فمـ ايمٛمٜمل ضمدي٧م إمساعٌٝ: بٔ ستُس ٚقاٍ

  َمقومقهم٣م- فم٣ٌمس ازمـ فمـ ايمثٗم٣مة  رواه فم٣ٌمس ازمـ فمـ فم٘مرَم٥م ؿمريؼ

  َمرؽمؾ- وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل فمـ فم٘مرَم٥م أو

 زي٣مد هق إٞمام ,امرض اهلل فمٛمٜم,فمٚمر ازمـ فمـ صمٌغم زمـ زي٣مد وضمدي٧م قاٍ:

 واهٝم٥م, احلدي٧م هذا وؿمرق َمرؽمؾ, وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل فمـ صمٌغم زمـ

 -أفمٙمؿ واهلل ومٙمٛم٣م, َم٣م فمعم شم٦ٌم إذا وسمٟمويٙمف زم٣ميمٗمقي٥م, يمٝم٦ًم

 أو اً زمٔمغم زم٣مع إذا ٕٞمف احلٝمقان: دم ايمًٙمؿ صمقاز فمعم ديمٝمؾ اذتسٜح: ٚيف

 -ذَمتف دم فمٙمٝمف َمّمٚمقٞم٣مً  ضمٝمقاٞم٣مً  ذيمؽ ص٣مر همٗمد زمٔمغميـ,
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  ْػ١٦ٝ: باذتٝٛإ اذتٝٛإ بٝع يف ايعًِ أٌٖ ٚاختًـ
  رزم٣مح- أِب زمـ فمْم٣مء ذيمؽ هم٘مره

 أْحد َمٛمف وَمٛمع ايمرأي أصح٣مب, َمذه٤م وهق ايمثقري, ؽمٖمٝم٣من َمٛمف وَمٛمع

  ؽمٚمرة- زمحدي٧م واضمت٨م

 -جيز مل ؾم٣مهب٦م وإن ٞمًٝمئ٥م زمٝمٔمٜم٣م صم٣مز أصمٛم٣مؽمٜم٣م اطمتٙمػ إذا َايو: ٍٚقا

 إذا خمتٙمٖم٥م أصمٛم٣مؽم٣م أو واضمداً  صمٛم٣ًمً  ىم٣مٞم٦م ٞمًٝمئ٥م زمٝمٔمٜم٣م ايؿاؾعٞ: ٚدٛظ

 -ٞمٗمدا احلٝمقاٞمكم أضمد ىم٣من

 قاٍ أبٛ ستُس غسزٙ اهلل: 
وهذا هق ايمِمقاب, ايمذي ذه٤م إيمٝمف اإلَم٣مم ايمُم٣مهمٔمل رْحف اهلل: يمّمٔمػ 

 ٣ميمٖمف َمـ إضم٣مدي٧م-ضمدي٧م ؽمٚمرة, ويمٗمقة َم٣م خي

 زمؾ إن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, اؾمؼمى صٖمٝم٥م زمج٣مري٥م َمثٙمٜم٣م-

ـُ  وَم٣مَل وزمف اؽمتدل ايمٌخ٣مري فمعم زمٝمع احلٝمقان زم٣محلٝمقان ويمٖمٓمف:  ٝم٤ِِّم  ازْم ًَ : اظمُ

ٌَِٔمغمُ : احَلَٝمَقانِ  دِم  ِرزَم٣م َٓ  " , ايم ـِ ٌَِٔمغَمْي ٣مةُ  زم٣ِميْم ٣مسَمكْمِ  َوايمُم  ـُ  َووَم٣مَل  " َأصَمؾٍ  إلَِم  زم٣ِميمُم   ازْم

ـَ  ـِ  زَمِٔمغمٌ  زَمْٟمَس  َٓ : »ؽِمغِمي ٌَِٔمغَمْي ٝمَئ٥مً  زمِ ًِ  -, واهلل أفمٙمؿشَٞم

  ********** 

 

 



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة[  

 

[326] 
 

  

 [جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة]

ـْ ) – 843 ٌْدِ  َوفَم ـِ  اهلل ِ فَم  صعم , َرؽُمقَل  َأن  » فَمٛمُْٜماَم: اهلل ُ  َرِضَ , فَمْٚمٍرو زْم

زَ جُيَ  َأنْ  َأََمَرهُ  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل زمُِؾ, هَمٛمَِٖمَدِت  صَمْٝمًُم٣م ٜمِّ  فَمعَم  َيْٟمطُمَذ  َأنْ  هَمَٟمََمَرهُ  اإْلِ

َدوَم٥مِ  وَماَلئِصِ  ٌَِٔمغمَ  آطُمُذ  هَمُ٘مٛم٦ُْم : وَم٣مَل - ايمِم  ـِ  ايْم ٌَِٔمغَمْي َدوَم٥مِ  إزِمِؾِ  إلَِم  زم٣ِميْم  شايمِم 
(ُ)

- 

٣مىمِؿُ  َرَواهُ  ٌَْٝمَٜمِٗملُّ  احْلَ  -(شمَِٗم٣مٌت  َوِرصَم٣ميُمفُ , َوايْم

 *******************************الشرح:

ؽم٣مق اظمِمٛمػ احلدي٧م يمٌٝم٣من صمقاز زمٝمع احلٝمقان زمٚمثٙمف َمتٖم٣مواًل أو ٞمًٝمئ٥م, 

  -ٕٞمف يمٝمس َمـ إصٛم٣مف ايمرزمقي٥م

ٝمٗميض فمعم هماحلدي٧م شم٣مزم٦م فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ و

 , ايمذي مل يث٦ٌم فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ-ؽمٚمرةضمدي٧م 

                                                           
( قلت: ِٖٖ - ِٕٖ/ ٓ(, كالبيهقي )ٕٓ - ٔٓ/ ِأخرجو اإلماـ الحاكم )الحديث حسن.  (ُ)

ارقطني كالبيهقي من طريق كالحديث في إسناده جهالة, كاضطراب, كلكن لو إسناد آخر عند الد
أبي بكر النيسابورم, قاؿ: حدثنا يونس بن عبد األعلى, قاؿ: حدثنا ابن كىب, كقاؿ: أخبرني ابن 
جريج, أف عمرك بن شعيب أخبره, عن أبيو, عن جده, بنحوه, كإسناده حسن, كقد حسن 

ث ركاه أبو داكد كأحمد الحديث العالمة األلباني رحمو اهلل. كلكن ًيجدر التنبيو ىنا على أف الحدي
كىما بال شك أعلى ممن ذكر الحافظ. كثانينا: الحديث عند الحاكم من طريق يختلف عن طريقو 

 عند البيهقي.
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ي٘مقن اْلٚمع ة زمـ صمٛمدب رض اهلل فمٛمف, وفمعم ايمٗمقل زمِمح٥م ضمدي٧م ؽمٚمر

َم٣م ذه٤م إيمٝمف اإلَم٣مم ايمُم٣مهمٔمل رْحف اهلل, أٞمف يٚمٛمع إذا ىم٣من زمٝمع احلٝمقان زم٣محلٝمقان 

 ٞمًٝمئ٥م-

 واهلل أفمٙمؿ-, وأطمر آصمؾ, همٜمذا ٓ حمذور همٝمف, أَم٣م إذا ىم٣من أضمدمه٣م ضم٣مل

زَ  َأنْ  َأََمَرهُ  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , َرؽُمقَل  َأن  »قٛي٘:  ٜمِّ   -شًُم٣مصَمٝمْ  جُيَ

  -همٝمام سمِمح همٝمف ايمتقىمٝمؾ فمعم َم٣م يٟميت زمٝم٣مٞمف إن ؾم٣مء اهلل ايمتقىمٝمؾ فٝ٘:

وا}اإلفمداد, ىمام وم٣مل اهلل فمز وصمؾ:  ٚفٝ٘: ؿْ  َوَأفِمدُّ ـْ  اؽْمَتَْمْٔمُتؿْ  ََم٣م هَلُ ةٍ  َِم  وُمق 

ـْ  ٌُقنَ  اخَلْٝمؾِ  ِرزَم٣مطِ  َوَِم ىُمؿْ  اهلل ِ  فَمُدو   زمِفِ  سُمْرِه  -[61: إٞمٖم٣مل] {َوفَمُدو 

 ٥م احل٣مل فمٛمد اظمًٙمٚمكم دم زمدء أَمرهؿ-ومٙم ٚفٝ٘:

زمُِؾ  هَمٛمَِٖمَدِت »قٛي٘:    -شاإْلِ

 ٕهن٣م ىم٣مٞم٦م َمرىمقزم٣مهتؿ دم فمٜمد ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ-

يمذيمؽ يٛمٌٕمل يمٗم٣مدة اْلٝمقش, وَمـ إيمٝمٜمؿ, أن جيٜمزوا َم٣م يرىم٤م فمٙمٝمف ايمٛم٣مس 

 دم ومت٣مهلؿ يمٙمٔمدو-

 , وؤمٖمف-ٕٞمف إذا فمْم٤م َمٛمٜم٣م رء, أدى ذيمؽ إلم ختٙمػ اْلٝمش

َدوَم٥مِ  وَماَلئِصِ  فَمعَم  َيْٟمطُمَذ  َأنْ  هَمَٟمََمَرهُ »قٛي٘:   ش- ايمِم 

 أي أَمره أن يٟمطمذ إزماًل ديٛم٣ًم, إلم أن سمٟميت ايمِمدوم٥م, همٝمٗم٢م ذيمؽ ايمديـ َمٛمٜم٣م-

 هل ايمٖمتٝم٥م َمـ اإلزمؾ- ٚايكًٛص:
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 أضمًـ َمٛمف شمٚمٛم٣ًم- ايمٗمٙمقصو

ٌَِٔمغمَ  آطُمُذ  هَمُ٘مٛم٦ُْم : وَم٣مَل »قٛي٘:  ـِ  ايْم ٌَِٔمغَمْي َدوَم٥مِ  إزِمِؾِ  إلَِم  زم٣ِميْم  ش- ايمِم 

 -أو ئمْمقه ايمٌٔمغم زم٣ميمٌٔمغميـ َمـ إزمؾ ايمِمدوم٥م

ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم ومد أومره َمـ إصٛم٣مف ايمرزمقي٥م, وهم٣مإلزمؾ يمٝم٦ًم 

 -آيمف وؽمٙمؿ

 فمٙمــٝمف إن أومــــره همٙمٝمتٌـع ***وَم٣م صمرى دم فمٌمه شمؿ اؿمٙمع 

يٙمف زمام إٓ همٝمام ي٘مقن سمٟمو ,وهبذا سمٔمٙمؿ أن إطمذ زمٓم٣مهر إضم٣مدي٧م أضمقط,

 هق أومقى َمٛمف-

هم٣مٞمٓمر ظم٣م ذه٤م اْلٚمٜمقر دم زم٣مب ايمرزمقي٣مت إلم أوؽمع مم٣م ذىمر ايمٛمٌل صعم 

 اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, أؾم٘مٙم٦م فمٙمٝمٜمؿ أَمقر ىمثغمة-

 واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم-

  ********** 
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 ]بيان النهي عن بيع العينة وأنه من الربا[ 

ـِ ) – 844 ـِ  َوفَم  , اهلل ِ َرؽُمقَل  ؽَمِٚمْٔم٦ُم [: وَم٣مَل ], فَمٛمُْٜماَم  هلل ُا َرِضَ  , فُمَٚمرَ  ازْم

٣ٌَمَئْمُتؿْ  إَِذا»: َيُٗمقُل  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ٌََٗمرِ  َأْذَٞم٣مَب  َوَأطَمْذسُمؿْ , زم٣ِميْمِٔمٝمٛم٥َمِ  سَم , ايْم

ْرعِ  َوَرِوٝمُتؿْ  َٜم٣مدَ  َوسَمَرىْمُتؿْ , زم٣ِميمز  ًّٓ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  اهلل ُ ؽَمٙم طَ , اْْلِ  كضَمت   َيٛمِْزفُمفُ  َٓ  ُذ

شِديٛمُِ٘مؿْ  إلَِم  سَمْرصِمُٔمقا
(ُ)

ـْ  َداُودَ  َأزُمق َرَواهُ -   - ََمَٗم٣مٌل  إؽِْمٛم٣َمِدهِ  َودِم , فَمٛمْفُ  َٞم٣مهمِعٍ  ِرَواَي٥مِ  َِم

َْْحََد 
ِٕ ـْ  َٞمْحُقهُ : َو شمَِٗم٣مٌت  َوِرصَم٣ميُمفُ , فَمَْم٣مءٍ  ِرَواَي٥مِ  َِم

(ِ)
َحفُ  , ـُ  َوَصح   ازْم

ايْمَٗمْم ٣منِ 
(ّ)

)- 

 *******************************الشرح:

 عام املصٓف صمح٘ اهلل احلزٜح يبٝإ حهِ بٝع ايع١ٓٝ.

 

                                                           
(, من طريق إسحاؽ بن أسيد الخرساني, عن عطاء ِّْٔركاه أبو داكد )صحيح بطرقو.  (ُ)

ف؛ لضعف إسحاؽ, كعطاء الخرساني, عن نافع, عن ابن عمر رضي اهلل عنهما بو, كإسناده ضعي
الخرساني لو أكىاـ. كأخرجو أحمد من طريق أبي بكر بن عياش, عن األعمش, عن عطاء بن أبي 
رباح, عن ابن عمر رضي اهلل عنهما بو, كىذا إسناد صحيح, كقد أعل بعدـ سماع عطاء من ابن 

م في صحيحو, عمر رضي اهلل عنهما, كالصحيح أنو قد سمع منو, كقد أثبت ذلك اإلماـ البخار 
 كابن المديني, كما في الجزء الموجود من عللو.

( قلت: كلو طريق ثالث. ركاه أحمد رقم ِْٖٓرقم )« المسند»أخرجو اإلماـ أحمد في  (ِ)
( من طريق شهر بن حىٍوشىب, عن ابن عمر. كشهر ضعيف, كالحديث صحيح بهذه ََٕٓ)

 (.ُُيحة برقم )الطرؽ, كقد صححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل في الصح
( كإلى ىذا أيضنا ذىب غيره من أىل العلم كابن تيمية ِ/  ُُٓ/ ِبياف الوىم كاإليهاـ ) (ّ)

 حفظو اهلل تعالى.-, كشيخنا -رحمهما اهلل-كالشوكاني 
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 بٝإ حهِ بٝع ايع١ٓٝ: 

 (: 5/245قاٍ اإلَاّ ايؿٛناْٞ ضمح٘ يف ٌْٝ األٚطاض )
تِٝم ٥مٍ  َي٣مءٍ  شُمؿ   اظمُْْٜمَٚمَٙم٥مِ  ايْمَٔمكْمِ  زمَِ٘مْنِ  :(ٔباِئع١َٔٓٝ)  - ُٞمقنٍ  شُمؿ   ؽَم٣مىمِٛم٥َمٍ  حَتْ

ٍَ ٟٗ َقا َٖٔط ِٛ َٙمُػ- زم٣ِميْمَ٘مْنِ  ايْمِٔمٝمٛم٥َمُ : اِيَذ  ً  ايم

ٍَ َُٛٔؽ ٔؾٞ ََٚقا َٙمِػ,: َأيْ  زم٣ِميْمَ٘مْنِ  زم٣ِميْمِٔمٝمٛم٥َمِ  َأطَمَذ  َوفِمكمَ  :اِيَكا  ً  َأفْمَْمك َأوْ  ايم

٣م-   هِبَ

ٍَ ـٍ  ؽِمْٙمَٔمَتفُ  زَم٣معَ  َوايمت ٣مصِمرُ  :َقا اَه٣م شُمؿ   َأصَمؾٍ  إلَم  زمَِثَٚم ـْ           زمَِٟموَمؾ   َِمٛمْفُ  اؾْمؼَمَ  َِم

-  َذيمَِؽ  ـِ  قاايمث َٚم
ٍَ ٞٗ َقا ـْ  ؾَمْٝمًئ٣م َيٌِٝمعَ  َأنْ  ُهقَ  ايْمِٔمٝمٛم٥َمِ  َوزَمْٝمعُ  :ايٖطأؾٔع هِ  َِم ـٍ  نَمغْمِ ؾٍ  زمَِثَٚم َٚمفُ  َُم٠َمصم  ٙمِّ ًَ  َوُي

ي إلَم  َيفُ  شُمؿ   اظمُُْْمؼَمِ ٌَْؾ  َيُْمؼَمِ ٌْضِ  وَم ـِ  وَم ـِ  ايمث َٚم ـْ  َأوَمؾ   َٞمْٗمدٍ  زمَِثَٚم  قا ايْمَٗمْدِر- َذيمَِؽ  َِم
ٍَ ُٔ َقا َٕ اِب ٔٔ َؾِطٔح ٔؾٞ ٔضِغًَا َٝم٦ْم  :ايٗػَٓ ٣ٌَمَئَم٥مُ  َهِذهِ  َوؽُمٚمِّ ُِمقلِ  فِمٝمٛم٥َمً  اظمُْ  ايمٛم ْٗمدِ  حِلُ

َن   ايْمِٔمٝمٛم٥َِم: يمَِِم٣مضِم٤ِم 
, اظم٣َْمُل  ُهقَ  ايْمَٔمكْمَ  ِٕ ٣مِضُ ي احْلَ اَم  َواظمُُْْمؼَمِ َُّي٣م إٞم   يمَِٝمٌِٝمَٔمَٜم٣م َيُْمؼَمِ

ةٍ  زمَِٔمكْمٍ  ـْ  إيَمْٝمفِ  سَمِِمُؾ  ضَم٣مِضَ   قاََمْٗمُِمقِدِه-  إلَم  زمِفِ  يمَِٝمِِمَؾ  هَمْقِرهِ  َِم
ََٖب ََٚقِس ّٔ إَي٢ َش َٛأظ َعَس ِٝٔع َد  َوَأْْحَُد- ضَمٛمِٝمَٖم٥مَ  َوَأزُمق ََم٣ميمٌِؽ  اِئع١َٔٓٝ: َب

َٖٛظ ٣مهمِِٔملُّ  َشٔيَو: ََٚد َتِديمِّكمَ  َوَأْصَح٣مزُمفُ  ايمُم  ًْ َقازِ  فَمعَم  َُم ـْ  َووَمعَ  زماَِم  اْْلَ  َأيْمَٖم٣مظِ  َِم

ٌَْٝمعِ  ٣م ُيَرادُ  َٓ  ايم تِل ايْم ضََم٣مِدي٧َم  َوؿَمَرضُمقا ََمّْمُٚمقٞمِِف, ُل ضُمُِمق هِبَ ْٕ  دِم  اظْمَْذىُمقَرةَ  ا

٣ٌَمِب   -ايْم



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]بيان النهي عن بيع العينة وأنه من الربا[  

 

[331] 
 

  

ٍٖ ُٔ َٚاِغَتَس ِٔ: اِب ِّ ـْ  ُرِويَ  زماَِم  ايْمِٔمٝمٛم٥َمِ  صَمَقازِ  فَمَدمِ  فَمعَم  اِيَك َْوَزافِملِّ  فَم ْٕ ـْ  ا  فَم

فُ  , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , ايمٛم ٌِلِّ  َتِحٙمُّقنَ  َزََم٣منٌ  ٣مسِ ايمٛم   فَمعَم  َيْٟميِت : »وَم٣مَل  َأٞم  ًْ  َي

زَم٣م ٌَْٝمعِ  ايمرِّ   -شزم٣ِميْم

ِدي٧ُم  َوَهَذا: وَم٣مَل  فُ  َُمْرؽَماًل  ىَم٣منَ  َوإِنْ  احْلَ َٖم٣مِق  زمِفِ  يماِِلفْمتَِّم٣مدِ  َص٣ميمٌِح  هَم١مِٞم  سمِّ ِٓ  زم٣ِم

ـْ  َويَمفُ  ٛمََداِت  َِم ًْ ضََم٣مِدي٧ُم  َوِهلَ  يَمُف, َيُْمَٜمُد  ََم٣م اظمُْ ْٕ ايم ٥مُ  ا ِريؿِ  فَمعَم  ايمد  فُ  ٥ِم,ايْمِٔمٝمٛمَ  حَتْ  هَم١مِٞم 

ـْ  ـْ  فِمٛمَْد  ايْمِٔمٝمٛم٥َمَ  َأن   اظمَْْٔمُٙمقمِ  َِم َتْٔمِٚمُٙمَٜم٣م ََم ًْ اَم  َي ٝمَٜم٣م إٞم  ٚمِّ ًَ َٖمَٗم٣م َووَمْد  زَمْٝمًٔم٣م ُي  ضَمِٗمٝمَٗم٥مِ  فَمعَم  اسم 

زَم٣م يِح  ايمرِّ ِ ٌَْؾ  ايمٌم  َ  شُمؿ   ايْمَٔمْٗمدِ  وَم ٣م اظمَُْٔم٣مََمَٙم٥مِ  إلَم  اؽْمَٚمَٜم٣م نَمغم  ٣ٌَمُيعِ  إلَم  َوُصقَرهَتَ  ايم ِذي ايمت 

اَم  وَمِْمَد  َٓ  ٌَت ٥َم, همِٝمفِ  هَلُ اَم  َأيْم   سَمَٔم٣ملَم- هللِ ِ َوطَمِدئَم٥مٌ  َوََمْ٘مرٌ  ضِمٝمَٙم٥مٌ  ُهقَ  َوإِٞم 

ـْ  َٝمؾِ  َأؽْمَٜمؾِ  هَمِٚم ـْ  فَمعَم  احْلِ ٓ   َأيْمًٖم٣م ََمَثاًل  ُئْمْمَِٝمفُ  َأنْ  همِْٔمَٙمفُ  َأَرادَ  ََم ٣م إ  زم٣ِمؽْمؿِ  ِدْرمَهً

٣مِوي طِمْروَم٥مً  َوَيٌِٝمَٔمفُ  ايْمَٗمْرضِ  ًَ ٣مِدرْ  سُم اِمَئ٥مِ  مَهً ًِ   ِدْرَهٍؿ- زمَِخْٚم

ُ٘ ُِٛي ُ٘ َص٢َّ - ََٚق ِ٘ ايَّ ِٝ ًَ َِ َع اَم » :- ََٚعًَّ فَْماَمُل  إٞم  ْٕ  إزْمَْم٣ملِ  دِم  َأْصٌؾ  شزم٣ِميمٛمِّٝم ٣مِت  ا

َٝمؾِ  ـْ  هَم١مِن   احْلِ اِمَئ٥مِ  َأيْمًٖم٣م همِٝمَٜم٣م ُئْمْمِٝمفِ  َُمَٔم٣مََمَٙم٥مً  ُئَم٣مَِمَٙمفُ  َأنْ  َأَرادَ  ََم ًِ اَم  زمَِٟميْمٍػ َومَخْ  َٞمَقى إٞم 

وْمَراضِ  ِِمٝمَؾ  زم٣ِمإْلِ زْمِح  حَتْ ائِدِ  ايمرِّ فُ  َأـْمَٜمرَ  ايم ِذي ايمز  ـُ  َأٞم    ايمث ْقِب- شَمَٚم

ِٗمٝمَٗم٥مِ  دِم  هَمُٜمقَ  اِمَئ٥مٍ  زمَِٟميْمٍػ  ضَم٣ميم ٥مً  َأيْمًٖم٣م َأفْمَْم٣مهُ  احْلَ ًِ َٙم٥ٍم- َومَخْ   َُم٠َمصم 

ٌَْٝمعِ  َوُصقَرةَ  ايْمَٗمْرضِ  ُصقَرةَ  َوصَمَٔمَؾ  اًل  ايْم َذا حُمَٙمِّ ِم,ا هِلَ  َٓ  َهَذا َأن   َوََمْٔمُٙمقمٌ  ظمَُْحر 

َٓ  ايمت ْحِريؿَ  َيْرهَمعُ  َدةَ  َيْرهَمعُ  َو ًَ مَ  ايم تِل اظمَْْٖم زَم٣م ضُمرِّ صَْمٙمَِٜم٣م ايمرِّ ةً  َيِزيُدَه٣م زَمْؾ  ِٕ  وُمق 

ـْ  َوسَمْٟمىمِٝمًدا  : فَمِديَدةٍ  ُوصُمقهٍ  َِم
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َٗا ِٓ فُ  :َِ ٥ٌَمِ  فَمعَم  ُيْٗمِدمُ  َأٞم  ـْ  ِج اظمُْْحَت٣م ايْمَٕمِريؿِ  َُمَْم٣ميَم ْٙمَْم٣منِ  صِمَٜم٥مِ  َِم ًُّ ٣ممِ  ايم ٘م   َواحْلُ

فُ  اظمُْْرِِب: َيْٖمَٔمُٙمفُ  َٓ  إوْمَداًَم٣م َٞم  ٝم َؾ  ايم ِذي ايْمَٔمْٗمدِ  زمُِِمقَرةِ  َواشمٌِؼ  ِٕ  ىَماَلمِ  ََمْٔمٛمَك َهَذا- زمِفِ  حَتَ

ـِ   قا ايْمَٗمٝمِِّؿ- ازْم
 : ًَٚدص نالّ اإلَاّ ايؿٛناْٞ 

 أن ايمٔمٙمامء اطمتٙمٖمقا دم ضم٘مؿ زمٝمع ايمٔمٝمٛم٥م-

أن يٟميت رصمؾ إلم سم٣مصمر يريد َمٛمف َم٣مئ٥م أيمػ ري٣مل, همال ئمْمٝمف  تٗا:ٚصٛص

ٞمٗمًدا, ويم٘مـ ئمْمٝمف زمّم٣مفم٥م سم٣ًموي هذا اظمٌٙمغ, همٝمٗمٝمده٣م فمٙمٝمف زمامئ٥م أيمػ ري٣مل, 

 شمؿ يُمؼمُّي٣م َمٛمف زمٗمٝمٚم٥م سمًٔمكم أيمػ ري٣مل-

 هذا رزم٣م سيح-وهمٝم٘مقن َمراد ايمت٣مصمر احلٝمٙم٥م فمعم ايمرزم٣م, 

 يمدٓيم٥م ايمٛمص فمعم حتريٚمف- أّٚيا:

ّٝا ٣مل, َمٗم٣مزمؾ َم٣مئ٥م أيمػ ٕٞمف دم احلٗمٝمٗم٥م أطمذ َمـ ايمت٣مصمر سمًٔمكم أيمػ ري :ثاْ

 -ري٣مل إلم أصمؾ

 أٞمف فم٣ٌمرة فمـ ضمٝمٙم٥م ٓ يًتٗمٝمؿ هب٣م حتٙمٝمؾ احلرام- ثايّجا:

 -فمٙمٝمف مج٣مهغم أهؾ ايمٔمٙمؿوأي حتريؿ هذا ايمٛمقع َمـ ايمٌٝمقع, 

 وهٛم٣مك ؿمريٗم٥م أطمرى سمًٚمك زمْمريٗم٥م ايمتقرق-

 سهِ بٝع ايتٛضم: 
 اظمًٟميم٥م شمالشم٥م أومقال:  ٕهؾ ايمٔمٙمؿ دم هذه
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 َمْمٙمًٗم٣م-  ايمتقرق َمٛمع ٜمؿ َمـَمٛم ايكٍٛ األٍٚ:

ىمُمٝمخ اإلؽمالم, وسمٙمٚمٝمذه ايمٔمالَم٥م ازمـ ايمٗمٝمؿ رْح٥م اهلل فمٙمٝمٜمام, ونمغمهؿ 

 -ضمٝم٧م صمٔمٙمقه٣م وايمٔمٝمٛم٥م ؽمقاء

 ايمتقرق َمْمٙمًٗم٣م- صمقازو ايكٍٛ ايجاْٞ:

 وهذا ومقل مجٜمقر أهؾ ايمٔمٙمؿ-

وايمٙمجٛم٥م ايمدائٚم٥م, وه٘مذا اإلَم٣مم ازمـ زم٣مز رْحف اهلل,  َٚٔ املتأخطٜٔ:

َمُمٝم٣مطمٛم٣م: اإلَم٣مم ايمقادفمل رْحف اهلل, وايمُمٝمخ حيٝمك زمـ فمقم احلجقري ضمٖمٓمف 

 اهلل سمٔم٣ملم-

 ايمتٖمِمٝمؾ دم اظمًٟميم٥م- ايكٍٛ ايجايح:

 اإلَم٣مم ايمٔمثٝمٚمكم رْحف اهلل سمٔم٣ملم- ذه٤موإيمٝمف 

 : (589. 8) اظمٚمتع وم٣مل دم ايمممح

 -أْحد اإلَم٣مم ـفم روايت٣من مه٣م يمٙمٔمٙمامء, ومقٓن همٝمٜم٣م اظمًٟميم٥م وهذه

 اإلٞم٣ًمن يُمؼمُّي٣م ومد ايمًٙمٔم٥م هذه ٕن صم٣مئزة: هل: وم٣مل َمـ ايمٔمٙمامء همٚمـ

 يًتٔمٚمٙمٜم٣م, أن أصمؾ َمـ ؽمٝم٣مرة اؾمؼمى ىمرصمؾ ايمًٙمٔم٥م, زمٔمكم َمٗمِمقد يمٕمرض

 زم٣ميمثٚمـ, ويتقؽمع يٌٝمٔمٜم٣م أن ٕصمؾ هم٣مؾمؼماه٣م ايمًٝم٣مرة, ومٝمٚم٥م ايمٕمرض ي٘مقن أو

 زمٔمٝمٛمٜم٣م, ٞمتٖم٣معآ أراد إول ايمٕمرض يم٘مـ إول, ىم٣ميمٕمرض ايمٕمرض همٜمذا

 -همرق همال زمٗمٝمٚمتٜم٣م آٞمتٖم٣مع أراد وهذا
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 ؾمٝمخ واطمتٝم٣مر أْحد, اإلَم٣مم فمـ رواي٥م وهق ضمرام, إهن٣م: ايمث٣مين ايمٗمقل

 -ـ اهلل رْحف ـ ايمٔمزيز فمٌد زمـ فمٚمر فمـ اظمروي وهق سمٝمٚمٝم٥م, ازمـ اإلؽمالم

 أطمذ هم٘مٟمٞمف ايمدراهؿ, هق ايمًٝم٣مرة اؾمؼمى ايمذي َمٗمِمقد أن: ذيمؽ ووصمف

 ٞمص وومد ضمٝمٙم٥م, همٝم٘مقن أصمؾ, إلم َم٣مئ٥م ومدره٣م زمدراهؿ نشمامٞمق ومدره٣م دراهؿ

 -ايمٔمٝمٛم٥م َم٣ًمئؾ َمـ ايمتقرق َمًٟميم٥م أن أْحد اإلَم٣مم

: يمٗمقيمف احل٣مصم٥م هل٣م ايم٣ٌمفم٧م ي٘مقن أن زمد ٓ ضمالل زمٟمهن٣م ايمٗمقل فمعم ويم٘مـ

 جيقز: ٓ ضمرام ذيمؽ هم١من وايمت٘م٣مشمر ايمزي٣مدة هل٣م ايم٣ٌمفم٧م ىم٣من همٙمق ,شاضمت٣مج وَمـ»

 ي٘مـ مل إذا ٕٞمف ذط: ويم٘مٛمٜم٣م ايمقاومع يمٌٝم٣من ٦ميمٝمً ,شاضمت٣مج وَمـ: »ومقهلؿ ٕن

 -ايمرزم٣م فمعم ومري٥ٌم ضمٝمٙم٥م إهن٣م إذ ْلقازه٣م, وصمف همال ضم٣مصم٥م

 (: اظمقومٔمكم إفمالم) ىمت٣مزمف دم ـ اهلل رْحف ـ ايمٗمٝمؿ ازمـ وم٣مل

 رْحف ـ ويم٘مٛمف حيٙمٙمٜم٣م, يمٔمٙمف ىمثغماً  همٝمٜم٣م ُيراصمع ىم٣من ـ اهلل رْحف ـ ؾمٝمخٛم٣م إن

 -طمٌث٣مً  إٓ اظمحرَم٣مت سمزد ٓ ؾواحلٝم ضمرام, هل: ويٗمقل يٟمزمك ـ اهلل

 :هل زممموط ضمالل أهن٣م أرى أٞم٣م يم٘مـ

 فمعم احلِمقل يتٔمذر أن: أي ايمًٙمؿ, أو ايمٗمرض يتٔمذر أن: إول ايمممط

 ؽمٝمام وٓ َمتٔمذر, أٞمف ايمٕم٣ميم٤م احل٣مض, وومتٛم٣م دم وايمٗمرض َم٣ٌمح, زمْمريؼ اظم٣مل

 ىمثغمًا, ٣مسايمٛم ئمرهمف وٓ ومٙمٝمؾ, ـ أيّم٣مً  ـ وايمًٙمؿ اهلل, ؾم٣مء َمـ إٓ ايمتج٣مر فمٛمد

 حمت٣مج أٞم٣م: وأومقل يمٙمُمخص آيت: أي اظمٌٝمع, وسمٟمطمغم ايمثٚمـ سمٔمجٝمؾ هق وايمًٙمؿ
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 ؽمٝم٣مرة ؽمٛم٥م زمٔمد زمدهل٣م أفمْمٝمؽ ري٣مل أيمػ فممميـ افمْمٛمل ري٣مل, أيمػ فممميـ

 ايمًٙمؿ, يًٚمك همٜمذا ويِمٖمف أرزًا, أو زمّراً  زمدهل٣م أفمْمٝمؽ أو وىمذا, ىمذا صٖمتٜم٣م

 يٖمٔمٙمقن ـ فمٛمٜمؿ اهلل رض ـ ايمِمح٣مزم٥م ىم٣من همٗمد صم٣مئز وهق ايمًٙمػ, ويًٚمك

 أؽمٙمػ َمـ: »وؽمّٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعّم  ايمٛمٌل همٗم٣مل ايمثامر, دم وايمًٛمتكم ايمًٛم٥م ذيمؽ

 -شَمٔمٙمقم أصمؾ إلم َمٔمٙمقم ووزن َمٔمٙمقم ىمٝمؾ دم همٙمٝمًٙمػ رء دم

 -زمٝمِّٛم٥م ضم٣مصم٥م يمذيمؽ حمت٣مصم٣مً  ي٘مقن أن: ايمث٣مين ايمممط

 همٗمد ايم٣ٌمئع فمٛمد سم٘مـ مل هم١من ايم٣ٌمئع, فمٛمد ايمًٙمٔم٥م سم٘مقن أن: ايمث٣ميم٧م ايمممط

 زمٝمع فمـ هنك وؽمّٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعّم  ايمٛمٌل ىم٣من وإذا وامٞمف, دم يدطمؾ مل َم٣م زم٣مع

 أولم: زم٣مب َمـ همٜمذا , رضمٙمف إلم ايمت٣مصمر يٛمٗمٙمٜم٣م ضمتك ذائٜم٣م َم٘م٣من دم ايمًٙمع

 هب٣م ي٘مقن أٓ همٟمرصمق ايمثالشم٥م, ايممموط هذه اصمتٚمٔم٦م هم١مذا فمٛمده, يمٝم٦ًم ٕهن٣م

 اهـ  -ٔم٣مَمالتاظم هذه إلم أضمٝم٣مٞم٣مً  يّمْمر ومد اإلٞم٣ًمن ٕن زمٟمس,

 ٚشيو أْٗا جتٛظ بؿطٚط: 
 أن ي٘مقن حمت٣مصًم٣م إلم اظم٣مل-  األٍٚ:

 إذا مل جيد َمـ يٗمروف, أو يًٙمٖمف- ايجاْٞ:

 أن سم٘مقن ايمًٙمٔم٥م فمٛمد ايم٣ٌمئع- ايجايح:

 ايمًٙمٔم٥م ضمتك حيت٣مزه٣م-اظمًتديـ أن ٓ يٌٝمع  ايطابع:
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ه َمـ أن ٓ يٌٝمٔمٜم٣م يمٛمٖمس َمـ اؽمتدان َمٛمف اظم٣مل: وإٞمام يٌٝمٔمٜم٣م يمٕمغم ارتاَؼ:

 ايمتج٣مر-

  :(51. 89) اإلَم٣مم ازمـ زم٣مز رْحف اهلل سمٔم٣ملم ووم٣مل

 زمثٚمٛمف, وآٞمتٖم٣مع زمٝمٔمف وٞمحقه ايمً٘مر يم٘مٝمس اظمُمؼمي َمٗمِمقد ىم٣من إذا يم٘مـ

 َمًٟميم٥م سمًٚمك اظمٔم٣مَمٙم٥م همٜمذه ٞمٖمًٜم٣م, زم٣ميمًٙمٔم٥م آٞمتٖم٣مع َمٗمِمقده ويمٝمس

  -(ايمقفمدة) ايمٔم٣مَم٥م زمٔمض ويًٚمٝمٜم٣م( ايمتقرق)

 : ومقيمكم فمعم صمقازه٣م دم ايمٔمٙمامء اطمتٙمػ وومد

 زمدراهؿ دراهؿ ذاء َمٛمٜم٣م اظمٗمِمقد ٕن َم٘مروه٥م: أو ممٛمقفم٥م أهن٣م: أضمدمه٣م

 -َمٗمِمقدة نمغم واؽمْم٥م اظمٌٝمٔم٥م ايمًٙمٔم٥م وإٞمام

 يمٝمس ٕٞمف إيمٝمٜم٣م: احل٣مصم٥م ظمًٝمس اظمٔم٣مَمٙم٥م هذه صمقاز يمٙمٔمٙمامء: ايمث٣مين وايمٗمقل

 دم يمدطمقهل٣م رزم٣م: زمدون يٗمروف َمـ جيد ايمٛمٗمد إلم ضم٣مصمتف اؾمتدت أضمد ىمؾ

ٌَْٝمعَ  اهلل ُ  َوَأضَمؾ  }: ؽمٌح٣مٞمف فومقيم فمٚمقم ٣َم َي٣م}: سمٔم٣ملم وومقيمف {ايْم ـَ  َأُّيُّ  إَِذا آََمٛمُقا ايم ِذي

ـٍ  سَمَداَيٛمُْتؿْ  ك َأصَمؾٍ  إلَِم  زمَِدْي ٚمًّ ًَ ٌُقهُ  َُم  مجٝمع ضمؾ ايمممع دم إصؾ وٕن {هَم٣مىْمُت

 هذه متٛمع ذفمٝم٥م ضمج٥م ٞمٔمٙمؿ وٓ َمٛمٔمف, فمعم ايمديمٝمؾ وم٣مم َم٣م إٓ اظمٔم٣مَمالت

 -اظمٔم٣مَمٙم٥م

 همٙمٝمس ايمٛمٗمد, هق َمٛمٜم٣م اظمٗمِمقد زم٘مقن ىمرهٜم٣م أو َمٛمٔمٜم٣م َمـ سمٔمٙمٝمؾ َم٣موأ

 اظمٔم٣مَمالت دم نم٣ميم٣ٌم ايمتج٣مر َمٗمِمقد ٕن يم٘مراهتٜم٣م: وٓ يمتحريٚمٜم٣م َمقصم٣ٌم ذيمؽ
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 وإٞمام دم ذيمؽ, ايمقاؽمْم٥م هل اظمٌٝمٔم٥م وايمًٙمع أومؾ زمٛمٗمقد أىمثر ٞمٗمقد حتِمٝمؾ هق

 ٥مىمٚمًٟميم واضمد ؾمخص َمـ وايممماء ايمٌٝمع ىم٣من إذا ايمٔمٗمد هذا َمثؾ يٚمٛمع

 ؾمخص يُمؼمي أن ذيمؽ وصقرة ايمرزم٣م, فمعم ضمٝمٙم٥م يتخذ ذيمؽ هم١من- ايمٔمٝمٛم٥م

 همٜمذا أي٣مه, يٛمٗمده أومؾ زمثٚمـ فمٙمٝمف يٌٝمٔمٜم٣م شمؿ ايمذَم٥م, دم زمثٚمـ آطمر َمـ ؽمٙمٔم٥م

 ايمٔمٝمٛم٥م, َمًٟميم٥م اظمًٟميم٥م هذه وسمًٚمك ايمرزم٣م فمعم احلٝمٙم٥م َمـ همٝمف ظم٣م ذفم٣م: ممٛمقع

 فمعم دلي َم٣م فمٛمٜمؿ اهلل رض فمٚمر وازمـ فم٣مئُم٥م ضمدي٧م َمـ همٝمٜم٣م ورد وومد

  قا -َمٛمٔمٜم٣م
وايمِمحٝمح ضمٙمٜم٣م: يمٔمٚمقم إديم٥م, وأَم٣م َمًٟميم٥م ايمتقرق همٙمٝم٦ًم َمـ ايمرزم٣م, 

 وظم٣م همٝمٜم٣م َمـ ايمتٖمري٨م وايمتٝمًغم, وومّم٣مء احل٣مصم٥م احل٣مضة-

أَم٣م َمـ زم٣مفمٜم٣م فمعم َمـ ذاه٣م َمٛمف: همٜمذا ٓ جيقز, زمؾ هق َمـ أفمامل ايمرزم٣م, 

 وسمًٚمك َمًٟميم٥م ايمٔمٝمٛم٥م, وهل حمرَم٥م: ٕهن٣م حت٣ميؾ فمعم ايمرزم٣م-

 تٜمك زمتٌمف ىمام دم لجٚمقع ايمٖمت٣موى-اٞم

 ايؿطم بني بٝع ايع١ٓٝ، ٚبٝع ايتٛضم: 
 يٟمطمذ زمّم٣مفم٥م َمـ ٞمٖمس ايمت٣مصمر, ويرده٣م فمعم ٞمٖمس ايمت٣مصمر- إٔ بٝع ايع١ٓٝ:

ٝمٟمطمذه٣م زمثٚمـ زائد, شمؿ يٌٝمٔمٜم٣م َمـ ٞمٖمس ايمت٣مصمر زمثٚمـ أومؾ َمـ ؽمٔمره٣م هم

 ايمذي اؾمؼماه٣م َمٛمف-
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ؿ يٌٝمٔمٜم٣م َمـ نمغم ايمت٣مصمر أن يُمؼمي ايمٌّم٣مفم٥م َمـ ايمت٣مصمر, شم أَا بٝع ايتٛضم:

 ايمذي اؾمؼمى َمٛمف ايمٌّم٣مفم٥م-

وإن ىم٣من َمٛمٔمٜم٣م ؾمٝمخ اإلؽمالم ازمـ سمٝمٚمٝم٥م رْحف اهلل سمٔم٣ملم, ضمتك أن اإلَم٣مم 

ازمـ ايمٗمٝمؿ رْحف اهلل سمٔم٣ملم ذىمر أن ؾمٝمخ اإلؽمالم رْحف اهلل سمٔم٣ملم ىم٣من ضمريًِم٣م 

 رزم٣م-فمعم ايمٗمقل زمحٙمٜم٣م, ويم٘مٛمف مل جيد إلم ذيمؽ ؽمٌٝماًل: ظم٣م همٝمٜم٣م َمـ احلٝمٙم٥م َمـ ايم

إٓ أن ايمقصمف ايمممفمل أن ايمرصمؾ جيقز يمف أن يُمؼمي َم٣م ؾم٣مء َمـ إَمتٔم٥م 

 -اظم٣ٌمضم٥م

ٌَْٝمعَ  اهلل ُ َوَأضَمؾ  }يمف أن يٌٝمٔمٜم٣م ظمـ ؾم٣مء َمـ ايمٛم٣مس, يمٗمقل اهلل فمز وصمؾ: و  ايْم

مَ  زَم٣م َوضَمر   -{ايمرِّ

 ٚأخطز اإلَاّ ابٔ َاد٘ ضمح٘ اهلل تعاىل يف غٓٓ٘: 
ْدِري   َمـ ضمدي٧م أِب ؽَمِٔمٝمدٍ   َصعم   اهلل ِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل : َيُٗمقُل  رض اهلل فمٛمف, اخْلُ

اَم : »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ ٌَْٝمعُ  إِٞم  ـْ  ايْم شسَمَراضٍ  فَم
(ُ)

- 

 -همٜمق اؾمؼمى ايمٌّم٣مفم٥م َمـ هذا ايمت٣مصمر, وزم٣مفمٜم٣م َمـ ذيمؽ ايمت٣مصمر

                                                           
(, كىو في اإلركاء لإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى برقم ُِٖٓأخرجو اإلماـ ابن ماجو في سننو ) (ُ)

فيو: كإسناده صحيح رجالو كلهم ثقات, ككذا قاؿ البوصيرم في " الزكائد "  (, كقاؿُِّٖ)
( كزاد أنو ركاه ابن حباف في " صحيحو ". قلت: كلم يورده الهيثمي في " البيوع " من " ُ/ُّٓ)

موارد الظمآف إلى زكائد ابن حباف ", كللحديث شاىداف من حديث أبى ىريرة كعبد اهلل بن أبى 
 أكفى.
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 وؽمقاء زم٣مفمٜم٣م زمثٚمـ أفمعم, أو زمثٚمـ أدٞمك, همال حمذور دم ذيمؽ-

 إـمٜمر, وهق ضمؾ زمٝمع ايمتقرق-وايمذي يٓمٜمر أن هذا ايمٗمقل هق 

وأَم٣م ايمٗمقل زمٚمٗم٣مرٞمتٜم٣م زمٌٝمع ايمٔمٝمٛم٥م همال يًتٗمٝمؿ, َمع أن زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ 

 ذىمر همقارق-

قاٍ اإلَاّ ابٔ ايكِٝ ضمح٘ اهلل يف ساؾٝت٘ ع٢ً غٓٔ أبٞ زاٚز 
(9/249 :) 

َق  قَرة َوزَمكْم  زَمْٝمٛمٜماَم  َوهَمر  ُولَم  ايمِمُّ ْٕ : ا  زمَِٖمْروَمكْمِ

َُا: ٌَْٗمك همِٝمَٜم٣م, َوَردَ  ايمٛم ّص  َأن   َأَسسٖ َقاز- َأْصؾ فَمعَم  فَمَداَه٣م ََم٣م هَمَٝم  اْْلَ

ؾ َأن   َٚايٖجأْٞ: زَم٣م إلَِم  ايمت َقؽمُّ قَرة زمِتِْٙمَؽ  ايمرِّ ـْ  َأىْمَثر ايمِمُّ ؾ َِم ِذِه- ايمت َقؽمُّ  هِبَ

  قاَؤِمٝمَٖم٣مِن-  َوايْمَٖمْروَم٣منِ 

٣ٌَمَئْمُتؿْ  إَِذا»قٛي٘:    -شزم٣ِميْمِٔمٝمٛم٥َمِ  سَم

 ايمٔمٝمٛم٥م, ايمذي هق ٞمقع َمـ أٞمقاع زمٝمقع ايمرزم٣م- أي إذا ضمِمؾ َمٛم٘مؿ زمٝمع

ٌََٗمر َأْذَٞم٣مَب  َوَأطَمْذسُمؿْ »قٛي٘:    -شايْم

وهذا ىمٛم٣مي٥م فمـ سمرك اْلٜم٣مد دم ؽمٌٝمؾ اهلل فمز وصمؾ, واإلطمالد إلم ايمدٞمٝم٣م 

 ايمٖم٣مٞمٝم٥م احلٗمغمة-
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همٙمق أن اظمًٙمٚمكم سمرىمقا اْلٜم٣مد دم ؽمٌٝمؾ اهلل فمز وصمؾ ايمذي همٝمف فمزهؿ, 

وأومٌٙمقا فمعم , وهمٝمف إذٓل ايم٘مٖم٣مر واظمممىمكم صمؾ,وهمٝمف ٞممم ديـ اهلل فمز و

 -وفمعم زرافمتٜمؿ سمرزمٝم٦م َمقاؾمٝمٜمؿ, وأزمٗم٣مرهؿ, وإزمٙمٜمؿ

  -يٙمحٗمٜمؿ ايمذل واهلقانهم١مٞمف 

ْرعِ  َوَرِوٝمُتؿْ »قٛي٘:    -شزم٣ِميمز 

 أي روٝمتؿ زم٣ميمزرافم٥م دم إراض, واحلراشم٥م همٝمٜم٣م-

َٜم٣مدَ  َوسَمَرىْمُتؿْ »قٛي٘:   -شاْْلِ

 أي رنمٌتؿ فمٛمف وسمرىمتٚمقه, 

ْلٜم٣مد ايمقاصم٤م اظمتٔمكم, ايمذي ي٘مقن زم٣مؽمتٛمٖم٣مر اإلَم٣مم, أو ي٘مقن يمدهمع وهق ا

 ايمٔمدو ايمذي هجؿ فمعم زمالد اظمًٙمٚمكم-

 ٚقس أخطز اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل تعاىل يف صشٝش٘: 
٣ٌَمِهقِمِّ رض اهلل فمٛمف, ُأََم٣مََم٥مَ  َمـ ضمدي٧م َأِِب  ٥مً  َوَرَأى: وَم٣مَل  ايم ـْ  َوؾَمْٝمًئ٣م ؽِم٘م   َِم

 َهَذا َيْدطُمُؾ  َٓ : »َيُٗمقُل  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِل   ؽَمِٚمْٔم٦ُم : ٣مَل هَمٗمَ  احَلْرِث, آيَم٥مِ 

ٓ   وَمْقمٍ  زَمْٝم٦َم  ل   اهلل ُ َأْدطَمَٙمفُ  إِ   -شايمذُّ

٣ًٌم َمـ أؽم٣ٌمب سمرك اْلٜم٣مد دم ؽمٌٝمؾ اهلل فمز  وذيمؽ أن اخلٙمقد إلم إرض ؽمٌ

 -سمرىمف هٙم٘م٥م , وومد ؽمٚمك اهللوصمؾ, ايمذي همٝمف إفمالء يم٘مٙمٚم٥م اهلل فمز وصمؾ
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 ايمت ْٜمُٙمَ٘م٥مِ  إلَِم  زمَِٟمْيِديُ٘مؿْ  سُمْٙمُٗمقا َوَٓ  اهلل ِ ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  َوَأْٞمِٖمُٗمقا} اهلل عع ٚدٌ: قاٍ

ٛمُقا
ًِ ٛمكِمَ  حُي٤ِمُّ  اهلل َ  إِن   َوَأضْم ًِ  -[895: ايمٌٗمرة] {اظُمْح

 أخطز اإلَاّ أبٛ زاٚز ضمح٘ اهلل تعاىل يف غٓٓ٘: ٚ
َـ  نَمَزْوَٞم٣م: رض اهلل فمٛمف وَم٣مَل  فِمْٚمَرانَ  َأِِب  َمـ ضمدي٧م َأؽْمَٙمؿَ   ُٞمِريُد  اظمَِْديٛم٥َمِ  َِم

َْمٛمْْمِٝمٛمِٝم ٥َم, ًْ اَمفَم٥مِ  َوفَمعَم  ايْمُٗم ٌُْد  اْْلَ ـِ  فَم ْْحَ ـُ  ايمر  ـِ  طَم٣ميمِدِ  زْم ومُ  ايْمَقيمِٝمِد, زْم  َُمْٙمِِمُٗمق َوايمرُّ

, فَمعَم  َرصُمٌؾ  هَمَحَٚمَؾ  اظْمَِديٛم٥َِم, زمَِح٣مئِطِ  ـُمُٜمقِرِهؿْ   إيَِمفَ  َٓ  ََمفْ  ََمفْ : ُس ايمٛم ٣م هَمَٗم٣مَل  ايْمَٔمُدوِّ

  ٓ اَم  ": َأيُّقَب  َأزُمق هَمَٗم٣مَل  ايمت ْٜمُٙمَ٘م٥ِم, إلَِم  زمَِٝمَدْيفِ  ُيْٙمِٗمل اهلل ُ, إِ َي٥مُ  َهِذهِ  َٞمَزيَم٦ْم  إِٞم  ْٔ  همِٝمٛم٣َم ا

َْٞمَِم٣مرِ  ََمْٔممَمَ  ْٕ ؽْماَلمَ  َوَأـْمَٜمرَ  َٞمٌِٝم ُف, اهلل ُ  َٞمٌَمَ  ظمَ ٣م ا  َأَْمَقايمِٛم٣َم دِم  ُٞمِٗمٝمؿُ  َهُٙمؿ  : وُمْٙمٛم٣َم اإْلِ

َٓ  اهلل ِ ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  َوَأْٞمِٖمُٗمقا}: سَمَٔم٣ملَم  اهلل ُ هَمَٟمْٞمَزَل  ," َوُٞمِْمٙمُِحَٜم٣م  إلَِم  زمَِٟمْيِديُ٘مؿْ  سُمْٙمُٗمقا َو

يْمَٗم٣مءُ [ 895: ايمٌٗمرة] {ايمت ْٜمُٙمَ٘م٥مِ  َْيِدي هَم٣مإْلِ ْٕ  َأَْمَقايمِٛم٣َم دِم  ُٞمِٗمٝمؿَ  َأنْ  ايمت ْٜمُٙمَ٘م٥مِ  إلَِم  زم٣ِم

َٜم٣مدَ  َوَٞمَدعَ  َوُٞمِْمٙمَِحَٜم٣م قَب  َأزُمق َيَزْل  هَمَٙمؿْ : »فِمْٚمَرانَ  َأزُمق وَم٣مَل  ," اْْلِ  دِم  جُي٣َمِهُد  َأيُّ

ـَ  ضَمت ك اهلل ِ ؽَمٌِٝمؾِ  َْمٛمْْمِٝمٛمِٝم ٥مِ  ُدهمِ ًْ شزم٣ِميْمُٗم
(ُ)

- 

ًّٓ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  اهلل ُ ؽَمٙم طَ »قٛي٘:    -شُذ

 -أي صمٔمؾ فمٙمٝمٜمؿ ايمذيم٥م

                                                           
(, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل ُِِٓاإلماـ أبو داكد في سننو ) أخرجو (ُ)

 (.ُّٓتعالى برقم )
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, وايمتح٘مؿ دم ي٘مقن َمـ دهمع اإلسم٣موات إلم ايم٘مٖم٣مر ايمقاومع فمٙمٝمٜمؿ وايمذل

 -, ونمغم ذيمؽأَمقر اظمًٙمٚمكم

 ٚقس أخطز اإلَاّ ايطورباْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف األٚغط: 
َمـ ضمدي٧م أِب زم٘مر ايمِمديؼ رض اهلل فمٛمف, أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ 

شزم٣ميمٔمذاب اهلل فمٚمٜمؿ إٓ اْلٜم٣مد ومقم سمرك َم٣م»وم٣مل: 
(ُ)

- 

 ش- ٛمُِ٘مؿْ َٓ َيٛمِْزفُمُف ضَمت ك سَمْرصِمُٔمقا إلَِم ِدي»قٛي٘: 

أي ٓ يٛمزع هذا ايمذل ضمتك يرصمع ايمٛم٣مس إلم اَمتث٣مل ذع اهلل فمز وصمؾ, 

 -زمتقزم٥م ص٣مدوم٥م

وومٔمقا همٝمف َمـ  ٞمٔمٙمؿ أن ؽم٤ٌم ؤمػ اظمًٙمٚمكم دم هذه إي٣مم, َم٣م بٗشا:ٚ

 واإلطمالد إلم إرض وسمٗمديٚمٜم٣م فمعم أطمرة- , اظمٔم٣مَمالت ايمرزمقي٥م

دم ؽمٌٝمؾ اهلل فمز  وىمذيمؽ ضم٤م ايمزرافم٥م وايمتج٣مرة وايمِمٛم٣مفم٥م, وسمرك اْلٜم٣مد

سمرك َم٣م أوصمٌف اهلل فمز وصمؾ فمٙمٝمٜمؿ, زمٝمٛمام يمق وم٣مَمقا زمام أوصم٤م اهلل فمز ووصمؾ 

 وصمؾ فمٙمٝمٜمؿ ٕٞمزل اهلل فمز وصمؾ زمرىم٣مت َمـ ايمًامء وإرض-

                                                           
(, كىو في الصحيحة لإلماـ األلباني رحمو ِِٖ/  ِأخرجو اإلماـ أخرجو الطبراني في األكسط ) (ُ)

إال مالك بن مغوؿ " لم يركه عن إسماعيل  (, كقاؿ فيو: كقاؿ الطبراني:ِّٔٔاهلل تعالى برقم )
كال عنو إال قبيصة تفرد بو ابنو ". قلت: كىو صدكؽ, قاؿ النسائي: " صالح ". كذكره ابن حباف 
في " الثقات ", كمن فوقو ثقات رجاؿ الشيخين. كعلي بن سعيد الرازم حسن الحديث كما كنت 

/  ُ) ( . كحسنو ابن النحاس الدمياطي في " مصارع العشاؽ "ِّٔبينتو تحت الحديث )
 ( . كيشهد لو حديث الباب .ََِ/  ِ( كسبقو إلى ذلك المنذرم في " الترغيب " )َُٕ
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ْرَٞم٣م فَمٛمُْٜمْؿ }ىمام وم٣مل اهلل فمز وصمؾ:  َٗمْقا يَمَ٘مٖم  َويَمْق َأن  َأْهَؾ ايْم٘مَِت٣مِب آََمٛمُقا َواسم 

َدْ  َٕ ْٞمِجٝمَؾ َوََم٣م  *طَمْٙمٛم٣َمُهْؿ صَمٛم ٣مِت ايمٛم ِٔمٝمِؿ ؽَمٝمَِّئ٣مهِتِْؿ َو ُْؿ َأوَم٣مَُمقا ايمت ْقَراَة َواإْلِ َويَمْق َأهن 

٥ٌم َُمْٗمَتِِمَدٌة  ِٜمْؿ َِمٛمُْٜمْؿ ُأَم 
٦ِم َأْرصُمٙمِ ـْ حَتْ ـْ هَمْقوِمِٜمْؿ َوَِم ىََمُٙمقا َِم َٕ ِْؿ  ـْ َرهبِّ ُأْٞمِزَل إيَِمْٝمِٜمْؿ َِم

 [-65,66]اظم٣مئدة: { َوىَمثغٌِم َِمٛمُْٜمْؿ ؽَم٣مَء ََم٣م َئْمَٚمُٙمقنَ 

َٗمْقا يَمَٖمَتْحٛم٣َم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ }: وم٣مل اهلل فمز وصمؾو َويَمْق َأن  َأْهَؾ ايْمُٗمَرى آََمٛمُقا َواسم 

ٌُقَن 
ًِ زُمقا هَمَٟمطَمْذَٞم٣مُهْؿ زماَِم ىَم٣مُٞمقا َيْ٘م ـْ ىَمذ 

َْرِض َويَم٘مِ ْٕ اَمِء َوا  ً ـَ ايم  *زَمَرىَم٣مٍت َِم

ـَ َأْهُؾ ايْمُٗمَرى َأْن َيْٟمسمَِٝمُٜمْؿ زمَ  ـَ َأْهُؾ ايْمُٗمَرى َأْن  *ْٟمؽُمٛم٣َم زَمَٝم٣مسًم٣م َوُهْؿ َٞم٣مئُِٚمقَن َأهَمَٟمَِم َأَوَأَِم

ٌُقَن  ٓ   *َيْٟمسمَِٝمُٜمْؿ زَمْٟمؽُمٛم٣َم ُوًحك َوُهْؿ َيْٙمَٔم ـُ ََمْ٘مَر اهلل ِ إِ َأهَمَٟمَِمٛمُقا ََمْ٘مَر اهلل ِ هَماَل َيْٟمََم

ونَ  ٣مِهُ  -{ايْمَٗمْقُم اخْلَ

ؽَْمَٗمْٝمٛم٣َمُهْؿ ََم٣مًء نَمَدوًم٣م َوَأيم ِق اؽْمَتَٗم٣مَُمقا فَمعَم }اهلل فمز وصمؾ: وم٣مل و َٕ  * ايمْم ِريَٗم٥ِم 

ُٙمْ٘مُف فَمَذازًم٣م َصَٔمًدا ًْ ِف َي ـْ ِذىْمِر َرزمِّ ـْ ُئْمِرْض فَم  -{يمِٛمَْٖمتِٛمَُٜمْؿ همِٝمِف َوََم

 دم ايم٘مت٣مب, ودم ايمًٛم٥م- اظمت٘م٣مشمرةإلم نمغم ذيمؽ َمـ إديم٥م 

٥ٌٍَم هَمٌاَِم }وَمع ذيمؽ يٗمقل اهلل فمز وصمؾ:  ـْ َُمِِمٝم ٦ٌَْم َوََم٣م َأَص٣مزَمُ٘مْؿ َِم ًَ  ىَم

ـْ ىَمثغِمٍ   -{َأْيِديُ٘مْؿ َوَئْمُٖمق فَم

٦ٌَْم َأْيِدي }ويٗمقل اهلل فمز وصمؾ :  ًَ ٌَْحِر زماَِم ىَم ٣مُد دِم ايْمػَمِّ َوايْم ًَ ـَمَٜمَر ايْمَٖم

ُٜمْؿ َيْرصِمُٔمقنَ   -{ايمٛم ٣مِس يمُِٝمِذيَٗمُٜمْؿ زَمْٔمَض ايم ِذي فَمِٚمُٙمقا يَمَٔمٙم 
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 ٚأخطز اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل تعاىل يف َػٓسٙ: 
ـِ فُمَٚمَر رض اهلل فمٛمٜمام وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ َصعم  اهلُل فَمَٙمْٝمِف َم ـ ضمدي٧م ازْم

يَؽ يَمُف, »َوؽَمٙم َؿ:  َٓ َذِ ٌََد  اهللُ َوضْمَدُه  ْٝمِػ, ضَمت ك ُئْم  ً ٣مفَم٥ِم زم٣ِميم  ً زُمِٔمْث٦ُم زَمكْمَ َيَدِي ايم

لُّ َوايمِم   ل, َوصُمِٔمَؾ ايمذُّ
٦َم ـمِؾِّ ُرحْمِ ـْ طَم٣ميَمَػ َأَْمِري, َوصُمِٔمَؾ ِرْزوِمل حَتْ َٕم٣مُر فَمعَم ََم

ٌ َف زمَِٗمْقٍم هَمُٜمَق َِمٛمُْٜمؿْ  ـْ سَمَُم شَوََم
(ُ)

- 

, وذهل٣م دم َمٔمِمٝم٥م اهلل فمز يمتزام ذفمفا, و٥م اهلل فمز وصمؾزمْم٣مفمإَم٥م  ٔمزهم

ـَ  إِن  }وصمؾ, وم٣مل اهلل:  َٖمْقنَ  َٓ  آَي٣مسمِٛم٣َم دِم  ُيْٙمِحُدونَ  ايم ِذي ـْ  فَمَٙمْٝمٛم٣َم خَيْ  دِم  ُيْٙمَٗمك َأهَمَٚم

ـْ  َأمْ  طَمغْمٌ  ٣مرِ ايمٛم   فُ  ؾِمْئُتؿْ  ََم٣م افْمَٚمُٙمقا ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  آَِمٛم٣ًم َيْٟميِت  ََم  { زَمِِمغمٌ  سَمْٔمَٚمُٙمقنَ  زماَِم  إِٞم 

 -, واهلل أفمٙمؿ[41: همِمٙم٦م]

  ********** 

 

 

 

 

 

                                                           
(, كىو في اإلركاء لإلماـ األلباني رحمو اهلل برقم ٕٔٔٓأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ) (ُ)

 (, كقاؿ فيو: صحيح. ُِٗٔ)
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 ]النهي عن أخذ شيء مقابل الشفاعة الواجبة[

ـْ ) – 845 ـِ ايمٛم   ,رض اهلل فمٛمف  ,َأِِب ُأََم٣مََم٥َم َوفَم صعم اهلل فمٙمٝمف  ,ٌِلِّ فَم

٥ًم, هَمَٗمٌَِٙمَٜم٣م, هَمَٗمْد َأسَمك »وَم٣مَل:  ,وؽمٙمؿ  طَِمٝمِف ؾَمَٖم٣مفَم٥ًم, هَمَٟمْهَدى يَمُف َهِدي 
ِٕ ـْ ؾَمَٖمَع  ََم

زَم٣م ـْ َأزْمَقاِب ايمرِّ شزَم٣مزًم٣م فَمٓمِٝماًم َِم
(ُ)

 (-- َرَواُه َأْْحَُد, َوَأزُمق َداُوَد, َودِم إؽِْمٛم٣َمِدِه ََمَٗم٣مٌل 

 *******************************الشرح:

وهق أطمذ اْلٔم٣ميم٥م فمعم غام املصٓـ اذتسٜح يبٝإ باب َٔ أبٛاب ايطبا، 

ن ي٣ٌمدر إيمٝمٜم٣م َمـ َم٘م٣مرم إطمالق, ايمتل يٛمٌٕمل يمإلٞم٣ًمن أايمُمٖم٣مفم٥م ايمتل هل 

                                                           
ده ابن لهيعة, كلكن (, كفي إسنآُّْ(, كأبو داكد )ُِٔ/ ٓأخرجو اإلماـ أحمد )ضعيف.  (ُ)

تابعو عمر بن مالك الشرعبي عند أبي داكد كىو حسن الحديث, كإسناد الحديث القاسم بن عبد 
الرحمن الراكم عن أبي أمامة, مختلف فيو, كالراجح ىو تحسين حديثو, كىذا ىو اختيار اإلماـ 

ناد حسن, رجالو  كىذا إسحيث قاؿ فيو: (, ّْٓٔاأللباني رحمو اهلل تعالى في الصحيحة برقم )
كلهم ثقات رجاؿ مسلم؛ غير القاسم ػ كىو ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن صاحب أبي أمامة, 
كىو حسن الحديث كما استقر عليو رأم الحفاظ مع الخالؼ المعركؼ فيو قديمان. كلذلك ساقو 

« كلمجموع الفتا»شيخ اإلسالـ ابن تيمية مساؽ المسلمات في بعض كتاباتو, انظر مثالن 
 -كقد يتبادر لبعض األذىاف أف الحديث مخالف لقولو ثم قاؿ رحمو اهلل تعالى: (. ِٖٔ/ُّ)

من صنع إليكم معركفان؛ فكافئوه, فإف لم تستطيعوا أف تكافئوه؛ فادعوا : »-صلى اهلل عليو كسلم 
 (.ِْٓركاه أبو داكد كغيره, كتقدـ تخريجو برقم )«. لو حتى تعلموا أف قد كافأتموه

ؿ: ال مخالفة, كذلك بأف يحمل ىذا على ما ليس فيو شفاعة, أك على ما ليس بواجب من فأقو 
الحاجة. كاهلل أعلم. لكن الذم يظهر أف القاسم بن عبد الرحمن ال يرتقي حديثو إلى الحسن, فإف 

 لو مناكير, كأقواؿ أىل العلم فيو كثيرة, كالراجح في الحديث أنو ضعيف, كال يثبت.
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ٕهن٣م إذا ىم٣مٞم٦م زمٔمقض ومؾ اٞمتٖم٣مع ايمٛم٣مس زمٔمّمٜمؿ , زمدون ؿمٙم٤م فمقض فمٛمٜم٣م

 -, وومؾ اظمٔمروف وضمِمؾ ايمٙمئؿ زم٤ًٌم ايمٗمٙمؼ زم٣ميمدٞمٝم٣مزمٌٔمض

 -د اطمتٙمػ ايمٔمٙمامء دم هذه ايمُمٖم٣مفم٥م اظمقصم٥ٌم هلذا ايمقفمٝمدووم

٣ميمتل ُئمِمؿ هب٣م دم, وأَم٣م نمغم ىمهل ايمُمٖم٣مفم٥م ايمقاصم٥ٌم,  كاٍ بعطِٗ:ؾ

 ذيمؽ َمـ ايمُمٖم٣مفم٣مت همال زمٟمس-

هل ايمُمٖم٣مفم٥م ايمتل يُمؼمط دم أطمذه٣م, وأَم٣م إذا ىم٣من َمـ  ٚقاٍ بعطِٗ:

 ومٌٝمؾ ايمتْمقع, همال ضمرج-

ا ىم٣مٞم٦م فم٣مدة ايمٛم٣مس أهنؿ ُّيدون, إذ قاٍ اإلَاّ َايو ضمح٘ اهلل تعاىل:ٚ

 وئمْمقن, همال ضمرج دم ومٌقهل٣م-

وأَم٣م إذا ىم٣من ٓ ئمْمٝمٜم٣م إٓ َمٗم٣مزمؾ َم٣م وم٣مم زمف َمـ ايمُمٖم٣مفم٥م, همٜمٛم٣م ٓ يٗمٌؾ, 

 واهلل أفمٙمؿ-

وَمع ذيمؽ هم٣محلدي٧م ٓ يث٦ٌم فمٛمد زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ, همٖمل ؽمٛمده ايمٗم٣مؽمؿ زمـ 

 -فمٌد ايمرْحـ ايمراصمح ؤمٖمف

طَِمٝمِف ؾَمٖمَ »قٛي٘:  ِٕ ـْ ؾَمَٖمَع   ش- ٣مفَم٥مً ََم

هل َم٣م سمًٚمك فمٛمدٞم٣م زم٣ميمقؽم٣مؿم٥م, زمحٝم٧م أن اظمًٙمؿ يُمٖمع ٕطمٝمف  ايؿؿاع١:

 ضم٣مصم٥م يمف َمـ احل٣مصم٣مت- ٣مءاظمًٙمؿ دم ومّم
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َمٔمرهم٥م ٕٞم٣مس دم َمٛمِم٤م َمـ اظمٛم٣مص٤م, أو يمف وصم٣مه٥م, أو  ؾٝهٕٛ ايؿاؾع:

 سمٔمجٝمؾ ومّم٣مء احل٣مصم٥م يمٙمٚمُمٖمقع يمف-إلم ايمدويم٥م, همت٠مدي ؾمٖم٣مفمتف 

 عاىل يف صشٝش٘: ٚقس أخطز اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل ت
َمـ ضمدي٧م َأِِب ُهَرْيَرَة رض اهلل فمٛمف, وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلِل َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف 

ـْ »َوؽَمٙم َؿ:  َس اهللُ فَمٛمُْف ىُمْرزَم٥ًم َِم ْٞمَٝم٣م, َٞمٖم  ـْ ىُمَرِب ايمدُّ ـٍ ىُمْرزَم٥ًم َِم ـْ َُم٠ْمَِم َس فَم ـْ َٞمٖم  ََم

َ فمَ  ـْ َين  طِمَرِة, ىُمَرِب َيْقِم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم, َوََم ْٔ ْٞمَٝم٣م َوا َ اهللُ فَمَٙمْٝمِف دِم ايمدُّ , َين  عَم َُمْٔمِنٍ

ٌِْد ََم٣م ىَم٣مَن  طِمَرِة, َواهللُ دِم فَمْقِن ايْمَٔم ْٔ ْٞمَٝم٣م َوا ُه اهلُل دِم ايمدُّ ٙماًِم, ؽَمؼَمَ ًْ ـْ ؽَمؼَمَ َُم َوََم

ٌُْد دِم فَمْقِن َأطِمٝمِف--- شايْمَٔم
(ُ)

- 

 فَمْٛمُف, وَم٣مَل: ىَم٣مَن َرؽُمقُل َمـ ضمدي٧م َأِِب َُمقؽَمك َرِضَ اهلل ُ ٚيف ايصشٝشني: 

٦ٌَْم إيَِمْٝمِف ضَم٣مصَم٥ٌم وَم٣مَل: 
٣مئُِؾ َأْو ؿُمٙمِ  ً َؿ إَِذا صَم٣مَءُه ايم اؾْمَٖمُٔمقا »اهلل ِ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

َؿ ََم٣م ؾَم٣مءَ  ٣مِن َٞمٌِٝمِِّف َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  ًَ
شسُم٠ْمصَمُروا, َوَيْٗميِض اهلل ُ فَمعَم يمِ

(ِ)
- 

 َاّ َػًِ ضمح٘ اهلل تعاىل يف صشٝش٘: ٚيؿغ اإل
٣مِن َٞمٌِٝمِِّف ََم٣م َأضَم٤م  » ًَ

 ش-اؾْمَٖمُٔمقا هَمْٙمُت٠ْمصَمُروا, َويْمَٝمْٗمِض اهللُ فَمعَم يمِ

 بٝإ َا ٜؿطع ؾٝ٘ ايؿؿاع١: 
 هل ايمُمٖم٣مفم٥م احلًٛم٥م- :املؿطٚع١ٚايؿؿاع١ 

                                                           
 (.ِٗٗٔاـ مسلم في صحيحو )أخرجو اإلم (ُ)
 (.ِِٕٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُِّْأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)
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وأَم٣م ايمُمٖم٣مفم٥م دم احلرام, أو دم آفمتداء فمعم فمرض َمًٙمؿ, أو َم٣ميمف, أو 

 هن٣م ٓ ِتقز-دَمف, هم١م

ـِ ملا أخطز اإلَاّ أبٛ زاٚز ضمح٘ اهلل تعاىل يف غٓٓ٘:  َمـ ؿمريؼ حَيَْٝمك زْم

ـِ فُمَٚمَر رض اهلل فمٛمٜمام هَمَخَرَج إيَِمْٝمٛم٣َم هَمَجَٙمَس,  ٌِْد اهلل ِ زْم ٛم٣َم يمَِٔم ًْ َراؾِمٍد, وَم٣مَل: صَمَٙم

َؿ َيُٗمقُل  ـْ ضَم٣ميَم٦ْم ؾَمَٖم٣مفَمُتُف : »هَمَٗم٣مَل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اهلل ِ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  ََم

ـْ طَم٣مَصَؿ دِم زَم٣مؿمٍِؾ َوُهَق َئْمَٙمُٚمُف, مَلْ  ـْ ضُمُدوِد اهلل ِ, هَمَٗمْد َو٣مد  اهلل َ, َوََم ُدوَن ضَمد  َِم

ـٍ ََم٣م يَمْٝمَس همِٝمِف َأؽْمَ٘مٛمَُف اهلل ُ  ـْ وَم٣مَل دِم َُم٠ْمَِم َيَزْل دِم ؽَمَخِط اهلل ِ ضَمت ك َيٛمِْزَع فَمٛمُْف, َوََم

ُرَج مِم ٣م وَم٣مَل  َرْدنَم٥مَ  ٣ٌَمِل ضَمت ك خَيْ شاخْلَ
(ُ)

- 

٥مً »قٛي٘:   ش- هَمَٟمْهَدى يَمُف َهِدي 

اهلداي٣م,  وأَم٣م إذا ىم٣مٞم٦م فم٣مدة ايمٛم٣مس, أي َمٗم٣مزمؾ هذه ايمُمٖم٣مفم٥م ايمتل ؾمٖمٔمٜم٣م

 دم َمٗم٣مزمؾ ايمُمٖم٣مفم٥م, همال ضمرج َمـ ومٌقل اهلدي٥م- ٦ميمٝمً وأ

ـْ َأزمْ »قٛي٘:  زَم٣مهَمَٗمٌَِٙمَٜم٣م, هَمَٗمْد َأسَمك زَم٣مزًم٣م فَمٓمِٝماًم َِم  ش- َقاِب ايمرِّ

 -فمعم ايمتٖمِمٝمؾ ايمذي ؽمٌؼ, واهلل اظمقهمؼ

  ********** 

                                                           
(, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل ّٕٗٓأخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو ) (ُ)

د, كقد (, كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح, كرجالو رجاؿ الصحيح, إال يحي بن راشٕٓٓبرقم )
 كثقو أبو زرعو, كما في "تهذيب التهذيب", كزىير ىو ابن معاكية. 
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ـْ ) – 846 ـِ فَمْٚمِرٍو َوفَم ٌِْد اهلل ِ زْم ـَ َرؽُمقُل »وَم٣مَل:  ,َرِضَ اهلل ُ فَمٛمُْٜماَم ,فَم يَمَٔم

اِر َواظمُْْرسَمًِمَ  ,صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ,اهلل ِ  شايمر 
(ُ)

َِمِذيُّ  ْ - َرَواُه َأزُمق َداُوَد, َوايمؼمِّ

َحفُ   (-َوَصح 

 *******************************الشرح:

 .عام املصٓف احلزٜح يبٝإ حتضِٜ ايضؽ٠ٛ

ـَ َرؽُمقُل اهلل ِ »قٛي٘:   ش- صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ,يَمَٔم

أي دفم٣م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ فمعم ايمرار, واظمرسمًم, زم٣ميمْمرد َمـ 

 ْح٥م اهلل فمز وصمؾ, ودفمقة ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ َمًتج٣مزم٥م-ر

 , وؾمتؿ هلؿ-أو أن هذا ي٘مقن ؽم٤م

 بٝإ سهِ ايطؾ٠ٛ: 
 ايمرؾمقة حمرَم٥م, وضمدي٧م ايم٣ٌمب يدل فمعم أهن٣م ىمٌغمة َمـ ىم٣ٌمئر ايمذٞمقب, و

                                                           
( كقاؿ الترمذم: "حسن صحيح", ُّّٕ(, كاإلماـ الترمذم )َّٖٓأخرجو اإلماـ أبو داكد ) (ُ)

(, كقاؿ فيو: ىذا حديث حسن, ُٖٕكىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل برقم )
الحارث بن عبد الرحمن, خاؿ ابن أبي ذئب, كقد قاؿ ابن معين: يركل رجالو رجاؿ الصحيح, إال 

 عنو كىو مشهور. كقاؿ أحمد بن حنبل: ال أرل بو بأسا.
 ( كقاؿ ىذا حديث حسن صحيح.ٕٔٓص ْالحديث أخرجو الترمذم )ج

 (.ُْص َُ(, كاإلماـ أحمد )جٕٕٓص ِكأخرجو بن ماجو )ج
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, ظم٣م يًتحؾ هب٣م َمـ َم٣مل اظمًٙمؿ, وسمّمٝمع هب٣م وفمٓمٝمٚم٥م َمـ فمٓم٣مئؿ ايمذٞمقب

  -َمـ احلٗمقق, واهلل اظمًتٔم٣من

 -هم٣مفمٙمٜم٣مأن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ يمٔمـ مم٣م يدل فمعم أهن٣م و

اِر »قٛي٘:   ش- ايمر 

 -إلم نمغمه هق ايمذي يدهمع ايمرؾمقة ايطاؾٞ:

 ش-َواظمُْْرسَمًِمَ »قٛي٘: 

 هق ايمذي يٗمٌؾ ايمرؾمقة َمـ نمغمه- املطتؿٞ:

هل َم٣م ئمْمك َمٗم٣مزمؾ إضمٗم٣مق زم٣مؿمؾ, أو إزمْم٣مل ضمؼ, أو أطمذ َم٣م  ايطؾ٠ٛ:ٚ

 يمٝمس يمف-

 سهِ زؾع املاٍ ألخص سل ي٘: بٝإ 
إَم٣م إذا اوْمر اإلٞم٣ًمن إلم دهمع َمٌٙمغ َمـ اظم٣مل َمٗم٣مزمؾ أن يٟمطمذ ضمٗمف ايمذي 

 -ومل يدهمع هب٣م ضمؼ أضمدهق يمف, همال سمًٚمك دم ضمٗمف رؾمقة: ٕٞمف ص٣مضم٤م ضمؼ, 

وأَم٣م أطمذ هلذا اظم٣مل, هم١مٞمف ي٘مقن دم ضمٗمف رؾمقة: ٕٞمف هق ايمذي أيمزم 

, وهذا اإليمزام زم٣مؿمؾ, ٓ جيقز حلٗمفاظم٣مل زم٤ًٌم َم٣م ص٣مضم٤م احلؼ أن يدهمع يمف 

 همٔمٙمف-

 بٝإ ايػبب يف حتطِٜ ايطؾ٠ٛ: 
 ٣ميمرؾمقة ؽم٤ٌم ٕىمؾ أَمقال ايمٛم٣مس زم٣ميم٣ٌمؿمؾ-هم



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 عن الراشي والمرتشي[]بيان تحريم الرشوة ول  

 

[351] 
 

  

َٓ سَمْٟمىُمُٙمقا َأَْمَقايَمُ٘مْؿ }يٗمقل اهلل فمز وصمؾ: , حل٘م٣مم, وـمٙمٚمٜمؿوؽم٤ٌم ْلقز ا َو

٣مِم يمَِتْٟمىُمُٙمقا همَ  ٘م  ٣م إلَِم احْلُ ٣ٌَمؿمِِؾ َوسُمْديُمقا هِبَ شْمِؿ زَمْٝمٛمَُ٘مْؿ زم٣ِميْم ـْ َأَْمَقاِل ايمٛم ٣مِس زم٣ِمإْلِ ِريًٗم٣م َِم

 -{َوَأْٞمُتْؿ سَمْٔمَٙمُٚمقنَ 

دم زمالد اإلؽمالم, واهلل  ضمٙم ٦موومد اٞمتممت ايمرؾمقة زمكم ايمٝمٜمقد, وأن 

 اظمًتٔم٣من-

ا هل٣م, واهلل زمٚمًٚمٝم٣مت فمدة سمزيـ يم٣ٌمؿمٙمٜم٣م وِتقيزوومد ؽمٚمٝم٦م ايمرؾمقة 

 -اظمًتٔم٣من, وهذا ٓ يٕمغم ضم٘مٚمٜم٣م

 : (65: ص) ٗم٣مدآفمت وم٣مل ازمـ إَمغم دم سمْمٜمغم

ُل  ك ََمـ وأو   فمٛمد اظمحٌقزم٥م زم٣مٕؽمامء وفِمِمٝم٣مٞمف اهلل نمّم٤م همٝمف َم٣م ؽَمٚم 

ٌَمَم  ِٕب وم٣مل هم١مٞم ف اهلل, يمٔمٛمف إزمٙمٝمس ايم٣ًمَمٔمكم  َهْؾ  آَدمُ  َي٣م}: ايمًالم فمٙمٝمف آدم ايم

ْٙمدِ  ؾَمَجَرةِ  فَمعَم  َأُديمَُّؽ  ٌْعَم  ٓ َوَُمْٙمٍؽ  اخْلُ ك , {َي ٚم  ًَ  سمٔم٣ملم اهللُ  هنك ايمتل ايمُمجرةَ  هم

ا إيمٝمٜم٣م, يمْمٌٔمف صمذزم٣مً  اخُلٙمد, ؾمجرةَ  وُمرزم٣مهن٣م فمـ آدمَ   وُمْرزم٣مهن٣م, إلم يمٛمُم٣مؿمف وَهزًّ

ل ىمام هل٣م, اطمؼمفمف ايمذي زم٣مٓؽمؿ فمٙمٝمف وسمديمٝم٣ًمً  ٚمِّ ًَ  يمف اظمٗمٙمِّدون إطمقاُٞمف ُي

ل وىمام ايمراضم٥م, زمُٙمْٗمَٚم٥م احلُمٝمُم٥مَ  ٚمِّ ًَ  اهلل فم٣ٌمد أَمقال َمـ َيٗمٌّمقٞمف َم٣م ايمٓم َٙمَٚم٥مُ  ُي

 ايمتٜمٚم٥م, أدب ايمنوم٥م, أدب ايمٗمتؾ, أدب همٝمٗمقيمقن َأَدزم٣ًم, ٣مً وفمدواٞم ـمٙمامً 

 -إدب اؽمؿ إلم ايمٓمٙمؿ اؽمؿ زمتحريػ
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همقٞمف ىمام  اؽمؿ إلم زمٔمّمٜم٣م ودم ايمٛمٖم٣مفم٥م, اؽمؿ إلم اظمٗمٌقو٣مت زمٔمض دم حيرِّ

 -واظمقازيـ اظم٘م٣ميٝمؾ أدب زمٔمّمٜم٣م ودم ايمًٝم٣موم٥م,

 ايم٘مت٣مب ح٥مَ رائ ؾمؿ   ََمـ ئمِرهمف ىمام وفمدوان, ـمٙمؿٌ  اهلل فمٛمد اؽمٚمف ذيمؽ وىمؾُّ 

ك ضمٝم٧م إزمٙمٝمس فمـ َمٟمطمقذٌ  ذيمؽ وىمؾُّ  وايمًٛم٥م,  فمٛمٜم٣م اظمٛمٜملّ  ايمُمجرةَ  ؽَمٚم 

 -اخلٙمد ؾمجرةَ 

 اؽمؿ فمـ خترصمف ٓ ويمٝم٣ًّم, همٝمف ئمتٗمدون وََمـ ََمُمٜمدًا, ايمٗمػمِ  سمًِٚمٝم٥مُ  وىمذيمؽ

ٛمؿ  هبؿ ويْمقهمقن يمَلصٛم٣مم, اظمممىمكم َمٔم٣مَمٙم٥م هل٣م َُمٔم٣مَمٙمقن هؿ إذ وايمقشمـ: ايمِم 

 ايمٌٝم٦م, ٕرىم٣من اؽمتالََمٜمؿ 8وَيًتٙمٚمقهنؿ حلرام,ا اهلل زمٌٝم٦م احلج٣مج ؿمقاف

 قا -ايم٘مٖمري٥م زم٣ميم٘مٙمامت اظمٝم٦م وخُي٣مؿمٌقن
 بٝإ سهِ ايػُػط٠: 

هل َم٣م يٗمقم هب٣م ايمٛم٣مس َمـ ايمدٓيم٥م دم زمٝمع ايمٔمٗم٣مرات, أو  ايػُػط٠:ٚ

ل همٜم, قعإراض, أو ايمٌٝمقت, أو ايمًٝم٣مرات, وٞمحق ذيمؽ َمـ أٞمقاع ايمٌٝم

٣مب يٗمقم هب٣م ايمٛم٣مس: َمـ ايمٌح٧م, وايمتقاهمؼ صم٣مئزة دم ايمممع: ٕهن٣م َمٗم٣مزمؾ أسمٔم

 -, واهلل اظمقهمؼزمكم ايم٣ٌمئع واظمُمؼمي, وٞمحق ذيمؽ

  ********** 
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ـِ ) – 847 ـِ فُمَٚمَر َوفَم صعم  ,هَنَك َرؽُمقُل اهلل ِ »وَم٣مَل:  ,َرِضَ اهلل ُ فَمٛمُْٜماَم ,ازْم

ـِ اظمَُْزازَمٛم٥َمِ  ,اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  َأْن َيٌِٝمَع شَمَٚمَر ضَم٣مئِْمِِف إِْن ىَم٣مَن َٞمْخاًل زمَِتْٚمٍر ىَمْٝماًل,  ؛فَم

َوإِْن ىَم٣مَن ىَمْرًَم٣م َأْن َيٌِٝمَٔمُف زمَِززمِٝم٤ٍم ىَمْٝماًل, َوإِْن ىَم٣مَن َزْرفًم٣م َأْن َيٌِٝمَٔمُف زمَِ٘مْٝمِؾ ؿَمَٔم٣مٍم, 

فُ  ـْ َذيمَِؽ ىُمٙمِّ شهَنَك فَم
(ُ)

 (-َُمت َٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ  -

 *******************************الشرح:

 عام املصٓف صمح٘ اهلل تعاىل احلزٜح يبٝإ ايٓٗٞ عٔ بٝع املظاب١ٓ.

 وهل سمتٚم٥م َم٣م يتٔمٙمؼ زمٟمزمقاب ايمرزم٣م, هم٣مظمزازمٛم٥م ٞمقع َمـ أٞمقاع زمٝمقع ايمرزم٣م-

 وهق حمرم: يمٛمٜمل ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ فمٛمف, ىمام دم هذا احلدي٧م-

 ؾم٣مء اهلل فمز وصمؾ- زمٝمع ايمٔمراي٣م, أو ايمٔمري٥م, وؽمٝمٟميت إن دم َمٛمف إٓ أٞمف رطمص

ـِ اظمَُْزازَمٛم٥َمِ  ,صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ,هَنَك َرؽُمقُل اهلل ِ »قٛي٘:   ش-فَم

 أي ضمرم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ زمٝمع اظمزازمٛم٥م-

 َمٟمطمقذة َمـ ايمززمـ, وهق ايمدهمع زمُمدة- ٚاملعاب١ٓ:

 : (888. 81) َمًٙمؿ وم٣مل ايمٛمقوي دم ذح

ِريؿُ  همِٝمفِ  ؿَم٤ِم  زَمْٝمعِ  حَتْ هُ  ىَماَم  اظمَُْزازَمٛم٥َمُ  َوُهقَ  ْٚمرِ زم٣ِميمت   ايمرُّ َ ِدي٧ِم  دِم  هَمن  ٥مٌ  احْلَ ـَ  َُمُْمَتٗم   َِم

ـِ  زْم   قا -َواظمَُْداهَمَٔم٥مُ  اظْمَُخ٣مَصَٚم٥مُ  َوُهقَ  ايمز 
                                                           

 (.ٕٔ( )ُِْٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َِِٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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 ش- َأْن َيٌِٝمَع شَمَٚمَر ضَم٣مئِْمِِف إِْن ىَم٣مَن َٞمْخاًل زمَِتْٚمٍر ىَمْٝماًل »قٛي٘: 

 -أن يٌٝمع ايمرؿم٤م دم ايمٛمخؾ زم٣ميمتٚمر ىمٝماًل أي َمـ اظمزازمٛم٥م: 

 همٝمٌٝمع َم٣م مل يتؿ وزٞمف, زمًمء َمٔمٙمقم َم٘مٝمؾ َمـ ايمتٚمر-

ضمرم هذا ايمٌٝمع: ٕن ايمتٚمر َمـ إصٛم٣مف ايمرزمقي٥م ايمًت٥م, اظمٛمِمقص فمٙمٝمٜم٣م و

 إضم٣مدي٧م-دم 

ايمتل يُمؼمط همٝمٜم٣م ايمتٗم٣مزمض, ويُمؼمك همٝمٜم٣م اظمثٙمٝم٥م وايمت٣ًموي دم ايم٘مٝمؾ, 

 -َمع ايمتٗم٣مزمض إذا ىم٣من زمجٛمًفوايمقزن, 

 ش- َأْن َيٌِٝمَٔمُف زمَِززمِٝم٤ٍم ىَمْٝماًل َوإِْن ىَم٣مَن ىَمْرًَم٣م »قٛي٘: 

ايم٘مٝمؾ, نمغم َمٔمٙمقم ايمقزن, وأن يٌٝمع ايمٔمٛم٤م  ٚنصيو َٔ صٛض املعاب١ٓ:

ىمٝماًل, وَمٖمٜمقم احلدي٧م أٞمف جيقز زمٝمع ايمتٚمر وايمٔمٛم٤م زم٣ميمٛمٗمقد وَم٣م دم زم٣ميمززمٝم٤م 

 -زم٣مهب٣م, ويم٘مـ زمممط زمدو ايمِمالح 

  يمٌٝمع-هذا ا ه َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ رْح٥م اهلل فمٙمٝمٜمؿأزمق ضمٛمٝمٖم٥م ونمغم صمقزوومد 

 -إٓ أن احلدي٧م رد فمٙمٝمٜمؿ

 ش-َوإِْن ىَم٣مَن َزْرفًم٣م َأْن َيٌِٝمَٔمُف زمَِ٘مْٝمِؾ ؿَمَٔم٣ممٍ »قٛي٘: 

 -وهنك إن ىم٣من زرفم٣ًم أن ئٌمف زمْمٔم٣مم َم٘مٝمؾ

 همٜمذا ايمٌٝمع ٓ جيقز: ظم٣م همٝمف َمـ اظمج٣مزهم٥م, واْلٜم٣ميم٥م وايمٕمرر-
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ٌِْد اهللِ رض اهلل فمٛمٜمامٚقس غبل َا يف َػًِ:  ـَ فَم , َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمَِر زْم

َٓ »َيُٗمقُل:  ـَ ايمت ْٚمِر,  ِة َِم ػْمَ ـْ زَمْٝمِع ايمِمُّ َؿ فَم هَنَك َرؽُمقُل اهللِ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

ـَ ايمت ْٚمرِ  ك َِم ٚم  ًَ شُئْمَٙمُؿ ََم٘مِٝمَٙمُتَٜم٣م, زم٣ِميْمَ٘مْٝمِؾ اظمُْ
 (ُ)

- 

هم٘مٝمػ ي٣ٌمع ايمًمء وهق َم٣م يزال دم رؤوس ايمٛمخؾ, أو َم٣م يزال دم ايمزرع, 

 ف, ووزٞمف, َمـ ايمتٚمر, أو احل٤م-زمًمء ومد فمٙمؿ ىمٝمٙم

فُ » قٛي٘:  ـْ َذيمَِؽ ىُمٙمِّ  ش-هَنَك فَم

وايمٛمٜمل َمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف أي فمـ ىمؾ َم٣م سمٗمدم, وهذا يمتٟمىمٝمد ايمٛمٜمل 

, ايمتحريؿ: إٓ أن سمٟميت ومريٛم٥م سمٌمهمف َمـ ايمتحريؿ إلم ايم٘مراه٥م يدل فمعموؽمٙمؿ 

 -واهلل أفمٙمؿ

  ********** 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.َُّٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]النهي عن بيع الرطب بالتمر[  

 

[356] 
 

  

 تمر[]النهي عن بيع الرطب بال 

ـْ ) – 848 ٣مٍص َوفَم ـِ َأِِب َووم  ؽَمِٚمْٔم٦ُم »وَم٣مَل:  ,رض اهلل فمٛمف  ,ؽَمْٔمِد زْم

ؿَم٤ِم زم٣ِميمت ْٚمِر- هَمَٗم٣مَل:  ,صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ,َرؽُمقَل اهلل ِ  اِء ايمرُّ  اؾْمؼِمَ
ـِ ؽُمئَِؾ فَم

ؿَم٤ُم إَِذا َيٌَِس » ـْ َذيمَِؽ ش ?َأَيٛمُْٗمُص ايمرُّ شوَم٣ميُمقا: َٞمَٔمَؿ- هَمٛمََٜمك فَم
 (ُ)

٥ُم, - رَ  ًَ ْٚم َواُه اخْلَ

٣مىمِؿُ  ٌ ٣مَن, َواحْلَ ـُ ضِم , َوازْم َِمِذيُّ ْ , َوايمؼمِّ ـُ اظمَِْديٛمِلِّ َحُف ازْم   (-َوَصح 

 *******************************الشرح:

عام املصٓف احلزٜح يبٝإ ايٓٗٞ عٔ بٝع ايضطب بايتُض نٝاّل ٚسيو ملا 

 .ٜكع َٔ ايٓكص ٚايػضص

ـِ أَ »قٛي٘:  ـْ ؽَمْٔمِد زْم ٣مٍص َوفَم  ش- رض اهلل فمٛمف ,ِِب َووم 

 هق أضمد ايمٔمممة اظمٌمميـ زم٣مْلٛم٥م-

 واؽمٚمف: ؽمٔمد زمـ َم٣ميمؽ رض اهلل فمٛمف, ٞمزل همٝمف ومرآن-

                                                           
(, كابن ُِِٓ(, كالترمذم )ِٗٔ - ِٖٔ/ ٕ(, كالنسائي )ّّٗٓأخرجو اإلماـ أبو داكد ) (ُ)

(, من طريق ّٖ/ ِ(, كالحاكم )ِْٖٗ(, كابن حباف )ُٕٓ/ ُ(, كأحمد )ِِْٔماجو )
ا أبا عياش أخبره؛ أنو سأؿ سعد بن أبي كقاص, عن البيضاء  مالك, عن عبد اهلل بن يزيد, أف زيدن

-بالسُّلت؟ فقاؿ لو سعد أيتهما أفضل قاؿ: البيضاء, فنهاه عن ذلك, كقاؿ سعد: سمعت رسوؿ 
قلت: كتابع مالكا «. حديث حسن صحيح»الحديث. كقاؿ الترمذم:  -صلى اهلل عليو كسلم 

يى بن أبي كثير تابعهم في اإلسناد, كخالفهم في المتن؛ على ذلك جماعة من الثقات؛ إال أف يح
عن بيع الرطب بالتمر نسيئة, كىو شاذ  -صلى اهلل عليو كسلم-إذ ركاه بلفظ: نهى رسوؿ اهلل 

كما حكم بذلك غير كاحد, كالحديث في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي « نسيئة»بهذا اللفظ 
  لباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن.(. كصححو اإلماـ األّٕٔرحمو اهلل برقم )
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ُف ىُمْرًه٣م }وصمؾ: وَمٛمف ومقل اهلل فمز َٙمْتُف ُأَمُّ ٣مًٞم٣م َْحَ ًَ ٣مَن زمَِقايمَِدْيِف إضِْم ًَ ْٞم ْٝمٛم٣َم اإْلِ َوَوص 

ُٙمُف َوهمَِِم٣ميُمُف شَماَل  ُه َوزَمَٙمَغ َأْرزَمِٔمكَم َوَوَؤَمْتُف ىُمْرًه٣م َوَْحْ شُمقَن ؾَمْٜمًرا ضَمت ك إَِذا زَمَٙمَغ َأؾُمد 

ؽَمٛم٥ًَم وَم٣مَل َربِّ َأْوِزفْمٛمِل َأْن َأؾْمُ٘مَر ٞمِْٔمَٚمَتَؽ ايم تِل َأْٞمَٔمْٚم٦َم فَمقَم  َوفَمعَم َوايمَِدي  َوَأْن 

٦ٌُْم إيَِمْٝمَؽ  تِل إيِنِّ سُم ي  ٣م سَمْرَو٣مُه َوَأْصٙمِْح رِم دِم ُذرِّ ٙمِِٚمكمَ  َأفْمَٚمَؾ َص٣محِلً ًْ ـَ اظمُْ  -{َوإيِنِّ َِم

ؽُمقِل, }: وومقل اهلل فمز وصمؾ ـِ إَْٞمَٖم٣مِل, وُمْؾ: إَْٞمَٖم٣مُل هللِ ِ َوايمر  َٟميُمقَٞمَؽ فَم ًْ َي

 [-8]إٞمٖم٣مل:  {هَم٣مسم ُٗمقا اهلل َ َوَأْصٙمُِحقا َذاَت زَمْٝمٛمُِ٘مؿْ 

 ؾؿٞ َػًِ:
ـْ َأزمِٝمِف ؽمٔمد زمـ أِب ووم٣مص ـُ ؽَمْٔمٍد, فَم رض اهلل فمٛمف,  َمـ ؿمريؼ َُمِْمَٔم٤ُم زْم

ـَ ايْمُٗمْرآِن وَم٣مَل:  ُف َٞمَزيَم٦ْم همِٝمِف آَي٣مٌت َِم َٚمُف َأزَمًدا ضَمت ك »َأٞم  َٓ سُمَ٘مٙمِّ ضَمَٙمَٖم٦ْم ُأمُّ ؽَمْٔمٍد َأْن 

٣مَك زمَِقايمَِدْيَؽ,  َب, وَم٣ميَم٦ْم: َزفَمْٚم٦َم َأن  اهللَ َوص  َٓ سَممْمَ َٓ سَمْٟمىُمَؾ َو َيْ٘مُٖمَر زمِِديٛمِِف, َو

َؽ, َوَأَٞم٣م ْٜمِد,  َوَأَٞم٣م ُأَمُّ ـَ اْْلَ َذا- وَم٣مَل: ََمَ٘مَث٦ْم شَماَلشًم٣م ضَمت ك نُمًِمَ فَمَٙمْٝمَٜم٣م َِم آَُمُرَك هِبَ

َٗم٣مَه٣م, هَمَجَٔمَٙم٦ْم سَمْدفُمق فَمعَم ؽَمْٔمٍد, هَمَٟمْٞمَزَل اهللُ فَمز   ًَ ٣م ُيَٗم٣مُل يَمُف فُماَمَرُة, هَم ـٌ هَلَ هَمَٗم٣مَم ازْم

َي٥َم:  ْٔ ٞمْ }َوصَمؾ  دِم ايْمُٗمْرآِن َهِذِه ا ْٝمٛم٣َم اإْلِ ٛم٣ًم َوإِْن صَم٣مَهَداَك َوَوص  ًْ ٣مَن زمَِقايمَِدْيِف ضُم ًَ

َك ِِب  ْٞمَٝم٣م ََمْٔمُروهًم٣م}َوهمِٝمَٜم٣م  {فَمعَم َأْن سُممْمِ ٌُْٜماَم دِم ايمدُّ [ وَم٣مَل: 85]يمٗمامن:  {َوَص٣مضِم

َؿ نَمٛمِٝمَٚم٥ًم فَمٓمِٝمَٚم٥ًم, هَم١مَِذا همِٝمَٜم٣م ؽَمْٝمٌػ  َوَأَص٣مَب َرؽُمقُل اهلِل َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

ْٝمَػ, هَمَٟمطَمْذسُمُف, همَ   ً ْٙمٛمِل َهَذا ايم َؿ, هَمُٗمْٙم٦ُم: َٞمٖمِّ ؽُمقَل َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  َٟمسَمْٝم٦ُم زمِِف ايمر 

ـْ وَمْد فَمٙمِْٚم٦َم ضَم٣ميَمُف, هَمَٗم٣مَل:  ـْ ضَمْٝم٧ُم َأطَمْذسَمفُ »هَمَٟمَٞم٣م ََم ُه َِم هَم٣مْٞمَْمَٙمْٗم٦ُم, ضَمت ك إَِذا ش ُردُّ
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ََمْتٛمِل َٞمٖمْ  َٓ ٌَِض  ِز, هَمَرصَمْٔم٦ُم إيَِمْٝمِف, هَمُٗمْٙم٦ُم: َأفْمْمِٛمِٝمِف, وَم٣مَل َأَرْدُت َأْن ُأيْمِٗمَٝمُف دِم ايْمَٗم

ـْ ضَمْٝم٧ُم َأطَمْذسَمفُ »هَمَُمد  رِم َصْقسَمُف  ُه َِم : ش ُردُّ َٟميُمقَٞمَؽ }وَم٣مَل هَمَٟمْٞمَزَل اهللُ فَمز  َوصَمؾ  ًْ َي

َْٞمَٖم٣ملِ  ْٕ ـِ ا فَمَٙمْٝمِف [ وَم٣مَل: َوََمِرْو٦ُم هَمَٟمْرؽَمْٙم٦ُم إلَِم ايمٛم ٌِلِّ َصعم  اهللُ 8]إٞمٖم٣مل:  {فَم

ْؿ ََم٣مرِم ضَمْٝم٧ُم ؾِمْئ٦ُم, وَم٣مَل هَمَٟمزَمك, وُمْٙم٦ُم:  ًِ َؿ هَمَٟمسَم٣ميِن, هَمُٗمْٙم٦ُم: َدفْمٛمِل َأوْم َوؽَمٙم 

َ٘م٦َم, هَمَ٘م٣مَن, زَمْٔمُد ايمثُُّٙم٧ُم صَم٣مئًِزا-  ًَ هَم٣ميمٛمِِّْمَػ, وَم٣مَل هَمَٟمزَمك, وُمْٙم٦ُم: هَم٣ميمثُُّٙم٧َم, وَم٣مَل هَم

َْٞمَِم٣مِر َوا ْٕ ـَ ا , هَمَٗم٣ميُمقا: سَمَٔم٣مَل ُٞمْْمِٔمْٚمَؽ وَم٣مَل: َوَأسَمْٝم٦ُم فَمعَم َٞمَٖمٍر َِم ـَ ظمَُْٜم٣مصِمِري

ْٚمُر, وَم٣مَل هَمَٟمسَمْٝمُتُٜمْؿ دِم ضَمش   َم اخْلَ ر  ٌَْؾ َأْن حُتَ ًرا, َوَذيمَِؽ وَم ِٗمَؽ مَخْ ًْ شُّ  ,َوَٞم َواحْلَ

َت٣مُن  ًْ ٌُ ـْ مَخٍْر- وَم٣مَل هَمَٟمىَمْٙم٦ُم  ,ايْم هَم١مَِذا َرْأُس صَمُزوٍر ََمُْمِقيي فِمٛمَْدُهْؿ, َوِزقي َِم

ـَ فِمٛمَْدُهْؿ- هَمُٗمْٙم٦ُم: َوَذِ  َْٞمَِم٣مَر َواظمَُْٜم٣مصِمِري ْٕ زْم٦ُم ََمَٔمُٜمْؿ, وَم٣مَل هَمَذىَمْرُت ا

زَمٛمِل, زمِِف  ْأِس هَمَيَ َٝمِل ايمر  َْٞمَِم٣مِر- وَم٣مَل هَمَٟمطَمَذ َرصُمٌؾ َأضَمَد حَلْ ْٕ ـَ ا اظمَُْٜم٣مصِمُروَن طَمغْمٌ َِم

سُمُف هَمَٟمْٞمَزَل اهلُل فَمز  هَمَجَرَح زمَِٟمْٞمِٖمل هَمَٟمسَمْٝم٦ُم َرؽُمقَل اهللِ َصعم  اهللُ فَمَٙمٝمْ  َؿ, هَمَٟمطْمػَمْ ِف َوؽَمٙم 

ُف  ,َوصَمؾ  دِم   ًَ ْٚمِر:  ,َئْمٛمِل َٞمْٖم َْٞمَِم٣مُب }ؾَمْٟمَن اخْلَ ْٕ ْٚمُر َواظمَْْٝمِنُ َوا اَم اخْلَ إِٞم 

ْٝمَْم٣منِ  ـْ فَمَٚمِؾ ايمُم  ُم ِرصْمٌس َِم َٓ َْز ْٕ [ ش91]اظم٣مئدة:  {َوا
 (ُ)

- 

ؿَم٤ِم زم٣ِميمت ْٚمرِ   طؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اهلل ِ »قٛي٘:  اِء ايمرُّ  اؾْمؼِمَ
ـِ  ش-  ؽُمئَِؾ فَم

 هق شمٚمرة ايمٛمخؾ ومٌؾ أن يٝمٌس- ايططب:

                                                           
 (.ُْٖٕأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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ورزمام ايم٘مٝمٙمق َمـ ايمرؿم٤م إذا يٌس ٓ يقازي ٞمِمػ ىمٝمٙمق َمـ ايمتٚمر زمٔمد 

 ي٣ٌمؽمف-

همٝمٗمع ايمٕمرر ايمٔمٓمٝمؿ فمعم َمـ اؾمؼمى ايمرؿم٤م زم٣ميمتٚمر, أو اؾمؼمى ايمتٚمر 

 زم٣ميمرؿم٤م-

ؿمَ »هَمَٗم٣مَل: "قٛي٘:   -"ش?٤ُم إَِذا َيٌَِس َأَيٛمُْٗمُص ايمرُّ

وهذا يمٝمس ؽم٠مال اؽمتٖمٜم٣مم َمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ: ٕٞمف ئمٙمؿ أن 

 ايمرؿم٤م إذا يٌس يٛمٗمص َمـ وزٞمف-

 ويم٘مـ أراد ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ أن يٗمررهؿ-

ـْ َذيمَِؽ »قٛي٘:   ش- وَم٣ميُمقا: َٞمَٔمَؿ- هَمٛمََٜمك فَم

 ظم٣م همٝمف َمـ ايمٕمرر, وَمـ اْلٜم٣ميم٥م-

 -زمٛمٗمقد ويُمؼمي زم٣ميمٛمٗمقد أطمر, واهلل أفمٙمؿ وجيقز يمف أن يٌٝمع ىمالً 

ٔمقد يوىمؾ هذه ايمٌٝمقع ايمتل هنك ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ فمـ زمٝمٔمٜم٣م 

 إلم زم٣مب ايمٕمرر, واْلٜم٣ميم٥م-ايمٛمٜمل همٝمٜم٣م 

 (: 3/77قاٍ اإلَاّ ارتطابٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف َعامل ايػٓٔ )
هق ومقل وومد ذه٤م أىمثر ايمٖمٗمٜم٣مء إلم أن زمٝمع ايمرؿم٤م زم٣ميمتٚمر نمغم صم٣مئز, و

 َم٣ميمؽ, وايمُم٣مهمٔمل, وأْحد زمـ ضمٛمٌؾ- 

 وزمف وم٣مل أزمق يقؽمػ, وحمٚمد زمـ احلًـ- 



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]النهي عن بيع الرطب بالتمر[  

 

[360] 
 

  

صمقاز زمٝمع ايمرؿم٤م زم٣ميمتٚمر ٞمٗمدا, ويُمٌف أن ي٘مقن سمٟمويؾ  ٚعٔ أبٞ سٓٝؿ١

 احلدي٧م فمٛمده فمعم ايمٛمًٝمئ٥م دون ايمٛمٗمد- 

 وأضم٤ًم أزم٣م شمقر واهمٗمف فمعم ذيمؽ- قاٍ ابٔ املٓصض:

ٖمظ احلدي٧م فم٣مم مل يًتثـ همٝمف ويم :-ارتطابٞ ضمح٘ اهلل تعاىل -قاٍ ايؿٝذ

ش, أيٛمٗمص ايمرؿم٤م إذا يٌس»ٞمًٝمئ٥م َمـ ٞمٗمد, واظمٔمٛمك ايمذى ٞمٌف فمٙمٝمف دم ومقيمف: 

يٚمٛمع َمـ ختِمٝمِمف وذيمؽ ىمٟمٞمف وم٣مل: إذا فمٙمٚمتؿ أٞمف يٛمٗمص دم اظمتٔمٗم٤م همال 

 سمٌٝمٔمقه- 

 قا وهذا اظمٔمٛمك وم٣مئؿ دم ايمٛمٗمد وايمٛمًٝمئ٥م َمًٔم٣م-
 -وايمِمحٝمح ومقل اْلٚمٜمقر

 واهلل اظمقهمؼ

**********   
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 ]بيان النهي عن بيع الكالئ بالكالئ[ 

ـِ ) – 849 ـِ فُمَٚمَر َوفَم صعم اهلل فمٙمٝمف  ,َأن  ايمٛم ٌِل  »: ؛,َرِضَ اهلل ُ فَمٛمُْٜماَم ,ازْم

ـْ زَمْٝمِع ايْمَ٘م٣ميمِِئ زم٣ِميْمَ٘م٣ميمِئِ  ,وؽمٙمؿ  شهَنَك فَم
 (ُ)

ـِ ", َئْمٛمِل:  ْي ـِ زم٣ِميمد  ْي - َرَواُه "ايمد 

ارُ  ٌَز   (-زم١ِمؽِْمٛم٣َمٍد َؤِمٝمٍػ  إؽِْمَح٣مُق, َوايْم

 *******************************الشرح:

سمٗمدم ايم٘مالم ؽم٣مق اظمِمٛمػ احلدي٧م يمٌٝم٣من ايمٛمٜمل فمـ زمٝمع ايمديـ زم٣ميمديـ وومد 

 فمعم هذا اظمٔمٛمك دم أول ىمت٣مب ايمٌٝمقع-

 : (331. 6) ايمٗمدير وم٣مل دم همٝمض

 َم٣م وهمٗمد ضمؾ هم١مذا أصمؾ إلم ؾمٝمئ٣م يُمؼمي زمٟمن زم٣ميمٛمًٝمئ٥م ايمٛمًٝمئ٥م أي زم٣مهلٚمز

 ايمديـ ىمَل يٗم٣مل سمٗم٣مزمض زمال همٝمٌٝمٔمف زمزي٣مدة آطمر ٕصمؾ زمٔمٝمٛمف يٗمقل زمف يٗمتيض

 وأؾمده أؿمقيمف أي ايمٔمٚمر أىمَل زمؽ اهلل زمٙمغ وَمٛمف سمٟمطمر إذا ىم٣ميمئ همٜمق ىمٙمقءا

  -سمٟمطمرا

 

                                                           
ا.  (ُ) (, كركاه الدارقطني, كالطحاكم, كالحاكم, َُِٖ« )كشف األستار»كىو في ضعيف جدن

كالبيهقي, كضٌعفو جمع غىفير من أىل العلم, كذلك لتفرد موسى بن عبيدة الربذم, كىو متركؾ, 
(: قاؿ أحمد بن حنبل: "ال تحٌل عندم عنو الركاية, ِٔ/ ّ« )التلخيص»في  بو. قاؿ الحافظ

 كال أعرؼ ىذا الحديث عن غيره". 
 كقاؿ أيضنا: "ليس في ىذا صحيح يصح, لكن إجماع الناس على أنو ال يجوز بيع دين بدين".



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]بيان النهي عن بيع الكالئ بالكالئ[  

 

[362] 
 

  

 :إفمراِب ازمـ وم٣مل

 أىمَل َم٣م زمٔمد ايمتِم٣مِب هم٘مٝمػ ***طمٙم٦م ايمتل ايمٔمِمقر دم فمٛمٜم٣م سمٔمٖمٖم٦م

  قا
 بٝإ أْٛاع ايبٝٛع أضبع١: 

 زمٝمع ايمًمء زمٛمٗمد, ضم٣مل زمح٣مل, وهذا صم٣مئز- :األٍٚ

 زمٝمع اظمت٣مع زمٛمٗمد َم٠مصمؾ, وهذا صم٣مئز- ايجاْٞ:

َٙمؿ وهق صم٣مئز زممموؿمف  ايجايح:  ً زمٝمع ايمًٙمٔم٥م زمثٚمـ َمٗمدم, وهذا زمٝمع ايم

 اظمٔمتػمة فمٛمد أهؾ ايمٔمٙمؿ-

 زمٝمع ايمديـ زم٣ميمديـ, وهذا حمرم, واهلل أفمٙمؿ- ايطابع:

إيمٝمٜم٣م, ضمٝم٧م ومٙم٦م دم ىمت٣مِب وٞمذىمر هٛم٣م َمًٟميم٥م زمٝمع ايمتٗمط ظمًٝمس احل٣مصم٥م 

 ايمديـ زمٝمع َم٣ًمئؾايمدر اظم٘مٛمقن دم أضم٘م٣مم ايمديقن: 

 :ىم٣مٔيت وهل صقر ايمديـ زمٝمع صقر أن يمْم٣مفمتف سمٔم٣ملم اهلل وهمٗمؽ افمٙمؿ

 -ضم٣مل زمثٚمـ فمٙمٝمف هق ظمـ ايمديـ زمٝمع: إول

 -َم٠مصمؾ زمثٚمـ فمٙمٝمف هق ظمـ ايمديـ زمٝمع: ايمث٣مٞمٝم٥م

 -ضم٣مل زمثٚمـ اظمديـ نمغم فمعم ايمديـ زمٝمع: ايمث٣ميمث٥م

 -َم٠مصمؾ زمثٚمـ اظمديـ نمغم فمعم ايمديـ زمٝمع: ايمرازمع

 -ازمتداءً  زم٣ميمديـ ايمديـ زمٝمع: اخل٣مَم٥ًم
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 :همٝمٜم٣م ايمٔمٙمامء وطمالف ايمِمقر هذه َمٛم٣مومُم٥م وإيمٝمؽ

 مخًكم ومدره ديـ ؾمخص فمعم يمؽ ي٘مقن أن وو٣مزمْمٜم٣م: إولم ايمِمقرة

 زمٔمغًما أو ؽمٝم٣مرة فمٛمٜم٣م َمٗم٣مزماًل  إفمْم٣مئؽ فمعم وهق أٞم٦م همتٛمٖمؼ ذيمؽ ٞمحق أو ديٛم٣مًرا

 همام ايمٔمٚمالت, َمـ نمغمه أو درهؿ مخًامئ٥م َمٗم٣مزمٙمٜم٣م ئمْمٝمؽ أو ذيمؽ, غمنم أو

 اظمٔم٣مَمٙم٥م؟ هذه ضم٘مؿ

 :ومقيمكم فمعم اظمًٟميم٥م هذه دم اطمتٙمٖمقا ومد ايمٔمٙمامء أن أفمٙمؿ

 واؾمؼمط اإلؽمالم, ؾمٝمخ واطمت٣مره اْلٚمٜمقر َمذه٤م وهق اْلقاز: إول

 -ايمذَم٥م دم َمًتٗمًرا ايمديـ ي٘مقن أن ايمٔمٙمامء زمٔمض

 :أٞمقاع ٥مشمالشم ايمذَم٥م دم وايمديـ

 وزمدل اظمتٙمػ وزمدل اْلٛم٣مي٥م ىمٟمرش اٞمتٗم٣مصف خي٣مف ٓ َمًتٗمر ديـ: إول

 -زمٝمٔمف جيقز ايمذي هق وهذا ايمٗمرض,

 َمـ وٓ فمٙمٝمف ممـ زمٝمٔمف جيقز همال وهمٝمف, اظمًٙمؿ وهق َمًتٔمر نمغم ديـ: ايمث٣مين

 -ايمٗمٌض ومٌؾ زمٝمٔمف جير همٙمؿ همٝمف يٛمٖمًخ ومد ايمٔمٗمد ٕن نمغمه

 جيقز أيًّم٣م وهذا خلٙمع فمقض أو ِمداقايم أو إصمرة أو ايمثٚمـ هق: ايمث٣ميم٧م

 -َمًتٗمر ايمذَم٥م دم ايمثٚمـ ٕن زمٝمٔمف

 (-5.78,73) ايمٌٝم٣من راصمع
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 أسمٝم٦م: شهمٝمف ايمذي فمٚمر زمـ فمٌداهلل زمحدي٧م ايمٗمقل هبذا ايمٗم٣مئٙمقن واؽمتدل

 وآطمذ زم٣ميمدٞم٣مٞمغم همٟمزمٝمع زم٣ميمٌٗمٝمع اإلزمؾ أزمٝمع إين: همٗمٙم٦م وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل

 فمٙمٝمف اهلل صعم همٗم٣مل ايمدٞم٣مٞمغم؟ َم٘م٣مهن٣م وأطمذ زم٣ميمدراهؿ وأزمٝمع ايمدراهؿ َم٘م٣مهن٣م

 -»رء وزمٝمٛم٘مؿ سمٖمؼموم٣م مل َم٣م يقَمٜم٣م زمًٔمر سمٟمطمذ أن زمٟمس ٓ: شوؽمٙمؿ آيمف وفمعم

 داود وأزمق ,(839 ,83,84 و 59 ,5.33) أْحد أطمرصمف احلدي٧م

 َم٣مصم٥م وازمـ ,(4596,4597) وايمٛم٣ًمئل ,(8545) وايمؼمَمذي ,(3347)

 -ونمغمهؿ( 5565)

 ,6.564) اظمٛمغم ايمٌدر دم اظمٙمٗمـ ازمـ ومٜم٣مؽم٣م أطمرى ؿمرق يمف واحلدي٧م

 همٗمد ضمرب زمـ ؽمامك احلدي٧م زمرهمع سمٖمرد ضمٝم٧م ايمقومػ وايمراصمح( 566

 -يرهمٔمف ومل فمٚمر ازمـ فمـ ؽم٣ممل َمٛمٜمؿ ايمرواة َمـ مجع طم٣ميمٖمف

 -يرهمٔمف ومل فمٚمر ازمـ فمـ ٞم٣مهمع فمـ زمًط وأزمق

 -يرهمٔمف ومل صمٌغم زمـ ؽمٔمٝمد فمـ هٛمد أِب زمـ وداود

 -يرهمٔمف ومل فمٚمر ازمـ ـفم اظمًٝم٤م زمـ ؽمٔمٝمد فمـ وومت٣مدة

 واؽمتدل وايمؼمَمذي ؾمٔم٥ٌم احلدي٧م أفمؾ وومد ضمرب زمـ ؽمامك ورهمٔمف

 َمٗمٌقض ايمذَم٥م دم َم٣م ٕن ذَمتف دم ظم٣م وم٣مزمض اظمديـ زمٟمن ايمٗمقل هذا أصح٣مب

 صم٣مئز وهق زمٚمٗمٌقض َمٗمٌقض ايمٌٝمع هذا ىم٣من يمٙمدائـ شمٚمٛمف دهمع هم١مذا يمٙمٚمديـ,
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 ي٘مقن يمئال وايمٗمٌض ٙمقلاحل همٝمف اؾمؼمط سمًٝمئف ي٣ٌمع ٓ زمام زم٣مفمف إن يم٘مـ ذفًم٣م,

 -رزم٣م

 -(,---59.418) "ايمٖمت٣موى لجٚمقع" راصمع

 -ايمٌٝمع هذا َمٛمع إلم آطمريـ دم ضمزم ازمـ وذه٤م

 اظمتٖمؼ ؽمٔمٝمد اِب زمحدي٧م ايمِمقرة هذه صمقاز فمدم فمعم اظم٣مٞمٔمقن واؽمتدل

 زمٚمثؾ, َمثاًل  إٓ زم٣ميمقرق ايمقرق سمٌٝمٔمقا وٓ زم٣ميمذه٤م, ايمذه٤م سمٌٝمٔمقا ٓ: شفمٙمٝمف

٣ًٌم سمٌٝمٔمقا وٓ ٔمض,زم فمعم زمٔمّمٜم٣م سمُمٖمقا وٓ  -»زمٝمد يد إٓ زمٛم٣مصمز َمٛمف نم٣مئ

 هذا أيًٙمؿ يدري ٓ ٕٞمف نمرر همٝمف ايمٌٝمع َمـ ايمٛمقع هذا أن: ايمث٣مين وايمديمٝمؾ

 زمٝمع فمـ هنك ومد وؽمٙمؿ آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل ورؽمقل ٓ, أم ايمديـ

 -ايمٕمرر

 زمثٚمـ فمٙمٝمف هق ظمـ ايمديـ زمٝمع صمقاز وهق إول ايمٗمقل أفمٙمؿ واهلل وايمراصمح

 -ايمٌماهم٥م ومٌٝمؾ َمـ يمٝمس هذا هم١من ايمٛمٗمقد, اطمتٙمٖم٦م وإن ضمتك لضم٣م

 "اظمحعم" ,(9.598) "اظمٜمذب ذح اظمجٚمقع" يمٙمٚمًٟميم٥م وراصمع

 ايمرزم٣م" يمٙمٚمًٟميم٥م وراصمع ,(5.856) "إوؿم٣مر ٞمٝمؾ"و ,(8581)

 (-587,595) "٥ماظمٔمرهمٝم واظمٔم٣مَمالت
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 أن: وصقرهت٣م َم٠مصمؾ زمثٚمـ فمٙمٝمف هق ظمـ ايمديـ زمٝمع وهل: ايمث٣مٞمٝم٥م ايمِمقرة

 َمـ ٞمٓمغمه٣م دم ايمدائـ يٟمطمذ أن فمعم همٝمتٖمٗم٣من ري٣مل َمٛمف آطمر فمعم يمُمخص ي٘مقن

 -زم٣ميمديـ ايمديـ زمٖمًخ يًٚمك َم٣م وهذا ؽمٛم٥م زمٔمد ص٣مع َم٣مئ٥م اظمديـ

 :ومقٓن اظمًٟميم٥م هذه دم ويمٙمٔمٙمامء

 زم٣ميمديـ ايمديـ زمٝمع َمـ همٝمٜم٣م ظم٣م وذيمؽ ايمٔمٙمامء مجٜمقر إيمٝمف وذه٤م اظمٛمع: إول

 -زمْمالٞمف فمعم اإلمج٣مع وومع ايمذي

 ايمٌٝمع هلذا اظم٣مٞمٔمقن واؽمتدل ذيمؽ, صمقاز إلم ايمٗمٝمؿ وازمـ سمٝمٚمٝم٥م ازمـ ه٤موذ

 وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل هنك»: ,امرض اهلل فمٛمٜم, فمٚمر ازمـ زمحدي٧م

 زمـ َمقؽمك ؽمٛمده دم ؤمٝمػ واحلدي٧م ,شزم٣ميم٘م٣ميمئ ايم٘م٣ميمئ زمٝمع فمـ وؽمٙمؿ آيمف

 وايمزيٙمٔمل ,(5.56) "ايمتٙمخٝمص" دم احل٣مهمظ فمٙمتف زمكم وومد ايمرزمذي, فمٌٝمده

 (-       ) "اظمٛمغم ايمٌدر" دم اظمٙمٗمـ وازمـ ,(4.41) "ايمراي٥م ٞمِم٤م" دم

 أمجع: اظمٛمذر ازمـ وم٣مل زم٣ميمديـ, ايمديـ زمٝمع فمـ اإلمج٣مع أيًّم٣م زمف اؽمتديمقا وَم٣م

 -جيقز ٓ زم٣ميمديـ ايمديـ زمٝمع أن فمعم ايمٔمٙمؿ أهؾ

 -ايمٌٝمع هذا حتريؿ فمعم ٞمص وصمقد زمٔمدم :اظمجٝمزون واؽمتدل

 -ًٟميم٥ماظم دم إمج٣مع ٓ أن: ايمث٣مين

 ايمديـ زمٝمع إن: وم٣مل ضمٝم٧م( 8.389) ايمٗمٝمؿ ٓزمـ "اظمقومٔمكم إفمالم" راصمع

 زم٣ميم٘م٣ميمئ ايم٘م٣ميمئ زمٝمع فمـ ايمٛمٜمل ورد وإٞمام إمج٣مع, وٓ فم٣مم ٞمص همٝمف يمٝمس زم٣ميمديـ
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 وىمالمه٣م ايمذَم٥م دم ؾمٝمًئ٣م اؽمٙمؿ يمق ىمام يٗمٌض مل ايمذي زم٣مظم٠مطمر اظم٠مطمر وهق

 -ئزم٣ميم٘م٣ميم ايم٘م٣ميمئ زمٝمع وهق سمٖم٣مقزم٣مٓ جيقز ٓ همٜمذا َم٠مطمر

 وهق اْل٣مهٙمٝم٥م زمرزم٣م ؾمٌف همٝمف ٕن ايمٌٝمع هذا َمٛمع هق ,أفمٙمؿ واهلل وايمراصمح

 -ىمذا َمـ سمٌع أو سمٗمض أ, إَم٣م ىمقٞمف

 ,(5.515) "إوؿم٣مر ٞمٝمؾ" راصمع ايمُمقىم٣مين, ايمٗمقل هذا واطمت٣مر

 (-593,596) "اظمٌمهمٝم٥م واظمٔم٣مَمالت ايمرزم٣م"و

 ػاطمتٙم وومد ضم٣مل, زمثٚمـ اظمديـ يمٕمغم ايمديـ زمٝمع وهل: ايمث٣ميمث٥م ايمِمقرة

 :ومقيمكم إلم اظمًٟميم٥م هذه دم ايمٔمٙمامء

 هق وايمٓم٣مهري٥م واحلٛم٣مزمٙم٥م احلٛمٖمٝم٥م َمـ ايمٔمٙمامء مجٜمقر ومقل وهذا اظمٛمع :إول

 -يمٙمُم٣مهمٔمل ومقل

 -اظم٣ميم٘مٝم٥م ومقل وهق اْلقاز :ايمث٣مين

 :وايمرزم٣م ايمٕمرر َمـ خيرصمقن ضمتك ذوط شمامٞمٝم٥م اظمجٝمزون واؾمؼمط

 -نمٛمك أو همٗمر َمـ ضم٣ميمف يمٝمٔمٙمؿ ايمٌٙمد دم ضم٣مًضا اظمديـ ي٘مقن أن

 -يمٙمٚمٛم٣مزفم٣مت ضمًاًم  زم٣ميمديـ َمٗمًرا اظمديـ ي٘مقن أن

 إذا َمٛمف ايمديـ ختٙمٝمص يمٝمٚم٘مـ وذيمؽ إضم٘م٣مم سمٟمطمذه ممـ اظمديـ ي٘مقن أن

 -اَمتٛمع

 -يمف َم٣ًموًي٣م ي٘مقن أن زمممط ضمًٌف أو صمٛمًف زمٕمغم ي٣ٌمع أن
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 -َمٛم٣مصمزة نمغم زمٛمٗمد ٞمٗمًدا ي٘مقن ٓ أن

 -فمداوة واظمديـ اظمُمؼمي زمكم ي٘مقن ٓ أن

 -ومٌّمف ومٌؾ زمٝمٔمف جيقز مم٣م ايمديـ ي٘مقن أن

 -زمديـ ديٛم٣ًم ي٘مقن يمئال َمٗمٌقض زمثٚمـ ي٣ٌمع أن

 ,(9.8) "اظمحعم" ,(8,338) "احلٛمٌقم ايمٖمٗمف دم اظمحرر" راصمع

 (-596,318) "اظمٌمهمٝم٥م واظمٔم٣مَمالت ايمرزم٣م"و

 -َم٠مصمؾ زمثٚمـ اظمديـ يمٕمغم ايمديـ زمٝمع وهل: ايمرازمٔم٥م ايمِمقرة

 -ايمث٣مٞمٝم٥م زم٣ميمِمقرة ؾمٌٝمٜم٥م وهل زمديـ ديـ زمٝمع ٕهن٣م حمرَم٥م ايمِمقرة وهذه

  قا (-315) اظمٌمهمٝم٥م واظمٔم٣مَمالت ايمرزم٣م راصمع
  ********** 
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 ]باب الرخصة في العريا وبيع األصول والثمار[

َٜا ِفٞ ايضُِّخَص١ِ َباُب] ِِٝع اِيَعَضا ٍِ ََٚب َُاِص اأُلُصٛ  [َٚايجِّ

ـْ ) – 851 ـِ  َزْيدِ  فَم  اهلل صعم , اهلل ِ  َرؽُمقَل  َأن  » :, فمٛمف اهلل رض , شَم٣مزم٦ٍِم  زْم

َص  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف ٣ٌَمعَ  َأنْ : ايْمَٔمَراَي٣م دِم  َرطم  شىَمْٝماًل  زمَِخْرِصَٜم٣م سُم
(ُ)

 - فَمَٙمْٝمفِ  َُمت َٖمٌؼ - 

ٙمِؿٍ  ًْ ُ
َص »: َوظمِ ٥مِ  دِم  َرطم  ٌَْٝم٦ِم  َأْهُؾ  َيْٟمطُمُذَه٣م ايْمَٔمِري   َيْٟمىُمُٙمقهَن٣َم مَتًْرا, زمَِخْرِصَٜم٣م ايْم

٣ًٌم شُرؿَم
(ِ)

)- 

ـْ ) – 858  فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقَل  َأن  » فمٛمف: اهلل رض , ُهَرْيَرةَ  َأِِب  َوفَم

َص  , وؽمٙمؿ ٥مِ  ُدونَ  همِٝماَم , زمَِخْرِصَٜم٣م ايْمَٔمَراَي٣م زَمْٝمعِ  دِم  َرطم  ًَ ٥مِ  دِم  َأوْ , َأْوؽُمٍؼ  مَخْ ًَ  مَخْ

شَأْوؽُمٍؼ 
 (ّ)

 -(فَمَٙمْٝمفِ  َُمت َٖمٌؼ - 

 *******************************الشرح:

  اهـ -ٕن ايمٔمري٥م هل ايمٛمخٙم٥م وايمٔمراي٣م مجع فمري٥مغ: قاٍ اذتاؾ

 هل ايمٛمخٙم٥م يُمؼمُّي٣م ايمرصمؾ زمتٚمر َمـ أصمؾ أن يْمٔمٚمٜم٣م- :ٚايعط١ٖٜ

وهل َمًتثٛم٣مة َمـ اظمزازمٛم٥م ايمتل هنك ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ 

 فمٛمٜم٣م-

                                                           
  (.ْٔ( )ُّٗٓ(, كاإلماـ مسلم )ُِِٗأخرجو اإلماـ البخارم ) (ُ)
 (.ُٔ( )ُّٗٓمسلم في صحيحو ) أخرجو اإلماـ (ِ)
 (.ُُْٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َُِٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ّ)
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 ؾؿٞ ايصشٝشني:
ٌْدِ  ـِ  اهلل ِ َمـ ضمدي٧م فَم  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   اهلل ِ  َرؽُمقَل  ن  أَ : »فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ  َرِضَ  فُمَٚمرَ  زْم

ـِ  هَنَك َوؽَمٙم ؿَ  زمِٝم٤ِم  َوزَمْٝمعُ  ىَمْٝماًل, زم٣ِميمت ْٚمرِ  ايمث َٚمرِ  زَمْٝمعُ : َواظُمَزازَمٛم٥َمُ  اظمَُزازَمٛم٥َِم, فَم  زم٣ِميمَ٘مْرمِ  ايمز 

شىَمْٝماًل 
(ُ)

- 

 يف ايصشٝشني:ٚ
ـِ  َزْيدِ  َمـ ضمدي٧م    فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصــعم   اهلل ِ قَل َرؽُم  َأن  : »فَمٛمُْٜمؿْ  اهلل ُ َرِضَ  شَم٣مزم٦ٍِم  زْم

َص  َوؽَمٙم ؿَ  ٣ٌَمعَ  َأنْ  ايمَٔمَراَي٣م دِم  َرطم  ـُ  َُمقؽَمك وَم٣مَل  شىَمْٝماًل  زمَِخْرِصَٜم٣م سُم ٥ٌَمَ  زْم  فُمْٗم

َُّي٣م سَمْٟمسمِٝمَٜم٣م ََمْٔمُٙمقََم٣مٌت  َٞمَخاَلٌت : »َوايمَٔمَراَي٣م شهَمَتُْمؼَمِ
(ِ)

- 

 ٚيؿغ اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل تعاىل يف صشٝش٘: 
يَ  َأنْ : ٥مُ ايْمَٔمِري  » صُمُؾ  َيُْمؼَمِ ٣ًٌم َأْهٙمِفِ  يمَِْمَٔم٣ممِ  ايمٛم َخاَلِت  شَمَٚمرَ  ايمر   زمَِخْرِصَٜم٣م ُرؿَم

 -شمَتًْرا

ـَ  َمـ ضمدي٧م ؽَمْٜمَؾ ٚيف ايصشٝشني:   َأن  : »ضَمْثَٚم٥َم رض اهلل فمٛمف َأِِب  زْم

ـْ  هَنَك َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقَل  َص  ,زم٣ِميمت ْٚمرِ  ايمث َٚمرِ  زَمْٝمعِ  فَم ٥مِ  دِم  َوَرطم   ايمَٔمِري 

٣ٌَمعَ  َأنْ  ٣ًٌم َأْهُٙمَٜم٣م َيْٟمىُمُٙمَٜم٣م زمَِخْرِصَٜم٣م, سُم ةً  ؽُمْٖمَٝم٣منُ  َووَم٣مَل  شُرؿَم ٓ  : ُأطْمَرى ََمر  فُ  إِ  َأٞم 

َص  ٥مِ  دِم  َرطم  ٣ًٌم, َيْٟمىُمُٙمقهَن٣َم زمَِخْرِصَٜم٣م َأْهُٙمَٜم٣م َيٌِٝمُٔمَٜم٣م ايمَٔمِري   وَم٣مَل  ؽَمَقاٌء, ُهقَ : وَم٣مَل  ُرؿَم

٥مَ  َأْهَؾ  إِن   نُماَلمٌ  َوَأَٞم٣م: يمَِٝمْحَٝمك ُٗمْٙم٦ُم همَ : ؽُمْٖمَٝم٣منُ   اهللُ  َصعم   ايمٛم ٌِل   إِن  : َيُٗمقيُمقنَ  ََم٘م 

                                                           
 (.ُِْٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُُِٕأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
 (.ُّٗٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُِِٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)
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َص  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  ٥َم؟ َأْهَؾ  ُيْدِري َوََم٣م: هَمَٗم٣مَل  ايمَٔمَراَي٣م زَمْٝمعِ  دِم  َرطم  ُؿْ : وُمْٙم٦ُم  ََم٘م   إهِن 

ـْ  َيْرُووَٞمفُ  َ٘م٦َم, صَم٣مزمٍِر, فَم ًَ اَم : ؽُمْٖمَٝم٣منُ  وَم٣مَل  هَم ْـ  صَم٣مزمًِرا َأن   َأَرْدُت  إِٞم   اظمَِديٛم٥َِم, َأْهؾِ  َِم

ْٖمَٝم٣منَ  وِمٝمَؾ  ًُ
ـْ  هَنَك همِٝمفِ  َويَمْٝمَس : يمِ ٌُْدوَ  ضَمت ك ايمث َٚمرِ  زَمْٝمعِ  فَم "َٓ : وَم٣مَل  َصاَلضُمُف؟ َي

(ُ)
- 

غمِ  زَم٣مُب " ٚبٛب اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل تعاىل يف صشٝش٘ ؾكاٍ: ًِ  سَمْٖم

 -"ايمَٔمَراَي٣م

ٍَ اهلل تعاىل:ثِ قاٍ ضمح٘  صُمُؾ  ُئْمِريَ  َأنْ : ايَعٔط١ُٖٜ: ََأيْو ََٚقا صُمَؾ  ايمر   ايمر 

َص  فَمَٙمْٝمِف, زمُِدطُمقيمِفِ  َيَتَٟمذ ى شُمؿ   ايمٛم ْخَٙم٥َم, ٣م َأنْ  يَمفُ  هَمُرطمِّ َُّيَ
 زمَِتْٚمر-ٍ َِمٛمْفُ  َيُْمؼَمِ

 ٍَ ُٔ ََٚقا ٓ   سَمُ٘مقنُ  َٓ : ايَعٔط١ُٖٜ: ٔإِزٔضَٜؼ اِب ـَ  زم٣ِميمَ٘مْٝمؾِ  إِ  َٓ  زمَِٝمٍد, َيًدا ْٚمرِ ايمت   َِم

َزاِف- َيُ٘مقنُ    زم٣ِمْْلِ

ُٖا َٔ َٚ ٔ٘ ِّٜ ٍُ َُٜك ِٛ ٌٔ َق ِٗ ٔٔ َغ ١ََُ  َأٔبٞ ِب  زم٣ِمَْٕوؽُمِؼ  :-ضضٞ اهلل عٓ٘-َسِج

َٗم٥ِم-   اظمَُقؽم 

ٍَ ُٔ ََٚقا ـْ  ضَمِديثِفِ  دِم : ٔإِغَشاَم اِب ـْ  َٞم٣مهمٍِع, فَم ـِ  فَم : فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ َرِضَ  فُمَٚمرَ  ازْم

صُمُؾ  ُئْمِريَ  َأنْ ": َراَي٣مايمٔمَ  ىَم٣مَٞم٦ِم    -"َوايمٛم ْخَٙمَتكْمِ  ايمٛم ْخَٙم٥َم, ََم٣ميمِفِ  دِم  ايمر 

ٍَ ِٔ: َٜٔعُٜس ََٚقا َٕ َع َٝا ٔٔ ُغِؿ ٕٔ ِب ِٝ  سُمقَه٤ُم  ىَم٣مَٞم٦ْم  َٞمْخٌؾ " :ايَعَطاَٜا: ُسَػ

٣مىمكِمِ  ًَ َتْمِٝمُٔمقنَ  هَمالَ  يمِْٙمَٚم ًْ ٣م, َيٛمَْتٓمُِروا َأنْ  َي َص  هِبَ ؿْ  ُرطمِّ  ؾَم٣مُءوا اَم زمِ  َيٌِٝمُٔمقَه٣م َأنْ  هَلُ

ـَ   -"ايمت ْٚمرِ  َِم

                                                           
 (.َُْٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُُِٗماـ البخارم في صحيحو )أخرجو اإل (ُ)
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 ني: يف ايصشٝشٚ
ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلُّ  هَنَك: »وَم٣مَل  فَمٛمُْٜمام, اهلل ُ  َرِضَ  َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمِرٍ   َوؽَمٙم 

ـْ  ٣ٌَمعُ  َوَٓ  َيْمِٝم٤َم, ضَمت ك ايمث َٚمرِ  زَمْٝمعِ  فَم ءٌ  ُي ٓ   َِمٛمْفُ  َرْ يٛم٣َمرِ  إِ ْرَهِؿ, زم٣ِميمدِّ ٓ   َوايمدِّ  إِ

شَراَي٣مايمٔمَ 
(ُ)

- 

 : َػًِٚدا٤ يف 
ـَ  َراهمِعَ  َمـ ضمدي٧م ـَ  َوؽَمْٜمَؾ  طَمِدي٨ٍم, زْم شَم٣مُه: ضَمْثَٚم٥َم, َأِِب  زْم  رض اهلل فمٛمٜمام ضَمد 

ـِ  هَنَك َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   اهللِ  َرؽُمقَل  َأن  » ٓ   زم٣ِميمت ْٚمِر, ايمث َٚمرِ  اظمَُْزازَمٛم٥َِم, فَم  إِ

فُ  ايْمَٔمَراَي٣م, َأْصَح٣مَب  ؿْ  َأِذنَ  وَمْد  هَم١مِٞم  شهَلُ
(ِ)

- 

 : َػًِبٌ دا٤ يف 
ـِ  َمـ ؿمريؼ زُمَُمغْمِ  ٣مٍر, زْم ًَ ـْ  َي  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ َرؽُمقلِ  َأْصَح٣مِب  فَم

ُؿْ  َص : »وَم٣ميُمقا َأهن  ٥مِ  زَمْٝمعِ  دِم  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   اهللِ َرؽُمقُل  َرطم   زمَِخْرِصَٜم٣م ايْمَٔمِري 

شمَتًْرا
(ّ)

- 

 (: 189-10/188قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ ضمح٘ اهلل يف ؾطح َػًِ )
َٖا ٣م اِيَعَطاَٜا: ََٚأ ٥مٌ  هَمَقاضِمَدهُتَ   َوَوِحٝم ٥مٍ  َوََمَْم٣مَي٣م, ىَمَٚمْمِٝم ٥مٍ  ايْمَٝم٣مِء, زمَِتُْمِديدِ  فَمِري 

 

                                                           
 (.ُّٔٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُِٖٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
 (.َُْٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ِ)
  (.َُْٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ّ)
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٥مٌ  َوَوَح٣مَي٣م, ـَ  َُمُْمَتٗم  ي َِم ُد: َوُهقَ  ايمت َٔمرِّ ٣َم ايمت َجرُّ هَن 
ـْ  فَمِرَي٦ْم  ِٕ  زَم٣موِمل ضُمْ٘مؿِ  فَم

  ايمًٌت٣من-

  هَم٣مفِمَٙم٥ٍم- زمَِٚمْٔمٛمَك همٔمٙمٝم٥م هل ٚادتُٗٛض: األظٖط٣ قاٍ

ٍَ ٟٗ ََٚقا ٔٚ ََٗط ُٙ: اِي ُِٝط ـْ  ََمْٖمُٔمقيَم٥ٍم, زمَِٚمْٔمٛمَك هَمِٔمٝمَٙم٥مٌ  ََٚغ  َأسَم٣مهُ  إَِذا َئْمُروهُ  فَمَراهُ  َِم

دَ  َن   إيَِمْٝمِف: َوسَمَرد 
ٌََٜم٣م ِٕ دُ  َص٣مضِم د    إيَِمْٝمَٜم٣م- َيؼَمَ

:ٌَ َٝم٦ْم  َٚٔقٝ لِ  َص٣مضِمٌَِٜم٣م يمَِتَخقمِّ  زمَِذيمَِؽ  ؽُمٚمِّ َو  ْٕ ـْ  فَمٛمَْٜم٣م ا   َٞمْخٙمِِف- ؽَم٣مئِرِ  زَمكْمِ  َِم

:ٌَ  قا َأفْمَٙمُؿ- َواهلل ُ  َذيمَِؽ- نَمغْمُ  َٚٔقٝ
 بٝإ ايكسض ايصٟ ضخص ؾٝ٘ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يف ايعطاٜا: 

رطمص ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ همٝمام دون مخ٥ًم أوؽمؼ َمـ 

 ر, أو دم مخ٥ًم أوؽمؼ َمـ ايمتٚمر-ايمتٚم

 اهللُ  َصعم   ايمٛم ٌِل   َأن  : »فَمٛمْفُ  اهلل ُ َرِضَ  ُهَرْيَرةَ  َمـ ضمدي٧م َأِِب  ؾؿٞ ايصشٝشني:

َص  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  ٥مِ  دِم  ايمَٔمَراَي٣م زَمْٝمعِ  دِم  َرطم  ًَ ٥مِ  ُدونَ  َأوْ  َأْوؽُمٍؼ, مَخْ ًَ  شَأْوؽُمٍؼ؟ مَخْ

"َٞمَٔمؿْ : وَم٣مَل 
(ُ)

- 

 (: 10/189ايٟٓٛٚ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ؾطح َػًِ )ٚقاٍ اإلَاّ 

َٖا اِيَعَطاَٜا: ٣مِرُص َٞمَخاَلٍت هَمَٝمُٗمقَل  ََٚأ ؿَم٤ُم ايم ِذي  :هَمِٜمَل َأْن خَيُْرَص اخْلَ َهَذا ايمرُّ

٣مٍن  ’فَمَٙمْٝمَٜم٣م إَِذا َيٌَِس َِتِلُء َِمٛمُْف شَماَلشَم٥ُم َأْوؽُمٍؼ َمـ ايمتٚمر ََمَثاًل  ًَ ْٞم ٌُُف إِلِ هَمَٝمٌِٝمُٔمُف َص٣مضِم

                                                           
 (.ُُْٓماـ مسلم في صحيحو )(, كاإلَُِٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]باب الرخصة في العريا وبيع األصول والثمار[  

 

[374] 
 

  

ُؿ زَم٣مئُِع  ,َثاَلشَم٥ِم َأْوؽُمِؼ مَتْرٍ زمِ  ٙمِّ ًَ ي ايمت ْٚمَر َوُي ُؿ اظمُُْْمؼَمِ ٙمِّ ًَ َوَيَتَٗم٣مزَمَّم٣مِن دِم اظمَْْجٙمِِس هَمُٝم

ؿَم٤َم زم٣ِميمت ْخٙمَِٝم٥مِ  ؿَم٤ِم ايمرُّ   -ايمرُّ

٥ِم َأْوؽُمٍؼ  ًَ ٌز همِٝماَم ُدوَن مَخْ
٥ِم َأْوؽُمٍؼ-  ,َوَهَذا صَم٣مئِ ًَ َٓ جَيُقُز همِٝماَم َزاَد فَمعَم مَخْ  َو

َِّٚ ٕٔ ٔيًٖؿأؾٔع َِٛيا ُِٚغٕل َق َُِػ١ٔ َأ ٙٔ ٔؾٞ َخ َٛأظ   :ٔؾٞ َد
َُا ُٗ ؿَم٤ِم-  :َٓ جَيُقزُ  :َأَصٗش ِريُؿ زَمْٝمِع ايمت ْٚمِر زم٣ِميمرُّ َْصَؾ حَتْ ْٕ َن  ا

ِٕ 

٥ِم َأْوؽُمٍؼ َأْو ُدوهَن٣َم هَمَقصَم٤َم  ََٚدا٤َٔت اِيَعَطاَٜا ُضِخَص١ّ، ًَ اِوي دِم مَخْ َوؾَمؽ  ايمر 

طَْمُذ زمِ  ْٕ ٥ُم فَمعَم ايمت ْحِريِؿ- ا ًَ ْٚم ٥ِم َأْوؽُمٍؼ, َوزَمِٗمَٝم٦ِم اخْلَ ًَ  ٣ميْمَٝمِٗمكِم َوُهَق ُدوَن مَخْ

ؿَم٤ِم  :َٚاِيَأَصٗح َٓ جَيُقُز دِم نَمغْمِ ايمرُّ ُف  نَْمٛمَِٝم٣مِء, َوَأٞم  ْٕ ُف جَيُقُز َذيمَِؽ يمِْٙمُٖمَٗمَراِء َوا َأٞم 

ـَ ايمثِّاَمِر-   َوايْمِٔمٛم٤َِم َِم

ٔ٘  ُف خَيَْتصُّ زم٣ِميْمُٖمَٗمَراِء- وَمْقٌل َؤِمٝمٌػ َأٞم   :َٚٔؾٝ

ؿَم٤ِم َوايْمِٔمٛم٤َِم-  َٓ خَيَْتصُّ زم٣ِميمرُّ ُف   َووَمْقٌل إِٞم 

٥ِم وَ  ٣مهمِِٔملِّ دِم ايْمَٔمِري  ٣م , زمِِف وَم٣مَل َأْْحَُد َوآطَمُرونَ َهَذا سَمْٖمِِمٝمُؾ ََمْذَه٤ِم ايمُم  هَلَ َوسَمَٟمو 

 قارد      سمٟمويٙمٜم٣م- ََم٣ميمٌِؽ َوَأزُمق ضَمٛمِٝمَٖم٥َم فَمعَم نَمغْمِ َهَذا وـمقاهر إضم٣مدي٧م سم
ت٣مر فمٛمد أىمثر خوَم٣م ذىمره اإلَم٣مم ايمٛمقوي رْحف اهلل هق اظمذه٤م ايمراصمح واظم

 أهؾ ايمٔمٙمؿ-

ـْ : (389. 4) ووم٣مل احل٣مهمظ َٟميَم٥مِ  َهِذهِ  هُمُروعِ  َوَِم ًْ  فَمعَم  َصْٖمَٗم٥مٍ  دِم  َزادَ  يَمقْ  ََم٣م اظمَْ

٥مِ  ًَ ٌَْٝمعَ  هَم١مِن   َأْوؽُمٍؼ  مَخْ ٌُْْمُؾ  ايْم ِٚمٝمعِ  دِم  َي ٣مهمِِٔمٝم ٥مِ  زَمْٔمُض  َج َوطَمرَ  اْْلَ ـْ  ايمُم   صَمَقازِ  َِم
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ْٖمَٗم٥مِ  سَمْٖمِريِؼ  فُ  ايمِم  ٥مِ  ُدونَ  ََم٣م زَم٣معَ  َويَمقْ  ايْمَٖمْرِق  يمُِقُوقِح  زَمِٔمٝمٌد  َوُهقَ  جَيُقزُ  َأٞم  ًَ  مَخْ

٣ٌَمئِعُ  َِمْثَٙمَٜم٣م زَم٣معَ  شُمؿ   َصْٖمَٗم٥مٍ  دِم  َأْوؽُمٍؼ  ي زمَِٔمْٝمٛمِفِ  ايْم  ُأطْمَرى َصْٖمَٗم٥مٍ  دِم  زمَِٔمْٝمٛمِفِ  يمِْٙمُٚمُْمؼَمِ

٣مهمِِٔمٝم ٥مِ  فِمٛمَْد  صَم٣مزَ  ََصحِّ  فَمعَم  ايمُم  ْٕ  اهـ  -َأفْمَٙمؿُ  َواهلل ُ ايمٓم ٣مِهرِ  َوَأْهُؾ  َأْْحَُد  َوََمٛمََٔمفُ  ا

 -شزمٝمع إصقل وايمثامر»قٛي٘: 

 اظمراد زمف َم٣م يٟميت َمـ زمٝمع اظمزرفم٥م, وزمٝمع ايمثامر أي زمٔمد ـمٜمقر ايمِمالح-

 سمٟميت فمعم َم٣م ؽمٝمٟميت ايمثٚمرة ومد ٕٓن ايمٌٝمع ومٌؾ زمدو ايمِمالح َمٛمٜمل فمٛمف: ٕن 

 زمٝم٣مٞمف إن ؾم٣مء اهلل فمز وصمؾ-

 ؾؿٞ ايصشٝشني:

ٌْدِ  ـِ  اهلل ِ َمـ ضمدي٧م فَم  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   اهلل ِ  َرؽُمقَل  َأن  : »فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ  َرِضَ  فُمَٚمرَ  زْم

ـْ  هَنَك َوؽَمٙم َؿ, ٌُْدوَ  ضَمت ك ايمثِّاَمرِ  زَمْٝمعِ  فَم ٣ٌَمئِعَ  هَنَك َصاَلضُمَٜم٣م, َي شٌَْت٣معَ َواظمُ  ايم
 (ُ)

- 

 -ودم هذه إضم٣مدي٧م صمقاز ايمٔمٚمؾ زم٣مخلرص, وؽمٝمٟميت إن ؾم٣مء اهلل سمٔم٣ملم

  ********** 

 

 

 

 

                                                           
 (.ُّْٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُِْٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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 ]النهي عن بيع الثمار قبل بدو صالحها[ 

ـِ ) – 855 ـِ  َوفَم  صعم , اهلل ِ َرؽُمقُل  هَنَك»: وَم٣مَل  ,فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ َرِضَ , فُمَٚمرَ  ازْم

ـْ  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل ٌُْدوَ  ضَمت ك رِ ايمثِّاَم  زَمْٝمعِ  فَم ٣ٌَمئِعَ  هَنَك, َصاَلضُمَٜم٣م َي ٌَْت٣معَ  ايْم شَواظمُْ
 (ُ)

 -

 - فَمَٙمْٝمفِ  َُمت َٖمٌؼ 

ـْ  ؽُمئَِؾ  إَِذا َوىَم٣منَ »: ِرَواَي٥مٍ  َودِم             سَمْذَه٤َم  ضَمت ك: »وَم٣مَل  ?َصاَلضِمَٜم٣م فَم

شفَم٣مَهُتفُ 
 (ِ)

)- 

ـْ ) – 853 ـِ  َأَٞمسِ  َوفَم  فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛم ٌِل   َأن  » فمٛمف, اهلل رض , ََم٣ميمٍِؽ  زْم

ـْ  هَنَك , وؽمٙمؿ اَمرُّ : »وَم٣مَل  ?َزْهُقَه٣م َوََم٣م: وِمٝمَؾ - سُمْزَهك ضَمت ك ايمثِّاَمرِ  زَمْٝمعِ  فَم  حَتْ

شَوسَمِْمَٖم٣مرُّ 
 (ّ)

ٌَُخ٣مِريِّ  َوايمٙم ْٖمظُ , فَمَٙمْٝمفِ  َُمت َٖمٌؼ -   -(يمِْٙم

 *******************************الشرح:

حلزٜجني يبٝإ ايٓٗٞ عٔ بٝع ايجُض حت٢ عام املصٓف صمح٘ اهلل تعاىل ا

 ٜبزٚ صالح٘.

                                                           
/ رقم  ُُٓٔ/ ّ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُِْٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

ُّْٓ.) 
رضي اهلل - (, كالمسئوؿ ىو ابن عمرُُٔٔ/ ّ(, كلمسلم أيضنا )ُْٖٔالركاية للبخارم ) (ِ)

  عنهما..
(, كفي اللفظ الذم ساقو ُٓٓٓ(, كاإلماـ مسلم )ُْٖٖأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ّ)

 الحافظ, كتخصيصو بالبخارم فيو نظر.
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ضمتك يذه٤م َم٣م همٝمف َمـ اظمرض: ٕن ايمثٚمرة ضمكم سم٘مقن  :عاٖت٘قٛي٘: 

 دم َمٌدئٜم٣م ومٌؾ أن سمُمتد, أو حتامر, أو سمِمٖم٣مر, رزمام سمتٔمرض يمٙمٔم٣مه٥م, همتٖمًد-

 :(856. 83) َمًٙمؿ دم ذح وم٣مل ايمٛمقوي 

اي زمَِٖمْتِح  ُهقَ  َٜم٣م ايمز  ْقَهِريُّ  وَم٣مَل  ََمُْمُٜمقَرسَم٣منِ  يُمَٕمَت٣منِ  َوَوٚمِّ َج٣مزِ  َأْهُؾ  اْْلَ  احْلِ

قنَ  ْهقَ  َيُّمٚمُّ ٌُْنُ  ُهقَ  َوايمز  نُ  ايْم َرةٌ  همِٝمفِ  زَمَدا ايم ِذي اظمَُْٙمق   َوَزَه٦ِم  َوؿَم٣مَب  ُصْٖمَرةٌ  َأوْ  ُْحْ

َْصَٚمِٔملُّ  َوَأْٞمَ٘مرَ  سُمْزِهل َوَأْزَه٦ْم  َزْهًقا سَمْزُهق ايمٛم ْخُؾ  ْٕ يَمِِػ  َأْزَه٦ْم  ا ْٕ  َوَأْٞمَ٘مرَ  زم٣ِم

هُ   قا -اْلٚمٜمقر وأشمٌتٜمام أيمػ زمال زه٦م نَمغْمُ
 : ايبداضٟٚيف ضٚا١ٜ يف 
ـْ  هَنَك َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِل   َأن  : »فَمٛمْفُ  اهلل ُ  َرِضَ  َأَٞمسٍ َمـ ضمدي٧م   فَم

ََٞمسٍ  هَمُٗمْٙمٛم٣َم ,شَيْزُهقَ  ضَمت ك ايمت ْٚمرِ  شَمَٚمرِ  زَمْٝمعِ  َٚمرُّ : »٣مَل ومَ  َزْهُقَه٣م؟ ََم٣م: ِٕ , حَتْ  َوسَمِْمَٖمرُّ

َتِحؾُّ  زمِؿَ  ايمث َٚمَرةَ  اهلل ُ ََمٛمَعَ  إِنْ  َأَرَأْي٦َم  ًْ شَأطِمٝمَؽ  ََم٣مَل  سَم
(ُ)

- 

 :يؿغ َػًِ ٚيف 
ْ  إِنْ » َتِحؾُّ  هَمٌِؿَ  اهللُ, ُيْثِٚمْرَه٣م مَل ًْ شَأطِمٝمِف؟ ََم٣مَل  َأضَمُدىُمؿْ  َي

(ِ)
- 

 َصعم   ايمٛم ٌِل   َأن  » زمـ فمٌد اهلل رض اهلل فمٛمٜمام: صَم٣مزمِرٍ َمـ ضمدي٧م : َػًِٚيف 

َقائِِح  زمَِقْوعِ  َأََمرَ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ شاْْلَ
(ّ)

- 
                                                           

 (.َِِٖأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
 (.ُٓٓٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ِ)
 (.ُْٓٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ّ)
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 : َػًِٚيف 
, ؽَمِٔمٝمدٍ  َأِِب  َمـ ضمدي٧م  ْدِريِّ  اهللِ  َرؽُمقلِ  فَمْٜمدِ  دِم  َرصُمٌؾ  ُأِصٝم٤َم : وَم٣مَل  اخْلُ

 اهللُ  َصعم   اهللِ  َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  َدْيٛمُُف, هَمَ٘مُثرَ  ازْمَت٣مفَمَٜم٣م, شماَِمرٍ  دِم  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم  

وُمقا: »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  َق  ,شفَمَٙمْٝمفِ  سَمَِمد  ٌُْٙمغْ  هَمَٙمؿْ  فَمَٙمٝمِْف, ايمٛم ٣مُس  هَمَتَِمد   َوهَم٣مءَ  َذيمَِؽ  َي

 َوصَمْدسُمْؿ, ََم٣م طُمُذوا: »يمُِٕمَرََم٣مِئفِ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ  َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  َدْيٛمِِف,

ٓ   ؿْ يَم٘مُ  َويَمْٝمَس  شَذيمَِؽ  إِ
(ُ)

- 

زمكم َمًٟميم٥م ايمٛمٜمل فمـ زمٝمع ايمثٚمر ضمتك يٌدو صالضمف,  سمدورهمٜمذه إضم٣مدي٧م 

 وَمًٟميم٥م ووع اْلقائح يمالسمٖم٣مق زمٝمٛمٜمام-

٣ًٌم َم٣م سمٙمحؼ ايمثٚمرة إذا زمٝمع ومٌؾ زمدو ايمِمالح , أَم٣م زمٔمد زمدو ٕن اْل٣مئح٥م نم٣ميم

 ايمِمالح همال يي َٕمريـ: 

 قق يمٌٝمٔمٜم٣م-اظمُمؼمي ومد جيذه٣م ويذه٤م إلم ايمً أن األٍٚ:

  يٙمحؼ ايم٣ٌمئع َمٛمٜم٣م رء-ٓإذا وومع هل٣م هم٣ًمد  ايجاْٞ: 

يم٘مـ إذا ومد ـمٜمر ايمِمالح, يمزم اظمُمؼمي أن ي٠مدي َم٣م وصم٤م فمٙمٝمف دم ؽمٔمر 

 ايمًٙمٔم٥م-

 ويمزم ايم٣ٌمئع أن خيقم َم٣م ومد زم٣مفمف-

  ********** 

                                                           
 (.ُٔٓٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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 ]النهي عن بيع العنب حتى يسود[ 

ـْ ) – 854 ـِ  َأَٞمسِ  َوفَم  فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛم ٌِل   َأن  » :فمٛمف اهلل رض , ََم٣ميمٍِؽ  زْم

ـْ  هَنَك , وؽمٙمؿ َقد   ضَمت ك ايْمِٔمٛم٤َِم  زَمْٝمعِ  فَم ًْ ـْ , َي ٤مِّ  زَمْٝمعِ  َوفَم شَيُْمَتد   ضَمت ك احْلَ
 (ُ)

 -

٥مُ  َرَواهُ  ًَ ْٚم ٓ  , اخْلَ ل   إِ
٣مئِ ًَ َحفُ , ايمٛم  ـُ  َوَصح  ٌ ٣منَ  ازْم ٣مىمِؿُ , ضِم  -(َواحْلَ

 *******************************الشرح:

 ؽم٣مق اظمِمٛمػ احلدي٧م يمٌٝم٣من َم٣م ئمرف زمف زمدو ايمِمالح-

احلدي٧م مل يث٦ٌم فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ, وهق زمٚمٔمٛمك إضم٣مدي٧م و

 اظمتٗمدَم٥م-

 :(415. 6) وم٣مل ازمـ فمٌد ايمػم دم آؽمتذىم٣مر

فُ  فَمعَم  َديمِٝمٌؾ  َوَهَذا ٤مُّ  اؾْمَتد   إَِذا َأٞم  ٌُُؾ  َوازْمَٝمض   احْلَ ٛمْ ًُّ ٌَْؾ  زَمْٝمُٔمفُ  صَم٣مزَ  ايم  ضَمَِم٣مِدهِ  وَم

 -همِٝمفِ  ايْمُٖمَٗمَٜم٣مءُ  اطْمَتَٙمَػ  ََمْقِوعٌ  َوَهَذا

                                                           
(, كأحمد             ُِِٕ(, كابن ماجو )ُِِٖ(, كالترمذم )ُّّٕأخرجو اإلماـ أبو داكد ) (ُ)

صحيح على »( كقاؿ الحاكم: ُٗ/ ِ(, كالحاكم )ِْٕٗ(, كابن حباف )َِٓك  ُِِ/ ّ)
أنس بن مالك رضي أف كىو كما قاؿ, من طريق حماد بن سلمة عن حميد, عن « شرط مسلم

النبي صلى اهلل عليو كسلم بو, كىذا إسناد ظاىره الصحة, إال أف حمادنا قد تفرد بذكر العنب 
كالحب, فقد ركاه جمع عن حميد بذكر النخل حتى تزىو, كلم يذكركا العنب كالحب. كممن ركاه 

ماـ الترمذم كذلك يحيى القطاف, كمالك, كىشيم كغيرىم. كممن أشار إلى شذكذ الحديث اإل
رحمو اهلل تعالى, فقد قاؿ: بأنو غريب من حديث حماد, ككذلك اإلماـ البيهقي أشار إلى شذكذه  

 كما في الكبرل.  
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اَم  ضَمٛمِٝمَٖم٥مَ  َوَأزُمق ََم٣ميمٌِؽ  هَمَذَه٤َم   َوَأىْمَثرُ  ايْمُ٘مقهَم٥مِ  َوَأْهُؾ  اظمَِْديٛم٥َمِ  َوَأْهُؾ  َوَأْصَح٣مهُبُ

٤مِّ  زَمْٝمعَ  َأن   إلَِم  ايْمِٔمْٙمؿِ  َأْهؾِ  ـِ  َواؽْمَتْٕمٛمَك َيٌَِس  إذا ؽمٛمٌٙمف دم احْلَ  َوازْمَٝمض   ٣مءِ اظمَْ  فَم

ٌُُؾ  ٛمْ ًُّ  -صَم٣مئِزٌ  ايم

ـْ  َواطْمَتَٙمُٖمقا  -َوَدْرؽُمفُ  ضَمَِم٣مُدهُ  فَمَٙمْٝمفِ  همِٝمَٚم

٣ٌَمئِعِ  فَمعَم  َهَذا :زَمْٔمُّمُٜمؿْ  هَمَٗم٣مَل  ٙمِّؿَ  ضَمت ك ايْم ًَ ٌ ٥مَ  ُي ي إلَِم  احْلَ ـَ  مُمَٝم ًزا اظمُُْْمؼَمِ ـِ  َِم ٌْ  ايمتِّ

 -ايْمُ٘مقهمِٝمِّكمَ  وَمْقُل  َوُهقَ 

ُهؿْ  َووَم٣مَل  ي فَمعَم  ضَمَِم٣مُدهُ  :نَمغْمُ ٤مِّ دِم  اظمُُْْمؼَمِ َٓ جَيُقُز زَمْٝمُع احْلَ ٣مهمِِٔملُّ  َووَم٣مَل ايمُم 

اُء ؾَم٣مٍة ََمْذزُمقضَم٥ٍم فَمَٙمْٝمَٜم٣م  ٓ  َأْن جَيُقَز ِذَ ٌْٛمِِف إِ
َٓ جَيُقُز زَمْٝمُٔمُف حَمُِْمقًدا دِم سمِ ٌُٙمِِف ىَماَم  ؽُمٛمْ

ِٚمَٜم٣م ٣مئُِؾ ُدوَن حَلْ  -صِمْٙمُدَه٣م احْلَ

ْ َأصمِ  :وَم٣مَل  َٓ َومَل ٌُقِب دِم َأىْماَمَِمَٜم٣م َو ـْ َأْهِؾ ايْمِٔمْٙمِؿ َيْٟمطُمُذ فُممْمَ احْلُ ْد َأضَمًدا َِم

ٌُٙمَِٜم٣م ٛمَْْم٥ِم دِم ؽُمٛمْ
ٛمَْْم٥ِم زم٣ِمحْلِ

ُز زَمْٝمَع احْلِ  -جُيَقِّ

ٌْٛمَِٜم٣م :وَم٣مَل 
ٌُٙمَِٜم٣م يَمِزََمُف َأْن جُيِٝمَزُه دِم سمِ ٛمَْْم٥ِم دِم ؽُمٛمْ

ـْ َأصَم٣مَز زمِٝمَع احْلِ   قا -َوََم
از ايمٌٝمع إذا ىم٣من ومد صٙمح ايمثٚمر واٞمتٖمك ايمٕمرر, ٕن ايمٛمٌل وايمذي يٓمٜمر صمق

ب إٞمام هنك فمـ ايمٌٝمع ومٌؾ زمدو ايمِمالح, وأَم٣م احلدي٧م اظمذىمقر دم ايم٣ٌم ط

  همّمٔمٝمػ-

  اإلَم٣مم ايمؼمَمذي رْحف اهلل سمٔم٣ملم- احلدي٧مهذا أؾم٣مر إلم ؾمذوذ ضمٝم٧م 
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همٗمد وم٣مل: زمٟمٞمف نمري٤م َمـ ضمدي٧م ْح٣مد, وىمذيمؽ اإلَم٣مم ايمٌٝمٜمٗمل أؾم٣مر إلم 

   -, واهلل أفمٙمؿه ىمام دم ايم٘مػمىؾمذوذ

**** ****** 
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 ]بيان حكم وضع الجوائح[ 

ـْ ) – 855 ـِ  صَم٣مزمِرِ  َوفَم ٌْدِ  زْم  , اهلل ِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  ,فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ  َرِضَ , اهلل ِ  فَم

ـْ  زمِْٔم٦َم  يَمقْ : »وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم  يَمَؽ  حَيِؾُّ  هَماَل  ,صَم٣مئَِح٥مٌ  هَمَٟمَص٣مزَمْتفُ  شَمَٚمًرا َأطِمٝمَؽ  َِم

 ش?ضَمؼ   زمَِٕمغْمِ  َأطِمٝمَؽ  ََم٣مَل  سَمْٟمطُمُذ  زمِؿَ - ؾَمْٝمًئ٣م َِمٛمْفُ  سَمْٟمطُمَذ  َأنْ 
(ُ)

ٙمِؿٌ  َرَواهُ -  ًْ  - َُم

           زمَِقْوعِ  َأََمرَ  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛم ٌِل   َأن  »: يَمفُ  ِرَواَي٥مٍ  َودِم 

َقائِِح  ش اْْلَ
(ِ)

)- 

 *******************************الشرح:

 .غام املصٓـ اذتسٜح يبٝإ ايكٍٛ يف ٚضع اذتٛا٥ر
, ؽَمِٔمٝمدٍ  َأِِب َمـ ضمدي٧م ٚيف َػًِ:  ْدِريِّ  فَمْٜمدِ  دِم  َرصُمٌؾ  ُأِصٝم٤َم : وَم٣مَل  اخْلُ

 اهللِ  َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  َدْيٛمُُف, هَمَ٘مُثرَ  ازْمَت٣مفَمَٜم٣م, شماَِمرٍ  دِم  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   اهللِ  َرؽُمقلِ 

وُمقا: »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   َق  ,شفَمَٙمْٝمفِ  سَمَِمد  ٌُْٙمغْ  هَمَٙمؿْ  فَمَٙمْٝمِف, ايمٛم ٣مُس  هَمَتَِمد   َذيمَِؽ  َي

 َوصَمْدسُمْؿ, ََم٣م طُمُذوا: »يمُِٕمَرََم٣مئِفِ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  َدْيٛمِِف, َوهَم٣مءَ 

ٓ   يَمُ٘مؿْ  َويَمْٝمَس   شَذيمَِؽ  إِ
(ّ)

- 

 ٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم هذه اظمًٟميم٥م- اطمتوومد 

                                                           
 (.ُْ( )ُْٓٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
 ( الجائحة: اآلفة تصيب الثمار فتتلفها.ُُُٗ/ ّأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ِ)
 (.ُٔٓٓم في صحيحو )أخرجو اإلماـ مسل (ّ)
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وهل إذا زمٝمٔم٦م ايمثٚمرة زمٔمد زمدو صالضمٜم٣م, وؽمٙمٚم٦م يمٙمٚمُمؼمي زم٣ميمتخٙمٝم٥م 

إلم  زمكم ايم٣ٌمئع وزمكم اظمُمؼمي, شمؿ سمٙمٖم٦م هذه ايمثٚمرة زمآهم٥م ؽماموي٥م ومٌؾ اْلذاذ

 أومقال: 

هق َم٣م ذه٤م إيمٝمف اإلَم٣مم ايمُم٣مهمٔمل أهن٣م دم وامن اظمُمؼمي و ايكٍٛ األٍٚ:

 -زمق ضمٛمٝمٖم٥م, وايمٙمٝم٧م زمـ ؽمٔمد, وآطمرونومقيمٝمف, وأرْحف اهلل سمٔم٣ملم دم أصح 

 ووع اْل٣مئح٥م, ويم٘مـ يًتح٤م ذيمؽ اؽمتح٣ٌمزًم٣م- فمعم ايم٣ٌمئع وٓ جي٤م

وهق ومقل أهن٣م دم وامن ايم٣ٌمئع, وجي٤م فمٙمٝمف ووع اْل٣مئح٥م  ايكٍٛ ايجاْٞ:

 -دم ايمٗمديؿ, وؿم٣مئٖم٥م َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ اإلَم٣مم ايمُم٣مهمٔمل رْحف اهلل سمٔم٣ملم

٥م زمدون ايمثٙم٧م مل جي٤م وؤمٜم٣م, وإن ىم٣مٞم٦م إن ىم٣مٞم٦م اْل٣مئح ايكٍٛ ايجايح:

 -هق ومقل اإلَم٣مم َم٣ميمؽ رْحف اهلل سمٔم٣ملمزمٗمدر ايمثٙم٧م همٟمىمثر وصم٤م وؤمٜم٣م, 

 -شأَمر زمقوع اْلقائح»واضمت٨م ايمٗم٣مئٙمقن زمقؤمٜم٣م زمٗمقيمف: 

 -شهمال حيؾ يمؽ أن سمٟمطمذ َمٛمف ؾمٝمًئ٣م»وزمٗمقل ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ: 

َمف ؽمٗمٝمٜم٣م, هم٘مٟمهن٣م أٞمف يٙمز وٕهن٣م دم َمٔمٛمك ايم٣ٌمومٝم٥م دم يد ايم٣ٌمئع, َمـ ضمٝم٧م

 هم٘م٣مٞم٦م دم وامن ايم٣ٌمئع-سمٙمٖم٦م ومٌؾ ايمٗمٌض, 

وهذا اضمتج٣مج أصح٣مب ايمٗمقل ايمث٣مين, وهق أن ايم٣ٌمئع هق ايمذي يّمٚمـ, 

 وهق ومقل يمإلَم٣مم ايمُم٣مهمٔمل رْحف اهلل سمٔم٣ملم دم ايمٗمديؿ ىمام رأي٦م-
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حدي٧م أِب ؽمٔمٝمد اخلدري رض زم واضمت٨م ايمٗم٣مئٙمقن زمٟمٞمف ٓ جي٤م وؤمٜم٣م

 اهلل فمٛمف-

َؿ دِم شماَِمٍر »وهق:  ُأِصٝم٤َم َرصُمٌؾ دِم فَمْٜمِد َرؽُمقِل اهللِ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

وُمقا فَمَٙمْٝمفِ »ازْمَت٣مفَمَٜم٣م, هَمَ٘مُثَر َدْيٛمُُف, هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهلِل َصعم  اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم َؿ:  , شسَمَِمد 

ٌُْٙمْغ َذيمَِؽ َوهَم٣مءَ  َق ايمٛم ٣مُس فَمَٙمْٝمِف, هَمَٙمْؿ َي َدْيٛمِِف, هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ َصعم  اهلُل  هَمَتَِمد 

َؿ يمُِٕمَرََم٣مئِِف:  ٓ  َذيمَِؽ »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم   -شطُمُذوا ََم٣م َوصَمْدسُمْؿ, َويَمْٝمَس يَمُ٘مْؿ إِ

 همٙمق ىم٣مٞم٦م سمقوع مل يٖمتٗمر إلم ذيمؽ-

وْحٙمقا إَمر زمقوع اْلقائح فمعم آؽمتح٣ٌمب, أو همٝمام زمٝمع ومٌؾ زمدو 

 ه ايمرواي٣مت إلم رء َمـ هذا-ايمِمالح, وومد أؾم٣مر دم زمٔمض هذ

 إلم آطمره- شهم٘مثر ديٛمف---» ٚأداب األٚيٕٛ عٔ قٛي٘:

زمٟمٞمف حيتٚمؾ أهن٣م سمٙمٖم٦م زمٔمد أوان اْلذاذ, وسمٖمريط اظمُمؼمي دم سمرىمٜم٣م زمٔمد 

 ذيمؽ فمعم ايمُمجر, هم١مهن٣م ضمٝمٛمئذ سم٘مقن َمـ وامن اظمُمؼمي-

ويمق ىم٣مٞم٦م , شويمٝمس يم٘مؿ إٓ ذيمؽ»وم٣مل: وهلذا وم٣مل صعم اهلل فمٙمٝمف ؽمٙمؿ: 

 قائح ٓ سمقوع: يم٘م٣من هلؿ ؿمٙم٤م زمٗمٝم٥م ايمديـ-اْل

زمٟمن ه يمٝمس يم٘مؿ أن إٓ هذا, وٓ حتؾ يم٘مؿ  ٚأداب اآلخطٕٚ عٔ شيو:

 َمْم٣ميمٌتف َم٣م دام َمٔمًنا, زمؾ يٛمٓمر إلم َمٝمنة, واهلل أفمٙمؿ-
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أن أهؾ ايمٔمٙمؿ اطمتٙمٖمقا دم َمًٟميم٥م ووع اْلقائح إلم  ؾتًدص يٓا مما غبل:

 ومقيمكم, وإن ؾمئ٦م ومٙم٦م: إلم شمالشم٥م أومقال-

إَمر زمقوع اْل٣مئح٥م, وَمٔمٛمك ذيمؽ: أٞمف جي٤م فمعم ايم٣ٌمئع أن يرد  األٍٚ:

 اظم٣مل إلم اظمُمؼمي-

 ٓ جي٤م ووع اْل٣مئح٥م, وإٞمام يًتح٤م ذيمؽ اؽمتح٣ٌمزًم٣م- ايجاْٞ:

 سمٖمِمٝمؾ اإلَم٣مم َم٣ميمؽ رْحف اهلل سمٔم٣ملم- ايجايح:

إن ىم٣مٞم٦م اْل٣مئح٥م زمٟمومؾ َمـ ايمثٙم٧م, همال وامن همٝمٜم٣م فمعم ايم٣ٌمئع, ويتحٚمؾ 

 حلٗمف َمـ اْل٣مئح٥م- اظمُمؼمي َم٣م

ٕٞمف إن طمن دم ايمثٙم٧م إول, ؽمٝمٖمتح اهلل فمز وصمؾ فمٙمٝمف دم ايمثٙمثكم 

 أطمريـ-

 وإن ىم٣مٞم٦م اْل٣مئح٥م زمٗمدر ايمثٙم٧م همٟمىمثر, هم٣ميمّمامن همٝمٜم٣م فمعم ايم٣ٌمئع-

همٜمٛم٣م يٙمزم ايم٣ٌمئع أن يتحٚمؾ هذه احل٣مئج٥م, وجي٤م فمٙمٝمف أن يرد اظم٣مل إلم 

 اظمُمؼمي-

 ـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ-وهذا ايمتٖمِمٝمؾ ٓ ديمٝمؾ فمٙمٝمف يث٦ٌم فم

إن ىم٣من ايمٌٝمع ومد سمؿ زمٔمد زمدو  ٚايصشٝح يف ٖصٙ املػأي١ إٔ ْكٍٛ:

 -يم٣ٌمئع أن يّمع اْل٣مئح٥م فمـ اظمُمؼميايمِمالح, همال جي٤م فمعم ا
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وإن ىم٣من ايمٌٝمع سمؿ ومٌؾ زمدو ايمِمالح يمٙمثٚمرة, همٜمٛم٣م يٙمزم ايم٣ٌمئع أن يّمع 

 اْل٣مئح٥م, ويرد فمعم اظمُمؼمي َم٣ميمف-

 -إديم٥م دم هذه اظمًٟميم٥م تٖمِمٝمؾ ِتتٚمعوهبذا ايم

وومٝمؾ: زمٟمٞمف ايمرصمؾ هق َمٔم٣مذ رض اهلل فمٛمف, وومد أَمره ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف 

 وؽمٙمؿ زمٟمن يدهمع ومٝمٚم٥م َم٣م حلٗمف َمـ اْل٣مئح٥م-

ـْ  زمِْٔم٦َم  يَمقْ »وَمع ذيمؽ همٗمد وم٣مل ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ يممطمر:   َِم

 ََم٣مَل  سَمْٟمطُمُذ  زمِؿَ  ؾَمْٝمًئ٣م, َِمٛمْفُ  سَمْٟمطُمَذ  َأنْ  يَمَؽ  حَيِؾُّ  هَماَل  صَم٣مئَِح٥ٌم, هَمَٟمَص٣مزَمْتفُ  شَمَٚمًرا, َأطِمٝمَؽ 

؟ زمَِٕمغْمِ  َأطِمٝمَؽ   -شضَمؼ 

 وهذا حمٚمقل فمعم َمـ زم٣مع ومٌؾ زمدو ايمِمالح-

هل آهم٥م ؽماموي٥م حتِمؾ زمٗمدر اهلل فمز وصمؾ: ىم٣ميمريح, أو اظمْمر  ؾادتا٥ش١:

ايمُمديد, أو ايمًٝمقل ايمتل سم٘مقن َمـ إَمْم٣مر, أو ايمٌح٣مر زم٣مإلفمِم٣مر, أو صمراد 

 -, واهلل أفمٙمؿايمثٚمر ضمتك سمٟمىمٙمف ىمٙمف, وهتٙم٘مف, ونمغم ذيمؽ يًٙمط فمعم

  ********** 

 

 

 

 



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ن حكم بيع النخل بعد التأبير[]بيا  

 

[387] 
 

  

 ]بيان حكم بيع النخل بعد التأبير[ 

ـِ ) – 856 ـِ  َوفَم ـِ , ,فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ َرِضَ , فُمَٚمرَ  ازْم ِلِّ  فَم  فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛمٌ 

ـِ »: وَم٣مَل  , وؽمٙمؿ رَ  َأنْ  زَمْٔمَد  َٞمْخاًل  ازْمَت٣معَ  ََم ٣مهَمَثٚمَ , سُم٠َمزم  ٣ٌَمئِعِ  َرهُتَ ٓ  , زَم٣مفَمَٜم٣م ايم ِذي يمِْٙم  إِ

طَ  َأنْ  ٌَْت٣معُ  َيُْمؼَمِ  ش اظمُْ
(ُ)

 -(فَمَٙمْٝمفِ  َُمت َٖمٌؼ - 

 *******************************الشرح:

 .غام املصٓـ اذتسٜح يبٝإ أسهاّ بٝع ايٓدٌ بعس ايتسبري
  -يمٙمٛمخؾ يْمٙمع ايمذىمر َمٛمف هق ايمتٙمٗمٝمح ايتأبري:ٚ

 إىل أقٛاٍ: سهِ ايجُط بعس ايتأبري ٚقس اختًـ ايعًُا٤ يف
ايمثٚمر سمٌع يمٙمٛمخؾ َم٣م مل سُم٠مزمر, هم١مذا ُأزمر مل يدطمؾ دم ايمٌٝمع, إٓ  ايكٍٛ األٍٚ:

ومقل اإلَم٣مم َم٣ميمؽ, واإلَم٣مم أن يُمؼمط اظمُمؼمي, فمٚماًل زمٓم٣مهر احلدي٧م وهق 

 - فمٙمٝمٜمؿايمُم٣مهمٔمل, واإلَم٣مم أْحد زمـ ضمٛمٌؾ, رْح٥م اهلل

 , وهذاأم مل ُي٠مزمر, إٓ أن يُمؼمط اظمٌت٣معايمثٚمر يمٙم٣ٌمئع, أزمر,  ايكٍٛ ايجاْٞ:

 -ومقل أصح٣مب ايمرأي

                                                           
( ُّْٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِّٕٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو صحيح ) (ُ)

ا كلو ماؿ فمالو للذم باعو إال أف يشترط المبتاع", كالتأبير: ىو َٖ) ( كزادا: "كمن ابتاع عبدن
 التشقيق كالتلقيح.
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ومقل ازمـ أِب يمٝمعم وهق أن ايمثٚمر يمٙمٚمُمؼمي, أزم ر, أم مل ُي٠مزمر,  ايكٍٛ ايجايح:

ومد رده ايمٔمٙمامء, ومل  ايمٗمقل هذاأم مل يُمؼمط: ٕن ايمثٚمر َمـ ايمٛمخؾ, وذط, 

 يٗمؾ زمف أضمد نمغمه-

 قاٍ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ٔمٙمؿ فمعم هذا احلدي٧م فمٛمد زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ, وهق ومقل ايمُم٣مهمٔمل, وايم

  قا وأْحد, وإؽمح٣مق-
ت٘مقن اظمزرفم٥م زمام همٝمٜم٣م همزم٣مع ٞمخاًل ٓ شمٚمر همٝمف,  رصمالً  يمق أن صٛض٠ املػأي١:ٚ

 يمٙمٚمُمؼمي-

 زم٣مع َمزرفم٥م همٝمٜم٣م ٞمخؾ ومد ُأزمر, ويُمٗمِّح, ورزمام ؽمٗم٣مه٣م وزرفمٜم٣م- إن و

 -فهم١من ىم٣من زمٝمٛمٜمام ذط فمٚمؾ زم

 اؾمؼمي٦م ايمٛمخؾ زمام همٝمف َمـ ايمثٚمر, همٜمل يمٙمٚمُمؼمي- ؿرتٟ:نإٔ ٜكٍٛ امل

 ة٘مقن شمٚمرت, همايمثٚمرة يُمؼمطومل , اؾمؼمي٦م ايمٛمخؾ ٚإٕ قاٍ املؿرتٟ:

 -يمٓم٣مهر احلدي٧مؽمؿ يمٙم٣ٌمئع: اظمق

 سهِ بٝع ايعبس ٚي٘ َاٍ: 
 ني: يف ايصشٝش

 هللُ ا َصعم   اهلل ِ َرؽُمقَل  ؽَمِٚمْٔم٦ُم : وَم٣مَل  فَمٛمُْف, اهلل ُ َرِضَ َمـ ضمدي٧م ازمـ فمٚمر 

ـِ : »َيُٗمقُل  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  َر, َأنْ  زَمْٔمَد  َٞمْخاًل  ازْمَت٣معَ  ََم ٣م سُم٠َمزم  ٣ٌَمئِعِ  هَمَثَٚمَرهُتَ ٓ   يمِْٙم طَ  َأنْ  إِ  َيُْمؼَمِ
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ٌَْت٣مُع, ـِ  اظمُ ًٌْدا ازْمَت٣معَ  َوََم ٓ   زَم٣مفَمُف, يمِٙم ِذي هَماَميُمفُ  ََم٣مٌل, َويَمفُ  فَم طَ  َأنْ  إِ ٌَْت٣معُ  َيُْمؼَمِ  ,شاظمُ

ـْ  ـْ  ٍؽ,ََم٣ميمِ  َوفَم ـْ  َٞم٣مهمٍِع, فَم ـِ  فَم ـْ  فُمَٚمَر, ازْم ٌْدِ  دِم  فُمَٚمرَ  فَم  "ايمَٔم
(ُ)

- 

اظم٠ميمػ رْحف اهلل سمٔم٣ملم هذه ايمزي٣مدة دم زمٝمع ايمٔمٌد: ٕن زمٔمض أهؾ ومل يذىمر 

 ايمٔمٙمؿ ومد ؿمٔمـ دم هذه ايمزي٣مدة- 

 اهلل امَمًٙمؿ رْحٜمووهل ىمام سمرى دم ايمِمحٝمحكم, وومد ارسمّم٣مه٣م ايمٌخ٣مري 

 -سمٔم٣ملم دم صحٝمحٝمٜمام

 زي٣مدة ؽم٣ممل زمـ فمٌد اهلل, فمـ أزمٝمف فمٌد اهلل زمـ فمٚمر رض اهلل فمٛمٜمام- وهل َمـ

ويمف َم٣مل همٝم٘مقن احل٣مل همٝمف إن يمق أن أضمًدا زم٣مع فمًٌدا  ٚصٛض٠ ٖصٙ املػأي١:

ضمِمؾ ايمٌٝمع زمدون أي ذط زمكم ايم٣ٌمئع, واظمُمؼمي, همٛمٗمقل ىمام دم احلدي٧م: 

 ايمٔمٌد يمٙمٚمُمؼمي, واظم٣مل يمٙم٣ٌمئع-

 يمٔمٌد وَم٣م َمٔمف َمـ اظم٣مل-اؾمؼمي٦م ا يهٔ يٛ قاٍ املؿرتٟ:

 همٝم٘مقن اظم٣مل يمٙمٚمُمؼمي, ٕٞمف اؾمؼمط اظم٣مل َمع ايمٔمٌد دم ايممماء-

 واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم- ,واهلل أفمٙمؿ

  ********** 

 

                                                           
 (.ُّْٓفي صحيحو ) (, كاإلماـ مسلمِّٕٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]أبواب السلم والقرض والرهن[  

 

[390] 
 

  

 ]أبواب السلم والقرض والرهن[

َٛاُب] ِِ َأِب ًَ ِٔ َٚاِيَكِضِض ايغَّ ِٖ  [َٚايضَّ

 *******************************الشرح:

 ًٙمػ-هق ايم ِ:ايػًَ

 ايمٗمرض- ٚقٌٝ:

ٝمس ىمؾ ؽمٙمػ, أو ومرض, همٙموايمِمحٝمح أن زمٝمٛمٜمام فمٚمقم وطمِمقص, 

 طهمٟمومرهؿ ايمٛمٌل  طي٘مقن ؽَمَٙماًم, وومد ىم٣من هذا ايمٌٝمع َمٔمٚمقًٓ زمف ومٌؾ ايمٛمٌل 

 -فمٙمٝمف زممموط

 : صش١ بٝع ايػًِبٝإ ايؿطٚط املعتورب٠ يف 
, يُمؼمط دم ايمًٙمؿ َم٣م يُمؼمط دم ايمٌٝمع: َمـ ايمؼماض, ورهمع ايمٕمرر واْلٜم٣ميم٥م

 وإَمّم٣مء ايممموط, ونمغم ذيمؽ-

 إٓ أٞمف زادت همٝمف زمٔمض ايممموط إطمرى, وهل: 

 أن ي٘مقن َمٔمٙمقم ايمثٚمـ-  األٍٚ:

 َمٔمٙمقم ايمِمٖم٥م- أن ي٘مقن  ايجاْٞ:

 َمٔمٙمقم ايمزَمـ وإصمؾ- أن ي٘مقن  ايجايح:

 يًتْم٣مع ايمقهم٣مء زمتًٙمٝمٚمف-أن  ايطابع:
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 بٝإ َع٢ٓ ايكضض ٚايغًف: 

٣مل إيمٝمٜمؿ يمٗمّم٣مء ٥م ايمٛم٣مس زمٌذل اظمإفم٣مٞم وهقايمًٙمػ,  ٚاملطاز بايكطض:

 -ضمقائجٜمؿ فمعم رده إلم ص٣مضمٌف

وؽمتٟميت زمٔمض أضم٘م٣مَمف دم ايم٘مالم فمعم ضمدي٧م أِب هريرة رض اهلل فمٛمف دم 

 ايم٣ٌمب إن ؾم٣مء اهلل فمز وصمؾ-

 بٝإ َع٢ٓ ايضٖٔ: 

 هق ايمثٌقت وايمدوام, ويٟميت زمٚمٔمٛمك احلٌس- ٚايطٖٔ:

َمـ شمٚمٛمٜم٣م إذا سمٔمذر وهق صمٔمؾ فمكم َم٣ميمٝم٥م وشمٝمٗم٥م زمديـ يًتقذم َمٛمٜم٣م, أو 

 ايمقهم٣مء-

 وؽمتٟميت  أضم٘م٣مَمف إن ؾم٣مء اهلل فمز وصمؾ-

 بٝإ أْٛاع ايعكٛز: 
 إذ أن ايمٔمٗمقد شمالشم٥م:  

 ىم٣ميمٌٝمع, واإلصم٣مرة, وٞمحقمه٣م-فمٗمقد ٓزَم٥م َمـ ايمْمرهمكم,  األٍٚ:

 فمٗمقد صم٣مئزة َمـ ايمْمرهمكم- ايجاْٞ:

 وجيقز يم٘مؾ واضمد َمٛمٜمام ايمٖمًخ: ىم٣ميمقىم٣ميم٥م, وٞمحقه٣م-

 َمـ أضمدمه٣م دون أطمر, ىم٣ميمرهـ-فمٗمقد صم٣مئزة  ايجايح:

 -, واهلل اظمقهمؼهمٜمق صم٣مئز َمـ ومٌؾ اظمرهتـ, ٓزم َمـ ومٌؾ ايمراهـ

  ********** 



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]بيان السلم وحكمه[  

 

[392] 
 

  

 ]بيان السلم وحكمه[

ـِ ) – 857 ـِ  فَم ٌ ٣مسٍ  ازْم  اهلل صعم , ايمٛم ٌِلُّ  وَمِدمَ : وَم٣مَل  ,فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ َرِضَ , فَم

ٙمُِٖمقنَ  َوُهؿْ , اظمَِْديٛم٥َمَ  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف ًْ ٛم٥َمَ  ايمثِّاَمرِ  دِم  ُي  ً ٛمََتكْمِ  ايم  ً ـْ : هَمَٗم٣مَل , َوايم  ََم

ٙمِْػ  مَتْرٍ  دِم  َأؽْمَٙمَػ  ًْ  ش ََمْٔمُٙمقمٍ  َأصَمؾٍ  إلَِم , ََمْٔمُٙمقمٍ  َوَوْزنٍ , ََمْٔمُٙمقمٍ  ىَمْٝمؾٍ  دِم  هَمْٙمُٝم
(ُ)

 -

 -فَمَٙمْٝمفِ  َُمت َٖمٌؼ 

ٌَُخ٣مِريِّ  ـْ »: َويمِْٙم ءٍ  دِم  َأؽْمَٙمَػ  ََم  شَرْ
(ِ)

)- 

 *******************************الشرح:

 .غام املصٓـ اذتسٜح يالستذاز ب٘ ع٢ً دٛاظ ايػًِ يف ايبٝع
 (:  11/41قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ؾطح َػًِ )

:ِ٘ َٙمؿِ  صَمَقازُ  ِفٝ  ً فُ  ايم طُ  َوَأٞم   َأوْ  َوْزنٍ  َأوْ  زمَِ٘مْٝمؾٍ  ََمْٔمُٙمقًَم٣م وَمْدُرهُ  َيُ٘مقنَ  َأنْ  ُيُْمؼَمَ

٣م مِهَ ٌَطُ  مِم ٣م نَمغْمِ   -زمِفِ  ُيّْم

طَ  ىَم٣ميمث ْقِب  ََمْذُروفًم٣م ىَم٣منَ  هَم١مِنْ   ََمْٔمُدوًدا ىَم٣منَ  َوإِنْ  ,ََمْٔمُٙمقََم٥مٍ  ُذْرفَم٣منٍ  ِذىْمرُ  اؾْمؼُمِ

َٝمَقانِ  طَ  ىَم٣محْلَ   -ََمْٔمُٙمقمٍ  فَمَددٍ  ِذىْمرُ  اؾْمؼُمِ

                                                           
(, كاللفظ َُْٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِِّٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

 لمسلم.
 (.َِِْأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو برقم ) (ِ)
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ََِع٢َٓ فُ  اِيَشٔسٜٔح: َٚ ـْ  ََم٘مِٝمؾٍ  دِم  َأؽْمَٙمؿَ  إِنْ  َأٞم   دِم  ٣منَ ىمَ  َوإِنْ  ,ََمْٔمُٙمقًَم٣م ىَمْٝمُٙمفُ  هَمْٙمَٝمُ٘م

ـْ  ََمْقُزونٍ  اًل  ىَم٣منَ  َوإِنْ  ,ََمْٔمُٙمقًَم٣م َوْزًٞم٣م هَمٙمَٝمُ٘م ـْ  َُم٠َمصم    -ََمْٔمُٙمقًَم٣م َأصَمُٙمفُ  هَمْٙمَٝمُ٘م

 َٓ ـْ  َيْٙمَزمُ  َو اطُ  َهَذا َِم َٙمؿِ  ىَمْقنِ  اؾْمؼِمَ  ً اًل  ايم ًّٓ  جَيُقزُ  زَمْؾ  ,َُم٠َمصم  فُ  :ضَم٣م َٞم   إَِذا ِٕ

٣ملِّ  همجراز ,ايمٕمرر َمع َم٠مصمال صَم٣مزَ  فُ  :َأْولَم  احْلَ َٞم  ـَ  َأزْمَٔمُد  ِٕ  قا -ايْمَٕمَررِ  َِم
 قاٍ أبٛ ستُس غسزٙ اهلل تعاىل: 

وهذا ايمٗمقل ايمذي وم٣ميمف اإلَم٣مم ايمٛمقوي رْحف اهلل سمٔم٣ملم خي٣ميمٖمف همٝمف اْلٚمٜمقر 

 َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ-

ًّٓ همٜمق يمٝمس زمًٙمؿ, وإٞمام هق زمٝمع ىم٣ميمٌٝمقع ايمٔم٣مدي٥م,  سمتؿ إذ أٞمف إذا ىم٣من ضم٣م

 قل اظمُمؼمي: اؾمؼمي٦م- وزمٗمايمِمٖمٗم٥م همٝمف زمٗمقل ايم٣ٌمئع: زمٔم٦م, 

 ثِ قاٍ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
صََمؾِ  ِذىْمرُ  َويَمْٝمَس  ْٕ ِدي٧ِم  دِم  ا اطِ  احْلَ ؾْمؼِمَ

صََمؾِ  ِٓ ْٕ ـْ  َأصَمٌؾ  ىَم٣منَ  إِنْ  هُ  زَمْؾ  ا  هَمٙمَٝمُ٘م

طٍ  يَمْٝمَس  ايْمَ٘مْٝمَؾ  َأن   ىَماَم  ,ََمْٔمُٙمقًَم٣م َٙمؿُ  جَيُقزُ  زَمْؾ  زممَِمْ  ً ْرعِ     ايمثَِّٝم٣مِب  دِم  ايم  قا -زم٣ِميمذ 
 أبٛ ستُس غسزٙ اهلل تعاىل:  قاٍ

ايمًٙمؿ دم ايمًٝم٣مرات, وايمٔمٗم٣مرات, ودم ىمؾ َم٣م جيقز أن ي٣ٌمع جيقز وأيًّم٣م 

 ويُمؼمى زم٣ميممموط اظمٔمتػمة-

 ثِ قاٍ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
اَم   فُ  زمَِٚمْٔمٛمَك ايْمَ٘مْٝمَؾ  َذىَمرَ  َوإِٞم  ـْ  ََم٘مِٝمؾٍ  دِم  َأؽْمَٙمؿَ  إِنْ  َأٞم   دِم  َأوْ  ,ََمْٔمُٙمقًَم٣م ىَمْٝماًل  هَمْٙمَٝمُ٘م

ـْ  ََمْقُزونٍ    -ََمْٔمُٙمقًَم٣م َوْزًٞم٣م هَمْٙمَٝمُ٘م
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َٙمؿِ  صَمَقازِ  دِم  ايْمُٔمَٙماَمءُ  اطْمَتَٙمَػ  َووَمدِ   ً ٣ملِّ  ايم ؾِ  صَمَقازِ  فَمعَم  إمِْج٣َمفِمِٜمؿْ  ََمعَ  احْلَ  اظم٠َُْمصم 

زَ  ٣مل   هَمَجق  ٣مهمِِٔملُّ  احْلَ   -َوآطَمُرونَ  ايمُم 

اطِ  فَمعَم  اَوَأمْجَُٔمق َوآطَمُرونَ  ضَمٛمِٝمَٖم٥مَ  َوَأزُمق ََم٣ميمٌِؽ  َوََمٛمََٔمفُ  ٌَطُ  زماَِم  َوْصِٖمفِ  اؾْمؼِمَ  ُيّْم

 -زمِفِ 

ؽمٌؼ أن مجٜمقر أهؾ ايمٔمٙمؿ فمعم طمالف ومقل اإلَم٣مم ايمٛمقوي رْحف اهلل سمٔم٣ملم 

هذا, دم صمقاز ايمًٙمؿ احل٣مل: ٕٞمف يمٝمس زمًٙمؿ, وإٞمام هق ٞمقع َمـ أٞمقاع ايمٌٝمقع 

 ايمٔم٣مدي٥م-

  -شاظمَِْديٛم٥َمَ  – وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛم ٌِلُّ  وَمِدمَ »قٛي٘: 

 أي َمديٛم٥م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ, وىم٣مٞم٦م سمًٚمك زمٝمثرب-

شمؿ هنك ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ فمـ سمًٚمٝمتٜم٣م زمٝمثرب, وؽمامه٣م ؿمٝم٥ٌم, 

 وؿم٣مزم٥م-

 ؾؿٞ ايصشٝشني:
 فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل : َيُٗمقُل  فَمٛمُْف, اهلل ُ  َرِضَ  ُهَرْيَرةَ َمـ ضمدي٧م أِب 

 ايمٛم ٣مَس  سَمٛمِْٖمل اظمَِديٛم٥َُم, َوِهلَ  َيْثِرُب, َيُٗمقيُمقنَ  ايمُٗمَرى, سَمْٟمىُمُؾ  زمَِٗمْرَي٥مٍ  ُت ُأَِمرْ : »َوؽَمٙم ؿَ 

٧ٌََم  ايم٘مغِمُ  َيٛمِْٖمل ىَماَم   شاحَلِديدِ  طَم
(ُ)

- 

 

                                                           
 (.ُِّٖ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُُٕٖأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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 يف ايصشٝشني:ٚ
ْٝمدٍ  َأِِب َمـ ضمدي٧م  ٌَْٙمٛم٣َم فَمٛمُْف, اهلل ُ َرِضَ ايم٣ًمفمدي  ُْحَ  اهللُ  َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  ََمعَ  َأوْم

ـْ  ؽَمٙم َؿ,وَ  فَمَٙمْٝمفِ  ٌُقَك, َِم هْمٛم٣َم ضَمت ك سَم  شؿَم٣مزَم٥مٌ  َهِذهِ : »هَمَٗم٣مَل  اظمَِديٛم٥َِم, فَمعَم  َأْذَ
(ُ)

- 

 َهِذهِ » ط اهللِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل  وَمْٝمسٍ  زمِٛم٦َْم  هَم٣مؿمَِٚم٥مَ َمـ ضمدي٧م ٚيف َػًِ: 

٥ٌَمُ  اظمَِْديٛم٥َمَ  َئْمٛمِل شؿَمْٝم
 (ِ)

- 

ٙمُِٖمقنَ  َوُهؿْ »قٛي٘:  ًْ   -شايمثِّاَمرِ  دِم  ُي

 -َمـ اْلذاذ ٜم٣م, وهق ذاؤه٣م ومٌؾ ؽمٛم٥م, أو ؽمٛمتكمأي يًٙمٚمقن همٝم

 همٟمومرهؿ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ فمعم ذيمؽ زمممؿمف-

 : اذتاٍ سهِ بٝع ايػًِ
اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم ضم٘مؿ زمٝمع ايمًٙمؿ احل٣مل, َمع إمج٣مفمٜمؿ فمعم صمقاز 

 ايمًٙمؿ اظم٠مصمؾ: 

همجقز ايمًٙمؿ احل٣مل اإلَم٣مم ايمُم٣مهمٔمل رْحف اهلل سمٔم٣ملم وآطمرون َمـ أهؾ 

 ايمٔمٙمؿ-

اإلَم٣مم َم٣ميمؽ, وأزمق ضمٛمٝمٖم٥م, رْحٜمؿ اهلل سمٔم٣ملم وآطمرون َمـ أهؾ وَمٛمع َمٛمف 

 ايمٔمٙمؿ-

                                                           
 (.ُِّٗ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُِٕٖ) أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو (ُ)
 (.ِِْٗأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ِ)
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وأمجٔمقا فمعم اؾمؼماط وصٖمف زمام يّمٌط زمف, وَم٣م ذه٤م إيمٝمف اْلٚمٜمقر َمـ 

 -أهؾ ايمٔمٙمؿ هق إولم, َمـ ومقل اإلَم٣مم ايمُم٣مهمٔمل رْحف اهلل سمٔم٣ملم

ٛم٥َمَ »قٛي٘:   ً ٛمََتكْمِ  ايم  ً   -شَوايم

 ايمًٛمتكم-أي ظمدة ايمًٛم٥م و

ـْ : هَمَٗم٣مَل »ي٘: قٛ   -شمَتْرٍ  دِم  َأؽْمَٙمَػ  ََم

 فمعم َممموفمٝم٥م ايمًٙمؿ-َمٗمرًا هلؿ 

 قاز زمٝمع ايمًٙمؿ-ْلذوؿًم٣م  ذطإٓ أٞمف صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ 

ٙمِْػ »قٛي٘:  ًْ  ش-هَمْٙمُٝم

 ًٙمؿ-يزمٚمٔمٛمك 

 ش- دِم ىَمْٝمٍؾ ََمْٔمُٙمقمٍ »قٛي٘: 

أي إلم  شََمْٔمُٙمقمٍ  إلَِم َأصَمؾٍ »إذا ىم٣من َمقزوٞم٣ًم   شَوَوْزٍن ََمْٔمُٙمقمٍ »إذا ىم٣من َم٘مٝماًل 

 -َمٔمٙمقم ووم٦م حمدد

 : (431. 4) ايم٣ٌمري همتحوم٣مل احل٣مهمظ دم 

َٙمؿِ  زَم٣مُب " :وَمْقيُمفُ   ً فُ  ُيقَزنُ  همِٝماَم  : َأيْ "ََمْٔمُٙمقمٍ  َوْزنٍ  دِم  ايم  َأن   إلَِم  َيْذَه٤ُم  َوىَمَٟمٞم 

َٙمؿُ  َٓ  ُيقَزنُ  ََم٣م ًْ ََصحُّ  ايْمَقصْمَٜمكْمِ  َأضَمُد  َوُهقَ  َوزم٣ِميْمَٔمْ٘مسِ  ََم٘مِٝماًل  همِٝمفِ  ُي ْٕ  فِمٛمَْد  َوا

٣مهمِِٔمٝم ٥مِ  َقازُ  ايمُم  َٙمفُ  اْْلَ َرََمكْمِ  إََِم٣ممُ  َوَْحَ َٖمُٗمقا َو٣مزمًِْم٣م َِمْثٙمِفِ  دِم  ايْمَ٘مْٝمُؾ  ُئَمدُّ  ََم٣م فَمعَم  احْلَ  َواسم 

اطِ  فَمعَم  َٙمؿُ  همِٝماَم  ايْمَ٘مْٝمؾِ  سَمْٔمٝمِكمِ  اؾْمؼِمَ ًْ ـَ  همِٝمفِ  ُي َج٣مزِ  ىَمَِم٣معِ  اظمَْ٘مِٝمؾِ  َِم  َووَمِٖمٝمزِ  احْلِ
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َٜم٣م دِم  ايْمٌاَِلدِ  َهِذهِ  ََمَ٘م٣ميِٝمُؾ  زَمْؾ  َِمٌْمَ  َوإِْرَدبِّ  ِق ايْمِٔمَرا ًِ  ُأؿْمٙمَِؼ  هَم١مَِذا خُمَْتٙمَِٖم٥مٌ  َٞمْٖم

َف  نَْمَٙم٤ِم  إلَِم  ُسِ ْٕ  قا -ا
: "قٛي٘:   ٌَُخ٣مِريِّ ءٍ »َويمِْٙم ـْ َأؽْمَٙمَػ دِم َرْ  - "شََم

 -وهذا ايمٔمٚمقم إذ مل يٗمٝمد زم٣ميمتٚمر همٗمط

 وايمٔمٚمؾ فمٛمد أهؾ ايمٔمٙمؿ هبذا ايمٔمٚمقم-

سمُمؼمى, زممموؿمف اظمٔمروهم٥م فمٛمد ويمًٙمؿ صم٣مئز دم مجٝمع إؾمٝم٣مء ايمتل سم٣ٌمع, هم٣م

 أهؾ ايمٔمٙمؿ-

 بٝإ اذته١ُ َٔ َؿطٚع١ٝ ايػًِ: 
 أن همٝمف هم٣مئدة يمٙم٣ٌمئع, وهم٣مئدة يمٙمٚمُمؼمي- ٚاذته١ُ َٔ َؿطٚع١ٝ ايػًِ،

٣م, ويٖمٔمؾ يًتخدَمٜميًتْمٝمع أن ٝمتٚمٙم٘مٜم٣م, وهمهم١مٞمف يتٚمقل ٞمٗمقًدا,  أَا ايبا٥ع:

 ؾ أصمؾ دهمع ايمًٙمٔم٥م-أن حيهمٝمٜم٣م َم٣م يُم٣مء, ومٌؾ 

همتحٖمظ ٞمٗمقده ايمتل دهمٔمٜم٣م يمٙم٣ٌمئع, َمـ ايمّمٝم٣مع, وَمـ ايمٔم٧ٌم  ٚأَا املؿرتٟ:

 هب٣م-

 إلم نمغم ذيمؽ َمـ اظمِم٣ميمح ايمتل سمٔمقد فمعم ايم٣ٌمئع, واظمُمؼمي-

 -ايمدرء يمٙمٚمٖم٣مؽمددم صمٙمٌٜم٣م و ***  هم٣ميمديـ َمٌٛمل فمعم اظمِم٣ميمح 

  ********** 
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 [السلم فيما لم يتحقق ملكه]

ـِ َأِِب َأْوذَم )َوفمَ  – 858 ٌِْد اهلل ِ زْم ـِ َأزْمَزى, َوفَم ـِ زْم ْْحَ ٌِْد ايمر  َرِضَ اهلل ُ ,ـْ فَم

:  ,فَمٛمُْٜماَم  َٓ  ,صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ,ىُمٛم ٣م ُٞمِِمٝم٤ُم اظمََْٕم٣مٞمَِؿ ََمَع َرؽُمقِل اهلل ِ »وَم٣م

ٙمُِٖمُٜمْؿ دِم احلِْ  ًْ ٣مِم, هَمٛمُ ٣ٌَمِط ايمُم  ـْ َأْٞم ٣ٌَمٌط َِم زمِٝم٤ِم َوىَم٣مَن َيْٟمسمِٝمٛم٣َم َأْٞم ِٔمغِم َوايمز   ش-ٛمَْْم٥ِم َوايمُم 

ْي٦ِم »َودِم ِرَواَي٥ٍم:  َوايمز 
(ُ)

ْؿ َزْرعٌ  ,  ك- وِمٝمَؾ: َأىَم٣مَن هَلُ ٚمًّ ًَ : ََم٣م  ?إلَِم َأصَمٍؾ َُم َٓ وَم٣م

ـْ َذيمَِؽ  ْؿ فَم َٟمهُلُ ًْ  شىُمٛم ٣م َٞم
(ِ)

ٌَُخ٣مِريُّ   (- - َرَواُه ايْم

 *******************************الشرح:

هلل تعاىل احلزٜح يبٝإ إٔ ايغًِ ال ٜؾرتط فٝ٘ عام املصٓف صمح٘ ا

 حتكل املًو عٓز ايبا٥ع.

وذيمؽ أن ايمِمح٣مزم٥م رض اهلل فمٛمٜمؿ ىم٣مٞمقا يًٙمٚمقن, ويٌٝمٔمقن, ويتٖمٗمقن, 

 َمع فمدم فمٙمٚمٜمؿ زمٟمهنؿ يٚمٙم٘مقن, أم ٓ يٚمٙم٘مقن-

أهؿ رء أن سم٘مقن ايمًٙمٔم٥م َمتقهمرة زمحٝم٧م يًتْمٝمع ايم٣ٌمئع احلِمقل فمٙمٝمٜم٣م و

 َمـ ٞمٖمًف, أو َمـ نمغمه-

 زمٝمع َم٣م ٓ يٚمٙمؽ- ختتٙمػ فمـهذه ايمِمقرة و

 ٕن ايم٣ٌمئع سم٣مصمر, أو َمزارع دم هذا ايم٣ٌمب-

                                                           
 «.كفي ركاية: كالزبيب -كالزيت »مقتضى سياؽ الحافظ لهذه الركاية كاف يحسن أف يقوؿ:  (ُ)
( كىذا السياؽ ِِٓٓك  ِِْٓ/ رقم  ّْْ/ ْأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو صحيح ) (ِ)

 (.ُّْ/ ْفهي: )« الزبيب»ركاية:  بلفظ الزيت, كأما
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ويمق ىم٣من اظمٙمؽ يُمؼمط ويتٔمكم دم ووم٦م زمٝمع ايمًٙمؿ, يمًٟمل ايمِمح٣مزم٥م رض 

 اهلل فمٛمٜمؿ فمـ ذيمؽ-

 :(438. 4) ايم٣ٌمري همتحوم٣مل احل٣مهمظ دم 

َٙمؿِ  صَمَقازِ  فَمعَم  زمِفِ  َواؽْمُتِدل    ً َٙمؿِ  َووْم٦ِم  دِم  اََمْقصُمقدً  يَمْٝمَس  همِٝماَم  ايم  ً ـَ  إَِذا ايم  َأَْمَ٘م

َٙمؿِ  ضُمُٙمقلِ  َووْم٦ِم  دِم  ُوصُمقُدهُ   ً ْٚمُٜمقرِ  وَمْقُل  َوُهقَ  ايم َٓ  اْْلُ ٌَْؾ  اْٞمِٗمَْم٣مفُمفُ  َيُيُّ  َو  وَم

 قا- فِمٛمَْدُهؿْ  َوزَمْٔمَدهُ  اظمََْحؾِّ 
ـِ َأزْمَزى»قٛي٘:  ـِ زْم ْْحَ ٌِْد ايمر  ـْ فَم  ش- َوفَم

 صحٝمح همٖمل رض اهلل فمٛمفوهق صح٣مِب صمٙمٝمؾ, , َمقٓهؿ اخلزافمل

 فمعم اؽمتٔمٚمٙم٦م َمـ: اخلزافمل احل٣مرث فمٌد زمـ يمٛم٣مهمع وم٣مل فمٚمر أنّ : َمًٙمؿ

 إٞمف: وم٣مل- َمقلم فمٙمٝمٜمؿ اؽمتٔمٚمٙم٦م: وم٣مل- أزمزى زمـ ايمرْحـ فمٌد: وم٣مل َم٘م٥م؟

 -زم٣ميمٖمرائض فم٣ممل اهلل , يم٘مت٣مب وم٣مرئ

ـِ َأِِب َأْوذَم »قٛي٘:  ٌِْد اهلل ِ زْم َٓ  ,َرِضَ اهلل ُ فَمٛمُْٜماَم ,َوفَم  ش-وَم٣م

 شمٔمٙم٥ٌم زمـ رهم٣مفم٥م زمـ أؽمٝمد أِب زمـ احل٣مرث زمـ طم٣ميمد زمـ فمٙمٗمٚم٥مأزمٝمف:  واؽمٚمف

 اهلل   فمٌد وؾمٜمد صح٥ٌم, وٕزمٝمف يمف َمٔم٣موي٥م أزمق إؽمٙمٚمل, أؽمٙمؿ زمـ هقازن زمـ

  -شمامٞمكم ؽمٛم٥م َم٣مت: ؾمٜمغمة يٗم٣مل أضم٣مدي٧م وروى احلديٌّٝم٥م,

 وهق صح٣مِب صمٙمٝمؾ رض اهلل فمٛمف-

 دم ؾمٟمن ايمِمدوم٥م- ويمف ومِم٥م َمع ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ
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ـْ  ؿٞ ايصشٝشني:ؾ ـَ َأِِب َأْوذَم رض اهلل فمٛمف, َوىَم٣مَن َِم ٌَْد اهلل ِ زْم َمـ ضمدي٧م فَم

َؿ إَِذا َأسَم٣مُه وَمْقٌم زمَِِمَدوَم٥ٍم  َجَرِة, وَم٣مَل: ىَم٣مَن ايمٛم ٌِلُّ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  َأْصَح٣مِب ايمُم 

ُٜمؿ  َصؾِّ فَمَٙمْٝمِٜمؿْ »وَم٣مَل:  ُٜمؿ  َصؾِّ فَمعَم آِل َأِِب     »َأِِب زمَِِمَدوَمتِِف, هَمَٗم٣مَل:  هَمَٟمسَم٣مهُ ش- ايمٙم  ايمٙم 

ش َأْوذَم 
(ُ)

- 

 وومد صم٣مهد َمع ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ-

ـَ َأِِب َأْوذَم َرِضَ اهلل ُ فَمٛمُْٜماَم, وَم٣مَل:  ؾؿٞ ايصشٝشني: َمـ ضمدي٧م فمٌد اهلل ازْم

ٌَْع نَمَزَواٍت َأْو ؽِمت٣ًّم, ىُمٛم ٣م َٞمْٟمىُمُؾ ََمَٔمُف نَمَزْوَٞم٣م ََمَع ايمٛم ٌِلِّ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف وَ » َؿ ؽَم ؽَمٙم 

 ش- اَْلَرادَ 

:ٌُ َٚٔإِغَطا٥ٔٝ َٛا١ََْ،  ََٚأُبٛ َع  ،ُٕ َٝا ٍَ ُغِؿ ـِ َأِِب َأْوذَم:  َقا ـْ ازْم ـْ َأِِب َئْمُٖمقٍر, فَم فَم

ٌَْع نَمَزَواٍت » ش ؽَم
(ِ)

- 

  ش-ىُمٛم ٣م ُٞمِِمٝم٤ُم اظمََْٕم٣مٞمِؿَ »قٛي٘: 

 فمٙمٝمٜمؿ ىم٣مٞمقا حيِمٙمقن اظمٕم٣مٞمؿ دم ضم٣مل صمٜم٣مدهؿ أي ايمِمح٣مزم٥م روقان اهلل

 -دم ؽمٌٝمؾ اهلل فمز وصمؾ

 هذه إَم٥م- ٣مواظمٕم٣مٞمؿ اطمتص اهلل فمز وصمؾ هب

                                                           
 (.َُٖٕ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُْٔٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
 (.ُِٓٗ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ْٓٗٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)
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ٌِْد اهلل ِ رض اهلل فمٛمٜمام, وَم٣مَل: وَم٣مَل  ؾؿٞ ايصشٝشني: ـُ فَم َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمُِر زْم

ْ »َرؽُمقُل اهلل ِ َصعم  اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم َؿ:  ٣م مَل ًً ـَ إَْٞمٌَِٝم٣مِء  ُأفْمْمِٝم٦ُم مَخْ ـ  َأضَمٌد َِم ُئْمَْمُٜم

ِجًدا َوؿَمُٜمقًرا,  ًْ غَمَة ؾَمْٜمٍر, َوصُمِٔمَٙم٦ْم رِم إَْرُض ََم ًِ فْم٤ِم ََم ُت زم٣ِميمرُّ ٌْقِم: ُٞمٌِمْ وَم

٦ْم رِم ايمَٕمٛم٣َمئُِؿ, َوىَم٣مَن ايمٛم ٌِلُّ  , َوُأضِمٙم  اَلُة هَمْٙمُٝمَِمؾِّ تِل َأْدَرىَمْتُف ايمِم  ـْ ُأَم  اَم َرصُمٍؾ َِم َوَأيُّ

ٌْٔمَ  َٖم٣مفَم٥مَ ُي ٥ًم, َوُأفْمْمِٝم٦ُم ايمُم  ٥ًم, َوزُمِٔمْث٦ُم إلَِم ايمٛم ٣مِس ىَم٣مهم  ش ٧ُم إلَِم وَمْقَِمِف طَم٣مص 
(ُ)

- 

 زمٝمٛمام ىم٣مٞم٦م إَمؿ ايم٣ًمزمٗم٥م ِتٚمع ايمٕمٛم٣مئؿ, شمؿ سمٟميت ٞم٣مر َمـ ايمًامء سمٟمىمٙمٜم٣م-

َمـ ضمدي٧م َأِِب ُهَرْيَرَة َرِضَ اهلل ُ فَمٛمُْف, وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلل ِ ؾؿٞ ايبداضٟ: 

ٌَْٔمٛمِل َرصُمٌؾ »عم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم َؿ: َص  ـَ إَْٞمٌَِٝم٣مِء, هَمَٗم٣مَل يمَِٗمْقَِمِف: َٓ َيْت نَمَزا َٞمٌِلي َِم

٣م, َوَٓ َأضَمٌد زَمٛمَك زُمُٝمقسًم٣م َومَلْ  ـِ هِبَ ٌْ ٌْٛمَِل هِب٣َم؟ َوظمَ ٣م َي ََمَٙمَؽ زُمّْمَع اَْمَرَأٍة, َوُهَق ُيِريُد َأْن َي

ى نَمٛمَاًم َأْو طَمٙمَِٖم٣مٍت َوُهَق َيٛمَْتٓمُِر ِوََٓدَه٣م, هَمَٕمَزا َيْرهَمْع ؽُمُٗمقهَمَٜم٣م, َوَٓ أَ  ضَمٌد اؾْمؼَمَ

ِؽ ََمْٟمَُمقَرٌة  ْٚمِس: إِٞم  ـْ َذيمَِؽ, هَمَٗم٣مَل يمِٙمُم  ٣ًٌم َِم ـَ ايمَٗمْرَي٥ِم َصاَلَة ايمَٔمٌْمِ َأْو وَمِري هَمَدَٞم٣م َِم

٦ْم ضَمت ك هَمتَ  ًَ َٜم٣م فَمَٙمْٝمٛم٣َم, هَمُحٌِ ًْ ُٜمؿ  اضْمٌِ َح اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف, هَمَجَٚمَع َوَأَٞم٣م ََمْٟمَُمقٌر ايمٙم 

 , ًٓ ايمَٕمٛم٣َمئَِؿ, هَمَج٣مَءْت َئْمٛمِل ايمٛم ٣مَر يمَِتْٟمىُمَٙمَٜم٣م, هَمَٙمْؿ سَمْْمَٔمْٚمَٜم٣م هَمَٗم٣مَل: إِن  همِٝمُ٘مْؿ نُمُٙمق

ـْ ىُمؾِّ وَمٌِٝمَٙم٥ٍم َرصُمٌؾ, هَمَٙمِزوَم٦ْم َيُد َرصُمٍؾ زمَِٝمِدِه, هَمَٗم٣مَل: همِٝمُ٘مُؿ ايمُٕمُٙمقُل,  ٣ٌَمئِْمٛمِل َِم هَمْٙمُٝم

٣ٌَميِ  ْٔمٛمِل وَمٌِٝمَٙمُتَؽ, هَمَٙمِزوَم٦ْم َيُد َرصُمَٙمكْمِ َأْو شَماَلشَم٥ٍم زمَِٝمِدِه, هَمَٗم٣مَل: همِٝمُ٘مُؿ ايمُٕمُٙمقُل, هَمْٙمُٝم

                                                           
 (.ُِٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ّْٖأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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َه٤ِم, هَمَقَؤُمقَه٣م, هَمَج٣مَءِت ايمٛم ٣مُر,  ـَ ايمذ  هَمَج٣مُءوا زمَِرْأٍس َِمْثِؾ َرْأِس زَمَٗمَرٍة َِم

َٜم٣م يَمٛم٣َمهَمَٟمىَمَٙمْتَٜم٣م شُمؿ  َأضَمؾ  اهلل ُ يَمٛم٣َم ايمَٕمٛم٣َمئَِؿ َرَأى َؤْمٖمَ  ش  ٛم٣َم, َوفَمْجَزَٞم٣م هَمَٟمضَمٙم 
(ُ)

- 

٣ًٌم}وومد وم٣مل اهلل فمز وصمؾ:  ًٓ ؿَمٝمِّ  [-69]إٞمٖم٣مل:  {هَمُ٘مُٙمقا مِم ٣م نَمٛمِْٚمُتْؿ ضَماَل

 بٝإ أؾطٌ املهاغب: 
 -فمعم َم٣م سمٗمدم اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم زمٝم٣من أهمّمؾ اظم٘م٣مؽم٤موومد 

ؾم٣مء اهلل فمز همٗمٝمؾ: ايمٕمٛم٣مئؿ, وؽمٝمٟميت َمزيد زمٝم٣من يمذيمؽ دم ىمت٣مب اْلٜم٣مد إن 

 وصمؾ-

 ملا ثبت يف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل تعاىل: ٚ
ـِ فُمَٚمَر رض اهلل فمٛمٜمام وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف  َمـ ضمدي٧م  ازْم

٦َم ـمِؾِّ »َوؽَمٙم َؿ:  يَؽ يَمُف, َوصُمِٔمَؾ ِرْزوِمل حَتْ َٓ َذِ ٌََد اهللُ  ْٝمِػ ضَمت ك ُئْم  ً زُمِٔمْث٦ُم زم٣ِميم

ٌ َف زمَِٗمْقٍم هَمُٜمَق ُرحْمِ  ـْ سَمَُم ـْ طَم٣ميَمَػ َأَْمِري, َوََم َٕم٣مُر فَمعَم ََم يم ٥ُم, َوايمِم  ل, َوصُمِٔمَؾ ايمذِّ

ش َِمٛمُْٜمؿْ 
(ِ)

- 

                                                           
 (.ُْٕٕ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُِّْاإلماـ البخارم في صحيحو )أخرجو  (ُ)
(, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلركاء ُُْٓأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ) (ِ)

(, كقاؿ فيو: صحيح. كىذا إسناد حسن رجالو كلهم ثقات غير ابن ثوباف ىذا, ففيو ُِٗٔبرقم )
 التقريب ": " صدكؽ , يخطئ , كتغير بآخره ".خالؼ كقاؿ الحافظ في " 

( الجملة التي قبل األخيرة , كالتي قبلها , كألبي داكد منو ِٕ/ٔكقد علق البخارم في " صحيحو " )
 ( الجملة األخيرة.َُّْ)

( : حدثنا أبو أمية حدثنا محمد ٖٖ/ُكلم يتفرد بو ابن ثوباف, فقاؿ الطحاكم في " مشكل اآلثار " )
 عطية حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا األكزاعي عن حساف بن عطية بو. بن كىب بن
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 ش- ,صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ,ََمَع َرؽُمقِل اهلل ِ »قٛي٘: 

 وهذا يمٝمس زمٗمٝمد, وإٞمام خيػما فمـ ضم٣مدشم٥م وومٔم٦م-

 ٘م٣من احل٘مؿ أيًّم٣م واضمًدا-وإٓ يمق ىم٣من َمع نمغم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ يم

٣ممِ »قٛي٘:  ٣ٌَمِط ايمُم  ـْ َأْٞم ٣ٌَمٌط َِم  ش- َوىَم٣مَن َيْٟمسمِٝمٛم٣َم َأْٞم

ْؿ  املطاز بِٗ: ٣مهُبُ ًَ وِم َواطْمَتَٙمَْم٦ْم َأْٞم ـَ ايْمَٔمَرِب َدطَمُٙمقا دِم ايْمَٔمَجِؿ َوايمرُّ وَمْقٌم َِم

ـَ اطْمَتَٙمُْمقا زم٣ِميْمَٔمَجِؿ َِمٛمْٜمُ  ٛمَُتُٜمْؿ َوىَم٣مَن ايم ِذي
ًِ َدْت َأيْم ًَ ٌََْم٣مئَِح زَمكْمَ َوهَم ْؿ َيٛمِْزيُمقَن ايْم

ٌَُط  ُؿ ايمٛم  ٣مِم َوُيَٗم٣مُل هَلُ وِم َيٛمِْزيُمقَن دِم زمَِقاِدي ايمُم  ـَ اطْمَتَٙمُْمقا زم٣ِميمرُّ  َوايم ِذي
ايْمِٔمَراوَمكْمِ

٣ٌَمُط ومِ  َْٞم ْٕ َت٣مٞمِٝم ٥ٍم َوا يمِِف َوىَمْنِ شَم٣مٞمِٝمِف َوِزَي٣مَدِة حَتْ قا زمَِٖمْتَحَتكْمِ َوايمٛم ٌِٝمُط زمَِٖمْتِح َأو  ٝمَؾ ؽُمٚمُّ

تِِٜمُؿ ايْمِٖماَلضَم٥َم وَمْقيُمُف  ٣ٌَمِط اظم٣َْمِء َأِي اؽْمتِْخَراصُمُف يمَِ٘مْثَرِة َُمَٔم٣مَْلَ َْٔمِرهَمتِِٜمْؿ زمَِٟمْٞم
زمَِذيمَِؽ ظمِ

ـْ ؿَمِريِؼ ؽُمْٖمَٝم٣مَن زمَِٙمْٖمِظ  َٙمُؿ همِٝمِف َوؽَمَٝمْٟميِت َِم ًْ ـْ ىَم٣مَن َأْصُٙمُف فِمْٛمَدُه َأِي اظمُْ وُمْٙم٦ُم إلَِم ََم

ُف اؽْمَتَٖم٣مَد وُمْٙم٦ُم َأىَم٣مَن هلَُ  ـْ َذيمَِؽ ىَمَٟمٞم  ْؿ فَم َٟمهُلُ ًْ ْؿ وَمْقيُمُف ََم٣م ىُمٛم ٣م َٞم ـْ هَلُ ْ َيُ٘م ْؿ َزْرٌع َأْو مَل

َؿ فَمعَم َذيمَِؽ  ؽْمتِْٖمَِم٣مِل َوسَمْٗمِريِر ايمٛم ٌِلِّ َصعم  اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 
ِٓ ـْ فَمَدِم ا ْ٘مَؿ َِم , احْلُ

 -دم ايمٖمتح وم٣ميمف احل٣مهمظ

ٌٛم٣من, وإردن, وهمٙمًْمكم, ىمام هق َمٔمروف هل زمالد ؽمقري٣م, ويم ٚايؿاّ:

 أن-

٣مت, وهل أىمثر زمٙمد صم٣مءت صٛمػ همٝمٜم٣م َمِمٛمٖمووهمّم٣مئؾ ايمُم٣مم ىمثغمة, 

 -إضم٣مدي٧م دم همّمٙمٜم٣م
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ْيُتقِن * َوؿُمقِر ؽِمٝمٛمكِمَ }ودم ومقل اهلل فمز وصمؾ:  زمالد إؾم٣مرة إلم  {َوايمتِّكِم َوايمز 

 ايمُم٣مم: ٕهن٣م ايمٌالد ايمتل يزرع همٝمٜم٣م ايمزيتقن يمُمدة زمرده٣م-

ََِمكمِ } ْٕ ٌََٙمِد ا  َم٘م٥م اظم٘مرَم٥م ضمرؽمٜم٣م اهلل فمز وصمؾ- أي, {َوَهَذا ايْم

ٙمُِٖمُٜمؿْ »قٛي٘:  ًْ  ش-هَمٛمُ

- ًٓ  أي همٛمًٙمٚمٜمؿ أَمقا

ٛمَْْم٥مِ »قٛي٘:  
 ش-دِم احْلِ

 وهق ايمٗمٚمح-

زمِٝم٤ِم »قٛي٘:  ِٔمغِم َوايمز   ش-َوايمُم 

ب َمـ ايمػم أي أن ايمِمح٣مزم٥م رض اهلل فمٛمٜمؿ ىم٣من يُمؼمون َمٛمٜمؿ احلٌق

 هم٘م٣مٞمقا يًٙمٖمقهنؿ دم َمقاد نمذائٝم٥م-, ؽمٙماًم  وايمُمٔمغم وايمززمٝم٤م

ْي٦ِم »َودِم ِرَواَي٥ٍم: »قٛي٘:   - "شَوايمز 

 ايمزي٦م- دميًٙمٚمقهنؿ  قاأي وىم٣مٞم

 همٜمذا ديمٝمؾ فمعم أن زمٝمع ايمًٙمؿ ي٘مقن دم ىمؾ رء ي٣ٌمع ويُمؼمى-

 ضٚا١ٜ ايبداضٟ:  يفنُا ويمٝمس خمِمقًص٣م زمٟمؾمٝم٣مء َمٔمٝمٛم٥م 

ٍء, هَمِٖمل ىَمْٝمٍؾ َمَ » ـْ َأؽْمَٙمَػ دِم َرْ  ش- ْٔمُٙمقٍم, َوَوْزٍن ََمْٔمُٙمقٍم, إلَِم َأصَمٍؾ ََمْٔمُٙمقمٍ ََم

ك»قٛي٘:  ٚمًّ ًَ  ش-إلَِم َأصَمٍؾ َُم

 أي هبذا ايمممط, وايمٗمٝمد, وهق حتديد إصمؾ وووم٦م ايمتًٙمٝمؿ-
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 -وصػ َم٣م يًٙمؿ همٝمفزمٔمد َمٔمرهم٥م 

ْؿ َزْرعٌ »قٛي٘:  ـْ َذيمَِؽ  ?وِمٝمَؾ: َأىَم٣مَن هَلُ ْؿ فَم َٟمهُلُ ًْ : ََم٣م ىُمٛم ٣م َٞم َٓ  ش- وَم٣م

 -, واهلل أفمٙمؿق ىم٣من يتٔمكم اظمٙمؽ يمًٟميمقهؿإًذا يم

 بٝإ سهِ اْتٗا٤ األدٌ يف بٝع ايػًِ ٚمل ٜسؾع ايبا٥ع ايػًع١: 
 همٖمل َمثؾ هذه احل٣ميم٥م ي٘مقن ايم٣ٌمئع زمكم أَمريـ: 

 إَم٣م أن يٗمٝمؾ اظمُمؼمي ايم٣ٌمئع- األَط األٍٚ:

 وإَم٣م أن يٙمزم ايم٣ٌمئع زم٣ميمقهم٣مء- األَط ايجاْٞ:

 -واهلل أفمٙمؿٕن ايمِمٖمٗم٥م ومد مت٦م, 

  ********** 
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 ]بيان مشروعية القرض من الغير[ 

ـْ ) – 859 ـِ ايمٛم ٌِلِّ  ,رض اهلل فمٛمف  ,َأِِب ُهَرْيَرَة َوفَم صعم اهلل فمٙمٝمف  ,فَم

ـْ »وَم٣مَل:  ,وؽمٙمؿ  ـْ َأطَمَذ َأَْمَقاَل ايمٛم ٣مِس ُيِريُد َأَداَءَه٣م, َأد ى اهلل ُ فَمٛمُْف, َوََم ََم

ش, َأسْمَٙمَٖمُف اهلل َُأطَمَذَه٣م  ُيِريُد إسِْماَلهَمَٜم٣م
 (ُ)

ٌَُخ٣مِريُّ   (-- َرَواُه ايْم

 *******************************الشرح:

 عام املصٓف صمح٘ اهلل تعاىل احلزٜح يبٝإ َؾضٚع١ٝ ايكضض.

 -طوومد اومؼمض رؽمقل اهلل 

 ؾكس أخطز اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل تعاىل يف صشٝش٘: 
َ َرؽُمقُل اهلل ِ َصعم  اهلُل فَمَٙمْٝمِف »٣م, وَم٣ميَم٦ْم: َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم َرِضَ اهلل ُ فَمٛمْٜمَ  سُمُقدمِّ

ـْ ؾَمِٔمغمٍ  , زمَِثاَلشمكَِم َص٣مفًم٣م َِم َؿ َوِدْرفُمُف ََمْرُهقَٞم٥ٌم فِمٛمَْد َُّيُقِدي   ش- َوؽَمٙم 

, وومّم٣مء احل٣مصم٣مت, وأصمره فمٓمٝمؿ ايمٗمرض ئمتػم َمـ سمٖمري٨م ايم٘مرزم٣متو

 -وهمّمٙمف رهمٝمع

 : َػًِؿٞ ؾ
ض اهلل فمٛمف, وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلِل َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َمـ ضمدي٧م َأِِب ُهَرْيَرَة ر

ـْ »َوؽَمٙم َؿ:  َس اهللُ فَمٛمُْف ىُمْرزَم٥ًم َِم ْٞمَٝم٣م, َٞمٖم  ـْ ىُمَرِب ايمدُّ ـٍ ىُمْرزَم٥ًم َِم ـْ َُم٠ْمَِم َس فَم ـْ َٞمٖم  ََم

َ اهللُ فَمَٙمْٝمِف دِم ا , َين  َ فَمعَم َُمْٔمِنٍ ـْ َين  طِمَرِة, ىُمَرِب َيْقِم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم, َوََم ْٔ ْٞمَٝم٣م َوا يمدُّ

                                                           
 (.ِّٕٖأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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ٌِْد ََم٣م ىَم٣مَن  طِمَرِة, َواهللُ دِم فَمْقِن ايْمَٔم ْٔ ْٞمَٝم٣م َوا ُه اهلُل دِم ايمدُّ ٙماًِم, ؽَمؼَمَ ًْ ـْ ؽَمؼَمَ َُم َوََم

َؾ اهللُ يَمُف زمِِف ؿَمِريًٗم٣م  ـْ ؽَمَٙمَؽ ؿَمِريًٗم٣م َيْٙمَتِٚمُس همِٝمِف فِمْٙماًم, ؽَمٜم  ٌُْد دِم فَمْقِن َأطِمٝمِف, َوََم ايْمَٔم

ٛم   ـْ زُمُٝمقِت اهللِ, َيْتُٙمقَن ىمَِت٣مَب اهللِ, إلَِم اْْلَ ٥ِم, َوََم٣م اصْمَتَٚمَع وَمْقٌم دِم زَمْٝم٦ٍم َِم

ْتُٜمُؿ  ٥ُم َوضَمٖم  ْْحَ ٘مِٝمٛم٥َُم, َونَمُِمَٝمْتُٜمُؿ ايمر   ً ٓ  َٞمَزيَم٦ْم فَمَٙمْٝمِٜمِؿ ايم َوَيَتَداَرؽُمقَٞمُف زَمْٝمٛمَُٜمْؿ, إِ

ـْ  ـْ فِمٛمَْدُه, َوََم َ٘م٥ُم, َوَذىَمَرُهُؿ اهلُل همِٝمَٚم
ٌُفُ  اظماََْلئِ ًَ ْع زمِِف َٞم شزَمْم َٟم زمِِف فَمَٚمُٙمُف, مَلْ ُيْنِ

 (ُ)
- 

 ني: يف ايصشٝشٚ
ُه: َأن  َرؽُمقَل اهلل ِ َصعم   ـَ فُمَٚمَر َرِضَ اهلل ُ فَمٛمُْٜماَم, َأطْمػَمَ ٌَْد اهلل ِ زْم َمـ ضمدي٧م فَم

َؿ وَم٣مَل:  ٙمِِؿ َٓ َيْٓمٙمُِٚمُف َوَٓ »اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  ًْ ٙمُِؿ َأطُمق اظمُ ًْ ـْ ىَم٣مَن دِم  اظمُ ٙمُِٚمُف, َوََم ًْ ُي

َج اهلل ُ فَمٛمُْف ىُمْرزَم٥ًم  ٙمٍِؿ ىُمْرزَم٥ًم, هَمر  ًْ ـْ َُم َج فَم ـْ هَمر  ضَم٣مصَم٥ِم َأطِمٝمِف ىَم٣مَن اهلل ُ دِم ضَم٣مصَمتِِف, َوََم

ُه اهلل ُ َيْقَم ايمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  ٙماًِم ؽَمؼَمَ ًْ ـْ ؽَمؼَمَ َُم ـْ ىُمُرزَم٣مِت َيْقِم ايمِٗمَٝم٣مََم٥ِم, َوََم شَِم
 (ِ)

- 

 (: 10951اإلَاّ ايبٝٗكٞ ضمح٘ اهلل يف ايػٓٔ ايهورب٣ ) ٚقس أخطز
ـُ ََمْٜمِدي   ـِ زْم ْْحَ ٌُْد ايمر  ـْ ؽُمْٖمَٝم٣منَ  ,َمـ ؿمريؼ فَم ـْ ََمْٛمُِمقرٍ  ,فَم ـْ ؽَم٣ممِلٍ  ,فَم ـْ  ,فَم فَم

ْرَداِء رض اهلل فمٛمف, وَم٣مَل:  ـْ  "َأِِب ايمد   َأضَم٤مُّ إرِِم  َِم
سَمكْمِ ـِ ََمر  َْن ُأوْمِرَض ِديٛم٣َمَرْي َٕ

٣م َأْن أَ  َق هِباَِم هَمَٝمُ٘مقُن رِم َأصْمُرمُهَ صِمَٔم٣مِن إرِِم  هَمَٟمسَمَِمد  يَنِّ ُأوْمِرُوُٜماَم هَمغَمْ
ِٕ َق هِباَِم:  سَمَِمد 

سَمكْمِ   - "ََمر 

                                                           
 (.ِٗٗٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
 (.َِٖٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِِْْأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]بيان مشروعية القرض من الغير[  

 

[408] 
 

  

ُف وَم٣مَل:  ثِ قاٍ ضمح٘ اهلل تعاىل: ٌ ٣مٍس رض اهلل فمٛمٜمام َأٞم  ـِ فَم ـِ ازْم يٛم٣َم فَم َوُروِّ

 َأضَم٤مُّ إرِِم  "
سَمكْمِ َْن ُأوْمِرَض ََمر  ًة َٕ ـْ َأْن ُأفْمْمَِٝمُف ََمر   - " َِم

ـِ ايْمَٔم٣مِص رض اهلل فمٛمٜمام- ـِ فَمْٚمِرو زْم ٌِْد اهللِ زْم ـْ فَم َؽ فَم
 َوُرِوَي دِم َذيمِ

ُف وَم٣مَل:  ُٔمقٍد رض اهلل فمٛمف َأٞم  ًْ ـِ ََم ٌِْد اهللِ زْم ـْ فَم سَمكْمِ  "َوُرِوَي فَم َْن ُأوْمِرَض ََمر  َٕ

َق  ـْ َأْن َأسَمَِمد  ًة َأضَم٤مُّ إرِِم  َِم َؽ فَمٛمُْف ََمْرهُمقفًم٣م"ََمر 
, َوُرِوَي دِم َذيمِ

 (ُ)
- 

 ٚدا٤ يف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل تعاىل: 
 فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   اهللِ َرؽُمقَل  ؽَمِٚمْٔم٦ُم : وَم٣مَل  رض اهلل فمٛمف, َمـ ضمدي٧م زُمَرْيَدةَ 

ـْ : »َيُٗمقُل  َوؽَمٙم ؿَ  ا َأْٞمَٓمرَ  ََم  ؽَمِٚمْٔمُتفُ  شُمؿ  : وَم٣مَل  ," َصَدوَم٥مٌ  َِمْثٙمِفِ  َيْقمٍ  زمُِ٘مؾِّ  هَمَٙمفُ  َُمْٔمِنً

ـْ  ": َيُٗمقُل  ا َأْٞمَٓمرَ  ََم  َي٣م ؽَمِٚمْٔمُتَؽ : وُمْٙم٦ُم  ," َصَدوَم٥مٌ  َِمْثَٙمْٝمفِ  َيْقمٍ  زمُِ٘مؾِّ  هَمَٙمفُ  َُمْٔمِنً

ـْ  ": سَمُٗمقُل  اهللِ َرؽُمقَل  ا َأْٞمَٓمرَ  ََم  شُمؿ   ," َصَدوَم٥مٌ  َِمْثٙمِفِ  َيْقمٍ  زمُِ٘مؾِّ  هَمَٙمفُ  َُمْٔمِنً

ـْ  ": سَمُٗمقُل  ؽَمِٚمْٔمُتَؽ  ا َأْٞمَٓمرَ  ََم  ": يَمفُ  وَم٣مَل  ," َصَدوَم٥مٌ  َِمْثَٙمٝمْفِ  َيْقمٍ  زمُِ٘مؾِّ  هَمَٙمفُ  َُمْٔمِنً

                                                           
(, كقاؿ فيو: كلفظو: " قاؿ عبد ُّٓٓهلل تعالى برقم )كىو في الصحيحة لإلماـ األلباني رحمو ا (ُ)

اهلل: ألف أقرض ماال مرتين أحب إلي من أف أتصدؽ بو مرة ". كدلهم ىذا ضعيف. كحميد بن عبد 
( لهذا اإلسناد, كلم يذكر فيو جرحا كال تعديال. ِِْ/  ِ/  ُاهلل الثقفي, أكرده ابن أبي حاتم )

طريقين آخرين عن ابن مسعود مرفوعا, فهو بمجموع ذلك كالجملة األخيرة منو قد ركيت من 
 صحيح. كاهلل أعلم.
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ٌَْؾ  َصَدوَم٥مٌ  َيْقمٍ  زمُِ٘مؾِّ  , حَيِؾ   َأنْ  وَم ـُ ْي ـُ  ضَمؾ   هَم١مَِذا ايمد  ْي  َِمْثَٙمْٝمفِ  َيْقمٍ  زمُِ٘مؾِّ  هَمَٙمفُ  هَمَٟمْٞمَٓمَرهُ  ايمد 

ش َصَدوَم٥مٌ 
 (ُ)

- 

, همٖمل ضمدي٧م فمٚمرو زمـ ؿ ايمٔمٓمٝمامتوَمٔمٙمقم أن اظم٣مل ٞمٔمٚم٥م َمـ ايمٛمٔم

 -ٞمٔمؿ اظم٣مل ايمِم٣ميمح يمٙمرصمؾ ايمِم٣ميمحايمٔم٣مص: 

 يف قطا٤ اذتٛا٥ر البٔ أبٞ ايسْٝا: قس دا٤ ٚ
َمـ ضمدي٧م ازمـ فمٚمر رض اهلل فمٛمٜمام, أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ وم٣مل: 

هم١مذا  زمذيمقه٣م, َم٣م همٝمٜم٣م ويٗمرهؿ ايمٔم٣ٌمد, ظمٛم٣مهمع زم٣ميمٛمٔمؿ خيتِمٜمؿ أومقاَم٣م هلل إن»

شنمغمهؿ إلم همحقهل٣م َمٛمٜمؿ, زفمٜم٣مٞم َمٛمٔمقه٣م
 (ِ)

- 

ايمدر اظم٘مٛمقن دم أضم٘م٣مم "وومد سم٘مٙمٚم٦م فمعم هذه اظمًٟميم٥م زمتقؽمع دم ىمت٣مِب: 

 -"ايمديقن

                                                           
(, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل َِّْٔأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ) (ُ)

 (. ُٓٔبرقم )
(: أخرجو ابن أبي الدنيا في " قضاء الحوائج " ُِٗٔقاؿ اإلماـ األلباني في الصحيحة برقم ) (ِ)

/  َُك  ُُٓ/  ٔ(, كأبو نعيم في " الحلية " )ِٓٗٓ(, كالطبراني في " األكسط " )ٓرقم )
(, كىذا إسناد ضعيف محمد بن حساف السمتي ْٗٓ/  ٗ( كالخطيب في " التاريخ " )ُِٓ

صدكؽ لين الحديث كما قاؿ الحافظ. كعبد اهلل بن زيد الحمصي, قاؿ األزدم ضعيف. لكنو قد 
  ( : " ركاه الطبراني في ُِٗ/  ٖديث قاؿ الهيثمي في " المجمع " )توبع كما يأتي. كالح

"األكسط " ك" الكبير ", كفيو محمد بن حساف السمتي كثقو ابن معين كغيره كفيو لين, كلكن 
شيخو أبو عثماف عبد اهلل بن زيد الحمصي ضعفو األزدم ". ثم قاؿ رحمو اهلل تعالى: كعلى كل 

 وع ىذه المتابعات.حاؿ فالحديث عندم حسن بمجم
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يقًَم٣م َمٔمٙمقًَم٣م, ووومًت٣م  اظمٗمؼمضإٓ أٞمف يٛمٌٕمل ظمـ اومؼمض أن جئمؾ زمٝمٛمف وزمكم 

 َمٔمٙمقًَم٣م: ضمتك ٓ يٗمع زمٝمٛمٜمام ايمُمٗم٣مق وآطمتالف-

 ىمام ؽمٝمٟميت  إن ؾم٣مء اهلل فمز وصمؾ-َمع أٞمف جيقز آومؼماض إلم َمٝمنة 

ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ َمـ رصمؾ زمٔمغًما, همٙمام صم٣مء أفمْم٣مه ومد اومؼمض و

 ؽمٛم٣ًم أهمّمؾ َمـ ؽمـ زمٔمغمه-

 يمَِرصُمؾٍ  ىَم٣منَ : »وَم٣مَل  ُهَرْيَرَة رض اهلل فمٛمف, َمـ ضمدي٧م َأِِب ٚيف ايصشٝشني: 

, َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ َرؽُمقلِ  فَمعَم   ايمٛم ٌِلِّ  َأْصَح٣مُب  زمِفِ  هَمَٜمؿ   يَمُف, َٟمنْمَٙمظَ همَ  ضَمؼي

ؼِّ  يمَِِم٣مضِم٤ِم  إِن  : »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمٝمْفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلُّ  هَمَٗم٣مَل  َوؽَمٙم َؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم    احْلَ

 ًٓ ؿْ  هَمَٗم٣مَل  ,شََمَٗم٣م وا: »هَلُ ٣مهُ  هَمَٟمفْمُْمقهُ  ؽِمٛم٣ًّم, يَمفُ  اؾْمؼَمُ ٣م: هَمَٗم٣ميمُقا ,شإِي  ٓ   َٞمِجُد  َٓ  إِٞم   ؽِمٛم٣ًّم إِ

ـْ  طَمغْمٌ  ُهقَ  وُه,: »وَم٣مَل  ؽِمٛمِِّف, َِم ٣مُه, هَمَٟمفْمُْمقهُ  هَم٣مؾْمؼَمُ ـْ  هَم١مِن   إِي  ىُمْؿ, َِم ىُمؿْ  َأوْ  طَمغْمِ  طَمغْمَ

ٛمُُ٘مؿْ  ًَ شوَمَّم٣مءً  َأضْم
 (ُ)

- 

ـْ »قٛي٘:   -شفَمْٛمفُ  اهلل ُ َأد ى, َأَداَءَه٣م ُيِريُد  ايمٛم ٣مسِ  َأَْمَقاَل  َأطَمَذ  ََم

, ٓ يمٗمّم٣مء ضم٣مصمتف, ويمتٖمري٨م ىمرزمتف, َمع أن ٞمٝمتف ايمٗمّم٣مء أي اومؼموٜم٣م َمٛمٜمؿ

 -أىمؾ أَمقال ايمٛم٣مس زم٣ميم٣ٌمؿمؾ

 -هم١من اهلل فمز وصمؾ ي٠مدي فمٛمف, ويٝمن يمف َم٣م يٗميض زمف

                                                           
 (.َُُٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َِٔٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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و٣مء ايمٕمريؿ مم٣م إَم٣م دم ايمدٞمٝم٣م زم١مفم٣مٞمتف فمعم سمًديد ديٛمف, وإَم٣م دم أطمرة زم١مر

 سمف-أو يًخر اهلل فمز وصمؾ َمـ يٗميض فمٛمف ايمديـ زمٔمد َمقيُم٣مء اهلل فمز وصمؾ, 

 بٝإ سهِ ايسٜٔ: 
 اؽمتدل هبذا احلدي٧م أهؾ ايمٔمٙمؿ فمعم ىمراهٝم٥م ايمديـ-وومد 

 ض اهلل فمٛمٜم٣م, فمعم َممموفمٝم٥م ايمديـ, زمف فم٣مئُم٥م, وَمٝمٚمقٞم٥م ر ٦مواؽمتديم
 نُا دا٤ يف غٓٔ اإلَاّ ايٓػا٥ٞ ضمح٘ اهلل تعاىل: 

ـِ  َمـ ؿمريؼ فِمْٚمَرانَ  اُن, ََمْٝمُٚمقَٞم٥ُم رض اهلل فمٛمٜم٣م ىَم٣مَٞم٦ْم : »وَم٣مَل  ضُمَذْيَٖم٥مَ  زْم  سَمد 

٣م هَمَٗم٣مَل  َوسُمْ٘مثُِر, َُمقَه٣م, َذيمَِؽ  دِم  َأْهُٙمَٜم٣م هَلَ َٓ  َأسْمُركُ  َٓ : هَمَٗم٣ميَم٦ْم  فَمَٙمْٝمَٜم٣م, َوَوصَمُدوا َو

ـَ  ْي ـْ  ََم٣م: »َيُٗمقُل  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   َوَصِٖمٝمِّل طَمٙمِٝمقِم  ؽَمِٚمْٔم٦ُم  َووَمْد  ايمد   َأضَمدٍ  َِم

انُ  فُ أَ  اهلل ُ هَمَٔمٙمِؿَ  َدْيٛم٣ًم َيد  ٓ   وَمَّم٣مَءهُ  ُيِريُد  ٞم  اهُ  إِ ْٞمَٝم٣م دِم  فَمٛمْفُ  اهلل ُ َأد  شايمدُّ
 (ُ)

- 

ـْ »: بًؿغٚدا٤  َيُف, َأنْ  ُيِريُد  َوُهقَ  َدْيٛم٣ًم َأطَمَذ  ََم شَوصَمؾ   فَمز   اهلل ُ َأفَم٣مَٞمفُ  ُي٠َمدِّ
 (ِ)

- 

                                                           
(, كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل َِْٖ(, كابن ماجو )ْٖٔٔأخرجو اإلماـ النسائي في سننو ) (ُ)

 تعالى في صحيح السنن: صحيح دكف قولو: "في الدنيا".
(, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح ْٕٖٔسننو ) أخرجو اإلماـ النسائي في (ِ)

(, كقاؿ فيو: كىو إسناد َُِٗالسنن, كىو في الصحيحة لإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى برقم )
صحيح على شرط الشيخين إذا كاف عبيد اهلل بن عبد اهلل سمعو من ميمونة, فإف المعركؼ أنو 

( ُُٕٓبن عباس رضي اهلل عنهما, كلو عند ابن ماجة كابن حباف ) يركم عنهما بواسطة عبد اهلل
كأبي نعيم أيضا طريق آخر عنها كفيو عمراف بن حذيفة كىو مجهوؿ. انظر ما علقناه على الترغيب 

( . كرجالو ثقات إال أف فيو انقطاعا بين سالم ِّّ/  ٔ( . كطريق ثالث في المسند )ّّ/  ِ)
 ونة. كبالجملة فالحديث صحيح بمجموع الطرؽ.كميم -كىو ابن أبي الجعد  –
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ـْ »قٛي٘:   - شاهلل ُ َأسْمَٙمَٖمفُ , إسِْماَلهَمَٜم٣م ُيِريُد  َأطَمَذَه٣م َوََم

 -أم إطم٣ٌمر ؟ همٝمف ايمقصمٜم٣من طفم٣مء َمـ رؽمقل اهلل وهؾ هذا د

 أن َم٣مل اظمًٙمؿ َمٔمِمقم, وحمرم, إٓ زمحٗمف- فٝ٘:ٚ

 اهللِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  ُهَرْيَرَة رض اهلل فمٛمف, َمـ ضمدي٧م َأِِب : َػًِؿٞ ؾ

ٙمِؿِ  ىُمؾُّ : »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ًْ ٙمِؿِ  فَمعَم  اظمُْ ًْ       ُف,َوََم٣ميمُ  َدَُمُف, ضَمَراٌم, اظمُْ

شَوفِمْرُوفُ 
 (ُ)

- 

 ٚملا يف ايصشٝشني: 
ـِ  زَمْ٘مَرَة رض اهلل فمٛمف, َمـ ضمدي٧م َأِِب   هَم١مِن   "َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  فَم

 زَمَٙمِدىُمؿْ  دِم  َهَذا َيْقَِمُ٘مؿْ  ىَمُحْرََم٥مِ  ضَمَراٌم, فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  َوَأفْمَراَوُ٘مؿْ  َوَأَْمَقايَمُ٘مْؿ, ِدََم٣مَءىُمؿْ 

"َهَذا ؾَمْٜمِرىُمؿْ  دِم  َهَذا,
 (ِ)

- 

ٌْدِ ٚيف ايصشٝشني:  ـِ  فَمٛمُْف, اهلل ُ زمـ َمًٔمقد َرِضَ  اهلل ِ َمـ ضمدي٧م فَم  ايمٛم ٌِلِّ  فَم

ـْ : »وَم٣مَل  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ٣م َيْٗمَتْمِعُ  َيِٚمكمٍ  فَمعَم  ضَمَٙمَػ  ََم ٙمٍِؿ, اَْمِرئٍ  ََم٣مَل  هِبَ ًْ  َُم

٣ٌَمنُ  فَمَٙمْٝمفِ  َوُهقَ  اهلل َ يَمِٗملَ  هَم٣مصِمٌر, فَمَٙمْٝمَٜم٣م ُهقَ  ـَ  إِن  }: سَمَٔم٣ملَم  اهلل ُ هَمَٟمْٞمَزَل  شنَمّْم  ايم ِذي

ونَ   هَمَج٣مءَ  أَي٥َم,[ 77: فمٚمران آل] {وَمٙمِٝماًل  شَمَٚمٛم٣ًم َوَأْياَمهِنِؿْ  اهلل ِ زمَِٔمْٜمدِ  َيُْمؼَمُ

شَمُ٘مؿْ  ََم٣م: هَمَٗم٣مَل  إؾَْمَٔم٧ُم, ٌْدِ  َأزُمق ضَمد  ـِ  فَم ْْحَ  رِم  ىَم٣مَٞم٦ْم  َٔي٥ُم,ا َهِذهِ  ُأْٞمِزيَم٦ْم  دِم   ايمر 

                                                           
 (.ِْٔٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
 (.ُٕٗٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َْْٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)
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ـِ  َأْرضِ  دِم  زمِْئرٌ  : وَم٣مَل  ؾُمُٜمقٌد, رِم  ََم٣م: وُمْٙم٦ُم  ,شؾُمُٜمقَدكَ : »رِم  هَمَٗم٣مَل  رِم, فَمؿ   ازْم

ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   ايمٛم ٌِلُّ  هَمَذىَمرَ  حَيْٙمَِػ, إًِذا اهلل ِ, َرؽُمقَل  َي٣م: وُمْٙم٦ُم  ,شهَمَٝمِٚمٝمٛمُفُ »  َوؽَمٙم 

"يَمفُ  سَمِْمِديًٗم٣م َذيمَِؽ  اهلل ُ هَمَٟمْٞمَزَل  احَلِدي٧َم, َهَذا
 (ُ)

- 

 ٚيف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ةَ  َأِِب  َمـ ؿمريؼ , ضُمر  وَم٣مِرِّ ـْ  ايمر  ِف رض اهلل فمٛمف, فَم فُ : »وَم٣مَل  فَمٚمِّ  ََم٣مُل  حَيِؾُّ  َٓ  إِٞم 

ٓ   اَْمِرئٍ  شَِمٛمُْف--- َٞمْٖمسٍ  زمِْمِٝم٤ِم  إِ
 (ِ)

- 

م رده٣م إلم أصح٣مهب٣م, أسمٙمٖمف اهلل فمدهمٚمـ أطمذ أَمقال ايمٛم٣مس يت٘مثر هب٣م, وٞمٝمتف 

 فمز وصمؾ-

وهذه هل دفمقة ٞمٌقي٥م, ودفم٣مء ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ يًتج٣مب دم 

 ايمٕم٣ميم٤م-

ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ, وطمػم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف  َمـ أو ي٘مقن طمػم

 وؽمٙمؿ طمػم صدق وفمدل-

 ٓ هؿ إٓ هؿ ايمديـ, وٓ" ٚايسٜٔ َٔ اذتُالت ايجك١ًٝ، ست٢ أْ٘ قٌٝ:

 -"وصمع إٓ وصمع ايمٔمكم

                                                           
 (.ُّٖ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِّٔٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
(, كىو في اإلركاء لإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى برقم َِٓٗٔأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ) (ِ)

(, كقاؿ فيو: صحيح. كقد كرد عن جماعة من الصحابة منهم عم أبى حرة الرقاشي, كأبو ُْٗٓ)
 حميد الساعدم, كعمرك بن يثربي, كعبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهم.



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]بيان مشروعية القرض من الغير[  

 

[414] 
 

  

 -"ايمديـ رق, هم٣مٞمٓمر فمٛمد َمـ سمّمع رومٌتؽ" ٚقاٍ بعطِٗ:

إلم نمغم ذيمؽ, واهلل  "حتٚمٙمف ايم٘مرَم٣مء ؿم٣مظم٣م ايمديـ ْحؾ" ٚقاٍ بعطِٗ:

 -اظمقهمؼ

  ********** 
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 [القرض إلى ميسرة]

ـْ ) – 861  إِن  ! اهلل ِ قَل َرؽُم  َي٣م: وُمْٙم٦ُم : »وَم٣ميَم٦ْم  ,فَمٛمَْٜم٣م اهلل ُ َرِضَ , فَم٣مئَُِم٥مَ  َوفَم

ـَ  زَمزي  يَمفُ  وَمِدمَ  هُماَلًٞم٣م ٣ممِ  َِم ٝمَئ٥مٍ  شَمْقزَمكْمِ  َِمٛمْفُ  هَمَٟمطَمْذَت , إيَِمْٝمفِ  زَمَٔمْث٦َم  هَمَٙمقْ , ايمُم  ًِ  إلَِم  زمِٛمَ

ةٍ  شهَم٣مَْمَتٛمَعَ , إيَِمْٝمفِ  هَمَٟمْرؽَمَؾ  ?ََمْٝمَنَ
 (ُ)

٣مىمُِؿ, َأطْمَرصَمفُ -  ٌَْٝمَٜمِٗملُّ  احْلَ  َوِرصَم٣ميُمفُ , َوايْم

 -(شمَِٗم٣مٌت 

 *******************************الشرح:

 عام املصٓف احلزٜح يبٝإ دٛاط ايكضض إىل َٝغض٠

٣َم}وإهمّمؾ أن ي٘مقن إلم أصمؾ َمًٚمك, يمٗمقل اهلل فمز وصمؾ:  ـَ  َي٣مَأُّيُّ  ايم ِذي

ـٍ  سَمَداَيٛمُْتؿْ  إَِذا آََمٛمُقا ك َأصَمؾٍ  إلَِم  زمَِدْي ٚمًّ ًَ ٌُقهُ  َُم  -[585: ايمٌٗمرة] { هَم٣مىْمُت

, اهلل رؽمقل فمعم ىم٣من: وم٣ميم٦م ٥م رض اهلل فمٛمٜم٣م,فم٣مئُم فمـ: ويمٖمظ احل٣مىمؿ

 اهلل رؽمقل ي٣م: همٗمٙم٦م- طمُمٛم٣من نمٙمٝمٓم٣من وَمَْمِري٣من زُمْردان ,وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم

 ومدم همالًٞم٣م وإن فمٙمٝمؽ, يثٗمالن همٝمٜمام سمرؾمح وإٞمؽ نمٙمٝمٓم٣من, طمُمٛم٣من شمقزمٝمؽ إن

 همٟمرؽمؾ َمٝمنة, إلم زمٛمًٝمئ٥م شمقزمكم َمٛمف همٟمطمذت إيمٝمف زمٔمث٦م همٙمق ايمُم٣مم, َمـ زَمز يمف

 حمٚمد: يريد َم٣م فمٙمٚم٦م ومد: همٗم٣مل- ,وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم, اهلل رؽمقل إيمٝمف

                                                           
(, كالترمذم ِْٗ/ ٕالنسائي ) (, قلت: كالحديث عندِْ - ِّ/ ِصحيح. ركاه الحاكم ) (ُ)

(, كال أدرم سبب عىٍزك الحافظ الحديث للحاكم كالبيهقي دكنهما. ثم رأيتو في ُُِّ)
(, ُّٖٓعزاه لهما. كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل برقم )« التلخيص»

 كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح على شرط البخارم.



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]القرض إلى ميسرة[  

 

[416] 
 

  

 فمٙمٝمف اهلل صعم, ايمٛمٌل إلم ايمرؽمقل همٟمسمك همٝمٜم٣م, ويٚمْمٙمٛمل زمثقِب, يذه٤م أن يريد

 أين فمٙمٚمقا ومد- ىمذب ومد: ,وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم, ايمٛمٌل همٗم٣مل همٟمطمػمه ,وؽمٙمؿ

 -"يمَلَم٣مٞم٥م وآداهؿ هلل, أسمٗم٣مهؿ

 ودم احلدي٧م َمـ ايمٖمقائد: 

 ٞم٥م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ يمٗمّم٣مء ضمقائجف-اؽمتدا

ن صمقاز َمٔم٣مَمٙم٥م ايمٝمٜمقد وايم٘مٖم٣مر دم ايمتج٣مرة وٞمحقه٣م َمـ اظم٣ٌمضم٣مت هم١م فٝ٘:ٚ

 -هذا ايمت٣مصمر ىم٣من َمـ ايمٝمٜمقد

 يمق ىم٣من َمـ اظمًٙمٚمكم يم٣ٌمدر إلم ومّم٣مء ضم٣مصم٥م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ-و

 ؿٞ غٓٔ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل: ؾ
 اهلل ُ  َصعم   اهلل ِ َرؽُمقلِ  فَمعَم  ىَم٣منَ : »٥َم رض اهلل فمٛمٜم٣م وَم٣ميَم٦ْم َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم 

٣منِ  شَمْقزَم٣منِ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ   زَمزي  هَمَٗمِدمَ  فَمَٙمْٝمِف, شَمُٗماَل  هَمَٔمِرَق, وَمَٔمَد  إَِذا هَمَ٘م٣منَ  نَمٙمِٝمَٓم٣مِن, وِمْْمِري 

ـَ  ٣ممِ  َِم , يمُِٖماَلنٍ  ايمُم  ْي٦َم  ِف,إيَِمٝمْ  زَمَٔمْث٦َم  يَمقْ : هَمُٗمْٙم٦ُم  ايمَٝمُٜمقِديِّ  إلَِم  شَمْقزَمكْمِ  َِمٛمْفُ  هَم٣مؾْمؼَمَ

ِة, اَم  ُيِريُد, ََم٣م فَمٙمِْٚم٦ُم  وَمْد : هَمَٗم٣مَل  إيَِمْٝمِف, هَمَٟمْرؽَمَؾ  اظمَْٝمَنَ  َأوْ  زماَِمرِم  َيْذَه٤َم  َأنْ  ُيِريُد  إِٞم 

ـْ  َأينِّ  فَمٙمِؿَ  وَمْد  ىَمَذَب,: »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   اهلل ِ  َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  زمَِدَرامِهِل,  َِم

شيمََِلََم٣مَٞم٥مِ  َوآَداُهؿْ  هللِ ِ, َأسْمَٗم٣مُهؿْ 
 (ُ)

-  

                                                           
 (, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى .ُُِّنو )أخرجو اإلماـ الترمذم في سن (ُ)
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َممموفمٝم٥م يمٌس َم٣م يٟميت َمـ زمالد ايم٘مٖم٣مر واظمممىمكم َمـ ايمثٝم٣مب ايمتل  ٚفٝ٘:

 هل فمعم هٝمئ٥م شمٝم٣مب اظمًٙمٚمكم, وفمعم صٖم٣مهت٣م-

 ٕن ايمُم٣مم ىم٣مٞم٦م زمالد ايمٛمِم٣مرى-

 َممموفمٝم٥م اإلٞم٣مزم٥م دم ايمٌٝمع, وايممماء- ٚفٝ٘:

 إلم َمٝمنة- َممموفمٝم٥م ايمديـ ٚفٝ٘:

 سهِ ايسٜٔ إىل َٝػط٠ بسٕٚ حتسٜس أدٌ يًكطا٤: 
 اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم ضم٘مؿ هذه اظمًٟميم٥م إلم أومقال: وومد 

أٞمف ٓ زمد دم ايمديـ إلم أٞمف ٓ جيقز ايمديـ إلم َمٝمنة, و ايمٔمٙمامءهمذه٤م مجٜمقر 

٣َم َي٣م}يمٗمقل اهلل فمز وصمؾ: َمـ حتديد أصمؾ,  ـَ  َأُّيُّ ـٍ  ٛمُْتؿْ سَمَدايَ  إَِذا آََمٛمُقا ايم ِذي  إلَِم  زمَِدْي

ك َأصَمؾٍ  ٚمًّ ًَ ٌُقهُ  َُم  -{هَم٣مىْمُت

نم٣ميم٤م ايمديقن سم٘مقن إلم ن أي٥م طمرصم٦م خمرج ايمٕم٣ميم٤م: ٕن وايمِمحٝمح أ

  -, أو أهن٣م دم ايمًٙمؿ, ىمام وم٣مل ازمـ فم٣ٌمس رض اهلل فمٛمف ونمغمهأصمؾ َمًٚمك

ةٍ  ُذو ىَم٣منَ  َوإِنْ }واظمٝمنة َمٟمَمقر هب٣م, ىمام دم ومقل اهلل فمز وصمؾ:   َرةٌ هَمٛمَٓمِ  فُمْنَ

ةٍ  إلَِم  وُمقا َوَأنْ  ََمْٝمَنَ  -{سَمْٔمَٙمُٚمقنَ  ىُمٛمُْتؿْ  إِنْ  يَمُ٘مؿْ  طَمغْمٌ  سَمَِمد 

 : (535. 6) ايمتامم وم٣مل اظمٕمرِب دم ايمٌدر

 قا -زم٣مظمٝمنة ايمتٟمصمٝمؾ صح٥م فمعم دٓيم٥م همٝمف احلدي٧م
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ـَ  زَمزي  يَمفُ  وَمِدمَ  هُماَلًٞم٣م إِن  »قٛي٘:  ٣ممِ  َِم   -شايمُم 

 -َمـ ايمٝمٜمقدسمٗمدم  أٞمف 

ٝمَئ٥مٍ  شَمْقزَمكْمِ  َِمٛمْفُ  هَمَٟمطَمْذَت , إيَِمْٝمفِ  زَمَٔمْث٦َم  َٙمقْ همَ »قٛي٘:  ًِ ةٍ  إلَِم  زمِٛمَ   -ش?ََمْٝمَنَ

 أي ؽمتديـ َمٛمف هذيـ ايمثقزمكم زمتٟمطمغم إصمؾ إلم َمٝمنة-

  -شإيَِمْٝمفِ  هَمَٟمْرؽَمَؾ »قٛي٘: 

 -أي همٖمٔمؾ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ

 -شهَم٣مَْمَتٛمَعَ »قٛي٘: 

ج  أي رهمض ايمت٣مصمر ايمٝمٜمقدي أن يديـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ, ومل حيرِّ

 فمٙمٝمف ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ دم همٔمٙمف ذيمؽ-

َم٣م ىم٣من فمٙمٝمف ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ َمـ وٝمؼ ايمٙم٣ٌمس, وَمـ  ٚفٝ٘:

 ؾمدة احل٣مل, واهلل اظمًتٔم٣من-

  ********** 
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 [بعض أحكام الرهن]بيان 

ـْ ) – 868  صعم , اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : َل وَم٣م , فمٛمف اهلل رض , ُهَرْيَرةَ  َأِِب  َوفَم

ـُ , ََمْرُهقًٞم٣م ىَم٣منَ  إَِذا زمِٛمََٖمَٗمتِفِ  ُيْرىَم٤ُم  ايمٓم ْٜمرُ »: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل ٌَ رِّ  َويَم ُب  ايمد   ُيمْمَ

ُب  َيْرىَم٤ُم  ايم ِذي َوفَمعَم , ََمْرُهقًٞم٣م ىَم٣منَ  إَِذا زمِٛمََٖمَٗمتِفِ  شايمٛم َٖمَٗم٥مُ  َوَيمْمَ
 (ُ)

 َرَواهُ - 

ٌَُخ٣مِريُّ   -(ايْم

 َيْٕمَٙمُؼ  َٓ »: َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم  , اهلل ِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  فَمٛمْفُ )وَ  – 865

ـُ  ْه ـْ  ايمر  شنُمْرَُمفُ  َوفَمَٙمْٝمفِ , نُمٛمُْٚمفُ  يَمفُ , َرَهٛمَفُ  ايم ِذي َص٣مضِمٌِفِ  َِم
 (ِ)

اَروُمْْمٛمِلُّ  َرَواهُ -  , ايمد 

٣مىمِؿُ  ٓ  - شمَِٗم٣مٌت  َوِرصَم٣ميمفُ , َواحْلَ هِ  َداُودَ  َأِِب  فِمٛمَْد  اظمَْْحُٖمقظَ  َأن   إِ  -(إِْرؽَم٣ميُمفُ  َونَمغْمِ

 *******************************الشرح:

 عام املٓصف صمح٘ اهلل تعاىل احلزٜجني يبٝإ أحهاّ ايضٖٔ.

