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 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ

 ًقدًٞ اهػٚذ حيٟٚ بّ عوٛ احلذ٘زٜ
احلؿد هلل رب اًمعوعملم و أؿمفد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف و زم اًمصوحللم و 

 أؿمفد أن حمؿدا قمٌد و رؾمقًمف اًمصودق إملم 

 أمو سمعد :   

ٕظمقـو اعمػضول  "ؽـقن ذم أطمؽوم اًمديقناًمدر اعم "ومؼد ىمرأت هذا اعمٌحٌ اعمًؿك    

اًمشقخ قمٌد احلؿقد احلجقري وومؼف اهلل ومرأيتف مجع ومقف مـ مودشمف مجعو مٌوريمو سمام كرضمق أن 

 يؽقن اًمؽتوب إن ؿموء اهلل أصال ذم سموسمف عمـ رام اإلـمالع قمغم أطمؽوم سموب اًمديقن

احلؿقد ظمػما و كػع سمف و ضمـٌـو و إيوه اًمػتـ مو فمفر مـفو و مو ومجزى اهلل أظموكو قمٌد  

 سمطـ.  
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 ًقدًٞ

، [282]اًمٌؼرة:﴾إَِذا َتَداَيـُْتْم بَِدْيٍن ﴿احلؿد هلل رب اًمعوعملم موًمؽ يقم اًمديـ اًمؼوئؾ: 

دان، وظمػم اؾمتوأصكم واؾمؾؿ قمغم حمؿد صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ ظمػم مـ شمًؾػ و

 ؿمفد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف اعمؾؽ اًمديون.مـ صغم وصوم، وأ

 أمو سمعد:

َّٓ َوَأْكُتْم ُمْسؾُِؿونَ ﴿ ُؼوا اَّللََّ َحقَّ ُتَؼوتِِه َوٓ ََتُوُتنَّ إِ و الَِّذيَن آَمـُوا اتَّ َ  . [202]آل قمؿران:﴾َيو َأُّيه

ُؽُم الَِّذي َخَؾَؼُؽْم ِمْن ﴿ ُؼوا َربَّ و الـَّوُس اتَّ َ ٌَّ ِمـُْفََم ِرَجوًٓ َيو َأُّيه َكْػٍس َواِحَدةٍ َوَخَؾَق ِمـَْفو َزْوَجَفو َوَب

َْرَحوَم إِنَّ اَّللََّ َكوَن َظَؾْقُؽْم َرقِقبوً  ْٕ ُؼوا اَّللََّ الَِّذي َتَسوَءُلوَن بِِه َوا  . [2]اًمـًوء: ﴾َكثِرًا َوكَِسوًء َواتَّ

ُؼوا اَّللََّ َوقُ ﴿ و الَِّذيَن آَمـُوا اتَّ َ وُلوا َقْوًٓ َشِديدًا * ُيْصؾِْح َلُؽْم َأْظََمَلُؽْم َوَيْغِػْر لَُؽْم ُذُكوَبُؽْم َيو َأُّيه

 . [72-70]إطمزاب: ﴾َوَمْن ُيطِِع اَّللََّ َوَرُشوَلُه َفَؼْد َفوَز َفْوزًا َظظِقَمً 

وا كِْعَؿَي ا﴿إن اهلل قمز وضمؾ ىمد أكعؿ قمغم قمٌوده سمـعؿ ضمؾقؾي قمظقؿي طمقٌ ىمول:  َّللَِّ ٓ َوإِْن َتُعده

ُصوَهو ، ومؾف احلؿد قمغم مو مـع واىمـك وقمغم مو أومؼر وأهمـك ًمف احلؽؿي اًمٌوًمغي [28]اًمـحؾ:﴾ُُتْ

 ذم ذًمؽ يمؾف وهق اًمعؾقؿ احلؽقؿ.

، ومؿـفؿ مـ ؿمؽر وأدى مو ومـ أضمؾ هذه اًمـعؿ كعؿي اعمول طمقٌ اسمتغم ىمقًمو سموًمًعي

 ل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ:ومقف، ومـفؿ مـ يمػر واؾمتعؿؾف ذم اعمعويص، ويمام ىمو جيى قمؾقف

كعؿ صوطمى اعمًؾؿ هق عمـ أقمطك مـف ش ، وىمول:كعؿ اعمول اًمصوًمح ًمؾرضمؾ اًمصوًمحش

إن ُأكوؾمًو يتخقوقن ذم اعمول سمغػم طمؼ ومؾفؿ اًمـور ش ، وىمقًمف:اعمًؽلم واًمقتقؿ واسمـ اًمًٌقؾ

مـ  ، واسمتغم ىمقًمو سموًمػؼر، ومؿـفؿ مـ صؼم وكول اًمدرضموت اًمعغم، ومـفؿيقم اًمؼقومي

 ويمػر ومؾحؼف اهلقان ذم اًمدكقو وإظمرى. شمًخط قمغم اهلل
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ن ومو جيري سمقـفام مـ همـك ًمؾـوس قمـ هذا اعمول ؾمقاء اعمقهون أم اعمعنووعمو يمون ٓ 

أن يـػعـل  قمز وضمؾاهلل  ن أطمًٌٌ أن أؿمورك هبذا اعمٌحٌ قمّؾ اعمعومالت مـ أسمقاب اًمديق

 سمف ىمٌؾ همػمي إكف قمغم ذًمؽ ىمودر.

ًلًمي مذاهى، ومؿـفؿ مـ يًتديـ ًمنإكػوق قمغم قمقوًمف وومقام يري وًمؾـوس ذم هذه اعم

اهلل ويلظمذ ذًمؽ قمغم كقي اًمًداد واًمقوموء ومفؿ داظمؾقن إن ؿموء اهلل قمز وضمؾ ذم مثؾ ىمقل 

هو أدى اهلل مـ أظمذ أمقال اًمـوس يريد أداءش رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ:

هو، ورسمام اؾمتعون هبو قمغم اعمعويص ومو ، ومـفؿ مـ يلظمذهو وًمقس ًمف كقي ذم ردقمـف

 يغضى اهلل قمز وضمؾ ومفؿ داظمؾقن ذم مثؾ ىمقل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ:

 .ومـ أظمذ أمقال اًمـوس يريد إشمالومفو أشمؾػف اهلل قمز وضمؾش

وأمو أصحوب إمقال اًمذيـ ومتح اهلل قمز وضمؾ قمؾقفؿ وأقمطوهؿ ومؿـفؿ مـ يػرج 

ـفؿ مـ يتجووز قمـ اعمعنيـ وحيًـ إمم اعمقهيـ، ومـفؿ مـ يمرسموت اعمًؾؿلم، وم

مـ ومرج ش يشورك ذم يمثػم مـ ـمرق اخلػم، وهمٓء داظمؾقن إن ؿموء اهلل ذم مثؾ طمديٌ:

، وذم مثؾ قمـ مممـ يمرسمي مـ يمرب اًمدكقو: ومرج اهلل قمـف يمرسمي مـ يمرب يقم اًمؼقومي

مـ يمون ذم ش ، وسمؿثؾ طمديٌ:واهلل ذم قمقن اًمعٌد مو يمون اًمعٌد ذم قمقن أظمقفش طمديٌ:

مـ أكظر معًنا ومؾف يمؾ يقم مثؾف ش ، وسمؿثؾ طمديٌ:طموضمي أظمقف يمون اهلل ذم طموضمتف

 .صدىمي، ومؾف يمؾ يقم مثؾقف صدىمي

ومـفؿ مـ أصٌح مـ اعمتغطرؾملم اعمتؽؼميـ ٓ يرى ًمغػمه حماًل، وإن ضموءه اعمًتديـ 

 مـ اعمامـمؾي وهمػم ذًمؽ، ومؾام يمون يمنم ومقف وازدراه،وذيمر ًمف مو حيصؾ سمقـف وسملم اعمًتديـلم
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اًمـوس ذم مجقع اعمًوئؾ ـمروملم ووؾمط، أطمًٌٌ أن أسملم مو جيى قمغم يمؾ صـػ مـ هذه 

 إصـوف دموه أظمر.

وأىمقل ٕصحوب إمقال اًمذيـ يديـقن، ورسمام أهمؾظقا ًمؾؿًتديـ، اشمؼقا اهلل قمز 

ٌورون ذم ذًمؽ يمام ضموء وضمؾ واطمتًٌقا إضمر مـ اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم، وىمد يمون اًمًؾػ يت

قمـ قمٌداهلل سمـ مًعقد أكف ىمول: ٕن أىمرض مرشملم أطمى إزم مـ أن أشمصدق مرة وإن 

حتصؾتؿ قمغم إضمر ومال شمٌطؾقه سموعمـ وإذى وطمؼؽؿ حمػقظ ؾمقاء احلؼ اعموزم أو طمؼ 

 اإلطمًون ًمدى اعمًتديـ ويمام ىمقؾ: 

 إن اًمؼضوء ؾمقليت دوكف أضمؾ

 

 رووموـمق اًمصحقػي واطمػظفو مـ اًمػ  

 وًمؽـ طموًمؽؿ يمام ىمقؾ:

 سمـق قمؿـو أدوا اًمدراهؿ إكام

 

 يػرق سملم اًمـوس طمى اًمدراهؿ 

ـ إكًون يؽقن سمقـؽ وسمقـف مقدة وإظموء، ومنذا مو شمديـً مـف ًمؼقؽ اًمققم م وأيؿ اهلل يمؿ 

اًمثوين سمغػم ذًمؽ اًمقضمف اعمعفقد، ويملكؽ ىمتؾً أسموه أو أمف، ورسمام أؿموع ظمؼمك سملم اًمـوس 

الن مـعـل طمؼل، ومو يدري اعمًؽلم أن ومالًكو هذا ىمد يؽقن معدًمو، ومالن موـمؾـل، ووم

وإن يمون رسمام ظمرج سملم اًمـوس سموعمالسمس اجلؿقؾي إمم همػم ذًمؽ، ورطمؿ اهلل أسمو حمؿد سمـ 

طمزم طملم يـصح سمعدم آؾمتداكي مـ إصحوب، وأظمر رسمام قمرف مليمؾؽ ومنمسمؽ 

 مـ اًمؾحؿ ًمألوٓد، 
ٍ
سمؾ رسمام اًمدىمقؼ وإذا سمف يطرق إسمقاب ذم ومنذا مو ين اهلل سمنماء رء

همؾظي ومـ همػم إؿمػوق، ومقخرج إًمقف ذًمؽ اعمًتديـ سمؼؾٌف احلزيـ ظموئًػو وضماًل، متر سمف 

 حلظوت ًمق ظمػم سملم اعمقت وسملم ًمؼوء اعمديـ ٓظمتور إول.
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ومـ اؿمد رء قمغم اعمًتديـ أن يؼيض اًمديـ سموًمديـ وموًمـصقحي أٓ يػعؾ إٓ ومقام ًمقس 

 مـف سمد.

وأمو طمول اعمًتديـلم ومال شمًلل قمـفو، ومؽػوهؿ مو ىمقؾ ٓ هؿ إٓ هؿ اًمديـ، ويمام ىمول 

قمؿر سمـ قمٌد اًمعزيز: اًمديـ وىمر ـموعمو محؾف اًمؽرام، ويمام ىمقؾ: اًمديـ رق ومؾقـظر أطمديمؿ 

أيـ يضع رىمٌتف، ويمون يؼول: إذًمي أرسمعي: اًمـامم، واًمؽذاب، واًمػؼػم، واعمديون، ويمام 

 يمرمتف وذًمف ديـف.ىمقؾ: طمريي اعمًؾؿ 

 وٓ يؽـ طموًمؽ أهيو اعمًتديـ مع اًمدائـ يمام ىمول أطمدهؿ:

 قمؾقؽؿ ؾ  ومام ؿملن ديـل إذ حيُ 

 

أرى اًمـوس يؼضقن اًمديقن  

 ًمؼد يمون ذاك اًمديـ كؼًدا وسمعضف شمؼيض ُيؼهوٓ

 

 ومام أديً كؼًدا وٓ قمرًوو ًمعرضٍ  

 وًمؽوكام هذا اًمذي يمون مـؽؿ 

 

 أروومو ٓىمً ؾمامء وٓ  أموين   

 ومؾق يمـً شمـقيـ اًمؼضوء ًمديــو 

 

 ٕكًوت زم سمعًضو وقمجؾً زم سمعًضو 

وٓ يؽـ طموًمؽ مع مطوًمٌؽ مثؾ ذًمؽ اًمرضمؾ اًمذي يمون ًمف قمغم آظمر مول ومخرج  

قمطوء اعمًتديـ ومل يؼض صوطمٌف، وملرؾمؾ إًمقف همالًمو يؾزمف، ومؾزم اًمغالم وقمؾقف يمًوء 

ةٍ َوإِْن َكوَن ُذو ﴿أمحر اعمًتديـ ومجعؾ يؼقل:  ٍة َفـَظَِرٌة إََِل َمْقَْسَ ، واًمغالم [280اًمٌؼرة:]﴾ُظْْسَ

ََموَكوِت إََِل َأْهؾَِفو﴿يتؾقا:  ْٕ وا ا ، ومؾام ـمول ذًمؽ قمغم اًمرضمؾ [58اًمـًوء:]﴾إِنَّ اَّللََّ َيْلُمُرُكْم َأْن ُتَمده

 واؿمتد إحلوح اًمغالم قمؾقف أشمك صوطمى اًمديـ ومؼول:

 مـع اًمرىمود ومال أهمؿض ؾموقمي

 

 يى اًمؽًوء إمحرمـ همؿ شمعذ 

 يتؾق اًمتل ومقفو إموكي مـفام 

 

 ًمقمو وأشمؾق آيي اعمتقِنِ  
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وأيًضو ممو اسمتغم اهلل سمعض اًمـوس هق شمعؾقؼ صقرة ًمرضمؾ وخؿ مؽتقب قمؾقف اًمذي ٓ 

يديـ، وصقرة آظمر كحقػ ومؽتقب قمؾقف اًمذي يديـ، وهذا ومقف اًمتزهقد مـ ومعؾ اخلػم 

َواْفَعُؾوا  ﴿$قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ ومقف، ىمول شمعومم: اًمذي رهمى اهلل ورؾمقًمف صغم اهلل 

ْرَ  ، وومقف أيًضو شمعؾقؼ صقر ذوات إرواح اًمتل أمركو سمطؿًفو، واًمتل متـع [77]احلٍ:﴾اْْلَ

ٓ شمدظمؾ اعمالئؽي سمقًتو ومقف يمؾى وٓ ش اعمالئؽي مـ دظمقل اعمؽون اًمذي هل ومقف حلديٌ:

 .صقرة

ًمتطػم أن يمثػًما مـ أصحوب اعمحالت اًمتجوريي وأيًضو مـ اًمٌدع ذم هذا اجلوكى وهق ا

دري اعمًؽلم أن يٓ يٌدؤون يقمفؿ سموًمديـ، ومنذا ضموء اعمًتديـ ىمول: ظمؾـل اؾمتػتح ومو 

واهلل ذم قمقن اًمعٌد مو يمون ش ىمضوءه حلقائٍ اعمًؾؿلم هق ظمػم مو ـمؾى سمف اًمرزق حلديٌ:

 .اًمعٌد ذم قمقن أظمقف

طمول يمثػم مـ اًمـوس، ٓ ومرد مـ إومراد وٓ  إكام أصػ هبو صمؿ ًمُقعؾؿ أن مؼدمتل هذه

جمتؿع مـ اعمجتؿعوت، وإكام هق يمتوب قموم كًلل اهلل أن يـػع سمف ذم اعمحقو وسمعد اعمامت، 

وهمػر اهلل ًمـو وًمقاًمديـو وعمشوخيـو وجلؿقع اعمًؾؿلم، وكعقذ سموهلل مـ اعملصمؿ واعمغرم واحلؿد 

 هلل رب اًمعوعملم.

 ي احلجقرياًمزقمؽر أسمق حمؿد قمٌد احلؿقد سمـ حيقك

 ه2427/ؿمعٌون/3وحك يقم إطمد 

 مؽتٌي دار احلديٌ دموج.

 



 خطأ! ال ٙ٘دد ُص ًّ اهٌِط املعني يف املطتِد.
00 

 اهفصى األٗي

 ُعٌٞ املاي ٗكُٕ٘ ًّ شِٙٞ احلٚاٝ اهدُٚا
َك َثَوابًو ﴿ىمول اهلل شمعومم:  وُت َخٌر ِظـَد َربِّ وحِلَ كَقو َوالَبوقَِقوُت الصَّ ادَوُل َوالَبـُوَن ِزيـَُي احَلَقوِة الده

 .[46]اًمؽفػ:﴾#َوَخٌر َأَملً 

 اهـىمول اًمؼوؾمؿل رمحف اهلل: وذًمؽ إلقموكتفام ومقفو ووضمقد اًمنمف هبام. 

اعمًتؼقؿ إذا يمون ًمديف مول يًتطقع أن حيٍ، ويعتؿر،  وموعمول مـ زيـي هذه احلقوة إذ إن

ويتصدق، ويٌـل اعمًوضمد، ويؽػؾ إيتوم، ويػرج يمرب اعمحتوضملم، إمم همػم ذًمؽ مـ 

 أوضمف اخلػم.

 إٓ سمعًدا، ومـًلل اهلل يمون مـ أهؾ اًمػًود واإلومًود، ومنن اعمول ٓ يزيده مـ اهللأمو إذا 

 اًمًداد و يمام ىمقؾ:

 إن اًمشٌوب و اًمػراغ و اجلدة                  مػًدة ًمؾؿرء أي مػًدة

 اهػبطٞ هصاحب املاي إْ أُفقٕ يف طسق اخلري
قك قمـ إؾمامقمقؾ، ىمول: : طمدصمـو حمؿد سمـ اعمثـك، طمدصمـو حي(2409)ىمول اإلموم اًمٌخوري

 صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿطمدصمـل ىمقس، قمـ اسمـ مًعقد ري اهلل قمـف ىمول: ؾمؿعً اًمـٌل 

ٓ طمًد إٓ ذم اصمـتلم: رضمؾ آشموه اهلل موٓ ومًؾطف قمغم هؾؽتف ذم احلؼ، ورضمؾ آشموه ش يؼقل:

 .(825)احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ .اهلل طمؽؿي، ومفق يؼيض هبو ويعؾؿفو
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 ًِٔا اهطعٞ يف اهسشقاهدعا١ بصالح اهدُٚا ٗ

: طمدصمـو إسمراهقؿ سمـ ديـور، طمدصمـو أسمق ىمطـ (2720) ىمول اإلموم مًؾؿ رمحف اهلل شمعومم

قمـ قمٌداهلل سمـ قمٌد اًمعزيز، قمـ ىمدامي سمـ مقؾمك، قمـ أيب صوًمح، قمـ أيب هريرة ري اهلل 

اًمؾفؿ أصؾح زم ديـل اًمذي هق ش يؼقل: صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿقمـف ىمول: يمون رؾمقل اهلل 

ظمريت اًمتل إًمقفو معودي، آؿي أمري، وأصؾح زم دكقوي اًمتل ومقفو معور وأصؾح زم قمص

 .وأضمعؾ احلقوة زيودة زم ذم يمؾ ظمػم، وأضمعؾ اعمقت راطمي زم مـ يمؾ ذ

 اهتع٘ذ ًّ فتِٞ اهػِٟ ٗفتِٞ اهفقس
: طمدصمـو معغم سمـ أؾمد، طمدصمـو وهقى قمـ (6368) ىمول اإلموم اًمٌخوري رمحف اهلل

يمون   صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿأسمقف، قمـ قموئشي ري اهلل قمـفو، أن اًمـٌل  هشوم سمـ قمروة، قمـ

 .اًمؾفؿ إين أقمقذ سمؽ مـ ذ ومتـي اًمغـك، وأقمقذ سمؽ مـ ومتـي اًمػؼرش يؼقل:

 (.2706احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ )

(: ذومتـي اًمغـك هل احلرص قمغم اجلؿع ًمؾامل 7/33) "اعمػفؿ"ىمول اًمؼرـمٌل ذم 

ويؿـعف مـ واضمٌوت إكػوىمف وطمؼقىمف، وذ ومتـي اًمػؼر  وطمٌف عمـ يؽتًٌف مـ همػم طمؾف،

 اهـع، وىمقؾ: اعمراد سمف ومؼر اًمـػس. اعمدىمع اًمذي ٓ يصحٌف صؼم وٓ ور يعـل سمف اًمػؼر

 احلالي إذا تصدق ًِٕاملاي ُعٍ اهصاحب هوٌطوٍ 
: طمدصمـو معوذ سمـ ومضوًمي، طمدصمـو هشوم قمـ حيقك (2465) ىمول اًمٌخوري رمحف اهلل شمعومم

ـ أيب مقؿقكي، طمدصمـو قمطوء سمـ يًور، أكف ؾمؿع أسمو ؾمعقد اخلدري ري اهلل قمـ هالل سم

: ضمؾس ذات يقم قمغم اعمـؼم، وضمؾًـو طمقًمف صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿقمـف حيدث أن اًمـٌل 
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، ومؼول إين ممو أظموف قمؾقؽؿ مـ سمعدي مو يػتح قمؾقؽؿ مـ زهرة اًمدكقو وزيـتفوش ومؼول:

، ومؼقؾ ًمف: مو صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ، ومًؽً اًمـٌل رضمؾ: يو رؾمقل اهلل، أويليت اخلػم سموًمنم

وٓ يؽؾؿؽ، ومرأيـو أكف يـزل قمؾقف، ىمول: ومؿًح  صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿؿملكؽ؟ شمؽؾؿ اًمـٌل 

إكف ٓ يليت اخلػم سموًمنم، وإن ممو ش قمـف اًمرطمضوء، ومؼول: أيـ اًمًوئؾ؟ ويملكف محده ومؼول:

طمتك إذا امتدت ظموسشموهو اؾمتؼٌؾً يـًٌ اًمرسمقع يؼتؾ أو يؾؿ إٓ آيمؾي اخلياء، أيمؾً 

قملم اًمشؿس، ومثؾطً، وسموًمً، ورشمعً، وإن هذا اعمول ظمية طمؾقة، ومـعؿ صوطمى 

صغم اهلل قمؾقف و ، أو يمام ىمول اًمـٌل اعمًؾؿ مو أقمطك مـف اعمًؽلم، واًمقتقؿ، واسمـ اًمًٌقؾ

وإكف مـ يلظمذه سمغػم طمؼف، يموًمذي يليمؾ وٓ يشٌع، ويؽقن ؿمفقدا قمؾقف يقم ش :ؾمؾؿ

 .ؼقومياًم

 (.2052احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ )

 (.22/269ىمول احلوومظ ذم اًمػتح )

ؾمتػفوم، واًمقاو قموـمػي قمغم سموًمنم وهل سمػتح اًمقاو واهلؿزة ًمالىمقًمف: أو يليت اخلػم 

رء مؼدر، أي أشمصػم اًمـعؿي قمؼقسمي؟ ٕن زهرة اًمدكقو كعؿي مـ اهلل، ومفؾ شمعقد هذه 

ؽور، ىمول: وىمقًمف: إكف ٓ يليت اخلػم سموًمنم، ؾمتػفوم اؾمؽمؿمود، ٓ إكااًمـعؿي كؼؿي؟ وهق 

عورض اًمٌخؾ ؾي اخلػم، وإكام يعرض ًمف اًمنم، سميمظمذ مـف أن اًمرزق مفام يمثر، ومفق مـ مج

 كػوىمف ومقام مل ينمع.إسمف قمؿـ يًتحؼف، واإلهاف ذم 

طمدصمـو مقؾمك سمـ قمكم، قمـ أسمقف،  (: طمدصمـو قمٌد اًمرمحـ،4/297ىمول اإلموم أمحد )

يو قمؿرو، ش :صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿـ اًمعوص يؼقل: ىمول رؾمقل اهلل ىمول: ؾمؿعً قمؿرو سم

 .كعؿ اعمول اًمصوًمح ًمؾعٌد اًمصوًمح
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 هذا طمديٌ صحقح.

 ملّ أتقٟ اهللخري اهػين 
(: طمدصمـو أسمق قمومر قمٌد اعمؾؽ سمـ قمؿرو، طمدصمـو قمٌداهلل سمـ 5/372ىمول اإلموم أمحد )

قمـ قمؿف، ىمول: يمـو ذم جمؾس،  قف،ؾمؾقامن مديـل، طمدصمـو معوذ سمـ قمٌداهلل سمـ ظمٌقى، قمـ أسم

ومؼؾـو: يو رؾمقل اهلل،  وقمغم رأؾمف أصمر موء، صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿومطؾع قمؾقـو رؾمقل اهلل 

صغم ، ومؼول رؾمقل اهلل اًمغـكاًمـوس ذم ظموض ، ىمول: صمؿ أضمؾش كراك ـمقى اًمـػس، ىمول:

مـ اًمغـك،  ػمهلل، واًمصحي عمـ أشمؼك اهلل، ظمٓ سملس سموًمغـك عمـ أشمؼك اش :اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ

 .وـمقى اًمـػس مـ اًمـعؿ

 طمًـ.طمديٌ هذا 

 أحطاب أٓى اهدُٚا املاي
(: أظمؼمكو يعؼقب سمـ إسمراهقؿ، ىمول: طمدصمـو أسمق متقؾي قمـ 6/64ىمول اإلموم اًمـًوئل )

صغم اهلل قمؾقف و احلًلم سمـ واىمد، قمـ قمٌداهلل سمـ سمريدة، قمـ أسمقف، ىمول: ىمول رؾمقل اهلل 

 .ًمذي يذهٌقن إًمقف اعمولإن أطمًوب أهؾ اًمدكقو اش :ؾمؾؿ

 (.273) "اًمصحقح اعمًـد"هذا طمديٌ صحقح، وهق ذم 
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 اهتع٘ذ ًّ دٔد اهبال١
ـْ ؾُمَؿل  6626ىمول اإلموم اًمٌخوري ) صَمـَو ؾُمْػَقوُن قَم ٌد، طَمدَّ دَّ ًَ صَمـَو ُم ـْ َأيِب  ،(: طَمدَّ قَم

ِِل َصغمَّ اهللَُّ قَمَؾْقِف  ـْ اًمـٌَّ ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة قَم ، ش َوؾَمؾََّؿ ىَموَل:َصوًمٍِح، قَم
ِ
ٌَاَلء ـْ ضَمْفِد اًْم ُذوا سمِوهللَِّ ِم شَمَعقَّ

 
ِ
قَْمَداء ْٕ ، َوؿَماَمشَمِي ا

ِ
 اًْمَؼَضوء

ِ
، َوؾُمقء

ِ
َؼوء  .َوَدَرِك اًمشَّ

 احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ.

اًمٌالء: ىمؾي اعمول (: روى قمـ اسمـ قمؿر ىمول: ضمفد 7/35) "اعمػفؿ"ىمول اًمؼرـمٌل ذم 

 اهـويمثرة اًمعقول.

 يف اهلرب ٗخوف اه٘عد سش ااحبٕ ًّ اه٘يٚعٞاملاي احلالي حي
: طمدصمـو أسمق اًمقامن، ىمول: أظمؼمكو ؿمعقى، قمـ اًمزهري، (832) ىمول اًمٌخوري رمحف اهلل

 أظمؼمشمف: أن رؾمقل اهلل  صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿىمول: أظمؼمكو قمروة قمـ قموئشي زوج اًمـٌل 

قمذاب اًمؼؼم، وأقمقذ  اًمؾفؿ إين أقمقذ سمؽ مـش يمون يدقمق ذم اًمصالة: صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ

سمؽ مـ ومتـي اعمًقح اًمدضمول، وأقمقذ سمؽ مـ ومتـي اعمحقو واعمامت، اًمؾفؿ إين أقمقذ سمؽ مـ 

إن اًمرضمؾ إذا ش ، ومؼول ىموئؾ: مو أيمثر مو شمًتعقذ مـ اعملصمؿ، واعمغرم، ومؼول:اعملصمؿ واعمغرم

 .همرم: طمدث ومؽذب، ووقمد وملظمؾػ

 (.586احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ )

ًٌو. طمدث ومؽذب فىمول: ىمقًم  اهـ، وأوقمد وملظمؾػ: اعمراد أن هذا ؿملن مـ يًتديـ هموًم

 (.2/422مـ اًمػتح )
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 املاي إْ دا١ ًّ غري ضؤاي فٕٚ ُفع ٗبسكٞ

(: طمدصمـو هورون سمـ معروف، طمدصمـو قمٌداهلل سمـ وهى، 2045ىمول مًؾؿ رمحف اهلل )

أظمؼمين يقكس قمـ اسمـ ؿمفوب، قمتـ ؾمومل سمـ قمٌداهلل، قمـ أسمقف، ىمول: ؾمؿعً قمؿر سمـ 

وملىمقل اقمطف اومؼر  يعطقـل اًمعطوء صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿخلطوب يؼقل: ىمد يمون رؾمقل اهلل ا

 :صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿقمطف أومؼر إًمقف مـل، ومؼول إًمقف مـل، طمتك أقمطوين مرة، ومؼؾً: ا

شمتٌعف ظمذه، ومو ضموءك مـ هذا اعمول وأكً همػم منمف وٓ ؾموئؾ ومخذ، ومو ٓ ومال ش

 .كػًؽ

 .قً رء مـ همػم أن شمًلل ومؽؾ وشمصدقإذا أقمطش وذم روايي:

 املاي بسكٞ ًّ اهلل تصسف يف طاعتٕ
(: طمدصمـو إؾمحوق سمـ كٍم، طمدصمـو قمٌد 279ىمول اإلموم اًمٌخوري رمحف اهلل شمعومم )

صغم اهلل قمؾقف و اًمرزاق قمـ معؿر، قمـ مهوم، قمـ أيب هريرة ري اهلل قمـف قمـ اًمـٌل 

ضمراد مـ ذهى، ومجعؾ أيقب حيتثل ذم  ، ىمول: سمقـو أيقب يغتًؾ قمريوكو ومخر قمؾقفؾمؾؿ

هذا، ىمول: سمغم وقمزشمؽ، وًمؽـ ٓ همـك يب قمـ صمقسمف، ومـوداه رسمف: يو أيقب أمل أيمـ أهمـقتؽ 

  .قمـ سمريمتؽ

 ضبب هألد٘ز اهلجريٝاملاي 
ُه لِؾُقَْسى﴿ىمول شمعومم:  ُ َق بِوحُلسـَى * َفَسـُقَْسِّ و َمن َأظَطى َواتََّؼى * َوَصدَّ   .[7-5]اًمؾقؾ: ﴾َفَلمَّ

يمؾ ش وطمديٌ طمذيػي متػؼ قمؾقف:، يمؾ معروف صدىميش حلديٌ ضموسمر قمـد مًؾؿ:

 .معروف صدىمي
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 ومـ اعمعروف اًمصدىمي، واًمؼرض، وومعؾ اخلػمات.

وأيًضو اإلكػوق ؾمٌى ًمتؽػػم اخلطويو، يمام ذم طمديٌ طمذيػي قمـد اًمشقخلم، وومقف أن 

ذم اًمػتـي؟  و ؾمؾؿ صغم اهلل قمؾقفقمؿر ري اهلل قمـف ىمول: أيؽؿ حيػظ طمديٌ رؾمقل اهلل 

ىمول طمذيػي: أكو، ىمول: إكؽ جلرئ، ومؽقػ ىمول: ومتـي اًمرضمؾ ذم أهؾف ووًمده وضموره، ىمول: 

 شمؽػرهو اًمصالة واًمصدىمي واعمعروف، احلديٌ.

صغم اهلل وصوطمى اعمول يـػؼ ذم اًمن واًمعؾـ، ومؽؿ ًمف مـ اإلضمقر إن أظمؾص، ىمول 

ورضمؾ ش ف يقم ٓ فمؾ إٓ فمؾف،، ذم ذيمر اًمًٌعي اًمذيـ يظؾفؿ اهلل ذم فمؾقمؾقف و ؾمؾؿ

، احلديٌ ذم اًمصحقحلم قمـ شمصدق سمصدىمي وملظمػوهو طمتك ٓ شمعؾؿ ؿمامًمف مو شمـػؼ يؿقـف

 أيب هريرة ري اهلل قمـف.

وصوطمى اعمول يعػ كػًف وقمقوًمف، وحيٍ ويعتؿر، ورسمام سمـك اعمًوضمد، وطمػر 

اًمتل ًمقس هذا وهمػمهو مـ إضمقر اًمعظقؿي،  ، وأكػؼ قمغم اًمدقموةأسمور،ويمػؾ إيتوم

 مقوع سمًطفو.

وىمد ضموء ذم طمديٌ أيب هريرة، وسمـحقه قمـ أيب ذر ذم اًمصحقحلم، أن ومؼراء 

، ومؼوًمقا: يو رؾمقل اهلل، ذهى أهؾ صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿاعمفوضمريـ ضموءوا إمم رؾمقل اهلل 

اًمدصمقر سموٕضمقر، يصؾقن يمام كصكم، ويتصدىمقن وٓ كتصدق، ويعتؼقن وٓ كعتؼ، 

 احلديٌ. .أمقاهلؿ ويتصدىمقن سمػضقل
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 أثٍ ًّ مل ٙؤد حق املاي

ُهم بَِعَذاٍب ﴿ىمول اهلل شمعومم:  َي َوٓ ُيـِػُؼوََنَو ِِف َشبِقِل اَّللَِّ َفَبِّشِّ َهَى َوالِػضَّ َوالَِّذيَن َيؽـُِزوَن الذَّ

و ِجَبوُهُفم َوُجـُوُِبُم وَ  ُطُفوُرُهم َهَذا َمو َكـَزُتم َألِقٍم * َيوَم ُُيَؿى َظَؾقَفو ِِف َكوِر َجَفـََّم َفُتؽَوى ِِبَ

 [.35-34]اًمتقسمي: ﴾ٓكُػِسُؽم َفُذوُقوا َمو ُكـُتم َتؽـُِزونَ 

(: طمدصمـو قمكم سمـ قمٌداهلل، طمدصمـو هشوم سمـ 2403ىمول اإلموم اًمٌخوري رمحف اهلل شمعومم )

صوًمح، قمـ أيب هريرة  اًمؼوؾمؿ، طمدصمـو قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌداهلل اسمـ ديـور، قمـ أسمقف، قمـ أيب

ًٓ ومؾؿ يمد ش :صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿاهلل قمـف، ىمول: ىمول رؾمقل اهلل ري  مـ أشموه اهلل مو

زيموشمف، مثؾ ًمف يقم اًمؼقومي ؿمجوقًمو أىمرع ًمف زسمقٌتون، يطقىمف يقم اًمؼقومي، صمؿ يمظمذ سمؾفزمتف، 

]آل ﴾َوٓ َُيَسَبنَّ الَِّذيَن َيبَخُؾوَن ﴿يعـل ؿمدىمقف، صمؿ يؼقل: أكو يمـزك، أكو موًمؽ، صمؿ شمال: 

 .[280قمؿران:

  شٓد زض٘ي اهلل اوٟ اهلل عوٕٚ ٗعوٟ آهٕ ٗضوٍ يف املاي
 ملا جيس ًّ اهتبعات

(: طمدصمـو قمقوش، طمدصمـو قمٌد إقمغم، طمدصمـو 2408ىمول اًمٌخوري رمحف اهلل شمعومم )

اجلرير ي، قمـ أسمك اًمعالء اسمـ اًمشخػم، قمـ إطمـػ سمـ ىمقس، قمـ أيب ذر ري اهلل قمـف 

، ىمول: ومـظرت إمم يو أسمو ذر، أشمٌٍم أطمًداش :هلل قمؾقف و ؾمؾؿصغم اىمول: ىمول زم اًمـٌل 

يرؾمؾـل ذم  صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿاًمشؿس مو سمؼل مـ اًمـفور، وأكو أرى أن رؾمقل اهلل 

ًٌو أكػؼف يمؾف إٓ صمالصمي دكوكػمش طموضمي ًمف، ىمؾً: كعؿ، ىمول:  مو أطمى أن زم مثؾ أطمد ذه

 .أرصدهو ًمديـ
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 (:3/349) "اًمػتح"ىمول احلوومظ ذم 

ًٌو، ومؿحؿقل قمغم إوًمقيي، ٕن مجع اعمول  وأمو طمديٌ مو أطمى أن زم مثؾ أطمد ذه

وإن يمون مٌوطًمو ًمؽـ اجلومع مًمول قمـف، وذم اعمحوؾمٌي ظمطر، وإن يمون اًمؽمك أؾمؾؿ، ومو 

ورد مـ اًمؽمهمقى ذم حتصقؾف وإكػوىمف ذم طمؼف، ومؿحؿقل قمغم مـ وصمؼ سملكف جيؿعف مـ 

قمؾقف، ومنكف إذا أكػؼف طمصؾ ًمف صمقاب ذًمؽ مـ اًمـػع احلالل اًمذي يلمـ ظمطر اعمحوؾمٌي 

ذهى أهؾ ش اعمتعدي، وٓ يتلشمك ذًمؽ عمـ مل حيصؾ ؿمقًئو، يمام شمؼدم ؿموهد ذم طمديٌ:

 ، واهلل أقمؾؿ.اًمدصمقر سموٕضمقر

 فتِٞ ٓرٖ األًٞ باملاي، فاحلرز ًِٕ
(: طمدصمـو أمحد سمـ مـقع، أظمؼمكو احلًـ سمـ ؾمقار، 6/629ىمول اًمؽممذي رمحف اهلل )

أظمؼمكو اًمؾقٌ سمـ ؾمعد، قمـ معوويي سمـ صوًمح، أن قمٌد اًمرمحـ سمـ ضمٌػم سمـ كػػم طمدصمف قمـ 

إن ش يؼقل:، صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿأسمقف، قمـ يمعى سمـ قمقوض، ىمول: ؾمؿعً رؾمقل اهلل 

 .ًمؽؾ أمي ومتـي، وومتـي أمتل اعمول

ىمول أسمق قمٌد اًمرمحـ اًمقادقمل: هذا طمديٌ طمًـ، وهق مـ إطموديٌ اًمتل أًمزم 

 رىمطـل اًمٌخوري ومًؾؿ أن خيرضموهو.اًمدا

 (.2093) "اًمصحقح اعمًـد"احلديٌ ذم 
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 احلسص عوٟ املاي ٓولٞ

 :(2376)(7/46ىمول اًمؽممذي رمحف اهلل شمعومم )

طمدصمـو ؾمقيد سمـ كٍم، أظمؼمكو قمٌداهلل سمـ اعمٌورك، قمـ زيمريو سمـ أيب زائدة، قمـ حمؿد 

، قمـ أسمقف، ىمول: ىمول رؾمقل قمـ اسمـ يمعى اسمـ موًمؽ سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمعد سمـ زرارة،

مو ذئٌون ضموئعون أرؾمال ذم همـؿ، سملومًد هلو مـ طمرص اعمرء ش :صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿاهلل 

 .قمغم اعمول واًمنمف ًمديـف

ىمول اًمقادقمل رمحف: هق صحقح، واسمـ يمعى هق قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌداهلل سمـ يمعى يمام 

  .(2094رىمؿ ) "اًمصحقح اعمًـد"احلديٌ ذم  "حتػي إذاف"ذم 

(:ومفذا مثؾ 64) جمؿقع اًمرؾموئؾش ىمول اسمـ رضمى رمحف اهلل ذم ذح احلديٌ يمام ذم

ًمػًود ديـ اعمًؾؿ سموحلرص قمغم اعمول  صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿقمظقؿ ضمدًا ضسمف اًمـٌل 

واًمنمف ذم اًمدكقو، وأن ومًود اًمديـ سمذًمؽ ًمقس سمدون ومًود اًمغـؿ سمذئٌلم ضموئعلم 

فام راقمقفام ًمقاًل، ومفام يليمالن ذم اًمغـؿ ويػؽمؾمون ووريلم يلشمقو ذم اًمغـؿ، وىمد هموب قمـ

ومقفام....ىمول: وموحلريص يضقع زموكف اًمنميػ وخيوـمر سمـػًف اًمتل ٓ ىمقؿي هلو ذم إؾمػور 

 وريمقب إظمطور جلؿع اعمول يـػع سمف همػمه... وىمول سمعض اًمشعراء: 

 يمؿ مـ قمزيز ىمد

 

 صػمه احلرص ذًمقالً  

 وىمول آظمر:  

 طمرص احلريص ضمـقن

 

 اًمصؼم طمصـ طمصلم و 

 إن ىمدر اهلل ؿمقئوً  

 

 ٓسمد مـ أن يؽقن  
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 احلسص عوٟ أخر املاي ًّ حوٕ، ٗاحلرز ًّ احلساَ
بو َأضَعوفًو ُمَضوَظَػيً ﴿ىمول شمعومم:  و الَِّذيَن آَمـُوا ٓ َتلُكُؾوا الرِّ َ  .[230]آل قمؿران:﴾َيو َأُّيه

 .نومـ يقَق ؿمح كػًف وملوًمئؽ هؿ اعمػؾحقش وىمول اهلل شمعومم:

(: طمدصمـو آدم، طمدصمـو اسمـ أيب ذئى، طمدصمـو ؾمعقد اعمؼؼمي، قمـ 2083ىمول اًمٌخوري )

ًمقلشملم قمغم اًمـوس زمون ٓ يٌوزم سمام أظمذ اعمول، «:صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿأيب هريرة، قمـ اًمـٌل 

 .أمـ طمالل أم مـ طمرام

حتذيًرا  هبذا صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ(: ىمول اسمـ اًمتلم: أظمؼم اًمـٌل 4/276ىمول احلوومظ )

مـ ومتـي اعمول، وهق مـ سمعض دٓئؾ كٌقشمف، إلظمٌوره سموٕمقر اًمتل مل شمؽـ ذم زمـف، ووضمف 

مـ ضمفي اًمتًقيي سملم إمريـ، وإٓ وملظمذ اعمول مـ احلالل ًمقس مذمقًمو مـ طمقٌ  اًمذم

اشمؼقا اًمشح، ش ( مـ طمديٌ ضموسمر ري اهلل قمـف:2578وذم مًؾؿ ) اهـهق، واهلل أقمؾؿ.

 مـ يمون ىمٌؾؽؿ محؾفؿ قمغم أن ؾمػؽقا دموءهؿ، واؾمتحؾقا حمورمفؿ ومنن اًمشح أهؾؽ

ىمول اسمـ رضمى: ىموًمً ـموئػي مـ اًمعؾامء اًمشح هق احلرص اًمشديد اًمذي حيؿؾ صوطمٌف 

 قمغم أن يلظمذ إؿمقوء مـ همػم طمؾفو ويؿـع طمؼقىمفو. 

 اهػِٟ غِٟ اهِفظ
ـ قمققـي، قمـ (: طمدصمـو زهػم سمـ طمرب، ىمول: طمدصمـو ؾمػقون سم2052ىمول اإلموم مًؾؿ )

صغم اهلل قمؾقف و أيب اًمزكود، قمـ إقمرج، قمـ أيب هريرة ري اهلل قمـف ىمول: ىمول رؾمقل اهلل 

 .ض، وًمؽـ اًمغـل همـك اًمـػسرَ ًمقس اًمغـك قمـ يمثرة اًمعَ ش :ؾمؾؿ

 (:7/239ىمول اًمـقوي رمحف اهلل )
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اًمعرض هـو سمػتح اًمعلم، واًمراء مجقًعو، وهق متوع اًمدكقو، ومعـك احلديٌ اًمغـل 

عمحؿقد همـك اًمـػس وؿمٌعفو وىمؾي طمرصفو، ٓ يمثرة اعمول مع احلرص قمغم اًمزيودة، ٕن ا

ًٌو ًمؾزيودة مل يًتغـ سمام معف، ومؾقس ًمف همـك.   اهـمـ يمون ـموًم

 ٗاهعٌى مبسضاتٕ مجاع اهدُٚا ٗاهدّٙ تق٠٘ اهلل تعاىل
 (:5/283ىمول اإلموم أمحد )

قامن، قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ طمدصمـو حيقك سمـ ؾمعقد، طمدصمـو ؿمعٌي، طمدصمـو قمؿرو سمـ ؾمؾ

مـ ش يؼقل: صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿأسمون، قمـ أسمقف، قمـ زيد سمـ صموسمً: ؾمؿعً رؾمقل اهلل 

يمون مهف أظمرة: مجع اهلل قمؾقف ؿمؿؾف، وضمعؾ همـوه ذم ىمؾٌف، وأشمتف اًمدكقو وهل راهمؿي، 

دكقو إٓ ومـ يموكً كقتف اًمدكقو: ومرق اهلل قمؾقف وقعتف، وضمعؾ ومؼره سملم قمقـقف، ومل يلشمف مـ اًم

 .مو يمتى ًمف

(: هذا طمديٌ صحقح، 352) "اًمصحقح اعمًـد"ىمول اًمقادقمل رمحف اهلل شمعومم ذم 

 رضموًمف صمؼوت.

 يتصاد ضبب هوبعد عّ حتٌى تبعات املايًالشًٞ اال
َعْل َيَدَك َمْغُؾوَلًي إََِل ُظـُِؼَك َوٓ َتْبُسْطَفو ُكلَّ اْلَبْسِط َفَتْؼُعَد ﴿ىمول اهلل شمعومم:  َمُؾومًو  َوٓ ََتْ

 . [29آهاء:] ﴾ََمُْسوراً 

ْر َتبِْذيرًا ﴿وىمول شمعومم:  بِقِل َوٓ ُتبَذِّ ُه َوادِْْسؽنَِي َواْبَن السَّ ِريَن َكوُكوا * َوآِت َذا اْلُؼْرَبى َحؼَّ إِنَّ ادَُْبذِّ

ِه َكُػوراً  ْقَطوُن لَِربِّ َقوضنِِي َوَكوَن الشَّ  . [27:اإلهاء] ﴾إِْخَواَن الشَّ

وا َوَكوَن َبنْيَ َذلَِك ﴿شمعومم ذم صػي قمٌود اًمرمحـ : وىمول  ْ َيْؼُسُ ُفوا َوََل ْ ُيْْسِ َوالَِّذيَن إَِذا َأْكَػُؼوا ََل
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 . [67اًمػرىمون:] ﴾َقَواموً 

وموؿمتؿؾً هذه أيوت يمؾفو قمغم إمر سموٓىمتصود واًمـفل قمـ اإلهاف، ويمون ذًمؽ 

َوُكُؾوا  ﴿يؼقل:  قمز وضمؾاهلل مقاومًؼو ًمؾـفل قمـ اإلهاف ذم إيمؾ واًمنمب: ٕن 

فنِيَ  ُه ٓ ُُيِىه ادُْْْسِ ُفوا إِكَّ ُبوا َوٓ ُتْْسِ ، ومنذا يمون اإلهاف ذم إيمؾ [32:ٕقمرافا]﴾َواْْشَ

واًمنمب ممـققًمو وضمى أن يؽقن اإلهاف ذم اإلكػوق ممـققًمو ٕن ذًمؽ إكام يؽقن سمٍمف 

ٕيمثر ممـقع مـ أيمؾف، ومقـٌغل ا، وذًمؽ اعمول ذم أيمثر ممو حيتوج إًمقف مـ اعمليمقل واعمنموب

أن يؽقن سف اعمول ذم اعمؿـقع ممـققًمو، وطمد اًمنف ذم إيمؾ أن جيووز اًمشٌع ويثؼؾ 

حؿؾ قمغم اًمٌدن، وًمقس معف أداء واضمى وٓ ىمضوء طمؼ إٓ سم اًمٌدن طمتك ٓ يؽقن

 اإلكػوق اًمنف ذم اإلكػوق يمؾف مو ذيمركو، ًمؽـ ذم اعمؾٌس واعمًؽـ واعمريمى واخلدم، وملمو

اًمضقوع واعمقار ًمؾـًؾ: ٕن هذا شمـحؾ وشمـؿقا،  ومقام يٌؼك ويـؿقا ومؾقس سمنف يمنماء

 ومقزداد سمام يٍمومف ومقفو أوعوومف.

وممو يدظمؾ ذم اًمنف واًمتٌذير أن ٓ يٌوزم اًمقاطمد ومقام يشؽمي ويٌقع يملن يغٌـ ومقٌقع 

اَلُؽْم َبْقـَُؽْم َوٓ َتْلُكُؾوا َأْموَ ﴿سمقيمس ويشؽمي سمػضؾ، وىمد ىمول اهلل شمعومم: 

 .[288:اًمٌؼرة]﴾بِوْلَبوضِلِ 

إن اهلل هنك قمـ صمالث: قمـ ىمقؾ وىمول، ويمثرة اًمًمال، وإووقمي  وذم احلديٌ:

.وىمد ؾمئؾ ؾمعقد سمـ ضمٌػم قمـ إووقمي اعمول ومؼول: هق اًمرضمؾ يرزىمف اهلل اًمرزق اعمول

رير ذم ومقجعؾف ذم طمرام طمرمف قمؾقف، وهذا مـ مجؾي إووقمي اعمول، وىمد أظمرج اسمـ ضم

ِريَن َكوُكوا إِْخَواَن ﴿( سمًـد صحقح قمـ اسمـ قمٌوس ذم ىمقًمف شمعومم: 25/73اًمتػًػم ) إِنَّ ادَُْبذِّ

َقوضنِِي   ، ىمول: هؿ اًمذيـ يـػؼقن اعمول ذم همػم طمؼف.[27:آهاء]﴾الشَّ
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مـ ـمريؼ حيقك قمـ ؾمػقون قمـ اعمـفول سمـ قمؿرو قمـ  (22/202وىمد أظمرج أيًضو ذم )

ٍء َفُفَو ُُيْؾُِػُه  ﴿ىمقًمف: ؾمعقد سمـ ضمٌػم ذم   .[39:ؾمـٌل]﴾َوَمو َأْكَػْؼُتْم ِمْن ََشْ

 ىمول ذم همػم إهاف وٓ شمؼتػم.

 وروى مقىمقوًمو قمـ اسمـ قمٌوس.

إذا أراد اهلل سملهؾ سمقً ش ( قمـ قموئشي مرومققًمو:6240وأظمرج اًمٌقفؼل ذم اًمشعى )

 وإؾمـوده صحقح. ظمػًما أدظمؾ قمؾقفؿ اًمرومؼ ذم اعمعوش

مـ  (6252( و)5786) "اًمشعى"(، واًمٌقفؼل ذم 2/282ؾمـده ) وأظمرج أمحد ذم

يمؾ واذب واًمٌس وشمصدق مـ ش طمديٌ قمؿرو سمـ ؿمعقى قمـ أسمقف قمـ ضمده مرومققًمو:

 .همػم إهاف وٓ خمقؾي

 أضباب اهسشق ٗيطا١ اهدْٙ٘
وضمؾ  إن مـ أقمظؿ أؾمٌوب اًمرزق احلالل وىمضوء اًمديقن هق شمقطمقد اهلل قمز( 2

َّٓ لَِقْعُبُدونِ ﴿شمعومم: وأومراده سموًمعٌودة، ىمول  ْكَس إِ ِ ْٕ نَّ َوا ًُ اْْلِ َمو ُأِريُد ِمـُْفْم ِمْن *  َوَمو َخَؾْؼ

ِة اْدَتنِيُ *  ِرْزٍق َوَمو ُأِريُد َأْن ُيْطِعُؿونِ  اُق ُذو اْلُؼوَّ زَّ   .[58-56 :اًمذاريوت]﴾إِنَّ اَّللََّ ُهَو الرَّ

وٓ: طمدصمـو إهائقؾ قمـ أيب إؾمحوق ىمول اإلموم أمحد: طمدصمـو حيقك سمـ آدم وأسمق ؾمعقد ىم

اهلل سمـ مًعقد ىمول: أىمرأين رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف  قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ يزيد، قمـ قمٌد

ِة ادَْتنِيُ ﴿وقمغم آًمف وؾمؾؿ:  اُق ُذو اْلُؼوَّ زَّ  .[58:اًمذاريوت] ﴾إِنَّ اَّللََّ ُهَو الرَّ

 ف اهلل شمعومم. ل رمحقمًمشقخـو اًمقاد "اًمصحقح اعمًـد"هذا طمديٌ صحقح، وهق ذم 
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ُْم َأَقوُموا ﴿ومـفو اعمتوسمعي ًمؾـٌل صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ ىمول شمعومم: ( 2 َوَلْو َأَنَّ

ًِ َأْرُجؾِِفْم مِ 
ََكُؾوا ِمْن َفْوقِِفْم َوِمْن َُتْ َٕ ِْم  ْكِجقَل َوَمو ُأْكِزَل إَِلْقِفْم ِمْن َرِبِّ ِ ْٕ ٌي التَّْوَراَة َوا ـُْفْم ُأمَّ

 .[66اعموئدة:] ﴾ٌة َوَكثٌِر ِمـُْفْم َشوَء َمو َيْعَؿُؾونَ ُمْؼَتِصَد 

 ومـفو اعمحوومظي قمغم اًمصؾقات وإمر هبو.( 3

لِة َواْصَطِزْ َظَؾْقَفو ٓ َكْسَلُلَك ِرْزقًو َكْحُن َكْرُزُقَك َوالَْعوقَِبُي ﴿ىمول شمعومم:  َوْأُمْر َأْهَؾَك بِولصَّ

 . [232ـمـف:] ﴾لِؾتَّْؼَوى

َؼْوا ﴿عمالزمي ًمنإيامن وإقمامل اًمصوحلي ىمول شمعومم: ومـفو ا( 4 َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُؼَرى آَمـُوا َواتَّ

َْرضِ  ْٕ ََمِء َوا وذم طمديٌ أكس قمـد اإلموم  .[96:ٕقمراف]﴾َلَػَتْحـَو َظَؾْقِفْم َبَرَكوٍت ِمَن السَّ

ذا قمؿؾ طمًـي إن اًمؽوومر إش :صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ( ىمول: ىمول رؾمقل اهلل 2808مًؾؿ )

ُأـمِعَؿ هبو ـمعؿي ذم اًمدكقو، وأمو اعمممـ ومنن اهلل يِدظمُر ًمف طمًـوشمف إمم يقم اًمؼقومي ويعؼٌف 

 .رزىمًو ذم اًمدكقو قمغم ـموقمتف

ُه َكوَن ﴿ومـفو يمثرة آؾمتغػور ومالزمي اًمتقسمي ىمول شمعومم:  ( 5 ُؽْم إِكَّ ًُ اْشَتْغِػُروا َربَّ َفُؼْؾ

وراً  َوُيْؿِدْدُكْم بَِلْمَواٍل َوَبـنَِي َوََيَْعْل لَُؽْم َجـَّوٍت َوََيَْعْل *  ََمَء َظَؾقُْؽْم ِمْدَراراً ُيْرِشِل السَّ *    َغػَّ

 .[22-20 كقح:]﴾َلُؽْم َأَْنَوراً 

يو اسمـ آدم ش يمام ذم طمديٌ أيب هريرة اًمؼدد: قمز وضمؾومـفو اًمتػرغ ًمعٌودة اهلل ( 6

 شمٌوقمد قمـل وملمغم يديؽ ؿمغاًل وًمـ أؾمد شمػرغ ًمعٌوديت امأل ىمؾٌؽ همـًو واؾمد ومؼرك، وٓ

 .ومؼرك

ًمشقخـو اًمقادقمل رمحف اهلل  "اًمصحقح اعمًـد"وحلديٌ زيد سمـ صموسمً قمـد أمحد هق ذم 

مـ يموكً اًمدكقو مهف: ومرق اهلل قمؾقف ؿمؿؾف، وضمعؾ ومؼره سملم قمقـقف، ومل يلشمف ش شمعومم وومقف:
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قمؾقف ؿمؿؾف، وضمعؾ همـوه ذم  مـ اًمدكقو إٓ مو يمتى ًمف، ومـ يموكً أظمرة مهف: مجع اهلل

 .ىمؾٌف، وأشمتف اًمدكقو وهل راهمؿي

َمْن َظِؿَل َصوحِلًو ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْكَثى َوُهَو ُمْمِمٌن َفَؾـُْحقَِقـَُّه َحَقوًة ﴿وًمؼقل اهلل شمعومم: 

 ، ومـ احلقوة اًمطقٌي ؾمعي اًمرزق واًمتخؾص مـ اًمديقن.[97:اًمـحؾ]﴾َضقَِّبيً 

*  َوَمْن َيتَِّق اَّللََّ ََيَْعْل َلُه ََمَْرجوً  ﴿ي اًمتؼقى ىمول شمعومم: ومـ أؾمٌوب اًمرزق مالزم( 7

َتِسُى  ٌُ ٓ َُيْ  .[3-2 اًمطالق:]﴾َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْق

ًمق أكؽؿ شمتقيمؾقن ش حلديٌ قمؿر قمـد اًمؽممذي: قمز وضمؾومـفو اًمتقيمؾ قمغم اهلل ( 8

، واحلديٌ سمطوًكو قمغم اهلل طمؼ شمقيمؾف: ًمرزىمؽؿ يمام يرزق اًمطػم شمغدوا مخوًصو وشمروح

 صحقح.

ومـفو اًمتػرغ ًمطؾى اًمعؾؿ وإقموكي ـمالب اًمعؾؿ حلديٌ أكس قمـد اًمؽممذي وهق ( 9

قمغم ذط مًؾؿ أن أظمقان يموكو قمغم قمفد اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ، ويمون 

، ومشؽو اعمحؽمف أظموه إمم اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف أطمدمهو ذم اعمًجد وأظمر حيؽمف

، أي سمًٌى قمٌودشمف ًمعؾؽ شمرزق سمفش ومؼول ًمف اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ: وؾمؾؿ

  ًمشقخـو اًمقادقمل رمحف اهلل شمعومم. "اًمصحقح اعمًـد"وقمؾؿف واحلديٌ ذم 

َفوْمُشوا ِِف َمـَوكِبَِفو َوُكُؾوا ِمْن ِرْزقِِه  ﴿ىمول شمعومم:  ومـفو اًمًعل ذم ـمؾى اًمرزق احلالل( 20 

 .[25:اعمؾؽ]﴾ُشورُ َوإَِلْقِه الـه 

إؾمٌوب حلصقل اًمرزق اًمدكققي  عوضمؾ، ومنكف مـ أكج ومـفو دقموء اهلل قمز( 22

وأظمروي، وًمذًمؽ يمون رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ إذا أؾمؾؿ اًمرضمؾ قمؾؿف 

 .اًمؾفؿ أهمػر زم وأرمحـل واهدين وارزىمـل وقموومـلش اًمصالة صمؿ هذا اًمدقموء:
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 (2697رق سمـ أؿمقؿ )أظمرضمف مًؾؿ مـ طمديٌ ـمو

ىموًمً: يمون رؾمقل اهلل صغم  ؾمؾؿيوأظمرج اًمطؼماين واحلويمؿ وهمػممهو مـ طمديٌ أم 

ًٌو وقمؾاًم كوومًعو ش اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ يؼقل سمعد صالة اًمػجر: اًمؾفؿ إين اؾملًمؽ رزىًمو ـمق

 .وقمؿاًل متؼٌاًل 

الًمؽ قمـ اًمؾفؿ أيمػـل سمحش واحلديٌ طمًـ وؾمقويت طمديٌ قمكم ري اهلل قمـف وومقف:

 .سمػضؾؽ قمؿـ ؾمقاك أهمــلطمرامؽ و

اًمؾفؿ اىميض قمـو ش وحلديٌ أيب هريرة قمـد مًؾؿ ذم اًمذيمر قمـد اًمـقم وؾمقليت وومقف:

 وهمػم ذًمؽ. قمـ اًمػؼرأهمــو اًمديـ و

مـ هه أن يًٌط ًمف ذم رزىمف ويـًل ًمف ذم أصمره ش ومـفو صؾي اًمرطمؿ حلديٌ أكس:( 22

 (2557( و مًؾؿ )5987ري )احلديٌ ذم اًمصحقحلم اًمٌخو ومؾقصؾ رمحف

 مو كؼصً صدىمي مـ مولش ىمول صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ: ومـفو اًمصدىمي( 23

أكػؼ ش أظمرضمف مًؾؿ مـ طمديٌ أيب هريرة، وحلديٌ أيب هريرة مرومققًمو قمـد اًمشقخلم:

 .يـػؼ قمؾقؽ

مو مـ يقم يصٌح اًمعٌود ومقف إٓ ويـزل مؾؽون ش وحلديٌ أيب هريرة قمـد اًمٌخوري:

 .ؼقل أطمدمهو: اًمؾفؿ أقمط مـػًؼو ظمؾػو، ويؼقل أظمر: اًمؾفؿ أقمط ممًًؽو شمؾػوي

ومـفو اًمٌؽقر ذم إقمامل ومنن اهلل يٌورك ذم شمؾؽ إوىموت حلديٌ ضموسمر وصخر ( 24

، وطمديٌ ضموسمر طمًـ ًمذاشمف يمام ذم اًمؾفؿ سمورك ٕمتل ذم سمؽقرهوش :همػمهؿ سمـ وادقمي و

 ًمشقخـو احلجقري. "وقوء اًمًوًمؽلم"
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ومـفو يمثرة اًمذيمر عمو أظمرج أمحد ذم مًـده مـ طمديٌ قمٌداهلل سمـ قمؿرو سمـ ( 25

أن كقح قمؾقف اًمًالم أوص وًمده طملم طميشمف اًمقوموة سمال إًمف إٓ اهلل ش اًمعوص مرومققًمو:

 .وؾمٌحون اهلل وسمحؿده ومنهنو صالة يمؾ رء وهبو يرزق اخلؾؼ

َتْعِػِف الَِّذيَن ٓ ََيُِدوَن كَِؽوحًو َوْلَقْس ﴿ومـفو اًمعػي قمام ذم أيدي اًمـوس ىمول شمعومم: ( 26

 .[33:اًمـقر]﴾َحتَّى ُيْغـَِقُفُم اَّللَُّ ِمْن َفْضؾِهِ 

 وىمول رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ يمام ذم طمديٌ أيب ؾمعقد قمـد اًمشقخلم:

 وهمػم ل،ٌؾأو اًمغـل اًمؼ إمو سمنقمطوءه مو يغـقف قمام ذم أيدي اًمـوس ومـ يًتعػػ يعػف اهللش

 ذًمؽ.

ُؽْم َوَلئِْن َكَػْرُتْم إِنَّ َظَذاِِب  ﴿ومـفو ؿمؽر اًمـعؿ ىمول شمعومم: ( 27 َِزيَدكَّ َٕ َلئِْن َصَؽْرُتْم 

 .[7:اسمراهقؿ]﴾َلَشِديٌد 

ومؽؿ مـ ؿمويمر أدام اهلل قمؾقف اًمـعؿ، ويمؿ ممـ يمػر اًمـعؿ إمو سموعمعويص واًمًقئوت 

 فو اهلل قمـف.واًمتخقض ومقفو سمغػم طمؼ، وإمو سملظمذهو مـ همػم طمؾفو ومًؾٌ

ومـفو اعمتوسمعي سملم احلٍ واًمعؿرة عمو أظمرج اًمؽممذي مـ طمديٌ اسمـ مًعقد ىمول: ( 28

شموسمعقا سملم احلٍ واًمعؿرة ومنهنام يـػقون ش ىمول رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ:

اًمػؼر واًمذكقب يمام يـػل اًمؽػم ظمٌٌ احلديد واًمذهى واًمػضي، وًمقس ًمؾحٍ اعمؼمور 

 .ـيصمقاب إٓ اجل

 : هذا طمديٌ طمًـ."اًمصحقح اعمًـد"ىمول اإلموم اًمقادقمل ذم 

( ىمول اًمقادقمل رمحف اهلل ذم 5/225وضموء سمـحقه قمـ اسمـ قمٌوس قمـد اإلموم اًمـًوئل )

 : هذا طمديٌ طمًـ."اًمصحقح اعمًـد"
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ىمؾً: وسمؿجؿقع ـمريؼل اسمـ مًعقد واسمـ قمٌوس يصػم احلديٌ صحقًحو ًمغػمه 

 واحلؿد هلل.

ي اًمرزق ذيمركوهو هـو ردًا قمغم احلريصلم قمغم اًمدكقو ويتؽوًمٌقن هذه سمعض أؾمٌوب ؾمع

قمؾقفو إمو سمنيداع إمقال ذم اًمٌـقك اًمرسمقيي، وإمو سموًمتجورة ذم احلرام واعمقن واًمؼامر، وإمو 

سمضقوع إوىموت وإقمامر ذم اًمٌحٌ قمـ اًمشفودات مع أن ـموقمي اهلل قمز وضمؾ وآمتثول 

 اًمدكقو وأظمرة يمام شمؼدم.ًمنمقمي وهنقف مهو إصؾ ذم صالح 

 اهفصى اهجاُٛ

 أب٘اب اهتػوٚظ يف اهدّٙ
 شمعريػ اًمديـ: يـؼًؿ احلؼ اعموزم إمم ىمًؿلم: اًمديـ واًمعلم.

ومـشل هذا اًمتؼًقؿ أن احلؼ اعموزم إمو أن يتعؾؼ سموًمذمي أو سمذات معقـي، ومنذا شمعؾؼ 

 سموًمذمي ومنكف يًؿك ديـًو.

 .وإذا شمعؾؼ سمذات معقـي ومنكف يًؿك سموًمعلم

شمعريػ اًمديـ ًمغي: يطؾؼ اًمديـ ذم اًمؾغي قمغم يمؾ رء همػم طموض وجيؿع قمغم ديقن 

وأديـ واًمػعؾ مـف دان يؼول دكتف أىمروتف ومفق مديـ ومديقن ودكً اًمرضمؾ وأدكتف 

 إمحر ًمعجقؾ اًمًؾقزم أكشداقمطقتف اًمديـ إمم أضمؾ ودكتف اؾمتؼروً مـف و

 كديـ ويؼه اهلل قمـو وىمد كرى

 

 ديـقن وقعمصورع ىمقم ٓ ي 

ًٌو ىمول اًمشوقمر:   واًمعلم قمـد اًمعرب مو يمون طموًضا، واًمديـ مو يمون هموئ

 وقمدشمـو سمدرمهل ـمالء

 

 وؿمقاء معجاًل همػم ديـ 
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 واؾمتدان مـ اًمديـ اؾمتداكي ودايـف مدايـي

 ىمول اًمشوقمر:

 دايـً أروى واًمديقن شمؼه

 

ومؿطؾً سمعًضو وأدت سمعًضو 
(2)

 

 اعمعطل ًمف وإيمثر اؾمتعامًمف ذم اًمثوين واعمديـ اًمديـ وقمغم آظمذواًمدائـ يطؾؼ قمغم  

واعمديقن مـ قمؾقف اًمديـ وىمقؾ اعمديقن مـ هق يمثػم اًمديـ وهل ًمغي سمـل متقؿ واحلجوزيقن 

ٓ يؼقًمقن مديقًكو وإكام يؼقًمقن مديـًو
(2)

. 

 شمعريػف ذم آصطالح:

ر ذم ذمي اًمديـ ذم آصطالح يطؾؼ قمغم مو وضمى ذم اًمذمي سمعؼد أو اؾمتفالك، ومو صو

سموؾمتؼراوف
(3)

 اهـ 

 (.287-285ًمؾؿؽمك ) "اًمرسمو واعمعومالت اعمٍمومقي"راضمع 

اًمديـ موًمف أضمؾ و اًمؼرض مو ٓ  "( : 4/327وموئدة: و ىمول اًمٌغقي ذم ذح اًمًـي )

 "أضمؾ ًمف 

اًمًؾػ ًمف معـقون ذم اعمعومالت أطمدمهو اًمؼرض اًمذي ٓ  "( :4/328وموئدة : و ىمول )

 ا.هـ " اعمًتؼرض رده يمام أظمذه و اًمثوين وهق اًمًؾؿ اعمعفقد مـػعي ومقف ًمؾؿؼرض و قمغم

 ىمؾً : ؾمقليت سمقون اًمًؾؿ ذم سموسمف إن ؿموء اهلل شمعومم   

                                              

 (.5/155) "اٌّخظض" (1)

 (.11/24) "شةٌغبْ اٌؼ "(2)

 (.5/151سد اٌّؾزبس ششػ اٌذس اٌّخزبس ) (3)
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 ػٔادٝحتٟ اه ٖاهدّٙ ال ٙلفس
(: طمدصمـو ىمتٌي سمـ ؾمعقد، طمدصمـو ًمقٌ قمـ ؾمعقد سمـ أيب 2885ىمول اإلموم مًؾؿ )

صغم اهلل ؿعف حيدث قمـ رؾمقل اهلل ؾمعقد، قمـ قمٌداهلل سمـ أيب ىمتودة، قمـ أيب ىمتودة، أكف ؾم

اجلفود ذم ؾمٌقؾ اهلل، واإليامن سموهلل أومضؾ ش  : أكف ىموم ومقفؿ ومذيمرهؿ:قمؾقف و ؾمؾؿ

، ومؼوم رضمؾ، ومؼول: يو رؾمقل اهلل، أرأيً إن ىمتؾً ذم ؾمٌقؾ اهلل: شمؽػر قمـل إقمامل

، وأكً كعؿ إن ىمتؾً ذم ؾمٌقؾ اهللش :صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿظمطويوي؟ ومؼول ًمف رؾمقل اهلل 

، يمقػ ىمؾًش :صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ، صمؿ ىمول رؾمقل اهلل صوسمر حمتًى، مؼٌؾ همػم مدسمر

صغم اهلل قمؾقف ىمول: أرايً إن ىمتؾً ذم ؾمٌقؾ اهلل: أشمؽػر قمـل ظمطويوي؟ ومؼول رؾمقل اهلل 

كعؿ، وأكً صوسمر حمتًى، مؼٌؾ همػم مدسمر إٓ اًمديـ، ومنن ضمؼميؾ قمؾقف اًمًالم ش :و ؾمؾؿ

 .ىمول زم ذًمؽ

 (:3255ل اًمـًوئل رمحف اهلل شمعومم )ىمو

أظمؼمكو حمؿد سمـ سمشور، ىمول طمدصمـو أسمق قموصؿ، ىمول: طمدصمـو حمؿد سمـ قمجالن، قمـ 

ؾمعقد اعمؼؼمي، قمـ أيب هريرة ري اهلل قمـف، ىمول: ضموء رضمؾ إمم اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وقمغم 

ًُ آًمف وؾمؾؿ، وهق خيطى قمغم اعمـؼم، ومؼول: أرايً إن  ؾ
ًٌو مؼٌاًل ذم ؾمٌقؾ اهلل صو ىُمتِ سمًرا حمتً

همػم مدسمر: أيؽػر اهلل قمـل ؾمقئويت؟ ىمول: كعؿ، صمؿ ؾمؽً ؾموقمي، ىمول: أيـ اًمًوئؾ أكًػو؟ 

ًٌو  ومؼول اًمرضمؾ: هو أكو ذا، ىمول: مو ىمؾً؟ ىمول: أرايً إن ىمتؾً ذم ؾمٌقؾ اهلل صوسمًرا حمتً

 أكًػو. مؼٌاًل همػم مدسمر: أيؽػر اهلل قمـل ؾمقئويت؟ ىمول: كعؿ إٓ اًمديـ، ؾمورين سمف ضمؼميؾ

 ًمشقخـو رمحف اهلل. "اًمصحقح اعمًـد"هذا طمديٌ صحقح، وهق ذم 
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ل: (: طمدصمـو حمؿد سمـ سمنم، طمدصمـو حمؿد سمـ قمؿرو، ىمو4/239وىمول اإلموم أمحد )

طمدصمـل أسمق يمثػم مقمم اًمؾقثلم قمـ حمؿد سمـ قمٌداهلل سمـ ضمحش أن رضماًل ضموء إمم اًمـٌل صغم 

ذم ؾمٌقؾ اهلل؟ ىمول: اجلـي،  ًُ ؾْ تِ ىمُ  إن موذا زم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ ومؼول: يو رؾمقل اهلل

 .إٓ اًمديـ ؾمورين سمف ضمؼميؾ آكًػوش ومؾام ومم ىمول:

 هذا طمديٌ صحقح ًمغػمه وهق هبذه اًمطريؼ ومقف أسمق يمثػم مقمم اًمؾقثلم جمفقل طمول.

(: طمدصمـو زيمريو سمـ قمدي، طمدصمـو قمٌقداهلل قمـ 3/352وىمول اإلموم أمحد رمحف اهلل )

ؿد سمـ قمؼقؾ قمـ ضموسمر ىمول: ضموء رضمؾ إمم اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف قمٌداهلل سمـ حم

ًٌو مؼٌاًل  وؾمؾؿ ومؼول: أرأيً إن ضموهدت ذم ؾمٌقؾ اهلل سملهكم وموزم طمتك أىمتؾ صوسمًرا حمتً

إٓ أن يؽقن قمؾقؽ ديـ ًمقس ش همػم مدسمر أأدظمؾ اجلـي؟ ىمول: كعؿ، ومؾام ومم دقموه ومؼول:

إلؾمـود ومعٌد اهلل سمـ حمؿد سمـ قمؼقؾ خمتؾػ هذا طمديٌ وعقػ هبذا ا قمـدك ووموء

 ومقف،واًمراضمح ومقف وعػف ًمؽـ احلديٌ صحقح ًمغػمه.

 ( وومقف ًمقٌ سمـ أيب ؾمؾقؿ.22297وضموء قمـ اسمـ قمٌوس قمـد اًمطؼماين ذم اًمؽٌػم )

 (:2886ىمول اإلموم مًؾؿ رمحف اهلل )

قوش، طمدصمـو زيمريو سمـ حيقك سمـ صوًمح اعمٍمي، طمدصمـو اعمػضؾ يعـل اسمـ ومضوًمي، قمـ قم

وهق اسمـ قمٌوس اًمؼتٌوين، قمـ قمٌداهلل سمـ يزيد أسمك قمٌد اًمرمحـ احلٌكم، قمـ قمٌداهلل اسمـ 

يغػر ًمؾشفقد يمؾ ذكى إٓ ش ىمول: صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿقمؿرو سمـ اًمعوص، أن رؾمقل اهلل 

 .اًمديـ

وأظمرضمف مـ ـمريؼ زهػم سمـ طمرب، طمدصمـو قمٌداهلل سمـ يزيد، طمدصمـو ؾمعقد سمـ أيب 

 .اًمؼتؾ ذم ؾمٌقؾ اهلل يؽػر يمؾ رء إٓ اًمديـش سمؾػظ: أيقب، قمـ قمقوش سمف،
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 ( سمًـد صحقح قمـ ؾمفؾ سمـ طمـقػ مرومققًمو ىمول:5552وأظمرج اًمطؼماين ذم اًمؽٌػم )

 .أول مو هيراق مـ دم اًمشفقد يغػر ًمف ذكٌف يمؾف إٓ اًمديـش
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 دخ٘ي اجلِٞ اهدّٙ ًاُع ًّ
 (:5/276ىمول اإلموم أمحد )

صمقسمون،  طمدصمـو ىمتودة قمـ ؾمومل قمـ معدان قمـ، ىموٓ: طمدصمـو قمػون، طمدصمـو مهوم وأسمون

مـ ومورق اًمروح اجلًد وهق سمريء مـ صمالث دظمؾ ش :صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿقمـ اًمـٌل 

 .اجلـي: اًمؽؼم، واًمديـ واًمغؾقل

 (.5/294احلديٌ أظمرضمف اًمؽممذي )

 ًمشقخـو رمحف اهلل شمعومم. "اًمصحقح اعمًـد"وهق ذم 

كػس اعمممـ معؾؼي سمديـف طمتك يؼه قمـف "ح طمديٌ و ؾمقليت سمقون هذه اعمًلًمي ذم ذ

" 

 اهدّٙ خمافٞ
(: طمدصمـو أسمق قمٌد اًمرمحـ، طمدصمـو طمققة، أظمؼمين سمؽر سمـ 4/254ىمول اإلموم أمحد )

قمؿرو أن ؿمعقى  سمـ زرقمي أظمؼمه ىمول: طمدصمـل قمؼٌي سمـ قمومر اجلفـل أكف ؾمؿع رؾمقل اهلل 

، إكػسش أو ىمول: قػقا أكػًؽؿٓ ختش صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ يؼقل ٕصحوسمف:

 .اًمديـش ومؼقؾ ًمف: يو رؾمقل اهلل سمام كخقػ أكػًـو؟ ىمول:

همػم اسمـ  ، ومل يقصمؼفهذا إؾمـود رضموًمف صمؼوت قمدا ؿمعقى سمـ زرقمي ومؼد روى قمـف مجع

 "طمًـ"( و ىمول قمؼٌف اًمشقخ إًمٌوين  2420طمٌون و احلديٌ ذم اًمصحقحي )
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 ُفظ املؤًّ ًعوقٕ بدِٕٙ  ٗضو9ٍ ي٘ي اهِيب اوٟ اهلل عوٕٚ ٗعوٟ آهٕ
 (:2078ىمول اإلموم اًمؽممذي رمحف اهلل شمعومم )

طمدصمـو حمؿد سمـ همقالن، ىمول: طمدصمـو أسمق أؾمومي قمـ زيمريو سمـ أيب زائدة، قمـ ؾمعد اسمـ 

صغم اهلل قمؾقف إسمراهقؿ، قمـ أيب ؾمؾؿي، قمـ أيب هريرة ري اهلل قمـف، ىمول: ىمول رؾمقل اهلل 

 .سمديـف طمتك يؼض قمـف كػس اعمممـ معؾؼفش :و ؾمؾؿ

 هذا طمديٌ صحقح، وهق ذم اًمصحقح اعمًـد ًمشقخـو رمحف اهلل شمعومم.

(، مـ ـمريؼ ؾمػقون قمـ ؾمعد سمـ إسمراهقؿ، قمـ اسمـ 2/440واحلديٌ أظمرضمف أمحد )

 أيب ؾمؾؿي، قمـ أسمقف، قمـ أيب هريرة.

( مـ ـمريؼ قمٌد اًمرزاق، قمـ معؿر قمـ اًمزهري، قمـ أيب 3062وأظمرضمف اسمـ طمٌون )

 قمـ أيب هريرة سمف، وهذا إؾمـود صحقح. ؾمؾؿي،

(: اعمعـك أكف ٓ يظػر سمؿؼصقده مـ دظمقل 3/340) "مرىموة اعمػوشمقح"ىمول صوطمى 

اجلـي، أو مـ اعمرشمٌي اًمعوًمقي، أو ذم زمرة قمٌود اهلل اًمصوحللم، أو ٓ دمد روطمف اًمؾذة مو دام 

ق اًمذي سف قمؾقف اًمديـ، صمؿ ىمقؾ اعمديـ اًمذي حيٌس قمـ اجلـي طمتك يؼع اًمؼصوص، ه

ذم ؾمػف أو هف، وأمو مو اؾمتداكف ذم طمؼ واضمى يمػوىمف ومل يؽمك ووموًء، ومنن اهلل  مو اؾمتداكف

شمعومم ٓ حيًٌف قمـ اجلـي إن ؿموء اهلل شمعومم، ٕن اًمًؾطون يمون قمؾقف أن يمدي قمـف، ومنن مل 

 اهـيمد قمـف يؼيض اهلل شمعومم قمـف سمنرووء ظمصقمف. 

(: طمدصمـو قمٌد اًمرزاق، طمدصمـو اًمثقري، طمدصمـل أيب 5/20رمحف اهلل )اإلموم أمحد وىمول 

صغم اهلل قمـ اًمشعٌل، قمـ ؾمؿعون سمـ مشٌخ، قمـ ؾمؿرة سمـ ضمـدب، ىمول: يمـو مع اًمـٌل 
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ذم ضمـوزة، ومؼول: أهوهـو مـ سمـل ومالن أطمد، ىموهلو صمالصًمو، ومؼوم رضمؾ، ومؼول ًمف  قمؾقف و ؾمؾؿ

أن شمؽقن أضمٌتـل؟ أمو إين مل  عؽ ذم اعمرشملم إوًملمـمو مش :صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿاًمـٌل 

ًمؼد رأيً أهؾف ومـ ش ، ىمول:أكقه سمؽ إٓ اخلػم، إن ومالًكو ًمرضمؾ مًؾؿ موت ملؾمقر سمديـف

 .يتحزن ًمف ىمضقا قمـف، طمتك ضموء أطمد يطؾٌف سمٌمء

 هذا طمديٌ طمًـ.

وهذا واهلل أقمؾؿ إذا مل جيفد ذم ىمضوءه، أمو إن ضمفد ومقؾزم وزم أمر اعمًؾؿلم أن يمدى 

 شمًؼط اعمطوًمٌي؟ قمـف، وهؾ 

(: ىمول اسمـ سمطول: ومنن مل يعط اإلموم مـ سمقً اعمول، مل 22/24ىمول احلوومظ ذم اًمػتح )

حيٌس قمـ دظمقل اجلـي، ٕكف يًتحؼ اًمؼدر اًمذي قمؾقف ذم سمقً اعمول، مو مل يؽـ ديـف أيمثر 

 مـ اًمؼدر اًمذي ًمف ذم سمقً اعمول مثاًل.

طمؼ وقمؾقف  ، وهق يمؿـ ًمفصصيًمذي يظفر أن ذًمؽ يدظمؾ ذم اعمؼوىمؾً )احلوومظ( وا

ىمـطرة سملم اجلـي واًمـور يتؼوصقن ذم ؾصقا مـ اًمٍماط: طمًٌقا طمؼ، وىمد مه أهنؿ إذا ظم

 اهـاعمظومل. 

طوًمى طوًمى سمام قمؾقف مـ احلؼ، ووزم إمر يُ ىمؾً: يريد رمحف اهلل أن صوطمى اًمديـ يُ 

 سمام قمؾقف مـ احلؼ، واهلل أقمؾؿ.
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 اهدّٙ حبظ يف اآلخسٝ
 (:852ٌخوري رمحف اهلل شمعومم )ىمول اإلموم اًم

طمدصمـو حمؿد سمـ قمٌقد، ىمول: طمدصمـل قمقًك سمـ يقكس، قمـ قمؿر سمـ ؾمعقد، ىمول: 

أظمؼمين اسمـ أيب مؾقؽي قمـ قمؼٌي، ىمول: صؾقً وراء اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ 

سموعمديـي اًمعٍم، ومًؾؿ صمؿ ىمول منقًمو، ومتخطك رىموب اًمـوس إمم سمعض طمجر كًوءه، ومػزع 

ومرأى أهنؿ ىمد قمجٌقا  صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿمـ هقمتف، ومخرج قمؾقفؿ رؾمقل اهلل  اًمـوس

 مـ هقمتف، ومؼول: ذيمرت ؿمقًئو مـ شمؼم قمـدكو، ومؽرهً أن حيًٌـل: وملمرت سمؼًؿتف.

ىمول احلوومظ )اًمتؼم(: سمؽن اعمثـوه، وؾمؽقن اعمقطمده، اًمذهى اًمذي مل يصػ ومل 

قمـ اًمتقضمف واإلىمٌول قمغم اهلل، وومفؿ مـف ييب، ىمول: ىمقًمف حيًٌـل: يشغؾـل اًمتػؽر ومقف 

اسمـ سمطول معـك آظمر، ومؼول ومقف: أن شملظمػم اًمصدىمي حتٌس صوطمٌفو يقم اًمؼقومي، ىمؾً: 

 ومؽقػ سموًمديـ.

 اهدّٙ زق األحساز
(: طمدصمـو ؾمعقد سمـ أيب مريؿ، أظمؼمكو كوومع 2/509ىمول اًمػًقي رمحف اهلل ذم اعمعرومي )

سمـ رسمقعي أن معوويي سمـ أيب ؾمػقون ىمول: اًمديـ سمـ يزيد، أظمؼمين سمؽر سمـ قمؿرو قمـ ضمعػر 

 يرق احلر.

صحقح، وىمد ىمول قمؿر سمـ قمٌد اًمعزيز: اًمديـ هؿ ـموعمو محؾف اًمؽرموء، ويمام  صمرهذا أ

وىمول  ."هبجي اعمجوًمس"اًمديـ ذيمر هذه أصمور اسمـ قمٌد اًمؼم ذم  إٓ هؿَّ  ٓ هؿَّ  :ىمقؾ

 سمعضفؿ: اًمديـ رق  وموكظر قمـد مـ شمضع رىمٌتؽ.
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 أً٘اي اهِاع ٙسٙد أدا١ٓا أٗ إتالفٔا ًّ أخر
(: طمدصمـو قمٌد اًمعزيز إويز، طمدصمـو ؾمؾقامن سمـ سمالل، 2387ىمول اإلموم اًمٌخوري )

 ، ىمول:صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿقمـ صمقر سمـ يزيد قمـ أيب اًمغقٌ، قمـ أيب هريرة أن رؾمقل اهلل 

إشمالومفو: أشمؾػف اهلل مـ أظمذ أمقال اًمـوس يريد أداءهو: أداهو اهلل قمـف، ومـ أظمذهو يريد ش

 .قمز وضمؾ

 (:5/68) "اًمػتح"ىمول احلوومظ ذم 

ىمول اسمـ اعمـػم: هذه اًمؽممجي شمشعر سملن اًمتل ىمٌؾفو مؼقدة سموًمعؾؿ سموًمؼدرة قمغم اًمقوموء، 

ىمول: ٕكف إذا قمؾؿ مـ كػًف اًمعجز، ومؼد أظمذ ٓ يريد اًمقوموء إٓ سمطريؼ اًمتؿـل، واًمتؿـل 

 ظمالف اإلرادة.

كظر ٕكف إذا كقى اًمقوموء ممو ؾمقػتحف اهلل قمؾقف، ومؼد كطؼ احلديٌ ىمول احلوومظ: ىمؾً ومقف 

سملن اهلل يمدي قمـف، إمو سملن يػتح قمؾقف ذم اًمدكقو، وإمو سمون يتؽػؾ قمـف ذم أظمرة، ومؾؿ يتعلم 

اًمتؼقد سموًمؼدرة ذم احلديٌ وًمق ؾمؾؿ مو ىمول، ومفـوًمؽ مرشمٌي صموًمثي: وهق أن ٓ يعؾؿ هؾ 

 يؼدر أو يعجز.

قمـف، ىمول: وفموهره حيقؾ اعمًلًمي اعمشفقرة ومقؿـ موت ىمٌؾ اًمقوموء سمغػم  اهللىمقًمف: أدى 

شمؼصػم مـف، يملن يعن مثاًل أو يػوضمله اعمقت وًمف مول خمٌقء، ويموكً كقتف ووموء ديـف ومل 

مو مـ مًؾؿ يدان ديـًو، يعؾؿ اهلل أكف ش يقف قمـف ذم اًمدكقو، ويؿؽـ محؾ طمديٌ مقؿقكي:

، قمغم اًمغوًمى واًمظوهر أكف ٓ شمٌعي قمؾقف، واحلوًمي هذه ذم اًمدكقو يريد أداءه: إٓ أداه اهلل قمـف

ذم أظمرة، سمحقٌ يمظمذ مـ طمًـوشمف ًمصوطمى اًمديـ، سمؾ يتؽػؾ اهلل قمـف ًمصوطمى 

 اًمديـ، يمام دل قمؾقف طمديٌ اًمٌوب، وإن ظموًمػ ذم ذًمؽ اسمـ قمٌد اًمًالم.
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أو ذم كػًف وهق  ، فموهره أن اإلشمالف يؼع ًمف ذم اًمدكقو ذم معوؿمف،إشمؾػف اهللش ىمقًمف:

قمؾؿ مـ أقمالم اًمـٌقة عمو كراه سموعمشوهدة ممـ يتعوـمك ؿمقًئو مـ إمريـ، وىمقؾ اعمراد 

سموإلشمالف قمذاب أظمرة، ىمول اسمـ سمطول: ومقف احلض قمغم شمرك اؾمتئؽول أمقال اًمـوس، 

 أ.هـ واًمؽمهمقى ذم طمًـ اًمتلديي

( مـ ـمريؼ 2408ىمؾً: طمديٌ مقؿقكي اًمذي ذيمر احلوومظ أظمرضمف اسمـ موضمي رىمؿ )

ػي هذا زيود اسمـ قمؿرو سمـ هـد، قمـ قمؿران سمـ طمذيػي، قمـ مقؿقكي، وقمؿران سمـ طمذي

 زيود هذا، وموحلديٌ وعقػ هبذا اًمًـد. جمفقل قملم، مل يرو قمـف ؾمقى

( مـ ـمريؼ ؾمعقد سمـ 2409وموئدة: طمديٌ قمٌداهلل سمـ ضمعػر قمـد اسمـ موضمي رىمؿ )

ـ قمٌداهلل سمـ ضمعػر، ىمول: ىمول ؾمػقون مقمم إؾمؾؿل، قمـ ضمعػر سمـ حمؿد قمـ أسمقف قم

يمون اهلل مع اًمدائـ طمتك يؼيض ديـف، مو مل يؽـ ومقام ش :صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿرؾمقل اهلل 

 .يؽره اهلل

 هذا احلديٌ وعقػ، ؾمعقد سمـ ؾمػقون مقمم إؾمؾؿلم جمفقل.

 : ٓ يؽود يعرف."اعمقزان"روى قمـف أصمـون، ومل يقصمؼف معتؼم، وىمول اًمذهٌل ذم 

 (:2420طمديٌ صفقى قمـد اسمـ موضمي رىمؿ ) وموئدة أظمرى:

مـ ـمريؼ يقؾمػ سمـ حمؿد سمـ صقػل، قمـ قمٌد احلؿقد سمـ زيود قمـ ؿمعقى سمـ قمؿرو 

أيام رضمؾ يديـ ديـًو وهق جمؿع أن ٓ ش ، ىمول:صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿقمـ صفقى، قمـ اًمـٌل 

 .يقومقف إيوه: ًمؼك اهلل ؾمورىًمو

 هذا طمديٌ وعقػ يقؾمػ جمفقل.

 احلوومظ ذم اًمتؼريى: ًملم احلديٌ.وقمٌد احلؿقد ىمول 
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اًمروض "ـل قمـف طمديٌ أيب هريرة: إكػ اًمذيمر، ومع ذًمؽ ىمول إًمٌوين ذم ويغ

 ( طمًـ صحقح.34-3/33) "اًمتعؾقؼ اًمرهمقى"( و2043) "اًمـضػم

 (:2/233ىمول اإلموم اًمـًوئل رمحف اهلل شمعومم )

يب قمـ إقمؿش، قمـ طمدصمـو حمؿد سمـ اعمثـك، ىمول: طمدصمـو وهى سمـ ضمرير، ىمول: طمدصمـو أ

طمصلم سمـ قمٌد اًمرمحـ، قمـ قمٌقداهلل سمـ قمٌداهلل سمـ قمتٌي سمـ مًعقد، أن مقؿقكي زوج 

اؾمتداكً، ومؼقؾ هلو: يو أم اعمممـلم، شمًتديـلم وًمقس قمـدك  صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿاًمـٌل 

مـ أظمذ ديـًو يريد أن ش يؼقل: صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿووموء، ىموًمً: إين ؾمؿعً رؾمقل اهلل 

 .قمز وضمؾ: أقموكف اهلل يمديف

 (: 2029) "اًمصحقحي"ىمول اًمشقخ إًمٌوين رمحف اهلل شمعومم ذم 

وهق إؾمـود صحقح قمغم ذط اًمشقخلم، إذا يمون قمٌقداهلل ؾمؿعف مـ مقؿقكي، ومنن 

 اهـاعمعروف أكف يروى قمـفو سمقاؾمطي اسمـ قمٌوس. 

ول: ( مـ ـمريؼ ضمعػر سمـ زيود، قمـ مـصقر، ىم6/332احلديٌ ًمف ؿموهد قمـد أمحد )

 طمًٌتف قمـ ؾمومل.

 وومقف اكؼطوع سملم ؾمومل سمـ ايب اجلعد ومقؿقكي.

 واحلديٌ ومقف اظمتالف ًمقس هذا مقوع سمًطف.

مـ ـمريؼ قمٌقداهلل، ومؼول: واعمرؾمؾ أؿمٌف، ًمؽـ  "اًمعؾؾ"ه اًمدارىمطـل ذم وىمد ذيمر

احلديٌ ذم اًمٌوب، وًمف ؿمقاهد حيًـ هبو واحلؿد هلل، ومؿرؾمؾ قمٌقداهلل مع مـؼطع ؾمومل سمـ 

( ومؼول: 6/72اجلعد، ويمذا طمديٌ اًمٌوب وًمف ؿموهد قمـ قموئشي، أظمرضمف أمحد )أيب 

طمدصمـو مقؾمك، طمدصمـو اًمؼوؾمؿ: يعـل اسمـ اًمػضؾ، طمدصمـو حمؿد سمـ قمكم، ىمول: يموكً قموئشي 
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 يؼقل: صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿدان، ومؼقؾ هلو: موًمؽ وًمؾديـ؟ ىموًمً: ؾمؿعً رؾمقل اهلل شمُ 

وضمؾ قمقن، وملكو اًمتؿس ذًمؽ  إٓ يمون ًمف مـ اهلل قمز مو مـ قمٌد يموكً ًمف كقي ذم أداء ديـف:ش

 .اًمعقن

 هذا احلديٌ مـؼطع سملم حمؿد سمـ قمكم، وسملم قموئشي.

( مـ ـمريؼ 2409(، واسمـ موضمي )2/22وىمد اظمتؾػ قمؾقف ومقف، وملظمرضمف احلويمؿ )

 ؾمعقد سمـ ؾمػقون مقمم إؾمؾؿلم، قمـ ضمعػر سمـ حمؿد.

 وؾمعقد هذا جمفقل طمول.

: إؾمـوده طمًـ، وًمقس يمام ىمول، ًمؽـ احلديٌ أظمرضمف اًمطؼماين "اًمػتح"ىمول احلوومظ ذم 

( مـ ـمريؼ ؾمعقد سمـ ؾمػقون مقمم إؾمؾؿلم، قمـ ضمعػر سمـ 7604) "إوؾمط"ذم 

 حمؿد.

 وؾمعقد هذا جمفقل طمول.

( مـ ـمريؼ إؾمحوق اسمـ إسمراهقؿ 7604) "إوؾمط"احلديٌ أظمرضمف اًمطؼماين ذم 

سمـ قمروة، قمـ أسمقف قمـ قموئشي، اعمعروف سمشوذان قمـ ؾمعقد سمـ اًمصؾً، قمـ هشوم 

 وإؾمـوده طمًـ.

( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ 2/22(، واحلويمؿ )8/52وأظمرضمف أيًضو اًمطؼماين ذم إوؾمط )

قمٌد اًمرمحـ سمـ اعمجؼم، قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ اًمؼوؾمؿ، قمـ أسمقف قمـ قموئشي، واسمـ اعمجؼم هذا 

 وه أسمق زرقمي.ىمول اًمـًوئل مؽموك، وىمول اًمذهٌل سمعد ىمقل احلويمؿ: صحقح اسمـ جمؼم، وه

 وىمد وصمؼف أمحد.
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( مـ ـمريؼ ورىموء سمـً هراب قمـ قموئشي، وورىموء جمفقًمي 26287وأظمرضمف أمحد )

 احلول.

 .وهق ذم اًمٌوب اعمتؼدم، يشفد ًمف طمديٌ أيب هريرة طمًـوموحلديٌ 

 اهقصاص يف املظامل ًِٗٔا اهدْٙ٘
هشوم،  (: طمدصمـو إؾمحوق سمـ إسمراهقؿ، أظمؼمكو معوذ سمـ2440ىمول اإلموم اًمٌخوري )

طمدصمـل ايب قمـ ىمتودة قمـ أيب اعمتقيمؾ قمـ أيب ؾمعقد اخلدري ري اهلل قمـف ىمول: ىمول 

إذا ظمؾص اعمممـقن مـ اًمـور طمًٌقا سمؼـطرة ش رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ:

سملم اجلـي واًمـور ومقتؼوصقن مظومل يموكً سمقـفؿ ذم اًمدكقو طمتك إذا هذسمقا وكؼقا أذن هلؿ ذم 

 .دظمقل اجلـي

وذم اًمٌوب طمديٌ أيب هريرة قمـد مًؾؿ وؾمقليت ذم أسمقاب اإلومالس واًمشوهد مـف ىمقًمف 

ومقليت وىمد فمؾؿ هذا وؿمتؿ هذا وأظمذ مول هذا ومقلظمذ ش صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ:

هلذا مـ طمًـوشمف وهلذا مـ طمًـوشمف ومنن ومـقً طمًـوشمف أظمذت مـ ؾمقلهتؿ صمؿ ـمرطمً 

 .قمؾقف

ًمتمدن احلؼقق إمم أهؾفو يقم اًمؼقومي طمتك يؼود ش رومققًمو:اًمٌوب طمديٌ أيب هريرة موذم 

 .اًمشوة اجلؾحوء مـ اًمشوة اًمعضٌوء

 .(2582) احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ
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 ًّ اهظوٍ أخر املطوٍ ًاي أخٕٚ ال ٙسٙد زدٖ
ـْ 2442ىمول اًمٌخوري رمحف اهلل ) ـْ قُمَؼْقٍؾ قَم ٌُ قَم ْق صَمـَو اًمؾَّ ، طَمدَّ ـُ سُمَؽػْمٍ صَمـَو حَيَْقك سْم  (: طَمدَّ

ُه َأنَّ َرؾُمقَل ا ـَ قُمَؿَر َرِيَ اهللَُّ قَمـُْفاَم َأظْمؼَمَ ٌَْد اهللَِّ سْم ُه َأنَّ قَم ـِ ؿِمَفوٍب، َأنَّ ؾَموعمًِو َأظْمؼَمَ هللَِّ َصغمَّ اسْم

ؾُِؿفُ  ًْ َٓ ُي ُؿُف َو
َٓ َيْظؾِ ؾِِؿ  ًْ ِؾُؿ َأظُمق اعمُْ ًْ َؿ ىَموَل: اعمُْ  احلديٌ. اهللَُّ قَمَؾْقِف َوؾَمؾَّ

 د املٌاطى حتٟ ٙسد اهدّٙاألخر عوٟ ٙ
ـْ َأَكٍس َرِيَ 2444ىمول اإلموم اًمٌخوري ) ـْ مُحَْقٍد قَم صَمـَو ُمْعَتِؿٌر قَم ٌد، طَمدَّ دَّ ًَ صَمـَو ُم (: طَمدَّ

ا: ىَموًُمق اْكٍُمْ َأظَموَك فَموعمًِو َأْو َمْظُؾقًموش اهللَُّ قَمـُْف ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اهللَِّ َصغمَّ اهللَُّ قَمَؾْقِف َوؾَمؾََّؿ:

ُه فَموعمًِو؟ ىَموَل: ُه َمْظُؾقًمو وَمَؽْقَػ َكـٍُْمُ  .شَمْلظُمُذ وَمْقَق َيَدْيفِ ش َيو َرؾُمقَل اهللَِّ َهَذا َكـٍُْمُ

 ًّ تدّٙ ال ٙسٙد اهقطا١ هقٛ اهلل ضازًيا
(: طمدصمـو أمحد سمـ ىموؾمؿ اًمؼميت سمٌغداد ىمول: طمدصمـو 2872ىمول اًمطؼماين ذم إوؾمط )

صمـو أسمق ؾمعقد مقمم سمـل هوؿمؿ قمـ أيب ظمؾدة قمـ مقؿقن حمؿد سمـ قمٌود اعمؽل ىمول: طمد

اًمؽردي قمـ أسمقف ىمول: ؾمؿعً اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ ٓ مرة وٓ مرشملم وٓ 

أيام رضمؾ شمزوج امرأة سمام ىمؾ أو يمثر مـ اعمفر ًمقس ذم كػًف ش صمالث طمتك سمؾغ قمنم مرار:

ًمؼل اهلل يقم اًمؼقومي وهق زان،  أن يمدي إًمقفو طمؼفو ظمدقمفو ومامت ومل يمد إًمقفو طمؼفو:

وأيام رضمؾ اؾمتدان ديـًو ٓ يريد أن يمدي إمم صوطمٌف طمؼف ظمدقمف طمتك أظمذ موًمف، ومامت 

 هذا طمديٌ صحقح اإلؾمـود. .ومل يمده: ًمؼل اهلل وهق ؾمورق

 ومقؿقن اًمؽردي وصمؼف اسمـ معلم وأسمق داود.
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واًمصغػم ورضموًمف  (: رواه اًمطؼماين ذم إوؾمط4/232) "اعمجؿع"ىمول اهلقثؿل ذم 

 صمؼوت.

 احلبظ عّ دخ٘ي اجلِٞ باهدّٙ
(: طمدصمـو ؾمؾقامن سمـ طمرب، طمدصمـو محود سمـ ؾمؾؿي قمـ قمٌد 4/236ىمول اإلموم أمحد )

اعمؾؽ أيب ضمعػر قمـ أيب كية قمـ ؾمعد سمـ آـمقل ىمول: موت أظمل وشمرك صمالث مئي 

 اهلل قمؾقف وقمغم ديـور وشمرك وًمًدا صغوًرا وملردت أن أكػؼ قمؾقفؿ ومؼول زم رؾمقل اهلل صغم

، ىمول: ومذهًٌ ومؼضقً قمـف صمؿ إن أظموك حمٌقس سمديـف وملذهى وملىميض قمـفش آًمف وؾمؾؿ:

ديـوريـ وًمقًً هلو سمقـي  لضمئً ومؼؾً: يو رؾمقل اهلل ىمد ىمضقً قمـف ومل يٌؼ إٓ امرأة شمدقم

 .أقمطفو ومنهنو صودىميش ىمول:

ىمد أظمرضمف احلديٌ هبذا اًمًـد وعقػ قمٌد اعمؾؽ أسمق ضمعػر جمفقل ًمؽـ احلديٌ 

( مـ ـمريؼ محود سمـ ؾمؾؿي قمـ ؾمعقد اجلريري سمف، ومحود ؾمؿع مـ ؾمعقد ىمٌؾ 5/7أمحد )

 وموحلديٌ صحقح. آظمتالط
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ًّ ًات ٗعوٕٚ دّٙ فوٚظ  ي٘ي اهِيب اوٟ اهلل عوٕٚ ٗعوٟ آهٕ ٗضو9ٍ
  باهدِٙاز ٗال اهدزٍٓ

قد (: طمدصمـو إؾمامقمقؾ، طمدصمـو موًمؽ قمـ ؾمع6524ىمول اًمٌخوري رمحف اهلل شمعومم )

مـ يموكً قمـده مظؾؿي ش ىمول: صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿاعمؼؼمي، قمـ أيب هريرة، أن رؾمقل اهلل 

ٕظمقف ومؾقتحؾؾف مـفو، ومنكف ًمقس صمؿ ديـور وٓ درهؿ مـ ىمٌؾ أن يلظمذ ٕظمقف مـ طمًـوشمف، 

 .ومنن مل يؽـ ًمف طمًـوت: أظمذ مـ ؾمقئوت أظمقف ومطرطمً قمؾقف

ريؼ سمـ أيب ذئى قمـ ؾمعقد سمـ أيب (: مـ ـم3/369) "اًمؽؼمى"وأظمرضمف اًمٌقفؼل ذم 

مـ يموكً قمـده ش :صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿؾمعقد، قمـ أيب هريرة، ىمول: ىمول رؾمقل اهلل 

مظؾؿي ٕظمقف مـ قمروف أو موًمف ومؾقمدهو إًمقف، ىمٌؾ أن يليت يقم اًمؼقومي ٓ يؼٌؾ ومقف ديـور 

صوًمح: وٓ درهؿ، إن يمون ًمف قمؿؾ صوًمح أظمذ مـف وأقمطل صوطمٌف، وإن مل يؽـ ًمف قمؿؾ 

 .أظمذ مـ ؾمقئوت صوطمٌف ومحؿؾً قمؾقف

 (:2582وىمول مًؾؿ رمحف اهلل شمعومم )

طمدصمـو ىمتٌي اسمـ ؾمعقد، طمدصمـو إؾمامقمقؾ سمـ ضمعػر قمـ اًمعالء، قمـ أسمقف قمـ أيب هريرة 

ًمتمدن احلؼقق إمم أهؾفو يقم ش :صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿري اهلل قمـف ىمول: ىمول رؾمقل اهلل 

 .حوء مـ اًمشوة اًمؼركوءاًمؼقومي، طمتك يؼود ًمؾشوة اجلؾ

(: طمدصمـو طمًـ، طمدصمـو زهػم، طمدصمـو قمامرة سمـ 2/70وىمول اإلموم أمحد رمحف اهلل )

 صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿهمزيي، قمـ حيقك سمـ راؿمد، قمـ اسمـ قمؿر، ىمول: ؾمؿعً رؾمقل اهلل 

مـ طموًمً ؿمػوقمتف دون طمد مـ طمدود اهلل ومؼد وود اهلل، ومـ موت وقمؾقف ديـ ش يؼقل:
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ور وٓ سموًمدرهؿ، وًمؽـفو احلًـوت واًمًقئوت، ومـ ظموصؿ ذم سموـمؾ وهق ومؾقس سموًمديـ

يعؾؿف، مل يزل ذم ؾمخط اهلل طمتك يـزع، ومـ ىمول ذم مممـ مو ًمقس ومقف، اؾمؽـف اهلل ردهمي 

 .اخلٌول طمتك يـزع ممو ىمول

 هذا طمديٌ صحقح.