 بٝإ َؿطٚع١ٝ ايطٖٔ: 
 ومد دل فمٙمٝمف ايم٘مت٣مب, وايمًٛم٥م, واإلمج٣مع-صم٣مئز و ايمرهـو

ْ  ؽَمَٖمرٍ  فَمعَم  ؿْ ىُمٛمْتُ  َوإِنْ }همٗمقل اهلل فمز وصمؾ :  أَا ايهتاب: ٣ًٌم َِتُِدوا َومَل
 ىَم٣مسمِ

ٌُقَو٥مٌ  هَمِرَه٣منٌ  ـَ  هَم١مِنْ  ََمْٗم ـَ  ايم ِذي هَمْٙمُٝم٠َمدِّ  زَمْٔمًّم٣م زَمْٔمُّمُ٘مؿْ  َأَِم ِ  اهلل َ َويْمَٝمت ِؼ  َأََم٣مَٞمَتفُ  اْؤمُت

فُ  َٓ  َرزم  َٜم٣مَدةَ  سَمْ٘مُتُٚمقا َو ـْ  ايمُم  فُ  َيْ٘مُتْٚمَٜم٣م َوََم ٌُفُ  آشمِؿٌ  هَم١مِٞم   -{فَمٙمِٝمؿٌ  سَمْٔمَٚمُٙمقنَ  زماَِم  َواهلل ُ  وَمْٙم

                                                           
 (.ُِِٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
( مرفوعنا. كركاه مرسالن أبو داكد في ُٓ/ ِ(, كالحاكم )ّّ/ ّضعيف مرفوعنا. ركاه الدارقطني ) (ِ)

 ( كىو الصواب, كما ذىب إلى ذلك جماعة من أىل العلم..ُٕٖ« )المراسيل»
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 ٚأَا ايػ١ٓ: 
 ني: يف ايصشٝشؾُا 

ى َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِل   َأن  : »فَمٛمَْٜم٣م اهلل ُ َرِضَ  َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥مَ   اؾْمؼَمَ

ـْ  ؿَمَٔم٣مًَم٣م ـْ  ِدْرفًم٣م َوَرَهٛمَفُ  َأصَمٍؾ, إلَِم  َُّيُقِدي   َِم شضَمِديدٍ  َِم
 (ُ)

- 

 : ايبداضٟٚيف ضٚا١ٜ يف 
َ : »وَم٣ميَم٦ْم  فَمٛمَْٜم٣م, اهلل ُ َرِضَ  ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥مَ  َمـ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  سُمُقدمِّ

, فِمٛمَْد  ََمْرُهقَٞم٥مٌ  َوِدْرفُمفُ  َوؽَمٙم ؿَ  ـْ  َص٣مفًم٣م زمَِثاَلشمكِمَ  َُّيُقِدي  شؾَمِٔمغمٍ  َِم
 (ِ)

-  

 همال طمالف زمكم أهؾ ايمٔمٙمؿ دم صمقازه-ٚأَا اإلمجاع: 
  ايػؿط ٚاذتطط: بٝإ إٔ ايطٖٔ ٜكع يف

ْ  ؽَمَٖمرٍ  فَمعَم  ىُمٛمُْتؿْ  َوإِنْ }: سَمَٔم٣ملَم  وم٣مل ٣ًٌم َِتُِدوا َومَل
ٌُقَو٥مٌ  هَمِرَه٣منٌ  ىَم٣مسمِ : ايمٌٗمرة] {ََمْٗم

583]- 

 ٚقس اختًـ أٌٖ ايعًِ يف شيو إىل قٛيني: 
يمقا فمعم ذيمؽ زمٓم٣مهر أي٥م أن ايمرهـ طم٣مص زم٣ميمًٖمر, واؽمتد ايكٍٛ األٍٚ:

 يمّمح٣مك, وداود, وازمـ ضمزم َمـ ايمٓم٣مهري٥م-وهذا هق ومقل لج٣مهد, واايم٣ًمزمٗم٥م, 

 إٓ أٞمف اؽمتثٛمك إن سمػمع اظمًتديـ زم٣ميمرهـ دم احلي زمدون ذط صم٣مز-

 َممموفمٝم٥م ايمرهـ دم احلي, ودم ايمًٖمر- ايكٍٛ ايجاْٞ:

                                                           
  (.َُّٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َِٖٔخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو )أ (ُ)
 (.ُِٔٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)
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 وهذا ومقل فم٣مَم٥م أهؾ ايمٔمٙمؿ-

ٓ ٞمٔمٙمؿ أضمًدا طم٣ميمػ دم ذيمؽ إٓ  قاٍ اإلَاّ ابٔ املٓصض ضمح٘ اهلل تعاىل:

 لج٣مهد-

َوإِْن ىُمٛمُْتْؿ فَمعَم ؽَمَٖمٍر َومَلْ }س اهلل فمز وصمؾ ذط ايمًٖمر زمٗمقيمف: وم٣مل: أيمٝم

ٌُقَو٥مٌ  ٣ًٌم هَمِرَه٣مٌن ََمْٗم
 -{َِتُِدوا ىَم٣مسمِ

وصمقاز ايمرهـ زم٣محلي وايمًٖمر هق ايمراصمح: ٕن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف 

رهـ دم احلي, ىمام سمٗمدم  دم هق أفمٙمؿ ايمٛم٣مس زمٚمراد اهلل فمز وصمؾ, وؽمٙمؿ و

أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف »فمٛمٜم٣م, دم ايمِمحٝمحكم:  ضمدي٧م فم٣مئُم٥م رض اهلل

 -شوؽمٙمؿ اؾمؼمى َمـ ُّيقدي ؿمٔم٣مًَم٣م ورهٛمف درفمف

 سهِ ايطٖٔ: 
: ضمتك ٓ حيِمؾ اخلالف َمـ اظمًتح٣ٌمتايمرهـ نمغم واصم٤م, ويم٘مٛمف و

 -اظمديـ واظمًتديـوايمُمٗم٣مق زمكم 

 (: 4/246قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )
ـُ  ْه فُ  خُم٣َميمًِٖم٣م: همِٝمفِ  َٞمْٔمَٙمؿُ  َٓ - َواصِم٤ٍم  نَمغْمُ  َوايمر  َٞم  , َوشمِٝمَٗم٥مٌ  ِٕ ـِ ْي  جَي٤ِْم, هَمَٙمؿْ  زم٣ِميمد 

اَمنِ   - َوايْم٘مَِت٣مزَم٥مِ  ىَم٣ميمّم 

ٌُقَو٥مٌ  هَمِرَه٣منٌ }: سَمَٔم٣ملَم  اهلل ِ َووَمْقُل   إجَي٣مٌب  َٓ  يَمٛم٣َم, إْرؾَم٣مدٌ [- 583: ايمٌٗمرة] {ََمْٗم

ـَ  هَم١مِنْ }: سَمَٔم٣ملَم  اهلل ِ وَمْقلِ  زمَِديمِٝمؾِ  فَمَٙمْٝمٛم٣َم, ـَ  ايم ِذي هَمْٙمُٝم٠َمدِّ  زَمْٔمًّم٣م زَمْٔمُّمُ٘مؿْ  َأَِم ِ  اْؤمُت



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]بيان بعض أحكام الرهن[  

 

[422] 
 

  

فُ  :[583: ايمٌٗمرة] {َأََم٣مَٞمَتفُ  َٞم  ِٕ  نَمغْمُ  َوايمْ٘مَِت٣مزَم٥مُ  ايْم٘مَِت٣مزَم٥ِم, إفْمَقازِ  فِمٛمَْد  زمِفِ  َأََمرَ  َو

٥ٌٍَم, ٣م هَمَ٘مَذيمَِؽ  َواصِم  قا -زَمَدهُلَ
ايمرهـ إٓ َمـ وٓ يِمح ٚقاٍ اإلَاّ ابٔ ايعطبٞ يف أسهاّ ايكطإٓ: 

 صم٣مئز ايمتٌمف-

 بٝإ ؾُٝا ٜصح ايطٖٔ: 
 (:6/10قاٍ ايعُطاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايبٝإ )

 ايمٗمرض, وزمدل ايمًٙمؿ, ىمديـ ايمذَم٥م, دم ٓزم ضمؼ زم٘مؾ ايمرهـ ويِمح

 وإرش اخلٙمع, وفمقض واظمٜمر, وإصمرة, اظمتٙمٖم٣مت, وومٝمؿ اظمٌٝمٔم٣مت, وشمٚمـ

 - اْل٣مين فمعم

 جي٤م مل ٕٞمف سمِمح: مل-- احلقل ضمٙمقل ومٌؾ ىم٣من ١منهم: ايمٔم٣مومٙم٥م فمعم ايمدي٥م وأَم٣م

 -صح-- احلقل ضمٙمقل زمٔمد ىم٣من وإن- رء فمٙمٝمٜمؿ

 ايمرهـ يِمح ٓ: وم٣مل أٞمف: ايمٛم٣مس زمٔمض فمـ وضم٘مل: ضم٣مَمد أزمق ايمُمٝمخ وم٣مل

 -اإلمج٣مع طمالف وهق ايمًٙمؿ, ديـ دم إٓ

٣َم َي٣م}: سَمَٔم٣ملَم  وَمْقيمف: إيمٝمف ذهٌٛم٣م َم٣م صح٥م فمعم وايمديمٝمؾ ـَ  َأُّيُّ  إَِذا ٛمُقاآَمَ  ايم ِذي

ـٍ  سَمَداَيٛمُْتؿْ  ك َأصَمؾٍ  إلَِم  زمَِدْي ٚمًّ ًَ ٌُقهُ  َُم  إلم[ 585: ايمٌٗمرة[ ]585: ايمٌٗمرة] {هَم٣مىْمُت

ْ  ؽَمَٖمرٍ  فَمعَم  ىُمٛمُْتؿْ  َوإِنْ }: ومقيمف ٣ًٌم َِتُِدوا َومَل
ٌُقَو٥مٌ  هَمِرَه٣منٌ  ىَم٣مسمِ [ 583: ايمٌٗمرة] {ََمْٗم

 قا [-583 ـ 585: ايمٌٗمرة]
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 بٝإ ساالت أخص ايطٖٔ؟
 دم شمالث ضم٣مٓت:  ي٠مطمذ ايمرهـ

 فمٛمد أطمذ احلؼ- اذتاي١ األٚىل:

 أي احلؼ ايمذي اؽمتداٞمف-

 ىمٟمن سمٗمقل يمف: افمْمٛمل مخًكم أيمًٖم٣م فمعم أن أرهٛمؽ ؽمٝم٣مريت هذه-

 همٜمذا ايمرهـ يِمح-

 ايمرهـ ومٌؾ أطمذ ايمديـ- اذتاي١ ايجا١ْٝ:

وهذه احل٣ميم٥م همٝمٜم٣م طمالف زمكم أهؾ ايمٔمٙمؿ, ورصمح اإلَم٣مم ايمٔمثٝمٚمكم رْحف اهلل 

 ز-سمٔم٣ملم اْلقا

زمحٝم٧م أن ص٣مضم٤م ايمرهـ ئمْمل َمـ يريد أن يًتديـ َمٛمف ايمرهـ ومٌؾ أن 

 يٟمطمذ َمٛمف ايمديـ-

 ايمرهـ زمٔمد أطمذ ايمديـ- اذتاي١ ايجايج١:

 هم٣ميمِمحٝمح دم هذه احل٣مٓت ايمثالث أهن٣م صم٣مئزة-ئزة, وهذه احل٣ميم٥م أيًّم٣م صم٣م

 بٝإ سهِ االْتؿاع بايطٖٔ: 
 (: 289-4/288)قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين 

َٟميَم٥مِ  َهِذهِ  دِم  ايْمَ٘ماَلمُ  ًْ : دِم  اظمَْ   ضَم٣ميَمكْمِ

َُا: ٖٔ َت٣مُج  َٓ  ََم٣م َأَسٔس   َُم٠ْمَٞم٥ٍم- إلَم  حَيْ
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ارِ  ـِ  هَماَل  َوَٞمْحِقِه, َواظمََْت٣معِ  ىَم٣ميمد  ْٞمتَِٖم٣معُ  جَيُقُز يمِْٙمُٚمْرهَتِ ِٓ ـِ  إْذنِ  زمَِٕمغْمِ  زمِفِ  ا اِه  ايمر 

 - زمَِح٣ملٍ 

َن   طِماَلهًم٣م: َهَذا دِم  َٞمْٔمَٙمؿُ  َٓ 
ـَ  ِٕ ْه , َِمْٙمُؽ  ايمر  ـِ اِه  َوََمٛم٣َمهمُِٔمُف, َٞماَمُؤهُ  هَمَ٘مَذيمَِؽ  ايمر 

هِ  هَمَٙمْٝمَس    إْذٞمِِف- زمَِٕمغْمِ  َأطْمُذَه٣م يمَِٕمغْمِ

ـُ  َأِذنَ  هَم١مِنْ  اِه ـِ  ايمر  ْٞمتَِٖم٣معِ  دِم  يمِْٙمُٚمْرهَتِ ِٓ ـُ  َوىَم٣منَ  فِمَقٍض, زمَِٕمغْمِ  ا ـِ  َدْي ْه ـْ  ايمر   َِم

ْ  وَمْرٍض, فُ  :جَيُزْ  مَل َٞم  ُؾ  ِٕ  -ضَمَرامٌ  َوَذيمَِؽ  ََمٛمَْٖمَٔم٥ًم, جَيُرُّ  وَمْرًو٣م حُيَِمِّ

ُد  وَم٣مَل  وِر, وَمْرَض, َأىْمَرهُ : َأْْحَ زَم٣م َوُهقَ  ايمدُّ ارُ  ىَم٣مَٞم٦ْم  إَذا: َئْمٛمِل- اظْمَْحُض  ايمرِّ  ايمد 

٣م َيٛمَْتِٖمعُ  وَمْرضٍ  دِم  َرْهٛم٣ًم ـُ  هِبَ  - اظمُْْرهَتِ

ٍُ َت٣مُج  ََم٣م ايٖجأْٞ: اِيَشا ـِ  هَمُحْ٘مؿُ  َُم٠ْمَٞم٥ٍم, إلَم  ٝمفِ همِ  حَيْ ْٞمتَِٖم٣معِ  دِم  اظمُْْرهَتِ ِٓ  زمِِٔمَقضٍ  زمِِف, ا

, زم١ِمِْذنِ  فِمَقٍض, زمَِٕمغْمِ  َأوْ  ـِ اِه ؿِ  ايمر  ًْ ٌَْٙمفُ  ايم ِذي ىَم٣ميْمِٗم  - وَم

ْٞمَٖم٣مِق  دِم  يَمفُ  َأِذنَ  َوإِنْ  ْٞمتَِٖم٣معِ  اإْلِ ِٓ فُ  زمَِٗمْدِرِه, َوا َٞم  ِٕ  - َُمَٔم٣مَوَو٥مٍ  َٞمْقعُ  صَم٣مَز: 

٣مَوأَ  ْذِن, فَمَدمِ  ََمعَ  َم  ـَ  هَم١مِنْ  اإْلِ ْه ؿُ  ايمر  ًِ : َيٛمَْٗم َٚمكْمِ ًْ  َوََمْرىُمقزًم٣م, حَمُْٙمقزًم٣م وِم

٣م, مُهَ ٣م َونَمغْمَ ـِ  َواظمَْْرىُمقُب, اظمَْْحُٙمقُب  هَمَٟمَم   َوَيْرىَم٤َم, فَمَٙمْٝمِف, ُيٛمِْٖمَؼ  َأنْ  هَمٙمِْٙمُٚمْرهَتِ

ًي٣م َٞمَٖمَٗمتِِف, زمَِٗمْدرِ  َوحَيُْٙم٤َم,  - َذيمَِؽ  دِم  يمِْٙمَٔمْدلِ  َُمَتَحرِّ

دِ  ِرَواَي٥مِ  دِم  َأْْحَُد, فَمَٙمْٝمفِ  َوَٞمص   ـِ  حُمَٚم  َ٘مِؿ, زْم  َواطْمَت٣مَرهُ  ايْمَٗم٣مؽِمؿِ  زْمـ َوَأْْحََد  احْلَ

, َروِملِّ
رِ  ََمعَ  َأَٞمَٖمَؼ  َوؽَمَقاءٌ - إؽِْمَح٣مَق  وَمْقُل  َوُهقَ  اخْلِ ـْ  ايمٛم َٖمَٗم٥مِ  سَمَٔمذُّ , َِم ـِ اِه ٌَتِِف, ايمر   يمَِٕمْٝم

ـْ  اَْمتِٛم٣َمفِمفِ  َأوْ  ْٞمَٖم٣مِق, َِم ـْ  ايمٛم َٖمَٗم٥مِ  َأطْمذِ  فَمعَم  ايْمُٗمْدَرةِ  ََمعَ  َأوْ  اإْلِ , َِم ـِ اِه  - َواؽْمتِْئَذاٞمِفِ  ايمر 
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ـْ  َد  َوفَم ٤ُم  َٓ  ُأطْمَرى, ِرَواَي٥مٌ  َأْْحَ ًَ َت عٌ  َوُهقَ  َأْٞمَٖمَؼ, زماَِم  يَمفُ  حُيْ ٣م, َُمَتَْمقِّ َٓ  هِبَ  َو

ـْ  َيٛمَْتِٖمعُ  ـِ  َِم ْه ءٍ  ايمر  : َوََم٣ميمٍِؽ  ضَمٛمِٝمَٖم٥مَ  َأِِب  وَمْقُل  َوَهَذا- زمًَِمْ ٣مهمِِٔملِّ  ايمٛم ٌِلِّ  يمَِٗمْقلِ  َوايمُم 

ـُ : », َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , ْه ـْ  ايمر  شنُمْرَُمفُ  َوفَمَٙمْٝمفِ  نُمٛمُْٚمُف, يَمفُ  َراِهٛمِِف, َِم
(ُ)

 قا -
صمقاز آٞمتٖم٣مع زم٣ميمرهـ إن ىم٣من حيت٣مج إلم َم٠مٞم٥م,  ٚايطادح يف ٖصٙ املػأي١:

 َم٠مٞمتف- وي٘مقن آٞمتٖم٣مع زمٗمدر

صعم  ,وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلل ِ  ,رض اهلل فمٛمف  ,َأِِب ُهَرْيَرَة  وايمديمٝمؾ ضمدي٧م

ُب »اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  رِّ ُيمْمَ ـُ ايمد  ٌَ ايمٓم ْٜمُر ُيْرىَم٤ُم زمِٛمََٖمَٗمتِِف إَِذا ىَم٣مَن ََمْرُهقًٞم٣م, َويَم

ُب ايمٛم َٖمَٗم٥مُ زمِٛمََٖمَٗمتِِف إَِذا ىَم٣مَن ََمْرُهقًٞم٣م, َوفَمعَم ايم ِذي َيْرىَم٤ُم َويَ   ش-مْمَ

وادفمك ازمـ فمٌد ايمػم رْحف اهلل سمٔم٣ملم ايمٛمًخ هلذا احلدي٧م, ووم٣مل زمٟمن هذا 

 -ٝمٜم٣م, وآشم٣مر شم٣مزمت٥م, ٓ خيتٙمػ همٝمٜم٣ماحلدي٧م فمٛمد ايمٖمٗمٜم٣مء يرده أصقل لجٚمع فمٙم

 وسمٔمٗمٌف احل٣مهمظ ازمـ ضمجر رْحف اهلل سمٔم٣ملم: زمٟمن َمٔمرهم٥م ايمت٣مريخ َمتٔمذر-

 واْلٚمع أولم َمـ إهدار أضمدمه٣م-

ع ايمراهـ َمـ ٤م إوزافمل وايمٙمٝم٧م وأزمق شمقر إلم ْحٙمٜمام إذا اَمتٛموومد ذه

 وهذا هق ايمِمحٝمح دم اظمًٟميم٥م-آٞمٖم٣مق فمعم اظمرهقن, 

 ىمٟمن ي٘مقن رصماًل يمف زمٗمرة رهٛمٜم٣م فمٛمد ص٣مضم٤م ايمديـ- ٚصٛض٠ املػأي١:

 همٜمؾ يٌٗمك ص٣مضم٤م ايمديـ ئمٙمٖمٜم٣م, وٓ يممب يمٌٛمٜم٣م؟

                                                           
 تقدـ  أف الحديث ضعيف, كقد حكم عليو اإلماـ أبو داكد رحمو اهلل تعالى باإلرساؿ. (ُ)



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]بيان بعض أحكام الرهن[  

 

[426] 
 

  

يمذي يدهمٔمٜم٣م إيمٝمٜم٣م, ٓ: وإٞمام ي٘مقن ذب ايمٙمٌـ َمٗم٣مزمؾ ايمٔمٙمػ ا ادتٛاب:

 وَمٗم٣مزمؾ ايمٗمٝم٣مم فمعم ؾمٟمهن٣م, وفمعم َم٣م حتت٣مج إيمٝمف-

 جيقز يمِم٣مضم٤م ايمديـ أن يًتخدَمٜم٣م: اليمق رهـ اظمًتديـ ؽمٝم٣مرة يمف, همو

 -ىمٙمٖم٥مٓ وَم٘م٣مهن٣م  ٌٗمكٕن ايمًٝم٣مرة سم

همٙمف أن يًتخدَمٜم٣م َمٗم٣مزمؾ  همؼمة ؿمقيٙم٥م يي هب٣م, يم٘مـ إذا ىم٣من َم٘م٧م ايمًٝم٣مرة

 َم٣م ؽمٝمدهمع همٝمٜم٣م َمـ اظمحرووم٣مت-

 َا إشا تًـ املطٖٕٛ، أٚ ضاع: سهِ 
 اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم هذه اظمًٟميم٥م: و

 همذه٤م فمْم٣مء, وايمزهري, وإوزافمل, وايمُم٣مهمٔمل, وأزمق شمقر, وازمـ اظمٛمذر-

ويروى فمـ فمقم رض اهلل فمٛمف, أٞمف إن سمٙمػ َمـ نمغم سمٔمٚمد َمٛمف, وٓ 

 سمٖمريط, همال وامن فمٙمٝمف, وأٞمف َمـ َم٣ميمف ايمراهـ-

واحلًـ: أن ايمراهـ يّمٚمـ زمجٚمٝمع وذه٤م ذيح ايمٗم٣مض, وايمٛمخٔمل, 

 ايمديـ-

 هم١من ىم٣من سمٙمٖمف دم أَمر ـم٣مهر ىم٣محلريؼ, أو اظمقت همٚمـ وامن ايمراهـ-

 وإن ادفمك سمٙمٖمف دم أَمر طمٖمل مل يٗمٌؾ ومقيمف ووٚمـ-

وذه٤م ايمثقري وأصح٣مب ايمرأي إلم أن اظمرهتـ يّمٚمـ زمٟمومؾ إَمريـ: 

 ومٝمٚم٥م ايمرهـ, أو ومدر ايمديـ-
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هلل فمٛمف, وَمرؽمؾ فمْم٣مء فمٛمد ازمـ يروى ذيمؽ فمـ فمٚمر زمـ اخلْم٣مب رض ا

 أِب ؾمٝم٥ٌم-

وايمراصمح واهلل افمٙمؿ أٞمف ٓ وامن فمعم اظمرهتـ إٓ إذا همرط, أَم٣م واحل٣مل أٞمف مل 

 يٖمرط همال يٙمزَمف رء, وجي٤م فمعم اظمًتديـ أن يٗمّمٝمف إذا ضمؾ إصمؾ-

 وهذا هق اطمتٝم٣مر اإلَم٣مم ايمٔمثٝمٚمكم رْحف اهلل سمٔم٣ملم, ىمام دم ايمممح اظمٚمتع-

 ايطٖٔ:  بٝإ نٝؿ١ٝ قبض
 ذىمر أهؾ ايمٔمٙمؿ أن ايمٗمٌض دم ايمرهـ ىم٣ميمٗمٌض دم ايمٌٝمع-

, أو نمغم ذيمؽ, ي٘مقن  ًٓ ٣ًٌم, أو َم٣م : ؽمالضًم٣م, أو ذه ًٓ هم١من ىم٣من ايمرهـ َمٛمٗمق

 ايمٗمٌض همٝمف زم٣ميمٝمد-

: فمٗم٣مًرا, دوًرا, أو أرًو٣م, أو نمغم ذيمؽ, ي٘مقن  ًٓ وإن ىم٣من ايمرهـ نمغم َمٛمٗمق

 ايمٗمٌض همٝمف زم٣ميمتخٙمٝم٥م زمٝمٛمٜمام وزمكم اظمرهتـ-

ىم٣من ايمرهـ َم٘مٝماًل, أو َمقزوًٞم٣م, ي٘مقن ايمٗمٌض همٝمف زم٘مٝمٙمف, أو زمقزٞمف, َمع وإن 

 ومٌّمف-

ذىمر هذه اظمًٟميم٥م ازمـ ضمزم رْحف اهلل سمٔم٣ملم دم اظمحعم, واظم٣موردي دم احل٣موي, 

 وازمـ ومداَم٥م دم اظمٕمٛمل-
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 ٌٖ اغتسا١َ ايكبض ؾطط يًعّٚ ايطٖٔ؟
 اختًـ أٌٖ ايعًِ يف ٖصٙ املػأي١ إىل قٛيني: 

ْلٚمٜمقر َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أن اؽمتداَم٥م ايمٗمٌض ذط دم ذه٤م ا األٍٚ:

 صح٥م ايمرهـ-

 همٚمتك دهمع ايمرهـ إلم ص٣مضمٌف يمالؽمتٖم٣مدة َمٛمف طمرج فمـ ىمقٞمف رهٛم٣ًم-

ؽمتديمقا فمعم ذيمؽ زمٗمقل اهلل فمز إلم ىمقٞمف رهٛم٣ًم, وا فم٣مدهم١مذا أفمٝمد إلم اظمرهتـ 

ْ  ؽَمَٖمرٍ  فَمعَم  ىُمٛمُْتؿْ  َوإِنْ }: وصمؾ ٌُقَو٥مٌ  نٌ هَمِرَه٣م ىَم٣مسم٣ٌِمً  َِتُِدوا َومَل  -[583:ايمٌٗمرة] {ََمْٗم

وذه٤م اإلَم٣مم ايمُم٣مهمٔمل رْحف اهلل سمٔم٣ملم إلم أن اؽمتداَم٥م ايمرهـ يمٝمس  ايجاْٞ:

زمممط, واطمت٣مره ازمـ فمثٝمٚمكم رْحف اهلل سمٔم٣ملم ورصمحف: ٕن ايمرهـ ٓ يُمؼمط دم 

ايمٗمٌض ازمتداًءا, همال يُمؼمط همٝمف آؽمتداَم٥م, وهذا ايمٗمقل هق ايمراصمح دم هذه 

 اظمًٟميم٥م-

 ايمتٛمٌٝمف جي٤م واظمرهتـ ايمراهـ زمكم َمٔم٣مَمٙم٥م ايمٝمٚمٛمٝم٥م ايمٌالد دم وريد :تٓبٝ٘

 :وهل فمٙمٝمٜم٣م,

 :قػُني إىل ايطٖٔ ٜكػُٕٛ أِْٗ
  عازٟ. ضٖٔ - 1
 أو ايمُمْمر فمعم يًتٔمٚمٙمٜم٣م اظمرهتـ هم١من أرًو٣م, اظمرهقن ىم٣من إن احل٣ميم٥م هذه دم

 نإ: وهل واضمدة, ضم٣ميم٥م دم إٓ ٞمٖمًٔم٣م جير ٕٞمف سمٗمدم, ىمام جيقز ٓ وهذا ايمثٙم٧م,

 ذط نمغم َمـ نمغمه أو ايمٛمِمػ فمعم وزرافمتٜم٣م إرض زمحرث ايمراهـ يمف أذن
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 َمـ وهذا وأسمٔم٣مزمف, فمٚمٙمف َمٗم٣مزمؾ اظمرهتـ يٟمطمذه َم٣م وي٘مقن اظمرهتـ, َمـ فمٙمٝمف

 طمٝمػم أهؾ ؽمٙمؿ و فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل زارع همٗمد اْل٣مئزة, اظمزارفم٥م زم٣مب

 -ونمغمه٣م "ايمِمحٝمحكم" دم ىمام شمٚمره٣م َمـ خيرج َم٣م زمُمْمر

  امُلَطٖؾع. يبٝعا - 2

 َمـ خيرج َم٣م زم٘مؾ اظمرهتـ همٝمٛمتٖمع اظمرهتـ إلم ايمرهـ يدهمع ايمراهـ أن وهق

 صمر ومرض ٕٞمف زمح٣مل, ِتقز ٓ رزمقي٥م َمٔم٣مَمٙم٥م وهذه زرع, أو شمٚمر َمـ إرض

 اهلل ورؽمقل زم٣ميم٣ٌمؿمؾ, ايمٛم٣مس أَمقال أىمؾ إلم ي٠مدي ٕٞمفو حمرًَم٣م, همِم٣مر ٞمٖمًٔم٣م

 ىمحرَم٥م ضمرام, فمٙمٝم٘مؿ وأَمقايم٘مؿ دَم٣مئ٘مؿ إن: »يٗمقل ؽمٙمؿ و فمٙمٝمف اهلل صعم

 ,شدَمف ىمحرَم٥م اظمًٙمؿ َم٣مل ضمرَم٥م: »ويٗمقل ,شهذا زمٙمدىمؿ دم هذا يقَم٘مؿ

 ش-ٞمٖمًف َمـ زمْمٝم٥ٌم إٓ َمًٙمؿ أَمرئ َم٣مل حيؾ ٓ: »ويٗمقل

 بٝإ إشا ؾطط املطتٗٔ إْ٘ إشا سٌ األدٌ ٚمل ٜٛؾ٘ ؾايطٖٔ بايسٜٔ: 
 (: 4/287قاٍ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )

طَ  َوإِنْ  فُ  َذَ ؼُّ  ضَمؾ   ََمَتك َأٞم  ْ  احْلَ ٛمِل َومَل ـُ  ُيَقهمِّ ْه ـِ  رِم  هَم٣ميمر  ْي  رِم  ََمٌِٝمعٌ  هَمُٜمقَ : َأوْ  زم٣ِميمد 

ـِ  ْي طٌ  هَمُٜمقَ - فَمَٙمْٝمؽ ايم ِذي زم٣ِميمد   - هَم٣مؽِمٌد  َذْ

ـْ  َذيمَِؽ  ُرِويَ  ـِ  فَم ْيٍح  فُمَٚمرَ  ازْم , َوُذَ ٣مهمِ  َوايمث ْقِريِّ  َوََم٣ميمٍِؽ  َوايمٛم َخِٔملِّ  ِٔملِّ َوايمُم 

ْأِي  َوَأْصَح٣مِب  َٓ - ايمر   - طَم٣ميَمَٖمُٜمؿْ  َأضَمًدا َٞمْٔمَٙمؿُ  َو
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ٌُ ـُ  َُمَٔم٣مِوَي٥مُ  َرَوى ََم٣م َشٔيَو ٔؾٞ َٚاِيَأِص ٌْدِ  زْم ـِ  اهلل ِ فَم  َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  صَمْٔمَٖمرٍ  زْم

ـُ  ُيْٕمَٙمُؼ  َٓ : », َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , اهلل ِ ْه شَْمَرمُ  َرَواهُ  شايمر  ْٕ  - ا

نمٙمؼ ايمرهـ يٕمٙمؼ نمٙمقوًم٣م إذا زمٗمل دم يد اظمرهتـ, ٓ يٗمدر  ٚقاٍ يف ايٓٗا١ٜ:

 راهٛمف فمعم ختٙمٝمِمف-

َمـ همٔمؾ أٞمف ٓ يًتحٗمف اظمرهتـ, إذا مل يًتٖم٘مف ص٣مضمٌف, وىم٣من واظمٔمٛمك: 

أن ايمراهـ إذا مل ُي٠مدي َم٣م فمٙمٝمف دم ايمقوم٦م اظمٔمكم, َمٙمؽ اظمرهتـ اْل٣مهٙمٝم٥م, 

 ايمرهـ, همٟمزمْمٙمف اإلؽمالم-

 حلدي٧م وإن ىم٣من َمرؽماًل, إٓ أن ايمٔمٚمؾ فمٙمٝمف فمٛمد أهؾ ايمٔمٙمؿ-وهذا ا

وذه٤م أزمق اخلْم٣مب َمـ احلٛم٣مزمٙم٥م إلم صمقاز ذيمؽ, واطمت٣مره ؾمٝمخ اإلؽمالم 

 رْحف اهلل سمٔم٣ملم, واإلَم٣مم ايمٔمثٝمٚمكم رْحف اهلل سمٔم٣ملم-

يم٘مـ يٛمٌٕمل أن ٓ يٕمٌـ ايمراهـ, وٓ ي٘مقن همٔمٙمف ذيمؽ فمـ اوْمرار, وإٞمام 

 زم٣مسمٖم٣مق أصح٣مب اظمذاه٤م- ي٘مقن فمـ ؿمٝم٥ٌم, ورو٣م, وهذا

أٞمف يمق أٞمٓمره يم٘م٣من أهمّمؾ, يمٗمقل اهلل فمز وصمؾ دم ىمت٣مزمف دم ايمٔمزيز: واحلؼ: 

ةٍ  ُذو ىَم٣منَ  َوإِنْ } ةٍ  إلَِم  هَمٛمَٓمَِرةٌ  فُمْنَ وُمقا َوَأنْ  ََمْٝمَنَ  ىُمٛمُْتؿْ  إِنْ  يَمُ٘مؿْ  طَمغْمٌ  سَمَِمد 

 -{سَمْٔمَٙمُٚمقنَ 
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 بٝإ إسا نإ رٜٔ املضتٗٔ أقٌ َٔ ق١ُٝ ايضٖٔ: 

 (: 4/323ٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )قا
ـُ  ىَم٣منَ  هَم١مِنْ  ـِ  َدْي , وِمٝمَٚم٥مِ  ُدونَ  اظمُْْرهَتِ ـِ ْه ُف, زمِٝمعَ  ايمر  ـُ  َِمٛمْفُ  هَمُٗميِضَ  ىُمٙمُّ , َدْي ـِ  اظمُْْرهَتِ

٣ٌَموِمل كُ  اظمُْْٖمٙمِِس, ََم٣ملِ  ؽَم٣مئِرِ  فَمعَم  ُيَردُّ  َوايْم  زَمْٔمُّمُف, زمِٝمعَ  نْ َوإِ  همِٝمِف, ايْمُٕمَرََم٣مءُ  َوَيُْمؼَمِ

٣ٌَموِمٝمف ٣ٌَمعُ  زَمْٝمٛمَُٜمؿْ  هَم ؿْ  ُي َٓ  َأْيًّم٣م, هَلُ ٣ٌَمئِعُ  زمِفِ  َيْرصِمعُ  َو  قا- ايْم
٣مصِم٥م, أي يٟمطمذ ىمؾ واضمد َمٛمف زمٗمدر َم٣م وه٠مٓء ايمٕمرَم٣مء يتٗم٣مؽمٚمقٞمف حم

 يمف-

 سهِ ؾػذ ايطٖٔ: 
همٝمجقز يمف همًخ ايمرهـ َمتك ؾم٣مء: ٕٞمف فمٗمد حلّمف, همج٣مز يمف  أَا املطتٗٔ:

 ء, ىم١مزمراء ايمديـ-همًخف َمتك ؾم٣م

همال جيقز يمف ايمٖمًخ زمٔمد ومٌض اظمرهتـ يمٙمرهـ, وجيقز يمف  ٚأَا ايطأٖ:

 ايمٖمًخ ومٌؾ ايمٗمٌض-

ْ  ؽَمَٖمرٍ  فَمعَم  ىُمٛمُْتؿْ  َوإِنْ }: يمٗمقل اهلل فمز وصمؾ ٣ًٌم َِتُِدوا َومَل
 هَمِرَه٣منٌ  ىَم٣مسمِ

ٌُقَو٥مٌ   -{ََمْٗم

 سهِ إشا َات ايطأٖ، أٚ أؾًؼ ٚسك٘ عٓس املطتٗٔ: 
همٜمق أولم زمف َمـ ايمٕمرَم٣مء, ضمتك يًتقدم َم٣ميمف, روي هذا وىم٣من يمف نمرَم٣مء, 

 ايمٗمقل فمـ ايمُمٔمٌل, وهمٝمف صم٣مزمر زمـ يزيد اْلٔمٖمل ؤمٝمػ-
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وروي َمـ ؿمريٗمف فمـ فمْم٣مء, وصح فمـ احل٘مؿ, ومقيمف دم ايمرصمؾ يرهـ 

ًٓ نمغم ايمرهـ, وفمٙمٝمف ديـ ؽمقى ديـ  ايمرهـ, شمؿ يٚمقت ص٣مضمٌف وٓ يدع َم٣م

 نمرَم٣مء اظمٝم٦م-ص٣مضم٤م ايمرهـ, وم٣مل: اظمرهتـ أضمؼ زم٣ميمرهـ َمـ 

ٞمف إذا ىم٣من َمٗمٌقًو٣م, هم٣ميمذي هق دم يده أضمؼ زمف, وإن مل وصح فمـ احلًـ أ

 ي٘مـ َمٗمٌقًو٣م همٜمق زمكم ايمٕمرَم٣مء-

 ذىمر هذه أشم٣مر ازمـ أِب ؾمٝم٥ٌم رْحف اهلل سمٔم٣ملم دم اظمِمٛمػ-

 سهِ إشا اختًـ ايطأٖ ٚاملطتٗٔ يف قسض ايسٜٔ ٚؾطط٘:
فمل, وايمٝمٚم فمك فمٙمٝمف-هم٣محل٘مؿ دم ذيمؽ أن ايمٌٝمٛم٥م فمعم اظمُدِّ  كم فمعم اظمُد 

 ؿٞ ايصشٝشني: ؾ
ـِ  , َأن   َُمَٙمْٝمَ٘م٥َم, َأِِب  َمـ ؿمريؼ ازْم ِرَزانِ  ىَم٣مَٞمَت٣م اَْمَرَأسَمكْمِ  احُلْجَرِة, دِم  َأوْ  زَمْٝم٦ٍم  دِم  خَتْ

٣م هَمَخَرصَم٦ْم  َٜم٣م, دِم  زم١ِمؾِْمَٖمك ُأْٞمِٖمَذ  َووَمْد  إضِْمَدامُهَ فَم٦ْم  ىَمٖمِّ  إلَِم  هَمُرهمِعَ  إطُْمَرى, فَمعَم  هَم٣مد 

ـِ  ٌ ٣مٍس رض اهلل فمٛمف, ازْم ـُ  هَمَٗم٣مَل  فَم ٌ ٣مٍس رض اهلل فمٛمٜمام ازْم  اهلل ِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل : فَم

 وَمْقمٍ  ِدََم٣مءُ  يمَذَه٤َم  زمَِدفْمَقاُهؿْ  ايمٛم ٣مُس  ُئْمَْمك يَمقْ : »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم  

ؿْ  ُروَه٣م ,شَوَأَْمَقاهُلُ ـَ  إِن  }: فَمَٙمْٝمَٜم٣م َواوْمَرُءوا زم٣ِمهلل ِ َذىمِّ ونَ  ايم ِذي  آل] {اهلل ِ زمَِٔمْٜمدِ  َيُْمؼَمُ

ُروَه٣م[ 77: فمٚمران هَم٦ْم, هَمَذىم  ـُ  هَمَٗم٣مَل  هَم٣مفْمؼَمَ ٌ ٣مسٍ  ازْم  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلُّ  وَم٣مَل : فَم

فَمك فَمعَم  ايمَٝمِٚمكمُ : »َوؽَمٙم ؿَ  شفَمَٙمْٝمفِ  اظمُد 
 (ُ)

- 

                                                           
 (.ُُُٕ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِْٓٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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 َٙمَػ اطْمتَ  إَِذا زَم٣مُب "ٚبٛب ايبداضٟ ضمح٘ اهلل يف صشٝش٘ ع٢ً ٖصا ؾكاٍ: 

ـُ  اِه ـُ  ايمر  ٌَٝمِّٛم٥َمُ  َوَٞمْحُقُه, َواظمُْرهَتِ فِمل, فَمعَم  هَم٣ميْم فَمك فَمعَم  َوايمَٝمِٚمكمُ  اظمُد   -"فَمَٙمْٝمفِ  اظمُد 

ٌَٝمِّٛم٥َمِ  دِم  صَم٣مءَ  ََم٣م زَم٣مُب "ٚبٛب:  فِمل فَمعَم  ايم  -"اظمُد 

فَمك فَمعَم  ايمَٝمِٚمكمُ : زَم٣مٌب " ٚبٛب:  -"َواحُلُدودِ  إََْمَقالِ  دِم  فَمَٙمْٝمفِ  اظمُد 

 ٖصٙ املػأي١ قس خاض ؾٝٗا ايعًُا٤ ضمح١ اهلل عًِٝٗ.ٚ
 َمـ صمٔمؾ همٝمٜم٣م ايمٗمقل ومقل ايمراهـ َمْمٙمًٗم٣م-  ؾُِٓٗ:

وهق ومقل فمْم٣مء ازمـ أِب رزم٣مح, وإزمراهٝمؿ, ووم٣مل: إٓ أن يٗمٝمؿ ايمٌٝمٛم٥م فمعم َمـ 

 ادفمك ايمٖمِمؾ-

فمعم اظمرهتـ "فمـ ْح٣مد أٞمف وم٣مل:  ٚأخطز ابٔ أبٞ ؾٝب١ ضمح٘ اهلل تعاىل:

 -"ايمٌٝمٛم٥م

 َمـ صمٔمؾ ايمٗمقل هق ومقل اظمرهتـ-  :َِٚٓٗ

إٓ أٞمف وم٣مل: وهذا هق ومقل احل٘مؿ زمـ فمتٝم٥ٌم, واحلًـ, وإي٣مس زمـ َمٔم٣موي٥م, 

 وهق ومقل ومت٣مدة, وؽمٔمٝمد زمـ صمٌغم-إٓ أن سمٗمقم ايمٌٝمٛم٥م, 

ن يم٘مـ َم٣م ذه٤م إيمٝمف اإلَم٣مم ايمٌخ٣مري رْحف اهلل سمٔم٣ملم دم صحٝمحف هق احلؼ إ

 ؾم٣مء اهلل فمز وصمؾ, وًٌْم٣م يمَلَمقر
(ُ)

 - 

                                                           
(, "أحكاـ القرآف"   ِٓٓ - ِْٓ/ ٔ(, " المغني" )ُٖ, َٖ/ ٔالمصنف البن أبي شيبة" ) (ُ)

 (.ُٕٗ/ ٓ(."الفتح" )ِِٖ/ ُ)
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 اهلل رؽمقل أن» » ايمُمٝمخكم: رض اهلل فمٛمٜم٣م فمٛمد فم٣مئُم٥م ضمدي٧م :فا٥ز٠

 ش-ضمدي٧م َمـ يمف درفًم٣م ورهٛمف ؿمٔم٣مًَم٣م ُّيقدي َمـ اؾمؼمى وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم

 :اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل تعاىل يف صشٝش٘ عًٝ٘ بٛب
 ُّيقدي َمـ ؿمٔم٣مًَم٣م اؾمؼمى: زمٙمٖمظ رواه شمؿ ايمًٙمؿ دم ايم٘مٖمٝمؾ زم٣مب - 1

 -ضمديد َمـ يمف درفًم٣م ورهٛمف زمٛمًٝمئ٥م

 َمـ اؾمؼمى:ش زمٙمٖمظ ورواه ايمًٙمؿ دم ايمرهـ زم٣مب فمٙمٝمف سمرصمؿ شمؿ - 2

 -ضمديد َمـ درفًم٣م َمٛمف وارهتـ َمٔمٙمقم أصمؾ إلم ؿمٔم٣مًَم٣م ُّيقدي

 ُّيقدي َمـ اؾمؼمى: زمٙمٖمظ رواه شمؿ درفمف رهـ َمـ زم٣مب فمٙمٝمف وسمرصمؿ - 3

 -درفمف ورهٛمف ؿمٔم٣مًَم٣م

 َمـ اؾمؼمى: زمٙمٖمظ رواه شمؿ ونمغمهؿ ايمٝمٜمقد فمٛمد ايمرهـ فمٙمٝمف سمرصمؿ شمؿ - 4

 -درفمف ورهٛمف ُّيقدي

 وسمرصمؿ زمُمٔمغم درفمف رهـ: زمٙمٖمظ أٞمس ضمدي٧م َمـ ايمرهـ دم ورواه - 5

 -احلي دم ايمرهـ فمٙمٝمف

 َمـ اؾمؼمى: ويمٖمٓمف أصمؾ إلم ايمْمٔم٣مم ذاء ايمٌٝمقع دم فمٙمٝمف وسمرصمؿ - 6

 -درفمف ورهٛمف أصمؾ إلم ؿمٔم٣مًَم٣م ُّيقدي

 :بأيؿاظ اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل تعاىل يف صشٝش٘ ٚضٚاٙ
 -رهٛم٣ًم يمف درفًم٣م همٟمفمْم٣مه زمٛمًٝمئ٥م ُّيقدي َمـ ؿمٔم٣مًَم٣م اؾمؼمى - 1
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 -ضمديد َمـ درفًم٣م ورهٛمف ؿمٔم٣مًَم٣م ُّيقدي َمـ اؾمؼمى - 2

 ودم ضمديد, َمـ يمف درفًم٣م ورهٛمف أصمؾ إلم ؿمٔم٣مًَم٣م ُّيقدي َمـ اؾمؼمى - 3

 8-درفًم٣م زم١مؽمٗم٣مط: رواي٥م

 َمٝم٣مؽمغم َمٔم٣مَمٙم٥م فمـ وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل فمدول ؽم٤ٌم َم٣م :فا٥ز٠

 ايمٝمٜمقدي؟ إلم فمقف ازمـو فمٖم٣من ىم٣مزمـ أصح٣مزمف

 (:360/ 7) اإلعالّ يف املًكٔ ابٔ قاٍ
 - اْلقاز يمٌٝم٣من أسساٖا:

 -يمٕمغمهؿ ضم٣مصمتف فمـ هم٣موؾ ؿمٔم٣مم أضمدهؿ فمٛمد ي٘مـ مل ٕٞمف :ثاْٝٗا

 قا- رهٛمف يٟمطمذون ٓ هم١مهنؿ وأيًّم٣م رو٣مه زمٕمغم َمٛمف يرده أن ىمراه٥م :ثايجٗا
, "ضم٘م٣مم ايمديقنايمدر اظم٘مٛمقن دم أ"هذه اظم٣ًمئؾ ٞمٗمٙمتٜم٣م يم٘مؿ َمـ ىمت٣مِب: 

  -وزم٣مهلل ايمتقهمٝمؼ

  ********** 

 

 

 

 

                                                           
 (.ّٖٓ - ّٕٓ/ ٕاإلعالـ بفوائد عمدة األحكاـ" ) (ُ)
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  -ش ََمْرُهقًٞم٣م ىَم٣منَ  إَِذا زمِٛمََٖمَٗمتِفِ  ُيْرىَم٤ُم  ايمٓم ْٜمرُ »قٛي٘: 

رصمؾ رهـ طمٝماًل, أو رهـ زمٕماًل, أو رهـ ْح٣مًرا, هم١مٞمف يرىم٤م َمٗم٣مزمؾ ٞمٖمٗمتف 

 إذا ىم٣من َمرهقًٞم٣م-

فمـ  زمٝمٛمام يمق ىم٣من ايمرهـ نمغم َمْمٔمقم, هم٣مٓٞمتٖم٣مع زمف ضمرام, ٕٞمف ؽمٝم٘مقن

 ومرض صمر ٞمٖمًٔم٣م-

ـُ »قٛي٘:  ٌَ رِّ  َويَم ُب  ايمد   -شََمْرُهقًٞم٣م ىَم٣منَ  زمِٛمََٖمَٗمتِِف إَِذا ُيمْمَ

رهـ زمٗمرة, همجٔمؾ اظمرهتـ ئمٙمٖمٜم٣م ويٗمقم فمعم رفم٣ميتٜم٣م,  رصمالً َمث٣ميمف يمق أن 

هم١مٞمف جيقز يمف أن حيٙمٌٜم٣م ويممب يمٌٛمٜم٣م, ورزمام أطمذ َمـ ؽمٚمٛمٜم٣م, وهذا َمٗم٣مزمؾ َم٣م 

 يٗمقم فمٙمٝمٜم٣م َمـ رفم٣مي٥م-

ُب  َيْرىَم٤ُم  ايم ِذي فَمعَم وَ »قٛي٘:   - شايمٛم َٖمَٗم٥مُ  َوَيمْمَ

أي ي٘مقن ايمرىمقب وذب ايمٙمٌـ, وأىمؾ ايمًٚمـ, َمٗم٣مزمؾ َم٣م يٗمقم فمعم 

 ايمرهـ َمـ رفم٣مي٥م, وَمـ ٞمٖمٗم٥م, وَمـ فمٙمػ, إلم نمغم ذيمؽ-

وَم٣م ذه٤م إيمٝمف ازمـ فمٌد ايمػم رْحف اهلل سمٔم٣ملم َمـ أن هذا احلدي٧م َمٛمًقخ, 

 -ومقل َمرصمقح

ـُ ايمر   َيْٕمَٙمُؼ  َٓ »قٛي٘:  ـْ  ْه  - شنُمْرَُمفُ  َوفَمَٙمْٝمفِ , نُمٛمُْٚمفُ  يَمفُ , َرَهٛمَفُ  ايم ِذي َص٣مضِمٌِفِ  َِم

َمرؽمؾ, وهمٝمف ؤمػ, همٜمق َمـ ؿمريؼ زي٣مد زمـ ؽمٔمٝمد,  احلدي٧م سمٗمدم  أن

وازمـ أِب ذئ٤م, فمـ ايمزهري, فمـ ؽمٔمٝمد زمـ اظمًٝم٤م, وهذا إؽمٛم٣مد ـم٣مهره 
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زمـ ايمِمح٥م, إٓ أٞمف َمٔمؾ, همٗمد رواه أىمثر احلٖم٣مظ فمـ ايمزهري, فمـ ؽمٔمٝمد 

 اظمًٝم٤م َمرؽماًل-

 أٞمف إذا ضمؾ إصمؾ, َم٣م يٗمقل ص٣مضم٤م ايمديـ: ايمرهـ َمٗم٣مزمؾ ايمديـ- :َعٓاٙٚ

صػم وومد ؽمٌؼ  ايمتٖمِمٝمؾ دم َمًٟميم٥م َم٣م إذا أراد أن يٌٝمع ايمرهـ, وومٙمٛم٣م: يمق 

ايمراهـ َمٔمًنا: يمٗمقل اهلل فمز ٓ ؽمٝمام إذا ىم٣من فمٙمٝمف, وأٞمٓمره, يم٘م٣من طمغًما يمف, 

ةٍ  ُذو ىَم٣منَ  َوإِنْ }: وصمؾ ةٍ  إلَِم  ٛمَٓمَِرةٌ همَ  فُمْنَ وُمقا َوَأنْ  ََمْٝمَنَ  ىُمٛمُْتؿْ  إِنْ  يَمُ٘مؿْ  طَمغْمٌ  سَمَِمد 

 -{سَمْٔمَٙمُٚمقنَ 

وإن زم٣مفمف ٓ ؽمٝمام إن ىم٣من حمت٣مصًم٣م ظم٣ميمف, همال زمٟمس فمٙمٝمف, ويم٘مـ يٟمطمذ َم٣م يمف 

 -َمـ اظم٣مل, ويرد ايم٣ٌمومل يمِم٣مضم٤م ايمرهـ

 -شيمف نمٛمٚمف»قٛي٘: 

 أي ؽمالَمتف, إذا رصمع ايمرهـ ؽم٣مظم٣ًم همٔمٛمٚمف يمِم٣مضمٌف-

 -شوفمٙمٝمف نمرَمف»ٛي٘: ق

 , أي إذا حلٗمف سمٙمػ, ٓ ؽمٝمام إذا مل ي٘مـ اظمرهتـ َمتٔمٚمًدا إلسمالهمف, ومل يتٔمد 

 همٙمٝمس فمٙمٝمف رء, هم٣ميمٕمرم فمعم ايمراهـ-

 بٝإ حهِ اهلز١ٜ ع٢ً صاحب ايزٜٔ: 

٣مِصُؾ (: 5/275قاٍ اإلَاّ ايؿٛناْٞ ضمح٘ اهلل يف ايٌٓٝ )  َأن   َواحْلَ

٥مَ  ِدي  ٥مَ  اهْلَ ٣موَ  َوايْمَٔم٣مِري  صَْمؾِ  ىَم٣مَٞم٦ْم  إَذا َٞمْحَقمُهَ , َأصَمؾِ  دِم  ايمت ٛمِْٖمٝمسِ  ِٕ ـِ ْي صَْمؾِ  َأوْ  ايمد  ِٕ 
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, َص٣مضِم٤ِم  ِرؾْمَقةِ  ـِ ْي صَْمؾِ  َأوْ  ايمد  ـِ  يمَِِم٣مضِم٤ِم  َيُ٘مقنَ  َأنْ  ِٕ ْي  َُمَٗم٣مزمِؾِ  دِم  ََمٛمَْٖمَٔم٥مٌ  ايمد 

ٌم: هَمَذيمَِؽ  َدْيٛمِفِ  فُ  حُمَر  َٞم  ـْ  َٞمْقعٌ  ِٕ زَم٣م, َِم   ٌة-ِرؾْمقَ  َأوْ  ايمرِّ

صَْمؾِ  َذيمَِؽ  ىَم٣منَ  َوإِنْ  َتْٗمِرضِ  اظمُْْٗمِرضِ  زَمكْمَ  صَم٣مِرَي٥مٍ  فَم٣مَدةٍ  ِٕ ًْ ٌَْؾ  َواظمُْ ـِ  وَم  ايمت َداُي

ْ  َوإِنْ  زَمْٟمَس, هَماَل  ـْ  مَل ؿْماَلِق  اظْمَٛمْعُ  هَم٣ميمٓم ٣مِهرُ  َأْصاًل, يمَِٕمَرضٍ  َذيمَِؽ  َيُ٘م ـْ  ايمٛم ْٜمِل  إِلِ  فَم

 قا َذيمَِؽ-
 يزٜٔ عٓز ايكطا٤ بػري ؽضط: بٝإ حهِ ايظٜار٠ ع٢ً َكزاص ا

 (: 276-5/275قاٍ اإلَاّ ايؿٛناْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايٌٓٝ )
٣م َي٣مَدةُ  َوَأَم  ـِ  َِمْٗمَدارِ  فَمعَم  ايمزِّ ْي طٍ  زمَِٕمغْمِ  ايْمَٗمَّم٣مءِ  فِمٛمَْد  ايمد  َٓ  َذْ  هَم٣ميمٓم ٣مِهرُ  إْواَمرٍ  َو

َقازُ  ـْ  اْْلَ َي٣مَدةِ  زَمكْمَ  هَمْرٍق  نَمغْمِ  َِم ٖمَ  دِم  ايمزِّ  َوايْمَ٘مثغِِم, َوايْمَٗمٙمِٝمِؾ, َواظمِْْٗمَداِر, ٥ِم,ايمِمِّ

ِدي٧ِم   زَمْؾ  ,,ؿرض اهلل فمٛمٜم,َوصَم٣مزمٍِر, َوايْمِٔمْرزَم٣مِض, َراهمٍِع, َوَأِِب  ُهَرْيَرَة, َأِِب  حِلَ

- ُهقَ  َتَح٤مي ًْ  َُم

ٍَ ٞٗ َقا ًٔ َٔ ََُشا ُٙ اِي ُِٝط ِٔ ََٚغ َٔ ١ٖٔٝ َتَح٤مُّ  :ايٖؿأؾٔع ًْ َتْٗمِرضِ  ُي ًْ  َأصْمَقدَ  َيُرد   َأنْ  يمِْٙمُٚم

ِحٝمِح  يمِْٙمَحِدي٧ِم  َأطَمَذ  مِم ٣م ىُمؿْ  إن  : »وَمْقيَمفُ : َئْمٛمِل َذيمَِؽ, دِم  ايمِم  ٛمُُ٘مؿْ  طَمغْمَ ًَ  َأضْم

  -شوَمَّم٣مءً 

 َأطْمَرصَمفُ  ََم٣م َٞمْٖمًٔم٣م, اظمُْْٗمِرضِ  إلَم  جَيُرُّ  ايم ِذي ايْمَٗمْرضِ  ضِمؾِّ  فَمَدمِ  فَمعَم  َيُدلُّ  َومِم ٣م

ٌَْٝمَٜمِٗملُّ  ـِ  هَمَّم٣ميَم٥مَ  ـْ فمَ  اظمَْْٔمِرهَم٥مِ  دِم  ايْم ٌَْٝمدٍ  زْم  ىُمؾُّ : »زمَِٙمْٖمظِ  ََمْقوُمقهًم٣م رض اهلل فمٛمف فُم

ـْ  َوصْمفٌ  هَمُٜمقَ  ََمٛمَْٖمَٔم٥مً  صَمر   وَمْرضٍ  زَم٣م ُوصُمقهِ  َِم ـِ  دِم  َوَرَواهُ  ,شايمرِّ ٛمَ ًُّ ـْ  ايْمُ٘مػْمَى, ايم  فَم
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ـِ  ُٔمقدٍ  ازْم ًْ ـِ  َوُأَِبُّ  ََم ٌْدِ  ىَمْٔم٤ٍم  زْم ـِ ؽَماَلمٍ  اهلل ِ  َوفَم ـِ  زْم ٌ ٣مسٍ  َوازْم  ؿرض اهلل فمٛمٜم فَم

  فَمَٙمْٝمِٜمْؿ- ََمْقوُمقهًم٣م

٣مِرُث  َوَرَواهُ  ـُ  احْلَ ـْ  ُأؽَم٣مََم٥مَ  َأِِب  زْم  إن  : »زمَِٙمْٖمظِ  رض اهلل فمٛمف فَمقِم   ضَمِدي٧ِم  َِم

ـْ  هَنَك  ط ايمٛم ٌِل     -شََمٛمَْٖمَٔم٥مً  صَمر   وَمْرضٍ  فَم

ـُ  ؽُمَقارُ  ٣مِدهِ إؽْمٛمَ  َودِم  شِرزًم٣م هَمُٜمقَ  ََمٛمَْٖمَٔم٥مً  صَمر   وَمْرضٍ  ىُمؾُّ : »ِرَواَي٥مٍ  َودِم   َُمِْمَٔم٤ٍم  زْم

وٌك, َوُهقَ  ـُ  فُمَٚمرُ  وَم٣مَل  ََمؼْمُ ْ : اظمُْْٕمٛمِل دِم  َزْيدٍ  زْم ٌء- همِٝمفِ  َيِِمح   مَل  َرْ

َرََمكْمِ  إََم٣ممُ  َوَوِهؿَ  َٓ  َوايْمَٕمَزارِمُّ  احْلَ فُ : هَمَٗم٣م , إٞم  َٓ  َصح  ةَ  َو اَم  طِمػْمَ َذا هَلُ - هِبَ ِـّ  ايْمَٖم

أقٌ َٔ ايزٜٔ ٚحتًٌ َٔ صاحب  بٝإ حهِ إسا قط٢ املكرتض املكضض

 ايزٜٔ: 

 (: 5/276قاٍ ايؿٛناْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايٌٓٝ )
٣م ُض  وَم٢َم  إَذا َوَأَم  فِ  ُدونَ  اظْمُْٗمِرَض  اظْمُْٗمؼَمِ َٙمفُ  ضَمٗمِّ ـْ  َوضَمٙم  ٌَِٗمٝم ٥مِ  َِم  َذيمَِؽ  ىَم٣منَ  ايْم

  صَم٣مئًِزا-

ٍٖ ََٚقِس ٟٗ اِغَتَس َٛأظ َع٢ًَ اِيُبَدأض  دِم  امرض اهلل فمٛمٜم صَم٣مزمِرٍ  ِدي٧ِم زمَِح  َشٔيَو: َد

ـِ  َٟميْمُتُٜمؿْ  ": َوهمِٝمفِ  َأزمِٝمِف, َدْي ًَ ٌَُٙمقا َأنْ  هَم ُٙمقا ضَم٣مئِْمِل شَمَٚمَرةَ  َيْٗم ٙمِّ   -" َأِِب  َوحُيَ

َٚا١َٕٜ َٚٔؾٞ ِّ ٔض ًُِبَدأض ِّٜطا: ٔي   َذيمَِؽ- دِم  نَمِريَٚمفُ  يَمفُ  ؽَمَٟمَل   ط ايمٛم ٌِل   َأن   َأ

ٍَ ُٔ َقا ٍٕ اِب ؼِّ  ُدونَ  َيْٗميِضَ  َأنْ  قزُ جَيُ  َٓ  :َبٖطا َٙمفُ  َويَمقْ  حُم٣َميَمَٙم٥ٍم, زمَِٕمغْمِ  احْلَ ـْ  ضَمٙم   َِم

ـِ  مَجِٝمعِ  ْي َٙمفُ  إَذا هَمَ٘مَذيمَِؽ  ايْمُٔمَٙماَمِء, فِمٛمَْد  صَم٣مزَ  ايمد  ـْ  ضَمٙم   قا زَمْٔمِّمِف- َِم
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 بٝإ سهِ ؾطا٤ ايسٜٔ بايطٖٔ: 
 -زمٕمغمهوجيقز يمإلٞم٣ًمن أن يُمؼمي ديٛم٣ًم زمرهـ, وجيقز 

 ٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ذيمؽ, وهمٔمؾ أيًّم٣م ذيمؽ-همٗمد همٔمؾ ايم

 ؾؿٞ ايصشٝشني:
ى َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِل   َأن  : »فَمٛمَْٜم٣م اهلل ُ َرِضَ  َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥مَ   اؾْمؼَمَ

ـْ  ؿَمَٔم٣مًَم٣م ـْ  ِدْرفًم٣م َوَرَهٛمَفُ  َأصَمٍؾ, إلَِم  َُّيُقِدي   َِم شضَمِديدٍ  َِم
 (ُ)

- 

وأؽمامء زمٛم٦م يزيد  ,, وأٞمس زمـ َم٣ميمؽزمـ فم٣ٌمسوصم٣مء أيًّم٣م َمـ ضمدي٧م ا

 رض اهلل فمٛمٜمؿ دم ؽمٛمـ ازمـ َم٣مصمف رْحف اهلل سمٔم٣ملم-

 ٚدا٤ يف غٓٔ اإلَاّ ايساضقطين ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ـِ  َمـ ضمدي٧م ؿَم٣مِرِق  ٌْدِ  زْم  ط:رؽمقل اهلل  وَم٣مَل , اظمَُْح٣مِرِِبِّ رض اهلل فمٛمف اهلل ِ فَم

ـْ  َص٣مفًم٣م َوىَمَذا زمَِ٘مَذا: وُمْٙمٛم٣َم ,زمُِ٘مْؿ؟: وَم٣مَل  ,َٞمَٔمؿْ : وُمْٙمٛم٣َم ,َهَذا؟ مَجََٙمُ٘مؿْ  سَمٌِٝمُٔمقيِن   ,مَتْرٍ  َِم

َٚمؾِ  زمَِرْأسِ  َأطَمَذ  شُمؿ   ,َأطَمْذسُمفُ  وَمْد : َووَم٣مَل  ,ؾَمْٝمًئ٣م اؽْمَتْقَؤْمٛم٣َم هَماَم : وَم٣مَل   َدطَمَؾ  ضَمت ك اْْلَ

ـْ  مَجََٙمُ٘مؿْ  ُتؿْ َأفْمَْمٝمْ : َووُمْٙمٛم٣َم ,زَمْٝمٛمَٛم٣َم هَمَتاَلَوَْمٛم٣َم ,فَمٛم ٣م هَمَتَقاَرى اظمَِْديٛم٥َمَ   ,سَمْٔمِرهُمقَٞمفُ  َٓ  ََم

 َرَأْي٦ُم  ََم٣م ,يمَِٝمْحَٗمَرىُمؿْ  ىَم٣منَ  ََم٣م َرصُمؾٍ  َوصْمفَ  َرَأْي٦ُم  هَمَٗمْد  سَماَلَوَُمقا َٓ : ايمٓم ِٔمٝمٛم٥َمُ  هَمَٗم٣ميَم٦ِم 

ٌَفَ  َرصُمؾٍ  َوصْمفَ  ٌَْدرِ  يَمْٝمَٙم٥مَ  زم٣ِميْمَٗمَٚمرِ  َأؾْم ـْ  ايْم  ,صُمٌؾ رَ  َأسَم٣مَٞم٣م ايْمِٔمَُم٣مءُ  ىَم٣منَ  هَمَٙمام   ,َوصْمِٜمفِ  َِم

اَلمُ : هَمَٗم٣مَل   ً فُ : إيَِمْٝمُ٘مؿْ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   اهلل ِ َرؽُمقلِ  َرؽُمقُل  َأَٞم٣م ,فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  ايم  َوإِٞم 

                                                           
 (.َُّٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َِٖٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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ـْ  سَمْٟمىُمُٙمقا َأنْ  َأََمَرىُمؿْ  ٌَُٔمقا ضَمت ك َهَذا َِم َتْقهُمقا ضَمت ك َوسَمْ٘مَت٣ميُمقا سَمُْم ًْ  هَمَٟمىَمْٙمٛم٣َم: وَم٣مَل  ,سَم

ش اؽْمَتْقهَمْٝمٛم٣َم ضَمت ك ْٙمٛم٣َمَواىْمتَ  ,ؾَمٌِْٔمٛم٣َم ضَمت ك
 (ُ)

- 

وٓ ضمرج أن يًتديـ إلم أصمؾ َمًٚمك همٜمق أزمٙمغ دم وٌط احلٗمقق, أو 

 يًتديـ إلم َمٝمنة-

وَمـ اؽمتدان إلم أصمؾ َمًٚمك وصم٤م فمٙمٝمف إذا ضمؾ إصمؾ أن يٗميض ايمديـ, 

 وٓ ي٠مطمره-

ًٓ  ىَم٣منَ  ايْمَٔمْٜمَد  إِن   زم٣ِميْمَٔمْٜمدِ  َوَأْوهُمقا}ٗمقل اهلل فمز وصمؾ: يم ُئق ًْ  -{ََم

ةٍ  ُذو ىَم٣منَ  َوإِنْ }إٓ إذا ىم٣من َمٔمًنا همٗمد وم٣مل اهلل فمز وصمؾ:   إلَِم  هَمٛمَٓمَِرةٌ  فُمْنَ

ةٍ  وُمقا َوَأنْ  ََمْٝمَنَ  -{سَمْٔمَٙمُٚمقنَ  ىُمٛمُْتؿْ  إِنْ  يَمُ٘مؿْ  طَمغْمٌ  سَمَِمد 

  ********** 

 

 

 

 

                                                           
(, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل ِٕٔٗدارقطني في سننو )أخرجو اإلماـ ال (ُ)

 (. َِٓبرقم )
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 [القضاء بأحسن مما أخذ من غير شرط]

ـْ ) – 863  فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛم ٌِل   َأن   ,» :,رض اهلل فمٛمف,َراهمِعٍ  َأِِب  َوفَم

َٙمَػ  , وؽمٙمؿ ًْ ـْ  اؽْمَت ـَ  إزِمٌِؾ  فَمَٙمْٝمفِ  هَمَٗمِدََم٦ْم  زَمْ٘مًرا َرصُمؾٍ  َِم َدوَم٥مِ  َِم  َأزَم٣م هَمَٟمََمرَ , ايمِم 

صُمَؾ  َيْٗميِضَ  َأنْ  َراهمِعٍ  ٓ   َأصِمُد  َٓ : هَمَٗم٣مَل , زَمْ٘مَرهُ  ايمر  ٣مهُ  َأفْمْمِفِ : »وَم٣مَل - طَمَٝم٣مًرا إِ  هَم١مِن  , إِي 

ٛمُُٜمؿْ  ايمٛم ٣مسِ  طِمَٝم٣مرَ  ًَ شوَمَّم٣مءً  َأضْم
(ُ)

ٙمِؿٌ  َرَواهُ -  ًْ سمذىمغم يٚمًح احلدي٧م َمـ  -(َُم

 ايم٣ٌمب إول-

 *******************************الشرح:

عام املصٓف احلزٜح يبٝإ دٛاط ايكطا٤ بأحغٔ مما اعتزإ ب٘ إسا مل 

 .ٜهٔ بُٝٓٗا ؽضطّا

َٙمَػ »قٛي٘:  ًْ ـْ  اؽْمَت  -شزَمْ٘مًرا َرصُمؾٍ  َِم

 ايمٖمتك َمـ اإلزمؾ, زمٚمٛمزيم٥م ايمٕمالم واْل٣مري٥م َمـ ايمٛم٣مس- ٣ميمٖمتحزم ايبهط:

 هق ايمذي اؽمت٘مٚمؾ ؽم٦م ؽمٛمكم, ودطمؾ دم ايم٣ًمزمٔم٥م- ايطباعٞ:

 (: 37-11/36قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ؾطح َػًِ )
  وَم٣مَل  ٙم ؿَ َوؽَم  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   ايمٛم ٌِل   َأن   ,,رض اهلل فمٛمف,ُهَرْيَرةَ  َأِِب  ِرَواَي٥مِ  َودِم 

                                                           
كالرَّباعي «. خيارنا رىبىاعينا»(, كجاء في مسلم بلفظ: ََُٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو برقم ) (ُ)

م: الناقة من اإلبل ما أتى عليو ست سنين, كدخل في السابعة حين طلعت رىبىاًعيَّتو. كالخيار: أ
 «.فإف خير عباد اهلل»المختارة. كفي ركاية لو: 
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ْؿ: وا» هَلُ ٣مُه, هَمَٟمفْمُْمقهُ  ؽِمٛم٣ًّم يَمفُ  اؾْمؼَمُ ٣م هَمَٗم٣ميُمقا إِي  ٓ   َٞمِجُد  َٓ  إِٞم  ـْ  طَمغْمٌ  ُهقَ  ؽِمٛم٣ًّم إِ  َِم

وهُ  وَم٣مَل  ؽِمٛمِّفِ  ٣مهُ  هَمَٟمفْمُْمقهُ  هَم٣مؾْمؼَمُ ـْ  هَم١مِن   إِي  ىُمؿْ  َِم ىُمؿْ  َأوْ  طَمغْمِ ٛمُُ٘مؿْ  طَمغْمُ ًَ   -شوَمَّم٣مءً  َأضْم

ؽِمٛم٣ًّم  هَمَٟمفْمَْم٣مهُ  ؽِمٛم٣ًّم َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  اؽْمَتْٗمَرَض " ُف:يمَ  ِرَواَي٥مٍ  َودِم 

 قا -"شوَمَّم٣مءً  حَم٣َمؽِمٛمُُ٘مؿْ  طِمَٝم٣مُرىُمؿْ » َووَم٣مَل: هَمْقوَمُف,
 : َػًِٚدا٤ يف 

 اهللِ  َرؽُمقلِ  فَمعَم  يمَِرصُمؾٍ  ىَم٣منَ : وَم٣مَل  ,,رض اهلل فمٛمف,ُهَرْيَرَة  َمـ ضمدي٧م َأِِب 

, َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم    فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  َأْصَح٣مُب  زمِفِ  هَمَٜمؿ   يَمُف, هَمَٟمنْمَٙمظَ  ضَمؼي

ؼِّ  يمَِِم٣مضِم٤ِم  إِن  : »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلُّ  هَمَٗم٣مَل  َوؽَمٙم َؿ, ًٓ  احْلَ  هَمَٗم٣مَل  ,شََمَٗم٣م

ؿْ  وا: »هَلُ ٣مهُ  هُ هَمَٟمفْمُْمق ؽِمٛم٣ًّم, يَمفُ  اؾْمؼَمُ ٣م: هَمَٗم٣ميُمقا ,شإِي  ٓ   َٞمِجُد  َٓ  إِٞم  ـْ  طَمغْمٌ  ُهقَ  ؽِمٛم٣ًّم إِ  َِم

وُه,: »وَم٣مَل  ؽِمٛمِِّف, ٣مُه, هَمَٟمفْمُْمقهُ  هَم٣مؾْمؼَمُ ـْ  هَم١مِن   إِي  ىُمْؿ, َِم ىُمؿْ  َأوْ  طَمغْمِ ٛمُُ٘مؿْ  طَمغْمَ ًَ  َأضْم

شوَمَّم٣مءً 
(ُ)

- 

 (: 11/37قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ؾطح َػًِ )
َٖا َٔ اِيَبِهُط َأ َٔ ٌٔ ٣ٌَمءِ  هَمٌَِٖمْتِح  :اِئإٔب ِٕمغمُ  َوُهقَ  ايْم ـَ  ىَم٣ميْمُٕماَلمِ  ايمِم  َدَِمٝمِّكَم, َِم ْٔ  ا

ُْٞمَثك ْٕ ِٕمغَمةُ  َوِهلَ  َووَمُٙمقٌص  زَمْ٘مَرةٌ  َوا ٣مِرَي٥ِم, ايمِم   ؽِمٛمكِمَ  ؽِم٦م   اؽْمَتْ٘مَٚمَؾ  هَم١مَِذا ىَم٣مْْلَ

٣مزمَِٔم٥ِم, دِم  َوَدطَمَؾ   ً ُْٞمَثك َرزَم٣مٌع, هَمُٜمقَ  ايْمَٝم٣مءِ  ِٖمٝمِػ زمَِتْخ  َرزَم٣مفِمَٝم٥مً  َوَأيْمَٗمك ايم ْٕ  َرزَم٣مفِمَٝم٥مٌ  َوا

  زمَِتْخِٖمٝمِٖمَٜم٣م- َرزَم٣مفِمًٝم٣م َوَأفْمَْم٣مهُ  ايْمَٝم٣مِء, زمَِتْخِٖمٝمِػ 

                                                           
 (.َُُٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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ُ٘ ُِٛي ُ٘ َص٢َّ ََٚق ِ٘ ايَّ ِٝ ًَ َِ: َع  َذُوو هُ  وَم٣ميُمقا ,شوَمَّم٣مءً  حَم٣َمؽِمٛمُُ٘مؿْ  طِمَٝم٣مُرىُمؿْ » ََٚعًَّ

ـِ  ُهؿْ  اظمََْح٣مؽِم َٖم٥ِم- ؽَمام   زم٣ِميمِمِّ

ٍََق ـٍ  مَجْعُ  ُهقَ  َووِمٝمَؾ: اِيَكأضٞ: ا ًَ  َأضَم٣مؽِمٛمُُ٘مؿْ  جَيِلءُ  ََم٣م َوَأىْمَثرُ  اظمِْٝمؿِ  زمَِٖمْتِح  حَمْ

- مَجْعُ  ـَ ًَ  َأضْم

اضِ  صَمَقازُ  اِيَخِزِٜح: ََٖشا َِٚفٞ وْمؼِمَ
ِٓ ؽْمتَِداَٞم٥ِم- ا ِٓ   َوا

اَم  َض  َوإِٞم   فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ  َصعم   َوىَم٣منَ  ٣مصَم٥ِم,يمِْٙمَح  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   ايمٛم ٌِلُّ  اوْمؼَمَ

َتِٔمٝمُذ  َوؽَمٙم ؿَ  ًْ ـَ  زم٣ِمهلل ِ َي - َوُهقَ  اظمَْْٕمَرمِ  َِم ـُ ْي  قا ايمد 
 ثِ قاٍ ضمح٘ اهلل تعاىل: 

اضِ  صَمَقازُ  َوهمِٝمفِ  َٝمَقاِن- اوْمؼِمَ  قا احْلَ
ٔ٘ َٖٔب: َثًَاَث١ُ َٚٔؾٝ   َََصا

ٗٞ ََأيْو ايٖؿأؾٔع ٖٔرُي َٚ َُا َُا٤ٔ ََٚد َٔ اِيُعًَ ـٔ َٔ ـٔ: ايٖػًَ فُ  َٚاِيَدًَ  وَمْرُض  جَيُقزُ  َأٞم 

َٝمَقانِ  مَجِٝمعِ  ٓ   احْلَ ٣مِرَي٥مَ  إِ ـْ  اْْلَ فُ  َوؿْمَٟمَه٣م, َيْٚمٙمُِؽ  ظمَِ   جَيُقُز- َٓ  هَم١مِٞم 

ـْ  إوِْمَراُوَٜم٣م َوجَيُقزُ  ٛمَْثك- َواظمَْْرَأةِ  ىَمَٚمَح٣مِرَِمَٜم٣م َوؿْمَٟمَه٣م َيْٚمٙمُِؽ  َٓ  ظمَِ   َواخْلُ

َُٖب َُِص فُ  َوَداُودَ  صَمِريرٍ  وازمـ اظمزين َمذه٤م ايٖجأْٞ: َٚاِي ٣مِرَي٥مِ  وَمْرُض  جَيُقزُ  َأٞم   اْْلَ

َٝمَقانِ  َوؽَم٣مئِرِ   قا َواضِمٍد- يمُِ٘مؾِّ  احْلَ
 قاٍ أبٛ ستُس ٚؾك٘ اهلل تعاىل:

 وٓ جيقز يمٙمٚمٗمرض أن يًتٚمتع هب٣م دم ضم٣مل ايمٗمرض-
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 ثِ قاٍ ضمح٘ اهلل تعاىل: 

فُ  َوايْمُ٘مقهمِٝمِّكمَ  ٛمِٝمَٖم٥مَ ضَم  َأِِب  ََمْذَه٤ُم  َٚايٖجأيُح: ءٍ  وَمْرُض  جَيُقزُ  َٓ  َأٞم  ـَ  َرْ َٝمَقانِ  َِم  احْلَ

ضََم٣مِدي٧ُم  َوَهِذهِ  ْٕ   فَمَٙمْٝمِٜمْؿ- سَمُردُّ  ا

 َٓ ٌَُؾ  َو َخ  َدفْمَقاُهؿُ  سُمْٗم ًْ   َديمِٝمٍؾ- زمَِٕمغْمِ  ايمٛم 

ٙٔ َٚٔؾٞ َٙمؿِ  صَمَقازُ  :اِيَأَسأزٜٔح َٖٔص  ً َٝمَقاِن, دِم  ايم   ايْمَٗمْرِض- ؿُ ضُم٘مْ  َوضُمْ٘مُٚمفُ  احْلَ

َٗا: فُ  َٚٔؾٝ َتَح٤مُّ  َأٞم  ًْ ـْ  ُي ـٌ  فَمَٙمْٝمفِ  ظمَِ ـْ  َدْي هِ  وَمْرضٍ  َِم ـَ  َأصْمَقدَ  َيُرد   َأنْ  َونَمغْمِ  ايم ِذي َِم

 قافَمَٙمْٝمِف- 
 قاٍ أبٛ ستُس ٚؾك٘ اهلل تعاىل:

 دطمؾ ايمممط فمٛمد آومؼماض-ومد ويم٘مـ زمممط أن ٓ ي٘مقن 

 ثِ قاٍ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ـَ  َوَهَذا ٛم ٥مِ ا َِم ًُّ طَْماَلِق  َوََمَ٘م٣مِرمِ  يم ْٕ ـْ  ُهقَ  َويَمْٝمَس  ا فُ  ََمٛمَْٖمَٔم٥مً  صَمر   وَمْرضٍ  َِم  هَم١مِٞم 

  فَمٛمُْف- ََمٛمِْٜملي 

َن  
وؿًم٣م ىَم٣منَ  ََم٣م فَمٛمْفُ  اظمَْٛمِْٜمل   ِٕ   ايْمَٗمْرِض- فَمْٗمدِ  دِم  ََممْمُ

ٌُٛم٣َم فُ  َوََمْذَه َتَح٤مُّ  َأٞم  ًْ َي٣مَدةُ  ُي ََداءِ  دِم  ايمزِّ ْٕ  َأطْمُذَه٣م يمِْٙمُٚمْٗمِرضِ  َوجَيُقزُ  فَمَٙمْٝمفِ  فَمام   ا

َٖم٥ِم, دِم  َزادَ  ؽَمَقاءٌ  ةً  َأوْمَرَوفُ  ايْمَٔمَدِد, زمَِٟمنْ  دِم  َأوْ  ايمِمِّ - َأضَمَد  هَمَٟمفْمَْم٣مهُ  فَممَمَ   فَممَمَ

َي٣مَدةَ  َأن   ََم٣ميمٍِؽ  َوََمْذَه٤ُم    فَمٛمَْٜم٣م- ََمٛمِْٜملي  ايْمَٔمَددِ  دِم  ايمزِّ
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٥مُ  ىُمؿْ » َوؽَمٙم َؿ: فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   وَمْقيمِفِ  فُمُٚمقمُ  َأْصَح٣مزمِٛم٣َم َوضُمج  ٛمُُ٘مؿْ  طَمغْمُ ًَ  َأضْم

 قا -شوَمَّم٣مءً 
 -شأن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ اؽمتٙمػ»قٛي٘: 

 أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ىم٣من يٗمؼمض- فٝ٘:

َمع أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ىم٣من َمـ أنمٛمك ايمٛم٣مس, إٓ أٞمف ىم٣من يٛمٖمؼ 

 اظم٣مل دم أوصمف اخلغم-

 -شزم٘مًراَمـ رصمؾ »قٛي٘: 

 ومد ي٘مقن َمـ أصح٣مزمف رض اهلل فمٛمٜمؿ, وومد ي٘مقن َمـ نمغم اظمًٙمٚمكم-

 َممموفمٝم٥م آؽمتداٞم٥م َمـ ايم٘م٣مهمر فمٛمد احل٣مصم٥م- فٝ٘:

ـَ  إزِمٌِؾ  فَمَٙمْٝمفِ  هَمَٗمِدََم٦ْم »قٛي٘:  َدوَم٥مِ  َِم   -شايمِم 

 أي َمـ إزمؾ ايمزىم٣مة-

ىمٝمػ يٗميض ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ َمـ  ٚقس اغتؿهٌ ٖصا األَط:

 إزمؾ ايمزىم٣مة؟

اؾمؼماه٣م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ, ودهمع ذيمؽ  كاٍ بعض أٌٖ ايعًِ:ؾ

 ايمديـ- َمـ يمٙمٖمٗمراء, ورد َم٣م فمٛمده

صُمَؾ  َيْٗميِضَ  َأنْ  َراهمِعٍ  َأزَم٣م هَمَٟمََمرَ »قٛي٘:    -شزَمْ٘مَرهُ  ايمر 

 -ايمديـايمتقىمٝمؾ دم ومّم٣مء  فٝ٘:
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ٓ   َأصِمُد  َٓ : هَمَٗم٣مَل »قٛي٘:    ش-طَمَٝم٣مًرا إِ

 يمرصمؾ يمٙمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ-أي أضمًـ, وهمقق َم٣م أفمْمك ا

٣مهُ  َأفْمْمِفِ : »وَم٣مَل "قٛي٘:  ٛمُُٜمؿْ  ايمٛم ٣مسِ  طِمَٝم٣مرَ  هَم١مِن  , إِي  ًَ  -"شوَمَّم٣مءً  َأضْم

 ٚقس دا٤ يف غٓٔ اإلَاّ ابٔ َاد٘ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ـُ  َمـ ؿمريؼ إؽِْماَمفِمٝمُؾ  ـِ  إزِْمَراِهٝمؿَ  زْم ٌْدِ  زْم ـِ  اهلل ِ فَم ـْ  ,اظمَْْخُزوَِملُّ  َرزمِٝمَٔم٥مَ  َأِِب  زْم  فَم

ـْ  َأزمِٝمِف, هِ  فَم َٙمَػ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِل   َأن   ,,رض اهلل فمٛمف, صَمدِّ ًْ  اؽْمَت

٣مُه, وَمَّم٣مَه٣م وَمِدمَ  هَمَٙمام   َأيْمًٖم٣م, َأْرزَمِٔمكمَ  َأوْ  شَماَلشمكِمَ  ضُمٛمَْٝمٛم٣ًم نَمَزا ضِمكمَ  َِمٛمُْف,  يَمفُ  وَم٣مَل  شُمؿ   إِي 

اَم  َوََم٣ميمَِؽ, َأْهٙمَِؽ  دِم  يَمَؽ  اهلل ُ  زَم٣مَركَ : »َوؽَمٙم ؿَ  فِ فَمَٙمٝمْ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلُّ   صَمَزاءُ  إِٞم 

َٙمِػ   ً ْٚمُد  ايْمَقهَم٣مءُ  ايم شَواحْلَ
 (ُ)

- 

 واهلل اظمقهمؼ

  ********** 

 

                                                           
(, كحسنو اإلماـ ّْٖٔ(, كاإلماـ النسائي في سننو )ِِْْأخرجو اإلماـ ابن ماجو في سننو ) (ُ)

ن األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح كضعيف سنن ابن ماجو, كصححو في صحيح كضعيف سن
(, كقاؿ فيو: كىذا إسناد حسن إف شاء اهلل تعالى , رجالو ُّٖٖالنسائي. كىو في اإلركاء برقم )

ثقات معركفوف غير كالد إسماعيل, كىو إبراىيم بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن أبى ربيعة. قاؿ 
أبى  (: " ركل عنو ابناه إسماعيل كموسى كالزىرم كسعيد بن مسلمة بنُُُ/ُ/ُابن أبى حاتم )

الحساـ". كلم يذكر فيو جرحا كال تعديال. كذكره ابن حباف في " الثقات ". كقاؿ ابن القطاف: " ال 
يعرؼ لو حاؿ ". قلت: ىو تابعي, كقد ركاه عنو الجماعة من الثقات , ثم ىو إلى ذلك من رجاؿ 

 البخارم, فالنفس تطمئن لحديثو , كاهلل أعلم.
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 ]بيان أن كل قرض جر منفعة فهو ربا[ 

ـْ ) – 864  هلل ُ ا َصعم  , اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل رض , فَمقِم   َوفَم

شِرزًم٣م هَمُٜمقَ , ََمٛمَْٖمَٔم٥مً  صَمر   وَمْرضٍ  ىُمؾُّ : »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ 
 (ُ)

٣مِرُث  َرَواهُ -  ـُ  احْلَ  َأِِب  زْم

  -(ؽَم٣موِمطٌ  َوإؽِْمٛم٣َمُدهُ , ُأؽَم٣مََم٥مَ 

ـْ  َؤِمٝمٌػ  ؾَم٣مِهٌد  َويَمفُ ) – 865 ـِ  هَمَّم٣ميَم٥مَ  فَم ٌَْٝمدٍ  زْم  فِمٛمَْد  ,رض اهلل فمٛمف, فُم

ٌَْٝمَٜمِٗملِّ  ايْم
 (ِ)

)-  

ـْ  ََمْقوُمقٌف  آطَمرُ وَ ) – 866 ٌْدِ  فَم ـِ  اهلل ِ فَم  فِمٛمَْد  ,رض اهلل فمٛمف, ؽَماَلمٍ  زْم

ٌَُخ٣مِريِّ  ايْم
 (ّ)

)- 

 *******************************الشرح:

                                                           
ا.  (ُ) في إسناده سوَّار »( عن علتو, فقاؿ: ّْ/ ّ« )التلخيص»ي كقد أفصح الحافظ فضعيف جدن

 «.بن مصعب, كىو متركؾ
( موقوفنا بلفظ: "كل قرض جر منفعة, فهو كجو من َّٓ/ ٓأخرجو اإلماـ البيهقي )ضعيف.  (ِ)

 كجوه الربا", كىو ضعيف كما قاؿ الحافظ, كفي إسناده عبد اهلل بن عياش القتباني كفيو ضعف.
( من طريق أبي بيردة قاؿ: "أتيت المدينة, ُّْٖاـ البخارم في صحيحو موصوالن )أخرجو اإلم (ّ)

, فقاؿ: أال تجيء فأطعمك سويقنا كتمرنا, كتدخل في -رضي اهلل عنو-فلقيت عبد اهلل بن سالـ 
, إذا كاف لك على رجل حق, فأىدل إليك ًحٍمل تًٍبن,  بيت؟ ثم قاؿ: إنك في أرضو الرّْبا بها فاشو

, فإنو ربا", كقد أشار إليو المصنف كما ترل, قاؿ الشوكاني رحمو  أك ًحٍمل شعير, أك حمل قىتٍّ
كجود ىذا األثر في البخارم, كتبعو على ذلك كل من « سبل السالـ»نفى صاحب «: تنبيو»اهلل: 

 «. الصحيح»إما تصريحنا كإما تلميحنا. مع أنو يوجد في موضعين من « البلوغ»أخرج 
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ؽم٣مق اظمِمٛمػ احلدي٧م يمٌٝم٣من أن ىمؾ ومرض صمر ٞمٖمٔم٣ًم همٜمق رزم٣م, وفمعم هذا 

 مج٣مهغم أهؾ ايمٔمٙمؿ فمعم َم٣م يٟميت إن ؾم٣مء اهلل سمٔم٣ملم دم ايم٣ٌمب-

 ابٔ َاد٘ ضمح٘ اهلل تعاىل:  َا أخطد٘ يف ايبابٚ
صُمُؾ "   اهللُ  َصعم   اهلل ِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  يَمُف؟ هَمُٝمْٜمِدي اظم٣َْمَل  َأطَم٣مهُ  ُيْٗمِرُض  َِمٛم ٣م ايمر 

َٙمفُ  َأوْ  يَمُف, هَمَٟمْهَدى وَمْرًو٣م, َأضَمُدىُمؿْ  َأوْمَرَض  إَِذا: »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  ٥ِم, فَمعَم  َْحَ ازم   هَماَل  ايمد 

َٓ  ٌَْٜم٣مَيْرىمَ  ٌَْٙمُف, َو ٓ   َيْٗم ٌَْؾ  َوزَمْٝمٛمَفُ  زَمْٝمٛمَفُ  صَمَرى َيُ٘مقنَ  َأنْ  إِ  شَذيمَِؽ  وَم
(ُ)

- 

 -َمٔمٛمقًي٣موؽمقاء صمر ايمٗمرض ٞمٖمًٔم٣م ضمًًٝم٣م, أو 

 ، أٚ اهلهب١.املٛظؿني ُع١ٝبٝإ سهِ َا ٜػ٢ُ ظ
ٔمٝم٥م, أو ه٘م٥ٌم, َمع وهل ايمتل يتٔم٣مؿم٣مه٣م ىمثغم َمـ ايمٛم٣مس, هم١مٞمف يدطمؾ دم مج

 أن ىمؾ واضمد َمٛمٜمؿ يدهمع َمٌٙمٕم٣ًم حمددًا فمعم همؼمات شمؿ يؼماد زمٔمض ايمزَمالء, فمعم

 -زمٝمٛمٜمؿ ضمتك يٟميت فمعم آطمره, ورزمام ضمددوه٣م زم٣ميمُمٜمر أو أىمثر أو أومؾ

وومد اطمتٙمػ ايمٔمٙمامء اظمٔم٣مسون دم هذه اظمًٟميم٥م إذا ىم٣مٞم٦م طم٣ميمٝم٥م َمـ 

ايممموط إلم ومقيمكم
(ِ)

: 

َمٗمدَمتٜمؿ:  اْلقاز, وزمف وم٣مل أفمّم٣مء هٝمئ٥م ىم٣ٌمر ايمٔمٙمامء, ودمايكٍٛ األٍٚ: 

  -ايمُمٝمخ ازمـ زم٣مز, وازمـ ايمٔمثٝمٚمكم رْحٜمام اهلل

                                                           
(, كفي إسناده يحيى بن إسحاؽ ِِّْأخرجو اإلماـ ابن ماجو في سننو ) الحديث ضعيف. (ُ)

 مجهوؿ.
 , مقاؿ بعنواف: أحكاـ جمعية الموظفين.ِٓٗ( ص: َُْمجلة البحوث اإلسالمية العدد ) (ِ)
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, وٕن هذه ايمِمقرة َمـ َمـ ايمًامضم٥م وايمتٝمًغمهذه اظمٔم٣مَمٙم٥م  وذيمؽ ظم٣م دم

ايمٗمرض ايمذي يمٝمس همٝمف اؾمؼماط ٞمٖمع زائد ٕضمد, هم٘م٣مٞم٦م صم٣مئزة زمام همٝمٜم٣م َمـ 

اظمِمٙمح٥م يمٙمجٚمٝمع, زمدون َمية, واظمٛمٖمٔم٥م ايمتل حتِمؾ يمٙمٚمٗمرض ٓ سمٛمٗمص 

َمـ َم٣مل, وإٞمام حيِمؾ اظمٗمؼمض فمعم َمٛمٖمٔم٥م َم٣ًموي٥م هل٣م, همٖمل  اظمٗمؼمض ؾمٝمئ٣مً 

ذيمؽ َمِمٙمح٥م هلؿ مجٝمٔم٣ًم, َمـ نمغم ضر فمعم واضمد أو زي٣مدة ٔطمر, وايمممع 

اظمْمٜمر ٓ يرد زمتحريؿ اظمِم٣ميمح ايمتل ٓ َمي همٝمٜم٣م فمعم أضمد, زمؾ ورد 

زمٚممموفمٝمتٜم٣م, وأن إصؾ دم ايمٔمٗمقد احلؾ, هم٘مؾ فمٗمد مل يرد ايمديمٝمؾ فمعم 

صم٣مئز, وٕن دم هذه اظمٔم٣مَمٙم٥م سمٔم٣مون فمعم ايمػم وايمتٗمقى, همٜم٤م َمـ حتريٚمف همٜمق 

, وإفم٣مٞم٥م هلؿ فمعم ايمٌٔمد فمـ اظمٔم٣مَمالت ايمْمرق ايمتل سمًد ؿمرق اظمحت٣مصمكم

اظمحرَم٥م ذفم٣ًم ىم٣ميمرزم٣م وٞمحقه, هم٣ميمٗمِمد هق إرهم٣مق اظمٗمؼمض, وؽمقاء اٞمتٖمع 

 -اظمٗمرض زمذيمؽ أم ٓ

همٜمق رزم٣م,  َمٛمٖمٔم٥م,صمر  ٕٞمف ومرٌض اظمٛمع َمـ هذه اظمٔم٣مَمٙم٥م,  ايكٍٛ ايجاْٞ:

َمع ؤمٖمف, وزمام صم٣مء فمـ ايمِمح٣مزم٥م دم َمٔمٛمك  واؽمتديمقا زمحدي٧م ايم٣ٌمب,

وايمُمٝمخ , وهل همتقى ايمُمٝمخ ايمٖمقزان وهذا هق ايمِمقاب دم اظمًٟميم٥م احلدي٧م, 

 -فمٌد ايمٔمزيز آل ايمُمٝمخ, وؾمٝمخٝمٛم٣م ايمقادفمل واحلجقري رْحٜمؿ اهلل
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رد إيمٝمف َم٣مئ٥م يأن  ذط فمعم َم٣مئ٥م, إٓ ٗمروفيٞمف ٓ وزمٝم٣من اظمٛمٖمٔم٥م اظممموؿم٥م أ

, إذ أن إَمر فمعم ايمٗمرض دمومرض زمٗمرض, واظمٛمٖمٔم٥م حمرَم٥م  َمـ همٝم٘مقنَمثٙمٜم٣م, 

 -اظم٣ًمحم٥م وايمتٔم٣مون وايمتج٣موز

ي٘مقن هلل فمز صقرة ايمٗمرض احلًـ, وهق ايمذي  هذه اظمٔم٣مَمٙم٥مويمٝمس دم 

 -, واهلل أفمٙمؿفمقض وأزمدون أي َمٛمٖمٔم٥م,  وصمؾ

 : (68. 4) وم٣مل ازمـ فمٌد ايمػم دم ايمتٚمٜمٝمد

ٙمُِٚمقنَ  عَ َأمْجَ  َووَمْد  ًْ ـْ  َٞمْٗماًل  اظمُْ اطَ  إِن   َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   َٞمٌِٝمِِّٜمؿْ  فَم  اؾْمؼِمَ

َي٣مَدةِ  َٙمِػ  دِم  ايمزِّ  ً ٌَّْم٥مً  ىَم٣منَ  َويَمقْ  ِرزًم٣م ايم ـْ  وَم ٌ ٥مً  َأوْ  فَمَٙمٍػ  َِم ـُ  وَم٣مَل  ىَماَم  ضَم ُٔمقدٍ  ازْم ًْ  َأوْ  ََم

ٌ ٥مٍ  َمٛمٖمٔم٥م زمٚمٛمٖمٔم٥م َممموؿم٥م إَم٣م وايمزي٣مدة هٛم٣م ومرض زمٗمرض و اهـ -َواضِمَدةٍ  ضَم

 زم٣مظمٗم٣مل, وإَم٣م زم٣ميمٔمرف واحل٣مل-

 ايع١ًُ: ؾأيػٝت بع١ًُ أقرتض إشا سهِ
 :َصاٖب ثالخ إىل املػأي١ ٖصٙ يف ايعًُا٤ اختًـ
 -ايمٗمرض ووم٦م ايمٗمٝمٚم٥م يمف أن :األٍٚ

 :تعاىل اهلل سؿع٘ اذتذٛضٟ ؾٝدٓا قاٍ
 اهلل يٗمقل هدَمٜم٣م, ضم٣مل دم هذا ايمٗمرض, ووم٦م ومٝمٚمتٜم٣م يمف أن إومرب زمؾ"

 -{سمٓمٙمٚمقن ٓ و سمٓمٙمٚمقن ٓ أَمقايم٘مؿ رؤوس همٙم٘مؿ } :سمٔم٣ملم

 -ايمٔمٚمٙم٥م هذه سمداول َمٛمع ووم٦م إرصم٣مفمٜم٣م دم اظمٔمتػم أن :ايجاْٞ
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 -ايمقهم٣مء ووم٦م ومٝمٚمتٜم٣م ئمْمل أٞمف :ايجايح

 وزمٔمد ؾمٟمن, وهل٣م ايمٔمٚمٙم٥م أطمذ ومد ٕٞمف صمًدا: زمٔمٝمد إطمغم ايمٗمقل وهذا

 -هل٣م ؾمٟمن ٓ ص٣مر اإليمٕم٣مء

 اظمٔمتػم أن اإلَم٣مم ايمٔمثٝمٚمكم رْحف اهلل سمٔم٣ملم, اطمت٣مره وايمذي إومقال وأومرب

 ايمقوم٦م ومٌؾ ؽمدده ويمق اظمٌٙمغ, ذيمؽ ذَمتف دم شم٣مزم٦م ٕٞمف وذيمؽ اظمٛمع: ووم٦م

 8-أفمٙمؿ واهلل ذيمؽ, أصمزأه زمدومٝمٗم٥م

 ْكص: أٚ غعطٖا ؾعاز بع١ًُ أقرتض بٝإ سهِ َػتسٜٔ
وهذا حيِمؾ ىمثغًما, همٗمٌؾ أرزمع ؽمٛمقات اومؼمض ىمثغم َمـ ايمٛم٣مس زم٣ميمٔمٚمٙم٥م 

ًٓ يٚمٛمًٝم٣م, وأن  ايمًٔمقدي٥م, وؽمٔمره٣م ايمري٣مل ايمًٔمقدي زمًٌٔم٥م ومخًكم ري٣م

 أصٌح ؽمٔمره٣م همقق اظم٣مئ٥م وايمًتكم ري٣مل يٚمٛمل-

 دم ايمٛمٗمقد َمـ أفمْم٣مه َم٣م يمٙمدائـ يرد اظمًتديـ أن   املػأي١: ٖصٙ يف اذتلٚ

 -ٞمٗمص أو ايمًٔمر زاد ايمزَم٣من ذيمؽ

 َمثؾ فمـ :(146/ 14" )اجملُٛع" يف نُا ايسا١ُ٥ ايًذ١ٓ غ٦ًت ٚقس

  ايمِمقرة- هذه

 صمٛمٝم٥م 811 ويمٝم٘مـ اظم٣مل َمـ َمٌٙمًٕم٣م ؾمخًِم٣م يٗمؼمض فمٛمدَم٣م :ايػا٥ٌ ؾكاٍ

  أن َمع وٚمـ, رزم٣م هٛم٣ميمؽ هؾ صمٛمٝم٥م, 811 ؽمٛمقات زمٔمد ايمٗمٝمٚم٥م يًدد أن فمعم

                                                           
 (.َُْ - َُّ/ ٗالشرح الممتع ) (ُ)
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 فمٙمٝمٜم٣م؟ ايمزَمـ زمٚمرور سمٗمؾ يمٙمجٛمٝم٥م ايمممائٝم٥م ايمٗمٝمٚم٥م

 ٦مووم اومؼموٜم٣م ايمتل اْلٛمٝمٜم٣مت يدهمع أن اظمٗمؼمض فمعم جي٤م :ايًذ١ٓ ؾأدابت

 8 قا -ٞمٗمِم٦م أو زادت ايمممائٝم٥م ايمٗمٝمٚم٥م ٓطمتالف أشمر وٓ ص٣مضمٌٜم٣م ؿمٙم٤م
 بع١ًُ ظَٔ بعس ٜطزٙ إٔ ع٢ً بع١ًُ َبًّػا آخط أقطض سهِ ضدٌ

 أخط٣:
 ٞمًٝمئ٥م, أطمرى زمٔمٚمٙم٥م ضم٣مضة فمٚمٙمف زمٝمع همٝمف ٕن جيقز: هذا ايمٗمرض ٓ

 يقَمٜم٣م, زمًٔمر إٓ أطمرى زمٔمٚمٙم٥م فمٚمٙم٥م زمٝمع جيقز ٓ ٕٞمف رزمقي٥م: َمٔم٣مَمٙم٥م وهذه

  زمٝمٍد- ايًد 

اهلل  إلم يتقب أن اظمٔم٣مَمٙم٥م هذه َمثؾ دم وومع إذا اظمًتديـ أو اظمٗمؼمض وفمعم

 5-ايمٔمٚمٙم٥م ٞمٖمس َمـ اومؼموف ايمذي اظمٌٙمغ يرد فمز وصمؾ, وأن

 أخط٣: بع١ًُ ؾكبض بع١ًُ اغتسإ سهِ ضدٌ
ىمٟمن ي٘مقن اؽمتدان زم٣ميمٔمٚمٙم٥م ايمًٔمقدي٥م, وومٌض زم٣ميمٔمٚمٙم٥م ايمٝمٚمٛمٝم٥م, همٜمؾ جيقز 

 ذيمؽ؟

 َم٣ميمف يمف يرد أن اظمديـ اؾمؼمط إولم ىمقن دم ؽم٣مزمٗمتٜم٣م خت٣ميمػ اظمًٟميم٥م هذه

 -أطمرى زمٔمٚمٙم٥م

                                                           
 (.ََّ - ِٗٗ/ ُٗكراجع فتاكل الباز: )  (ُ)
 (.ُْٕ - ُْٔ/ ُْ(, فتاكل اللجنة الدائمة: )ِٕٗ, ِٔٗ/ ُٗفتاكل كمقاالت متنوعة: )  (ِ)
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 ري٣مل أيمػ فمممة آطمر َمـ اؽمتٙمػ رصمؾ همٚمثاًل  ذط, همٝمٜم٣م همٙمٝمس هذه أَم٣م

 أيمػ فمممة ئم٣مدل َم٣م أي ؽمٔمقدي, ري٣مل َمئتل ومّم٣مه َمدة وزمٔمد يٚمٛمل,

  ايمٗمّم٣مء- ضمًـ َمـ ايمزي٣مدة هذه وي٘مقن فمٙمٝمف, رء همال ومخًامئ٥م,

 8ش-ومّم٣مء أضمًٛم٘مؿ طمغمىمؿ: »وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل وم٣مل وومد

  :(308/ 19) َٚكاالت ؾتا٣ٚ زتُٛع يف باظ ابٔ ايؿٝذ قاٍ
 زمام ورده زم٣ميمري٣مل, اظم٣مل َمـ َمٌٙمغ اومؼماض جيقز هؾ ؽم٠مال: فمعم صمقازمف دم

 ايمدوٓر؟ َمـ ي٣ًمويف

 ٓ ٞمًٝمئ٥م زمٛمٗمد, ٞمٗمد وايمٌٝمع زمٝمع, هذا جيقز, ٓ همٜمذا َممموؿًم٣م ىم٣من إن :قاٍ

 دوٓرات أفمْم٣مه ايمقهم٣مء فمٛمد شمؿ ؽمٔمقدي٥م, دراهؿ أومروف ىم٣من إن أَم٣م جيقز,

 قا- زمٟمس همال زمٝمد, يًدا زمٝمٛمٜمام, زم٣ميمؼماض
 -وايمت٣مزمٔمكم ايمِمح٣مزم٥م رض اهلل فمٛمٜمؿ, َمـ ىمثغم فمٚمؾ فمٙمٝمٜم٣م ايمٖمتقى وهذه

  دٞم٣مٞمغم- ايمدراهؿ زمٗمٝمٚم٥م وم٢م أٞمف إبطاِٖٝ ضمح٘ اهلل تعاىل: عٔ صح ؾكس

 ايمدٞم٣مٞمغم فمٙمٝمف سم٘مقن ىم٣من أٞمف" :-ُٗاضضٞ اهلل عٓ- عُط ابٔ عٔ ٚصح

 وم٣مَم٦م إذا دٞم٣مٞمغم, ومٝمٚمتٜم٣م همٝمٔمْمل ايمقرق فمٙمٝمف وسم٘مقن زمٗمٝمٚمتٜم٣م, وروًم٣م همٝمٔمْمل

 -"زمًٔمره٣م

                                                           
 (.ُٔٔ, َُٔ/ ُْفتاكل اللجنة الدائمة: ) (ُ)
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 َمـ ايمذه٤م زم٣مومتّم٣مء زمٟمؽًم٣م ير مل أٞمف" :-ُاضضٞ اهلل عٓٗ- عُط عٔ ٚصح

 -"ايمذه٤م َمـ وايمقرق ايمقرق

  وومت٣مدة- وايمزهري, وؿم٣موس, صمٌغم, زمـ ؽمٔمٝمد ومقل وهق

 زمٗمٝمٚم٥م ايمذه٤م َمـ ايمذه٤م زم٣مومتّم٣مء زمٟمس ٓ" :قاٍ سٝح ٚاذتػٔ

  -"ايمًقق

 -واحل٘مؿ ايمٗم٣مؽمؿ, ومقل وهق

 8-ؽمغميـ ازمـ فمـ وصح ذيمؽ, ىمراهٝم٥م غ١ًُ: أبٞ عٔ ٚصح

 دم ايمذَم٥م دم ظم٣م سف ئمتػم وهق ضمٝم٧م ايمتٔم٣مَمؾ, هذا صمقاز هق ٚايطادح:

 زمٝمٛمٜمام ي٘مقن ٓ أن زمممط يم٘مـ ايمتٗم٣مزمض, همٝمف ضمِمؾ هم٘مٟمٞمف احلكم, ذيمؽ

 وإزمراهٝمؿ- ,اظمًٝم٤م وازمـ احلًـ, وم٣مل هبذاو ذؿًم٣م,
(2) 

 َػأي١ حتٌٜٛ ايعٌُ يف ايسٜٔ : 

وفمعم ذيمؽ مجٜمقر ال جيقز وأَم٣م َمًٟميم٥م حتقيؾ ظم٣م دم ايمذَم٥م زمٔمٚمٙم٥م أطمرى هم

 -ايمٔمٙمامء

 األدٌ: سًٍٛ عٓس املسٜٔ َطايب١ سهِ
, أو َم٠مصماًل  ي٘مقن أن خيٙمق همال ديـ ايمرصمؾ فمعم ىم٣من إذا ًٓ   ٣منــىم هم١من ضم٣م

                                                           
 (.ّّٔ, ّّٓ,  ّّْ – ّّّ/ ٔراجع لألثار "مصنف بن أبي شيبة": )  (ُ)
 (.ِٓ/ ٕمصنف ابن أبي شيبة : )  (ِ)
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 هم٣مئدة يًٗمط ذيمؽ ٕن إصمؾ: ضمٙمقل ومٌؾ زمف َمْم٣ميمٌتف ِتز مل َم٠مصماًل,

 - ايمتٟمصمٝمؾ

  :قاٍ ضمح٘ اهلل تعاىل سٝح ايكِٝ اإلَاّ ابٔ اختٝاض ٖٚصا

 فمعم يدل و اظمذهٌكم أصح فمعم سمٟمصمٝمٙمف يمزَمف أصمٙمف و َم٣مٓ أومرض إذا"

 ايمذيـ أُّي٣م ي٣م}ويٗمقل اهلل فمز وصمؾ:  ,{زم٣ميمٔمٗمقد أوهمقا} :سمٔم٣ملم ومقيمف ايمتٟمصمٝمؾ

 ,{سمٖمٔمٙمقن ٓ َم٣م سمٗمقيمقا أن اهلل فمٛمد َمٗمت٣م ىمػم سمٖمٔمٙمقن ٓ َم٣م سمٗمقيمقن مل آَمٛمقا

  -{زم٣ميمٔمٜمد وأوهمقا} :وومقيمف

 ومقيمف: و ,شذوؿمٜمؿ فمٛمد اظمًٙمٚمقن» :ؽمٙمؿ و فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل وومقل

 ,شنمدر فم٣مهد وإذا أطمٙمػ, أوفمد وإذا ىمذب, ضمدث إذا شمالث ايمٛم٣مهمؼ آي٥م»

(ُ) قا -شنمدرسمف زمٗمدر اؽمتف ٛمدفم ايمٗمٝم٣مَم٥م يقم يمقاء نم٣مدر يم٘مؾ يٛمِم٤م» :وومقيمف
 

ًٓ  ايمديـ ىم٣من وإن  َوإِنْ }: سمٔم٣ملم يمٗمقيمف َمْم٣ميمٌتف جيز مل َمٔمًنا ىم٣من هم١من ضم٣م

ةٍ  ُذو ىَم٣منَ  ةٍ  إلَِم  هَمٛمَٓمَِرةٌ  فُمْنَ  َمالزَمتف- يمٕمريٚمف جيقز وٓ ,[581:ايمٌٗمرة] {ََمْٝمَنَ

 اٞمٓم٣مر أوصم٤م ظم٣م وصمؾ فمز اهلل ٕن َمْم٣ميمٌتف: صم٣مزت َمقًه ِا ىم٣من وإن

 -إٞمٓم٣مره جي٤م ٓ اظمقه أن فمعم لد اظمٔمن,
(ِ)

 

 

                                                           
 (.ْٕ/ ِإغاثة اللهفاف: )  (ُ)
 (.ُِّ/ ٔتعالى": ) راجع "البياف للعمراني رحمو اهلل (ِ)
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 :ايسٜٔ أدٌ سًٍٛ قبٌ ايػؿط إشا أضاز بٝإ سهِ املسٜٔ 
  ايمٔمٙمامء: اطمتٙمػ همٗمد إصمؾ فمعم يزيد ؽمٖمًرا ي٣ًمهمر أن اظمديـ أراد إن

  ٓ؟ أم وَمٛمٔمف ٓ أم َمْم٣ميمٌتف يمف جيقز هؾ

 ذيمؽ؟ نمغم أو وٚمكم, أو زم٘مٖمٝمؾ, يْم٣ميم٤م أن يمف وهؾ

 أٞمؽ ئمٛمل وؤم٦م, ضمٝم٧م ضمٗمؽ يمف يٗم٣مل أن إلم اهلل رْحف ايمُم٣مهمٔمل همذه٤م

 -وٚمكم وٓ رهـ, نمغم َمـ فمقم   َم٣ميمؽ ي٘مقن أن ايمٔمٗمد ضم٣مل روٝم٦م

  ايمرهـ- أو زم٣ميم٘مٖمٝمؾ, َمْم٣ميمٌتف إلم َم٣ميمؽ وذه٤م

 دم هذا رض ومد ٕٞمف رهـ: وٓ زم٘مٖمٝمؾ, يْم٣ميم٤م ٓ أٞمف املػأي١: يف ٚاذتل

 -إَمر أول

 :ًِايع ألٌٖ قٛالٕ ؾؿٝ٘ يًذٗاز ايػؿط نإ ٚإٕ
 ٕن زمديٛمف: رهٛم٣ًم ئمْمٝمف أو ىمٖمٝماًل, يٗمٝمؿ ضمتك ايمًٖمر َمـ يٚمٛمع :األٍٚ ايكٍٛ

٣ًٌم يمٙمٗمتؾ ٞمٖمًف ئمرض اظمج٣مهد  أو ايم٘مٖمٝمؾ, إوم٣مَم٥م َمـ زمد همال يمٙمُمٜم٣مدة, ؿمٙم

 -ومداَم٥م ازمـ اطمتٝم٣مر وهذا َمٛمف, ديٛمف ايمديـ ص٣مضم٤م يمٝمًتقدم ايمرهـ:

 -رهٛم٣ًم أو ىمٖمٝماًل, إفمْم٣مء يٙمزَمف ٓ ايمٗمقل هذا أصح٣مب وم٣مل :ايجاْٞ ايكٍٛ

-إول ايمٗمقل أعًِ: ٚاهلل ٚايطادح
(ُ)

 

  ********** 

                                                           
ىذه المسائل مذكورة في كتابي: "الدر المكنوف في أحكاـ , (ِٕ/ ُّ" )(, "المغنيُِّ, ُُّ/ ٔ"البياف" ) (ُ)

 الديوف".
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 ]باب التفليس والحجر[ 

 [َٚاِيَخِذِض ايتَِّفًِِٝػ َباُب]

 *******************************الشرح:

 بٝإ أقػاّ ايؿًؼ: 
 وايمٖمٙمس يٛمٗمًؿ إلم همٙمًكم: 

 همٙمس َمـ احلًٛم٣مت-  األٍٚ:

َمـ : َػًِؿٞ ؾ ايمًالَم٥م, , أؽمٟمل اهللوهذا ي٘مقن دم فمرص٣مت ايمٗمٝم٣مَم٥م

: وَم٣مَل  َوؽَمٙم َؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ َرؽُمقَل  َأن   ,,رض اهلل فمٛمف,ُهَرْيَرةَ  ضمدي٧م َأِِب 

ـْ  همِٝمٛم٣َم اظمُْْٖمٙمُِس : وَم٣ميُمقا شاظمُْْٖمٙمُِس؟ ََم٣م َأسَمْدُرونَ » َٓ  يَمفُ  ِدْرَهؿَ  َٓ  ََم  إِن  : »هَمَٗم٣مَل  ََمَت٣مَع, َو

ـْ  اظمُْْٖمٙمَِس   َهَذا, ؾَمَتؿَ  وَمْد  َوَيْٟميِت  َوَزىَم٣مٍة, َوِصَٝم٣مٍم, زمَِِماَلٍة, ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  َيْٟميِت  تِلُأَم   َِم

َب  َهَذا, َدمَ  َوؽَمَٖمَؽ  َهَذا, ََم٣مَل  َوَأىَمَؾ  َهَذا, َووَمَذَف  ـْ  َهَذا هَمُٝمْٔمَْمك َهَذا, َوَضَ  َِم

ٛم٣َمسمِِف, ًَ ـْ  َوَهَذا ضَم ٛم٣َمسمِِف, َِم ًَ ٛم٣َمسُمفُ  هَمٛمَِٝم٦ْم  هَم١مِنْ  ضَم ًَ ٌَْؾ  ضَم  ُأطِمَذ  فَمَٙمْٝمفِ  ََم٣م ُيْٗم٢َم  َأنْ  وَم

ـْ   شايمٛم ٣مرِ  دِم  ؿُمِرَح  شُمؿ   فَمَٙمْٝمِف, هَمُْمِرضَم٦ْم  طَمَْم٣مَي٣مُهؿْ  َِم
(ُ)

- 

 همٙمس َمـ إَمقال-  ايجاْٞ:

 وهذا ي٘مقن دم ايمدٞمٝم٣م-

                                                           
 (.ُِٖٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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, همٙمس اظم٣مل دم ايمدٞمٝم٣م, وهمٙمس احلًٛم٣مت يقم ايمٛمقفمكمهمدل احلدي٧م فمعم 

  -ايمٗمٝم٣مَم٥م

فمرهمقا اظمٖمٙمس زمام يٙمحٗمف ايمٖمٙمس دم  ِ:إش إٔ ايصشاب١ ضضٞ اهلل عٓٗ

 ايمدٞمٝم٣م- 

 فمرهمف زمام يٙمحٗمف ايمٖمٙمس دم أطمرة- ٚايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ:

َمـ ديٛمف أىمثر َمـ َم٣ميمف, وطمرصمف أىمثر َمـ  ٚاملؿًؼ يف عطف ايؿكٗا٤:

 دطمٙمف-

٣م وإن ىم٣من يمديف َم٣مٌل: ٕن َم٣ميمف َمًتحؼ ايمٌمف دم صمٜم٥م ديٛمف  ًً وؽمٚمقه َمٖمٙم

 هم٘م٣من َمٔمدوًَم٣م-

 هق اؽمؿ ظمـ فمٙمٝمف ديقن ٓ يٖمل َم٣ميمف هب٣م- ؿًؼ:ٚامل

 حهِ َٔ حلك٘ ايفًػ: 

 َمـ حلٗمف ايمٖمٙمس إذا مل يْم٣ميم٤م زم٣ميمديـ, همال رء فمٙمٝمف-و

 وأَم٣م إذا ؿمقيم٤م زم٣ميمديـ, همٔمٛمد ذيمؽ يٛمٓمر إيمٝمف: 

 إن ىم٣من َم٣ميمف أىمثر َمـ ديٛمف, همٜمٛم٣م جي٤م فمٙمٝمف ايمٗمّم٣مء-

َم٣م  هم١من أدى ذيمؽ فمـ ؿمٝم٥ٌم ٞمٖمس, وإٓ صم٣مز ضمًٌف, واحلجر فمٙمٝمف, فمعم

 -ؽمٝمٟميت  إن ؾم٣مء اهلل فمز وصمؾ

 وأَم٣م إذا ىم٣من ديٛمف أىمثر َمـ َم٣ميمف, همٜمٛم٣م يٛمٓمر إيمٝمف: 
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 إن ىم٣من َمٔمًنا, همال ؽمٌٝمؾ هلؿ فمٙمٝمف-

ةٍ  ُذو ىَم٣منَ  َوإِنْ }يمٗمقل اهلل فمز وصمؾ :  ةٍ  إلَِم  هَمٛمَٓمَِرةٌ  فُمْنَ وُمقا َوَأنْ  ََمْٝمَنَ  سَمَِمد 

 -{سَمْٔمَٙمُٚمقنَ  ىُمٛمُْتؿْ  إِنْ  يَمُ٘مؿْ  طَمغْمٌ 

 ز يمٙمح٣مىمؿ أن يٗميض فمٙمٝمف زمحٌس, وٓ زمٛمحقه-وٓ جيق

 وأَم٣م إن ىم٣من يمف َم٣مل يًتْمٝمع أن ي٠مدي زمٔمض َم٣م فمٙمٝمف, همٝمحجر فمٙمٝمف-

 (: 307-4/306قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )
٣منَ  يَمِزمَ  َوََمَتك ًَ ْٞم ٣م, ََم٣ميُمفُ  َيِٖمل َٓ  ضَم٣ميم ٥ٌم, ُدُيقنٌ  اإْلِ َٟمَل  هِبَ ًَ  ٣مىِمؿَ احلَْ  نُمَرََم٣مُؤهُ  هَم

ْجرَ    إصَم٣مزَمُتُٜمْؿ- يَمِزََمْتفُ  فَمَٙمْٝمِف, احْلَ

َتَح٤مُّ  ًْ ْجرُ  َيْٓمَٜمرَ  َأنْ  َوُي ٦ٌََم  فَمَٙمْٝمفِ  ضُمِجرَ  هَم١مَِذا َُمَٔم٣مََمَٙمُتُف, يمُِتْجَتٛم٤ََم  فَمَٙمْٝمفِ  احْلَ  شَم

  َأضْمَ٘م٣مٍم: َأْرزَمَٔم٥مُ  زمَِذيمَِؽ 

َٖا: ُؼ  َأَسُس  - ََم٣ميمِفِ  زمَِٔمكْمِ  ايْمُٕمَرََم٣مءِ  ضُمُٗمقِق  سَمَٔمٙمُّ

همِفِ  ََمٛمْعُ  أْٞ:َٚايٖج  - ََم٣ميمِفِ  فَمكْمِ  دِم  سَمٌَمُّ

ـْ  َأن   َٚايٖجأيُح: ٣م َأضَمؼُّ  هَمُٜمقَ  فِمٛمَْدهُ  ََم٣ميمِفِ  فَمكْمَ  َوصَمَد  ََم ـْ  هِبَ  إَذا ايْمُٕمَرََم٣مءِ  ؽَم٣مئِرِ  َِم

وطُ  َوصَمَدْت  ُ  - ايمممُّ

 - ايْمُٕمَرََم٣مءِ  َوإِيَٖم٣مءَ  زَمْٝمَع ََم٣ميمِفِ  يمِْٙمَح٣مىمِؿِ  َأن   ايٖطأبُع:
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ٌَُٚاِيَأ ـُ  ىَمْٔم٤ُم  َرَوى ََم٣م ََٖصا: ٔؾٞ ِص  َرؽُمقَل  َأن  » :,رض اهلل فمٛمف,ََم٣ميمٍِؽ  زْم

ـِ  َُمَٔم٣مذِ  فَمعَم  ضَمَجرَ  , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , اهلل  ٌٍَؾ, زْم  َرَواهُ  ,شََم٣ميَمفُ  َوزَم٣معَ  صَم

ُل  ال   زم١ِمؽِْمٛم٣َمِده- اخْلَ

ـْ   ٌْدِ  َوفَم ـِ  فَم ْْحَ ـِ  ايمر  ـُ  َُمَٔم٣مذُ  ٣منَ ىمَ : »وَم٣مَل  ىَمْٔم٤ٍم, زْم ٌَؾٍ  زْم ,رض اهلل فمٛمف, صَم

ـْ  ٣ٌَمِب  َأهْمَّمؾِ  َِم ْ  وَمْقَِمِف, ؾَم ـْ  َومَل ُؽ  َيُ٘م ًِ  َأنْمَرَق  ضَمت ك ُيَدانُ  َيَزْل  هَمَٙمؿْ  ؾَمْٝمًئ٣م, ُيْٚم

, دِم  ََم٣ميَمفُ  ـِ ْي  َأضَمٌد  سُمِرك هَمَٙمقْ  نُمَرََم٣مُؤُه, , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , ايمٛم ٌِل   هَمَ٘مٙم ؿَ  ايمد 

ـْ  ىُمقا َأضَمدٍ  َأصْمؾِ  َِم ـْ  َُمَٔم٣مًذا يَمؼَمَ  , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , اهلل ِ  َرؽُمقلِ  َأصْمؾِ  َِم

٣ٌَمعَ  ؿْ  هَم  زمَِٕمغْمِ  َُمَٔم٣مذٌ  وَم٣ممَ  ضَمت ك ََم٣ميَمُف, , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , اهلل ِ َرؽُمقُل  هَلُ

ءٍ   ش- َرْ

ٍَ ٌٔ َبِعُض َقا ِٖ ِٔ َأ ًِ ْ  اَم إٞم   :اِئع كْ  مَل َٚمُٜمؿْ  ضِمكمَ  ظمَُِٔم٣مذٍ  ايْمُٕمَرََم٣مءُ  َيؼْمُ  اهلل   َرؽُمقُل  ىَمٙم 

ُؿْ  , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , هَن 
 قا -َُّيُقًدا ىَم٣مُٞمقا ِٕ

 (: 6/141ٚقاٍ اإلَاّ ايعُطاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايبٝإ )
 فمٛمد اظمدفمكم زمٟميامن وأ زم٣مفمؼماهمف, أو زم٣ميمٌٝمٛم٥م, إَم٣م رصمؾ فمعم ايمديقن شمٌت٦م وإذا

 :َم٣ميمف دم احل٣مىمؿ ٞمٓمر-- فمٙمٝمف حيجر أن احل٣مىمؿ ايمٕمرَم٣مء وؽمٟمل ٞم٘مقيمف,

 ايمديـ, زمٗمّم٣مء يٟمَمره زمؾ فمٙمٝمف, حيجر مل ايمديـ, َمـ فمٙمٝمف زمام يٖمل ىم٣من هم١من

 ِٕب طمالهم٣م ايمديقن, أصح٣مب ووم٢م َم٣ميمف, احل٣مىمؿ فمٙمٝمف زم٣مع-- اَمتٛمع هم١من

  ًٟميم٥م-اظم هذه َمّم٦م وومد ,, اهلل ُ َرِْحَفُ  , ضمٛمٝمٖم٥م
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  أمثاْٗا؟ عًٝ٘ اييت األعٝإ تكّٛ ٌٖٚ
 :ايمِم٣ٌمغ ازمـ ضم٘م٣ممه٣م وصمٜم٣من, همٝمف

 فمٙمٝمف, أشمامهن٣م حتت٤ًم همال همٝمٜم٣م, ايمرصمقع ٕرزم٣مهب٣م ٕن يٗمقَمٜم٣م: ٓ :أسسُٖا

 -َم٣ميمف َمع فمٙمٝمف يٗمقَمٜم٣م همٙمؿ

 ٓ أن وزمكم همٝمٜم٣م, يرصمٔمقا أن زمكم: زم٣مخلٝم٣مر أصح٣مهب٣م ٕن يٗمقَمٜم٣م: :ٚايجاْٞ

 -زم٣ميمثٚمـ ٌقهويْم٣ميم همٝمٜم٣م, يرصمٔمقا

 ؽم٠مال ومٌؾ فمٙمٝمف احل٣مىمؿ حيجر مل-- زمديقٞمف يٖمل ٓ همقصمدوه َم٣ميمف, ومقم وإن

 - ذيمؽ دم فمٙمٝمف يمف وٓي٥م ٓ ٕٞمف ذيمؽ: ايمٕمرَم٣مء

 فمٙمٝمف, ضمجر-- ذيمؽ زمٔمد فمٙمٝمف احلجر احل٣مىمؿ زمٔمّمٜمؿ أو ايمٕمرَم٣مء ؽمٟمل وإن

 رْحٜمام يقؽمػ, وأزمق وحمٚمد, فمٙمٝمف, اهلل رْح٥م َم٣ميمؽ وم٣مل وزمف َم٣ميمف, فمٙمٝمف وزم٣مع

 -هللا

ُ٘ - سٓٝؿ١ أبٛ ٚقاٍ َُ ُ٘ َضٔس  زمؾ َم٣ميمف, فمٙمٝمف يٌٝمع وٓ فمٙمٝمف, حيجر ٓ" :- ايًٖ

 -"فمٙمٝمف َم٣م يٗميض ضمتك حيًٌف

 فمعم ايمديـ رىمٌف , فَمٛمْفُ  اهلل ُ  َرِضَ  , صمٌؾ زمـ َمٔم٣مذ أن»: روي َم٣م :زيًٝٓا

 اهلل ُ َصعم   , ايمٛمٌل نمرَم٣مؤه هم٘مٙمؿ ,, َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , اهلل رؽمقل فمٜمد

 , فَمٛمْفُ  اهلل ُ َرِضَ  , َمٔم٣مذ وم٣مم ضمتك َم٣ميمف فمٙمٝمف وزم٣مع فمٙمٝمف, همحجر ,, َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ 

 قا ش-رء زمٕمغم
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 أن ىمؾ نمريؿ يٟمطمذ َمـ َم٣ميمف زمٗمدر ضمِمتف- َٚع٢ٓ أغ٠ٛ ايػطَا٤:

رصمؾ يمف َم٣مئ٥م أيمػ ري٣مل, وآطمر يمف مخًكم أيمػ ري٣مل, وشم٣ميم٧م يمف  ؾُجًّا:

 -مخًكم أيمػ ري٣مل

 زمكم ايمٕمرَم٣مء زم٣محلِم٥م, وزم٣ميمٛم٥ًٌم- همٛمٗمًؿ اظم٣مل

 , ٞمِمػ اظم٣مل ايمذي فمٛمد اظمديـ-٣مً همٚمـ ىم٣من يمف َم٣مئ٥م أيمػ ؽمٛمٔمْمٝمف مخًكم أيمٖم

 -٣مً ٞمٔمْمٝمف مخ٥ًم وفممميـ أيمٖم ٣مً وَمـ ىم٣من يمف مخًكم أيمٖم

 -َمثٙمفوايمث٣ميم٧م 

 -همٝم٘مقن ىمؾ واضمد َمٛمٜمؿ ومد أطمذ ٞمِمػ ديٛمف, ٕن اظم٣مل

 ُيّمٝمؼ فمٙمٝمف, ضمتك وزمٔمد ذيمؽ ٓ ُيٙمزم زمٗمّم٣مء زمٗمٝم٥م ايمديـ, وٓ ُيًجـ, وٓ

 -يٗميض َم٣م زمٗمل فمٙمٝمف َمـ ايمديقن, شمؿ فمٙمٝمفيٖمتح اهلل فمز وصمؾ 

 بٝإ غبب اذتذط: 
 .اظمٛمع اذتذط يػ١ّ:

 هق َمٛمع ايمُمخص َمـ ايمتٌمف دم َم٣ميمف- ٚيف عطف ايؿكٗا٤:

 احلجر ي٘مقن يمًٌٌكم: 

 أن ي٘مقن حلض اظمحجقر فمٙمٝمف-  األٍٚ:

عم أَمقاهلؿ ضمتك ٓ ىم٣محلجر فمعم ايمًٖمٝمف, واظمجٛمقن, وايمِمٕمغم, همٝمحجر فم

 -يٖمًدوه٣م زمًقء سمٌمٍف 
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 أن ي٘مقن حلض ايمٕمرَم٣مء- ايجاْٞ:

 هق احلجر فمعم ص٣مضم٤م ايمٖمٙمس-و

 بٝإ فا٥ز٠ احلذض: 

 (:275/ 9" )املُتع ايؿطح" يف اهلل ضمح٘ ايعجُٝني ايعال١َ قاٍ
  اظمديـ- يمذَم٥م وْح٣مي٥م ايمدائـ, حلؼ ْح٣مي٥م فمٙمٝمف احلجر دم

  زمٔمّمف- أو ضمٗمف ئمْمك ضمتك ؾايسا٥ٔ:

  دائاًم- زم٣ميمديـ َمُمٕمقيم٥م َمٔمٙمٗمف ذَمتف سمٌٗمك يمئال ٚاملسٜٔ:

 ايمٛمٓمر َمٗمت٢م هم٘م٣من ٚاملسٜٔ، عع١ُٝ يًسا٥ٔ نورب٣ َصًش١ ٖٚصٙ

 -احلجر يث٦ٌم أن ايمِمحٝمح

 ايمٕمٛمل َمْمؾ صمٔمؾ ؽمٙمؿ و فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل أن أيًّم٣م ايٓعط: د١ٗ َٚٔ

 -ـمٙمؿ

 ايمًمء, زمٔمض فمٛمده يم٘مـ يقدم, ايمذي ايمت٣مم ايمٕمٛمك نمٛمًٝم٣م ي٘مـ مل إن وهذا

 هذه دم يمرهمٔمف ؽمٌٝمؾ وٓ رهمٔمف, جي٤م وايمٓمٙمؿ احلٗمقق, زمٚمٛمع ـم٣مظم٣ًم همٝم٘مقن

 -فمٙمٝمف زم٣محلجر إٓ احل٣مل

 َمـ همٛمٚمٛمٔمف ذَمتف, دم ٓ َم٣ميمف دم ايمتٌمف َمـ متٛمٔمف أن اذتذط: َٚع٢ٓ

 قا- ذيمؽ نمغم وٓ رهـ, وٓ ه٥ٌم, وٓ ذاء, وٓ زمٌٝمع, ايمتٌمف
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 ايؿًؼ؟ بػبب ايسٜٔ حيٌ ٌَٖػأي١ 
 إصمؾ ضمٙمقل ومٌؾ همٟمهمٙمس َمًٚمك أصمؾ إلم ديـ فمٙمٝمف ي٘مقن أن ٚصٛضتٗا:

 إهمالؽمف؟ ضمكم دم ضمٗمف يتٗم٣مى أن يمٙمٚمديـ همٜمؾ أؾمٜمر, زمخٚم٥ًم

 :ومقيمكم إلم اظمًٟميم٥م هذه دم ايمٔمٙمؿ أهؾ اطمتٙمػ :ادتٛاب ْكٍٛ

 فمـ ورواي٥م يمٙمُم٣مهمٔمل, وومقل َم٣ميمؽ, ومقل وهذا زم٣ميمٖمٙمس, حيؾ :األٍٚ

 -يمٙمجٚمٜمقر ايمٗمقل هذا احل٣مهمظ وفمزى أْحد,

 أضمؼ همٜمق أهمٙمس, ومد رصمؾ فمٛمد زمٔمٝمٛمف َم٣ميمف أدرك َمـ» :عسٜح تسيٛاٚاغ

 -أصمٙمف ضمؾ همٗمد ديـ وفمٙمٝمف َم٣مت َمـ فمعم ووم٣مؽمقه ,شنمغمه َمـ زمف

 ومقل وهق َمذهٌف, دم واظمُمٜمقر أْحد ومقل وهذا حيؾ, ٓ أٞمف :ايجاْٞ ايكٍٛ

 احلؼ إؽمٗم٣مط جيقز همال يمٙمٚمٖمٙمس, ضمؼ إصمؾ زمٟمن ذيمؽ وفمٙمٙمقا يمٙمُم٣مهمٔمل,

 -يمف ايمذي

 ش-ضمٗمف ضمؼ ذي ىمؾ همٟمفمْمقا: »حلدي٧م ايجاْٞ، ايكٍٛ ٖٛ ٚايطادح

 َم٣م فمعم دٓيمتف هم١من ايم٣ٌمب ضمدي٧م وأَم٣م أدً٘، إىل إْعاضٙ املػتسٜٔ ؾشل

  زمٔمٝمٛمف- َم٣ميمف وصمد إذا

 -إصمؾ حيؾ ضمتك أطمذه٣م يمف جيقز ٓ :بعطِٗ قاٍ قس أْ٘ َع
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 ايمٕمرَم٣مء زمٗمٝم٥م يُم٣مرك ٓ أصمٙمف حيؾ مل ايمذي ايمديـ ص٣مضم٤م احل٣ميم٥م هذه ودم

 وي٠مطمر أصمٙمف, ضمؾ َمـ زمكم اظم٣مل يٗمًؿ زمؾ ايمٖمٙمس, َمـ اظمتحِمٙم٥م ِم٥ماحل دم

 -هق
(ُ)

 

 باملٛت؟ ايسٜٔ حيٌ ٌٖ
 :ومقيمكم إلم اظمًٟميم٥م هذه دم ايمٔمٙمؿ أهؾ اطمتٙمػ

 دم وأْحد فمٌٝمد وأِب وإؽمح٣مق ؽمغميـ ازمـ ومقل وهذا زم٣مظمقت حيؾ :األٍٚ

 رهـ, أو ٥مزم٘مٖم٣ميم أصمٙمف إلم ايمديـ يقومٖمقا أو يًددوا أن إَم٣م ايمقرشم٥م وفمعم رواي٥م,

 -احلًـ فمـ وصح وإزمراهٝمؿ ايمُمٔمٌل فمـ َمروي ايمٗمقل وهذا

 فمـ وضم٘مل وايمزهري ؿم٣مووس ومقل وهذا أصمٙمف إلم ويٌٗمك حيؾ ٓ :ايجاْٞ

 -ذيح فمـ وروي احلًـ

 َمذه٤م وهذا زم٣مظمقت, حيؾ ايمديـ أن إول, ايمٗمقل هق وايمراصمح

 اْلٚمٜمقر-

ـْ }:زم٣مٔي٥م واؽمتديمقا ٣م ُيقيِص  َوِصٝم ٥مٍ  زَمْٔمدِ  َِم ـٍ  َأوْ  هِبَ   [-88:]ايمٛم٣ًمء {َدْي

-سمٗمدم وومد ,شايمديـ إٓ ذٞم٤م ىمؾ يمٙمُمٜمٝمد يٕمٖمر: »ضمدي٧م وزمٚمثؾ
(ِ)

 

 

                                                           
 (.ََُ/ ْ( "التهذيب في فقو اإلماـ الشافعي" )َِِْ(, "الفتح" تحت حديث رقم )ٔٔٓ/ ٔراجع "المغني" )  (ُ)
(, "المصنف البن أبي ِٕٖ - ِٖٔ/ ٗ(, "الشرح الممتع" )َُِٕ(, "المحلى" )ٕٔٓ/ ٔراجع "المغني" ) (ِ)

 (.ِٖٗ - ِٕٗ/ ٔشيبة" )
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 ملؿًؼ:ا ع٢ً اذتذطَػأي١ بسأ 
 :ومقيمكم إلم اظمًٟميم٥م هذه دم ايمٔمٙمامء اطمتٙمػ

 زم٣محلجر, وضم٘مٚمف ايمٗم٣مض, إلم ايمٗمّمٝم٥م وصقل َمـ يٌدأ احلجر إن :األٍٚ

 -اْلٚمٜمقر ومقل وهذا

  إهمالؽمف- ـَم يٌدأ احلجر أن :ايجاْٞ

 نمغمه- َمـ أضمؼ همٜمق أهمٙمس ومد رصمؾ فمٛمد زمٔمٝمٛمف َم٣ميمف أدرك َمـ» :حلدي٧م

 فمـ وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل زم٣مفمف ايمذي ايمٕمالم» زمحدي٧م: واؽمتديمقا

 -ص٣مضمٌف فمعم ضمجر ومد ي٘مـ ومل سمٗمدم, وومد ,شدزمر

 وهق أْحد, فمـ ورواي٥م اظم٣ميم٘مٝم٥م, ومقل وهق اإلؽمالم, ؾمٝمخ اطمتٝم٣مر وهذا

 -رصم٤م وازمـ يمٌخ٣مري,وا احلًـ, ومقل ـم٣مهر

 8 أي أن احلجر يٌدأ َمـ وصقل ايمٗمّمٝم٥م إلم احل٣مىمؿ, أو إلم ايمٗم٣مض-

 حيذط ٌٖ ٚإغطاؾ٘ تبصٜطٙ بػبب أٚ سادت٘ قسض عٔ نػب٘ عذع ضدٌ
 عًٝ٘؟

  :(265/ 6" )اذتاٟٚ" يف املاٚضزٟ قاٍ
 :وصمٜمكم فمعم

 يمف إو٣مفم٥م همٝمف َمتٌمهًم٣م سمرىمف دم ٕن َم٣ميمف: دم احل٣مىمؿ فمٙمٝمف حيجر: األٍٚ

ًٓ و  -نمرَم٣مئف حلٗمقق إزمْم٣م

                                                           
 (.ُٕٓ/ ٔ(, "المغني" )ِٓٔ/ ٔ(, "الحاكم" )ِْٓ, ِِٓ/ ٓانظر "اإلنصاؼ" ) (ُ)
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 إيٗم٣مع دم وٕن ديٛمف, أداء فمعم يمٗمدرسمف فمٙمٝمف: احلجر جيقز ٓ أٞمف: ايجاْٞ

 قا- َمتحٗمٗم٥م نمغم َمٓمٛمقٞم٥م يمٔمٙمف احل٘مؿ, سمٔمجٝمؾ فمٙمٝمف احلجر
 زمٗمّم٣مء يٙمزَمف أو يًجٛمف, أن يمف وإٞمام فمٙمٝمف, حيجر ٓ أٞمف ايمراصمح :قًت

 -أفمٙمؿ واهلل ايمديـ,

 آخط؟ بسٜٔ املؿًؼ بٝإ سهِ إقطاض
 همؽ زمٔمد يتٌع أم ايمٕمرَم٣مء يُم٣مرك هؾ يم٘مـ يٗمٌؾ, آطمر زمديـ اظمٖمٙمس أومر إذا

 احلجر؟

 :ومقيمكم إلم اظمًٟميم٥م هذه دم ايمٔمٙمامء اطمتٙمػ

 زمـ وحمٚمد وَم٣ميمؽ, أْحد, َمذه٤م وهذا احلجر- همؽ زمٔمد يتٌع :األٍٚ

 -ومقل دم وايمُم٣مهمٔمل وايمثقري, ,احلًـ

  اإلؽمالم- خؾمٝم اطمتٝم٣مر وهذا ؾم٣مرىمٜمؿ, احلجر ومٌؾ زمديـ أومر إن :ايجاْٞ

-احلٛم٣مزمٙم٥م وزمٔمض اظمٛمذر, وازمـ ايمُم٣مهمٔمل, إيمٝمف وذه٤م
(ُ)

 

 -ايمٕمرَم٣مء أؽمقة اظم٣مل ي٘مقن َمتك دم اطمتٙمٖمقا ومد شمؿ

  ضم٣مل- ىمؾ دم يمٙمٕمرَم٣مء أؽمقة أٞمف إلم بعطِٗ: ؾصٖب

 وروي يِمح, وٓ فمٛمف اهلل رض فمقم فمـ وروى واحلًـ, إزمراهٝمؿ, َمٛمٜمؿ

 -ايمُمٔمٌل فمـ

                                                           
 (.َِِْحديث رقم )(, "الفتح" تحت ِٔٓ/ ٓ(, "اإلنصاؼ" )ِٕٓ/ ٔراجع "المغني" ) (ُ)
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 ومقل وهذا ؾمٝمًئ٣م, شمٚمٛمف َمـ أطمذ إذا إٓ أؽمقة ي٘مقن ٓ أٞمف :ايجاْٞ ايكٍٛ

  َم٘محقل-

 ذيمؽ فمعم يدل زمٔمٝمٛمف, وصمده إذا إٓ ايمٕمرَم٣مء, أؽمقة اظمٖمٙمس َم٣مل أن ٚايطادح:

 -ايمٔمزيز فمٌد زمـ فمٚمر ومقل وهق احلدي٧م, ـم٣مهر

ايمٕمرَم٣مء- أؽمقة دم ايمٛم٣ًمء َمٜمقر ديـ ويدطمؾ
(ُ)

 

  ********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.ُِٖك ّٕ, ّٔ/ ٔ"مصنف بن أبي شيبة" ) (ُ)
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ـْ ) – 867 ـِ  زَمْ٘مرِ  َأِِب  فَم ٌْدِ  زْم ـِ ايمر   فَم ـْ , ْْحَ , فمٛمف اهلل رض , ُهَرْيَرةَ  َأِِب  فَم

ـْ »: َيُٗمقُل  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقَل  ؽَمِٚمْٔم٦ُم [: وَم٣مَل ]  ََم٣ميَمفُ  َأْدَركَ  ََم

ـْ  زمِفِ  َأضَمؼُّ  هَمُٜمقَ , َأهْمَٙمَس  وَمْد  َرصُمؾٍ  فِمٛمَْد  زمَِٔمْٝمٛمِفِ  هِ  َِم  شنَمغْمِ
(ُ)

 - فَمَٙمْٝمفِ  َُمت َٖمٌؼ - 

ـْ : َوََم٣ميمٌِؽ , اُودَ دَ  َأزُمق َوَرَواهُ  ـِ  زَمْ٘مرِ  َأِِب  ِرَواَي٥مِ  َِم ٌْدِ  زْم ـِ  فَم ْْحَ : زمَِٙمْٖمظِ  َُمْرؽَماًل  ايمر 

اَم » ْ , ازْمَت٣مفَمفُ  ايم ِذي هَمَٟمهْمَٙمَس  ََمَت٣مفًم٣م زَم٣معَ  َرصُمٌؾ  َأيُّ ـْ  زَم٣مفَمفُ  ايم ِذي َيْٗمٌِضِ  َومَل  شَمَٚمٛمِفِ  َِم

ي ََم٣مَت  َوإِنْ , فِ زمِ  َأضَمؼُّ  هَمُٜمقَ , زمَِٔمْٝمٛمِفِ  ََمَت٣مفَمفُ  هَمَقصَمَد , ؾَمْٝمًئ٣م  اظمََْت٣معِ  هَمَِم٣مضِم٤ُم  اظْمُُْمؼَمِ

 شايْمُٕمَرََم٣مءِ  ُأؽْمَقةُ 
(ِ)

 - 

ٌَْٝمَٜمِٗملُّ  َوَوَصَٙمفُ  َٖمفُ , ايْم َِِب  سَمًٌَٔم٣م َوَؤم   َداُودَ  ِٕ
(ّ)

)-   

                                                           
 (.ُٗٓٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َِِْأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
(, كأبو داكد ٖٕٔ/ ِالموطأ )»أخرجو اإلماـ مالك في الحديث الراجح فيو اإلرساؿ.  (ِ)

مرسالن بو. كتابع مالكنا يونس, عن ابن (, عن ابن شهاب, عن أبي بكر بن عبد الرحمن َِّٓ)
كإف قضى من »( كقاؿ: فذكر معنى حديث مالك؛ كزاد: ُِّٓشهاب مرسالن بو. ركاه أبو داكد )
 كخالفهما محمد بن الوليد الزبيدم كما في التعليق التالي.«. ثمنها شيئنا, فهو أسوة الغرماء فيها

(, من طريق محمد بن الوليد الزبيدم, عن ْٕ/ ٔ(, كالبيهقي )ِِّٓأخرجو اإلماـ أبو داكد ) (ّ)
نحوه.  -صلى اهلل عليو كسلم-الزىرم, عن أبي بكر بن عبد الرحمن, عن أبي ىريرة, عن النبي 

كأٌيما امرئ ىلك, كعنده متاع امرئ بعينو, اقتضى منو شيئنا أك لم يقتض, فهو أسوة »كزاد: 
«. ال يصح. يعني: موصوالن »ؿ البيهقي: كقا«. حديث مالك أصح»كقاؿ أبو داكد: «. الغيرماء

ككصلو خطأ, من إسماعيل, أك الزبيدم؛ ألنو قد خالف مالك, كيونس, كصالح بن كيساف, فرككه 
. كرجح المرسل أبو داكد, كأبو حاتم, كالدارقطني, كالبيهقي,  عن الزىرم, عن أبي بكر مرسالن

كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو «. يصالتلخ»كفي « الفتح»كغيرىم. كماؿ الحافظ إلى تصحيحو في 
(, كقاؿ فيو: إسماعيل بن عياش صحيح ُِْْتحت حديث رقم )«  اإلركاء»اهلل تعالى في 

= الحديث في ركايتو عن الشاميين عند أحمد كالبخارم كغيرىما, كىذا من ركايتو عن الزبيدم, 
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 *******************************الشرح:

 .غام املصٓـ اذتسٜح يبٝإ أسهاّ املؿًؼ
 مح٘ اهلل تعاىل: ٚدا٤ يف غٓٔ اإلَاّ ابٔ َاد٘ ض

ـِ  َمـ ؿمريؼ , طَمْٙمَدةَ  فمٚمر ازْم َروِملِّ  َأزَم٣م صِمْئٛم٣َم: وَم٣مَل  زم٣ِمظمَِْديٛم٥َِم, وَم٣مِوًٝم٣م َوىَم٣منَ  ايمزُّ

 همِٝمفِ  وَم٢َم  ايم ِذي َهَذا: »هَمَٗم٣مَل  َأهْمَٙمَس, وَمْد  يَمٛم٣َم َص٣مضِم٤ٍم  دِم  ,رض اهلل فمٛمف,ُهَرْيَرةَ 

ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلُّ  اَم » َوؽَمٙم   َأضَمؼُّ  اظمََْت٣معِ  هَمَِم٣مضِم٤ُم  َأهْمَٙمَس, َأوْ  ََم٣مَت  َرصُمؾٍ  َأيُّ

 شزمَِٔمْٝمٛمِفِ  َوصَمَدهُ  إَِذا زمَِٚمَت٣مفِمفِ 
(ُ)

- 

 ودم إؽمٛم٣مده ازمـ طمٙمده, وهق لجٜمقل, هم٣محلدي٧م ؤمٝمػ-

ـْ »قٛي٘:    -شزمَِٔمْٝمٛمِفِ  ََم٣ميَمفُ  َأْدَركَ  ََم

 سهِ َٔ ٚدس َاي٘ بعٝٓ٘ عٓس املؿًؼ: 
دت أن َم٣ميمؽ ومد ٞمٗمص, ىمٟمن ي٘مقن يمق أهمٙمس رصمؾ شمؿ دطمٙم٦م فمٛمده ووصم

اؾمؼمى َمٛمؽ ىمٝمس َمـ ايمدومٝمؼ, همحكم دطمٙم٦م فمٙمٝمف وصمدت فمٛمده ٞمِمػ 

 ىمٝمس َمـ ايمدومٝمؼ-

                                                                                                                                        

تقدـ. كقاؿ ابن الجاركد:  كىو شامي كما سبق, فعلتو مخالفتو لمالك كيونس فإنهما أرساله كما= 
" قاؿ محمد بن يحيى: ركاه مالك كصالح بن كيساف كيونس عن الزىرم عن أبى بكر , مطلق عن 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم , كىم أكلى بالحديث, يعنى من طريق الزىرم". قلت: فلوال ىذه 

فضيل( الذل فيو من المخالفة لصححنا حديثو بسنده, لكن قد جاء ما يشهد لحديثو على )الت
 طرؽ أخرل كما يأتي, كلذلك فحديثو صحيح لغيره كاهلل أعلم.

 (.َِّٔأخرجو اإلماـ ابن ماجو في سننو ) (ُ)
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 همٜمؾ سمٟمطمذ هذا اظم٣مل: ٕٞمف ضمٗمؽ, أم ٓ جيقز يمؽ ذيمؽ؟

َمـ »يمٗمقل ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ: مجٜمقر أهؾ ايمٔمٙمؿ فمعم أٞمف ٓ جيقز, 

 -شأدرك َم٣ميمف زمٔمٝمٛمف

 -ضمتك يٟمطمذهاظم٣مل, يُمؼمؿمقن أن جيد مجٝمع  ضمٝم٧م

, وإٞمام هجيقز يمف أن يٟمطمذ, أو زاد َم٣ميمف فمٛمد اظمٖم٣مس همال إذا ٞمٗمص ويٗمقيمقن

 ي٘مقن أؽمقة زمكم ايمٕمرَم٣مء-

 -وأَم٣م إذا وصمد َم٣ميمف فمٛمد نمغم اظمٖمٙمس: همال جيقز يمف أن يٟمطمذه

  -شَأهْمَٙمَس  وَمْد  َرصُمؾٍ  فِمٛمَْد »قٛي٘: 

٣م, وحتٗمؼ َمٛمف أضم٘م٣مم اظمٖمٙمس, وذيمؽ زمٟمن حي ًً ٘مؿ ايمٗم٣مض, أي ومد ص٣مر َمٖمٙم

٣م: ٕن ايمديقن ايمتل فمٙمٝمف أىمثر َمـ َم٣ميمف ايمذي َمٔمف- ًً  أو احل٣مىمؿ زمٟمٞمف ص٣مر َمٖمٙم

ـْ  زمِفِ  َأضَمؼُّ  هَمُٜمقَ »قٛي٘:  هِ  َِم  -شنَمغْمِ

 ٕٞمف هق ص٣مضم٤م احلؼ, واإلؽمالم صم٣مء زمرهمع اظمٓم٣ممل-

 (: 5/290قاٍ اإلَاّ ايؿٛناْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايٌٓٝ )
طَ  َأن   فَمعَم  َديمِٝمٌؾ فٝ٘:  ؽْمتِْحَٗم٣مِق  َذْ ِٓ ْ  زمَِٔمْٝمٛمِِف, زَم٣موِمًٝم٣م اظم٣َْمُل  َيُ٘مقنَ  َأنْ  ا , مَل ْ  َيَتَٕمغم 

 ْ ْل, َومَل ٌَد  ْت  هَم١مِنْ  َيَت َ ٣م دِم  ايْمَٔمكْمُ  سَمَٕمغم  ـْ  ِصَٖم٥مٍ  دِم  َأوْ  ََمَثاًل, زم٣ِميمٛم ْٗمصِ  َذاهِتَ ٣م, َِم  ِصَٖم٣مهِتَ

ُد  ايْمُٕمَرََم٣مِء, ُأؽْمَقةُ  هَمِٜملَ  َواَي٥مِ  دِم  وَمْقيُمفُ  َذيمَِؽ  َوُي٠َميِّ ْ : »ايمث ٣مٞمَِٝم٥مِ  ايمرِّ وْمفُ  َومَل   -شُيَٖمرِّ

 



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]باب التفليس والحجر[  

 

[473] 
 

  

 قاٍ أبٛ ستُس غسزٙ اهلل تعاىل: 
 وضمجتٜمؿ أٞمف َم٣ميمف, ويم٘مٛمف ومد ٞمٗمص, يم٘مـ ومقل اْلٚمٜمقر أولم-

 قاٍ اإلَاّ ايؿٛناْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
, َوَذَه٤َم  ٣مهمِِٔملُّ ٥ُم, ايمُم  ٣مَدِوي  ٣ٌَمئِعَ  َأن   إلَم  َواهْلَ ِ  زَمْٔمَد  زم٣ِميْمَٔمكْمِ  َأْولَم  ايْم  ايمت َٕمغمُّ

 َوايمٛم ْٗمِص-

ـْ : َأيْ  ,شزمِفِ  َأضَمؼُّ  هَمُٜمقَ »قٛي٘:  هِ  َِم ٛم٣ًم نَمغْمِ
ـْ  ىَم٣مئِ َذا نَمِرياًم, َأوْ  َواِرشًم٣م, ىَم٣مَن, ََم  َوهِبَ

ْٚمُٜمقُر- وَم٣مَل    اْْلُ

ٛمَِٖمٝم ٥مُ  َوطَم٣ميَمَٖم٦ْم  ٣ٌَمئِعُ  َيُ٘مقنُ  َٓ : هَمَٗم٣ميُمقا َذيمَِؽ  دِم  احْلَ  ايم تِل ٌِٝمَٔم٥مِ اظمَْ  زم٣ِميْمَٔمكْمِ  َأضَمؼ   ايْم

يُمقا اظمُْْٖمٙمِِس, َيدِ  دِم  ِدي٧َم  َوسَمَٟمو  فُ  احْلَ َن   يمَِْلُُصقِل: خُم٣َميمٌِػ  َواضِمٌد  طَمػَمٌ  زمَِٟمٞم 
ْٙمَٔم٥مَ  ِٕ ًِّ  ايم

ٌَْٝمعِ  َص٣مَرْت  ي- َِمْٙمً٘م٣م زم٣ِميْم  قا يمِْٙمُٚمُْمؼَمِ
 قاٍ أبٛ ستُس غسزٙ اهلل تعاىل: 

ل صعم اهلل فمٙمٝمف وهذه َمـ ؾمْمح٣مت احلٛمٖمٝم٥م, أهنؿ يردون أضم٣مدي٧م ايمٛمٌ

 وؽمٙمؿ زمدفمقى أهن٣م خت٣ميمػ إصقل-

َمًٙمؿ ووأي ضمدي٧م أفمٓمؿ أصاًل َمـ احلدي٧م ايمذي أطمرصمف ايمٌخ٣مري 

 فمعم دٓيمتف- ٣ماهلل, واسمٖمٗم ؿرْحٜم

 ثِ قاٍ اإلَاّ ايؿٛناْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل:

ـْ  ٣ٌَمئِعِ  َواؽْمتِْحَٗم٣مُق  َواَمٞمِِف, َوَِم ِدي٧َم  ُٙمقاَوَْحَ  ظمِِْٙم٘مِِف, َٞمْٗمٌض  َِمٛمْفُ  َأطْمَذَه٣م ايْم  احْلَ

٥مً  َأوْ  َوِدئَم٥مً  اظمََْت٣معُ  ىَم٣منَ  إَذا ََم٣م َوِهلَ  ُصقَرٍة, فَمعَم    يُمَٗمَْم٥ًم- َأوْ  فَم٣مِري 
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فُ  َُٚتُعكَِّب: ْ  ىَمَذيمَِؽ  ىَم٣منَ  يَمقْ  زمَِٟمٞم  هْماَلِس, ُيَٗمٝم ْد  مَل َٓ  زم٣ِمإْلِ ٣م َأضَمؼ   صُمِٔمَؾ  َو ٣َم هِبَ
 ظمِ

ـْ  َأهْمَٔمَؾ  ِصٝمَٕم٥مُ  سَمْٗمَتِّمٝمفِ  ؾْمؼِمَ  َِم ِٓ   اِك-ا

ِّٜطا: ٌُقا ََم٣م َيُردُّ  ََٚأ اَم : »زَمْ٘مرٍ  َأِِب  ضَمِدي٧ِم  دِم  وَمْقيمِفِ  دِم  إيَمْٝمفِ  َذَه  زَم٣معَ  َرصُمؾٍ  َأيُّ

يَح  همِٝمفِ  هَم١مِن   ,شََمَت٣مفًم٣م ٌَْٝمِع, ايمت ٌْمِ   ايمٛمَِّزاِع- حَمَؾِّ  دِم  َٞمصي  َوُهقَ  زم٣ِميْم

ٌ ٣مَن, ـُ َوازمْ  صَم٣مَِمِٔمِف, دِم  ؽُمْٖمَٝم٣منُ  َأْيًّم٣م َأطْمَرصَمفُ  َووَمْد  ـُ  ضِم ـْ  طُمَزْيَٚم٥مَ  َوازْم  َأِِب  فَم

ـْ  زَمْ٘مرٍ   َأهْمَٙمَس  شُمؿ   ؽِمْٙمَٔم٥مً  َرصُمٌؾ  ازْمَت٣معَ  إَذا: »زمَِٙمْٖمظِ ,رض اهلل فمٛمف, ُهَرْيَرةَ  َأِِب  فَم

  -شزمَِٔمْٝمٛمَِٜم٣م فِمٛمَْدهُ  َوِهلَ 

ٔٔ َيِؿٕغ َٚٔؾٞ َٕ ٔياِب صُمُؾ  َأهْمَٙمَس  إَذا» :ٔسٖبا ٣ٌَمئِعُ  هَمَقصَمَد  ايمر    -شفُ ؽِمْٙمَٔمتَ  ايْم

ِٕ َيِؿٕغ َٚٔؾٞ ُُِػًٔ ٞٗ ٔي فُ » :َٚايَٖٓػا٥ٔ  َذىَمَرهُ  ىَماَم  ,شزَم٣مفَمفُ  ايم ِذي يمَِِم٣مضِمٌِفِ  إٞم 

ٌْدِ  َوفِمٛمَْد  اظمَُِْمٛمُِّػ, اِق  فَم ز  ـْ : »زمَِٙمْٖمظِ  ايمر  ـْ  ؽِمْٙمَٔم٥مً  زَم٣معَ  ََم  -شَرصُمؾٍ  َِم

ٍَ َذا هَمَٓمَٜمرَ  :اِيَشأؾُغ َقا ِدي٧َم  َأن   هِبَ ٌَْٝمِع, ةِ ُصقرَ  دِم  َواِردٌ  احْلَ  زمِفِ  َوَيْٙمَتِحُؼ  ايْم

ـْ : َئْمٛمِل ُذىمِرَ  ََم٣م َوؽَم٣مئِرُ  ايْمَٗمْرُض  ٥مِ  َِم َْولَم, ايْمَقِدئَم٥مِ  ايْمَٔم٣مِري  ْٕ فْمتَِذارُ  زم٣ِم ِٓ  زمَِٟمن   َوا

ِدي٧َم  فُ  ََمْرُدوٌد, َواضِمٌد  طَمػَمٌ  احْلَ ـْ  ََمُْمُٜمقرٌ  زمَِٟمٞم   َوصْمِف- نَمغْمِ  َِم

ِٔ مَ  ََم٣م َشٔيَو: َٔ ـْ  سَمَٗمد  ـِ  زَمْ٘مرِ  َوَأِِب  ُهَرْيَرةَ  َوَأِِب  َرةَ ؽَمٚمُ  فَم ٌْدِ  زْم - فَم ـِ ْْحَ   ايمر 

ِٔ َٔ ـُ  َأطْمَرصَمفُ  ََم٣م َشٔيَو: َٚ ٌ ٣منَ  ازْم ـْ  َصِحٝمٍح  زم١ِمؽِْمٛم٣َمدٍ  ضِم ـِ  فَم رض اهلل ,فُمَٚمَر  ازْم

٣ٌَمِب- َأضَم٣مِدي٧ِم  زمِٛمَْحقِ  ََمْرهُمقفًم٣م ,امفمٛمٜم   ايْم
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ٌَُخ  َرَواهُ  ىَماَم  فُمْثاَمنُ  زمِفِ  وَم٢َم  َووَمْد  ٌَْٝمَٜمِٗملُّ  ٣مِريُّ ايْم ـُ  وَم٣مَل  ضَمت ك فَمٛمُْف, َوايْم : اظمُْٛمِْذرِ  ازْم

َح٣مزَم٥ِم رض اهلل فمٛمٜمؿ- دِم  خُم٣َميمًِٖم٣م يمُِٔمْثاَمنَ  َٞمْٔمِرُف  َٓ    ايمِم 

ُ٘ َٚأياِعٔتَصاُض ـْ ٔبَأْٖ ٍٔ، ََُدأي ًُِأُصٛ هْمٛم٣َمكَ  ظم٣َِم هَم٣مؽِمٌد, افْمتَِذارٌ  ٔي ـْ  فَمر  ٛم ٥مَ  َأن   َِم ًُّ  ايم

ِحٝمَح٥مَ  ـْ  ِهلَ  ايمِم  َٙم٥مِ  َِم ُُصقِل, مُجْ ْٕ كُ  هَماَل  ا ٣م ايْمَٔمَٚمُؾ  ُيؼْمَ ٓ   هِبَ ٣َم إ
 َِمٛمَْٜم٣م, َأهْنَُض  ُهقَ  ظمِ

 ْ   ىَمَذيمَِؽ- ُهقَ  ََم٣م اظمََْٗم٣ممِ  دِم  َيِردْ  َومَل

ِٔ: ََٚع٢ًَ فُ  َتِػًٔٝ ْٙمَٔم٥مَ  َأن   فَمعَم  َيُدلُّ  ََم٣م َوَردَ  َأٞم  ًِّ ٌَْٝمعِ  سَمِِمغمُ  ايم  َِمْٙمً٘م٣م زم٣ِميْم

٣ٌَمِب  دِم  َوَردَ  هَماَم  ي,يمِْٙمُٚمُْمؼَمِ  ٌْٛمَك َُمْْمَٙمًٗم٣م, َأطَمصُّ  ايْم - فَمعَم  ايْمَٔم٣ممُّ  هَمُٝم ٣مصِّ   اخْلَ

ٌَ َُ ١ٖٔٝ َبِعُض ََٚس ي َأهْمَٙمَس  إَذا ََم٣م فَمعَم  :اِيَشٔسَٜح اِيَشَٓٔؿ ٌَْؾ  اظمُُْْمؼَمِ  َيْٗمٌَِض  َأنْ  وَم

ْٙمَٔم٥َم- ًِّ  ايم

 َوزمَِٗمْقيمِفِ  ,شَُمْٖمٙمِسٍ  فِمٛمَْد » :,ٛمفرض اهلل فم, ؽَمُٚمَرةَ  ضَمِدي٧ِم  دِم  زمَِٗمْقيمِفِ  َُٚتُعكَِّب:

 -شَرصُمؾٍ  فِمٛمَْد » :,رض اهلل فمٛمف,ُهَرْيَرَة  َأِِب  ضَمِدي٧ِم  دِم 

ٔٔ َيِؿٕغ َٚٔؾٞ َٕ: ٔياِب ِّ: ,شفِمٛمَْدهُ  َوِهلَ  َأهْمَٙمَس  شُمؿ  » ٔسٖبا َٗٔك ِٝ ًَِب  َأهْمَٙمَس  إَذا» َٚٔي

صُمُؾ    -شََمَت٣معٌ  َوفِمٛمَْدهُ  ايمر 

ٍَ َُاَع١ُ ََٚقا ْ٘مَؿ, َهَذا إن   :اِيَذ ٣ٌَمئِعِ  ىَمْقنَ  َأفْمٛمِل احْلُ ْٙمَٔم٥مِ  َأْولَم  ايْم ًِّ  زَمِٗمَٝم٦ْم  ايم تِل زم٣ِميم

ٌَْٝمعِ  خُمَْتصي  اظمُْْٖمٙمِسِ  َيدِ  دِم    ايْمَٗمْرِض- ُدونَ  زم٣ِميْم

ََٖب ٞٗ ََٚش َٕ: ايٖؿأؾٔع ِه, َأْولَم  اظمُْْٗمِرَض  َأن   إلَم  َٚآَخُطٚ ـْ نَمغْمِ  َواضْمَت٨م   َِم

يُمقنَ  َو  ْٕ ََم٥مِ  َواَي٣مِت زم٣ِميمرِّ  ا ضَم٥مِ  اظمَُْتَٗمدِّ ٌَْٝمِع- اظمٌَُْمِّ   زم٣ِميْم
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َواَي٣مُت  هَمُتْحَٚمُؾ  :َقاُيٛا يَح  َأن   خَيَْٖمك َٓ  َويَم٘مِٛم فُ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م اظْمُْْمَٙمَٗم٥مُ  ايمرِّ ٌَْٝمعِ  ايمت ٌْمِ  زم٣ِميْم

َواَي٣مِت  يمَِتْٗمٝمِٝمدِ  َيِْمُٙمُح  َٓ  فُ  اظمُْْْمَٙمَٗم٥ِم: ايمرِّ َٞم  اَم  ِٕ ٌَْٝمعِ  نَمغْمَ  ن  أَ  فَمعَم  َيُدلُّ  إٞم   زمِِخاَلهمِفِ  ايْم

َٗم٤ِم, زمَِٚمْٖمُٜمقمِ  ٓ   يمِٙمت ْٗمٝمِٝمِد, َيِْمُٙمُح  َٓ  ىَمَذيمَِؽ  ىَم٣منَ  َوََم٣م ايمٙم   ىَماَم  شَمْقرٍ  َأِِب  وَمْقلِ  فَمعَم  إ

رَ  ُُصقلِ  دِم  سَمَٗمر  ْٕ  ا

َُا ٍُ َُٚضٖب َح  إن   َُٜكا ـْ  َيُ٘مقنُ  هَماَل  ايْمَقْصُػ, ُهقَ  ُهَٛم٣م زمِفِ  اظْمٌَُم   ايمٙم َٗم٤ِم- ُٜمقمِ ََمٖمْ  َِم

 -شَداُودَ  َأزُمق َوَرَواهُ »قٛي٘: 

  أي دم ؽمٛمٛمف-

  -شَوََم٣ميمٌِؽ »قٛي٘: 

 أي دم َمقؿمئف-

ـْ »قٛي٘:  ـِ  زَمْ٘مرِ  َأِِب  ِرَواَي٥مِ  َِم ٌْدِ  زْم ـِ  فَم ْْحَ   -شَُمْرؽَماًل  ايمر 

ل ٕٞمف َمـ ايمت٣مزمٔمكم, ويمٝمس َمـ ايمِمح٣مزم٥م رض اهلل فمٛمٜمؿ ايمذيـ رأوا ايمٛمٌ

, وهق أزمق زم٘مر زمـ فمٌد ايمرْحـ زمـ احل٣مرثوا فمٛمف, صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ, ورو

 أضمد ايمٖمٗمٜم٣مء ايمًٌٔم٥م, وهؿ: 

 -فمروة زمـ ايمززمغم ,8

 -ؽمٔمٝمد زمـ َمًٝم٤م ,5

 -ايمٗم٣مؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ أِب زم٘مر ,3

 -طم٣مرصم٥م زمـ زيد زمـ شم٣مزم٦م ,4
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 -فمٌٝمد اهلل زمـ فمٌد اهلل زمـ فمت٥ٌم زمـ َمًٔمقد ,5

 -أزمق زم٘مر زمـ فمٌد ايمرْحـ زمـ احل٣مرث زمـ هُم٣مم زمـ اظمٕمغمة ,6

 -ؽمٙمٝمامن ِب ي٣ًمر ٞمقلم أم اظم٠مَمٛمكم ٞمٝمٛمقٞم٥م زمٛم٦م احل٣مرث ,7

اَم : »زمَِٙمْٖمظِ "قٛي٘:    -"شََمَت٣مفًم٣م زَم٣معَ  َرصُمٌؾ  َأيُّ

زمٟمن احل٘مؿ َمتٔمٙمؼ زم٣ميمٌٝمع, سمٗمدم ىمالم اإلَم٣مم ايمُمقىم٣مين رْحف اهلل سمٔم٣ملم 

 ايمٗمرض-و

 أي َمع ضمٙمقل إصمؾ- -شازْمَت٣مفَمفُ  ايم ِذي هَمَٟمهْمَٙمَس »قٛي٘: 

ْ »قٛي٘:  ـْ  زَم٣مفَمفُ  ايم ِذي ٌِضِ َيٗمْ  َومَل  َأضَمؼُّ  هَمُٜمقَ , زمَِٔمْٝمٛمِفِ  ََمَت٣مفَمفُ  هَمَقصَمَد  ؾَمْٝمًئ٣م, شَمَٚمٛمِفِ  َِم

ي ََم٣مَت  َوإِنْ , زمِفِ   - شايْمُٕمَرََم٣مءِ  ُأؽْمَقةُ  اظمََْت٣معِ  هَمَِم٣مضِم٤ُم  اظمُُْْمؼَمِ

 : ايسٜٔ إشا َات املػتسٜٔسهِ 
 :قٛيني إىل املػأي١ ٖصٙ يف ايعًِ أٌٖ اختًـ
 وأْحد فمٌٝمد, وأِب وإؽمح٣مق, ؽمغميـ, ازمـ ومقل وهذا تزم٣مظمق حيؾ :األٍٚ

 أو زم٘مٖم٣ميم٥م, أصمٙمف إلم ايمديـ يقومٖمقا أو يًددوا أن إَم٣م ايمقرشم٥م وفمعم رواي٥م, دم

 -احلًـ فمـ وصح وإزمراهٝمؿ, ايمُمٔمٌل, فمـ َمروي ايمٗمقل وهذا رهـ,

 فمـ وضم٘مل وايمزهري ؿم٣مووس ومقل وهذا أصمٙمف إلم ويٌٗمك حيؾ ٓ :ايجاْٞ

 -ذيح فمـ وروي احلًـ
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 اْلٚمٜمقري َمذه٤م وهذا زم٣مظمقت حيؾ ايمديـ أن إول ايمٗمقل هق :ٚايطادح

ـْ } :زم٣مٔي٥م واؽمتديمقا ٣م ُيقيِص  َوِصٝم ٥مٍ  زَمْٔمدِ  َِم ـٍ  َأوْ  هِبَ  وزمٚمثؾ [,88:]ايمٛم٣ًمء {َدْي

-سمٗمدم وومد ,شايمديـ إٓ ذٞم٤م ىمؾ يمٙمُمٜمٝمد يٕمٖمر: »ضمدي٧م
(ُ)

 

  ********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(, "المصنف البن أبي ِٕٖ - ِٖٔ/ ٗ(, "الشرح الممتع" )َُِٕ(, "المحلى" )ٕٔٓ/ ٔراجع "المغني" ) (ُ)

 (.ِٖٗ - ِٕٗ/ ٔشيبة" )
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ـْ : ََم٣مصَمفْ  ـُ َوازمْ , َداُودَ  َأزُمق )َوَرَوى – 868 ـِ  فُمَٚمرَ  ِرَواَي٥مِ  َِم  َأسَمْٝمٛم٣َم: وَم٣مَل  طَمْٙمَدةَ  زْم

وَْمِّمكَم  : »هَمَٗم٣مَل , َأهْمَٙمَس  وَمْد  يَمٛم٣َم َص٣مضِم٤ٍم  دِم  ,رض اهلل فمٛمف,ُهَرْيَرةَ  َأزَم٣م  همِٝمُ٘مؿْ  َٕ

ـْ : »وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقلِ  زمَِٗمَّم٣مءِ   َرصُمٌؾ  هَمَقصَمَد  ََم٣مَت  َأوْ  َأهْمَٙمَس  ََم

 شزمِفِ  َأضَمؼُّ  هَمُٜمقَ  زمَِٔمْٝمٛمِفِ  ٣مفَمفُ ََمتَ 
(ُ)

َحفُ -  ٣مىمِؿُ  َوَصح   َهِذهِ  َداُودَ  َأزُمق َوَؤم َػ , احْلَ

َي٣مَدةَ   -(اظمَْْقِت  ِذىْمرِ  دِم  ايمزِّ

 *******************************الشرح:

 .عام املصٓف احلزٜح يبٝإ بك١ٝ أحهاّ ايفايػ

ـُ , َداُودَ  َأزُمق َوَرَوى"قٛي٘:  ـْ : صَمفْ ََم٣م َوازْم ـِ  فُمَٚمرَ  ِرَواَي٥مِ  َِم  -طَمْٙمَدةَ  زْم

 اظمدين ضمٖمص َأزُمق إَْٞمِم٣مِرّي, ايمزرومل طمٙمدة زْمـ ايمرْحـ فمٌد زْمـ فُمَٚمر

 -, وم٣ميمف ايمقاومدي, سم٣مزمٔمل شمٗم٥م-ايمٗم٣مض

  -"شَأهْمَٙمَس  وَمْد  يَمٛم٣َم َص٣مضِم٤ٍم  دِم » ُهَرْيَرَة: َأزَم٣م َأسَمْٝمٛم٣َم: وَم٣مَل  قٛي٘: 

  فمٛمف يًتٖمتقٞمف دم رصمؾ ومد حلٗمف ايمٖمٙمس-أي صم٣مءوا إلم أِب هريرة رض اهلل

وَْمِّمكَم  ": هَمَٗم٣مَل »قٛي٘:   فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقلِ  زمَِٗمَّم٣مءِ  همِٝمُ٘مؿْ  َٕ

 -ش"وؽمٙمؿ

                                                           
( كسنده ضعيف؛ َٓ/ ِ(, كالحاكم )َِّٔ(, كابن ماجو )ِّّٓداكد )أخرجو اإلماـ ركاه أبو  (ُ)

 إذ فيو أحد المجاىيل, إال أنو أحد شواىد الركاية السابقة.



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]باب التفليس والحجر[  

 

[480] 
 

  

ضمرص ايمِمح٣مزم٥م رض اهلل فمٛمٜمؿ فمعم ايمٔمٚمؾ زم٣ميم٘مت٣مب وايمًٛم٥م دم  فٝ٘:ٚ

 مجٝمع ؾم٠موهنؿ, وؽم٤ٌم حتدي٧م أِب هريرة رض اهلل فمٛمف هبذا احلدي٧م-

 يف غٓٔ اإلَاّ ابٔ َاد٘ ضمح٘ اهلل تعاىل: ٖٛ َا دا٤ 
ـِ  َمـ ؿمريؼ , طَمْٙمَدةَ  ازْم َروِملِّ  ُهَرْيَرةَ  َأزَم٣م صِمْئٛم٣َم": وَم٣مَل  زم٣ِمظمَِْديٛم٥َِم, وَم٣مِوًٝم٣م َوىَم٣منَ  ايمزُّ

 ايمٛم ٌِلُّ  همِٝمفِ  وَم٢َم  ايم ِذي َهَذا: هَمَٗم٣مَل  َأهْمَٙمَس, وَمْد  يَمٛم٣َم َص٣مضِم٤ٍم  دِم  ,رض اهلل فمٛمف,

اَم » َوؽَمٙم ؿَ  فِ فَمَٙمٝمْ  اهللُ َصعم    زمَِٚمَت٣مفِمفِ  َأضَمؼُّ  اظمََْت٣معِ  هَمَِم٣مضِم٤ُم  َأهْمَٙمَس, َأوْ  ََم٣مَت  َرصُمؾٍ  َأيُّ

 همٙمام اؽمتُم٣مره أهمت٣مه-, شزمَِٔمْٝمٛمِفِ  َوصَمَدهُ  إَِذا

ـْ »قٛي٘:    -شََم٣مَت  َأوْ  َأهْمَٙمَس  ََم

 -, َمٛم٘مرة دم احلدي٧م"أو َم٣مت": زي٣مدة

 :(859. 3) ايمًٛمـ وم٣مل اخلْم٣مِب دم َمٔم٣ممل

 َمـ رصمٙمكم دم ايمٛمٗمؾ أهؾ يّمٔمٖمف ايمْمريؼ هذا َمـ َمًٛمداً  ي٧ماحلد وهذا

َمتٟموًٓ فمعم  يم٘م٣من صح ويمق َمًٛمداً  يث٦ٌم ٓ أٞمف همدل َمرؽمال َم٣ميمؽ ورواه رواسمف

أن ايم٣ٌمئع َم٣مت َمقهًا زمديمٝمؾ اخلػم اظمتٗمدم ايمذي رواه فمٚمر زمـ طمٙمدة وأَم٣م إذا 

أؽمقة  ىم٣من ومد اومت٢م ؾمٝمئ٣ًم َمـ ايمثٚمـ هم٣من ايمُم٣مهمٔمل ٓ جئمٙمف دم زمٗمٝم٥م ايمثٚمـ

ايمٕمرَم٣مء وذيمؽ ٕن هذا اخلػم ظم٣م مل يِمح فمٛمده َمتِمال ص٣مر إلم ايمٗمٝم٣مس همجٚمع 

زمكم إَمريـ ومل يٖمرق ٕن ايمذي يمف آرِت٣مع دم ىمؾ ايمًمء ىم٣من يمف ذيمؽ دم 
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زمٔمّمف ىم٣ميمُمٖمٝمع إذا ىم٣من يمف أن يٟمطمذ ايمُمٗمص ىمٙمف ىم٣من يمف أن يٟمطمذ ايمٌٔمض 

 قا ايم٣ٌمومل زمٔمد سمٙمػ ايمٌٔمض-
 -شزمَِٔمْٝمٛمِفِ  َت٣مفَمفُ َمَ  َرصُمٌؾ  هَمَقصَمَد »قٛي٘: 

 -, وزمٝم٣من أٞمف إذا ٞمٗمص أو زاد مل جيز يمف أطمذهسمٗمدم ايمٗمقل همٝمف

 - شزمِفِ  َأضَمؼُّ  هَمُٜمقَ »قٛي٘: 

 ي٘مقن أؽمقة زمكم ايمٕمرَم٣مء- همال

 وأَم٣م إذا مل جيد َمت٣مفمف زمٔمٝمٛمف, هم١مٞمف ي٘مقن أؽمقة يمٙمٕمرَم٣مء يٗمتًٚمقٞمف همٝمام زمٝمٛمٜمؿ-

 واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم

  ********** 
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 [ستطاعةاالأموال الناس ولم يؤدها مع  ]من أخذ 

ـْ ) – 869 ـِ  فَمْٚمِرو َوفَم يدِ  زْم ِ ـْ , ايممم   وَم٣مَل : وَم٣مَل  ,رض اهلل فمٛمف, َأزمِٝمفِ  فَم

 شَوفُمُٗمقزَمَتفُ  فِمْرَوفُ  حُيِؾُّ  ايْمَقاصِمدِ  رَمُّ »: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقُل 
(ُ)

 -

لُّ , َداُودَ  َأزُمق َرَواهُ 
٣مئِ ًَ ٌَُخ٣مِريُّ  َٗمفُ َوفَمٙم  , َوايمٛم  َحفُ , ايْم ـُ  َوَصح  ٌ ٣منَ  ازْم  -(ضِم

 *******************************الشرح:

 ؽم٣مق اظمِمٛمػ احلدي٧م يمٌٝم٣من حتريؿ اظمامؿمٙم٥م َمـ اظمًتْمٝمع يمِم٣مضم٤م احلؼ-

  ٜم٣ميم٥م حمٚمد زمـ فمٌد اهلل زمـ َمٝمٚمقن-احلدي٧م إؽمٛم٣مده ؤمٝمػ, ْلو

                                                           
(, كأيضنا ُّٔ/ ٕ(, كالنسائي )ِّٖٔ(, ككصلو أبو داكد )ِٔ/ ٓركاه البخارم معلقنا )حسن.  (ُ)

«. إسناده حسن«: »حالفت»( كقاؿ الحافظ في ُُْٔ(, كابن حباف )ِّٕٔابن ماجو )
الغنٌي. علق البخارم عن سفياف قولو: عرضو: يقوؿ: مطلتني. «: الواجد»المطل. ك«: الليٌ »ك

كعقوبتو: الحبس. قلت: كدليل الحبس في الشريعة حديث بػىٍهز بن حكيم, عن أبيو, عن جده, أف 
ن كقد : "حبس رجالن في تهمة, ثم خلى عنو" كىو حديث حس-صلى اهلل عليو كسلم-النبي 

حسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن, كىذا الحديث الذم في الباب قد 
(, كحسنو في اإلركاء برقم ُِٗٗصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في المشكاة برقم )

(, كقاؿ فيو: كقاؿ الحاكم: " صحيح اإلسناد ". ككافقو الذىبي. قلت: بحسبو أف يكوف ُّْْ)
ا, فإف ابن مسيكة ىذا , قاؿ الذىبي في " الميزاف ": " ركل عنو كبرة بن أبى دليلة فقط, حسن

كقد قاؿ أبو حاتم: ركل عنو الطائفيوف , كذكره ابن حباف في " الثقات ". كقاؿ الحافظ في " 
ند التقريب ": " مقبوؿ ". قلت: كقد أثنى عليو خيرا الراكم عنو كبرة بن أبى دليلة كما تقدـ في س

 (.ٖٔ/ِالحديث, فهو حسن إف شاء اهلل تعالى. كقد علقو البخارم في " صحيحو " )
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: فَمٛمْفُ  اهلل ُ َرِضَ  ةَ ُهَرْيرَ  َأِِب َمـ ضمدي٧م  :كمدم ايمِمحٝمحيُمٜمد يمِمحتف َم٣م و

 ََمقِم   فَمعَم  َأضَمُدىُمؿْ  ُأسْمٌِعَ  هَم١مَِذا ـُمْٙمٌؿ, ايمَٕمٛمِلِّ  ََمْْمُؾ : »وَم٣مَل  ط اهلل ِ َرؽُمقَل  َأن  

ٌَعْ  شهَمْٙمَٝمْت
(ُ)

- 

 وؽمٝمٟميت ايم٘مالم فمٙمٝمف إن ؾم٣مء اهلل فمز وصمؾ دم زم٣مب احلقايم٥م وايمّمامن-

  -شايْمَقاصِمدِ  رَمُّ »قٛي٘: 

ايمٕمٛمل َمـ ايمقصمد زمٚمٔمٛمك ايمًٔم٥م وايمٗمدرة, )ايٛادس( اظمْمؾ, وايًٖٞ بايؿتح: 

 -أهم٣مده اظمٛم٣موي دم همٝمض ايمٗمدير

 ومّم٣مءًتْمٝمع اظمهمدل احلدي٧م فمعم أن اظمٔمن يمٝمس زمٓم٣ممل, وإٞمام ايمٓم٣ممل 

 ايمديـ, ومل يٗمّمف-

 (: 2/68قاٍ اإلَاّ ارتطابٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف َعامل ايػٓٔ )
 ايمقاصمد َمع ـم٣مظم٣م صمٔمٙمف هم١مٞمام ,شوفمٗمقزمتف فمروف حيؾ ايمقاصمد رمّ » :ٚقاٍ

 قا -زمٓم٣ممل يمٝمس وهق وفمٗمقزمتف ضمًٌف جيقز همال ,وايمٕمٛمل
  -شفِمْرَوفُ  حُيِؾُّ »قٛي٘: 

, أطمذ ضمٗمل, ومل يِػ دم ايمٗمّم٣مءو َم٣مؿمٙمٛمل, همالن  ٜكاٍ:زم٣ميم٘مالم همٝمف, أي 

 -وٞمحق ذيمؽ

 

                                                           
 (.ُْٔٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِِٕٖأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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 - شَوفُمُٗمقزَمَتفُ »قٛي٘: 

 اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم حتديد ٞمقع ايمٔمٗمقزم٥م هٛم٣م: 

 -احلٌسزم٥م ايمٔمٗمق ؾكاٍ بعطِٗ:

 (: 4/179قاٍ اإلَاّ ارتطابٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف َعامل ايػٓٔ )
 -يمف حيٌس وفمٗمقزمتف يمف, يٕمٙمظ أي فمروف حيؾ املباضى: ابٔ قاٍ

 أزم٣مح إٞمام ٕٞمف :فمٙمٝمف ضمٌس ٓ اظمٔمن أن فمعم ديمٝمؾ احلدي٧م دم :ايؿٝذ قاٍ

 -فمٙمٝمف ضمٌس همال ,واصمد نمغم واظمٔمدم واصمًدا, ىم٣من إذا ضمًٌف

  :ٖصا يف ايٓاؽ اختًـ ٚقس

 -ايمرأي أصح٣مب ذه٤م هذا وإلم واظمٔمدم, اظمقم ضمٌس يرى ؾطٜح: ؾهإ

 - اإلٞمٓم٣مر ضمٓمف إٞمام ,َمٔمن فمعم ضمٌس ٓ :َايو ٚقاٍ

 ىم٣من وَمـ حيٌس, همال ايمٔمن ضم٣ميمف ـم٣مهر ىم٣من َمـ نأ ايؿاؾعٞ: َصٖبو

 - احلؼ أداء َمـ اَمتٛمع إذا :ضمٌس ايمٝم٣ًمر ضم٣ميمف ـم٣مهر

 قا -زمٝمٛمف وومد ,ذط ةزي٣مد همٝمف يدفمل َمـ :أصشاب٘ َٚٔ
 واطمتٙمٖمقا هؾ جيقز أن سم٣ٌمع أَمقايمف, وسُمٔمْمك إلم ايمٕمرَم٣مء: 

 ٓ جيقز- ؾكاٍ بعطِٗ:

 ملا دا٤ يف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ةَ  َأِِب َمـ ضمدي٧م  , ضُمر  وَم٣مِرِّ ـْ  ايمر  فِ  فَم   ََم٣مُل  حَيِؾُّ  َٓ  ,إِٞم فُ ,رض اهلل فمٛمف, فَمٚمِّ
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ٓ   اَْمِرئٍ  ش ---َِمٛمْفُ  َٞمْٖمسٍ  زمِْمِٝم٤ِم  إِ
(ُ)

- 

 وذه٤م مجٜمقر أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم اْلقاز-

أَم٣م إذا ىم٣من فمٙمٝمف وذيمؽ أٞمف ٓ حيؾ َم٣مل اظمًٙمؿ إذا مل سم٘مـ فمٙمٝمف ضمٗمقق, 

 هم١مهن٣م سم٠مطمذ ٕداء ضمؼ ايمٛم٣مس-ضمٗمقق 

وجيقز يمٙمح٣مىمؿ أن يٟمَمره زم٣ميمٌٝمع, هم١من زم٣مع صح زمٝمٔمف, وٓ يٗمقل أٞم٣م َم٘مره, 

 َم٣ميمف, زمٗمدر َم٣م فمٛمده َمـ إَمقال-وإن أزمك أن يٌٝمع, همٙمٙمح٣مىمؿ أن يٌٝمع َمـ 

 إذا مت٦م ذوؿمف- اً زمٝمع احل٣مىمؿ ٞم٣مهمذي٘مقن و

همٝمج٤م فمعم اإلٞم٣ًمن أن  أن أَمقال ايمٛم٣مس ٓ هُتدر, ٚيف احلزٜح بٝإ:

 ي٘مقن َم٠مدًي٣م ظم٣م فمٙمٝمف, ىمام حُي٤م أٞمف سم٠مدى يمف-

 ؾؿٞ َػًِ:
ٌُْد همٔمـ  ـُ  اهللِ فَم ـِ  فَمْٚمِرو زْم ـْ  ,رض اهلل فمٛمف, ايْمَٔم٣مصِ  زْم  َأنْ  ٤م  َأضَم  هَمَٚم

ـِ  ُيَزضْمَزَح  ٛم ٥َم, َوُيْدطَمَؾ  ايمٛم ٣مِر, فَم ـُ  َوُهقَ  ََمٛمِٝم ُتفُ  هَمْٙمَتْٟمسمِفِ  اْْلَ طِمِر, َوايْمَٝمْقمِ  زم٣ِمهللِ ُي٠ْمَِم ْٔ  ا

 شإيَِمْٝمفِ  ُي٠ْمسَمك َأنْ  حُي٤ِمُّ  ايم ِذي ايمٛم ٣مسِ  إلَِم  َويْمَٝمْٟمِت 
(ِ)

- 

  ********** 

                                                           
(, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل َِٓٗٔأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ) (ُ)

كقد كرد عن جماعة من الصحابة منهم: عم أبى حرة صحيح.  (, كقاؿ فيو:ُْٗٓبرقم )
 الرقاشي, كأبو حميد الساعدم, كعمرك بن يثربي, كعبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهم.

 (.ُُْٖأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ِ)
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 ]الحجر على المدين عن التصرف في ماله[

ـْ ) – 871 ْدِريِّ  ؽَمِٔمٝمدٍ  َأِِب  َوفَم  َرصُمٌؾ  ُأِصٝم٤َم »: وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل رض , اخْلُ

 هَمَٗم٣مَل , َدْيٛمُفُ  هَمَ٘مُثرَ , ازْمَت٣مفَمَٜم٣م شماَِمرٍ  دِم  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل ِ َرؽُمقلِ  فَمْٜمدِ  دِم 

وُمقا» , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقُل  َق  ,شفَمَٙمْٝمفِ  سَمَِمد  , فَمَٙمْٝمفِ  ايمٛم ٣مُس  هَمَتَِمد 

 ْ ٌُْٙمغْ  َومَل : يمُِٕمَرََم٣مئِفِ  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل , َدْيٛمِفِ  َوهَم٣مءَ  َذيمَِؽ  َي

ٓ   يَمُ٘مؿْ  َويَمْٝمَس , َوصَمْدسُمؿْ  ََم٣م طُمُذوا» شَذيمَِؽ  إِ
(ُ)

ٙمِؿٌ  َرَواهُ -  ًْ  -(َُم

ـِ ) – 878 ـِ  َوفَم ـِ  ىَمْٔم٤ِم  ازْم ـْ , ََم٣ميمٍِؽ  زْم  صعم , اهلل ِ َرؽُمقَل  َأن  » :, ؛َأزمِٝمفِ  فَم

ـٍ  دِم  َوزَم٣مفَمفُ , ََم٣ميَمفُ  َُمَٔم٣مذٍ  فَمعَم  ضَمَجرَ  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل شفَمَٙمْٝمفِ  ىَم٣منَ  َدْي
(ِ)

 َرَواهُ - 

اَروُمْْمٛمِلُّ  َحفُ , ايمد  ٣مىمِؿُ  َوَصح  َح , َُمْرؽَماًل  َداُودَ  َأزُمق َوَأطْمَرصَمفُ , احْلَ  -(َوُرصمِّ

 *******************************الشرح:

 .ؽ٦ّٝا َٔ أحهاّ احلذضملصٓف صمح٘ اهلل تعاىل احلزٜجني يبٝإ عام ا

                                                           
 (.ُٔٓٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
غير كاحد, أخرجو الدارقطني كالحاكم من  كالصحيح فيو اإلرساؿ كما رجح ذلكضعيف مرفوعنا.  (ِ)

طريق ىشاـ بن يوسف, عن معمر, عن الزىرم, عن ابن كعب بن مالك, عن أبيو بو. كابن كعب 
ابن مالك قد سمي في بعض الطرؽ عبد الرحمن, فاإلسناد ظاىره الصحة, كلكن ىشامنا قد 

, بدكف ذكر أبيو, خولف في إسناده, فقد ركاه عبد الرزاؽ كابن المبارؾ, عن معمر, ب إسناده مرسالن
, أخرجو أبو داكد في المراسيل. كقد رجح  ككذلك ركاه يونس بن يزيد, عن الزىرم بو مرسالن
المرسل ابن عبد الهادم, كعبد الحق, كغيرىما, كىو الصواب. كالحديث مخرج في البدر 

 المنير, كفي اإلركاء لإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى. 
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 ٝمجقز أن حُيجر فمعم َم٣ميمف: إن ىم٣من يمف َم٣مل, أىمثر َمـ ايمديـ, أو َمثؾ ايمديـهم

 -ومل ي٠مده

 زمٟمن هذا احلدي٧م خي٣ميمػ ضمدي٧م ووع اْلقائح- ؾكس ٜكٍٛ قا٥ٌ:

ؾ ٓ خم٣ميمٖم٥م: هم١من سمٙمؽ إضم٣مدي٧م حمٚمقيم٥م فمعم َمـ زم٣مع ايمثٚمر ومٌ ؾٓكٍٛ ٖٓا:

 أن يٌدو صالضمف-

صالضمف, وإٞمام حلٗمف وهذا احلدي٧م حمٚمقل فمعم رصمؾ ازمت٣مع شمٚمًرا زمٔمد زمدو 

 همال جيقز أن ُُّيدر َم٣مل ص٣مضمٌف-ايمير زمٔمد ذيمؽ, 

 (: 3/126قاٍ اإلَاّ ارتطابٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف َعامل ايػٓٔ )
 - اْلقائح ووع دم ايمٛم٣مس اطمتالف زمٝم٣من دم ايم٘مالم سمٗمدم ومد

 إٞمام ي٘مقن أن حيتٚمؾ وومد اْل٣مئح٥م, ذىمر همٝمف ٝمسهمٙم احلدي٧م هذا وأَم٣م

 قا اْلريـ- وأواه٣م صمذه٣م زمٔمدَم٣م ايمثامر سمٙمؽ دم أصٝم٤م
 قاٍ أبٛ ستُس غسزٙ اهلل تعاىل: 

 اْلريـ: هق اظم٘م٣من ايمذي سمقوع همٝمف ايمثامر, ىم٣ميمثالصم٣مت دم زَم٣مٞمٛم٣م-

 ثِ قاٍ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
 هذه وىمؾ زمحٗمف, ايمٕمريؿ هم٣مهمت٣مت زم٣مفمٜم٣م أو ؽمٝمؾ, صمرهمٜم٣م أو يمص, همْمرومٜم٣م

  ازمت٣مفمٜم٣م- ىم٣من ايمتل ايمثامر إلم همٝمٜم٣م اظمِمٝم٥ٌم إو٣مهم٥م رصمقع يِمح ومد ايمقصمقه

 - اظم٣مل رب ضمؼ زمذه٣مب احل٘مؿ جي٤م مل ىمذيمؽ ىم٣من وإذا
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 أشمامن َمـ ؾمٝمئ٣م فمٛمف يّمٔمقا أن إَمقال أرزم٣مب أَمر أٞمف احلدي٧م دم ويمٝمس

 ضمٗمقومٜمؿ, يضيمٝمٗم ئمٝمٛمقه أن ايمٛم٣مس أَمر إٞمام أىمثر, أو َمٛمف, أومؾ أو شمٙمث٣م, ايمثامر,

 زمف أضم٣مط َمٖمٙمس ىمؾ ضم٘مؿ وهذا اظمٝمنة, إلم فمٛمف زم٣ميم٘مػ أَمرهؿ هبؿ أزمدع همٙمام

  قا -َم٣مل يمف ويمٝمس ايمديـ
 شماَِمرٍ  دِم  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل اهلل ِ صعم َرؽُمقلِ  فَمْٜمدِ  دِم  َرصُمٌؾ  ُأِصٝم٤َم » قٛي٘:

  -شازْمَت٣مفَمَٜم٣م

 ومل يث٦ٌم- ومد سح زمف دم احلدي٧م ايمث٣مين زمٟمٞمف َمٔم٣مذ زمـ صمٌؾ رض اهلل فمٛمف,

زمٟمن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ إٞمام أرؽمؾ  ست٢ قاٍ بعض أٌٖ ايعًِ:

 َمٔم٣مذ زمـ صمٌؾ رض اهلل فمٛمف إلم ايمٝمٚمـ يمٝم٘مقن يمف فمقض فمام حلٗمف َمـ اخل٣ًمرة-

  -شَدْيٛمُفُ  هَمَ٘مُثرَ » قٛي٘:

أن ايمتج٣مر ومد يٙمحٗمٜمؿ زم٤ًٌم اخل٣ًمرة ايمديقن ايم٘مثغمة, وسمٌٗمك أَمقال  فٝ٘:

 ايمٛم٣مس دم ذممٜمؿ-

ذىمر أن اإلَم٣مم حمٚمد زمـ ؽمغميـ رْحف اهلل سمٔم٣ملم حلٗمف ايمير زم٤ًٌم وومد 

زي٦م اؾمؼماه, همقومٔم٦م همٝمف همٟمرة, ومل يتٌكم يمف اظم٘م٣من ايمذي ؽمٗمْم٦م همٝمف ايمٖمٟمرة 

 َمـ نمغمه, همٟمَمر رْحف اهلل سمٔم٣ملم زم١مراوم٥م ايمزي٦م ىمٙمف, هم٘م٣من ديٛمف أرزمٔمقن أيمًٖم٣م-
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وُمقا»" قٛي٘:  -"شفَمَٙمْٝمفِ  سَمَِمد 

وصمقاز ايمِمدوم٥م فمعم اظمحت٣مج, وومد سم٘مقن واصم٥ٌم ظمـ  احل٧م فمعم اخلغم, فٝ٘:

 سم٘مقن َمًتح٥ٌم ظمـ يمٝمس فمٙمٝمف زىم٣مة واصم٥ٌم-ىم٣من يمديف زىم٣مة, و

وهل َمـ ايمتٔم٣مون فمعم ايمػم وايمتٗمقى, ويمق أن أهؾ ىمؾ حمٙم٥م يتٔم٣موٞمقن َمع 

يم٘مـ ايمقاومع أن وحلِمؾ اخلغم, إطمقاهنؿ, ؾ َمـ حلٗمف ايمٖمٙمس َمـ ِت٣مرهؿ, أو ىم

 ىمثغًما َمـ ايمٛم٣مس ٓ ي٣ٌميمقن-

َق » قٛي٘:  -شفَمَٙمْٝمفِ  ايمٛم ٣مُس  هَمَتَِمد 

هفم٥م اؽمتج٣مزم٥م ايمِمح٣مزم٥م رض اهلل فمٛمٜمؿ َٕمر ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف  فٝ٘:

 وؽمٙمؿ, وضمرص ايمِمح٣مزم٥م رض اهلل فمٛمٜمؿ فمعم اخلغم-

ْ » قٛي٘: ٌُْٙمغْ  َومَل   -شَدْيٛمِفِ  َوهَم٣مءَ  َذيمَِؽ  َي

 ٙمؿ ي٘مِػ اظم٣مل يمًداده-همأي يم٘مثرة ديٛمف, 

 ُي٘مٙمػ ايمٛم٣مس ٓ يًتْمٝمٔمقن- أٞمف ٓ جي٤م أنٚفٝ٘: 

  -شيمُِٕمَرََم٣مئِفِ  – وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل » قٛي٘:

 أي ظمـ يْم٣ميمٌف زمديٛمف-

 -َوصَمْدسُمؿْ  ََم٣م طُمُذوا» قٛي٘:

-أي َمـ َم٣ميمف أؽمقة زمٝمٛم٘مؿ
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ٓ   يَمُ٘مؿْ  َويَمْٝمَس    قٛي٘:  -شَذيمَِؽ  إِ

 , ويمٝمس فمعم اإلؿمالق- أي دم ذيمؽ ايمقوم٦م

ك أٞمف يمٝمس هلؿ َمـ هذا ايمرصمؾ دم ذيمؽ ايمقوم٦م إٓ هذا اظم٣مل ايمذي هم٣مظمٔمٛم

 ين اهلل فمز وصمؾ زمجٚمٔمف-

هم١مذا همتح اهلل فمز وصمؾ فمٙمٝمف وصم٤م فمٙمٝمف أن ي٠مدي إلم ىمؾ ص٣مضم٤م ضمؼ 

 ضمٗمف َمـ اظم٣مل اظمتٌٗمل فمٛمده-

 -شََم٣ميَمفُ  َُمَٔم٣مذٍ  فَمعَم  ضَمَجرَ  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقَل  َأن  » قٛي٘:

 م أن احلجر ي٘مقن فمعم ومًٚمكم: ومد سمٗمد

 ظمِمٙمح٥م اظمحجقر فمٙمٝمف:  األٍٚ:

 ىم٣ميمْمٖمؾ, أو اظمجٛمقن, أو ايمًٖمٝمف ايمذي ٓ حيًـ ايمتٌمف دم َم٣ميمف-

 ظمِمٙمح٥م اظمحجقر يمف: ايجاْٞ:

 ىم٣ميمدائـ, وٞمحقه َمـ ايمٕمرَم٣مء ايمذيـ هلؿ ضمٗمقق فمٛمد اظمحجقر فمٙمٝمف-

ـٍ  دِم  َوزَم٣مفَمفُ » قٛي٘:  ش- فَمَٙمْٝمفِ  ىَم٣منَ  َدْي

 ز زمٝمع اظم٣مل, زمدون رى ص٣مضمٌف, فمعم ايمتٖمِمٝمؾ ايمذي سمٗمدم-صمقا فٝ٘:

اَروُمْْمٛمِلُّ  َرَواهُ » قٛي٘:  -أي دم ؽمٛمٛمف :شايمد 

َحفُ » قٛي٘:  ٣مىمِؿُ  َوَصح   ش-احْلَ

 -أي دم اظمًتدرك
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َح , َُمْرؽَماًل  َداُودَ  َأزُمق َوَأطْمَرصَمفُ » قٛي٘:  ش-َوُرصمِّ

 واحلدي٧م ايمراصمح همٝمف اإلرؽم٣مل- 

 إٓ أٞمف دم ايم٣ٌمب- واظمرؽمؾ َمـ ومًؿ ايمّمٔمٝمػ:

 -, واهلل أفمٙمؿايمٔمٚمؾ فمٙمٝمف فمٛمد مج٣مهغم أهؾ ايمٔمٙمؿو

********** 
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 [لرفع الحجر ]بيان عالمات البلوغ

ـِ ) – 875 ـِ  َوفَم  , ايمٛم ٌِلِّ  فَمعَم  فُمِرْو٦ُم : »وَم٣مَل  ,فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ َرِضَ  , فُمَٚمرَ  ازْم

ـُ ا َوَأَٞم٣م, ُأضُمدٍ  َيْقمَ  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ةَ  َأْرزَمعَ  زْم , جُيِْزيِن  هَمَٙمؿْ , ؽَمٛم٥َمً  فَممْمَ

ٛمَْدِق  َيْقمَ  فَمَٙمْٝمفِ  َوفُمِرْو٦ُم  ـُ  َوَأَٞم٣م, اخْلَ ةَ  مَخَْس  ازْم شهَمَٟمصَم٣مَزيِن , ؽَمٛم٥َمً  فَممْمَ
 (ُ)

 َُمت َٖمٌؼ - 

 - فَمَٙمْٝمفِ 

ٌَْٝمَٜمِٗملِّ  ِرَواَي٥مٍ  َودِم  ْ , جُيِْزيِن  هَمَٙمؿْ »: يمِْٙم شزَمَٙمْٕم٦ُم  َيَريِن  َومَل
 (ِ)

ـُ  َحَٜم٣مَوَصح  -   ازْم

 -(طُمَزْيَٚم٥مَ 

ـْ ) – 873  ايمٛم ٌِلِّ  فَمعَم  فُمِرْوٛم٣َم: »وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل رض , ايْمُٗمَرـمِلِّ  فَمْمِٝم ٥مَ  َوفَم

ـْ  هَمَ٘م٣منَ  وُمَرْيَٓم٥َم, َيْقمَ  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , ٦ٌََم  ََم ـْ , وُمتَِؾ  َأْٞم ْ  َوََم َ  ُيٛم٦ٌِْْم  مَل  طُمقمِّ

                                                           
(, كزادا: ُٖٖٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِْٔٔماـ البخارم في صحيحو )أخرجو اإل (ُ)

فحدثتو ىذا الحديث.  -كىو يومئذ خليفة  -قاؿ نافع: "فقدمت على عمر بن عبد العزيز »
كزاد «. فقاؿ: إف ىذا لحٌد بين الصغير كالكبير. فكتب لعمالو أف يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة

 «.لوه في العياؿكمن كاف دكف ذلك فاجع»مسلم: 
بهذه الزيادة. لكن ركاه ابن حباف في « سنن البيهقي»صحيح بهذه الزيادة, كإف لم أجده في  (ِ)

( ِٕٗ/ ٓ« )الفتح»( بهذه الزيادة كسنده صحيح. ثم رأيت الحافظ في َْٖٕ« )صحيحو»
ن كجو م« صحيحيهما»أخرجو عبد الرازؽ, عن ابن جريج كركاه أبو عىوانة كابن حباف في »قاؿ: 

قاؿ سمير: كذا قاؿ كالذم في ابن حباف: أخبرني عبيد اهلل  -آخر عن ابن جريج. أخبرني نافع 
كىي زيادة صحيحة ال مطعن فيها؛ «. كلم يرني بلغت»بن عمر, عن نافع فذكر الحديث بلفظ: 

لجاللة ابن جريج, كتقدمو على غيره في حديث نافع, كقد صرح فيها بالتحديث, فانتقى ما 
 «.من تدليسو يخشى
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ـْ  هَمُ٘مٛم٦ُْم , ؽَمٌِٝمُٙمفُ  ْ  همِٝمَٚم َ  ُيٛم٦ٌِْْم  مَل شؽَمٌِٝمقِم  هَمُخقمِّ
 (ُ)

٥مُ  َرَواهُ -  ًَ ْٚم َحفُ , اخْلَ ـُ  َوَصح   ازْم

ٌ ٣مَن, ٣مىمِؿُ  ضِم  -(َواحْلَ

 *******************************الشرح:

َمـ يتٔمٙمؼ زمف اىل احلزٜجني يبٝإ عٔ ايبًٛغ, ملا عام املصٓف صمح٘ اهلل تع

د , وٞمحقه يم٘مـ هؾ َمٔمٛمك احلدي٧م أٞمف يرهمع فمٛمف احلجر زمٚمجررهمع احلجر

 أن ي٘مقن ومد زال فمٛمف ايمًٖمف, وظمس َمٛمف ايمرؾمد-ايمٌٙمقغ ايمذي يٓمٜمر 

 هق ايمذي ٓ حيًـ ايمتٌمف- :يف ٖصا ايباب ايػؿٝ٘ؾ

 هق ايمذي حيًـ ايمتٌمف- ٚايطؾٝس:

هم٘مؿ َمـ زم٣ميمغ وَم٣م زايم٦م َمٔم٣مَمٙمتف َمٔم٣مَمٙم٥م ايمًٖمٜم٣مء, يمٔمدم إضم٣ًمٞمف ضمٖمظ 

 َم٣ميمف, وآٞمٖم٣مق دم أوصمٜمف-

 

                                                           
(, كالترمذم ُٖٓ/ ٓ« )الكبرل»(, كالنسائي في َْْٓ( ك )َْْْركاه أبو داكد )صحيح.  (ُ)

/ ِ( كالحاكم )َْٕٔ(, كابن حباف )َُّ/ ْ(, كأحمد )ُِْٓ(, كابن ماجو )ُْٖٓ)
(, كفي غير موطن. كفي ركاية للنسائي, كأبي داكد, كابن حباف: "كنت فيمن حكم فيو ُِّ

كأنا أرل أنو سيقتلني, فكشفوا عانتي فوجدكني لم أينبت, فجعلوني في السىٍبي كلو  سعد, فجيء بي
ىذا حديث حسن صحيح, كالعمل »كقاؿ الترمذم «. األصل»ألفاظ أخرل, ذكرتها بطرقها في 

على ىذا عند بعض أىل العلم: أنهم يركف اإلنبات بلوغنا إف لم يعرؼ احتالمو كال سنو, كىو قوؿ 
« التلخيص»فقاؿ الحافظ في «. صحيح على شرط الشيخين»كقاؿ الحاكم:  «.أحمد كإسحاؽ

كىو في «. كىو كما قاؿ؛ إال أنهما لم يخرجا لعطٌية, كما لو إال ىذا الحديث الواحد(: »ِْ/ ّ)
 (, كقاؿ فيو: صحيح على شرط الشيخين. ِٔٗالصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل برقم )
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 بٝإ حتسٜس غٔ ايبًٛؽ: 
 ايمٔمٙمامء دم حتديد ؽمـ ايمٌٙمقغ:  اطمتٙمػوومد 

دم ايمِمحٝمحكم وايمِمحٝمح هق َم٣م سمّمٚمٛمف ضمدي٧م ازمـ فمٚمر رض اهلل فمٛمٜمام, 

ـِ  ـِ  فَم  َيْقمَ  فَمَرَوفُ : »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِل   َأن   فَمٛمُْٜماَم, اهلل ُ  َرِضَ  فُمَٚمرَ  ازْم

ـُ  َوُهقَ  ُأضُمدٍ  ةَ  َأْرزَمعَ  ازْم ـُ  َوُهقَ  اخَلٛمَْدِق, َيْقمَ  َوفَمَرَوفُ  ْزُه,جُيِ  هَمَٙمؿْ  ؽَمٛم٥ًَم, فَممْمَ  ازْم

ةَ  مَخَْس   -شهَمَٟمصَم٣مَزهُ  ؽَمٛم٥ًَم, فَممْمَ

 بٝإ عالَات ايبًٛغ: 

 يًبًٛؽ عالَات َٓٗا: ٚ
دم ضمؼ ايمرصم٣مل,  ذيمؽ غ ؽمـ اخل٣مَم٥ًم فمممة َمـ فمٚمره, وي٘مقنقزمٙم األٚىل:

 وايمٛم٣ًمء-

أو ايمٛم٣ًمء ؾمٚمٙمتف َمـ ايمرصم٣مل دم فم٣مٞمتف,  ايمُمٔمراإلٞم٣ٌمت, همٚمـ ٞم٦ٌم  ايجا١ْٝ:

 -أضم٘م٣مم ايمٌٙمقغ

 -احلٝمض دم ضمؼ ايمٛم٣ًمء ايجايج١:

 -ىمػم إشمداء فمٛمد ايمٛم٣ًمء ايطابع١:

 -سمٕمغم ايمِمقت فمٛمد ايمرصم٣مل إلم اخلُمقٞم٥م ارتاَػ١:

 -ايمٛم٣ًمءآضمتالم وي٘مقن دم ضمؼ ايمرصم٣مل, و ايػازغ١:

إلم ضمًـ سمٌمهمف دم َم٣ميمف, وذيمؽ زم٣مٓطمت٣ٌمر  َمع زمٙمقغ ايمٕمالم ٓمرهمٝمٛم

َٓ  }وم٣مل اهلل فمز وصمؾ دم ىمت٣مزمف ايمٔمزيز:  وآَمتح٣من, ىمام َٖمَٜم٣مءَ  سُم٠ْمسُمقا َو ًُّ  ايم
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قُهؿْ  همِٝمَٜم٣م َواْرُزوُمقُهؿْ  وِمَٝم٣مًَم٣م يَمُ٘مؿْ  اهلل ُ  صَمَٔمَؾ  ايم تِل َأَْمَقايَمُ٘مؿُ  ًُ ؿْ  َووُمقيُمقا َواىْم  هَلُ

 ًٓ ُتؿْ آٞمَ  هَم١مِنْ  ايمٛمَِّ٘م٣مَح  زَمَٙمُٕمقا إَِذا ضَمت ك ايْمَٝمَت٣مََمك َوازْمَتُٙمقا*  ََمْٔمُروهًم٣م وَمْق  ُرؾْمًدا َِمٛمُْٜمؿْ  ًْ

ؿْ  إيَِمْٝمِٜمؿْ  هَم٣مْدهَمُٔمقا َٓ  َأَْمَقاهَلُ اهًم٣م سَمْٟمىُمُٙمقَه٣م َو وا َأنْ  َوزمَِداًرا إِْهَ ـْ  َيْ٘مػَمُ  نَمٛمِٝم٣ًّم ىَم٣منَ  َوََم

َتْٔمِٖمْػ  ًْ ـْ  هَمْٙمَٝم ؿْ  إيَِمْٝمِٜمؿْ  َدهَمْٔمُتؿْ  هَم١مَِذا زم٣ِمظمَْْٔمُروِف  هَمْٙمَٝمْٟمىُمْؾ  هَمِٗمغًما ىَم٣منَ  َوََم  َأَْمَقاهَلُ

٣ًٌم زم٣ِمهلل ِ  َوىَمَٖمك فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  ؾْمِٜمُدواهَمٟمَ  ٝم
ًِ  -{ضَم

  -ش , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛم ٌِلِّ  فَمعَم  فُمِرْو٦ُم » قٛي٘:

ضمرص ايمٗم٣مئد فمعم سمتٌع اْلٛمد, وفمدم ومٌقل ىمؾ َمـ ه٤م ودب إلم فٝ٘: 

 اْلٝمش-

 -ٞمحقهوإٞمام يٗمٌؾ َمـ ىم٣من زم٣ميمًٕم٣م, ومقًي٣م, َمًتْمٝمًٔم٣م حلٚمؾ ايمًالح, و

 ش: يقم أضمد» ومقيمف: 

, وؽمٚمٝم٦م زمٟمضمد ٞم٥ًٌم إلم زوة أضمد دم ايمًٛم٥م ايمث٣ميمث٥م َمـ اهلجرةنمىم٣مٞم٦م 

اظم٘م٣من ايمذي ىم٣مٞم٦م همٝمف زمج٣مٞم٤م صمٌؾ أضمد, وهق أىمػم اْل٣ٌمل اظمحٝمْم٥م زمٚمديٛم٥م 

ٌٌَؾ  َهَذا»: ط, همٗمد وم٣مل فمٛمف طرؽمقل اهلل  ٌُّٛم٣َم صَم
ٌُّفُ  حُيِ َمتٖمؼ فمٙمٝمف فمـ  شَوُٞمِح

  -أٞمس رض اهلل فمٛمف

وؽمٙمؿ, وهُمٚم٦م ايمٌٝمّم٥م فمعم رأؽمف,  وصمرح همٝمٜم٣م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف

 -, ىمام دم ضمدي٧م أٞمس رض اهلل فمٛمفوىمنت رزم٣مفمٝمتف, ودطمؾ اظمٕمٖمر دم وصمٛمتف

 -َمثٙمٜمؿن رض اهلل فمٛمٜمؿ, وصمرح قوومد ومتؾ همٝمٜم٣م َمـ اظمًٙمٚمكم ؽمٌٔم
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ـُ  َوَأَٞم٣م» قٛي٘: ةَ  َأْرزَمعَ  ازْم   -شؽَمٛم٥َمً  فَممْمَ

ايمٔمٙمقم ايمتل َمٔمرهم٥م سم٣مريخ ايمقٓدة, وايمقهم٣مة, وأن هذا َمـ أمهٝم٥م  فٝ٘:

 دوٞم٦م-

  -شجُيِْزيِن  هَمَٙمؿْ » قٛي٘:

 -أي مل يٟمذن رم

 ؿم٣مفم٥م إَمغم إذا رد أضمًدا َمـ اْلٛمد, أو ٞمحقهؿ- فٝ٘:ٚ

ٛمَْدِق  َيْقمَ  فَمَٙمْٝمفِ  َوفُمِرْو٦ُم » قٛي٘:   -شاخْلَ

ايمرازمٔم٥م,  زوة اخلٛمدق, وهل نمزوة إضمزاب, وىم٣مٞم٦م دم ايمًٛم٥منمأي يقم 

ص٣مضمٌٜم٣م صٙمقات اهلل فمز وصمؾ  اخل٣مَم٥ًم َمـ اهلجرة ايمٛمٌقي٥م فمعم وومٝمؾ

 وسمًٙمٝمٚمف-

وىمٖمك اهلل فمز وصمؾ اظم٠مَمٛمكم همٝمٜم٣م ايمٗمت٣مل زمريح أرؽمٙمٜم٣م فمعم اظمممىمكم, ىمام 

٣م َي٣م}وم٣مل اهلل فمز وصمؾ:  َ ـَ  َأُّيُّ  صَم٣مَءسْمُ٘مؿْ  إِذْ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  اهلل ِ ٞمِْٔمَٚم٥مَ  اْذىُمُروا آََمٛمُقا ايم ِذي

ْ  اَوصُمٛمُقدً  ِرحًي٣م فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  هَمَٟمْرؽَمْٙمٛم٣َم صُمٛمُقدٌ   إِذْ  * زَمِِمغًما سَمْٔمَٚمُٙمقنَ  زماَِم  اهلل ُ َوىَم٣منَ  سَمَرْوَه٣م مَل

ـْ  صَم٣مُءوىُمؿْ  ـْ  هَمْقوِمُ٘مؿْ  َِم زَْمَِم٣مرُ  َزانَم٦ِم  َوإِذْ  َِمٛمُْ٘مؿْ  َأؽْمَٖمَؾ  َوَِم ْٕ  ايْمُٗمُٙمقُب  َوزَمَٙمَٕم٦ِم  ا

ٛم٣َمصِمرَ  ًٓ  ُزيْمِزيُمقاوَ  اظم٠ُْْمَِمٛمُقنَ  ازْمُتقِمَ  ُهٛم٣َميمَِؽ  * ايمٓمُّٛمُقَٞم٣م زم٣ِمهلل ِ َوسَمُٓمٛمُّقنَ  احْلَ  ِزيْمَزا

 -{ؾَمِديًدا
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ـُ  َوَأَٞم٣م» قٛي٘: ةَ  مَخَْس  ازْم  ش-هَمَٟمصَم٣مَزيِن , ؽَمٛم٥َمً  فَممْمَ

أي أذن يمف ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ دم اخلروج, همدل فمعم أٞمف ؽمـ 

  ايمٌٙمقغ-

ٌَْٝمَٜمِٗملِّ  ِرَواَي٥مٍ  َودِم » قٛي٘: ْ , جُيِْزيِن  هَمَٙمؿْ : »يمِْٙم  -"شزَمَٙمْٕم٦ُم  َيَريِن  َومَل

ومقة فمعم ايمٗمت٣مل, سمتٔمٙمؼ زم٣ميمٌٙمقغ: ٕن ايم٣ٌميمغ يمف  يمٙمجٜم٣مد أن اإلصم٣مزة فٝ٘: 

 -, واهلل أفمٙمؿرصم٣مضم٥م فمٗمؾ دم ايمتٌمفو

ـْ » قٛي٘:  -شفمٛمف اهلل رض ايْمُٗمَرـمِلِّ  فَمْمِٝم ٥مَ  َوفَم

 ريّم٥م-زمٔمد نمزوة ومصح٣مِب صٕمغم أؽمٙمؿ 

هم١من ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ومتؾ ومريٓم٥م, إٓ ايمٛم٣ًمء, وَمـ مل يٌٙمغ َمـ  

 ايمرصم٣مل-

 سمٔمٛمل, ٞم٣ًمئِٜمؿ َمـ يٗمَتؾ مل: وم٣ميم٦م ,,٣مرض اهلل فمٛمٜم,فم٣مئُم٥مَ همٖمل ضمدي٧م 

ُث  يَمِٔمٛمْدي إهن٣م اَمرأٌة, إٓ ,وُمَريٓم٥مَ  زمٛمل دِّ  اهلل ورؽمقُل  وزمْمٛم٣ًم, ـمٜمراً  سمّمحُؽ  حُتَ

ٝمقف, رصم٣مهَلؿ يٗمُتؾ ,وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم  , ًُّ : زم٣مؽمٚمٜم٣م ه٣مسمِػ هَتَػ  إذ زم٣ميم

: وم٣ميم٦م أضمدشمُتف, ضَمَدٌث : وم٣ميم٦م ؟ؾمٟمُٞمِؽ  وَم٣م: ومٙم٦ُم  أٞم٣م,: وم٣ميم٦م همالٞم٥ُم؟ أيـ

 وزمْمٛم٣ًم, ـمٜمراً  سمّمَحُؽ  أهن٣م َمٛمٜم٣م فمج٣ٌمً  أٞمًك همام فمٛمُٗمٜم٣م, همُيزَم٦ْم  هب٣م, هم٣مٞمُْمٙمَِؼ 

  -أطمرصمف أزمق داود »سُمٗمَتُؾ  أهن٣م فمٙمٚم٦ْم  وومد
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ممـ فمرض فمعم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ, وىمُمػ فمـ وىم٣من فمْمٝم٥م 

 فم٣مٞمتف, همقصمده مل يٛم٦ٌم-

 ر يمٙمح٣مصم٥م-صمقاز ىمُمػ ايمٔمقرة, وايمٛمٓم ٚفٝ٘:

 ش- َيْقَم وُمَرْيَٓم٥مَ  ,صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ,وَم٣مَل: فُمِرْوٛم٣َم فَمعَم ايمٛم ٌِلِّ » قٛي٘:

 أي ضمكم أن ضم٘مؿ همٝمٜمؿ ؽمٔمد زمـ َمٔم٣مذ رض اهلل فمٛمف-

 ؿٞ ايصشٝشني: ؾ
ْدِري   , وَم٣مَل: َٞمَزَل َأْهُؾ وُمَرْيَٓم٥َم ,رض اهلل فمٛمف,َمـ ضمدي٧م َأَِب ؽَمِٔمٝمٍد اخْلُ

َؿ إلَِم ؽَمْٔمٍد,  فَمعَم ضُمْ٘مِؿ ؽَمْٔمدِ  ـِ َُمَٔم٣مٍذ, هَمَٟمْرؽَمَؾ َرؽُمقُل اهللِ َصعم  اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  زْم

َؿ  ِجِد, وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  ًْ ـَ اظمَْ هَمَٟمسَم٣مُه فَمعَم ِْح٣َمٍر, هَمَٙمام  َدَٞم٣م وَمِري٣ًٌم َِم

ىُمؿْ طَم »َأْو ش وُمقَُمقا إلَِم ؽَمٝمِِّدىُمؿْ »يمَِْلَْٞمَِم٣مِر:  ِء َٞمَزيُمقا فَمعَم », شُمؿ  وَم٣مَل: شغْمِ َٓ إِن  َه٠ُم

َتُٜمْؿ, وَم٣مَل: هَمَٗم٣مَل ايمٛم ٌِلُّ َصعم  اهلُل شضُمْ٘مِٚمَؽ  ي  ٌِل ُذرِّ ًْ , وَم٣مَل: سَمْٗمُتُؾ َُمَٗم٣مسمَِٙمَتُٜمْؿ َوسَم

اَم وَم٣مَل: شوَمَّمْٝم٦َم زمُِحْ٘مِؿ اهللِ»فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم َؿ:  , َومَلْ شِؽ وَمَّمْٝم٦َم زمُِحْ٘مِؿ اظمَْٙمِ », َوُرزم 

اَم وَم٣مَل:  ـُ اظمَُْثٛم ك َوُرزم  شوَمَّمْٝم٦َم زمُِحْ٘مِؿ اظمَْٙمِِؽ »َيْذىُمِر ازْم
 (ُ)

- 

٦ٌََم وُمتَِؾ » قٛي٘: ـْ َأْٞم  ش- هَمَ٘م٣مَن ََم

 ٕٞمف ومد زمٙمغ, وحلٗمف ايمت٘مٙمٝمػ-

 

                                                           
 (.ُٖٕٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َّْٖارم في صحيحو )أخرجو اإلماـ البخ (ُ)
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َ ؽَمٌِٝمُٙمفُ » قٛي٘: ـْ مَلْ ُيٛم٦ٌِْْم طُمقمِّ  ش- َوََم

 َمـ ايمدول, إلم فمدم ذا سمذه٤م ىمثغمهلو, ٕٞمف مل يٌٙمغ, ومل حيٙمٗمف ايمت٘مٙمٝمػ

 ؽمجـ احلدث, وهق ايمذي مل يٌٙمغ-

َ ؽَمٌِٝمقِم » قٛي٘: ـْ مَلْ ُيٛم٦ٌِْْم هَمُخقمِّ  ش- هَمُ٘مٛم٦ُْم همِٝمَٚم

وإَمر هلل فمز وصمؾ, وٓ جيقز يمٗم٣مئؾ أن يٗمقل: زمٟمن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف 

 وؽمٙمؿ ـمٙمٚمٜمؿ-

زم٣مهلل فمز وصمؾ, وزمٔمدم وايمممك همٜمؿ ايمذيـ ـمٙمٚمقا أٞمٖمًٜمؿ زم٣ميم٘مٖمر 

دفمقة ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ, وىمذيمؽ زمام همٔمٙمقه زم٣مظمًٙمٚمكم اؽمتج٣مزمتٜمؿ يم

 َمـ ٞمٗمض ايمٔمٜمد ايمذي ىم٣من زمٝمٛمٜمؿ وزمكم اظمًٙمٚمكم-

أن ص٣مضم٤م اخلٝم٣مٞم٥م ايمٔمٓمٚمك ضم٘مٚمف  :وايمٗم٣مفمدة فمٛمد أنمٙم٤م دول ايمٔم٣ممل

ايمٗمتؾ, ٕن اخلٝم٣مٞم٥م ايمٔمٓمٚمك ؽم٤ٌم يميب ايمدول وهزيٚمتٜم٣م, ويمق مت٘مـ ومريٓم٥م 

 -هؿ فمـ زم٘مرة أزمٝمٜمؿوَمـ إيمٝمف ٓؽمتٟمصٙمق طَمـ رؽمقل اهلل 

ؽمٌٌقا فمعم أٞمٖمًٜمؿ زم٣ميمٗمتؾ, واهلل اظمًتٔم٣من, واحلٚمد هلل رب همٜمؿ ايمذيـ 

 ايمٔم٣مظمكم-

  ********** 
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ـْ ) – 874 ِه َوفَم ـْ صَمدِّ ـْ َأزمِٝمِف, فَم ـِ ؾُمَٔمْٝم٤ٍم, فَم  ؛,رض اهلل فمٛمف,فَمْٚمِرو زْم

ٓ  زم١ِمِْذِن »وَم٣مَل:  ,هلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ صعم ا ,َأن  َرؽُمقَل اهلل ِ  َْمَرَأٍة فَمْمِٝم ٥ٌم إِ
ِٓ َٓ جَيُقُز 

 ش-َزْوصِمَٜم٣م

٣م, إَِذا ََمَٙمَؽ َزْوصُمَٜم٣م فِمِْمَٚمَتَٜم٣م»َودِم يَمْٖمٍظ:  شَٓ جَيُقُز يمِْٙمَٚمْرَأِة َأَْمٌر دِم ََم٣مهِلَ
 (ُ)

 -

, َوَصح   َِمِذي  ْ ٓ  ايمؼمِّ
ـِ إِ ٛمَ ًُّ ٣مىمِؿُ َرَواُه َأْْحَُد, َوَأْصَح٣مُب ايم  (-َحُف احْلَ

 *******************************الشرح:

عام املصٓف صمح٘ اهلل تعاىل احلزٜح يبٝإ إٔ املضأ٠ يف حهِ احملذٛص 

 َا يف ايصشٝشني: , ٚخيايف ٖشا احلزٜح عًٝٗا, حت٢ ٜأسٕ طٚدٗا

٣َم»َمـ ضمدي٧م ََمْٝمُٚمقَٞم٥َم زمِٛم٦َْم احَل٣مِرِث َرِضَ اهلل ُ فَمٛمَْٜم٣م وم٣ميم٦م:  َأفْمَتَٗم٦ْم  َأهن 

َؿ, هَمَٙمام  ىَم٣مَن َيْقَُمَٜم٣م ايم ِذي َيُدوُر  َتْٟمِذِن ايمٛم ٌِل  َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  ًْ ْ سَم َويمِٝمَدًة َومَل

فَمَٙمْٝمَٜم٣م همِٝمِف, وَم٣ميَم٦ْم: َأؾَمَٔمْرَت َي٣م َرؽُمقَل اهلل ِ َأينِّ َأفْمَتْٗم٦ُم َويمِٝمَديِت, وَم٣مَل: 

                                                           
(, ٔٔ - ٓٔ/ ٓ(, كالنسائي )ّْٕٓ(, كأبو داكد )ُْٖك  ُٕٗ/ ِركاه أحمد )صحيح.  (ُ)

( كىو كإف كاف حسن اإلسناد؛ إال أنو صحيح لما لو من ْٕ/ ِ(, كالحاكم )ِّٖٖكابن ماجو )
(, كقاؿ فيو: ىذا سند ِٖٓ تعالى برقم )شواىد. كىو في الصحيحة لإلماـ األلباني رحمو اهلل

حسن. ككرد بلفظ: "ال يجوز المرأة ىبة في مالها إذا ملك عصمتها ". أخرجو أبو داكد أيضا 
( عن عمرك بو كزاد ْٕ/  ِ(, كالحاكم )َٕ/  ِ(, كاللفظ لو كابن ماجو )ُّٕ/  ِكالنسائي )

سناد ". ككافقو الذىبي. قلت: كإنما ابن ماجو: " إال بإذف زكجها ". كقاؿ الحاكم: " صحيح اإل
ىو حسن للخالؼ المشهور في عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده, كلو شاىد بلفظ: " ال يجوز 

 للمرأة في مالها أمر إال بإذف زكجها ". كقاؿ في صحيح السنن: حسن صحيح.
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ِؽ يَمْق َأفْمَْمْٝمتَِٜم٣م َأطْمَقايَمِؽ ىَم٣مَن َأفْمَٓمؿَ »٣مَل: , وَم٣ميَم٦ْم: َٞمَٔمْؿ, ومَ شَأَوهَمَٔمْٙم٦ِم؟»  َأََم٣م إِٞم 

صَْمِركِ   شِٕ
(ُ)

- 

مل يٛم٘مر فمٙمٝمٜم٣م, ويم٘مٛمف أرؾمده٣م وٙمؿ سمًتٟمذن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ, هم

 إلم إهمّمؾ َمـ ضمٝم٧م إصمر-

, وَم٣مَل: ,رض اهلل فمٛمف,َمـ ضمدي٧م َأِِب ؽَمِٔمٝمٍد اخُلْدِريِّ ؿٞ ايصشٝشني: ؾ

, هَمَٚمر  فَمعَم طَمَرَج َرؽُم  َؿ دِم َأْوَحك َأْو همِْْمٍر إلَِم اظمَُِمعم  قُل اهلل ِ َصعم  اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

٣مِء, هَمَٗم٣مَل:  ًَ ـ  َأىْمَثَر َأْهِؾ ايمٛم ٣مرِ »ايمٛمِّ ـَ هَم١ميِنِّ ُأِريُتُ٘م وْم ٣مِء سَمَِمد  ًَ : ش َي٣م ََمْٔممَمَ ايمٛمِّ ـَ هَمُٗمْٙم

ـْ سُم٘مْ »َوزمَِؿ َي٣م َرؽُمقَل اهلل ِ؟ وَم٣مَل:  , َوسَمْ٘مُٖمْرَن ايمَٔمُِمغَم, ََم٣م َرَأْي٦ُم َِم ـَ ْٔم ثِْرَن ايمٙم 

ـ   ـْ إضِْمَداىُم صُمِؾ احَل٣مِزِم َِم ـٍ َأْذَه٤َم يمُِٙم٤مِّ ايمر  : َوََم٣م شَٞم٣موِمَِم٣مِت فَمْٗمٍؾ َوِدي ـَ , وُمْٙم

ِْمِػ َأيَمْٝمَس ؾَمَٜم٣مَدُة اظمَْرَأِة َِمْثَؾ ٞمِ »ُٞمْٗمَِم٣مُن ِديٛمِٛم٣َم َوفَمْٗمٙمِٛم٣َم َي٣م َرؽُمقَل اهلل ِ؟ وَم٣مَل: 

صُمؾِ  : زَمعَم, وَم٣مَل: ش ؾَمَٜم٣مَدِة ايمر  ـَ ـْ ُٞمْٗمَِم٣مِن فَمْٗمٙمَِٜم٣م, َأيَمْٝمَس إَِذا ضَم٣مَو٦ْم »وُمْٙم هَمَذيمِِؽ َِم

: زَمعَم, وَم٣مَل: ش مَلْ سُمَِمؾِّ َومَلْ سَمُِمؿْ  ـَ ـْ ُٞمْٗمَِم٣مِن ِديٛمَِٜم٣م»وُمْٙم شهَمَذيمِِؽ َِم
 (ِ)

- 

ٜمـ , ومل يٛم٘مر فمٙمٝمايمٛم٣ًمء زمدون إذن إزواجسمِمدق  همدل احلدي٧م فمعم 

 ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ دم ذيمؽ-

                                                           
 (.ٗٗٗ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِِٗٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
 (.َٖ, ٕٗ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َّْأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)
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َم٣م صم٣مء دم ومِم٥م فمٌد اهلل زمـ َمًٔمقد رض اهلل فمٛمف َمع زوصمتف رض  َمثٙمفو

 اهلل فمٛمٜم٣م-

 ؿٞ ايصشٝشني: ؾ
ٌِْد اهللِ زمـ َمًٔمقد وَم٣ميَم٦ْم: وَم٣مَل ,رض اهلل فمٛمٜمام,َمـ ضمدي٧م َزْيٛم٤ََم, اَْمَرَأِة فَم

َؿ:  ـْ سمَ »َرؽُمقُل اهللِ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  ٣مِء, َويَمْق َِم ًَ , َي٣م ََمْٔممَمَ ايمٛمِّ ـَ وْم َِمد 

ـ   ٌِْد اهللِ هَمُٗمْٙم٦ُم: إِٞم َؽ َرصُمٌؾ طَمِٖمٝمُػ َذاِت ايْمَٝمِد, ش ضُمٙمِٝمُِّ٘م وَم٣ميَم٦ْم: هَمَرصَمْٔم٦ُم إلَِم فَم

َدوَم٥ِم, هَمْٟمسمِِف هَم٣مؽْمَٟميْمُف, همَ  َؿ وَمْد َأََمَرَٞم٣م زم٣ِميمِم  ١مِْن ىَم٣مَن َوإِن  َرؽُمقَل اهللِ َصعم  اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

ٌُْد اهللِ: زَمِؾ اْئتِٝمِف  ىُمْؿ, وَم٣ميَم٦ْم: هَمَٗم٣مَل رِم فَم هْمُتَٜم٣م إلَِم نَمغْمِ ٓ  َسَ َذيمَِؽ جَيِْزي فَمٛمِّل َوإِ

٣ٌَمِب َرؽُمقِل اهللِ َصعم  اهلُل  َْٞمَِم٣مِر زمِ ْٕ ـَ ا َأْٞم٦ِم, وَم٣ميَم٦ْم: هَم٣مْٞمَْمَٙمْٗم٦ُم, هَم١مَِذا اَْمَرَأٌة َِم

َؿ ضَم٣مصَمتِل ضَم٣م َؿ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  صَمُتَٜم٣م, وَم٣ميَم٦ْم: َوىَم٣مَن َرؽُمقُل اهللِ َصعم  اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

وَمْد ُأيْمِٗمَٝم٦ْم فَمَٙمْٝمِف اظمََْٜم٣مزَم٥ُم, وَم٣ميَم٦ْم: هَمَخَرَج فَمَٙمْٝمٛم٣َم زماَِلٌل هَمُٗمْٙمٛم٣َم يَمُف: اْئ٦ِم َرؽُمقَل اهلِل 

 ٌَ ُه َأن  اَْمَرَأسَمكْمِ زم٣ِميْم َؿ, هَمَٟمطْمػِمْ َدوَم٥ُم َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  ِزُئ ايمِم  ٞمَِؽ: َأُِتْ َٓ َٟم ًْ ٣مِب سَم

, وَم٣ميَم٦ْم:  ـُ ـْ َٞمْح ُه ََم ػِمْ َٓ خُتْ ٣م؟ َو فَمٛمُْٜماَم, فَمعَم َأْزَواصِمِٜماَم, َوفَمعَم َأْيَت٣مٍم دِم ضُمُجقِرمِهَ

َٟميَمُف, هَمَٗم٣مَل يَمُف َرؽُمقُل اهللِ  ًَ َؿ هَم  هَمَدطَمَؾ زماَِلٌل فَمعَم َرؽُمقِل اهللِ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

٣م؟»َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم َؿ:  ـْ مُهَ َْٞمَِم٣مِر َوَزْيٛم٤َُم, هَمَٗم٣مَل ش ََم ْٕ ـَ ا هَمَٗم٣مَل: اَْمَرَأٌة َِم

َي٣مٞم٤ِِم؟»َرؽُمقُل اهلِل َصعم  اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم َؿ:  ٌِْد اهللِ, هَمَٗم٣مَل يَمُف ش َأيُّ ايمز  وَم٣مَل: اَْمَرَأُة فَم
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اَم َأصْمَراِن: َأصْمُر ايْمَٗمَرازَم٥ِم, َوَأصْمُر     "ؽَمٙم َؿ: َرؽُمقُل اهللِ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف وَ  هَلُ

َدوَم٥مِ  شايمِم 
 (ُ)

- 

 ٚيف ايبداضٟ : 
ُٔمقٍد, »: ْدِريِّ َرِضَ اهلل ُ فَمٛمْفُ َمـ ضمدي٧م َأِِب ؽَمِٔمٝمٍد اخُل  ًْ ـُ ََم َصَدَق ازْم

وْم٦ِم زمِِف      فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  ـْ سَمَِمد  شَزْوصُمِؽ َوَويَمُدِك َأضَمؼُّ ََم
 (ِ)

- 

ض اهلل فمٛمٜم٣م أزم٦م أن سمتِمدق فمعم زوصمٜم٣م ضم٦م سمًتٟمذن ايمٛمٌل صعم همٜمل ر

 اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ دم ذيمؽ-

 -َمـ اظم٣ٌمضم٣متجيقز هل٣م أن سمتٌمف همٝمف ىمام حت٤م, وهمامل اظمرأة َمٙمؽ هل٣م, 

 (: 3/174قاٍ اإلَاّ ارتطابٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف َعامل ايػٓٔ )
ٞمٖمس ايمزوج هذا فمٛمد أىمثر ايمٔمٙمامء فمعم َمٔمٛمك ضمًـ ايمٔمممة, واؽمتْم٣مزم٥م 

 زمذيمؽ- 

 سمرد َم٣م همٔمٙم٦م َمـ ذيمؽ ضمتك يٟمذن ايمزوج- إآل إٔ َايو بٔ أْؼ قاٍ:

وحمتٚمؾ أن ي٘مقن ذيمؽ دم نمغم  :-ارتطابٞ ضمح٘ اهلل تعاىل -قاٍ ايؿٝذ

 ايمرؾمٝمد- 

                                                           
 (.َََُ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُْٔٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
 (.ُِْٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)
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سمِمدومـ, »وومد شم٦ٌم فمـ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ أٞمف وم٣مل يمٙمٛم٣ًمء: 

يتٙمٗم٣مه٣م  , اهلل فمٛمفرض,همجٔمٙم٦م اظمرأة سمٙمٗمل ايمٗمرط, واخل٣مسمؿ, وزمالل 

   قا وهذه فمْمٝم٥م زمٕمغم إذن أزواصمٜمـ-ش, زم٘م٣ًمئف
أن اظمرأة هل٣م احلري٥م دم َم٣مهل٣م, زمٝمًٔم٣م, وفمْم٣مًء, وه٥ًٌم,  َمـوهذا هق ايمِمحٝمح 

زوصمٜم٣م, َمـ زم٣مب اإلضم٣ًمن دم ايمٔمممة, أن سمًتٟمذن وصدوم٥ًم, إٓ أٞمف يًتح٤م 

 نمغم ذيمؽ َمـ إَمقر-و

َْمَرَأٍة فَمْمِٝم  » قٛي٘:
ِٓ ٓ  زم١ِمِْذِن َزْوصِمَٜم٣مَٓ جَيُقُز   ش-٥ٌم إِ

 -أن آؽمتئذان فمعم ؽمٌٝمؾ آؽمتح٣ٌمبسمٗمدم زمٝم٣من 

٣م, إَِذا ََمَٙمَؽ َزْوصُمَٜم٣م »َودِم يَمْٖمٍظ: " قٛي٘: َٓ جَيُقُز يمِْٙمَٚمْرَأِة َأَْمٌر دِم ََم٣مهِلَ

 - "شفِمِْمَٚمَتَٜم٣م

 وهذا خي٣ميمػ شمقازم٦م َمـ أديم٥م ايمديـ-

  -آؽمتئذانوهق اؽمتح٣ٌمب  ؾإَا إٔ حيٌُ ع٢ً املع٢ٓ األٍٚ:

 ٓ جيقز: أي ي٘مره هل٣م أن سمٖمٔمؾ ذيمؽ زمٕمغم إذن زوصمٜم٣م-ٜٚهٕٛ َع٢ٓ: 

أن حي٘مؿ فمعم احلدي٧م زم٣ميمٛم٘م٣مرة: ظمخ٣ميمٖمتف َم٣م شم٦ٌم فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل  ٚإَا:

, ونمغممه٣م, فمٙمٝمف وؽمٙمؿ دم صمقاز ذيمؽ دم إديم٥م اظمتٗمدَم٥م, وهل دم ايمِمحٝمحكم

 -واهلل اظمًتٔم٣من

  ********** 
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 لمسألة[]بيان من تحل له ا

اَلرِمِّ  – 875
ـِ خُم٣َمِرٍق ]اهْلِ ـْ وَمٌِٝمَِم٥َم زْم وَم٣مَل: وَم٣مَل  ,رض اهلل فمٛمف  ,[)َوفَم

ضََمِد شَماَلشَم٥ٍم: َرصُمٍؾ »صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  ,َرؽُمقُل اهلل ِ  ِٕ   ٓ َٓ حَتِؾُّ إِ َٟميَم٥َم  ًْ إِن  اظمَْ

َٟميَم٥ُم ضَمت ك ُيِِم  ًْ ٦ْم يَمُف اظمَْ ٣ميَم٥ًم هَمَحٙم  َؾ َْحَ ٚم  َؽ, َوَرصُمٍؾ َأَص٣مزَمْتُف صَم٣مئَِح٥ٌم حَتَ ًِ ٌََٜم٣م شُمؿ  ُيْٚم ٝم

ـْ فَمْٝمٍش, َوَرصُمٍؾ  َٟميَم٥ُم ضَمت ك ُيِِمٝم٤َم وِمَقاًَم٣م َِم ًْ اصْمَت٣مضَم٦ْم ََم٣ميَمُف, هَمَحٙم ٦ْم يَمُف اظمَْ

ـْ وَمْقَِمِف: يَمَٗمْد َأَص٣مزَم٦ْم هُماَلًٞم٣م  َجك َِم
ـْ َذِوي احْلِ َأَص٣مزَمْتُف هَم٣موَم٥ٌم ضَمت ك َيُٗمقَل شَماَلشَم٥ٌم َِم

َٟميَم٥مُ  ًْ شهَم٣موَم٥ٌم, هَمَحٙم ٦ْم يَمُف اظمَْ
 (ُ)

ٙمِؿٌ  ًْ  (-- َرَواُه َُم

 *******************************الشرح:

يبٝإ َٔ حتٌ ي٘ املغأي١, ٚاإلْغإ قز عام املصٓف صمح٘ اهلل تعاىل 

 بًخك٘ ايزٜٔ َٔ عز٠ أٚد٘: 

 ايمديـ زم٤ًٌم احلاميم٥م وايمديقن- َمـ َم٣م حيٙمٗمف َٓٗا:

 ايمديـ زم٤ًٌم اْلقائح- َمـ َم٣م حيٙمٗمف َٚٓٗا:

 ايمديـ زم٤ًٌم وٝمؼ احل٣مل, وايمٖمٗمر ايمُمديد- َمـ َم٣م يٙمحٗمف َٚٓٗا:

َٓ حَتِؾُّ » قٛي٘: َٟميَم٥َم  ًْ  ش- إِن  اظمَْ

 بٝإ سهِ املػأي١: 
 -, وهل ؽم٠مال ايمٛم٣مس أَمقاهلؿ يمٙمت٘م٣مشمر هب٣موهذا ديمٝمؾ فمعم أن اظمًٟميم٥م ضمرام

                                                           
 (.َُْْأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلِل , ومَ ,رض اهلل فمٛمف,َمـ ضمدي٧م َأِِب ُهَرْيَرَة ٚيف َػًِ: 

ًرا »َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم َؿ:  َٟمُل مَجْ ًْ اَم َي ْؿ سَمَ٘مثًُّرا, هَم١مِٞم  ـْ ؽَمَٟمَل ايمٛم ٣مَس َأَْمَقاهَلُ ََم

َتْ٘مثِرْ  ًْ َتِٗمؾ  َأْو يمَِٝم ًْ شهَمْٙمَٝم
 (ُ)

- 

ـَ فُمَٚمَر َرِضَ اهلل ُ فَمٛمُْٜمام, وَم٣مَل ٚيف ايصشٝشني:  ٌَْد اهلل ِ زْم : وَم٣مَل َمـ ضمدي٧م فَم

َؿ:  َٟمُل ايمٛم ٣مَس, ضَمت ك َيْٟميِتَ َيْقَم »ايمٛم ٌِلُّ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  ًْ صُمُؾ َي ََم٣م َيَزاُل ايمر 

ؿٍ  شايمِٗمَٝم٣مََم٥ِم يَمْٝمَس دِم َوصْمِٜمِف َُمْزفَم٥ُم حَلْ
 (ِ)

- 

 ٚيف ايبداضٟ:
ـِ ايمٛم ٌِلِّ  اِم َرِضَ اهلل ُ فَمٛمُْف, فَم ـِ ايمَٔمق  زَمغْمِ زْم َؿ  َمـ ضمدي٧م ايمزُّ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

ٌَْٙمُف, هَمَٝمْٟميِتَ زمُِحْزََم٥ِم احَلَْم٤ِم فَمعَم ـَمْٜمِرِه, هَمَٝمٌِٝمَٔمَٜم٣م, »وَم٣مَل:  َْن َيْٟمطُمَذ َأضَمُدىُمْؿ ضَم َٕ

َٟمَل ايمٛم ٣مَس َأفْمَْمْقُه َأْو ََمٛمَُٔمقهُ  ًْ ـْ َأْن َي ٣م َوصْمَٜمُف طَمغْمٌ يَمُف َِم شهَمَٝمُ٘مػ  اهلل ُ هِبَ
 (ّ)

- 

ٓ  » قٛي٘: ضََمِد شَماَلشَم٥مٍ إِ ِٕ  ش-  

هذه  إلم سمٔمقدووهذا يمٝمس فمعم ؽمٌٝمؾ احلٌم, همٝمدطمؾ نمغمه٣م حتتٜم٣م, 

 زمٗمٝم٥م اظم٣ًمئؾ- ايمثالث

 

 

                                                           
 (.َُُْأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
 (.ََُْ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُْْٕأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)
 (.ُُْٕأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ّ)
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َؾ َْح٣َميَم٥مً » قٛي٘: ٚم   ش- َرصُمٍؾ حَتَ

أي سم٘مٖمؾ زمديقن, وأَمقال: يمإلصالح زمكم ايمٛم٣مس: ىم٣ميمدي٣مت, وومّم٣مء 

 -زمكم ايمٛم٣مس صالحيمإلايمديقن, ونمغمه٣م 

 : (833. 7) ؿَمًٙم وم٣مل ايمٛمقوي دم ذح

ْٙم٦ُم ) وَمْقيُمفُ  ٚم  ٣مءِ  زمَِٖمْتِح  ِهلَ ( َْح٣َميَم٥مً  حَتَ ُٙمفُ  ايم ِذي اظم٣َْمُل  َوِهلَ  احْلَ ٣منُ  َيَتَحٚم  ًَ ْٞم  َأيْ  اإْلِ

َتِديٛمُفُ  ًْ ٌَكْمِ  َذاِت  إِْصاَلِح  دِم  َوَيْدهَمُٔمفُ  َي ْصاَلٍح  ايْم  َذيمَِؽ  َوَٞمْحقِ  وَمٌِٝمَٙمَتكْمِ  زَمكْمَ  ىَم٣مإْلِ

اَم  َٟميَم٥مُ  يَمفُ  حَتِؾُّ  َوإِٞم  ًْ ـَ  َوُئْمَْمك اظمَْ ىَم٣مةِ  َِم طِ  ايمز  ـَ  َأنْ  زممَِمْ َتِدي ًْ  قا -ََمْٔمِِمَٝم٥مٍ  يمَِٕمغْمِ  َي
َٟميَم٥مُ » قٛي٘: ًْ ٦ْم يَمُف اظمَْ  ش- هَمَحٙم 

 ويمٝم٦ًم فمعم إؿمالومٜم٣م أهن٣م ضمالل َمْمٙمًٗم٣م-أي زمٗمٝمده٣م, 

َؽ » قٛي٘: ًِ ٌََٜم٣م شُمؿ  ُيْٚم  ش- ضَمت ك ُيِِمٝم

ايمتل حتٚمٙمٜم٣م, شمؿ زمٔمد ذيمؽ جي٤م فمٙمٝمف أي ٓ حتؾ يمف إٓ زمام يٗميض زمف ديقٞمف 

 وصمقزًم٣م أن يٚمًؽ فمـ اظمًٟميم٥م-

  ش- َوَرصُمؾٍ » قٛي٘:

 -ايمٛم٣ًمءطمرج خمرج ايمٕم٣ميم٤م, وإٓ هم٣محل٘مؿ فم٣مم دم ايمرصم٣مل, و

 ش- َأَص٣مزَمْتُف صَم٣مئَِح٥مٌ » قٛي٘:

 هل ىمؾ َم٣م يٗمدره اهلل فمز وصمؾ فمعم ايمٔم٣ٌمد: َمـ ؽمٝمؾ, أو َمْمر, أو  ٚادتا٥ش١:
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أو وٝم٣مع, أو زٓزل, ونمغم ذيمؽ َمـ اظمِم٣مئ٤م ضمرق, أو نمرق, أو هوم٥م, 

 ايم٘م٣ٌمر ايمتل سمٟمطمذ ىمؾ رء زم١مذن اهلل فمز وصمؾ-

 همٝمِمٌح همٗمغًما زمٔمد أن ىم٣من نمٛمًٝم٣م, وَمٔمدًَم٣م زمٔمد أن ىم٣من ىمثغًما, إلم نمغم ذيمؽ-

 ش- اصْمَت٣مضَم٦ْم ََم٣ميَمفُ » قٛي٘:

 -ئ٣مىمٙمف, ومل سمٌِؼ يمف ؾمٝم فوأهٙم٘مت فأي أطمذسم

َٟميَم٥مُ » قٛي٘: ًْ ٦ْم يَمُف اظمَْ  ش- هَمَحٙم 

 -زمٗمٝمده٣م فمعم َم٣م سمٗمدم

ـْ فَمْٝمشٍ » قٛي٘:  ش- ضَمت ك ُيِِمٝم٤َم وِمَقاًَم٣م َِم

أي ضمتك يٗمقم فمٝمُمف ويِمٙمح, زمحٝم٧م يًتٕمٛمل فمـ اظمًٟميم٥م, همٝم٘مقن وم٣مدًرا 

 فمعم اظمٟموى, وإىمؾ وايمممب, وَم٣م حيت٣مج إيمٝمف دم ذيمؽ-

وَمـ وصمد َمـ يًٙمٖمف َمـ اظم٣مل ضمتك يٗمقم فمٝمُمف ويِمٙمح, شمؿ زمٔمد ذيمؽ يرد 

أَمر ضمًـ, وؽمٝمجٔمؾ اهلل فمز وصمؾ يمف همرصًم٣م وخمرصًم٣م زم٘مرَمف  يمف َم٣ميمف, همٜمذا

 ايمٔمٓمٝمؿ, وإضم٣ًمٞمف اْلزيؾ فمعم فم٣ٌمده-

٘مقن أصمره فمٛمد اهلل فمز وصمؾ أفمٓمؿ: يمتٔمٖمٖمف فمـ اظمًٟميم٥م, وؽمٝمٔمقوف اهلل زم

 فمز وصمؾ فمٛمٜم٣م طمغًما َمٛمٜم٣م دم ايمدٞمٝم٣م, ودم أطمرة-

 ٙمؿ-يمق ؽمٟمل يمذيمؽ: همٜمذا أَمر صم٣مئز, ومد أصم٣مزه ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمو
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 ٚيف غٓٔ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ـِ صُمٛمَْدٍب  وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلل ِ َصعم  ,رض اهلل فمٛمف,َمـ ضمدي٧م ؽَمُٚمَرَة زْم

صُمُؾ »اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم َؿ:  َٟمَل ايمر  ًْ ٓ  َأْن َي صُمُؾ َوصْمَٜمُف, إِ ٣م ايمر  َٟميَم٥َم ىَمدي َيُ٘مدُّ هِبَ ًْ إِن  اظمَ

َٓ زُمد  َِمٛمْفُ ؽُمْٙمَْم٣مًٞم٣م ش, َأْو دِم َأَْمٍر 
 (ُ)

 - 

 ش- َوَرصُمٍؾ َأَص٣مزَمْتُف هَم٣موَم٥مٌ » قٛي٘:

 همٗمر, أو خمٚمِم٥م ٞمزيم٦م زمف, أو زمٟمهؾ زمٝمتف-أي َمـ صمقع, أو 

َجك» قٛي٘: ـْ َذِوي احْلِ  ش- ضَمت ك َيُٗمقَل شَماَلشَم٥ٌم َِم

أي شمالشم٥م َمـ ذوي ايمٔمٗمقل ايمراصمح٥م ايمرزيٛم٥م: يًتٌٔمد فمٙمٝمٜمؿ ايم٘مذب, 

 -وومقل َم٣م هق طمالف ايمقاومع وايمتزوير,

ـْ وَمْقَِمفِ » قٛي٘:  ش- َِم

 وزمام ضمِمؾ يمف-ؾمٟمٞمف, ٕهنؿ َمـ أفمرف ايمٛم٣مس زمح٣ميمف, 

: يَمَٗمْد َأَص٣مزَم٦ْم هُماَلًٞم٣م هَم٣موَم٥مٌ » قٛي٘:

 -زم٣ميمٗمٝمد اظمذىمقر

 

 

 

                                                           
(, كصححو اإلماـ ََِٔ(, كاإلماـ النسائي في سننو )ُٖٔأخرجو اإلماـ الترمذم في سننو ) (ُ)

 صحيح السنن. (, كفيُْٕٗاأللباني رحمو اهلل تعالى في صحيح الجامع )
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َٟميَم٥مُ   قٛي٘: ًْ  ش- هَمَحٙم ٦ْم يَمُف اظمَْ

ٌٖ ايجالث١ ٜؿرتطٕٛ يف َجٌ ٖصٙ املػأي١، أّ أْ٘ ٜهؿٞ بٝإ 
 ٖسٜٔ؟ؾا

, دم هذه اظمًٟميم٥م يمٓم٣مهر شمالشم٥م اؾمؼماطذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم وومد 

 -احلدي٧م وذه٤م مجٜمقرهؿ إلم فمدم اؾمؼماط ذيمؽ

 ٝم٘مٖمل أن يُمٜمد رصمالن, أو رصمؾ واَمرأسم٣من, أو أرزمع ٞم٣ًمء-هم

, وٓ , همجٔمؾ فمددهؿ شمالشم٥مايؿٗاز٠  يفٜٚهٕٛ ايجالث١ ع٢ً ايتػًٝغ 

 -َمـ ومقَمف ي٘مقٞمقا, أن زمد أن ي٘مقٞمقا َمـ ذوي احلج٣م

إولم وإىمٚمؾ ؾمٜم٣مدة آشمٛمكم صم٣مئزة ووايمِمحٝمح دم هذه اظمًٟميم٥م أن 

 ايمٔمٚمؾ زمٓم٣مهر احلدي٧م-

  ********** 
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 ]بعض الفوائد في هذا الباب[ 

 وَمـ ايمٖمقائد دم هذا ايم٣ٌمب: 

 حؼ َمـ ومؾ َم٣ميمف فمـ ديٛمف-زم أن ايمٖمٙمس ٓ يتٔمٙمؼ إٓ ايؿا٥س٠ األٚىل:

سم٣ًموا َم٣ميمف وديٛمف, همٔمٛمد ذيمؽ ٓ حي٘مؿ فمٙمٝمف  وأَم٣م َمـ ىمثر َم٣ميمف فمـ ديٛمف, أو

احل٣مىمؿ, زمٟمن ئمْمل ايمٛم٣مس ضمٗمقومٜمؿ, همالس, وإٞمام يٙمزم َمـ ايمٗم٣مض, وزم٣مإل

 ويٗمّمٝمٜمؿ ديقهنؿ-

هم١من أزمك زمٔمد ايمًجـ أن يٗميض ايمديقن ايمتل فمٙمٝمف, ضُم٘مؿ فمٙمٝمف زم٣ميمٌٝمع َمـ 

أصمؾ أن يٗميض ايمديقن ايمتل فمٙمٝمف, هم١من أزمك زم٣مع فمٛمف احل٣مىمؿ ووم٢م فمٛمف 

 ايمديقن-

أن َمـ ىم٣من َم٣ميمف أومؾ َمـ ايمديقن ايمتل فمٙمٝمف, همال جيقز  يؿا٥س٠ ايجا١ْٝ:ا

 أن يٙمزَمف زمٗمّم٣مء ايمديـ ىمٙمف-ٓ يمٙمح٣مىمؿ أن يًجٛمف, و

وُمقا }يمٗمقل اهلل فمز وصمؾ:  ٍة َوَأْن سَمَِمد  ٍة هَمٛمَٓمَِرٌة إلَِم ََمْٝمَنَ َوإِْن ىَم٣مَن ُذو فُمْنَ

 -{طَمغْمٌ يَمُ٘مْؿ إِْن ىُمٛمُْتْؿ سَمْٔمَٙمُٚمقنَ 

 -فمز وصمؾ زم٣مٞمٓم٣مره أو ايمِمدوم٥م فمٙمٝمف زم٣ميمٔمٖمق, وٞمحقههمٟمَمر اهلل 

دم ضم٣ميم٥م َم٣م إذا اؾمت٘مك  جيري فمعم اظمديـ ايمٖمٙمس واحلجر ايؿا٥س٠ ايجايج١:

 -ص٣مضم٤م ايمديـ

 -سمرهمع ايمٗمّمٝم٥م إلم احل٣مىمؿ همال ؽمٌٝمؾ فمٙمٝمف َمـ احل٣مىمؿأَم٣م إذا مل 
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ٌة هَمٛمَٓمِرَ  }, ظم٣م سمٗمدم َمـ ومقل اهلل: أن اظمٔمن ٓ ؽمٌٝمؾ فمٙمٝمف ايؿا٥س٠ ايطابع١:

ةٍ   .{ إلَِم ََمْٝمَنَ

ضمتك أن اإلَم٣مم ايمٔمثٝمٚمكم رْحف اهلل سمٔم٣ملم ذىمر: أٞمف يمق وم٢م وم٣مٍض زمًجـ 

فمـ ايمٗمّم٣مء: ٕٞمف  ئمزل اظمٔمن, أو زم١ميمزام اظمٔمن زم٣ميمٗمّم٣مء, هم١مٞمف ايمٗم٣مض

 -َم٣م أَمر اهلل زمفطم٣ميمػ ذع اهلل فمز وصمؾ, وىمٙمػ اظمٔمن همقق 

 ديـ, واهلل أفمٙمؿ-ٙمٚم٣ًمئؾ َمٜمٚم٥م حي٣مهمظ همٝمٜم٣م فمعم ضمؼ ايمدائـ, واظميمهمٜمذه 

  ********** 
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 ]باب الصلح[

ًِِح]  [َباُب ايصُّ

 *******************************الشرح:

 اؽمؿ زمٚمٔمٛمك اظمِم٣محل٥م وايمتِم٣ميمح- ايصًح يف ايًػ١:

 زمخالف اظمخ٣مصٚم٥م-

وايمِمٙمح خيتص زم١مزايم٥م ايمٛمٖم٣مر زمكم ايمٛم٣مس, يٗم٣مل اصْمٙمحقا,  قاٍ ايطاغب:

 وسمِم٣محلقا-

َمٔم٣مومدة يرسمٖمع هب٣م ايمٛمزاع زمكم اخلِمقم, ويتقصؾ هب٣م إلم  ٚيف االصطالح:

 اظمقاهمٗم٥م زمكم اظمختٙمٖمكم-

 بٝإ إٔ ايهتاب ٚايغ١ٓ ٚاإلمجاع قز ريٛا ع٢ً ايصًح: 

 ايمِمٙمح ايم٘مت٣مب, وايمًٛم٥م, واإلمج٣مع, واظمٔمٗمقل- َممموفمٝم٥م وومد دل فمعم

ْٙمُح طَمغْمٌ }همٗمقل اهلل فمز وصمؾ دم ىمت٣مزمف ايمٔمزيز:  أَا ايهتاب: نمغم  دم {َوايمِمُّ

 -ذيمؽ َمـ أي٣مت

  ني:يف ايصشٝشؾكس  ٚأَا ايغ١ٓ:
٣مفِمِديِّ   ً ـِ ؽَمْٔمٍد ايم َأن  َرؽُمقَل اهلل ِ : »,رض اهلل فمٛمف,َمـ ضمدي٧م ؽَمْٜمِؾ زْم

ـِ فَمْقٍف يمُِٝمِْمٙمَِح زَمْٝمٛمَُٜمْؿ, هَمَح٣مَٞم٦ِم  َؿ َذَه٤َم إلَِم زَمٛمِل فَمْٚمِرو زْم َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 
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اَلُة, هَمَج٣مَء اظمُ  ُن إلَِم َأِِب زَمْ٘مٍر, هَمَٗم٣مَل: َأسُمَِمقمِّ يمِٙمٛم ٣مِس هَمُٟموِمٝمَؿ؟ وَم٣مَل: َٞمَٔمْؿ ايمِم  ٠َمذِّ

 -"هَمَِمعم  َأزُمق زَمْ٘مرٍ 

 ٚيف ايصشٝشني أّٜطا:
٥ٌََم  ٣َم ؽَمِٚمَٔم٦ْم ,رض اهلل فمٛمٜم٣م,َمـ ضمدي٧م ُأم  ىُمْٙمُثقٍم زمِٛم٦َْم فُمْٗم , وم٣ميم٦م: َأهن 

اُب ايم ِذي ُيِْمٙمُِح زَمكْمَ »َيُٗمقُل:  َرؽُمقَل اهلل ِ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم ؿَ  يَمْٝمَس ايمَ٘مذ 

ا, أَ  ا ويٗمقلايمٛم ٣مِس, هَمَٝمٛمِْٚمل طَمغْمً شطَمغْمً
 (ُ)

- 

 وإضم٣مدي٧م دم ايم٣ٌمب ىمثغمة-

همٗمد ٞمٗمؾ اإلمج٣مع نمغم واضمد َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ, فمعم َممموفمٝم٥م  ٚأَا اإلمجاع:

 -قرهوص اإلصالح زمكم ايمٛم٣مس, وإٞمام ضمِمؾ زمٝمٛمٜمؿ آطمتالف دم زمٔمض أٞمقافمف

, وَم٣م ىم٣من هذا هم١من ايمِمٙمح ؽم٤ٌم يمٗمٙم٥م ايمٖم٣ًمد زمكم ايمٛم٣مس ٚأَا املعكٍٛ:

 -ضم٣ميمف همٜمق َممموع ٕن ايمديـ صم٣مء زمرهمع ايمير ودهمٔمف

 بٝإ ططم سٌ ايٓعاع ٚارتصاّ بني ايٓاؽ: 
 ويٛمٌٕمل يمٙمٚمِمٙمح زمكم ايمٛم٣مس أن يًٙمؽ ايمْمرق ايمممفمٝم٥م, وهل: 

 ايمٔمٖمق- األٚىل:

 تعاىل: ؿٞ غٓٔ اإلَاّ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل ؾ
ـِ ََم٣ميمٍِؽ   ََم٣م َرَأْي٦ُم ايمٛم ٌِل  َصعم  », وَم٣مَل: ,رض اهلل فمٛمف,َمـ ضمدي٧م َأَٞمِس زْم

                                                           
 (.َِٓٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِِٗٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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ٓ  َأََمَر همِٝمِف زم٣ِميْمَٔمْٖمقِ  ٌء همِٝمِف وِمَِم٣مٌص, إِ َؿ ُرهمَِع إيَِمْٝمِف َرْ شاهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 
 (ُ)

- 

 ايمِمٙمح- ايجا١ْٝ:

 -ٝمفزمام يؼماوٝم٣من فمٙم وي٘مقن ذيمؽ زم٣مظمٗم٣مرزم٥م زمكم اخلِمٚمكم

 احل٘مؿ ايمممفمل- ايجايج١:

وي٘مقن ذيمؽ زمام صم٣مء دم ىمت٣مب اهلل فمز وصمؾ, وزمام صم٣مء دم ؽمٛم٥م ايمٛمٌل صعم 

 اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ-

 ني:  يف ايصشٝشٜٚسٍ ع٢ً شيو َا 
شَمُف:  ُف ضَمد  زَمغْمِ َرِضَ اهلل ُ فَمٛمُْٜماَم, َأٞم  ـِ ايمزُّ ٌِْد اهلل ِ زْم ـَ "َمـ ضمدي٧م فَم َأن  َرصُماًل َِم

زَمغْمَ إَْٞمَِم٣مِر  َؿ دِم  ,رض اهلل فمٛمف,طَم٣مَصَؿ ايمزُّ فِمٛمَْد ايمٛم ٌِلِّ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

, هَمَٟمزَمك  ِح اظم٣َمَء َيُٚمرُّ : َهِّ ٣م ايمٛم ْخَؾ, هَمَٗم٣مَل إَْٞمَِم٣مِريُّ ُٗمقَن هِبَ ًْ ِة, ايم تِل َي اِج احَلر  ِذَ

ِلِّ َصعم  اهللُ فمَ  َؿ, هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهلل ِ َصعم  اهلُل فَمَٙمْٝمِف؟ هَم٣مطْمَتَِماَم فِمٛمَْد ايمٛمٌ  َٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

 : زَمغْمِ َؿ يمِٙمزُّ , شُمؿ  َأْرؽِمِؾ اظم٣َمَء إلَِم صَم٣مِركَ »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  , هَمَٕمِّم٤َم شَأؽْمِؼ َي٣م ُززَمغْمُ

َن َوصْمُف َرؽُمقِل اهلل ِ َصعم  اهللُ تَِؽ؟ هَمَتَٙمق  ـَ فَمٚم  , هَمَٗم٣مَل: َأْن ىَم٣مَن ازْم  فَمَٙمْٝمِف إَْٞمَِم٣مِريُّ

, شُمؿ  اضْمٌِِس اظم٣َمَء ضَمت ك َيْرصِمَع إلَِم اَْلْدرِ »َوؽَمٙم َؿ, شُمؿ  وَم٣مَل:  , هَمَٗم٣مَل شاؽْمِؼ َي٣م ُززَمغْمُ

                                                           
(, كاإلماـ ابن ماجو ْْٖٕ(, كاإلماـ النسائي في سننو )ْْٕٗأخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو ) (ُ)

(, كقاؿ فيو: ىذا ِٗ(, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل برقم )ِِٗٔ)
 ديث صحيح.  ح
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 : زَمغْمُ ٤ُم َهِذِه أَي٥َم َٞمَزيَم٦ْم دِم َذيمَِؽ:  "ايمزُّ ًِ ضَْم َٕ هَماَل َوَرزمَِّؽ َٓ ُي٠ْمَِمٛمُقَن }َواهلل ِ إيِنِّ 

ُٚمقَك همِٝماَم  "[ 65]ايمٛم٣ًمء:  { ؾَمَجَر زَمْٝمٛمَُٜمؿْ ضَمت ك حُيَ٘مِّ
 (ُ)

- 

همٜمٛم٣م ص٣ميمح ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ زمٝمٛمٜمؿ فمعم أن يًٗمل ايمززمغم رض 

 اهلل فمٛمف شمؿ حيقل اظم٣مل إلم صم٣مره-

همٙمام أزمك إٞمِم٣مري ايمِمٙمح, ضم٘مؿ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ زمٝمٛمٜمؿ 

ئمقد إلم زم٣محل٘مؿ ايمممفمل, وهق أن يؼمك ايمززمغم رض اهلل فمٛمف اظم٣مء ضمتك 

 اْلدار, شمؿ زمٔمد ذيمؽ ئمْمٝمف ْل٣مره-

 بٝإ أْٛاع ايصًح: 
 ايمِمٙمح فمٛمد أهؾ ايمٔمٙمؿ يٛمٗمًؿ إلم مخ٥ًم أٞمقاع: و

 -, وؽمٝمٟميت زم٣مزمف دم اْلٜم٣مدايمِمٙمح زمكم اظمًٙمٚمكم وايم٘مٖم٣مر األٍٚ:

, وؽمٝمٟميت إن ؾم٣مء اهلل فمز ايمِمٙمح زمكم أهؾ ايمٔمدل وأهؾ ايمٌٕمل ايجاْٞ:

 -وصمؾ

ذا طمٝمػ ايمُمٗم٣مق زمٝمٛمٜمام, أو طم٣مهم٦م ايمزوصم٥م ايمِمٙمح زمكم ايمزوصمكم إ ايجايح:

 إفمراض ايمزوج فمٛمٜم٣م, وؽمٝمٟميت َمٔمٛم٣م هذا دم زم٣مزمف إن ؾم٣مء اهلل فمز وصمؾ-

, ايمِمٙمح زمكم اظمتخ٣مصٚمكم دم نمغم َم٣مل: ىم٣مْلٛم٣مي٣مت, وٞمحق ذيمؽ ايطابع:

 -ويٟميت دم أزمقاب ايمرزم٣م

                                                           
 (.ِّٕٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِّٗٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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وهذا ايمٛمقع هق اظمذىمقر دم , ايمِمٙمح زمكم اظمتخ٣مصٚمكم دم إَمقال ارتاَؼ:

 ىمت٣مب ايمٌٝمقع- َمـاظمقؿمـ,  َمثؾ هذا

 بٝإ أقغاّ ايصًح َٔ حٝح أحكٝت٘ َٔ عزَ٘: 

 (: 86-1/85قاٍ اإلَاّ ابٔ ايكِٝ ضمح٘ اهلل يف إعالّ املٛقعني )
٣م صَم٣مئٌِز َٞم٣مهمٌِذ[: ٣م ََمْرُدوٌد َوإَِم  ْٙمُح إَم   ]ايمِمُّ

،ٍَ ُّ اِيَشًَا َُٜشطِّ َٚ  َّ ٌٗ اِيَشَطا ْٙمِح  َٚايٗصًُِح اٖئصٟ ُٜٔش ِريَؿ ىَم٣ميمِمُّ ـُ حَتْ ايم ِذي َيَتَّمٚم 

ـْ  ًء فَم َٓ ٤ٍم َأْو َو ًَ , َأْو َٞمْٗمَؾ َٞم زُمّْمٍع ضَماَلٍل, َأْو إضْماَلَل زمِّْمع ضَمَراٍم, َأْو إْروَم٣مَق ضُمر 

, َأْو ـُمْٙمَؿ شَم٣ميم٧ٍِم,  ٣م, َأْو إؽْمَٗم٣مَط َواصِم٤ٍم, َأْو سَمْٔمْمِٝمَؾ ضَمد  , َأْو َأىْمَؾ َرزمًّ حَمَؾ  إلَم حَمَؾ 

ٌََف   َذيمَِؽ: هَمُ٘مؾُّ َهَذا ُصْٙمٌح صَم٣مئٌِز ََمْرُدوٌد-َوََم٣م َأؾْم

ُٔنَي:  ُُِػًٔ َٔ اِي ِٝ ٌَْح٣مَٞمُف َؾايٗصًُِح اِيَذا٥ُٔع َب ُهَق ايم ِذي ُئْمَتَٚمُد همِٝمِف ِرَو٣م اهلل ِ ؽُم

ُف, َوُهَق َئْمَتِٚمُد ايْمِٔمْٙمَؿ َوايْمَٔمْدَل:  ْٙمِح َوَأضَمٗمُّ : هَمَٜمَذا َأفْمَدُل ايمِمُّ ِْمَٚمكْمِ َوِرَو٣م اخْلَ

َٝمُ٘مقُن اظمُِْْمٙمُِح فَم٣مظم٣ًِم زم٣ِميْمَقوَم٣مئِِع, فَم٣مِرهًم٣م زم٣ِميْمَقاصِم٤ِم, وَم٣مِصًدا يمِْٙمَٔمْدِل, هَمَدَرصَم٥ُم َهَذا همَ 

ِؿ ايْمَٗم٣مئِِؿ, ىَماَم وَم٣مَل ايمٛم ٌِلُّ 
٣مئِ ـْ َدَرصَم٥ِم ايمِم  َؿ  ,َأهْمَّمُؾ َِم : ,َصعم  اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

ـْ َدَرصَم » ٌُِّئُ٘مْؿ زمَِٟمهْمَّمَؾ َِم َٓ ُأَٞم ٣مئِِؿ ايْمَٗم٣مئِِؿ, وَم٣ميُمقا: زَمعَم َي٣م َرؽُمقَل اهلل ِ, وَم٣مَل: َأ ٥ِم ايمِم 

ٙمُِؼ  َٓ َأوُمقُل حَتْ ٣ميمَِٗم٥ُم, َأََم٣م إينِّ  ٌَكْمِ احْلَ ٣مَد َذاِت ايْم ًَ : هَم١مِن  هَم
ٌَكْمِ إْصاَلُح َذاِت ايْم

ـَ  ي ٙمُِؼ ايمدِّ ـْ حَتْ
ْٔمَر, َويَم٘مِ ايمٛم ٣مِس, هَم١مِن  اهلل ُ  َووَمْد صَم٣مَء دِم َأشَمٍر: َأْصٙمُِحقا زَمكْمَ ش ايمُم 
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اَم اظم٠ُْْمَِمٛمُقَن إطِْمَقٌة }ُيِْمٙمُِح زَمكْمَ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم: َووَمْد وَم٣مَل سَمَٔم٣ملَم:  إِٞم 

ُ٘مْؿ سُمْرَْحُقنَ  ُٗمقا اهلل َ يَمَٔمٙم   قا [-81]احلجرات:  {هَمَٟمْصٙمُِحقا زَمكْمَ َأطَمَقْيُ٘مْؿ َواسم 
 سهاّ ارتُػ١: بٝإ إٔ ايصًح جتطٟ ؾٝ٘ األ

 إضم٘م٣مم اخلٚم٥ًم: ايمِمٙمح دم ِتري و

 صم٣مئز- األٍٚ:

ٌز زَمكْمَ »هم٣مٕصؾ أن ايمِمٙمح صم٣مئز, ظم٣م يٟمت دم احلدي٧م: 
ْٙمُح صَم٣مئِ ايمِمُّ

ٙمِِٚمكمَ  ًْ  ش-اظمُْ

 واصم٤م- ايجاْٞ:

 -زمفايمِمٙمح, وهذا إذا ىم٣من ٓ يتؿ ايمقاصم٤م إٓ همٗمد جي٤م 

 -"همٜمق واصم٤م َم٣م ٓ يتؿ ايمقاصم٤م إٓ زمف,"ع٢ً َا عطف َٔ ايكاعس٠: 

 ونمغم ذيمؽ-٣مل, اظموضمٖمظ دم, ايمٗمـ حليمِمٙمح ىم٣م

 َمًتح٤م- ايجايح:

 : إذا ىم٣من دم أَمقر َمًتح٥ٌم-ايمِمٙمح  ومد يًتح٤مو

 َم٘مروه- ايطابع:

 : إذا ىم٣من دم أَمقر َم٘مروه٥م-ايمِمٙمح  ي٘مرهوومد 

 حمرم- ارتاَؼ:

 ايمِمٙمح : إذا ىم٣من ايمِمٙمح ؽمٝم٠مدي إلم ايمقومقع دم احلرام: ىم١مضمالل حيرم و
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 -, فمعم َم٣م سمٗمدم َمـ ىمالم ازمـ ايمٗمٝمؿ رْحف اهللريؿ احلاللاحلرام, أو حت

 -ىمت٣مزم٣ًم دم ايمِمٙمح ايبداضٟ ضمح٘ اهلل تعاىل يف صشٝش٘:قس عكس ٚ

 ني: يف ايصشٝشٚاغتسٍ ع٢ً ضزٙ مبا 
َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم َرِضَ اهلل ُ فَمٛمَْٜم٣م, وَم٣ميَم٦ْم: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلل ِ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف 

ـْ »َوؽَمٙم َؿ:  شَأضْمَدَث دِم َأَْمِرَٞم٣م َهَذا ََم٣م يَمْٝمَس همِٝمِف, هَمُٜمَق َردي  ََم
 (ُ)

- 

 أي إذا ىم٣من ايمِمٙمح صم٣مئًرا همٜمق َمردود فمعم ص٣مضمٌف-

 ني: يف ايصشٝشَٚا 
اَُم وَم٣مَٓ:  ـِ طَم٣ميمٍِد اُْلَٜمٛمِلِّ َرِضَ اهلل ُ فَمٛمُْٜماَم, َأهن  َمـ ضمدي٧م َأِِب ُهَرْيَرَة, َوَزْيِد زْم

ـَ ا" ٕفَْمَراِب َأسَمك َرؽُمقَل اهلل ِ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم َؿ, هَمَٗم٣مَل: َي٣م إِن  َرصُماًل َِم

ٓ  وَمَّمْٝم٦َم رِم زمِ٘مَِت٣مِب اهلل ِ, هَمَٗم٣مَل اخَلِْمُؿ أطَمُر: َوُهَق  َرؽُمقَل اهلل ِ, َأْٞمُُمُدَك اهلل َ إِ

رِم, هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهلل ِ َصعم  اهلُل  َأهْمَٗمُف َِمٛمُْف, َٞمَٔمْؿ هَم٣موْمِض زَمْٝمٛمَٛم٣َم زمِ٘مَِت٣مِب اهلل ِ, َوْأَذنْ 

ٝمًٖم٣م فَمعَم َهَذا, هَمَزَٞمك زم٣ِمَْمَرَأسمِِف, َوإيِنِّ شوُمْؾ »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم َؿ: 
ًِ , وَم٣مَل: إِن  ازْمٛمِل ىَم٣مَن فَم

َٟميْم٦ُم أَ  ًَ صْمَؿ, هَم٣مهْمَتَدْي٦ُم َِمٛمُْف زماِِمَئ٥ِم ؾَم٣مٍة, َوَويمِٝمَدٍة, هَم ُت َأن  فَمعَم ازْمٛمِل ايمر  ْهَؾ ُأطْمػِمْ

اَم فَمعَم ازْمٛمِل صَمْٙمُد َِم٣مَئ٥ٍم َوسَمْٕمِري٤ُم فَم٣مٍم, َوَأن  فَمعَم اَْمَرَأِة َهَذا  ويِن َأٞم  ايمِٔمْٙمِؿ, هَمَٟمطْمػَمُ

صْمَؿ, هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهلل ِ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم َؿ:  وَْمِّمكَم  »ايمر  َٕ َوايم ِذي َٞمْٖمِز زمَِٝمِدِه 

, َوفَمعَم ازْمٛمَِؽ صَمْٙمُد َِم٣مَئ٥ٍم, َوسَمْٕمِري٤ُم فَم٣مٍم,  زَمْٝمٛمَُ٘ماَم زمِ٘مَِت٣مِب اهلل ِ, ايمَقيمِٝمَدُة َوايمَٕمٛمَُؿ َردي

                                                           
 (.ُُٖٕ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِٕٗٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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هَم٦ْم هَم٣مْرمُجَْٜم٣م هَمَٕمَدا فَمَٙمْٝمَٜم٣م, ", وَم٣مَل: شانْمُد َي٣م ُأَٞمْٝمُس إلَِم اَْمَرَأِة َهَذا, هَم١مِِن افْمؼَمَ

٣م َرؽُمقُل اهلل ِ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَم  هَم٦ْم, هَمَٟمََمَر هِبَ "ٙم َؿ, هَمُرمِج٦َْم هَم٣مفْمؼَمَ
 (ُ)

- 

 بٝإ سهِ ايصًح يف تطى بعض اذتل: 
 جيقز ايمِمٙمح فمعم سمرك زمٔمض احلؼ-و

ُف سَمَٗم٣مَى ؿٞ ايصشٝشني: ؾ ـِ ََم٣ميمٍِؽ رض اهلل فمٛمف, َأٞم  َمـ ضمدي٧م ىَمْٔم٤ِم زْم

ـَ َأِِب ضَمْدَرٍد َدْيٛم٣ًم ىَم٣مَن يَمُف فَمَٙمْٝمِف دِم فَمْٜمِد َرؽُمقِل اهلِل َصعم  اهلُل فَمَٙمْٝمفِ  َؿ دِم  ازْم َوؽَمٙم 

َؿ  اَم ضَمت ك ؽَمِٚمَٔمَٜم٣م َرؽُمقُل اهلِل َصعم  اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  ِجِد, هَم٣مْرسَمَٖمَٔم٦ْم َأْصَقاهُتُ ًْ اظمَْ

َؿ ضَمت ك ىَمَُمَػ  َوُهَق دِم زَمْٝمتِِف, هَمَخَرَج إيَِمْٝمِٜماَم َرؽُمقُل اهللِ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

ـَ ََم٣ميمٍِؽ, هَمَٗم٣مَل:  ؽِمْجَػ ضُمْجَرسمِِف, َوَٞم٣مَدى ىَمْٔم٤َم  ٌ ْٝمَؽ َي٣م شَي٣م ىَمْٔم٤ُم »زْم , هَمَٗم٣مَل: يَم

ـْ َدْيٛمَِؽ »َرؽُمقَل اهللِ,  ْْمَر َِم , وَم٣مَل ىَمْٔم٤ٌم: وَمْد شهَمَٟمؾَم٣مَر إيَِمْٝمِف زمَِٝمِدِه َأْن َوِع ايمُم 

شوُمْؿ هَم٣موْمِّمفِ »هَمَٔمْٙم٦ُم َي٣م َرؽُمقَل اهللِ, وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ َصعم  اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم َؿ: 
 (ِ)

- 

إٓ أٞمف يُمؼمط دم َمثؾ هذا احل٣مل, أن ٓ ي٘مقن اظمْم٣ميم٤م زم٣مإلٞمٗم٣مص هق 

 اظمديـ-

 بٝإ نٝـ ٜهٕٛ ايصًح يف ايعني، ٚغري ايعني: 
 ىم٣ميمِمٙمح دم إَمقال, وٞمحق ذيمؽ- كس ٜهٕٛ ايصًح يف ايعني:ؾ

                                                           
 (.ُٕٗٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِِْٕأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
 (.ُٖٓٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ْٕٓصحيحو )أخرجو اإلماـ البخارم في  (ِ)
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 ىم٣ميمِمٙمح دم إفمراض, وٞمحق ذيمؽ- ٚقس ٜهٕٛ ايصًح يف غري ايعني:

 ٙمٝمف, وٞمحق ذيمؽ-أٞمف ؽمٌف, أو ىمذب فم عٝح:

 -ىمؾ زمحًٌف همٝمِمٙمح زمٝمٛمٜمام دم ذيمؽ

 بٝإ َا ًٜعّ يف ايصًح: 
 ويٙمزم دم ايمِمٙمح َم٣م يٙمزم دم زمٗمٝم٥م ايمدفم٣موى إطمرى-

زمٌٝمٛمتف, أو يٚمٝمٛمف وؾم٣مهده, أو زمُم٣مهديـ, أو ئمجز  عٝح ٜأتٞ املسعٞ:

 فمـ ذيمؽ-

 زم٣ميمٝمٚمكم- ؾٝكّٛ امُلسع٢ عًٝ٘:

, وأَم٣م  ًٓ إذا مل يث٦ٌم احلؼ, همٔمعم َم٣مذا همٝمٙمزم دم ايمِمٙمح أن يث٦ٌم احلؼ أو

 ُيِمٙمح زمٝمٛمٜمام-

٣م ومد وومع زمٝمٛمٜمام, إٓ أٞمف ٓ زمٟمس أن يِمٙمح زمٝمٛمٜمام دم ذه٣مب َم٣م دم ٞمٖمقؽمٜمام مم

 خلِم٣مم-اَمـ ايم٘مالم, و

 بٝإ َا ٜؿرتط يف ايصًح: 
 يُمؼمط دم ايمِمٙمح أن ٓ حيؾ ضمراًَم٣م- األٍٚ:

ايمٖمّم٥م ديٛم٣ًم, سمِمٙمح زمكم اشمٛمكم دم زمٝمع ايمذه٤م زم٣ميمذه٤م ديٛم٣ًم, أو ايمذه٤م  َجًّا:

 هذا ٓ جيقز: ٕٞمف ي٠مدي إلم ايمرزم٣م-
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- ايجاْٞ: ًٓ  أن ٓ حيرم ضمال

 -واهلل اظمقهمؼ

  ********** 
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 ]بيان مشروعية الصلح بين المسلمين[

ـْ ) – 876 ـِ فَمْقٍف اظمَُْزيِنِّ فَم  ,َأن  َرؽُمقَل اهلل ِ  ,رض اهلل فمٛمف  ,فَمْٚمِرو زْم

َم »٣مَل: ومَ  ,صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ٓ  ُصْٙمًح٣م ضَمر  ٙمِِٚمكَم, إِ ًْ ٌز زَمكْمَ اظمُْ
ْٙمُح صَم٣مئِ ايمِمُّ

 ًٓ َم ضَماَل ؿًم٣م ضَمر  ٓ  َذْ وؿمِِٜمْؿ, إِ ٙمُِٚمقَن فَمعَم ُذُ ًْ ًٓ َوَأضَمؾ  ضَمَراًَم٣م, َواظمُْ ضَماَل

شَوَأضَمؾ  ضَمَراًَم٣م
 (ُ)

َحُف-  َِمِذيُّ َوَصح  ْ  - َرَواُه ايمؼمِّ

 ؛َوَأْٞمَ٘مُروا فَمَٙمْٝمفِ 
(ِ)

ـِ فَمْقٍف        ـِ فَمْٚمِرِو زْم ٌِْد اهلل ِ زْم ـَ فَم َن  َراِوَيُف ىَمثغَِم زْم
ِٕ

َؤِمٝمٌػ 
 (ّ)

 - 

ُه زمَِ٘مْثَرِة ؿُمُروِمفِ  ُف افْمَتػَمَ َوىَمَٟمٞم 
 (ْ)

-)  

                                                           
كىو في «. ىذا حديث حسن صحيح»(, كقاؿ: ُِّٓأخرجو اإلماـ الترمذم في السنن رقم ) (ُ)

(, كقاؿ فيو: صحيح. كقد ركل من حديث َُّّاإلركاء لإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى برقم )
كرافع بن خديج , كعبد اهلل بن عمر  أبى ىريرة , كعائشة, كأنس بن مالك , كعمرك بن عوؼ,

رضي اهلل عنهم, ثم قاؿ رحمو اهلل تعالى: كجملة القوؿ: أف الحديث بمجموع ىذه الطرؽ يرتقى 
إلى درجة الصحيح لغيره, كىى كإف كاف في بعضها ضعف شديد, فسائرىا مما يصلح االستشهاد 

يحيى بن أبى زائدة عن عبد الملك بو, السيما كلو شاىد مرسل جيد, فقاؿ ابن أبى شيبة: أخبرنا 
 ىو ابن أبى سليماف عن عطاء عن النبي صلى اهلل عليو كسلم مرسال.

 ذكره في " التلخيص " كسكت عليو , كإسناده مرسل صحيح رجالو كلهم ثقات رجاؿ مسلم.
كأما الترمذم فركل من حديثو: الصلح جائز بين (: »َْٕ/ ّ« )الميزاف»كقوؿ الذىبي في  (ِ)

 لمين. كصححو؛ فلهذا ال يعتمد العلماء على تصحيح الترمذم.المس
ا إف لم يكن موضوعنا. (ّ)  بل قاؿ الشافعي كأبو داكد: ىو ركن من أركاف الكذب, فحديثو ضعيف جدن
إذ يركل عن أبي ىريرة, كأنس بن مالك, كابن عمر, كعائشة, رضي اهلل « كثرة شواىده»لعلو يريد  (ْ)

 عنهم كغيرىم.