س (: طمدصمـو إسمراهقؿ سمـ طمٌقى سمـ اًمشفقد، طمدصمـو أيب قمـ أك2/49وىمول اإلموم أمحد )

ًمؽؾ ش سمـ ؾمػميـ ىمول: ىمؾً ًمعٌداهلل سمـ قمؿر: اًمرضمؾ يلظمذ سموًمديـ أيمثر مـ موًمف ىمول:

 .همودر ًمقاء يقم اًمؼقومي قمـد اؾمتف قمغم ىمدر همدرشمف

 هذا أصمر صحقح.

 االضتعاذٝ ًّ اهدّٙ ملا هودّٙ ًّ اهتبعات
 (:2397ىمول اًمٌخوري رمحف اهلل شمعومم )

قمـ قمروة قمـ قموئشي، أن رؾمقل اهلل طمدصمـو أسمق اًمقامن، أظمؼمكو ؿمعقى قمـ اًمزهري، 

اًمؾفؿ إين أقمقذ سمؽ مـ اعملصمؿ ش يمون يدقمق ذم اًمصالة، ويؼقل: صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ

إن اًمرضمؾ إذا ش ، ومؼول ىموئؾ ًمف: مو أيمثر مو شمًتعقذ يو رؾمقل اهلل مـ اعمغرم؟ ىمول:واعمغرم

 .همرم: طمدث ومؽذب، ووقمد وملظمؾػ

 .(589) احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ

(: ىمول اعمفؾى: يًتػود مـ احلديٌ ؾمد اًمذرائع، ٕكف 5/77رمحف اهلل )ىمول احلوومظ 

ذم اًمغوًمى ذريعي إمم اًمؽذب ذم احلديٌ، واخلؾػ ذم اًمققمد مع  فاؾمتعوذ مـ اًمديـ، ٕك

 مو ًمصوطمى اًمديـ قمؾقف مـ اعمؼول، اكتفك.
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وحيتؿؾ أن يراد سموٓؾمتعوذة مـ اًمديـ آؾمتعوذة مـ آطمتقوج إًمقف طمتك ٓ يؼع ذم 

 هذه اًمغقائؾ، أو مـ قمدم اًمؼدرة قمغم ووموئف، طمتك ٓ شمٌؼك شمٌوقمتف.

ىمول: صمؿ رأيً ذم طموؿمقي اسمـ اعمـػم ٓ شمـوىمض سملم آؾمتعوذة مـ اًمديـ، وضمقاز  

آؾمتداكي، ٕن اًمذي اؾمتعقذ مـف همقائؾ اًمديـ، ومؿـ أدان وؾمؾؿ مـفو، ومؼد أقموذه اهلل، 

 اهـوومعؾف ضموئز. 

 (:2893 )ىمول اًمٌخوري رمحف اهلل شمعومم

طمدصمـو ىمتقٌي، طمدصمـو يعؼقب قمـ قمؿرو قمـ أكس ري اهلل قمـف ىمول: يمـً أظمدم اًمـٌل 

اًمؾفؿ إين أقمقذ سمؽ مـ اهلؿ ش إذا كزل، ومؽـً أؾمؿعف يمثػًما يؼقل: صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ

 .واحلزن، واًمعجز واًمؽًؾ، واًمٌخؾ واجلٌـ، ووؾع اًمديـ وهمؾٌي اًمرضمول

 غإُٔاهدعا١ بقطا١ اهدّٙ هلٌٕ ٗعظٍ 
(: طمدصمـل زهػم سمـ طمرب، طمدصمـل ضمرير قمـ 2723ىمول مًؾؿ رمحف اهلل شمعومم )

ؾمفقؾ، ىمول: يمون أسمق صوًمح يلمركو إذا أراد أطمدكو أن يـوم، أن يضطجع قمغم ؿمؼف إيؿـ، 

صمؿ يؼقل: اًمؾفؿ رب اًمًؿقات وإرض، ورب اًمعرش اًمعظقؿ، رسمـو ورب يمؾ رء، 

كجقؾ واًمػرىمون، أقمقذ سمؽ مـ ذ يمؾ رء أكً وموًمؼ احلى واًمـقى، ومـزل اًمتقراة واإل

أظمذ سمـوصقتف، أكً إول ومؾقس ىمٌؾؽ رء، وأكً إظمر ومؾقس سمعدك رء، وأكً 

اًمظوهر ومؾقس ومقىمؽ رء، وأكً اًمٌوـمـ ومؾقس دون رء، أىمض قمـو اًمديـ، وأهمــو مـ 

 اًمػؼر.

 .صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿويمون يروي ذًمؽ قمـ أيب هريرة قمـ اًمـٌل 
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 ًّ اهقوٞ كُ٘ٔا تؤدٜ إىل اهدّٙاالضتعاذٝ 

 (:2544ىمول اإلموم أسمق داود رمحف اهلل شمعومم )

طمدصمـو مقؾمك سمـ إؾمامقمقؾ، طمدصمـو محود، طمدصمـو إؾمحوق سمـ قمٌداهلل، قمـ ؾمعقد سمـ 

اًمؾفؿ إين ش يمون يؼقل: صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿيًور، قمـ أيب هريرة ري اهلل قمـف: أن اًمـٌل 

 .ي، وأقمقذ سمؽ أن أفمؾؿ أو أفمؾؿأقمقذ سمؽ مـ اًمػؼر واًمؼؾي واًمذًم

 هذا طمديٌ صحقح.

 ًمشقخـو اًمقادقمل رمحف اهلل. "اًمصحقح اعمًـد"وهق ذم 

ااحب اهدّٙ  اهصالٝ عوٟ  تسن اهِيب اوٟ اهلل عوٕٚ ٗعوٟ آهٕ ٗضوٍ
 كاْ يف أٗي األًس

 (:2289ىمول اًمٌخوري رمحف اهلل شمعومم )

قمـ ؾمؾؿي سمـ إيمقع ري اهلل  طمدصمـو اعمؽل اسمـ إسمراهقؿ، طمدصمـو يزيد سمـ أيب قمٌقد،

، إذا أيت سمجـوزة، ومؼوًمقا: صغم صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿقمـف ىمول: يمـو ضمؾقؾًمو قمـد رؾمقل اهلل 

 ، ىموًمقا: ٓ، ومصغم قمؾقف.هؾ شمرك ؿمقًئوش ، ىموًمقا: ٓ، ىمول:هؾ قمؾقف ديـش قمؾقفو، ومؼول:

، ىمقؾ: ك ديـًوهؾ شمرش صمؿ أيت سمجـوزة أظمرى، ومؼوًمقا: يو رؾمقل اهلل صكم قمؾقفو، ىمول:

 ، ىموًمقا: صمالصمي دكوكػم، ومصغم قمؾقفو.ومفؾ شمرك ؿمقًئوش كعؿ، ىمول:

هؾ شمرك ش ، ىموًمقا: ٓ، ىمول:هؾ شمرك ؿمقًئوش صمؿ أيت سموًمثوًمثي، ىموًمقا: صكم قمؾقفو، ىمول:

 .صؾقا قمغم صوطمٌؽؿش ، ىموًمقا: صمالصمي دكوكػم، ىمول:ديـًو

 ومصغم قمؾقف. ىمول أسمق ىمتودة: صكم قمؾقف يو رؾمقل اهلل، وقمكم ديـف،
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 يت مزيد أطموديٌ ذم اًمٌوب إيت.وؾمتل

 (:2298وىمول رمحف اهلل شمعومم )

أيب  ؼقؾ قمـ اسمـ ؿمفوب، قمـ أيب ؾمؾؿي قمـطمدصمـو حيقك سمـ سمؽػم، طمدصمـو اًمؾقٌ قمـ قم

رضمؾ اعمتقذم يمون يمشمك سموًم صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿهريرة ري اهلل قمـف، ىمول: إن رؾمقل اهلل 

ديـف ومضاًل، ومنن طمدث أكف شمرك ًمديـف ووموء صغم، وإٓ ىمول هؾ شمرك ًم قمؾقف اًمديـ، ومقًلل

ًمؾؿًؾؿلم: صؾقا قمغم صوطمٌؽؿ، ومؾام ومتح اهلل قمؾقف اًمػتقح، ىمول: أكو أومم سموعمممـلم مـ 

ًٓ ومؾقرصمتف.  أكػًفؿ، ومؿـ شمقذم مـ اعمممـلم ومؽمك ديـًو ومعكم ىمضوؤه، ومـ شمرك مو

 احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ.

صغم (: ىمول اًمعؾامء: يملن اًمذي ومعؾف اًمـل 4/602) "تحاًمػ"ىمول احلوومظ رمحف اهلل ذم 

مـ شمرك اًمصالة قمغم مـ قمؾقف ديـ، ًمقحرض اًمـوس قمغم ىمضوء اًمديقن ذم  اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ

 طمقوهتؿ، واًمتقصؾ إمم اًمؼماءة مـفو.

وهذه إطموديٌ اًمتل ذيمرت ذم اًمٌوب ومقفو دًٓمي قمغم أن شمرك اًمصالة قمغم مـ قمؾقف 

 ديـ يمون ذم أول إمر.

 "اًمػتح اًمرسموين"وؿـ  "اًمصالة قمغم مـ قمؾقف ديـ"ىمول اًمشقيموين رمحف اهلل ذم رؾموًمي 

(: وىمد صمًٌ اًمتٍميح ذم سمعض هذه إطموديٌ سملكف ىمول هذه اعمؼوًمي سمعد أن 6/3063)

يمون يؿتـع مـ اًمصالة قمغم اعمديقن، ومؾام ومتح اهلل قمؾقف اًمٌالد، ويمثرت إمقال صغم قمغم 

ـف ديـف، ومـ ذًمؽ طمديٌ أيب ىمتودة اعمتؼدم، ومنكف ىمول ومقف، سمعد مـ يمون مديقًكو، وىمه قم

أن ذيمر أمتـوقمي مـ اًمصالة قمغم مـ قمؾقف ديـ: ومؾام ومتح اهلل قمغم رؾمقًمف إمم آظمر مو ىموًمف، 

ومـ مل يذيمره ممـ صـػ ذم اًمـوؾمخ مػود وهذا يدل قمغم اًمـًخ أسملم دًٓمي ويػقده أووح 
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د ذيمروا أطموديٌ وضمعؾقهو مـ ىمٌقؾ اًمـوؾمخ واعمـًقخ، ومفق ممو يًتدرك سمف قمؾقف، ومؼ

واعمـًقخ، وًمقس ومقفو هذا اًمتٍميح، ومؽقػ يغػؾقن قمـ مثؾ هذا اًمذي وىمع ومقف 

 اهـاًمتٍميح ومقف، سمام يدل قمغم اًمـًخ دًٓمي أووح مـ ؿمؿس اًمـفور. 

 (:867ىمول اإلموم مًؾؿ )

حمؿد، قمـ طمدصمـو حمؿد سمـ اعمثـك، طمدصمـو قمٌد اًمقهوب سمـ قمٌد اعمجقد، قمـ ضمعػر سمـ 

إذا ظمطى أمحرت قمقـوه، وقمال  صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿأسمقف قمـ ضموسمر، ىمول: يمون رؾمقل اهلل 

سمعثً أكو ش ، ويؼقل:صٌحؽؿ ومًويمؿش صقشمف، وأؿمتد همضٌف، يملكف مـذر ضمقش، يؼقل:

ظمػم احلديٌ ، ويؼرن أصٌعقي اًمًٌوسمي واًمقؾمطك، ويؼقل: أمو سمعد، ومنن واًمًوقمي يمفوشملم

، وذ إمقر حمدصموهتو، ويمؾ صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿحمؿد  دى هدىيمتوب اهلل، وظمػم اهل

ًٓ ومألهؾف، ومـ شمرك ش سمدقمي والًمي، صمؿ يؼقل: أكو أومم سمؽؾ مممـ مـ كػًف، مـ شمرك مو

 .ديـًو أو وقوقًمو ومعكم وإزم

 (:4/574) "اعمػفؿ"ىمول اًمؼرـمٌل رمحف اهلل ذم 

ديـ أوٓ؟ وامتـوقمف مـ  قمـ اعمقً، هؾ قمؾقف صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿؾممال اًمـٌل 

اًمصالة قمغم مـ موت وقمؾقف ديـ، ومل يؽمك ووموء إؿمعور سمصعقسمي أمر اًمديـ، وأكف ٓ يـٌغل 

أن يتحؿؾف اإلكًون إٓ مـ ضورة، وأكف إذا أظمذه ٓ يـٌغل أن يؽماظمك ذم أداءه إذا متؽـ 

إظموومي مـف، وذًمؽ عمو ىمدمـو مـ أن اًمديـ ؿملم، اًمديـ هؿ سموًمؾقؾ ومذًمي سموًمـفور، و

 ًمؾـػقس، سمؾ وإرىموق هلو.

ًمػمشمدع مـ يتًوهؾ ذم أظمذ اًمديـ طمتك  صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿويمون هذا مـ اًمـٌل 

 شمتشقش أوىموهتؿ قمـد اعمطوًمٌي، ويمون هذا يمؾف ذم أول اإلؾمالم.
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وىمد طمؽل أن احلر يمون يٌوع ذم اًمديـ ذم ذًمؽ اًمقىمً، يمام ىمد رواه اًمٌزار مـ طمديٌ 

ق، يؼول ًمف ُه اهلل قمؾقف و ؾمؾؿصغم رضمؾ مـ أصحوب اًمـٌل 
 (2)

 اهـ. 

 غمقمـ قم يؽمك اًمصالة صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿوىمد اظمتؾػقا، هؾ يمون رؾمقل اهلل 

قمغم مـ اؾمتدان مـ همػم طموضمي، أو ذم ديـ همػم ضموئز، واًمراضمح واهلل أقمؾؿ،  مًتديـ، أم

صقؾ، وىمد أكف يمون يؽمك اًمصالة قمـ يمؾ مـ قمؾقف ديـ مطؾًؼو، ومل يرد قمـف اًمًمال واًمتػ

(، واًمـقوي 4/602) "اًمػتح"(، واحلوومظ ذم 4/575) "اعمػفؿ"رضمح هذا اًمؼرـمٌل ذم 

 ."ذح مًؾؿ"ذم 

: اخلومس اعمديـ اًمذي 85ص "إطمؽوم اجلـوئز"ىمول اًمشقخ إًمٌوين رمحف اهلل شمعومم ذم 

قف و صغم اهلل قمؾسمف ديـف، ومنكف يصغم قمؾقف، وإكام شمرك رؾمقل اهلل  مل يؽمك مـ اعمول مو يؼيض

اًمصالة قمؾقف ذم أول إمر، صمؿ ذيمر رمحف اهلل طمديٌ ؾمؾؿي اعمتؼدم ذم أول اًمٌوب،  ؾمؾؿ

-302-5/297وطمديٌ أيب هريرة ري اهلل قمـف، وزاد طمديٌ ايب ىمتودة قمـد أمحد )

(، وًمػظف يمحديٌ ؾمؾؿي ؾمقاء إٓ أكف زاد: أرايً إن ىمضقً قمـف، 302-304-322

وموء صؾقً قمؾقف، ىمول: ومذهى أسمق ىمتودة ومؼه قمـف، أشمصكم قمؾقف، ىمول: إذا ىمضقً قمـف سموًمق

 ، ومصغم قمؾقف.صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿومؼول: أوومقً مو قمؾقف، ىمول: كعؿ، ومدقمو رؾمقل اهلل 

 اهـ ىمول رمحف اهلل: إؾمـوده صحقح قمغم ذط مًؾؿ.

مشؽؾ "يمذا ىمول رمحف اهلل قمغم فموهر إؾمـوده، ًمؽـ ىمد أظمرج احلديٌ اًمطحووي ذم 

( مـ ـمريؼ اًمؾقٌ سمـ 4248ـمريؼ قمؿرو سمـ احلورث، ورىمؿ ) ( مـ4247) "أصمور

                                              

(، ٚففٟ عفٕذٖ ِغفٍُ ثفٓ خبٌفذ اٌضٔغفٟ 1333اٌؾذ٠ش أخشعٗ اٌجضاس وّب فٟ "وشف  اسعفزبس" ) (1)

 ػؼ١ .
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مـ ٓ أهتؿ،  فؾمعد، يمالمهو قمـ إؿمٍ قمـ قمٌداهلل سمـ أيب ىمتودة، أكف ىمول: ؾمؿعً مـ أهؾ

ومعغم هذا يؽقن ذم اًمًـد رواي مٌفؿ، ًمؽـ ىمد شموسمع قمٌداهلل سمـ أيب ىمتودة أسمق ؾمؾؿي سمـ قمٌد 

 .(3059اًمرمحـ، قمـد اسمـ طمٌون )

( مـ ـمريؼ ضمعػر سمـ ؾمؾقامن، 8/290 ىمتودة هذا قمٌد اًمرزاق )وأظمرج طمديٌ أيب

طمدصمـو أؾمامء سمـ قمٌقد أكف سمؾغف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ ًمؼك أسمو ىمتودة 

سمعد ذًمؽ ومؼول: أديً قمـ صوطمٌؽ ىمول: أكو ومقف يو رؾمقل اهلل، صمؿ اًمثوكقي صمؿ اًمثوًمثي ومؼول: 

 صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ: هذا أوان سمردت ىمد ومرهمً يو رؾمقل اهلل، ومؼول رؾمقل اهلل

 قمؾقف ضمؾدشمف.

 واحلديٌ هبذه اًمطريؼ معضؾ وملؾمامء سمـ قمٌقد روايتف قمـ اًمتوسمعلم.

طمًـ إن ؿموء اهلل، مـ أضمؾ حمؿد سمـ قمؿرو سمـ قمؾؼؿي، ويشفد سمؿجؿققمف وموحلديٌ 

 ًمؾحديٌ طمديٌ ؾمؾؿي اعمتؼدم.

زاد ذم آظمره: ومؾام ومتح اهلل قمغم رؾمقًمف ، و اهلل قمـف كحقهىمول رمحف اهلل: قمـ ضموسمر ري

أكو أومم سمؽؾ مممـ مـ كػًف، ومؿـ شمرك ديـًو ومعكم ىمضوؤه، ش ، ىمول:صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ

ًٓ ومؾقرصمتف  .ومـ شمرك مو

( سمنؾمـود صحقح قمغم ذط 2/278(، واًمـًوئل )2/85احلديٌ أظمرضمف أسمق داود )

 اهـ ؼدم.اًمشقخلم، وًمف ـمرق أظمرى قمـ ضموسمر سمزيودة أظمرى، وىمد شم

( وهمػمهؿ مـ ـمريؼ قمٌد 3/296(، وأمحد )3343ىمؾً: أظمرضمف أسمق داود سمرىمؿ )

 ، قمـ أيب ؾمؾؿي قمـ ضموسمر.قمـ اًمزهري اًمرزاق قمـ معؿر
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( مـ ـمريؼ إسمراهقؿ سمـ يزيد ىمول: طمدصمـو 292-9/290وىمد أظمرج قمٌد اًمرزاق )

أشمك سمجـوزة  حمؿد سمـ قمٌود سمـ ضمعػر ىمول: يمون اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ إذا

ًمقصؾ قمؾقفو ىمول: هؾ قمغم صوطمٌؽؿ ديـ ومنن ىموًمقا كعؿ ىمول: أشمرك ووموء، ومنن ىموًمقا: كعؿ 

صغم قمؾقف وإن ىموًمقا: ٓ ىمول: صؾقا قمغم صوطمٌؽؿ، ومؼول اسمـ قمؿف: قمكم ديـف يو رؾمقل اهلل 

ـػعؾ موذا ومصكم قمؾقف صمؿ ىمول: يو سمـل ؾمؾؿي هؾ ًمؽؿ أن شمدظمؾقا صوطمٌؽؿ اجلـي ومؼوًمقا: وم

ضقن قمؾقف ديـف وطمًًٌ أكف ىمول: ومػعؾقا وىموًمقا: مو هق إٓ قل اهلل؟ ىمول: ومتؼيو رؾم

 ديـوران.

 هذا مرؾمؾ صحقح.

( 4244) "ذح اعمشؽؾ"وضموء مـ طمديٌ أؾمامء سمـً يزيد، أظمرضمف اًمطحووي ذم 

وإؾمـوده وعقػ، ومقف مفوضمر مقمم أؾمامء جمفقل طمول، ًمؽـ احلديٌ ذم اًمشقاهد، ومفق 

 طمًـ ًمغػمه.

شمرك اًمصالة قمؾقفؿ ذم أول  صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ هذا اًمٌوب أن اًمـٌل ومتؾخص ًمـو ذم

 قمؾقف. قمز وضمؾإمر، صمؿ صغم قمؾقفؿ عمو ومتح اهلل 

 ويمون إذا أدى أطمد قمـفؿ صغم قمؾقفؿ.

صغم وهؿ مًؾؿقن حمتوضمقن إمم اًمدقموء واًمشػوقمي، ومقـٌغل إقموكتفؿ سمام يًتطوع، ىمول 

، وإمم هذا اًمؼقل ذهى اًمشقيموين ظموه ومؾقػعؾمـ اؾمتطوع أن يـػع أش :اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ

 (.5/269) "اعمحغم"( واسمـ طمزم ذم 6/3072) "اًمػتح اًمرسموين"يمام ذم 

و الَِّذيَن آَمـُوا ﴿ومعؾ اخلػم، ىمول شمعومم:  : مـ سموب أن يؽقن  وهذا اًمذي يـٌغل َ َيو َأُّيه

ْرَ  ُؽْم َواْفَعُؾوا اْْلَ ُؽْم ُتْػؾُِحونَ  اْرَكُعوا َواْشُجُدوا َواْظُبُدوا َربَّ   [77احلٍ:] ﴾َلَعؾَّ
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وىمد ذهى ؿمقخ اإلؾمالم رمحف اهلل وهمػمه، أن أهؾ اًمصالح ٓ يصؾقن قمؾقفؿ ذم اًمظوهر، 

 ويًتغػرون هلؿ ذم اًمٌوـمـ، واهلل أقمؾؿ.

 ضتداُٞ إذا كاْ يف غري حادٞاهِٔٛ عّ اال
 (:2408ىمول اًمٌخوري )

داود مقمم اعمغػمة، قمـ  طمدصمـل قمثامن، طمدصمـو ضمرير قمـ مـصقر قمـ اًمشعٌل، قمـ

إن اهلل طمرم قمؾقؽؿ قمؼقق ش :صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿاعمغػمة سمـ ؿمعٌي ىمول: ىمول اًمـٌل 

ووقمي إإمفوت، ووأد اًمٌـوت، ومـًعو وهوت، ويمره ًمؽؿ ىمقؾ وىمول، ويمثرة اًمًمال، و

 .اعمول

 ( إىمضقي593احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ )

 (:2725وىمول مًؾؿ رمحف اهلل شمعومم )

ػم سمـ طمرب، طمدصمـو ضمرير قمـ ؾمفقؾ قمـ أسمقف، قمـ أيب هريرة، ىمول: ىمول طمدصمـو زه

إن اهلل يرض ًمؽؿ صمالث ويؽره ًمؽؿ صمالث، ومػمض ش :صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿرؾمقل اهلل 

ًمؽؿ أن شمعٌدوه وٓ شمنميمقا سمف ؿمقًئو، وأن شمعتصؿقا سمحٌؾ اهلل مجقًعو وٓ شمػرىمقا، ويؽره 

 .ولًمؽؿ ىمقؾ وىمول، ويمثرة اًمًمال، وإووقمي اعم

 .وأن شمـوصحقا مـ وزم أمريمؿش واًمثوًمثي:

 وهذه اًمؾػظي مقضمقدة ذم سمعض اًمـًخ يمام ذم اًمنمح.
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 اهفصى اهجاهح

ٗكْ٘ اهدّٙ  بٔا أٗ دّٙ،  ًّ بعد ٗاٚٞ ٙ٘اٟ تفطري ي٘ي اهلل تعاىل9 
 ًقدَ عوٟ اه٘اٚٞ 

َكِر ِمْثُل َح ﴿ىمول اهلل شمعومم:  ُْكَثَقنْيِ َفنِْن ُكنَّ كَِسوًء َفْوَق ُيوِصقُؽُم اَّللَُّ ِِف َأْوِٓدُكْم لِؾذَّ ْٕ ظِّ ا

ََبَوْيِه لُِؽلِّ َواِحٍد ِمـُْفََم  ِٕ ًْ َواِحَدًة َفَؾَفو الـِّْصُف َو َّو اْثـََتنْيِ َفَؾُفنَّ ُثُؾَثو َمو َتَرَك َوإِْن َكوَك ُدُس ِِم السه

ُدُس َتَرَك إِْن َكوَن َلُه َولٌَد َفنِْن ََلْ َيُؽْن َلُه َولٌَد َوَورِ  ِه السه ٌُ َفنِْن َكوَن َلُه إِْخَوٌة َفِِلُمِّ ِه الثهُؾ َثُه َأَبَواُه َفِِلُمِّ

ْم َأْقَرُب َلُؽْم َكْػعًو َفرِ  ُ و َأْو َدْيٍن آَبوُؤُكْم َوَأْبـَوُؤُكْم ٓ َتْدُروَن َأُّيه يَضًي ِمَن ِمْن َبْعِد َوِصقٍَّي ُيوِِص ِِبَ

  [22]اًمـًوء: ﴾ًَم َحؽِقَمً اَّللَِّ إِنَّ اَّللََّ َكوَن َظؾِق

ُبُع ِِمَّ ﴿وىمول:  نَّ َوَلٌد َفَؾُؽُم الره نَّ َوَلٌد َفنِْن َكوَن ََلُ و َوَلُؽْم كِْصُف َمو َتَرَك َأْزَواُجُؽْم إِْن ََلْ َيُؽْن ََلُ

َّو َتَرْكُتمْ  ُبُع ِِم نَّ الره و َأْو َدْيٍن َوََلُ إِْن ََلْ َيُؽْن َلُؽْم َولٌَد َفنِْن َكوَن َلُؽْم  َتَرْكَن ِمْن َبْعِد َوِصقٍَّي ُيوِصنَي ِِبَ

و َأْو َدْيٍن َوإِْن َكوَن َرُجٌل ُيوَرُث َكل َّو َتَرْكتُْم ِمْن َبْعِد َوِصقٍَّي ُتوُصوَن ِِبَ َلًي َأِو َوَلٌد َفَؾُفنَّ الثهُؿُن ِِم

ُد  ًٌ َفؾُِؽلِّ َواِحٍد ِمـُْفََم السه ٌِ اْمَرَأٌة َوَلُه َأٌخ َأْو ُأْخ َكوُء ِِف الثهُؾ ُس َفنِْن َكوُكوا َأْكَثَر ِمْن َذلَِك َفُفْم ُْشَ

و َأْو َدْيٍن َغْرَ ُمَضورٍّ َوِصقًَّي ِمَن اَّللَِّ َواَّللَُّ َظؾِقٌم َحؾِقمٌ   [22]اًمـًوء: ﴾ِمْن َبْعِد َوِصقٍَّي ُيوََص ِِبَ

 (:2222ىمول اإلموم اًمؽممذي )

ون سمـ قمققـي، قمـ أيب إؾمحوق اهلؿداين، قمـ طمدصمـو اسمـ أيب قمؿر، ىمول: طمدصمـو ؾمػق

ىمه سموًمديـ ىمٌؾ اًمقصقي، وأكتؿ شمؼرؤن  صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿاحلورث قمـ قمكم، أن اًمـٌل 

 اًمقصقي ىمٌؾ اًمديـ.

ىمول اًمؽممذي رمحف اهلل: واًمعؿؾ قمغم هذا قمـد قمومي أهؾ اًمعؾؿ، أهنؿ يٌدؤون سموًمديـ 

 اهـىمٌؾ اًمقصقي. 
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(، واحلويمؿ 950(، واسمـ اجلورود )2725)ىمؾً: احلديٌ أظمرضمف اسمـ موضمي 

(، وهمػمهؿ يمثػم مـ ـمريؼ أيب 2/79(، وأمحد )6/267(، واًمٌقفؼل )4/336)

 إؾمحوق اًمًٌقعل اهلؿداين، قمـ احلورث قمـ قمكم سمف.

 واحلورث وعقػ سموشمػوق، سمؾ ىمد يمذسمف اًمشعٌل.

 ىمول اًمٌقفؼل قمؼٌف: ىمول اًمشوومعل: ٓ يثًٌ أهؾ احلديٌ مثؾف.

ػرد احلورث إقمقر سمروايتف قمـ قمكم ري اهلل قمـف، واحلورث ٓ حيتٍ ىمول اًمٌقفؼل ًمت

 سمخؼمه ًمطعـ احلػوظ ومقف.

وأظمرج احلديٌ اًمٌقفؼل مـ ـمريؼ حيقك سمـ أيب أكقًي اجلزري قمـ أيب إؾمحوق قمـ 

 قموصؿ سمـ وؿرة قمـ قمكم.

وحيقك وعقػ، ومطريؼف مـؽرة، ومؼد رواه احلػوظ يموسمـ قمققـيوهمػمه قمـ أيب إؾمحوق 

 احلورث، وظموًمػفؿ حيقك هذا وهق وعقػ.مـ ـمريؼ 

(: واحلورث وإن يمون وعقًػو، ومنن اإلمجوع مـعؼد 3/206ىمول احلوومظ ذم اًمتؾخقص )

 اهـقمغم وومؼ مو روي. 

و َأْو َدْينٍ ِمْن َبْعِد َوِص ﴿ىمول اسمـ يمثػم رمحف اهلل شمعومم: وىمقًمف:  ، [22]اًمـًوء:﴾قٍَّي ُيوِِص ِِبَ

غم أن اًمديـ مؼدم قمغم اًمقصقي، وذًمؽ قمـد إمعون أمجع اًمعؾامء مـ اًمًؾػ واخلؾػ قم

اعمتؼدم، وؾموق ىمقل ري اهلل قمـف اًمـظر يػفؿ مـ ومحقى أيي، صمؿ ؾموق طمديٌ قمغم 

اًمؽممذي ٓ كعرومف إٓ مـ ـمريؼ احلورث، وىمد شمؽؾؿ ومقف سمعض أهؾ اًمعؾؿ، ومؼول رمحف 

 اهـاهلل: ىمؾً ًمؽـ يمون طموومًظو ًمؾػرائض معتـًقو هبو واحلًوب. 

 (:2/362) "طمؽوم اًمؼرآنأ"ـ اًمعريب رمحف اهلل ذم ىمول اسم
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ومؿـ رومؼ اخلوًمؼ سموخلؾؼ سومف قمـد ومراق اًمدكقو، إسمؼوء قمغم اًمعٌد، وختػقًػو مـ طمنشمف 

 قمغم أرسمعي أوضمف:

 إول: مو حيتوج إًمقف مـ يمػـف وضمفوزه إمم ىمؼمه.

 اًمثوين: مو شمؼماء سمف ذمتف مـ ديـف.

 ًمقًتدرك سمف مو وموت ذم أيوم مفؾتف. اًمثوًمٌ: مو يتؼرب سمف إمم اهلل مـ ظمػم

 اًمراسمع: مو يصػم إمم ذوي ىمراسمتف اًمداكقي، أو أكًوسمف اعمشتٌؽي اعمشؽميمي.

وملمو إول ومنكام ىمدم ٕكف أومم سمامًمف مـ همػمه، وٕن طموضمتف اعموؾمي ذم احلول متؼدمي قمغم 

اخلػم اًمذي  ديـف، وأمو شمؼديؿ اًمديـ ومألن ذمتف مرهتـف سمديـف، وومرض اًمديـ أومم مـ ومعؾ

 يتؼرب سمف.

(: ومنن ىمقؾ ومام احلؽؿي ذم شمؼديؿ اًمقصقي قمغم ذيمر اًمديـ، 2/364ىمول رمحف اهلل )

 واًمديـ مؼدم قمؾقفو، ىمؾـو ذم ذًمؽ مخًي أوضمف:

ًٌو. أوش إول: أن  ٓ شمقضمى شمرشمق

 اًمثوين: ىمدم اًمقصقي ٕكف شمًٌٌفو مـ ىمٌؾ كػًف، واًمديـ صموسمً ممدى ذيمره، أم مل يذيمره.

ًٌو ذم  اًمثوًمٌ: أن وضمقد اًمقصقي أيمثر مـ وضمقد اًمديـ، ومؼدم ذم اًمذيمر مو يؼع هموًم

 اًمقضمقد.

اًمراسمع: أكف ذيمر اًمقصقي ٕكف أمر مشؽؾ، هؾ يؼصد ذًمؽ ويؾزم أمثوًمف أم ٓ؟ ٕن 

 اًمديـ يمون اسمتداء شموًمو مشفقًرا أكف ٓ سمد مـف.

و اًمـًخ صمؿ كًخً ذم سمعض اًمصقر، ومؾام وعػف اخلومس: أن اًمقصقي يموكً منموقمي

أن شمتعؾؼ اًمقصقي سمجؿقع اعمول شمعؾؼ  ىمقيً سمتؼديؿ اًمذيمر، وذيمرمهو مًعو يمون يؼتيض
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اًمديـ، ًمؽـ اًمقصقي ظمصصً سمٌعض اعمول، ٕهنو ًمق ضموزت ذم مجقع اعمول ٓؾمتغرىمتف، ومل 

 اهـيقضمد مػماث ومخصصفو اًمنمع سمٌعض اعمػماث سمخالف اًمديـ. 

 اهسدى مي٘ت عوٕٚ اهدّٙ ٗهٚظ هٕ كفّ
احلوًمي يؼدم اًمؽػـ وممن اًمتجفقز مـ طمػر ًمؼؼم وهمػم ذًمؽ صمؿ اًمديـ صمؿ ذم هذه 

 اًمقصقي.

 صح هذا قمـ احلؽؿ طمقٌ ىمول: يٌدأ سموًمؽػـ صمؿ اًمديـ صمؿ اًمقصقي.

 وقمـ إسمراهقؿ وقمـ احلًـ.

 وروى قمـ ؾمعقد سمـ ضمٌػم.

 (.7/82راضمع مصـػ سمـ أيب ؿمقٌي )

 اه٘اٚٞ باهدّٙ ٗغريٖ
 شمعريػفو: هل ذم اًمؾغي اًمقصؾ.

 (.8/7اًمنمع: شمػقيض ظموص سمام سمعد اعمقت اإلقمالم )وذم 

 (:2627ىمول اإلموم مًؾؿ رمحف اهلل شمعومم )

صغم طمدصمـو أسمق ظمقثؿي، طمدصمـو حيقك قمـ قمٌقداهلل، أظمؼمين كوومع قمـ اسمـ قمؿر، أن اًمـٌل 

مو طمؼ امرئ مًؾؿ ًمف رء يريد أن يقيص ومقف، يٌقً ًمقؾتلم إٓ ش ىمول: اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ

 .قمـده ووصقتف مؽتقسمي

 (.2738احلديٌ هبذا اًمؾػظ أظمرضمف اًمٌخوري مـ ـمريؼ موًمؽ قمـ كوومع سمف )
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ؾمؾؿ ًمف رء مو طمؼ امرء ش مـ ـمريؼ اسمـ ؿمفوب قمـ ؾمومل سمؾػظمًؾؿ وأظمرضمف 

 .ًمقول إٓ ووصقتف قمـده مؽتقسمي يقيص ومقف، يٌقً صمالث

(، ومقف احلٌ قمغم اًمقصقي، وىمد أمجع 74-22/73ىمول اًمـقوي رمحف اهلل شمعومم )

اعمًؾؿقن قمغم إمر هبو، ًمؽـ مذهٌـو ومذهى اجلامهػم أهنو مـدوسمي ٓ واضمٌي، وىمول داود 

وهمػمه مـ أهؾ اًمظوهر: هل واضمٌي هلذا احلديٌ، وٓ دًٓمي هلؿ ومقف إذ ًمقس ومقف اًمتٍميح 

سمنجيوهبو، ًمؽـ إذا يمون قمغم اإلكًون ديـ أو طمؼ أو قمـده وديعي وكحقه ًمزمف اإلصوء 

معـك احلديٌ مو احلزم وآطمتقوط ًمؾؿًؾؿ إٓ أن شمؽقن وصقتف  سمذًمؽ، ىمول اًمشوومعل:

مؽتقسمي قمـده، ويًتحى شمعجقؾفو وأن يؽتٌفو ذم صحتف، ويشفد قمؾقف ومقفو، ويؽتى ومقفو 

مو حيتوج إًمقف، ومنن دمدد ًمف أمر حيتوج إمم اًمقصقي ومقف، أحلؼف هبو، ىموًمقا: وٓ يؾزمف ذم يمؾ 

 اهـإمقر اعمتؽررة.  يقم أن يؽتى حمؼرات اعمعومالت وضمزئقوت

وىمد اظمتؾػ اًمعؾامء يمام شمرى ذم إؿمورة اإلموم اًمـقوي رمحف اهلل شمعومم، هؾ اًمقصقي 

واضمٌي أو همػم واضمٌي، ومؿـ ذهى إمم اًمقضمقب اًمزهري، وأسمق جمؾز، وقمطوء، وـمؾحي سمـ 

مٍمف ذم آظمريلم، وطمؽوه اًمٌقفؼل قمـ اًمشوومعل ذم اًمؼديؿ، وسمف ىمول إؾمحوق وداود، 

قمقاكي واسمـ ضمرير، واًمؼقل اًمثوين اؾمتحٌوسمً اًمقصقي، وإًمقف ذهى مجفقر  وأظمتوره أسمق

 اًمعؾامء.

ىمول احلوومظ: وكؼؾ اسمـ اعمـذر قمـ أيب صمقر أن اعمراد سمقضمقب اًمقصقي ذم أيي، واحلديٌ 

خيتص سمؿـ قمؾقف طمؼ ذقمل، حيرم أن يضقع قمغم صوطمٌف إن مل يعرض سمف يمقديعي وديـ 

ذًمؽ ىمقًمف ًمف رء يريد أن يقيصء ومقف، ٕن ومقف اًمؼدرة اهلل أو إدمل، ىمول: ويدل قمغم 

 قمغم شمـجقزه إن يمون ممضماًل.
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إذا أراد ذًمؽ ؾموغ ًمف، وإن أراد أن يقيص سمف ؾموغ ًمف، وطموصؾف يرضمع إمم ىمقل  فومنك

اجلؿفقر إن اًمقصقي همػم واضمٌي ًمعقـفو، وإن اًمقاضمى ًمعقـف اخلروج مـ احلؼقق اًمقاضمٌي 

صقي، وحمؾ وضمقب اًمقصقي إكام هق إذا يمون قموضمًزا قمـ ًمؾغػم، ؾمقاء يموكً سمتـجقز أو و

شمـجقز مو قمؾقف، ويمون مل يعؾؿ سمذًمؽ همػمه، ممـ صمًٌ ًمف سمشفودشمف، أمو إذا يمون ىمودًرا أو قمؾؿ 

 اهـهبو همػمه ومال وضمقب. 

 ( ط اًمًالم440-5/439) "اًمػتح"راضمع 

 ومتؾخص ًمـو أن اًمؼقل سموًمقضمقب مطؾًؼو سمعقًدا.

 ؽ يضقع طمؼقق.واًمؼقل سموًمـدب مطؾًؼو يمذًم

 واًمتػصقؾ اًمذي كؼؾف اسمـ اعمـذر قمـ أيب صمقر هق اًمراضمح واهلل أقمؾؿ.

وموئدة: أمجع اًمعؾامء قمغم أن مـ مل يؽـ قمـده إٓ اًمقًػم اًمتوومف مـ اعمول أكف ٓ يـدب ًمف 

 (.8/20) "اإلقمالم"اًمقصقي ىموًمف اسمـ قمٌد اًمؼم يمام ذم 

  اًمقصقي سمف أحلؼف.شمـٌقف: ًمق ومرغ مـ وصقتف صمؿ دمدد ًمف أمر حيتوج إمم

وىمول اًمعؾامء: وٓ يؽؾػ أن يؽتى يمؾ يقم حمتؼرات اعمعومالت وضمزئقوت إمقر 

اعمتؽرره يموًمٌمء اًمذي ضمرت اًمعودة سموؾمتداكتف ورده قمغم ىمرب ًمؾؿشؼف وٓ ظمالف ذم 

 ."اإلقمالم" اهـاًمقصقي سموًمؼرسمي ورظمص ذم اًمؾقؾتلم واًمثالث رومًعو ًمؾحرج واًمعن ومقفو. 

 (.6/238) "اعمغـل"( 2/70ٓسمـ هٌػمة ) "حاإلومصو"راضمع 

(: ؾمؾػـو أن اًمقصقي ىمد شمؽقن واضمٌي وىمد 8/22وموئدة: ىمول اسمـ اعمؾؼـ ذم اإلقمالم )

إن رضمو مـ شمريمفو يمثرة  فشمؽقن مًتحٌي وقمزاهو سمعضفؿ إمم سموىمل إطمؽوم اخلؿًي وأك
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ن أوص ه، وإن رضمو مـ ومعؾفو يمثرشمف ومؿًتحٌي، وإن شمؼورسمو ومؿٌوطمي، وأوإضمر ومؿؽر

 اهـسمؿعصقي ومؿحرمي. 

 هؾ يعؿؾ سموًمؽتوسمي وطمدهو : ًمؾعؾامء ىمقٓن ذم اعمًلًمي : 

إمم أكف ٓ سمد مـ اإلؿمفود مع اًمؽتوسمي ،و ذهى حمؿد سمـ كٍم و اسمـ  ذهى اجلؿفقروم

اعمؾؼـ و همػمهؿ إمم ضمقاز اًمعؿؾ سموًمؽتوسمي سمدون ؿمفقد وهق فموهر احلديٌ إذ ىمد يتعذر 

 ( .8/22قمالم )اإلشمقون سموًمشفقد . راضمع اإل

 آٙٞ اهدّٙ ًٗا فٚٔا ًّ األحلاَ
و الَِّذيَن آَمـُوا إَِذا َتَداَيـُْتْم بَِدْيٍن إََِل َأَجٍل ُمَسّؿًى َفوْكُتُبوُه َوْلَقْؽُتْى َبْقـَُؽْم ﴿ىمول شمعومم:  َ َيو َأُّيه

َؿُه اَّللَُّ َفؾْ  قه َوْلَقتَِّق َكوتٌِى بِوْلَعْدِل َوٓ َيْلَب َكوتٌِى َأْن َيْؽُتَى َكََم َظؾَّ َقْؽُتْى َولُْقْؿؾِِل الَِّذي َظَؾْقِه احْلَ

قه َشِػقفًو َأْو َضِعقػًو َأْو ٓ َيْسَتطِقعُ  ُه َوٓ َيْبَخْس ِمـُْه َصْقئًو َفنِْن َكوَن الَِّذي َظَؾْقِه احْلَ  َأْن ُيِؿلَّ اَّللََّ َربَّ

َصِفقَدْيِن ِمْن ِرَجولُِؽْم َفنِْن ََلْ َيُؽوَكو َرُجَؾنْيِ َفَرُجٌل َواْمَرَأَتوِن  ُهَو َفْؾُقْؿؾِْل َولِقهُه بِوْلَعْدِل َواْشَتْشِفُدوا

َفَداُء إِ  ُْخَرى َوٓ َيْلَب الشه ْٕ و ا َر إِْحَداُُهَ و َفُتَذكِّ َفَداِء َأْن َتِضلَّ إِْحَداُُهَ َّْن َتْرَضْوَن ِمَن الشه َذا َمو ِِم

َفوَدِة َوَأْدَكى ُدُظوا َوٓ َتْسَلُموا َأْن َتْؽُتبُ  وُه َصِغرًا َأْو َكبِرًا إََِل َأَجؾِِه َذلُِؽْم َأْقَسُط ِظـَْد اَّللَِّ َوَأْقَوُم لِؾشَّ

َّٓ َتْؽتُ  َة ُتِديُروََنَو َبقْـَُؽْم َفَؾقَْس َظَؾْقُؽْم ُجـَوٌح َأ وَرًة َحوِِضَ َّٓ َأْن َتُؽوَن َِتَ َّٓ َتْرَتوُبوا إِ ُبوَهو َوَأْصِفُدوا َأ

ُؼوا اَّللََّ َوُيَعؾِّؿُ إِ  ُه ُفُسوٌق بُِؽْم َواتَّ ُؽُم اَّللَُّ َواَّللَُّ َذا َتَبوَيْعُتْم َوٓ ُيَضورَّ َكوتٌِى َوٓ َصِفقٌد َوإِْن َتْػَعُؾوا َفنِكَّ

ٍء َظؾِقمٌ   [.282]اًمٌؼرة: ﴾بُِؽلِّ ََشْ
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 أحلاَ اآل9ٞٙ
ـوول مجقع اعمدايـوت ىمول اسمـ قمٌوس: هذه أيي كزًمً ذم اًمًؾؿ ظموصي، صمؿ هل شمت -2

أهنو شمضؿـً صمالصملم طمؽاًم، وىمد اؾمتدل هبو سمعض اًمعؾامء  ادإمجوقًمو، وىمول اسمـ ظمقيز مـد

 قمغم ضمقاز اًمتلضمقؾ ذم اًمؼروض.

ىمقًمف إمم أضمؾ مًؿك، ىمول اسمـ اعمـذر: دل ىمقًمف إمم أضمؾ مًؿك قمغم أن اًمًؾؿ إمم  -2

قمغم مثؾ معـك  قمؾقف و ؾمؾؿصغم اهلل إضمؾ اعمجفقل همػم ضموئز، ودًمً ؾمـي رؾمقل اهلل 

ىمدم اعمديـي وهل يًتؾػقن ذم  صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿيمتوب اهلل شمعومم: صمًٌ أن رؾمقل اهلل 

مـ اؾمؾػ ذم متر، وموًمًؾػ ذم يمقؾ معؾقم ووزن معؾقم ش اًمثامر اًمًـتلم واًمثالصمي، ومؼول:

 رواه اسمـ قمٌوس، وأظمرضمف اًمٌخوري ومًؾؿ. إمم أضمؾ معؾقم

شمون قمـ معـك واطمد، وىمد ضموء ذم احلديٌ همػم أن إؾمؿ اًمًؾؿ واًمًؾػ قمٌور -3

اخلوص ذم هذا اًمٌوب سموًمًؾؿ أي: سمقع معؾقم ذم اًمذمي حمصقر سموًمصػي سمعلم طموضة، أو 

مو هق ذم طمؽؿفو إمم أضمؾ معؾقم، واًمًؾػ يؼول قمغم اًمؼرض واًمًؾؿ سمقع مـ اًمٌققع 

 اجلوئزة سموٓشمػوق.

ى سمعض اًمعؾامء إمم وضمقب اًمؽتوسمي وهق اًمؽتوسمي واإلؿمفود قمغم اًمؽتوسمي، ومؼد ذه -4

 اظمتقور اًمطؼمي.



 ّ اهٌِط املعني يف املطتِد.خطأ! ال ٙ٘دد ُص ً
52 

وذهى مجفقر اًمعؾامء إمم أن إمر سموًمؽتوسمي إكام هق مـدوب، وإمر ًمنإرؿمود، وىمول 

إمر سموًمؽتوسمي كدب إمم طمػظ إمقال، وإزاًمي اًمريى، وهذا اًمؼقل اظمتوره اًمؼرـمٌل واسمـ 

 اًمعريب، وىمول ذم هذه اعمًلًمي أرسمعي أىمقال:

 أن اًمؽتوسمي ومرض قمغم اًمؽػويي: يموجلفود واًمصالة.إول: 

 اًمؽوشمى ذم طمول ومراهمف. اًمثوين: أكف ومرض قمغم

 اًمثوًمٌ: أكف كدب.

 اهـاًمراسمع: أكف مـًقخ. 

 ىمقًمف سموًمعدل: أي سموحلؼ، وٓ يؽتى ًمصوطمى احلؼ أيمثر ممو ىموًمف وٓ أىمؾ. -5

، ٕكف عمو يمون اًمذي قمؾقف ، ومل يؼؾ أطمديمؿ[282]اًمٌؼرة:﴾َوْلَقْؽُتْى َبْقـَُؽمْ ﴿ىمقًمف:  -6

ًٌو همػممهو ًمقؽتى وشماًمديـ يتفؿ ذم اًمؽتوسمي اًمذي قمؾقف اًمديـ، ويمذًمؽ اًمعؽس، ذع اهلل يم

 سموًمعدل ٓ يؽقن ذم ىمؾٌف وٓ ىمؾؿي مقادة ٕطمدمهو قمغم أظمر.

ىمقًمف سموًمعدل، اًمٌوء متعؾؼي سمؼقًمف: وًمقؽتى، وًمقس متعؾؼي سمؽوشمى، ٓ أكف يمون يؾزم  -7

ؼي إٓ اًمعدل ذم كػًف، وىمد يؽتٌفو اًمصٌل واًمعٌد واعمتحقط إذا أىمومقا أن ٓ يؽتى وصمق

 ومؼففام.

أمو اعمـتصٌقن ًمؽتٌفو، ومال جيقز ًمؾقٓة أن يؽميمقهؿ إٓ قمدول مرولم، ىمول موًمؽ: 

َوْلَقْؽتُْى ﴿وٓ يؽتى اًمقصموئؼ سملم اًمـوس إٓ قموروًمو هبو قمدل ذم كػًف، ملمقن ًمؼقًمف شمعومم: 

 ، ىمول اًمؼرـمٌل: ىمؾً وموًمٌوء قمغم هذا متعؾؼي سمؽوشمى.[282]اًمٌؼرة:﴾بِوْلَعْدِل َبْقـَُؽْم َكوتٌِى 

، إمر هـو ًمنإرؿمود، وجيقز ًمؾؽوشمى [282]اًمٌؼرة:﴾ٓ َيْلَب َكوتٌِى َأْن َيْؽُتَى وَ ﴿ىمقًمف:  -8

 أن يلظمذ مؼوسمؾ اًمؽتوسمي ؿمقًئو مـ اعمول أو كحقه.
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قه ﴿ىمقًمف:  -9 ، أي اعمديقن اعمطؾقب يؼر قمغم كػًف [282]اًمٌؼرة:﴾ َوْلُقْؿؾِِل الَِّذي َظَؾْقِه احْلَ

 سمؾًوكف ًمقعؾؿ مو قمؾقف.