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]بيان مشروعية الصلح بين المسلمين[  

 

[524] 
 

  

ـْ ضَمِدي٧ِم ) – 877 ٌ ٣مَن َِم ـُ ضِم َحُف ازْم رض اهلل        ,َأِِب ُهَرْيَرَة َووَمْد َصح 

,فمٛمف
 (ُ)

-)  

 *******************************الشرح:

 .عام املصٓف احلزٜح يبٝإ َؾضٚع١ٝ ايصًح بني املغًُني

ٙمِِٚمكمَ » قٛي٘: ًْ ٌز زَمكْمَ اظْمُ
ْٙمُح صَم٣مئِ  ش- ايمِمُّ

 أديمتف اظمت٘م٣مشمرة فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ- ٦مسمٗمدَم

٣ًٌم, همٝم٘مقن اظمراد زم٣مْلقاز  ومد ي٘مقنوومد سمٗمدم أٞمف   -هٛم٣م اإلَمّم٣مءواصم

زمكم اظمًٙمٚمكم, وذىمر اظمًٙمٚمكم دون ايم٘مٖم٣مر: ٕن أي أن ايمِمٙمح يٚميض 

 َمع ايم٘م٣مهمر , وأَم٣م َمٔم٣مَمالت اظمًٙمٚمكمزمكم اظمًٙمٚمكم أنمٙم٤م َمٔم٣مَمالت اظمًٙمٚمكم

, وَمع ذيمؽ جيري فمٙمٝمٜم٣م هذه إضم٘م٣مم دم ايمِمٙمح همٜمل فمعم ؽمٌٝمؾ ايمٛم٣مدر

 ونمغمه-

هم١مذا اؾمؼمى اظمًٙمؿ َمـ ايم٘م٣مهمر فمٝمٛم٣ًم, شمؿ ضمِمؾ زمٝمٛمٜمام طمالف: همٝمجقز أن 

 يِمٙمح زمٝمٛمٜمام-

 

                                                           
(, كركاه ابن الجاركد, كالحاكم, كمن قبلهما ركاه أبو داكد ُُٗٗركاه ابن حباف ) حسن. (ُ)

( حديث: المسلموف عند شركطهم ريكم من ُِٖ/ ّ« )التغليق»( كقاؿ الحافظ في ّْٗٓ)
حديث أبي ىريرة, كعمرك بن عوؼ, كأنس بن مالك, كرافع بن خىًديج, كعبد اهلل بن عمر, 

 «.ا فيها مقاؿ, لكن حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو أمثلهاكغيرىم رضي اهلل عنهم, ككله
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 : (314. 5) ايمٛمٝمؾوم٣مل ايمُمقىم٣مين دم 

ْٙمُح : )وَمْقيُمفُ  ٣ٌَمَرةِ  َهِذهِ  ـَم٣مِهرُ ( صَم٣مئِزٌ  ايمِمُّ ٓ   ُصْٙمٍح  ىُمؾ   هَمَٝمُْمَٚمُؾ  ايْمُٔمُٚمقُم, ايْمِٔم  ََم٣م إ

ـْ  ُاؽْمُتْثٛمَِل, فَمك َوََم ٣مِرعُ  اؽْمَتْثٛم٣َمهُ  ََم٣م فَمعَم  َزائِدٍ  ُصْٙمٍح  صَمَقازِ  فَمَدمَ  اد   َهَذا دِم  ايمُم 

ِدي٧ِم  يمِٝمُؾ  َٙمْٝمفِ هَمٔمَ  احْلَ ْٚمُٜمقرُ  َوَأْْحَُد  َوََم٣ميمٌِؽ  ضَمٛمِٝمَٖم٥مَ  َأزُمق َذَه٤َم  ايْمُٔمُٚمقمِ  َوإلَِم  ايمد   َواْْلُ

ٌَْحرِ  دِم  َوضَمَ٘مك ـْ  ايْم ةِ  فَم ٣مهمِِٔملِّ  ايْمِٔمؼْمَ ـِ  َوايمُم  فُ  يَمْٝمعَم  َأِِب  َوازْم ْٙمُح  َيِِمحُّ  َٓ  َأٞم  ـْ  ايمِمُّ  فَم

ؿْ  ُاؽْمُتِدل   َووَمْد  إْٞمَ٘م٣مٍر,  اَْمِرئٍ  ََم٣مُل  حَيِؾُّ  َٓ : », َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , زمَِٗمْقيمِفِ  هَلُ

ٙمِؿٍ  ًْ ٓ   َُم ٥ٌَمٍ  إ ـْ  زمِْمِٝم فِ  َِم ًِ  زَمْٝمٛمَُ٘مؿْ  َأَْمَقايَمُ٘مؿْ  سَمْٟمىُمُٙمقا َوٓ}: سَمَٔم٣ملَم  َوزمَِٗمْقيمِفِ  شَٞمْٖم

٣ٌَمؿمِؾِ    -[888: ايمٌٗمرة] {زم٣ِميْم

َو٣م زمَِٟمن   َوجُي٣َمُب  ْٙمِح  ايمرِّ ٌَ  َُمُْمِٔمرٌ  زم٣ِميمِمُّ  زمِفِ  اظم٣َْملِ  َأىْمُؾ  َيُ٘مقنُ  هَماَل  ايمٛم ْٖمِس, ٥مِ زمِْمِٝم

ـْ  ٣ٌَمؿمِؾِ  ايمٛم ٣مسِ  َأَْمَقالِ  َأىْمؾِ  َِم ؿْ  َواضْمَت٨م   زم٣ِميْم ٌَْحرِ  دِم  هَلُ ْٙمَح  زمَِٟمن   ايْم  هَماَل  َُمَٔم٣مَوَو٥ٌم, ايمِمُّ

ْٞمَ٘م٣مرِ  ََمعَ  َيِِمحُّ  ٌَْٝمعِ  اإْلِ  -ىَم٣ميْم

فُ  َوُأصِمٝم٤َم  ْٞمَ٘م٣مرِ  ََمْٔمٛمَك َٓ  زمَِٟمٞم  ٌُقِت  يمَِٔمَدمِ  ْٝمعِ ايْمٌَ  دِم  يمإِْلِ ٣م ضَمؼ   شُم ضََمِدمِهَ
 فَمعَم  ِٕ

طَمرِ  ْٔ ُؼ  ا ْٞمَ٘م٣مرُ  زمِفِ  َيَتَٔمٙم  ٌَْؾ  اإْلِ ٌَْٝمعِ  ُصُدورِ  وَم   -ايْمِٗمَٝم٣مُس  َيِِمحُّ  هَماَل  ايْم

ٙمِِٚمكمَ  زَمكْمَ : )وَمْقيُمفُ  ًْ َن   ايْمَٕم٣ميم٤ِِم: خَمَْرَج  طَمَرَج  َهَذا :(اظمُْ
ْٙمَح  ِٕ  زَمكْمَ  صَم٣مئِزٌ  ايمِمُّ

٣مرِ  ٙمِؿِ  كْمَ َوزمَ  ايْمُ٘مٖم  ًْ  -َوايْمَ٘م٣مهمِرِ  اظمُْ

ضَْمَ٘م٣ممِ  اظمَُْخ٣مؿَم٤َم  َأن   ايمت ْخِِمٝمصِ  َوَوصْمفُ  ْٕ ٙمُِٚمقَن: ُهؿْ  ايْمَٕم٣ميم٤ِِم  دِم  زم٣ِم ًْ ُؿْ  اظمُْ هَن 
ِٕ 

٣م اظمُْٛمَْٗم٣مُدونَ  ُهؿْ    قا -هَلَ
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ًٓ » قٛي٘: َم ضَماَل ٓ  ُصْٙمًح٣م ضَمر   ش- إِ

  فمز وصمؾ يمف, وأضمؾ-ٕن هذا إَمر حيقل زمكم اظمًٙمؿ, وزمكم َم٣م أزم٣مح اهلل

 إلم اهلل فمز وصمؾ- ايمتحٙمٝمؾوَمًٟميم٥م ايمتحريؿ, و

 ؾؿٞ َػًِ:
ْ َٞمْٔمُد َأْن هُمتَِح٦ْم طَمْٝمػَمُ », وَم٣مَل: ,رض اهلل فمٛمف,َمـ ضمدي٧م َأِِب ؽَمِٔمٝمٍد  مَل

ٌَْٗمَٙم٥ِم ايمثُّقِم َوا َؿ دِم سمِْٙمَؽ ايْم يمٛم ٣مُس هَمَقوَمْٔمٛم٣َم َأْصَح٣مَب َرؽُمقِل اهلِل َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

ِجِد, هَمَقصَمَد َرؽُمقُل اهلِل َصعم   ًْ صِمَٝم٣مٌع, هَمَٟمىَمْٙمٛم٣َم َِمٛمَْٜم٣م َأىْماًل ؾَمِديًدا, شُمؿ  ُرضْمٛم٣َم إلَِم اظمَْ

يَح هَمَٗم٣مَل:  َؿ ايمرِّ ٌِٝمَث٥ِم ؾَمْٝمًئ٣م, هَماَل »اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  َجَرِة اخْلَ ـْ َهِذِه ايمُم  ـْ َأىَمَؾ َِم ََم

ِجدِ  ًْ ٌََٙمَغ َذاَك ايمٛم ٌِل  َصعم  اهلُل »هَمَٗم٣مَل ايمٛم ٣مُس: ش َيْٗمَرزَمٛم ٣م دِم اظمَْ ََم٦ْم, هَم ََم٦ْم, ضُمرِّ ضُمرِّ

َؿ هَمَٗم٣مَل:  ِريُؿ ََم٣م َأضَمؾ  اهللُ رِم, َويَم٘مِٛم َٜم٣م »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  ُف يَمْٝمَس ِِب حَتْ ٣م ايمٛم ٣مُس إِٞم  َ َأُّيُّ

شؾَمَجَرٌة َأىْمَرُه ِرحَيَٜم٣م
 (ُ)

- 

 ش-َوَأضَمؾ  ضَمَراًَم٣م» قٛي٘:

ِمٙمح فمعم ايمرزم٣م, وايمٗمامر واظمٝمن, وٞمحق ذيمؽ َمـ إؾمٝم٣مء اظمحرم ىم٣ميم

 زمٝمٔمٜم٣م, أو أىمٙمٜم٣م-

وؿمِِٜمؿْ » قٛي٘: ٙمُِٚمقَن فَمعَم ُذُ ًْ  ش- َواظمُْ

 أي همٝمام صقحلقا فمٙمٝمف, وايمتزَمقا زمف-

                                                           
 (.ٓٔٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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 : (315. 5) إوؿم٣مر ٞمٝمؾوم٣مل ايمُمقىم٣مين دم 

ٙمُِٚمقنَ  ": وَمْقيُمفُ  ًْ وؿمِِٜمؿْ  فَمعَم  اظمُْ  فَمٛمَْٜم٣م َيْرصِمُٔمقنَ  َٓ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م شَم٣مزمُِتقنَ : َأيْ  " ُذُ

وطِ  دِم  َوَهَذا: اظمُْٛمِْذِريُّ  وَم٣مَل  ُ ٣مئَِزةِ  ايمممُّ  ": وَمْقيُمفُ  َهَذا فَمعَم  َوَيُدلُّ  ايْمَٖم٣مؽِمَدِة, ُدونَ  اْْلَ

  ٓ ؿًم٣م إ مَ  َذْ ًٓ  ضَمر  ُدهُ  " إيَمْخ  ---ضَماَل ٦ٌََم  ََم٣م َوُي٠َميِّ ـْ  زَمِريَرةَ  ضَمِدي٧ِم  دِم  شَم  , وَمْقيمِفِ  َِم

طٍ  ىُمؾُّ : », َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم    َوضَمِدي٧ُم  شزَم٣مؿمٌِؾ  هَمُٜمقَ  اهلل ِ ىمَِت٣مِب  دِم  يَمْٝمَس  َذْ

ـْ » طُ  شَردي  هَمُٜمقَ  َأَْمُرَٞم٣م فَمَٙمْٝمفِ  يَمْٝمَس  فَمَٚماًل  فَمِٚمَؾ  ََم ْ َرامَ  حُيِؾُّ  ايم ِذي َوايممم   ىَمَٟمنْ  احْلَ

طَ  ةَ  َيمْمُ ٣ٌَمنِمل ايمٓم ٣ممِلِ  ُٞمٌْمَ ٙمِِٚمكَم, ْزوَ نمَ  َأوْ  َوايْم ًْ مُ  َوَايم ِذي اظمُْ رِّ اَلَل  حُيَ  ىَمَٟمنْ  احْلَ

طَ  ٓ   فَمَٙمْٝمفِ  َيمْمُ  اهـ  -َذيمَِؽ  َٞمْحقِ  َأوْ  َزْوصَمَتفُ  َأوْ  َأََمَتفُ  َيَْمٟمَ  َأ

وهذا يمٖمظ فم٣مم, هم٣مظمًٙمٚمقن فمعم ذوؿمٜمؿ: دم زم٣مب ايمٛم٘م٣مح, ودم زم٣مب 

 ايمٌٝمع, وايممماء, وايمٌٝمٔم٥م يمقرم إَمر اظمًٙمؿ, وايمِمٙمح-

 وصم٤م فمٙمٝمف أن يٖمل زمذيمؽ ايمممط-صم٣مئز  اصْمٙمح َمع ومقم فمعم ذطهمٚمـ 

ًٓ َوَأضَمؾ  ضَمَراًَم٣م» قٛي٘: َم ضَماَل ؿًم٣م ضَمر  ٓ  َذْ  ش- إِ

 ىمام سمٗمدم دم ضمدي٧م فم٣مئُم٥م رض اهلل فمٛمٜم٣م دم ومِم٥م زمريرة رض اهلل فمٛمٜم٣م-

 نُا دا٤ شيو يف ايصشٝشني: 
٣م زَمْٔمُد, ََم٣م زَم٣مُل ِرصَم٣مٍل » َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم َرِضَ اهلل ُ فَمٛمَْٜم٣م, وَم٣ميَم٦ْم: َأَم 

ٍط يَمْٝمَس دِم ىمَِت٣مِب اهلل ِ  ـْ َذْ ٦ْم دِم ىمَِت٣مِب اهلل ِ, ََم٣م ىَم٣مَن َِم ًَ وؿًم٣م يَمْٝم ؿُمقَن ُذُ َيُْمؼَمِ
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اَم  ُط اهلل ِ َأْوشَمُؼ, َوإِٞم  , َوَذْ ٍط, وَمَّم٣مُء اهلل ِ َأضَمؼُّ هَمُٜمَق زَم٣مؿمٌِؾ, َوإِْن ىَم٣مَن َِم٣مَئ٥َم َذْ

شـْ َأفْمَتَؼ ايمَقَُٓء ظمَِ 
 (ُ)

- 

 ٦م إيمٝمف-تٖميٙمف, وٓ زمٓ فمػمة هم٣ميمممط ايمذي خي٣ميمػ ايم٘مت٣مب وايمًٛم٥م, 

َمـ ىمت٣مب رزمٛم٣م  همٜمذا احلدي٧م َمع ؤمٖمف يدطمؾ حت٦م ومقافمد فمٓمٝمٚم٥م

, وهق دال فمعم مت٣مم ايمممفمٝم٥م, ؽمٛم٥م ٞمٌٝمٛم٣م صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم, و

 ىمامهل٣م-و

, ايمٛمزاعاخلِم٣مم, وايمُمٗم٣مق, و إلم َم٣م يٗمع زمٝمٛمٜمؿ َمـ هم١من ايمٛم٣مس إذا سمرىمقا

 ايمٗمت٣مل, وإلم أىمؾ أَمقال ايمٛم٣مس زم٣ميم٣ٌمؿمؾ-رزمام ي٠مدي ذيمؽ إلم ايمٛمٖم٣مر, و

شمؿ إن ايمِمٙمح ومد يٌٗمك َمٔمف زمٔمض احلؼ, ضمتك وإن ذه٤م زمٔمّمف همٜمق 

 أين َمـ أن يذه٤م احلؼ ىمٙمف, واهلل أفمٙمؿ-وأهقن, 

  ********** 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.َُْٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِّٔٓ, ُِٖٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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 انتفاع الجار بحائط جاره[ جواز] 

ـْ ) – 878 صعم اهلل فمٙمٝمف  ,َأن  ايمٛم ٌِل   ,رض اهلل فمٛمف  ,َأِِب ُهَرْيَرَة َوفَم

٥ًٌَم دِم صِمَداِرهِ »وَم٣مَل:  ,وؽمٙمؿ  شُمؿ  َيُٗمقُل َأزُمق ش- َٓ َيْٚمٛمَُع صَم٣مٌر صَم٣مَرُه َأْن َيْٕمِرَز طَمَُم

َْرَِمكَم   ?ََم٣م رِم َأَراىُمْؿ فَمٛمَْٜم٣م َُمْٔمِرِوكمَ  ,رض اهلل فمٛمف  ,ُهَرْيَرَة  َٕ ٣م زَمكْمَ  َواهلل ِ  هِبَ

شَأىْمَت٣مهمُِ٘مْؿ 
 (ُ)

 (- - َُمت َٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

 *******************************الشرح:

 .غام املصٓـ اذتسٜح يبٝإ دٛاظ اْتؿاع ادتاض عا٥ط داضٙ
سمٖمؼ فمعم دٓيمتف زمكم ىمثغم َمـ ايمٖمٗمٜم٣مء, زمٟمن اْل٣مر ٓ يٚمٛمع اُ ومد هذا احلدي٧م و

 صم٣مره َمـ أن يٕمرز طمُم٥ٌم دم صمداره-

 ِمٙمح دم َمثؾ هذه احل٣ميم٥م-ايمقن زمٝمٛمٜمام وي٘م

وفمقرض زمٗمقل اإلَم٣مم ايمُم٣مهمٔمل رْحف اهلل سمٔم٣ملم دم اْلديد: زمٟمن هذا ايمٗمقل 

, أن ايمٛمٌل ,رض اهلل فمٛمف,يتٔم٣مرض َمع ضمدي٧م أِب ضُمرة ايمروم٣مر, فمـ فمٚمف 

ٓ  زمِْمِٝم٤ِم َٞمْٖمٍس َِمٛمْفُ  »صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ وم٣مل:  شَٓ حَيِؾُّ ََم٣مُل اَْمِرٍئ إِ
 (ِ)

- 

                                                           
 (.َُٗٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِّْٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
(, كىو في اإلركاء لإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى برقم ََِٗٔاـ أحمد في مسنده )أخرجو اإلم (ِ)

 (, كقاؿ فيو: صحيح.ُْٗٓ)
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, وَم٣مَل: وَم٣مَل ,رض اهلل فمٛمف,َمـ ضمدي٧م َأِِب ُهَرْيَرَة ا دا٤ يف َػًِ: َٚ

ٙمِِؿ ضَمَراٌم, َدَُمُف, َوََم٣ميُمُف, »َرؽُمقُل اهللِ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم َؿ:  ًْ ٙمِِؿ فَمعَم اظمُْ ًْ ىُمؾُّ اظمُْ

شَوفِمْرُوفُ 
 (ُ)

- 

فمعم إٞمام هق إلم أن ضمدي٧م ايم٣ٌمب  ٚشٖب بعض أٌٖ ايعًِ:

 ب, ويمٝمس فمعم ايمقصمقب-آؽمتح٣ٌم

 همٙمق أراد إٞم٣ًمن َمًٙمؿ أن يًتٔمكم زمجدار صم٣مره اظمًٙمؿ, همٙمف ذيمؽ-

 وهذا َمـ اظم٣ًمحم٥م وايمتج٣موز زمٝمٛمٜمام-

احلدي٧م يدل فمعم ايمقصمقب, يمٗمقل أِب هريرة  ٚقاٍ بعض أٌٖ ايعًِ:

َْرَِمكَم   ?ََم٣م رِم َأَراىُمْؿ فَمٛمَْٜم٣م َُمْٔمِرِوكمَ »رض اهلل فمٛمف دم احلدي٧م:  َٕ ٣م زَمكْمَ  َواهلل ِ  هِبَ

 ش-َأىْمَت٣مهمُِ٘مؿْ 

 وراوي احلدي٧م أدرى زمدٓيمتف َمـ نمغمه- قايٛا:

وومد وم٢م هبذا احل٘مؿ اخلٙمٝمٖم٥م فمٚمر زمـ اخلْم٣مب رض اهلل فمٛمف: ضمٝم٧م أراد 

رصمؾ أن يٕمرز دم صمدار ص٣مضمٌف, همٟمزمك ذيمؽ اْل٣مر, همٟميمزم فمٚمر زمـ اخلْم٣مب 

 رض اهلل فمٛمف هب٣م-

٣مء َمـ أرض آطمر, هم٣مَمتٛمع ضمٝم٧م أراد أضمدهؿ أن جيري اظم هووم٢م زمف نمغم

 أطمر, همٟميمزَمف ايمٗم٣مض زم١مصمراء اظم٣مء-

                                                           
 (.ِْٔٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]جواز انتفاع الجار بحائط جاره[  

 

[531] 
 

  

 فمعم أمهٝم٥م ايمرهمؼ زمكم ايمٛم٣مس- ٖٚشا احلزٜح راٍ:

وايمٗمقل زم٣ميمقصمقب ي٘مقن همٝمام إذا ىم٣من زمٝم٦م اْل٣مر ٓ يًتٗمٝمؿ إٓ هبذه ايمٔمت٥ٌم, 

 ورزمام حلٗمف ايمير زمذيمؽ-

 ولم-وأَم٣م إذا ىم٣من ؽمٝمًتٗمٝمؿ زمدوهن٣م, هم١من زمٛمك دم أروف زمام يٗمٝمٚمف, همٜمق أ

همّمٝمٙم٥م ضمؼ اْل٣مر, وفمٓمٝمؿ ؾمٟمٞمف, ضمٝم٧م صم٣مز يمف أن يًتخدم  ٚيف احلزٜح:

 َم٣مل ايمٕمغم زمٕمغم ؿمٝم٤م ٞمٖمس َمٛمف, فمعم َم٣م صم٣مء دم احلدي٧م-

 ش- َٓ َيْٚمٛمَُع صَم٣مٌر صَم٣مَرهُ » قٛي٘:

سمٗمدم َمٔمٛم٣م زمٝم٣من ذيمؽ, وأٞمف فمعم ؽمٌٝمؾ آؽمتح٣ٌمب, وٓ ي٘مقن فمعم ؽمٌٝمؾ 

ٓ يًتٗمٝمؿ إٓ زمٕمرز اخلُم٥ٌم دم ايمقصمقب إٓ إذا سمير اْل٣مر, أو ىم٣من صمداره 

 صمدار صم٣مره-

٥ًٌَم دِم صِمَداِرهِ » قٛي٘:  ش- َأْن َيْٕمِرَز طَمَُم

يٚمر زمف إلم داره سمٔمكم وإٓ همٙمق اضمت٣مج إلم ؿمريؼ , وهذا طمرج خمرج ايمٕم٣ميم٤م

شمؿ صم٣مء رصمؾ واؾمؼمى , ي٘مقن رصماًل زمٛمك يمف زمٝمًت٣م دم أروفىمٟمن همتحٜم٣م, 

إنمالق  ضمٗمل, ورزمام أدى إلمإرض ايمتل زمج٣مٞمٌف, ويٗمقل: أٞم٣م ؽمآطمذ مجٝمع 

يؼمك يمف ؿمريًٗم٣م: ٕٞمف َمتير أن فمٙمٝمف همٜمٛم٣م جي٤م , زم٣مزمف, أو إلم سمّمٝمٝمؼ ؿمريٗمف

طمقل أو ىمذيمؽ رصمؾ زمٝمٛمف وزمكم صم٣مره صمدار, رزمام ي٠مدي إلم فمدم د, هبذا
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همٝمح٘مؿ زمٝمٛمٜمؿ احل٣مىمؿ زمٟمن يٖمتح يمف َم٣م ي٘مقن , ايمّمقء, أو ٞمحق ذيمؽ َمـ إَمقر

٣ًٌم دم دطمقل ايمّمقء, أو اهلقاء   ايمذي حيت٣مج إيمٝمف, واهلل أفمٙمؿ-ؽمٌ

 ش- ?ََم٣م رِم َأَراىُمْؿ فَمٛمَْٜم٣م َُمْٔمِرِوكمَ » قٛي٘:

 ىمٟمن أزم٣م هريرة رض اهلل فمٛمف أَمرهؿ هبذا إَمر, شمؿ رأى َمٛمٜمؿ فمدم ايمرو٣م-

زمؾ صم٣مء دم زمٔمض ايمرواي٣مت أهنؿ ٞم٘مًقا رؤوؽمٜمؿ, ىم٣مظمخ٣ميمٖمكم, ونمغم 

 اظمقاهمٗمكم, إٓ أهنؿ مل يت٘مٙمٚمقا-

 َصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل: ؿٞ غٓٔ اإلَاّ ايرتؾ
وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلل ِ َصعم  اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف  ,رض اهلل فمٛمف,َمـ ضمدي٧م َأِِب ُهَرْيَرَة 

ٌَُف دِم صِمَداِرِه هَماَل َيْٚمٛمَْٔمفُ »َوؽَمٙم َؿ:  , هَمَٙمام  شإَِذا اؽْمَتْٟمَذَن َأضَمَدىُمْؿ صَم٣مُرُه َأْن َيْٕمِرَز طَمَُم

َث َأزُمق ُهَرْيَرَة  ََم٣م رِم َأَراىُمْؿ "ؿَمْٟمؿَمُٟموا ُرُءوؽَمُٜمْؿ, هَمَٗم٣مَل:  ,ض اهلل فمٛمفر,ضَمد 

٣م زَمكْمَ َأىْمَت٣مهمُِ٘مؿْ  َْرَِمكَم  هِبَ َٕ شفَمٛمَْٜم٣م َُمْٔمِرِوكَم, َواهلل ِ 
 (ُ)

 - 

 - ٣مهمِِٔملُّ  َوايمَٔمَٚمُؾ فَمعَم َهَذا فِمٛمَْد زَمْٔمِض َأْهِؾ ايمِٔمْٙمِؿ, َوزمِِف َيُٗمقُل ايمُم 

ـْ زَمْٔمِض َأْهؾِ  ـُ َأَٞمٍس, وَم٣ميُمقا: يمَُف َأْن َيْٚمٛمََع  َوُرِوَي فَم ايمِٔمْٙمِؿ َِمٛمُْٜمْؿ: ََم٣ميمُِؽ زْم

- ُل َأَصحُّ ٌَُف دِم صِمَداِرِه, َوايمَٗمْقُل إَو   قا صَم٣مَرُه َأْن َيَّمَع طَمَُم
 

 

                                                           
(, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح ُّّٓأخرجو اإلماـ الترمذم في سننو ) (ُ)

 كضعيف سنن الترمذم.
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٣م زَمكْمَ َأىْمَت٣مهمُِ٘مؿْ » قٛي٘: َْرَِمكَم  هِبَ َٕ  ش- َواهلل ِ 

 أي ضمج٥م فمٙمٝم٘مؿ, سمٙمٗمقن اهلل فمز وصمؾ هب٣م-

**********   
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 ]بيان تحريم مال المسلم إال بطيب نفس منه[ 

ـْ ) – 879 ٣مفِمِديِّ َوفَم  ً ْٝمٍد ايم وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلل ِ  ,رض اهلل فمٛمف  ,َأِِب ُْحَ

َْمِرٍئ َأْن َيْٟمطُمَذ فَمَِم٣م َأطِمٝمِف زمَِٕمغْمِ ؿمِٝم٤ِم َٞمْٖمٍس »صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  , ِٓ َٓ حَيِؾُّ 

شَِمٛمْفُ 
 (ُ)

٣مىمُِؿ دِم - َروَ  ٌ ٣مَن, َواحْلَ ـُ ضِم  (-شَصِحٝمَحْٝمِٜماَم »اُه ازْم

 *******************************الشرح:

٣م}عام املصٓف احلزٜح يبٝإ حض١َ َاٍ املغًِ, قاٍ اهلل عظ ٚدٌ:  َ  َي٣مَأُّيُّ

ـَ  ٣ٌَمؿمِؾِ  زَمْٝمٛمَُ٘مؿْ  َأَْمَقايَمُ٘مؿْ  سَمْٟمىُمُٙمقا َٓ  آََمٛمُقا ايم ِذي ٓ   زم٣ِميْم ٣مَرةً  سَمُ٘مقنَ  َأنْ  إِ ـْ  ِِتَ  سَمَراضٍ  فَم

 -[59: ايمٛم٣ًمء] { َِمٛمُْ٘مؿْ 

٣مفِمِديِّ رض اهلل فمٛمف» قٛي٘:  ً ْٝمٍد ايم  ش- َأِِب ُْحَ

 فمٌد ويٗم٣مل ؽمٔمد, زمـ ايمرْحـ فمٌد اؽمٚمف, وَمـ زمٛمل ؽم٣مفمدة أٞمِم٣مري

 دم سمقدم: ايمقاومدي ووم٣مل ,زمٔمده وَم٣م أضمدا ؾمٜمد, ؽمٔمد زمـ فمٚمرو زمـ ايمرْحـ

 -َمٔم٣موي٥م ـزم يزيد طمالهم٥م أول أو َمٔم٣موي٥م طمالهم٥م آطمر

َْمِرٍئ » قٛي٘: ِٓ  ش- َٓ حَيِؾُّ 

 طمرج خمرج ايمٕم٣ميم٤م- 

                                                           
(, كأما عزكه للحاكم فلعلو ٖٕٗٓأخرجو اإلماـ ابن حباف في صحيحو )ث إسناده حسن. الحدي (ُ)

كىم من الحافظ. كاهلل أعلم, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في التعليقات الحساف على 
 (.ُْٗٓ(, كفي اإلركاء )ْٔٗٓصحيح ابن حباف برقم )
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 ٓ حيؾ ٕضمد ؽمقاء ىم٣من رصماًل, أو اَمرأًة, أو ضمًرا, أو فمًٌدا- ٚاملع٢ٓ:

 ش-أن يٟمطمذ فمِم٣م أطمٝمف» قٛي٘:

 وَم٣م دوهن٣م, أو َم٣م همقومٜم٣م-

هم١مذا ىم٣من ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ومد ذىمر ايمٔمِم٣م وهل ٓ شمٚمـ هل٣م دم 

اظمت٣مع َمـ زم٣مب ؽ فمعم اضمؼمام َم٣م ىم٣من همقومٜم٣م َمـ إَمقال, وايمٕم٣ميم٤م, دل ذيم

 وإٞمام ذىمر ايمٔمِم٣م حلٗم٣مرهت٣م, أو يم٘مثرة اؽمتخداَمٜمؿ هل٣م-, أولم

 ش- زمَِٕمغْمِ ؿمِٝم٤ِم َٞمْٖمٍس َِمٛمْفُ » قٛي٘:

أي أطمذه٣م َمٛمف إَم٣م زم٣ميمٕمِم٤م, وإَم٣م زم٣ميمٓمٙمؿ, وإَم٣م زم٣محلٝم٣مء, أو ٞمحق ذيمؽ َمـ 

 إَمقر-

 بٝإ سهِ أخص اذتل باذتٝا٤: 
 ٓ جيقز أطمذ رء َمـ احلؼ زم٣محلٝم٣مء- ٌ ايعًِ:قاٍ أٖ

 -"َم٣م أطمذ زمقصمف احلٝم٣مء, همٜمق ضمرام" ٚايكاعس٠ عٓس ايعا١َ يف شيو:

 همال جيقز يمإلٞم٣ًمن أن يًتٚمتع زمامل نمغمه إٓ زم١مذٞمف, وزمْمٝم٤م ٞمٖمس َمٛمف-

 بٝإ سهِ َٔ أضاز إٔ ٜػتكطٞ املسٜٔ قبٌ سًٍٛ األدٌ: 
ـَ آََمٛمُقا }ف ايمٔمزيز: يمٝمس يمف ذيمؽ: ٕن اهلل فمز وصمؾ يٗمقل دم ىمت٣مزم ٣م ايم ِذي َ َي٣م َأُّيُّ

ٌُقهُ  ك هَم٣مىْمُت ٚمًّ ًَ ـٍ إلَِم َأصَمٍؾ َُم  -{إَِذا سَمَداَيٛمُْتْؿ زمَِدْي
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َمـ اظم٣مل ومدره  ٣مل وم٣مل يمف: ي٣م أطمل فمٛمدك رم َمٌٙمغٌ يم٘مـ يمق ومدر أن ص٣مضم٤م اظم

ىمذا وىمذا, ومل حيؾ إصمؾ زمٔمد, ويم٘مـ افمْمٛمل ٞمِمػ اظمٌٙمغ, وٓ أيمتزم يمؽ 

 زم٣مٕصمؾ-

 زمٟمس زمف: ٕٞمف فمـ ؿمٝم٤م ٞمٖمس َمـ اظمديـ- همٜمذا ٓ

أٞم٣م ؽمٟمفمْمٝمؽ ضمٗمؽ ومٌؾ أن حيؾ إصمؾ, زمممط  يهٔ يٛ قاٍ املػتسٜٔ:

 أن سمًٗمط رم ايمرزمع, أو ايمٛمِمػ َمـ اظم٣مل, أو ٞمحق ذيمؽ-

ٕن همٝمف زم٣مب َمـ أزمقاب ايمرزم٣م, وهمٝمف أٞمف سمٛم٣مزل فمـ َم٣مل  ؾٗصا ال جيٛظ;

 َمٗم٣مزمؾ َم٣مل, واهلل أفمٙمؿ-

  وم٣مل ايمِمٛمٔم٣مين:

 ز ايمِمٙمح زم٣ميمٗمرفم٥م:صمقاهم٣مئدة: 

 -وهل َمـ ؿمرق ايمِمٙمح, ٓؽمٝمام َمع فمدم وصمقد إديم٥م

 : (313. 5) إوؿم٣مر ٞمٝمؾوم٣مل ايمُمقىم٣مين دم 

ََْمرِ  َودِم  ْٕ ٣مَواةِ  فِمٛمَْد  زم٣ِميْمُٗمْرفَم٥مِ  ا ًَ ٥مِ  َأوْ  اظمُْ  ىمَِت٣مِب  دِم  ايْمُٗمْرفَم٥مُ  َوَرَدْت  َووَمْد  اظمَُُْم٣مضم 

 : ََمْقِؤَمكْمِ  دِم  اهلل ِ

٣م   -[44: فمٚمران آل] {َأوْمالََمُٜمؿْ  ُيْٙمُٗمقنَ  إِذْ }: سَمَٔم٣ملَم  فوَمْقيم :َأضَمُدمُهَ

٣مَهؿَ }: سَمَٔم٣ملَم  وَمْقيمف :َوايمث ٣ميِن  ًَ ـَ  هَمَ٘م٣منَ  هَم  -[848: ايمِم٣مهم٣مت] {اظمُْْدضَمِّمكمَ  َِم

٥مِ  دِم  َوصَم٣مَءْت  ًَ ـْ  َأضَم٣مِدي٧َم  مَخْ ٛم ٥مِ  َِم ًُّ  : ايم
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ُل  َو  ْٕ ِدي٧ُم- َهَذا :ا   احْلَ

فُ : »ضَمِدي٧ُم : ايمث ٣ميِن  َٖمرَ  َأَرادَ  إَذا ىَم٣منَ  , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , َأٞم   ً  َأوْمَرعَ  ايم

٣مئِفِ  زَمكْمَ  ًَ
  -شٞمِ

فُ » :ايمث ٣ميم٧ُِم    -شمَمُْٙمقىمكِمَ  ؽِمت ٥مٍ  دِم  َأوْمَرعَ  , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , َأٞم 

ازمِعُ   ايمٛمَِّداءِ  دِم  ََم٣م ايمٛم ٣مُس  َئْمَٙمؿُ  قْ يمَ : », َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ  َصعم   , وَمْقيُمفُ : ايمر 

ػِّ  لِ  َوايمِم  َو  ْٕ ؽْمَتَٜمُٚمقا ا   -شفَمَٙمْٝمفِ  َٓ

٣مَِمُس  زَمغْمِ  ضَمِدي٧ُم  :اخْلَ ـَ  زمَِثْقزَمكْمِ  صَم٣مَءْت  َصِٖمٝم ٥مَ  إن  : »ايمزُّ َزَة, همِٝمِٜماَم  يمُِتَ٘مٖمِّ  َْحْ

ْٚمَزةَ : هَمُٗمْٙمٛم٣َم وَمتِٝماًل, صَمٛمٌِْفِ  إلَم  هَمَقصَمْدَٞم٣م  َأضَمَد  هَمَقصَمْدَٞم٣م شَمْقٌب, يمَِْلَْٞمَِم٣مِريِّ وَ  شَمْقٌب  حِلَ

ـْ  َأْوؽَمعَ  ايمث ْقزَمكْمِ  طَمِر, َِم ْٔ ٛم ٣م شُمؿ   فَمَٙمْٝمِٜماَم  هَمَٟموْمَرفْمٛم٣َم ا  ايم ِذي ايمث ْقِب  دِم  َواضِمدٍ  ىُمؾ   ىَمٖم 

  -شيَمفُ  طَمَرَج 

َٙمعَ  , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , ايمٛم ٌِل   َأن   :َوايمٓم ٣مِهرُ  َرُه: َهَذا فَمعَم  اؿم  فُ  َووَمر  َٞم  ِٕ 

ا ىَم٣منَ  ٌُْٔمُد  ُهٛم٣َميمَِؽ, ضَم٣مِضً َزَة, ضَمؼِّ  دِم  َذيمَِؽ  َِمْثُؾ  فَمَٙمْٝمفِ  خَيَْٖمك َأنْ  َوَي  ىَم٣مَٞم٦ْم  َووَمْد  َْحْ

َح٣مزَم٥مُ  ـْ  ىَمثغِمٍ  دِم  ايْمُٗمْرفَم٥مَ  سَمْٔمَتِٚمُد  ايمِم  َُُمقرِ  َِم ْٕ فُ  " ,:ُرِويَ  ىَماَم  ا  ايمٛم ٣مُس  سَمَُم٣مح   َأٞم 

ََذانِ  دِم  َٗم٣مِدؽِمٝم ٥مِ ايمْ  َيْقمَ  ْٕ  قا -" ؽَمْٔمٌد  زَمْٝمٛمَُٜمؿْ  هَمَٟموْمَرعَ  ا
 واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم

  ********** 
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 ]باب الحوالة والضمان[ 

َٛاَي١ِ َباُب] ِٕ اِيَخ َُا  [َٚايطَّ

 *******************************الشرح:

 : اذتٛاي١ بٝإ تعطٜـ
  (:4/585)ابٔ سذط ضمح٘ اهلل تعاىل  اذتاؾغ قاٍ

 سمٗمقل اظم٠مول َمـ أو ايمتحقل, َمـ َمُمتٗمف سم٘من وومد احل٣مء, زمٖمتح احلقايم٥م

ًٓ  فمٛمف اٞمتٗمؾ إذا ايمٔمٜمد فمٛمد ضم٣مل  - َم٠مو

 قا- ذَم٥م إلم ذَم٥م َمـ ديـ ٞمٗمؾ ايمٖمٗمٜم٣مء فمٛمد وهل
 (: 6/279" )ايبٝإ" يف ايعُطاْٞ ٚقاٍ
 8-ذَم٥م إلم ذَم٥م َمـ ضمؼ ٞمٗمؾ هل

 يف احلٛاي١: بٝإ األصٌ

 -واإلمج٣مع ايمًٛم٥م هب٣م: ٣مَمؾايمتٔم فمعم ايمدال إصؾ

  َٚػًِ: ايبداضٟ أخطد٘ َا :ايغ١ٓ أَا

 هَم١مَِذا ـُمْٙمٌؿ, ايمَٕمٛمِلِّ  ََمْْمُؾ » :سمٗمدم وومد فمٛمف, اهلل رض هريرة أِب ضمدي٧م َمـ

ٌَعْ  ََمقِم   فَمعَم  َأضَمُدىُمؿْ  ُأسْمٌِعَ  شهَمْٙمَٝمْت
 (ِ)

- 

                                                           
 (.ِٔٔ/ّ(, "الممتع" )ٔٓ/ٕ"المغني" ) (ُ)
 (.ُْٔٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِِٕٖخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو )أ (ِ)
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 ونمغمهؿ ,(6.71) "ايم٘مػمى" دم وايمٌٝمٜمٗمل ,(5.463) أْحد وأطمرصمف

ـْ  ـُمْٙمٌؿ, ايْمَٕمٛمِلِّ  ََمْْمُؾ »: زمٙمٖمظ,رض اهلل فمٛمف,ِب هريرة َمـ ضمدي٧م أ  ُأضِمٝمَؾ  َوََم

شهَمْٙمَٝمْحَتْؾ  ََمقِمءٍ  فَمعَم 
 (ُ)

 -ايمُمٝمخكم ذط فمعم زمًٛمد ,

وصم٣مء دم ايم٣ٌمب فمـ ازمـ فمٚمر رض اهلل فمٛمٜمام وهمٝمف ىمالم ٕهؾ ايمٔمٙمؿ, وفمـ 

 صم٣مزمر زمـ فمٌد اهلل رض اهلل فمٛمٜمام, فمٛمد ايمٌزار ىمام دم ىمُمػ إؽمت٣مر-

ع٢ً سسٜح أبٞ ٖطٜط٠ ٚقس بٛب اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ يف صشٝش٘ 
 -"احَلَقايَم٥ِم؟ دِم  َيْرصِمعُ  َوَهْؾ  احَلَقايَم٥ِم, زَم٣مُب " :ضضٞ اهلل عٓ٘

 -"َردي  يَمفُ  هَمَٙمْٝمَس  ََمقِم   فَمعَم  َأضَم٣مَل  إَِذا زَم٣مُب " ٚقاٍ ضمح٘ اهلل تعاىل:

 -"ـُمْٙمؿٌ  ايمَٕمٛمِلِّ  ََمْْمُؾ : زَم٣مٌب " ٚقاٍ ضمح٘ اهلل تعاىل:

  اإلمجاع: ٚأَا

  (:7/56" )املػين" يف قسا١َ اإلَاّ ابٔ قاٍ
 اهـ  -اْلٚمٙم٥م دم احلقايم٥م صمقاز فمعم ايمٔمٙمؿ أهؾ أمجع

 (:6/280) ايبٝإ يف ٚقاٍ اإلَاّ ايعُطاْٞ ضمح٘ اهلل
 -صمقازه٣م فمعم اظمًٙمٚمقن أمجع 

 :احلٛاي١ بٝإ فا٥ز٠

 (:9/210" )املُتع ايؿطح" يف ايعجُٝني قاٍ
  رـــإَم ين همٗمد ومٌؾ, إذا اظمح٣مل ٕن وآومتّم٣مء ايمٗمّم٣مء, ضمًـ َمـ هل

                                                           
 (, كإسناده على شرط الشيخين.ّٕٗٗأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ) (ُ)
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 َمـ همٜمذا زمديٛمف, ايمديـ ص٣مضم٤م أضم٣مل إذا اظُمحٝمؾ وٕن اظمُحٝمؾ, فمعم

 اإلضم٣ًمن َمـ وهل َمقه, فمعم همٝمحٝمٙمف َمٔمًنا, ي٘مقن ومد اظمحٝمؾ ٕن ايمتٝمًغم,

 اهـ  -واظمٔمروف

 :اذتٛاي١ أضنإ
 :أرزمٔم٥م أرىم٣مهن٣م

 -يـايمد فمٙمٝمف ايمذي وهق: حمٝمؾ -1

 -ايمديـ ص٣مضم٤م وهق: حم٣مل -2

 -ذَمتف إلم ايمديـ اٞمتٗمؾ ايمذي وهق: فمٙمٝمف وحم٣مل -3

 8-احلؼ أو ايمديـ وهق: زمف وحم٣مل -4

 احلٛاي١: صخ١ بٝإ ؽضٚط

 :احلقايم٥م أرزمٔم٥م ذوؿمٜم٣م

  َمًتٗمر- ديـ فمعم سم٘مقن أن :األٍٚ

 ومٌؾ اظمرأة ىمٚمٜمر اظمًتٗمر, نمغم ايمديـ ذيمؽ َمـ طمرج َمٔمروف شم٣مزم٦م أي

 هٛم٣ميمؽ ي٘مقن همال خيتٙمٖم٣م وومد اظمٜمر, همتًتقدم ايمدطمقل, حيِمؾ ومد إذ ايمدطمقل

 أيًّم٣م وطمرصم٦م يتحِمؾ, ٓ وومد اظم٣مل, يمف يتحِمؾ ومد اظم٘م٣مسم٤م وىمثٚمـ ديـ,

 -حتِمٙمف ومٌؾ ايمٌٝمع يٖمًخ ومد إذا زم٣ميمًٙمؿ حلقايمف

                                                           
 (.َِٖ/ٔ(, ك"البياف" )ٔٓ/ٕ"المغني" ) (ُ)
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 -َمٔمٙمقم زمامل سم٘مقن أن :ايجاْٞ

  طمالف- زمال وهذا فمٙمٝمف, احلؼ ٕن زمرو٣مه, حيٝمؾ أن :ايجايح

ٓ  : ﴿سمٔم٣ملم اهلل ومقل ذيمؽ فمعم وايمديمٝمؾ ٣مَرةً  سَمُ٘مقنَ  َأنْ  إِ ـْ  ِِتَ  ﴾َِمٛمُْ٘مؿْ  سَمَراضٍ  فَم

  -[59:ايمٛم٣ًمء]

 ٕن فمٙمٝمف, اظمح٣مل رو٣م يُمؼمط وٓ ايمٔمٗمقد, مجٝمع دم َمٛمف زمد ٓ هم٣ميمرو٣م

 َمع يٙمزم همال َمقمء, نمغم فمٙمٝمف اظمح٣مل ىم٣من إذا إٓ يمٙمُٚمحٝمؾ, وىمٝماًل  ئمتػم اظمح٣مل

 ضمدي٧م أِب هريرة رض اهلل فمٛمف-وهق , احلقايم٥م يٗمٌؾ أن اظمحت٣مل

ـْ ُأضِمٝمَؾ »ويمٖمٓمف, أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ وم٣مل:  ََمْْمُؾ ايْمَٕمٛمِلِّ ـُمْٙمٌؿ, َوََم

, هم١مذا وصمده نمغم َمقمء, وومد نمرر زمف, همٜمٛم٣م جيقز يمف ايمرصمقع شفَمعَم ََمقِمٍء هَمْٙمَٝمْحَتْؾ 

 فمـ احلقايم٥م-

 يمٝمف-ايمرصمقع إلم ايمذي أضم٣ميمف إ ئ٣ًم, همال جيقزأَم٣م إذا ىم٣من َمٙمٝم

 :ايضضا حٝح َٔ , عًٝ٘ ٚاحملاٍ ٚاحملتاٍ احملٌٝأقغاّ 

 -اظمُحٝمؾ وهق ضم٣مل, زم٘مؾ رو٣مه ئمتػم َمـ :األٍٚ

هق اظمديقن ايمذي أضم٣مل َمـ صم٣مء يتٗم٣مى َمٛمف ايمديـ إلم رصمؾ  ٚامُلشٌٝ:

 -آطمر َمديقن يمف

 -فمٙمٝمف اظمُح٣مل وهق ضم٣مل, زم٘مؾ رو٣مه ئمتػم ٓ َمـ :ايجاْٞ

 اظمحٝمؾ-وهق ص٣مضم٤م ديـ  ٚامُلشاٍ عًٝ٘:
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 زيد وهذا ئمتػم رو٣مه زم٘مؾ ضم٣مل-َمثاًل  ؾاحملٌٝ:

هق فمٚمرو, وٓ ئمتػم رو٣مه زم٘مؾ ضم٣مل, هم١مذا ىم٣من َمٙمٝمًئ٣م وصم٤م  احملاٍ عًٝ٘:

 فمٙمٝمف أن يًٙمؿ َم٣م فمٙمٝمف َمـ ايمديـ-

 رو٣مه, يُمؼمط مل َمقمء فمعم ىم٣من إن اظمُحت٣مل وهق ايمتٖمِمٝمؾ, همٝمف َمـ :ايجايح

 -رو٣مه اؾمؼمط َمقمء نمغم فمعم ىم٣من وإنَمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ,  ايمِمحٝمح فمعم

 -احلٗمكم مت٣مشمؾ :ايطابع َٔ ؾطٚط صش١ اذتٛاي١

ئمٛمل أن ايمديـ ي٘مقن ىم٣مظم٣مل ايمذي فمٛمد اظُمح٣مل فمٙمٝمف, أو إذا ىم٣من فمٛمد 

 اظمح٣مل فمٙمٝمف َم٣مل أىمثر َمـ ايمديـ-

همٜمٛم٣م سمِمح احلقايم٥م, ٕٞمف ومد ي٘مقن رم فمٛمده َم٣مئ٥م أيمػ ري٣مل يٚمٛمل, همٟمضمٝمؾ 

 -حٝمح٥مهم٣محلقايم٥م ص, ٣مً فمٙمٝمف زمخٚمًكم أيمٖم

أَم٣م إذا ىم٣من يمف فمٛمدي َم٣مئ٥م أيمػ ري٣مل يٚمٛمل, وأٞم٣م أضمٙم٦م فمٙمٝمف زمامئتكم أيمػ 

ري٣مل يٚمٛمل, همٜمٛم٣م احلقايم٥م نمغم صحٝمح٥م: ٕن ديٛمف فمٛمده أومؾ َمـ اظم٣مل ايمذي 

 أضمٙم٦م زمف إيمٝمف-

همال زمد َمـ اظمامشمٙم٥م دم احلقايم٥م, وهق أن حُتٝمؾ زمامل فمعم اظمح٣مل فمٙمٝمف, وهذا 

 ر َمٛمف-اظم٣مل ي٘مقن فمٛمده يمؽ َمثٙمف, أو أىمث
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  َٔ حٝح اجلٓػ, ٚايصف١, ٚحًٍٛ ايزٜٔ ٚتأدًٝ٘: ٜهٕٛ ايتُاثٌٚ

 وىمؾ زمٖمّم٥م, وايمٖمّم٥م زمذه٤م, ايمذه٤م حيٝمؾ ىمٟمن ادتٓؼ: سٝح ُٔؾ

  زمجٛمًٜم٣م- فمٚمٙمف

 -زمٚم٘من ؽمٙمٝمؿ حيٝمؾ همال ايصؿ١: سٝح َٚٔ

 واظم٠مصمؾ احل٣مل, فمعم احل٣مل ايمديـ همٝمح٣مل ٚايتأدٌٝ: اذتًٍٛ، سٝح َٚٔ

-ايمٔمٙمؿ أهؾ أومقال َمـ ايمراصمح فمعم اظم٠مصمؾ, فمعم
(ُ)

 

 : املًٞ ايصٟ حياٍ إيٝ٘ بايسٜٔ
 -زمٌدٞمف وأ زماميمف, وأ زمٗمقيمف, ايمقهم٣مء فمعم ايمٗم٣مدر هق :ايعًُا٤ امل٤ًٞ قاٍ

ازًم٣م, ي٘مقن همال :قٛي٘ أَا  -وخيٙمػ ئمدزمحٝم٧م  ىمذ 

 -َمٛمف ايمقهم٣مء يًتْمٝمع َم٣مل فمٛمده ي٘مقن زمٟمن :املاٍ ٚأَا

 يٚم٘مـ ٓ ىم٣من هم١من ٘مؿ,احل لجٙمس إلم إضمّم٣مره يٚم٘مـ زمحٝم٧م :أَا ايبسٕٚ

 إٓ اظمحت٣مل حتقل هٛم٣م يٙمزم ٓ هم١مٞمف ىم٣ميمًٙمْم٣من, فم٣مده أو ىم٣مٕب ذفًم٣م حم٣مىمٚمتف

- زمرو٣مه
(ِ)

 

                                                           
(, ُِٖ-ُُِ/ٗ(, "الشرح الممتع" )ٖٓ-ٔٓ/ٕ(, "المغني" )ِّٖ-َِٖ/ٔ"البياف" ) (ُ)

 (.ٔٓٔ/ّ(, "النيل" )ِٖٔ-ِٕٔ/ّالمقنع" ) "الممتع شرح
 (.ِٔ/ٕ(, المغني )ُِٗ-ُِٖ/ٗ"الشرح الممتع" )  (ِ)
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 أهؾ هذا وفمعم ومٌقهل٣م, اظمحت٣مل فمعم وصم٤م َمٙمئ فمعم احلقايم٥م ىم٣من هم١مذا

 فمعم اْلٚمٜمقر وْحٙمف صمرير, وازمـ شمقر, وأزمق احلٛم٣مزمٙم٥م, وأىمثر ايمٓم٣مهر,

 -آؽمتح٣ٌمب

(ُ)قا -اإلمج٣مع همٝمف ٞمٗمؾ َمـ ووهؿ :ط ضمح٘اذتاؾغ ابٔ سذ قاٍ
 

 عًٝ٘؟ ٚاحملاٍ احملتاٍ ضضا
 -احلقايم٥م ذوط دم وايمتٖمِمٝمؾ اظمًٟميم٥م هذه دم ايمراصمح سمٗمدم

 :أقٛاٍ إىل املػأي١ ٖصٙ يف اختًؿٛا ايؿكٗا٤ إٔ ٚأعًِ
 َمقمء, فمعم احلقايم٥م ىم٣مٞم٦م إذا رو٣ممه٣م ئمتػم ٓ أٞمف إلم احلٛم٣مزمٙم٥م ذه٤م :األٍٚ

 -رواي٥م دم ايمُم٣مهمٔمل ومقل وهذا

 ايمرو٣م همٝمٔمتػم َمٔم٣موو٥م, ٕهن٣م رو٣ممه٣م افمت٣ٌمر إلم ضمٛمٝمٖم٥م أزمق ذه٤م :ايجاْٞ

 -اظمتٔم٣مومديـ َمـ

 فمٙمٝمف اظمح٣مل أَم٣م اظمحت٣مل, رى افمت٣ٌمر إلم وايمُم٣مهمٔمل َم٣ميمؽ ذه٤م :ايجايح

 -يمف فمدًوا اظمح٣مل ىم٣من إذا إٓ رو٣مه يُمؼمط همال

 ىم٣من إذا إٓ ففمٙمٝم واظمح٣مل يمٙمٚمح٣مل ايمرو٣م افمت٣ٌمر فمدم تكسّ، نُا ٚايطادح

 5-شهمٙمتٌع َمقمء فمعم أضمدىمؿ أسمٌع إذا: »احلدي٧م يمٔمٚمقم َمقمء نمغم فمٙمٝمف اظمح٣مل

                                                           
 (.ٔٓٔ/ّ"النيل للشوكاني رحمو اهلل تعالى" )  (ُ)
 (.ّٔ/ ٕ"المغني" ) (ِ)
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 افمت٣ٌمر ايمٗمقل ايمث٣مين, وهق تعاىل: اهلل ضمح٘ عجُٝني ابٔ ايؿٝذ ٚضدح

 ايمقصمقب- ٓ يمالؽمتح٣ٌمب همٙمٝمحتؾ: ومقيمف دم إَمر وي٘مقن اظمحت٣مل, رض
(ُ)

 

 اذتٛاي١: تهطاض سهِ
 -ؽم٣مزمًٗم٣م ذىمرت ايمتل ايممموط قهمرتسم سم٘مرار احلقايم٥م إذا جيقز

 فمٚمرو همٜمؾ جيقز أن حيٝمؾ ديٛم٣مر, زمٟميمػ فمٚمرو أٞم٦م فمعم حتٝمؾ أن ٚصٛضتٗا:

 زيد زمٟميمػ ديٛم٣مر؟ فمعم

ٞمٔمؿ جيقز ذيمؽ, ويم٘مـ إذا سمقهمرت ايممموط ايم٣ًمزمٗم٥م دم صح٥م  ادتٛاب:

 احلقايم٥م-

  :(63/ 7" )املػين" اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف قاٍ
 زمف حيٝمؾ أن همِمح ايمذَم٥م, دم َمًتٗمر شم٣مزم٦م ايمث٣مين ضمؼ ٕن صحٝمح٥م: احلقايم٥م

 قا- ىم٣مٕول
 بٝع؟ اذتٛاي١ بٝإ ٌٖ
 :إلم أومقال اظمًٟميم٥م هذه دم ايمٔمٙمامء اطمتٙمػ

 َمًتثٛمك زمديـ ديـ زمٝمع وىمقهن٣م زمٝمع, أهن٣م ايمٔمٙمؿ أهؾ َمـ مجع ذه٤م األٍٚ:

 -ايمُم٣مهمٔمٝم٥م َمـ مجع ذه٤م هذا وإلم زم٣ميمديـ, ايمديـ زمٝمع فمـ ايمٛمٜمل فمٚمقم َمـ

                                                           
 (.ِٗٔ/ ّ(, "الممتع" )َِِ/ ٗالشرح الممتع" ) (ُ)
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 يمٝمس زمٛمٖمًف َمًتٗمؾ ارهم٣مق زمٔمٗمد ذَم٥م إلم ذَم٥م َمـ احلؼ حتقيؾ أهن٣م :اْٞٚايج

 -نمغمه فمعم زمٚمحٚمقل

 -اطمتٝم٣مره اهلل رْحف وفمٙمؾ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل: ابٔ اختٝاض ٖٚصاٚ

 -زمديـ ديـ زمٝمع يم٘مقٞمف صم٣مزت ظم٣م زمٝمًٔم٣م ىم٣مٞم٦م يمق زمٟمهن٣م - 1

 -ايمٗمٌض ومٌؾ ايمتٖمرق صم٣مز ظم٣م زمٝمًٔم٣م ىم٣مٞم٦م يمق هن٣مٕو - 2

 -ايمٌٝمع زمٙمٖمظ زتوْل٣م - 3

 وسمٙمزم طمٝم٣مر, يدطمٙمٜم٣م ٓ هذا همٔمعم زم٣ميمٌٝمع, ٓ زم٣ميمتحقل يُمٔمر يمٖمٓمٜم٣م - 4

 -يمف وأصح أْحد, زم٘مالم أؾمٌف وهذا ايمٔمٗمد, زمٚمجرد

أن احلقايم٥م يمٝم٦ًم زمٌٝمع: ٕٞمٛم٣م يمق ومٙمٛم٣م زمٟمهن٣م زمٝمع,   ؾايطادح يف ٖصٙ املػأي١:

 -ؽمٝمُم٘مؾ فمٙمٝمٛم٣م هنل ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ فمـ زمٝمع ايمديـ زم٣ميمديـ

زمٝمع ديـ زمٝمديـ: اؽمتثٛمك زمٝمع احلقايم٥م َمـ هنل ايمٛمٌل  َٚٔ قاٍ بإٔ اذتٛاي١:

صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ فمـ زمٝمع ايمديـ زم٣ميمديـ: ٕن احلدي٧م ومد شم٦ٌم همٝمٜم٣م, وهق 

-ضمدي٧م أِب هريرة رض اهلل فمٛمف اظمتٗمدم َمٔمٛم٣م
(ُ)

 

 

 

 

 

                                                           
 (.ُُٔ/ ْفي فقو الشافعي" )( "التهذيب ٔٓ/ ٕ(, "المغني" )ٖٓٓ/ ْراجع "الفتح" ) (ُ)



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]بيان تحريم مال المسلم إال بطيب نفس منه[  

 

[547] 
 

  

 َفًػ: ع٢ً ايزٜٔ بصاحب أحٌٝ حهِ إسا

 (:221/ 9" )املُتع ايؿطح" يف عجُٝني ضمح٘ اهلل ابٔ اإلَاّ قاٍ
 هذه اظمًٟميم٥م هل٣م شمالث ضم٣مٓت:

  راوٝمكم- واظمحت٣مل اظمح٣مل ي٘مقن إٓ :األٚىل اذتاي١

 فمٛمده يمٝمس َمٖمٙمس وهق همالن, فمعم أضمٙمتؽ :يًُشاٍ احملٌٝ قاٍ بإٔ

ًٓ  يرصمع همٜمٛم٣م أومٌؾ, ٓ: همٗم٣مل دراهؿ,  ٕٞمف ذيمؽ, دم طمالف وٓ واضمًدا ومق

 -راوًٝم٣م ي٘مقن أن َمٙمئ, نمغم فمعم يمٙمٚمح٣مل يُمؼمط

  زمذيمؽ- ويرى َمٖمٙمس أٞمف ئمٙمؿ أن :ايجا١ْٝ اذتاي١

 -يرصمع همال زمف رض ٕٞمف طمالف, زمال يرصمع ٓ همٜمٛم٣م

  زمح٣ميمف- ئمٙمؿ ٓ وهق يرى أن :ايجايج١ اذتاي١

 مل إذا زمام ذيمؽ ومٝمد ٕٞمف يرصمع ٓ اظم٠ميمػ ىمالم همٔمعم َمٖمٙمس, أٞمف يمف يتٌكم شمؿ

 -رض ايمرصمؾ وهذا رض, ي٘مـ

 أن أريد َمٖمٙمس أٞمف سمٌكم همٙمام نمٛمل, أٞمف أضم٤ًم روٝم٦م أٞم٣م :قاٍ ؾإٕ

 -أرصمع

  همرؿم٦م- ٕٞمؽ يمؽ: رصمقع ٓ :قًٓا

 قا ضمكم أضم٣ميمؽ؟ اظمالءة سمُمؼمط مل همٙمامذا
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  (:222/ 9) تعاىل اهلل ضمح٘ بني ثِ
 يرصمع, همٜمٛم٣م اظمحت٣مل, نمر ومد اظمحٝمؾ ىم٣من هم١من سمٖمِمٝمؾ, ايمث٣ميمث٥م احل٣ميم٥م دم أن

 شمؿ نمٛمًٝم٣م ىم٣من ضمٝم٧م ؽم٣مزمًٗم٣م, فمٙمٝمف اظمح٣مل ضم٣مل فمعم زمٛمك ومد اظمحت٣مل ىم٣من أو

-أفمٙمؿ واهلل ايمراصمح هق وهذا اهـ- َم٣ميمف اصمتٝمح
(ُ)

 

 ٌٖ توربأ ش١َ احملٌٝ مبذطز اإلساي١؟

 دم هذه اظمًٟميم٥م ومقٓن ٕهؾ ايمٔمٙمؿ:

  -سمػمأ ذَم٥م اظمحٝمؾ األٍٚ:

  -دم ومقل فم٣مَم٥م ايمٖمٗمٜم٣مء ضمح٘ اهلل تعاىل:ابٔ قسا١َ اإلَاّ قاٍ 

أٞمف  ضمٝم٧م ايبصطٟ ضمح٘ اهلل تعاىل: اذتػٔٚخايـ يف ٖصٙ املػأي١ 

 -ىم٣من ٓ يرى احلقايم٥م زمراءة, إٓ أن يػمئف

 -ويم٘مـ إشمر ؤمٝمػ

  -ٓ سمٛمٗمؾ احلؼ ٚعٔ ظؾط أْ٘ قاٍ:

ٕن احلقايم٥م َمُمتٗم٥م َمـ حتقيؾ  :وأصمراه٣م لجرى ايمّمامن ويمٝمس زمِمحٝمح

زمخالف ايمّمامن, هم١مٞمف َمُمتؼ َمـ وؿ ذَم٥م إلم ذَم٥م, همٚمتك رض هب٣م  ,احلؼ

                                                           
 (.َِٗ/ ٔ( "البياف" )ٗٔ/ ٕ"المغني" ) (ُ)
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مل يُمؼمط ايمٝم٣ًمر, مل ئمد احلؼ إلم اظمحٝمؾ أزمًدا, ؽمقاء أَم٘مـ اؽمتٝمٖم٣مء اظمح٣مل و

 -أو َمقت ,أو همٙمس ,ظمْمؾ :احلؼ, أو سمٔمذر
(ُ)

 

٣م, ومل و ًً هذا هق ايمٗمقل احلؼ دم اظمًٟميم٥م, إٓ دم إذا َم٣م ىم٣من اظمح٣مل فمٙمٝمف َمٖمٙم

ئمٙمؿ اظمح٣مل أٞمف َمٖمٙمس, وأَم٣م ومقل احلًـ همال ديمٝمؾ فمٙمٝمف, وومقل زهمر ومٝم٣مس 

 َمع ايمٖم٣مرق-

 (: 289/ 6يف "ايبٝإ" )اإلَاّ ايعُطاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل قاٍ 
همٙمام ٞمدب اظمحت٣مل إلم أسم٣ٌمع اظمح٣مل  :-ضمح٘ اهلل تعاىل- قاٍ ايؿاؾعٞ

٣م فمٙمؿ أن احلؼ يتحقل فمـ اظمحؾ إلم ٝمئً فمٙمٝمف زمممط أن ي٘مقن اظمح٣مل فمٙمٝمف َمٙم

ًٓ يٚمٛمع اظمحت٣مل َمـ ايمرصمقع إلم اظمحٝمؾ   -ذَم٥م اظمح٣مل فمٙمٝمف حتق

  -وٕن فمٚمقم اخلػم يدل فمٙمٝمف قاٍ أصشابٓا: ٚقاٍ:

أضمتٙم٦م فمٙمٝمٛم٣م نمغمٞم٣م " :قاٍ يًُػٝب ْ٘ٚض٣ٚ عٔ عًٞ ضضٞ اهلل عٓ٘ أ

  -"أزمٔمدك اهلل

 ٕٞمف مل يٛم٘مر فمعم فمقم :همث٦ٌم أٞمف إمج٣مع :ضمح٘ اهلل تعاىل قاٍ ايعُطاْٞ

, وٕن احلقايم٥م ىم٣ميمٗمٌض ايمِمح٣مزم٥م رض اهلل فمٛمٜمؿأضمًدا َمـ  رض اهلل فمٛمف

 قايمٙمحؼ- 
 

                                                           
 (.ِٖٗ/ ٔ(, "البياف" )َٔ/ ٕ"المغني" ) (ُ)
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  (:288/ 6قاٍ ايعُطاْٞ يف "ايبٝإ" )
إذا أضم٣مل زم٣محلؼ اٞمتٗمؾ ايمديـ َمـ ذَم٥م اظمحٝمؾ إلم ذَم٥م اظمح٣مل فمٙمٝمف, وزمرئ٦م 

 ذَم٥م اظمحٝمؾ, وهق ومقل ىم٣مهم٥م ايمٔمٙمامء-

 ؾم٣مء أُّيام َمْم٣ميم٥ٌم يمف ي٘مقن وإٞمام اظمحٝمؾ, ذَم٥م َمـ احلؼ يٛمتٗمؾ ٓ :ظؾط ٚقاٍ

 -ىم٣ميمّمامن

 وؿ َمـ َمُمتؼ وايمّمامن احلؼ, حتقيؾ َمـ َمُمتٗم٥م احلقايم٥م أن ديمٝمٙمٛم٣م :قاٍ

 -يٗمتّمٝمف َم٣م يمٖمظ ىمؾ ئمْمك أن همٝمج٤م ذَم٥م, إلم ذَم٥م

 ٓ احلؼ هم١من فمٙمٝمف, اظمح٣مل ذَم٥م إلم اظمحٝمؾ ذَم٥م َمـ أٞمتٗمؾ احلؼ أن شم٦ٌم إذا

 ويٚمٝمٛمف, زمجحقده وٓ زمٚمقسمف, وٓ فمٙمٝمف, اظمح٣مل زم١مهمالس اظمحٝمؾ ذَم٥م إلم ئمقد

 وأْحد- وايمٙمٝم٧م َم٣ميمؽ وم٣مل وزمف

فمٛمف اهلل رض ؿم٣ميم٤م أِب زمـ فمقم فمـ ذيمؽ وروى
 (ُ)

- 

  أهمٙمس- أو فمٙمٝمف اظمح٣مل َم٣مت إذا: ضم٣ميمكم دم إيمٝمف يرصمع :سٓٝؿ١ أبٛ ٚقاٍ

 -يقؽمػ وأزمق احلًـ, زمـ حمٚمد ايمٗمقل: هبذا ووم٣مل

 -فمٙمٝمف ضمجر إذا وزادا:

                                                           
( بلفظ: "ال يرجع على صاحبو إال أف ُُّٖٓأثر علي رضي اهلل عنو, أخرجو عبد الرزاؽ ) (ُ)

 عن قتادة ضعيفة.يفلس, أك يموت, كىذا األثر ضعيف, قتادة لم يسمع من علي, كركاية معمر 
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٣م, فمٙمٝمف اظمح٣مل َم٣مت إذا: واضمدة ضم٣ميم٥م دم إيمٝمف يرصمع :اذتانِ ٚقاٍ ًً  َمٖمٙم

 قا- ضمٗمف إلم ايمقصقل َمـ وأيس
 -فمٙمٝمف اظمح٣مل إلم اظمحٝمؾ ذَم٥م َمـ اظم٣مل اٞمتٗم٣مل هق اصمحايمر :قًت

٣م, فمٙمٝمف اظمح٣مل َم٣مت إذا إٓ يرصمع, وٓ ًً  إذا وأَم٣م احلؼ, أهؾ يقهمف ومل َمٖمٙم

٣م, ىم٣من ًً   -همٝمٜم٣م ايمٗمقل سمٗمدم همٗمد َمٖمٙم

 -"ايمدر اظم٘مٛمقن دم أضم٘م٣مم ايمديقن" ؾٗصٙ َػا٥ٌ رتصتٗا َٔ نتابٞ:

 يمٖمٓم٥م ضمدي٧م صم٣مزمر زمـ أٞمٛم٣م اطمتٙمٖمٛم٣م دم ٚنإ غبب تأيٝـ ٖصا ايهتاب:

 -شأن زمردت فمٙمٝمف صمٙمدسمف»فمٌد اهلل رض اهلل فمٛمٜمام: 

أن زمردة »ىمٝمػ يٗمقل ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  ؾهإ ٚد٘ االغتٓهاض:

, زمٔمد ومّم٣مء أِب ومت٣مدة رض اهلل فمٛمف ايمديـ فمٛمف, َمع أٞمف ومد حتٚمؾ ش فمٙمٝمف صمٙمدسمف

 فمٛمف ايمديـ دم يقم اظمقت-

 ضمح٘ اهلل تعاىل يف َػٓسٙ:  ٚاذتسٜح أخطد٘ اإلَاّ أمحس
َ : »وَم٣مَل  ,,امرض اهلل فمٛمٜم,زمـ فمٌد اهلل َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمِرٍ   َرصُمٌؾ  سُمُقدمِّ

ْٙمٛم٣َمُه,  ً ٛم ٣مُه, َوضَمٛم ْمْٛم٣َمُه, هَمَٕم : هَمُٗمْٙمٛم٣َم فَمَٙمْٝمِف, ُيَِمقمِّ  ط اهللِ َرؽُمقَل  زمِفِ  َأسَمٝمْٛم٣َم شُمؿ   َوىَمٖم 

؟ َأفَمَٙمْٝمفِ  ": وَم٣مَل  شُمؿ   طُمًْمك, هَمَخَْم٣م فَمَٙمْٝمِف؟ سُمَِمقمِّ  ـٌ  ِديٛم٣َمَراِن,: وُمْٙمٛم٣َم " َدْي

َف, َٙمُٜماَم  هَم٣مْٞمٌَمَ يٛم٣َمَرانِ : وَمَت٣مَدةَ  َأزُمق هَمَٗم٣مَل  هَمَٟمسَمْٝمٛم٣َمُه, وَمَت٣مَدَة, َأزُمق هَمَتَحٚم  , ايمدِّ  هَمَٗم٣مَل  فَمقَم 

 فَمَٙمْٝمِف, هَمَِمعم   َٞمَٔمْؿ,: وَم٣مَل ش اظمَْٝم٦ُِّم؟ َِمٛمُْٜماَم  َوزَمِرئَ  ايْمَٕمِريُؿ, ضَمؼُّ : »ط اهللِ  َرؽُمقُل 
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يٛم٣َمَراِن؟ هَمَٔمَؾ  ََم٣م ": زمَِٝمْقمٍ  َذيمَِؽ  زَمْٔمَد  وَم٣مَل  شُمؿ   اَم : هَمَٗم٣مَل  "ايمدِّ : وَم٣مَل  َأَْمِس, ََم٣مَت  إِٞم 

ـَ  إيَِمْٝمفِ  هَمَٔم٣مدَ  نَ : »ط اهللِ َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  وَمَّمْٝمُتُٜماَم, يَمَٗمْد : هَمَٗم٣مَل  ايْمَٕمِد, َِم ْٔ  زَمَرَدْت  ا

شصِمْٙمُدهُ  فَمَٙمْٝمفِ 
 (ُ)

- 

َمٛم٘مر: ٕٞمف َمـ ؿمريؼ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٗمٝمؾ, وهق  همٜمذا ايمٙمٖمظ

 ؤمٝمػ فمعم ايمٗمقل ايمِمحٝمح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ- 

 همٜمذه ايمزي٣مدة َمٛم٘مرة: ؽمٛمًدا, وَمتٛم٣ًم-

ٚقس بٛب اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل تعاىل يف صشٝش٘ ع٢ً سسٜح أبٞ 
ـْ  زَم٣مُب " قتاز٠ ضضٞ اهلل عٓ٘، ؾكاٍ: َؾ  ََم ـْ  سَمَ٘مٖم   َأنْ  يَمفُ  هَمَٙمْٝمَس  ٣م,َدْيٛمً  ََمٝم٦ٍِّم  فَم

 -"َيْرصِمعَ 

- وَم٣مَل  َوزمِفِ  ثِ قاٍ ضمح٘ اهلل تعاىل: ـُ ًَ  احَل

                                                           
(, كالحديث في اإلركاء لإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى ُّْٔٓأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ) (ُ)

(, كالبيهقي ٖٓػ  ٕٓ/ِ(, كالحاكم )ُّٕٔ(, كقاؿ فيو: ككذا الطيالسي )ُُْٔبرقم )
حسن  (, كقاؿ الحاكم: " صحيح اإلسناد ". ككافقو الذىبي. ثم قاؿ: كإنما ىوٕٓك ْٕ/ٔ)

( : " ّٗ/ّفقط, ألف ابن عقيل في حفظو ضعف يسير, كلذلك قاؿ الهيثمي في " المجمع " )
ركاه أحمد كالبزار كإسناده حسن ". ثم قاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في أحكاـ الجنائز 

عليو  (, كقاؿ فيو: أفاد ىذا الحديث أف قضاء أبي قتادة للدين كاف بعد صالة النبي صلى اهللُٔ)
كسلم على الميت. كىذا مشكل, فقد صح عن أبي قتادة نفسو أنو قضاه قبل الصالة كما سيأتي 

( فقرة )ك(, فاف لم تحمل القصة على التعدد فركاية أبي قتادة أصح من ٓٓذكره في المسألة )
حديث جابر؛ ألف فيو عبد اهلل بن محمد عقيل, كفيو كالـ, كىو حسن الحديث فيما لم يخلف 

 , كأما مع المخالفة فليس بحجة, كاهلل أعلم.فيو
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ـِ  ضمدي٧م ؽَمَٙمَٚم٥مَ  ثِ شنط ضمح٘ اهلل تعاىل:  َأن  : »فَمٛمْفُ  اهلل ُ  َرِضَ  إىَْمَقعِ  زْم

َ  زمَِجٛم٣َمَزةٍ  ُأيِتَ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِل   ـْ  فَمَٙمْٝمفِ  َهْؾ : »هَمَٗم٣مَل  فَمَٙمْٝمَٜم٣م, يمُِٝمَِمقمِّ  َِم

؟ ـٍ ـْ  فَمَٙمْٝمفِ  َهْؾ : »هَمَٗم٣مَل  ُأطْمَرى, زمَِجٛم٣َمَزةٍ  ُأيِتَ  شُمؿ   فَمَٙمْٝمِف, هَمَِمعم   َٓ,: وَم٣ميُمقا ,شَدْي  َِم

؟ ـٍ  َي٣م َدْيٛمُفُ  فَمقَم   وَمَت٣مَدةَ  َأزُمق: وَم٣مَل  ,شَص٣مضِمٌُِ٘مؿْ  فَمعَم  َصٙمُّقا: »وَم٣مَل  َٞمَٔمْؿ,: وَم٣ميُمقا ,شَدْي

ش فَمَٙمْٝمفِ  عم  هَمَِم  اهلل ِ, َرؽُمقَل 
 (ُ)

- 

ؽ: فمقم ديـ هذا اظمٝم٦م, همال جيقز يمف ايمرصمقع دم ذيم أٟ مبذطز إٔ ٜكٍٛ:

وهذا إذا ىم٣من دم ضمؼ احلل, هم٘مٝمػ إذا ىم٣من دم ٕن اظم٣مل ومد اٞمتٗمؾ إلم ذَمتف, 

 -, واهلل أفمٙمؿضمؼ اظمٝم٦م

  ********** 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.ِِٓٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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 ]بيان تحريم المماطلة في قضاء الدين من الغني[

ـْ ) – 881  اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل رض , ُهَرْيَرةَ  ِِب أَ  فَم

ٌَعْ  ََمقِم   فَمعَم  َأضَمُدىُمؿْ  ُأسْمٌِعُ  َوإَِذا, ـُمْٙمؿٌ  ايْمَٕمٛمِلِّ  ََمْْمُؾ »: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف شهَمْٙمَٝمْت
(ُ)

 َُمت َٖمٌؼ - 

 - فَمَٙمْٝمفِ 

شهَمْٙمَٝمْحَتْؾ »: َأْْحََد  ِرَواَي٥مِ  َودِم 
(ِ)

)- 

 *******************************الشرح:

 عام املصٓف صمح٘ اهلل تعاىل احلزٜح يبٝإ َؾضٚع١ٝ احلٛاي١.

 وأهن٣م َمـ ايمرهمؼ دم ايمديـ-

  -شـُمْٙمؿٌ  ايْمَٕمٛمِلِّ  ََمْْمُؾ » قٛي٘:

 أي مم٣مؿمٙم٥م ايمٕمٛمل زمٔمدم دهمع اظم٣مل اظمًتقصم٤م فمٙمٝمف إلم ص٣مضمٌف, ئمتػم ـمٙماًم-

َمٛمٜمام مم٣مؿمٙم٥م, َمْمؾ ايمٖمٗمغم, واظمٔمن, همٜمام وإن ضمِمؾ  ٚخطز بٗصا ايكٝس:

 -, وايمديـ شمٗمٝمؾ فمعم ايمٛمٖمسهمٙمٝم٣ًم زمٓم٣مظمكم

٣ٌَمَدةَ ؿٞ َػًِ: ؾ ـِ  َمـ ؿمريؼ فُم ـِ  ايْمَقيمِٝمدِ  زْم ٣ٌَمَدةَ  زْم ـِ  فُم ٣مَِم٦ِم, زْم : وَم٣مَل  ايمِم 

لِّ  َهَذا دِم  ايْمِٔمْٙمؿَ  َٞمْْمُٙم٤ُم  َوَأِِب  َأَٞم٣م طَمَرصْم٦ُم  ـَ  احْلَ َْٞمَِم٣مِر, َِم ْٕ ٌَْؾ  ا  َُّيْٙمُِ٘مقا, َأنْ  وَم

ُل  هَمَ٘م٣منَ   اهللُ  َصعم   اهللِ  َرؽُمقلِ  َص٣مضِم٤َم  ,,رض اهلل فمٛمف, ايْمَٝمَنِ  َأزَم٣م يَمِٗمٝمٛم٣َم ـْ َمَ  َأو 

                                                           
 (.ُْٔٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِِٕٖأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
 (.ّْٔ/ ِأخرجو اإلماـ أحمد المسند ) (ِ)
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ـْ  ِواَمََم٥مٌ  ََمَٔمفُ  يَمُف, نُماَلمٌ  َوََمَٔمفُ  َوؽَمٙم َؿ, فَمَٙمْٝمفِ   زُمْرَدةٌ  ايْمَٝمَنِ  َأِِب  َوفَمعَم  ُصُحٍػ, َِم

, , زُمْرَدةٌ  نُماَلَِمفِ  َوفَمعَم  َوََمَٔم٣مهمِِري   دِم  َأَرى إيِنِّ  فَمؿِّ  َي٣م: َأِِب  يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  َوََمَٔم٣مهمِِري 

ـْ  ؽَمْٖمَٔم٥مً  َوصْمِٜمَؽ  ـِ  هُماَلنِ  فَمعَم  رِم  ىَم٣منَ  َأصَمْؾ,: وَم٣مَل  نَمَّم٤ٍم, َِم َراَِملِّ  هُماَلنٍ  ازْم  احْلَ

ْٚم٦ُم, َأْهَٙمُف, هَمَٟمسَمْٝم٦ُم  ََم٣مٌل, ٙم  ًَ ,: وَم٣ميُمقا ُهَق؟ شَمؿ  : هَمُٗمْٙم٦ُم  هَم ـٌ  فَمقَم   هَمَخَرَج  َٓ  يَمفُ  ازْم

ـَ : يَمفُ  هَمُٗمْٙم٦ُم  صَمْٖمٌر, ل, َأِريَ٘م٥مَ  هَمَدطَمَؾ  َصْقسَمَؽ  ؽَمِٚمعَ : وَم٣مَل  َأزُمقَك؟ َأْي : هَمُٗمْٙم٦ُم  ُأَمِّ

, اطْمُرْج  ـَ  فَمٙمِْٚم٦ُم  هَمَٗمْد  إرَِم  ٌَْٟمَت  َأنِ  فَمعَم  َْحََٙمَؽ  ََم٣م: هَمُٗمْٙم٦ُم  هَمَخَرَج, َأْٞم٦َم, َأْي  اطْمَت

شُمَؽ, َواهللِ َأَٞم٣م,: وَم٣مَل  َِمٛمِّل؟ شَمَؽ  َأنْ  َواهللِ ٦ُم طَمُِمٝم َأىْمِذزُمَؽ, َٓ  شُمؿ   ُأضَمدِّ  ُأضَمدِّ

 فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ َرؽُمقَل  َص٣مضِم٤َم  َوىُمٛم٦َْم  هَمُٟمطْمٙمَِٖمَؽ, َأفِمَدكَ  َوَأنْ  هَمَٟمىْمِذزَمَؽ,

ا َواهللِ  َوىُمٛم٦ُْم  َوؽَمٙم َؿ, : وُمْٙم٦ُم  اهللِ : وَم٣مَل  آهلل ِ : وُمْٙم٦ُم  اهللِ: وَم٣مَل  آهلل ِ : وُمْٙم٦ُم : وَم٣مَل  َُمْٔمِنً

 وَمَّم٣مءً  َوصَمْدَت  إِنْ : هَمَٗم٣مَل  زمَِٝمِدِه, هَمَٚمَح٣مَه٣م زمَِِمِحٝمَٖمتِفِ  هَمَٟمسَمك: وَم٣مَل  اهللِ : وَم٣مَل  آهلل ِ

, هَم٣موْمِّمٛمِل,  ٓ , دِم  َأْٞم٦َم  َوإِ ٌََٔمْٝمفِ  َوَوَوعَ  , َه٣مسَمكْمِ  فَمْٝمٛمَل   زَمٌَمُ  هَمَٟمؾْمَٜمُد  ضِمؾ   فَمعَم  إِْص

, ُأُذيَن   َوؽَمْٚمعُ  , فَمْٝمٛمَْٝمفِ   , وَمْٙمٌِفِ  ََمٛم٣َمطِ  إلَِم  َوَأؾَم٣مرَ  , َهَذا وَمْٙمٌِل َوَوفَم٣مهُ  َه٣مسَمكْمِ

ـْ : »قيٗمقلَوهُ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ  َرؽُمقَل  ا َأْٞمَٓمرَ  ََم  فَمٛمُْف, َوَوعَ  َأوْ  َُمْٔمِنً

فُ  فِ  دِم  اهللُ َأـَمٙم  شـمِٙمِّ
 (ُ)

 - 

 َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  َزْوِج  ,,٣مرض اهلل فمٛمٜم, َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥مَ ٚيف ايصشٝشني: 

َؿ, َٙمْٝمفِ فمَ  اهللُ سْمفُ  َوؽَمٙم   دِم  َيْدفُمق ىَم٣منَ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقَل  َأن  : »َأطْمػَمَ

                                                           
 (. ََّٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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اَلةِ  ُٜمؿ  : ايمِم  ـْ  زمَِؽ  َأفُمقذُ  إيِنِّ  ايمٙم  , فَمَذاِب  َِم ـْ  زمَِؽ  َوَأفُمقذُ  ايمَٗمػْمِ ٝمِح  همِْتٛم٥َمِ  َِم ًِ  اظمَ

٣مِل, صم  ـْ  زمَِؽ  َوَأفُمقذُ  ايمد  ُٜمؿ   اظمَاَمِت, َوهمِتْٛم٥َمِ  ْحَٝم٣م,اظمَ  همِْتٛم٥َمِ  َِم ـَ  زمَِؽ  َأفُمقذُ  إيِنِّ  ايمٙم   َِم

َتِٔمٝمُذ  ََم٣م َأىْمَثرَ  ََم٣م: وَم٣مئٌِؾ  يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  " َواظمَْٕمَرمِ  اظمَْٟمشَمؿِ  ًْ ـَ  سَم  إِن  : »هَمَٗم٣مَل  اظمَْٕمَرِم, َِم

صُمَؾ  َث  نَمِرَم, إَِذا ايمر  شهَمَٟمطْمَٙمَػ  َوَوفَمَد  هَمَ٘مَذَب, ضَمد 
 (ُ)

- 

 : َػًِٚيف 
 شُمؿ   فَمٛمْفُ  هَمَتَقاَرى يَمُف, نَمِرياًم  أٞمف ؿَمَٙم٤َم  ,,رض اهلل فمٛمف, وَمَت٣مَدةَ  ـ ضمدي٧م َأَِب َم

, إيِنِّ : هَمَٗم٣مَل  َوصَمَدُه,  اهللِ  َرؽُمقَل  ؽَمِٚمْٔم٦ُم  هَم١ميِنِّ : وَم٣مَل  آهلل ِ؟: وَم٣مَل  آهلل ِ؟: هَمَٗم٣مَل  َُمْٔمِنٌ

َؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ـْ : »َيُٗمقُل  َوؽَمٙم  هُ  ََم ـْ  اهللُ ُيٛمِْجَٝمفُ  نْ أَ  َه   ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم, َيْقمِ  ىُمَرِب  َِم

ْس  ـْ  هَمْٙمُٝمٛمَٖمِّ , فَم شفَمٛمْفُ  َيَّمعْ  َأوْ  َُمْٔمِنٍ
 (ِ)

- 

وأَم٣م ايمٓمٙمؿ دم اظمامؿمٙم٥م ظمـ ىم٣من وم٣مدًرا فمعم ايمقهم٣مء, همٗمد سمٗمدم أن حيؾ فمروف, 

 وَم٣ميمف-

 همًٝم٠مطمذ فمٙمٝمف زم٣محلجر, أو ايمتٖمٙمٝمس- أَا َاي٘:

 ؽمٝمٙمحٗمف ايمًجـ- ًٝمت٘مٙمؿ همٝمف, وزمامهم ٚأَا عطض٘:

  -شَأضَمُدىُمؿْ  ُأسْمٌِعُ  َوإَِذا» قٛي٘:

 أي أرؽمؾ, أو ضمقل, أو أضمٝمؾ-

                                                           
 (.ٖٗٓ, ٕٖٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِّٖارم في صحيحو )أخرجو اإلماـ البخ (ُ)
 (.ُّٔٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ِ)
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  -شََمقِم   فَمعَم » قٛي٘:

 -هذا هق ايمممط, ويمٝمس فمعم ىمؾ أضمد

فمعم َم٣م سمٗمدم َمـ َمالءة اظم٣مل وايمٗمقل  ٓ يُمؼمط همٝمٜم٣م َمالءة اظم٣مل ٚاملال٠٤:

 -وايمٌدن

ٌَعْ » قٛي٘:  - شهَمْٙمَٝمْت

 ومقل ايمٓم٣مهري٥م َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ-, وهذا زمٟمن إَمر يمٙمقصمقب قٌٝ:

 زمٟمن إَمر يمالؽمتح٣ٌمب, وهذا هق ومقل مجٜمقر أهؾ ايمٔمٙمؿ- ٚقٌٝ:

 (: 2/87قاٍ اإلَاّ ابٔ األَري ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل يف ايػبٌ )
ََْمرُ  َوَدل   ْٕ ٌُقلِ  ُوصُمقِب  فَمعَم  ا ضَم٣ميَم٥ِم, وَم َٙمفُ  اإْلِ ْٚمُٜمقرُ  َوَْحَ ٣ٌَمِب, فَمعَم  اْْلُ ؽْمتِْح

ِٓ  ا

 َٓ ٣مَِمُؾ  ََم٣م َأْدِري َو همِفِ  فَمعَم  احْلَ ـْ  َسْ َٙمفُ  ايْمُقصُمقِب  َوفَمعَم ـَم٣مِهِرِه,  فَم  َأْهُؾ  َْحَ

 قا ايمٓم ٣مِهِر-
وايمذي يٓمٜمر, أٞمف ٓ يُمؼمط رو٣م اظُمح٣مل, إٓ دم ضم٣ميم٥م واضمدة, وهل إذا 

 أضمٝمؾ فمعم نمغم َمقمء-

ًٓ َٕمر ا  يمٛمٌل صعم اهللوأَم٣م إذا أضمٝمؾ فمعم َمقمء همٝمج٤م فمٙمٝمف أن حيتؾ, اَمتث٣م

 -اظمًتديــ وفمٙمٝمف وؽمٙمؿ, همٝمٗمع ايمرهمؼ زم٣مظمدي

 واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم-

  ********** 
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 ]الضمان[

 -"ايمدر اظم٘مٛمقن دم أضم٘م٣مم ايمديقن" يف نتابٞ:

 (:2291) تعاىل اهلل ضمح٘ ايبداضٟ اإلَاّ قاٍ
 أِب فمـ هرَمز, زمـ ايمرْحـ فمٌد فمـ رزمٝمٔم٥م زمـ صمٔمٖمر ضمدشمٛمل: ايمٙمٝم٧م ووم٣مل

ـْ  ,فمٛمف اهلل رض هريرة فُ » :َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقلِ  فَم  َرصُماًل  َذىَمرَ  َأٞم 

ـْ  ائِٝمَؾ  زَمٛمِل َِم ائِٝمَؾ  زَمٛمِل زَمْٔمَض  ؽَمَٟمَل  إِْهَ ٙمَِٖمفُ  َأنْ  إِْهَ ًْ  اْئتِٛمِل هَمَٗم٣مَل  ِديٛم٣َمرٍ  َأيْمَػ  ُي

َٜمَداءِ   زم٣ِمهلل ِ  ىَمَٖمك وَم٣مَل  زم٣ِميْمَ٘مِٖمٝمؾِ  ْٟمسمِٛمِلهمَ  وَم٣مَل  ؾَمِٜمٝمًدا زم٣ِمهلل ِ ىَمَٖمك هَمَٗم٣مَل  ُأؾْمِٜمُدُهؿْ  زم٣ِميمُمُّ

ك َأصَمؾٍ  إلَِم  إيَِمْٝمفِ  هَمَدهَمَٔمَٜم٣م َصَدوْم٦َم  وَم٣مَل  ىَمِٖمٝماًل  ٚمًّ ًَ ٌَْحرِ  دِم  هَمَخَرَج  َُم  هَمَٗم٢َم  ايْم

٣ًٌم ايْمَتَٚمَس  شُمؿ   ضَم٣مصَمَتفُ  ٌَُٜم٣م ََمْرىَم َٙمفُ  ايم ِذي يمَِْلَصَمؾِ  فَمَٙمْٝمفِ  َيْٗمَدمُ  َيْرىَم  ٣ًٌمََمْرىمَ  جَيِْد  هَمَٙمؿْ  َأصم 

٥ٌَمً  هَمَٟمطَمَذ   شُمؿ   َص٣مضِمٌِفِ  إلَِم  َِمٛمْفُ  َوَصِحٝمَٖم٥مً  ِديٛم٣َمرٍ  َأيْمَػ  همِٝمَٜم٣م هَمَٟمْدطَمَؾ  هَمٛمََٗمَرَه٣م طَمَُم

٨َم  ٣م َأسَمك شُمؿ   ََمْقِؤَمَٜم٣م َزصم  ٌَْحرِ  إلَِم  هِبَ ُٜمؿ   هَمَٗم٣مَل  ايْم ْٖم٦ُم  ىُمٛم٦ُْم  َأينِّ  سَمْٔمَٙمؿُ  إِٞم َؽ  ايمٙم  ٙم  ًَ  سَم

ٟمَ  ِديٛم٣َمرٍ  َأيْمَػ  هُماَلًٞم٣م ًَ  َوؽَمَٟميَمٛمِل زمَِؽ  هَمَرِضَ  ىَمِٖمٝماًل  زم٣ِمهلل ِ ىَمَٖمك هَمُٗمْٙم٦ُم  ىَمِٖمٝماَل  يَمٛمِلهَم

٣ًٌم َأصِمَد  َأنْ  صَمَٜمْدُت  َوَأينِّ  زمَِؽ  هَمَرِضَ  ؾَمِٜمٝمًدا زم٣ِمهلل ِ ىَمَٖمك هَمُٗمْٙم٦ُم  ؾَمِٜمٝمًدا  َأزْمَٔم٧ُم  ََمْرىَم

ٌَْحرِ  دِم  ٣مهِبَ  هَمَرََمك َأؽْمَتْقِدفُمَ٘مَٜم٣م َوإيِنِّ  َأوْمِدرْ  هَمَٙمؿْ  يَمفُ  ايم ِذي إيَِمْٝمفِ  ٦ْم  ضَمت ك ايْم  همِٝمفِ  َوَْلَ

َف  شُمؿ   ٣ًٌم َيْٙمَتِٚمُس  َذيمَِؽ  دِم  َوُهقَ  اْٞمٌَمَ ُرُج  ََمْرىَم صُمُؾ  هَمَخَرَج  زَمَٙمِدهِ  إلَِم  خَيْ  ايم ِذي ايمر 

٣ًٌم يَمَٔمؾ   َيٛمُْٓمرُ  َأؽْمَٙمَٖمفُ  ىَم٣منَ  ٥ٌَمِ  هَم١مَِذا زماَِميمِفِ  صَم٣مءَ  وَمْد  ََمْرىَم َُم  هَمَٟمطَمَذَه٣م اظم٣َْمُل  همِٝمَٜم٣م ايم تِل زم٣ِمخْلَ

َْهٙمِفِ  ٣ًٌم ِٕ َه٣م هَمَٙمام   ضَمَْم ِحٝمَٖم٥مَ  اظم٣َْمَل  َوصَمَد  َٞممَمَ  هَمَٟمسَمك َأؽْمَٙمَٖمفُ  ىَم٣منَ  ايم ِذي وَمِدمَ  شُمؿ   َوايمِم 
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يَْمِػ  ْٕ سمَِٝمَؽ  ََمْرىَم٤ٍم  ؿَمَٙم٤ِم  دِم  صَم٣مِهًدا ِزيْم٦ُم  ََم٣م َواهلل ِ  هَمَٗم٣مَل  ِديٛم٣َمرٍ  زم٣ِم  هَماَم  زماَِميمَِؽ  ِٔ

٣ًٌم َوصَمْدُت  ٌْ  ََمْرىَم ءٍ  إرَِم   زَمَٔمْث٦َم  ىُمٛم٦َْم  َهْؾ  وَم٣مَل  همِٝمفِ  َأسَمْٝم٦ُم  ايم ِذي َؾ وَم كَ  وَم٣مَل  زمًَِمْ  ُأطْمػِمُ

ْ  َأينِّ  ٣ًٌم َأصِمْد  مَل ٌَْؾ  ََمْرىَم  زَمَٔمْث٦َم  ايم ِذي فَمٛمَْؽ  َأد ى وَمْد  اهلل َ  هَم١مِن   وَم٣مَل  همِٝمفِ  صِمْئ٦ُم  ايم ِذي وَم

٥ٌَمِ  دِم  َُم ْف  اخْلَ يَْمِػ  هَم٣مْٞمٌَمِ ْٕ يٛم٣َمرِ  زم٣ِم شاؾِمًدارَ  ايمدِّ
(ُ)

- 

 (: 215 - 214/ 3" )ايتعًٝل تػًٝل" يفضمح٘ اهلل  اذتاؾغ قاٍ
 فمٗم٤م ايمقوم٦م أِب فمعم اظمٗمروء إصؾ ودم ونمغمه, اظمًتٚمقم رواي٥م دم وومع

 -ايمٙمٝم٧م ضمدشمٛمل ص٣ميمح, زمـ فمٌداهلل ضمدشمٛمل: احلدي٧م هذا

 همٜمق زمف, ايمٙمٝم٧م ضمدشمٛم٣م حمٚمد, زمـ يقٞمس ؿمريؼ َمـ أْحد أطمرصمف واحلدي٧م

 -صحٝمح

أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ؽم٣مومف َمٗمًرا يمف, وإٓ  َٔ احلزٜح: ٚايؾاٖز

هم١من ذع َمـ ومٌٙمٛم٣م يمٝمس زمممع يمٛم٣م فمعم ايمِمحٝمح َمـ أومقال أهٙمؿ ايمٔمٙمؿ, َم٣م مل 

 يٗمره ذفمٛم٣م: هم١مذا أومره ذفمٛم٣م, ىم٣من ذفًم٣م يمٛم٣م-

أن ايمرصمؾ ظم٣م صم٣مء يريد أن يًتٙمػ اظم٣مل, وم٣مل يمف ص٣مضم٤م  األَط ايجاْٞ:

َٜمَداِء ُأؾْمِٜمُدُهؿْ اْئتِٛمِل زم٣ِم»اظم٣مل:   : ٕن ايمُمٜم٣مدة فمعم احلٗمقق َمٔمٙمقَم٥م-شيمُمُّ

 , همرض زمُمٜم٣مدة اهلل فمز وصمؾ-شىمٖمك زم٣مهلل ؾمٜمٝمًدا»همٗم٣مل يمف: 

                                                           
 (.ُِِٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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, همرض زم٘مٖم٣ميم٥م اهلل شىمٖمك زم٣مهلل ىمٖمٝماًل », همٗم٣مل يمف: شائتٛمل ىمٖمٝماًل »همٗم٣مل يمف: 

 فمز وصمؾ-

 :ايطُإ بٝإ تعضٜف

 (: 71/ 7" )املػين" يفضمح٘ اهلل تعاىل  قسا١َ ابٔاإلَاّ  قاٍ
 دم همٝمث٦ٌم احلؼ, ايمتزام دم فمٛمف اظمّمٚمقن ذَم٥م إلم ايمّم٣مَمـ ذَم٥م وؿ ايمّمامن:

 اهـ  -َمٛمٜمام ؾم٣مء َمـ َمْم٣ميمٌف احلؼ ويمِم٣مضم٤م مجٝمًٔم٣م, ذَمتٜمام

 :ايطُإ حهِ

 -واإلمج٣مع ,وايمًٛم٥م ,ايم٘مت٣مب َممموفمٝم٥م ايمّمامن: فمعم دل

ـْ }: سمٔم٣ملم همٗمقيمف ايهتاب: أَا ُؾ  زمِفِ  صَم٣مءَ  َوظمَِ  {َزفِمٝمؿٌ  زمِفِ  َأَٞم٣موَ  زَمِٔمغمٍ  ِْحْ

  -[75:يقؽمػ]

  ايم٘مٖمٝمؾ- ايمزفمٝمؿ :-ُاضضٞ اهلل عٓٗ- عباؽ ابٔ ٚقاٍ

  :ايغ١ٓ ٚأَا

 ؾُا أسطز اإلَاّ ابٔ َاد٘ ضمح٘ اهلل تعاىل يف غٓٓ٘: 
٣ٌَمِهقِم   ُأََم٣مََم٥مَ َمـ ضمدي٧م   اهلل ِ  َرؽُمقَل  ؽَمِٚمْٔم٦ُم : َيُٗمقُل  ,,رض اهلل فمٛمف, ايْم

فِمٝمؿُ : »َيُٗمقُل  َؿ,َوؽَمٙم   فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ـُ  نَم٣مِرٌم, ايمز  ْي شََمْٗميِضي  َوايمد 
 (ُ)

- 

 وإٞمام اْلٚمٙم٥م, دم ايمّمامن صمقاز فمعم اظمًٙمٚمقن أمجعهمٗمد  ٚأَا اإلمجاع:

- همروع دم اطمتٙمٖمقا
(ِ)

 

                                                           
 (.َِْٓأخرجو اإلماـ ابن ماجو في سننو ) (ُ)
 (.َِْ - َِّ/ ٔ"البياف" ) (ِ)
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 :ايطُإ أصنإ

 يمٙمّمامن أرزمٔم٥م أرىم٣من: 

 يِمح مل ايمّمامن فمعم اىمره هم١من رو٣مه ويُمؼمط ايم٘مٖمٝمؾ, وهق :ضأَ -1

 -ؽمٝمٟميت ىمام فمٛمف اظمّمٚمقن رى ئمتػم وٓ

 -احلؼ فمٙمٝمف ايمذي وهق :عٓ٘ َطُٕٛ - 2

 -احلؼ ص٣مضم٤م وهق :ي٘ َطُٕٛ - 3

 8-ايمذَم٥م دم ايمذي احلؼ وهق :ب٘ َطُٕٛ - 4

 بٝإ أيكاب ايطأَ: 

 وصٌغم, وزفمٝمؿ, وْحٝمؾ, وومٌٝمؾ, وىمٖمٝمؾ, وٚمكم,: َمٛمٜم٣م أيمٗم٣مب ويمٙمّم٣مَمـ

 -واضمد زمٚمٔمٛمك ىمٙمٜم٣مو

 ايطُإ: َٓ٘ ٜصح َٔ

 واظمجٛمقن ايمِمٌل أَم٣م املاٍ، يف ايتصطف دا٥ع نٌ َٔ ايطُإ ٜصح

 َمـ يِمح همٙمؿ زمٔمٗمد, َم٣مل إجي٣مب ٕٞمف َمٛمٜمؿ: واضمد وامن يِمح همال وايمًٖمٝمف

  ىم٣ميمٌٝمع- َمٛمٜمؿ واضمد

 همِمح ايمٔمٗمد, دم ايمذَم٥م دم َم٣مل إجي٣مب ٕٞمف املؿًؼ; َٔ ايطُإ ٜٚصح

 اْل٣مئزة اظمرأة َمـ ايمّمامن ويِمح ايمذَم٥م, دم زم٣ميمثٚمـ ىم٣ميممماء اظمٖمٙمس َمـ

 -ايمتٌمف

                                                           
 (.ِٕ/ ٕ"المغني" )  (ُ)
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  زوصمٜم٣م- زمٟمذن ي٘مقن أن إٓ يِمح ٓ :َايو ٚقاٍ

 وامٞمف صح اإلصم٣مرة دم وإصمرة ايمٌٝمع دم ايمثٚمـ يمزَمٜم٣م َمـ ىمؾ أن زيًٝٓا:

  ىم٣ميمرصمؾ-

 ايمٔمٌد َمـ يِمح همٙمؿ زمٔمٗمد, ٔدَمل َم٣مل إشم٣ٌمت ٕٞمف ايعبس; ضُإ ٜصح ٚال

-ؽمٝمده أذن زمٕمغم
(ُ)

 

 :ايعبز عٔ حهِ ايطُإ

 دم ايمديـ ٕن ايمّمامن: صح و٣مَمـ فمٛمف ووٚمـ ديـ ايمٔمٌد فمعم ىم٣من إذا

اظمٔمن, ويٙمزَمف أن ي٠مدي  فمـ ايمّمامن ضم٘مؿ فمٛمف, ايمّمامن وضم٘مؿ ٓزم, ذَمتف

فمٛمف-
(ِ)

 

 حهِ ايطُإ عٓز حًٍٛ ايزٜٔ: 

 (:3328)يف غٓٓ٘ بطقِ  تعاىل اهلل ضمح٘ زاٚز اإلَاّ أبٛ قاٍ
 حمٚمد ازمـ ئمٛمل ايمٔمزيز فمٌد ضمدشمٛم٣م ايمٗمٔمٛمٌل, َمًٙمٚم٥م زمـ فمٌداهلل ضمدشمٛم٣م

, فم٣ٌمس ازمـ فمـ فم٘مرَم٥م, فمـ فمٚمرو أِب زمـ ئمٛمل فمٚمرو فمـ دروارديايم

 أهم٣مرومؽ َم٣م واهلل: همٗم٣مل دٞم٣مٞمغم, زمٔمممة يمف نمرياًم  يمزم رصماًل  أن»: ,رض اهلل فمٛمف

 ؽمٙمؿ, و فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل همتحٚمؾ: وم٣مل زمحٚمٝمؾ, سمٟمسمٝمٛمل أو سمٗمّمٝمٛمل, ضمتك

 أص٦ٌم أيـ َمـ» :ؽمٙمؿ و فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل يمف همٗم٣مل وفمده, َم٣م زمٗمدر همٟمسم٣مه

                                                           
 (.ٕٗ/ ٕ(, "المغني" البن قدامة )َّٖ/ ٔ"البياف" للعمراني ) (ُ)
 (.َُِ/ ٔ"البياف" ) (ِ)
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 ,شطمغم همٝمٜم٣م يمٝمس همٝمٜم٣م, يمٛم٣م ضم٣مصم٥م ٓ: »وم٣مل َمٔمدن, َمـ: وم٣مل ايمذه٤م؟, هذا

 ش-ؽمٙمؿ و فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل همٗمّم٣مه٣م

 8-صحٝمح احلدي٧م وهذا

 :ايبٝإ يف ايعُطاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل قاٍ اإلَاّ
 َمٔمٙمقم أصمؾ إلم و٣مَمـ فمٛمف همّمٚمٛمف ضم٣مل ديـ نمغمه فمعم يمرصمؾ ىم٣من إن و"

 ايمّم٣مَمـ, فمعم َم٠مصمال فمٛمف, اظمّمٚمقن فمعم َمٔمجاًل  ايمديـ وىم٣من ايمّمامن, صح

 -"َمٔمروف و رهمؼ ايمّمامن ٕن

 :ايهفاي١ بٝإ أقغاّ

  :ومًٚمكم إلم سمٛمٗمًؿ ايم٘مٖم٣ميم٥م

  زم٣مظم٣مل- ايم٘مٖم٣ميم٥م :األٍٚ

 ي٠مده٣م مل إذا َم٣ميمٝم٥م ضمٗمقق َمـ اظم٘مٖمقل فمعم َم٣م زمٟمداء ايم٘مٖمٝمؾ يٙمتزم زمٟمن وذيمؽ

 دم طمالف ايمٖمٗمٜم٣مء زمكم ويمٝمس زم٣ميمّمامن, يًٚمك ايمٛمقع وهذا اظم٘مٖمقل,

 -َممموفمٝمتٜم٣م

 -وهذا ايمٛمقع َمـ ايمّمامن صم٣مئز فمٛمد مج٣مهغم ايمٔمٙمامء

 -وطم٣ميمػ دم هذه اظمًٟميم٥م ازمـ ضمزم رْحف اهلل سمٔم٣ملم, وطمالهمف نمغم صحٝمح

 
 

                                                           
 (.ُّٗ/ ٔ(, "البياف" )ِٖ/ ٕ"المغني" ) (ُ)
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  زم٣ميمٛمٖمس- ايم٘مٖم٣ميم٥م :ايجاْٞ

 إلم أو احلؼ, ص٣مضم٤م إلم اظم٘مٖمقل إضمّم٣مر ايم٘مٖمٝمؾ يٙمتزم زمٟمن وذيمؽ

  ايمٗم٣مض-

 نمغم أهن٣م يمٙمُم٣مهمٔمل وصمف ودم َممموفمٝمتف, إلم ايمٖمٗمٜم٣مء مجٜمقر ذه٤م وومد

 -ايمتزام أي فمٙمٝمٜم٣م يؼمسم٤م وٓ َممموفم٥م,

 ٚايؿطم بني اذتايتني: 
يّمٚمـ اظم٣مل, وإذا مل يٗمِض اظمًتديـ ص٣مضم٤م اظم٣مل, هم١مٞمف  إٔ اذتاي١ األٚىل:

 يّمٚمـ زمدهمع اظم٣مل َمـ فمٛمده-

يّمٚمـ ايمُمخص ٞمٖمًف, هم١مذا مل يٗمِض اظمًتديـ ص٣مضم٤م  ٚأَا اذتاي١ ايجا١ْٝ:

ل, هم١مٞمف حيي يمف ايمُمخص زمٛمٖمًف, ويمِم٣مضم٤م اظم٣مل ايمٗمرار همٝمام يريد, إَم٣م أن اظم٣م

يًجٛمف, وإَم٣م أن ي٣ًمحمف ويٖمرج فمٛمف-
(ُ)

 

 املعغض: ضُإ

 :ومقٓن اظمٔمن وامن دم يمٙمٔمٙمامء

 ايمٔمٙمامء- مجٜمقر ومقل وهذا ايمّمامن, دم اظمالءة يُمؼمط ٓ أٞمف: األٍٚ ايكٍٛ

 -اؾمؼماط َمالءة ايمّم٣مَمـ ايكٍٛ ايجاْٞ:

  

                                                           
( ِٓٗ/ ّ(, "بداية المجتهد" )ِٖٓ( )ِّٖ/ ٔ(, "شرح فتح القدير" )ِّٓ/ ْ( )َِْ/ ْ"ركضة الطالبين" ) (ُ)

 (.َُِ/ ُ"إنشاء اإللتزاـ في حقوؽ العباد" )
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-ايمٛمٖمس يّمٚمـ ومد ايمّم٣مَمـ ٕن إول: ايمٗمقل اصمحوايمر
(ُ)

 

 ايهفاي١: يف عٓ٘ املهفٍٛ صض٢

 ىم٣من هم١مذا اظم٣ًمئٙم٥م, هذه َمع ٞمتٔم٣مَمؾ ايمتٗمًٝمؿ هذا وَمـ ايم٘مٖم٣ميم٥م, سمٗمًٝمؿ سمٗمدم

 -اظم٘مٖمقل رض دون ايم٘مٖم٣ميم٥م ِتقز همٜمٛم٣م زم٣مظم٣مل, فمٙمٝمف اظم٘مٖمقل

  (:72/ 7" )املػين" ضمح٘ اهلل تعاىل يف قسا١َ اإلَاّ ابٔ قاٍ
 قا طمالهًم٣م- همٝمف ٞمٔمٙمؿ ٓ فمٛمف اظمّمٚمقن رو٣م ئمتػم ٓ

 (: 200/ 2) املٓٗاز يف اإلَاّ ايٟٓٛٚ ٚقاٍ
 قا -ومْمًٔم٣م فمٛمف اظمّمٚمقن رو٣م يُمؼمط ٓ

 فمداوة, وايم٘مٖمٝمؾ اظم٘مٖمقل زمكم أن شم٦ٌم إذا ايم٘مٖم٣ميم٥م صمقاز إلم اظم٣ميم٘مٝم٥م وذه٤م

 -اظم٘مٖمقل زمرى إٓ سمٛمُمٟم ٓ هٛم٣م ايم٘مٖم٣ميم٥م هم١من

 ضمٖم٣مـًم٣م ايمممط هذا صمٔمٙمقا وإٞمام إيمٝمف, ذهٌقا همٝمام ٔمٙمامءايم زمٗمٝم٥م يقاهمٗمقن وهؿ

 ايم٘مٖمٝمؾ- سمًٙمط َمـ اظم٘مٖمقل فمعم
(ِ)

 

 ,رض اهلل فمٛمف, إىمقع زمـ ؽمٙمٚم٥م ضمدي٧م املػأي١: ٖصٙ ع٢ً ٜٚسٍ

 يُمؼمط ومل زمديٛمف, اظمٝم٦م فمعم سم٘مٖمؾ ايمذي ايمرصمؾ دم سمٗمدم وومد ايمٌخ٣مري, فمٛمد

  ايمقرشم٥م- رو٣م

 ش-زمف أسم٘مٖمؾ أٞم٣م: »,رض اهلل فمٛمف,ةومت٣مد أزمق همٗم٣مل َاد١: البٔ ضٚا١ٜ ٚيف

                                                           
 (.ُِِ - ُُِ»)ي الفقو اإلسالمي أحكاـ المعسر ف  (ُ)
 (.ّّْ/ ّ"حاشية الدسوقي" )  (ِ)
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, ومت٣مدة أِب َمـ ايمّمامن ومٌؾ ؽمٙمؿ و فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل أن ٚايؾاٖز:

  فمٛمف- اظمّمٚمقن رو٣م فمعم آؿمالع سمٔمذر َمع ,رض اهلل فمٛمف

 ؽمٙمؿ و فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل ومٌؾ ظم٣م َمٔمتػًما, اظمّمٚمقن رو٣م ىم٣من ويمق

-يٗمره أن ومٌؾ زم٣ميمّمامن, رو٣مهؿ فمـ ايمقرشم٥م يمًٟمل أو ايمّمامن,
(ُ)

 

  املاٍ. زٕٚ بايٓؿؼ ايهؿاي١ ناْت إشاٚ
 :ومقيمكم إلم همٝمٜم٣م ايمٖمٗمٜم٣مء اطمتٙمػ همٗمد

  وسمٔمتػم- سمٛمُمٟم أهن٣م :األٍٚ

 احلٛم٣مزمٙم٥م, فمٛمد اظمذه٤م وهق ايمُم٣مهمٔمٝم٥م, فمٛمد ووصمف احلٛمٖمٝم٥م, ومقل وهذا

 -زم٣مظم٣مل ايم٘مٖم٣ميم٥م فمعم زم٣ميمٗمٝم٣مس ايمٗمقل هذا أصح٣مب واؽمتدل

  سمٛمُمٟم- ٓ أهن٣م :ايجاْٞ

 هم٣مئدة أن زمف اؽمتديمقا ومم٣م احلٛم٣مزمٙم٥م, فمٛمد وومقل ايمُم٣مهمٔمٝم٥م, فمٛمد فوصم وهذا

 يٗمٌؾ مل هم١مذا احلؼ, ص٣مضم٤م أو احل٣مىمؿ, إلم اظم٘مٖمقل إضمّم٣مر هق ايم٘مٖم٣ميم٥م هذا

 -زم٣محلّمقر َمٙمزًَم٣م ي٘مقن ٓ ايم٘مٖم٣ميم٥م

 فمٙمٝمف َم٣م سمًٙمٝمؿ أو فمٛمف, اظم٘مٖمقل سمًٙمٝمؿ احل٣ميم٥م هذه دم ايم٘م٣مهمؾ فمعم وجي٤م

 ش-نم٣مرم ايمزفمٝمؿ: »وؽمٙمؿ آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل حلدي٧م

                                                           
(, َِٓ/ ُ(, "إنشاء اإللتزاـ" )ِٕ/ ٕ(, "المغني" البن قدامة رحمو اهلل تعالى  )ّْٖ/ ْ"مغني المحتاج" ) (ُ)

 (.ُُّ/ ٔ"البياف" للعمراني رحمو اهلل تعالى )



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]الضمان[  

 

[567] 
 

  

 ايم٘مٖمٝمؾ ضمٌس نمريٚمف إلم اظم٘مٖمقل حُيي مل إذ ايطادح; ايكٍٖٛٛ  ٖٚصا

-يمف اظم٘مٖمقل ضمؼ يمّم٣مع سمرك ويمق ذيح, فمـ ذيمؽ صح ىمام
(ُ)

 

 ضأَ: بٝإ إٔ ايهفٌٝ

 (:267/ 5) تعاىل اهلل ضمح٘ أمحس اإلَاّ أخطز
 و فمٙمٝمف اهلل عمص اهلل رؽمقل ؽمٚمٔم٦م: وم٣مل,رض اهلل فمٛمف, أَم٣مَم٥م فمـ أِب

 وايمزفمٝمؿ َمٗميض, وايمديـ َمردوده, واظمٛمٝمح٥م َم٠مداة, ايمٔم٣مري٥م» :يٗمقل ؽمٙمؿ

 ش-نم٣مرم

 ٜطايب؟ َٔ احلل صاحب

 :أومقال شمالشم٥م إلم اظمًٟميم٥م هذه دم ايمٔمٙمامء اطمتٙمػ

 زمٛمٖمس اظمحٝمؾ يػمأ ىمام ايمّمامن زمٛمٖمس يػمأ ٓ فمٛمف اظمّمٚمقنأن  :األٍٚ

  ايمٗمٌض- ومٌؾ احلقايم٥م

 ويمِم٣مضم٤م فمٛمف, اظمّمٚمقن ذَم٥م دم زمٗم٣مئف َمع يمّم٣مَمـا ذَم٥م دم احلؼ يث٦ٌم زمؾ

  اظمقت- وزمٔمد احلٝم٣مة دم َمٛمٜمام ؾم٣مء َمـ َمْم٣ميم٥ٌم احلؼ

 وأصح٣مب فمٌٝمد, وأزمق وإؽمح٣مق, وايمُم٣مهمٔمل, ايمثقري, قاٍ: ٚبٗصا

  -ايمرأي

                                                           
/ ٕ(, "كالمغني" )ِٗٓ/ ْ(, "كركضة الطالبين" )ِِٓ/ ٔ(, كمصنف ابن أبي شيبة )ٕٗ - ٔٗ/ ٕالمغني ) (ُ)

 (.َِٕ - َِٔ/ ُ(, "إنشاء اإللتزاـ" )ِٓٗ/ ٔ(, "كشرح فتح القدير" )َُْ



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]الضمان[  

 

[568] 
 

  

 فمٛمف اظمّمٚمقن ذَم٥م َمـ احلؼ يٛمٗمؾ وىمالمه٣م ؽمقاء, واحلقايم٥م ايم٘مٖم٣ميم٥م :ايجاْٞ

 -اظمٝم٦م ديـ حتٚمؾ ضم٣مدي٧مزمٟم ضمت٨موا وهذا ومقل أِب شمقر, واظمحٝمؾ,

, وهذا فمٛمف اظمّمٚمقن َمْم٣ميم٥ٌم سمٔمنت إذا إٓ ايمّم٣مَمـ يْم٣ميم٤م ٓ :ايجايح

 -ومقل َم٣ميمؽ

 ومل إصمؾ, ضمؾ إذا َمٛمٜمام ؾم٣مء َمـ يْم٣ميم٤م أٞمف إول, ايمٗمقل هق وايمراصمح

 8-اظم٣مل إيمٝمف يدهمع

ّٓا فًٝػ ي٘ ايضدٛع:   بٝإ إٔ َٔ تهفٌ عٔ َٝت رٜ

 -يرصمع همٝمف, وهق ومقل واضمد نأ يمف همٙمٝمس ديٛم٣ًم َمٝم٦م فمعم سم٘مٖمؾ َمـو

 ايمذي ايمرصمؾ دم سمٗمدم وومد ,,رض اهلل فمٛمف,إىمقع  زمـ ؽمٙمٚم٥م حلدي٧م

 ,شص٣مضمٌ٘مؿ فمعم صٙمقا:ش ؽمٙمؿ و فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل همٗم٣مل ديـ, فمٙمٝمف

 ش-فمٙمٝمف همِمعم اهلل, رؽمقل ي٣م ديٛمف فمقم: »ومت٣مدة أزمق همٗم٣مل: وم٣مل

 (:598/ 4" )ايؿتح" ضمح٘ اهلل تعاىل يف اذتاؾغ قاٍ
 وومد يمف, ٓزَم٥م همٜمل ايم٘مٖم٣ميم٥م, فمـ أي ,"يرصمع أن يمف همٙمٝمس" قٛي٘: حيتٌُ

 -,رض اهلل فمٛمف, ؽمٙمٚم٥م ضمدي٧م همٝمف أورد شمؿ ذَمتف, دم احلؼ اؽمتٗمر

 ظم٣م يرصمع أن ,رض اهلل فمٛمف, ومت٣مدة ِٕب يمقىم٣من أٞمف َٓ٘: األخص ٚٚد٘

 رض اهلل, ومت٣مدة أزمق يقدم ضمتك اظمدي٣من فمعم ؽمٙمؿ و فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل صعم

                                                           
 (.ُِّ/ ٔ(, "البياف" )ٖٔ - ْٖ/ ٕ"المغني" ) (ُ)



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]الضمان[  

 

[569] 
 

  

 فمٙمٝمف, زم٣مق ديٛمف َمدي٣من فمعم صعم ومد همٝم٘مقن يرصمع, أن ٓضمتامل ايمديـ:,فمٛمف

 قا -يرصمع أن يمف يمٝمس أٞمف فمعم همدل
 (: 305 - 304/ 6" )ايبٝإ" ضمح٘ اهلل يف اإلَاّ ايعُطاْٞ قاٍ
 خيٙمػ, مل أو يمديٛمف, وهم٣مءً  طمٙمػ ؽمقاء اظمٝم٦م فمـ ايمديـ وامن يِمح

 قا -آٞمًٖم٣م إيمٝمٜم٣م اظمُم٣مر زم٣مٕضم٣مدي٧م واؽمتدل
 عٓ٘: املطُٕٛ صض٢ بزٕٚ ايطُإ ٛاطد

, شمؿ صم٣مءٚصٛضتٗا:  ًٓ فمٚمرو ووم٣مل: أٞم٣م أىمٖمؾ فمٌد  أن سمًٙمٖم٦م َمـ زيد َم٣م

 احلٚمٝمد دم هذا اظم٣مل-

 ال يُمؼمط رو٣مي دم َمثؾ هذه ايمِمقرة-هم

  (:4504) اهلل ضمح٘ زاٚز ٚيف غٓٔ أبٞ
 اهلل صعم اهلل رؽمقل وم٣مل: يٗمقل ,رض اهلل فمٛمف, ايم٘مٔمٌل ذيحفمـ أِب 

 وإين هذيؾ َمـ ايمٗمتٝمؾ هذا ومتٙمتؿ طمزافم٥م َمٔممم ي٣م أٞم٘مؿ إٓ: »ؽمٙمؿ و فمٙمٝمف

 يٟمطمذوا أن: طمغمسمكم زمكم همٟمهؾ هذه, َمٗمقيمتل زمٔمد ومتٝمؾ يمف ومتؾ همٚمـ فم٣مومٙمف,

 ش-يٗمتٙمقا أو ايمٔمٗمؾ,

 ,ؿمٙمٌٜمؿ زمٕمغم ايمدي٥م هلؿ وٚمـ ؽمٙمؿ و فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل أن ٚايؾاٖز:

 مل أم رض حيي, مل أم ضمي, ذيمؽ صم٣مز رصمؾ ديـ وٚمـ إذا هم٘مذيمؽ

 -يرَض 



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]الضمان[  

 

[570] 
 

  

-ايمٛمص ظمخ٣ميمٖم٥م َمٔمتػم: نمغم وطمالهمف ضمٛمٝمٖم٥م, أزمق اظمًٟميم٥م هذه دم وطم٣ميمػ
(ُ)

 

 ي٘؟ املطُٕٛ صضا

 ٚاختًـ ايعًُا٤ يف اؾرتاط ضض٢ املطُٕٛ ي٘ إىل قٛيني:
  رو٣مه- ئمتػم :األٍٚ

 -ايمُم٣مهمٔمٝم٥م فمـ وروايتف ضمٛمٝمٖم٥م أِب ومقل وهذا

 ٣مل-يمف, وهق ص٣مضم٤م اظم اظمّمٚمقن رو٣م نمغم َمـ يِمح :ايجاْٞ

 نمغم َمـ فمٛمف وٚمـ ومت٣مدة أزم٣م أن ذيمؽ فمعم وايمديمٝمؾ اْلٚمٜمقر, ومقل وهذا

 ىمام وـمٙمٚمف, ايمّم٣مَمـ صقيم٥م َمـ خيُمك ىم٣من إذا إٓ ايمراصمح: هق وهذا رو٣مه,

-اهلل هداهؿ ايمٓمٙمٚم٥م, ايمٗم٣ٌمئؾ َمُم٣ميخ َمـ ىمثغم َمـ احل٣مل هق
(ِ)

 

 اجملٍٗٛ: املاٍ ضُإ حهِ

 اختًـ ايعًُا٤ يف ٖصٙ املػأي١ إىل قٛيني:
 َم٣م يمؽ وٚمٛم٦م :ٜكٍٛ إٔ ٖٚٛ زتٍٗٛ، َاٍ ضُإ ٜصح الٍٚ: األ

  ومدره- ئمٙمؿ ٓ وهق ايمديـ, َمـ همالن فمعم سمًتحٗمف

 َم٣م يمؽ وٚمٛم٦م :ٜكٍٛ إٔ ٖٚٛ جيب، مل َا ضُإ نصيو ٜصح ٚال

  همالًٞم٣م- سمديـ

 -يمُم٣مهمٔمٝم٥م ومقل وهق وأْحد وايمثقري ؾمػمَم٥م وازمـ يمٝمعم أِب وازمـ ايمٙمٝم٧م وم٣مل وزمف

                                                           
 (.َِٓ/ ٖ"المحلى" )  (ُ)
 (.ِٕ/ ٕ(, "المغني" )ُُّ/ ٔ"البياف" ) (ِ)



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]الضمان[  

 

[571] 
 

  

 دم يمٙمُم٣مهمٔمل ومقل وهذا جي٤م, مل َم٣م ووامن ل,اظمجٜمق وامن يِمحايجاْٞ: 

 -ضمٛمٝمٖم٥م وأِب َم٣ميمؽ وهق ومقل ,ايمٗمديؿ

 َم٣مل إشم٣ٌمت ايمّمامن ٕن اهلل: ؾم٣مء إن ايمِمحٝمح هق اْلٚمٜمقر إيمٝمف ذه٤م وَم٣م

 -صمٜمٙمف َمع يِمح همٙمؿ ٓزم, زمٔمٗمد ايمذَم٥م دم

 ىم٣من وإن ٕٞمف ذيمؽ صح يمَليمػ ايمٔمممة َمـ يمؽ وٚمٛم٦م :قاٍ إٕ أَا

-ٙم٥ممج َمٔمٙمقم همٜمق ومدًرا لجٜمقًٓ 
(ُ)

 

 ايطأَ: ع٢ً ايطُا١ْ حهِ

 ايمّمامن همِمح فمٙمٝمف, ٓزًَم٣م ص٣مر ايمديـ ٕن ايطأَ; ٜطُٔ إٔ ٜصح

  يِمح- همال فمٛمف اظمّمٚمقن فمٛمف وٚمـ إذا إٓ ىم٣مٕول,

-سمًٙمًؾ وإن صم٣مئز, ايمّم٣مَمـ وامن :ايبٝإ صاسب ٚقاٍ
(ِ)

 

 املطُٕٛ؟ ع٢ً ٜعٛر ٌٖ ايزٜٔ ايطأَ قط٢ إسا

 :ساالت أضبع يف املػأي١
  فمٙمٝمف- يرصمع هم١مٞمف زم١مذٞمف, ويٗم٢م زم١مذٞمف, أن يّمٚمـ ١ األٚىل:اذتاي

 فمعم جي٤م احل٣ميم٥م هذه ودم يقؽمػ, وأْحد, وأِب َم٣ميمؽ, ومقل وهذا

 -ضمٗمف ايمّم٣مَمـ يقدم أن اظمّمٚمقن

                                                           
 (.ُّٕ/ ٔاهلل تعالى ) البياف لإلماـ العمراني رحمو (ُ)
 (.ٕٖ/ ٕ(, "المغني" )ِّْ, ِِّ/ ٔ"البياف" ) (ِ)



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]الضمان[  

 

[572] 
 

  

 فمٙمٝمف, يرصمع ٓ هم١مٞمفأَمره,  زمٕمغم ويٗميض أَمره, زمٕمغم أن يّمٚمـ اذتاي١ ايجا١ْٝ:

 -وأْحد َم٣ميمؽ وطم٣ميمػ ضمٛمٝمٖم٥م, أزمق وم٣مل وزمف

 همٜمذا زمٛمٖمًف, ومّم٣مه نإ إٓ فمٙمٝمف, ايمرصمقع فمدم املػأي١: ٖصٙ يف ٚايطادح

  ايمذَم٥م- زمراءة زم٣مب َمـ

 ذيمؽ فمعم وايمديمٝمؾ ذَمتف, يػمأ أن وفمٙمٝمف زم٣ميمّمامن, سمػمع ومد هم٣ميمّم٣مَمـ وإٓ

 -سمٗمدَم٦م وومد,رض اهلل فمٛمف, ومت٣مدة أِب ومِم٥م

هم١مٞمف رض اهلل فمٛمف مل يرصمع إلم أويمٝم٣مء اظمٝم٦م يْم٣ميمٌٜمؿ زم٣ميمديـ ايمذي ومّم٣مه 

 ٝم٦م-فمـ اظم

  زم١مذٞمف- ووم٢م إذٞمف, زمٕمغم وٚمـ اذتاي١ ايجايج١:

 -ايمراصمح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ فمعم فمٙمٝمف, هم١مٞمف يرصمع

 إذٞمف- زمٕمغم ووم٢م زمٟمَمره, وٚمـ اذتاي١ ايطابع١:

-ايمراصمح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ فمٙمٝمف, فمعم يرصمع هم١مٞمف
(ُ)

 

  ********** 

                                                           
 (.َٗ - ٖٗ/ ٕ(, ك"المغني" البن قدامة رحمو اهلل تعالى )ِّٕ - ِّٓ/ ٔ"البياف" للعمراني رحمو اهلل ) (ُ)



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ] بيان صحة الكفالة عن الميت[  

 

[573] 
 

  

 ] بيان صحة الكفالة عن الميت[ 

ـْ ) – 888 َ  :وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل ضر , صَم٣مزمِرٍ  َوفَم ْٙمٛم٣َمهُ , َِمٛم ٣م َرصُمٌؾ  سُمُقدمِّ  ً , هَمَٕم

ٛم ٣مهُ , َوضَمٛم ْْمٛم٣َمهُ  : هَمُٗمْٙمٛم٣َم , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقَل  زمِفِ  َأسَمْٝمٛم٣َم شُمؿ  , َوىَمٖم 

ـٌ  َأفَمَٙمْٝمفِ : »وَم٣مَل  شُمؿ  , طُمًْمك هَمَخَْم٣م ?فَمَٙمْٝمفِ  سُمَِمقمِّ  َف همَ  ِديٛم٣َمَراِن,: وُمْٙمٛم٣َمش ?َدْي , ٣مْٞمٌَمَ

َٙمُٜماَم  يٛم٣َمَرانِ : وَمَت٣مَدةَ  َأزُمق هَمَٗم٣مَل , هَمَٟمسَمْٝمٛم٣َمهُ  وَمَت٣مَدَة, َأزُمق هَمَتَحٚم  , ايمدِّ  اهلل ِ  َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  فَمقَم 

 هَمَِمعم  , َٞمَٔمؿْ : وَم٣مَل ش ?اظمَْٝم٦ُِّم  َِمٛمُْٜماَم  َوزَمِرئَ  ايْمَٕمِريؿُ  ُأضِمؼ  » , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ,

شفَمَٙمْٝمفِ 
 (ُ)

لُّ , َداُودَ  َوَأزُمق, ْْحَُد أَ  َرَواهُ - 
٣مئِ ًَ َحفُ , َوايمٛم  ـُ  َوَصح  ٌ ٣منَ  ازْم ٣مىمِؿُ , ضِم   -(َواحْلَ

 *******************************الشرح:

 .عام املصٓف احلزٜح يبٝإ دٛاط ايهفاي١ يف ايزٜٔ

 

                                                           
(, كأبو داكد َّّ/ ّ. أخرجو اإلماـ أحمد )الحديث صحيح بشواىده دكف بعض ألفاظو (ُ)

(, كاللفظ ألحمد كسنده حسن, َّْٔ(, كابن حباف )ٔٔ - ٓٔ/ ْنسائي )(, كالّّّْ)
كأما الباقوف فلهم لفظ آخر كسندىم على شرط الشيخين. كىذا اللفظ صححو اإلماـ األلباني 

(, كقاؿ فيو: كإنما ىو حسن فقط , ألف ابن عقيل في ُُْٔرحمو اهلل تعالى في اإلركاء برقم )
(: " ركاه أحمد كالبزار كإسناده ّٗ/ّهيثمي في " المجمع " )حفظو ضعف يسير, كلذلك قاؿ ال

أف حديث جابر باللفظ الذم ذكره الحافظ فيو محمد بن عقيل كفيو ضعف, كالحاصل: حسن ". 
كلكن الحديث صحيح, فقد صح من حديث أبي قتادة عنو, عند أحمد كالنسائي, كإسناده 

و اهلل تعالى. كلو شاىد من حديث سلمة صحيح, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحم
بن األكوع رضي اهلل عنو في صحيح اإلماـ البخارم, كليس فيهما: قولو: "حق الغريم كبرئ منهما 
الميت", كقولو: "اآلف بردت عليو جلدتو", فهي مما تفرد بو ابن عقيل, كقد مختلف فيو, كالراجح 

 ضعفو, كاهلل أعلم. فالزيادة منكرة.
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َ »قٛي٘:   -شَِمٛم ٣م َرصُمٌؾ  سُمُقدمِّ

 َمـ اظمًٙمٚمكم- أي َمـ إٞمِم٣مر, أو

ْٙمٛم٣َم»قٛي٘:   ً ٛم ٣مهُ , َوضَمٛم ْْمٛم٣َمهُ , هُ هَمَٕم   -شَوىَمٖم 

سمٗمدم زمٝم٣من ذيمؽ دم ىمت٣مب اْلٛم٣مئز, إذ أن هذا َمـ ضمٗمقق اظمًٙمؿ فمعم 

 اظمًٙمٚمكم, إذا َم٣مت أن يٕمًؾ-

 وهذا واصم٤م ىمٖم٣مئل, إن وم٣مم زمف ايمٌٔمض ؽمٗمط اإلشمؿ فمعم أطمريـ-

 ىمٖمٛمف ايمْمٝم٤م, وَمًتح٤م, ويمٝمس زمقاصم٤م- دمأي وؤمٛم٣م  َٚع٢ٓ سٓطٓاٙ:

 همٜمق واصم٤م, هم١من سمػمع زمف أضمد َمـ اظمًٙمٚمكم, وإٓ أَم٣م ايمت٘مٖمكم ٚنؿٓاٙ:

أطمرج شمٚمٛمف َمـ أصؾ ايمؼمىم٥م, هم١من مل يؼمك اظمٝم٦م سمرىم٥م, ي٘مقن فمعم أويمٝم٣مئف, هم١من 

مل يًتْمٝمٔمقا ذيمؽ, ىم٣من فمعم زمٝم٦م َم٣مل اظمًٙمٚمكم, وإن مل يقصمد يمٙمٚمًٙمٚمكم زمٝم٦م 

 َم٣مل ىمام هق احل٣مل دم زَم٣مٞمٛم٣م, ي٘مقن فمعم أضمد َمـ اظمًٙمٚمكم أن يتػمع زمذيمؽ-

 -شوؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقَل  زمِفِ  َأسَمْٝمٛم٣َم شُمؿ  »٘: قٛي

 يمػمىم٥م صالسمف فمٙمٝمف, وٓؽمتج٣مزم٥م دفم٣مئف صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ يمف-

وٕن ايمِمالة َمـ ايمُمٖم٣مفم٥م, وأفمٓمؿ ايمُمٖم٣مفم٣مت َم٣م ىم٣مٞم٦م َمـ ايمٛمٌل صعم 

 اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ-

  -ش?فَمَٙمْٝمفِ  سُمَِمقمِّ : هَمُٗمْٙمٛم٣َم»قٛي٘: 

 - فمٙمٝمف ي٣م رؽمقل اهللأو أسمِمقمأي هؾ سمِمقم, 
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زمرىم٥م فمٓمٝمٚم٥م ٓ ئمٙمٚمٜم٣م إٓ اهلل فمز وصمؾ, وهمٝمف  ايمِمالة فمعم اظمٝم٦مهم١من دم 

 ٞمٖمع يمٙمٚمٝم٦م-

  -شطُمًْمك هَمَخَْم٣م»قٛي٘: 

 -يمٙمِمالة فمٙمٝمفأي يمٙمٚم٣ٌمدرة 

ـٌ  َأفَمَٙمْٝمفِ : »وَم٣مَل  شُمؿ  "قٛي٘:   -"ش?َدْي

ًٟمل فمٓمٝمؿ ؾمٟمن ايمديـ, وأمهٝمتف, إذ أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ مل يفٝ٘: 

 فمـ نمغمه-

مل يٗمؾ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ: أىم٣من فم٣موًم٣م يمقايمديف, أو وم٣مؿمًٔم٣م يمرْحف؟ َمع 

 -أن هذه ىم٣ٌمئر وفمٓم٣مئؿ

 ٕٞمف ضمؼ آدَمل- فوؽمٟمل ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ فمٛم

وضمٗمقق ايمٛم٣مس َمٌٛمٝم٥م فمعم اظمُم٣مضم٥م, هم١من ؽم٣مَمح وإٓ حتٚمٙمٜم٣م إلم يقم 

 ايمٗمٝم٣مَم٥م-

 : َػًِٚيف 
ٌْدِ  ـِ  اهللِ َمـ ضمدي٧م فَم ـِ  فَمْٚمِرو زْم  اهللِ  َرؽُمقَل  َأن   ,,رض اهلل فمٛمف, ايْمَٔم٣مصِ  زْم

َؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ِٜمٝمدِ  ُيْٕمَٖمرُ » وَم٣مَل  َوؽَمٙم  ٓ   َذْٞم٤ٍم  ىُمؾُّ  يمِٙمُم  ـَ  إِ ْي شايمد 
 (ُ)

- 

 

                                                           
 (.ُٖٖٔإلماـ مسلم في صحيحو )أخرجو ا (ُ)
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  -شِديٛم٣َمَرانِ : وُمْٙمٛم٣َم»قٛي٘: 

 -ششمالشم٥م دٞم٣مٞمغم»ودم رواي٥م: 

شمؿ وم٢م ديٛم٣مًرا, وزمٗمل فمٙمٝمف همال يٚمٛمع أن ي٘مقن ايمديـ شمالشم٥م دٞم٣مٞمغم, 

 ديٛم٣مران-

 -ايم٘منأو أن ايمديـ شمالشم٥م دٞم٣مٞمغم إٓ ومٙمٝماًل, همحذف 

 أو أن ص٣مضم٤م ايمديـ ؽم٣مَمح دم ديٛم٣مر, وؿم٣ميم٤م زم٣ميمديٛم٣مريـ-

 دم أوصمف ذىمره٣م أهؾ ايمٔمٙمؿ رْح٥م اهلل فمٙمٝمٜمؿ-

َف »قٛي٘:    -شهَم٣مْٞمٌَمَ

 أي فمـ ايمِمالة فمٙمٝمف-

يمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ وهذا ىم٣من دم َمٌدأ إَمر, شمؿ زمٔمد ذيمؽ ىم٣من ا

 يٗميض فمٛمٜمؿ ايمديقن-

 ؿٞ ايصشٝشني: ؾ
ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقَل  َأن  : »فَمٛمْفُ  اهلل ُ َرِضَ  ُهَرْيَرةَ  َمـ ضمدي٧م َأِِب   َوؽَمٙم 

صُمؾِ  ُي٠ْمسَمك ىَم٣منَ  , زم٣ِميمر  , فَمَٙمْٝمفِ  اظمَُتَقذم  ـُ ْي َٟمُل  ايمد  ًْ  ,شهَمّْماًل؟ يمَِدْيٛمِفِ  سَمَركَ  َهْؾ : »هَمَٝم

َث  هَم١مِنْ  فُ  ضُمدِّ , َوهَم٣مءً  يمَِدْيٛمِفِ  سَمَركَ  َأٞم  ٓ   َصعم  ٙمِِٚمكمَ  وَم٣مَل  َوإِ ًْ  فَمعَم  َصٙمُّقا: »يمِْٙمُٚم
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ـْ  زم٣ِمظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  َأْولَم  َأَٞم٣م: »وَم٣مَل  ايمُٖمُتقَح, فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ هَمَتَح  هَمَٙمام   ,شَص٣مضِمٌُِ٘مؿْ  ِٜمْؿ, َِم ًِ  َأْٞمُٖم

ـْ  َ  هَمَٚم ـَ  سُمُقدمِّ كَ  ٠ْمَِمٛمكِمَ اظمُ  َِم ـْ  وَمَّم٣مُؤُه, هَمَٔمقَم   َدْيٛم٣ًم, هَمؼَمَ ًٓ  سَمَركَ  َوََم شهَمٙمَِقَرشَمتِفِ  ََم٣م
 (ُ)

- 

 سمرك ايمٖم٣موؾ ايمِمالة فمعم اظمٝم٦م إن ىم٣من يمٙمزصمر فمـ زمٔمض إهمٔم٣مل- ٚفٝ٘:

وإٓ هم١من ص٣مضم٤م ايمديـ حيت٣مج إلم ؾمٖم٣مفم٥م َمـ اظمًٙمٚمكم, وهق أضمقج إلم 

 دفم٣مئٜمؿ َمـ نمغمه-

َٙمُٜماَم »قٛي٘:    -شوَمَت٣مَدةَ  َأزُمق هَمَتَحٚم 

 -أي وٚمٛمٜم٣م وحتقهل٣م وىمٖمٙمٜم٣م, وهذا ايمُم٣مهد َمـ احلدي٧م

وومد سمٗمدم ايم٘مالم فمعم َم٣ًمئؾ ايمّمامن, همال جيقز يمف ايمرصمقع زمٔمد أن وٚمـ, 

وٓ يُمؼمط رو٣م اظمّمٚمقن فمٙمٝمف, وٓ يُمؼمط رو٣م اظمّمٚمقن يمف, إذا ىم٣من 

 -ايمّم٣مَمـ َمٙمٝمًئ٣م

  -شهَمَٟمسَمْٝمٛم٣َمهُ »قٛي٘: 

 وؽمٙمؿ يمْمٙم٤م أن يِمقم فمعم هذا اظمٝم٦م- أي ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف

يٛم٣َمَرانِ ": وَمَت٣مَدةَ  َأزُمق هَمَٗم٣مَل »قٛي٘:    -ش"فَمقَم   ايمدِّ

 أي أٞم٣م و٣مَمـ هلام-

َمـ سمٖمري٨م  ٣مظم٣م همٝمٜميمٛم٣مس, همّمٝمٙم٥م اظم٣ًمزمٗم٥م إلم اخلغم, وحتٚمؾ ْح٣مٓت ا ٚفٝ٘:

 ايم٘مرب-

                                                           
 (.ُُٗٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِِٖٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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 اهللُ  َصعم   اهللِ َرؽُمقَل  َأن   َمـ ضمدي٧م ازمـ فمٚمر رض اهلل فمٛمٜمام, ؿٞ َػًِ:ؾ

ٙمِؿُ : »وَم٣مَل  َوؽَمٙم َؿ, فَمَٙمْٝمفِ  ًْ ٙمِِؿ, َأطُمق اظمُْ ًْ َٓ  َيْٓمٙمُِٚمفُ  َٓ  اظمُْ ٙمُِٚمُف, َو ًْ ـْ  ُي  دِم  ىَم٣منَ  ََم

ـْ  ضَم٣مصَمتِِف, دِم  اهللُ ىَم٣منَ  َأطِمٝمفِ  ضَم٣مصَم٥مِ  َج  َوََم ـْ  هَمر  ٙمِؿٍ  فَم ًْ َج  ىُمْرزَم٥ًم, َُم ٣م فَمٛمْفُ  اهللُ هَمر   هِبَ

ـْ  ىُمْرزَم٥مً  ـْ  َٝم٣مََم٥ِم,ايْمٗمِ  َيْقمِ  ىُمَرِب  َِم ٙماًِم  ؽَمؼَمَ  َوََم ًْ هُ  َُم شايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  اهللُ ؽَمؼَمَ
 (ُ)

- 

 َصعم   اهللِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  ,,رض اهلل فمٛمف, ُهَرْيَرةَ  َمـ ضمدي٧م َأِِب : ٚؾٝ٘ 

ـْ : »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َس  ََم ـْ  َٞمٖم  ـٍ  فَم ـْ  ىُمْرزَم٥مً  َُم٠ْمَِم ْٞمَٝم٣م, ىُمَرِب  َِم َس  ايمدُّ  فَمٛمْفُ  اهللُ َٞمٖم 

ـْ  ىُمْرزَم٥مً  ـْ  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم, َيْقمِ  ىُمَرِب  َِم َ  َوََم , فَمعَم  َين  َ  َُمْٔمِنٍ ْٞمَٝم٣م دِم  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َين   ايمدُّ

طِمَرِة, ْٔ ـْ  َوا ٙماًِم, ؽَمؼَمَ  َوََم ًْ هُ  َُم ْٞمَٝم٣م دِم  اهللُ ؽَمؼَمَ طِمَرِة, ايمدُّ ْٔ ٌْدِ  فَمْقنِ  دِم  َواهللُ َوا  ََم٣م ايْمَٔم

ٌُْد  ىَم٣منَ  شَأطِمٝمِف--- فَمْقنِ  دِم  ايْمَٔم
 (ِ)

- 

  -"شايْمَٕمِريؿُ  ُأضِمؼ  » , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل "قٛي٘: 

 أي حتٚمٙم٦م ضمؼ اظمٝم٦م ايمٕمريؿ اظمديـ-

  -ش?اظمَْٝم٦ُِّم  َِمٛمُْٜماَم  َوزَمِرئَ »قٛي٘: 

 أي زمرئ اظمٝم٦م َمـ ايمديـ زمراءة ٓ فمقدة همٝمٜم٣م-

  -شَٞمَٔمؿْ : وَم٣مَل »قٛي٘: 

 ٘مؾ َم٣م جي٤م فمعم هذا اظمٝم٦م هلذا ايمٕمريؿ-أي أٞم٣م َمٙمتزم زم

                                                           
 (.َِٖٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
 (.ِٗٗٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ِ)
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 ش- فَمَٙمْٝمفِ  هَمَِمعم  »قٛي٘: 

 -ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ أي

أن أزم٣م ومت٣مدة رض اهلل فمٛمف سمٟمطمر  َم٣م صم٣مءوأَم٣م , واحلدي٧م أصٙمف دم ايمِمحٝمح

, شأن زمردت فمٙمٝمف صمٙمدسمف»وم٣مل يمف ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  شمؿدم ايمٗمّم٣مء, 

وخت٣ميمػ ايمثقازم٦م َمـ إديم٥م, واهلل ٣م ازمـ فمٗمٝمؾ, , سمٖمرد هبَمٛم٘مرةزي٣مدة  همٜمل

 اظمًتٔم٣من-

 حهِ َٔ ٜطايب بايزٜٔ قبٌ حًٍٛ األدٌ: 

 (:1213) تعاىل اهلل ضمح٘ ايرتَصٟ يف
 فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل فمعم ىم٣من: »وم٣ميم٦م ,,٣مرض اهلل فمٛمٜم, فم٣مئُم٥م فمـ

 َمـ زمز همٗمدم فمٙمٝمف, شمٗماًل  همٔمرق ومٔمد إذا هم٘م٣من نمٙمٝمٓم٣من, ومْمري٣من شمقزم٣من ؽمٙمؿ و

 اظمٝمنة, إلم شمقزمكم َمٛمف هم٣مؾمؼمي٦م إيمٝمف, زمٔمث٦م يمق: همٗمٙم٦م ايمٝمٜمقدي, يمٖمالن ايمُم٣مم

 زمدرامهل, أو زمامرم, يذه٤م أن يريد إٞمام يريد, َم٣م فمٙمٚم٦م ومد: همٗم٣مل إيمٝمف همٟمرؽمؾ

 هلل أسمٗم٣مىمؿ َمـ أين فمٙمؿ ومد ىمذب: »ؽمٙمؿ و فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل همٗم٣مل

 ش-يمَلَم٣مٞم٥م وأداهؿ

 (:77/ 3" )ايتًدٝص" يفضمح٘ اهلل تعاىل  اذتاؾغ قاٍ
 زمـ زمحرَمل ايمُم٣مَمؾ دم ايمِم٣ٌمغ ازمـ ٞمٗمٙمف همٝمام اظمٛمذر ازمـ احلدي٧م أفمؾ وومد

  نمٖمٙم٥م- همٝمف صدوق, إٞمف ومقيمف أْحد فمـ وٞمٗمؾ ؾمٔم٥ٌم, فمـ رواه إٞمف ووم٣مل فمامرة,

 -اٞمتٜمك نمٖمالسمف, َمـ ي٘مقن أن همٟمطمُمك فمٙمٝمف, يت٣مزمع مل وهذا :املٓصض ابٔ قاٍ
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 زمـ ضمرَمل زمف يٛمٖمرد ومل اظمٔمٙمؾ, نمٖمالت َمـ احلٗمٝمٗم٥م دم وهذا :اذتاؾغ قاٍ

 فم٘مرَم٥م, فمـ فمامرة وايمده فمـ ؾمٔم٥ٌم رواه إٞمام روايتف, َمـ ٞمره مل زمؾ فمامرة,

 قا -ايمؼمَمذي زمٝمٛمف ىمام اظمجٙمس ضم٣مًضا فمامرة وىم٣من
  :(99/ 9) املُتع ايؿطح ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايعجُٝني قاٍ اإلَاّ

 وي٘مقن إصمؾ ٦ميثٌ هم١مٞمف اظمٗمرض ورض أصمٙمف إذا أٞمف ايمِمحٝمح: وم٣مل

 وهق إصمؾ حيؾ ضمتك اظمًتٗمرض يْم٣ميم٤م أن يمٙمٚمٗمرض حيؾ وٓ ٓزًَم٣م,

 َمٗمت٢م مت٣مم َمـ هق زمؾ ايمٔمٗمد, َمٗمت٢م يٛم٣مدم ٓ هذا ٕن اإلؽمالم: ؾمٝمخ اطمتٝم٣مر

 َمـ ذيمؽ ص٣مر اصمٙمتف وإذا واإلضم٣ًمن اإلرهم٣مق زم٣ميمٗمرض اظمٗمِمقد ٕن ايمٔمٗمد,

 -ايمتٟمصمٝمؾ يمٙمٚمٗمؼمض هم٣مٕرهمؼ اإلضم٣ًمن مت٣مم

 ,[8:اظم٣مئدة] {زم٣ِميْمُٔمُٗمقدِ  َأْوهُمقا}: وم٣مل سمٔم٣ملم اهلل إن آطمر, صمفو وَمـ :قاٍ

 زم٣ميمقهم٣مء سمٔم٣ملم اهلل أَمر ٕن زمف: يقدم أن همٝمج٤م ايمتٟمصمٝمؾ همٝمف ذط فمٗمد وهذا

 سمُمؼمط ايمتل ايممموط وهق زمقصٖمٜم٣م وايمقهم٣مء زمٟمصٙمٜم٣م ايمقهم٣مء يُمٚمؾ زم٣ميمٔمٗمقد

 -همٝمٜم٣م

٠ُموًٓ  ٣منَ ىمَ  ايْمَٔمْٜمَد  إِن   زم٣ِميْمَٔمْٜمدِ  َوَأْوهُمقا}: سمٔم٣ملم ووم٣مل ًْ   -[34:آهاء] {ََم

 همٝم٘مقن إصمؾ اٞمتٜم٣مء زمٔمد إٓ يْم٣ميم٤م أٓ سمٔمٜمد ومد أصمٙمف ايمذي واظمٗمرض

ًٓ  ايمٔمٜمد هذا  ىمؾ: »وم٣مل وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل وٕن اهلل, فمٛمد َم٠ًمو

  -شزم٣مؿمؾ همٜمق اهلل ىمت٣مب دم يمٝمس ذط
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 يمٛمٌلا ويمٗمقل زم٣ٌمؿمؾ, يمٝمس اهلل ىمت٣مب يٛم٣مدم ٓ ايمذي ايمممط أن زمذيمؽ همٔمٙمؿ

 أو ضمراًَم٣م أضمؾ ذؿًم٣م إٓ ذوؿمٜمؿ فمعم اظمًٙمٚمقن: »وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم

ًٓ  ضمرم  ايمقفمد وإطمالف يمٙمقفمد, إطمالف َم٠مصمؾ وهق زمف اظمْم٣ميم٥ٌم وٕن ,شضمال

 -اظمٛم٣مهمٗمكم ؽمامت َمـ

 -َم٠مصماًل  ي٘مقن أن وصم٤م َم٠مصماًل  ىم٣من إن أٞمف فمعم سمدل إديم٥م هذه هم٘مؾ

 قا- اظمًتٗمرض فمعم ضًرا ذيمؽ دم ي٘مقن رزمام وٕٞمف
  قاٍ أبٛ ستُس غسزٙ اهلل تعاىل:

  إصمؾ- ضمٙمقل زمٔمد إٓ يْم٣ميم٤م ٓ أٞمف فمعم يدل ومم٣م

 فمـ ص٣ميمح زمـ َمٔم٣موي٥م ؿمريؼ َمـ :(857. 4) أْحد دم َمًٛمده أطمرصمف َم٣م

 ايمٛمٌل زمٔم٦م: »وم٣مل ,رض اهلل فمٛمف, ؽم٣مري٥م زمـ ايمٔمرزم٣مض فمـ ه٣مين, زمـ ؽمٔمٝمد

 شمٚمـ اومّمٛمل اهلل رؽمقل ي٣م: همٗمٙم٦م اسمٗم٣مو٣مه, همٟمسمٝمتف زم٘مًرا وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم

 ش-حلٝمٛمف إٓ أومّمٝم٘مٜم٣م ٓ,: وم٣مل زم٘مري,

يمإلَم٣مم َمٗمٌؾ زمـ ه٣مدي ايمقادفمل رْحف  "اظمًٛمد ايمِمحٝمح" دم واحلدي٧م

 (-951) اهلل سمٔم٣ملم زمرومؿ 

إذ أن إصمؾ ضمؼ يمٙمٚمًتديـ, همال جيقز يمِم٣مضم٤م اظم٣مل أن يدطمؾ اظمُمٗم٥م 

 فمعم اظمًتديـ زمٚمْم٣ميمٌتف زمٗمّم٣مء ايمديـ ومٌؾ أن حيؾ إصمؾ-
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ّٓاح  ايع١ًُ: فأيػٝت بع١ًُ هِ َٔ أقرتض رٜ

 :َمذاه٤م شمالث إلم اظمًٟميم٥م هذه دم ايمٔمٙمامء اطمتٙمػ

 -ايمٗمرض ووم٦م ايمٗمٝمٚم٥م يمف أن :األٍٚ

 -ايمٔمٚمٙم٥م هذه سمداول َمٛمع ووم٦م إرصم٣مفمٜم٣م دم اظمٔمتػم أن :ايجاْٞ

 -ايمقهم٣مء ووم٦م ومٝمٚمتٜم٣م ئمْمل أٞمف :ايجايح

 ٓ ص٣مر اإليمٕم٣مء وزمٔمد ؾمٟمن, وهل٣م ايمٔمٚمٙم٥م أطمذ ومد ٕٞمف : زمٔمٝمد ومقل وهذا

 -هل٣م ؾمٟمن

 اظمٔمتػم أن اإلَم٣مم ايمٔمثٝمٚمكم رْحف اهلل سمٔم٣ملم اطمت٣مره وايمذي إومقال, وأومرب

 ايمقوم٦م ومٌؾ ؽمدده ويمق اظمٌٙمغ, ذيمؽ ذَمتف دم شم٣مزم٦م ٕٞمف وذيمؽ اظمٛمع, ووم٦م

-أفمٙمؿ واهلل ذيمؽ, أصمزأه زمدومٝمٗم٥م
(ُ)

 

 :تعاىل اهلل سؿع٘ اذتذٛضٟ عًٞ بٔ حي٢ٝ ايعال١َ ؾٝدٓا قاٍٚ
 اهلل يٗمقل هدَمٜم٣م ضم٣مل دم هذا ايمٗمرض, ووم٦م ومٝمٚمتٜم٣م يمف أن ومربإ زمؾ"

 -{سمٓمٙمٚمقن ٓ و سمٓمٙمٚمقن ٓ أَمقايم٘مؿ رؤوس همٙم٘مؿ}: سمٔم٣ملم

 ْكص: أٚ ععضٖا فظار بع١ًُ أقرتض حهِ َغتزٜٔ

  :(146/ 14" )اجملُٛع" يف نُا ايزا١ُ٥ ايًذ١ٓ ٚيف فتا٣ٚ

 ص٣مضمٌٜم٣م ؿمٙم٤م ووم٦م اومؼموٜم٣م ايمتل اْلٛمٝمٜم٣مت يدهمع أن اظمٗمؼمض فمعم جي٤م

 قا- ٞمٗمِم٦م أو زادت ايمممائٝم٥م ايمٗمٝمٚم٥م ٓطمتالف أشمر وٓ

                                                           
 (.َُْ - َُّ/ ٗالشرح الممتع ) (ُ)



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ] بيان صحة الكفالة عن الميت[  

 

[583] 
 

  

 همٗمد أهمتك اإلَم٣مم ازمـ زم٣مز رْحف اهلل سمٔم٣ملم زمذيمؽ-
(ُ)

 

 أخض٣: بع١ًُ ٜضرٙ إٔ ع٢ً بع١ًُ َبًّػا آخض أقضض را٥ٔ

 ٞمًٝمئ٥م, أطمرى زمٔمٚمٙم٥م ضم٣مضة فمٚمٙمف زمٝمع ٣مهمٝمٜم ٕن :جتٛظ ال ٖصٙ املعا١ًَ

  زمٝمد- يًدا إٓ زمٔمٚمٙم٥م فمٚمٙم٥م زمٝمع جيقز ٓ ٕٞمف رزمقي٥م: َمٔم٣مَمٙم٥م وهذه

 اهلل, إلم يتقب أن اظمٔم٣مَمٙم٥م هذه َمثؾ دم وومع إذا اظمًتديـ أو اظمٗمؼمض وفمعم

-ايمٔمٚمٙم٥م ٞمٖمس َمـ اومؼموف ايمذي اظمٌٙمغ يرد وأن
(ِ)

 

 أخض٣: بع١ًُ فكبض بع١ًُ اعتزإ حهِ َٔ

 َم٣ميمف يمف يرد أن اظمديـ اؾمؼمط إولم ىمقن دم ؽم٣مزمٗمتٜم٣م خت٣ميمػ اظمًٟميم٥م هذهو

 -طمرىأ زمٔمٚمٙم٥م

 أيمػ فمممة آطمر َمـ اؽمتٙمػ رصمؾ ؾُجًّا: ؾطط، ؾٝٗا ؾًٝؼ ٖصٙ أَا

 أيمػ فمممة ئم٣مدل َم٣م أي ؽمٔمقدي, ري٣مل َمئتل ومّم٣مه َمدة وزمٔمد يٚمٛمل, ري٣مل

 وم٣مل وومد ايمٗمّم٣مء, ضمًـ َمـ ايمزي٣مدة هذه وي٘مقن فمٙمٝمف, رء همال ومخًامئ٥م,

ش-ومّم٣مء أضمًٛم٘مؿ طمغمىمؿ: »وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل
(ّ)

 

 
 
 

                                                           
 (.ََّ - ِٗٗ/ ُٗفتاكل الباز: ) (ُ)
 (.ُْٕ - ُْٔ/ ُْفتاكل اللجنة الدائمة: ), (ِٕٗ ,ِٔٗ/ ُٗمقاالت متنوعة: )فتاكل ك  (ِ)
 (.ُٔٔ, َُٔ/ ُْفتاكل اللجنة الدائمة: ) (ّ)
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  :(308/ 19) َٚكاالت ؾتا٣ٚ زتُٛع يف باظ نُا ابٔ ايؿٝذ قاٍ
 زمام ورده زم٣ميمري٣مل اظم٣مل َمـ َمٌٙمغ اومؼماض جيقز هؾ غؤاٍ: ع٢ً دٛاب٘ يف

 ايمدوٓر؟ َمـ ي٣ًمويف

 ٓ ٞمًٝمئ٥م زمٛمٗمد ٞمٗمد وايمٌٝمع زمٝمع هذا جيقز ٓ همٜمذا َممموؿًم٣م ىم٣من إن :قاٍ

 ٓراتدو أفمْم٣مه ايمقهم٣مء فمٛمد شمؿ ؽمٔمقدي٥م دراهؿ أومروف ىم٣من إن أَم٣م جيقز,

 قا- زمٟمس همال زمٝمد يًدا زمٝمٛمٜمام زم٣ميمؼماض
, ,ؿرض اهلل فمٛمٜم , ايمِمح٣مزم٥م َمـ ىمثغم فمٚمؾ فمٙمٝمٜم٣م ايمٖمتقى وهذه

 -وايمت٣مزمٔمكم

  دٞم٣مٞمغم- ايمدراهؿ زمٗمٝمٚم٥م وم٢م أٞمف إبطاِٖٝ: عٔ صح ؾكس

 ايمدٞم٣مٞمغم فمٙمٝمف سم٘مقن ىم٣من أٞمف" ابٔ عُط ضضٞ اهلل عُٓٗا: عٔ ٚصح

 وم٣مَم٦م إذا دٞم٣مٞمغم ومٝمٚمتٜم٣م همٝمٔمْمل ايمقرق فمٙمٝمف وسم٘مقن زمٗمٝمٚمتٜم٣م وروًم٣م همٝمٔمْمل

 -"زمًٔمره٣م

 َمـ ايمذه٤م زم٣مومتّم٣مء زمٟمؽًم٣م ير مل أٞمف" :-ُاضضٞ اهلل عٓٗ- عُط عٔ ٚصح

 -"ايمذه٤م َمـ وايمقرق ايمقرق

  وومت٣مدة- وايمزهري, وؿم٣موس, صمٌغم, زمـ ؽمٔمٝمد ومقل وهق

 زمٗمٝمٚم٥م ايمذه٤م َمـ ايمذه٤م زم٣مومتّم٣مء زمٟمس ٓ" :قاٍ سٝح ٚاذتػٔ

 -"ايمًقق
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 8-واحل٘مؿ ايمٗم٣مؽمؿ ومقل وهق

  ذيمؽ- ىمراهٝم٥م :غ١ًُ أبٞ عٔ ٚصح

 -ؽمغميـ ازمـ : فمـٚصح

 ذيمؽ دم ايمذَم٥م دم ظم٣م سف ئمتػم وهق ضمٝم٧م ايمتٔم٣مَمؾ, هذا صمقاز  :ٚايطادح

 ذط- زمٝمٛمٜمام ي٘مقن ٓ أن زمممط يم٘مـ ايمتٗم٣مزمض, همٝمف ضمِمؾ هم٘مٟمٞمف احلكم,

 5 وإزمراهٝمؿ- اظمًٝم٤م, وازمـ احلًـ, وم٣مل وهبذا

 املعغض: املزٜٔ َطايب١ حهِ

 إذا اظمديـ أن فمعم واسمٖمٗمقا اظمقه, اظمديـ َمْم٣ميم٥ٌم صمقاز فمعم ٣مءايمٖمٗمٜم اسمٖمؼ

 3 َمْم٣ميمٌتف- ُِتز مل إفم٣ًمره شم٦ٌم

 ايغفض: َٔ املعغض َٓع حهِ

 ٕٞمف ايمًٖمر: َمـ اظمٔمن اظمديـ َمٛمع صمقاز فمدم فمعم :األضبع١ ايؿكٗا٤ اتؿل

 ٓ َمْم٣ميمٌتف: ِتقز ٓ وَمـ ُيْم٣ميمٌف, أن يمٕمريٚمف جيقز همال وفمٙمٝمف اإلٞمٓم٣مر, اؽمتحؼ  

  ايمًٖمر- َمـ َمٛمٔمف جيقز

                                                           
 (.ّّٔ, ّّٓػػ  ّّْ – ّّّ/ ٔ"مصنف بن أبي شيبة" )  (ُ)
 (.ِٓ/ ٕ»)المصنف   (ِ)
(, ْْٕ/ ُ)(, أحكاـ الجصاص َِْ/ ّ(, القرطبي )َّٔ/ ْ(, المبدع )ْْٓ/ ْالمغني )  (ّ)

 (.ُٔٗأحكاـ المعسر في الفقو اإلسالمي للحذيفي )



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ] بيان صحة الكفالة عن الميت[  

 

[586] 
 

  

 وصمٝمف: ايمممط وهذا زمديٛمف, ىمٖمٝمالً  ُيٗمٝمؿ أن احل٣ميم٥م هذه دم :اذتٓاب١ً ٚاؾرتط

 َٕمقال أوٚمـ وٕٞمف إَمقال, ضمٖمظ دم وصمؾ فمز اهلل ىمت٣مب خُي٣ميمػ ٓ ٕٞمف

 8 ايمٛم٣مس-

 ايتهغُّب: ع٢ً املعغض إدباص حهِ

 :أومقال شمالشم٥م اظمًٟميم٥م هذه دم يمٙمٔمٙمامء

  ٞمٖمًف- سمٟمصمغم فمعم وٓ آىمت٣ًمب, فمعم جُيػم ٓ :األٍٚ

 -رواي٥م دم وأْحد وايمُم٣مهمٔمٝم٥م, واظم٣ميم٘مٝم٥م احلٛمٖمٝم٥م َمذه٤م وهذا

 -رواي٥م دم أْحد ومقل وهذا همال, وإٓ جُيػم, صٛمٔم٥م حيًـ ىم٣من إذا :ايجاْٞ

  ٞمٖمًف- وَم٠مصمرة آىمت٣ًمب, فمعم اظمٔمن إصم٣ٌمر صمقاز :ايجايح

 وؽمقار, ايمٔمزيز, فمٌد زمـ وفمٚمر وإؽمح٣مق, ايمٓم٣مهر, أهؾ ومقل وهذا

ةٍ  إلَِم  هَمٛمَٓمَِرةٌ }: سمٔم٣ملم زمٗمقيمف إول ايمٗمقل أصح٣مب واؽمتدل  {ََمْٝمَنَ

  -[581:ايمٌٗمرة]

 إٓ يم٘مؿ ويمٝمس وصمدسمؿ, َم٣م طمذوا: »,رض اهلل فمٛمف, ؽمٔمٝمد أِب وزمحدي٧م

 - أفمٙمؿ واهلل ايمراصمح, هق ايمٗمقل وهذا ,ش ذيمؽ

 (-899 , 898») اظمٔمن أضم٘م٣مم

                                                           
 (.ُٕٗأحكاـ المعسر )  (ُ)
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 فمعم إصم٣ٌمره جي٤م ٓ ىمام ذيمؽ جي٤م همال آىمت٣ًمب فمعم إصم٣ٌمر هذا وٕن

 8-ايمقصٝم٥م ومٌقل

 َعغض: أْ٘ املزٜٔ طعِ حهِ إسا

 ضم٣ميمف ئمرهمقن ممـ ذيمؽ, فمعم ايمٌٝمٛم٥م يٗمٝمؿ أن فمٙمٝمف َُمٔمن أٞمف اظمديـ زفمؿ إذا

 -َمٔمٜمؿ يٚمٝمٛمف يٙمزم وٓ ايمثالشم٥م, يُمؼمط وٓ فمديمكم, ؾم٣مهديـ ايم٣ٌمؿمـ:

 -ٛمفٗمٌٙمقا َمي أن وفمٙمٝمٜمؿ اإلفم٣ًمر, فمعم حيٙمػ ايمٌٝمٛم٥م سمقصمد مل هم١من

 ؿٞ غٓٔ اإلَاّ ابٔ َاد٘ ضمح٘ اهلل تعاىل: ؾ
ـِ   فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلُّ  ؽَمِٚمعَ : وَم٣مَل  ,,امرض اهلل فمٛمٜم, فُمَٚمرَ  َمـ ضمدي٧م ازْم

ٙمُِٖمقا َٓ : »هَمَٗم٣مَل  زمَِٟمزمِٝمِف, حَيْٙمُِػ  َرصُماًل  َوؽَمٙم ؿَ  ـْ  زمِآزَم٣مِئُ٘مْؿ, حَتْ  زم٣ِمهلل ِ  ضَمَٙمَػ  ََم

ـْ  هَمْٙمَٝمِْمُدْق, َض, زم٣ِمهلل ِ يَمفُ  َػ ضُمٙمِ  َوََم ـْ  هَمْٙمغَمْ ْ  َوََم ـَ  هَمَٙمْٝمَس  زم٣ِمهلل ِ, َيْرَض  مَل          َِم

شاهلل ِ
 (ِ)

- 

 إلم يٛمٓمره زمؾ يْم٣ميم٤م, همال ونمريٚمف, ص٣مضمٌف وصدومف َمٔمن, أٞم٣م :قاٍ ٚإٕ

ةٍ  إلَِم  هَمٛمَٓمَِرةٌ }: أي٥م يمٔمٚمقم َمٝمنه,  3[-581:ايمٌٗمرة] {ََمْٝمَنَ

  حيٌس- ٓ هم١مٞمف بايُٝني; ٚأ بايب١ٓٝ، غٛا٤ اإلعػاض ثبت ٚإشا

                                                           
 (.ُّّ/ ٔ"البياف" ) (ُ)
(, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح َُُِأخرجو اإلماـ ابن ماجو في سننو ) (ِ)

الو ثقات. كما قاؿ (, كقاؿ فيو: كىذا إسناد صحيح, رجِٖٗٔالسنن, كىو في اإلركاء برقم )
 (.ِ/َُّالبوصيرم في " الزكائد " )ؽ/

 (.ُّٕ - ُّٔ/ ٔالبياف ) ّ
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 8-همتجري فمٙمٝمف أضم٘م٣مم اظمامؿمؾ إفم٣ًمر: زمٔمدم ضم٘مؿ إذا أَم٣م

 ايزٜٔ:  يف حهِ احلبػ

 فمـ أيقب فمـ َمٔمٚمر أطمػمٞم٣م (:306 ،305/ 8) ايطظام عبس اإلَاّ قاٍ

  أصمؾ- يْمٙمٌف ديـ دم رصمؾ إيمٝمف وطم٣مصؿ ذحًي٣م ؾمٜمدت": وم٣مل ؽمغميـ ازمـ

ةٍ  ُذو ىَم٣منَ  َوإِنْ }: اهلل وم٣مل وومد َمٔمن, إٞمف ص٣مضمٌف, ئمذر آطمر: همٗم٣مل  فُمْنَ

ةٍ  إلَِم  هَمٛمَٓمَِرةٌ   [-581:ايمٌٗمرة] {ََمْٝمَنَ

 اهلل وأن إٞمِم٣مر, دم ايمرزم٣م ىم٣من وإٞمام ايمرزم٣م, دم ىم٣مٞم٦م هذه ؾطٜح: ؾكاٍ

ةٍ  ُذو ىَم٣منَ  َوإِنْ }: يٗمقل ةٍ  إلَِم  هَمٛمَٓمَِرةٌ  فُمْنَ وُمقا َوَأنْ  ََمْٝمَنَ  ىُمٛمُْتؿْ  إِنْ  يَمُ٘مؿْ  طَمغْمٌ  سَمَِمد 

  -[581:ايمٌٗمرة] {ْٔمَٙمُٚمقنَ سمَ 

وا َأنْ  َيْٟمَُمُرىُمؿْ  اهلل َ إِن  }ويٗمقل:  َََم٣مَٞم٣مِت  سُم٠َمدُّ ْٕ  زَمكْمَ  ضَمَ٘مْٚمُتؿْ  َوإَِذا َأْهٙمَِٜم٣م إلَِم  ا

ُ٘مُٚمقا َأنْ  ايمٛم ٣مسِ    -[58:ايمٛم٣ًمء] {زم٣ِميْمَٔمْدلِ  حَتْ

 ايم٣ًمري٥م: هذه صمٛم٤م إلم أضمًٌقه خت٣ميمٖمقه, زم٣مَٕمر اهلل يٟمَمر ٓ واهلل, وٓ

 -"يقهمٝمف ضمتك

 -ىمالم ايمٌٌميـ فمـ َمٔمٚمر رواي٥م دم أن إٓ شمٗم٣مت, رصم٣ميمف أشمر هذا

. 5) اطمتِم٣مر يمٖمٓمف ودم ايمزهد دم وىمٝمع فمٛمد زيد زمـ ْح٣مد َمٔمٚمًرا, سم٣مزمع وومد

 دم حيًٌف حلؼ رصمؾ فمعم وم٢م إذا ذيح ىم٣من": وم٣مل إول زم٣ميمًٛمد( 361

                                                           
 ( .ُْٔ/ ٔ(, المصباح المنير )َُْ/ ٔ(, البياف )ُّٕ - ُّٔ/ ٔ"البياف" ) ُ
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وهق  ,"ايمًجـ إلم زمف يٟمَمر وإٓ ضمٗمف, افمْم٣مه هم١من يٗمقم, أن إلم اظمًجد

 -صحٝمح

 أم فمـ َمٕمقل زمـ َم٣ميمؽ فمـ وىمٝمع أطمػمٞم٣م (:306/ 8) اهلل ضمح٘ ٚقاٍ

 ايمديـ دم أضمٌس مل إذا": يٗمقل ايمُمٔمٌل ؽمٚمٔم٦م: وم٣مل ايمُمٔمٌل هي٥م صمٔمٖمر

 -ضم٣مهل٣م َم٣م أدري ٓ صمٔمٖمر , وأم"ضمٗمف أوسمٝم٦م همٟمٞم٣م

: وم٣مل ايمُمٔمٌل فمـ صم٣مزمر فمـ ص٣ميمح زمـ احلًـ فمـ وىمٝمع أطمػمٞم٣م :ٚقاٍ

  -"ضمٝم٣مة ايمديـ دم احلٌس"

 -"ايمديـ دم حيٌس" :,رض اهلل فمٛمف, فمقم ىم٣من صم٣مزمر: ووم٣مل :قاٍ

 -ىمذب ومد اْلٔمٖمل, يزيد ازمـ هق صم٣مزمر صمًدا, وإشمر ؤمٝمػ

 أزمٝمف فمـ ؿم٣مووس, ازمـ فمـ وَمٔمٚمر, ضمٛمٝمٖم٥م أِب زمـ ايمٛمٔمامن أطمػمٞم٣م :ٚقاٍ

 -"ضمٌس زم٣محل٘مؿ ايمرصمؾ يٗمر مل إذا": وم٣مل

 -وهق إؽمٛم٣مد صحٝمح

: ,رض اهلل فمٛمف, صمده فمـ أزمٝمف فمـ ضم٘مٝمؿ زمـ هبز فمـ َمٔمٚمر ضمدشمٛم٣م :ٚقاٍ

 شمؿ ايمتٜمٚم٥م دم ؽم٣مفم٥م رصماًل  ضمٌس وؽمٙمؿ آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل أن»

 8-ضمًـ ضمدي٧م , وهذاشطماله

 

                                                           
 (.َِٓ - ِْٖ/ ٔالمصنف البن أبي شيبة ) (ُ)
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 : ايػضِٜ إسا حبػْفك١ 

 :ومقيمكم إلم اظمًٟميم٥م هذه دم ايمٔمٙمامء اطمتٙمػ

 -ٞمٖمًف فَم٣ميم َمـ أهن٣م ايمُم٣مهمٔمل َمذه٤م وهق :األٍٚ

 -ايمٕمريؿ فمعم أهن٣م :ايجاْٞ

 إلم أدى رزمام ايمٕمريؿ, َم٣مل َمـ ىم٣مٞم٦م إذا ٕٞمف ٞمٖمًف: َم٣مل َمـ أهن٣م دح،ٚايطا

 8-ضمؼ زمٕمغم اظمُْم٣ميم٤م َم٣مل وأطمذ اظمْم٣ميم٥ٌم, إؿم٣ميم٥م

 :املعغض حهِ حبػ

 (: 275/ 1" )اإلقٓاع" يف املٓصض ابٔ قاٍ
 -يقه أن إلم ضمًٌف إلم ؽمٌٝمؾ همال َمٔمًنا ىم٣من وَمـ

 ضمتك حُيٌس أص٣مزمتف, صم٣مئحف سمٔمٙمؿ وٓ ايمٛم٣مس, أَمقال أطمذ َمـ وضمٌس

 قا- إؿمالومف همٝمج٤م َمٔمدم, أٞمف زمٝمٛمتف سمث٦ٌم
 ٜأخشٙ؟ ٌٖ َاٍ ي٘ فٛدز فأْهض, صدًّا أرإ حهِ صدٌ

 :ومقٓن اظمًٟميم٥م هذه دم يمٙمٔمٙمامء

  َم٣ميمف- يٟمطمذ أن يمف :ايكٍٛ األٍٚ

 َوإِنْ }: سمٔم٣ملم اهلل زمٗمقل واؽمتدل ؽمغميـ, وازمـ وفمْم٣مء, ايمُمٔمٌل, ومقل وهذا

ٌُْتؿْ  ٌُقا فَم٣موَم ٌُْتؿْ  ََم٣م زمِِٚمْثؾِ  هَمَٔم٣موِم   -[856:ايمٛمحؾ] {زمِفِ  فُمقوِم

 -وىمٝمع ومقل وهق ,"ػٙم  حُي  مل َم٣م يٗمٌض" قاٍ: إبطاِٖٝ ٚقٍٛ

                                                           
 (.َُْ/ ٔ"البياف" )  (ُ)
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 إن زمحٗمف يْم٣ميم٤م طمٝم٣مٞمتف, وإٞمام يمف جيقز وٓ َم٣ميمف, يمف يرد :ايجاْٞ ايكٍٛ

 -اؽمتحٙمٖمف وإٓ أفمْم٣مه,

 8-ونمغمهؿ وفمروة, ولج٣مهد, واحلًـ, َمٔمٗمؾ, ازمـ ذه٤م ايمٗمقل هذا وإلم

ٕٞمؽ إذا أطمذت أَمقال ايمٕمغم وإن ىم٣من يمؽ  يطادح;ا ٖٖٛٚصا ايكٍٛ 

 ضمؼ, رزمام سمتٜمؿ زم٣ميمنوم٥م, وزم٣مخلٝم٣مٞم٥م-

 يف غٓٔ اإلَاّ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل تعاىل: ٚ
 اهللُ  َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  ,رض اهلل فمٛمف, ُهَرْيَرَة, َمـ ضمدي٧م َأِِب 

َََم٣مَٞم٥مَ  َأدِّ : »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  ْٕ ـِ  إلَِم  ا َٓ  َتَٚمٛمََؽ,ائْ  ََم ـْ  َو ـْ  خَتُ شطَم٣مَٞمَؽ  ََم
 (ِ)

- 

 ب٘: ُٜعًِ ال رٜٔ َات ٚعًٝ٘ حهِ صدٌ

 أو ايمٌٝمٛم٥م, همٔمٙمٝمف يْم٣ميم٤م َمـ وصم٣مء زمف, ئمٙمؿ ومل ديـ وفمٙمٝمف َمقرث َم٣مت إذا

شمٜمؿ ديـ ومّم٣مء ايمقرشم٥م يمزم ايمديـ شم٦ٌم هم١من ايمٝمٚمكم,  3-َمقرِّ

 بايزٜٔ: نٝف١ٝ اإلقضاص

  ؾــــــديمٝم اإلومرار ٕن ذيمؽ: زصم٣م صحتف دم وهق زمديـ أومر يمق أٞمف َمٔمٙمقم

                                                           
 (.ِِٕ - ِِٔ/ ٕالمصنف البن أبي شيبة )  (ُ)
حسن »(, بسند حسن, كقاؿ الترمذم: ُِْٔ(, كالترمذم )ّّٓٓأخرجو اإلماـ أبو داكد ) (ِ)

(, كقاؿ فيو: صحيح. كقد ُْْٓكىو في اإلركاء لإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى برقم )«, غريب
ركل عن جماعة من الصحابة منهم أبو ىريرة , كأنس بن مالك, كرجل سمع النبي صلى اهلل عليو 

 كصححو في صحيح السنن.كسلم, 
 (.ِْٖ - ِّٖ/ ٕ"المصنف البن أبي شيبة" )  (ّ)
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 -وارث يمٕمغم أو يمقارث, أومر ؽمقاء زمٛمٖمًف,

 أومقال: شمالشم٥م إلم َمقسمف, فمٛمد زمديـ أومر إذا همٝمام اطمتٙمٖمقا ايمٖمٗمٜم٣مء أن إٓ

  َمْمٙمًٗم٣م- إومراره ومٌقل ايكٍٛ األٍٚ:

 يمقارث أومر إذا": وم٣مل ضمٝم٧م وؿم٣موس, واحلًـ, وفمْم٣مء, َمٝمٚمقن, َِٓٗ:

 -"صم٣مز

 -ؤمٝمػ وهق ؽمٙمٝمؿ, ِبأ زمـ يمٝم٧م ؿمريؼ َمـ يم٘مٛمف

, يمقارث ىم٣من إذا ورده٣م وارث, يمٕمغم ىم٣من إذا إومراره, ومٌقل ايكٍٛ ايجاْٞ:

  أذيٛمف- وازمـ وذيح, إزمراهٝمؿ, ومقل وهذا

 دم فمْم٣مء , وهق ومقلَمْمٙمًٗم٣م زم٣ميمديـ اظمريض إومرار ومٌقل فمدم ايكٍٛ ايجايح:

 8-فمٛمف صمري٨م ازمـ رواي٥م

 زمٛم٣مء وذيمؽ وارث, يمٕمغم وأ يمقارث, ؽمقاء َمْمٙمًٗم٣م إومراره ومٌقل هق ٚايطادح:

 -اهلل إلم همٟمَمره ذيمؽ نمغم لج٣مَمٙم٥م, أو هٛم٣مك ىم٣من وإن ضمٝم٣مسمف, دم ومٌقيمف فمعم

 ايزٜٔ: صاحب مبهإ ٜعًِ ٚال رٜٔ, عًٝ٘ َٔ

 هق أيـ سمدر همٙمؿ يمرصمؾ ديـ فمٙمٝمؽ ىم٣من إن" :قاٍ إبطاِٖٝ عٔ ُضٟٚ

 -"همخغمه صم٣مء هم١من فمٛمف زمف همتِمدق وارشمف وأيـ

                                                           
 (.ُٔٗ - ُٓٗ/ ٔ"المصنف البن أبي شيبة" ) (ُ)
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 ٓ ديـ وفمٙمٝمف هٙمؽ رصمؾ دم وم٣مل أٞمف ُا:عٓٗ اهلل ضضٞ عُط ابٔ عٔ ٚصح

 -"ايمديـ زمذيمؽ فمٛمف يتِمدق أن همٟمَمر" ايمديـ: ص٣مضم٤م ئمرف

 -ٞمحقه احلًـ فمـ وصح

 -همٔمٙمف َمـ ,رض اهلل فمٛمف, َمًٔمقد زمـ فمٌداهلل فمـ وروى

 8- وهق ؤمٝمػ: ايمٗم٣مض اهلل فمٌد ذيؽ ازمـ دم إؽمٛم٣مده أن نمغم

وايمٔمثٝمٚمكم, رْح٥م  ز,وايم٣ٌم َمٗمٌؾ, يمُمٝمخىم٣م اظمتٟمطمرون: ٞم٣مفمٙمامؤ يٖمتك وهبذا

 -اهلل فمٙمٝمٜمؿ أمجٔمكم

 َتاّعا: بٗا تأخش إٔ يو ٌٖ ْكّٛرا, صدال يٛ أقضضت

 :ومقيمكم إلم اظمًٟميم٥م هذه دم ايمٔمٙمامء اطمتٙمػ

 زمـ ؽمٔمٝمد ومقل وهق ذيمؽ, ىمراهٝم٥م إلم فمٛمف اهلل رض فمٚمر ازمـ ذه٤م :األٍٚ

 -وؿم٣موس اظمًٝم٤م,

  ذيمؽ- صمقاز :ايجاْٞ

 -ايمٛمخٔمل إزمراهٝمؿ ومقل وهق ٣مدوْح وفم٘مرَم٥م صمٌغم زمـ ؽمٔمٝمد ومقل وهذا

 5-ايمززمغم أِب فمٛمٔمٛم٥م إيمٝمف ايمًٛمد همٝمف يم٘مـ صم٣مزمر فمـ وروى

 

                                                           
 (.َِّ/ ٔالمصنف البن أبي شيبة ) (ُ)
 (.ِٕٔ - ِٕٓ/ ٔالمصنف البن أبي شيبة ) (ِ)
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 -إومّمٝم٥م َمـ ايمٛمقع هذا صمقاز ايمث٣مين, وهق ايمٗمقل هق ٚايطادح:

 واهلل أفمٙمؿ

  ********** 
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ـْ ) – 885 صعم اهلل  ,َأن  َرؽُمقَل اهلل ِ  ,رض اهلل فمٛمف  ,َأِِب ُهَرْيَرَة َوفَم

َٟمُل:  ,ٝمف وؽمٙمؿ فمٙم ًْ , هَمٝمَ ـُ ْي صُمِؾ اظمَُْتَقذم  فَمَٙمْٝمِف ايمد  َهْؾ سَمَرَك يمَِدْيٛمِِف »ىَم٣مَن ُي٠ْمسَمك زم٣ِميمر 

ـْ وَمَّم٣مءٍ  ٓ  وَم٣مَل: ش ?َِم ُف سَمَرَك َوهَم٣مًء َصعم  فَمَٙمْٝمِف, َوإِ َث َأٞم  َصٙمُّقا فَمعَم »هَم١مِْن ضُمدِّ

ِٜمْؿ, »ُٖمُتقَح وَم٣مَل: هَمَٙمام  هَمَتَح اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف ايمْ ش, َص٣مضِمٌُِ٘مؿْ  ًِ ـْ َأْٞمُٖم َأَٞم٣م َأْولَم زم٣ِمظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َِم

ـٌ هَمَٔمقَم  وَمَّم٣مُؤهُ  , َوفَمَٙمْٝمِف َدْي َ ـْ سُمُقدمِّ شهَمَٚم
 (ُ)

 - َُمت َٖمٌؼ فَمَٙمْٝمِف-

 : ٌَُخ٣مِريِّ ْك َوهَم٣مءً »َودِم ِرَواَي٥ٍم يمِْٙم ـْ ََم٣مَت َومَلْ َيؼْمُ شهَمَٚم
 (ِ)

-) 

 *******************************الشرح:

 .عام املصٓف احلزٜح يبٝإ أ١ُٖٝ قطا٤ ايزٜٔ ع٢ً املٝت ٚغريٙ

صُمِؾ اظمَُْتَقذم   ,صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ,َأن  َرؽُمقَل اهلل ِ »قٛي٘:  ىَم٣مَن ُي٠ْمسَمك زم٣ِميمر 

ـُ  ْي  ش- فَمَٙمْٝمِف ايمد 

 ي٠مسمك زمف يمٝمِمَؾ فمٙمٝمف ىمام ؽمٌؼ زمٝم٣مٞمف-

صملء زم٣مظمرأة أيًّم٣م يم٘م٣من طمرج خمرج ايمٕم٣ميم٤م, وإٓ يمق ش, زم٣ميمرصمؾ» ٚقٛي٘:

 احل٘مؿ هق ٞمٖمًف-

َٟمُل: "قٛي٘:  ًْ ـْ وَمَّم٣مءٍ »هَمَٝم  - "ش?َهْؾ سَمَرَك يمَِدْيٛمِِف َِم

 أي وهم٣مء, َمـ ضمٝم٧م هؾ يمف َم٣مل, أو سمرىم٥م, أو َم٣م يًتْمٝمع أن ُيٗم٢م زمف ديٛمف؟

                                                           
كزادا: (, ُُٗٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِّٖٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

 «.كمن ترؾ ماالن فهو لورثتو»
 (.ُّٕٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)
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وٓ يٙمزم اظمٝم٦م أن يٗمقل يمقرشمتف هذا ومّم٣مء ديٛمل, ويم٘مـ ي٘مٖمل أن ي٘مقن يمف 

 ديقٞمف-إرث, أو سمرىم٥م, سمٗم٢م َمٛمٜم٣م 

ـٍ }يمٗمقل اهلل فمز وصمؾ:  ٣م َأْو َدْي ـْ زَمْٔمِد َوِصٝم ٥ٍم ُيقيِص هِبَ هم٣ميمقصٝم٥م َمٗمدَم٥م , {َِم

 -دم يمٖمظ أي٥م, وَم٠مطمرة دم ايمتٛمٖمٝمذ: ٕن ومّم٣مء ايمديـ واصم٤م فمعم اظمٝم٦م

 ٚإمنا قسَٗا اهلل عع ٚدٌ يف ايصنط ع٢ً ايسٜٔ; ألَٛض: 
 ٣م: ٕٞمف ضمؼ يمف-أن ايمديـ يمف َمْم٣ميم٤م, وفم٣مدة ي٘مقن اظمْم٣ميم٤م زمف ومقيً  األٍٚ:

أن ايمقصٝم٥م دم ايمٕم٣ميم٤م ي٘مقن اظمْم٣ميم٤م زمف ؤمٝمًٖم٣م, وومد يتحرج َمٛمٜم٣م:  ايجاْٞ:

 ٕهن٣م فم٣ٌمرة فمـ سمػمع َمـ اظمٝم٦م زمدون أي َمٗم٣مزمؾ- 

همٗمد حيِمؾ ايمت٣ًمهؾ َمـ ورشم٥م اظمٝم٦م زم٣ميمٗمٝم٣مم هب٣م, همٗمدَمٜم٣م اهلل فمز وصمؾ فمعم 

 ايمديـ ظمزيد ايمٌٝم٣من دم آهتامم زمُمٟمهن٣م-

ئزة اظمقاهمٗم٥م يمٙمممع َمـ ورشم٥م اظمٝم٦م أَمر واصم٤م, ٕن سمٛمٖمٝمذ ايمقصٝم٥م اْل٣م

ويٟمشمٚمقن دم فمدم سمٛمٖمٝمذه٣م, إذا أوص زمثٙم٧م سمرىمتف, أو أومؾ َمـ ذيمؽ, وىم٣مٞم٦م 

 -, إلم نمغم ذيمؽايمقصٝم٥م دم أَمر طمغم, ويمٝمس همٝمٜم٣م سمٔم٣مون فمعم اإلشمؿ وايمٔمدوان

ُف سَمَرَك َوهَم٣مًء َصعم  فَمَٙمْٝمفِ »قٛي٘:  َث َأٞم   ش- هَم١مِْن ضُمدِّ

ًٓ يٗم٢م َمٛمف ايمديـ, هم١من ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  أي إن سمرك اظمٝم٦م َم٣م

 ىم٣من يِمقم فمٙمٝمف-
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أو ىم٣من يمف ورشم٥م يٗمقَمقن زمٗمّم٣مء ايمديـ فمٛمف, هم١من ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ 

 أيًّم٣م ىم٣من يِمقم فمٙمٝمف-

ٓ  وَم٣مَل: "قٛي٘:   - "شَصٙمُّقا فَمعَم َص٣مضِمٌُِ٘مؿْ »َوإِ

ايمٗمّم٣مء هل٣م, وايمتُمديد أي زصمًرا هلؿ فمـ ايمت٣ًمهؾ دم ؾمٟمن ايمديقن دون ٞمٝم٥م 

 دم ضمٗمقق اظمًٙمٚمكم, وأهن٣م ٓ حتؾ إٓ فمـ ؿمٝم٤م ٞمٖمس َمٛمٜمؿ-

 ش- هَمَٙمام  هَمَتَح اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف ايْمُٖمُتقَح »قٛي٘: 

وايمٕمٛم٣مئؿ أي سمقؽمع زمٝم٦م َم٣مل اظمًٙمٚمكم: زم٤ًٌم ايمٖمتقضم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م, 

 اْلٜم٣مد دم ؽمٌٝمؾ اهلل فمز وصمؾ- َمـايم٘مثغمة 

ِٜمؿْ َأَٞم٣م َأْولَم زمِ »وَم٣مَل: "قٛي٘:  ًِ ـْ َأْٞمُٖم  - "ش٣مظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َِم

رم أَمرهؿ, وهذه ايمقٓي٥م اٞمتٗمٙم٦م إلم أويمٝم٣مء صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ, وٕٞمف 

 أَمقر اظمًٙمٚمكم َمـ احل٘م٣مم, ونمغمهؿ-

زمُمٟمن أهؾ اإلؽمالم: َمـ ومّم٣مء ديقهنؿ, وؽمد  قاهمٝمج٤م فمٙمٝمٜمؿ أن يٗمقَم

 هم٣مومتٜمؿ, ونمغم ذيمؽ مم٣م حيت٣مصمقن إيمٝمف-

,»قٛي٘:  َ ـْ سُمُقدمِّ ـٌ هَمَٔمقَم  وَمَّم٣مُؤهُ  هَمَٚم  ش- َوفَمَٙمْٝمِف َدْي

وَمـ ؽمٜمؿ ايمٕم٣مرَمكم ىمام ؽمٝمٟميت إن ؾم٣مء اهلل  أي َمـ زمٝم٦م َم٣مل اظمًٙمٚمكم,

 صمؾ- فمزو

 



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ] بيان صحة الكفالة عن الميت[  

 

[598] 
 

  

: "قٛي٘:  ٌَُخ٣مِريِّ ْك َوهَم٣مءً »َودِم ِرَواَي٥ٍم يمِْٙم ـْ ََم٣مَت َومَلْ َيؼْمُ  -"شهَمَٚم

 -, واهلل أفمٙمؿأي ومّم٣مء يمديٛمف

********* 
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ـْ ) – 883 ـْ َوفَم ـْ َأزمِٝمِف, فَم ـِ ؾُمَٔمْٝم٤ٍم, فَم ِه فَمْٚمِرو زْم ,رض اهلل فمٛمٜمام,صَمدِّ

شَٓ ىَمَٖم٣ميَم٥َم دِم ضَمد  »صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  ,وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلل ِ 
 (ُ)

- َرَواُه 

ٌَْٝمَٜمِٗملُّ زم١ِمؽِْمٛم٣َمٍد َؤِمٝمٍػ   (-ايْم

 *******************************الشرح:

 .ٕ ايهفاي١ ال تهٕٛ يف احلزٚرأ عام املصٓف احلزٜح يبٝإ

َٓ ىَمَٖم٣ميَم٥َم دِم »صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  ,وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلل ِ "قٛي٘: 

 -"شضَمد  

 أي ٓ ِتقز ايم٘مٖم٣ميم٥م دم احلدود-

ونمغم ذيمؽ, همال ايمنوم٥م, همٙمق أن رصماًل أص٣مب ضمًدا َمـ احلدود: ىم٣ميمزٞم٣م, أو 

 جيقز ٕضمد أن يٟميت وي٘مٖمٙمف-

, واهلل  ضم٣مصم٥م يمف شمؿ ئمقد, همال ضمرج دم هذا ايمّمامندم أن يٗميض فويمق وٚمٛم

 -أفمٙمؿ

فمك فمٙمٝمف ضمًدا, أو ومِم٣مًص٣م, وحيٌس ضمتك  :قاٍ أبٛ سٓٝؿ١ ٓ ي٘مٖمؾ اظمُد 

 يُمٜمد ؾم٣مهدان, أو ؾم٣مهد فمدل ئمرهمف ايمٗم٣مض-

                                                           
إسناده ضعيف. تفرد بو بقية, عن أبي محمد؛ عمر بن أبي »( كقاؿ: ٕٕ/ ٔركاه البيهقي )منكر.  (ُ)

كقاؿ ابن أبي عدم: عمر بن «, عمر الكالعي, كىو من مشايخ بقية المجهولين, كركاياتو منكرة
ر منكر الحديث عن الثقات. كقاؿ أيضنا: مجهوؿ, ال أعلم يركم عنو غير بقية, كما يركم أبي عم

عن سائر المجهولين. كبقية بن الوليد مدلس أيضنا تدليس التسوية, كىنا لم يصرح بالتحديث, 
 كركايتو عن المجاىيل كاىية.
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إذا وم٣مل اظمٗمذوف, أو اظمدفمل يمٙمٗمِم٣مص, زمٝمتٛمل  ٚقاٍ أبٛ ٜٛغـ ٚستُس:

 ضم٣مضة, ىمٖمٙمتف شمالث أي٣مم-

دم سمٖمًغم ٓ ىمٖم٣ميم٥م دم ضمد, وذيمؽ إذا   أبٞ ٜٛغـ قاٍ: ٚض٣ٚ ٖؿاّ عٔ

وم٣مَم٦م ايمٌٝمٛم٥م, هم١مٞمف حيٌس ضمتك يًٟمل فمٛمٜم٣م, همٟمَم٣م ومٌؾ أن سمٗمقم ايمٌٝمٛم٥م, همٖمٝمف 

 ايم٘مٖم٣ميم٥م-

 وروى ازمـ ؽمامفم٥م فمـ حمٚمد َمثؾ ذيمؽ-

 ٓ ىمٖم٣ميم٥م دم احلدود, وٓ دم ايمتٔمزيرات, وٓ دم ايمٗمِم٣مص- ٚقاٍ َايو:

٣م, أو زم٣ميمنوم٥م ٓ ي٘مٖمؾ, ويًحـ ضمتك إذا ؾمٜمدوا فمٙمٝمف زم٣ميمزٞم ٚقاٍ ايجٛضٟ:

 يٛمٓمر دم أَمره-

 ٓ ي٘مٖمؾ رصمؾ دم ضمد, وٓ يمٔم٣من- ٚقاٍ ايؿاؾعٞ:

 همٗمد ذه٤م إلم َمٛمع ايم٘مٖم٣ميم٥م دم احلد, وإلم َمٛمٔمٜم٣م دم اظم٣مل- ٚأَا ابٔ سعّ:

 وٓ يقاهمؼ فمعم َمٛمع ايم٘مٖم٣ميم٥م دم اظم٣مل-

إذا َمٛمع اظمّمٚمقن فمٙمٝمف احلؼ, هم٘مٝمػ ي٠مطمذ َم٣مل  ٚسذت٘ يف شيو ٜكٍٛ:

 ي٠مطمذ َم٣مل ايمّم٣مَمـ زمام ايمتزم زمف-ٞمٗمقل ّم٣مَمـ زمٕمغم ضمؼ, ايم

, وؽم٣مق ايمٛمٌل صعم شوىمٖمك زم٣مهلل وىمٝماًل »وومد سمٗمدم َمٔمٛم٣م احلدي٧م ايمذي همٝمف: 

 اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ دم َمقؿمـ آضمتج٣مج-

  ********** 
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 1"أبواب قضاء الدين"

 بٝإ إٔ ايزٜٔ َكطٞ:

 (:267/ 5أمحس ضمح٘ اهلل )أخطز 
: ؽمٚمٔم٦م رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف و وم٣مل,ٛمفرض اهلل فم,أَم٣مَم٥م  فمـ أِب

ودة, وايمديـ َمٗميض, وايمزفمٝمؿ ايمٔم٣مري٥م َم٠مداة, واظمٛمٝمح٥م َمرد»ؽمٙمؿ يٗمقل: 

 -شنم٣مرم

أي أن ايمديـ جي٤م أن يٗم٢م فمـ اظمديـ, ويٗميض ايمديـ َمـ حتٚمٙمف, أو 

 أويمٝم٣مء أَمقر اظمًٙمٚمكم, أو إنمٛمٝم٣مء َمـ ايمزىمقات ايمتل ِت٤م فمٙمٝمٜمؿ-

َمكم, وومد ذىمره اهلل فمز وصمؾ دم ىمت٣مزمف ايمٔمزيز هم١من اظمديـ ئمتػم َمـ ايمٕم٣مر

ْؿ }زمٗمقيمف:  كَم فَمَٙمْٝمَٜم٣م َواظم٠َُْميم َٖم٥ِم وُمُٙمقهُبُ
٣مىمِكِم َوايْمَٔم٣مَِمٙمِ ًَ َدوَم٣مُت يمِْٙمُٖمَٗمَراِء َواظمَْ اَم ايمِم  إِٞم 

ـَ اهلل ِ وَ  ٌِٝمِؾ هَمِريَّم٥ًم َِم  ً ـِ ايم وَم٣مِب َوايْمَٕم٣مِرَِمكَم َودِم ؽَمٌِٝمِؾ اهلل ِ َوازْم اهلل ُ فَمٙمِٝمٌؿ َودِم ايمرِّ

 [-61]ايمتقزم٥م: {ضَم٘مِٝمؿٌ 

 (: 132/ 7قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ ضمح٘ اهلل )
هل زمٖمتح احل٣مء, وهل اظم٣مل ايمذي يتحٚمٙمف ش: حتٚمٙم٦م ْح٣ميمف»قٛي٘: 

اإلٞم٣ًمن, أي يًتديٛمف ويدهمٔمف دم إصالح ذات ايمٌكم, ىم٣مإلصالح زمكم ومٌٝمٙمتكم, 

 قاأو ٞمحق ذيمؽ- 

                                                           
 من كتابنا الدر المكنوف في أحكاـ الديوف (ُ)
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حتٚمؾ ايمدي٣مت, أو إروش دم همٔمعم هذا يٛمٌٕمل يمٙمدويم٥م أن سمٗميض ديـ َمـ 

 اإلصالح زمكم اظمًٙمٚمكم-

 (: 87/ 3قاٍ اإلَاّ ايكططيب يف "املؿِٗ" )
وىم٣مٞم٦م ايمٔمرب إذا وومٔم٦م زمٝمٛمٜمؿ شم٣مئرة  قاٍ يف نالَ٘ عٔ اذتُاي١:

اومتّم٦م نمرًَم٣م دم دي٥م أو نمغمه٣م, وم٣مم أضمدهؿ همتػمع زم٣ميمتزام ذيمؽ, وايمٗمٝم٣مم زمف 

َم٘م٣مرم إطمالق, وٓ يِمدر ضمتك سمرسمٖمع سمٙمؽ ايمث٣مئرة, وٓ ؾمؽ أن هذا َمـ 

َمثٙمف إٓ فمـ ؽم٣مدات ايمٛم٣مس وطمٝم٣مرهؿ, وىم٣مٞم٦م ايمٔمرب يم٘مرَمٜم٣م إذا فمٙمٚم٦م 

زمٟمن أضمًدا حتٚمؾ ْح٣ميم٥م: زم٣مدروا إلم َمٔمقٞمتف, وأفمْمقه َم٣م يتؿ زمف وصمف َم٘مرَمتف, 

 وسمػمأ زمف ذَمتف-

ويمق ؽمٟمل اظمتحٚمؾ دم سمٙمؽ احلاميم٥م مل ئمد ذيمؽ ٞمٗمًِم٣م, زمؾ ذهًم٣م وهمخًرا, 

رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف و ؽمٙمؿ دم ْح٣ميمتف ايمتل ويمذيمؽ ؽمٟمل هذا ايمرصمؾ 

حتٚمٙمٜم٣م فمعم فم٣مدهتؿ, همٟمصم٣مزمف رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف و ؽمٙمؿ إلم ذيمؽ زمح٘مؿ 

اظمٔمقٞم٥م فمعم اظم٘مرَم٥م, ووفمده ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف و ؽمٙمؿ زمامل َمـ ايمِمدوم٥م, 

 قإٞمف نم٣مرم َمـ مجٙم٥م ايمٕم٣مرَمكم اظمذىمقريـ دم آي٥م ايمِمدوم٥م- 
 ٢ َٔ ايعنا٠ يكطا٤ زٜٓ٘:بٝإ إٔ ايػاضّ ٜعط
٣مىمِكِم َوايْمَٔم٣مَِمٙمكَِم فَمَٙمْٝمَٜم٣م }وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم:  ًَ َدوَم٣مُت يمِْٙمُٖمَٗمَراِء َواظمَْ اَم ايمِم   إِٞم 

 



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 "أبواب قضاء الدين"  

 

[603] 
 

  

ٌِٝمِؾ هَمِريَّم٥ًم   ً ـِ ايم وَم٣مِب َوايْمَٕم٣مِرَِمكَم َودِم ؽَمٌِٝمِؾ اهلل ِ َوازْم ْؿ َودِم ايمرِّ َواظم٠َُْميم َٖم٥ِم وُمُٙمقهُبُ

ـَ اهلل ِ َواهلل ُ  [-61]ايمتقزم٥م: {فَمٙمِٝمٌؿ ضَم٘مِٝمؿٌ  َِم

هذه أي٥م ": (453/ 2)قاٍ ابٔ ايعطبٞ ضمح٘ اهلل يف "أسهاّ ايكطإٓ

 قا َمـ أَمٜم٣مت أي٣مت-
 قاٍ: ٚ

وهؿ ايمذيـ رىمٌٜمؿ ايمديـ, وٓ وهم٣مء فمٛمدهؿ زمف, وٓ طمالف همٝمف, ايمٙمٜمؿ إٓ 

 َمـ دان ؽمٖم٣مه٥م: هم١مٞمف ٓ ئمْمك َمٛمٜم٣م ٞمٔمؿ, وٓ دم نمغمه٣م إٓ أن يتقب-

 قا َمٝمًت٣م وميض َمـ ديٛمف, ٕٞمف َمـ ايمٕم٣مرَمكم- هم١من ىم٣من
فمـ فمْم٣مء زمـ ي٣ًمر, أن  (:1635زاٚز ضمح٘ اهلل يف غٓٓ٘ ) ٚعٓس أبٞ

ٓ حتؾ ايمِمدوم٥م إٓ خلٚم٥ًم: يمٕم٣مز دم »رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ وم٣مل: 

ؽمٌٝمؾ اهلل, أو ايمٔم٣مَمؾ فمٙمٝمٜم٣م, أو ايمٕم٣مرم, أو يمرصمؾ اؾمؼماه٣م زماميمف, أو يمرصمؾ 

 ش-همتِمدق فمعم اظمً٘مكم همٟمفمْمك اظمً٘مكم يمٙمٕمٛملىم٣من يمف صم٣مر َمً٘مكم 

ه٘مذا رواه رْحف اهلل َمرؽماًل, شمؿ ؽم٣مومف َمـ ؿمريؼ فمٌد ايمرزاق فمـ َمٔمٚمر فمـ 

وم٣مل: وم٣مل رؽمقل اهلل  ,رض اهلل فمٛمف,زيد زمـ أؽمٙمؿ, فمـ فمْم٣مء فمـ أِب ؽمٔمٝمد 

 صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ زمٚمٔمٛم٣مه- 
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واه ايمثقري ورواه ازمـ فمٝمٝمٛم٥م فمـ زيد ىمام وم٣مل َم٣ميمؽ ور ثِ قاٍ أبٛ زاٚز:

فمـ زيد وم٣مل: ضمدشمٛمل ايمث٦ٌم وزم٣ميمْمريؼ إطمرى أطمرصمف أيًّم٣م ازمـ َم٣مصم٥م 

(8633-) 

 واحلدي٧م داهمع فمـ وصٙمف ازمـ فمٌد ايمػم, وازمـ اظمٙمٗمـ, وايمٌٝمٜمٗمل-

. 7ظمٛمغم )وأفمٙمف ازمـ أِب ضم٣مسمؿ وايمدارومْمٛمل ىمام ٞمٗمؾ فمٛمٜمؿ ص٣مضم٤م ايمٌدر ا

 اإلرؽم٣مل- (, وايمراصمح 384 , 383

 يمٙمقادفمل رْحف اهلل- "هره٣م ايمِمح٥مأضم٣مدي٧م َمٔمٙم٥م ـم٣م" نُا يف:

 َٔ غضّ يصاحل ْفغ٘:

 (: 155، 153/ 6قاٍ ايٟٓٛٚ ضمح٘ اهلل يف اجملُٛع )
َمـ نمرم يمِمالح ٞمٖمًف وفمٝم٣ميمف, هم١من اؽمتدان َم٣م اٞمٖمٗمف فمعم ٞمٖمًف أو فمٝم٣ميمف دم 

نمغم َمٔمِمٝم٥م, أو أسمٙمػ ؾمٝمًئ٣م فمعم نمغمه ؽمٜمًقا, همٜمذا ئمْمك َم٣م يٗميض زمف ديٛمف 

 زممموط:

 ت٣مصًم٣م إلم َم٣م يٗميض زمف ايمديـ-أن ي٘مقن حم األٍٚ:

 أن ي٘مقن ديٛمف يمْم٣مفم٥م- ايجاْٞ:

- ايجايح: ًٓ  8 قا أن ي٘مقن ايمديـ ضم٣م
 

 

                                                           
 .(ِّْ/ ّ"البياف" )  (ُ)
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 :َعص١ٝ يف إسا غضّ اإلْغإ 

 (: 423/ 3قاٍ اإلَاّ ايعُطاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايبٝإ )
وإن اؽمتدان ظمٔمِمٝم٥م هم١من ىم٣من َمٗمٝماًم فمعم اظمٔمِمٝم٥م مل ئمط نمٛمًٝم٣م ىم٣من أو همٗمغًما: 

 ذيمؽ أفم٣مٞم٥م فمعم اظمٔمِمٝم٥م- ٕن دم 

  قاٍ أبٛ ستُس غسزٙ اهلل تعاىل:

شْمِؿ }واهلل يٗمقل:  َوسَمَٔم٣مَوُٞمقا فَمعَم ايْمػِمِّ َوايمت ْٗمَقى َوٓ سَمَٔم٣مَوُٞمقا فَمعَم اإْلِ

 [-5]اظم٣مئدة: {َوايْمُٔمْدَوانِ 

 ثِ قاٍ ايعُطاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ْمف َمع ايمٖمٗمر همٝمف وإن ىم٣من ومد سم٣مب َمـ اظمٔمِمٝم٥م مل ئمْمف َمع ايمٕمٛمك, وهؾ ئم

 وصمٜم٣من:

 ئمْمك ٕٞمف ومد سم٣مب َمٛمٜم٣م- أسسُٖا:

 قآ ئمْمك ٕٞمف يٚم٘مـ أن ئم٣موده٣م-  ٚايجاْٞ:
  قاٍ أبٛ ستُس غسزٙ اهلل تعاىل:

إن فمٙمؿ َمٛمف صدق ايمتقزم٥م هم١مٞمف ئم٣من, وإن فمٙمؿ َمٛمف ايمتالفم٤م ٓ ئم٣من ضمتك 

 يِمٙمح ضم٣ميمف-

َمٔمِمٝم٥م, شمؿ وٓ يٙمزم اؾمؼماط أن ي٘مقن ايمديـ دم ؿم٣مفم٥م, هم١من اؽمتدان دم 

 فمٙمؿ أٞمف يمـ يًتخدم اظم٣مل دم َمٔمِمٝم٥م, همٝمٗم٢م ديٛمف-
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ٕن اهلل فمز وصمؾ أؿمٙمؼ يمٖمظ ايمٕم٣مرَمكم دم ايمٗمرآن, ومل حيدد َمـ ىم٣من دم 

 ؿم٣مفم٥م, أو دم َمٔمِمٝم٥م, وَم٣م ىم٣من رزمؽ ٞمًًٝم٣م-

 ٜٔ املٝت َٔ عِٗ ايػاصَني:أرا٤ ر

 اختًـ ايعًُا٤ يف ٖصٙ املػأي١ إىل قٛيني:
ايمٛمخٔمل وأْحد أٞمف ٓ جيقز ٕن اظمزىمل وهق ومقل أِب ضمٛمٝمٖم٥م و أسسٖا:

 يُمؼمط أن يٚمٙمؽ اظمٔمْمل وٓ يٚم٘مـ هٛم٣م-

وهق ومقل ايمُمٝمخ أِب ٞمٌم دم اظمٔمتٚمد أٞمف جيقز يمٗمقيمف سمٔم٣ملم:  ٚايجاْٞ:

 [, ومل يٖمرق زمكم احلل واظمٝم٦م-61]ايمتقزم٥م: {َوايْمَٕم٣مِرَِمكمَ }

 قا- وٕٞمف جيقز ايمتػمع زمٗمّم٣مء ديٛمف, همج٣مز يمف ومّم٣مء ديٛمف َمـ ايمزىم٣مة, ىم٣محلل
وذيمؽ يمٙمًٔمل دم هم٘م٣مك ذَم٥م اظمٝم٦م, وٕٞمف  ٚايكٍٛ بادتٛاظ ٖٛ ايطادح;

 8أضمقج إلم دهمع ايمديـ فمٛمف َمـ نمغمه َمـ إضمٝم٣مء, واهلل أفمٙمؿ-

 ٚفا٤ اإلَاّ بزٜٔ املغًِ ايشٟ ميٛت ٚعًٝ٘ رٜٔ إٕ مل ٜهٔ ي٘ قطا٤:

أن رؽمقل » تكسّ سسٜح أبٞ ٖطٜط٠ ضضٞ اهلل عٓ٘ املتؿل عًٝ٘، ٚؾٝ٘:

اهلل فمٙمٝمف و ؽمٙمؿ ىم٣من إذا َم٣مت ايمرصمؾ ؽمٟمل: هؾ سمرك ديـ, هم١من وم٣ميمقا: اهلل صعم 

أٞم٣م أولم »ٞمٔمؿ, وم٣مل: صٙمقا فمعم ص٣مضمٌ٘مؿ, همٙمام همتح اهلل فمٙمٝمف ايمٖمتقح, وم٣مل: 

 ش- زم٣مظم٠مَمٛمكم َمـ أٞمٖمًٜمؿ, َمـ سمقدم َمـ اظم٠مَمٛمكم همؼمك ديٛم٣ًم همٔمقم ومّم٣مؤه

                                                           
 (.ُٖٓ/ ٔ(, "المجموع" )ِْٓ/ ّ"البياف" )  (ُ)
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 همٚمـ َم٣مت وفمٙمٝمف ديـ, ومل يؼمك وهم٣مء» (:6731ٚيف ضٚا١ٜ ايبداضٟ )

 احلدي٧م-ش- همٔمٙمٝمٛم٣م ومّم٣مؤه

 (: 602/ 4قاٍ اذتاؾغ ضمح٘ اهلل تعاىل يف "ايؿتح" )
وه٘مذا يٙمزم ورم أَمر اظمًٙمٚمكم أن يٖمٔمٙمف زمٚمـ َم٣مت وفمٙمٝمف ديـ, هم١من مل 

يٖمٔمؾ هم٣مإلشمؿ فمٙمٝمف: إن ىم٣من ضمؼ اظمٝم٦م َمـ زمٝم٦م اظم٣مل يٖمل زمٗمدر َم٣م فمٙمٝمف َمـ 

 قاايمديـ, وإٓ همٝمٗمًْمف- 
 (: 122/ 14يف "ايتؿػري" )ٚقاٍ اإلَاّ ايكططيب ضمح٘ اهلل 

جي٤م فمعم اإلَم٣مم أن يٗميض َمـ زمٝم٦م َم٣مل اظمًٙمٚمكم  قاٍ بعض أٌٖ ايعًِ:

ديـ ايمٖمٗمراء اومتداء زم٣ميمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف و ؽمٙمؿ, هم١مٞمف ومد سح زمقصمقب 

 قا»- همٔمقم ومّم٣مؤه ش ذيمؽ, ضمٝم٧م وم٣مل:
 طمتٙمػ ايمٔمٙمامء دم هذه اظمًٟميم٥م إلم ومقيمكم: اوومد 

فمعم اإلَم٣مم فمٚماًل زمٖمٔمؾ ايمٛمٌل صعم اهلل همذه٤م زمٔمّمٜمؿ إلم وصمقب ايمٗمّم٣مء 

, وٕن اظمٝم٦م ايمذي فمٙمٝمف ايمديـ خي٣مف أن شهمٔمقم ومّم٣مؤه»فمٙمٝمف و ؽمٙمؿ, وومقيمف: 

ئمذب دم ومػمه فمعم ذيمؽ ايمديـ, وومد سمٗمدَم٦م إضم٣مدي٧م, وىمام ىم٣من فمعم 

اإلَم٣مم أن يًد رَمٗمف, ويرافمل َمِمٙمحتف ايمدٞمٝمقي٥م, ىم٣من أضمرى وأولم أن ئًمك 

 8طمروي-همٝمام يرهمع فمٛمف ايمٔمذاب إ

                                                           
 (, كشرح مسلم للنوكم.ٕٓٓ/ ْ"المفهم شرح مسلم" ) (ُ)
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  قاٍ اإلَاّ ايؿٛناْٞ ضمح٘ اهلل:

. 6) "ايمٖمتح ايمرزم٣مين"ىمام دم  "ايمِمالة فمعم َمـ فمٙمٝمف ديـ"دم رؽم٣ميم٥م 

( وم٣مل: وهذا يدل دٓيم٥م ـم٣مهرة أن ذيمؽ ايمتحٚمؾ إٞمام هق ظمِمغم أَمقال 3164

اهلل إيمٝمف صعم اهلل فمٙمٝمف و ؽمٙمؿ, وَمٔمٙمقم أهن٣م ص٣مرت إلم َمـ زمٔمده َمـ طمٙمٖم٣مئف 

إيمٝمف, زمؾ ص٣مر إيمٝمٜمؿ أىمثر مم٣م ص٣مر إيمٝمف, هم١من اهلل مل  وَمـ زمٔمدهؿ, ىمام ص٣مرت

يٖمتح نم٣ميم٤م ايمٌالد إٓ زمٔمد َمقسمف, همٜمؿ َمتحٚمٙمقن يمديقن اظمديقٞمكم يٗمّمقهن٣م 

َمـ أَمقال اهلل فمز وصمؾ, ويٌمهمقن َمٛمٜم٣م دم هذا اظمٌمف, ىمام يٌمهمقن إلم 

نمغمه َمـ اظمِم٣مرف مم٣م وصمد زمٟميدُّيؿ َمـ أَمقال اهلل فمز وصمؾ َم٣م يٚم٘مـ ذيمؽ 

ىماًل أو زمٔمًّم٣م, ٓ جيقز هلؿ اإلطمالل زمف زمح٣مل َمـ إضمقال, همٜمذه َمٛمف إَم٣م 

 ذئم٥م شم٣مزمت٥م نمغم َمٛمًقطم٥م- 

وومد اضمتجقا ٕٞمٖمًٜمؿ, همٟمطمذوا َم٣م أطمذه رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف و ؽمٙمؿ, 

همٔمٙمٝمٜمؿ أن يٙمزَمقا أٞمٖمًٜمؿ زمام أيمتزَمف رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ, هم١من 

 ٙمٝمف وؽمٙمؿ- وم٣ميمقا: هذا طم٣مص زمرؽمقل اهلل صعم اهلل فم

ْؿ َصَدوَم٥مً }همٛمٗمقل وومقيمف سمٔم٣ملم:  ـْ َأَْمَقاهِلِ  [- 813]ايمتقزم٥م: {طُمْذ َِم

اخلْم٣مب يمرؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف و ؽمٙمؿ, وٞمحق هذه أي٥م مم٣م ي٘مثر سمٔمداد 

 َمـ أي٣مت-
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أٞمف يٗم٣مل ظمـ مل يتحٚمؾ َم٣م حتٚمٙمف رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ٚاذتاصٌ:

ن ذيمؽ طم٣مص زمرؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ, َمـ ديقن اظمديقٞمكم, زافماًم أ

أسمرك ومٌض ايمِمدوم٣مت وٞمحقه٣م َمـ أَمقال اهلل, وأسمرك ومٌض َمغماث َمـ ٓ 

 قاوارث يمف, وؽمٝمقصمد اهلل َمـ فم٣ٌمده َمـ يٗميض ديقن اظمديقٞمكم َمـ فم٣ٌمد اهلل- 
وَم٣م ذه٤م إيمٝمف ه٠مٓء إئٚم٥م هق احلؼ دم هذه اظمًٟميم٥م, همٛمًٟمل اهلل فمز وصمؾ 

ًٙمٚمكم زم٣ميمٔمٚمؾ هبذه ايمُمٔمغمة, ونمغمه٣م َمـ ايمُمٔم٣مئر ايمتل أن يقهمؼ أَمراء اظم

أوصمٌٜم٣م اهلل فمز وصمؾ فمٙمٝمٜمؿ, وؽمٝمجدون زم١مذن اهلل فمز وصمؾ صمزاء ذيمؽ دم 

 ايمدٞمٝم٣م وأطمرة-

 :ٚدٛب قطا٤ ايزٜٔ ع٢ً إَاّ املغًُني إٕ نإ صاحب ايزٜٔ فكرّيا

 (: 3067/ 6قاٍ ايؿٛناْٞ يف املطدع ايػابل )
 يدل فمٙمٝمف َم٣م ؽمٛمذىمره َمـ إديم٥م- أومقل إٞمف ٓ زمد َمـ سمٖمِمٝمؾ 

 ٓ خيٙمق هذا اظمديقن إَم٣م أن ي٘مقن يمف َم٣مل, أو ٓ-  ؾٓكٍٛ:

وفمعم ايمث٣مين إَم٣م أن ي٘مقن دم ضم٣مل ضمٝم٣مسمف َمٜمتاًم زمٗمّم٣مئف, َمريًدا يمف, ومل يٚمٛمٔمف 

 إٓ فمدم وصمقده وإفمقاز إيمٝمف, أم ٓ-

 بايٓػب١ يًعكاب ٌٖ حيًك٘ ايعكاب يف اآلخط٠؟فٗشٙ ثالخ َغا٥ٌ: 
 َمـ َم٣مت ويمف َم٣مل- ىل:األٚ

َمـ َم٣مت وٓ َم٣مل يمف, وىم٣من َمٜمتاًم دم ضم٣مل ضمٝم٣مسمف زمٗمّم٣مئف َمريًدا يمف,  ايجا١ْٝ:

 ومل يتٚم٘مـ َمٛمف وٓ سمٝمن يمف-
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َمـ ٓ َم٣مل يمف, ومل ي٘مـ َمٜمتاًم زمٗمّم٣مئف, َمع مت٘مٛمٜمـ َمـ ايمٗمّم٣مء دم  ايجايج١:

ضم٣مل ضمٝم٣مسمف, ويمق زم٣ميمًٔمل دم وصمقه اظم٘م٣مؽم٤م, وإسمٔم٣مب ٞمٖمًف دم أؽم٣ٌمب 

 ايمتحِمٝمؾ-

َمـ َم٣مت ويمف َم٣مل يٚم٘مـ ايمٗمّم٣مء َمٛمف, وشمؿ ؽمٙمْم٣من  أَا املػأي١ األٚىل:

يمٙمٚمًٙمٚمكم زمٝمده أَمقال اهلل فمعم وصمف يتٚم٘مـ زمف َمـ ومّم٣مء ديـ ذيمؽ اظمديقن 

 َمٛمٜم٣م ىماًل, أو زمٔمًّم٣م- 

ًٓ أو وٝم٣مفًم٣م, همٙمقرشمتف »همٗمد دل ومقيمف صعم اهلل فمٙمٝمف و ؽمٙمؿ:  َمـ طمٙمػ َم٣م

شوَمـ طمٙمػ ىماًل أو ديٛم٣ًم هم٘مٙمف إرم وديٛمف فمقم
 (ُ)

, أن ايمًٙمْم٣من ومد ص٣مر َم٘مٙمًٖم٣م 

 - ًٓ  زمٗمّم٣مء ديـ هذا اظمديقن ايمذي َم٣مت وسمرك َم٣م

وأن ذٞم٤م ايمؼمك فمٙمٝمف, وطمْم٣مب اهلل فمز وصمؾ َمتقصمف إيمٝمف, وفمٗمقزمتف ٞم٣مزيم٥م 

فمٙمٝمف, وٓ يٛم٣مدم ومقيمف هذا دم ضمدي٧م ؽمٙمٚم٥م أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف و ؽمٙمؿ 

؟ وم٣ميمقا: شمالشم٥م دٞم٣مٞمغم, , وم٣ميمقا: ٓ, همٗم٣مل: هؾ فمٙمٝمف ديـشهؾ سمرك ؾمٝمًئ٣م»وم٣مل: 

: ٕن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف و ؽمٙمؿ إٞمام أَمتٛمع َمـ شصٙمقا فمعم ص٣مضمٌ٘مؿ»وم٣مل: 

ايمِمالة فمعم اظمديقن ايمذي ٓ َم٣مل يمف ومٌؾ أن يٖمتح اهلل فمٙمٝمف, يم٘مقٞمف مل يؼمك 

 وهم٣مًء يمديٛمف-

                                                           
 ( .ْٕٓٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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ًٓ أو ضمًٗم٣م همٙمقرشمتف»أَم٣م زمٔمد أن همتح اهلل فمٙمٝمف, وم٣مل:  , همجٔمؾ شَمـ طمٙمػ َم٣م

, وَمـ مل يؼمك-ديقن اظمديقٞمكم ًٓ  قا  إيمٝمف وفمٙمٝمف, نمغم همرق زمكم َمـ سمرك َم٣م
, هم١من همرط دم ومّم٣مئف ضم٣مل ضمٝم٣مسمف,  تٓبٝ٘: ًٓ هذا اظمديقن ايمذي سمرك َم٣م

وسم٣ًمهؾ َمع مت٘مٛمف َمـ ذيمؽ, وومدرسمف فمٙمٝمف, همال ؾمؽ وٓ ري٤م أٞمف خم٣مؿم٤م 

 زمذيمؽ َمٔم٣موم٤م فمٙمٝمف- 

ؿ وم٣مل: وفمٙمٝمف حيٚمؾ ضمدي٧م أِب هريرة أن رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف و ؽمٙم

 , أطمرصمف أْحد وازمـ َم٣مصم٥م-شٞمٖمس اظم٠مَمـ َمٔمٙمٗم٥م زمديٛمف ضمتك يٗم٢م فمٛمف»

وأَم٣م إذا ىم٣من نمغم َمتٚم٘مـ َمـ ايمٗمّم٣مء, وٓ وم٣مدر فمٙمٝمف, زمٟمن حيقل زمٝمٛمف وزمكم 

َم٣ميمف ضم٣مئؾ َمـ نمِم٤م نم٣مص٤م, أو ضمجر ضم٣مىمؿ, أو ٞمحق ذيمؽ َمع اهتامَمف 

٣ًٌم إيمٝمف-   زم٣ميمٗمّم٣مء, وىمقٞمف رانم

وصمؾ, زمؾ اخلْم٣مب فمعم ايمًٙمْم٣من, همٜمذا ٓ طمْم٣مب فمٙمٝمف َمـ صمٜم٥م اهلل فمز 

وفمعم َمـ ضم٣مل زمكم هذا اظمديقن وزمكم َم٣ميمف دم ضم٣مل ضمٝم٣مسمف زمٕمغم َمقصم٤م ذفمل 

 يٗمتيض سمٙمؽ احلٝمٙمقيم٥م- )شمؿ ذىمر أضم٣مديًث٣م رْحف اهلل(- 

َمـ أطمذ أَمقال ايمٛم٣مس يريد أدائٜم٣م: أدى اهلل »َم٣م أطمرصمف ايمٌخ٣مري:  َٓٗا:

 ش- فمٛمف, وَمـ أطمذه٣م يريد إسمالهمٜم٣م: أسمٙمٖمف اهلل

َمـ َم٣مت وٓ َم٣مل يمف, وىم٣من َمٜمتاًم دم  : ٚأَا املػأي١ ايجا١ْٝ، ٖٚٞ:قاٍ

 ضم٣مل ضمٝم٣مسمف زمٗمّم٣مئف ومل يتٚم٘مـ َمٛمف, وٓ سمٝمن يمف- 
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ًٓ أويمًٝم٣م, همال خي٣مؿم٤م زمذيمؽ ايمديـ,  همٜمق داطمؾ حت٦م هذه إضم٣مدي٧م دطمق

 زمؾ يٗمّمٝمف اهلل فمٛمف-

مت٘مٛمف  وهل َمـ ٓ َم٣مل يمف, ومل ي٘مـ َمٜمتاًم زم٣ميمٗمّم٣مء َمع ٚأَا املػأي١ ايجايج١:

َمـ ايمٗمّم٣مء ضم٣مل ضمٝم٣مسمف, همٜمذا نمغم داطمؾ حت٦م هذه إضم٣مدي٧م, همال ي٠مدى 

 فمٛمف, زمؾ خي٣مؿمٌف وئم٣مومٌف زم٣ميمتٖمريط هب٣م دم ايمٗمّم٣مء, وفمدم آهتامم زمف همٗمط- 

وأَم٣م ٞمٖمس ايمديـ هم٣مخلْم٣مب همٝمف َمـ اهلل, وايمٔمٗم٣مب فمٙمٝمف هق فمعم ؽمٙمْم٣من 

 اظمًٙمٚمكم اظمتٚم٘مـ َمـ ايمٗمّم٣مء َمٛمٜم٣م-

َمـ ىم٣من ٓ َم٣مل يمف يتٚم٘مـ َمـ  أي١ ضابع١، ٖٚٞ:قاٍ ضمح٘ اهلل: ٖٚٓا َػ

ايمٗمّم٣مء َمٛمف, وٓ ىم٣من وم٣مدًرا فمعم ايمٗمّم٣مء زمقصمف َمـ ايمقصمقه, ويم٘مٛمف مل ُّيتؿ 

 زم٣ميمٗمّم٣مء دم ضم٣مل َمـ إضمقال, همٜمذا ٓ ؾمؽ أن اخلْم٣مب همٝمف فمعم ايمًٙمْم٣من, 

وأَم٣م هق هم١من سمٙمػ ذيمؽ اظم٣مل دم نمغم هف وٓ َمٔمِمٝم٥م, هم١مذا مل يٗمض فمٛمف 

فمٛمف, وٓ طمْم٣مب فمٙمٝمف إٓ زمؼمك اهتامَمف زم٣ميمٗمّم٣مء همٗمط,  ايمًٙمْم٣من وم٢م اهلل

 قايمٔمدم مت٘مٛمف َمـ ايمٗمّم٣مء, وحيتٚمؾ أن ٓ خي٣مؿم٤م زمذيمؽ ظم٣م سمٗمدم- 
َم٣م ذه٤م إيمٝمف ايمُمقىم٣مين رْحف اهلل َمـ وصمقب ومّم٣مء ايمديـ َمْمٙمًٗم٣م فمعم و

, شمؿ مل ءإلَم٣مم ايمٗمّم٣مء إٓ إذا صمٜمد دم ومّم٣ماإلَم٣مم نمغم َمًٙمؿ زمف, وٓ يتحٚمؾ ا

 أن يٖمرط وَمٔمف اظم٣مل همال-يتٝمن يمف, أَم٣م 
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احلدي٧م أيت دم ايم٣ٌمب ايمذي زمٔمده وي٠ميده أيًّم٣م ايمْمريؼ  ٜٚٛضح شيو:

رض اهلل ,ايمث٣مٞمٝم٥م فمٛمد اإلَم٣مم َمًٙمؿ َمـ ؿمريؼ َمٔمٚمر فمـ مه٣مم فمـ أِب هريرة 

أٞم٣م أولم ايمٛم٣مس زم٣مظم٠مَمٛمكم دم ش وم٣مل: وم٣مل رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف و ؽمٙمؿ: ,فمٛمف

سمرك ديٛم٣ًم أو وٝمٔم٥م, هم٣مدفمقين همٟمٞم٣م ويمٝمف, وأي٘مؿ ىمت٣مب اهلل فمز وصمؾ, همٟمي٘مؿ َم٣م 

ًٓ همٙمٝم٠مشمر زماميمف فمِمٌتف َمـ ىم٣من  ش-َم٣م سمرك َم٣م

 (: 59/ 11قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ ضمح٘ اهلل تعاىل )
أٞم٣م وم٣مئؿ زمٚمِم٣محل٘مؿ دم ضمٝم٣مة أضمدىمؿ وَمقسمف, وأٞم٣م ويمٝمف  َٚع٢ٓ اذتسٜح:

ىم٣مٞم٦م  دم احل٣ميمكم, هم١من ىم٣من فمٙمٝمف ديـ ومّمٝمتف َمـ فمٛمدي إن مل خيٙمػ وهم٣مء, وإن

ًٓ حمت٣مصمكم و٣مئٔمكم,  يمف َم٣مل همٜمق يمقرشمتف ٓ آطمذ َمٛمف ؾمٝمًئ٣م, وإن طمٙمػ فمٝم٣م

 قاهمٙمٝمٟمسمقا إرم همٔمقم ٞمٖمٗمتٜمؿ وَم٠مٞمتٜمؿ- 
 (:13/ 12قاٍ اذتاؾغ ضمح٘ اهلل تعاىل يف "ايؿتح" )ٚ

خيص َم٣م , شهمٚمـ َم٣مت وفمٙمٝمف ديـ ومل يؼمك وهم٣مًء, همٔمٙمٝمٛم٣م ومّم٣مؤه»ٚقٛي٘: 

 ش- ظم٠مَمٛمكم وسمرك ديٛم٣ًم, همٔمقم ومّم٣مؤههمٚمـ سمقدم َمـ ا»أؿمٙمؼ دم رواي٥م فمٗمٝمؾ: 

 قا همٔمٙمؿ أٞمف خمِمقص زمٚمـ مل يؼمك وهم٣مء-
 بٝإ َٔ ٖٛ ايعارّ ايشٟ ال ٜغتطٝع قطا٤ ايزٜٔ:

 (:3071/ 6قاٍ ايؿٛناْٞ يف املطدع ايػابل )
ًٓ أصاًل, وأفمٙمؿ أن ايمٔم٣مدم ايمذي يمٝمس زمٗم٣مدر فمعم ايمٗمّم٣مء:   هق َمـ ٓ جيد َم٣م
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ل, ويًد هم٣مومتف وهم٣موم٥م َمـ ئمقل, وَم٣م إٓ َم٣م يًؼم فمقرسمف وفمقرة َمـ ئمق

 ي٘مٛمف وي٘مٛمٜمؿ-

وأَم٣م َمـ ىم٣من يمف فمٗم٣مر أو دار أو فمرض: هم٣مخلْم٣مب فمٙمٝمف زم٣ميمٗمّم٣مء َمٛمٜم٣م 

 َمتّمٝمؼ أؾمد سمّمٝمؼ, وَمتحتؿ أزمٙمغ حتتؿ- 

هم١من زفمؿ واحل٣مل هذا أٞمف َمٜمتؿ زم٣ميمٗمّم٣مء َمريد يمف ضمريص فمٙمٝمف, همٜمق ىم٣مذب 

ئٖم٥م, َمْمٚمع هل٣م زم٣ميمُمٌف فمعم ٞمٖمًف, َمروح هل٣م زم٣مٕزم٣مؿمٝمؾ, َمٔمٙمؾ هل٣م زم٣ميمٔمٙمؾ ايمزا

 قاايمداضمّم٥م فمٛمد اهلل, خم٣مدع هل٣م زم٣مخلدع ايمتل ٓ سمًٚمـ وٓ سمٕمٛمل َمـ صمقع- 
 حهِ قطا٤ ايٛصث١ ايزٜٔ عٔ َٛصثِٗ أٚ قضٜبِٗ:

  (:1852ايبداضٟ ضمح٘ اهلل تعاىل ) يف
ـْ صُمَٜمْٝمٛم٥ََم, صَم٣مَءْت إِ  ٌ ٣مٍس َرِضَ اهلل ُ فَمْٛمُٜماَم, َأن  اَْمَرَأًة َِم ـِ فَم ـِ ازْم لَم ايمٛم ٌِلِّ َصعم  فَم

َؿ, هَمَٗم٣ميَم٦ْم:  ٨م  ضَمت ك ََم٣مسَم٦ْم, »اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  ٨م  هَمَٙمْؿ حَتُ ل َٞمَذَرْت َأْن حَتُ إِن  ُأَمِّ

ـٌ َأىُمٛم٦ِْم »َأهَمَٟمضُم٨مُّ فَمٛمَْٜم٣م؟ وَم٣مَل:  ِؽ َدْي ل فَمٛمَْٜم٣م, َأَرَأْي٦ِم يَمْق ىَم٣مَن فَمعَم ُأَمِّ َٞمَٔمْؿ ضُمجِّ

 ش-هَم٣مهلل ُ َأضَمؼُّ زم٣ِميمَقهَم٣مءِ  وَم٣مِوَٝم٥ًم؟ اوْمُّمقا اهلل َ

واحلدي٧م أطمرصمف اإلَم٣مم َمًٙمؿ ش, همديـ اهلل أضمؼ أن يٗم٢م» ٚيف ضٚا١ٜ:

 (-8848زمرومؿ )

 (: 85/ 4قاٍ اذتاؾغ يف "ايؿتح" )
وهمٝمف أن َمـ َم٣مت وفمٙمٝمف ضم٨م وصم٤م فمعم ويمٝمف أن جيٜمز َمـ حي٨م فمٛمف َمـ 

 قارأس َم٣ميمف, ىمام أن فمٙمٝمف ومّم٣مء ديقٞمف- 
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 ٜكزّ ع٢ً حل اخلايل: حل املدًٛم يف ايزٜٔ

وومد اطمتٙمػ ايمٔمٙمامء أُّيام أضمؼ زم٣ميمتٗمديؿ ضمؼ اهلل, أو ضمؼ ايمٔمٌٝمد إلم شمالشم٥م 

 أومقال:

سمٗمديؿ ضمؼ اهلل فمز وصمؾ دم ايمٗمّم٣مء فمعم ضمؼ أدَمٝمكم, واؽمتديمقا  األٍٚ:

 ش-همديـ اهلل أضمؼ أن يٗم٢م»زمٗمقل رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف و ؽمٙمؿ: 

اهلل سمٔم٣ملم, ىمقهن٣م َمٌٛمٝم٥م فمعم  سمٗمديؿ ضمٗمقق أدَمٝمكم فمعم ضمؼ ايجاْٞ:

 اظمُم٣مضم٥م, وضمٗمقق اهلل َمٌٛمٝم٥م فمعم اظم٣ًمحم٥م-

 8ومٝمؾ مه٣م ؽمقاء-  ٚايجايح:

هق ومّم٣مء ضمؼ أدَمٝمكم  ٚايطادح ٚايصٟ تسعُ٘ األزي١ ٜٚتشتِ ؾعً٘،

يتج٣موز فمـ ايمٔم٣ٌمد وهق نمٖمقر رضمٝمؿ, أَم٣م ضمٗمقق أدَمٝمكم ومد هم٣مهلل فمز وصمؾ 

 همٜمل َمٌٛمٝم٥م فمعم اظمُم٣مضم٥م-

زم٣مين يمإلَم٣مم ايمُمقىم٣مين رْحف اهلل سمٔم٣ملم زمح٧م دم ضمدي٧م ديـ اهلل ودم ايمٖمتح ايمر

 (, وَم٣مل رْحف اهلل إلم سمٗمديؿ ضمؼ اهلل فمز وصمؾ-4838. 8أضمؼ أن يٗم٢م )

 يم٘مـ ايمِمحٝمح أن ضمؼ أدَمٝمكم َمٗمدم-

رصمؾ فمٙمٝمف ديـ, ويريد أن حي٨م ضمج٥م اإلؽمالم, همٟمُّيام  َٚجاٍ يف ايسْٝا:

 يٗمدم, احل٨م, أم ومّم٣مء ايمديـ؟

                                                           
 (.ِٔ/ ٖ(, "النوكم على مسلم" )ٖٔ/ ْ"الفتح" ) (ُ)



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 "أبواب قضاء الدين"  

 

[616] 
 

  

ء ايمديـ هق ايمذي يٗمدم, وٓ ؽمٝمام إذا ىم٣من أصمٙمف ومد ضمؾ, ومّم٣م ادتٛاب:

وىمذيمؽ إذا َم٣مت يٗمدم ومّم٣مء ايمديـ فمعم ضمج٥م اإلؽمالم: وإن اؽمتْم٣مع ورشمتف, 

 أو أضمدهؿ احل٨م فمٛمف زمٔمد ومّم٣مء ايمديـ, همٜمذا أَمر ضمًـ-

 إسا َات املٝت ٚعًٝ٘ رٜٕٛ َتعًك١ حبل اهلل عظ ٚدٌ؟

فمز وصمؾ: َمـ ٞمذر, أو ومد يٚمقت اإلٞم٣ًمن وفمٙمٝمف ضمٗمقق َمتٔمٙمٗم٥م زمحؼ اهلل 

 ضم٨م, أو صقم-

 همٔمعم أويمٝم٣مءه أن ي٠مدوه٣م فمٛمف يمٙمحدي٧م اظمتٗمدم- 

 ني: يف ايصشٝشٚملا 
َؿ,  َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم َرِضَ اهلل ُ فَمٛمَْٜم٣م, َأن  َرؽُمقَل اهلل ِ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

ـْ ََم٣مَت َوفَمَٙمْٝمِف ِصَٝم٣مٌم َص٣مَم فَمٛمُْف َويمِٝمُّفُ »وَم٣مَل:  شََم
 (ُ)

- 

 قطا٤ رٜٔ املٝت َٔ ايرتن١ أٚص٢ أّ مل ٜٛصٞ:

 أي ٓ يٙمزم دم ومّم٣مء ايمديـ فمـ اظمٝم٦م ايمقصٝم٥م- 

إذا شم٦ٌم فمٙمٝمف احلؼ, إَم٣م زمخْمف, وإَم٣م زم٣ميمُمٜمقد, وإَم٣م زمُم٣مهد ويٚمكم 

 ص٣مضم٤م احلؼ وهق اظمُدفمل, يمزم ورشمتف أن خيرصمقا ايمديـ فمٛمف-

 َٔ اعتزإ فكط٢ خرّيا َٓ٘ أٚ أنجض فال صبا يف سيو: 

أن رؽمقل اهلل صعم : »,رض اهلل فمٛمف,فمـ أِب راهمع  (:1600ًِ )َػ يف

اهلل فمٙمٝمف و ؽمٙمؿ اؽمتًٙمػ َمـ رصمؾ زم٘مًرا, همٗمدَم٦م فمٙمٝمف إزمؾ َمـ إزمؾ 

                                                           
 (.ُُْٕ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُِٓٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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ايمِمدوم٥م, همٟمَمر أزم٣م راهمع أن يٗميض ايمرصمؾ زم٘مرة, همرصمع إيمٝمف أزمق راهمع همٗم٣مل: مل 

أفمْمف إي٣مه إن طمٝم٣مر ايمٛم٣مس أضمًٛمٜمؿ ش أصمد همٝمٜم٣م إٓ طمٝم٣مًرا رزم٣مفمًٝم٣م, همٗم٣مل:

 ش-ءومّم٣م

  (:36/ 11قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ ضمح٘ اهلل تعاىل )
أٞمف يًتح٤م ظمـ فمٙمٝمف ديـ َمـ ومرض ونمغمه أن يرد أصمقد َمـ ايمذي  ٚفٝ٘:

 فمٙمٝمف- 

وهذا َمـ ايمًٛم٥م وَم٘م٣مرم إطمالق, ويمٝمس هق َمـ ومرض صمر َمٛمٖمٔم٥م, هم١مٞمف 

 َمٛمٜمل فمٛمف, ٕن اظمٛمٜمل فمٛمف َم٣م ىم٣من َممموؿًم٣م دم فمٗمد ايمٗمرض- 

٣مدة دم إداء فمام فمٙمٝمف, وجيقز يمٙمٚمٗمرض أٞمف يًتح٤م ايمزي َٚصٖبٓا:

 8قاأطمذه٣م ؽمقاء زاد دم ايمِمٖم٥م, أو دم ايمٔمدد- 
 بٝإ أقغاّ املغتزٜٓني:

يٛمٗمًؿ ايمٛم٣مس ايمذيـ وومٔمقا دم ايمديـ إلم شمالشم٥م أوم٣ًمم, ويم٘مؾ ومًؿ َمـ هذه 

إوم٣ًمم ايمثالشم٥م أضم٘م٣مم طم٣مص٥م, همٟمضمٌٌٛم٣م أن ٞم٘مت٤م هذا ايمتٗمًٝمؿ ضمتك يًٜمؾ 

 يٛمكم فمعم وهمؼ أضم٘م٣مم ايمممئم٥م ايمًٚمح٣مء-ايمتٔم٣مَمؾ َمع ه٠مٓء اظمًتد

 

                                                           
 (.ْٓٔ - ْْٔ/ ٓالبياف ) (ُ)
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ومًؿ اؽمتدان, وٓ يٗمدر فمعم وهم٣مء ايمديـ زمح٣مل َمـ  ايكػِ األٍٚ:

 إضمقال- 

ـْ وُمِدَر فَمَٙمْٝمِف ِرْزوُمُف هَمْٙمُٝمٛمِْٖمْؼ مِم ٣م }همال حيؾ يمٕمريٚمف أن يْم٣ميمٌف: يمٗمقيمف سمٔم٣ملم:  َوََم

ٓ  ََم٣م آسَم٣مهَ   [- 7]ايمْمالق: {٣مآسَم٣مُه اهلل ُ ٓ ُيَ٘مٙمُِّػ اهلل ُ َٞمْٖم٣ًًم إِ

همٚمـ ؿم٣ميم٤م َمـ ىم٣من هذا ضم٣ميمف ىم٣من ـم٣مظم٣ًم ٓ خي٣مف اهلل, وٓ يرضمؿ فم٣ٌمد اهلل, 

ةٍ }ووومقفمٜمؿ دم ايمٓمٙمؿ ىمقهنؿ فمِمقا اهلل فمز وصمؾ ايمٗم٣مئؾ:   {هَمٛمَٓمَِرٌة إلَِم ََمْٝمَنَ

 [- 581]ايمٌٗمرة:

وٓ حيؾ يمٙمح٣مىمؿ أن يٟمَمر زمحًٌف ؽمقاء ىم٣من دم ؽمجـ فم٣مم, أو ىم٣من دم زمٝمتف, 

 ٌح٧م فمـ ايمرزق فمؾ  اهلل فمز وصمؾ أن يٝمن يمف زمٗمّم٣مء ايمديـ-ويمُٝمؼمك يمٙم

وحيرم فمعم ايمٗم٣مض ؽمامع ايمدفمقى دم َمْم٣ميمٌتف َمتك سمٌكم يمف أٞمف همٗمغم, وجي٤م 

فمعم ايمٗم٣مض إذا هنك َمـ يمف ديـ فمـ اظمْم٣ميم٥ٌم, وأس أن ي٠مدزمف ٕٞمف همٔمؾ 

 َمٔمِمٝم٥م- 

 -ايمتٔمزير واصم٤م دم ىمؾ َمٔمِمٝم٥م ٓ ضمد همٝمٜم٣م وٓ ىمٖم٣مرة ٚقس قاٍ ايعًُا٤:

يم٘مـ فمعم َمدفمل ايمٔمنة, أن يث٦ٌم إفم٣ًمره زمٌٝمٛم٥م, هم١من مل ي٘مـ شمؿ زمٝمٛم٥م, هم١مٞمف 

 حيٙمػ وخيعم ؽمٌٝمٙمف, هم١من وصمدت ومريٛم٥م سمدل فمعم أٞمف َمقه حيٌس دم ايمديـ-

 يمف َم٣مل ومدر ديٛمف أو أىمثر- ايكػِ ايجاْٞ:

 همٜمذا ايمٛمقع ي٠مَمر زمٗمّم٣مء ايمديـ وسمٟمدي٥م َم٣م دم ذَمتف, هم١من أزمك وأس فمعم فمدم 
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ك يٗميض ايمديـ, هم١من مل يرى زمذيمؽ, زم٣مع احل٣مىمؿ َمـ ايمٗمّم٣مء ضمٌس ضمت

َم٣ميمف َم٣م يٗميض زمف ديٛمف, ويدهمٔمف إلم ايمٕمرَم٣مء َمـ زم٣مب ايمتٔم٣مون فمعم رهمع ايمٓمٙمؿ, 

 ش- َمْمؾ ايمٕمٛمل ـمٙمؿ»وومد وم٣مل رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف و ؽمٙمؿ: 

, وم٣ميمقا: ي٣م شأٞمٌم أطم٣مك ـم٣مظم٣ًم أو َمٓمٙمقم»وومد وم٣مل صعم اهلل فمٙمٝمف و ؽمٙمؿ: 

سم٘مٖمف فمـ »ه إن ىم٣من َمٓمٙمقًَم٣م, هم٘مٝمػ إذا ىم٣من ـم٣مظم٣ًم, وم٣مل: رؽمقل اهلل ٞمٛمٌم

 , احلدي٧م أطمرصمف ايمٌخ٣مري فمـ أٞمس-شايمٓمٙمؿ همذيمؽ ٞمٌمه

ٓ حيٌس ايمٕمريؿ إٓ إذا ؿم٣ميم٤م نمريٚمف احل٣مىمؿ زمحًٌف, أَم٣م إذا وم٣مل:  تٓبٝ٘:

 أٞم٣م أصػم همال حيًٌف, ٕن احلؼ يمِم٣مضم٤م ايمديـ, هم١من ؾم٣مء أن يػمه أزمره-

ن فمٗم٣مًرا أو نمغم ذيمؽ مم٣م يمٝمس َمـ صمٛمس ايمديـ, أَم٣م ي٣ٌمع اظم٣مل إذا ىم٣م فا٥ز٠:

 إن ىم٣من ٞمٗمقًدا َمـ صمٛمس ايمديـ هم١مٞمف يٗم٢م َمٛمٜم٣م-

 ومد يٗمقل وم٣مئؾ ىمٝمػ سمُمؼمي َمـ نمغم رى ص٣مضم٤م اظم٣مل- فا٥ز٠ أخض٣:

  بٝإ إٔ بٝع املهضٙ ٜٓكغِ ع٢ً قغُني:

 همٜمذا ٓ يِمح ايمٌٝمع- بٝع بػري سل:

 همٜمذا يِمح زمٝمٔمف- بٝع عل:

 يْم٣ميم٤م ص٣مضم٤م ايمديـ اظم٠مصمؾ زمديٛمف, حلدي٧م رؽمقل ودم هذه احل٣ميم٥م ٓ

 ش-اظم٠مَمٛمقن فمعم ذوؿمٜمؿ»اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف و ؽمٙمؿ: 



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 "أبواب قضاء الدين"  

 

[620] 
 

  

َمـ ىم٣من فمٙمٝمف ديـ ويمف َم٣مل, يم٘مـ هذا اظم٣مل ٓ يٖمل زمٗمّم٣مء  ايكػِ ايجايح:

 ايمديـ-

إن ؾم٣مء  ٣مهمٜمذا حيجر فمٙمٝمف, وئم٣مَمؾ َمٔم٣مَمٙم٥م اظمٖمٙمس ايمتل ؽمٝمٟميت ايم٘مالم فمٙمٝمٜم

 8-اهلل

 ٖشٙ احلاي١ إٔ حيطض املفًػ عٓز بٝع َتاع٘ ألَٛص ٜٓبػٞ يًخانِ يفٚ

 أصبع١:

 أن حيٌم شمٚمـ َمت٣مفمف ويّمٌْمف- األٍٚ:

أٞمف أفمرف زمجٝمده َمـ رديئف, هم١مذا ضمي سم٘مٙمؿ ضمتك ٓ يٕمٌـ دم  ايجاْٞ:

 ايمثٚمـ-

أن سم٘مثر ايمرنم٥ٌم دم ايممماء, هم١من ايممماء َمـ ص٣مضم٤م احلؼ أضم٤م إلم  ايجايح:

 اظمُمؼميـ-

 ًف, وأؽم٘مـ يمٗمٙمٌف-أن ذيمؽ أؿمٝم٤م يمٛمٖم ايطابع:

 بٝإ أْ٘ ٜٓبػٞ ي٘ إٔ حيطض ايػضَا٤ ألَٛص أصبع١:

 أن اظمت٣مع ي٣ٌمع هلؿ- األٍٚ:

رزمام رنمٌقا دم ذاء رء َمٛمٜم٣م همزادوا دم شمٚمٛمف, همٝم٘مقن أصٙمح  ايجاْٞ:

 يمٙمٚمٖمٙمس-

 أٞمف أؿمٝم٤م يمٗمٙمقهبؿ, وأزمٔمد يمٙمتٜمٚم٥م- ايجايح:

                                                           
 (.َُّ - ِٖٗ/ ِ(, "الممتع في شرح المقنع" )ِٕٔ - ِٖٔ/ ٗ"الشرح الممتع" للعثيمين ) (ُ)
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 8أٞمف رزمام ىم٣من همٝمف َمـ جيد فمكم َم٣ميمف همٝمٟمطمذه٣م- ايطابع:

ه زمٔمض اظم٣ًمئؾ ايمتل أضمٌٌٛم٣م أن ٞمتؿ ايمٖمقائد هب٣م, وهبذا ٞم٘مقن ومد اٞمتٜمٝمٛم٣م همٜمذ

 َمـ هذا ايم٣ٌمب, واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم-

  ********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.ُّٓ - ُّْ/ ّ"الممتع" )  (ُ)
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 ]باب الشركة والوكالة[

ََٛناَي١ِ] َٚاِي  [َباُب ايؾَِّضَن١ِ 

 *******************************الشرح:

ىم٥م, و فايؾَِّضن١: َ ىم٥م, شمالث يمٕم٣مت-ويٗم٣مل ايممم  ْ  يٗم٣مل ايمممِّ

 وهل َم٣م يتٔم٣مؿم٣مه ايمٛم٣مس َمـ إفمامل, وسم٘مقن هلؿ همٝمف َمُم٣مرىم٥م, َمداطمٙم٥م-

 األصٌ يف ايؾضن١:

 -وايمًٛم٥م, واإلمج٣مع ايم٘مت٣مب فمٙمٝمٜم٣م دل مم٣م ونمغمه٣م ايمتج٣مرة دم هم٣ميمممىم٥م

ـَ  ىَمثغِماً  َوإِن  }: سمٔم٣ملم اهلل وم٣مل َٙمَْم٣مءِ  َِم ٌِْٕمل اخْلُ  ,{زَمْٔمضٍ  فَمعَم  زَمْٔمُّمُٜمؿْ  يَمَٝم

ٌِْٕمل}: وَمٔمٛمك ايمممىم٣مء, هؿ واخلٙمْم٣مء  زمٔمّمٜمؿ يٓمٙمؿ:  {زَمْٔمضٍ  فَمعَم  زَمْٔمُّمُٜمؿْ  يَمَٝم

 ايممميؽ ـمٙمؿ َمـ واظمٛمع ايمممىم٥م, صمقاز فمعم ايم٘مريٚم٥م أي٥م همديم٦م زمٔمّم٣م,

 -يمممي٘مف

  ايغ١ٓ: َٚٔ

ـُ  َم٣م صم٣مء دم ايمٌخ٣مري: َمـ ؿمريؼ ؽُمَٙمْٝماَمنُ  ٙمٍِؿ, َأِِب  زْم ًْ  َأزَم٣م ؽَمَٟميْم٦ُم : وَم٣مَل  َُم

ـِ  ,اظمِٛمَْٜم٣ملِ  ِف, فَم ْ ْي٦ُم : هَمَٗم٣مَل  زمَِٝمٍد, َيًدا ايمٌم  يٌؽ  َأَٞم٣م اؾْمؼَمَ  زمَِٝمدٍ  َيًدا ؾَمْٝمًئ٣م رِم  َوَذِ

ٝمَئ٥ًم, ًِ اءُ  هَمَج٣مَءَٞم٣م َوَٞم ـُ  ايمػَمَ َٟميْمٛم٣َمُه, فَم٣مِزٍب, زْم ًَ ي٘مِل َأَٞم٣م هَمَٔمْٙم٦ُم : هَمَٗم٣مَل  هَم ـُ  َزْيُد  َوَذِ  زْم
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ـْ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِل   َوؽَمَٟميْمٛم٣َم,امرض اهلل فمٛمٜم, َأْروَمؿَ   ": هَمَٗم٣مَل  َذيمَِؽ  فَم

ٝمَئ٥مً  ىَم٣منَ  َوََم٣م هَمُخُذوهُ  زمَِٝمٍد, َيًدا ىَم٣منَ  ََم٣م ًِ شهَمَذُروهُ  َٞم
(ُ)

- 

اكِ  زَم٣مُب "وزمقب فمٙمٝمف اإلَم٣مم ايمٌخ٣مري رْحف اهلل سمٔم٣ملم همٗم٣مل:  ؾْمؼِمَ
ِٓ  دِم  ا

َه٤ِم  ٥مِ  ايمذ  ُف  همِٝمفِ  َيُ٘مقنُ  َوََم٣م َوايمِٖمّم  ْ  -"ايمٌم 

دي٧م أطمرى سمدل فمعم َممموفمٝم٥م ايمممىم٥م, ويم٘مٛمٜم٣م ٓ سمث٦ٌم فمـ وصم٣مء أضم٣م

 ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ-

همٗمد ٞمٗمؾ نمغم واضمد َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ اإلمج٣مع فمعم َممموفمٝمتٜم٣م  ٚأَا اإلمجاع:

 دم اْلٚمٙم٥م, وومد حيِمؾ زمٝمٛمٜمؿ آطمتالف دم زمٔمض اظم٣ًمئؾ- 
 : (2/284قاٍ اإلَاّ ايؿٛناْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايسضاضٟ املط١ٝ )

 زمـ ايم٣ًمئ٤م همٙمحدي٧م وايمتج٣مرات: ايمٛمٗمقد دم آؾمؼماك جيقز ىمقٞمف وأَم٣م

 ىمٛم٦م» وؽمٙمؿ: فمٙمٝمف اهلل صعم يمٙمٛمٌل وم٣مل أٞمف ,رض اهلل فمٛمف,ؽم٣مئ٤م أِب

شوٓ مت٣مريٛمل سمداريٛمل ٓ ذيؽ طمغم هم٘مٛم٦م اْل٣مهٙمٝم٥م دم ذي٘مل
(ِ)

 أطمرصمف ,

  وصححف- واحل٣مىمؿ وايمٛم٣ًمئل َم٣مصمف وازمـ داود أزمق

                                                           
 (.ِْٕٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
ـ األلباني رحمو (, كصححو اإلمأّْٖ(, كأبو داكد في سننو )ِِٕٖأخرجو اإلماـ ابن ماجو ) (ِ)

اهلل تعالى في صحيح السنن. كقاؿ ابن عبد البر رحمو اهلل تعالى: إف الحديث فيمن كاف شريك 
ا. كقد أباف اضطرابو أبو حاتم في العلل,  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من ىؤالء مضطرب جدن

 الراية. كقاؿ السهيلي: كىذا اضطراب ال يثبت بو شيء, كال تقـو بو حجة, كما في نصب
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 ذيؽ ىم٣من اظمخزوَمل ايم٣ًمئ٤م أن» َاد٘: ابٔٚ زاٚز ألبٞ يؿغ ٚيف

 زمٟمطمل َمرضم٣ٌم: »همٗم٣مل ايمٖمتح يقم همج٣مء ايمٌٔمث٥م ومٌؾ وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل

  هذه- نمغم ؿمرق , ويمفشيامري وٓ يداري ٓ وذي٘مل

رض ,فم٣مزب ازمـ وايمػماء أرومؿ زمـ زيد أن اظمٛمٜم٣مل أِب فمـ ايبداضٟ: ٚأخطز

 فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل همٌٙمغ وٞمًٝمئ٥م زمٛمٗمد همّم٥م هم٣مؾمؼمي٣م ذي٘مكم ىم٣مٞم٣م ,اماهلل فمٛمٜم

  -شهمردوه ٞمًٝمئ٥م وَم٣م ىم٣من همخذوه زمٝمد يدا ىم٣من َم٣م أن» همٟمَمرمه٣م: وؽمٙمؿ

,رض اهلل فمٛمف, َمًٔمقد ازمـ فمـ َاد٘: ٚابٔ ٚايٓػا٥ٞ زاٚز أبٛ ٚأخطز

 ؽمٔمد همج٣مء: وم٣مل زمدر يقم ٞمِمٝم٤م همٝمام وؽمٔمد وفمامر أٞم٣م اؾمؼمىم٦م: »وم٣مل

  اٞمٗمْم٣مع- ٝمفوهم ,"زمًمء وفمامر أٞم٣م أصمئ ومل زمٟمؽمغميـ

: وم٣مل,رض اهلل فمٛمف, شم٣مزم٦م زمـ رويٖمع فمـ زاٚز: ٚأبٛ أمحس ٚأخطز

 فمعم أطمٝمف ٞمٗمد يمٝمٟمطمذ وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل زَمـ دم أضمدٞم٣م ىم٣من إن»

 وايمريش ايمٛمِمؾ يمف يمٝمْمغم أضمدٞم٣م ىم٣من وإن ايمٛمِمػ ويمٛم٣م يٕمٛمؿ مم٣م ايمٛمِمػ يمف أن

شايمٗمدح ويممطمر
(ُ)

 -وايمٌٝمٜمٗمل ايمدارومْمٛمل وأطمرصمف ,

رض اهلل , ضمزام زمـ ضم٘مٝمؿ فمـ روى همٗمد املطاضب١: جتٛظ نْٛ٘ ٚأَا

 ٓ أن زمف يمف ييب َمٗم٣مرو٥م َم٣مٓ أفمْم٣مه إذا ايمرصمؾ فمعم يُمؼمط ىم٣من أٞمف,فمٛمف

                                                           
 الحديث ضعيف. فيو شيباف بن أبي أمية مجهوؿ. (ُ)
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 همٔمٙم٦م هم١من َمًٝمؾ زمْمـ زمف سمٛمزل وٓ زمحر دم حتٚمٙمف وٓ رؿم٥ٌم ىمٌد دم َم٣مرم ِتٔمؾ

"َم٣مرم وٚمٛم٦م همٗمد ذيمؽ َمـ ؾمٝمئ٣م
(ُ)

-  

 وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل فمـ ءر اظمّم٣مرزم٥م دم يِمح مل إٞمف قٌٝ: ٚقس

  اظمذىمقر-,رض اهلل فمٛمف, ضم٘مٝمؿ رض اهلل فمٛمٜمؿ, َمٛمٜمؿ ايمِمح٣مزم٥م همٔمٙمٜم٣م وإٞمام

ايمرزاق فمٌد رواه ىمام ,رض اهلل فمٛمف,فمقم َِٚٓٗ:
(ِ)

-  

ايمُم٣مهمٔمل رواه ىمام,رض اهلل فمٛمف, َمًٔمقد ازمـ َِٚٓٗ:
(ّ)

-  

ايمٌٝمٜمٗمل رواه ىمام,رض اهلل فمٛمف, ايمٔم٣ٌمس َِٚٓٗ:
(ْ)

-  

أيّم٣م ايمٌٝمٜمٗمل رواه,امرض اهلل فمٛمٜم, صم٣مزمر ِٗ:َٚٓ
(ٓ)

-  

 اظمقؿمٟم دم رواه ىمام ,ؿرض اهلل فمٛمٜم,فمٚمر وازمـ َمقؽمك أزمق َِٚٓٗ:

وايمدارومْمٛمل وايمُم٣مهمٔمل
(ٔ)

-  

ايمُم٣مهمٔمل رواه ىمام,رض اهلل فمٛمف, فمٚمر َِٚٓٗ:
(ٕ)

-  

                                                           
الحديث صحتو متوقفة على سماع عركة من حيكم بن حزاـ, كالذم يظهر أف ىذا يكوف على  (ُ)

 شرط مسلم, كحتى كإف لم يصرح الحفاظ بأنو سمع, فقد عاصره مع إمكاف اللقي.
ا. فيو الربيع األسدم. (ِ)  كىو ضعيف جدن
 كفيو أبو حنيفة متركؾ, كحماد بن أبي سليماف كىو ضعيف.عن إبراىيم النخعي.  كىو مرسل (ّ)
 فيو أبي الحاركد زياد بن المنذر, كذبو ابن معين.كىو موضوع.  (ْ)
 فيو ابن لهيعة.كىو ضعيف.  (ٓ)
 كىو صحيح. (ٔ)
 كفي إسناده أبو حنيفة متركؾ.الحديث ظاىره اإلرساؿ.  (ٕ)
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  ايمٌٝمٜمٗمل- رواه ىمام,رض اهلل فمٛمف, فمثامن َِٚٓٗ:

 ضمدي٧م َمـ َم٣مصمف ازمـ طمرصمفأ َم٣م املطؾٛع: َٔ شيو يف ض٣ٚ ٚقس

 ايمٌٝمع ايمػمىم٥م همٝمٜمـ شمالث: »وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل وم٣مل: وم٣مل صٜمٝم٤م

 إؽمٛم٣مده دم ويم٘مـ ,شيمٙمٌٝمع ٓ يمٙمٌٝم٦م زم٣ميمُمٔمغم ايمػم وإطمالط واظمٗم٣مرو٥م أصمؾ إلم

 -لجٜمقٓن

 (: 124-2/123)قاٍ ايؿٛظإ سؿع٘ اهلل يف املدًص ايؿكٗٞ 
 احلرام َمـ َم٣ميمف َمـ وِتٛم٤م ٣مرىم٥م,يمٙمٚمُم ضمالل َمـ َم٣ميمف َمـ اطمتٝم٣مر ويٛمٌٕمل

 -واحلرام زم٣محلالل اظمختٙمط َمـ أو

 زمؾ زم٣ميمتٌمف, ايم٘م٣مهمر يٛمٖمرد ٓ أن زمممط يمٙم٘م٣مهمر اظمًٙمؿ َمُم٣مرىم٥م وِتقز

 فمـ اٞمٖمرد إذا اظمحرَم٣مت أو زم٣ميمرزم٣م ايم٘م٣مهمر يتٔم٣مَمؾ يمئال اظمًٙمؿ: زم١مذاف ي٘مقن

  -اظمًٙمؿ إذاف

  أقػاّ ايؿطن١:
 إلم ومًٚمكم: ايمممىم٥م سمٛمٗمًؿ و

 ذىم٥م دم إَمالك- األٍٚ: ايكػِ

 وٞمحقه٣م- وايمٕمٛم٣مئؿ وي٘مقن دم اظمقاري٧م

 ذىم٥م دم ايمٔمٗمقد- ايكػِ ايجاْٞ:

 ويمف أرزمع صقر ذىمره٣م أهؾ ايمٔمٙمؿ: 
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 ذىم٥م ايمِٔمٛم٣من- ايٓٛع األٍٚ:

 ايمتٌمف-يمت٣ًموي ايمممي٘مكم دم اظم٣مل, و مسٝت بصيو;

 ىم٣ميمٖم٣مرؽمكم إذا ؽمقي٣م زمكم همرؽمٝمٜمام, وسم٣ًموي٣م دم ايمًغم-

 طن١ ايعٓإ: بٝإ سكٝك١ ؾ
ًٓ واضمًدا-   أن يُمؼمك ؾمخِم٣من همٟمىمثر زماميمٝمٜمام, زمحٝم٧م يِمغمان َم٣م

همٝمٔمٚمالن دم اظم٣مل زمٝمدُّيام, أو ئمٚمؾ همٝمف أضمدمه٣م زمحٝم٧م أٞمف ي٘مقن يمف ٞمِمٝم٤م 

 َمـ ايمرزمح أىمثر َمـ أطمر-

 سهِ ؾطن١ ايعٓإ: 
 ذىم٥م ايمٔمٛم٣من هبذا آفمت٣ٌمر اظمذىمقر صم٣مئزة زم١ممج٣مع أهؾ ايمٔمٙمؿ-

 ـ اظمٛمذر رْحف اهلل سمٔم٣ملم-ىمام ضم٘م٣مه اإلَم٣مم ازم

 وإٞمام اطمتٙمػ دم زمٔمض ذوؿمٜم٣م- 

 ْؿاش ايتصطف َٔ نال ايؿطٜهني: 
ويٛمٖمذ سمٌمف ىماًل َمـ ايمممي٘مكم دم َم٣مل ايمممىم٥م, زمح٘مؿ اظمٙمؽ دم ٞمِمٝمٌف, 

 وايمقىم٣ميم٥م دم ٞمِمٝم٤م ذي٘مف أطمر-

 ٛمل إذن فمـ ىمؾ َمٛمٜمام يممطمر-  ٕن يمٖمظ ايمممىم٥م ئم

 يٓكسٜٔ: سهِ ضأؽ َاٍ ايؿطن١ إشا نإ َٔ ا
 قز أن ي٘مقن رأس َم٣مل ايمممىم٥م َمـ ايمٛمٗمديـ: ايمذه٤م, واسمٖمٗمقا فمعم أٞمف جي
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أو ايمٖمّم٥م, اظميوزمكم: ٕن ايمٛم٣مس يُمؼمىمقن هبام َمـ زَمـ ايمٛمٌل صعم اهلل 

 فمٙمٝمف وؽمٙمؿ, إلم يقَمٛم٣م هذا َمـ نمغم ٞم٘مغم-

 سهِ ضأؽ َاٍ ايؿطن١ إشا نإ َٔ ايعطٚض: 
 ـ ايمٔمروض: اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم ىمقن رأس َم٣مل ايمممىم٥م َمو

ٓ جيقز: ٕن ومٝمٚم٥م أضمد اظم٣ميمكم ومد سمزيد ومٌؾ زمٝمٔمف, وٓ  ؾكاٍ بعطِٗ:

 سمزيد ومٝمٚم٥م اظم٣مل أطمر-

 ويُم٣مرك أضمدمه٣م أطمر دم ٞمامء َم٣ميمف-

جيقز ذيمؽ وهذا هق ايمِمحٝمح: ٕن َمٗمِمقد ايمممىم٥م  ٚقاٍ بعطِٗ:

 سمٌمهمٜمام دم اظم٣مل مجٝمًٔم٣م-

هق ضم٣مصؾ دم  وىمقن رزمح اظم٣ميمكم زمٝمٛمٜمام هق ضم٣مصؾ دم ايمٔمروض ىمام

 ايمٛمٗمقد-

 ؾطٚط صش١ ؾطن١ ايعٓإ:  
ويُمؼمط يمِمح٥م ذىم٥م ايمٔمٛم٣من أن يُمؼمؿم٣م يم٘مؾ َمـ ايمممي٘مكم صمزًءا َمـ 

 -, وٞمحقهايمرزمع أو ايمرزمح َمُم٣مفًم٣م َمٔمٙمقًَم٣م: ىم٣ميمثٙم٧م,

ٕن ايمرزمح َمُمؼمك زمٝمٛمٜمام, همال يتٚمٝمز ٞمِمٝم٤م ىمؾ واضمد َمٛمٜمام إٓ زم٣مٓؾمؼماط 

 وايمتحديد-
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 رء رزمح ٕضمدمه٣م ذط أو لجٜمقًٓ, حايمرزم َمـ َمٛمٜمام ىمؾ ٞمِمٝم٤م ىم٣من همٙمق

 مجٝمع دم يِمح مل َمٔمٝمٛم٥م: ؽمٖمرة رزمح أو َمٔمكم, ووم٦م رزمح أو اظم٣مل, َمـ َمٔمكم

 نمغم حيِمؾ ٓ وومد يرزمح, ٓ وومد وضمده, اظمٔمكم يرزمح ومد ٕٞمف ايمِمقر: هذه

 أطمر, دون أضمدمه٣م سمٔم٤م ووٝم٣مع ايمٛمزاع إلم يٖميض وذيمؽ اظمٔمٝمٛم٥م, ايمدراهؿ

 8-وايمير ايمٕمرر زمدهمع صم٣مءت ٕهن٣م ايمًٚمح٥م: ٥مايمممئم فمٛمف سمٛمٜمك مم٣م وذيمؽ

 ذىم٥م اظمّم٣مرزم٥م- ايٓٛع ايجاْٞ:

 وم٣مل يمٙمتج٣مرة, ايمًٖمر وهق إرض, دم ايميب َمـ أطمًذا بصيو: مسٝت

زُمقنَ  َوآطَمُرونَ }: سمٔم٣ملم اهلل ٌَْتُٕمقنَ  إَْرضِ  دِم  َيْيِ ـْ  َي : أي : {اهلل ِ هَمّْمؾِ  َِم

 -واظم٘م٣مؽم٤م اظمت٣مصمر دم اهلل رزق يْمٙمٌقن

 -رزمحف زمٌٔمض زمف يتجر ظمـ َمٔمٙمقم َم٣مل دهمع :ؾطعا املطاضب١ ع٢َٓٚ

 حهِ ؽضن١ املطاصب١: 

 ايمٛمٌل فمٌم دم َمقصمقًدا وىم٣من زم٣مإلمج٣مع, صم٣مئز ايمتٔم٣مَمؾ َمـ ايمٛمقع وهذا

  وأومره- وؽمٙمؿ, فمٙمٝمف اهلل صعم

 ونمغمهؿ,,رض اهلل فمٛمٜمؿ, َمًٔمقد وازمـ وفمقم وفمثامن فمٚمر فمـ وروى

 -ٜمؿفمٛم اهلل ضر ايمِمح٣مزم٥م َمـ خم٣ميمػ هلؿ ئمرف ومل

 احله١ُ َٔ ؽضن١ املطاصب١: 

                                                           
 (.ُِٕ/ِالفوزاف حفظو اهلل تعالى )الملخص الفقهي لإلماـ  (ُ)
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 ٕن إيمٝمٜم٣م: زمح٣مصم٥م ايمٛم٣مس ٕن زم٣مظم٣مل: اظمّم٣مرزم٥م صمقاز سمٗمتيض واحل٘مٚم٥م

 -وايمتج٣مرة زم٣ميمتٗمٙمٝم٤م إٓ سمٛمٚمق ٓ وايمدٞم٣مٞمغم ايمدراهؿ

  :(154/ 1) املعاز ظازيف  ايكِٝ ضمح٘ اهلل تعاىل ابٔ ايعال١َ قاٍ
  وذيؽ- ووىمٝمؾ وأصمغم أَمكم اظمّم٣مرب"

 َمـ زمٛمٖمًف ي٣ٌمذه همٝمام وأصمغم همٝمف, سمٌمف إذا ووىمٝمؾ اظم٣مل, ومٌض ذاإ همٟمَمكم

  -"ايمرزمح همٝمف ـمٜمر إذا وذيؽ ايمٔمٚمؾ,

 صخ١ املطاصب١: ؽضط 

 قاٍ اإلَاّ ابٔ ايكِٝ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
 يًتحٗمف ٕٞمف ايمٔم٣مَمؾ: ٞمِمٝم٤م سمٗمدير اظمّم٣مرزم٥م يمِمح٥م ويُمؼمط"

 قا -"زم٣ميمممط
 أن يمٙمٔم٣مَمؾ أن فمعم ايمٔمٙمؿ أهؾ أمجع" :املٓصض ضمح٘ اهلل تعاىل ابٔ ٚقاٍ

 أن زمٔمد فمٙمٝمف جيٚمٔم٣من َم٣م أو ٞمِمٖمف, أو ايمرزمح, شمٙم٧م اظم٣مل فمعم رب يُمؼمط

 دراهؿ أو ايمرزمح, ىمؾ يمف ؽمٚمك همٙمق أصمزاء, َمـ صمزًءا َمٔمٙمقَم٣م ذيمؽ ي٘مقن

  قا "همًدت لجٜمقًٓ: صمزًءا أو َمٔمٙمقَم٥م,
 املاٍ يف ؽضن١ املطاصب١ ٜهٕٛ َٔ أحز املتؾاصنني: 

٥م اظمّم٣مرزم٥م َمـ أضمد اظمتُم٣مرىمكم, وأطمر ي٘مقن فمٙمٝمف ي٘مقن اظم٣مل دم ذىمو

ايمٔمٚمؾ همٝمف, ويٛمٚمٝمف, همٝم٘مقن َم٣م خيرج َمـ هذا اظم٣مل زمٝمٛمٜمام, فمعم َم٣م اسمٖمٗم٣م فمٙمٝمف, 

 ويمٝمس فمعم َمٌٙمغ زمٔمٝمٛمف َمٗمدر-
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ويم٘مـ ي٘مقن فمعم ٞم٥ًٌم َمٗمدرة زمٝمٛمٜمام, ىمٟمن يٗمقل يمف: فمعم ايمٛمِمػ, أو فمعم 

 ايمثٙم٧م, أو فمعم ايمرزمع, أو فمعم ايمثٙمثكم, وه٘مذا-

٘مقن َمـ طمرج َمـ رزمح هذا اظم٣مل زمٝمٛمٜمام فمعم َم٣م ضمِمؾ زمٝمٛمٜمام َمـ اسمٖم٣مق همٝم

فمٛمد اظمُم٣مرىم٥م, همٙمق ىم٣من آسمٖم٣مق فمعم ايمٛمِمػ, ي٘مقن رزمح رأس اظم٣مل هذا 

 زمٝمٛمٜمام زم٣ميمٛمِمػ-

ايمٛمِمػ يمِمح٣مب اظم٣مل, وي٘مقن ايمٛمِمػ أطمر ظمـ ئمٚمؾ فمعم هذا اظم٣مل, 

 وه٘مذا-

 اظم٣مل رب وم٣مل همٙمق: إيمٝمٜمام يرصمع ايمرزمح َمـ ايمٔم٣مَمؾ ٞمِمٝم٤م َمٗمدار وسمٔمٝمكم

 إو٣مهم٥م ٕٞمف ايمرزمح: ٞمِمػ َمٛمٜمام يم٘مؾ ص٣مر زمٝمٛمٛم٣م: وايمرزمح زمف اِتر: يمٙمٔم٣مَمؾ

 ذيمؽ هم٣مومت٢م همٝمٜم٣م, أطمر فمعم ٕضمدمه٣م َمرصمح ٓ واضمدة إو٣مهم٥م إيمٝمٜمام

 سم٘مقن هم١مهن٣م وزمٝمٛمؽ: زمٝمٛمل ايمدار هذه: وم٣مل يمق ىمام آؽمتحٗم٣مق: دم ايمتًقي٥م

 أو رزمحف أرزم٣مع شمالشم٥م ورم فزم اِتر: يمٙمٔم٣مَمؾ اظم٣مل رب وم٣مل وإن ٞمِمٖمكم زمٝمٛمٜمام

 َمتك ٕٞمف ذيمؽ: صح شمٙمثف: أو رزمحف أرزم٣مع شمالشم٥م ويمؽ زمف اِتر: يمف وم٣مل أو شمٙمثف,

 هم١مذا هلام, َمًتحؼ ايمرزمح ٕن يممطمر: وايم٣ٌمومل أطمذه, أضمدمه٣م: ٞمِمٝم٤م فمٙمؿ

 ظمـ اطمتٙمٖم٣م وإن ايمٙمٖمظ, زمٚمٖمٜمقم يممطمر هم٣ميم٣ٌمومل َمٛمف: أضمدمه٣م ٞمِمٝم٤م ومدر

 زم٣ميمٔمٚمؾ, يًتحٗمف ٕٞمف ىمثغما: أو ىم٣من ٝمالً ومٙم يمٙمٔم٣مَمؾ, همٜمق اظممموط: اْلزء

 يمف يُمؼمط وومد ايمٔمٚمؾ, يمًٜمقيم٥م ومٙمٝمؾ صمزء يمف يُمؼمط همٗمد وي٘مثر: يٗمؾ وهق
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 احلذق دم ايمٔم٣مَمٙمكم ٓطمتالف ايمتٗمدير خيتٙمػ وومد ايمٔمٚمؾ, يمِمٔمقزم٥م ىمثغم صمزء

 يًتحٗمف هم١مٞمف اظم٣مل: رب زمخالف زم٣ميمممط: ايمٔم٣مَمؾ ضمِم٥م سمٗمدر وإٞمام وفمدَمف,

 -زم٣ميمممط ٓ زماميمف

 إسا فغزت املطاصب١ بُٝٓٗا: حهِ 

 وي٘مقن َم٣ميمف, ٞمامء ٕٞمف اظم٣مل: يمرب ي٘مقن همرزمحٜم٣م اظمّم٣مرزم٥م: همًدت وإذا

 يمٖم٣ًمد سمٌٔم٣م ايمممط همًد وومد زم٣ميمممط, يًتحؼ إٞمام ٕٞمف َمثٙمف: ةأصمر يمٙمٔم٣مَمؾ

 -اظمّم٣مرزم٥م

 املطاصب١ املؤقت١:  حهِ

 فمعم و٣مرزمتؽ: اظم٣مل رب يٗمقل زمٟمن حمدد: زمقوم٦م َم٠مومت٥م اظمّم٣مرزم٥م وسمِمح

 -ؽمٛم٥م ظمدة ايمدراهؿ هذه

 : املطاصب١ املعًك١ بؾضط

 ؾمٜمر صم٣مء إذا: اظم٣مل ص٣مضم٤م يٗمقل ىمٟمن زمممط: َمٔمٙمٗم٥م اظمّم٣مرزم٥م وسمِمح

 َمٔمؽ همٜمق زيد: َمـ َم٣مرم ومّم٦م إذا: يٗمقل وأ اظم٣مل, هبذا همّم٣مرب ىمذا:

 -َمًتٗمٌؾ ذط فمعم سمٔمٙمٝمٗمف همٝمجقز ايمتٌمف, دم إذن اظمّم٣مرزم٥م ٕن َمّم٣مرزم٥م:

 َٔ َطاصب آخض إال بإسٕ األٍٚ:  ال جيٛط يًُطاصب إٔ ٜأخش َاال

 يي ذيمؽ ىم٣من إذا آطمر ؾمخص َمّم٣مرزم٥م َمـ يٟمطمذ أن يمٙمٔم٣مَمؾ جيقز وٓ

  زم١مذٞمف- إٓ إول زم٣مظمّم٣مرب
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 فمـ همٝمُمٕمٙمف ايمٔم٣مَمؾ, ووم٦م يًتقفم٤م ىمثغًما ايمث٣مين اظم٣مل ي٘مقن ىمٟمن وذيمؽ

  إول- زمامل ايمتج٣مرة

 فمٛمف اؾمتٕمؾ وَمتك وومتف يًتقفم٤م ىمثغًما إول اظمّم٣مرب َم٣مل ي٘مقن أو

 صم٣مز ضر: فمٙمٝمف ي٘مـ مل أو إول أذن هم١من همٝمف, سمٌمهم٣مسمف زمٔمض سمٔمْمٙم٦م زمٕمغمه

 -ٔطمر يّم٣مرب أن يمٙمٔم٣مَمؾ

 يرد ايمٔم٣مَمؾ هم١من إذٞمف: زمدون إول ضر َمع ٔطمر ايمٔم٣مَمؾ و٣مرب وإن

 همٝمدهمع إول, اظمّم٣مرب َمع ذىمتف دم ايمث٣مين َمع َمّم٣مرزمتف دم رزمحف َمـ ضمِمتف

 يمرزمح ويّمؿ ايمٔم٣مَمؾ, ٞمِمٝم٤م وي٠مطمذ ايمرزمح, َمـ ٞمِمٝمٌف ايمث٣مٞمٝم٥م اظمّم٣مرزم٥م يمرب

 ايمٔم٣مَمؾ َمٛمٖمٔم٥م ٕن ذؿم٣مه: َم٣م فمعم ص٣مضمٌٜم٣م وزمكم زمٝمٛمف ويٗمًؿ إولم, اظمّم٣مرزم٥م

 -إولم اظمّم٣مرزم٥م دم اؽمتحٗم٦م ومد ايمث٣مٞمٝم٥م اظمّم٣مرزم٥م دم اظمٌذويم٥م

 حهِ اْفام ايعاٌَ َٔ َاٍ املطاصب١ يف ايغفض ٚغريٙ:  

 فمعم اؾمؼمط إذا إٓ ٕمغمه,يم وٓ يمًٖمر ٓ اظمّم٣مرزم٥م َم٣مل َمـ ايمٔم٣مَمؾ يٛمٖمؼ وٓ

 زي٣مدة يًتحؼ همال رزمحف: َمـ زمجزء اظم٣مل دم ئمٚمؾ ٕٞمف ذيمؽ: اظم٣مل ص٣مضم٤م

 -هب٣م همٝمٔمٚمؾ هذا َمثؾ دم فم٣مدة هٛم٣مك ي٘مقن أن إٓ زمممط: إٓ فمٙمٝمف

 حهِ قغ١ُ صبح املطاصب١ قبٌ اْتٗا٤ ايعكز: 

 نٕ زمؼماوٝمٜمام: إٓ زمٝمٛمٜمام ايمٔمٗمد اٞمتٜم٣مء ومٌؾ اظمّم٣مرزم٥م دم ايمرزمح يٗمًؿ وٓ

 همتجػم اظمٔم٣مَمٙم٥م, زمٔمض دم طم٣ًمرة يٗمع أن ي٠مَمـ وٓ اظم٣مل, يمرأس ووم٣مي٥م ايمرزمح

 َمٛمف جيػم رصٝمد يٌؼ مل اظمّم٣مرزم٥م: فمٗمد زمٗم٣مء َمع ايمرزمح ومًؿ وإذا ايمرزمح, َمـ
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 ىمامل زمٔمد إٓ ؾمٝمئ٣م َمٛمف ايمٔم٣مَمؾ يًتحؼ ٓ اظم٣مل, يمرأس ووم٣مي٥م هم٣ميمرزمح اخلنان:

 -اظم٣مل رأس

 ١: ضضٚص٠ أَا١ْ ايعاٌَ يف َاٍ املطاصب

 يدفمٝمف همٝمام ومقيمف وُيٗمٌؾ فمٙمٝمف, ورم همٝمام اهلل يتٗمل أن فمٙمٝمف جي٤م أَمكم وايمٔم٣مَمؾ

ق طمنان, أو سمٙمػ َمـ  أو يمٙمٚمّم٣مرزم٥م, ٓ يمٛمٖمًف, اؾمؼماه أٞمف يذىمر همٝمام ويِمد 

 -أفمٙمؿ واهلل ذيمؽ, فمعم َم٠ممتـ ٕٞمف يمٛمٖمًف: ٓ يمٙمٚمّم٣مرزم٥م اؾمؼماه

 ذىم٥م ايمقصمقه- ايٓٛع ايجايح:

 وَم٣م زمذَمتٝمٜمام, يُمؼمي٣من همٝمام همٟمىمثر اشمٛم٣من يُمؼمك أن :ٖٞ ايٛدٛٙ ؾطن١

  ذؿم٣مه- َم٣م فمعم زمٝمٛمٜمام همٜمق رزمح٣م

 وشمٗم٥م واْل٣مه ايمذَمؿ همٝمٜم٣م سمٌذل وإٞمام َم٣مل, رأس هل٣م يمٝمس ٕهن٣م بشيو; مسٝت

  هبام- ايمتج٣مر

 ضم٤ًم فمعم رزمح َمـ هلام حيِمؾ َم٣م ويٗمتًامن زمذيمؽ, ويٌٝمٔم٣من همٝمُمؼمي٣من

 ش-ذوؿمٜمؿ فمعم اظمًٙمٚمقن: »وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم يمٗمقيمف ايمممط

 -ضم٘مٚمٜم٣م همٟمفمْمك ايمٔمٛم٣من, يُمٌف ايمممىم٥م َمـ ايمٛمقع وهذا

 َمثؾ ٕن زم٣ميمثٚمـ فمٛمف وىمٖمٝمؾ ص٣مضمٌف فمـ وىمٝمؾ ايمممي٘مكم َمـ واضمد وىمؾ

 -وايم٘مٖم٣ميم٥م ايمقىم٣ميم٥م فمعم ايمممىم٥م َمـ ايمٛمقع هذا
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 ايمممط: ضم٤ًم فمعم ايمممىم٥م هذه َمـ َمٛمٜمام واضمد ىمؾ يٚمٙم٘مف َم٣م وَمٗمدار

 -أىمثر أو أومؾ, أو َمٛم٣مصٖم٥م, َمـ

 يمف همٚمـ ايمممىم٥م, دم يٚمٙمؽ َم٣م ومدر فمعم اخل٣ًمرة َمـ واضمد ىمؾ وحيتٚمؾ

 -وه٘مذا-- -اخل٣ًمرة ٞمِمػ همٔمٙمٝمف ايمممىم٥م: ٞمِمػ

 أو ٞمِمػ َمـ ايمممط ضم٤ًم فمعم ايمرزمح َمـ ايمممىم٣مء َمـ ىمؾ ويًتحؼ

 زمْمرق وأزمٌم ايمتج٣مر فمٛمد وأرنم٤م أوشمؼ ي٘مقن ومد أضمدمه٣م ٕن شمٙم٧م: أو رزمع

 فمٚمؾ فمـ تٙمػخي ومد َمٛمٜمام ىمؾ فمٚمؾ وٕن أطمر, ايمُمخص َمـ ايمتج٣مرة

 اْل٣مري ايمممط إلم همغمصمع ذيمؽ, َمٗم٣مزمؾ دم ٞمِمٝمٌف زي٣مدة إلم همٝمتْمٙمع أطمر,

 -ذيمؽ دم زمٝمٛمٜمام

 َم٣م َمثؾ ايمِمالضمٝم٣مت َمـ ايمقصمقه ذىم٥م دم ايمممىم٣مء َمـ واضمد ويم٘مؾ

 -ايمٔمٛم٣من ذىم٥م دم يمٙمممىم٣مء

 حهِ ٖشٙ املؾاصن١: 

ايمِمحٝمح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ أن هذه اظمُم٣مرىم٥م ايمتل سمًٚمك زم٣ميمقصمقه, 

 -زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ َمٛمٔمٜم٣م زة, وإنصم٣مئ

 هم٣ميمقصمف هق ٞمقع َمـ إٞمقاع ايمتل ُِتٙم٤م هب٣م إَمقال-

 سم٘مقن إٓ دم َم٣مل ٞمٗمدي, ومل يث٦ٌم هذا ٓهمال يُمؼمط دم ايممماىم٥م أهن٣م 

 ايمممط فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ-
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هم١مَم٣م أن سم٘مقن ايممماىم٥م زمٛمٗمد َمـ ىمٙمٝمٜمام, وهذه هل ذىم٥م ايمٔمٛم٣من, ىمام سمٗمدم 

 َمٔمٛم٣م زمٝم٣مٞمف-

 -سمٗمدم ىماموإَم٣م أن ي٘مقن ايمٛمٗمد َمـ أضمدمه٣م, همٜمذه هل ذىم٥م اظمّم٣مرزم٥م, 

وإَم٣م أن ٓ ي٘مقن ٞمٗمًدا َمـ ىمٙمٝمٜمام, وإٞمام هق دم ذَمتٜمام, وزمٚمٔمرهم٥م ايمتج٣مر 

 يمقصمقهٜمام, وهذه هل ذىم٥م ايمقصمقه, وهق َم٣م سمٗمدم َمٔمٛم٣م زمٝم٣مٞمف دم ىمالَمٛم٣م هذا-

 -إزمدان ذىم٥م :ايٓٛع ايضابع

  زمٟمزمداهنام- ي٘مت٣ًٌمن همٝمام همٟمىمثر ٛم٣مناشم يُمؼمك أن :ٖٞ األبسإ ؾطن١

 اظم٘م٣مؽم٤م, يمتحِمٝمؾ إفمامل دم أزمداهنؿ زمذيمقا ايمممىم٣مء ٕن بشيو; عُٝت

, وصقرهت٣م أن يتٖمؼ لجٚمقفم٥م همٝمام ىم٤ًم َمـ فمٙمٝمف حيِمٙمقن همٝمام واؾمؼمىمقا

 -زمٝمٛمٜمؿ فمعم أهنؿ ئمٚمٙمقن همام مجٔمقه ي٘مـ زمٝمٛمٜمؿ فمعم ضم٤ًم اسمٖم٣مومٜمؿ 

 حهِ ؽضن١ األبزإ: 

إلم َمٛمع َمثؾ هذه ايمممىم٥م: وذيمؽ ٕن زمٔمض  ِ:شٖب بعض أٌٖ ايعً

ايمٔمامل ومد يتحِمؾ َمـ ايمٔمٚمؾ, فمعم َم٣م ومٝمٚمتف َم٣مئ٥م أيمػ ري٣مل يٚمٛمل, زمٝمٛمام أطمر 

ومد ٓ يتحِمؾ ضمتك فمعم َم٣م ومٝمٚمتف فمممة أيمػ ري٣مل يٚمٛمل, ورزمام ٓ حيِمؾ 

 -, همٝمٗمع ايميرايمٔم٣مَمؾ أطمر فمعم رء أصاًل 

ؾ همرق زمكم ايمٔمٚمؾ, همٗمد وايمِمحٝمح دم هذه اظمُم٣مرىم٥م أهن٣م صم٣مئزة, وإن ضمِم

 ضمِمؾ ايمؼماض زمٝمٛمٜمؿ ومٌؾ ذيمؽ, همال يير آطمتالف دم ايمٔمٚمؾ-
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 -زمٝمٛمٜمؿاظمٜمؿ دم هذه اظمًٟميم٥م ايمؼماض و

هم١من اسمٖمٗمقا فمعم أن َم٣م خيرج َمـ هذه ايمممىم٥م ي٘مقن زمٝمٛمٜمؿ ايمت٣ًموي, 

وروقا زمذيمؽ, صح ايمٔمٗمد زمٝمٛمٜمؿ, وٓ فمػمة زم٣مٓطمتالف همٝمام يتحِمؾ زمٝمٛمٜمؿ, 

صمؾ زمٔمّمٜمؿ َمـ زمٔمض, وجئمؾ اهلل فمز وصمؾ زمكم فمٚمٙمٜمؿ همٗمد يرزق اهلل فمز و

 ام اسمٖمٗمقا فمٙمٝمف-زمزمرىم٥م همٝمام زمٝمٛمٜمؿ, ويٙمزَمٜمؿ مجٝمًٔم٣م أن يٖمقا 

 وايمٛم٣ًمئل داود أزمق رواه َم٣م :ايؿطن١ َٔ ايٓٛع ٖصا دٛاظ ٚزيٌٝ

 دم وؽمٔمد وفمامر أٞم٣م اؾمؼمىم٦م: »وم٣مل فمٛمف: اهلل رض َمًٔمقد ازمـ فمـ ونمغممه٣م

  -شزمًمء وفمامر أٞم٣م أصملء ومل ,زمٟمؽمغميـ ؽمٔمد همج٣مء زمدر, يقم ٞمِمٝم٤م

َمـ ؿمريؼ أِب فمٌٝمدة زمـ فمٌد اهلل زمـ َمًٔمقد,  ٚاذتسٜح ضعٝـ مل ٜجبت:

 فمـ أزمٝمف فمٌد اهلل زمـ َمًٔمقد رض اهلل فمٛمف, ومل يًٚمع َمٛمف, همٜمق َمٛمٗمْمع-

 احلدي٧م هذا همدل وؽمٙمؿ, فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل زمٝمٛمٜمؿ أذك" :أمحس قاٍ

 -"إزمدان َم٘م٣مؽم٤م دم ايمممىم٥م صح٥م فمعم

 يمزم زمٗمٝم٥م فمٚمؾ: َمـ أضمدهؿ سمٗمٌٙمف همام ذيمؽ: فمعم زمٝمٛمٜمؿ آسمٖم٣مق سمؿ اوإذ

 هق هذا ٕن أفمامل, َمـ ذي٘مف سمٗمٌٙمف زمام واضمد ىمؾ همٝمْم٣ميم٤م همٔمٙمف, ايمممىم٣مء

 -َمٗمتّم٣مه٣م

 ال ًٜظّ يف ؽضن١ األبزإ تغاٟٚ احلضف: 

 -ٞمقع ايمٔمٚمؾٓ يٙمزم دم ذىم٥م إزمدان سم٣ًموي احلرف, أو و



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]باب الشركة والوكالة[  

 

[638] 
 

  

ـ َم٣مل َمـ هذه احلرف, همٙمٜمذا سمِمح وإٞمام ايمممىم٥م سم٘مقن دم َم٣م يٛمت٨م َم

ذىم٥م إزمدان دم احلرف اظمختٙمٖم٥م, همتِمح زمكم ايمٛمج٣مر واخلٝم٣مط, وسمِمح زمكم 

 اخلٝم٣مط وايمٌٛم٣مء, وه٘مذا-

 ؽضن١ األبزإ: يف حهِ َضض أحز ؽضنا٤ 

 أطمر فمٙمٝمف حتِمؾ ايمذي هم٣ميم٘م٤ًم إزمدان: ذىم٣مء أضمد َمرض وإن

 وأطمٖمؼ زمٟمؽمغميـ ؽمٔمد همج٣مء اؾمؼمىمقا, َمًٔمقد وازمـ وفمامًرا ؽمٔمًدا ٕن زمٝمٛمٜمام:

 -وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل زمٝمٛمٜمؿ وذك أطمران,

 ٕهنام ذيمؽ: يمزَمف ئمٚمؾ: َمـ َمٗم٣مَمف يٗمؿ زمٟمن اظمريض ايمِمحٝمح ؿم٣ميم٤م وإن

 يٗمٝمؿ أن يمزَمف زمٛمٖمًف: ايمٔمٚمؾ أضمدمه٣م فمعم سمٔمذر هم١مذا ئمٚمال, أن فمعم دطمال

ًٓ  ئمٚمؾ َمـ َمٗم٣مَمف ف, ايمٔمٗمد يمتقهمٝم٥م فمٛمف: زمد  ايمٔمٚمؾ فمـ ٣مصمزايمٔم اَمتٛمع هم١من ضمٗم 

 فمٗمد يٖمًخ أن همٙمممي٘مف زمذيمؽ: َمْم٣ميمٌتف زمٔمد زمديمف ئمٚمؾ َمـ إوم٣مَم٥م َمـ

 -ايمممىم٥م

 زم٣مٕصمرة, فمٙمٝمٜم٣م حيٚمٙمقا أن فمعم ؽمٝم٣مرات أو دواب أصح٣مب اؾمؼمك وإن

 ويِمح آىمت٣ًمب, َمـ ٞمقع ٕٞمف ذيمؽ: صح زمٝمٛمٜمؿ, همٜمق فمٙمٝمف ضمِمٙمقا وَم٣م

 زمٝمٛمٜمام, همٜمق :ىم٤ًم َمـ حتِمؾ وَم٣م فمٙمٝمٜم٣م, ئمٚمؾ ظمـ ؽمٝم٣مرة أو دازم٥م دهمع أيّم٣م

 أن فمعم ايمٔمٚمؾ ايمث٣ميم٧م وَمـ آيم٥م أطمر وَمـ دازم٥م أضمدهؿ َمـ شمالشم٥م اؾمؼمك وإن

 ذيمؽ- صح زمٝمٛمٜمؿ: همٜمق حتِمؾ َم٣م
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 حهِ ؽضن١ ايزاليني يف ؽضن١ األبزإ: 

 ايمًٙمع زمٝمع فمعم زم٣ميمٛمداء يٗمقَمقن ىم٣مٞمقا إذا زمٝمٛمٜمؿ ايمدٓيمكم ذىم٥م وسمِمح

 -زمٝمٛمٜمؿ همٜمق حتِمؾ: وَم٣م ايمززمقن, وإضمّم٣مر وفمروٜم٣م

 اظمٖم٣موو٥م- ذىم٥م :ٛع اخلاَػايٓ

 َمـ وزمدين َم٣مرم سمٌمف ىمؾ ص٣مضمٌف إلم ايمممىم٣مء َمـ ىمؾ يٖمقض أن :ٖٚٞ

 وإزمدان, وايمقصمقه واظمّم٣مرب ايمٔمٛم٣من ذىم٥م زمكم اْلٚمع همٜمل ايمممىم٥م: أٞمقاع

 -وفمٙمٝمٜمؿ هلؿ يث٦ٌم َم٣م ىمؾ دم يُمؼمىمقن أو

 حهِ ؽضن١ املفاٚض١: 

 َمٛمٖمرًدا َمٛمٜم٣م ىمؾ يِمح أٞمقافم٣م جيٚمع ٕٞمف ايمممىم٥م: َمـ ايمٛمقع هذا ويِمح

 -نمغمه َمع مجع إذا همٝمِمح

 ايضبح ٚاخلغاص٠ يف َجٌ ٖشٙ ايؾضن١:  ١ٝنٝف

 فمعم اخل٣ًمرة َمـ ويتحٚمٙمقن ذؿمقا, َم٣م فمعم ايمممىم٥م هذه دم يقزع وايمرزمح

 -زم٣محل٣ًمب ايمممىم٥م َمـ َمٛمٜمؿ واضمد ىمؾ َمٙمؽ ومدر

 اظم٣ٌمح, ضمدود دم آىمت٣ًمب دائرة وؽمٔم٦م اإلؽمالم ذئم٥م وه٘مذا

 ايمٛم٣مس وفم٣مَمٙم٦م نمغمه, َمع وَمُمؼمىم٣م َمٛمٖمرًدا ي٘مت٤ًم أن يمإلٞم٣ًمن همٟمزم٣مضم٦م

 هذه صالضمٝم٥م ئمٙمؿ زمف مم٣م حمرَم٥م: صم٣مئرة ذوؿم٣م سم٘مـ مل َم٣م ذوؿمٜمؿ ضم٤ًم

 -وَم٘م٣من زَم٣من يم٘مؾ ايمممئم٥م
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 8-لجٝم٤م ؽمٚمٝمع إٞمف هنجٜم٣م: فمعم وايمًغم هب٣م ايمتٚمًؽ يرزومٛم٣م أن اهلل ٞمًٟمل

 

  ********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 المخلص الفقهي لإلماـ الفوزاف حفظو اهلل تعالى مع تصرؼ فيو.  (ُ)
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 ]بيان مشروعية الشركة[ 

ـْ ) – 884  اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل رض , ُهَرْيَرةَ  َأِِب  فَم

يَ٘مكْمِ  شَم٣ميم٧ُِم  َأَٞم٣م: اهلل ُ وَم٣مَل »: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف ِ ْ  ََم٣م ايممم  ـْ  مَل ٣م خَيُ ٌَفُ  َأضَمُدمُهَ  هَم١مَِذا, َص٣مضِم

ـْ  طَمَرصْم٦ُم  طَم٣منَ  شزَمْٝمٛمِِٜماَم  َِم
(ُ)

َحفُ , َداُودَ  َأزُمق َرَواهُ -  ٣مىمِ  َوَصح   -(ؿُ احْلَ

 *******************************الشرح:

 يبٝإ َؾضٚع١ٝ ايؾضن١.احلزٜح عام املصٓف صمح٘ اهلل تعاىل 

 هذا يًٚمك زم٣محلدي٧م ايمٗمدد- -شاهلل ُ وَم٣مَل »قٛي٘: 

 خي٣ميمػ ايمٗمرآن, همال يممع أن يٗمرأ زمف دم ايمِمالة- هقو

و ضمًٛم٣ًم, وومد ي٘مقن ؤمٝمًٖم٣م, فمعم ضم٤ًم رواسمف أوومد ي٘مقن صحٝمًح٣م, 

 ايمث٣مزم٦م, اظمحٖمقظ,  يمذيـ ٞمٗمٙمقه يمٛم٣م: زمخالف ايمٗمرآن, همٜمق ىمالم اهلل فمز وصمؾا

 تقاسمر-اظم

يَ٘مكْمِ  شَم٣ميم٧ُِم  َأَٞم٣م»قٛي٘:  ِ  -شايممم 

 -زمٚمٔمٛمك أٞمف َمع ايمممىمكم َمٔمٝم٥م فمقن, وسمًديد

                                                           
( كلو علتاف: جهالة ِٓ/ ِ(, كالحاكم )ّّّٖأخرجو اإلماـ أبو داكد )الحديث ضعيف مرسل.  (ُ)

سعيد بن أحد ركاتو, كاالختالؼ في كصلو كإرسالو. من طريق محمد بن الزبرقاف, عن يحيى بن 
حياف, عن أبيو, عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو بو, كسعيد بن حياف مجهوؿ الحاؿ, كقد اختلف في 
كصل الحديث كإرسالو, ككصلو ابن الزبرقاف كما تقدـ, كأرسلو جرير بن عبد الحميد كغيره فيما 

 كاهلل أعلم.ذكره الدارقطني, كلم يذكركا عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو, كصوب الدارقطني المرسل, 
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 هم١من اظمٔمٝم٥م سمٛمٗمًؿ إلم ومًٚمكم:

ـَ  ََمَٔمُ٘مؿْ  َوُهقَ }وهل اظمذىمقرة دم ومقيمف سمٔم٣ملم: َمٔمٝم٥م فم٣مَم٥م:   {ؿْ ىُمٛمْتُ  ََم٣م َأْي

, وهل َمٔمٝم٥م فمٙمؿ وومٜمر وإضم٣مؿم٥م ونمغم ذيمؽ َمـ طمِم٣مئص [4: احلديد]

 -ايمرزمقزمٝم٥م

َزنْ  َٓ }وهل اظمذىمقرة دم ومقيمف سمٔم٣ملم: وَمٔمٝم٥م طم٣مص٥م:   {ََمَٔمٛم٣َم اهلل َ إِن   حَتْ

, وهل َمٗمتّمٝمف ٞمٌم وضمٖمظ وسمٟميد, وٓ يٙمزم َمـ إشم٣ٌمت اظمٔمٝم٥م [41: ايمتقزم٥م]

فمٙمقه فمعم فمرؾمف ؽمٌح٣مٞمف ايمٗمقل زم٣محلٙمقل وآحت٣مد, زمؾ هق َمٔمٛم٣م وهق دم 

 وسمٔم٣ملم-

ْ  ََم٣م»قٛي٘:  ـْ  مَل ٣م خَيُ ٌَفُ  َأضَمُدمُهَ   -شَص٣مضِم

أي إذ وومٔم٦م اخلٝم٣مٞم٥م زمٝمٛمٜمام مل سم٘مـ هلام اظمٔمٝم٥م َمـ اهلل فمز وصمؾ زم٣ميمٔمقن, 

 -همال ِتقز دم ضم٣مل َمـ إضمقال ,واخلٝم٣مٞم٥م َمذَمقَم٥م ذفم٣ًم وفمٗمالً  وزم٣ميمتًديد

 اهلل َ  طَم٣مُٞمقا هَمَٗمْد  طِمَٝم٣مَٞمَتَؽ  ِريُدوايُ  َوإِنْ }يٗمقل اهلل فمز وصمؾ دم ىمت٣مزمف ايمٔمزيز: 

ـْ  ٌُْؾ  َِم ـَ  وَم  -{ضَم٘مِٝمؿٌ  فَمٙمِٝمؿٌ  َواهلل ُ َِمٛمُْٜمؿْ  هَمَٟمَْمَ٘م

 يف غٓٔ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل تعاىل: ٚ
  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  ,,رض اهلل فمٛمف,ُهَرْيَرةَ  َمـ ضمدي٧م َأِِب 
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ََمَ  َأدِّ : »َوؽَمٙم ؿَ  ْٕ ـِ  إلَِم  ٣مَٞم٥مَ ا َٓ  اْئَتَٚمٛمََؽ, ََم ـْ  َو ـْ  خَتُ شطَم٣مَٞمَؽ  ََم
(ُ)

- 

 وهل َمـ صٖم٣مت أهؾ ايمٛمٖم٣مق-

 ني: يف ايصشٝشملا 
ـِ  ,,رض اهلل فمٛمف,ُهَرْيَرةَ  َمـ ضمدي٧م َأِِب  ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  فَم  َوؽَمٙم 

َث  إَِذا: شَماَلٌث  اظمُٛم٣َمهمِِؼ  آَي٥مُ : »وَم٣مَل  ـَ  َوإَِذا َأطْمَٙمَػ, َوفَمَد  َوإَِذا ىَمَذَب, ضَمد  ِ  اْؤمُت

شطَم٣منَ 
 (ِ)

- 

ـْ  طَمَرصْم٦ُم  طَم٣منَ  هَم١مَِذا»قٛي٘:   -شزَمْٝمٛمِِٜماَم  َِم

زمؾ سمذه٤م ايمػمىم٥م َمـ زمٝمٛمٜمام, وومد ُيًتدل هبذا احلدي٧م أي وومٔم٦م اخلٝم٣مٞم٥م, 

 -واهلل أفمٙمؿ ,فمعم ذىم٥م ايمٔمٛم٣من ىمام سمٗمدم

  ********** 

 

 

 

                                                           
حسن »(, بسند حسن, كقاؿ الترمذم: ُِْٔ(, كالترمذم )ّّٓٓأخرجو اإلماـ أبو داكد ) (ُ)

(, كقاؿ فيو: صحيح. كقد ُْْٓكىو في اإلركاء لإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى برقم )«. غريب
 عليو ركل عن جماعة من الصحابة منهم: أبو ىريرة, كأنس بن مالك, كرجل سمع النبي صلى اهلل

 كسلم.
 (.ٗٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ّّأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)
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 ]بيان أن الشركة كانت قبل البعثة ثم أقرها

 اإلسالم[

ـْ ) – 885 ٣مئ٤ِِم  َوفَم  ً ـِ ] ايم فُ  , اظمَْْخُزوَِملِّ [ َيِزيَد  زْم يَؽ  ىَم٣منَ  َأٞم   , ايمٛم ٌِلِّ  َذِ

ٌَْٔمَث٥مِ  وَمٌَْؾ  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ٣ًٌم»: هَمَٗم٣مَل , ايْمَٖمْتِح  َيْقمَ  هَمَج٣مءَ , ايْم  زمَِٟمطِمل ََمْرضَم

ي٘مِل شَوَذِ
(ُ)

ـُ , َداُودَ  َوَأزُمق, َأْْحَُد  َرَواهُ -   -(ََم٣مصَم٥مَ  َوازْم

 *******************************الشرح:

عام املصٓف صمح٘ اهلل تعاىل احلزٜح يبٝإ إٔ ايؾضن١ ناْت قبٌ 

 ايبعج١, ثِ أقضٖا اإلعالّ.

 -واحلدي٧م ؤمٝمػ ْلٜم٣ميم٥م وم٣مئد ايم٣ًمئ٤م

ىم٣من ووومد صح أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ىم٣من يت٣مصمر ومٌؾ زمٔمثتف, 

 اهلل فمٛمٜم٣م, زوصمتف إولم-وىمٝماًل خلدجي٥م زمٛم٦م طمقيٙمد رض 

 يذه٤م إلم ايمُم٣مم زمتج٣مرهت٣م-ومد يّم٣مرب هل٣م دم َم٣مهل٣م, و

َم٣م اَمتـ اهلل فمز وصمؾ زمف فمعم اظم٠مَمٛمكم يقم ايمٖمتح, ضمٝم٧م أؽمٙمؿ ىمثغم  ٚفٝ٘:

 ممـ ىم٣من َمٔمرًو٣م فمـ اإلؽمالم ومٌؾ ذيمؽ-

                                                           
(, كاللفظ لو. من طريق مجاىد, عن قائد السائب, عن ِْٓ/ ّركاه أحمد )الحديث ضعيف.  (ُ)

السائب بو, كاللفظ ىو إحدل ركايتي أحمد, كإسناده ضعيف؛ لجهالة قائد السائب, فإنو ال 
 ي بعض الطرؽ بدكف ذكره, فهو منقطع كالواسطة ىذا الرجل, مبهم, كاهلل أعلم.يعرؼ. كجاء ف
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صمقاز ومقيمؽ يمٙمٚمًٙمؿ زمٟمٞمف أخ, واإلطم٣ٌمر زمام زمٝمٛمؽ وزمٝمٛمف َمـ  ٚفٝ٘:

, واهلل : هذا ذي٘مل, وص٣مضمٌل, ورهمٝمٗمل, وٞمحق ذيمؽاظمُم٣مرىم٥م, ىمٟمن سمٗمقل يمف

 -اظمًتٔم٣من

  ********** 
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 ]بيان مشروعية شركة األبدان[

ـْ ) – 886 ٌْدِ  َوفَم ـِ  اهلل ِ فَم ُٔمقدٍ  زْم ًْ ىْم٦ُم »: وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل رض , ََم  َأَٞم٣م اؾْمؼَمَ

رٌ  -- ش-زَمْدرٍ  َيْقمَ  ُٞمِِمٝم٤ُم  همِٝماَم  َوؽَمْٔمٌد  َوفَمام 
(ُ)

ِدي  لُّ  َرَواهُ - ٧َم احْلَ
٣مئِ ًَ هُ  ايمٛم   -(َونَمغْمُ

 *******************************الشرح:

عام املصٓف صمح٘ اهلل تعاىل احلزٜح يبٝإ َؾضٚع١ٝ ايؾضن١ يف 

 األبزإ.

ٞمٗمْم٣مع زمكم يمال ٙمؿ يث٦ٌم فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿهمواحلدي٧م ؤمٝمػ 

 -أِب فمٌٝمدة وأزمٝمف

 واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم

*********  * 

 

 

 

 

                                                           
(, من طريق ِِٖٖ(, كابن ماجو )ّّٖٖ(, كأبو داكد )ُّٗ/ ٕركاه النسائي )ضعيف منقطع.  (ُ)

فلم أجيء أنا كعمار بشيء, كجاء سعيد »أبي عبيدة, عن أبيو عبد اهلل بن مسعود, بو, كتمامو: 
 سبب الضعف االنقطاع بين أبي عبيدة كأبيو عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو.قلت: ك «. بأسيرين
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 ]بيان مشروعية الوكالة[

ـْ ) – 887 ـِ  صَم٣مزمِرِ  َوفَم ٌْدِ  زْم ُروَج  َأَرْدُت : وَم٣مَل  ,فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ َرِضَ , اهلل ِ فَم  اخْلُ

 َوىمِٝمقِم  َأسَمْٝم٦َم  إَِذا»: هَمَٗم٣مَل  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛم ٌِل   هَمَٟمسَمْٝم٦ُم , طَمْٝمػَمَ  إلَِم 

٥مَ  َِمٛمْفُ  هَمُخْذ , زمَِخْٝمػَمَ  ًَ شَوؽْمًٗم٣م فَممَمَ  مَخْ
 (ُ)

َحفُ  َداُودَ  َأزُمق َرَواهُ -   -(َوَصح 

ـْ ) – 888 ٣ٌَمِروِملِّ  فُمْرَوةَ  َوفَم  صعم , اهلل ِ  َرؽُمقَل  َأن  » :, فمٛمف اهلل رض , ايْم

ي زمِِديٛم٣َمرٍ  ََمَٔمفُ  زَمَٔم٧َم  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل ِدي٧َم -- -ُأْوِحٝم ٥مً  يَمفُ  َيُْمؼَمِ ش احْلَ
 (ِ)

 َرَواهُ - 

ٌَُخ٣مِريُّ  مَ  َووَمْد , ضَمِدي٧ٍم  َأشْمٛم٣َمءِ  دِم  ايْم  -(سَمَٗمد 

ـْ ) – 889  , اهلل ِ  َرؽُمقُل  زَمَٔم٧َم »: وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل رض , ُهَرْيَرةَ  َأِِب  َوفَم

َدوَم٥مِ  فَمعَم  فُمَٚمرَ  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ِدي٧َم -- -ايمِم  ش احْلَ
 (ّ)

 -(فَمَٙمْٝمفِ  َُمت َٖمٌؼ - 

                                                           
(, كفي سنده محمد بن إسحاؽ كىو مدلس كقد عنعنو, ِّّٔركاه أبو داكد )الحديث ضعيف.  (ُ)

ا للحافظ في تحسينو للحديث في   (.ُٓ/ ّ« )التلخيص»كال أجد مستنىدن
 (.ُٖٗصحيح, كانظر رقم ) (ِ)
(, كاللفظ ّٖٗ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُْٖٔماـ البخارم في صحيحو )أخرجو اإل (ّ)

فقيل: منع ابن », كتماـ الحديث عندىما: «عمر»المذكور لمسلم, كليس في لفظ البخارم ذكر 
. -صلى اهلل عليو كسلم -عم رسوؿ اهلل  -جميل كخالد بن الوليد, كالعباس ]بن عبد المطلب[

: ما ينقم ابن جميل إال أنو كاف فقيرنا فأغناه اهلل -ليو كسلمصلى اهلل ع-فقاؿ رسوؿ اهلل 
ا, قد احتبس أدراعو كأعتاده في سبيل اهلل. كأما العباس  ]كرسولو[ كأما خالد فإنكم تظلموف خالدن

[ فهي علٌي )ركاية: عليو( ]صدقة[ -صلى اهلل عليو كسلم-]بن عبد المطلب فعم رسوؿ اهلل 
شعرت أف عم الرجل ًصٍنو أبيو[. كالزيادات األكلى كالثالثة كالرابعة كمثلها معها. ]يا عمر! أما 

 كالخامسة كالركاية للبخارم, كالثانية كالسادسة لمسلم.
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ـْ  – 891  وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛم ٌِل   َأن  » :, فمٛمف اهلل رض , صَم٣مزمِرٍ  )َوفَم

٣ٌَموِملَ  َيْذزَمَح  َأنْ  فَمٙمِٝم٣ًّم َوَأََمرَ , َوؽِمتِّكمَ  شَماَلشًم٣م َٞمَحرَ  , ِدي٧َم -- -ايْم شاحْلَ
 (ُ)

 َرَواهُ - 

ٙمِؿٌ  ًْ  -(َُم

ـْ ) – 898 ٥مِ  دِم  , فمٛمف اهلل رض , ُهَرْيَرةَ  َأِِب  َوفَم ٝمِػ  وِمِم  ًِ  ايمٛم ٌِلُّ  وَم٣مَل - ايْمَٔم

هَم٦ْم  هَم١مِنْ , َهَذا اَْمَرَأةِ  فَمعَم  ُأَٞمْٝمُس  َي٣م َوانْمُد »: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ,  افْمؼَمَ

َٜم٣م -- ش-هَم٣مْرمُجْ
 (ِ)

ِدي٧َم    -(فَمَٙمْٝمفِ  َُمت َٖمٌؼ - احْلَ

 *******************************الشرح:

 عام املصٓف صمح٘ اهلل تعاىل األحارٜح يبٝإ َؾضٚع١ٝ ايٛناي١.