وملمر اهلل اًمذي قمؾقف احلؼ سموإلمالء، ٕن اًمشفودة إكام شمؽقن سمًٌى إىمراره، وأمره 

 ؾمٌحوكف سموًمتؼقى ومقام يؿؾ وٓ يٌخس مـف ؿمقًئو.

، ومؾق ىمول اًمذي ًمف احلؼ : إكام أمكم اًمذي قمؾقف احلؼ ٕكف اعمؼر سمف اعمؾتزم ًمفىمول اسمـ اًمعريب

زم يمذاويمذا مل يـػع طمتك يؼر ًمف اًمذي قمؾقف احلؼ، ومألضمؾ ذًمؽ يموكً اًمؼمأه سمف ٕن اًمؼقل 

 اهـ. اًمٌقـي قمغم اعمدقمل، واًمقؿلم قمغم مـ أكؽرش ىمقًمف، وعمثؾ هذا وىمعً اإلؿمورة ذم ىمقًمف:

 ضمعؾ اهلل اًمذي قمؾقف احلؼ أرسمعي أصـوف: -20

 إول: مًتؼؾ سمـػًف يؿؾ هق.

 اًمثوين: ؾمػقف ٓ حيًـ اًمتٍمف ذم اعمول.

 ًمف، ٓ يًتطقع اإلمالء امو ًمعقف أو ًمغٌوئف أو حلؿؼف اًمثوًمٌ: وعقػ يمٌػًما ٓ قمؼؾ

 اًمراسمع: ٓ يًتطقع أن يؿؾ.

ديد اًمـوس هلؿ، ىمول: د أن ذيمر هذه إصـوف إرسمعي وحتىمول اسمـ اًمعريب رمحف اهلل، سمع

ح معف اًمـظوم أن اًمًػقف هق اعمتضوهل ذم وعػ يرهو اًمذي يًتؼقؿ سمف اًمؽالم، ويصوحتر

اًمعؼؾ وومًوده يموعمجـقن، واعمحجقر قمؾقف، وأمو اًمضعقػ ومفق اًمذي يغؾٌف ىمؾي اًمـظر 

ًمـػًف: يموًمطػؾ، وأمو اًمذي ٓ يًتطقع أن يؿؾ ومفق اًمغٌل اًمذي يػفؿ مـػعتف، ًمؽـف ٓ 

 يؾػؼ اًمعٌورة قمـفو وإظمرس.

، أي ومؾقؿؾؾ وزم اًمذي قمؾقف احلؼ، [282]اًمٌؼرة:﴾بِوْلَعْدلِ ُقْؿؾِْل َولِقهُه َفؾْ ﴿ىمقًمف:  -22

 وهذا اظمتقور اًمؼرـمٌل، واسمـ اًمعريب.
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ىمول رمحف اهلل: اظمتؾػ اًمـوس قمغم مـ يعقد اًمضؿػم إمم ىمقًملم: ىمقؾ يعقد قمغم احلؼ  

 اًمتؼدير: ومؾقؿؾؾ وزم احلؼ.

 ف احلؼ.اًمثوين أكف يعقد قمغم اًمذي قمؾقف احلؼ اًمتؼدير: ومؾقؿؾؾ وزم اًمذي قمؾق 

قه ﴿ىمقًمف:  -22 ، دل ذًمؽ قمغم أكف مممتـ ومقام يقرده [282]اًمٌؼرة:﴾َوْلُقْؿؾِِل الَِّذي َظَؾْقِه احْلَ

ويصدره، ومقؼتيض ذًمؽ ىمٌقل ىمقل اًمراهـ مع يؿقـف إذا اظمتؾػ هق واعمرهتـ ذم مؼدار 

 اًمديـ، واًمرهـ ىموئؿ، ومقؼقل اًمراهـ: رهـً سمخؿًلم، ويؼقل اعمرهتـ: سمامئي.

 قل اًمراهـ، وهذا مذهى أيمثر اًمػؼفوء، واظمتوره اسمـ اعمـذر.وموًمؼقل ىم

 صمٌقت إىمرار اًمقزم قمغم يتقؿف. -23

شمٍمف اعمحجقر قمؾقف واًمًػقف دون إذن وًمقف وموؾمد سموإلمجوع، وأمو اًمضعقػ  -24

ومرسمام سمخس ذم اًمٌقع وظمدع، وًمؽـف حتً اًمـظر، وأمو اًمذي ٓ يًتطقع أن يؿؾ ومال ظمالف 

 ذم ضمقاز شمٍمومف.

، هذا إمر ًمؾـدب ٓ [282]اًمٌؼرة:﴾َواْشَتْشِفُدوا َصِفقَدْيِن ِمْن ِرَجولُِؽْم ﴿ًمف: ىمق -25

اًمشفودة ذم احلؼقق إدمقي اعموًمقي واًمٌدكقي، واحلدود ذم  قمز وضمؾاًمقضمقب، وضمعؾ اهلل 

اًمؼرـمٌل هذا يمؾ ومـ ؿموهديـ إٓ ذم اًمزكو ضمعؾف أرسمعي ؿمفقد، واظمتوره اسمـ اًمعريب و

 ؾمتشفود ًمؾـدب ٓ ًمؾقضمقب.وٓاًمؼقل سملن إمر سم

، كص ذم رد اًمؽػور واًمصٌقون واًمـًوء، [282]اًمٌؼرة:﴾ِمْن ِرَجولُِؽْم ﴿ىمقًمف:  -26

 واًمعٌقد قمغم اًمصحقح.

 ىمول اسمـ اًمعريب: ىمول جموهد: أراد مـ إطمرار، وىمقؾ اعمراد سمف مـ اعمًؾؿلم.
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اعمًؾؿقن، ٕن  ىمول اسمـ اًمعريب: واًمصحقح قمـدي أن اعمراد سمف اًمٌوًمغقن مـ ذيمقريمؿ

 اًمطػؾ ٓ يؼول ًمف رضمؾ، ويمذا اعمرأة، وٕن اًمؽوومر ٓ ىمقل ًمف.

 شمون، وهذا ىمقل اجلؿفقر.أمرمل يتقن ؿموهدان، ومؾقًتشفد رضمؾ واإن  -27

ىمول اسمـ اًمعريب: قمؿقم ىمقًمف مـ رضموًمؽؿ ومقف يؼتيض ضمقاز ؿمفودة إقمؿك قمغم مو  

 يتحؼؼف ويعؾؿف.

 ىمقًمف ومتضؾ أطمدامهو: أي شمـًك. -28

َفَداُء إَِذا َمو ُدُظوا ﴿ىمقًمف:  -29  .[282]اًمٌؼرة:﴾َوٓ َيْلَب الشه

ىمول احلًـ: مجعً هذه أيي أمريـ، وهل: ٓ شملسمك إذا دقمقً ًمتحصقؾ اًمشفودة، وٓ 

 إذا دقمقً ٕدائفو، وىموًمف اسمـ قمٌوس.

 و.ىمول اسمـ اًمعريب: ومقف صمالصمي أىمقال، ومذيمر اًمؼقًملم، وزاد ٓ يلسمك اًمشفداء قمـفاممجقعً 

 وومقف أن اًمشوهد هق اًمذي يؿٌم إمم احلويمؿ.

وإذا يمون هـوًمؽ ؿموهد همػم معؾقم، أو مل يطؾى ومقـٌغ ًمف أن يمدي اًمشفودة طمتك  -20

ظمػم اًمشفداء قمـد اهلل اًمذي يليت سموًمشفودة ىمٌؾ ش :صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿٓ يضقع اعمول، ىمول 

 .أن يًلهلو

 أظمرضمف مًؾؿ مـ طمديٌ زيد سمـ ظموًمد اجلفـل.

، هذا شمليمقد [282]اًمٌؼرة:﴾َوٓ َتْسَلُموا َأْن َتْؽُتُبوُه َصِغرًا َأْو َكبِرًا إََِل َأَجؾِِه  ﴿ىمقًمف:  -22

مـ اهلل ذم اإلؿمفود سموًمديـ، شمـٌقًفو عمـ يمًؾ، ومؼول: هذا ىمؾقؾ ٓ أطمتوج إمم يمتٌف واإلؿمفود 

  ومقف ؾمقاء.قمؾقف، ٕن أمر اهلل شمعومم ومقف، واًمتخصقص قمؾقف واطمد، واًمؼؾقؾ واًمؽثػم
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شمف، وقمدم شمشقف : ىمول قمؾامؤكو: إٓ مو يمون مـ ىمػماط وكحقه ًمـزارىمول اسمـ اًمعريب

 أو إكؽوًرا. اًمـػقس إهلل إىمراًرا

َفوَدِة  ﴿ىمقًمف:  -22 ، يعـل أدقمك ًمثٌقهتو ٕكف إذا ؿمفد ومل [282]اًمٌؼرة:﴾َوَأْقَوُم لِؾشَّ

 يؽتى رسمام كز اًمشوهد.

َّٓ َتْرَتوُبو ﴿ىمقًمف:  -23 ، سموًمشوهد إذا كز، أو ىمول ظمالف مو قمـد [282]اًمٌؼرة:﴾اَأ

 اعمتدايـلم.

 اهدّٙ إىل أدى غري ًطٌٟ
 (:6/268ىمول اإلموم أمحد )

طمدصمـو يعؼقب، طمدصمـو أيب قمـ اسمـ إؾمحوق، ىمول: طمدصمـل هشوم سمـ قمروة، قمـ أسمقف، 

ًرا، مـ رضمؾ مـ إقمراب ضمزو صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿقمـ قموئشي، ىموًمً: اسمتوع رؾمقل اهلل 

صغم اهلل أو ضمزائر سمقؾمؼ مـ متر، اًمذظمرة ومتر اًمذظمرة: اًمعجقة، ومرضمع سمف رؾمقل اهلل 

صغم اهلل قمؾقف و إمم سمقتف، واًمتؿس ًمف اًمتؿر ومؾؿ جيده، ومخرج إًمقف رؾمقل اهلل  قمؾقف و ؾمؾؿ

يو قمٌداهلل، إكو ىمد اسمتعـو مـؽ ضمزوًرا سمقؾمؼ مـ متر اًمذظمرة، وموًمتؿًـو ومؾؿ ش ، ومؼول:ؾمؾؿ

ًمً: ومؼو إقمرايب واهمدراه، ىموًمً: ومـفؿف اًمـوس وىموًمقا: ىموشمؾؽ اهلل أيغدر ، ىموكجده

دقمقه ش :صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ، ىموًمً: ومؼول رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿرؾمقل اهلل 

 ًٓ ، ومردد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ، صمؿ قمود ًمف رؾمقل اهلل ومنن ًمصوطمى احلؼ مؼو

، ومؾام رآه ٓ واهمدراهمرشملم أو صمالث، وإقمرايب يؼقل: صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ 

رضمؾ مـ أصحوسمف: أذهى إمم ظمقيؾي سمـً طمؽقؿ اسمـ أمقي، ومؼؾ هلو رؾمقل اهلل ًميػؼف، ىمول 
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يؼقل ًمؽ: إن يمون قمـدك وؾمؼ مـ متر اًمذظمره، وملؾمؾػقـو طمتك  صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ

صغم اهلل ؾ، ومؼول رؾمقل اهلل كمديف إًمقؽ إن ؿموء اهلل، ومذهى إًمقفو اًمرضمؾ، صمؿ رضمع اًمرضم

، ىمول: ومذهى سمف وملووموه اًمذي ًمف، ىموًمً: ومؿر سمف وملوومف اًمذي ًمف أذهىش :قمؾقف و ؾمؾؿ

هق ضموًمس ذم أصحوسمف، ومؼول: ضمزاك اهلل ظمػًما  صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿإقمرايب سمرؾمقل اهلل 

قمٌود أوًمئؽ ظمقور ش :صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿومؼد أوومقً وأـمقًٌ، ىموًمً: ومؼول رؾمقل اهلل 

 .اهلل قمـد اهلل يقم اًمؼقومي، اعمقومقن اعمطقٌقن

ىمول اًمقادقمل رمحف اهلل: هذا طمديٌ طمًـ، وىمول: احلديٌ أظمرضمف قمٌد سمـ محقد 

 (: طمدصمـل ظموًمد سمـ خمؾد، طمدصمـل حيقك سمـ قمؿػم، طمدصمـل هشوم سمف.3/229)

هتذيى "حيقك سمـ قمؿػم اعمدين روى قمـف أرسمعي، وىمول أسمق طموشمؿ: صوًمح يمام ذم 

 ، ومفق يصؾح ذم اًمشقاهد واعمتوسمعوت، ويرشمؼك احلديٌ سمف إمم اًمصحقح ًمغػمه."ذيىاًمتف

ىمؾً: احلديٌ يدل دًٓمي سحيي قمغم أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ 

اؾمتؾػ وشمديـ إمم أضمؾ همػم مًؿك، وإن يموكً حتديد إضمؾ أومضؾ، وذًمؽ طمػوفًمو قمغم 

ديـ طمتك ٓ يطوًمى ىمٌؾ طمؾقل اًمديـ واهلل مول صوطمى اًمديـ، وطمػوفًمو قمغم قمرض اعمًت

 (:8/306ىمول أسمق داود رمحف اهلل ) أقمؾؿ.

طمدصمـو أسمق صمقسمي اًمرسمقع سمـ كوومع، أظمؼمكو معوويي، يعـل اسمـ ؾمالم قمـ زيد، أكف ؾمؿع أسمو 

ًٓ ممذن رؾمقل اهلل   صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿؾمالم، طمدصمـل قمٌداهلل اهلقازين، ىمول: ًمؼقً سمال

؟ ىمول: صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿل، طمدصمـل يمقػ يموكً كػؼف رؾمقل اهلل سمحؾى، ومؼؾً: يو سمال

صغم اهلل مو يمون ًمف رء، يمـً أكو اًمذي أشمقمم ذًمؽ مـذ سمعثف اهلل طمتك شمقذم رؾمقل اهلل 

، ويمون إذا أشموه اإلكًون مًؾاًم ومرآه قمورًيو، يلمرين وملكطؾؼ وموؾمتؼرض، قمؾقف و ؾمؾؿ
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ل رضمؾ مـ اعمنميملم، ومؼول: يو سمالل، إن وملؿمؽمي ًمف سمردة ومليمًقه وأـمعؿف، طمتك اقمؽموـ

قمـدي ؾمعي ومال شمًتؼرض مـ أطمد إٓ مـل ومػعؾً، ومؾام أن يمون ذات يقم شمقووءت، صمؿ 

ىمؿً ٕوذن سموًمصالة، ومنذا اعمنمك ىمد أىمٌؾ ذم قمصوسمي مـ اًمتجور، ومؾام رآين ىمول: يو 

ًٓ قمظقاًم، وىمول زم: أشمدري يمؿ  سمقـؽ وسملم طمٌٌم، ىمؾً: يو ًمٌوه، ومتجفؿـل، وىمول زم ىمق

اًمشفر؟ ىمؾً: ىمريى، ىمول: إكام سمقـؽ وسمقـف أرسمع وملظمذك سموًمذي قمؾقؽ، وملردك شمرشمعل 

 اًمغـؿ يمام يمـً ىمٌؾ ذًمؽ.

وملظمذ ذم كػز مو يلظمذ ذم أكػس اًمـوس، طمتك إذا صؾقً اًمعتؿي، رضمع رؾمقل اهلل 

أكً إمم أهؾف، وموؾمتلذكً قمؾقف، وملذن زم، ىمؾً: يو رؾمقل اهلل، سمليب  صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ

وأمل، إن اعمنمك اًمذي يمـً أشمديـ مـف، ىمول زم: يمذا ويمذا، وًمقس قمـدك مو شمؼيض قمـل 

وٓ قمـدي، وهق ومووحل، وملذن زم أن أسمؼ إمم سمعض هذه إطمقوء اًمذيـ ىمد اؾمؾؿقا طمتك 

ومو يؼيض قمـل، ومخرضمً طمتك إذا أشمقً  صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿيرزق اهلل شمعومم رؾمقًمف 

وكعكم وجمـل قمـد رأد، طمتك إذا أكشؼ قمؿقد اًمصٌح مـززم، ومجعؾً ؾمقػل وضمرايب 

إول، أردت أن اكطؾؼ، ومنذا إكًو يًعك يدقمقا: يو سمالل، أضمى رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف 

 وؾمؾؿ

صغم اهلل قمؾقف و ومنذا أرسمع ريموئى مـوظموت قمؾقفـ أمحوهلـ، وملؾمتلذكً قمغم رؾمقل اهلل 

أمل شمرى اًمريموئى اعمـوظموت ش ول:، صمؿ ىمأسمنم ومؼد ضموءك اهلل سمؼضوئؽش ، ومؼول زم:ؾمؾؿ

إن رىموهبـ ًمؽ ومو قمؾقفـ، ومنن قمؾقفـ يمًقة وـمعوًمو ش ، ومؼؾً: سمغم، ىمول:إرسمع

 احلديٌ. أهداهـ زم قمظقؿ ومدك، وموىمٌضفـ وأىمض ديـؽ
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 زض٘ي اهلل اوٟ اهلل عوٕٚ ٗعوٟ آهٕ ٗضوٍ ٙطتطوفكاْ 
ىمول: طمدصمـو ًمقٌ سمـ  (: طمدصمـل حيقك سمـ إؾمحوق،4/204ىمول اإلموم أمحد رمحف اهلل )

 ؾمعد، قمـ يزيد سمـ أيب طمٌقى، قمـ قمكم سمـ رسموح، ىمول: ؾمؿعً قمؿرو سمـ اًمعوص يؼقل:

يزهد ومقف،  صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿًمؼد أصٌحتؿ وأمًقتؿ شمرهمٌقن ومقام يمون رؾمقل اهلل ش

يزهد ومقفو، واهلل مو  صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿأصٌحتؿ شمرهمٌقن ذم اًمدكقو، ويمون رؾمقل اهلل 

 ؾمقل اهلل ًمقؾي مـ دهره إٓ يمون اًمذي قمؾقف أيمثر ممو ًمف.أشمً قمغم ر

صغم اهلل : ىمد رأيـو رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿومؼول سمعض أصحوب رؾمقل اهلل 

 يًتًؾػ. قمؾقف و ؾمؾؿ

 ىمول اإلموم اًمقادقمل رمحف اهلل شمعومم: هذا طمديٌ صحقح.

مو مو يػعؾف يمثػم مـ و مع ذًمؽ ومنكف إكام يمون يًتديـ ًمؾحوضمي ًمؾـػؼي أو ًمًؽم احلول أ

 اًمـوس مـ اإليمثور مـ اًمديقن ًمؾنف و اعمخقؾي ومؿذمقم يمام شمؼدم

أابح بفِا٢ٕ فٔ٘  فٌّ«ي٘ي اهِيب اوٟ اهلل عوٕٚ ٗعوٟ آهٕ ٗضو9ٍ 
 عوٕٚ دّٙ

(: طمدصمـو مًدد، طمدصمـو أسمق قمقاكي قمـ مـصقر، قمـ قمومر قمـ أيب 3750ىمول أسمق داود )

ًمقؾي اًمضقػ، طمؼ قمغم يمؾ مًؾؿ، ش : قمؾقف و ؾمؾؿصغم اهلليمريؿي، ىمول: ىمول رؾمقل اهلل 

 .ومؿـ أصٌح سمػـوئف، ومفق قمؾقف ديـ إن ؿموء أىمته وإن ؿموء شمرك

 هذا طمديٌ صحقح.



 خطأ! ال ٙ٘دد ُص ًّ اهٌِط املعني يف املطتِد.
60 

واعمراد مـ احلديٌ أن اًمضقػ إن كزل سمػـوء رضمؾ مـ اعمًؾؿلم ومنكف جيى قمغم اعمًؾؿ 

طمؼف، وإن ؿموء  أووومتف، ومتؽقن شمؾؽ اًمؾقؾي ديـ قمغم اعمـزل قمؾقف إن ؿموء اًمضقػ أظمذ مـف

 شمرك.

 (.20/253) "حتػي إطمقذي"وراضمع 

 اهفصى اهسابع

 اإلعطاز ٗأحلإً

 ُظاز املعطس ٗيطا١ دِٕٙ ًّ أفطى األعٌايإ
( ذم ىمضوء احلقائٍ: طمدصمـو أمحد سمـ مجقؾ، كو 222ىمول اإلموم أسمق سمؽر سمـ أيب اًمدكقو )

ؾؼؿي، قمـ أيب قمامر أسمق اًمقؼضون سمـ أظمً ؾمػقون اًمثقري، قمـ حمؿد سمـ قمؿرو سمـ قم

: أي إقمامل أومضؾ؟ صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿؾمؾؿي، قمـ أيب هريرة، ىمول: ؾمئؾ رؾمقل اهلل 

 .أن شمدظمؾ قمغم أظمقؽ اعمًؾؿ هوًرا، أوشمؼيض ًمف ديـًو، أوشمطعؿف ظمًٌزاش ىمول:

 هذا طمديٌ طمًـ.

 وأمحد سمـ مجقؾ شمرمجتف ذم شموريخ سمغداد، وهق صمؼي.

 ."ًمتفذيىا"وقمامر أسمق اًمقؼضون صمؼي، شمرمجتف ذم 

 ٗد٘ب إُظاز املعطس، ٗاضتحباب اه٘ضع عِٕ
ُقوا َخْرٌ َلُؽْم إِْن ُكـُْتْم ﴿ىمول اهلل شمعومم:  ٍة َوَأْن َتَصدَّ ٍة َفـَظَِرٌة إََِل َمْقَْسَ َوإِْن َكوَن ُذو ُظْْسَ

  [.280]اًمٌؼرة: ﴾َتْعَؾُؿونَ 
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ل: صمؿ يـدب إمم ىمول اسمـ يمثػم: يلمر شمعومم سموًمصؼم قمغم اعمعن اًمذي ٓ جيد ووموء، ىمو

ُقوا َخْرٌ وَ ﴿قمغم ذًمؽ اخلػم واًمثقاب اجلزيؾ، ومؼول:  هاًمقوع قمـف، ويعد َأْن َتَصدَّ

 ، أي: وأن شمؽميمقا رأس اعمول سموًمؽؾقي وشمضعقه قمغم اعمديـ.[280]اًمٌؼرة:﴾َلُؽمْ 

 (:2563ىمول اإلموم مًؾؿ رمحف اهلل شمعومم )

، قمـ حيقك سمـ أيب يمثػم، قمـ طمدصمـو أسمق اهلقثؿ ظموًمد سمـ ظمراش، طمدصمـو محود سمـ زيد

قمٌداهلل سمـ أيب ىمتودة، أن أسمو ىمتودة ـمؾى همرياًم ًمف ومتقارى قمـف، صمؿ وضمده ومؼول: إين معن، 

مـ هه أن ش يؼقل: صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿىمول: ومنين ؾمؿعً رؾمقل اهلل اهلل ومؼول: اهلل، 

 .يـجقف اهلل مـ يمرب يقم اًمؼقومي: ومؾقـػس قمـ معن، أو يضع قمـف

(: طمدصمـو هورون سمـ معروف، ىمول: طمدصمـو طموشمؿ سمـ إؾمامقمقؾ، 3006محف اهلل )وىمول ر

سمـ قمٌودة سمـ اًمصومً، قمـ أيب اًمقن، ىمول:  ؼقب سمـ جموهد، قمـ قمٌود سمـ اًمقًمقدقمـ يع

وملشمقً أهؾف ومًؾؿً، ومؼؾً: صمؿ هق، ىموًمقا: ٓ  مول احلراملومالن سمـ ومالن قمغم يمون زم 

ىمول: ؾمؿعً صقشمؽ، ومدظمؾ أريؽي أمل،  ، ومؼؾً: أيـ أسمقك؟ضمػراسمـ ًمف قمكم  ومخرج

ومؼؾً: أظمرج إزم ومؼد قمؾؿً أيـ أكً، ومخرج ىمؾً: مو محؾؽ قمغم أن أظمتٌلت مـل، أكو 

واهلل أطمدصمؽ صمؿ ٓ أيمذسمؽ، ظمشقً واهلل إن أطمدصمؽ ومليمذسمؽ، وأن أقمدك وملظمؾػؽ، 

معًنا، ىمول: ىمؾً اهلل، واهلل ، ويمـً صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿويمـً صوطمى رؾمقل اهلل 

اهلل، ىمؾً: اهلل، ىمول: اهلل، ىمؾً: اهلل، ىمول: اهلل، ىمول: وملشمك سمصحقػتف ومؿحوهو سمقده،  ىمول:

ومؼول: إن وضمدت ىمضوء وموىمضـل، وإٓ وملكً ذم طمؾ وملؿمفد سمٍم قمقـل هوشملم، وؾمؿع 

مـ أكظر ش ، وهق يؼقل:صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿهوشملم، ووقموه ىمؾٌل هذا رؾمقل اهلل أذين 

 . ذم فمؾفمعًنا أو ووع قمـف، أفمؾف اهلل
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 (:2/359)ىمول أمحد رمحف اهلل شمعومم 

طمدصمـو إؾمحوق سمـ ؾمؾقامن، صمـو داود سمـ ىمقس قمـ زيد سمـ أؾمؾؿ، قمـ أيب صوًمح، قمـ 

مـ أكظر معًنا أو ووع قمـف: أفمؾف ش ىمول: صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿأيب هريرة، أن رؾمقل اهلل 

 .اهلل ذم قمرؿمف يقم اًمؼقومي

: هذا طمديٌ صحقح، رضموًمف رضمول "ح اعمًـداًمصحق"ىمول اًمقادقمل رمحف اهلل ذم 

 اًمصحقح.

ىموًمف " وعػو مـجؼما" وذم اًمٌوب أطموديٌ يمثػمة سمعضفو وعقػ ضمًدا وسمعضفو وعقػ

، ذيمرهو اهلقثؿل ذم اعمجؿع قمـ اسمـ قمؿر، وقمثامن، واسمـ قمٌوس، اًمشقخ حيقك احلجقري

قموئشي، ويمعى سمـ قمجرة، واؾمعد سمـ زرارة، وأيب اًمدرداء، وؿمداد سمـ أوس، وضموسمر، و

 وقمؿران ري اهلل قمـفؿ.

 فطى إُظاز املعطس
 (:5/360ىمول اإلموم أمحد )

طمدصمـو قمػون، طمدصمـو قمٌد اًمقارث، طمدصمـو حمؿد سمـ ضمحوده، قمـ ؾمؾقامن سمـ سمريده قمـ 

مـ أكظر معًنا ومؾف سمؽؾ يقم ش يؼقل: صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿأسمقف، ىمول: ؾمؿعً رؾمقل اهلل 

، ىمؾً: كظر معًنا ومؾف سمؽؾ يقم مثؾقف صدىمفمـ أش ، صمؿ ؾمؿعتف يؼقل:مثؾف صدىمف

، صمؿ ؾمؿعتؽ مـ أكظر معًنا ومؾف سمؽؾ يقم مثؾف صدىمفش ؾمؿعتؽ يو رؾمقل اهلل شمؼقل:

، ىمول ًمف سمؽؾ يقم صدىمي ىمٌؾ أن حيؾ مـ أكظر معًنا ومؾف سمؽؾ يقم مثؾقف صدىميش شمؼقل:

 اًمديـ، ومنذا طمؾ اًمديـ وموكظر ومؾف سمؽؾ يقم مثؾقف صدىمي.
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 : هذا طمديٌ صحقح."اًمصحقح اعمًـد"رمحف اهلل ذم ىمول اًمقادقمل 

 (:2392وىمول اًمٌخوري رمحف اهلل شمعومم )

طمدصمـو مًؾؿ، طمدصمـو ؿمعٌي قمـ قمٌد اعمؾؽ، قمـ رسمعل، قمـ طمذيػي ري اهلل قمـف، ىمول: 

موت رضمؾ، ومؼقؾ ًمف: مو يمـً شمؼقل؟ ىمول: يمـً ش :صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿىمول رؾمقل اهلل 

، ىمول أسمق مًعقد )قمؼٌي قه، وأظمػػ قمـ اعمعن، ومغػر ًمفأسمويع اًمـوس وملدمقز قمـ اعم

 .صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿسمـ احلورث( ؾمؿعتف مـ اًمـٌل 

 (، وملدظمؾف اهلل اجلـي.3452وذم روايي رىمؿ )

أكو ش ، وذم روايي:دمووزوا قمـفش (، وذم روايي ىمول اهلل:2560احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ )

 .أطمؼ سمذًمؽ مـ قمٌدي، دمووزوا قمـ قمٌدي

ول قمؼٌي سمـ قمومر اجلفقـل، وأسمق مًعقد إكصوري: هؽذا ؾمؿعـوه مـ رؾمقل اهلل وىم

 .صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ

 (:2562ىمول مًؾؿ رمحف اهلل )

طمدصمـو حيقك سمـ حيقك، أظمؼمكو أسمق معوويي قمـ إقمؿش، قمـ ؿمؼقؼ قمـ أيب مًعقد، 

ؾؿ يقضمد ًمف طمقؾمى رضمؾ ممـ يمون ىمٌؾؽؿ، ومش :صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿىمول: ىمول رؾمقل اهلل 

مـ اخلػم رء إٓ أكف يمون خيوًمط اًمـوس، ويمون مقًها ومؽون يلمر همؾامكف أن يتجووزوا قمـ 

 .: كحـ أطمؼ سمذًمؽ مـؽ، دمووزوا قمـفقمز وضمؾاعمعن، ىمول: ىمول اهلل 

 (:2078وىمول اًمٌخوري رمحف اهلل شمعومم )

اهلل  قمـ قمٌقدطمدصمـو هشوم سمـ قمامر، طمدصمـو حيقك سمـ محزة، طمدصمـو اًمزسمػم قمـ اًمزهري، 

 ، ىمول:صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿاهلل، أكف ؾمؿع أسمو هريرة ري اهلل قمـف، قمـ اًمـٌل  سمـ قمٌد
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يمون شموضمر يدايـ اًمـوس، ومنذا رأى معًنا ىمول ًمػتقوكف: دمووزوا قمـف ًمعؾ اهلل أن يتجووز ش

 .قمـو، ومتجووز اهلل قمـف

 (.2562احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ )

 ؟ًطأه9ٞ حلٍ ًطاهبٞ املدّٙ املعطس
اشمػؼ اًمػؼفوء قمغم ضمقاز مطوًمٌي اعمديـ اعمقه، واشمػؼقا قمغم أن اعمديـ إذا صمًٌ إقمًوره 

أطمؽوم ش (3/240) اًمؼرـمٌلش (4/306) اعمٌدعش (4/544) اعمغـلش مل دُمز مطوًمٌتف

 (.296ًمؾحذيػل ) أطمؽوم اعمعن ذم اًمػؼف اإلؾمالملش ( راضمع2/474) اجلصوص

 س؟ًطأه9ٞ حلٍ ًِع املعطس ًّ اهطف
اشمػؼ اًمػؼفوء إرسمعي قمغم قمدم ضمقاز مـع اعمديـ اعمعن مـ اًمًػر:ٕكف اؾمتحؼَّ 

اإلكظور، وقمؾقف ومال جيقز ًمغريؿف أن ُيطوًمٌف، ومـ ٓ دمقز مطوًمٌتف: ٓ جيقز مـعف مـ 

اًمًػر، واؿمؽمط احلـوسمؾي ذم هذه احلوًمي أن ُيؼقؿ يمػقاًل سمديـف، وهذا اًمنمط وضمقف: ٕكف ٓ 

أطمؽوم ش  قمز وضمؾ ذم طمػظ إمقال، وٕكف أوؿـ ٕمقال اًمـوس راضمعخُيوًمػ يمتوب اهلل

 (.297) اعمعن

 

 

 ًطأه9ٞحلٍ إدباز املعطس عوٟ اهتلطُّب؟
 ًمؾعؾامء ذم هذه اعمًلًمي صمالصمي أىمقال: 
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إول: ٓ جُيؼم قمغم آيمتًوب وٓ قمغم شملضمػم كػًف، وهذا مذهى احلـػقي واعموًمؽقي 

  واًمشوومعقي، وأمحد ذم روايي.

 ا يمون حيًـ صـعي جُيؼم، وإٓ ومال، وهذا ىمقل أمحد ذم روايي.اًمثوين:إذ

اًمثوًمٌ: ضمقاز إضمٌور اعمعن قمغم آيمتًوب وممضمرة كػًف، وهذا ىمقل أهؾ اًمظوهر 

 وإؾمحوق وقمؿر سمـ قمٌد اًمعزيز وؾمقار، واؾمتدل أصحوب اًمؼقل إول سمؼقًمف شمعومم:

ةٍ ﴿ ظمذوا مو وضمدشمؿ، وًمقس ًمؽؿ إٓ ش ديٌ أيب ؾمعقد:وسمح [280]اًمٌؼرة:﴾َفـَظَِرٌة إََِل َمْقَْسَ

 (. 299-298) أطمؽوم اعمعنش ، وهذا اًمؼقل هق اًمراضمح واهلل أقمؾؿ. راضمعذًمؽ

 

 ًالشًٞ املعطس
اعمالزمي ذقمًو: هل أن يؽقن مع اعمديـ مـ ىمٌؾ اًمطوًمى مـ يراقمل أمره ذم يمًٌف ومو 

 ىمضوء قمـ ديـف. يًتػقده مـ مول: ومقؽمك ًمف مؼدار اًمؼقت، ويلظمذ اًمٌوىمل

وىمقؾ ذم شمعريػفو: مالزمي اًمغريؿ مالطمؼتف أيـام ذهى سملن يدور مع اًمدائـ معف طمقٌ 

ٓ "ىمول اًمعالمي اًمشقخ حيقك طمػظف اهلل شمعومم :دار، ومنن دظمؾ اًمدار: ضمؾس قمغم اًمٌوب. 

 ا.هـ "كعؾؿ كصو سحيوقمغم ضمقاز مالزمتف

ـمؾ ذم أداء اًمديـ، ومنكف جيقز وىمد اشمػؼ اًمعؾامء قمغم أن اعمديـ إذا يمون مقهًا ومو

ًمؾغريؿ أن ُيالزمف، وذًمؽ ٕن امتـوع اعمديـ قمـ اًمقوموء مع اًمؼدرة فمؾؿ يقضمى ًمف 

اًمعؼقسمي، واىمؾ قمؼقسمي شمتقضمى قمؾقف هل اعمالزمي، واظمتؾػ اًمعؾامء ذم مالزمي اعمعن إمم 

 ىمقًملم: 
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 إول: ذهى أسمق طمـقػي وأصحوسمف إمم اجلقاز. 

واحلـوسمؾي وأسمق يقؾمػ وحمؿد وكػر ؿ اعموًمؽقي واًمشوومعقي اًمثوين: ذهى اجلؿفقر ومـف

، واؾمتدل أصحوب اًمؼقل إول سملدًمي مـفو طمديٌ قموئشي إمم قمدم اجلقاز مـ احلـػقي

ف فؿَّ سم، ومجوء ُيطوًمٌف ومصغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿاعمتؼدم ذم ؿملن إقمرايب اًمذي دايـ رؾمقل اهلل 

دقمقه ش : صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿؾمقل اهلل ، ومؼول رصغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿأصحوب رؾمقل اهلل 

، واعمالزمي مـ اعمؼول، وهذا احلديٌ ًمقس ومقف كص قمغم ومنن ًمصوطمى احلؼ مؼوًٓ 

 اعمالزمي. 

وهق قمـد اًمٌزار واسمـ موضمي،  اًمؽػوًميش واؾمتدًمقا سمحديٌ اسمـ قمٌوس، وؾمقليت ذم سموب

ـدي رء أىمضقؽف اًمققم، وومقف أن رضماًل ًمزم همرياًم ًمف سمعنمة دكوكػم، ومؼول ًمف: واهلل مو قم

 ىمول: واهلل ٓ ُأوموِرىُمؽ طمتك شمؼضقـل، أو شمليت سمحؿقؾ حيؿؾ قمـؽ. احلديٌ.

وهذا احلديٌ ًمقس سمـص، وإن يموكً اعمالزمي طموصؾي: ٕن هذا حيؿؾ قمغم مالزمتف ًمف 

 ىمٌؾ اًمعؾؿ سمنقمًوره، وهمػمهو مـ إدًمي ٓ خيؾقا يمؾ دًمقؾ مـ مؼول.

مالزمي اًمغريؿ ذم اعمًجد( واؾمتدل سمحديٌ  وىمد سمقب اًمٌخوري ذم صحقحف: )سموب

يمعى سمـ موًمؽ ذم مؼوووشمف ٓسمـ أيب طمدرد ًمؽـ هذا حيؿؾ قمغم أكف مل يؽـ معنًا إقمًورًا 

ًو: ٕن رؾمقل اهلل  ًُ يو  وع اًمشطرش ىمول ًمؽعى: صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿشمومَّ ومؼول: ىمد ومعؾ

صغم اهلل ًا عمو ىمول ًمف اًمـٌل ، وًمق يمون معنىمؿ وموىمضفش رؾمقل اهلل، ومؼول ٓسمـ أيب طمدرد:

ٍة َفـَظَِرٌة إََِل ﴿مع قمؾؿف سمؼقل اهلل شمعومم: ىمؿ وموىمضفش : قمؾقف و ؾمؾؿ َوإِْن َكوَن ُذو ُظْْسَ

ةٍ   . [280]اًمٌؼرة: ﴾َمْقَْسَ
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ةٍ ﴿واؾمتدل اجلؿفقر قمغم مذهٌفؿ سمؼقل اهلل شمعومم:  ٍة َفـَظَِرٌة إََِل َمقَْْسَ ، ﴾َوإِْن َكوَن ُذو ُظْْسَ

طَمرُمً مالزمتف  كظوره:إًٓمي أن اهلل شمعومم أوضمى إكظور اعمعن، ومـ وضمى ووضمف اًمد

 يمؿـ يمون ديـف ممضماًل. 

إذًا ًمق يموكً اعمالزمي  ظمذوا مو وضمدشمؿ وًمقس ًمؽؿ إٓ ذًمؽش واؾمتدًمقا سمحديٌ:

 ضموئزة: ٕذن ًمف ومقفو. 

ح هق اًمؼقل اًمثوين: ٕن اعمعن ٓ جيقز اًمتضققؼ قمؾقف ًمـص أيي واهلل  واًمذي يؽمضمَّ

 (4/544) اعمغـلش (294-267) أطمؽوم اعمعن ذم اًمػؼف اإلؾمالملش أقمؾؿ. راضمع

 (. 23/272) اعمجؿقعش

 كٚفٚٞ املالشًٞ
إذا يمون اعمديـ رضماًل، ومنن ًمؾدائـ أو مـ يـقب قمـف أن يدور معف طمقٌ دار، وٓ يؿـعف 

معف، وًمقس ًمف  مـ اًمتٍمف ًمؾٌقع واًمنماء، ومو إمم ذًمؽ وٓ يؿـعف مـ اًمًػر سمؾ يؽقن

 أن جيؾًف ذم مؽون حمدد ٕن هذا كقع مـ احلٌس، وًمقس ًمف ذًمؽ. 

وإذا يموكً اعمالزمي امرأة، ومال جيقز أن يالزمفو اًمرضمؾ عمو ذم ذًمؽ مـ اًمػتـي واخلؾقة، 

ًمؽـ ًمصوطمى  ًمؾػوطمشي أو مؼدموهتو مـ إمقر اعمحرمي ورسمام طمصؾ مو يؽقن ؾمٌٌوً 

   اًمديـ أن يقيمؾ امرأة سمؿالزمتفو.

 اهػفاعٞ يف ذهمٗ اضتحباب اه٘ضع ًّ اهدّٙ
 (:2705ىمول اًمٌخوري رمحف اهلل شمعومم )
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أظمل قمـ ؾمؾقامن قمـ حيقك سمـ ؾمعقد، قمـ  أويس، ىمول: طمدصمـقف طمدصمـو إؾمامقمقؾ سمـ أيب

أيب اًمرضمول حمؿد سمـ قمٌد اًمرمحـ، أن أمف قمؿرة سمـً قمٌد اًمرمحـ ىموًمً: ؾمؿعً قموئشي 

صقت ظمصقم سموًمٌوب قموًمقي  صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿهلل ري اهلل قمـفو شمؼقل: ؾمؿع رؾمقل ا

ذم رء، وهق يؼقل: واهلل ٓ أومعؾ،  ويًؽمومؼفأصقاهتام، وإذا أطمدمهو يًتقوع أظمر 

، ومؼول: أيـ اعمتومم قمغم اهلل ٓ يػعؾ صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿومخرج قمؾقفام رؾمقل اهلل 

 اعمعروف؟ ومؼول: أكو يو رؾمقل اهلل ومؾف أي ذًمؽ أطمى.

 (.2557أظمرضمف مًؾؿ )احلديٌ 

 (:2706وىمول )

طمدصمـو حيقك سمـ سمؽػم، طمدصمـو اًمؾقٌ قمـ ضمعػر سمـ رسمقعي قمـ إقمرج، طمدصمـل قمٌداهلل 

سمـ يمعى سمـ موًمؽ، قمـ يمعى سمـ موًمؽ، أكف يمون قمغم قمٌداهلل سمـ أيب طمدرد إؾمؾؿل 

، صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿمول، ومؾؼقف ومؾزمف طمتك أرشمػعً أصقاهتام، ومؿر هبام رؾمقل اهلل 

 وىمول: يو يمعى، وأؿمور سمقده يملكف يؼقل: اًمـصػ، وملظمذ كصػ موًمف قمؾقف وشمرك كصًػو.

ديـًو، وذم روايي ىمول يمعى: ىمد ومعؾً يو رؾمقل  دوذم روايي: أكف يمون قمغم اسمـ أيب طمدر

 اهلل، ىمول: ىمؿ وملىمضف.

 (:5/379) "اًمػتح"ىمول احلوومظ ذم 

: أي ويًؽمومؼفًمديـ أي احلطقطي مـ ا، : أي يطؾى مـف اًمقوقعييًتقوعش ىمقًمف:

 يطؾى مـف اًمرومؼ سمف.

ىمول: وذم احلديٌ احلٌ قمغم اًمرومؼ سموًمغريؿ، واإلطمًون إًمقف سموًمقوع قمـف، واًمزضمر 

 اهـقمـ احلؾػ قمغم شمرك ومعؾ اخلػم. 
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وذم احلديٌ: اإلؾمتحٌوب عمـ ضموء قمـده متخوصامن ذم مول أو همػمه، أن حيوول ذم 

 اإلصالح سمقـفام.

 يمعى:( ذم ذح طمديٌ 5/380وىمول ص)

 ىمول اسمـ سمطول: هذا احلديٌ أصؾ ًمؼقل اًمـوس، ظمػم اًمصؾح قمغم اًمشطر.

 (:5/382وىمول رمحف اهلل شمعومم )

ىمول اسمـ سمطول: أشمػؼ اًمعؾامء أكف إذا صوًمح همريؿف قمـ دراهؿ سمدراهؿ أىمؾ مـفو ضموز إذا 

 طمؾ إضمؾ، ومنذا مل حيؾ إضمؾ مل جيز أن حيط قمـف ؿمقًئو، ىمٌؾ أن يؼٌضف مؽوكف.

دكوكػم سمدراهؿ، ضموز واؿمؽمط  قل إضمؾ قمـ درهؿ سمدكوكػم، أو قمـف سمعد طمؾوإن صوحل

 اهـاًمؼٌض. 

 باب ًا ٙق٘ي ًّ عوٕٚ دّٙ
(: طمدصمـو قمٌداهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ، ىمول: أظمؼمكو 3563ىمول اًمؽممذي رمحف اهلل شمعومم )

حيقك سمـ طمًون، ىمول: طمدصمـو أسمق معوويي قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ إؾمحوق، قمـ ؾمقور، قمـ أيب 

ًٌو ضموءه، ومؼول: إين ىمد قمجزت قمـ مؽوشمٌتل وملقمـل، و ائؾ قمـ قمكم ري اهلل قمـف: أن مؽوشم

ًمق يمون قمؾقؽ مثؾ ش :صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿىمول: أٓ أقمؾؿؽ يمؾامت قمؾؿـقف رؾمقل اهلل 

ىمؾ: اًمؾفؿ أهمــل سمحالًمؽ قمـ طمرامؽ، ش ، ىمول:ضمٌؾ صػم ديـًو، أداه اهلل قمـؽ

 .وسمػضؾؽ قمؿـ ؾمقاك

 ريى.هذا طمديٌ طمًـ هم

 هذا طمديٌ طمًـ، قمٌد اًمرمحـ سمـ إؾمحوق هق اًمؼرر.ىمؾً: 
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 وصمؼف اسمـ معلم، واًمٌخوري، وىمول أمحد: صوًمح احلديٌ.

ووىمع ذم اًمؽممذي قمٌد اًمرمحـ سمـ إؾمحوق همػم مـًقب، وًمق رضمعً إمم اًمتفذيى 

ًمظــتف أسمق ؿمقٌي اًمقاؾمطل، ٕكف ضمعؾ مـ ؿمققظمف ؾمقور سمـ احلؽؿ، ويمـً ىمد وىمعً ذم 

 هذا سمعقـف.

 (:2/475( )266ىمول اًمشقخ إًمٌوين ذم اًمصحقحي )

وًمؽـف ًمق رضمع إمم شمرمجتفام ذم اجلرح واًمتعديؾ، ًمقضمد قمؽس ذًمؽ متوًمو ذم ؾمقور، ومنكف 

 ذيمره مـ ؿمققخ إول )أي اًمؼرر(، ٓ ذم ؿمققخ هذا )أي اًمقاؾمطل(.

 واحلؿد هلل، وضمزى اهلل اًمشقخ إًمٌوين ظمػًما.

 ّأب٘اب اهطٌاحٞ يف يطا١ اهدٙ

 اهطٌاحٞ يف اهقطا١ 
ُد 2076ىمول اإلموم اًمٌخوري رمحف اهلل ) وَن حُمَؿَّ ًَّ صَمـَو َأسُمق هَم ـُ قَمقَّوٍش، طَمدَّ صَمـَو قَمكِم  سْم (: طَمدَّ

ٌِْد اهللَِّ َرِيَ اهللَُّ قَمـُْفاَم َأنَّ  ـِ قَم ـْ ضَموسمِِر سْم ـُ اعمُْـَْؽِدِر قَم ُد سْم صَمـِل حُمَؿَّ ـُ ُمَطِرٍف، ىَموَل: طَمدَّ ؾُمقَل  رَ سْم

ى َوإَِذا اىْمَتَه ش اهللَِّ َصغمَّ اهللَُّ قَمَؾْقِف َوؾَمؾََّؿ ىَموَل:  .َرطِمَؿ اهللَُّ َرضُماًل ؾَمْؿًحو إَِذا سَموَع َوإَِذا اؿْمؽَمَ

إذا ش ىمول احلوومظ ذم اًمػتح ىمقًمف ؾمؿًحو أي ؾمفاًل، واًمًؿح اجلقاد، وىمول ىمقًمف:

يي طمؽوهو اسمـ اًمتلم وإذا أي ـمؾى ىمضوء طمؼف سمًفقًمي وقمدم إحلوف وذم روا اىمته

 ىمه أي اقمطك اًمذي قمؾقف سمًفقًمي مـ همػم مطؾ.
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ىمد شمؼدم طمديٌ أيب راومع وطمديٌ أيب هريرة ري اهلل قمـفام ويمقن رؾمقل اهلل صغم 

 .إن ظمقوريمؿ أطمًـؽؿ ىمضوءش اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ ىمول:

وذم  اىمتهرطمؿ اهلل رضماًل ؾمؿًحو إذا سموع وإذا اؿمؽمى وإذا ش :وشمؼدم طمديٌ ضموسمر

 .ىمهش روايي:

َهْؾ ضَمَزاُء ﴿يؼقل:  قمز وضمؾعؿقم أدًمي اعمجوزاة سموإلطمًون واهلل سمويًتدل قمغم ذًمؽ 

ونُ  ًَ طْم
ِ ْٕ َّٓ ا وِن إِ ًَ طْم

ِ ْٕ  ويؼقل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ: ،[60اًمرمحـ:]﴾ا

 إمم همػم ذًمؽ مـ أدًمي اًمٌوب. مـ صـع إًمقؽؿ معرووًمو ومؽووممهش

صغم  أشمقً اًمـٌل (443)ا اًمٌوب مو أظمرضمف اًمٌخوري ري اهلل قمـف قمـ ضموسمر وذم هذ

 اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ ويمون زم قمؾقف ديـ ومؼضوين وزادين.

 .(725) احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ

 (.4/36اإلموم أمحد ذم مًـده ) ىمولو

سمقف طمدصمـو ويمقع، طمدصمـو إسمراهقؿ سمـ إؾمامقمقؾ سمـ قمٌداهلل سمـ أيب رسمقعي اعمخزوقمل قمـ أ

همزى طمـلم صمالصملم أو  قمـ ضمده أن اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ اؾمتًؾػ مـف طملم

سمورك اهلل ًمؽ ذم أهؾؽ وموًمؽ إكام ضمزاء ش ومؾام اكٍمف ىمضوهو إيوه صمؿ ىمول: أرسمعلم أًمًػو

 .اًمًؾػ اًمقوموء واحلؿد

 هذا طمديٌ صحقح اإلؾمـود.
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 هذم اًمتفذيى وهق صمؼي وأسمق وإسمراهقؿ سمـ إؾمامقمقؾ صقاسمف إؾمامقمقؾ سمـ إسمراهقؿ يمام

 (.2424يمذًمؽ وضمده صحويب واحلديٌ أظمرضمف اسمـ موضمي )

 ( مـ ـمريؼ إؾمامقمقؾ سمـ إسمراهقؿ سمف قمغم اًمصقاب.8/375وأسمق كعقؿ ذم احلؾقي )

 ( مـ ـمريؼ إؾمامقمقؾ سمف.20726واحلديٌ أظمرضمف اًمٌقفؼل ذم اًمشعى )

 قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ وىمد شمؼدم ذم طمًـ اًمقوموء طمديٌ قموئشي ذم ىمصي اًمـٌل صغم اهلل

 .اعمطقٌقنأوًمئؽ ظمقور قمٌود اهلل يقم اًمؼقومي اعمقومقن ش مع إقمرايب وومقفو:

( يمالمهو مـ ـمريؼ اًمقًمقد 20745) "اًمشعى"( واًمٌقفؼل ذم 2/248وأظمرج أمحد )

صغم اهلل يؼقل رؾمقل اهلل  سمـ مًؾؿ، طمدصمـو اسمـ ضمريٍ أكف ؾمؿع قمطوء قمـ اسمـ قمٌوس

 .ؿح ًمؽأؾمؿح يًش : قمؾقف و ؾمؾؿ

 هذا طمديٌ صحقح.

 اعموًمقي أو إظمالىمقي. أو وهذا احلديٌ قموم ذم مجقع أكقاع اًمتعومالت ؾمقاء اًمتجوريي

 واًمرمحي سموًمضعػوء واعمًويملم.

(: طمدصمـل معوويي سمـ صوًمح قمـ ؾمعقد سمـ هوكئ 2/346وىمول اًمػًقي ذم اعمعرومي )

آًمف وؾمؾؿ سمؽًرا ومجئً  قمـ اًمعرسموض سمـ ؾموريي ىمول: سمعً رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وقمغم

اشمؼوووه ومؼؾً: يو رؾمقل اهلل أىمضـل صمؿـ سمؽري ومؼوووين وملطمًـ ىمضوئل صمؿ ضموء 

ًٌو ومؼول: يو رؾمقل اهلل  أقمراب ومؼول: يو رؾمقل اهلل اىمضـل صمؿـ سمؽري ومؼضوه سمعػًما مًٌ

 هذا أومضؾ مـ سمؽري ومؼول: هق ًمؽ إن ظمػم اًمؼقم ظمػمهؿ ىمضوء.

 هذا طمديٌ صحقح.
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( مـ ـمريؼ معوويف سمف، وأظمرضمف اسمـ موضمي 7/292وئل )واحلديٌ أظمرضمف اًمـً

 (.4/227(، واإلموم أمحد )2/30(، واحلويمؿ )2/767)

 (.920واحلديٌ ذم اًمصحقح اعمًـد رىمؿ )

 .ىمول اًمقادقمل رمحف اهلل: هذا طمديٌ طمًـ ومؿعوويي سمـ صوًمح طمًـ احلديٌ

 وئل.وذم روايي قمـد اًمػًقي ىمول: ٓ أىمضقؽفو إٓ سمحًـي ومؼضوين وملطمًـ ىمض

 وذم روايي قمـد احلويمؿ: ٓ أىمضقؽفو إٓ حلقـف.

( يمشػ: طمدصمـو أمحد سمـ ظمزيؿي، صمـو أسمق قموصؿ قمـ 2307رىمؿ  2/204وىمول اًمٌزار )

اسمـ ضمريٍ قمـ قمطوء قمـ اسمـ قمٌوس ىمول: اؾمتًؾػ اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مـ رضمؾ 

 اهلل قمؾقف وقمغم مـ إكصور أرسمعلم صوقًمو وملطمتوج إكصوري وملشموه ومؼول رؾمقل اهلل صغم

آًمف وؾمؾؿ: مو ضموءكو رء سمعد، ومؼول اًمرضمؾ وأراد أن يتؽؾؿ ومؼول رؾمقل اهلل صغم اهلل 

، وملقمطوه أرسمعلم ومضاًل، ٓ شمؼؾ إٓ ظمػًما وملكو ظمػم مـ شمًؾػش قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ:

 وأرسمعلم ًمًؾػف وملقمطوه صمامكلم.

 ٓ مـ أمحد ويمون صمؼي.ومؼول اًمٌزار: ٓ كعؾؿف سمنؾمـود متصؾ إٓ هبذا ومل كًؿعف إ

: رواه اًمٌزار ورضموًمف رضمول اًمصحقح ظمال ؿمقخ (4/242) "اعمجؿع"ىمول اهلقثؿل ذم 

 اًمٌزار وهق صمؼي.

( يمشػ: طمدصمـو حمؿد سمـ أيب هموًمى، صمـو أسمق صوًمح 2306وىمول اًمٌزار رمحف اهلل )

سمً قمـ اًمػراء، صمـو قمٌداهلل سمـ اعمٌورك قمـ محزة اًمزيوت، قمـ طمٌقى سمـ أيب صموسمً قمـ أيب صمو

أيب صوًمح قمـ أيب هريرة ىمول: أشمك اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ رضمؾ يتؼوووه ىمد 
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اؾمتًؾػ مـف ؿمطر وؾمؼ وملقمطوه وؾمًؼو ومؼول: كصػ وؾمًؼو ًمؽ وكصػ وؾمؼ ًمؽ مـ 

 قمـدي صمؿ ضموء صوطمى اًمقؾمؼ يتؼوووه وملقمطوه وؾمؼلم.

 اسمـ اعمٌورك.ىمول اًمٌزار: ٓ كعؾؿ رواه قمـ طمٌقى هؽذا إٓ محزة وٓ قمـف إٓ 

اًمػراء مل أقمرومف  صوًمح(: رواه اًمٌزار وومقف أسمق 4/242) "اعمجؿع"ىمول اهلقثؿل ذم 

 وسمؼقي رضموًمف صمؼوت.

 (.529ىمول احلوومظ: هق حمٌقب سمـ مقمم صمؼي صوًمح )خمتٍم زوائد اًمٌزار/

هذا هق اًمذي قمؾقف اًمػتقى أكف إذا أىمرض رضمؾ رضماًل ومرداعمًتديـ اًمؼرض ومؾف أن 

 مل يؽـ هـوًمؽ ذط، ومنن يمون صمؿ ذط صور حمرًمو ٕكف ىمرًوو ضمر كػًعو. يزيد وجيوزي إن

 "اًمٌقون"(، 259-7/258) "مصـػ سمـ أيب ؿمقٌي"راضمع ًممصمور ذم ذًمؽ 

(5/464.) 

(: طمدصمـو قمٌد اًمرمحـ اعمحوريب 7/300ىمول اإلموم أسمق سمؽر سمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ )

مـ مشك إمم رضمؾ ش وس ىمول:قمـ طمٌقى سمـ أيب قمؿرة قمـ ؾمعقد سمـ ضمٌػم قمـ اسمـ قمٌ

 .سمحؼف ًمقؼضقف يمتًٌ ًمف سمؾ يمؾ ظمطقة طمًـي

 هذا مقىمقف صحقح.

صغم اهلل قمؾقف ( مـ طمديٌ أيب راومع أن رؾمقل اهلل 2600وأظمرج مًؾؿ ذم صحقحف )

اؾمتًؾػ مـ رضمؾ سمؽرًا، ومؼدمً قمؾقف إسمؾ مـ اًمصدىمي وملمر أسمو راومع أن يؼيض   و ؾمؾؿ

وه ش ؼول: ٓ أضمد ومقفام إٓ ظمقورًا رسموقمقًو، ومؼول:اًمرضمؾ سمؽرة، ومرضمع إًمقف أسمق راومع وم إقمطف إيَّ

 .ومنن ظمػم قمٌود اهلل أطمًـفؿ ىمضوءً ش وذم ًمػظ: إن ظمقور اًمـوس أطمًـفؿ ىمضوءً 
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 هصاحب احلق ًقاي« ي٘ي اهِيب اوٟ اهلل عوٕٚ ٗعوٟ آهٕ ٗضوٍ

(: طمدصمـو ؾمؾقامن سمـ طمرب، طمدصمـو ؿمعٌي قمـ ؾمؾؿي سمـ يمفقؾ، 2306ىمول اًمٌخوري )

صغم ً أسمو ؾمؾؿي سمـ قمٌد اًمرمحـ، قمـ أيب هريرة ري اهلل قمـف: أن رضماًل أشمك اًمـٌل ؾمؿع

صغم اهلل قمؾقف و يتؼوووه، وملهمؾظ ًمف، ومفؿ سمف أصحوسمف، ومؼول رؾمقل اهلل  اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ

ًٓ ش :ؾمؾؿ ، ىموًمقا: يو أقمطقه ؾمـًو مثؾ ؾمـيش ، صمؿ ىمول:دقمقه، ومنن ًمصوطمى احلؼ مؼو

أقمطقه، ومنن مـ ظمػميمؿ أطمًـؽؿ ش مثؾ مـ ؾمـي، ومؼول:إٓ أٓ كجد رؾمقل اهلل، 

 .اًمؼضوء

 .(2602) احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ

 (:5/72) "اًمػتح"ىمول احلوومظ ذم 

ًٓ ش ىمقًمف: : أي صقًمي اًمطؾى وىمقة احلجي، ًمؽـ مع مراقموة ومنن ًمصوطمى احلؼ مؼو

 إدب اعمنموع.

وإكصوومف،  ، وطمؾؿف وشمقاوعفصغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿوذم احلديٌ طمًـ ظمؾؼ اًمـٌل 

 وأن مـ قمؾقف ديـ، ٓ يـٌغل ًمف جمووموة صوطمى احلؼ.

(: ومقف أكف حيتؿؾ مـ صوطمى اًمديـ اًمؽالم 22/37) "ذح مًؾؿ"ىمول اًمـقوي ذم 

اعمعتود ذم اعمطوًمٌي، وهذا اإلهمالظ اعمذيمقر حمؿقل قمغم شمشدد ذم اعمطوًمٌي، وكحق ذًمؽ مـ 

تؿؾ أن اًمؼوئؾ اًمذي ًمف اًمديـ يمون همػم يمالم ومقف ىمدح أو همػم ذًمؽ ممو يؼتيض اًمؽػر، وحي

 اهـيموومًرا مـ اًمقفقد أو همػمهؿ، واهلل أقمؾؿ. 

 ىمول: وىمد اؾمتظفر احلوومظ ذم اًمػتح إول، وذيمر أن اًمرضمؾ يمون مـ إقمراب

 وشمقوح ذًمؽ روايي قمٌد اًمرزاق.
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 حلٍ اضتٚفا١ اهدّٙ بأخرٖ ًّ ًاي املدّٙ بػري يطا١
لن يؽقن ًمشخص ديـ ومؾؿ يًتطع اؾمتقػوءه هذه اعمًلًمي شمًؿك سمؿًلًمي اًمظػر و ذًمؽ سم

مـ اعمديـ إمو أن يؽقن ضموطمدا ًمف أو ممتـعو قمـ أداءه أو مموـمال ذم أداءه ومفؾ ًمصوطمى 

 اًمديـ أن يًتقذم ديـف سملظمذه مـ مول اعمديـ سمغػم إذكف و رووه و سمغػم ىمضوء

 اظمتؾػ اًمعؾامء ذم هذه اعمًلًمي قمغم ىمقًملم :

ء اًمديـ هبذه اًمطريؼي ؾمقاء ىمدر قمغم أظمذه سموحلؽؿ أو إول : اعمـع مطؾؼو مـ اؾمتقػو 

ٓ و ؾموء يمون مـ ضمـس طمؼف أو ٓ ، وهق ىمقل قمٌد اهلل سمـ مغػؾ و سمف ىمول جموهد و 

 احلًـ و قمطوء اخلرؾموين و روايي قمـ اعموًمؽقي و سمف ىمول احلـوسمؾي ذم اعمشفقر مـ اعمذهى

سمغػم ىمضوء و هذا ىمقل مجفقر  اًمؼقل اًمثوين : ضمقاز اؾمتقػوء اًمديـ سملظمذه مـ مول اًمديـ

اًمعؾامء و كًٌف اسمـ طمزم إمم قمكم ري اهلل قمـف و هق ىمقل اًمشعٌل و اسمـ ؾمػميـ و و 

اًمـخعل و أيب صمقر و هق ىمقل احلـػقي و اظمتور اسمـ رؿمد مـ اعموًمؽقي و اسمـ اًمعريب و مجوقمي 

 مـ اًمشوومعقي وهق روايي قمـ أمحد

 و اؾمتدل يمؾ ومريؼ سملدًمي شمـٍم مو ذهى إًمقف .

و اًمذي يظفر و اهلل أقمؾؿ أكف ٓ جيقز اإلؾمتقػوء قمـ ـمريؼ احلجر أو اخلقوكي أو  

اخلقوكي و أمر سملداء إموكي ىمول شمعومم : إن اهلل اعمؼوصصي ؾمقاء ٕن اهلل قمز و ضمؾ طمرم 

يلمريمؿ أن شممدوا إموكوت إمم أهؾفو . و يؼقل صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ ذم آيي اعمـوومؼ : وإذا 

 متػؼ قمؾقف اؤمتـ ظمون. 

ًمػفد  "اؾمتقػوء احلؼقق مـ همػم ىمضوء  "و عمـوىمشي اعمًلًمي و اًمعقدة إمم اعمراضمع اكظر 

 (292ـ257اًمقحقك )
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 طمؽؿ اؾمتقػوء اًمديـ سموجلحد

و صقرة هذه اعمًلًمي : مو إذا يمون ًمزيد قمـد قمؿرو أًمػ ريول ومجحدهو و يمون ًمعؿرو  

 قمـد زيد كحقهو ومفؾ ًمزيد أن جيحده .

 ي صقرشمون :ذم هذه اعمًلًم 

 إومم : احتود اًمديـلم ذم اجلـس 

ًمؾعؾامء ومقفو ىمقٓن : إول :اجلقاز وهق روايي قمـد اعموًمؽقي و ب ٌهول اًمشوومعل ذم  

أصح اًمقضمفلم وهق مذهى احلـوسمؾي و اؾمتدل أصحوب هذا اًمؼقل سموكطٌوق طموًمي اعمؼوصي 

ا .زاد ذم اًمؽمهمقى مو ( و مـ ىمدر قمغم قملم موًمف أظمذه ىمفر6/497قمؾقفؿ ىمول ذم اًمػروع )

 مل يػض إمم ومتـي .

اًمثوين : قمدم اجلقاز  ، و هذا روايي قمـ اعموًمؽقي و وضمف قمـد اًمشوومعقي و اظمتوره ؿمقخ  

: أد ( ىمول : ًمؽـ إذا يمون احلؼ جمحقدا ومؼد ىمول 2/245اإلؾمالم ذم جمؿقع اًمػتووى )

 إموكي إمم مـ إمتـؽ و ٓ ختـ مـ ظموكؽ . ا.هـ

ضمح و اهلل أقمؾؿ قمدم ضمقاز اجلحد عمو ومقف مـ اخلقوكي اعمذمقمي ىمؾً : و اًمذي يؽم

 اًمؼٌقحي و قمؾقف أن يلظمذهو سمقضمف ذقمل إن ىمدر قمؾقف و إٓ وملمره إمم اهلل قمز وضمؾ .

 و اًمصقرة اًمثوكقي : إذا اظمتؾػ اًمديـون  ذم اجلـس 

( : و ًمق يمون ًمؽؾ واطمد مـفام ديـ مـ همػم ضمـًف ومجحد 6/497ىمول ذم اًمػروع ) 

 مهو ومؾقس ًممظمر أن جيحد وضمفو واطمدا ٕكف يمٌقع ديـ سمديـ ٓ جيقز و ًمق روقو .أطمد

 و ظموًمػ ذم ذًمؽ اًمشوومعقي و هق رويوة قمـد اعموًمؽقي  

 و اًمراضمح قمدم اجلقاز. 
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 (252ـ248اؾمتقػوء احلؼقق مـ همػم ىمضوء ) 

 اىمتضوء اًمديـ قمـ ـمريؼ اعمؼوصي

ؼقط أطمد اًمديـلم سمؿثؾف ضمـًو أو ( : ؾم2/322اعمؼوصي ىمول اسمـ اًمؼقؿ ذم اإلقمالم ) 

 صػي.

 و ًمؾعؾامء ذم هذه اعمؼوصي ىمقٓن :

إول : ضمقاز اعمؼوصي مطؾؼو قمـد احتود اجلـس و إضمؾ أو اظمتالف إضمؾلم و هذا  

ىمقل مجوهػم اًمعؾامء ، ومؿثال ًمق يمون ًمزيد قمغم قمؿرو أًمػ ريول و ًمعؿرو قمغم زيد مثؾفو 

ذا ، و اؾمتدًمقا أكف ٓ وموئدة ذم أظمذ اًمديـ مـ أطمد ومنكف يًؼط أطمد اًمديـلم سمؤظمر و هؽ

اعمتدايـلم صمؿ رده قمؾقف ، و اؾمتدًمقا سمؽقن اعمؼوصي هـو يموإلىموًمي ومال يشؽمط هلو مو يشؽمط 

ًمؾٌقع و اًمٍمف و همػم ذًمؽ ، و يًتدل هلؿ سملن إصؾ ذم اعمعومالت احلؾ طمتك يليت 

 .اًمدًمقؾ اًمـوىمؾ قمـ إصؾ 

 اعمؼوصي مطؾؼو و هق ىمقل اًمشوومعقي و روايي قمـد احلـوسمؾي ،  اًمؼقل اًمثوين : قمدم ضمقاز 

(: وموئدشمف ؾمؼقط مو ذم 29/522وهذه اعمؼوصي ًمقًً سمقعو ،و ىمد ىمول ؿمقخ اإلؾمالم )

ذمتف قمـف ٓ طمدوث مؾؽ ًمف ومال يؼوس هذا هبذا ومنن اًمٌقع اعمعروف هق أن يؿؾؽ اعمشؽمي 

 متف. مو اؿمؽماه و هـو مل يؿؾؽ ؿمقئو سمؾ يًؼط اًمديـ مـ ذ

و اًمراضمح هق: اًمؼقل إول : وهق ضمقاز اعمؼوصي مطؾؼو طمقٌ يتًوىمط اًمديـون  

 شمؾؼوئقو سمغػم اظمتقور اًمطروملم إذ ٓ وموئدة أسمدا ذم سمؼوء اًمديـلم ذم ذمتفام .

 ( .239ـ223اؾمتقػوء احلؼقق مـ همػم ىمضوء ) 

 إذ اظمتؾػ اًمديـون ذم اجلـس
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 ًمؾعؾامء ذم هذه اعمًلًمي ىمقٓن :

از اعمؼوصي سمنمط روو اًمطروملم ، وهذا ىمقل ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي يمام إول : ضمق

( ، و اؾمتدل أصحوب هذا اًمؼقل سمون إصؾ ذم 29/527ذم جمؿقع اًمػتووى )

 اعمعومالت احلؾ و هذا مـ سموب اإلؾمؼوط ٓ اًمٌقع .

دل اًمؼقل اًمثوين : قمدم ضمقاز اعمؼوصي مطؾؼو ، و هذا ىمقل اًمشواومعقي و احلـوسمؾي ، و اؾمت 

و ىمد شمؼدم اًمرد قمغم هذا أصحوب هذا اًمؼقل سملن هذه اًمصقرة مـ سموب سمقع اًمديـ سموًمديـ 

 اًمقضمف ذم اعمًوًمي إومم ومال داقمل ًمؾتؽرار .

 و اًمراضمح هق اًمؼقل إول عمؾ شمؼد ذم اًمصقرة إومم . 

 (.246ـ240اًمرضمع اًمًوسمؼ ) 

 

 اهلدٙٞ هصاحب اهدّٙ
 (:3/648) "اًمـقؾ"ىمول اًمشقيموين ذم 

وكحقهو إذا يموكً ٕضمؾ اًمتـػقس ذم أضمؾ اًمديـ، أو  حلوصؾ أن اهلديي واًمعورييوا

ٕضمؾ رؿمقة صوطمى اًمديـ، أو ًمقؽقن ًمصوطمى اًمديـ مـػعي ذم مؼوسمؾ ديـف ومذًمؽ حمرم، 

ٕكف كقع مـ اًمرسمو أو اًمرؿمقة، وإن يمون ذًمؽ ٕضمؾ قمودة ضموريي سملم اعمؼرض واعمًتؼرض 

ًمؽ ًمغرض وموًمظوهر اعمـع إلـمالق اًمـفل قمـ ذًمؽ. ىمٌؾ اًمتدايـ ومال سملس، وإن مل يؽـ ذ

 اهـ
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 د٘اش اهػسا١ باهدّٙ ًّ غري زّٓ
 (:2385ىمول اإلموم اًمٌخوري رمحف اهلل )

طمدصمـو حمؿد سمـ يقؾمػ اًمٌقؽـدي، أظمؼمكو ضمرير قمـ اعمغػمة، قمـ اًمشعٌل، قمـ ضموسمر 

ك؟ اسمـ قمٌداهلل ري اهلل قمـفام، ىمول: همزوت مع رؾمقل اهلل، ومؼول: يمقػ شمرى سمعػم

 أشمٌقعف، ىمؾً: كعؿ، ومٌعتف إيوه، ومؾام ىمدم اعمديـي همدوت إًمقف سموًمٌعػم، وملقمطوين صمؿـف.

طمديٌ قموئشي ري  وذم اًمٌوب أطموديٌ يمثػمة، مـفو مو ؾمقليت ذم أسمقاب متػرىمي مثؾ

 .اهلل قمـفو وهمػمه

(: طمدصمـو أسمق قمٌقدة اًمؼوؾمؿ سمـ إؾمامقمقؾ، 3/44) "اًمًــ"ىمول اإلموم اًمدارىمطـل ذم 

د، كو أسمق سمـ حمؿد سمـ حيقك سمـ ؾمعقد، كو اسمـ كؿػم قمـ يزيد سمـ زيود سمـ أيب اجلعكو أمحد 

صغم اهلل ضموء مع سمـ ؿمداد قمـ ـمورق سمـ قمٌداهلل اعمحوريب، ىمول: رأيً رؾمقل اهلل  صخره

مرشملم مرة سمًقق ذى اعمجوز، وأكو ذم شمٌوقمي زم هؽذا، ىمول: أسمقعفو، ومؿر وقمؾقف  قمؾقف و ؾمؾؿ

، ورضمؾ يتٌعف ىمقًمقا ٓ إًمف إٓ اهلل شمػؾحقاش لقمغم صقشمف:طمؾي محراء وهق يـودي سم

سموحلجورة، وىمد أدمك يمعٌقف وقمرىمقسمقف، وهق يؼقل: يو أهيو اًمـوس ٓ شمطقعقه ومنكف يمذاب، 

ىمؾً: مـ هذا؟ ىموًمقا: هذا همالم سمـل قمٌد اعمطؾى، ىمؾً: ومـ هذا اًمذي يتٌعف يرمقف، 

اهلل اإلؾمالم، وىمدم اعمديـي أىمٌؾـو ذم  ىموًمقا: هذا قمؿف قمٌد اًمعزى هق أسمق هلى، ومؾام أفمفر

ًٌو مـ اعمديـي، ومعـو  ًمـو، ىمول: ومٌقـو وعقـف ريمى مـ اًمرسمذة وضمـقب اًمرسمذة، طمتك كزًمـو ىمري

كحـ ىمعقد إذا أشموكو رضمؾ قمؾقف صمقسمون أسمقضون، ومًؾؿ ومرددكو قمؾقف، ومؼول: مـ أيـ أىمٌؾ 

ر، ىمول: شمٌقعقين مجؾؽؿ؟ اًمؼقم؟ ىمؾـو: مـ اًمرسمذة وضمـقب اًمرسمذة، ىمول: ومعـو مجؾ أمح

ىمؾً: كعؿ، ىمول: سمؽؿ؟ ىمؾـو: سمؽذا ويمذا صوقًمو مـ متر، ىمول: ومام اؾمتقوعـو ؿمقًئو، وىمول: 
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ىمد أظمذشمف، صمؿ أظمذ سمرأس اجلؿؾ ومدظمؾ اعمديـي وشمقارى قمـو، ومتالومـو سمقــو، وىمؾـو: 

 احلديٌ أقمطقتؿ مجؾؽؿ مـ ٓ شمعرومقكف.

 (90احلديٌ ذم اًمصحقح اعمًـد )

 ا١ باهدّٙ ًع ٗضع زّٓ ألُٕ أبسا هورًٞضتحباب اهػسا
 (:2386ىمول اًمٌخوري رمحف اهلل شمعومم )

قمـد إسمراهقؿ  كوطمدصمـو معغم سمـ أؾمد، طمدصمـو قمٌد اًمقاطمد، طمدصمـو إقمؿش، ىمول: شمذايمر

صغم اهلل قمؾقف اًمرهـ ذم اًمًؾؿ، ومؼول: طمدصمـل إؾمقد قمـ قموئشي ري اهلل قمـفو أن اًمـٌل 

 و إمم أضمؾ، ورهـف درقًمو مـ طمديد.أؿمؽمى مـ هيقدي ـمعومً  و ؾمؾؿ

 احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ.

 (:2209وىمول اإلموم أمحد )

صغم طمدصمـو يزيد، أظمؼمكو هشوم قمـ قمؽرمي، قمـ اسمـ قمٌوس، ىمول: ىمٌض رؾمقل اهلل 

ودرقمف مرهقكي قمـد رضمؾ مـ هيقد، قمغم صمالصملم صوقًمو مـ ؿمعػم أظمذهو  اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ

 رزىًمو ًمعقوًمف.

: هذا طمديٌ صحقح قمغم ذط "اًمصحقح اعمًـد" ذم ىمول اًمقادقمل رمحف اهلل

 اًمٌخوري.

 (:3/238رمحف اهلل شمعومم )اإلموم أمحد وىمول 

صغم اهلل قمؾقف طمدصمـو طمًـ، طمدصمـو ؿمقٌون قمـ ىمتودة قمـ أكس، ىمول: ًمؼد دقمك كٌل اهلل 

ذات يقم قمغم ظمٌز ؿمعػم وإهوًمي ؾمـخي، ىمول: وًمؼد ؾمؿعتف يؼقل ذات يقم وهق  و ؾمؾؿ
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، وإن ًمف يقمئذ ي كػز سمقده مو أصٌح آل حمؿد صوع طمى، وٓ صوع مترواًمذش يؼقل:

مو يػتؽف  ديـي، أظمذ مـف ـمعوًمو ومام وضمد ًمفًمتًع كًقة، وًمؼد رهـ درقَمو ًمف قمـد هيقدي سموعم

 سمف.

 هذا طمديٌ صحقح، احلًـ هق اسمـ مقؾمك إؿمقى صمؼي، وؿمقٌون هقاسمـ ومروخ صمؼي.

يمقع، طمدصمـو قمٌد احلؿقد قمـ ؿمفر سمـ (: طمدصمـو و6/453وىمول رمحف اهلل شمعومم )

ودرقمف  صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿأؾمامء سمـً يزيد، ىموًمً: شمقذم رؾمقل اهلل قمـ طمقؿمى، 

 مرهقكي.

 ٕن ؿمفر وعقػ. ههذا طمديٌ صحقح ًمغػم
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 ٗاهٌٚني عوٟ ًّ أُلس اهبِٚٞ عوٟ املدعٛ يف اهدّٙ
ـُ قَمكِمِ 4554ىمول اًمٌخوري رمحف اهلل شمعومم ) صَمـَو َكٍْمُ سْم ٌُْد اهللَِّ (: طَمدَّ صَمـَو قَم ، طَمدَّ ـِ َكٍْمٍ  سْم

ٌَّوٍس ىَموَل: ىمول َرؾُمقُل اهللَِّ َصغمَّ اهللَُّ  ـُ قَم ـِ َأيِب ُمَؾْقَؽَي، قمـ اسْم ـْ اسْم ٍٍ قَم ـِ ضُمَرْي ـْ اسْم ـُ َداُوَد قَم سْم

ْؿ، وًمؽـ اًْمَقِؿلُم قَمغَم ًَمْق ُيْعَطك اًمـَّوُس سمَِدقْمَقاُهْؿ ًمَذَهَى ِدَموُء ىَمْقٍم َوَأْمَقاهُلُ ش قَمَؾْقِف َوؾَمؾََّؿ:

قَمك قَمَؾْقفِ   .اعمُْدَّ

قَمك َكوٌس ِدَموَء ِرضَموٍل ش (:2722وذم ًمػظ عمًؾؿ ) دَّ َٓ ًَمْق ُيْعَطك اًمـَّوُس سمَِدقْمَقاُهْؿ 

قَمك قَمَؾْقفِ  َـّ اًْمَقِؿلَم قَمغَم اعمُْدَّ
 .َوَأْمَقاهَلُْؿ، َوًَمؽِ

 ومًؾؿ (،2356) قمؾقف اًمٌخوريوأمو مو يدل قمغم أن اًمقؿلم قمغم مـ أكؽر مو أشمػؼ 

وطمديٌ إؿمعٌ سمـ ىمقس أن اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وقمغم  آًمف وؾمؾؿ ىمول هلؿ ذم  (،238)

 .ؿمفقدك أو يؿقـفش ، وذم روايي:ؿموهدك أو يؿقـفش ر:ئدقمقى اًمٌ

 ٙقطٛ بٕ دِٕٙحتسٍٙ املطى إْ كاْ هد٠ املدّٙ ًا 
 (:2400ىمول اًمٌخوري رمحف اهلل شمعومم )

طمدصمـو قمٌد إقمغم قمـ معؿر قمـ مهوم، قمـ أيب هريرة ري اهلل قمـف، طمدصمـو مًدد، 

 .مطؾ اًمغـل فمؾؿش :صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿىمول: ىمول رؾمقل اهلل 

( مـ ـمريؼ موًمؽ، قمـ أيب اًمزكود قمـ إقمرج، قمـ أيب هريرة 2287وأظمرضمف رىمؿ )

 .عٌَ تْ قَ ؾْ مطؾ اًمغـل فمؾؿ، وإذا أشمٌع أطمديمؿ قمغم مؾئ ومَ ش ري اهلل قمـف سمؾػظ:

 (.2564احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ رىمؿ )

 ىمول اخلطويب: أصحوب احلديٌ يروهنو سموًمتشديد وهذا همؾظ.
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 (.7/268) "اإلقمالم"(، 5/27) "معومل اًمًــ"

(: طمدصمـو إؾمامقمقؾ سمـ شمقسمف، ىمول: طمدصمـو هشقؿ قمـ يقكس سمـ 2404وىمول اسمـ موضمي )

مطؾ اًمغـل ش :قف و ؾمؾؿصغم اهلل قمؾقمٌقد، قمـ كوومع قمـ اسمـ قمؿر، ىمول: ىمول رؾمقل اهلل 

 .فمؾؿ، وإذا أطمؾً قمغم مكمء وموشمٌعف

. واؾمتدل ذم هذا اًمٌوب سمحديٌ أيب مقؾمك ري اهلل قمـف قمـد هذا طمديٌ صحقح

إن ش : صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ( ىمول: ىمول رؾمقل اهلل 2583(، ومًؾؿ )4686اًمٌخوري )

َوَكَذلَِك َأْخُذ َربَِّك إَِذا َأَخَذ ﴿صمؿ ىمرأ:  اهلل قمز وضمؾ ًمُقؿكم ًمؾظومل طمتك إذا أظمذه مل ُيػؾِْتفُ 

 ، ومـ اًمظؾؿ مطؾ اًمديقن وهمػمهو. [202]هقد:﴾اْلُؼَرى َوِهَي َطودٌَِي إِنَّ َأْخَذُه َألِقٌم َصِديٌد 

(: أصؾ اعمطؾ اعمد، ىمول اسمـ ومورس: مطؾً احلديد 4/586) "اًمػتح"ىمول احلوومظ ذم 

مو  طؾ اعمداومعي، واعمراد هـو: شملظمػمعمإزهري: ا طؾفو مطاًل إذا مددهتو ًمتطقل،وىمولأم

 أؾمتحؼ أداؤه سمغػم قمذر.

واًمغـل خمتؾػ ذم شمػريعف، وًمؽـ اعمراد سمف هـو مـ ىمدر قمغم إداء وملظمره وًمق يمون 

 اهـومؼػًما. 

(: واعمعـك أكف حيرم قمغم اًمغـل اًمؼودر أن يؿطؾ سموًمديـ سمعد اؾمتحؼوىمف 4/587وىمول )

 اهـسمخالف اًمعوضمز. 

 (.7/366) "اإلقمالم" اهــو مـ ٓ حتؾ ًمف اًمزيموة. واعمراد سموًمغـل ه

(: ومؿطؾ اًمغـل فمؾؿ وطمرام، ومطؾ همػم اًمغـل 20/226وىمول اًمـقوي رمحف اهلل )

ًمقس سمظؾؿ وٓ طمرام عمػفقم احلديٌ، وٕكف معذور، وإن يمون همـًقو، وًمؽـف ًمقس متؿؽـًو 

، وهذا ظمصقص مطؾ مـ إداء ًمغقٌي اعمول، أو ًمغػم ذًمؽ ضموز ًمف اًمتلظمػم إمم اإلمؽون



 85 اهدز امللِْ٘ يف أحلاَ اهدْٙ٘

اًمغـل أويؼول اعمراد سموًمغـل اعمتؿؽـ مـ إداء، ومال يدظمؾ هذا ومقف، ىمول: وومقف دًٓمي 

عمذهى موًمؽ واًمشوومعل واجلؿفقر أن اعمعن ٓ حيؾ طمًٌف، وٓ مالزمتف، وٓمطوًمٌتف 

 اهـ طمتك يقه.

 اهدّٙ إىل أدى ٗد٘اش االضتقساض
 (:8/306ىمول أسمق داود رمحف اهلل )

ق صمقسمي اًمرسمقع سمـ كوومع، أظمؼمكو معوويي، يعـل اسمـ ؾمالم قمـ زيد، أكف ؾمؿع أسمو طمدصمـو أسم

ًٓ ممذن رؾمقل اهلل   صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿؾمالم، طمدصمـل قمٌداهلل اهلقازين، ىمول: ًمؼقً سمال

؟ ىمول: صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿرؾمقل اهلل كػؼف سمحؾى، ومؼؾً: يو سمالل، طمدصمـل يمقػ يموكً 

صغم اهلل ذًمؽ مـذ سمعثف اهلل طمتك شمقذم رؾمقل اهلل أشمقمم ذي مو يمون ًمف رء، يمـً أكو اًم

، ويمون إذا أشموه اإلكًون مًؾاًم ومرآه قمورًيو، يلمرين وملكطؾؼ وموؾمتؼرض، قمؾقف و ؾمؾؿ

وملؿمؽمي ًمف سمردة ومليمًقه وأـمعؿف، طمتك اقمؽموـل رضمؾ مـ اعمنميملم، ومؼول: يو سمالل، إن 

ت، صمؿ أن يمون ذات يقم شمقولومػعؾً، ومؾام قمـدي ؾمعي ومال شمًتؼرض مـ أطمد إٓ مـل 

ىمؿً ٕوذن سموًمصالة، ومنذا اعمنمك ىمد أىمٌؾ ذم قمصوسمي مـ اًمتجور، ومؾام رآين ىمول: يو 

ًٓ قمظقاًم، وىمول زم: أشمدري يمؿ سمقـؽ وسملم  طمٌٌم، ىمؾً: يو ًمٌوه، ومتجفؿـل، وىمول زم ىمق

شمرشمعل  قـف أرسمع وملظمذك سموًمذي قمؾقؽ، وملردكاًمشفر؟ ىمؾً: ىمريى، ىمول: إكام سمقـؽ وسم

 ًمغـؿ يمام يمـً ىمٌؾ ذًمؽ.ا

كػس اًمـوس، طمتك إذا صؾقً اًمعتؿي، رضمع رؾمقل اهلل أوملظمذ ذم كػز مو يلظمذ ذم 

إمم أهؾف، وموؾمتلذكً قمؾقف، وملذن زم، ىمؾً: يو رؾمقل اهلل، سمليب أكً  صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ
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مـف، ىمول زم: يمذا ويمذا، وًمقس قمـدك مو شمؼيض قمـل أشمديـ وأمل، إن اعمنمك اًمذي يمـً 

، وملذن زم أن أسمؼ إمم سمعض هذه إطمقوء اًمذيـ ىمد اؾمؾؿقا طمتك ومووحلـدي، وهق وٓ قم

ومو يؼيض قمـل، ومخرضمً طمتك إذا أشمقً  صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿيرزق اهلل شمعومم رؾمقًمف 

مـززم، ومجعؾً ؾمقػل وضمرايب وكعكم وجمـل قمـد رأد، طمتك إذا أكشؼ قمؿقد اًمصٌح 

قمقا: يو سمالل، أضمى رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف إول، أردت أن اكطؾؼ، ومنذا إكًو يًعك يد

 وؾمؾؿ

صغم اهلل قمؾقف و ومنذا أرسمع ريموئى مـوظموت قمؾقفـ أمحوهلـ، وملؾمتلذكً قمغم رؾمقل اهلل 

أمل شمرى اًمريموئى اعمـوظموت ش ، صمؿ ىمول:أسمنم ومؼد ضموءك اهلل سمؼضوئؽش ، ومؼول زم:ؾمؾؿ

ؾقفـ يمًقة وـمعوًمو إن رىموهبـ ًمؽ ومو قمؾقفـ، ومنن قمش ، ومؼؾً: سمغم، ىمول:إرسمع

 احلديٌ. أهداهـ زم قمظقؿ ومدك، وموىمٌضفـ وأىمض ديـؽ

 (:2223ىمول اإلموم اًمؽممذي رمحف اهلل شمعومم )

طمدصمـو أسمق طمػص قمؿرو سمـ قمكم، ىمول: أظمؼمكو يزيد سمـ زريع، ىمول: أظمؼمين قمامرة سمـ 

ف و صغم اهلل قمؾقأيب طمػصي، ىمول: أظمؼمكو قمؽرمي قمـ قموئشي، ىموًمً: يمون قمغم رؾمقل اهلل 

مـ اًمشوم ًمػالن  سمز مصمؼاًل قمؾقف، ومؼد ومعرقصمقسمون ىمطريون همؾقظون، ومؽون إذا ىمعد  ؾمؾؿ

اًمقفقدي، ومؼؾً: ًمق سمعثً إًمقف، وموؿمؽميً مـف صمقسملم إمم اعمقنة، وملرؾمؾ إًمقف ومؼول: ىمد 

صغم اهلل قمؾقف و ، أو سمدرامهل، ومؼول رؾمقل اهلل يريد، إكام يريد أن يذهى سمامزم قمؾؿً مو

 .قمؾؿ أين مـ أشمؼويمؿ هلل وأداهؿ ًمألموكي يمذب ىمدش :ؾمؾؿ

ىمول اًمؽممذي: وذم اًمٌوب قمـ اسمـ قمٌوس، وأكس وأؾمامء سمـً يزيد، طمديٌ قموئشي 

 طمديٌ طمًـ همريى صحقح.
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وىمد رواه ؿمعٌي أيًضو قمـ قمامرة سمـ أيب طمػصي، وؾمؿعً حمؿد سمـ ومراس اًمٌٍمي 

سمـ أيب طمػصي، يؼقل: ؾمؿعً أسمو داود اًمطقوًمز يؼقل: ؾمئؾ ؿمعٌي يقًمو قمـ قمامرة 

وؾمؿعً حمؿد سمـ ومراس اًمٌٍمي يؼقل: ؾمؿعً أسمو داود اًمطقوًمز يؼقل: ؾمئؾ ؿمعٌي 

يقًمو قمـ هذا احلديٌ، ومؼول: ًمًً أطمدصمؽؿ طمتك شمؼقمقا إمم طمرمل سمـ قمامرة، ومتؼٌؾقا 

 رأؾمف، ىمول: وطمرمل ذم اًمؼقم أي إقمجوسًمو هبذا احلديٌ.

 (4642هذا طمديٌ صحقح، احلديٌ أظمرضمف اًمـًوئل )

 (.625-6/622) اًمٌدر اعمـػمًمؾحديٌ  راضمع

 (:3/77) "اًمتؾخقص"ىمول احلوومظ ذم 

وىمد أقمؾ احلديٌ اسمـ اعمـذر ومقام كؼؾف اسمـ اًمصٌوغ ذم اًمشومؾ سمحرمل سمـ قمامرة، وىمول 

، ىمول اسمـ اعمـذر: وهذا مل همػؾيإكف صدوق، ومقف  فإكف رواه قمـ ؿمعٌي، وكؼؾ قمـ أمحد ىمقًم

 شمف، اكتفك.يتوسمع قمؾقف، وملظمشك أن يؽقن مـ همػال

ىمول احلوومظ: وهذا ذم احلؼقؼي مـ همػالت اعمعؾؾ، ومل يـػرد سمف طمرمل سمـ قمامرة، سمؾ مل 

كره مـ روايتف، إكام رواه ؿمعٌي قمـ واًمده قمامرة قمـ قمؽرمي، ويمون قمامرة طموًضا اعمجؾس 

 اهـيمام سمقـف اًمؽممذي. 

سمنؾمـود ( مـ ـمريؼ اًمرسمقع سمـ أكس قمـ أكس سمـ موًمؽ 3/243احلديٌ أظمرضمف أمحد )

 وعقػ.

 .(6/624) "اًمٌدر اعمـػم" (3/77مـ اًمتؾخقص ) اهـىمول أسمق طموشمؿ: مـؽر. 

( ذم يمالمف طمقل إضمؾ وهؾ جيقز ًمؾدائـ أن 9/99ىمول اًمعثقؿلم ذم اًمنمح اعمؿتع )

 يطوًمى اعمديـ ىمٌؾ طمؾقل إضمؾ؟ 
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ؾ ىمول: اًمصحقح أكف إذا أضمؾف وري اعمؼرض ومنكف يثًٌ إضمؾ ويؽقن ٓزًمو، وٓ حي

ًمؾؿؼرض أن يطوًمى اعمًتؼرض طمتك حيؾ إضمؾ وهق اظمتقور ؿمقخ اإلؾمالم ٕن هذا ٓ 

متوم مؼته اًمعؼد، ٕن اعمؼصقد سموًمؼرض اإلروموق مـ مؼته اًمعؼد، سمؾ هق  يـوذم

 ؽمض اًمتلضمقؾ.ؼواإلطمًون وإذا اضمؾتف صور ذًمؽ مـ متوم اإلطمًون وموٕرومؼ ًمؾؿ

، وهذا قمؼد ذط ومقف [2:اعموئدة]﴾ْوُفوا بِوْلُعُؼودِ أَ ﴿اهلل شمعومم ىمول:  إنىمول: ومـ وضمف آظمر 

اًمتلضمقؾ ومقجى أن يقذم سمف: ٕن أمر اهلل شمعومم سموًمقوموء سموًمعؼقد يشؿؾ اًمقوموء سملصؾفو 

 واًمقوموء سمقصػفو وهق اًمنموط اًمتل شمشؽمط ومقفو.

رض اًمذي أضمؾف ؼواعم، [34:آهاء]﴾َوَأْوُفوا بِوْلَعْفِد إِنَّ اْلَعْفَد َكوَن َمْسُموًٓ  ﴿ وىمول شمعومم:

ًٓ قمـد اهلل، وٕن اًمـٌل  ىمد شمعفد أٓ يطوًمى إٓ سمعد اكتفوء إضمؾ ومقؽقن هذا اًمعفد مًمو

، ومعؾؿ سمذًمؽ أن يمؾ ذط ًمقس ذم يمتوب اهلل ومفق سموـمؾش صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمول:

 اًمنمط اًمذي ٓ يـوذم يمتوب اهلل ًمقس سمٌوـمؾ، وًمؼقل اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ:

ًٓ اعمًؾؿقش ، وٕن اعمطوًمٌي سمف وهق ن قمغم ذوـمفؿ إٓ ذـًمو أطمؾ طمراًمو أو طمرم طمال

 ممضمؾ إظمالف ًمؾققمد، وإظمالف اًمققمد مـ ؾمامت اعمـوومؼلم.

 ومؽؾ هذه إدًمي شمدل قمغم أكف إن يمون ممضماًل وضمى أن يؽقن ممضماًل.

 اهـن ذم ذًمؽ ضًرا قمغم اعمًتؼرض.وٕكف رسمام يؽق

( 4/227ًمى إٓ سمعد طمؾقل إضمؾ مو أظمرضمف أمحد )ٓ يطو كفىمؾً: وممو يدل قمغم أ

مـ ـمريؼ معوويي سمـ صوًمح قمـ ؾمعقد سمـ هوين، قمـ اًمعرسموض سمـ ؾموريي ىمول: سمعً اًمـٌل 

، ىمول: صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمؽًرا وملشمقتف اشمؼوووه، ومؼؾً: يو رؾمقل اهلل اىمضـل صمؿـ سمؽري

 .أىمضقؽفو إٓ حلقـفش ٓ
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 (.920) "اًمصحقح اعمًـد"احلديٌ ذم 

 ًطأه9ٞ إذا أيرتض بعٌوٞ فأهػٚت اهعٌوٞ؟
اًمذهى  هذه اعمًلًمي شمؼع يمثػًما وظمصقًصو ذم إزمـي اعمتلظمرة عمو اؾمتعوض اًمـوس قمـ

واًمػضي سموًمعؿالت اًمقرىمقي، ومرسمام همػمت اًمعؿؾي سمؿقت اعمؾؽ، أو سمًٌى آكؼالسموت أو 

 شمزوير اًمعؿالت أو همػم ذًمؽ.

أي قمؿؾي يموكً صمؿ اًمغقً اًمعؿؾي ًمًٌى أو  ومام احلؽؿ ًمق اىمؽمض رضمؾ مخًلم أًمًػو مـ

 ٔظمر؟

 اظمتؾػ اًمعؾامء ذم هذه اعمًلًمي إمم صمالث مذاهى:

 إول: أن ًمف اًمؼقؿي وىمً اًمؼرض.

 اًمثوين: أن اعمعتؼم ذم أرضموقمفو وىمً مـع شمداول هذه اًمعؿؾي.

 اًمثوًمٌ: أكف يعطل ىمقؿتفو وىمً اًمقوموء.

ؾي وهلو ؿملن وسمعد اإلًمغوء صور ٓ وهذا اًمؼقل إظمػم سمعقد ضمًدا ٕكف ىمد أظمذ اًمعؿ

 ؿملن هلو.

ه اًمعثقؿلم أن اعمعتؼم وىمً اعمـع، وذًمؽ ٕكف صموسمً ذم وروأىمرب إىمقال واًمذي اظمت

 ه ذًمؽ واهلل أقمؾؿ.، وًمق ؾمدده ىمٌؾ اًمقىمً سمدىمقؼي أضمزأذمتف ذًمؽ اعمٌؾغ

 (.204-9/203راضمع اًمنمح اعمؿتع )
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سمؾ إىمرب أن ًمف "اهلل شمعومم :ىمول ؿمقخـو اًمعالمي حيقك سمـ قمكم احلجقري طمػظف 

ومؾؽؿ رؤوس أمقاًمؽؿ ٓ  "ىمقؿتفو وىمً اًمؼرض هذا ذم طمول هدمفو يؼقل اهلل شمعومم :

 "شمظؾؿقن و ٓ شمظؾؿقن

 ًطأه9ٞ ًطتدّٙ أيرتض بعٌوٞ فصاد ضعسٓا أٗ ُقص؟
هذه اعمًلًمي حتصؾ يمثػًما وصقرهتو أن يًتديـ مًتديـ اًمًػو يؿـًقو ويمون ؾمعره مع 

يي متًووًيو ىمٌؾ صمالصملم ؾمـي، صمؿ صور ؾمعر إًمػ اًمًعقدي اًمققم اًمعؿؾي اًمًعقد

سمخؿًلم أًمػ ريول يؿـل ومفؾ يؼيض اعمديـ موًمف سمػورق ؾمعر اًمعؿؾي أم ًمقس ًمف إٓ ذًمؽ 

 اعمٌؾغ ؾمقاء زاد أو كؼص؟

ًتديـ يرد ًمؾدائـ مو أقمطوه مـ اًمـؼقد ذم ذًمؽ اًمزمون زاد اعم احلؼ ذم هذه اعمًلًمي أنَّ 

 اًمًعر أو كؼص.

 ( قمـ مثؾ هذه اًمصقرة24/246) "اعمجؿقع"وىمد ؾمئؾً اًمؾجـي اًمدائؿي يمام ذم 

ضمـقي قمغم أن يًدد  200ومؼول اًمًوئؾ: قمـدمو يؼؽمض ؿمخًصو مٌؾًغو مـ اعمول وًمقؽـ 

ضمـقي هؾ هـوًمؽ رسمو وؿـ مع أن اًمؼقؿي اًمنمائقي ًمؾجـقي شمؼؾ  200اًمؼقؿي سمعد ؾمـقات 

 سمؿرور اًمزمـ قمؾقفو؟ 

قمغم اعمؼؽمض أن يدومع اجلـقفوت اًمتل اىمؽموفو وىمً ـمؾى  وملضموسمً اًمؾجـي: جيى

 اهـصوطمٌفو وٓ أصمر ٓظمتالف اًمؼقؿي اًمنمائقي زادت أو كؼصً. 

 (.300-29/299وراضمع ومتووى اًمٌوز )
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ٙسدٖ بعد شًّ بعٌوٞ  ًْطاه9ٞ دا٢ّ أيسض آخس ًبوّػا بعٌوٞ عوٟ أ
 أخس٠؟

ؾف طموضة سمعؿؾي أظمرى كًقئي، اجلقاب: ذم هذه اعمًلًمي أهنو ٓ دمقز ٕن ومقف سمقع قمؿ

وهذه معومؾي رسمقيي ٕكف ٓ جيقز سمقع قمؿؾي سمعؿؾي أظمرى إٓ سمًعر يقمفو يًدا سمقد، وقمغم 

اعمؼؽمض أو اعمًتديـ إذا وىمع ذم مثؾ هذه اعمعومؾي أن يتقب إمم اهلل وأن يرد اعمٌؾغ اًمذي 

 اىمؽموف مـ كػس اًمعؿؾي.

 (.297، 29/296ومتووى ومؼوٓت متـققمي )

 (.247-24/246اًمؾجـي اًمدائؿي ) ومتووى

 ض بعٌوٞ أخس٠؟بًطأه9ٞ زدى اضتداْ بعٌوٞ فق
ؾموسمؼتفو ذم يمقن إومم اؿمؽمط اعمديـ أن يرد ًمف موًمف سمعؿؾي قمـ هذه اعمًلًمي ختوًمػ 

 أظمرى.

أمو هذه ومؾقس ومقفو ذط، ومؿثاًل رضمؾ اؾمتؾػ مـ آظمر قمنمة أًمػ ريول يؿـل وسمعد 

يعودل قمنمة أًمػ ومخًامئي ومال رء قمؾقف، ويؽقن مو  أي مدة ىمضوه مئتل ريول ؾمعقدي

ظمػميمؿ ش هذه اًمزيودة مـ طمًـ اًمؼضوء وىمد ىمول رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ:

 .أطمًـؽؿ ىمضوء

 (.266، 24/260ومتووى اًمؾجـي اًمدائؿي )

( ذم ضمقاسمف قمغم ؾممال هؾ 29/308سمـ سموز ذم جمؿقع ومتووى ومؼوٓت )اىمول اًمشقخ 

 اعمول سموًمريول ورده سمام يًوويف مـ اًمدوٓر؟جيقز اىمؽماض مٌؾغ مـ 
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ىمول: إن يمون منموـًمو ومفذا ٓ جيقز هذا سمقع واًمٌقع كؼد سمـؼد كًقئي ٓ جيقز، أمو إن يمون 

 أىمروف دراهؿ ؾمعقديي صمؿ قمـد اًمقوموء أقمطوه دوٓرات سموًمؽماي سمقـفام يًدا سمقد ومال سملس.

 ا.هـ

 لم. وهذه اًمػتقى قمؾقفو قمؿؾ يمثػم مـ اًمصحوسمي واًمتوسمع

ومؼد صح قمـ إسمراهقؿ أكف ىمه سمؼقؿي اًمدراهؿ دكوكػم، وصح قمـ اسمـ قمؿر أكف يمون 

شمؽقن قمؾقف اًمدكوكػم ومقعطل ورىًمو سمؼقؿتفو وشمؽقن قمؾقف اًمقرق ومقعطل ىمقؿتفو دكوكػم إذا 

 ىمومً سمًعرهو.

 وصح قمـ قمؿر أكف مل ير سملؾًمو سموىمتضوء اًمذهى مـ اًمقرق واًمقرق مـ اًمذهى.

وـمووس واًمزهري وىمتودة واحلًـ طمقٌ ىمول: ٓ سملس  وهق ىمقل ؾمعقد سمـ ضمٌػم

 سموىمتضوء اًمذهى مـ اًمذهى سمؼقؿي اًمًقق وهق ىمقل اًمؼوؾمؿ واحلؽؿ.

 (.334-6/333) "مصـػ سمـ أيب ؿمقٌي"راضمع ًمألصمور 

 وصح قمـ أيب ؾمؾؿي يمراهقي ذًمؽ وصح قمـ اسمـ ؾمػميـ.