 قز ايمتقىمٝمؾ همٝمف-ايمقىم٣ميم٥م صم٣مئزة َمـ ىمؾ صم٣مئز ايمتٌمف دم َم٣م جيو

  بٝإ َا تصح ب٘ ايٛناي١:

دم اؽمتٗم٣ٌمل فمٗمد دم ايمٌٝمع, وايممماء, وايمٔمتؼ, وايمْمالق, و تصح ايٛناي١:

 إوم٣مَم٥م احلدود, وٞمحق ذيمؽ-ايمٛم٘م٣مح, و

 اهلل فمز وصمؾ زمف فمٙمٝمؿ- ٣موهل زم٣مب همٝمف َمـ ايمرهمؼ زم٣ميمٛم٣مس َم

 إذ أن اإلٞم٣ًمن ئمجز فمـ أن يٗمقم زم٘مؾ رء زمٛمٖمًف-

 ٛمٝم٣مزم٥م-وئمػم فمـ ايمقىم٣ميم٥م زم٣ميم

                                                           
 (.ِْٕصحيح. كقد تقدـ برقم ) (ُ)
/ ّ/ فتح(, كاإلماـ مسلم في صحيحو ) ِّْ - ِّّ/ ٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)

ُِّْ - ُِّٓ) 
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 بٝإ َع٢ٓ ايتٛنٌٝ: 
 وايمتقىمٝمؾ سمٖمقيض ايمتٌمف إلم ايمٕمغم-

َمره, همٜمق َمقىمؾ ٕن َمقىمٙمف ومد همقض إيمٝمف ايمٗمٝم٣مم زمٟم وؽمٚمل ايمقىمٝمؾ وىمٝماًل:

 إيمٝمف إَمر-

ٌُٛم٣َم}وَمٛمف ومقل اهلل فمز وصمؾ:  ًْ , أي أٞمف همقض ؾمٟمٞمف {ايْمَقىمِٝمُؾ  َوٞمِْٔمؿَ  اهلل ُ ضَم

 إلم اهلل فمز وصمؾ-

  بٝإ بعض َعاْٞ ايٛال١ٜ:
 ايمقٓي٥م, وسم٘مقن زم٣ميمٖمتح, وزم٣ميم٘من, ايمَقٓي٥م, وايمِقٓي٥م- َٚٔ َعاْٝٗا:

 اإليِم٣مء- َٚٓٗا:

 ايمٗمقاَم٥م, أي ايمٗمٝم٣مَم٥م فمعم إَمر- َٚٓٗا:

 بٝإ سهِ ايٛناي١: 
وومد اسمٖمؼ ايمٖمٗمٜم٣مء فمعم أن ايمقىم٣ميم٥م صم٣مئزة وَممموفم٥م, ذىمر ذيمؽ ازمـ ومداَم٥م 

 ونمغمه َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ-

 ؿ, وايمًٛم٥م ايمٛمٌقي٥م, واإلمج٣مع, واظمٔمٗمقل-واؽمتديمقا فمعم ذيمؽ زم٣ميمٗمرآن ايم٘مري

 اظمَِْديٛم٥َمِ  إلَِم  َهِذهِ  زمَِقِروِمُ٘مؿْ  َأضَمَدىُمؿْ  هَم٣مزْمَٔمُثقا}همٗمقل اهلل فمز وصمؾ:  أَا ايكضإٓ:

٣م هَمْٙمَٝمٛمُْٓمرْ  َ َٓ  َويْمَٝمَتَٙمْم ْػ  َِمٛمْفُ  زمِِرْزٍق  هَمْٙمَٝمْٟمسمُِ٘مؿْ  ؿَمَٔم٣مًَم٣م َأْزىَمك َأُّيُّ  زمُِ٘مؿْ  ُيُْمِٔمَرن   َو

  -ٙمقه يممماء ؿمٔم٣مَمٜمؿ, همقىم{َأضَمًدا
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ـْ  ضَمَ٘ماًم  هَم٣مزْمَٔمُثقا زَمْٝمٛمِِٜماَم  ؾِمَٗم٣مَق  طِمْٖمُتؿْ  َوإِنْ }وزمٗمقل اهلل فمز وصمؾ:   َأْهٙمِفِ  َِم

ـْ  َوضَمَ٘ماًم  ِؼ  إِْصاَلضًم٣م ُيِريَدا إِنْ  َأْهٙمَِٜم٣م َِم  -{طَمٌغًِما فَمٙمِٝماًم  ىَم٣منَ  اهلل َ إِن   زَمْٝمٛمَُٜماَم  اهلل ُ ُيَقهمِّ

ـِ  فَمعَم  ٛمِلاصْمَٔمٙمْ  وَم٣مَل }: سمٔم٣ملم وومقيمف َْرض طَمَزائِ ْٕ  -{ا

 -{فَمَٙمْٝمَٜم٣م َوايْمَٔم٣مَِمٙمكِمَ }: سمٔم٣ملم وومقيمف

 ٚأَا ايغ١ٓ: 

 همٚمٛمٜم٣م َم٣م سمٗمدم َمـ إضم٣مدي٧م دم ايم٣ٌمب, ونمغمه٣م-

 ٚأَا اإلمجاع: 

همٗمد أمجع ايمٖمٗمٜم٣مء فمعم صمقاز ايمقىم٣ميم٥م وَممموفمٝمتٜم٣م َمـ فمٌم ايمٛمٌل صعم 

 اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ إلم يقَمٛم٣م هذا-

 د َمـ اظمًٙمٚمكم-ومل خي٣ميمػ دم ذيمؽ أضم

ٞمٗمؾ اإلمج٣مع ازمـ ومداَم٥م رْحف اهلل سمٔم٣ملم دم اظمٕمٛمل, ونمغمه َمـ أهؾ وومد 

 ايمٔمٙمؿ-

  ٚأَا املعكٍٛ:

همَلن احل٣مصم٥م دافمٝم٥م إلم َممموفمٝم٥م ايمقىم٣ميم٥م, هم١مٞمف يٚم٘مـ يم٘مؾ واضمد همٔمؾ َم٣م 

 حيت٣مج إيمٝمف زمٛمٖمًف, همدفم٦م احل٣مصم٥م إيمٝمف-

  قاٍ ايكاضٞ ظاز٠ يف ته١ًُ ؾتح ايكسٜط:
 ئمجز فمـ اظم٣ٌمذة زمٛمٖمًف فمعم افمت٣ٌمر زمٔمض إضمقال- ٕن اإلٞم٣ًمن ومد
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زمٟمن ىم٣من َمريًّم٣م, أو ؾمٝمًخ٣م هم٣مٞمًٝم٣م, أو رصماًل ىم٣من ذا وصم٣مه٥م ٓ يتقلم إَمقر 

زمٛمٖمًف, همٝمحت٣مج إلم أن يقىمؾ نمغمه, ويمق مل جيز ايمتقىمٝمؾ يمٙمزم احلرج, وهق 

 َمٛمتػ زم٣ميمٛمص-

ـِ  دِم  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  صَمَٔمَؾ  َوََم٣م}أي ومقل اهلل فمز وصمؾ:  ي ـْ  ايمدِّ  -{ضَمَرٍج  َِم

ُٕ ََٛناَي١ِ بٝإ َأِصَنا  :اِي

ٝمَٕم٥ُم,: ِهلَ  ايْمَقىَم٣ميَم٥مِ  َأْرىَم٣منَ  َأن   إلَِم  ايْمُٖمَٗمَٜم٣مءِ  مُجُْٜمقرُ  َذَه٤َم   َوايْمَٔم٣موِمَدانِ  ايمِمِّ

 -همِٝمفِ  اظمَُْقىم ؾ( ايْمَٔمْٗمدِ  َوحَمَؾ َوايْمَقىمِٝمُؾ, اظمَُْقىمِّؾ)

ٛمَِٖمٝم ٥مُ  َوَذَه٤َم  ـَ  َأن   إلَِم  احْلَ ٌُقُل, اإلْ ِجَي٣مُب : ُهقَ  ٣ميَم٥مِ ايْمَقىمَ  ُرىْم  ُوصُمقدَ  ِٕ َن   َوايْمَٗم

ـِ  َهَذا ىْم َتْٙمِزمُ  ايمرُّ ًْ وَرةِ  َي ُ ىْمٛمَكْمِ  ُوصُمقدَ  زم٣ِميمي  , ايمرُّ ـِ ًٌْٗم٣م َوَهَذا أطَْمَرْي
 يمِْٙمَٗمَقافِمدِ  ؿمِ

٥مِ   - ايْمَٔمْٗمدِ  دِم  ايْمَٔم٣مَم 

ُٔ ٍٖٚ ايٗطِن ٝمَٕم٥مُ  :األَِ  :ايمِمِّ

ٌُقل,وَ  اإلْ ِجَي٣مُب  ِهلَ  ايصَِّٝػ١ُ: ُ  ايْمَٗم ـِ  هِباَِم  َوُئَمػم  اِض  فَم َ ـٌ  ُهقَ  ايم ِذي ايمؼم   دِم  ُرىْم

٣مئِرِ  ايْمَقىَم٣ميَم٥مِ  فَمْٗمدِ  ًَ  -إْ طُْمَرى ايْمُٔمُٗمقدِ  ىَم

زمف ام ىم٣من ـم٣مهره اإلجي٣مب وايمٗمٌقل صح٦م هموٓ يٙمزم همٝمٜم٣م ايمتٙمٖمظ, 

 ايم٘مت٣مزم٥م, ونمغم ذيمؽ َمـ إوصمف- وأاإلؾم٣مرة,  وأهمٗمد سم٘مقن زم٣ميمٙمٖمظ, ايمقىم٣ميم٥م, 

 ومد ي٘مقن زمام ذىمر, وومد ي٘مقن زم٣ميمً٘مقت- ايكبٍٛ:ٚ
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 اهلل ِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣ميَم٦ْم  فَمٛمَْٜم٣م, اهلل ُ َرِضَ  َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥مَ ؿٞ ايبداضٟ: ؾ

َتْٟمَذنُ  ايمٌِْ٘مرُ : »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ًْ َتْحٝمِل؟ ايمٌِْ٘مرَ  إِن  : وُمْٙم٦ُم  شسُم ًْ  إِْذهُن٣َم: »وَم٣مَل  سَم

٣م  هَمَٟمزَم٦ْم, زمِْ٘مًرا, َأوْ  َيتِٝمَٚم٥مً  صَم٣مِرَي٥مً  َرصُمٌؾ  َهِقيَ  إِنْ : »ايمٛم ٣مسِ  زَمْٔمُض  ٣مَل َوومَ  شُصاَمهُتَ

فُ  فَمعَم  ُزورٍ  زمَُِم٣مِهَديْ  هَمَج٣مءَ  هَم٣مضْمَت٣مَل  صَمَٜم٣م, َأٞم   ايمَٝمتِٝمَٚم٥ُم, هَمَرِوَٝم٦ِم  هَمَٟمْدَرىَم٦ْم, سَمَزو 

وِر, ؾَمَٜم٣مَدةَ  ايمَٗم٣مِض  هَمَٗمٌَِؾ  ْوُج  ايمزُّ ٌُْْمالَ  َئْمَٙمؿُ  َوايمز  شايمَقْطءُ  يَمفُ  ضَمؾ   َذيمَِؽ, نِ زمِ
 (ُ)

- 

َؼ  فَمْٗمٌد  َوايْمَقىَم٣ميَم٥مُ  ٣م إلَِم  هَم٣مهْمَتَٗمرَ  َواظمَُْقىمِّؾ ايْمَقىمِٝمؾ ضَمؼُّ  زمِفِ  سَمَٔمٙم   -ِرَو٣ممُهَ

ُٔ ِٔ ايٖجأْٞ ايٗطِن َٔ ٕٔ ََٛناَي١ٔ َأِضَنا ٣م :ايْمَٔم٣موِمَدانِ  :اِي  َوايْمَقىمِٝمؾ- اظمَُْقىمِّؾ َومَه 

ٖٚاّل ؾ :َأ  :اظمَُْقىمِّ

َٛنٌِّا ُُ ـْ  ُهقَ  :ِي هُ  ُيِٗمٝمؿُ  ََم فِ  ََمَٗم٣ممَ  نَمغْمَ ًِ ٍف  دِم  َٞمْٖم   ََمْٔمُٙمقٍم- صَم٣مئِزٍ  سَمٌَمُّ

٘ٔ: َُِٜٚؿَتَطُط ـْ  َيُ٘مقنَ  َأنْ  ٔؾٝ َف, َذيمَِؽ  َيْٚمٙمُِؽ  مِم   - إْ ضَْمَ٘م٣ممُ  َوسَمْٙمَزَُمفُ  ايمت ٌَمُّ

َٖمَؼ  َذيمَِؽ  َوفَمعَم  فُ  فَمعَم  ايْمُٖمَٗمَٜم٣مءُ  اسم  قزُ  َٓ  َأٞم  ـَ  ىَم٣ميَم٥مُ ايْمقَ  َِتُ  َواظمَْْٔمُتقِه, اظمَْْجٛمُقِن, َِم

ٌِلِّ  َوايمٛم ٣مئِِؿ, فَمَٙمْٝمِف, َواظمُْْٕمَٚمك ِف  َٞمْقعُ  ىَم٣منَ  ََمْٜماَم  َُمْْمَٙمًٗم٣م اظمَُْٚمٝمِّزِ  نَمغْمِ  َوايمِم   ايمت ٌَمُّ

  :َيْٟميِت  همِٝماَم  َواطْمَتَٙمُٖمقا- ايْمَقىَم٣ميَم٥مِ  حَمَؾ

ِٛٔنٌٝ - أ ِّ َت ِّٔع ايٖصٔب َُ ُُ  :اِي
َٖمَؼ  ٌِلِّ  سَمْقىمِٝمؾ صَمَقازِ  فَمعَم  ايْمُٖمَٗمَٜم٣مءُ  اسم  هَم٣مٍت  دِم  اظمَُْٚمٝمِّزِ  ايمِم   َٞمْٖمًٔم٣م يَمفُ  َٞم٣مهمَِٔم٥مٍ  سَمٌَمُّ

 -حَمًّْم٣م

                                                           
 (.ُٕٗٔماـ البخارم في صحيحو )أخرجو اإل (ُ)
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َٖمُٗمقا ىَماَم  ا همِٝماَم  سَمْقىمِٝمٙمِفِ  صَمَقازِ  فَمَدمِ  فَمعَم  اسم  ًرا ىَم٣مَن َو٣مرًّ  -حَمًّْم٣م َضَ

٣م هَم٣مُت  َأَم  ائَِرةُ  ايمت ٌَمُّ َ  ايمٛم ْٖمعِ  زَمكْمَ  ايمد  ٤ِم  ِر:َوايمي  ًَ  هَمَٗمدِ  َوْصِٖمَٜم٣م َأْصؾ زمَِح

ٌِلِّ  سَمْقىمِٝمؾ دِم  ايْمُٖمَٗمَٜم٣مءُ  اطْمَتَٙمَػ   -همِٝمَٜم٣م اظمَُْٚمٝمِّزِ  ايمِم 

ٛمَِٖمٝم ٥مُ  َذَه٤َم  هَمَٗمْد  ٛم٣َمزمَِٙم٥مُ  َواظم٣َْميمِ٘مِٝم ٥مُ  احْلَ ٣َم إلَِم  َواحْلَ  -ايْمَقرِمِّ  زم١ِمِْذنِ  سَمِِمحُّ  َأهن 

 ظمتجر, همٜمذه وىم٣ميم٥م-ىم١مرؽم٣مل ايمِمٌل إلم ذاء رء َمـ ا ٚصٛض٠ شيو:

أو سمقىمٝمؾ يمٙمِمٌل دم زمٝمع رء وهق حيًـ زمٝمٔمف, همٜمذه أيًّم٣م وىم٣ميم٥م 

 صحٝمح٥م-

ٞٗ َقاٍ ُٗٛٔت ٍف  ىُمؾ دِم  َويمِٝمِّفِ  زم١ِمِْذنِ  اظمَُْٚمٝمِّزِ  َوىَم٣ميَم٥مُ  :اِيُب ٌُُٙمقغُ  يَمفُ  ُئْمَتػَمُ  َٓ  سَمٌَمُّ  ايْم

ِف  فُ  ايْمَقرِمِّ  زم١ِمِْذنِ  اظمَُْٚمٝمِّزِ  ىَمَتٌَمُّ  -َصِحٝمٌح  هَم١مِٞم 

٣مهمِِٔمٝم ٥مُ  َوَذَه٤َم  ٌِلِّ  سَمْقىمِٝمؾ َأن   إلَِم  ايمُم   - زَم٣مؿمٌِؾ  اظمَُْٚمٝمِّزِ  ايمِم 

ِٛٔنٌٝ - ب ٘ٔ َت  :ايٖػٔؿٝ
قزُ  َٓ  , 33 ـَ  ايْمَقىَم٣ميَم٥مُ  َِتُ َٖمفٍ  فَمَٙمْٝمفِ  اظمَْْحُجقرِ  َِم ًَ

َتِٗمؾ َٓ  همِٝماَم  يمِ ًْ ـَ  زمِفِ  َي  َِم

هَم٣مِت, ٣م ايمت ٌَمُّ َتِٗمؾ ََم٣م َأَم  ًْ ـَ  زمِفِ  َي هَم٣مِت,ايمت   َِم فُ  ٌَمُّ  - همِٝمفِ  ُيَقىمِّؾ َأنْ  يَمفُ  جَيُقزُ  هَم١مِٞم 

زواج أطمتف, وهذا آزمـ فمٛمده سمقىمٝمؾ ايمرصمؾ ٓزمٛمف دم ايمٔمٗمد يم صٛض٠ شيو:

 هم٣ٌميمٛم٥ًٌم يمٙمٔمٗمد يِمح, فمٚمـ ىم٣من هذا ضم٣ميمف-ؽمٖمف, 

ِٛٔنٌٝ - ز َُِطَأ٠ٔ َت  :ايَِّهأح ٔؾٞ اِي
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٣َم ايْمُٖمَٗمَٜم٣مِء: مُجُْٜمقرِ  فِمٛمَْد  ايمٛمَِّ٘م٣مِح  دِم  اظمَْْرَأةِ  سَمْقىمِٝمؾ جَيُقزُ  َٓ  ُج  َٓ  ِٕ هَن  َٜم٣م, سُمَزوِّ ًَ  َٞمْٖم

اَم  همِٝمف,ِ سُمَقىم ؾ هَمالَ  صُمَٜم٣م ايم ِذي َويمِٝمَُّٜم٣م َوإِٞم   -ُيَزوِّ

ٛمَِٖمٝم ٥مِ  فِمٛمَْد  َذيمَِؽ  َوجَيُقزُ  َقرِ  زَمْٔمضِ  دِم  اظم٣َْميمِ٘مِٝم ٥مِ  َوفِمٛمَْد  احْلَ  -ايمِمُّ

أن زوصم٦م نمغمه٣م َمـ ايمٛم٣ًمء,  أن اظمرأة إذا زوصم٦م ٞمٖمًٜم٣م, أو ٚايصشٝح:

وإٞمام ي٘مقن ايمتقىمٝمؾ يمٙمرصم٣مل دون ايمٛم٣ًمء دم ايمٔمٗمد زم٣مؿمؾ, وٓ يِمح َمْمٙمًٗم٣م, 

 َمثؾ هذه إَمقر-

ِٛٔنٌٝ - ز ُُِطَتسِّ َت  :اِي
هِ  اظمُْْرسَمدِّ  سَمْقىمِٝمؾ ضُمْ٘مؿِ  دِم  ايْمُٖمَٗمَٜم٣مءُ  اطْمَتَٙمَػ   :َأوْمَقالٍ  شَماَلشَم٥مِ  فَمعَم  يمَِٕمغْمِ

ٍِٛ ٍٖٚ اِيَك ـَ  ىَم٣ميَم٥مُ ايْمقَ  :األَِ َٖم٥مٌ  اظمُْْرسَمدِّ  َِم  فِمْٛمَد  اإلْ ِؽْماَلمِ  إلَِم  فَمْقَدسمِفِ  فَمعَم  َُمَتَقومِّ

٣مهمِِٔمٝم ٥مِ  اظم٣َْميمِ٘مِٝم ٥مِ ) ايْمُٖمَٗمَٜم٣مءِ  مُجُْٜمقرِ  ٛم٣َمزمَِٙم٥مِ  َوايمُم   َٞمَٖمَذْت, َأؽْمَٙمؿَ  هَم١مِنْ ( ضَمٛمِٝمَٖم٥مَ  َوَأِِب  َواحْلَ

َؼ  َأوْ  وُمتِؾ َأوْ  ََم٣مَت  َوإِنْ  ْرِب  زمَِدارِ  حَلِ ا احْلَ ـْ  ُي٠ْمطَمُذ  ََم٣م َوَهَذا- زَمَْمَٙم٦ْم  َُمْرسَمدًّ  َِم

٣ٌَمَراِت   -اظم٣َْميمِ٘مِٝم ٥مِ  هُمَٗمَٜم٣مءِ  فِم

ٍِٛ ٣ٌَمنِ  َيَرى :ايٖجأْٞ اِيَك ٣مضِم ٣مهمِِٔمٝم ٥مُ  ايمِم  هِ  اظمُْْرسَمدِّ  َوىَم٣ميَم٥مَ  َأن   وَمْقلٍ  دِم  َوايمُم   يمَِٕمغْمِ

ٛمَِٖمٝم ٥مُ  َوَزادَ  َوَٞم٣مهمَِذٌة, َصِحٝمَح٥مٌ  ةَ اظمُْْرسمَ  َأن   احْلَ َٖم٣مِق  سَمْقىمِٝمُٙمَٜم٣م جَيُقزُ  د  سمِّ ِٓ  ِٕ َن   زم٣ِم

٣م هَم٣مهِتَ  -َٞم٣مهمَِذةٌ  سَمٌَمُّ

ٍِٛ ٣مهمِِٔمٝم ٥مُ  َذَه٤َم  :ايٖجأيُح اِيَك  َوَهَذا زَم٣مؿمٌِؾ, اظمُْْرسَمدِّ  سَمْقىمِٝمؾ َأن   إلَِم  وَمْقلٍ  دِم  ايمُم 

ْٝمُخ  اؽْمَتْقصَمَٜمفُ  ايْمَٗمْقل ٣م ايمُم  اََمْٙمِزُّ ايمُم   َووَم٣مل- إْ َْٞمَِم٣مِريُّ  َزىَمِري   - اظمُْْٔمَتَٚمُد  ُهقَ : ػْمَ
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أن اظمرسمد سمقىمٝمٙمف زم٣مؿمؾ: ٕن اظمرسمد زمردسمف يذه٤م فمٛمف َم٣م هق حت٦م  ٚايصشٝح:

 سمٌمهمف, ويِمغم َم٣ميمف همٝمًئ٣م يمٌٝم٦م َم٣مل اظمًٙمٚمكم-

ِٛٔنٌٝ - ٖـ ِٔ َت ُُِػًٔ ِٝٔع ٔؾٞ اِيَهأؾَط اِي ُِٔط َب ِٓٔعٜٔط اِيَد  :َٚاِئد
ٙمِؿِ  سَمْقىمِٝمؾ ضُمْ٘مؿِ  دِم  ايْمُٖمَٗمَٜم٣مءُ  اطْمَتَٙمَػ  ًْ ْٚمرِ  زَمْٝمعِ  دِم  ايْمَ٘م٣مهمِرَ  اظمُْ ٛمِْزيِر,  اخْلَ

َواخْلِ

 ونمغمه٣م َمـ اظمحرَم٣مت-

 وٓ يٗمقل وم٣مئؾ أٞم٣م أزمٝمٔمٜم٣م يمٙمٚمممىمكم, أو يمٙم٘م٣مهمريـ,  ايصشٝح أْ٘ ال جيٛظ،

همال جيقز ايمٔمٚمؾ دم اظمحرم, ؽمقاء ىم٣من َمٙم٘مف يمٙمٚمًٙمؿ, أو يمٙم٘م٣مهمر, أو ىم٣من 

 زمٝمٔمف ظمًٙمؿ, أو يم٘م٣مهمر, أو َمممك-

٣مهمِِٔمٝم ٥مُ  َذَه٤َم همَ  ٛم٣َمزمَِٙم٥مُ  َواظم٣َْميمِ٘مِٝم ٥مُ  ايمُم  ٣ٌَمنِ  َواحْلَ ٣مضِم فُ  إلَِم  َوايمِم   سَمْقىمِٝمؾ َيِِمحُّ  َٓ  َأٞم 

ُٙمؿٍ  ًْ ٝم٣ًّم َُم ْٚمرِ  زَمْٝمعِ  دِم  ِذَمِّ ٛمِْزيرِ  اخْلَ
ائِِٜماَم: َواخْلِ فُ  َوِذَ طُ  َِٕ ٞم  ٥مِ  ُيُْمؼَمَ  َأنْ  ايْمَقىَم٣ميَم٥مِ  يمِِِمح 

ِف  َٞمْٖمَس  اظمَُْقىمِّؾ َيْٚمٙمَِؽ   - ايْمَٕمغْمَ  همِٝمفِ  ُيَقىمِّؾ ايم ِذي ايمت ٌَمُّ

ٙمِؿُ  ًْ َف  َيْٚمٙمُِؽ  َٓ  َواظمُْ ْٚمرِ  دِم  ايمت ٌَمُّ ٛمِْزيرِ  َأوِ  اخْلَ
ٌَْٝمعِ  اخْلِ اءِ  َأوِ  زم٣ِميْم َ  َأوْ  ايمممِّ

٣م مِهَ ءِ  َوهَم٣موِمُد - نَمغْمِ ْ  -ُئْمْمِٝمفِ  َٓ  ايمًم 

٥مِ  إلَِم  ضَمٛمِٝمَٖم٥مَ  َأزُمق َوَذَه٤َم  ٙمِؿِ اظمُْ  سَمْقىمِٝمؾ ِصح  ل   ًْ َمِّ ْٚمرِ  زَمْٝمعِ  دِم  ايمذِّ ٛمِْزيِر: اخْلَ
 َواخْلِ

ل َأَداءٍ  َأْهٙمِٝم ٥مُ  يمِْٙمُٚمَقىمِّؾ َيُ٘مقنَ  َأنْ  َيْ٘مِٖمل إِذْ  قِّ ُٙمفُ  همِٝماَم  ايْمَٕمغْمِ  سَمْقىمِٝمؾ ضَمؼ   يَمفُ  خُتَ  ُيَقىمِّ

 - همِٝمفِ 
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ِٛٔنٌٝ -ٚ ّٔ َت ُُِشٔط  :اِي
 -ايمٛمَِّ٘م٣مِح  دِم  اَللٍ حِلَ  اظمُْْحِرمِ  سَمْقىمِٝمؾ دِم  ايْمُٖمَٗمَٜم٣مءُ  اطْمَتَٙمَػ 

فُ  إلَِم  ايْمُٖمَٗمَٜم٣مءِ  مُجُْٜمقرُ  هَمَذَه٤َم  اَللٍ  اظمُْْحِرمِ  سَمْقىمِٝمؾ جَيُقزُ  َٓ  َأٞم   ايمٛمَِّ٘م٣مِح  دِم  حِلَ

ِؾ, إضِْمَرامِ  ضَم٣مل يَمفُ  َئْمِٗمُدهُ  فُ  اظمَُْقىمِّ هُ  َٓ  ِٕ َٞم  ٣ٌَمِذُ  -ُي

ٛمَِٖمٝم ٥مُ  َوَذَه٤َم  فُ  إلَِم  احْلَ َواِج  دِم  اظمُْْحِرمِ  سَمْقىمِٝمؾ جَيُقزُ  َأٞم  فُ  َُمْْمَٙمًٗم٣م, ايمز   يَمفُ  جَيُقزُ  ِٕ َٞم 

فِ  َئْمِٗمَدهُ  َأنْ  ًِ  -همِٝمفِ  ايمت ْقىمِٝمؾ يَمفُ  هَمَج٣مزَ  زمِٛمَْٖم

ٕن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ هنك أن يٛم٘مح  ٚايصشٝح ايكٍٛ األٍٚ;

 اظمحرم, أو خيْم٤م-

, وٓ هم٘مقٞمف وىم ؾ نمغمه أن يٛم٘مح يمف, أو خيْم٤م يمف, همٜمذا ضم٘مؿ يٗمقم زمف

 يٛم٘مح يمف-, أو جيقز أن خيْم٤م

َٗاَي١ُ -ظ َٛنٌِّ َد ُُ  :اِي
ٓ يِمح أن سم٘مقن ايمقىم٣ميم٥م ظمجٜمقل, همال زمد أن ي٘مقن اظمقىمؾ َمٔمٙمقًَم٣م, ضمتك 

 ٓ يٗمع زمٔمد ذيمؽ اخلالف, وايمُمٗم٣مق, ونمغم ذيمؽ-

ٛم٣َمزمَِٙم٥مُ  َٞمص   فُ  فَمعَم  احْلَ ْ  إَِذا ايْمَقىَم٣ميَم٥ُم: سَمِِمحُّ  َٓ  َأٞم  َٙمفُ  ايْمَقىمِٝمؾ َئْمِرِف  مَل  زمَِٟمنْ  َُمَقىمِّ

َٙمَؽ : يَمفُ  وِمٝمؾ ْ  َزْيٌد  َوىم  ٤ْم  َومَل ًَ ْ ,يَمفُ  ُيْٛم ـْ  يَمُف, ُيْذىَمرْ  َومَل  ََم٣م ؾُمْٜمَرسمِفِ  َأوْ  َوْصِٖمِف, َِم

 - ُيَٚمٝمُِّزهُ 

ّٝا َٛٔنٌٝ - َثأْ  :اِي
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َٛٔنٌٝ:   ايْمَقىَم٣ميَم٥ِم- سَمٛمِْٖمٝمُذ  إيَِمْٝمفِ  اظمَْْٔمُٜمقدُ  ُهقَ  اِي

 بٝإ َا ٜؿرتط يف ايٛنٌٝ: 
طُ َوُيُْم  طُ  ََم٣م ايْمَقىمِٝمؾ دِم  ؼَمَ ؾ دِم  ُيُْمؼَمَ ـَ  اظمَُْقىمِّ  سَمْقىمِٝمؾ جَيُقزُ  هَمالَ  ايْمَٔمْٗمؾ, َِم

ٌِلِّ  اظمَْْجٛمُقنِ  َٖم٣مِق  اظمَُْٚمٝمِّزِ  نَمغْمِ  َواظمَْْٔمُتقِه َوايمِم   - ايْمُٖمَٗمَٜم٣مءِ  زم٣ِمسمِّ

اطِ  دِم  َواطْمَتَٙمُٖمقا  :ايْمَقىمِٝمؾ دِم  أسْمَِٝم٥مِ  إُْ َُمقرِ  اؾْمؼِمَ

 :ُٛؽاِيُبًُ - أ
اطِ  دِم  ايْمُٖمَٗمَٜم٣مءُ  اطْمَتَٙمَػ  ٌُُٙمقغِ  اؾْمؼِمَ  -ايْمَقىمِٝمؾ دِم  ايْم

ٛمَِٖمٝم ٥مُ  هَمَذَه٤َم  ٛم٣َمزمَِٙم٥مُ  احْلَ ٌِلِّ  َوىَم٣ميَم٥مِ  صَمَقازِ  إلَِم  َواحْلَ اظمَُْٚمٝمِِّز, وذيمؽ همٝمام جيقز  ايمِم 

 همٝمف ايمتٌمف-

همٝمف ايمتٌمف ىمٔمٗمد ايمٛم٘م٣مح َمثاًل, هم٣ميمْمٖمؾ ٓ يِمح وأَم٣م همٝمام ٓ جيقز 

 يمف دم ايمٔمٗمد-ايمتقىمٝمؾ 

ايممماء, وٞمحق ذيمؽ مم٣م حيًٛمف, وٓ حيِمؾ يمف ويم٘مـ سمقىمٝمٙمف دم ايمٌٝمع, أو 

 دم نمٌـ هم٣مضمش ُيذه٤م همٝمف َم٣ميمف زمدون هم٣مئدة-

١ُٖٝ َقاٍ ٌَْٝمعَ  َئْمِٗمؾ َأيْ  َوَيْٗمِِمُدُه, ايْمَٔمْٗمَد  َئْمِٗمؾ ىَم٣منَ  إَِذا :اِيَشَٓٔؿ هُ  ايْم ـَ  َونَمغْمَ  َِم

َ  َأن   هَمَٝمْٔمِرُف  ايْمُٔمُٗمقِد, , َوؽَم٣ميم٤ٌِم  يمِْٙمَٚمٌِٝمعِ  صَم٣ميم٤ٌِم  اءَ ايمممِّ ـِ ٌَْٝمعَ  يمِٙمث َٚم ِف, فَمعَم  َوايْم ًِ  فَمْ٘م

ـَ  َوَئْمِرُف  ٌْ ـَ  ايْمَٖم٣مضِمَش  ايْمَٕم غمِ  َِم ًِ ٌُقَت  زمَِذيمَِؽ  َوَيْٗمِِمُد  ايْمَٝم ْ٘مؿِ  شُم زْمِح  احْلُ  َٓ  َوايمرِّ

ْزل  -اهْلَ
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٣م زَم٣ميمًِٕم٣م, نَ ىَم٣م إَِذا ايْمَقىمِٝمؾ إلَِم  سَمْرصِمعُ  ايْمَٔمْٗمدِ  ضُمُٗمقَق  إِن   :ََٚقاُيٛا  َصٌِٝم٣ًّم ىَم٣منَ  إَِذا َأَم 

 - ََمْقِؤِمفِ  دِم  ؽَمَٝمْٟميِت  ىَماَم - ايْمَقىمِٝمؾ إلَِم  َٓ  اظمُْقىمِّؾ إلَِم  سَمْرصِمعُ  ضُمُٗمقوَمفُ  هَم١مِن   مُمَٝمًِّزا

فُ  اِيَشَٓأب١ًَُ: ََٚصٖطَح ُٙمفُ  اظمَُْٚمٝمِّزِ  سَمْقىمِٝمؾ َيِِمحُّ  زمَِٟمٞم  ٍف  ىُمؾ دِم  َوسَمَقىمُّ طُ ُيُْم  َٓ  سَمٌَمُّ  ؼَمَ

ِف  يَمفُ  ٌُُٙمقُغ, ىَمَتٌَمُّ فُ  ايْمَقرِمِّ  زم١ِمِْذنِ  اظمَُْٚمٝمِّزِ  ايْم  - َصِحٝمٌح  هَم١مِٞم 

َٕ َٚاِغَتَسٍ ِّ ََٚناَي١ٔ ٔبٔصٖش١ٔ اِيَكا٥ًُٔٛ ِّٔع: ايٖصٔب َُ ُُ  اهلل ِ  َرؽُمقل َأن   َوَردَ  زماَِم  اِي

 َأضَمٌد  يَمْٝمَس : وَم٣ميَم٦ْم ,٣مرض اهلل فمٛمٜم, ؽَمَٙمَٚم٥مَ  ُأم   طَمَْم٤َم  ظمَ ٣م َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم  

ـْ  ـْ  َأضَمٌد  يَمْٝمَس : »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   هَمَٗم٣مل ؾَم٣مِهٌد, َأْويمَِٝم٣مئِل َِم  َأْويمَِٝم٣مئِِؽ  َِم

ـِ  يمَِٔمْٚمر وَم٣مل شُمؿ   َذيمَِؽ, َيْ٘مَرهُ  نَم٣مئ٤ٌِم  َوَٓ  ؾَم٣مِهٌد  ْج  وُمؿْ : ؽَمَٙمَٚم٥مَ  ُأمِّ  ازْم  اهلل ِ  َرؽُمقل هَمَزوِّ

َؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   صَمفُ  َوؽَمٙم  شَصٌِٝم٣ًّم َوىَم٣منَ  هَمَزو 
(ُ)

- 

                                                           
, ِٓٗ/ٔ(, كأحمد )ُُّ/ٕ(, كالبيهقي )ُٕ -ُٔ/ّ(, كالحاكم )ٕٕ/ِأخرجو النسائي ) (ُ)

(, كقاؿ فيو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلركاء تحت ُّٖػ  ُّٕ,  ُّْػ  ُّّ
لم  الذم (: كقاؿ الحاكم: " صحيح اإلسناد, فإف ابن عمر بن أبى سلمةُُٖٗحديث رقم )

يسمو حماد بن سلمة سماه غيره, سعيد بن عمر بن أبى سلمة ". كذا قاؿ, ككافقو الذىبي في " 
التلخيص "! كأما في الميزاف فقاؿ: " ابن عمر بن أبى سلمة المخزكمي عن أبيو , ال يعرؼ. ثم 

ثابت, فقاؿ رأيت في " العلل " البن أبى حاتم , ما يؤخذ منو , أنو قد اختلفت الركاية فيو عن 
( : " سألت أبى كأبا زرعة عن حديث ركاه جعفر بن ثابت عن عمر بن أبى ُُُِ/َْٓ/ُ)

أف النبي صلى اهلل عليو كسلم تزكجها. الحديث؟ فقاؿ أبى كأبو  سلمة عن أـ سلمة رضي اهلل عنها
عليو زرعة: ركاه حماد بن سلمة عن ثابت عن ابن عمر بن أبى سلمة عن أبيو عن النبي صلى اهلل 

كسلم. كىذا أصح الحديثين: زاد فيو: رجال , قاؿ أبى: أضبط الناس لحديث ثابت كعلى بن زيد 
حماد بن سلمة , بين خطأ الناس ".كضعفو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلركاء تحت 

 (.ُْٖٔحديث رقم )
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هم٣محلدي٧م ٓ يث٦ٌم فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ, وايمِمٌل ٓ يٗمقم 

زمذيمؽ, وإٞمام يٗمقم زمام جيقز يمف أن يٖمٔمٙمف َمـ ايمٔمٗمقد إطمرى: ىم٣ميمٌٝمع, أو 

 ايممماء, أو ٞمحق ذيمؽ-

٣مهمِِٔمٝم ٥مُ  َوَذَه٤َم  ٌِلِّ  َوىَم٣ميَم٥مِ  صَمَقازِ  فَمَدمِ  إلَِم  ايمُم  فُ  اظمَُْٚمٝمِِّز: ايمِم   َوَٓ  َُمَ٘مٙم ٍػ  نَمغْمُ  ِٕ َٞم 

َف  َيْٚمٙمُِؽ  ِف, ضَمؼِّ  دِم  ايمت ٌَمُّ ًِ ِه: َيَتَقىم ؾ َأنْ  َيْٚمٙمُِؽ  هَمالَ  َٞمْٖم فُ  يمَِٕمغْمِ ْ  إَِذا ِٕ َٞم   َيْٚمٙمِْؽ  مَل

, دِم  َذيمَِؽ  فِ  ضَمؼِّ ًِ ْ  اظمِْْٙمِؽ, زمَِحؼِّ  َٞمْٖم هِ  ضَمؼِّ  دِم  َيْٚمٙمِْ٘مفُ  مَل  - زم٣ِميمت ْقىمِٝمؾ نَمغْمِ

 ايمٔمٙمامء دم هذه اظمًٟميم٥م إلم شمالشم٥م أومقال: وومد اطمتٙمػ 

 صمقاز سمقىمٝمؾ ايمْمٖمؾ اظمٚمٝمز- األٍٚ:

 فمدم صمقاز سمقىمٝمؾ ايمْمٖمؾ اظمٚمٝمز- ايجاْٞ:

 ايمتٖمِمٝمؾ دم اظمًٟميم٥م, وهق ايمذي سح زمف احلٛم٣مزمٙم٥م- ايجايح:

 ٌٙمقغ-وسمقىمٝمٙمف ي٘مقن دم ىمؾ سمٌمف ٓ يُمؼمط يمف ايمٝمِمح سمقىمٝمؾ اظمٚمٝمز, هم

 ىمتٌمف اظمٚمٝمز زم١مذن ايمقرم هم١مٞمف صحٝمح-

 ايمٌٝمع, أو ايممماء, ٓ يٙمزم يمف ايمٌٙمقغ- ٚصٛض٠ شيو:

يم٘مـ َمثؾ احل٨م فمـ ايمٕمغم, همٝمٙمزم يمف ايمٌٙمقغ: زمخالف احل٨م فمـ ايمٛمٖمس, هم١مٞمف 

 يٗمٌؾ, ويم٘مٛمف ٓ جيزئ فمـ ضمج٥م اإلؽمالم-

همٙمق أراد أن حي٨م فمـ نمغمه ضمج٥م اإلؽمالم, ٞمٗمقل يمف ٓ جيزئ هذا احل٨م فمـ 

 نمغمك: ٕٞمف ٓ جيزئ احل٨م فمٛمؽ, وٓ يِمح أن يقىمؾ دم َمثؾ هذا إَمر-
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دم ايمٌٝمع, دم ايممماء, دم اهل٥ٌم, دم ايمٔمْمٝم٥م, دم اإلصم٣مرة, دم ىمؾ َم٣م  يِمح يم٘مـ

 حيًٛمف, وٓ يٙمزم همٝمف ايمٌٙمقغ, يِمح ايمتقىمٝمؾ همٝمف-

ٝٔنُي - ب َٛٔنٌٝ َتِع  :اِي
َٖمَؼ  فُ  فَمعَم  ايْمُٖمَٗمَٜم٣مءُ  اسم  طُ  َأٞم   هَم١مَِذا َُمَٔمٝم ٛم٣ًم, ايْمَقىمِٝمؾ َيُ٘مقنَ  َأنْ  ايْمَقىَم٣ميَم٥مِ  ٥مِ يمِِِمح   ُيُْمؼَمَ

  ايْمَقىَم٣ميَم٥ُم- زَمَْمَٙم٦ِم  لَجُْٜمقًٓ  ىَم٣منَ 

ْٙم٦ُم : ؾَمْخٌص  وَم٣مل هَمَٙمقْ   ايْمَقىَم٣ميَم٥مُ  زَمَْمَٙم٦ِم  َُمَٔمٝم ٛم٥ٍَم, ؽِمْٙمَٔم٥مٍ  زَمْٝمعِ  دِم  ايمٛم ٣مسِ  َأضَمَد  َوىم 

َٜم٣ميَم٥مِ   -سَمْٔمٝمِٝمٛمِفِ  َوفَمَدمِ  ايْمَقىمِٝمؾ ِْلَ

ِٕ ُٔاِب ََٚقاٍ ِٝ ـَ  :َُْذ ـِ  وَمْقل اظمَْْجُٜمقل ايمت ْقىمِٝمؾ َِم ائِ ـْ : ظمَِْدُيقٞمِفِ  ايمد   صَم٣مَءكَ  ََم

ـْ  ىَمَذا, زمَِٔماَلََم٥مِ  ٌَُٔمَؽ, َأطَمَذ  َوََم ْ  إيَِمْٝمِف, فَمَٙمْٝمَؽ  رِم  ََم٣م هَم٣مْدهَمعْ  ىَمَذا, يَمَؽ  وَم٣مل َأوْ  ُأْص  مَل

: فُ  َيِِمح  أُ  هَمالَ  لَجُْٜمقٍل, سَمْقىمِٝمؾ ِٕ َٞم   - إيَِمْٝمفِ  هْمعِ زم٣ِميمد   َيػْمَ

 أٞم٣م وىمٙم٦م هذا ايمرصمؾ دم زمٝمع ايمدار: َمـ هق ايمرصمؾ؟ اهلل أفمٙمؿ- ؾُٔ قاٍ:

هذا ؽمٝم٤ًٌم ايمُمٗم٣مق, وايمٛمزاع, واخلالف زمكم اظمت٣ٌمئمكم, وي٤ًٌم 

 ايمتٌمف دم نمغم اظمٙمؽ-

يم٘مـ يٗمقل: وىمٙم٦م همالن زمـ همالن دم زمٝمع دار ىمذا وىمذا, همٝم٘مقن ايمتقىمٝمؾ 

 ٣م-َمٔمٙمقًَم٣م, وىمذيمؽ ي٘مقن ايمٌٝمع َمٔمٙمقَمً 

ُِ - ز ًِ َٛٔنٌٝ ٔع ََٛناَي١ٔ اِي  :ٔباِي
اطِ  دِم  ايْمُٖمَٗمَٜم٣مءُ  اطْمَتَٙمَػ  تَِٜم٣م زم٣ِميْمَقىَم٣ميَم٥مِ  ايْمَقىمِٝمؾ فِمْٙمؿِ  اؾْمؼِمَ  -يمِِِمح 
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١ُٖٝ َقاٍ ْٚمَٙم٥مِ  دِم  زم٣ِميمت ْقىمِٝمؾ ايْمِٔمْٙمؿُ  :اِيَشَٓٔؿ طٌ  اْْلُ ٣م طِماَلٍف, زماِلَ  َذْ  ايْمَقىمِٝمؾ فِمْٙمؿُ  إَِم 

٣م ـْ  فِمْٙمؿُ  َوإَِم  ؾ يَمقْ  ضَمت ك ٣مَِمُٙمُف,ُئمَ  ََم ٌَْٝمعِ  َرصُمالً  َوىم  ٌِْدهِ  زمِ ٣ٌَمفَمفُ  فَم ـْ  ايْمَقىمِٝمؾ هَم  َرصُمؾٍ  َِم

ٌْؾ صُمؾ َوفِمْٙمؿِ  فِمْٙمِٚمفِ  وَم  َأوِ  اظمَُْقىمِّؾ, جُيِٝمَزهُ  ضَمت ك زَمْٝمُٔمُف: جَيُقزُ  َٓ  زم٣ِميمت ْقىمِٝمؾ ايمر 

 -زم٣ِميْمَقىَم٣ميَم٥مِ  فِمْٙمِٚمفِ  زَمْٔمَد  ايْمَقىمِٝمؾ

ًٓ يم ٚصٛضت٘: , همٜمؾ فص٣مضمٌوٕمغمه زمٕمغم إذن َمـ َم٣ميمؽ اظم٣مل, رصمؾ زم٣مع َم٣م

 يِمح ايمٌٝمع, ويِمح ايمتقىمٝمؾ؟

هذا َمتقومػ فمعم إصم٣مزة ص٣مضم٤م اظم٣مل, هم١من أومره ص٣مضم٤م اظم٣مل فمعم ذيمؽ, 

 -هم٣ميمٌٝمع يِمح, وإن مل يٗمره فمعم ذيمؽ هم٣ميمٌٝمع زم٣مؿمؾ

َٖا ُِ ََٚأ ًِ َٛٔنٌٝ ٔع ٝٔنٔي َع٢ًَ اِي ِٛٔنٌٝ ايٖتِع ٌَٗ ٔبايٖت َٛ َؾ  دِم  ُذىمِرَ  َؾِطْط؟ ُٖ

َي٣مَداِت  فُ  ايمزِّ ٌط, َأٞم  فُ  ايْمَقىَم٣ميَم٥مِ  دِم  َوُذىمِرَ  َذْ طٍ  يَمْٝمَس  َأٞم   -زممَِمْ

 إلَِم  اْذَه٤ْم  َأوِ  َيٌِٝمَٔمُف, ضَمت ك هُماَلنٍ  إلَِم  َهَذا زمَِثْقِِب  اْذَه٤ْم  :ايٖطُدٌ َقاٍ َٚٔإَشا

زَمْٝمِع  دِم  يمُِٖماَلنٍ  َِمٛمْفُ  إِْذنٌ  َوُهقَ  صَم٣مئٌِز, هَمُٜمقَ  فِمٛمَْدُه, ايم ِذي شَمْقِِب  َيٌِٝمَٔمَؽ  ضَمت ك هُماَلنٍ 

 َوإِنْ  َواضِمَدًة, ِرَواَي٥مً  زَمْٝمُٔمُف, صَم٣مزَ  اظم٣َْميمُِؽ  وَم٣ميَمفُ  زماَِم  اظمَُْخ٣مؿَم٤ُم  َأفْمَٙمَٚمفُ  إِنْ  ايمث ْقِب, َذيمَِؽ 

 ْ  -ِرَواَيَت٣منِ  هَمِٖمٝمفِ  ُئْمٙمِْٚمفُ  مَل

ِٛ َذا اْذَه٤ْم  :َقاٍ ََٚي ٣مرِ  إلَِم  ايمث ْقِب  هِبَ ُه,يَ  ضَمت ك ايْمَٗمِم  ٝم ٣مطِ  إلَِم  َأوْ  ْٗمٌُمَ  ضَمت ك اخْلَ

٣مرِ  َِمٛمْفُ  إِْذنٌ  هَمُٜمقَ  وَمِٚمٝمًِم٣م, خَيِٝمَْمفُ  ٝم ٣مطِ  يمِْٙمَٗمِم   َيِِمغمَ  َٓ  ضَمت ك ايْمَٔمَٚمؾ َذيمَِؽ  دِم  َواخْلَ

 -َذيمَِؽ  زَمْٔمَد  زمَِٔمَٚمٙمِفِ  َو٣مَِمٛم٣ًم
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ِٛ ََٚنَصٔيَو ٘ٔ َقاٍ َي ََِطَأٔت َٗمَٜم٣م َٗمِؽ,ُيَْمٙمِّ  ضَمت ك هُماَلنٍ  إلَِم  اْٞمَْمٙمِِٗمل :أل  هُماَلنٌ  هَمَْمٙم 

 ْ ٝمطِ  دِم  ىَمَذا َيَٗمُع, َئْمَٙمؿْ  َومَل طَمِزِّ  حُمِ ْ  -ايْمَقىَم٣ميَم٥مُ  زمِفِ  سَمَٗمعُ  ََم٣م زَم٣مِب  دِم  ايمن 

ُِ ًِ َٛٔنٌٝ َٚٔع ََٛناَي١ٔ اِي ٌَُ َؾِطُط ٔباِي ََٛناَي١ٔ َع ـْ  إِن   ضَمت ك: اِي ؾ ََم هُ  َوىم  ٌَْٝمعِ  نَمغْمَ  زمِ

ٌِْدهِ  َؼ  َئْمَٙمؿُ  َٓ  َوايْمَقىمِٝمؾ َرَأسمِفِ اَمْ  زمَِْماَلِق  َأوْ  فَم  َوَٓ  زَمْٝمُٔمفُ  جَيُقزُ  َٓ  زَم٣مَع, َأوْ  هَمَْمٙم 

 -ؿَماَلوُمفُ 

ٌد  َذىَمرَ  َهَ٘مَذا  ٣مَِمعِ  دِم  سَمَٔم٣ملَم  اهلل ُ  َرِْحَفُ  حُمَٚم  ِٕمغمِ  اْْلَ ؾ هَم١مَِذا- ايمِم  ٣مًٞم٣م َوىم  ًَ  َٓ  إِْٞم

ٌْؾ َوىمِٝمالً  َيِِمغمُ   -اظمُْْخَت٣مرُ  َوُهقَ  ايْمِٔمْٙمِؿ, وَم

َٛٔنٌٝ َعَساَي١ُ - ز  :اِي
طُ  َٓ  ْٚمَٙم٥ِم, دِم  ايْمَقىمِٝمؾ فَمَدايَم٥مُ  سُمُْمؼَمَ ؿُمقا ايْمُٖمَٗمَٜم٣مءِ  زَمْٔمَض  َأن   إِٓ   اْْلُ  دِم  اؾْمؼَمَ

 ضَمْٝم٧ُم  ايمٛمَِّ٘م٣مِح, فَمْٗمُد  َوَِمٛمَْٜم٣م فَمْدًٓ, ايْمَقرِمُّ  َأوِ  ايْمَقىمِٝمؾ َيُ٘مقنَ  َأنْ  َُمَٔمٝم ٛم٥َمٍ  فُمُٗمقدٍ 

- فَمعَم  ايْمَقرِمِّ  دِم  ايْمَٔمَدايَم٥مِ  اطِ اؾْمؼِمَ  دِم  اطْمَتَٙمُٖمقا  وَمْقيَمكْمِ

ـ ُيقىمؾ دم فمٗمد ايمٛم٘م٣مح, زمٕمض ايمٛمٓمر فمايمِمحٝمح أن أي َمًٙمؿ يِمح أن 

 اؽمتٗم٣مَمتف, َمـ فمدَمٜم٣م-

 همال سمُمؼمط ايمٔمدايم٥م ايمتل هل ايمٌٔمد فمـ ايم٘م٣ٌمئر, وي٘مقن ـم٣مهره اخلغم-

 ويم٘مـ سمُمؼمط ايمٔمدايم٥م ايمتل هل اإلؽمالم ود ايم٘مٖمر-

َٛ ُشُنَٛض٠ُ - ٖـ  :ٔنٌٝاِي
 ٓ يٙمزم ذيمؽ إٓ َم٣م ىم٣من َمـ سمٌمف ايمذىمقر, همٚمثاًل: سمقىمٝمؾ اَمرأة دم زمٝمع و
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 دار, أو دم ه٥ٌم َم٣مل, أو دم ايمتِمدق زمٚمت٣مع, همٜمذا صم٣مئز-

 يم٘مـ هؾ جيقز أن سمقىمؾ اَمرأة دم ايمٔمٗمد زم٣مَمرأة أطمرى؟

 هذا َم٣م جيقز-

 أو هؾ سمقىمؾ اظمرأة دم إَم٣مَم٥م ايمرصم٣مل زم٣مظمًجد, أو زمخْم٥ٌم ايمرصم٣مل؟

 ٣م ٓ جيقز-هذا أيًّم و

إًذا ايمقىم٣ميم٥م صم٣مئزة يمٙمٚمرأة دم اْلٚمٙم٥م, ويم٘مـ يممع هل٣م ذيمؽ همٝمام هق َمـ 

 ؾمٟمهن٣م-

 ْ طِ  مَل ْٚمَٙم٥ِم, دِم  ايْمَقىمِٝمؾ ُذىُمقَرةَ  ايْمُٖمَٗمَٜم٣مءُ  َيُْمؼَمِ طَ  زَمْٔمَّمُٜمؿُ  َأن   إِٓ   اْْلُ  ىَمْقنَ  اؾْمؼَمَ

 -ايمٛمَِّ٘م٣مُح  َوَِمٛمَْٜم٣م ايْمُٔمُٗمقِد, زَمْٔمضِ  دِم  َرصُمالً  ايْمَقىمِٝمؾ

ُٔاي ِٔ ايٖجأيُح ٗطِن َٔ ٕٔ ََٛناَي١ٔ َأِضَنا  :ايْمَقىَم٣ميَم٥مِ  حَمَؾ :اِي

ََٛناَي١ٔ َََشٌ ُف  ُهقَ  :اِي ـَ  همِٝمفِ  اظمَْْٟمُذونُ  ايمت ٌَمُّ ؾ َِم  َأوْ  زمَِٚمٙمٍِؽ  يمِْٙمَقىمِٝمؾ اظمَُْقىمِّ

 -ِوََٓي٥مٍ 

٣مهمِِٔمٝم ٥مِ  هُمَٗمَٜم٣مءُ  َٞمص   َووَمْد  وؿمً  ايْمَقىَم٣ميَم٥مِ  ظمََِحؾ َأن   فَمعَم  ايمُم   :شَماَلشَم٥مً  ٣مُذُ

ـْ  ََمْٔمُٙمقًَم٣م َيُ٘مقنَ  َأنْ  , أ طُ  َوَٓ  ايْمُقصُمقِه, زَمْٔمضِ  َِم ـْ  فِمْٙمُٚمفُ  ُيُْمؼَمَ  َوصْمٍف, ىُمؾ َِم

ْ  هَم١مَِذا ـْ  مَل ٣َم ايْمَقىَم٣ميَم٥ُم, زَمَْمَٙم٦ِم  ىَمَذيمَِؽ  َيُ٘م َٜم٣ميَم٥مِ  ََمعَ  سَمِِمحُّ  َٓ  ِٕ هَن   -اْْلَ

 -يمِٙمٛمَِّٝم٣مزَم٥مِ  وَم٣مزماِلً  َيُ٘مقنَ  َأنْ  , ب

 - ايمت ْقىمِٝمؾ ضَم٣مل اظمَُْقىمِّؾ ٙمَِ٘مفُ َيٚمْ  َأنْ  , ج
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إذا اؾمؼمي٦م هذه إروٝم٥م, أٞم٦م َمقىمؾ دم زمٝمٔمٜم٣م, هل مل  ٜعين َا تكٍٛ ي٘:

 سمٌم زمٔمد َمٙمً٘م٣م يمؽ-

همٟمٞم٦م سمقىمٙمف دم رء أٞم٦م مل متٙم٘مف زمٔمد, وٓ سمِمح ايمقىم٣ميم٥م إٓ دم رء هق 

 دم َمٙم٘مؽ-

 همٝمام جيقز ايمتٌمف همٝمف-أن ي٘مقن  ,3

 تؽ دم ذاء َمت٣مع يمٌٝمتل-أن سمٗمقل يمف وىمٙم ٚصٛض٠ شيو:

 أن سمدطمؾ زمٝمتل دم نمٝم٣مِب-يم٘مـ يمق وم٣مل يمف: وىمٙمتؽ 

: ٕٞمف ٓ جيقز يمف ايمٛمٓمر إلم ايمٛم٣ًمء إصم٣مٞم٤م, واخلٙمقة هبـ, ٓ جيقزٜمذا هم

 وايمدطمقل فمٙمٝمٜمـ زمٕمغم وصمقد حمرم, وٓ جيقز يمف أيًّم٣م آطمتالط هبـ-

 فًم٣م-همال زمد أن سم٘مقن ايمقىم٣ميم٥م همٝمام جيقز همٝمف ايمتٌمف, وهمٝمام جيقز ذ

َٛاُع ِْ ََٛناَي١ٔ بٝإ َأ َٗا ٔباِعٔتَبأض اِي  :َََشِّ
عُ  ٣ٌَمرِ  ايْمَقىَم٣ميَم٥مُ  سَمَتٛمَق 

٥ٍم, َوىَم٣ميَم٥مٍ  إلَِم : اظمََْحؾ زم٣ِمفْمتِ ٥مٍ  َوَوىَم٣ميَم٥مٍ  طَم٣مص   -فَم٣مَم 

ََٛناَي١ُ - أ  :اِيَداٖص١ُ اِي
ََٛناَي١ُ ؾ ىَم٣منَ  ََم٣م ِهلَ  اِيَداٖص١ُ: اِي ٣مطَم٣م همِٝمَٜم٣م إجَِي٣مُب اظمَُْقىمِّ ٍف  صًّ , زمَِتٌَمُّ ٍ  َُمَٔمكم 

٣منٌ  ُيَقىمِّؾ ىَمَٟمنْ  ًَ  - َُمَٔمٝم ٛم٥َمً  ؽِمْٙمَٔم٥مً  يَمفُ  َيٌِٝمعَ  َأنْ  دِم  آطَمرَ  إِْٞم

٣ميَم٥مِ  َهِذهِ  َودِم  َف  َأنْ  يمِْٙمَقىمِٝمؾ جَيُقزُ  َٓ  احْلَ َٖم٣مِق  زمِِف, ُوىمِّؾ همِٝماَم  إِٓ   َيَتٌَم   زم٣ِمسمِّ

 -ايْمُٖمَٗمَٜم٣مءِ 
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ََٛناَي١ُ - ب ١َُٖ اِي  :اِيَعا
٥ُم: ىَم٣ميَم٥مُ ايْمقَ  ٥مً  سَمُ٘مقنُ  وَمْد  ايْمَٔم٣مَم  ٍء, ىُمؾ دِم  فَم٣مَم  ؾ َيُٗمقل ىَمَٟمنْ  َرْ : يمِْٙمَقىمِٝمؾ اظمَُْقىمِّ

ٍء, ىُمؾ دِم  َوىمِٝمقِم  َأْٞم٦َم   َهِذهِ  َودِم  َوىَمثغٍِم, وَمٙمِٝمؾٍ  ىُمؾ دِم  َوىمِٝمقِم  َأْٞم٦َم : يَمفُ  ويٗمقلأَ  َرْ

٣ميَم٥مِ  ٥مِ  ايْمَقىَم٣ميَم٥مِ  ضُمْ٘مؿِ  دِم  ايْمُٖمَٗمَٜم٣مءُ  اطْمَتَٙمَػ  احْلَ  :ايْمَٔم٣مَم 

ٛمَِٖمٝم ٥مُ  هَمَذَه٤َم  ْٚمَٙم٥مِ  دِم  ايْمَٔم٣ممِّ  ايمت ْقىمِٝمؾ صَمَقازِ  إلَِم  َواظم٣َْميمِ٘مِٝم ٥مُ  احْلَ  -  اْْلُ

ؿْ   - سَمْٖمِِمٝمٌؾ  َذيمَِؽ  دِم  َوهَلُ

١ُٖٝ َؾَكاٍ هِ  وَم٣مل يَمقْ : اِيَشَٓٔؿ ٍء, ىُمؾ دِم  َوىمِٝمقِم  َأْٞم٦َم : يمَِٕمغْمِ  َوىمِٝمقِم  َأْٞم٦َم : وَم٣مل َأوْ  َرْ

, َٓ  زمِِحْٖمظٍ  َوىمِٝمالً  َيُ٘مقنُ  َوىَمثغٍِم, ٙمِٝمؾٍ ومَ  زمُِ٘مؾ ِحٝمُح- َوُهقَ  نَمغْمَ   ايمِم 

َٖا ِٛ َأ ءٍ  ىُمؾ دِم  َوىمِٝمقِم  َأْٞم٦َم  :َقاٍ َي  مَجِٝمعِ  دِم  َوىمِٝمالً  َيِِمغمُ  َأَْمُرَك, صَم٣مئِزٌ  َرْ

هَم٣مِت  ٌَْٝمعٍ  اظم٣َْميمِٝم ٥مِ  ايمت ٌَمُّ اءٍ  ىَم ٥ٌَمٍ  َوِذَ   َوَصَدوَم٥ٍم- َوِه

  َوَووْمٍػ: َوفِمَت٣مٍق  ؿَماَلٍق  دِم  َواطْمَتَٙمُٖمقا

ْٖمِظ- سَمْٔمِٚمٝمؿِ  إلِ ِؿْماَلِق  َذيمَِؽ  َيْٚمٙمُِؽ  :َؾٔكٌٝ   ايمٙم 

 َأطَمَذ  َوزمِفِ  َوَٞمْحِقِه, ايْمَ٘ماَلمِ  ؽَم٣مزمَِٗم٥مِ  َديمِٝمؾ َدل إَِذا إِٓ   َذيمَِؽ  َيْٚمٙمُِؽ  َٓ  :َٚٔقٌٝ

ْٝم٧ِم  َأزُمق ايْمَٖمِٗمٝمفُ   -ايمٙم 

ءٍ  ىُمؾ دِم  َوىمِٝمقِم  َأْٞم٦َم  :اِيَبٖعأظ١ٖٜٔ َٚٔؾٞ ْٖمظَ  ََمَٙمَؽ  َأَْمُرَك, صَم٣مئِزٌ  َرْ ٌَْٝمعَ  احْلِ  َوايْم

اَء, َ ٥ٌَمَ  َوَيْٚمٙمُِؽ  َوايمممِّ
َدوَم٥مَ  اهْلِ فِ  فَمعَم  َأْٞمَٖمَؼ  إَِذا ضَمت ك َوايمِم  ًِ ـْ  َٞمْٖم  صَم٣مزَ  اظم٣َْمل َذيمَِؽ  َِم

ـْ  طِماَلهُمفُ  ُئْمَٙمؿَ  ضَمت ك ِؾ, وَمِْمدِ  َِم ـِ  اظمَُْقىمِّ ِِمٝمُِمفُ  ٝمَٖم٥مَ ضَمٛمِ  َأِِب  اإلْ ََِم٣ممِ  َوفَم  خَتْ
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َع, ايْمِٔمْتَؼ  َيقِم  َوَٓ  زم٣ِمظمَُْٔم٣مَوَو٣مِت  ْٗم٦ُم  وَم٣مل يَمقْ  َوىَمَذا- ايْمَٖمْتَقى َوفَمَٙمْٝمفِ  َوايمت ػَمُّ  ؿَمٙم 

٦ٌُْم  اَْمَرَأسَمَؽ  طِمغَمةِ  َودِم  جَيُقُز, َٓ  إْ ََصحِّ  دِم  َأْرَوَؽ, َوَووَمْٖم٦ُم  َوَوَه فُ  ايمذ   َأٞم 

٣ٌَمِت, زم٣ِمإلِْ فْمَت٣مِق  َٓ  زم٣ِمظمَُْٔم٣مَوَو٣مِت  سَمْقىمِٝمٌؾ 
 قا ُيْٖمَتك- َوزمِفِ  َواهْلِ

وايمقىمٝمؾ جيقز يمف أن ي٣ٌمذ ىمؾ فمٚمؾ يِمح زم٣ميمقىم٣ميم٥م, وسمٛمٖمذ مجٝمع 

 َمٔم٣مَمالسمف-

همٙمق زم٣مع أرًو٣م, أو زوصًم٣م اَمرأة, أو أفمتؼ فمًٌدا, أفمْمك فمْمٝم٥م زم٣ميمقىم٣ميم٥م, 

 صح َمٛمف ذيمؽ-

َُُٛض – أ ِٛٔنٌٝ َٜٔصٗح اٖئتٞ بٝإ األُِ َٗا ايٖت َٗا٤ٔ أمٔباتَِّؿ ٔؾٝ  :اِيُؿَك
 ًٓ  :ايْمُٔمُٗمقدُ  َأو 

َٖمَؼ  ٌَْٝمعِ  دِم  ايمت ْقىمِٝمؾ صَمَقازِ  فَمعَم  ايْمُٖمَٗمَٜم٣مءُ  اسم  اِء: ايْم َ ٣مصَم٥مَ  َِٕ ن   َوايمممِّ  إلَِم  َدافِمَٝم٥مٌ  احْلَ

 -همِٝمِٜماَم  ايمت ْقىمِٝمؾ

ّٝا ١ُٖٝ: اِئعَباَزاُت: َثأْ َُأي    اِي
َٖمَؼ  ٣ٌَمَداِت  دِم  ْقىمِٝمؾايمت   صَمَقازِ  فَمعَم  ايْمُٖمَٗمَٜم٣مءُ  َواسم  ىَم٣مِة, اظم٣َْميمِٝم ٥ِم, ايْمِٔم  ىَم٣ميمز 

َدوَم٣مِت, ٣مَراِت  َواظمَْٛمُْذوَراِت, َوايمِم   - َوايْمَ٘مٖم 

ًِٔع: َٚايٖطِدَع١ُ ايٖطاَلُم: َثأيّجا  َٚاِيُد
َٖمَؼ  صْمَٔم٥ِم, ايمْم اَلِق, دِم  ايمت ْقىمِٝمؾ صَمَقازِ  فَمعَم  ايْمُٖمَٗمَٜم٣مءُ  اسم  ْٙمِع: َوايمر   ِٕ َن   َواخْلُ

٣مصَم٥مَ  ٌَْٝمعِ  دِم  ايمت ْقىمِٝمؾ إلَِم  ىَمُدفَم٣مئَِٜم٣م َذيمَِؽ  إلَِم  َدافِمَٝم٥مٌ  احْلَ  -َوايمٛمَِّ٘م٣مِح  ايْم
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َُُٛص - ب ِِٛنٌٝ َِٜصحُّ اَل ايَِّتٞ األُِ َٗا ايتَّ  :ِبااِلتَِّفاِم ِفٝ

ٖٚاّل: َٗاَز٠ُ َأ  :ايٖؿ
َٖمَؼ  َٜم٣مدَ  دِم  ايمت ْقىمِٝمؾ صَمَقازِ  فَمَدمِ  فَمعَم  ايْمُٖمَٗمَٜم٣مءُ  اسم    -ةِ ايمُم 

ّٝا ُٕ: َثأْ َُا ِٜ  :َٚايُٓٗصُٚض األَِ
َٖمَؼ    -َوايمٛمُُّذورِ  إْ َْياَمنِ  دِم  ايمت ْقىمِٝمؾ صَمَقازِ  فَمَدمِ  فَمعَم  ايْمُٖمَٗمَٜم٣مءُ  اسم 

ََُعأصٞ َثأيّجا:  :اِي
َٖمَؼ  َٛم٣مَي٣مِت  اظمََْٔم٣ميِص  دِم  ايمت ْقىمِٝمؾ صَمَقازِ  فَمَدمِ  فَمعَم  ايْمُٖمَٗمَٜم٣مءُ  اسم    -ىَم٣مْْلِ

 ر, ووم٣مل: وىمٙمٛمل همالن دم ومتٙمف, همام هق احل٘مؿ؟همٙمق ومتؾ رصمؾ آطم

ايمٗمِم٣مص ي٘مقن فمعم اظم٣ٌمذ يمٙمٗمتؾ, وٓ يًٗمط فمٛمف ايمٗمِم٣مص, يم٘مقٞمف 

َمقىمؾ َمـ آطمر: ٕن َمثؾ هذه إَمقر ٓ جيقز َم٣ٌمذهت٣م, وٓ جيقز ايمتقىمٝمؾ 

 همٝمٜم٣م-

١ُٖٝ اِئعَباَزاُت َضأبّعا:   :اِيَبَسْٔ
َٖمَؼ  ٣ٌَمَداِت  دِم  ايمت ْقىمِٝمؾ صَمَقازِ  فَمَدمِ  فَمعَم  ايْمُٖمَٗمَٜم٣مءُ  اسم  ٌََدٞمِٝم ٥مِ  ايْمِٔم  َأِي  اظمَْْحَّم٥ِم, ايْم

٣م يَمْٝمَس  ايم تِل ٌؼ  هَلَ اَلةِ  زم٣ِمظم٣َْمل, سَمَٔمٙمُّ َٝم٣ممِ  ىَم٣ميمِم  ـَ  َوايمْم َٜم٣مَرةِ  َوايمِمِّ َدِث, َِم ٣َم احْلَ  ِٕ هَن 

ُؼ  ٌََدنِ  سَمَتَٔمٙم  ـْ  زمِ ٦ٌَْم  ََم هُ  َيُٗمقمُ  هَمالَ  فَمَٙمْٝمفِ  َوصَم  - ٣مهمِٝمٜمَ  ََمَٗم٣مََمفُ  نَمغْمُ

َُُٛص - ج ًَُف األُِ ُُِدَت ِِٛنٌٝ ِفٞ اِي َٗا ايتَّ  :ِفٝ

ٖٚاّل:  :اِيَشٗر َأ
َٖمَؼ  فُ  فَمعَم  ايْمُٖمَٗمَٜم٣مءُ  اسم  ٨مِّ  دِم  ايمت ْقىمِٝمؾ جَيُقزُ  َٓ  َأٞم  ـَ  احْلَ ٣منِ  َِم ًَ   عَم ـــفمَ  ايْمَٗم٣مِدرِ  اإلِْ ْٞم
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٨مِّ  فِ  احْلَ ًِ  -زمِٛمَْٖم

٣م ـِ  ايْمَٔم٣مصِمزُ  َأَم  فِ  إَْ َداءِ  فَم ًِ  سَمْٖمِِمٝمٌؾ- همِٝمفِ  هَمٙمِْٙمُٖمَٗمَٜم٣مءِ  زمِٛمَْٖم

همٝمٛمٓمر إلم ضم٣مل احل٣مج, هم١من ىم٣من َمًتْمٝمًٔم٣م زمٛمٖمًف نمغم َمًتْمٝمع زماميمف, همٜمٛم٣م ٓ 

 جيقز ايمتقىمٝمؾ فمٛمف-

 وإن ىم٣من َمًتْمٝمًٔم٣م يمٙمح٨م زماميمف, نمغم َمًتْمٝمع يمف زمٌدٞمف, همٜمٛم٣م جيقز ايمتقىمٝمؾ-

 ؿٞ ايصشٝشني: ؾ
ٌْدِ  ـِ  اهلل ِ َمـ ضمدي٧م فَم ٌ ٣مسٍ  زْم  َرِديَػ  ايمَٖمّْمُؾ  ىَم٣منَ : »وَم٣مَل  فَمٛمُْٜماَم, اهلل ُ َرِضَ  فَم

َؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  ـْ  اَْمَرَأةٌ  هَمَج٣مَءِت  َوؽَمٙم   َيٛمُْٓمرُ  ايمَٖمّْمُؾ  هَمَجَٔمَؾ  طَمْثَٔمَؿ, َِم

ُف  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   ايمٛم ٌِلُّ  هَمَجَٔمَؾ  إيَِمْٝمِف, َوسَمٛمُْٓمرُ  إيَِمْٝمَٜم٣م  إلَِم  ايمَٖمّْمؾِ  َوصْمفَ  َيٌْمِ

ؼِّ  ٦ٌُُم  َٓ  ىَمٌغًِما ؾَمْٝمًخ٣م َأِِب  َأْدَرىَم٦ْم  اهلل ِ هَمِريَّم٥مَ  إِن  : هَمَٗم٣ميَم٦ْم  أطَمِر, ايمُمِّ  فَمعَم  َيْث

اضِمَٙم٥ِم, ٥مِ  دِم  َوَذيمَِؽ  شَٞمَٔمؿْ : »وَم٣مَل  فَمٛمُْف؟ َأهَمَٟمضُم٨مُّ  ايمر  شايمَقَداعِ  ضَمج 
(ُ)

- 

ه َم٣ميمف حي٨م أن ي٘مقن نمغم وم٣مدر فمعم احل٨م زمٛمٖمًف, ويمٝمس فمٛمد اذتاي١ ايجايج١:

 زمف-

 همٜمذا أيًّم٣م يِمح ايمتقىمٝمؾ فمٛمف-

ّٝا: َُِط٠ُ َثأْ  :اِيُع
ْٚمَٙم٥مِ  دِم  ايْمُٖمَٗمَٜم٣مءُ  َذَه٤َم  ـِ  َأَداِء ايْمُٔمْٚمَرةِ  صَمَقازِ  إلَِم  اْْلُ  - زم٣ِميْمَقىَم٣ميَم٥مِ  ايْمَٕمغْمِ  فَم

                                                           
 (.ُّّْ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُٖٓٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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 -دم احل٨م وي٘مقن فمعم ايمتٖمِمٝمؾ ايم٣ًمزمؼ

َٔ ايَِّهاُح: َثأيّجا َُِطَأ٠ٔ َٔ  :اِي
فُ  إلَِم  ايْمُٖمَٗمَٜم٣مءِ  مُجُْٜمقرُ  َذَه٤َم   دِم  سَمَتَقىم ؾ َأنْ  َوَٓ  سُمَقىمِّؾ َأنْ  يمِْٙمَٚمْرَأةِ  جَيُقزُ  َٓ  َأٞم 

َواِج: فُ  ايمز  ٣م جَيُقزُ  َٓ  ِٕ َٞم  َٜم٣م, سَمْٔمِٗمَدهُ  َأنْ  هَلَ ًِ ٣م جَيُقزُ  هَمالَ  زمِٛمَْٖم ؾ َأنْ  هَلَ  َأنْ  َوَٓ  سَمَتَقىم 

 -همِٝمفِ  سُمَقىم ؾ

ٛمَِٖمٝم ٥مُ  َوَذَه٤َم  فُ  إلَِم  احْلَ ةِ  َذيمَِؽ  جَيُقزُ  َأٞم  ٣ٌَميمَِٕم٥مِ  يمِْٙمُحر   َأوْ  ىَم٣مَٞم٦ْم  زمِْ٘مًرا ايْمَٔم٣مومَِٙم٥ِم, ايْم

٣ًٌم, ٣َم شَمٝمِّ َٜم٣م سَمْٔمِٗمَدهُ  َأنْ  مَتْٙمُِؽ  ِٕ هَن  ًِ  همِٝمفِ  َوايمت ْقىمِٝمؾ ايمت َقىمُّؾ هَمَٚمَٙمَ٘م٦ِم  فِمٛمَْدُهْؿ, زمِٛمَْٖم

 َأْيًّم٣م-

 وايمِمحٝمح هق ومقل اْلٚمٜمقر َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ-

َٗاُض ا:َضأبّع  :ايعِّ
ٛمَِٖمٝم ٥مُ  ايْمُٖمَٗمَٜم٣مءِ  مُجُْٜمقرُ  َذَه٤َم  ٛم٣َمزمَِٙم٥ُم, احْلَ ٣مهمِِٔمٝم ٥مُ  اظمَْْذَه٤ِم, دِم  َواظم٣َْميمِ٘مِٝم ٥مُ  َواحْلَ  دِم  َوايمُم 

  ايمٓمَِّٜم٣مِر- دِم  ايمت ْقىمِٝمؾ صَمَقازِ  فَمَدمِ  إلَِم  إْ ََصحِّ 

ِٕ َٛٔنٌٝ َُٜكٍٛ ٔبَأ قِم  فَمعَم  َأْٞم٦ِم  :اِي ِف,أُ  ىَمَٓمْٜمرِ  َُمَقىمِّ فُ  َمِّ  هَمالَ  َوُزورٌ  َُمٛمَْ٘مرٌ  وَمْقٌل  ِٕ َٞم 

ؽْمتِٛم٣َمزَم٥مُ  َوَٓ  همِْٔمُٙمُف, جَيُقزُ  ِٓ   همِٝمِف- ا

٣مهمِِٔمٝم ٥مِ  فِمٛمَْد  إْ ََصحِّ  َوَُمَٗم٣مزمِؾ فُ  ايمُم   - همِٝمفِ  ايمت ْقىمِٝمؾ َيِِمحُّ  َأٞم 
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ـِ  َرْأيُ  َوُهقَ  ٌْدِ  ازْم اَلمِ  فَم  ً ـَ اظم٣َْميمِ٘مِٝم ٥مِ  ايم فُ  ايمٓمَِّٜم٣مرِ  دِم  َرُب إْ َومْ : وَم٣مل ضَمْٝم٧ُم  َِم  َأٞم 

قِم  َزْوصَم٥مُ : ايْمَقىمِٝمؾ وَمْقل ِٕ َن   ىَم٣ميمْم اَلِق: ِف, ىَمَٓمْٜمرِ  فَمَٙمْٝمفِ  َُمَقىمِّ  اَْمَرَأةُ : ىَمَٗمْقيمِفِ  ُأَمِّ

قِم  دٌ  إِْٞمَُم٣مءٌ  َوايمْم اَلَق  ايمٓمَِّٜم٣مرَ  َأن   َوَذيمَِؽ  فَمَٙمْٝمِف, ؿَم٣ميمٌِؼ  َُمَقىمِّ ٌَْٝمعِ  لُجَر   - َوايمٛمَِّ٘م٣مِح  ىَم٣ميْم

 ٝمح أٞمف ٓ جيقز ايمتقىمٝمؾ دم ايمٓمٜم٣مر, ويِمح ايمتقىمٝمؾ دم ايمْمالق-وايمِمح

َّٔػا: َُُباَسأت َتِشٔصٌٝ َخا  :اِي
٣مهمِِٔمٝم ٥مُ  اظم٣َْميمِ٘مِٝم ٥مُ  َذَه٤َم  ٛم٣َمزمَِٙم٥مُ  إْ ـَْمَٜمرِ  دِم  َوايمُم  فُ  إلَِم  اظْمَْذَه٤ِم  دِم  َواحْلَ  جَيُقزُ  َأٞم 

ِِمٝمؾ دِم  ايمت ْقىمِٝمؾ ٣ٌَمضَم٣مِت: حَتْ ْصْمَِٝم٣مِد, اظم٣َْمِء, َوإؽِْمَٗم٣مءِ  اظمََْقاِت, ىَم١مضِْمَٝم٣مءِ  اظمُْ ِٓ  َوا

ضْمتَُِم٣مِش, ِٓ ؾ َأوْ  َوا ـْ  ُيَقىمِّ ٣َم ََمْٔمِدًٞم٣م, يَمفُ  حَيُْٖمرُ  ََم ُؽ  ِٕ هَن  ٤ٌٍَم  ََم٣ملٍ  مَتَٙمُّ ًَ ُ  َٓ  زمِ  َيَتَٔمكم 

 -همِٝمفِ  ايمت ْقىمِٝمؾ هَمَج٣مزَ  فَمَٙمْٝمِف,

ٛمَِٖمٝم ٥مُ  َوَذَه٤َم  ٣مهمِِٔمٝم ٥مُ  احْلَ ٛم٣َمزمَِٙم٥مُ  إْ ـَْمَٜمرِ  َُمَٗم٣مزمِؾ دِم  َوايمُم   فَمَدمِ  إلَِم  وَمْقلٍ  دِم  َواحْلَ

٣ٌَمضَم٣مِت, دِم  ايمت ْقىمِٝمؾ صَمَقازِ  ٤ٌََم  ِٕ َن   يمِْٙمَقىمِٝمؾ همِٝمَٜم٣م َواظمَْٙمُِؽ  اظمُْ  َوْوعُ  َوُهقَ  اظمِْْٙمِؽ  ؽَم

ُف  هَمالَ  ُوصِمَد  وَمْد  ايْمَٝمدِ   - زم٣ِميمٛمِّٝم ٥مِ  فَمٛمْفُ  َيٛمٌَْمِ

 -وايمِمحٝمح ايمٗمقل إول

 :ِقَطاُضاإلِٔ َغأزّغا:
ٛمَِٖمٝم ٥مُ  َذَه٤َم  ٛم٣َمزمَِٙم٥مُ  َواظم٣َْميمِ٘مِٝم ٥مُ  احْلَ ٣مهمِِٔمٝم ٥مُ  َواحْلَ فُ  إلَِم  إْ ََصحِّ  َُمَٗم٣مزمِؾ دِم  َوايمُم   جَيُقزُ  َأٞم 

ُٗمقِق, دِم  زم٣ِمإلْ ِوْمَرارِ  ايمت ْقىمِٝمؾ طَمرَ  ؾَمْخٌص  وَم٣مل هَمَٙمقْ  احْلُ ْٙمُتَؽ : ِٔ  فَمٛمِّل يمُِتِٗمر   َوىم 
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فُ  ايمت ْقىمِٝمُؾ, َذاهَ  صَم٣مزَ  زمَِ٘مَذا, يمُِٖماَلنٍ  ٣ٌَمُت  ِٕ َٞم  ٥مِ  دِم  ضَمؼ   إشِْم َم   هَمَج٣مزَ  زم٣ِميْمَٗمْقل ايمذِّ

ٌَْٝمعِ  همِٝمفِ  ايمت ْقىمِٝمؾ  - ىَم٣ميْم

يمف: أٞم٣م َمٔمؼمف زمذيمؽ, همٜمذا ٞمٔمؿ, إذا افمؼمف فمٛمده, ووم٣مل يمف: اذه٤م وومؾ 

 ايمِمحٝمح-جيقز, فمعم 

٣مهمِِٔمٝم ٥مُ  َوَذَه٤َم  ,َوايمْم َح٣موِ  فِمٛمَْدُهْؿ, إْ ََصحِّ  دِم  ايمُم   ايمت ْقىمِٝمؾ صَمَقازِ  فَمَدمِ  إلَِم  يُّ

فُ  اإلْ ِوْمَراِر, دِم  ٣ٌَمرٌ  ِٕ َٞم  ـْ  إطِْم ٌَؾ هَمَٙمؿْ  ضَمؼ   فَم َٜم٣مَدةِ  ايمت ْقىمِٝمؾ َيْٗم  -ىَم٣ميمُم 

١ََُ َغأبّعا: َُُطاَيَب١ٔ اِيُدُصٛ  :ٔباِيُشُكٛٔم ٔباِي
٣مهمِِٔمٝم ٥مُ  اظم٣َْميمِ٘مِٝم ٥مُ  َذَه٤َم  َووَمْد  ٛم٣َمزمَِٙم٥مُ  َوايمُم  ٣ٌَمنِ َوايمِم   َواحْلَ ـَ  ٣مضِم ٛمَِٖمٝم ٥مِ  َِم  صَمَقازِ  إلَِم  احْلَ

ُِمقََم٥مِ  ايمت ْقىمِٝمؾ ـِ  دِم  زم٣ِمخْلُ ْي ُٗمقِق, َوؽَم٣مئِرِ  َوايْمَٔمكْمِ  ايمد  ا احْلُ ؾ ىَم٣منَ  ضَم٣مِضً  َأوْ  اظمَُْقىمِّ

٣ًٌم,
ِْمؿُ  َرِضَ  ََمِريًّم٣م, َأوْ  َصِحٝمًح٣م نَم٣مئِ ْ  َأوْ  اخْلَ  -َيْرَض  مَل

هذا فمعم ايمِمحٝمح َمـ أومقال همٝمجقز أن سمقىمؾ َم٣م يْم٣ميم٤م يمؽ زم٣محلٗمقق, و

 أهؾ ايمٔمٙمؿ-

ـْ  اظم٣َْميمِ٘مِٝم ٥مُ  َواؽْمَتْثٛمَك ْ٘مؿِ  َهَذا َِم ا ايْمَقىمِٝمؾ ىَم٣منَ  إَِذا ََم٣م احْلُ  هَمالَ  يمِْٙمَخِْمؿِ  فَمُدوًّ

ْ  ََم٣م سَمْقىمِٝمُٙمفُ  جَيُقزُ  ِْمؿُ  َيْرَض  مَل  - فَمَٙمْٝمفِ  اخْلَ

َح٣مزَم٥مِ  زم١ِممِْج٣َمعِ  َذيمَِؽ: صَمَقازِ  فَمعَم  َواؽْمَتَديمُّقا  َذيمَِؽ, فَمعَم ُ,ؿرض اهلل فمٛمٜم, ايمِم 

ؾ هَمَٗمْد  ـُ  فَمقِمُّ  َوىم  رض اهلل ,زَمْ٘مرٍ  َأِِب  فِمٛمَْد  فَمِٗمٝمالً ُُ,رض اهلل فمٛمف, ؿَم٣ميم٤ٍِم  َأِِب  زْم

- فَمَٙمْٝمفِ  وَم٢َم  َوََم٣م هَمقِم  يَمفُ  وَم٢َم  ََم٣م: َووَم٣مل ُ,امفمٛمٜم   هَمَٔمقَم 
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وهذا هق ايمذي فمٙمٝمف اظمح٣مىمؿ أن, هم١من أنمٙم٤م اظمح٣مىمؿ أن فمٛمده٣م 

 ٣مَمكم, دم ايمٌٙمدان اإلؽمالَمٝم٥م, ودم نمغم ايمٌٙمدان اإلؽمالَمٝم٥م-حم

هق فم٣ٌمرة فمـ وىمٝمؾ يتقىمؾ فمـ َمقىمٙمف دم اظمراهمٔم٥م, وصمٙم٤م  ؾاحملاَٞ:

 ايمُمٜمقد, ورد ايمدفم٣موى-

 وزمٔمّمٜمؿ يًٚمٝمف ايمقىمٝمؾ-

 إٓ أن سمٔمكم ايمٝمٚمكم, همٜمؾ حيٙمػ ايمقىمٝمؾ, أم يٙمزم أن حيٙمػ ص٣مضم٤م احلؼ؟

 حيٙمػ ص٣مضم٤م احلؼ- ادتٛاب:

َّٔٓا: ُٙ اِيِكَصاِص ِإِثَباُت َثا  :َٚاِعِتَٝفاُؤ

 :اِئكَصأص ٔإِثَباُت - أ
٣مهمِِٔمٝم ٥مُ  اظم٣َْميمِ٘مِٝم ٥مُ  َذَه٤َم  ٛم٣َمزمَِٙم٥مُ  َوايمُم  ُد  ضَمٛمِٝمَٖم٥مَ  َوَأزُمق َواحْلَ ـُ  َوحُمَٚم  ـِ  زْم ًَ ٣ٌَميِنُّ  احْلَ ْٝم  ايمُم 

٣ٌَمِت  دِم  ايمت ْقىمِٝمؾ صَمَقازِ  إلَِم  ا ىمِّؾاظمُْقَ  ىَم٣منَ  ؽَمَقاءٌ  ايْمِٗمَِم٣مِص, إشِْم ٣ًٌم, َأوْ  ضَم٣مِضً
 نَم٣مئِ

, ضَمؼُّ  ايْمِٗمَِم٣مَص  ِٕ َن   ٣مصَم٥مُ  أَْدَِملِّ  -همِٝمفِ  ايمت ْقىمِٝمؾ إلَِم  َدافِمَٝم٥مٌ  َواحْلَ

ـَ  ُيقؽُمَػ  َأزُمق َوَذَه٤َم  ٛمَِٖمٝم ٥مِ  َِم فُ  إلَِم  احْلَ ٣ٌَمِت  ايمت ْقىمِٝمؾ جَيُقزُ  َٓ  َأٞم   ايْمِٗمَِم٣مِص, زم١ِمشِْم

ٌَؾ َوَٓ  ٌَٝمِّٛم٥َمُ  سُمْٗم ـَ إِٓ   همِٝمفِ  ايْم ِؾ:  َِم ٌَْٜم٥مٌ  إَِٞم٣مزَم٥مٌ  ايمت ْقىمِٝمؾ ِٕ َن   اظمَُْقىمِّ زُ  َوؾُم  دِم  فَمٛمَْٜم٣م ُيَتَحر 

ُدودِ   - َوايْمِٗمَِم٣مصِ  احْلُ

 ايمِمحٝمح أٞمف جيقز ايمتقىمٝمؾ دم إشم٣ٌمت ايمٗمِم٣مص-
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 :اِئكَصأص اِغٔتَٝؿا٤ُ - ب
 اظم٣َْميمِ٘مِٝم ٥مُ  هَمَذَه٤َم  ,ايْمِٗمَِم٣مصِ  اؽْمتِٝمَٖم٣مءِ  دِم  ايمت ْقىمِٝمؾ صَمَقازِ  دِم  ايْمُٖمَٗمَٜم٣مءُ  اطْمَتَٙمَػ 

٣مهمِِٔمٝم ٥ُم, ٛم٣َمزمَِٙم٥مِ  فِمٛمَْد  اظمَْْذَه٤ُم  َوُهقَ  َوايمُم   صَم٣مزَ  ََم٣م ىُمؾ ِٕ َن   همِٝمِف, ايمت ْقىمِٝمؾ صَمَقازِ  إلَِم  احْلَ

ةِ  دِم  اؽْمتِٝمَٖم٣مُؤهُ  صَم٣مزَ  همِٝمفِ  ايمت ْقىمِٝمؾ ؾ ضَمْيَ ٌَتِفِ  اظمَُْقىمِّ  -َونَمْٝم

ٛمَِٖمٝم ٥مُ  َوَذَه٤َم  ٣مهمِٔمِ  احْلَ ٛم٣َمزمَِٙم٥مُ  َوىَمَذيمَِؽ  وَمْقلٍ  دِم  ٝم ٥مُ َوايمُم  فُ  إلَِم  وَمْقلٍ  دِم  احْلَ  جَيُقزُ  َٓ  َأٞم 

ؾ ىَم٣منَ  إِنْ  ايْمِٗمَِم٣مصِ  زم٣ِمؽْمتِٝمَٖم٣مءِ  ايمت ْقىمِٝمؾ ٣ًٌم, اظمَُْقىمِّ
 دِم  ايمت ْقىمِٝمؾ َوجَيُقزُ  نَم٣مئِ

ؽْمتِٝمَٖم٣مءِ  ِٓ ؾ ىَم٣منَ  إِنْ  ا ا, اظمَُْقىمِّ فُ  ضَم٣مِضً ؽْمتِٝمَٖم٣مءِ  فَمعَم  َيْٗمِدرُ  َٓ  وَمْد  ِٕ َٞم  ِٓ فِ  ا ًِ  زمِٛمَْٖم

ؽْمتِٝمَٖم٣مءِ  دِم  ايمت ْقىمِٝمؾ جَيُقزُ  َوَٓ  ايمت ْقىمِٝمِؾ, إلَِم  هَمَٝمْحَت٣مُج  ِٓ ؾ ىَم٣منَ  إِنْ  ا ٣ًٌم, اظمَُْقىمِّ
 نَم٣مئِ

َقازِ  وَم٣مئٌِؿ, ايْمَٔمْٖمقِ  اضْمتاَِمل ِٕ َن   فُ  ِْلَ ا ىَم٣منَ  يَمقْ  َأٞم   اؽْمتِٝمَٖم٣مءُ  جَيُقزُ  هَمالَ  يَمَٔمَٖمك, ضَم٣مِضً

ٌَْٜم٥ِم, وِمَٝم٣ممِ  ََمعَ  صِ ايْمِٗمَِم٣م ةِ  ضَم٣ميَم٥مَ  َُمٛمَْٔمِدمٌ  اظمَْْٔمٛمَك َوَهَذا ايمُمُّ  - اظمَُْقىمِّؾ ضَمْيَ

َٖا اِيُشُسٚٔز ٔإِثَباُت َتأغّعا:  :َٚاِغٔتَٝؿاُؤ
٣ٌَمِت  دِم  ايمت ْقىمِٝمؾ ضُمْ٘مؿِ  دِم  ايْمُٖمَٗمَٜم٣مءُ  اطْمَتَٙمَػ  ُدودِ  إشِْم  :َرْأَيكْمِ  فَمعَم  َواؽْمتِٝمَٖم٣مئَِٜم٣م احْلُ

ُٟ ٍٖٚا ايٖطِأ ٣مهمِِٔمٝم ٥مِ  :ألَِ ٛم٣َمزمَِٙم٥مِ  يمِٙمُم  ٣ٌَمِت  دِم  َواحْلَ ُدودِ  إشِْم  سَمْٖمِِمٝمٌؾ, َواؽْمتِٝمَٖم٣مئَِٜم٣م احْلُ

وُمقنَ  هَمُٜمؿْ  ٣ٌَمِت  زَمكْمَ  ُيَٖمرِّ ؽْمتِٝمَٖم٣مءِ  اإلْ ِشْم ِٓ  -َوا

َٖا ٛم٣َمزمَِٙم٥مُ  هَمَذَه٤َم  اِيُشُسٚٔز: ٔإِثَبأت ٔؾٞ َأ  دِم  ايمت ْقىمِٝمؾ صَمَقازِ  إلَِم  اظمَْْذَه٤ِم  دِم  احْلَ

٣ٌَمِت  ُدوِد, إشِْم  هَم١مِنِ  َهَذا اَْمَرَأةِ  إلَِم  ُأَٞمْٝمُس  َي٣م َوانَمُد »َوؽَمٙم َؿ:  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   يمَِٗمْقيمِفِ  احْلُ
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هَم٦ْم  هَم٦ْم  هَم٣مْرمُجَْٜم٣م, افْمؼَمَ ٣م هَمَٟمََمرَ  هَم٣مفْمؼَمَ َٙمفُ  هَمَٗمْد  ,شهَمُرمِج٦َْم  هِبَ ٣ٌَمِت  دِم  َوىم  َٞم٣م ضَمدِّ  إشِْم  ايمزِّ

  -َواؽْمتِٝمَٖم٣مئِفِ 

ِِ اِيَدٖطأب َأُبٛ اٍََٚق ُٗ ِٓ ٣ٌَمِت  دِم  ايْمَقىَم٣ميَم٥مُ  سَمِِمحُّ  َٓ  :َٔ ُدودِ  إشِْم  -احْلُ

 ويم٘مـ يرد فمٙمٝمف زم٣محلدي٧م اظمتٗمدم-

٣مهمِِٔمٝم ٥مُ  َوَيَرى فُ  ايمُم  ٣ٌَمِت  دِم  ايمت ْقىمِٝمؾ جَيُقزُ  َٓ  َأٞم   ضَمدِّ  ؽِمَقى سَمَٔم٣ملَم  اهلل ِ ضُمُدودِ  إشِْم

ُٙمقا ايْمَٗمْذِف, ٣ٌَمِت  دِم  ايمت ْقىمِٝمؾ زِ صَمَقا فَمَدمَ  َوفَمٙم  ؼ   زمَِٟمن   سَمَٔم٣ملَم  اهلل ِ ضُمُدودِ  إشِْم  هلِل ِ  احْلَ

ْرءِ  همِٝمفِ  ُأَِمْرَٞم٣م َووَمْد  سَمَٔم٣ملَم  ؾ زم٣ِميمد  ؾ َوزم٣ِميمت ْقىمِٝمؾ إؽِْمَٗم٣مؿمِِف, إلَِم  َوايمت َقصُّ  إلَِم  ُيَتَقص 

 8-جَيُزْ  هَمَٙمؿْ  إجَِي٣مزمِفِ 

  ********** 
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  -شطَمْٝمػَمَ  إلَِم  ُروَج اخلُْ  َأَرْدُت »قٛي٘: 

 أي ٓؽمتٝمٖم٣مء زمٔمض َم٣ميمف: ٕن طمٝمػم ص٣مرت زمٙمد يمٙمٚمًٙمٚمكم زمٔمد همتحٜم٣م-

 وىم٣مٞمقا يذهٌقن ويتٚمقٞمقن همٝمٜم٣م-

  -ش, وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛم ٌِل   هَمَٟمسَمْٝم٦ُم »قٛي٘: 

 صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ-أي يمتقدئمف 

  -"شزمَِخْٝمػَمَ  َوىمِٝمقِم  َأسَمْٝم٦َم  إَِذا: »هَمَٗم٣مَل "قٛي٘: 

 -همٝمٜم٣م أي َمـ يٗمقم زمُمٟمن أفمامرم

٥مَ  َِمٛمْفُ  هَمُخْذ »قٛي٘:  ًَ  - شَوؽْمًٗم٣م فَممَمَ  مَخْ

 أي طمذ مم٣م فمٛمده مخ٥ًم فممم وؽمًٗم٣م-

ويمٔمؾ هذا ىم٣من ه٥ٌم َمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ, همج٣مز سمٌمف ايمٕمغم دم 

 َمٙمؽ ايمٕمغم زم١مذن ص٣مضم٤م اظم٣مل-

 ٥ًٌم-وأٞمف يمف أن يتٌمف دم َمثؾ هذه ايمقىم٣ميم٥م: زمٝمًٔم٣م, وفمْم٣مًء, وه

  -شزمِِديٛم٣َمرٍ  ََمَٔمفُ  زَمَٔم٧َم  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ  َرؽُمقَل  َأن  »قٛي٘: 

 أي وىمٙمف ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ دم ذاء أوحٝم٥م-

ايمقىم٣ميم٥م دم ايمٌٝمع, شمؿ ايمقىم٣ميم٥م دم ايممماء: ٕٞمف اؾمؼمى أوحٝم٥م شمؿ  ففٝ٘:

ٔطمر يمٙمٛمٌل ا زم٣مفمٜم٣م زمديٛم٣مريـ, شمؿ اؾمؼمى أوحٝم٥م أطمرى زمديٛم٣مر, ورد ايمديٛم٣مر

 -فمعم ايمِمحٝمح وايممماء صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ, همتجقز ايمقىم٣ميم٥م دم ايمٌٝمع
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َدوَم٥مِ  فَمعَم  فُمَٚمرَ  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقُل  زَمَٔم٧َم »قٛي٘:   ش-ايمِم 

َمٛمع ازمـ مجٝمؾ, وَمٛمع طم٣ميمد زمـ ايمقيمٝمد, وَمٛمع »أي ظم٣م رصمع فمٚمر ووم٣مل: 

 -ش,ؿرض اهلل فمٛمٜم,ايمٔم٣ٌمس زمـ فمٌد اظمْمٙم٤م 

 احلدي٧م ومد سمٗمدم دم زىم٣مة فمروض ايمتج٣مرة-و

 صمقاز ايمتقىمٝمؾ دم مجع ايمِمدوم٣مت وَم٣م إيمٝمٜم٣م- ٚفٝ٘:

٣ٌَموِملَ  َيْذزَمَح  َأنْ  فَمٙمِٝم٣ًّم َوَأََمرَ , َوؽِمتِّكمَ  شَماَلشًم٣م َٞمَحرَ »قٛي٘:    -شايْم

 -وومد سمٗمدم ايمْمقيؾ, ضمدي٧م احل٨مدم 

 -وجيقز سمقىمٝمؾ َمـ سمِمح ذزمٝمحتفقىمٝمؾ دم ايمٛمحر, تصمقاز ايم ٚفٝ٘:

٥مِ  دِم »قٛي٘:  ٝمِػ  وِمِم  ًِ  ش-ايْمَٔم

  أي إصمغم, هم٣ميمٔمًٝمػ فمٛمد ايمٔمرب هق إصمغم-

 يف ايصشٝشني: ايكص١ نُا ٚ
ـِ  َوَزْيدِ  ُهَرْيَرَة, َمـ ضمدي٧م َأِِب  , طَم٣ميمِدٍ  زْم اَُم  فَمٛمُْٜماَم, اهلل ُ َرِضَ  اُْلَٜمٛمِلِّ : وَم٣مَٓ  َأهن 

ـَ  َرصُماًل  إِن  »  َرؽُمقَل  َي٣م: هَمَٗم٣مَل  َوؽَمٙم َؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقَل  َأسَمك إفَْمَراِب  َِم

ٓ   اهلل َ َأْٞمُُمُدكَ  اهلل ِ,  َأهْمَٗمفُ  َوُهقَ : أطَمرُ  اخَلِْمؿُ  هَمَٗم٣مَل  اهلل ِ, زمِ٘مَِت٣مِب  رِم  وَمَّمْٝم٦َم  إِ

 فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  رِم, َوْأَذنْ  اهلل ِ, زمِ٘مَِت٣مِب  زَمْٝمٛمَٛم٣َم هَم٣موْمضِ  َٞمَٔمؿْ  َِمٛمُْف,

ٝمًٖم٣م ىَم٣منَ  ازْمٛمِل إِن  : وَم٣مَل  وُمْؾ,: َوؽَمٙم ؿَ  ًِ ُت  َوإيِنِّ  زم٣ِمَْمَرَأسمِِف, هَمَزَٞمك َهَذا, فَمعَم  فَم  ُأطْمػِمْ

صْمَؿ, ازْمٛمِل فَمعَم  َأن   َٟميْم٦ُم  َوَويمِٝمَدٍة, ؾَم٣مٍة, زماِِمَئ٥مِ  َِمٛمْفُ  هَم٣مهْمَتَدْي٦ُم  ايمر  ًَ  ايمِٔمْٙمِؿ, َأْهَؾ  هَم
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ويِن  اَم  هَمَٟمطْمػَمُ صْمَؿ, َهَذا اَْمَرَأةِ  فَمعَم  َوَأن   فَم٣مٍم, َوسَمْٕمِري٤ُم  َِم٣مَئ٥مٍ  صَمْٙمُد  ازْمٛمِل فَمعَم  َأٞم   ايمر 

وَْمِّمكَم   زمَِٝمِدهِ  َٞمْٖمِز  َوايم ِذي: »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل   زَمْٝمٛمَُ٘ماَم  َٕ

, َوايمَٕمٛمَؿُ  ايمَقيمِٝمَدةُ  اهلل ِ, زمِ٘مَِت٣مِب   َي٣م انْمُد  فَم٣مٍم, َوسَمْٕمِري٤ُم  َِم٣مَئ٥ٍم, صَمْٙمُد  ازْمٛمَِؽ  َوفَمعَم  َردي

هَم٦ْم  هَم١مِنِ  َهَذا, اَْمَرَأةِ  إلَِم  ُأَٞمْٝمُس  َٜم٣م افْمؼَمَ هَم٦ْم, فَمَٙمْٝمَٜم٣م, هَمَٕمَدا: وَم٣مَل  ,شهَم٣مْرمُجْ  هَم٣مفْمؼَمَ

٣م هَمَٟمََمرَ  شهَمُرمِج٦َْم  َوؽَمٙم َؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   اهلل ِ  َرؽُمقُل  هِبَ
(ُ)

- 

 -أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ح:ٚايؾاٖز َٔ احلزٜ

وىمؾ أٞمٝمس رض دم إوم٣مَم٥م احلد فمعم اظمرأة ايمتل زٞم٦م زمٔمدَم٣م أومرت زمذيمؽ 

 وافمؼمهم٦م-

 بٝإ غبب إضغاٍ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ألْٝؼ ضضٞ اهلل عٓ٘:
اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم ؽم٤ٌم إرؽم٣مل ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ٕٞمٝمس 

 رض اهلل فمٛمف-

 ومٌٝمٙمتٜم٣م-ف ىم٣من َمـ يمٔمٙم ؾكٌٝ:

أن احلد ٓ ُيٗم٣مم إٓ زم٣مإلومرار َمـ اْل٣مين: ٕن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف  ٚفٝ٘:

 وؽمٙمؿ مل يٟمَمره زم١موم٣مَم٥م احلد إٓ زمٔمد أن سمٔمؼمف- 

أو زم٣مفمؼماهمف َمـ سمٙمٗم٣مء ٞمٖمًف: ىمام دم ومِم٥م َم٣مفمز إؽمٙمٚمل رض اهلل فمٛمف, 

 واظمرأة ايمٕم٣مَمدي٥م رض اهلل فمٛمٜم٣م- 

                                                           
 (.ُٕٗٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِِْٕأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]بيان مشروعية الوكالة[  

 

[678] 
 

  

 ن فمعم ذيمؽ- أو زم٣ميمٌٝمٛم٥م وهل ايمُمٜمقد ايمذيـ يُمٜمدو

أن اظمحِمـ أو اظمحِمٛم٥م, إذا وومٔم٣م دم ايمزٞم٣م, هم١مٞمف يٗم٣مم فمٙمٝمٜمام احلد,  ٚفٝ٘:

 وهق ايمرصمؿ زم٣محلج٣مرة-

 أن ايمدفم٣موى ٓ سمث٦ٌم إٓ زم٣ميمُمٜم٣مدة, أو زم٣مٓفمؼماف- فٝ٘:

هم٣ميمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ مل يٗمٌؾ َمٛمٜمؿ ايمٗمقل ىمام دم هذا احلدي٧م, ضمتك 

زمام همٔمٙم٦م, هم١من أومرت زمذيمؽ وافمؼمهم٦م ذىمر ٕٞمٝمس زمٟمٞمف يذه٤م إيمٝمٜم٣م ويٗمرره٣م 

 رمج٦م, همٙمام أومرت رمج٦م-

 واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم-

  ********** 
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 [اْلَوَكاَلِة بيان اْنِتَهاُء]

 :َِمٛمَْٜم٣م زمُِٟمَُمقرٍ  ايْمَقىَم٣ميَم٥مُ  سَمٛمَْتِٜمل

ٖٚاّل  :اِيَعِظٍ: أ

فُ  نَمغْمَ  طُ  َأٞم  ٥مِ  ُيُْمؼَمَ ـَ  ايْمَقىمِٝمؾ فَمْزل يمِِِمح  وطُ  ؾاظمَُْقىمِّ  َِم ُ  :ايمت ٣ميمَِٝم٥مُ  ايمممُّ

ٍٖٚ ايٖؿِطُط  :زم٣ِميْمَٔمْزل ايْمَقىمِٝمؾ فِمْٙمؿُ  :األَِ

اطِ  دِم  ايْمُٖمَٗمَٜم٣مءُ  اطْمَتَٙمَػ   -زم٣ِميْمَٔمْزل ايْمَقىمِٝمؾ فِمْٙمؿِ  اؾْمؼِمَ

ِؼ  فَمَدمُ  :ايٖجأْٞ ايٖؿِطُط  :زم٣ِميْمَقىَم٣ميَم٥مِ  ايْمَٕمغْمِ  ضَمؼِّ  سَمَٔمٙمُّ

ٗم٦م دم ضمٗمف ديقن, همال وىمؾ آطمر هم٣ٌمع واؾمؼمى, وسمٔمٙم ىمٟمن ي٘مقن رصمالً 

 سمٛمتٜمل هذه ايمقىم٣ميم٥م, ضمتك يٗميض هذه ايمديقن-

 :اإلِْ صَم٣مَرةِ  َوصْمفِ  فَمعَم  ايْمَقىَم٣ميَم٥مُ  سَمَٗمعَ  َأٓ   :ايٖجأيُح ايٖؿِطُط

 همٙمق ىم٣من أصمغًما يمف, هم١مٞمف يٛمٜمل فمٚمٙمف ايمذي ومد سم٘مٖمؾ زمف-

سم ٤َم  َأٓ   :ايٖطأبُع ايٖؿِطُط َدةٌ  ايْمَٔمْزل فَمعَم  َيؼَمَ ًَ  :ََمْٖم

حٝم٧م ي٘مقن َمثاًل ويمًٝم٣م فمعم َم٣مل يتٝمؿ, أو َم٣مل ؤمٝمػ, هم١مذا ارسمٖمٔم٦م هذه زم

 ايمقىم٣ميم٥م أطمذ ايمٓم٣ممل هذا اظم٣مل-

ّٝا ََٛفا٠ُ: َثأْ  :اِي
 -اٞمتٜم٦م ايمقىم٣ميم٥م َم٣مت اظمقىمؾ, أو ايمقىمٝمؾ تكهمٚم

ُٕ :َثأيّجا ُٛٓ  :اِيُذ
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ـ   َوإَِذا ؾ َأوِ  ايْمَقىمِٝمؾ صُم ًٌَٗم٣م صُمٛمُقًٞم٣م اظمَُْقىمِّ  -ايْمَقىَم٣ميَم٥مُ  سَمُٔمقدُ  َٓ  َأهَم٣مَق  شُمؿ   َُمْْم

وهذا هق ايمِمحٝمح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ, وٓ ؽمٝمام اْلٛمقن اظمْمٌؼ ايمذي 

 يرسمٖمع َمٔمف ايمتٌمف-

َُا٤ :َضأبّعا  :اإلِِِغ

 -ايْمَقىَم٣ميَم٥مِ  فَمعَم  اإلِْ نْماَمءِ  َأشَمرِ  دِم  ايْمُٖمَٗمَٜم٣مءُ  اطْمَتَٙمَػ 

ََٖب ُُٗٛض َؾَص ُِ َٗا٤ٔ ُد ٛمَِٖمٝم ٥مُ  :اِيُؿَك ٛم٣َمزمِٙمَ  احْلَ ٣مهمِِٔمٝم ٥مُ  ٥مُ َواحْلَ  إْ ََصحِّ  َُمَٗم٣مزمِؾ دِم  َوايمُم 

ٌُْْمؾ َٓ  ايْمَقىَم٣ميَم٥مَ  َأن   إلَِم  فُ  زم٣ِمإلِْ نْماَمِء, سَم ٣منُ  خَيُْرُج  َٓ  ِٕ َٞم  ًَ ـْ  اإلِْ ْٞم ِف  َأْهٙمِٝم ٥مِ  فَم  -ايمت ٌَمُّ

ََٖب ١ُٖٝ ََٚش  َأوِ  ؾاظمَُْقىمِّ  زم١ِمنِْماَمءِ  ايْمَقىَم٣ميَم٥مِ  زُمْْماَلنِ  إلَِم  األََِصحِّ: ٔؾٞ ايٖؿأؾٔع

٣موًم٣م ايْمَقىمِٝمِؾ, ٛمُقِن, يَمفُ  إحِْلَ ٣منَ  جَئَْمؾ اإلْ نِْماَمءَ  ِٕ َن   زم٣ِمْْلُ ًَ يمِْٙمِٗمَٝم٣مِم  َأْهؾٍ  نَمغْمَ  اإلِْ ْٞم

هَم٣مِت, ٌُْْمؾ زم٣ِميمت ٌَمُّ  -يمَِذيمَِؽ  ايْمَقىَم٣ميَم٥مُ  زمِفِ  هَمَت

وايمِمحٝمح هق ومقل اْلٚمٜمقر َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ: ٕن اإلنمامء هق َمرض 

 إذا ىم٣من اإلنمامء يٚمتد إلم ووم٦م ؿمقيؾ: أي٣مم يٗمع ؿم٣مرئ وومد يزول هئًم٣م, إٓ

 َمٛمف ايمٖم٣ًمد دم ايمتٌمف, أو ؾمٜمقر, أو ؽمٛمكم, أو ٞمحق ذيمؽ-

َّٔػا  :اِيَخِذُض :َخا

ْجرُ  ـْ  احْلَ ٣ٌَمِب  َِم ْٚمَٙم٥مِ  دِم  ايْمَقىَم٣ميَم٥مِ  زُمْْماَلنِ  َأؽْم  -اْْلُ

ْجرِ  آشَم٣مرِ  زَمَٝم٣منِ  دِم  خُمَْتٙمَِٖم٥مٌ  ََمٛم٣َمِه٨ُم  َويمِْٙمُٖمَٗمَٜم٣مءِ   -ايْمَقىَم٣ميَم٥مِ  فَمعَم  احْلَ

ٛمَِٖمٝم ٥مُ  هَمَذَه٤َم  ْجرَ  َأن   إلَِم  احْلَ ؾ فَمعَم  احْلَ ٌْْمِؾ ايْمَقىمِٝمؾ َأوِ  اظمَُْقىمِّ  -ايْمَقىَم٣ميَم٥مَ  ُي
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ـْ  إِن  : َووَم٣ميُمقا ؾ ََم ٣مًٞم٣م َوىم  ًَ ْجرِ  ِٕ َن   َوىَم٣ميَمُتُف, زَمَْمَٙم٦ْم  فَمَٙمْٝمفِ  هَمَحَجرَ  إِْٞم  فَمَٙمْٝمفِ  زم٣ِمحْلَ

ِف  َأَْمِرهِ  َأْهٙمِٝم ٥مُ  زَمَْمَٙم٦ْم  ٌُْْمؾ اظم٣َْمل دِم  زم٣ِميمت ٌَمُّ ٌُْْمؾ إْ ََْمرُ  هَمَٝم  -ايْمَقىَم٣ميَم٥مُ  هَمَت

رصمؾ وىمؾ رصماًل آطمًرا, شمؿ ضُمجر فمعم اظمقىمؾ, همال جيقز  ٚص٠ٛ شيو:

 يمٙمقىمٝمؾ أن يتٌمف دم ذيمؽ اظم٣مل, همتٛمتٜمل ايمقىم٣ميم٥م زم٣محلجر-

 :ايضِّر٠َُّ: َغأزّغا
ةِ  ايْمَقىَم٣ميَم٥مِ  زُمْْماَلنِ  دِم  ايْمُٖمَٗمَٜم٣مءُ  اطْمَتَٙمَػ   -اظمَُْقىمِّؾ َأوِ  ايْمَقىمِٝمؾ, زمِِرد 

وايمِمحٝمح أهن٣م سمٛمتٜمل زم٣ميمردة, هم١مٞمف ٓ وٓي٥م يمٙم٘م٣مهمر فمعم اظمًٙمؿ, إٓ إذا 

 ىم٣مٞم٦م دم َم٣ًمئؾ يِمح همٝمٜم٣م سمقىمٝمؾ ايم٘م٣مهمر-

 ىمام وىمؾ ؽمٔمد زمـ فم٣ٌمدة رض اهلل فمٛمف ُأِب زمـ طمٙمػ دم زمٝمع زمٔمض َم٣ميمف-

 :اِيِفِغُل: َغأبّعا
ٛم٣َمزمَِٙم٥مُ  َٞمص   ٌُْْمؾ َٓ  ايْمَقىَم٣ميَم٥مَ  ن  أَ  فَمعَم  احْلَ ِؼ  سَم ًْ فُ  ايْمَقىمِٝمِؾ, زمِِٖم ـْ  ِٕ َٞم   َأْهؾ َِم

ِف, ُؼ  ُيٛم٣َمهمِٝمِف همِٝماَم  ايْمَقىَم٣ميَم٥مُ  سَمُ٘مقنَ  َأنْ  إِٓ   ايمت ٌَمُّ ًْ ٌُْْمؾ هَمِحٝمٛمَئِذٍ  ايْمِٖم  - سَم

وايمِمحٝمح أن ايمقىم٣ميم٥م ٓ سمٌْمؾ زم٣ميمٖمًؼ, وهذا هق ومقل احلٛم٣مزمٙم٥م دم مجع َمـ 

 ايمٔمٙمامء-

ّٓا َٔ  :ُغِهُضاي: َثا
٣مهمِِٔمٝم ٥مُ  َٞمص   فُ  فَمعَم  ايمُم  ؾ َأوِ  ايْمَقىمِٝمؾ ؽَم٘مِرَ  يَمقْ  َأٞم  ٣ٌَمٍح  َأيْ ) سَمَٔمد   زماِلَ  اظمَُْقىمِّ ( زمُِٚم

 -ايْمَقىمِٝمؾ اْٞمَٔمَزل
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َح  ٛم٣َمزمَِٙم٥مُ  َوَس  ٌُْْمؾ َٓ  ايْمَقىَم٣ميَم٥مَ  زمَِٟمن   احْلَ ْ٘مرِ  سَم ًُّ ُؼ  ايم ِذي زم٣ِميم  ً  ََم٣م نَمغْمِ  دِم  زمِفِ  ُيَٖم

فُ ِٕ َ ُيٛم٣َمهمِٝمِف, ـْ  خُيِْرصُمفُ  َٓ  ٞم  ِف  َأْهٙمِٝم ٥مِ  فَم  -ايمت ٌَمُّ

٣م َؼ  ُيٛم٣َمدِم  ََم٣م َوَأَم  ًْ ٌُْْمؾ ايْمَقىَم٣ميَم٥مَ  هَم١مِن   ايمٛمَِّ٘م٣مِح  فَمْٗمدِ  دِم  ىَم٣مإلِْ جَي٣مِب  ايْمِٖم  همِٝمفِ  سَم

ْ٘مرِ  ًُّ  -زم٣ِميم

وايمِمحٝمح أن ايمقىم٣ميم٥م ٓ سمٛمتٜمل زم٣ميمً٘مر: ٕن ايمً٘مر َمـ ايمٖمًؼ, وايمٖم٣مؽمؼ 

 قم ويقىمؾ همٝمف-ِتقز سمٌمهمف دم زمٔمض َم٣م ي

ِٔ ايتََّصضُِّف َََخٌ ُخُضُٚج: َتأغّعا ًِِو َع َٛنٌِّ َِ ُُ  :اِي
ٌُْْمؾ َف  إَِذا ايْمَقىَم٣ميَم٥مُ  سَم فِ  اظمَُْقىمِّؾ سَمٌَم  ًِ هًم٣م ايْمَقىَم٣ميَم٥مِ  حَمَؾ دِم  زمِٛمَْٖم  َئْمَجزُ  سَمٌَمُّ

ـِ  ايْمَقىمِٝمؾ ِف  فَم  -ََمَٔمفُ  ايمت ٌَمُّ

ؾ هَمَٙمقْ  ـْ  َُمَٔمٝم ٛم٥ًَم, ؽِمْٙمَٔم٥مً  يَمفُ  َيٌِٝمعَ  نْ أَ  دِم  آطَمرَ  ؾَمْخًِم٣م ؾَمْخٌص  َوىم  ٌْؾ َويَم٘مِ  َأنْ  وَم

ٌَْٝمِٔمَٜم٣م اظمَُْقىمِّؾ وَم٣ممَ  ايْمَقىمِٝمؾ َيٌِٝمَٔمَٜم٣م ِف, زمِ ًِ ٦ْم  َأوِ  زمِٛمَْٖم  زَمَْمَٙم٦ِم  آطَمرَ  يمَُِمْخصٍ  اؽْمُتِحٗم 

ـِ  فَمَجزَ  ايْمَقىمِٝمؾ ِٕ َن   ايْمَقىَم٣ميَم٥ُم, ِف  فَم فِ  ايمت ٌَمُّ ًِ  َِمْٙمِؽ  َزَواليمِ  ايْمَقىَم٣ميَم٥ِم, حَمَؾ دِم  زمِٛمَْٖم

َٙمفُ  يَمقْ  َوىَمَذا- ايْمَقىَم٣ميَم٥مِ  ضُمْ٘مؿُ  هَمَٝمٛمَْتِٜمل اظمَُْقىمِّؾ, صَمَٜم٣م اَْمَرَأةٍ  سَمْزِوي٨ِم  دِم  َوىم  فِ  هَمَتَزو  ًِ  زمِٛمَْٖم

 -ايْمَقىَم٣ميَم٥مُ  زَمَْمَٙم٦ِم 

َِٛنٌٝ َتَعزِّٟ: َعأؾّطا َُا اِي ِ٘ ُٚنٌِّ ِفٝ  :ِفٝ
همٗم٣مم واؾمؼمى  يمق وىمِّؾ ؾمخص أن يُمؼمي زمٝمًت٣م, أو أرًو٣م, ٚصٛص٠ سيو:

 هذا ايمٌٝم٦م, أو إرض- 
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شمؿ زاد وسمٔمدى فمعم َم٣م وىمؾ فمٙمٝمف, واؾمؼمى زمٝمًت٣م شم٣مٞمًٝم٣م, أو أرًو٣م شم٣مٞمٝم٥ًم, 

 وه٘مذا-

 زمحٝم٧م أٞمف طمرج فمام ي٘مقن دم ص٣ميمح اظمقىمؾ- 

ي ايْمَقىَم٣ميَم٥مِ  زُمْْماَلنِ  ايْمُٖمَٗمَٜم٣مُء دِم  همٜمٛم٣م اطْمَتَٙمَػ   فَمعَم  همِٝمفِ  ُوىمِّؾ همِٝماَم  ايْمَقىمِٝمؾ زمَِتَٔمدِّ

 :آَراءٍ 

ُٟ ٍٖٚ ايٖطِأ ٣مهمِِٔمٝم ٥مُ  َذَه٤َم  :األَِ ٛم٣َمزمَِٙم٥مُ  إْ ََصحِّ  دِم  ايمُم   فَمَدمِ  إلَِم  اظمَْْذَه٤ِم  دِم  َواحْلَ

ي ايْمَقىَم٣ميَم٥مِ  زُمْْماَلنِ  َف  إَِذا ايْمَقىمِٝمؾ ِٕ َن   َوَذيمَِؽ  فَمَٙمْٝمِف, ُوىمِّؾ همِٝماَم  ايْمَقىمِٝمؾ زمَِتَٔمدِّ  سَمٌَم 

َف  هَمَٗمْد  ٙمِفِ  زم١ِمِْذنِ  سَمٌَم  هُمفُ  هَمَِمح   ,َُمَقىمِّ ْ  يَمقْ  ىَماَم  سَمٌَمُّ   -َيَتَٔمد   مَل

ـُ  ايْمَٔمْٗمَد  َأن   ىَماَم  هًم٣م, َأََم٣مَٞم٥مً  َيَتَّمٚم  ى هَم١مَِذا َوسَمٌَمُّ  زَمَْمَٙم٦ِم  همِٝمفِ  ايْمَقىمِٝمؾ سَمَٔمد 

ُف  َوزَمِٗملَ  إْ َََم٣مَٞم٥ُم, ِـ - ايمت ٌَمُّ ْه ـُ  ىَم٣ميمر  ى هَم١مَِذا َوَوشمِٝمَٗم٥ًم, َأََم٣مَٞم٥مً  َيَتَّمٚم   همِٝمفِ  سَمَٔمد 

 -ايْمَقشمِٝمَٗم٥مُ  َوزَمِٗمَٝم٦ِم  إْ َََم٣مَٞم٥مُ  زَمَْمَٙم٦ِم 

ُٟ ٣مهمِِٔمٝم ٥مُ  َذَه٤َم  :ايٖجأْٞ ايٖطِأ ٛم٣َمزمَِٙم٥مُ  إْ ََصحِّ  َُمَٗم٣مزمِؾ دِم  ايمُم   زمَِٙمْٖمظِ  َوَردَ  وَمْقلٍ  دِم  َواحْلَ

ي ايْمَقىَم٣ميَم٥مِ  زُمْْماَلنِ  إلَِم - وِمٝمؾ ـَ  زم٣ِميمت َٔمدِّ ٣َم ايْمَقىمِٝمِؾ, َِم ٌُْْمؾهمَ  َأََم٣مَٞم٥مٍ  فَمْٗمُد  َِٕ هن   َت

ي  -ىَم٣ميْمَقِدئَم٥مِ  زم٣ِميمت َٔمدِّ

َح  ٣مهمِِٔمٝم ٥مُ  َوَس  اَلَف  َهَذا زمَِٟمن   ايمُم  ي ىَم٣منَ  إَِذا همِٝماَم  جَيِْري اخْلِ  زمَِٟمنْ  زم٣ِميْمِٖمْٔمِؾ, ايمت َٔمدِّ

فُ  شَمْقزًم٣م ىَم٣منَ  ًَ ٥مً  َأوْ  هَمَٙمٌِ ٌََٜم٣م َدازم 
 -هَمَرىمِ
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٣م ي ىَم٣منَ  إَِذا َأَم  ـٍ  عَ زَم٣م يَمقْ  ىَماَم  زم٣ِميْمَٗمْقل ايمت َٔمدِّ ٌْ َٙمؿٍ  َويَمقْ  , هَم٣مضِمشٍ  زمَِٕم ًَ  هَمالَ  , زمِ

ٌُْْمؾ فُ  صَمْزًَم٣م, ايْمَقىَم٣ميَم٥مُ  سَم ْ  ضِمٝمٛمَئِذٍ  ِٕ َٞم   -همِٝمفِ  ُوىمِّؾ همِٝماَم  َيَتَٔمد   مَل

ٟٗ ََٚقاٍ ٔٚ ُِٔطَزا َٗا٤ٔ آَضا٤ٔ َغِطٔز َبِعَس اِي َُِػَأَي١ٔ ٔؾٞ اِيَشَٓأب١ًَٔ اِيُؿَك ُِمفُ  :اِي : َُمَٙمخ 

يفِ  ٝمؾايْمَقىمِ  َأسْمَٙمَػ  إِنْ  ؾ ََم٣م فَمكْمَ  زمَِتَٔمدِّ  ََم٣م فَمكْمُ  ىَم٣مَٞم٦ْم  َوإِنْ  ايْمَقىَم٣ميَم٥ُم, زَمَْمَٙم٦ِم  همِٝمفِ  ُوىمِّ

ى ْ  زَم٣موِمَٝم٥مً  همِٝمفِ  سَمَٔمد   -سَمٌُْْمؾ مَل

ُٟ ُد  :ايٖجأيُح ايٖطِأ ًُ ي إْ ََصحِّ  دِم  ايْمَقىَم٣ميَم٥مُ  سَمْٖم  همِٝمِف, ُوىمِّؾ همِٝماَم  ايْمَقىمِٝمؾ زمَِتَٔمدِّ

َذا ٛم٣َمزمِٙمَ  وَم٣مل َوهِبَ فَم٣مَي٥مِ  دِم  صَم٣مءَ  همِٝماَم  ٥مُ احْلَ ْٕمَرى ايمرِّ  -ايمِمُّ

ِف  دِم  إِْذنٌ  ايْمَقىَم٣ميَم٥مَ  ِٕ َن   َوَذيمَِؽ  ٣م َزال هَم١مَِذا اؽْمتِْئاَمٍن, ََمعَ  ايمت ٌَمُّ ْ  َأضَمُدمُهَ  َيُزل مَل

 -أطَْمرُ 

ُٔ َقاٍ ـَ  ىَمثغِمٍ  ىَماَلمِ  ـَم٣مِهرُ  :َضَدٕب اِب ـَ  اظمَُْخ٣ميَمَٖم٥مَ  َأن   إْ َْصَح٣مِب  َِم  ىمِٝمؾايْمقَ  َِم

٣مدَ  سَمْٗمَتيِض  ًَ ُد  زُمْْماَلهَن٣َم, َٓ  ايْمَقىَم٣ميَم٥مِ  هَم ًُ هًم٣م َوَيِِمغمُ  ايْمَٔمْٗمُد  هَمَٝمْٖم ِد  َُمَتٌَمِّ  زمُِٚمَجر 

 قا اإلْ ِْذِن-
وهذا ايمٗمقل ِتتٚمع زمف إومقال- إذا أومره اظمقىمؾ صح ايمٌٝمع, وإذا مل يٗمره 

 يمإلصمح٣مف ايمذي همٝمف, ويمٙمير, مل يِمح ايمٌٝمع-

ِْ :َعَؿَط اِيَشأزٟ ََٛناَي١ِ َهاُصِإ  :اِي

أٞم٣م َم٣م وىمٙمتؽ, أو مل أوىمٙمؽ,  نإٔ ٜكٍٛ املٛنٌ يًٛنٌٝ: ٚصٛص٠ سيو:

 أو يٛم٘مر أٞمف وىمٙمف, وٞمحق ذيمؽ َمـ وصمقه اإلٞم٘م٣مر-
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أٞم٣م َم٣م سمقىمٙم٦م يمؽ, وَم٣م ومٌٙم٦م ايمقىم٣ميم٥م يمؽ,  ايٛنٌٝ يًُٛنٌ: ٜٚكٍٛأ

 وٞمحق ذيمؽ-

٣مر همٜمٛم٣م ي٘مقن إَمر فمعم فمدم ايمقىم٣ميم٥م, ؽمقاء زم١مٞم٘م٣مر اظمقىمؾ, أو زم١مٞم٘م

 ايمقىمٝمؾ ٞمٖمًف, همتٌْمؾ ايمقىم٣ميم٥م َمـ أصٙمٜم٣م-

ََٛناَي١ُ َتَعََّكِت ََا َتًَُف :َعَؿَط  ايٖجأْٞ ِ٘ اِي  :ِب

 ىمٟمن ي٘مقن وىمٙمف زمٌٝمع ؽمٝم٣مرة, شمؿ اٞمٗمٙم٦ٌم ايمًٝم٣مرة واٞمتٜم٦م- ٚصٛص٠ سيو:

همٙمؿ ئمد هٛم٣ميمؽ َمِمٙمح٥م دم زمٝمٔمٜم٣م, أو دم ذائٜم٣م, أو دم متٙم٘مٜم٣م, همٜمٛم٣م اٞمتٜم٦م 

 ايمقىم٣ميم٥م, وزمْمٙم٦م-

ِٔ َأَحِز اِفِتَضاُم َعَؿَط : َحايٖجأي ِٝ  :ايؾَِّضَٜه

ؾ إَِذا يَ٘م٣منِ  َوىم  ِ وَم٣م ؾَمْخًِم٣م ايممم  َق  َأوِ  هَم٣مهْمؼَمَ ٣م اهْمؼَمَ  فِمٛمَْد  ايْمَقىمِٝمؾ اْٞمَٔمَزل َأضَمُدمُهَ

ٛمَِٖمٝم ٥ِم, ْ  َويَمقْ  احْلَ فُ  زمَِذيمَِؽ, َئْمَٙمؿْ  مَل طُ  َٓ  ضُمْ٘مِٚملي  فَمْزٌل  ِٕ َٞم  فُ وَ  ايْمِٔمْٙمُؿ, همِٝمفِ  ُيُْمؼَمَ  ِٕ َٞم 

ؾ ـْ  ُوىمِّ ٌَؾ َِم ىمَٝمكْمِ  وِم ِ ىَم٥ِم, يمَِٕمَرضِ  ايممم  ِ وَم٣م هَم١مَِذا ايممم  ىَم٥ُم, زَمَْمَٙم٦ِم  سَمَٖمر  ِ ٌََْمؾ ايممم   هَم

٣مِصؾ ايمت ْقىمِٝمؾ ٌٌََِٜم٣م احْلَ ًَ  -زمِ

َِْذاُط :ايطابع عؿط َٛنٌَّ ايتََّصضُِّف ِإ ُُ ِ٘ اِي  :ِفٝ

ل, همٌٚمجرد ىمٟمن يٗمقل اظمقىمؾ يمٙمقىمٝمؾ: وىمٙمتؽ دم زاوج ازمٛمت ٚصٛص٠ سيو:

َم٣م ئمٗمد هب٣م, سم٘مقن ايمقىم٣ميم٥م َمٛمتٜمٝم٥م, َم٣م يٌٗمك ايمقىمٝمؾ وىمٝماًل يمٙمٚمرأة دم مجٝمع 

 ؾمٟمهن٣م-

ِٔ ايضُُّدُٛع ارتاَؼ عؿط : ََٛناَي١ِ َع  :َراَلَي١ّ اِي
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َح  ٛم٣َمزمَِٙم٥مُ  َس  ٌُْْمؾ ايْمَقىَم٣ميَم٥مَ  زمَِٟمن   احْلَ ؾ ُرصُمقعِ  زمَِدٓيََم٥مِ  سَم  -َوايْمَقىمِٝمؾ اظمَُْقىمِّ

ِٔ َٔ َٛٔض َٚ َٛنٌِّ ٛٔعُضُد ُص ُُ ٔٔ َزاَلَي١ّ اِي ِٛٔنٌٝ: َع ؾ َزْوصَم٥مً  اظمَُْقىمِّؾ َوْطءُ  ايٖت  َوىم 

 -ؿَماَلوِمَٜم٣م دِم 

ِٔ َٔ َٛٔض َٚ َٛٔنٌٝ: ُضُدٛٔع َزاَلَي١ٔ ُص ـْ  ايْمَقىَم٣ميَم٥مَ  وَمٌِؾ إَِذا ََم٣م اِي ٌْدٍ  ََم٣ميمِِؽ  َِم  دِم  فَم

َٙمفُ  وَمْد  َوىَم٣منَ  فِمْتِٗمفِ  ٣منٌ  َوىم  ًَ ائِِف, دِم  إِْٞم ٌُقل هَم١مِن   ِذَ  فَمعَم  َيُدل فِمْتِٗمفِ  دِم  ايْمَقىَم٣ميَم٥مِ  وَم

ـِ  ُرصُمقفِمفِ  ائِفِ  دِم  إْ ُولَم  ايْمَقىَم٣ميَم٥مِ  فَم  8-ِذَ

  ********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.ُُٓ-َُِ/ْٓمخلص مع تصرؼ يسير من كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية ) (ُ)
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 ]باب اإلقرار[

 [اإِلِقَضاِص َباُب]

 *******************************الشرح:

 هق آفمؼماف- اإلقطاض:

ِٔ اُف : ايًَٗػ١ٔ ٔؾٞ َََعأْٞ َٔ فْمؼِمَ
ِٓ ؼِّ  َأوَمر  : ُيَٗم٣مل- ا َف  إَِذا زم٣ِمحْلَ  َوَأوَمر  - زمِفِ  افْمؼَمَ

ءَ  ْ ْخَص  َأوِ  ايمًم  ٌََتفُ : اظمََْ٘م٣منِ  دِم  ايمُم  َتِٗمرُّ  َوصَمَٔمَٙمفُ  َأشْم ًْ  - همِٝمفِ  َي

٣ٌَمرُ  ُهقَ : اإلِِٔقَطاُض اِصٔطاَلٔح َٚٔؾٞ ـْ  اإلْ طِْم ٌُقِت  فَم , فَمعَم  يمِْٙمَٕمغْمِ  ضَمؼ   شُم  اظمُْْخػِمِ

ْٚمُٜمقرِ  يُػ سَمْٔمرِ  َوَهَذا  -اْْلُ

ٛمَِٖمٝم ٥مِ  زَمْٔمُض  َوَذَه٤َم  فُ  إلَِم  احْلَ فُ  إلَِم  َِمٛمُْٜمؿْ  آطَمُرونَ  َوَذَه٤َم  إِْٞمَُم٣مٌء, َأٞم  ٣ٌَمرٌ  َأٞم   إطِْم

ـْ  ـْ  َوإِْٞمَُم٣مءٌ  َوصْمٍف, َِم  -َوصْمفٍ  َِم

 ؽمٝمد إديم٥م-  اإلومرارو

 : حهِ اإلقضاص

 ٣ميم٘مت٣مب, وايمًٛم٥م, واإلمج٣مع-زموهق شم٣مزم٦م 

ـَ }اهلل فمز وصمؾ: همٗمقل  أَا َٔ ايهتاب: ِٜمؿْ  فَمعَم  ؾَم٣مِهِدي ًِ  -{زم٣ِميْمُ٘مْٖمرِ  َأْٞمُٖم

, َأيْ  ـَ ي َٜم٣مَدةَ  هَم١مِن   َُمِٗمرِّ  -اإلْ ِوْمَرارُ  ِهلَ  ايمٛم ْٖمسِ  فَمعَم  ايمُم 

 -{سَمُْمَٜمُدونَ  َوَأْٞمُتؿْ  َأوْمَرْرسُمؿْ  شُمؿ  }وومقل اهلل فمز وصمؾ: 
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ـْ  آسَمْٝمُتُ٘مؿْ  ظم٣ََم ايمٛم ٌِٝمِّكمَ  َِمٝمَث٣مَق  اهلل ُ  َأطَمَذ  َوإِذْ }وومقل اهلل فمز وصمؾ:   ىمَِت٣مٍب  َِم

ٌق  َرؽُمقٌل  صَم٣مَءىُمؿْ  شُمؿ   َوضِمْ٘مَٚم٥مٍ  ـ   ََمَٔمُ٘مؿْ  ظم٣َِم َُمَِمدِّ فُ  زمِفِ  يَمُت٠ْمَِمٛمُ ٞم   وَم٣مَل  َويَمَتٛمٌُْمُ

ي َذيمُِ٘مؿْ  فَمعَم  َوَأطَمْذسُمؿْ  َأَأوْمَرْرسُمؿْ  ـَ  ََمَٔمُ٘مؿْ  َوَأَٞم٣م هَم٣مؾْمَٜمُدوا وَم٣مَل  َأوْمَرْرَٞم٣م وَم٣ميُمقا إِْسِ  َِم

٣مِهدِ  ـَ ايمُم   -{ي

 : هم٣مٕديم٥م ىمثغمة دم ذيمؽ, وَمٛمٜم٣م ٚأَا َٔ ايغ١ٓ:

ـِ  َمـ ضمدي٧م َزْيدِ يف ايصشٝشني: َا   فَمٛمُْٜماَم, اهلل ُ َرِضَ  ُهَرْيَرةَ  َوَأِِب  طَم٣ميمٍِد, زْم

ـِ   هَم١مِنِ  َهَذا, اَْمَرَأةِ  إلَِم  ُأَٞمْٝمُس  َي٣م َوانْمُد : »وَم٣مَل  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  فَم

َٜم٣م هَم٦ْم افْمؼَمَ  شهَم٣مْرمُجْ
 (ُ)

- 

 صَم٣مءَ : »وَم٣مَل  ,,رض اهلل فمٛمف, َمـ ضمدي٧م زُمَرْيَدةَ َٚا دا٤ يف َػًِ: 

ـُ  ََم٣مفِمزُ  ْريِن, اهللِ, َرؽُمقَل  َي٣م: هَمَٗم٣مَل  َوؽَمٙم َؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  إلَِم  ََم٣ميمٍِؽ  زْم  ؿَمٜمِّ

 شُمؿ   زَمِٔمٝمٍد, نَمغْمَ  هَمَرصَمعَ : وَم٣مَل  ,شإيَِمْٝمفِ  َوسُم٤ْم  اهللَ هَم٣مؽْمَتْٕمِٖمرِ  اْرصِمعْ  َوحْيََؽ,: »هَمَٗم٣مَل 

ْريِن, اهللِ, َرؽُمقَل  َي٣م: هَمَٗم٣مَل  صَم٣مَء, : َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ  َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  ؿَمٜمِّ

 صَم٣مَء, شُمؿ   زَمِٔمٝمٍد, نَمغْمَ  هَمَرصَمعَ : وَم٣مَل  ,شإيَِمْٝمفِ  َوسُم٤ْم  اهللَ هَم٣مؽْمَتْٕمِٖمرِ  اْرصِمعْ  َوحْيََؽ,»

ْريِن, اهللِ, َرؽُمقَل  َي٣م: ٣مَل هَمٗمَ   ضَمت ك َذيمَِؽ  َِمْثَؾ : َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   ايمٛم ٌِلُّ  هَمَٗم٣مَل  ؿَمٜمِّ

ازمَِٔم٥ُم, ىَم٣مَٞم٦ِم  إَِذا ُرَك؟ همِٝمؿَ : »اهللِ َرؽُمقُل  يَمفُ  وَم٣مَل  ايمر  ـَ : هَمَٗم٣مَل  شُأؿَمٜمِّ َٞمك, َِم َٟمَل  ايمزِّ ًَ  هَم

فُ  هَمُٟمطْمػِمَ  شصُمٛمُقٌن؟ َأزمِفِ : »ؽَمٙم ؿَ وَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ َرؽُمقُل   زمَِٚمْجٛمُقٍن, يَمْٝمَس  َأٞم 

                                                           
 (.ُٕٗٔلم في صحيحو )(, كاإلماـ مسُِّْأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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َب : »هَمَٗم٣مَل   وَم٣مَل, مَخٍْر, ِريَح  َِمٛمْفُ  جَيِْد  هَمَٙمؿْ  هَم٣مؽْمَتٛمَْ٘مَٜمُف, َرصُمٌؾ  هَمَٗم٣ممَ  شمَخًْرا؟ َأَذِ

 زمِفِ  َٟمََمرَ همَ  َٞمَٔمْؿ,: هَمَٗم٣مَل  شَأَزَٞمْٝم٦َم؟: »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   اهللِ َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل 

شهَمُرصِمؿَ 
(ُ)

- 

 فمعم إطم٣ٌمر اإلومرار ٕن اإلومرار صح٥م فمعم أمجٔم٦م إَم٥م هم١من ٚأَا اإلمجاع:

 ييهب٣م ىمذزم٣م ٞمٖمًف فمعم ي٘مذب ٓ ايمٔم٣مومؾ هم١من وايمري٥ٌم ايمتٜمٚم٥م فمٛمف سمٛمتٖمل وصمف

 فمٙمٝمف سمًٚمع ٓ افمؼمف إذا فمٙمٝمف اظمدفمك هم١من ايمُمٜم٣مدة َمـ آىمد ىم٣من وهلذا

 اظمٗمر ىمذب وإن سمًٚمع مل زمٝمٛمتف اظمدفمل بىمذ   ويمق أٞم٘مر إذا ًٚمعسم وإٞمام ايمُمٜم٣مدة

 5-ؽمٚمع صدومف شمؿ

 هق إـمٜم٣مر َم٘مٙمػ خمت٣مر زمام وصم٤م فمٙمٝمف- ٚاإلقطاض:

 اإلقضاص:  َٓ٘ َٔ ٜصح

 ويِمح اإلومرار َمـ ىمؾ َم٣م يٟميت: 

 وطمرج زمف ايمِمٌل- بايؼ:

 وطمرج زمف اظمجٛمقن- عاقٌ:

 طمرج زمف اظم٘مره- شتتاض:

 طمرج زمف اظمحجقر فمٙمٝمف- غري ستذٛض عًٝ٘:

                                                           
 (.ُٓٗٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
 (.ُِٕ/ٓالشرح الكبير على متن المقنع: ) (ِ)
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 ٕٞمف ومد يٗمر زمًمء ضمتك خيرصمف َمـ احلجر-

 تجبت بٗا ايزعا٣ٚ:  َا

 ايمدفم٣موى سمث٦ٌم زمثالشم٥م أَمقر: 

 اإلومرار-  األٍٚ:

 وٓ حيت٣مج إلم زمٝمٛم٥م-

 ايمٌٝمٛم٥م-  ايجا١ْٝ:

 وهل ايمُمٜم٣مدة فمعم َم٣م ؽمٝمٟميت إن ؾم٣مء اهلل فمز وصمؾ-

 ايمٝمٚمكم- ايجايح:

 وهٛم٣مك سمٖمرئم٣مت سمٟميت دم زم٣مهب٣م-

 بٝإ سهِ اإلقطاض: 
 إذا ىم٣من دم ذَم٥م اإلٞم٣ًمن ضمؼ هلل, ىم٣ميمزىم٣مة, وٞمحقه-ار واصم٤م: اإلومرو

 -ىمديـ وٞمحقهأو ضمؼ يممدَمل: 

إذا ىم٣من فمعم اظم٘مٙمػ ضمد َمـ ضمدود اهلل فمز وصمؾ: ىم٣ميمزٞم٣م, وجيقز اإلومرار: 

 وٞمحقه-

وإذا صح اإلومرار وشم٦ٌم هم١من ىم٣من َمتٔمٙمًٗم٣م زمحؼ َمـ ضمٗمقق أدَمٝمكم, همال 

 جيقز ايمرصمقع فمٛمف, وٓ يٗمٌؾ-
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ٔمٙمًٗم٣م زمحؼ َمـ ضمٗمقق اهلل ىمحد ايمزٞم٣م, أو اخلٚمر, أو ايمنوم٥م, أو وإذا ىم٣من َمت

 ٞمحقه٣م-

 هم١مٞمف جيقز ايمرصمقع فمٛمف, ٕن احلدود سمدرأ زم٣ميمُمٌٜم٣مت-

 داود رْحف اهلل سمٔم٣ملم:  قن فمعم ذيمؽ زمام دم ؽمٛمـ اإلَم٣مم أزم٤مويًتديم

دِ  ـِ  َمـ ؿمريؼ حُمَٚم  ـِ  يمَِٔم٣مِصؿِ  َذىَمْرُت : وَم٣مَل  إؽِْمَح٣مَق, زْم ـِ  فُمَٚمرَ  زْم ٥مَ  ٣مَدَة,وَمتَ  زْم  وِمِم 

ـِ  ََم٣مفِمزِ  شَمٛمِل رِم : هَمَٗم٣مَل  ,,رض اهلل فمٛمف,ََم٣ميمٍِؽ  ازْم ـُ  ضَمد  ًَ ـُ  ضَم دِ  زْم ـِ  حُمَٚم   فَمقِمِّ  زْم

ـِ  شَمٛمِل وَم٣مَل  ؿَم٣ميم٤ٍِم, َأِِب  زْم ـْ  َذيمَِؽ  ضَمد  : َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقلِ  وَمْقلِ  َِم

ـْ  شسَمَرىْمُتُٚمقهُ  هَمَٜمال  » ـْ  ؾِمْئُتؿْ  ََم ـْ  َأؽْمَٙمؿَ  ِرصَم٣ملِ  َِم ُِؿ, َٓ  مِم  ْ : وَم٣مَل  َأهت   َهَذا َأفْمِرْف  َومَل

ِدي٧َم, ـَ  صَم٣مزمِرَ  هَمِجْئ٦ُم : وَم٣مَل  احْلَ ٌْدِ  زْم ًٓ  إِن  : هَمُٗمْٙم٦ُم  ,,امرض اهلل فمٛمٜم,اهلل ِ  فَم  ِرصَم٣م

ـْ  شُمقَن, َأؽْمَٙمؿَ  َِم ؿْ  ٣مَل ومَ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   اهلل ِ  َرؽُمقَل  َأن   حُيَدِّ  يَمفُ  َذىَمُروا ضِمكمَ  هَلُ

ـَ  ََم٣مفِمزٍ  صَمَزعَ  َج٣مَرةِ  َِم ٓ  : »َأَص٣مزَمْتفُ  ضِمكمَ  احْلِ ِدي٧َم, َأفْمِرُف  َوََم٣م ,شسَمَرىْمُتُٚمقهُ  َأ  احْلَ

ـَ  َي٣م: »,امرض اهلل فمٛمٜم,وَم٣مَل  َذا ايمٛم ٣مسِ  َأفْمَٙمؿُ  َأَٞم٣م َأطِمل, ازْم ِدي٧ِم, هِبَ  ىُمٛم٦ُْم  احْلَ

ـْ  صُمَؾ, َرصَمؿَ  همِٝمَٚم ٛم٣َمُه, زمِفِ  طَمَرصْمٛم٣َم ظمَ ٣م ٣مإِٞم   ايمر  َج٣مَرةِ  ََمس   هَمَقصَمَد  هَمَرمَجْ َخ  احْلِ : زمِٛم٣َم َسَ

ويِن  وَمْقمُ  َي٣م ويِن  وَمَتُٙمقيِن, وَمْقَِمل هَم١مِن   َوؽَمٙم َؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ  َرؽُمقلِ  إلَِم  ُردُّ  َونَمرُّ

ـْ  ويِن  َٞمْٖمِز, َِم  َٞمٛمَْزعْ  هَمَٙمؿْ  وَم٣مسمقِِم, نَمغْمُ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقَل  َأن   َوَأطْمػَمُ

َٞم٣مهُ  َوؽَمٙم َؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقلِ  إلَِم  َرصَمْٔمٛم٣َم هَمَٙمام   وَمَتْٙمٛم٣َمُه, ضَمت ك فَمٛمْفُ   َوَأطْمػَمْ
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َتْث٦ٌَِم  شزمِفِ  َوصِمْئُتُٚمقيِن  سَمَرىْمُتُٚمقهُ  هَمَٜمال  : »وَم٣مَل  ًْ ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  يمَِٝم  َوؽَمٙم 

٣م َِمٛمُْف, كِ  هَمَٟمَم  ِدي٧ِم  َوصْمفَ  هَمَٔمَرهْم٦ُم ": وَم٣مَل  هَماَل, ضَمد   يمؼَِمْ "احْلَ
(ُ)

- 

 وهذا احلدي٧م خمتٙمػ زمكم أهؾ ايمٔمٙمؿ دم شمٌقت هذه ايمٙمٖمٓم٥م همٝمف-

 -, واهلل أفمٙمؿأٞمف يمق أٞم٘مر زمٔمد ذيمؽ يمرهمع فمٛمف احلد يهٔ ايؾاٖز:

١َُّ اإلِِِقَضاِص:  ُحذِّ

٣ٌَمِر ـَم٣مِهِرِه, َويَم٘مِٛم ُف و
ْدِق َوايْمَ٘مِذِب زم٣ِمفْمتِ , هَمَ٘م٣مَن حُمَْتِٚماًل يمِٙمِمِّ اإلْ ِوْمَراُر طَمػَمٌ

ْدِق همِٝمِف, إِِذ اظْمُِٗمرُّ نَمغْمُ َُمت َٜمٍؿ همِٝماَم ُيِٗمرُّ زمِِف  ٥ًم يمُِٓمُٜمقِر ُرصْمَح٣مِن صَم٣مٞم٤ِِم ايمِمِّ صُمِٔمؾ ضُمج 

ِف- ًِ  فَمعَم َٞمْٖم

:ِٔ ِّ ُٔ اِيَك ٌُقيُمُف زماَِل طِماَلٍف- احلُْ  َقاٍ اِب  ْ٘مُؿ زم٣ِمإلْ ِوْمَراِر َيْٙمَزُم وَم

،ٔ٘ َِٓؿٔػ ٕٖ اإلِِٔقَطاَض ُسٖذ١ْ ٔب ؼِّ زمِِف إلَِم ايْمَٗمَّم٣مِء,  َٚاألَِِصٌ َأ ٌُقِت احْلَ َت٣مُج يمُِث َوَٓ حَيْ

ٌَٝمِّٛم٥َِم-   ٌم فَمعَم ايْم  هَمُٜمَق َأوْمَقى ََم٣م حُيَْ٘مُؿ زمِِف, َوُهَق َُمَٗمد 

ٌَْدُأ ا َذا َي َٜم٣مَدِة- َوهِلَ ـِ ايمُم  ٠َمال فَم ًُّ ٌْؾ ايم ٠َمال فَمٛمُْف وَم ًُّ ٣مىمُِؿ زم٣ِميم  حْلَ

فَمك َقاٍ اِيَكأضٞ َأُبٛ ايٖطِّٝٔب:  فِمل شُمؿ  َأوَمر  اظمُْد  َذا يَمْق ؾَمِٜمَد ؾَم٣مِهَداِن يمِْٙمُٚمد  َوهِلَ

َٜم٣مَدُة-    فَمَٙمْٝمِف ضُم٘مَِؿ زم٣ِمإلْ ِوْمَراِر َوزَمَْمَٙم٦ِم ايمُم 

ُف ؽَمٝمُِّد  َٚٔيَصا ٔقٌٝ: َج٨ِم- إِٞم   احْلُ

                                                           
(, كحسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في سنن اإلماـ َِْْأخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو ) (ُ)

 أبي داكد رحمو اهلل تعالى.
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ِه  ـْ نَمغْمِ ٌة فَمعَم اظمُِْٗمرِّ َوضْمَدُه يمُِٗمُِمقِر ِوََٓي٥ِم اظمُِْٗمرِّ فَم ٝم َتُف وَم٣مِسَ فَمعَم َأن  ضُمجِّ

 هَمَٝمْٗمَتٌِمُ فَمَٙمْٝمِف- 

ُف ؾَم٣مَرىَمُف دِم صَمِريَٚمتِِف-  هَماَل َيِِمحُّ إيِْمَزاُم َأضَمٍد زمُِٔمُٗمقزَم٥ٍم َٞمتِٝمَج٥َم إوِْمَراِر آطَمَر زمَِٟمٞم 

َؿ- هَمَٗمْد ُرِوَي  َوَهَذا ؽُمقل َصعم  اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  ََم٣م صَمَرى فَمَٙمْٝمِف ايْمَٗمَّم٣مُء دِم فَمْٜمِد ايمر 

ُف وَمْد َزَٞمك زم٣ِمَْمَرَأٍة  َؿ هَمَٗم٣مل: إِٞم  َه٣م  ,َأن  َرصُماًل صَم٣مَء إلَِم ايمٛم ٌِلِّ َصعم  اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  ؽَمام 

٣م فَمام  وَم٣مل, هَمَٟمْرؽَمؾ ايمٛم ٌِلُّ َصعم  اهلل ُ  , َٟمهَلَ ًَ َؿ إلَِم اظمَْْرَأِة هَمَدفَم٣مَه٣م هَم  فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

ُه َوسَمَرىَمَٜم٣م-  هَمَٟمْٞمَ٘مَرْت هَمَحد 

 َعَبُب اإلِِِقَضاِص:

تِِف  ـْ ِذَم  اَمِم: إَِراَدُة إؽِْمَٗم٣مِط ايْمَقاصِم٤ِم فَم ـُ اهْلُ ٤ٌَُم اإلْ ِوْمَراِر: ىَماَم َيُٗمقل ايْمَ٘ماَمل زْم ؽَم

٣ٌَمِرِه  ٌََٔم٥ِم ايْمَقاصِم٤ِم-زم١ِمطِْم ٌَْٗمك دِم سَم  َوإفِْماَلَِمِف, يمَِئال  َي

 اإلِِِقَضاِص: أصنإ

ُٕ اإلِِٔقَطأض َأِضَبَع١ْ:   َأِضَنا
-  األٍٚ:  وهق ايمذي أومر فمعم, وؾمٜمد فمعم ٞمٖمًف-َُمِٗمري

 وهق ص٣مضم٤م احلؼ-َوَُمَٗمري يَمُف-  ايجاْٞ:

 وهق احلؼ ايمذي أومر زمف-َوَُمَٗمري زمِِف-  ايجايح:

 ِصٝمَٕم٥ٌم- وَ  ايطابع:

 أٞم٣م فمٛمدي يمٖمالن ىمذا وىمذا-ىمٟمن يٗمقل: 

 أؾمٜمدىمؿ أين فمٛمدي يمٖمالن ىمذا وىمذا-: ويٗمقلأ
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ُُِكضُّ ب٘:  ؽضٚط اِي

ُط همِٝمِف  ِف َوسُمُْمؼَمَ
ًِ ٌُقِت ضَمؼ  يمِْٙمَٕمغْمِ فَمعَم َٞمْٖم ـْ شُم ٣ٌَمُر فَم ـْ َصَدَر َِمٛمُْف اإلْ طِْم اظمُِْٗمرُّ ََم

 ُأَُمقٌر:

:ٍٖٚ  ٥ُم-اظمَْْٔمُٙمقَِمٝم   ايٖؿِطُط األَِ

 ىمامل َمٔمٙمقم, أو رء َمٔمٙمقم, ضمتك ٓ يٗمع اخلالف زمٔمد ذيمؽ-

 ايْمَٔمْٗمؾ: ايٖؿِطُط ايٖجأْٞ:

ٌِلِّ نَمغْمِ اظمَُْٚمٝمِِّز  ُط دِم اظمُِْٗمرِّ َأْن َيُ٘مقَن فَم٣موِماًل- هَماَل َيِِمحُّ إوِْمَراُر ايمِم  َوُيُْمؼَمَ

ْ٘مَراِن فمَ   ً  -عَم سَمْٖمِِمٝمؾٍ َواظمَْْجٛمُقِن َواظمَْْٔمُتقِه َوايمٛم ٣مئِِؿ َوايم

ايمً٘مران إن ىم٣من ؽم٘مره َمْمٌؼ, وومد همٗمد فمٗمٙمف, وهق ٓ يٚمٝمز دم  ٚايصشٝح:

 ؾمٝمًئ٣م َمـ ايم٘مالم, هم١من إومراره ٓ يٗمٌؾ َمٛمف-

وإن ىم٣من ؽم٘مره مل يْمٌؼ زمف فمٗمٙمف, وهق َم٣م يزال ئمٙمؿ َم٣م يٗمقل, هم١من إومراره 

 يٗمٌؾ َمٛمف-

ٌُُٙمقُغ-: ايٖؿِطُط ايٖجأيُح  ايْم

ٌُُٙمقُغ هَم١مِٞم   ٣م ايْم ٌِلِّ ايْمَٔم٣موِمؾ َأَم  ٥ِم اإلْ ِوْمَراِر هَمَٝمِِمحُّ إوِْمَراُر ايمِم  ٍط يمِِِمح  ُف يَمْٝمَس زممَِمْ

وَراِت ايمتَِّج٣مَرِة, َوَيِِمحُّ إوِْمَراُرُه دِم  ـْ َضُ َؽ َِم
ِٕ َن  َذيمِ  , ـِ َوايْمَٔمكْمِ ْي اظمَْْٟمُذوِن يَمُف زم٣ِميمد 

 وَمْدِر ََم٣م ُأِذَن يَمُف همِٝمِف ُدوَن ََم٣م َزاَد-
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ٞمٖمًف زمجٛم٣مي٥م وهق نمغم َم٘مٙمػ, همال ي٠ماطمذ هب٣م, إٓ َم٣م ىم٣من َمـ يمق أومر فمعم  و

 ؾمٟمن آسمالف, هم١من أهٙمف يّمٚمٛمقن اظمتٙمٖم٣مت-

٣َم ُيِٗمرُّ زمِِف- ايٖؿِطُط ايٖطأبُع:
 هَمْٜمُؿ اظمُِْٗمرِّ ظمِ

 زمحٝم٧م أٞمف ٓ يٗمر زمًمء وهق ٓ ئمٙمؿ َم٣م هق َمٔمٛم٣مه-

ئمٙمؿ أن يٗمقل يمف ايمٗم٣مض: أٞم٦م همٔمٙم٦م ىمذا وىمذا, وهق مل  ٚصٛص٠ سيو:

َمٔمٛمك ىمالم ايمٗم٣مض, همٝمٗمقل يمٙمٗم٣مض: ٞمٔمؿ, همٜمٛم٣م ٓ يٗمٌؾ إومراره: ٕٞمف مل يٖمٜمؿ 

 َم٣م أومر زمف-

َُٔؼ: طْمتَِٝم٣مُر- ايٖؿِطُط اِيَدا ِٓ  ا

 وطمرج زمذيمؽ اإلىمراه, همٚمـ أومر َم٘مرًه٣م ٓ يٗمٌؾ إومراره-

 فَمَدُم ايمتُّْٜمَٚم٥ِم- ايٖؿِطُط ايٖػأزُؽ:

 د َمقسمف-ىمٚمـ أومر أٞمف فمٛمده ٓزمٛمف ديـ فمٛم ٚصٛص٠ سيو:

 هذا اإلومرار نمغم َمٗمٌقل, يمٙمٚمح٣مزم٣مة ايمتل همٝمف- قاٍ بعض أٌٖ ايعًِ:

زمؾ يٗمٌؾ: ٕٞمف ي٘مقن دم َمقؿمـ يٗمدم همٝمف فمعم اهلل  ٚقاٍ بعض أٌٖ ايعًِ:

 فمز وصمؾ, وُئٌمد فمٛمف ايم٘مذب, واْلقر, وٞمحق ذيمؽ-

ودم َمثؾ هذه احل٣ميم٥م يٛمٓمر إلم ايمٗمرائـ ايمتل سمدل فمعم ومٌقل اإلومرار َمـ 

 فمدَمف-



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]بيان اْنِتَهاُء اْلَوَكاَلِة[  

 

[696] 
 

  

زم٣ميمديـ ووم٣مَم٦م ايمٗمرائـ فمعم ومٌقل هذا اإلومرار: هم١مٞمف يث٦ٌم دم ذَمتف,  هم١من أومر

 وُيٗمٌؾ َمٛمف إومراره-

وأَم٣م إن ديم٦م ايمٗمرائـ فمعم أن اظمٝم٦م يتحٝمؾ همٝمٜم٣م فمعم ايمقرشم٥م, ويريد أن يزيد 

دم أضمد أزمٛم٣مئف َمـ ايمؼمىم٥م, همال يٗمٌؾ َمٛمف اإلومرار دم َمثؾ هذه احل٣ميم٥م, وئم٣مد اظم٣مل 

 ٗمر يمف, زم٣ميمٌٝمٛم٥م, أو ايمٝمٚمكم, أو ٞمحق ذيمؽ-إلم ايمقرشم٥م, َم٣م مل يثٌتف اظم

 :تهطاض اإلقطاض
اٍت,  اٞمَِٝم٥ُم َأْرزَمَع ََمر  ايِن َأِو ايمز  ُط َأْن ُيِٗمر  ايمز  ُف ُيُْمؼَمَ  ِلَم َأٞم 

ٛم٣َمزمَِٙم٥ُم إِ ٛمَِٖمٝم ٥ُم َواحْلَ َذَه٤َم احْلَ

ـُ َأِِب يَمْٝمعَم َوإِ ؽِْمَح٣مُق- َ٘مُؿ َوازْم َذا وَم٣مل احْلَ  َوهِبَ

٣مهمِِٔمٝم ٥مُ َوَيَرى اظم٣َْميمِ  ٍط, َوُيْ٘مَتَٖمك زم١ِمِ ِوْمَراِرِه  "٘مِٝم ٥ُم َوايمُم  َأن  سَمْ٘مَراَر اإلْ ِ ِوْمَراِر يَمْٝمَس زممَِمْ

ـُ اظمُْٛمِْذِر, َومَج٣َمفَم٥ٌم-  , َوازْم يُّ - َوَْح ٣مُد َوَأزُمق شَمْقٍر َوايمْم ػَمِ ـُ ًَ ًة َواضِمَدًة, َوزمِِف وَم٣مل احْلَ  ََمر 

اَم َص٣مرَ  ْدِق همِٝمِف فَمعَم  ِٕ َن  اإلْ ِ ِوْمَراَر إِ ِٞم  ِع يمُِرصْمَح٣مِن صَم٣مٞم٤ِِم ايمِمِّ ْ ٥ًم دِم ايممم  ضُمج 

ؽُمقل  ِٕ َن  ايمر  صَم٣مٞم٤ِِم ايْمَ٘مِذِب, َوَهَذا اظمَْْٔمٛمَك فِمٛمَْد ايمت ْ٘مَراِر َوايمت ْقضِمٝمِد ؽَمَقاٌء, َو

َؿ وَم٣مل:  َٜم٣م  انْمُد َي٣م ُأَٞمْٝمُس إِ ِلَم اَْمَرَأِة َهَذا, هَم١مِ ِ»َصعم  اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  هَم٦ْم هَم٣مْرمُجْ ِن افْمؼَمَ

اِف  فْمؼِمَ
ِٓ ِد ا صْمَؿ فَمعَم لُجَر  َؼ ايمر   ش- هَمَٔمٙم 

ٛم٣َمزمَِٙم٥ُم زماَِم ُرِوَي َأن  ََم٣مفِمًزا صَم٣مَء إِِ لَم ايمٛم ٌِلِّ َصعم  اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف  ٛمَِٖمٝم ٥ُم َواحْلَ َواؽْمَتَدل احْلَ

َٞمك,  َؿ هَمَٟموَمر  زم٣ِميمزِّ َؿ زمَِقصْمِٜمِف ايْمَ٘مِريِؿ هَمَٟمفْمَرض فَمٛمُْف ايمٛم  »َوؽَمٙم  ٌِلُّ َصعم  اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

َرُه إِ لَِم إْ َْرزَمِع-شإِ لَِم إْ َْرزَمعِ  ْٙمَحدِّ ظم٣ََم َأطم 
٣ًٌم يمِ ًة َُمقصِم  , هَمَٙمْق ىَم٣مَن اإلْ ِ ِوْمَراُر ََمر 
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 دم ومِم٥م اظمرأة ايمٕم٣مَمدي٥م- سم٘مرار اإلومراروايمِمحٝمح أٞمف ٓ يٙمزم: ٕٞمف مل يث٦ٌم 

َمـ ضمدي٧م فمٚمر زمـ اخلْم٣مب رض اهلل فمٛمف, وأٞمف ابٔ سبإ: يف صشٝح  ٚ

ًدا َصعم  »وم٣مل دم طمْمٌتف وهق فمعم َمٛمػم اظمديٛم٥م:  ٣ٌَمَرَك َوسَمَٔم٣ملَم زَمَٔم٧َم حُمَٚم  إِن  اهلل َ سَم

صْمِؿ همَ  َؿ َوَأْٞمَزَل فَمَٙمْٝمِف ايْم٘مَِت٣مَب هَمَ٘م٣مَن همِٝماَم َأْٞمَزَل فَمَٙمْٝمِف آَي٥ُم ايمر  ٣م  اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  َٗمَرَأ هِبَ

ٛم٣َم زَمْٔمَدُه َوَأطَم٣مُف إِْن ؿَم٣مَل زم٣ِميمٛم ٣مِس  َؿ َوَرمَجْ َوَرصَمَؿ َرؽُمقُل اهلل ِ َصعم  اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

ِك هَمِريَّم٥ٍم  صْمِؿ دِم ىمَِت٣مِب اهلل ِ هَمَٝمِّمٙمُّقا زمؼَِمْ َزََم٣مٌن َأْن َيُٗمقَل وَم٣مئٌِؾ: ََم٣م َٞمْجُد آَي٥َم ايمر 

٣م اهلل ُ وَ  ٌَٝمِّٛم٥َُم َأْو َأْٞمَزهَلَ ٣مِء إَِذا وَم٣مََم٦ِم ايْم ًَ صَم٣مِل َوايمٛمِّ ـَ ايمرِّ ـْ َزَٞمك َِم صْمُؿ ضَمؼي فَمعَم ََم ايمر 

َٓ َأْن َيُٗمقَل ايمٛم ٣مُس: َزاَد فُمَٚمُر دِم ىمَِت٣مِب اهلل ِ  ٌؾ َأِو افمؼِماٌف َواْيُؿ اهلل ِ يَمْق ىَم٣مَن َْحْ

--ش-يَمَ٘مَتٌُْتَٜم٣م
 (ُ)

- 

 فمٛمف سم٘مرار اإلومرار, وآفمؼماف- ومل يُمؼمط فمٚمر زمـ اخلْم٣مب رض اهلل

 سهِ اإلقطاض عٔ ايػري: 
 -ٓ جيقز اإلومرار فمـ ايمٕمغم: ٕن هذا ؽمٝم٘مقن ؾمٜم٣مدةو

 سهِ غذٔ، أٚ ضطب ادتاْٞ ست٢ ٜكط عٔ ْؿػ٘: 
 إصؾ أن إَمقر سمٗمقم: زم٣مإلومرار, أو ايمٌٝمٛم٥م, أو ايمٝمٚمكم-

 هم٣مٕولم سمرك ايمًجـ, أو ايميب, َمـ أصمؾ اإلومرار-

                                                           
(, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في ُّْ)أخرجو اإلماـ ابن حباف في صحيحو  (ُ)

 (.ِّّٖ(, كفي اإلركاء )ُْْالتعليقات الحساف على ابن حباف برقم )
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َمقر اظمّمٝمٗم٥م ايمتل يتٔمٙمؼ هب٣م وٝم٣مع ضمٗمقق, أو صمٛم٣مي٣مت, أو إٓ دم زمٔمض إ

 نمغم ذيمؽ-

 سهِ َٔ أقط ثِ ازع٢ إٔ إقطاضٙ نإ عٔ تعصٜب: 
َمـ أومر شمؿ صم٣مء إلم اظمح٘مٚم٥م ووم٣مل: أومررت وأٞم٣م َم٘مرًه٣م وومد فمذزمقين ضمتك 

 أومررت زمذيمؽ, أو أىمرهقين, أو هددوين, أو همٔمٙمقا ِب-

ن ومد يتخقف َمـ ايمٔمذاب, همٜمٛم٣م يِمح ايمرصمقع فمـ اإلومرار: ٕن اإلٞم٣ًم

وٓ ؽمٝمام إذا فمذب زمًمء ٓ يًتْمٝمع أن يِمػم فمٙمٝمف َمـ ؾمدة إمل, أو طم٣مف 

 8فمعم ٞمٖمًف َمـ اهلالك, أو فمعم أهٙمف َمـ ذيمؽ-

  ********** 

 

 

 

 

 

                                                           
 , ...(, مع تصرؼ, كاهلل المستعاف.ُّٖ/ُٕ, ...(, )ْٔ/ٔتم تلخيص ىذه المسائل من الموسوعة الفقهية الكويتية ) ُ
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 [وجوب اإلقرار لمن عليه حد]

ٌََٜمُف- ٌَْٙمُف َوََم٣م َأؾْم  همِٝمِف ايم ِذي وَم

ـْ ) – 895 صعم اهلل  ,وَم٣مَل: وَم٣مَل رِم َرؽُمقُل اهلل ِ  ,رض اهلل فمٛمف  ,َأِِب َذر  فَم

ا»فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  , َويَمْق ىَم٣مَن َُمرًّ ؼ  شوُمِؾ احْلَ
 (ُ)

ٌ ٣مَن دِم ضَمِدي٧ٍم  ـُ ضِم َحُف ازْم - َصح 

 (-ؿَمِقيؾٍ 

 *******************************الشرح:

 .عام املصٓف احلزٜح يبٝإ ٚدٛب اإلقضاص

ٌَْٙمُف َوََم٣م »قٛي٘:  ٌََٜمُف همِٝمِف ايم ِذي وَم  ش-َأؾْم

 -دم صح٦م اإلومرارَمـ إضم٣مدي٧م  زم٣مب اإلومرار َم٣م سمٗمدم  أي دم

ـْ َأِِب َذر  »قٛي٘:   ش-,رض اهلل فمٛمف  ,فَم

احلدي٧م ذىمره اإلَم٣مم ايمقادفمل رْحف اهلل سمٔم٣ملم دم ايمِمحٝمح اظمًٛمد مم٣م يمٝمس 

 أَمرين زمًٌع ؽمٙمؿ و فمٙمٝمف اهلل صعم طمٙمٝمقم أَمرين": زمٙمٖمظ, دم ايمِمحٝمحكم

 إلم أٞمٓمر وٓ دوين هق َمـ إلم اٞمٓمر ان وأَمرين َمٛمٜمؿ وايمدٞمق اظم٣ًمىمكم زمح٤م

                                                           
ي إسناده إبراىيم بن ىشاـ الغساني, كذبو أبو حاتم, (, كفْْٗك  ُّٔأخرجو اإلماـ ابن حباف ) (ُ)

كأبو زرعة, كلو طرؽ عن أبي ذر رضي اهلل عنو كصح من حديثو, أخرجو أحمد, كالنسائي في عمل 
اليـو كالليلة, كمدار طرقو على محمد بن كاسع, عن عبد اهلل بن الصامت, عن أبي ذر رضي اهلل 

عنو جماعة, كانظر العلل للدارقطني. كىو في الصحيح  عنو بو, كىذا إسناد صحيح, كقد كاف ركاه
 (.ِٕٔالمسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )
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 أضمدا أؽمٟمل ٓ ان وأَمرين أدزمرت وان ايمرضمؿ أصؾ ان وأَمرين همقومك هق َمـ

 يمقَمف اهلل دم أطم٣مف ٓ ان وأَمرين َمرا ىم٣من وان زم٣محلؼ أومقل أن وأَمرين ؾمٝمئ٣م

 حت٦م ىمٛمز َمـ هم١مهنـ زم٣مهلل آ ومقة وٓ ضمقل ٓ ومقل َمـ أىمثر ان وأَمرين ٓئؿ

 -"ايمٔمرش

ا»قٛي٘:  , َويَمْق ىَم٣مَن َُمرًّ ؼ   ش- وُمِؾ احْلَ

 ٣مم دم ىمؾ رء-فموهذا ايمُم٣مهد َمـ احلدي٧م, و

ويدطمؾ همٝمف زم٧م ايمٔمٙمؿ, ويمق سمٛم٘مر يمؽ َمـ سمٛم٘مر َمـ ايمٛم٣مس, وَم٘مر زمؽ َمـ 

 َم٘مر-

ٕن اإلٞم٣ًمن إذا سمِمدر دم زم٣مب ايمدفمقة إلم اهلل فمز وصمؾ, ٓ زمد أن ي٘مقن 

٣ًٌم يمَلصمر َمـ اهلل فمز وصمؾ, و ٓ ؽمٝمام إذا فمدم َمـ يٟمَمر زم٣مظمٔمروف, ويٛمٜمك حمتً

 -فمـ اظمٛم٘مر

همٗمد جي٤م فمعم اإلٞم٣ًمن أن ٓ ُيقري, وأن ٓ يٟمطمذ زم٣مإلىمراه, ىمام هق اطمتٝم٣مر 

 اإلَم٣مم ايمٔمثٝمٚمكم رْحف اهلل سمٔم٣ملم-

وم٣مل: إذا ىم٣من احل٣مل ىمح٣مل اإلَم٣مم أْحد, ٓ جيقز يمٙمٔم٣ممل أن يً٘م٦م فمـ 

ايمٛم٣مس زمً٘مقت ايمٔم٣ممل دم  احلؼ, ويؼمطمص اإلىمراه: ٕن احلؼ ؽمٝمّمٝمع فمٛمد

 َمثؾ هذه احل٣ميم٥م-
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ويذىمرون أن اإلَم٣مم ايمُم٣مهمٔمل رْحف اهلل سمٔم٣ملم سمرطمص زم٣مإلىمراه ودم همتٛم٥م 

 طمٙمؼ ايمٗمرآن, وصم٣مء زمٚمٔم٣مريض-

همٗم٣ميمقا يمف: ايمٗمرآن خمٙمقق, همٗم٣مل هلؿ: ايمتقراة, واإلٞمجٝمؾ, وايمٗمرآن, 

 -خمٙمقوم٣مت وايمززمقر, ىمؾ ه٠مٓء, ويُمغم زمٟمص٣مزمع يديف

 ؿ: ايمٗمرآن خمٙمقق-زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمومٝمؾ و

 -: أٞم٣م, وىمٟمٞمف يريد ٞمٖمًف, ويٖمٜمٚمٜمؿ أٞمف اظمٔمٛمل دم ايم٠ًمالهمٗم٣مل

وهؿ يٗمقيمقن يمف: ٞمٔمؿ, همٝمٗمقل هلؿ: خمٙمقق, وهق يٗمِمد ٞمٖمًف, وهؿ 

يٗمِمدون أٞمف اظمٔمٛمل زم٣ميم٠ًمال دم ىمقن ايمٗمرآن خمٙمقق, إلم نمغم ذيمؽ َمـ 

 أومقاهلؿ-

  يًغ يمف ذيمؽ-يم٘مـ اإلَم٣مم أْحد رْحف اهلل سمٔم٣ملم ظم٣م رأى ضم٣مصم٥م ايمٛم٣مس, مل

همٗمقل احلؼ َمـ اظمٜمامت, وهق َمـ إَمر زم٣مظمٔمروف, وَمـ ايمٛمٜمل فمـ اظمٛم٘مر, 

 وَمـ ايمٛمِمٝمح٥م, وؿمرق ٞممم اخلغم-

وهق َمـ ؿمريؼ ايمدفمقة إلم اهلل فمز وصمؾ, وهق َمـ ؽمٌٝمؾ إٞمٌٝم٣مء 

 واظمرؽمٙمكم فمٙمٝمٜمؿ ايمِمٙمقات وايمتًٙمٝمؿ-

 هم١من ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ظم٣م صم٣مءه ايمقضمل-
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س اذتُٝس، ٚخًل أؾعاٍ ايعباز يإلَاّ ايبداضٟ ضمح١ اهلل نُا يف َػٓ
 عًُٝٗا: 

ـْ َأزمِٝمِف  , فَم ُْمِٚملِّ ـِ ََم٣ميمٍِؽ اْْلُ ضَْمَقِص فَمْقِف زْم ْٕ رض اهلل ,َمـ ضمدي٧م َأِِب ا

زَمٛمِل  ", وَم٣مَل: ,فمٛمف ٣م َذْرفًم٣م, َوطِمْٖم٦ُم َأْن ُيَ٘مذِّ ـْ َرِبِّ هَمِّمْٗم٦ُم هِبَ َأسَمْتٛمِل ِرؽَم٣ميَم٥ٌم َِم

ـ  ىَمَذا, َوىَمَذا وَمْقَِمل, هَمٗمِ  ـ  َأْو يَمٛمَْٖمَٔمَٙم "ٝمَؾ رِم: يَمَتْٖمَٔمَٙم
 (ُ)

- 

 ٚيف غٓٔ اإلَاّ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ٌِْد اهلل ِ  ـِ فَم , وَم٣مَل: ىَم٣مَن َرؽُمقُل اهلل ِ ,رض اهلل فمٛمٜمام,َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمِِر زْم

ُف فَمعَم ايمٛم ٣مِس دِم  ًَ َؿ َئْمِرُض َٞمْٖم َٓ َرصُمٌؾ » اظمَْْقوِمِػ, هَمَٗم٣مَل: َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم   َأ

َغ ىَماَلَم َرِبِّ  شحَيِْٚمُٙمٛمِل إلَِم وَمْقَِمِف, هَم١مِن  وُمَرْيًُم٣م وَمْد ََمٛمَُٔمقيِن َأْن ُأزَمٙمِّ
 (ِ)

- 

 ش-ويمق ىم٣من َمًرا»قٛي٘: 

وَمرارة احلؼ زائٙم٥م زم١مذن اهلل فمز وصمؾ, ظم٣م ئمٗم٤م ذيمؽ َمـ اخلغم فمعم 

 ص٣مضمٌف, إَم٣م دم ايمدٞمٝم٣م زم٣ميمٔمقاوم٤م- 

٣م دم أطمرة زم٣مٕصمر ايمٔمٓمٝمؿ فمٛمد اهلل فمز وصمؾ, وايمثقاب اْلزيؾ, وإَم

 وٞمٔمٝمؿ اْلٛم٥م زم١مذن اهلل فمز وصمؾ-

                                                           
(, ٕٔ(, كاإلماـ البخارم في خلق أفعاؿ العباد )صَٕٗأخرجو اإلماـ الحميدم في مسنده ) (ُ)

حديث  (, كقاؿ فيو: ىذاَُٖٗكىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل برقم )
 صحيح. 

(, كصححو اإلماـ األلباني َُِ(, كابن ماجو )ِِٓٗ(, كالترمذم )ّْْٕأخرجو أبو داكد ) (ِ)
 (.  ُِٔرحمو اهلل في صحيح السنن. كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل برقم )
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 -واإلومرار واصم٤م, ظم٣م همٝمف َمـ سمٟمدي٥م احلٗمقق

ضمدي٧م َأِِب ُهَرْيَرَة َرِضَ اهلل ُ فَمٛمُْف, وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلل ِ َصعم  اهلُل فَمَٙمْٝمِف همٖمل 

ـْ ىَم٣مَٞم٦ْم يمَ »َوؽَمٙم َؿ:  ْٙمُف َِمٛمُْف ايمَٝمْقَم, ََم ٍء, هَمْٙمَٝمَتَحٙم  ـْ فِمْرِوِف َأْو َرْ طَِمٝمِف َِم
ِٕ ُف ََمْٓمَٙمَٚم٥ٌم 

ٌَْؾ َأْن َٓ َيُ٘مقَن ِديٛم٣َمٌر َوَٓ ِدْرَهٌؿ, إِْن ىَم٣مَن يَمُف فَمَٚمٌؾ َص٣ميمٌِح ُأطِمَذ َِمٛمُْف زمَِٗمْدِر  وَم

ـْ ؽَمٝمِّئَ  ٛم٣َمٌت ُأطِمَذ َِم ًَ ـْ يَمُف ضَم  ش- ٣مِت َص٣مضِمٌِِف هَمُحِٚمَؾ فَمَٙمْٝمفِ ََمْٓمَٙمَٚمتِِف, َوإِْن مَلْ سَمُ٘م

 واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم

  ********** 
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 ]باب العارية[

١َِٜ َباُب]  [اِيَعاِص

 *******************************الشرح:

َمٟمطمقذة َمـ ايمتداهمع, زمحٝم٧م يدهمع زمٔمّمٜمؿ إلم زمٔمض َم٣م يٗمقم  ٚايعاض١ٜ:

 زمُمٟمٞمف-

ع وامن ايمًمء ٞمٖمًف, أو وامن َم دهمع َمٛمٖمٔم٥م زمٕمغم فمقض يف االصطالح:ٚ

 إذا سمٙمػ فمعم َم٣م ؽمٝمٟميت فَمثٙم

وومد سمٗمدم َمٔمٛم٣م أن ايمٌٝمع ي٘مقن زمٔمقض, وأن اهل٥ٌم وايمِمدوم٥م سم٘مقن زمٕمغم 

 فمقض أيًّم٣م-

 -وأن ايمٔم٣مري٥م سم٘مقن فمعم وامن ايمٔمقض

 : تٗااألصٌ يف َؾضٚعٝ

وفِمٝم ٥مِ  دِم  إْ َْصؾو ٛم ٥مُ  ايْم٘مَِت٣مُب  اإلْ فَِم٣مَرِة: ََممْمُ ًُّ  : َواظمَْْٔمُٗمقل ٣معُ َواإلْ ِمْجَ  َوايم

َّا   -{اظم٣َْمفُمقنَ  َوَيْٚمٛمَُٔمقنَ }: سَمَٔم٣ملَم  هَمَٗمْقيُمفُ  :اِيِهَتاُب َأ

 هم٣مظمراد هب٣م فم٣مري٥م ايمديمق وايمٗمدر ونمغم ذيمؽ-

َٟ َؾَكِس ٔٚ ٔٔ ُض ٔٔ َع ٔٔ َعٖبإؽ اِب َُا -ِضضٞ اهلل عٓٗ- ََِػُعٕٛز َٚاِب ُٗ  َأْٖ
 - "ايْمَٔمَقاِريُّ  اظم٣َْمفُمقنُ " :َقااَل
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ُٔ َطََٚؾٖػ ٟٖ:-ضضٞ اهلل عٓ٘- ََِػُعٕٛز اِب َٛأض ٣َم" اِيَع  َواظمِْٝمَزانُ  ايْمِٗمْدرُ  زمَِٟمهن 

يْمقُ   -"َوايمد 

َّا ١َُّ ََٚأ  همٚمٛمٜم٣م أضم٣مدي٧م ايم٣ٌمب- :ايغُّ

ـِ  ُرِويَ  َم٣م َٚٓٗا: فُ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  فَم ٥ٌَمِ  دِم  وَم٣مل َأٞم  ٥مِ  طُمْْم  ضَمج 

٥مُ وَ : »ايْمَقَداعِ  اةٌ  ايْمَٔم٣مِري  ـُ - َُم٠َمد  ْي فِمٝمؿُ - ََمْرُدوَدةٌ  َواظمِْٛمَْح٥مُ - ََمْٗميِضي  َوايمد   ش- نَم٣مِرمٌ  َوايمز 

٣َٚ ُٕ ََٚض َٛا ُٔ َصِؿ ١َٖٝ ِب ََ ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   ايمٛم ٌِل   َأن  » :-ضضٞ اهلل عٓ٘- ُأ  َوؽَمٙم 

, َيْقمَ  َأْدُرفًم٣م َِمٛمْفُ  اؽْمَتَٔم٣مرَ  ٣ًٌمأَ : هَمَٗم٣مل ضُمٛمَكْمٍ ُد؟ َي٣م نَمِْم ٥مً  زَمؾ وَم٣مل حُمَٚم   فَم٣مِري 

 ش-  ََمّْمُٚمقَٞم٥مٌ 

ٙمُِٚمقنَ  َأمْجَعَ همٗمد  ٚأَا اإلمجاع: ًْ ٥مِ  صَمَقازِ  فَمعَم  اظْمُ  -ايْمَٔم٣مِري 

َٔ َِ َُِعُكٍٛ َٚ فُ  :اِي ٥ٌَمُ  صَم٣مَزْت  ظمَ ٣م َأٞم  ٥ٌَمُ  صَم٣مَزْت  إْ فَْمَٝم٣منِ  ِه  َويمَِذيمَِؽ  اظمَْٛم٣َمهمِِع, ِه

٦ِم   - مَجِٝمًٔم٣م َواظمَْٛم٣َمهمِعِ  ٣مْٕ فَْمَٝم٣منِ زمِ  ايْمَقِصٝم ٥مُ  َصح 

:ٗٞ  سهِ ايعاض١ٜ ايٖتِهًٔٝٔؿ
٣مفِمِٜمؿْ  زَمْٔمَد  اإلِْ فَم٣مَرةِ  ضُمْ٘مؿِ  دِم  ايْمُٖمَٗمَٜم٣مءُ  اطْمَتَٙمَػ    صَمَقاِزَه٣م: فَمعَم  إمِْجَ

ََٖب ُُٗٛض َؾَص ُِ َٗا٤ٔ: ُد ـَ  اِيُؿَك ٛمَِٖمٝم ٥مِ  َِم ٣مهمِِٔمٝم ٥مِ  َواظم٣َْميمِ٘مِٝم ٥مِ  احْلَ ٛم٣َمزمِ  َوايمُم   إلَِم  َٙم٥مِ َواحْلَ

غْمَ  َواهْمَٔمُٙمقا}: سَمَٔم٣ملَم  يمَِٗمْقيمِفِ  ايمٛم ْدُب, إْ َْصؾ دِم  ضُمْ٘مَٚمَٜم٣م َأن    ايمٛم ٌِلِّ  َووَمْقل ,{اخْلَ

َؿ: فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم     -ش َصَدوَم٥مٌ  ََمْٔمُروٍف  ىُمؾ» َوؽَمٙم 

٥ٌَمٌ  ِهلَ  :َٚٔقٌٝ   -َواصِم
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ـَ  يمِْٙمُٚمَِمٙمِّكمَ  هَمَقْيٌؾ }: ٣ملَم سَمٔمَ  زمَِٗمْقيمِفِ  زم٣ِميْمُقصُمقِب  ايْمَٗم٣مئُِٙمقنَ  َواؽْمَتَدل ـْ  ُهؿْ  ايم ِذي  فَم

ـَ  ؽَم٣مُهقنَ  َصاَلهِتِؿْ  ـْ  ُٞمِٗمؾ ,{اظم٣َْمفُمقنَ  َوَيْٚمٛمَُٔمقنَ  ُيَراُءونَ  ُهؿْ  ايم ِذي ـَ  ىَمثغِمٍ  فَم  َِم

َح٣مزَم٥مِ  ٣َم ,رض اهلل فمٛمف, ايمِم  ٥مَ  َأهن  يْمقِ  ايْمِٗمْدرِ  فَم٣مِري  ٣م َوايمد   -َوَٞمْحِقمِهَ

٣م َئْمِرُض  َووَمْد  :ايٖصٔػرٔي ٔحايٖؿِط َصأسُب َقاٍ  فَمٛمَْٜم٣م, ىَمَٕمٛمِل   ايْمُقصُمقُب, هَلَ

ََم٥مٍ  َُمْٜمَج٥مٍ  إضِْمَٝم٣مءُ  همِٝمفِ  ََم٣م ىُمؾ إفَِم٣مَرةُ  هَمَٝمِج٤ُم  كمٍ  إفَِم٣مَرةُ  َوىَمَذا ظمِِْثٙمِِف, ُأصْمَرةَ  َٓ  حُمْؼَمَ  ؽِم٘مِّ

ـِ اظم٣َْميمِ٘مِ  اظمَْٛمُْٗمقل َوَهَذا ََمْقسُمُف, خُيَُْمك ََمْٟمىُمقلٍ  يمَِذزْمِح   اظمََْذاِه٤ِم  وَمَقافِمُد  سَمْٟمزَم٣مهُ  َٓ  ٝم ٥مِ فَم

 - إْ طُْمَرى

ـْ  ىَم١مفِْمَْم٣مئَِٜم٣م ضَمَراًَم٣م سَمُ٘مقنُ  َووَمْد   - ََمْٔمِِمَٝم٥مٍ  فَمعَم  سُمِٔمٝمٛمُفُ  ظمَِ

ـْ  ىَم١مفِْمَْم٣مئَِٜم٣م ََمْ٘مُروَه٥مً  سَمُ٘مقنُ  َووَمْد   -ََمْ٘مُروهٍ  همِْٔمؾٍ  فَمعَم  سُمِٔمٝمٛمُفُ  ظمَِ

 وهذا هق ايمِمحٝمح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ-

 اإلعاض٠:  َٓ٘ َٔ تصح
 سمِمح آؽمتٔم٣مرة َمـ ىمؾ َم٣ميمؽ صم٣مئز ايمتٌمف-

 ال جيقز يمف أن ئمغم ؾمٝمًئ٣م ٓ يٚمٙم٘مف-هم: نمغم اظم٣ميمؽ, "َم٣ميمؽ" ؾدطز بكٛيٓا:

: هم٣مومد ايمتٌمف ىم٣مظمجٛمقن, وايمًٖمٝمف, "صم٣مئز ايمتٌمف" ٚخطز بكٛيٓا:

 واظمحجقر فمٙمٝمف, همٜم٠مٓء ٓ جيقز هلؿ أن ئمغموا-

 أضنإ اإلعاض٠: 
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ُُٔعرُي - أ طُ  :اِي ِف  ََم٣ميمًِ٘م٣م َيُ٘مقنَ  َأنْ  همِٝمفِ  َوُيُْمؼَمَ ءِ  دِم  يمِٙمت ٌَمُّ ْ  خُمَْت٣مًرا اظمَُْٔم٣مِر, ايمًم 

فُمفُ  َيِِمحُّ   - سَمػَمُّ

ُُِػَتٔعرُي - ب طُ  اإلْ فَِم٣مَرِة, ؿَم٣ميم٤ُِم  َوُهقَ  :اِي عِ  َأْهالً  َيُ٘مقنَ  َأنْ  همِٝمفِ  َوُيُْمؼَمَ  يمِٙمت ػَمُّ

ءِ  فَمَٙمْٝمفِ  ْ  -َُمَٔمٝم ٛم٣ًم َيُ٘مقنَ  نْ َوأَ  اظمَُْٔم٣مِر, زم٣ِميمًم 

ُُِػَتَعاُض - ز ََُشٌ) اِي َتِٔمغمِ  َيْٚمٛمَُحفُ  ايم ِذي ُهقَ  (:اِي ًْ - زمِفِ  يماِِلْٞمتَِٖم٣معِ  اظمُِْٔمغُم يمِْٙمُٚم

طُ  ٣ٌَمضًم٣م اْٞمتَِٖم٣مفًم٣م زمِفِ  َُمٛمَْتَٖمًٔم٣م َيُ٘مقنَ  َأنْ  همِٝمفِ  َوُيُْمؼَمَ  - فَمْٝمٛمِفِ  زَمَٗم٣مءِ  ََمعَ  ََمْٗمُِمقًدا َُم

ـْ  اإلْ فَِم٣مَرةِ  فَمعَم  َيُدل ََم٣م ؾىمُ  َوِهلَ  :ايصَِّٝػ١ُ - ز  -همِْٔمؾٍ  َأوْ  إؾَِم٣مَرةٍ  َأوْ  يَمْٖمظٍ  َِم

 وَمتك َم٣م مت٦م اإلفم٣مرة همٜمل َمّمٚمقٞم٥م-

 ؿٞ غٓٔ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل تعاىل ٚغريٙ: ؾ
ـِ  َمـ ؿمريؼ ُأََمٝم ٥مَ  ـِ  َصْٖمَقانَ  زْم ـْ  ُأََمٝم ٥َم, زْم  َرؽُمقَل  َأن  » :,رض اهلل فمٛمف,َأزمِٝمِف  فَم

ُد, َي٣م َأنَمِْم٤ٌم : هَمَٗم٣مَل  ضُمٛمَكْمٍ  َيْقمَ  َأْدَرافًم٣م َِمٛمْفُ  اؽْمَتَٔم٣مرَ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ  حُمَٚم 

,: »هَمَٗم٣مَل  شََمّْمُٚمقَٞم٥مٌ  فَمَٚمٌؼ  زَمْؾ  َٓ
 (ُ)

- 

                                                           
عالى في السنن, (, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تِّٔٓأخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو ) (ُ)

(, كقاؿ فيو: كىذا إسناد ضعيف , كلو علتاف: األكلى: جهالة أمية بن ُُّٓكفي اإلركاء برقم )
كاألخرل: ضعف شريك, كىو ابن عبد اهلل القاضي, فإنو سيء  صفواف , فإنو لم يوثقو أحد...

عن جابر الحفظ, كقد خولف في إسناده. فالحديث مضطرب اإلسناد , لكن لو شاىداف: األكؿ: 
بن عبد اهلل: " أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم سار إلى حنين , لما فرغ من فتح مكة ... ثم 
بعث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إلى صفواف بن أمية فسألو أدراعا مائة درع كما يصلحها من 

أخرجو الحاكم عدتها , فقاؿ: أغصبان يا محمد , قاؿ: بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك...". 
              =( من طريق ابن إسحاؽ...كقاؿ الحاكم: " صحيح اإلسناد " ككافقو ْٗػ  ْٖ/ّ)
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وذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أٞمف ٓ يّمٚمـ إٓ إذا همرط همٝمٜم٣م, وسمٔمدى, 

 ضمتك أدى إلم إسمالهمٜم٣م-

 ري عٔ إعاضت٘: عسهِ ضدٛع امل
ٔمغم أن يرصمع فمـ إفم٣مرسمف: إذ أهن٣م يمٝم٦ًم هب٥ٌم, أو فمْمٝم٥م ٞم٣مصمزة, هم١مهن٣م يمٙمٚم

 سم٘مقن زمال فمقض, وٓ وامن-

ًٓ ٣مٕٞمف دم إصؾ مل يٚمٙم٘مٜم٣م َمـ أفم٣مره, إٓ أٞمف إذا أفم ره ؾمٝمًئ٣م همٌذل همٝمف َم٣م

يرصمق ٞمٖمٔمف همٝمٜم٣م, شمؿ فم٣مصمٙم٥م زمرد اإلفم٣مرة ومٌؾ آٞمتٖم٣مع, هم١مٞمف يّمٚمـ دم ذيمؽ 

 اظم٣مل-

 عاض١ٜ: سهِ تأدري املػتعري اي
ٓ جيقز يمٙمٚمًتٔمغم أن ي٠مصمر ايمٔم٣مري٥م, وٓ أن ئمغمه٣م, وٓ أن ُّيٌٜم٣م, إٓ و

 زم١مذن ص٣مضمٌٜم٣م: ٕٞمف يمٝمس زماميمؽ هل٣م-

  ********** 

 

  

 

                                                                                                                                        

الذىبي. كبالجملة فالحديث صحيح بمجموع ىذه الطرؽ الثالث, فهو غنى عن طريق ابن  =
يها قبلو: عباس الواىية, السيما كفيو قولو: " عارية مؤداة ". فإنو مخالف لما في الطرؽ المشار إل

 " عارية مضمونة ". فإف المؤداة غير المضمونة, كما ىو معركؼ عند الفقهاء.
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ـْ ) – 893 ـِ  ؽَمُٚمَرةَ  فَم  , اهلل ِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل رض , صُمْٛمُدٍب  زْم

َيفُ  ضَمت ك َأطَمَذْت  ََم٣م ايْمَٝمدِ  فَمعَم »: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم شسُم٠َمدِّ
 (ُ)

, َأْْحَُد  َرَواهُ - 

َْرزَمَٔم٥مُ  ْٕ َحفُ , َوا ٣مىمِؿُ  َوَصح   -(احْلَ

 *******************************الشرح:

 .عام املصٓف احلزٜح يبٝإ ضُإ ايعاص١ٜ

َيفُ  ضَمت ك َأطَمَذْت  ََم٣م ايْمَٝمدِ  فَمعَم »قٛي٘:   - شسُم٠َمدِّ

٣ًٌم ؽمقاء ىم٣من أي  - فم٣مري٥ًم, أو هوم٥ًم, أو نمِم

 : (875. 3) ايمًٛمـ َمٔم٣مملوم٣مل اخلْم٣مِب دم 

 ايمزام ىمٙمٚم٥م فمعم أن وذيمؽ َمّمٚمقٞم٥م ايمٔم٣مري٥م أن فمعم ديمٝمؾ احلدي٧م هذا دم

 إذا ايمٔمكم يتّمٚمـ ومد وإداء هل٣م ٓزَم٣مً  إداء ص٣مر أطمذه ايمٝمد ضمِمٙم٦م وإذا

 َمٛمف زم٣ميمٗمٝمٚم٥م أَمٙمؽ ويمٔمٙمف َمًتٜمٙم٘م٥م ص٣مرت إذا وايمٗمٝمٚم٥م َمقصمقدة ىم٣مدت

 قا -زم٣ميمٔمكم

                                                           
(, كالنسائي في ُّٔٓ(, كأبو داكد )ُّك ُِ/ ك ٖ/ ٓأخرجو أحمد )الحديث ضعيف.  (ُ)

(, من ْٕ/ ِ(, كالحاكم )ََِْ(, كابن ماجو )ُِٔٔ(, كالترمذم )ُُْ/ ّ« )الكبرل»
ثم نسي الحسن فقاؿ: ىو أمينك »زادكا إال النسائي كابن ماجو. طريق الحسن, عن سمرة, بو. ك 

صحيح على »كقاؿ الحاكم: «. ىذا حديث حسن صحيح»كقاؿ الترمذم: «. ال ضماف عليو
كلكن الحسن مدلس, كقد عنعنو, كإلى ما ذىب إليو الجمهور من أىل العلم إلى «, شرط البخارم

 ا كسول ذلك فهو منقطع.أنو لم يسمع من الحسن إال حديث العقيقة, كم
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٧م ُأؽمتدل فمعم أن ايم٣ًمرق يّمٚمـ هومتف, همٚمـ ووع يده فمعم وهبذا احلدي

 َم٣مل وأطمذه, هم١مٞمف و٣مَمـ يمف, َم٠مٍد يمف, ضمتك يرده إلم أصح٣مزمف-

 بٝإ سهِ َا غطق٘ ايػاضم بعس قطع ٜسٙ: 
وومد سمٗمدم َمٔمٛم٣م اإلؾم٣مرة إلم أن ايم٣ًمرق إذا هق هؾ يٙمزَمف أن ئمٝمد َم٣م 

 هومف زمٔمد ومْمع يده؟

٣م دم يديف ومد وصم٤م فمٙمٝمف احلٖم٣مظ فمٙمٝمف وايمِمحٝمح أٞمف يٙمزَمف ذيمؽ, همٝم٘مقن َم

 ضمتك ي٠مديف-

  ********** 
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 [وجوب المحافظة على العارية] 

ـْ ) – 894  صعم , اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل رض , ُهَرْيَرةَ  َأِِب  َوفَم

َََم٣مَٞم٥مَ  َأدِّ »: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل ْٕ ـِ  إلَِم  ا َٓ , اْئَتَٚمٛمََؽ  ََم ـْ  َو ـْ  خَتُ شطَم٣مَٞمَؽ  ََم
 (ُ)

 َرَواهُ - 

َِمِذيُّ , َداُودَ  َأزُمق ْ ٛمَفُ  َوايمؼمِّ  ً َحفُ , َوضَم ٣مىمِؿُ  َوَصح   ضَم٣مسمِؿٍ  َأزُمق َواؽْمَتٛمَْ٘مَرهُ , احْلَ

اِزيُّ   -(ايمر 

 *******************************الشرح:

ٚدٛب احملافع١ ع٢ً َا أؤمتٔ عام املصٓف صمح٘ اهلل احلزٜح يبٝإ 

 .عًٝ٘ َٔ عاص١ٜ ٚغريٖا

َََم٣مَٞم٥مَ  َأدِّ »قٛي٘:  ْٕ   -شا

 أي جي٤م فمٙمٝمؽ أن سم٠مدي إَم٣مٞم٥م, وهل َم٣م اؤمتٛم٦م فمٙمٝمف- 

 : (868. 3) ايمًٛمـ َمٔم٣مملوم٣مل اخلْم٣مِب دم 

 احلٗمٝمٗم٥م دم زمٝمٛمٜمام ويمٝمس هٛمد حلدي٧م خم٣ميمٖم٣مً  ايمٓم٣مهر دم ئمد احلدي٧م وهذا

 همٟمَم٣م وفمدواٞم٣مً  ـمٙمامً  أطمذه يمف يمٝمس َم٣م يٟمطمذ ايمذي هق اخل٣مئـ ٕن وذيمؽ طمالف

                                                           
«. حسن غريب»(, بسند حسن, كقاؿ الترمذم: ُِْٔ(, كالترمذم )ّّٓٓركاه أبو داكد ) (ُ)

قلت: كىو صحيح بشواىده ففي الباب, عن أنس, كأبي أمامة, كأبي بن كعب, كغيرىم. قاؿ 
 الحافظ في التخليص: تفرد بو طلق, ثم ذكر لو شاىد من حديث أنس, كأبي بن كعب, كأبي
أمامة, كال تصلح للتقوية. قاؿ اإلماـ الشافعي رحمو اهلل تعالى: ىذا الحديث ليس بثابت. كقاؿ 
ابن الجوزم: ال يصح من جميع طرقو, كنقل عن اإلماـ أحمد أنو قاؿ: ىذا حديث باطل, ال 

 أعرفو من كجو يصح.
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 همٙمٝمس َمٛمف ـمالَمتف واؽمتدراك طمِمٚمف َم٣مل َمـ ضمٗمف أطمذ دم يمف َمٟمذوٞم٣مً  ىم٣من َمـ

 مل وهذا طمٝم٣مٞمتف َمثؾ زمخٝم٣مٞم٥م سمٗم٣مزمٙمف زمٟمن طم٣مٞمؽ َمـ ختـ ٓ َمٔمٛم٣مه وإٞمام زمخ٣مئـ

 زمـ َم٣ميمؽ وىم٣من- يمٕمغمه ضمٗم٣مً  يٕمتِم٤م وإول يمٛمٖمًف ضمٗم٣مً  يٗمٌض ٕٞمف خيٛمف

 فأودفم شمؿ اظمقدع همجحده٣م درهؿ أيمػ رصمالً  رصمؾ أودع إذا يٗمقل أٞمس

 هذا إلم ذه٤م أـمٛمف ص٣مضمٌف ايمٗم٣مؽمؿ ازمـ وم٣مل- جيحده أن يمف جيز مل أيمٖم٣مً  اْل٣مضمد

 -احلدي٧م

 ىم٣من يمق ضمٗمف فمـ ومِم٣مص٣مً  إيمػ يٟمطمذ أن ئًمف ايمرأي أصح٣مب ووم٣مل

 همٜمق َمثٙمف ىم٣من إذا وأن زمٝمع هذا ٕن ذيمؽ ئًمف مل ؾمٔمغماً  أو ضمٛمْم٥م زمديمف

 -ومِم٣مص

 زمخػم واضمت٨م ٝمٔم٣مً مج ايمقصمٜمكم دم ضمٗمف فمـ يٟمطمذه أن ئًمف ايمُم٣مهمٔمل ووم٣مل

  اهـ -هٛمد

ـِ  إلَِم »قٛي٘:    -شاْئَتَٚمٛمََؽ  ََم

 ويمق ىم٣من ايمذي ائتٚمٛمؽ َمنهًم٣م, أو و٣مئًم٣م, أو َمٗمًٌما-

َٓ »قٛي٘:  ـْ  َو ـْ  خَتُ  - شطَم٣مَٞمَؽ  ََم

 ظمذَم٥م اخلٝم٣مٞم٥م, هم١مهن٣م زمئ٦ًم ايمٌْم٣مٞم٥م-

َٓ }اهلل فمز وصمؾ: يٗمقل  ـْ  َو  -[815: ايمٛم٣ًمء] {طَمِِمٝماًم  يمِْٙمَخ٣مئِٛمكِمَ  سَمُ٘م

 ٝم٣مٞم٥م َمـ فمالَم٣مت ايمٛمٖم٣مق-٣مخلهم
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 ؿٞ ايصشٝشني: ؾ
ـِ  ,,رض اهلل فمٛمف, ُهَرْيَرةَ  َمـ ضمدي٧م َأِِب  ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  فَم  َوؽَمٙم 

َث  إَِذا: شَماَلٌث  اظمُٛم٣َمهمِِؼ  آَي٥مُ : »وَم٣مَل  ـَ  َوإَِذا َأطْمَٙمَػ, َوفَمَد  َوإَِذا ىَمَذَب, ضَمد  ِ  اْؤمُت

شطَم٣منَ 
 (ُ)

- 

ٌْدِ و ـِ  هلل ِا َمـ ضمدي٧م فَم  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِل   َأن   ,,امرض اهلل فمٛمٜم, فَمْٚمٍرو زْم

ـْ  َأْرزَمعٌ : »وَم٣مَل  َوؽَمٙم ؿَ  ـ   ََم ـْ  طَم٣ميمًِِم٣م, َُمٛم٣َمهمًِٗم٣م ىَم٣منَ  همِٝمفِ  ىُم  طَمِْمَٙم٥مٌ  همِٝمفِ  ىَم٣مَٞم٦ْم  َوََم

ـ   ـَ  طَمِْمَٙم٥مٌ  همِٝمفِ  ىَم٣مَٞم٦ْم  َِمٛمُْٜم ِ  إَِذا: َيَدفَمَٜم٣م ضَمت ك ايمٛمَِّٖم٣مِق  َِم َث  َوإَِذا طَم٣مَن, ـَ اْؤمُت  ضَمد 

شهَمَجرَ  طَم٣مَصؿَ  َوإَِذا نَمَدَر, فَم٣مَهَد  َوإَِذا ىَمَذَب,
 (ِ)

- 

 أن اإلٞم٣ًمن ٓ جي٣مزي زم٣مظمثؾ, ٓ ؽمٝمام دم إَمقر اظمذَمقَم٥م- ٚفٝ٘:

 سهِ َػأي١ ايعؿط: 
ذىمر زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ َمًٟميم٥م َم٣م إذا وصمد اإلٞم٣ًمن َم٣ميمف زمٔمٝمٛمف فمٛمد ؽم٣مرومف, 

 وهل َم٣م سمًٚمك زمٚمًٟميم٥م ايمٓمٖمر, أو نم٣مصٌف, أو ٞمحق ذيمؽ

 :(519. 9) ايم٣ٌمري وم٣مل احل٣مهمظ دم همتح

ـْ  َأن   فَمعَم  زمِفِ  َواؽْمُتِدل   هِ  فِمٛمَْد  يَمفُ  ََم ـِ  فَم٣مصِمزٌ  َوُهقَ  ضَمؼي  نَمغْمِ  يَمفُ  صَم٣مزَ  اؽْمتِٝمَٖم٣مئِفِ  فَم

ـْ  َيْٟمطُمَذ  َأنْ  فِ  وَمْدرَ  ََم٣ميمِفِ  َِم ٣مهمِِٔملِّ  وَمْقُل  َوُهقَ  إِْذٞمِفِ  زمَِٕمغْمِ  ضَمٗمِّ ك مَج٣َمفَم٥مٍ وَ  ايمُم  ٚم  ًَ  َوسُم

                                                           
 (.ٗٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ّّأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
 (.ٖٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ّْأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)
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َٟميَم٥مَ  ًْ اصِمُح  ايمٓم َٖمرِ  ََم فِ  صِمْٛمسِ  نَمغْمَ  َيْٟمطُمُذ  َٓ  فِمٛمَْدُهؿْ  َوايمر  ٓ   ضَمٗمِّ رَ  إَِذا إِ  صِمٛمُْس  سَمَٔمذ 

فِ  ـْ  ضَمٗمِّ فِ  صِمٛمَْس  َيْٟمطُمُذ  َوفَمٛمْفُ  اظمَْٛمْعُ  ضَمٛمِٝمَٖم٥مَ  َأِِب  َوفَم َٓ  ضَمٗمِّ ـْ  َيْٟمطُمُذ  َو  صِمْٛمسِ  نَمغْمِ  َِم

فِ  ٓ   ضَمٗمِّ ـِ  ضَمُد أَ  إِ طَمرِ  زَمَدَل  ايمٛم ْٗمَدْي ْٔ ـْ  ا َراءِ  ىَمَٜمِذهِ  ِرَواَي٣مٍت  شَماَلُث  ََم٣ميمٍِؽ  َوفَم ْٔ  ا

ـْ  َد  َوفَم  قا -َُمْْمَٙمًٗم٣م اظمَْٛمْعُ  َأْْحَ
 :(45/ 26) ايصشٝح ادتاَع يؿطح قاٍ ابٔ املًكٔ يف ايتٛضٝح 

 ش-طُمِذي ََم٣م َيْ٘مِٖمٝمِؽ َوَويَمَدِك زم٣ِمظمَْْٔمُروِف »دم ىمالَمف فمعم ومِم٥م هٛمد 

 ضمٗمف َمـ َمٛمع ظمـ إطمذ صمقاز وهل ايم٣ًميمٖم٥م, ايمٓمٖمر َمًٟميم٥م أيًّم٣م: همٝمفو

 أطمذت َم٣م هلٛمد أصم٣مز , ايمًالم فمٙمٝمف , ٕٞمف همٝمف: فمٙمٝمف إشمؿ وٓ فمٛمده َم٣ميمف زمٗمدر

 -زم٣مظمٔمروف زوصمٜم٣م َم٣مل َمـ

ٌُْتؿْ  َوإِنْ }: سمٔم٣ملم ومقيمف دم ايمتٛمزيؾ دم احلدي٧م هذا وأصؾ ٌُقا فَم٣موَم  زمِِٚمْثؾِ  هَمَٔم٣موِم

ٌُْتؿْ  ََم٣م  يمف يقصمد شمؿ ايمقدئم٥م صم٣مضمد دم اطمتالهمٜمؿ اظمٓم٣ممل دم ؽمٙمػ وومد {زمِفِ  فُمقوِم

 ٓ؟ أم ضمٗمف فمقض يٟمطمذ هؾ َم٣مل

وذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم فمدم أطمذه: ظم٣م ؽمٝم٠مدي ذيمؽ َمـ إؽم٣مءة 

 -ايمٓمٛمقن, ونمغم ذيمؽ

زمٝم٣من فمٓمؿ هذا ايمديـ, إذ أٞمف أَمر زمٚم٘م٣مرم إطمالق, وهنك فمـ  ٚفٝ٘:

 أو ايمٌٔمٝمد, َمع ايمٔمدو, أو ايمِمديؼ-ؽمٖم٣مؽمٖمٜم٣م, ؽمقاء ىم٣من ذيمؽ َمع ايمٗمري٤م, 

 : ايبداضٟٚيف 
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ٌْدِ  ـِ  اهلل ِ َمـ ضمدي٧م فَم ـِ : ,امرض اهلل فمٛمٜم, فَمْٚمٍرو زْم  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  فَم

ـِ  زم٣ِمظمَُْ٘م٣مهمِِئ, ايمَقاِصُؾ  يَمْٝمَس : »أٞمف وَم٣مَل  َوؽَمٙم ؿَ   وُمْمَِٔم٦ْم  إَِذا ايم ِذي ايمَقاِصُؾ  َويَم٘مِ

شَوَصَٙمَٜم٣م َرِْحُفُ 
 (ُ)

- 

همٙمٝمس إَمكم هق ايمذي ي٠مدي إَم٣مٞم٥م إلم َمـ ائتٚمٛمف, زمؾ إَمكم هق ايمذي 

 إلم َمـ طم٣مٞمف- ٣مي٠مدي إَم٣مٞم٥م إلم َمـ ائتٚمٛمف, وي٠مدُّي

 -اخلٝم٣مٞم٥متحٚمٙمف َمروءسمف فمعم فمدم هم

 بٝإ إٔ األَا١ْ تٓظع َٔ ايكًٛب.

 يف ايصشٝشني: 
شَمٛم٣َم: وَم٣مَل  َمـ ضمدي٧م ضُمَذْيَٖم٥ُم رض اهلل فمٛمٜمام,  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  ضَمد 

, َوؽَمٙم ؿَ  ٣م َرَأْي٦ُم  ضَمِديَثكْمِ شَمٛم٣َم: أطَمرَ  َأْٞمَتٓمِرُ  َوَأَٞم٣م َأضَمَدمُهَ  َٞمَزيَم٦ْم  إَََم٣مَٞم٥مَ  َأن  : »ضَمد 

صَم٣مِل, وُمُٙمقِب  صَمْذرِ  دِم  ـَ  فَمٙمُِٚمقا شُمؿ   ايمرِّ ـَ  فَمٙمُِٚمقا شُمؿ   ايمُٗمْرآِن, َِم ٛم ٥مِ  َِم ًُّ شَمٛم٣َم شايم  َوضَمد 

ـْ  صُمُؾ  َيٛم٣َممُ : »وَم٣مَل  هْمِٔمَٜم٣مرَ  فَم ٌَُض  ايمٛم ْقََم٥َم, ايمر  ـْ  إَََم٣مَٞم٥مُ  هَمُتْٗم  َأشَمُرَه٣م هَمٝمََٓمؾُّ  وَمْٙمٌِِف, َِم

ٌَُض  ايمٛم ْقََم٥مَ  َيٛم٣َممُ  شُمؿ   ايمَقىْم٦ِم, َأشَمرِ  َِمْثَؾ  ٌَْٗمك هَمُتْٗم  ىَمَجْٚمرٍ  اظمَْجِؾ, َِمْثَؾ  َأشَمُرَه٣م هَمَٝم

ا اهُ هَمؼَمَ  هَمٛمَِٖمَط, ِرصْمٙمَِؽ  فَمعَم  َدضْمَرصْمَتفُ  ٌء, همِٝمفِ  َويَمْٝمَس  َُمٛمَْتػِمً  ايمٛم ٣مُس  هَمُٝمِْمٌُِح  َرْ

٣ٌَمَئُمقَن,  َأَِمٝمٛم٣ًم, َرصُماًل  هُماَلنٍ  زَمٛمِل دِم  إِن  : هَمُٝمَٗم٣مُل  إَََم٣مَٞم٥َم, ُي٠َمدِّي َأضَمٌد  َيَ٘م٣مدُ  هَمالَ  َيَت

صُمؾِ  َوُيَٗم٣مُل  ٌ ٥مِ  َِمْثَٗم٣مُل  ْٙمٌِفِ ومَ  دِم  َوََم٣م َأصْمَٙمَدُه, َوََم٣م َأـْمَرهَمفُ  َوََم٣م َأفْمَٗمَٙمفُ  ََم٣م: يمِٙمر   طَمْرَدلٍ  ضَم

                                                           
 (.ُٗٗٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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ـْ  ُ٘مؿْ  ُأزَم٣مرِم  َوََم٣م َزََم٣منٌ  فَمقَم   َأسَمك َويَمَٗمْد  ,شإِياَمنٍ  َِم ـْ  زَم٣مَئْم٦ُم, َأي  ٙماًِم  ىَم٣منَ  يَمئِ ًْ هُ  َُم  َرد 

اٞمِٝم٣ًّم ىَم٣منَ  َوإِنْ  اإِلؽْماَلُم, فَمقَم   هُ  َٞمٌْمَ ٣م ؽَم٣مفِمٝمِف, فَمقَم   َرد   زَم٣ميِعُ أُ  ىُمٛم٦ُْم  هَماَم ": ايمَٝمْقمَ  هَمَٟمَم 

  ٓ "َوهُماَلًٞم٣م هُماَلًٞم٣م إِ
 (ُ)

- 

وأفمٓمؿ إَم٣مٞم٥م أَم٣مٞم٥م ايمديـ, أَم٣مٞم٥م سمقضمٝمد اهلل فمز وصمؾ وفمدم اإلذاك زمف, 

 أَم٣مٞم٥م ايمٔمٚمؾ زمام صم٣مء دم ايم٘مت٣مب وايمًٛم٥م, زمٖمٔمؾ إواَمر, وسمرك ايمٛمقاهل-

ـَ  إِن  }ل اهلل فمز وصمؾ: ٣موم ي ؽْماَلمُ  اهلل ِ فِمٛمَْد  ايمدِّ  -{اإْلِ

  ايمٔمرض-إَم٣مٞم٥م فمعم َٚٓٗا:

 ٚمما ٜؤثط عٔ ايؿعط ادتاًٖٞ: 
 ضمتك يقاري صم٣مريت َمٟمواه٣م  ُُُوأنمض ؿمردم إن زمدت رم صم٣مريت  

 ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ يٙمٗم٤م زم٣مَٕمكم ومٌؾ َمٌٔمثف-وىم٣من 

 ؿٞ َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل تعاىل: ؾ
 ,أِب ايم٣ًمئ٤م –َمـ ؿمريؼ لج٣مهد فمـ َمقٓه, وهق ايم٣ًمئ٤م زمـ فمٌد اهلل 

فُ »  فمٛمف: رض اهلل ـْ  ىَم٣منَ  َأٞم  ٌْٛمِل همِٝمَٚم ٥ٌَمَ  َي ٣مِهٙمِٝم ٥ِم؟ دِم  ايْمَ٘مْٔم  َأَٞم٣م ضَمَجرٌ  َورِم : وَم٣مَل  اْْلَ

ٌُُدهُ  زمَِٝمَدي   َٞمَحتُّفُ  ـْ  َأفْم ٣ٌَمَركَ  اهللِ ُدونِ  َِم ـِ  هَمَٟمصِملءُ  َوسَمَٔم٣ملَم, سَم ٌَ ٣مشمِرِ  زم٣ِميمٙم   ايم ِذي اخْلَ

فُ  ًُ ٌُّفُ  َٞمْٖمِز, فَمعَم  َأْٞمَٖم ُف, ايْمَ٘مْٙم٤ُم  هَمَٝمِجلءُ  ,فَمَٙمْٝمفِ  هَمَٟمُص ًُ ٌُقُل  َيُْمَٕمرُ  شُمؿ   هَمَٝمْٙمَح  هَمَٝم

ٌَٛمَٝمْٛم٣َم َجِر, ََمْقِوعَ  زَمَٙمْٕمٛم٣َم ضَمت ك هَم َجرَ  َيَرى َوََم٣م احْلَ  َوؽْمطَ  ُهقَ  هَم١مَِذا َأضَمٌد, احْلَ

                                                           
 (.ُّْ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ْٕٗٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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صُمؾِ  َرْأسِ  َِمْثَؾ  ضِمَج٣مَرسمِٛم٣َم اَءى َيَ٘م٣مدُ  ايمر  صُمؾِ  َوصْمفُ  َِمٛمُْف, َيؼَمَ ـٌ : هَمَٗم٣مَل  ايمر  ـْ  زَمْْم  َِم

ـُ  وُمَرْيشٍ  ـُ  آطَمُرونَ : َووَم٣مَل  َٞمَّمُٔمُف, َٞمْح  ضَمَ٘ماًم, زَمْٝمٛمَُ٘مؿْ  اصْمَٔمُٙمقا: هَمَٗم٣ميُمقا َٞمَّمُٔمُف, َٞمْح

َل : وَم٣ميُمقا ـَ  َيْْمُٙمعُ  َرصُمؾٍ  َأو  , َِم : هَمَٗم٣ميُمقا َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلُّ  هَمَج٣مءَ  ايْمَٖم٨مِّ

ََِمكُم, َأسَم٣مىُمؿُ  ْٕ  زمِٛمََقاضِمٝمفِ  هَمَٟمطَمُذوا زُمُْمقهَنُؿْ  َدفَم٣م شُمؿ   شَمْقٍب, دِم  هَمَقَؤَمفُ » يَمُف, هَمَٗم٣ميُمقا ا

شَوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ُهقَ  هَمَقَؤَمفُ  ََمَٔمُف,
 (ُ)

- 

٣م}اهلل فمز وصمؾ: ويٗمقل  َََم٣مَٞم٥مَ  فَمَرْوٛم٣َم إِٞم  ْٕ اَمَواِت  فَمعَم  ا  ً َْرضِ  ايم ْٕ ٣ٌَملِ  َوا  َواْْلِ

ِٚمْٙمٛمَٜمَ  َأنْ  هَمَٟمزَمكْمَ  ـَ  ٣محَيْ َٙمَٜم٣م َِمٛمَْٜم٣م َوَأؾْمَٖمْٗم ٣منُ  َوَْحَ ًَ ْٞم فُ  اإْلِ ًٓ  ـَمُٙمقًَم٣م ىَم٣منَ  إِٞم   -{صَمُٜمق

 واظمراد أَم٣مٞم٥م ايمديـ-

 سمٔمكم صمٜم٣مد ايمٛمٖمس: ٕن ايمٛمٖمس هل٣م َمٝمقل دم آٞمتٗم٣مم ممـ ـمٙمٚمٜم٣م- ٚفٝ٘:

يٟمَمر زم٘متؿ ايمٕمٝمظ, هم١من اإلٞم٣ًمن إذا ُهق َم٣ميمف, وصم٣مزى زمٟمداء  ٚاحلزٜح:

 -, واهلل أفمٙمؿفمعم ومقة إيامٞمفإَم٣مٞم٥م, ىم٣من هذا ديمٝمؾ 

  ********** 

 

                                                           
 (, كالحديث إسناده صحيح, رجالو ثقات رجاؿَُْٓٓأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ) (ُ)

الشيخين غير ىالؿ بن خباب, فمن رجاؿ أصحاب السنن, كىو ثقة. عبد الصمد: ىو ابن عبد 
الوارث بن سعيد, كثابت أبو زيد: ىو ابن يزيد األحوؿ, كمولى مجاىد: ىو قيس بن السائب كما 
نص على ذلك ابن سعد, ككقع التصريح بذلك في بعض الركايات. كذكره اإلماـ األلباني رحمو اهلل 

 (.ْٓى في صحيح السيرة النبوية )تعال
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 ]بيان وجوب ضمان العارية[ 

ـْ ) – 895 ـِ  َئْمعَم  َوفَم  , اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل رض , ُأََمٝم ٥مَ  زْم

 َي٣م: وُمْٙم٦ُم  ,شِدْرفًم٣م شَماَلشمكِمَ  هَمَٟمفْمْمِِٜمؿْ  ُرؽُمقِم  َأسَمْتَؽ  إَِذا»: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم

اةٌ  فَم٣مِرَي٥مٌ  َأوْ  ََمّْمُٚمقَٞم٥مٌ  َأفَم٣مِرَي٥مٌ ! اهلل ِ  َرؽُمقَل  اةٌ  فَم٣مِرَي٥مٌ  زَمْؾ : »وَم٣مَل  ?َُم٠َمد  شَُم٠َمد 
 (ُ)

 -

لُّ , َداُودَ  َوَأزُمق, َأْْحَُد  َرَواهُ 
٣مئِ ًَ َحفُ , َوايمٛم  ـُ  َوَصح  ٌ ٣منَ  ازْم  -(ضِم

ـْ ) – 896 ـِ  َصْٖمَقانَ  َوفَم  , ؿوؽمٙم فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛم ٌِل   َأن  » :, ؛ُأََمٝم ٥مَ  زْم

ُد  َي٣م َأنَمِْم٤ٌم : هَمَٗم٣مَل - ضُمٛمَكْمٍ  َيْقمَ  ُدُروفًم٣م َِمٛمْفُ  اؽْمَتَٔم٣مرَ   فَم٣مِرَي٥مٌ  زَمْؾ : »وَم٣مَل  ?حُمَٚم 

شََمّْمُٚمقَٞم٥مٌ 
 (ِ)

لُّ , َداُودَ  َأزُمق َرَواهُ - 
٣مئِ ًَ َحفُ , َوايمٛم  ٣مىمِؿُ  َوَصح    -(احْلَ

ـِ  َؤِمٝمًٖم٣م ؾَم٣مِهًدا يَمفُ  َوَأطْمَرَج ) – 897 ـِ  فَم ٌ ٣مسٍ  ازْم           رض اهلل, فَم

,امفمٛمٜم
 (ّ)

)- 

                                                           
/ ّ« )الكبرل»(, كالنسائي في ّٔٔٓ(, كأبو داكد )ِِِ/ ْركاه أحمد )الحديث صحيح.  (ُ)

(, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل برقم ُُّٕ(, كابن حباف )َْٗ
 (, كقاؿ فيو: ىذا حديث حسن. َُِّ)

/ ّ« )الكبرل»(, كالنسائي في ِّٔٓكأبو داكد )(, َُْ/ ّركاه أحمد )الحديث صحيح.  (ِ)
 ( كىو صحيح بطرقو كشواىده.َُْ

ا.  (ّ) كما أف في متنو مخالفة « متركؾ»( كفي سنده ْٕ/ ِركاه الحاكم )الحديث ضعيف جدن
أخرل. كفي إسناده إسحاؽ بن عبد الواحد القرشي كىو شديد الضعف, قاؿ أبو علي الحافظ: 

ي, كلو شاىد من حديث جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما أخرجو متركؾ, كقاؿ الذىبي: كاى
      =الحاكم, كفي إسناده أحمد بن عبد الجبار العطاردم, قاؿ اإلماـ الدارقطني: ال بأس بو, 
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 *******************************الشرح:

 عام املصٓف صمح٘ اهلل احلزٜجني يبٝإ ٚدٛب ضُإ ايعاص١ٜ.

ـِ  َئْمعَم »قٛي٘:    -ش, فمٛمف اهلل رض , ُأََمٝم ٥مَ  زْم

 ويٗم٣مل طم٣ميمد, أزمق يٗم٣مل احلٛمٓمقم ايمتٚمٝمٚملّ  احل٣مرث زمـ مه٣مم زمـ فمٌٝمدة أِب زمـ

 -وأرزمٔمكم ؽمٌع ؽمٛم٥م َم٣مت, صٖمقان أزمق

  -شُرؽُمقِم  َأسَمْتَؽ  إَِذا»قٛي٘: 

 اظمراد هبؿ َمـ أرؽمٙمقا يمٙمٗمرض وٞمحقه-

 -ايمتقىمٝمؾ دم ايمٗمرض, وومد ؽمٌؼ ٚفٝ٘:

  -شِدْرفًم٣م شَماَلشمكِمَ  هَمَٟمفْمْمِِٜمؿْ »قٛي٘: 

هق َم٣م يِمٛمع َمـ ضمديد ويٙمًٌف اظمٗم٣مسمؾ: يمٝمحقل زمكم صمًٚمف وزمكم  ايسضع:

 وٞمحق ذيمؽ-ضب ايمًٝمقف, وايمرَم٣مح, وايمًٜم٣مم, وايمٛم٣ٌمل, 

  -شََمّْمُٚمقَٞم٥مٌ  َأفَم٣مِرَي٥مٌ »قٛي٘: 

, هؾ أفمْمٝمؽ هذا اظم٣مل فمعم أن ي٘مقن َمّمٚمقًٞم٣م فمٛمدك سم٠مديف إرم  ئمٛمل 

 -ايمتٙمػ وسمّمٚمٛمٜم٣م إذا ضمِمؾ هل٣م أو يمٌٔمّمٜم٣م

اةٌ  فَم٣مِرَي٥مٌ  َأوْ »قٛي٘:    -ش?َُم٠َمد 

                                                                                                                                        

كضعفو بقية الحفاظ, أك أكثرىم, ككذبو مطين الحضرمي, كدافع عنو الخطيب, كمثل ىذا ال  =
 تطمئن النفس لالستشهاد بو.
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وإن سمٙمػ زمٔمّمٜم٣م دون وامن َمٛمؽ يمٙمتٙمػ, ويم٘مٛمؽ  أي أٞمؽ سم٠مدُّي٣م إرم  

 سم٠مدي نمغمه٣م-

 (: 2/99اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )قاٍ 
:١َُُُْٛ َُِط ـُ  ايم تِل اِي  زم٣ِميْمِٗمٝمَٚم٥ِم- سَمٙمَِٖم٦ْم  إنْ  سُمّْمَٚم

َُُؤٖزا٠ُ: ْ  سَمٙمَِٖم٦ْم  هَم١مِنْ  فَمْٝمٛمَِٜم٣م, زَمَٗم٣مءِ  ََمعَ  سَمْٟمِدَيُتَٜم٣م َِت٤ُِم  ايم تِل َٚاِي ـْ  مَل  - زم٣ِميْمِٗمٝمَٚم٥مِ  سُمّْمَٚم

ِدي٧ُم  ـْ  َديمِٝمٌؾ  َواحْلَ ٣َم إلَم  ٤َم َذهَ  ظمَِ ـُ  َٓ  َأهن  ٥مُ  سُمّْمَٚم ٓ   ايْمَٔم٣مِري  مَ  زم٣ِميمت ّْمِٚمكمِ  إ  َوسَمَٗمد 

فُ  وَْمَقاِل-  َأْوَوُح  َأٞم  ْٕ  قاا
اةٌ  فَم٣مِرَي٥مٌ  زَمْؾ : »وَم٣مَل "قٛي٘:   - "شَُم٠َمد 

 (: 5/358قاٍ اإلَاّ ايؿٛناْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايٌٓٝ )
٥مٌ  زَمْؾ  ": زمَِٗمْقيمِفِ  ـْ  :" ََمّْمُٚمقَٞم٥مٌ  فَم٣مِري  َذا اؽْمَتَدل   هَمَٚم ِدي٧ِم  هِبَ ٥مَ  َأن   فَمعَم  احْلَ  ايْمَٔم٣مِري 

ِٗمٝمَٗم٥مِ  ىَم٣مؾِمَٖم٥مً  ِصَٖم٥مً  ,ش ََمّْمُٚمقَٞم٥مٌ » يَمْٖمَظ: صَمَٔمَؾ  ََمّْمُٚمقَٞم٥ٌم, ٥ِم, حِلَ  َأن  : َأيْ  ايْمَٔم٣مِري 

٥مِ  ؾَمْٟمنَ  اَمُن- ايْمَٔم٣مِري    ايمّم 

ِٔ ََ َٚ ٍَ ٕٖ َقا ُِٝط اِيَعأض١َٖٜ إ ١َُُْٕٛ: َغ  ِصَٖم٥مً  ,شََمّْمُٚمقَٞم٥مٌ » يَمْٖمَظ: صَمَٔمَؾ  ََِط

َِم٥ًم, ٥مً  َِمٛمَْؽ  َأؽْمَتِٔمغُمَه٣م: َأيْ  خُمَِمِّ ٣َم َُمت ِِمَٖم٥مً  فَم٣مِري  ٥مً  َٓ  ََمّْمُٚمقَٞم٥ٌم, زمَِٟمهن   َُمْْمَٙمَٗم٥مً  فَم٣مِري 

ـْ  اَمِن-  فَم   قاايمّم 
أي َمٔمٛم٣مه٣م زمؾ َمّمٚمقٞم٥م, َم٣م هٛم٣ميمؽ سمٗمًٝمؿ: إلم َمّمٚمقٞم٥م, وَم٠مداة, هذا 

  سمٔم٣ملم-َمراد اإلَم٣مم ايمُمقىم٣مين رْحف اهلل
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 (: 346-9/345قاٍ صاسب عٕٛ املعبٛز )
ٍَ ِدي٧ُم  َهَذا اِيَكأضٞ: َقا َتِٔمغمِ  فَمعَم  ََمّْمُٚمقَٞم٥مٌ  ايْمَٔم٣مِرَي٥مَ  َأن   فَمعَم  َديمِٝمٌؾ  احْلَ ًْ  اظمُْ

  ايمّمامن- يمزَمف يده دِم  سَمٙمَِٖم٦ْم  هَمَٙمقْ 

ٌ ٣مسٍ  زمـ وم٣مل وزمف  فَمٛمُْٜمَؿ- اهلل ُ َرِضَ  ُهَرْيَرةَ  َوَأزُمق فَم

٣مهمِِٔملُّ  فَمَْم٣مءٌ  َذَه٤َم  َوإيَِمْٝمفِ     َوَأْْحَُد- َوايمُم 

ْيٌح  َوَذَه٤َم  ـُ  ُذَ ًَ  إلَِم  فَمٛمُْٜمؿْ  اهلل ُ  َرِضَ  َوايمث ْقِريُّ  ضَمٛمِٝمَٖم٥مَ  َوَأزُمق َوايمٛم َخِٔملُّ  َواحْلَ

٣َم ـُ  َٓ  َيِدهِ  دِم  َأََم٣مَٞم٥مٌ  َأهن    زم٣ميمتٔمدي- إٓ سُمّْمَٚم

ُٔمقدٍ  وزمـ فمقم فمـ ذيمؽ وروي ًْ  اظمِْْروَم٣مِة- دِم  ىَمَذا قا فَمٛمُْٜماَم- اهلل ُ َرِضَ  ََم

 -شزمؾ فم٣مري٥م َم٠مداة»قٛي٘: 

 يمالؽمتخدام-يِمٙمح  هم١مهن٣م ومد يٌٗمك همٝمٜم٣م َم٣م وذيمؽ ٕن ايمدروع وإن ضزم٦م

 -٣مرت صمرةوهذا زمخالف يمق اؽمتٔم

 همٝمّمٚمـ ومٝمٚمتٜم٣م إذا ضمِمؾ هل٣م سمٙمػ, أو اٞم٘م٣ًمر, أو سمّمٚمـ زمام يٗمقم فمٛمٜم٣م-

ـْ »قٛي٘:  ـِ  َصْٖمَقانَ  َوفَم   -شُأََمٝم ٥مَ  زْم

هق ص٣مضمٌل , أؽمٙمؿ دم همتح َم٘م٥م, رض اهلل فمٛمف, وايمًٙمٚمل فمٚمرو ـازم

 صمٙمٝمؾ-

 -ومتؾ دم نمزوة زمدر وأزمقه هق أَمٝم٥م زمـ طمٙمػ, رأؽًم٣م َمـ رؤوس ايم٘مٖمر

 ش-ضُمٛمَكْمٍ  َيْقمَ  ُدُروفًم٣م َِمٛمْفُ  اؽْمَتَٔم٣مرَ  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛم ٌِل   َأن  »قٛي٘: 
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جرة, زمٔمد نمزوة همتح َم٘م٥م زمٙمٝم٣مرم وىم٣مٞم٦م نمزوة ضمٛمكم دم ايمًٛم٥م ايمث٣مَمٛم٥م َمـ اهل

 ومٙمٝمٙم٥م-

 نمزوة ضمٛمكم ىم٣مٞم٦م دم ؾمٜمر ؾمقال-وهمتح َم٘م٥م ىم٣من دم ؾمٜمر رَمّم٣من هم١من 

ُد  َي٣م َأنَمِْم٤ٌم : هَمَٗم٣مَل »قٛي٘:    -ش?حُمَٚم 

 ٕن اظمٕمِمقب ومد ئمْمل وهق َم٘مرًه٣م-

 - "شََمّْمُٚمقَٞم٥مٌ  فَم٣مِرَي٥مٌ  زَمْؾ : »وَم٣مَل "قٛي٘: 

هذا فم٣ٌمرة فمـ فم٣مري٥م وهل  أي أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ زمكم يمف زمٟمن

 َمّمٚمقٞم٥م إن سمٙمٖم٦م زمٗمٝمٚمتٜم٣م, أو زمٚمثٙمٜم٣م-

 يف غٓٔ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل تعاىل ٖٚٞ ضٚا١ٜ َطغ١ً: ٚ
ٌْدِ  ـِ  ايْمَٔمِزيزِ  َمـ ؿمريؼ فَم ـْ  ُرهَمْٝمٍع, زْم ـْ  ُأَٞم٣مٍس, فَم ـِ  اهلل ِ فَمٌدِ  آلِ  َِم  َأن   َصْٖمَقانَ  زْم

ـْ  فِمٛمَْدكَ  َهْؾ  َصْٖمَقاُن, َي٣م: »وَم٣مَل  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقَل   ,شؽِماَلٍح؟ َِم

٣ًٌم, َأمْ  فَمَقرً : وَم٣مَل  ,: »وَم٣مَل  نَمِْم َْرزَمِٔمكمَ  إلَِم  ايمث اَلشمكِمَ  زَمكْمَ  ََم٣م هَمَٟمفَم٣مَرهُ  شفَمَقرً  زَمْؾ  َٓ ْٕ  ا

ىُمقنَ  ُهِزمَ  هَمَٙمام   ضُمٛمَْٝمٛم٣ًم, َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  َونَمَزا ِدْرفًم٣م,  مُجَِٔم٦ْم  اظمُْمْمِ

ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  َأْدَرافًم٣م, َِمٛمَْٜم٣م هَمَٖمَٗمَد  َصْٖمَقانَ  ُدُروعُ   َوؽَمٙم 

٣م: »يمَِِمْٖمَقانَ  ـْ  هَمَٗمْدَٞم٣م وَمْد  إِٞم  ,: وَم٣مَل  شيَمَؽ؟ َٞمْٕمَرمُ  هَمَٜمْؾ  َأْدَرافًم٣م, َأْدَرافِمَؽ  َِم  َي٣م َٓ
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َن   اهلل ِ, َرؽُمقَل 
ْ  ََم٣م ايْمٝمَْقمَ  وَمْٙمٌِل دِم  ِٕ ـْ  مَل  َأفَم٣مَرهُ  َوىَم٣منَ : »َداُودَ  َأزُمق وَم٣مَل  َيْقََمئٍِذ, َيُ٘م

ٌَْؾ  ٙمَِؿ, َأنْ  وَم ًْ شَأؽْمَٙمؿَ  شُمؿ   ُي
 (ُ)

- 

 همٜمذا خمٙمص ايم٘مالم فمـ ايمٔم٣مري٥م, وهل رطمِم٥م, وهمّمؾ َمـ اهلل فمز وصمؾ-

 , همٝمًتٔمغم ايمٗمدر,يتٚمٙمؽ ىمؾ َم٣م حيت٣مجهم١من اإلٞم٣ًمن ومد ٓ يًتْمٝمع أن 

ويًتٔمغم ايمديمق, واظمٔمٙمٗم٥م, وايمٌٝم٦م يمّمٝم٣مهم٥م ايمٛم٣مس إذا ىم٣من أوؽمع َمـ زمٝمتف, أو 

َم٣م  ىمؾ يمٙمٔمرس إن ىم٣من يِمٙمح يمذيمؽ, أو يًتٔمغم ايمًٝم٣مرة حل٣مصمتف, ويًتٔمغم

 -ونمغمهؿ حيت٣مج إيمٝمف َمـ صمغماٞمف

 , واهلل اظمًتٔم٣من-هٛمٗمقل, نمغماظمًتٔمغم يهم٣ٌمب ايمٔم٣مري٥م زم٣مب واؽمع, همٗمد 

 -زم٣مظمّمٝمع يمٙمِمالة ومرهن٣م ي٥مايمٔم٣مرذم اهلل فمز وصمؾ َمـ  وومد

ـَ   يمِْٙمُٚمَِمٙمِّكمَ  هَمَقْيٌؾ }: ضمٝم٧م وم٣مل ـْ  ُهؿْ  ايم ِذي ـَ   ؽَم٣مُهقنَ  َصاَلهِتِؿْ  فَم  ايم ِذي

 -{اظم٣َْمفُمقنَ  َوَيْٚمٛمَُٔمقنَ   ُيَراُءونَ  ُهؿْ 

 فمْم٣مئف-يٛمٌٕمل أن ي٘مقن ؽمٚمًح٣م دم زمٝمٔمف, وذائف, وهم٣مظمًٙمؿ 

 : ايبداضٟيف ٚ
ـِ  َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمِرِ  ٌْدِ  زْم  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ  َرؽُمقَل  َأن  : فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ  َرِضَ  هلل ِا فَم

شاوْمَت٢َم  َوإَِذا اؾْمؼَمَى, َوإَِذا زَم٣مَع, إَِذا ؽَمْٚمًح٣م َرصُماًل  اهلل ُ  َرضِمؿَ : »وَم٣مَل  َوؽَمٙم َؿ,
 (ِ)

- 

                                                           
(, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في الصحيحة ّّٔٓأخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو ) (ُ)

(ُّٔ.) 
 (.َِٕٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)
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 واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم

  ********** 
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 ]باب الغصب[ 

 [ِباِيَػِص َباُب]

 *******************************الشرح:

ءِ  َأطْمُذ  :ُيَػ١ّ اِيَػِصُب ْ نْمتَِِم٣مُب  َووَمْٜمًرا, ـُمْٙماًم  ايمًم  ِٓ ٌَفُ : ُيَٗم٣مل َِمْثُٙمُف, َوا  نَمَِم

ٌَفُ  َِمٛمْفُ   -َواضِمدٍ  زمَِٚمْٔمٛمًك فَمَٙمْٝمفِ  َونَمَِم

ؽْمتِٝماَلءُ  َٚاِصٔطاَلّسا: ِٓ  -ؼ  ضَم  زمَِٕمغْمِ  وَمْٜمًرا ايْمَٕمغْمِ  ََم٣مل فَمعَم  ا

أىمؾ أَمقال ايمٛم٣مس هذه إضم٣مدي٧م وَم٣م دم زم٣مهب٣م حتريؿ ايمٕمِم٤م, و دم

 ٜمق َمـ ايمٓمٙمؿ-زم٣ميم٣ٌمؿمؾ, هم

 األصٌ يف حتضِٜ ايػصب: 

ٛم ٥مِ  ايْمُٗمْرآنِ  إصؾ دم حتريؿ ايمٕمِم٤مو ًُّ  -َواإلْ ِمْج٣َمعِ  َوايم

َّا ٣َم َي٣م}: سَمَٔم٣ملَم  اهلل ِ  هَمَٗمْقل :اِيُكِضإٓ َأ ـَ  َأُّيُّ  زَمْٝمٛمَُ٘مؿْ  َأَْمَقايَمُ٘مؿْ  ىُمُٙمقاسَمٟمْ  َٓ  آََمٛمُقا ايم ِذي

٣ٌَمؿمِؾ ٣مَرةً  سَمُ٘مقنَ  َأنْ  إِٓ   زم٣ِميْم ـْ  ِِتَ  -{َِمٛمُْ٘مؿْ  سَمَراضٍ  فَم

َّا ١َّ ََٚأ   :ايغُّ

ـِ  َمـ ؿمريؼ فَمْٙمَٗمَٚم٥مَ : َػًِؿٞ ؾ ـْ  َوائٍِؾ, زْم َأزمِٝمِف وائؾ زمـ ضمجر رض اهلل  فَم

ـْ  َرصُمٌؾ  صَم٣مءَ : وَم٣مَل  فمٛمف, ََمْقَت  َِم ـْ  َوَرصُمٌؾ  ضَمْيَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  إلَِم  َدةَ ىمِٛمْ  َِم

َِملُّ  هَمَٗم٣مَل  َوؽَمٙم َؿ, ْيَ ٌَٛمِل وَمْد  َهَذا إِن   اهللِ, َرؽُمقَل  َي٣م: احْلَ  ىَم٣مَٞم٦ْم  رِم  َأْرضٍ  فَمعَم  نَمَٙم

َِِب, , همِٝمَٜم٣م يَمفُ  يَمْٝمَس  َأْزَرفُمَٜم٣م َيِدي دِم  َأْرِض  ِهلَ : ايْم٘مِٛمِْديُّ  هَمَٗم٣مَل  ِٕ  هَمَٗم٣مَل  ضَمؼي
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َِملِّ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ ُل َرؽُمق ,: وَم٣مَل  شزَمٝمِّٛم٥ٌَم؟ َأيَمَؽ : »يمِْٙمَحْيَ : وَم٣مَل  َٓ

صُمَؾ  إِن   اهللِ, َرؽُمقَل  َي٣م: وَم٣مَل  ,شَيِٚمٝمٛمُفُ  هَمَٙمَؽ » ٣ٌَمرِم  َٓ  هَم٣مصِمرٌ  ايمر   ضَمَٙمَػ  ََم٣م فَمعَم  ُي

عُ  َويَمْٝمَس  فَمَٙمْٝمِف, ـْ  َيَتَقر  ٍء, َِم ٓ   َِمٛمْفُ  يَمَؽ  يَمْٝمَس : »هَمَٗم٣مَل  َرْ  هَم٣مْٞمَْمَٙمَؼ  ,شَذيمَِؽ  إِ

ـْ  َأََم٣م: »َأْدزَمرَ  ظمَ ٣م َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  يمَِٝمْحٙمَِػ,  فَمعَم  ضَمَٙمَػ  يَمئِ

شَُمْٔمِرٌض  فَمٛمْفُ  َوُهقَ  اهللَ يَمَٝمْٙمَٗمكَم   ـُمْٙماًم, يمَِٝمْٟمىُمَٙمفُ  ََم٣ميمِفِ 
(ُ)

- 

 ني: يف ايصشٝشٚ
 ٌْ ـِ  اهلل ِ دِ َمـ ضمدي٧م فَم ـِ  فَمٛمُْٜماَم, اهلل ُ  َرِضَ  فُمَٚمرَ  زْم  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  فَم

شايمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  ـُمُٙماَمٌت  ايمٓمُّْٙمؿُ : »وَم٣مَل  َوؽَمٙم ؿَ 
(ِ)

- 

 ِدََم٣مَءىُمؿْ  هَم١مِن   ": وم٣ملٚيف ايصشٝشني عٔ أبٞ بهط٠ ضضٞ اهلل عٓ٘ 

ٌد  وَم٣مَل  , َوَأَْمَقايَمُ٘مؿْ  ٌُفُ َوَأضْم : حُمَٚم 
"فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  ضَمَرامٌ  , َوَأفْمَراَوُ٘مؿْ : وَم٣مَل  ًِ

  (ّ)
- 

َّا َُاُع ََٚأ ٙمُِٚمقنَ  َأمْجَعَ  هَمَٗمْد  :اإلِِِد ًْ ِريؿِ  فَمعَم  اظمُْ ْ  َوإِنْ  ايْمَٕمِْم٤ِم, حَتْ ٌُْٙمغِ  مَل  َي

وَم٥مٍ  ٞمَِِم٣مَب  اظمَْْٕمُِمقُب   -َهِ

 ٚيف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل تعاىل: 
 , أن ايمٛمٌل صعم اهلل ,رض اهلل فمٛمف,ـ فمٚمف َمـ ؿمريؼ أِب ضمرة ايمروم٣مر, فم

 

                                                           
 (.ُّٗأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
 (.ِٕٗٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِْْٕأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)
 (.ُٕٗٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َٖٕٕو اإلماـ البخارم في صحيحو )أخرج (ّ)
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 َٓ ٓ   اَْمِرئٍ  ََم٣مُل  حَيِؾُّ  فمٙمٝمف وؽمٙمؿ وم٣مل:  شَِمٛمْفُ  َٞمْٖمسٍ  زمِْمِٝم٤ِم  إِ
(ُ)

- 

 ني: يف ايصشٝشٚ
: َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلُّ  وَم٣مَل : وَم٣مَل  فَمٛمُْف, اهلل ُ َرِضَ  ُهَرْيَرةَ  َمـ ضمدي٧م َأِِب 

ا َيْزيِن  َٓ » , َوُهقَ  َيْزيِن  ضِمكمَ  يِن ايمز  ـٌ ُب  َوَٓ  َُم٠ْمَِم ُب  ضِمكمَ  اخَلْٚمرَ  َيمْمَ  َوُهقَ  َيمْمَ

, ـٌ ُق  َوَٓ  َُم٠ْمَِم ُق  ضِمكمَ  َيْنِ , َوُهقَ  َيْنِ ـٌ ٥ًٌَم, َيٛمَْتِٜم٤ُم  َوَٓ  َُم٠ْمَِم  إيَِمْٝمفِ  ايمٛم ٣مُس  َيْرهَمعُ  هُنْ

ٌَُٜم٣م ضِمكمَ  َأزْمَِم٣مَرُهؿْ  همِٝمَٜم٣م ـٌ  َوُهقَ  َيٛمَْتِٜم شَُم٠ْمَِم
(ِ)

-  

 ني أّٜطا: يف ايصشٝشٚ
ٌْدِ  ـِ  اهلل ِ َمـ ضمدي٧م فَم ُٔمقدٍ  زْم ًْ  َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  فَمٛمُْف, اهلل ُ َرِضَ  ََم

ـْ : »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ ٣م يمَِٝمْٗمَتْمِعَ  َصػْمٍ  َيِٚمكمَ  ضَمَٙمَػ  ََم ٙمٍِؿ, اَْمِرئٍ  ََم٣مَل  هِبَ ًْ  اهلل َ  يَمِٗملَ  َُم

٣ٌَمنُ  فَمَٙمْٝمفِ  َوْهقَ  ـَ  إِن  : َذيمَِؽ  سَمِْمِديَؼ  اهلل ُ هَمَٟمْٞمَزَل  شنَمّْم ونَ  ايم ِذي  اهلل ِ  زمَِٔمْٜمدِ  َيُْمؼَمُ

ؿْ  طَماَلَق  َٓ  ُأويَمِئَؽ  وَمٙمِٝماًل, شَمَٚمٛم٣ًم َوَأْياَمهِنِؿْ  : وَم٣مَل  أَي٥ِم, آطِمرِ  إلَِم  أطِمَرةِ  دِم  هَلُ

ـُ  إؾَْمَٔم٧ُم  هَمَدطَمَؾ  شُمُ٘مؿْ  ََم٣م: َووَم٣مَل  وَمْٝمٍس, زْم ٌْ  َأزُمق حُيَدِّ ؟ دِ فَم ـِ ْْحَ  ىَمَذا: وُمْٙمٛم٣َم ايمر 

ـِ  َأْرضِ  دِم  زمِْئرٌ  رِم  ىَم٣مَٞم٦ْم  ُأْٞمِزيَم٦ْم  دِم  : وَم٣مَل  َوىَمَذا,  اهللُ  َصعم   ايمٛم ٌِلُّ  وَم٣مَل  رِم, فَمؿ   ازْم

 ايمٛم ٌِلُّ  هَمَٗم٣مَل  اهلل ِ, َرؽُمقَل  َي٣م حَيْٙمَِػ  إًِذا: هَمُٗمْٙم٦ُم  شَيِٚمٝمٛمُفُ  َأوْ  زَمٝمِّٛمَُتَؽ : »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ 

                                                           
(, كىو في اإلركاء لإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى برقم َِٓٗٔأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ) (ُ)

 (, كقاؿ فيو: صحيح.ُْٗٓ)
ك بن يثربي, كقد كرد عن جماعة من الصحابة منهم عم أبى حرة الرقاشي, كأبو حميد الساعدم, كعمر 

 كعبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهم.
 (.ٕٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِْٕٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)
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ـْ : »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   , َيِٚمكمِ  فَمعَم  ضَمَٙمَػ  ََم ٣م َيْٗمَتْمِعُ  َصػْمٍ  اَْمِرئٍ  ََم٣مَل  هِبَ

ٙمٍِؿ, ًْ ٣ٌَمنٌ  فَمَٙمْٝمفِ  َوْهقَ  اهلل َ يَمِٗملَ  هَم٣مصِمٌر, همِٝمَٜم٣م َوْهقَ  َُم شنَمّْم
(ُ)

- 

 صٛص أخض٣ هلا ص١ً بايػصب : 

 :ايٖتَعسِّٟ - أ
َٛ ايٖتَعسِّٟ , دِّ احْلَ  لُج٣َمَوَزةُ  :ُٖ ؼِّ ـَ  َأفَمؿُّ  هَمُٜمقَ  َواحْلَ  -ايْمَٕمِْم٤ِم  َِم

 :اإلِِٔتاَلُف - ب
َٛ اإلِِٔتاَلُف ءِ  إطِْمَراُج  :ُٖ ْ ـْ  ايمًم   َِمٛمْفُ  ََمْْمُٙمقزَم٥مً  ََمٛمَْٖمَٔم٥مً  زمِفِ  َُمٛمَْتَٖمًٔم٣م َيُ٘مقنَ  َأنْ  َِم

 -فَم٣مَدةً 

 :األِخٔتاَلُؽ - ز
ءِ  َأطْمُذ  :ٖٚٛ ْ ـْ  خُم٣َمَدفَم٥مً  ايمًم   - نَمْٖمَٙم٥مٍ  فَم

 :ٔطَق١ُايٖػ - ز
ـْ  ايْمَٕمغْمِ  ََم٣مل َأطْمُذ  ِهلَ  :ايٖػٔطَق١ُ ْٖمَٝم٥مِ  َوصْمفِ  فَمعَم  َِمْثٙمِفِ  ضِمْرزِ  َِم ؽْمتَِت٣مِر, اخْلُ ِٓ  َوا

د   سُمقصِم٤ُم  َوِهلَ   -احْلَ

 :اِئشَطاَب١ُ - ٖـ
رُ  زمَِحْٝم٧ُم  ايْمَٗمْٜمرِ  َوصْمفِ  فَمعَم  اظم٣َْمل َأطْمُذ  :اِئشَطاَب١ُ  ْجَدةُ ايمٛم   َأوِ  ايْمَٕمْقُث  ََمَٔمفُ  َيَتَٔمذ 

َتٙمُِػ  َوضُمْ٘مُٚمَٜم٣م ـْ  خَيْ ْٚمَٙم٥ِم: دِم  ايْمَٕمِْم٤ِم  ضُمْ٘مؿِ  فَم  ُيِْمَٙم٤ُم  َأوْ  ُيْٗمَتؾ اظْمَُح٣مِرَب  ِٕ َن   اْْلُ

                                                           
 (.ُّٖ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُِٓٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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ـْ  ُيْٗمَْمعُ  َأوْ  ـَ  ُيٛمَْٖمك َأوْ  طِماَلٍف  َِم ءٌ  زم٣ِميْمَٕم٣مِص٤ِم  ُيْٖمَٔمؾ َوَٓ  إَْ ْرِض, َِم ـْ  َرْ  َِم

 -َذيمَِؽ 

 بٝإ غبب إزخاٍ باب ايػصب يف نتاب ايبٝٛع: 
وأدطمؾ هذا ايم٣ٌمب دم ىمت٣مب ايمٌٝمقع: يمتٔمٙمٗمف زمذيمؽ, همٗمد يٕمّم٤م أرًو٣م, أو 

 -, واهلل أفمٙمؿداًرا, أو ؽمٝم٣مرة شمؿ يٌٝمٔمٜم٣م, وه٘مذا

  ********** 
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 ]بيان تحريم الغصب[ 

ـْ ) – 898 ـِ  ؽَمِٔمٝمدِ  فَم  اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقَل  َأن   ؛,فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ َرِضَ , َزْيدٍ  زْم

ـْ »: وَم٣مَل  , ؿوؽمٙم فمٙمٝمف ا اوْمَتَْمعَ  ََم ـَ  ؾِمػْمً َْرضِ  َِم ْٕ وَمفُ  ـُمْٙماًم  ا ٣مهُ  اهلل ُ ؿَمق   َيْقمَ  إِي 

ـْ  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  ٌْعِ  َِم شَأَرِوكمَ  ؽَم
(ُ)

 -(فَمَٙمْٝمفِ  َُمت َٖمٌؼ - 

 *******************************الشرح:

 عام املصٓف صمح٘ اهلل تعاىل احلزٜح يبٝإ حتضِٜ ايػصب.

ـِ  ؿمريؼ ِهَُمــ٣ممِ  َمـ: َػًِٚيف  ـْ  فُمْرَوَة, زْم  زمِٛم٦َْم  َأْرَوى َأن   َأزمِٝمِف, فَم

فَمــ٦ْم  ُأَوْيٍس, ـِ  ؽَمِٔمٝمدِ  فَمعَم  اد  فُ  َزْيدٍ  زْم ـْ  ؾَمْٝمًئ٣م َأطَمَذ  َأٞم   إلَِم  هَمَخ٣مَصَٚمْتفُ  َأْرِوَٜم٣م, َِم

ـِ  ََمْرَوانَ  َ٘مِؿ, زْم ـْ  آطُمُذ  ىُمٛم٦ُْم  َأَٞم٣م: ؽَمِٔمٝمٌد  هَمَٗم٣مَل  احْلَ  ايم ِذي زَمْٔمَد  ؾَمْٝمًئ٣م َأْرِوَٜم٣م َِم

ـْ  ؽَمِٚمْٔم٦ُم  َؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ  َرؽُمقلِ  َِم ـْ  ؽَمِٚمْٔم٦َم  َوََم٣م: وَم٣مَل  َوؽَمٙم   اهللِ  َرؽُمقلِ  َِم

َؿ؟ فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   َؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ َرؽُمقَل  ؽَمِٚمْٔم٦ُم : وَم٣مَل  َوؽَمٙم  : َيُٗمقُل  َوؽَمٙم 

ـْ » ا َأطَمَذ  ََم ـَ  ؾِمػْمً َرْ  َِم ْٕ وَمفُ  ـُمْٙماًم, ضِ ا ٌْعِ  إلَِم  ؿُمقِّ  َٓ : ََمْرَوانُ  يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  ,شَأَرِوكمَ  ؽَم

,: »هَمَٗم٣مَل  َهَذا, زَمْٔمَد  زَمٝمِّٛم٥َمً  َأؽْمَٟميُمَؽ  َه٣م, هَمَٔمؿِّ  ىَم٣مِذزَم٥مً  ىَم٣مَٞم٦ْم  إِنْ  ايمٙمُٜمؿ   دِم  َواوْمُتْٙمَٜم٣م زَمٌَمَ

                                                           
, كاللفظ (َُُٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُّٖٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

 لمسلم.
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َه٣م, َذَه٤َم  ضَمت ك ََم٣مسَم٦ْم  هَماَم : »وَم٣مَل  ,شَأْرِوَٜم٣م  إِذْ  َأْرِوَٜم٣م, دِم  مَتًِْم  ِهلَ  ْٝمٛم٣َمزمَ  شُمؿ   زَمٌَمُ

شهَماَمسَم٦ْم  ضُمْٖمَرةٍ  دِم  َووَمَٔم٦ْم 
(ُ)

- 

ـِ  ؽَمِٔمٝمدِ »قٛي٘:    -شفَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ َرِضَ , َزْيدٍ  زْم

 -,امرض اهلل فمٛمٜم,هق ؽمٔمٝمد زمـ زيد ازمـ فمٚمرو ازمـ ٞمٖمٝمؾ 

وومد أشمٛمك ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ فمعم أزمٝمف وهق زيد زمـ فمٚمرو ازمـ ٞمٖمٝمؾ 

 هلل فمٛمف-رض ا

 يف َػتسضى اذتانِ ضمح٘ اهلل تعاىل: ٚ
ـِ  َمـ ضمدي٧م َزْيدِ   فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  :وَم٣مَل  فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ َرِضَ  ضَم٣مِرشَم٥مَ  زْم

٥مً  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  َيْٟميِت »: َوؽَمٙم ؿَ    -شَوضْمَدهُ  ُأَم 

 مميـ زم٣مْلٛم٥م-وأَم٣م ؽمٔمٝمد زمـ زيد رض اهلل فمٛمٜمام, همٜمق َمـ ايمٔمممة اظمٌ

 ؿٞ غٓٔ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل: ؾ
ـَ  َمـ ضمدي٧م ؽَمِٔمٝمَد  شَمفُ  ,,رض اهلل فمٛمف,َزْيدٍ  زْم  اهلل ِ  َرؽُمقَل  َأن   َٞمَٖمٍر, دِم  ضَمد 

ةٌ : »وَم٣مَل  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم    ,اَْلٛم ٥مِ  دِم  َوفُمَٚمرُ  اَْلٛم ٥ِم, دِم  زَمْ٘مرٍ  َأزُمق: اَْلٛم ٥مِ  دِم  فَممَمَ

زَمغْمُ  َوفَمقِمي  َوفُمْثاَمنُ  ٌُْد  َوؿَمْٙمَح٥مُ  َوايمزُّ ـِ  َوفَم ْْحَ ٌَْٝمَدةَ  َوَأزُمق ايمر  ـُ  َوؽَمْٔمُد  فُم  َأِِب  زْم

                                                           
 (.َُُٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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ءِ  هَمَٔمد  : وَم٣مَل ش- َووم ٣مصٍ  َٓ َٔم٥مَ  َه٠ُم ًْ ـِ  َوؽَمَ٘م٦َم  ايمتِّ , فَم  َٞمٛمُُْمُدكَ : ايمَٗمْقمُ  هَمَٗم٣مَل  ايمَٔم٣مِذِ

ـِ  إفَْمَقرِ  َأزَم٣م َي٣م اهلل َ ؟ ََم شاَْلٛم ٥مِ  دِم  إفَْمَقرِ  َأزُمق زم٣ِمهلل ِ, َٞمَُمْدمُتُقيِن : »وَم٣مَل  ايمَٔم٣مِذُ
(ُ)

-  

وىم٣من ؽمٔمٝمد زمـ زيد زوج هم٣مؿمٚم٥م زمٛم٦م اخلْم٣مب أطم٦م فمٚمر زمـ اخلْم٣مب 

 -امرض اهلل فمٛمٜم

ـْ »قٛي٘:  ا اوْمَتَْمعَ  ََم ـَ  ؾِمػْمً َْرضِ  َِم ْٕ   -شا

أي َمـ أطمذ ؾمػًما َمـ إرض همام همقومف َمـ زم٣مب أولم, ىم٣من َمتقفمًدا هبذا 

 ايمقفمٝمد ايمٔمٓمٝمؿ-

 وَمـ أطمذ َم٣م دون ايمُمػم َمـ إرض, همٗمد أطمذ احلرام-

وإٞمام ذىمر ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ايمُمػم َمـ إرض: ٕن َم٣م دوٞمف َمـ 

 إرض ٓ ي٠مطمذ-

 -شـُمْٙماًم »قٛي٘: 

 طمرج زمف َمـ أطمذه زم٣محلؼ-

وايمٙمحـ دم  ايمرؾمقة ضمتك حيِمؾ فمعم ضم٘مؿ صم٣مئر َٚٔ أٚد٘ ايعًِ:

 -ايمٗمقل

                                                           
(, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح ّْٖٕأخرجو اإلماـ الترمذم في سننو ) (ُ)

(, من حديث عبد ّْٕٕ(, كجاء الحديث عند الترمذم )َٓالسنن, كفي صحيح الجامع )
 األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح الترمذم. الرحمن بن عوؼ رضي اهلل عنو, كصححو اإلماـ 
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 َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  َزْوَج  فَمٛمَْٜم٣م, اهلل ُ َرِضَ  ؽَمَٙمَٚم٥مَ  َمـ ضمدي٧م ُأم  : نيؿٞ ايصشٝشؾ

٣م, َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ هْتَ ـْ  َأطْمػَمَ فُ : َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقلِ  فَم  ؽَمِٚمعَ  َأٞم 

٣ٌَمِب  طُمُِمقََم٥مً  اَم : »هَمَٗم٣مَل  إيَِمْٝمِٜمؿْ  هَمَخَرَج  ضُمْجَرسمِِف, زمِ , ٣مَأٞمَ  إِٞم  فُ  زَممَمٌ  َيْٟمسمِٝمٛمِل َوإِٞم 

ـْ  َأزْمَٙمغَ  َيُ٘مقنَ  َأنْ  زَمْٔمَّمُ٘مؿْ  هَمَٙمَٔمؾ   اخَلِْمُؿ, ٤ُم  زَمْٔمٍض, َِم ًِ فُ  هَمَٟمضْم  َصَدَق, َأٞم 

ـْ  زمَِذيمَِؽ, يَمفُ  هَمَٟموْميِضَ  ٙمٍِؿ, زمَِحؼِّ  يَمفُ  وَمَّمْٝم٦ُم  هَمَٚم ًْ اَم  َُم ـَ  وِمْْمَٔم٥مٌ  ِهلَ  هَم١مِٞم   ايمٛم ٣مِر, َِم

ىْمَٜم٣مهَمْٙمٝمَ  َأوْ  هَمْٙمَٝمْٟمطُمْذَه٣م شؼْمُ
(ُ)

- 

وَمفُ »قٛي٘:  ٣مهُ  اهلل ُ ؿَمق    -شإِي 

 صمٔمٙمف فمٙمٝمف ىم٣ميمْمقق فمعم فمٛمٗمف يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م- قٌٝ:

 ؿمقومف, أي ْح ٙمف يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م فمعم ـمٜمره- ٚقٌٝ:

 نمغم ذيمؽ- ٚقٌٝ:

  -شايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ »قٛي٘: 

 -وهق يقم اْلزاء

ـْ »قٛي٘:  ٌْعِ  َِم  - شَأَرِوكمَ  ؽَم

 َٚا ؾٝٗا ًَو ملٔ ًَو ظاٖطٖا:  بٝإ إٔ األضض َٚا حتتٗا
اؽمتدل أهؾ ايمٔمٙمؿ هبذا احلدي٧م فمعم أن إرض وَم٣م حتتٜم٣م إلم ؽمٌع أروكم 

 َمٙمؽ يمِم٣مضم٤م ايمٓم٣مهر َمٛمٜم٣م-

                                                           
 (.ُُّٕ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِْٖٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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 َم٣مل, همٜمق َمٙمؽ يمف-٤م, أو ىمٛمز, أو ذهام وصمده دم زم٣مؿمٛمٜم٣م َمـ َمٔمدن, أو هم

 بٝإ إٔ األضاضٞ ايػبع غري َٓؿص١ً بعطٗا عٔ بعض: 
ٔمٙمؿ فمعم أن إروكم ايمًٌع نمغم َمٛمٖمِمٙم٥م واؽمتدل هبذا احلدي٧م أهؾ ايم

 زمٔمّمٜم٣م فمـ زمٔمض-

زمخالف ايمًٚمقات ايمًٌع, هم١من اظم٣ًمهم٥م ايمتل َم٣م زمكم ايمًامء وايمتل همقومٜم٣م 

 َم٣ًمهم٥م مخًامئ٥م فم٣مم, ىمام صم٣مء دم زمٔمض أشم٣مر-

ـِ هم ـِ  َٔم ُٔمقٍد, ازْم ًْ اَمءِ  زَمكْمَ  ََم٣م: »وَم٣مَل  فَمٛمْفُ  اهلل ُ َرِضَ  ََم  ً ْٞمَٝم٣م ايم  ٝمَٜم٣مسَمٙمِ  َوايم تِل ايمدُّ

غَمةُ  ًِ اِمَئ٥مِ  ََم ًِ ـِ  ىُمؾِّ  َوزَمكْمَ  فَم٣مٍم, مَخْ غَمةُ  ؽَماَمَءْي ًِ اِمَئ٥مِ  ََم ًِ اَمءِ  َوزَمكْمَ  فَم٣مٍم, مَخْ  ً  ايم

٣مزمَِٔم٥مِ   ً اِمَئ٥مِ  ايْمُ٘مْرِدِّ  َوزَمكْمَ  ايم ًُ اِمَئ٥مِ  اظم٣َْمءِ  إلَِم  ايْمُ٘مْرِدِّ  َوزَمكْمَ  فَم٣مٍم, مَخْ ًُ  فَم٣مٍم, مَخْ

 -شفَمَٙمْٝمفِ  َأْٞمُتؿْ  ََم٣م َئْمَٙمؿُ  َوُهقَ  ايْمَٔمْرِش, هَمْقَق  سَمَٔم٣ملَم  َواهلل ُ اظم٣َْمِء, فَمعَم  َوايْمَٔمْرُش 

 واهلل اظمقهمؼ

  ********** 
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 ]من أتلف شيًئا ضمنه[ 

ـْ ) – 899  وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛم ٌِل   َأن  » :؛,رض اهلل فمٛمف,َأَٞمسٍ  َوفَم

٣مئِِف, زَمْٔمضِ  فِمٛمَْد  ىَم٣منَ  , ًَ
َٜم٣مِت  َدىإضِْم  هَمَٟمْرؽَمَٙم٦ْم  ٞمِ ٣م طَم٣مِدمٍ  ََمعَ  اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  ُأَم   هَلَ

ِت  ؿَمَٔم٣مٌم, همِٝمَٜم٣م زمَِٗمِْمَٔم٥مٍ  َٜم٣م ايْمَٗمِْمَٔم٥م, هَمَ٘مَنَ : َووَم٣مَل - ايمْم َٔم٣ممَ  همِٝمَٜم٣م َوصَمَٔمَؾ , هَمَّمٚم 

ِحٝمَح٥مَ  ايْمَٗمِْمَٔم٥مَ  َوَدهَمعَ  شىُمُٙمقا» ؽُمقلِ  ايمِم  ٌََس , يمِٙمر  قَرةَ  َوضَم ًُ ش اظمَْْ٘م
(ُ)

 َرَواهُ - 

ٌَُخ٣مِريُّ    -ايْم

: َِمِذيُّ ْ ك َوايمؼمِّ ٣مِرزَم٥مَ  َوؽَمٚم   ايمٛم ٌِلُّ  هَمَٗم٣مَل : »َوَزادَ , ,٣مرض اهلل فمٛمٜم,فَم٣مئَُِم٥مَ  ايمّم 

 شزم١ِمَِٞم٣مءٍ  َوإَِٞم٣مءٌ , زمَِْمَٔم٣ممٍ  ؿَمَٔم٣ممٌ : »وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ,
(ِ)

َحفُ -   -(َوَصح 

 *******************************الشرح:

إٔ َٔ غصب ؽ٦ّٝا أٚ  عام املصٓف صمح٘ اهلل تعاىل احلزٜح يبٝإ

 أتًف٘, فإْ٘ ٜطُٓ٘.

 وايمِمحٝمح ايمّمامن- ٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أٞمف ٓ يّمٚمـ, وومد ذه

ـِ  ؽَمُٚمَرةَ  واؽمتدل َمـ يرى ايمّمامن,  زمحدي٧م  , فمٛمف اهلل رض , صُمٛمُْدٍب  زْم

 ضَمت ك َأطَمَذْت  ََم٣م ايْمَٝمدِ  فَمعَم : »وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل 

 -وومد سمٗمدم ,شَيفُ سُم٠َمدِّ 

                                                           
 (ُِْٖأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
 «.حديث حسن صحيح»(, كقاؿ: ُّٗٓأخرجو اإلماـ الترمذم ) (ِ)
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 ىم٣ميمٔم٣مري٥م وٞمحقه ذيمؽ- غٛا٤ نإ أخصٙ بايطض٢:

 زم٣ميمٕمِم٤م, أو ايمنوم٥م, واهلل أفمٙمؿ- أٚ نإ أخصٙ:

٣مئِفِ  زَمْٔمضِ  فِمٛمَْد  أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ىَم٣منَ »قٛي٘:  ًَ
  -شٞمِ

 ايمٗمًٚم٥م زمكم ايمٛم٣ًمء يمٙمُٚمٔمدد- فٝ٘:

َٜم٣مِت  إضِْمَدى هَمَٟمْرؽَمَٙم٦ْم »قٛي٘:  ٣م طَم٣مِدمٍ  ََمعَ  اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  ُأَم    -شزمَِٗمِْمَٔم٥مٍ  هَلَ

 ومٌقل اهلدي٥م إذا صم٣مءت َمـ نمغم اظمٗمًقم هل٣م َمـ ايمزوصم٣مت- ٚفٝ٘:

 ؾمدة نمغمة ايمٛم٣ًمء, وٓ ؽمٝمام ايميائر- ٚفٝ٘:

إرؽم٣مل اظمرأة يمزوصمٜم٣م َم٣م فمٛمده٣م َمـ ايمْمٔم٣مم يمٙمتقؽمٔم٥م فمٙمٝمف, وٞمحق  ٚفٝ٘:

 ذيمؽ-

أرؽمٙم٦م  ,٣مرض اهلل فمٛمٜم,ايمتقىمٝمؾ دم إرؽم٣مل ايمْمٔم٣مم: إذ أهن٣م  ٚفٝ٘:

 -زم٣ميمْمٔم٣مم َمع اخل٣مدم

ِت »قٛي٘:    -شايْمَٗمِْمَٔم٥م هَمَ٘مَنَ

 -ضهت٣م فمعمأي َمـ ؾمدة نمغمهت٣م 

َٜم٣م»قٛي٘:    -شهَمَّمٚم 

 أي همجٚمٔمٜم٣م َمـ أصمؾ زمٗم٣مء ايمْمٔم٣مم همٝمٜم٣م-
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  -"شىُمُٙمقا: »َووَم٣مَل - ايمْم َٔم٣ممَ  همِٝمَٜم٣م َوصَمَٔمَؾ "قٛي٘: 

َمٛمف, وٓ يي أن ايمْمٔم٣مم إذا ؽمٗمط ي٣ٌمدر إلم ايمتًٚمٝم٥م فمٙمٝمف, وإىمؾ  فٝ٘:

 ذيمؽ زم١مذن اهلل فمز وصمؾ-

 َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  ,,امرض اهلل فمٛمٜم,َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمِرٍ : َػًِنُا يف 

 ىَم٣منَ  ََم٣م هَمْٙمُٝمِٚمطْ  هَمْٙمَٝمْٟمطُمْذَه٣م, َأضَمِدىُمؿْ  يُمْٗمَٚم٥مُ  َووَمَٔم٦ْم  إَِذا: »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ

٣م ـْ  هِبَ َٓ  َويْمَٝمْٟمىُمْٙمَٜم٣م, َأًذى َِم ْٝمَْم٣مِن, َدفْمَٜم٣ميَ  َو َٓ  يمِٙمُم  ْح  َو ًَ  ضَمت ك زم٣ِمظمِْٛمِْديؾِ  َيَدهُ  َيْٚم

فُ  َأَص٣مزمَِٔمُف, َيْٙمَٔمَؼ  ىَم٥مُ  ؿَمَٔم٣مَِمفِ  َأيِّ  دِم  َيْدِري َٓ  هَم١مِٞم   شايْمػَمَ
(ُ)

- 

ِحٝمَح٥مَ  ايْمَٗمِْمَٔم٥مَ  َوَدهَمعَ »قٛي٘:  ؽُمقلِ  ايمِم    -شيمِٙمر 

د, أو ايمٗمِمد, هم١مهن٣م ايمّمامن همٝمام أسمٙمػ َمـ إَمقال, وٓ ؽمٝمام َمع ايمٔمٚم فٝ٘:

 يمق ؽمٗمْم٦م زمدون فمٚمد, أو ومِمد, مل سم٘مـ و٣مَمٛم٥م هل٣م, وٓ ؽمٝمام دم ضمؼ ايمٔم٣مري٥م-

 ويم٘مـ ظم٣م ضزمتٜم٣م وسمٔمٚمدت ذيمؽ وٚمٛم٦م-

 أٞمف ٓ يُمؼمط رو٣م اظمح٘مقم فمٙمٝمف دم َمثؾ هذا ايم٣ٌمب- ٚفٝ٘:

 ٞمٌمة اظمٓمٙمقم- ٚفٝ٘:

ٌََس »قٛي٘:  قَرةَ  َوضَم ًُ  ش- اظمَْْ٘م

 أي ضمًٌٜم٣م ظمـ ىمنهت٣م- 

 

                                                           
 (.َِّّأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 أتلف شيًئا ضمنه[]من   

 

[738] 
 

  

ك» قٛي٘: ٣مِرزَم٥مَ  َوؽَمٚم   -شفَم٣مِئَُم٥مَ  ايمّم 

 وىم٣مٞم٦م رض اهلل فمٛمٜم٣م سمٕم٣مر فمعم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ زمُمدة-

َمـ ضمدي٧م : َػًَِا دا٤ يف ذىمر َمـ نمغمة فم٣مئُم٥م رض اهلل فمٛمٜم٣م, ومم٣م 

 إَِذا َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ َرؽُمقُل  ىَم٣منَ : »وَم٣ميَم٦ْم  ,,٣مرض اهلل فمٛمٜم,فَم٣مئَُِم٥مَ 

٣مئِفِ  زَمكْمَ  َأوْمَرعَ  َج طَمرَ  ًَ
,امرض اهلل فمٛمٜم, َوضَمْٖمَِم٥مَ  فَم٣مئَُِم٥مَ  فَمعَم  ايْمُٗمْرفَم٥مُ  هَمَْم٣مَرِت  ٞمِ

ْٝمِؾ, ىَم٣منَ  إَِذا َوؽَمٙم َؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ َرؽُمقُل  َوىَم٣منَ  مَجِٝمًٔم٣م, ََمَٔمفُ  هَمَخَرصَمَت٣م  زم٣ِميمٙم 

ُث  ,٣مرض اهلل فمٛمٜم, فَم٣مئَُِم٥مَ  ََمعَ  ؽَم٣مرَ  ,يمَِٔم٣مئَُِم٥مَ  ضَمْٖمَِم٥مُ  هَمَٗم٣ميَم٦ْم  َٜم٣م,ََمٔمَ  َيَتَحد 

َٓ : ,امرض اهلل فمٛمٜم ْٝمَٙم٥مَ  سَمْرىَمٌكِمَ  َأ ـَ  زَمِٔمغَمِك, َوَأْرىَم٤ُم  زَمِٔمغِمي ايمٙم   َوَأْٞمُٓمُر؟ هَمَتٛمُْٓمِري

٦ٌَْم  زَمعَم,: وَم٣ميَم٦ْم 
٦ٌَْم  ,,امرض اهلل فمٛمٜم,ضَمْٖمَِم٥مَ  زَمِٔمغمِ  فَمعَم  فَم٣مئَُِم٥مُ  هَمَرىمِ

 َوَرىمِ

 فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ َرؽُمقُل  هَمَج٣مءَ  ,,امرض اهلل فمٛمٜم,َُم٥مَ فَم٣مئِ  زَمِٔمغمِ  فَمعَم  ضَمْٖمَِم٥مُ 

ٙم ؿَ  ,,امرض اهلل فمٛمٜم,ضَمْٖمَِم٥مُ  َوفَمَٙمْٝمفِ  فَم٣مئَُِم٥مَ  مَجَؾِ  إلَِم  َوؽَمٙم ؿَ  ًَ  ََمَٔمَٜم٣م, ؽَم٣مرَ  شُمؿ   هَم

 َٔمَٙم٦ْم صَم  َٞمَزيُمقا هَمَٙمام   هَمَٕم٣مَرْت,,٣مرض اهلل فمٛمٜم, فَم٣مئَُِم٥مُ  هَم٣مهْمَتَٗمَدسْمفُ  َٞمَزيُمقا, ضَمت ك

َٔمُؾ  ْذطِمرِ  زَمكْمَ  ِرصْمَٙمَٜم٣م َِتْ  سَمْٙمَدنُمٛمِل, ضَمٝم ٥مً  َأوْ  فَمْٗمَرزًم٣م فَمقَم   ؽَمٙمِّطْ  َربِّ  َي٣م َوسَمُٗمقُل  اإْلِ

َٓ  َرؽُمقيُمَؽ  ش ؾَمْٝمًئ٣م يَمفُ  َأوُمقَل  َأنْ  َأؽْمَتْمِٝمعُ  َو
(ُ)

- 

  -"شزمَِْمَٔم٣ممٍ  ؿَمَٔم٣ممٌ : »وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛم ٌِلُّ  هَمَٗم٣مَل : َوَزادَ "قٛي٘: 

 أَم٣م ايمْمٔم٣مم همال يٙمزم رده: ٕهن٣م ومد أهدسمف يمٙمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ َمـ 

                                                           
 (.ِْْٓخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو )أ (ُ)
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 ومٌؾ ٞمٖمًٜم٣م, وومد ُأىمؾ هذا ايمْمٔم٣مم-

 - شزم١ِمَِٞم٣مءٍ  َوإَِٞم٣مءٌ »قٛي٘: 

 أي أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ وٚمٛمٜم٣م اإلٞم٣مء- 

َمـ ذىمر هذا احلدي٧م دم هذا ايم٣ٌمب, أن َمـ نمِم٤م ؾمٝمًئ٣م  ٖٚشا ٖٛ ايؾاٖز:

 همٟمسمٙمٖمف يّمٚمٛمف-

همٙمق أن رصماًل أطمذ ؽمٝم٣مرة َمـ ص٣مضمٌف, أو صم٣مره, همٌٝمٛمام هق يٚمًم هب٣م اٞمٗمٙم٤م 

 -, واهلل أفمٙمؿزم٣ميمًٝم٣مرة, هم١مٞمف يّمٚمـ هذه ايمًٝم٣مرة

  ********** 
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 [من زرع أرض قوم بغير إذنهم]

ـْ ) – 911 ـِ  َراهمِعِ  َوفَم  , اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل رض , طَمِدي٨ٍم  زْم

ـْ »: وؽمٙمؿ ففمٙمٝم اهلل صعم ـَ  يَمفُ  هَمَٙمْٝمَس , إِْذهِنِؿْ  زمَِٕمغْمِ  وَمْقمٍ  َأْرضِ  دِم  َزَرعَ  ََم ْرعِ  َِم  ايمز 

ءٌ   شَٞمَٖمَٗمُتفُ  َويَمفُ , َرْ
(ُ)

َْرزَمَٔم٥مُ , َأْْحَُد  َرَواهُ -  ْٕ ٓ   َوا ل   إِ
٣مئِ ًَ ٛمَفُ , ايمٛم   ً َِمِذيُّ  َوضَم ْ  - ايمؼمِّ

ٌَُخ٣مِري   إِن  ": َوُيَٗم٣مُل  َٖمفُ  ايْم  "َؤم 
(ِ)

)- 

ـْ ) – 918 ـِ  فُمْرَوةَ  َوفَم زَمغْمِ  زْم ـَ  َرصُمٌؾ  وَم٣مَل : وَم٣مَل  ايمزُّ َح٣مزَم٥مِ  َِم ـْ  ؛ايمِم   َِم

 َرؽُمقلِ  إلَِم  اطْمَتَِماَم  َرصُمَٙمكْمِ  إِن  »: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ  َرؽُمقلِ  َأْصَح٣مِب 

٣م نَمَرَس , َأْرضٍ  دِم  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َ , َٞمْخاًل  همِٝمَٜم٣م َأضَمُدمُهَ ْٕ  ْرُض َوا

َْرضِ  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقُل  هَمَٗم٢َم , يمِْمطَمرِ  ْٕ  َوَأََمرَ , يمَِِم٣مضِمٌَِٜم٣م زم٣ِم

                                                           
(, كالترمذم َّّْ(, كأبو داكد )ُُْ/ ْك  ْٓٔ/ ّالحديث ضعيف. ركاه أحمد ) (ُ)

من طريق شريك, عن أبي إسحاؽ, عن عطاء بن أبي «, حسن غريب»( كقاؿ الترمذم: ُّٔٔ)
كالثالثة:  رباح, كفيو ثالث علل: األكلى: ضعف شريك. كالثانية: عنعنة أبي إسحاؽ السبيعي.

 االنقطاع بين عطاء كرافع.
كضعفو البخارم أيضنا. كقاؿ: تفرد بذلك »( فقاؿ: ِٖ/ ّ« )المعالم»نقل ذلك الخطابي في  (ِ)

قلت: ككالـ البخارم ال يفهم منو تضعيف الحديث, كإنما ىو صريح «. شريك, عن أبي إسحاؽ!
نقلو عنو الترمذم في ذلك في تضعيف طريق من طرؽ الحديث, كال أظن أف ىناؾ أصرح مما 

سألت محمد بن إسماعيل عن ىذا الحديث؟ فقاؿ: ىو حديث حسن. »( فقاؿ: ْٖٔ/ ّ)
 كأيضنا ممن قوَّاه بطرقو أبو حاتم.«. كقاؿ: ال أعرفو من حديث أبي إسحاؽ إال من ركاية شريك
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 شضَمؼي  ـَم٣ممِلٍ  يمِِٔمْرٍق  يَمْٝمَس : »َووَم٣مَل - َٞمْخَٙمفُ  خُيِْرَج  َأنْ  ايمٛم ْخؾِ  َص٣مضِم٤َم 
(ُ)

 َأزُمق َرَواهُ - 

ـٌ  َوإؽِْمٛم٣َمُدهُ , َداُودَ  ًَ  (-ضَم

ـِ  َأْصَح٣مِب  َد فِمٛمْ  َوآطِمُرهُ ) – 915 ٛمَ ًُّ ـْ  ايم ـْ , فُمْرَوةَ  ِرَواَي٥مِ  َِم ـِ  ؽَمِٔمٝمدِ  فَم  زْم

 َصَح٣مزمِٝمِّفِ  سَمْٔمٝمِكم َودِم , َوإِْرؽَم٣ميمِفِ  َوْصٙمِفِ  دِم  َواطْمُتٙمَِػ  -َزْيدٍ 
(ِ)

)- 

 *******************************الشرح:

ؽم٣مق اظمِمٛمػ احلدي٧م يمٌٝم٣من أن َمـ نمِم٤م ومقَم٣ًم أرو٣ًم همزرفمٜم٣م همٙمٝمس ظم٣ميمف 

واحلدي٧م ؤمٝمػ, يمّمٔمػ ذيؽ, وآٞمٗمْم٣مع زمكم فمْم٣مء وراهمع وامن, 

 -وفمٛمٔمٛم٥م أِب إؽمح٣مق

زم٣محلدي٧م, ووم٣ميمقا: َمـ نمِم٤م أرض ومقم, ايمٔمٙمامء وَمع ذيمؽ همٗمد اضمت٨م 

همٌٛمك, أو زرع همٝمٜم٣م, أن يمٝمس يمف رء مم٣م زمٛم٣مه وزرفمف: ٕٞمف دم ضمؼ نمغمه, 

 -وٞمحقه٣م ضم٘مٚمقا يمف َم٣م يمزَمف َمـ ايمٛمٖمٗم٥مو

 -ٓمٙمؿ: إن ىم٣من ومد ـَمٙمؿزم٣مب أن ٓ يُ وهذا ومقل يمٌٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ, َمـ 

 يف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل تعاىل: ملا 
 َمـ ضمدي٧م أِب ضمرة ايمروم٣مر فمـ فمٚمف رض اهلل فمٛمف, أن ايمٛمٌل صعم اهلل 

                                                           
ل عركة بن (, كأحسن ما لو من الطرؽ مرسَّْٕ« )سنن أبي داكد»كىو في الحديث ال يثبت.  (ُ)

 الزبير, كليس لو شاىد آخر غيره, أفاده المحقق.
( بعد أف ساؽ ىذه الشواىد: ُٗ/ ٓ« )الفتح»كىذا على ما فيو كما ذكر الحافظ, كقد قاؿ في  (ِ)

 «.كفي أسانيدىا مقاؿ, لكن يتقول بعضها ببعض»
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فُ »فمٙمٝمف وؽمٙمؿ وم٣مل:  ٓ   اَْمِرئٍ  ََم٣مُل  حَيِؾُّ  َٓ  إِٞم  ش َِمٛمْفُ  َٞمْٖمسٍ  زمِْمِٝم٤ِم  إِ
(ُ)

- 

 ٛمك, وزرع زمٕمغم إذن َمـ اظم٣ميمؽ-: ٕٞمف زميمف رء أن وذه٤م زمٔمّمٜمؿ إلم

وايمذي يٓمٜمر واهلل أفمٙمؿ أٞمف وإن ىم٣من ومد ـَمٙمؿ همال ُيٓمٙمؿ, همٚمـ زرع دم 

َمـ , شمؿ ردت إيمٝمٜمؿ أروٜمؿ, هم١مٞمف يٙمزَمٜمؿ َم٣م أٞمٖمؼ ٜم٣مأرض ومقم, أو زمٛمك همٝم

 ٓ ٞمٖمع هلؿ همٝمف- اظم٣مل فمعم إرض, إٓ إذا فمٚمؾ ؾمٝمئ٣مً 

 يث٦ٌم ٓ احلدي٧م ذاه ايمُمٝمخ وم٣مل: (96/ 3) ايغٓٔ َعاملقاٍ اخلطابٞ يف 

 ه٣مرون زمـ َمقؽمك فمـ حيٝمك زمـ احلًـ وضمدشمٛمل زم٣محلدي٧م اظمٔمرهم٥م أهؾ فمٛمد

 إؽمح٣مق أِب فَمـ يروه, مل ويٗمقل ويّمٔمٖمف احلدي٧م هذا يٛم٘مر ىم٣من أٞمف اْلامل

 زمـ راهمع َمـ يًٚمع مل وفمْم٣مء إؽمح٣مق أزمك نمغم فمْم٣مء فمـ وٓ ذيؽ نمغم

 أِب فَمـ يؽ,ذ زمذيمؽ سمٖمرد ووم٣مل أيّم٣ًم, ايمٌخ٣مري وؤمٖمف ؾمٝمئ٣مً  طمدي٨م

 -أضمٝم٣مٞم٣مً  أو ىمثغماً  َُّيِؿُ  وذيؽ إؽمح٣مق

 يمٙمٕم٣مص٤م واحلرَم٣من ايمٔمٗمقزم٥م فمعم وشم٦ٌم صح يمق َمٔمٛم٣مه ي٘مقن أن ويُمٌف

ن َم٣ميمف نمغم َمـ سمقيمد ٕٞمف ايمٌذر يمِم٣مضم٤م ايمٖمٗمٜم٣مء فم٣مَم٥م ومقل دم وايمزرع  وسم٘مق 

 ىم٣من إذا يٗمقل ىم٣من ضمٛمٌؾ زمـ أْحد أن نمغم إرض, ىمراء ايمزارع وفمعم َمٔمف

 -إصمرة يمف ي٘مقن هم١مٞمام ضمِمد إذا همٟمَم٣م إرض يمِم٣مضم٤م همٜمق وم٣مئامً  ايمزرع

                                                           
رحمو اهلل تعالى برقم (, كىو في اإلركاء لإلماـ األلباني َِٓٗٔأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ) (ُ)

 (, كقاؿ فيو: صحيح.ُْٗٓ)
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وضم٘مك ازمـ اظمٛمذر, فَمـ أِب داود وم٣مل ؽمٚمٔم٦م أْحد زمـ ضمٛمٌؾ وؽمئؾ فمـ 

ضمدي٧م راهمع همٗم٣مل فمـ راهمع أيمقان ويم٘مـ أزم٣م إؽمح٣مق زاد همٝمف زرع زمٕمغم إذٞمف 

 اهـ ويمٝمس نمغمه يٛم٘مر هذا احلرف-

ـْ َزَرَع دِم َأْرِض وَمْقٍم زمَِٕمغْمِ إِذْ »قٛي٘:    -شهِنِؿْ ََم

٣ًٌم-  أي نمِم

ءٌ »قٛي٘:  ْرِع َرْ ـَ ايمز    -شهَمَٙمْٝمَس يَمُف َِم

 هم١من ايمٕمٙم٥م سم٘مقن يمِم٣مضم٤م إرض-

 ش- َويَمُف َٞمَٖمَٗمُتفُ »قٛي٘: 

أي ايمتل أٞمٖمٗمٜم٣م فمعم إرض َمـ احل٤م, وايمًٗمل, وأصمرة ايمٔمامل, وٞمحق 

 -, واهلل أفمٙمؿذيمؽ

ـْ »قٛي٘:  ـِ  فُمْرَوةَ  َوفَم زَمغْمِ  زْم   -شايمزُّ

 زمـ ايمٔمقام رض اهلل فمٛمف- هق زمـ ايمززمغم

 وومد ؽمٚمل زم٣ميمِم٣مزمر اظمحت٤ًم-

سمتٙمٚمذ فمعم فم٣مئُم٥م رض اهلل فمٛمٜم٣م طم٣ميمتف, ونمغمه٣م َمـ ايمِمح٣مزم٥م رض اهلل 

 فمٛمٜمؿ-

 



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]من زرع أرض قوم بغير إذنهم[  

 

[744] 
 

  

ـَ  َرصُمٌؾ  وَم٣مَل : وَم٣مَل »: قٛي٘ َح٣مزَم٥مِ  َِم ـْ  ؛ايمِم   اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقلِ  َأْصَح٣مِب  َِم

 -شوؽمٙمؿ فمٙمٝمف

 يروي فمـ صح٣مِب َمٌٜمؿ-ـم٣مهر اإلؽمٛم٣مد آسمِم٣مل: ٕن ايمت٣مزمٔمل و

 ٣ميمّمٔمػ-زمويم٘مـ أهؾ ايمٔمٙمؿ ضم٘مٚمقا فمعم هذا احلدي٧م 

 هم٣مإلؽمٛم٣مد هذا ؤمٝمػ, همٝمف ازمـ إؽمح٣مق َمديمس, ومل يٌمح زم٣ميمًامع-

ذىمر اإلَم٣مم ايمدارومْمٛمل أن ؿمريؼ حيٝمك زمـ شمؿ إٞمف ومد اطمتٙمػ دم إؽمٛم٣مده, هم

 فمروة  اظمذىمقرة  يمٝم٦ًم حمٖمقـم٥م-

 إلؽمٛم٣مد ي٘مقن َمتِماًل-وإٓ يمق فمٙمؿ أن فمروة يرويف فمـ ص٣مضمٌل, هم١من ا

وم٣مل ايمٛمٌل  طايمذي مل يٙمؼ ايمٛمٌل وفمروة زمـ ايمززمغم سم٣مزمٔمل, وومقل ايمت٣مزمٔمل 

 أو همٔمؾ زمحية ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ىمذا وىمذا- :صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ

 ي٘مقن َمرؽماًل, واظمرؽمؾ َمـ ومًؿ ايمّمٔمٝمػ دم ومقل مج٣مهغم أهؾ ايمٔمٙمؿ-

 دِم  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ ؽُمقلِ رَ  إلَِم  اطْمَتَِماَم  َرصُمَٙمكْمِ  إِن  » قٛي٘:

 -شَأْرضٍ 

وهذه ىم٣مٞم٦م فم٣مدة ايمِمح٣مزم٥م رض اهلل فمٛمٜمؿ, هم٘مؿ َمـ اظمخ٣مصامت ايمتل 

 وومٔم٦م زمٝمٛمٜمؿ, شمؿ يرصمٔمقن إلم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ-

اطمتِمؿ ايمززمغم زمـ ايمٔمقام رض اهلل فمٛمف َمع رصمؾ َمـ إٞمِم٣مر ورصمٔم٣م إلم 

 ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ-
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تِمؿ وائؾ زمـ ضمجر احليَمل َمع رصمؾ َمـ ىمٛمده رض اهلل فمٛمٜمام, واطم

 -وضم٘مؿ زمٝمٛمٜمام ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ

٣م نَمَرَس »قٛي٘:  َْرُض  َٞمْخاًل  همِٝمَٜم٣م َأضَمُدمُهَ ْٕ   -ش يمِْمطَمرِ  َوا

 أي انمتِمٌٜم٣م ونمرس همٝمٜم٣م زمٕمغم إذن َمـ ص٣مضمٌٜم٣م َم٣ميم٘مٜم٣م-

َْرضِ  , ؽمٙمؿو فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقُل  هَمَٗم٢َم »قٛي٘:  ْٕ   -شيمَِِم٣مضِمٌَِٜم٣م زم٣ِم

 رد ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ اظم٣مل إلم ص٣مضمٌف, وَم٣ميم٘مف-أن 

 ش- َٞمْخَٙمفُ  خُيِْرَج  َأنْ  ايمٛم ْخؾِ  َص٣مضِم٤َم  َوَأََمرَ »قٛي٘: 

 أي أٞمف ـم٣ممل, همٙمٝمس يمف وامن, إٓ أن يٟمطمذ َم٣ميمف-

ص٣مضم٤م  إذا ىم٣من وايمِمحٝمح دم هذه اظمًٟميم٥م أٞمف إن ومقم فمٙمٝمف ايمٛمخؾ ٓ ؽمٝمام

 -إرض يريد ايمٛمخؾ

 , وإن ىم٣من ؤمٝمًٖم٣م, إٓ أن فمٚمؾ أهؾ ايمٔمٙمؿ فمٙمٝمف-راهمعىمام دم ضمدي٧م 

 - "شضَمؼي  ـَم٣ممِلٍ  يمِِٔمْرٍق  يَمْٝمَس : »َووَم٣مَل "قٛي٘: 

 وومد روي زم٣ميمتٛمقيـ ىمام دم هذه ايمرواي٥م-

 -شيمٝمس يمٔمرِق ـم٣مملٍ ضمؼ» ودم رواي٥م أطمرى زمٕمغم سمٛمقيـ فمعم اإلو٣مهم٥م,

 (: 5/19اىل يف ايؿتح )قاٍ اذتاؾغ ضمح٘ اهلل تع
ىَْمَثرِ  ِرَواَي٥مِ  دِم  ,شـَم٣ممِلٍ  يمِِٔمْرٍق »قٛي٘:  ْٕ ـِ  ا  َوُهقَ  يَمفُ  َٞمْٔم٦ٌم  وـم٣ممل ,فِمْرٍق  زمَِتٛمِْقي

  -ـَم٣ممِلٍ  فِمْرٍق  يمِِذي يَمْٝمَس  َأيْ  ايْمِٔمْرِق  َص٣مضِم٤ِم  إلَِم  َراصِمعٌ 
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ُ  َوَيُ٘مقنُ  َو٣مهَم٥مِ زم٣ِمإْلِ  َوُيْرَوى ـُمْٙمؿٍ  ِذي يمِِٔمْرٍق  يَمْٝمَس  َأيْ  ايْمِٔمْرِق  إلَِم  َأوْ   ايمٓم ٣ممِل

  -ايْمِٔمْرِق  َص٣مضِم٤َم 

َْرُض  زم٣ِميْمِٔمْرِق  اظمَُْرادُ  هَمَٝمُ٘مقنُ  ْٕ لِ  ,ا َو  ْٕ ٣مهمِِٔملُّ  ََم٣ميمٌِؽ  صَمَزمَ  َوزم٣ِم َْزَهِريُّ  َوايمُم  ْٕ  َوا

ُهؿْ  هَم٣مِرسٍ  وزمـ   -َونَمغْمُ

ْم ٣مِِبُّ  َوزَم٣ميَمغَ 
َو٣مهَم٥مِ  ِرَواَي٥مَ  هَمَٕمٙم طَ  اخْلَ   -اإْلِ

ُ  ايْمِٔمْرُق  ٥ُم:َرزمِٝمٔمَ  وَم٣مَل    -زَم٣مؿمِٛم٣ًم َوَيُ٘مقنُ  ـَم٣مِهًرا َيُ٘مقنُ  ايمٓم ٣ممِل

ـُ  ٣ٌَمؿمِ صُمُؾ  اضْمَتَٖمَرهُ  ََم٣م :هَم٣ميْم ـَ  ايمر  زَم٣مرِ  َِم ْٔ ـَ  اؽْمَتْخَرصَمفُ  َأوِ  ا   -اظمََْٔم٣مِدنِ  َِم

  -نَمَرؽَمفُ  َأوْ  زَمٛم٣َمهُ  ََم٣م :َوايمٓم ٣مِهرُ 

ُه: َووَم٣مَل  ُ  نَمغْمُ ـْ  ايمٓم ٣ممِل هِ  َأْرضِ  دِم  ضَمَٖمرَ  َأوْ  زَمٛمَك َأوْ  َزَرعَ  َأوْ  نَمَرَس  ََم  زمَِٕمغْمِ  نَمغْمِ

َٓ  ضَمؼ   ٌَْٜم٥مٍ  َو  قا -ؾُم
زمحٝم٧م أن ايمٕم٣مص٤م ٓ ُيٓمٙمؿ, وىمذيمؽ ٓ ُيٓمٙمؿ اظمٕمِمقب وهق ص٣مضم٤م 

 ايمٌٝم٦م, أو ص٣مضم٤م اظمزرفم٥م-

 أضم٣مط َمـ»ودم ايم٣ٌمب َمـ ؿمريؼ احلًـ فمـ ؽمٚمرة ومل يًٚمع َمٛمف, زمٙمٖمظ: 

 -اهلل أفمٙمؿ, وشضمؼ ـم٣ممل يمٔمرق ويمٝمس, زمف أضمؼ همٜمق ءر فمعم

  ********** 
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 ]حرمة الغضب[ 

ـْ ) – 913  فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛم ٌِل   َأن   , فمٛمف اهلل رض , ؛زَمْ٘مَرةَ  َأِِب  َوفَم

ٌَتِفِ  دِم  وَم٣مَل  , وؽمٙمؿ  َوَأَْمَقايَمُ٘مؿْ  ِدََم٣مَءىُمؿْ  إِن  » :زمِِٚمٛمًك ايمٛم ْحرِ  َيْقمَ  طُمْْم

 دِم  َهَذا, زَمَٙمِدىُمؿْ  دِم  َهَذا, َيْقَِمُ٘مؿْ  ىَمُحْرََم٥مِ , ضَمَرامٌ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ [ َوَأفْمَراَوُ٘مؿْ ]

 شَهَذا ؾَمْٜمِرىُمؿْ 
(ُ)

 (-فَمَٙمْٝمفِ  َُمت َٖمٌؼ - 

 *******************************الشرح:

  .يٝبني حض١َ ايػصب عام املصٓف صمح٘ اهلل تعاىل احلزٜح

 أذهمٜم٣م-ٙمؿ هنك فمٛمف دم أفمٓمؿ اظمقاومػ, وضمتك أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽم

ـْ وَ »قٛي٘:    -شزَمْ٘مَرَة رض اهلل فمٛمف َأِِب  فَم

 هق ٞمٖمٝمع زمـ احل٣مرث رض اهلل فمٛمف- 

وىمٛمل زمٟمِب زم٘مرة ٕٞمف سمدلم دم يمٝمٙم٥م اهلجرة زمٌ٘مرة: ٕن ايمٔمرب وإلم فمٜمد 

ٌٛمقن زمٝمقهتؿ دم أفمعم ايمتالل, ورؤوس اْل٣ٌمل, وي٘مقن يمٙمٌٝم٦م, ومري٤م, ىم٣مٞمقا ي

 -وايمٗمٙمٔم٥م زم٣مب واضمد

ٌَتِفِ  دِم »قٛي٘:   -شزمِِٚمٛمًك رِ ايمٛم ْح  َيْقمَ  طُمْْم

 ٙمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ فمدة طمْم٤م دم ضمجتف: ىم٣من يمو

 طمْم٥ٌم دم فمرهم٥م- األٚىل:

                                                           
 (ُٕٗٔ(, كاإلماـ مسلم )ٕٔأخرجو اإلماـ البخارم ) (ُ)
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 طمْم٥ٌم يقم ايمٛمحر- ايجا١ْٝ:

 وطمْم٤م دم ايمذي يٙمٝمف, دم أي٣مم ايمتمميؼ- ايجايج١:

 هق ايمٝمقم ايمٔم٣مذ َمـ ؾمٜمر ذي احلج٥م- ّٜٚٛ ايٓشط:

 ٞمحر يم٘مثرة َم٣م سمراق همٝمف َمـ ايمدَم٣مء, وؽمقاء ذيمؽ دم ;ٚمسٞ بٗصا االغِ

 إو٣مضمل, أو دم ٞمحر اهلداي٣م يمٙمح٣مج- 

وَمٛمك َمُمٔمر ضمرام, وهل إرض ايمٗمري٥ٌم َمـ َم٘م٥م, ايمتل يٗمْمٛمٜم٣م احلج٣مج 

 دم يقم ايمؼموي٥م, ودم يقم ايمٛمحر, ودم يقم ايمٛمحر, ودم أي٣مم ايمتمميؼ-

 ىمٔمرهم٥م- ٚاملؿاعط َٓٗا َا ٖٛ َؿعط ٚيٝؼ عطاّ:

 ىمٚمٛمك, وَمزديمٖم٥م- َٚٓٗا: َا ٖٛ َؿعط ٚسطاّ:

  -شِدََم٣مَءىُمؿْ  إِن  »قٛي٘: 

زمدأ هب٣م يمٔمٓمٝمؿ ؾمٟمن ايمدَم٣مء, ىمام ؽمٝمٟميت َمٔمٛم٣م إن ؾم٣مء اهلل فمز وصمؾ دم زم٣مب 

احلدود وايمدي٣مت, هم١من ومتؾ ايمٛمٖمس اظمٔمِمقَم٥م َمـ ىم٣ٌمئر ايمذٞمقب وفمٓم٣مئؿ 

 أشم٣مم-

  -شَوَأَْمَقايَمُ٘مؿْ »: قٛي٘

شمٛمك هب٣م حل٣مصم٥م ايمٛم٣مس إيمٝمٜم٣م, ويمْمٚمع اإلٞم٣ًمن همٝمٜم٣م, إٓ َمـ رضمؿ اهلل فمز 

 وصمؾ-
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 ؾكس دا٤ يف غٓٔ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ـِ  ىَمْٔم٤ِم َمـ ضمدي٧م   اهلل ُ  َصعم   ايمٛم ٌِل   ؽَمِٚمْٔم٦ُم : وَم٣مَل  ,رض اهلل فمٛمف فِمَٝم٣مضٍ  زْم

٥مٍ  يمُِ٘مؾِّ  إِن  : »َيُٗمقُل  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  تِل َوهمِْتٛم٥َمُ  همِْتٛم٥َمً  ُأَم   شاظم٣َمُل  ُأَم 
(ُ)

-  

 اّ أمحس ضمح٘ اهلل تعاىل: َٚع شيو ؾكس دا٤ يف َػٓس اإلَ
ـَ  فَمْٚمَروَمـ ضمدي٧م   اهللِ  َرؽُمقُل  إرَِم   زَمَٔم٧َم : َيُٗمقُل  ,رض اهلل فمٛمف ايْمَٔم٣مصِ  زْم

 هَمَٟمسَمْٝمتُفُ  " اْئتِٛمِل شُمؿ   َوؽِماَلضَمَؽ, شمَِٝم٣مزَمَؽ  فَمَٙمْٝمَؽ  طُمْذ  ": هَمَٗم٣مَل  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم  

ُٟم, َوُهقَ  َد  َيَتَقو   فَمعَم  َأزْمَٔمَثَؽ  َأنْ  ُأِريُد  إيِنِّ  ": هَمَٗم٣مَل  ؿَمْٟمؿَمَٟمُه, شُمؿ   ٛم َٓمرَ ايم دِم   هَمَِمٔم 

ٙمَِّٚمَؽ  صَمْٝمشٍ  ًَ ـَ  يَمَؽ  َوَأْزفم٤ُم  َوُيْٕمٛمَِٚمَؽ, اهللُ هَمُٝم ٥ٌَمً  اظم٣َْملِ  َِم ٥مً  َرنْم : وَم٣مَل - " َص٣محِلَ

ـْ  َأؽْمَٙمْٚم٦ُم  ََم٣م اهللِ, َرؽُمقَل  َي٣م: هَمُٗمْٙم٦ُم  ٥ٌَمً  ْٚم٦ُم َأؽْمٙمَ  َويَم٘مِٛمِّل اظم٣َْمِل, َأصْمؾِ  َِم  دِم  َزفْم

ؽْماَلِم,  فَمْٚمُرو, َي٣م»: هَمَٗم٣مَل - َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ َرؽُمقلِ  ََمعَ  َأىُمقنَ  َوَأنْ  اإْلِ

٣ميمُِح  زم٣ِمظم٣َْملِ  ٞمِْٔماًم  صُمؾِ  ايمِم  ٣ميمِِح  يمِٙمر  ش ايمِم 
(ِ)

- 

 -[شَوَأفْمَراَوُ٘مؿْ »]قٛي٘: 

 ىمام دم زمٔمض رواي٣مت احلدي٧م-

                                                           
(, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل ِّّٔأخرجو اإلماـ الترمذم في سننو ) (ُ)

 (, كقاؿ فيو: ىذا حديث حسن. َُّٗبرقم )
(, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل ُّٕٕٔأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ) (ُ)

 (, كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح. ََُٔبرقم )
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ؼ زمًٚمٔم٥م اإلٞم٣ًمن, همال ُيٗمذف, وٓ ُي٤ًم, وٓ هق ىمؾ َم٣م يتٔمٙم طاض:ٚاألع

 ُيتٔمرض ٕهٙمف زمٟمذى-

ايمٛمٌل صعم اهلل وؽمٙمؿ دم هذا احلدي٧م شمالشم٥م أؾمٝم٣مء, َمـ ٗمد زمكم هم

 ايميورات اخلٚمس ايمتل صم٣مء ايمديـ زمحٖمٓمٜم٣م-

 ايمدَم٣مء, وإَمقال, وإفمراض- ٖٚٞ:

  -شضَمَرامٌ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ »قٛي٘: 

 , وىمام ومٝمؾ:أي ممٛمقع

 إن اَمرئ سفمل فمٙمٝمـــؽ ضمرام ***هل٣م اومٌمي  وم٣مَم٦م يمتٌمفمٛمل همٗمٙم٦م

 -شَهَذا َيْقَِمُ٘مؿْ  ىَمُحْرََم٥مِ »قٛي٘: 

 ٕٞمف يقم ايمٛمحر دم ؾمٜمر ذي احلج٥م, وهق َمـ إؾمٜمر احلرم-

  -شَهَذا زَمَٙمِدىُمؿْ  دِم »قٛي٘: 

 وهل ايمٌٙمد احلرام, َم٘م٥م اظم٘مرَم٥م, ضمرؽمٜم٣م اهلل فمز وصمؾ َمـ ىمٝمد إفمداء-

  -شَهَذا ؾَمْٜمِرىُمؿْ  دِم »قٛي٘: 

 دم ؾمٜمر ذي احلج٥م, وهق َمـ إؾمٜمر احلرم-أي 

هم٘مام أٞمف ٓ جيقز أن يٛمتٜمؽ ايمُمٜمر احلرام, وايمٌٙمد احلرام, وايمٝمقم احلرام, 

هؼ أٞمٖمس وٓ جيقز أن سمزقز أن سم٠مطمذ أَمقال ايمٛم٣مس زم٣محلرام, ٘مذيمؽ ٓ جيهم

 وٓ جيقز أن يت٘مٙمؿ دم أفمراض ايمٛم٣مس زم٣محلرام-ايمٛم٣مس زم٣محلرام, 
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يم٣ٌمب, وٞمًٟمل اهلل فمز وصمؾ ايمٔمقن وايمًداد, هذا خمٙمص يتٔمٙمؼ هبذا ا

 واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم-

 ********** 
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 ]باب الشفعة[

 [ايؾُِّفَع١ِ أحارٜح]

ـْ ) – 914 ـِ  صَم٣مزمِرِ  فَم ٌْدِ  زْم  اهلل ِ  َرؽُمقُل  وَم٢َم »: وَم٣مَل  ,فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ َرِضَ , اهلل ِ فَم

ْٖمَٔم٥مِ  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , ْ  ََم٣م ىُمؾِّ  دِم  زم٣ِميمُمُّ ؿْ  مَل ًَ ُدودُ  َووَمَٔم٦ِم  هَم١مَِذا, ُيْٗم  احْلُ

هَم٦ْم   ش ؾُمْٖمَٔم٥مَ  هَماَل  ايمْمُُّرُق  َوُسِّ
(ُ)

ٌَُخ٣مِريِّ  َوايمٙم ْٖمظُ , فَمَٙمْٝمفِ  َُمت َٖمٌؼ -   -يمِْٙم

ٙمِؿٍ  ِرَواَي٥مِ  َودِم  ًْ ْٖمَٔم٥مُ »: َُم كٍ  ىُمؾِّ  دِم  ايمُمُّ  َٓ , ضَم٣مئِطٍ  َأوْ , َرزْمعٍ  َأوْ , َأْرضٍ : ِذْ

ي٘مِفِ  فَمعَم  َئْمِرَض  ضَمت ك َيٌِٝمعَ  نْ أَ  َيِْمُٙمُح   شَذِ
(ِ)

 - 

ْٖمَٔم٥مِ  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛم ٌِلُّ  وَم٢َم »: ايمْم َح٣مِويِّ  ِرَواَي٥مِ  َودِم   دِم  زم٣ِميمُمُّ

ءٍ  ىُمؾِّ   ش َرْ
(ّ)

  -(شمَِٗم٣مٌت  َوِرصَم٣ميُمفُ , 

ـْ ) – 915  صعم , اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل رض , َراهمِعٍ  َأِِب  َوفَم

٣مرُ » :وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل َٗمٌِفِ  َأضَمؼُّ  اْْلَ ًَ ٌَُخ٣مِريُّ  َأطْمَرصَمفُ - شزمِ ٥مٌ  َوهمِٝمفِ , ايْم ش  وِمِم 
(ْ)

)- 

                                                           
 ( كصرفت: "بينت".ِِٕٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
فيأخذ أك يدىع. فإف أبى فشريكو أحق »( كزاد: ُّٓ( )َُٖٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ِ)

 «.بو حتى ييؤًذنو
( ّْٔ/ ْ« )الفتح»(, كقاؿ الحافظ في ُِٔ/ ْ« )شرح المعاني»و اإلماـ الطحاكم في أخرج (ّ)

كرجالو «. الشفعة في كل شيء»كركل البيهقي من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما مرفوعنا: 
 «.ثقات إال أنو أيًعلَّ باإلرساؿ, كأخرج الطحاكم لو شاىدنا من حديث جابر بإسناد ال بأس بركاتو

 ( من طريق عمرك بن الشريد قاؿ.ِِٖٓو اإلماـ البخارم )أخرج (ْ)
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ـْ ) – 916 ـِ  َأَٞمسِ  َوفَم  , اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل رض , ََم٣ميمٍِؽ  زْم

ارِ  صَم٣مرُ »: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ارِ  َأضَمؼُّ  ايمد   شزم٣ِميمد 
(ُ)

لُّ ا َرَواهُ - 
٣مئِ ًَ َحفُ , يمٛم   َوَصح 

ـُ  ٌ ٣منَ  ازْم ٥مٌ  َويَمفُ , ضِم  -(فِمٙم 

ـْ ) – 917  فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  رض اهلل فمٛمٜمام صَم٣مزمِرٍ  َوفَم

٣مرُ »: وؽمٙمؿ ٣م ُيٛمْتََٓمرُ , صَم٣مِرهِ  زمُُِمْٖمَٔم٥مِ  َأضَمؼُّ  اْْلَ ٣ًٌم ىَم٣منَ  َوإِنْ  , هِبَ
 ىَم٣منَ  إَِذا , نَم٣مئِ

 شضِمًداَوا ؿَمِريُٗمُٜماَم 
(ِ)

َْرزَمَٔم٥مُ , َأْْحَُد  َرَواهُ -  ْٕ  -(شمَِٗم٣مٌت  َوِرصَم٣ميُمفُ , َوا

ـِ ) – 918 ـِ  َوفَم ـِ , ,فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ َرِضَ , فُمَٚمرَ  ازْم ِلِّ  فَم  فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛمٌ 

ْٖمَٔم٥مُ »: وَم٣مَل  , وؽمٙمؿ ـُ  َرَواهُ ش- ايْمِٔمَٗم٣ملِ  ىَمَحؾِّ  ايمُمُّ ارُ  ََم٣مصَمفْ  ازْم ٌَز  َٓ : »َوَزادَ , َوايْم  َو

 شيمَِٕم٣مئ٤ٍِم  ؾُمْٖمَٔم٥مَ 
(ّ)

 -(َؤِمٝمٌػ  َوإؽِْمٛم٣َمُدهُ - 

                                                           
( من طريق قتادة, عن الحسن, ٗٔ/ ْ« )التحفة»كما في « الكبرل»ضعيف. ركاه النسائي في  (ُ)

حديث »( كقاؿ الترمذم: ُّٖٔ(, كالترمذم )ُّٕٓعن سمرة, كمن ىذا الوجو ركاه أبو داكد )
عن سعيد بن أبي عىريكبة, عن قتادة, عن سمرة حديث حسن صحيح, كركل عيسى بن يونس, 

. كالصحيح عند أىل العلم حديث الحسن عن سمرة, -صلى اهلل عليو كسلم-أنس, عن النبي 
قلت: كمن الوجو الثاني ركاه «. كال نعرؼ حديث قتادة, عن أنس إال من حديث عيسى بن يونس

كخالصة الكالـ أف «. كلو علة»( كإلى ىذا االختالؼ يشير قوؿ الحافظ: ُُّٓابن حباف )
الحديث عند قتادة من كجهين: األكؿ: عن الحسن, عن سمرة, كىو الصواب عند أىل العلم. 
كالثاني: عن أنس, بو. كأيِّا كاف األمر فهو ضعيف من الوجهين؛ لعدـ تصريح قتادة كالحسن 

 بالسماع؛ ككالىما موصوؼ بالتدليس.
/ ِ« )التحفة»كما في « الكبرل», كالنسائي في (ُّٖٓ(, كأبو داكد )َّّ/ ّأخرجو أحمد ) (ِ)

 ( كقد أعٌل الحديث بما ال يقدح.ِْْٗ(, كابن ماجو )ُّٗٔ(, كالترمذم )ِِٗ
ا. (ّ)  . ( إسناده ضعيف جدنأٓ/ ّالتلخيص ) ( كقاؿ الحافظ فيََِٓركاه ابن ماجو )ضعيف جدن
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 *******************************الشرح:

 .عام املصٓف ٖشٙ األحارٜح يبٝإ حهِ ايؾفاع١

 تعطٜـ ايؿؿع١: 
 ايمّمؿ, يٗم٣مل: ؾمٖمٔمف إذا وٚمف- ايؿؿع١ يػ١:

 ؽمٚمٝم٦م زمذيمؽ: يمّمؿ أضمد ايمٛمِمٝمٌكم إلم أطمر-

ٌُْٗمَٔم٥مِ  مَتْٙمِٝمُؽ  " :األِصٔطاَلٔح َٚٔؾٞ ا ايْم ي فَمعَم  صَمػْمً  - فَمَٙمْٝمفِ  وَم٣ممَ  زماَِم  اظمُُْْمؼَمِ

٦ٌُُم  وَمْٜمِري   مَتَٙمٍُّؽ  ضَمؼُّ  ِهلَ  َأوْ  يِؽ  َيْث ِ ٣مِدِث  فَمعَم  ايْمَٗمِديؿِ  يمِٙممم   همِٝماَم  ايممميؽ احْلَ

 -"زمِِٔمَقضٍ  َُمٙمَِؽ 

ُٕ  :ايٗؿِؿَع١ٔ َأِضَنا
ْٖمَٔم٥مِ  َأْرىَم٣منُ   :شَماَلشَم٥مٌ  ايمُمُّ

 -أطِْمُذ, وهق ايممميؽ ايمٗمديؿ َوُهقَ  :ايٖؿٔؿُٝع( 1)

 -وهق اظم٣مل :ٚاملؿؿٛع( 2)

َُِؿُؿُٛع( 3)  وهق ايممميؽ اْلديد- :َٓ٘ اِي

ـٍ  َويمُِ٘مؾ ـْ  ُرىْم وطٌ  إْ َْرىَم٣منِ  َهِذهِ  َِم ُؼ  َوَأضْمَ٘م٣ممٌ  ُذُ ٣م سَمَتَٔمٙم   -ؽَمَٝمْٟميِت  ىَماَم  هِبَ

 ؾطٚط ايؿؿع١: 
 ىمقٞمف ذيً٘م٣م- األٍٚ:

 همال جيقز أن يُمٖمع َم٣م يمٝمس زممميؽ-

 دم ىمؾ َم٣مل مل يٗمًؿ-  ايجاْٞ:
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 ؾطٚط املؿؿٛع: 
 ذوط اظمُمٖمقع شمالشم٥م: 

 أن ي٘مقن مم٣م يٗمٌؾ ايمٗمًٚم٥م- األٍٚ:

 أن ي٘مقن مم٣م ٓ يٛمٗمؾ َمـ إرض- ايجاْٞ:

 أن يٚمٙمؽ زمٔمقض- ايجايح:

 ؾطٚط املؿؿٛع َٓ٘: 
 سمٟمطمر ؽم٤ٌم َمٙم٘مف فمـ ؽم٤ٌم َمٙمؽ ايمُمٖمٝمع- األٍٚ:

, هم٣ٌمع أطمر ٞمِمٝمٌف زمزَمـ همٙمق زم٣مع أضمد ايمممىمكم ٞمِمٝمٌف زمممط اخلٝم٣مر يمف

اخلٝم٣مر, زمٌٝمع زم٦م, هم٣ميمُمٖمٔم٥م يمٙمٚمُمؼمي إول: يمتٗمدم ؽم٤ٌم َمٙم٘مف فمعم ؽم٤ٌم 

َمٙمؽ ايمث٣مين, ٓ يمٙمث٣مين وإن سمٟمطمر فمـ َمٙم٘مف َمٙمؽ إول, يمتٟمطمر َمٙم٘مف فمـ ؽم٤ٌم 

 َمٙمؽ إول-

 (: 2/115قاٍ اإلَاّ ايؿٛظإ سؿع٘ اهلل تعاىل يف املدًص ايؿكٗٞ )
 اظمٖمًدة يمذرئم٥م ؽمّدا سمٔم٣ملم: اهلل ذفمٜم٣م ,ايمِمحٝمح٥م زم٣ميمًٛم٥م شم٣مزمت٥م وايمُمٖمٔم٥م

 -زم٣ميمممىم٥م اظمتٔمٙمٗم٥م

 وفمدهل٣م ايمممئم٥م حم٣مؽمـ وَمـ" :اهلل ضمح٘ ايكِٝ ابٔ ايعال١َ اإلَاّ قاٍ

 رهمع اومتّم٦م ايمُم٣مرع ضم٘مٚم٥م هم١من زم٣ميمُمٖمٔم٥م: إسمٝم٣مهن٣م ايمٔم٣ٌمد زمٚمِم٣ميمح وومٝم٣مَمٜم٣م
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 ايمٕم٣ميم٤م: دم ايمير َمٛمُمٟم ايمممىم٥م ىم٣مٞم٦م وظم٣م أَم٘مـ, َمٜمام اظم٘مٙمٖمكم فمـ ايمير

  سم٣مرة- وزم٣ميمُمٖمٔم٥م سم٣مرة, زم٣ميمٗمًٚم٥م ايمير هذا رهمع

 إصمٛمٌل- َمـ زمف أضمؼ ذي٘مف ىم٣من فمقوف: وأطمذ ٞمِمٝمٌف زمٝمع أراد هم١مذا

 َمـ ضمٗمف إلم يِمؾ ٕٞمف ايم٣ٌمئع: يتير وٓ ايمممىم٥م, ضر فمٛمف ويزول

 وايمٖمْمر يمٙمٔمٗمقل اظمْم٣مزمٗم٥م إضم٘م٣مم وأضمًـ ايمٔمدل أفمٓمؿ َمـ وىم٣مٞم٦م ايمثٚمـ,

 -"ايمٔم٣ٌمد وَمِم٣ميمح

 زم٣ميمثٚمـ ايمُم٣مهمع إلم همٝمف اظمُمٖمقع ايمُمٗمص يًٙمؿ أن ُمؼمياظم فمعم همٝمج٤م

 اهلل رض صم٣مزمر فمـ وايمٌخ٣مري أْحد روى ظم٣م ايم٣ٌمؿمـ: دم فمٙمٝمف سمراوٝم٣م ايمذي

 هم١مذا يٗمًؿ, مل َم٣م ىمؾ دم زم٣ميمُمٖمٔم٥م وم٢م وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل أن: »فمٛمف

 ش-ؾمٖمٔم٥م همال ايمْمرق: وسهم٦م احلدود وومٔم٦م

 دم إٓ ِت٤م ٓ وأهن٣م ٙممميؽ,يم ايمُمٖمٔم٥م إشم٣ٌمت فمعم ديمٝمؾ احلدي٧م همٖمل

 -وٞمحقه٣م واحلٝمقان وإَمتٔم٥م ايمٔمروض َمـ نمغممه٣م دون وايمٔمٗم٣مر إرض

 همدل ,شذي٘مف ي٠مذن ضمتك يٌٝمع أن يمف حيؾ ٓ: »وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ووم٣مل

  -ذي٘مف فمعم ئمرض ضمتك يٌٝمع أن يمف حيؾ ٓ أٞمف فمعم احلدي٧م

ذي٘مف,  ي٠مذن ضمتك ٞمِمٝمٌف يٌٝمع أن ايممميؽ فمعم ضمرم" :ايكِٝ ابٔ قاٍٚ

 مل همٝمف: رم نمرض ٓ: ووم٣مل ايمٌٝمع دم أذن وإن زمف, أضمؼ همٜمق ي٠مذٞمف: ومل زم٣مع هم١من
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 زمقصمف, يمف َمٔم٣مرض وٓ ايمممع, ضم٘مؿ َمٗمت٢م وهذا ايمٌٝمع, زمٔمد ايمْمٙم٤م يمف ي٘مـ

 قا -"زمف اظمٗمْمقع ايمِمقاب وهق
 ومٌؾ هل٣م ص٣مضمٌٜم٣م زم١مؽمٗم٣مط سمًٗمط ايمُمٖمٔم٥م أن َمـ ايمٗمٝمؿ زمـ وم٣ميمف ايمذي وهذا

  اظمًٟميم٥م- دم ٗمقيمكمايم أضمد هق ايمٌٝمع

 لجرد ي٘مقن وٓ زمذيمؽ, سمًٗمط ٓ أهن٣م: اْلٚمٜمقر ومقل وهق ايمث٣مين وايمٗمقل

 -, واهلل أفمٙمؿهل٣م َمٌْماًل  زم٣ميمٌٝمع اإلذن

 ٕن إلؽمٗم٣مؿمف: ايمتحٝمؾ وحيرم اضمؼماَمف, جي٤م ذفمل, ضمؼ وايمُمٖمٔم٥م

 حلٗمف إلؽمٗم٣مؿمٜم٣م: حتٝمؾ هم١مذا ايممميؽ, فمـ ايمير يمدهمع ذفم٦م ايمُمٖمٔم٥م

  اظممموع- ضمٗمف فمعم سمٔمدي٣م وىم٣من ايمير,

 وٓ إزمْم٣مهل٣م دم احلٝمؾ َمـ رء جيقز ٓ" :اهلل ضمح٘ أمحس اإلَاّ قاٍ

 ارسم٘م٤م َم٣م سمرسم٘مٌقا ٓ: »وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم وم٣مل وومد ,"َمًٙمؿ ضمؼ إزمْم٣مل

 ش-احلٝمؾ زمٟمدٞمك اهلل حم٣مرم همتًتحٙمقا ايمٝمٜمقد

 آضمتٝم٣مل ٕصمؾ ايمتٌمهم٣مت َمـ وصمد وَم٣م" :ت١ُٝٝ ابٔ اإلغالّ ؾٝذ قاٍ

            زمتٕمغم ايمٔمٗمقد ضمٗم٣مئؼ سمٕمغم وٓ زم٣مؿمؾ, همٜمق ايمُمٖمٔم٥م: إؽمٗم٣مط فمعم

 -اٞمتٜمك "ايمٔم٣ٌمرة

 َمـ همٝمٜم٣م َم٣م ويتٌٔمٜم٣م ومًٚمتٜم٣م, ِتر مل ايمتل إرض هق ايؿؿع١: َٚٛضٛع

 زمكم َمُمؼمىم٥م َمراهمؼ زمٗمك يم٘مـ إرض, ومًٚم٥م صمرت هم١من وزمٛم٣مء, نمراس
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 ٔمٙمامء:ايم ومقرم أصح دم زم٣مومٝم٥م هم٣ميمُمٖمٔم٥م ذيمؽ: وٞمحق واظم٣مء ىم٣ميمْمريؼ اْلغمان:

 همال ايمْمرق: وسهم٦م احلدود وومٔم٦م هم١مذا: »وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ومقيمف ظمٖمٜمقم

 -زم٣مومٝم٥م ايمُمٖمٔم٥م أن ايمْمرق سمٌمف ومل احلدود وومٔم٦م إذا أٞمف َمٖمٜمقَمف إذ :شؾمٖمٔم٥م

 أهؾ وَمذه٤م اْلقار, ؾمٖمٔم٥م دم إومقال أصح وهق" :ايكِٝ ابٔ قاٍ

 -كاٞمتٜم -"ايمُمٝمخ واطمتٝم٣مر أْحد, َمذه٤م دم ايمقصمٜمكم وأضمد ايمٌٌمة,

 َمـ ضمؼ دم ايمممىم٥م َمع اْلقار ؾمٖمٔم٥م سمث٦ٌم" :ايسٜٔ تكٞ ايؿٝذ ٚقاٍ

 ازمـ واطمت٣مره أْحد, فمٙمٝمف ٞمص ذيمؽ, وٞمحق وَم٣مء ؿمريؼ َمـ اظمٙمؽ ضمٗمقق

 ونمغمهؿ- حمٚمد وأزمق فمٗمٝمؾ

 إضم٣مدي٧م, زمكم مجع وهمٝمف إيمٝمف, اظمِمغم يتٔمكم ايمذي هذا" :اذتاضثٞ ٚقاٍ

 - وٞمحقه ايمْمريؼ حت٣مدا َمع إٓ يمٙمُمٖمٔم٥م َمٗمتّمٝم٣م ي٘مقن ٓ اْلقار أن وذيمؽ

 َمع إنمٙم٤م دم حيِمؾ إٞمام وايمير ايمير, يمدهمع ايمُمٖمٔم٥م ذفمٝم٥م ٕن

 -اٞمتٜمك -"وٞمحقه ؿمريؼ دم أو اظمٚمٙمقك ايمًمء دم اظمخ٣ميمْم٥م

 يْمٙمٌٜم٣م ووم٦م مل هم١من بايبٝع، عًُ٘ ؾٛض بٗا باملطايب١ تجبت إمنا ٚايؿؿع١

 فمدة َم٢م ويمق ؾمٖمٔمتف, فمعم همٜمق زم٣ميمٌٝمع: ئمٙمؿ مل هم١من ؽمٗمْم٦م, زم٣ميمٌٝمع: فمٙمٚمف

 - ؽمٛمكم

 اظمْم٣ميم٥ٌم    ومدم إذا همٙمف نم٣مئ٣ٌم: ىم٣من إذا أٞمف فمعم اسمٖمٗمقا" :ٖبري٠ ابٔ قاٍ

 قا -"زم٣ميمُمٖمٔم٥م
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ْٖمَٔم٥مِ  – وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ  َرؽُمقُل  وَم٢َم »: قٛي٘   -شزم٣ِميمُمُّ

 أي ضم٘مؿ وأَمر-

 همٜمل شم٣مزمت٥م زم٣ميمًٛم٥م ايمِمحٝمح٥م-

ْ  ََم٣م ىُمؾِّ  دِم »قٛي٘:  ؿْ  مَل ًَ   -شُيْٗم

 َمُم٣مع, همٝمف ذىم٣مء ومل يتٚمٝمز ضمؼ أضمد َمٛمٜمؿ- أي دم ىمؾ َم٣مل

 هم١مذا متٝمز ضمؼ ىمؾ واضمد َمٛمٜمؿ همال ؾمٖمٔم٥م-

ُدودُ  َووَمَٔم٦ِم  هَم١مَِذا»قٛي٘:    -شاحْلُ

 وٞمحق ذيمؽ-أي ضمدود إراض وايمٔمٗم٣مر, 

هَم٦ْم »قٛي٘:    -شايمْمُُّرُق  َوُسِّ

زمكم ايمممىم٣مء, وىمذيمؽ لج٣مري اظمٝم٣مه  زمحٝم٧م مل سمٔمد ايمْمرق َمُمؼمىم٥م

 -وايمًٝمقل

 ش-ؾُمْٖمَٔم٥مَ  اَل همَ »قٛي٘: 

 أي ٓ ِتقز ايمُمٖمٔم٥م زمٔمد ذيمؽ-

ْٖمظُ , فَمَٙمْٝمفِ  َُمت َٖمٌؼ »قٛي٘:   ٌَُخ٣مِريِّ  َوايمٙم   ش-يمِْٙم

  -شهم١مذا وومٔم٦م احلدود»ويمٝمس فمٛمد َمًٙمؿ: 

وهذا احلدي٧م فمٚمدة دم زم٣مب ايمُمٖمٔم٥م, وفمٙمٝمف َمدار ىمالم أهؾ ايمٔمٙمؿ رْح٥م 

 اهلل فمٙمٝمٜمؿ-
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حف دم زم٣مب ايمُمٖمٔم٥م إٓ اإلَم٣مم ايمٌخ٣مري رْحف اهلل سمٔم٣ملم دم صحٝمومل يذىمر 

 شمالشم٥م أزمقاب-

, ودم َمقؿمـ آطمر هذا اؽمتدل دم َمقؿمٛمكم زمحدي٧م صم٣مزمر رض اهلل فمٛمٜمام

 -, وؽمٝمٟميت إن ؾم٣مء اهللزمحدي٧م أِب راهمع رض اهلل فمٛمف

ٙمِؿٍ  ِرَواَي٥مِ  َودِم "قٛي٘:  ًْ ْٖمَٔم٥مُ : »َُم كٍ  ىُمؾِّ  دِم  ايمُمُّ  -"شِذْ

 أي دم ىمؾ َم٣مل َمُمؼمك-

  -شَرزْمعٍ  َأوْ , َأْرضٍ »قٛي٘: 

 هل إرض اظمٔمروهم٥م- األضض:

 هل ايمدور, وايمٌٛم٣مءات, وايمٔمٗم٣مر- ٚايطبع:

  -شضَم٣مِئطٍ  َأوْ »قٛي٘: 

 هل ىمؾ أرض حم٣مؿم٥م زمًقر, أو ٞمحقه-

ي٘مِفِ  فَمعَم  َئْمِرَض  ضَمت ك َيٌِٝمعَ  َأنْ  َيِْمُٙمُح  َٓ »قٛي٘:   - شَذِ

هم١من زم٣مفمٜم٣م ومٌؾ أن ئمروٜم٣م فمعم ذي٘مف, همممي٘مف يمف ايمُمٖمٔم٥م ويمق زمٔمد 

 ؽمٛمكم-
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 , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛم ٌِلُّ  وَم٢َم : ايمْم َح٣مِويِّ  ِرَواَي٥مِ  َودِم »قٛي٘: 

ْٖمَٔم٥مِ  ءٍ  ىُمؾِّ  دِم  زم٣ِميمُمُّ  ش-شمَِٗم٣مٌت  َوِرصَم٣ميُمفُ , َرْ

دم إؽمٛم٣مده,  ورصم٣مل إؽمٛم٣مده ىمٙمٜمؿ شمٗم٣مت, إٓ أن يقؽمػ زمـ فمدي ومد ؾمذ 

 َمتٛمف-و

, فمـ همٗمد رواه ايمثٗم٣مت فمـ ازمـ إدريس, فمـ ازمـ صمري٨م, فمـ أِب ايمززمغم

 -شايمُمٖمٔم٥م دم ىمؾ ذك»صم٣مزمر زم٣ميمٙمٖمظ إول: 

وصمٔمٙمقا ؾمٝمخ ازمـ صمري٨م أزم٣م ايمززمغم, ىمام أزم٣من ذيمؽ ايمٔمالَم٥م إيم٣ٌمين رْحف اهلل 

 سمٔم٣ملم دم ايمّمٔمٝمٖم٥م-

ودم ايم٣ٌمب َمرؽمؾ صحٝمح َمـ َمراؽمٝمؾ ازمـ أِب َمٙم٘مٝم٥م, وم٣مل: وم٣مل ايمٛمٌل 

 -شايممميؽ ؾمٖمٝمع دم ىمؾ رء»صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ: 

 ٝمٜمٗمل زم١مؽمٛم٣مد صحٝمح إلم ازمـ أِب َمٙم٘مٝم٥م-أطمرصمف اإلَم٣مم ايمٌ

وومد روي َمقصاًل فمـ ازمـ فم٣ٌمس رض اهلل فمٛمٜمام, أطمرصمف اإلَم٣مم ايمٌٝمٜمٗمل 

َمـ ؿمريؼ أِب ْحزة ايمً٘مري, فمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ رهمٝمع, فمـ ازمـ أِب َمٙمٝم٘م٥م, 

 فمـ ازمـ فم٣ٌمس رض اهلل فمٛمٜمام زمف-

ؾ, طم٣ميمٖمف ؾمٔمٌف, وإهائٝم قاٍ ايساضقطين ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػٓٔ:

وفمٚمرو ازمـ أِب ومٝمس, وأزمق زم٘مر زمـ فمٝم٣مش, همرواه فمـ فمٌد ايمٔمزيز زمـ رهمٝمع, 

 فمـ ازمـ أِب َمٙم٘مٝم٥م َمرؽماًل, وهق ايمِمقاب, ووهؿ أزمق ْحزة دم إؽمٛم٣مده-
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 هذا ايمِمقاب َمرؽمؾ- ٚقاٍ اإلَاّ ايبٝٗكٞ ضمح٘ اهلل تعاىل:

وهذه ايمٙمٖمٓم٥م اؽمتدل هب٣م َمـ يرى فمٚمقم ايمُمٖمٔم٥م دم ىمؾ رء, ؽمقاء دم 

 نمغمه-ايمٔمٗم٣مر, أو 

ضمتك أن زمٔمّمٜمؿ ذه٤م إلم صمقاز ايمُمٖمٔم٥م دم اظمٜمر, واخلٙمع, ونمغم ذيمؽ َمـ 

 إَمقال-

مل يٗمًؿ : ٕهن٣م إٞمام وؤم٦م يمرهمع ايمير  َمُم٣مع وايمِمحٝمح أهن٣م دم ىمؾ َم٣مل

 ودهمٔمف-

 وهل َمـ حم٣مؽمـ اإلؽمالم: ضمتك ٓ ُيٓمٙمؿ اظمتُم٣مرىمقن, أو نمغمهؿ-

ورد فمٙمٝمف اإلَم٣مم  وومد ذه٤م أزمق ضمٛمٝمٖم٥م إلم ٞمقع َمـ احلٝمؾ, دم هذا ايم٣ٌمب,

 ايمٌخ٣مري رْحف اهلل سمٔم٣ملم دم ىمت٣مب احلٝمؾ-

وذيمؽ أٞمف صمقز أن ئمْمٝمف ؽمٜمؿ َمـ َم٣مئ٥م ؽمٜمؿ, ضمتك ي٘مقن ذيً٘م٣م يمف دم 

 زم٣مع َمـ ذي٘مف-همٝم٘مقن ومد اظمٙمؽ, شمؿ زمٔمد ذيمؽ يٌٝمع َمٛمف, 

أو أهنؿ ئمٚمدون إلم إفمْم٣مئف ه٥ٌم: ؽمٜمؿ, أو َمؼم, أو َمؼميـ, شمؿ زمٔمد ذيمؽ 

 ٞمف زم٣مع َمـ ذي٘مف- يٗمقَمقا زم٣ميمٌٝمع َمٛمف فمعم أ

أو أٞمف يرهمع ايمًٔمر, زمحٝم٧م ٓ يًتْمٝمع ايمُم٣مهمع أن يٟمطمذ اظم٣مل, هم١مذا فمجز 

 صح ايمٌٝمع-
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ـْ »قٛي٘:   ش , فمٛمف اهلل رض , َراهمِعٍ  َأِِب  َوفَم

 ويٗم٣مل إزمراهٝمؿ, اؽمٚمف يٗم٣مل وؽمّٙمؿ فمٙمٝمف اهلل  صعم اهلل   رؽمقل َمقلم ايمٗمٌْمل

 -ؿم٣ميم٤م رض اهلل فمٛمٜمام أِب زمـ فمقم طمالهم٥م دم أؽمٙمؿ, وومٝمؾ نمغم ذيمؽ, َم٣مت

٣مرُ »قٛي٘:  َٗمٌِفِ  َأضَمؼُّ  اْْلَ ًَ ٌَُخ٣مِريُّ  َأطْمَرصَمفُ - شزمِ ٥مٌ  َوهمِٝمفِ , ايْم  ش-وِمِم 

 ٚبٝإ ايكص١ ٖٞ َا دا٤ت يف صشٝح اإلَاّ ايبداضٟ: 
ـَ  َمـ ؿمريؼ فَمْٚمَرو يِد, زْم ِ َقرُ  صَم٣مءَ : وَم٣مَل  ايممم  ًْ

ـُ  اظمِ  فَمعَم  َيَدهُ  هَمَقَوعَ  خَمَْرََم٥مَ  زْم

َقرِ  َراهمٍِع, َأزُمق هَمَٗم٣مَل  ؽَمْٔمٍد, إلَِم  ََمَٔمفُ  هَم٣مْٞمَْمَٙمْٗم٦ُم  ََمٛمْ٘مٌِِل, ًْ  َأنْ  َهَذا سَمْٟمَُمرُ  َأَٓ : يمِْٙمِٚم

يَ  ٣م َِم٣مَئ٥ٍم, َأْرزَمعِ  فَمعَم  َأِزيُدهُ  َٓ : هَمَٗم٣مَل  َداِري؟ دِم  ايم ِذي زَمْٝمتِل َِمٛمِّل َيُْمؼَمِ  َُمَٗمْم َٔم٥مٍ  إَِم 

٣م َٚم٥ٍم, َوإَِم   ايمٛم ٌِل   ؽَمِٚمْٔم٦ُم  َأينِّ  َويَمْقَٓ  هَمَٚمٛمَْٔمُتُف, َٞمْٗمًدا َِم٣مَئ٥مٍ  مَخَْس  ُأفْمْمِٝم٦ُم : وَم٣مَل  َُمٛمَج 

َؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم    ََم٣م: وَم٣مَل  َأوْ  زمِْٔمُتَ٘مفُ  ََم٣م شزمَِِمَٗمٌِفِ  َأضَمؼُّ  اَْل٣مرُ : »َيُٗمقُل  َوؽَمٙم 

ْٖمَٝم٣منَ  وُمْٙم٦ُم  َأفْمَْمْٝمُتَ٘مفُ  ًُ
ْ  ََمْٔمَٚمًرا, إِن  : يمِ  َهَ٘مَذا رِم  وَم٣مَل  فُ يَم٘مِٛم  : وَم٣مَل  َهَ٘مَذا, َيُٗمْؾ  مَل

ْٖمَٔم٥مَ  َيٌِٝمعَ  َأنْ  َأَرادَ  إَِذا: »ايمٛم ٣مسِ  زَمْٔمُض  َووَم٣مَل  َت٣مَل  َأنْ  هَمَٙمفُ  ايمُمُّ ٌْْمَِؾ  ضَمت ك حَيْ  ُي

ْٖمَٔم٥َم, ٣ٌَمئِعُ  هَمَٝمَٜم٤َم  ايمُمُّ ي ايم ارَ  يمِْٙمُٚمُْمؼَمِ َه٣م, ايمد  ُوفُ  إيَِمْٝمِف, َوَيْدهَمُٔمَٜم٣م َوحَيُدُّ  َوُئَمقِّ

ي ِٖمٝمعِ  َيُ٘مقنُ  هَمالَ  ٍؿ,ِدْرهَ  َأيْمَػ  اظمُُْمؼَمِ شؾُمْٖمَٔم٥مٌ  همِٝمَٜم٣م يمِٙمُم 
 (ُ)

- 

نمغم أضمؼ زمجقاره َمـ نمغمه دم ايمٌٝمع, وايممماء, وأن اْل٣مر  َٚع٢ٓ شيو:

 ذيمؽ َمـ إَمقر-

                                                           
 (.ٕٕٗٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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وهذا احلدي٧م ئم٣مرض ضمدي٧م صم٣مزمر زمـ فمٌد اهلل رض اهلل فمٛمٜمام دم 

ؿ أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙم»ـم٣مهره, هم١من ضمدي٧م صم٣مزمر رض اهلل فمٛمٜمام همٝمف: 

وم٢م زم٣ميمُمٖمٔم٥م دم ىمؾ َم٣مل مل يٗمًؿ هم١مذا وومٔم٦م احلدود, وسهم٦م ايمْمرق همال 

 -شؾمٖمٔم٥م

 وهذا احلدي٧م همٝمف أن اْل٣مر أضمؼ زمًٗمٌف َمْمٙمًٗم٣م-

ٝم٘مقن اْلٚمع زمٝمٛمٜمام زمٟمن اْل٣مر هق إضمؼ زمًٗمٌف همٝمام مل يٗمًؿ, وهمٝمام مل هم

 سمٔمرف همٝمف احلدود وايمْمرق-

يٗمدم دم َمثؾ هذه  أو أٞمف أضمؼ همٝمام طمًم فمعم اْل٣مر َمـ ايمير: هم١من اْل٣مر

 احل٣ميم٥م-

 : (438. 4) ايم٣ٌمري وم٣مل احل٣مهمظ دم همتح

٣ٌَمِت  فَمعَم  َوَأْصَح٣مزُمفُ  ضَمٛمِٝمَٖم٥مَ  َأزُمق زمِفِ  اؽْمَتَدل   :زَمْم ٣ملٍ  زمـ وَم٣مَل  ْٖمَٔم٥مِ  إشِْم  يمِْٙمَج٣مرِ  ايمُمُّ

يَمفُ  ُهؿْ  َوَأو  يُؽ  زمِفِ  اظمَُْرادَ  َأن   فَمعَم  نَمغْمُ ِ يَؽ  ىَم٣منَ  عٍ َراهمِ  َأزَم٣م َأن   فَمعَم  زمِٛم٣َمءً  ايممم   ؽَمْٔمدٍ  َذِ

ٌَْٝمَتكْمِ  دِم  اءِ  إلَِم  َدفَم٣مهُ  َويمَِذيمَِؽ  ايْم َ ٣م وَم٣مَل  َِمٛمْفُ  ايمممِّ ؿْ  َوَأَم  فُ  وَمْقهُلُ َٕم٥مِ  دِم  يَمْٝمَس  إِٞم   ََم٣م ايمٙمُّ

ِٚمَٝم٥مَ  َيْٗمَتيِض  ًْ يِؽ  سَم ِ ءٍ  ىُمؾ   هَم١مِن   هَمَٚمْرُدودٌ  صَم٣مًرا ايممم   صَم٣مر يَمفُ  ومٝمؾ ؾَمْٝمئ٣م وَم٣مَرَب  َرْ

صُمؾِ  َمرأة َٓ  قاوَم٣ميمُ  َوومد ـَ  زَمْٝمٛمَُٜماَم  ظم٣َِم صَم٣مَرةٌ  ايمر   اظمُْٛمغِمِ  زمـ َوسمٔمٗمٌف اْٞمَتَٜمك اظْمَُخ٣ميَمَْم٥مِ  َِم

ِدي٧ِم  ـَم٣مِهرَ  زمَِٟمن   ـْ  زَمْٝمَتكْمِ  َيْٚمٙمُِؽ  ىَم٣منَ  َراهمِعٍ  َأزَم٣م َأن   احْلَ َٙم٥مِ  َِم  ؾِمْٗمًِم٣م َٓ  ؽَمْٔمدٍ  َدارِ  مُجْ

ـْ  ؾَم٣مئًِٔم٣م ـُ  فُمَٚمرُ  َوَذىَمرَ  ؽَمْٔمدٍ  ََمٛمِْزلِ  َِم ٌ ٥مَ  زْم َذ  ىَم٣منَ  ؽَمْٔمًدا َأن   ؾَم َ ـِ  اخت  ٌَاَلطِ  َداَرْي  زم٣ِميْم
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ةُ  زَمْٝمٛمَُٜماَم  َُمَتَٗم٣مزمَِٙمَتكْمِ  ـْ  ايم تِل َوىَم٣مَٞم٦ِم  َأْذُرعٍ  فَممَمَ ِجدِ  َيِٚمكمِ  فَم ًْ َِِب  َِمٛمُْٜماَم  اظمَْ  َراهمِعٍ  ِٕ

اَه٣م ٣ٌَمِب  ضَمِدي٧َم  ؽَم٣مَق  شُمؿ   َِمٛمْفُ  ؽَمْٔمٌد  هَم٣مؾْمؼَمَ  صَم٣مًرا ىَم٣منَ  ؽَمْٔمًدا َأن   َُمفُ ىَماَل  هَم٣موْمَت٢َم  ايْم

َِِب  ٌَْؾ  َراهمِعٍ  ِٕ يَ  َأنْ  وَم يً٘م٣م َٓ  َداَرهُ  َِمٛمْفُ  َيُْمؼَمِ ٛمَِٖمٝم ٥مِ  زَمْٔمُض  َووَم٣مَل  َذِ  َيْٙمَزمُ  احْلَ

٣مهمِِٔمٝم ٥مَ  ٣مرِ  زمُُِمْٖمَٔم٥مِ  َيُٗمقيُمقا َأنْ  َولَج٣َمِزهِ  ضَمِٗمٝمَٗمتِفِ  فَمعَم  ايمٙم ْٖمظِ  زمَِحْٚمؾِ  ايْمَٗم٣مئِٙمكِمَ  ايمُم   اْْلَ

 َ ٣مرَ  ن  ِٕ يِؽ  دِم  لَج٣َمزٌ  اظمَُْج٣مِورِ  دِم  ضَمِٗمٝمَٗم٥مٌ  اْْلَ ِ  فِمٛمَْد  َذيمَِؽ  حَمَؾ   زمَِٟمن   َوُأصِمٝم٤َم  ايممم 

دِ   صَم٣مزمِرٍ  ضَمِديَثلْ  زَمكْمَ  يمِْٙمَجْٚمعِ  هَم٣مفْمُتػِمَ  اظمََْج٣مزِ  فَمعَم  ُهٛم٣َم ايْمَٗمِريٛم٥َمُ  وَم٣مََم٦ِم  َووَمْد  ايمت َجرُّ

يٌح  صَم٣مزمِرٍ  هَمَحِدي٧ُم  َراهمِعٍ  َوَأِِب  ْٖمَٔم٥مِ  اطْمتَِِم٣مصِ  دِم  َسِ يِؽ  ايمُمُّ ِ  َأِِب  َوضَمِدي٧ُم  زم٣ِميممم 

وُف  َراهمِعٍ  َٖم٣موًم٣م ايمٓم ٣مِهرِ  ََمٌْمُ فُ  اسمِّ َٞم  ٣مرُ  َيُ٘مقنَ  َأنْ  َيْٗمَتيِض  ِٕ ـْ  َأضَمؼ   اْْلَ  َأضَمدٍ  ىُمؾِّ  َِم

ـَ  ضَمت ك يِؽ  َِم ِ ـَ  ايممم  ٣مرِ  زمُُِمْٖمَٔم٥مِ  وَم٣ميُمقا َوايم ِذي َُمقا اْْلَ يَؽ  وَمد  ِ  شُمؿ   ٣مَُمْْمَٙمٗمً  ايممم 

٣مرَ  شُمؿ   ايمْم ِريِؼ  دِم  اظمَُُْم٣مِركَ  ـْ  فَمعَم  اْْلَ ُ  َهَذا هَمَٔمعَم  زمُِٚمَج٣مِورٍ  يَمْٝمَس  ََم  سَمْٟمِويُؾ  هَمَٝمَتَٔمكم 

ْٚمؾِ  َأضَمؼُّ  وَمْقيمِفِ  دِ  َأوِ  ايْمَٖمّْمؾِ  فَمعَم  زم٣ِمحْلَ ـْ  َواضْمَت٨م   َذيمَِؽ  َوَٞمْحقِ  ايمت َٔمٜمُّ ْ  ََم  َيُٗمْؾ  مَل

َقارِ  زمُُِمْٖمَٔم٥مِ  ْٖمَٔم٥مَ  زمَِٟمن   َأْيًّم٣م اْْلِ ٌََت٦ْم  ايمُمُّ َْصؾِ  طِماَلِف  فَمعَم  شَم ْٕ َْٔمٛمًك ا
 دِم  ََمْٔمُدومٍ  ظمِ

٣مرِ  يَؽ  َأن   َوُهقَ  اْْلَ ِ اَم  ايممم  يُ٘مفُ  فَمَٙمْٝمفِ  َدطَمَؾ  ُرزم  ٣مصَم٥مُ  هَمَدفَم٦ِم  زمِفِ  هَمَتَٟمذ ى َذِ  إلَِم  احْلَ

رُ  فَمَٙمْٝمفِ  هَمَٝمْدطُمُؾ  َُمَٗم٣مؽَمَٚمتِفِ  َ قمِ  دِم  ُيقصَمُد  َٓ  َوَهَذا َِمْٙم٘مِفِ  وِمٝمَٚم٥مِ  زمِٛمَْٗمصِ  ايمي  ًُ  اظْمَْٗم

 قا -أفمٙمؿ َواهلل ُ
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ارِ  صَم٣مرُ »قٛي٘:  ارِ  َأضَمؼُّ  ايمد  لُّ  َرَواهُ - شزم٣ِميمد 
٣مئِ ًَ َحفُ , ايمٛم  ـُ  َوَصح  ٌ ٣منَ  ازْم  َويَمفُ , ضِم

٥مٌ   ش-فِمٙم 

هذا احلدي٧م ؤمٝمػ, ومل خيرصمف اإلَم٣مم ايمٛم٣ًمئل, وأطمرصمف ازمـ ضم٣ٌمن َمـ 

دشمٛم٣م ؽمٔمٝمد, فمـ ومت٣مدة, فمـ أٞمس رض اهلل فمٛمف ؿمريؼ فمٝمًك زمـ يقٞمس, وم٣مل ضم

 زمف-

روى فمٝمًك زمـ يقٞمس, فمـ ؽمٔمٝمد  قاٍ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل:

زمـ أِب فمروزم٥م, فمـ ومت٣مدة, فمـ أٞمس رض اهلل فمٛمف, فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف 

 وؽمٙمؿ َمثٙمف-

وروي فمـ ؽمٔمٝمد, فمـ ومت٣مدة, فمـ احلًـ, فمـ ؽمٚمرة رض اهلل فمٛمف, فمـ 

 هلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ-ايمٛمٌل صعم ا

ًـ فمـ ؽمٚمرة, وٓ ٞمٔمرف احلوايمِمحٝمح فمٛمد أهؾ ايمٔمٙمؿ هق ضمدي٧م 

 قاضمدي٧م ومت٣مدة فمـ أٞمس إٓ ضمدي٧م فمٝمًك زمـ يقٞمس- 
 وأفمٙمف اإلَم٣مم ايمدارومْمٛمل ىمام دم إحت٣مف اظمٜمرة-

هق  ٚقاٍ اذتاؾغ ابٔ سذط ضمح٘ اهلل تعاىل يف املصسض املصنٛض:

رض اهلل ,ـ, فمـ ؽمٚمرة َمٔمٙمقل, وإٞمام اظمحٖمقظ هق فمـ ومت٣مدة, فمـ احلً

 -,فمٛمف
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وأَم٣م ضمدي٧م ؽمٚمرة زمـ صمٛمدب رض اهلل فمٛمف, همٗمد أطمرصمف أْحد, وايمٛم٣ًمئل 

دم ايم٘مػمى, ىمام دم ايمتحٖم٥م, وازمـ اْل٣مرود, َمـ ؿمريؼ فمـ ومت٣مدة, فمـ احلًـ, 

 فمـ ؽمٚمرة زمف-

همٜمذا اإلؽمٛم٣مد هق اظمحٖمقظ وهمٝمف ؤمػ: ٕٞمف َمـ رواي٥م احلًـ فمـ ؽمٚمرة, 

ؽمٚمرة نمغم ضمدي٧م ايمٔمٗمٝمٗم٥م, ويم٘مـ احلدي٧م  واحلًـ َمديمس, ومل يًٚمع َمـ

 صحٝمح زمُم٣مهده ايمذي زمٔمده-

 -ايمذي ومٌٙمف ويُمٜمد يمف ضمدي٧م أِب راهمع رض اهلل فمٛمف

ويم٘مـ يمٝمس فمعم إؿمالومف, وإٞمام ي٘مقن أضمؼ همٝمام مل يٗمًؿ, أو همٝمام ي٘مقن همٝمف 

 ايمير فمعم ايممميؽ-

, وٓ وأَم٣م َم٣م ومًؿ زمٝمٛمٜمام, وَم٣م ٓ ضر همٝمف فمعم ايممميؽ, همال يٙمزم ايمٔمقد همٝمف

 ايمُمٖمٔم٥م-

٣مرُ »قٛي٘:    -شصَم٣مِرهِ  زمُُِمْٖمَٔم٥مِ  َأضَمؼُّ  اْْلَ

فمعم َم٣م سمٗمدم َمـ اظمٔمٛمك, أي يمٙمٚمِمٙمح٥م همٝمام زمٝمٛمٜمؿ, وهمٝمام مل يٗمًؿ, أو ي٘مقن 

 دم ضر فمعم ايممميؽ-

٣م ُيٛمَْتَٓمرُ »قٛي٘:  ٣ًٌم ىَم٣منَ  َوإِنْ  , هِبَ
  -شنَم٣مئِ

 بٝإ دٛاظ ايؿؿع١ ٚيٛ ناْت بعس غٓني: 
 غم أهؾ ايمٔمٙمؿ, أن ايمُمٖمٔم٥م صم٣مئزة ويمق زمٔمد ؽمٛمكم-وفمعم هذا احلدي٧م مج٣مه
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٣ًٌم, أو ىم٣من مل ئمٙمؿ هب٣م- ويم٘مـ هبذا ايمٗمٝمد  إن ىم٣من نم٣مئ

 : (856. 3) ايمًٛمـ وم٣مل اخلْم٣مِب دم َمٔم٣ممل

 دم ؾمٖمٔم٥م ٓ أن إلم ايمٔمٙمامء أىمثر همذه٤م اظمًٟميم٥م هذه دم ايمٛم٣مس اطمتٙمػ وومد

 وإيمٝمف ٜمام:فمٛم اهلل رض فمٖم٣من زمـ وفمثامن اخلْم٣مب زمـ فمٚمر ومقل وهق اظمٗمًقم

 ايمٔمزيز فمٌد زمـ وفمٚمر ي٣ًمر زمـ وؽمٙمٝمامن اظمًٝم٤م زمـ ؽمٔمٝمد اظمديٛم٥م أهؾ ذه٤م

 إوزافمل َمذه٤م وهق أٞمس زمـ وَم٣ميمؽ ايمرْحـ فمٌد أِب زمـ ورزمٝمٔم٥م وايمزهري

 -شمقر وأِب راهقيف زمـ وإؽمح٣مق ضمٛمٌؾ زمـ وأْحد وايمُم٣مهمٔمل

 اطمتالف فمعم َمٗم٣مؽمامً  ىم٣من وإن يمٙمج٣مر واصم٥ٌم ايمُمٖمٔم٥م ايمرأي أصح٣مب ووم٣مل

 اْل٣مر فمعم َمٗمدم ايممميؽ أن خيتٙمٖمقا مل أهنؿ إّٓ  اْلقار, سمرسمٝم٤م دم ٛمٜمؿزمٝم

 صم٣مر َمـ أضمؼ ايمْمريؼ دم هم٣ميممميؽ ايمدار دم ايممميؽ ؽمٙمؿ إن ووم٣ميمقا اظمٗم٣مؽمؿ,

 -ايمدار

 دم ايممميؽ َمـ أومرب اظمالصؼ اْل٣مر ٕن زم٣ميمُمٖمٔم٥م يمٙمٗمقل سمرك هذا ودم

 ٓ َم٣م أن فمعم ٗمًؿي مل همٝمام وايمُمٖمٔم٥م زمٗمقيمف وايمُم٣مهمٔمل َم٣ميمؽ واؽمتدل ايمْمريؼ,

 -همٝمف ؾمٖمٔم٥م ٓ وٞمحقه٣م ىم٣ميمٌئر ايمٗمًؿ حيتٚمؾ

 -وم٣مئٚم٥م همٝمٜم٣م ايمُمٖمٔم٥م وايمثقرى ضمٛمٝمٖم٥م أزمق ووم٣مل

 همٝمف ِت٤م َم٣م زمٝم٣من يمٝمس يٗمًؿ مل همٝمام ايمُمٖمٔم٥م زمٗمقل ايمٗمِمد ٕن أولم وهذا

 هم١مذا ومًؿ, ومد همٝمام ايمُمٖمٔم٥م ؽمٗمقط زمٝم٣من هق إٞمام يٛمٗمًؿ: ٓ أو يٛمٗمًؿ مم٣م ايمُمٖمٔم٥م
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 أؾمٌٜمٜم٣م, وهمٝمام ايمٌئر دم وم٣مئؿ اظمٔمٛمك هذا هم١من ايمير ٥مإزايم ايمُمٖمٔم٥م َمٔمٛمك ىم٣من

 يٚم٘مـ همٝمام ايمير إزايم٥م ىم٣من إذا همٗم٣مل هي٨م, زمـ ايمٔم٣ٌمس أزمق ذه٤م هذا وإلم

  قا -أولم إزايمتف يٚم٘مـ ٓ همٖمٝمام واصم٥ٌم إزايمتف
مجٜمقر أهؾ ايمٔمٙمؿ فمعم أٞمف إن ىم٣من ضم٣مًضا وصمقزه٣م, أٞمف ٓ ئمقد وذه٤م 

 همٝمٜم٣م-

 - شَواضِمًدا ُٗمُٜماَم ؿَمِري ىَم٣منَ  إَِذا»قٛي٘: 

يتير َمـ  , وزمحٝم٧م أن ايمُم٣مهمع يتير,هبذا ايمٗمٝمد, أي َم٣م يزال َمُمؼمىًم٣م

 ذاء إرض, أو ايمٌٝم٦م, أو نمغم ذيمؽ مم٣م مل يٗمًؿ زمٝمٛمٜمام َمـ إَمقال-

واحلدي٧م أيًّم٣م َمٔمؾ, أطمرصمف اإلَم٣مم أْحد, وأزمق داود, وازمـ َم٣مصمف, 

 وايمؼمَمذي, وايمٛم٣ًمئل دم ايم٘مػمى, ىمام دم ايمتحٖم٥م-

ؿ َمـ ؿمريؼ فمٌد اظمٙمؽ زمـ أِب ؽمٙمٝمامن ايمٔمرزَمل, فمـ فمْم٣مء, فمـ صم٣مزمر ىمٙمٜم

 زمف- ,رض اهلل فمٛمف,

 وومد ُأٞم٘مر هذا احلدي٧م فمعم فمٌد اظمٙمؽ-

ؾمٔم٥ٌم, وازمـ َمٔمكم, وأْحد زمـ ضمٛمٌؾ, ونمٚمزة اإلَم٣مم  ٚممٔ أْهطٙ:

 ايمٌخ٣مري رْح٥م اهلل فمٙمٝمٜمؿ أمجٔمكم-

إفمالم اظمقومٔمكم, ودم اإلَم٣مم ازمـ ايمٗمٝمؿ رْحف اهلل سمٔم٣ملم دم  فمـ احلدي٧م داهمعو

 هتذي٤م ايمًٛمـ-



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]باب الشفعة[  

 

[770] 
 

  

وىمذيمؽ اإلَم٣مم ازمـ فمٌد اهل٣مدي رْحف اهلل سمٔم٣ملم دم ايمتٛمٗمٝمح, ىمام دم ٞمِم٤م 

 ايمراي٥م-

(, وذىمره 8514وصححف اإلَم٣مم إيم٣ٌمين رْحف اهلل سمٔم٣ملم دم اإلرواء زمرومؿ )

ؾمٝمخٛم٣م ايمقادفمل رْحف اهلل سمٔم٣ملم دم أضم٣مدي٧م َمٔمٙم٥م ـم٣مهره٣م ايمِمح٥م زمرومؿ 

(94-) 

ـِ  ـِ َوفمَ "قٛي٘:  ـِ , ,فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ َرِضَ , فُمَٚمرَ  ازْم ِلِّ  فَم  فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛمٌ 

ْٖمَٔم٥مُ : »وَم٣مَل  , وؽمٙمؿ  - "شايْمِٔمَٗم٣ملِ  ىَمَحؾِّ  ايمُمُّ

 أي أهن٣م إذا مل سمتؿ هئًم٣م َمع ايمتٗم٣مدم, ٓ ي٘مقن يمٙممميؽ ؾمٖمٔم٥م-

 ٌٖ ٖصا ع٢ً إطالق٘؟
 حل٣مض ايمذي مل, أو زمحؼ افمعم إؿمالومف, هم١مٞمف يٗمٝمد زمحؼ ايمٕم٣مئ٤م يمٝمسهذا  و

 ئمٙمؿ زم٣ميمٌٝمع-

َٓ »"قٛي٘:   -"شَؤِمٝمٌػ  َوإؽِْمٛم٣َمُدهُ - شيمَِٕم٣مئ٤ٍِم  ؾُمْٖمَٔم٥مَ  َو

وهذا خي٣ميمػ َم٣م سمٗمدم َمـ صمقاز إشم٣ٌمت ايمُمٖمٔم٥م يمٙمٕم٣مئ٤م ايمذي ٓ ئمٙمؿ 

 زم٣ميمٌٝمع-

واحلدي٧م إؽمٛم٣مده ؤمٝمػ صمًدا, أطمرصمف ازمـ َم٣مصمف َمـ ؿمريؼ حمٚمد زمـ 

ٌَٝمْ  , فمـ أزمٝمف, وإؽمٛم٣مده احل٣مرث ايمٌٌمي, فمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمرْحـ ايْم َٙماَميِنِّ

 ؤمٝمػ صمًدا: ٕن رصم٣مل اإلؽمٛم٣مد ىمٙمٜمؿ َمٛم٘مر احلدي٧م-
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 واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم

  ********** 
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 ]باب القراض[

 [ٚاملطاصب١ اِيِكَضاِض َباُب]

 *******************************الشرح:

 (: 7/181قاٍ اإلَاّ ايعُطاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايبٝإ )
 رصمؾ إلم َم٣ميمف يدهمع أن وهق واضمد, ظمٔمٛمك اؽمامن :ٚاملطاضب١ ايكطاض

 اظم٣مل- يمرب اظم٣مل ورأس يُمؼمؿم٣مٞمف, َم٣م فمعم زمٝمٛمٜمام ايمرزمح وي٘مقن زمف, يمٝمتجر

 - ومراو٣م: ايمٔمٗمد هذا يًٚمقن احلج٣مز وأهؾ
 :اؾتكاق٘ يف ٚاختًـ

: أي ايمْمريؼ, ومرو٦م: يٗم٣مل ايمٗمْمع, وهق ايمٗمرض, َمـ َمُمتؼ إٞمف :ؾكٌٝ

 يمٙمٔم٣مَمؾ اومتْمع اظم٣مل رب هم٘مٟمن ومْمٔمف,: أي ايمثقب, ايمٖمٟمر وومرض ومْمٔمتٜم٣م,

 -ايمرزمح َمـ ومْمٔم٥م يمف ومْمع أو َم٣ميمف, َمـ ومْمٔم٥م

 ىمؾ ؽم٣موى إذا: ايمُم٣مفمران سمٗم٣مرض: ويٗم٣مل اظم٣ًمواة, َمـ َمُمتؼ إٞمف: ٚقٌٝ

 -ايمذم أو اظمدح دم زمُمٔمره أطمر َمٛمٜمام واضمد

 ٣مَم ايمٛم٣مس وم٣مرض": وم٣مل أٞمف: ,رض اهلل فمٛمف,ايمدرداء  أِب فمـ وضم٘مل

 -ؽم٣موهؿ: يريد- "يؼمىمقك مل سمرىمتٜمؿ هم١من وم٣مروقك,

 همٝمف, يتٌمف وأطمر اظم٣مل, يٌذل أضمدمه٣م ٕن َتػاٜٚإ; ؾاملتكاضضإ

 - ايمرزمح دم ٓؾمؼماىمٜمام ذيمؽ ي٘مقن أن وحيتٚمؾ
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 -ايمٔم٣مَمؾ هق: , زمٖمتحٜم٣م , و اظم٣مل, رب هق: , ايمراء زم٘من , ؾاملكاضض

 َمـ هق: وومٝمؾ ايمتٗمٙمٝم٤م, وأ زم٣مظم٣مل, ايميب َمـ هم٣مؾمتٗم٣مومٜم٣م: املطاضب١ ٚأَا

 هق: , ايمراء زم٘من , هم٣مظمّم٣مرب زمًٜمؿ, ايمرزمح دم َمٛمٜمام واضمد ىمؾ ضب

 -اؽمؿ َمٛمف اظم٣مل يمرب يُمتؼ ومل اظم٣مل, دم ييب ايمذي هق ٕٞمف ايمٔم٣مَمؾ:

 سهِ ايكطاض:
 -زم٣ميمًٛم٥م وإمج٣مع ايمِمح٣مزم٥م رض اهلل فمٛمٜمؿ َممموع ايمٗمراض

 ذيمؽ روي يمِمح٣مزم٥م,ا إمج٣مع: همٝمف وإصؾ صم٣مئز, هم٣ميمٗمراض: هذا شم٦ٌم إذا

, وومد ٞمٗمؾ اإلمج٣مع نمغم ضمزام زمـ وضم٘مٝمؿ َمًٔمقد, وازمـ وفمقم, فمـ فمثامن,

 واضمد َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ-

ٍَ ُٔ َقا ّٕ اِب َُأع َََطأتٔب ٔؾٞ َسِع ٣م ايْمِٖمْٗمفِ  َأزْمَقاِب  ىُمؾُّ : اِئإِد ـْ  َأْصٌؾ  هَلَ  ايْم٘مَِت٣مِب  َِم

ٛم ٥مِ  ًُّ ٌَت ٥َم, همِٝمِٜماَم  اًل َأْص  يَمفُ  َوصَمْدَٞم٣م هَماَم  ايْمِٗمَراَض  ضَم٣مؾَم٣م َوايم  َصِحٝمٌح  إمْج٣َمعٌ  َويَم٘مِٛم فُ  َأيْم

ٌد, فُ  زمِفِ  ُيْٗمَْمعُ  َوَايم ِذي لُجَر   هَمَٔمٙمِؿَ  , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , ايمٛم ٌِلِّ  فَمٌْمِ  دِم  ىَم٣منَ  َأٞم 

ُه, زمِفِ  َٓ  َوَأوَمر   قا صَم٣مَز- ظم٣ََم َذيمَِؽ  َويَمْق
 تعاىل يف غٓٓ٘ ايهورب٣ بطقِ  ٚشيو ملا أخطد٘ ايبٝٗكٞ ضمح٘ اهلل

(11610 :) 
ـِ  ضَم٘مِٝمؿِ  َمـ ضمدي٧م فُ »: ,رض اهلل فمٛمف, ضِمَزامٍ  زْم  اظم٣َْمَل  َيْدهَمعُ  ىَم٣منَ  َأٞم 

صُمؾِ  إلَِم  َُمَٗم٣مَرَو٥مً  طُ  ايمر  ـَ  زمِفِ  َيُٚمر   َٓ  َأنْ  فَمَٙمْٝمفِ  َوَيُْمؼَمِ َٓ  َواٍد, زَمْْم ٌَْت٣معَ  َو  زمِفِ  َي
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َٓ  ضَمَٝمَقاًٞم٣م, ـْ  ؾَمْٝمًئ٣م هَمَٔمَؾ  هَم١مِنْ  زَمْحٍر, دِم  حَيِْٚمَٙمفُ  َو ـَ  هَمَٗمْد  َذيمَِؽ  َِم  اظم٣َْمَل, َذيمَِؽ  َوِٚم

ى هَم١مَِذا ": وَم٣مَل  ـْ  َوِٚمٛمَفُ  َأَْمَرهُ  سَمَٔمد    -" َذيمَِؽ  هَمَٔمَؾ  ََم

ٛمٌَد  ضَمِدي٧ٌم  همِٝمفِ  ُرِويَ  َووَمْد  ثِ قاٍ ضمح٘ اهلل تعاىل عكب٘: ًْ  َؤِمٝمٌػ- َُم

 د ومقي-ووم٣مل زمًٛم ٚشنطٙ اذتاؾغ يف ايتًدٝص اذتبري:

 (: 15115ٚملا أخطز اإلَاّ عبس ايطظام يف َصٓؿ٘ )
ـْ  َمـ ؿمريؼ َوىمِٝمٌع, ٣مدِ  فَم ـِ  َْح  ـِ  ؽَمَٙمَٚم٥َم, زْم , فَم يِّ ـْ  اظمَْْٗمػُمِ رض , ُهَرْيَرةَ  َأِِب  فَم

طَ  إَِذا: »وَم٣مَل  ,اهلل فمٛمف ـَ  َيٛمِْزَل  َٓ  َأنْ  اظم٣َْملِ  َربُّ  فَمَٙمْٝمفِ  اؾْمؼَمَ  ,هَمَٜمَٙمَؽ  هَمٛمََزيَمفُ  َوادٍ  زَمْْم

ـٌ  هَمُٜمقَ   - شَو٣مَِم

 (: 15081ٚملا أخطز اإلَاّ عبس ايطظام ضمح٘ اهلل تعاىل يف املصٓـ )
 -"َوَوِوٝمَٔمتِفِ  اظمَُّْم٣مِرِب  َٞمَٖمَٗم٥مُ : زَم٣مٌب "وزمقب فمٙمٝمف همٗم٣مل: 

ـْ  َمـ ؿمريؼ ََمْٔمَٚمٌر, , َرصُماًل  وَم٣مَرَض  َرصُمؾٍ  دِم  وَمَت٣مَدةَ  فَم ًٓ ٦ٌََم  ََم٣م َٖمرُ  َوشَم  ً  زَمْٝمٛمَفُ  ايم

ـِ  فَمعَم  َخَرَج,همَ  َوزَمْٝمٛمَُف, زْمُح  اظم٣َْمِل, دِم  ايمٛم َٖمَٗم٥مُ : »وَم٣مَل  ايمٛم َٖمَٗم٥ُم؟ ََم  ََم٣م فَمعَم  َوايمرِّ

 -شاظم٣َْملِ  فَمعَم  َوايْمَقِوٝمَٔم٥مُ  فَمَٙمْٝمِف, اْصَْمَٙمُحقا

 وومد سمٗمدم دم زم٣مب ايممماىم٥م, أن ايمممىم٥م سمٛمٗمًؿ إلم: 

 ذىم٥م أفمٝم٣من-  األٍٚ:

 وذىم٥م أزمدان- ايجاْٞ:

 وذىم٥م َمّم٣مرزم٥م- ايجايح:
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 هق ايمٛمقع ايمذي أؾمغم إيمٝمف دم ذيمؽ اظمقؿمـ- وهذا

 املطاضب١:   ؾطٚط
 أن ي٘مقن َمـ صم٣مئز ايمتٌمف-  األٍٚ:

 أن سم٘مقن َمـ َم٣ميمؽ-  ايجاْٞ:

 أن سم٘مقن فمعم رء َمٔمٙمقم َمـ ايمرزمح واخل٣ًمرة-  ايجايح:

أن ٓ يّمٚمـ اظمّم٣مرب يمِم٣مضم٤م اظم٣مل َم٣ميمف, إٓ إذا همرط همٝمف, أو  ايطابع:

 -سمٔمدى, همٝم٘مقن فمٛمد ذيمؽ و٣مَمٛم٣ًم

 َا ًٜعّ املطاضب: 
٣م}, يمٗمقل اهلل فمز وصمؾ: ويٙمزَمف أن يٖمل زمام اؾمؼمط فمٙمٝمف َ ـَ  َي٣مَأُّيُّ  آََمٛمُقا ايم ِذي

 -[8: اظم٣مئدة] { زم٣ِميْمُٔمُٗمقدِ  َأْوهُمقا

 أٞمقاع اظمّم٣مرزم٥م: 

يمف أن خيرج اظم٣مل َمـ ذيمؽ ايمٌٙمد إٓ  وٓ جيقزدم زمٙمد  اظمّم٣مرزم٥م ايٓٛع األٍٚ:

 زم١مذن َمـ ص٣مضم٤م اظم٣مل-

دم ؽمٙمٔم٥م, همال جيقز يمف أن يتٔمدى هذه ايمًٙمٔم٥م إٓ اظمّم٣مرزم٥م  ْٞ:ايٓٛع ايجا

 زم١مذن َمـ ص٣مضم٤م اظم٣مل-

 أن يّم٣مرب دم ؾمخص- ايٓٛع ايجايح:
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: أفمْمٝمتؽ هذا اظم٣مل فمعم أن سمّم٣مرب زمف دم همالن زمـ همالن, همال ىمٟمن يٗمقل يمف

هم١من سمٔمدى ُٞمٓمر دم ضم٣ميمف:  ,جيقز يمف أن ي٣ٌميع َمع نمغمه إٓ زم١مذن َمـ ص٣مضم٤م اظم٣مل

 ص٣مضم٤م اظم٣مل وأصم٣مزه صم٣مز ذيمؽ, وإن َمٛمٔمف وٚمـ- هم١من أومره

 سهِ املطاضب١ بايٓكٛز: 
دراهؿ, أو َم٣م يٗمقم ايمدٞم٣مٞمغم, أو َمـ ايمِتقز اظمّم٣مرزم٥م زم٣ميمٛمٗمقد, ؽمقاء ىم٣مٞم٦م 

 َمٗم٣مَمٜمام َمـ ايمٔمٚمٙم٥م ايمقرومٝم٥م-

 (: 7/185قاٍ اإلَاّ ايعُطاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايبٝإ )
  وايمدٞم٣مٞمغم- ايمدراهؿ فمعم ايمٗمراض وجيقز

  ايمٔمٙمؿ- أهؾ زمكم همٝمف طمالف ٓ إمج٣مع وهق :ساَس أبٛ ايؿٝذ ٍقا

  وإده٣من- ىم٣محلٌقب, َمثؾ, يمف مم٣م إَمقال َمـ ؽمقامه٣م َم٣م همٟمَم٣م

 وم٣مل وزمف فمٙمٝمٜم٣م, ايمٗمراض فمٗمد جيقز همال وايمٔمٌٝمد, ىم٣ميمثٝم٣مب يمف, َمثؾ ٓ مم٣م أو

 -ايمٔمٙمؿ أهؾ وفم٣مَم٥م ضمٛمٝمٖم٥م, وأزمق َم٣ميمؽ,

 ىم٣من هم١من ىمٙمف, ذيمؽ فمعم يمٗمراضا جيقز" :يًٝٞ أبٞ ٚابٔ األٚظاعٞ، ٚقاٍ

 -"ومٝمٚمتف رد-- َمثؾ يمف ي٘مـ مل وإن َمثٙمف, ايمٔم٣مَمؾ رد-- َمثؾ يمف اظم٣مل

 ويُمؼمىم٣م اظم٣مل, رأس اظم٣مل رب يٟمطمذ أن فمعم َمقوقع ايمٗمراض أن :زيًٝٓا

 اظم٣مل رب يًتٌد وٓ اظم٣مل, رأس دم اظم٣مل رب ايمٔم٣مَمؾ يُم٣مرك وٓ ايمرزمح, دم

 وم٣مروف إذا ٕٞمف ذيمؽ: إلم يٖميض روضايمٔم فمعم وايمٗمراض وايمرزمح, اظم٣مل زمرأس
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 يتٌمف همٗمد درهؿ, َم٣مئ٥م ي٣ًموي ؿمٔم٣مم ىمر فمعم يٗم٣مروف ىمٟمن َمثؾ, يمف َم٣م فمعم

 إٓ ايم٘مر ي٠مطمذ همال ايمْمٔم٣مم, يٕمٙمق همٗمد-- سمٖم٣موال هم١مذا أيمٖم٣م, اظم٣مل همٝمٌٙمغ همٝمف,

  ايمرزمح- مجٝمع دم اظم٣مل رب همٝمًتٌد زم٣مٕيمػ,

 وٓ زمٟميمػ, ٣مَمؾايمٔم همٝمٌٝمٔمف أيمٖم٣م, ايمٗمراض يقم ايم٘مر ومٝمٚم٥م سم٘مقن وومد

 همٝمُمؼمي زمامئ٥م, ايم٘مر همِم٣مر ايمْمٔم٣مم, رطمص وومد يتٖم٣موالن, شمؿ همٝمف, يتٌمف

 قا -اظم٣مل رأس َمـ وهك زمتًٔمامئ٥م, ويُم٣مرىمف زمامئ٥م, ايم٘مر ايمٔم٣مَمؾ يمف
 بٝإ سهِ املطاضب١ ع٢ً ؾ٤ٞ َعًّٛ، أٚ ْػب١ َع١ًَٛ َٔ املاٍ: 

َمٔمٙمقم  يّم٣مرزمف فمعم ٞم٥ًٌم جيقز أن يّم٣مرزمف فمعم رء َمٔمٙمقم َمـ اظم٣مل, أوو

 ىمٟمن يٗمقل يمف: يمؽ ايمٛمِمػ, ورم ايمرزمع, أو ايمثٙم٧م, وٞمحق ذيمؽ-َمـ اظم٣مل, 

 همام اسمٖمٗم٣م فمٙمٝمف صم٣مز زمٝمٛمٜمؿ-

أَم٣م َم٣م يٖمٔمٙمف ىمثغم َمـ ايمٛم٣مس أن, زمٟمن يٗمقل يمٙمٚمّم٣مرب: هذا َمٙمٝمقن ري٣مل 

يٚمٛمل, وسمٔمْمٝمٛمل دم ىمؾ ؾمٜمر مخًكم أيمػ ري٣مل يٚمٛمل, وَمتك ؿمٙم٦ٌم َمٛمؽ اظم٣مل 

 -ٝم٦ًم َمّم٣مرزم٥م ذفمٝم٥م, همٜمذه رزم٣م سيحرة يمأرصمٔمتف إرم ىم٣مَماًل, همٜمذه ايمِمق

 همٜمق يٟمطمذ همقائد فمعم رأس َم٣ميمف, شمؿ يٟمطمذ َم٣ميمف ىم٣مَماًل-

 املطاضب١ أبٝشت ملٓؿع١ املطاضب، ٚاملطاضب ي٘: 
اظمّم٣مرزم٥م أزمٝمح٦م ظمٛمٖمٔم٥م اظمّم٣مرب, واظمّم٣مرب يمف, هم١من هذا يدهمع اظم٣مل 

 ٣ميمف-ويٛمٚمق َم٣ميمف, وذيمؽ يٟمطمذ اظم٣مل وهق يمٝمس يمف رأس َم٣مل, همٝمتجر ويِمٙمح ضم
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 -, واهلل أفمٙمؿوهٛم٣ميمؽ َم٣ًمئؾ ىمثغمة َمذىمقرة دم ايم٣ٌمب, ٞم٘متٖمل زمام سمٗمدم

 ********** 
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 ]بيان مشروعية القراض أو المضاربة[ 

ـْ ) – 919  وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛم ٌِل   َأن   , فمٛمف اهلل رض , ُصَٜمْٝم٤ٍم  فَم

ـ   شَماَلٌث »: وَم٣مَل  , ىَم٥مُ  همِٝمِٜم ٌَْٝمعُ : ايْمػَمَ ِٔمغمِ  ايْمػُمِّ  َوطَمْٙمطُ  َواظمَُْٗم٣مَرَو٥ُم, َأصَمٍؾ, إلَِم  ايْم  زم٣ِميمُم 

ٌَْٝم٦ِم  ٌَْٝمعِ  َٓ , يمِْٙم شيمِْٙم
(ُ)

ـُ  َرَواهُ -   -(َؤِمٝمٍػ  زم١ِمؽِْمٛم٣َمدٍ  ََم٣مصَمفْ  ازْم

 *******************************الشرح:

 عام املصٓف صمح٘ اهلل تعاىل احلزٜح يبٝإ دٛاط املطاصب١, ٚايكضاض.

ـْ »قٛي٘:    -ش, فمٛمف اهلل رض , ْٝم٤ٍم ُصٜمَ  فَم

 هق أزمق حيٝمك ايمروَمل, رض اهلل فمٛمف, ٞمزل دم ؾمٟمٞمف ومرآن-

 (: 5700نُا يف َػتسضى اذتانِ ضمح٘ اهلل تعاىل بطقِ )
٥مَ  َأْهُؾ  سَمٌَِٔمفُ  َُمَٜم٣مصِمًرا ُصَٜمْٝم٤ٌم  طَمَرَج  ظمَ ٣م": وَم٣مَل  َمـ ؿمريؼ فِمْ٘مِرََم٥َم,  هَمٛمََثَؾ  ََم٘م 

 ىُمؾِّ  دِم  َأَوعَ  ضَمت ك إرَِم   سَمِِمُٙمقنَ  َٓ : »هَمَٗم٣مَل  ؽَمْٜماًم, َأْرزَمِٔمكمَ  َِمٛمَْٜم٣م هَمَٟمطْمَرَج  ىمِٛم٣َمَٞمَتُف,

ْٝمِػ  إلَِم  زَمْٔمُد  َأِصغمَ  شُمؿ   ؽَمْٜماًم, َِمٛمُْ٘مؿْ  َرصُمؾٍ   ً ْٖم٦ُم  َووَمْد  َرصُمٌؾ, َأينِّ  هَمَتْٔمَٙمُٚمقنَ  ايم  طَمٙم 

٥مَ   -شيَمُ٘مؿْ  هَمُٜماَم  وَمْٝمٛمََتكْمِ  زمَِٚم٘م 

ٍَ ضمح٘ اهلل تعاىل ـُ  َْح ٣مدُ  شَمٛم٣َمَوضَمد   :َٚقا ـْ  ؽَمَٙمَٚم٥َم, زْم ـْ  شَم٣مزم٦ٍِم, فَم , َأَٞمسٍ  فَم

ـِ }: َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  فَمعَم  َوَٞمَزيْم٦ُم  َٞمْحَقُه, ,رض اهلل فمٛمف  ايمٛم ٣مسِ  َوََم

                                                           
ا (ُ) (, من طريق نصر بن القاسم, عن عبد الرحيم بن ِِٖٗ. أخرجو ابن ماجو )إسناده ضعيف جدن

ا؛ فإف نصر كعبد الرحيم كصالحا   داكد, عن صالح بن صهيب, عن أبيو, بو. كإسناده ضعيف جدن
 كلهم مجهولوف, بل قاؿ اإلماـ البخارم رحمو اهلل تعالى في الحديث بأف موضوع. 
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ـْ  ي ََم فُ  َيمْمِ ًَ : وَم٣مَل  َوؽَمٙم ؿَ  فِ فَمَٙمٝمْ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلُّ  َرآهُ  هَمَٙمام   ,{اهلل ِ ََمْرَو٣مةِ  ازْمتَِٕم٣مءَ  َٞمْٖم

ٌَْٝمعُ  َرزمَِح  حَيَْٝمك َأزَم٣م» َي٥مَ  فَمَٙمْٝمفِ  َوسَماَل : وَم٣مَل  شايْم ْٔ "ا
 (ُ)

-  

ـ   شَماَلٌث »قٛي٘:  ىَم٥مُ  همِٝمِٜم   -شايْمػَمَ

وهذا يمٝمس فمعم احلٌم, هم٣ميمػمىم٥م دم ىمثغم َمـ إؾمٝم٣مء, يم٘مـ أراد همٝمام سمٔمٙمؼ 

 زم٣مظمٌٝمع, وٞمحقه-

 عاىل: ٚإال ؾكس دا٤ يف غٓٔ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل ت
ـِ  ,,رض اهلل فمٛمف, ايْمَٕم٣مَِمِديِّ  َمـ ضمدي٧م َصْخرٍ  ِلِّ  فَم  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  َصعم   ايمٛمٌ 

ُٜمؿ  : »وَم٣مَل  تِل زَم٣مِركْ  ايمٙم  َُم 
٥مً  زَمَٔم٧َم  إَِذا َوىَم٣منَ - شزُمُ٘مقِرَه٣م دِم  ِٕ ي   زَمَٔمَثُٜمؿْ  صَمْٝمًُم٣م َأوْ  َهِ

ـْ  لِ  َِم ٌَْٔم٧ُم  َوىَم٣منَ  ًرا,سَم٣مصمِ  َرصُماًل  َصْخرٌ  َوىَم٣منَ » ايمٛم َٜم٣مرِ  َأو  ٣مَرسَمفُ  َي ـْ  ِِتَ لِ  َِم  ايمٛم َٜم٣مرِ  َأو 

شََم٣ميُمفُ  َوىَمُثرَ  هَمَٟمشْمَرى
 (ِ)

ـُ  َصْخرُ  َوُهقَ : »َداُودَ  َأزُمق وَم٣مَل  -  -شَوَدافَم٥مَ  زْم

 ٚايسعا٤ َٔ أغباب ايوربن١: 
 اهللِ  َرؽُمقُل  ىَم٣منَ : وَم٣مَل  , ,رض اهلل فمٛمف, ايمززمغمَمـ ضمدي٧م ؾعٓس ايبعاض: 

َؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ُٜمؿ  »: َيُٗمقُل  َوؽَمٙم   َأَْمِري, فِمِْمَٚم٥مُ  ُهقَ  ايم ِذي ِديٛمِل دِم  زَم٣مِركْ  ايمٙم 

                                                           
(: الحديث لو طرؽ ّّالصحيح المسند من أسباب النزكؿ ) قاؿ اإلماـ الوادعي رحمو اهلل في (ُ)

 ُّٔص ّ(, كفي الطبقات البن سعد )جُٖٖص ِأخر أغلبها مراسيل كما في اإلصابة )ج
(, من القسم األكؿ كىي بمجموعها تزيد الحديث قوة كتدؿ على ثبوتو. كىو في الصحيح ُّٔك

 (. ُِٔ تعالى برقم )المسند مما ليس في الصحيحين لإلماـ الوادعي رحمو اهلل
( كغيرىما, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل في ُُِِ(, كالترمذم )َِٔٔأخرجو أبو داكد ) (ِ)

 صحيح السنن.   
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  ضَمَٝم٣ميِت  َواصْمَٔمْؾ  زَماَلنِمل, همِٝمَٜم٣م ايم تِل ُدْٞمَٝم٣ميَ  َودِم  ََمِِمغِمي إيَِمْٝمَٜم٣م ايم تِل آطِمَريِت  َودِم 

, ىُمؾِّ  دِم  ِزَي٣مَدةً  ـْ  َراضَم٥مً  اظمَْْقَت  َواصْمَٔمؾِ  طَمغْمٍ شَذ   ؾِّ ىمُ  َِم
 (ُ)

- 

 وايمٗمرآن َم٣ٌمرك- 

٣ٌَمَركٌ  َأْٞمَزيْمٛم٣َمهُ  ىمَِت٣مٌب  َوَهَذا}يمٗمقل اهلل فمز وصمؾ:  ُق  َُم  َيَدْيفِ  زَمكْمَ  ايم ِذي َُمَِمدِّ

ـْ  ايْمُٗمَرى ُأم   َويمُِتٛمِْذرَ  ٣م َوََم ـَ  ضَمْقهَلَ طِمَرةِ  ُي٠ْمَِمٛمُقنَ  َوايم ِذي ْٔ  فَمعَم  َوُهؿْ  زمِفِ  ُي٠ْمَِمٛمُقنَ  زم٣ِم

 -{ُٓمقنَ حُي٣َمهمِ  َصاَلهِتِؿْ 

٣ٌَمَركٌ  َأْٞمَزيْمٛم٣َمهُ  ىمَِت٣مٌب  َوَهَذا}ويمٗمقل اهلل فمز وصمؾ:  ٌُِٔمقهُ  َُم ُٗمقا هَم٣مسم  ُ٘مؿْ  َواسم   يَمَٔمٙم 

 -{سُمْرَْحُقنَ 

 -وَم٣مء زَمزم َم٣ٌمرك

َمـ ضمدي٧م أِب ذر رض اهلل فمٛمف دم ومِم٥م إؽمالَمف, وهمٝمف وم٣مل : َػًِؿٞ ؾ

 َه٣مُهٛم٣َم ىُمٛم٦ُْم  وَمْد : وُمْٙم٦ُم  َل وَم٣م شَه٣مُهٛم٣َم؟ ىُمٛم٦َْم  ََمَتك»ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ يمف: 

ـْ : »وَم٣مَل  َوَيْقٍم, يَمْٝمَٙم٥مٍ  زَمكْمَ  شَماَلشمكِمَ  َُمٛمُْذ   رِم  ىَم٣منَ  ََم٣م: وُمْٙم٦ُم  وَم٣مَل  شُيْْمِٔمُٚمَؽ؟ ىَم٣منَ  هَمَٚم

ٓ   ؿَمَٔم٣ممٌ  ِٚمْٛم٦ُم  َزَْمَزمَ  ََم٣مءُ  إِ ًَ ْت  ضَمت ك هَم َ ـُ  سَمَ٘من   ىَمٌِِدي فَمعَم  َأصِمُد  َوََم٣م زَمْْمٛمِل, فُمَ٘م

٣َم: »وَم٣مَل  صُمقٍع, ؽُمْخَٖم٥مَ  ٣ٌَمَرىَم٥ٌم, إهِن  ٣َم َُم شؿُمْٔمؿٍ  ؿَمَٔم٣ممُ  إهِن 
 (ِ)

- 

 

                                                           
 (, كىو في صحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمو اهلل.ٖٔٗأخرجو البزار في مسنده برقم:  ) (ُ)
 (.ِّْٕأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ِ)
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 وآصمتامع فمعم ايمْمٔم٣مم َمـ أؽم٣ٌمب ايمػمىم٥م- 

 ملا يف غٓٔ اإلَاّ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ـُ  َمـ ضمدي٧م َوضْمًِمُّ  ـْ  ضَمْرٍب, زْم ـْ  َأزمِٝمِف, فَم هِ  فَم  َأن   , ,رض اهلل فمٛمف, صَمدِّ

, َأْصَح٣مَب  ٣م اهلل ِ َرؽُمقَل  َي٣م: وَم٣ميُمقا َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلِّ َٓ  َٞمْٟمىُمُؾ  إِٞم  ٌَُع, َو  َٞمُْم

وُمقَن؟ هَمَٙمَٔمٙم ُ٘مؿْ : »وَم٣مَل   ؿَمَٔم٣مَِمُ٘مْؿ, فَمعَم  هَم٣مصْمَتِٚمُٔمقا: »وَم٣مَل  َٞمَٔمْؿ,: وَم٣ميُمقا شسَمْٖمؼَمِ

٣ٌَمَركْ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ِ اؽْمؿَ  َواْذىُمُروا  َويمِٝمَٚم٥مٍ  دِم  ىُمٛم٦َْم  إَِذا: »ُودَ َدا َأزُمق وَم٣مَل  شهمِٝمفِ  يَمُ٘مؿْ  ُي

ارِ  َص٣مضِم٤ُم  يَمَؽ  َيْٟمَذنَ  ضَمت ك سَمْٟمىُمْؾ  هَماَل  ايْمَٔمَُم٣مءُ  هَمُقِوعَ  شايمد 
 (ُ)

- 

 وىمٝمؾ ايمْمٔم٣مم َمـ أؽم٣ٌمب ايمػمىم٥م-

 : ايبداضٟملا يف 
ـِ  َمـ ضمدي٧م اظمِْٗمَدامِ  ـِ  فَمٛمُْف, اهلل ُ َرِضَ  ىَمِرَب  ََمْٔمِدي زْم  فِ فَمَٙمٝمْ  اهللُ  َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  فَم

٣ٌَمَركْ  ؿَمَٔم٣مََمُ٘مؿْ  ىمِٝمُٙمقا: »وَم٣مَل  َوؽَمٙم َؿ, شيَمُ٘مؿْ  ُي
 (ِ)

 -, إلم نمغم ذيمؽ

 -واحلدي٧م َمًٙمًؾ زم٣مظمج٣مهٝمؾ, وذه٤م ايمٌخ٣مري إلم ايمٗمقل زمقؤمف

ٌَْٝمعُ »قٛي٘:    -شَأصَمؾٍ  إلَِم  ايْم

 -ايمرهمؼ زم٣مظمُمؼميوزمرىمتف دم أصمر ايم٣ٌمئع, و

                                                           
(, كحسنو اإلماـ األلباني رحمو ِّٖٔ(, كابن ماجو )ّْٕٔاإلماـ أبو داكد في سننو ) أخرجو (ُ)

 اهلل تعالى في صحيح السنن. 
 (.ُِِٖأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)
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 اهللِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  ,,رض اهلل فمٛمف, ُهَرْيَرةَ  َمـ ضمدي٧م َأِِب  :َػًِؿٞ ؾ

ـْ : »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   َس  ََم ـْ  َٞمٖم  ـٍ  فَم ـْ  ىُمْرزَم٥مً  َُم٠ْمَِم ْٞمَٝم٣م, ىُمَرِب  َِم َس  ايمدُّ  اهللُ  َٞمٖم 

ـْ  ىُمْرزَم٥مً  فَمٛمْفُ  ـْ  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم, َيْقمِ  ىُمَرِب  َِم َ  َوََم , فَمعَم  َين  َ  َُمْٔمِنٍ ْٞمَٝم٣م دِم  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َين   ايمدُّ

طِمَرِة,وَ  ْٔ ـْ  ا ٙماًِم, ؽَمؼَمَ  َوََم ًْ هُ  َُم ْٞمَٝم٣م دِم  اهللُ ؽَمؼَمَ طِمَرِة, ايمدُّ ْٔ ٌْدِ  فَمْقنِ  دِم  َواهللُ َوا  ََم٣م ايْمَٔم

ٌُْد  ىَم٣منَ  شَأطِمٝمفِ  فَمْقنِ  دِم  ايْمَٔم
 (ُ)

- 

ـِ  َمـ ؿمريؼ ِرزْمِٔملِّ : َػًِٚيف   َوَأزُمق ضُمَذْيَٖم٥ُم, اصْمَتَٚمعَ : وَم٣مَل  ضِمَراٍش, زْم

ُٔمقدٍ  ًْ  يَمِٗملَ  َرصُمٌؾ : »,امرض اهلل فمٛمٜم, ضُمَذْيَٖم٥مُ  هَمَٗم٣مَل  , ,امٜمرض اهلل فمٛم, ََم

ُف, ـَ  فَمِٚمْٙم٦ُم  ََم٣م: وَم٣مَل  فَمِٚمْٙم٦َم؟ ََم٣م: هَمَٗم٣مَل  َرزم  غْمِ  َِم ٓ   اخْلَ  ََم٣مٍل, َذا َرصُماًل  ىُمٛم٦ُْم  َأينِّ  إِ

ٌَُؾ  هَمُ٘مٛم٦ُْم  ايمٛم ٣مَس  زمِفِ  ُأؿَم٣ميم٤ُِم  هَمُ٘مٛم٦ُْم  قَر, َأوْم ًُ ٣مَوزُ  اظمَْْٝم ـِ  َوَأَِتَ قِر,اظمَْٔمْ  فَم : هَمَٗم٣مَل  ًُ

٣مَوُزوا ـْ  َِتَ ٌِْدي فَم ُٔمقدٍ  َأزُمق وَم٣مَل  , شفَم ًْ  ؽَمِٚمْٔم٦ُم  َهَ٘مَذا : »,رض اهلل فمٛمف, ََم

شَيُٗمقُل  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   اهللِ َرؽُمقَل 
 (ِ)

 - 

 أْٛاع ايبٝع إىل أدٌ: 
 لم ٞمقفمكم: إايمٌٝمع إلم أصمؾ ويٛمٗمًؿ 

 ٣ميمٝم٥م-أن يُمؼمي ايمًٙمٔم٥م زمٛمٖمس ومٝمٚمتٜم٣م احل األٍٚ:

, وزمٟميمػ ري٣مل يٚمٛمل َم٠مصماًل- ًٓ  ىمٟمن سم٘مقن ايمًٙمٔم٥م زمٟميمػ ري٣مل يٚمٛمل ضم٣م

                                                           
 (.ِٗٗٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
 (, َُٔٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ِ)
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 وهذا ٓ طمالف همٝمف زمكم أهؾ ايمٔمٙمؿ-

 أن سمزيد ايمٗمٝمٚم٥م دم ايمٌٝمع اظم٠مصمؾ فمـ ايمٌٝمع احل٣مل- ايجاْٞ:

ىمٟمن يٗمقل: زمٔمتؽ زمٟميمػ إذا فمٙمٚمف أٞمف ؽمٝمُمؼمي َمٔمجاًل, وإذا ىم٣من ايم٣ٌمئع 

ؽ زمٟميمػ وَم٣مئ٥م ري٣مل يٚمٛمل, همٜمذا ئمٙمؿ أٞمف ؽمٝمُمؼمي َم٠مصماًل, همٝمٗمقل يمف: زمٔمت

 يًٚمك زمٌٝمع ايمتٗمًٝمط-

 سهِ بٝع ايتكػٝط: 
 زمٝمع ايمتٗمًٝمط صم٣مئز زممموؿمف, هق ومقل مجٜمقر أهؾ ايمٔمٙمؿ-و

 ٕٞمف زمٝمٔمت٣من دم زمٝمٔم٥م-ع زمٝمع ايمتٗمًٝمط, ووم٣مل: زمٟمٞمف رزم٣م, وزمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ َمٛم

وايمِمحٝمح أٞمف زمٝمع واضمد, همٟمٞم٦م سمٟميت إلم ايمًقق وسمُمؼمي ايمٌّم٣مفم٥م 

, وومد سمٗمدم ايمٗمقل دم هذا ايمٛمقع َمـ , فمعم أن سمٗمًط ايمثٚمـزمًٔمره٣م إلم أصمؾ

 -ايمٌٝمقع

  -شَواظمَُْٗم٣مَرَو٥مُ »قٛي٘: 

 هذا ايمُم٣مهد َمـ ذىمر احلدي٧م دم ايم٣ٌمب-

 صٛض٠ املكاضض١، أٚ ايكطاض: 
ًٓ إلم رصمؾ آطمر يمٝمتجر يمف همٝمف, فمعم  صقرة اظمٗم٣مرو٥م هل أن يدهمع ايمرصمؾ َم٣م

 ؼمؿم٣مٞمف-أن َم٣م ضمِمؾ َمـ ايمرزمح زمٝمٛمٜمام, فمعم ضم٤ًم َم٣م يُم
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وسمٗمدم أن هذه ايمتًٚمٝم٥م هل سمًٚمٝم٥م أهؾ احلج٣مز, وأَم٣م سمًٚمٝم٥م أهؾ ايمٔمراق 

 ّم٣مرزم٥م-اظم

ِٔمغمِ  ايْمػُمِّ  َوطَمْٙمطُ »قٛي٘:  ٌَْٝم٦ِم  زم٣ِميمُم  ٌَْٝمعِ  َٓ , يمِْٙم  - شيمِْٙم

هبذا ايمٗمٝمد, أي ختٙمط ايمػم زم٣ميمُمٔمغم ويْمحـ ويْمٌخ طمًٌزا, أو فمِمٝمًدا, أو 

 همٝمف زمرىم٥م- نمغم ذيمؽ َمـ أٞمقاع إؿمٔمٚم٥م إن ؾمئتٜم٣م, همٝم٘مقن

يم٘مـ ٓ جيقز اخلٙمط زمكم ايمػم وايمُمٔمغم إذا ىم٣من يمٕمغم ايمٌٝم٦م, همال جيقز يمٙمٌٝمع, 

 وٓ يمٙممماء, ظم٣م يٙمحٗمف َمـ ايمٕمرر واْلٜم٣ميم٥م, وٞمحق ذيمؽ-

ومد طمٙمط زمُمٔمغم, همال ضمرج دم زمٝمٔمف يم٘مـ إذا روٝمف اظمُمؼمي,  وإن وصمد زمرٌ 

 -, واهلل أفمٙمؿوفمٙمؿ زمف

  ********** 
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 [الشرط في المضاربة]

ـْ ) – 981 ـِ  ضَم٘مِٝمؿِ  َوفَم فُ  , فمٛمف اهلل رض , ضِمَزامٍ  زْم طُ  ىَم٣منَ  َأٞم   فَمعَم  َيُْمؼَمِ

صُمؾِ  ًٓ  َأفْمَْم٣مهُ  إَِذا ايمر  َٔمَؾ  َٓ  َأنْ »: َُمَٗم٣مَرَو٥مً  ََم٣م ٥ٌَمٍ  ىَمٌِدٍ  دِم  ََم٣مرِم  َِتْ َٓ , َرؿْم ِٚمَٙمفُ  َو  دِم  حَتْ

َٓ , زَمْحرٍ  ـِ  دِم  زمِفِ  سَمٛمِْزَل  َو ٝمؾٍ  زَمْْم ًِ ـْ  ؾَمْٝمًئ٣م َٔمْٙم٦َم همَ  هَم١مِنْ , ََم  َوِٚمٛم٦َْم  هَمَٗمَد  َذيمَِؽ  َِم

شََم٣مرِم 
 (ُ)

اَروُمْْمٛمِلُّ  َرَواهُ -   -(شمَِٗم٣مٌت  َوِرصَم٣ميُمفُ , ايمد 

 *******************************الشرح:

 .ايؾضط يف املطاصب١عام املصٓف صمح٘ اهلل تعاىل ٖشا احلزٜح يبٝإ 

١ اهلل أخطز اإلَاّ َايو يف املٛطأ، ٚاإلَاّ ايؿاؾعٞ ضمح ٚقس
 عًُٝٗا: 

ـِ  َمـ ؿمريؼ َزْيدِ  ـْ  َأؽْمَٙمَؿ, زْم ٌُْد  طَمَرَج ": وَم٣مَل  ,َأزمِٝمفِ  فَم ٌَْٝمُد  ,اهللِ فَم  ازْمٛم٣َم ,اهللِ َوفُم

ا وَمَٖمالَ  هَمَٙمام   ,ايْمِٔمَراِق  إلَِم  صَمْٝمشٍ  دِم  فُمَٚمرَ  رض اهلل , إَ ؾَْمَٔمِريِّ  َُمقؽَمك َأِِب  فَمعَم  ََمر 

٤َم  ,,فمٛمف َؾ, هِباَِم  هَمَرضم  ِة, َأَِمغمُ  ُهقَ وَ  َوؽَمٜم  ٌٌَْمَ  َأَْمرٍ  فَمعَم  يَمُ٘ماَم  َأوْمِدرُ  يَمقْ : همَٗم٣مَل  ايْم

ـْ  ََم٣مٌل  َه٣مُهٛم٣َم زَمعَم : وَم٣مَل  شُمؿ   يَمَٖمَٔمْٙم٦ُم, َأْٞمَٖمُٔمُ٘ماَم   إلَِم  زمِفِ  َأزْمَٔم٧َم  َأنْ  ُأِريُد  اهللِ, ََم٣ملِ  َِم

ٌَْت٣مفَم٣منِ , هَمُٟمؽْمٙمُِٖمُ٘ماَمهُ  اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم, َأَِمغمِ  ـْ  زمِفِ  هَمَت  زم٣ِمظمَِْديٛم٥َِم, سَمٌِٝمَٔم٣مٞمِفِ  شُمؿ   ايْمِٔمَراِق, ََمَت٣معِ  َِم

                                                           
(. ٖٓ/ ّ« )التلخيص»(, كقوَّل الحافظ إسناده في ّٔ/ ّو اهلل )أخرجو اإلماـ الدارقطني رحم (ُ)

كالحديث أخرجو البيهقي رحمو اهلل تعالى من طريق ابن لهيعة, كحيوة بن شريح, كمحمد بن عبد 
الرحمن األسدم, عن عركة بن الزبير, عن حكيم بو. كإسناده صحيح, فابن لهيعة مقركف فال 

 عبد اهلل بن كىب. يضر, كالراكم عنو عند البيهقي ىو
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َي٣منِ  زْمُح  َوَيُ٘مقنُ  اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم, َأَِمغمِ  إلَِم  اظم٣َْملِ  َرْأَس  هَمُت٠َمدِّ  َوِدْدَٞم٣م,: هَمَٗم٣مَٓ  يَمُ٘ماَم, ايمرِّ

ـِ  فُمَٚمرَ  إلَِم  َوىَمَت٤َم  ْم ٣مِب  زْم : وَم٣مَل  ,رَ فُمٚمَ  فمعم وَمِدََم٣م هَمَٙمام   اظم٣َْمَل, َِمٛمُْٜماَم  َيْٟمطُمَذ  َأنْ  ,اخْلَ

ْٝمشِ  َأىُمؾُّ  َي٣م وَم٣مَل  َٓ,: همَٗم٣مَٓ  َأؽْمَٙمَٖمُ٘ماَم؟ ىماَم  َأؽْمَٙمَٖمفُ  اْْلَ ٣م: وم٣مل َوِرزْمَحُف, اظم٣َْمَل  َأدِّ  هَمَٟمَم 

ٌُْد  َ٘م٦َم, ,اهللِ فَم ًَ ٣م هَم ٌَْٝمُد  َوَأَم  ٌَِٕمل ََم٣م: هَمَٗم٣مَل  ,اهللِ فُم  ,اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  َأَِمغمَ  َي٣م هذا يَمَؽ  َيٛمْ

َي٣مُه,: هَمَٗم٣مَل  يَمَّمِٚمٛم ٣مُه؟ َٞمَٗمَص  َأوْ  ٣مُل اظمَْ  َهَٙمَؽ  يَمقْ , َهَذا َ٘م٦َم  َأدِّ ًَ ٌُْد  هَم  َوَراصَمَٔمفُ  اهللِ, فَم

ٌَْٝمُد  ـْ  َرصُمٌؾ  هَمَٗم٣مَل  اهللِ, فُم ٣مءِ  َِم ًَ  يَمقْ  ,اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  َأَِمغمَ  َي٣م: اخلْم٣مب زمـ فُمَٚمرَ  صُمَٙم

 ِرزْمِحِف, َوٞمِِْمَػ  اظم٣َْملِ  ْأَس رَ  فُمَٚمرُ  هَمَٟمطَمَذ  وِمَراًو٣م, صَمَٔمْٙمُتفُ  وَمْد : وَم٣مَل  وِمَراًو٣م؟ صَمَٔمْٙمَتفُ 

ٌُْد  َوَأطَمَذ  ٌَْٝمُد  ,اهللِ فَم "اظم٣َْملِ  ذيمؽ ِرزْمِح  ٞمِِْمَػ  ,اهللِ َوفُم
 (ُ)

-  

, همٟمومره فمٚمر زمـ اخلْم٣مب رض اهلل "يمق صمٔمٙمتف ومراًو٣م"ومقيمف:  ٚايؾاٖز:

فمٛمف فمعم ذيمؽ, وىم٣من أَمغًما يمٙمٚم٠مَمٛمكم, ومل يٛم٘مر فمٙمٝمف أضمد َمـ ايمِمح٣مزم٥م رض 

 ـ ايمت٣مزمٔمكم, هم٘م٣من ذيمؽ اإلومرار ىم٣مإلمج٣مع َمٛمٜمؿ-اهلل فمٛمٜمؿ, وٓ َم

ـْ »قٛي٘:  ـِ  ضَم٘مِٝمؿِ  َوفَم   -ش, فمٛمف اهلل رض , ضِمَزامٍ  زْم

ر دم اْل٣مهٙمٝم٥م, واإلؽمالم, وومد سمٗمدم  ضم٘مٝمؿ زمـ ضمزام رض اهلل فمٛمف, فمٚمِّ

 ذىمر رء َمـ سمرمجتف-

                                                           
(, كاإلماـ الشافعي كما في ِِْٗأخرجو اإلماـ مالك في الموطأ ركاية أبي مصعب الزىرم ) (ُ)

(, َُْٕ(, كىو في اإلركاء لإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى برقم )ّٗٓمسنده ترتيب السندم )
. كقاؿ الحافظ ( َُُ/ٔ(, كعنو البيهقي )ُِّّكقاؿ فيو: كمن طريق مالك أخرجو الشافعي )

 (": "كإسناده صحيح". ثم قاؿ رحمو اهلل تعالى: كىو على شرط الشيخين. ٕٓ/ّفي "التلخيص")
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فُ »قٛي٘:  طُ  ىَم٣منَ  َأٞم  صُمؾِ  فَمعَم  َيُْمؼَمِ ًٓ  َأفْمَْم٣مهُ  إَِذا ايمر    -شَٗم٣مَرَو٥مً َمُ  ََم٣م

صمقاز ايمممط دم اظمٗم٣مرو٥م, وٓ جيقز أن جي٣موزه٣م اظمٗم٣مرض إٓ َمع  فٝ٘:

 ايمّمامن-

 أو زم١مذن اظمٗم٣مرض يمف-

َٔمَؾ  َٓ  َأنْ »قٛي٘:  ٥ٌَمٍ  ىَمٌِدٍ  دِم  ََم٣مرِم  َِتْ   -شَرؿْم

و يِمٝمٌٜم٣م ايمٔمٝم٤م همٝمٛمٗمص شمٚمٛمٜم٣م, همٝمخن َمـ أو هتٙمؽ, إٔهن٣م ومد متقت, 

 َم٣ميمف-

 يمؽ مم٣م هق َمٔمرض يمٙمٜمالك, أو يمٙمٚمقت- وذيمؽ ىممماء احلٝمقان, أو ٞمحق ذ

 هم٣مؾمؼمط فمٙمٝمف أن ٓ يُمؼمي زماميمف ضمٝمقان-

َٓ »قٛي٘:  ِٚمَٙمفُ  َو   -شزَمْحرٍ  دِم  حَتْ

 خيُمك فمعم َم٣ميمف ايمٕمرق دم اظم٣مء-

َٓ »قٛي٘:  ـِ  دِم  زمِفِ  سَمٛمِْزَل  َو ٝمؾٍ  زَمْْم ًِ   -شََم

 خيُمك فمٙمٝمف اهلٙم٘م٥م زم٤ًٌم ايمًٝمقل-

ـْ  ؾَمْٝمًئ٣م هَمَٔمْٙم٦َم  هَم١مِنْ »قٛي٘:   ش- ََم٣مرِم  َوِٚمٛم٦َْم  هَمَٗمَد  يمَِؽ ذَ  َِم

يّمٚمٛمف اظمَُٗم٣مَرض, وهق ايمذي أطمذ اظم٣مل َمـ أصمؾ آِت٣مر همٝمف, وهذا فمعم 

 يمٕم٥م أهؾ احلج٣مز- 
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ويّمٚمٛمف ىمذيمؽ اظمّم٣مِرب, وهق َمـ أطمذ اظم٣مل يمالِت٣مر همٝمف, فمعم يمٕم٥م أهؾ 

 -ايمٔمراق

 ضُإ املكاضض أٚ املطاضب: 
 ى دم اظم٣مل-وهذا يدل فمعم أٞمف ٓ يّمٚمـ إٓ إذا همرط, أو سمٔمد

 ٓ ايمتٔمدي, همال وامن فمٙمٝمف-ووأَم٣م إذا مل حيِمؾ َمٛمف ايمتٖمريط, 

ىمٟمن ي٘مقن اؾمؼمى هب٣م زمّم٣مفم٥م يمٝمّم٣مرب هب٣م دم ايمًقق, شمؿ صم٣مء ايمًٝمؾ 

وأطمذه٣م, واظم٘م٣من يمٝمس همٝمف لجرى ؽمٝمؾ َمـ ومٌؾ ذيمؽ, أو أضمروم٦م ايمٌّم٣مفم٥م 

 واهلل ,ٙمٝمس فمٙمٝمف وامن, همايمٛم٣مر, وهق مل يٖمرط دم وؤمٜم٣م دم َم٘م٣من نمغم آَمـ

 -أفمٙمؿ

  ********** 
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ٟمِ » دِم  ََم٣ميمٌِؽ  )َووَم٣مَل  – 988 ـْ  :شاظْمَُقؿم  ـِ  ايْمَٔماَلءِ  فَم ٌْدِ  زْم ِـ  فَم ْْحَ ـِ  ايمر  , َئْمُٗمقَب  زْم

ـْ  ـْ , َأزمِٝمفِ  فَم هِ  فَم فُ : »صَمدِّ زْمَح  َأن   فَمعَم  ,رض اهلل فمٛمف, يمُِٔمْثاَمنَ  ََم٣ملٍ  دِم  فَمِٚمَؾ  َأٞم   ايمرِّ

شزَمْٝمٛمَُٜماَم 
 (ُ)

 -(َصِحٝمٌح  ْقوُمقٌف َمَ  َوُهقَ - 

 *******************************الشرح:

 .عام املصٓف احلزٜح يبٝإ إٔ املطاصب١ يف ايضبح ٚاخلغاص٠

أن فمثامن رض اهلل فمٛمف دهمع اظم٣مل إلم صمد ايمٔمالء زمـ فمٌد ايمرْحـ  ٚايؾاٖز:

فمعم ايمممط ايمذي  زمـ ئمٗمقب, وأن ئمٗمقب وهق احلرومل سم٣مصمر همٝمف وٞمامه

 -زمٝمٛمٜمؿ

زْمَح  َأن   عَم فمَ »قٛي٘:   ش- زَمْٝمٛمَُٜماَم  ايمرِّ

 وهذا فمعم ضم٤ًم َم٣م اؾمؼمؿم٣م فمٙمٝمف دم ايمرزمح-

 ٌٖ ٜؿرتط إٔ ٜهٕٛ ايطبح بُٝٓٗا َٓاصؿ١؟
ٓ يُمؼمط أن ي٘مقن ايمرزمح زمٝمٛمٜمام َمٛم٣مصٖم٥م, وإٞمام فمعم ضم٤ًم َم٣م اسمٖمٗم٣م فمٙمٝمف و

 فمٛمد اظمّم٣مرزم٥م-

 -همٗمد ي٘مقن ص٣مضم٤م اظم٣مل زمح٣مصم٥م إلم سمُمٕمٝمؾ َم٣ميمف, همرزمام يرى زمرزمع ايمرزمح

                                                           
(, كيعقوب الحرقي ىو مجهوؿ الحاؿ, كلكنو يحكي ٖٖٔ/ ِأخرجو اإلماـ مالك في الموطأ ) (ُ)

الراكم قصة حصلت لو مع عثماف رضي اهلل عنو, فال بأس بتحسين حديثو ىنا مع التسامح؛ ألف 
, كلكنو يحكي قصة كقعت لو, كالراكم عنو ثقة, أك حسن الحديث, فال حرج في  إذا كاف مجهوالن

 تحسين ىذه القصة.
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وٕن اظمّم٣مرب رزمام ي٘مقن َمـ أصح٣مب اخلػمة, وأصح٣مب ايمتج٣مرة 

ًٓ َمـ أن ي٘مقن َم٣مرم دم زمٝمتل, أفمْمٝمف هذا  ايمرازمح٥م, همٔمٛمد ذيمؽ يٗمقل ايمرصمؾ: زمد

 -, واهلل أفمٙمؿوايمرزمع َمـ ايمرزمح طمغم رم َمـ ٓ رء

ورزمام ىم٣من اظمّم٣مِرب أضمقج, همٝمٗمقل يمف اظمّم٣مَرب يمف: ٓ أفمْمٝمؽ إٓ زمرزمع 

أرزم٣مع ايمرزمح رم, هم١مذا واهمؼ اظمّم٣مِرب, همال زمٟمس زمذيمؽ ايمرزمح يمؽ, وشمالشم٥م 

 أيًّم٣م-

همال يُمؼمط دم هذه اظمًٟميم٥م اظمٛم٣مصٖم٥م دم ايمرزمح زمكم ص٣مضم٤م اظم٣مل, وزمكم 

 اظمّم٣مرب-

و ايمثٙم٧م, ايمرزمع, أ فمعم وإٞمام ي٘مقن فمعم ضم٤ًم آسمٖم٣مق زمٝمٛمٜمام َمـ أول إَمر

 ونمغم ذيمؽ-أو ايمٛمِمػ, أو ايمثٙمثكم, 

 َمـ ايمٌٛمقك, وحمالت ايمٌماهم٥م-وهذه ِت٣مرة يًغم فمٙمٝمٜم٣م ىمثغم 

 همٌٔمّمٜمؿ يدطمؾ همٝمٜم٣م فمعم ايمرزمح, وهذا ٓ جيقز-

وزمٔمّمٜمؿ يدطمؾ همٝمٜم٣م فمعم حتديد َمٌٙمغ ايمرزمح اظم٠مدى دم ىمؾ ؾمٜمر, َمع 

 ضمٖمظ رأس َم٣ميمف ىمام هق, وهذا أيًّم٣م ٓ جيقز-

وإٞمام ِتقز اظمّم٣مرزم٥م زمٝمٛمٜمام فمعم ايمرزمح اخل٣مرج َمـ اظم٣مل, وفمعم حتٚمؾ أي 

 سمٖمريط َمـ اظمّم٣مرب- وأ ضر حيِمؾ, زمدون سمٔمدي,
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يمق أن اظمّم٣مرزم٥م أصمري٦م فمعم ايمٗمٝم٣مس,  ٚقس قاٍ بعض أٌٖ ايعًِ:

 يم٘م٣مٞم٦م ممٛمقفم٥م-

ٕن اظمّم٣مرب إذا دطمؾ َمع رصمؾ, هم٣مهلل أفمٙمؿ هؾ ؽمٝمحِمؾ فمعم رء َمـ 

 ايمرزمح, أم ٓ ؟

ومد يٌذل صمٜمًدا, ووومًت٣م, وٓ يتحِمؾ فمعم رء َمـ ايمرزمح, وهذا همٝمف هم١مٞمف 

 نمرر وصمٜم٣ميم٥م-

صمقزت ظم٣م همٝمٜم٣م َمـ اظم٣ًمحم٥م, ورصم٣مء ايمٖمرج, وَمـ ايمتقؽمٔم٥م  ويم٘مـ اظمّم٣مرزم٥م

 -, واهلل أفمٙمؿفمعم ايمٛم٣مس

  ********** 
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 ]باب المساقاة واإلجارة[ 

َُُغاَقا٠ِ َباُب]  [َٚاإِلَداَص٠ِ اِي

 *******************************الشرح:

 ٞمقع َمـ اظمٔم٣مَمالت, ويدطمؾ حتتٜم٣م اظمزارفم٥م- املػاقا٠:

 إلَِم  َٞمْخٙمف ايمٛم ْخؾ َص٣مضِم٤م َيْدهَمع َأنْ  ِهلَ : (538. 9) اظمٔمٌقد فمقنوم٣مل دم 

صُمؾ ْْمر يَمفُ  َوَيُ٘مقن شَمَٚمرَه٣م َوَصاَلح َصاَلضمَٜم٣م همِٝمفِ  زماَِم  يمَِٝمْٔمَٚمؾ ايمر  ـْ  ايمُم   شَمَٚمرَه٣م َِم

ْْمر َويمِْٙمَٔم٣مَِمؾِ  ـْ  هَمَٝمُ٘مقن ايمُم  كْمِ  َأضَمد َِم ٗم  َجر ِروَم٣مب ايمُمِّ ـْ  ايمُم  ّؼ  َوََم طَمر ايمُمِّ ْٔ  ا

ْم ٣مِِبّ  وَم٣ميَمفُ  -ىَم٣مظمَُْزاَرفَم٥مِ  ايْمَٔمَٚمؾ  اهـ -اخْلَ

 سهِ املػاقا٠: 
ذه٤م مج٣مهغم أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم صمقاز اظم٣ًموم٣مة, وطم٣ميمػ أزمق ضمٛمٝمٖم٥م, وطمالهمف 

: ظمخ٣ميمٖمتف َم٣م شم٦ٌم فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ, وطمٙمٖم٣مئف هٛم٣م نمغم َمٔمتػم

 ايمراؾمديـ رض اهلل فمٛمٜمؿ-

 (: 252-7/251تعاىل يف ايبٝإ )قاٍ اإلَاّ ايعُطاْٞ ضمح٘ اهلل 
 يمٝمٔمٚمؾ رصمؾ إلم ٞمخٙمف ايمرصمؾ يدهمع أن :ٖٚٞ ايٓدٌ، ع٢ً املػاقا٠ جتٛظ

 -يُمؼمؿم٣من َم٣م فمعم زمٝمٛمٜمام ايمثٚمرة وسم٘مقن فمٙمٝمٜم٣م,

 َمـ ايمًٗمل ايمٛمخؾ فمعم احلج٣مز أهؾ فمٚمؾ أىمثر ٕن بصيو; غُٝت ٚإمنا

 -زمذيمؽ همًٚمٝم٦م أزم٣مر,



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]باب المساقاة واإلجارة[  

 

[794] 
 

  

 وؽم٣ممل اظمًٝم٤م, زمـ ؽمٔمٝمدو وفمٚمر, زم٘مر, أزمق :املػاقا٠ بصش١ قاٍ ٚممٔ

 شمقر, وأزمق وإؽمح٣مق, وأْحد, وإوزافمل, وايمثقري, وَم٣ميمؽ, اهلل, فمٌد زمـ

 -وحمٚمد يقؽمػ, وأزمق وداود,

 (-اظم٣ًموم٣مة سمِمح ٓ) :ٚظؾط سٓٝؿ١ أبٛ ٚقاٍ

 اهمتتح: »وم٣مل أٞمف: ,امرض اهلل فمٛمٜم, فم٣ٌمس ازمـ فمـ روي َم٣م :زيًٝٓا

 أو صٖمراء وىمؾ إرض يمف أن فمعم طمٝمػم , ؿَ َوؽَمٙم   فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , اهلل رؽمقل

 َمٛم٘مؿ, زم٣مٕرض أفمٙمؿ ٞمحـ: همٗم٣ميمقا , وايمٖمّم٥م ايمذه٤م: ئمٛمل , زمٝمّم٣مء

 ووم٦م ىم٣من همٙمام همٟمفمْم٣مهؿ, ايمٛمِمػ, ويم٘مؿ ايمٛمِمػ, يمٛم٣م أن فمعم همٟمفمْمقٞم٣م

 فمٙمٝمٜمؿ, همحزره٣م ايمثٚمرة, يمٝمحزر رواضم٥م زمـ اهلل فمٌد إيمٝمٜمؿ زمٔم٧م-- ايمثٚمرة

 ووٚمٛمتؿ همٙم٘مؿ,-- ؾمئتؿ إن: همٗم٣مل ,فمٙمٝمٛم٣م أىمثرت رواضم٥م, ازمـ ي٣م: همٗم٣ميمقا

 هق هذا: همٗم٣ميمقا ٞمِمٝمٌ٘مؿ, يم٘مؿ وأوٚمـ همقم,-- ؾمئتؿ وإن اظمًٙمٚمكم, ٞمِمٝم٤م

 -شايمًاموات وم٣مَم٦م وزمف احلؼ,

 أرزمٔمكم فمٙمٝمٜمؿ طمرص,رض اهلل فمٛمف, رواضم٥م زمـ اهلل فمٌد أن» :ٚضٟٚ

ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , اهلل يمرؽمقل هم٘م٣من وؽمؼ, أيمػ  ٖم٣م,أيم فمممون َمٛمٜم٣م , َوؽَمٙم 

 -شأيمٖم٣م فمممون وهلؿ

 َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , اهلل رؽمقل أن) :,رض اهلل فمٛمف, عُط ابٔ ٚض٣ٚ

 (-زم٣ميمُمْمر إصقل سمٙمؽ فمعم طمٝمػم أهؾ ؽم٣مومك ,
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  ايم٘مرم- فمعم اظم٣ًموم٣مة وِتقز

 (-ايم٘مرم فمعم اظم٣ًموم٣مة ِتقز ٓ) :زاٚز ٚقاٍ

 فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ  َصعم   , ٛمٌلايم أن» :,امرض اهلل فمٛمٜم, عُط ابٔ ض٣ٚ َا: زيًٝٓا

 -شوايمُمجر ايمٛمخؾ َمـ خيرج مم٣م ايمُمْمر فمعم طمٝمػم أهؾ فم٣مَمؾ , َوؽَمٙم ؿَ 

    فمٙمٝمف, اظم٣ًموم٣مة همج٣مزت شمٚمرسمف, دم ايمزىم٣مة ِت٤م ؾمجر ايم٘مرم وٕن

 قا -ىم٣ميمٛمخؾ
وايمذي ذه٤م إيمٝمف اإلَم٣مم ايمُم٣مهمٔمل رْحف اهلل سمٔم٣ملم وَمـ إيمٝمف َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ, 

 دم ىمثغم َمـ اظمٔم٣مَمالت-أن ايم٘مرم يٙمتحؼ زم٣ميمٛمخٝمؾ 

زمؾ إن زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ وهق ايمِمحٝمح, صمقز اظمزارفم٥م دم ىمؾ ؾمجرة 

 سمثٚمر, ويًتٖم٣مد َمٛمٜم٣م, زممموؿمٜم٣م اظمٔمٙمقَم٥م-

صم٣مء دم َم٣م اظمخ٣مزمرة, ودم ايمٛمٜمل فمـ اظمزارفم٥م, ووأَم٣م َم٣م صم٣مء دم إضم٣مدي٧م 

 إَمر هبام, همٝم٘مقن اْلٚمع زمٝمٛمٜم٣م: 

 -٥مايمٕمرر واْلٜم٣ميم أن ايمٛمٜمل ي٘مقن همٝمام ىم٣من همٝمف

ـُ  َمـ ؿمريؼ ضَمْٛمَٓمَٙم٥مُ : َػًِؿٞ ؾ , وَمْٝمسٍ  زْم َْٞمَِم٣مِريُّ ْٕ ـَ  َراهمِعَ  ؽَمَٟميْم٦ُم : وَم٣مَل  ا  زْم

ـْ  ,رض اهلل فمٛمف, طَمِدي٨ٍم  َْرضِ  ىمَِراءِ  فَم ْٕ َه٤ِم  ا  زَمْٟمَس  َٓ : »هَمَٗم٣مَل  َوايْمَقِرِق, زم٣ِميمذ 

اَم  زمِِف,  فَمعَم  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  فَمْٜمدِ  فَمعَم  ُي٠َماصِمُرونَ  ايمٛم ٣مُس  ىَم٣منَ  إِٞم 

٣ٌَملِ  اظم٣َْمِذَي٣مَٞم٣مِت, َداِوِل, َوَأوْم ـَ  َوَأؾْمَٝم٣مءَ  اْْلَ ْرِع, َِم َٙمؿُ  َهَذا, هَمَٝمْٜمٙمُِؽ  ايمز  ًْ  َهَذا, َوَي
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َٙمؿُ  ًْ ـْ  هَمَٙمؿْ  َهَذا, َوَُّيْٙمُِؽ  َهَذا, َوَي ٓ   ىمَِراءٌ  يمِٙمٛم ٣مسِ  َيُ٘م  فَمٛمُْف, ُزصِمرَ  هَمٙمَِذيمَِؽ  َهَذا, إِ

٣م ءٌ  هَمَٟمَم  شزمِفِ  زَمْٟمَس  هَماَل  ََمّْمُٚمقٌن, ََمْٔمُٙمقمٌ  َرْ
 (ُ)

- 

َم٣م خيرج َمـ إرض,  أو ٞمِمػ هق أن يٗمقل يمؽ شمٙم٧م ٚايؿ٤ٞ املعًّٛ:

 -وٞمحق ذيمؽ

أو سم٠مصمر زم٣ميمذه٤م, أو ايمٖمّم٥م, ىمام دم ضمدي٧م راهمع زمـ طمدي٨م رض اهلل 

 فمٛمف-

أصمرسمؽ هذه اظمزرفم٥م فمعم أن سمٔمْمٝمٛمل فمممة أوؽمؼ َمـ  أَا إٔ ٜكٍٛ ي٘:

مخ٥ًم أوؽمؼ َمـ ايمتٚمر, وٞمحق ذيمؽ, همٜمذا ٓ جيقز: ٕن همٝمف نمرر  ايمتٚمر, أو

 وصمٜم٣ميم٥م- 

همرزمام أطمرصم٦م اظمزرفم٥م أىمثر َمـ ذيمؽ همٝمٗمع ايمير فمعم ص٣مضم٤م إرض 

 وهق اظم٠مصمر- 

ورزمام أطمرصم٦م أومؾ َمـ ذيمؽ, همٝمحِمؾ ايمير فمعم اظمزارع, أو فمعم 

 اظمًتٟمصمر-

ًتٟمصمر واإلؽمالم صم٣مء زمرهمع ايمير ودهمٔمف, فمـ ص٣مضم٤م إرض, وفمـ اظم

 واظمزارع-

                                                           
 (.ُْٕٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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وذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أن أضم٣مدي٧م ايمٛمٜمل فمـ اظمزارفم٥م َمٛمًقطم٥م, 

 -وايمِمحٝمح فمدم ايمٛمًخ يم٘مـ فمعم ايمتٖمِمٝمؾ ايم٣ًمزمؼ

 (: 5.839وم٣مل اإلَم٣مم ايمٖمقزان ضمٖمٓمف اهلل سمٔم٣ملم دم اظمٙمخص ايمٖمٗمٜمل )

 ايمزَم٣من: ومديؿ َمـ ايمٛم٣مس يزاوهل٣م ايمتل إفمامل مجٙم٥م َمـ واظمزارفم٥م اظم٣ًموم٣مة

 فمٙمٝمف ايمٗمٝم٣مم يًتْمٝمع ٓ ؾمجر اإلٞم٣ًمن َمٙمؽ دم ي٘مقن همٗمد إيمٝمٜمام: حل٣مصمتٜمؿ

 واؽمتٕمالهل٣م, فمٙمٝمٜم٣م ايمٔمٚمؾ يًتْمٝمع ٓ زرافمٝم٥م أرض يمف سم٘مقن أو واؽمتثامره,

 شمؿ وَمـ أرض, وٓ ؾمجر َمٙم٘مف دم ويمٝمس ايمٔمٚمؾ فمعم ايمٗمدرة آطمر وفمٛمد

 ايمممفمل ايمتٔم٣مَمؾ ىمؾ وه٘مذا ايمْمرهمكم, ظمِمٙمح٥م واظم٣ًموم٣مة اظمزارفم٥م أزمٝمح٦م

 -اظمٖم٣مؽمد ودهمع اظمِم٣ميمح, وحتٗمٝمؼ ايمٔمدل, عمفم وم٣مئؿ

 نمغم ؾمجر أو َمٕمروس ؾمجر دهمع :بأْٗا ايؿكٗا٤ عطؾٗا ؾاملػاقا٠

 ضمتك إيمٝمف حيت٣مج وَم٣م زمًٗمٝمف ويٗمقم همٝمٜم٣م يٕمرؽمف َمـ إلم أرض َمع َمٕمروس

 -ظم٣ميم٘مف وايم٣ٌمومل ايمُمجر, ذيمؽ شمٚمر َمـ َمُم٣مع صمزء يمٙمٔم٣مَمؾ وي٘مقن يثٚمر,

 همٝمٜم٣م, يزرفمف ظمـ وضم٤م أرض عدهم أو يزرفمٜم٣م, ظمـ أرض دهمع :ٚاملعاضع١

 -إرض ظم٣ميمؽ وايم٣ٌمومل َمٛمف, َمُم٣مع زمجزء فمٙمٝمف, ويٗمقم

 ايمُمجر أو إرض, ظم٣ميمؽ واظمزارفم٥م اظم٣ًموم٣مة دم اظممموط اْلزء ي٘مقن وومد

 قا -يمٙمٔم٣مَمؾ وايم٣ٌمومل
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 واظمزارفم٥م اظم٣ًموم٣مة صمقاز فمعم ديمٝمؾ طمٝمػم ومِم٥م ودم" :ايكِٝ ابٔ اإلَاّ قاٍ

 طمٝمػم, أهؾ فم٣مَمؾ وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم هم١مٞمف ع:زر أو شمٚمر َمـ ايمٕمٙم٥م, َمـ زمجزء

 اخلٙمٖم٣مء فمٚمؾ واؽمتٚمر ايمٌت٥م, يٛمًخ ومل وهم٣مسمف, ضمكم إلم ذيمؽ فمعم واؽمتٚمر

 ٞمٓمغم وهق اظمُم٣مرىم٥م, زم٣مب َمـ زمؾ اظم٠ماصمرة, زم٣مب َمـ ويمٝمس فمٙمٝمف, ايمراؾمديـ

  قا -"ؽمقاء اظمّم٣مرزم٥م
 قاٍ أبٛ ستُس غسزٙ اهلل تعاىل: 
زارفم٥م, واظم٠ماصمرة, وايمذيـ يٚمٛمٔمقن َمـ ايمذيـ جيٝمزون اظمّم٣مرزم٥م, جيٝمزون اظم

 اظمّم٣مرزم٥م, يٚمٛمٔمقن َمـ اظمزارفم٥م, وَمـ اظم٠ماصمرة-

 َمدة ايمراؾمدون اخلٙمٖم٣مء زمف فمٚمؾ وهذا" :قسا١َ بٔ املٛؾل ٚقاٍ

  -"إمج٣مفم٣م هم٘م٣من يٛم٘مر, همٙمؿ ذيمؽ, واؾمتٜمر طمالهمتٜمؿ,

 َمـ وىمثغم واإلمج٣مع, احلدي٧م طم٣ميمػ َم٣م فمعم ايمتٔمقيؾ جيقز وٓ" :قاٍ

 آؽمتئج٣مر يٚم٘مٛمٜمؿ وٓ وؽمٗمٝمف فمامرسمف فمـ ئمجزون يمُمجروا ايمٛمخٝمؾ أهؾ

 دهمع ِتقيزه٣م همٖمل ايمثٚمر: إلم وحيت٣مصمقن هلؿ ؾمجر ٓ ايمٛم٣مس َمـ وىمثغم فمٙمٝمف,

 قا -"ايمٖمئتكم ظمِمٙمح٥م احل٣مصمتكم وحتِمٝمؾ
وسمٟمول أزمق ضمٛمٝمٖم٥م وَمـ إيمٝمف إضم٣مدي٧م ايمتل همٝمٜم٣م أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف 

 فمٛمقة-وؽمٙمؿ فم٣مَمؾ أهؾ طمٝمػم فمعم أن طمٝمػم همتح٦م 
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هم٘م٣من ايمٝمٜمقد همٝمٜم٣م ىم٣ميمٔمٌٝمد ئمٚمٙمقن يمٙمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ, وايمِمحٝمح 

 طمالف َم٣م ذه٤م إيمٝمف أزمق ضمٛمٝمٖم٥م-

ـِ ني: ؿٞ ايصشٝشؾ ـَ  فُمَٚمرَ  َأن   فُمَٚمَر, َمـ ضمدي٧م ازْم  اهلل ُ  َرِضَ  اخَلْم ٣مِب  زْم

ـْ  َوايمٛم َِم٣مَرى ايمَٝمُٜمقَد, َأصْمعَم : فَمٛمُْٜماَم   اهللُ َصعم   اهلل ِ ؽُمقُل رَ  َوىَم٣منَ  احِلَج٣مِز, َأْرضِ  َِم

 ضِمكمَ  إَْرُض  َوىَم٣مَٞم٦ِم  َِمٛمَْٜم٣م, ايمَٝمُٜمقدِ  إطِْمَراَج  َأَرادَ  طَمْٝمػَمَ  فَمعَم  ـَمَٜمرَ  ظمَ ٣م َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ 

ٙمِِٚمكَم, َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   َويمَِرؽُمقيمِفِ  هللِ ِ فَمَٙمْٝمَٜم٣م ـَمَٜمرَ  ًْ ْٙمُٚم
 إطِْمَراَج  َوَأَرادَ  َويمِ

َٟميَم٦ِم  َِمٛمَْٜم٣م, ايمَٝمُٜمقدِ  ًَ ُهؿْ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   اهلل ِ  َرؽُمقَل  ايمَٝمُٜمقدُ  هَم ٣م, يمُِٝمِٗمر   َأنْ  هِبَ

ؿْ  فَمَٚمَٙمَٜم٣م, َيْ٘مُٖمقا ؿْ  هَمَٗم٣مَل  ايمث َٚمِر, ٞمِِْمُػ  َوهَلُ : َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  هَلُ

ىُمؿْ » ٣م ُٞمِٗمرُّ وا ,شٛم٣َمؾِمئْ  ََم٣م َذيمَِؽ  فَمعَم  هِبَ ٣م هَمَٗمرُّ  سَمْٝماَمءَ  إلَِم  فُمَٚمرُ  َأصْماَلُهؿْ  ضَمت ك هِبَ

"َوَأِرحَي٣مء
 (ُ)

 - 

 ٚيف ضٚا١ٜ اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل تعاىل يف صشٝش٘: 
فُ »  طَمْٝمػَمَ  َٞمْخَؾ  طَمْٝمػَمَ  َُّيُقدِ  إلَِم  َدهَمعَ  ,ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  – َأٞم 

ـْ  َئْمَتِٚمُٙمقَه٣م َأنْ  فَمعَم  َوَأْرَوَٜم٣م, ْؿ, َِم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ َويمَِرؽُمقلِ  َأَْمَقاهِلِ  َوؽَمٙم 

 -ششَمَٚمِرَه٣م ؾَمْْمرُ 

أي أهنؿ ئمْمقن احل٤م, وأصمرة ايمٔمامل, ويٗمقَمقن زمًٗمٝمٜم٣م, وزم١مفمداده٣م 

 وي٘مقن ص٣مضم٤م إرض ىم٣مظمُم٣مرك زم٣مظم٣مل, وهؿ َمُم٣مرىمقن زم٣مْلٜمد-

                                                           
 (.ُُٓٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِّّٖأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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 بٝإ َا ٜؾرتط يصخ١ املغاقا٠

1

 : 

 ذوؿم٣ًم: اظم٣ًموم٣مة يمِمح٥م اهلل رْحٜمؿ ايمٖمٗمٜم٣مء ذىمر وومد

 -ي٠مىمؾ شمٚمر يمف فمٙمٝمف اظمًٗمك ايمُمجر ي٘مقن أن  األٍٚ:

 ايمثٚمرة: َمـ َمُم٣مع َمٔمٙمقم زمجزء اظم٣ميمؽ أو ايمٔم٣مَمؾ ٞمِمٝم٤م سمٗمدير :ايجاْٞ

 -ىمثر أو اظممموط اْلزء ومؾ ؽمقاء وايمرزمع, ىم٣ميمثٙم٧م,

 َمـ حيِمؾ ٓ ومد ٕٞمف سمِمح: مل َمٔمٝمٛم٥م: دراهؿ اظم٣ًموم٣مة دم يمف ذط يمق وىمذا

 أؾمج٣مر أو َمٔمٝمٛم٥م ؾمجرة شمٚمرة ٕضمدمه٣م ذط يمق وىمذا ي٣ًموُّي٣م, َم٣م ايمٕمٙم٥م

 اظمٔمٝمٛم٥م, سمٙمؽ نمغم ايمُمجر َمـ حيِمؾ ٓ ومد ٕٞمف اظم٣ًموم٣مة: سمِمح مل َمٔمٝمٛم٥م:

 إؾمج٣مر أو ايمُمجرة سمٙمؽ حتٚمؾ ٓ أو أطمر, دون أضمدمه٣م زم٣ميمٕمٙم٥م همٝمختص

 -وايمير ايمٕمرر وحيِمؾ ايمٕمٙم٥م, َمـ يمف اظممموط همٝمٛمحرم اظمٔمٝمٛم٥م,

 َمـ زمد وٓ, أطمر زمرى إٓ همًخٜم٣م جيقز ٓ ٓزم فمٗمد ٣ًموم٣مةاظم ايجايح:

 -ايمُمجر زمٗم٣مء َمع ؿم٣ميم٦م, ويمق َمدهت٣م, حتديد

 َم٣م وإزايم٥م وؽمٗمل, ضمرث, َمـ ايمثٚمرة: صالح همٝمف َم٣م ىمؾ ايمٔم٣مَمؾ ويٙمزم

 وِتٖمٝمػ ايمثٚمر, ايمٛمخؾ, وسمٙمٗمٝمح إنمِم٣من, َمـ وايمثٚمرة, ايمُمجر, يي

 -ايمُمجر فمعم وسمقزئمف اظم٣مء, لج٣مرى وإصالح

                                                           
 .(ُُْ/ِالملخص الفقهي ) (ُ)
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 وزمٛم٣مء ايمٌئر, ىمحٖمر ايمُمجر: وهق إصؾ حيٖمظ َم٣م ايمُمجر ص٣مضم٤م وفمعم

 حتِمٝمؾ ىمذيمؽ اظم٣ميمؽ وفمعم ذيمؽ, وٞمحق-- -ايمٌئر دم اظم٣مء وسمقهمغم احلٝمْم٣من,

 قا -وٞمحقه ىم٣ميمًامد إؾمج٣مر سمٗمقي ايمتل اظمقاد
 : يف املظاصع١ رفع احلب َع األصض

  :(1/293) عالّ املٛقعنيإيف  اهلل ضمح٘ ايكِٝ ابٔ اإلَاّ قاٍ
 وهذا اظمّم٣مرزم٥م, فمعم وم٣مؽمقه٣م إرض رب َمـ ايمٌذر اؾمؼمؿمقا وايمذيـ"

,ؿرض اهلل فمٛمٜم, ايمِمح٣مزم٥م وأومقال ايمِمحٝمح٥م يمٙمًٛم٥م خم٣ميمػ أٞمف َمع ايمٗمٝم٣مس

 ويٗمًامن ص٣مضمٌف, إلم يرصمع اظمّم٣مرزم٥م دم اظم٣مل هم١من ايمٗمٝم٣مس: أهمًد َمـ همٜمق :

 إلم هٞمٓمغم ئمقد ٓ ايمذي ايمٌذر وأَم٣م اظمزارفم٥م, دم إرض ٞمٓمغم همٜمذا ايمرزمح:

 أولم ايمذاه٤م زم٣مٕصؾ هم١محل٣مومف إرض: ٞمٖمع يذه٤م ىمام يذه٤م زمؾ ص٣مضمٌف,

 قا اٞمتٜمك- "ايم٣ٌمومل زم٣مٕصؾ إحل٣مومف َمـ
 -واهلل أفمٙمؿ

  ********** 
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 ]بيان مشروعية المساقاة واإلجارة[ 

ـِ ) – 985 ـِ  فَم  اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقَل  َأن  » :, فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ َرِضَ  , فُمَٚمرَ  ازْم

ُرُج  ََم٣م زمَُِمْْمرِ  طَمْٝمػَمَ  َأْهَؾ  فَم٣مََمَؾ  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف ـْ  َِمٛمَْٜم٣م خَيْ شَزْرعٍ  َأوْ , شَمَٚمرٍ  َِم
 (ُ)

 -

 - فَمَٙمْٝمفِ  َُمت َٖمٌؼ 

اَم  ِرَواَي٥مٍ  َودِم  َٟميُمقا»: هَلُ ًَ ُهؿْ  َأنْ  هَم ٣م ُيِٗمر  ؿْ  فَمَٚمَٙمَٜم٣م َيْ٘مُٖمقا َأنْ  فَمعَم  هِبَ  ٞمِِْمُػ  َوهَلُ

ؿْ  هَمَٗم٣مَل , ايمث َٚمرِ  ىُمؿْ : »وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقُل  هَلُ ٣م ُٞمِٗمرُّ  ََم٣م َذيمَِؽ  فَمعَم  هِبَ

وا, شؾِمْئٛم٣َم ٣م هَمَٗمرُّ "فُمَٚمرُ  َأصْماَلُهؿْ  ضَمت ك, هِبَ
 (ِ)

 - 

ٙمِؿٍ  ًْ ُ
 َٞمْخَؾ  طَمْٝمػَمَ  َُّيُقدِ  إلَِم  َدهَمعَ  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ  َرؽُمقَل  َأن  »: َوظمِ

ـْ  َئْمَتِٚمُٙمقَه٣م َأنْ  فَمعَم  َوَأْرَوَٜم٣م طَمْٝمػَمَ  ؿْ  َِم ششَمَٚمِرَه٣م ؾَمْْمرُ  َويَمفُ , َأَْمَقاهِلِ
 (ّ)

)-  

 *******************************الشرح:

عام املصٓف صمح٘ اهلل تعاىل احلزٜح يبٝإ حذ١ مجٗٛص أٌٖ ايعًِ يف 

 دٛاط املغاقا٠, ٚاملظاصع١.

 

 

                                                           
 (.ُ( )ُُٓٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِِّٗاإلماـ البخارم في صحيحو )أخرجو  (ُ)
( كزادا: ٔ( )ُُٓٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِّّٖأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)

 «.إلى تيماء كأريحاء»
كلرسوؿ »كعند مسلم: «. كلو»بدؿ: « كلهم«: »أ»( ككقع في ٓ( )ُُٓٓأخرجو اإلماـ مسلم ) (ّ)

 ( بنحوه.ُِّّكأيضنا البخارم )«. شطر ثمرىا -صلى اهلل عليو كسلم- اهلل
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  -شطَمْٝمػَمَ  َأْهَؾ  فَم٣مََمَؾ  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ  َرؽُمقَل  َأن  »قٛي٘: 

, وىم٣من ذيمؽ دم ايمًٛم٥م ايم٣ًمدؽم٥م, وومٝمؾ أي ضمكم همتحٜم٣م صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ

 -ايم٣ًمزمٔم٥م َمـ اهلجرة, وومد همتحٜم٣م فمٛمقة ىمام هق َمٔمٙمقم دم زم٣مب ايمًغمة

ُرُج  ََم٣م زمَُِمْْمرِ »قٛي٘:  ـْ  َِمٛمَْٜم٣م خَيْ  ش- َزْرعٍ  َأوْ , شَمَٚمرٍ  َِم

 -حقه أو زرع وٞمحقهمم٣م خيرج َمٛمٜم٣م َمـ ايمثامر, ىم٣ميمتٚمر وٞمأي زم٣ميمٛمِمػ 

اَم  ِرَواَي٥مٍ  َودِم "قٛي٘:  َٟميُمقا: »هَلُ ًَ ُهؿْ  َأنْ  هَم ٣م ُيِٗمر    -"شفَمَٚمَٙمَٜم٣م َيْ٘مُٖمقا َأنْ  فَمعَم  هِبَ

ٕن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ىم٣من ومد أطمػمهؿ أن إرض هلل فمز وصمؾ, 

 ويمرؽمقيمف صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ, وأٞمف ؽمٝمجٙمٝمٜمؿ َمٛمٜم٣م-

ة, هم١من ؾمئ٦م ىمٖمٝمٛم٣مك ايمٔمٚمؾ همٝمٜم٣م, ويمٛم٣م ٞمحـ أهؾ طمػم ؾكايٛا ٜا ستُس:

 ايمٛمِمػ, ويمؽ ايمٛمِمػ َمـ شمٚمره٣م-

ؿْ »قٛي٘:  ؿْ  هَمَٗم٣مَل , ايمث َٚمرِ  ٞمِِْمُػ  َوهَلُ : وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقُل  هَلُ

ىُمؿْ » ٣م ُٞمِٗمرُّ   -شؾِمْئٛم٣َم ََم٣م َذيمَِؽ  فَمعَم  هِبَ

ه أي أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ واهمٗمٜمؿ فمعم َم٣م وم٣ميمقه, ويم٘مـ هذ

اخلٙمٖم٣مء واظمقاهمٗم٥م سم٘مقن فم٣مئدة فمعم َمُمٝمئ٥م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ, 

 -ايمراؾمديـ َمـ زمٔمده

 ايمممط- فمعمهمامت ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ وهؿ 
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وا»قٛي٘:  ٣م هَمَٗمرُّ  ش-فُمَٚمرُ  َأصْماَلُهؿْ  ضَمت ك, هِبَ

 أي فمعم ايمٌٗم٣مء وايمٔمٚمؾ همٝمٜم٣م-

 وأصمالهؿ فمٚمر رض اهلل فمٛمف دم طمالهمتف-

ـِ : ٟايبداضؿٞ ؾ  َأْهُؾ  هَمَدعَ  ظمَ ٣م: وَم٣مَل  فَمٛمُْٜماَم, اهلل ُ َرِضَ  فُمَٚمرَ  َمـ ضمدي٧م ازْم

ٌَْد  طَمْٝمػَمَ  ـَ  اهلل ِ فَم ٣ًٌم, فُمَٚمرُ  وَم٣ممَ  فُمَٚمَر, زْم  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقَل  إِن  : هَمَٗم٣مَل  طَمْمِٝم

ْؿ, فَمعَم  طَمْٝمػَمَ  َُّيُقدَ  فَم٣مََمَؾ  ىَم٣منَ  َوؽَمٙم ؿَ  ىُمؿْ : »٣مَل َوومَ  َأَْمَقاهِلِ ىُمؿُ  ََم٣م ُٞمِٗمرُّ  َوإِن   شاهلل ُ َأوَمر 

ٌَْد  ـَ  اهلل ِ فَم ـَ  فَمَٙمْٝمفِ  هَمُٔمِديَ  ُهٛم٣َمَك, ََم٣ميمِفِ  إلَِم  طَمَرَج  فُمَٚمرَ  زْم ْٝمِؾ, َِم  َيَداهُ  هَمُٖمِدفَم٦ْم  ايمٙم 

ُهْؿ, فَمُدوي  ُهٛم٣َمكَ  يَمٛم٣َم َويَمْٝمَس  َوِرصْماَلُه, َٞم٣م ُهؿْ  نَمغْمَ َٚمُتٛم٣َم فَمُدوُّ  َأْي٦ُم رَ  َووَمْد  َوهُتْ

 َأَِمغمَ  َي٣م: هَمَٗم٣مَل  احُلَٗمْٝمِؼ, َأِِب  زَمٛمِل َأضَمُد  َأسَم٣مهُ  َذيمَِؽ  فَمعَم  فُمَٚمرُ  َأمْجَعَ  هَمَٙمام   إصِْماَلَءُهْؿ,

ِرصُمٛم٣َم اظم٠ُْمَِمٛمكَِم, َٞم٣م َووَمْد  َأخُتْ ٌد  َأوَمر  َؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   حُمَٚم   إََْمَقالِ  فَمعَم  َوفَم٣مََمَٙمٛم٣َم َوؽَمٙم 

طَ  ٝم٦ُم  َأينِّ  َأـَمٛمَٛم٦َْم : فُمَٚمرُ  هَمَٗم٣مَل  يَمٛم٣َم, َذيمَِؽ  َوَذَ ًِ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقلِ  وَمْقَل  َٞم

ـْ  ُأطْمِرصْم٦َم  إَِذا زمَِؽ  ىَمْٝمَػ : »َوؽَمٙم ؿَ   شيَمْٝمَٙم٥مٍ  زَمْٔمَد  يَمْٝمَٙم٥مً  وَمُٙمقُصَؽ  زمَِؽ  سَمْٔمُدو طَمْٝمػَمَ  َِم

ـْ  ُهَزْيَٙم٥مً  َهِذهِ  ىَم٣مَٞم٦ْم : هَمَٗم٣مَل   هَمَٟمصْماَلُهؿْ  اهلل ِ, فَمُدو   َي٣م ىَمَذزْم٦َم : وَم٣مَل  ايمَٗم٣مؽِمِؿ, َأِِب  َِم

ؿْ  ىَم٣منَ  ََم٣م وِمٝمَٚم٥مَ  َوَأفْمَْم٣مُهؿْ  فُمَٚمُر, ـَ  هَلُ ًٓ  ايمث َٚمِر, َِم ـْ  َوفُمُروًو٣م َوإزِماًِل, ََم٣م  َأوْمَت٣مٍب  َِم

٣ٌَملٍ  ٣مدُ  َرَواهُ  َذيمَِؽ  َونَمغْمِ  َوضِم ـُ  َْح  ـْ  ؽَمَٙمَٚم٥َم, زْم ٌَْٝمدِ  فَم ٌُفُ  اهلل ِ, فُم
ًِ ـْ  َأضْم ـْ  َٞم٣مهمٍِع, فَم  فَم

ـِ  ـْ  فُمَٚمَر, ازْم ـِ  فُمَٚمَر, فَم هُ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  فَم ش اطْمَتٌَمَ
 (ُ)

- 

                                                           
 (.َِّٕأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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هق همِمؾ ايم٘مػ فمـ ايم٣ًمفمد, أي زوال اظمٖم٣مصؾ زمٔمّمٜم٣م فمـ  ٚايؿسع:

 زمٔمض-

ٙمِؿٍ »قٛي٘:  ًْ ُ
 َُّيُقدِ  إلَِم  َدهَمعَ  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقَل  َأن  ": َوظمِ

  -ش"طَمْٝمػَمَ  َٞمْخَؾ  طَمْٝمػَمَ 

 َمـ أصمؾ زرافمتف, وسمثٚمغمه-

  -شَوَأْرَوَٜم٣م»قٛي٘: 

 -واحلُمٝمشأي وأفمْم٣مهؿ إرض َمـ أصمؾ زرافمتٜم٣م, زمٌٔمض اخلّم٣مر 

 صمقاز َمٔم٣مَمٙم٥م ايمٝمٜمقد وايمٛمِم٣مرى إذا أَمـ ذهؿ- ٚفٝ٘:

ـْ  َئْمَتِٚمُٙمقَه٣م َأنْ  فَمعَم »قٛي٘:  ؿْ  َِم   -شَأَْمَقاهِلِ

يمٔمٙمؿ فمعم أٞمف ٓ يُمؼمط أن ئمْمل ايمٌذر ديمٝمؾ ْلٚمٜمقر أهؾ ا ٚفٝ٘:

 ص٣مضم٤م إرض-

 ش- شَمَٚمِرَه٣م ؾَمْْمرُ  َويَمفُ »قٛي٘: 

 أي وهلؿ ٞمِمػ ايمثٚمر اخل٣مرج َمٛمٜم٣م-

 : (519. 81) َمًٙمؿ فمعم وم٣مل ايمٛمقوي ذضمف

ضََم٣مِدي٧ِم  َهِذهِ  دِم  ْٕ ٣موَم٣مةِ  صَمَقازُ  ا ًَ ْٝم٧ُم  َوايمث ْقِريُّ  ََم٣ميمٌِؽ  وَم٣مَل  َوزمِفِ  اظمُْ  َوايمٙم 

٣مهمِٔمِ  شمكِمَ  هُمَٗمَٜم٣مءِ  َومَجِٝمعُ  َوَأْْحَُد  لُّ َوايمُم    -ايْمُٔمَٙماَمءِ  َومَج٣َمِهغمُ  ايمٓم ٣مِهرِ  َوَأْهُؾ  اظمَُْحدِّ
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ضََم٣مِدي٧َم  َهِذهِ  وسمٟمويؾ جيقز ٓ :ضمٛمٝمٖم٥م أزمق َووَم٣مَل  ْٕ  هُمتَِح٦ْم  طَمْٝمػَمَ  َأن   فَمعَم  ا

 َوََم٣م يَمفُ  هَمُٜمقَ  َأطَمَذهُ  هَماَم  َوؽَمٙم ؿَ  َٙمْٝمفِ فمَ  اهلل ُ َصعم   اهلل ِ يمَِرؽُمقلِ  فَمٌِٝمًدا َأْهُٙمَٜم٣م َوىَم٣منَ  فَمٛمَْقةً 

ْٚمُٜمقرُ  َواضْمَت٨م   يَمفُ  هَمُٜمقَ  سَمَرىَمفُ  ضََم٣مِدي٧ِم  َهِذهِ  زمَِٓمَقاِهرِ  اْْلُ ْٕ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   َوزمَِٗمْقيمِفِ  ا

ىُمؿْ  َوؽَمٙم ؿَ  يٌح  ضمدي٧م وهذا اهلل أومرىمؿ َم٣م ُأوِمرُّ ُؿْ  دِم  َسِ ْ  َأهن    -فَمٌِٝمًدا َيُ٘مقُٞمقا مَل

 زمَِجاَلءِ  َأوْ  ُصْٙمًح٣م َأوْ  فَمٛمَْقةً  هُمتَِح٦ْم  َهْؾ  طَمْٝمػَمَ  دِم  اطْمَتَٙمُٖمقا َووَمدِ  :ايْمَٗم٣مِض  وَم٣مَل 

 فَمٛمْفُ  صمالء وزمٔمّمٜم٣م فَمْٛمَقةً  َوزَمْٔمُّمَٜم٣م ُصْٙمًح٣م زَمْٔمُّمَٜم٣م َأوْ  وِمَت٣ملٍ  زمَِٕمغْمِ  فَمٛمَْٜم٣م َأْهٙمَِٜم٣م

وَْمَقالِ  َأَصحُّ  َوَهَذا ٣مَل ومَ  فَمٛمَْقةً  َوزَمْٔمُّمَٜم٣م ُصْٙمًح٣م زَمْٔمُّمَٜم٣م َأوْ  َأْهُٙمفُ  ْٕ  ِرَواَي٥مُ  َوِهلَ  ا

 ِرَواَي٥مٍ  َودِم  ََمْرِويي  َأشَمرٌ  وَمْقلٍ  ىُمؾِّ  َودِم  وَم٣مَل  فُمَٝمْٝمٛم٥َمَ  زمـ وم٣مل وزمف سم٣مزمٔمف وَمـ ََم٣ميمٍِؽ 

ٙمِؿٍ  ًْ ُ
 َراَج إطِْم  َأَرادَ  طَمْٝمػَمَ  فَمعَم  ـَمَٜمرَ  ظمَ ٣م َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقَل  َأن   ظمِ

َْرُض  َوىَم٣مَٞم٦ِم  َِمٛمَْٜم٣م ايْمَٝمُٜمقدِ  ْٕ ٙمِِٚمكمَ  َويمَِرؽُمقيمِفِ  هللِ ِ فَمَٙمْٝمَٜم٣م ـَمَٜمرَ  ضِمكمَ  ا ًْ  َوَهَذا َويمِْٙمُٚم

ـْ  َيُدلُّ  ٙمِِٚمكمَ  ضَمؼُّ  إِذْ  فَمٛمَْقةً  وَم٣مَل  ظمَِ ًْ اَم  اظمُْ ـْ  وَمْقلِ  َوـَم٣مِهرُ  ايْمَٔمٛمَْقةِ  دِم  ُهقَ  إِٞم   وَم٣مَل  ََم

ُؿْ  ُصْٙمًح٣م ق َأهن  َْرضِ  ىَمْقنِ  فَمعَم  اُصقحِلُ ْٕ ٙمِِٚمكمَ  ا ًْ   -َأفْمَٙمؿُ  َواهلل ُ يمِْٙمُٚم

قزُ  همِٝماَم  َواطْمَتَٙمُٖمقا ٣موَم٣مةُ  فَمَٙمْٝمفِ  َِتُ ًَ ـَ  اظمُْ ؾَْمَج٣مرِ  َِم ْٕ   -ا

٥مً  ايمٛم ْخؾِ  فَمعَم  جَيُقزُ  :َداُودُ  هَمَٗم٣مَل    -طَم٣مص 

٣مهمِِٔملُّ  َووَم٣مَل  ٥مً  َوايْمِٔمٛم٤َِم  ايمٛم ْخؾِ  فَمعَم  :ايمُم    -طَم٣مص 
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قزُ  :ََم٣ميمٌِؽ  َووَم٣مَل  ؾَْمَج٣مرِ  مَجِٝمعِ  فَمعَم  َِتُ ْٕ ٣مهمِِٔملِّ  وَمْقٌل  َوُهقَ  ا ٣م يمِٙمُم   هَمَرآَه٣م َداُودُ  هَمَٟمَم 

٣م فَمَٙمْٝمفِ  اظمَْٛمُِْمقَص  همِٝمفِ  َيَتَٔمد   هَمَٙمؿْ  ُرطْمَِم٥مً  ٣مهمِِٔملُّ  َوَأَم   ىَمْقهِن٣َم دِم  َداُودَ  هَمَقاهَمَؼ  ايمُم 

ـْ  ُرطْمَِم٥مً  زَْمَقاِب  َُمْٔمَٓمؿِ  دِم  ٛم ْخؾِ ايم ضُمْ٘مؿُ  ايْمِٔمٛم٤َِم  ضُمْ٘مؿُ  وَم٣مَل  يَم٘مِ ْٕ   -ا

٣م ٤ٌَُم  هَمَٗم٣مَل  ََم٣ميمٌِؽ  َوَأَم  َقازِ  ؽَم ٣مصَم٥مُ  اْْلَ ِٚمٝمعَ  َيُْمَٚمُؾ  َوَهَذا َواظمَِْْمَٙمَح٥مُ  احْلَ  اْْلَ

 قا -َأفْمَٙمؿُ  َواهلل ُ فَمَٙمْٝمفِ  هَمُٝمَٗم٣مُس 
 ********** 
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 ]مشروعية كراء األرض بجزء ما يخرج منها[ 

ـْ ) – 983 ـِ  َٓمَٙم٥مَ ضَمٛمْ  َوفَم ـَ  َراهمِعَ  ؽَمَٟميْم٦ُم : وَم٣مَل  وَمْٝمسٍ  زْم  اهلل رض , طَمِدي٨ٍم  زْم

ـْ » :, فمٛمف َْرضِ  ىمَِراءِ  فَم ْٕ َه٤ِم  ا ٥مِ  زم٣ِميمذ  اَم , زمِفِ  زَمْٟمَس  َٓ : هَمَٗم٣مَل  ?َوايْمِٖمّم   ىَم٣منَ  إِٞم 

 فَمعَم  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقلِ  فَمْٜمدِ  فَمعَم  ُي٠َماصِمُرونَ  ايمٛم ٣مُس 

٣ٌَملِ , َٞم٣مِت اظم٣َْمِذَي٣م َداِولِ  َوَأوْم ـَ  َوَأؾْمَٝم٣مءَ , اْْلَ ْرعِ  َِم َٙمؿُ  َهَذا هَمَٝمْٜمٙمُِؽ , ايمز  ًْ , َهَذا َوَي

َٙمؿُ  ًْ ْ , َهَذا َوَُّيْٙمُِؽ  َهَذا َوَي ـْ  َومَل ٓ   ىمَِراءٌ  يمِٙمٛم ٣مسِ  َيُ٘م , فَمٛمْفُ  َزصَمرَ  هَمٙمَِذيمَِؽ , َهَذا إِ

٣م ءٌ  هَمَٟمَم  شزمِفِ  زَمْٟمَس  هَماَل  ََمّْمُٚمقنٌ  ََمْٔمُٙمقمٌ  َرْ
 (ُ)

ٙمِؿٌ  َرَواهُ -  ًْ  - َُم

ـْ  فَمَٙمْٝمفِ  اظمُْت َٖمَؼ  دِم  ُأمْجَِؾ  ظم٣َِم زَمَٝم٣منٌ ٚفٝ٘:  ـْ  ايمٛم ْٜمِل  إؿِْماَلِق  َِم َْرضِ  ىمَِراءِ  فَم ْٕ  -(ا

 *******************************الشرح:

احل٣مهمظ رْحف اهلل سمٔم٣ملم احلدي٧م يمٝمٌكم أن َم٣م صم٣مء َمـ إضم٣مدي٧م دم ؽم٣مق 

و اظمزارفم٥م حمٚمقل فمعم أٞمقاع حمدودة َمٛمٜم٣م, وإٓ ايمٛمٜمل فمـ ىمراء إرض, أ

 هم٣مٕصؾ هق صمقاز ذيمؽ-

ـَ  َراهمِعَ  ؽَمَٟميْم٦ُم »قٛي٘:    -ش, فمٛمف اهلل رض , طَمِدي٨ٍم  زْم

 إود أزمق إٞمِم٣مريّ  ضم٣مرشم٥م زمـ صمُمؿ زمـ يزيد زمـ فمدي راهمع زمـ ازمـ

 -َمٔم٣موي٥م رض اهلل فمٛمٜمام زَمـ دم اهلل  َم٣مت فمٌد

                                                           
( كالماذيانات: مسايل ُُّٖص  ّ( )ج ُُٔ( )ُْٕٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)

 غيرة.المياه, كقيل: ما ينبت حوؿ السواقي. كأقباؿ الجداكؿ: أكائل كرؤكس األنهار الص



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]مشروعية كراء األرض بجزء ما يخرج منها[  
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ـْ »قٛي٘:  َْرضِ  ىمَِراءِ  فَم ْٕ َه٤ِم  ا ٥مِ  زم٣ِميمذ    -ش?َوايْمِٖمّم 

 ذا صم٣مئز, زمخالف إول-وه

٣مٕول فم٣ٌمرة فمـ َمزارفم٥م, وَم٣ًموم٣مة, سمٔمْمٝمف إرض َمٗم٣مزمؾ ايمٔمٚمؾ همٝمٜم٣م, هم

 وئمْمٝمؽ ٞمِمٝمٌؽ, ٞمِمػ, أو رزمع, أو شمٙم٧م, فمعم َم٣م سمدم آسمٖم٣مق فمٙمٝمف-

أَم٣م هٛم٣م هم٣ميمرصمؾ يًتٟمصمر إرض زم٣مظم٣مل, يٗمقل يمف: سمٟمصمرين أروؽ 

, أو زمامئ٥م أيمػ ري٣مل دم ايمًٛم٥م, أو زمًٌٔمكم أيمػ ري٣مل دم زمخٚمًكم أيمًٖم٣م دم ايمًٛم٥م

 ايمًٛم٥م-

همٝمٗمقل ص٣مضم٤م إرض زمٔمد آسمٖم٣مق: ٞمٔمؿ, همٜمٛم٣م ٓ ضمرج دم ايم٘مراء: ٕن 

 ايم٘مراء ئمتػم ؾمٝمًئ٣م َمٔمٙمقًَم٣م, يمٝمس همٝمف أي نمرر وٓ صمٜم٣ميم٥م-

  -شزمِفِ  زَمْٟمَس  َٓ : هَمَٗم٣مَل »قٛي٘: 

 أي هذا أَمر صم٣مئز, وَممموع-

اَم »قٛي٘:   فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقلِ  فَمْٜمدِ  فَمعَم  ُي٠َماصِمُرونَ  ايمٛم ٣مُس  ىَم٣منَ  إِٞم 

 -شاظم٣َْمِذَي٣مَٞم٣مِت  فَمعَم  , وؽمٙمؿ

أي اْلداول ايمِمٕمغمة, همٝمٗمقل: هذه اظمزرفم٥م يمؽ هذا اْل٣مٞم٤م َمٛمٜم٣م, ورم 

 هذا اْل٣مٞم٤م َمٛمٜم٣م-

 همٗمد يٟميت اظمْمر ويدطمؾ دم أضمد اْلقاٞم٤م, واْل٣مٞم٤م أطمر ومد ٓ يثٚمر ؾمٝمًئ٣م-

 أو فمعم ىمٙمٝمٜمام- يمير ضم٣مصؾ فمعم أضمدمه٣ما ٝم٘مقنهم



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]مشروعية كراء األرض بجزء ما يخرج منها[  
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ىمام , همت٘مقن اإلصم٣مرة َممموفم٥م, وصم٣مئزة, أَم٣م يمق ىم٣من زمًمء َمٔمٙمقم َمّمٚمقن

 -زمٝم٣من ذيمؽؽمٌؼ 

٣ٌَملِ »قٛي٘:  َداِولِ  َوَأوْم   -شاْْلَ

 وهل إهن٣مر ايمِمٕمغمة-

ـَ  َوَأؾْمَٝم٣مءَ »قٛي٘:  ْرعِ  َِم َٙمؿُ  َهَذا هَمَٝمْٜمٙمُِؽ , ايمز  ًْ َٙمؿُ , َهَذا َوَي ًْ ٙمُِؽ  َهَذا َوَي  َوَُّيْ

  -شَهَذا

أي ومد يٗمع ايمير فمعم أضمدمه٣م, إَم٣م فمعم ص٣مضم٤م إرض, وإَم٣م فمعم 

 اظمزارع, أو اظمًتٟمصمر-

ْ »قٛي٘:  ـْ  َومَل ٓ   ىمَِراءٌ  يمِٙمٛم ٣مسِ  َيُ٘م   -شفَمٛمْفُ  َزصَمرَ  هَمٙمَِذيمَِؽ , َهَذا إِ

أي أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ زصمر فمـ هذا ظم٣م همٝمف َمـ ايمير وايمٕمرر 

 واْلٜم٣ميم٥م-

٣م»قٛي٘:  ءٌ  هَمَٟمَم   -شزمِفِ  زَمْٟمَس  هَماَل  ََمّْمُٚمقنٌ  ََمْٔمُٙمقمٌ  َرْ

وومد ىم٣من ازمـ فمٚمر رض اهلل فمٛمٜمام ي٠مصمر أروف إلم زَمـ َمٔم٣موي٥م زمـ أِب 

 ؽمٖمٝم٣من رض اهلل فمٛمٜمام-

همٗمد أصمره٣م دم زَمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ, ودم طمالهم٥م أِب زم٘مر 

فمقم زمـ أِب وطمالهم٥م , فمثامنطمالهم٥م ايمِمديؼ, وطمالهم٥م فمٚمر رض اهلل فمٛمف, و

 -ؿؿم٣ميم٤م رض اهلل فمٛمٜم



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]مشروعية كراء األرض بجزء ما يخرج منها[  
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همٙمام ىم٣من زَمـ َمٔم٣موي٥م رض اهلل فمٛمف ؽمٚمع ضمدي٧م راهمع زمـ طمدي٨م دم ايمٛمٜمل 

 فمـ ىمراء إرض, همؼمك ازمـ فمٚمر رض اهلل فمٛمٜمام ىمراء إرض زمٔمد ذيمؽ-

فُ  َمـ ؿمريؼ َٞم٣مهمٌِع,: َػًِؿٞ ؾ ـَ  ؽَمِٚمعَ  َأٞم   ,,امرض اهلل فمٛمٜم, فُمَٚمرَ  ازْم

ـِ  َراهمِعِ  ضَمِدي٧َم  ؽَمِٚمْٔمٛم٣َم ضِمكمَ  َذيمَِؽ  سَمَرىْمٛم٣َم شُمؿ   َأْرَوٛم٣َم, ْ٘مِريٞمُ  ىُمٛم ٣م: »َيُٗمقُل   زْم

ش,فمٛمف رض اهلل, طَمِدي٨ٍم 
 (ُ)

- 

وسمرك ازمـ فمٚمر رض اهلل فمٛمٜمام يم٘مراء إرض يمٝمس َمـ زم٣مب ايمتحريؿ, 

 -وإٞمام هق َمـ زم٣مب ايمقرع

وإٓ هم١من ىم٣من ايم٘مراء زمًمء َمٔمٙمقم َمـ اخل٣مرج َمـ إرض, أو زمًمء 

ـ ايمذه٤م, أو َمـ ايمٖمّم٥م, أو َمـ ايمٔمٚمٙم٥م ايمقرومٝم٥م ايمٝمقم, همٜمذا ىمٙمف َمٔمٙمقم َم

 أوصم٣مئز: ٕٞمف ٓ نمرر همٝمف, وٓ صمٜم٣ميم٥م, وٓ ضر, فمعم ص٣مضم٤م إرض, 

 اظمًتٟمصمر-

وزمٔمّمٜمؿ ؿمٔمـ دم ضمدي٧م راهمع زمـ طمدي٨م رض اهلل فمٛمف, وايمِمحٝمح أن 

 احلدي٧م ٓ َمْمٔمـ همٝمف-

 د فمٚمؾ زمف-, وازمـ فمٚمر رض اهلل فمٛمٜمام ومَمًٙمؿهمٜمق ضمدي٧م شم٣مزم٦م دم 

                                                           
 (.ُّٔٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 زء ما يخرج منها[]مشروعية كراء األرض بج  
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وضمدي٧م راهمع زمـ طمدي٨م ايمذي همٝمف أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ هنك فمـ 

ىمراء إرض, ومد صم٣مء فمٛمف ىمام دم ضمدي٧م ايم٣ٌمب أٞمف همِمؾ ووم٣مل زمٟمن ايمٛمٜمل فمام 

 يمٝمس َمٔمٙمقًَم٣م, أي همٝمف ايمٕمرر واْلٜم٣ميم٥م وايمير-

ايمٖمّم٥م, أو مم٣م خيرج َمـ دم رء َمٔمٙمقم: إَم٣م َمـ ايمذه٤م, أو وأَم٣م َم٣م ىم٣من 

همال  عم ايمثٙم٧م, أو ايمرزمع, أو ايمٛمِمػ, أو ايمثٙمثكم, أو ٞمحق ذيمؽإرض فم

 -ضمرج

ـْ  فَمَٙمْٝمفِ  اظمُْت َٖمَؼ  دِم  ُأمْجَِؾ  ظم٣َِم زَمَٝم٣منٌ  َوهمِٝمفِ »قٛي٘:   ـْ  ايمٛم ْٜمِل  إؿِْماَلِق  َِم  ىمَِراءِ  فَم

َْرضِ  ْٕ  ش-ا

, ايمٗمقل همٝمام ؽمٌؼاهلل سمٔم٣ملم هذا يدل فمعم َم٣م همِمٙمٛم٣مه َمـ ىمالم احل٣مهمظ رْحف و

 -ؿواهلل أفمٙم

  ********** 

 

 

 

 



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ
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]بيان النهي عن المزارعة الغير معلومة, وجواز 

 المؤاجرة المعلومة[

ـْ ) – 984 ـِ  شَم٣مزم٦ِِم  َوفَم ٣مكِ  زْم ح   , اهلل ِ  َرؽُمقَل  َأن  » :, فمٛمف اهلل رض , ايمّم 

ـِ  هَنَك , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم شزم٣ِمظْم٠َُماصَمَرةِ [ َوَأََمرَ ] اظمَُْزاَرفَم٥مِ  فَم
 (ُ)

ٙمِؿٌ َمُ  َرَواهُ -  ًْ 

 -(َأْيًّم٣م

 *******************************الشرح:

 عام املصٓف صمح٘ اهلل تعاىل ٖشا احلزٜح يبٝإ ايٓٗٞ عٔ املظاصع١.

 وي٘مقن اظمٔمٛمك اظمٛمٜمل فمٛمف هٛم٣م فمعم وصمٜمكم: 

َم٣م ىم٣من دم َمٌدأ اهلجرة ايمٛمٌقي٥م فمعم ص٣مضمٌٜم٣م أهمّمؾ ايمِمالة  األٍٚ:

 وايمتًٙمٝمؿ-

  أن ئم٣مٞمقا-إذ أن ايمٛم٣مس ىم٣مٞمقا دم ضم٣مصم٥م إلم

هم٘مقن اإلٞم٣ًمن يؼمك أروف زمدون زرافم٥م, أو ئمْمٝمٜمؿ أروف َمٗم٣مزمؾ أصمرة, 

 رزمام ىمٙمػ فمٙمٝمٜمؿ, همٟمَمر ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ زم٣ميمًامضم٥م َمع اظمٜم٣مصمريـ-

أن اظمزارفم٥م اظمٛمٜمل فمٛمٜم٣م َم٣م ىم٣مٞم٦م فمعم رء نمغم َمٔمٙمقم, أَم٣م َم٣م  ايجاْٞ:

 -ال ضمرجهمىم٣مٞم٦م فمعم رء َمٔمٙمقم 

 

                                                           
 (.ُُٗ( )ُْٗٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]بيان النهي عن المزارعة الغير معلومة, وجواز المؤاجرة المعلومة[  
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ـِ  هَنَك , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ  قَل َرؽُم  َأن  »قٛي٘:   -شاظمَُْزاَرفَم٥مِ  فَم

  َم٣م ىم٣مٞم٦م نمغم َمٔمٙمقَم٥م-وهل فمعم اظمٔمٛمك ايم٣ًمزمؼ, أي 

 ش-زم٣ِمظم٠َُْماصَمَرةِ [ َوَأََمرَ »]قٛي٘: 

وهذا احلدي٧م يقاهمؼ ضمدي٧م راهمع زمـ طمدي٨م أي رطمص همٝمٜم٣م ورنم٤م 

 -رض اهلل فمٛمف ايم٣ًمزمؼ

يمٖمّم٥م, أو مم٣م خيرج َمـ إرض, رء َمٔمٙمقم َمـ ايمذه٤م, أو ا َمـهمام ىم٣من 

 -, واهلل أفمٙمؿهمال ضمرج همٝمف

  ********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]جواز أخذ أجرة الحجامة مع الكراهة[  
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 أخذ أجرة الحجامة مع الكراهة[ جواز]

ـِ ) – 985 ـِ  َوفَم ٌ ٣مسٍ  ازْم فُ  ؛,فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ َرِضَ , فَم  َرؽُمقُل  اضْمَتَجؿَ »: وَم٣مَل  َأٞم 

 مَلْ  ضَمَراًَم٣م ىَم٣منَ  َويَمقْ  َأصْمَرُه, فُ ضَمَجٚمَ  ايم ِذي َوَأفْمَْمك , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ

شُئْمْمِفِ 
 (ُ)

ٌَُخ٣مِريُّ  َرَواهُ -   -(ايْم

ـْ ) – 986 ـِ  َراهمِعِ  َوفَم  , اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل رض , طَمِدي٨ٍم  زْم

٤ُم »: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ًْ ٣ممِ  ىَم ج  شطَمٌِٝم٧ٌم  احْلَ
 (ِ)

ٙمِؿٌ  َرَواهُ -  ًْ  -(َُم

 *******************************الشرح:

عام املصٓف صمح٘ اهلل تعاىل ٖشا احلزٜح يبٝإ دٛاط أخش أدض٠ 

 احلذا١َ.

أطمػم وزمٝم٣من أن اظم٣مل ايمذي ي٘متًٌف احل٣مصمؿ َمـ ضمج٣مَمتف يمٝمس زمحرام, وإٞمام 

خل٧ٌم  , ويمٝمس ىمؾ طمٌٝم٧م حمرمأٞمف طمٌٝم٧مايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ فمٛمف 

 -ايمِمٖم٥م

 ىَمَراَه٥مُ  ُهٛم٣َم زم٣ِميْمَ٘مَراَه٥مِ  َرادَ اظمُْ : (459. 4)وم٣مل احل٣مهمظ دم ذح احلدي٧م

ٌ ٣مسٍ  زمـ َوىَمٟمن ايمت ْحِريؿ دِّ  إلَِم  زمَِذيمَِؽ  َأؾَم٣مرَ  فَم ـْ  فَمعَم  ايمر  ٤َم  إِن   وَم٣مَل  ََم ًْ ٣ممِ  ىَم ج   احْلَ

َٟميَم٥مِ  َهِذهِ  دِم  َذيمَِؽ  زَمْٔمَد  ايْمُٔمَٙماَمءُ  َواطْمَتَٙمَػ  ضَمَرامٌ  ًْ ْٚمُٜمقرُ  هَمَذَه٤َم  اظمَْ فُ  إلَِم  اْْلُ  ٌل ضَماَل  َأٞم 

                                                           
 (.َُِّأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
( كىو بتمامو: "ثمن الكلب خبيث, كمهر البىًغٌي ُْ( )ُٖٔٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ِ)

 خبيث, ككٍسب الحىجَّاـ خبيث".



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]جواز أخذ أجرة الحجامة مع الكراهة[  
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قا َذا َواضْمَتجُّ ِدي٧ِم  هِبَ ٤ٌم  ُهقَ  َووَم٣ميُمقا احْلَ ًْ مٍ  َويَمْٝمَس  َدَٞم٣مَءةٌ  همِٝمفِ  ىَم  هَمَحَٚمُٙمقا زمُِٚمَحر 

صْمرَ  ِـ  َوَِمٛمُْٜمؿْ  ايمت ٛمِْزيفِ  فَمعَم  فَمٛمْفُ  ايمز  فَمك ََم َخ  اد  ًْ فُ  ايمٛم   ُأزمِٝمَح  شُمؿ   ضَمَراًَم٣م ىَم٣منَ  َوَأٞم 

ُخ َوايمٛم   ايمْم َح٣مِويُّ  َذيمَِؽ  إلَِم  َوصَمٛمََح  ٦ٌُُم  َٓ  ًْ ضْمتاَِملِ  َيْث ِٓ  َومَج٣َمفَم٥مٌ  َأْْحَُد  َوَذَه٤َم  زم٣ِم

رِّ  زَمكْمَ  ايْمَٖمْرِق  إلَِم  ٌْدِ  احْلُ اَف  يمِْٙمُحرِّ  هَمَ٘مِرُهقا َوايْمَٔم ضْمؼِمَ
ِٓ َج٣مََم٥مِ  ا  فَمَٙمْٝمفِ  َوحَيُْرمُ  زم٣ِمحْلِ

ْٞمَٖم٣مُق  فِ  فَمعَم  اإْلِ ًِ ْٞمَٖم٣مُق  يَمفُ  َوجَيُقزُ  َِمٛمَْٜم٣م َٞمْٖم ومِ  فَمعَم  اإْلِ َوابِّ  ٝمِؼ ايمر   َِمٛمَْٜم٣م َوايمد 

ٌْدِ  َوَأزَم٣مضُمقَه٣م فُ  حُمَٝمَِِّم٥مَ  ضَمِدي٧ُم  َوفُمْٚمَدهُتُؿْ  َُمْْمَٙمًٗم٣م يمِْٙمَٔم  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ  َصعم   ايمٛم ٌِل   ؽَمَٟمَل  َأٞم 

ـِ  َوؽَمٙم ؿَ  ٤ِم  فَم ًْ ٣ممِ  ىَم ج  ٣مصَم٥مَ  يَمفُ  هَمَذىَمرَ  هَمٛمََٜم٣مهُ  احْلَ  َٞمَقاِوَحَؽ  افْمٙمِْٖمفُ  هَمَٗم٣مَل  احْلَ

ُد  ََم٣ميمٌِؽ  َأطْمَرصَمفُ  ـِ  َوَأْصَح٣مُب  َوَأْْحَ ٛمَ ًُّ ْقِزيِّ  زمـ َوَذىَمرَ  شمَِٗم٣مٌت  َوِرصَم٣ميُمفُ  ايم  َأن   اْْلَ

٣ممِ  َأصْمرَ  ج  اَم  احْلَ فُ  ىُمِرهَ  إِٞم  َٞم  ـَ  ِٕ ؾَْمَٝم٣مءِ  َِم ْٕ ٙمِؿِ  َِت٤ُِم  ايم تِل ا ًْ ٙمِؿِ  فَمعَم  يمِْٙمُٚم ًْ  يَمفُ  إفَِم٣مَٞم٥مً  اظمُْ

ضْمتَِٝم٣مِج  فِمٛمَْد  ِٓ ٌَِٕمليَ  ىَم٣منَ  هَماَم  يَمفُ  ا  ايْمَٔمَرِِبِّ  زمـ َومجع َأصْمًرا َذيمَِؽ  فَمعَم  َيْٟمطُمَذ  َأنْ  يَمفُ  ٛمْ

٤ُم  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   وَمْقيمِفِ  زَمكْمَ  ًْ ٣ممِ  ىَم ج  ٣ممَ  إفِْمَْم٣مئِفِ  َوزَمكْمَ  طَمٌِٝم٧ٌم  احْلَ ج   احْلَ

َقازِ  حَمَؾ   زمَِٟمن   ُأصْمَرسَمفُ  صُْمَرةُ  ىَم٣مَٞم٦ِم  إَِذا ََم٣م اْْلَ ْٕ َٚمُؾ  ََمْٔمُٙمقمٍ  َٚمؾٍ فمَ  فَمعَم  ا صْمرُ  َوحُيْ  ايمز 

ِدي٧ِم  َودِم  لَجُْٜمقلٍ  فَمَٚمؾٍ  فَمعَم  ىَم٣منَ  إَِذا ََم٣م فَمعَم  َج٣مََم٥مِ  إزَِم٣مضَم٥مُ  احْلَ  ََم٣م زمِفِ  َوَيْٙمَتِحُؼ  احْلِ

ـْ  ُيَتَداَوى مِ  إطِْمَراِج  َِم هِ  ايمد   َوهمِٝمفِ  ايمْم٤ِّمِّ  ىمَِت٣مِب  دِم  يمَِذيمَِؽ  ََمِزيٌد  َوؽَمَٝمْٟميِت  َونَمغْمِ

صُْمرَ  ْٕ ٥مِ  فَمعَم  ةُ ا َٖم٣مفَم٥مُ  زم٣ِميمْم٤ِّمِّ  اظمَُْٔم٣مَْلَ ُٗمقِق  َأْصَح٣مِب  إلَِم  َوايمُم  ُٖمقا َأنْ  احْلُ ٖمِّ  َِمٛمَْٜم٣م خُيَ

ٝمِّدِ  خُم٣َمَرصَم٥مِ  َوصَمَقازُ   ً ٤َم  َأنْ  يَمَؽ  َأِذْٞم٦ُم  يَمفُ  َيُٗمقَل  ىَمَٟمنْ  يمَِٔمٌِْدهِ  ايم ًِ  َأنْ  فَمعَم  سَمْ٘مَت
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ٌْدِ  اؽْمتِْٔماَمُل  َوهمِٝمفِ  يَمؽ هَمُٜمقَ  َزادَ  َوََم٣م ىَمَذا َيْقمٍ  ىُمؾ   سُمْٔمْمِٝمَٛمِل  ؽَمٝمِِّدهِ  إِْذنِ  زمَِٕمغْمِ  ايْمَٔم

٣مصِّ  ـَ  وَمْد  ىَم٣منَ  إَِذا اخْلَ ـَ  مَتْ٘مِٝمٛمُفُ  سَمَّمٚم    قا -ايْمَٔم٣مم إِْذٞمف ايْمَٔمَٚمؾِ  َِم
ـُ  َمـ ضمدي٧م َراهمِعُ : َػًِؿٞ ؾ ـْ رض اهلل فمٛمف  طَمِدي٨ٍم  زْم  ط اهللِ َرؽُمقلِ  فَم

ـُ : »وَم٣مَل  ٌَِٕملِّ  ْٜمرُ َوَمَ طَمٌِٝم٧ٌم  ايْمَ٘مْٙم٤ِم  شَمَٚم ٤ُم  طَمٌِٝم٧ٌم  ايْم ًْ ٣ممِ  َوىَم ج  شطَمٌِٝم٧ٌم  احْلَ
(ُ)

- 

أَم٣م َمٜمر ايمٕمل وشمٚمـ ايم٘مٙم٤م همحرام وأَم٣م ىم٤ًم احلج٣مم همٔمعم ايمتٖمِمٝمؾ 

 اظمذىمقر ومٌؾ واهلل أفمٙمؿ-

  ********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.ُٖٔٓاإلماـ مسلم في صحيحو ) أخرجو (ُ)
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 ]تحريم أكل أجرة األجير[

ـْ ) – 987  صعم , اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل رض , ُهَرْيَرةَ  َأِِب  َوفَم

 َرصُمٌؾ : ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  طَمِْمُٚمُٜمؿْ  َأَٞم٣م شَماَلشَم٥مٌ : وصمؾ فمز , اهلل ُ  وَم٣مَل »: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل

ا زَم٣معَ  َوَرصُمٌؾ , نَمَدرَ  شُمؿ   ِِب  َأفْمَْمك , َأصِمغًما اؽْمَتْٟمصَمرَ  َوَرصُمٌؾ  شَمَٚمٛمَُف, هَمَٟمىَمَؾ , ضُمرًّ

ْ , َِمٛمْفُ  هَم٣مؽْمَتْقذَم  شَأصْمَرهُ  ُئْمْمِفِ  َومَل
 (ُ)

ٙمِؿٌ  َرَواهُ -  ًْ  -(َُم

 *******************************الشرح:

 .عام املصٓف احلزٜح يبٝإ حض١َ أنٌ أدض٠ ايعاٌَ

 -شوصمؾ فمز , اهلل ُ وَم٣مَل »قٛي٘: 

 هذا يًٚمك زم٣محلدي٧م ايمٗمدد-

إشم٣ٌمت صٖم٥م ايم٘مالم هلل فمز وصمؾ, وهل َمـ ايمِمٖم٣مت ايمذاسمٝم٥م  ٚفٝ٘:

 ايمٖمٔمٙمٝم٥م-

  -شايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  ِْمُٚمُٜمؿْ طَم  َأَٞم٣م شَماَلشَم٥مٌ »قٛي٘: 

هذا يمٝمس فمعم احلٌم, وومد سمٛمقفم٦م إضم٣مدي٧م دم ذيمؽ, دم ىمؾ زم٣مب 

 زمحًٌف-

                                                           
-(, كأما قوؿ الحافظ: ركاه مسلم فهو سهو منو ِِِٕأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

كذا كقع في «. »ركاه مسلم»ما يلي تعليقنا على قولو: « أ». تنبيو: جاء في ىامش -رحمو اهلل
جارة. قاؿ سبط مؤلفو. من , كإنما ىو في البخارم في البيوع, كفي ابن ماجو في اإل«األصل»

 «.ىامش األصل
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 فمٓمٝمؿ ذٞم٤م ه٠مٓء ايمثالشم٥م اظمذىمقر ؾمٟمهنؿ دم احلدي٧م- ٚفٝ٘:

َمـ أن اهلل فمز وصمؾ يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ؽمٝم٘مقن طمِمٝمٚمٜمؿ, وَمـ طم٣مصٚمف اهلل فمز 

 ؾ َمـ ذيمؽ-وصمؾ فم٣مصمٙمف زم٣ميمٔمٗمقزم٥م واإلذٓل, ٞمٔمقذ زم٣مهلل فمز وصم

  -شنَمَدرَ  شُمؿ   ِِب  َأفْمَْمك َرصُمٌؾ »قٛي٘: 

ج فمٙمٝمف زم٣مهلل  أي رصمؾ صم٣مء إلم رصمؾ آطمر همًٟميمف َمثاًل زم٣مهلل فمز وصمؾ, أو ضمر 

 فمز وصمؾ, أو أفمْمل هذا ايمرصمؾ َمـ أصمؾ اهلل فمز وصمؾ, شمؿ زمٔمد ذيمؽ نمدر-

ـِ  ,,رض اهلل فمٛمف, ؽَمِٔمٝمدٍ  َمـ ضمدي٧م َأِِب : َػًِٚيف   اهللُ  َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  فَم

شايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  اؽْمتِفِ  فِمٛمَْد  يمَِقاءٌ  نَم٣مِدرٍ  يمُِ٘مؾِّ : »وَم٣مَل  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ 
 (ُ)

- 

َٓ  نَمْدِرِه, زمَِٗمْدرِ  يَمفُ  ُيْرهَمعُ  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم, َيْقمَ  يمَِقاءٌ  نَم٣مِدرٍ  يمُِ٘مؾِّ »: ي٘ٚيف يؿغ  َٓ  َأ  َو

ـْ  نَمْدًرا َأفْمَٓمؿُ  نَم٣مِدرَ  ٥مٍ  َأَِمغمِ  َِم  -شفَم٣مَم 

 كم َمـ ضمدي٧م ازمـ فمٚمر رض اهلل فمٛمٜمام زمٛمحقه-ٝمحدم ايمِمحو

 ؿٞ ايصشٝشني: ؾٚايػسض َٔ صؿات املٓاؾكني، 
ٌْدِ  ـِ  اهلل ِ َمـ ضمدي٧م فَم  فَمَٙمٝمْفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِل   َأن   ,امرض اهلل فمٛمٜم, فَمْٚمٍرو زْم

ـْ  َأْرزَمعٌ : »وَم٣مَل  َوؽَمٙم ؿَ  ـ   ََم ـْ  طَم٣ميمًِِم٣م, َُمٛم٣َمهمًِٗم٣م ىَم٣منَ  همِٝمفِ  ىُم  طَمِْمَٙم٥مٌ  همِٝمفِ  ٣مَٞم٦ْم ىمَ  َوََم

                                                           
 (.ُّٖٕأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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ـ   ـَ  طَمِْمَٙم٥مٌ  همِٝمفِ  ىَم٣مَٞم٦ْم  َِمٛمُْٜم ـَ  إَِذا: َيَدفَمَٜم٣م ضَمت ك ايمٛمَِّٖم٣مِق  َِم ِ َث  َوإَِذا طَم٣مَن, اْؤمُت  ضَمد 

ش هَمَجرَ  طَم٣مَصؿَ  َوإَِذا نَمَدَر, فَم٣مَهَد  َوإَِذا ىَمَذَب,
 (ُ)

- 

ا زَم٣معَ  َوَرصُمٌؾ »قٛي٘:    -ششَمَٚمٛمَفُ  هَمَٟمىَمَؾ , ضُمرًّ

أي  ون يٌٝمع ويمده أو أطم٣مه إٔضمرار, همال جيقز يمٙمرصمؾ أحتريؿ زمٝمع ا فٝ٘:

 -ضمر ىم٣من

 نٝـ ٜهٕٛ ايطم؟
 ي٘مقن ايمرق زمٟمضمد أَمريـ: و

 إَم٣م زممماء ايمرومٝمؼ- األٍٚ:

ايمذي يٗمع زمكم اظمًٙمٚمكم  إَم٣م زم٣مْلٜم٣مد دم ؽمٌٝمؾ اهلل فمز وصمؾو ايجاْٞ:

وايم٘مٖم٣مر َمـ أصمؾ إفمالء ىمٙمٚم٥م اهلل فمز وصمؾ, وَمـ أصمؾ ٞممم ديـ اهلل فمز 

 وصمؾ-

ِمؾ زمٔمد اْلٜم٣مد وآٞمتِم٣مر زم١مذن اهلل فمز وصمؾ إه ظمـ ىم٣من ىم٣مهمًرا, همٝمح

  -وفمٛمد ذيمؽ ي٘مقن رومٝمًٗم٣م, همٝمٗمًؿ َمع ايمٕمٛم٣مئؿ زمكم اظمج٣مهديـ

وهذا إَمر يٗمقم فمٙمٝمف ايمٔمٙمامٞمٝمقن زمُمدة, فمعم أن اإلؽمالم اَمتٜمـ ايمٛم٣مس, 

واضمتٗمرهؿ, وأٞمف ديـ ىمذا وىمذا, وهذا َمـ ومٌٝمح صٛمٝمٔمٜمؿ يمٔمدم همٜمٚمٜمؿ 

 ٥م-يمٙم٘مت٣مب ويمٙمًٛم

                                                           
 (.ٖٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ّْأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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  -شَأصِمغًما اؽْمَتْٟمصَمرَ  َوَرصُمٌؾ »قٛي٘: 

أي اؽمتٟمصمر فم٣مَماًل, إَم٣م دم زمٛم٣مء, أو َمزرفم٥م, أو ىمت٣مزم٥م, أو دم أي رء مم٣م 

 ي٣ٌمح آؽمتئج٣مر همٝمف-

ْ , َِمٛمْفُ  هَم٣مؽْمَتْقذَم »قٛي٘:   - شَأصْمَرهُ  ُئْمْمِفِ  َومَل

 همٜمذا إشمؿ فمٓمٝمؿ, وؽمٝمٟميت أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ أَمر زم١مفمْم٣مء إصمغم

 , واحلدي٧م ؤمٝمػ, ويم٘مـ ايمٔمٚمؾ فمٙمٝمف-فومٌؾ أن جيػ فمروم صمرهأ

إٓ إن ِت٣موز إصمغم َمـ ٞمٖمًف, ووم٣مل أصػم فمٙمٝمؽ, همٜمٛم٣م ٓ ضمرج دم 

 -ايمتٟمطمغم

وإصمغم َم٣م زمذل صمًٚمف, ووومتف, وأسمٔم٤م ٞمٖمًف دم ايمٔمٚمؾ: إٓ حل٣مصمتف إلم 

 اظم٣مل َمـ أصمؾ ايمٛمٖمٗم٥م فمعم ٞمٖمًف, وأهٙمف, وَمـ وٓه اهلل أَمرهؿ-

 : َم٣م ؽمٟمفمْمٝمؽ, أو مت٣مؿمٙمف, همٜمذا أفمٓمؿ َمـ مم٣مؿمٙم٥م ايمٕمٛمل-وسمٗمقلشمؿ سمٟميت 

 ني: يف ايصشٝشٚ
ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   اهلل ِ َرؽُمقَل  َأن  : فَمٛمْفُ  اهلل ُ  َرِضَ  ُهَرْيَرةَ  َمـ ضمدي٧م َأِِب   َوؽَمٙم 

ٌَعْ  ََمقِم   فَمعَم  َأضَمُدىُمؿْ  ُأسْمٌِعَ  هَم١مَِذا ـُمْٙمٌؿ, ايمَٕمٛمِلِّ  ََمْْمُؾ : »وَم٣مَل  شهَمْٙمَٝمْت
 (ُ)

- 

  ********** 

 

                                                           
 (.ُْٔٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِِٕٖأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]جواز أخذ األجرة على كتاب اهلل[  

 

[822] 
 

  

 أخذ األجرة على كتاب اهلل[ جواز] 

ـِ ) – 988 ـِ  َوفَم ٌ ٣مسٍ  ازْم  صعم , اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل رض , فَم

٣م فَمَٙمْٝمفِ  َأطَمْذسُمؿْ  ََم٣م َأضَمؼ   إِن  : »وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل شاهلل ِ  ىمَِت٣مُب  ضَمٗمًّ
 (ُ)

 َأطْمَرصَمفُ - 

ٌَُخ٣مِريُّ   -(ايْم

 *******************************الشرح:

يف أخش األدض٠  دٛاطعام املصٓف صمح٘ اهلل تعاىل ٖشا احلزٜح يبٝإ 

 ايكضإٓ.تعًِٝ 

 بٝإ سهِ أخص األدط٠ ع٢ً ايكطإٓ: 
 إلم أومقال:  دم هذه اظمًٟميم٥م طمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿا وومد

٣مئز, وٓ حمذور همٝمف: وهق ايمِمحٝمح أن أطمذ إصمرة فمعم ايمٗمرآن صم األٍٚ:

 -دي٧م, وهمٝمف ومِم٥م, وؽمتٟميت إن ؾم٣مء اهللهلذا احل

وَمٛمٜمؿ َمـ َمٛمع أطمذ إصمرة فمعم ايمٗمرآن, ووم٣ميمقا: زمٟمن هذا يٛم٣مدم  ايجاْٞ:

 ايمثقاب اظمدطمر يمِم٣مضم٤م ايمٗمرآن فمٛمد اهلل فمز وصمؾ يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م-

 إال أْ٘ قس دا٤ يف غٓٔ اإلَاّ ابٔ َاد٘ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
٣ٌَمَدةَ  ـِ  َمـ ضمدي٧م فُم ٣مَِم٦ِم  زْم ـْ  َٞم٣مؽًم٣م فَمٙم ْٚم٦ُم : وَم٣مَل  ,,فمٛمف رض اهلل, ايمِم   َِم

٥مِ  َأْهؾِ  ٖم  ٦ْم : هَمُٗمْٙم٦ُم  وَمْقؽًم٣م, َِمٛمُْٜمؿْ  َرصُمٌؾ  إرَِم   هَمَٟمْهَدى َوايْم٘مَِت٣مزَم٥َم, ايْمُٗمْرآنَ  ايمِمُّ ًَ  يَمْٝم

                                                           
 .(ّٕٕٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]جواز أخذ األجرة على كتاب اهلل[  

 

[823] 
 

  

َٟميْم٦ُم  اهلل ِ, ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  فَمٛمَْٜم٣م َوَأْرَِمل زماَِمٍل, ًَ ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   اهلل ِ  َرؽُمقَل  هَم  َوؽَمٙم 

كَ  إِنْ : »هَمَٗم٣مَل  ٣م,فَمٛمْٜمَ  َق  َأنْ  َه  ٣م سُمَْمق  ـْ  ؿَمْقوًم٣م هِبَ ٌَْٙمَٜم٣م َٞم٣مرٍ  َِم شهَم٣موْم
 (ُ)

- 

 أن يدفمل أن إولم  ايػٝٛطٞ يف تعًٝك٘ ع٢ً غٓٔ ابٔ َاد٘: قاٍ

 أطمذسمؿ َم٣م أضمؼ إن» وضمدي٧م: ومٌٙمف, ايمذي ايمرومٝم٥م زمحدي٧م ٛمًقخَم احلدي٧م

 ٓ ٞمٔمرهمف وهق شمٔمٙم٥ٌم زمـ إؽمقد ؽمٛمده دم وأيّم٣م ,شسمٔم٣ملم اهلل ىمت٣مب أصمرا فمٙمٝمف

 قا يمٙمذهٌل- اظمٝمزان دم ىمام اظمديٛمل ازمـ وم٣ميمف
يمٔمؾ فم٣ٌمدة زمـ ايمِم٣مَم٦م رض اهلل فمٛمف ىم٣من ومد سمػمع  ؾهإ َع٢ٓ اذتسٜح:

زمتٔمٙمٝمٚمف هذا, شمؿ زمٔمد ذيمؽ أراد أن ي٠مشمر فمعم فمٚمٙمف وأصمره فمٛمد اهلل فمز وصمؾ, 

 وي٠مشمر فمعم َم٣م ىم٣مٞم٦م ومد فمزَم٦م فمٙمٝمف ٞمٝمتف-

 سمٔمٙمٝمؿ ايمٗمرآن, وٓ ؽمٝمام ظمـ ضمٌس ٞمٖمًف, أَم٣م َمـ ضمٝم٧م أطمذ إصمرة فمعم

 واٞمُمٕمؾ زمذيمؽ فمـ ايمت٘م٤ًم, همٟمىمثر أهؾ ايمٔمٙمؿ جيٝمزون ذيمؽ-

وإٞمام رصمحقا فمدم أطمذ إصمرة فمعم سمٔمٙمٝمؿ احلدي٧م: ٕن أهؾ احلدي٧م 

 سمٔمقدوا ايمٛمزاه٥م دم هذا ايم٣ٌمب-

 ايمتحدي٧م فمعم أطمذ وَمـ : (815: ص) احلثٝم٧م وم٣مل ازمـ ىمثغم دم ايم٣ٌمفم٧م

 ٓ أٞمف: ضم٣مسمؿ وأِب وإؽمح٣مق أْحد فمـ روي أَمال؟ ايتفرو سمٗمٌؾ هؾ: أصمرة

                                                           
(, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح ُِٕٓأخرجو اإلماـ ابن ماجو في سننو ) (ُ)

 (.ِٔٓابن ماجو. كىو في الصحيحة )



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]جواز أخذ األجرة على كتاب اهلل[  
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 دىمكم زمـ ايمٖمّمؾ ٞمٔمٝمؿ أزمق وسمرطمص- اظمروءة طمرم َمـ همٝمف ظم٣م فمٛمف, ي٘مت٤م

 وومد ايمٗمرآن, سمٔمٙمٝمؿ فمعم إصمرة سم٠مطمذ ىمام وآطمرون, ايمٔمزيز فمٌد زمـ وفمقم

 وومد- " اهلل ىمت٣مب أصمراً  فمٙمٝمف أطمذسمؿ َم٣م أضمؼ إن ": ايمٌخ٣مري صحٝمح دم شم٦ٌم

 زمـ احلًكم ِٕب زمٌٕمداد ايمٔمراق همٗمٝمف ايمُمغمازي إؽمح٣مق قأزم ايمُمٝمخ أهمتك

 اهـ  -يمٔمٝم٣ميمف ايمت٘م٤ًم فمـ يمف اظمحدشمكم يمُمٕمؾ إصمرة, زمٟمطمذ ايمٛمٗمقر

٣م فَمَٙمْٝمفِ  َأطَمْذسُمؿْ  ََم٣م َأضَمؼ   إِن  »قٛي٘:   - شاهلل ِ ىمَِت٣مُب  ضَمٗمًّ

 اذتسٜح ؾٝ٘ قص١ ٖٞ: 
ـْ  َٞمَٖمًرا َأن  » وا َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  َأْصَح٣مِب  َِم  َأوْ  يَمِديغٌ  همِٝمِٜمؿْ  زماَِمٍء, ََمرُّ

ؿْ  هَمَٔمَرَض  ؽَمٙمِٝمٌؿ, ـْ  َرصُمٌؾ  هَلُ ـْ  همِٝمُ٘مؿْ  َهْؾ : هَمَٗم٣مَل  اظم٣َمِء, َأْهؾِ  َِم  اظم٣َمءِ  دِم  إِن   َراٍق, َِم

٥مِ  هَمَٗمَرأَ  َِمٛمُْٜمْؿ, َرصُمٌؾ  هَم٣مْٞمَْمَٙمَؼ  ؽَمٙمِٝماًم, َأوْ  يَمِديًٕم٣م َرصُماًل   ؾَم٣مٍء, عَم فمَ  ايم٘مَِت٣مِب  زمَِٖم٣محِتَ

َأ, ٣مءِ  هَمَج٣مءَ  هَمػَمَ  اهلل ِ ىمَِت٣مِب  فَمعَم  َأطَمْذَت : َووَم٣ميُمقا َذيمَِؽ  هَمَ٘مِرُهقا َأْصَح٣مزمِِف, إلَِم  زم٣ِميمُم 

 َأصْمًرا, اهلل ِ ىمَِت٣مِب  فَمعَم  َأطَمَذ  اهلل ِ, َرؽُمقَل  َي٣م: هَمَٗم٣ميُمقا اظمَِديٛم٥ََم, وَمِدَُمقا ضَمت ك َأصْمًرا,

 ىمَِت٣مُب  َأصْمًرا فَمَٙمْٝمفِ  َأطَمْذسُمؿْ  ََم٣م َأضَمؼ   إِن  : »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   اهلل ِ  َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل 

 -شاهلل ِ

ومم٣م يدل فمعم أطمذ إصمرة فمـ ايمٗمرآن, أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ زوج 

 زمام َمٔمف َمـ ايمٗمرآن-رصماًل 

 



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]جواز أخذ األجرة على كتاب اهلل[  

 

[825] 
 

  

 : نيؿٞ ايصشٝشؾ
ـِ  َمـ ضمدي٧م ؽَمْٜمؾِ   إلَِم  اَْمَرَأةٌ  ِت صَم٣مءَ : وَم٣مَل  ,,رض اهلل فمٛمف, ؽَمْٔمدٍ  زْم

َؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   اهلل ِ  َرؽُمقلِ  ٦ٌُْم  إيِنِّ : هَمَٗم٣ميَم٦ْم  َوؽَمٙم  ـْ  َوَه  هَمَٗم٣مََم٦ْم  َٞمْٖمِز, َِم

صْمٛمِٝمَٜم٣م: َرصُمٌؾ  هَمَٗم٣مَل  ؿَمِقياًل, ْ  إِنْ  َزوِّ ـْ  مَل ٣م يَمَؽ  سَمُ٘م ـْ  فِمٛمَْدكَ  َهْؾ : »وَم٣مَل  ضَم٣مصَم٥ٌم, هِبَ  َِم

ءٍ  ٓ   ٛمِْديفمِ  ََم٣م: وَم٣مَل  شسُمِْمِدوُمَٜم٣م؟ َرْ ٣مهُ  َأفْمَْمْٝمَتَٜم٣م إِنْ : »هَمَٗم٣مَل  إَِزاِري, إِ ٦َم  إِي  ًْ  صَمَٙم

ـْ  طَم٣ممَت٣ًم َويَمقْ  ايمَتِٚمْس : »هَمَٗم٣مَل  ؾَمْٝمًئ٣م, َأصِمُد  ََم٣م: هَمَٗم٣مَل  شؾَمْٝمًئ٣م هَم٣ميْمَتِٚمْس  يَمَؽ, إَِزارَ  َٓ   َِم

ـَ  َأََمَٔمَؽ : »هَمَٗم٣مَل  جَيِْد, هَمَٙمؿْ  شضَمِديدٍ  ٌء؟ ايمُٗمْرآنِ  َِم  ىَمَذا, ؽُمقَرةُ  ْؿ,َٞمٔمَ : وَم٣مَل  شَرْ

َقرٍ  ىَمَذا, َوؽُمقَرةُ  ًُ
َه٣م, يمِ صْمٛم٣َمىَمَٜم٣م وَمْد : »هَمَٗم٣مَل  ؽَمام  ـَ  ََمَٔمَؽ  زماَِم  َزو  شايمُٗمْرآنِ  َِم

 (ُ)
- 

 -واهلل أفمٙمؿ

  ********** 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.ُِْٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُّٓٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ء األجير حقه قبل أن يجف عرقه[]األمر بإعطا  

 

[826] 
 

  

 ]األمر بإعطاء األجير حقه قبل أن يجف عرقه[

ـِ ) – 989 ـِ فُمَٚمَر َوفَم صعم  ,: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلل ِ وَم٣مَل  ,َرِضَ اهلل ُ فَمٛمُْٜماَم  ,ازْم

ٌَْؾ َأْن جَيِػ  فَمَروُمفُ »اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  صَِمغَم َأصْمَرُه وَم ْٕ شُأفْمُْمقا ا
(ُ)

ـُ  - َرَواُه ازْم

 (-ََم٣مصَمفْ 

 *******************************الشرح:

غام املصٓـ اذتسٜح يبٝإ ٚدٛب املبازض٠ بإعطا٤ األدري إداضت٘، إال 
 .إٔ ٜهٕٛ بُٝٓٗا اتؿام

واحلدي٧م ؤمٝمػ صمدًا, همٖمل ؽمٛمده فمٌد ايمِمٚمد زمـ زيد زمـ أؽمٙمؿ, وهق 

 -َمؼموك, يم٘مـ يدطمؾ حت٦م فمٚمقَم٣مت ايمٛمٜمل فمـ ايمٓمٙمؿ

 

                                                           
ا, في إسناده عبدِّْْأخرجو اإلماـ ابن ماجو ) (ُ) الرحمن بن زيد بن أسلم  ( بسند ضعيف جدن

كىو متركؾ, كىو موافق لما تقدـ معنا من حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو من إعطاء األجير أجره 
كفي الباب حديث أبي ىريرة, كجابر بن عبد اهلل, كعطاء بن يىسىار. فأما حديث أبي  بعد اإلستيفاء.

( بسند حسن على أقل ُُِ /ٔ(, كالبيهقي )ُِْ/ ْ« )المشكل»ىريرة: فركاه الطحاكم في 
(, كىو ضعيف, لضعف عبد اهلل بن جعفر, كأما ِٖٔٔأحوالو, كلو طريق أخرل عند أبي يعلى )

( كإسناده شديد ّْ« )الصغير»حديث جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما فركاه الطبراني في 
حسن. كصححو ( بسند َُِٗاألمواؿ )»الضعيف. كأما مرسل عطاء: فركاه ابن زىٍنجىوىٍيو في 

 (. ُْٕٗاإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلركاء برقم )
رضي اهلل -كفي الباب: عن أبي ىريرة »قوؿ الحافظ: « األصل»جاء عقب ىذا الحديث في تنبيو: 

ثم ضرب عليو الناسخ. «. عند ]أبي[ يعلى كالبيهقي. كجابر عند الطبراني, ككلها ضعاؼ -عنو
 كلذلك حذفتو.« أ» كلم يرد ىذا الكالـ في



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]األمر بإعطاء األجير حقه قبل أن يجف عرقه[  
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ٌَْؾ َأْن جَيِػ  فَمَروُمفُ »قٛي٘:  صَِمغَم َأصْمَرُه وَم ْٕ  ش- ُأفْمُْمقا ا

إَمر زم٣مظم٣ٌمدرة إلم إفمْم٣مء إصمغم ضمٗمف َم٣ٌمذة, وهذا هق إصؾ, إٓ فٝ٘: 

اسمٖم٣مق َمًٌؼ, أو ضمِمؾ ايمٔمٖمق َمـ إصمغم زمتٟمطمغم إصمرة, ىمام إذا ضمِمؾ زمٝمٛمٜمام 

 سمٗمدم َمٔمٛم٣م زمٝم٣مٞمف-

)أفمْمقا إصمغم أصمره( أي ىمراء فمٚمٙمف )ومٌؾ أن جيػ وم٣مل دم همٝمض ايمٗمدير: 

فمرومف( أي يٛمُمػ ٕن أصمره فماميم٥م صمًده وومد فمجؾ َمٛمٖمٔمتف هم١مذا فمجٙمٜم٣م 

ؿ همٜمق اؽمتحؼ ايمتٔمجٝمؾ وَمـ ؾمٟمن ايم٣ٌمفم٥م إذا ؽمٙمٚمقا ومٌّمقا ايمثٚمـ فمٛمد ايمتًٙمٝم

أضمؼ وأولم- إذ ىم٣من شمٚمـ َمٜمجتف ٓ شمٚمـ ؽمٙمٔمتف همٝمحرم َمْمٙمف وايمتًقيػ زمف 

َمع ايمٗمدرة هم٣مَٕمر زم١مفمْم٣مئف ومٌؾ صمٖم٣مف فمرومف إٞمام هق ىمٛم٣مي٥م فمـ وصمقب اظم٣ٌمدرة 

فمٗم٤م همراغ ايمٔمٚمؾ إذا ؿمٙم٤م وإن مل ئمرق أو فمرق وصمػ وهمٝمف َممموفمٝم٥م 

 اهـ  -ايمٌدناإلصم٣مرة وايمٔمرق زمٖمتح اظمٜمٚمٙم٥م وايمراء ايمرؿمقزم٥م سمؼمؾمح َمـ َم٣ًمم 

  ********** 
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 [تسمية األجر لألجير]

ـْ ) – 951 ْدِريِّ َوفَم َصعم  اهلل ُ ,َأن  ايمٛم ٌِل   ,رض اهلل فمٛمف  ,َأِِب ؽَمِٔمٝمٍد اخْلُ

َؿ وَم٣مَل:  ؿِّ يَمُف ُأصْمَرسَمفُ »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  ًَ ـِ اؽْمَتْٟمصَمَر َأصِمغًما, هَمْٙمُٝم شََم
(ُ)

اِق  ز  ٌُْد ايمر  - َرَواُه فَم

ـْ ؿَمِريِؼ َأِِب ضَمٛمِٝمَٖم٥مَ  ٌَْٝمَٜمِٗملُّ َِم  (-َوهمِٝمِف اْٞمِٗمَْم٣مٌع, َوَوَصَٙمُف ايْم

                                                           
( قاؿ: أخبرنا معمر َُِّٓ/ رقم  ِّٓ/ ٖ« )المصنف»أخرجو اإلماـ عبد الرازؽ في  (ُ)

-أف النبي  -أك أحدىما  -كالثورم, عن حماد, عن إبراىيم, عن أبي ىريرة, كأبي سعيد الخدرم 
من أحد  , قاؿ: فذكره. كىو منقطع كما قاؿ الحافظ, فإبراىيم لم يسمع-صلى اهلل عليو كسلم

( من طريق حماد, كلكن عن أبي سعيد كحده ُٕك  ٖٔك  ٗٓ/ ّمن الصحابة. كركاه أحمد )
/ ٔكىو منقطع كسابقو. كأما البيهقي فركاه )»نهى عن استئجار األجير حتى يبين لو أجره »بلفظ: 
( من طريق ابن المبارؾ, عن أبي حنيفة, عن حماد, عن إبراىيم, عن األسود, عن أبي َُِ

ة, كأبو حنيفة ضعيف عند أئمة الجرح كالتعديل, كعند بعضهم متركؾ ال يستشهد بحديثو, ىرير 
كذا ركاه أبو حنيفة. ككذا في كتابي »كال يصلح في الشواىد كالمتابعات, كلذلك قاؿ البيهقي: 

( من طريق ابن ُّ/ ٕقلت: كخالف اإلماـ الجبل شعبة. فركاه النسائي )«. عن أبي ىريرة
شعبة, عن حماد, عن إبراىيم, عن أبي سعيد, قاؿ: إذا استأجرت أجيرنا, فأعلمو المبارؾ, عن 

قلت للثورم: ( »َُِْٓ« )المصنف»أجره كتابع شعبة على ذلك الثورم, فقاؿ عبد الرازؽ في 
قاؿ: من  -صلى اهلل عليو كسلم-أسمعت حمادنا يحدث عن إبراىيم, عن أبي سعيد؛ أف النبي 

صلى اهلل -لو إجارتو؟ قاؿ: نعم. كحدث بو مرة أخرل, فلم يبلغ بو النبي  استأجر أجيرنا, فلييسىمّْ 
, فكيف بهما كقد -رحمهما اهلل-ال يوازف بواحد منهما  -رحمو اهلل-كأبو حنيفة «. عليو كسلم

( قولو: ُُُٖ/ رقم  ّٕٔ/ ُ« )العلل»اجتمعا. ثم رأيت ابن أبي حاتم نقل عن أبي زيرعة في 
فالحمد هلل على توفيقو. قلت: كال يفهم من قولو: »أبي سعيد الصحيح موقوؼ على »
أف اإلسناد صحيح كما ذىب إلى ذلك شيعىٍيب األرناؤكط في تعليقو على « »الصحيح»
(, إذ كيف يفهم ذلك, بينما االنقطاع لم ينتف من السند؟, كإنما المراد ُٖٔص )« المراسيل»

أصح من ركاية من رفعو,  -حة السند أك ضعفو بغٌض النظر عن ص -أف راكية من ركاه موقوفنا 
 «.ألف الثورم أحفظ»كفي بقية كالـ أبي زيرعة ما يوضح ذلك, إذ عٌلل رأيو السابق بقولو: 
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 *******************************الشرح:

 .عام املصٓف احلزٜح يبٝإ تغ١ُٝ األدض حت٢ ال ٜكع اخلالف ٚايؾكام
ؿِّ يَمُف ُأصْمَرسَمفُ »قٛي٘:  ًَ ـِ اؽْمَتْٟمصَمَر َأصِمغًما: هَمْٙمُٝم  ش- ََم

ف ايمٔمٚمؾ: ٕٞمف إذا مل يًِؿ يمف أصمرسمف, ومل يتٖمؼ َمٔمف فمعم هذا ايمذي فمٙمٝمو

٣ًٌم دم اظمخ٣مصٚم٥م, وآطمتالف زمٝمٛمٜمام,   -واهلل اظمقهمؼذيمؽ, ىم٣من ذيمؽ ؽمٌ

وهمٝمف أيًّم٣م نمرر وصمٜم٣ميم٥م, واإلؽمالم صم٣مء زمٚمٛمع ايمٕمرر واْلٜم٣ميم٥م, ورزمام ـمٙمؿ 

 -ص٣مضم٤م ايمٔمٚمؾ, ورزمام ـمٙمؿ إصمغم

  ********** 
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 ]باب اإلجارة[

 يف اإلداص٠ ايهتاب ٚايغ١ٓ ٚاإلمجاع: األصٌ 

 (: 5/321قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )
مْج٣َمُع-  ٛم ٥ُم, َواإْلِ ًُّ صَم٣مَرِة ايْم٘مَِت٣مُب َوايم َْصُؾ دِم صَمَقاِز اإْلِ ْٕ  ا

َٖا اِئهَتاُب: ـ  أُ }هَمَٗمْقُل اهلل ِ سَمَٔم٣ملَم:  َأ ـَ يَمُ٘مْؿ هَمآسُمقُه ـ  هَم١مِْن َأْرَؤْم  {صُمقَرُه

 [- 6]ايمْمالق: 

ـِ اؽْمَتْٟمصَمْرَت }َووَم٣مَل سَمَٔم٣ملَم:  ٣م َي٣م َأزَم٦ِم اؽْمَتْٟمصِمْرُه إِن  طَمغْمَ ََم وَم٣ميَم٦ْم إضِْمَدامُهَ

 [- 56]ايمٗمِمص:  {ايْمَٗمِقيُّ إََِمكمُ 

 ضِمَج٨ٍم وَم٣مَل إيِنِّ ُأِريُد َأْن ُأْٞم٘مَِحَؽ إضِْمَدى ازْمٛمََتل  َه٣مسَمكْمِ فَمعَم َأْن سَمْٟمصُمَريِن شَماَميِنَ }

ـْ فِمٛمِْدكَ  ا هَمِٚم  [-57]ايمٗمِمص:  {هَم١مِْن َأمْتَْٚم٦َم فَممْمً

:" ٔ٘ ٔٓ ِ٘ ٔؾٞ " ُغَٓ ََاَد  ُٔ ٣َٚ اِب ِر, وَم٣مَل:  ََٚض ـِ ايمٛمُّد  ٥ٌََم زْم ـْ فُمْت ىُمٛم ٣م فِمٛمَْد َرؽُمقِل »فَم

َؿ  ,اهلل ِ  ٥َم َُمق ,َصعم  اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  ؽَمك, وَم٣مَل: إن  هَمَٗمَرَأ: ؿمس ضَمت ك إَذا زَمَٙمَغ وِمِم 

اَلُم  ,َُمقؽَمك   ً ٥ِم هَمْرصِمِف,  ,فَمَٙمْٝمِف ايم ا, فَمعَم فِمٖم  ُف شَماَميِنَ ضِمَج٨ٍم, َأْو فَممْمً ًَ آصَمَر َٞمَٖم

 ش- َوؿَمَٔم٣مِم زَمْْمٛمِفِ 

هَمَقصَمَدا همِٝمَٜم٣م صِمَداًرا ُيِريُد َأْن َيٛمَْٗمض  هَمَٟموَم٣مََمُف وَم٣مَل يَمْق ؾِمْئ٦َم }َووَم٣مَل اهلل ُ سَمَٔم٣ملَم: 

ْذ  َ صَْمِر فَمعَم  -[77]ايم٘مٜمػ:  {َت فَمَٙمْٝمِف َأصْمًرآخت  ْٕ َوَهَذا َيُدلُّ فَمعَم صَمَقاِز َأطْمِذ ا

 إوَم٣مََمتِِف- 
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َٖا ايٗػ١ُٖٓ: ٦ٌََم  ََٚأ َؿ  ,َأن  َرؽُمقَل اهلل ِ »هَمَث َوَأزَم٣م زَمْ٘مٍر,  ,َصعم  اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

يِؾ َه٣مِدًي٣م ـْ زَمٛمِل ايمدِّ يًت٣م اؽْمَتْٟمصَمَرا َرصُماًل َِم   ش-طِمرِّ

:ٟٗ ٣َٚ اِيُبَدأض ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة  ََٚض َصعم   ,َأن  َرؽُمقَل اهلل ِ » ,َرِضَ اهلل ُ فَمٛمُْف  ,فَم

: شَماَلشَم٥ٌم َأَٞم٣م طَمِْمُٚمُٜمْؿ َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم:  ,اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم َؿ  وَم٣مَل: وَم٣مَل اهلل ُ فَمز  َوصَمؾ 

ا هَمَٟمىَمَؾ شَمَٚمٛمَُف, َوَرصُمٌؾ اؽْمَتْٟمصَمَر َأصِمغًما َرصُمٌؾ َأفْمَْمك ِِب شُمؿ  نمَ  َدَر, َوَرصُمٌؾ زَم٣مَع ضُمرًّ

ِف َأصْمَرهُ  ٣ٌَمُر دِم َهَذا ىَمثغَِمٌة-ش, هَم٣مؽْمَتْقذَم َِمٛمُْف َومَلْ ُيَقهمِّ طَْم ْٕ  َوا

:ِٔ ًِ ٌُ اِئع ِٖ ََُع َأ ٓ   ََٚأِد صَم٣مَرِة, إ ََم٣م  دِم ىُمؾِّ فَمٌْمٍ َوىُمؾِّ َِمٌْمٍ فَمعَم صَمَقاِز اإْلِ

ُف  ُف نَمَرٌر- َئْمٛمِل َأٞم  َٞم  ِٕ َٓ جَيُقُز َذيمَِؽ:  ُف وَم٣مَل:  ََصؿِّ َأٞم  ْٕ ـِ ا ـِ زْم ْْحَ ٌِْد ايمر  ـْ فَم حُيَْ٘مك فَم

ٌََؼ دِم  مْج٣َمِع ايم ِذي ؽَم َٓ َيْٚمٛمَُع اْٞمِٔمَٗم٣مَد اإْلِ َٙمْؼ, َوَهَذا نَمَٙمٌط  ْ خُتْ َئْمِٗمُد فَمعَم ََمٛم٣َمهمَِع مَل

فَْمَِم٣مِر, َوؽَم٣مَر دِم  ْٕ ََْمَِم٣مِر- ا ْٕ   ا

ُة َأْيًّم٣م َدايم ٥ٌم فَمَٙمْٝمَٜم٣م:  فَْمَٝم٣مِن, هَمَٙمام  َوايْمِٔمػْمَ ْٕ ٣مصَم٥ِم إلَم ا ٣مصَم٥َم إلَم اظمَْٛم٣َمهمِِع ىَم٣محْلَ هَم١مِن  احْلَ

َٓ خَيَْٖمك ََم٣م  صَم٣مَرُة فَمعَم اظمَْٛم٣َمهمِِع, َو قَز اإْلِ فَْمَٝم٣مِن, َوصَم٤َم َأْن َِتُ ْٕ صَم٣مَز ايْمَٔمْٗمُد فَمعَم ا

َٓ َيْٗمِدُر ىُمؾُّ زم٣ِميمٛم ٣مِس  ُف يَمْٝمَس يمُِ٘مؾِّ َأضَمٍد َداٌر َيْٚمٙمُِ٘مَٜم٣م, َو ٣مصَم٥ِم إلَم َذيمَِؽ, هَم١مِٞم  ـْ احْلَ َِم

ََْماَلِك إؽْمَ٘م٣مهُنُْؿ  ْٕ َٓ َيْٙمَزُم َأْصَح٣مَب ا ٥ٍم َيْٚمٙمُِ٘مَٜم٣م, َو ٣مهمٍِر فَمعَم زَمِٔمغٍم َأْو َدازم  ًَ َُم

ٛمَ  فًم٣م, َوىَمَذيمَِؽ َأْصَح٣مُب ايمِم  ُٙمُٜمْؿ سَمَْمقُّ ـُ ىُمؾ  َوَْحْ
َٓ ُيْٚم٘مِ ٣مئِِع َئْمَٚمُٙمقَن زمَِٟمصْمٍر, َو

َؽ مِم ٣م 
صَم٣مَرِة يمَِذيمَِؽ, زَمْؾ َذيمِ ـْ اإْلِ فًم٣م زمِِف, هَماَل زُمد  َِم َٓ جَيُِد َُمَتَْمقِّ َأضَمٍد فَمَٚمُؾ َذيمَِؽ, َو

ٛم٣َمئِعِ  ْزِق, ضَمت ك إن  َأىْمَثَر اظمََْ٘م٣مؽِم٤ِم زم٣ِميمِم   - صَمَٔمَٙمُف اهلل ُ سَمَٔم٣ملَم ؿَمِريًٗم٣م يمِٙمرِّ
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٣مصَم٥ِم, هَم١مِن  ايْمَٔمْٗمَد  ـْ احْلَ َٓ ُيْٙمَتَٖم٦ُم إيَمْٝمِف, ََمَع ََم٣م َذىَمْرَٞم٣م َِم ـْ ايْمَٕمَرِر,  َوََم٣م َذىَمَرُه َِم

ـْ  ٣مفَم٣مِت, هَماَل زُمد  َِم  ً ٣َم سَمْتَٙمُػ زمُِٚميِضِّ ايم هَن 
ِٕ ـُ زَمْٔمَد ُوصُمقِدَه٣م, 

َٓ ُيْٚم٘مِ فَمعَم اظمَْٛم٣َمهمِِع 

ٌَْؾ ُوصُمق فَْمَٝم٣مِن-ايْمَٔمْٗمِد فَمَٙمْٝمَٜم٣م وَم ْٕ َٙمِؿ دِم ا  ً  قا ِدَه٣م, ىَم٣ميم
واإلصم٣مرة سمٔمتػم َمـ ايمتٝمًغم, واحل٣مصم٥م واومٔم٥م فمٙمٝمٜم٣م, همٙمٝمس ىمؾ إٞم٣ًمن 

 يًتْمٝمع أن يٗمقم زمٔمٚمٙمف َمـ ٞمٖمًف-

 اإلداص٠ َؾتك١ َٔ األدض: 

 (: 5/322قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )
صَْمِر,  ْٕ ـْ ا صَم٣مَرِة َِم يَمْق ؾِمْئ٦َم }َوُهَق ايْمِٔمَقُض, وَم٣مَل اهلل ُ سَمَٔم٣ملَم: َواؾْمتَِٗم٣مُق اإْلِ

ْذَت فَمَٙمْٝمِف َأصْمًرا َ  [- 77]ايم٘مٜمػ:  {ٓخت 

ٌَْد زمِِف فَمعَم ؿَم٣مفَمتِِف, َأْو  ُض ايْمَٔم َن  اهلل َ سَمَٔم٣ملَم ُئَمقِّ
ِٕ َل ايمث َقاُب َأصْمًرا:  َوَِمٛمُْف ؽُمٚمِّ

ٌَتِِف-  ِه فَمعَم َُمِِمٝم  قاَصػْمِ
 بٝع:عالق١ اإلجياض باي

 اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم ذيمؽ: 

 يْمٙمؼ فمٙمٝمٜم٣م زمٝمع- ؾكاٍ بعطِٗ:

 ٓ يْمٙمؼ زمٟمهن٣م زمٝمع- ٚقاٍ ايبعض اآلخط:

 ٣موايمِمحٝمح هق ايمتٖمِمٝمؾ, هم١من ىم٣من اظمراد زم٣ميمٌٝمع متٙمؽ اظمٛمٖمٔم٥م, وضمِمقهل

 -همٛمٔمؿ
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وإن أراد أٞمف يتٚمٙمؽ ايمٔمكم, همال يْمٙمؼ فمٙمٝمٜم٣م هبذا آفمت٣ٌمر زمٝمع: ٕن ايمٔمكم 

 -ٜم٣مٜم٣م وَم٣ميم٘مَم٣م زايم٦م يمِم٣مضمٌ

 (: 5/322قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )
ـْ ىُمؾِّ َواضِمٍد َِمٛمُْٜماَم يمَِِم٣مضِمٌِِف, هَمِٜمَل زَمْٝمُع  ٣َم مَتْٙمِٝمٌؽ َِم هَن 

ِٕ ٌَْٝمِع,  ـْ ايْم َوِهَل َٞمْقٌع َِم

ُف َيِِمحُّ مَتْٙمِٝمُ٘مَٜم٣م دِم  َٞم 
ِٕ فَْمَٝم٣مِن,  ْٕ َٝم٣مِة, َوزَمْٔمَد اظمَْٛم٣َمهمِِع َواظمَْٛم٣َمهمُِع زمَِٚمٛمِْزيَم٥ِم ا  ضَم٣مِل احْلَ

٦ْم  اَم اطْمَتِم  سْماَلِف, َوَيُ٘مقُن فِمَقُوَٜم٣م فَمْٝمٛم٣ًم َوَدْيٛم٣ًم َوإِٞم  ـُ زم٣ِميْمَٝمِد َواإْلِ اظمَْْقِت, َوسُمّْمَٚم

َٙمِؿ-  ً ِف, َوايم ْ ٌُُٝمقِع زم٣ِمؽْمٍؿ, ىَم٣ميمٌم   زم٣ِمؽْمٍؿ ىَماَم اطْمَتص  زَمْٔمُض ايْم

٣َم سَمٛمَْٔمِٗمُد زمِٙمَ  ٦ٌََم َهَذا هَم١مهِن  ٣م- إَذا شَم اَُم ََمْقُوقفَم٣مِن هَلَ هَن 
ِٕ صَم٣مَرِة َوايْم٘مَِراِء:   ْٖمِظ اإْلِ

ِٝٔع؟ َِٓعٔكُس ٔبًَِؿٔغ اِيَب ٌِ َت َٖ َٚ :ٕٔ َٗا َِٚد  ٔ٘   ٔؾٝ

َُا: ُٖ ِف-  َأَسُس ْ ٣َم زَمْٝمٌع هَم٣مْٞمَٔمَٗمَدْت زمَِٙمْٖمٓمِِف, ىَم٣ميمٌم  هَن 
ِٕ  سَمٛمَْٔمِٗمُد زمِِف: 

َن  همِٝم َٚايٖجأْٞ:
ِٕ ٣م, هَم٣مهْمَتَٗمَرْت إلَم يَمْٖمٍظ َيُدلُّ فَمعَم َٓ سَمٛمَْٔمِٗمُد زمِِف:  َٜم٣م ََمْٔمٛمًك طَم٣مصًّ

 َذيمَِؽ اظمَْْٔمٛمَك- 

صَم٣مَرَة سُمَّم٣مُف إلَم ايْمَٔمكْمِ ايم تِل ُيَّم٣مُف إيَمْٝمَٜم٣م ايْمٌَْٝمُع إَو٣مهَم٥ًم َواضِمَدًة,  َن  اإْلِ
ِٕ َو

ُق زَمْٝمٛمَُٜماَم, ىَم٣ميْمُٔمُٗمقِد اظمُْ  ُف فَمْٗمٌد خُي٣َميمُِػ هَم٣مضْمتِٝم٨َم إلَم يَمْٖمٍظ ُئْمَرُف َوُيَٖمرِّ َٞم  ِٕ ٣ٌَميِٛم٥َِم, َو َت

ٌََف ايمٛمَِّ٘م٣مَح- ؽْمِؿ, هَمَٟمؾْم
ِٓ ْ٘مِؿ َوا ٌَْٝمَع دِم احْلُ  قا ايْم
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جيرى ايمٛم٣مس فمعم أفمراهمٜمؿ, هم١من ىم٣مٞمقا يْمٙمٗمقن يمٖمظ  وايمِمحٝمح دم هذا أن

ايمٌٝمع فمعم اإلصم٣مرة ضمتك ٓ يٙمتٌس إَمر, همال ضمرج ٓ ؽمٝمام َمع ايمٗمٝمد, زمٔمتؽ 

 , فمعم ىمذا وىمذا-هذا ايمٌٝم٦م ظمدة ؽمٛمتكم

أو ظمدة ؽمٛم٥م فمعم ىمذا وىمذا, أَم٣م فمعم اإلؿمالق همٗمد يٗمع ايمٙمٌس, 

 واخلِمقَم٣مت: ٕن يمٖمظ ايمٌٝمع يْمٙمؼ فمعم ايمتٚمٙمٝمؽ ايمدائؿ-

 اإلداص٠ ال تصح إال َٔ دا٥ظ ايتصضف: 

 (: 5/322قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )
ِز ايمت ٌَمُّ 

ـْ صَم٣مئِ ٓ  َِم َٓ سَمِِمحُّ إ ٌََف    َو َٝم٣مِة, هَمَٟمؾْم ُف فَمْٗمُد مَتْٙمِٝمٍؽ دِم احْلَ َٞم 
ِٕ ِف: 

ٌَْٝمَع-  قا ايْم
أي ٓ سمِمح اإلصم٣مرة َمـ لجٛمقن, وٓ َمـ صٕمغم إٓ إذا أصم٣مزه ويمٝمف, وٓ َمـ 

ايمٔمٌد إٓ زم١مصم٣مزة ؽمٝمده, وٓ سمِمح َمـ نمغم َم٣ميمؽ, إٓ إذا أصم٣مزه اظم٣ميمؽ, 

 وه٘مذا-

 املعكٛر عًٝ٘ املٓافع, أّ األعٝإ؟

ذي فمٙمٝمف مجٜمقر أهؾ ايمٔمٙمؿ أن اظمٔمٗمقد فمٙمٝمف اظمٛم٣مهمع, وهذا هق ومقل أىمثر وايم

 أهؾ ايمٔمٙمؿ, َمٛمٜمؿ: َم٣ميمؽ, وأزمق ضمٛمٝمٖم٥م, وأىمثر أصح٣مب ايمُم٣مهمٔمل-

وذىمر زمٔمّمٜمؿ أن اظمٔمٗمقد فمٙمٝمف ايمٔمكم: ٕهن٣م هل اظمقصمقدة, وايمٔمٗمد يّم٣مف 

 إيمٝمٜم٣م-

 -شمؿ يمٝمس ىمؾ اظمٛم٣مهمع اظمٟمطمقذة فمٝمٛم٣ًم, همٗمد سمًتٟمصمر إٞم٣ًمن فمعم فمٚمؾ
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د ي٘مقن اظمًتٟمصَمر دازم٥م َمـ ايمدواب, أو داًرا َمـ ايمدور, أو أرًو٣م َمـ ووم

 إراض, وهٛم٣م اظمًتٟمصَمر فمٝمٛم٣ًم-

 بٝإ إٔ اإلداض٠ ال بس إٔ تهٕٛ َستٗا َع١ًَٛ: 
 (: 5/323قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )

ٍة جَي٤ُِم َأْن سَمُ٘مقنَ  صَم٣مَرِة إَذا َووَمَٔم٦ْم فَمعَم َُمد  َٓ  اإْلِ ََمْٔمُٙمقََم٥ًم ىَمَُمْٜمٍر َوؽَمٛم٥ٍَم- َو

هَم٥ُم يَمُف,  ٣مزمَِْم٥ُم يمِْٙمَٚمْٔمُٗمقِد فَمَٙمْٝمِف, اظمَُْٔمرِّ َة ِهَل ايمّم  َن  اظمُْد 
ِٕ طِماَلَف دِم َهَذا َٞمْٔمَٙمُٚمُف, 

 قا ٣ميْمَ٘مْٝمِؾ- هَمَقصَم٤َم َأْن سَمُ٘مقَن ََمْٔمُٙمقََم٥ًم, ىَمَٔمَدِد اظمَْ٘مِٝماَلِت همِٝماَم زمِٝمَع زمِ 
هذا, همٚمٛمٜمؿ َمـ ُي٠مرخ زم٣مظمٝمالدي, وَمٛمٜمؿ َمـ ُي٠مرخ  وايمٛم٣مس خيتٙمٖمقن دم

زم٣مهلجري, وَمٛمٜمؿ َمـ ي٠مرخ زم٣ميمُمٚمز, وَمٛمٜمؿ َمـ زم٣ميمٝمقم, وَمٛمٜمؿ َمـ ي٠مصمر 

ضمتك زمٛمِمػ يقم, أو زم٣ًمفم٣مت حمدود, ىمام هق ايمُمٟمن دم ايمٖمٛم٣مدق, ونمغم ذيمؽ 

 مم٣م يتٔم٣مرف فمٙمٝمف ايمٛم٣مس دم سمقارخيٜمؿ-

 فمٙمٝمف أضم٘م٣مم اإلصم٣مرة-همام ضمِمؾ آسمٖم٣مق فمٙمٝمف زمٝمٛمٜمؿ, هم١مٞمف هق ايمذي ِتري 

 -أن ُيرهمع ايمٕمرر, وُيدهمعهمٟمهؿ رء 

َّا:   اؽرتاط إٔ ٜهٕٛ عٛض اإلداص٠ َعًٛ

 (: 5/327قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )
َٓ َٞمْٔمَٙمُؿ دِم َذيمَِؽ طِماَلهًم٣م: َوَذيمَِؽ  صَم٣مَرِة ىَمْقُٞمُف ََمْٔمُٙمقًَم٣م-  ُط دِم فِمَقِض اإْلِ ُيُْمؼَمَ

ُف  َٞم  ٌَْٝمِع-ِٕ ـِ دِم ايْم  قا فِمَقٌض دِم فَمْٗمِد َُمَٔم٣مَوَو٥ٍم, هَمَقصَم٤َم َأْن َيُ٘مقَن ََمْٔمُٙمقًَم٣م, ىَم٣ميمث َٚم
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 بٝإ إٔ املػتأدط ميًو ايعكس إىل اْتٗا٤ املس٠: 
 (: 5/329قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )

ٍة, ََمٙمَ  صَم٣مَرِة إَذا مَت ٦ْم, َوىَم٣مَٞم٦ْم فَمعَم َُمد  َتْٟمصِمُر اظْمَٛم٣َمهمَِع اظمَْْٔمُٗمقَد فَمَٙمْٝمَٜم٣م اإْلِ ًْ َؽ اظمُْ

 - ٣مهمِِٔملُّ َذا وَم٣مَل ايمُم  ِة, َوَيُ٘مقُن ضُمُدوشُمَٜم٣م فَمعَم َِمْٙم٘مِِف- َوهِبَ  إلَم اظمُْد 

ٍَ َأُبٛ َسَٓٔٝؿ١َ: َتْٟمصِمُر زم٣ِميْمَٔمْٗمِد:  ََٚقا ًْ ُ٘مَٜم٣م اظمُْ
َٓ َيْٚمٙمِ ِر, َو ُدُث فَمعَم َِمْٙمِؽ اظم٠َُْمصمِّ حَتْ

 َ هَن 
 قا٣م ََمْٔمُدوََم٥ٌم, هَماَل سَمُ٘مقُن مَمُْٙمقىَم٥ًم, ىَم٣ميمث َٚمَرِة َوايْمَقيَمِد- ِٕ

 املؤدض ميًو األدض٠ مبذضر ايعكز: 

 (: 5/329قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )
ْ َيُْمؼَمِ  ِد ايْمَٔمْٗمِد, إَذا َأؿْمَٙمَؼ َومَل صُْمَرَة زمُِٚمَجر  ْٕ َر َيْٚمٙمُِؽ ا َتْٟمصِمُر َأن  اظم٠َُْمصمِّ ًْ ْط اظمُْ

 - ٣مهمِِٔملُّ َذا وَم٣مَل ايمُم  ٌَْٝمِع- َوهِبَ ـَ زم٣ِميْم ُع ايمث َٚم
٣ٌَمئِ ُؽ ايْم

 َأصَماًل, ىَماَم َيْٚمٙمِ

ََٚأُبٛ َسَٓٔٝؿ١َ: ََأيْو،   ٍَ ٓ   ََٚقا ٣م إ ٥ٌََم هِبَ َتِحؼُّ اظمَُْْم٣ميَم ًْ َٓ َيْٚمٙمُِ٘مَٜم٣م زم٣ِميْمَٔمْٗمِد, هَماَل َي

ٓ  َأْن َيُْمؼَمِ   َط سَمْٔمِجٝمَٙمَٜم٣م- َيْقًَم٣م زمَِٝمْقٍم, إ

ٍَ َأُبٛ َسَٓٔٝؿ١َ: َن  اهلل َ سَمَٔم٣ملَم  َقا
ِٕ اِر:  ٌِْد َوايمد  ٓ  َأْن سَمُ٘مقن َُمَٔمٝم ٛم٥ًَم, ىَم٣ميمث ْقِب َوايْمَٔم إ

ـ  }وَم٣مَل:  ـ  ُأصُمقَرُه ـَ يَمُ٘مْؿ هَمآسُمقُه  [-6]ايمْمالق:  {هَم١مِْن َأْرَؤْم

ْرَو٣مِع, َووَم٣م ـ  زَمْٔمَد اإْلِ ِٜم
َؿ  ,َل ايمٛم ٌِلُّ هَمَٟمََمَر زم١ِمِيَت٣مئِ شَماَلشَم٥ٌم : »,َصعم  اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

ِف      ْ ُيَقهمِّ َأَٞم٣م طَمِْمُٚمُٜمْؿ َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم, َرصُمٌؾ اؽْمَتْٟمصَمَر َأصِمغًما هَم٣مؽْمَتْقذَم َِمٛمُْف َومَل

 قا ش-َأصْمَرهُ 
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وايمِمحٝمح دم هذه اظمًٟميم٥م أهن٣م سمٔمقد إلم َم٣م اسمٖمؼ فمٙمٝمف زمٝمٛمٜمام َمـ زمداي٥م 

 , هم٣مظم٠مَمٛمقن فمٛمد ذوؿمٜمؿ-ايمٔمٗمد

هم١من ىم٣من ومد ذط أن يقهمٝمف إصمر ومٌؾ اظمٙمؽ اظم٠موم٦م, يمف ذيمؽ, وإن 

 ٞم٣مصٖمٜم٣م فمٙمٝمف أو نمغم ذيمؽ فمعم َم٣م اسمٖمٗمقا ومٌؾ ايمٔمٗمد, همٙمف ذيمؽ أيًّم٣م-

 ط تأدٌٝ األدض: احهِ اؽرت

 (: 5/330قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )
َط سَمْٟمصِمٝم ُف إَذا َذَ اًم َيْقًَم٣م َيْقًَم٣م, َأْو َأٞم  ؿَمُف َُمٛمَج  صَْمِر, هَمُٜمَق إلَم َأصَمٙمِِف, َوإِْن َذَ ْٕ َؾ ا

َن  إصَم٣مَرَة 
ِٕ َٖمَٗم٣م فَمَٙمْٝمِف:  ـْ َذيمَِؽ َأْو َأىْمَثَر, هَمُٜمَق فَمعَم ََم٣م اسم  ؾَمْٜمًرا ؾَمْٜمًرا, َأْو َأوَمؾ  َِم

 , ـٍ ضَم٣مل  ٌَْٝمِٔمَٜم٣م, َوزَمْٝمُٔمَٜم٣م َيِِمحُّ زمَِثَٚم ٣م-ايْمَٔمكْمِ ىَم ٍؾ, هَمَ٘مَذيمَِؽ إصَم٣مَرهُتَ  قا َأْو َُم٠َمصم 
َٔ اعتأدض عكاّصا َز٠ بعٝٓٗا ثِ بزا ي٘ اخلضٚج َٓ٘ قبٌ اْتٗا٤ املز٠ 

 يظَت٘ األدض٠ نا١ًَ: 

 (: 5/333قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )
ٌَد   ًة زمَِٔمْٝمٛمَِٜم٣م, هَم ـْ اؽْمَتْٟمصَمَر فَمَٗم٣مًرا َُمد  ٌَْؾ سمَ َوََم صُْمَرُة يَمُف وَم ْٕ ٝمَٜم٣م, هَمَٗمْد يَمِزََمْتُف ا َٗمّمِّ

 ىَم٣مَِمَٙم٥ًم- 

:ُ٘ ًَُت ُِ َتْٟمصِمِر  َُٚد ًْ صَْمَر, َواظمُْ ْٕ ِر ا ِزٌم َيْٗمَتيِض مَتْٙمِٝمَؽ اظم٠َُْمصمِّ َٓ صَم٣مَرِة فَمْٗمٌد  َأن  اإْلِ

٣م, َوسمَ  هِتَ ٌَْؾ اْٞمِٗمَّم٣مِء َُمد  صَم٣مَرَة وَم َتْٟمصِمُر اإْلِ ًْ َخ اظمُْ ًَ ْٞمتَِٖم٣مَع اظمَْٛم٣َمهمَِع, هَم١مَِذا هَم ِٓ َرَك ا

ـْ اظمَْٛم٣َمهمِِع,  ْ َيُزْل َِمْٙمُ٘مُف فَم ِزٌم يَمُف, َومَل َٓ صَْمُر  ْٕ صَم٣مَرُة, َوا ْخ اإْلِ ًِ ْ سَمٛمَْٖم اطْمتَِٝم٣مًرا َِمٛمُْف, مَل

ٌََّمُف شُمؿ  سَمَرىَمُف-   ىَماَم يَمْق اؾْمؼَمَى ؾَمْٝمًئ٣م َووَم
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:ُّ ٍَ اِيَأِثَط ٌِْد اهلل ِ: َرصُمٌؾ اىْمؼَمَ  َقا َِِب فَم
ِٕ ى زَمِٔمغًما, هَمَٙمام  وَمِدَم اظمَِْديٛم٥ََم, وَم٣مَل وُمْٙم٦م 

 يَمُف: هَم٣مؽِمْخٛمِل- وَم٣مَل: يَمْٝمَس َذيمَِؽ يَمُف, وَمْد يَمِزََمُف ايْم٘مَِراُء- 

َتْ٘مِري زم٣ِمظمَِْديٛم٥َِم؟  ُقًِت: ًْ ُف فَمْٗمٌد هَم١مِْن ََمِرَض اظمُْ َٞم  ِٕ ًخ٣م: َوَذيمَِؽ  ًْ َٔمْؾ يَمُف هَم هَمَٙمْؿ جَيْ

ِزٌم زَمكْمَ ايمْم َرهَمكْمِ  ُٗمْط َٓ ًْ ْ َي َخُف, مَل ًَ َخُف- َوإِْن هَم ًْ ـِ هَم ْؽ َأضَمُد اظمَُْتَٔم٣موِمَدْي
, هَمَٙمْؿ َيْٚمٙمِ

ٌَْٝمِع-  قا ايْمِٔمَقُض ايْمَقاصِم٤ُم فَمَٙمْٝمِف, ىَم٣ميْم
 بٝإ دٛاظ إداض٠ ايعني املباس١ ٚايٓؿع املباح: 
أٞمف ٓ جيقز إصم٣مرة ايمٔمكم ىمام وجيقز إصم٣مرة ايمٔمكم اظم٣ٌمضم٥م, وايمٛمٖمع اظم٣ٌمح: 

 -ىمٚمٔمٌمة مخر اظمحرَم٥م:

 -هوٓ جيقز إصم٣مرة ايمٛمٖمع اظمحرم: ىم٣مٓؽمتئج٣مر فمعم صٛم٣مفم٥م اخلٚمر, وٞمحق

 (: 5/333قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )
َٓ طِماَلَف زَمكْمَ َأْهِؾ ايْمِٔمْٙمِؿ دِم إزَم٣مضَم٥ِم إصَم٣مَرِة ايْمَٔمَٗم٣مِر-   َو

ِٓٔصٔض: ُُ ُٔ اِي ٍَ اِب ـْ َٞمْح  َقا ـْ َأْهِؾ ايْمِٔمْٙمِؿ, فَمعَم َأن  َأمْجََع ىُمؾُّ ََم َٖمُظ فَمٛمُْف َِم

َوابِّ صَم٣مئٌِز-   اؽْمتِْئَج٣مَر اظمَْٛم٣َمِزِل َوايمد 

ِديِدِه,  ـْ َُمَُم٣مَهَدسمِِف َوحَتْ َٓ زُمد  َِم ٍة َُمَٔمٝم ٛم٥ٍَم ََمْٔمُٙمقََم٥ٍم, َو ٓ  دِم َُمد  ٣م إ قُز إصَم٣مَرهُتَ َٓ َِتُ َو

ٓ  زمَِذيمِ  َٓ َيِِمغُم ََمْٔمُٙمقًَم٣م إ ُف  َذا وَم٣مَل هَم١مِٞم  َٓ َوْصُٖمُف, َوهِبَ َٓ جَيُقُز إؿْماَلوُمُف, َو َؽ, َو

 - ٣مهمِِٔملُّ  قاايمُم 
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َِٓز اْكطا٤ َز٠َِّ ايعكز: ِ٘ إيَّا ِع ََٜتَصضَُّف ِفٝ  بٝإ إٔ َايو ايعكاص َيا 

 (: 5/334قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )
َتْٟمصِمَر َيْٚمٙمِ  ًْ َٙمُتُف َأن  اظمُْ ٌَْٝمِع, َومُجْ ي اظمٌَِْٝمَع زم٣ِميْم ُؽ اظمَْٛم٣َمهمَِع زم٣ِميْمَٔمْٗمِد, ىَماَم َيْٚمٙمُِؽ اظمُُْْمؼَمِ

ـْ اظمٌَِْٝمِع, هَماَل جَيُقُز يَمُف  ِع فَم
٣ٌَمئِ ِر فَمٛمَْٜم٣م, ىَماَم َيُزوُل َِمْٙمُؽ ايْم َوَيُزوُل َِمْٙمُؽ اظم٠َُْمصمِّ

ِه, ىَماَم  ٣َم َص٣مَرْت مَمُْٙمقىَم٥ًم يمَِٕمغْمِ هَن 
ِٕ ُف همِٝمَٜم٣م:  َف دِم ايمت ٌَمُّ ُع ايمت ٌَمُّ

٣ٌَمئِ َٓ َيْٚمٙمُِؽ ايْم  

ٌَْؾ  َتْٟمصِمِر وَم ًْ َؽ دِم ضَم٣مٍل زَمَدا يمِْٙمُٚم
َف همِٝمَٜم٣م َٞمَٓمْرَٞم٣م: هَم١مِْن ىَم٣مَن َذيمِ اظمٌَِْٝمِع, هَم١مِْن سَمٌَم 

ِة-   سَمَٗميضِّ اظمُْد 

ُ٘مٛمَ  ًْ ىَمَٜم٣م, هَمَٝم ُ٘مٛمََٜم٣م ؾَمْٜمًرا َوَيؼْمُ ًْ َي َداًرا ؽَمٛم٥ًَم هَمَٝم
َٜم٣م اظم٣َْميمُِؽ زَمِٗمٝم ٥َم َِمْثِؾ َأْن َيْ٘مؼَمِ

ِه-  َرَه٣م يمَِٕمغْمِ ٛم٥َِم, َأْو ُي٠َمصمِّ  ً  ايم

ٌِْض  ٌَْؾ وَم ُف همِٝمِف وَم ُف َيَتٌَم  َٞم  ِٕ َخ ايْمَٔمْٗمُد همِٝماَم اؽْمَتْقهَم٣مُه اظم٣َْميمُِؽ:  ًِ اضْمَتَٚمَؾ َأْن َيٛمَْٖم

ٙمِٝمِٚمِف, وَ  ًْ ٌَْؾ سَم ٌََف ََم٣م يَمْق سَمٙمَِػ اظمَْ٘مِٝمُؾ وَم ي يَمُف, هَمَٟمؾْم َؿ زَم٣موِمَٝمُف هَمَٔمعَم َهَذا, إْن اظمُْْ٘مؼَمِ ؽَمٙم 

َف همِٝمِف  َخ ايْمَٔمْٗمُد دِم وَمْدِر ََم٣م سَمٌَم  ًَ ِة ُدوَن زَمْٔمٍض, اْٞمَٖم َف اظم٣َْميمُِؽ دِم زَمْٔمِض اظمُْد  سَمٌَم 

َتْٟمصِمِر ََم٣م زَمِٗمَل-  ًْ ْف همِٝمِف, َوَيُ٘مقُن فَمعَم اظمُْ  ُدوَن ََم٣م مَلْ َيَتٌَم 

َتْٟمصِمُر ؾَم  ًْ ـَ اظمُْ َة َأؾْمُٜمٍر, هَمَٙمْق ؽَمَ٘م ـَ اظْم٣َميمُِؽ فَممَمَ ْٜمًرا, َوسَمَرىَمَٜم٣م ؾَمْٜمًرا, َوؽَمَ٘م

 - ـِ َتْٟمصِمَر َأصْمُر ؾَمْٜمَرْي ًْ  قايَمِزَم اظمُْ
وهذا فمعم ايمرى َمـ اظم٠مصمر, أَم٣م إذا مل يرَض ووم٣مل: أٞم٣م أؿم٣ميم٤م زمحٗمل, 

 ويٗمقل: ايمدار ومد أصمرهت٣م َمٛمؽ, ويمـ أؽمتخدَمٜم٣م إٓ زمٔمد اٞمتٜم٣مء اظمدة-
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 صمر أن ي٠مدي إيمٝمف زمٗمٝم٥م أصمرسمف ىم٣مَمٙم٥م-همٜمٛم٣م يٙمزم اظمًتٟم

 سهِ ضدٌ اغتأدط عّٝٓا ثِ سٌٝ بٝٓ٘ ٚبني االْتؿاع بٗا: 
 (: 5/336قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )

َٙمُتفُ  ـْ  َأن   َومُجْ ًة, فَمْٝمٛم٣ًم اؽْمَتْٟمصَمرَ  ََم ْٞمتَِٖم٣معِ  َوزَمكْمَ  زَمْٝمٛمَفُ  هَمِحٝمَؾ  َُمد  ِٓ ٣م, ا ْ  هِبَ ُؾ  مَل ـْ  خَيْ  َِم

٣ممٍ  ًَ  : شَماَلشَم٥مٍ  َأوْم

َٖا: , سَمْتَٙمَػ  َأنْ  َأَحُز ٥مٍ  ايْمَٔمكْمُ ٌْدٍ  َأوْ  سَمٛمُْٖمُؼ, ىَمَدازم   شَماَلشَم٥مِ  فَمعَم  هَمَذيمَِؽ  َيُٚمقُت, فَم

ٍب   : َأْضُ

ٌَْؾ  سَمْتَٙمَػ  َأنْ  َأضَمُدَه٣م: ٌِّْمَٜم٣م, وَم صَم٣مَرةَ  هَم١مِن   وَم ُخ  اإْلِ ًِ  - َٞمْٔمَٙمُٚمفُ  طِماَلٍف  زمَِٕمغْمِ  سَمٛمَْٖم

ٌِّْمَٜم٣م, فَمِٗمٝم٤َم  سَمْتَٙمَػ  َأنْ  :َوايمث ٣ميِن  صَم٣مَرةَ  هَم١مِن   وَم ُخ  اإْلِ ًِ ُٗمطُ  َأْيًّم٣م, سَمٛمَْٖم ًْ  َوَي

صَْمرُ  ْٕ ٥مِ  وَمْقلِ  دِم  ا   -ايْمُٖمَٗمَٜم٣مءِ  فَم٣مَم 

ءٍ  َُميِضِّ  زَمْٔمَد  سَمْتَٙمَػ  َأنْ  :ايمث ٣ميم٧ُِم  ـْ  َرْ ِة, َِم صَم٣مَرةَ  هَم١مِن   اظمُْد  ُخ  اإْلِ ًِ  زَمِٗملَ  همِٝماَم  سَمٛمَْٖم

ـْ  رِ  َوَيُ٘مقنُ  ََم٢َم, ََم٣م ُدونَ  ةِ اظمُْد   َِم ـْ  يمِْٙمُٚم٠َمصمِّ صَْمرِ  َِم ْٕ ـْ  اؽْمَتْقذَم  ََم٣م زمَِٗمْدرِ  ا  َِم

ـِ  إزْمَراِهٝمؿَ  ِرَواَي٥مِ  دِم  َأْْحَُد, وَم٣مَل - اظمَْٛمَْٖمَٔم٥مِ  ٣مِرِث  زْم  هَمٛمََٖمَؼ  زمَِٔمْٝمٛمِِف, زَمِٔمغًما اىْمؼَمَى إَذا: احْلَ

ٌَِٔمغُم, ٣مِب ََم٣م ُئْمْمِٝمف ايْم ًَ   َرىم٤َِم- زمِِح

ُِاِيِك  اهْنََدََم٦ْم, ىَمَدارٍ  َٞمْٖمَٔمَٜم٣م, َيْٚمٛمَعُ  ََم٣م ايْمَٔمكْمِ  فَمعَم  حَيُْدَث  َأنْ  ايجَّاِْٞ: ِغ

ْ  هَم١مِنْ  همِٝمَٜم٣م: ُيٛمَْٓمرُ  هَمَٜمِذهِ  ََم٣مُؤَه٣م, اْٞمَٗمَْمعَ  َأوْ  نَمِروَم٦ْم, َوَأْرضٍ  ٌَْؼ  مَل  َأْصاًل, َٞمْٖمعٌ  همِٝمَٜم٣م َي

 قا- ؽَمَقاءً  ىَم٣ميمت ٣ميمَِٖم٥مِ  هَمِٜملَ 
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ُِ َتْٟمصَمَرُة, ايْمَٔمكْمُ  سُمْٕمَِم٤َم  َأنْ  :ايجَّاِيُح اِيِكِغ ًْ َتْٟمصِمرِ  اظمُْ ًْ ُخ: هَمٙمِْٙمُٚم ًْ َن   ايْمَٖم
 همِٝمفِ  ِٕ

فِ  سَمْٟمطِمغمَ   -ضَمٗمِّ

ُِ رَ  َأنْ  ايضَّاِبُع: اِيِكِغ ـْ  اظمَْٛمَْٖمَٔم٥مِ  اؽْمتِٝمَٖم٣مءُ  َيَتَٔمذ   َِمْثؾِ  َِمٛمَْٜم٣م, َصَدرَ  زمِِٖمْٔمؾٍ  ايْمَٔمكْمِ  َِم

ٌُْد, َيْٟمزَمَؼ  َأنْ  ٥مُ  دَ سَممْمُ  َأوْ  ايْمَٔم ازم   قا -ايمد 
ُِ , طَمْقٌف  حَيُْدَث  َأنْ  اِيَداَُِػ: اِيِكِغ ـْ  َيْٚمٛمَعُ  فَم٣ممي  ايم ِذي اظمََْ٘م٣منِ  َذيمَِؽ  ؽُمْ٘مَٛمك َِم

َتْٟمصَمَرُة, َأوْ  ايْمَٔمكْمُ  همِٝمفِ  ًْ ٌََٙمُد, حُتٌَْمَ  اظمُْ ُروُج  هَمَٝمْٚمَتٛمِعَ  ايْم َْرضِ  إلَم  اخْلُ ْٕ َتْٟمصَمَرةِ  ا ًْ  اظمُْ

ْرِع, َتْٟمصِمرِ  ُيْث٦ٌُِم  هَمَٜمَذا َذيمَِؽ, َوَٞمْحقُ  يمِٙمز  ًْ ِخ- طِمَٝم٣مرَ  يمِْٙمُٚم ًْ  خمتٌماً  قا ايْمَٖم

ٌِ حهِ َٔ ُاِعُتِؤِدَض َُ ٤ٍِٞ ِيَع ِ٘ َؽ ِِٓٝ َُِضَض: ِبَع  َف

 (: 5/341قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )

ـْ  ءٍ  يمَِٔمَٚمؾِ  ُاؽْمُت٠ْمصِمرَ  َوََم ـْ  ٣مََمفُ ََمٗمَ  ُأوِمٝمؿَ  هَمَٚمِرَض, زمَِٔمْٝمٛمِِف, َرْ صُْمَرةُ  َئْمَٚمُٙمُف, ََم ْٕ  َوا

  اهـ  -(اظمَِْريضِ  فَمعَم 

ُ٘إل ٔٔ: َع٢ًَ َتَكُع َداَضُت ِٝ   َضِطَب
َُا: ُٖ ةً  اؽْمتِْئَج٣مُرهُ  َأَسُس  فَمَٙمْٝمفِ  , َُمقؽَمك ىَم١مصَِم٣مَرةِ  زمَِٔمْٝمٛمِِف, يمَِٔمَٚمؾٍ  زمَِٔمْٝمٛمَِٜم٣م, َُمد 

اَلمُ   ً فُ  , ايم ًَ صَُمَراءِ  َواؽْمتِْئَج٣مرِ  ضِمَج٨ٍم, شَماَميِنَ  َٞمْٖم ْٕ ـَ  ا - دِم  اظمَْْذىُمقِري ػَمِ  اخْلَ

ٍ  فَمَٚمؾٍ  فَمعَم  اؽْمتِْئَج٣مُرهُ  َٚايٖجأْٞ: ٥ِم, دِم  َُمَٔمكم  َم   اهلل ُ  َصعم   , ايمٛم ٌِلِّ  ىَم٣مؽْمتِْئَج٣مرِ  ايمذِّ

اَم  َديمِٝماًل  زَمْ٘مرٍ  َوَأِِب  , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ   َٝم٣مؿَم٥مِ خلِِ  َرصُمؾٍ  ايمْم ِريِؼ, َواؽْمتِْئَج٣مرِ  فَمعَم  َيُدهلُُّ

 : ضَم٣مِئطٍ  زمِٛم٣َمءِ  َأوْ  وَمِٚمٝمصٍ 



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]باب اإلجارة[  

 

[842] 
 

  

إٓ إذا ىم٣من احل٣مل ىمح٣مل ايمٛم٣مس ايمٝمقم, دم نمغم اظمٗم٣موٓت, هم١مذا َمرض 

ًٓ فمٛمف-  إصمغم, سمرىمف وزمح٧م فمـ فم٣مَمؾ نمغمه حيٖمر زمد

٣مإلصم٣مرة همٙمق أراد اإلٞم٣ًمن أن يذىمر ىمؾ َمًٟميم٥م: هموَم٣ًمئؾ اإلصم٣مرة ىمثغمة 

 سمدطمؾ دم إفمٝم٣من, واظمٛم٣مهمع-

َمٛمٜم٣م ايمٔمٗم٣مر, واظمرىمقب, واظمٙمٌقس, وَمٛمف َم٣م يِمٛمع همٝمف  وإفمٝم٣من ىمثغمة:

 ايمْمٔم٣مم, إلم نمغم ذيمؽ ىمام هق ضم٣مل ىمثغم َمـ ايمٛم٣مس-

واظمٛم٣مهمع أيًّم٣م ىمثغمة, إٓ أٞمف ٓ جيقز اإلصم٣مرة دم احلرام, همال جيقز يمِم٣مضم٤م 

ايمٌٝم٦م أن ي٠مصمر زمٝمتف ظمـ يًتخدَمف دم صٛمع اخلٚمر, أو ي٠مصمره َم٘م٣مًٞم٣م يمٙمٕمٛم٣مء 

يمزواصمٝم٥م, ىمام هق ايمُمٟمن ايمٝمقم دم ىمثغم َمـ ص٣مٓت وايمرومص دم احلٖمالت ا

 إهمراح, وىمذيمؽ ٓ ي٠مصمره ٞمٖمًف مم٣م يًتخدَمف دم نمغم ؿم٣مفم٥م اهلل فمز وصمؾ-

 حهِ يٛ َات املؤدض ٚاملغتأدض, أٚ َات أحزُٖا, فٌٗ تٓفغذ اإلداص٠؟

 (: 5/347قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )

ي, اظمُْْ٘مِري ََم٣مَت  َوإَِذا ٣م, َأوْ  َواظمُْْ٘مؼَمِ صَم٣مَرةُ  َأضَمُدمُهَ ٣م هَم٣مإْلِ  وَمْقُل  َهَذا, زمَِح٣مهِلَ

, ََم٣ميمٍِؽ, ٣مهمِِٔملِّ , َوإؽِْمَح٣مَق, َوايمُم  ٌَتِّلِّ ـِ  شَمْقٍر, َوَأِِب  َوايْم  اهـ- اظمُْٛمِْذرِ  َوازْم

أومقل: هذا دم ضم٣مل أن سم٘مقن اإلجي٣مرة فمٝمٛم٣ًم, أَم٣م إذا ىم٣من ومد أصمر ٞمٖمًف هم١مهن٣م 

ل ايمممىم٣مت, هم١من اظمدير يٗمقم زمام ىم٣من يٗمقم زمف إول, واهلل سمٛمٖمًخ, إٓ دم ضم٣م

 -اظمقهمؼ
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 حهِ يٛ َات املهرتٟ ٚمل ٜهٔ ي٘ ٚاصّثا: 

 (: 5/341قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )

ي, ََم٣مَت  َوإِنْ  ْ  اظمُْْ٘مؼَمِ ـْ  َومَل  َأوْ  َٖمَٔم٥ِم,اظمَْٛمْ  اؽْمتِٝمَٖم٣مءِ  دِم  ََمَٗم٣مََمفُ  َيُٗمقمُ  َواِرٌث  يَمفُ  َيُ٘م

٣ًٌم, ىَم٣منَ 
صَم٣مَرةَ  َأن   َأْْحََد  ىَماَلمِ  هَمَٓم٣مِهرُ  نَم٣مئِ ُخ  اإْلِ ًِ ـْ  زَمِٗملَ  همِٝماَم  سَمٛمَْٖم ِة: َِم فُ  اظمُْد  َٞم   وَمْد  ِٕ

َتْٟمصِمرَ  َيْٚمٛمَعُ  نَم٣ميم٤ٌِم, َأَْمرٌ  صَم٣مءَ  ًْ ـْ  اظمُْ , ََمٛمَْٖمَٔم٥مِ  فَم ٌَفَ  ايْمَٔمكْمِ ٦ٌَْم, يَمقْ  ََم٣م هَمَٟمؾْم َن   نُمِِم
ِٕ  َو

رٌ  َٔمْٗمدِ ايمْ  زَمَٗم٣مءَ  ي ضَمؼِّ  دِم  َضَ َن   َواظمُْْ٘مِري: اظمُْْ٘مؼَمِ
يَ  ِٕ ـْ  ايْم٘مَِراءُ  فَمَٙمْٝمفِ  جَي٤ُِم  اظمُْْ٘مؼَمِ  َِم

ُف  فَمَٙمْٝمفِ  َيْٚمَتٛمِعُ  َواظمُْْ٘مِريَ  َٞمْٖمٍع, نَمغْمِ   ايْم٘مَِراءِ  اَْمتِٛم٣َمعِ  ـُمُٜمقرِ  ََمعَ  ََم٣ميمِِف, دِم  ايمت ٌَمُّ

 اهـ خمتٌماً - فَمَٙمْٝمفِ 

 بٝع٘ َٔ األعٝإ: سهِ تأدري َا جيٛظ 
وجيقز أن ي٠مصمر َم٣م جيقز زمٝمٔمف َمـ إفمٝم٣من: ىم٣ميمٔمٌد, وإَم٥م, يم٘مـ ايمتٟمصمغم 

٣ميمقطء ضمؼ همي٘مقن دم ايمٔمٚمؾ همٗمط, وٓ جيقز يمف أن ي٠مصمر إَم٥م دم ايمقطء, 

 -يمٙمًٝمد

٣مصم٥م إيمٝمٜم٣م, وإٓ هم٣مظمًٟميم٥م واؽمٔم٥م, احلهمٜمذه زمٔمض إضم٘م٣مم ايمتل رأيٛم٣م 

 واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم-

  ********** 
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 ]باب أحياء الموات[ 

َٝا٤ِ َباُب] َٛاِت ِإِح َُ  [اِي

 *******************************الشرح:

 (: 5/416قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )
َْرُض  ُهقَ  املٛات: ْٕ َراُب  ا اِرؽَم٥ُم, اخْلَ ك ايمد  ٚم  ًَ  زمَِٖمْتِح  َوََمَقسَم٣مًٞم٣م, َوََمَقاسًم٣م ََمْٝمَت٥مً  سُم

  َوايْمَقاِو- اظمِْٝمؿ

ُٕ َِٛتا َُ ِّ َٚاِي ِٔ ٔبَط ُٝٔ ٕٔ اِي ٚٔ َُٚغُهٛ َٛا ِريعُ  اظمَْْقُت  :اِي  - ايمذ 

ٌْ ُٕ ََٚضُد َِٛتا ًِٔب، ََ ِٔ ٔبَؿِتٔح اِيَك ُٝٔ ٕٔ اِي ٚٔ، َُٚغُهٛ َٛا  َٓ  ايْمَٗمْٙم٤ِم, َأفْمَٚمك :َِٜعٓٔٞ اِي

 قا -َيْٖمَٜمؿُ 
 األصٌ يف إحٝا٤ األصض: 

 (: 5/416عاىل يف املػين )قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل ت
ٌُ َٝا٤ٔ ٔؾٞ َٚاِيَأِص  وَم٣مَل : »وَم٣مَل  , فَمٛمْفُ  اهلل ُ  َرِضَ  , صَم٣مزمِرٌ  َرَوى ََم٣م اِيَأِضٔض: إِس

ـْ : », َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , اهلل ِ َرؽُمقُل   , وَم٣مَل شيَمفُ  هَمِٜملَ  ََمْٝمَت٥مً  َأْرًو٣م َأضْمَٝم٣م ََم

َِمِذيُّ  ْ ـٌ ضَم  ضَمِدي٧ٌم  َهَذا: ايمؼمِّ  َصِحٝمٌح- ًَ

ـُ  ؽَمِٔمٝمُد  َوَرَوى  , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , ايمٛم ٌِل   َأن   ,,رض اهلل فمٛمف, َزْيدٍ  زْم

ـْ : »وَم٣مَل  َِمِذيُّ  وَم٣مَل  ,شضَمؼي  ـَم٣ممِلٍ  يمِِٔمْرٍق  َويَمْٝمَس  يَمُف, هَمِٜملَ  ََمْٝمَت٥مً  َأْرًو٣م َأضْمَٝم٣م ََم ْ  َهَذا ايمؼمِّ

- ضَمِدي٧ٌم  ـٌ ًَ   ضَم
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٣َٚ ٘ٔ"  ٔؾٞ ْو،ََأي ََٚض َٖٛط٦ٔ ُٚز، ََٚأُبٛ ،" َُ ٘ٔ"  ٔؾٞ َزا ٔٓ ـْ  :" ُغَٓ , فَم٣مئَُِم٥مَ  فَم

 - َِمْثَٙمفُ ,٣مرض اهلل فمٛمٜم

ٍَ ُٔ َقا ٛمٌَد  َوُهقَ  اِيَبطِّ: َعِبٔس اِب ًْ ٌُقلِ  َُمَتَٙمٗم ك َصِحٝمٌح, َُم  اظمَِْديٛم٥َمِ  هُمَٗمَٜم٣مءِ  فِمٛمَْد  زم٣ِميْمَٗم

ِهؿْ   - َونَمغْمِ

٣َٚ ِٕٝس، َأُبٛ ََٚض ٍٔاِي"  ٔؾٞ ُعَب َٛا َِ ـْ "  َأ  , اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣ميَم٦ْم  فَم٣مئَُِم٥َم, فَم

ـْ : », َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   ٦ْم  َأْرًو٣م َأضْمَٝم٣م ََم ًَ ضََمٍد, يَمْٝم ٣م َأضَمؼُّ  هَمُٜمقَ  ِٕ  - شهِبَ

ٍَ ٠َُٚ َقا ـُ  فُمَٚمرُ  زمَِذيمَِؽ  َووَم٢َم : ُعِط ْم ٣مِب  زْم  تِِف-طِماَلهمَ  دِم  , فَمٛمْفُ  اهلل ُ  َرِضَ  , اخْلَ

٥مُ  ََْمَِم٣مرِ  هُمَٗمَٜم٣مءِ  َوفَم٣مَم  ْٕ ضْمَٝم٣مِء, ُيْٚمَٙمُؽ  اظمََْقاَت  َأن   فَمعَم  ا  دِم  اطْمَتَٙمُٖمقا َوإِنْ  زم٣ِمإْلِ

وؿمِفِ   قا -ُذُ
وومد ٞمٗمؾ اإلَم٣مم ايمٔمٚمراين رْحف اهلل سمٔم٣ملم دم ايمٌٝم٣من إمج٣مع اظمًٙمٚمكم فمعم 

 صمقاز إضمٝم٣مء اظمقات, وايمتٚمٙمؽ زمف-

 ضابط املٛات َٔ األضض: 
, وَم٣م واظمِمعم, ف أهؾ ايمٌٙمدة يمدهمـ َمقسم٣مهؿضم٘مؿ ايمتٚمٙمؽ, مم٣م حيت٣مصموٓ دم 

 -, ونمغم ذيمؽىم٣من َمـ ايمْمروم٣مت

 (: 5/416قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )

ـْ ) عٓس قٍٛ ارتطقٞ ضمح٘ اهلل تعاىل: ْ  َأْرًو٣م َأضْمَٝم٣م َوََم  -(يَمفُ  هَمِٜملَ  مُتَْٙمْؽ, مَل
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ُ٘ ًَُت ُِ ٕٖ َُٚد َٛ َأ َُ ٕٔ: اَتاِي َُا   ٔقِػ
َُا: ُٖ ْ  ََم٣م َأَسُس ضََمٍد, َِمْٙمٌؽ  فَمَٙمْٝمفِ  جَيْرِ  مَل ِٕ  ْ  ُيْٚمَٙمُؽ  هَمَٜمَذا فِماَمَرٍة, َأشَمرُ  همِٝمفِ  ُيقصَمْد  َومَل

ضْمَٝم٣مِء, ضْمَٝم٣مءِ  ايْمَٗم٣مئِٙمكِمَ  زَمكْمَ  طِماَلٍف  زمَِٕمغْمِ  زم٣ِمإْلِ  قا- زم٣ِمإْلِ
 (: 5/416ثِ قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )

ُِ  : َأْٞمَقاعٍ  شَماَلشَم٥مُ  َوُهقَ  ََم٣ميمٍِؽ, َِمْٙمُؽ  فَمَٙمْٝمفِ  صَمَرى ََم٣م ايٖجأْٞ: اِئكِػ

َٖا: , ََم٣ميمٌِؽ  يَمفُ  ََم٣م َأَسُس ٌ زَم٣مِن: َوُهقَ  َُمَٔمكم    َضْ

٣م: اءٍ  َُمٙمَِؽ  ََم٣م َأضَمُدمُهَ ضْمَٝم٣مِء, ُيْٚمَٙمُؽ  َٓ  هَمَٜمَذا فَمْمِٝم ٥ٍم, َأوْ  زممِِمَ  -طِماَلٍف  زمَِٕمغْمِ  زم٣ِمإْلِ

ٍَ ُٔ َقا  َُمٛمَْٗمْمِعٍ  نَمغْمِ  ََم٣ميمٍِؽ  زمِِٚمْٙمِؽ  فُمِرَف  ََم٣م َأن   فَمعَم  ايْمُٔمَٙماَمءُ  َأمْجَعَ  :اِيَبطِّ َعِبٔس اِب

فُ  ضََمدٍ  إضْمَٝم٣مُؤهُ  جَيُقزُ  َٓ  َأٞم    -َأْرزَم٣مزمِفِ  نَمغْمِ  ِٕ

ضْمَٝم٣مِء, َُمٙمَِؽ  ََم٣م ايمث ٣ميِن: ٌَْٙمفُ  ىَم٣َميم ِذي هَمُٜمقَ  ََمَقاسًم٣م, َوفَم٣مدَ  َدشَمرَ  ضَمت ك سُمِركَ  شُمؿ   زم٣ِمإْلِ  وَم

 - ؽَمَقاءً 

ُِٛع , وَمِديؿٍ  َِمْٙمٍؽ  آشَم٣مرُ  همِٝمفِ  ُيقصَمُد  ََم٣م ايٖجأْٞ: ايٖٓ وِم, ىَمآشَم٣مرِ  صَم٣مِهقِم  ـِ  ايمرُّ ٣مىمِ ًَ  َوََم

َن   ُيْٚمَٙمُؽ  هَمَٜمَذا َوَٞمْحِقَه٣م, شَمُٚمقَد,
ِٕ ضْمَٝم٣مِء   قا- يَمفُ  ضُمْرََم٥مَ  َٓ  اظْمِْٙمَؽ  َذيمَِؽ  زم٣ِمإْلِ

 خمتٌماً 

ب َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ, ىمٟمن سم٘مقن همتح٦م زمالد وهذا هق ايمِمقا

يمٙمٚمًٙمٚمكم, ومل يقصمد هب٣م إٓ آشم٣مر ايم٘مٖم٣مر واظمممىمكم, همٙمٙمٚمًٙمؿ أن حيٝمٝمٜم٣م, 

 وأن يتٚمٙم٘مٜم٣م- 
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 ض املٛات:متًو يف األض يفسهِ ايصَٞ 
ايمذَمل يمف أَمقايمف ايمتل يٚمٙم٘مٜم٣م, اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم ايمذَمل, وَمٔمٙمقم أن 

 ؽمالم-نمغم ذيمؽ َمـ احلٗمقق ايمتل وٚمٛمٜم٣م اإلو

 (: 5/416قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )

 َٓ ٙمِؿِ  زَمكْمَ  هَمْرَق  َو ًْ لِّ  اظمُْ َمِّ ضْمَٝم٣مءِ  دِم  َوايمذِّ  ََم٣ميمٌِؽ, وَم٣مَل  َوزمِفِ  َأْْحَُد, فَمَٙمْٝمفِ  َٞمص  - اإْلِ

 - ضَمٛمِٝمَٖم٥مَ  َوَأزُمق

ٍَ لُّ  َيْٚمٙمُِؽ  َٓ  :ََأيْو ََٚقا َمِّ ضْمَٝم٣مءِ  ايمذِّ ؽْماَلمِ  َدارِ  دِم  زم٣ِمإْلِ  - اإْلِ

ٍَ ـْ  مَج٣َمفَم٥مٍ  ََمْذَه٤ُم  َوُهقَ  :اِيَكأضٞ َقا  اهلل ُ َصعم   , ايمٛم ٌِلِّ  يمَِٗمْقلِ  َأْصَح٣مزمِٛم٣َم: َِم

َْرضِ  ََمَقسَم٣منُ : », َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  ْٕ  هَمَجَٚمعَ  -شَِمٛمِّل يَمُ٘مؿْ  ِهلَ  شُمؿ   َويمَِرؽُمقيمِِف, هللِ ِ ا

ٙمِ  َوصَمَٔمَٙمفُ  اظمََْقسَم٣مَن, ًْ َن  - ِٚمكمَ يمِْٙمُٚم
ِٕ ارِ  ََمَقسَم٣منَ  َو ـْ  ايمد  ارُ  ضُمُٗمقوِمَٜم٣م, َِم  َوايمد 

ٙمِِٚمكَم, ًْ ٣م هَمَ٘م٣منَ  يمِْٙمُٚم ْؿ, ََمَقاهُتَ  اظمَْْٚمُٙمقِك- ىَمَٚمَراهمِِؼ  هَلُ

ـْ : », َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , ايمٛم ٌِلِّ  وَمْقلِ  فُمُٚمقمُ  َويَمٛم٣َم  ََمْٝمَت٥مً  َأْرًو٣م َأضْمَٝم٣م ََم

 -شيَمفُ  هَمِٜملَ 

 َ ِٕ ـْ  صِمَٜم٥مً  َهِذهِ  ن  َو كَ  ايمت ْٚمٙمِٝمِؽ, صِمَٜم٣مِت  َِم ٙمِؿُ  همِٝمَٜم٣م هَم٣مؾْمؼَمَ ًْ , اظمُْ لُّ َمِّ ٣مئِرِ  َوايمذِّ ًَ  ىَم

اَم  َٞمْٔمِرهُمُف, َٓ  َوضَمِديُثُٜمؿْ - صِمَٜم٣مسمِفِ   , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   ,: وَمْقيَمفُ  َٞمْٔمِرُف  إٞم 

َْرضِ  فَم٣مِديُّ » ْٕ ـْ  زَمْٔمُد, يَمُ٘مؿْ  ُهقَ  شُمؿ   َويمَِرؽُمقيمِِف, هلِل ِ  ا ـْ  ََمَقاسًم٣م َأضْمَٝم٣م َوََم َْرِض, َِم ْٕ  ا

 قا ---شَدهمِٝمٛمَُٜم٣م هَمَٙمفُ 



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]باب أحياء الموات[  

 

[848] 
 

  

 سذط أضض قطٜب١ َٔ ايعُطإ ٚمتًهٗا: 
 (: 5/418قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )

ـْ  وَمُرَب  َوََم٣م َؼ  ايْمَٔم٣مَِمِر, َِم ِف: َوسَمَٔمٙم  ـْ  زمَِٚمَِم٣محِلِ ٝمؾِ َوَمَ  ؿُمُروِمِف, َِم  َوََمْْمَرِح  ََم٣مئِِف, ًِ

سمِِف, سُمَرازمِِف, َوَُمْٙمَٗمك وُماَمََمتِِف, َٓ  - اظمَْْذَه٤ِم  دِم  طِماَلٍف  زمَِٕمغْمِ  إضْمَٝم٣مُؤُه, جَيُقزُ  هَماَل  َوآ

َؼ  ََم٣م َوىَمَذيمَِؽ   َوحُمَْتَْمٌَِٜم٣م, ََم٣مؾِمَٝمتَِٜم٣م, َوََمْرفَمك ىَمِٖمٛم٣َمئَِٜم٣م, ايْمَٗمْرَي٥ِم: زمَِٚمَِم٣ميمِِح  سَمَٔمٙم 

ًِ  َوؿُمُروِمَٜم٣م, ضْمَٝم٣مءِ  ُيْٚمَٙمُؽ  َٓ  ََم٣مئَِٜم٣م, ٝمؾِ َوََم  - زم٣ِمإْلِ

 َٓ  - ايْمِٔمْٙمؿِ  َأْهؾِ  زَمكْمَ  طِماَلهًم٣م َأْيًّم٣م همِٝمفِ  َٞمْٔمَٙمؿُ  َو

, َوايمٛم ْٜمرِ  ايْمٌِْئرِ  ضَمِريؿُ  َوىَمَذيمَِؽ  َؼ  ََم٣م إضْمَٝم٣مءُ  جَيُقزُ  َٓ  مَمُْٙمقكٍ  َوىُمؾُّ  َوايْمَٔمكْمِ  سَمَٔمٙم 

ِف: ً   فَمَٙمْٝمفِ  , يمَِٗمْقيمِفِ  زمَِٚمَِم٣محِلِ ـْ : », اَلمُ ايم ٙمٍِؿ, ضَمؼِّ  نَمغْمِ  دِم  ََمْٝمَت٥مً  َأْرًو٣م َأضْمَٝم٣م ََم ًْ  َُم

 - شيَمفُ  هَمِٜملَ 

:ُ٘ َُ ُٛٗ َؼ  ََم٣م َأن   ََِؿ ٙمِؿٍ  ضَمؼُّ  زمِفِ  سَمَٔمٙم  ًْ ضْمَٝم٣مِء, ُيْٚمَٙمُؽ  َٓ  َُم فُ  زم٣ِمإْلِ َٞم  ِٕ  سَم٣مزمِعٌ  َو

ْزَٞم٣م َويَمقْ  يمِْٙمَٚمْٚمُٙمقِك, ٌََْمَؾ  إضْمَٝم٣مَءُه, صَمق   قا َأْهٙمِِف- فَمعَم  َٔم٣مَِمرِ ايمْ  دِم  اظمِْْٙمُؽ  يَم
 بٝإ ضابط سس َا ميًو يف املٛات: 

 شمؿ اطمتٙمٖمقا دم ضمد َم٣م يٚمٙمؽ: 

فمعم أؿمالل ايمٗمري٥م, شمؿ يرهمع صقسمف, همٚمٌٙمغ  ػٗمي ؾكاٍ بعطِٗ:

 ايمِمقت, وَم٣م ىم٣من زمٔمد َمٌٙمغ ايمِمقت همٙمف أن يٚمٙم٘مف-
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وهذه اظمًٟميم٥م ومد سمًٙمؿ دم إزَمٛم٥م ايمٔم٣مدي٥م, ىمٗمري٥م, يمٝمس همٝمٜم٣م سمقؽمع 

 همٜمذه ُيًٙمؿ همٝمٜم٣م-فمٚمراين, 

دة ىمٝمٙمقه٣مت, همٜمٛم٣م ومد ٓ ُيًٙمؿ أَم٣م ىمٚمديٛم٥م, همٟمٞم٦م ايمٝمقم هٛم٣م, ونمًدا زمٔمد فم

 ٕن ايمٛم٣مس حيت٣مصمقن إلم َمِم٣ميمح, ونمغم ذيمؽ-يمف, 

 (: 5/419قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )

٦ٌََم  إَذا فُ  َهَذا, شَم  - ايْمُٔمْرِف  ؽِمَقى ٌَِٔمٝمدِ َوايمْ  ايْمَٗمِري٤ِم  زَمكْمَ  َيْٖمِِمُؾ  ضَمد   َٓ  هَم١مِٞم 

ٍَ ُِٝح ََٚقا هُ  :ايًٖ  - ايْمَٖمْرؽَمِخ  مُخُْس  َوِهلَ  نَمْٙمَقٌة, ضَمدُّ

ٍَ ٌَِٔمٝمدِ  ضَمدُّ  :َسَٓٔٝؿ١َ َأُبٛ ََٚقا صُمُؾ  َووَمَػ  إَذا ايم ِذي ُهقَ  ايْم  هَمَِم٣مَح  َأْدَٞم٣مُه, دِم  ايمر 

ْ  َصْقسمِِف, زمَِٟمفْمعَم  َٚمعْ  مَل ًْ  - إيَمْٝمفِ  اظْمٌِْمِ  َأْهؾِ  َأْدَٞمك َي

َٓا، ٓ   ُئْمَرُف  َٓ  ايمت ْحِديَد  َأن   ََٚي َٓ  زم٣ِميمت ْقوِمٝمِػ, إ ْأِي  ُئْمَرُف  َو ِؿ, زم٣ِميمر   َوايمت َح٘مُّ

 ْ ـْ  َيِردْ  َومَل عِ  َِم ْ ِديٌد, َذيمَِؽ  دِم  ايممم   ايْمُٔمْرِف, إلَم  َذيمَِؽ  دِم  ُيْرصَمعَ  َأنْ  هَمَقصَم٤َم  حَتْ

ٌْضِ  ضْمَرازِ  ىَم٣ميْمَٗم  اهـ- َواإْلِ

 اإلسٝا٤:  ضابط َعطؾ١ سس
 شمؿ اطمتٙمٖمقا دم و٣مزمط ضمد اإلضمٝم٣مء: 

 (: 5/420قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )

رَ  َوإِنْ : هَمِْمٌؾ  ج  عَ  َأنْ  َوُهقَ  ََمَقاسًم٣م, حَتَ  ضَمْقَل  َأَدارَ  إنْ  َِمْثُؾ  إضْمَٝم٣مئِِف, دِم  َيمْمَ

َْرضِ  ْٕ ْ  َصِٕمغٍم, طٍ زمَِح٣مئِ  ضَم٣مؿَمَٜم٣م َأوْ  َأضْمَج٣مًرا, َأوْ  سُمَرازًم٣م, ا َن   زمَِذيمَِؽ: َيْٚمٙمِْ٘مَٜم٣م مَل
ِٕ 
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ضْمَٝم٣مِء, اظمِْْٙمَؽ  ـْ  زم١ِمضِْمَٝم٣مٍء, َهَذا َويَمْٝمَس  زم٣ِمإْلِ فُ  زمِِف: ايمٛم ٣مسِ  َأضَمؼ   َيِِمغمُ  يَم٘مِ َٞم   ُرِويَ  ِٕ

ـْ  فُ  , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , ايمٛم ٌِلِّ  فَم ـْ : »وَم٣مَل  َأٞم  ٌََؼ  ََم ْ  ََم٣م إلَم  ؽَم ًْ  مَل  إيَمْٝمفِ  ٌِْؼ َي

ٙمٌِؿ, ًْ  - َداُود َأزُمق َرَواهُ  ,شزمِفِ  َأضَمؼُّ  هَمُٜمقَ  َُم

ِه, إلَم  َٞمَٗمَٙمفُ  هَم١مِنْ  َن   زمَِٚمٛمِْزيَمتِِف: ايمث ٣ميِن  َص٣مرَ  نَمغْمِ
ٌَفُ  ِٕ  - ََمَٗم٣مََمفُ  َأوَم٣مََمفُ  َص٣مضِم

ـْ : », َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ  َصعم   , ايمٛم ٌِلِّ  يمَِٗمْقلِ  زمِِف: َأضَمؼُّ  هَمَقاِرشُمفُ  ََم٣مَت  َوإِنْ   سَمَركَ  ََم

٣م , َأوْ  ضَمٗمًّ ًٓ ْ  زَم٣مفَمُف, هَم١مِنْ  ,شيمَِقَرشَمتِفِ  هَمُٜمقَ  ََم٣م فُ  زَمْٝمُٔمُف: َيِِمح   مَل َٞم  ِٕ  ْ  َيْٚمٙمِْؽ  هَمَٙمؿْ  َيْٚمٙمِْ٘مُف, مَل

ْٖمَٔم٥مِ  ىَمَحؼِّ  زَمْٝمَٔمفُ  ٌَْؾ  ايمُمُّ طَْمذِ  وَم ْٕ ـْ  زمِِف, ا ٌََؼ  َوىَمَٚم ٣ٌَمٍح  َأوْ  ََمْٔمِدنٍ  إلَم  ؽَم ٌَْؾ  َُم  ِذِه-َأطْم  وَم

ٍَ َتَٚمُؾ  :اِيَدٖطأب َأُبٛ َقا فُ  زَمْٝمِٔمِف: صَمَقازُ  َوحُيْ َٞم  ٌََؼ  هَم١مِنْ  يَمُف, ِٕ هُ  ؽَم  هَمَٟمضْمَٝم٣مُه, نَمغْمَ

٣م َوصْمَٜم٣منِ  هَمِٖمٝمفِ  فُ  َأضَمُدمُهَ َن   َيْٚمٙمُِ٘مُف: َأٞم 
ضْمَٝم٣مءَ  ِٕ رَ  زمِِف, ُيْٚمَٙمُؽ  اإْلِ  ُيْٚمَٙمُؽ  َٓ  َوايمت َحجُّ

٦ٌََم  زمِِف, ْ  ََم٣م ُدونَ  زمِفِ  ُيْٚمَٙمُؽ  زماَِم  اظمِْْٙمُؽ  هَمَث ـْ  زمِِف, ُيْٚمَٙمْؽ  مَل ٌََؼ  ىَمَٚم  َأوْ  ََمْٔمِدنٍ  إلَم  ؽَم

فَم٥مِ  ُه, هَمَج٣مءَ  ََم٣مٍء, ََممْمَ  -َوَأطَمَذهُ  هَمَٟمَزايَمفُ  نَمغْمُ

 :إشٕ اإلَاّ إلسٝا٤ املٛات
 اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم ذيمؽ إلم أومقال: 