 (.336، 6/335راضمع اعمصـػ ٓسمـ أيب ؿمقٌي )

ومؾ طمقٌ وهق يعتؼم سف عمو ذم اًمذمي ذم ذًمؽ احللم، واًمراضمح هق ضمقاز هذا اًمتع

ومؽلكف طمصؾ ومقف اًمتؼوسمض ًمؽـ سمنمط أن ٓ يؽقن سمقـفام ذـًمو، وهبذا ىمول احلًـ واسمـ 

 (.7/25) اعمصـػش . اعمًقى وإسمراهقؿ
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 ًطأه9ٞ ًطاهبٞ املدّٙ عِد حو٘ي األدى؟
، وم ًٓ نن يمون ممضماًل مل دمز إذا يمون قمغم اًمرضمؾ ديـ ومال خيؾقء أن يؽقن ممضماًل أو طمو

وهذا اظمتقور اسمـ اًمؼقؿ  مطوًمٌتف سمف ىمٌؾ طمؾقل إضمؾ ٕن ذًمؽ يًؼط وموئدة اًمتلضمقؾ.

إذا أىمرض موٓ و أضمؾف ًمزمف شملضمقؾف قمغم أصح اعمذهٌلم و يدل قمغم اًمتلضمقؾ  "طمقٌ ىمول :

تو قمـد يو أهيو اًمذيـ آمـقا مل شمؼقًمقن مو ٓ شمػعؾقن يمؼم مؼ " "أوومقا سموًمعؼقد "ىمقًمف شمعومم :

و أوومقا سموًمعفد و ىمقل اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ  "و ىمقًمف : "اهلل أن شمؼقًمقا مو ٓ شمػعؾقن

و ىمقًمف آيي اًمـوومؼ صمالث إذا طمدث يمذب و إذا أوقمد أظمؾػ  "اعمًؾؿقن قمـد ذوـمفؿ ":

 "يـصى ًمؽؾ همودر ًمقاء يقم اًمؼقومي قمـد إؾمتف سمؼدر همدرشمف "و ىمقًمف : "و إذا قموهد همدر

 (2/47اًمؾفػون ) ا.هـ إهموصمي

ًٓ ومنن يمون معًنا مل جيز مطوًمٌتف ًمؼقًمف شمعومم:  ٍة ﴿وإن يمون اًمديـ طمو َوإِْن َكوَن ُذو ُظْْسَ

ةٍ  ، وٓ جيقز ًمغريؿف مالزمتف وإن يمون مقًهِ ا ضموزت مطوًمٌتف [280:اًمٌؼرة]﴾َفـَظَِرٌة إََِل َمْقَْسَ

 .إكظوره ٓ جيىوضمؾ عمو أوضمى اكظور اعمعن دل قمغم أن اعمقه  ٕن اهلل قمز

 (.6/232) "اًمٌقون"راضمع 

 ًطأه9ٞ ًدّٙ أزاد اهطفس يبى حو٘ي أدى اهد9ّٙ
إن أراد اعمديـ أن يًوومر ؾمػًرا يزيد قمغم إضمؾ ومؼد اظمتؾػ اًمعؾامء هؾ جيقز ًمف 

 مطوًمٌتف أم ٓ ومـعف أم ٓ؟ وهؾ ًمف أن يطوًمى سمؽػقؾ أو وؿلم أو همػم ذًمؽ.

ول ًمف طمؼؽ طمقٌ ووعً، يعـل أكؽ روقً ومذهى اًمشوومعل رمحف اهلل إمم أن يؼ

 مـ همػم رهـ وٓ وؿلم. قمكمَّ طمول اًمعؼد أن يؽقن موًمؽ 
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طوًمى سمؽػقؾ وٓ وذهى موًمؽ إمم مطوًمٌتف سموًمؽػقؾ أو اًمرهـ واحلؼ ذم اعمًلًمي أكف ٓ ي

 رهـ ٕكف ىمد ري هذا ذم أول إمر.

 وإن يمون اًمًػر ًمؾجفود ومػقف ىمقٓن ٕهؾ اًمعؾؿ:

ـع مـ اًمًػر طمتك يؼقؿ يمػقاًل أو يعطقف رهـًو سمديـف ٕن اعمجوهد اًمؼقل إول: يؿ

ًٌو ًمؾشفودة ومال سمد مـ إىمومي اًمؽػقؾ أو اًمرهـ ًمقًتقذم صوطمى  يعرض كػًف ًمؾؼتؾ ـمؾ

 اًمديـ ديـف مـف وهذا اظمتقور اسمـ ىمدامي.

 اًمؼقل اًمثوين: ىمول أصحوب هذا اًمؼقل ٓ يؾزمف أقمطوء يمػقاًل أو رهـًو.

 ؾؿ اًمؼقل إول.واًمراضمح واهلل أقم

 (.23/27) "اعمغـل"(، 232، 6/232) "اًمٌقون"راضمع 
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 ًطأه9ٞ إذا أًتِع امل٘ضس ًّ يطا١ اهدّٙ؟
 (:6/588) "اعمغـل"ىمول ذم 

ومؾغريؿف مالزمتف ومطوًمٌتف واإلهمالظ ًمف سموًمؼقل، ومقؼقل: يو معتدي يو فمومل وكحق 

ًمقاضمد حيؾ قمؼقسمتف زم اش ذًمؽ، وًمؼقل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ:

وقمروف
(2)

ومعؼقسمتف طمًٌف وقمروف أي حيؾ اًمؼقل ذم قمروف واإلهمالظ ًمف، وىمول اًمـٌل  ،

 اهـ. ًمصوطمى احلؼ مؼولش ، وىمول:مطؾ اًمغـل فمؾؿش صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ:

 (.6/225راضمع اًمٌقون )

ن مل يػعؾ ومنن ىمول اًمعؿراين ذم يمالمف قمغم اعمقه: ومنن مل يؼضف أمره احلويمؿ سموًمؼضوء ومن

يمون ًمف مول فموهر سموع احلويمؿ قمؾقف موًمف وىمه اًمغريؿ، وإن ىمه احلويمؿ اًمغريؿ ؿمقًئو مـ 

مول مـ قمؾقف اًمديـ ضموز وسمف ىمول موًمؽ وأسمق يقؾمػ وحمؿد، وىمول أسمق طمـقػي: ٓ جيقز 

 ًمؾحويمؿ أن يٌقع موًمف وًمؽـ حيًٌف طمتك يؼيض اعمول سمـػًف.

يؼيض، ومنن مل يؼيض سموع قمـف احلويمؿ وىمه  واًمراضمح اًمؼقل إول أكف حيٌس طمتك

 ديـف.

 (.234-6/233راضمع اًمٌقون )

                                              

(، ٚاثففففٓ ِبعففففخ 3623ٚأثففففٛ داٚد ) (،4/222( ٚ)333، 4/333اٌؾففففذ٠ش أخشعففففٗ أؽّففففذ ) (1)

 "اٌىجففشٜ"(، ٚاٌج١ٙمففٟ فففٟ 1253) "ٌىج١ففشا"(، ٚاٌطجشأففٟ فففٟ 1/316(، ٚإٌغففب ٟ )2421)

( ِٓ ؽش٠ك ٚثش ثٓ أثٟ د١ٌٍخ ػٓ ِؾّذ ثٓ ١ِّْٛ ثٓ ِغىخ ػٓ ػّشٚ ثٓ اٌشش٠ذ ػفٓ 6/51)

 أث١ٗ.

 ٚ ِؾّذ ثٓ ١ِّْٛ ِغٙٛي ؽبي لبي اٌؾبفظ فٟ اٌمش٠ت ِمجٛي ٠ٚغٕٟ ػٕٗ غ١شٖ ِٓ األؽبد٠ش.
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 ًطأه9ٞ زدى ٙقدز عوٟ اهتلطب هقطا١ دِٕٙ ٓى جيرب عوٟ ذهم؟
 اظمتؾػ أهؾ اًمعؾؿ ذم هذه اعمًلًمي إمم ىمقًملم:

 إول: جيؼم قمغم اًمتؽًى مـ أضمؾ ىمضوء اًمديـ.  اًمؼقل

اًمعزيز وقمٌقداهلل سمـ احلًـ اًمعـؼمي وهذا ىمقل أمحد وإؾمحوق وسمف ىمول قمؿر سمـ قمٌد 

 وؾمقار اًمؼوي.

اًمؼقل اًمثوين: إن يمون ًمديف صـعي ويؼدر قمغم اًمتؽًى مل جيؼم قمغم اًمتؽًى ًمقؼيض سمف 

يمتًى وطمصؾ معف يؼه قمـ كػؼتف وكػؼي قمقوًمف ومـ شمؾزمف كػؼتف ىمه سمف أ إناًمديـ، سمؾ 

 اًمديـ ، وهذا ىمقل موًمؽ وأيب طمـقػي وقمومي أهؾ اًمعؾؿ.

ل أصحوب هذا اًمؼقل سمحديٌ أيب ؾمعقد قمـد مًؾؿ أن رؾمقل اهلل صغم اهلل واؾمتد

، ومل يلمره سموًمتؽًى ظمذوا مو وضمدشمؿ وًمقس ًمؽؿ إٓ ذاكش قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ ىمول:

 ومال جيى ذًمؽ يمام ٓ جيى إضمٌوره قمغم ىمٌقل اًمقصقي. آيمتًوبوٕن هذا إضمٌور قمغم 

 (.6/233) "اًمٌقون"راضمع 

 دّٙ إُٔ ًعطس؟ًطأه9ٞ إذا شعٍ امل
عن قمؾقف أن يؼقؿ اًمٌقـي قمغم ذًمؽ ممـ يعرومقن طموًمف اًمٌوـمـ إذا زقمؿ اعمديـ أكف مُ 

 ؿموهديـ قمدًملم، وٓ يشؽمط اًمثالصمي وٓ يؾزم يؿقـف معفؿ.

 دل قمغم ذًمؽ طمديٌ ىمٌقصي طمتك يشفد صمالصمي مـ ذوي احلجك أكف أصوسمتف وموىمي.

 يمذًمؽ قموعمقن سمحول اًمرضمؾ.مـ أصحوب اًمعؼقل، و وضمف اًمدًٓمي مـ احلديٌ يمقهنؿ
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ومـ طمؾػ ًمف ش ومنن مل شمقضمد اًمٌقـي حيؾػ قمغم اإلقمًور وقمؾقفؿ أن يصدىمقه حلديٌ:

 .سموهلل ومؾػمض

وإن ىمول: أكو معن وصدىمف صوطمٌف وهمريؿف ٓ يطوًمى، سمؾ يـظر إمم مقنه ًمعؿقم 

ٍة  ﴿أيي:   .[280:اًمٌؼرة]﴾َفـَظَِرٌة إََِل َمْقَْسَ

 .(237-6/236راضمع اًمٌقون )

ؾمقاء سموًمٌقـي أو سموًمقؿلم ومنكف ٓ حيٌس، أمو إذا طمؽؿ سمعدم اإلقمًور  وإذا صمًٌ اإلقمًور

ًمف ًمًداد ديـف أو يؽقن موًمف ومنكف حيٌس طمتك يًؾؿ اًمديـ اًمذي قمؾقف أو يٌقع احلويمؿ مـ مو

و.حموصص ًً  ي إن يمون مػؾ

 (.237-6/236) "اًمٌقون"راضمع 

نكف ٓ حيٌس، أمو إذا طمؽؿ سمعدم اإلقمًور وإذا صمًٌ اإلقمًور ؾمقاًء سموًمٌقـي أو سموًمقؿلم وم

ًمف ًمًداد ديـف أو يؽقن موًمف ومنكف حيٌس طمتك يًؾؿ اًمديـ اًمذي قمؾقف أو يٌقع احلويمؿ مـ مو

و.حموصص ًً  ي إن يمون مػؾ

 (6/240راضمع اًمٌقون )

 (.6/624اعمصٌوح اعمـػم )

 احلبظ يف اهدّٙ
قمـ اسمـ ؾمػميـ  (: أظمؼمكو معؿر قمـ أيقب306، 8/305ىمول اإلموم قمٌد اًمرزاق )

ىمول: ؿمفدت ذحًيو وظموصؿ إًمقف رضمؾ ذم ديـ يطؾٌف أضمؾ ومؼول آظمر يعذر صوطمٌف إكف 

ةٍ ﴿معن وىمد ىمول اهلل:  ٍة َفـَظَِرٌة إََِل َمقَْْسَ  .[280:اًمٌؼرة]﴾َوإِْن َكوَن ُذو ُظْْسَ
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وَن َوإِْن كَ ﴿ومؼول ذيح هذه يموكً ذم اًمرسمو، وإكام يمون اًمرسمو ذم إكصور وأن اهلل يؼقل: 

ُقوا َخْرٌ َلُؽْم إِْن ُكـُْتْم َتْعَؾُؿونَ  ٍة َوَأْن َتَصدَّ ٍة َفـَظَِرٌة إََِل َمْقَْسَ إِنَّ اَّللََّ ﴿ ،[280اًمٌؼرة:] ﴾ُذو ُظْْسَ

ََموَكوِت إََِل َأْهؾَِفو َوإَِذا َحَؽْؿُتْم َبنْيَ الـَّ  ْٕ وا ا ُؽُؿوا بِوْلَعْدلِ َيْلُمُرُكْم َأْن ُتَمده ، [58:اًمـًوء]﴾وِس َأْن َُتْ

 وٓ واهلل ٓ يلمر اهلل سموٕمر ختوًمػقه أطمًٌقه إمم ضمـى هذه اًمًوريي طمتك يقومقف.

 هذا أصمر رضموًمف صمؼوت إٓ أن ذم روايي معؿر قمـ اًمٌٍميـ يمالم.

( سموًمًـد 2/360وىمد شموسمع معؿر محود سمـ زيد قمـد ويمقع ذم اًمزهد وذم ًمػظف اظمتصور )

حلؼ حيًٌف ذم اعمًجد إمم أن يؼقم، ومنن اقمطوه إول ىمول: يمون ذيح إذا ىمه قمغم رضمؾ 

 طمؼف وإٓ يلمر سمف إمم اًمًجـ صحقح.

(: أظمؼمكو ويمقع قمـ موًمؽ سمـ مغقل قمـ أم ضمعػر هيي 8/306وىمول رمحف اهلل )

 اًمشعٌل ىمول: ؾمؿعً اًمشعٌل يؼقل: إذا مل أطمٌس ذم اًمديـ وملكو أوشمقً طمؼف 

 أم ضمعػر ٓ أدري مو طموهلو.

ـ احلًـ سمـ صوًمح قمـ ضموسمر قمـ اًمشعٌل ىمول: احلٌس ذم اًمديـ أظمؼمكو ويمقع قموىمول: 

 طمقوة، ىمول: وىمول ضموسمر يمون قمكم حيٌس ذم اًمديـ.

 وعقػ ضمًدا ضموسمر هق اسمـ يزيد اجلعػل ىمد يمذب.

ـموووس قمـ أسمقف ىمول: إذا مل يؼر  و اًمـعامن سمـ أيب طمـقػي ومعؿر قمـ اسمـوىمول: أظمؼمك

 اًمرضمؾ سموحلؽؿ طمٌس.

 صحقح.

ر قمـ هبز سمـ طمؽقؿ قمـ أسمقف قمـ ضمده أن اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وقمغم وىمول: طمدصمـو معؿ

 آًمف وؾمؾؿ طمٌس رضماًل ؾموقمي ذم اًمتفؿي صمؿ ظماله.
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 هذا طمديٌ طمًـ.

 (.250-6/248راضمع ًممصمور اعمصـػ ٓسمـ أيب ؿمقٌي )

 ًطأه9ٞ إذا حبظ اهػسٍٙ املدّٙ عوٟ ًّ تلْ٘ ُفقتٕ؟
 اظمتؾػ اًمعؾامء ذم هذه اعمًلًمي إمم ىمقًملم:

 : وهق مذهى اًمشوومعل أهنو مـ مول كػًف.إول

 اًمثوين: أهنو قمغم اًمغريؿ.

واًمراضمح أهنو مـ مول كػًف ٕكف إذا يموكً مـ مول اًمغريؿ رسمام أدى إمم إـموًمي اعمطوًمٌي 

 غػم طمؼ.وًمى سمطوأظمذ مول اعمُ 

 (.6/240) "اًمٌقون"راضمع 

 مًلًمي : هؾ حيٌس اعمعن :

مـ يمون معًنا ومال ؾمٌقؾ إمم طمًٌف إمم أن (: و2/275) "اإلىمـوع"ىمول اسمـ اعمـذر ذم 

 يقه.

طمتك شمثًٌ سمقـتف أكف  حُيٌسوطمٌس مـ أظمذ أمقال اًمـوس وٓ شمعؾؿ ضموئحف اصوسمتف 

 اهـمعدم ومقجى إـمالىمف. 



 خطأ! ال ٙ٘دد ُص ًّ اهٌِط املعني يف املطتِد.
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 ف٘دد هٕ ًاي ٓى ٙأخرٖ زدى أداْ زدًوا فأُلس 
 :ٓنًمؾعؾامء ذم هذه اعمًلًمي ىمق

واسمـ ؾمػميـ، واؾمتدل سمؼقل اهلل إول: ًمف أن يلظمذ موًمف وهذا ىمقل اًمشعٌل وقمطوء 

، وىمقل إسمراهقؿ ىمول يؼٌض مو [226:اًمـحؾ]﴾َوإِْن َظوَقْبُتْم َفَعوقُِبوا بِِؿْثِل َمو ُظوقِْبُتْم بِهِ ﴿شمعومم: 

 مل حيؾػ وهق ىمقل ويمقع.

اًمؼقل اًمثوين: يرد ًمف موًمف وٓ جيقز ًمف ظمقوكتف وإكام يطوًمى سمحؼف إن اقمطوه وإٓ 

 اؾمتحؾػف.

 ل ذهى اسمـ معؼؾ واحلًـ وقمروة وجموهد وهمػمهؿ.وإمم هذا اًمؼق

 (.227-7/226راضمع اعمصـػ ٓسمـ أيب ؿمقٌي )

 ًات زدى ٗعوٕٚ دّٙ ال ٙعوٍ بٕ
، ومنن إذا موت مقرث وقمؾقف ديـ ومل يعؾؿ سمف وضموء مـ يطوًمى ومعؾقف اًمٌقـي أو اًمقؿلم

 .صمًٌ اًمديـ ًمزم اًمقرصمي ىمضوء ديـ مقِرصمفؿ

 (.284-7/283) "اعمصـػ ٓسمـ أيب ؿمقٌي"راضمع 

 اإليساز باهدّٙ
معؾقم أكف ًمق أىمر سمديـ وهق ذم صحتف ضموز ذًمؽ ٕن اإلىمرار دًمقؾ سمـػًف ؾمقاء أىمر 

 ًمقارث أو ًمغػم وارث.

 إٓ أن اًمػؼفوء اظمتؾػقا ومقام إذا أىمر سمديـ قمـد مقشمف إمم صمالصمي أىمقال.
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 س طمقٌومذهى سمعضفؿ إمم ىمٌقل إىمراره مطؾًؼو مـفؿ مقؿقن وقمطوء واحلًـ وـموو

 ىمول: إذا أىمر ًمقارث ضموز ًمؽـف مـ ـمريؼ ًمقٌ سمـ أيب ؾمؾقؿ وهق وعقػ.

 وذهى سمعضفؿ إمم ىمٌقل إىمراره إذا يمون ًمغػم وارث وردهو إذا يمون ًمقارث.

وهذا ىمقل إسمراهقؿ وذيح واسمـ أذيـف وذهى قمطوء ذم روايي اسمـ ضمريٍ قمـف إمم قمدم 

 ىمٌقل إىمرار اعمريض سموًمديـ مطؾًؼو.

(، واًمراضمح هق ىمٌقل إىمراره 296-6/295) "ٓسمـ أيب ؿمقٌياعمصـػ "صمور راضمع ًمم

مطؾًؼو ؾمقاء ًمقارث أو ًمغػم وارث وذًمؽ سمـوء قمغم ىمٌقًمف ذم طمقوشمف وإن يمون هـوك جمومؾي 

 أو همػم ذًمؽ وملمره إمم اهلل.

 يف اهسدى ٙلْ٘ عوٕٚ اهدّٙ فال ٙعوٍ مبلاْ ااحب اهدّٙ
ًٓ صمؿ شمػرىمو ومل يدر  صوطمى اًمديـ وٓ يعؾؿ ًمف  أيـإذا اؾمتؾػ رضمؾ مـ آظمر مو

ومنن ضموء يطوًمٌف سمعد ذًمؽ ظمػمه إن ؿموء أمه  ،قمغم كقتفسموًمديـ سمقارث ومؾف أن يتصدق 

 اًمصدىمي وإن ؿموء أظمذ موًمف.

هذا قمـ إسمراهقؿ ىمول: إن يمون قمؾقؽ ديـ ًمرضمؾ ومؾؿ شمدر أيـ هق وأيـ وارصمف  يورُ 

 ومتصدق سمف قمـف ومنن ضموء ومخػمه.

ىمول ذم رضمؾ هؾؽ وقمؾقف ديـ ٓ يعرف صوطمى  وصح قمـ اسمـ قمؿر ري اهلل قمـف أكف

 اًمديـ وملمر أن يتصدق قمـف سمذًمؽ اًمديـ.

 وصح قمـ احلًـ كحقه.

 وروى قمـ قمٌداهلل سمـ مًعقد مـ ومعؾف.
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راضمع اعمصـػ ٓسمـ أيب  ، وهق اسمـ قمٌد اهلل اًمؼوي: وعقػ.همػم أن ذم ؾمـده ذيؽ

ؾ واًمٌوز واًمعثقؿلم ( وهبذا يػتك قمؾامئـو اعمتلظمرون مثؾ اًمشقخ مؼ6/203ٌؿمقٌي )

 وهمػمهؿ.

 أيسضت زدًوا ُقّ٘دا ٓى هم أْ تأخر بٔا ًتاّعا
 اظمتؾػ اًمعؾامء ذم هذه اعمًلًمي إمم ىمقًملم:

إول: ذهى اسمـ قمؿر ري اهلل قمـف إمم يمراهقي ذًمؽ وهق ىمقل ؾمعقد سمـ اعمًقى 

 وـمووس.

اًمثوين: ضمقاز ذًمؽ وهذا ىمقل ؾمعقد سمـ ضمٌػم وقمؽرمي ومحود وهق ىمقل إسمراهقؿ 

 اًمـخعل.

 قمـعـي اسمـ اًمزسمػم. وروى قمـ ضموسمر ًمؽـ ومقف اًمًـد إًمقف

 واًمراضمح هق اًمؼقل اًمثوين وضمقاز هذا اًمـقع مـ إىمضقي.

 (.276-6/275راضمع اعمصـػ ٓسمـ أيب ؿمقٌي )

 اهفصى اخلاًظ

 أب٘اب اهقسض ٗاضتحبابٕ
ْثِم َواْلُعْدَوانِ  واَوَتَعوَوُكوا َظَذ اْلِزِّ َوالتَّْؼَوى َوٓ َتَعوَوكُ ﴿ىمول اهلل شمعومم:  ِ ْٕ  .[2]اعموئدة:﴾َظَذ ا

 وذم اإلىمراض شمعوون قمغم اًمؼم.

ُؽْم ُتْػؾُِحونَ  ﴿وىمول شمعومم:  ْرَ َلَعؾَّ  .[77]احلٍ:﴾َواْفَعُؾوا اْْلَ
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 ومـ اخلػم شمػريٍ هؿ اعمفؿقملم مـ ىمؾي ذات اًمقد.

 [.295]اًمٌؼرة:﴾َوَأْحِسـُوا إِنَّ اَّللََّ ُُيِىه ادُْْحِسـنِيَ  ﴿وىمول شمعومم: 

 ظمالف سملم اعمًؾؿلم ذم منموقمقتف )أي (: و3/644ٓ) "اًمـقؾ"ىمول اًمشقيموين ذم 

 اًمؼرض(.

شمعريػف اًمؼرض ذم اًمؾغي اًمؼطع ىمروف يؼروف سموًمؽن ىمطعف واًمؼرض واًمؼرض مو 

 يتجوزى سمف اًمـوس سمقـفؿ ويتؼووقكف ومجعف ىمروض وهق مو أؾمؾػف مـ إطمًون ومـ إؾموه 

 أمقي سمـ أيب اًمصؾً:  وهق قمغم اًمتشٌقف ىمول

 .وؾمقًئو أو مديـًو مثؾام داكأو ==ىمروف طمًـًو ىزجُي  فيمؾ أمرئ ؾمق

، ويؼول: أىمروً ومالًكو وهق مو [28:احلديد]﴾َوَأْقَرُضوا اَّللََّ َقْرضًو َحَسـًو  ﴿وىمول شمعومم: 

مـ اًمؾًون  اهـشمعطقف ًمقؼضقؽف وىمول اجلقهري: اًمؼرض مو يعطقف مـ اعمول ًمقؼضوه. 

(22/222). 

 (.9/93) "اًمنمح اعمؿتع"راضمع 

 (:2699ىمول اإلموم مًؾؿ رمحف اهلل شمعومم )

طمدصمـو حيقك سمـ حيقك اًمتؿقؿل، أظمؼمكو أسمق معوويي قمـ إقمؿش، قمـ أيب صوًمح، قمـ 

مـ كػس قمـ مممـ ش :صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿأيب هريرة ري اهلل قمـف، ىمول: ىمول رؾمقل اهلل 

يمرسمي مـ يمرب يقم اًمؼقومي، ومـ ين قمغم معن: يمرسمي مـ يمرب اًمدكقو: كػس اهلل قمـف 

ين اهلل قمؾقف ذم اًمدكقو وأظمرة، ومـ ؾمؽم مًؾاًم: ؾمؽمه اهلل ذم اًمدكقو وأظمرة، واهلل ذم 

 احلديٌ. قمقن اًمعٌد مو يمون اًمعٌد ذم قمقن أظمقف

 واًمؼرض مـ شمػريٍ اًمؽرب، وسمف يـػس قمـ اعمممـلم.
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 ًمتقًػم قمـف.وذم احلديٌ اؾمتحٌوب اًمقوع قمـ اعمعن وا

(: طمدصمـو حيقك سمـ سمؽػم، طمدصمـو اًمؾقٌ قمـ 2442وىمول اًمٌخوري رمحف اهلل شمعومم )

قمؼقؾ، قمـ اسمـ ؿمفوب، أن ؾموعمًو أظمؼمه، أن قمٌداهلل سمـ قمؿر ري اهلل قمـفام أظمؼمه، أن 

اعمًؾؿ أظمق اعمًؾؿ، ٓ يظؾؿف، وٓ يًؾؿف، مـ ش ىمول: صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿرؾمقل اهلل 

قف: يمون اهلل ذم طموضمتف، ومـ ومرج قمـ مًؾؿ يمرسمي: ومرج اهلل قمـف يمرسمي مـ يمون ذم طموضمي أظم

احلديٌ أظمرضمف  يمرسموت يقم اًمؼقومي، ومـ ؾمؽم مًؾاًم: ؾمؽمه اهلل ذم اًمدكقو وأظمرة

 مًؾؿ ذم يمتوب اًمؼم واًمصؾي.

 أدس ًّ أيسض ًستني
 (:2/422ىمول اإلموم أمحد )

ى، قمـ اسمـ أذكون، ىمول: أؾمؾػً طمدصمـو قمػون، طمدصمـو محود، أظمؼمكو قمطوء سمـ اًمًوئ

قمؾؼؿي أًمػل درهؿ، ومؾام ظمرج قمطوؤه ىمؾً ًمف: اىمضـل، ىمول: أظمرين إمم ىموسمؾ، وملسمقً قمؾقف 

وملظمذهتو، ىمول: وملشمقتف هبو، ىمول: سمرطمً يب وىمد مـعتـل، ومؼؾً: كعؿ هق قمؿؾؽ، ىمول: ومو 

إن ش ىمول: صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿؿملين؟ ىمؾً: إكؽ طمدصمتـل قمـ اسمـ مًعقد أن اًمـٌل 

 .اًمًؾػ جيري جمرى ؿمطر اًمصدىمي

 ظمتالط.ق اسمـ ؾمؾؿي، روى قمـف قمطوء ىمٌؾ آمحود ه

واسمـ أذكون: هق ؾمؾقؿ اسمـ أذكون، روى قمـف مجع، ومل يقصمؼف معتؼم، ًمؽـف حيؽل ىمصي 

 طمصؾً ًمف.
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(: يرويف ىمقس سمـ رومل قمـ قمؾؼؿي، قمـ 258-5/257) "اًمعؾؾ"ىمول اًمدارىمطـل ذم 

ـ أذكون قمـ قمؾؼؿي، واظمتؾػ قمـف، ومرومعف قمطوء سمـ اًمًوئى قمٌداهلل رومعف، ورواه ؾمؾقؿ سم

 ووىمػف همػمه، واعمقىمقف أصح.

( مـ ـمريؼ معتؿر سمـ 5040ىمؾً: احلديٌ أظمرضمف اسمـ طمٌون يمام ذم اإلطمًون )

ؾمؾقامن، ىمول: ىمرأت قمغم اًمػضقؾ سمـ معوذ قمـ أيب طمريز أن إسمراهقؿ طمدصمف، أن إؾمقد سمـ 

ىمصي ؾمؾقؿ سمـ أذكون، صمؿ ذيمر احلديٌ قمـ  يزيد يمون يًتؼرض، ومذيمر اًمؼصي كحق مـ

مـ أىمرض اهلل مرشملم ش :صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿقمٌداهلل سمـ مًعقد، ىمول: ىمول رؾمقل اهلل 

 .يمون ًمف مثؾ أضمر أطمدمهو ًمق شمصدق سمف

 أسمق طمريز: هق قمٌداهلل سمـ احلًلم، وصمؼف اسمـ معلم، وأسمق زرقمي.

طمديثف ووعػف مجوقمي  وىمول أسمق طموشمؿ: طمًـ احلديٌ ًمقس سمؿـؽر احلديٌ، يؽتى

 وموىمؾ أطمقاًمف ذم اًمشقاهد، وسموىمل رضموًمف صمؼوت.

 : شمػرد سمف قمٌداهلل سمـ احلًلم، وًمقس سموًمؼقي."اًمؽؼمى"ىمول اًمٌقفؼل ذم 

 مون اًمراضمح ومقف اًمقىمػ، ًمؽـ ًمف طمؽؿ اًمرومع، واهلل أقمؾؿ.وىمؾً: احلديٌ يمام ىمول اإلم

 (.7/30وضموء مقىمقوًمو قمغم قمؾؼؿي سمًـد صحقح قمـد اسمـ أيب ؿمقٌي )

 وضموء مقىمقوًمو قمـ أكس.

( مـ ـمريؼ قمٌقد سمـ قموئشي، صمـو محود سمـ ؾمؾؿي، 5/354وأظمرضمف اًمٌقفؼل ذم ؾمــف )

 قمـ صموسمً قمـ أكس رومعف، ىمول: ىمرض اًمٌمء ظمػم مـ صدىمتف.
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(: طمدصمـو ويمقع، طمدصمـو قمٌد اًمعزيز سمـ ؾمقوه قمـ طمٌقى سمـ 7/33ىمول اسمـ أيب ؿمقٌي )

س ىمول: ٕن أىمرض موئتل درهؿ مرشملم أطمى أيب قمؿرة قمـ ؾمعقد سمـ ضمٌػم قمـ اسمـ قمٌو

 شمصدق هبو مرة.أإزم مـ أن 

 صحقح.مقىمقف هذا 

( مـ ـمريؼ قمٌد اًمرمحـ سمـ مفدي 5/353ظمر قمـد أيب اًمدرداء أظمرضمف اًمٌقفؼل )آو

قمـ ؾمػقون، قمـ مـصقر قمـ ؾمومل، قمـ أيب اًمدرداء، ٕن أىمرض ديـوريـ مرشملم أطمى إزم 

 ضمعون إزم، وملشمصدق هبام ومقؽقن زم أضمرمهو مرشملم.مـ أن أشمصدق هبام، ٕين أىمروفام ومػم

حتػي "هق اسمـ أيب اجلعد مل يًؿع مـف يمام ذم أصمر أيب اًمدرداء وعقػ، ؾمومل و

 ."اًمتحصقؾ

مـ أكظر معًنا ومؾف ش وىمد شمؼدم:وًمؾحديٌ ؿموهد قمـ سمريدة ري اهلل قمـف مرومققًمو، 

 .يمؾ يقم مثؾف صدىمي

ع قمـ إقمؿش قمـ ـمؾحي قمـ قمٌد ( مـ ـمريؼ ويمق7/32وأظمرج اسمـ أيب ؿمقٌي )

مـ ش اًمرمحـ سمـ قمقؾمجف قمـ اًمؼماء سمـ قموزب ىمول: ىمول رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ:

 .مـح مـقحي ًمٌـ أو أهدى زىًمو يمون ًمف يمعتؼ رىمٌي

 ًمؾقادقمل. "اًمصحقح اعمًـد"هذا طمديٌ صحقح وهق ذم 

ىمي، ٕن اًمصدىمي (: إكام يمون اًمؼرض ظمػًما مـ اًمصد5/456) اًمٌقونىمول اًمعؿراين ذم 

 اهـىمد شمدومع إمم مـ هق همـل قمـفو، وٓ يًلل إكًون اًمؼرض إٓ وهق حمتوج إًمقف. 
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 حلٍ اهقسض9
 :242ص "هتذيى حتػي احلٌقى"ىمول اًمشقخ كقر اًمديـ اعمحكم ذم 

 ىمد جيى اًمؼرض ًمعورض يموعمضطر. -2

 وىمد حيرم إذا همؾى قمغم فمـف أكف يٍمومف ذم معصقي. -2

 اهـ. هذا سموًمـًٌي ًمؾؿؼرض  فمـف أكف يٍمومف ذم مؽروهوىمد يؽره إذا همؾى قمغم -3

وهق ذم اجلؿؾي مـدوب ومرهمى ومقف يمام شمؼدم، وأمو اعمًتؼرض: ومذهى سمعضفؿ إمم 

صغم اهلل اجلقاز مطؾًؼو ويمرهف سمعضفؿ، واًمصحقح أن ٓ يمراهي، ومؼد أىمؽمض رؾمقل اهلل 

 .قمؾقف و ؾمؾؿ

ضؾ أن يصؼم ويتعػػ وذًمؽ عمو هذا عمـ يمون ًمف ووموء، أمو مـ مل يؽـ ًمف ووموء وموٕوم

شمٌعوت، وًمذًمؽ مل يدل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اًمرضمؾ اًمذي أراد أن  ًمؾديـ مـ

يتزوج وىمول: ًمقس قمـدي رء إمم أن يؼؽمض سمؾ زوضمف سمام معف مـ اًمؼرآن، ومدل هذا قمغم 

 أكف يـٌغل ًمنإكًون أن يمون قمـده مـدوطمي قمـ اإلىمؽماض أن ٓ يؼؽمض. 

 (. 95-9/94عمؿتع )راضمع اًمنمح ا

 سمف قمغم اًمعقول وهمػم ذًمؽ. وهق مٌوح شمًد سمف احلوضموت ويقؾمع

 مبا ِٙعقد اهقسض9 
ؾمتعامل، ويـعؼد سمام ض واًمًؾػ، ٕكف ىمد صمًٌ سمف قمرف آيـعؼد اًمؼرض سمؾػظ اًمؼر

 يمدي معـك ذًمؽ.



 خطأ! ال ٙ٘دد ُص ًّ اهٌِط املعني يف املطتِد.
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  9اهفسق بني اهقسض ٗاهلبٞ
ىمول: مؾؽتؽ هذا ومل يذيمر إذا ىمول: مؾؽتف هذا قمغم أن شمرد قمكم سمدًمف يمون ىمرًوو، وإن 

 اًمٌدل يمون هٌي.

 ًطأه9ٞ ٓى جي٘ش ه٘هٛ اهٚتٍٚ أْ ٙقسض ًّ ًاهٕ؟
 قمز وضمؾ(: اجلقاب ٓ، ٕن اهلل 9/95) "اًمنمح اعمؿتع"ىمول اًمشقخ اسمـ قمثقؿلم ذم 

َّٓ بِولَّتِي ِهَي َأْحَسُن ﴿يؼقل:  ىمراوف مـ ، ًمؽـ ًمق يمون إ[252]إكعوم:﴾َوٓ َتْؼَرُبوا َموَل اْلَقتِقِم إِ

ًٌو مـ وضمفلم: مـ ضمفي اإلطمًون  مصؾحتف )أي اًمقتقؿ(: ومفـو يؽقن اإلىمراض مًتح

 اهـًمؾؿًتؼرض، ومـ ضمفي اإلطمًون ذم طمػظ مول اًمقتقؿ. 

 ًطأه9ٞ ًا اهرٜ ٙصح يسضٕ؟
ىمول اًمعؾامء: ومو صح سمقعف صح ىمروف، ومو ٓ يصح سمقعف ٓ يصح ىمروف، ومال يصح 

 ىمقف، وٓ اعمرهقن، وهؾؿ ضمرا.ىمرض اًمؽؾى، وٓ اعمقتي، وٓ اعمق

 (.9/96) "اًمنمح اعمؿتع"(، 5/460) "اًمٌقون"راضمع 

 يسض احلٚ٘اْ، ٗد٘اش اهصٙادٝ فٕٚ يف اهعدد ٗاهعٌس
 (:2600ىمول اإلموم مًؾؿ )

طمدصمـو أسمق اًمطوهر أمحد سمـ قمؿرو سمـ هح، أظمؼمكو اسمـ وهى قمـ موًمؽ سمـ أكس، قمـ 

 صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿومع، أن رؾمقل اهلل زيد سمـ أؾمؾؿ، قمـ قمطوء سمـ يًور، قمـ أيب را

اؾمتًؾػ مـ رضمؾ سمؽًرا، ومؼدمً قمؾقف أسمؾ مـ أسمؾ اًمصدىمي، وملمر أسمو راومع أن يؼيض 
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أقمطف ش اًمرضمؾ سمؽره، ومرضمع إًمقف أسمق راومع، ومؼول: ٓ أضمد ومقفو إٓ ظمقوًرا رسموقمًقو، ومؼول:

 .إيوه، إن ظمقور اًمـوس أطمًـفؿ ىمضوء

 ًّ ٙصح ًِٕ اهقسض؟
اعمول ومال يصح إٓ سمذًمؽ  د إممضموئز اًمتٍمف ذم اعمول ٕكف قمؼد قمو يصح اًمؼرض مـ

 يموًمٌقع.

 وٓ يصح إٓ سموإلجيوب واًمؼٌقل ٕكف متؾقؽ آدمل وموومتؼر إمم اإلجيوب واًمؼٌقل.

 ًطأه9ٞ إذا أيسضٕ بػسط فاضد؟
ًٓ ىمر قمغم أن يٌقع مـف ؾمؾعي أو أن يزيد قمـد اًمؼضوء أو همػم ذًمؽ أظمذ  ووً إذا أقمطوه مو

 .يمؾ ذط ًمقس ذم يمتوب اهلل ومفق سموـمؾش وسمطؾ اًمنمط حلديٌ: اًمؼرض

 (.5/466) "اًمٌقون"راضمع 

 احلر ٗاهعٌسٝ ملّ عوٕٚ دّٙ
وضمؾ ومرض احلٍ واًمعؿرة قمغم مـ اؾمتطوع اًمًٌقؾ ىمول شمعومم:  مـ اعمعؾقم أن اهلل قمز

ًِ َمِن اْشَتَطوَع إَِلْقِه َشبِقًل  ﴿ ٍه اْلَبْق ، وىمول رؾمقل اهلل صغم [97:آل قمؿران]﴾َوَّللَِِّ َظَذ الـَّوِس ِح

وطمٍ اًمٌقً مـ ش اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ ذم طمديٌ قمٌداهلل سمـ قمؿر اعمتػؼ قمؾقف:

 .اؾمتطوع إًمقف ؾمٌقال

 واًمًٌقؾ ومنه اًمعؾامء سموًمزاد واًمراطمؾي وأمـ اًمطريؼ.



 خطأ! ال ٙ٘دد ُص ًّ اهٌِط املعني يف املطتِد.
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وٓ مو يريمى سمف ًمقس سمؿًتطقع وهذا ٓ  أسمـوءهوموًمذي ٓ يؿؾؽ مو يؼقشمف ويؼقت 

ومقف أطمد، ًمؽـ اعمًلًمي هـو إذا يمون قمؾقف ديـ سمؼدر مو معف مـ اعمول اًمذي يًتطقع يعورض 

 سمف احلٍ واًمعؿرة ومام احلؽؿ؟

( سمؼقهلو: مـ يمون قمؾقف ديـ مطوًمى سمف 22/46أومتً اًمؾجـي اًمدائؿي يمام ذم اعمجؿقع )

سمحقٌ أن أهؾ اًمديقن يؿـعقن اًمشخص قمـ احلٍ إٓ سمعد اًمقوموء ومنكف ٓ حيٍ ٕكف همػم 

تطقع وإذا مل يطوًمٌقه ويعؾؿ مـفؿ اًمتًومح ومنكف جيقز ًمف وىمد يؽقن طمجف ؾمٌى ظمػم مً

 اهـٕداء ديقكف. 

طمػظف  وهل ومتقى ؿمقخـو حيقك احلجقري رمحف اهلل، وهبذا يمون يػتل ؿمقخـو اًمقادقمل

 .اهلل

 وهل احلؼ ذم اعمًلًمي.

 أنف مول اًمشقخ سمـ قمثقؿلم: وًمق أراد أن يعتؿر وقمؾقف ديـ أيمثر مـ موًمف ومعىمول 

يًتطقع أن يعتؿر سمف ومنكـو كؼقل: ٓ شمعتؿر وهذا طمرام قمؾقؽ، ىمول: مو أديً اًمػريضي، 

ىمؾـو: ٓ ومريضي قمؾقؽ ٕن مـ ذوط احلٍ واًمعؿرة أٓ يؽقن قمغم اإلكًون ديـ ومؾقس 

 قمؾقؽ ومريضي إن.

 ومنذا ىمول: أصحويب يريدوين أن أذهى معفؿ جموًكو ومفذا ومقف شمػصقؾ.

 ـ قمؿؾ يؽًى سمف ومال جيقز.إن يمون يؿـعف م

وإن يمون ٓ يؿـعف وهق إكًون قموـمؾ ًمقس قمـده قمؿؾ أو ضموءت اإلضموزة مثاًل ومال 

 (.9/279) "اًمنمح اعمؿتع"مـ  اهـطمرج ٕكف ٓ يي سموًمغريؿ ذم رء. 

ًٓ أم إن يمون ممضماًل ومؾف ذًمؽ وٓ طمرج قمؾقف واهلل أقمؾؿ.  ىمؾً: هذا إذا يمون اًمديـ طمو
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 شقخ رمحف اهلل طمقٌ ذيمر هذا اًمؼقل ذم سموب احلٍ.وًمعؾ هذا هق مراد اًم

 اهطادع اهفصى 

 أب٘اب احل٘اهٞ

 األحادٙح اهيت تدٗز عوٚٔا ًطأي اهباب
 (:2287ىمول اًمٌخوري رمحف اهلل شمعومم )

طمدصمـو قمٌداهلل سمـ يقؾمػ، أظمؼمكو موًمؽ قمـ أيب اًمزكود، قمـ إقمرج، قمـ أيب هريرة 

مطؾ اًمغـل فمؾؿ، وإذا اشمٌع ش :اهلل قمؾقف و ؾمؾؿصغم ري اهلل قمـف، ىمول: ىمول رؾمقل اهلل 

 .أطمديمؿ قمغم مؾئ ومؾقتٌع

 (.2564احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ )

 .ؾوإذا أطمقؾ أطمديمؿ قمغم مؾئ ومؾقحتش وأظمرضمف أمحد سمؾػظ:

 (.2/72وضموء احلديٌ قمـ اسمـ قمؿر أظمرضمف أمحد )

ـ اسمـ ىمول: طمدصمـو هيح سمـ اًمـعامن، طمدصمـو هشقؿ، أظمؼمكو يقكس سمـ قمٌقد، قمـ كوومع قم

مطؾ اًمغـل فمؾؿ، وإذا أطمؾً قمغم ش :صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿقمؿر، ىمول: ىمول رؾمقل اهلل 

 .مؾئ وموشمٌعف

احلديٌ رضموًمف رضمول اًمصحقح، همػم ان اسمـ معلم يـػل ؾمامع يقكس سمـ قمٌقد هذا 

 (.7/279) "مشؽؾ أصمور"احلديٌ سمعقـف مـ كوومع، يمام ذم 

كس مـ كوومع، ًمؽـ ضمزم يح يق، وومقف شمٍم"مشؽؾ أصمور"وأظمرضمف اًمطحووي ذم 

 قمغم اًمـًخي، إذ ىمد يؽقن شمصحقػ مـ سمعض اًمؽتوب. احلػوظ مؼدم



 خطأ! ال ٙ٘دد ُص ًّ اهٌِط املعني يف املطتِد.
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( يمشػ مـ ـمريؼ إؾمامقمقؾ سمـ مًؾؿ قمـ 2298وضموء مـ طمديٌ ضموسمر قمـ اًمٌزار )

 :صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿحمؿد سمـ اعمـؽدر، قمـ ضموسمر ري اهلل قمـف، ىمول: ىمول رؾمقل اهلل 

 .ؿ قمغم مؾئ ومؾقتٌعمطؾ اًمغـل فمؾؿ، وإذا اشمٌع أطمديمش

( رواه 4/230) "اعمجؿع"ىمول اًمٌزار: إؾمامقمقؾ ًملم، ومل يتوسمع قمؾقف، ىمول اهلقثؿل ذم 

 اًمٌزار، وومقف إؾمامقمقؾ سمـ مًؾؿ اعمؽل.

 وىمد سمقب اًمٌخوري رمحف اهلل قمغم هذا احلديٌ

 سموب احلقاًمي وهؾ يرضمع ذم احلقاًمي.

مؾئ، ومؾقس ًمف رد، وسموب  وسموب إذا أطمول ديـ اعمقً قمغم رضمؾ ضموزو إذا أطمول قمغم

 مطؾ اًمغـل فمؾؿ.

 وؾمقليت اًمؽالم قمغم اعمًوئؾ سمعد.

( ذم 2289سمحديٌ ؾمؾؿي اسمـ إيمقع قمـد اًمٌخوري ) قمغم احلقاًمي ويًتدل اًمعؾامء

صغم اهلل قمؾقف و اًمرضمؾ اًمذي مل يؽمك ًمديـف ىمضوء، وملطمتول اعمول أسمق ىمتودة اًمذي ومقف، ىمول 

 ىمتودة: صكم قمؾقف يو رؾمقل اهلل وقمغم ديـف. ، ومؼول أسمقصؾقا قمغم صوطمٌؽؿش :ؾمؾؿ

 وىمد شمؼدم احلديٌ.

 9 احل٘اهٞ تعسٙف
(: احلقاًمي سمػتح احلوء، وىمد شمؽن مشتؼف مـ اًمتحقل، أو مـ 4/585ىمول احلوومظ )

 . ًٓ  اعممول شمؼقل طمول قمـد اًمعفد إذا اكتؼؾ قمـف ممو

 اهـوهل قمـد اًمػؼفوء كؼؾ ديـ مـ ذمي إمم ذمي. 
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 (: هل كؼؾ طمؼ مـ ذمي إمم ذمي.6/279) "اًمٌقون"وىمول اًمعؿراين ذم 

 (.3/266) "اعمؿتع"(، 7/56) "اعمغـل"

 األاى فٚٔا؟
 إصؾ اًمدال قمغم اًمتعومؾ هبو اًمًـي واإلمجوع.

أمو اًمًـي: مو أظمرضمف اًمٌخوري ومًؾؿ مـ طمديٌ أيب هريرة ري اهلل قمـف، وىمد 

 .ٌعمطؾ اًمغـل فمؾؿ، وإذا أشمٌع اطمديمؿ قمغم مكمء ومؾقتش شمؼدم:

مـ ش (، وهمػمهؿ سمؾػظ:6/70) "اًمؽؼمى"(، واًمٌقفؼل ذم 2/463وأظمرضمف أمحد )

 ، سمًـد قمغم ذط اًمشقخلم.سمحؼف قمغم مكمء ومؾقحتؾأطمقؾ 

(: أمجع أهؾ اًمعؾؿ قمغم ضمقاز 7/56) "اعمغـل"وأمو اإلمجوع، ىمول اسمـ ىمدامي ذم 

 (.3/266) "اعمؿتع ذح اعمؼـع" هاحلقاًمي ذم اجلؿؾي، وسمـحق

 (: أمجع اعمًؾؿقن قمغم ضمقازهو.6/280اًمٌقون ) وىمول ذم

 فا٢دٝ احل٘اه9ٞ
 (:9/220) "اًمنمح اعمؿتع"ىمول اًمعثقؿلم ذم 

ىمتضوء ٕن اعمحول إذا ىمٌؾ، ومؼد ين إمر قمغم اعمحقؾ، هل مـ طمًـ اًمؼضوء، وآ

وٕن اعمحقؾ إذا أطمول صوطمى اًمديـ سمديـف، ومفذا مـ اًمتقًػم، ٕن اعمحقؾ ىمد يؽقن 

 ه، وهل مـ اإلطمًون واعمعروف.ققحقؾف قمغم ممعًنا، وم



 خطأ! ال ٙ٘دد ُص ًّ اهٌِط املعني يف املطتِد.
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 أزكاْ احل٘اه9ٞ
 أريموهنو أرسمعي:

 حمقؾ: وهق اًمذي قمؾقف اًمديـ. -2

 حمول: وهق صوطمى اًمديـ. -2

 وحمول قمؾقف: وهق اًمذي اكتؼؾ اًمديـ إمم ذمتف. -3

 وحمول سمف: وهق اًمديـ أو احلؼ. -4

 .(6/280) "اًمٌقون"، و(7/56) "اعمغـل"راضمع 

 ٘اهٞغسٗط احٞ احل
 ذوـمفو أرسمعي:

إول: أن شمؽقن قمغم ديـ مًتؼر، أي صموسمً معروف ظمرج مـ ذًمؽ اًمديـ همػم 

ال اعمًتؼر، يمؿفر اعمرأة ىمٌؾ اًمدظمقل إذ ىمد حيصؾ اًمدظمقل، ومتًتقذم اعمفر، وىمد خيتؾػو وم

ىمد يتحصؾ ًمف اعمول، وىمد ٓ يتحصؾ، وظمرضمً  يؽقن هـوًمؽ ديـ، ويمثؿـ اعمؽوشمى

 ذا ىمد يػًخ اًمٌقع ىمٌؾ حتصؾف.أيًضو حلقاًمف سموًمًؾؿ إ

 اًمثوين: أن شمؽقن سمامل معؾقم.

اًمثوًمٌ: أن حيقؾ سمرووه، ٕن احلؼ قمؾقف، وهذا سمال ظمالف، واًمدًمقؾ قمغم ذًمؽ ىمقل 

وَرًة َظْن َتَراٍض ِمـُْؽْم  ﴿اهلل شمعومم:  َّٓ َأْن َتُؽوَن َِتَ ، وموًمروو ٓ سمد مـف ذم مجقع [29]اًمـًوء:﴾إِ

اعمحول قمؾقف، ٕن اعمحول يعتؼم ويمقاًل ًمؾؿحقؾ، إٓ إذا يمون اًمعؼقد، وٓ يشؽمط روو 
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اعمحول قمؾقف همػم مكمء، ومال يؾزم مع اعمحتول أن يؼٌؾ احلقاًمي ًمؾحديٌ اعمتؼدم، ومصور 

 اعمحقؾ واعمحتول واعمحول قمؾقف صمالصمي أىمًوم، مـ طمقٌ اًمروو:

 إول: مـ يعتؼم رووه سمؽؾ طمول، وهق اعمحقؾ.