ؼ ٓ يُمؼمط ذيمؽ: إٓ إذا ىم٣من إَمر يتٔمٙم قاٍ بعض أٌٖ ايعًِ:

 زمٚمِمٙمح٥م ايمٛم٣مس-
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٣ًٌم َمـ َم٣ًمىمٛمٜمؿ, وَمِم٣محلٜمؿ, همٔمٛمد ذيمؽ يتٔمٙمؼ زم١مذن  ىمٟمن ي٘مقن ومري

اإلَم٣مم, وأَم٣م إذا ىم٣من اظمقات زمٔمٝمًدا فمـ َم٣ًمىمـ ايمٛم٣مس وَمِم٣محلٜمؿ, همٜمق ٓ 

 يتٔمٙمؼ زم١مذن اإلَم٣مم, وهذا ايمٗمقل وصمٝمف-

 (:5/421قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )
ـْ  اظمََْقاِت  إوْمَْم٣معُ  َويمإِْلََِم٣ممِ  ٝمِٝمف, ظمَِ رِ  زمَِٚمٛمِْزيَم٥مِ  هَمَٝمُ٘مقنُ  حُيْ ٣مِرعِ  اظمَُْتَحجِّ  دِم  ايمُم 

ضْمَٝم٣مِء: ـَ  زماَِلَل  َأوْمَْمعَ » :, َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ  َصعم   , ايمٛم ٌِل   َأن   ُرِويَ  ظم٣َِم اإْلِ ٣مِرِث  زْم  احْلَ

 , اهلل ِ  َرؽُمقَل  إن  : يمٌِاَِللٍ  وَم٣مَل  ,رض اهلل فمٛمف, فُمَٚمرُ  ىَم٣منَ  هَمَٙمام   ,شَأمْجَعَ  ايْمَٔمِٗمٝمَؼ 

ْ  , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   ـْ  يمَِتِحٝمَزهُ  ُيْٗمْمِْٔمَؽ  مَل اَم  ايمٛم ٣مِس, فَم  يمَِتْٔمُٚمَر, َأوْمَْمَٔمَؽ  إٞم 

٣ٌَموِملَ  َوُرد   فِماَمَرسمِِف, فَمعَم  وَمَدْرَت  ََم٣م َِمٛمَْٜم٣م هَمُخْذ  ٌَْٝمٍد, َأزُمق َرَواهُ  ,شايْم  دِم  فُم

ََْمقَ " ْٕ  - "الِ ا

شَمٛم٣َم: " ؽُمٛمَٛمِفِ  " دِم  ؽَمِٔمٝمٌد, َوَذىَمرَ  ٌُْد  ضَمد  ـُ  ايْمَٔمِزيزِ  فَم ٍد, زْم ْـ  حُمَٚم  : وَم٣مَل  َرزمِٝمَٔم٥َم, فَم

٣مِرَث  ؽَمِٚمْٔم٦م ـَ  احْلَ ـِ  زماَِللِ  زْم ٣مِرِث, زْم  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ  َصعم   , اهلل ِ َرؽُمقَل  إن  : »َيُٗمقُل  احْلَ

ـَ  زماَِلَل  َأوْمَْمعَ  , َوؽَمٙم ؿَ  ـُ  فُمَٚمرُ  َورِمَ  هَمَٙمام   ايْمَٔمِٗمٝمَؼ, ٣مِرِث احْلَ  زْم ْم ٣مِب, زْم  ََم٣م: وَم٣مَل  اخْلَ

 -شايمٛم ٣مَس  هَمَٟموْمْمََٔمفُ  يمَِتْحَتِجٛمَُف, َأوْمَْمَٔمؽ

ـُ  فَمْٙمَٗمَٚم٥مُ  َوَرَوى ـْ  َوائٍِؾ, زْم  , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , ايمٛم ٌِل   َأن   َأزمِٝمِف, فَم

ََمْقَت  َأْرًو٣م َأوْمَْمَٔمفُ  َِمِذيُّ  وَم٣مَل - زمَِحْيَ ْ ـٌ  ضَمِدي٧ٌم  َهَذا: ايمؼمِّ ًَ  قا -َصِحٝمٌح  ضَم
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 سهِ إسٝا٤ َٛات األضض اييت ؾٝٗا َعازٕ: 
هم٘م٣من ايمٗمقل أن اظمٔمدن إذا ىم٣من ـم٣مهًرا, زمحٝم٧م يِمؾ إيمٝمف ىمؾ أضمد َمـ 

ايمٛم٣مس, همٜمذا ٓ يدطمٙمف اإلضمٝم٣مء, وٓ يٚمٙمؽ زمف: ٕن هذا اظم٣مل يمٔمٚمقم 

 اظمًٙمٚمكم-

٣م دم إرض, ونمغم ـم٣مهر, وٓ يٚم٘مـ ايمقصقل وأَم٣م إذا ىم٣من اظمٔمدن خمتٖمٝمً 

 إيمٝمف إٓ زم٣محلٖمر, ونمغم ذيمؽ, هم١مٞمف يٚمٙمؽ زمف-

 (:422-5/421قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )
َٙم٥مُ  ـْ  همِٝمَٜم٣م ََم٣م إلَم  ُيقَصُؾ  ايم تِل َوِهلَ  ايمٓم ٣مِهَرةَ  اظمََْٔم٣مِدنَ  َأن   َذيمَِؽ, َومُجْ  نَمغْمِ  َِم

٣مَيٛمْ  َُم٠ْمَٞم٥ٍم, ٣م, ىَم٣مظمِْْٙمِح, َوَيٛمَْتِٖمُٔمقنَ  ايمٛم ٣مُس, َت٣مهُبَ ي٦ِم, َواظم٣َْمِء, هِبَ  َوايْمِٗمغِم, َوايْم٘مػِْمِ

اِم, َوايْمُ٘مْحِؾ, َوايمٛمِّْٖمِط, َواظمُْقَْمَٝم٣مِء, ٣ٌَمهِ  ايمْمِّكِم, َوََمَٗم٣مؿمِعِ  َوايْمَٝم٣موُمقِت, َوايْمػِمَ  َوَأؾْم

ضْمَٝم٣مِء, مُتَْٙمُؽ  َٓ  َذيمَِؽ, َٓ  زم٣ِمإْلِ ضََمدٍ  َْم٣مفُمَٜم٣مإومْ  جَيُقزُ  َو ـْ  ِٕ َٓ  ايمٛم ٣مِس, َِم  اضْمتَِج٣مُزَه٣م َو

ٙمِِٚمكَم: ُدونَ  ًْ َن   اظمُْ
ًرا همِٝمفِ  ِٕ ٙمِِٚمكَم, َضَ ًْ َن   فَمَٙمْٝمِٜمْؿ, َوسَمّْمٝمِٝمًٗم٣م زم٣ِمظمُْ

ِٕ  , ايمٛم ٌِل   َو

ـَ  َأزْمَٝمَض  َأوْمَْمعَ » , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   فُ : يَمفُ  وِمٝمَؾ  ام  هَمٙمَ  اظمِْْٙمِح, ََمْٔمِدنَ  َْح ٣ملٍ  زْم  إٞم 

هُ  ايْمِٔمدِّ  اظم٣َْمءِ  زمَِٚمٛمِْزيَم٥مِ   -َأْْحَُد  وَم٣مَل  , ىَمَذا,أي اظم٣مء اْل٣مري ,شَرد 

َن  
ِٕ ُؼ  َهَذا َو ٙمِِٚمكمَ  ََمَِم٣ميمُِح  زمِفِ  سَمَتَٔمٙم  ًْ ٥ُم, اظمُْ َٓ  إضْمَٝم٣مُؤُه, جَيُزْ  هَمَٙمؿْ  ايْمَٔم٣مَم   َو

ٙمِِٚمكمَ اظمُْ  َوؿُمُروَم٣مِت  اظم٣َْمِء, ىَمَٚمَُم٣مِرعِ  إوْمَْم٣مفُمُف, ًْ - 
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ٍَ ُٔ ََٚقا ٌٕ اِب ـْ  َهَذا :َعٔكٝ  نَمٛم٣َمءَ  َٓ  ايم ِذي صُمقِدهِ  َوهَمْٝمضِ  ايْمَ٘مِريِؿ, اهلل ِ ََمَقادِّ  َِم

ضْمتَِج٣مِز, َأضَمٌد  ََمَٙمَ٘مفُ  هَمَٙمقْ  فَمٛمُْف, ِٓ  َأطَمَذ  هَم١مِنْ  ايمٛم ٣مِس, فَمعَم  هَمَّم٣مَق  ََمٛمَْٔمُف, ََمَٙمَؽ  زم٣ِم

ـْ  اهلل ُ َوَؤَمفُ  ايم ِذي اظمَْْقِوعِ  ـْ فمَ  هَمَخَرَج  َأنْماَلُه, فَمٛمْفُ  ايْمِٔمَقَض   َذِوي سَمْٔمِٚمٝمؿِ  َِم

َقائ٨ِِم  ـْ  احْلَ ٣مهمِِٔملِّ  ََمْذَه٤ُم  ىُمْٙمَٖم٥ٍم, َوَهَذا نَمغْمِ  َِم َٓ - ايمُم   -خُم٣َميمًِٖم٣م همِٝمفِ  َأفْمَٙمؿُ  َو

 قاٍ ضمح٘ اهلل تعاىل:ٚ

ٌْ ٣م :َؾِص ٣ٌَمؿمِٛم٥َُم, اظمََْٔم٣مِدنُ  هَمَٟمَم  ٓ   يَمْٝمَٜم٣مإ ُيقَصُؾ  َٓ  ايم تِل َوِهلَ  ايْم  َواظم٠ُْْمَٞم٥ِم, زم٣ِميْمَٔمَٚمؾِ  إ

َه٤ِم, ىَمَٚمَٔم٣مِدنِ  ٥ِم, ايمذ  ِديِد, َوايْمِٖمّم  َص٣مِص, َوايمٛمَُّح٣مِس, َواحْلَ ْقِر, َوايمر   َوايْمٌِٙم 

وَزِج, ْ  ـَم٣مِهَرًة, ىَم٣مَٞم٦ْم  هَم١مَِذا َوايْمَٖمغْمُ ضْمَٝم٣مِء: َأْيًّم٣م مُتَْٙمْؽ  مَل  ايم تِل دِم  َذىَمْرَٞم٣م ظم٣َِم زم٣ِمإْلِ

ٌَْٙمَٜم٣م  - وَم

ْ  َوإِنْ  ـْ  مَل ٣منٌ  هَمَحَٖمَرَه٣م ـَم٣مِهَرًة, سَمُ٘م ًَ ْ  َوَأـْمَٜمَرَه٣م, إْٞم  ـَم٣مِهرِ  دِم  زمَِذيمَِؽ, َيْٚمٙمِْ٘مَٜم٣م مَل

- ََمْذَه٤ِم  َوـَم٣مِهرِ  اظمَْْذَه٤ِم, ٣مهمِِٔملِّ   ايمُم 

:ٌُ َُ ُِٜشَت : وَمْقٌل  َوُهقَ - زمَِذيمَِؽ  َيْٚمٙمَِ٘مَٜم٣م َأنْ  َٚ ٣مهمِِٔملِّ فُ  يمِٙمُم  َٞم   زمِفِ  عُ ُيٛمَْتٖمَ  َٓ  ََمَقاٌت  ِٕ

  ٓ ضْمَٝم٣مِء, هَمُٚمٙمَِؽ  َواظم٠ُْْمَٞم٥ِم, زم٣ِميْمَٔمَٚمؾِ  إ َْرِض, زم٣ِمإْلِ ْٕ فُ  ىَم٣م َٞم  ِٕ ٝم ٟمَ  زم١ِمـِْمَٜم٣مِرهِ  َو  يماِِلْٞمتَِٖم٣معِ  هَتَ

ـْ  زمِِف,  ايْمَٔمَٚمِؾ- سَمْ٘مَراِر َذيمَِؽ  إلَم  ضَم٣مصَم٥مٍ  نَمغْمِ  َِم

ٌَفَ  َْرَض  هَمَٟمؾْم ْٕ  - ضَم٣مؿَمَٜم٣م َأوْ  زماَِمءٍ  صَم٣مَءَه٣م إَذا ا



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]باب أحياء الموات[  

 

[854] 
 

  

ِل, َوَوصْمفُ  َو  ْٕ ضْمَٝم٣مءَ  َأن   ا ٝم ٟمَ  ايم تِل ايْمِٔماَمَرةُ  ُهقَ  زمِفِ  ُيْٚمَٙمُؽ  ايم ِذي اإْلِ ٣م هَتَ  اظمُْْحٝمِل هِبَ

ـْ  يماِِلْٞمتَِٖم٣معِ  ِري٤ٌم, ضَمْٖمرٌ  َوَهَذا فَمَٚمٍؾ, سَمْ٘مَرارِ  نَمغْمِ  َِم َت٣مُج  َوخَتْ  ىُمّؾ  فِمٛمَْد  سَمْ٘مَرارٍ  إلَم  حَيْ

 - اْٞمتَِٖم٣معٍ 

 - ضَمِريَٚمَٜم٣م َوََمَٙمَؽ  ََمَٙمَ٘مَٜم٣م, زمِْئًرا َٖمرَ اضْمتَ  هَمَٙمقْ : وِمٝمَؾ  هَم١مِنْ 

َٓا ًِ ٝم َٟمْت  ايْمٌِْئرُ  :ُق ٣م يماِِلْٞمتَِٖم٣معِ  هَتَ ْـ  هِبَ ِديدِ  نَمغْمِ  َِم َٓ  ضَمْٖمرٍ  َِتْ  اظمََْٔم٣مِدنُ  َوَهِذهِ  فِماَمَرٍة, َو

َت٣مُج  وَم٣م َوفِماَمَرٍة, فَمَٚمؾٍ  إلَم  اْٞمتَِٖم٣معٍ  ىُمؾِّ  فِمٛمَْد  حَتْ  - هَم٣مهْمؼَمَ

ٍَ ٣َم إوْمَْم٣مفُمَٜم٣م: يمإِْلََِم٣ممِ  َويَمْٝمَس  :َٓاَأِصَشاُب َقا هَن 
ضْمَٝم٣مءِ  مُتَْٙمُؽ  َٓ  ِٕ  - زم٣ِمإْلِ

َٛاُظ َٚايٖصٔشُٝح َن   َشٔيَو; َد
ٌَاَللِ  َأوْمَْمعَ » , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , ايمٛم ٌِل   ِٕ

 يمِ

ـِ  ٣مِرِث  زْم ٌَٙمِٝم ٥ِم, ََمَٔم٣مِدنَ  احْلَ ٝم َٜم٣م ايْمَٗم
ًِ ٣م صَمْٙم َ هُ  َداُود, َأزُمق َرَواهُ  شَونَمْقِرُّي   قا -َونَمغْمُ

وايمٔمٚمؾ دم زَم٣مٞمٛم٣م هذا فمعم طمالف ذيمؽ, هم١من اظمٔم٣مدن ٓ متٙمؽ ٕضمد َمـ 

 ايمٛم٣مس, وإٞمام هل طم٣مص٥م زم٣ميمدويم٥م ايمتل وصمدت همٝمٜم٣م-

٣ًٌم, أو همّم٥ًم, أو ومِمديًرا, أو  همٚمـ وصمد َمٔمدًٞم٣م دم أروف, ويمق ىم٣من ذه

 رطم٣مًَم٣م, هم١من اظمٔم٣مدن دم فمرف ايمدول أهن٣م يمٙمدول-

 نإ يف ؽٛاصع ايٓاؼ ٚطضقاتِٗ  َٔ املٛات فإْ٘ ال جيٛط إحٝاؤٙ:  َا

 (:5/426قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )
ـْ  ىَم٣منَ  َوََم٣م َقاِرعِ  َِم ضَم٣مِب  َوايمْمُُّروَم٣مِت  ايمُم  ضََمدٍ  هَمَٙمْٝمَس  ايْمُٔمْٚمَراِن, زَمكْمَ  َوايمرِّ ِٕ 

ْ  َأوْ  زمَِذيمَِؽ  ايمٛم ٣مسِ  فَمعَم  َوٝم َؼ  َوؽَمَقاءٌ  ٝمًِّٗم٣م,َو  َأوْ  َواؽِمًٔم٣م ىَم٣منَ  ؽَمَقاءٌ  إضْمَٝم٣مُؤُه,  مَل
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َن   ُيَّمٝمِّْؼ:
كُ  َذيمَِؽ  ِٕ ٙمُِٚمقَن, همِٝمفِ  َيُْمؼَمِ ًْ ُؼ  اظمُْ ٌَفَ  ََمِْمَٙمَحُتُٜمْؿ, زمِفِ  َوسَمَتَٔمٙم   هَمَٟمؾْم

٣مصِمَدُهؿْ  ًَ  - ََم

ْرسمَِٖم٣مُق  َوجَيُقزُ  ِٓ ـْ  ايْمَقاؽِمعِ  دِم  زم٣ِميْمُٗمُٔمقدِ  ا ٌَْٝمعِ  َذيمَِؽ  َِم اِء, يمِْٙم َ  َٓ  َوصْمفٍ  فَمعَم  َوايمممِّ

َٓ  َأضَمٍد, فَمعَم  ُيَّمٝمُِّؼ  ِة: َيُيُّ  َو َٖم٣مِق  زم٣ِمظم٣َْمر  سمِّ ََْمَِم٣مرِ  َأْهؾِ  ِٓ ْٕ فَْمَِم٣مرِ  مَجِٝمعِ  دِم  ا ْٕ  ا

ـْ  َذيمَِؽ, فَمعَم  ايمٛم ٣مسِ  إوْمَرارِ  فَمعَم    إْٞمَ٘م٣مٍر- نَمغْمِ  َِم

فُ  َٞم  ِٕ ٣ٌَمٌح  اْرسمَِٖم٣مٌق  َو ـْ  َُم اٍر, نَمغْمِ  َِم صْمتَِٝم٣مِز- َِمٛمُْف, ُيْٚمٛمَعْ  هَمَٙمؿْ  إْضَ ِٓ   ىَم٣م

ٍَ َُُس: َقا ٣مزمِِؼ  دِم  َأِس  ً قِق  َدىَم٣مىمِكمِ  إلَم  ايم ًُّ ْٝمؾِ  إلَم  يَمفُ  هَمُٜمقَ : نَمْدَوةً  ايم  َوىَم٣منَ - ايمٙم 

 قا -ََم٢َم  همِٝماَم  اظمَِْديٛم٥َمِ  ؽُمقِق  دِم  َهَذا
ـْ  ََمٛم٣َمُخ  ٛمًكَمِ : », َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , ايمٛم ٌِلُّ  وَم٣مَل  َووَمْد  ٌََؼ  ََم   -شؽَم

َؾ  َأنْ  َويَمفُ  ِف, فَمعَم  ُيَٓمٙمِّ ًِ رَ  َٓ  زماَِم  َٞمْٖم ـْ  همِٝمِف, َضَ ٥ٍم, َِم ٣مٍء, َوسَم٣مزُمقٍت, زَم٣مِري  ًَ
 َوىمِ

َن   َوَٞمْحِقِه:
٣مصَم٥مَ  ِٕ ـْ  إيَمْٝمفِ  سَمْدفُمق احْلَ ةٍ  نَمغْمِ  َِم  - همِٝمفِ  ََمَي 

٥مً  َٓ  ايْمٌِٛم٣َمءُ  يَمفُ  َويَمْٝمَس  َٓ  َدىم  هَ  َو فُ  ٣م:نَمغْمَ َٞم  ةُ  زمِفِ  َوَئْمُثرُ  ايمٛم ٣مِس, فَمعَم  ُيَّمٝمُِّؼ  ِٕ  اظم٣َْمر 

ْٝمِؾ, يرُ  زم٣ِميمٙم  ِ ْٝمؾِ  دِم  َوايمي  ٌَْٗمك َوايمٛم َٜم٣مِر, ايمٙم  َواِم, فَمعَم  َوَي اَم  ايمد  فَمك هَمُرزم   َِمْٙمَ٘مفُ  اد 

٤ٌَِم  ًَ  - َذيمَِؽ  زمِ

٣مزمُِؼ   ً ْ  همِٝمِف, ََمَت٣مفَمفُ  َركَ َوسمَ  وَم٣ممَ  هَم١مِنْ  همِٝمِف, َدامَ  ََم٣م زمِفِ  َأضَمؼُّ  َوايم هِ  جَيُزْ  مَل  إَزايَمُتُف: يمَِٕمغْمِ

َن  
لِ  َيَد  ِٕ َو  ْٕ هِ  ىَم٣منَ  ََمَت٣مفَمُف, َٞمَٗمَؾ  َوإِنْ  فَمَٙمْٝمِف, ا َن   همِٝمِف: َيْٗمُٔمَد  َأنْ  يمَِٕمغْمِ

 وَمْد  َيَدهُ  ِٕ

 قا َزايَم٦ْم-
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أي أن َمًٟميم٥م َمٛمك وفمرهم٣مت وَمزديمٖم٥م هم١مهن٣م هذه ىمٙمٜم٣م ٓ متٙمؽ زم٣مإلضمٝم٣مء: 

 َمِم٣ميمح يمٙمٚمًٙمٚمكم-ٕهن٣م 

وىمذيمؽ َم٣م ىم٣من َمـ َمِم٣ميمح اظمًٙمٚمكم ايمٔم٣مَم٥م ٓ متٙمؽ زم٣مإلضمٝم٣مء: ٕهن٣م 

 سمٔمتػم َمٙمً٘م٣م يمٙمٚمًٙمٚمكم مجٝمًٔم٣م, همال جيقز متٙمٝم٘مٜم٣م زم٣مإلضمٝم٣مء ٕضمد َمـ ايمٛم٣مس-

  ********** 
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 [التملك بإحياء الموات]

ـْ ) – 958 ـْ , فُمْرَوةَ  فَم  اهلل صعم , ايمٛم ٌِل   َأن   ؛,فَمٛمَْٜم٣م اهلل ُ  َرِضَ , فَم٣مئَُِم٥مَ  فَم

ـْ »: وَم٣مَل  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف رَ  ََم ٦ْم  َأْرًو٣م فَمٚم  ًَ ضََمدٍ  يَمْٝم ٣م َأضَمؼُّ  هَمُٜمقَ , ِٕ : فُمْرَوةُ  وَم٣مَل - شهِبَ

شطِماَلهَمتِفِ  دِم  فُمَٚمرُ  زمِفِ  َووَم٢َم 
 (ُ)

ٌَُخ٣مِريُّ  َرَواهُ -   -(ايْم

ـْ ) – 955 ـِ  ؽَمِٔمٝمدِ  َوفَم ـِ  , فمٛمف اهلل رض , َزْيدٍ  زْم  فمٙمٝمف اهلل صعم , لِّ ايمٛم ٌِ  فَم

ـْ »: وَم٣مَل  , وؽمٙمؿ شيَمفُ  هَمِٜملَ  ََمْٝمَت٥مً  َأْرًو٣م َأضْمَٝم٣م ََم
 (ِ)

ٛمَفُ , ايمث اَلشَم٥مُ  َرَواهُ -   ً  َوضَم

, َووَم٣مَل  َِمِذيُّ ْ   وَم٣مَل- ىَماَم  َوُهقَ - َُمْرؽَماًل  ُرِويَ : ايمؼمِّ

ٌُْد : َووِمٝمَؾ , فَم٣مئَُِم٥مُ : َووِمٝمَؾ , صَم٣مزمِرٌ : هَمِٗمٝمَؾ , َصَح٣مزمِٝمِّفِ  دِم  َواطْمُتٙمَِػ  ـُ  اهلل ِ فَم  زْم

اصِمُح , فَمْٚمٍرو ُل  َوايمر  َو  ْٕ   -(ا

 *******************************الشرح:

 -ؽم٣مق اظمِمٛمػ احلدي٧م يمٌٝم٣من َممموفمٝم٥م إضمٝم٣مء اظمقات

وهذا احلدي٧م هق أصح ضمدي٧م دم زم٣مب إضمٝم٣مء اظمقات, وهق ايمٔمٚمدة دم 

 هذا ايم٣ٌمب-

                                                           
 «.بها»( كليس عند البخارم لفظ: ِّّٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
في حديث عائشة  (, كالصوابٖٖٗ, ٕٖٗالحديث صحيح بشواىده, كانظر ما تقدـ رقم ) (ِ)

رضي اهلل عنها أنو من مراسيل عركة بن الزبير. كقاؿ ابن عبد البر رحمو اهلل تعالى في التمهيد: 
, كىو أصح ما قيل فيو إف شاء  اختلف فيو على ىشاـ بن عركة, فركتو عنو طائفة عن أبيو مرسالن

 اهلل.
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ـْ »قٛي٘:  رَ  ََم   -شَأْرًو٣م فَمٚم 

 فم٥ًم-أي أرًو٣م َمُم٣م

٦ْم »قٛي٘:  ًَ ضََمدٍ  يَمْٝم   -شِٕ

 أي يمٝم٦ًم ممٙم٘م٥م ٕضمد َمـ ايمٛم٣مس-

 -سمٗمدم همخرج هبذا ايمٗمٝمد إرض اظمٚمٙمقىم٥م, وَم٣م هل دم ضم٘مؿ اظمٚمٙمقىم٥م ىمام

٣م َأضَمؼُّ  هَمُٜمقَ »قٛي٘:   - شهِبَ

 أي َمـ نمغمه َمـ اظمًٙمٚمكم-

 ومل يُمؼمط إذن اإلَم٣مم ىمام هق ـم٣مهر دم احلدي٧م-

 ش-طِماَلهَمتِفِ  دِم  فُمَٚمرُ  زمِفِ  َووَم٢َم : فُمْرَوةُ  وَم٣مَل »قٛي٘: 

وهذا ديمٝمؾ فمعم أن احل٘مؿ زم٣مٍق ومل يٛمًخ, وأن ايمٔمٚمؾ فمٙمٝمف, إذ مل خي٣ميمػ 

, واهلل فمٚمر زمـ اخلْم٣مب رض اهلل فمٛمف, أضمد َمـ ايمِمح٣مزم٥م رض اهلل فمٛمٜمؿ

 -أفمٙمؿ

ـْ  زَم٣مُب  "وومد زمقب ايمٌخ٣مري فمعم احلدي٧م:   -"ََمَقاسًم٣م َأْرًو٣م َأضْمَٝم٣م ََم

 َديمِٝمٌؾ  َوُهقَ : (889. 5) ايمًالم ؽمٌؾ ايمِمٛمٔم٣مين دم ووم٣مل احل٣مهمظ ازمـ إَمغم

ضْمَٝم٣مءَ  َأن   فَمعَم  ْ  إنْ  مَتَٙمٌُّؽ  اإْلِ ـْ  مَل ٙمِؿٌ  ََمَٙمَ٘مَٜم٣م وَمْد  َيُ٘م ًْ لي  َأوْ  َُم ٦ٌََم  َأوْ  ِذَمِّ  ضَمؼي  همِٝمَٜم٣م شَم

ِدي٧ِم  َوـَم٣مِهرُ - يمِْٙمَٕمغْمِ  فُ  احْلَ طُ  َٓ  َأٞم  ََم٣ممِ  إْذنُ  َذيمَِؽ  دِم  ُيُْمؼَمَ ْٚمُٜمقِر, ْقُل ومَ  َوُهقَ  اإْلِ  اْْلُ

ـْ  فُ  ضَمٛمِٝمَٖم٥مَ  َأِِب  َوفَم ـْ  زُمد   َٓ  َأٞم  ْٚمُٜمقرِ  َوَديمِٝمُؾ  إْذٞمِفِ  َِم ِدي٧ُم  َهَذا اْْلُ  فَمعَم  َوايْمِٗمَٝم٣مُس  احْلَ
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ٌَْحرِ  ََم٣مءِ  ـْ  ِصٝمَد  َوََم٣م َوايمٛم ْٜمرِ  ايْم ُؿْ  َوضَمَٝمَقانٍ  ؿَمغْمٍ  َِم َٖمُٗمقا َوَأهن  فُ  فَمعَم  اسم  طُ  َٓ  َأٞم   ُيُْمؼَمَ

ََم٣مِم, ْذنُ إ همِٝمفِ  ٣م اإْلِ مَ  ََم٣م َوَأَم  ٍ  يمَِٕمغْمِ  َيٌد  فَمَٙمْٝمفِ  سَمَٗمد  ٌُُْمقنِ  َُمَٔمكم  َْوِدَي٥مِ  ىَم ْٕ ٓ   جَيُقزُ  هَماَل  ا  إ

ََم٣ممِ  زم١ِمِْذنِ  رٌ  همِٝمفِ  يَمْٝمَس  مِم ٣م اإْلِ ٥مٍ  ظمَِِْمَٙمَح٥مٍ  َضَ ٥ِم, زَمْٔمُض  َذىَمَرهُ  فَم٣مَم  ٣مَدِوي  ُد  َووَم٣مَل  اهْلَ  اظم٠َُْمي 

٣م زمَِح٣ملٍ  إضْمَٝم٣مُؤَه٣م جَيُقزُ  َٓ  ضَمٛمِٝمَٖم٥مَ  َوَأزُمق ْرُِّيَ ََْماَلكِ  لَجَْرى ِْلَ ْٕ ِؼ  ا  ؽُمُٝمقلِ  يمَِتَٔمٙمُّ

ٙمِِٚمكمَ  ًْ ٣م اظمُْ ُٝمقلِ  لَجَْرى ِهلَ  إذْ  هِبَ ًُّ ََم٣ممُ  َووَم٣مَل  ايم  هَم١مِنْ  , وَمِقيي  َوُهقَ  , اظمَْْٜمِديُّ  اإْلِ

َل  ق  ََم٣ممِ ا زم١ِمِْذنِ  إضْمَٝم٣مُؤَه٣م صَم٣مزَ  اظم٣َْمءِ  صَمْريُ  فَمٛمَْٜم٣م حَتَ ْٞمِٗمَْم٣معِ  إْلِ ؼِّ  ِٓ ِ  َوفَمَدمِ  احْلَ  سَمَٔمكمُّ

ْذنُ  يمإِْلََِم٣ممِ  َويَمْٝمَس  َأْهٙمِِف, ٓ   َذيمَِؽ  ََمعَ  اإْلِ ٥مٍ  ظمَِِْمَٙمَح٥مٍ  إ رَ  َٓ  فَم٣مَم  َٓ  همِٝمَٜم٣م, َضَ  جَيُقزُ  َو

ْذنُ  ضْمَٝم٣مءِ  يمَِ٘م٣مهمِرٍ  اإْلِ َْرضِ  فَم٣مِري» , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , يمَِٗمْقيمِفِ  زم٣ِمإْلِ ْٕ  هلِل ِ  ا

َْم٣مُب  شيَمُ٘مؿْ  ِهلَ  شُمؿ   َويمَِرؽُمقيمِفِ  ٙمِِٚمكمَ  َواخْلِ ًْ  ُهقَ  وِمٝمَؾ  فُمَٚمرُ  زمِفِ  َووَم٢َم  َووَمْقيُمفُ - يمِْٙمُٚم

َن   َُمْرؽَمٌؾ 
 اهـ -فُمَٚمرَ  طِماَلهَم٥مِ  آطَمرِ  دِم  ُويمَِد  فُمْرَوةَ  ِٕ

ـْ »قٛي٘:   - شََمْٝمَت٥مً  َأْرًو٣م َأضْمَٝم٣م ََم

 ايمتل هل َمٙمؽ يمٙمٛم٣مس, ويٛمتٖمع هب٣م ايمٛم٣مس-طمرج هبذا ايمٗمٝمد إرض احلٝم٥م 

 -شهمٜمل يمف»قٛي٘: 

 -, واهلل اظمقهمؼأي همٜمل يمف دم ضمٝم٣مسمف, ويمٔمٗمٌف وورشمتف زمٔمد َمقسمف

  ********** 
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 ال حمى إال هلل ولرسوله[ قوله]

ـِ ) – 953 ـِ  َوفَم ٌ ٣مسٍ  ازْم ْٔم٤َم  َأن   ؛,امرض اهلل فمٛمٜم, فَم ـَ  ايمِم   , صَمث ٣مََم٥مَ  زْم

ٓ   ِْحَك َٓ »: وَم٣مَل  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛم ٌِل   َأن   هُ َأطْمػَمَ  , فمٛمف اهلل رض  هلِل ِ  إِ

شَويمَِرؽُمقيمِفِ 
 (ُ)

ٌَُخ٣مِريُّ  َرَواهُ -   -(ايْم

 *******************************الشرح:

غام املصٓـ اذتسٜح يبٝإ دٛاظ اذت٢ُ، ٖٚٛ َا حيُٝ٘ اإلَاّ َٔ 
 .األضض ألدٌ ايصسق١ ٚضتٖٛا

 أهؾ ايمٔمٙمؿ دم َمٔمٛمك هذا احلدي٧م إلم أومقال: اطمتٙمػ وومد 

 أٞمف ٓ حيٚمل إٓ إَم٣مم اظمًٙمٚمكم- األٍٚ:

ؽمٛم٥م وأٞمف ٓ ْحك إٓ َم٣م ىم٣من فمعم َمٗمت٢م َم٣م دم ىمت٣مب اهلل فمز وصمؾ,  ايجاْٞ:

 ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ-

 غبب اذت٢ُ يألضاضٞ: 
 -ايمِمٝمد همٝمٜم٣مٚمٛمٔمٜم٣م َمـ ايمرفمل, أو ي٘مقن زم ْحك إرضو

 (: 7/493ُطاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايبٝإ )قاٍ اإلَاّ ايع
 , ايمٛمٌل أن: »روي ظم٣م زم٣مإلضمٝم٣مء: متٙم٘مٜم٣م ظمـ اظمقات يٗمْمع أن يمإلَم٣مم جيقز

 همٙمام همٟمصمراه, ـ فمدوه: ئمٛمل ـ همرؽمف ضمٖمر ايمززمغم أومْمع , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم  

                                                           
 (.َِّٕ) أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو (ُ)
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 َمـ يمف أومْمٔمقا: », ؿَ َوؽَمٙم   فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ  َصعم   , ايمٛمٌل همٗم٣مل زمًقؿمف, رَمك-- وم٣مم

شؽمقؿمف َمٝمتتٜم٣م
 (ُ)

- 

 فَمٛمْفُ  اهلل ُ َرِضَ  , فمٚمر أن: )وروي ,( , فَمٛمْفُ  اهلل ُ َرِضَ  , زم٘مر أزمق أومْمع: )و

 صح٥م فمعم إمج٣مفمٜمؿ فمعم همدل أضمد, فمٙمٝمٜمام يٛم٘مر ومل( ايمٔمٗمٝمؼ أومْمع ,

 -اإلومْم٣مع

 ٕٞمف :إضمٝم٣مئف فمعم يمف اظمٗمْمع يٗمدر َم٣م إٓ اظمقات َمـ أضمًدا اإلَم٣مم يٗمْمع وٓ

 -هم٣مئدة نمغم َمـ زمذيمؽ ايمٛم٣مس اؽمتي-- إضمٝم٣مئف فمعم يٗمدر ٓ َم٣م أومْمٔمف إذا

 اظمقات َمـ ؾمٝمًئ٣م يتحجر ىم٣ميمذي زمف, أضمؼ ص٣مر-- ؾمٝمًئ٣م اإلَم٣مم أومْمٔمف وَمـ

 قا -زمٝم٣مٞمف َم٢م َم٣م فمعم ايمٔمٚمؾ زم٣مزمتداء
 بٝإ َع٢ٓ احل٢ُ: 

 (: 498-7/497ٚقاٍ اإلَاّ ايعُطاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايبٝإ )
 ايم٘مَل: همٝمف ايمذي اظمقات َمـ َمقؤًم٣م ايمرصمؾ حيٚمل أن همٜمق :اذت٢ُ ٚأَا

 حم٣مَم٣مة, حي٣مَمل وضم٣مَمك ْحك, حيٚمل ايمرصمؾ ْحك: يٗم٣مل ايمٌٜم٣مئؿ, همٝمف يمغمفمك

 - ايمٗمٌم: همٝمف واظمُمٜمقر وَمده, احلٚمك ومٌم همٝمجقز وْح٣مء,

                                                           
(, من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما, َِّٕ(, كأبو داكد )ِِِ/ٗ) أحمد,أخرجو اإلماـ  (ُ)

قاؿ الحافظ في التلخيص: فيو العمرم الكبير كفيو «, أىٍعطيوهي ًمٍن حىٍيثي بػىلىغى السٍَّوطي »كفيو: 
(, كقاؿ فيو: إسناده َٓٓضعف, كضعفو اإلماـ أبو داكد في ضعيف أبي داكد األـ برقم )

. كقاؿ المنذرم: " فيو مقاؿ ". -كىو العيمرم؛ الميكبر -بن عمر ضعيف؛ لضعف عبد اهلل
 كالحافظ ابن حجر: " ضعيف ". 
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 :ايؿاعط قاٍ
 زمٚمًت٣ٌمح ْحٝم٦م رء وَم٣م *** ٞمجد شمؿ هت٣مَم٥م ْحك أزمح٦م

 ,, َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , يمٙمٛمٌل صم٣مئًزا ىم٣من احلٚمك هم١من :ٖصا ثبت إشا

 اهلل ُ  َصعم   , ايمٛمٌل أن: صمث٣مَم٥م زمـ ايمِمٔم٤م ظم٣م روى ويمٙمٚمًٙمٚمكم: يمٛمٖمًف همٝمحٚمل

 -شويمرؽمقيمف هلل إٓ ْحك ٓ: »وم٣مل , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ 

  ْحك- َم٣م هم١مٞمف :يٓؿػ٘ ؾأَا

  ْحك- ومد هم١مٞمف :يًُػًُني ٚأَا

 ايمٛمٗمٝمع ْحك , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , ايمٛمٌل أن: »روي َم٣م :عًٝ٘ ٚايسيٌٝ

شاظمج٣مهديـ خلٝمؾ
 (ُ)

- 

 -اظمديٛم٥م ظمٗم٣مزمر اؽمؿ :ٚبايبا٤

 ٕن اظمقات: َمـ ؾمٝمًئ٣م حيٚمل أن َمٛمٜمؿ ٕضمد همٙمٝمس :ايطع١ٝ آساز ٚأَا

٣ًٌم زمٙمًدا اٞمتجع إذا ىم٣من اْل٣مهٙمٝم٥م دم ايمٔمزيز ايمرصمؾ  صمٌؾ, فمعم زم٘مٙم٤م أوذم-- خمِم

 يًٚمع َمـ يمف ووومػ اؽمتٔمقاه, شمؿ ـ صمٌؾ ي٘مـ مل إن ـ إرض َمـ ٞمُمز أو

                                                           
(, من حديث اٍبًن عىبَّاسو رىًضيى اللَّوي َِّٕأخرجو اإلماـ البخارم رحمو اهلل تعالى في صحيحو ) (ُ)

: بػىلىغىنى  ثَّامىةى رضي اهلل عنو, قىاؿى أىفَّ النًَّبيَّ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى حىمىى »ا عىنػٍهيمىا: أىفَّ الصٍَّعبى ٍبنى جى
(, من ٓٓٔٓكأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده )«, حىمىى السَّرىؼى كىالرَّبىذىةى », كىأىفَّ عيمىرى «النًَّقيعى 

(, بإسناد صحيح بلفظ: "أىفَّ النًَّبيَّ صىلَّى ّْٖٔحديث ابن عمر رضي اهلل عنهما, كابن حباف )
عليو كسلم حىمىى النقيع لخيل المسلمين", كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في اللَّوي 

 (.ْْٔٔالتعليقات الحساف )
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 ٞم٣مضمٝم٥م ىمؾ َمـ ْح٣مه-- صقسمف اٞمتٜمك همحٝم٧م ـ ايمٔمقاء وهق ـ صقسمف َمٛمتٜمك

 اهلل ُ  َصعم   , ايمٛمٌل همٟمزمْمؾ نمغمه, دم ايمٛم٣مس َمع ويرفمك طم٣مص٥م, َم٣مؾمٝمتف يمّمٔمٖم٣مء

 -شويمرؽمقيمف هلل إٓ ْحك ٓ: »ووم٣مل ذيمؽ, , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ 

ًٓ  يمٛمٖمًف, حيٚمل أن يمف همٙمٝمس :ػًُنيامل إَاّ ٚأَا   واضمًدا- ومق

 َمـ يّمٔمػ َمـ وٞمٔمؿ ايمِمدوم٥م, وٞمٔمؿ اظمج٣مهديـ, خلٝمؾ حيٚمل أن يمف وهؾ

 :ومقٓن همٝمف ايمٛمجٔم٥م؟ ؿمٙم٤م فمـ اظمًٙمٚمكم

 هلل إٓ ْحك ٓ: », َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , يمٗمقيمف ذيمؽ: يمف يمٝمس :أسسُٖا

 -ايمرفمٝم٥م ىمآضم٣مد يمٕمغمه حيٚمل همال يمٛمٖمًف, لحيٚم أن يمف جيقز ٓ وٕٞمف , شويمرؽمقيمف

 دم روي ظم٣م ايمِمحٝمح: وهق ضمٛمٝمٖم٥م, وأزمق َم٣ميمؽ, وم٣مل وزمف جيقز, :ٚايجاْٞ

 هلل إٓ ْحك ٓ: »وم٣مل , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , ايمٛمٌل أن: إطم٣ٌمر زمٔمض

شاظمًٙمٚمكم وٕئٚم٥م ويمرؽمقيمف
 (ُ)

 قا -
 (: 7/500يبٝإ )قاٍ اإلَاّ ايعُطاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ا

 ْحك َم٣م ىم٣من هم١من ظمِمٙمح٥م, َمقاسًم٣م , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , ايمٛمٌل ْحك إذاو

 إضمٝم٣مؤه, ٕضمد جيز مل-- زم٣مومًٝم٣م اظمِمٙمح٥م َمـ , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ  َصعم   , ايمٛمٌل يمف

 :وصمٜم٣من همٝمف إضمٝم٣مؤه؟ جيقز همٜمؾ-- اظمٔمٛمك ذيمؽ زال وإن

                                                           
 قاؿ المحقق بهذا اللفظ لم نره في الكتب. (ُ)
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 ىمام احلٚمك, ذيمؽ إلم همٝمحت٣مج اظمٔمٛمك ذيمؽ فم٣مد رزمام ٕٞمف جيقز: ٓ :أسسُٖا

 وٕن طمُمٌف, وٞمٗمؾ ٞمٗمّمف جيقز همال-- َمًجد وهمٝمٜم٣م طمرزم٦م إذا اظمحٙم٥م دم ومٙمٛم٣م

 سمٕمٝمغمه, جيقز همال َمِمٙمح٥م, أٞمف َمٔمٙمقم , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , ايمٛمٌل همٔمٙمف َم٣م

 -ايم٤ًٌم ذيمؽ زمزوال يزل ومل زم٤ًٌم, وآوْم٣ٌمع زم٣ميمرَمؾ أَمر ىمام

 -إضمٝم٣مؤه جيقز :ٚايجاْٞ

 زال-- يمٔمٙم٥م وصم٤م إذا احل٘مؿ ٕن ايمِمحٝمح: وهق :ساَس أبٛ ايؿٝذ قاٍ

 اظمًجد إلم همٝمحت٣مج ايمٔمامرة فمقد يرصمك هم١مٞمف اظمًجد, زمخالف ايمٔمٙم٥م, زمزوال

 ٕٞمف احلٚمك: ىمذيمؽ ويمٝمس فمٙمٝمف, اإلٞمٖم٣مق إلم حيت٣مج ٓ ٕٞمف َمٛمف: يتٚم٘مـ وٓ

 رء وٓ ايمقوم٦م, دم حيٚمك هم١مٞمف-- احلٚمك إلم واضمتٝم٨م اظمٔمٛمك ذيمؽ فم٣مد إن

 قا -يتٔمذر
 (: 7/501ٚقاٍ اإلَاّ ايعُطاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايبٝإ )

 هم١من إٞم٣ًمن, همٟمضمٝم٣مه ْح٣مه, يِمح: وومٙمٛم٣م ظمِمٙمح٥م, َمقاسًم٣م اإلَم٣مم ْحك إذا وأَم٣م

 احلٚمك- يمذيمؽ ٞمٗمض اإلَم٣مم إذن ٕن أضمٝم٣مه: إذا وَمٙم٘مف صم٣مز-- اإلَم٣مم زم١مذن ىم٣من

 مه٣م: وومٝمؾ وصمٜم٣من, همٝمف: ومٝمؾ همٗمد-- ايمِم٣ٌمغ ازمـ وم٣مل --إذٞمف زمٕمغم أضمٝم٣مه وإن

 :ومقٓن

 َمـ يٚمٙم٘مٜم٣م همٙمؿ حمٚمٝم٥م, أرض ٕهن٣م أضمٝم٣مه: َمـ يٚمٙم٘مف ٓ :أسسُٖا

 -, َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , ايمٛمٌل ْح٣مه ىم٣ميمذي أضمٝم٣مه٣م,
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 اصمتٜم٣مد, اإلَم٣مم وْحك زم٣ميمٛمص, شم٦ٌم زم٣مإلضمٝم٣مء اظمٙمؽ ٕن يٚمٙم٘مف: :ٚايجاْٞ

 قا -آصمتٜم٣مد فمعم ًَم٣مَمٗمد ايمٛمص هم٘م٣من
, زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ, شٓ ْحك إٓ هلل ويمرؽمقيمف»وومد اؽمتدل هبذا احلدي٧م: 

 ِم٣ميمح اظمًٙمٚمكم-ظمإلم أن اإلَم٣مم ٓ حيٚمل يمٛمٖمًف, وإٞمام حيٚمل 

ـَ  َمـ ضمدي٧م فُمَٚمرَ : ايبداضٟٚيف   اؽْمَتْٔمَٚمَؾ  أٞمف :فَمٛمْفُ  اهلل ُ  َرِضَ  اخَلْم ٣مِب  زْم

ـِ  صَمٛم٣َمضَمَؽ  اْوُٚمؿْ  ُهٛمَلُّ  َي٣م": هَمَٗم٣مَل  احِلَٚمك, عَم فمَ  ُهٛمَٝم٣ًّم ُيْدفَمك يَمفُ  ََمْقلًم   فَم

ٙمِِٚمكَم, ًْ ِؼ  اظمُ َتَج٣مزَم٥ٌم, اظمَْٓمُٙمقمِ  َدفْمَقةَ  هَم١مِن   اظمَْٓمُٙمقِم, َدفْمَقةَ  َواسم  ًْ  َرب   َوَأْدطِمْؾ  َُم

ْيَٚم٥ِم, َ ـِ  َوَٞمَٔمؿَ  َوإِي ٣ميَ  ايمُٕمٛمَْٝمَٚم٥ِم, َوَرب   ايمٌمُّ ـِ  َوَٞمَٔمؿَ  فَمْقٍف, ازْم اَُم  ٣مَن,فَمٖم   ازْم  إِنْ  هَم١مهِن 

ٙمِْؽ  ْيَٚم٥ِم, َرب   َوإِن   َوَزْرٍع, َٞمْخؾٍ  إلَِم  َيْرصِمَٔم٣م ََم٣مؾِمَٝمُتُٜماَم  هَتْ َ  إِنْ : ايمُٕمٛمَْٝمَٚم٥مِ  َوَرب   ايمٌمُّ

ٙمِْؽ  ٌَٛمِٝمفِ  َيْٟمسمِٛمِل ََم٣مؾِمَٝمُتُٜماَم, هَتْ  َأزَم٣م َٓ  َأَٞم٣م َأهَمَت٣مِرىُمُٜمؿْ  اظم٠ُْمَِمٛمكَِم؟ َأَِمغمَ  َي٣م: هَمَٝمُٗمقُل  ," زمِ

ـَ  فَمقَم   َأْيَنُ  َوايمَ٘مََلُ  هَم٣مظم٣َْمءُ  َؽ,يمَ  َه٤ِم  َِم ُؿْ  اهلل ِ  َواْيؿُ  َوايمَقِرِق, ايمذ  ْونَ  إهِن   وَمْد  َأينِّ  يَمغَمَ

٣َم ـَمَٙمْٚمُتُٜمْؿ,  دِم  فَمَٙمْٝمَٜم٣م َوَأؽْمَٙمُٚمقا اَْل٣مِهٙمِٝم ٥ِم, دِم  فَمَٙمْٝمَٜم٣م هَمَٗم٣مسَمُٙمقا يَمٌاَِلُدُهؿْ  إهِن 

ْٝم٦ُم  ََم٣م اهلل ِ, ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  فَمَٙمْٝمفِ  َأْْحُِؾ  ايم ِذي اظم٣َمُل  يَمْقَٓ  زمَِٝمِدهِ  َٞمْٖمِز  َوايم ِذي اإِلؽْماَلِم,  َْحَ

ـْ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  ا زماَِلِدِهؿْ  َِم "ؾِمػْمً
 (ُ)

- 

  ********** 

 

                                                           
 (.َّٗٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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 [رفع الضرر في الحمى وغيره]

ـِ ) – 954 ـِ  َوفَم ٌ ٣مسٍ  ازْم  صعم , اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  ,فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ َرِضَ , فَم

رَ  َٓ »: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل َٓ  َضَ ارَ  َو شِضَ
 (ُ)

ـُ , َأْْحَُد  َرَواهُ -   -(ََم٣مصَمفْ  َوازْم

ـْ  َويَمفُ ) – 955 ١مِ  دِم  َوُهقَ , َِمْثُٙمفُ  ؽَمِٔمٝمدٍ  َأِِب  ضَمِدي٧ِم  َِم َُمْرؽَمٌؾ  اظمَُْقؿم 
 (ِ)

)- 

 *******************************الشرح:

ٝإ إٔ إحٝا٤ املٛات دا٥ظ عام املصٓف صمح٘ اهلل تعاىل ٖشا احلزٜح يب

 مبا ال ضضص فٝ٘.

احلدي٧م حيًٛمف أهؾ ايمٔمٙمؿ زمُمقاهده, وومد ذىمر ؾمقاهد احل٣مهمظ ازمـ و

 -"صم٣مَمع ايمٔمٙمقم واحل٘مؿ"رصم٤م رْحف اهلل سمٔم٣ملم دم ىمت٣مزمف ايمٛمٖمٝمس: 

 َع٢ٓ ٖصا اذتسٜح: 
 ايمير آؽمؿ, وايميار ايمٖمٔمؾ-

يار أن يدطمؾ ايمير أن يدطمؾ فمعم نمغمه ضًرا زمام يٛمتٖمع زمف, وايم ٚقٌٝ:

 فمعم نمغمه زمام ٓ يٛمتٖمع زمف-

                                                           
(, كأبو ِّٕ -ِّٔ/ٓ(, كأحمد )َِّْالحديث صحيح بطرقو كشواىده؛ أخرجو ابن ماجو ) (ُ)

(, كىو في ِ/ْْ/ٖ(, كابن عساكر في " تاريخ دمشق " )ّْْ/ُنعيم في " أخبار أصفهاف " )
(, كقاؿ فيو: صحيح. ركل من حديث عبادة ٖٔٗاإلركاء لإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى برقم )

, كعائشة ابن الصامت, كعبد اهلل بن عباس, كأبى سعيد الخدرم, كأبى ىريرة, كجابر بن عبد اهلل
 بنت أبى بكر الصديق, كثعلبة بن أبى مالك القرظي, كأبى لبابة رضى اهلل عنهم. 

 (, كانظر ما قبلو.ُّ/ رقم  ْٕٓ/ ِأخرجو اإلماـ الموطأ ) (ِ)
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 ايمير يي زمٚمـ يي زمف, وايميار أن يي زمٚمـ ٓ يي زمف- ٚقٌٝ:

 وهق وم٣مفمدة فم٣مَم٥م, سمًٚمك زمٗم٣مفمدة رهمع ايمير-

 وىمذيمؽ يدهمع ايمير زمٟمومؾ ايميريـ إن ىمثرت وسمٛمقفم٦م-

 بعض األضطاض يف إسٝا٤ املٛات: 
أن سمّمٝمؼ فمعم ؽ, وإضمٝم٣مء اظمقات أن سمٟمطمذ َم٣م يمٝمس يم َمـ إضار دمو

اظمًٙمٚمكم دم ؿمرومٜمؿ, وأَم٣مىمـ ومّم٣مء ضمقائجٜمؿ ؽمقاء ىم٣من ذيمؽ دم اظمِمٙمٝم٣مت, 

 -, واهلل أفمٙمؿوٞمحق ذيمؽؽمٌٝمؾ ايمًٝمؾ, أو اظمٗم٣مزمر, أو 

  ********** 
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 [بما يكون إحياء الموات]

ـْ ) – 956 ـِ  ؽَمُٚمَرةَ  َوفَم  اهلل ِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل رض , صُمٛمُْدٍب  زْم

ـْ »: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , شيَمفُ  هَمِٜملَ  َأْرضٍ  فَمعَم  ضَم٣مئًِْم٣م َأضَم٣مطَ  ََم
 (ُ)

 َأزُمق َرَواهُ - 

َحفُ , َداُودَ  ـُ  َوَصح  ٣مُرودِ  ازْم  -(اْْلَ

 *******************************الشرح:

 .عام املصٓف احلزٜح يبٝإ َا ٜهٕٛ ب٘ إحٝا٤ املٛات

 :(331 .8) داود أِب ؽمٛمـ ذح اظمٔمٌقد ودم فمقن

ـْ )   َأيْ (:  َأْرض فَمعَم ) صِمَداًرا َأيْ  ضَم٣مئًِْم٣م َوَأَدارَ  صَمَٔمَؾ  َأيْ (:  ضَم٣مئًِْم٣م َأضَم٣مطَ  ََم

َْرض سمِْٙمَؽ  هَمَِم٣مَرْت  َأيْ (:  هَمِٜملَ ) ََمَقات َأْرض ضَمْقل ْٕ  َأيْ (:  يَمفُ ) اظمَُْحقؿَم٥م ا

ـْ  همِٝمفِ  َدامَ  ََم٣م َأيْ  يَمفُ  َِمْٙمً٘م٣م ٌََؼ  ىَمَٚم ٣ٌَمح إلَِم  ؽَم َتِدّل :  يمتُّقْرزَمُْمتِلُّ ا وَم٣مَل  -َُم ًْ ـْ  زمِفِ  َي  ََم

َٓ  , زم٣ِميمت ْحِجغمِ  ايمت ْٚمٙمِٝمؽ َيَرى ٥م زمِفِ  َيُٗمقم َو َن   , ضُمج 
اَم  ايمت ْٚمٙمِٝمؽ ِٕ ضْمَٝم٣مءِ  ُهقَ  إِٞم   زم٣ِمإْلِ

َْرض َوحَتِْجغم ْٕ ٣مئِطِ  َوإضَِم٣مؿَمتف ا ـْ  يَمْٝمَس  زم٣ِمحْلَ ضْمَٝم٣مء َِم ء دِم  اإْلِ  وَمْقيمف دِم  إِن   شُمؿ   , َرْ

ٌََٝم٣من إلَِم  َُمْٖمَتِٗمر َأْرض عَم فمَ  ضْمَٝم٣مءِ  مُتَْٙمؽ َأْرض ىُمّؾ  يَمْٝمَس  إِذْ  ايْم  ايمْم ٝمٌِِّل وَم٣مَل  -زم٣ِمإْلِ

فُ  َأضَم٣مطَ  وَمْقيمف زَمَٝم٣مًٞم٣م زمِفِ  ىَمَٖمك:  اهلل  َرِْحف فُ  فَمعَم  َيُدّل  هَم١مِٞم  ٝمًْم٣م ََم٣مٞمًِٔم٣م ضَم٣مئًِْم٣م زَمٛمَك َأٞم   زماَِم  حُمِ

ْمفُ  ـْ  َيَتَقؽم  ؾَْمَٝم٣مء َِم ْٕ ٌْٛمِل َأنْ  قَٞمْح  ا ٓمغَِمةِ  ضَم٣مئًِْم٣م َي ٥ٌَم َأوْ  نَمٛمَؿ حِلَ َوابِّ  َزِري  وَم٣مَل  -يمِٙمد 

                                                           
(, َّٕٕ(, كإف ركاه أبو داكد )ٖٖٗ, ٕٖٗالحديث صحيح بما لو من شواىد كما تقدـ رقم ) (ُ)

من طريق الحسن عن سمرة, كالحسن لم يسمع من سمرة ( بسند ضعيف, َُُٓكابن الجاركد )
 إال حديث العقيقة.
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٥ٌَم َأَرادَ  إَِذا:  اهلل  َرِْحف ايمٛم َقِويّ  َوابِّ  َزِري ُػ  ضَمٓمغَِمة َأوْ  يمِٙمد   َأوْ  ايمثِّاَمر همِٝمَٜم٣م جُيَٖمِّ

َْم٤م همِٝمَٜم٣م جَيَْٚمع ُِمٝمش احْلَ طَ  َواحْلَ َٓ  , ايمت ْحِقيط اؾِْمؼَمَ  ؽَمَٔمػ َٞمِْم٤م ْ٘مِٖمليَ  َو

ـْ  َوَأضْمَج٣مر  قا -اظمِْْروَم٣مة دِم  ىَمَذا -زمِٛم٣َمء نَمغْم  َِم
ـْ »قٛي٘:   -شضَم٣مئًِْم٣م َأضَم٣مطَ  ََم

 -أي ؽمقر ؽمقرًا وٞمحقه

  -شَأْرضٍ  فَمعَم »قٛي٘: 

 -أي فمعم أرض نمغم ممٙمقىم٥م

 - شيَمفُ  هَمِٜملَ »قٛي٘: 

 -أي َمٙم٘م٣ًم واؽمتٚمت٣مفم٣ًم, ونمغم ذيمؽ

  ********** 
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 لبئر كم يكون[]بيان حريم ا

ـْ ) – 957 ٌْدِ  َوفَم ـِ  اهلل ِ فَم ؾٍ  زْم  اهلل صعم , ايمٛم ٌِل   َأن   , فمٛمف اهلل رض , َُمَٕمٖم 

ـْ »: وَم٣مَل  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف شظم٣َِمؾِمَٝمتِفِ  فَمَْمٛم٣ًم ِذَرافًم٣م َأْرزَمُٔمقنَ  هَمَٙمفُ  زمِْئًرا ضَمَٖمرَ  ََم
 (ُ)

 َرَواهُ - 

ـُ   -(َؤِمٝمٍػ  زم١ِمؽِْمٛم٣َمدٍ  ََم٣مصَمفْ  ازْم

 *******************************الشرح:

 .عام املصٓف صمح٘ اهلل تعاىل ٖشا احلزٜح يبٝإ ايكٍٛ يف حضِٜ ايب٦ض

 ايمٌئر- ضمقلهق اظم٣ًمضم٥م ايمتل سم٘مقن  سطِٜ ايب٦ط:ٚ

 ىمام أن ضمريؿ ايمٌٝم٦م هل اظم٣ًمضم٥م ايمتل حتٝمط زم٣ميمٌٝم٦م- 

 وضمريؿ إرض هل اظم٣ًمضم٥م ايمتل حتٝمط زم٣مٕرض-

ٖم٣مع هب٣م َمـ ايمٕمغم, ووؤم٦م ظمِمٙمح٥م ٕٞمف يٚمٛمع َمـ آٞمت مسٝت باذتطِٜ;

 اظم٣ميمؽ, أو ظمِمٙمح٥م اظمًٙمٚمكم-

 تكسٜط سطِٜ ايب٦ط: 
 اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم سمٗمدير ضمريؿ ايمٌئر: و

                                                           
( كسنده ضعيف كما قاؿ الحافظ, من طريق إسماعيل بن مسلم ِْٖٔركاه اإلماـ ابن ماجو ) (ُ)

المكي, عن الحسن عن عبد اهلل بن المغفل رضي اهلل عنو بو, كىذا إسناد شديد الضعف؛ ألف 
شديد, كلو شاىد من حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو عند أحمد إسماعيل بن مسلم المكي ضعفو 

أبي داكد, فالحديث « مراسيل»(, كىو من طريق رجل مبهم, كلو شاىد آخر مرسل في ْْٗ/ ِ)
 ضعيف, كاهلل أعلم.
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همذه٤م أزمق ضمٛمٝمٖم٥م وهق ومقل يمإلَم٣مم ايمُم٣مهمٔمل رْح٥م اهلل فمٙمٝمٜمام, أٞمف أرزمٔمقن 

 -ذرافًم٣م, واؽمتديمقا فمعم ذيمؽ هبذا احلدي٧م

مل يث٦ٌم فمـ ايمٛمٌل  اظم٘مل, يمّمٔمػ إؽمامفمٝمؾ زمـ َمًٙمؿ واحلدي٧م ؤمٝمػ,

 صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ-

وذه٤م اإلَم٣مم أْحد رْحف اهلل سمٔم٣ملم إلم أن ضمريؿ ايمٌئر اظمٌتدئ مخ٥ًم 

 وفمممون ذرافًم٣م-

وذه٤م اإلَم٣مم ايمُم٣مهمٔمل رْحف اهلل سمٔم٣ملم, وزمٔمض احلٛم٣مزمٙم٥م, إلم أن ضمريؿ 

ايمٌئر هق َم٣م حيت٣مج إيمٝمف, َمع فمدم اإلضار, وهذا هق ايمٗمقل ايمراصمح دم هذه 

 اظمًٟميم٥م-

 بٝإ سطِٜ اآلباض اذتسٜج١ اييت تػ٢ُ باملطدات: 
هذا ايمٛمقع َمـ أزم٣مر ٓ حتت٣مج إلم ضمريؿ إٓ زمٚمٗمدار يًغم: ٕهن٣م يمٝم٦ًم و

 َم٘مُمقهم٥م, وإٞمام هل فم٣ٌمرة فمـ َمقاؽمغم خيرج َمٛمٜم٣م اظم٣مء-

يم٘مـ أزم٣مر اظمحقؿم٥م ايمٗمديٚم٥م سم٘مقن دم ايمٔم٣مدة َم٘مُمقهم٥م, وهل ايمتل خيرج 

رزمام ضمِمؾ سمٙمقث يمٙمٚمٝم٣مه ايمتل زمداطمٙمٜم٣م, همٜمذه حتت٣مج إلم َمٛمٜم٣م اظم٣مء زم٣ميمديمق, و

 ضمريؿ أىمػم-

وإذا ىم٣من سمٛمقهب٣م ايمدواب ايمِمٕمغمة َمثؾ ايمٕمٛمؿ, ي٘مقن ضمريٚمٜم٣م أصٕمر َمـ 

 نمغمه-
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زمٝمٛمام يمق ىم٣مٞم٦م سمٛمقهب٣م دواب ىمٌغمة َمثؾ: اإلزمؾ, أو ايمٌٗمر, أو اخلٝمقل 

 ٝمٜم٣م-وايمٌٕم٣مل, ونمغمه٣م, همٜمذه حتت٣مج إلم ضمريؿ أىمػم, ىمؾ هذا ضم٤ًم احل٣مصم٥م إيم

همٝمٛمٓمر إلم ضم٣مصم٥م ايمٛم٣مس, هم١مذا ىم٣من ايمٌئر حيت٣مج إلم أن ي٘مقن ضمريٚمف أىمػم 

 وؽمع, وه٘مذا ايمٌٝم٦م, وإرض-

 سطِٜ ايؿذط٠: 
 أهؾ ايمٔمٙمؿ دم ضمريؿ ايمُمجرة: وومد اطمتٙمػ 

 همذه٤م أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أن ضمريؿ ايمُمجرة ي٘مقن إلم َم٣م يٚمتد همٝمف أنمِم٣مهن٣م-

٥م َمـ أضمد َمـ ايمٛم٣مس, وهذا ي٘مقن دم إرض اظمقات, إرض ايمٕمغم ممٙمقىم

وأَم٣م إرض اظمٚمٙمقىم٥م هم٘مؾ إٞم٣ًمن يمف َمٙم٘مف, ويمف ضمٗمف َمـ إرض ضم٤ًم 

 ضمدوده٣م اظمٔمٙمقَم٥م اظمٌٝمٛم٥م-

زمٛمك فمامرة دم أروف, همام يٙمزم نمغمه َمـ ايمٛم٣مس ممـ  رصمالً يمق أن  َجًّا:

يٚمٙم٘مقن أراوٝمٜمؿ زمج٣مٞمٌف أن ئمْمقه ضمرًَم٣م يمٌٝمتف, إٓ أن ي٘مقن زمٝمٛمٜمؿ َم٣ًمهم٥م 

 ايمْمريؼ-

هنؿ يتٗم٣مؽمٚمقن هذا ايمًمء, رزمام هذا يٛمٗمص َمؼًما َمـ أروف, وهلذا ِتد أ

 -, واهلل أفمٙمؿوذاك يٛمٗمص َمؼًما َمـ أروف: ضمتك ي٘مقن ممًرا زمٝمٛمٜمام

  ********** 
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 ]بيان مشروعية إقطاع األراضي[

ـْ ) – 958 ـِ  فَمْٙمَٗمَٚم٥مَ  َوفَم ـْ , َوائِؾٍ  زْم ِل   َأن   ,» :؛َأزمِٝمفِ  فَم  فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛمٌ 

ََمْقَت  َأْرًو٣م َْمَٔمفُ َأومْ  , وؽمٙمؿ شزمَِحْيَ
 (ُ)

َِمِذيُّ , َداُودَ  َأزُمق َرَواهُ -  ْ , َوايمؼمِّ

َحفُ  ـُ  َوَصح  ٌ ٣منَ  ازْم  (-ضِم

 *******************************الشرح:

 .عام املصٓف احلزٜح يبٝإ َؾضٚع١ٝ إقطاع األصض

ـِ  فَمْٙمَٗمَٚم٥مَ »  قٛي٘: , ٘مقدمايم ايم٘مٛمدي احليَملر ضمج زمـ وائؾ زمـش: َوائِؾٍ  زْم

 -احلدي٧م ومٙمٝمؾ شمٗم٥م ىم٣من

ـْ » قٛي٘:  , احليَملّ  ئمٚمر زمـ وائؾ زمـ رزمٝمٔم٥م زمـزمـ ضمجر َوائٍِؾ ش:  َأزمِٝمفِ  فَم

 -َمٔم٣موي٥م طمالهم٥م دم َم٣مت

ََمْقَت  َأْرًو٣م َأوْمَْمَٔمفُ »قٛي٘:    -شزمَِحْيَ

هق سمٔمٝمكم اإلَم٣مم ومْمٔم٥م َمـ إرض أو نمغمه٣م, إلٞم٣ًمن: يمٝمحٚمٝمٜم٣م,  اإلقطاع:

 ويمٝمًتٚمتع هب٣م زمٛمٖمًف-

 ع اإلقطاعات: أْٛا
 اإلومْم٣مع فمعم شمالشم٥م أٞمقاع: 

                                                           
(, بإسنادين: أحدىما ُُّٖ(, كالترمذم )َّٗٓك  َّٖٓالحديث صحيح. ركاه أبو داكد ) (ُ)

كلعلو قاؿ ذلك لوجود سماؾ بن «: ىذا حديث حسن»الترمذم: حسن, كاآلخر صحيح, كقاؿ 
 حرب في إسناده, كلكنو تيوًبعى عليو كما عند أبي داكد كغيره.
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 إومْم٣مع َمٙمؽ- األٍٚ:

طمذ يمؽ هذه إرض َمٙمً٘م٣م يمؽ, همٝمجقز يمف أن  نإٔ ٜكٍٛ ي٘ اإلَاّ:

 -َمـ اظم٣ٌمح يٌٝمٔمٜم٣م, أو ُّيدُّي٣م, أو ُّيٌٜم٣م, أو يٖمٔمؾ همٝمٜم٣م َم٣م يُم٣مء

 إومْم٣مع اؽمتٕمالل- ايجاْٞ:

َمـ  اؽمتٚمتع هبذه إرض يمٗمّم٣مء ضم٣مصمتؽ, وَم٣م طمرج َمٛمٜم٣م نإٔ ٜكٍٛ ي٘:

 -زرفمٜم٣م, أو َمـ شمٚمره٣م, همٜمق يمؽ, وهذا يمٝمس زمتٚمٙمٝمؽ

 إومْم٣مع ارهم٣مق-ايجايح: 

وهق َم٣م يٗمع دم اظمدن, ودم نمغمه٣م, ىمٟمن سمًٚمح ٕضمدهؿ أن يٌٝمع فمعم زم٣مب 

 زمٝمتؽ, أو دىم٣مٞمؽ, هم١من هذا همٝمف إرهم٣مق-

 سهِ اإلقطاع: 
 -اؽمتدل هبذا احلدي٧م فمعم صمقاز اإلومْم٣مع, وَم٣م يزال ايمٛم٣مس ئمٚمٙمقن زمفو

 ٣مم يمرفمٝمتف َم٣م ؾم٣مء َمٛمٜم٣م-ٝمٗمْمع اإلَمهم

إٓ أن زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ اؾمؼمؿمقا أن يٗمْمع اإلَم٣مم يمف َمـ إرض َم٣م 

يًتْمٝمع أن ئمٚمؾ همٝمف, أَم٣م إذا ومْمع يمف َم٣م ٓ يًتْمٝمع ايمٔمٚمؾ همٝمف: هم١مٞمف يرد إلم 

 َمِم٣ميمح اظمًٙمٚمكم-

 وىم٣من إئٚم٥م يٖمٔمٙمقن هذا, وٓ يزايمقن يٖمٔمٙمقٞمف َمـ زم٣مب سمٟميمػ ايمٛم٣مس-
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ٛمف, ظم٣م صم٣مء إلم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ همقائؾ ازمـ ضمجر رض اهلل فم

 أومْمٔمف هذه إرض يتٟميمٖمف فمعم اإلؽمالم-

وهمٔماًل ىم٣مٞم٦م هذه ايمٌالد َمـ أفمٓمؿ ايمٌٙمدان َمٛم٣مسة يمٙمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف 

 -, واهلل أفمٙمؿوؽمٙمؿ

وهل زمالد واؽمٔم٥م دم صمٛمقب ذق ايمٝمٚمـ وسمٔمرف ضم٣ميمٝم٣م زمحيَمقت 

ٙمدان وضميَمقت ايم٣ًمضمؾ ايمقادي واظمتٚمثٙم٥م دم ؽمٝمئقن وَم٣م ضمقهل٣م َمـ ايمٌ

 وسمُمٚمؾ اظم٘مال وَم٣م إيمٝمٜم٣م- 

  ********** 

 

 

 

 

 

 



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]مقدار االقطاع[  

 

[876] 
 

  

 [مقدار االقطاع]

ـِ ) – 959 ـِ  َوفَم  فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛم ٌِل   َأن   ,, فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ  َرِضَ  , فُمَٚمرَ  ازْم

زَمغْمَ  َأوْمَْمعَ  , وؽمٙمؿ  ََمكرَ  شُمؿ  , وَم٣ممَ  ضَمت ك ايْمَٖمَرَس  هَمَٟمصْمَرى, هَمَرؽِمفِ  ضُمْيَ  ايمزُّ

ْقطُ  زَمَٙمغَ  ضَمْٝم٧ُم  َأفْمُْمقهُ »: هَمَٗم٣مَل - ؽَمْقؿَمفُ   ً شايم
(ُ)

 -(َؤْمٌػ  َوهمِٝمفِ  َداُودَ  َأزُمق َرَواهُ - 

 *******************************الشرح:

 .غام املصٓـ اذتسٜح يبٝإ َكساض اإلقطاع
أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ أومْمع ايمززمغم زمـ ايمٔمقام  َٚع٢ٓ اذتسٜح:

أرًو٣م َم٣ًمضم٣مهت٣م ضمي  صٖمٝم٥م, وأضمد اظمٌمميـ زم٣مْلٛم٥م, ازمـ فمٚمتف رض اهلل فمٛمف

 همرؽمف-

 (326/ 8) زاٚز أبٞ غٓٔ ؾطح املعبٛز عٕٛٚيف 
 فَمعَم  َوَٞمِْمٌف , فَمْدوَه٣م َأيْ  َُمْٔمَجَٚم٥م َوؽُمُ٘مقن اظمُْْٜمَٚمَٙم٥م زمَِّمؿِّ : ( هَمَرؽمف ضُمْيَ )  

 -َواضِمَدة فَمْدَوةً  سَمْٔمُدو ََم٣م وَمْدر َأيْ  َُمَّم٣مف ضَمْذف

ْ  هَمَرؽمف َووَمَػ  َأيْ : ( وَم٣ممَ  كضَمت  )   -َيْٚمًِم  َأنْ  َيْٗمِدر َومَل

زَمغْم  َأيْ : ( َرََمك شُمؿ  )   -ايمزُّ

ْقؿمِفِ )  ًَ ٣ٌَمء(:  زمِ  -ضَمَذهَمفُ  َأيْ  َزائَِدة ايْم

                                                           
(, كفي إسناده عبد اهلل بن عمر العمرم المكبر كىو َِّٕأخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو ) (ُ)

 ضعيف.
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 -َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل   َصعم   ايمٛم ٌِلّ  َأيْ : ( هَمَٗم٣مَل ) 

ـْ  َأَْمر: ( َأفْمُْمقهُ )  فْمَْم٣مء َِم ٣ٌَمب َوَأضَم٣مِدي٧م -اإْلِ فُ  فَمعَم  سَمُدّل  ايْم  يمِٙمٛم ٌِلِّ  جَيُقز َأٞم 

ـْ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل  َصعم   ـْ  زَمْٔمده َوظمَِ ٥م َِم َئِٚم  ْٕ ََراِض  اظمََْٔم٣مِدن إوِْمَْم٣مع ا ْٕ  َوا

  -ََمِْمَٙمَح٥م همِٝمفِ  ىَم٣منَ  إَِذا زمَِذيمَِؽ  زَمْٔمض ُدون زَمْٔمض َوخَتِِْمٝمص

 :زم٣مإلومْم٣معإرض سمتٚمٙمؽ 

فمعم أن إرض سمتٚمٙمؽ زم٣مإلومْم٣مع, وهذا هق ومقل  اؽمتدل هبذا احلدي٧مو

 يمٌٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ-

وذه٤م اْلٚمٜمقر َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أن إرض ٓ سمتٚمٙمؽ زم٣مإلومْم٣مع, وهذا 

 ومقل َمرصمقح-

 ٓ جيقز يمإلَم٣مم أن يٗمْمع دم أَم٣مىمـ اإلضمٝم٣مء- 

ٓ جيقز يمإلَم٣مم أن ئمْمل أضمًدا َمـ ايمٛم٣مس َمـ اإلومْم٣مع إٓ َم٣م يًتْمٝمع أن و

 حيٝمٝمف همٗمط-

 (: 5/428اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )قاٍ 
 َٓ ٌَِٕمل َو ََم٣ممُ  َيْٗمَْمع َأنْ  َيٛمْ ـْ  َأضَمًدا اإْلِ ٓ   اظمََْقاِت, َِم َن   إضْمَٝم٣مُؤُه: ُيْٚم٘مِٛمُفُ  ََم٣م إ

 دِم  ِٕ

ـْ  َأىْمَثرَ  إوْمَْم٣مفِمفِ  كٍ  ضَمؼ   دِم  ايمٛم ٣مسِ  فَمعَم  سَمّْمٝمِٝمًٗم٣م َذيمَِؽ  َِم  هَم٣مئَِدةَ  َٓ  اَم زمِ  زَمْٝمٛمَُٜمْؿ, َُمُْمؼَمَ

 - همِٝمفِ 
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َ  شُمؿ   هَمَٔمَؾ, هَم١مِنْ  ٌَكم  ـْ  فَمْجُزهُ  سَم صَمَٔمفُ  إضْمَٝم٣مئِِف, فَم صَمعَ  ىَماَم  َِمٛمُْف, اؽْمؼَمْ ـْ  فُمَٚمرُ  اؽْمؼَمْ  َِم

ـِ  زماَِللِ  ٣مِرِث  زْم ـْ  فَمٛمْفُ  فَمَجزَ  ََم٣م احْلَ ـْ  فِماَمَرسمِفِ  َِم ٣مهُ  َأوْمَْمَٔمفُ  ايم ِذي ايْمَٔمِٗمٝمِؼ, َِم  َرؽُمقُل  إي 

 قا -, َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , اهلل ِ
زَمغْمَ ضُمْيَ هَمَرؽِمِف, هَمَٟمصْمَرى ايْمَٖمَرَس ضَمت ك وَم٣ممَ »قٛي٘:   -شَأوْمَْمَع ايمزُّ

 أي ضمتك وومػ َمـ ٞمٖمًف, وهذه َم٣ًمضم٥م سم٘مقن ىمٌغمة-

 -ششُمؿ  َرََمك ؽَمْقؿَمفُ »قٛي٘: 

أن زاده َمـ اظم٣ًمضم٥م زمٔمد وومقف ايمٖمرس, َم٣م وصؾ إيمٝمف ايمًقط ايمذي فٝ٘: 

 رَمك زمف ايمززمغم رض اهلل فمٛمف-

ْقطُ »هَمَٗم٣مَل: "قٛي٘:   ً  - "شَأفْمُْمقُه ضَمْٝم٧ُم زَمَٙمَغ ايم

وهذا مم٣م يدل فمعم أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ أومر ايمززمغم رض اهلل فمٛمف 

 -, واهلل أفمٙمؿفمعم ايمزي٣مدة دم رَمٝمف يمًقؿمف

  ********** 
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 ]المسلمون شركاء في ثالثة: الكأل والماء والنار[ 

ـْ ) – 931 ـْ  َرصُمؾٍ  َوفَم َح٣مزَم٥مِ  َِم  ََمعَ  نَمَزْوُت : »وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل رض , ايمِم 

ِٚمْٔمُتفُ  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقلِ  ًَ ايمٛم ٣مُس : »َيُٗمقُل  هَم
 (ُ)

ىَم٣مءُ    دِم  ُذَ

شَوايمٛم ٣مرِ  َواظم٣َْمِء, ايْمَ٘مََلِ, دِم : شَماَلٍث 
 (ِ)

 -(شمَِٗم٣مٌت  ٣ميُمفُ َوِرصَم , َداُودَ  َوَأزُمق, َأْْحَُد  َرَواهُ - 

 *******************************الشرح:

عام املصٓف صمح٘ اهلل تعاىل احلزٜح يبٝإ اؽرتاى املغًُني يف ٖشٙ 

 ايجالث١ األؽٝا٤.

َمع طمالف زمكم أهؾ ايمٔمٙمؿ دم ىمثغم َمـ َم٣ًمئٙمف, إٓ أن اظم٣مء ايمٔم٣مم: ىمٚمٝم٣مه 

 إهن٣مر, وٞمحقه٣م, همٜمذه يمٙمجٚمٝمع زم٣مٓسمٖم٣مق زمكم أهؾ ايمٔمٙمؿ-

                                                           
هذا اللفظ ليس عند أحمد, كال عند أبي ف -رحمو اهلل-كىو كىم من الحافظ « األصلين»كذا في  (ُ)

( ٓٔ/ ّ« )التلخيص»ساقو في  -رحمو اهلل-, ثم رأيتو «المسلموف»داكد, كإنما عندىما بلفظ: 
 بعد أف عزاه ألحمد كأبي داكد.« المسلموف»بلفظ: 

(, من طريق حريز بن عثماف, ّْٕٕ(, كأبو داكد )ّْٔ/ ٓركاه أحمد )الحديث صحيح لغيره.  (ِ)
خداج, عن رجل من الصحابة رضي اهلل عنهم, فذكره بلفظ: "المسلموف", كلفظ:  عن أبي

"الناس", عند أبي عبيد في كتابو األمواؿ. كذكر اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلركاء أنو 
شاذ, كأف المحفوظ لفظ: "المسلموف", كالحديث في إسناده أبو خداش, كاسمو ًحباف بن زيد 

بالركاية عنو حريز بن عثماف, كقاؿ أبو داكد: مشايخ حريز كلهم ثقات, كلذلك  الشرعبي, تفرد
صحح بعض أىل العلم الحديث, كبعضهم يقوؿ: كالـ أبي داكد محموؿ على الغالب, كإال 
ا من حديث أبي ىريرة رضي  فبعضهم مجهوؿ الحاؿ. كعلى كل فالحديث صحيح؛ فإف لو شاىدن

الث ال يمنعن: الماء, كالكأل, كالنار", كإسناده صحيح, رجالو اهلل عنو عند ابن ماجو بلفظ: "ث
 رجاؿ الشيخين, غير شيخ ابن ماجو كىو ثقة.
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اظم٣مء اظمحرز دم اْلرار وٞمحقه٣م, همٜمذا اظم٣مء يمِم٣مضمٌف وَم٣ميم٘مف  يٓٛع ايجاْٞ:ا

 زم٣مٓسمٖم٣مق زمكم أهؾ ايمٔمٙمؿ-

إٓ إذا ىم٣من ئمْمل َمٛمف يميورة, ىمٟمن ي٘مقن همّمؾ فمـ ضم٣مصمتف وصم٣مءه 

 َمّمْمر إيمٝمف-

 اظم٣مء ايمذي ي٘مقن دم أزم٣مر وٞمحقه٣م- ايٓٛع ايجايح:

ٝمٚمٝم٥م رْحف اهلل همذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ وهق اطمتٝم٣مر ؾمٝمخ اإلؽمالم ازمـ سم

ًٓ زمٔمٚمقم احلدي٧م إلم أن اظمًٙمٚمكم ذىم٣مء دم َمْمٙمؼ اظم٣مء إذا  سمٔم٣ملم اؽمتدٓ

 همّمؾ فمـ ضم٣مصمتٜمؿ-

 ني: ؿٞ ايصشٝشؾ
ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   اهلل ِ َرؽُمقَل  َأن  : فَمٛمْفُ  اهلل ُ  َرِضَ  ُهَرْيَرةَ  َمـ ضمدي٧م َأِِب   َوؽَمٙم 

شايمَ٘مََلُ  زمِفِ  ْٚمٛمَعَ يمِٝمُ  اظم٣َمِء: هَمّْمُؾ  ُيْٚمٛمَعُ  َٓ : »وَم٣مَل 
 (ُ)

- 

 :(35. 5) ايم٣ٌمري همتحوم٣مل احل٣مهمظ: 

مِ  ايْمَ٘م٣مِف  زمَِٖمْتِح  "ايْمَ٘مََلَ  زمِفِ  يمِٝمَْٚمٛمَعَ " :وَمْقيُمفُ  َزةٌ  زَمْٔمَدَه٣م َوايمال   ُهقَ  ََمْٗمُِمقرٌ  مَهْ

٣ٌَمُت  ٌُفُ  ايمٛم  فُ  َرؿْم ًُ هُ  ََم٣مءٌ  هُ فِمٛمَْد  يَمْٝمَس  ىَمََلٌ  ايْمٌِْئرِ  ضَمْقَل  َيُ٘مقنَ  َأنْ  َواظمَْْٔمَٛمك َوَي٣مزمِ  نَمغْمُ

 َٓ ـُ  َو ٓ   َرفْمُٝمفُ  اظمََْقاِر  َأْصَح٣مَب  ُيْٚم٘مِ ٛمُقا إَِذا إِ ـْ  مَتَ٘م  ٣مئِِٚمِٜمؿْ  ؽَمْٗمِل  َِم ـْ  هَبَ  سمِْٙمَؽ  َِم

ُروا يمَِئال   ايْمٌِْئرِ  فْمِل  زَمْٔمَد  زم٣ِميْمَٔمَْمشِ  َيَتَي  َتْٙمِزمُ  ايمر  ًْ ـَ  ََمْٛمُٔمُٜمؿْ  هَمَٝم ـَ  ََمٛمَْٔمُٜمؿْ  اظم٣َْمءِ  َِم  َِم

                                                           
 (.ُٔٔٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِّّٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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فْمِل  غمِ  َهَذا إلَِم وَ  ايمر  ًِ ْٚمُٜمقرُ  َذَه٤َم  ايمت ْٖم ٌَْذلِ  خَيَْتصُّ  َهَذا َوفَمعَم  اْْلُ ـْ  ايْم  يَمفُ  زمَِٚم

فَم٣مةُ  زمِفِ  َوَيْٙمَتِحُؼ  ََم٣مؾِمَٝم٥مٌ  ِب  إلَِم  اضْمَت٣مصُمقا إَِذا ايمرُّ ْ ُؿْ  ايمممُّ هَن 
ـَ  َُمٛمُِٔمقا إَِذا ِٕ ِب  َِم ْ  ايمممُّ

ـَ  اَْمَتٛمَُٔمقا فْمِل  َِم َتِٚمُؾ  ُهٛم٣َمكَ  ايمر  ِٜمؿْ  اظم٣َْمءِ  َْحُْؾ  ُيْٚم٘مِٛمُُٜمؿْ  ُيَٗم٣مَل  نْ أَ  َوحَيْ ًِ َْٞمُٖم ٥مِ  ِٕ  ََم٣م يمِِٗمٙم 

َت٣مصُمقنَ  ٌََٜم٣مئِؿِ  زمِِخاَلِف  َِمٛمْفُ  إيَِمْٝمفِ  حَيْ ِحٝمُح  ايْم ُل  َوايمِم  َو  ْٕ ْرعُ  زمَِذيمَِؽ  َوَيْٙمَتِحُؼ  ا  ايمز 

ِحٝمُح  ََم٣ميمٍِؽ  فِمٛمَْد  ٣مهمِِٔمٝم ٥مِ  فِمٛمَْد  َوايمِم  ٛمَِٖمٝم ٥مُ  وَم٣مَل  َوزمِفِ  ايمُم  طْمتَِِم٣مُص  احْلَ ِٓ  زم٣ِمظم٣َْمؾِمَٝم٥مِ  ا

َق  ٣مهمِِٔملُّ  َوهَمر  ْرعِ  اظمََْقاِر  زَمكْمَ  فَمٛمْفُ  اظمَُْزيِنُّ  ضَمَ٘م٣مهُ  همِٝماَم  ايمُم   َذاُت  اظم٣َْمؾِمَٝم٥مَ  زمَِٟمن   َوايمز 

ـْ  خُيَُْمك َأْرَواٍح  ٣م فَمَْمُِمَٜم٣م َِم ْرعِ  زمِِخاَلِف  ََمْقهُتَ َذا ايمز  هُ  ايمٛم َقِويُّ  َأصَم٣مَب  َوهِبَ  َونَمغْمُ

ٙمِؿٍ  فِمٛمَْد  صَم٣مزمِرٍ  زمَِحِدي٧ِم  ظم٣َِميمٍِؽ  َتَدل  َواؽْم  ًْ ـْ  هَنَك َُم  َُمْْمَٙمٌؼ  يَم٘مِٛم فُ  اظم٣َْمءِ  هَمّْمؾِ  زَمْٝمعِ  فَم

ْ  يَمقْ  َهَذا َوفَمعَم  ُهَرْيَرةَ  َأِِب  ضَمِدي٧ِم  دِم  اظمَُْٗمٝم دِ  فَمعَم  هَمُٝمْحَٚمُؾ  ـْ  مَل  ُيْرفَمك ىَمََلٌ  ُهٛم٣َمكَ  َيُ٘م

ـَ  ََم٣مٞمِعَ  هَماَل  ْٞمتِٖمَ  اظمَْٛمْعِ  َِم ٥مِ  ٣مءِ ِٓ ْم ٣مِِبُّ  وَم٣مَل  ايْمِٔمٙم 
ْٚمُٜمقرِ  فِمٛمَْد  َوايمٛم ْٜملُ  اخْلَ  يمِٙمت ٛمِْزيفِ  اْْلُ

هَمفُ  ُيقصِم٤ُم  َديمِٝمؾٍ  إلَِم  هَمُٝمْحَت٣مُج  ـْ  َسْ ِدي٧ِم  َوـَم٣مِهرُ  ـَم٣مِهِرهِ  فَم  ُوصُمقُب  َأْيًّم٣م احْلَ

ْٚمُٜمقرُ  وَم٣مَل  َوزمِفِ  لَج ٣مًٞم٣م زَمْذيمِفِ  ـَ  ٥مِ ايْمِٗمٝمٚمَ  ؿَمَٙم٤ُم  يمَِِم٣مضِمٌِفِ  َووِمٝمَؾ  اْْلُ  ىَماَم  إيَِمْٝمفِ  اظمُْْحَت٣مِج  َِم

٤َم  اظمُّْْمَْمرِّ  إؿِْمَٔم٣ممِ  دِم  فُ  َوسُمُٔمٗمِّ ـْ  اظمُْْحَت٣مِج  اَْمتِٛم٣َمعِ  ضَم٣ميَم٥مَ  اظمَْٛمْعِ  صَمَقازُ  َِمٛمْفُ  َيْٙمَزمُ  زمَِٟمٞم   َِم

ٌَْذُل  فَمَٙمْٝمفِ  جَي٤ُِم  ُيَٗم٣مَل  َأنْ  هَمَٝمُجقزُ  اظْمُاَلَزََم٥مِ  زمَِٚمٛمْعِ  َوُرد   ايْمِٗمٝمَٚم٥مِ  زَمْذلِ  سم ٤ُم  ايْم  يَمفُ  َوسَمؼَمَ

٥مِ  دِم  ايْمِٗمٝمَٚم٥مُ  ٌُْذولِ  ِذَم  ـَ  ََمَتك َِمٛمْفُ  ايْمِٗمٝمَٚم٥مِ  َأطْمُذ  يمَفُ  َيُ٘مقنَ  ضَمت ك يَمفُ  اظمَْ  َٞمَٔمؿْ  َذيمَِؽ  َأَْمَ٘م

ٙمِؿٍ  ِرَواَي٥مٍ  دِم  ًْ ُ
ـْ  ظمِ ـِ  ِهاَللِ  ؿَمِريِؼ  َِم ـْ  ََمْٝمُٚمقَٞم٥مَ  َأِِب  زْم ـْ  ؽَمَٙمَٚم٥مَ  َأِِب  فَم  َٓ  ُهَرْيَرةَ  َأِِب  فَم

٣ٌَمعُ  ٣مزَ  ايْمِٔمَقُض  يَمفُ  َوصَم٤َم  هَمَٙمقْ  اظم٣َْمءِ  هَمّْمُؾ  ُي  زمـ َواؽْمتدل   أفمٙمؿ َواهلل ايمٌٝمع يَمفُ  َْلَ
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ـَ  ضَمٌِٝم٤ٍم   هَم٣مؽْمَتْٕمٛمَك ََم٣مءٌ  همِٝمَٜم٣م ََم٣ميمَِ٘مكْمِ  زَمكْمَ  ىَم٣مَٞم٦ْم  إَِذا ايْمٌِْئرَ  َأن   فَمعَم  اظم٣َْميمِ٘مِٝم ٥مِ  َِم

٣م ِٗملَ  َأنْ  يمِْمطَمرِ  ىَم٣منَ  َٞمْقزَمتِفِ  دِم  َأضَمُدمُهَ ًْ فُ  َِمٛمَْٜم٣م َي َٞم  ـْ  هَمَّمَؾ  ََم٣مءٌ  ِٕ  َص٣مضِمٌِفِ  ضَم٣مصَم٥مِ  فَم

ِدي٧ِم  َوفُمُٚمقمُ  ْٚمُٜمقرُ  طَم٣ميَمَٖمفُ  َوإِنْ  يَمفُ  َيُْمَٜمُد  احْلَ  اظم٣َْميمِ٘مِٝم ٥مِ  زَمْٔمُض  زمِفِ  َواؽْمَتَدل   اْْلُ

دِّ  يمِْٙمَٗمْقلِ  ًَ َرائِعِ  زمِ فُ  ايمذ  َٞم  ـْ  هَنَك ِٕ عَ  يمَِئال   اظم٣َْمءِ  ََمٛمْعِ  فَم ـْ  ايْمَ٘مََلِ  ََمٛمْعِ  إلَِم  زمِفِ  ُيَتَذر   يَم٘مِ

يُح  َوَردَ  ٣ٌَمِب  ضَمِدي٧ِم  ؿُمُرِق  زَمْٔمضِ  دِم  ايمت ٌْمِ ـْ  زم٣ِميمٛم ْٜمِل  ايْم  َصححفُ  ايْم٘مَل ََمٛمْعِ  فَم

ٌ ٣منَ  زمـ ـْ  ضِم ـْ  نِمَٖم٣مرٍ  زَمٛمِل ََمْقلَم  ؽَمِٔمٝمدٍ  َأِِب  ِرَواَي٥مِ  َِم  مَتْٛمَُٔمقا َٓ  زمَِٙمْٖمظِ  ُهَرْيَرةَ  َأِِب  فَم

َٓ  اظم٣َْمءِ  هَمّْمَؾ  ْ  َو  ُهٛم٣َم زم٣ِميْمَ٘مََلِ  َواظمَُْرادُ  ايْمِٔمَٝم٣مُل  َوَِتُقعُ  اظم٣َْمُل  هَمَٝمْٜمِزُل  ايْمَ٘مََلَ  ٛمَُٔمقامَت

ـْ  ََم٣مصَمفْ  زمـ وروى ؽَمَقاء همِٝمفِ  ايمٛم ٣مس هَم١مِن اظمَْقات دِم  ايمٛم ٣مزم٦ُِم  ـْ  ؽُمْٖمَٝم٣منَ  ؿَمِريِؼ  َِم  فَم

َٞم٣مدِ  َأِِب  ـِ  ايمزِّ فَْمَرِج  فَم ْٕ ـْ  ا َـ  َٓ  اَلشَم٥مٌ شمَ  ََمْرهُمقفًم٣م ُهَرْيَرةَ  َأِِب  فَم  َوايْمَ٘مََلُ  اظم٣َْمءُ  ُيْٚمٛمَْٔم

ْم ٣مِِبُّ  وَم٣مَل  َصِحٝمٌح  َوإؽِْمٛم٣َمُدهُ  َوايمٛم ٣مرُ 
٦ٌُُم  ايْمَ٘مََلُ  ََمْٔمٛم٣َمهُ  اخْلَ  قا- إَْرض ََمَقاِت  دِم  َيٛمْ

ٌٖ ًٜعّ صاسب ايب٦ط إٔ ٜعطٞ ايٓاؽ َا خيطدٕٛ ب٘ املا٤ َٔ ٚ
 زاخٌ ايب٦ط؟

 احلٌؾ, وايمٌ٘مرة, وايمديمق- نإٔ ٜعطِٝٗ:

ه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم سمٔمكم ذيمؽ: ٕن َمٛمٔمف سمٔمتػم َمـ اظم٣مفمقن ايمذي ذ

 ذم اهلل فمز وصمؾ أصح٣مزمف فمٙمٝمف دم ؽمقرة اظم٣مفمقن-

 همٗمد أَمر اهلل فمز وصمؾ زمٌذيمف يمٙمٛم٣مس َمـ أصمؾ آٞمتٖم٣مع زمف-
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وايمِمحٝمح أٞمف ٓ يٙمزَمف ذيمؽ: إٓ إذا ىم٣من ذيمؽ َمـ زم٣مب اإلرهم٣مق, 

 اإلضم٣ًمن, واإلفم٣مٞم٥م فمعم همٔمؾ اخلغم-و

ىَم٣مءُ »قٛي٘:    -شايْمَ٘مََلِ  دِم : شَماَلٍث  دِم  ايمٛم ٣مُس ُذَ

 هق ايمٔمُم٤م ايمذي سمٟمىمٙمف ايمدواب وايمٌٜم٣مئؿ- ايهأل:

وومد ذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أن ايمٔمُم٤م اظمذىمقر هٛم٣م هق اظمتٔمٙمؼ 

 -زم٣مٕرض اظمقات ايمتل يمٝم٦ًم ممٙمقىم٥م ٕضمد َمـ ايمٛم٣مس ىمام سمٗمدم

 همال ذاىم٥م همٝمٜم٣م-هم٣ميمٛم٣مس ذىم٣مء دم إرض اظمقات, أَم٣م إرض اظمٚمٙمقىم٥م 

وذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ ىمُمٝمخ اإلؽمالم ازمـ سمٝمٚمٝم٥م رْحف اهلل سمٔم٣ملم, 

وسمٙمٚمٝمذه اإلَم٣مم ازمـ ايمٗمٝمؿ رْحف اهلل سمٔم٣ملم, وزمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ أيًّم٣م إلم أهنؿ 

 ذىم٣مء همٝمف يمٔمٚمقم احلدي٧م-

إٓ َم٣م ىم٣من َمـ ايمٔمُم٤م ايمذي ومد أص٣مزمف اْلز وايمٗمْمع, أو آضمتقاء, زمحٝم٧م 

 ٞمحق ذيمؽ-و ؿيمدواهب واأهنؿ أطمذ

وأَم٣م َم٣م ىم٣من َمـ ايمٔمُم٤م دم إرض همال يُمؼمط دم دطمقل ايمدواب يمٙمرفمل 

 همٝمٜم٣م, وىمذيمؽ يمٙمممب َمـ ايمٌئر-

 َصعم   اهلل ِ َرؽُمقَل  َأن  : فَمٛمْفُ  اهلل ُ  َرِضَ  ُهَرْيَرةَ  َمـ ضمدي٧م َأِِب ني: يف ايصشٝشٚ

شايمَ٘مََلُ  زمِفِ  ٛمَعَ يمُِٝمٚمْ  اظم٣َمءِ  هَمّْمُؾ  ُيْٚمٛمَعُ  َٓ : »وَم٣مَل  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ
 (ُ)

- 

                                                           
 (.ُٔٔٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِّّٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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 ايعًُا٤ مبا يف ايصشٝشني: ٚاغتسٍ 
ٌْدِ  ـِ  اهلل ِ  َمـ ضمدي٧م فَم زَمغْمِ  زْم فُ  فَمٛمُْٜماَم, اهلل ُ َرِضَ  ايمزُّ شَمفُ  َأٞم  ـَ  َرصُماًل  َأن  : ضَمد   َِم

زَمغْمَ  طَم٣مَصؿَ  إَْٞمَِم٣مرِ   دِم  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  فِمٛمَْد ,رض اهلل فمٛمف, ايمزُّ

اِج  ِة, ِذَ ُٗمقنَ  ايم تِل احَلر  ًْ ٣م َي ِح : إَْٞمَِم٣مِريُّ  هَمَٗم٣مَل  ايمٛم ْخَؾ, هِبَ , اظم٣َمءَ  َهِّ  هَمَٟمزَمك َيُٚمرُّ

ِلِّ  فِمٛمَْد  هَم٣مطْمَتَِماَم  فَمَٙمْٝمِف؟  اهللُ  َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  َوؽَمٙم َؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛمٌ 

زَمغْمِ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  , َي٣م َأؽْمِؼ : »يمِٙمزُّ  هَمَٕمِّم٤َم  ,شصَم٣مِركَ  إلَِم  اظم٣َمءَ  َأْرؽِمؾِ  شُمؿ   ُززَمغْمُ

, ـَ  ىَم٣منَ  َأنْ : هَمَٗم٣مَل  إَْٞمَِم٣مِريُّ تَِؽ؟ ازْم نَ  فَمٚم   فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقلِ  َوصْمفُ  هَمَتَٙمق 

, َي٣م اؽْمِؼ : »وَم٣مَل  شُمؿ   َوؽَمٙم َؿ,  هَمَٗم٣مَل  ,شاَْلْدرِ  إلَِم  َيْرصِمعَ  كضَمت   اظم٣َمءَ  اضْمٌِسِ  شُمؿ   ُززَمغْمُ

زَمغْمُ  ٤ُم  إيِنِّ  َواهلل ِ ": ايمزُّ ًِ ضَْم َؽ  هَمالَ }: َذيمَِؽ  دِم  َٞمَزيَم٦ْم  أَي٥مَ  َهِذهِ  َٕ  ُي٠ْمَِمٛمُقنَ  َٓ  َوَرزمِّ

ُٚمقكَ  ضَمت ك "[ 65: ايمٛم٣ًمء] {زَمْٝمٛمَُٜمؿْ  ؾَمَجرَ  همِٝماَم  حُيَ٘مِّ
 (ُ)

- 

لجرى ايمٛمٜمر, أو لجرى  اؽمتديمقا زمٟمن َمـ ىم٣من دم أؽمٖمؾ لجرى ايمًٝمؾ, أو

ايم٣ًمومٝم٥م, أن إفمعم يًٗمل ضمتك إذا اَمتَلت َمزرفمتف واىمتٖمك َمـ اظم٣مء, هم١مٞمف 

يرؽمٙمف إلم َمـ ىم٣من حتتف ضمتك يًٗمل َمٛمف, وه٘مذا ٓ يٚمٛمع أضمدهؿ اظم٣مء فمعم 

 أضمد-

  -شَواظم٣َْمءِ »قٛي٘: 

 أي وىمذيمؽ هؿ ذىم٣مء دم اظم٣مء, وهق َم٣مء إهن٣مر, وايمٔمٝمقن ايمٛم٣مزمٔم٥م دم ىمؾ 

                                                           
 (.ِّٕٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِّٗٓاـ البخارم في صحيحو )أخرجو اإلم (ُ)
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 فم٥م يمٝم٦ًم زمٚمٚمٙمقىم٥م ٕضمد َمـ ايمٛم٣مس-أرض َمُم٣م

أَم٣م اظم٣مء اظمحروز همٜمق َمٙمؽ يمِم٣مضمٌف, إٓ إذا همّمؾ فمـ ضم٣مصمتف, فمعم َم٣م 

 سمٗمدم زمٝم٣مٞمف-

 -شَوايمٛم ٣مرِ »قٛي٘: 

اظمراد زمٟمهنؿ يًتٖمٝمدون َمـ ايمٛم٣مر مجٝمًٔم٣م, همال يٚمٛمع آؽمتٖم٣مدة َمٛمٜم٣م: َمـ ضمٝم٧م 

 ايمّمقء, أو ايمدفء, أو ايمْم٣ٌمطم٥م, أو نمغم ذيمؽ-

اظمٙمح أيًّم٣م, إٓ أٞمف مل يث٦ٌم همٝمف رء ىمام سمرى,  وزاد زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ

ويم٘مـ َمع ذيمؽ يٛمٌٕمل أن ي٘مقن زمكم ايمٛم٣مس ايمتٔم٣مون وايمٌذل وايمٔمْم٣مء, وٓ ؽمٝمام 

 اْلغمان َمٛمٜمؿ-

وىمؾ هذه إضم٣مدي٧م ايمتل همٝمٜم٣م إضمٝم٣مء اظمقات, واإلصم٣مرة, وٞمحق ذيمؽ مم٣م 

, واهلل سمدل فمعم ؽمامضم٥م اإلؽمالم, واهتامم اإلؽمالم زمام يًتٗمٝمؿ زمف ؾمٟمن ايمٛم٣مس

 اظمًتٔم٣من, واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم-

  ********** 
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 ]باب الوقف[ 

َِٛقِف َباُب]  [اِي

ـْ ) – 938  فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقَل  َأن   , فمٛمف اهلل رض , ُهَرْيَرةَ  َأِِب  فَم

٣منُ  ََم٣مَت  إَِذا»: وَم٣مَل  , وؽمٙمؿ ًَ ْٞم ٓ   فَمَٚمُٙمفُ  فَمٛمْفُ  اْٞمَٗمَْمعَ  اإْلِ ـْ  إِ  َصَدوَم٥مٍ : ٍث شَماَل  َِم

شيَمفُ  َيْدفُمق َص٣ميَمٍح  َويَمدٍ  َأوْ  زمِِف, ُيٛمَْتَٖمعُ  فِمْٙمؿٍ  َأوْ  صَم٣مِرَي٥ٍم,
 (ُ)

ٙمِؿٌ  َرَواهُ -  ًْ  -(َُم

ـِ ) – 935 ـِ  َوفَم  َأْرًو٣م فُمَٚمرُ  َأَص٣مَب »: وَم٣مَل  , فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ  َرِضَ  , فُمَٚمرَ  ازْم

ًْ  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛم ٌِل   هَمَٟمسَمك, زمَِخْٝمػَمَ   َرؽُمقَل  َي٣م: هَمَٗم٣مَل , همِٝمَٜم٣م َتْٟمَِمُرهُ َي

٦ٌُْم  إيِنِّ ! اهلل ِ ْ  زمَِخْٝمػَمَ  َأْرًو٣م َأَص ًٓ  ُأِص٤ْم  مَل  َِمٛمْفُ  فِمٛمِْدي َأْٞمَٖمُس  ُهقَ  وَمطُّ  ََم٣م
(ِ)

: وَم٣مَل  

٦َم  ؾِمْئ٦َم  إِنْ » ًْ ٌَ وْم٦َم , َأْصَٙمَٜم٣م ضَم ٣م َوسَمَِمد  َق : وَم٣مَل - شهِبَ ٣م هَمَتَِمد  فُ [ نَمغْمَ , ]فُمَٚمرُ  هِبَ  َأٞم 

٣ٌَمعُ  َٓ  َٓ , َأْصُٙمَٜم٣م ُي َٓ , ُيقَرُث  َو َق , ُيقَه٤ُم  َو ٣م هَمَتَِمد  , ايْمُٗمْرزَمك َودِم , ايْمُٖمَٗمَراءِ  دِم  هِبَ

وَم٣مِب  َودِم  ـِ , اهلل ِ  ؽَمٌِٝمؾِ  َودِم , ايمرِّ ٌِٝمؾِ  َوازْم  ً ْٝمِػ , ايم ـْ  فَمعَم  صُمٛم٣َمَح  َٓ , َوايمّم   َويمَِٝمَٜم٣م ََم

 , َصِديًٗم٣م ِٔمؿَ َوُيْمْ , زم٣ِمظمَْْٔمُروِف  َِمٛمَْٜم٣م َيْٟمىُمَؾ  َأنْ 
(ّ)

لٍ  نَمغْمَ   ًٓ  َُمَتَٚمقِّ ش- ََم٣م
(ْ)

  

                                                           
إذا مات ابن »كقع في النسخ المطبوعة من البلوغ: «: تنبيو( »ُُّٔأخرجو اإلماـ مسلم في ) (ُ)

 على الصواب.« األصلين»كلم أجده بهذا اللفظ في أٌم كتاب من كتب السنة, كىو في « آدـ
 «.فما تأمر بو»للبخارم: ك « فما تأمرني بو»زاد مسلم:  (ِ)
 «.أك يوكل صديقو(: »ِْٕٔفي ركاية للبخارم ) (ّ)
غير متأثل »( كلهما في ركاية: ِِٕٕ, كىي للبخارم أيضا )«غير متموؿ فيو»الذم في مسلم:  (ْ)

 «.ماالن 
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ٙمِؿٍ  َوايمٙم ْٖمظُ , فَمَٙمْٝمفِ  َُمت َٖمٌؼ  ًْ ُ
- ظمِ

(ُ)
 

ٌَُخ٣مِريِّ  ِرَواَي٥مٍ  َودِم  ْق »: يمِْٙم ٣ٌَمعُ  َٓ , زمَِٟمْصٙمِفِ  سَمَِمد  َٓ  ُي ـْ , ُيقَه٤ُم  َو  ُيٛمَْٖمُؼ  َويَم٘مِ

ششَمَٚمُرهُ 
 (ِ)

)- 

ـْ ) – 933  صعم , اهلل ِ َرؽُمقُل  زَمَٔم٧َم : وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل رض , ُهَرْيَرةَ  َأِِب  َوفَم

َدوَم٥مِ  فَمعَم  فُمَٚمرَ  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل ِدي٧َم -- -ايمِم  ٣م» :َوهمِٝمفِ , احْلَ  هَمَٗمدِ  طَم٣ميمٌِد  َوَأَم 

ٌََس  شاهلل ِ ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  َوَأفْمَت٣مَدهُ  َأْدَرافَمفُ  اضْمَت
 (ّ)

 -(فَمَٙمْٝمفِ  َُمت َٖمٌؼ - 

 *******************************الشرح:

 عام املصٓف صمح٘ اهلل تعاىل األحارٜح يبٝإ َؾضٚع١ٝ ايٛفل

 .ٚأحهاَ٘

 -فمعم َممموفمٝم٥م إمج٣مع ايمِمح٣مزم٥م رض اهلل فمٛمٜمؿومد ٞمٗمؾ و

 تعطٜـ ايٛقـ: 
 ايمتحٌٝمس- وهق حتٌٝمس إصؾ, وسمًٌٝمؾ اظمٛمٖمٔم٥م- ايٛقـ يف ايًػ١:

ٌُْس  ُهقَ  :َٚاِصٔطاَلّسا ـُ  ََم٣ملٍ  ضَم ْٞمتَِٖم٣معُ  ُيْٚم٘مِ ِٓ  زمَِٗمْْمعِ  فَمْٝمٛمِفِ  ٣مءِ زَمٗمَ  ََمعَ  زمِفِ  ا

ِف  ٌَتِفِ  دِم  ايمت ٌَمُّ ٍف  فَمعَم  َروَم ٣ٌَمٍح  ََمٌْمِ  -َُم

                                                           
كاللفظ »( كال أجد كبير فائدة لقوؿ الحافظ: ُِّٔ(, كمسلم )ِّٕٕأخرجو اإلماـ البخارم ) (ُ)

 . كاهلل أعلم.«لمسلم
 (.ِْٕٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو برقم ) (ِ)
 (.ٖٖٓالحديث تقدـ برقم ) (ّ)
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هق ىمؾ َم٣م يٚم٘مـ آٞمتٖم٣مع زمف َمع زمٗم٣مء فمٝمٛمف: ىم٣ميمدور,  ٚاملطاز باألصٌ:

 وإرض, وايمدىم٣مىمكم, وايم٣ًٌمسمكم, وٞمحقه٣م-

 هل ايمٕمٙم٥م ايمٛم٣مِت٥م فمـ ذيمؽ إصؾ- ٚاملطاز باملٓؿع١:

 وٞمحقه٣م- ىم٣ميمثٚمرة, وإصمرة, وؽم٘مٛمك ايمدار,

 اذته١ُ َٔ َؿطٚع١ٝ ايٛقـ: 
ذوي ايمٝم٣ًمر وايمٕمٛمك, ايمذيـ  فمعمذع ايمقومػ سمقؽمٔم٥م َمـ اهلل فمز وصمؾ 

حيٌقن أن يتزودوا َمـ ايمْم٣مفم٣مت, وي٘مثروا َمـ ايمٗمرزم٣مت, همٝمجٔمٙمقا ؾمٝمًئ٣م َمـ 

أَمقاهلؿ ايمٔمٝمٛم٥م مم٣م يٌٗمك أصٙمف, وسمًتٚمر َمٛمٖمٔمتف وومًٖم٣م, طمُمٝم٥م أن ي٠مول زمٔمد 

 يِمقٞمف-اظمقت إلم َمـ ٓ حيٖمٓمف, وٓ 

 سهِ ايٛقـ: 
ايمقومػ َمًتح٤م, وهق َمـ أهمّمؾ ايمِمدوم٣مت ايمتل ضم٧م اهلل فمز وصمؾ و

 فمٙمٝمٜم٣م, وَمـ أصمؾ أفمامل ايمٗمرب وايمػم واإلضم٣ًمن, وأفمٚمٜم٣م, وأىمثره٣م هم٣مئدة-

وهق َمـ إفمامل ايمتل ٓ سمٛمٗمْمع زمٔمد اظمقت, حلدي٧م أِب هريرة رض اهلل 

 -صدوم٥م صم٣مري٥مدم ايم٣ٌمب, وهمٝمف: فمٛمف ايمذي 

ٍَ ْ ] :بٔ عبس اهلل ضضٞ اهلل عُٓٗا َدأبْط َقا ـْ  مَل ـْ  َأضَمٌد  َيُ٘م  ايمٛم ٌِلِّ  َأْصَح٣مِب  َِم

ٓ   ََمْٗمِدَرةٍ  ُذو , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   ,  [-َووَمَػ  إ
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 ايمٗمٛم٣مؿمر حتٌٝمس دم إئٚم٥م زمكم طمالف وٓ" :اهلل ضمح٘ ايكططيب ٚقاٍ

 قا -"ذيمؽ نمغم دم واطمتٙمٖمقا واظم٣ًمصمد,
َتَح٤مي  َوايْمَقوْمُػ : (3. 6) اظمٕمٛمل وم٣مل ازمـ ومداَم٥م دم ًْ ٌِٝمُس : َوََمْٔمٛم٣َمهُ - َُم  حَتْ

َْصِؾ, ْٕ ٌِٝمُؾ  ا ًْ َْصُؾ , ايمث َٚمَرةِ  َوسَم ْٕ ٌُْد  َرَوى ََم٣م همِٝمفِ  َوا ـُ  اهلل ِ فَم : وَم٣مَل  فُمَٚمَر, زْم

َتْٟمَِمُرهُ يَ  , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ  َصعم   , ايمٛم ٌِل   هَمَٟمسَمك زمَِخْٝمػَمَ  َأْرًو٣م فُمَٚمرُ  َأَص٣مَب »  همِٝمَٜم٣م ًْ

٦ٌْم إينِّ  اهلل ِ, َرؽُمقَل  َي٣م: هَمَٗم٣مَل  , َأْرًو٣م َأَص ْ  زمَِخْٝمػَمَ ًٓ  وَمطُّ  ُأِص٤ْم  مَل  فِمٛمِْدي َأْٞمَٖمَس  ََم٣م

٦َم  ؾِمْئ٦م إنْ : هَمَٗم٣مَل  همِٝمَٜم٣م؟ سَمْٟمَُمُريِن  هَماَم  َِمٛمُْف, ًْ ٌَ وْم٦م َأْصَٙمَٜم٣م, ضَم ٣م, َوسَمَِمد  فُ  نَمغْمَ  هِبَ  َأٞم 

٣ٌَمعُ  َٓ  َٓ  ,َأْصُٙمَٜم٣م ُي ٌَْت٣مُع, َو َٓ  ُي َٓ  ُيقَه٤ُم, َو َق : وَم٣مَل - ُيقَرُث  َو ٣م هَمَتَِمد   دِم  فُمَٚمرُ  هِبَ

وَم٣مِب, ايْمُٗمْرزَمك, َوَذِوي ايْمُٖمَٗمَراِء, ـِ  َوايمرِّ ٌِٝمِؾ, َوازْم  ً ْٝمِػ, ايم ـْ  فَمعَم  صُمٛم٣َمَح  َٓ  َوايمّم   ََم

 نَمغْمَ  َأوْ  همِٝمِف, َُمَتَٟمشمِّؾٍ  نَمغْمَ  وِف,زم٣ِمظمَْْٔمرُ  َصِديًٗم٣م ُيْْمِٔمؿَ  َأوْ  َِمٛمَْٜم٣م, َيْٟمىُمَؾ  َأنْ  َويمَِٝمَٜم٣م

لٍ   -وذىمر زمٔمض أضم٣مدي٧م ايم٣ٌمب اٖـ -فَمَٙمْٝمفِ  َُمت َٖمٌؼ  شهمِٝمفِ  َُمَتَٚمقِّ

 بٝإ َا ٜؾرتط يف ايٛفل: 

 رؾمٝمًدا: ضمًرا زم٣ميمٕم٣م ي٘مقن زمٟمن ايمتٌمف: صم٣مئز ايمقاومػ ي٘مقن أن ويُمؼمط

 ٜملايمٖمٗم اظمٙمخصَمـ  قا -واظمٚمٙمقك وايمًٖمٝمف ايمِمٕمغم َمـ ايمقومػ يِمح همال

(5.511)- 

زد فمعم ذيمؽ أن ٓ ي٘مقن حمجقًرا فمٙمٝمف: ٕن اظمحجقر فمٙمٝمف ٓ جيقز يمف 

 ايمتٌمف دم َم٣ميمف-
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  َا ٜٓعكز ب٘ ايٛقف:
 :أَمريـ زمٟمضمد ايمقومػ ويٛمٔمٗمد

 صمٔمٙمتف أو اظم٘م٣من, هذا وومٖم٦م: يٗمقل ىمٟمن ايمقومػ: فمعم ايمدال ايمٗمقل :األٍٚ

 -َمًجًدا

 داره صمٔمؾ ىمٚمـ يمٛم٣مسا فمرف دم ايمقومػ فمعم ايمدال ايمٖمٔمؾ :ايجاْٞ األَط

 وأذن َمٗمػمة, أروف صمٔمؾ أو فم٣مَم٣م: إذٞم٣م همٝمف ايمِمالة دم يمٙمٛم٣مس وأذن َمًجًدا,

 -(5.511) ايمٖمٗمٜمل اظمٙمخصاهـ َمـ  -همٝمٜم٣م ايمدهمـ دم يمٙمٛم٣مس

 أيفاظ ايٛقف: 

 :ومًامن ايمتقومٝمػ وأيمٖم٣مظ

 وضم٦ًٌم, وؽمٌٙم٦م, وومٖم٦م,: يٗمقل ىمٟمن سحي٥م: أيمٖم٣مظ :األٍٚ ايكػِ

 زمِمٝمٕم٥م أسمك همٚمتك ايمقومػ: نمغم حتتٚمؾ ٓ هن٣مٕ سحي٥م: إيمٖم٣مظ هذه وؽمٚمٝم٦م

 -إيمٝمٜم٣م زائد أَمر اٞمّمامم نمغم َمـ وومٖم٣م, ص٣مر َمٛمٜم٣م:

-- وأزّمدت وضمرَم٦م, سمِمدوم٦م,: يٗمقل ىمٟمن ىمٛم٣مي٥م: أيمٖم٣مظ :ايجاْٞ ٚايكػِ

 هذه َمـ زمقاضمد سمٙمٖمظ همٚمتك ونمغمه: ايمقومػ َمٔمٛمك حتٚمؾ ٕهن٣م ىمٛم٣مي٥م ؽمٚمٝم٦مو

 أو ايمٌمحي٥م إيمٖم٣مظ أضمد اومؼمان أو َمٔمف, ايمقومػ ٞمٝم٥م اومؼمان اؾمؼمط إيمٖم٣مظ:

 أو َمقومقهم٥م صدوم٥م زم٘مذا سمِمدوم٦م: يٗمقل ىمٟمن َمٔمف, ايم٘مٛم٣مي٥م أيمٖم٣مظ َمـ ايم٣ٌمومل

 ىمٟمن ايمقومػ: زمح٘مؿ ايم٘مٛم٣مي٥م يمٖمظ واومؼمان َم٠مزمدة, أو حمرَم٥م أو َمًٌٙم٥م أو حم٥ًٌم

  -سمقرث وٓ سم٣ٌمع ٓ صدوم٥م زم٘مذا سمِمدوم٦م: يٗمقل
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 َا ٜؾرتط يصخ١ ايٛقف: 

 :ايمقومػ يمِمح٥م ويُمؼمط

 -ؽمٌؼ ىمام ايمتٌمف صم٣مئز يمقاومػا ي٘مقن أن :أٚال

 وهق احلر ايم٣ٌميمغ ايمٔم٣مومؾ ايمرؾمٝمد ايمٕمغم حمجقر فمٙمٝمف-

  فمٝمٛمف- زمٗم٣مء َمع َمًتٚمًرا اٞمتٖم٣مفم٣م زمف يٛمتٖمع مم٣م اظمقومقف ي٘مقن أن :ثاْٝا

 -ىم٣ميمْمٔم٣مم زمف: آٞمتٖم٣مع زمٔمد يٌٗمك ٓ َم٣م وومػ يِمح همال

َٙم٥مُ : (36. 6) اظمٕمٛملوم٣مل ازمـ ومداَم٥م دم   ََم٣م َووْمُٖمُف, جَيُقزُ  ايم ِذي َأن   َذيمَِؽ  َومُجْ

ْٞمتَِٖم٣معُ  َوصَم٣مزَ  زَمْٝمُٔمُف, صَم٣مزَ  ِٓ ٌَْٗمك َأْصاًل  َوىَم٣منَ  فَمْٝمٛمِِف, زَمَٗم٣مءِ  ََمعَ  زمِفِ  ا  َُمت ِِماًل, زَمَٗم٣مءً  َي

َٝمَقاَٞم٣مِت, ىَم٣ميْمَٔمَٗم٣مِر, اَلِح, َواحْلَ ًِّ شََم٣مِث, َوايم ْٕ ٣ٌَمهِ  َوا  ِرَواَي٥مِ  دِم  َأْْحَُد, وَم٣مَل - َذيمَِؽ  َوَأؾْم

شَْمَرمِ  ْٕ اَم : ا ورِ  دِم  ايْمَقوْمُػ  إٞم  َْرِوكَم, ايمدُّ ْٕ  , اهلل ِ َرؽُمقلِ  َأْصَح٣مُب  َووَمَػ  ََم٣م فَمعَم  َوا

ـْ  دِم  َووَم٣مَل - , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   ِجدٍ  فَمعَم  َٞمَخاَلٍت  مَخَْس  َووَمَػ  ََم ًْ  َٓ : ََم

٣مهمِِٔملِّ  وَمْقُل  َوَهَذا- زمِفِ  زَمْٟمَس   ايمُم 

َٝمَقاِن, َووْمُػ  جَيُقزُ  َٓ : ُيقؽُمَػ  َأزُمق َووَم٣مَل  َٓ  احْلَ وِمٝمِؼ, َو َٓ  ايمر  َٓ  ايْمُ٘مَراِع, َو  َو

َٓ  ايْمُٔمُروِض, اَلِح, َو ًِّ ٌََٗمِر, َوايْمِٕمْٙماَمِن, ايم يَم٥مِ  َوايْم ْٔ َْرضِ  دِم  َوا ْٕ ًٌَٔم٣م اظمَْْقوُمقهَم٥مِ  ا ٣م: سَم  هَلَ

َن  
َٝمَقانَ  ِٕ ةٍ  إلَم  ايْمَقوْمُػ  ىَم٣منَ  يَمقْ  ىَماَم  َووْمُٖمُف, جَيُزْ  هَمَٙمؿْ  فَمَٙمْٝمِف, ُيَٗم٣مسَمُؾ  َٓ  احْلَ ـْ - َُمد   َوفَم

اَلِح  ايْمُ٘مَراعِ  دِم  ََم٣ميمٍِؽ  ًِّ  , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ  َصعم   , ايمٛم ٌِل   َأن   َويَمٛم٣َم- ِرَواَيَت٣منِ  َوايم
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٣م: »وَم٣مَل  ٌََس  هَمَٗمْد  طَم٣ميمٌِد  َأَم   َودِم - فَمَٙمْٝمفِ  ٌؼ َُمت ٖمَ -ش اهلل ِ ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  َوَأفْمَت٣مَدهُ  َأْدَرافَمفُ  اضْمَت

ٌَُخ٣مِريُّ  َأطْمَرصَمفُ - َوَأفْمُتَدهُ : ِرَواَي٥مٍ   -ايْم

ْم ٣مِِبُّ  وَم٣مَل 
فَْمَت٣مدُ : اخْلَ ْٕ هُ  ََم٣م ا صُمُؾ  ُئِمدُّ ـْ  ايمر  اَلِح  اظمَْْرىُمقِب  َِم ًِّ َٜم٣مدِ  َوْأيَم٥مِ  َوايم - اْْلِ

 َي٣م هَمَٗم٣ميَم٦ْم  , َوؽَمٙم ؿَ  َٙمْٝمفِ فمَ  اهلل ُ َصعم   , ايمٛم ٌِلِّ  إلَم  صَم٣مَءْت » ََمْٔمِٗمٍؾ, ُأم   َأن   َوُرِويَ 

, ُأِريُد  َوإيِنِّ  اهلل ِ, ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  َٞم٣مِوَحفُ  صَمَٔمَؾ  ََمْٔمِٗمؾٍ  َأزَم٣م إن   اهلل ِ, َرؽُمقَل  ٨م   احْلَ

ٌُُف؟ ٨م   هَم١مِن   اْرىَمٌِٝمِف, , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , اهلل ِ  َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  َأهَمَٟمْرىَم  احْلَ

ـْ  َوايْمُٔمْٚمَرةَ   شاهلل ِ ؽَمٌِٝمؾِ  َِم

فُ  َٞم  ِٕ ٌِٝمُس  همِٝمفِ  حَيُِْمُؾ  َو َْصؾِ  حَتْ ْٕ ٌِٝمُؾ  ا ًْ  ىَم٣ميْمَٔمَٗم٣مرِ  َووْمُٖمُف, هَمَِمح   اظمَْٛمَْٖمَٔم٥ِم, َوسَم

ٌِٝمِس, َوايْمَٖمَرسِ  فُ  احْلَ َٞم  ِٕ ِه, ََمعَ  َووْمُٖمفُ  َيِِمحُّ  َو       َوضْمَدُه, َووْمُٖمفُ  هَمَِمح   نَمغْمِ

 قا- ىَم٣ميْمَٔمَٗم٣مرِ 
  َمٔمٝمٛم٣م- اظمقومقف ٘مقني أن :ثايجا

 َمـ وزمٝمت٣م فمٌٝمدي َمـ فمًٌدا وومٖم٦م: وم٣مل يمق ىمام اظمٔمكم: نمغم وومػ يِمح همال

 -زمٝمقيت

  زمر- فمعم ايمقومػ ي٘مقن أن :ضابعا

 وومد طمرج زمف ايمقومػ ايمذي ي٘مقن فمعم نمغم زمر, ىم٣مظمٔمِمٝم٥م-

 واظم٣ًمىمكم وايمٗمٛم٣مؿمر ىم٣مظم٣ًمصمد سمٔم٣ملم: اهلل إلم ايمتٗمرب زمف اظمٗمِمقد ٕن

  وإوم٣مرب- ؿايمٔمٙم وىمت٤م وايمًٗم٣مي٣مت
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 وىمت٤م ايم٘مٖم٣مر, َمٔم٣مزمد فمعم ىم٣ميمقومػ زمر: صمٜم٥م نمغم فمعم ايمقومػ يِمح همال

 ٕن ؽمدٞمتٜم٣م: فمعم أو سمٌخغمه٣م, أو يمتٛمقيره٣م إضضم٥م فمعم وايمقومػ ايمزٞمدوم٥م,

  -وايم٘مٖمر وايمممك اظمٔمِمٝم٥م فمعم إفم٣مٞم٥م ذيمؽ

 َمٙم٘م٣م يٚمٙمؽممـ  اظمٔمكم ذيمؽ ي٘مقن نأ يُمؼمط َمٔمكم فمعم ىم٣من إذا :خاَػا

 -واحلٝمقان ىم٣مظمٝم٦م يٚمٙمؽ: ٓ َمـ فمعم يِمح همال متٙمٝمؽ: ومػايمق ٕن شم٣مزمت٣م:

  َمٛمجًزا- ي٘مقن أن :غازغا

 ذيمؽ: صح َمقسمف: فمعم فمٙمٗمف إذا إٓ اظمٔمٙمؼ: وٓ اظم٠موم٦م ايمقومػ يِمح همال

 فمٚمر أوص": دواد أزمق روى ظم٣م ايمٖمٗمراء: فمعم وومػ همٌٝمتل َم٦م: إذا يٗمقل ىمٟمن

 يٛم٘مر, ملو واؾمتٜمر, ,"صدوم٥م "يمف أرض" ؽمٚمٔم٣م هم١من ضمدث: زمف ضمدث إن

  إمج٣مفم٣م- هم٘م٣من

 ضم٘مؿ دم ي٘مقن ٕٞمف اظم٣مل: شمٙم٧م َمـ اظمقت فمعم اظمٔمٙمؼ ايمقومػ وي٘مقن

  -ايمقصٝم٥م

 -أن ٓ يتٚمٙم٘مف ص٣مضمٌف هم١مٞمف خيرج َمـ َمٙم٘مف, زمٚمجرد أن يقومػؽم٣مزمٔم٣ًم: 

: وايمِمحٝمح أٞمف ٓ ئمقد إلم َمٙم٘مف دم فمقدسمف إلم َمٙم٘مفاطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ و

 -هٌتف ىم٣ميم٘مٙم٤م يٗمٝمئ شمؿ ئمقد دم ومٝمئفدم ضم٘مؿ اهل٥ٌم, وايمٔم٣مئد دم , ٕٞمف َمْمٙمًٗم٣م
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 : (3. 6) وم٣مل دم اظمٕمٛمل

ِدِه, َيْٙمَزمُ  َٓ  ايْمَقوْمَػ  َأن   إلَم  ضَمٛمِٝمَٖم٥مَ  َأزُمق َوَذَه٤َم  صُمقعُ  َويمِْٙمَقاوِمِػ  زمُِٚمَجر   همِٝمِف, ايمرُّ

  ٓ  -ضَم٣مىمِؿٌ  زمُِٙمُزوَِمفِ  حَيُْ٘مؿَ  َأوْ  هَمَٝمْٙمَزُم, ََمْقسمِِف, زَمْٔمَد  زمِفِ  ُيقيِصَ  َأنْ  إ

ـْ  زَمْٔمُّمُٜمؿْ  َ٘م٣مهُ َوضَم  , فَم ـِ  فَمقِم  ُٔمقٍد, َوازْم ًْ ـِ  ََم ٌ ٣مسٍ  َوازْم ٣ٌَمه, َوطَم٣ميَمَٖمفُ - فَم  َص٣مضِم

 َٓ ٌَْد  َأن  » ُرِويَ  زماَِم  زَمْٔمُّمُٜمؿْ  َواضْمَت٨م  - ايْمِٔمْٙمؿِ  َأْهؾِ  ؽَم٣مئِرِ  ىَمَٗمْقلِ  هَمَٗم٣م ـَ  اهلل ِ  فَم  َزْيٍد, زْم

ََذاِن, َص٣مضِم٤َم  ْٕ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , اهلل ِ َرؽُمقلِ  إلَم  َٔمَٙمفُ َوصَم  َصَدوَم٥ًم, ضَم٣مِئَْمفُ  صَمَٔمَؾ  ا

َٓ  , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , اهلل ِ  َرؽُمقلِ  إلَم  َأزَمَقاهُ  هَمَج٣مءَ  , َوؽَمٙم ؿَ   َرؽُمقَل  َي٣م: هَمَٗم٣م

ْ  اهلل ِ, ـْ  مَل ٓ   فَمْٝمٌش  يَمٛم٣َم َيُ٘م ٣مِئطَ  َهَذا إ هُ - احْلَ ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , اهلل ِ َرؽُمقُل  هَمَرد   َوؽَمٙم 

فُ  ," َأََم٣ميمِٝمفِ  " دِم  اظمََْح٣مَِمقِمُّ  َرَواهُ  -شهَمَقِرشَمُٜماَم  ََم٣مسَم٣م, شُمؿ   , َٞم  ِٕ  فَمعَم  ََم٣ميَمفُ  َأطْمَرَج  َو

ـْ  ايْمُٗمْرزَم٥مِ  َوصْمفِ  دِ  َيْٙمَزمْ  هَمَٙمؿْ  َِمْٙم٘مِِف, َِم َدوَم٥مِ  ايْمَٗمْقِل, زمُِٚمَجر   -ىَم٣ميمِم 

٣ميمُِػ  ايْمَٗمْقُل  َوَهَذا ٛم ٥مَ  خُيَ ًُّ ـْ  ايمث ٣مزمَِت٥مَ  ايم  , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , اهلل ِ َرؽُمقلِ  فَم

َح٣مزَم٥مِ  َوإمِْج٣َمعَ   , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , ايمٛم ٌِل   هَم١مِن  » ,, فَمٛمُْٜمؿْ  اهلل ُ َرِضَ  , ايمِم 

٣ٌَمعُ  َٓ : َووْمِٖمفِ  دِم  يمُِٔمَٚمرَ  وَم٣مَل  َٓ  َأْصُٙمَٜم٣م, ُي َٓ  ٌَْت٣مُع,يُ  َو َٓ  ُيقَه٤ُم, َو  وَم٣مَل  -شُيقَرُث  َو

َِمِذيُّ  ْ ِدي٧ِم  َهَذا فَمعَم  ايْمَٔمَٚمُؾ : ايمؼمِّ ـْ  ايْمِٔمْٙمؿِ  َأْهؾِ  فَمٛمَْد  احْلَ  , ايمٛم ٌِلِّ  َأْصَح٣مِب  َِم

ِهْؿ, , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   ـْ  َأضَمدٍ  زَمكْمَ  َٞمْٔمَٙمؿُ  َٓ  َونَمغْمِ َِمكمَ  َِم  دِم  َِمٛمُْٜمؿْ  اظمَُْتَٗمدِّ

 -اطْمتاَِلهًم٣م َذيمَِؽ 
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َٚمْٝمِديُّ  وَم٣مَل  َق : احْلُ  َوفُمَٚمرُ  َويَمِدِه, فَمعَم  زمَِداِرهِ  , فَمٛمْفُ  اهلل ُ َرِضَ  , زَمْ٘مرٍ  َأزُمق سَمَِمد 

َق  زمُِروََم٥َم, َوفُمْثاَمنُ  َويَمِدهِ  فَمعَم  اظمَْْرَوةِ  فِمٛمَْد  زمَِرزْمِٔمفِ  ٌَُع, زمَِٟمْرِوفِ  فَمقِمي  َوسَمَِمد   زمَِٝمٛمْ

َق  ٥مَ  زمَِداِرهِ  زَمغْمُ ايمزُّ  َوسَمَِمد  َق  َويَمِدِه, فَمعَم  زم٣ِمظمَِْديٛم٥َمِ  َوَأَْمَقايمِفِ  زمِِٚمٌْمَ  َوَداِرهِ  زمَِٚم٘م   َوسَمَِمد 

ـُ  َوفَمْٚمُرو َويَمِدِه, فَمعَم  زمِِٚمٌْمَ  َوَداِرهِ  زم٣ِمظمَِْديٛم٥َمِ  زمَِداِرهِ  ؽَمْٔمٌد   َوَداِرهِ  زم٣ِميْمَقْهطِ  ايْمَٔم٣مصِ  زْم

٥مَ  ٥مَ  زمَِداِرهِ  ضِمَزامٍ  ـُ زمْ  َوضَم٘مِٝمؿُ  َويَمِدِه, فَمعَم  زمَِٚم٘م  فُ  هَمَذيمَِؽ  َويَمِدِه, فَمعَم  َواظمَِْديٛم٥َمِ  زمَِٚم٘م   ىُمٙمُّ

 -ايْمَٝمْقمِ  إلَم 

ْ : صَم٣مزمِرٌ  َووَم٣مَل  ـْ  مَل ـْ  َأضَمٌد  َيُ٘م  ُذو , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , ايمٛم ٌِلِّ  َأْصَح٣مِب  َِم

ٓ   ََمْٗمِدَرةٍ   َووَمَػ, ايْمَقوْمِػ  فَمعَم  َِمٛمُْٜمؿْ  وَمَدرَ  ايم ِذي هَم١مِن   َِمٛمُْٜمْؿ, إمْج٣َمعٌ  َوَهَذا- َووَمَػ  إ

فُ  إمْج٣َمفًم٣م, هَمَ٘م٣منَ  َأضَمٌد, ُيٛمْ٘مِْرهُ  هَمَٙمؿْ  َذيمَِؽ, َواؾْمَتَٜمرَ  َٞم  ِٕ  َيْٙمَزمُ  َِمْٙمٍؽ  إَزايَم٥مُ  َو

َٝم٣مةِ  ضَم٣مَل  َٞمَجَزهُ  هَم١مَِذا زم٣ِميْمَقِصٝم ٥ِم, ـْ  يَمِزمَ  احْلَ  -ىَم٣ميْمِٔمْتِؼ  ضُمْ٘مٍؿ, نَمغْمِ  َِم

ٌْ  َوضَمِدي٧ُم  ـِ  اهلل ِ دِ فَم ٦ٌََم, إنْ  َزْيدٍ  زْم فُ  َوايمٓم ٣مِهرُ  ايْمَقوْمِػ, ِذىْمرُ  همِٝمفِ  هَمَٙمْٝمَس  شَم  َأٞم 

 , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , اهلل ِ  َرؽُمقَل  همِٝمَٜم٣م اؽْمَتٛم٣َمَب  ََمْقوُمقٍف, نَمغْمَ  َصَدوَم٥مً  صَمَٔمَٙمفُ 

همَِٜم٣م ايمٛم ٣مسِ  َأضَمؼ   َوايمَِدْيفِ  هَمَرَأى َذا ,إيَمْٝمِٜماَم  زمٌَِمْ ْ  َوهِلَ َه٣م مَل اَم  فَمَٙمْٝمِف, َيُرد   َدهَمَٔمَٜم٣م إٞم 

َتِٚمُؾ - إيَمْٝمِٜماَم  ٣مئِطَ  َأن   َوحَيْ اَم, ىَم٣منَ  احْلَ ُف  ُهقَ  َوىَم٣منَ  هَلُ  ايمٛمَِّٝم٣مزَم٥مِ  زمُِحْ٘مؿِ  همِٝمفِ  َيتٌََم 

َف  فَمٛمُْٜماَم, َذا هَمَتٌَم  ِف  هِبَ َذاُه, هَمَٙمؿْ  إْذهِنِاَم, زمَِٕمغْمِ  ايمت ٌَمُّ  اهلل ُ َصعم   , ايمٛم ٌِل   سَمَٝم٣مَوأَ  ُيٛمَٖمِّ

هُ  , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  َدوَم٥مِ  فَمعَم  َوايْمِٗمَٝم٣مُس - إيَمْٝمِٜماَم  هَمَرد  : َٓ  ايمِم  ٣َم َيِِمحُّ هَن 
 دِم  سَمْٙمَزمُ  ِٕ
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َٝم٣مةِ  اَم  ضَم٣مىمٍِؿ, ضُمْ٘مؿِ  زمَِٕمغْمِ  احْلَ ٌِْض, إلَم  سَمْٖمَتِٗمرُ  َوإِٞم   إيَمْٝمِف, َيْٖمَتِٗمرُ  َٓ  َوايْمَقوْمُػ  ايْمَٗم

وَم٣م  قا -هَم٣مهْمؼَمَ
 بعض أحهاّ ايٛقف.

 خي٣ميمػ ٓ ىم٣من إذا ايمقاومػ زمممط ايمٔمٚمؾ جي٤م أٞمف :ايٛقـ أسهاّ َٚٔ

 ذؿم٣م إٓ ذوؿمٜمؿ: فمعم اظمًٙمٚمقن: »وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم يمٗمقيمف ايمممع:

ًٓ  ضمرم أو ضمراَم٣م أضمؾ  -شضمال

 يمٌٔمض سمٗمديام ذطهمٙمق  همٝمف وذط وومٖم٣م وومػ فمٛمف اهلل رض فمٚمر وٕن

 أو اظمًتحؼ دم وصػ افمت٣ٌمر اؾمؼمط أو مجٔمٜمؿ أو زمٔمض فمعم اظمًتحٗمكم

 َم٣م زمممؿمف: ايمٔمٚمؾ يمزم ذيمؽ: ونمغم ايمقومػ فمعم ايمٛمٓمر ذط أو فمدَمف اؾمؼمط

 -ؽمٛم٥م وٓ ىمت٣مزم٣م خي٣ميمػ مل

 وإٞمثك وايمذىمر وايمٖمٗمغم ايمٕمٛمل آؽمتحٗم٣مق دم اؽمتقى ؾمٝمئ٣م: يُمؼمط مل هم١من

 -فمٙمٝمٜمؿ اظمقومقف َمـ

 ي٘مقن هم٣ميمٛمٓمر وَم٣مت: ؾمخِم٣م فمكم أو يمٙمقومػ, ٞم٣مـمًرا ئمكم مل وإذا

 َمـ أو ىم٣مظم٣ًمصمد, صمٜم٥م فمعم ايمقومػ ىم٣من وإن َمٔمٝمٛم٣م, ىم٣من إن فمٙمٝمف يمٙمٚمقومقف

 أو زمٛمٖمًف, يتقيمف يمٙمح٣مىمؿ, ايمقومػ فمعم هم٣ميمٛمٓمر ىم٣مظم٣ًمىمكم: ضمٌمهؿ يٚم٘مـ ٓ

 -يتقٓه َمـ فمٛمف يٛمٝم٤م
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 أَم٣مٞم٥م ذيمؽ ٕن ايمقومػ: فمعم ايمقٓي٥م وحيًـ اهلل يتٗمل أن ايمٛم٣مـمر فمعم وجي٤م

 -فمٙمٝمٜم٣م أؤمتـ

 ٕٞمف آؽمتحٗم٣مق: دم واإلٞم٣مث ايمذىمقر اؽمتقى أوٓده: فمعم وومػ إذاو

 أومر يمق ىمام آؽمتحٗم٣مق: دم آؽمتقاء يٗمتيض ايمتمميؽ وإؿمالق زمٝمٛمٜمؿ, ذك

 ؾمٝمئ٣م, فمٙمٝمٜمؿ وومػ إذا هم٘مذيمؽ زم٣ميمًقي٥م: زمٝمٛمٜمؿ ي٘مقن زمف اظمٗمر هم١من زمًمء: هلؿ

 َمـ ٕهنؿ زمٛم٣مسمف: ويمد دون زمٛمٝمف أوٓد إلم ايمقومػ يٛمتٗمؾ يمِمٙمٌف أوٓده زمٔمد شمؿ

 ُيقِصٝمُ٘مؿُ }: سمٔم٣ملم ومقيمف دم دطمقهلؿ ويمٔمدم آزم٣مئٜمؿ, إلم همٝمٛمًٌقن آطمر, رصمؾ

 ايمٌٛم٣مت ٕن إوٓد, يمٖمظ دم دطمقهلؿ يرى َمـ ايمٔمٙمامء َمـو , {َأْوِٓدىُمؿ دِم  اهلل ُ

وايمذي يٓمٜمر فمدم دطمقهلؿ دم مجٙم٥م  ضمٗمٝمٗم٥م, أوٓده أوٓد همٟموٓدهـ أوٓده:

 -أفمٙمؿ واهلل أوٓده,

 ٕن زمذىمقرهؿ: ايمقومػ اطمتص همالن: زمٛمل: أو أزمٛم٣مئل, فمعم ومػو: وم٣مل ويمق

ٌَٛم٣َمُت  يَمفُ  َأمْ }: سمٔم٣ملم وم٣مل ضمٗمٝمٗم٥م, يمذيمؽ ووع ايمٌٛمكم يمٖمظ ٌَٛمُقنَ  َويَمُ٘مؿُ  ايْم  إٓ : {ايْم

 همٝمٜمؿ همٝمدطمؾ متٝمؿ: وزمٛمل ه٣مؾمؿ ىمٌٛمل ومٌٝمٙم٥م: فمٙمٝمٜمؿ اظمقومقف ي٘مقن أن

 -وأٞمث٣مه٣م ذىمره٣م يُمٚمؾ ايمٗمٌٝمٙم٥م اؽمؿ ٕن ايمٛم٣ًمء:

 سمٔمٚمٝمٚمٜمؿ وايمتًقي٥م وصم٤م ضمٌمهؿ: يٚم٘مـ َمـ فمعم وومػ إذا يم٘مـ

 جي٤م مل متٝمؿ: وزمٛمل ه٣مؾمؿ ىمٌٛمل واؽمتٝمٔم٣مهبؿ: ضمٌمهؿ ي٘مـ مل وإن زمٝمٛمٜمؿ,
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 زمٔمّمٜمؿ وسمٖمّمٝمؾ زمٔمّمٜمؿ فمعم آومتِم٣مر وصم٣مز مم٘مـ, نمغم ٕٞمف سمٔمٚمٝمٚمٜمؿ:

 -زمٔمض فمعم

 ايٛقف َٔ ايعكٛر ايالط١َ: 

 فمٙمٝمف قيمفيمٗم همًخف: جيقز همال ايمٗمقل: زمٚمجرد ايمالزَم٥م ايمٔمٗمقد َمـ وايمقومػ

 - "يقرث وٓ يقه٤م وٓ أصٙمٜم٣م ي٣ٌمع ٓ": وايمًالم ايمِمالة

 -"ايمٔمٙمؿ أهؾ فمٛمد احلدي٧م هذا فمعم ايمٔمٚمؾ" :ايرتَصٟ قاٍ

 َمٛم٣مهمٔمف سمتٔمْمؾ أن إٓ زمف: يٛم٣مومؾ وٓ ي٣ٌمع, وٓ َم٠مزمد, ٕٞمف ؾػد٘; جيٛظ ؾال

 زرافمٝم٥م أرض أو ايمقومػ, ريع َمـ فمامرهت٣م مت٘مـ ومل اهندَم٦م ىمدار زم٣ميم٘مٙمٝم٥م:

 َم٣م ايمقومػ ريع ي٘مقن ٓ زمحٝم٧م فمامرهت٣م يٚم٘مـ ومل َمقاسم٣م دتوفم٣م طمرزم٦م

 أومرب ٕٞمف َمثٙمف: دم شمٚمٛمف ويٌمف ضم٣ميمف, هذه ايمذي ايمقومػ همٝم٣ٌمع ئمٚمره٣م,

 ويِمغم َمثٙمف, زمٔمض دم سف ىم٣مَماًل: َمثٙمف سمٔمذر هم١من ايمقاومػ, َمٗمِمقد إلم

 -ذائف زمٚمجرد وومٖم٣م ايمٌديؾ

 طمرزم٦م ىمٟمن َمقؤمف, دم زمف يٛمتٖمع ومل همتٔمْمؾ َمًجًدا, ايمقومػ ىم٣من وإن

 وومػ َمًجد فمعم ىم٣من وإذا آطمر, َمًجد دم شمٚمٛمف ويٌمف ي٣ٌمع هم١مٞمف حمٙمتف:

 دم زمف اٞمتٖم٣مع ٕٞمف آطمر: َمًجد إلم ايمزائد سف صم٣مز ضم٣مصمتف: فمـ رئمف زاد

 فمعم اظمًجد فمعم ايمقومػ نمٙم٥م َمـ زم٣ميمزائد ايمِمدوم٥م وِتقز يمف, وومػ َم٣م صمٛمس

 -اظم٣ًمىمكم
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 ؽمٛم٥م ىمؾ ئمْمك َمٛمف زيد, فمعم وومػ هذا: وم٣مل ىمام َمٔمكم: فمعم وومػ وإذا

 ايمزائد, إرص٣مد يتٔمكم هم١مٞمف ايمٗمدر: هذا فمـ هم٣مئض ايمقومػ ريع دم وىم٣من َمئ٥م,

 وصم٤م دائام: يٖمّمؾ رئمف أن فمٙمؿ إن": اهلل رْحف ايمديـ سمٗمل ايمُمٝمخ ووم٣مل

 -"يمف هم٣ًمد زمٗم٣مءه ٕن سهمف:

 سف ايمقومػ: َمـ فمٙمٝمف آٞمٖم٣مق وسمٔمذر همخرب, َمًجد, فمعم وومػ وإذا

 1 قا -اظم٣ًمصمد َمـ َمثٙمف دم

٣منُ  ََم٣مَت  إَِذا»قٛي٘:  ًَ ْٞم  -شاإْلِ

, وسمت٣مزمع ىمثغم َمـ شإذا َم٣مت ازمـ آدم»وهؿ اإلَم٣مم ايمٛمقوي همٟمورده زمٙمٖمظ: 

 ايمٛم٣مس فمعم ومهف-

 واظمٔمٛمك واضمد: إٓ أن ايمٙمٖمظ ايمٛمٌقي هق إضمؼ أن ي٠مطمذ زمف-

 -شاْٞمَٗمَْمَع فَمٛمُْف فَمَٚمُٙمفُ » قٛي٘: 

 -أي زم٣مظمقت, وزمٗم٣مء اظم٠مَمـ ؽم٤ٌم يمٙمحًٛم٣مت

 : َػًِؿٞ ؾ
ـْ  ُهَرْيَرَة رض اهلل فمٛمف, ـ ضمدي٧م َأِبَم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   اهللِ َرؽُمقلِ  فَم  َوؽَمٙم 

 َيَتَٚمٛم ك َٓ : »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ  َرؽُمقُل  َووَم٣مَل : َِمٛمَْٜم٣م َأضَم٣مِدي٧َم  هَمَذىَمرَ 

                                                           
 ( .َِْ/ِالملخص الفقهي ) (ُ)
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َٓ  اظمَْْقَت, َأضَمُدىُمؿُ  ـْ  زمِفِ  َيْدعُ  َو ٌْؾِ  َِم فُ  َيْٟمسمَِٝمُف, َأنْ  وَم  اْٞمَٗمَْمعَ  َأضَمُدىُمؿُ  ََم٣مَت  إَِذا إِٞم 

فُ  فَمَٚمُٙمُف, ـَ  َيِزيُد  َٓ  َوإِٞم  ٓ   فُمْٚمُرهُ  اظم٠ُْْمَِم ا إِ شطَمغْمً
 (ُ)

- 

 زَمْٝمٛمَُٜمؿْ  َوضِمٝمَؾ }هم١مذا َم٣مت اظمًٙمؿ اظمًتٗمٝمؿ اٞمٗمْمع فمٚمٙمف, وم٣مل اهلل فمز وصمؾ: 

ـْ  زمَِٟمؾْمَٝم٣مفِمِٜمؿْ  هُمِٔمَؾ  ىَماَم  َيُْمَتُٜمقنَ  ََم٣م َوزَمكْمَ  ٌُْؾ  َِم ُؿْ  وَم  -{َُمِري٤ٍم  ؾَمؽ   دِم  ىَم٣مُٞمقا إهِن 

ـْ شَماَلٍث » قٛي٘:  ٓ  َِم  -شإِ

ويمق زمٔمد َمقسمف, وهذا  أصمقراً أي َمـ شمالشم٥م أفمامل يًتْمٝمع أن يًتٖمٝمد َمٛمٜم٣م 

 َمـ همّمؾ اهلل فمز وصمؾ فمعم َمـ ىم٣من ضمريًِم٣م فمعم اخلغم-

 هم١مٞمف إذا َم٣مت صمٔمؾ يمف َم٣م يٗمقم َمٗم٣مم ايمٔمٚمؾ, ايمذي ىم٣من ئمٚمٙمف دم ايمديٛم٣م-

هذا دم مجٝمع إفمامل: ىم٣ميمِمالة, وايمِمٝم٣مم, واحل٨م, زمحٝم٧م أن  وٓ يدطمؾ

 اإلٞم٣ًمن ومٌؾ َمقسمف يٗمقل ٕضمد َمـ ايمٛم٣مس: ضم٨م فمٛمل ىمؾ فم٣مم-

 يمف: صؿ فمٛمل ىمؾ ؽمٛم٥م- يٗمقل وأ

 يمف: صؾِّ فمٛمل َمع صالسمؽ- يٗمقل وأ

َمع أن احل٨م حيقز أن حُي٨م فمـ اظمٝم٦م سمْمقفًم٣م, أو حي٨م فمٛمف يمٗمّم٣مء ٞمذر, 

 -واصم٤مىم٣من فمٙمٝمف صقم  وايمِمٝم٣مم يًتح٤م أن يِم٣مم فمٛمف إن

 

 

                                                           
 (.ِِٖٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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  -شصَم٣مِرَي٥مٍ  َصَدوَم٥مٍ »قٛي٘: 

َمـ احلدي٧م : هم١من ايمِمدوم٥م اْل٣مري٥م هل ايمِمدوم٥م اظمقومقهم٥م,  ٖٚشا ايؾاٖز:

 اظمحٌقؽم٥م, اظمًٌٙم٥م, دم َمِم٣ميمح اظمًٙمٚمكم-

ٙمق سُمِمدق فمعم اظمٝم٦م صدوم٥م يقَمٝم٥م, ىمٟمن ئمْمك رصمؾ أيمػ ري٣مل, أو ىمٝمٙمق هم

 ن ايمقومػ يُمؼمط همٝمف آؽمتٚمرار-يًٚمك وومًٖم٣م: ٕ همالَمـ ايمٖم٣مىمٜم٥م, أو ايمٙمحؿ, 

 بٝإ أَٛض شنطٖا ايعًُا٤ ؾُٝا جيطٟ ع٢ً اإلْػإ بعس َٛت٘: 
 : (557. 4) شاحلج٣مج زمـ َمًٙمؿ فمعم ايمدي٣ٌمج»دم  اهلل ُ َرِْحَفُ  ايمًٝمقؿمل وم٣مل

ـْ  فَمَٙمْٝمفِ  *** جَيِْري يَمْٝمَس  آَدم ازِْمـ ََم٣مَت  إَِذا  فَممْم  نَمــــغْم  همَِٔمـــــ٣مل َِم

َدوَم٣مت ايمٛم ْخؾ َونَمْرس***  َٞمْجـــــؾ َوُدفَم٣مء ٣مزَمث ٜمَ  فُمُٙمقم ِري َوايمِم   َِتْ

 هَنـــــَر إصِْمــــَراء َأوْ  ايْمٌِْئر َوضَمْٖمر***  شَمْٕمر َوِرزَمـ٣مط َُمِْمَحػ ِوَراشَم٥م

 ِذىْمـــــــر حَمَــــــّؾ  زَمٛم٣َمهُ  َأوْ  إيَِمْٝمفِ ***  َيـــْٟمِوي زَمٛم٣َمهُ  يمِْٙمَٕمِري٤ِم  َوزَمْٝم٦م

ـْ  هَمُخْذَه٣م *** ىَمِريــــــــؿ آنٍ يمُِٗمرْ  َوسَمْٔمٙمِٝمؿ  زمَِحـٌْمٍ  َأضَمــــ٣مِدي٧م َِم

  -شزمِفِ  ُيٛمَْتَٖمعُ  فِمْٙمؿٍ  َأوْ »قٛي٘: 

ىمتٟميمٝمػ ايم٘مت٤م ايمٛم٣مهمٔم٥م ايمتل يٛمتٖمع ويتٔمٙمؿ َمٛمٜم٣م ايمٛم٣مس, وىمذيمؽ سمٔمٙمٝمؿ 

ايمٛم٣مس ايم٘مت٣مب وايمًٛم٥م فمعم همٜمؿ ؽمٙمػ إَم٥م روقان اهلل فمٙمٝمٜمؿ, أو ذاء 

ومٖمٜم٣م فمعم اظم٘مت٣ٌمت ايمًٙمٖمٝم٥م ايمتل يٛمتٖمع َمٛمٜم٣م اظمِم٣مضمػ, أو ايم٘مت٤م ايمٛم٣مهمٔم٥م, وو

 زمٛم٣مء اظمًٙمٚمكم-أؿمٙم٥ٌم ايمٔمٙمؿ و
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هم١من هذا َمـ إفمامل ايمتل ِتري فمعم ص٣مضمٌٜم٣م زمٔمد َمقسمف زم٣مٕصمر وايمثقاب 

 ايمذي ٓ ئمٙمٚمف إٓ اهلل فمز وصمؾ-

ويمذيمؽ ىم٣من أصمر ايمرؽمؾ وإٞمٌٝم٣مء أفمٓمؿ إصمقر: ٕهنؿ ورشمقا فمٙمقًَم٣م 

 وصمؾ واٞمتٖمٔمقا هبذه ايمٔمٙمقم أيام اٞمتٖم٣مع-أطمذ هب٣م ايم٣ًمئرون إلم اهلل فمز 

, روقان اهلل صح٣مزم٥م إٞمٌٝم٣مءدم ايمٖمّمؾ ايمٔمٙمامء, وفمعم رأؽمٜمؿ شمؿ يتٌٔمٜمؿ 

 ىم٣مٞمقا فمٙمامء ضم٘مامء ٞمِمح٣مء ٕممٜمؿ- فمٙمٝمٜمؿ, همٗمد

 يف غٓٔ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل تعاىل ٚغريٙ: ٚ
ـِ  َمـ ؿمريؼ ىَمثغِمِ  ٣م ىُمٛم٦ُْم : وَم٣مَل  وَمْٝمٍس, زْم ًً

ِجدِ  دِم  ْرَداِء,ايمد   َأِِب  ََمعَ  صَم٣ميمِ ًْ  ََم

ْرَداءِ  َأزَم٣م َي٣م: هَمَٗم٣مَل  َرصُمٌؾ, هَمَج٣مَءهُ  ِدََمُْمَؼ  ـْ  صِمْئُتَؽ  إيِنِّ : ايمد  ؽُمقلِ  ََمِديٛم٥َمِ  َِم  َصعم   ايمر 

ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ ِدي٧ٍم  َوؽَمٙم  شُمُف, َأٞم َؽ  زَمَٙمَٕمٛمِل, حِلَ دِّ ـْ  حُتَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   اهلل ِ  َرؽُمقلِ  فَم

٣مصَم٥ٍم, ْئ٦ُم صمِ  ََم٣م َوؽَمٙم ؿَ   َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ  َرؽُمقَل  ؽَمِٚمْٔم٦ُم  هَم١ميِنِّ  وَم٣مَل  حِلَ

ـْ : »َيُٗمقُل  ـْ  ؿَمِريًٗم٣م زمِفِ  اهلل ُ ؽَمَٙمَؽ  فِمْٙماًم  همِٝمفِ  َيْْمُٙم٤ُم  ؿَمِريًٗم٣م ؽَمَٙمَؽ  ََم ٛم ٥ِم, ؿُمُرِق  َِم  اْْلَ

َ  َوإِن   ايْمِٔمْٙمِؿ, يمَِْم٣ميم٤ِِم  ِرًو٣م َأصْمٛمَِحَتَٜم٣م يَمَتَّمعُ  اظماََْلئَِ٘م٥مَ  َوإِن   َتْٕمِٖمرُ  ايْمَٔم٣ممِل ًْ ـْ  يَمفُ  يَمَٝم  دِم  ََم

َٚمَقاِت,  ً ـْ  ايم َْرِض, دِم  َوََم ْٕ ٝمَت٣منُ  ا  فَمعَم  ايْمَٔم٣ممِلِ  هَمّْمَؾ  َوإِن   اظم٣َْمِء, صَمْقِف  دِم  َواحْلِ

ٌَْدرِ  يَمْٝمَٙم٥مَ  ايْمَٗمَٚمرِ  ىَمَٖمّْمؾِ  ايْمَٔم٣مزمِِد,  َوَرشَم٥مُ  اَمءَ ايْمُٔمٙمَ  َوإِن   ايْمَ٘مَقاىم٤ِِم, ؽَم٣مئِرِ  فَمعَم  ايْم
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َْٞمٌَِٝم٣مِء, ْٕ َْٞمٌَِٝم٣مءَ  َوإِن   ا ْٕ ْ  ا شُمقا مَل َٓ  ِديٛم٣َمًرا, ُيَقرِّ ٣م َو شُمقا ِدْرمَهً ـْ  ايْمِٔمْٙمَؿ, َور   َأطَمَذهُ  هَمَٚم

شَواهمِرٍ  زمَِحظ   َأطَمَذ 
(ُ)

- 

أن رصماًل ورث فمٙمؿ يمق وطمرج هبذا ايمٗمٝمد ايمٔمٙمؿ ايمذي ٓ يٛمتٖمع زمف, ىمام 

ؼ, أو ورث فمٙمؿ ايمتٛمجٝمؿ ىمام يزفمٚمقن, أو ىمت٤م ايمٖمٙمًٖم٥م, أو ايم٘مالم, أو اظمٛمْم

وه٘مذا َمـ ورث ايمتٙمٖم٣مز,  وىمت٤م أهؾ ايمٌدعايمًحر وايمُمٔمقذة وايمْمالؽمؿ, 

ونمغمه٣م مم٣م ي٘مقن , أو ايمدوش, أو أي وؽمٝمٙم٥م َمـ وؽم٣مئؾ ايمٖم٣ًمد واإلهم٣ًمد

ًٓ فمعم  - أصح٣مهب٣م دم ايمديٛم٣م, ودم أطمرةوزم٣م

 هلل فمز وصمؾ-ويٚميض فمٙمٝمف إشمؿ هذه ايم٘مت٤م وهق دم ومػمه, فمٝم٣مًذا زم٣م

 هق فمٙمؿ ايم٘مت٣مب وايمًٛم٥م- :ايصٟ ٜٓتؿع ب٘ؾايعًِ 

 نُا قاٍ ايٓاظِ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
 زم٣ميمتٚمقيف يمٝمس ايمِمح٣مزم٥م وم٣مل *** رؽمـــقيمف ومــــ٣مل اهلل وم٣مل ايمٔمٙمؿ

 همٗمٝمف رأي وزمكم ايمرؽمقل زمكم ***ؽمٖم٣مه٥م  يمٙمخالف ٞمِمٌؽ ايمٔمٙمؿ َم٣م

 يمتُمٌٝمـفوا ايمتٚمثٝمؾ َمـ ضمذراُ*** وٞمٖمٝمٜمــ٣م ايمِمٖم٣مت صمحد وٓ ىمال

 ٚقس عطف ايعًِ اإلَاّ اجملسز ستُس بٔ عبس ايٖٛاب ضمح٘ اهلل: 
 -َم٣ًمئؾ أرزمع سمٔمٙمؿ فمٙمٝمٛم٣م جي٤م أٞمف اهللُ َرِْحََؽ  افْمٙمؿْ 

                                                           
(, كصححو ِِّ(, كابن ماجو )ِِٖٔ(, كالترمذم )ُّْٔأخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو ) (ُ)

(, كفي صحيح ُِِمو اهلل تعالى في صحيح السنن, كحسنو في المشكاة )اإلماـ األلباني رح
 (, قاؿ بأنو حسن لغيره.   َٕالترغيب كالترىيب )
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 اإلؽمالم ديـ وَمٔمرهم٥م َٞمٌِٝمِِّف, َوََمْٔمِرهَم٥مُ  اهللِ, ََمْٔمِرهَم٥مُ  َوُهقَ  ايْمِٔمْٙمُؿ: :(اأُلَٚي٢)

 قا -زم٣مٕديم٥م
دٞمٝم٣م ودم أطمرة, فمٙمؿ ايمتقضمٝمد, وأفمٓمؿ ايمٔمٙمقم ايمتل يٛمتٖمع هب٣م دم ايم

وايمٔمٗمٝمدة ايمِمحٝمح٥م, شمؿ فمٙمؿ ايمِمالة, وزمٗمٝم٥م ايمٔم٣ٌمدات ايمٌدٞمٝم٥م, أو ايمٗمقيمٝم٥م, أو 

 اظم٣ميمٝم٥م, أو ايمؼمىمٝم٥م, شمؿ فمٙمؿ اظمٔم٣مَمالت, وه٘مذا-

 - شيَمفُ  َيْدفُمق َص٣ميَمٍح  َويَمدٍ  َأوْ »قٛي٘: 

أي رزم٣مه فمعم ؿم٣مفم٥م اهلل فمز وصمؾ ضمتك أصٌح ص٣محًل٣م زمٔمد هداي٥م اهلل فمز 

 -ؾ يمف, وسمقهمٝمٗمفوصم

ورزمام رهمع زمذيمؽ ودفم٣م يمف ويمده ايمِم٣ميمح أصمر فمعم ذيمؽ, هم١مٞمف إن َم٣مت 

 ايمدرصم٣مت ايمٔمٓمٝمٚم٥م دم اْلٛم٥م-

ويمٝمس اظمراد زم٣ميمقيمد ايمِم٣ميمح: ويمد ايمِمٙم٤م همٗمط, زمؾ اظمراد أفمؿ َمـ ذيمؽ, 

 همٝم٘مقن آزمـ وَم٣م ٞمزل َمـ ويمد ايمقيمد, وه٘مذا-

  -شزمَِخْٝمػَمَ  َأْرًو٣م فُمَٚمرُ  َأَص٣مَب : وَم٣مَل »قٛي٘: 

أي َمـ اظم٣مل ايمذي وزفمف ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ فمعم أصح٣مزمف رض اهلل 

 طمٝمػم, مم٣م أهم٣مء اهلل فمز وصمؾ فمعم رؽمقيمف, وفمعم اظم٠مَمٛمكم- َمـ نمٛمٝمٚم٥مفمٛمٜمؿ 

قؽمع فمٙمٝمٜمؿ وومد وؽمع فمعم ايمِمح٣مزم٥م رض اهلل فمٛمٜمؿ دم نمزوة طمٝمػم, زمام مل يُ 

 ومٌؾ ذيمؽ َمـ ايمٕمزوات-
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ٕن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  إذ أهنؿ أطمذوا ايمٌالد أروٜم٣م وَم٣مهل٣م,

 وايمِمح٣مزم٥م رض اهلل فمٛمٜمؿ دطمٙمقه٣م فمٛمقة-

 فمٛمقة, وزمٔمّمٜم٣م صٙمًح٣م- ٦مزمٟمن زمٔمّمٜم٣م دطمٙم ٚقٌٝ:

وأرض طمٝمػم سمٌٔمد فمـ اظمديٛم٥م زمٚم٣ًمهم٥م سمٗمدر زمامئ٥م ومخًكم ىمٝمٙمق َمؼم, أو 

 -ٞمحق ذيمؽ

وهل أرض زمكم اْل٣ٌمل, ووادُّي٣م َمـ أٞمٖمس ايمقدي٣من, إذ حتٝمط زمف ايمٕمٝمقل َمـ 

 ت, وىم٣مٞم٦م زرافمتٜمؿ همٝمف ايمٛمخؾ-مجٝمع اْلٜم٣م

 ضمتك أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ سمٔمج٤م ظم٣م أفمْمل زمٔمض متره٣م-

 ؿٞ ايصشٝشني: ؾ
, ؽَمِٔمٝمدٍ  َمـ ضمدي٧م َأِِب  : فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ َرِضَ  ُهَرْيَرةَ  َأِِب  وَمـ ضمدي٧م اخُلْدِريِّ

, فَمعَم  اًل َرصُم  اؽْمَتْٔمَٚمَؾ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   اهلل ِ  َرؽُمقَل  َأن    زمَِتْٚمرٍ  هَمَج٣مَءهُ  طَمْٝمػَمَ

: وَم٣مَل  ,شَهَ٘مَذا؟ طَمْٝمػَمَ  مَتْرِ  َأىُمؾُّ : »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ  َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  صَمٛمِٝم٤ٍم,

٣م اهلل ِ َرؽُمقَل  َي٣م َواهلل ِ َٓ  ٣معَ  يَمٛمَْٟمطُمُذ  إِٞم  ـْ  ايمِم  , َهَذا َِم ٣مفَمكْمِ ٣مفَمكْمِ  زم٣ِميمِم   َوايمِم 

 اَْلْٚمعَ  زمِعْ  سَمْٖمَٔمْؾ, َٓ : »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   اهلل ِ  َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  ث اَلشَم٥ِم,زم٣ِميم

َراِهِؿ, َراِهؿِ  ازْمَتعْ  شُمؿ   زم٣ِميمد  ٣ًٌم زم٣ِميمد  شصَمٛمِٝم
(ُ)

- 

 

                                                           
 (.ُّٗٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َُِِأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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َتْٟمَِمُرهُ  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛم ٌِل   هَمَٟمسَمك»قٛي٘:  ًْ   -شهمِٝمَٜم٣م َي

ن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ىم٣من ورم أَمرهؿ, أي يًتٟمذٞمف, ويًتُمغمه: ٕ

 وىم٣من فم٣مظمٜمؿ, وىم٣من هلؿ زمٚمٛمزيم٥م ايمقايمد يٟمَمرهؿ ويقصمٜمٜمؿ-

فم٣مظمٜمؿ, اخلغم وايمػمىم٥م, َمـ ىمٌغم ايمٗمقم, وَمـ يرى همٝمف  اؽمتُم٣مرة ٚيف ٖشا:

 أو أزمٝمٜمؿ, أو ٞمحق ذيمؽ-

هم١من اهلل فمز وصمؾ ومد أَمر حمٚمًدا صعم اهلل فمز وصمؾ زم٣مظمُم٣مورة وهق أفمٙمؿ 

ََْمرِ  دِم  َوؾَم٣مِوْرُهؿْ } فمز وصمؾ, همٗم٣مل اهلل فمز وصمؾ: طمٙمؼ اهلل ْٕ  -{ا

٣ًٌم خل٣مؿمر أصح٣مزمف  وأَمر اهلل فمز وصمؾ ٞمٌٝمف صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ زم٣مظمُم٣مرة سمْمٝم

 رض اهلل فمٛمٜمؿ, وىمذيمؽ إرؾم٣مًدا يمَلَم٥م إلم أمهٝم٥م اظمُم٣مورة-

٦ٌُْم  إيِنِّ »قٛي٘:  ْ  زمَِخْٝمػَمَ  َأْرًو٣م َأَص ًٓ  ُأِص٤ْم  مَل   -شَِمٛمْفُ  فِمٛمِْدي ْٞمَٖمُس أَ  ُهقَ  وَمطُّ  ََم٣م

 ضمرص ايمِمح٣مزم٥م رض اهلل فمٛمٜمؿ فمعم ايمِمدوم٥م زمٟمهمّمؾ أَمقاهلؿ- فٝ٘:

 ني: يف ايصشٝشٚ
ـَ  َمـ ضمدي٧م َأَٞمَس   َأىْمَثرَ  ؿَمْٙمَح٥مَ  َأزُمق ىَم٣منَ ": َيُٗمقُل  فَمٛمُْف, اهلل ُ َرِضَ  ََم٣ميمٍِؽ  زْم

ًٓ  زم٣ِمظمَِْديٛم٥َمِ  إَْٞمَِم٣مرِ  ـْ  ََم٣م ضَم٣مَء, إيَِمْٝمفِ  َقايمِفِ َأَمْ  َأضَم٤مُّ  َوىَم٣منَ  َٞمْخٍؾ, َِم  َوىَم٣مَٞم٦ْم  زَمغْمُ

َتْٗمٌَِٙم٥مَ  ًْ ِجِد, َُم ًْ ُب  َيْدطُمُٙمَٜم٣م َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ  َرؽُمقُل  َوىَم٣منَ  اظمَ ـْ  َوَيمْمَ  َِم

ـْ }: أَي٥مُ  َهِذهِ  ُأْٞمِزيَم٦ْم  هَمَٙمام  : َأَٞمٌس  وَم٣مَل  ؿَمٝم٤ٍِّم, همِٝمَٜم٣م ََم٣مءٍ   ٛمِْٖمُٗمقاسمُ  ضَمت ك ايمػِم   سَمٛم٣َميُمقا يَم

ٌُّقنَ  مِم ٣م
 فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   اهلل ِ َرؽُمقلِ  إلَِم  ؿَمْٙمَح٥مَ  َأزُمق وَم٣ممَ [ 95: فمٚمران آل] {حُتِ
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ؿَ  ٣ٌَمَركَ  اهلل َ إِن   اهلل ِ, َرؽُمقَل  َي٣م: هَمَٗم٣مَل  َوؽَمٙم  ـْ }: َيُٗمقُل  َوسَمَٔم٣ملَم  سَم  ضَمت ك ايمػِم   سَمٛم٣َميُمقا يَم

ٌُّقنَ  مِم ٣م سُمٛمِْٖمُٗمقا
ضَم٣مَء, إرَِم   َأَْمَقارِم  َأضَم٤م   َوإِن  [ 95: فمٚمران آل] {حُتِ ٣َم زَمغْمُ  َوإهِن 

َه٣م َأْرصُمق هللِ ِ, َصَدوَم٥مٌ   َأَراكَ  ضَمْٝم٧ُم  اهلل ِ َرؽُمقَل  َي٣م هَمَّمْٔمَٜم٣م اهلل ِ, فِمٛمَْد  َوُذطْمَرَه٣م زمِر 

 َذيمَِؽ  َرازمٌِح, ََم٣مٌل  َذيمَِؽ  ,زَمٍخ : »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل : وَم٣مَل  اهلل ُ,

َٔمَٙمَٜم٣م َأنْ  َأَرى َوإيِنِّ  وُمْٙم٦َم, ََم٣م ؽَمِٚمْٔم٦ُم  َووَمْد  َرازمٌِح, ََم٣مٌل   َأزُمق هَمَٗم٣مَل  شإوَْمَرزمكِمَ  دِم  َِتْ

َٚمَٜم٣م اهلل ِ, َرؽُمقَل  َي٣م َأهْمَٔمُؾ : ؿَمْٙمَح٥مَ  ًَ ِف, َوزَمٛمِل َأوَم٣مِرزمِفِ  دِم  ؿَمْٙمَح٥مَ  َأزُمق هَمَٗم  سَم٣مزَمَٔمفُ  فَمٚمِّ

ـُ  حَيَْٝمك َووَم٣مَل  ,َرْوٌح  ـْ : َوإؽِْماَمفِمٝمُؾ  حَيَْٝمك, زْم شَرايٌِح » ََم٣ميمٍِؽ  فَم
(ُ)

- 

أي أن أزم٣م ؿمٙمح٥م رزمح دم هذه ايمِمدوم٥م أصمًرا فمٓمٝماًم فمٛمد اهلل فمز  ؾُع٢ٓ ضابح:

 وصمؾ-

 -فأي أن إصمر ؽمغموح فمٙمٝم َٚع٢ٓ ضاٜح:

٣م َي٣م}اهلل فمز وصمؾ: وم٣مل   َ ـَ  َأُّيُّ ـْ  َأْٞمِٖمُٗمقا آََمٛمُقا ايم ِذي ٌُْتؿْ  ََم٣م ٣ٌَمِت ؿَمٝمِّ  َِم ًَ  َومِم ٣م ىَم

ـَ  يَمُ٘مؿْ  َأطْمَرصْمٛم٣َم َْرضِ  َِم ْٕ َٓ  ا ُٚمقا َو ٌِٝم٧َم  سَمَٝمٚم  ُتؿْ  سُمٛمِْٖمُٗمقنَ  َِمٛمْفُ  اخْلَ ًْ ٓ   زمِآطِمِذيفِ  َويَم  إِ

 -{َْحِٝمٌد  نَمٛمِلي  اهلل َ َأن   َوافْمَٙمُٚمقا همِٝمفِ  سُمْٕمِٚمُّمقا َأنْ 

٦َم  ؾِمْئ٦َم  إِنْ : »وَم٣مَل "قٛي٘:  ًْ ٌَ وْم٦َم وَ , َأْصَٙمَٜم٣م ضَم ٣م سَمَِمد   - "شهِبَ

أي أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ دل فمٚمر زمـ اخلْم٣مب رض اهلل فمٛمف فمعم 

 أضمًـ ايمْمرق يمٛمٝمؾ اخلغم ايمٔمٓمٝمؿ, وهق ايمقومػ وايمتحٌٝمس-

                                                           
 (.ٖٗٗ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُُْٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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همٗمد ذىمر ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ يمف إَمر زمِمقرة ايمتخٝمغم واظمُمقرة: 

 ٕن ايمقومػ نمغم ٓزم فمٙمٝمف-

 -شضم٦ًٌم أصٙمٜم٣م»قٛي٘: 

٣ٌمع, وٓ سمُمؼمى, وٓ سمقه٤م, وٓ هتدى, وٓ سمقرث, وٓ حيٙمٗمٜم٣م أي ٓ سم

 رء َمـ ذيمؽ-

 -شوسمِمدوم٦م هب٣م»قٛي٘: 

 َمـ سمراه حمت٣مصًم٣م إيمٝمٜم٣م- وأأوم٣مرزمؽ, أي فمعم َمـ ؾمئ٦م َمـ أهٙمؽ, و

 ؾمخص, أو وصػ, أو نمغم ذيمؽ- همٝمدطمؾ دم ذيمؽ ايمقومػ فمعم

َق : وَم٣مَل "قٛي٘:  ٣م هَمَتَِمد    -"شفُمَٚمرُ  هِبَ

صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ, همتِمدق هب٣م َمع وومٖمٜم٣م  أطمًذا زمٚمُمقرة ايمٛمٌل

 وحتٌٝمًٜم٣م-

 -زمٗمٝمدفمعم ايمقومػ  دلٕن ايمِمدوم٥م َمـ إيمٖم٣مظ ايمتل سم

فُ [ نَمغْمَ »]قٛي٘:  ٣ٌَمعُ  َٓ  َأٞم   -شَأْصُٙمَٜم٣م ُي

 -فأي سمٌٗمك أصقهل٣م دون زمٝمع, وي٠مىمؾ َمـ شمٚمره٣م, ويتِمدق َمٛم

َٓ »قٛي٘:    -شُيقَرُث  َو

عم ايمِمحٝمح َمـ أومقال أهؾ ٕن ايمقومػ خيرج َمـ َمٙمؽ ص٣مضمٌف, وهذا فم

 ايمٔمٙمؿ-
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 وي٘مقن هذا اخلروج َمـ َمٙم٘مف زمٚمجرد وومٖمف-

إٓ أن زمٔمّمٜمؿ وم٣ميمقا: اظمراد زمٟمٞمف يٌٗمك دم َمٙمؽ ص٣مضمٌف, ضمٝم٧م أٞمف هق ايمذي 

 يٗمقم زمُمٟمٞمف, ضمٝم٧م يرده َمـ نم٣مصٌف, وٞمحق ذيمؽ َمـ إَمقر-

همال يدطمؾ ايمقومػ دم سمرىم٥م ايمقرشم٥م يمٙمٚمٝم٦م: ٕٞمف ومد طمرج َمـ َمٙمؽ أزمٝمٜمؿ, 

 قن ظمـ وومػ فمٙمٝمٜمؿ, أو يمٌٝم٦م َم٣مل اظمًٙمٚمكم-وإٞمام ي٘م

َٓ »قٛي٘:    -شُيقَه٤ُم  َو

 ه٥ٌم ٕضمد َمـ اظمًٙمٚمكم, وٓ يرصمع همٝمف- فزمٔمد وومٖم اظم٣مل أي وٓ ئمْمك

ـِ ني:  ؿٞ ايصشٝشؾ ٌ ٣مسٍ  َمـ ضمدي٧م ازْم  ايمٛم ٌِلُّ  وَم٣مَل : وَم٣مَل  فَمٛمُْٜماَم, اهلل ُ  َرِضَ  فَم

ٌَتِفِ  دِم  ُد ايمَٔم٣مئِ : »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   شوَمْٝمئِفِ  دِم  َئُمقدُ  شُمؿ   َيِٗملءُ  ىَم٣ميمَ٘مْٙم٤ِم  ِه
(ُ)

- 

َق »قٛي٘:  ٣م هَمَتَِمد    -شايْمُٖمَٗمَراءِ  دِم  هِبَ

 بٝإ إٔ ايٛقـ ٜهٕٛ َتػاّٜٚا ؾٝ٘ سغ ايصنط ٚاالْج٢: 
أٞمف يمق سمِمدق وأوومػ أرًو٣م فمعم أزمٛم٣مئف, أو أزمٛم٣مء أزمٛم٣مئف, أو فمعم  ٚفٝ٘:

 صمٛمس ايمٖمٗمراء, أو ٞمحق ذيمؽ-

وٓ ي٘مقن يمٙمذىمر َمثؾ ضمظ آٞمثٝمكم,- ايمذىمقر واإلٞم٣مث,  فيُمؼمك همٝم١مٞمف هم 

 وإٞمام يٟمطمذون ضم٤ًم ضم٣مصمتٜمؿ-

 

                                                           
 (.ُِِٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِٖٗٓخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو )أ (ُ)
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  -شايْمُٗمْرزَمك َودِم »قٛي٘: 

٣م»ودم ضمدي٧م زيٛم٤م ايمثٗمٖمٝم٥م: همّمؾ ايمِمدوم٥م دم ايمٗمرزمك,  فٝ٘:  َأصْمَراِن, هَلَ

َدوَم٥مِ  َوَأصْمرُ  ايمَٗمَرازَم٥مِ  َأصْمرُ   -َمتٖمؼ فمٙمٝمف شايمِم 

ومَ  َودِم »قٛي٘:    -ش٣مِب ايمرِّ

 أي أصح٣مب اظم٘م٣مسم٣ٌمت, ممـ هؿ فمٌٝمد ويريدون احلري٥م, وَم٣م إلم ذيمؽ-

ـَ }وم٣مل اهلل فمز وصمؾ:  ٌَْتُٕمقنَ  َوايم ِذي ٌُقُهؿْ  َأْياَمُٞمُ٘مؿْ  ََمَٙمَ٘م٦ْم  مِم ٣م ايمْ٘مَِت٣مَب  َي
 هَمَ٘م٣مسمِ

ا همِٝمِٜمؿْ  فَمٙمِْٚمُتؿْ  إِنْ  ـْ  َوآسُمقُهؿْ  طَمغْمً  -[33: ايمٛمقر] {آسَم٣مىُمؿْ  ايم ِذي اهلل ِ ََم٣ملِ  َِم

  -شاهلل ِ  ؽَمٌِٝمؾِ  َودِم »قٛي٘: 

أي دم اْلٜم٣مد دم ؽمٌٝمؾ اهلل فمز وصمؾ, وٞمحقه َمـ أٞمقاع ايمْمرق ايمتل سم٘مقن 

 , ونمغمه٣م-ؿؿمالب ايمٔمٙمؿ, وَم٘مت٣ٌمهت َمدارسدم ؽمٌٝمؾ اهلل فمز وصمؾ, َمثؾ 

 :(335. 3)وم٣مل احل٣مهمظ 

٣م  ىَْمَثرُ  اهلل ِ ؽَمٌِٝمُؾ  َوَأَم  ْٕ فُ  فَمعَم  هَم٣م ٓ   هَمِٗمغًما َأوْ  ىَم٣منَ  نَمٛمِٝم٣ًّم يزم٣ِميْمَٕم٣مزِ  خَيَْتصُّ  َأٞم   َأن   إِ

ـْ  اظمُْْحَت٣مِج  زم٣ِميْمَٕم٣مِزي خَيَْتصُّ  وَم٣مَل  ضَمٛمِٝمَٖم٥مَ  َأزَم٣م ٨مُّ  َوإؽِْمَح٣مَق  َأْْحََد  َوفَم ـْ  احْلَ  ؽَمٌِٝمؾِ  َِم

 قا -اهلل
ـِ »قٛي٘:  ٌِٝمؾِ  َوازْم  ً   -شايم

  -همر ايمذي اٞمٗمْمع زمف ايمًٌٝمؾ دم ؽمٖمرهوهق اظم٣ًمايمًٌٝمؾ ايمْمريؼ, 

 -لم َم٣م يقصٙمف إلم زمٙمده ضمتك وإن ىم٣من نمٛمًٝم٣مٝمحت٣مج إهم
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 ٕٞمف يالزم ايمْمريؼ دم ؽمٖمره ودم ضمٙمف ودم سمرضم٣ميمف- ٚمسٞ بابٔ ايػبٌٝ;

ْٝمِػ »قٛي٘:    -شَوايمّم 

 -, ويممع ايمقومػ فمٙمٝمفىمذيمؽ ايمّمٝمػ يمف ضمؼ دم اإلؿمٔم٣ممو

 يف غٓٔ اإلَاّ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل تعاىل ٚغريٙ: 
  اهللُ  َصعم   اهلل ِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  ,,ٛمفرض اهلل فم,ىَمِريَٚم٥َم  َمـ ضمدي٧م َأِِب 

ْٝمِػ  يَمْٝمَٙم٥مُ : »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  ٙمٍِؿ, ىُمؾِّ  فَمعَم  ضَمؼي  ايمّم  ًْ ـْ  َُم ٌََح  هَمَٚم  فَمَٙمْٝمفِ  هَمُٜمقَ  زمِِٖمٛم٣َمئِفِ  َأْص

, ـٌ شسَمَركَ  ؾَم٣مءَ  َوإِنْ  اوْمَت٢َم  ؾَم٣مءَ  إِنْ  َدْي
(ُ)

- 

ـْ  فَمعَم  صُمٛم٣َمَح  َٓ »قٛي٘:    -شَويمَِٝمَٜم٣م ََم

 أي ٓ صمٛم٣مح فمعم َمـ ورم هذه إرض اظمقومقهم٥م, وهق ايمٛم٣مـمر فمٙمٝمٜم٣م-

  -شزم٣ِمظمَْْٔمُروِف  َِمٛمَْٜم٣م َيْٟمىُمَؾ  َأنْ »قٛي٘: 

ٕٞمف رزمام يقومػ ٞمٖمًف فمٙمٝمٜم٣م, همٝمحت٣مج أن يٟمىمؾ َمٛمٜم٣م هق وأهٙمف وأوٓده, 

 وَمـ وٓه اهلل فمز وصمؾ أَمرهؿ-

 ٣مد-يم٘مـ أىمٙمف ي٘مقن زم٣مظمٔمروف, َمـ نمغم إهاف, وٓ سمٌذير, وٓ إهمً

  -شَصِديًٗم٣م َوُيْْمِٔمؿَ »قٛي٘: 

 أي زائر يمف, وصديؼ يمف-

                                                           
(, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل َّٕٓأخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو ) (ُ)

 (, كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح على شرط الشيخين.  ُُْْبرقم )
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لٍ  نَمغْمَ »قٛي٘:  ًٓ  َُمَتَٚمقِّ  ش- ََم٣م

 أي نمغم َمدطمر ظم٣مل زائد فمـ ضم٣مصمتف-

 , واظمٔمٛمك واضمد-شنمغم َمتٟمشمؾ»وومد صم٣مء دم زمٔمض ايمرواي٣مت: 

ٌَُخ٣مِريِّ  ِرَواَي٥مٍ  َودِم "قٛي٘:  ْق : »يمِْٙم ٣ٌَمعُ  َٓ , زمَِٟمْصٙمِفِ  سَمَِمد  َٓ  ُي ـْ , ُيقَه٤ُم  َو  َويَم٘مِ

 -"ششَمَٚمُرهُ  ُيٛمَْٖمُؼ 

 فمعم َم٣م سمٗمدم زمٝم٣مٞمف-

٣م»قٛي٘:  ٌََس  هَمَٗمدِ  طَم٣ميمٌِد  َوَأَم   ش- اهلل ِ ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  َوَأفْمَت٣مَدهُ  َأْدَرافَمفُ  اضْمَت

 يف ايصشٝشني ٚايًؿغ ملػًِ:  بطٛي٘ٚاذتسٜح 
 اهللُ  َصعم   اهللِ  َرؽُمقُل  زَمَٔم٧َم : وَم٣مَل  ,,رض اهلل فمٛمف,ُهَرْيَرةَ  َمـ ضمدي٧م َأِِب 

َدوَم٥ِم, فَمعَم  فُمَٚمرَ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  ـُ  ََمٛمَعَ : هَمِٗمٝمَؾ  ايمِم  ـُ  َوطَم٣ميمُِد  مَجِٝمٍؾ, ازْم  ايْمَقيمِٝمِد, زْم

ٌ ٣مُس   فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  َوؽَمٙم َؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ َرؽُمقلِ  فَمؿُّ  َوايْمَٔم

ـُ  َيٛمِْٗمؿُ  ََم٣م» َوؽَمٙم ؿَ  ٓ   مَجِٝمؾٍ  ازْم فُ  إِ ٣م اهللُ, هَمَٟمنْمٛم٣َمهُ  هَمِٗمغًما ىَم٣منَ  َأٞم   هَم١مِٞم ُ٘مؿْ  طَم٣ميمٌِد  َوَأَم 

ٌََس  وَمدِ  طَم٣ميمًِدا, سَمْٓمٙمُِٚمقنَ  ٣م اهللِ, ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  َوَأفْمَت٣مَدهُ  َأْدَرافَمفُ  اضْمَت ٌ ٣مُس  َوَأَم   هَمِٜملَ  ايْمَٔم

, صُمؾِ  فَمؿ   َأن   ؾَمَٔمْرَت  ََم٣مأَ  فُمَٚمُر, َي٣م: »وَم٣مَل  شُمؿ   شََمَٔمَٜم٣م َوَِمْثُٙمَٜم٣م فَمقَم   ِصْٛمقُ  ايمر 

شَأزمِٝمِف؟
(ُ)

- 

 ديمٝمؾ فمعم َممموفمٝم٥م ايمقومػ دم نمغم إرض, ودم نمغم ايمٔمٗم٣مر- ٖٚشا فٝ٘:

                                                           
 (.ّٖٗماـ مسلم في صحيحو )(, كاإلُْٖٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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 -ظمِمٙمح٥م اظمًٙمٚمكمهمٝمممع ايمقومػ ىمذيمؽ يمٙمًالح, وَم٣م دم زم٣مزمف 

ويممع وومػ اظمرىمقب َمـ  احلٝمقان: ىم٣مخلٝمقل, واإلزمؾ, ونمغم ذيمؽ مم٣م هق 

 -دم زم٣مهب٣م

وومػ ايمًٝم٣مرات وَم٣م دم زم٣مهب٣م دم ؽمٌٝمؾ اهلل فمز وصمؾ, هم٘مؾ  يدطمؾ همٝمفو

 ي٘مقن يمف إصمر ايمٔمٓمٝمؿ فمٛمد اهلل فمز وصمؾ-وذيمؽ صم٣مئز َمًتح٤م, ظمـ أوومٖمف 

 واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم-

  ********** 
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 ]باب الهبة والعمرى والرقبى[ 

َِٗب١ِ َباُب]  [اِي

ـِ ) – 934 ـِ  ايمٛمُّْٔماَمنِ  فَم  َرؽُمقَل  زمِفِ  َأسَمك َأزَم٣مهُ  َأن   , فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ َرِضَ  , زَمُِمغمٍ  زْم

 هَمَٗم٣مَل  رِم, ىَم٣منَ  نُماَلًَم٣م َهَذا ازْمٛمِل َٞمَحْٙم٦ُم  إيِنِّ »: هَمَٗم٣مَل  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ

- َٓ : هَمَٗم٣مَل - شَهَذا؟ َِمْثَؾ  َٞمَحْٙمَتفُ  َويَمِدكَ  َأىُمؾُّ : »وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقُل 

شهَم٣مْرصِمْٔمفُ : »وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل 
 (ُ)

-  

 فَمعَم  يمُِٝمُْمِٜمَدهُ  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛم ٌِلِّ  إلَِم  َأِِب  هَم٣مْٞمَْمَٙمَؼ »: يَمْٖمظٍ  َودِم 

ِٜمْؿ؟ زمَِقيَمِدكَ  َهَذا َأهَمَٔمْٙم٦َم : »هَمَٗم٣مَل - َصَدوَمتِل , اهلل َ اسم ُٗمقا: »وَم٣مَل - َٓ : وَم٣مَل - شىُمٙمِّ

ِدىُمؿْ  زَمكْمَ  يُمقاَوافْمدِ  َٓ َدوَم٥مَ  سمِْٙمَؽ  هَمَرد  , َأِِب  هَمَرصَمعَ - شَأْو ش ايمِم 
 (ِ)

 - فَمَٙمْٝمفِ  َُمت َٖمٌؼ - 

ٙمِؿٍ  ِرَواَي٥مٍ  َودِم  ًْ ُ
ي َهَذا فَمعَم  هَمَٟمؾْمِٜمْد »: وَم٣مَل  ظمِ كَ : »وَم٣مَل  شُمؿ   شنَمغْمِ  َأنْ  َأَيُنُّ

شإًِذا هَماَل » :وَم٣مَل - زَمعَم : وَم٣مَل  شؽَمَقاًء؟ ايْمػِمِّ  دِم  يَمَؽ  َيُ٘مقُٞمقا
 (ّ)

)- 

ـِ ) – 935 ـِ  َوفَم ٌ ٣مسٍ  ازْم  اهلل صعم , ايمٛم ٌِلُّ  وَم٣مَل : وَم٣مَل  , فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ َرِضَ  , فَم

ٌَتِفِ  دِم  ايْمَٔم٣مئُِد »: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف شوَمْٝمئِفِ  دِم  َئُمقدُ  شُمؿ  , َيِٗملءُ  ىَم٣ميْمَ٘مْٙم٤ِم  ِه
 (ْ)

  -فَمَٙمْٝمفِ  َُمت َٖمٌؼ  

                                                           
 .(ٗ( )ُِّٔ(, كاإلماـ مسلم )ِٖٔٓأخرجو اإلماـ البخارم ) (ُ)
 ( كالسياؽ لمسلم.ُّ( )ُِّٔ(, كاإلماـ مسلم )ِٕٖٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)
 (.ُٕ( )ُِّٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ّ)
 (.ٖ( )ُِِٔماـ مسلم )(, كاإلِٖٗٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ْ)



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]باب الهبة والعمرى والرقبى[  

 

[915] 
 

  

ٌَُخ٣مِريِّ  ِرَواَي٥مٍ  َودِم  ْقءِ  ََمَثُؾ  يَمٛم٣َم يَمْٝمَس »: يمِْٙم  ً ٌَتِفِ  دِم  َئُمقدُ  ايم ِذي, ايم  ىَم٣ميْمَ٘مْٙم٤ِم  ِه

شوَمْٝمئِفِ  دِم  َيْرصِمعُ 
 (ُ)

)- 

ـِ ) – 937, 936 ـِ  َوفَم ـِ  فُمَٚمَر, ازْم ٌ ٣مسٍ  َوازْم ـِ , ,فَمٛمُْٜمؿْ  اهلل ُ َرِضَ  , فَم  فَم

ٙمِؿٍ  يمَِرصُمؾٍ  حَيِؾُّ  َٓ : »وَم٣مَل  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛم ٌِلِّ  ًْ , ايْمَٔمْمِٝم ٥مَ  ُئْمْمِلَ  َأنْ  َُم

ٓ   ؛همِٝمَٜم٣م َيْرصِمعَ  شُمؿ   شَويَمَدهُ  ُئْمْمِل همِٝماَم  ايْمَقايمُِد  إِ
 (ِ)

َْرزَمَٔم٥مُ , َأْْحَُد  َرَواهُ -  ْٕ , َوا

َحفُ  َِمِذيُّ  َوَصح  ْ ـُ , ايمؼمِّ ٌ ٣منَ  َوازْم ٣مىمِؿُ , ضِم   -(َواحْلَ

ـْ ) – 938  صعم , اهلل ِ َرؽُمقُل  ىَم٣منَ »: وَم٣ميَم٦ْم  ,فَمٛمَْٜم٣م اهلل ُ َرِضَ , فَم٣مئَُِم٥مَ  َوفَم

ٌَُؾ  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل ٥مَ  َيْٗم ِدي  شفَمَٙمْٝمَٜم٣م َوُيثِٝم٤ُم , اهْلَ
 (ّ)

ٌَُخ٣مِريُّ  َرَواهُ -    -(ايْم

ـِ ) – 939 ـِ  َوفَم ٌ ٣مسٍ  ازْم  يمَِرؽُمقلِ  َرصُمٌؾ  َوَه٤َم : وَم٣مَل  ,فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ َرِضَ , فَم

- َٓ : وَم٣مَل  شَرِوٝم٦َم؟: »هَمَٗم٣مَل , فَمَٙمْٝمَٜم٣م هَمَٟمشَم٣مزَمفُ  َٞم٣موَم٥ًم, , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ

                                                           
 (.ِِِٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
(, ِٖٔ - ِٕٔ/ ٔ(, كالنسائي )ّّٗٓ(, كأبو داكد )ٖٕك  ٕ ِأخرجو اإلماـ أحمد ) (ِ)

( كزادكا ْٔ/ ِ(, كالحاكم )َُُٓ(, كابن حباف )ِّٕٕ(, كابن ماجو )ُِِّكالترمذم )
ية, ثم يرجع فيها كمثل الكلب, حتى إذا شبع قاء, كمثل الذم يعطي العط»جميعا إال ابن ماجو: 

 كقاؿ الترمذم: ىذا حديث حسن صحيح.«. ثم عاد في قيئو
 (.ِٖٓٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ّ)
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ش َٞمَٔمؿْ : وَم٣مَل  شَرِوٝم٦َم؟: »وَم٣مَل - هَمَزاَدهُ - َٓ : وَم٣مَل  شَرِوٝم٦َم؟: »هَمَٗم٣مَل , هَمَزاَدهُ 
 (ُ)

 -

َحفُ , َأْْحَُد  َرَواهُ  ـُ  َوَصح  ٌ ٣منَ  ازْم  -(ضِم

 *******************************الشرح:

 ١ أْٛاع َٔ ايعط١ٝ: ايباب عٔ ثالثاملصٓـ يف ٖصا  ٜتهًِ
 اهل٥ٌم- ايٓٛع األٍٚ:

 ايمٔمٚمرى- ايٓٛع ايجاْٞ:

 ايمرومٌك- ايٓٛع ايجايح:

 فمْمٝم٥م ٓ يْمٙم٤م همٝمٜم٣م شمقازًم٣م, وٓ سمٗمٝمد زمقوم٦م- ؾاهلب١:

 فمْمٝم٥م سمٗمٝمد زمٚمقت أضمدمه٣م- ٚايعُط٣:

 ىمٟمن يٗمقل يمف: أفمٚمرسمؽ هذه ايمدار, أو هذه اظمزرفم٥م فمٚمري, أو فمٚمرك-

                                                           
فقاؿ »موارد( كزادا:  ُُْٔ(, كابن حباف )ٓٗ ِأخرجو اإلماـ أحمد )الحديث حسن لغيره.  (ُ)

د ىممت أف ال أتًَّهب ىبة من قرشي, أك أنصارم, أك : لق-صلى اهلل عليو كسلم-رسوؿ اهلل 
من طريق يونس المؤدب, عن حماد بن زيد, عن ابن دينار, عن طاكس, عن ابن عباس «. ثقفي

رضي اهلل عنها بو. كىذا اإلسناد ظاىره الصحة, كلكنو معل, فقد ركاه جماعة من أصحاب حماد, 
نهما, قاؿ اإلماـ الدارقطني رحمو اهلل تعالى عن حماد بإسناده بدكف ذكر ابن عباس رضي اهلل ع

في العلل كىو األصح. فالصحيح أف الحديث من مراسيل طاكس كاهلل أعلم. كلو شاىد من 
حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو عند أحمد كعبد الرزاؽ كالحميدم, كىذا اإلسناد فيو ضعف 

ئي, كلكن ابن عجالف قد توبع, بسبب ركاية ابن عجالف عن المقبرم, كقد ضعفها القطاف كالنسا
 فالحديث حسن عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو بطرقو, كيزداد قوة بمرسل طاكس السابق, اهلل أعلم. 
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ف يٗمٝمده٣م دم فمٚمره, أو دم فمٚمر َمـ ٕٞم ؾػُٝت بايعُط٣ هلصا املع٢ٓ;

 أفمْم٣مه-

 فمْمٝم٥م َمٗمٝمدة زمٔمد ووم٦م- ٚايطقب٢:

 هذه ايمدار يمؽ زمٔمد َمقيت, أو ٕزمٛم٣مئؽ زمٔمد َمقسمؽ- نإٔ ٜكٍٛ ي٘:

همٝمٓمؾ ىمؾ واضمد َمٛمٜمام يرسمٗم٤م َمقت أطمر, همًٚمٝم٦م زم٣ميمرومٌك َمٔمٛمك 

 اظمذىمقر-

  ********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]أحكام الهبة[  

 

[918] 
 

  

 ]أحكام الهبة[ 

 (: 6/41تعاىل يف املػين ) قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل
َٙم٥مُ  ٥ٌَمَ  َأن   َذيمَِؽ  َومُجْ

َدوَم٥مَ  اهْلِ ٥مَ  َوايمِم  ِدي  َٜم٣م َُمَتَٗم٣مِرزَم٥ٌم, ََمَٔم٣مٞمِٝمَٜم٣م َوايْمَٔمْمِٝم ٥مَ  َواهْلَ  َوىُمٙمُّ

َٝم٣مةِ  دِم  مَتْٙمِٝمٌؽ   قا فِمَقٍض- زمَِٕمغْمِ  احْلَ
 قاٍ أبٛ ستُس غسزٙ اهلل تعاىل:  

ع, أو ي٘مقن زمٕمغم فمقض همٜمق ٕن ايمتٚمٙمٝمؽ إَم٣م أن ي٘مقن زمٔمقض همٜمق ايمٌٝم

 اهل٥ٌم-

 ثِ قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين: 
ِٚمٝمِٔمَٜم٣م, ؾَم٣مَِمٌؾ  ايْمَٔمْمِٝم ٥مِ  َواؽْمؿُ  ٥ٌَمُ  َوىَمَذيمَِؽ  ِْلَ

 - اهْلِ

َٗٔس١ُٖٜ َٚايٖصَسَق١ُ ٕٔ; َٚاِي  ىَم٣منَ  , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , ايمٛم ٌِل   هَم١مِن   ََُتَػأَٜطا

٥َم, َيْٟمىُمُؾ  ِدي  َٓ  اهْلَ َدوَم٥مَ  َيْٟمىُمُؾ  َو َق  ايم ِذي ايمٙم ْحؿِ  دِم  َووَم٣مَل - ايمِم  : زَمِريَرةَ  فَمعَم  زمِفِ  سُمُِمدِّ

٥مٌ  َويَمٛم٣َم َصَدوَم٥ٌم, فَمَٙمْٝمَٜم٣م ُهقَ »  شَهِدي 

ُٖٔط: ـْ  َأن   َؾايٖعا  - َصَدوَم٥مٌ  هَمُٜمقَ  يمِْٙمُٚمْحَت٣مِج, سَمَٔم٣ملَم  اهلل ِ إلَم  زمِفِ  َيٛمِْقي ؾَمْٝمًئ٣م َأفْمَْمك ََم

ـْ  ٣منٍ  إلَم  َدهَمعَ  َوََم ًَ ِب  ؾَمْٝمًئ٣م إْٞم ٌ ٥مِ  إيَمْٝمِف, يمِٙمت َٗمرُّ ٥مٌ  هَمُٜمقَ  يَمُف, َواظمََْح  - َهِدي 

ُُٔٝع ُِٓسْٚب َشٔيَو ََٚد ََ ،ٔ٘ ِٝ ََِشُجْٛخ إَي َٚ ;ٔ٘ ِٝ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , ايمٛم ٌِل   هَم١مِن   َعًَ

٣مَدْوا: »وَم٣مَل  , َوؽَمٙم ؿَ  قا هَتَ ٣مزمُّ  - شحَتَ
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َٖا ـْ  َأىْمَثرُ  هَمّْمٙمَِٜم٣م دِم  َوَردَ  هَماَم  ايٖصَسَق١ُ، ََٚأ ُه, ُيْٚم٘مِٛمَٛم٣َم َأنْ  َِم  اهلل ُ  وَم٣مَل  َووَمْد  ضَمٌْمُ

ٌُْدوا إِنْ }: سَمَٔم٣ملَم  َدوَم٣مِت  سُم ُٖمقَه٣م َوإِنْ  ِهلَ  هَمٛمِِٔمام   ايمِم   طَمغْمٌ  هَمُٜمقَ  ايْمُٖمَٗمَراءَ  َوسُم٠ْمسُمقَه٣م خُتْ

رُ  يَمُ٘مؿْ   -[578: ايمٌٗمرة] {ؽَمٝمَِّئ٣مسمُِ٘مؿْ  ـْ َمِ  فَمٛمُْ٘مؿْ  َوُيَ٘مٖمِّ

٦ٌََم  إَذا َدوَم٥مُ  همِٝمفِ  سَمْٙمَزمُ  َٓ  َواظمَْْقُزونَ  اظمَْ٘مِٝمَؾ  هَم١مِن   َهَذا, شَم ٥ٌَمُ  ايمِم 
ٓ   َواهْلِ ٌْضِ  إ  - زم٣ِميْمَٗم

ـُ  َوايمث ْقِريُّ  ايمٛم َخِٔملُّ  َِمٛمُْٜمْؿ: ايْمُٖمَٗمَٜم٣مءِ  َأىْمَثرِ  وَمْقُل  َوُهقَ  ًَ ـُ  َواحْلَ  َوَأزُمق َص٣ميمٍِح  زْم

- ضَمٛمِٝمَٖم٥مَ  ٣مهمِِٔملُّ   َوايمُم 

ٍَ ِٕٛض ََٚأُبٛ ََأيْو، ََٚقا دِ  َذيمَِؽ  َيْٙمَزمُ  :َث  فَمَٙمْٝمفِ  , وَمْقيمِفِ  يمُِٔمُٚمقمِ  ايْمَٔمْٗمِد: زمُِٚمَجر 

اَلمُ   ً ٌَتِِف, دِم  ايْمَٔم٣مئُِد : », ايم  - شوَمْٝمئِفِ  دِم  ىَم٣ميْمَٔم٣مئِدِ  ِه

فُ  َٞم  ِٕ دِ زمِ  هَمَٙمِزمَ  فِمَقٍض, زمَِٕمغْمِ  َِمْٙمٍؽ  إَزايَم٥مُ  َو  قا َوايْمِٔمْتِؼ- ىَم٣ميْمَقوْمِػ  ايْمَٔمْٗمِد, ُٚمَجر 
 قاٍ أبٛ ستُس غسزٙ اهلل تعاىل:  

أٞمف خي٣ميمػ همٝمف ووهذا ايمٗمقل ؽمٝمٟميت إن ؾم٣مء اهلل فمز وصمؾ دم َمقؤمف,  

ايمتخٙمٝم٥م همٝمام , وزمٔمّمٜمؿ, ويُمؼمط دم اهل٥ٌم ايمٗمٌض, همٝمام يِمح همٝمف ايمٗمٌض

 يتٔمن همٝمف ايمٗمٌض-

 قبٌ إٔ ٜػًُ٘ إٜاٙ:  سهِ َٔ ٖٚب آلخط ؾ٦ّٝا ثِ ضدع عٓ٘
 (: 6/42قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )

َٝم٣مرِ  َوايْمَقاِه٤ُم  ٌَْؾ  زم٣ِمخْلِ ٌِْض, وَم ٌََّمَٜم٣م ؾَم٣مءَ  إنْ  ايْمَٗم   َرصَمعَ  ؾَم٣مءَ  َوإِنْ  َوَأَْمَّم٣مَه٣م, َأوْم
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َٓ - َوََمٛمََٔمَٜم٣م همِٝمَٜم٣م ٌُّْمَٜم٣م َيِِمحُّ  َو ٓ   وَم ٌََّمَٜم٣م هَم١مِنْ  زم١ِمِْذٞمِِف, إ  إْذٞمِفِ  زمَِٕمغْمِ  يَمفُ  اظمَْْقُهقُب  وَم

 ْ ٥ٌَُم, سَمتِؿ   مَل
ْ  اهْلِ ٌُْض  َيِِمح   َومَل  - ايْمَٗم

َٞ ِٔ َُٚسٔه فُ  َسَٓٔٝؿ١َ َأٔبٞ َع ٌََّمَٜم٣م إَذا َأٞم  , اظمَْْجٙمِسِ  دِم  وَم ْ  َوإِنْ  َصح   يَمُف: َيْٟمَذنْ  مَل

َن  
٥ٌَمَ  ِٕ

ْذنِ  ََمَٗم٣ممَ  وَم٣مََم٦ْم  اهْلِ ٌِْض, دِم  اإْلِ  ايم ِذي زم٣ِميمت ْٚمٙمِٝمِؽ  ِرَو٣مهُ  فَمعَم  َدايم ٥مً  ٣ميمَِ٘مْقهِنَ  ايْمَٗم

ٓ   َيتِؿُّ  َٓ  ٌْضِ  إ  - زم٣ِميْمَٗم

َٓا، فُ  ََٚي ٌََض  َأٞم  ٥ٌَمَ  وَم
, هَمَٙمؿْ  ايْمَقاِه٤ِم, إْذنِ  زمَِٕمغْمِ  اهْلِ  ىَماَم  َأوْ  اظمَْْجٙمِِس, زَمْٔمَد  ىَماَم  َيِِمح 

ـْ  هَن٣َمهُ  يَمقْ  ٌِّْمَٜم٣م, فَم َن   وَم
ِٕ ٙمِٝمؿَ  َو ًْ َتَحؼ   نَمغْمُ  ايمت  ًْ  -ايْمَقاِه٤ِم  فَمعَم  َُم

ٙمِٝمؿُ  َيِِمحُّ  هَماَل  ًْ ٓ   ايمت  ي َأطَمَذ  يَمقْ  ىَماَم  زم١ِمِْذٞمِِف, إ ـْ  اظْمٌَِٝمعَ  اظمُُْْمؼَمِ ٣ٌَمئِعِ  َِم ٌَْؾ  ايْم  وَم

ٙمِٝمؿِ  ًْ  - شَمَٚمٛمِفِ  سَم

 َٓ ٥ٌَمِ  صَمْٔمُؾ  َيِِمحُّ  َو
ٌِْض, دِم  إْذًٞم٣م اهْلِ  - اظْمَْجٙمِسِ  زَمْٔمَد  ََم٣م زمَِديمِٝمؾِ  ايْمَٗم

ٌِْض, دِم  ايْمَقاِه٤ُم  َأِذنَ  َويَمقْ  ـْ  َرصَمعَ  شُمؿ   ايْمَٗم ْذِن, فَم ٥ٌَِم, دِم  َرصَمعَ  َأوْ  اإْلِ
 َصح   اهْلِ

َن   ُرصُمقفُمُف:
ٌْضٍ  يَمْٝمَس  َذيمَِؽ  ِٕ ٌِْض, زَمْٔمَد  َرصَمعَ  َوإِنْ  زمَِٗم ْ  ايْمَٗم َن   ُرصُمقفُمُف: َيٛمَْٖمعْ  مَل

ِٕ 

٥ٌَمَ 
 قا -مَت ٦ْم  اهْلِ

٥ٌَمُ  سَمْٙمَزمُ  َواظمَْْقُزونِ  اظمَْ٘مِٝمؾِ  نَمغْمَ  َأن   َئْمٛمِل
دِ  همِٝمفِ  اهْلِ ٦ٌُُم  ايْمَٔمْٗمِد, زمُِٚمَجر   دِم  اظمِْْٙمُؽ  َوَيْث

ٌَْؾ  اظمَْْقُهقِب  ٌِّْمفِ  وَم  - وَم

َٟ ٔٚ ـْ  َشٔيَو: َُٚض ـِ  فَمقِم   فَم ُٔمقٍد, َوازْم ًْ فُ  , فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ َرِضَ  , ََم  ُيْرَوى هَم١مِٞم 

اَُم  فَمٛمُْٜماَم  َٓ  َأهن  ٥ٌَمُ ": وَم٣م
ْ  َأوْ  وُمٌَِّم٦ْم  ََمْٔمُٙمقََم٥مً  ىَم٣مَٞم٦ْم  إَذا ٣مِئَزةٌ صَم  اهْلِ ٌَْض  مَل  - "سُمْٗم
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  شَمْقٍر- َوَأِِب  ََم٣ميمٍِؽ  وَمْقُل  َوُهقَ 

ِٔ ََُس، ََٚع َٚا١َْٜ َأِس ٥ٌَمُ  سَمْٙمَزمُ  َٓ  :ُأِخَط٣ ٔض
ِٚمٝمعِ  دِم  اهْلِ ٓ   اْْلَ ٌِْض, َوُهقَ  إ  وَمْقُل  زم٣ِميْمَٗم

 - ايْمِٔمْٙمؿِ  َأْهؾِ  َأىْمَثرِ 

ٍَ َُٗطٚٔش َقا َٖمَؼ  :ٟٗاِي ٥ٌَمَ  َأن   فَمعَم  َوفَمقِمُّ  َوفُمْثاَمنُ  َوفُمَٚمرُ  زَمْ٘مرٍ  َأزُمق اسم 
قزُ  َٓ  اهْلِ ٓ   َِتُ  إ

ٌُقَو٥مً   - ََمْٗم

ـْ  َذيمَِؽ  َوُيْرَوى , ايمٛم َخِٔملِّ  فَم ـِ  َوايمث ْقِريِّ ًَ ـِ  َواحْلَ , َص٣ميمٍِح, زْم يِّ  َوايْمَٔمٛمػَْمِ

٣مهمِِٔملِّ  ْأِي, َوَأْصَح٣مِب  َوايمُم  َٟميَم٥مِ  دِم  ْرَٞم٣مَذىمَ  ظم٣َِم ايمر  ًْ ُولَم  اظمَْ ْٕ  - ا

ُ٘ َِٚد َٚ ١َٜٔ َٚا ٥ٌَمَ  َأن   اِيُأَٚي٢: ايطِّ
 َيْٙمَزمُ  َٓ  ََم٣م َِمٛمَْٜم٣م هَمَ٘م٣منَ  ايمت ْٚمٙمِٝمِؽ, َٞمْقفَملْ  َأضَمُد  اهْلِ

ٌَْؾ  ٌِْض, وَم ٌَْٙمُف, َيْٙمَزمُ  ََم٣م َوَِمٛمَْٜم٣م ايْمَٗم ٌَْٝمِع, وَم ٌَْؾ  َيْٙمَزمُ  َٓ  ََم٣م همِٝمفِ  هَم١مِن   ىَم٣ميْم ٌْ  وَم  ِض,ايْمَٗم

ُف, َوُهقَ  ْ ٣مِت, َوزَمْٝمعُ  ايمٌم  زَمِقي  ٌَْٙمُف, َيْٙمَزمُ  ََم٣م َوَِمٛمْفُ  ايمرِّ  قا َذيمَِؽ- فَمَدا ََم٣م َوُهقَ  وَم
 ٚبعطِٗ سٖب إىل إٔ اإلجياب ٚايكبٍٛ ٜهفٞ. 

 -٦م اهل٥ٌمهم٘مقٞمف يٗمقل: وهٌتؽ هذه, ويٗمقل أطمذ: ومٌٙمتٜم٣م- همٜمٛم٣م مت

 (: 6/44) قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين

فُ  فَمعَم  َيُدلُّ  اَم  َأٞم  َتْٕمٛمَك إٞم  ًْ ـْ  ُي ٌْضِ  فَم جَي٣مُب  همِٝمفِ  ُوصِمَد  ََمْقِوعٍ  دِم  ايْمَٗم  اإْلِ

ٌُقُل   - َوايْمَٗم

ِٕ َٚاِئإجَياُب ٍَ َأ ٌُْتؽ, :َُٜكٛ - يَمؽ َهَذا َأوْ  َأفْمَْمْٝمُتؽ, َأوْ  إيَمْٝمؽ, َأْهَدْي٦م َأوْ  َوَه

ـْ  َوَٞمْحَقهُ  يَْمَٖم٣مظِ  َِم ْٕ ايم ٥مِ  ا  - اظمَْْٔمٛمَك َهَذا فَمعَم  ايمد 
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ٍُ ِٕ َٚاِيَكُبٛ ٍَ َأ  - َهَذا َٞمْحقَ  َأوْ  َرِوٝم٦م, َأوْ  وَمٌِْٙم٦م, :َُٜكٛ

ْم ٣مِب, َوَأزُمق ايْمَٗم٣مِض, َوَذىَمرَ  ٥ٌَمَ  َأن   اخْلَ
َٜم٣م سَمِِمحُّ  َٓ  َوايْمَٔمْمِٝم ٥مَ  اهْلِ ٓ   ىُمٙمُّ  زم١ِمجَِي٣مٍب  إ

ٌُقٍل, َٓ  َووَم ٌُْض ايمْ  ُوصِمَد  ؽَمَقاءٌ  َِمٛمُْٜماَم, زُمد   َو ْ  َأوْ  َٗم  ُيقصَمْد- مَل

ََٖصا َٚ ٍُ ِٛ ِّ; َأِصَشأب َأِنَجٔط َق فُ  ايٖؿأؾٔع َٞم  جَي٣مِب  إلَم  هَم٣مهْمَتَٗمرَ  مَتْٙمِٝمٍؽ, فَمْٗمُد  ِٕ  اإْلِ

ٌُقِل,  - ىَم٣ميمٛمَِّ٘م٣مِح  َوايْمَٗم

هَْمَٔم٣مَل  اظمَُْٔم٣مؿَم٣مةَ  َأن   َٚايٖصٔشُٝح: ْٕ ايم ٥مَ  َوا جَي٣مِب  فَمعَم  ايمد  ٌُقلِ  اإْلِ َٓ  ٣مهمَِٝم٥ٌم,ىمَ  َوايْمَٗم  َو

َت٣مُج   - يَمْٖمظٍ  إلَم  حُيْ

ـِ  اطْمتَِٝم٣مرُ  َوَهَذا  ُُّيِْدي ىَم٣منَ  , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , ايمٛم ٌِل   هَم١مِن   فَمِٗمٝمٍؾ: ازْم

ُق  َوُئْمَْمك, َوُئْمْمِل إيَمْٝمِف, َوُُّيَْدى َدوَم٣مِت, َوُيَٖمرِّ  زمَِتْٖمِريِٗمَٜم٣م ؽُمَٔم٣مسَمفُ  َوَيْٟمَُمرُ  ايمِم 

 َذيمَِؽ- َيْٖمَٔمُٙمقنَ  َأْصَح٣مزُمفُ  َوىَم٣منَ  ٣م,َوَأطْمِذهَ 

 ْ َٓ  إجَي٣مٌب  َذيمَِؽ  دِم  فَمٛمُْٜمؿْ  ُيٛمَْٗمْؾ  َومَل ٌُقٌل, َو َٓ  وَم َٓ  زمِفِ  َأَْمرٌ  َو ضََمٍد- سَمْٔمٙمِٝمُٚمفُ  َو  قا ِٕ
وهذا ايمٗمقل ضمٗمٗمف ؾمٝمخ اإلؽمالم ازمـ سمٝمٚمٝم٥م رْحف اهلل سمٔم٣ملم ىمام دم لجٚمقع 

 ايمٖمت٣موى: 

يُمؼمط همٝمٜم٣م مج٣مهغم ايمٖمٗمٜم٣مء اإلجي٣مب مجٝمع ايمٔمٗمقد ايمتل  أن ضمٝم٧م ذىمر

ي٘مٖمل همٝمٜم٣م َم٣م سمٔم٣مرض فمٙمٝمف ايمٛم٣مس, وهذا هق ايمٗمقل  وايمٗمٌقل زم٣ميمِمٝمٕم٥م

 -ايمراصمح دم اظمًٟميم٥م
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يمٛمقع ايمذي يتٔم٣مومدون زمف, صح همٟمي يمٖمظ, أو همٔمؾ, سمؿ زمف ايمٔمٗمد, فمعم هذا ا

 -ؽمقاء ضمِمؾ ايمتٙمٖمظ, أم مل حيِمؾ, أؾم٣مر إيمٝمف, أم مل يممايمٔمٗمد, 

 ٝمع وايممماء: ىمٝمٖمٝم٥م ايمٗمٌض فمٛمد ايمٌ

 (: 6/45قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )

ٌُْض   ُيٛمَْٗمُؾ  َوهمِٝماَم  ُدوَٞمُف, ضَم٣مئَِؾ  َٓ  َوزَمْٝمٛمَُف, زَمْٝمٛمَفُ  زم٣ِميمت ْخٙمَِٝم٥مِ  ُيٛمَْٗمُؾ  َٓ  همِٝماَم  َوايْمَٗم

ٙمِٝمؿِ  اظمََُْم٣معِ  َودِم  زم٣ِميمٛم ْٗمِؾ, ًْ  - إيَمْٝمفِ  ايْمُ٘مؾِّ  زمَِت

ِ  َأزَمك هَم١مِنْ  ٙمِّؿَ  َأنْ  يُؽ ايممم  ًَ ٌَُف, ُي ْؾ : يمِْٙمُٚمت ِٜم٤ِم  وِمٝمَؾ  َٞمِِمٝم يَؽ  َوىمِّ ِ ٌِّْمفِ  دِم  ايممم   وَم

 - َوَٞمْٗمٙمِفِ  يَمؽ

٤َم  َأزَمك, هَم١مِنْ  ٣مىمِؿُ  َٞمِم  ـْ  احْلَ اَم, َيِدهِ  دِم  َيُ٘مقنُ  ََم ٌُْض: يمَِٝمْحُِمَؾ  هَمَٝمٛمُْٗمُٙمُف, هَلُ  ايْمَٗم

فُ  َٞم  رَ  َٓ  ِٕ يِؽ  فَمعَم  َضَ ِ ي٘مِفِ  فَمْٗمُد  زمِفِ  تِؿُّ َويَ  َذيمَِؽ  دِم  ايممم   قا -َذِ
 سهِ ٖب١ املؿاع ٖٚٛ غري احملسز َٔ األضض: 

 (: 6/45قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )

٥ٌَمُ  َوسَمِِمحُّ  ٣مهمِِٔملُّ  ََم٣ميمٌِؽ, وَم٣مَل  َوزمِفِ - اظمََُْم٣معِ  ِه  - َوايمُم 

ٍَ ٞٗ َقا ـَ  ََم٣م َذيمَِؽ  دِم  ؽَمَقاءٌ  :ايٖؿأؾٔع ًْ  َأَْمَ٘م ْ  َأوْ  َٚمُتُف:وِم ـْ  مَل  - ُيْٚم٘مِ

ٍَ ٟٔ َأِصَشاُب ََٚقا ٥ٌَمُ  سَمِِمحُّ  َٓ  :ايٖطِأ ـُ  ايم ِذي اظمََُْم٣معِ  ِه َٚمُتُف: ُيْٚم٘مِ ًْ َن   وِم
ِٕ 

ٌَْض  طٌ  ايْمَٗم ٥ٌَِم, دِم  َذْ
َٚم٥مِ  َوُوصُمقُب  اهْلِ ًْ ٥مَ  َيْٚمٛمَعُ  ايْمِٗم ٌْضِ  ِصح   - َومَت٣َمََمفُ  ايْمَٗم

ـُ  َٓ  مِم ٣م ىَم٣منَ  هَم١مِنْ  ًْ  ُيْٚم٘مِ ٦ْم  َٚمُتُف,وِم ٌَُتُف: َصح   قا- همِٝمفِ  َذيمَِؽ  يمَِٔمَدمِ  ِه
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 وومقل اإلَم٣مم ايمُم٣مهمٔمل رْحف اهلل سمٔم٣ملم هق ايمِمقاب دم هذه اظمًٟميم٥م-

 سهِ ٖب١ اجملٍٗٛ َٔ ايؿ٤ٞ: 
 (: 6/47قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )

ٍَ َُُس، َقا َٚا١َٜٔ ٔؾٞ َأِس ُٚز، َأٔبٞ ٔض ٥ٌَمُ  سَمِِمحُّ  َٓ  :ََٚسِطٕب َزا  - اظمَْْجُٜمقلِ  ِه

ٍَ َٚا١َٜٔ ٔؾٞ ََٚقا ـْ  ؾَم٣مةً : وَم٣مَل  إَذا :َسِطٕب ٔض ٌْتَٜم٣م: َئْمٛمِل- نَمٛمَِٚمل َِم ْ - يَمؽ َوَه  - جَيُزْ  مَل

٣مهمِِٔملُّ  وَم٣مَل  َوزمِفِ   - ايمُم 

ٌُ ُٔ َِٜشَت ْٜمَؾ  َأن   َٚ ٥َم: ََمٛمَعَ  ايْمَقاِه٤ِم, ضَمؼِّ  دِم  ىَم٣منَ  إَذا اْْلَ ح  فُ  ايمِمِّ َٞم   دِم  نَمَررٌ  ِٕ

ِف-  ضَمٗمِّ

ـْ  ىَم٣منَ  َوإِنْ  ْ  يَمُف, اظمَْْقُهقِب  َِم فُ  َيْٚمٛمَْٔمَٜم٣م: مَل َٞم  ِف, دِم  نَمَررَ  َٓ  ِٕ  دِم  ُئْمَتػَمْ  هَمَٙمؿْ  ضَمٗمِّ

فِ   - يَمفُ  ىَم٣مظمُْقَص  يَمُف, ُيقَه٤ُم  زماَِم  ايْمِٔمْٙمؿُ  ضَمٗمِّ

ٍَ ٥ٌَمُ  سَمِِمحُّ  :ََأيْو ََٚقا فُ  اظْمَْجُٜمقِل: ِه َٞم  ٌع, ِٕ  ىَم٣ميمٛم ْذرِ  اظمَْْجُٜمقِل, دِم  هَمَِمح   سَمػَمُّ

 - َوايْمَقِصٝم ٥مِ 

ُ٘ َِٚد َٚ ،ٍٔ ٖٚ فُ  اأَل وِط, سَمْٔمٙمِٝمُٗمفُ  َيِِمحُّ  َٓ  مَتْٙمِٝمٍؽ  فَمْٗمُد  َأٞم  ُ  دِم  َيِِمح   هَمَٙمؿْ  زم٣ِميمممُّ

ٌَْٝمِع, اظمَْْجُٜمقِل,  قا -َوايْمَقِصٝم ٥مِ  ايمٛم ْذرِ  زمِِخاَلِف  ىَم٣ميْم
 هذه اظمًٟميم٥م فم٘مس إولم-

ايمقاه٤م ئمٙمؿ َم٣م أفمْمك, َمـ ضمٝم٧م ايمِمٖم٥م, أو ايم٘مٚمٝم٥م, أو  املػأي١ األٚىل:

 اْلقدة, ونمغم ذيمؽ-
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 وأَم٣م اظمقهقب, ٓ ئمٙمؿ زم٣ميمٔمْمٝم٥م-

ايمقاه٤م ٓ ئمٙمؿ َم٣م ئمْمل, َمـ ضمٝم٧م اْلقدة, أو ايمِمٖم٥م,  املػأي١ ايجا١ْٝ:

 إلم نمغم ذيمؽ-

واظمقهقب ٓ ئمٙمؿ أيًّم٣م, ويم٘مـ هذا ٓ ييه أزمًدا: ٕٞمف هق ايمرازمح فمعم 

أي َمٗم٣مزمؾ, وإٞمام هل حمض َمٛمٖمٔم٥م يمف, ن ايمٔمْمٝم٥م زمدون ىمؾ ضم٣مل, وٕ

 هم٣مظمقهقب يمف ايمٕمٛمؿ زمدون أي نمرم-

هم٣ميمذي يٓمٜمر واهلل أفمٙمؿ, أٞمف ٓ زمٟمس زمف, إن مل يٙمحؼ ايمقاه٤م نمرر هم٣مدح 

ىمٌغم فمٓمٝمؿ, همرزمام وه٤م ؾمٝمًئ٣م يٓمـ أن شمٚمٛمف ومٙمٝمؾ, همٝمتٖم٣مصمٟم زمٟمن شمٚمٛمف َمرسمٖمع 

 -صمًدا, همرزمام يٌٗمك َمتحًنا فمعم َم٣م وه٤م

 ل اهلب١ بؾضط: حهِ تعًٝ

 (: 6/47قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )

 َٓ ٥ٌَمِ  سَمْٔمٙمِٝمُؼ  َيِِمحُّ  َو
ٍط: اهْلِ ٣َم زممَِمْ هَن 

ٍ  مَتْٙمِٝمٌؽ  ِٕ َُٔمكم 
َٝم٣مِة, دِم  ظمِ  سَمْٔمٙمِٝمُٗمَٜم٣م جَيُزْ  هَمَٙمؿْ  احْلَ

ٍط, فَمعَم  ٌَْٝمعِ  َذْ  - ىَم٣ميْم

َٗمَٜم٣م هَم١مِنْ  ٍط, فَمعَم  فَمٙم  ُمِّ  , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , ايمٛم ٌِلِّ  لِ ىَمَٗمقْ  َذْ
, ؽَمَٙمَٚم٥مَ  ِٕ

ُتٛم٣َم َرصَمَٔم٦ْم  إنْ : »,٣مرض اهلل فمٛمٜم  - َوفْمًدا ىَم٣منَ  ,شيَمؽ هَمِٜملَ  ايمٛم َج٣مِرِّ  إلَم  َهِدي 
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طَ  َوإِنْ  ٥ٌَمِ  دِم  َذَ
وؿًم٣م اهْلِ ٌُْتؽ: َيُٗمقَل  َأنْ  َٞمْحقَ  َُمْٗمَتَّم٣مَه٣م, سُمٛم٣َمدِم  ُذُ  ا,َهَذ  َوَه

طِ  ٌَُف, َٓ  َأنْ  زممَِمْ طِ  َأوْ  سَمٌِٝمَٔمُف, َٓ  َأوْ  هَتَ ٌَفُ  َأنْ  زممَِمْ طِ  َأوْ  سَمٌِٝمَٔمُف, َأوْ  هَتَ ٤َم  َأنْ  زممَِمْ  هَتَ

 ؾَمْٝمًئ٣م- هُماَلًٞم٣م

ُط, َيِِمحُّ  ْ ٥مِ  َودِم  ايممم  ٥ٌَمِ  ِصح 
وطِ  فَمعَم  زمِٛم٣َمءً  َوصْمَٜم٣مِن, اهْلِ ُ  دِم  ايْمَٖم٣مؽِمَدةِ  ايمممُّ

ٌَْٝمعِ   - ايْم

٦َم وَ  َوإِنْ  ٥ٌََم, وم 
ٌُْتؽ: هَمَٗم٣مَل  اهْلِ ْ - إرَم   َئُمقدُ  شُمؿ   ؽَمٛم٥ًَم, َهَذا َوَه : مَل فُ  َيِِمح  َٞم   فَمْٗمُد  ِٕ

, مَتْٙمِٝمٍؽ  ًت٣م, َيِِمح   هَمَٙمؿْ  يمَِٔمكْمٍ ٌَْٝمعِ  َُم٠َموم   قا -ىَم٣ميْم
وه٦ٌم هذه ايمًمء ظمدة ؽمٛم٥م همٗمط, أو ٞمحق ذيمؽ َمـ ايمقوم٦م,  أٟ قٛي٘:

سم٘مقن دم َمثؾ زمؾ ؾ هذه احل٣ميم٥م ٓ سمًٚمك اهل٥ٌم, همٜمذه اهل٥ٌم ٓ سمِمح: ٕهن٣م دم َمث

 هذه  احل٣ميم٥م فم٣مري٥م-

 وهٌتؽ َمْمٙمًٗم٣م, همٜمل ه٥ٌم صحٝمح٥م- قٛي٘:ٚ

ٓ هتٌف ٕضمٍد, هم٣ميمِمحٝمح أن هذا  وهٌتؽ هذا فمعم أن قٍٛ ايٛاٖب:ٚ

هم٣مهل٥ٌم يٙمزم َمٛمٜم٣م ايمتٚمٙمؽ يمٙمٚمقهقب: هم١مذا , ٕٞمف خي٣ميمػ ايمٔمٗمدنمغم ٓزم, ذط 

رشمف ي٥م, واهل٥ٌم, وايمِمدوم٥م, وايمقصٝم٥م, ويواهلد متٙمؽ اظمقهقب صم٣مز يمف اإلفمْم٣مء,

 -, ونمغم ذيمؽ َمـ أٞمقاع ايمتٌمفورشمتف زمٔمد َمقسمف
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 حهِ ٖب١ األ١َ ٚاعتجٓا٤ َا يف بطٓٗا: 

 (: 6/47قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )

ـْ  دِم  َأْْحََد, وَمْقلِ  وِمَٝم٣مسِ  دِم  َصح   زَمْْمٛمَِٜم٣م, دِم  ََم٣م َواؽْمَتْثٛمَك َأََم٥مً  َوَه٤َم  َوإِنْ   ََم

فُ  زَمْْمٛمَِٜم٣م: دِم  ََم٣م َواؽْمَتْثٛمَك َأََم٥مً  َأفْمَتَؼ  َٞم  عَ  ِٕ ُمِّ  سَمػَم  ْٕ ٌَفَ  زَمْْمٛمَِٜم٣م, دِم  ََم٣م ُدونَ  زم٣ِم  هَمَٟمؾْم

 - ايْمِٔمْتَؼ 

ٔ٘ ٍُ َٚٔب , اِئعِتٔل: ٔؾٞ َُٜكٛ  - شَمْقرٍ  َوَأزُمق َوإؽِْمَح٣مُق, ايمٛم َخِٔملُّ

ٍَ ٟٔ َأِصَشاُب ََٚقا ٥ٌَُم, سَمِِمحُّ : ايٖطِأ
ٌُْْمُؾ  اهْلِ ؽْمتِْثٛم٣َمءُ  َوَي ِٓ  - ا

َٓا فُ  ,ََٚي ْ  َأٞم      َوىَم٣مظمُْقَص  ىَم٣مظْمُٛمَْٖمِِمِؾ, يَمُف, اظمَْْقُهقَب  َيْٚمٙمِْؽ  هَمَٙمؿْ  ايْمَقيَمَد, َُّي٤َْم  مَل

 قا -زمِفِ 
 سهِ ٖب١ ايسٜٔ ٚيهٓ٘ يف ش١َ ايػري: 

 (: 6/47قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )

٥مِ  دِم  يَمفُ  ىَم٣منَ  َذاَوإِ  ٣منٍ  ِذَم  ًَ , إْٞم ـٌ ٌَفُ  َدْي فُ  َأوْ  َِمٛمُْف, َأزْمَرْأهُ  َأوْ  يَمُف, هَمَقَه  َِمٛمُْف, َأضَمٙم 

, ٥مُ  َوزَمِرَئ٦ْم  َصح  ْ  َذيمَِؽ, َرد   َوإِنْ  َِمٛمُْف, ايْمَٕمِريؿِ  ِذَم  ٌَْٙمُف: َومَل فُ  َيْٗم َٞم   هَمَٙمؿْ  إؽْمَٗم٣مٌط, ِٕ

ٌُقِل, إلَم  َيْٖمَتِٗمرْ  ْٖمَٔم٥ِم, ايْمِٗمَِم٣مِص, ٣مطِ ىَم١مؽِْمٗمَ  ايْمَٗم  َوىَم٣ميْمِٔمْتِؼ  ايْمَٗمْذِف, َوضَمدِّ  َوايمُمُّ

 - َوايمْم اَلِق 

وْم٦م: وَم٣مَل  َوإِنْ  ,- فَمَٙمْٝمؽ زمِفِ  سَمَِمد  زْمَراءِ  دِم  َوَردَ  ايْمُٗمْرآنَ  هَم١مِن   َصح  زمَِٙمْٖمِظ  اإْلِ

َدوَم٥ِم, َٚم٥مٌ  َوِدَي٥مٌ }: سَمَٔم٣ملَم  اهلل ِ زمَِٗمْقلِ  ايمِم  ٙم  ًَ وُمقا َأنْ  ٓإِ  َأْهٙمِفِ  إلَِم  َُم د  : ايمٛم٣ًمء] {َيِم 

95 -] 
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:- فَمٛمْفُ  يَمؽ فَمَٖمْقت: وَم٣مَل  َوإِنْ  َن   َصح 
 َأوْ  َئْمُٖمقنَ  َأنْ  إِٓ}: وَم٣مَل  سَمَٔم٣ملَم  اهلل ِ  ِٕ

زْمَراءَ  زمِفِ  , َئْمٛمِل[537: ايمٌٗمرة] {ايمٛمَِّ٘م٣مِح  فُمْٗمَدةُ  زمَِٝمِدهِ  ايم ِذي َئْمُٖمقَ  ـْ  اإْلِ َداِق- َِم  ايمِم 

:- فَمٛمْؽ ؽْمَٗمْْمُتفُ أَ : وَم٣مَل  َوإِنْ  فُ  َصح  َٞم   - يَمفُ  اظمَْْقُوقعِ  ايمٙم ْٖمظِ  زمَِحِٗمٝمَٗم٥مِ  َأسَمك ِٕ

٣مهُ  ََمٙم ْ٘مُتؽ: وَم٣مَل  َوإِنْ  :- إي  فُ  َصح  َٞم  ٌَتِفِ  زمَِٚمٛمِْزيَم٥مِ  ِٕ ٣مهُ  ِه  قا -إي 
 سهِ ٖب١ ايٛايس يٛيسٙ:

أن الزمـ يمف يمف, ويم إن ىم٣من إب يمٝمس يمف إٓ هذا ايمقيمد, همال ضمرج دم اهل٥ٌم

 ص٣مرت َمٙمً٘م٣م يمف يٖمٔمؾ همٝمٜم٣م َم٣م يُم٣مء- ٜم٣ميٗمٌّمٜم٣م, هم١مذا ومٌّم

َلب فمدة أزمٛم٣مء, همٝمٙمزَمف ايمٔمدل همٝمٜمؿ, وأن ٓ ئمْمل أضمدهؿ يمىم٣من  نوأَم٣م إ

 دون أطمر-

 ني أّٜطا بًؿغ آخط: ؿٞ ايصشٝشؾ
ـِ  ايمٛمُّْٔماَمنِ  َمـ ضمدي٧م  ل ؽَمَٟميَم٦ْم : وَم٣مَل  فَمٛمُْٜماَم, اهلل ُ َرِضَ  زَمُِمغمٍ  زْم  زَمْٔمَض  َأِِب  ُأَمِّ

٥ٌَمِ  ـْ  رِم  اظمَْقِه ٌََٜم٣م يَمفُ  زَمَدا شُمؿ   ََم٣ميمِِف, َِم  ايمٛم ٌِل   سُمُْمِٜمَد  ضَمت ك َأْرَى  َٓ : هَمَٗم٣ميَم٦ْم  رِم, هَمَقَه

 فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِل   ِِبَ  هَمَٟمسَمك نُماَلٌم, َوَأَٞم٣م زمَِٝمِدي هَمَٟمطَمَذ  َوؽَمٙم َؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم  

فُ  إِن  : هَمَٗم٣مَل  َوؽَمٙم َؿ, ٥ٌَمِ  زَمْٔمَض  ؽَمَٟميَمْتٛمِل َرَواضَم٥مَ  زمِٛم٦َْم  ُأَم  َذا, اظمَْقِه  َويَمٌد  َأيَمَؽ : »وَم٣مَل  هِلَ

 َأزُمق َووَم٣مَل  -شصَمْقرٍ  فَمعَم  سُمُْمِٜمْديِن  َٓ : »وَم٣مَل  هَمُٟمَراُه,: وَم٣مَل  َٞمَٔمْؿ,: وَم٣مَل  ,شؽِمَقاُه؟

ـِ  ضَمِريزٍ  , فَم ْٔمٌِلِّ شصَمْقرٍ  فَمعَم  َأؾْمَٜمُد  َٓ » ايمُم 
(ُ)

- 

                                                           
 (.ُِّٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َِٓٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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 -"سمٗمقا اهلل وافمديمقا زمكم أوٓدىمؿا "ودم يمٖمظ: 

 سهِ ايبٓات َع ايصنٛض يف اهلب١: 
ذه٤م مجٜمقر أهؾ ايمٔمٙمؿ, وهق ايمذي يرصمحف اإلَم٣مم ازمـ ومداَم٥م رْحف اهلل 

سمٔم٣ملم دم اظمٕمٛمل, فمعم أن يمٙمذىمر َمثؾ ضمظ آٞمثٝمكم: ٕن ومًٚم٥م اهلل فمز وصمؾ 

 أفمدل ومًٚم٥م-

٥ٌم, ودم وذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أن آٞمثك سم٣ًموي ايمذىمر دم اهل

 ايمٔمْمٝم٥م-

ِدىُمؿْ »صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ: ٗمقيمف يم َٓ  -شاسم ُٗمقا اهلل َ, َوافْمِديُمقا زَمكْمَ َأْو

 فم٣مم, ومل يٖمرق همٝمف ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ زمكم ذىمر واٞمثك- ايمٙمٖمظو

وزد فمعم ذيمؽ أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ضمكم ذىمر ومقيمف يمٌُمغم رض 

يمف: ىمؿ يمؽ َمـ ايمذىمقر, وىمؿ َمـ آٞم٣مث؟,  اهلل فمٛمف مل يًتٖمِمؾ َمٛمف, ومل يٗمؾ

 أو ٞمحق ذيمؽ َمـ آؽمتٖمِم٣مل-

وفمدم ايمتٖمريؼ زمكم ايمذىمقر واإلٞم٣مث دم ايمٔمْمٝم٥م, واهل٥ٌم, هق اطمتٝم٣مر ؾمٝمخٛم٣م 

 -حيٝمك زمـ فمقم احلجقري ضمٖمٓمف اهلل سمٔم٣ملم

 همٛمحـ ٞمرى أن ايمِمحٝمح هق وصمقب ايمٔمدل زمكم ايمذىمقر دم ايمٔمْمٝم٥م, ودم

 -اهل٥ٌم, وٓ زمٟمس أن سمٛمِمػ آٞمثك
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وأي٥م, هم٣ميمٔمدل هق َم٣م ذفمف اهلل فمز وصمؾ دم  زمكم احلدي٧م وٓ سمٔم٣مرض

 ىمت٣مزمف, وَم٣م ذفمف ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ دم ؽمٛمتف-

 سهِ ايتػ١ٜٛ بني األٚالز ايهباض ٚايصػاض يف ايعط١ٝ: 
ىم٣ٌمر وصٕم٣مر, وىمؾ واضمد َمٛمٜمؿ ومد حيت٣مج إلم أىمثر َمـ  زمٛم٣مءَمـ ىم٣من يمف أو

إلم فممميـ ايمػ ري٣مل دم َمٙمًٌف, ويمف ؿمٖمؾ نمغمه, ىمٟمن ي٘مقن يمف ؾم٣مب حيت٣مج 

و ايمثالشم٥م دم َمٙمًٌف, أو صٕمغم رزمام اىمتٖمك زم٣ميمٗمٙمٝمؾ َمـ ايمٔمْمٝم٥م, ٞمحق إيمٖمكم, أ

 -نمغم ذيمؽ

٣ميمِمحٝمح أٞمف ٓ يٙمزم ايمتًقي٥م دم ايمٔمْمٝم٥م, هم٘مؾ واضمد َمـ أوٓده ئمْمٝمف َم٣م هم

 حيت٣مج إيمٝمف, وىمذيمؽ ٞم٣ًمؤه إن ىم٣من َمـ اظمٔمدديـ دم ايمزواج-

إلم زمٔمض اظمالزمس,  ٣مً ك يمف زم٣ميمٔمالج, وَمـ ىم٣من حمت٣مصمهمٚمـ ىم٣من َمريًّم٣م أسم

 ونمغمه ٓ حيت٣مج ئمْمل ايمذي حيت٣مج, وٞمحق ذيمؽ-

 طئمتػم َمـ ايمٔمدل, ومل يٟمَمر ايمٛمٌل َم٣م يٛم٣مؽمٌف,  ىمؾ واضمدهم١مفمْم٣مء 

ُٗمقا اهلل َ, َوافْمِديُمقا زَمكْمَ »٣مظم٣ًمواة, وإٞمام وم٣مل ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ: زم اسم 

ِدىُمؿْ  َٓ  ش-َأْو

 -ومد يتحٗمؼ زمٕمغم اظم٣ًمواةوايمٔمدل 

 سهِ ايتػ١ٜٛ يف اهلب١ بني األخ٠ٛ: 
 ٓ يٙمزم ايمتًقي٥م دم اهل٥ٌم زمكم إطمقة, وزمكم إب وإم-و
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 وزمكم أفمامَمف وفمامسمف, وزمكم أطمقايمف وطم٣مٓسمف-

 سهِ ايعٛز٠ يف اهلب١ بعس اإلعطا٤: 
ٓ جيقز يمٙمقاه٤م أن ئمقد دم هٌتف زمٔمد ايمتًٙمٝمؿ, إٓ دم ضمؼ ايمقايمد َمع و

 ه-ويمد

يم٘مـ اؾمؼمط أهؾ ايمٔمٙمؿ أرزمٔم٥م ذوط دم صمقاز رصمقع ايمقايمد دم هٌتف 

 يمقيمده: 

  (:6/57قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )
صُمقعِ  ٥ٌَمِ  دِم  َويمِٙمرُّ وطٌ  ايْمَقيَمدِ  ِه  : َأْرزَمَٔم٥مٌ  ُذُ

َٖا: , َِمْٙمِؽ  دِم  زَم٣موِمَٝم٥مً  سَمُ٘مقنَ  َأنْ  َأَسُس ـِ زْم ِٓ ـْ  طَمَرصَم٦ْم  هَم١مِنْ  ا ٌَْٝمعٍ  َِمْٙم٘مِِف, فَم  َأوْ  زمِ

٥ٌَمٍ  ْ  َذيمَِؽ, نَمغْمِ  َأوْ  إْرٍث  َأوْ  َووْمٍػ  َأوْ  ِه ـْ  مَل صُمقعُ  يَمفُ  َيُ٘م  -همِٝمَٜم٣م ايمرُّ

ِف  دِم  زَم٣موِمٝم٥َمً  ايْمَٔمكْمُ  سَمُ٘مقنَ  َأنْ  ايٖجأْٞ: َف  َيْٚمٙمُِؽ  زمَِحْٝم٧ُم  ايْمَقيَمِد, سَمٌَمُّ  دِم  ايمت ٌَمُّ

ٌَتَِٜم٣م, َََم٥مَ  اؽْمَتْقيَمَد  هَم١مِنْ  َروَم ْٕ ْ  ,ا َُب  َيْٚمٙمِْؽ  مَل ْٕ صُمقعَ  ا َن   همِٝمَٜم٣م: ايمرُّ
 َٓ  همِٝمَٜم٣م اظمِْْٙمَؽ  ِٕ

 - ؽَمٝمِِّدَه٣م نَمغْمِ  إلَم  َٞمْٗمُٙمفُ  جَيُقزُ 

َؼ  َٓ  َأنْ  ايٖجأيُح: ٣م َيَتَٔمٙم  ٥ٌَمٌ  هِبَ َٗم٦ْم  هَم١مِنْ  ايْمَقيَمِد, يمَِٕمغْمِ  َرنْم ٣م سَمَٔمٙم  ٥ٌَمٌ  هِبَ ِه, َرنْم  َِمْثُؾ  يمَِٕمغْمِ

نَم٤َم  َويَمَدهُ  َُّي٤ََم  َأنْ  ٌُقا َأوْ  ُدُيقًٞم٣م, َوَأَداُٞمقهُ  َُمَٔم٣مََمَٙمتِِف, دِم  ايمٛم ٣مُس  ؾَمْٝمًئ٣م هَمغَمْ  دِم  َرنِم

صُمقهُ  َُمٛم٣َمىَمَحتِِف, صَم٦ْم  َأوْ  َذىَمًرا, ىَم٣منَ  إنْ  هَمَزو  ُْٞمَثك سَمَزو  ْٕ ـْ  يمَِذيمَِؽ, ا َد  هَمَٔم  َأْْحَ

٣م, ِرَواَيَت٣مِن: مُهَ َٓ صُمقُع- يَمفُ  يَمْٝمَس  ُأو  ايمرُّ
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ـِ  َُمت ِِمَٙم٥ًم, ِزَي٣مَدةً  سَمِزيَد  َٓ  َأنْ  ايٖطأبُع: َٚم ًِّ  هَم١مِنْ - َصٛمَْٔم٥مٍ  َوسَمَٔمٙمُّؿِ  َوايْم٘مػَِمِ  ىَم٣ميم

ـْ  َزاَدْت, َد  هَمَٔم   ِرَواَيَت٣مِن: َأْْحَ

َُا: ُٖ صُمقعَ  مَتْٛمَعُ  َٓ  إِسَسا  - ايمرُّ

: ََمْذَه٤ُم  َوُهقَ  ٣مهمِِٔملِّ ٣َم ايمُم  هَن 
صُمقَع,ا مَتْٛمَعْ  هَمَٙمؿْ  اظمَْْقُهقِب, دِم  ِزَي٣مَدةٌ  ِٕ  يمرُّ

َي٣مَدةِ  ٌَْؾ  ىَم٣ميمزِّ ٌِْض, وَم  - َواظمُْٛمَْٖمِِمَٙم٥مِ  ايْمَٗم

:١َُٝ  - مَتْٛمَعُ  َٚايٖجأْ

َن   ضَمٛمِٝمَٖم٥َم: َأِِب  ََمْذَه٤ُم  َوُهقَ 
َي٣مَدةَ  ِٕ ْ  َِمْٙم٘مِِف, َٞماَمءَ  يمَِ٘مْقهِن٣َم يَمفُ  يمِْٙمَٚمْقُهقِب  ايمزِّ  َومَل

ـْ  إيَمْٝمفِ  سَمٛمَْتِٗمْؾ  صُمقعَ  َيْٚمٙمِْؽ  هَمَٙمؿْ  َأزمِٝمِف, صِمَٜم٥مِ  َِم  اَْمَتٛمَعَ  َوإَِذا ىَم٣مظمُْٛمَْٖمِِمَٙم٥ِم, همِٝمَٜم٣م, ايمرُّ

صُمقعُ  صُمقعُ  اَْمَتٛمَعَ  همِٝمَٜم٣م, ايمرُّ َْصؾِ  دِم  ايمرُّ ْٕ  قا -ا
ـِ  ايمٛمُّْٔماَمنِ »قٛي٘:    -ش, فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ َرِضَ  , زَمُِمغمٍ  زْم

 أزمقه ص٣مضمٌٝم٣من, أٞمِم٣مري٣من, رض اهلل فمٛمٜمام-وهق إٞمِم٣مري و

  -ش, وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقَل  زمِفِ  سَمكأَ  َأزَم٣مهُ  َأن  »قٛي٘: 

وهل فمٚمرة زمٛم٦م رواضم٥م رض اهلل فمٛمٜم٣م, فمعم اهل٥ٌم, وذيمؽ أن  أي يمإلؾمٜم٣مد

 -فمعم هٌتف , أن يُمٜمد ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿأزمٝمف اؾمؼمط فمعمأم ايمٛمٔمامن, 

  -"شرِم  ىَم٣منَ  نُماَلًَم٣م َهَذا ازْمٛمِل َٞمَحْٙم٦ُم  إيِنِّ : هَمَٗم٣مَل »قٛي٘: 

 ي أفمْمٝمتف, ووه٦ٌم يمف, وهق زمٚمٔمٛم٣مه-أ
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 - شَهَذا؟ َِمْثَؾ  َٞمَحْٙمَتفُ  َويَمِدكَ  َأىُمؾُّ »: قٛي٘

 -همٝمف آؽمتٖمِم٣مل ومٌؾ ايم٠ًمال

 وصمقب ايمٔمدل زمكم إويمد- فٝ٘:ٚ

 -"شهَم٣مْرصِمْٔمفُ : »وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل - َٓ : هَمَٗم٣مَل "قٛي٘: 

 ي٘مـ ومد ٓزم همٝمٜم٣م اإلذن ايمممفمل-صمقاز ايمرصمقع دم اهل٥ٌم: إن مل  فٝ٘:

 , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛم ٌِلِّ  إلَِم  َأِِب  هَم٣مْٞمَْمَٙمَؼ : »يَمْٖمظٍ  َودِم "قٛي٘: 

 - "شَصَدوَمتِل فَمعَم  يمُِٝمُْمِٜمَدهُ 

 -َمع ايمتٗمٝمٝمد أن اهل٥ٌم سمًٚمك زم٣ميمِمدوم٥م, يم٘مـ فٝ٘:

ِٜمْؿ؟ زمَِقيَمِدكَ  َهَذا َأهَمَٔمْٙم٦َم : »هَمَٗم٣مَل "قٛي٘:  , اهلل َ  اسم ُٗمقا: »وَم٣مَل - َٓ : وَم٣مَل - شىُمٙمِّ

ِدىُمؿْ  زَمكْمَ  َوافْمِديُمقا َٓ  - "شَأْو

 ذيمؽ- كوصمقب ايمٔمدل زمكم إزمٛم٣مء, وومد سمٗمدم َمٔمٛم فٝ٘:

 -زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ ذه٤م إلم وصمقب ايمٔمدل دم ايمٗمٌٙم٥م, وٞمحقه٣م زمؾ إن

َدوَم٥مَ  سمِْٙمَؽ  هَمَرد  , َأِِب  هَمَرصَمعَ »قٛي٘:   ش- ايمِم 

 فمٛمٜمؿ َٕمر ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف هفم٥م اؽمتج٣مزم٥م ايمِمح٣مزم٥م رض اهلل فٝ٘:

 وؽمٙمؿ-
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ٙمِؿٍ  ِرَواَي٥مٍ  َودِم "قٛي٘:  ًْ ُ
ي َهَذا فَمعَم  هَمَٟمؾْمِٜمْد : »وَم٣مَل  ظمِ   -"شنَمغْمِ

وهذا يمٝمس فمعم اإلذن َمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ زمذيمؽ, وإٞمام فمعم 

 ؽمٌٝمؾ اإلٞم٘م٣مر وايمزصمر-

كَ : »وَم٣مَل  شُمؿ  "قٛي٘:   -"شؽَمَقاًء؟ ايْمػِمِّ  دِم  يَمَؽ  َيُ٘مقُٞمقا َأنْ  َأَيُنُّ

ايمٗمٝم٣مس  زمفاؽمتدل هبذا ايمٙمٖمظ فمعم َممموفمٝم٥م ايمٗمٝم٣مس, ويم٘مـ اظمراد 

, واظمٔمٛمك ىمام يٖمرضمؽ زمرهؿ ايمِمحٝمح, ايمذي سمدل فمٙمٝمف إديم٥م ايمِمحٝمح٥م

 -مجٝمٔم٣ًم هم٣مفمدل زمٝمٛمٜمؿ مجٝمٔم٣مً 

 - "شإًِذا هَماَل : »وَم٣مَل - زَمعَم : وَم٣مَل "قٛي٘: 

 ضب إَمثٙم٥م دم ايمتٔمٙمٝمؿ- فٝ٘:

 ٥م زمر ايمقايمديـ-همّمٝمٙم ٚفٝ٘:

 ايمٛمٜمل فمـ ايمٔمٗمقد اظمحرَم٥م, وأهن٣م زم٣مؿمٙم٥م ٓ سمِمح- ٚفٝ٘:

 إَمر زم٣مظمٔمروف, وايمٛمٜمل فمـ اظمٛم٘مر- ٚفٝ٘:

أٞمف ٓ ؿم٣مفم٥م ظمخٙمقق دم َمٔمِمٝم٥م اخل٣ميمؼ, ويمق ىم٣من اظمخٙمقق هق  ٚفٝ٘:

 إب, أو إم, أو نمغمهؿ-

دم أن ايميائر ومد ٓ سمرى إٓ زمام خي٣ميمػ ايمممع, يم٘مـ فمعم اظمٔمدد  ٚفٝ٘:

ايمزواج أن ٓ ي٣ٌمرم زمٕمّمٌٜمـ َمـ رو٣مئٜمـ, اظمٜمؿ هق إوم٣مَم٥م ضمدود اهلل فمز وصمؾ 

 -َمع زمذل اإلضم٣ًمن دم ضمؼ ايمزوصم٣مت, وإزمٛم٣مء, ونمغمهؿ
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, ودم يٛمٌٕمل يمٙمزوج أن يتٙمْمػ ٕزواصمف ضمتك سمتؿ ايمٔمممة احلًٛم٥م زمٝمٛمٜمؿو

 -طمغمىمؿ طمغمىمؿ ٕهٙمف, وأٞم٣م طمغمىمؿ ٕهقم: طومقل رؽمقل اهلل 

ٌَتِفِ  دِم  ايْمَٔم٣مئُِد »قٛي٘:    -شِه

 أي ايمراصمع دم هٌتف زمٔمد أن أفمْم٣مه٣م, وسمؿ ومٌّمٜم٣م-

 - شوَمْٝمئِفِ  دِم  َئُمقدُ  شُمؿ  , َيِٗملءُ  ىَم٣ميْمَ٘مْٙم٤ِم »قٛي٘: 

ٓ ي٘مقن إٓ همٝمف  وذىمر ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ايم٘مٙم٤م: ٕن هذا ايمٖمٔمؾ

 همٝمام ذىمره أهؾ ايمٔمٙمؿ-

 سهِ ايطدٛع يف اهلب١: 
ايمٛمٜمل يمٙمتحريؿ: ووؽمٙمؿ فمـ ايمٔمقد دم اهل٥ٌم,  ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمفوومد هنك 

 -إصؾ دم ايمٛمٜمل, وٓ ص٣مرف يٌمهمف إلم ايم٘مراه٥م فٕٞم

ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ هم٣مفمٙمف زم٣ميم٘مٙم٤م, إٓ دم فمْم٣مء ايمقايمد ؾمٌف و

 -, وهذا َمثؾ دء يدل فمعم ومٌح هذا ايمِمٛمٝمعيمقيمده

 : ِ ايطدٛع يف اهلب١ َٔ املٖٛٛب ي٘سه
 -همال ضمرجاهل٥ٌم, إذا رصمع اظمقهقب يمف دم و

 ني: ؿٞ ايصشٝشؾ
 َصعم   َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِل   َأن   ,,٣مرض اهلل فمٛمٜم, َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥مَ 

٣م مَخِٝمَِم٥مٍ  دِم  َف  هَمَٙمام   َٞمْٓمَرًة, َأفْماَلَِمَٜم٣م إلَِم  هَمٛمََٓمرَ  َأفْماَلٌم, هَلَ ٌُقا: »وَم٣مَل  اْٞمٌَمَ  اْذَه
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٣َم صَمْٜمٍؿ, َأِِب  زمَِٟمْٞمٌَِج٣مٞمِٝم ٥مِ  َوْأسُمقيِن  صَمْٜمؿٍ  ِِب أَ  إلَِم  َهِذهِ  زمَِخِٚمٝمَِمتِل ْتٛمِل هَم١مهِن  ـْ  آٞمًِٖم٣م َأهْلَ  فَم

ـُ  ِهَُم٣ممُ  َووَم٣مَل  شَصاَليِت  ـْ  فُمْرَوَة, زْم ـْ  َأزمِٝمِف, فَم  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلُّ  وَم٣مَل  فَم٣مئَُِم٥َم, فَم

اَلةِ  دِم  َوَأَٞم٣م فَمَٙمِٚمَٜم٣م, إلَِم  َأْٞمُٓمرُ  ىُمٛم٦ُْم : »َوؽَمٙم ؿَ  شسَمْٖمتِٛمَٛمِل َأنْ  هَمَٟمطَم٣مُف  ايمِم 
 (ُ)

- 

هم٣مؽمتدل هبذا احلدي٧م أن اظمقهقب إذا رد اهل٥ٌم زمٕمغم سمْمٙمع َمـ ايمقاه٤م, 

 -ٜم٣موإذاف, هم١مٞمف جيقز يمٙمقاه٤م أن يٗمٌٙم

 : (353. 3) وم٣مل احل٣مهمظ دم ايمٖمتح

ِريؿِ  فَمعَم  زمِفِ  اؽْمُتِدل   :شوَمْٝمئِفِ  دِم  ىَم٣ميْمَٔم٣مئِدِ » :وَمْقيُمفُ  َ  َذيمَِؽ  حَتْ  وَم٣مَل  ضَمَرامٌ  ايْمَٗمْلءَ  ن  ِٕ

ـْ  ايمٓم ٣مِهرُ  ُهقَ  َوَهَذا ايْمُٗمْرؿُمٌِلُّ  ِدي٧ِم  ؽِمَٝم٣مِق  َِم َتِٚمُؾ  احْلَ  ايمت ُْمٌِٝمفُ  َيُ٘مقنَ  َأنْ  َوحَيْ

٥مً  يمِٙمت ٛمِْٖمغمِ  َتْٗمَذرُ  مِم ٣م ايْمَٗمْلءِ  يمَِ٘مْقنِ  طَم٣مص  ًْ ىَْمَثرِ  وَمْقُل  َوُهقَ  ُي ْٕ َدوَم٥مِ  َوَيْٙمَتِحُؼ  ا  زم٣ِميمِم 

٣م ٣م َوايمٛم ْذرُ  َرةُ ايْمَ٘مٖم  مُهَ ـَ  َونَمغْمُ ٣م ايْمُٗمُرزَم٣مِت  َِم ـْ  َوَأزْمَٔمَد  ىَمَراَه٥مَ  هَماَل  َوِرشَمفُ  إَِذا َوَأَم   وَم٣مَل  ََم

ُق   قا -زمِفِ  َيَتَِمد 
ٌَُخ٣مِريِّ  ِرَواَي٥مٍ  َودِم "قٛي٘:  ْقءِ  ََمَثُؾ  يَمٛم٣َم يَمْٝمَس : »يمِْٙم  ً  -"شايم

 وهق ايمتٚمثٝمؾ زم٣ميم٘مٙم٤م, ىمام دم ايمرواي٥م ايم٣ًمزمٗم٥م-

 يمًقء طمٙمٗمف, ويمًقء همٔمٙمف- هًب مبجٌ ايػ٤ٛ;ٚمسٞ اي

ٌَتِفِ  دِم  َئُمقدُ  ايم ِذي»قٛي٘:    -شوَمْٝمئِفِ  دِم  َيْرصِمعُ  ىَم٣ميْمَ٘مْٙم٤ِم  ِه

 -أي يٟمىمؾ َمـ ومٝمئ٥م ىمام سمٗمدم

                                                           
 (.ٔٓٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ّّٕأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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ـِ »قٛي٘:  ـِ  َوفَم ـِ  فُمَٚمَر, ازْم ٌ ٣مسٍ  َوازْم   -ش,فَمٛمُْٜمؿْ  اهلل ُ َرِضَ  , فَم

 أي أن ضمديثٜمام زمٙمٖمظ واضمد-

ٙمِؿٍ  يمَِرصُمؾٍ  حَيِؾُّ  َٓ »قٛي٘:  ًْ   -شايْمَٔمْمِٝم ٥مَ  ُئْمْمِلَ  َأنْ  َُم

 أي اهل٥ٌم-

 -ششمؿ يرصمع همٝمٜم٣م ٓ حيؾ يمرصمؾ َمًٙمؿ»قٛي٘: ٚ

اؽمتدل زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ فمعم أن اهل٥ٌم إذا طمرصم٦م َمـ اظمًٙمؿ, وؽمٙمٚم٦م 

 إلم اظمقهقب يمف ص٣مرت واصم٥ٌم دم ضمؼ اظمًٙمؿ, وٓ جيقز يمف ايمرصمقع همٝمٜم٣م-

دم اهل٥ٌم يمٙم٘مراه٥م, ويمٝمس  واؽمتدل زمٔمّمٜمؿ فمعم أن ايمرصمقع وايمٔمقد

 يمٙمتحريؿ-

٥ٌم زمٔمد سمًٙمٝمٚمٜم٣م إلم اظمقهقب يمف يم٘مـ ايمذي يٓمٜمر أن ايمٔمقد وايمرصمقع دم اهل

 سمٗمدم زمٝم٣مٞمف-وومد  ايمتحريؿ

: ٕن نمغم اظمًٙمؿ ٓ دون نمغمه وذىمر ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ اظمًٙمؿ

 يٙمتزم زم٣ميمممع-

ٓ  »قٛي٘:   - شَويَمَدهُ  ُئْمْمِل همِٝماَم  ايْمَقايمُِد  إِ

 هذا َمـ ايمتخِمٝمص زمٔمد ايمتٔمٚمٝمؿ-و

 همٝمًتثٛمك ايمقايمد َمـ احل٘مؿ دم ايمرصمقع فمـ هٌتف, وومد سمٗمدم زمٝم٣من ذيمؽ-



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]أحكام الهبة[  

 

[938] 
 

  

هم٣ميمٙمٖمظ إول دل فمعم حتريؿ ايمرصمقع فمـ اهل٥ٌم يمٔم٣مَم٥م ايمٛم٣مس, شمؿ ضمِمؾ 

, ويم٘مـ رصمقع آؽمتثٛم٣مء وايمتخِمٝمص يمٙمقايمد دم ضمؼ ويمده هبذا احلدي٧م

 -ايمقايمد جيقز زممموؿمف

ٌَُؾ  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقُل  ىَم٣منَ »قٛي٘:  ٥مَ  َيْٗم ِدي   - "شاهْلَ

, همٜمق ايمٗم٣مئؾ: ط, وهذا َمـ سمقاؤمف أي اهل٥ٌم, وَم٣م ىم٣من دم زم٣مهب٣م اهلس١ٜ:

٦ٌُْم, ىُمَراعٍ  إلَِم  ُدفِمٝم٦ُم  يَمقْ » صََم  -شيَمَٗمٌِْٙم٦ُم  ىُمَراعٌ  إرَِم   ُأْهِديَ  َويَمقْ  َٕ

 -شفَمَٙمْٝمَٜم٣م َوُيثِٝم٤ُم »قٛي٘:  

 -ٞمحقه٣م زمٔمْمٝم٥م أي وجي٣مزي فمٙمٝمٜم٣م

هم٘م٣من ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ يٗمٌؾ اهلدي٥م َمـ ايمِمح٣مزم٥م رض اهلل فمٛمٜمؿ 

٣ًٌم خل٣مؿمرهؿ, وىم٣من صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ جي٣مزي فمٙمٝمٜم٣م  ٝمٔمْمٝمٜمؿ نمغمه٣م همسمْمٝمٝم

َمـ زم٣مب اإلضم٣ًمن إيمٝمٜمؿ, وَمـ زم٣مب ايمتُمجٝمع هلؿ دم همٔمؾ اخلغم, وَمـ زم٣مب 

 اظمٔمروف-

 سهِ قبٍٛ اهلس١ٜ ٚاإلثاب١ عًٝٗا: 
يمٖمٔمؾ ايمٛمٌل صعم وظم٣م همٝمٜم٣م, : فمعم آؽمتح٣ٌمب ٝمٜم٣مدي٥م, واإلشم٣مزم٥م فمٙمومٌقل اهلو

 اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ, وىمذيمؽ َمـ اإلضم٣ًمن, ورد اظمٔمروف إلم أهٙمف-
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وٕن اإلٞم٣ًمن إذا ىم٣من يمف يد فمعم ايمٕمغم دم ومٌقل اهلدي٥م رزمام يٌٗمك حمرصًم٣م َمـ 

زمٚمٔمروف, وه٥ٌم  ٣مً َمٔمروهم احلرجفمٙمٝمٜم٣م اٞمتٖمك  فص٣مضم٤م اهلدي٥م, يم٘مـ إذا أشم٣مزم

 هب٥ٌم, وإضم٣ًمن زم١مضم٣ًمن-

ـِ "قٛي٘:  ـِ  َوفَم ٌ ٣مسٍ  ازْم  يمَِرؽُمقلِ  َرصُمٌؾ  َوَه٤َم : »وَم٣مَل  ,فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ َرِضَ , فَم

  -"شَٞم٣موَم٥مً  – وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ

 ضم٤م ايمِمح٣مزم٥م رض اهلل فمٛمٜمؿ يمٙمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ-  فٝ٘:

 صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ- ىمرم ايمِمح٣مزم٥م رض اهلل فمٛمٜمؿ دم اهلدي٥م يمٙمٛمٌلٚفٝ٘: 

ضمٝم٧م أهنؿ ىم٣مٞمقا َمع ومٙم٥م ايمٝمد رزمام أفمْمقا ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ 

٣ًٌم يمٙمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف  ايمٔمْم٣مءات ايم٘مثغمة ازمتٕم٣مء إصمر َمـ اهلل فمز وصمؾ, وضم

 وؽمٙمؿ-

  -شفَمَٙمْٝمَٜم٣م هَمَٟمشَم٣مزَمفُ »قٛي٘: 

ٞم٣موم٥م  , وأفمْم٣مهاهلدي٥م هبدي٥م ٙمٝمفأي أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ صم٣مزاه فم

 أفمْم٣مه ؾمٝمًئ٣م َمـ اظمت٣مع- أطمرى, رزمام

ىمرم طمٙمؼ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ دم رده يمإلضم٣ًمن زم١مضم٣ًمن  فٝ٘:

ـْ  يٗمقل:  ط, وضمًـ اْلزاء فمعم اظمٔمروف, ورؽمقل اهلل آطمر  َصٛمَعَ  َوََم

ْ  هَم١مِنْ  هَمَ٘م٣مهمُِئقهُ  ََمْٔمُروهًم٣م إيَِمْٝمُ٘مؿْ  ُ٘مؿْ  سَمَرْوا ت كضَم  يَمفُ  هَم٣مْدفُمقا سُمَ٘م٣مهمُِئقَٞمفُ  ََم٣م َِتُِدوا مَل  وَمدْ  َأٞم 

 -ىَم٣مهَمْٟممُتُقهُ 
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- َٓ : وَم٣مَل  شَرِوٝم٦َم؟: »هَمَٗم٣مَل , هَمَزاَدهُ - َٓ : َرِوٝم٦َم؟ وَم٣مَل : »هَمَٗم٣مَل "قٛي٘: 

 -"شَٞمَٔمؿْ : وَم٣مَل  شَرِوٝم٦َم؟: »وَم٣مَل - هَمَزاَدهُ 

 -أي أفمْم٣مه ضمتك أرو٣مه

 بٝإ سهِ اهلب١ املؿطٚط١ بؿ٤ٞ آخط: 
ٝم٥م اهل٥ٌم اظممموؿم٥م, زمرد َم٣م ي٣ًموُّي٣م, أو َم٣م فمعم َممموفمذا احلدي٧م هبُأؽمتدل 

 يامشمٙمٜم٣م-

 وذه٤م زمٔمّمٜمؿ إلم أن هذه يمٝم٦ًم هب٥ٌم, وإٞمام هل زمٝمع: ٕن همٝمٜم٣م اظمٔم٣موو٥م-

 -ايمٛمقع َمـ اهل٣ٌمتوذه٤م زمٔمّمٜمؿ إلم َممموفمٝم٥م هذه 

 (:6/66قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )
٥ٌَمُ 
ـْ  ىَم٣مَٞم٦ْم  ؽَمَقاءٌ  شَمَقازًم٣م, سَمْٗمَتيِض  َٓ  اظمُْْْمَٙمَٗم٥ُم, َواهْلِ ٣منِ  َِم ًَ ْٞم  َأوْ  ُدوٞمِِف, َأوْ  ظمِِْثٙمِِف, اإْلِ

َذا- َِمٛمْفُ  َأفْمعَم   - ضَمٛمِٝمَٖم٥مَ  َأزُمق وَم٣مَل  َوهِبَ

ٍَ ٞٗ ََٚقا َٗٔب١ٔ ٔؾٞ ايٖؿأؾٔع ٘ٔ اِي ًٔ ُِٔج ِٚ ٔي ٘ٔ: َأ  - ىَمَٗمْقيمِٛم٣َم ُزْٚٔ

فَْمعَم  ىَم٣مَٞم٦ْم  هَم١مِنْ  ِن: هَمِٖمٝمَٜم٣م َِمٛمُْف, ِٕ َٓ   وَمْق

َُا:َأ ُٖ ٣َم َسُس  - ايمث َقاَب  سَمْٗمَتيِض  َأهن 

ـْ ": , فَمٛمْفُ  اهلل ُ َرِضَ  , فُمَٚمرَ  يمَِٗمْقلِ  ََم٣ميمٍِؽ, وَمْقُل  َوُهقَ  ٥ٌَمً  َوَه٤َم  َوََم ٣م َأَرادَ  ِه  هِبَ

ٌَتِِف, فَمعَم  هَمُٜمقَ  ايمث َقاَب, ْ  إَذا همِٝمَٜم٣م َيْرصِمعُ  ِه  قا -"َِمٛمَْٜم٣م َيْرَض  مَل
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وأصح٣مب ايمٕمٛمك: َمـ إَمراء, قك, ودم ايمٕم٣ميم٤م سم٘مقن هذه اهل٣ٌمت يمٙمٚم

وئمْمٝمٜمؿ ايمًمء ايمٝمًغم ضمتك يرصمع  ايمزائرايمتج٣مرات ونمغمهؿ, همٝمٟميت هلؿ 

 -سمٗم٢م هب٣م ضم٣مصمتف َمٛمٜمؿ زمٛمقال

 ؾُجٌ ٖصٙ اهلبات ٌٖ ٖٞ َطًك١، أّ َكٝس٠؟
زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أهن٣م إذا ىم٣مٞم٦م يمَلفمعم ىم٣مٞم٦م َمٗمٝمدة, ضمتك وإن ذه٤م 

 هذا ايمًمء فمعم أن هت٤م رم ؾمٝمًئ٣م آطمًرا- مل يُمؼمط دم اهل٥ٌم, ويٗمقل يمف: أهٌؽ

يم٘مـ فم٣مدة ايمٛم٣مس دم ذيمؽ أٞمف ٓ ُّي٤م يمَلفمعم إٓ َمـ أصمؾ أن يرصمع َمٛمف 

 زمٛمقال َمٗم٣مزمؾ هٌتف-

 -إن ؿمٙمٌٜم٣م همٚمثؾ هذه اهل٥ٌم سُمرد يمف

 (:6/67ثِ قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )
شَم٣مزَم٥ِم, َوصْمفِ  فَمعَم  يَمفُ  َوَه٤َم  إَذا ٓ   جَيُقزُ  اَل همَ  اإْلِ  فَمَٙمٝمْفِ  َهَذا هَمَٔمعَم  فَمٛمَْٜم٣م, ُيثِٝمٌَفُ  َأنْ  إ

ْ  هَم١مِنْ  ُيْرِوَٝمُف, ضَمت ك ُئْمْمَِٝمفُ  َأنْ  صُمقعُ  هَمٙمِْٙمَقاِه٤ِم  َيْٖمَٔمْؾ  مَل  - ايمرُّ

:ٌُ ُٔ َِٜشَت ُل - وِمٝمَٚمتَِٜم٣م وَمْدرَ  ُئْمْمَِٝمفُ  َأنْ  َٚ َو  ْٕ : َوا َن   َأَصحُّ
 ٝمفِ همِ  هَمُٝمْٔمَتػَمُ  زَمْٝمٌع, َهَذا ِٕ

اِض, َ ٓ   ايمؼم  فُ  إ َوفُ  هَم١مَِذا زم٣ِمظمَُْٔم٣مؿَم٣مِة, زَمْٝمعٌ  َأٞم  ٌَْٝمعُ  ضَمَِمَؾ  َرِوَٝمُف, فِمَقًو٣م فَمق   زمِاَم  ايْم

ـْ  ضَمَِمَؾ  اِض  ََمعَ  اظمَُْٔم٣مؿَم٣مةِ  َِم َ ٣م, ايمؼم  ْ  َوإِنْ  هِبَ اِض, حَيُِْمْؾ  مَل َ ْ  ايمؼم  : مَل  يمَِٔمَدمِ  سَمِِمح 

فُ  ايْمَٔمْٗمِد, ْ  هَم١مِٞم  جَي٣مُب ا ُيقصَمْد  مَل ٌُقُل  إْلِ َٓ  َوايْمَٗم اِض- ََمعَ  اظمَُْٔم٣مؿَم٣مةُ  َو َ  ايمؼم 
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َْصُؾ  ْٕ ـْ : , فَمٛمْفُ  اهلل ُ َرِضَ  , فُمَٚمرَ  وَمْقُل  َهَذا دِم  َوا ٥ٌَمً  َوَه٤َم  ََم ٣م َأَرادَ  ِه  هِبَ

ٌَتِِف, فَمعَم  هَمُٜمقَ  ايمث َقاَب, ْ  إَذا همِٝمَٜم٣م َيْرصِمعُ  ِه  - َِمٛمَْٜم٣م َيْرَض  مَل

ـْ  َؽ َذيمِ  ََمْٔمٛمَك َوُرِويَ  , َوهُمَّم٣ميَم٥مَ  فَم ـِ  فَمقِم  ٌَْٝمٍد, زْم ـِ  َوََم٣ميمٍِؽ  فُم رض , َأَٞمسٍ  زْم

 - ,ؿاهلل فمٛمٜم

, وَمْقُل  َوُهقَ  ٣مهمِِٔملِّ ٥ٌَمَ  َأن   َيَرى ايم ِذي ايْمَٗمْقلِ  فَمعَم  ايمُم 
 - شَمَقازًم٣م سَمْٗمَتيِض  اظمُْْْمَٙمَٗم٥مَ  اهْلِ

 َصعم   , يمِٙمٛم ٌِلِّ  َوَه٤َم  ٝم٣ًّمَأفْمَرازمِ  َأن  » :,رض اهلل فمٛمف, ُهَرْيَرةَ  َأزُمق َرَوى َووَمْد 

 هَمَٙمام   شَماَلشًم٣م, هَمَزاَدهُ  هَمَٟمزَمك, شَماَلشًم٣م, هَمَزاَدهُ  هَمَٟمزَمك, شَماَلشًم٣م هَمٟمفَْمَْم٣مهُ  َٞم٣موَم٥ًم, , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ

ًٔم٣م, ىَمُٚمَٙم٦ْم  ًْ
 يَمَٗمْد : , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , ايمٛم ٌِلُّ  هَمَٗم٣مَل : َرِوٝم٦م: وَم٣مَل  سمِ

٤َِم  َٓ  َأنْ  مَهَْٚم٦م ٓ   َأهت  ـْ  إ سمٗمدم َمٔمٛم٣م  ,شَدْوِد   َأوْ  شَمَٗمِٖمل   َأوْ  َأْٞمَِم٣مِري   َأوْ  وُمَرِر   َِم

ـْ أٞمف ضمدي٧م َمٔمؾ  َٛمدِ " َِم ًْ   -" اظمُْ

ٍَ َُُس َقا ْت  إَذا :َأِس َ ْ  ُٞمْٗمَِم٣مٍن, َأوْ  زمِِزَي٣مَدةٍ  اظمَْْقُهقزَم٥مُ  ايْمَٔمكْمُ  سَمَٕمغم  ٌْفُ  َومَل
 هَماَل  َِمٛمَْٜم٣م, ُيثِ

هُ  إَذا فِمٛمَْدهُ  َٞمَٗمَص  ََم٣م ُٞمْٗمَِم٣منَ  فَمَٙمْٝمفِ  َأَرى ٓ   َص٣مضِمٌِِف, إلَم  َرد  ُف, شَمْقزًم٣م َيُ٘مقنَ  َأنْ  إ ًَ  يَمٌِ

  اؽْمَتْخَدََمَٜم٣م- صَم٣مِرَي٥مً  َأوْ  اؽْمَتْٔمَٚمَٙمُف, نُماَلًَم٣م َأوْ 

٣م ءَ  هَماَل  َٞمَٗمَص  إَذا َذيمَِؽ  نَمغْمُ  هَمَٟمَم  , َؾ َِمثْ  فِمٛمِْدي هَمَ٘م٣منَ  فَمَٙمْٝمِف, َرْ ـِ ْه َي٣مَدةُ  ايمر   ايمزِّ

 قا -يمَِِم٣مضِمٌِفِ  َوايمٛمُّْٗمَِم٣منُ 
  ********** 
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ـْ ) – 941  اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل رض , صَم٣مزمِرٍ  َوفَم

ـْ  ايْمُٔمْٚمَرى»: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف ٦ٌَْم  ظمَِ شيَمفُ  ُوِه
 (ُ)

 فَمَٙمْٝمِف- َُمت َٖمٌؼ  ,

ٙمِؿٍ َوظمُِ  ُ٘مقا»: ًْ ًِ َٓ  َأَْمَقايَمُ٘مؿْ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  َأَْم ُدوَه٣م َو ًِ فُ , سُمْٖم ـْ  هَم١مِٞم   فُمْٚمَرى َأفْمَٚمرَ  ََم

شَويمَِٔمِٗمٌِفِ  َوََمٝمًِّت٣م, ضَمًٝم٣م ُأفْمِٚمَرَه٣م يمِٙم ِذي هَمِٜملَ 
 (ِ)

 - 

اَم »: يَمْٖمظٍ  َودِم   نْ أَ  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقُل  َأصَم٣مزَ  ايم تِل ايْمُٔمْٚمَرى إِٞم 

٣م َويمَِٔمِٗمٌَِؽ, يَمَؽ  ِهلَ : َيُٗمقَل  ٣َم فِمُْم٦َم, ََم٣م يَمَؽ  ِهلَ : وَم٣مَل  إَِذا هَمَٟمَم   إلَِم  سَمْرصِمعُ  هَم١مهِن 

شَص٣مضِمٌَِٜم٣م
 (ّ)

 - 

َِِب  ِٕ لِّ  َداُودَ  َو
٣مئِ ًَ ٌُقا َٓ »: َوايمٛم  َٓ , سُمْروِم ـْ  سُمْٔمِٚمُروا, َو  ُأفْمِٚمَر  َأوْ  ؾَمْٝمًئ٣م ُأْروِم٤َم  هَمَٚم

شتِفِ يمَِقَرشمَ  هَمُٜمقَ  ؾَمْٝمًئ٣م
 (ْ)

)-  

 *******************************الشرح:

عام املصٓف صمح٘ اهلل احلزٜح بضٚاٜات٘ يبٝإ ايكٍٛ يف ايعُض٣ 

 ٚايضقب٢.