 وه سمؽؾ طمول، وهق اعمحول قمؾقف.اًمثوين: مـ ٓ يعتؼم رو

قمغم ول إن يمون قمغم مغمء مل يشؽمط رووه، تاًمثوًمٌ: مـ ومقف اًمتػصقؾ، وهق اعمح

 همػم مكمء اؿمؽمط رووه.اًمصحقح وإن يمون قمغم 

 شمؾخص أن اإلطموًمي قمغم اعمكمء ًمزم اعمحتول واعمحول قمؾقف، وٓ يشؽمط روومهو.

 اًمراسمع: متوصمؾ احلؼلم.

يمؾ قمؿؾف سمجـًفو، ومـ ًمذهى سمذهى، واًمػضي سمػضي، وحيقؾ امـ طمقٌ اجلـس يملن 

 طمقٌ اًمصػي ومال حيقؾ ؾمؾقؿ سمؿؽن.

ومـ طمقٌ احلؾقل، واًمتلضمقؾ ومقحول اًمديـ احلول قمغم احلول، واعممضمؾ قمغم اعممضمؾ 

 قمغم اًمراضمح مـ أىمقال أهؾ اًمعؾؿ.

 (.283-6/280) "اًمٌقون"راضمع هلذه اًمنموط 

 "اعمؿتع ذح اعمؼـع"(، 228-9/222) "اًمنمح اعمؿتع"(، 58-7/56) "اعمغـل"

 (.3/656) "اًمـقؾ"(، 3/267-268)
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 ًا ٓ٘ املوٛ؟
قمرف أن احلقاًمي شمؽقن قمغم مكم، واعمكم ىمول اًمعؾامء: هق اًمؼودر قمغم اًمقوموء سمؼقًمف، 

 وموًمف، وسمدكف.

 اًمشوقمر:وىمول 

 ًمقؿموح اًمتؼووقو.وأطمًـ يو ذات ا                    شمطقؾلم ًمقوزم وأكً مؾقئي                    

سًمو، يعد وحيؾػ، وهذا هق اعمامـمؾ، ومػل هذه احلوًمي يعتؼم ري اأمو ىمقًمف: ومال يؽقن يمذَّ 

 اعمحتول.

وأمو اعمكم ذم اعمول: سملن يؽقن قمـده مول يًتطقع اًمقوموء مـف، ومنن يمون ومؼػًما أقمتؼم روو 

 اعمحتول.

يمون ٓ يؿؽـ  وسمدكف: هق أن يؿؽـ أطمضوره قمـد اعمحويمؿي إمم جمؾس احلؽؿ، ومنن

 اهـحمويمؿتف ذقًمو يموٕب أو قموده يموًمًؾطون، ومنكف ٓ يؾزم هـو حتقل اعمحتول إٓ سمرووه. 

 (.7/62(، اعمغـل )229-9/228) "اًمنمح اعمؿتع"

ومنذا يمون احلقاًمي قمغم مؾئ وضمى قمغم اعمحتول ىمٌقهلو، وقمغم هذا أهؾ اًمظوهر، وأيمثر 

 فقر قمغم آؾمتحٌوب.احلـوسمؾي، وأسمق صمقر، واسمـ ضمرير، ومحؾف اجلؿ

 (.3/656) "اًمـقؾ" اهـىمول احلوومظ: ووهؿ مـ كؼؾ ومقف اإلمجوع. 
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 ًطأه9ٞ ٓى ٙػرتط زضا احملتاي ٗاحملاي عوٕٚ؟
شمؼدم اًمراضمح ذم هذه اعمًلًمي واًمتػصقؾ ذم ذوط احلقاًمي، إٓ أكف سمؼل أن كذيمر 

ف مل يشؿ رائحي اظمتالف اًمػؼفوء ذم هذه اعمًلًمي مـ سموب ىمقل ىمتودة: مـ مل يعرف اخلال

 اًمػؼف سملكػف.

 وأقمؾؿ أن اًمػؼفوء اظمتؾػقا ذم هذه اعمًلًمي إمم أىمقال:

إول: ذهى احلـوسمؾي إمم أكف ٓ يعتؼم روومهو إذا يموكً احلقاًمي قمغم مكمء، وهذا ىمقل 

 اًمشوومعل ذم روايي.

اًمثوين: ذهى أسمق طمـقػي إمم اقمتٌور روومهو ٕهنو معوووف، ومقعتؼم اًمروو مـ 

 ـ.اعمتعوىمدي

ول، أمو اعمحول قمؾقف ومال تاًمثوًمٌ: مو ذهى إًمقف موًمؽ واًمشوومعل إمم اقمتٌور رى اعمح

 يشؽمط رووه إٓ إذا يمون اعمحول قمدًوا ًمف.

واًمراضمح يمام شمؼدم قمدم إقمتٌور اًمروو ًمؾؿحول واعمحول قمؾقف إٓ إذا يمون اعمحول قمؾقف 

 .إذا أشمٌع أطمديمؿ قمغم مكمء ومؾتٌعش همػم مكمء ًمعؿقم احلديٌ:

 (، ورضمح اًمشقخ اسمـ قمثقؿلم رمحف اهلل شمعومم.7/63) "اعمغـل"اضمع ر

ؾمتحٌوب ٓ ًمال ومؾقحتؾاًمؼقل اًمثوين: هق اقمتٌور ري اعمحتول، ويؽقن إمر ذم ىمقًمف: 

 (9/220) "اًمنمح اعمؿتع"اًمقضمقب، 

 (.3/269) "اعمؿتع"راضمع 
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 ًطأه9ٞ ٓى جي٘ش تلسز احل٘اهٞ؟
 اًمتل ذيمرت ؾموسمًؼو.اجلقاب: كعؿ، جيقز إذا شمقومرت اًمنموط 

 وصقرهتو أن حتقؾ قمغم قمؿرو أًمػ ديـور، ومقحقؾ قمؿرو قمغم زيد.

( احلقاًمي صحقحي ٕن طمؼ اًمثوين صموسمً مًتؼر ذم اًمذمي، 7/63) "اعمغـل"ىمول ذم 

 اهـومصح أن حيقؾ سمف يموٕول. 

 ٓى احل٘اهٞ بٚع؟
 اظمتؾػ اًمعؾامء ذم هذه اعمًلًمي:

و سمقع ديـ سمديـ مًتثـك مـ قمؿقم اًمـفل ومذهى مجع مـ أهؾ اًمعؾؿ أهنو سمقع، ويمقهن

 قمـ سمقع اًمديـ سموًمديـ، وإمم هذا ذهى مجع مـ اًمشوومعقي.

روموق مًتؼؾ سمـػًف ًمقس اعؼد سمواًمؼقل اًمثوين: أهنو حتقيؾ احلؼ مـ ذمي إمم ذمي 

 سمؿحؿقل قمغم همػمه.

 واًمؼقل اًمثوين: هق اظمتقور اسمـ ىمدامي، وقمؾؾ رمحف اهلل اظمتقوره.

 ًعو عمو ضموزت ًمؽقكف سمقع ديـ سمديـ.سملهنو ًمق يموكً سمق -2

 ومل شمؽـ سمقًعو، ٕهنو ًمق يموكً سمقًعو عمو ضموز اًمتػرق ىمٌؾ اًمؼٌض. -2

 وجلوزت سمؾػظ اًمٌقع. -3

ًمػظفو يشعر سموًمتحقل ٓ سموًمٌقع، ومعغم هذا ٓ يدظمؾفو ظمقور، وشمؾزم سمؿجرد اًمعؼد،  -4

 وهذا أؿمٌف سمؽالم أمحد وأصح ًمف.
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 "اًمتفذيى ذم ومؼف اًمشوومعل"( 7/56) "اعمغـل"(، 4/585) "اًمػتح"راضمع 

(4/262.) 
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 ًطأه9ٞ إذا أحٚى بصاحب اهدّٙ عوٟ ًفوظ؟
 (:9/222) "اًمنمح اعمؿتع"ىمول اًمشقخ اسمـ اًمعثقؿلم ذم 

 هذه اعمًلًمي هلو صمالث طموٓت:

سملن ىمول اعمحقؾ ًمؾؿحول: أطمؾتؽ واعمحتول راوقلم احلوًمي إومم: إٓ يؽقن اعمحول 

ًٓ واطمًدا وٓ قمغم ومالن، وهق مػؾس ًمق س قمـده دراهؿ، ومؼول: ٓ أىمٌؾ، ومفـو يرضمع ىمق

 ظمالف ذم ذًمؽ، ٕكف يشؽمط ًمؾؿحول قمغم همػم مؾئ أن يؽقن راوًقو.

احلوًمي اًمثوكقي: أن يعؾؿ أكف مػؾس ويرى سمذًمؽ، ومفـو ٓ يرضمع سمال ظمالف، ٕكف ري 

 سمف ومال يرضمع.

ًمف أكف مػؾس، ومعغم يمالم اعممًمػ  احلوًمي اًمثوًمثي: أن يرى وهق ٓ يعؾؿ سمحوًمف، صمؿ يتٌلم

 ٓ يرضمع ٕكف ىمقد ذًمؽ سمام إذا مل يؽـ ري، وهذا اًمرضمؾ ري.

 ومنن ىمول: أكو روقً أطمًى أكف همـل، ومؾام شمٌلم أكف مػؾس أريد أن أرضمع.

 اهـىمؾـو: ٓ رضمقع ًمؽ ٕكؽ ومرـمً، ومؾامذا مل شمشؽمط اعمالءة طملم أطموًمؽ؟ 

 احلوًمي اًمثوًمثي شمػصقؾ، ومنن يمون اعمحقؾ ىمد همر (: أن ذم9/222سملم رمحف اهلل شمعومم )صمؿ 

اعمحتول، ومفـو يرضمع، أو يمون اعمحتول ىمد سمـك قمغم طمول اعمحول قمؾقف ؾموسمًؼو، طمقٌ يمون همـًقو 

 وهذا هق اًمراضمح واهلل أقمؾؿ. اهـ. ضمتقح موًمفصمؿ ا

 (.6/290) "اًمٌقون"( 7/69) "اعمغـل"راضمع ًمؾؿًلًمي 
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 إلحاهٞ؟ًطأه9ٞ ٓى تربأ ذًٞ احملٚى مبذسد ا
 هؾ اًمعؾؿ:ذه اعمًلًمي ىمقٓن ٕذم ه

إول: شمؼمأ ذمي اعمحقؾ، ىمول اسمـ ىمدامي ذم ىمقل قمومي اًمػؼفوء، وظموًمػ ذم هذه اعمًلًمي 

احلًـ
 (2)

، أكف يمون ٓ يرى احلقاًمي سمراءة، إٓ أن يؼمئف، وقمـ زومر أكف ىمول: ٓ شمـؼؾ احلؼ 

مـ حتقيؾ احلؼ سمخالف وأضمراهو جمرى اًمضامن وًمقس سمصحقح، ٕن احلقاًمي مشتؼي 

اًمضامن، ومنكف مشتؼ مـ وؿ ذمي إمم ذمي، ومؿتك ري هبو اعمحول ومل يشؽمط اًمقًور، مل 

يعد احلؼ إمم اعمحقؾ أسمًدا، ؾمقاء أمؽـ اؾمتقػوء احلؼ، أو شمعذر عمطؾ أو ومؾس أو مقت، 

 (.7/60) "اعمغـل"

 (.6/289) "اًمٌقون"وراضمع 

و، ومل يعؾؿ  ىمؾً: هذا هق اًمؼقل احلؼ ذم اعمًلًمي، إٓ ًً ذم إذا مو يمون اعمحول قمؾقف مػؾ

 اعمحول أكف مػؾس، وأمو ىمقل احلًـ ومال دًمقؾ قمؾقف، وىمقل زومر ىمقوس مع اًمػورق.

(: ىمول اًمشوومعل: ومؾام كدب اعمحتول إمم أشمٌوع اعمحول قمؾقف 6/289) "اًمٌقون"ىمول ذم 

ذمي اعمحول قمؾقف سمنمط أن يؽقن اعمحول قمؾقف مؾئًقو قمؾؿ أن احلؼ يتحقل قمـ اعمحؾ إمم 

ًٓ يؿـع اعمحتول مـ اًمرضمقع إمم اعمحقؾ وىمول: ىمول أصحوسمـو: وٕن قمؿقم اخلؼم يدل  حتق

قمؾقف وروى قمـ قمكم ري اهلل قمـف أ، ىمول ًمؾؿًقى أطمتؾً قمؾقـو همػمكو أسمعدك اهلل، ىمول 

                                              

لزفبدح ػفؼ١ ، أخشعفٗ ػجفذ  لٍذ: أصش اٌؾغٓ ػؼ١  ِٓ ؽش٠ك ِؼّفش ػفٓ لزفبدح، ِٚؼّفش ففٟ (1)

 (.15113اٌشصاق )
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ض اًمعؿراين: ومثًٌ أكف إمجوع ٕكف مل يـؽر قمغم قمكم أطمًدا مـ اًمصحوسمي، وٕن احلقاًمي يموًمؼٌ

 اهـًمؾحؼ. 

(: إذا أطمول سموحلؼ اكتؼؾ اًمديـ مـ ذمي اعمحقؾ إمم 6/288) "اًمٌقون"ىمول اًمعؿراين ذم 

 ذمي اعمحول قمؾقف، وسمرئً ذمي اعمحقؾ، وهق ىمقل يموومي اًمعؾامء.

 وىمول زومر: ٓ يـتؼؾ احلؼ مـ ذمي اعمحقؾ، وإكام يؽقن ًمف مطوًمٌي أهيام ؿموء يموًمضامن.

مـ حتقيؾ احلؼ، واًمضامن مشتؼ مـ وؿ ذمي إمم ذمي، ىمول: دًمقؾـو أن احلقاًمي مشتؼي 

 ومقجى أن يعطك يمؾ ًمػظ مو يؼتضقف.

ن احلؼ ٓ يعقد إمم ذمي إذا صمًٌ أن احلؼ أكتؼؾ مـ ذمي اعمحقؾ إمم ذمي اعمحول قمؾقف، ومن

اًمؾقٌ و ومالس اعمحول قمؾقف وٓ سمؿقشمف، وٓ سمجحقده ويؿقـف، وسمف ىمول موًمؽاعمحقؾ سمن

كم سمـ أيب ـموًمى ري اهلل قمـفوأمحد، وروى ذًمؽ قمـ قم
((2))

. 

وىمول أسمق طمـقػي: يرضمع إًمقف ذم طموًملم: إذا موت اعمحول قمؾقف أو أومؾس، وىمول هبذا 

 اًمؼقل حمؿد سمـ احلًـ، وأسمق يقؾمػ.

 وزاد إذا طمجر قمؾقف.

و، وأيس مـ  ًً وىمول احلويمؿ: يرضمع إًمقف ذم طموًمي واطمدة: إذا موت اعمحول قمؾقف مػؾ

 اهـاًمقصقل إمم طمؼف. 

 ً: اًمراضمح هق اكتؼول اعمول مـ ذمي اعمحقؾ إمم اعمحول قمؾقف.ىمؾ

                                              

( ثٍفظ: س ٠شعغ ػٍفٝ طفبؽجٗ ئس أْ ٠فٍفظ، أٚ ٠ّفٛد، 15133أصش ػٍٝ أخشعٗ ػجذ اٌشصاق ) (1)

 ٚ٘زا األصش ػؼ١ ، لزبدح ٌُ ٠غّغ ِٓ ػٍٟ، ٚسٚا٠خ ِؼّش ػٓ لزبدح ػؼ١فخ.
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و  ًً و، ومل يقومف أهؾ احلؼ، وأمو إذا يمون مػؾ ًً وٓ يرضمع إٓ إذا موت اعمحول قمؾقف مػؾ

 ومؼط ومؼد شمؼدم اًمؼقل ومقفو.

 اهفصى اهطابع

 أب٘اب اهسّٓ
َوإِْن ُكـُْتْم ﴿دل قمغم اًمرهـ اًمؽتوب واًمًـي واإلمجوع، أمو اًمؽتوب ومؼد ىمول اهلل شمعومم: 

 .[283]اًمٌؼرة:﴾َظَذ َشَػٍر َوََلْ ََتُِدوا َكوتِبًو َفِرَهوٌن َمْؼُبوَضيٌ 

 هذه أيي هل اًمعؿدة ذم سموب اًمرهـ اًمداًمي قمغم منموقمقتف.

وىمد شمؼدم مـ طمديٌ  ٌ أن رؾمقل اهلل رهـ درقمف قمـد هيقدييوأمو اًمًـي: ومحد

 .قموئشي واسمـ قمٌوس

سمـ ٓ و اإلمجوع (6/8) "اًمٌقون"اًمعؾامء ذم ضمقازه، وأمو اإلمجوع: ومال ظمالف سملم  

 (.529اعمـذر )

واًمرهـ ذم اًمؾغي: اًمثٌقت واًمؾزوم، يؼول موء راهـ، أي: رايمد وكعؿي راهـي: أي صموسمتف 

ًْ َرِهقـَيٌ ﴿دائؿي، وىمقؾ: هل مـ احلٌس، ىمول اهلل شمعومم:  ، [38]اعمدصمر: ﴾ُكله َكْػٍس بََِم َكَسبَ

 .[22]اًمطقر:﴾بََِم َكَسَى َرِهنيٌ  ُكله اْمِرئٍ  ﴿وىمول: 

 وىمول اًمشوقمر:

 وومورىمتؽ سمرهـ ٓ ومؽوك ًمف

 

 يقم اًمقداع وملوحك اًمرهـ ىمد همؾؼو 

ده هبو سموًمرهـ، اًمذي يؾزمف اعمرهتـ ؾٌف هلو، واطمتٌوؾمف قمـدهو ًمشدة وضمؿمٌف ًمزوم ىم 

 اؾمتحؼوق اعمرهتـ إيوه ًمعجز اًمراهـ قمـ ومؽويمف. ومقٌؼقف قمـده، وهمؾؼ اًمرهـ
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ذم اًمنمع: اعمول اًمذي ضمعؾ وصمقؼي سموًمديـ ًمقًتقذم صمؿـف إن شمعذر اؾمتقػوؤه ممـ واًمرهـ 

 (.6/443) "اعمغـل"مـ  اهـهق قمؾقف. 

  (3/652) "اًمـقؾ"(، 6/7) "اًمٌقون"راضمع 

 تف.ـوموئدة: وىمول اسمـ اعمؾؼـ: رهـتف أومصح مـ أره

 اهسّٓ يف احلطس ٗاهطفس
 اظمتؾػ اًمعؾامء ذم هذه اعمًلًمي إمم ىمقًملم:

ل: إكام اًمرهـ ذم اًمًػر ومؼط، واؾمتدًمقا سمظوهر أيي، وهذا ىمقل جموهد، إو

شمؼمع اعمًتديـ إن واًمضحوك، وىمقل داود، واسمـ طمزم مـ اًمظوهريي، إٓ أكف اؾمتثـك 

 سموًمرهـ ذم احلي سمدون ذط ضموز.

 اًمثوين: ضمقاز اًمرهـ ذم احلي واًمًػر، وهذا ىمقل قمومي أهؾ اًمعؾؿ.

طمًدا ظموًمػ ذم ذًمؽ إٓ جموهد، ىمول: ًمقس اًمرهـ إٓ ذم ىمول اسمـ اعمـذر: ٓ كعؾؿ أ

ْ ََتُِدوا﴿اًمًػر، ٕن اهلل ذط اًمًػر سمؼقًمف:  َكوتِبًو َفِرَهوٌن  َوإِْن ُكـْتُْم َظَذ َشَػٍر َوََل

 .[283]اًمٌؼرة:﴾َمْؼُبوَضيٌ 

، صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿهق اًمراضمح، ٕن رؾمقل اهلل وضمقاز اًمرهـ ذم احلي واًمًػر 

يمون يرهـ ذم احلي، دل قمغم ذًمؽ طمديٌ قموئشي  قمز وضمؾ اهللاًمـوس سمؿراد  وهق أقمؾؿ

 صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ، وىمد شمؼدمً أن اًمـٌل "اًمًــ"، واسمـ قمٌوس ذم "اًمصحقحلم"ذم 

يمون ذم اعمديـي  صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿأؿمؽمى مـ هيقد ـمعوًمو ورهـف درقمف، ورؾمقل اهلل 

 يؼقـًو.
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، ومجوزت ذم احلي يموًمضامن، وأمو ذيمر اًمًػر ومنكف ظمرج ٕهنو وصمقؼي دمقز ذم اًمًػر و

ًٌو.  خمرج اًمغوًمى، ًمؽقن اًمؽوشمى يعدم ذم اًمًػر هموًم

 "اًمٌقون"(، 2/280) "أطمؽوم اًمؼرآن ٓسمـ اًمعريب"(، 444-6/443راضمع اعمغـل )

(، 362 – 7/360) "اإلقمالم"(، 7/258) "اإلقمالم"، (3/652) "اًمـقؾ"(، 6/8)

 .(. 2/228) "اء اًمٌقونأوق"(، 5/240) "اًمػتح"

 حلٍ اهسّٓ
 (:6/444ىمول ذم اعمغـل )

ي، سموًمديـ، ومؾؿ جيى يموًمضامن واًمؽػوًم واًمرهـ همػم واضمى، ٓ كعؾؿ ظمالوًمو، ٕكف وصمقؼي

 .[283]اًمٌؼرة:﴾َفِرَهوٌن َمْؼُبوَضيٌ  ﴿وىمقل اهلل شمعومم: 

ُضُؽْم َبْعضًو َفْؾُقَمدِّ الَِّذي َفنِْن َأِمَن َبعْ  ﴿إرؿمود ًمـو ٓ إجيوب قمؾقـو، سمدًمقؾ ىمقل اهلل شمعومم: 

، وٕن إمر سمف قمـد إقمقاز اًمؽتوسمي واًمؽتوسمي همػم واضمٌي، ومؽذًمؽ [283]اًمٌؼرة:﴾اْؤَُتَِن َأَموَكَتهُ 

 اهـ.سمدهلو

، دًٓمي قمغم أن اًمرهـ إذا ظمرج [283]اًمٌؼرة:﴾َفِرَهوٌن َمْؼُبوَضيٌ  ﴿وموئدة: ذم ىمقًمف شمعومم: 

 زال ًمزوم اًمرهـ، وسمؼل اًمعؼد.مـ يد اعمرهتـ سمرووه وإظمتقوره، 

 (.2/282) "أطمؽوم اًمؼرآن ٓسمـ اًمعريب"(، 6/448) "اعمغـل"راضمع 

(: وٓ يصح اًمرهـ إٓ مـ ضموئز اًمتٍمف ذم اعمول، وملمو 6/20) "ٌقوناًم"ىمول ذم 

اًمصٌل واعمجـقن واعمحجقر قمؾقف، ومال يصح مـف اًمرهـ ٕكف قمؼد قمغم اعمول، ومؾؿ يصح 

 اهـمـفؿ يموًمٌقع. 
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 (.222-9/220) "ح اعمؿتعاًمنم"

 ًا ٙصح اهسّٓ ب9ٕ
(: ويصح اًمرهـ سمؽؾ طمؼ ٓزم ذم اًمذمي يمديـ اًمًؾؿ، وسمدل 6/20ىمول ذم اًمٌقون )

قمغم  شاًمؼرض وصمؿـ اعمٌقعوت وىمقؿ اعمتؾػوت، وإضمره واعمفر، وقمقض اخلؾع، وإر

ى قمؾقفؿ يمون ىمٌؾ طمؾقل احلقل مل شمصح ٕكف مل جيومنن عوىمؾي اجلوين، وأمو اًمديي قمغم اًم

 رء، وإن يمون سمعد طمؾقل احلقل صح.

ىمول اًمشقخ أسمق طمومد: وطمؽك قمـ سمعض اًمـوس أكف ىمول: ٓ يصح اًمرهـ إٓ مـ ديـ 

 اهـاًمًؾؿ، وهق ظمالف اإلمجوع. 

و  "و إن يمـتؿ قمغم ؾمػر ومرهون مؼٌقوي  "قمغم مو ذهٌـو إًمقف و اًمدًمقؾ  "ىمول اًمعؿراين :

ؽقن ومقفو ُمثؿـًو ٕكف طمؼ صموسمً ذم اًمذمي ومجوز أظمذ ىمد يؽقن اًمديـ ذم اًمذمي صمؿـًو و ىمد ي

اًمرهـ سمف و جيقز أظمذ اًمرهـ سموًمديـ احلول ٕن اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ رهـ درقمف ذم 

 ا.هـ "سمدل اًمؼرض و هق طمول 

 ًتٟ ٙأخر اهسّٓ؟
 هـوًمؽ صمالث طموٓت ٕظمذ اًمرهـ:

، شمؼقل: أقمطـل مخًلم احلوًمي إومم: قمـد أظمذ احلؼ، أي اًمذي اؾمتداكف أي مع اًمديـ

 أًمػ قمغم أن أرهـؽ ؾمقوريت، ومفذا يصح.

احلوًمي اًمثوكقي: اعمختؾػ ومقف وهل اًمرهـ ىمٌؾ أظمذ اًمديـ، ورضمح اًمعثقؿلم رمحف اهلل 

 ضمقازهو.
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 احلوًمي اًمثوًمثي: اًمرهـ سمعد اًمديـ.

 (.229-9/228) "اًمنمح اعمؿتع"(، 23-6/22) "اًمٌقون"راضمع 



 خطأ! ال ٙ٘دد ُص ًّ اهٌِط املعني يف املطتِد.
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 ُتفاع باهسّٓحلٍ اال
 (:6/509) "اعمغـل"دامي ذم ىمول اسمـ ىم

 اًمؽالم ذم هذه اعمًلًمي ذم طموًملم:

سمف أطمدامهو: مو ٓ حيتوج إمم ممكي يموًمدار، واعمتوع، وكحقه ومال جيقز ًمؾؿرهتـ اإلكتػوع 

 اهـذم هذا ظمالوًمو.  سمغػم إذن اًمراهـ سمحول ٓ كعؾؿ

ومنن  ومنن أذن اًمراهـ ًمؾؿرهتـ اإلكتػوع سمغػم قمقض أو مؼوسمؾ، ويمون اًمرهـ ذم ىمرض

 مـػعي وذًمؽ طمرام. ضمرَّ  ىمرٌض هذا ٓ جيقز، ٕكف 

يـتػع سمٌمء مـ اًمرهـ يمؾٌس ؾمالح، أو شملضمػم دار أو اؾمتثامر ٓ ومنن ذط اعمرهتـ أن 

 أروف، وموًمنمط وموؾمد ٕكف يـوذم مؼته اًمرهـ.

 (.3/652(، واًمـقؾ )520-6/509) "اعمغـل"راضمع 

ومحؽؿ اعمرهتـ ذم اإلكتػوع سمف سمعقض أو سمغػم ىمول: احلوًمي اًمثوكقي: مو حيتوج ومقف إمم ممكي، 

قمقض سمنذن اًمراهـ يموًمؼًؿ إول، ومنن أذن ًمف ذم اإلكتػوع واإلكػوق ضموز ٕكف كقع 

 معوووي.

ًمؾؿرهتـ أن يـػؼ قمؾقف، ويريمى وحيؾى سمؼدر عمحؾقب واعمريمقب و،ومأمو إن مل يلذن ًمف

 مـ أهؾ اًمعؾؿ. كػؼتف متحرًيو ًمؾعدل ذم ذًمؽ، وهذا ىمقل أمحد، وإؾمحوق، ومجوقمي

يـتػع مـف سمٌمء،  وذهى موًمؽ واًمشوومعل وأسمق طمـقػي، وروايي قمـ أمحد أكف ٓ

 .مـ راهـف ًمف همـؿف وقمؾقف همرمياًمرهـ ش واؾمتدًمقا سمحديٌ:
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 "اعمًتدرك"(، واحلويمؿ ذم 3/33) "اًمًــ"احلديٌ أظمرضمف اًمدارىمطـل ذم 

 (.7/570)(، واسمـ طمٌون 238-8/237) "اعمصـػ"(، وقمٌد اًمرزاق ذم 2/52)

 وهذا احلديٌ وعقػ طمؽؿ قمؾقف أسمق داود سموإلرؾمول.

ومؼد روى احلديٌ إوزاقمل، ويقكس، واسمـ أيب ذئى، قمـ اًمزهري، قمـ ؾمعقد 

 مرؾماًل.

 (.85-3/83) "اًمتؾخقص "راضمع 

سمؼدر  وًمرهـ إن يمون حيتوج إمم ممكيسمكتػوع هق ضمقاز آ ًمؽـ اًمراضمح ذم هذه اعمًلًمي

صغم ه طمديٌ أيب هريرة قمـد اًمٌخوري، ىمول: ىمول رؾمقل اهلل ظمتقورا، واًمدًمقؾ قمغم ممكتف

اًمظفر يريمى سمـػؼتف إذا يمون مرهقًكو، وًمٌـ اًمدر ينمب سمـػؼتف إذا يمون ش :اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ

 .مرهقًكو

(: ومؼد ادقمك اسمـ قمٌد 5/278( )2522حتً ذح احلديٌ رىمؿ ) "اًمػتح"راضمع 

رده أصقل جمؿع ـد مجفقر اًمػؼفوء ياًمؼم اًمـًخ هلذا احلديٌ، وىمول سملن هذا احلديٌ قم

ٓ حتؾى ش ٓ خيتؾػ ذم صحتفو، ويدل قمغم كًخف طمديٌ اسمـ قمؿر: قمؾقفو، وأصمور صموسمتي

 اكتفك. سمغػم أذكف موؿمقي امرئ

سملم إطموديٌ أومم مـ إهدار واجلؿع وشمعؼٌف احلوومظ سملن معرومي اًمتوريخ متعذرة، 

 أطمدهو.

إمم محؾف قمغم مو إذا امتـع اًمراهـ مـ  ىمول: وىمد ذهى إوزاقمل، واًمؾقٌ، وأسمق صمقر

قان طمػًظو حلقوشمف وإلسمؼوء اإلكػوق قمغم اعمرهقن، ومقٌوح طمقـئذ ًمؾؿرهتـ اإلكػوق قمغم احلق
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يزيد ٓ كتػوع سموًمريمقب، أو سمنمب اًمؾٌـ سمنمط أن ومقف، وضمعؾ ًمف ذم مؼوسمؾي كػؼتف آ اعموًمقي

  اهـػر. ىمدر ذًمؽ، أو ىمقؿتف قمغم ىمدر قمؾػف وهل مـ مجؾي مًلًمي اًمظ

 9إذا توف املسْٓ٘ أٗ ضاع
 اظمتؾػ اًمعؾامء ذم هذه اعمًلًمي:

ى قمـ وومذهى قمطوء، واًمزهري، وإوزاقمل، واًمشوومعل، وأسمق صمقر، واسمـ اعمـذر، وير

 د مـف وٓ شمػريط، ومال وامن قمؾقف، وهق مـ مول اًمراهـ.ؿقمكم أكف إن شمؾػ مـ همػم شمع

ضؿـ سمجؿقع اًمديـ، ومنن يمون وذهى ذيح اًمؼوي، واًمـخعل، واحلًـ أن اًمرهـ ي

شمؾػف سملمر فموهر يموحلريؼ واعمقت، ومؿـ وامن اًمراهـ وإن أدقمك شمؾػف سملمر ظمػل مل يؼٌؾ 

 ىمقًمف ووؿـ.

وذهى اًمثقري وأصحوب اًمرأي إمم أن اعمرهتـ يضؿـ سملىمؾ إمريـ ىمقؿي اًمرهـ أو 

 (.7/283مرؾمؾ قمطوء قمـد اسمـ أيب ؿمقٌي )ذًمؽ قمـ قمؿر، ويروى ىمدر اًمديـ 

(، واًمراضمح واهلل أقمؾؿ أكف ٓ وامن 523-6/522) "اعمغـل" ا اسمـ ىمدامي ذمذيمر هذ

قمغم اعمرهتـ إٓ إذا ومرط إمو واحلول أكف مل يػرط ومال يؾزمف رء، وجيى قمغم اعمًتديـ أن 

 "اًمنمح اعمؿتع"سمـ قمثقؿلم يمام ذم اإذا طمؾ إضمؾ، وهذا اظمتقور اًمشقخ  فيؼضقف طمؼ

(9/248.) 

 اًمقؿـقي معومؾي سملم اًمراهـ واعمرهتـ جيى اًمتـٌقف قمؾقفو، وهل: يدور ذم اًمٌالد شمـٌقف:

 أهنؿ يؼًؿقن اًمرهـ إمم ىمًؿلم:
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رهـ قمودي ذم هذه احلوًمي إن يمون اعمرهقن أرًوو، ومنن اعمرهتـ يًتعؿؾفو قمغم  -2

اًمشطر أو اًمثؾٌ، وهذا ٓ جيقز يمام شمؼدم، ٕكف جير كػًعو إٓ ذم طموًمي واطمدة، وهل: إن أذن 

، مـ همػم ذط قمؾقف مـ اعمرهتـ سمحرث إرض وزراقمتفو قمغم اًمـصػ أو همػمه ًمف اًمراهـ

ويؽقن مو يلظمذه اعمرهتـ مؼوسمؾ قمؿؾف وأشمعوسمف، وهذا مـ سموب اعمزارقمي اجلوئزة، ومؼد زارع 

أهؾ ظمقؼم سمشطر مو خيرج مـ صمؿرهو يمام ذم  صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿرؾمقل اهلل 

 وهمػمهو. "اًمصحقحلم"

سمؽؾ مو خيرج وهق أن اًمراهـ يدومع اًمرهـ إمم اعمرهتـ ومقـتػع اعمرهتـ  :اعمَُرومَّعاًمٌقع  -2

زرع، وهذه معومؾي رسمقيي ٓ دمقز سمحول، ٕكف ىمرض ضمر كػًعو مـ إرض مـ صمؿر أو 

 صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿومصور حمرًمو، ٕكف يمدي إمم أيمؾ أمقال اًمـوس سموًمٌوـمؾ، ورؾمقل اهلل 

، ام، يمحرمي يقمؽؿ هذا ذم سمؾديمؿ هذاإن دموئؽؿ وأمقاًمؽؿ قمؾقؽؿ طمرش يؼقل:

ٓ حيؾ مول أمرئ مًؾؿ إٓ سمطقٌي ش ، ويؼقل:طمرمي مول اعمًؾؿ يمحرمي دمفش ويؼقل:

 .مـ كػًف

 كٚفٚٞ اهقبض يف اهسّٓ؟
ًٓ ؾمالطًمو  ذيمر أهؾ اًمعؾؿ أن اًمؼٌض ذم اًمرهـ يموًمؼٌض ذم اًمٌقع، ومنن يمون اًمرهـ مـؼق

ًٌو أو همػم ذًمؽ، يؽقن اًمؼٌض ومقف سمو يؽقن اًمؼٌض ومقفو  دوًراًمقد، وإن يمون قمؼوًرا وأذه

 سموًمتخؾقي سمقـفو وسملم اعمرهتـ.

 وإن يمون مؽقاًل، أو مقزوًكو ومؼٌضف سمؽقؾف، ووزكف مع ىمٌضف.

 (.2222مًلًمي ) "اعمحغم"(، 6/9) "احلووي"(، 6/450) "اعمغـل"راضمع 
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 ٓى اضتداًٞ اهقبض غسًطا هوصَٗ اهسّٓ؟ 
 مم ىمقًملم:اظمتؾػ اًمعؾامء ذم هذه اعمًلًمي إ

هـ، ومؿتك دومع اًمرهـ إمم ومذهى مجفقرهؿ إمم أن اؾمتدامي اًمؼٌض ذط ذم صحي اًمر

ج قمـ يمقكف رهـًو، ومنذا أقمقد إمم اعمرهتـ قمود إمم يمقكف رهـ، مـف ظمر صوطمٌف ًمالؾمتػودة

، وذهى اًمشوومعل إمم أن اؾمتدامي [283]اًمٌؼرة:﴾َفِرَهوٌن َمْؼُبوَضيٌ  ﴿واؾمتدًمقا سمؼقًمف شمعومم: 

اًمرهـ  س سمنمط، واظمتوره اسمـ قمثقؿلم، ورضمحف ٕن اًمؼٌض ٓ يشؽمط ذماًمرهـ ًمق

 .اسمتداء، ومال يشؽمط ومقف آؾمتدامي

كتػوع سمف صمؿ ومع اعمرهتـ اًمرهـ إمم صوطمٌف، وًمالواًمؼقل إظمػم هق اًمراضمح، ٕكف ىمد يد

ُؽْم تُ  ﴿يعقده، وهذا مـ ومعؾ اخلػم، واهلل شمعومم يؼقل:  ْرَ َلَعؾَّ  .[77]احلٍ:﴾ْػؾُِحونَ َواْفَعُؾوا اْْلَ

 (.9/240) "اًمنمح اعمؿتع"(، 3/420) "اًمؼرـمٌل"(، 6/448) "اعمغـل"راضمع 

 إذا غسط املستّٔ إُٔ إذا حى األدى ٗمل ٙ٘فٕٚ، فاهسّٓ باهدّٙ؟ 
هذه اعمعومؾي يؼع ومقفو يمثػم مـ اًمـوس، وىمد ذهى مجفقر اًمعؾامء أن هذا اًمنمط وموؾمد، 

روى قمـ اسمـ قمؿر
 (2)

خعل، وموًمؽ، واًمثقري، وأصحوب اًمرأي، ىمول ، وذيح، واًمـ

 اسمـ ىمدامي: ٓ كعؾؿ أطمًدا ظموًمػفؿ.

همؾؼ اًمرهـ، يغؾؼ "يؼول : "ىمول ذم اًمـفويي : ،ٓ يغؾؼ اًمرهـش واؾمتدًمقا سمحديٌ:

همؾقىمو ، إذا سمؼل ذم يد اعمرهتـ ٓ يؼدر راهـف قمغم ختؾقصف و اعمعـك : أكف ٓ يًتحؼف اعمرهتـ 

يمون هذا مـ ومعؾ اجلوهؾقي أن اًمراهـ إذا مل يمد مو قمؾقف ذم اًمقىمً إذا مل يًتػؽف صوطمٌف و 

                                              

 .(، ٚفٟ عٕذٖ ِٛعٝ ثٓ ػج١ذح اٌشثزٞ ِزشٚن6/433أخشعٗ اثٓ أثٟ ش١جخ ) (1)
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وهذا احلديٌ وإن يمون مرؾماًل إٓ أن  ا.هـ "اعمعلم مؾؽ اعمرهتـ اًمرهـ وملسمطؾف اإلؾمالم 

 .اًمعؿؾ قمؾقف

وذهى أسمق اخلطوب مـ احلـوسمؾي إمم ضمقاز ذًمؽ، واظمتوره ؿمقخ اإلؾمالم، واسمـ 

رار، وإكام يؽقن هـ، وٓ يؽقن ومعؾف ذًمؽ قمـ اوطقمثقؿلم، ًمؽـ يـٌغل أن ٓ يغٌـ اًمرا

 قمـ ـمقٌي مـ كػًف، و روو مـ اًمراهـ و هذا سموشمػوق أصحوب اعمذاهى

(، 3/423) "اًمؼرـمٌل"(، 5/250) "اإلكصوف"(، 6/507) "اعمغـل"راضمع 

 (228)"اؾمتقػوء احلؼقق مـ همػم ىمضوء "(، 264-9/262) "اًمنمح اعمؿتع"
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 غلاي ٗد٘ابٕإ
، وىمد كػس اعمممـ معؾؼي سمديـفش اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ يؼقل:رؾمقل اهلل صغم 

شمقذم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف ش موت ودرقمف مرهقكي قمـد هيقدي يمام ذم طمديٌ قموئشي:

، وضموء قمـد أمحد وؾمؾؿ ودرقمف مرهقكي قمـد هيقدي ذم صمالصملم صوقًمو مـ ؿمعػم

جيؿع سملم هذا وسملم ( مـ طمديٌ أكس: مو وضمد مو يػتؾفو طمتك موت، ومؽقػ 3/238)

 احلديٌ اعمتؼدم؟

(: ىمول اعمووردي: احلديٌ حمؿقل قمغم مـ مل 7/380ىمول اسمـ اعمؾؼـ ذم اإلقمالم )

 اهـخيؾػ ووموء 

ىمؾً: واًمرهـ يؼقم مؼوم اًمديـ، ورسمام زاد قمغم صمؿـ اًمديـ، ويؽقن أدقمك ًمتًديد 

 اًمقرصمي ًمؾديـ.

 ًطأه9ٞ إذا كاْ دّٙ املستّٔ دْٗ يٌٚٞ اهسّٓ؟
ديـ اعمرهتـ دون ىمقؿي اًمرهـ أظمذ اعمرهتـ موًمف مـ احلؼ وسف أظمر أؾمقة  إذا يمون

 ًمؾغرموء يتحوصصقكف حموصف.

 (.6/562راضمع اعمغـل )

 هؾ جيقز ومًخ اًمرهـ؟

أمو اعمرهتـ ومقجقز ًمف ومًخ اًمرهـ متك ؿموء ٕكف قمؼد حلظف ومجوز ًمف ومًخف متك ؿموء 

 يموإلسمراء مـ اًمديـ .
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و جيقز ًمف اًمػًخ ىمٌؾ ًخ سمعد ىمٌض اعمرهتـ ًمؾرهـ و أمو اًمراهـ ومال جيقز ًمف اًمػ

ومقصػ اًمرهـ سموًمؼٌض  "و إن يمـتؿ قمغم ؾمػر ومرهون مؼٌقوي  "اًمؼٌض ًمؼقل اهلل شمعومم 

(24ـ6/23ومدل قمغم أكف ٓ يؽقن رهـو إٓ سموًمؼٌض . اًمٌقون )



 خطأ! ال ٙ٘دد ُص ًّ اهٌِط املعني يف املطتِد.
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 اًمديـ وذوـمف  إذا أظمتؾػ اًمراهـ واعمرهتـ ذم ىمدر

واًمقؿلم قمغم اعمدقمك قمؾقف، حلديٌ اسمـ قمٌوس ذم  احلؽؿ ذم ذًمؽ أن اًمٌقـي قمغم اعمدقمل،

ىمه سموًمقؿلم قمغم اعمدقمك قمؾقف، وىمد سمقب  صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿاًمصحقح، أن اًمـٌل 

اًمٌخوري قمغم احلديٌ ذم سموب اًمرهـ سمؼقًمف: سموب إذا اظمتؾػ اًمراهـ واعمرهتـ وكحقه، 

 وموًمٌقـي قمغم اعمدقمل، واًمقؿلم قمغم اعمدقمك قمؾقف.

مـفؿ  وض ومقفو اًمعؾامء، ومؿـفؿ مـ ضمعؾ اًمؼقل ىمقل اًمراهـ مطؾًؼووهذه اعمًلًمي ىمد ظم

قمطوء سمـ أيب رسموح وإسمراهقؿ وىمول: إٓ أن يؼقؿ اعمرهتـ اًمٌقـي وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي قمـ 

اًمٌقـي قمغم مـ أدقمك اًمػضؾ يمام أكف ًمق ىمول هق رهـ وىمول صوطمٌف هق ش محود أكف ىمول:

 وديعي يمون اًمؼقل ىمقل صوطمى اعمتوع.

مـ ضمعؾ اًمؼقل ىمقل اعمرهتـ ومـفؿ 
 

مـفؿ احلؽؿ سمـ قمتٌي، واحلًـ وإيوس سمـ معوويي 

 إٓ أكف ىمول: إٓ أن شمؼقم اًمٌقـي، وىمتودة وؾمعقد سمـ ضمٌػم واًمزهري.

 (. 82، 6/80) "اعمصـػ ٓسمـ أيب ؿمقٌي"راضمع 

 ًمؽـ مو ذهى إًمقف اًمٌخوري هق احلؼ إن ؿموء اهلل وًٌطو ًمألمقر. 

 (.525-6/524) "راضمع اعمغـل"

 (.2/282) "أطمؽوم اًمؼرآن"

 (.5/279) "اًمػتح"

وموئدة: طمديٌ قموئشي قمـد اًمشقخلم أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اؿمؽمى مـ 

 هيقدي ـمعوًمو ورهـف درقًمو ًمف مـ طمديٌ.

 سمقب قمؾقف اًمٌخوري:
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سموب اًمؽػقؾ ذم اًمًؾؿ صمؿ رواه سمؾػظ: اؿمؽمى ـمعوًمو مـ هيقدي سمـًقئي ورهـف  -2

 يد.درقًمو ًمف مـ طمد

اؿمؽمى مـ هيقدي ـمعوًمو إمم شسموب اًمرهـ ذم اًمًؾؿ ورواه سمؾػظ: صمؿ شمرضمؿ قمؾقف -2

 .ؾ معؾقم وارهتـ مـف درقًمو مـ طمديدأضم

وشمرضمؿ قمؾقف سموب مـ رهـ درقمف صمؿ رواه سمؾػظ: اؿمؽمى مـ هيقدي ـمعوًمو ورهـف  -3

 درقمف.

قدي صمؿ شمرضمؿ قمؾقف اًمرهـ قمـد اًمقفقد وهمػمهؿ صمؿ رواه سمؾػظ: اؿمؽمى مـ هي -4

 ورهـف درقمف.

ورواه ذم اًمرهـ مـ طمديٌ أكس سمؾػظ: رهـ درقمف سمشعػم وشمرضمؿ قمؾقف اًمرهـ ذم  -5

 احلي.

وشمرضمؿ قمؾقف ذم اًمٌققع ذاء اًمطعوم إمم أضمؾ وًمػظف: اؿمؽمى مـ هيقدي ـمعوًمو إمم  -6

 أضمؾ ورهـف درقمف.

 ورواه مًؾؿ سملًمػوظ:

 ـًو.اؿمؽمى ـمعوًمو مـ هيقدي سمـًقئي وملقمطوه درقًمو ًمف ره -2

 اؿمؽمى مـ هيقدي ـمعوًمو ورهـف درقًمو مـ طمديد. -2

اؿمؽمى مـ هيقدي ـمعوًمو إمم أضمؾ ورهـف درقًمو ًمف مـ طمديد، وذم روايي: سموؾمؼوط  -3

 درقًمو.

 (.358-7/357) "اإلقمالم سمػقائد قمؿدة إطمؽوم"راضمع 
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وموئدة: مو ؾمٌى قمدول اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ قمـ معومؾي مقوؾمػم أصحوسمف يموسمـ 

 ون واسمـ قمقف إمم اًمقفقدي؟قمػ

 (:7/360ىمول اسمـ اعمؾؼـ ذم اإلقمالم )

أطمداهو ًمٌقون اجلقاز.صموكقفو: ٕكف مل يؽـ قمـد أطمدهؿ ـمعوم ومووؾ قمـ طموضمتف 

 ًمغػمهؿ.

 اهـصموًمثفو: يمراهي أن يرده مـف سمغػم رووه وأيًضو ومنهنؿ ٓ يلظمذون رهـف. 

ًّ اهػسًا١  عِد املستّٔ فٔ٘ أحق بٕ إذا ًات اهسآّ أٗ أفوظ ٗحقٕ
 حتٟ ٙطت٘يف

 هذا اًمؼقل قمـ اًمشعٌل وومقف اجلعػل ضموسمر سمـ يزيد وعقػ. ُروَي 

 وروى مـ ـمريؼف أيًضو قمـ قمطوء.

ًٓ همػم  وصح قمـ احلؽؿ ىمقًمف: ذم اًمرضمؾ يرهـ اًمرهـ صمؿ يؿقت صوطمٌف وٓ يدع مو

 اًمرهـ وقمؾقف ديـ ؾمقى ديـ صوطمى اًمرهـ.

 ىمول: اعمرهتـ أطمؼ سموًمرهـ مـ همرموء اعمقً.

وصح قمـ احلًـ أكف إذا يمون مؼٌقًوو وموًمذي هق ذم يده أطمؼ سمف، وإن مل يؽـ مؼٌقًوو 

 ومفق سملم اًمغرموء.

 (. 7/223) "اعمصـػ ٓسمـ أيب ؿمقٌي"راضمع 
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 الػصل الثومن

  يطا١ اهدّٙأب٘اب 

 اهدّٙ ًقطٛ
 (:5/267ىمول اإلموم أمحد رمحف اهلل )

ذطمٌقؾ سمـ مًؾؿ اخلقٓين، طمدصمـو أسمق اعمغػمة، طمدصمـو إؾمامقمقؾ سمـ قمقوش، طمدصمـو 

اًمعوريي ممداة، شيؼقل:  صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿؾمؿعً أسمو أمومي يؼقل: ؾمؿعً رؾمقل اهلل 

 .واعمـقحي مردودة، واًمديـ مؼيض، واًمزقمقؿ همورم

 هذا طمديٌ طمًـ.

 ت املايبٚ يطا١ دّٙ ًّ حتٌى محاالت يف اهصوح بني املطوٌني ًّ
 (:2044ىمول اإلموم مًؾؿ رمحف اهلل شمعومم )

طمدصمـو حيقك سمـ حيقك، أظمؼمكو محود سمـ زيد قمـ هورون سمـ ريوب، طمدصمـل يمـوكي سمـ كعقؿ 

صغم اهلل اًمعدوي، قمـ ىمٌقصي سمـ خمورق اهلالزم، ىمول: حتؿؾً محوًمي وملشمقً رؾمقل اهلل 

يو ش ، صمؿ ىمول:أىمؿ طمتك شملشمقـو اًمصدىمي، ومـلمر ًمؽ هبوش أؾملًمف ومقفو، ومؼول: قمؾقف و ؾمؾؿ

ٓ حتؾ إٓ ٕطمد صمالصمي: رضمؾ حتؿؾ محوًمي ومحؾً ًمف اعمًلًمي طمتك  ىمٌقصي، إن اعمًلًمي

يصقٌفو صمؿ يؿًؽ، ورضمؾ أصوسمتف ضموئحي اضمتوطمً موًمف، ومحؾً ًمف اعمًلًمي طمتك يصقى 

ىمقاًمو مـ قمقش، أو ؾمداد مـ قمقش، ورضمؾ أصوسمتف وموىمي طمتك يؼقل صمالصمي مـ ذوي 
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يصقى ىمقاًمو مـ قمقش،  احلجك مـ ىمقمف: ًمؼد أصوسمً ومالن وموىمي، ومحؾً ًمف اعمًلًمي طمتك

 .أو ؾمداد مـ قمقش، ومام ؾمقاهـ يو ىمٌقصي ومفق ؾمحً يليمؾف اًمرضمؾ ؾمحًتو

هل سمػتح احلوء، وهل اعمول  حتؿؾً محوًمفش (: ىمقًمف:7/232ىمول اًمـقوي رمحف اهلل )

اًمذي يتحؿؾف اإلكًون، أي يًتديـف ويدومعف ذم إصالح ذات اًمٌلم يموإلصالح سملم ىمٌقؾتلم 

 اهـأو كحق ذًمؽ. 

غم هذا يـٌغل ًمؾدوًمي أن شمؼيض ديـ مـ حتؿؾ اًمديوت، أو إروش ذم اإلصالح سملم ومع

 اعمًؾؿلم.

(: ذم يمالمف قمـ احلامًمي: ويموكً اًمعرب إذا وىمعً 3/87) "اعمػفؿ"ىمول اًمؼرـمٌل ذم 

سمقـفؿ صموئرة اىمتضً همرًمو ذم ديي أو همػمهو، ىموم أطمدهؿ ومتؼمع سموًمتزام ذًمؽ، واًمؼقوم سمف 

ئره، وٓ ؿمؽ أن هذا مـ مؽورم إظمالق، وٓ يصدر مثؾف إٓ قمـ طمتك شمرشمػع شمؾؽ اًمثو

ؾمودات اًمـوس وظمقورهؿ، ويموكً اًمعرب ًمؽرمفو إذا قمؾؿً سملن أطمًدا حتؿؾ محوًمي: 

 سمودروا إمم معقكتف، وأقمطقه مو يتؿ سمف وضمف مؽرمتف، وشمؼمأ سمف ذمتف.