                                                           
(, كالسياؽ لمسلم, ِٓ( )ُِٓٔ(, كاإلماـ مسلم )ِِٓٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

 بالعمرل أنها لمن كيًىبىٍت لو. -صلى اهلل عليو كسلم-كأما البخارم فعن جابر قاؿ: قضى النبي 
 (.ِٔ( )ُِٓٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ِ)
 «.قاؿ معمر: ككاف الزىرم يفتي بو»( كزاد: ِّ( )ُِٓٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ّ)
(, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى ِّٕ/ ٔ(, كالنسائي )ّٔٓٓأخرجو اإلماـ أبو داكد ) (ْ)

 (.َُٗٔفي اإلركاء برقم )
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 ايمٔمٚمرى وايمرومٌك هق ٞمقع َمـ أٞمقاع اهل٥ٌم-

 َٔ َٓع ايطدٛع ؾٝٗا مبا يف ايصشٝشني: ٚقس اغتسٍ 
ـِ  ٌ ٣مسٍ  َمـ ضمدي٧م ازْم  فَمَٙمٝمْفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلُّ  وَم٣مَل : َل وَم٣م فَمٛمُْٜماَم, اهلل ُ َرِضَ  فَم

ٌَتِفِ  دِم  ايمَٔم٣مئُِد : »َوؽَمٙم ؿَ  شوَمْٝمئِفِ  دِم  َئُمقدُ  شُمؿ   َيِٗملءُ  ىَم٣ميمَ٘مْٙم٤ِم  ِه
 (ُ)

- 

 ني: يف ايصشٝشَٚٔ شٖب إىل دٛاظٖا اغتسٍ مبا 
ـِ  فَمٛمُْف, اهلل ُ َرِضَ  ُهَرْيَرةَ  َمـ ضمدي٧م َأِِب  ِلِّ  فَم : وَم٣مَل  َوؽَمٙم ؿَ  فِ فَمَٙمٝمْ  اهللُ َصعم   ايمٛمٌ 

شصَم٣مئَِزةٌ  ايمُٔمْٚمَرى»
 (ِ)

-  

شَمٛمِل: فَمَْم٣مءٌ  َووَم٣مَل  ـِ  ,,امرض اهلل فمٛمٜم, صَم٣مزمِرٌ  ضَمد   فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  فَم

 َٞمْحَقُه- َوؽَمٙم ؿَ 

 ٚمبا دا٤ يف غٓٔ اإلَاّ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل تعاىل ٚغريٙ: 
 اهللُ  َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  ,,رض اهلل فمٛمف, ُهَرْيَرةَ  َمـ ضمدي٧م َأِِب 

ْٙمُح : »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  ٙمِِٚمكمَ  زَمكْمَ  صَم٣مئِزٌ  ايمِمُّ ًْ ٓ  » َأْْحَُد, َزادَ  شاظمُْ  َأضَمؾ   ُصْٙمًح٣م إِ

مَ  َأوْ  ضَمَراًَم٣م, ًٓ  ضَمر    -شضَماَل

ـُ  ؽُمَٙمْٝماَمنُ  َوَزادَ  ٙمُِٚمقنَ : »َوؽَمٙم ؿَ  فِ فَمَٙمٝمْ  اهللُ َصعم   اهلل ِ  َرؽُمقُل  َووَم٣مَل  َداُوَد, زْم ًْ  اظمُْ

وؿمِِٜمؿْ  فَمعَم  شُذُ
 (ّ)

- 

                                                           
 (.ُِِٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِٖٗٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
 (.ُِٔٔ, ُِٓٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِِٔٔصحيحو ) أخرجو اإلماـ البخارم في (ِ)
     =(, من حديث عىٍمًرك ٍبنً ُِّٓ(, كأخرجو اإلماـ الترمذم )ّْٗٓأخرجو اإلماـ أبو داكد ) (ّ)
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ايمٔمٚمرى زمجٚمٝمع أؾم٘م٣مهل٣م صم٣مئزة, ؽمقاء دم ذيمؽ اظمٗمٝمدة,  أنايمُم٣مهمٔمٝم٥م  غمىهم

 أو اظمْمٙمٗم٥م-

 وذه٤م زمٔمّمٜمؿ إلم طمالف ذيمؽ-

 (:2/307قاٍ اإلَاّ ايؿٛناْٞ ضمح٘ اهلل يف ايسضاضٟ املط١٦ٝ )
  اظمقروث- ذىمر زمؾ يذىمر, مل وإن يمٙمقارث, سم٘مقن أهن٣م يٖمٝمد ومٌٙمف وَم٣م همٜمذا

 زمؾ يٖمٝمد ٓ ذيمؽ هم١من إرم همٜمل ضمدث زمؽ ضمدث إن: ووم٣مل اؽمتثٛمك وإن زمؾ

 َمـ مج٣مفم٥م هذا إلم ذه٤م زمٔمده وومد َمـ ويمقرشمتف واظمروم٤م يمٙمٚمٔمٚمر سم٘مقن

  ايمُم٣مهمٔمٝم٥م-

 إرم رصمٔم٦م َم٦م هم١مذا فمُم٦م َم٣م يمؽ هل: وم٣مل إذا أٞمف إلم اْلٚمٜمقر وذه٤م

ر, إلم سمرصمع َم٠مومت٥م فم٣مري٥م همٜمل ر- َمقت ٛمدفم اظمٔمٚمِّ   اظمٔمٚم 

  اظمتٗمدَم٥م- ,امرض اهلل فمٛمٜم, صم٣مزمر زمرواي٥م ومتً٘مقا

 قا اإلدارج- َمـ همٝمٜم٣م َم٣م ومٝمؾ ومدَمٛم٣م وومد
 قاٍ أبٛ ستُس ٚؾك٘ اهلل تعاىل: 

اَم »واإلدراج دم ضمدي٧م صم٣مزمر رض اهلل فمٛمٜمام, وهق َمٔمٛم٣م دم ايم٣ٌمب, وم٣مل:   إِٞم 

 

                                                                                                                                        

, كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل   = كقد ركل من (: صحيح. َُّّفي اإلركاء برقم ) عىٍوؼو الميزىًنيُّ
ئشة, كأنس بن مالك, كعمرك بن عوؼ, كرافع بن خديج, كعبد اهلل بن حديث أبى ىريرة, كعا

 . -رضي اهلل عنهم-عمر 
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َأْن َيُٗمقَل: ِهَل يَمَؽ  ,اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  صعم ,ايْمُٔمْٚمَرى ايم تِل َأصَم٣مَز َرؽُمقُل اهلل ِ 

٣َم سَمْرصِمُع إلَِم َص٣مضِمٌَِٜم٣م ٣م إَِذا وَم٣مَل: ِهَل يَمَؽ ََم٣م فِمُْم٦َم, هَم١مهِن   ش-َويمَِٔمِٗمٌَِؽ, هَمَٟمَم 

همٗمد ومٝمؾ أٞمف هذا َمدرج َمـ ىمالم أِب ؽمٙمٚم٥م, ويمٝمس َمـ ضمدي٧م صم٣مزمر زمـ 

 فمٌد اهلل رض اهلل فمٛمٜمام-

 ثِ قاٍ اإلَاّ ضمح٘ اهلل تعاىل:

 َمٟمطمقذة وهل إىمثر فمٛمد ايمٗمٌم َمع اظمٝمؿ وؽم٘مقن ايمٔمكم زمّمؿ ايعُط٣:ٚ

  احلٝم٣مة- وهق ايمٔمٚمر, َمـ

 ويٗمقل ايمدار ايمرصمؾ ايمرصمؾ ئمْمل اْل٣مهٙمٝم٥م دم ىم٣مٞمقا ٕهنؿ بصيو; مسٝت

 فمٚمرى هل٣م همٗمٝمؾ وضمٝم٣مسمؽ, فمٚمرك َمدة يمؽ أزمحتٜم٣م أي إي٣مه٣م, أفمٚمرسمؽ يمف:

  يمذيمؽ-

 واضمد ىمؾ ٕن ايمروم٥ٌم, ـَم َمٟمطمقذة ايمٔمٚمري زمقزن ايمراء زمّمؿ ٚايطقب٢:

 هذا َمٗم٣مَمف يٗمقَمقن ورشمتف وىمذا إيمٝمف, يمؼمصمع يٚمقت َمتك أطمر يروم٤م َمٛمٜمام

 -يمٕم٥مً  أصٙمٜمام

ـْ  ايْمُٔمْٚمَرى»قٛي٘:  ٦ٌَْم  ظمَِ  - شيَمفُ  ُوِه

هذا مم٣م اؽمتدل زمف ايمُم٣مهمٔمٝم٥م رْح٥م اهلل فمٙمٝمٜمؿ, وَمـ إيمٝمٜمؿ, َمـ إن ايمٔمٚمرى ٓ 

 سمٔمقد إلم ص٣مضمٌٜم٣م-

 -, فمعم َم٣م سمٗمدمهٌتف داطمؾ دم ايمذم وٕهن٣م ه٥ٌم, وفمقد ايمقاه٤م دم
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ُ٘مقا»قٛي٘:  ًِ   -شَأَْمَقايَمُ٘مؿْ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  َأَْم

 أي يمالٞمتٖم٣مع هب٣م-

 هم١مَم٣م أن سمٛمتٖمٔمقا َمٛمٜم٣م, وإَم٣م أن سمٔمْمقه٣م يمٕمغمىمؿ فمعم صقرة اهل٥ٌم-

َٓ »قٛي٘:  ُدوَه٣م َو ًِ   -شسُمْٖم

 أي هتٙم٘مقهن٣م زم٣مهل٥ٌم, شمؿ زمٔمد ذيمؽ سمريدون ايمرصمقع همٝمٜم٣م-

فُ »قٛي٘:  ـْ  هَم١مِٞم    -شَوََمٝمًِّت٣م ُأفْمِٚمَرَه٣م ضَمًٝم٣م يمِٙم ِذي هَمِٜملَ  فُمْٚمَرى َأفْمَٚمرَ  ََم

سم٘مقن يمف دم ضمٝم٣مسمف, يًتٚمتع هب٣م, وإن ؾم٣مء زم٣مفمٜم٣م, وإن ؾم٣مء يٖمٔمؾ هب٣م َم٣م 

 يريد أن يٖمٔمؾ: ٕن ومد متٙم٘مٜم٣م-

 - شَويمَِٔمِٗمٌِفِ »قٛي٘: 

أي إذا َم٣مت َمـ َمٙمؽ ايمٔمٚمرى, هم١مهن٣م ؽمت٘مقن َمغماشًم٣م سمٛمتٗمؾ إلم ايمقرشم٥م, 

 ٣م همٝمام زمٝمٛمٜمؿ-همٝمٗمتًٚمقهن

اَم : »يَمْٖمظٍ  َودِم "قٛي٘:   فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقُل  َأصَم٣مزَ  ايم تِل ايْمُٔمْٚمَرى إِٞم 

 -"ش, وؽمٙمؿ

 أن جيٚمع زمٝمٛمف وزمكم أيمٖم٣مظ احلدي٧م-ذا ايمٙمٖمظ هبأراد اظمِمٛمػ رْحف اهلل سمٔم٣ملم 

إيمٖم٣مظ ايمتل هنك همٝمٜم٣م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ فمـ ايمٔمٚمرى, وايمرومٌك, 

 يمٖم٣مظ ايمتل أصم٣مز همٝمٜم٣م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ايمٔمٚمرى, وايمرومٌك-وإ
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  -"شَويمَِٔمِٗمٌَِؽ  يَمَؽ  ِهلَ : »َيُٗمقَل  َأنْ "قٛي٘: 

اظمْمٙمٗم٥م, همٜمذه هل ايمتل أصم٣مزه٣م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف  وايمرومٌك أي ايمٔمٚمرى

 وؽمٙمؿ-

 وهٌتؽ هذا ايم٘مت٣مب زمٔمد َمقيت, همٜمذا رومٌك, وهق ه٥ٌم- َجٌ قٛي٘:

وهٌتؽ هذا ايم٘مت٣مب, يمؽ ويمٔمٗمٌؽ َمـ زمٔمدك, همٜمذا أيًّم٣م  أٚ َجٌ قٛي٘:

 ه٥ٌم ـم٣مهرة, همٜمذا هق فمٚمرى َمْمٙمٗم٥م-

٣م»قٛي٘:  ٣َم فِمُْم٦َم, ََم٣م يَمَؽ  ِهلَ : وَم٣مَل  إَِذا هَمَٟمَم   - شَص٣مضِمٌَِٜم٣م إلَِم  سَمْرصِمعُ  هَم١مهِن 

 ٚايسيٌٝ ع٢ً شيو َا دا٤ يف غٓٔ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ـُ  َمـ ضمدي٧م ىَمثغِمُ  ٌْدِ  زْم ـِ  اهلل ِ فَم ـِ  فَمْٚمِرو زْم , فَمْقٍف  زْم ـْ  اظمَُزيِنُّ ـْ  َأزمِٝمِف, فَم هِ  فَم  صَمدِّ

ْٙمُح : »وَم٣مَل  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقَل  َأن   ,,رض اهلل فمٛمف,  زَمكْمَ  صَم٣مئِزٌ  ايمِمُّ

ٙمِِٚمكَم, ًْ ٓ   اظمُ مَ  ُصْٙمًح٣م إِ , ضَمر  ًٓ ٙمِ  ضَمَراًَم٣م, َأضَمؾ   َأوْ  ضَماَل ًْ  فَمعَم  ُٚمقنَ َواظمُ

وؿمِِٜمْؿ, ٓ   ُذُ ؿًم٣م إِ مَ  َذْ , ضَمر  ًٓ شضَمَراًَم٣م َأضَمؾ   َأوْ  ضَماَل
 (ُ)

- 

َِِب "قٛي٘:  ِٕ لِّ  َداُودَ  َو
٣مئِ ًَ ٌُقا َٓ : »َوايمٛم  َٓ , سُمْروِم   -"شسُمْٔمِٚمُروا َو

يدل فمعم ايمتحريؿ, يم٘مـ ايمذي يٓمٜمر أٞمف هٛم٣م دم إصؾ همٜمذا هنل, وايمٛمٜمل 

 يمٙم٘مراه٥م همٗمط-

                                                           
(, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلركاء ُِّٓأخرجو اإلماـ الترمذم في سننو ) (ُ)

(, كقاؿ فيو: كقد ركل من حديث أبى ىريرة, كعائشة, كأنس بن مالك, كعمرك بن َُّّبرقم: )
 .-رضي اهلل عنهم-وؼ, كرافع بن خديج, كعبد اهلل بن عمر, ع
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عم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ومد زمكم أن ايمٔمٚمرى وايمرومٌك ومد يٙمحؼ ٕن ايمٛمٌل ص

 -ص٣مضمٌٜم٣م زمٔمض ايمٛمدم

ـْ »قٛي٘:   - شيمَِقَرشَمتِفِ  هَمُٜمقَ  ؾَمْٝمًئ٣م ُأفْمِٚمرَ  َأوْ  ؾَمْٝمًئ٣م ُأْروِم٤َم  هَمَٚم

 -, هم٣ميمٙمٖمظ يٖمٝمد اإلؿمالققاء اؾمؼمط, أم مل يُمؼمطؽم

 هم١مذا ومٝمؾ يمؽ: هذه ايمٔمامرة يمؽ َم٣م فمُم٦ُم, أو َم٣م فمُم٦َم: هم١من ايمٔمٚمرى

 سمٛمٖمذ, وسمٛمٖمذ ايمرومٌك زمدون رصمقع يمِمح٣مهب٣م- ٌكوايمروم

 وايمذي يٓمٜمر أن ومقل اْلٚمٜمقر ٓ زمٟمس زمف-

 (:11/69قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ؾطح َػًِ )
ُ٘ ُِٛي ُ٘ َص٢ًٖ َق ٘ٔ ايًٖ ِٝ َِ: َعًَ اَم » ََٚغًٖ ٣َم َويمَِٔمِٗمٌِفِ  يَمفُ  فُمْٚمَرى َأفْمَٚمرَ  َرصُمؾٍ  َأيُّ  هَم١مهِن 

فُ  َأفْمَْم٣مَه٣م إلَِم ايم ِذي سَمْرصِمعُ  َٓ  َٜم٣مُأفْمْمِٝم يمِٙم ِذي َٞم   همِٝمفِ  َووَمَٔم٦ْم  فَمَْم٣مءً  َأفْمَْمك ِٕ

  -شاظمََْقاِري٧ُم 

َٚا١َٕٜ: َٚٔؾٞ ـْ » ٔض فُ  وَمْقيُمفُ  وَمَْمعَ  هَمَٗمْد  َويمَِٔمِٗمٌِفِ  يَمفُ  فُمْٚمَرى َرصُماًل  َأفْمَٚمرَ  ََم  همِٝمَٜم٣م ضَمٗم 

ـْ  َوِهلَ     -شَويمَِٔمِٗمٌِفِ  َأفْمَٚمرَ  ظمَِ

َٚاَٜ َٚٔؾٞ ٍَ ١ٕ:ٔض اَم » :,امرض اهلل فمٛمٜم, َدأبْط َقا  َرؽُمقُل  َأصَم٣مزَ  ايم تِل ايْمُٔمْٚمَرى إِٞم 

٣م َويمَِٔمِٗمٌَِؽ  يَمَؽ  ِهلَ  َيُٗمقَل  َأنْ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   اهلل ِ  ََم٣م يَمَؽ  ِهلَ  وَم٣مَل  إَِذا هَمَٟمَم 

٣َم فِمُْم٦َم    -شإلم َص٣مضِمٌَِٜم٣م سَمْرصِمعُ  هَم١مهِن 
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َٚا١َٕٜ َٚٔؾٞ ِٔ ٔض  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   ايمٛم ٌِل   َأن   ,,امرض اهلل فمٛمٜم, َدأبٕط َع

ـْ  ايْمُٔمْٚمَرى» وَم٣مَل: ٦ٌَْم  ظمَِ   -شيَمفُ  ُوِه

َٚا١َٕٜ: َٚٔؾٞ   -شصَم٣مئَِزةٌ  ايْمُٔمْٚمَرى» ٔض

َٚا١َٕٜ: َٚٔؾٞ   -شَِمغَماٌث  ايْمُٔمْٚمَرى» ٔض

ٍَ َٓا: َقا ُهؿْ  َأِصَشاُب ـَ  َونَمغْمُ  َمئال ايمدار هذه أفمٚمرسمؽ ومقيمف ٔمٚمرىايم ايمٔمٙمامء َِم

 ُيِٖمٝمُد  ََم٣م َأوْ  زَمِٗمٝم٦َم  َأوْ  ضَمِٝمٝم٦َم  َأوْ  فِمُْم٦َم  ََم٣م َأوْ  ضَمَٝم٣مسَمَؽ  َأوْ  فُمْٚمَركَ  يَمَؽ  صَمَٔمْٙمُتَٜم٣م َأوْ 

  اظمَْْٔمٛمَك- َهَذا

َٖا ٌٔ: َعٔكُب ََٚأ  َوََمعَ  ايْمَٔمكْمِ  هَمْتِح  ََمعَ  إؽِْمَ٘م٣مهُن٣َم وجيقر ايمٗم٣مف همٌ٘من ايٖطُد

َه٣م   َٞمَٓم٣مئِِرِه- دِم  ىَماَم  ىَمْنِ

دُ  ُهؿْ  َٚاِيَعٔكُب: َٓ ٣منِ  َأْو ًَ ْٞم   سَمٛم٣َمؽَمُٙمقا- ََم٣م اإْلِ

ٍَ َٓا َقا َُِط٣ َأِصَشاُب ٍٕ: َثًَاَث١ُ اِيُع َٛا   َأِس
َٖا: اَر, َهِذهِ  َأفْمَٚمْرسُمَؽ  َيُٗمقَل  َأنْ  َأَسُس  يمَِٔمِٗمٌَِؽ, َأوْ  يمَِقَرشَمتَِؽ  هَمِٜملَ  َِم٦م   هَم١مَِذا ايمد 

 قا ٍف-طِماَل  زماَِل  هَمَتِِمحُّ 
َذا َوَيْٚمٙمُِؽ  ْٖمظِ  هِبَ ٥ٌَمَ  ايمٙم  اِر, َروَم ٥ٌَمٌ  َوِهلَ  ايمد  ٣ٌَمَرةٍ  يَم٘مِٛم َٜم٣م ِه  ََم٣مَت  هَم١مَِذا ؿَمِقيَٙم٥مٍ  زمِِٔم

ارُ  ْ  هَم١مِنْ  يمَِقَرشَمتِفِ  هَم٣ميمد  ـْ  مَل ٌَْٝم٦ِم  َواِرٌث  يَمفُ  َيُ٘م
َٓ  اظم٣َْملِ  هَمٙمِ  زمَِح٣ملٍ  ايْمَقاِه٤ِم  إلَِم  سَمُٔمقدُ  َو

  ظم٣َِميمٍِؽ- طِماَلهًم٣م
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ٍُاذت َٓ  فُمْٚمَركَ  يَمَؽ  صَمَٔمْٙمُتَٜم٣م وَمْقيمِفِ  فَمعَم  َيْٗمَتٌِمَ  َأنْ  ايٖجأْٞ: ا ُض  َو  ظم٣َِم َيَتَٔمر 

  ؽِمَقاُه-

 : ٣مهمِِٔملِّ ِن يمِٙمُم  َٓ ٥ِم َهَذا ايْمَٔمْٗمِد وَمْق  هَمِٖمل ِصح 

َُا ُٗ َٛ َأَصٗش ُٖ ُتُف, اِيَذٔسُٜس: َٚ ٣ملِ  ضُمْ٘مؿُ  َويَمفُ  ِصح  ِل- احْلَ َو  ْٕ   ا

َم٣مم ايمُم٣مهمٔمل رْحف اهلل سمٔم٣ملم يٗمقل: ايمٔمٚمرى صم٣مئزة, وهذه ٕن اإلأومقل: 

 -فمٛمده َمًتدًٓ هب٣م ايممموط ايمتل سمّم٣مف إيمٝمٜم٣م, ذوط هم٣مؽمدة ٓ فمػمة هب٣م

 ؿٞ ايصشٝشني: ؾ
َمـ ضمدي٧م فم٣مئُم٥م رض اهلل فمٛمٜم٣م وم٣ميم٦م: أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ 

٣م»وم٣مل:  ؿُمقنَ  ِرصَم٣ملٍ  زَم٣مُل  ََم٣م زَمْٔمُد, َأَم  وؿًم٣م َيُْمؼَمِ ٦ْم  ُذُ ًَ  ىَم٣منَ  ََم٣م اهلل ِ, ىمَِت٣مِب  دِم  يَمْٝم

ـْ  طٍ  َِم ٍط, َِم٣مَئ٥مَ  ىَم٣منَ  َوإِنْ  زَم٣مؿمٌِؾ, هَمُٜمقَ  اهلل ِ  ىمَِت٣مِب  دِم  يَمْٝمَس  َذْ , اهلل ِ وَمَّم٣مءُ  َذْ  َأضَمؼُّ

طُ  اَم  َأْوشَمُؼ, اهلل ِ َوَذْ ـْ  ايمَقَٓءُ  َوإِٞم  شَأفْمَتَؼ  ظمَِ
 (ُ)

- 

 يمٝمس إيمٝمف-وىمقن اإلٞم٣ًمن ُّي٤م رء شمؿ يُمؼمط, همٜمذا 

َٛ َٚايٖجأْٞ ُٖ َٚ :ُِ فُ  اِيَكٔسٜ   زَم٣مؿمٌِؾ- َأٞم 

ٍَ َٓا: َبِعُض ََٚقا اَم  َأِصَشأب ارَ  َأن   ايْمَٗمِديؿُ  ايْمَٗمْقُل  إِٞم   ضَمَٝم٣مسَمُف, يمِْٙمُٚمْٔمَٚمرِ  سَمُ٘مقنُ  ايمد 

فُ  َوَرشَمتِِف: َأوْ  ايْمَقاِه٤ِم, إلَِم  فَم٣مَدْت  ََم٣مَت  هَم١مَِذا َٞم  فُ  ِٕ ٣م طَمِم    هَمَٗمْط- ضَمَٝم٣مسَمفُ  هِبَ

                                                           
 (.َُْٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُِٖٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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ٍَ ِِ: ََٚقا ُٗ ٣َم فَم٣مِرَي٥مٌ  ايْمَٗمِديؿُ  َبِعُط َه٣م َأهن  دُّ ؼَمِ ًْ  ََم٣مَت  هَم١مَِذا ؾَم٣مَء, ََمَتك ايْمَقاِه٤ُم  َي

  َوَرشَمتِِف- إلَِم  فَم٣مَدْت 

, َأوْ  فَم٣مَدْت  َِم٦م   هَم١مَِذا فُمْٚمَرَك, يَمَؽ  صَمَٔمْٙمُتَٜم٣م َيُٗمقَل  َأنْ  ايٖجأيُح:  إِنْ  َوَرشَمتِل إلَِم  إرَِم 

-َمِ  ىُمٛم٦ُْم    ٦مُّ

٘ٔ َؾٔؿٞ َِٓس ٔخًَاْف ٔصٖشٔت َٓا: ٔع   َأِصَشأب
:ِِ ُٗ ِٓ ـْ  َٔ   َأزْمَْمَٙمُف- ََم

ِِ: َٚاِيَأَصٗح ُٖ َِٓس ُتفُ  ٔع ٣ملِ  ضُمْ٘مؿُ  يَمفُ  َوَيُ٘مقنُ  ِصح  لِ  احْلَ َو  ْٕ  فَمعَم  َوافْمَتَٚمُدوا ا

ضََم٣مِدي٧ِم  ْٕ ِحٝمَح٥مِ  ا ـْ  فِ زمِ  , َوفَمَديُمقاشصَم٣مئَِزةٌ  ايْمُٔمْٚمَرى» اظمُْْْمَٙمَٗم٥ِم: ايمِم   وِمَٝم٣مسِ  فَم

وطِ  ُ   ايْمَٖم٣مؽِمَدِة- ايمممُّ

ُٔٝٔع ٔؾٞ ايصِّٖش١ُ َٚاِيَأَصٗح ٍٔ َد َٛا ٣م َِمْٙمً٘م٣م َيْٚمٙمُِ٘مَٜم٣م يَمفُ  اظمَْْقُهقَب  َوَأن   :اِيَأِس  سَم٣مَمًّ

ُف  ٌَْٝمعِ  همِٝمَٜم٣م َيَتٌَم  هِ  زم٣ِميْم ـَ  َونَمغْمِ هَم٣مِت  َِم ٌُٛم٣َم- َهَذا ايمت ٌَمُّ   ََمْذَه

ٍَ َُُس: ََٚقا َت٥ِم- ُدونَ  اظمُْْْمَٙمَٗم٥مُ  ايْمُٔمْٚمَرى سَمِِمحُّ  َأِس  اظم٠َُْموم 

ٍَ َواَي٣مِت  َأؾْمَٜمرِ  دِم  ََأيْو: ََٚقا ضَْمَقالِ  مَجِٝمعِ  دِم  ايْمُٔمْٚمَرى فَمٛمْفُ  ايمرِّ ْٕ  مَتْٙمِٝمٌؽ  ا

َٛم٣َمهمِعِ 
ارِ  ظمِ َٓ  ََمَثاًل  ايمد  ٥ٌَمَ  همِٝمَٜم٣م َيْٚمٙمُِؽ  َو ارِ  َروَم   زمَِح٣مٍل- ايمد 

 قاٍ أبٛ ستُس غسزٙ اهلل تعاىل: 

هذا ايمٗمقل ومد رد فمعم اإلَم٣مم َم٣ميمؽ رْحف اهلل سمٔم٣ملم: ٕن إضم٣مدي٧م سمدل و 

 -ففمعم طمالف ومقيم
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٥مِ  ضَمٛمِٝمَٖم٥مَ  َأزُمق َووَم٣مَل  ح  ـُ  ايمث ْقِريُّ  وَم٣مَل  َوزمِفِ  ََمْذَهٌِٛم٣َم, ىَمٛمَْحقِ  زم٣ِميمِمِّ ًَ ـُ  َواحْلَ  زْم

ٌَْٝمَدَة- َوَأزُمق َص٣ميمٍِح,   فُم

ِّ َُٚسٖذ١ُ ٘ٔ: ايٖؿأؾٔع َٛأؾٔكٝ َُ ضََم٣مِدي٧ُم  هِ َهذِ  َٚ ْٕ ِحٝمَح٥مُ  ا  قا َأفْمَٙمُؿ- َواهلل ُ ايمِم 
أن ايمٔمٚمرى َمٛمٜمؿ َمـ أصم٣مزه٣م َمْمٙمًٗم٣م, ؽمقاء ىم٣مٞم٦م  خالص١ َا عبل َعٓا:

 زمٗمٝمد, أو زمٕمغم ومٝمد-

َم٣م ىم٣مٞم٦م َمْمٙمٗم٥م همٜمل فمعم إؿمالومٜم٣م, وَم٣م ىم٣مٞم٦م  َِٚٓٗ َٔ ؾصٌ ؾٝٗا:

 َمٗمٝمدة همٝمٙمتزم زم٣ميممموط ايمتل همٝمٜم٣م-

أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف  األسازٜح: ٚايصٟ ٜعٗط ٚاهلل أعًِ َٔ زتُٛع

اظمٗمٝمدة, ظم٣م ايمرومٌك اظمْمٙمٗم٥م, وضمذر َمـ ايمٔمٚمرى وايمرومٌك وؽمٙمؿ أصم٣مز ايمٔمٚمرى 

 همٝمٜم٣م َمـ اإلهم٣ًمد يمَلَمقال, وظم٣م ي٠مدي إيمٝمف َمـ ايمرصمقع دم اهل٥ٌم-

  ********** 
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 ]بيان حكم شراء الواهب لهبته[ 

ـْ ) – 948 ْٙم٦ُم » :وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل رض , فُمَٚمرَ  َوفَم  ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  هَمَرسٍ  فَمعَم  َْحَ

ٌُفُ  هَمَٟمَو٣مفَمفُ , اهلل ِ فُ  هَمَٓمٛمَٛم٦ُْم , َص٣مضِم َٟميْم٦ُم  زمُِرطْمٍص, زَم٣مئُِٔمفُ  َأٞم  ًَ  صعم , اهلل ِ  َرؽُمقَل  هَم

ـْ  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل ٌَْتْٔمفُ  َٓ : »هَمَٗم٣مَل - َذيمَِؽ  فَم  ش…زمِِدْرَهؿٍ  َأفْمَْم٣مىَمفُ  َوإِنْ , سَم

ِدي٧َم  احْلَ
 (ُ)

 -(َٙمْٝمفِ فمَ  َُمت َٖمٌؼ - 

 *******************************الشرح:

عام املصٓف صمح٘ اهلل تعاىل احلزٜح يبٝإ إٔ ايٛاٖب ال جيٛط ي٘ إٔ 

 ٜؾرتٟ ٖبت٘.

وزمٔمّمٜمؿ صمقز ذيمؽ إذا ىم٣من ؽمٝمُمؼميف زمًٔمر ايمًقق, وزمدون إهمراط, وٓ 

 سمٖمريط-

 -يم٘مراه٥ماوايمٛمٜمل دم احلدي٧م يمٙمتٛمزيف و

  -ش, فمٛمف اهلل رض , فُمَٚمرَ »قٛي٘: 

 هق أزمق ضمٖمص, فمٚمر زمـ اخلْم٣مب رض اهلل فمٛمف, أَمغم اظم٠مَمٛمكم- 

شم٣مين اخلٙمٖم٣مء ايمراؾمديـ, وشم٣مين هذه إَم٥م همّماًل, زمٔمد أِب زم٘مر ايمِمديؼ 

 رض اهلل فمٛمف-

                                                           
فإف »( كزادا: َُِٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِِِٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

 «.العائد في صدقتو, كالكلب يعود في قيئو
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  -"شاهلل ِ ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  هَمَرسٍ  فَمعَم  َْحَْٙم٦ُم : وَم٣مَل "قٛي٘: 

 أي أوومٖم٦م ايمٖمرس دم ؽمٌٝمؾ اهلل فمز وصمؾ, فمعم رصمؾ, أو أَمر زمٔمٝمٛمف-

ٌُفُ  هَمَٟمَو٣مفَمفُ »قٛي٘:    -شَص٣مضِم

أي همرط همٝمف ص٣مضمٌف وهق ايمذي وومػ ايمٖمرس فمٙمٝمف, ضمتك حلؼ زم٣ميمٖمرس 

 ايمير: زم٤ًٌم اْلقع, أو ايمٔمْمش, أو زمٕمغم ذيمؽ َمـ إَمقر إطمرى-

فُ  هَمَٓمٛمَٛم٦ُْم »قٛي٘:    -شزمُِرطْمصٍ  زَم٣مئُِٔمفُ  َأٞم 

 -ٕن ايمٖمرس ومد ؤمػ فمام ىم٣من فمٙمٝمف

ص: يمٔمٙمف يتٚمٙم٘مف, همٝمتِمدق زمف َمرة واإلٞم٣ًمن يرنم٤م دم ايمًمء ايمرطمٝم

 ٛمحق ذيمؽ َمـ وصمقه آٞمتٖم٣مع-زم, زمفأطمرى, أو يًتٖمٝمد َمٛمف, ويٛمتٖمع 

َٟميْم٦ُم »قٛي٘:  ًَ ـْ  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقَل  هَم  ش- َذيمَِؽ  فَم

ورع ايمِمح٣مزم٥م رض اهلل فمٛمٜمؿ, وطمقهمٜمؿ َمـ ايمقومقف دم احلرام,  فٝ٘:

لم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ همٝمام وضمرصٜمؿ ايمُمديد فمعم ايمتٔمٙمؿ, وايمرصمقع إ

 يُم٘مؾ فمٙمٝمٜمؿ َمـ أَمقر ايمديـ, وايمدٞمٝم٣م-

 وفمٚمر رض اهلل فمٛمف ومد أوومٖمف, وايمٔمقد دم ايمقومػ ٓ جيقز يمِم٣مضمٌف-

وإن ومٝمؾ: زمٟمن فمٚمر رض اهلل فمٛمف وهٌف, هم٘مذيمؽ ايمرصمقع دم اهل٥ٌم ٓ جيقز 

 أيًّم٣م-
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ٌَْتْٔمفُ  َٓ : »هَمَٗم٣مَل "قٛي٘:    -"شسَم

 ذا ايممماء-أي سمٛمزًُّي٣م يمف َمـ ه

  ش-… زمِِدْرَهؿٍ  َأفْمَْم٣مىَمفُ  َوإِنْ »قٛي٘: 

 :(68. 5) إضم٘م٣مم فمٚمدة ذح ايمٙمث٣مم وم٣مل ايمًٖم٣مريٛمل دم ىمُمػ

 -ايمتحريؿ: ايمٛمٜمل وـم٣مهر

 -يمٙمتٛمزيف إٞمف: ايم٘مرَم٣مين ووم٣مل

 فمعم اْلٚمٜمقر ْحٙمف ويم٘مـ ايمتحريؿ,: ايمٛمٜمل وـم٣مهر: ايمٗمًْمالين وم٣مل

 -ايمتٛمزيف

 -اٞمتٜمك- زمٓم٣مهر ويمٝمس ريؿ,ايمتح فمعم ومقمٌ  وْحٙمف: ايمٔمٝمٛمل وم٣مل

 يِمح وٓ صدومتِف, أو زىم٣مسمف ذاءُ  وَمتِمّدق َمزك   فمعم حيرم: فمٙمامؤٞم٣م وم٣مل

 أو ضمًٝم٣م, َمٛمٜم٣م رءٍ  اؽمؼمصم٣مع ظم٣مدة ضمًاًم  هذا,: ئمٛمل فمٚمر, حلدي٧م ايممماء,

 وصٝم٥مٍ  أو إرٍث  زمٛمحق إيمٝمف فم٣مدت هم١من زمٔمد, ئمْمٝمف أٓ طمقهًم٣م أو َمثٙمٜم٣م, دم ؿمٚمًٔم٣م

, أو ه٥ٌمٍ  أو ـٍ  -ضمّٙم٦م دي

 وهق فمٙمٝمف, ٞمص زىم٣مسمف, ذاء حيرم: َمٖمٙمح ازمـ يمٙمٔمالَم٥م "ايمٖمروع" ودم

 -أؾمٜمر

 زمٟمن ايمٓم٣مهر وأهؾ أصح٣مزمٛم٣م َمـ مج٣مفم٥م سح: "اظمحرر" ص٣مضم٤م وم٣مل

 ٓ": , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , زمٗمقيمف أْحد اإلَم٣مم واضمت٨م زم٣مؿمؾ, ايمٌٝمع
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 َمـ همٜمق نمغمه, وٓ آزمتٝم٣مع, زمْمريؼ ٓ( صدومتؽ دم سمٔمد وٓ) ,"سمُمؼمه

 قا- اخل٣مص فمعم ٔم٣ممايم فمْمػ
وي٘مقن اظمٔمٛمك هٛم٣م فمعم َم٣م سمٗمدم َمٔمٛم٣م زمٝم٣مٞمف, هم١من ىم٣من ايمقاه٤م ؽمٝمُمؼمي َمـ 

اظمقهقب يمف اهل٥ٌم زمًٔمر ايمًقق, وىم٣من اظمقهقب يمف هق ايمذي يريد أن يٌٝمع 

اهل٥ٌم ايمتل متٙم٘مٜم٣م, زمدون إضمراج َمـ ايمقاه٤م, وزمدون وومقع ضر فمٙمٝمف, هم١من 

 هذا ايممماء ٓ ضمرج همٝمف فمعم ايمقاه٤م-

يمُمقىم٣مين دم ايمٛمٝمؾ إلم ايمتٖمِمٝمؾ دم أن احلدي٧م فمعم ىمراه٥م ايمتٛمزيف وذه٤م ا

دم ذاء صدوم٥م ايمٖمرض, وفمعم ايمتحريؿ دم ذاء صدوم٥م ايمتْمقع, وايمذي 

 -يٓمٜمر أٞمف دم احل٣ميمكم فمعم ايمتٛمزيف, واهلل أفمٙمؿ

  ********** 
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 ]بيان مشروعية الهدية[

ـْ ) – 945  فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛم ٌِلِّ  ـِ فمَ  , فمٛمف اهلل رض , ُهَرْيَرةَ  َأِِب  َوفَم

٣مُدْوا»: وَم٣مَل  , وؽمٙمؿ قا هَتَ ٣مزمُّ شحَتَ
 (ُ)

ٌَُخ٣مِريُّ  َرَواهُ -   َئْمعَم  َوَأزُمق شاظمُْْٖمَردِ  إََدِب » دِم  ايْم

ـٍ  زم١ِمؽِْمٛم٣َمدٍ  ًَ  -(ضَم

ـْ ) – 943  اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل رض , َأَٞمسٍ  َوفَم

٣مدَ »: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف ٥مَ  هَم١مِن  , ْواهَتَ ِدي  ؾُّ  اهْلَ ًُ ِخٝمَٚم٥مَ  سَم  ً شايم
 (ِ)

ارُ  َرَواهُ -  ٌَز   زم١ِمؽِْمٛم٣َمدٍ  ايْم

 -(َؤِمٝمٍػ 

 *******************************الشرح:

 اهلز١ٜ. َؾضٚع١ٝعام املصٓف صمح٘ اهلل تعاىل احلزٜجني يبٝإ 

 ظم٣م همٝمٜم٣م َمـ ايمتٟميمٝمػ زمكم اظمُٜمدي, وزمكم اظمُٜمدى يمف-

 

                                                           
« المسند»( كأبو يعلى في ْٗٓ« )األدب المفرد»ركاه البخارم في يث حسن لغيره. الحد (ُ)

(, من طريق ضماـ بن إسماعيل, عن موسى بن كرداف, عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو بو, ُْٖٔ)
كضماـ بن إسماعيل قاؿ فيو ابن معين كالنسائي: ال بأس بو, كقاؿ أبو حاتم: صدكؽ, كقاؿ 

اؿ الدارقطني: متركؾ. كذكره ابن عدم في الكامل, كأكرد فيو حديثو أحمد: صالح الحديث, كق
 ىذا, فالحديث يحتمل التحسين, كيشهد لو الحديث الذم بعده.

(, كىو كإف كاف ضعيف المسند فهو أحد شواىد الحديث السابق, ُّٕٗأخرجو اإلماـ البزار ) (ِ)
يح, عن أنس رضي اهلل عنو بو, كىو من طريق حميد بن حماد, بن أبي الخوار, عن عائذ بن شر 

كىذا إسناد ضعيف؛ لضعف حميد كعائذ, كما في التهذيب كالميزاف, كالحديث حسن بشاىده 
 الذم قبلو.
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 : ايبداضٟيف ٚ
 فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ  َرؽُمقُل  ىَم٣منَ : »وَم٣ميَم٦ْم  فَمٛمَْٜم٣م, اهلل ُ َرِضَ  َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥مَ 

ٌَُؾ  َوؽَمٙم ؿَ  ٥مَ  َيْٗم شفَمَٙمْٝمَٜم٣م َوُيثِٝم٤ُم  اهَلِدي 
 (ُ)

- 

ورزمام أهدى ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ يمٕمغمه َمـ ايمِمح٣مزم٥م رض اهلل 

 فمٛمٜمؿ-

 زَم٣مُب " عاىل يف صشٝش٘، ؾكاٍ:ٚقس بٛب اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل ت

ٌُقلِ  ٥مِ  وَم ـَ  اهَلِدي  ىمكِمَ  َِم  -"اظمُمْمِ

 يمِٙمٛم ٌِلِّ  ُأْهِديَ : وَم٣مَل  فَمٛمُْف, اهلل ُ َرِضَ  َأَٞمٌس فمـ  : (2615)سسٜح ٚشنط

ٌ ٥مُ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ـِ  َيٛمَْٜمك َوىَم٣منَ  ؽُمٛمُْدٍس, صُم  ايمٛم ٣مُس  هَمَٔمِج٤َم  احَلِريِر, فَم

دٍ  َٞمْٖمُس  َوايم ِذي: »هَمَٗم٣مَل  َِمٛمَْٜم٣م, ـِ  ؽَمْٔمدِ  ظمََٛم٣َمِديُؾ  زمَِٝمِدِه, حُمَٚم  ـُ  اَْلٛم ٥مِ  دِم  َُمَٔم٣مذٍ  زْم ًَ  َأضْم

ـْ   -شَهَذا َِم

ـْ  ,ؽَمِٔمٝمدٚأخطز عٔ  ـْ  وَمَت٣مَدَة, فَم  ُأىَمْٝمِدرَ  إِن  : »,رض اهلل فمٛمف, َأَٞمسٍ  فَم

 -شؿَ َوؽَمٙم   فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  إلَِم  َأْهَدى ُدوََم٥مَ 

 همّم٣مئؾ رْحف اهلل سمٔم٣ملم دم صحٝمحف دم اإلَم٣مم َمًٙمؿ واحلدي٧م أطمرصمف

 -(5469) رومؿ: فمٛمف اهلل رض َمٔم٣مذ زمـ ؽمٔمد همّم٣مئؾ َمـ زم٣مب ايمِمح٣مزم٥م

 وذىمر رْحف اهلل سمٔم٣ملم أضم٣مدي٧م أطمرى-

                                                           
 (.ِٖٓٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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زَم٣مُب " ٚبٛب اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل تعاىل أّٜطا يف صشٝش٘، ؾكاٍ:

ىمكِمَ  ٥ِم يمِْٙمُٚممْمِ  -"اهَلِدي 

ـِ  اهلل ُ  َيٛمَْٜم٣مىُمؿُ  َٓ }: سَمَٔم٣ملَم  اهلل ِ  وَمْقلِ وَ  ـَ  فَم ْ  ايم ِذي , دِم  ُيَٗم٣مسمُِٙمقىُمؿْ  مَل ـِ ي ْ  ايمدِّ  َومَل

ـْ  خُيِْرصُمقىُمؿْ  وُهؿْ  َأنْ  ِدَي٣مِرىُمؿْ  َِم ُْمقا سَمػَمُّ ًِ ْمكِمَ  حُي٤ِمُّ  اهلل َ إِن   إيَِمْٝمِٜمْؿ, َوسُمْٗم ًِ  {اظمُْٗم

 -[8: اظمٚمتحٛم٥م]

ـِ  (:2619بطقِ )ثِ شنط ضمح٘ اهلل تعاىل   َرِضَ  فُمَٚمرَ  َمـ ضمدي٧م ازْم

٥مً  ,رض اهلل فمٛمف, فُمَٚمرُ  َرَأى: وَم٣مَل  فَمٛمُْٜماَم, اهلل ُ ٣ٌَمُع, َرصُمؾٍ  فَمعَم  ضُمٙم   يمِٙمٛم ٌِلِّ  هَمَٗم٣مَل  سُم

٥مَ  َهِذهِ  ازْمَتعْ : َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   َٜم٣م احُلٙم  ًْ ٌَ  ُد؟ايمَقهمْ  صَم٣مَءكَ  َوإَِذا اُْلُٚمَٔم٥ِم, َيْقمَ  سَمْٙم

اَم : »هَمَٗم٣مَل  ٌَُس  إِٞم  ـْ  َهَذا َيْٙم  اهللُ  َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  هَمُٟميِتَ  ,شأطِمَرةِ  دِم  يَمفُ  طَماَلَق  َٓ  ََم

٥ٍم, َِمٛمَْٜم٣م فُمَٚمرَ  إلَِم  هَمَٟمْرؽَمَؾ  زمُِحَٙمٍؾ, َِمٛمَْٜم٣م, َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ   ىَمْٝمَػ : فُمَٚمرُ  هَمَٗم٣مَل  زمُِحٙم 

َٜم٣م ًُ ٌَ ْ  إيِنِّ : »وَم٣مَل  ْٙم٦َم؟ومُ  ََم٣م همِٝمَٜم٣م وُمْٙم٦َم  َووَمْد  َأيْم َ٘مَٜم٣م مَل ًُ َٜم٣م َأىْم ًَ ٌَ  َأوْ  سَمٌِٝمُٔمَٜم٣م, يمَِتْٙم

قَه٣م ًُ ٣م هَمَٟمْرؽَمَؾ " ,شسَمْ٘م ـْ  يَمفُ  َأخٍ  إلَِم  فُمَٚمرُ  هِبَ ٥مَ  َأْهؾِ  َِم ٌَْؾ  ََم٘م  ٙمِؿَ  َأنْ  وَم ًْ  -"ُي

 ايمٛمٖمٗم٥م همّمؾ زم٣مب ايمزىم٣مة, دم اإلَم٣مم َمًٙمؿ دم صحٝمحف واحلدي٧م أطمرصمف

 -(8113) زمرومؿ: إومرزمكم, فمعم وايمِمدوم٥م

همال ضمرج أن يٗمٌؾ اظمًٙمؿ هدي٥م اظمممك, وٓ ضمرج أن ُّيدي اظمًٙمؿ 

 يمٙمٚمممك, وٓ ؽمٝمام إذا ىم٣من فمعم ؽمٌٝمؾ ايمتٟميمٝمػ يمف يمٙمدطمقل دم  ديـ اإلؽمالم-

 ٙم٥م, وصم٣مري٥م, ونمالًَم٣م-ٕمهمٗمد أهدى اظمٗمقومس يمٙمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ زم
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 : يف املػتسضى اذتانِ ضمح٘ اهلل تعاىل ؾعٓس
ـُ  ٤ُم َمـ ؿمريؼ َُمِْمٔمَ  ٌْدِ  زْم , اهلل ِ فَم يُّ زَمغْمِ َج  شُمؿ   ": وَم٣مَل  ايمزُّ  َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  سَمَزو 

 اهللُ  َصعم   اهلل ِ َرؽُمقلِ  إلَِم  َأْهَداَه٣م ايم تِل َوِهلَ  ؾَمْٚمُٔمقنَ  زمِٛم٦َْم  ََم٣مِرَي٥مَ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ

ؽْمَ٘مٛمَْدرِ  َص٣مضِم٤ُم  اظمَُْٗمْقوِمُس  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  ٥ِم,اإْلِ ـَ  ُأطْمَتَٜم٣م ََمَٔمَٜم٣م َوَأْهَدى ي   ؽِمغِمي

ـَ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  هَمَقَه٤َم  ََم٣مزُمقُر,: يَمفُ  ُيَٗم٣مُل  َوطَمِِمٝم٣ًّم  ؽِمغِمي

٣منَ   ً ـِ  حِلَ ـَ  َواظمَُْٗمْقوِمُس  شَم٣مزم٦ٍِم, زْم ٌْطِ  َِم  يمَِرؽُمقلِ  ََم٣مِرَي٥مُ  َوَويَمَدْت  َٞمَِم٣مَرى, َوُهؿْ  ايْمِٗم

٥مِ  ِذي دِم  إزِْمَراِهٝمؿَ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ ج 
ـَ  شَماَمنٍ  ؽَمٛم٥َمَ  احْلِ ْجَرِة, َِم  َوََم٣مَت  اهْلِ

اَلةُ  فَمَٙمْٝمفِ  إزِْمَراِهٝمؿُ  اَلمُ  ايمِم   ً ـُ  َوُهقَ  زم٣ِمظمَِْديٛم٥َمِ  َوايم شؾَمْٜمًرا فَممَمَ  شَماَمٞمَِٝم٥مَ  ازْم
 (ُ)

- 

 ني: يف ايصشٝشٚنُا 
ٌْدِ  ْْحَ  َمـ ضمدي٧م فَم ـِ  ـِ ايمر   ايمٛم ٌِلِّ  ََمعَ  ىُمٛم ٣م: وَم٣مَل  فَمٛمُْٜماَم, اهلل ُ َرِضَ  زَمْ٘مرٍ  َأِِب  زْم

 ََمعَ  َهْؾ : »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلُّ  هَمَٗم٣مَل  َوَِم٣مَئ٥ًم, شَماَلشمكِمَ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم  

ـْ  َص٣معٌ  َرصُمؾٍ  ََمعَ  هَم١مَِذا ,شؿَمَٔم٣مٌم؟ َِمٛمُْ٘مؿْ  َأضَمدٍ  , َٞمْحُقُه, َأوْ  ٣ممٍ ؿَمٔمَ  َِم ـَ  صَم٣مءَ  شُمؿ   هَمُٔمِج

ٌك, َرصُمٌؾ  قوُمَٜم٣م, زمَِٕمٛمَؿٍ  ؿَمِقيٌؾ, َُمُْمَٔم٣مني  َُممْمِ ًُ : َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلُّ  هَمَٗم٣مَل  َي

٥ًٌَم؟ َأمْ : وَم٣مَل  َأوْ  فَمْمِٝم ٥ًم, َأمْ  زَمْٝمًٔم٣م " احلدي٧م  " ----ِه
(ِ)

- 

 فمٙمٝمف وؽمٙمؿ َمٛمف-ويمق ىم٣من هدي٥م يمٗمٌٙمٜم٣م ايمٛمٌل صعم اهلل 

                                                           
 (, كسكت عنو اإلماـ الذىبي, كىو مرسل.ُٖٗٔأخرجو اإلماـ الحاكم في مستدركو ) (ُ)
 (.َِٔٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُِٖٔخارم في صحيحو )أخرجو اإلماـ الب (ِ)
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 زمكم إزواج, ونمغمهؿ-ووجيقز ايمتٜم٣مدي زمكم ايمِمٕم٣مر وايم٘م٣ٌمر, 

وزمكم ايمزَمالء: ظم٣م همٝمٜم٣م َمـ صمٙم٤م اظمح٥ٌم, ضمتك وإن ىم٣مٞم٦م اهلدي٥م رء 

 يًغم-

٣مُدْوا»قٛي٘:    -شهَتَ

أي ازمذيمقا اهلداي٣م يمٌٔمّم٘مؿ, ؽمقاء ىم٣مٞم٦م هذه اهلداي٣م َمـ ايمًمء ايمثٚمكم, أو 

 ايمرطمٝمص-

٣مزمُّقا»قٛي٘:   - شحَتَ

 أي سمٗمع اظمح٥ٌم زمٝمٛم٘مؿ زم٤ًٌم هذه اهلداي٣م-

 زمؾ إهن٣م َمـ أؽم٣ٌمب حم٥ٌم اهلل فمز وصمؾ يمٙمٔمٌد-

 ؿٞ َٛطأ اإلَاّ َايو ضمح٘ اهلل تعاىل: ؾ
, إِْدِريَس  َمـ ؿمريؼ َأِِب  ْقٓيَِنِّ فُ  اخْلَ ِجَد  َدطَمْٙم٦ُم : وَم٣مَل  َأٞم  ًْ  أٞم٣م هَم١مَِذا ِدََمُْمَؼ  ََم

اُق  زمَٖمًتك ءٍ  دِم  اطْمَتَٙمُٖمقا إَِذا ََمَٔمُف, ُس ايمٛم ٣م َوإَِذا ايمث ٛم٣َمَي٣م زَمر   َوَصَدُروا إيَِمْٝمفِ  َأؽْمٛمَُدوا َرْ

ـْ  َٟميْم٦ُم  رأيف, فَم ًَ ـُ  َُمَٔم٣مذُ  َهَذا: هَمِٗمٝمَؾ  فَمٛمُْف, هَم ٌَؾٍ  زْم  ىَم٣منَ  هَمَٙمام   ,,رض اهلل فمٛمف, صَم

ْرُت  ايْمَٕمُد  ٌََٗمٛمِل وَمْد  هَمَقصَمْدسُمفُ  َهج  , َوَوصَمْدسُمفُ  زم٣ِميمت ْٜمِجغِم, ؽَم  هَم٣مْٞمَتَٓمْرسُمفُ : وَم٣مَل  ُيَِمقمِّ

ـْ  صِمْئُتفُ  شُمؿ   َصاَلسَمُف, وَم٢َم  ضَمت ك ٌَؾِ  َِم ْٚم٦ُم  َوصْمِٜمفِ  وِم ٙم  ًَ  إيِنِّ  َواهلل ِ: وُمْٙم٦ُم  شُمؿ   فَمَٙمْٝمِف, هَم

ٌَُّؽ, ضُِم ٌَْقةِ  هَمَٟمطَمَذ  آهلل ِ,: هَمُٗمْٙم٦ُم  آهلل ِ؟: هَمَٗم٣مَل  آهلل ِ,: هَمُٗمْٙم٦ُم  آهلل ِ؟: هَمَٗم٣مَل  َٕ  زمُِح

ٌََذ  ِرَدائِل,  فَمَٙمٝمف اهلل َصعم اهلل ِ َرؽُمقَل  ؽَمِٚمْٔم٦ُم  هَم١ميِنِّ  َأزْممِمْ : َووَم٣مَل  إيَِمْٝمِف, يِن هَمَج
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٣ٌَمَركَ  اهلل ُ وَم٣مَل : َيُٗمقُل  َوؽَمٙمؿ ٦ٌَْم : َوسَمَٔم٣ملَم  سَم ٌ تِل َوصَم , يمِْٙمُٚمَتَح٣مزمِّكمَ  حَمَ  دِم 

كمَ  ًِ , َواظمَُْتَج٣ميمِ ـَ  دِم  , َواظمَُْتَزاِوِري ٣ٌَمِذيمكِمَ  دِم  شدِم   َواظمَُْت
 (ُ)

- 

أضمًـ اهلداي٣م ايمتل سمٗمع همٝمٜم٣م ايم٘مت٤م,  ـواهلدي٥م ٞمقع َمـ ايمٌذل, وَم

 واظمِمٛمٖم٣مت, همٜمل َمـ إَمقر ايمٛم٣مهمٔم٣مت دم ايمدٞمٝم٣م, وزمٔمد اظمامت-

ٌَُخ٣مِريُّ  َرَواهُ "قٛي٘:    -"شاظمُْْٖمَردِ  إََدِب » دِم  ايْم

ؽمٚمل هذا ايم٘مت٣مب زم٣مٕدب اظمٖمرد: ٕٞمف ىمت٣مب َمٖمرد فمـ ايمِمحٝمح, وإٓ 

 -"ىمت٣مب إدب"زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ أن اؽمٚمف:  همٗمد ذىمر

 -شَئْمعَم  َوَأزُمق»قٛي٘: 

 ايمتٚمٝمٚمل, هالل زمـ فمٝمًك زمـ حيٝمك زمـ اظمُثٛمك زمـ فمقم زمـ أْحد ئمعم أزمق

 -(هـ317: اظمتقذم) اظمقصقم

 أي دم َمًٛمده- 

وهق َمًٛمد ٞمٖمٝمس, َمقمء زم٣مٕضم٣مدي٧م ايمِمحٝمح٥م, واحلًٛم٥م, وايمث٣مزمت٥م فمـ 

 ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ-

ـٍ  زم١ِمؽِْمٛم٣َمدٍ »ي٘: قٛ ًَ  ش-ضَم

 ده ـضم٘مؿ احل٣مهمظ فمعم إؽمٛم٣مد احلدي٧م زم٣محلًـ, وومد ؽمٌؼ أٞمف ضمًـ زمُم٣مه

                                                           
( ط أبي مصعب الزىرم, كصححو اإلماـ األلباني رحمو ََِٕأخرجو اإلماـ مالك في الموطأ ) (ُ)

 (.َُُٓاهلل تعالى في المشكاة برقم )
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 ايمذي زمٔمده-

٣مَدْوا»قٛي٘:   -شهَتَ

 بٝإ سهِ اهلس١ٜ: 
 -يمالؽمتح٣ٌمب: ٕٞمف أَمر إرؾم٣مداهلدي٥م َمًتح٥ٌم, ويمٝم٦ًم زمقاصم٥ٌم, وإَمر و

٥مَ  هَم١مِن  »قٛي٘:  ِدي  ؾُّ  اهْلَ ًُ ِخٝمَٚم٥مَ  سَم  ً  - شايم

 زمذل اهلدي٥م, همٜمل خترج ايمًخٝمٚم٥م َمـ ايمٗمٙم٤م- دماحل٘مٚم٥م  هذا زمٝم٣منودم 

 أي خترج- تػٌ:

وايمٕمؾ, واحلًد, وايمٌٕمض, يمّمٕم٣مئـ ايمٛم٣مِت٥م: فمـ احلٗمد, هل ا ايػد١ُٝ:

 وايم٘مراهٝم٥م, ونمغم ذيمؽ َمـ ايمّمٕم٣مئـ-

 ٚقس دا٤ يف غٓٔ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل:  
ـِ  ٌ ٣مسٍ  َمـ ضمدي٧م ازْم  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   ايمٛم ٌِلُّ  ىَم٣منَ : وَم٣مَل  ,,امرض اهلل فمٛمٜم, فَم

شَصْدِري ؽَمِخٝمَٚم٥مَ  َواؽْمُٙمْؾ : »يٗمقل قَيْدفمُ  َوؽَمٙم ؿَ 
 (ُ)

- 

 ٕن ايمِمدر إذا همًد, همًدت اْلقارح ىمٙمٜم٣م-

 ني: ؿٞ ايصشٝشؾ
ـِ  َمـ ضمدي٧م ايمٛمُّْٔماَمنِ   اهللِ  َرؽُمقَل  ؽَمِٚمْٔم٦ُم : وَم٣مَل  ,,رض اهلل فمٛمف, زَمُِمغمٍ  زْم

ٌََٔمْٝمفِ  ايمٛمُّْٔماَمنُ  َوَأْهَقى ,: َيُٗمقُل  َوؽَمٙم َؿ, ْٝمفِ فَمٙمَ  اهللُ  َصعم   َٓ » , فِ ـــُأُذَٞمٝمْ  إلَِم  زم١ِمِْص  َأ

                                                           
يح (, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحُِٓٓأخرجو اإلماـ الترمذم في سننو ) (ُ)

 أبي الترمذم.



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]بيان مشروعية الهدية[  

 

[965] 
 

  

دِ  دِم  َوإِن   ًَ ُد  َصَٙمَح  َصَٙمَح٦ْم, إَِذا َُمّْمَٕم٥ًم, اْْلَ ًَ ُف, اْْلَ َدْت, َوإَِذا ىُمٙمُّ ًَ َد  هَم ًَ  هَم

ُد  ًَ ُف, اْْلَ َٓ  ىُمٙمُّ شايْمَٗمْٙم٤ُم  َوِهلَ  َأ
(ُ). 

 
رض اهلل فمٛمف  فمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو :وفمٛمد ازمـ َم٣مصمف

 .
وَم٣مَل: وِمٝمَؾ يمَِرؽُمقِل 

 ىُمؾُّ خَمُْٚمقِم ايْمَٗمْٙم٤ِم,»َل: اهلل ِ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم َؿ: َأيُّ ايمٛم ٣مِس َأهْمَّمُؾ؟ وَم٣م

٣منِ  ًَ ٣مِن, َٞمْٔمِرهُمُف, هَماَم خَمُْٚمقُم ايْمَٗمْٙم٤ِم؟ وَم٣مَل:ش َصُدوِق ايمٙمِّ ًَ  , وَم٣ميُمقا: َصُدوُق ايمٙمِّ

َد » ًَ َٓ ضَم , َو َٓ نِمؾ  َٓ زَمْٕمَل, َو َٓ إشِْمَؿ همِٝمِف, َو  ,  -شُهَق ايمت ِٗملُّ ايمٛم ِٗملُّ

  ********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.ُٗٗٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]المبالغة في الحث على الهدية ولو قلت[  

 

[966] 
 

  

 ]المبالغة في الحث على الهدية ولو قلت[ 

ـْ ) – 944  صعم , اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل رض , ُهَرْيَرةَ  َأِِب  َوفَم

٣مءَ ٞمِ  َي٣م»: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل ٙماَِمِت  ًَ ًْ ِٗمَرن   َٓ ! اظمُْ ٣م صَم٣مَرةٌ  حَتْ ٣مَرهِتَ ـَ  َويَمقْ  ِْلَ شؾَم٣مةٍ  همِْرؽِم
 

(ُ)
 - (فَمَٙمْٝمفِ  َُمت َٖمٌؼ - 

 *******************************الشرح:

عام املصٓف صمح٘ اهلل تعاىل ٖشا احلزٜح يبٝإ إٔ اهلز١ٜ ٜٓبػٞ إٔ 

 ُتؾاع بني املغًُني ٚيٛ ناْت ؽ٦ّٝا ٜغرّيا.

 : َػًِ ٚيف
 فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  ,,رض اهلل فمٛمف, َذر   َمـ ضمدي٧م َأِِب 

ٌَْخ٦َم  إَِذا َذر   َأزَم٣م َي٣م: »َوؽَمٙم ؿَ  شصِمغَماَٞمَؽ  َوسَمَٔم٣مَهْد  ََم٣مَءَه٣م, هَمَٟمىْمثِرْ  ََمَروَم٥ًم, ؿَم
 (ِ)

- 

 : ايبداضٟٚيف 
ـِ  ,فَمٛمْفُ  اهلل ُ َرِضَ  ُهَرْيَرةَ  َمـ ضمدي٧م َأِِب  ِلِّ  فَم  : وَم٣مَل  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛمٌ 

 

                                                           
«: فرسن»( ك ََُّ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِٔٔٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

ل بكسر الفاء كالمهملة بينهما راء ساكنة كآخره نوف, كىو: عيظىٍيمه قلي«: »الفتح»قاؿ الحافظ في 
اللحم, كىو للبعير موضع الحافر للفرس, كيطلق على الشاة مجازا, كنونو زائدة كقيل: أصلية, 
كأشير بذلك إلى المبالغة في إىداء الشيء اليسير كقبولو ال إلى حقيقة الفرسن؛ ألنو لم تىٍجر 

بغي أف العادة بإىدائو, أم: ال تمنع جارة من الهدية لجارتها الموجود عندىا الستقاللو, بل ين
 تجود لها بما تيسر, كإف كاف قليالن فهو خير من العدـ, كذكر الفرسن على سبيل المبالغة.

 (.ِِٓٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ِ)



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]المبالغة في الحث على الهدية ولو قلت[  

 

[967] 
 

  

٦ٌُْم, ىُمَراعٍ  َأوْ  ِذَراعٍ  إلَِم  ُدفِمٝم٦ُم  يَمقْ » صََم           ىُمَراعٌ  َأوْ  ِذَراعٌ  إرَِم   ُأْهِديَ  َويَمقْ  َٕ

شيَمَٗمٌِْٙم٦ُم 
 (ُ)

- 

 ٚعٓس اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ـِ   َوؽَمٙم َؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِل   َأن   ,,امرض اهلل فمٛمٜم, فُمَٚمرَ  َمـ ضمدي٧م ازْم

ٌُقا ىُمَراٍع, إلَِم  ُدفِمٝمُتؿْ  إَِذا: »وَم٣مَل  شهَمَٟمصِمٝم
 (ِ)

- 

أن اإلٞم٣ًمن يٛمٌٕمل يمف أن يٗمٌؾ اهلدي٥م, وإي٣مه أن ي٘مقن حمتٗمًرا  فايؾاٖز:

 يمٙمٚمٜمدي, هم٘مؾ واضمد ُّيدي زمام يًتْمٝمع-

يمٌـ إزمؾ, أو ؽمٚمـ  همرزمام سمِمؾ إلم ايم٣ٌمدي٥م وفمٛمدهؿ صمٌـ مم٣م يِمٛمٔمقن, أو

زمٙمدي, أو رء َمـ ؽمٔمػ ايمٛمخؾ, هم١من أهدوا إيمٝمؽ هم٣مومٌٙمٜم٣م َمٛمٜمؿ, واؾم٘مرهؿ 

 فمعم ذيمؽ-

مم٣م يٛم٣مؽم٤م ضم٣مهلؿ, هم٘مذيمؽ اومٌؾ  ئ٣مً ورزمام سمِمؾ إلم اظمديٛم٥م همٝمٜمدوا يمؽ ؾمٝم

 هديتٜمؿ, واؾم٘مرهؿ فمعم ذيمؽ-

إلم َمديمقهل٣م , أو شمٚمٛمٜم٣م, ويم٘مـ ٜم٣مهم٣مإلٞم٣ًمن ٓ يٛمٓمر إلم ٞمقع اهلدي٥م, أو ضمجٚم

 -وإلم نمغم ذيمؽ ,٥مٔم٣مَمٙماظم, وضمًـ , وايم٘مرم٤ماحل َمـ

 

 

                                                           
 (.ِٖٔٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
 (.ُِْٗأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ِ)



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]المبالغة في الحث على الهدية ولو قلت[  

 

[968] 
 

  

٣مءَ  َي٣م»قٛي٘:  ًَ
ٙمِاَمِت  ٞمِ ًْ   -!شاظمُْ

 هذا ٞمداء يمٛم٣ًمء اظمًٙمٚمكم زم٣ميمتزام ذع اهلل فمز وصمؾ-

 بٝإ غبب شنط ايٓػا٤ زٕٚ ايطداٍ يف ٖصا اذتسٜح: 
دم ايم٘مٖمران, همٝم٘مٖمر اإلضم٣ًمن,  ـٕن ايمٕم٣ميم٤م دم ايمٛم٣ًمء أهنـ أؾمد َمـ يٗمٔم

 َمـ أزواصمٜمـ-واظمٔمروف: ضمتك 

 -هم١مذا ىم٣من اظمرأة سم٘مٖمر إضم٣ًمن زوصمٜم٣م إيمٝمٜم٣م, همٕمغمه َمـ زم٣مب أولم

َمـ اهلدي٥م, ٞمف يمرصم٣مل, أن ٓ حيتٗمروا َم٣م ئمْمقهم٣ميمذي يٛمٌٕمل يمٙمٛم٣ًمء, وا

 واإلضم٣ًمن, وايمٌذل-

ِٗمَرن   َٓ »قٛي٘:   -شحَتْ

 أي ٓ سمًتِمٕمرن- 

٣م صَم٣مَرةٌ »قٛي٘:  ٣مَرهِتَ   -شِْلَ

 -يمٙمتٕمٙمٝم٤مىمر اْل٣مر وذُ 

ن ىم٣مٞم٦م ضمٗمغمة ويًغمة دم ٞمٖمًٜم٣م, همرزمام جئمؾ اهلل فمز وصمؾ همٝمٜم٣م واهلدي٥م وإ

ايمػمىم٥م, همتٗمع دم َمقومع ٞم٣مهمع ظمـ أطمرصمٜم٣م, وظمـ أطمرت يمف, همغمى هب٣م, وجيد 

 همٝمٜم٣م َم٣م يْمٙمٌف-

 

 

 



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]المبالغة في الحث على الهدية ولو قلت[  

 

[969] 
 

  

ـَ  َويَمقْ »قٛي٘:   - شؾَم٣مةٍ  همِْرؽِم

 ايمٖمرؽمـ: هق ايمٔمٓمؿ ايمذي ي٘مقن دم أؽمٖمؾ ايمرصمؾ, وٞمحق ذيمؽ-

  ********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 فعة في الهبة[]الش  

 

[970] 
 

  

 [فعة في الهبةالش]

ـِ ) – 945 ـِ  َوفَم ـْ , ,فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ َرِضَ , فُمَٚمرَ  ازْم ِلِّ  فَم  فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛمٌ 

ـْ »: وَم٣مَل  , وؽمٙمؿ ٥ٌَمً  َوَه٤َم  ََم ٣م َأضَمؼُّ  هَمُٜمقَ , ِه ْ  ََم٣م, هِبَ شفَمَٙمْٝمَٜم٣م ُيَث٤ْم  مَل
 (ُ)

 َرَواهُ - 

٣مىمِؿُ  َحفُ  احْلَ ـْ  َواظمَْْحُٖمقظُ , َوَصح  ـِ  ِرَواَي٥مِ  َِم ـْ , ,امرض اهلل فمٛمٜم, فُمَٚمرَ  ازْم  فَم

 -(وَمْقيُمفُ  ,رض اهلل فمٛمف, فُمَٚمرَ 

 *******************************الشرح:

 اهلب١ املطًك١. رخٍٛعام املصٓف صمح٘ اهلل تعاىل ٖشا احلزٜح يبٝإ 

ىمرصمؾ أفمْمك رصماًل آطمًرا أرًو٣م, شمؿ أراد ذيمؽ ايمرصمؾ أن يٌٝمٔمٜم٣م زمٔمد أن 

 يدطمؾ دم ايمُمٖمٔم٥م همٝمٜم٣م, ويُمؼمُّي٣م يمٛمٖمًف-متٙم٘مٜم٣م, همٙمٙمٚمٔمْمل إول أن 

 

                                                           
ىذا الحديث صحيح على شرط »رفوعا كقاؿ: (, مِٓ/ ِركاه الحاكم )الحديث ال يصح رفعو.  (ُ)

قلت: كشيخو ىو: إسحاؽ بن «. الشيخين, كلم يخرجاه, إال أف يكوف الحمل فيو على شيخنا
الحمل فيو عليو بال ريب, (: »ُْٕ/ ُ« )اللساف»محمد بن خالد الهاشمي, قاؿ الحافظ في 

/ ِ« )الموطأ»مالك في  كأما الموقوؼ, فركاه«. كىذا الكالـ معركؼ من قوؿ عمر غير مرفوع
من كىب ىبة لصلة رحم, أك على كجو صدقة, فإنو ال »( بسند صحيح, كلفظو: ِْ/  ْٕٓ

يرجع فيها. كمن كىب ىبة يرل أنو إنما أراد بها الثواب, فهو على ىبتو, يرجع فيها إذا لم يػيٍرضى 
كالدارقطني, كقد رجح كقفو على عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو, اإلماـ البخارم, «. منها

كالبيهقي, كما في إعالـ الموقعين, كقد ثبت عن عمر من غير كجو كما في الموطأ, كمصنف عبد 
الرزاؽ. كجاء الحديث مرفوعنا من حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو عند ابن ماجو, كفي إسناده 

ا على إبراىيم بن إسماعيل بن مجمع, كىو ضعيف, فالحديث ال يصح مرفوعنا, كإنما صح موقوفن 
 عمر رضي اهلل عنو, كاهلل أعلم.



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]الشفعة في الهبة[  

 

[971] 
 

  

 : (78. 7) وم٣مل ازمـ فمٌد ايمػم دم آؽمتذىم٣مر

ـْ  :ََم٣ميمٌِؽ  وَم٣مَل  ٥ٌَمً  َوَه٤َم  ََم ىَم٥مٍ  َأْرضٍ  َأوْ  َدارٍ  دِم  ِه ْ  َِمٛمَْٜم٣م ُيَث٤ْم  هَمَٙمؿْ  َُمُْمؼَمَ  َومَل

ٌَْٜم٣م يُ٘مفُ  هَمَٟمَرادَ  َيْْمُٙم ْ  ََم٣م فُ يمَ  َذيمَِؽ  هَمَٙمْٝمَس  زمِِٗمٝمَٚمتَِٜم٣م َيٟمطُْمَذَه٣م َأنْ  َذِ  هَم١مِنْ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م ُيَث٤ْم  مَل

ِٖمٝمعِ  هَمُٜمقَ  ُأشمِٝم٤َم   -ايمث َقاِب  زمِِٗمٝمَٚم٥مِ  يمِٙمُم 

٥ٌَمِ  دِم  َيَرى فُمْٚمِرهِ  َمـ صدر دم َم٣ميمؽ ىم٣من وَمْد  :فُمَٚمرَ  َأزُمق وَم٣مَل 
ْٖمَٔم٥مَ  اهْلِ  َوإِنْ  ايمُمُّ

فُ  شَمَقاٍب  يمَِٕمغْمِ  ىَم٣مَٞم٦ْم  َٞم  ـْ  َرصَمعَ  شُمؿ   َِمْٙمٍؽ  اْٞمتَِٗم٣مُل  ِٕ ْ وَ  َذيمَِؽ  فَم ٥ٌَمَ  َيرَ  مَل
 شَمَقاِب  يمَِٕمغْمِ  اهْلِ

 -ؾمٖمٔم٥م

ٌْدِ  زمـ فمٛمف ذيمؽ ذىمر َ٘مؿِ  فَم  -احْلَ

٣م ٥ٌَمُ  َوَأَم 
ٌَْٝمعِ  فِمٛمَْدهُ  هَمِٜملَ  يمِٙمث َقاِب  اهْلِ ْٖمَٔم٥مُ  َوهمِٝمَٜم٣م ىَم٣ميْم ْ  ايمُمُّ َتٙمِْػ  مَل  َذيمَِؽ  دِم  وَمْقيُمفُ  خَيْ

 َٓ ٓ   َأْصَح٣مزمِفِ  وَمْقَل  َو ُؿُ  إِ  ايْمَقاِه٤َم  َأشَم٣مَب  يَمفُ  اظمَْْقُهقَب  َأن   يَمقْ  همِٝمفِ  اطْمَتَٙمُٖمقا َأهن 

 -اظمقهقب ايمُمٗمص ومٝمٚم٥م َمـ زم٣مىمثر

ٓ   َيْٟمطُمُذهُ  َٓ  ايْمَٗم٣مؽِمؿِ  زمـ همٗم٣مل فِ  ايمث َقاِب  زمِِٗمٝمَٚم٥مِ  إِ َذا وَم٣مَل  ىُمٙمِّ ـَ  ايمٛم ٣مُس  َُّي٤َُم  َوهِلَ  َِم

٣ٌَمِت 
ْ  اهْلِ  -لُجَْٚماًل  َذيمَِؽ  وَم٣مَل  زَمْؾ  وُمقسًم٣م َيْذىُمرْ  َومَل

ـْ  َأىْمَثرَ  زمِفِ  َأسَمك إَِذا َٜم٤ُم َأؾْم  َووَم٣مَل  ٌَْؾ  وِمٝمَٚمتِفِ  َِم ٥ٌَمَ  َيْدطُمَؾ  َأنْ  وَم
نِ  اهْلِ َٓ  -وَمْق

ِٖمٝمعِ  هَمَٙمْٝمَس  ٓ   َيْٟمطُمَذهُ  َأنْ  يمِٙمُم  ىمِفِ  َأوْ  ايمث َقاِب  زمَِجِٚمٝمعِ  إِ  -ِذْ

 -همٗمط ايمُمٗمص زمٗمٝمٚم٥م يًتُمٖمع ان همٙمف ايمٖمقت زمٔمد ىم٣من وان
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٣م ٣مهمِِٔملُّ  َوَأَم  ٥ٌَمُ  :ايمُم 
٣َم ََمْرُدوَدةٌ  زَم٣مؿمٌِؾ  فِمٛمَْدهُ  ث َقاِب يمِٙم هَم٣مهْلِ هَن 

ـْ  فِمٛمَْدهُ  ِٕ ٌَْٝمعِ  زَم٣مِب  َِم  ايْم

ـٍ  ٣ٌَمِت  زَم٣مِب  دِم  َذيمَِؽ  َوؽَمَٝمْٟميِت  لَجُْٜمقلٍ  زمَِثَٚم
 -اهلل ُ ؾَم٣مءَ  إِنْ  اهْلِ

َٓ  :وَم٣مَل  ٣مهمِِٔملِّ  ؾُمْٖمَٔم٥مَ  َو ٥ٌَمِ  دِم  يمِٙمُم 
فُ  يمِٙمث َقاِب  اهْلِ َٞم  ـْ  ََمْرُدودٌ  ِٕ ـْ  همِْٔمؾِ  َِم  -هَمَٔمَٙمفُ  ََم

٣م ٥ٌَمَ  هَمُٝمِجٝمُزونَ  ايْمُ٘مقهمِٝمُّقنَ  َوَأَم 
ٛمُقهَن٣َم يمِٙمث َقاِب  اهْلِ ٣ٌَمفًم٣م َوُيَّمٚمِّ ـِ  يمُِٔمَٚمرَ  اسمِّ  زْم

ْم ٣مِب   -َوصَمؾ   فَمز   اهلل ُ  ؾَم٣مءَ  إِنْ  , ََمْقِؤِمفِ  دِم  َذيمَِؽ  َوؽَمٛمَْذىُمرُ  اخْلَ

٥ٌَمَ  َيَرْونَ  َٓ  َويَم٘مِٛم ُٜمؿْ 
َ  ؾُمْٖمَٔم٥مً  يمِٙمث َقاِب  اهْلِ ٣َمِٕ ٥ٌَمٌ  فِمٛمَْدُهؿْ  هن  ٦ْم  ِه ًَ ٌَْٝمعٍ  يَمْٝم  -زمِ

َٓ  َصَداٍق  دِم  فِمٛمِْدِهؿْ  ؾُمْٖمَٔم٥مَ  َٓ  َوىَمَذيمَِؽ  َٓ  ُأصْمَرةٍ  َو َٓ  صُمْٔمؾٍ  َو َٓ  طُمْٙمعٍ  َو  دِم  َو

ءٍ  ـْ  فَمَٙمْٝمفِ  ُصقيمَِح  َرْ   قا -فَمْٚمدٍ  َدمٍ  َِم
 (: 2/136قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف غبٌ ايػالّ )

صُمقعِ  صَمَقازِ  فَمعَم  َديمِٝمٌؾ  ٚفٝ٘: ٥ٌَمِ  دِم  ايمرُّ
ْ  ايم تِل اهْلِ  صَمَقازِ  َوفَمَدمِ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م, ُيَث٤ْم  مَل

صُمقعِ  ٥ٌَمِ  دِم  ايمرُّ
 اهـ  -ايْمَقاِه٤َم  يَمفُ  اظمَْْقُهقُب  فَمَٙمْٝمَٜم٣م َأشَم٣مَب  ايم تِل اهْلِ

 سهِ ايطدٛع يف ٖب١ املطأ٠ يعٚدٗا: 
  هٌتف-ذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم فمٚمقم ضمدي٧م ايمراصمع دم

همٗم٣ميمقا: هل سمدطمؾ دم فمٚمقم احلدي٧م, همال جيقز هل٣م أن سمرصمع دم هٌتٜم٣م 

 يمزوصمٜم٣م زمٔمد ايمتًٙمٝمؿ, أي إذا أفمْمتف ومتٙم٘مٜم٣م-

قز هل٣م ايمرصمقع: ٕن اظمرأة إذا وه٦ٌم أٞمف جيوذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ 

 يمزوصمٜم٣م ؾمٝمًئ٣م, وٓ ؽمٝمام اظمٜمر, هم١مهن٣م إَم٣م أن هتٌف رانم٥ٌم, وإَم٣م أن هتٌف راه٥ٌم-
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زوصمٜم٣م ه٥ٌم, شمؿ رصمٔم٦م, وٓ ؽمٝمام َمع َم٣م يموه٦ٌم  إنر أهن٣م وايمذي يٓمٜم

 ئمؼمي اظمرأة َمـ ايمٕمغمة : إذا ىم٣من زوصمٜم٣م ومد فمدد دم ايمزواج فمٙمٝمٜم٣م-

وَم٣م ئمؼمُّي٣م َمـ ىمٖمران ايمٔمُمغم, وؤمػ ايمٔمٗمؾ, وايمديـ, همال ضمرج دم 

 ذيمؽ إن ؾم٣مء اهلل فمز وصمؾ-

 -ض ايمٗمّم٣مة يٚميض فمعم هذا دم أضم٘م٣مَمفوومد ىم٣من زمٔم

 يمٔم٣مظمكم-واحلٚمد هلل رب ا

  ********** 
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 ]باب اللقطة[ 

 [ايَُّكَط١ِ َباُب]

 *******************************الشرح:

 ايمٙمٗمْم٥م: همٝمٜم٣م أرزمع يمٕم٣مت:

يمٗم٣مؿم٥م, ويمْٗمْم٥م, ويمَٗمْم٥م, ويمَٗمط, وم٣ميمف ازمـ َم٣ميمؽ رْحف اهلل سمٔم٣ملم وٞمٓمٚمٜم٣م 

 زمٗمقيمف: 

 ويمَٗمٌط ٓومط ومد يمٗمْمف *** يمٗم٣مؿم٥م ويمْٗمْم٥م ويمَٗمْم٥م  

وهل  ,هل َم٣م وصمد َمـ ضمؼ حمؼمم نمغم حمروز  االصطالح:ٚايًكط١ يف

 -شم٣مزمت٥م زم٣ميم٘مت٣مب وايمًٛم٥م واإلمج٣مع

 أزي١ ايورب ٚاإلسػإ. أخصٖا ٚاحملاؾع١ عًٝٗا ٚاألصٌ يف
ٛمُقا}وَمٛمٜم٣م ومقيمف: 

ًِ ٛمكِمَ  حُي٤ِمُّ  اهلل َ إِن   َوَأضْم ًِ  -[895: ايمٌٗمرة] {اظُمْح

 أضم٣مدي٧م ايم٣ٌمب- َٚٔ ايػ١ٓ:

 ئؿ فمعم َممموفمٝمتٜم٣م-هم٣مإلمج٣مع وم٣م ٚاإلمجاع:

 بٝإ سهِ ايًكط١ يف املٛضع املًُٛى: 
 (: 514-7/513قاٍ اإلَاّ ايعُطاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايبٝإ )

ه إذا وصمدت ايمٙمٗمْم٥م دم َمقوع ممٙمقك, همٜمل ظم٣ميمؽ ذيمؽ اظمقوع, ٕن يد

 -رم زمٚمٙمؽ يمٝم٦ًموم٣مل:  ذاإٓ إشم٣مزمت٥م فمعم اظمقوع, وفمعم َم٣م همٝمف, 
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 نمغم أو ضمٝمقاًٞم٣م, ي٘مقن أن إَم٣م: خيٙمق همال- -َم٣ٌمح َمقوع دم وصمده٣م وإن

 :ٞمٓمرت-- ضمٝمقان نمغم هم١من ىم٣من ضمٝمقان,

 مل َمٛمف و٣مفم٦م أهن٣م فمٙمؿ يمق ص٣مضمٌٜم٣م أن ئمٙمؿ زمحٝم٧م يًغمة ىم٣مٞم٦م هم١من

  سمٔمريٖمٜم٣م- جي٤م مل-- أؾمٌٜمٜمام وَم٣م مترة أو ىمززمٝم٥ٌم يْمٙمٌٜم٣م,

رض اهلل , ,رض اهلل فمٛمف, أٞمس روى ظم٣م احل٣مل: دم هب٣م يٛمتٖمع أن ويمف

 ايمْمريؼ دم َمْمروضم٥م زمتٚمرة َمر , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , ايمٛمٌل أن»: ,فمٛمف

 -شٕىمٙمتٜم٣م-- ايمِمدوم٥م متر َمـ سم٘مقن أن أطمُمك أين يمقٓ: همٗم٣مل

 قاٍ اذتاؾغ ابٔ نجري ضمح٘ اهلل تعاىل يف إضؾاز ايؿكٝ٘: 
٣مط اظمحٗمرات ومتٙم٘مٜم٣م َمـ نمغم سمٔمريػ: ٕٞمف إٞمام ٗمهمٝمف دٓيم٥م فمعم صمقاز ايمت

 هن٣م َمـ ايمِمدوم٥م-فمٙمؾ يم٘مق

 ثِ قاٍ اإلَاّ ايعُطاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
 اهلل ُ َصعم   , اهلل رؽمقل يمٛم٣م رطمص: »وم٣مل,امرض اهلل فمٛمٜم, صم٣مزمر وروى

 يٛمتٖمع       ايمرصمؾ يٙمتٗمْمف وأؾم٣ٌمهف واحلٌؾ وايمًقط ايمٔمِم٣م دم , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ 

شزمف
 (ُ)

- 

 ززمٝم٥ٌم, ئمرف رصماًل  رأى ,رض اهلل فمٛمف, اخلْم٣مب زمـ فمٚمر أن: وروي

 -"اهلل يٚمٗمتف َم٣م ايمقرع َمـ إن": همٗم٣مل

                                                           
 الحديث فيو المغيرة بن زياد مختلف في توثيقو. (ُ)
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 ىم٣ميمذه٤م َمٛمف, و٣مفم٦م َمـ يْمٙمٌٜم٣م زمحٝم٧م ىمثغمة ايمٙمٗمْم٥م ىم٣مٞم٦م وإن

 صم٣مز-- احلرم نمغم دم وصمده٣م هم١من ونمغمه٣م, واْلقاهر وايمثٝم٣مب وايمٖمّم٥م

  يمٙمتٚمٙمؽ- ايمتٗم٣مؿمٜم٣م

 قاٍ أبٛ ستُس غسزٙ اهلل تعاىل: 

ؽمٝمٟميت, ودم أضم٣مدي٧م ايم٣ٌمب ٓ يتٚمٙم٘مٜم٣م إٓ زمٔمد أن ئمرهمٜم٣م ؽمٛم٥م ىم٣مَمٙم٥م, ىمام 

 إن ؾم٣مء اهلل فمز وصمؾ-

 ثِ قاٍ اإلَاّ ايعُطاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
 َصعم   , ايمٛمٌل ؽمئؾ: وم٣مل ,,رض اهلل فمٛمف, اْلٜمٛمل طم٣ميمد زمـ زيد روى ظم٣م

 فمرهمٜم٣م شمؿ ووىم٣مءه٣م, فمٖم٣مصٜم٣م افمرف: »همٗم٣مل ايمٙمٗمْم٥م فمـ , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ

 قا- شهب٣م همُمٟمٞمؽ-- وإٓ ص٣مضمٌٜم٣م, صم٣مء هم١من ؽمٛم٥م,
 بٝإ األفطٌ يف ايًكط١, ٌٖ ٜرتنٗا, أّ ٜأخشٖا ٜٚعضفٗا؟

 (: 6/73قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )
هَْمَّمُؾ  ْٕ يْمتَِٗم٣مِط- سَمْركُ  ا ِٓ   ا

ـْ  َذيمَِؽ  ََمْٔمٛمَك َوُرِويَ  ـِ  فَم ٌ ٣مسٍ  ازْم ـِ  فَم   -,ؿرض اهلل فمٛمٜم, فُمَٚمرَ  َوازْم

ـُ  صَم٣مزمِرُ  وَم٣مَل  َوزمِفِ  زمِٝمعُ  َزْيٍد, زْم ـُ  َوايمر  ْيٌح  َوََمر   َوفَمَْم٣مٌء, طَمْٝمَثؿٍ  زْم  هَمَٙمؿْ  زمِِدْرَهِؿ, ُذَ

 - يَمفُ  َئْمِرْض 

فُ  اِيَدٖطأب َأُبٛ َٚاِخَتاَض ـَ  زمَِٚمّْمَٝمَٔم٥مٍ  َوصَمَدَه٣م إَذا َأٞم  فُ  َوَأَِم ًَ هَْمَّمُؾ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م, َٞمْٖم ْٕ  هَم٣م

- وَمْقُل  َوَهَذا- َأطْمُذَه٣م ٣مهمِِٔملِّ   ايمُم 
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ََٚٞ ُ٘ ُسٔه ِٓ ٍْ َع ِٛ فُ  آَخُط، َق  َواظم٠ُْْمَِمٛمُقنَ } سَمَٔم٣ملَم: اهلل ِ  يمَِٗمْقلِ  َأطْمُذَه٣م: جَي٤ُِم  َأٞم 

  -[78: ايمتقزم٥م] {زَمْٔمضٍ  َأْويمَِٝم٣مءُ  زَمْٔمُّمُٜمؿْ  َواظم٠ُْْمَِمٛم٣َمُت 

 ََم٣ميمِِف- ضِمْٖمظُ  فَمَٙمْٝمفِ  َوصَم٤َم  َويمِٝم ُف, ىَم٣منَ  هَم١مَِذا

ـْ  ـُ  ؽَمِٔمٝمُد  َأطْمَذَه٣م َرَأى َومِم  ٝم٤ِِّم  زْم ًَ ـُ  اظمُْ ًَ ـُ  َواحْلَ   ضَمٛمِٝمَٖم٥َم- َوَأزُمق َص٣ميمٍِح  زْم

ـُ  ُأَِبّ  َوَأطَمَذَه٣م ـُ  َوؽُمَقْيُد  ىَمْٔم٤ٍم  زْم   نَمَٖمَٙم٥َم- زْم

ٍَ , َأضَم٤مُّ  َيْٟمطُمُذهُ  زَم٣مٌل  يَمفُ  ؾَمْٝمًئ٣م ىَم٣منَ  إنْ  ََأيْو: ََٚقا هُمُف: إرَم  َن   َوُئَمرِّ
 ضِمْٖمظَ  همِٝمفِ  ِٕ

ٙمِؿِ  ََم٣ملِ  ًْ ـْ  َأْولَم  َ٘م٣منَ همَ  فَمَٙمْٝمِف, اظمُْ ٙمِٝمِِمفِ  سَمّْمٝمِٝمِٔمِف, َِم ـْ  َوخَتْ  - ايْمَٕمَرِق  َِم

َٓا; ـِ  وَمْقُل  ََٚي ـِ  فُمَٚمرَ  ازْم ٌ ٣مسٍ  َوازْم َٓ  فَم اَم  َٞمْٔمِرُف  َو َح٣مزَم٥ِم, دِم  خُم٣َميمًِٖم٣م هَلُ فُ  ايمِم  َٞم  ِٕ  َو

فِ  سَمْٔمِريٌض  ًِ َراِم, يمِٛمَْٖم ىَْمِؾ احْلَ ـْ  ايْمَقاصِم٤ِم  َوسَمّْمٝمِٝمعِ  ِٕ َََم٣مَٞم٥مِ  َوَأَداءِ  سَمْٔمِريٖمَٜم٣م, َِم ْٕ  ا

َي٥مِ  َوَأؽْمَٙمَؿ, َأْولَم  سَمْرىُمفُ  هَمَ٘م٣منَ  همِٝمَٜم٣م, َٓ ٙمِٝمؾِ  ايْمَٝمتِٝمؿِ  ََم٣ملِ  ىَمِق ْٚمرِ  َوخَتْ  َذىَمُروهُ  َوََم٣م اخْلَ

ٌُْْمُؾ  , َي َقالِّ فُ  زم٣ِميمّم  َي٥مُ  َوىَمَذيمَِؽ  َذىَمُروُه, ََم٣م ََمعَ  َأطْمُذَه٣م جَيُقزُ  َٓ  هَم١مِٞم  َٓ  ََم٣ملِ  ِو

َْيَت٣ممِ  ْٕ  قا -ا
وومقل َم٣ميمؽ هق ايمراصمح دم هذه اظمًٟميم٥م واهلل أفمٙمؿ, وٓ جيقز متٙم٘مٜم٣م إٓ 

 -زمٔمد سمٔمريٖمٜم٣م ضمجقًٓ 

 وهذا احل٘مؿ دم نمغم يمٗمْم٥م احلرم-
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ٌْدِ : َػًِؿٞ ؾ ـِ  َمـ ضمدي٧م فَم ْْحَ ـِ  ايمر   :,رض اهلل فمٛمف, ايمت ْٝمِٚملِّ  فُمْثاَمنَ  زْم

ـْ  هَنَك َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   اهللِ َرؽُمقَل  َأن  » ٣مجِّ  يُمَٗمَْم٥مِ  فَم شاحْلَ
 (ُ)

- 

 ني: يف ايصشٝشٚملا 
ٌ ٣مٍس  َمـ ضمدي٧م ـِ فَم ٓ   يُمَٗمَْمُتَٜم٣م حَتِؾُّ  َوَٓ » :,رض اهلل فمٛمٜمام,ازْم  إِ

ُٛمُِْمدٍ 
-شظمِ

(ِ)
- 

 ٚيف غٓٔ اإلَاّ ابٔ َاد٘ ضمح٘ اهلل تعاىل ٚغريٙ: 
ٌْدِ  ـِ  اهلل ِ  َمـ ضمدي٧م فَم غمِ  زْم خِّ  اهلل ِ  َرؽُمقُل  َل وَم٣م: وَم٣مَل  ,,رض اهلل فمٛمف, ايمُمِّ

ٙمِؿِ  َو٣ميم ٥مُ : »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ًْ شايمٛم ٣مرِ  ضَمَرُق  اظمُْ
 (ّ)

- 

 هذه إديم٥م أهن٣م سمٔمرف ايمدهر- همٖمل

 ايتعطٜـ يف ايّٝٛ َطتني: 
 أهن٣م سمٔمرف ص٣ٌمضًم٣م, وَم٣ًمًء- وذىمروا دم سمٔمريػ ايمٙمٗمْم٥م

ايمٝمقم  ٣م دمزمتٔمريٖمٜم ووم٣مل زمٔمّمٜمؿ: هذا دم أول إَمر, شمؿ زمٔمد ذيمؽ ي٘متٖمل

 -شمؿ زمٔمد ي٘مقن ايمتٔمريػ دم إؽمٌقع َمرة ,ايمقاضمد َمرة

 ي٘مقن دم ايمُمٜمر َمرة إلم أن يٛمتٜمل احلقل- شمؿ 

                                                           
 (.ُِْٕأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
 (.ُّّٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُّّْأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)
ماـ األلباني رحمو اهلل تعالى (, كىو في الصحيحة لإلَِِٓأخرجو اإلماـ ابن ماجو في سننو ) (ّ)

 (.َِٔبرقم )
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 نٝؿ١ٝ ايتعطٜـ:
٣ًٌم, أو وصمدت همّم٥م- أن يٗمقل اظمٔمرف , أو وصمدت ذه ًٓ  وصمدت َم٣م

ؽمتٖمِمؾ َمٛمف, ويٗمقل يمف: ىمؿ ومدره, وَم٣م هل صٖمتف, ا ٜم٣مهم١مذا صم٣مء ص٣مضمٌ

 وايمِمٖم٥م, همٔمٛمد ذيمؽ ئمٙمؿ أٞمف ص٣مضم٤م اظم٣مل-هم١من وصمد أٞمف ئمْمٝمف ايمٗمدر, 

 ٌٖ ٜؿرتط يًُعطف إٔ ٜأتٞ ظُٝع األٚصاف؟
اْلقاب: ٓ يٙمزَمف ذيمؽ, وإٞمام يٙمزَمف أن يٟميت زمام صم٣مء دم احلدي٧م, زمقصػ 

 ايمٔمٖم٣مص, وايمقىم٣مء همٗمط-

 ني: يف ايصشٝشملا 
ـِ  َمـ ضمدي٧م َزْيدِ   فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ عم  َص  ايمٛم ٌِل   , َأن  ,رض اهلل فمٛمف, اُْلَٜمٛمِلِّ  طَم٣ميمِدٍ  زْم

ـِ  َرصُمٌؾ  ؽَمَٟميَمفُ  َوؽَمٙم ؿَ  َٗمَْم٥ِم, فَم  ِوفَم٣مَءَه٣م, وَم٣مَل  َأوْ  ِوىَم٣مَءَه٣م, افْمِرْف : »هَمَٗم٣مَل  ايمٙمُّ

هْمَٜم٣م شُمؿ   َوفِمَٖم٣مَصَٜم٣م, ٣م, اؽْمَتْٚمتِعْ  شُمؿ   ؽَمٛم٥ًَم, فَمرِّ ٣م صَم٣مءَ  هَم١مِنْ  هِبَ َ َه٣م َرهبُّ  شإيَِمْٝمفِ  هَمَٟمدِّ
(ُ)

- 

  سهِ إشا أزع٢ ضدالٕ ايًكط١:
هم١من ىم٣من أضمدمه٣م يمف زمٝمٛم٥م, وأطمر يمٝمس يمف زمٝمٛم٥م, هم١من ايمٙمٗمْم٥م سمدهمع ظمـ يمف 

 -, وإٓ اومؼمفم٣م فمٙمٝمٜم٣مزمٝمٛم٥م

 ايًكط١، بعس إٔ أخصٖا َٔ أت٢ بأٚصاؾٗا: إشا ازع٢ ضدٌ 
أسمك زمٟموص٣مهمٜم٣م, ومتٙم٘مٜم٣م, شمؿ زمٔمد ذيمؽ صم٣مء رصمؾ ويمٗمْم٥م, وإذا ادفمك رصمؾ 

 يْم٣ميم٤م هب٣م-

                                                           
 (.ُِِٕ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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 طمرصم٦م َمـ فمٜمدت ايمالومط- همٙمٝمس يمف رء ممـ وصمد ايمٙمٗمْم٥م: ٕهن٣م ومد

 َكساض ايًكط١ اييت جيب ؾٝٗا ايتعطٜـ: 
همذه٤م زمٔمّمٜمؿ إلم رزمع ديٛم٣مر ذهٌل, وهق احلد ايمذي سمٗمْمع همٝمف يد 

 ايم٣ًمرق-

 ني: ؿٞ ايصشٝشؾ
 فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلُّ  وَم٣مَل  , وم٣ميم٦م:,٣مرض اهلل فمٛمٜم, َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥مَ 

شهَمَِم٣مفِمًدا ِديٛم٣َمرٍ  ُرزُمعِ  دِم  ايمَٝمُد  سُمْٗمَْمعُ : »َوؽَمٙم ؿَ 
 (ُ)

-  

 ٚيف يؿغ يإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل تعاىل يف صشٝش٘: 
٣مِرِق  َيُد  سُمْٗمَْمعُ  َٓ »  ً ٓ   ايم  -شهَمَِم٣مفِمًدا ِديٛم٣َمرٍ  ُرزْمعِ  دِم  إِ

 زمٟمرزمٔم٥م صمراَم٣مت ورزمع- ٚايسٜٓاض ايصٖيب ٜكسض بادتطاَات:

 : صمرام ورزمع ايمرزمع-ٖاؾٝهٕٛ تكسٜط

ايمممع مل يٟمِت زمٚمٗمدار حمدد, وإٞمام يرصمع وذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أن 

 همام ىم٣من ذا زم٣مل هم١مٞمف ئمرف- ,ذيمؽ إلم ايمٔمرفدم 

 َم٣م َمٗمدار فمـ ؽمئؾ , اهلل رْحف , فمثٝمٚمكم ازمـ ايمُمٝمخ أن أـمـ َم٣م وفمعم

ف  -ؽمٔمقدًي٣م واخلٚمًكم اظم٣مئ٥م إلم ذه٤م هم٘مٟمٞمف, ُئمر 

                                                           
 (.ُْٖٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ٖٕٗٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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 ايمذه٤م َمـ صمرام ومٝمٚمتف َم٣م ي٘مقن , اهلل ضمٖمٓمف , حيٝمك ؾمٝمخٛم٣م ومقل وفمعم

 -سمٔمريػ همٝمف سيمٝم

 هل٣م يمٝمس ايمًٔمقدي٥م دم ايمًٔمقدي اظم٣مئ٥م أن , أفمٙمؿ واهلل , يٓمٜمر ايمذي يم٘مـ

 -ؾمٟمن هل٣م ي٘مقن ٗمدهم ايمٝمٚمـ دم أَم٣م, ؾمٟمن

 -ايمٝمًغمواؽمتديمقا زمٔمدم سمٔمريػ 

 ا يف ايصشٝشني: مب
 زمَِتْٚمَرةٍ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلُّ  ََمر  : وَم٣مَل  فَمٛمُْف, اهلل ُ َرِضَ  َمـ ضمدي٧م َأَٞمسٍ 

ـَ  سَمُ٘مقنَ  َأنْ  َأطَم٣مُف  َأينِّ  يَمْقَٓ : »وَم٣مَل  ايمْم ِريِؼ, دِم  َدوَم٥مِ  َِم ىََمْٙمُتَٜم٣م ايمِم  شَٕ
(ُ)

- 

 َس٠ ايتعطٜـ يًكط١: 
 اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ هؾ سمٔمرف ايمٙمٗمْم٥م ؽمٛم٥م, أم شمالث ؽمٛمقات؟ إلم أومقال: 

 ني: ؿٞ ايصشٝشؾ
ـَ  َمـ ؿمريؼ ؽُمَقْيَد  ـَ  ُأَِب   يَمِٗمٝم٦ُم : وَم٣مَل  نَمَٖمَٙم٥َم, زْم : هَمَٗم٣مَل  فَمٛمُْف, اهلل ُ َرِضَ  ىَمْٔم٤ٍم  زْم

ةً  َأطَمْذُت  هْمَٜم٣م: »هَمَٗم٣مَل  َوؽَمٙم َؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِل   هَمَٟمسَمْٝم٦ُم  ِديٛم٣َمٍر, َِم٣مَئ٥مَ  ُس   فَمرِّ

 ًٓ هْمُتَٜم٣م ,شضَمْق , هَمَٔمر  ًٓ ـْ  َأصِمْد  هَمَٙمؿْ  ضَمْق ًٓ  هْمَٜم٣مفَمرِّ : »هَمَٗم٣مَل  َأسَمْٝمُتُف, شُمؿ   َئْمِرهُمَٜم٣م, ََم  شضَمْق

هْمُتَٜم٣م,  َوِوىَم٣مَءَه٣م, َوفَمَدَدَه٣م ِوفَم٣مَءَه٣م اضْمَٖمظْ : »هَمَٗم٣مَل  شَماَلشًم٣م, َأسَمْٝمُتفُ  شُمؿ   َأصِمْد, هَمَٙمؿْ  هَمَٔمر 

                                                           
 (.َُُٕ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُِّْأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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ٌَُٜم٣م, صَم٣مءَ  هَم١مِنْ  ٓ   َص٣مضِم ٣م هَم٣مؽْمَتْٚمتِعْ  َوإِ ٥َم, زَمْٔمُد  هَمَٙمِٗمٝمُتفُ  هَم٣مؽْمَتْٚمَتْٔم٦ُم, ,شهِبَ : هَمَٗم٣مَل  زمَِٚم٘م 

ًٓ  َأوْ  َأضْمَقاٍل, اَلشَم٥مَ شمَ  َأْدِري َٓ " "َواضِمًدا ضَمْق
(ُ)

- 

أن َم٣م دم هذا احلدي٧م َمـ ذىمر ايمثالث ايمًٛمقات َمٔمؾ, َمـ  ٚايصشٝح:

 سمُم٘مؽ همٝمٜم٣م- ضمٝم٧م ؿمريؼ ؽمٙمٚم٥م زمـ ىمٜمٝمؾ

 زمٟمن سمٔمريػ ايمٙمٗمْم٥م ظمدة شمالث ؽمٛمقات فمعم ايمقرع-ٚقس قٌٝ: 

 ايؿاٖس:ٚ

رض اهلل , أهن٣م ومد أفمٙم٦م زم٣ميمتٖمرد, واحل٘مؿ حلدي٧م زيد ازمـ طم٣ميمد اُْلٜمٛمل

 , وفمٙمٝمف َمدار أضم٘م٣مم ايمٙمٗمْم٥م- ,فمٛمف

 ني: ؿٞ ايصشٝشؾ
ـِ  َمـ ضمدي٧م َزْيدِ   فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِل   َأن   ,,رض اهلل فمٛمف,اُْلَٜمٛمِلِّ  طَم٣ميمِدٍ  زْم

ـِ  َرصُمٌؾ  ؽَمَٟميَمفُ  َوؽَمٙم ؿَ  َٗمَْم٥ِم, فَم  ِوفَم٣مَءَه٣م, وَم٣مَل  َأوْ  ِوىَم٣مَءَه٣م, افْمِرْف : »هَمَٗم٣مَل  ايمٙمُّ

هْمَٜم٣م شُمؿ   ٣مَصَٜم٣م,َوفِمٖمَ  ٣م, اؽْمَتْٚمتِعْ  شُمؿ   ؽَمٛم٥ًَم, فَمرِّ ٣م صَم٣مءَ  هَم١مِنْ  هِبَ َ َه٣م َرهبُّ : وَم٣مَل  شإيَِمْٝمفِ  هَمَٟمدِّ

ْت  ضَمت ك هَمَٕمِّم٤َم  اإِلزمِِؾ؟ هَمَّم٣ميم ٥مُ   َوََم٣م: »هَمَٗم٣مَل  َوصْمُٜمُف, اْْحَر   وَم٣مَل  َأوْ  َوصْمٛمََت٣مُه, اْْحَر 

٣م, يَمَؽ  َجَر, َوسَمْرفَمك اظم٣َمءَ  سَمِردُ  َه٣م,َوضِمَذاؤُ  ؽِمَٗم٣مُؤَه٣م ََمَٔمَٜم٣م َوهَلَ  ضَمت ك هَمَذْرَه٣م ايمُم 

٣م َيْٙمَٗم٣مَه٣م َ طَِمٝمَؽ, َأوْ  يَمَؽ,: »وَم٣مَل  ايمَٕمٛمَِؿ؟ هَمَّم٣ميم ٥مُ : وَم٣مَل  شَرهبُّ ْئ٤ِم  َأوْ  ِٕ شيمِٙمذِّ
(ِ)

- 

 
                                                           

 (.ُِّٕ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِِْٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
 (.ُِِٕ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]باب اللقطة[  

 

[983] 
 

  

 (: 6/74قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )
 - ؽَمَٛم٥مٌ  َوَذيمَِؽ  ايمت ْٔمِريِػ, وَمْدرِ  دِم 

ـْ  َذيمَِؽ  ُرِويَ  , فُمَٚمَر, فَم ـِ  َوفَمقِم  ٌ ٣مسٍ  َوازْم  - ,ؿرض اهلل فمٛمٜم, فَم

ـُ  وَم٣مَل  َوزمِفِ  ٝم٤ِِّم, ازْم ًَ , اظمُْ ْٔمٌِلُّ , َوََم٣ميمٌِؽ, َوايمُم  ٣مهمِِٔملُّ ْأِي  َوَأْصَح٣مُب  َوايمُم   - ايمر 

َٟ ٔٚ ِٔ َُٚض ََُط َع َٚا١َْٜ ،-ضضٞ اهلل عٓ٘- ُع فُ  ُأِخَط٣: ٔض هُمَٜم٣م َأٞم   - َأؾْمُٜمرٍ  اَلشَم٥مَ شمَ  ُئَمرِّ

ُ٘ ِٓ َن   َأفْمَقاٍم: شَماَلشَم٥مَ  :-ضضٞ اهلل عٓ٘- ََٚع
ـَ  ُأَِب   ِٕ   ,رض اهلل فمٛمف, ىَمْٔم٤ٍم  زْم

ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , اهلل ِ  َرؽُمقَل  َأن   َرَوى يٛم٣َمرِ  َِم٣مَئ٥مِ  زمَِتْٔمِريِػ  َأََمَرهُ  , َوؽَمٙم   شَماَلشَم٥مَ  ايمدِّ

  َأفْمَقاٍم-

ٍَ ٜٗ َأُبٛ ََٚقا ٞٗ: َٛبَأ ُٔ َٗأؾ كمَ  ُدونَ  ََم٣م اِي ًِ ْٚم ٣م اخْلَ هُمَٜم٣م ِدْرمَهً ٣ممٍ  شَماَلشَم٥مَ  ُئَمرِّ  إلَم  َأي 

ٌَْٔم٥مِ  ٣ممٍ  ؽَم  -َأي 

ٍَ ُٔ ََٚقا ُٔ اِيَشَػ ةِ  ُدونَ  ََم٣م :َصأيٕح ِب هُمَٜم٣م َدَراِهؿَ  فَممَمَ ٣ممٍ  شَماَلشَم٥مَ  ُئَمرِّ  - َأي 

ٍَ ٟٗ ََٚقا ِٛٔض ِٔ ٔؾٞ ايٖج َٖ هُمفُ  :ايسِِّض ٣ممٍ  ْرزَمَٔم٥مَ أَ  ُئَمرِّ  - َأي 

ٍَ يٛم٣َمرِ  ُدونَ  ََم٣م :ٔإِغَشاُم ََٚقا هُمفُ  ايمدِّ َٔم٥مً  ُئَمرِّ  - َٞمْحَقَه٣م َأوْ  مُجُ

, إؽِْمَح٣مَق  َأزُمق َوَرَوى قَزصَم٣ميِنُّ ـْ  زم١ِمؽِْمٛم٣َمِدِه, اْْلُ ـِ  َئْمعَم  فَم رض اهلل ,ُأََمٝم ٥َم  زْم

ـْ : », ؽَمٙم ؿَ وَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  ,فمٛمف ٣م, ايْمَتَٗمطَ  ََم  َأوْ  ِدْرمَهً
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ٌْاًل, ٌْفَ  َأوْ  ضَم هْمفُ  َذيمَِؽ, ؾِم ٣مٍم, شَماَلشَم٥مَ  هَمْٙمُٝمَٔمرِّ هْمفُ  َذيمَِؽ, هَمْقَق  ىَم٣منَ  هَم١مِنْ  َأي  ٌَْٔم٥مَ  هَمْٙمُٝمَٔمرِّ  ؽَم

٣ممٍ  شَأي 
 (ُ)

- 

َٓا ـِ  َزْيدِ  ضَمِدي٧ُم  :ََٚي ِحٝمُح, طَم٣ميمِدٍ  زْم  , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , ايمٛم ٌِل   هَم١مِن   ايمِم 

  َواضِمٍد- زمَِٔم٣ممٍ  َأََمَرهُ 

َن  
ِٕ ٛم٥َمَ  َو  ً رُ  َٓ  ايم ََم٣منُ  همِٝمَٜم٣م َوَيْٚميِض  ايْمَٗمَقاهمُِؾ, فَمٛمَْٜم٣م سَمَتَٟمطم   همِٝمفِ  سُمْٗمَِمُد  ايم ِذي ايمز 

ـْ  ايْمٌاَِلُد, رِّ  َِم دِ  احْلَ فْمتَِداِل, َوايْمػَمْ ِٓ ةِ  وَمْدًرا هَمَِمُٙمَح٦ْم  َوا  - َٔمكْمِ ايمْ  َأصَمؾِ  ىَمُٚمد 

٣م اِوي وَم٣مَل  هَمَٗمْد  , ,رض اهلل فمٛمف, ُأَِب   ضَمِدي٧ُم  َوَأَم   َأفْمَقام شَماَلشَم٥مَ  َأْدِري َٓ : ايمر 

اِوي ؾَمؽ  : َداُود َأزُمق وَم٣مَل  َواضِمًدا, فَم٣مًَم٣م َأوْ   - َذيمَِؽ  دِم  ايمر 

ْ  َئْمعَم  َوضَمِدي٧ُم   َِمٛمْفُ  َأَصحُّ  َِبُّ َوأُ  َزْيدٍ  َوضَمِدي٧ُم  َوصْمِٜمِف, فَمعَم  وَم٣مئٌِؾ  زمِفِ  َيُٗمْؾ  مَل

 - َوَأْولَم 

                                                           
( ُّٕ/ْ( كأحمد )ُٓٗ/ٔ( , كالبيهقي )ُٓٗ/ْالحديث أخرجو ابن حباف في "الثقات" ) (ُ)

من طريق عيمىرى بن عىٍبًد اللًَّو بن  -كالزادة لو  -( ََٕ/ِّٕ/ِِكالطبراني في "المعجم الكبير" )
تًًو حكيمة عىٍن أبيها يػىٍعلىى بن ميرَّةى مرفوعان. كىو في الضعيفة لإلماـ األلباني رحمو اهلل  يػىٍعلىى عىٍن جىدَّ

(, كقاؿ فيو: ضعيف, كقىاؿى البيهقي: "تفرد بو عمر بن عبد اهلل بن يعلى, كقد ّّٕٔتعالى برقم )
عفو يحيى ابن معين, كرماه جرير ابن عبد الحميد كغيره بشرب الخمر ". كبو ضعفو الهيثمي في ض

, ْٕ/ّ( , ككذا الحافظ في "التلخيص" )ُٗٔ/ْ"المجمع" ) ( فقاؿ: "لىٍم يىًصحَّ, ًلضىٍعًف عيمىرى
, كىزىعىمى ىيوى كىاٍبني اٍلقىطَّاًف أىفَّ حى  ٍزـو أىنَّوي مىٍجهيوؿه ًف, كىىيوى عىجىبه كىزىعىمى اٍبني حى ًكيمىةى كىيػىٍعلىى مىٍجهيوالى

قلت: كفيو إشارة إلى موافقة الحافظ على قولهما  ًمنػٍهيمىا, أًلىفَّ يػىٍعلىى صىحىاًبيّّ مىٍعريكؼي الصٍُّحبىًة".
 بجهالة حكيمة, كىو الظاىر, فإنها ال تعرؼ إال بهذه الركاية,
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٦ٌََم  إَذا فُ  َهَذا, شَم ٛم٥َمُ  َهِذهِ  سَمُ٘مقنَ  َأنْ  جَي٤ُِم  هَم١مِٞم   ً يْمتَِٗم٣مَط, سَمقِم  ايم ِٓ  َُمَتَقايمَِٝم٥مً  َوسَمُ٘مقنَ  ا

َن   دِم 
ِٕ َٜم٣م  ًِ  ٣م,فَمٛمْٜمَ  ؽُمئَِؾ  ضِمكمَ  زمَِتْٔمِريِٖمَٜم٣م َأََمرَ  , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , ايمٛم ٌِل   َٞمْٖم

ََْمرُ  ْٕ َن   ايْمَٖمْقَر, َيْٗمَتيِض  َوا
ِٕ ػَمِ  ُوُصقُل  زم٣ِميمت ْٔمِريِػ  ايْمَٗمِْمَد  َو  َص٣مضِمٌَِٜم٣م, إلَم  اخْلَ

َن   َُمَتَقايمًِٝم٣م: َوَٝم٣مفِمَٜم٣م فَمِٗمٝم٤َم  زم٣ِميمت ْٔمِريِػ  حَيُِْمُؾ  َوَذيمَِؽ 
ٌََٜم٣م ِٕ اَم  ايْمَٕم٣ميم٤ِِم  دِم  َص٣مضِم  إٞم 

ُٔمَٜم٣م ٌَُٜم٣م َيَتَقوم  ِِمٝمُص  هَمَٝمِج٤ُم  ٣مفِمَٜم٣م,َوٝمَ  فَمِٗمٝم٤َم  َوَيْْمُٙم  قا -زمِفِ  ايمت ْٔمِريِػ  خَتْ
 سهِ ايتٛنٌٝ يف ايكٝاّ بتعطٜـ ايًكط١: 

 َمـ وصمد يمٗمْم٥ًم همٙمف أن ئمرهمٜم٣م زمٛمٖمًف, ويمف ايمتقىمٝمؾ همٝمٚمـ يٗمقم زمتٔمريٖمٜم٣م-و

 َهإ تعطٜـ ايًكط١: 
 (: 6/75قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )

َ  َوُهقَ  ََمَ٘م٣مٞمِِف, دِم  ْٕ ٣مصِمدِ  َوَأزْمَقاُب  ؽْمَقاُق,ا ًَ َقاَِمِع, اظمَْ  ايم ِذي ايْمَقوْم٦ِم  دِم  َواْْلَ

َتِٚمُٔمقنَ  َٙمَقاِت  ىَمَٟمْدزَم٣مرِ  همِٝمِف, جَيْ ٣مصِمِد, دِم  ايمِم  ًَ  قا -ايمٛم ٣مسِ  لَج٣َمَِمعِ  دِم  َوىَمَذيمَِؽ  اظمَْ
 َا جيٛظ إٔ ٜؤخص يف ايًكط١:  جيٛظ أخص

أن َمـ إوراق  وهذا دم يمٗمْم٥م ايمذه٤م, وايمٖمّم٥م, وَم٣م يٗمقم َمٗم٣مَمٜمام

ايمٛمٗمدي٥م, أو إؾمٝم٣مء ايمثٚمٝمٛم٥م ايمتل سم٘مقن يمف شمٚمـ َمٔمٙمقم, َمـ ؽم٣مئر اْلامدات, 

 وٞمحقه٣م-

و٣مفم٦م  ؽمقاءهمال جيقز ظمـ وصمده٣م أن يٟمطمذه٣م زمح٣مل, و أَا يكط١ اإلبٌ:

 -, ىمام سمٗمدم ضمدي٧م زيد زمـ طم٣ميمداإلزمؾ دم زم٣مدي٥م, أو دم َمديٛم٥م

 همٙمٚمـ وصمده٣م شمالث ضم٣مٓت:  ٚأَا يكط١ ايػِٓ:
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إَم٣م أن يٟمطمذه٣م ويٟمىمٙمٜم٣م, هم١مذا صم٣مء ص٣مضمٌٜم٣م يقًَم٣م َمـ ايمدهر, ئمْمٝمف  ٚىل:األ

 شمٚمٛمٜم٣م, أو زمدهل٣م-

أن يٌٝمٔمٜم٣م ويٛمتٖمع زمثٚمٛمٜم٣م, وإذا صم٣مء ص٣مضمٌٜم٣م ئمْمٝمف شمٚمٛمٜم٣م, أو  اذتاي١ ايجا١ْٝ:

ًٓ فمٛمٜم٣م-  زمد

 وإَم٣م أن جئمٙمٜم٣م دم نمٛمٚمف- اذتاي١ ايجايج١:

 ذيمؽ-وٞمحق  ؽمٚمٛمٜم٣مهمٝم٘مقن اٞمتٖم٣مفمف زمٙمٌٛمٜم٣م, أو 

 ل بًكط١ ايعِٓ، ٚبًكط١ اإلبٌ: َا حيً
 َم٣م ىم٣من دم زم٣مهب٣م, دم ؾمٟمهن٣م ٚأذتل أٌٖ ايعًِ بايػِٓ:

 َم٣م ىم٣من دم ؾمٟمٞمف: ىم٣ميمٖمرس, وايمثقر, وٞمحق ذيمؽ- ٚأذتكٛا باإلبٌ:

 حهِ يكط١ َه١: 

 (: 517-7/516قاٍ اإلَاّ ايعُطاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايبٝإ )
: وم٣مل َمـ ايمٛم٣مس وَمـ- ٚمٙمؽيمٙمت ايمتٗم٣مؿمٜم٣م يمف جيز مل-- احلرم دم وصمده٣م وإن

 - يمٙمتٚمٙمؽ ايمتٗم٣مؿمٜم٣م يمف جيقز

 ظم٣م ضمٛمٝمٖم٥م: وأِب َم٣ميمؽ فمـ ايمِم٣ٌمغ ازمـ وضم٘م٣مه أصح٣مزمٛم٣م, زمٔمض وم٣مل وزمف

 وٓ طماله٣م, خيتعم ٓ: »َم٘م٥م دم وم٣مل , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , ايمٛمٌل أن روي

 -شظمٛمُمد إٓ يمٗمْمتٜم٣م حتؾ وٓ ؾمجره٣م, ئمّمد

 إذا: َمٛمُمد همٟمٞم٣م إٞمُم٣مدا, ايمّم٣ميم٥م أٞمُمدت: ليٗم٣م اظمٔمرف, (:املٓؿس)ٚ

 -ايمٛم٣مؾمد: يمف همٝمٗم٣مل: هل٣م ايمْم٣ميم٤م همٟمَم٣م- فمرهمتٜم٣م
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 -ٞم٣مؾمد همٟمٞم٣م ؿمٙمٌتٜم٣م, إذا: ٞمُمداٞم٣م أٞمُمده٣م ايمّم٣ميم٥م, ٞمُمدت :ايطًب َٔ ٜكاٍ

 و٣ميم٥م يٛمُمد رصمال ؽمٚمع , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , ايمٛمٌل أن :ضٟٚ َا َٚٓ٘

 -شايمقاصمد نمغمك ايمٛم٣مؾمد أُّي٣م: »همٗم٣مل اظمًجد دم

 مل إذا هل٣م يمٙمٚمٔمرف إٓ حتؾ ٓ أهن٣م َمٔمٛم٣مه ىم٣من-- اظمٔمرف هق اظمٛمُمد ىم٣من وإذا

 -ص٣مضمٌٜم٣م جيد

ْ }: سَمَٔم٣ملَم  يمَِٗمْقيمِفِ  إول: واظمذه٤م ٣م َيَرْوا َأَومَل  {آَِمٛم٣ًم ضَمَرًَم٣م صَمَٔمْٙمٛم٣َم َأٞم 

  -[67:ايمٔمٛم٘مٌقت[ ]67: ايمٔمٛم٘مٌقت]

 -ايمٕمغم َم٣مل همٝمف ٝمعيّم أن جيقز ٓ زم٣مَٕمـ سمٔم٣ملم اهلل وصٖمف وَم٣م

شاحل٣مج يمٗمْم٥م حتؾ ٓ: »وم٣مل , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , ايمٛمٌل أن :ٚضٟٚ
 (ُ)

- 

 همٟممجع زمٕمغمه٣م, وٓ زمٚم٘م٥م, احل٣مج يمٗمْم٥م حتؾ ٓ :ٜكتطٞ ارتورب ٚعُّٛ

 اهـ  -اخلػم ـم٣مهر فمعم احلرم وزمٗمل َم٘م٥م, زمٕمغم حتؾ أهن٣م فمعم اظمًٙمٚمقن

  ********** 

 

 

 

 

                                                           
 (.ُِْٕأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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يلزم تعريف اللقطة اليسيرة التي ليس  ]بيان أنه ال 

 لها مقدار[

ـْ ) – 946  فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛم ٌِلُّ  ََمر  : وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل رض , َأَٞمسٍ  فَم

َٓ »: هَمَٗم٣مَل  ايمْم ِريِؼ, دِم  زمَِتْٚمَرةٍ  , وؽمٙمؿ ـَ  سَمُ٘مقنَ  َأنْ  َأطَم٣مُف  َأينِّ  يَمْق َدوَم٥مِ  َِم  ايمِم 

ىََمْٙمُتَٜم٣م شَٕ
 (ُ)

 -(فِ فَمَٙمٝمْ  َُمت َٖمٌؼ - 

 *******************************الشرح:

عام املٓصف صمح٘ اهلل تعاىل ٖشا احلزٜح يبٝإ إٔ ايًكط١ اييت ال َكزاص 

 هلا ال ًٜظّ تعضٜفٗا.

ؿ أن يٟمىمؾ هذه ايمتٚمرة: وإٞمام سمرك أىمٙمٜم٣م هٕن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ 

 طمُمٝم٥م أن سم٘مقن َمـ ايمِمدوم٥م-

فمٙمٝمف وؽمٙمؿ, وفمعم َمـ ىم٣من َمـ آيمف  وايمِمدوم٥م حمرَم٥م فمعم ايمٛمٌل صعم اهلل

 صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ-

 : َػًِؿٞ ؾ
َدوَم٣مِت  َهِذهِ  إِن  » يَمٛم٣َم وَم٣مَل  اَم  ايمِم  ٣َم ايمٛم ٣مِس, َأْوؽَم٣مُخ  ِهلَ  إِٞم  ٍد, حَتِؾُّ  َٓ  َوإهِن   ظمَُِحٚم 

 َٓ لِ  َو دٍ  ِٔ شحُمَٚم 
 (ِ)

- 

                                                           
( كالسياؽ َُُٕ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُِّْخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو )أ (ُ)

 للبخارم.
 (.َُِٕأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ِ)
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 بٝإ حتطِٜ ايصسق١ ع٢ً ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚع٢ً آي٘: 
دم ضمدي٧م ديمٝمؾ فمعم حتريؿ ايمِمدوم٥م فمعم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ, وَمـ و

 ىم٣من َمـ آيمف صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ-

ؽمقاء ىم٣مٞم٦م صدوم٥م واصم٥ٌم, أو صدوم٥م سمْمقع, هم٣مٕضم٣مدي٧م فم٣مَم٥م دم حتريؿ 

 ايمِمدوم٥م فمعم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ وفمعم آيمف َمـ ٞمٌل ه٣مؾمؿ-

  -شايمْم ِريِؼ  دِم  زمَِتْٚمَرةٍ  , ؽمٙمؿو فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛم ٌِلُّ  ََمر  »قٛي٘: 

صمقاز أىمؾ َم٣م يٗمع دم ايمْمريؼ: زمٔمد َم٣م يزال همٝمف َمـ إذى, وايمتًٚمٝم٥م  فٝ٘:

 وٓ يؼمىمٜم٣م يمٙمُمٝمْم٣من-٣م فمٛمد أىمٙمف, فمٙمٝمٜم

 : َػًِؿٞ ؾ
 فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   اهللِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  ,,امرض اهلل فمٛمٜم, َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمِرٍ 

٣م ىَم٣منَ  ََم٣م هَمْٙمُٝمِٚمطْ  هَمْٙمَٝمْٟمطُمْذَه٣م, َأضَمِدىُمؿْ  يُمْٗمَٚم٥مُ  ٦ْم َووَمٔمَ  إَِذا: »َوؽَمٙم ؿَ  ـْ  هِبَ  َأًذى َِم

َٓ  َويْمَٝمْٟمىُمْٙمَٜم٣م, ْٝمَْم٣مِن, َيَدفْمَٜم٣م َو َٓ  يمِٙمُم  ْح  َو ًَ  َأَص٣مزمَِٔمُف, َيْٙمَٔمَؼ  ضَمت ك زم٣ِمظمِْٛمِْديؾِ  َيَدهُ  َيْٚم

فُ  ىَم٥مُ  ؿَمَٔم٣مَِمفِ  َأيِّ  دِم  َيْدِري َٓ  هَم١مِٞم  شايْمػَمَ
 (ُ)

- 

 احلرص فمعم اظم٣مل اظمحؼمم َمـ ايمّمٝم٣مع, وايمٖم٣ًمد- :ٚفٝ٘

َٓ : »هَمَٗم٣مَل "قٛي٘:  ـَ  سَمُ٘مقنَ  َأنْ  َأطَم٣مُف  َأينِّ  يَمْق َدوَم٥مِ  َِم   -"شايمِم 

 َممموفمٝم٥م ومقل: يمقٓ, وومقل: يمق- ٚفٝ٘:

                                                           
 (.َِّّأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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وإٞمام اظمٛمٜمل فمٛمف َمٛمٜمام, َم٣م ىم٣من يٗم٣مل فمعم ؽمٌٝمؾ ايمتًخط فمعم ومّم٣مء اهلل فمز 

 وصمؾ, وومدره-

, وفمعم َمـ ىم٣من يزفمؿ أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف رد فمعم ايمِمقهمٝم٥م ٚفٝ٘:

 وؽمٙمؿ ئمٙمؿ ايمٕمٝم٤م-

ىََمْٙمُتَٜم٣م»قٛي٘:   -شَٕ

سمقاوع ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ: ضمتك أٞمف صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  فٝ٘: 

يٟمىمؾ َم٣م ؽمٗمط دم إرض َمـ ايمًمء ايمٝمًغم ايمذي ي٘مقن ومدر ايمتٚمرة, ىم٣من 

 وٞمحق ذيمؽ-

وإَمراء, وأهؾ ايمؼمف  وهذا هق طمالف َم٣م فمٙمٝمف ىمثغم َمـ اظمٙمقك,

 وايمٕمٛمك, واهلل اظمًتٔم٣من-

  ********** 
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ـْ ) – 947 ـِ  َزْيدِ  َوفَم َٜمٛمِلِّ  طَم٣ميمِدٍ  زْم  َرصُمٌؾ  صَم٣مءَ : وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل رض , اْْلُ

َٟميَمفُ  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛم ٌِلِّ  إلَِم  ًَ ـِ  هَم َٗمَْم٥مِ  فَم  افْمِرْف »: هَمَٗم٣مَل  ?ايمٙمُّ

هْمَٜم٣م شُمؿ  , َه٣مَوِوىَم٣مءَ  فِمَٖم٣مَصَٜم٣م ٌَُٜم٣م صَم٣مءَ  هَم١مِنْ , ؽَمٛم٥َمً  فَمرِّ ٓ   َص٣مضِم ٣م هَمَُمْٟمُٞمَؽ  َوإِ  -شهِبَ

 ?ايْمَٕمٛمَؿِ  هَمَّم٣ميم ٥مُ : وَم٣مَل 

طَِمٝمَؽ  َأوْ , يَمَؽ  ِهلَ : »وَم٣مَل  ْئ٤ِم  َأوْ , ِٕ  -شيمِٙمذِّ

زمِؾِ  هَمَّم٣ميم ٥مُ : وَم٣مَل   ?اإْلِ

٣م يَمَؽ  ََم٣م: »وَم٣مَل  َجرَ  َوسَمْٟمىُمُؾ , اظم٣َْمءَ  دُ سَمرِ , َوضِمَذاُؤَه٣م ؽِمَٗم٣مُؤَه٣م ََمَٔمَٜم٣م ?َوهَلَ , ايمُم 

٣م َيْٙمَٗم٣مَه٣م ضَمت ك َ شَرهبُّ
 (ُ)

  -(فَمَٙمْٝمفِ  َُمت َٖمٌؼ - 

 *******************************الشرح:

 .ايًكط١عام املصٓف صمح٘ اهلل تعاىل احلزٜح يبٝإ أحهاّ 

 ني: يف ايصشٝشٚ
ـِ  َمـ ؿمريؼ ؽَمَٙمَٚم٥مَ    ََمعَ  ىُمٛم٦ُْم : وَم٣مَل  نَمَٖمَٙم٥َم, ـَ زمْ  ؽُمَقْيَد  ؽَمِٚمْٔم٦ُم : وَم٣مَل  ىُمَٜمْٝمٍؾ, زْم

ـِ  ؽَمْٙماَمنَ  ـِ  َوَزْيدِ  َرزمِٝمَٔم٥مَ  زْم : رِم  هَمَٗم٣مَٓ  ؽَمْقؿًم٣م, هَمَقصَمْدُت  نَمَزاٍة, دِم  ُصقضَم٣منَ  زْم

ـْ  َٓ,: وُمْٙم٦ُم  َأيْمِٗمِف, ٌَُف, َوصَمْدُت  إِنْ  َويَم٘مِ ٓ   َص٣مضِم  َرصَمْٔمٛم٣َم هَمَٙمام   زمِِف, اؽْمَتْٚمَتْٔم٦ُم  َوإِ

                                                           
عفاصها »( ك ُِِٕ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُٗ) أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو (ُ)

الخيط يشد بو العفاص. »: ككاءىا »تخفيف الفاء, الوعاء تكوف فيو النفقة. ك بكسر المهملة, ك »
 -صلى اهلل عليو كسلم-خيفُّها. كفي ىذا تنبيو من النبي »: حذاؤىا »جوفها. ك »: سقاؤىا »ك 

إلى أف اإلبل غير محتاجة إلى الحفظ بما رىكَّبى اهلل في طباعها من الجالدة على العطش كتناكؿ 
 تعب لطوؿ عنقها, كقوتها على المشي. الماء بغير
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َٟميْم٦ُم  ٣مظْمَِديٛم٥َِم,زمِ  هَمَٚمَرْرُت  ضَمَجْجٛم٣َم, ًَ ـَ  ُأَِب   هَم : هَمَٗم٣مَل  فَمٛمُْف, اهلل ُ َرِضَ  ىَمْٔم٤ٍم  زْم

ةً  َوصَمْدُت  ٣م هَمٟمَسَمْٝم٦ُم  ِديٛم٣َمٍر, َِم٣مَئ٥مُ  همِٝمَٜم٣م َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  فَمْٜمدِ  فَمعَم  ُس   هِبَ

ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِل   هْمَٜم٣م: »هَمَٗم٣مَل  َوؽَمٙم  ًٓ  فَمرِّ هْمُتَٜم٣م شضَمْق , هَمَٔمر  ًٓ  َأسَمْٝم٦ُم, شُمؿ   ضَمْق

هْمَٜم٣م: »هَمَٗم٣مَل  ًٓ  فَمرِّ هْمُتَٜم٣م شضَمْق , هَمَٔمر  ًٓ هْمَٜم٣م: »هَمَٗم٣مَل  َأسَمْٝمُتُف, شُمؿ   ضَمْق ًٓ  فَمرِّ هْمُتَٜم٣م شضَمْق  هَمَٔمر 

, ًٓ ازمَِٔم٥مَ  َأسَمْٝمُتفُ  شُمؿ   ضَمْق ٣م, افْمِرْف : »هَمَٗم٣مَل : ايمر  هَتَ  صَم٣مءَ  هَم١مِنْ  ٣مَءَه٣م,َوِوفمَ  َوِوىَم٣مَءَه٣م فِمد 

ٌَُٜم٣م, ٓ   َص٣مضِم ٣م اؽْمَتْٚمتِعْ  َوإِ شَمٛم٣َم ,شهِبَ ٌَْداُن, ضَمد  يِن : وَم٣مَل  فَم ـْ  َأِِب, َأطْمػَمَ ٥ٌََم, فَم ـْ  ؾُمْٔم  فَم

َذا ؽَمَٙمَٚم٥َم, ٥َم, زَمْٔمُد  هَمَٙمِٗمٝمُتفُ : وَم٣مَل  هِبَ ًٓ  َأوْ  َأضْمَقالٍ  َأشَماَلشَم٥مَ  َأْدِري َٓ ": هَمَٗم٣مَل  زمَِٚم٘م   ضَمْق

"َواضِمًدا
 (ُ)

- 

إٓ أن همٝمف َمـ اظمخ٣ميمٖم٣مت َم٣م زاده٣م ؽمٚمٙم٥م زمـ ىمٜمٝمؾ: َمـ أٞمف ئمرهمٜم٣م شمالث 

 ؽمٛمقات, وومد سمٗمدم زمٝم٣من أن هذه ايمْمريؼ َمٔمٙم٥م, وزمٝم٣من ؾمذوذه٣م-

وفمعم همرض شمٌقت هذه ايمرواي٥م, همتحٚمؾ فمعم ؽمٌٝمؾ ايمقرع, وإٓ همال يٙمزم 

 -اظمٔمرف أن ئمرهمٜم٣م أىمثر َمـ ؽمٛم٥م

ؿ: ٕٞمف متٙمؽ َم٣مل ايمٕمغم زمٕمغم أن َمـ أطمذ ايمٙمٗمْم٥م ومل ئمرهمٜم٣م, همٜمق آشم ٚفٝ٘:

 وصمٜمل ذفمل جيٝمز يمف ذيمؽ-

وٕٞمف طم٣ميمػ أَمر ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ دم وصمقب ايمتٔمريػ ظمـ 

 وصمًدا و٣ميم٥م-

                                                           
 (.ُِّٕ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِّْٕ, ِِْٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]بيان أنه ال يلزم تعريف اللقطة اليسيرة التي ليس لها مقدار[  

 

[993] 
 

  

كم فمـ مج٣مفم٥م َمـ ايمِمح٣مزم٥م رض اهلل فمٛمٜمؿ, َمٛمٜمؿ: دم ايمِمحٝمح صم٣مء وومد

َمـ ضمدي٧م صم٣مزمر زمـ  َمًٙمؿوصم٣مء دم , وأِب زم٘مرة ٞمٖمٝمع زمـ احل٣مرث, ازمـ فمٚمر

 ٚيف صشٝح ايبداضٟ: , فمٌد اهلل

ـِ  ٌ ٣مسٍ  َمـ ضمدي٧م ازْم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقَل  َأن   ,فَمٛمُْٜمؿ اهلل ُ  َرِضَ  فَم  َوؽَمٙم 

 َيْقَِمُ٘مؿْ  ىَمُحْرََم٥مِ  ضَمَراٌم, فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  َوَأفْمَراَوُ٘مؿْ  َوَأَْمَقايَمُ٘مؿْ  ِدََم٣مَءىُمؿْ  هَم١مِن  : »وم٣مل

شَهَذا ْٜمِرىُمؿْ ؾَم  دِم  َهَذا, زَمَٙمِدىُمؿْ  دِم  َهَذا,
 (ُ)

- 

  -ش, وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛم ٌِلِّ  إلَِم  َرصُمٌؾ  صَم٣مءَ »قٛي٘: 

 ايمرصمؾ َمٌٜمؿ, ويم٘مـ ٓ يي اإلهب٣مم دم َمتـ احلدي٧م- 

وىمذيمؽ ٓ يي اإلهب٣مم دم اإلؽمٛم٣مد إذا ىم٣من اظمٌٜمؿ َمـ ايمِمح٣مزم٥م رض اهلل 

 فمٛمٜمؿ: ٕن ايمِمح٣مزم٥م ىمٙمٜمؿ فمدول-

ٛمٜمؿ ضمٝم٧م أهنؿ يًٟميمقن ايمٛمٌل صعم اهلل ورع ايمِمح٣مزم٥م رض اهلل فم فٝ٘:

 فمٙمٝمف وؽمٙمؿ فمام يُم٘مؾ فمٙمٝمٜمؿ َمـ أَمقر ديٛمٜمؿ-

َٟميَمفُ »قٛي٘:  ًَ ـِ  هَم َٗمَْم٥مِ  فَم   -ش?ايمٙمُّ

 هل ايمتل سمٙمتٗمط َمـ إرض, وهل نمغم اظمحرزة- ايًكط١:

  -"شَوِوىَم٣مَءَه٣م فِمَٖم٣مَصَٜم٣م افْمِرْف : »هَمَٗم٣مَل "قٛي٘: 

 ؿمٔمـ زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ دم هذه ايمٔم٣ٌمرة-

                                                           
 (.ُّٕٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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  -حل٣مهمظ ازمـ ضمجر رْحف اهلل سمٔم٣ملم دم ايمٖمتح إلم شمٌقهت٣موذه٤م ا

هْمَٜم٣م وَمْقيُمفُ : (88. 5)ايم٣ٌمري همتحضمٝم٧م وم٣مل دم   فِمَٖم٣مَصَٜم٣م افْمِرْف  شُمؿ   ؽَمٛم٥َمً  فَمرِّ

ـْ  ايْمَٔمَٗمِديِّ  ِرَواَي٥مِ  دِم  َوِوىَم٣مَءَه٣م ـِ  ؽُمَٙمْٝماَمنَ  فَم  افْمِرْف  ايْمِٔمْٙمؿِ  دِم  اظم٣َْمِوَٝم٥مِ  زماَِللٍ  زْم

ٙمِؿٍ  فِمَٖم٣مَصَٜم٣م ٣مَل ومَ  َأوْ  ِوىَم٣مَءَه٣م ًْ ُ
ـْ  َوظمِ ـِ  زَمُِمغمِ  ؿَمِريِؼ  َِم ـْ  ؽَمِٔمٝمدٍ  زْم ـِ  َزْيدِ  فَم  طَم٣ميمِدٍ  زْم

ـِ  ُأَِبِّ  ضَمِدي٧ِم  دِم  ىَماَم  ايْمَٔمَددَ  همِٝمفِ  َزادَ  َوفَمَدَدَه٣م َوِوفَم٣مَءَه٣م فِمَٖم٣مَصَٜم٣م هَم٣مفْمِرْف   ىَمْٔم٤ٍم  زْم

هْمَٜم٣م شُمؿ   َوِوىَم٣مَءَه٣م فِمَٖم٣مَصَٜم٣م ِرْف افمْ  زَم٣مٍب  زَمْٔمَد  ؽَمَٝمْٟميِت  ىَماَم  ََم٣ميمٍِؽ  ِرَواَي٥مِ  دِم  َوَووَمعَ   فَمرِّ

ىَْمَثرُ  َوَواهَمَٗمفُ  ؽَمٛم٥َمً  ْٕ ـْ  َداُودَ  َأزُمق َأطْمَرصَمفُ  ََم٣م ايمث ْقِري   َواهَمَؼ  َٞمَٔمؿْ  ا ٌْدِ  ؿَمِريِؼ  َِم  اهلل ِ  فَم

ـِ  ٌَِٔم٧ِم  ََمْقلَم  َيِزيَد  زْم هْمَٜم٣م زمَِٙمْٖمظِ  اظمُْٛمْ ًٓ  فَمرِّ ٌَُٜم٣م صَم٣مءَ  هَم١مِنْ  ضَمْق ٓ   إيَِمْٝمفِ  ْٔمَٜم٣مهَم٣مْدهمَ  َص٣مضِم  َوإِ

ِدي٧َم  ََم٣ميمَِؽ  دِم  اوْمٌِّْمَٜم٣م شُمؿ   َوفِمَٖم٣مَصَٜم٣م ِوىَم٣مَءَه٣م افْمِرْف   قا -احْلَ
 ايمٙمٗمْم٥م- همٝمفهق ايمًمء ايمذي سمقوع  ؾايعؿاص:

 هق ايمرزم٣مط ايمذي سمرزمط زمف فمٖم٣مص ايمٙمٗمْم٥م- ٚايٛنا٤:

 سهِ نتاب١ ٖصا األَط ست٢ ال ٜٓػاٙ بعس شيو: 
 ىمت٣مزمتٜم٣م: ٕن اإلٞم٣ًمن ومد يٛمًك-ذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم وصمقب 

 إىل صاسبٗا:  ايًكط١ سهِ إشا َات املًتكط قبٌ إٔ ُتطز
إذا َم٣مت اظمٙمتٗمط ومٌؾ أن يٛمتٜمل ايمٔم٣مم, وومٌؾ أن سُمرد إلم ص٣مضمٌٜم٣م, همٝمج٤م 

 -فمعم ايمقرشم٥م أن ئمرهمقٞمف

 وٓ جيقز يمٙمقرشم٥م أن يتٚمٙم٘مقه٣م إٓ زمٔمد َميض ايمًٛم٥م ايم٘م٣مَمٙم٥م َمـ ايمتٔمريػ-
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همْ  شُمؿ  »قٛي٘:    -شؽَمٛم٥َمً  َٜم٣مفَمرِّ

ًٓ ىم٣مَماًل   -َم٣م يتٔمٙمؼ زمٚم٘م٣من ايمتٔمريػوومد سمٗمدم , أي ضمق

ٌَُٜم٣م صَم٣مءَ  هَم١مِنْ »قٛي٘:    -شَص٣مضِم

 -أي َم٣ميم٘مٜم٣م, وأسمك زمٟموص٣مهمٜم٣م

ٓ  »قٛي٘:  ٣م هَمَُمْٟمُٞمَؽ  َوإِ  -شهِبَ

 -وٞمحق ذيمؽواهل٥ٌم, وايممماء, أي اؽمتٚمتع هب٣م: إَم٣م زم٣ميمتٚمٙمؽ هل٣م, أو زم٣ميمٌٝمع, 

 إٔ ٖٚبٗا املًتكط يؿدص آخط:  سهِ إٕ دا٤ َايو ايًكط١ بعس
 همٙمٝمس يمف رء: ٕهن٣م ومد طمرصم٦م َمـ َمٙمؽ اظمٙمتٗمط هل٣م- 

إذا ىم٣من صم٣مء زمٔمد َميض زَمـ ايمتٔمريػ وهق ايمًٛم٥م ايم٘م٣مَمٙم٥م, وومد سمؿ 

 سمٔمريٖمٜم٣م-

ًٓ فمٛمٜم٣م, ؽمقاء أىمٙمٜم٣م,  ٚقٌٝ: زمؾ يّمٚمٛمٜم٣م َمـ َم٣ميمف, وئمْمٝمف ومٝمٚمتٜم٣م, أو زمد

 ٥م ايم٘م٣مَمٙم٥م-أو أىمؾ شمٚمٛمٜم٣م, أو وهٌٜم٣م يمٕمغمه زمٔمد سمٔمريٖمٜم٣م ايمًٛم

 : َػًِملا دا٤ يف 
ـَ  ضمدي٧م َزْيَد  دم طيمٗمقيمف  َٜمٛمِل   طَم٣ميمِدٍ  زْم ـْ  , ,رض اهلل فمٛمف, اْْلُ  َويْمتَُ٘م

ٌَُٜم٣م صَم٣مءَ  هَم١مِنْ  فِمٛمَْدَك, َوِدئَم٥مً 
ـَ  َيْقًَم٣م ؿَم٣ميمِ ْهرِ  َِم َه٣م ايمد  شإيَِمْٝمفِ  هَمَٟمدِّ

 (ُ)
- 

 

                                                           
 (.ُِِٕأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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 -ش?ايْمَٕمٛمَؿِ  هَمَّم٣ميم ٥مُ : وَم٣مَل »قٛي٘: 

 ذىمقًرا ىم٣مٞم٦م, أو اٞم٣مشًم٣م- هل: اظمٔمز وايمّمٟمن,

طَِمٝمَؽ  َأوْ , يَمَؽ  ِهلَ : »وَم٣مَل "قٛي٘:  ْئ٤ِم  َأوْ , ِٕ  -"شيمِٙمذِّ

اؽمتدل هبذا ايمٙمٖمظ فمعم صمقاز متٙم٘مٜم٣م َمـ ضمكم أطمذه٣م, وومٌؾ سمٔمريٖمٜم٣م ؽمٛم٥م 

 ىم٣مَمٙم٥م-

 -شهل يمؽ»ٕن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ وم٣مل يمف: 

 -شأو ٕطمٝمؽ»قٛي٘: 

 أي سمرده٣م يمِم٣مضمٌٜم٣م إن وصمدسمف- 

 ذه٣م نمغمك َمـ اظمًٙمٚمكم إن وصمده٣م زمٔمدك, ومل سمٟمطمذه٣م أٞم٦م-أو ؽمٝمٟمطم

 -شأو يمٙمذئ٤م»قٛي٘: 

 -أي ؽمٝمٟمىمٙمٜم٣م إن وصمده٣م

 واؽمتدل زمٔمّمٜمؿ فمعم أٞمف إذا أىمٙمٜم٣م, أو زم٣مفمٜم٣م: هم١مٞمف ٓ يّمٚمـ شمٚمٛمٜم٣م-

ٕن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ومد أطمػم أهن٣م يمٙمذئ٤م, وايمذئ٤م إذا أىمٙمٜم٣م ٓ 

 يّمٚمـ-

 -ش?زمِؾِ اإْلِ  هَمَّم٣ميم ٥مُ : وَم٣مَل »قٛي٘: 

 صم٣مء دم زمٔمض ايمرواي٣مت أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ نمّم٤م-
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 زَم٣مُب " ٚعًٝ٘ بٛب اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل تعاىل يف صشٝش٘ ؾكاٍ:

 -"َيْ٘مَرهُ  ََم٣م َرَأى إَِذا َوايمت ْٔمٙمِٝمِؿ, اظمَْقفِمَٓم٥مِ  دِم  ايمَٕمَّم٤ِم 

ـِ  ضمدي٧م َزْيدِ  ثِ شنط ضمح٘ اهلل تعاىل: رض اهلل فمٛمف اُْلَٜمٛمِلِّ  طَم٣ميمِدٍ  زْم
(ُ)

- 

٣م يَمَؽ  ََم٣م: »وَم٣مَل "قٛي٘:   -"ش?َوهَلَ

  أي اسمرىمٜم٣م وؾمٟمهن٣م-

  -شؽِمَٗم٣مُؤَه٣م ََمَٔمَٜم٣م»قٛي٘: 

  إي٣مم- ي٘مٖمٝمٜم٣مَم٣م  ايمقاضمد ايمٝمقم دم وسمممب اظمٝم٣مه ورود فمعم سمٗمقى أهن٣مأي 

  -شَوضِمَذاُؤَه٣م»قٛي٘: 

 -ٖم٣مهمٜم٣م ٕهن٣م سمٗمقى فمعم ايمًغم وومْمع اظمٖم٣موزطموأَم٣م ضمذاؤه٣م همٜمق أ

 تْمٝمع أن سمداهمع فمـ ٞمٖمًٜم٣م-وسمً

َجرَ  َوسَمْٟمىُمُؾ , اظم٣َْمءَ  سَمِردُ »قٛي٘:  ٣م َيْٙمَٗم٣مَه٣م ضَمت ك, ايمُم  َ  -شَرهبُّ

أي أهن٣م سمممب َمـ اظم٣مء, وسمٟمىمؾ َمـ ايمُمجر, ضمتك يٙمٗم٣مه٣م ص٣مضمٌٜم٣م, 

وَم٣ميم٘مٜم٣م, وهل ومقي٥م سمًتْمٝمع أن سمداهمع فمـ ٞمٖمًٜم٣م َمـ احلٝمقاٞم٣مت اظمٖمؼمؽم٥م, 

ده٣م, أو يمِم٣مضمٌٜم٣م, أو يمٙمذئ٤م: ٕهن٣م وهذا زمخالف ايمٕمٛمؿ هم١مهنام هل ظمـ وصم

 ؤمٝمٖم٥م ٓ سمًتْمٝمع أن سمداهمع فمـ ٞمٖمًٜم٣م-

  ********** 

                                                           
 (.ُِِٕ) (, كىو في مسلم أيضنا برقمُٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]بيان الوعيد العظيم لمن أوى ضالة ولم يعرفها[  
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 ]بيان الوعيد العظيم لمن أوى ضالة ولم يعرفها[ 

 وَم٣مَل : وَم٣مَل  ,وهق زيد زمـ طم٣ميمد اْلٜمٛمل رض اهلل فمٛمف – )َوفَمٛمْفُ  – 948

ـْ »: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ  َرؽُمقُل  ْ  ََم٣م, َو٣ملي  قَ هَمٜمُ  َو٣ميم ٥مً  آَوى ََم هْمَٜم٣م مَل شُئَمرِّ
 

(ُ)
ٙمِؿٌ  َرَواهُ -  ًْ  -(َُم

 *******************************الشرح:

ؽم٣مق اظمِمٛمػ رْحف اهلل سمٔم٣ملم هذا احلدي٧م يمٌٝم٣من ايمقفمٝمد ايمٔمٓمٝمؿ فمعم أن َمـ 

 -ومل ئمرهمٜم٣م آوى و٣ميم٥م

ـْ »قٛي٘:    -شَو٣ميم ٥مً  آَوى ََم

 أي يمٗمْم٥م َمـ ايمٙمٗمْم٣مت-

  -شَو٣ملي  هَمُٜمقَ »قٛي٘: 

أي سم٤ًٌم فمعم ٞمٖمًف زم٣ميمّمالل واخلْمٟم, ضمٝم٧م أٞمف أصٌح َمرسم٘م٤م يمٙمحرام, 

 .وَمّمٝمع َٕمقال ايمٛم٣مس زمٕمغم ضمؼ ذفمل يٌٝمح يمف ذيمؽ

ايمّمقال, ضمتك و٣ميم٥م احلرم, وهل أولم  مجٝمعفمعم فمٚمقَمف دم  واحلدي٧م

 وأضمرى: ٕن سمٔمريٖمٜم٣م ي٘مقن فمعم ايمتٟمزمٝمد دم ايمٔمٚمر ىمٙمف-

                                                           
 (.ُِٕٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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 ]بيان الوعيد العظيم لمن أوى ضالة ولم يعرفها[  

 

[999] 
 

  

هل٣م ومٝمٚم٥م َمٔمتػمة فمٛمد ايمٛم٣مس, ىمام  ٣مء احلٗمغمة ايمتل يمٝم٦ًمٝمإٓ أن يًتثٛمك إؾم

 ؽمٌؼ زمٝم٣من ذيمؽ دم و٣مزمط ايمٙمٗمْم٥م ايمتل جي٤م سمٔمريٖمٜم٣م ظمـ وصمده٣م-

وي٘مقن سمٔمريػ يمٗمْم٥م احلرم زم١مرؽم٣مهل٣م َمع احلج٣مج, ونمغمهؿ ممـ يذه٤م إلم 

 -َم٘م٥م

ومد صُمٔمؾ يمٙمٗمْم٣مت احلرم َم٘م٣مًٞم٣م خمِمقًص٣م يمتٔمريٖمٜم٣م دم ىمؾ إووم٣مت فمعم و

 وأؿمٝم٤م- ؼهذا أرهمو ؿمقال إزَم٣من, وهل َم٣م يًٚمك زم٣مَٕم٣مٞم٣مت,

ريػ ايمٙمٗمْم٣مت, همٚمـ همٗمد ؾمٝمًئ٣م, همٔمٙمٝمف أن يذه٤م ويًٟمل دم أَم٣مىمـ سمٔم 

 -دم احلرموإؾمٝم٣مء ايمّم٣مئٔم٥م 

 بٝإ أْ٘ جيٛظ اختاش َهإ شتصٛص يتعطٜـ ايًكطات: 
: ٕن همٝمف سمًغم , وايمِمحٝمح أٞمف يممع ذيمؽهذه اظمًٟميم٥م ايمٔمٙمامء دم اطمتٙمػو

 , أو ممتٙم٘م٣مسمف ايمثٚمٝمٛم٥م-َمـ همٗمد ؾمٝمًئ٣م َمـ َم٣ميمففمعم فمٓمٝمؿ يمٙمٛم٣مس, و

 واهلل أفمٙمؿ

  ********** 

 

 

 

 



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ
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 بيان حكم اإلشهاد لمن وجد لقطة[]

ـْ ) – 949 ـِ  فِمَٝم٣مضِ  َوفَم  , اهلل ِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل رض , ِْح٣َمرٍ  زْم

ـْ »: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم  َٜم٣مفِمَٖم٣مَص  َويْمَٝمْحَٖمظْ , فَمْدلٍ  َذَويْ  هَمْٙمُٝمُْمِٜمْد  يُمَٗمَْم٥مً  َوصَمَد  ََم

َٓ , َيْ٘مُتؿْ  َٓ  شُمؿ  , َوِوىَم٣مَءَه٣م ٣م صَم٣مءَ  هَم١مِنْ , ُيَٕمٝم٤ِّْم  َو َ ٣م َأضَمؼُّ  هَمُٜمقَ  َرهبُّ ٓ  , هِبَ  ََم٣مُل  هَمُٜمقَ  َوإِ

ـْ  ُي٠ْمسمِٝمفِ  اهلل ِ شَيَُم٣مءُ  ََم
 (ُ)

َْرزَمَٔم٥مُ , َأْْحَُد  َرَواهُ -  ْٕ ٓ   َوا َِمِذي   إِ ْ َحفُ , ايمؼمِّ ـُ  َوَصح   ازْم

ـُ , طُمَزْيَٚم٥مَ  ـُ , ٣مُرودِ اْلَْ  َوازْم ٌ ٣منَ  َوازْم  -(ضِم

 *******************************الشرح:

 .عام املصٓف احلزٜح يبٝإ حهِ اإلؽٗار ع٢ً ايطاي١

ـْ »قٛي٘:    -شيُمَٗمَْم٥مً  َوصَمَد  ََم

 أي و٣ميم٥م َمـ ايمّمقال-

ِتري فمٙمٝمٜم٣م أضم٘م٣مم ايمٙمٗمْم٥م: َمـ سمٔمريػ, ونمغم ذيمؽ, وأَم٣م  َم٣م ٚاملطاز:

 جي٤م همٝمٜم٣م ايمتٔمريػ- ايمٙمٗمْم٥م ايمٝمًغمة همٗمد ؽمٌؼ أٞمف ٓ

 ؾٗصا اذتسٜح شتصٛص مبا ثبت يف ايصشٝشني: 

  زمَِتْٚمَرةٍ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلُّ  ََمر  : وَم٣مَل  فَمٛمُْف, اهلل ُ َرِضَ  َمـ ضمدي٧م َأَٞمسٍ 

                                                           
(, كأبو داكد ِٕٔ - ِٔٔ, ِِٔ - ُِٔ/ ْأخرجو اإلماـ أحمد )الحديث صحيح.  (ُ)

 ُُٗٔ(, كابن حباف )َِٓٓ(, كابن ماجو )ُْٖ/ ّ»)الكبرل »(, كالنسائي في َُٕٗ)
رحمو اهلل برقم  (, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعئُٕموارد(, كابن الجاركد )

 (, كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح على شرط الشيخين. َُْٓ)



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]بيان الوعيد العظيم لمن أوى ضالة ولم يعرفها[  
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ـَ  سَمُ٘مقنَ  َأنْ  َأطَم٣مُف  َأينِّ  يَمْقَٓ : »وَم٣مَل  ايمْم ِريِؼ, دِم  َدوَم٥مِ  َِم ىََمْٙمُتَٜم٣م ايمِم  شَٕ
 (ُ)

- 

  -شفَمْدلٍ  َذَويْ  هَمْٙمُٝمُْمِٜمْد »قٛي٘: 

أي فمٙمٝمف أن يُمٜمد فمعم ايمٙمٗمْم٥م ؾم٣مهدي فمدل: ضمتك ٓ سمْمٚمع ٞمٖمًف دم أطمذ 

 ايمٙمٗمْم٥م يمٛمٖمًف دون سمٔمريػ هل٣م-

همٗمد, أو ٞمًٝم٣من, ٙمٝمف زمٚمقت, أو ؽمٖمر ومل يرصمع, أو وىمذيمؽ ضمتك إن ومدر فم

 فمعم شمقزم٦م ايمٙمٗمْم٥م- ؾمٜمدا ايمُمٜمقدٞمحق ذيمؽ, و

إَمر فمعم آؽمتح٣ٌمب, وأن  هبذا احلدي٧م ؿمجٜمقر أهؾ ايمٔمٙمواؽمتدل 

 -يمإلرؾم٣مد

وذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ فمعم أٞمف يمٙمقصمقب: َٕمر ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف 

 -وؽمٙمؿ, وإصؾ دم إَمر هق ايمقصمقب

  -شَوِوىَم٣مَءَه٣م فِمَٖم٣مَصَٜم٣م َويْمَٝمْحَٖمظْ »قٛي٘: 

وهق ايمًمء ايمذي سمقوع  فمٖم٣مصٜم٣مأي يمٝمحٖمظ صٖم٣مت هذه ايمٙمٗمْم٥م, َمـ 

 -همٝمف

٘مقن همٝمٜم٣م ايمٛمٗمقد أفمعم ايم٘مٝمس ايمذي ي دمهق ايمرزم٣مط ايمذي يقوع  وايمقىم٣مء

 ايمدٞم٣مٞمغم, وٞمحق ذيمؽ-َمـ ايمدراهؿ, و

 

                                                           
 (.َُُٕ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُِّْأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]بيان الوعيد العظيم لمن أوى ضالة ولم يعرفها[  
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  -شَيْ٘مُتؿْ  َٓ  شُمؿ  »قٛي٘: 

أو َمـ ضمٝم٧م أي ٓ جيقز يمف ىمتامن ؾمٟمن ايمٙمٗمْم٥م: َمـ ضمٝم٧م ايمِمٖم٣مت, 

 وٞمحق ذيمؽ-ايمتٔمريػ, 

َٓ »قٛي٘:    -شُيَٕمٝم٤ِّْم  َو

يتٚم٘مـ ص٣مضمٌٜم٣م َمـ اؽمؼمداده٣م  أي ايمٙمٗمْم٥م, وٓ ئمٚمل صٖم٣مهت٣م: ضمتك ٓ

 َمٛمف-

هم٣ميمقاصم٤م فمٙمٝمف أن يٓمٜمر أَمره٣م, وإذا صم٣مء ص٣مضمٌٜم٣م زمِمٖم٣مهت٣م, همٝمج٤م فمٙمٝمف 

 أن ئمْمٝمٜم٣م يمف, وحيت٤ًم دم ذيمؽ إصمر َمـ اهلل فمز وصمؾ-

٣م صَم٣مءَ  هَم١مِنْ »قٛي٘:  َ   -شَرهبُّ

 أي َم٣ميم٘مٜم٣م, وص٣مضمٌٜم٣م-

٣م َأضَمؼُّ  هَمُٜمقَ »قٛي٘:    -شهِبَ

 ٕهن٣م َمٙم٘مف, وَم٣ميمف-

ٓ  وَ »قٛي٘:  ـْ  ُي٠ْمسمِٝمفِ  اهلل ِ ََم٣مُل  هَمُٜمقَ  إِ  - شَيَُم٣مءُ  ََم

متٙمؽ ايمٙمٗمْم٥م ظمـ وصمده٣م, ويم٘مـ هذا اإلؿمالق  صمقاز وهذا هق ديمٝمؾ فمعم

حيٚمؾ فمعم ضمدي٧م زيد زمـ طم٣ميمد اْلٜمٛمل رض اهلل فمٛمف اظمتٗمدم, وهق أٞمف ٓ زمد 

 -, واهلل أفمٙمؿَمـ سمٔمريٖمٜم٣م ؽمٛم٥م ىم٣مَمٙم٥م

  ********** 



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]بيان حكم لقطة الحاج في مكة[  
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 مكة[ ]بيان حكم لقطة الحاج في 

ـْ ) – 951 ٌْدِ  َوفَم ـِ  فَم ْْحَ ـِ  ايمر   , ايمٛم ٌِل   َأن  » فمٛمف: اهلل رض , ايمت ْٝمِٚملِّ  فُمْثاَمنَ  زْم

ـْ  هَنَك , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ٣مجِّ  يُمَٗمَْم٥مِ  فَم شاحْلَ
 (ُ)

ٙمِؿٌ  َرَواهُ -  ًْ   -(َُم

 *******************************الشرح:

ّ يكط١ احلاج يف احهإٔ عام املصٓف صمح٘ اهلل تعاىل احلزٜح يبٝا

 َه١, ٚإٔ تعضٜفٗا ٜهٕٛ ع٢ً ايتأبٝز.

حل٣مج يمٗمْم٥م دم نمغم َم٘م٥م, أو اوهذا احل٘مؿ دم ايمٙمٗمْم٥م دم َم٘م٥م همٗمط, هم١من وصمد 

طم٣مرج ضمدود احلرم اظم٘مل, أهن٣م هل٣م أضم٘م٣مم ايمٙمٗمْم٣مت إطمرى, همٝمج٤م فمٙمٝمف أن 

 ئمرهمٜم٣م ؽمٛم٥م, إذا ىم٣مٞم٦م مم٣م جي٤م همٝمف ايمتٔمريػ, وجيقز يمف أن يتٚمٙم٘مٜم٣م زمٔمد

ًٓ ىم٣مَماًل-  سمٔمريٖمٜم٣م ضمق

  ********** 

 

 

 

                                                           
 (.ُِْٕأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]بيان حكم لقطة الذمي والمعاهد[  
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 ]بيان حكم لقطة الذمي والمعاهد[

ـْ ) – 958 ـِ  اظمِْْٗمَدامِ  َوفَم  وَم٣مَل : وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل رض , ىَمِرَب  ََمْٔمِدي زْم

َٓ »: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقُل  ـَ  َٞم٣مٍب  ُذو حَيِؾُّ  َٓ  َأ ٣ٌَمعِ  َِم ًِّ َٓ , ايم  َو

اَمرُ  َْهقِمُّ  احْلِ ْٕ َٓ , ا َٗمَْم٥مُ  َو ـْ  ايمٙمُّ ٓ  , َُمَٔم٣مَهدٍ  ََم٣ملِ  َِم َتْٕمٛمِلَ  َأنْ  إِ ًْ شفَمٛمَْٜم٣م َي
 (ُ)

 َأزُمق َرَواهُ - 

 -(َداُودَ 

 *******************************الشرح:

يمٌٝم٣من أن أضم٘م٣مم ايمٙمٗمْم٥م ِتري ضمتك احلدي٧م ؽم٣مق اظمِمٛمػ رْحف اهلل سمٔم٣ملم 

 دم َم٣مل ايمذَمٝمكم, ودم َم٣مل اظمٔم٣مهديـ-

  -شَٓ أَ »قٛي٘: 

 َمـ زم٣مب ايمتٛمٌٝمف دم ايمٛمداء-

ـَ  َٞم٣مٍب  ُذو حَيِؾُّ  َٓ »قٛي٘:  ٣ٌَمعِ  َِم ًِّ   -شايم

 أي ٓ حيؾ أىمٙمف, وٓ زمٝمٔمف, وٓ ذاؤه-

دم إؿمٔمٚم٥م إن ؾم٣مء اهلل فمز وصمؾ أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف زمٝم٣من ذيمؽ وؽمٝمٟميت 

 وؽمٙمؿ ضمرم ىمؾ ذي ٞم٣مب َمـ ايم٣ًٌمع, وىمؾ ذي خمٙم٤م َمـ ايمْمغم-

                                                           
مو اهلل (, كصححو اإلماـ األلباني رحَّْٖأخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو )الحديث صحيح.  (ُ)

(, كقاؿ فيو: كحريز َِٕٖتعالى في صحيح أبي داكد, كىو في الصحيحة تحت حديث برقم )
 ثقة ثبت من رجاؿ البخارم, فالسند صحيح.



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]بيان حكم لقطة الذمي والمعاهد[  
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 ايم٣ًٌمع ايمّمٌع-ويًتثٛمك َمـ حتريؿ 

 ملا يف غٓٔ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ـِ  رٍ  َأِِب  َمـ ؿمريؼ ازْم ٣مزمِرٍ  وُمْٙم٦ُم : وَم٣مَل  فَمام  ٌُعُ : »,امرض اهلل فمٛمٜم, ِْلَ  َصْٝمٌد  ايمّم 

 َأوَم٣ميَمفُ : يَمفُ  وُمْٙم٦ُم : وَم٣مَل  ,شَٞمَٔمؿْ : »وَم٣مَل  آىُمُٙمَٜم٣م؟: وُمْٙم٦ُم : وَم٣مَل  ,شَٞمَٔمؿْ : »وَم٣مَل  ِهَل؟

شَٞمَٔمؿْ : »وَم٣مَل  َوؽَمٙم َؿ؟ فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ  َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل 
 (ُ)

-  

ـٌ  ضَمِدي٧ٌم  َهَذا ثِ قاٍ ضمح٘ اهلل تعاىل: ًَ   َصِحٝمٌح- ضَم

ْ  َهَذا, إلَِم  ايمِٔمْٙمؿِ  َأْهؾِ  زَمْٔمُض  َذَه٤َم  َووَمْد  ٌُعِ  زمَِٟمىْمؾِ  َيَرْوا َومَل  َوُهقَ  زَمْٟمؽًم٣م, ايمّم 

 - َوإؽِْمَح٣مَق  َأْْحََد, وَمْقُل 

ٌُِع, َأىْمؾِ  ىَمَراِهَٝم٥مِ  دِم  ضَمِدي٧ٌم  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ  َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  ـِ فمَ  َوُرِويَ   ايمّم 

- إؽِْمٛم٣َمُدهُ  َويَمْٝمَس    زم٣ِميمَٗمِقيِّ

ٌُِع, َأىْمَؾ  ايمِٔمْٙمؿِ  َأْهؾِ  زَمْٔمُض  ىَمِرهَ  َووَمْد  ـِ  وَمْقُل  َوُهقَ  ايمّم  ٣ٌَمَركِ  ازْم  حَيَْٝمك وَم٣مَل  اظمُ

  ايمَٗمْم ٣مُن-

ـْ  احَلِدي٧َم, َهَذا ضَم٣مِزمٍ  ـُ زمْ  صَمِريرُ  َوَرَوى ٌْدِ  فَم ـِ  اهلل ِ فَم ٌَْٝمدِ  زْم ـِ  فُم , زْم ـْ  فُمَٚمغْمٍ  فَم

ـِ  ٍر, َأِِب  ازْم ـْ  فَمام  ـْ  صَم٣مزمٍِر, فَم  - وَمْقيَمفُ  فُمَٚمرَ  فَم

                                                           
(, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلركاء ُُٕٗأخرجو اإلماـ الترمذم في سننو ) (ُ)

حسن صحيح ". كقاؿ في " عللو الكبرل ":  (, كقاؿ فيو: كقاؿ الترمذم: " حديثََُٓبرقم )
(. كصححو اإلماـ األلباني ُّْ/ّ" قاؿ البخارم: حديث صحيح ". كما نقلو " نصب الراية " )

 رحمو اهلل تعالى أيضنا في صحيح الترمذم. 



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]بيان حكم لقطة الذمي والمعاهد[  
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ـِ  َوضَمِدي٧ُم  , صُمَرْي٨ٍم  ازْم ـُ  َأَصحُّ رٍ  َأِِب  َوازْم ٌُْد  ُهقَ  فَمام  ـِ  فَم ْْحَ ـُ  ايمر  ٌْدِ  زْم ـِ  اهلل ِ فَم  زْم

رٍ فمَ  َأِِب  - ام  لُّ  اظمَ٘مِّ

َٓ »قٛي٘:  اَمرُ  َو َْهقِمُّ  احْلِ ْٕ   -شا

 أن احلامر إهقم ىمذيمؽ حيرم أىمٙمف-فٝ٘: 

وومد صم٣مء حتريؿ أىمٙمف فمـ مج٣مفم٥م َمـ أصح٣مب ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ, 

 -ونمغممه٣مدم ايمِمحٝمحكم, 

فمقم, وفمٌد اهلل زمـ أِب أوذم, وأٞمس زمـ َم٣ميمؽ, وفمٌد اهلل زمـ فمٚمر  َِٓٗ:

 , وأِب هريرة, وؽمٙمٚم٥م زمـ إىمقع,  رض اهلل فمٛمٜمؿ أمجٔمكم-زمـ اخلْم٣مب

 -واطمتٙمٖمقا دم ؽم٤ٌم ايمتحريؿ فمعم َم٣م يٟميت دم إؿمٔمٚم٥م إن ؾم٣مء اهلل سمٔم٣ملم

َٓ »قٛي٘:  َٗمَْم٥مُ  َو ـْ  ايمٙمُّ  -شَُمَٔم٣مَهدٍ  ََم٣ملِ  َِم

ًٓ ىم٣مَماًل, هم٘مذيمؽ  ىمام أن ٓ حتؾ يمٗمْم٥م َم٣مل اظمًٙمؿ, إٓ زمٔمد أن ئمرهمٜم٣م ضمق

 ايمذَمل هل٣م ٞمٖمس احل٘مؿ- يمٗمْم٥م اظمٔم٣مهد, ويمٗمْم٥م

ٓ  »قٛي٘:  َتْٕمٛمِلَ  َأنْ  إِ ًْ  - شفَمٛمَْٜم٣م َي

 -أي ص٣مضمٌٜم٣م, وَم٣ميم٘مٜم٣م, واهلل أفمٙمؿ

  ********** 
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 ]بيان أحكام اللقيط[ 

 ويذىمر دم هذا ايم٣ٌمب أضم٘م٣مم ايمٙمٗمٝمط, وهق ايمْمٖمؾ إذا وصمد صٕمغًما-

, زمؾ ومد جي٤م إن طُمًم هم١مٞمف َمـ اإلضم٣ًمن أن ي٠مطمذ, وُيرزمك, وحيًـ إيمٝمف

 -ٙمٝمف اهلٙم٘م٥م وايمّمٝم٣مع, هم١من دم ذيمؽ إضمٝم٣مء ٞمٖمًففم

ـْ }وم٣مل اهلل فمز وصمؾ دم ىمت٣مزمف ايمٔمزيز:  ٌْٛم٣َم َذيمَِؽ  َأصْمؾِ  َِم ائِٝمَؾ  زَمٛمِل فَمعَم  ىَمَت  إِْهَ

فُ  ـْ  َأٞم  ٣م وَمَتَؾ  ََم ًً ٣مدٍ  َأوْ  َٞمْٖمسٍ  زمَِٕمغْمِ  َٞمْٖم ًَ َْرضِ  دِم  هَم ْٕ اَم  ا ـْ  مَجِٝمًٔم٣م ايمٛم ٣مَس  وَمَتَؾ  هَمَ٘مَٟمٞم   َوََم

اَم  ٣مَأضْمَٝم٣مهَ   -{مَجِٝمًٔم٣م ايمٛم ٣مَس  َأضْمَٝم٣م هَمَ٘مَٟمٞم 

  :سهِ إذتام ايًكٝط يف ْػب االقط
  -َمٛمفٓ جيقز أن يٛم٤ًم ايمٙمٗمٝمط إلم آومط, وٓ يرث و

 ايًكٝط سط: 
 -حمؾ إمج٣معوايمٙمٗمٝمط ضمر دم ومقل مج٣مهغم أهؾ ايمٔمٙمؿ, إن مل ي٘مـ 

 ايٓؿك١ ع٢ً ايًكٝط: 
هلؿ زمٝم٦م َم٣مل همٔمعم  , هم١من مل ي٘مـٞمٖمٗمتف فمعم زمٝم٦م َم٣مل اظمًٙمٚمكموِت٤م 

 -اظمًٙمٚمكم, وإن وم٣مم زمف ايمٌٔمض أصمزأ فمـ زمٗمٝمتٜمؿ

 ٚاضخ ايًكٝط:
 -وإن ىم٣من يمف ورشم٥م همٜمق يمقرشمتف َمـ ىم٣مٞمقايمٌٝم٦م َم٣مل اظمًٙمٚمكم,  إرشمف ي٘مقنو
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 دٓا١ٜ ايًكٝط: 
سم٘مقن فمعم زمٝم٦م َم٣مل اظمًٙمٚمكم, إن مل ي٘مـ َمتٔمٚمًدا, ىمٟمن  ٥م ايمٙمٗمٝمطصمٛم٣ميو

 سم٘مقن فم٣مومٙم٥م, أو ٞمحق ذيمؽ-

 مبشطّ:  ايًكٝط يٝؼ
 ايمٙمٗمٝمط يمٝمس زمٚمحرم ظمـ سمرزمك فمٛمدهؿ-و

إٓ إذا ىم٣من يمٙمٗمٝمط صٕمغًما دون ايمًٛمتكم, وأرؤمتف اظمرأة ايمتل سمرزمك دم 

زمٝمتٜم٣م, همٝم٘مقن ازمٛم٣ًم هل٣م َمـ ايمرو٣مفم٥م, وي٘مقن ٕزمٛم٣مئٜم٣م أطًم٣م َمـ ايمرو٣مفم٥م, وٞمحق 

فمـ , هم١من اضمت٣مصمقا إلم إرو٣مفمف ىمٌغمًا صم٣مز ذيمؽ, همٖمل ايمِمحٝمحكم ذيمؽ

ُرَِمل َأْرِؤِمٝمفِ »: ؽُمَٜمْٝمؾٍ  زْمٛم٥َمَ وم٣مل ٓ طفمٛمٜم٣م أن ايمٛمٌل فم٣مئُم٥م رض اهلل   فَمَٙمْٝمِف, حَتْ

 -شضُمَذْيَٖم٥مَ  َأِِب  َٞمْٖمسِ  دِم  ايم ِذي َوَيْذَه٤ِم 

 بٝإ إشا دا٤ أسس ٜطايب بايًكٝط: 
زم٣ميمٙمٗمٝمط, هم١مٞمف يدهمع إيمٝمف إن فمٙمؿ صدومف وأٞمف ؽمٝمٗمقم وإذا صم٣مء أضمد ُيْم٣ميم٤م 

 -فمٙمٝمف

 االختالف يف ايًكٝط: 
احلٗمتف أو ر َمـ واضمد, أطمذه َمـ صم٣مء زم٣ميمٌٝمٛم٥م, أىمث ٙمػ دم ايمٙمٗمٝمطوإذا اطمت

 -زمف ايمٗم٣مهم٥م

 ًكٝط:ٚال٤ اي

 ذه٤م فمٚمر زمـ اخلْم٣مب رض اهلل فمٛمف أن وٓء ايمٙمٗمٝمط ي٘مقن ظمـ وصمده-
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يم٘مـ هذا ؽمٝم٘مقن ومٝم٣مؽًم٣م فمعم ايمٔمٌد, وايمٙمٗمٝمط ومد ؽمٌؼ أٞمف ضمر فمعم 

 ايمِمحٝمح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ-

, واهلل فمٚمر زمـ اخلْم٣مب رض اهلل فمٛمفقل ٗميم٘مـ مل ٞمَر َمـ يذىمر طمالهًم٣م يم

 -أفمٙمؿ

  ********** 
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 ]باب الفرائض[

 [اِيَفَضا٥ِِض َباُب]

 *******************************الشرح:

ؽمٚمٝم٦م زم٣ميمٖمرائض: ٕن اهلل فمز وصمؾ همروٜم٣م, وزمكم ؾمٟمهن٣م دم ىمت٣مزمف 

 ايم٘مريؿ-

صَم٣ملِ }ىمام وم٣مل اهلل فمز وصمؾ:  وَْمَرزُمقنَ  ايْمَقايمَِدانِ  َركَ سمَ  مِم ٣م َٞمِِمٝم٤ٌم  يمِٙمرِّ ْٕ  َوا

٣مءِ  ًَ وَْمَرزُمقنَ  ايْمَقايمَِدانِ  سَمَركَ  مِم ٣م َٞمِِمٝم٤ٌم  َويمِٙمٛمِّ ْٕ ٣ًٌم ىَمُثرَ  َأوْ  َِمٛمْفُ  وَمؾ   مِم ٣م َوا  َٞمِِمٝم

 -{ََمْٖمُروًو٣م

 اهلل ُ  ُيقِصٝمُ٘مؿُ }شمؿ زمكم اهلل فمز وصمؾ َم٣م يتٔمٙمؼ زمذيمؽ, همٗم٣مل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم: 

ِدىُمؿْ  دِم  َٓ ُْٞمَثَٝمكْمِ  ضَمظِّ  َِمْثُؾ  ىَمرِ يمِٙمذ   َأْو ْٕ ـ   هَم١مِنْ  ا ٣مءً  ىُم ًَ
ـ   اشْمٛمََتكْمِ  هَمْقَق  ٞمِ  ََم٣م شُمُٙمَث٣م هَمَٙمُٜم

زََمَقْيفِ  ايمٛمِِّْمُػ  هَمَٙمَٜم٣م َواضِمَدةً  ىَم٣مَٞم٦ْم  َوإِنْ  سَمَركَ  ِٕ ُدُس  َِمٛمُْٜماَم  َواضِمدٍ  يمُِ٘مؾِّ  َو ًُّ  مِم ٣م ايم

ْ  هَم١مِنْ  َويَمٌد  يَمفُ  ىَم٣منَ  إِنْ  سَمَركَ  ـْ  مَل فِ  َأزَمَقاهُ  َوَوِرشَمفُ  َويَمٌد  يَمفُ  َيُ٘م  يَمفُ  ىَم٣منَ  هَم١مِنْ  ايمثُُّٙم٧ُم  هَمَِلَُمِّ

فِ  إطِْمَقةٌ  ُدُس  هَمَِلَُمِّ ًُّ ـْ  ايم ٣م ُيقيِص  َوِصٝم ٥مٍ  زَمْٔمدِ  َِم ـٍ  َأوْ  هِبَ  َٓ  َوَأزْمٛم٣َمُؤىُمؿْ  آزَم٣مُؤىُمؿْ  َدْي

ُؿْ  سَمْدُرونَ  ـَ  هَمِريَّم٥مً  َٞمْٖمًٔم٣م يَمُ٘مؿْ  َأوْمَرُب  َأُّيُّ  َويَمُ٘مؿْ * ضَم٘مِٝماًم  فَمٙمِٝماًم  ىَم٣منَ  اهلل َ إِن   اهلل ِ َِم

ْ  إِنْ  َأْزَواصُمُ٘مؿْ  سَمَركَ  ََم٣م ٞمِِْمُػ  ـْ  مَل ـ   َيُ٘م ـ   ىَم٣منَ  هَم١مِنْ  َويَمٌد  هَلُ زُمعُ  هَمَٙمُ٘مؿُ  َويَمٌد  هَلُ  مِم ٣م ايمرُّ

ـَ  ـْ  سَمَرىْم ٣م ُيقِصكمَ  َوِصٝم ٥مٍ  زَمْٔمدِ  َِم ـٍ  َأوْ  هِبَ ـ   َدْي زُمعُ  َوهَلُ ْ  إِنْ  سَمَرىْمُتؿْ  مِم ٣م ايمرُّ ـْ  مَل  يَمُ٘مؿْ  َيُ٘م

ـ   َويَمٌد  يَمُ٘مؿْ  ىَم٣منَ  هَم١مِنْ  َويَمٌد  ـُ  هَمَٙمُٜم ـْ  سَمَرىْمُتؿْ  مِم ٣م ايمثُُّٚم ٣م سُمقُصقنَ  َوِصٝم ٥مٍ  زَمْٔمدِ  َِم  َأوْ  هِبَ
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ـٍ   َِمٛمُْٜماَم  َواضِمدٍ  هَمٙمُِ٘مؾِّ  ُأطْم٦ٌم  َأوْ  َأٌخ  َويَمفُ  اَْمَرَأةٌ  َأوِ  ىَماَليَم٥مً  ُيقَرُث  َرصُمٌؾ  ىَم٣منَ  َوإِنْ  َدْي

ُدُس  ًُّ ـْ  َأىْمَثرَ  ىَم٣مُٞمقا هَم١مِنْ  ايم ىَم٣مءُ  هَمُٜمؿْ  َذيمَِؽ  َِم ـْ  ايمثُُّٙم٧ِم  دِم  ُذَ  ُيقَص  َوِصٝم ٥مٍ  زَمْٔمدِ  َِم

٣م ـٍ  َأوْ  هِبَ ـَ  َوِصٝم ٥مً  َُمَّم٣مر   نَمغْمَ  َدْي  [-85 ,88 ]ايمٛم٣ًمء: {ضَمٙمِٝمٌؿ  فَمٙمِٝمؿٌ  َواهلل ُ اهلل ِ  َِم

َتْٖمُتقَٞمَؽ }دم ومقيمف سمٔم٣ملم: ىمذيمؽ و ًْ  اَْمُرؤٌ  إِنِ  ايْمَ٘ماَليَم٥مِ  دِم  ٝمُ٘مؿْ ُيْٖمتِ  اهلل ُ  وُمؾِ  َي

ْ  إِنْ  َيِرشُمَٜم٣م َوُهقَ  سَمَركَ  ََم٣م ٞمِِْمُػ  هَمَٙمَٜم٣م ُأطْم٦ٌم  َويَمفُ  َويَمٌد  يَمفُ  يَمْٝمَس  َهَٙمَؽ  ـْ  مَل ٣م َيُ٘م  َويَمٌد  هَلَ

ًٓ  إطِْمَقةً  ىَم٣مُٞمقا َوإِنْ  سَمَركَ  مِم ٣م ايمثُُّٙمَث٣منِ  هَمَٙمُٜماَم  اشْمٛمََتكْمِ  ىَم٣مَٞمَت٣م هَم١مِنْ  ٣مءً  ِرصَم٣م ًَ
ىَمرِ  َوٞمِ  هَمٙمِٙمذ 

ُْٞمَثَٝمكْمِ  ضَمظِّ  َِمْثُؾ  ْٕ ُ  ا ٌَكمِّ ءٍ  زمُِ٘مؾِّ  َواهلل ُ سَمِّمٙمُّقا َأنْ  يَمُ٘مؿْ  اهلل ُ  ُي ]ايمٛم٣ًمء:  {فَمٙمِٝمؿٌ  َرْ

876-] 

َْرضَم٣ممِ  َوُأويُمق}ودم ومقل اهلل فمز وصمؾ:  ْٕ ٌَْٔمضٍ  َأْولَم  زَمْٔمُّمُٜمؿْ  ا  اهلل ِ  ىمَِت٣مِب  دِم  زمِ

ءٍ  زمُِ٘مؾِّ  اهلل َ إِن    [-75]إٞمٖم٣مل:  {ٙمِٝمؿٌ فمَ  َرْ

 -دم اظمقاري٧م ايمٖمرائض همٜمذه أي٣مت ايمتل فمٙمٝمٜم٣م َمدار

ِدىُمؿْ }همٗمقل اهلل فمز وصمؾ:  َٓ إصقل,  يتّمٚمـ, {ُيقِصٝمُ٘مُؿ اهلل ُ دِم َأْو

 ايمٖمروع-و

إرث  يتّمٚمـ أضمقال, {َويَمُ٘مْؿ ٞمِِْمُػ ََم٣م سَمَرَك َأْزَواصُمُ٘مؿْ }وومقيمف سمٔم٣ملم: 

 أوٓد إم-وايمزوصمكم 

َتْٖمُتقَٞمَؽ وُمِؾ اهلل ُ ُيْٖمتِٝمُ٘مْؿ دِم ايْمَ٘ماَليَم٥مِ }: وومقيمف سمٔم٣ملم ًْ  -{َي

 إطمقة إؾمٗم٣مء, أو إطمقة ٕب-سمتّمٚمـ أضم٘م٣مم ايم٘ماليم٥م و
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َْرضَم٣ممِ  َوُأويُمق}وومقيمف:  ْٕ ٌَْٔمضٍ  َأْولَم  زَمْٔمُّمُٜمؿْ  ا  زمُِ٘مؾِّ  اهلل َ  إِن   اهلل ِ  ىمَِت٣مِب  دِم  زمِ

ءٍ   : {فَمٙمِٝمؿٌ  َرْ

 -ضم٣ممسمتّمٚمـ أضم٘م٣مم ذوي إر

 اذتكٛم املتعًك١ بايرتن١: 
 يذىمر أهؾ ايمٔمٙمؿ مخ٥ًم ضمٗمقق َمتٔمٙمٗم٥م زم٣ميمؼمىم٥م: ودم هذا ايم٣ٌمب 

 أن ايمؼمىم٥م ٓ سمٗمًؿ زمكم ايمقرشم٥م إٓ زمٔمد أداء هذه احلٗمقق اخلٚم٥ًم-وزمٝم٣مٞمف 

 َم٠مٞم٥م ِتٜمٝمز اظمٝم٦م- األٍٚ:

 َمـ شمٚمـ َم٣مء سمٕمًٝمٙمف, وىمٖمٛمف, وضمٛمقؿمف, وَم٣م يتٔمٙمؼ زم٣ميمدهمـ وٞمحقه-

 تٔمٙمٗم٥م زمٔمكم ايمؼمىم٥م-احلٗمقق اظم ايجاْٞ:

 ىم٣ميمديـ ايمذي همٝمف رهـ, وىمٟمرش صمٛم٣مي٥م ايمٔمٌد, وٞمحق ذيمؽ-

 ايمديقن اظمرؽمٙم٥م ايمتل ٓ سمتٔمٙمؼ زمٔمكم ايمؼمىم٥م- ايجايح:

 ىم٣ميمديقن ايمتل سم٘مقن دم ذَم٥م اظمٝم٦م زمال رهـ-

 بٝإ غبب تكسِٜ ايٛص١ٝ ع٢ً ايسٜٔ يف ايكطإٓ ايهطِٜ: 
اظمتٔمٙمٗم٥م زم٣ميمؼمىم٥م َمع دم احلٗمقق  ومدم ايمديـ فمعم ايمقصٝم٥م ٚقس ٜكٍٛ قا٥ٌ:

ـْ }اهلل فمز وصمؾ يٗمقل: أن  ٣م ُيقيِص  َوِصٝم ٥مٍ  زَمْٔمدِ  َِم ـٍ  َأوْ  هِبَ  -[88: ايمٛم٣ًمء] {َدْي

فمعم ايمديـ: يمّمٔمػ اظمْم٣ميم٤م هب٣م, وأطمر ومدَم٦م ايمقصٝم٥م  أن :اْلقابو

 ايمديـ يمٗمقة اظمْم٣ميم٤م زمف-
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همٗمدَم٦م ايمقصٝم٥م دم ايمٙمٖمظ وأطمرت دم ايمقاومع, وأطمر ايمديـ دم ايمٙمٖمظ وهق 

 ايمقاومع-َمٗمدم دم 

 ٚقس دا٤ يف غٓٔ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
فُ  ,رض اهلل فمٛمف, َمـ ضمدي٧م فَمقِم   : أَي٥مَ  َهِذهِ  سَمْٗمَرُءونَ  إِٞم ُ٘مؿْ  : »وَم٣مَل  َأٞم 

ـْ } ٣م سُمقُصقنَ  َوِصٝم ٥مٍ  زَمْٔمدِ  َِم ـٍ  َأوْ  هِبَ  َصعم   اهلل ِ  َرؽُمقَل  َوإِن  », [85: ايمٛم٣ًمء] {َدْي

ـِ  وَم٢َم  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ ْي ٌَْؾ  زم٣ِميمد   ُدونَ  َيَتَقاَرشُمقنَ  إُمِّ  زَمٛمِل َأفْمَٝم٣منَ  َوإِن   ايمَقِصٝم ٥ِم, وَم

ِت, زَمٛمِل صُمُؾ  ايمَٔمال  زَمِٝمفِ  َأطَم٣مهُ  َيِرُث  ايمر  فِ  ِٕ زَمِٝمفِ  َأطِمٝمفِ  ُدونَ  َوُأَمِّ شِٕ
 (ُ)

-  

 ايمقصٝم٥م- ايطابع:

أَم٣م إذا ىم٣مٞم٦م ارث, أن سم٘مقن يمٕمغم وايمثٙم٧م أو أومؾ َمـ ذيمؽ, و زمممط أن 

 قارث هم١مهن٣م ٓ سمِمح, وسم٘مقن زم٣مؿمٙم٥م, فمعم ايمِمحٝمح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ-يم

 ؿٞ غٓٔ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل: ؾ
٣ٌَمِهقِمِّ  ُأََم٣مََم٥مَ  َمـ ضمدي٧م َأِِب   اهلل ِ  َرؽُمقَل  ؽَمِٚمْٔم٦ُم : وَم٣مَل  ,رض اهلل فمٛمف, ايم

٥مِ  فَم٣ممَ  ٌَتِفِ طُمْمْ  دِم  َيُٗمقُل  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   ٣ٌَمَركَ  اهلل َ إِن  : »ايمَقَداعِ  ضَمج   َوسَمَٔم٣ملَم  سَم

                                                           
(, كحسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح َِْٗأخرجو اإلماـ الترمذم في سننو ) (ُ)

 رحمو اهلل تعالى.الترمذم 
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ُف, ضَمؼ   ِذي يمُِ٘مؾِّ  َأفْمَْمك وَمْد   َويمِْٙمَٔم٣مِهرِ  يمِْٙمِٖمَراِش, ايمَقيَمُد  يمَِقاِرٍث, َوِصٝم ٥مَ  هَماَل  ضَمٗم 

٣مهُبُؿْ  احَلَجُر, ًَ ش اهلل ِ,--- فَمعَم  َوضِم
 (ُ)

- 

 ٓ سمِمح أيًّم٣م-ايمثٙم٧م: هم١مهن٣م  أىمثر َمـوأَم٣م إذا ىم٣مٞم٦م 

 ني: ؿٞ ايصشٝشؾ
ـِ  َمـ ضمدي٧م ؽَمْٔمدِ   اهللُ  َصعم   ايمٛم ٌِلُّ  صَم٣مءَ : وَم٣مَل  فَمٛمُْف, اهلل ُ  َرِضَ  َووم ٣مصٍ  َأِِب  زْم

٥َم, َوَأَٞم٣م َئُمقُديِن  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ   َه٣مصَمرَ  ايم تِل زم٣ِمَْٕرضِ  َيُٚمقَت  َأنْ  َيْ٘مَرهُ  َوُهقَ  زمَِٚم٘م 

ـَ  هلل ُ ا َيْرضَمؿُ : »وَم٣مَل  َِمٛمَْٜم٣م, ِف؟ زماَِمرِم  ُأويِص  اهلل ِ, َرؽُمقَل  َي٣م: وُمْٙم٦ُم  ,شفَمْٖمَراءَ  ازْم  ىُمٙمِّ

ْْمُر,: وُمْٙم٦ُم  ,شَٓ : »وَم٣مَل   َوايمثُُّٙم٧ُم  هَم٣ميمثُُّٙم٧ُم,: »وَم٣مَل  ايمثُُّٙم٧ُم,: وُمْٙم٦ُم  ,شَٓ : »وَم٣مَل  هَم٣ميمُم 

َؽ  ىَمثغٌِم, ـْ  طَمغْمٌ  َأنْمٛمَِٝم٣مءَ  َوَرشَمَتَؽ  سَمَدعَ  َأنْ  إِٞم  ُٖمقنَ  فَم٣ميَم٥مً  ؿْ سَمَدفَمٜمُ  َأنْ  َِم  دِم  ايمٛم ٣مَس  َيَتَ٘مٖم 

"َأْيِدُّيِؿْ 
 (ِ)

- 

 : َػًِٚيف 
ـِ  ٌ ٣مسٍ  َمـ ضمدي٧م ازْم قا ايمٛم ٣مَس  َأن   يَمقْ : وَم٣مَل  , ,امرض اهلل فمٛمٜم, فَم ـَ  نَمّمُّ   َِم

                                                           
(, كابن ّٓٔٓ(, كأبو داكد )ٕٔ ٓ(, كركاه أحمد )َُِِأخرجو اإلماـ الترمذم في سننو ) (ُ)

(, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلركاء برقم ْٗٗ(, كابن الجاركد )ُِّٕماجو )
الباىلي, كعمرك (, كقاؿ فيو: كقد جاء عن جماعة كثيرة من الصحابة , منهم أبو أمامة ُٓٓٔ)

ابن خارجة, كعبد اهلل بن عباس, كأنس بن مالك , كعبد اهلل ابن عمرك, كجابر بن عبد اهلل, كعلى 
 .-رضي اهلل عنهم-ابن أبى طالب, كعبد اهلل بن عمر, كالبراء بن عازب, كزيد بن أرقم 

 (.ُِٖٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِِْٕأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]باب الفرائض[  

 

[1015] 
 

  

زُمِع, إلَِم  ايمثُُّٙم٧ِم   ايمثُُّٙم٧ُم,: »وَم٣مَل  َوؽَمٙم َؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ  َرؽُمقَل  هَم١مِن   ايمرُّ

شىَمثغِمٌ  يمثُُّٙم٧ُم َوا
 (ُ)

- 

 اإلرث- ارتاَؼ:

ـْ  }اهلل فمز وصمؾ:  ٗمقليم ٣م ُيقَص  َوِصٝم ٥مٍ  زَمْٔمدِ  َِم ـٍ  َأوْ  هِبَ  -{َُمَّم٣مر   نَمغْمَ  َدْي

 أضنإ اإلضخ: 
 أرىم٣من اإلرث شمالشم٥م: 

 وهق اظمٝم٦م ايمذي اٞمتٗمٙم٦م َمٛمف ايمؼمىم٥م إلم َمـ يرشمف-اظمقرث:  األٍٚ:

 يمٝمف َمـ اظمٝم٦م-وهق َمـ اٞمتٗمٙم٦م ايمؼمىم٥م إايمقارث:  ايجاْٞ:

 وهق ايمؼمىم٥م ايمتل سمٗمًؿ زمكم ايمقرشم٥م يمٙمٚمٝم٦م-اظمقروث:  ايجايح:

 سهِ قػ١ُ املاٍ بني ايٛضث١ قبٌ ٚؾا٠ املٝت: 
وَمـ هذا ايم٣ٌمب ضم٘مؿ أهؾ ايمٔمٙمؿ فمعم َمـ ومًؿ َم٣ميمف زمكم أوٓده ومٌؾ وهم٣مسمف 

 زم٣مخلْمٟم-

 وهق دم هذه احل٣ميم٥مٕن ايمرىمـ إول َمـ أرىم٣من اإلرث هق اظمقرث اظمٝم٦م, 

 َمقصمقد, همام يزال ص٣مضم٤م ايمؼمىم٥م ضمًٝم٣م يرزق-نمغم 

 ؾطٚط اإلضخ: 
 ذوط اإلرث شمالشم٥م: 

                                                           
 (.ُِٗٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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 أي ٓ يٗمع اإلرث إٓ زمٔمده٣م, وزمحِمقهل٣م-

 َمقت اظمقرث ضمٗمٝمٗم٥ًم, أو ضم٘ماًم- األٍٚ:

 -اظمقت احلٗمٝمٗمل سكٝك١ّ:

ُّا:  اظمٖمٗمقد ايمذي ضم٘مؿ زمٚمقسمف- سه

 ضمٝم٣مة ايمقارث زمٔمده ويمق حلٓم٥م ضمٗمٝمٗم٥ًم, أو ضم٘ماًم- ايجاْٞ:

 ٣ميمقيمد ايمذي فم٣مش زمٔمد أزمٝمف ويمق حلٓم٥م-ىم :سكٝك١ّ

ُّا: ايمقيمد ايمذي ي٘مقن دم زمْمـ أَمف إذا طمرج دم ضمٝم٣مة َمًتٗمرة, زمٔمد  سه

 َمقت اظمقرث وهق إب-

 ايمٔمٙمؿ زم٣ميم٤ًٌم اظمٗمتيض يمإلرث- ايجايح:

 زمحٝم٧م ي٘مقن ٞم٤ًم, أو ٞم٘م٣مح, أو وٓء-

 أغباب اإلضخ: 
 أؽم٣ٌمب اإلرث شمالشم٥م: 

 ايمٛم٤ًم- األٍٚ:

 ِم٣مهرة-ايمٛم٘م٣مح واظم ايجاْٞ:

 ايمقٓء وي٘مقن ظمـ أفمتؼ- ايجايح:

 ٜؿرتط يف ايٓهاح: ٚ
 يُمؼمط دم ايمٛم٘م٣مح أن ي٘مقن زمٔمٗمد زوصمٝم٥م صحٝمح-و
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همغمث ايمزوج َمـ زوصمتف, وايمزوصم٥م َمـ زوصمٜم٣م زمٚمجرد ايمٔمٗمد, وإن مل 

 سَمَركَ  ََم٣م ٞمِِْمُػ  َويَمُ٘مؿْ }يمٔمٚمقم ومقل اهلل فمز وصمؾ:  وأحيِمؾ زمٝمٛمٜمام وطء, 

ْ  إِنْ  َأْزَواصُمُ٘مؿْ  ـ   ـْ َي٘مُ  مَل ـ   ىَم٣منَ  هَم١مِنْ  َويَمٌد  هَلُ زُمعُ  هَمَٙمُ٘مؿُ  َويَمٌد  هَلُ ـَ  مِم ٣م ايمرُّ ـْ  سَمَرىْم  زَمْٔمدِ  َِم

٣م ُيقِصكمَ  َوِصٝم ٥مٍ  ـٍ  َأوْ  هِبَ ـ   َدْي زُمعُ  َوهَلُ ْ  إِنْ  سَمَرىْمُتؿْ  مِم ٣م ايمرُّ ـْ  مَل  ىَم٣منَ  هَم١مِنْ  َويَمٌد  يَمُ٘مؿْ  َيُ٘م

ـ   َويَمٌد  يَمُ٘مؿْ  ـُ  هَمَٙمُٜم ـْ  ىْمُتؿْ سَمرَ  مِم ٣م ايمثُُّٚم ٣م سُمقُصقنَ  َوِصٝم ٥مٍ  زَمْٔمدِ  َِم ـٍ  َأوْ  هِبَ  -{َدْي

 يف غٓٔ اإلَاّ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل تعاىل: ٚ
ٌْدِ  ـِ  اهلل ِ َمـ ؿمريؼ فَم ٥ٌَمَ  زْم ـِ  فُمْت ُٔمقٍد, زْم ًْ ٌَْد  َأن   ََم ـَ  اهلل ِ فَم ُٔمقدٍ  زْم ًْ رض اهلل , ََم

َذا َرصُمؾٍ  دِم  ُأيِتَ  ,,فمٛمف , هِبَ ػَمِ  ,: وَم٣مَل  َأوْ  , ؾَمْٜمًرا إيَِمْٝمِف, َٙمُٖمقاهَم٣مطْمتَ : وَم٣مَل  اخْلَ

اٍت, ٣م إِن   همِٝمَٜم٣م َأوُمقُل  هَم١ميِنِّ : وَم٣مَل  ََمر  ٣مئَِٜم٣م, ىَمَِمَداِق  َصَداوًم٣م هَلَ ًَ
َٓ  َوىْمَس, َٓ  ٞمِ  َو

٣م َوإِن   ؾَمَْمَط, ُة, َوفَمَٙمْٝمَٜم٣م اظمغَِْماَث  هَلَ ـَ  َصَقازًم٣م, َيُؽ  هَم١مِنْ  ايْمِٔمد  ـْ  َوإِنْ  اهلل ِ هَمِٚم  َيُ٘م

ـَ  هَمِٚمٛمِّل ٟمً طَمْمَ  ْٝمَْم٣مِن, َوَِم ـْ  َٞم٣مٌس  هَمَٗم٣ممَ  زَمِريَئ٣مِن, َوَرؽُمقيُمفُ  َواهلل ُ ايمُم   همِٝمِٜمؿُ  َأؾْمَجعَ  َِم

اُح, ر  ـَ  َي٣م: هَمَٗم٣ميُمقا ,,َمٔمٗمؾ زمـ ؽمٛم٣من ,ؽِمٛم٣َمٍن  َوَأزُمق اْْلَ ُٔمقدٍ  ازْم ًْ رض اهلل , ََم

ـُ  ,فمٛمف  زمِْرَوعَ  دِم  همِٝمٛم٣َم وَمَّم٣مَه٣م َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   اهلل ِ َرؽُمقَل  َأن   َٞمُْمَٜمُد  َٞمْح

ـُ  ِهاَلُل  َزْوصَمَٜم٣م َوإِن   َواؾِمٍؼ  زمِٛم٦ِْم  ةَ  زْم ؾَْمَجِٔملُّ  َُمر  ْٕ ٌُْد  هَمَٖمِرَح : وَم٣مَل  وَمَّمْٝم٦َم  ىَماَم  ا  فَم
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ـُ  اهلل ِ ُٔمقدٍ  زْم ًْ  اهللُ  َصعم   اهلل ِ َرؽُمقلِ  وَمَّم٣مءَ  وَمَّم٣مُؤهُ  َواهَمَؼ  ضِمكمَ  ؾَمِديًدا هَمَرضًم٣م ََم

ش  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ 
(ُ)

- 

 َع٢ٓ ايٓػب: 
هق ايمرضمؿ, وي٘مقن زم٣مٓسمِم٣مل زمكم إٞم٣ًمٞمكم زمقٓدة ومري٥ٌم, أو  ايٓػب:

 زمٔمٝمدة-

َْرضَم٣ممِ  َوُأويُمق}يمٗمقل اهلل فمز وصمؾ:  ْٕ ٌَْٔمضٍ  َأْولَم  زَمْٔمُّمُٜمؿْ  ا  إِن   اهلل ِ ىمَِت٣مِب  دِم  زمِ

ءٍ  زمُِ٘مؾِّ  اهلل َ  -{فَمٙمِٝمؿٌ  َرْ

 بٝإ َع٢ٓ ايٛال٤: 
وهل وٓء ايمٔمِمقزم٥م ايمتل سمث٦ٌم يمٙمٚمٔمتؼ, وفمِمٌتف ٔمت٣موم٥م: ايم ايٛال٤:ٚ

 اظمتٔمِمٌكم زمٟمٞمٖمًٜمؿ-

 وهذا فمعم ايمِمحٝمح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ-

وإٓ همٗمد ذه٤م زمٔمّمٜمؿ إلم صمقاز إرث ايمٌٛم٦م, وإن ىم٣مٞم٦م ٓ سمٔمِم٤م 

 زمٛمٖمًٜم٣م-

 
 
 

                                                           
(, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل ُُِٔأخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو ) (ُ)

 (, كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح رجالو رجاؿ الصحيح.ُُِٓبرقم )
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 ني: يف ايصشٝشٚايسيٌٝ َا 
٣م وَم٣مَل  فَمٛمَْٜم٣م, اهلل ُ َرِضَ  َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥مَ   فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  هَلَ

اَم  هَمَٟمفْمتِِٗمل ازْمَت٣مفِمل,: »َوؽَمٙم ؿَ  ـْ  ايمَقَٓءُ  هَم١مِٞم  َأفْمَتَؼ  ظمَِ
 (ُ)

- 

 يًتٚمر ايمتقارث زمكم ايمزوصمكم إلم أن حيِمؾ ايمٌٝمٛمقٞم٥م زمْمالق, أو زمٖمًخ-و

 ذا ذه٤م مجٜمقر أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أن ايمْمالق ايمرصمٔمل سمرث همٝمف ايمزوصم٥م-وهل

 بٝإ أصٓاف ايكطاب١: 
 ايمٗمرازم٥م شمالشم٥م أصٛم٣مف وهؿ ايمذيـ يرشمقن َمـ اظمقرث:

 إصقل- األٍٚ:

 ىم٣مٕب, وإم, وإن فمٙمقا- ِٖٚ َٔ هلِ ٚالز٠ ع٢ً ايؿدص:

 وهلؿ ذوط ؽمتٟميت إن ؾم٣مء اهلل فمز وصمؾ دم إرشمٜمؿ-

 ايمٖمروع- ايجاْٞ:

ىم٣مٕوٓد, وأوٓد إوٓد وإن  ِٖٚ نٌ َٔ يًؿدص عًِٝٗ ٚالز٠:

 ٞمزيمقا-

 -احلقار ايجايح:

 ىم٣مٕطمقة, وإفمامم وأزمٛم٣مئٜمؿ وإن ٞمزيمقا- ِٖٚ ؾطٚع األصٍٛ:

 
 

                                                           
 (.َُْٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُِٔٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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 َٛاْع اإلضخ: 
 َمقاٞمع اإلرث شمالشم٥م: 

 ايمرق- األٍٚ:

 ايمٗمتؾ- ايجاْٞ:

 اطمتالف ايمديـ- ايجايح:

 َع٢ٓ ايطم: 
وصػ ي٘مقن زمف اإلٞم٣ًمن ممٙمقىًم٣م: ي٣ٌمع, ويُمؼمي, ويقه٤م,  ايطم:

 ويقرث, وُيتٌمف همٝمف, وٓ يتٌمف سمٌمهًم٣م َمًتٗماًل-

 َع٢ٓ ايكتٌ: 
٣ًٌم- ايكتٌ:  هق إزه٣مق ايمروح َم٣ٌمذًة, أو سمًٌ

وومد اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم هذه اظمًٟميم٥م, همذه٤م مجٜمقرهؿ إلم َمٛمٔمف َمـ 

 -اإلرث َمْمٙمٗم٣ًم, ؽمقاء ىم٣من ومتٙمف طمْمٟم أو فمٚمداً 

وهمِمؾ زمٔمّمٜمؿ أٞمف إن ومتٙمف سمٔمجاًل يمإلرث جي٣مزى زمٛمٗمٝمض ومِمده, واؽمتدل 

  ايمٛم٣ًمئل رْحف اهلل سمٔم٣ملم:دم ايمًٛمـ ايم٘مػمى يمإلَم٣مم اظم٣مٞمٔمقن زمام 

ـِ  َمـ ضمدي٧م فَمْٚمِرو ـْ  ؾُمَٔمْٝم٤ٍم, زْم ـْ  َأزمِٝمِف, فَم هِ  فَم : وَم٣مَل  , ,رض اهلل فمٛمف, صَمدِّ

ـَ  يمِْٙمَٗم٣مسمِؾِ  يَمْٝمَس : »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل  ءٌ  اظمغَِْماِث  َِم شَرْ
 (ُ)

- 

                                                           
, ّّّٔأخرجو اإلماـ النسائي في سننو الكبرل ) (ُ) (, كقاؿ الحافظ في بلوغ المراـ: رىكىاهي النَّسىاًئيُّ

: كىقٍػفيوي عىلىى عيمىرى رضي اهلل , كىالصَّوىابي , كىأىعىلَّوي النَّسىاًئيُّ , كىقػىوَّاهي اٍبني عىٍبًد اٍلبػىرّْ    = عنو, كىالدَّارىقيٍطًنيُّ
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ض آي٣مت وذه٤م زمٔمض ايمٔمٙمامء إلم أن احلدي٧م ؤمٝمػ, وٓ ئم٣مر

 -اظمقاري٧م ايمتل سمدل فمعم إرث ايمقارث َمـ اظمقرث َمْمٙمٗم٣مً 

 : (377. 5) ايمٗمدير وم٣مل دم همٝمض

 هم٣مومتّم٦م َمقرشمف يٗمتؾ أن اإلرث يتٔمجؾ نمرة ذا ٞمٟمَمـ مل ورشمٛم٣مه يمق ٕٞم٣م

 اظمٔمٛمقي ايمتقاسمر َمـ احلدي٧م إصقل أهؾ صمٔمؾ وومد ضمرَم٣مٞمف اظمِمٙمح٥م

 {أوٓدىمؿ دم اهلل يقصٝم٘مؿ} فمٚمقم زمف طمِمقا ضمتك ايمِمح٤م زمكم ٓؾمتٜم٣مره

 وٓ اظمجردة ايم٘مٖم٣مرة أو ايمدي٥م أو زم٣ميمٗمِم٣مص َمّمٚمقٞم٣م ايمٗمتؾ ىم٣من ؽمقاء وهذا

 أو اظم٣ٌمذة زمكم اخلْمٟم دم وٓ يمٙمحٛم٣مؿمل طمالهم٣م طمْم٣م أو فمٚمدا ىمقٞمف زمكم همرق

 زم٣ميم٤ًٌم يٗمِمد أن زمكم وٓ إطمغم دم ضمٛمٝمٖم٥م ِٕب طمالهم٣م ايم٤ًٌم أو ايمممط

 ٓ أو اظمقت إلم أهم٢م اإذ يمٙمتٟمدي٤م وايمزوج واظمٔمٙمؿ إب ىميب َمِمٙمح٥م

                                                                                                                                        

(, كقاؿ فيو: أخرجو ابن عدل في ُُٕٔاأللباني رحمو اهلل تعالى برقم ) كىو في اإلركاء لإلماـ =
(..., ثم قاؿ اهلل تعالى: َِِ/ٔ( كالبيهقي )ْٔٔ-ْٓٔ( كالدارقطني )ِ/َُ" الكامل )ؽ 

كأما الحديث نفسو فهو صحيح لغيره , فإف لو شواىد يتقول بها, منها: حديث عمر الذل قبلو. 
اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: " القاتل ال يرث ". أخرجو الترمذم  كمنها: عن أبى ىريرة أف رسوؿ

(, ُ/ُٓ(, كالدارقطني كابن عدل في " الكامل )ِّٕٓ, ِْٓٔ(, كابن ماجو )ُْ/ِ)
كالبيهقي من طريق إسحاؽ بن عبد اهلل بن أبى فركة عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن 

ىذا حديث ال يصح , ال يعرؼ إال من ىذا الوجو ,  عوؼ عن أبى ىريرة بو , كقاؿ الترمذم: "
كإسحاؽ بن عبد اهلل بن أبى فركة , كقد تركو بعض أىل الحديث منهم أحمد بن حنبل ". كقاؿ 
البيهقي: " إسحاؽ بن )عبيد( اهلل ال يحتج بو, إال أف شواىده تقويو ". كمنها عن ابن عباس كىو 

 المذكور في الكتاب بعد.
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 َمّمٚمقن نمغم أو يمٙمحٛمٖمٝم٥م طمالهم٣م نمغمه أو َم٘مٙمػ َمـ ايمٗمتؾ صدر وؽمقاء

  قا -َمْمٙمٗم٣م
 َع٢ٓ اختالف ايسٜٔ: 

ي٘مقن أضمدمه٣م ىمٟمن أن ي٘مقن أضمدمه٣م فمعم َمٙم٥م, وايمث٣مين فمعم َمٙم٥م أطمرى, 

 َمًٙماًم, وأطمر ىم٣مهمًرا-

ن فمعم َم٣م يٟميت إ وومد ضمِمؾ طمالف زمكم أهؾ ايمٔمٙمؿ دم َمثؾ هذه ايمِمقرة

 -ؾم٣مء اهلل زمٝم٣مٞمف

 بٝإ إٔ املػًِ ال ٜطخ ايهاؾط، ٚإٔ ايهاؾط ال ٜطخ املػًِ: 
ٙمؿ, أَمر َمتٖمؼ فمٙمٝمف اظمً ٓ يرث اظمًٙمؿ ٓ يرث ايم٘م٣مهمر, و ايم٘م٣مهمروىمقن 

 ني: يف ايصشٝشملا زمكم أهؾ ايمٔمٙمؿ, 

ـِ  َمـ ضمدي٧م ُأؽَم٣مََم٥مَ  ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِل   َأن  : فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ َرِضَ  َزْيدٍ  زْم  َوؽَمٙم 

ٙمِؿُ  َيِرُث  َٓ : »وَم٣مَل  ًْ ٙمِؿَ  ايمَ٘م٣مهمِرُ  َوَٓ  ايمَ٘م٣مهمِرَ  اظمُ ًْ شاظمُ
 (ُ)

- 

 اختالف ايسٜٔ يف ساٍ ايهاؾطٜٔ: 
أي هؾ يرث زمٔمّمٜمؿ َمـ زمٔمض َمع اطمتالف ديٛمٜمؿ, أم أن ايم٘مٖمر َمٙم٥م 

 واضمدة؟

 واهمٗمف ايمٛمٔمــــامن وإصمٙم٥م ***هم٣ميم٘مٖمر فمٛمد ايمُمـ٣مهمٔمل َمٙم٥م 

                                                           
 (.ُُْٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ْٕٔٔـ البخارم في صحيحو )أخرجو اإلما (ُ)
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 وَمٙمؾ ؾمتك يمدى ازمـ ضمٛمٌؾ ***الث َمٙمؾ وفمٛمد َمــ٣ميمؽ شم

-2/313قاٍ ايعال١َ ايؿٛظإ سؿع٘ اهلل يف املدًص ايؿكٗٞ )
315 :) 

 :ضم٣ميمتكم يمٙم٘مٖم٣مر

 ايمٝمٜمقدي, َمع َمثالً  ىم٣ميمٝمٜمقدي واضمد: ديـ فمعم ي٘مقٞمقا أن :األٚىل احلاي١

 َمـ زمٔمّمٜمؿ إرث دم طمالف ٓ احل٣ميم٥م هذه همٖمل ايمٛمٌماين, َمع وايمٛمٌماين

 -زمٔمض

 أو اظمجقس أو ايمٛمِم٣مرى َمع ىم٣ميمٝمٜمقد أدي٣مهنؿ: ختتٙمػ أن :١ايجاْٝ احلاي١

 َمـ زمٔمّمٜمؿ سمقري٧م ضم٘مؿ دم ايمٔمٙمامء اطمتٙمػ احل٣ميم٥م هذه همٖمل ايمقشمٛمٝمكم:

 -َمتٔمددة؟ َمٙمؾ أو واضمدة َمٙم٥م ايم٘مٖمر هؾ هق آطمتالف وَمٌٛمك زمٔمض,

 دم ورواي٥م ايمدار, احت٣مد َمع وايمُم٣مهمٔمٝم٥م احلٛمٖمٝم٥م ومقل وهق :األٍٚ ايكٍٛ

 واطمتالف أؾم٘م٣ميمف زمجٚمٝمع ايم٘مٖمر أن: اْلٚمٜمقر ومقل وهق احلٛم٣مزمٙم٥م, َمذه٤م

 اطمتالف إلم ٞمٓمر دون زمٔمض َمـ زمٔمّمٜمؿ ايم٘مٖم٣مر همٝمتقارث واضمدة, َمٙم٥م ٞمحٙمف

 فمٚمقَمٜم٣م َمـ خيص همال وإزمٛم٣مء: أزم٣مء سمقارث دم ايمٛمِمقص يمٔمٚمقم دي٣مٞم٣مهتؿ:

ـَ }: سمٔم٣ملم ويمٗمقيمف ايمُم٣مرع, اؽمتثٛم٣مه َم٣م إٓ  -{ْٔمضزمَ  َأْويمَِٝم٣مءُ  زَمْٔمُّمُٜمؿْ  ىَمَٖمُروا َوايم ِذي
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 وزمٗمٝم٥م َمٙم٥م, وايمٛمٌماٞمٝم٥م َمٙم٥م, هم٣ميمٝمٜمقدي٥م َمٙمؾ: شمالث ايم٘مٖمر أن :ايجاْٞ ايكٍٛ

 َمـ ايمٝمٜمقدي يرث همال هلؿ: ىمت٣مب ٓ أهنؿ جيٚمٔمٜمؿ ٕهنؿ َمٙم٥م: ايم٘مٖمر

 -ايمقشمٛمل َمـ أضمدمه٣م يرث وٓ ايمٛمٌماين,

 اظمٙم٥م أهؾ َمـ َمٙم٥م ىمؾ أهؾ يرث همال َمتٔمددة: َمٙمؾ ايم٘مٖمر أن :ايجايح ايكٍٛ

 َمٙمتكم أهؾ يتقارث ٓ": وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل قلوم زمديمٝمؾ إطمرى:

"ؾمتك
(ُ)

 -َم٣مصمف وازمـ وايمٛم٣ًمئل داود وأزمق أْحد رواه ,

 ايمٛمزاع, حمؾ دم ٞمص وهق احلدي٧م, هلذا ايمراصمح: هق ايمٗمقل هذا ويمٔمؾ

 َمع ايم٘مٖم٣مر, ىم٣مظمًٙمٚمكم زمٝمٛمٜمؿ: سمقارث همال اظمٙمؾ: أهؾ زمكم ايمتٛم٣مس ويمٔمدم

 ايمديـ: اطمتالف وهق اإلرث َمـ اظم٣مٞمع َمع اإلرث َمقصم٤م سمٔم٣مرض ومد وٕٞمف

 َمقصم٤م وَمٛمع اظم٣مٞمع, همٗمقي وصمف, ىمؾ َمـ اظم٣ٌميٛم٥م يقصم٤م ايمديـ اطمتالف ٕن

 -اظم٣مٞمع يمٗمٝم٣مم اظمقصم٤م: ئمٚمؾ همٙمؿ اإلرث,

 َمـ َم٣مٞمع ايمدار اطمتالف أن يرون واضمدة َمٙم٥م ايم٘مٖمر أن يرون وايمذيـ

 ظمٔمٛمكا وهذا زمٝمٛمٜمؿ, وايمتآزر ايمتٛم٣مس يمٔمدم زمٔمض: َمـ ايم٘مٖم٣مر زمٔمض سمقارث

 ٓ أٞمف ايمراصمح أن يمٛم٣م يٓمٜمر ايمذي ايمٗمقل هذا همٔمعم اظمٙمؾ: اطمتالف َمع َمقصمقد

                                                           
(, كالنسائي في الكبرل ُٓٗ, ُٖٕ/ ِ(, كأحمد )ُُِٗأخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو ) (ُ)

( كزادكا جميعنا إال ابن ماجو: "شتى". كىو في اإلركاء تحت ُِّٕ(, كابن ماجو )ِٖ/ ْ)
باني رحمو اهلل تعالى: كىذا سند حسن. كحسنو في (, كقاؿ فيو اإلماـ األلُٕٓٔحديث رقم )
 (.  ُُٕٗاإلركاء برقم )
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 يرث وٓ ايمقشمٛمل, أو اظمجقد ومريٌف أو ايمٝمٜمقدي ومريٌف َمثالً  ايمٛمٌماين يرث

 همٝمام وايمٝمٜمقد زمٝمٛمٜمؿ, همٝمام ايمٛمِم٣مرى يتقارث وإٞمام ايمٝمٜمقدي, ومريٌف َمثال ايمقشمٛمل

 قا -أفمٙمؿ واهلل- ايم٘مٖمري٥م ٙمؾاظم زمٗمٝم٥م وىمذا زمٝمٛمٜمؿ, همٝمام واظمجقس زمٝمٛمٜمؿ,
 أقػاّ َٛاْع اإلضخ: 

 سمٛمٗمًؿ َمقاٞمع اإلرث إلم ومًٚمكم: 

 َم٣م يٚمٛمع َمـ اْل٣مٞمٌكم- األٍٚ:

 اطمتالف ايمديـ, وايمرق- ؾايصٟ ميٓع َٔ ادتاْبني:

همال يرث اظمخ٣ميمػ دم ايمديـ ظمـ طم٣ميمٖمف, وٓ يرشمف َمـ طم٣ميمٖمف, وٓ يرث 

 ايمرومٝمؼ, وٓ يقرث-

 هق ايمٗمتؾ-واضمد, وَم٣م يٚمٛمع َمـ صم٣مٞم٤م  ايجاْٞ:

 سهِ إشا نإ ايطقٝل َهاتّبا، أٚ َبعّطا: 
 هم١مٞمف يرث زمٗمدر َم٣م فُمتؼ َمٛمف-

 : يف املرياخ سهِ املطتس
ي٘مقن َم٣ميمف همٝمًئ٣م مجٜمقر أهؾ ايمٔمٙمؿ فمعم أن اظمرسمد ٓ يرث, وٓ يقرث, و

 يمٌٝم٦م َم٣مل اظمًٙمٚمكم-

تف ؾمٝمخ اإلؽمالم ازمـ سمٝمٚمٝم٥م رْحف اهلل سمٔم٣ملم إلم أن َم٣ميمف ي٘مقن يمقرشموذه٤م 

 َمـ اظمًٙمٚمكم-
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 زمٟمن هذه رواي٥م فمـ أْحد رْحف اهلل سمٔم٣ملم- ٚقاٍ:

, وؽمٝمٟميت َمزيد زمٝم٣من إن أٞمف اظمٔمروف فمـ ايمِمح٣مزم٥م رض اهلل فمٛمٜمؿ ٚقاٍ:

 -ؾم٣مء اهلل سمٔم٣ملم

 أقػاّ اإلضخ: 
 اإلرث يٛمٗمًؿ إلم ومًٚمكم: 

وهق أن ي٘مقن يمٙمقارث ٞمِمٝم٤م َمٗمدر: ىم٣ميمٛمِمػ, أو يمٖمرض, إول: 

 ايمرزمع, أو ايمثٚمـ-

 وهق أن ي٘مقن يمٙمقارث ٞمِمٝم٤م نمغم َمٗمدار-ايمتٔمِمٝم٤م,  :ايجاْٞ

 ايؿطٚض ايٛاضز٠ يف ايكطإٓ ايهطِٜ: 
 ايمٖمروض ايمقاردة دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ؽمت٥م: و

, وؽمٝمٟميت سمٖمِمٝمؾ ًدسايمثٚمـ, وايمرزمع, وايمٛمِمػ, ووايم ثٙم٧م,ايمثٙمث٣من, وايم

 -ذيمؽ زم١مذن اهلل فمز وصمؾ

 ؾطض ثًح ايباقٞ: 

 ايمٔمٚمريتكم, ودم زمٔمض َم٣ًمئؾ اْلد-٣مٓصمتٜم٣مد, دم زموأَم٣م شمٙم٧م ايم٣ٌمومل همث٣مزم٦م 

, وهق اطمتٝم٣مر ازمـ فم٣ٌمس وايمِمحٝمح أٞمف ايمثٙم٧م, ىمام صم٣مء دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ

 -رض اهلل فمٛمف

 أصشاب ايؿطٚض: 
 ومٌؾ سمٗمًٝمؿ ايمؼمىم٥م- زم٣ميمٖمروضوُيٌدأ 
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همٙمق ىم٣من يمٙمٚمٝم٦م ازمـ وزوصم٥م, همٝمٌدأ زم٣ميمزوصم٥م: ٕهن٣م ص٣مضم٥ٌم همرض َمٗمدر 

 دم ىمت٣مب اهلل فمز وصمؾ-

ـ وأم وأب, همٝمٌدأ زم٣مٕم وزم٣مٕب: ٕهنؿ أصح٣مب ويمق ىم٣من يمٙمٚمٝم٦م ازم

 همروض َمٗمدرة دم ىمت٣مب اهلل فمز وصمؾ-

 ني: ؿٞ ايصشٝشؾ
َؿ  ـِ ايمٛم ٌِلِّ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  ٌ ٣مٍس َرِضَ اهلل ُ فَمٛمُْٜماَم, فَم ـِ فَم َمـ ضمدي٧م ازْم

َوْ »وَم٣مَل:  ِٕ ُٗمقا ايمَٖمَرائَِض زمَِٟمْهٙمَِٜم٣م, هَماَم زَمِٗمَل هَمُٜمَق  شلَم َرصُمٍؾ َذىَمرٍ َأحْلِ
 (ُ)

- 

 ٚبٝإ أصشاب ايؿطٚض ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:
 ويمف ضم٣مٓن وؽمٝمٟميت إن ؾم٣مء اهلل فمز وصمؾ-  األٍٚ: ايعٚز:

 وهلؿ ضم٣مٓن أيًّم٣م, وؽمٝمٟميت إن ؾم٣مء اهلل فمز وصمؾ-  ايجا١ْٝ: ايعٚد١ ؾأنجط:

 إم-  ايجايح:

 إب-  ايطابع:

 اْلد- ارتاَؼ: 

 اْلدة همٟمىمثر-  ايػازؽ:

 ايمٌٛم٦م همٟمىمثر-  :ايػابع

 همٟمىمثر- ايجأَ: بٓت االبٔ 

                                                           
 (.ُُٓٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِّٕٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]باب الفرائض[  

 

[1028] 
 

  

 ؽمقاء ىم٣مٞم٦م ؾمٗمٝمٗم٣مت, أو ٕب- ايتاغع: األخٛات يػري أّ: 

 أوٓد إم-  ايعاؾط:

 بٝإ ْصٝب نٌ صاسب ؾطض:
  األٍٚ: بٝإ َرياخ ايعٚز ٚي٘ ساالٕ:

يرث َمـ زوصمتف ايمٛمِمػ إن مل ي٘مـ هل٣م همرع وارث, وؽمقاء احل٣مل إول: 

 -, أو َمـ نمغمهىم٣من ايمٖمرع ايمقارث َمٛمف

 هؿ إزمٛم٣مء, وأزمٛم٣مء إزمٛم٣مء وإن ٞمزيمقا- ٚايؿطع ايٛضاخ:

 همٜمؿ همروع نمغم وارشمكم- أَا أٚالز ايبٓات:

ويرث ايمزوج َمـ زوصمتف ايمرزمع: إن ىم٣من هل٣م همرع وارث, احل٣مل ايمث٣مين: 

 -وؽمقاء ىم٣من ايمٖمرع ايمقارث َمـ زوصمٜم٣م, أم َمـ نمغمه

ـ  َويَمٌد َويَمُ٘مْؿ ٞمِِْمُػ ََم٣م سَمرَ }يمٗمقل اهلل فمز وصمؾ:  ـْ هَلُ ْ َيُ٘م َك َأْزَواصُمُ٘مْؿ إِْن مَل

ـَ  زُمُع مِم ٣م سَمَرىْم ـ  َويَمٌد هَمَٙمُ٘مُؿ ايمرُّ  -{هَم١مِْن ىَم٣مَن هَلُ

 ويمٖمظ ايمقيمد يُمٚمؾ ايمذىمر وإٞمثك َمـ أوٓد, وأوٓد ايمٌٛمكم وإن ٞمزيمقا-

 ايجاْٞ: بٝإ َرياخ ايعٚد١ ٚي٘ ساالٕ: 
 إن مل ي٘مـ يمف همرع وارث-سمرث ايمزوصم٥م َمـ زوصمٜم٣م ايمرزمع احل٣مل إول: 

سمرث ايمزوصم٥م َمـ زوصمٜم٣م ايمثٚمـ إن ىم٣من يمف همرع وراث َمٛمٜم٣م, احل٣مل ايمث٣مين: 

 -أو َمـ نمغمه٣م
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 وٓ همرق زمكم أن سم٘مقن ايمزوصم٥م واضمدة, أو أىمثر َمـ زوصم٥م-

همال يزيد ايمٖمرض زمزي٣مدهتـ, وإٞمام ي٘مـ أؽمقة دم ايمٖمرض, هم١من ىم٣مٞمت٣م اشمٛمكم 

 -همٝم٘مقن ايمٖمرض زمٝمٛمٜمام زم٣ميمًقي٥م

ـْ يَمُ٘مْؿ َويَمٌد هَم١مِْن ىَم٣مَن }فمز وصمؾ: يمٗمقل اهلل  ْ َيُ٘م زُمُع مِم ٣م سَمَرىْمُتْؿ إِْن مَل ـ  ايمرُّ َوهَلُ

ـٍ  ٣م َأْو َدْي ـْ زَمْٔمِد َوِصٝم ٥ٍم سُمقُصقَن هِبَ ـُ مِم ٣م سَمَرىْمُتْؿ َِم ـ  ايمثُُّٚم  -{يَمُ٘مْؿ َويَمٌد هَمَٙمُٜم

 ايجايح: بٝإ َرياخ األّ ٚهلا ساالٕ:
 هل٣م ايمثٙم٧م- اذتاٍ األٍٚ:

 هل٣م ايمًدس- اٍ ايجاْٞ:اذت

 وذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم شمٙم٧م ايم٣ٌمومل- 

 بٝإ َت٢ تطخ األّ ايجًح: 
 همؼمث إم ايمثٙم٧م زمثالشم٥م ذوط: 

 أن ٓ ي٘مقن يمٙمٚمٝم٦م همرع وارث, ٓ ازمـ, وٓ ازمـ ازمـ, وإن ٞمزل- األٍٚ:

 أن ٓ ي٘مقن يمف فمدد َمـ إطمقة, أو َمـ إطمقات- ايجاْٞ:

ِف ايمثُُّٙم٧ُم هَم١مِْن ىَم٣مَن  هَم١مِنْ }يمٗمقل اهلل فمز وصمؾ:  ـْ يَمُف َويَمٌد َوَوِرشَمُف َأزَمَقاُه هَمَِلَُمِّ مَلْ َيُ٘م

ُدُس  ًُّ ِف ايم  -{يَمُف إطِْمَقٌة هَمَِلَُمِّ

 أن ٓ سم٘مقن اظمًٟميم٥م إضمدى ايمٔمٚمريتكم- ايجايح:

 وهذا دم َمًٟميم٥م شمٙم٧م ايم٣ٌمومل-
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وايمِمحٝمح أن هل٣م ايمثٙم٧م ىمام هق ىمالم اهلل فمز وصمؾ, وأن إب يمف ايمًدس 

٣ًٌم-همرًو   ٣م, وايم٣ٌمومل سمٔمِمٝم

ذيمؽ: وم٣ميمقا إذا أفمْمٝمٛم٣م إم ايمثٙم٧م, همًٝم٘مقن  دمٕن َمـ ومقل اظمٔمؼموكم 

 يمَلب ايمًدس, همتحِمؾ اظمرأة فمعم أىمثر َمـ ٞمِمٝم٤م ايمذىمر-

إب يمف ايمًدس همرًو٣م دم ىمت٣مب اهلل فمز وصمؾ, ويمف ايم٣ٌمومل  ؾٝكاٍ هلِ:

٣ًٌم  ُٗمقا: », حلدي٧مَمـ ؽمٛم٥م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿسمٔمِمٝم ايمَٖمَرائَِض  َأحْلِ

َْولَم َرصُمٍؾ َذىَمرٍ  ِٕ شزمَِٟمْهٙمَِٜم٣م, هَماَم زَمِٗمَل هَمُٜمَق 
 (ُ)

- 

 بٝإ َت٢ تطخ األّ ايػسؽ: 
 سمرث إم ايمًدس دم ضم٣مٓت: 

 إن ىم٣من يمٙمٚمٝم٦م همرع وارث, ٓ ازمـ, وٓ ازمـ ازمـ, وإن ٞمزيمقا- األٚىل:

 إن ىم٣من يمٙمٚمٝم٦م يمف فمدد َمـ إطمقة, أو َمـ إطمقات- ايجا١ْٝ:

 :إ َرياخ األب ايطابع: بٝ
 ٚي٘ ساالت: 

 أن يرث زم٣ميمٖمرض همٗمط- األٍٚ:

همغمث زم٣ميمٖمرض إن ىم٣من يمٙمٚمٝم٦م ذىمر وارث َمـ ايمٖمروع, وي٘مقن همروف 

 ايمًدس-

                                                           
 (.ُُٓٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِّٕٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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ُدُس مِم ٣م سَمَرَك إِْن ىَم٣مَن يَمُف }يمٗمقل اهلل فمز وصمؾ:  ًُّ زََمَقْيِف يمُِ٘مؾِّ َواضِمٍد َِمٛمُْٜماَم ايم
ِٕ َو

 -{َويَمٌد 

ُٗمقا ايمَٖمَرائَِض : »ٚذتسٜح َْولَم َرصُمٍؾ َذىَمرٍ  َأحْلِ ِٕ شزمَِٟمْهٙمَِٜم٣م, هَماَم زَمِٗمَل هَمُٜمَق 
 (ُ)

- 

 أن يرث زم٣ميمتٔمِمٝم٤م همٗمط- ايجاْٞ:

 ويرث إب زم٣ميمتٔمِمٝم٤م همٗمط إذا مل ي٘مـ يمٙمٚمٝم٦م همرع وراث-

ِف ايمثُُّٙم٧ُم }يمٗمقل اهلل فمز وصمؾ:  ـْ يَمُف َويَمٌد َوَوِرشَمُف َأزَمَقاُه هَمَِلَُمِّ  -{هَم١مِْن مَلْ َيُ٘م

٣ًٌم-أي ويمَلب ايم٣ٌمومل سم  ٔمِمٝم

 أن يرث زم٣ميمٖمرض, وزم٣ميمتٔمِمٝم٤م َمًٔم٣م- ايجايح:

 إن ىم٣من يمٙمٚمٝم٦م همرع وارث َمـ اإلٞم٣مث همٗمط-

أي٥م, واحلدي٧م, وإب هٛم٣م أولم رصمؾ ذىمر, همٝم٘مقن ايم٣ٌمومل يمف  دمظم٣م ؽمٌؼ 

 زم٣ميمتٔمِمٝم٤م-

 ارتاَؼ: بٝإ َرياخ ادتس.
 هق َمـ يمٝمس زمٝمٛمف وزمكم اظمٝم٦م اٞمثك: ىمٟمب إب-هم٣مْلد ايمقارث: 

 اث إب, فمعم َم٣م ؽمٌؼ سمٖمِمٝمٙمف, إٓ دم َمًٟميمتكم-وَمغماشمف هق َمغم

 

 

                                                           
 (.ُُٓٔإلماـ مسلم في صحيحو )(, كإِّٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]باب الفرائض[  

 

[1032] 
 

  

 َمًٟميم٥م ايمٔمٚمريت٣من- األٚىل:

فمعم ومقل هم١من يمَلم همٝمٜمام َمع اْلد شمٙم٧م مجٝمع اظم٣مل, وَمع إب شمٙم٧م ايم٣ٌمومل, 

 زمٔمد همرض ايمزوصمٝم٥م ىمام ؽمٌؼ-ٕهؾ ايمٔمٙمؿ 

 إن ىم٣من يمٙمٚمٝم٦م أطمقة أؾمٗم٣مء, أو ٕب- ايجا١ْٝ:

 الف زمكم أهؾ ايمٔمٙمؿ-هم١مهنؿ َيًٗمْمقن زم٣مٕب, ودم ؽمٗمقؿمٜمؿ زم٣مْلد طم

 وايمراصمح أهنؿ يًٗمْمقن زمف ىمام يًٗمْمقن زم٣مٕب-

 إطمقة َمـ إم- أيّم٣م ويًٗمط

أِب زم٘مر ايمِمديؼ, وأِب َمقؽمك, وازمـ فم٣ٌمس, وأرزمٔم٥م فممم َمـ  ٖٚٛ قٍٛ

 ايمِمح٣مزم٥م رض اهلل فمٛمٜمؿ أمجٔمكم-

مل ُيذىمر أن أضمًدا طم٣ميمػ أزم٣م زم٘مر  قاٍ اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل تعاىل:

هلل فمٛمف دم زَم٣مٞمف, وأصح٣مب رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ايمِمديؼ رض ا

 َمتقاهمرون-

 ايػازؽ: بٝإ َرياخ ادتس٠.
 ٓ إرث يمٙمجدات َمْمٙمًٗم٣م َمع وصمقد إم-

واْلدة ايمقارشم٥م: هل أم إم, وأم إب, وأم أب إب وإن فمٙمقن زمٚمحض 

 اإلٞم٣مث-
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ذوي همٟمَم٣م َمـ أديم٦م زمٟمب أفمعم َمـ اْلد: ىمٟمم أب اْلد وإن فمعم, همٜمل َمـ 

 إرضم٣مم-

 فمعم اظمُمٜمقر َمـ َمذه٤م احلٛم٣مزمٙم٥م-

وايمِمحٝمح أن ىمؾ صمدة أديم٦م زمقارث همٜمل وراشم٥م: وإن أديم٦م زمٟمب أفمعم 

 َمـ اْلد-

وهق َمذه٤م أِب ضمٛمٝمٖم٥م, وايمُم٣مهمٔمل, واطمت٣مره ايمُمٝمخ سمٗمل ايمديـ ازمـ سمٝمٚمٝم٥م, 

 وص٣مضم٤م ايمٖم٣مئؼ: ٕهن٣م َمديمٝم٥م زمقارث, هم٘م٣مٞم٦م وارشم٥م ىمٟمم إب, واْلد-

رث: همٜمل َمـ ىم٣مٞم٦م زمٝمٛمٜم٣م وزمكم اظمٝم٦م ذىمر ومٌٙمف اٞمثك: أَم٣م َمـ أديم٦م زمٕمغم وا

ًٓ واضمًدا-  ىمٟمم أب إم, همٜمل َمـ ذوي إرضم٣مم ومق

وَمغماث اْلدة ايمًدس, ؽمقاء ىم٣مٞم٦م واضمدة, أو أىمثر: همال يزيد ايمٖمرض 

 زمزي٣مدهتـ-

 ملا دا٤ يف غٓٔ اإلَاّ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ـِ ُذَؤْي٤ٍم, َأٞم   ـْ وَمٌِٝمَِم٥َم زْم ُة إلَِم َأِِب زَمْ٘مٍر »ُف وَم٣مَل: َمـ ؿمريؼ فَم د  صَم٣مَءِت اْْلَ

ٌء, َوََم٣م فَمٙمِْٚم٦ُم  َٟميُمُف َِمغَماشَمَٜم٣م؟ هَمَٗم٣مَل: ََم٣م يَمِؽ دِم ىمَِت٣مِب اهلل ِ سَمَٔم٣ملَم َرْ ًْ يِؼ, سَم دِّ ايمِمِّ

َؿ ؾَمْٝمًئ٣م, هَم٣مْرصِمِٔمل ضَمت ك َأؽْمَٟمَل  ايمٛم ٣مَس,  يَمِؽ دِم ؽُمٛم ٥ِم َٞمٌِلِّ اهلل ِ َصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

٥ٌََم  ـُ ؾُمْٔم َٟمَل ايمٛم ٣مَس, هَمَٗم٣مَل اظمُِْٕمغَمُة زْم ًَ ُت َرؽُمقَل اهلل ِ : » ,رض اهلل فمٛمف,هَم ضَمَيْ

ُدَس  ًُّ َؿ َأفْمَْم٣مَه٣م ايم َك؟ شَصعم  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  , هَمَٗم٣مَل َأزُمق زَمْ٘مٍر: َهْؾ ََمَٔمَؽ نَمغْمُ
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َٙمَٚم٥َم, هَمَٗم٣مَل: َِمثْ  ًْ ـُ ََم ُد زْم ٣م َأزُمق زَمْ٘مٍر هَمَٗم٣مَم حُمَٚم  ٥ٌََم, هَمَٟمْٞمَٖمَذُه هَلَ ـُ ؾُمْٔم َؾ ََم٣م وَم٣مَل اظمُِْٕمغَمُة زْم

َٟميُمُف َِمغَماشَمَٜم٣م,  ًْ ْم ٣مِب َرِضَ اهلل ُ فَمٛمُْف سَم ـِ اخْلَ طُْمَرى إلَِم فُمَٚمَر زْم ْٕ ُة ا د  شُمؿ  صَم٣مَءِت اْْلَ

ٌء, َوََم٣م ىَم٣مَن ايمْ »هَمَٗم٣مَل:  ٓ  ََم٣م يَمِؽ دِم ىمَِت٣مِب اهلل ِ سَمَٔم٣ملَم َرْ َٗمَّم٣مُء ايم ِذي وُميِضَ زمِِف إِ

ُدُس, هَم١مِِن اصْمَتَٚمْٔمُتاَم همِٝمِف  ًُّ ـْ ُهَق َذيمَِؽ ايم
ِك, َوََم٣م َأَٞم٣م زمَِزائٍِد دِم ايْمَٖمَرائِِض, َويَم٘مِ يمَِٕمغْمِ

٣م تُُ٘ماَم طَمَٙم٦ْم زمِِف هَمُٜمَق هَلَ شهَمُٜمَق زَمْٝمٛمَُ٘ماَم, َوَأي 
 (ُ)

 -, واحلدي٧م ؤمٝمػ

ف اهلل سمٔم٣ملم اسمٖم٣مق ايمِمح٣مزم٥م رض اهلل وومد ٞمٗمؾ اإلَم٣مم حمٚمد زمـ ٞمٌم رْح

 فمٛمٜمؿ فمعم أن ايمًدس هق همرض اْلدة ايمقاضمدة همٟمىمثر-

هم١من سمٔمددت اْلدات وسم٣ًمويـ دم ايمٗمرب: ىم٣من ايمًدس زمٝمٛمٜمـ زم٣ميمًقي٥م, 

وإن ىم٣من زمٔمّمٜمـ أومرب َمـ زمٔمض, ؽمٗمْم٦م ايمٌٔمٝمدة ؽمقاء ىم٣مٞم٦م َمـ صمٜم٥م 

 إم, أم َمـ صمٜم٦م إب-

, همٙمذات اْلٜم٥م شمٙم٧م ايمًدس, وإن أديم٦م إضمداهـ زمجٜم٥م, وأطمرى زمجٜمتكم

 ويمذات اْلٜمتكم شمٙمث٣مه-

 
 

                                                           
(, كغيرىما, كالحديث َُُِ(, كالترمذم في سننو )ِْٖٗأخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو ) (ُ)

( , اإلركاء ُِٕٗ/  َّٕيضعفو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في: // ضعيف سنن الترمذم )
كقاؿ اإلماـ  ( // َُّٔ(, المشكاة )ِِْٕ/  ٓٗٓ( , ضعيف سنن ابن ماجة )َُٖٔ)

(: إسناده ضعيف, عثماف ىذا ليس ْٕٗاأللباني رحمو اهلل تعالى في ضعيف أبي داكد األـ برقم )
 بالمشهور, كقًبيصة لم يدرؾ أبا بكر رضي اهلل عنو, كاضطرب الركاة عن الزىرم في إسناده.
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 ايػابع: بٝإ َرياخ ايبٓات. 
, وزمٝم٣من ضم٣ميمتٜمـ فمعم سم٣مرة زم٣ميمٖمرض, وسم٣مرة زم٣ميمتٔمِمٝم٤م زم٣ميمٕمغم ـايمٌٛم٣مت يرشم

 ايمٛمحق ايمت٣مرم: 

  اذتاي١ األٚىل: ؾريخ ايبٓات بايتعصٝب بايػري.

ُيقِصٝمُ٘مُؿ }إذا ىم٣من َمٔمٜمـ أطمقهـ, يمٗمقل اهلل فمز وصمؾ دم ىمت٣مزمف ايمٔمزيز: 

ُْٞمَثَٝمكْمِ  ْٕ ىَمِر َِمْثُؾ ضَمظِّ ا ِدىُمْؿ يمِٙمذ  َٓ  -{اهلل ُ دِم َأْو

 اذتاي١ ايجا١ْٝ: ٜٚطخ ايبٓات بايؿطض.
 إذا مل ي٘مـ َمٔمٜمـ أطمقهـ-

 هم١من ىم٣مٞم٦م واضمدة همٙمٜم٣م ايمٛمِمػ: ضمتك ويمق ىم٣من اظمٝم٦م أزًم٣م هل٣م-

٣مًء هَمْقَق }يمٗمقل اهلل فمز وصمؾ دم ىمت٣مزمف ايمٔمزيز:  ًَ
ـ  ٞمِ ـ  شُمُٙمَث٣م هَم١مِْن ىُم اشْمٛمََتكْمِ هَمَٙمُٜم

 -{ََم٣م سَمَرَك َوإِْن ىَم٣مَٞم٦ْم َواضِمَدًة هَمَٙمَٜم٣م ايمٛمِِّْمُػ 

وروى صم٣مزمر زمـ فمٌد اهلل أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ أفمْمك ازمٛمتل ؽمٔمد 

 رواه اخلٚم٥ًم إٓ ايمٛم٣ًمئل-ش زمـ ايمرزمٝمع ايمثٙمثكم

 ايجأَ: بٝإ َرياخ بٓات االبٔ:
 رع وارث أفمعم َمٛمٜمـ ىمٚمغماث ايمٌٛم٣مت- َمغماث زمٛم٣مت آزمـ إذا مل يقصمد هم

 همغمشمـ زم٣ميمتٔمِمٝم٤م زم٣ميمٕمغم, إذا وصمد ازمـ ازمـ زمدرصمتٜمـ- 

 ويرشمـ زم٣ميمٖمرض, إذا مل يقصمد ازمـ ازمـ زمدرصمتٜمـ- 
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رصم٣مل َم٣مت وَمٔمف زمٛم٦م ازمـ, وازمـ ازمـ, همٙمٙمذىمر َمثؾ ضمظ  َجاٍ شيو:

 إٞمثٝمكم-

 رصمؾ َم٣مت وٓ يرشمف إٓ زمٛم٦م ازمـ, همٙمٜم٣م ايمٛمِمػ-و

ازمـ, همٙمٜمام ايمث٣ميمث٣من, ويم٘مـ زمممط أن ٓ يقصمد ايمٖمرع  رصمؾ َم٣مت ويرشمف ازمٛمت٣م

 ايمقارث ايمذي هق أفمعم َمٛمٜمـ-

أٞمف وم٢م دم زمٛم٦م, وزمٛم٦م ازمـ,  :-ضضٞ اهلل عٓ٘-ٚعٔ ابٔ َػعٛز 

وأطم٦م, زمٟمن يمٙمٌٛم٦م ايمٛمِمػ, ويمٌٛم٦م آزمـ ايمًدس سم٘مٚمٙم٥م ايمثٙمثكم, وَم٣م زمٗمل 

- رواه "أوميض همٝمٜم٣م زمام وم٢م زمف ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ"همٙمَلطم٦م, ووم٣مل: 

 اْلامفم٥م إٓ َمًٙمام وايمٛم٣ًمئل-

ٓ يٚم٘مـ أن سمرث أٞمثك َمـ ايمٖمروع زم٣ميمٖمرض َمع  إسساُٖا: ؾا٥ستإ:

زم٣ميمتٔمِمٝم٤م, يمٙمذىمر َمثؾ ضمظ إٞمثٝمكم, هم١من ىم٣من  سمرشمفوصمقد ذىمر َم٣ًمٍو هل٣م, زمؾ 

أفمعم َمٛمٜم٣م ضمجٌٜم٣م, وإن ىم٣من أٞمزل, مل ئمِمٌٜم٣م إٓ إذا اؽمتٕمرق َمـ همقومٜم٣م 

 ايمثٙمثكم-

ايمٖمروع همٜمل زم٣ميمٛم٥ًٌم ظم٣م همقومٜم٣م دم اإلرث, ىمٟموٓد ىمؾ ؿمٌٗم٥م َمـ  ايجا١ْٝ:

 آزمـ زم٣ميمٛم٥ًٌم يمَلوٓد فمعم َم٣م ؽمٌؼ سمٖمِمٝمٙمف-

 بٝإ َرياخ األخٛات ايؿكٝكات:
 َمغماث إطمقات ايمُمٗمٝمٗم٣مت, إَم٣م زم٣ميمٖمرض, وإَم٣م زم٣ميمتٔمِمٝم٤م زم٣ميمٕمغم, وإَم٣م 
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 زم٣ميمتٔمِمٝم٤م َمع ايمٕمغم-

 ؾريثٔ بايؿطض بجالث١ ؾطٚط: 
 زمٛم٦م- وؾ ازمـ, أن ٓ يقصمد همرع وارث, َمث األٍٚ:

 وٓ ذىمر َمـ إصقل وارث, َمثؾ إب, أو صمد- ايجاْٞ:

 وٓ َمٔمِم٤م وهق إخ ايمُمٗمٝمؼ- ايجايح:

: سمٔم٣ملم يمٗمقيمف ايجًجإ; ؾأنجط ٚايجٓتإ ايٓصـ، ايٛاسس٠ ٚؾطض

َتْٖمُتقَٞمَؽ } ًْ  ُأطْم٦ٌم  َويَمفُ  َويَمٌد  يَمفُ  يَمْٝمَس  َهَٙمَؽ  اَْمُرؤٌ  إِنِ  ايْمَ٘ماليَم٥مِ  دِم  ُيْٖمتِٝمُ٘مؿْ  اهلل ُ وُمؾِ  َي

ْ  إِنْ  َيِرشُمَٜم٣م َوُهقَ  سَمَركَ  ََم٣م ٞمِِْمُػ  هَمَٙمَٜم٣م ـْ  مَل ٣م َيُ٘م  ايمثُُّٙمَث٣منِ  هَمَٙمُٜماَم  اشْمٛمََتكْمِ  ىَم٣مَٞمَت٣م هَم١مِنْ  َويَمٌد  هَلَ

 - [876أي٥م َمـ: ]ايمٛم٣ًمء {سَمَرك مِم ٣م

 إرث ٓ ٕٞمف إطمقات: ؽمٗمْم٦م ذىمًرا, وىم٣من وارث, همرع وصمد هم١من

 أطمذن أىمثر, أو واضمدة أٞمثك ايمٖمرع نىم٣م وإن ايمٖمروع, ذىمر َمع يمٙمحقار

٣ًٌم, يمَلطمقات همروٜمـ, وايم٣ٌمومل  هل وهذه ايم٣ًمزمؼ, َمًٔمقد ازمـ حلدي٧م سمٔمِمٝم

 -ايمٕمغم َمع زم٣ميمتٔمِمٝم٤م همٝمٜم٣م يرشمـ ايمتل احل٣مل

 إطمقات ؽمٗمْم٦م إب, ىم٣من هم١من وارث, إصقل َمـ ذىمر وصمد وإن

  زم٣مإلمج٣مع-

 همال زمف, ٜمـؽمٗمقؿم ايمراصمح وأن همٝمف, اخلالف ذىمر ؽمٌؼ همٗمد اْلد, ىم٣من وإن

 -ايمراصمح ايمٗمقل فمعم َمْمٙمًٗم٣م إصقل َمـ ذىَمر َمع يمٙمحقار إرث
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 زم٣ميمتٔمِمٝم٤م, َمٔمف ورشمـ ايمُمٗمٝمؼ, إخ وهق َعصب: َعٗٔ ٚدس ٚإٕ

ًٓ  إطِْمَقةً  ىَم٣مُٞمقا َوإِنْ } :سمٔم٣ملم يمٗمقيمف إٞمثٝمكم, ضمظ َمثؾ يمٙمذىمر ٣مءً  ِرصَم٣م ًَ
 َوٞمِ

ىَمرِ  ُْٞمَثَٝمكْمِ  ضَمظِّ  َِمْثُؾ  هَمٙمِٙمذ  ْٕ  ايمتل احل٣مل هل وهذه, [876أي٥م َمـ: ]ايمٛم٣ًمء {ا

 -زم٣ميمٕمغم زم٣ميمتٔمِمٝم٤م همٝمٜم٣م يرشمـ

 َمع ايمٌٛم٣مت, أو زمٛم٣مت إزمٛم٣مء- ايتعصٝب َع ايػري:

 َمع إطمقة- ٚايتعصٝب بايػري:

 :غبل ملا أَج١ً
 ايممموط, يمتامم ايمٛمِمػ همٙمٜم٣م :ٚعِ ؾكٝك١، أخت عٔ ٖايو ًٖو يٛ

 -يمٙمٔمؿ وايم٣ٌمومل

 -يمٙمٔمؿ وايم٣ٌمومل ٙمث٣من,ايمث همٙمٜمام :ٚعِ ؾكٝكتني، أختني عٔ ًٖو ٚيٛ

 -يمَلطم٦م رء وٓ يمالزمـ, هم٣مظم٣مل :ٚابٔ ؾكٝك١، أخت عٔ ًٖو ٚيٛ

 يمَلطم٦م وايم٣ٌمومل ايمٛمِمػ, همٙمٙمٌٛم٦م :ؾكٝك١ ٚأخت بٓت، عٔ ًٖو ٚيٛ

٣ًٌم: ايمُمٗمٝمٗم٥م  -ايمٖمروع َمـ همرض ذي يمقصمقد سمٔمِمٝم

 يمَلطم٦م, رء وٓ يمَلب, هم٣مظم٣مل :ؾكٝك١ ٚأخت أب، عٔ ًٖو ٚيٛ

 -ايمراصمح فمعم صمد إب زمدل ىم٣من يمق وىمذيمؽ

٣ًٌم, زمٝمٛمٜمام هم٣مظم٣مل :ؾكٝل ٚأر ؾكٝك١، أخت عٔ ًٖو ٚيٛ  يمٙمذىمر سمٔمِمٝم

 -إٞمثٝمكم ضمظ َمثؾ
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 ألب: األخٛات بٝإ َرياخ
 ؽمٌؼ َم٣م فمعم ايمُمٗمٝمٗم٣مت إطمقات ىمٚمغماث ٕب, إطمقات َمغماث

  إؾمٗم٣مء- َمـ أضمد يقصمد ٓ أن زمممط سمٖمِمٝمٙمف,

 وإن ٕب, تإطمقا ؽمٗمْم٦م ذىمًرا ىم٣من هم١من إؾمٗم٣مء, َمـ أضمد وصمد هم١من

 ايمثٙمثكم, سم٘مٚمٙم٥م ايمًدس, ٕب ويمَلطمقات ايمٛمِمػ, همٙمٜم٣م واضمدة ؾمٗمٝمٗم٥م ىم٣من

  أىمثر- أم واضمدة ىمـ ؽمقاء

 ٕب: إطمقات ؽمٗمْم٦م واضمدة َمـ أىمثر ايمُمٗمٝمٗم٣مت ىم٣مٞم٦م وإن

 -ٕب أخ ئمِمٌٜمـ أن إٓ ايمثٙمثكم, ايمُمٗمٝمٗم٣مت ٓؽمتٕمراق

 :غبل ملا أَج١ً
 ايمُمٗمٝمٗم٥م إطم٦م ٔمؾزمج ومٌٙمف, ايمذي ايم٣ٌمب أَمثٙم٥م هل ايم٣ٌمب هذا أَمثٙم٥م

 َم٣م َمٛمٜم٣م ٞمذىمر طم٣مص٥م أَمثٙم٥م ايم٣ٌمب وهلذا ٕب, أطًم٣م ايمُمٗمٝمؼ وإخ ٕب, أطمًت٣م

 :يقم

 رء وٓ ايمُمٗمٝمؼ يمَلخ هم٣مظم٣مل :ألب ٚأخت ؾكٝل، أر عٔ ٖايو ًٖو يٛ

 -ٕب اإلطمقة يًٗمْمقن إؾمٗم٣مء ذىمقر ٕن يمَلطم٦م:

 ايمثٙمث٣من, همٙمٙمُمٗمٝمٗمتكم :ٚعِ ألب، ٚأخت ؾكٝكتني، أختني عٔ ًٖو ٚيٛ

 وفمدم ايمثٙمثكم, ايمُمٗمٝمٗمتكم ٓؽمتٕمراق ٕب: يمَلطم٦م رء وٓ يمٙمٔمؿ, وايم٣ٌمومل

 -هل٣م اظمٔمِم٤م
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 ايمٛمِمػ, همٙمٙمُمٗمٝمٗم٥م :ٚعِ ألب، ٚأخت ؾكٝك١، أخت عٔ ًٖو ٚيٛ

 -يمٙمٔمؿ وايم٣ٌمومل ايمثٙمثكم, سم٘مٚمٙم٥م ايمًدس ٕب ويمَلطم٦م

 همٙمٙمُمٗمٝمٗمتكم :ألب ٚأر ألب، ٚأخت ؾكٝكتني، أختني عٔ ًٖو ٚيٛ

٣ًٌم, وأطمتف ٕب ٕخا زمكم وايم٣ٌمومل ايمثٙمث٣من,  -إٞمثٝمكم ضمظ َمثؾ يمٙمذىمر سمٔمِمٝم

 :سنض فا٥زتإ َُٗتإ

 وإطمقات آزمـ, وزمٛم٣مت ايمٌٛم٣مت, أفمٛمل إرزمع, ه٠مٓء :األٚىل

 فمِمٌٜمـ ووصًٖم٣م درصم٥م هلـ مم٣مشمؾ ذىمر وصمد إذا ٕب, وإطمقات ايمُمٗمٝمٗم٣مت,

 -إٞمثٝمكم ضمظ َمثؾ يمٙمذىمر زم٣ميمتٔمِمٝم٤م َمٔمف همغمشمـ ضم٣مل, زم٘مؾ

 َمع ايمٛم٣مزل, آزمـ ازمـ إٓ ئمِمٌٜمـ مل ووصًٖم٣م, درصم٥م هلـ مم٣مشماًل  ي٘مـ مل هم١من

 -ايمثٙمثكم همقومٜم٣م َمـ اؽمتٕمرق إذا َمٛمف, أفمعم ازمـ زمٛم٦م

 -ضم٣مل زم٘مؾ يًٗمْمٜم٣م هم١مٞمف َمٛمٜم٣م, أفمعم ايمذىمر ىم٣من إذا أَم٣م

 إذا ٕب إطم٦م ئمِم٣ٌمن ٓ ايمُمٗمٝمؼ, إخ وازمـ ٕب, إخ ازمـ :ايجا١ْٝ

 همقومف َمـ همٝمٔمِم٤م ايمٛم٣مزل, آزمـ ازمـ زمخالف ايمثٙمثكم, ايمُمٗمٝمٗم٣مت اؽمتٕمروم٦م

 اإلرث أن زمٝمٛمٜمام, وايمٖمرق ايمثٙمثكم, همقومٜمـ َمـ اؽمتٕمرق إذا آزمـ, زمٛم٣مت َمـ

 همال أطمتف, ئمِم٤م ٓ إخ ازمـ وأن زم٣مٕطمقة, اإلرث َمـ أومقى زم٣ميمقٓدة

 -فمٚمتف ئمِم٤م
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 األّ: أٚالز بٝإ َرياخ
ّٓ  إم, أوٓد يرث ٓ  َمـ ذىمر وٓ وارث, همرع يمٙمٚمٝم٦م يقصمد مل إذا إ

 - وارث صقلإ

 وهق إزمـ, وايمٌٛم٦م- وارث, همرع يمٙمٚمٝم٦م وصمد هم١من

 -إم أوٓد ؽمٗمط إصقل وهق إب, اْلد- َمـ وارث ذىمر أو

 زم٣ميمًقي٥م, زمٝمٛمٜمؿ ايمثٙم٧م همٟمىمثر وآشمٛمكم ايمًدس, َِٓٗ: ايٛاسس َٚرياخ

 ةٌ اَْمَرأَ  َأوِ  ىَماليَم٥مً  ُيقَرُث  َرصُمٌؾ  ىَم٣منَ  َوإِنْ } :سمٔم٣ملم يمٗمقيمف أٞمثك, فمعم ذىمر يٖمّمؾ ٓ

ُدُس  َِمٛمُْٜماَم  َواضِمدٍ  هَمٙمُِ٘مؾِّ  ُأطْم٦ٌم  َأوْ  َأٌخ  َويَمفُ  ًُّ ـْ  َأىْمَثرَ  ىَم٣مُٞمقا هَم١مِنْ  ايم  هَمُٜمؿْ  َذيمَِؽ  َِم

ىَم٣مءُ   - [85أي٥م َمـ: ]ايمٛم٣ًمء  {ايمثُُّٙم٧ِم  دِم  ُذَ

 ايمقاضمد فمعم زاد َم٣م وىمقن إم, أوٓد أي٥م هذه دم وإطم٦م زم٣مٕخ واظمراد

 َمْمٙمؼ ٕن إٞمثك: فمعم ايمذىمر ّمٝمؾسمٖم فمدم فمعم ايمثٙم٧م, يدل دم ذىم٣مء

 -ايمتًقي٥م يٗمتيض ايمممىم٥م

 يمف ويمد ٓ إذ ضمقاؾمٝمف يرشمف َمـ هق ىماليم٥م يقرث هم٣ميمذي احلقار, ٚايهالي١:

  وايمد- وٓ

 :غبل ملا أَج١ً
 يمَلخ: رء وٓ يمَلب, هم٣مظم٣مل :أّ َٔ ٚأر أب، عٔ ٖايو ًٖو يٛ

 -وارث ايمذىمقر َمـ أصؾ يمقصمقد
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 يمٙمٔمؿ, وايم٣ٌمومل ايمٛمِمػ, همٙمٙمٌٛم٦م :ِٚع ألّ، ٚأر بٓت، عٔ ًٖو ٚيٛ

 -ايمقارث ايمٖمرع يمقصمقد يمَلخ: رء وٓ

 ايمًدس, همٙمَلم :ؾكٝل ٚأر ألّ، ٚأخت ألّ، ٚأر أّ، عٔ ًٖو ٚيٛ

 -ايمُمٗمٝمؼ يمَلخ وايم٣ٌمومل زم٣ميمًقي٥م, ايمثٙم٧م إم ويمقيمدي

 ٚأًٖٗا: ايفضٚض يف بٝإ بعض ايكٛاعز

 وايمرزمع ٛمِمػايم وهل زم٣ميمٗمرآن: ايمث٣مزمت٥م ايمٖمروض مجٝمع :األٚىل ايكاعس٠

 دم أطمر َمع َمٛمٜمام واضمد اصمتامع يٚم٘مـ وايمًدس, وايمثٙم٧م وايمثٙمث٣من وايمثٚمـ

 ٕن وذيمؽ ايمرزمع: َمع وٓ ايمثٙم٧م, َمع جيتٚمع همال ايمثٚمـ, إٓ واضمدة َمًٟميم٥م

 ايمٖمرع َمع ايمثٙم٧م يقصمد وٓ ايمقارث, ايمٖمرع َمع همٟمىمثر ايمزوصم٥م همرض ايمثٚمـ

 وارث همرع يقصمد ٓ نأ إي٣مه إرشمٜم٣م ذط وَمـ , يمَلم إَم٣م ايمثٙم٧م ٕن ايمقارث:

 -ايمقارث ايمٖمرع َمع أصاًل  هلؿ إرث وٓ إم, ٕوٓد وإَم٣م ,

 زوج جيتٚمع أن يٚم٘مـ وٓ ايمقارث, ايمٖمرع َمع يمٙمزوج همَلٞمف ايمرزمع: وأَم٣م

 -واضمدة َمًٟميم٥م دم وزوصم٥م

 ايمٛمِمػ إٓ واضمدة َمًٟميم٥م دم صمٛمس َمـ همرو٣من جيتٚمع ٓ :ايجا١ْٝ ايكاعس٠

 -وايمًدس

 إم, َمـ وإخ ايمزوج, إٓ ايمذىمقر َمـ ٣ميمٖمرضزم يرث ٓ :ايجايج١ ايكاعس٠

 -ايمقارث ايمٖمرع َمع واْلد إب, وىمذيمؽ
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 َمٛمٜمؿ ايمقاضمد همرض ايمٖمروض ذوي َمـ أصٛم٣مف أرزمٔم٥م :ايطابع١ ايكاعس٠

 :وهؿ ؽمقاء واظمتٔمدد

 - ايمًدس هلـ همرض إذا آزمـ: وزمٛم٣مت واْلدات, ايمزوصم٣مت,

 - ايمًدس هلـ همرض إذا ٕب: وإطمقات

  رأي٦م- همٝمام نايمٖمروٝمق ذىمر ه٘مذا

 وطء دم وذيمؽ سمٔمدد: إذا إب وهق خاَؼ: صٓـ ظٜاز٠ ٚميهٔ

 - هبام ايمٗم٣مهم٥م زمُمٌٜم٥م وأحلٗمتف اَمرأة ؾمخِم٣من وؿمئ إذا ايمُمٌٜم٥م,

 مجٝمًٔم٣م هلام يم٘م٣من ازمـ وفمـ فمٛمٜمام َم٣مت همٙمق واضمد, أب َمغماث يرشم٣مٞمف هم١مهنام

 -يمالزمـ وايم٣ٌمومل وضمده ايمًدس يمف يم٘م٣من أضمدمه٣م اٞمٖمرد ويمق ايمًدس,

 ٢ٓ ايعصب١: بٝإ َع

  سمٗمدير- زمال يرث َمـ وهق فم٣مص٤م, مجع ايعصب١:

وومد سمٗمدم َمٔمٛم٣م َمـ يرث زم٣ميمٖمرض, وَمٔمٛمك يرث زم٣ميمٖمرض أي صمٔمؾ اهلل فمز 

 وصمؾ يمف همرًو٣م َمٗمدًرا دم ىمت٣مزمف, أو ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ دم ؽمٛمتف-

ايمثٚمـ, شمؿ ايمًدس, شمؿ ايمرزمع, شمؿ ايمثٙم٧م, شمؿ  ٚأقٌ ايؿطٚض املكسض٠:

 ث٣من-ايمٛمِمػ, شمؿ ايمثٙم

همٜمذه هل ايمٖمروض, همٚمـ ىم٣من يرث هبذه همٝمٗم٣مل يمف أن يرث زم٣ميمٖمرض, وَمـ 

 ىم٣من يرث زمٕمغم َمٗمدار حمدد, همٝمٗم٣مل همٝمف أٞمف يرث زم٣ميمتٔمِمٝم٤م, ويٗم٣مل يمف فمِم٥ٌم-
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 وزم٣مب ايمٔمِم٥ٌم واؽمع همٟمضمٝم٣مًٞم٣م اظمٔمِم٤م يٟمطمذ أىمثر اظم٣مل-

يم٘م٣من يمٙمزوصم٥م ايمثٚمـ, وايم٣ٌمومل يمالزمـ:  ؾًٛ َات ضدٌ عٔ ظٚد١ ٚابٔ:

 ٝمٟمطمذ َم٣م سمٌٗمك َمـ ايمؼمىم٥م-ٕٞمف َمٔمِم٤م, هم

يم٘م٣من يمٙمٌٛم٦م ايمٛمِمػ, ويمَلب ايمًدس  ٚيٛ َات ضدٌ عٔ بٓت ٚأب:

٣ًٌم, وه٘مذا-  همرًو٣م, وَم٣م سمٌٗمك َمـ اظم٣مل سمٔمِمٝم

 وأضمٝم٣مًٞم٣م اظمٔمِم٤م يٟمطمذ ؾمٝمًئ٣م يًغًما, وهق َم٣م زاد فمـ ايمٖمروض-

همٝم٘مقن يمٙمزوصم٥م  ؾًٛ َات ضدٌ عٔ ظٚد١، ٚأّ، ٚابٓتني أٚ ثالخ بٓات:

 أو ايمثالث زمٛم٣مت ايمثٙمثكم, ويمَلم ايمًدس, وايم٣ٌمومل ايمثٚمـ, وي٘مقن يمٙمٌٛمتكم

 ؽمٝم٘مقن يمٙمٚمٔمِم٤م, وهق هٛم٣م يًغم صمًدا-

وهٛم٣م ٓ ي٘مقن اظمٔمِم٤م هق آزمـ: ٕن آزمـ ؽمت٘مقن اظمًٟميم٥م يمٙمذىمر َمثؾ 

 ضمظ آٞمثٝمكم-

أي يمٙمزوصم٥م ايمثٚمـ, ويمَلم ايمًدس, وايم٣ٌمومل زمكم إوٓد يمٙمذىمر َمثؾ ضمظ 

يمٛمِمػ أطمر يمٙمٌٛمتكم, وإذا ىم٣مٞم٦م آٞمثٝمكم: همٝم٘مقن ٞمِمػ ايم٣ٌمومل يمالزمـ, وا

ايمٌٛم٣مت شمالث همت٘مقن اظمًٟميم٥م َمـ مخ٥ًم أؽمٜمؿ: ؽمٜمٚمكم يمالزمـ, ويم٘مؾ زمٛم٦م 

 ؽمٜمؿ واضمد-

 بٝإ إشا اْؿطز املعصب باملاٍ أخصٙ: 
  ذـــأطم همرض ص٣مضم٤م َمٔمف ىم٣من وإن اظم٣مل, مجٝمع اظمٔمِم٤م أطمذ اٞمٖمرد هم١مذا
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 اهلل صعم ايمٛمٌل يمٗمقل ؽمٗمط: ايمؼمىم٥م ايمٖمروض اؽمتٕمروم٦م وإن زمٔمده, ايم٣ٌمومل

 َمتٖمؼش ذىمر رصمؾ ٕولم همٜمق زمٗمل همام زمٟمهٙمٜم٣م ايمٖمرائض أحلٗمقا: »وؽمٙمؿ فمٙمٝمف

 فمٙمٝمف, وومد سمٗمدم َمٔمٛم٣م-

 يم٘مـ هٛم٣م ٓ يٚم٘مـ أن ي٘مقن اظمٔمِم٤م ازمٛم٣ًم: ٕن آزمـ ٓ يًٗمط زمح٣مل-

يم٘مـ إذا ىم٣من اظمٔمِم٤م فمؿ يمٙمٚمٝم٦م, َمع وصمقد إب يمٙمٚمٝم٦م: هم١مٞمف هٛم٣م ٓ 

 يرث-

 ايعصب١: أقغاّ

  أوم٣ًمم: شمالشم٥م ايمٔمِم٥ٌم يٛمٗمًؿ

 -ايمٕمغم َمع وفمِم٥ٌم زم٣ميمٕمغم, وفمِم٥ٌم زم٣ميمٛمٖمس, فمِم٥ٌم

 :ِٖ بايٓؿؼ ؾايكػِ األٍٚ: ايعصب١
 اإلطمقة إٓ واحلقار, وايمٖمروع, إصقل, َمـ ايمقارشمكم ايمذىمقر مجٝمع -1

 -إم َمـ

 -واظمٔمتٗم٥م ىم٣مظمٔمتؼ أٞمثك, أو ذىمر َمـ زم٣ميمقٓء يرث َمـ - 2

  بايػري. ٚايكػِ ايجاْٞ: ايعصب١
 َمع ٕب وإطمقات ايمُمٗمٝمٗم٣مت, وإطمقات آزمـ, ٣متوزمٛم ايمٌٛم٣مت, هـ

 إذا طم٣مص٥م, آزمـ زمٛم٣مت دم َمٛمٜمـ أٞمزل أو ووصًٖم٣م, درصم٥م هلـ مم٣مشمؾ ذىمر

 زمف, فمِم٥ٌم ىمـ َمـ َمع إرزمع ه٠مٓء همغمث ايمثٙمثكم, همقومٜمـ َمـ اؽمتٕمرق

 -إٞمثٝمكم ضمظ َمثؾ يمٙمذىمر
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  ايػري. َع ٚايكػِ ايجايح: ايعصب١
 همتجٔمؾ ايمٖمروع, إٞم٣مث َمع ٕب وإطمقات ايمُمٗمٝمٗم٣مت, إطمقات هـ

 زمٚمٛمزيم٥م ٕب وإطمقات إؾمٗم٣مء, زمٚمٛمزيم٥م اإلطمقة ايمُمٗمٝمٗم٣مت إطمقات

 -ٕب اإلطمقة

 :بٗا اإلصخ ٚتضتٝب ايعصٛب١ دٗات

 :ومقيمف دم ايمؼمسمٝم٤م فمعم لجٚمقفم٥م مخس, ايمراصمح ايمٗمقل فمعم ايمٔمِمقزم٥م صمٜم٣مت

 ايمتتٚم٥م ايمقٓء وذو فمٚمقَم٥مٌ  *** ُأطمـــقةٌ  ُأزمــــقةٌ  زمٛمـــقةٌ 

 وىمذا ايمذىمقر, زمٚمحض ٞمزيمقا وإن وأزمٛم٣مؤهؿ إزمٛم٣مء همٝمٜم٣م يدطمؾ ٠ٛ:ؾايبٓ

 هلـ- َمٔمِم٤م ذىمر َمع آزمـ وزمٛم٣مت ايمٌٛم٣مت

 -ايمذىمقر زمٚمحض فمٙمقا وإن وآزم٣مؤه إب همٝمٜم٣م يدطمؾ ٚاألب٠ٛ:

 زمٚمحض ٞمزيمقا وإن وأزمٛم٣مؤهؿ أم يمٕمغم اإلطمقة همٝمٜم٣م يدطمؾ ٚاألخ٠ٛ:

 -ايمٕمغم َمع أو زم٣ميمٕمغم فمِم٥ٌم ىمـ إذا أم يمٕمغم إطمقات وىمذا ايمذىمقر,

 -زمٟمٞمٖمًٜمؿ اظمتٔمِمٌقن وفمِمٌتف اظمٔمتؼ, همٝمف يدطمؾ وايمقٓء

 زمٚمحض ٞمزيمقا وإن وأزمٛم٣مؤهؿ أم, يمٕمغم إفمامم همٝمٜم٣م يدطمؾ ٚايع١َُٛ:

 -ايمذىمقر

 -أزًم٣م اْلد جئمؾ ايمذي ايمراصمح ايمٗمقل فمعم ايمٔمِمقزم٥م صمٜم٣مت هذه
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 شمؿ ايمٌٛمقة :غت ؾادتٗات أّبا جيعً٘ ال ايصٟ املطدٛح ايكٍٛ ع٢ً أَا

 -ايمقٓء شمؿ وزمٛمقهؿ ايمٔمٚمقَم٥م شمؿ اإلطمقة زمٛمق شمؿ واإلطمقة اْلدودة شمؿ إزمقة

 ايرتتٝب يف ايعصٛب١ َٔ حٝح اجل١ٗ, ثِ املٓظي١, ثِ ايك٠ٛ: 

همٝمٗمدم دم ايمتٔمِمٝم٤م إؽمٌؼ صمٜم٥م, هم١من ىم٣مٞمقا دم صمٜم٥م واضمدة, ومدم إومرب 

َمٛمزيم٥م, هم١من ىم٣مٞمقا دم َمٛمزيم٥م واضمدة, ومدم إومقى, وهق َمـ يدرم زم٣مٕزمقيـ فمعم 

 همٜمق زمٗمل همام: »وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل يمٗمقل وضمده, زم٣مٕب يدرم ايمذي

  -شذىمر رصمؾ ٕولم

  صمٜم٥م- أؽمٌؼ ٕٞمف إب: أولم َمـ هم٣مٓزمـ

  َمٛمزيم٥م- أومرب ٕٞمف اْلد: َمـ أولم وإب

 - أومقى ٕٞمف ٕب: إخ َمـ أولم ايمُمٗمٝمؼ وإخ

 :غبل َا إىل َؿرّيا ادتعوربٟ قاٍ
 اصمٔمال زم٣ميمٗمقة ايمتٗمديؿَ  وزمٔمدمه٣م *** ـــفزمٗمرزم شمؿ ايمتٗمديـــؿُ  هم٣ٌمْلٜم٥مِ 

 يمالزمـ وايم٣ٌمومل همرًو٣م, ايمًدس همٙمَلب :ٚابٔ أب، عٔ ٖايو ًٖو ؾًٛ

٣ًٌم,  -إزمقة صمٜم٥م َمـ أؽمٌؼ ايمٌٛمقة صمٜم٥م ٕن يمَلب: سمٔمِمٝم٤م وٓ سمٔمِمٝم

 يمالزمـ وايم٣ٌمومل ايمثٚمـ, همٙمٙمزوصم٥م :ابٔ ٚابٔ ٚابٔ، ظٚد١، عٔ ًٖو ٚيٛ

 -َمٛمزيم٥م أومرب ٕٞمف وضمده:
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 ايمٛم٣مزل ايمٔمؿ ٓزمـ هم٣مظم٣مل :عُ٘ ابٔ ابٔ ابٔ ٚابٔ أبٝ٘، عِ عٔ ًٖو ٚيٛ

  اْلد- دم زم٣مظمٝم٦م يتِمؾ ايمٔمؿ ازمـ ٕن إب: فمؿ دون

 -َمٛمزيم٥م أومرب ايمٔمؿ هم٣مزمـ اْلد, أِب دم زمف يتِمؾ أزمٝمف وفمؿ

 َمٛمزيم٥م أومرب ٕٞمف يمَلخ: هم٣مظم٣مل :ؾكٝل أر ٚابٔ ألب، أر عٔ ًٖو ٚيٛ

 -ايمٗمقة فمعم مَمٗمد اظمٛمزيم٥م ومرب ٕن ايمث٣مين: ومقة ٞمٔمتػم ومل

 وايم٣ٌمومل ايمٛمِمػ همٙمٙمٌٛم٦م :ألب ٚأر ؾكٝك١، ٚأخت بٓت، عٔ ًٖو ٚيٛ

 -ٕب إخ َمـ أومقى ٕهن٣م ايمُمٗمٝمٗم٥م: يمَلطم٦م

 :بٝإ بعض ايفٛا٥ز اهلا١َ َٚغأي١ احلُاص١ٜ

 ؽمٗمط, ايمؼمىم٥م ايمٖمروض اؽمتٕمروم٦م إذا ايمٔم٣مص٤م أن ؽمٌؼ :األٚىل ايؿا٥س٠

 :وهل احلامري٥م دم إؾمٗم٣مء اإلطمقة يًٗمط هذا همٔمعم

 -إؾمٗم٣مء َمـ وفمِم٥ٌم إم, أوٓد َمـ وفمدد همٟمىمثر, صمدة أو وأم, زوج,

  :ؾكٝل ٚأر أّ، َٔ ٚأخٜٛٔ ٚأّ، ظٚز، عٔ اَطأ٠ ًٖهت ؾًٛ
 ويمَلطمقيـ ايمًدس واضمد, ويمَلم شمالشم٥م, ايمٛمِمػ يمٙمزوج ؽمت٥م: َمـ هم٣مظمًٟميم٥م

: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل يمٗمقل ايمُمٗمٝمؼ: يمَلخ رء وٓ اشمٛم٣من, ايمثٙم٧م أم َمـ

َمتٖمؼ فمٙمٝمف وؽمٌؼ  شذىمر رصمؾ ٕولم همٜمق زمٗمل همام زمٟمهٙمٜم٣م ايمٖمرائض قاأحلٗم»

 - َمٔمٛم٣م خترجيف
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 بٝإ غبب تػ١ُٝ ٖصٙ املػأي١ باذتُاض١ٜ: 
ٕن إطمقة إؾمٗم٣مء وم٣ميمقا يمٔمٚمر زمـ اخلْم٣مب رض اهلل فمٛمف أَمغم  قٌٝ:

 اظم٠مَمٛمكم دم طمالهمتف: ىمٝمػ سمقرث إطمقة ٕم, وٓ سمقرشمٛم٣م؟

 ٣مًرا؟ أي َم٣م ىم٣من يمٛم٣م أب يرسمٌط هبذا ايمرصمؾ-ه٤م أن أزم٣مٞم٣م ْح ؾكايٛا ي٘:

 همًٚمٝم٦م هذه اظمًٟميم٥م هبذا آؽمؿ وهق اظمًٟميم٥م احلامري٥م-

 يمَلخ يٌؼ مل ايمٗمرآن, زمٛمص هلؿ اهلل همروٜم٣م ايمتل همرائّمٜمؿ هب٠مٓء أحلٗمٛم٣م هم١مذا

 جي٤م هم٣مؽمد همٜمق طم٣ميمٖمف ومٝم٣مس وىمؾ ايمٛمص, زمٚمٗمت٢م همٝمًٗمط رء, ايمُمٗمٝمؼ

 -ايمٛمص ظمٔم٣مروتف ٞمٌذه

 َم٣ميمؽ َمذه٤م ٕن ;"امُلَؿٖطَن١" - أّٜطا - أي١املػ ٖصٙ ٚتػ٢ُ

 دم ٕم واإلطمقة إؾمٗم٣مء اإلطمقة زمكم همٝمٜم٣م ايمتمميؽ , اهلل رْحٜمام , وايمُم٣مهمٔمل

 -شم٣مزم٦م زمـ زيد فمـ ايمروايتكم وإضمدى فمٚمر, فمـ ايمروايتكم آطمر وهق ايمثٙم٧م,

 -ؽمٌؼ ىمام ايمٛمص َمٗمت٢م ٕٞمف ايمتمميؽ: فمدم وايمِمقاب

 ويمَلطمقيـ ايمًدس, ويمَلم ايمرزمع, هل٣م يم٘م٣من زوصم٥م, ايمزوج زمدل ىم٣من ويمق

 -أخ َم٣مئ٥م ىم٣مٞمقا ويمق ايمُمٗمٝمؼ, يمَلخ وايم٣ٌمومل ايمثٙم٧م, أم َمـ

 ويمَلم ايمٛمِمػ, يمٙمزوج يم٘م٣من واضمد, أخ أم, َمـ إطمقيـ زمدل ىم٣من ويمق

 أيمػ َمٔمف ىم٣من ويمق ايمُمٗمٝمؼ, يمَلخ وايم٣ٌمومل ايمًدس, إم َمـ ويمَلخ ايمًدس,

 -أخ
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 ويمَلم ايمٛمِمػ, ٙمزوجيم يم٘م٣من ؾمٗمٝمٗم٥م, أطم٦م ايمُمٗمٝمؼ إخ زمدل ىم٣من ويمق

 إلم وسمٔمقل ايمٛمِمػ, ايمُمٗمٝمٗم٥م ويمَلطم٦م ايمثٙم٧م, أم َمـ ويمَلطمقيـ ايمًدس,

 -فمممة إلم وفم٣ميم٦م ايمثٙمث٣من, هلام همرض أطمرى أطم٦م َمٔمٜم٣م ىم٣من هم١من- سمًٔم٥م

 دم زم٣ميمتمميؽ ايمٗمقل ؤمػ فمعم ديمٝمؾ وهذا اظم٣ًمئؾ, هذه دم سممميؽ وٓ

 -اظمممىم٥م َمًٟميم٥م

 أزمٝمف زمٛمل َمع إفمعم اظمٝم٦م أب زمٛمق ثير ٓ أٞمف ؽمٌؼ مم٣م فمٙمؿ :ايجا١ْٝ ايفا٥ز٠

 زم٣مظمٝم٦م جيتٚمع َمـ هم١من َمٛمزيم٥م, أومرب إومرب أزمٝمف زمٛمل ٕن ٞمزيمقا: وإن إومرب

 وإن اإلطمقة زمٛمق ىم٣من ويمذيمؽ اْلد, أِب دم زمف جيتٚمع ممـ أومرب َمثاًل, اْلد دم

 -ومرزمقا وإن إفمامم َمـ أولم ٞمزيمقا,

 اظم٣مل ىم٣من: فأزمٝم فمؿ ازمـ ازمـ ازمـ وازمـ صمده, فمؿ فمـ ه٣ميمؽ هٙمؽ همٙمق

 -َمٛمزيم٥م أومرب ٕٞمف يمٙمث٣مين:

 وأزمٛم٣مئٜمؿ وإفمامم اإلطمقة دم إٓ زم٣ميمٗمقة ايمتٗمديؿ يتِمقر ٓ :ايجايج١ ايفا٥ز٠

 -ٞمزيمقا وإن

 ايمٛم٤ًم, فمِم٥ٌم ىمؼمسمٝم٤م ايمتٗمديؿ, دم اظمٔمتؼ فمِم٥ٌم سمرسمٝم٤م :ايضابع١ ايفا٥ز٠

 -زمٟمٞمٖمًٜمؿ ايمٔمِم٥ٌم إٓ يرث ٓ يم٘مـ

 أؽمٌؼ ٕٞمف يمَلول: اظم٣مل ىم٣من: َمٔمتٗمف وأطمل َمٔمتٗمف, ازمـ فمـ هٙمؽ همٙمق

 -صمٜم٥م
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 أومرب ٕٞمف يمَلول: هم٣مظم٣مل: َمٔمتٗمف ازمـ وازمـ َمٔمتٗمف, ازمـ فمـ هٙمؽ ويمق

 -َمٛمزيم٥م

 ٕٞمف يمَلول: هم٣مظم٣مل: أزمٝمف َمـ وأطمٝمف ايمُمٗمٝمؼ, َمٔمتٗمف أخ فمـ هٙمؽ ويمق

 -أومقى

 ايمٔم٣مص٤م هق ٕٞمف يمالزمـ: هم٣مظم٣مل: َمٔمتٗمف وزمٛم٦م َمٔمتٗمف, ازمـ فمـ هٙمؽ ويمق

 -زم٣ميمٕمغم فم٣مص٥ٌم وايمٌٛم٦م زم٣ميمٛمٖمس,

 صمٜم٥م َمـ وايمتٔمِمٝم٤م زم٣ميمٖمرض, ايمُمخص يرث ومد :اخلاَغ١ ايفا٥ز٠

 ايمُمخص دم جيتٚمع وومد ايمٖمروع, إٞم٣مث َمع واْلد إب دم ؽمٌؼ ىمام واضمدة,

 - أضمدمه٣م أو حتج٣ٌم مل إن هبام همغمث سمٔمِمٝم٤م, وصمٜم٥م همرض, صمٜم٥م

 زوج, ٕٞمف همرًو٣م: ايمٛمِمػ همٙمف عٓ٘، ؾًٗهت عُ٘ بٓت تعٚز ؾًٛ

٣ًٌم: وايم٣ٌمومل  -فمؿ ازمـ ٕٞمف سمٔمِمٝم

 أم, َمـ أخ هق فمؿ وازمـ وفمؿ, زمٛم٦م, فمـ هٙمؽ همٙمق ٜطخ، مل سذبتا ٚإٕ

 ٕن ايمٖمرض: زمجٜم٥م ايمٔمؿ ٓزمـ رء وٓ يمٙمٔمؿ, وايم٣ٌمومل ايمٛمِمػ, همٙمٙمٌٛم٦م

 -حيجٌف ايمٔمؿ ٕن ايمتٔمِمٝم٤م: زمجٜم٥م وٓ حتجٌف, ايمٌٛم٦م

 وازمٛمل زمٛم٦م, فمـ هٙمؽ همٙمق ؾكط، باألخط٣ ٚضخ إسساُٖا سذبت ٚإٕ

٣ًٌم ايمٔمؿ ٓزمٛمل وايم٣ٌمومل ايمٛمِمػ, همٙمٙمٌٛم٦م: أم َمـ أخ أضمدمه٣م فمؿ  سمٔمِمٝم

 -حتجٌف ايمٌٛم٦م ٕن زم٣ميمٖمرض: إم َمـ يمَلخ إرث وٓ زم٣ميمًقي٥م,
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 ايمٛمِمػ فمٚمٜم٣م همالزمـ :ظٚز ٖٛ عِ ٚابٔ عِ، عٔ اَطأ٠ ًٖهت ٚيٛ

 ايمٔمؿ ٕن زم٣ميمتٔمِمٝم٤م: ايمٔمؿ ٓزمـ إرث وٓ يمٙمٔمؿ وايم٣ٌمومل زوج ٕٞمف همرًو٣م:

 -حيجٌف

 زم٣مظمٗمدم همغمث سمٔمِمٝم٤م صمٜمت٣م ايمُمخص دم جيتٚمع ومد :ايغارع١ ايفا٥ز٠

 َمٔمتؼ فمؿ وازمـ ٕزمٝمف, َمٔمتؼ فمؿ فمـ هٙمؽ همٙمق َم٣مٞمع, هل٣م يقصمد مل إن همٗمط َمٛمٜمام

 ايمٛم٤ًم, صمٜم٥م وهل ايمتٔمِمٝم٤م, َمـ اظمٗمدَم٥م زم٣مْلٜم٥م افمت٣ٌمًرا يمٙمٔمؿ, هم٣مظم٣مل: يمف

 َمٔمتؼ ٕٞمف ايمٔمؿ: ٓزمـ اظم٣مل يم٘م٣من ايمقٓء صمٜم٥م وهل اظم٠مطمرة افمتػمٞم٣م ويمق

 -أزمٝمف َمٔمتؼ َمـ أولم همٝم٘مقن ٞمٖمًف, يمٙمٚمٝم٦م

 -ايمٛم٤ًم زمٔمِمقزم٥م زم٣ميمًقي٥م زمٝمٛمٜمام هم٣مظم٣مل: َمٔمتؼ أضمدمه٣م فمٚمكم فمـ هٙمؽ ويمق

 صمٜمت٣م ايمُمخص دم اصمتٚمع إذا ٕٞمف ايمقٓء: زم٤ًٌم زمزي٣مدة اظمٔمتؼ يتٚمٝمز وٓ

 -همٗمط َمٛمٜم٣م زم٣مظمٗمدم ورث سمٔمِمٝم٤م,

 همٔمِمٌتف زمٙمٔم٣من, واظمٛمٖمل ايمزٞم٣م ىمقيمد ذفًم٣م, يمف أب ٓ َمـ :ايغابع١ ايفا٥ز٠

 -ايم٣ًمزمؼ ايمؼمسمٝم٤م فمعم همٔمِمٌتٜم٣م فمدَم٦م هم١من همٟمَمف, فمدَمقا هم١من همروفمف, فمِم٥ٌم

 اإلرث زم٣مفمت٣ٌمر يٛمٗمًٚمقن ايمقرشم٥م أن ؽمٌؼ مم٣م فُمٙمِؿَ  :ايجا١َٓ ايفا٥ز٠

 :أوم٣ًمم مخ٥ًم وايمتٔمِمٝم٤م زم٣ميمٖمرض

 وإٞم٣مث إم وأوٓد, ايمزوصم٣من, وهؿ همٗمط, زم٣ميمٖمرض يرث َمـ :األٍٚ

 -فمٙم٦م وإن واْلدة ىم٣مٕم إصقل,
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 واإلطمقة وأزمٛم٣مؤهؿ, إزمٛم٣مء, وهؿ زم٣ميمٛمٖمس, زم٣ميمتٔمِمٝم٤م يرث َمـ :ايجاْٞ

 -وأٞمثك ذىمر َمـ ايمقٓء وذو وأزمٛم٣مؤهؿ, أم, يمٕمغم وإفمامم وأزمٛم٣مؤهؿ, أم, يمٕمغم

 زمٝمٛمٜمام وجيٚمع سم٣مرة, زم٣ميمٛمٖمس وزم٣ميمتٔمِمٝم٤م سم٣مرة, زم٣ميمٖمرض يرث َمـ :ايجايح

 -فمال وإن واْلد إب, وهق سم٣مرة,

 زمٝمٛمٜمام, جيٚمع وٓ سم٣مرة زم٣ميمٕمغم وزم٣ميمتٔمِمٝم٤م سم٣مرة زم٣ميمٖمرض يرث َمـ :ايطابع

 ٞمزل وإن آزمـ وزمٛم٦م ايمٌٛم٣مت, وهـ

 وزم٣ميمتٔمِمٝم٤م سم٣مرة, زم٣ميمٕمغم وزم٣ميمتٔمِمٝم٤م سم٣مرة, زم٣ميمٖمرض يرث َمـ :ارتاَؼ

 وإطمقات ايمُمٗمٝمٗم٣مت إطمقات وهـ ذيمؽ, زمكم جيٚمع وٓ سم٣مرة, ايمٕمغم َمع

 -ٕب

 فمٙمٝمف, ديمٝمؾ ٓ ؽم٣مدس ومًؿ وزمٗمل ايمديمٝمؾ, فمٙمٝمٜم٣م وم٣مم ايمتل إوم٣ًمم هل هذه

ًٓ  زم٣ميمٖمرض يرث َمـ وهق  اْلد, وهق زم٣ميمتٔمِمٝم٤م, فمٙمٝمف يٗمًؿ شمؿ ,أو

 وخم٣ميمٖمتٜم٣م ؤمٖمٜم٣م وزمٝم٣من فمٙمٝمٜم٣م ايم٘مالم ؽمٌؼ وومد إىمدري٥م, دم وإطم٦م

 -ايمٖمرائض وومقافمد يمٙمديمٝمؾ

 َع٢ٓ احلذب ٚبٝإ أْٛاع٘:

  اظمٛمع- ايًػ١: يف اذَتِذُب

 -زمٔمّمف أو ىمٙمف, اإلرث َمـ ايمقارث َمٛمع االصطالح: ٚيف
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ي ٓ يتٗمٛمف حيِمؾ يمف اخلْمٟم, وومد همٜمذا هق َمـ أهؿ أزمقاب ايمٖمرائض, وايمذ

 يقرث َمـ ٓ َمغماث يمف-

 همٚمثاًل أب اظمٝم٦م: حيج٤م إطمقة وإطمقات يمٙمٚمٝم٦م-

وىمذيمؽ آزمـ: هم١مٞمف حيج٤م مجٝمع ايمقرشم٥م, إٓ َمـ ىم٣من َمـ أصح٣مب 

ايمٖمروض اظمٗمدرة, أو ىم٣من يمف أطم٦م سمُم٣مرىمف دم اظمغماث, وي٘مقن يمٙمذىمر َمثؾ 

 ضمظ آٞمثٝمكم-

 اإلرث أؽم٣ٌمب فمـ أمهٝم٥م يٛمٗمص ٓ رائضايمٖم دم صمًدا َمٜمؿ ايم٣ٌمب وهذا

 وذوؿمف أؽم٣ٌمزمف زمقصمقد إٓ يتؿ ٓ ىمٕمغمه اإلرث ٕن وذيمؽ وذوؿمف:

  َمقاٞمٔمف- واٞمتٖم٣مء

 ٓ ضمتك وَمقاٞمٔمف: وذوؿمف أؽم٣ٌمزمف َمٔمرهم٥م فمعم يتقومػ زم٣مظمغماث هم٣محل٘مؿ

  اظمقاٞمع- وصمقد أو وايممموط إؽم٣ٌمب ختٙمػ َمع زمف حي٘مؿ

 يٖمتل أن احلج٤م زم٣مب ئمرف ٓ ظمـ حيؾ ٓ :ايعًُا٤ بعض قاٍ ٚيصيو

 وئمْمٝمف أهٙمف, احلؼ همٝمحرم يمف إرث ٓ َمـ يقرث أن َمـ طمقهًم٣م ايمٖمرائض دم

 -يًتحٗمف ٓ َمـ
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 بٝإ أقغاّ احلذب: 

 -زمُمخص وضمج٤م زمقصػ, ضمج٤م: ومًٚمكم إلم احلج٤م ويٛمٗمًؿ

  بايٛصـ. ؾايكػِ األٍٚ: اذتذب
 واطمتالف ٗمتؾوايم ايمرق ايم٣ًمزمٗم٥م اإلرث َمقاٞمع َمـ زمامٞمع ايمقارث يتِمػ أن

 -ايمديـ

 َمٛمٜمؿ واضمد ىمؾ ىم٣من هم١من ايمقرشم٥م, مجٝمع فمعم دطمقيمف يٚم٘مـ ايمٗمًؿ وهذا

 -ايمديـ دم خم٣ميمًٖم٣م أو وم٣مسماًل  أو رومٝمًٗم٣م ي٘مقن أن يٚم٘مـ

 ئمِم٤م وٓ نمغمه حيج٤م همال ىم٣ميمٔمدم, وصمقده زم٣ميمقصػ واظمحجقب

 -نمغمه

  بايؿدص. ٚايكػِ ايجاْٞ: اذتذب
 إلم ايمٗمًؿ هذا ويتٛمقع آطمر, زمُمخص حمجقزًم٣م ايمقرشم٥م زمٔمض ي٘مقن أن

 -ٞمٗمِم٣من وضمج٤م ضمرَم٣من, ضمج٤م ٞمقفمكم:

  اذتطَإ. ؾاألٍٚ: سذب
ؾمٝمًئ٣م, ىمحج٤م أب يمٙمٚمٝم٦م ٕطمقة  احل٣مصم٤م َمع اظمحجقب يرث ٓ أن

  اظمٝم٦م: همال يرشمقن َمع وصمقد إب ؾمٝمًئ٣م-

 وهؿ واؽمْم٥م زمال اظمٝم٦م إلم يدرم َمـ إٓ ايمقرشم٥م, مجٝمع فمعم دطمقيمف ويٚم٘مـ

 -وايمزوج وايمزوصم٥م, وآزمـ, وايمٌٛم٦م, وإب, إم,: ؽمت٥م

 وايم٣ٌمومل حيجٌقن ضمج٤م ضمرَم٣من-
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 هل٣م ايمًدس ٓ يتٕمغم, إٓ إذا ىم٣من ٓ ازمـ يمٙمٚمٝم٦م- ؾاألّ:

 يمف ايمًدس أيًّم٣م ٓ يتٕمغم, إٓ إذا ورث َمع ذيمؽ زم٣ميمتٔمِمٝم٤م- ٚاألب:

 هل٣م ايمٛمِمػ, وإن ىم٣من هل٣م أخ همٙمٙمذىمر َمثؾ ضمظ آٞمثٝمكم- ٚايبٓت:

 َمـ أصح٣مب ايمٖمرائض-يمف ايمتٔمِمٝم٤م يٟمطمذ َم٣م سمٌٗمك  ٚاالبٔ:

هل٣م ايمرزمع إن مل ي٘مـ يمٙمٚمٝم٦م ازمٛم٣مء َمٛمٜم٣م, أو َمـ نمغمه٣م, وهل٣م ايمثٚمـ  ٚايعٚد١:

 َمع وصمقد أوٓد اظمٝم٦م َمٛمٜم٣م, أو َمـ نمغمه٣م-

يمف ايمٛمِمػ إذا مل ي٘مـ يمٙمزوصم٥م اظمٝمت٥م أزمٛم٣مء َمٛمف, أو َمـ نمغمه, ويمف  ٚايعٚز:

 ايمرزمع إذا ىم٣من يمٙمٚمٝمت٥م أزمٛم٣مء َمٛمف, أو َمـ نمغمه-

  -ٓكصإاي ٚايجاْٞ: سذب

 َمٛمف, أىمثر يمقرث احل٣مصم٤م يمقٓ ؾمٝمًئ٣م احل٣مصم٤م َمع اظمحجقب يرث أن

 -اؽمتثٛم٣مء نمغم َمـ ايمقرشم٥م مجٝمع فمعم دطمقيمف يٚم٘مـ ايمٛمقع وهذا

 أي يمق َم٣مت ايمرصمؾ فمـ ازمـ واضمد: هم١مٞمف ؽمٝمٟمطمذ مجٝمع اظم٣مل-

 يمق َم٣مت فمـ شمالث أزمٛم٣مء: ؽمٝم٘مقن يمالزمـ ايمقاضمد شمٙم٧م اظم٣مل-

ؽمٝم٘مقن يمٙمزوصم٥م ايمثٚمـ,  ز:يٛ َات عٔ أّ ٚأب ٚظٚد١ ٚعؿط٠ أٚال

ويمَلم ايمًدس, ويمَلب ايمًدس, وايم٣ٌمومل زمكم أوٓده فمممة أؽمٜمؿ إن ىم٣مٞمقا 

 ىمٙمٜمؿ ذىمقًرا, أو يمٙمذىمر َمثؾ ضمظ آٞمثٝمكم إن ىم٣مٞمقا ذىمقًرا وإٞم٣مشًم٣م, وه٘مذا-
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 حيجٌف ومد ويم٘مـ ضمرَم٣من, ضمج٤م نمغمه حيج٤م ٓ زم٣ميمُمخص واظمحجقب

 حمجقزمكم ىم٣مٞمقا نوإ ايمًدس, إلم إم حيجٌقن ىم٣مإلطمقة ٞمٗمِم٣من, ضمج٤م

 -زم٣مٕب

 :بايؾدص احلضَإ يف حذب قٛاعز بٝإ

  إصقل- دم :األٚىل ايكاعز٠

  صمٛمًف- َمـ ىم٣من إذا همقومف َمـ حيج٤م إصقل َمـ وارث هم٘مؾ

 َمـ ٕهنـ اْلدات حيج٤م وٓ صمٛمًف, َمـ ٕهنؿ إصمداد حيج٤م هم٣مٕب

  صمٛمًف- نمغم

 َمـ ٕهنؿ إصمداد حتج٤م وٓ صمٛمًٜم٣م, َمـ ٕهنـ اْلدات حتج٤م وإم

 -صمٛمًٜم٣م نمغم

  ايمٖمروع- دم :ايجا١ْٝ ايكاعز٠

 ٓ- أم صمٛمًف َمـ ىم٣من ؽمقاء حتتف َمـ حيج٤م ايمٖمروع َمـ وارث ذىمر هم٘مؾ

  آزمـ- وزمٛم٣مت آزمـ أزمٛم٣مء حيج٤م ؾاالبٔ:

 ايمثٙمثكم اؽمتٕمرومـ إذا يم٘مـ حتتٜم٣م َمـ حتج٤م همال ايؿطٚع: َٔ األْج٢ ؾأَا

 أو زمدرصمتٜمـ, ازمـ ازمـ ئمِمٌٜمـ أن إٓ يًٗمْمـ, اإلٞم٣مث َمـ حتتٜمـ َمـ هم١من

 -َمٛمٜمـ أٞمزل
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  وايمٖمروع- إصقل َمع احلقار دم :ايجايج١ ايكاعز٠

 ايمذىمقر احلقار حيج٤م هم١مٞمف وايمٖمروع, إصقل َمـ وارث ذىمر هم٘مؾ

 ايمراصمح- ايمٗمقل فمعم رء ذيمؽ َمـ يًتثٛمك وٓ واإلٞم٣مث, َمٛمٜمؿ

 -ايم٣ًمزمؼ ايمتٖمِمٝمؾ فمعم اْلد َمع أم يمٕمغم اإلطمقة سممميؽ اظمذه٤م أن وؽمٌؼ

 إٞم٣مث إٓ احلقار, حيجٌـ همال ايمٖمروع أو إصقل َمـ اإلٞم٣مث وأَم٣م

 -ٕم اإلطمقة همٝمحجٌـ آزمـ وزمٛم٣مت ايمٌٛم٣مت وهـ ايمٖمروع

 زمٔمض- َمع زمٔمّمٜمؿ احلقار دم :ايضابع١ ايكاعز٠

 ايمٗمرب أو اْلٜم٥م دم دوٞمف َمـ حيج٤م هم١مٞمف زم٣ميمتٔمِمٝم٤م َمٛمٜمؿ يرث َمـ هم٘مؾ 

 ىم٣مٕطمقات زم٣ميمٖمرض يرث ـَم وأَم٣م- ايمتٔمِمٝم٤م زم٣مب دم ؽمٌؼ َم٣م فمعم ايمٗمقة أو

 -زم٣ميمٖمرض وٓ زم٣ميمتٔمِمٝم٤م يرث َمـ حيج٤م ٓ هم١مٞمف

 ايمقٓء- دم :اخلاَغ١ ايكاعز٠

 ايمقٓء, َمـ زمف يرث َمـ حيج٤م هم١مٞمف ايمٛم٤ًم َمـ زم٣ميمتٔمِمٝم٤م يرث َمـ هم٘مؾ

  دوٞمف- َمـ حيج٤م هم١مٞمف ايمٗمقة أو اظمٛمزيم٥م أو زم٣مْلٜم٥م نمغمه َمـ أفمعم ىم٣من َمـ وىمؾ

 فمعم وأزمٛم٣مئٜمؿ إزمٛم٣مء َمع يمًدسا فمال, وإن واْلد يمَلب يٖمرض أٞمف إٓ

  اظمذه٤م-

 وأهنام يمٕمغممه٣م وٓ يمٙمجد وٓ يمَلب ٓ ايمقٓء دم همرض ٓ أن ٚايصٛاب:

 - وأزمٛم٣مئٜمؿ زم٣مٕزمٛم٣مء يًٗمْم٣من
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 -ايمٖم٣مئؼ دم فمٛمف ذىمره سمٝمٚمٝم٥م ازمـ اإلؽمالم ؾمٝمخ اطمت٣مره

 سمٙمؽ ضمجٌتف زمقاؽمْم٥م أدلم َمـ ىمؾ :األصشاب قاٍ :ايغارع١ ايكاعز٠

 أم اْلدة وإٓ َمٔمٜم٣م, ويرشمقن زم٣مٕم يديمقن هم١مهنؿ إم َمـ اإلطمقة إٓ ايمقاؽمْم٥م,

 -َمٔمٜمام وسمرث هبام سمدرم هم١مهن٣م اْلد وأم إب

 َمـ أدلم أن :ٖٚٛ آخط ٚد٘ ع٢ً ايكاعس٠ ٖصٙ ضدب ابٔ ٚشنط

 -همال وإٓ زمف ؽمٗمط فمدَمف فمٛمد َمٗم٣مَمف وم٣مم هم١من زمُمخص

 :غبل َا ع٢ً بٝإ بعض األَج١ً
 يػري ٚعِ ضقٝل، ؾكٝل رٚأ ؾكٝك١، ٚأخت أّ، عٔ ٖايو ًٖو يٛ

 رومٝمؼ ٕٞمف يمَلخ: رء وٓ يمٙمٔمؿ وايم٣ٌمومل ايمٛمِمػ ويمَلطم٦م ايمثٙم٧م همٙمَلم :أّ

 ئمِم٤م ومل ايمًدس, إلم إم حيج٤م مل ويمذيمؽ زم٣ميمقصػ, حمجقب همٜمق

 حيج٤م همال ىم٣ميمٔمدم وصمقده زم٣ميمقصػ اظمحجقب ٕن ايمٔمؿ: يًٗمط ومل أطمتف,

 -ُئمِمٌف وٓ نمغمه

 يمَلب وايم٣ٌمومل ايمًدس همٙمَلم :ٚإخ٠ٛ ٚأب، أّ، عٔ ٖايو ًٖو ٚيٛ

 يرشمقن: ٓ أهنؿ َمع إم ضمجٌقا وإٞمام حيجٌٜمؿ إب ٕن يمإلطمقة: رء وٓ

 -ٞمٗمِم٣مًٞم٣م نمغمه حيج٤م ومد زم٣ميمُمخص اظمحجقب ٕن

 ايمًدس, إب همَلم :ٚأَ٘ ٚدس، ٚأَ٘، أب، عٔ ٖايو ًٖو ٚيٛ

 وٓ صمٛمًف, َمـ يم٘مقٞمف زم٣مٕب حمجقب ٕٞمف يمٙمجد: رء وٓ يمف, وايم٣ٌمومل
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 َمٔمدوًَم٣م إب ىم٣من ويمق صمٛمًٜم٣م, َمـ يم٘مقهن٣م إب زمٟمم حمجقزم٥م هن٣مٕ َٕمف:

 ٕم يم٘م٣من َمٔمدوَم٥م إب أم ىم٣مٞم٦م ويمق يمٙمجد, وايم٣ٌمومل ايمًدس َٕمف يم٘م٣من

 -صمٛمًف َمـ يمٝم٦ًم ٕهن٣م حيجٌٜم٣م ومل يمَلب وايم٣ٌمومل ايمًدس اْلد

 األصحاّ: ٚسٚ

 -سمٔمِمٝم٤م وٓ همرض يمف يمٝمس ومري٤م ىمؾ األضساّ: شٚٚ

ختٙمػ ايمقارث زم٣ميمٖمرض, وختٙمػ ايمقارث وه٠مٓء ٓ يرشمقن إٓ َمع 

 زم٣ميمتٔمِمٝم٤م-

 .ٚسٛاؾٞ ٚؾطٚع، أصٍٛ، ٚايكطاب١:
 :ِٖ األصٍٛ َٔ األصحاّ فشٚٚ

 -اْلدة وأِب إم ىمٟمِب أٞمثك, اظمٝم٦م وزمكم زمٝمٛمف صمد ىمؾ -1

 -اْلدة أِب وأم إم أِب ىمٟمم أٞمثك, اظمٝم٦م وزمكم زمٝمٛمف زمذىمر أديم٦م صمدة ىمؾ -2

 - اْلد أِب ىمٟمم اْلد, َمـ أفمعم زمٟمب أديم٦م صمدة ىمؾ -3

 َمديمٝم٥م ٕهن٣م ايمٖمروض: ذوات َمـ هذه أن ٚايصٛاب: املصٖب، ٖصا

 -اْلد ىمٟمم همؼمث زمقارث

 زمٛم٣مت وأوٓد ايمٌٛم٣مت ىمٟموٓد زمٟمٞمثك أدلم َمـ ىمؾ ايفضٚع: َٔ األصحاّ ٚسٚٚ

 آزمـ-
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 :ِٖ احلٛاؽٞ َٔ األصحاّ ٚسٚٚ

 توزمٛم٣م إخ وزمٛم٣مت واخل٣ميم٥م ىم٣ميمٔمٚم٥م إطمقات, ؽمقى اإلٞم٣مث مجٝمع -1

 -ايمٔمؿ وزمٛم٣مت إطم٦م

 وايمٔمؿ وزمٛمتف إطم٦م ىم٣مزمـ إم, َمـ اإلطمقة ؽمقى زمٟمٞمثك أدلم َمـ ىمؾ -2

 -واخل٣مل ٕم

 -وزمٛمتف ٕم إخ ىم٣مزمـ إم, َمـ اإلطمقة همروع -3

 -َمٛمٜمؿ همٜمق إرضم٣مم ذوي َمـ زمٟمضمد أدلم َمـ وىمؾ

 بٝإ سهِ تٛضٜح شٟٚ األضساّ: 
  إرضم٣مم: ذوي سمقري٧م دم ايمٔمٙمامء اطمتٙمػ وومد

 - يرشمقن ٓ :َايو ٚايؿاؾعٞ ؾكاٍ

أي إذا مل ي٘مـ هٛم٣ميمؽ وارث َمـ أصح٣مب ايمٖمروض, وٓ َمـ أصح٣مب 

 ايمتٔمِمٝم٤م, هم١من اظم٣مل يرُد فمعم زمٝم٦م َم٣مل اظمًٙمٚمكم-

 ذو وٓ فم٣مص٤م يقصمد ٓ أن زمممط يرشمقن, :ٚأمحس سٓٝؿ١ أبٛ ٚقاٍ

 فمٙمٝمف- ُيَردُ  همرض

 -,ؿرض اهلل فمٛمٜم, فمٌٝمدة وفمقم وأِب فمٚمر فمـ َمروي وهذا
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: سمٔم٣ملم يمٗمقيمف ايمِمقاب: وهق ونمغمهؿ, وفمْم٣مء ايمٔمزيز فمٌد زمـ وفمٚمر

َْرضَم٣ممِ  َوُأويُمقا} ْٕ ٌَْٔمضٍ  َأْولَم  زَمْٔمُّمُٜمؿْ  ا ءٍ  زمُِ٘مؾِّ  اهلل َ  إِن   اهلل ِ  ىمَِت٣مِب  دِم  زمِ  {فَمٙمِٝمؿٌ  َرْ

 - [75أي٥م َمـ: ]ٕٞمٖم٣مل

شَمٛمٜمؿ ايمٗمقم أطم٦م ازمـ: »وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل ويمٗمقل
 (ُ)

 رواه ,

  وَمًٙمؿ- يايمٌخ٣مر

 فمٛمف ئمٗمؾ يمف وارث ٓ َمـ وارث اخل٣مل: »وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم وومقيمف

ش ويرشمف
 (ِ)

 -َم٣مصمف وازمـ داود وأزمق أْحد رواه ,

 همرد دم وإَم٣م ىم٣مٔي٥م, لجٚمٙم٥م إَم٣م سمقريثٜمؿ دم وايمًٛم٥م ايم٘مت٣مب وٞمِمقص

  ىم٣محلدي٧م- َمٛمٜمؿ واضمد

ِٖ ؾُٔ  :أقٛاٍ ثالث١ ع٢ً بتٛضٜجِٗ ايكا٥ًٕٛ اختًـ َث
  ايمدرصم٥م- ومرب ت٣ٌمرافم :أسسٖا

  ىم٣مٞم٦م, صمٜم٥م أي َمـ زم٣مظمغماث أولم ايمقارث ىم٣من إلم أومرب ىم٣من همٚمـ

 

                                                           
  (.َُٗٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِّٖٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
باب ما جاء في  -ُِ" كتاب الفرائض, َُِّ"(, كالترمذم "ُُّ/ْأخرجو اإلماـ أحمد )" (ِ)

". كابن ماجو ُّٓٔ", كالنسائي "ِٖٗٗميراث الخاؿ. كقاؿ: حسن صحيح. كأبو داكد "
" كابن ِّٖ/ْ". كالحاكم "َّٓٔ", كابن حباف "ْْٔ/ّ", كصحيح أبو عوانة "ِّٕٕ"

 البحر", كضعفو ابن معين كالبيهقي. - ّٕٔ/ُحسنو البزار "", ك ْٕ", كالضياء "ْٔٗالجاركد "
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َْرضَم٣ممِ  َوُأويُمقا}: سمٔم٣ملم ومقيمف ايمٗمقل هذا وضمج٥م ْٕ ٌَْٔمضٍ  َأْولَم  زَمْٔمُّمُٜمؿْ  ا  دِم  زمِ

  [-75: ]إٞمٖم٣مل {اهلل ِ  ىمَِت٣مِب 

 -أولم إومرب ىم٣من إويمقي٥م افمتػمٞم٣م وَمتك

  اْلٜم٥م- بومر افمت٣ٌمر :ايجاْٞ ايكٍٛ

 شمؿ أطمقة شمؿ أزمقة شمؿ زمٛمقة: أرزمًٔم٣م اْلٜم٣مت همٝمجٔمؾ ضمٛمٝمٖم٥م أِب َمذه٤م وهذا

 َمـ أضمد يرث مل إرضم٣مم ذوي َمـ وارث إولم اْلٜم٥م دم ىم٣من همٚمتك فمٚمقَم٥م,

 َمذه٤م اظمذه٤م هذا ويًٚمك زم٣ميمتٔمِمٝم٤م, اإلرث فمعم ومٝم٣مؽًم٣م زمٔمده٣م ايمتل اْلٜم٥م

 -(6.535) :"اظمٕمٛمل" دم وم٣ميمفايمٗمرازم٥م,  أهؾ

 َمـ َمٛمزيم٥م إرضم٣مم ذوي َمـ واضمد ىمؾ همٝمٛمزل ايمتٛمزيؾ افمت٣ٌمر :ايحايج ايكٍٛ

 وهذا اظمدلم, أطمذه واضمد يم٘مؾ ص٣مر همام هبؿ, اظمدلم زمكم اظم٣مل يٗمًؿ شمؿ زمف, أدلم

 -أْحد اإلَم٣مم َمذه٤م َمـ اظمُمٜمقر هق

 ئمٛمل إن ىم٣من ايمرضمؿ َمـ صمٜم٥م إب: ئمْمك ايمًدس-

 وإن ىم٣من ايمرضمؿ َمـ صمٜم٥م إطم٦م: ئمْمك ايمٛمِمػ, وه٘مذا-

 :ارتالف أثط ب٘ ٜعٗط َجاّيا يٝوٚإ
 إخ يمٌٛم٦م هم٣مظم٣مل :أّ يػري إٔر ٚبٓت بٓت، بٓت بٓت عٔ ٖايو ًٖو ؾًٛ

  ايمقارث- إلم أومرب ٕهن٣م إول: ايمٗمقل فمعم

 صمٜم٥م- أؽمٌؼ ٕهن٣م ايمث٣مين: ايمٗمقل فمعم ايمٌٛم٦م ويمٌٛم٦م
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 همٙمٜم٣م ايمٌٛم٦م زمٚمٛمزيم٥م ايمٌٛم٦م زمٛم٦م ٕن ايمث٣ميم٧م: ايمٗمقل فمعم ٞمِمٖمكم وزمٝمٛمٜمام

٣ًٌم ايم٣ٌمومل همٙمٜم٣م زمٚمٛمزيمتف إخ وزمٛم٦م ٣م,همرًو  ايمٛمِمػ  8-سمٔمِمٝم

 األصحاّ: سٟٚ أحٛاٍ

 :شمالث إرضم٣مم ذوي أضمقال

 أدلم إن زم٣ميمتٔمِمٝم٤م اظم٣مل مجٝمع همٙمف واضمًدا اظمقصمقد ي٘مقن أن :األٚىل

 -همرض زمذي أدلم إن وايمرد وزم٣ميمٖمرض زمٔم٣مص٤م,

٣ًٌم ىمٙمف اظم٣مل همٙمٜم٣م: ؾمٗمٝمؼ أخ زمٛم٦م فمـ ه٣ميمؽ هٙمؽ همٙمق  هٙمؽ ويمق- سمٔمِمٝم

 -رًدا وايم٣ٌمومل همرًو٣م ايمًدس همٙمٜم٣م: ٕم خأ زمٛم٦م فمـ

 اظم٣مل مجٝمع همٙمٜمؿ واضمد, زمف واظمُْدلَم  همٟمىمثر اشمٛمكم اظمقصمقد ي٘مقن أن :ايجا١ْٝ

 ص٣مضم٤م وإَم٣م زم٣ميمتٔمِمٝم٤م, اظم٣مل مجٝمع حيقز فم٣مص٤م إَم٣م زمف اظمُْدلَم  ٕن أيًّم٣م:

ا همرًو٣م اظم٣مل مجٝمع يًتحؼ همرض  - وردًّ

 ايمذىمر أن نمغم فمٛمٜمؿ, َم٣مت زمف ْدلَم اظمُ  ىم٣من اْلامفم٥م ه٠مٓء زمكم اظم٣مل يٗمًؿ شمؿ

 -أْحد َمذه٤م َمـ اظمُمٜمقر فمعم ؽمقاء وإٞمثك

٣ًٌم: زمٝمٛمٜمام هم٣مظم٣مل :ٚأخت٘ ؾكٝل، أر بٓت ابٔ عٔ ٖايو ًٖو ؾًٛ  سمٔمِمٝم

  -ؽمقاء وإٞمثك ايمذىمر يم٘مـ ىمذيمؽ, يرشمف صمدمه٣م ٕن

                                                           
 ِّ" من الطبعة المفردة, كنحوه في "العذب الفائض" صفحة "ٔ" ج"ِّٓذكر ىذا المثاؿ في "المغني" صفحة " (ُ)

 ".ِج"
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 واخل٣مل ٕم, يمٙمخ٣مل هم٣مظم٣مل :َتؿطقني أخٛاٍ ثالث١ عٔ ٖايو ًٖو ٚيٛ

ا:و همرًو٣م ايمُمٗمٝمؼ   ىمذيمؽ- سمرشمف وهل زم٣مٕم َمديمٝم٣من ٕهنام ردًّ

 ٕٞمف ايمُمٗمٝمؼ, يمٙمخ٣مل وايم٣ٌمومل إم َمـ إم أخ ٕٞمف ايمًدس: ٕم همٙمٙمخ٣مل

 - ايمُمٗمٝمؼ زم٣مخل٣مل حمجقب ٕٞمف ٕب: يمٙمخ٣مل رء وٓ ايمُمٗمٝمؼ إم أخ

 أطم٦م ٕهن٣م ايمٛمِمػ: هل٣م يم٘م٣من ؾمٗمٝمٗم٥م, طم٣ميم٥م ايمُمٗمٝمؼ اخل٣مل زمدل ىم٣من ويمق

 يمٙمخ٣مل وايم٣ٌمومل إم, َمـ إم أخ ٕٞمف ايمًدس: مٕ ويمٙمخ٣مل ايمُمٗمٝمٗم٥م, إم

 -فمٛمٜمؿ َم٣مسم٦م يمق ىمذيمؽ إم يرشمقن ٕهنؿ ٕب:

 هبؿ واظمدلم همٟمىمثر, اشمٛمكم إرضم٣مم ذوي َمـ اظمقصمقد ي٘مقن أن :ايجايج١ اذتاٍ

ًٓ  اظم٣مل همٛمٗمًؿ همٟمىمثر: اشمٛم٣من  وَمـ فمٛمٜمؿ, َم٣مت اظمٝم٦م ىم٣من هبؿ اظمدلم زمكم أو

 فمعم هبؿ اظمدلم َمـ واضمد ىمؾ ٞمِمٝم٤م ٗمًؿٞم شمؿ زمف, يدلم َمـ ؽمٗمط َمٛمٜمؿ ؽمٗمط

 -ؽمقاء وإٞمثك ايمذىمر أن نمغم َمٛمف, إرشمٜمؿ ضم٤ًم فمعم زمف يديمقن َمـ

  :ألب ٚبٓت أر ألّ، أر ٚبٓت ٚخاي١، بٓت، ابٔ عٔ ٖايو ًٖو ؾًٛ
ًٓ  اظم٣مل هم٣مومًؿ  ٕب: وأخ ٕم وأخ وأم زمٛم٦م وهؿ هبؿ: اظمدلم زمكم أو

 يمَلخ وايم٣ٌمومل اخل٣ميم٥م, ذهسمٟمطم ايمًدس ويمَلم ازمٛمٜم٣م, يٟمطمذه ايمٛمِمػ همٙمٙمٌٛم٦م

 ٓزمٛمتف ي٘مقن همال حتجٌف ايمٌٛم٦م ٕن ٕم: يمَلخ رء وٓ ازمٛمتف, سمٟمطمذه ٕب

 -رء
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 َتؿطقات: عُات ٚثالخ َتؿطقات، خاالت ثالخ عٔ ًٖو ٚيٛ
 ايم٣ٌمومل, همٙمٜمـ زم٣مٕب يديمكم وايمٔمامت ايمثٙم٧م, همٙمٜمـ زم٣مٕم يديمكم هم٣مخل٣مٓت 

 ويمٙمتل واضمد, ٕب ويمٙمتل شم٥م,شمال يمٙمُمٗمٝمٗم٥م ي٘مـ اخل٣مٓت زمكم ايمثٙم٧م اومًؿ شمؿ

 واضمد, ٕب ويمٙمتل شمالشم٥م يمٙمُمٗمٝمٗم٥م ي٘مـ ايمٔمامت زمكم ايم٣ٌمومل واومًؿ واضمد, ٕم

 يمٙمٔمامت وايمثٙمث٣من أمخ٣مؽًم٣م يمٙمخ٣مٓت ايمثٙم٧م ص٣مر وهبذا واضمد, ٕم ويمٙمتل

 -أمخ٣مؽًم٣م

 هم٣مزمٛم٣م :عِ ٚبٓت أخط٣، بٓت ٚبٓت بٓت، ابين عٔ ٖايو ًٖو ٚيٛ

 وزمٛم٦م أطمرى زمٌٛم٦م َمديمٝم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م ٌٛم٦مايم وزمٛم٦م زمٌٛم٦م, َمديمٝم٣من إولم ايمٌٛم٦م

 ويمٌٛم٦م شمٙم٧م, أَمٜمام ٞمِمٝم٤م إولم ايمٌٛم٦م ٓزمٛمل همٝم٘مقن زم٣ميمٔمؿ: َمديمٝم٥م ايمٔمؿ

 -أزمٝمٜم٣م ٞمِمٝم٤م ايم٣ٌمومل ايمٔمؿ ويمٌٛم٦م شمٙم٧م, أَمٜم٣م ٞمِمٝم٤م ايمث٣مٞمٝم٥م ايمٌٛم٦م

 األصحاّ: سٟٚ دٗات

ًٓ  ايمٗمرازم٥م ىم٣مٞم٦م ظم٣م  دم أْحد اإلَم٣مم أصح٣مب صمٔمؾ وضمقار: وهمروفًم٣م أصق

  شمالشًم٣م: إرضم٣مم ذوي صمٜم٣مت َمٛمٜمؿ ٟمطمريـاظمت فمٛمد اظمُمٜمقر

 -"وزمٛمقة وأَمقَم٥م, أزمقة,"

 واْلدات إصمداد َمـ زم٣مٕب يدرم َمـ مجٝمع همٝمٜم٣م يدطمؾ ؾاألب٠ٛ:

 وايمٔمؿ وايمٔمامت, إب, أم ىمٟمِب سمٔمِمٝم٤م, وٓ هلؿ همرض ٓ ايمذيـ واحلقار
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, يمٕمغم اإلطمقة وزمٛم٣مت ٕم,  وَمـ إفمامم, وزمٛم٣مت أم, يمٕمغم إطمقات وأوٓد أم 

 -ه٠مٓء َمـ زمقاضمد دلمأ

 واْلدات إصمداد َمـ زم٣مٕم يدرم َمـ مجٝمع همٝمٜم٣م يدطمؾ ٚاأل١ََٛ:

 وإطمقال, إم, ىمٟمِب سمٔمِمٝم٤م, وٓ هلؿ همرض ٓ ايمذيـ واحلقار,

 -ه٠مٓء َمـ زمقاضمد أدلم وَمـ ٕم, اإلطمقة وأوٓد واخل٣مٓت,

 َم٣م وايمِمحٝمح إزمقة, صمٜم٥م َمـ ٕم اإلطمقة أوٓد أن اظمذه٤م وـم٣مهر

 -إؿمالوًم٣م زم٣مٕب هلؿ صٙم٥م ٓ وهمروفمٜمؿ ٕم اإلطمقة هم١من ومدَمٛم٣م:

 وهؿ سمٔمِمٝم٤م, وٓ هلؿ همرض ٓ ايمذيـ ايمٖمروع مجٝمع همٝمٜم٣م يدطمؾ ٚايب٠ٛٓ:

ـْ   -هبؿ أدلم وَمـ آزمـ زمٛم٣مت وأوٓد ايمٌٛم٣مت ىمٟموٓد أٞمثك اظمٝم٦م وزمكم زَمْٝمٛمف ََم

ًٓ  ايمقارث إلم وصؾ همٟمُّيام صمٜم٥م دم همٟمىمثر اشمٛم٣من اصمتٚمع هم١مذا  ضمج٤م أو

 َمٜمام زمف أدلم ايمذي زم٣ميمقارث واضمد ىمؾ أحلٗمٛم٣م صمٜمتكم دم ىم٣مٞم٣م وإن أطمر,

 أطمذه واضمد يم٘مؾ ص٣مر همام هبؿ, اظمدلم زمكم اظم٣مل ومًٚمٛم٣م شمؿ درصمتف, زمٔمدت

 -ؽمٌؼ ىمام اظمدرم,

 :عِ بٓت بٓت ٚبٓت بٓت، بٓت ٚبٓت بٓت، بٓت عٔ ٖايو ًٖو ؾًٛ
 ايمٔمؿ: زمٛم٦م زمٛم٦م يمٌٛم٦م وايم٣ٌمومل ايمٌٛم٦م: زمٚمٛمزيم٥م ٕهن٣م ايمٛمِمػ: ايمٌٛم٦م همٙمٌٛم٦م

 إلم أومرب ايمٌٛم٦م زمٛم٦م ٕن ايمٌٛم٦م: زمٛم٦م يمٌٛم٦م رء وٓ ايمٔمؿ: زمٚمٛمزيم٥م ٕهن٣م
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 ٕهن٣م ايمٛم٣مزيم٥م: ايمٔمؿ زمٛم٦م حتج٤م ومل صمٜمتٜم٣م, دم يم٘مقهن٣م همتحجٌٜم٣م َمٛمٜم٣م ايمقارث

 -صمٜمتٜم٣م دم يمٝم٦ًم

 ايمٔمؿ: يمٌٛم٦م هم٣مظم٣مل ؾكٝل: عِ ٚبٓت ؾكٝل، أر بٓت بٓت عٔ ًٖو ٚيٛ

 -واضمدة واْلٜم٥م ايمقارث إلم أومرب ٕهن٣م

 إلم هم٣مٕومرب :ع١ُ بٓت ٚبٓت خاٍ، ٚبٓت بٓت، بٓت عٔ ًٖو ٛٚي

 يًٗمط مل َمتٔمددة ىم٣مٞم٦م اْلٜم٣مت ظم٣م يم٘مـ اخل٣مل, زمٛم٦م شمؿ ايمٌٛم٦م, زمٛم٦م ايمقارث

 ايمٌٛم٦م يمٌٛم٦م ي٘مـ ايمقرشم٥م: َمـ زمف أدلم زمٚمـ واضمد ىمؾ همٛمٙمحؼ زم٣مٕومرب, إزمٔمد

  ايمٌٛم٦م- زمٚمٛمزيم٥م ٕهن٣م ايمٛمِمػ:

  إم- زمٚمٛمزيم٥م ٕهن٣م ايمًدس: اخل٣مل ويمٌٛم٦م

 -إب زمٚمٛمزيم٥م ٕهن٣م سمٔمِمٝم٣ٌمً  وايم٣ٌمومل همرو٣مً  ايمًدس ايمٔمٚم٥م زمٛم٦م ويمٌٛم٦م

 ىمت٣مب سمًٜمٝمؾ ايمٖمرائض يمإلَم٣مم ايمٔمثٝمٚمكم رْحف اهلل سمٔم٣ملم-

فمٙمؿ ؾمٜمر ويٌٗمك َمع "هذا ايم٣ٌمب, وزم٣مب ؿمقيؾ, وىمام ومٝمؾ: َمٙمخص همٜمذا 

 8-"ص٣مضمٌف ايمدهر

  ********** 

 

 

                                                           
 ملخص من كتاب الشيخ ابن العثيمين رحمو اهلل )تسهيل الفرائض( . (ُ)
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 [البدء في القسمة بالفروض] 

ـِ ) – 955 ـِ  فَم ٌ ٣م ازْم  صعم , اهلل ِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  ,فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ  َرِضَ  , سٍ فَم

ُٗمقا»: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل َْولَم  هَمُٜمقَ  زَمِٗملَ  هَماَم , زمَِٟمْهٙمَِٜم٣م ايْمَٖمَرائَِض  َأحْلِ شَذىَمرٍ  َرصُمؾٍ  ِٕ
 (ُ)

 -

 -(فَمَٙمْٝمفِ  َُمت َٖمٌؼ 

 *******************************الشرح:

احلزٜح يبٝإ إٔ املاٍ املٛصٚخ ٜٓكغِ إىل املؤيف صمح٘ اهلل تعاىل عام 

 فضض ٚتعصٝب.

 وومد سمٗمدم زمٝم٣من أصح٣مب ايمٖمروض, واظمٔمِم٥ٌم-

وهذا احلدي٧م فمعم فمٚمقَمف, أن أومرب رصمؾ ذىمر يٟمطمذ مجٝمع اظم٣مل ايمذي زاد 

 فمعم ايمٖمروض-

 رصمؾ هٙمؽ فمـ زوصم٥م وأم وأب وازمـ- ٚبٝإ صٛض٠ شيو:

ُّا ٜبسأ بأصشاب  ايؿطٚض:  ؾٓبسأ بأصشاب ايؿطٚض ٖٚهصا زا٥
 ايمثٚمـ: ٕن اظمٝم٦م يمف ويمد- ؾٝهٕٛ يًعٚد١:

ايمًدس: ٕن اظمٝم٦م يمف همرع وارث: حيجٌٜم٣م َمـ ايمثٙم٧م إلم  ٜٚهٕٛ يألّ:

 ايمًدس ضمج٤م ٞمٖمِم٣من-

 -ايمًدس أيًّم٣م, يمقصمقد ايمٖمرع ايمقارث وهق آزمـ ٜٚهٕٛ يألب:

                                                           
 (.ُُٓٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِّٕٔ) أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو (ُ)
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 ايم٣ٌمومل َمـ اظم٣مل ىمٙمف: ٕٞمف َمٔمِم٤م اٞمٖمرد زم٣مظم٣مل- ٜٚهٕٛ يالبٔ:

َمـ ايمؼمىم٥م دون حتديد: ٕٞمف َم٣م زمٗمل ٤م: وهق ايمذي يٟمطمذ وؽمٌؼ زمٝم٣من اظمٔمِم

 -, وإذا اٞمٖمرد أطمذ مجٝمع اظم٣مليمٝمس َمـ أصح٣مب ايمٖمروض

  ********** 
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 ]الكفر والشرك من موانع اإلرث[

ـْ ) – 953 ـِ  ُأؽَم٣مََم٥مَ  َوفَم  اهلل صعم , ايمٛم ٌِل   َأن   ,فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ َرِضَ  , َزْيدٍ  زْم

ٙمِؿُ  َيِرُث  َٓ : »٣مَل ومَ  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف ًْ َٓ , ايْمَ٘م٣مهمِرَ  اظمُْ ٙمِؿَ  ايْمَ٘م٣مهمِرُ  َيِرُث  َو ًْ شاظمُْ
 (ُ)

, 

 -(فَمَٙمْٝمفِ  َُمت َٖمٌؼ 

 *******************************الشرح:

 عام املٓصف صمح٘ اهلل تعاىل ٖشا احلزٜح يبٝإ َٛاْع اإلصخ.

 وومد سمٗمدم زمٝم٣من ذيمؽ دم أول ايم٣ٌمب-

ـِ  ُأؽَم٣مََم٥مَ »قٛي٘:    -شفَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ َرِضَ  , ْيدٍ زَ  زْم

وهق ازمـ زيد زمـ ضم٣مرشم٥م رض اهلل فمٛمف, وىم٣من ضم٤م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف 

 وؽمٙمؿ-

 وأؽم٣مَم٥م ازمٛمف رض اهلل فمٛمٜمام, هق ضمٌف وازمـ ضمٌف صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ-

وومد أَمره ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ فمعم صمٝمش همٝمف أزمق زم٘مر ايمِمديؼ 

 -اموفمٚمر زمـ اخلْم٣مب رض اهلل فمٛمٜم

وومد ؿمٔمـ دم إَم٣مرسمف رض اهلل فمٛمف َمـ زمٔمض ايمٛم٣مس, همداهمع فمٛمف ايمٛمٌل صعم 

 اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ-

                                                           
(, كركاه ُُْٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ْٕٔٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

 في الموضعين.« المسلم»بدؿ « المؤمن»( بلفظ ِّْٖالبخارم )
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 ؿٞ ايصشٝشني: ؾ
ـِ  رَ : وَم٣مَل  فَمٛمُْٜماَم, اهلل ُ َرِضَ  فُمَٚمرَ  َمـ ضمدي٧م ازْم  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  َأَم 

 هَمَٗمْد  إََِم٣مَرسمِفِ  دِم  سَمْْمَٔمٛمُقا إِنْ : »هَمَٗم٣مَل  ِف,إََِم٣مَرسمِ  دِم  هَمَْمَٔمٛمُقا وَمْقمٍ  فَمعَم  ُأؽَم٣مََم٥مَ  َوؽَمٙم ؿَ 

ـْ  َأزمِٝمفِ  إََِم٣مَرةِ  دِم  ؿَمَٔمٛمُْتؿْ  ٌْٙمِِف, َِم ـْ  ىَم٣منَ  َوإِنْ  يمإِْلََِم٣مَرِة, طَمٙمِٝمًٗم٣م ىَم٣منَ  يَمَٗمْد  اهلل ِ  َواْيؿُ  وَم  َِم

, ايمٛم ٣مسِ  َأضَم٤مِّ  ـْ  َهَذا َوإِن   إرَِم  ِ شزَمْٔمَدهُ  إرَِم   ايمٛم ٣مسِ  َأضَم٤مِّ  ظمَ
 (ُ)

- 

ٙمُِؿ ايْمَ٘م٣مهمِرَ »قٛي٘:  ًْ   -شَٓ َيِرُث اظمُْ

 -فمعم َم٣م سمٗمدم وهذا فم٣مم دم مجٝمع اظمًٙمٚمكم, ومجٝمع ايم٘مٖم٣مر 

 سهِ املطتس ؾٌٗ ٜطخ ٜٚٛضخ َٔ املػًُني؟
اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم ضم٘مؿ اظمرسمد, وايمِمحٝمح أٞمف ٓ يقرث, وٓ يرث َمـ 

 اظمًٙمٚمكم: ٕٞمف ىم٣مهمر, همٝمُمٚمٙمف احلدي٧م ايم٣ًمزمؼ-

 يمٌٝم٦م َم٣مل اظمًٙمٚمكم- وي٘مقن َم٣ميمف

 : ٚٚضثت٘ َػًُٕٛبٝإ إشا َات َطتس يف بالز ايهؿاض 
ورزمام اؽمتٕمٙمقه الد ايم٘مٖم٣مر, هم١من ايم٘مٖم٣مر ؽمٝمٟمطمذوٞمف, رك َم٣مل اظمرسمد دم زمهم١مذا سمُ 

 دم ضمرب اظمًٙمٚمكم, واؽمتٚمتٔمقا زمف-

 -فمعم ؽمٌٝمؾ اإلرثٓ  ف, ٞمهم٣ميمذي أرى واهلل أفمٙمؿ أن أوٓده يٟمطمذو

                                                           
 (.ِِْٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َِْٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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يمتخٙمٝمص يمف َمـ أيدي ايم٘مٖم٣مر, أو فمعم أي فمعم ؽمٌٝمؾ اوإٞمام يٟمطمذوٞمف 

صقرة َمـ ايمِمقر إطمرى ايمتل حيِمؾ هب٣م ايمتٚمٙمؽ يمٙمامل دون أن يرشمف إرشًم٣م, 

 واهلل أفمٙمؿ-

ٙمِؿَ »قٛي٘:  ًْ َٓ َيِرُث ايْمَ٘م٣مهمُِر اظمُْ  ش- َو

 -وهذا إمج٣مع زمكم ايمٔمٙمامء أن ايم٘م٣مهمر ٓ يرث اظمًٙمؿ

 اًم, أو فمعم أي صقرة ىم٣من-ؽمقاء ىم٣من أزًم٣م, أو أًَم٣م, أو ازمٛم٣ًم, أو أطًم٣م, أو فم

 سهِ َرياخ ايهاؾط َٔ املػًِ: 
فمعم ذيمؽ زمكم  آسمٖم٣مق ٓ يرث ايم٘م٣مهمر اظمًٙمؿ: حلدي٧م ايم٣ٌمب, وومد ٞمٗمؾ

 أهؾ ايمٔمٙمؿ-

قاٍ اإلَاّ ابٔ ضؾس ضمح٘ اهلل تعاىل يف بسا١ٜ اجملتٗس ْٚٗا١ٜ 
 (: 4/136املكتصس )
ٙمُِٚمقنَ  َأمْجَعَ  ًْ ٙمِؿَ  َيِرُث  َٓ  ايْمَ٘م٣مهمِرَ  َأن   فَمعَم  اظمُْ ًْ ـْ }: سَمَٔم٣ملَم  يمَِٗمْقيمِفِ  اظمُْ َٔمَؾ  َويَم  اهلل ُ  جَيْ

ـَ    -[848: ايمٛم٣ًمء] {ؽَمٌِٝمال اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  فَمعَم  يمِْٙمَ٘م٣مهمِِري

٦ٌََم  َوظم٣َِم ـْ  شَم اَلةُ  فَمَٙمْٝمفِ  , وَمْقيمِفِ  َِم اَلمُ  ايمِم   ً ٙمِؿُ  َيِرُث  َٓ : », َوايم ًْ  ايْمَ٘م٣مهمَِر, اظمُْ

 َٓ ٙمِؿَ  ايْمَ٘م٣مهمِرُ  َو ًْ  قا -شاظمُْ
 (: 6/367ٚقاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )

ٙمِؿَ  َيِرُث  َٓ  ايْمَ٘م٣مهمِرَ  َأن   فَمعَم  ايْمِٔمْٙمؿِ  َأْهُؾ  َأمْجَعَ  ًْ  - اظمُْ

َح٣مزَم٥مِ  مُجُْٜمقرُ  َووَم٣مَل  ٙمِؿُ  َيِرُث  َٓ : َوايْمُٖمَٗمَٜم٣مءُ  ايمِم  ًْ  قا -ايْمَ٘م٣مهمِرَ  اظمُْ
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  بٝإ سهِ تٛضٜح املػًِ َٔ ايهاؾط:
 زمكم أهؾ ايمٔمٙمؿ:  ودم سمقري٧م اظمًٙمؿ َمـ ايم٘م٣مهمر طمالف

 قاٍ ايػطخػٞ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
شمؿ ٓ طمالف أن ايم٘م٣مهمر ٓ يرث اظمًٙمؿ زمح٣مل, وىمذيمؽ ٓ يرث اظمًٙمؿ 

 ايم٘م٣مهمر دم ومقل أىمثر ايمِمح٣مزم٥م رض اهلل فمٛمٜمؿ, وهق َمذه٤م ايمٖمٗمٜم٣مء-

ٚقاٍ ابٔ ضؾس املايهٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف بسا١ٜ اجملتٗس 
(4/137 :) 

ٙمِؿِ  َِمغَماِث  دِم  َواطْمَتَٙمُٖمقا ًْ ٙمِؿِ  َِمغَماِث  َودِم  ايْمَ٘م٣مهمَِر, اظمُْ ًْ - اظمُْ   اظمُْْرسَمد 

ـَ  ايْمُٔمَٙماَمءِ  مُجُْٜمقرُ  هَمَذَه٤َم  َح٣مزَم٥مِ  َِم  َوهُمَٗمَٜم٣مءِ  َوايمت ٣مزمِِٔمكمَ  ,ؿرض اهلل فمٛمٜم, ايمِم 

ََْمَِم٣مرِ  ْٕ فُ  إلَِم  ا ٙمِؿُ  َيِرُث  َٓ  َأٞم  ًْ َذا ايْمَ٘م٣مهمِرَ  اظْمُ شََمرِ  هِبَ ْٕ   ايمث ٣مزم٦ِِم- ا

ـُ  َُمَٔم٣مذُ  َوَذَه٤َم  ٌَؾٍ  زْم ـَ  َوَُمَٔم٣مِوَي٥مُ  صَم َح٣مزَم٥مِ  َِم  -,ؿرض اهلل فمٛمٜم, ايمِم 

ـُ  َوؽَمِٔمٝمُد  ٝم ٤ِم  زْم ًَ وٌق  اظمُْ ـَ  َوََمْنُ   ايمت ٣مزمِِٔمكَم- َِم

ٙمِؿَ  َأن   إلَِم  َومَج٣َمفَم٥مٌ  ًْ ٌ ُٜمقا ايْمَ٘م٣مهمَِر, َيِرُث  اظمُْ ٣مئِٜمِ  َذيمَِؽ  َوؾَم ًَ
ِ  ىَماَم : هَمَٗم٣ميُمقا ْؿ,زمِٛم

٣مَءُهؿْ  َٞمٛمْ٘مَِح  َأنْ  يَمٛم٣َم جَيُقزُ  ًَ
َٓ  ٞمِ ٣مَءَٞم٣م ُٞمٛمْ٘مَِحُٜمؿْ  َأنْ  يَمٛم٣َم جَيُقزُ  َو ًَ

ْرُث, ىَمَذيمَِؽ  ٞمِ  اإْلِ

ٛمًَدا, ضَمِديًث٣م َذيمَِؽ  دِم  َوَرَوْوا ًْ ْٚمُٜمقِر, فِمٛمَْد  زم٣ِميْمَٗمِقيِّ  َويَمْٝمَس : فُمَٚمرَ  َأزُمق وَم٣مَل  َُم  اْْلُ

ٌ ُٜمقهُ  ََم٣مءِ  دِم  ٣ميْمِٗمَِم٣مصِ زمِ  َأْيًّم٣م َوؾَم  قا -سَمَتَ٘م٣مهَمٟمُ  َٓ  ايم تِل ايمدِّ
قاٍ اإلَاّ ابٔ ايكِٝ ضمح٘ اهلل تعاىل يف أسهاّ أٌٖ ايص١َ 

(2/854-856 :) 
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َٙمُػ:   ً ـَ ايْمَ٘م٣مهمِِر هَم٣مطْمَتَٙمَػ همِٝمِف ايم ٙمِِؿ َِم ًْ ٣م سَمْقِري٧ُم اظمُْ  َوَأَم 

َٓ َيِرُث ىَماَم  ُف  ٙمَِؿ: َوَهَذا ُهَق هَمَذَه٤َم ىَمثغٌِم َِمٛمُْٜمْؿ إلَِم َأٞم  ًْ َٓ َيِرُث ايْمَ٘م٣مهمُِر اظمُْ  

٣ٌَمفِمِٜمْؿ- َْرزَمَٔم٥ِم, َوَأسْم ْٕ ٥ِم ا َئِٚم  ْٕ  اظمَْْٔمُروُف فِمٛمَْد ا

:ِِ ُٗ ِٓ َٔ ٙمُِؿ ايْمَ٘م٣مهمَِر, ُدوَن ايْمَٔمْ٘مِس, َوَهَذا وَمْقُل  ََٚقاَيِت َطا٥َٔؿ١ْ  ًْ زَمْؾ َيِرُث اظمُْ

ـِ أَ  ٌٍَؾ, َوَُمَٔم٣مِوَي٥َم زْم ـِ صَم ـِ َُمَٔم٣مِذ زْم ـِ فَمقِمِّ زْم ِد زْم َٛمِٖمٝم ٥ِم, َوحُمَٚم  ـِ احْلَ ِد زْم ِِب ؽُمْٖمَٝم٣مَن, َوحُمَٚم 

ٍؾ,  ـِ َُمَٕمٖم  ٌِْد اهلل ِ زْم صَْمَدِع, َوفَم ْٕ ـِ ا وِق زْم ٝم ٤ِم, َوََمْنُ ًَ ـِ اظمُْ , َوؽَمِٔمٝمِد زْم
كْمِ ًَ احْلُ

ـِ َراَهَقْيِف- َوُهَق اطْمتَِٝم٣مُر  ـِ َئْمَٚمَر, َوإؽِْمَح٣مَق زْم ـِ سَمْٝمِٚمَٝم٥َم- َوحَيَْٝمك زْم ؽْماَلِم ازْم ؾَمْٝمِخ اإْلِ

٣مَءَٞم٣م- ًَ
َٓ َيٛمْ٘مُِحقَن ٞمِ ٣مَءُهْؿ, َو ًَ

َٓ َيِرشُمقَٞمٛم٣َم, ىَماَم َٞمٛمْ٘مُِح ٞمِ  وَم٣ميُمقا: َٞمِرشُمُٜمْؿ َو

ُٔرَياَخ: َََُٓعٛا اِي  َٔ ِدي٧ُم اظمُْت َٖمُؼ فَمَٙمْٝمِف:  َٚاٖئصٜ ُؿ احْلَ ٙمُِؿ » "فُمْٚمَدهُتُ ًْ َٓ َيِرُث اظمُْ

ٙمِؿَ ايْمَ٘م٣مهمَِر, وَ  ًْ ْٞمِديِؼ, "ش َٓ ايْمَ٘م٣مهمُِر اظمُْ ـْ ََمٛمِْع َِمغَماِث اظمُْٛم٣َمهمِِؼ ايمزِّ - َوُهَق فُمْٚمَدٌة َِم

-  َوَِمغَماِث اظمُْْرسَمدِّ

ُِٝدَٓا: ٍَ َؾ ٛم ٥ِم اظمَُْتَقاسمَِرِة َأن  ايمٛم ٌِل   َقا ًُّ ٦ٌََم زم٣ِميم َؿ  ,َووَمْد شَم  ,َصعم  اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

شُمقَن ىَم٣مَن جُيِْري ايمز   ٙمِِٚمكَم هَمغَمِ ًْ ضَْمَ٘م٣مِم ايمٓم ٣مِهَرِة لَجَْرى اظمُْ ْٕ َٞم٣مِدوَم٥َم اظمُْٛم٣َمهمِِٗمكَم دِم ا

ـْ ؾَمِٜمَد ايْمُٗمْرآُن زمِٛمَِٖم٣موِمِٜمْؿ, َوهُنَِل  ُه مِم  , َونَمغْمُ ـُ ُأَِب  ٌُْد اهلل ِ زْم َوُيقَرشُمقَن- َووَمْد ََم٣مَت فَم

ؽُمقُل  َؿ  ,ايمر  ؽْمتِْٕمَٖم٣مِر يَمُف, َوَوِرشَمُٜمْؿ  ,َصعم  اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  ِٓ اَلِة فَمَٙمْٝمِف, َوا ـِ ايمِم  فَم

ْ َيْٟمطُمِذ ايمٛم ٌِلُّ  ـَ ُأَِب  ازْمٛمُُف, َومَل ٌَْد اهلل ِ زْم ٠ْمَِمٛمُقَن: ىَماَم َوِرَث فَم
َصعم  اهلل ُ  ,َوَرشَمُتُٜمُؿ اظمُْ

ـَ اظمُْٛم٣َمهمِِٗمكَم ؾَمْٝمئً  ,فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم َؿ  ـْ سَمِرىَم٥ِم َأضَمٍد َِم ـْ َذيمَِؽ هَمْٝمًئ٣م, َِم َٓ صَمَٔمَؾ ؾَمْٝمًئ٣م َِم ٣م, َو
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زَمْؾ َأفْمَْم٣مُه يمَِقَرشَمتِِٜمْؿ, َوَهَذا َأَْمٌر ََمْٔمُٙمقٌم زمَِٝمِٗمكٍم, هَمُٔمٙمَِؿ َأن  اظمغَِْماَث ََمَداُرُه فَمعَم 

٣ٌَمؿمِٛم٥َِم, َواظمُْٛم٣َمهمُِٗمق ِة ايْم َٓ َٓ فَمعَم إِياَمِن ايْمُٗمُٙمقِب, َواظمَُْقا ِة ايمٓم ٣مِهَرِة  َن دِم ايمٓم ٣مِهِر ايمٛمٌُّْمَ

ـْ َوصْمٍف آطَمَر َيْٖمَٔمُٙمقَن طِماَلَف  ِٜمْؿ, َوإِْن ىَم٣مُٞمقا َِم
ٙمِِٚمكَم فَمعَم َأفْمَدائِ ًْ وَن اظمُْ َيٛمٌُْمُ

ِة  َٓ َٓ فَمعَم إِياَمِن ايْمُٗمُٙمقِب, َواظمَُْقا َُُمقِر ايمٓم ٣مِهَرِة  ْٕ ٌْٛم٣َمُه فَمعَم ا َذيمَِؽ, هَم٣مظمغَِْماُث ََم

٣ٌَمؿمِٛم٥َِم, َواظمُْٛم٣َمهمِٗمُ  ـْ ايْم ِٜمْؿ, َوإِْن ىَم٣مُٞمقا َِم
ٙمِِٚمكَم فَمعَم َأفْمَدائِ ًْ وَن اظمُْ قَن دِم ايمٓم ٣مِهِر َيٛمٌُْمُ

َٓ فَمعَم ََم٣م  َُُمقِر ايمٓم ٣مِهَرِة  ْٕ ٌْٛم٣َمُه فَمعَم ا َوصْمٍف آطَمَر َيْٖمَٔمُٙمقَن طِماَلَف َذيمَِؽ, هَم٣مظمغَِْماُث ََم

 دِم ايْمُٗمُٙمقِب-

ُُِطَتٗس: َٖا اِي ـِ ا ََٚأ ُٔمقٍد: َأن  ََم٣ميَمُف هَم٣مظمَْْٔمُروُف فَم ًْ ـِ ََم , َوازْم َح٣مزَم٥ِم َِمْثِؾ فَمقِم  يمِم 

ٙمِِٚمكَم َأْيًّم٣م, َومَلْ ُيْدطِمُٙمقُه دِم وَمْقيمِِف  ًْ ـَ اظمُْ َؿ  ,يمَِقَرشَمتِِف َِم  ": ,َصعم  اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

ٙمُِؿ ايْمَ٘م٣مهمِرَ » ًْ ِحٝمُح-"ش َٓ َيِرُث اظمُْ  - َوَهَذا ُهَق ايمِم 

 ٌُ ِٖ َٖا َأ ١َٖٔ:ََٚأ ـْ َواهَمَٗمُٜماَم: َيُٗمقُل  ايصِّ ـْ وَم٣مَل زمَِٗمْقِل َُمَٔم٣مٍذ, َوَُمَٔم٣مِوَي٥َم, َوََم هَمَٚم

َؿ  ,وَمْقَل ايمٛم ٌِلِّ  ٙمُِؿ ايْمَ٘م٣مهمِرَ » ": ,َصعم  اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم  ًْ اظمَُْراُد زمِِف  "ش َٓ َيِرُث اظمُْ

 َٓ , َو َٓ اظمُْْرسَمدُّ َٓ اظمُْٛم٣َمهمُِؼ, َو ْرِِبُّ 
: هَم١مِن  يَمْٖمَظ  احْلَ لُّ َمِّ َوإِْن ىَم٣مَن وَمْد  , "ايْمَ٘م٣مهمِِر  "ايمذِّ

٣مِر, ىَمَٗمْقيمِِف سَمَٔم٣ملَم:  ,َئُمؿُّ ىُمؾ  ىَم٣مهمٍِر  هَمَٗمْد َيْٟميِت يَمْٖمُٓمُف, َواظمَُْراُد زمِِف زَمْٔمُض َأْٞمَقاِع ايْمُ٘مٖم 

ـَ دِم صَمَٜمٛم َؿ مَجِٝم} [ , هَمُٜمٛم٣َم مَلْ 841]ايمٛم٣ًمء:  {ًٔم٣مإِن  اهلل َ صَم٣مَِمُع اظمُْٛم٣َمهمِِٗمكَم َوايْمَ٘م٣مهمِِري

ـَ  "َيْدطُمِؾ اظمُْٛم٣َمهمُِٗمقَن دِم يَمْٖمِظ  َٓ ُيْدطِمُٙمقَٞمُف "ايْمَ٘م٣مهمِِري , هَم٣ميْمُٖمَٗمَٜم٣مُء  , َوىَمَذيمَِؽ اظمُْْرسَمدُّ
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َذا َيُٗمقيُمقَن: إَِذا َأؽْمَٙمَؿ ايْمَ٘م٣مهمُِر مَلْ َيْٗمِض َمَ  "ايْمَ٘م٣مهمِِر  "دِم يَمْٖمِظ  ؿْماَلِق, َوهِلَ ٣م فِمٛمَْد اإْلِ

ِن- َٓ اَلِة, َوإَِذا َأؽْمَٙمَؿ اظمُْْرسَمدُّ هَمِٖمٝمِف وَمْق ـَ ايمِم   هَم٣مسَمُف َِم

َُا٤ٔ: َٔ اِيُعًَ َٔ ٌَ َطا٥َٔؿ١ْ  َُ َؿ  ,وَمْقَل ايمٛم ٌِلِّ  ََٚقِس َس  ": ,َصعم  اهلل ُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

ٙمٌِؿ زمَِ٘م٣مهمِرٍ » ًْ َٓ "ش َٓ ُيْٗمَتُؾ َُم , َو لِّ َمِّ ْرِِبِّ ُدوَن ايمذِّ
َؾ وَمْقيمِِف: , فَمعَم احْلَ  َرْي٤َم َأن  َْحْ

ٙمُِؿ ايْمَ٘م٣مهمِرَ » " ًْ ْرِِبِّ َأْولَم, َوَأوْمَرُب حَمَْٚماًل, هَم١مِن  دِم سَمْقِري٧ِم  "ش َٓ َيِرُث اظمُْ
فَمعَم احْلَ

٥ِم, هَم١مِ  َم  ـْ َأْهِؾ ايمذِّ طُمقَل همِٝمِف َِم ـْ َأَراَد ايمدُّ َ
ؽْماَلِم ظمِ ٣ًٌم دِم اإْلِ ٙمِِٚمكَم َِمٛمُْٜمْؿ سَمْرنِمٝم ًْ ن  اظمُْ

ْؿ  ؽْماَلِم طَمْقُف َأْن َيُٚمقَت َأوَم٣مِرهُبُْؿ, َوهَلُ طُمقِل دِم اإْلِ ـَ ايمدُّ ىَمثغًِما َِمٛمُْٜمْؿ َيْٚمٛمَُٔمُٜمْؿ َِم

 َأَْمَقاٌل هَماَل َيِرشُمقَن َِمٛمُْٜمْؿ ؾَمْٝمًئ٣م-

ـْ نَمغْمِ َواضِمٍد َِمٛمُْٜمْؿ ؾَمَٖم٣مَه٣م, هَم١مَِذا فَمٙمَِؿ َأن  إؽِْماَل  ََمُف َووَمْد ؽَمِٚمْٔمٛم٣َم َذيمَِؽ َِمٛمُْٜمْؿ َِم

٥ًم, َوَهَذا  ٌَُتُف همِٝمِف وَمِقي  ؽْماَلِم َوَص٣مَرْت َرنْم ـَ اإْلِ ِٗمُط َِمغَماشَمُف َؤُمَػ اظم٣َْمٞمُِع َِم ًْ َٓ ُي

قَن ايْمُٔمُٚمقَم زماَِم ُهَق ُدوَن َذيمَِؽ زمَِ٘مثغٍِم,  َوضْمَدُه ىَم٣مٍف دِم ايمت ْخِِمٝمِص, َوُهْؿ خَيُِمُّ

هَم٣مسمِِف, َووَمْد هَم١مِن  َهِذِه ََمِْمَٙمَح٥ٌم ـَم٣مِهَرٌة َيُْمَٜمُد هلََ  ـْ سَمٌَمُّ ٣ٌَمِر دِم ىَمثغٍِم َِم
فْمتِ ِٓ ُع زم٣ِم ْ ٣م ايممم 

٣مئِِٜمْؿ, َويَمْٝمَس دِم َهَذا ََم٣م خُي٣َميمُِػ  ًَ
ـْ ََمِْمَٙمَح٥ِم ٞمَِ٘م٣مِح ٞمِ سَمُ٘مقُن ََمِْمَٙمَحُتَٜم٣م َأفْمَٓمَؿ َِم

ُهْؿ, َوُيَٗم٣مسمُِؾ فَمٛمُْٜمُؿ اظمُْ  اَم َيٛمٌُْمُ ٥ِم إِٞم  َم  ُُصقَل, هَم١مِن  َأْهَؾ ايمذِّ ْٕ ٙمُِٚمقَن, َوَيْٖمَتُدوَن ا ًْ

وَن  َٓ َيٛمٌُْمُ ٙمُِٚمقَن, َوُهْؿ  ًْ شُمُٜمُؿ اظمُْ ِة, هَمغَمِ َتَحؼُّ زم٣ِميمٛمٌُّْمَ ًْ اُهْؿ, َواظمغَِْماُث ُي َأْهَ

ِة ايْمُٗمُٙمقِب, َويَمْق  َٓ ٙمِِٚمكَم, هَماَل َيِرشُمقهَنُْؿ, هَم١مِن  َأْصَؾ اظمغَِْماِث يَمْٝمَس ُهَق زمُِٚمَقا ًْ اظمُْ



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]الكفر والشرك من موانع اإلرث[  

 

[1078] 
 

  

ٛم ٥ُم ىَم٣مَن َهَذا َُمٔمْ  ًُّ َٓ ُيقَرشُمقَن, َووَمْد ََمَّم٦ِم ايم َٓ َيِرشُمقَن, َو ا همِٝمِف ىَم٣مَن اظمَُْٛم٣مهمُِٗمقَن  َتػَمً

ُْؿ َيِرشُمقَن َوُيقَرشُمقَن-  زمَِٟمهن 

 إلم آطمر ىمالَمف رْحف اهلل سمٔم٣ملم وهق ؿمقيؾ---

 (: 6/367ٚقاٍ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )
ٍَ ُُٗٛض ََٚقا ُِ َٗا٤َُٚ ايٖصَشاَب١ٔ ُد ٙمِؿُ  َيِرُث  َٓ : اِيُؿَك ًْ  - ايْمَ٘م٣مهمِرَ  اظمُْ

ـْ  َهَذا ُيْرَوى , َوفُمْثاَمَن, َوفُمَٚمَر, زَمْ٘مٍر, َأِِب  فَم ـِ  َوُأؽَم٣مََم٥مَ  َوفَمقِم   َوصَم٣مزمِرِ  َزْيٍد, زْم

ـِ  ٌْدِ  زْم  - , فَمٛمُْٜمؿْ  اهلل ُ  َرِضَ  , اهلل ِ  فَم

ـُ  فَمْٚمُرو وَم٣مَل  َوزمِفِ  ,َوايم َوفُمْرَوُة, فُمْثاَمَن, زْم ْهِريُّ , َوؿَم٣مُوٌس, َوفَمَْم٣مٌء, زُّ ـُ ًَ  َواحْلَ

ـُ  َوفُمَٚمرُ  ٌْدِ  زْم ـُ  َوفَمْٚمُرو ايْمَٔمِزيِز, فَم , ِديٛم٣َمٍر, زْم  َوَأْصَح٣مزُمُف, ضَمٛمِٝمَٖم٥َم, َوَأزُمق َوايمث ْقِريُّ

, َوََم٣ميمٌِؽ, ٣مهمِِٔملُّ ٥ُم, َوايمُم   - ايْمُٖمَٗمَٜم٣مءِ  َوفَم٣مَم 

 - ايْمَٔمَٚمُؾ  َوفَمَٙمْٝمفِ 

ـْ  َوُرِويَ  ُؿْ  ,, فَمٛمُْٜمؿْ  اهلل ُ َرِضَ  , َوَُمَٔم٣مِوَي٥مَ  َُمَٔم٣مٍذ,وَ  فُمَٚمَر, فَم شُمقا َأهن  ٙمِؿَ  َور  ًْ  اظمُْ

ـْ  ْ  ايْمَ٘م٣مهمِِر, َِم شُمقا َومَل ـْ  ايْمَ٘م٣مهمِرَ  ُيَقرِّ ٙمِؿِ  َِم ًْ  -اظمُْ

ـْ  َذيمَِؽ  َوضُم٘مِلَ  دِ  فَم ـِ  حُمَٚم  ٛمَِٖمٝم ٥ِم, زْم ـِ  َوفَمقِمِّ  احْلَ , زْم كْمِ ًَ ـِ  َوؽَمِٔمٝمدِ  احْلُ ٝم٤ِِّم  زْم ًَ  ,اظمُْ

وٍق, ٌْدِ  َوََمْنُ ـِ  اهلل  َوفَم , ََمْٔمِٗمٍؾ, زْم ْٔمٌِلِّ , َوايمُم  ـِ  َوحَيَْٝمك َوايمٛم َخِٔملِّ  َئْمُٚمَر, زْم

 - فَمٛمُْٜمؿْ  زمِفِ  زمَِٚمْقشُمقٍق  َويَمْٝمَس - َوإؽِْمَح٣مَق 
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ٖٕ ََُس َؾٔإ ٍَ َأِس ٙمِؿَ  َأن   دِم  اطْمتاَِلٌف  ايمٛم ٣مسِ  زَمكْمَ  يَمْٝمَس  :َقا ًْ  -ايْمَ٘م٣مهمِرَ  َيِرُث  َٓ  اظمُْ

ـَ  حَيَْٝمك َأن   َوُرِويَ  شَمٛمِل: هَمَٗم٣مَل  يمَِٗمْقيمِِف, اضْمَت٨م   َئْمُٚمرَ  زْم ؽَْمَقِد, َأزُمق ضَمد  ْٕ  َُمَٔم٣مًذا َأن   ا

شَمُف, ؽْماَلمُ : »وَم٣مَل  , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , اهلل ِ َرؽُمقَل  َأن   ضَمد  َٓ  َيِزيُد  اإْلِ  َو

ٛم٣َم شَيٛمُْٗمُص  َٞم  ِٕ ٣م َٞمٛمْ٘مُِح  َو ًَ
َٓ  َءُهْؿ,ٞمِ ٣مَءَٞم٣م, َيٛمْ٘مُِحقنَ  َو ًَ

َٓ  َٞمِرشُمُٜمْؿ, هَمَ٘مَذيمَِؽ  ٞمِ  َو

 - َيِرشُمقَٞمٛم٣َم

َٓا; ـُ  ُأؽَم٣مََم٥مُ  َرَوى ََم٣م ََٚي ـْ  َزْيٍد, زْم فُ  , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , ايمٛم ٌِلِّ  فَم : وَم٣مَل  َأٞم 

ٙمَِؿ, ايْمَ٘م٣مهمِرُ  َيِرُث  َٓ » ًْ َٓ  اظمُْ ٙمِؿُ  َو ًْ  - فَمَٙمْٝمفِ  َُمت َٖمٌؼ  ,شايْمَ٘م٣مهمِرَ  اظمُْ

ـْ : زم١ِمؽِْمٛم٣َمِدهِ  َداُود َأزُمق َوَرَوى ـِ  فَمْٚمِرو فَم ـْ  ؾُمَٔمْٝم٤ٍم, زْم ـْ  َأزمِٝمِف, فَم هِ  فَم ٌْدِ  صَمدِّ  فَم

ـِ  اهلل ِ  َيَتَقاَرُث  َٓ : », َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , اهلل ِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  فَمْٚمٍرو, زْم

َتكْمِ  َأْهُؾ   قا ---شؾَمت ك َِمٙم 
 واؽمتدل مجٜمقر أهؾ ايمٔمٙمؿ فمعم فمدم صمقاز أن يرث ايم٘م٣مهمر اظمًٙمؿ زمٟمديم٥م: 

 -َمٛمٜم٣م: ضمدي٧م أؽم٣مَم٥م زمـ زيد رض اهلل فمٛمف اظمتٗمدم

ٓ يتقارث أهؾ َمٙمتكم »وزمحدي٧م فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو رض اهلل فمٛمٜمام: 

 , اظمذىمقر زمٔمد-شؾمتك

وأيدوا ذيمؽ  ىمام وم٣ميمقا: أن ايمقٓي٥م َمٛمٗمْمٔم٥م زمكم اظمًٙمؿ وايم٘م٣مهمر, همٙمؿ يرشمف,

 زمٔمدم صمقاز أن يرث ايم٘م٣مهمر َمـ اظمًٙمؿ, وهذا َمثٙمف دم اٞمٗمْم٣مع ايمقٓي٥م-
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وأَم٣م َمـ صمقز أن يرث اظمًٙمؿ َمـ ايم٘م٣مهمر زم٣ميمقٓء, همٗمد اؽمتديمقا زمحدي٧م 

 َٓ » ": وَم٣مَل  , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , اهلل ِ  َرؽُمقَل  َأن   , فَمٛمْفُ  اهلل ُ َرِضَ  , صَم٣مزمِرٍ 

ٙمِؿُ اظمُْ  َيِرُث  ايِن   ًْ ٓ   ايمٛم ٌْمَ ٌَْدُه, َيُ٘مقنَ  َأنْ  إِ , واحلدي٧م ؤمٝمػ ٓ " شَأََمَتفُ  َأوْ  فَم

 -يث٦ٌم

 واؽمتديمقا زمٟمن اَمتٛم٣مع ايمديـ ٓ يٚمٛمع ايمرصمؾ أطمذ َم٣مل رومٝمٗمف إذا َم٣مت-

وأيًّم٣م فمعم أن اإلَم٣مم أْحد ومد وردت فمٛمف رواي٥م أطمرى دم َمغماث اظمًٙمؿ 

 َمـ ايم٘م٣مهمر-

أٞمف ٓ يرث َمع اطمتالف ايمديـ: يمٔمٚمقم  وهق"ذىمره٣م ازمـ وقي٣من: 

 -"اخلػم

 واؽمتدل ايمٗم٣مئٙمقن زمجقاز أن يرث اظمًٙمؿ َمـ ايم٘م٣مهمر زمٟمضم٣مدي٧م َمٛمٜم٣م: 

اإلؽمالم »ضمدي٧م َمٔم٣مذ رض اهلل فمٛمف, أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ وم٣مل: 

 ئمٛمل يزيد دم ضمؼ َمـ أؽمٙمؿ, وٓ يٛمٗمص ؾمٝمًئ٣م َمـ ضمٗمف-, شيزيد وٓ يٛمٗمص

َمـ ومري٥ٌم ايم٘م٣مهمر ومٌؾ أن يًٙمؿ, همٙمق ص٣مر زمٔمد وومد ىم٣من َمًتحًٗم٣م يمإلرث 

 إؽمالَمف حمروًَم٣م َمـ ذيمؽ يمٛمٗمص إؽمالَمف َمـ ضمٗمف, وذيمؽ ٓ جيقز-

وهمٝمف وومد رد مجٜمقر أهؾ ايمٔمٙمؿ فمعم ضمدي٧م َمٔم٣مذ زمٟمٞمف ضمدي٧م حمتٚمؾ, 

 -ؤمػ
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 (: 6/367قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )
٣م ؽْماَلمَ  َأن   َأَرادَ  فُ َأٞم   هَمُٝمْحَتَٚمُؾ  ضَمِديُثُٜمؿْ  هَمَٟمَم  ـْ  َيِزيُد  اإْلِ ٙمُِؿ, زمَِٚم ًْ ـْ  ُيْٖمَتُح  َوزماَِم  ُي  َِم

َْهؾِ  ايْمٌاَِلدِ  ؽْماَلِم, ِٕ َٓ  اإْلِ ـْ  َيٛمُْٗمُص  َو : زمَِٚم ٥مِ  َيْرسَمدُّ ـْ  يمِِٗمٙم  , ََم ـْ  َوىَمْثَرةِ  َيْرسَمدُّ ٙمُِؿ- َِم ًْ  ُي

ٌ  َوضَمِديَثٛم٣َم لُجَْٚمٌؾ, ضَمِديَثُٜمؿْ  َأن   َوفَمعَم  ْ  َوضَمِديَثُٜمؿْ  ,َُمَٖمن  تِِف, فَمعَم  ُيت َٖمْؼ  مَل  ِصح 

َ  فَمَٙمْٝمِف, َُمت َٖمٌؼ  َوضَمِديَثٛم٣َم  - سَمْٗمِديُٚمفُ  هَمَتَٔمكم 

ِحٝمُح  ـْ  َوايمِم  فُ  , ,رض اهلل فمٛمف, فُمَٚمرَ  فَم َٓ  اظمَِْٙمِؾ, َأْهَؾ  َٞمِرُث  َٓ ": وَم٣مَل  َأٞم   َو

 - "َيِرشُمقَٞمٛم٣َم

٥مِ  دِم  َووَم٣مَل  ؾَْمَٔم٧ِم  فَمٚم  ْٕ  قا -"ِديٛمَِٜم٣م َأْهُؾ  َٜم٣مَيِرشمُ " :ا
واؽمتديمقا أيًّم٣م زمحدي٧م فم٣مئذ زمـ فمٚمرو اظمزين رض اهلل فمٛمف, وم٣مل ايمٛمٌل 

 -شاإلؽمالم ئمٙمق وٓ ُئمعم»صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ: 

 -وٓ دٓيم٥م دم احلدي٧م

واؽمتديمقا زم٣ميمٗمٝم٣مس فمعم صمقاز ٞم٘م٣مح ٞم٣ًمئٜمؿ, ىمام سمٗمدم ىمالم ؾمٝمخ اإلؽمالم 

 ازمـ سمٝمٚم٥م رْحف اهلل سمٔم٣ملم-

ؿ ؾمٌٜمقا اظمغماث زم٣ميمٗمِم٣مص دم ايمدَم٣مء ايمتل ٓ سمت٘م٣مهمٟم, هم٘مام جيقز ىمام أهنو

ايمٗمِم٣مص دم ايمدَم٣مء ايمتل ٓ سمت٘م٣مهمٟم, هم٘مذيمؽ جيقز ايمتقارث زمكم اظمًٙمؿ 

 وايم٘م٣مهمر-
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 قاٍ ابٔ ضؾس ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ٌ ُٜمقهُ  ََم٣مءِ  دِم  زم٣ِميْمِٗمَِم٣مصِ  َأْيًّم٣م َوؾَم  قا -سَمَتَ٘م٣مهَمٟمُ  َٓ  ايم تِل ايمدِّ

 ؿ ٓ يٗمتؾ زم٘م٣مهمر-وايمِمحٝمح أن اظمًٙم

 : ايبداضٟؿٞ ؾ
ٙمِؿٌ  ُيْٗمَتَؾ  َٓ  َوَأنْ » فمـ فمقم رض اهلل فمٛمف وم٣مل: ًْ شزمَِ٘م٣مهمِرٍ  َُم

 (ُ)
- 

 ووم٣ميمقا: زمٟمن اإلرث يًتحؼ زم٣ميم٤ًٌم ايمٔم٣مم سم٣مرة, وايم٤ًٌم اخل٣مص أطمرى-

شمؿ زم٣ميم٤ًٌم ايمٔم٣مم يرث اظمًٙمؿ َمـ ايم٘م٣مهمر: هم١من ايمذَمل ايمذي ٓ وارث يمف 

 - دار اإلؽمالم يرشمف اظمًٙمٚمقندم 

وٓ يرث اظمًٙمؿ َمـ ايم٘م٣مهمر زم٣ميم٤ًٌم ايمٔم٣مم زمح٣مل, هم٘مذيمؽ زم٣ميم٤ًٌم 

 اخل٣مص-

وومد أيدوا هذا زم٣ميمٛمٓمر زمٟمن اظمرسمد يرشمف اظمًٙمؿ, وٓ يرث هق َمـ اظمًٙمؿ 

 زمح٣مل-

 ىمام أن اظمرسمد ىم٣مهمر, همٝمٔمتػم نمغمه َمـ ايم٘مٖم٣مر-

 وهذه اظمًٟميم٥م أيًّم٣م همٝمٜم٣م طمالف زمكم أهؾ ايمٔمٙمؿ-

                                                           
 (.ُٓٗٔماـ البخارم في صحيحو )أخرجو اإل (ُ)
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وٓي٥م فمعم اظمقرث, همٙمٔمق ضم٣مل اإلؽمالم ٓ  ووم٣ميمقا أيًّم٣م: زمٟمن دم اإلرث ٞمقع

, إلم نمغم سمث٦ٌم هذه ايمقٓي٥م يمٙم٘م٣مهمر فمعم اظمًٙمؿ, وسمث٦ٌم يمٙمٚمًٙمؿ فمعم ايم٘م٣مهمر

 -ذيمؽ, واهلل أفمٙمؿ

ٓ يرث اظمًٙمؿ َمـ  ايصٟ ٜٓبػٞ يف ٖصٙ املػأي١:ايرتدٝح ٚاهلل أعًِ ٚ

 -ايم٘م٣مهمر َمـ اظمًٙمؿ يمٓم٣مهر احلدي٧م وٓ ايم٘م٣مهمر 

وَمـ يٛمت٤ًم إيمٝمف ىم٣مهمر دم زمالد ايم٘مٖم٣مر, َمرسمد أو ٣مل إذا وصمد َم إال أْٓا ْكٍٛ:

ا زمف, , هم١مذا سمرك اظم٣مل أطمذه ايم٘مٖم٣مر, ورزمام اؽمتٗمقوا, واؽمتٔم٣مٞمقَمـ أهؾ اإلؽمالم

اظم٣مل َمـ ومٌؾ أهٙمف اظمًٙمٚمكم, ٛمٗمقل ي٠مطمذ همواظمًٙمٚمكم,  فمعم ضمرب اإلؽمالم

وأـمـ أن هذه ايمٖمتقى زمٔمٝمٛمٜم٣م ومد ؽمٚمٔمتٜم٣م َمـ ؾمٝمخٛم٣م حيٝمك زمـ فمقم احلجقري 

 اهلل فمز وصمؾ-ضمٖمٓمف 

ايم٘م٣مهمر أومرزم٣مء َمـ ايم٘مٖم٣مر, هم١من ايم٘م٣مهمر يرث ايم٘م٣مهمر,  هلذا اظمٝم٦موإذا ىم٣من 

 واظمًٙمؿ يرث اظمًٙمؿ, واهلل اظمًتٔم٣من-

زمٟمٞمف ومد ضمِمؾ اسمٖم٣مق زمكم أهؾ ايمٔمٙمؿ دم أن  ؾدًصٓا َٔ ٖصٙ املػأي١:

 ايم٘م٣مهمر ٓ يرث اظمًٙمؿ َمْمٙمًٗم٣م-

 ـ ايم٘م٣مهمر-وأٞمف ضمِمؾ طمالف زمكم أهؾ ايمٔمٙمؿ دم ضم٘مؿ سمقري٧م اظمًٙمؿ َم

يمٓم٣مهر ضمدي٧م  َمْمٙمٗم٣مً  َمٛمع سمقري٧م اظمًٙمؿ َمـ ايم٘م٣مهمرإلم همذه٤م اْلٚمٜمقر 

 إؽم٣مَم٥م زمـ زيد رض اهلل فمٛمف-
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وذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ, وَمٛمٜمؿ: َمٔم٣مذ زمـ صمٌؾ, وَمـ َمٔمف َمـ ايمِمح٣مزم٥م 

رض اهلل فمٛمٜمؿ, وأهؾ ايمٔمٙمؿ, وهق سمرصمٝمح واطمتٝم٣مر ؾمٝمخ اإلؽمالم ازمـ سمٝمٚمٝم٥م, 

, صم٣مئز سمٔم٣ملم,  إلم أن سمقري٧م اظمًٙمؿ َمـ ايم٘م٣مهمر اهلل اموايمٔمالَم٥م ازمـ ايمٗمٝمؿ رْحٜم

 دٓيم٥مٕديم٥م دم ايم٣ٌمب, وومد سمٗمدم ذىمره٣م, وزمٔمّمٜم٣م ٓ يث٦ٌم, وزمٔمّمٜم٣م يمٝمس همٝمف 

 ظم٣م اؽمتديمقا زمف- 

ايم٘م٣مهمر, يمٓم٣مهر احلدي٧م, إٓ إذا ىم٣من إولم أن يٗم٣مل: ٓ إرث يمٙمٚمًٙمؿ و

الم, اظم٣مل ؽمٝمذه٤م دم َمِم٣ميمح ايم٘مٖم٣مر, ورزمام اؽمتٕمٙمقا اظم٣مل دم ضمرب اإلؽم

 ختٙمٝمِمفوضمرب اظمًٙمٚمكم, وإذٓهلؿ, وايمتًٙمط فمٙمٝمٜمؿ: هم١مٞمف ي٠مطمذ فمعم ؽمٌٝمؾ 

, ويم٘مـ يمٝمس فمعم َمـ اظمًٙمٚمكم يم٘م٣مهمراأومرزم٣مء َمـ أيدي ايم٘مٖم٣مر, ويٛمتٖمع زمف 

 ؽمٌٝمؾ اإلرث: ٕٞمف ٓ إرث زمٝمٛمٜمؿ, واهلل أفمٙمؿ-

همٜمذه َمًٟميم٥م اصمتٜم٣مدي٥م, وطمالهمٝم٥م زمكم أهؾ ايمٔمٙمؿ, وهذا ايمذي ـمٜمر يمٛم٣م, واهلل 

 أفمٙمؿ-

*  ********* 
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 [التعصيب بالغير]

ـِ ) – 954 ـِ  َوفَم ُٔمقدٍ  ازْم ًْ ـٍ  َوزمِٛم٦ِْم , زمِٛم٦ٍْم  دِم  , فمٛمف اهلل رض , ََم  َوُأطْم٦ٍم , ازِْم

زْمٛم٥َمِ , ايمٛمِِّْمَػ  يماِِلزْمٛم٥َمِ »: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛم ٌِلُّ  وَم٢َم  , ِٓ ـِ  َو زْم ِٓ ُدَس  ا ًُّ  ايم

شٙمَِْلُطْم٦ِم همَ  زَمِٗملَ  َوََم٣م ,ايمثُُّٙمَثكْمِ  سَمْ٘مِٚمَٙم٥مَ  ,
(ُ)

ٌَُخ٣مِريُّ  َرَواهُ -   -(ايْم

 *******************************الشرح:

 .بايػريعام املصٓف صمح٘ اهلل تعاىل ٖشا احلزٜح 

ـٍ  َوزمِٛم٦ِْم , زمِٛم٦ٍْم  دِم »قٛي٘:    -شَوُأطْم٦ٍم , ازِْم

 أي أن ه٣ميمؽ هٙمؽ فمـ زمٛم٦م, وزمٛم٦م ازمـ, وأطم٦م-

  -"شايمٛمِِّْمَػ  يماِِلزْمٛم٥َمِ » :وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛم ٌِلُّ  وَم٢َم "قٛي٘: 

, [88: ايمٛم٣ًمء] {ايمٛمِِّْمُػ  هَمَٙمَٜم٣م َواضِمَدةً  ىَم٣مَٞم٦ْم  َوإِنْ }يمٗمقيمف سمٔم٣ملم:  همرًو٣م أي

 يمٔمدم وصمقد ايمٖمرع ايمقارث َمـ ايمذىمقر-

زْمٛم٥َمِ »قٛي٘:  ِٓ ـِ  َو زْم ِٓ ُدَس  ا ًُّ   -ش,ايمثُُّٙمَثكْمِ  سَمْ٘مِٚمَٙم٥مَ  , ايم

 ذا ــــــ, وهثكمأي يمٌٛم٦م آزمـ ايمًدس, همٝم٘مقن ايمًدس َمع ايمٛمِمػ شمٙم

                                                           
( من طريق ىزيل بن شرحبيل قاؿ: سئل أبو موسى؛ ّٕٔٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

عن ابنة. كابن ابن. كأخت؟ فقاؿ: لالبنة النصف. كلألخت النصف. كائت ابن مسعود فسيتابعني, 
ما أنا من المهتدين, أقضي فسئل ابن مسعود, كأخبر بقوؿ أبي موسى؟ فقاؿ: لقد ضللت إذنا ك 

فذكره. كزاد: فأتينا أبا موسى, فأخبرناه بقوؿ : … -صلى اهلل عليو كسلم-فيها بما قضى النبي 
 «.ال تسألوني ما داـ ىذا الحبر فيكم»ابن مسعود. فقاؿ: 
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 -سمٔمِمٝم٤م, وذيمؽ َمع ايمٕمغم ضمٝم٧م فمِم٤م زمٛم٦م آزمـ ايمٌٛم٦م

 - شهَمٙمَِْلُطْم٦ِم  زَمِٗملَ  َوََم٣م»قٛي٘: 

 ٜمذا احلدي٧م ئمتػم أصاًل دم هذا ايم٣ٌمب-أي فمِم٥ٌم هم

  ********** 
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 المختلفة[الكفر ]بيان حكم التوارث بين ملل 

ـْ ) – 955 ٌْدِ  َوفَم ـِ  اهلل ِ  فَم  اهلل ِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  ,فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ  َرِضَ  , فَمْٚمٍرو زْم

َتكْمِ  َأْهُؾ  َيَتَقاَرُث  َٓ »: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , شَِمٙم 
(ُ)

َْرزَمَٔم٥مُ , َأْْحَُد  َرَواهُ -  ْٕ ٓ   َوا  إِ

َِمِذي   ْ  - ايمؼمِّ

٣مىمِؿُ  َوَأطْمَرصَمفُ   ,رض اهلل فمٛمف,ُأؽَم٣مََم٥مَ  زمَِٙمْٖمظِ  احْلَ
(ِ)

 - 

لُّ  َوَرَوى
٣مئِ ًَ َذا  ,رض اهلل فمٛمف,ُأؽَم٣مََم٥مَ  ضَمِدي٧َم  ايمٛم  ايمٙم ْٖمظِ  هِبَ

(ّ)
)-  

 *******************************الشرح:

 

                                                           
الكبرل »(, كالنسائي في ُُِٗ(, كأبو داكد )ُٓٗك  ُٖٕ/ ِركاه أحمد )الحديث حسن.  (ُ)

( كزادكا جميعنا إال ابن ماجو: "شتى". كزاد ابن الجاركد في ُِّٕابن ماجو )(, ك ِٖ/ ْ»)
كالمرأة ترث من دية زكجها كمالو, كىو يرث من ديتها كمالها ما لم يقتل أحدىما (: »ٕٔٗركايتو )

صاحبو, فإف قتل أحدىما صاحبو لم يرث من ديتو كمالو شيئا, كإف قتل أحدىما صاحبو خطأ, 
كسندىا حسن أيضنا, كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في «. م يرث من ديتوكرث من مالو, كل

 صحيح السنن: حسن صحيح.
ال يتوارث أىل ملتين, كال يرث مسلم  »(, كلفظو: َِْ/ ِركاه الحاكم )الحديث غير محفوظ.  (ِ)

نىةه ًفي اأٍلىٍرًض  كافرنا, كال كافر مسلما. ثم قرأ: كىالًَّذينى كىفىريكا بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي  بػىٍعضو ًإالَّ تػىٍفعىليوهي تىكيٍن ًفتػٍ
ًبيره من طريق ىشيم, عن الزىرم, كعن علي بن الحسين عن عمرك بن عثماف, عن إسامة  كىفىسىاده كى
مرفوعنا, كىشيم قد تفرد بهذا اللفظ, فقد ركاه أصحاب الزىرم عن الزىرم باللفظ المتقدـ: "ال 

هم: مالك كعقيل كيونس كابن عيينة كمعمر كابن ىاد كابن جريج يرث المسلم الكافر", كمن
 كآخركف كما في المسند الجامع.

(: َّٔ/ ْ»)الميزاف »لمخالفة ىشيم بن بشير أصحاب الزىرم. قاؿ الذىبي في الحديث شاذ؛  (ّ)
  (.ِٖ/ ْ« )الكبرل»كركاه النسائي في «. كاف مدلسا, كىو لين في الزىرم»
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 .عام املصٓف صمح٘ اهلل تعاىل احلزٜح يبٝإ

 زمٝم٣من ضم٘مؿ ايمتقارث زمكم أهؾ اظمٙمؾ اظمختٙمٖم٥م َمـ ايم٘مٖمر: 

ة وفمعم هذا احلدي٧م َم٢م اإلَم٣مم أْحد رْحف اهلل سمٔم٣ملم أن ايم٘مٖمر فمٛمده فمد

هم٣ميمٝمٜمقدي ٓ يرث ايمٛمٌماين, وٓ يرث ايمٛمٌماين ايمٝمٜمقدي, وه٘مذا ٓ َمٙمؾ, 

سمقارث زمكم ايمٝمٜمقدي واظمجقد, وايمٔم٘مس, ونمغم ذيمؽ َمـ َمٙمؾ ايم٘مٖمر 

 اظمختٙمٖم٥م-

 ويمق ومٙمٛم٣م زمٗمقل اإلَم٣مم ايمُم٣مهمٔمل رْحف اهلل سمٔم٣ملم, هم١من اظمغماث ي٘مقن زمٝمٛمٜمؿ-

 ايم٘مٖمر َمٙم٥م واضمدة, وىمذيمؽ أزمق ضمٛمٝمٖم٥م- ههمٔمٛمد

 َم٣ميمؽ رْحف اهلل سمٔم٣ملم أن ايم٘مٖمر شمالث َمٙمؾ: وفمٛمد اإلَم٣مم 

 ايمٝمٜمقدي٥م فمٛمده َمٙم٥م واضمدة- 

 وايمٛمٌماٞمٝم٥م فمٛمده َمٙم٥م واضمدة- 

 واظمجقؽمٝم٥م وؽم٣مئر َمٙمؾ ايم٘مٖمر وايمممك صمٔمٙمٜمؿ َمٙم٥م واضمدة-

 إٓ إذا ىم٣مٞمقا أصح٣مب ديـ واضمد, همٜمٛم٣م حيِمؾ زمٝمٛمٜمؿ ايمتقارث: 

يرث هم٣ميمٝمٜمقدي يرث ايمٝمٜمقدي, وايمٛمٌماين يرث ايمٛمٌماين, واظمجقد 

 اظمجقد, وه٘مذا-

  ********** 
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 ]ميراث الجد[ 

ـْ ) – 956 ـِ  فِمْٚمَرانَ  َوفَم  إلَِم  َرصُمٌؾ  صَم٣مءَ : وَم٣مَل  ,رض اهلل فمٛمف,ضُمَِمكمٍ  زْم

ـَ  إِن  »: هَمَٗم٣مَل  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛم ٌِلِّ  ـْ  رِم  هَماَم , ََم٣مَت  ازْمٛمِل ازْم  ?َِمغَماشمِفِ  َِم

ُدُس  يَمَؽ : »هَمَٗم٣مَل  ًُّ - َدفَم٣مهُ  َولم   هَمَٙمام   شآطَمرُ  ؽُمُدٌس  يَمَؽ : »هَمَٗم٣مَل  َدفَم٣مُه, َولم   هَمَٙمام   شايم

ُدَس  إِن  : »هَمَٗم٣مَل  ًُّ طَمرَ  ايم ْٔ شؿُمْٔمَٚم٥مٌ  ا
(ُ)

ُد  َرَواهُ -  َْرزَمَٔم٥مُ  َأْْحَ ْٕ َحفُ , َوا  َوَصح 

َِمِذيُّ  ْ  - ايمؼمِّ

ـْ  َوُهقَ  ـِ  ِرَواَي٥مِ  َِم ًَ يِّ  احْلَ ٌٌَْمِ ـْ  ايْم فُ : َووِمٝمَؾ , ,رض اهلل فمٛمف,فِمْٚمَرانَ  فَم ْ  إِٞم   مَل

َٚمعْ  ًْ َِمٛمْفُ  َي
(ِ)

)-  

 *******************************الشرح:

 .عام املصٓف احلزٜح يبٝإ َرياخ اجلز

ـِ  فِمْٚمَرانَ »قٛي٘:   وهق أزمق ٞمجٝمد رض اهلل فمٛمف-: شرض اهلل فمٛمف ضُمَِمكمٍ  زْم

                                                           
(, كالنسائي في ِٖٔٗ(, كأبو داكد )ِْٗ - ِْٖ/ ْركاه أحمد )نقطع. الحديث ضعيف م (ُ)

( من طريق قتادة, عن الحسن, عن عمراف, بو. كقاؿ َِٗٗ(, كالترمذم )ّٕ/ ْ« )الكبرل»
 كيف كقتادة كالحسن ميدىلّْساف؟«, حديث حسن صحيح»الترمذم: 

 و.عزك الحافظ الحديث لألربعة كىٍىمه إذ لم يركه ابن ماج«: تنبيو»
لم يصح لو السماع (: »ُْ/ ُ« )الجرح كالتعديل»ممن جـز بعدـ سماعو أبو حاتم, فقاؿ في  (ِ)

من جندب, كال من معقل بن يسار, كال عن عمراف بن حصين, كال من عقبة بن عامر, كال من أبي 
 «.ىريرة
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  -ش, وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛم ٌِلِّ  إلَِم  َرصُمٌؾ  صَم٣مءَ »قٛي٘: 

ًٓ اهلل فمز وصمؾ: أ ىْمرِ  َأْهَؾ  هَم٣مؽْمَٟميُمقا}ي يم٠ًمايمف, اَمتث٣م  َٓ  ىُمٛمُْتؿْ  إِنْ  ايمذِّ

ٌَٝمِّٛم٣َمِت  * سَمْٔمَٙمُٚمقنَ  زُمرِ  زم٣ِميْم  - {َوايمزُّ

ـَ  إِن  ": هَمَٗم٣مَل »قٛي٘:    -ش"ََم٣مَت  ازْمٛمِل ازْم

- ضمٖمٝمدهأي  ًٓ  َم٣مت وسمرك َم٣م

ـْ  رِم  هَماَم »قٛي٘:    -ش?َِمغَماشمِفِ  َِم

 أي َمـ ايمٖمرض-

ُدُس  يَمَؽ : »٣مَل هَمٗمَ "قٛي٘:  ًُّ   -"شايم

 ي٘مقن يمَلب ايمًدس- ضمٝم٧م أي َمع وصمقد ايمٖمرع ايمقراث يمٙمٚمٝم٦م

٣ًٌم  أَم٣م إذا مل ي٘مـ يمٙمٚمٝم٦م همرع وارث, همٙمف ايمًدس همرًو٣م, وايم٣ٌمومل سمٔمِمٝم

 -هم١مٞمف يٛمزل إب

  -شَدفَم٣مهُ  َولم   هَمَٙمام  »قٛي٘: 

 أي رده- 

 -"شآطَمرُ  ؽُمُدٌس  يَمَؽ : »هَمَٗم٣مَل »قٛي٘: 

 ويمؽ زي٣مدة فمٙمٝمف ؽمدس آطمر- أي يمؽ ايمًدس إول,
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ُدَس  إِن  : »هَمَٗم٣مَل - َدفَم٣مهُ  َولم   هَمَٙمام  "قٛي٘:  ًُّ طَمرَ  ايم ْٔ  - "شؿُمْٔمَٚم٥مٌ  ا

, وٓ يًتٗمٝمؿ احل٘مؿ زمف: ٕن اظمٝم٦م يمٔمٛمٔمٛم٥م ومت٣مدة احلدي٧م ىمام سمرى ؤمٝمػو

 +ة8يمق ىم٣من يمف همرع وارث, همال يرث إب إٓ ايمًدس همٗمط-

٣ٌمومل ايمهمٝمٟمطمذ إب ايمًدس همرًو٣م, ووإن مل ي٘مـ يمٙمٚمٝم٦م همرفًم٣م وارشًم٣م, 

٣ًٌم-  سمٔمِمٝم

ـِ  ٌ ٣مسٍ  ظم٣م سمٗمدم َمٔمٛم٣م َمـ ضمدي٧م ازْم  َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  ,فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ  َرِضَ  , فَم

ُٗمقا: »وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َْولَم  هَمُٜمقَ  زَمِٗملَ  هَماَم , زمَِٟمْهٙمَِٜم٣م ايْمَٖمَرائَِض  َأحْلِ ِٕ 

 وهق َمتٖمؼ فمٙمٝمف- شَذىَمرٍ  َرصُمؾٍ 

همًٝم٘مقن يمٙمٚمٝم٦م ايمٛمِمػ همرًو٣م,  :بٓتّا ٚاسس٠ ٚأبّْإشا نإ يًُٝت ٚ

٣ًٌم  -, واهلل أفمٙمؿويمَلب ايمًدس همرًو٣م, وزم٣مومل اظم٣مل سمٔمِمٝم

  ********** 
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 ]ميراث الجدة[ 

ـِ ) – 957 ـِ  َوفَم ـْ , زُمَرْيَدةَ  ازْم  صعم , ايمٛم ٌِل   َأن  » :,رض اهلل فمٛمف,َأزمِٝمفِ  فَم

ةِ يمِٙمْ  صَمَٔمَؾ  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل ُدَس  َجد  ًُّ ْ  إَِذا, ايم ـْ  مَل شُأمي  ُدوهَن٣َم َيُ٘م
(ُ)

 َأزُمق َرَواهُ - 

لُّ , َداُودَ 
٣مئِ ًَ َحفُ , َوايمٛم  ـُ  َوَصح  ـُ , طُمَزْيَٚم٥مَ  ازْم ٣مُرودِ  َوازْم اهُ , اْْلَ ـُ  َووَمق    -(فَمِدي   ازْم

 *******************************الشرح:

 .اتغام املصٓـ اذتسٜح يبٝإ َرياخ ادتس٠ ٚادتس
 ٚيف ايباب َا دا٤ يف غٓٔ اإلَاّ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل تعاىل: 

ـِ  َمـ ؿمريؼ وَمٌِٝمَِم٥مَ  فُ  ُذَؤْي٤ٍم, زْم ةُ  صَم٣مَءِت : وَم٣مَل  َأٞم  د  يِؼ  زَمْ٘مرٍ  َأِِب  إلَِم  اْْلَ دِّ ,ايمِمِّ

َٟميُمفُ  , ,رض اهلل فمٛمف ًْ ٌء, سَمَٔم٣ملَم  اهلل ِ  ىمَِت٣مِب  دِم  يَمِؽ  ََم٣م: هَمَٗم٣مَل  َِمغَماشَمَٜم٣م؟ سَم  َوََم٣م َرْ

 َأؽْمَٟمَل  ضَمت ك هَم٣مْرصِمِٔمل ؾَمْٝمًئ٣م, َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ  َٞمٌِلِّ  ؽُمٛم ٥مِ  دِم  يَمِؽ  فَمٙمِْٚم٦ُم 

َٟمَل  ايمٛم ٣مَس, ًَ ـُ  اظمُِْٕمغَمةُ  هَمَٗم٣مَل  ايمٛم ٣مَس, هَم ٥ٌََم  زْم ُت » , ,رض اهلل فمٛمف,ؾُمْٔم  ضَمَيْ

                                                           
كابن (, ّٕ/ ْ« )الكبرل»(, كالنسائي في ِٖٓٗركاه أبو داكد )الحديث صحيح لغيره.  (ُ)

( كفي سنده أبو المنيب؛ عبيد اهلل ابن ّْٕٔ« )الكامل»(, كابن عدم في ط َٔٗالجاركد )
كألبي المنيب ىذا »عبد اهلل العتكي مختلف فيو. كحديثو محتمل التحسين, كقاؿ ابن عدم: 

كيظهر من كالـ ابن عدم أنو لم يورد أحاديثو «, أحاديث غير ما ذكرت, كىو عندم ال بأس بو
ل اإلنكار, كاهلل أعلم. كلو شاىد من حديث المغيرة بن شعبة رضي اهلل عنو, كمحمد بن على سبي

مسلمة. كلو شاىد آخر من حديث ابن عباس عند ابن ماجو كفي إسناده شريك القاضي, كليث 
 بن أبي سليم, كىما ضعيفاف, فالحديث بهذه الطرؽ يكوف صحيحنا, أفاده المحقق. 

(: إسناده ْٖٗلباني رحمو اهلل تعالى في ضعيف أبي داكد األـ )كالحديث قاؿ فيو اإلماـ األ
 (.ِٔٓضعيف؛ لضعف في العتكي ىذا. كقد مضى لو حديث اخري في الوتر برقم )
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ُدَس  فْمَْم٣مَه٣مأَ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقَل  ًُّ  ََمَٔمَؽ  َهْؾ : زَمْ٘مرٍ  َأزُمق هَمَٗم٣مَل  ,شايم

َك؟ ُد  هَمَٗم٣ممَ  نَمغْمُ ـُ  حُمَٚم  َٙمَٚم٥َم, زْم ًْ ـُ  اظمُِْٕمغَمةُ  وَم٣مَل  ََم٣م َِمْثَؾ : هَمَٗم٣مَل  ََم ٥ٌَمَ  زْم رض اهلل , ؾُمْٔم

٣م هَمَٟمْٞمَٖمَذهُ  ,,فمٛمف ةُ  صَم٣مَءِت  شُمؿ   زَمْ٘مرٍ  َأزُمق هَلَ د  طُْمَرى اْْلَ ْٕ ـِ  فُمَٚمرَ  إلَِم  ا ْم ٣مِب  زْم  اخْلَ

َٟميُمفُ  فَمٛمْفُ  اهلل ُ َرِضَ  ًْ ٌء, سَمَٔم٣ملَم  اهلل ِ ىمَِت٣مِب  دِم  يَمِؽ  ََم٣م: »هَمَٗم٣مَل  َِمغَماشَمَٜم٣م, سَم  ىَم٣منَ  َوََم٣م َرْ

ٓ   زمِفِ  وُميِضَ  ايم ِذي ايْمَٗمَّم٣مءُ  ِك, إِ ـْ  ايْمَٖمَرائِِض, دِم  زمَِزائِدٍ  َأَٞم٣م َوََم٣م يمَِٕمغْمِ  َذيمَِؽ  ُهقَ  َويَم٘مِ

ُدُس, ًُّ تُُ٘ماَم  زَمْٝمٛمَُ٘ماَم, هَمُٜمقَ  همِٝمفِ  صْمَتَٚمْٔمُتاَم ا هَم١مِنِ  ايم ٣م هَمُٜمقَ  زمِفِ  طَمَٙم٦ْم  َوَأي  شهَلَ
(ُ)

- 

واحلدي٧م ومقي: يمق ٓ أن ومٌٝمِم٥م مل يدرك هذه ايمٗمِم٥م, هم١مٞمف مل يًٚمع َمـ 

 أِب زم٘مر رض اهلل فمٛمف-

أٞمف أطمذه٣م َمـ ايمٕمغمة زمـ ؾمٔم٥ٌم رض اهلل فمٛمف, أو حمٚمد زمـ وحيتٚمؾ: 

هد ومقي حلدي٧م زمريدة رض اهلل فمٛمف دم َمًٙمٚم٥م, وَمع ذيمؽ هم٣محلدي٧م ؾم٣م

 ايم٣ٌمب-

                                                           
(, كابن ْ/ُّٓ/ِ( ككذا مالك )ُِ/ِ(, كالترمذم )ِْٖٗأخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو ) (ُ)

(, كالحاكم ْٓٔ(, كالدارقطني )ُِِْ(, كابن حباف )ٗٓٗ(, كابن الجاركد )ِِْٕماجو )
(, من طرؽ عن قبيصة بو كقاؿ الحاكم: " صحيح على شرط ِّْ/ٔ(, كالبيهقي )ّّٖ/ْ)

 الشيخين ", ككافقو الذىبي.
(, كقاؿ عقب كالـ َُٖٔكالحديث ضعفو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلركاء برقم )

 لف في إسناده.الحاكم: كفيو نظر ألف فيو انقطاعا, كقد اخت
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ويمف ؾم٣مهد آطمر َمـ ضمدي٧م ازمـ فم٣ٌمس رض اهلل فمٛمٜمام أطمرصمف ازمـ َم٣مصمف 

هم٣محلدي٧م , ودم إؽمٛم٣مده ذيؽ ايمٗم٣مض, ويمٝم٧م زمـ أِب ؽمٙمٝمؿ, ومه٣م ؤمٝمٖم٣من

 صحٝمًح٣م هبذه ايمْمريؼ-

 بٝإ سهِ َرياخ ادتس٠: 
, ويم٘مـ سمرث ايمِمحٝمح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ أن اْلدة سمرث َمـ اظمٝم٦مو

 دم أول زم٣مب ايمٖمرائض- اظمذىمقرةزممموؿمٜم٣م اظمتٗمدَم٥م 

أن ٓ ي٘مقن أم ومٌٙمٜم٣م, هم١من وصمدت أم ومٌٙمٜم٣م ضمجٌتٜم٣م فمـ  ٚؾطط شيو:

 اظمغماث-

ةِ  صَمَٔمَؾ »قٛي٘:  ُدَس  يمِْٙمَجد  ًُّ   -شايم

 وهذا دم ضم٣ميم٥م فمدم وصمقد أم يمٙمٚمٝم٦م-

ْ  إَِذا»قٛي٘:  ـْ  مَل  ش- ُأمي  ُدوهَن٣َم َيُ٘م

 دة َمـ اظمغماث ضمج٤م ضمرَم٣من-ٕن إم حتج٤م اْل

 -, واهلل اظمقهمؼىمام أن إب أيًّم٣م حيج٤م اْلد َمـ اظمغماث ضمج٤م ضمرَم٣من

  ********** 
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]ميراث ذوي األرحام من الخال, والخالة, والعمة 

 وغيرهم[

ـْ ) – 958 ـِ  اظمِْْٗمَدامِ  َوفَم  وَم٣مَل : وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل رض , ىَمِرَب  ََمْٔمِدي زْم

٣مُل »: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقُل  ـْ  َواِرُث  اخْلَ شيَمفُ  َواِرَث  َٓ  ََم
(ُ)

 -

َْرزَمَٔم٥مُ , َأْْحَُد  َأطْمَرصَمفُ  ْٕ َِمِذيِّ  ؽِمَقى َوا ْ ٛمَفُ , ايمؼمِّ  ً اِزيُّ  ُزْرفَم٥مَ  َأزُمق َوضَم َحفُ , ايمر   َوَصح 

ـُ  ٌ ٣منَ  ازْم ٣مىمِؿُ , ضِم  -(َواحْلَ

 *******************************الشرح:

 .سٜح يبٝإ َرياخ شٟٚ األضساّغام املصٓـ اذت
 (: 147-2/146قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )

٣ملِ  سَمْقِري٧ِم  فَمعَم  َديمِٝمٌؾ فٝ٘:  ـْ  فَمَدمِ  فِمٛمَْد  اخْلَ ـْ  َيِرُث  ََم ٥ٌَِم, َِم  َوَذِوي ايْمَٔمَِم

َٜم٣مِم-  ًِّ  ايم

٣مُل  ـْ  َواخْلَ َْرضَم٣مِم, َذِوي َِم ْٕ َْرضَم٣مِم: َذِوي سَمْقِري٧ِم  دِم  ايْمُٔمَٙماَمءُ  اطْمَتَٙمَػ  َووَمْد  ا ْٕ  ا

٦ٌَْم  ـْ  ىَمثغَِمةٌ  ؿَم٣مئَِٖم٥مٌ  هَمَذَه لِ  فُمَٙماَمءِ  َِم ْٔ ِهؿْ  ا   سَمْقِريثِِٜمْؿ- إلَم  َونَمغْمِ

ـْ  َتفُ  طَمٙم َػ  هَمَٚم َٓ  َوطَم٣ميَمَتُف, فَمٚم  ٣م: يَمفُ  َواِرَث  َو   ؽِمَقامُهَ

                                                           
(, كالنسائي في ََِٗك  ِٖٗٗ(, كأبو داكد )ُّّك  ُُّ/ ْركاه أحمد )الحديث حسن.  (ُ)

(, كالحاكم ُِِٔك  ُِِٓ(, كابن حباف )ِّٖٕ(, كابن ماجو )ٕٕ - ٕٔ/ ْ« )الكبرل»
(ْ /ّْْ : من ترؾ ماالن فألىلو, كمن ترؾ كالن فإلى اهلل كرسولو. كربما قاؿ: »( كلفظو كامالن
«, لينا. كأنا كارث من ال كارث لو, أعقل لو كأرثو, كالخاؿ كارث من ال كارث لو, يعقل عنو كيرثوفإ

 كىذا اإلسناد رجالو ثقات, إال علينا كىو ابن أبي طلحة, فإنو حسن الحديث.
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٥مِ  ىَم٣منَ  َذا َديمُّقاَواؽْمتَ  ايمثُُّٙم٧ُم, َويمِْٙمَخ٣ميَم٥مِ  ايمثُُّٙمَث٣مِن, يمِْٙمَٔمٚم  ِدي٧ِم- هِبَ   احْلَ

ٌَْٔمضٍ  َأْولَم  زَمْٔمُّمُٜمؿْ  إَْرضَم٣ممِ  َوُأويُمق} سَمَٔم٣ملَم  َوزمَِٗمْقيمِفِ   -[75: إٞمٖم٣مل] {زمِ

ِٔ َطا٥َٔؿ١ْ ََٚخاَيَؿِت َٔ ،١ُٖٔ ٦ٌُُم  َٓ  :ََٚقاُيٛا اِيَأ٥ٔ َْرضَم٣ممِ  يمَِذِوي َيْث ْٕ َن   َِمغَماٌث  ا
ِٕ 

٦ٌُُم  َٓ  ايْمَٖمَرائَِض  ٓ   سَمْث  ََمْٖمُٗمقدٌ  َوايْمُ٘مؾُّ  إمْج٣َمٍع, َأوْ  َصِحٝمَح٥مٍ  ؽُمٛم ٥مٍ  َأوْ ,اهلل ِ َت٣مِب زمِ٘مِ  إ

  ُهٛم٣َم-

ِٔ ََٚأَداُبٛا فُ  اِيَبأب: َسٔسٜٔح َع ٣ملِ  دِم  َٞمصي  زمَِٟمٞم  ِه, دِم  َٓ  اخْلَ َي٥مُ  نَمغْمِ ْٔ  لُجَْٚمَٙم٥ٌم, َوا

ك ٚم  ًَ َْرضَم٣ممِ  ُأورِم  َوَُم ْٕ هُ  نَمغْمُ  همِٝمِٜماَم  ا ام  ًَ   يْمُٖمَٗمَٜم٣مِء-ا فُمْرِف  دِم  َُم

فُ  َأضَم٣مِدي٧ُم  َوَرَدْت  َووَمْد  ٥مِ  َِمغَماَث  َٓ  زمَِٟمٞم  ٣ميَم٥ِم, يمِْٙمَٔمٚم   ََمَٗم٣مٌل: همِٝمَٜم٣م ىَم٣منَ  َوإِنْ  َواخْلَ

َْصَؾ  زمَِٟمن   َُمْٔمَتِّمَدةٌ  يَم٘مِٛم َٜم٣م ْٕ يمِٝمُؾ  َيُٗمقمَ  ضَمت ك اظْمغَِماِث, فَمَدمُ  ا  مِم ٣م ايمٛم ٣مِهُض  ايمد 

  َذىَمْرَٞم٣مُه-

َٕ ُ٘ٔب َٚاِيَكا٥ًُٔٛ ٟٚٔ َٔرَياَخ َيا َأْٖ ّٔ ٔيَص َٕ اِيَأِضَسا ـْ  ََم٣مُل  َيُ٘مقنُ  :َُٜكُٛيٛ  َواِرَث  َٓ  ََم

ٌَْٝم٦ِم  يَمفُ 
هُمفُ  فَم٣مِدلٍ  إََم٣ممٍ  َيدِ  دِم  ىَم٣منَ  إَذا َوُهقَ  َُمٛمَْتٓماًِم, ىَم٣منَ  إَذا اظم٣َْملِ  يمِ  دِم  َيٌْمِ

  ََمَِم٣مِرهمِِف-

ٌََٙمدِ  دِم  ىَم٣منَ  َأوْ  وطِ  وَم٣مئِؿٌ  وَم٣مضٍ  ايْم ِف  دِم  يَمفُ  ََمْٟمُذونٌ  َٗمَّم٣مءِ ايمْ  زممُِمُ  ََم٣ملِ  دِم  ايمت ٌَمُّ

هَمفُ  إيَمْٝمفِ  ُدهمِعَ  اظمََِْم٣ميمِِح, َْرضَم٣ممِ  َذِوي ََمَقاِري٧ِم  زَمِٗمٝم ٥مِ  َوسَمَٖم٣مِصٝمُؾ  همِٝمَٜم٣م, يمَِٝمٌْمِ ْٕ  فَمعَم  ا

َتْقهَم٣مةٌ  زمِفِ  ايْمَٗمْقلِ  ًْ ِـّ  َهَذا ىُمُت٤ِم  دِم  َُم ل هَماَل  ايْمَٖم ٣م ُٞمَْمقِّ  قا -هِبَ
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 ضساّ: سهِ تٛضٜح شٟٚ األ
, همٙمام مل جيد َمـ أوم٣مرزمف ايمقارشمكم » ًٓ وومد ومًؿ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ َم٣م

 -شيمف َمـ أضمد, وم٣مل: هؾ ه٣مهٛم٣م َمـ ومٌٝمٙمتف أضمد, وم٣ميمقا: ٞمٔمؿ

همٜمذا حيٚمؾ فمعم احل٣مل ايمذي ٓ يقصمد يمف وارث َمْمٙمًٗم٣م, َمـ أصح٣مب 

 ايمٖمروض, وىمذيمؽ َمـ أصح٣مب ايمتٔمِمٝم٤م-

 ٗمقل مج٣مهغم أهؾ ايمٔمٙمؿ-همٝمٔمْمك َمغماشمف يمذوي إرضم٣مم, فمعم ايم

 ئمْمك يمٌٝم٦م َم٣مل اظمًٙمٚمكم- ٚخايـ بعطِٗ ؾكاٍ:

 -وومد سمٗمدم زمٝم٣من ذيمؽ

طمتٙمػ همٝمف أهؾ ايمٔمٙمؿ زمكم ايمتحًكم, اواحلدي٧م ايمذي دم ايم٣ٌمب  

 وايمتّمٔمٝمػ-

ضمتك أن زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ رأوا أن احلدي٧م ٓ يٗمقم َمٗم٣مم إديم٥م ايمث٣مزمت٥م 

 ايمدايم٥م فمعم نمغم دٓيمتف-

 (: 2900ضمح٘ اهلل تعاىل عكب سسٜح بطقِ )قاٍ اإلَاّ أبٛ زاٚز 
, َرَواهُ  زَمْٝمِديُّ ـْ  ايمزُّ ـِ  َراؾِمدِ  فَم ـِ  ؽَمْٔمٍد, زْم ـِ  فَم ـِ  فَم٣مئٍِذ, ازْم   اظمِْْٗمَداِم- فَم

ـُ  َُمَٔم٣مِوَي٥مُ  َوَرَواهُ  ـْ  َص٣ميمٍِح, زْم   اظمِْْٗمَداَم- ؽَمِٚمْٔم٦ُم : وَم٣مَل  َراؾِمٍد, فَم

ٍَ َُٚز َأُبٛ َقا ْٝمَٔم٥مُ  َيُٗمقُل »: َزا  قا -شفِمَٝم٣مٌل  ٛم٣َمهُ ََمٔمْ  ايمّم 



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]ميراث ذوي األرحام من الخال, والخالة, والعمة وغيرهم[  

 

[1098] 
 

  

همٟمطمرصمٜم٣م اإلَم٣مم أْحد, واإلَم٣مم ايمٛم٣ًمئل رْحف أَم٣م رواي٥م َمٔم٣موي٥م زمـ ص٣ميمح: 

 اهلل سمٔم٣ملم دم ايم٘مػمى, واإلَم٣مم ايمْمح٣موي دم ذح اظمٔم٣مين-

َمـ ؿمريؼ فمـ َمٔم٣موي٥م زمـ ص٣ميمح فمـ راؾمد زمـ ؽمٔمد, وم٣مل: ؽمٚمٔم٦م اظمٗمدام 

 هبذا- ,رض اهلل فمٛمف,

د زم٣ميمًامع فمٛمد اإلَم٣مم وهذا إؽمٛم٣مد ضمًـ, همٗمد سح راؾمد زمـ ؽمٔم

 ايمْمح٣موي, وأَم٣م فمٛمد أْحد وايمٛم٣ًمئل همٗمد رواه زم٣ميمٔمٛمٔمٛم٥م-

همٗمد وصٙمٜم٣م ازمـ ضم٣ٌمن, َمـ ؿمريؼ إؽمح٣مق زمـ وأَم٣م رواي٥م ايمززمٝمدي: 

إزمراهٝمؿ زمـ فمالء ايمززمٝمدي, فمـ فمٚمرو زمـ احل٣مرث ايمززمٝمدي, وم٣مل: ضمدشمٛم٣م 

 راؾمد زمـ ؽمٔمد, أن ازمـ فم٣مئد ضمدشمف, أن اظمٗمدام ضمدشمٜمؿ زمف-

زم٤ًٌم إؽمح٣مق زمـ إزمراهٝمؿ, هم١مٞمف ؤمٝمػ, أو ػ أو أؾمد: واإلؽمٛم٣مد ؤمٝم

 أؾمد-

 وؾمٝمخف لجٜمقل, ومل أصمدمه٣م فمٛمد نمغم ازمـ ضم٣ٌمن- 

همٗمد أطمرصمف ايمٛم٣ًمئل دم ايم٘مػمى, َمـ ؿمريؼ شمقر زمـ  ٚؾٝ٘ خالف ضابع:

 يزيد, فمـ راؾمد زمـ ؽمٔمد, فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ َمرؽماًل-

 وشمقر زمـ يزيد شمٗم٥م-

اطمتٙمػ همٝمف فمعم أرزمٔم٥م أوصمف, وايمذي يٓمٜمر أن احلدي٧م وم٣مل أزمق فمٌد اهلل: 

 َم٘م٣من اْلٚمع زمكم ايمرواي٣مت-إوصمف, ٓ سمقصم٤م همٝمف آوْمراب, إلهذه 
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هم١من رواي٥م ازمـ أِب ؿمٙمح٥م وَمٔم٣موي٥م زمـ ص٣ميمح يمٝمس همٝمٜمام طمالف, إٓ دم ذىمر 

 أِب فم٣مَمر اهلقزين- 

وومد سح َمٔم٣موي٥م زمـ ص٣ميمح دم إؽمٛم٣مده زم٣ميمًامع فمٛمد ايمْمح٣موي, هم١من ىم٣من 

زم٣ميمًامع حمٖمقـًم٣م, همٝم٘مقن راؾمد زمـ ؽمٔمد ؽمٚمٔمف َمـ أِب فم٣مَمر ايمتٌميح 

 اهلقزين, شمؿ ؽمٚمٔمف َمـ اظمٗمدام رض اهلل فمٛمف-

وي٘مقن هذا َمـ اظمزيد دم َمتِمؾ إؽم٣مٞمٝمد, وومد أؾم٣مر إلم ذيمؽ اإلَم٣مم 

 ايمْمح٣موي رْحف اهلل سمٔم٣ملم-

وإن مل ي٘مـ ايمتٌميح زم٣ميمًامع حمٖمقـًم٣م, همت٘مقن رواي٥م فمقم زمـ أِب ؿمٙمح٥م 

سمف دم اإلؽمٛم٣مد رصماًل, وومد رصمح ذيمؽ اإلَم٣مم ايمدارومْمٛمل دم فمٙمٙمف, أرصمح: يمزي٣مد

 ىمام دم ايمٌدر اظمٛمغم, وسمٌٔمف فمعم ذيمؽ ازمـ ايمٗمْم٣من رْحف اهلل سمٔم٣ملم-

ورواي٥م ايمززمٝمدي ايمتل ذىمره٣م اإلَم٣مم أزمق داود إن صح٦م فمـ ايمززمٝمدي: همال 

خت٣ميمػ َم٣م سمٗمدم, وي٘مقن يمراؾمد زمـ ؽمٔمد همٝمف ؾمٝمخ٣من, وومد صمزم زمذيمؽ اإلَم٣مم  

 ضم٣ٌمن رْحف اهلل سمٔم٣ملم-  ازمـ

وأَم٣م رواي٥م اإلرؽم٣مل, وهل أومقى رواي٥م همٝمام يٓمٜمر: همٝمٚم٘مـ ْحٙمٜم٣م فمعم أن 

, وأضمٝم٣مًٞم٣م يرؽمٙمف- ًٓ  راؾمًدا ىم٣من يرويف َمقصق
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هم١من صح َم٣م ذىمرٞم٣مه, وإٓ همال يٗمؾ فمعم أن ي٘مقن ضمًٛم٣ًم زمُم٣مهده ايمذي زمٔمده 

 َمـ ضمدي٧م فمٚمر زمـ اخلْم٣مب رض اهلل فمٛمف-

  ********** 
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 ]ميراث الخال[

ـْ ) – 959 ـِ  ُأََم٣مََم٥مَ  َأِِب  َوفَم ٌَْٝمَدةَ  َأِِب  إلَِم  فُمَٚمرُ  ََمِٔمل ىَمَت٤َم : وَم٣مَل  ؽَمْٜمؾٍ  زْم  , فُم

 َوَرؽُمقيُمفُ  اهلل ُ»: وَم٣مَل  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقَل  َأن   ؛,فَمٛمُْٜمؿْ  اهلل ُ َرِضَ 

ـْ  ََمْقلَم  ٣مُل , يَمفُ  ََمْقلَم  َٓ  ََم ـْ  ِرُث َوا َواخْلَ شيَمفُ  َواِرَث  َٓ  ََم
(ُ)

َْرزَمَٔم٥مُ , َأْْحَُد  َرَواهُ -  ْٕ  َوا

ٛمَفُ , َداُودَ  َأِِب  ؽِمَقى  ً َِمِذيُّ  َوضَم ْ َحفُ , ايمؼمِّ ـُ  َوَصح  ٌ ٣منَ  ازْم   -(ضِم

 *******************************الشرح:

 .عام املصٓف احلزٜح يبٝإ َرياخ اخلاٍ

  -شيَمفُ  ََمْقلَم  َٓ  ـْ َمَ  ََمْقلَم  َوَرؽُمقيُمفُ  اهلل ُ»قٛي٘: 

أي أن وٓي٥م اهلل فمز وصمؾ هل أفمٓمؿ َمـ ىمؾ وٓي٥م, وىمذيمؽ وٓي٥م ايمٛمٌل 

 صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ, هل أفمٓمؿ َمـ ىمؾ وٓي٥م أطمرى َمـ ايمٛم٣مس-

                                                           
(, كالترمذم ٕٔ/ ْ« )الكبرل»(, كالنسائي في ْٔك  ِٖ/ ُركاه أحمد )الحديث صحيح.  (ُ)

كلهم «, حسن صحيح»( كقاؿ الترمذم: ُِِٕ(, كابن حباف )ِّٕٕو )(, كابن ماجَُِّ)
من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة, عن حكيم بن حكيم بن عباد بن 
حنيفة, عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف بو. كىذا اإلسناد ضعيف؛ ألف عبد الرحمن فيو ضعف 

ىل العلم يحسن حديث ىذين الرجلين, كاألظهر يسير, كحكيم بن حكيم مجهوؿ الحاؿ, كبعض أ
ما تقدـ. كىو شاىد قوم لحديث المقداـ رضي اهلل عنو, كلو شاىد ثاني من حديث عائشة رضي 
اهلل عنها, أخرجو الترمذم, كالنسائي في الكبرل, كالطحاكم في شرح معاني اآلثار, كالدارقطني, 

افع عنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلركاء كالبيهقي, كأعلو الدارقطني كالبيهقي بالوقف, كد
 كصحح الحديث بمجموع طرقو.   
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وأن َم٣مل اظمٝم٦م ايمذي ٓ وارث يمف َمْمٙمًٗم٣م, يذه٤م إلم زمٝم٦م َم٣مل اظمًٙمٚمكم, 

 وي٘مقن دم َمِم٣ميمح اظمًٙمٚمكم-

 : َػًِيف ٚ
ـِ  رِ َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمِ  ٌْدِ  زْم  اهللِ  َرؽُمقُل  ىَم٣منَ : وَم٣مَل  , ,امرض اهلل فمٛمٜم,اهللِ  فَم

ْت  طَمَْم٤َم  إَِذا َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ٌُُف, َواؾْمَتد   َصْقسُمُف, َوفَماَل  فَمْٝمٛم٣َمُه, اْْحَر   نَمَّم

فُ  ضَمت ك ٌ َحُ٘مؿْ : »َيُٗمقُل  صَمْٝمشٍ  َُمٛمِْذرُ  ىَمَٟمٞم  ٣مىُمؿْ  َص  ً  َأَٞم٣م ِٔمْث٦ُم زمُ : »َوَيُٗمقُل  ,شَوََم

٣مفَم٥مُ   ً ٌََٔمْٝمفِ  زَمكْمَ  َوَيْٗمُرنُ  ,شىَمَٜم٣مسَمكْمِ  َوايم ٌ ٣مزَم٥ِم, إِْص  ً ٣م: »َوَيُٗمقُل  َوايْمُقؽْمَْمك, ايم  َأَم 

ِدي٧ِم  طَمغْمَ  هَم١مِن   زَمْٔمُد, َدى َوطَمغْمُ  اهللِ, ىمَِت٣مُب  احْلَ ٍد, ُهَدى اهْلُ َُُمقرِ  َوَذُّ  حُمَٚم  ْٕ  ا

٣م, ـٍ  زمُِ٘مؾِّ  َأْولَم  َأَٞم٣م: »َيُٗمقُل  شُمؿ   شَواَليَم٥مٌ  زمِْدفَم٥مٍ  َوىُمؾُّ  حُمَْدشَم٣مهُتَ ـْ  َُم٠ْمَِم ِف, َِم ًِ ـْ  َٞمْٖم  ََم

ًٓ  سَمَركَ  ـْ  هَمَِلَْهٙمِِف, ََم٣م شَوفَمقَم   هَم١مرَِم   َوَٝم٣مفًم٣م َأوْ  َدْيٛم٣ًم سَمَركَ  َوََم
 (ُ)

- 

 ني: ؿٞ ايصشٝشؾ
ـِ  فَمٛمُْف, اهلل ُ َرِضَ  ُهَرْيَرةَ  َمـ ضمدي٧م َأِِب  ِلِّ  فَم : وَم٣مَل  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛمٌ 

ـْ » ًٓ  سَمَركَ  ََم ـْ  هَمٙمَِقَرشَمتِِف, ََم٣م شهَم١ميَِمْٝمٛم٣َم ىَمالًّ  سَمَركَ  َوََم
 (ِ)

- 

 وهذا زمٔمد أن همتح اهلل فمز وصمؾ فمٙمٝمف ايمٖمتقضم٣مت-

 ني: يف ايصشٝشنُا 
ـْ    فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ عم  ــــَص  اهلل ِ َرؽُمقَل  َأن  : فَمٛمْفُ  اهلل ُ َرِضَ  ُهَرْيَرةَ  َأِِب  َمـ ضمدي٧م فَم

                                                           
 (.ٕٖٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
 (.ُُٗٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِّٖٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)
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, ُي٠ْمسَمك ىَم٣منَ  َوؽَمٙم ؿَ  صُمِؾ اظمَُتَقذم  , فَمَٙمْٝمفِ  زم٣ِميمر  ـُ ْي ٟمَُل  ايمد  ًْ  يمَِدْيٛمِفِ  سَمَركَ  َهْؾ : »هَمَٝم

َث  هَم١مِنْ  ,شهَمّْماًل؟ فُ  ضُمدِّ , َوهَم٣مءً  يمَِدْيٛمِفِ  سَمَركَ  َأٞم  ٓ   َصعم  ٙمِِٚمكمَ  وَم٣مَل  َوإِ ًْ  َصٙمُّقا: »يمِْٙمُٚم

ـْ  زم٣ِمظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  َأْولَم  َأَٞم٣م: »وَم٣مَل  ايمُٖمُتقَح, فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ هَمَتَح  هَمَٙمام   ,شَص٣مضِمٌُِ٘مؿْ  فَمعَم   َِم

ِٜمْؿ, ًِ ـْ  َأْٞمُٖم َ  هَمَٚم ـَ  سُمُقدمِّ كَ  اظُم٠ْمَِمٛمكِمَ  َِم ـْ  وَمَّم٣مُؤُه, هَمَٔمقَم   َدْيٛم٣ًم, هَمؼَمَ ًٓ  سَمَركَ  َوََم  ََم٣م

شهَمٙمَِقَرشَمتِفِ 
 (ُ)

- 

 ٚثبت يف غٓٔ اإلَاّ ابٔ َاد٘ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ـْ  َرصُمٌؾ  , ,,رض اهلل فمٛمف,ىَمِريَٚم٥َم  َأِِب  َمـ ضمدي٧م اظمِْْٗمَدامِ  ٣ممِ  َأْهؾِ  َِم  ايمُم 

ـْ   اهللُ  َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : , وَم٣مَل  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ َرؽُمقلِ  َأْصَح٣مِب  َِم

ـْ : »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  ًٓ  سَمَركَ  ََم ـْ  هَمٙمَِقَرشَمتِِف, ََم٣م اَم  , هَم١ميَِمْٝمٛم٣َم ىَمالًّ  كَ سَمرَ  َوََم  هَم١ملَِم : وَم٣مَل  َوُرزم 

ـْ  َواِرُث  َوَأَٞم٣م , َرؽُمقيمِفِ  َوإلَِم  اهلل ِ ٣مُل  َوَأِرشُمُف, فَمٛمْفُ  َأفْمِٗمُؾ  يَمفُ  َواِرَث  َٓ  ََم  َواخْلَ

ـْ  َواِرُث  شَوَيِرشُمفُ  فَمٛمْفُ  َئْمِٗمُؾ  يَمفُ  َواِرَث  َٓ  ََم
 (ِ)

- 

 -شفَمٛمْفُ  َأفْمِٗمُؾ »فكٛي٘: 

همٜمق يرشمف وي٠مدي فمٛمف فمٛمف إن ومتؾ طمْمٟم, أو ومتؾ ؾمٌف فمٚمد,  ي٥مأي أودي ايمد

 ايمدي٥م-

                                                           
 (.ُُٗٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِِٖٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
(, كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى فيو: حسن ِّٖٕأخرجو اإلماـ ابن ماجو في سننو ) (ِ)

 صحيح في صحيح ابن ماجة.
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, أي زمٝم٦م شأرشمف»وايمذي يٓمٜمر أن َمٔمٛمك ومقل ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ: 

 َم٣مل اظمًٙمٚمكم-

ٕن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ىم٣من إَم٣مم اظمًٙمٚمكم, همٝم٘مقن هذا هق اظمراد 

 -شأرشمف»َمـ ومقيمف: 

اظمًٙمٚمكم ي٘مقن وارشًم٣م ظمـ ٓ وراث أن طمٙمٝمٖم٥م  ٚيٝؼ املطاز َٔ اذتسٜح:

 يمف-

 هم١من اظمغماث ومد ومٝمد وفمٙمؼ زمٟمصح٣مزمف-

ويمق أؿمردٞم٣م هذا ايمٙمٖمظ: ظم٣م ىم٣من هٛم٣ميمؽ َم٣مل يمٌٝم٦م َم٣مل اظمًٙمٚمكم, ويمتٚمٙم٘مف 

 ورم أَمر اظمًٙمٚمكم-

٣مُل »قٛي٘:  ـْ  َواِرُث  َواخْلَ  - شيَمفُ  َواِرَث  َٓ  ََم

 :(98. 4) ايمًٛمـ وم٣مل اخلْم٣مِب دم َمٔم٣ممل

 ضمٛمٝمٖم٥م أزمق ذه٤م وإيمٝمف إرضم٣مم, ذوي سمقري٧م إلم ذه٤م ظمـ ضمج٥م احلدي٧م

 أِب زمـ فمقم فمـ ذيمؽ روي وومد ضمٛمٌؾ, زمـ وأْحد ايمثقري وؽمٖمٝم٣من وأصح٣مزمف

 -فمٛمٜمام اهلل رض َمًٔمقد زمـ اهلل وفمٌد ؿم٣ميم٤م

 ومقل وهق إرضم٣مم ذوي يقرشمقن ٓ وايمُم٣مهمٔمل وإوزافمل َم٣ميمؽ وىم٣من

 فمٛمد اخل٣مل أؿمٔمٚمٜم٣م ٔمٚم٥مؿم أٞمف فمعم اظمٗمدام ضمدي٧م ه٠مٓء وسمٟمول شم٣مزم٦م زمـ زيد

 خيٙمػ صمٔمٙمف ظم٣م ويم٘مٛمف راسم٤م, َمغماث يمٙمخ٣مل ي٘مقن أن فمعم ٓ ايمقارث فمٚمد
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 ايمِمػم ومٝمؾ ىمام اظمج٣مز ؽمٌٝمؾ فمعم وارشم٣مً  ؽمامه اظم٣مل َمـ إيمٝمف يِمغم همٝمام اظمٝم٦م

 -ايم٘مالم َمـ ذيمؽ أؾمٌف وَم٣م يمف ؿمٔم٣مم ٓ َمـ ؿمٔم٣مم واْلقع يمف ضمٝمٙم٥م ٓ َمـ ضمٝمٙم٥م

 يدع مل رصمؾ َم٣مل يدهمع أن أَمر وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل أن روي وومد

 -ومريتف أهؾ َمـ رصمؾ إلم ْحٝمامً  وٓء

 أصمد ويم٦ًم إزد َمـ رصمؾ َمغماث فمٛمدي همٗم٣مل صم٣مءه رصمالً  أن وروي

 وم٣مل أو إيمٝمف هم٣مدهمٔمف سمٙمٗم٣مه طمزافمل أول هم٣مٞمٓمر اٞمْمٙمؼ يمف همٗم٣مل إيمٝمف, أدهمٔمف أزدي٣مً 

 -طمزافم٥م ىُمػْم  إلم ادهمٔمف

 دفم٣مه ولم همٙمام ايمًدس, يمؽ وم٣مل ٛملازم ازمـ سمقدم ووم٣مل صم٣مءه رصمالً  أن وروي

 -يمؽ ؿمٔمٚم٥م وهق آطمر ؽمدؽم٣مً  طمذ يمف ووم٣مل

 ايمٛمٌل همجٔمؾ أفمتٗمف ىم٣من يمف نمالَم٣مً  إّٓ  وارشم٣مً  يدع ومل َم٣مت رصمالً  أن وروي

 -يمف َمغماشمف وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم

 ووم٣ميمقا ايم٣ٌمب هذا دم وصمقهٜم٣م فمعم ىمٙمٜم٣م إطم٣ٌمر هذه داود أزمق روى وومد

 صح همٙمق يمف وارشم٣مً  ي٘مقن ٓ هم٘مذيمؽ اطمتف ازمـ ئمٗمؾ ٓ اخل٣مل أن وَمٔمٙمقم

 ي٘مقن طم٣مل دم طم٣مص٣مً  ذيمؽ صم٣مء إٞمام زمٔمّمٜمؿ ووم٣مل أطمر, يمِمح أضمدمه٣م

 قا -أفمٙمؿ واهلل وارشم٣مً  ي٘مقن ىمام فم٣مومٙم٥م همٝم٘مقن فمِم٥ٌم
  ********** 
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 ]بيان ما يستحق به المولود الميراث[

ـْ ) – 961 ـْ  , فمٛمف اهلل رض , صَم٣مزمِرٍ  َوفَم  وؽمٙمؿ فمٙمٝمف هللا صعم , ايمٛم ٌِلِّ  فَم

َث  اظمَْْقيُمقدُ  اؽْمَتَٜمؾ   إَِذا»: وَم٣مَل  , شُورِّ
 (ُ)

َحفُ , َداُودَ  َأزُمق َرَواهُ -  ـُ  َوَصح  ٌ ٣منَ  ازْم  -(ضِم

 *******************************الشرح:

عام املصٓف صمح٘ اهلل تعاىل احلزٜح يبٝإ َا ٜغتخل ب٘ املٛيٛر 

 املرياخ.

  -شاؽْمَتَٜمؾ   إَِذا»قٛي٘: 

أن خيرج اظمقيمقد َمـ زمْمـ أَمف زمحٝم٣مة َمًتٗمرة, وسمٔمرف هذه  ع٢ٓ شيو:َٚ

 -ٞمحقهاحلٝم٣مة زمٔمْم٣مس, أو زمٌ٘م٣مء, و

همٙمق ومدر أٞمف َم٣مت زمٔمد ذيمؽ وىم٣من ومد اؽمتٜمؾ ص٣مرطًم٣م, هم١مٞمف يًتحؼ 

 اظمغماث-

 ال إؾم٘م٣مل دم َمغماشمف-هم١مذا ىمت٦ٌم يمف ضمٝم٣مة وفم٣مش هم

اث, أم إذا طمرج َمـ زمْمـ أَمف شمؿ َم٣مت, هؾ يث٦ٌم يمف َمغم ٚيهٔ اإلؾهاٍ:

 ٓ؟

                                                           
(, ُِٕٓ(, )َِٕٓ(, كابن ماجو )َُِّركاه الترمذم )الحديث صحيح بطرقو كشواىده.  (ُ)

ال يرث »لفظ آخر:  كفي«. إذا استهل الصبي, صلي عليو, ككرث»( كلفظو: ُِِّكابن حباف )
لكن يجدر ىنا التنبيو:  -يصح بها  -كللحديث طريق كشواىد «. الصبي حتى يستهل صارخنا

على أف اللفظ الذم ذكره الحافظ ليس لفظ حديث جابر, كإنما ىو لفظ حديث أبي ىريرة. ىذا 
. كثانينا: حديث جابر لم يركه أبو داكد, كإنما ركل حديث أبي ىريرة رضي اهلل  عنو. أكالن
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همٜمٛم٣م يٛمٓمر إذا ؾمٜمد يمف ايمُمٜمقد زمٟمٞمف اؽمتٜمؾ ص٣مرطًم٣م, هم١مٞمف يًتحؼ َمـ 

 اظمغماث-

 نِ ًٜعّ َٔ ايؿٗٛز:
: أٞمف ي٘متٖمك زمُمٜم٣مدة اَمرأة واضمدة, وسم٘مقن هذه شنط بعض أٌٖ ايعًِ

 اظمرأة: ص٣محل٥م, وفمديم٥م-

 ٓ زمد َمـ ؾمٜم٣مدة اَمرأسمكم فمديمتكم- ٚقٌٝ:

ن هذا ايم٣ٌمب ٓ يِمؾ إيمٝمف ٓ زمد َمـ ؾمٜم٣مدة أرزمع ٞم٣ًمء فمدول: ٕ ٚقٌٝ:

 -ايمرصم٣مل, وٓ ؽمٝمام ضم٣مل ايمقوع

 ًً ٣م, أو زم٣مىمًٝم٣م, َم٣م سمًتٗمر زمف ضمٝم٣مسمف, هم١مذا ؾمٜمدت ايمٛم٣ًمء زمٟمن ايمٕمالم طمرج فم٣مؿم

 ىم٣من يمف َمـ َمغماث َمقرشمف-

أو ؾم٣مهديـ فمديمكم َمـ ايمرصم٣مل إن فمٙمام زمذيمؽ, أو ؽمٚمٔم٣م صقسمف زمٔمد 

 ايمقٓدة, ورأوه زمٟمفمٝمٛمٜمؿ-

ضمٝم٣مسمف, هم١من فمِمٌتف هؿ َمـ ؽمغمشمقٞمف,  وإن َم٣مت اظمقيمقد زمٔمد أن اؽمتٗمرت

 فمعم ايمٖمروض, وايمتٔمِمٝم٤م-

 (: 2/148قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )
ؽْمتِْٜماَلُل: ِٓ غِمهِ  دِم  ُرِويَ  َوا ًِ ؽْمتِْٜماَلُل » َؤِمٝمٌػ: ََمْرهُمقعٌ  ضَمِدي٧ٌم  سَمْٖم ِٓ  ا

اُر- َأطْمَرصَمفُ  ,شايْمُٔمَْم٣مُس  ٌَز   ايْم
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ـُ  َووَم٣مَل  شَمغِمِ  ازْم ْٕ َدسمِِف- فِمٛمَْد  زَمَ٘مك إَذا اظمَْْقيُمقدُ  اؽْمَتَٜمؾ  : ا َٓ   ِو

ـْ  ىمِٛم٣َمَي٥مٌ  َوُهقَ  َدسمِفِ  فَم َٓ ْ  َوإِنْ  ضَمٝم٣ًّم, ِو , مَل َتِٜمؾ  ًْ  فَمعَم  سَمُدلُّ  َأََم٣مَرةٌ  َِمٛمْفُ  ُوصِمَدْت  زَمْؾ  َي

  ضَمَٝم٣مسمِِف-

ِدي٧ُم  فُ  فَمعَم  َديمِٝمٌؾ  َواحْلَ ْٗمطُ  اؽْمَتَٜمؾ   إَذا َأٞم  ًُّ ٦ٌََم  ايم هِ  ضُمْ٘مؿُ  يَمفُ  شَم فُ  دِم  نَمغْمِ   َيِرُث- َأٞم 

ضَْمَ٘م٣مِم: ؽَم٣مئِرُ  فَمَٙمْٝمفِ  َوُيَٗم٣مُس  ْٕ ـْ  ا ؾِ  َِم ًْ اَلةِ  َوايمت ْ٘مِٖمكمِ  ايْمُٕم  َوَيْٙمَزمُ  فَمَٙمْٝمِف, َوايمِم 

ـْ  َي٥ُم- َأوْ  ايْمَٗمَقدُ  وَمْتٙمِفِ  َِم  قا ايمدِّ
 قاٍ أبٛ ستُس غسزٙ اهلل تعاىل: 

 وهق ايمٗمِم٣مص دم ضم٣مل ومتؾ ايمٔمٚمد- أٟ ايكٛز:

 دم ضم٣مل ومتؾ اخلْمٟم, أو ومتؾ ؾمٌف ايمٔمٚمد- ايس١ٜ:ٚ

 ثِ قاٍ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
٣ٌَمرِ  دِم  َيْ٘مِٖمل َهْؾ  َواطْمَتَٙمُٖمقا طْم ـْ  زُمد   َٓ  َأوْ  فَمْديَم٥ٌم, زم٣ِمؽْمتِْٜماَليمِفِ  اإْلِ , َِم  َأوْ  فَمْديَمَتكْمِ

  َأْرزَمٍع؟

:ٍُ ٖٚ ٥ِم- اِيَأ   يمِْٙمَٜم٣مَدِوي 

  يمِْٙمَٜم٣مِدي- َٚايٖجأْٞ:

, ُح:َٚايٖجأي ٣مهمِِٔملِّ اَلُف  َوَهَذا يمِٙمُم  ُؼ  ََم٣م ىُمؾِّ  دِم  جَيِْري اخْلِ ٣مِء- زمَِٔمْقَراِت  َيَتَٔمٙم  ًَ  ايمٛمِّ

ُّ ََٚأَؾاَز ُٛٗ فُ  اِيَشٔسٜٔح: ََِؿ ْ  إَذا َأٞم  , مَل َتِٜمؾ  ًْ ٦ٌُُم  هَماَل  زمَِحَٝم٣مسمِِف, حُيَْ٘مؿُ  َٓ  َي  يَمفُ  َيْث

ءٌ  ـْ  َرْ ضَْمَ٘م٣ممِ  َِم ْٕ  قا -َذىَمْرَٞم٣مَه٣م ايم تِل ا
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 واحلدي٧م ايمذي َمٔمٛم٣م دم ايم٣ٌمب صحٝمح زمُمقاهده-

 (: 1032قاٍ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل عٓس سسٜح بطقِ )
  -شهمِٝمفِ  ايمٛم ٣مُس  اْوَْمَرَب  وَمْد  ضَمِدي٧ٌم  َهَذا»

ـْ  زَمْٔمُّمُٜمْؿ, هَمَرَواهُ  , َأِِب  فَم زَمغْمِ ـْ  ايمزُّ ـِ  صَم٣مزمٍِر, فَم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  فَم  َوؽَمٙم 

  قفًم٣م-ََمْرهمُ 

ـُ  َأؾْمَٔم٧ُم  َوَرَوى اٍر, زْم ـْ  َواضِمٍد, َونَمغْمُ  ؽَمق  , َأِِب  فَم زَمغْمِ ـْ  ايمزُّ رض , صَم٣مزمِرٍ  فَم

  ََمْقوُمقهًم٣م-  ,اماهلل فمٛمٜم

ُد  َوَرَوى ـُ  حُمَٚم  ـْ  إؽِْمَح٣مَق, زْم ـِ  فَمَْم٣مءِ  فَم ـْ  َرزَم٣مٍح, َأِِب  زْم  ََمْقوُمقهًم٣م, صَم٣مزمِرٍ  فَم

ـَ  َأَصحُّ  َهَذا َوىَمَٟمن     اظمَْرهُمقِع- احَلِدي٧ِم  َِم

 ضَمت ك ايمْمِّْٖمؾِ  فَمعَم  ُيَِمعم   َٓ : وَم٣ميُمقا َهَذا, إلَِم  ايمِٔمْٙمؿِ  َأْهؾِ  زَمْٔمُض  َذَه٤َم  َووَمْد  "

, َتِٜمؾ  ًْ , ؽُمْٖمَٝم٣منَ  وَمْقُل  َوُهقَ  َي ٣مهمِِٔملِّ  ايمث ْقِريِّ  قا -" َوايمُم 
يم٘مـ ومد صم٣مءت يمف ؿمريؼ أطمرى فمـ صم٣مزمر زمـ فمٌد اهلل رض اهلل فمٛمٜمام, 

ًقر زمـ خمرَم٥م رض اهلل فمٛمف, أطمرصمف ازمـ َم٣مصمف وايمْمػماين دم َمٗمروًٞم٣م زم٣مظم

 -إوؽمط, زم١مؽمٛم٣مد صحٝمح

َمـ ؿمريؼ َمروان زمـ حمٚمد, فمـ ؽمٙمٝمامن, فمـ زمالل, فمـ حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد, 

ٓ يرث ايمِمٌل ضمتك يًتٜمؾ »فمـ صم٣مزمر واظمًقر رض اهلل فمٛمٜمؿ زمف, زمٙمٖمظ: 

 , وإؽمٛم٣مده صحٝمح-شص٣مرطًم٣م
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 َم٣مم ايمدارومْمٛمل رْحف اهلل سمٔم٣ملم: وم٣مل: شمؿ وصمدت احلدي٧م دم ايمٔمٙمؾ يمإل

همٗم٣مل رْحف اهلل سمٔم٣ملم زمٔمدَم٣م ذىمر ايمْمريؼ اظمذىمقرة َمـ ؿمريؼ َمروان زمـ 

 حمٚمد زمف, ووهؿ زمف- 

,وايمِمحٝمح فمـ ؽمٙمٝمامن زمـ زمالل, فمـ حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد, فمـ صم٣مزمر واظمًقر 

 - ,ؿرض اهلل فمٛمٜم

 وؽمٔمٝمد زمـ اظمًٝم٤م, أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ وم٣مل, َمرؽماًل-

٣مهد فمـ أِب هريرة رض اهلل فمٛمف, أطمرصمف أزمق داود, وَمـ ؿمريٗمف ويمف ؾم

ايمٌٝمٜمٗمل زم١مؽمٛم٣مد ضمًـ, يمق ٓ أن همٝمف فمٛمٔمٛم٥م ازمـ إؽمح٣مق, ويمف ؾم٣مهد َمـ َمرؽمؾ 

 َم٘محقل- فمـؽمٔمٝمد زمـ اظمًٝم٤م, وآطمر فمـ 

َم٣م َمرؽمؾ ؽمٔمٝمد همتٗمدم إؽمٛم٣مده دم ىمالم ايمدارومْمٛمل, وأَم٣م َمرؽمؾ َم٘محقل ٟمهم

يمِمحٝمح٥م يمإلَم٣مم إيم٣ٌمين رْحف اهلل همٟمطمرصمف اإلَم٣مم ايمدارَمل, واحلدي٧م دم ا

 -, واهلل اظمقهمؼسمٔم٣ملم

  ********** 
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 [ميراث القاتل]

ـْ ) – 968 ـِ  فَمْٚمِرو َوفَم ـْ , ؾُمَٔمْٝم٤ٍم  زْم ـْ , َأزمِٝمفِ  فَم هِ  فَم  اهلل ِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  صَمدِّ

ـَ  يمِْٙمَٗم٣مسمِؾِ  يَمْٝمَس »: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , ءٌ  اظْمغَِماِث  َِم شَرْ
 (ُ)

لُّ  هُ َرَوا- 
٣مئِ ًَ , ايمٛم 

اَروُمْْمٛمِلُّ  اهُ , َوايمد  ـُ  َووَمق  ٌْدِ  ازْم فُ , ايْمػَمِّ  فَم لُّ  َوَأفَمٙم 
٣مئِ ًَ َقاُب , ايمٛم   فَمعَم  َووْمُٖمفُ : َوايمِم 

 -(فُمَٚمرَ 

 *******************************الشرح:

 .غام املصٓـ اذتسٜح يبٝإ َرياخ ايكاتٌ
  اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم َمغماث َمـ ومتؾ َمقرشمف:وومد 

                                                           
(, كابن عدل في " الكامل ّّّٔأخرجو اإلماـ النسائي في الكبرل )الحديث حسن بشواىده.  (ُ)

(, من طريق إسماعيل بن عياش, َِِ/ٔ(, كالبيهقي )ْٔٔ, ْٓٔ(, كالدارقطني )ِ/َُ" )ؽ 
كركايتو عن غير أىل بلده ضعيفة, كىذا منها. فحديث عبد اهلل بن عمرك رضي اهلل عنهما معل 

بمحفوظ, كالصواب أنو من حديث عمر رضي اهلل عنو, كحديث عمر منقطع؛ ألف عمرك بن  كليس
شعيب لم يدرؾ عمر رضي اهلل عنو, كلو شاىد من حديث ابن عباس أخرجو الدارقطني مرفوعنا, 
كإسناده ضعيف, فيو أحمد بن محمد بن األزىر كىو فيو ضعف, ككذلك ليث. كلو شاىد عن 

البيهقي بإسناد صحيح عنو, عن النبي صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ: "ال سعيد بن المسيب أخرجو 
ا كال خطأن شيئنا من الدية". كالحاصل مما تقدـ أف الحديث يرتقي للحسن, كيصلح  يرث قاتل عمدن

(, ُُٕٔللحجية, كاهلل أعلم. كالحديث صححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلركاء برقم )
الحديث نفسو, فهو صحيح لغيره, فإف لو شواىد يتقول بها منها حديث عمر  كقاؿ فيو: كأما

الذل قبلو. كمنها: عن أبى ىريرة رضي اهلل عنو, أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: " القاتل 
(, كالدارقطني كابن عدل في ِّٕٓ, ِْٓٔ(, كابن ماجو )ُْ/ِال يرث ". أخرجو الترمذم )

 (.ُ/ُٓ" الكامل " )
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 -إذا ومتؾ َمقروشمف فمٚمداً همذه٤م أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أن ايمٗم٣مسمؾ ايمذي ٓ يرث 

إلم أن ايمٗم٣مسمؾ ٓ يرث َمْمٙمًٗم٣م, ؽمقاء ومتؾ َُمتٔمٚمًدا  مجٜمقر أهؾ ايمٔمٙمؿ وذه٤م

 -طمْمٟمً أو 

 (: 149-2/148قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )
ِدي٧ُم  ـْ  سَمْٗمٌُمُ  َٓ  ىَمثغَِمةٌ  ؾَمَقاِهُد  يَمفُ  َواحْلَ  َأهَم٣مَدهُ  ََم٣م َوإلَِم  زمَِٚمْجُٚمقفِمَٜم٣م, ايْمَٔمَٚمؾِ  فَم

ـْ  ٣مهمِِٔملُّ  َذَه٤َم  طَمَْمٟمً  َأوْ  ىَم٣منَ  فَمْٚمًدا ايْمَٗم٣مسمِؾِ  إْرِث  فَمَدمِ  َِم  ضَمٛمِٝمَٖم٥َم, َوَأزُمق ايمُم 

ـْ  َيِرُث  َٓ  وَم٣ميُمقا ايْمُٔمَٙماَمءِ  َوَأىْمَثرُ  َوَأْصَح٣مزُمُف, َي٥ِم, َِم َٓ  ايمدِّ ـْ  َو   اظم٣َْمِل- َِم

ََٖبِت َٗ ََٚش ١ُٖٜاِي ٔٚ ََأيْو: اَز فُ  إلَم  َٚ ـْ  َوِرَث  طَمَْمًٟم, ايْمَٗمْتُؾ  ىَم٣منَ  إنْ  َأٞم   اظم٣َْملِ  َِم

َي٥ِم- ُدونَ    ايمدِّ

 َٓ ؿْ  َيتِؿُّ  َو   ايمت ْٖمِروَم٥ِم- َهِذهِ  فَمعَم  َٞم٣مِهٌض  َديمِٝمٌؾ  هَلُ

ٌِ ٞٗ: َأِخَطَز َب َٗٔك ِٝ ـْ  اِيَب فُ  هَمَٟمَص٣مَب  زمَِحَجرٍ  َرََمك َرصُماًل  َأن   طِماَلسٍ  فَم  هَماَمسَم٦ْم  ُأَم 

ـْ  ٌَفُ  هَمَٟمَرادَ  َذيمَِؽ  َِم ـْ  َٞمِِمٝم   يَمؽ- ضَمؼ   َٓ  إطْمَقسُمُف: يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  َِمغَماشمَِٜم٣م َِم

 :,رض اهلل فمٛمف , فَمقِمي  يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  ,رض اهلل فمٛمف , فَمقِم   إلَم  هَم٣مْرسَمَٖمُٔمقا

ـْ  ضَمٗمُّؽ" َجرُ  َِمغَماشمَِٜم٣م َِم َي٥َم, هَمَٟمنْمَرََمفُ  احْلَ ْ  ايمدِّ ـْ  ُئْمْمِفِ  َومَل   -"ؾَمْٝمًئ٣م َِمغَماشمَِٜم٣م َِم

ِّٜطا: ََٚأِخَطَز ـْ  َأ ـِ  صَم٣مزمِرِ  فَم اَم " وَم٣مَل: َزْيدٍ  زْم  فَمْٚمًدا اَْمَرَأةٍ  َأوْ  َرصُماًل  وَمَتَؾ  َرصُمؾٍ  َأيُّ

ـْ  طَمَْمٟمً  َأوْ  اَم  َِمٛمُْٜماَم, يَمفُ  َِمغَماَث  هَماَل  َيِرُث  مِم   فَمْٚمًدا اَْمَرَأةً  َأوْ  َرصُماًل  وَمَتَٙم٦ْم  اَْمَرَأةٍ  َوَأيُّ

٣م َِمغَماَث  هَماَل  طَمَْمٟمً  وْ أَ    -" َِمٛمُْٜماَم  هَلَ
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ٓ   هَم٣ميْمَٗمَقُد, فَمْٚمًدا ايْمَٗمْتُؾ  ىَم٣منَ  َوإِنْ  ا هَم١مِنْ  اظمَْْٗمُتقِل, َأْويمَِٝم٣مءُ  َئْمُٖمقَ  َأنْ  إ  هَماَل  فَمُٖمقًّ

ـْ  يَمفُ  َِمغَماَث  َٓ  فَمْٗمٙمِِف, َِم ـْ  َو ـُ  فُمَٚمرُ  زمَِذيمَِؽ  وَم٢َم  ََم٣ميمِفِ  َِم ْم ٣مِب, زْم رض , َوفَمقِمي  اخْلَ

ْيٌح, ,اماهلل فمٛمٜم ُهؿْ  َوُذَ ـْ  َونَمغْمُ ٙمِِٚمكمَ  وُمَّم٣مةِ  َِم ًْ  قا -اظمُْ
  ********** 
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 ]بيان ميراث العصبة[

ـْ ) – 965 ـِ  فُمَٚمرَ  َوفَم ْم ٣مِب  زْم  َرؽُمقَل  ؽَمِٚمْٔم٦ُم : وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل رض , اخْلَ

ٌَتِفِ  هَمُٜمقَ  ايْمَقيَمُد  َأوْ  ُد ايْمَقايمِ  َأضْمَرزَ  ََم٣م: »َيُٗمقُل  وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ ـْ  يمَِٔمَِم  ََم

شىَم٣منَ 
 (ُ)

لُّ , َداُودَ  َأزُمق َرَواهُ - 
٣مئِ ًَ ـُ , َوايمٛم  َحفُ , ََم٣مصَمفْ  َوازْم ـُ  َوَصح  ـُ , اظمَِْديٛمِلِّ  ازْم  َوازْم

ٌْدِ   -(ايْمػَمِّ  فَم

 *******************************الشرح:

 .عام املصٓف احلزٜح يبٝإ املرياخ يًعصب١

 فمـ ؾمٔمٝم٤م, زمـ فمٚمرو فمـ, ايمٔمٙمؿ ضمًكم فمـ ؿمرق احلدي٧م َمـومت٣مم 

 وائؾ: أم ؽمٜمؿ, زمـ ؽمٔمٝمد زمـ ضمذيٖم٥م زمـ رئ٣مب سمزوج: وم٣مل صمده, فمـ أزمٝمف,

 رزم٣مفم٣م زمٛمقه٣م, همقرشمٜم٣م أَمٜمؿ, همتقهمٝم٦م- شمالشم٥م يمف همقيمدت اْلٚمحٝم٥م, َمٔمٚمر زمٛم٦م

 ؿم٣مفمقن دم همامسمقا- ايمُم٣مم إلم ايمٔم٣مص زمـ فمٚمرو هبؿ همخرج- َمقايمٝمٜم٣م ووٓء

 صم٣مء ايمٔم٣مص, زمـ فمٚمرو رصمع همٙمام- فمِمٌتٜمؿ وىم٣من فمٚمرو, شمٜمؿهمقر فَمْٚمقاس,

                                                           
( ِِّٕ(, كابن ماجو )ٕٓ/ ْ« )الكبرل»(, كالنسائي في ُِٕٗأخرجو أبو داكد في سننو ) (ُ)

ىذا حديث حسن صحيح »(: قاؿ ابن عبد البر: ُْٖ/ ْ« )تهذيب السنن»قاؿ ابن القيم في 
كظاىر إسناده الحسن, كلكن ركاه معتمر بن سليماف, كما في الكبرل للنسائي, عن «, غريب

. كأسنده اإلماـ حسين المعلم, عن  عمرك بن شعيب, قاؿ: قاؿ عمر رضي اهلل عنو, فذكره مرسالن
أبو داكد كما في تحفة األشراؼ عن حميد الطويل قاؿ: الناس يتهموف عمرك بن شعيب في إسناد 
ىذا الحديث, كإسناده صحيح, كأشار أحمد كالبيهقي إلى إعالؿ ىذا الحديث, لمخالفتو ما ثبت 

 من الفتيا بخالفو. كما في البدر المنير, كالسنن الكبرل للنسائي.  عن عمر رضي اهلل عنو
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 فمٚمر همٗم٣مل- فمٛمف اهلل رض فمٚمر إلم أطمتٜمؿ, وٓء دم خي٣مصٚمقٞمف َمٔمٚمر زمٛمق

 فمٙمٝمف اهلل صعم, اهلل رؽمقل َمـ ؽمٚمٔم٦م زمام زمٝمٛم٘مؿ أوميض: فمٛمف اهلل رض

 زمف يمٛم٣م وىمت٤م زمف, يمٛم٣م همٗم٢م: وم٣مل: وزاد- همذىمره …: يٗمقل ؽمٚمٔمتف- ,وؽمٙمؿ

 اهلل رض وآطمر شم٣مزم٦م, زمـ وزيد فمقف, زمـ ايمرْحـ فمٌد ةؾمٜم٣مد همٝمف ىمت٣مزم٣م,

 أيمٖمل وسمرك- هل٣م َمقلًم  سمقدم َمروان, زمـ اظمٙمؽ فمٌد اؽمتخٙمػ إذا ضمتك- فمٛمٜمؿ

 إؽمامفمٝمؾ, زمـ هُم٣مم إلم همخ٣مصٚمقا- نُمغمِّ  ومد ايمٗمّم٣مء ذيمؽ أن همٌٙمٕمٛمل- ديٛم٣مر

 َمـ هذا أن ٕرى ىمٛم٦م إن: همٗم٣مل- فمٚمر زم٘مت٣مب همٟمسمٝمٛم٣مه اظمٙمؽ, فمٌد إلم همرهَمَٔمٛم٣م

 أن هذا: زمٙمغ اظمديٛم٥م أهؾ أَمر أن أرى ىمٛم٦م وَم٣م همٝمف, يُمؽ ٓ ايمذي يمٗمّم٣مءا

 فمعم ايمٛم٣ًمئل واومتٌم- زمٔمُد  همٝمف ٞمزل همٙمؿ- همٝمف يمٛم٣م همٗم٢م- ايمٗمّم٣مء هذا دم يُم٘مقا

 -همٗمط اظمرهمقع

  -شايْمَقيَمُد  ايْمَقايمُِد َأوْ  َأضْمَرزَ  ََم٣م»قٛي٘: 

 (: 2/149قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )
٣م َص٣مرَ  ََم٣م َأن   ايْمَقيَمدِ  َأوْ  ايْمَقايمِدِ  زم١ِمضِْمَرازِ  ظمَُْرادُ ا َتَحٗمًّ ًْ اَم  َُم ـْ  هَلُ ُٗمقِق  َِم فُ  احْلُ  هَم١مِٞم 

٥ٌَمِ  َيُ٘مقنُ   - َِمغَماشًم٣م يمِْٙمَٔمَِم

٘ٔ َٚاِيَشٔسُٜح ُ٘ ٔقٖص١ْ، ٔؾٝ ٔٔ: ٔؾٞ ََٚيِؿُع ـَ  ِرَئ٣مَب  َأن  » ايٗػَٓ َج  ضُمَذْيَٖم٥مَ  زْم  سَمَزو 

ُٜمؿْ  هَماَمسَم٦ْم  نِمْٙمَٚم٥مٍ  شَماَلشَم٥مَ  يَمفُ  ْت هَمَقيَمَد  اَْمَرَأةً  ءَ  ِرزَم٣مفَمَٜم٣م هَمَقِرشُمقَه٣م ُأَمُّ َٓ  ََمَقايمِٝمَٜم٣م, َوَو

ـُ  فَمْٚمُرو َوىَم٣منَ  ٥ٌَمَ  ايْمَٔم٣مصِ  زْم ٣ممِ  إلَم  هَمَٟمطْمَرصَمُٜمؿْ  زَمٛمِٝمَٜم٣م فَمَِم  فَمْٚمُرو هَمَٗمِدمَ  هَماَمسُمقا ايمُم 
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ـُ  ٣م ََمْقلًم  َوََم٣مَت  ايْمَٔم٣مِص, زْم ًٓ  َوسَمَركَ  هَلَ ٣م ٣مَصَٚمفُ هَمَخ  ََم٣م ـِ  فُمَٚمرَ  إلَم  إطْمَقهُتَ ْم ٣مِب  زْم  اخْلَ

ِدي٧َم- – َأضْمَرزَ  ََم٣مش , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , اهلل ِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل  فُمَٚمرُ  هَمَٗم٣مَل   احْلَ

ٌْدِ  ؾَمَٜم٣مَدةُ  همِٝمفِ  ىمَِت٣مزًم٣م يَمفُ  هَمَ٘مَت٤َم  وَم٣مَل  ـِ  فَم ْْحَ ـِ  ايمر  ـِ  َوَزْيدِ  فَمْقٍف, زْم  شَم٣مزم٦ٍِم  زْم

  -" آطَمرَ  ؾٍ َوَرصُم 

ِدي٧ُم  ءَ  َأن   فَمعَم  َديمِٝمٌؾ  َواحْلَ َٓ   طِماَلٌف- َوهمِٝمفِ  ُيقَرُث, َٓ  ايْمَق

َُٗط ًٌْدا َرصُمٌؾ  َأفْمَتَؼ  إَذا همِٝماَم  اِئدًَأف: َؾا٥َٔس٠ُ ََٚتِع صُمُؾ, َذيمَِؽ  ََم٣مَت  شُمؿ   فَم  ايمر 

ـِ  َوسَمَركَ  , َأضَمُد  ََم٣مَت  شُمؿ   ازْمٛمَكْمِ  َأوْ  َأطَمَقْي زْمٛمَكْمِ ِٓ , َأضَمُد  َأوْ  ازْمٛم٣ًم سَمَركَ وَ  ا ـِ طََمَقْي ْٕ  ا

ـِ  زَمكْمَ  َِمغَماشُمفُ  زم٣ِميمت ْقِري٧ِم  ايْمَٗمْقلِ  هَمَٔمعَم  ازْمٛم٣ًم َوسَمَركَ  زْم ِٓ ـِ  ا ـِ  َوازْم زْم ِٓ َخِ  َأوْ  ا ْٕ ـِ  ا  َوازْم

َِخ, ْٕ ـِ  َيُ٘مقنُ  زمَِٔمَدَِمفِ  ايْمَٗمْقلِ  َوفَمعَم  ا  قا -َوضْمَدهُ  يماِِلزْم
٣ًٌم, أم  وهذا هق ايمِمحٝمح, أٞمف ي٘مقن يمٙمٔمِم٥ٌم َمـ ىم٣من, ؽمقاء ىم٣من ومري

 زمٔمٝمًدا-

  ********** 
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 ]بيان أن الوالء ال يباع, وال يوهب[

ـْ ) – 963 ٌْدِ  َوفَم ـِ  اهلل ِ فَم  , ايمٛم ٌِلُّ  وَم٣مَل : وَم٣مَل  ,فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ  َرِضَ  , فُمَٚمرَ  زْم

ءُ »: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم َٓ َٚم٥مٌ  ايْمَق ٤ِم  ىَمُٙمْحَٚم٥مِ  حُلْ ًَ ٌَ  َٓ , ايمٛم  َٓ , ٣معُ ُي شُيقَه٤ُم  َو
 

(ُ)
٣مىمِؿُ  َرَواهُ -  ـْ : احْلَ ٣مهمِِٔملِّ  ؿَمِريِؼ  َِم ـْ , ايمُم  دِ  فَم ـِ  حُمَٚم  ـِ  زْم ًَ ـْ , احْلَ  ُيقؽُمَػ, َأِِب  فَم

َحفُ  ـُ  َوَصح  ٌ ٣منَ  ازْم فُ , ضِم ٌَْٝمَٜمِٗملُّ  َوَأفَمٙم    -(ايْم

 *******************************الشرح:

 .ال٤ ٖٚبت٘غام املصٓـ اذتسٜح يبٝإ سط١َ بٝع ايٛ
 ظم٣م همٝمف َمـ آوْمراب, ضمدي٧م ايم٣ٌمب ؤمٝمػ, ويم٘مـ َمٔمٛم٣مه صحٝمح,و

 : َػًِيف َا ويدل فمٙمٝمف 

ـِ  ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ َرؽُمقَل  َأن  » فُمَٚمَر رض اهلل فمٛمٜمام, َمـ ضمدي٧م ازْم  َوؽَمٙم 

ـْ  هَنَك ِء, زَمْٝمعِ  فَم َٓ ـْ  ايْمَق ٌَتِفِ  َوفَم   -شِه

                                                           
(, ُِّ/ ْ(, كالحاكم )ِْٗٗ(, كابن حباف )ُِِّركاه الشافعي )الحديث ضعيف.  (ُ)

(, كقد كقع في إسناده اضطراب كاختالؼ, فضالن عن مخالفة المتن ِِٗ/ َُكالبيهقي )
ي, عن محمد بن الحسن, عن أبي يوسف, (, من طريق الشافعُِْٗالصحيح المتقدـ برقم )

عن عبد اهلل بن دينار, عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما بو, كىذا إسناد ضعيف؛ لضعف أبي 
يوسف, ثم ىو قد خالف الحفاظ كالثقات, فإنهم يرككنو عن عبد اهلل بن دينار, عن ابن عمر 

 ", بمعنى أف الحكم ثابت.رضي اهلل عنهما, مرفوعنا بلفظ: "نهى عن بيع الوالء كىبتو
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ِْ ضمح٘  َُِػًٔ ٍَ اإلَاّ  ُٜمؿْ  ايمٛم ٣مُس » :اهلل تعاىلَقا ٌْدِ  فَمعَم  فِمَٝم٣مٌل  ىُمٙمُّ ـِ  اهللِ  فَم  زْم

ِدي٧ِم  َهَذا دِم  ِديٛم٣َمرٍ  شاحْلَ
(ُ)

- 

همٚمـ ىم٣من يمف َمقلم ضمًٝم٣م وأراد أن يٌع ايمقٓء, همال جيقز يمف أن يٌٝمٔمف, وإن 

َم٣مت اظمقلم أيًّم٣م ٓ جيقز زمٝمع ايمقٓء, وٓ جيقز يمف هٌتف, وٓ جيقز يمف أن ُّيديف 

 ٕضمد-

 ن ومدر أن اظمقلم َم٣مت, هم١من ايمذي يرشمف هؿ ايمٔمِم٥ٌم, َمـ ىم٣مٞمقا-وإٞمام إ

هم٣ميمقٓء حلٚم٥م ىمٙمحٚم٥م ايمٛم٤ًم, ىمام أٞمف ٓ جيقز يمإلٞم٣ًمن وٓ يِمٙمح أن يٌٝمع 

ٞم٤ًم ويمده, أو أطمٝمف, أو ازمٛمتف, هم٘مذيمؽ ٓ جيقز يمِم٣مضم٤م ايمقٓء أن يٌٝمع وٓء 

 َمـ ىم٣من فمٌده, وٓ يِمٙمح يمف ذيمؽ-

ف وارث َمـ إصؾ ايمقارث, أو هم١من َم٣مت اظمقلم وهق ىماليم٥م, أي يمٝمس يم

 َمـ ايمٖمرع ايمقارث, هم١من َمقٓه هق ايمذي يرشمف-

 هم١من ؽمٝمده هق ايمذي يرشمف, أو يرشمف َمـ يٗمقم َمٗم٣مم ؽمٝمده دم َم٣ًمئٙمف إطمرى-

 (: 2/150قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )
ِدي٧ِم, ؿُمُرِق  دِم  ىَمثغِمٌ  ىَماَلمٌ  َويمِْٙمُٔمَٙماَمءِ  تِفِ  احْلَ   َوفَمَدَِمَٜم٣م- ,َوِصح 

مَ  َووَمْد  ٌَْٝمِع, ىمَِت٣مِب  دِم  سَمَٗمد  ءَ  َأن   فَمعَم  َوَدل   ايْم َٓ ٤ُم  َٓ  ايْمَق ًَ ٌَْٝمعٍ  ُيْ٘مَت َٓ  زمِ ٥ٌٍَم- َو  ِه

                                                           
 (.َُٔٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ِ)
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ـْ  ايمت ْٚمٙمِٝمَ٘م٣مِت  ؽَم٣مئِرُ  فَمَٙمْٝمِٜماَم  َوُيَٗم٣مُس  فُ  َوايْمَقِصٝم ٥مِ  ايمٛم ْذِر, َِم َٞم   صَمَٔمَٙمفُ  وَمْد  ِٕ

٤ِم, ًَ ٤ُم  ىَم٣ميمٛم  ًَ َٓ  زمِِٔمَقٍض, ٛمَْتِٗمُؾ يَ  َٓ  َوايمٛم   قا -فِمَقضٍ  زمَِٕمغْمِ  َو
  ********** 
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 [علم زيد بن ثابت بالمواريثبيان ]

ـْ ) – 964 ـْ , وِماَلزَم٥مَ  َأِِب  َوفَم  اهلل ِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  ,رض اهلل فمٛمف , َأَٞمسٍ  فَم

ـُ  َزْيُد  َأهْمَرُوُ٘مؿْ »: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , ششَم٣مزم٦ٍِم  زْم
 (ُ)

, َأْْحَُد  َرصَمفُ َأطْم - 

َْرزَمَٔم٥مُ  ْٕ َحفُ , َداُودَ  َأِِب  ؽِمَقى َوا َِمِذيُّ  َوَصح  ْ ـُ , ايمؼمِّ ٌ ٣منَ  َوازْم ٣مىمِؿُ , ضِم  َوُأفِمؾ  , َواحْلَ

ْرؽَم٣ملِ    -(زم٣ِمإْلِ

 *******************************الشرح:

                                                           
(, كابن ُّٕٗ, َّٕٗ(, كالترمذم )ُْٖ/  ّكالحديث أخرجو أحمد )الحديث ضعيف.  (ُ)

(, من طريق خالد الحذاء, ِِْ/  ّ(, كالحاكم )ُِِٗ, ُِِٖ(, كابن حباف )ُْٓماجو )
إلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن, عن أبي قالبة, عن أنس بو, كلو بقية. كصححو ا

(, كقاؿ فيو: كقاؿ الحاكم: " ىذا إسناد صحيح على شرط ُِِْكىو في الصحيحة برقم )
الشيخين ". ككافقو الذىبي كىو كما قاال. كقاؿ اإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى في أحاديث معلة 

كجدتهم رجاؿ الصحيح. كلكن البيهقي (: كأنت إذا نظرت إلى سند ىذا الحديث ْْبرقم )
(, بعد ذكره من طريق عبد الوىاب الثقفي عن خالد الحذاء يقوؿ: كركاه َُِصٔرحمو اهلل )ج

بشر بن المفضل كإسماعيل ابن علية كمحمد بن أبى عدل عن خالد الحذاء عن أبى قالبة عن 
في أبى عبيدة فإنهم كصلوه في آخره, فجعلوه  النبي صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كعلى آلو كىسىلَّمى مرسال. لقولو

عن أنس بن مالك عن النبي صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كعلى آلو كىسىلَّمى, ككل ىؤالء الركاة ثقات أثبات كاهلل 
( بعد ذكره من طريق خالد الحذاء عن أبى قالبة عن ّٗصٕأعلم. كقاؿ الحافظ في الفتح )ج

 أف الحفاظ قالوا إف الصواب في أكلو اإلرساؿ كالموصوؿ أنس عن النبي قاؿ كإسناده صحيح إال
ما اقتصر عليو البخارم. اىػ يعنى آخره: )كإف لكل أمة أمينان كأمين ىذه األمة أبو عبيدة بن 

مع النوكم( , كإعراض الشيخين  ُُٗصُٓ( كأخرج آخره مسلم )جّٗ ِٗصٕالجراح( )ج
ق خالد عن أبى قالبة دليل على أف أكلو معل عن أكلو كلم يخرجا إال فضيلة أبى عبيدة من طري

 عندىما. 
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ؽم٣مق اظمِمٛمػ رْحف اهلل سمٔم٣ملم هذا احلدي٧م يمٌٝم٣من أن اظم٣ًمئؾ ايمٖمروٝم٥م ايمتل 

زيد زمـ شم٣مزم٦م رض اهلل فمٛمف, يٛمٌٕمل أن سمٗمدم فمعم نمغمه٣م َمـ صم٣مءت فمـ 

 اظم٣ًمئؾ: يمُمٜم٣مدة ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ يمف زم٣ميمٖمَروٝم٥م-

 إال إٔ اذتسٜح ي٘ تت١ُ نُا يف غٓٔ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل ٚغريٙ: 
ـِ  َمـ ضمدي٧م َأَٞمسِ   َصعم   اهلل ِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  , ,رض اهلل فمٛمف ,ََم٣ميمٍِؽ  زْم

تِل َأْرضَمؿُ : »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ تِل ُأَم  ُهؿْ  زَمْ٘مٍر, َأزُمق زمُِٟمَم   فُمَٚمُر, اهلل ِ َأَْمرِ  دِم  َوَأؾَمدُّ

ـُ  فُمْثاَمنُ  ضَمَٝم٣مءً  َوَأْصَدوُمُٜمؿْ  ٣مَن, زْم ـُ  َُمَٔم٣مذُ  َواحَلَرامِ  زم٣ِمحَلاَللِ  َوَأفْمَٙمُٚمُٜمؿْ  فَمٖم  ٌٍَؾ, زْم  صَم

ـُ  َزْيُد  َوَأهْمَرُوُٜمؿْ  ـُ  ُأَِبُّ  َوَأوْمَرُؤُهؿْ  شَم٣مزم٦ٍِم, زْم ٥مٍ  َويمُِ٘مؾِّ  ىَمْٔم٤ٍم  زْم  َهِذهِ  َوَأَِمكمُ  َأَِمكمٌ  ُأَم 

٥مِ  ٌَْٝمَدةَ  َأزُمق إَُم  ـُ  فُم اِح  زْم  - شاَْلر 

ـْ  َٞمْٔمِرهُمفُ  َٓ  نَمِري٤ٌم  ضَمِدي٧ٌم  َهَذا" ٚقاٍ ضمح٘ اهلل تعاىل عكب٘:  ضَمِدي٧ِم  َِم

ٓ   وَمَت٣مَدةَ  ـْ  إِ   ايمَقصْمِف- َهَذا َِم

ـْ  وِماَلزَم٥َم, َأزُمق َرَواهُ  َووَمْد  ـِ  , ,رض اهلل فمٛمف ,َأَٞمسٍ  فَم  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  فَم

 -"وِماَلزَم٥مَ  َأِِب  ضَمِدي٧ُم  َواظمَُْمُٜمقرُ  َٞمْحَقُه, َوؽَمٙم ؿَ 

, همٜمق صحٝمح, ظم٣م يمف َمـ شويم٘مؾ أَم٥م أَمكم---»همٟمَم٣م يمٖمظ احلدي٧م إطمغم: 

 ايمُمقاهد دم ايمِمحٝمحكم-

زم٘مر ايمِمديؼ رض اهلل فمٛمف همّمٝمٙمتف  ٣من أِبوأَم٣م زمٗمٝم٥م إيمٖم٣مظ, وإن ىم

 فمٓمٝمٚم٥م, وَمٛمزيمتف ذيٖم٥م-
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وه٘مذا فمٚمر زمـ اخلْم٣مب رض اهلل فمٛمف َمـ ضمٝم٧م ايمٛمِمح, وايمُمدة دم ديـ 

 اهلل فمز وصمؾ-

 وه٘مذا ضمٝم٣مء فمثامن زمـ فمٖم٣من رض اهلل فمٛمف, همٜمق َمُمٜمقد يمف زم٣محلٝم٣مء-

 : َػًِؿٞ ؾ
َٓ : »,٣مرض اهلل فمٛمٜم ,َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم  ـْ  لَأؽْمَتحِ  َأ َتِحل َرصُمؾٍ  َِم ًْ  َِمٛمْفُ  سَم

شاظماََْلئَِ٘م٥مُ 
(ُ)

- 

وه٘مذا َمٔم٣مذ زمـ صمٌؾ رض اهلل فمٛمف, همٗمد ىم٣من َمـ أفمٙمٚمٜمؿ زم٣محلالل, 

 -, وىم٣من همٗمٝمٜم٣مً وزم٣محلرام

ويمذيمؽ زمٔمثف ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ إلم ايمٝمٚمـ ضمتك يدفمقهؿ إلم 

 اإلؽمالم-

كم, وَمـ همّمٙمف وه٘مذا أِب زمـ ىمٔم٤م رض اهلل فمٛمف, همٜمق َمـ ايمٗمراء اظمٔمروهم

أن اهلل فمز وصمؾ أَمر ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ أن يٗمرأ فمعم أِب زمـ ىمٔم٤م 

 رض اهلل فمٛمف-

 : َػًِؿٞ ؾ
ـِ  َمـ ضمدي٧م َأَٞمسِ    فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ َرؽُمقَل  َأن   , ,رض اهلل فمٛمف ,ََم٣ميمٍِؽ  زْم

                                                           
 (.َُِْأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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َُِب   وَم٣مَل  َوؽَمٙم َؿ,
يِن  آهلل ُ: وَم٣مَل  ,شفَمَٙمْٝمَؽ  َأوْمَرأَ  َأنْ  َأََمَريِن  اهللَ  إِن  : »ِٕ  يَمَؽ؟ ؽَمام 

كَ  اهللُ: »وَم٣مَل  ٌْ٘مِل ُأَِبي  هَمَجَٔمَؾ : وَم٣مَل  ,شرِم  ؽَمام  "َي
(ُ)

- 

وه٘مذا زيد زمـ شم٣مزم٦م رض اهلل فمٛمف, همٜمق َمـ فمٙمامء ايمِمح٣مزم٥م رض اهلل 

فمٛمٜمؿ, وهق َمـ ايمراؽمخكم دم ايمٔمٙمؿ, وايمٖمرائض, وهمّم٣مئٙمف فمٓمٝمٚم٥م, وهق َمـ 

 هلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ-ىمت٣مب وضمل ايمٛمٌل صعم ا

 وه٘مذا أزمق فمٌٝمدة زمـ اْلراح رض اهلل فمٛمف, همٜمق أَمكم هذه إَم٥م-

 ني: ؿٞ ايصشٝشؾ
٥مٍ  يمُِ٘مؾِّ : »َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   ايمٛم ٌِلُّ  وَم٣مَل  فَمٛمُْف, اهلل ُ َرِضَ  َمـ ضمدي٧م َأَٞمسٍ   ُأَم 

٥مِ  َهِذهِ  َوَأَِمكمُ  َأَِمكٌم, ٌَْٝمَدةَ  َأزُمق إَُم  شفُم
(ِ)

- 

ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ ضمح٘ اهلل تعاىل نُا يف زتُٛع ايؿتا٣ٚ  قاٍ
(31/342 :) 

 َٓ  َؤِمٝمٌػ: ضَمِدي٧ٌم  َوُهقَ ش- زيد َأهْمَرُوُ٘مؿْ : »زمَِٗمْقيمِفِ  يمَِذيمَِؽ  حَيَْت٨مُّ  َوزَمْٔمُّمُٜمؿْ 

 - يَمفُ  َأْصَؾ 

 ْ ـْ  َومَل  قا زم٣ِميْمَٖمَرائِِض- ُروهًم٣مََمٔمْ  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   ايمٛم ٌِلِّ  فَمْٜمدِ  فَمعَم  زيد َيُ٘م
  ********** 

 

                                                           
 (.ٕٗٗأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ِ)
 (.ُِْٗ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِّْٖأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)
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 ]باب الوصايا[

َٜا َباُب] ََٛصا  [اِي

 *******************************الشرح:

 مجع وصٝم٥م, َمثؾ ايمٔمْم٣مي٣م: مجع فمْمٝم٥م- ايٛصاٜا:

 وايمقصٝم٥م زم٣مظم٣مل: هل ايمتػمع زمف زمٔمد اظمقت-

 األصٌ يف ايٛص١ٝ: ايهتاب، ٚايػ١ٓ، ٚاإلمجاع: 
 -واإلمج٣مع وايمًٛم٥م ايم٘مت٣مب :٥م ايمقصٝم٥مٝمَممموفم فمعم وايمديمٝمؾ

 إِنْ  اظمَْْقُت  َأضَمَدىُمؿُ  ضَمَيَ  إَِذا فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  ىُمت٤َِم }: سمٔم٣ملم اهلل وم٣مل أَا ايهتاب:

ـِ  ايْمَقِصٝم ٥مُ  طَمغْماً  سَمَركَ   -{اظمُْت ِٗمكمَ  فَمعَم  ضَمّٗم٣مً  زم٣ِمظمَْْٔمُروِف  َوإوَْمَرزمكِمَ  يمِْٙمَقايمَِدْي

ـْ }: سمٔم٣ملم ووم٣مل ٣م ُيقيِص  ٥مٍ َوِصٝم   زَمْٔمدِ  َِم  -{هِبَ

 كم: دم ايمِمحٝمحهمٟمؾمٜمر َم٣م دم ذيمؽ َم٣م  ٚأَا ايػ١ٓ:

ـِ  َمـ ضمدي٧م ؽَمْٔمدِ  ٣مٍص, َأِِب  زْم ـْ  َووم   َرؽُمقُل  ىَم٣منَ : وَم٣مَل  فَمٛمُْف, اهلل ُ َرِضَ  َأزمِٝمفِ  فَم

٥مِ  فَم٣ممَ  َئُمقُديِن  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهلل ِ ـْ  ايمَقَداعِ  ضَمج  : هَمُٗمْٙم٦ُم  ,ِِب  اؾْمَتد   َوصَمعٍ  َِم

ـَ  ِِب  زَمَٙمغَ  وَمْد  إيِنِّ  ٓ   َيِرشُمٛمِل َوَٓ  ََم٣مٍل, ُذو َوَأَٞم٣م ايمَقصَمعِ  َِم ُق  ازْمٛم٥ٌَم, إِ  زمُِثُٙمَثلْ  َأهَمَٟمسَمَِمد 

ْْمِر؟: هَمُٗمْٙم٦ُم  شَٓ : »وَم٣مَل  ََم٣مرِم؟  ىَمٌغِمٌ  َوايمثُُّٙم٧ُم  ايمثُُّٙم٧ُم : »وَم٣مَل  شُمؿ   شَٓ : »هَمَٗم٣مَل  زم٣ِميمُم 

ـْ  طَمغْمٌ  َأنْمٛمَِٝم٣مَء, َوَرشَمَتَؽ  سَمَذرَ  نْ أَ  إِٞم َؽ  , ىَمثغِمٌ  َأوْ  , ُٖمقنَ  فَم٣ميَم٥مً  سَمَذَرُهؿْ  َأنْ  َِم  َيَتَ٘مٖم 



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]باب الوصايا[  

 

[1125] 
 

  

ـْ  َوإِٞم َؽ  ايمٛم ٣مَس, ٌَْتِٕمل َٞمَٖمَٗم٥مً  سُمٛمِْٖمَؼ  يَم ٣م سَم ٓ   اهلل ِ َوصْمفَ  هِبَ ٣م, ُأصِمْرَت  إِ َٔمُؾ  ََم٣م ضَمت ك هِبَ  َِتْ

 شاَْمَرَأسمَِؽ  دِم  دِم 
(ُ)

- 

ََْمَِم٣مرِ  مَجِٝمعِ  دِم  ايْمُٔمَٙماَمءُ  همٗمد َأمْجَعَ  ٚأَا اإلمجاع: ْٕ فَْمَِم٣مرِ  ا ْٕ  صَمَقازِ  فَمعَم  َوا

 -ايْمَقِصٝم ٥مِ 

 سهِ ايٛص١ٝ: 
 َمًتح٥ٌم, وومد ِت٤م فمعم َمـ فمٙمٝمف ضمٗمقق ٓ سم٠مدي إٓ هب٣م- ايمقصٝم٥م

 (: 6/137قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )
 َٓ ٓ   ايْمَقِصٝم ٥مُ  َِت٤ُِم  َو ـْ  فَمعَم  إ , فِ فَمَٙمٝمْ  ََم ـٌ  َواصِم٤ٌم  فَمَٙمْٝمفِ  َأوْ  َوِدئَم٥ٌم, فِمٛمَْدهُ  َأوْ  َدْي

ُروِج  ُيقيِص  َََم٣مَٞم٣مِت, َأَداءَ  هَمَرَض  سَمَٔم٣ملَم  اهلل َ هَم١مِن   َِمٛمُْف, زم٣ِمخْلُ ْٕ  َهَذا دِم  َوؿَمِريُٗمفُ  ا

٣ٌَمِب  ٣م فَمَٙمْٝمِف, ََمْٖمُروَو٥مً  هَمَتُ٘مقنُ  ايْمَقِصٝم ٥ُم, ايْم ـْ  زمُِجْزءٍ  ايْمَقِصٝم ٥مُ  هَمَٟمَم  ٦ْم  ٣ميمِِف,َمَ  َِم ًَ  هَمَٙمْٝم

٥ٌَمٍ  ْٚمُٜمقرِ  وَمْقلِ  دِم  َأضَمٍد, فَمعَم  زمَِقاصِم  - اْْلُ

, وَم٣مَل  َوزمَِذيمَِؽ  ْٔمٌِلُّ , ايمُم  , َوايمٛم َخِٔملُّ , َوََم٣ميمٌِؽ, َوايمث ْقِريُّ ٣مهمِِٔملُّ  َوايمُم 

ْأِي, َوَأْصَح٣مُب  ُهؿْ  ايمر   - َونَمغْمُ

ٍَ ُٔ ََٚقا ٥ٌٍَم, نَمغْمُ  َقِصٝم ٥مَ ايمْ  َأن   فَمعَم  َأمْجَُٔمقا :اِيَبطِّ َعِبٔس اِب ٓ   َواصِم ـْ  فَمعَم  إ  فَمَٙمْٝمفِ  ََم

ٓ   إؾْمَٜم٣مٍد, زمَِٕمغْمِ  َوَأََم٣مَٞم٥مٌ  زَمٝمِّٛم٥ٍَم, زمَِٕمغْمِ  ضُمُٗمقٌق  ْت  ؿَم٣مئَِٖم٥مً  إ ٌَْتَٜم٣م ؾَمذ   - هَمَٟمْوصَم

َٟ ٔٚ ِٔ ُض ِّ َع ِٖٔط ُ٘ ايٗع ٍَ َأْٖ ٣م ايْمَقِصٝم ٥مَ  اهلل ُ صَمَٔمَؾ  :َقا   ىَمُثَر- َأوْ  وَمؾ   مِم ٣م ضَمٗمًّ

                                                           
 (.ُِٖٔصحيحو ) (, كاإلماـ مسلم فيُِٓٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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َِِب  َووِمٝمَؾ  ا سَمَركَ  إنْ : وَم٣مَل  َوِصٝم ٥ٌم؟ ََمٝم٦ٍِّم  ىُمؾِّ  فَمعَم : لِجَْٙمزٍ  ِٕ  - طَمغْمً

ٌُْد  زَمْ٘مرٍ  َأزُمق َووَم٣مَل  ٥ٌَمٌ  ِهلَ : ايْمَٔمِزيزِ  فَم ـَ  يمَِْلَوْمَرزمكِمَ  َواصِم  وَمْقُل  َوُهقَ - َيِرشُمقنَ  َٓ  ايم ِذي

 - َداُود

ـْ  َوضُم٘مِلَ  وٍق, َذيمَِؽ فَم ـِ  َووَمَت٣مَدَة, ٍس,َوإَِي٣م َوؿَم٣مُوٍس, ََمْنُ  - صَمِريرٍ  َوازْم

قا َي٥ِم, َوطَمػَمِ  َواضْمَتجُّ ْٔ ـِ  زم٣ِم َخ٦ْم : َووَم٣ميُمقا فُمَٚمَر, ازْم ًَ ـِ  ايْمَقِصٝم ٥مُ  َٞم  يمِْٙمَقايمَِدْي

وَْمَرزمكِمَ  ْٕ ـْ  َوزَمِٗمَٝم٦ْم  ايْمَقاِرشمكَِم, َوا ـْ  َيِرُث  َٓ  همِٝمَٚم وَْمَرزمكِمَ  َِم ْٕ  - ا

َٓا، ْ  , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , اهلل ِ َرؽُمقلِ  َأْصَح٣مِب  َأىْمَثرَ  َأن   ََٚي  فَمٛمُْٜمؿْ  ُيٛمَْٗمْؾ  مَل

ْ  َوِصٝم ٥ٌم, ٥ٌَمً  ىَم٣مَٞم٦ْم  َويَمقْ  َٞم٘مغٌِم, يمَِذيمَِؽ  ُيٛمَْٗمْؾ  َومَل ْ  َواصِم قا مَل  فَمٛمُْٜمؿْ  َويَمٛمُِٗمَؾ  زمَِذيمَِؽ, خُيِٙمُّ

٣َم ـَم٣مِهًرا, َٞمْٗماًل  هَن 
ِٕ َٝم٣مِة, دِم  َِت٤ُِم  َٓ  فَمْمِٝم ٥مٌ  َو  ىَمَٔمْمِٝم ٥مِ  اظمَْْقِت  زَمْٔمَد  َِت٤ُِم  اَل همَ  احْلَ

صََم٣مٞم٤ِِم  ْٕ  - ا

٣م َي٥ُم, هَمَٟمَم  ْٔ ـُ  هَمَٗم٣مَل  ا ٌ ٣مسٍ  ازْم َخَٜم٣م: ,٣مرض اهلل فمٛمٜم ,فَم ًَ ٌَْح٣مَٞمفُ  وَمْقيُمفُ  َٞم  ؽُم

صَم٣ملِ }   -[7: ايمٛم٣ًمء] {َوإوَْمَرزُمقنَ  ايْمَقايمَِدانِ  سَمَركَ  مِم ٣م َٞمِِمٝم٤ٌم  يمِٙمرِّ

ـُ  َووَم٣مَل  َخْتَٜم٣م: ,امفمٛمٜمرض اهلل  ,فُمَٚمرَ  ازْم ًَ  - اظمغَِْماِث  آَي٥مُ  َٞم

٣مهمِِٔملُّ  َوََم٣ميمٌِؽ, َولُج٣َمِهٌد, فِمْ٘مِرََم٥ُم, وَم٣مَل  َوزمِفِ   - َوايمُم 

٦ٌَْم  ـْ  ؿَم٣مئَِٖم٥مٌ  َوَذَه َخ  َيَرى مِم  ًْ ٛم ٥ِم, ايْمُٗمْرآنِ  َٞم ًُّ ٣َم إلَم  زم٣ِميم َخ٦ْم  َأهن  ًِ  ايمٛم ٌِلِّ  زُمُٗمقلِ  ُٞم

ُف, ضَمؼ   ِذي ىُمؾ   َأفْمَْمك وَمْد  اهلل َ إن  : », َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   ,  َوِصٝم ٥مَ  هَماَل  ضَمٗم 

 - شيمَِقاِرٍث 
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ـِ  َوضَمِدي٧ُم  ـْ  فَمعَم  حَمُْٚمقٌل  فُمَٚمرَ  ازْم  قا -َوِدئَم٥مٌ  فِمٛمَْدهُ  َأوْ  َواصِم٤ٌم, فَمَٙمْٝمفِ  ََم
 اعتخباب ايٛص١ٝ ملٔ تضى خرّيا: 

  (:6/137قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )
َتَح٤مُّ  ًْ ـْ  زمُِجْزءٍ  ايْمَقِصٝم ٥مُ  َوسُم ـْ  اظم٣َْملِ  َِم ا: سَمَركَ  ظمَِ َن   طَمغْمً

 ىُمت٤َِم } وَم٣مَل  سَمَٔم٣ملَم  اهلل َ ِٕ

ا سَمَركَ  إِنْ  اظمَْْقُت  َأضَمَدىُمؿُ  ضَمَيَ  إَِذا فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ   [- 881: ايمٌٗمرة] {ايْمَقِصٝم ٥مُ  طَمغْمً

َخ  ًِ ٣ٌَمُب  َوزَمِٗملَ  ايْمُقصُمقُب, هَمٛمُ ؽْمتِْح
ِٓ ـْ  ضَمؼِّ  دِم  ا   َيِرُث- َٓ  ََم

 بٝإ إٔ ايٛص١ٝ ال جتٛظ يف أنجط َٔ ثًح ايرتن١: 
دون ذيمؽ, وأن ٓ سمزيد فمعم  ويٛمٌٕمل دم ايمقصٝم٥م أن سم٘مقن زمٗمدر ايمثٙم٧م وَم٣م

, وإن ىم٣مٞم٦م أىمثر َمٛمف يٙمزم هم١من ىم٣مٞم٦م أومؾ َمـ ايمثٙم٧م, همٜمق إهمّمؾايمثٙم٧م, 

 -ءيمِمحتٜم٣م رى ايمقرشم٥م وإصم٣مزهتؿ هل٣م, وهق ومقل مجٜمقر ايمٔمٙمام

 شَوايمثُُّٙم٧ُم  هَم٣ميمثُُّٙم٧ُم,» : يكٛي٘
(ُ)

- 

 : َػًِٚيف 
ـِ  ٌ ٣مسٍ  َمـ ضمدي٧م ازْم قا ايمٛم ٣مَس  َأن   يَمقْ : وَم٣مَل  ,,امرض اهلل فمٛمٜم ,فَم ـَ  نَمّمُّ   َِم

زُمِع, إلَِم  ايمثُُّٙم٧ِم    ايمثُُّٙم٧ُم, َوايمثُُّٙم٧ُم : »وَم٣مَل  َوؽَمٙم َؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ َرؽُمقَل  هَم١مِن   ايمرُّ

شىَمثغِمٌ  َأوْ  ىَمٌغِمٌ : »َوىمِٝمعٍ  ضَمِدي٧ِم  َودِم  ,شىَمثغِمٌ 
(ِ)

- 

                                                           
 (.ُِٖٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِِْٕأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
 (.ُِٗٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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, "أوص زمخٚمس َم٣ميمف"وروي أن أزم٣م زم٘مر ايمِمديؼ رض اهلل فمٛمف: 

 وه٘مذا فمقم زمـ أِب ؿم٣ميم٤م رض اهلل فمٛمف-

اَم  َوافْمَٙمُٚمقا}واؽمتديمقا فمعم ذيمؽ زمٗمقل اهلل فمز وصمؾ:  ـْ  نَمٛمِْٚمُتؿْ  َأٞم  ءٍ  َِم  َرْ

فُ  هللِ ِ هَمَٟمن   ًَ  -[48: ٖم٣ملإٞم] {مُخُ

 (.6/140قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين: )
ُٚمسِ  َأْوَصَٝم٣م ,, فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ َرِضَ  , َوفَمٙمِٝم٣ًّم زَمْ٘مرٍ  َأزَم٣م َأن   َوُرِويَ   - زم٣ِمخْلُ

ِٔ ٍّ ََٚع َٞ - َعًٔ ُ٘ َضٔض ُ٘ ايًٖ ِٓ ُ٘ - َع ٍَ َأْٖ َنْ  :َقا ُٚمِس, ُأويِصَ  َٕ  إرَم   َأضَم٤مُّ  زم٣ِمخْلُ

ـْ  زُمعِ  َِم  - ايمرُّ

ِٔ َِ، ََٚع ٖٝٔ ٍَ إِبَطا زُمعِ  َص٣مضِم٤ُم : َيُٗمقيُمقنَ  ىَم٣مُٞمقا :َقا ـْ  َأهْمَّمُؾ  ايمرُّ  َص٣مضِم٤ِم  َِم

ْٚمسِ  َوَص٣مضِم٤ُم  ايمثُُّٙم٧ِم, ـْ  َأهْمَّمُؾ  اخْلُ زُمعِ  َص٣مضِم٤ِم  َِم  - ايمرُّ

ِٔ ِّ ََٚع ٍَ ايٖؿِعٔب ْٚمُس  ىَم٣منَ  :َقا ـْ  إيَمْٝمِٜمؿْ  َأضَم٤م   اخْلُ  َُمٛمَْتَٜمك هَمُٜمقَ  ايمثُُّٙم٧ِم, َِم

٣مَِمِح   - اْْلَ

ِٔ ٔٔ اِيَعًَا٤ٔ ََٚع َٜإز ِب ٍَ ٔظ  ايْمَقِصٝم ٥مِ  َأيُّ  ايْمُٔمَٙماَمَء, َأؽْمَٟمَل  َأنْ  َأِِب  َأْوَص " :َقا

ُٚمسِ  فَمعَم  هَمتََت٣مزَمُٔمقا َوِصٝم ُتُف, هَمُٜمقَ  فَمَٙمْٝمفِ  سَمَت٣مزَمُٔمقا هَماَم  َأفْمَدُل؟  قا -"اخْلُ
 األؾطٌ إٔ تهٕٛ ايٛص١ٝ يألقاضب: 

 ن جئمؾ وصٝمتف ٕوم٣مرزمف, هم١من أوص يمٕمغمهؿ همٜمق أَمر صم٣مئز-وإهمّمؾ أ

 (: 6/140قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )
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هَْمَّمُؾ  ْٕ َٔمَؾ  َأنْ  َوا وََم٣مِرزمِفِ  َوِصٝم َتفُ  جَيْ ـَ  ِٕ  دِم  هُمَٗمَراَء, ىَم٣مُٞمقا إَذا َيِرشُمقَن, َٓ  ايم ِذي

٥مِ  وَمْقلِ   - ايْمِٔمْٙمؿِ  َأْهؾِ  فَم٣مَم 

ٍَ ُٔ َقا  َذِوي ىَم٣مُٞمقا إَذا َذيمَِؽ, دِم  فَمٙمِْٚم٦م ايْمُٔمَٙماَمءِ  زَمكْمَ  طِماَلَف  َٓ  :اِيَبطِّ َعِبٔس اِب

َن   َوَذيمَِؽ  ضَم٣مصَم٥ٍم,
ـِ  ايْمَقِصٝم ٥مَ  ىَمَت٤َم  سَمَٔم٣ملَم  اهلل َ ِٕ وَْمَرزمكَِم, يمِْٙمَقايمَِدْي ْٕ  َِمٛمْفُ  هَمَخَرَج  َوا

 - شيمَِقاِرٍث  َوِصٝم ٥مَ  َٓ : », َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , ايمٛم ٌِلِّ  زمَِٗمْقلِ  ايْمَقاِرشُمقنَ 

وََم٣مِرِب  ؽَم٣مئِرُ  َوزَمِٗملَ  ْٕ ؿْ  ايْمَقِصٝم ٥مِ  فَمعَم  ا  - هَلُ

ٌٗ فُ  ايْمُٗمْرزَمك َذا َوآِت } سَمَٔم٣ملَم: اهلل ُ وَم٣مَل  َووَمْد  أياِغٔتِشَباُب، َشٔيَو ََٚأَق  {ضَمٗم 

 [- 56: اإلهاء]

ٌِّفِ  فَمعَم  اظم٣َْمَل  َوآسَمك} سَمَٔم٣ملَم  َووَم٣مَل    -[877: ايمٌٗمرة] {ايْمُٗمْرزَمك َذِوي ضُم

ٌََدأَ  َن   هِبِؿْ  هَم
ِٕ َدوَم٥مَ  َو َٝم٣مةِ  دِم  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  ايمِم   - اظمَْْقِت  زَمْٔمَد  هَمَ٘مَذيمَِؽ  َأهْمَّمُؾ, احْلَ

ِهؿْ  َأْوَص  هَم١مِنْ  ٦ْم  َوسَمَرىَمُٜمْؿ, يَمَٕمغْمِ  ايْمِٔمْٙمِؿ, َأْهؾِ  َأىْمَثرِ  وَمْقلِ  دِم  َوِصٝم ُتُف, َصح 

ـُ  َوؽُمَٙمْٝماَمنُ  ؽَم٣ممِلٌ, ٛمُْٜمْؿ:َمِ  ٣مٍر, زْم ًَ , َوََم٣ميمٌِؽ, َوفَمَْم٣مٌء, َي , َوايمث ْقِريُّ َْوَزافِملُّ ْٕ  َوا

, ٣مهمِِٔملُّ ْأي َوَأْصَح٣مُب  َوإؽِْمَح٣مُق, َوايمُم   - ايمر 

َٞ ِٔ َُٚسٔه ُٕٚؽ، َع ًَُٔٔو ََٚعِبٔس َٚايٖطٖشأى، َطا ٔٔ اِي ِِ َِٜع٢ًَ، ِب ُٗ : َقاُيٛا َأْٖ
ـْ - وَمَرازَمتِفِ  إلَم  َوُيَردُّ  ٛمُْٜمْؿ,فمَ  ُيٛمَْزعُ  ـِ  ؽَمِٔمٝمدِ  َوفَم ٝم٤ِِّم, زْم ًَ , اظمُْ ـِ ًَ ـِ  َوصَم٣مزمِرِ  َواحْلَ  زْم

٣ٌَموِمل ايمثُُّٙم٧ِم, شُمُٙم٧َم  يَمفُ  َأْوَص  يمِٙم ِذي: َزْيدٍ  فُ  اظمُْقيِص: وَمَرازَم٥مِ  إلَم  ُيَردُّ  َوايْم َٞم   يَمقْ  ِٕ
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فِ  زماَِميمِفِ  َأْوَص  ٣مزَ  ىُمٙمِّ ٣ٌَموِمل ,ايمثُُّٙم٧ُم  َِمٛمْفُ  َْلَ ـَ  َوَأوَم٣مِرزُمفُ  ايْمَقَرشَم٥ِم, فَمعَم  ُرد   َوايْم  َٓ  ايم ِذي

فِ  اظم٣َْملِ  اؽْمتِْحَٗم٣مِق  دِم  ىَم٣ميْمَقَرشَم٥مِ  ايْمَقِصٝم ٥مِ  اؽْمتِْحَٗم٣مِق  دِم  َيِرشُمقَٞمفُ   - ىُمٙمِّ

َٓا، ٣َٚ ََا ََٚي ُٕ َض َُِطا ُٔ ٔع ٕٔ  ِب ِٝ  دِم  َأفْمَتَؼ  َرصُماًل  َأن  » :-ضضٞ اهلل عٓ٘ -ُسَص

ٌٍُد, ؽِمت ٥مَ  ََمَرِوفِ  ْ  َأفْم ـْ  مَل ُهْؿ, ََم٣مٌل  يمَفُ  َيُ٘م ٌََٙمغَ  نَمغْمَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , ايمٛم ٌِل   َذيمَِؽ  هَم

َأُهؿْ  هَمَدفَم٣مُهْؿ, , َوؽَمٙم ؿَ  , هَمَٟمفْمَتَؼ  زَمْٝمٛمَُٜمْؿ, َأوْمَرعَ  شُمؿ   َأصْمَزاٍء, شَماَلشَم٥مَ  هَمَجز   َوَأَرق   اشْمٛمَكْمِ

٣َم وَمَرازَمتِِف, يمَِٕمغْمِ  شُمُٙمثِفِ  دِم  َؼ ايْمِٔمتْ  شهَمَٟمصَم٣مزَ - َأْرزَمَٔم٥مً  هَن 
ِٕ  وَمَرازَمتِِف, يمَِٕمغْمِ  هَمَج٣مَزْت  فَمْمِٝم ٥ٌم, َو

َٝم٣مةِ  دِم  ىَم٣ميْمَٔمْمِٝم ٥مِ   قا -احْلَ
 حهِ ايٛص١ٝ يًٛاصخ: 

, إٓ أن جيٝمزه٣م زمٗمٝم٥م ايمقرشم٥م دم ومقل مج٣مهغم  وصٝم٥م يمفوأَم٣م ايمقارث همال

 -ايمٔمٙمامء

 (: 6/141ىل يف املػين )قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعا

َٙم٥مُ  ٣منَ  َأن   َذيمَِؽ  َومُجْ ًَ ْٞم  ايْمَقَرشَم٥ِم, ؽَم٣مئِرُ  جُيِْزَه٣م هَمَٙمؿْ  زمَِقِصٝم ٥ٍم, يمَِقاِرشمِفِ  َوص   إَذا اإْلِ

 ْ  - ايْمُٔمَٙماَمءِ  زَمكْمَ  طِماَلٍف  زمَِٕمغْمِ  سَمِِمح   مَل

ٍَ ُٔ َقا ِٓٔصٔض، اِب ُُ ُٔ اِي  - َهَذا فَمعَم  ِٔمْٙمؿِ ايمْ  َأْهُؾ  َأمْجَعَ : اِيَبطِّ َعِبٔس َٚاِب

٣ٌَمرُ  َوصَم٣مَءْت  طَْم ْٕ ـْ  ا  هَمَرَوى زمَِذيمَِؽ  , َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , اهلل ِ َرؽُمقلِ  فَم

 َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , اهلل ِ َرؽُمقَل  ؽَمِٚمْٔم٦م وَم٣مَل  ,,رض اهلل فمٛمف ,ُأََم٣مََم٥َم  َأزُمق
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ُف, ضَمؼ   ِذي ىُمؾ   َأفْمَْمك وَمْد  اهلل َ إن  : »َيُٗمقُل  ,  َأزُمق َرَواهُ  ,شيَمَقاِرٍث  َوِصٝم ٥مَ  هَماَل  ضَمٗم 

ـُ - َداُود َِمِذيُّ  ََم٣مصَمْف, َوازْم ْ  - َوايمؼمِّ

ْٚمُٜمقرِ  وَمْقلِ  دِم  صَم٣مَزْت  َأصَم٣مَزَه٣م, َوإِنْ ---  ـْ  اْْلُ  - ايْمُٔمَٙماَمءِ  َِم

ٓ   ايْمَقَرشَم٥ِم, ؽَم٣مئِرُ  ٣مَأصَم٣مَزهَ  َوإِنْ  زَم٣مؿمَِٙم٥ٌم, ايْمَقِصٝم ٥مُ : َأْصَح٣مزمِٛم٣َم زَمْٔمُض  َووَم٣مَل   َأنْ  إ

ٌَْتَدَأةً  فَمْمِٝم ٥مً  ُئْمُْمقهُ  ـْ  َأطْمًذا- َُم ٌَؾٍ  ِرَواَي٥مِ  دِم  َأْْحََد, وَمْقلِ  ـَم٣مِهرِ  َِم  َوِصٝم ٥مَ  َٓ : »ضَمٛمْ

  -شيمَِقاِرٍث 

, وَمْقُل  َوَهَذا - وَمْقٌل  َوُهقَ  َوَأْهِؾ ايمٓم ٣مِهِر, اظمَُْزيِنّ ٣مهمِِٔملِّ   يمِٙمُم 

قا  َوِصٝم ٥مَ  َٓ : », َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل ُ َصعم   , ايمٛم ٌِلِّ  وَمْقلِ  ِهرِ زمَِٓم٣م َواضْمَتجُّ

 ش- يمَِقاِرٍث 

َد  ََمْذَه٤ِم  َوـَم٣مِهرُ  , َأْْحَ ٣مهمِِٔملِّ َٜم٣م, دِم  َصِحٝمَح٥مٌ  ايْمَقِصٝم ٥مَ  َأن   َوايمُم  ًِ  وَمْقُل  َوُهقَ  َٞمْٖم

فُ  ايْمُٔمَٙماَمِء: مُجُْٜمقرِ  َٞم  ٌف  ِٕ ـْ  َصَدرَ  سَمٌَمُّ ِف, دِم  َأْهٙمِفِ  َِم , حَمَٙمِّ  َوص   يَمقْ  ىَماَم  هَمَِمح 

, صَْمٛمٌَِل 
ػَمُ  ِٕ ٓ  » همِٝمِف: ُرِويَ  وَمْد  َواخْلَ  - شايْمَقَرشَم٥مُ  جُيِٝمزَ  َأنْ  إ

ؽْمتِْثٛم٣َمءُ  ِٓ ـْ  َوا ٣ٌَمٌت, ايمٛم ْٖمِل  َِم ٥مِ  فَمعَم  َديمِٝماًل  َذيمَِؽ  هَمَٝمُ٘مقنُ  إشْم  فِمٛمَْد  ايْمَقِصٝم ٥مِ  ِصح 

صَم٣مَزِة, ؽْمتِْثٛم٣َمءِ  ـْ َمِ  طَماَل  َويَمقْ  اإْلِ ِٓ ِزََم٥َم, َأوْ  َٞم٣مهمَِذةَ  َوِصٝم ٥مَ  َٓ  ََمْٔمٛم٣َمهُ  ىَم٣منَ  ا  ََم٣م َأوْ  َٓ

ٌَفَ  رُ  َأوْ  َهَذا, َأؾْم صَم٣مَزةِ  فَمَدمِ  فِمٛمَْد  يمَِقاِرٍث  َوِصٝم ٥مَ  َٓ : همِٝمفِ  ُيَٗمد  ـْ  اإْلِ هِ  َِم ـْ  نَمغْمِ  َِم

 قا -ايْمَقَرشَم٥مِ 
 َت٢ ُٜعٌُ بايٛص١ٝ: 
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هم١من قت اظمقيص وهق ص٣مضم٤م ايمؼمىم٥م, زمٔمد َم زم٣ميمقصٝم٥م, إٓوٓ ئمٚمؾ 

 َم٣مت اظمُقص يمف ومٌؾ َمقت اظمقيص, زمْمٙم٦م ايمقصٝم٥م-

 أضنإ ايٛص١ٝ: 
 أرزمٔم٥م: فمٛمدهؿ أرىم٣مهن٣م 

 اظمقيص, أو ايمقيص- األٍٚ:

 اظمُقص يمف- ايجاْٞ:

 اظمقص زمف- ايجايح:

 ايمِمٝمٕم٥م- ايطابع:

 صش١ ايٛص١ٝ َٔ ايصيب ايعاقٌ: 
 ح َمٛمف ايمِمالة-وسمِمح ايمقصٝم٥م َمـ ايمِمٌل ايمٔم٣مومؾ, ىمام سمِم

 َا تجبت ب٘ ايٛص١ٝ: 
 وسمث٦ٌم ايمقصٝم٥م زم٣مإلؾمٜم٣مد, وايم٘مت٣مزم٥م اظمٔمروهم٥م زمخط اظمقيص-

 دٛاظ ايطدٛع عٔ ايٛص١ٝ يف سٝا٠ املٛصٞ: 
جيقز يمٙمٚمقيص أن يرصمع فمـ ايمقصٝم٥م دم ضمٝم٣مسمف, زمخالف اهل٥ٌم: هم١مٞمف ٓ و

 جيقز ايمرصمقع همٝمٜم٣م, ىمام سمٗمدم زمٝم٣من ذيمؽ-

 َت٢ تبطٌ ايٛص١ٝ: 
إذا ومِمد اظمقيص اإلضار زم٣ميمقرشم٥م, يمٗمقل اهلل فمز وصمؾ: وسمٌْمؾ ايمقصٝم٥م 

ـْ } ٣م ُيقَص  َوِصٝم ٥مٍ  زَمْٔمدِ  َِم ـٍ  َأوْ  هِبَ  -{َُمَّم٣مر   نَمغْمَ  َدْي
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 ضم٣مل يقيص: أي : {َُمَّم٣مر نَمغْمَ } ومقيمف": اهلل رْحف ايمُمقىم٣مين اإلَم٣مم وم٣مل

 فمٙمٝمف, يمٝمس زمًمء يٗمر ىمٟمن ايميار: وصمقه َمـ زمقصمف يمقرشمتف َمّم٣مر نمغم ىمقٞمف

 يمقارث يقيص أو زم٣ميمقرشم٥م, ايميار إٓ همٝمٜم٣م يمف َمٗمِمد ٓ زمقصٝم٥م يقيص أو

: ومقيمف أفمٛمل ايمٗمٝمد وهذا ايمقرشم٥م, ِتزه ومل ايمثٙم٧م فمعم زمزي٣مدة يمٕمغمه أو َمْمٙمٗم٣م

يـ ايمقصٝم٥م إلم راصمع {َُمَّم٣مر نَمغْمَ }  صدر همام هلام, ومٝمد همٜمق اظمذىمقريـ: وايمد 

 إٓ يمِم٣مضمٌٜم٣م َمٗمِمد ٓ ايمتل أو اظمٛمٜمل ايمقص٣مي٣م أو زم٣ميمديقن اإلومرارات َمـ

 "دوٞمف وٓ ايمثٙم٧م ٓ رء, َمٛمف يٛمٖمذ ٓ َمردود, زم٣مؿمؾ همٜمق يمقرشمتف: اظمّم٣مرة

 -اٞمتٜمك

 سهِ ايٛص١ٝ ظُٝع املاٍ إشا مل ٜهٔ ي٘ ٚضث١: 
اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم ضم٘مؿ ايمقصٝم٥م زمجٚمٝمع اظم٣مل إذا مل ي٘مـ يمٙمٚمقيص 

 ورشم٥م إلم أومقال: 

 ايمقصٝم٥م ايمتٔمٌد- همٚمـ وم٣مل َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ: زمٟمن اظمٛمع َمـ ايكٍٛ األٍٚ:

وم٣مل ٓ جيقز أن يقيص زمجٚمٝمع َم٣ميمف, ؽمقاء ىم٣من يمف ورشم٥م, أم مل ي٘مـ يمف 

 ورشم٥م-

زمجٚمٝمع  وَمـ ذه٤م َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أن اظمٛمع َمـ ايمقصٝم٥م ايكٍٛ ايجاْٞ:

: هق ضمتك ٓ يذر ورشمتف همٗمراء, هم١مهنؿ أصم٣مزوه٣م: ٕن ايمقرشم٥م نمغم اظم٣مل

 -َمقصمقديـ
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 ىل: قاٍ اإلَاّ ابٔ ايكِٝ ضمح٘ اهلل تعا
وايمِمحٝمح أن ذيمؽ يمف: ٕٞمف إٞمام َمٛمٔمف ايمُم٣مرع همٝمام زاد فمـ ايمثٙم٧م إذا ىم٣من يمف 

 ورشم٥م, همٚمـ ٓ ورشم٥م يمف ٓ ئمؼمض فمٙمٝمف همٝمام صٛمع دم َم٣ميمف-

 بٝإ إشا أٚص٢ ضدٌ دتُاع١ َٔ ايٓاؽ بأنجط َٔ ايجًح: 
إذا أوص ْلامفم٥م َمـ ايمٛم٣مس زمٟمىمثر َمـ ايمثٙم٧م: هم١مهنؿ يؼمادون همٝمام زمٝمٛمٜمؿ و

 زمٗمدر َم٣م أوص هلؿ-إلم ايمثٙم٧م 

همٙمق أوص يمٌٔمّمٜمؿ زم٣ميمرزمع, ويمٌٔمّمٜمؿ زم٣مخلٚمس, هم١مهنؿ دم َمثؾ هذه احل٣ميم٥م 

يرصمٔمقن إلم ايمثٙم٧م, شمؿ ي٘مقن يمِم٣مضم٤م ايمرزمع أىمثر ضمًٓم٣م َمـ ص٣مضم٤م 

 اخلٚمس, وه٘مذا-

 ايٛص١ٝ ال تٓؿص إال بعس املٛت: 
 (: 6/148قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )

٣ٌَمرَ  َأن   دِم  ايْمِٔمْٙمِؿ, َأْهؾِ  زَمكْمَ  هًم٣مطِماَل  َٞمْٔمَٙمؿُ  َٓ 
 زم٣ِمظْمَْقِت- ايْمَقِصٝم ٥مِ  افْمتِ

 ال جيٛظ يًٛضث١ إٔ ٜػريٚا ٚص١ٝ َٛضثِٗ: ٚ
 ٓ جيقز يمٙمقرشم٥م أن يٕمغموا وصٝم٥م َمقرشمٜمؿ: إٓ إذا صم٣مر همٝمٜم٣م-

أن  همٝمج٤مىمٟمن ي٘مقن أوص يمٗمػم, أو أوص فمعم نمغم ذع اهلل فمز وصمؾ, 

 - ايمقرشم٥مأو سمرد إلم سمٕمغم ايمقصٝم٥م

وأَم٣م إن ىم٣مٞم٦م ايمقصٝم٥م فمعم ايمْمريٗم٥م اظممموفم٥م, همٗمد وم٣مل اهلل فمز وصمؾ: 

ا سَمَركَ  إِنْ  اظمَْقُت  َأضَمَدىُمؿُ  ضَمَيَ  إَِذا فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  ىُمت٤َِم } ـِ  ايمَقِصٝم ٥مُ  طَمغْمً  يمِْٙمَقايمَِدْي
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٣م زم٣ِمظمَْْٔمُروِف  َوإوَْمَرزمكِمَ  ـْ  اظمُت ِٗمكَم * فَمعَم  ضَمٗمًّ يَمفُ  هَمَٚم اَم  ؽَمِٚمَٔمفُ  ََم٣م زَمْٔمَد  زَمد   فَمعَم  إشِْمُٚمفُ  هَم١مِٞم 

ـَ  يُمقَٞمفُ  ايم ِذي ٌَدِّ ـْ  فَمٙمِٝمٌؿ * ؽَمِٚمٝمعٌ  اهلل َ إِن   ُي ـْ  طَم٣مَف  هَمَٚم  إشِْماًم  َأوْ  صَمٛمًَٖم٣م َُمقصٍ  َِم

 -{َرضِمٝمؿٌ  نَمُٖمقرٌ  اهلل َ إِن   فَمَٙمْٝمفِ  إشِْمؿَ  هَمالَ  زَمْٝمٛمَُٜمؿْ  هَمَٟمْصَٙمَح 

 :(205/ 1) تؿػريٙ يف ايؿٛناْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل اإلَاّ قاٍ
 صمٛمػ ٓ ايمتل يمٙمحؼ اظمْم٣مزمٗم٥م ايمقصٝم٥م نمغم ظمـ وفمٝمد وهذا ايمتٕمٝمغم, وايمتٌديؾ"

 همٗمد رء: ذيمؽ َمـ اظمقيص فمعم ويمٝمس زم٣مإلشمؿ, يٌقء وأٞمف َمّم٣مرة, وٓ همٝمٜم٣م

 اٞمتٜمك-  "--زمف زم٣ميمقصٝم٥م فمٙمٝمف ىم٣من مم٣م ختٙمص

 ايٛص١ٝ تصح يهٌ َٔ ٜصح متًه٘: 
 (: 2/224املدًص ايؿكٗٞ )قاٍ ايعال١َ ايؿٛظإ سؿع٘ اهلل يف 

 ىم٣من ؽمقاء متٙم٘مف, يِمح ؾمخص يم٘مؾ صحتٜم٣م: ايمقصٝم٥م أضم٘م٣مم وَمـ

 -{ََمْٔمُروهم٣مً  َأْويمَِٝم٣مئُِ٘مؿْ  إلَِم  سَمْٖمَٔمُٙمقا َأنْ  إِّٓ }: سمٔم٣ملم يمٗمقيمف ىم٣مهمًرا: أو َمًٙمام

 -"وايمٛمٌماين يمٙمٝمٜمقدي اظمًٙمؿ وصٝم٥م هق": اذتٓؿ١ٝ بٔ ستُس قاٍ

 -َمممك وهق يمف أطم٣م عٓ٘: اهلل ضضٞ ارتطاب بٔ عُط نػا ٚقس

 -اإلؽمالم فمـ رانم٥ٌم وهل أَمٜم٣م وصٙم٦م :,٣مرض اهلل فمٛمٜم , ٚأمسا٤

 -ُّيقدي هل٣م ٕخ زمثٙمثٜم٣م أوص٦م :,٣مرض اهلل فمٛمٜم ,املؤَٓني  أّ ٚصؿ١ٝ
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ـِ  اهلل ُ  َيٛمَْٜم٣مىُمؿُ  ٓ}: سمٔم٣ملم ويمٗمقيمف ـَ  فَم ْ  ايم ِذي ْ  دِم  ُيَٗم٣مسمُِٙمقىُمؿْ  مَل ـِ َومَل ي  ايمدِّ

ـْ  خُيِْرصُمقىُمؿْ  وُهؿْ  َأنْ  ىُمؿْ ِدَي٣مرِ  َِم ُْمقا سَمػَمُّ ًِ  حُي٤ِمُّ       اهلل َ  إِن   إيَِمْٝمِٜمؿْ  َوسُمْٗم

ْمكِمَ  ًِ  قا -{اظمُْْٗم
همتِمح ايمقصٝم٥م َمـ اظمًٙمؿ يمٙم٘م٣مهمر, وَمـ ايم٘م٣مهمر يمٙمٚمًٙمؿ, وَمـ ورم ايم٘مٌغم 

 وايمِمٕمغم-

إٓ أهنؿ ذهٌقا إلم فمدم صحتٜم٣م: يمٙمٚمجٛمقن, ويمٙمٔمٌد, وىمذيمؽ يمٙمجٛمل, 

متٙمٝمؽ هلؿ يِمح, وٕن اظمجٛمقن وايمٔمٌد ٓ ويمٙمٌٜمٝمٚم٥م, ويمٙمٚمٝم٦م: ٕهنؿ ٓ 

 حيًٛمقن ايمتٌمف-

 إشا قاٍ املٛصٞ أٚصٝت بػِٗ َٔ َايٞ: 
 اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم ذيمؽ: 

خيرج ايمًدس: ٕن ايمًٜمؿ فمٛمد ايمٔمرب يْمٙمؼ فمعم  ؾكاٍ بعطِٗ:

 ايمًدس-

يٛمٓمر إلم أضمد إؽمٜمؿ ايمتل همٝمٜم٣م ايمٖمرض, همٝمخرج َمـ  ٚقاٍ بعطِٗ:

 -, واهلل أفمٙمؿسمٙمؽ إؽمٜمؿ

  ********** 
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 ]حكم الوصية[ 

ـْ ) – 965 ـِ  فَم  فمٙمٝمف اهلل صعم , اهلل ِ َرؽُمقَل  َأن   ؛,فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ  َرِضَ  , فُمَٚمرَ  ازْم

ٙمِؿٍ  اَْمِرئٍ  ضَمؼُّ  ََم٣م»: وَم٣مَل  , وؽمٙمؿ ًْ ءٌ  يَمفُ  َُم  يَمْٝمَٙمَتكْمِ  َيٌِٝم٦ُم  همِٝمفِ  ُيقيِصَ  َأنْ  ُيِريُد  َرْ

  ٓ شفِمٛمَْدهُ  ََمْ٘مُتقزَم٥مٌ  َوَوِصٝم ُتفُ  إِ
(ُ)

 -(فَمَٙمْٝمفِ  َُمت َٖمٌؼ - 

 *******************************الشرح:

ؽمٌؼ زمٝم٣من وومد يمٌٝم٣من ضم٘مؿ ايمقصٝم٥م, احلدي٧م ؽم٣مق اظمِمٛمػ رْحف اهلل سمٔم٣ملم 

إٓ ظمـ ىم٣مٞم٦م فمٛمده ضمٗمقق َمًتح٥ٌم دم ومقل مج٣مهغم أهؾ ايمٔمٙمؿ,  أن ايمقصٝم٥م

ويٌكم صٝم٥م, احلٗمقق زمٔمدم ايمقرزمام و٣مفم٦م هميمٙمٛم٣مس همٔمٛمد ذيمؽ سم٘مقن واصم٥ٌم: 

ءٌ  يَمفُ »ذيمؽ َم٣م صم٣مء دم احلدي٧م:   -شهمِٝمفِ  ُيقيِصَ  َأنْ  ُيِريُد  َرْ

أي فمٛمده ديقن, أو أَم٣مٞم٣مت وودائع يمٙمٛم٣مس جي٤م فمٙمٝمف أن يقيص هب٣م: ضمتك 

 ٓ سمّمٝمع زمٔمد َمقسمف, وومد يٟمطمذه٣م ايمقرشم٥م وهؿ يٓمٛمقن أهن٣م َمـ ايمؼمىم٥م-

ٙمِؿٍ  اَْمِرئٍ  ضَمؼُّ  ََم٣م»قٛي٘:  ًْ ءٌ  يَمفُ  َُم   -شهمِٝمفِ  ُيقيِصَ  نْ أَ  ُيِريُد  َرْ

 سمٗمدم زمٝم٣من ذيمؽ-

  -شيَمْٝمَٙمَتكْمِ  َيٌِٝم٦ُم »قٛي٘: 

 -ششمالث»ودم رواي٥م أطمرى: 

                                                           
 (.ُِٕٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِّٖٕأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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 - اظمقت إٓ أن يُم٣مء اهلل فمز وصمؾأن اإلٞم٣ًمن يمٝمس زمٝمٛمف وزمكم ٚفٝ٘:

 آؽمتٔمداد يمٙمٚمقت, وايمتخٙمص َمـ احلٗمقق وٞمحق ذيمؽ- ٚفٝ٘:

ٓ  »قٛي٘:   ي ومد أفمده٣م, وؽمقاء ىمتٌٜم٣م زمٛمٖمًف أ: شفِمٛمَْدهُ  ََمْ٘مُتقزَم٥مٌ  َوَوِصٝم ُتفُ  إِ

 دم زمٝمتف, أو أفمدت فمٛمد ؾمخص أَمكم فمعم ضمٖمٓمٜم٣م-

أو ؽمجٙمٜم٣م زمِمقسمف َمثؾ هذه إي٣مم, فمعم َمًجؾ صقت, أو دم اْلقال, أو 

 دم احل٣مؽم٤م أرم, أو دم نمغم ذيمؽ َمـ إصمٜمزة اظمٔمدة يمٙمتًجٝمؾ-

 -َمالزَم٣ًم يمٙمحدي٧موومد ىم٣من ازمـ فمٚمر رض اهلل فمٛمٜمام 

فُ  ازمـ فمٚمر رض اهلل فمٛمٜمام,َمـ ضمدي٧م : َػًِؿٞ ؾ  اهللِ  َرؽُمقَل  ؽَمِٚمعَ  َأٞم 

ٙمٍِؿ, اَْمِرئٍ  ضَمؼُّ  ََم٣م: »يٗمقل َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   ًْ ءٌ  يَمفُ  َُم  َيٌِٝم٦ُم  همِٝمِف, ُيقيِص  َرْ

ٓ   يَمَٝم٣مٍل, شَماَلَث  ٌُْد  وَم٣مَل  ,شََمْ٘مُتقزَم٥مٌ  فِمٛمَْدهُ  َوَوِصٝم ُتفُ  إِ ـُ  اهللِ  فَم  رض اهلل , فُمَٚمرَ  زْم

ْت  ََم٣م: »,امفمٛمٜم  وَم٣مَل  َوؽَمٙم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعم   اهللِ َرؽُمقَل  ؽَمِٚمْٔم٦ُم  َُمٛمُْذ  يَمْٝمَٙم٥مٌ  فَمقَم   ََمر 

ٓ   َذيمَِؽ  شَوِصٝم تِل َوفِمٛمِْدي إِ
 (ُ)

- 

وٓ ؽمٝمام إذا ىم٣من اإلٞم٣ًمن ومد فمزم فمعم ؽمٖمر, أو دطمؾ دم َمرض خُمٝمػ, أو 

 ٔمجٙمقا زم٣ميمقصٝم٥م-ٞمحق ذيمؽ َمـ إَمقر ايمتل سمًتدفمل ٕصح٣مهب٣م أن ي

 -, واهلل اظمقهمؼهمٔمٛمد ذيمؽ يتٔمكم فمٙمٝمف أن ي٣ٌمدر إلم ىمت٣مزم٥م ايمقصٝم٥م

  ********** 

                                                           
 (.ُِٕٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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 الثلث[ بأكثر من]بيان أن الوصية ال تكون  

ـْ ) – 966 ـِ  ؽَمْٔمدِ  َوفَم  َي٣م: وُمْٙم٦ُم »: وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل رض , َووم ٣مصٍ  َأِِب  زْم

َٓ , ََم٣ملٍ  ُذو َأَٞم٣م! اهلل ِ َرؽُمقَل  ٓ   لَيِرشُمٛمِ  َو ُق , َواضِمَدةٌ  رِم  ازِْمٛم٥َمٌ  إِ  ?ََم٣مرِم  زمُِثُٙمَثلْ  َأهَمَٟمسَمَِمد 

ُق : وُمْٙم٦ُم  ,شَٓ : »وَم٣مَل  ُق : وُمْٙم٦ُم  ,شَٓ : »وَم٣مَل  ?زمَُِمْْمِرهِ  َأهَمَٟمسَمَِمد  : وَم٣مَل  ?زمُِثُٙمثِفِ  َأهَمَٟمسَمَِمد 

َؽ , ىَمثغِمٌ  َوايمثُُّٙم٧ُم , ايمثُُّٙم٧ُم » ـْ  طَمغْمٌ  َأنْمٛمَِٝم٣مءَ  َوَرشَمَتَؽ  سَمَذرَ  َأنْ  إِٞم   فَم٣ميَم٥مً  سَمَذَرُهؿْ  َأنْ  َِم

ُٖمقنَ  شايمٛم ٣مَس  َيَتَ٘مٖم 
(ُ)

 -(فَمَٙمْٝمفِ  َُمت َٖمٌؼ - 

 *******************************الشرح:

 .عام املصٓف احلزٜح يبٝإ إٔ ايٛص١ٝ ال جتٛط بأنجض َٔ ايجًح

ـِ  ؽَمْٔمدِ »قٛي٘:    -ش, فمٛمف اهلل رض , َووم ٣مصٍ  َأِِب  زْم

ٛمف, أضمد ايمٔمممة اظمٌمميـ زم٣مْلٛم٥م رض اهلل هق ؽمٔمد زمـ َم٣ميمؽ رض اهلل فم

 فمٛمٜمؿ أمجٔمكم-

  -شََم٣ملٍ  ُذو َأَٞم٣م! اهلل ِ َرؽُمقَل  َي٣م: وُمْٙم٦ُم : وَم٣مَل »قٛي٘: 

 -أي ىمثغم

َٓ »قٛي٘:  ٓ   َيِرشُمٛمِل َو   -شَواضِمَدةٌ  رِم  ازِْمٛم٥َمٌ  إِ

 -وهل٣م ايمٛمِمػ َمـ َم٣ميمف وايمٌٗمٝم٥م يمٔمِمٌتف

 

                                                           
 ( .ُِٖٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُِٓٗبخارم في صحيحو )أخرجو اإلماـ ال (ُ)
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ُق »قٛي٘:    -ش?ََم٣مرِم  زمُِثُٙمَثلْ  َأهَمَٟمسَمَِمد 

 أي دم أوصمف اخلغم-

  -"شَٓ : »وَم٣مَل "قٛي٘: 

 -هن٣مه ظم٣م يٟميت

 ايمدٓيم٥م فمعم اخلغم واإلرؾم٣مد إلم ذيمؽ زمٟمضمًـ ايمْمرق وايمًٌؾ- فٝ٘:ٚ

ايمٔمقدة إلم أهؾ ايمٔمٙمؿ همٝمام يُم٘مؾ فمعم اإلٞم٣ًمن َمـ أَمر ديٛمف, وهمٝمام  ٚفٝ٘:

اهلل يٗمدم فمٙمٝمف َمـ ايمٔمٚمؾ: ٕهنؿ أفمٙمؿ زمٚمراد اهلل فمز وصمؾ, وزمٚمراد ٞمٌٝمف صعم 

 فمٙمٝمف وؽمٙمؿ-

ُق : وُمْٙم٦ُم »قٛي٘:    -شَٓ : »وَم٣مَل  ?زمَُِمْْمِرهِ  َأهَمَٟمسَمَِمد 

ايمُمْمر: يْمٙمؼ فمعم ايمٛمِمػ, وومد أطمذ هذا اظمٔمٛمك َمـ ومريٛم٥م احلدي٧م: هم١مٞمف و

ذىمر ايمثٙمثكم ومٌؾ ايمُمْمر, شمؿ ذىمر ايمثٙم٧م زمٔمد ايمُمْمر, همدل فمعم أٞمف أراد 

 ايمٛمِمػ-

هذا اْلزء نمغم  وإٓ همٗمد يْمٙمؼ ايمُمْمر فمعم صمزء َمـ اظم٣مل, وومد ي٘مقن

 َمٔمٙمقم-

ُق : وُمْٙم٦ُم »قٛي٘:    -شىَمثغِمٌ  َوايمثُُّٙم٧ُم , ايمثُُّٙم٧ُم : »وَم٣مَل  ?زمُِثُٙمثِفِ  َأهَمَٟمسَمَِمد 

أي أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ رطمص يمف دم ايمثٙم٧م, ويم٘مٛمف صعم اهلل 

 فمٙمٝمف وؽمٙمؿ أرؾمده إلم إهمّمؾ َمـ ذيمؽ, وهق أن يتِمدق زمٟمومؾ َمـ ايمثٙم٧م, 
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وددت يمق أن ايمٛم٣مس نمّمقا َمـ "اهلل فمٛمف:  ازمـ فم٣ٌمس رض وم٣ملوهلذا 

ايمثٙم٧م, وايمثٙم٧م »ايمثٙم٧م إلم ايمرزمع, ٕن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ يٗمقل: 

 -شىمثغم

وصم٣مء فمـ أِب زم٘مر ايمِمديؼ, وفمـ فمقم زمـ أِب ؿم٣ميم٤م, رض اهلل فمٛمٜمام, 

 أهنؿ ىم٣من يٖمتقن زم٣مخلٚمس, وهق أومؾ أيًّم٣م َمـ ايمرزمع-

 ف, أي دم مخس ايمٕمٛمٝمٚم٥م-ووم٣ميمقا: ٞمرى زمام رض اهلل فمز وصمؾ يمٛمٖمً

ـْ  طَمغْمٌ  َأنْمٛمَِٝم٣مءَ  َوَرشَمَتَؽ  سَمَذرَ  َأنْ  إِٞم َؽ »قٛي٘:  ُٖمقنَ  فَم٣ميَم٥مً  سَمَذَرُهؿْ  َأنْ  َِم  َيَتَ٘مٖم 

 - شايمٛم ٣مَس 

همٜمذه هل ايمٔمٙم٥م ايمتل زمٝمٛمٜم٣م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ يمًٔمد رض اهلل فمٛمف, 

 -وهل أٞمف يؼمك أىمثر َم٣ميمف يمٙمقرشم٥م

َمقرشمٜمؿ, همال جيقز يمف أن ُيٖمًد هذا اظم٣مل, ؽمقاء  هم٣ميمقرشم٥م هلؿ ضمؼ دم َم٣مل

 ىم٣من هذا اإلهم٣ًمد زم٣ميمقص٣مي٣م ايم٣ٌمؿمٙم٥م, أو يقيص زمٟمىمثر َمـ ايمثٙم٧م-

 : َػًِؿٞ ؾ
  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعم   اهللِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  ,,رض اهلل فمٛمٜمام,َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمٍِر 

ُ٘مقا: »َوؽَمٙم ؿَ  ًِ َٓ  َأَْمَقايَمُ٘مْؿ, فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  َأَْم ُدوَه٣م,سمُ  َو ًِ فُ  ْٖم ـْ  هَم١مِٞم   هَمِٜملَ  فُمْٚمَرى َأفْمَٚمرَ  ََم

شَويمَِٔمِٗمٌِفِ  َوََمٝمًِّت٣م, ضَمٝم٣ًّم ُأفْمِٚمَرَه٣م يمِٙم ِذي
(ُ)

- 

                                                           
 (.ُِٓٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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ضمًـ ايمرفم٣مي٥م, وَمـ ذيمؽ أن اإلٞم٣ًمن يٗمقم فمعم أزمٛم٣مئف دم ضمٝم٣مسمف,  ٚفٝ٘:

 وإن سمٝمن يمف َم٣مل, زمٔمد َمقسمف-

ٜمدُّيؿ اهلل ضمتك وإن ىم٣من إزمٛم٣مء فمِم٣مة هلل فمز وصمؾ, يؼمك هلؿ اظم٣مل, وؽمٝم

 فمز وصمؾ- 

يدفمق هلؿ زمٟمن اهلل فمز وصمؾ ووايمذي يٛمٌٕمل يمف أن حيًـ سمرزمٝمتٜمؿ دم ضمٝم٣مسمف, 

 -, واهلل اظمقهمؼُّيدُّيؿ, ويِمٙمحٜمؿ, ويقهمٗمٜمؿ

  ********** 
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 [عن الميت وإن لم يوِص]مشروعية الصدقة  

ـْ ) – 967  اهلل صعم , ايمٛم ٌِل   كَأسمَ  َرصُماًل  َأن  : فَمٛمَْٜم٣م اهلل ُ َرِضَ , فَم٣مئَُِم٥مَ  َوفَم

ل إِن  ! اهلل ِ َرؽُمقَل  َي٣م: وَم٣مَل  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف َٜم٣م ُاهْمُتٙمَِت٦ْم  ُأَمِّ ًُ ْ  َٞمْٖم  َوَأـُمٛمَُّٜم٣م, سُمقصِ  َومَل

وَم٦ْم  سَمَ٘مٙم َٚم٦ْم  يَمقْ  وْم٦ُم  إِنْ  َأصْمرٌ  َأهَمَٙمَٜم٣م, سَمَِمد  شَٞمَٔمؿْ : »وَم٣مَل  ?فَمٛمَْٜم٣م سَمَِمد 
(ُ)

 َُمت َٖمٌؼ - 

ٙمِؿٍ ظمُِ  َوايمٙم ْٖمظُ , فَمَٙمْٝمفِ  ًْ)- 

 *******************************الشرح:

اظمٝم٦م  َممموفمٝم٥م ايمِمدوم٥م فمـؽم٣مق اظمِمٛمػ رْحف اهلل سمٔم٣ملم احلدي٧م يمٌٝم٣من 

 -ايمقصٝم٥م مل يتٚم٘مـ َمـإذا 

 -ش, وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛم ٌِل   َأسَمك َرصُماًل  َأن  »قٛي٘: 

 ذىمر ايمرصمؾ َمٌٜماًم وٓ يي َٕمقر: 

 ٕٞمف َمًتٖم٦ِم-  األٍٚ:

ٕٞمف َمـ ايمِمح٣مزم٥م رض اهلل فمٛمٜمؿ, وايمِمح٣مزم٥م رض اهلل فمٛمٜمؿ  ْٞ:ايجا

 ىمٙمٜمؿ فمدول شمٗم٣مت- 

أن اإلهب٣مم دم َمتـ احلدي٧م, واإلهب٣مم دم اظمتـ ٓ يي, وإٞمام يي دم  ايجايح:

  اإلؽمٛم٣مد إذا ىم٣من َمـ نمغم ايمِمح٣مزم٥م رض اهلل فمٛمٜمؿ-

                                                           
( كزاد ََُْ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُّٖٖأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

 «.تصدؽ عنها: »َِٔٗالبخارم في ركاية )
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 (: 1/271قاٍ اذتاؾغ بٔ سذط ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايؿتح )
٣ٌَمَدة  زمـ ؽمٔمد َأٞمف اِيورب: بسع بٔ ْكٌ   -,رض اهلل فمٛمف,فم

  فَمْٚمرو- زمـ ؽمٔمد زمٛم٦م فمْٚمَرة أَ٘: َٚاغِ

ُٔمقد زمٛم٦م فمْٚمَرة َٚقٌٝ: ًْ  قاايمٛمج٣مر-  زمٛمل َمـ َوِهل فَمْٚمرو, زمـ ومٝمس زمـ ََم
ل إِن  ! اهلل ِ  َرؽُمقَل  َي٣م: وَم٣مَل »قٛي٘:  َٜم٣م ُاهْمُتٙمَِت٦ْم  ُأَمِّ ًُ  -شَٞمْٖم

 ـ ايمقصٝم٥م-أي صم٣مءه٣م اظمقت ومٌؾ أن سمتٚم٘مـ َم

ْ »قٛي٘:   : سُمقصِ  َومَل

 -زمام ي٘مقن ٞم٣مهمٔم٣ًم هل٣م زمٔمد َمقهت٣م

وَم٦ْم  سَمَ٘مٙم َٚم٦ْم  يَمقْ  َوَأـُمٛمَُّٜم٣م»قٛي٘:     -شسَمَِمد 

وـمـ ذيمؽ ويمده٣م: يمٔمٙمف ظمٔمرهمتف زمٚمحٌتٜم٣م يمٙمخغم, ورنمٌتٜم٣م همٝمف, وضمرصٜم٣م 

 فمٙمٝمف-

وْم٦ُم  إِنْ  َأصْمرٌ  َأهَمَٙمَٜم٣م»قٛي٘:   -ش?فَمٛمَْٜم٣م سَمَِمد 

 إيمٝمٜم٣م زمٔمد َمقهت٣م- أي أيِمؾ أصمر ايمِمدوم٥م

 -"شَٞمَٔمؿْ : »وَم٣مَل "قٛي٘:  

اظمٝم٦م, يمٝمس همٝمٜم٣م طمالف زمكم أهؾ ايمٔمٙمؿ,  إلمايمِمدوم٥م وصقل شمقاب و

 وؽمقاء ىم٣مٞم٦م َمـ ويمده, أو َمـ نمغمهؿ-
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 ايٛص١ٝ باملٓاؾع: 
أويص هبذه ايمٕمرهم٥م يمٙمٖمٗمراء أن يٗمقل اظمقيص ومٌؾ َمقسمف:  ايٛص١ٝ بايعني:ٚ

 واظم٣ًمىمكم, همٜمذه وصٝم٥م زم٣ميمٔمكم ٞمٖمًٜم٣م-

ىمٟمن يٗمقل: إصم٣مر هذه ايمٕمرهم٥م يمٙمٖمٗمراء, واظم٣ًمىمكم,  ايٛص١ٝ باملٓؿع١:ٚ

 وٞمحق ذيمؽ-

ظمدة ؽمٛم٥م,  هذه ايمٕمرهم٥م, أو هذه ايمُمٗم٥م يً٘مـ همٝمٜم٣م همٗمغم َمـ ايمٖمٗمراء :ٜٚكٍٛأ

, همٜمذه صدوم٥م زم٣مظمٛمٖمٔم٥م, وهل وصٝم٥م صم٣مئزة َممموفم٥مأو ؽمٛمتكم, زمدون َمٗم٣مزمؾ, 

 -واهلل أفمٙمؿ

  ********** 
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 وارث[لالوصية ل بطالن] 

ـْ ) – 968 ٣ٌَمِهقِمِّ  ُأََم٣مََم٥مَ  َأِِب  َوفَم  , اهلل ِ  َرؽُمقَل  ؽَمِٚمْٔم٦ُم  , فمٛمف اهلل رض , ايْم

فُ  ضَمؼ   ِذي ىُمؾ   َأفْمَْمك وَمْد  اهلل َ  إِن  »: َيُٗمقُل  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم  َوِصٝم ٥مَ  هَماَل , ضَمٗم 

شيمَِقاِرٍث 
(ُ)

َْرزَمَٔم٥مُ , َأْْحَُد  َرَواهُ -  ْٕ ٓ   َوا ًَ  إِ ل  ايمٛم 
ٛمَفُ , ٣مئِ  ً َِمِذيُّ  َأْْحَُد  َوضَم ْ , َوايمؼمِّ

اهُ  ـُ  َووَمق  ـُ , طُمَزْيَٚم٥مَ  ازْم ٣مُرودِ  َوازْم  - (اْْلَ

اَروُمْْمٛمِلُّ  َوَرَواهُ ) – 969 ـْ  ايمد  ـِ  ضَمِدي٧ِم  َِم ٌ ٣مسٍ  ازِْم , ,فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ َرِضَ  , فَم

ٓ  »: آطِمِرهِ  دِم  َوَزادَ  شايْمَقَرشَم٥مُ  َيَُم٣مءَ  َأنْ  إِ
(ِ)

ـٌ  ؽْمٛم٣َمُدهُ َوإِ -  ًَ  -(ضَم

                                                           
(, كالترمذم ّٓٔٓكأبو داكد )(, ٕٔ ٓأخرجو اإلماـ أحمد )الحديث حسن بشواىده.  (ُ)

(, كاقتصر ابن الجاركد كابن ماجو على ما ْٗٗ(, كابن الجاركد )ُِّٕ(, كابن ماجو )َُِِ)
الولد للفراش, كللعاىر الحجر, كحسابهم على اهلل, كمن ادعى إلى »]ذكره الحافظ, كزاد الباقوف: 

إلى يـو القيامة[. ال تنفق امرأة من بيت  غير أبيو, أك انتمى إلى غير مواليو, فعليو لعنة اهلل التابعة
زكجها إال بإذف زكجها. قيل: يا رسوؿ اهلل! كال الطعاـ؟. قاؿ: ذلك أفضل أموالنا. ثم قاؿ: العارية 

كالزيادة ألحمد كالترمذم. قلت: كسنده «. مؤداة. كالمنحة مردكدة. كالدين مقضي. كالزعيم غاـر
حديث »صحيحة لشواىدىا الكثيرة. كقاؿ الترمذم:  حسن؛ إال أف الجملة التي ذكرىا الحافظ

كالحديث لو شواىد كثيرة: منها حديث ابن عباس, كعمرك بن خارجة, كعبد اهلل «, حسن صحيح
بن عمرك, كأنس بن مالك, كجابر بن عبد اهلل, كعلي بن أبي طالب, كعبد اهلل بن عمر, كالبراء بن 

ذه الشواىد تصلح للتقوية, كما ىي مخرجة في عازب, كزيد بن أرقم, رضي اهلل عنهم, كبعض ى
 (.ُٓٓٔاإلركاء لإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى )

( بسند ضعيف, بل أعلو الحافظ نفسو في ُِٓك  ٖٗ/ ْركاه الدارقطني )الحديث منكر.  (ِ)
« إال أف يشاء الورثة»( قلت: كسبب النكارة ىذه الزيادة: َُّٕ/ رقم  ِٔ/ ّ« )التلخيص»

د الحديث عن جماعة من الصحابة دكف ىذه الزيادة فلم ترد إال بهذا اإلسناد الضعيف. فقد كر 
=      ( بدكف ىذه ٖٗ/ ْبل الحديث جاء عن ابن عباس نفسو بسند حسن. ركاه الدارقطني )
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 *******************************الشرح:

عام املصٓف احلزٜح يبٝإ بطالٕ ايٛص١ٝ يٛاصخ إال بإداط٠ بك١ٝ ايٛصث١, 

 -فمعم َم٣م سمٗمدم, وهق ومقل مجٜمقر ايمٔمٙمامء

فُ  ضَمؼ   ِذي ىُمؾ   َأفْمَْمك وَمْد  اهلل َ إِن  »قٛي٘:    -شضَمٗم 

ٜمؿ, وَمٛمٜمؿ َمـ يٟمطمذ َمغماشمف أي َمـ ايمقرشم٥م, أفمْم٣مهؿ همرووٜمؿ, وأٞمِمٌت

 زم٣ميمٔمِم٥ٌم ىمام سمٗمدم زمٝم٣من ذيمؽ-

 - شيمَِقاِرٍث  َوِصٝم ٥مَ  هَماَل »قٛي٘: 

 -صحٝمح٥م يمٙمقارث وصٝم٥م همالأي 

 سهِ يٛ أٚص٢ املٝت يػري ٚاضخ، ثِ صاض ٚاضّثا: 
ويمق ومدر أن اظمقيص أوص يمٕمغم وارث, شمؿ ص٣مر زمٔمد ذيمؽ وارشًم٣م, ىمٟمن 

 حيجٌف َمـ أوٓده َمـ صٙمٌف- ي٘مقن يمف ازمـ ازمـ, همٟموص يمف َمع وصمقد َمـ

 -ضمتك ص٣مر اظمقيص يمف وارشم٣مً  شمؿ أؿم٣مل اهلل فمز وصمؾ فمٚمر اظمقيص,

 -"ٓ وصٝم٥م يمقارث": طيمٔمٚمقم ومقل ايمٛمٌل هم٣ميمقصٝم٥م سمٌْمؾ: 

 -ه احل٣ميم٥م إٓ َمغماشمف ايمذي يًتحٗمفويمٝمس يمف دم َمثؾ هذ

                                                                                                                                        

الزيادة, بل كحسَّن الحافظ نفسو إسناده من الطريق التي ليست فيها الزيادة فقاؿ في = 
ركاه الدارقطني «. ال كصية لوارث»( أثناء تخريجو لحديث: ُّٗٔ/ رقم  ِٔ/ ّ« )التلخيص»

عرؼ صواب صنيع الحافظ ىناؾ, « التلخيص»من حديث ابن عباس بسند حسن. كمن راجع 
 كأيضا عرؼ كٍىمىو ىنا رحمو اهلل..
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 ىُمت٤َِم }فمعم ختِمٝمص ومقل اهلل فمز وصمؾ:  هبذا احلدي٧م أهؾ ايمٔمٙمؿواؽمتدل 

ا سَمَركَ  إِنْ  اظمَْْقُت  َأضَمَدىُمؿُ  ضَمَيَ  إَِذا ؿْ فَمَٙمْٝم٘مُ  ـِ  ايْمَقِصٝم ٥مُ  طَمغْمً وَْمَرزمكِمَ  يمِْٙمَقايمَِدْي ْٕ  َوا

٣م زم٣ِمظمَْْٔمُروِف   -{اظمُْت ِٗمكمَ  فَمعَم  ضَمٗمًّ

 -وهذا َمـ رْح٥م اهلل فمز وصمؾ زمٔم٣ٌمده: ضمتك ٓ يٗمع ايمتالفم٤م زم٣ميمقص٣مي٣م

اَروُمْْمٛمِلُّ  َوَرَواهُ "قٛي٘:  ـْ  ايمد  ـِ  ضَمِدي٧ِم  َِم ٌ ٣مسٍ  ازِْم , ,فَمٛمُْٜماَم  اهلل ُ َرِضَ  , فَم

ٓ  : »آطِمِرهِ  دِم  َوَزادَ  ـٌ  َوإؽِْمٛم٣َمُدهُ  ,شايْمَقَرشَم٥مُ  َيَُم٣مءَ  َأنْ  إِ ًَ  -"شضَم

ايمزي٣مدة ؤمٝمٖم٥م, أطمرصمٜم٣م اإلَم٣مم أزمق داود دم اظمراؽمٝمؾ, واإلَم٣مم ايمدارومْمٛمل, 

فمـ  واإلَم٣مم ايمٌٝمٜمٗمل, رْح٥م اهلل فمٙمٝمٜمؿ, َمـ ؿمريؼ ضمج٣مج, فمـ ازمـ صمري٨م,

 فمْم٣مء اخلرؽم٣مين, فمـ ازمـ فم٣ٌمس رض اهلل فمٛمٜمام زمف-

 قا فمْم٣مء اخلرؽم٣مين مل يدرك ازمـ فم٣ٌمس, ومل يره- ٚقاٍ أبٛ زاٚز:
وَمع ذيمؽ همٗمد رواه يقٞمس زمـ راؾمد, فمـ فمْم٣مء اخلرؽم٣مين, فمـ فم٘مرَم٥م, 

 فمـ ازمـ فم٣ٌمس رض اهلل فمٛمٜمام, همذىمر ايمقاؽمْم٥م فم٘مرَم٥م-

وايمٔمٚمؾ فمٙمٝمٜم٣م, هم١من ؽمؾ, واظمٔمروف اظمر يهٔ قاٍ اذتاؾغ يف ايتًدٝص:

أصم٣مزه٣م ايمقرشم٥م صح٦م ايمقصٝم٥م يمٙمقارث: ٕهنؿ سمٛم٣مزيمقا فمـ رء َمـ َمٙم٘مٜمؿ, 

اإلَم٣مم إيم٣ٌمين رْحف اهلل سمٔم٣ملم ضم٘مؿ فمٙمٝمٜم٣م زم٣ميمٛم٘م٣مرة: ٕن  أن َمعضمٗمٜمؿ, و

 -, واهلل اظمقهمؼايمذي زاده٣م ؤمٝمػ َمـ أصٙمف

  ********** 
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 ]مشروعية الوصية بثلث المال[

ـْ ) – 971 ـِ  َُمَٔم٣مذِ  َوفَم ٌَؾٍ  زْم  صعم , ايمٛم ٌِلُّ  وَم٣مَل : »وَم٣مَل  , فمٛمف اهلل رض , صَم

َق  اهلل َ  إِن  »: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل  دِم  ِزَي٣مَدةً  ؛َوهَم٣مسمُِ٘مؿْ  فِمٛمَْد  َأَْمَقايمُِ٘مؿْ  زمُِثُٙم٧ِم  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  سَمَِمد 

ٛم٣َمسمُِ٘مؿْ  ًَ شضَم
(ُ)

اَروُمْْمٛمِلُّ  َرَواهُ -   -(ايمد 

ٌَز  , َأْْحَُد  َوَأطْمَرصَمفُ ) – 978 ـْ  ارُ َوايْم ْرَداِء  َأِِب  ضَمِدي٧ِم  َِم     رض اهلل ,ايمد 

 ,فمٛمف
(ِ)

) - 

ـُ ) – 975 ـْ : ََم٣مصَمفْ  َوازْم  ,رض اهلل فمٛمف,ُهَرْيَرَة  َأِِب  ضَمِدي٧ِم  َِم
(ّ)

 - 

َٜم٣م ـْ , َؤِمٝمَٖم٥مٌ  َوىُمٙمُّ ٌَْٔمضٍ  زَمْٔمُّمَٜم٣م َيْٗمَقى وَمْد  يَم٘مِ زمِ
(ْ)

  -(َأفْمَٙمؿُ  َواهلل ُ- 

 *******************************الشرح:

 ايٛص١ٝ بجًح املاٍ. َؾضٚع١ٝعام املصٓف صمح٘ اهلل تعاىل يبٝإ 

َق  اهلل َ أِن  »قٛي٘:    -شَأَْمَقايمُِ٘مؿْ  زمُِثُٙم٧ِم  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  سَمَِمد 

 أن اهلل فمز وصمؾ أذن يم٘مؿ أن سمتِمدومقا زمثٙم٧م أَمقايم٘مؿ-أي 

                                                           
(, من طريق إسماعيل بن عياش, عن عتبة بن حميد َُٓ/ ْالحديث ضعيف. ركاه الدارقطني ) (ُ)

صرم, عن القاسم, عن أبي أمامة, عن معاذ بو, كإسناده ضعيف؛ لضعف عتبة بن حميد, الب
 كإسماعيل بن عياش, كىكذا القاسم, الصحيح أنو ضعيف أيضنا.

 (.ُِّٖ(, كالبزار )ُْْ - َْْ/ ٔأخرجو اإلماـ أحمد ) (ِ)
 (.ََِٕٗأخرجو اإلماـ ابن ماجو ) (ّ)
 يخلو طريق كاحد منها من الضعيف, كلكن باجتماعها ال -رحمو اهلل  -ىي كما قاؿ الحافظ  (ْ)

 يصير الحديث حسنا.
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ٛم٣َمسمُِ٘مؿْ  دِم  ِزَي٣مَدةً  ؛َوهَم٣مسمُِ٘مؿْ  فِمٛمَْد »قٛي٘:  ًَ  - شضَم

ايمقهم٣مة, وهذا دم ايمِمدوم٣مت اْل٣مري٥م, زمٔمد  ي٣مدة دم احلًٛم٣متيمت٘مقن ايمز أي

 -زممموؿمٜم٣م اظمتٗمدَم٥م

ُد  َوَأطْمَرصَمفُ »قٛي٘:  ارُ , َأْْحَ ٌَز  ـْ  َوايْم ْرَداِء  َأِِب  ضَمِدي٧ِم  َِم     رض اهلل ,ايمد 

 ش-,فمٛمف

وهق دم ىمُمػ إؽمت٣مر, َمـ ؿمريؼ أِب زم٘مر زمـ أِب َمريؿ, فمـ وٚمرة زمـ 

  فمٛمف-ضمٌٝم٤م, فمـ أِب ايمدرداء رض اهلل

 وأزمق زم٘مر زمـ أِب َمريؿ إلم ايمّمٔمػ ايمُمديد أومرب-

 ووٚمرة زمـ ضمٌٝم٤م مل ُيذىمر يمف ؽمامع َمـ أِب ايمدرداء رض اهلل فمٛمف-

ـُ »قٛي٘:  ـْ : ََم٣مصَمفْ  َوازْم  ش-,رض اهلل فمٛمف,ُهَرْيَرةَ  َأِِب  ضَمِدي٧ِم  َِم

أي وأطمرصمف اإلَم٣مم ازمـ َم٣مصمف دم ؽمٛمٛمف َمـ ضمدي٧م أِب هريرة رض اهلل 

ه ؿمٙمح٥م زمـ فمٚمرو احليَمل, وهق َمؼموك, ويمف ؾم٣مهد آطمر فمٛمف, ودم إؽمٛم٣مد

َمـ ضمدي٧م طم٣ميمد زمـ فمٌٝمد ايمًٙمٚمل, وإؽمٛم٣مده ؤمٝمػ: هم١من فمٗمٝماًل لجٜمقل 

 احل٣مل, واحل٣مرث لجٜمقل ايمٔمكم, ووايمده خمتٙمػ دم صحٌتف-

ويمف ؾم٣مهد َمـ ضمدي٧م أِب زم٘مر رض اهلل فمٛمف, أطمرصمف ازمـ فمدي دم 

 ٔمدين, اظمٙمٗم٤م همرخ-ايم٘م٣مَمؾ, ودم إؽمٛم٣مده ضمٖمص زمـ فمٚمر زمـ َمٝمٚمقن ايم

 يمٝمس زمثٗم٥م- قاٍ اإلَاّ ايٓػا٥ٞ:
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 فم٣مَم٥م ضمديثف نمغم حمٖمقظ- ٚقاٍ ابٔ عسٟ:

َٜم٣م»قٛي٘:  ـْ , َؤِمٝمَٖم٥مٌ  َوىُمٙمُّ ٌَْٔمٍض  زَمْٔمُّمَٜم٣م َيْٗمَقى وَمْد  يَم٘مِ  ش- َواهلل ُ َأفْمَٙمؿُ زمِ

 هم٣محلدي٧م ٓ يرسمٗمل يمٙمحجٝم٥م هبذه ايمُمقاهد, واهلل أفمٙمؿ-

 يًصض١ٜ:  بطعا١ٜايٛص١ٝ 
يمذري٥م, وايمٗمٝم٣مم فمعم اظم٣مل, وٞمحق ذيمؽ, ويٛمٌٕمل ظمـ رفم٣مي٥م اصٝم٥م زميممع ايمقو

 ويص إيمٝمف زمذيمؽ أن ي٘مقن أَمٝمٛم٣ًم فمعم ذيمؽ-أُ 

وأن ٓ يّمٝمع  وأن يٗمقم زمام أوصم٤م اهلل فمز وصمؾ فمٙمٝمف فمعم أضمًـ إضمقل,

 واهلل اظمًتٔم٣من- إَم٣مٞم٥م

ـْ هم ٌَْد  َأن   فمٛمٜم٣م, اهلل رض فَم٣مئَُِم٥مَ  َٔم ـَ  فَم  َووم ٣مصٍ  َأِِب  ـَ زمْ  َوؽَمْٔمَد  َزَْمَٔم٥مَ  زْم

ـِ  دِم  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛم ٌِلِّ  إلَِم  اطْمَتَِماَم   َي٣م: ؽَمْٔمٌد  هَمَٗم٣مَل  َزَْمَٔم٥َم, َأََم٥مِ  ازْم

ـَ  َأْٞمُٓمرَ  َأنْ  وَمِدَْم٦ُم  إَِذا َأطِمل َأْوَص٣ميِن  اهللِ, َرؽُمقَل  فُ  هَمَٟموْمٌَِّمُف, َزَْمَٔم٥مَ  َأََم٥مِ  ازْم  هَم١مِٞم 

ٌُْد  َووَم٣مَل - ازْمٛمِل ـُ  فَم ـُ  َأطِمل: ٥مَ َزَْمٔمَ  زْم  هَمَرَأى- َأِِب  همَِراشِ  فَمعَم  ُويمَِد  َأِِب, َأََم٥مِ  َوازْم

ًٌَٜم٣م , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛم ٌِلُّ  ٌُْد  َي٣م يَمَؽ  ُهقَ ": هَمَٗم٣مَل  زَمٝمِّٛم٣ًم ؾَم ـَ  فَم  َزَْمَٔم٥َم, زْم

 -"ؽَمْقَدةُ  َي٣م َِمٛمْفُ  َواضْمَتِجٌِل يمِْٙمِٖمَراِش, ايمَقيَمُد 

**********   
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 ]باب الوديعة[ 

َِٛرَٜع١ِ اُبَب]  [اِي

 *******************************الشرح:

 : هل َمـ اؽمتقدفمتف ودئم٥م, اؽمتحٖمٓمتف إي٣مه٣م-ايٛزٜع١

 أو سحًي٣م َم٣ميمف ضمٖمظ فمعم ايمٕمغم سمًٙمٝمط هق اإليداع,ٚيف االصطالح: 

 دٓيم٥م-

 اهـ- إَمكم فمٛمد سمؼمك َم٣م: وايمقدئم٥م
/ 4" )املطبع ايطٚض" يف ٚقا1ٍ

 -اظمقدفم٥م ايمٔمكم هل: وايمقدئم٥م سمػمفًم٣م, احلٖمظ دم سمقىمؾ هق (:456

 سهِ ايٛزٜع١: 
 -واإلمج٣مع وايمًٛم٥م ايم٘مت٣مب صمقازه٣م دم إصؾ

وا َأنْ  َيْٟمَُمُرىُمؿْ  اهلل َ إِن  }: تعاىل ؾكٛي٘ ايهتاب أَا َََم٣مَٞم٣مِت  سُم٠َمدُّ ْٕ  {َأْهٙمَِٜم٣م إلَِم  ا

 [-58:ايمٛم٣ًمء]

 ,(8564) ايمؼمَمذي فمٛمد ,,رض اهلل فمٛمف, هريرة أِب : ضمدي٧مٚأَا ايػ١ٓ

 (-3535) داود وأِب

 ش-طم٣مٞمؽ َمـ ختـ وٓ ائتٚمٛمؽ, َمـ إلم إَم٣مٞم٥م أد: »ويمٖمٓم٥م

                                                           
 (.ِٔٔ/ ٓ"الدر المختار", كمعو "حاشية بن عابدين" ) (ُ)
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 وأِب وأٞمس هريرة أزمق َمٛمٜمؿ ايمِمح٣مزم٥م َمـ فمدة فمـ صم٣مء ومد احلدي٧م وهذا

 8-احلًـ وَمرؽمؾ أَم٣مَم٥م وأِب َمٌٜمؿ, وصح٣مِب

:ش وهمٝمف سمٗمدم وومد أْحد فمٛمد,رض اهلل فمٛمف, أَم٣مَم٥م أِب ضمدي٧م َمٛمف وأصح

 »- ٗمفضم ضمؼ ذي ىمؾ همٟمفمط

 ودائع, فمٛمده ىم٣مٞم٦م ايمٛمٌل أن(: 589. 6) "ايمًٛمـ" دم ايمٌٝمٜمٗمل وروى

 -أصح٣مهب٣م إلم يرده٣م أن فمٙمًٝم٣م أَمر ه٣مصمر همٙمام

 -ومقي زمًٛمد إؽمح٣مق ازمـ رواه: "ايمتٙمخٝمص" دم احل٣مهمظ وم٣مل

 (-314. 7) "اظمٛمغم ايمٌدر" وراصمع

 ىمؾ فمٙمامء همٟممجع(: 556. 6) "اظمٕمٛمل" دم ومداَم٥م ازمـ وم٣مل :اإلمجاع ٚأَا

 5-وآؽمتٝمداع اإليداع صمقاز فمعم فمٌم

 فمٛمد اظم٣مل يٙمٗمك همال وايمٗمٌقل, اإلصم٣مب َمـ ايمقدئم٥م دم زمد ٓ أٞمف أفمٙمؿ شمؿ

 ٓ هم١مٞمف ايمتٖمريط, َمع ويمق احل٣ميم٥م هذه دم سمٙمٕمك ويمق ضمٖمٓمف, يريد ٓ رصمؾ

  ق٣ميّمٚمٛم
 ايٛزٜع١: قبٍٛ يف ايٓاؽ بٝإ تكػِٝ

  اخلٝم٣مٞم٥م ٞمٖمًف َمـ ويٟمَمـ ضمٖمٓمٜم٣م, فمعم ايمٗمدرة ٞمٖمًف َمـ ئمٙمؿ ضب :األٍٚ

                                                           
 (.ِّْ(, كالحديث حسن, كما في "الصحيحة" )َُّ - ِٗٗ/ ٕ"البدر المنير" ) (ُ)
 (.َُُ/ ِ( ك"إنشاء االلتزاـ" )ّٓٓ/ ٖ(, "الحاكم" )ِْٕ/ ٔ"البياف" ) (ِ)
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 يمٗمقيمف ومٌقهل٣م, يمف يًتح٤م همٜمذا يٗمٌٙمٜم٣م مل إن فمٙمٝمٜم٣م, ايمتٙمػ خي٣مف وٓ همٝمٜم٣م,

 [-5:اظم٣مئدة] {َوايمت ْٗمَقى ايْمػِمِّ  فَمعَم  َوسَمَٔم٣مَوُٞمقا}: سمٔم٣ملم

 فمٛمد يمٝمقدفمف زمامل رصمؾ يٟميت أن وهق ومٌقهل٣م, فمٙمٝمٜم٣م جي٤م ضب :ايجاْٞ

 ذيمؽ يٗمٌؾ مل إن أٞمف ئمٙمؿ وهق هق, إٓ حلٖمٓمٜم٣م يِمٙمح َمـ هٛم٣ميمؽ ويمٝمس رصمؾ

  -شدَمف ىمحرَم٥م اظمًٙمؿ َم٣مل ضمرَم٥م: »حلدي٧م ومٌقهل٣م همٝمج٤م اظم٣مل, هٙمؽ َمٛمف اظم٣مل

 مل هم١من ؽمالم, زمـ يمٙمٗم٣مؽمؿ اإليامن حتٗمٝمؼ دم طمرصمتٜم٣م هب٣م يِمح ؿمرق يمف

 -أشمؿ يٗمٌٙمٜم٣م

 فمـ ايمٔمجز ٞمٖمًف ضم٣مل َمـ ئمٙمؿ وهق ايمقدئم٥م ومٌقل يمف ي٘مره ضب :ايجايح

 نمغمه, زمامل يٕمرر ٕٞمف همٝمٜم٣م, اخلٝم٣مٞم٥م ًفٞمٖم َمـ يٟمَمـ ٓ أو ايمقدئم٥م, ضمٖمظ

 8-يمٙمّمامن ٞمٖمًف وئمرض

 ٜؿطط: مل إشا ايٛزٜع١ ٜطُٔ ال بٝإ إٔ  املٛزع
 زمٕمغم سمٙمٖم٦م هم١من أَم٣مٞم٥م, ايمقدئم٥م أن ومجٙمتف (:557. 9) "اظمٕمٛمل" دم وم٣مل

 اظمقدع َم٣مل َمـ رء َمٔمٜم٣م ذه٤م ؽمقاء وامن, فمٙمٝمف همٙمٝمس اظمقدع َمـ سمٖمريط

 وازمـ وفمقم زم٘مر أِب فمـ ذيمؽ روى ايمٔمٙمؿ, أهؾ أىمثر ومقل هذا يذه٤م, مل أو

 وايمثقري ايمزٞم٣مد وأزمق وايمٛمخٔمل ذيح وم٣مل وزمف فمٛمٜمؿ, اهلل رض َمًٔمقد

 قا- ايمرأي وأصح٣مب وايمُم٣مهمٔمل وإوزافمل

                                                           
 (.ّْٕ/ ٔ(, "البياف" )ّٔٓ/ ٖ"الحاكم" ) (ُ)
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 -يٖمرط مل إن يّمٚمـ ٓ أٞمف إول, ايمٗمقل هق هذا: ومٙم٦م

 رض فمٚمر زمٟمشمر وأضمت٨م يّمٚمـ, أٞمف أْحد َمذه٤م َمـ رواي٥م: ايمث٣مين وايمٗمقل

 أطمرصمف إشمر, َم٣ميمف زمكم َمـ ذه٦ٌم ودئم٥م َم٣ميمؽ زمـ أٞمس وٚمـ أٞمف فمٛمف اهلل

 أن فمعم حمٚمقل وهذا صحٝمح, وؽمٛمده( 589. 6) "ايم٘مػمى" دم ايمٌٝمٜمٗمل

 -ضمٖمٓمٜمام دم همرط أٞمس

 ايمرواي٥م دم ىمام يمف وم٣مل ,رض اهلل فمٛمف, فمٚمر أن ايمٌٝمٜمٗمل وم٣مل َم٣م وي٠ميد

 ٛمتؽ,همّمٚم َم٣ميمؽ زمكم َمـ هٙم٘م٦م ويم٘مـ ٞمٖمز, دم َٕمكم إٞمؽ": إطمرى

 -أفمٙمؿ واهلل ايمٌٝمٜمٗمل وم٣ميمف

 همٗمد زمًمء يٙمزم هم٘مٝمػ َمتػمع, اظمًتقدع ٕن إول, ايمٗمقل هق وايمراصمح

 َمٛمف أطمذ ويمق إَم٣مٞم٥م, يٛم٣مدم وايمّمامن أَم٣مٞم٥م ؽمامه٣م اهلل وٕن سمٖمريط, دون َمٛمف

 اظمًتقدع فمعم اظمقدع ذط وإن ضمتك إَم٣مٞم٣مت, زمحٖمظ أضمد سمػمع ظم٣م ايمّمامن

: يٗمقل ؽمٙمؿ و فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل ورؽمقل زم٣مؿمؾ طذ ٕٞمف يٙمزَمف, همال ايمّمامن

 ش-زم٣مؿمؾ همٜمق اهلل ىمت٣مب دم يمٝمس ذط ىمؾ»

وأَم٣م إذا اؽمتقدفمف َمٗم٣مزمؾ زمامل, همٔمٛمد ذيمؽ يّمٚمـ, ىمرصمؾ أرؽمؾ َمٔمؽ 

 رؽم٣ميم٥م َمـ هٛم٣م إلم صٛمٔم٣مء-

هم١من ىم٣مٞم٦م ايمرؽم٣ميم٥م َمٗم٣مزمؾ َم٣مل وأصمرة, هم١مٞمؽ سمّمٚمـ إذا أؤمتٜم٣م, وإذا 

 ٙمٝمس فمٙمٝمؽ وامن-ىم٣مٞم٦م ايمرؽم٣ميم٥م إٞمام هل سمْمقع َمٛمؽ, هم
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 املػتٛزع: َٛت بعس ايٛزٜع١ سهِ
 ىم٣مٞم٦م أو اظمٝم٦م, هب٣م وأوص زمٔمٝمٛمٜم٣م, َمقصمقدة ايمقدئم٥م هذه ىم٣مٞم٦م إذا

  -طمالف زمٕمغم اظمقدع إلم همؼمد َمٔمٙمقَم٥م

 يّمٚمٜم٣م زمٌٝمٛم٥م وإَم٣م ايمقرشم٥م, زم١مومرار أو اظمٝم٦م, زمقصٝم٥م إَم٣م ايمقدئم٥م وسمٔمرف

 8-اظمقدع

 ص٣مضمٌٜم٣م- همٜمٛم٣م جي٤م فمعم ايمقرشم٥م أن يردوا ايمقدئم٥م إلم

وومد سمٗمدم َمٔمٛم٣م أن َم٣م ىم٣مٞم٦م فمٛمده زمٔمض ايمقدائع, وآَم٣مٞم٣مت, وصم٤م فمٙمٝمف 

 أن يقيص هب٣م دم ضمٝم٣مسمف: ضمتك ٓ سمّمٝمع هذه احلٗمقق فمعم أصح٣مهب٣م-

 ايسٜٔ؟ أّ ايٛزٜع١ ٜكسّ أُٜٗا
 إلم أومقال: يٗمدم أُّيام وودئم٥م ديـ اظمٝم٦م فمعم ىم٣من إذا همٝمام ايمٔمٙمامء وأطمتٙمػ

 وم٣مل وزمف وأْحد, وايمُم٣مهمٔمل ضمٛمٝمٖم٥م وأِب َم٣ميمؽ همذه٤م ايكٍٛ األٍٚ:

 ؽمقاء, وايمديـ ايمقدئم٥م أن إلم ونمغمهؿ هٛمد أِب زمـ وداود وايمٛمخٔمل ايمُمٔمٌل

 -٥مٌزم٣ميمٛمً أي حم٣مصِم٥م, ويٗمتًامن

 -ايمديـ ومٌؾ ايمقدئم٥م أن يمٙمٛمخٔمل ومقل وهق :ايجاْٞ ايكٍٛ

 

                                                           
 (.َّٖ/ ٖ(, "الحاكم" )ِٕ/ ِ"اإلفصاح" )  (ُ)
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 أن ضمٛمٝمٖم٥م أِب أصح٣مب وزمٔمض ايمٔم٘مل, احل٣مرث ومقل وهق :ايجايح ايكٍٛ

 8-٥مايمقدئم ومٌؾ ايمديـ

 أَم٣مٞم٥م ٕهن٣م ايمديـ, ومٌؾ ايمقدئم٥م أن وهق ايمث٣مين, ايمٗمقل أفمٙمؿ واهلل وايمراصمح

وا َأنْ  َيْٟمَُمُرىُمؿْ  اهلل َ إِن  }: وم٣مل ىمام إَم٣مٞم٣مت سم٠مدى أن أَمر ومد واهلل َََم٣مَٞم٣مِت  سُم٠َمدُّ ْٕ  ا

  -[58:ايمٛم٣ًمء] {َأْهٙمَِٜم٣م إلَِم 

 صِم٥م,زم٣مظمح٣م سم٘مقن أن جيقز ٓ يم٘مـ سم٠مدى, أن همٝمج٤م ديـ أيًّم٣م وهل

 زمخالف َمٛمٜم٣م آؽمتٖم٣مدة وٓ همٝمٜم٣م, ايمتٌمف جيقز همال حمّم٥م, أَم٣مٞم٥م ٕهن٣م

 -ايمديـ

 ٚاملػتٛزع: املٛزع اختًـ سهِ إشا
  هب٣م- ضم٘مؿ زمٝمٛم٥م زمٝمٛمٜمام ىم٣من هم١من

 -أَمكم ٕٞمف يٚمٝمٛمف, َمع اظمًتقدع ومقل هم٣ميمٗمقل زمٝمٛم٥م هب٣م هلؿ ي٘مـ مل وأن

 إؽمح٣مقو ايمثقري وم٣مل وزمف وأْحد, وايمُم٣مهمٔمل ضمٛمٝمٖم٥م أِب َمذه٤م وهذا

 -ايمرأي أصح٣مب وفمٚمقم

 -يٚمٝمٛمف َمع اظمقدع ومقل ايمٗمقل أن إلم َم٣ميمؽ وذه٤م

 5-إول ايمٗمقل أفمٙمؿ واهلل وايمراصمح

 

                                                           
 (.َّٖ/ ٖ(, "الحاكم" )ْٔٔ/ ٓ(, "حاشية بن عابدين" )ِْٖ/ ِ(, "المقنع" )َِٕ - ِٗٔ/ ٗ"المغني" )  (ُ)
 (.ُِٖ/ ِ" )(, "بداية المجتهدَُٖ/ ِ(, "الكافي البن عبد البر" )ِّٕ/ ٗ"المغني" )  (ِ)



 ٖب١ ايغالّ ؽضح بًٛغ املضاّ َٔ أري١ األحهاّ

 ]باب الوديعة[  

 

[1158] 
 

  

  :ٖا١َ فا٥ز٠
 أن ومقيمف يٗمٌؾ أٞمف فمعم وأمجٔمقا (:129) اإلمجاع يف املٓصض ابٔ قاٍ

 -سمٙمٖم٦م ايمقدئم٥م

 ايٛزٜع١ إىل صاسبٗا؟ تطز بٝإ َت٢
 نمغم ايمقدئم٥م اؽمتداَم٥م ٕن ؾم٣مء, َمتك ص٣مضمٌٜم٣م إلم ايمقدئم٥م رد يمٙمٚمًتقدع

 فمٛمدَم٣م ؽمٙمؿ و فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل ٕن فمٛمف, حتًٌف ٓ ايمًٖمر أراد وإذا ٓزم,

 8-أصح٣مهب٣م إلم زمدهمٔمٜم٣م فمٛمف اهلل رض فمٙمًٝم٣م وىمؾ وومد ايمقدائع, متٛمٔمف مل ه٣مصمر

 زمٔمض هٛم٣م ذىمرٞم٣م وإٞمام زمًْمٜم٣م, َمقوع هذا يمٝمس أطمرى, أضم٘م٣مم ويمٙمقدئم٥م

 -ايمًداد اهلل وٞمًٟمل ايم٣ٌمب, هبذا سمتٔمٙمؼ ايمتل إضم٘م٣مم

  ********** 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.ّٖٔٓ"الحاكم" )  (ُ)
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 ]ضمان الوديعة[ 

ـْ  – 973 ـِ  فَمْٚمِرو )فَم ـْ , ؾُمَٔمْٝم٤ٍم  زْم ـْ , َأزمِٝمفِ  فَم هِ  فَم , ,امرض اهلل فمٛمٜم, صَمدِّ

ـِ  ـْ »: وَم٣مَل  , وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم , ايمٛم ٌِلِّ  فَم  فَمَٙمْٝمفِ  هَمَٙمْٝمَس , َوِدئَم٥مً  ُأوِدعَ  ََم

شَواَمنٌ 
 (ُ)

ـُ  صَمفُ َأطْمرَ  ,    -(َؤِمٝمٌػ  َوإؽِْمٛم٣َمُدهُ , ََم٣مصَمفْ  ازْم

ؿِ  َوزَم٣مُب  ًْ َدوَم٣مِت  وَم مَ  ايمِم  ىَم٣مةِ  آطِمرِ  دِم  سَمَٗمد   -ايمز 

ؿِ  َوزَم٣مُب  ًْ َٜم٣مدِ  فَمِٗم٤َم  َيْٟميِت  َوايْمَٕمٛمِٝمَٚم٥مِ  ايْمَٖمْلءِ  وَم  -سَمَٔم٣ملَم  اهلل ُ ؾَم٣مءَ  إِنْ  اْْلِ

 *******************************الشرح:

ايمتل  سمٔم٣ملم احلدي٧م يمٌٝم٣من أن َمـ أو٣مع ايمقدئم٥م ؽم٣مق اظمِمٛمػ رْحف اهلل

 فمعم ايمتٖمِمٝمؾ ايمذي سمٗمدم زمٝم٣مٞمف-أودفم٦م فمٛمده, همٙمٝمس فمٙمٝمف وامن, 

وهق إن ىم٣من ومد اؽمتقدفمٜم٣م فمعم إصم٣مرة, همٝمج٤م فمٙمٝمف أن ي٠مدُّي٣م إلم 

 ص٣مضمٌٜم٣م: ٕٞمف و٣مَمـ-

                                                           
(, كالحديث حسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلركاء َُِْأخرجو اإلماـ ابن ماجو ) (ُ)

(, كقاؿ فيو: فهذه ثالث طرؽ عن عمرك بن شعيب , كىى كإف كانت ضعيفة ُْٕٓبرقم )
شعيب, كىو حسن فمجموعها مما يجعل القلب يشهد بأف الحديث قد حدث بو عمرك بن 

الحديث؛ السيما كقد ركل معناه عن جماعة من الصحابة ساؽ البيهقي أسانيدىا إليهم, كحسن 
 الحديث في صحيح ابن ماجو.
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ذا مل يتٔمد, ومل وإن ىم٣من ومد اؽمتقدفمٜم٣م َمـ زم٣مب ايمتػمع, همال وامن فمٙمٝمف إ

ٛمكِمَ  فَمعَم  ََم٣م}واهلل فمز وصمؾ يٗمقل: حمًـ,  يٖمرط: ٕٞمف ًِ ـْ  اظْمُْح  َواهلل ُ  ؽَمٌِٝمؾٍ  َِم

 -{َرضِمٝمؿٌ  نَمُٖمقرٌ 

هم١مذا فُمٙمؿ أٞمف همرط همٝمٜم٣م, أو طم٣من همٝمٜم٣م, زمٗمرائـ َمٔمٙمقَم٥م, هم١مٞمف يّمٚمـ, وفمٛمد 

 ذيمؽ يٙمزم زم١مفم٣مدة ايمقدئم٥م إلم أصح٣مهب٣م-

 سهِ االْتؿاع بايٛزٜع١ بإشٕ صاسبٗا: 
ع زم٣ميمقدئم٥م إذا أذن يمف ص٣مضمٌٜم٣م, ىمام هق احل٣مل دم وجيقز يمٙمٚمًتقدع أن يٛمتٖم

همٖمل ايمٌخ٣مري فمـ فمٌد اهلل زمـ ايمززمغم  ومِم٥م ايمززمغم زمـ ايمٔمقام رض اهلل فمٛمف

اَم : وَم٣مَل رض اهلل فمٛمف  صُمَؾ  َأن   فَمَٙمْٝمِف, ايم ِذي َدْيٛمُفُ  ىَم٣منَ  َوإِٞم   زم٣ِمظم٣َْمِل, َيْٟمسمِٝمفِ  ىَم٣منَ  ايمر 

َتْقِدفُمفُ  ًْ ٣مُه, هَمَٝم زَمغْمُ  ُل هَمَٝمُٗمق إِي  ْٝمَٔم٥مَ  فَمَٙمْٝمفِ  َأطْمَُمك هَم١ميِنِّ  ؽَمَٙمٌػ, َويَم٘مِٛم فُ  َٓ : »ايمزُّ  شايمّم 

 -َمتٖمؼ فمٙمٝمف

أن ايمٛم٣مس ىم٣مٞمقا يٟمسمقن إيمٝمف زم٣ميمقدائع, وىم٣من يُمؼمط فمٙمٝمٜمؿ آؽمتخدام, 

 وسم٘مقن ديٛم٣ًم فمٛمده َمتك أرادوه٣م ومّم٣مه٣م هلؿ-

  8-ؽمٌح٣مٞمؽ ايمٙمٜمؿ وزمحٚمدك, ٓ إيمف إٓ أٞم٦م, أؽمتٕمٖمرك وأسمقب إيمٝمؽ

********** 

                                                           
كبهذا نكوف قد انتهينا من كتاب البيوع, في خمسة كأربعين درسنا, كىذا من فضل اهلل عز كجل علينا, كعلى الناس,   (ُ)

شرين من ن فضلو, كالحمد هلل رب العالمين. ككاف االنتها من ىذا الكتاب في يـو العكنسأؿ اهلل عز كجل المزيد م
لعاـ كاحد كأربعين كأربعمائة كألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصالة كالتسليم في ربيع األكؿ 

 .مسجد الصحابة من مدينة الغيضة حرسها اهلل كسائر بالد المسلمين
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 ]الفهارس[

 المحتويات

 5 -------------------------------------------------------- [ايمٌٝمقع ىمت٣مب]

 53 ----------------------------- [َمٛمٜم٣م فمٛمف هنل وَم٣م ايمٌٝمع دم ايممموط زم٣مب]

 58 --------------------------------------------------- [اظم٘م٣مؽم٤م أهمّمؾ]

 44 -------------------------- [وإصٛم٣مم واخلٛمزير واظمٝمت٥م اخلٚمر زمٝمع حتريؿ]

 68 ----------------------------------- [اظمت٣ٌمئمكم اطمتالف ضم٣مل دم احل٘مؿ]

 67 --------------- [ايم٘م٣مهـ وضمٙمقان, ايمٌٕمل وَمٜمر, ايم٘مٙم٤م شمٚمـ فمـ ايمٛمٜمل]

 77 -------------- [البيع في والثنيا االشتراط حكم بيان]

 84 --------------------------------------------------- [اظمدزمر زمٝمع ضم٘مؿ]

 89 ----------------------------------------- [ايمًٚمـ دم سمٗمع ايمٖمٟمرة ضم٘مؿ]

 95 ------------------------------------ [وايم٘مٙم٤م ايمًٛمقر شمٚمـ ضم٘مؿ زمٝم٣من]

 97 ----------------------------------------- [اْل٣مئز وايمممط ايمٔمٌد ىمت٣مزم٥م]

 819 -------------------------------- [وهٌتٜمـ إوٓد أَمٜم٣مت زمٝمع ضم٘مؿ]

 888 -------------------- [ايمٖمحؾ وفم٤ًم, ءاظم٣م همّمؾ زمٝمع فمـ ايمٛمٜمل زمٝم٣من]

 855 ----------------------------------- [احلٌٙم٥م ضمٌؾ زمٝمع فمـ ايمٛمٜمل زمٝم٣من]

 855 -----------------------------------[هٌتف وفمـ ايمقٓء زمٝمع فمـ ايمٛمٜمل]
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 858 ---------------------------- [ايمٕمرر زمٝمع وفمـ, احلِم٣مة زمٝمع فمـ ايمٛمٜمل]

 831 -------------------------- [ي٘مت٣ميمف أن ومٌؾ ايمْمٔم٣مم زمٝمع فمـ ايمٛمٜمل زمٝم٣من]

 833 ------------------------------------- [زمٝمٔم٥م دم ٔمتكمزمٝم فمـ ايمٛمٜمل زمٝم٣من]

 وعن, بيع في شرطين وعن, وبيع سلف عن النهي]

 848 ---------- [عندك ليس ما بيع وعن, يضمن لم ما ربح

 856 ------------------------------------------- [ايمٔمرزم٣من زمٝمع فمـ ايمٛمٜمل]

 859 ----------------- [رضم٣مهلؿ إلم ايمتج٣مر حيقزه ضمتك اظمت٣مع زمٝمع فمـ ايمٛمٜمل]

 863 --------------------------------- [صمٛمًف نمغم َمـ ايمديـ ومّم٣مء صمقاز]

 866 --------------------------------------- [ايمٛمجش زمٝمع فمـ ايمٛمٜمل زمٝم٣من]

 869 --- [اظمجٜمقيم٥م ايمثٛمٝم٣م وفمـ, واظمخ٣مزمرة, واظمزازمٛم٥م, اظمح٣مومٙم٥م زمٝمع فمـ ايمٛمٜمل]

 877 --------------------- [واظمٛم٣مزمذة, واظمالَم٥ًم, اظمخ٣مضة زمٝمع فمـ ٛمٜملايم]

 885 --------------------- [يم٣ٌمد ضم٣مض زمٝمع وفمـ, ايمرىم٣ٌمن سمٙمٗمل فمـ ايمٛمٜمل]

 893 ---------- [إطمقة وزمكم, وويمده٣م ايمقايمدة زمكم ايمتٖمريؼ فمـ ايمٛمٜمل زمٝم٣من]

 898 ---------------------------------------------- [ايمتًٔمغم ضم٘مؿ زمٝم٣من]

 515 ----------------------------------------- [آضمت٘م٣مر فمـ ايمٛمٜمل زمٝم٣من]

 من البهيمة ضرع في اللبن تصرية عن النهي بيان]

 518 -------------------------------------------------- [بيعها أجل
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 586 ---------------------------------------------------- [ايمٕمش حتريؿ]

 555 --------------------------------- [مخًرا يتخذه ممـ ايمٔمٛم٤م زمٝمع حتريؿ]

 557 ------------------------------------------ [زم٣ميمّمامن اخلراج أن زمٝم٣من]

 إذا المال صاحب إذن بدون والشراء البيع صحة بيان]

 531 ---------------------------------------------------- [ذلك أجاز

 537 -------------------- [وصمٜم٣ميم٥م نمرر همٝمٜم٣م ايمتل ايمٌٝمقع زمٔمض فمـ ايمٛمٜمل]

 547 --------------------------- [واظمالومٝمح, اظمّم٣مَمكم زمٝمع فمـ ايمٛمٜمل زمٝم٣من]

 549 -------------------------------------------- [ايمٌٝمع دم ٣ميم٥ماإلوم ضم٘مؿ]

 555 ------------------------------------------------------ [اخلٝم٣مر زم٣مب]

 561 ------------------- [ايمممط وطمٝم٣مر, يمٙمٚمت٣ٌمئمكم اظمجٙمس طمٝم٣مر شمٌقت]

 567 ------------------------------ [واخلدئم٥م ايمٕمٌـ طمٝم٣مر َممموفمٝم٥م زمٝم٣من]

 571 ------------------------------------------------------- [ايمرزم٣م زم٣مب]

 595 ------------------- [وؾم٣مهديف, وىم٣مسمٌف, وَمقىمٙمف, ايمرزم٣م آىمؾ يمٔمـ زمٝم٣من]

 595 ----------------------------------- [زم٣مزم٣م وؽمٌٔمقن شمالشم٥م ايمرزم٣م أن زمٝم٣من]

 599 ------------------------------------------- [ايمرزمقي٥م إصٛم٣مف زمٝم٣من]

 318 -------------------- [رزم٣م همٝمف َمتٖم٣مواًل  ايمرديء زم٣ميمتٚمر اْلٝمد ايمتٚمر زمٝمع]

 384 --------------------------------- [لج٣مزهم٥م ايمْمٔم٣مم زمٝمع فمـ ايمٛمٜمل زمٝم٣من]
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 386 ------------------------------- [َمتٖم٣مواًل  ايمْمٔم٣مم زمٝمع فمـ ايمٛمٜمل زمٝم٣من]

 389 -------------------- [خمٙمقط وطمرز ذه٤م همٝمٜم٣م ايمٗمالدة زمٝمع ضم٘مؿ زمٝم٣من]

 355 ----------------------------- [ٞمًٝمئ٥م زم٣محلٝمقان احلٝمقان زمٝمع ضم٘مؿ زمٝم٣من]

 356 --------------------------------- [ٞمًٝمئ٥م زم٣محلٝمقان احلٝمقان زمٝمع صمقاز]

 359 ---------------------------- [ايمرزم٣م َمـ وأٞمف ايمٔمٝمٛم٥م زمٝمع فمـ ايمٛمٜمل زمٝم٣من]

 345 ---------------------- [ايمقاصم٥ٌم ايمُمٖم٣مفم٥م زمؾَمٗم٣م رء أطمذ فمـ ايمٛمٜمل]

 349 ------------------------- [واظمرسمًم ايمرار ويمٔمـ ايمرؾمقة حتريؿ زمٝم٣من]

 353 ---------------------------------------- [اظمزازمٛم٥م زمٝمع فمـ ايمٛمٜمل زمٝم٣من]

 356 ------------------------------------- [زم٣ميمتٚمر ايمرؿم٤م زمٝمع فمـ ايمٛمٜمل]

 368 ------------------------------- [زم٣ميم٘م٣ميمئ ايم٘م٣ميمئ زمٝمع فمـ ايمٛمٜمل زمٝم٣من]

 369 ---------------------- [وايمثامر إصقل وزمٝمع ي٣مايمٔمر دم ايمرطمِم٥م زم٣مب]

 376 ---------------------------- [صالضمٜم٣م زمدو ومٌؾ ايمثامر زمٝمع فمـ ايمٛمٜمل]

 379 --------------------------------- [يًقد ضمتك ايمٔمٛم٤م زمٝمع فمـ ايمٛمٜمل]

 385 ---------------------------------------- [اْلقائح ووع ضم٘مؿ زمٝم٣من]

 387 ---------------------------------- [ايمتٟمزمغم زمٔمد ايمٛمخؾ زمٝمع ضم٘مؿ زمٝم٣من]

 391 ---------------------------------- [ـوايمره وايمٗمرض ايمًٙمؿ أزمقاب]

 395 ---------------------------------------------- [وضم٘مٚمف ايمًٙمؿ زمٝم٣من]
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 398 ---------------------------------------- [َمٙم٘مف يتحٗمؼ مل همٝمام ايمًٙمؿ]

 416 ---------------------------------- [ايمٕمغم َمـ ايمٗمرض َممموفمٝم٥م ٣منزمٝم]

 485 ----------------------------------------------- [َمٝمنة إلم ايمٗمرض]

 489 ---------------------------------------- [ايمرهـ أضم٘م٣مم زمٔمض زمٝم٣من]

 445 ---------------------------- [ذط نمغم َمـ أطمذ مم٣م زمٟمضمًـ ايمٗمّم٣مء]

 448 ----------------------------- [رزم٣م همٜمق َمٛمٖمٔم٥م صمر ومرض ىمؾ أن زمٝم٣من]

 458 ------------------------------------------- [واحلجر ايمتٖمٙمٝمس زم٣مب]

 485 -------------------- [آؽمتْم٣مفم٥م َمع ي٠مده٣م ومل ايمٛم٣مس أَمقال أطمذ َمـ]

 486 ---------------------------- [َم٣ميمف دم ايمتٌمف فمـ اظمديـ فمعم احلجر]

 495 --------------------------------- [احلجر يمرهمع ايمٌٙمقغ فمالَم٣مت زمٝم٣من]

 511 ----------------------------- [زوصمٜم٣م إذن زمٕمغم َم٣مهل٣م َمـ اظمرأة فمْمٝم٥م]

 515 ------------------------------------------- [اظمًٟميم٥م يمف حتؾ َمـ زمٝم٣من]

 588 -------------------------------------- [ايم٣ٌمب هذا دم ايمٖمقائد زمٔمض]

 583 ---------------------------------------------------- [ايمِمٙمح زم٣مب]

 553 ------------------------------ [اظمًٙمٚمكم زمكم ايمِمٙمح َممموفمٝم٥م زمٝم٣من]

 559 ----------------------------------- [صم٣مره زمح٣مئط اْل٣مر اٞمتٖم٣مع صمقاز]

 534 ------------------------- [َمٛمف ٞمٖمس زمْمٝم٤م إٓ اظمًٙمؿ َم٣مل حتريؿ زمٝم٣من]
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 538 ----------------------------------- [والضمان الحوالة باب]

 554 ----------------------- [ايمٕمٛمل َمـ ايمديـ ومّم٣مء دم اظمامؿمٙم٥م حتريؿ زمٝم٣من]

 558 --------------------------------------------------------- [ايمّمامن]

 573 ------------------------------------ [اظمٝم٦م فمـ ايم٘مٖم٣ميم٥م صح٥م زمٝم٣من] 

 618 -------------------------------------------- "ايمديـ ومّم٣مء أزمقاب"

 655 ------------------------------------------- [يم٥موايمقىم٣م ايمممىم٥م زم٣مب]

 648 ------------------------------------------- [ايمممىم٥م َممموفمٝم٥م زمٝم٣من]

 644 ---------------- [اإلؽمالم أومره٣م شمؿ ايمٌٔمث٥م ومٌؾ ىم٣مٞم٦م ايمممىم٥م أن زمٝم٣من]

 646 ------------------------------------- [إزمدان ذىم٥م َممموفمٝم٥م زمٝم٣من]

 647 ------------------------------------------- [ايمقىم٣ميم٥م َممموفمٝم٥م زمٝم٣من]

 679 ----------------------------------------------- [ايْمَقىَم٣ميَم٥مِ  اْٞمتَِٜم٣مءُ  زمٝم٣من]

 687 ------------------------------------------------- [اإلقرار باب]

 699 ------------------------------------- [ضمد فمٙمٝمف ظمـ اإلومرار وصمقب]

 714 ------------------------------------------------ [العارية باب]

 788 --------------------- [العارية على المحافظة وجوب]

 788 ----------------------------- [العارية ضمان وجوب بيان]

 755 --------------------------------------------------- [ايمٕمِم٤م زم٣مب]
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 731 ---------------------------------------------- [ايمٕمِم٤م حتريؿ زمٝم٣من]

 735 -------------------------------------------- [وٚمٛمف ؾمٝمًئ٣م أسمٙمػ َمـ]

 741 ----------------------------------- [إذهنؿ زمٕمغم ومقم ضأر زرع َمـ]

 747 -------------------------------------------------- [ايمٕمّم٤م ضمرَم٥م]

 755 ---------------------------------------------------- [ايمُمٖمٔم٥م زم٣مب]

 775 --------------------------------------------------- [راضايمٗم زم٣مب]

 779 ------------------------------- [اظمّم٣مرزم٥م أو ايمٗمراض َممموفمٝم٥م زمٝم٣من]

 786 ---------------------------------------------- [اظمّم٣مرزم٥م دم ايمممط]

 793 ------------------------------------------- [واإلصم٣مرة اظم٣ًموم٣مة زم٣مب]

 815 ---------------------------------- [واإلصم٣مرة اظم٣ًموم٣مة َممموفمٝم٥م زمٝم٣من]

 818 ----------------------- [َمٛمٜم٣م خيرج َم٣م زمجزء إرض ىمراء َممموفمٝم٥م]

 883 ----- [اظمٔمٙمقَم٥م اظم٠ماصمرة وصمقاز, َمٔمٙمقَم٥م ايمٕمغم اظمزارفم٥م فمـ ايمٛمٜمل زمٝم٣من]

 885 ----------------------------- [ايم٘مراه٥م َمع احلج٣مَم٥م أصمرة أطمذ صمقاز]

 888 ----------------------------------------- [إصمغم أصمرة أىمؾ حتريؿ]

 855 --------------------------------- [اهلل ىمت٣مب فمعم إصمرة أطمذ صمقاز]

 856 ---------------------- [فمرومف جيػ أن ومٌؾ ضمٗمف إصمغم زم١مفمْم٣مء إَمر]

 858 -------------------------------------------- [يمَلصمغم إصمر سمًٚمٝم٥م]
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 831 ---------------------------------------------------- [اإلصم٣مرة زم٣مب]

 844 ----------------------------------------------- [اظمقات أضمٝم٣مء زم٣مب]

 857 ------------------------------------------- [اظمقات زم١مضمٝم٣مء ايمتٚمٙمؽ]

 861 -------------------------------------- [ويمرؽمقيمف هلل إٓ ْحك ٓ ومقيمف]

 866 -------------------------------------- [ونمغمه احلٚمك دم ايمير رهمع]

 868 ------------------------------------------- [اظمقات إضمٝم٣مء ي٘مقن زمام]

 871 ---------------------------------------- [ي٘مقن ىمؿ ايمٌئر ضمريؿ زمٝم٣من]

 873 ----------------------------------- [إراض إومْم٣مع َممموفمٝم٥م زمٝم٣من]

 876 -------------------------------------------------- [آومْم٣مع َمٗمدار]

 879 ---------------------- [ايمٛم٣مرو واظم٣مء ايم٘مَل: شمالشم٥م دم ذىم٣مء اظمًٙمٚمقن]

 886 ----------------------------------------------------- [ايمقومػ زم٣مب]

 984 ------------------------------------- [وايمرومٌك وايمٔمٚمرى اهل٥ٌم زم٣مب]

 988 ----------------------------------------------------- [اهل٥ٌم مأضم٘م٣م]

 943 ---------------------------------- [وايمرومٌك ايمٔمٚمرى َممموفمٝم٥م زمٝم٣من]

 954 ------------------------------------ [هلٌتف ايمقاه٤م ذاء ضم٘مؿ زمٝم٣من]

 958 --------------------------------------------- [اهلدي٥م َممموفمٝم٥م زمٝم٣من]

 966 ------------------------------ [ومٙم٦م ويمق اهلدي٥م فمعم احل٧م دم اظم٣ٌميمٕم٥م]
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 971 -------------------------------------------------- [اهل٥ٌم دم ايمُمٖمٔم٥م]

 974 ----------------------------------------------------- [ايمٙمٗمْم٥م زم٣مب]

 988 --------- [َمٗمدار هل٣م يمٝمس ايمتل ايمٝمًغمة ايمٙمٗمْم٥م سمٔمريػ يٙمزم ٓ أٞمف زمٝم٣من]

 998 ----------------------[ئمرهمٜم٣م ومل و٣ميم٥م أوى ظمـ ايمٔمٓمٝمؿ ايمقفمٝمد زمٝم٣من]

 8111 ------------ [لقطة وجد لمن اإلشهاد حكم بيان]

 8113 ---------------------------------- [َم٘م٥م دم احل٣مج يمٗمْم٥م ضم٘مؿ زمٝم٣من]

 8114 -------------------------------- [واظمٔم٣مهد ايمذَمل يمٗمْم٥م ضم٘مؿ زمٝم٣من]

 8117 -------------------------------------------- [ايمٙمٗمٝمط أضم٘م٣مم زمٝم٣من]

 8181 ------------------------------------------------- [ايمٖمرائض زم٣مب]

 8169 ------------------------------------- [زم٣ميمٖمروض ايمٗمًٚم٥م دم ايمٌدء]

 8178 ------------------------------- [اإلرث َمقاٞمع َمـ وايمممك ايم٘مٖمر]

 8185 ---------------------------------------------- [زم٣ميمٕمغم ايمتٔمِمٝم٤م]

 8187 --------------------- [اظمختٙمٖم٥م ايم٘مٖمر َمٙمؾ زمكم ايمتقارث ضم٘مؿ زمٝم٣من]

 8189 --------------------------------------------------- [اْلد َمغماث]

 8195 -------------------------------------------- [الجدة ميراث]

 8195 --------[ونمغمهؿ وايمٔمٚم٥م, واخل٣ميم٥م, اخل٣مل َمـ إرضم٣مم ذوي َمغماث]

 8818 -------------------------------------------------- [اخل٣مل َمغماث]
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 8816 ------------------------------- [اظمغماث اظمقيمقد زمف يًتحؼ َم٣م زمٝم٣من]

 8888 ------------------------------------------------- [ايمٗم٣مسمؾ َمغماث]

 8884 -------------------------------------------- [ايمٔمِم٥ٌم اثَمغم زمٝم٣من]

 8887 ------------------------------ [يقه٤م وٓ, ي٣ٌمع ٓ ايمقٓء أن زمٝم٣من]

 8851 ------------------------------- [زم٣مظمقاري٧م شم٣مزم٦م زمـ زيد فمٙمؿ زمٝم٣من]

 8854 -------------------------------------------------- [ايمقص٣مي٣م زم٣مب]

 8837 ------------------------------------------------- [ايمقصٝم٥م ضم٘مؿ]

 8839 ----------------------- [ايمثٙم٧م َمـ زمٟمىمثر سم٘مقن ٓ ايمقصٝم٥م أن زمٝم٣من]

 8843 ----------------------- [يقصِ  مل وإن اظمٝم٦م فمـ ايمِمدوم٥م َممموفمٝم٥م]

 8846 ---------------------------------------- [يمٙمقارث ايمقصٝم٥م زمْمالن]

 8849 ----------------------------------- [اظم٣مل زمثٙم٧م يمقصٝم٥ما َممموفمٝم٥م]

 8855 -------------------------------------------------- [ايمقدئم٥م زم٣مب]

 8859 ------------------------------------------------- [ايمقدئم٥م وامن]

 8868 ----------------------------------------------------- [يمٖمٜم٣مرسا]

 

 