، وًمذًمؽ ؾملل وًمق ؾملل اعمتحؿؾ ذم شمؾؽ احلامًمي مل يعد ذًمؽ كؼًصو، سمؾ ذوًمو وومخًرا

ذم محوًمتف اًمتل حتؿؾفو قمغم قمودهتؿ، وملضموسمف  صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿهذا اًمرضمؾ رؾمقل اهلل 

صغم إمم ذًمؽ سمحؽؿ اعمعقكي قمغم اعمؽرمي، ووقمده اًمـٌل  صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿرؾمقل اهلل 

 سمامل مـ اًمصدىمي، ٕكف همورم مـ مجؾي اًمغورملم اعمذيمقريـ ذم آيي اًمصدىمي. اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ

 اهـ
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 اهػازَ ٙعطٟ ًّ اهصكاٝ هقطا١ دِٕٙ
ْم َوِِف ﴿ىمول اهلل شمعومم:  َدَقوُت لِْؾُػَؼَراِء َوادََْسوكنِِي َواْلَعوِمؾنَِي َظَؾْقَفو َوادَُْملََّػِي ُقُؾوُِبُ ََم الصَّ إِكَّ

بِقِل َفِريَضًي ِمَن اَّللَِّ َقوِب َواْلَغوِرِمنَي َوِِف َشبِقِل اَّللَِّ َواْبِن السَّ  .[60]اًمتقسمي: ﴾ َواَّللَُّ َظؾِقٌم َحؽِقمٌ الرِّ

 : هذه أيي مـ أمفوت أيوت."أطمؽوم اًمؼرآن"ىمول اسمـ اًمعريب ذم 

(: 2/453) "أطمؽوم اًمؼرآن"، ىمول اسمـ اًمعريب ذم [60]اًمتقسمي:﴾َواْلَغوِرِمنيَ ﴿ىمقًمف شمعومم: 

دان  وهؿ اًمذيـ ريمٌفؿ اًمديـ، وٓ ووموء قمـدهؿ سمف، وٓ ظمالف ومقف، اًمؾفؿ إٓ مـ

 ؾمػوهي، ومنكف ٓ يعطك مـفو كعؿ، وٓ ذم همػمهو إٓ أن يتقب.

 اهـومنن يمون مقًتو ىميض مـ ديـف، ٕكف مـ اًمغورملم. 

 اهصديٞ عوٟ اهػازَ هقطا١ اهدّٙ
(: طمدصمـو قمٌداهلل سمـ مًؾؿي قمـ موًمؽ، قمـ زيد سمـ أؾمؾؿ قمـ 2635ىمول أسمق داود )

ٓ حتؾ اًمصدىمي إٓ خلؿًي: ش ىمول: قمطوء سمـ يًور، أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

ًمغوز ذم ؾمٌقؾ اهلل، أو اًمعومؾ قمؾقفو، أو اًمغورم، أو ًمرضمؾ اؿمؽماهو سمامًمف، أو ًمرضمؾ يمون ًمف 

 ضمور مًؽلم ومتصدق قمغم اعمًؽلم وملقمطك اعمًؽلم ًمؾغـل.

هؽذا رواه رمحف اهلل مرؾماًل صمؿ ؾموىمف مـ ـمريؼ قمٌد اًمرزاق قمـ معؿر قمـ زيد سمـ 

يب ؾمعقد ىمول: ىمول رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمؿعـوه، صمؿ ىمول أؾمؾؿ، قمـ قمطوء قمـ أ

أسمق داود: ورواه اسمـ قمققـي قمـ زيد يمام ىمول موًمؽ ورواه اًمثقري قمـ زيد ىمول: طمدصمـل 

 (.2633اًمثًٌ وسموًمطريؼ إظمرى أظمرضمف أيًضو اسمـ موضمي )
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واحلديٌ داومع قمـ وصؾف اسمـ قمٌد اًمؼم واسمـ اعمؾؼـ واًمٌقفؼل وأقمؾف اسمـ أيب طموشمؿ 

 (، واًمراضمح اإلرؾمول.384-7/383ىمطـل يمام كؼؾ قمـفؿ صوطمى اًمٌدر اعمـػم ) واًمدار

 ًمؾقادقمل رمحف اهلل شمعومم. "أطموديٌ معؾي فموهرهو اًمصحي"راضمع 

 دين؟مسللي: رجل غرم لصولح كػسه هل يعطى من الزكوة لؼضوء ال

ويمقػ ؾموقمده اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف  "صحقح مًؾؿ"شمؼدم معـو طمديٌ ىمٌقصي ذم 

وؾمؾؿ ذم ىمضوء احلؿقًمي اًمتل حتؿؾفو ذم اإلصالح سملم اعمًؾؿلم، وهذا أمر مرهمى ومقف 

 ومتـ اًمؼتؾ واًمؼتول. مخودومطؾقب مـ اعمًؾؿلم أن يًوقمدوا ومقفو إل

 ًمح كػًف هؾ يدومع ًمف مـ اًمزيموة؟ؾمتدان اًمرضمؾ وهمرم ًمصووأمو مًلًمتـو هذه ومفل إذا ا

(: مـ همرم ًمصالح كػًف وقمقوًمف 255، 6/253ىمول اًمـقوي رمحف اهلل ذم اعمجؿقع )

ومنن اؾمتدان مو اكػؼف قمغم كػًف أو قمقوًمف ذم همػم معصقي أو اشمؾػ ؿمقًئو قمغم همػمه ؾمفًقا ومفذا 

 يعطك مو يؼيض سمف ديـف سمنموط:

 ـ.إمم مو يؼيض سمف اًمدي إول: أن يؽقن حمتوضًمو

 اًمثوين: أن يؽقن ديـف ًمطوقمي.

 . ًٓ  (.3/423) "اًمٌقون"راضمع  اهـاًمثوًمٌ: أن يؽقن اًمديـ طمو
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 مسللي: إذا غرم اإلكسون دعصقي هل يؼيض ديـه من شفم الغورمني؟

(: وإن اؾمتدان عمعصقي ومنن يمون مؼقاًم قمغم اعمعصقي مل 3/423ىمول اًمعؿراين  ذم اًمٌقون )

َوَتَعوَوُكوا َظَذ ﴿ذم ذًمؽ أقموكي قمغم اعمعصقي ىمؾً: واهلل يؼقل: يعط همـًقو يمون أو ومؼػًما ٕن 

ْثِم َواْلُعْدَوانِ  ِ ْٕ  .[2:اعموئدة]﴾اْلِزِّ َوالتَّْؼَوى َوٓ َتَعوَوُكوا َظَذ ا

 ر ومقف وضمفون:ؼوهؾ يعطف مع اًمػ شموب مـ اعمعصقي مل يعطف مع اًمغـك ىمول: وإن يمون ىمد

 أطمدمهو: يعطك ٕكف ىمد شموب مـفو.

 اهـًمثوين: ٓ يعطك ٕكف يؿؽـ أن يعوودهو. وا

صدق اًمتقسمي ومنكف يعون، وإن قمؾؿ مـف اًمتالقمى ٓ يعون طمتك يصؾح  فىمؾً: إن قمؾؿ مـ

 طموًمف.

 الغورمني؟ شفم هل َيوز أداء دين ادقً من

 ىمد شمؼدم معـو ذح أيي، وأووحـو هـوًمؽ أن اعمديـ يعطك مـفو.

 ػف ذم طمقوة صوطمى اًمديـ.وهذه مًلًمي شمشورك شمؾؽ ذم اًمديـ وختوًم

 وىمد اظمتؾػ اًمعؾامء ذم هذه اعمًلًمي إمم ىمقًملم:

أطمدهو وهق ىمقل أيب طمـقػي واًمـخعل  وأمحد أكف ٓ جيقز ٕن اعمزيمل يشؽمط أن يؿؾؽ 

 اعمعطل وٓ يؿؽـ هـو.

واًمثوين: وهق ىمقل اًمشقخ أيب كٍم ذم اعمعتؿد أكف جيقز ًمؼقًمف شمعومم: 

 ، ومل يػرق سملم احلل واعمقً.[60:اًمتقسمي]﴾َواْلَغوِرِمنيَ ﴿
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 اهـوٕكف جيقز اًمتؼمع سمؼضوء ديـف ومجوز ًمف ىمضوء ديـف مـ اًمزيموة يموحلل. 

واًمؼقل سموجلقاز هق اًمراضمح وذًمؽ ًمؾًعل ذم ومؽوك ذمي اعمقً، وٕكف أطمقج إمم دومع 

 اًمديـ قمـف مـ همػمه مـ إطمقوء واهلل أقمؾؿ.

 (.6/258) "اعمجؿقع"(، 3/425) "اًمٌقون"راضمع ًمؾؿًلًمي 

 دّٙ إْ مل ٙلّ هٕ يطا١ ٗفا١ اإلًاَ بدّٙ املطوٍ اهرٜ مي٘ت ٗعوٕٚ
صغم اهلل قمؾقف و شمؼدم طمديٌ أيب هريرة ري اهلل قمـف اعمتػؼ قمؾقف، وومقف: أن رؾمقل اهلل 

يمون إذا موت اًمرضمؾ ؾملل: هؾ شمرك ديـ، ومنن ىموًمقا: كعؿ، ىمول: صؾقا قمغم  ؾمؾؿ

أكو أومم سموعمممـلم مـ أكػًفؿ، مـ شمقذم مـ ش صوطمٌؽؿ، ومؾام ومتح اهلل قمؾقف اًمػتقح، ىمول:

ومؿـ موت وقمؾقف ديـ، ش (:6732، وذم روايي اًمٌخوري )اعمممـلم ومؽمك ديـًو ومعكم ىمضوؤه

 احلديٌ. ومل يؽمك ووموء ومعؾقـو ىمضوؤه

(: وهؽذا يؾزم وزم أمر اعمًؾؿلم أن يػعؾف سمؿـ 4/602) "اًمػتح"ىمول احلوومظ ذم 

وموإلصمؿ قمؾقف موت وقمؾقف ديـ، ومنن مل يػعؾ
(2)

إن يمون طمؼ اعمقً مـ سمقً اعمول يػل سمؼدر مو  

  اهـقمؾقف مـ اًمديـ، وإٓ ومقؼًطف. 

(: ىمول سمعض أهؾ اًمعؾؿ: جيى قمغم اإلموم أن 24/222) "اًمتػًػم"وىمول اًمؼرـمٌل ذم 

، ومنكف ىمد صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿيؼيض مـ سمقً مول اعمًؾؿلم ديـ اًمػؼراء اىمتداء سموًمـٌل 

 اهـ. ومعكم ىمضوؤهش ، طمقٌ ىمول:سح سمقضمقب ذًمؽ

                                              

 أٞ ػٍٝ ٌٟٚ أِش اٌّغ١ٍّٓ ٌّب ع١أرٟ.( 1)
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وىمد أظمتؾػ اًمعؾامء ذم هذه اعمًلًمي إمم ىمقًملم: ومذهى سمعضفؿ إمم وضمقب اًمؼضوء قمغم 

، وٕن اعمقً اًمذي ومعكم ىمضوؤهش ، وىمقًمف:صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿاإلموم قمؿاًل سمػعؾ اًمـٌل 

 يمون قمؾقف اًمديـ خيوف أن يعذب ذم ىمؼمه قمغم ذًمؽ اًمديـ، وىمد شمؼدمً إطموديٌ، ويمام

قمغم اإلموم أن يًد رمؼف ويراقمل مصؾحتف اًمدكققيي، يمون أطمرى وأومم أن يًعك ومقام 

 يرومع قمـف اًمعذاب إظمروي.

 ( وذح مًؾؿ ًمؾـقوي.4/575) "اعمػفؿ ذح مًؾؿ"راضمع 

 "اًمػتح اًمرسموين"يمام ذم  "مـ قمؾقف ديـقمغم اًمصالة "ىمول اًمشقيموين رمحف اهلل ذم رؾموًمي 

(6/3064:) 

صغم اهلل دل دًٓمي فموهرة أن ذًمؽ اًمتحؿؾ إكام هق عمصػم أمقال اهلل إًمقف ىمول: وهذا ي

، ومعؾقم أهنو صورت إمم مـ سمعده مـ ظمؾػوئف ومـ سمعدهؿ، يمام صورت إًمقف، قمؾقف و ؾمؾؿ

سمؾ صور إًمقفؿ أيمثر ممو صور إًمقف، ومنن اهلل مل يػتح هموًمى اًمٌالد إٓ سمعد مقشمف، ومفؿ 

وضمؾ، ويٍمومقن مـفو ذم هذا  مـ أمقال اهلل قمزمتحؿؾقن ًمديقن اعمديقكلم يؼضقهنو 

وضمؾ مو  اعمٍمف يمام يٍمومقن إمم همػمه مـ اعمصورف ممو وضمد سمليدهيؿ مـ أمقال اهلل قمز

يؿؽـ ذًمؽ مـف إمو يماًل أو سمعًضو، ٓ جيقز هلؿ اإلظمالل سمف سمحول مـ إطمقال، ومفذه 

صغم اهلل رؾمقل اهلل ذيعي صموسمتي همػم مـًقظمي، وىمد اطمتجقا ٕكػًفؿ، وملظمذوا مو أظمذه 

، ومنن صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ، ومعؾقفؿ أن يؾزمقا أكػًفؿ سمام أًمتزمف رؾمقل اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ

ْم ﴿، ومـؼقل وىمقًمف شمعومم: صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿىموًمقا: هذا ظموص سمرؾمقل اهلل  ُخْذ ِمْن َأْمَواَِلِ

حق هذه أيي ممو يؽثر ، وكصغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ: اخلطوب ًمرؾمقل اهلل [203]اًمتقسمي:﴾َصَدَقيً 

 شمعداد مـ أيوت.
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مـ ديقن  صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿمو حتؿؾف رؾمقل اهلل واحلوصؾ أكف يؼول عمـ مل يتحؿؾ 

، أشمرك ىمٌض اًمصدىموت صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿاعمديقكلم زاقماًم أن ذًمؽ ظموص سمرؾمقل اهلل 

 مـ قمٌوده مـ شمرك ىمٌض مػماث مـ ٓ وارث ًمف، وؾمققضمد اهللأوكحقهو مـ أمقال اهلل، و

 اهـديقن اعمديقكلم مـ قمٌود اهلل.  يؼيض

أن يقومؼ  قمز وضمؾومو ذهى إًمقف همٓء إئؿي هق احلؼ ذم هذه اعمًلًمي، ومـًلل اهلل 

 قمز وضمؾأمراء اعمًؾؿلم سموًمعؿؾ هبذه اًمشعػمة وهمػمهو مـ اًمشعوئر اًمتل أوضمٌفو اهلل 

 وأظمرة.ضمزاء ذًمؽ ذم اًمدكقو  قمز وضمؾقمؾقفؿ، وؾمقجدون سمنذن اهلل 

ى اًمديـ مًلًمي: سمعد اًمؼقل سمقضمقب ىمضوء اًمديـ قمغم إموم اعمًؾؿلم إن يمون صوطم

 ـ وشمؾحؼ اًمًؾطون؟ومؼػًما، هؾ شمًؼط اًمتٌعي مـ اعمدي

(: أىمقل إكف ٓ سمد مـ شمػصقؾ يدل قمؾقف مو 6/3067)اًمًوسمؼ ىمول اًمشقيموين ذم اعمرضمع 

وين ؽقن ًمف مول أو ٓ، وقمغم اًمثؾمـذيمره مـ إدًمي، ومـؼقل: ٓ خيؾق هذا اعمديقن إمو أن ي

 اًم سمؼضوئف مريًدا ًمف، ومل يؿـعف إٓ قمدم وضمقده وأقمقاز إمو أن يؽقن ذم طمول طمقوشمف مفت

 إًمقف أم ٓ.

 ومفذه صمالث مًوئؾ:

 إومم: مـ موت وًمف مول.

اًم ذم طمول طمقوشمف سمؼضوئف مريًدا ًمف، ومل يتؿؽـ كقي: مـ موت وٓ مول ًمف، ويمون مفتاًمثو

 ن ًمف.مـف وٓ شمق

اًمثوًمثي: مـ ٓ مول ًمف، ومل يؽـ مفتاًم سمؼضوئف، مع متؽـفـ مـ اًمؼضوء ذم طمول طمقوشمف، 

 وًمق سموًمًعل ذم وضمقه اعمؽوؾمى، وإشمعوب كػًف ذم أؾمٌوب اًمتحصقؾ.
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أمو اعمًلًمي إومم: مـ موت وًمف مول يؿؽـ اًمؼضوء مـف، وشمؿ ؾمؾطون ًمؾؿًؾؿلم سمقده 

ديـ ذًمؽ اعمديقن مـفو يماًل أو سمعًضو، ومؼد دل  أمقال اهلل قمغم وضمف يتؿؽـ سمف مـ ىمضوء

ًٓ أو ش :صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿىمقًمف  ، ومؾقرصمتف ومـ ظمؾػ يماًل أو ديـًو وقوقًمومـ ظمؾػ مو

، أن اًمًؾطون ىمد صور مؽؾًػو سمؼضوء ديـ هذا اعمديقن اًمذي موت ومؽؾف إزم وديـف قمكم

 ًٓ وشمرك مو
(2)

تقضمف إًمقف، وقمؼقسمتف كوزًمي م قمز وضمؾ، وأن ذكى اًمؽمك قمؾقف، وظمطوب اهلل 

هؾ شمرك ش ىمول: صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿقمؾقف، وٓ يـوذم ىمقًمف هذا ذم طمديٌ ؾمؾؿي أن اًمـٌل 

صؾقا قمغم صوطمٌؽؿ، ش ، ىموًمقا: ٓ، ومؼول: هؾ قمؾقف ديـ؟ ىموًمقا: صمالصمي دكوكػم، ىمول:ؿمقًئو

 مول ًمف ىمٌؾ أن إكام أمتـع مـ اًمصالة قمغم اعمديقن اًمذي ٓ صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿٕن اًمـٌل 

 يػتح اهلل قمؾقف، ًمؽقكف مل يؽمك ووموًء ًمديـف.

ًٓ أو طمًؼو ومؾقرصمتفشأمو سمعد أن ومتح اهلل قمؾقف، ىمول:  ، ومجعؾ ديقن مـ ظمؾػ مو

ًٓ ومـ مل يؽمك.  اعمديقكلم إًمقف وقمؾقف همػم ومرق سملم مـ شمرك مو

، ومنن ومرط ذم ىمضوئ شمـٌقف: هذا اعمديقن ًٓ ًوهؾ مع متؽـف ف طمول طمقوشمف، وشماًمذي شمرك مو

مـ ذًمؽ، وىمدرشمف قمؾقف، ومال ؿمؽ وٓ ريى أكف خموـمى سمذًمؽ معوىمى قمؾقف، وقمؾقف حيؿؾ 

كػس اعمممـ معؾؼي سمديـف ش ىمول: صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿطمديٌ أيب هريرة أن رؾمقل اهلل 

 ، أظمرضمف أمحد واسمـ موضمي.طمتك يؼه قمـف

                                              

لذ رمذِذ اإلشبسح ئٌٝ اٌؾذ٠ش اٌزٞ أخشعٗ اٌجخبسٞ ٚف١ٗ ِٓ ِبد ٚػ١ٍٗ د٠ٓ ٌٚفُ ٠زفشن ٚففب   (1)

ُٓ  ﴿$فؼٍٝ لؼبؤٖ ٚلجً رٌه لفٛي   رؼفبٌٝ:  ف  ٠ ٚ  دع ِطف١ ُخ ٠ِِٛطفٟ ثِٙعفب أع ٚع فِذ  ٓ  ثعؼ  ف ، [11:إٌغفب ]﴾ِِ

اٌّبي د٠ٓ فّبد أْ اٌذ٠ٓ ٠خشط ِٓ أطً اٌزشوٗ لجفً اٌمغفّخ  ٚاٌشب٘ذ أٔٗ ئرا ٚعذ ػٍٝ طبؽت

 ٚاٌؾّذ هلل.
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قل سمقـف وسملم موًمف طموئؾ وأمو إذا يمون همػم متؿؽـ مـ اًمؼضوء وٓ ىمودر قمؾقف، سملن حي

ًٌو إًمقف ع امـ همصى هموصى، أو طمجر طمويمؿ، أو كحق ذًمؽ م هتاممف سموًمؼضوء، ويمقكف راهم

وضمؾ، سمؾ اخلطوب قمغم اًمًؾطون، وقمغم مـ طمول  ومفذا ٓ ظمطوب قمؾقف مـ ضمفي اهلل قمز

سملم هذا اعمديقن وسملم موًمف ذم طمول طمقوشمف سمغػم مقضمى ذقمل يؼتيض شمؾؽ احلقؾقًمي )صمؿ 

مـ أظمذ أمقال اًمـوس يريد أدائفو: أدى ش يًثو رمحف اهلل( مـفو مو أظمرضمف اًمٌخوري:ذيمر أطمود

 .اهلل قمـف، ومـ أظمذهو يريد إشمالومفو: أشمؾػف اهلل

ىمول: وأمو اعمًلئؾي اًمثوكقي، وهل: مـ موت وٓ مول ًمف، ويمون مفتاًم ذم طمول طمقوشمف 

ًٓ أوًمًقو، ومال سمؼضوئف ومل يتؿؽـ مـف، وٓ شمقن ًمف، ومفق داظمؾ حتً هذه إطم وديٌ دظمق

 خيوـمى سمذًمؽ اًمديـ، سمؾ يؼضقف اهلل قمـف.

وأمو اعمًلًمي اًمثوًمثي: وهل مـ ٓ مول ًمف، ومل يؽـ مفتاًم سموًمؼضوء مع متؽـف مـ اًمؼضوء 

طمول طمقوشمف، ومفذا همػم داظمؾ حتً هذه إطموديٌ، ومال يمدى قمـف، سمؾ خيوـمٌف ويعوىمٌف 

سمف ومؼط، وأمو كػس اًمديـ وموخلطوب ومقف مـ اهلل، هتامم ٓسموًمتػريط هبو ذم اًمؼضوء، وقمدم ا

 واًمعؼوب قمؾقف هق قمغم ؾمؾطون اعمًؾؿلم اعمتؿؽـ مـ اًمؼضوء مـفو.

ىمول رمحف اهلل: وهـو مًلًمي راسمعي، وهل: مـ يمون ٓ مول ًمف يتؿؽـ مـ اًمؼضوء مـف، 

وٓ يمون ىمودًرا قمغم اًمؼضوء سمقضمف مـ اًمقضمقه، وًمؽـف مل هيتؿ سموًمؼضوء ذم طمول مـ 

ذم  طمقال، ومفذا ٓ ؿمؽ أن اخلطوب ومقف قمغم اًمًؾطون، وأمو هق ومنن شمؾػ ذًمؽ اعمولإ

همػم هف وٓ معصقي، ومنذا مل يؼض قمـف اًمًؾطون ىمه اهلل قمـف، وٓ ظمطوب قمؾقف إٓ 

هتاممف سموًمؼضوء ومؼط، ًمعدم متؽـف مـ اًمؼضوء، وحيتؿؾ أن ٓ خيوـمى سمذًمؽ عمو اسمؽمك 

 اهـشمؼدم. 
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وه هـو مـ طمقٌ احلؼ اًمقاضمى قمغم اًمًؾطون، أمو مـ طمقٌ شمـٌقف: هذا اًمؽالم ىمررك

 شمعؾؼ اًمديـ سموًمؽميمف، وإدًمي ذم ذًمؽ، ومًقؽقن هلو سموسًمو ظموًصو.

ىمؾً: مو ذهى إًمقف اًمشقيموين رمحف اهلل مـ وضمقب ىمضوء اًمديـ مطؾًؼو قمغم اإلموم همػم 

أمو أن يػرط  مًؾؿ سمف، وٓ يتحؿؾ اإلموم اًمؼضوء إٓ إذا ضمفد ذم ىمضوؤه، صمؿ مل يتقن ًمف

 ومعف اعمول ومال.

عده ويميده أيًضو اًمطريؼ اًمثوكقي قمـد سمويقوح ذًمؽ احلديٌ أيت ذم اًمٌوب اًمذي 

صغم اهلل قمؾقف اإلموم مًؾؿ مـ ـمريؼ معؿر قمـ مهوم قمـ أيب هريرة ىمول: ىمول رؾمقل اهلل 

و وقعي، وضمؾ، ومليؽؿ مو شمرك ديـًو أ أكو أومم اًمـوس سموعمممـلم ذم يمتوب اهلل قمزش :و ؾمؾؿ

ًٓ ومؾقمصمر سمامًمف قمصٌتف مـ يمون  .ومودقمقين وملكو وًمقف، وأيؽؿ مو شمرك مو

(: ومعـك احلديٌ: أكو ىموئؿ سمؿصوحلؽؿ ذم طمقوة أطمديمؿ 22/59ىمول اًمـقوي )

ومقشمف، وأكو وًمقف ذم احلوًملم، ومنن يمون قمؾقف ديـ ىمضقتف مـ قمـدي إن مل خيؾػ ووموء، وإن 

ًٓ حمتوضملم ووئعلم، ومؾقلشمقا إزم يموكً ًمف مول ومفق ًمقرصمتف ٓ آظمذ مـف ؿم قًئو، وإن ظمؾػ قمقو

 اهـومعكم كػؼتفؿ وممكتفؿ. 

قمؾقف ىمؾً: وقمغم أوًمقوء أمقر اعمًؾؿلم أن يؼقمقا سمام يمون يؼقم سمف رؾمقل اهلل صغم اهلل  

 وؾمؾؿ دموه رقمويوهؿ مـ اعمًؾؿلم.

 (:22/23) "اًمػتح"ىمول احلوومظ ذم 

، خيص مو أـمؾؼ ذم ًء، ومعؾقـو ىمضوؤهومؿـ موت وقمؾقف ديـ ومل يؽمك ووموش وىمقًمف:

، ومعؾؿ أكف خمصقص سمؿـ ومؿـ شمقذم مـ اعمممـلم وشمرك ديـًل، ومعكم ىمضوؤهش روايي قمؼقؾ:

 مل يؽمك ووموء.
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 فا٢د9ٝ ًّ ٓ٘ اهعادَ اهرٜ ال ٙطتطٚع يطا١ اهدّٙ؟
 (:6/3072ىمول اًمشقيموين ذم اعمرضمع اًمًوسمؼ )

ًٓ أصاًل إٓ مو يًؽم وأقمؾؿ أن اًمعودم اًمذي ًمقس سمؼودر قمغم اًمؼضوء:  هق مـ ٓ جيد مو

 قمقرشمف وقمقرة مـ يعقل، ويًد وموىمتف ووموىمي مـ يعقل، ومو يؽـف ويؽـفؿ.

وأمو مـ يمون ًمف قمؼور أو دار أو قمرض: وموخلطوب قمؾقف سموًمؼضوء مـفو متضقؼ أؿمد 

شمضقؼ، ومتحتؿ أسمؾغ حتتؿ، ومنن زقمؿ واحلول هذا أكف مفتؿ سموًمؼضوء مريد ًمف طمريص 

وذب قمغم كػًف، مروح هلو سموٕسموـمقؾ، معؾؾ هلو سموًمعؾؾ اًمزائػي، مطؿع هلو قمؾقف، ومفق يم

 اهـسموًمشٌف اًمداطمضي قمـد اهلل، خمودع هلو سموخلدع اًمتل ٓ شمًؿـ وٓ شمغـل مـ ضمقع. 

 يطا٢ٕدٔد يف  اإلًاَ ٗهٛ ًّ ًات ٗعوٕٚ دّٙ ٗيد 
 (:6/74ىمول اإلموم أمحد رمحف اهلل شمعومم )

ـو ؾمعقد يعـل اسمـ أيب أيقب، ىمول: طمدصمـل قمؼقؾ قمـ اسمـ طمدصمـو قمٌداهلل سمـ يزيد، طمدصم

مـ محؾ ش :صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿؿمفوب، قمـ أيب ؾمؾؿي، قمـ قموئشي ىموًمً: ىمول رؾمقل اهلل 

 .مـ أمتل ديـًو صمؿ ضمفد ذم ىمضوؤه، ومامت ومل يؼضف وملكو وًمقف

 ىمول اًمقادقمل رمحف اهلل شمعومم: هذا طمديٌ صحقح.

و أسمق يمومؾ طمدصمـو محود يعـل اسمـ زيد، ىمول: طمدصمـو (: طمدصمـ4/233وىمول رمحف اهلل )

سمديؾ سمـ مقنة قمـ قمكم سمـ أيب ـمؾحي قمـ راؿمد سمـ ؾمعد قمـ أيب قمومر اهلقزي قمـ 

مـ شمرك ديـًو أو وقعي ومنزم، ش اعمؼدام ىمول: ؾمؿعً رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ يؼقل:
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ًٓ ومؾقرصمتف، وأكو مقمم مـ ٓ مقمم ًمف، أرث موًمف و أومؽ قموكف، واخلول مقمم مـ ومـ شمرك مو

 .ٓ مقمم ًمف يرث موًمف ويػؽ قموكف

 هذا طمديٌ صحقح اإلؾمـود.

 يطا١ اه٘زثٞ اهدّٙ عّ ً٘زثٍٔ أٗ يسٙبٍٔ
 (:2852ىمول اًمٌخوري رمحف اهلل شمعومم )

طمدصمـو مقؾمك سمـ إؾمامقمقؾ، طمدصمـو أسمق قمقاكي قمـ أيب سمنم، قمـ ؾمعقد سمـ ضمٌػم، قمـ اسمـ 

، ومؼوًمً: صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿمـ ضمفقـي ضموءت إمم اًمـٌل  قمٌوس ري اهلل قمـف، أن امرأة

كعؿ طمجل قمـفو، أرايً ش إن أمل كذرت أن حتٍ ومؾؿ حتٍ طمتك موشمً، أوملطمٍ قمـفو، ىمول:

 .ًمق يمون قمغم أمؽ ديـ أيمـً ىمووقف؟ أىمضقا اهلل وموهلل أطمؼ سموًمقوموء

 .ومديـ اهلل أطمؼ أن يؼهش وذم روايي:

 (.2248احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ )

(: وومقف أن مـ موت وقمؾقف طمٍ وضمى قمغم وًمقف أن 4/85) "اًمػتح"احلوومظ ذم ىمول 

 اهـجيفز مـ حيٍ قمـف مـ رأس موًمف، يمام أن قمؾقف ىمضوء ديقكف. 

 ًطأه9ٞ حق املدو٘ق يف اهدّٙ ٙقدَ عوٟ حق اخلاهق
 وىمد اظمتؾػ اًمعؾامء أهيام أطمؼ سموًمتؼديؿ طمؼ اهلل أو طمؼ اًمعٌقد إمم صمالصمي أىمقال:

لم، واؾمتدًمقا سمؼقل رؾمقل قوضمؾ ذم اًمؼضوء قمغم طمؼ أدم طمؼ اهلل قمز إول: شمؼديؿ

 .ومديـ اهلل أطمؼ أن يؼهش :صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿاهلل 
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لم قمغم طمؼ اهلل شمعومم، يمقهنو مٌـقي قمغم اعمشوطمي، وطمؼقق قاًمثوين: شمؼديؿ طمؼقق أدم

 اهلل مٌـقي قمغم اعمًوحمي.

 (.8/26) "اًمـقوي قمغم مًؾؿ"(، 4/86) "اًمػتح"واًمثوًمٌ: ىمقؾ مهو ؾمقاء، راضمع 

وضمؾ  واًمراضمح واًمذي شمدقمؿف إدًمي ويتحتؿ ومعؾف هق ىمضوء طمؼ أدمقلم وموهلل قمز

 يتجووز قمـ اًمعٌود وهق همػقر رطمقؿ، أمو طمؼقق أدمقلم ومفل مٌـقي قمغم اعمشوطمي.

ذم طمديٌ ديـ اهلل أطمؼ أن يؼه سمحٌ اًمػتح اًمرسموين ًمنإموم اًمشقيموين وذم 

 وضمؾ. رمحف اهلل إمم شمؼديؿ طمؼ اهلل قمز (، ومول8/4232)

 ٗدى؟ ًطأه9ٞ إذا ًات املٚت ٗعوٕٚ دْٙ٘ ًتعوقٞ حبق اهلل عص
 وضمؾ: مـ كذر وطمٍ أو صقم. ىمد يؿقت اإلكًون وقمؾقف طمؼقق متعؾؼي سمحؼ اهلل قمز

مـ ش :"اًمصحقح"ومعغم أوًمقوءه أن يمدوهو قمـف ًمؾحديٌ اعمتؼدم، وحلديٌ قموئشي ذم 

 .ف وًمقفموت وقمؾقف صقم صوم قمـ

 أَ مل ٙ٘اٛ يطا١ دّٙ املٚت ًّ اهرتكٞ أٗاٟ
 (:2782ىمول اًمٌخوري رمحف اهلل شمعومم )

طمدصمـو حمؿد سمـ ؾموسمؼ، أو اًمػضؾ سمـ يعؼقب قمـف، طمدصمـو ؿمقٌون أسمق معوويي قمـ 

ومراس، ىمول اًمشعٌل: طمدصمـل ضموسمر سمـ قمٌداهلل إكصوري ري اهلل قمـفام، أن أسموه 

وشمرك قمؾقف ديـًو، ومؾام طميه ضمذاذ اًمـخؾ أشمقً  أؾمتشفد يقم أطمد وشمرك ؾمً سمـوت،

ن واًمدي اؾمتشفد ، ومؼؾً: يو رؾمقل اهلل، ىمد قمؾؿً أصغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿرؾمقل اهلل 

ومٌقدر يمؾ متر اذهى يمثػًما، وإين أطمى أن يراك اًمغرموء، ىمول:  يقم أطمد وشمرك قمؾقف ديـًو
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اًمًوقمي، ومؾام رأى مو  شمؾؽيب قمغم كوطمقي، ومػعؾً، صمؿ دقمقشمف، ومؾام كظروا إًمقف أهمروا 

يصـعقن ـموف طمقل أقمظؿفو سمقدًرا صمالث مرات، صمؿ ضمؾس قمؾقف صمؿ ىمول: ادع أصحوسمؽ، 

ومام زال يؽقؾ هلؿ طمتك أدى اهلل أموكي واًمدي، وأكو واهلل راي أن يمدي اهلل أموكي واًمدي، 

قمؾقف  وٓ أرضمع إمم أظمقايت مترة، ومًؾؿ واهلل اًمٌقودر يمؾفو طمتك أين أكظر إمم اًمٌقدر اًمذي

 يملكف مل يـؼص مترة واطمدة.  صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿرؾمقل اهلل 

 حسص اهطوف عوٟ يطا١ دّٙ ً٘زثٍٔ
 (:3/297ىمول اإلموم أمحد رمحف اهلل شمعومم )

طمدصمـو حمؿد سمـ ضمعػر، طمدصمـو ؿمعٌي قمـ إؾمقد سمـ ىمقس، قمـ كٌقح قمـ ضموسمر سمـ 

ديـ يمون قمغم أيب، وملشمقتف ذم  صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿقمٌداهلل، ىمول: اكطؾؼً إمم رؾمقل اهلل 

 يملين ذارة.

هذا طمديٌ صحقح، رضموًمف رضمول اًمصحقح همػم كٌقح، وهق اسمـ قمٌداهلل اًمعـزي، ومؼد 

 روى ًمف أصحوب اًمًــ، ووصمؼف اًمؽممذي وأسمق زرقمي.

 هتامم.رة وهذا يمـويي قمـ اًمنقمي وؿمدة آواًمشوهد مـ احلديٌ ىمقل: وملشمقتف يملين ذا

 هٕ يطا١ يف عايوتٕ ضؤاي دّٙ املٚت إْ مل جيد
صَمـَو َأسُمق قَمَقاَكَي  (:3700ىمول اإلموم اًمٌخوري رمحف اهلل ) ـُ إؾِْماَمقِمقَؾ، طَمدَّ صَمـَو ُمقؾَمك سْم طَمدَّ

ٌَْؾ َأْن  ـَ اخْلَطَّوِب َرِيَ اهللَُّ قَمـُْف ىَم ًُ قُمَؿَر سْم ـِ َمْقُؿقٍن، ىَموَل: َرَأْي ـْ قَمْؿِرو سْم ـْ طُمَصلْمٍ قَم قَم

وٍم  ـِ طُمـَْقٍػ، ىَموَل: يَمْقَػ وَمَعْؾُتاَم ُيَصوَب سمَِليَّ ـِ اًْمَقاَمِن َوقُمْثاَمَن سْم سمِوعمَِْديـَِي َوىَمَػ قَمغَم طُمَذْيَػَي سْم

: مَحَّْؾـَوَهو َأْمًرا ِهَل ًَمُف ُمطِقَؼٌي َمو َٓ َٓ شُمِطقُؼ، ىَمو َْرَض َمو  ْٕ ومِقَفو  َأخَتَووَموِن َأْن شَمُؽقَكو ىَمْد مَحَّْؾُتاَم ا
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ـْ يَمٌػُِم وَمْضٍؾ  َٓ وَمَؼوَل قُمَؿُر: ًَمِئ  : َٓ َٓ شُمطِقُؼ، ىَموَل: ىَمو َْرَض َمو  ْٕ ىَموَل اْكُظَرا َأْن شَمُؽقَكو مَحَّْؾُتاَم ا

ًْ قمَ  ـَ إمَِم َرضُمٍؾ سَمْعِدي َأسَمًدا، ىَموَل: وَماَم َأشَم َتْج َٓ حَيْ َـّ َأَراِمَؾ َأْهِؾ اًْمِعَراِق  ََدقَم َٕ َؾْقِف ؾَمؾََّؿـِل اهللَُّ 

َّٓ َراسمِ  ٌَّوٍس هَمَداَة ُأِصقَى، إِ ـُ قَم ٌُْد اهللَِّ سْم َّٓ قَم َعٌي طَمتَّك ُأِصقَى ىَموَل: إيِِن ًَمَؼوِئٌؿ َمو سَمْقـِل َوسَمْقـَُف إِ

، َوُرسمَّ  َ َم وَمَؽؼمَّ َـّ ظَمَؾاًل شَمَؼدَّ ْ َيَر ومِقِف  ىَموَل اؾْمَتُقوا، طَمتَّك إَِذا مَل
لْمِ ػَّ اَم ىَمَرَأ َويَموَن إَِذا َمرَّ سَملْمَ اًمصَّ

َّٓ َأنْ  َتِؿَع اًمـَّوؾُمـ وَماَم ُهَق إِ ُومَم طَمتَّك جَيْ ْٕ يْمَعِي ا  ؾُمقَرَة ُيقؾُمَػ َأْو اًمـَّْحَؾ َأْو َكْحَق َذًمَِؽ ذِم اًمرَّ

ِؽلٍم َذاِت ـَمَروَملْمِ  ًِ ٍُ سمِ ِؿْعُتُف َيُؼقُل: ىَمَتَؾـِل َأْو َأيَمَؾـِل اًْمَؽْؾُى طِملَم ـَمَعـَُف، وَمَطوَر اًْمِعْؾ ًَ َ وَم  يَمؼمَّ

ٌَْعيٌ َٓ  ـَ صَماَلصَمَي قَمنَمَ َرضُماًل َموَت ِمـُْفْؿ ؾَم َّٓ ـَمَعـَُف، طَمتَّك ـَمَع ًٓ إِ َٓ ؿِماَم ،  َيُؿر  قَمغَم َأطَمٍد َيِؿقـًو َو

ُف َمْلظُمقٌذ َكَحرَ  ٍُ َأكَّ َـّ اًْمِعْؾ و، وَمَؾامَّ فَم ًً ِؿلَم ـَمَرَح قَمَؾْقِف سُمْرُك
ؾِ ًْ ـْ اعمُْ ُف كَ  وَمَؾامَّ َرَأى َذًمَِؽ َرضُمٌؾ ِم ًَ ْػ

و  ـْ َيكِم قُمَؿَر وَمَؼْد َرَأى اًمَِّذي َأَرى، َوَأمَّ َمُف، وَمَؿ ـِ قَمْقٍف وَمَؼدَّ ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمرَّ َوشَمـَوَوَل قُمَؿُر َيَد قَم

ٌَْحوَن  ُْؿ ىَمْد وَمَؼُدوا َصْقَت قُمَؿَر َوُهْؿ َيُؼقًُمقَن: ؾُم َٓ َيْدُروَن هَمػْمَ َأهنَّ ُْؿ  ِجِد وَمنهِنَّ ًْ َكَقاطِمل اعمَْ

ٌَّوٍس اكْ اهللَِّ ـَ قَم وُمقا ىَموَل: َيو اسْم ـِ َصاَلًة ظَمِػقَػًي، وَمَؾامَّ اْكٍَمَ مْحَ ٌُْد اًمرَّ ٌَْحوَن اهللَِّ وَمَصغمَّ هِبِْؿ قَم ُظْر  ؾُم

ـَُع ىَموَل: َكَعْؿ ىَموَل: ىَموشَمَؾُف اهللَُّ ـْ ىَمَتَؾـِل وَمَجوَل ؾَموقَمًي، صُمؿَّ ضَموَء وَمَؼوَل هُماَلُم اعمُِْغػَمِة: ىَموَل اًمصَّ  َم

ؾْماَلَم، ىَمْد يمُ  قِمل اإْلِ ل سمَِقِد َرضُمٍؾ َيدَّ
ْ جَيَْعْؾ ِمقَتتِ ًَ ًَمَؼْد َأَمْرُت سمِِف َمْعُرووًمو احْلَْؿُد هلِلَِّ اًمَِّذي مَل ـْ

ٌَّوُس َأيْمَثَرُهْؿ َرىِمقًؼو، وَمَؼوَل: إِ  ٌَّوِن َأْن شَمْؽُثَر اًْمُعُؾقُج سمِوعمَِْديـَِي َويَموَن اًْمَع
ًَ َوَأسُمقَك حُتِ ًَ َأْك ْن ؿِمْئ

قا  ٌَْؾَتُؽْؿ َوطَمج  وكُِؽْؿ َوَصؾَّْقا ىِم ًَ
ًَ سَمْعَد َمو شَمَؽؾَُّؿقا سمِؾِ ًَ ىَمَتْؾـَو، ىَموَل: يَمَذسْم ًُ َأْي إِْن ؿِمْئ وَمَعْؾ

ٌَْؾ َيْقَمِئذٍ  ٌٌَي ىَم ٌُْفْؿ ُمِصق ْ شُمِص ُؽْؿ وَموطْمُتِؿَؾ إمَِم سَمْقتِِف وَموْكَطَؾْؼـَو َمَعُف َويَمَلنَّ اًمـَّوَس مَل ، وَمَؼوِئٌؾ طَمجَّ

ـْ ضَمْقومِِف صُمؿَّ ُأيِتَ سمِؾَ  سَمُف وَمَخَرَج ِم َٓ سَمْلَس َوىَموِئٌؾ َيُؼقُل: َأظَموُف قَمَؾْقِف وَمُليِتَ سمِـٌَِقٍذ وَمنَمِ ـٍ َيُؼقُل:  ٌَ

، وَمَدظَمْؾـَو قَمَؾْقِف َوضَموَء اًمـَّوُس وَمَجَعُؾقا يُ  ًٌ ُف َمِق ـْ ضُمْرطِمِف وَمَعؾُِؿقا َأكَّ سَمُف وَمَخَرَج ِم ْثـُقَن قَمَؾْقِف، وَمنَمِ

ٌَِي َرؾُمقِل اهللَِّ َصغمَّ  ـْ ُصْح ى اهللَِّ ًَمَؽ ِم ٌُنْمَ  َوضَموَء َرضُمٌؾ ؿَموبٌّ وَمَؼوَل: َأسْمنِمْ َيو َأِمػَم اعمُْْمِمـلَِم سمِ
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ًَ صُمؿَّ ؿَمَفوَدةٌ  ًَ وَمَعَدًْم ًَ صُمؿَّ َوًمِق ْؿ
ؾْماَلِم َمو ىَمْد قَمؾِ َؿ َوىَمَدٍم ذِم اإْلِ ىَموَل َوِدْدُت  اهللَُّ قَمَؾْقِف َوؾَمؾَّ

وا قَمكَمَّ اًْمُغاَل  َْرَض ىَموَل ُرد  ْٕ َٓ زِم وَمَؾامَّ َأْدسَمَر إَِذا إَِزاُرُه َيَؿس  ا َٓ قَمكَمَّ َو َم ىَموَل َيو َأنَّ َذًمَِؽ يَمَػوٌف 

ـَ  ٌَْد اهللَِّ سْم ُف َأسْمَؼك ًمَِثْقسمَِؽ َوَأشْمَؼك ًمَِرسِمَؽ َيو قَم ـَ َأظِمل اْروَمْع صَمْقسَمَؽ وَمنِكَّ ـْ اسْم قُمَؿَر اْكُظْر َمو قَمكَمَّ ِم

ٌُقُه وَمَقضَمُدوُه ؾِمتًَّي َوصَماَمكلَِم َأًْمًػو َأْو َكْحَقُه ىَموَل إِْن َورَم ًَمُف َموُل آِل قُمَؿَر وَمَلِدهِ  ًَ ـِ وَمَح ْي ـْ  اًمدَّ ِم

ـِ يَمْعٍى وَمنِْن مَلْ شَمِػ َأْمَقاهُلُْؿ ومَ  ْؾ ذِم سَمـِل قَمِدِي سْم ًَ َّٓ وَم ْؿ َوإِ
َٓ شَمْعُدُهْؿ َأْمَقاهِلِ ْؾ ذِم ىُمَرْيٍش َو ًَ

ِهْؿ وَمَلِد قَمـِل َهَذا اعْمَوَل اْكَطؾِْؼ إمَِم قَموِئَشَي ُأِم اعمُْْمِمـلَِم وَمُؼْؾ َيْؼَرُأ قَمَؾْقِؽ قُمَؿرُ  اَلَم  إمَِم هَمػْمِ ًَّ اًم

ًُ اًْمَقْقَم ًمِْؾُؿْمِمـلَِم َأِمػمً  ًْ َٓ شَمُؼْؾ َأِمػُم اعمُْْمِمـلَِم وَمنِيِن ًَم ـُ اخْلَطَّوِب َأْن َو َتْلِذُن قُمَؿُر سْم ًْ ا َوىُمْؾ َي

ٌْؽِل وَمَؼوَل َيْؼَرُأ قَمَؾقْ  َؿ َواؾْمَتْلَذَن صُمؿَّ َدظَمَؾ قَمَؾْقَفو وَمَقضَمَدَهو ىَموقِمَدًة شَم ؾَّ ًَ ٌَْقِف وَم ـَ َمَع َصوطِم ِؽ ُيْدوَم

ـَ َمَع َصوطِمٌَ  َتْلِذُن َأْن ُيْدوَم ًْ اَلَم َوَي ًَّ ـُ اخْلَطَّوِب اًم ًُ ُأِريُدُه ًمِـَْػِز قُمَؿُر سْم ًْ يُمـْ ْقِف وَمَؼوًَم

ـُ قُمَؿَر ىَمْد ضَموَء ىَموَل اْروَمعُ  ٌُْد اهللَِّ سْم ٌََؾ ىِمقَؾ َهَذا قَم ُوصمَِرنَّ سمِِف اًْمَقْقَم قَمغَم َكْػِز وَمَؾامَّ َأىْم َٕ قيِن َو

ى  َيو َأِمػمَ 
ًْ ىَموَل احْلَْؿُد هلِلَِّ َمو  وَمَلؾْمـََدُه َرضُمٌؾ إًَِمْقِف وَمَؼوَل َمو ًَمَدْيَؽ ىَموَل اًمَِّذي حُتِ اعمُْْمِمـلَِم َأِذَك

َتْلِذُن قُمَؿُر سمْ  ًْ ًُ وَمومْحُِؾقيِن صُمؿَّ ؾَمِؾْؿ وَمُؼْؾ َي ـْ َذًمَِؽ وَمنَِذا َأَكو ىَمَضْق  َأَهؿ  إِزَمَّ ِم
ٍ
ء ـْ َرْ ـُ يَموَن ِم

ويِن  شْمـِل ُرد  ًْ زِم وَمَلْدظِمُؾقيِن َوإِْن َردَّ ِؿلَم َوضَموَءْت ُأم   اخْلَطَّوِب وَمنِْن َأِذَك
ؾِ ًْ إمَِم َمَؼوسمِِر اعمُْ

ًْ قِمـَْدُه ؾَموقمَ  ٌََؽ ًْ قَمَؾْقِف وَم ػُم َمَعَفو وَمَؾامَّ َرَأْيـَوَهو ىُمْؿـَو وَمَقجَلَ
ًِ وُء شَم ًَ ًي اعمُْْمِمـلَِم طَمْػَصُي َواًمـِ

ـْ  ِؿْعـَو سُمَؽوَءَهو ِم ًَ ًْ َداظِماًل هَلُْؿ وَم اظِمِؾ وَمَؼوًُمقا َأْوِص َيو َأِمػَم  َواؾْمَتْلَذَن اًمِرضَموُل وَمَقجَلَ اًمدَّ

ِذي ْهِط اًمَّ  اًمـََّػِر َأْو اًمرَّ
ِ
ء َٓ ـْ َهُم َْمِر ِم ْٕ َذا ا ْػ ىَموَل َمو َأضِمُد َأطَمًدا َأطَمؼَّ هِبَ

ـَ اعمُْْمِمـلَِم اؾْمَتْخؾِ

ؿَّ  ًَ َؿ َوُهَق قَمـُْفْؿ َراٍض وَم سَمػْمَ شُمُقذِمَ َرؾُمقُل اهللَِّ َصغمَّ اهللَُّ قَمَؾْقِف َوؾَمؾَّ ك قَمِؾقًّو َوقُمْثاَمَن َواًمز 

ءٌ  َْمِر َرْ ْٕ ـْ ا ـُ قُمَؿَر َوًَمْقَس ًَمُف ِم ٌُْد اهللَِّ سْم ـِ َوىَموَل َيْشَفُديُمْؿ قَم مْحَ ٌَْد اًمرَّ  َوـَمْؾَحَي َوؾَمْعًدا َوقَم

َّٓ ومَ  ْمَرُة ؾَمْعًدا وَمُفَق َذاَك َوإِ ًْ اإْلِ ُؽْؿ َمو ُأِمَر وَمنيِِن مَلْ يَمَفْقَئِي اًمتَّْعِزَيِي ًَمُف وَمنِْن َأَصوسَم ـْ سمِِف َأي  َتِع ًْ ْؾَق
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ًملَِم َأْن َيْعِرَف  َوَّ ْٕ ـَ ا ـْ سَمْعِدي سمِوعمَُْفوضِمِري َٓ ظِمَقوَكٍي َوىَموَل ُأويِص اخْلَؾِقَػَي ِم ـْ قَمْجٍز َو  َأقْمِزًْمُف قَم

َْكَصوِر ظَم  ْٕ ُفْؿ َوحَيَْػَظ هَلُْؿ طُمْرَمَتُفْؿ َوُأوِصقِف سمِو ـْ هَلُْؿ طَمؼَّ ياَمَن ِم اَر َواإْلِ ُءوا اًمدَّ ٌَقَّ ـَ شَم ِذي ا اًمَّ ػْمً

 ُ هنَّ
ا وَمنِ َْمَصوِر ظَمػْمً ْٕ قِئِفْؿ َوُأوِصقِف سمَِلْهِؾ ا

ًِ ـْ ُم ـِِفْؿ َوَأْن ُيْعَػك قَم
ًِ
ـْ حُمْ ٌََؾ ِم ٌْؾِِفْؿ َأْن ُيْؼ ْؿ ىَم

َٓ يُ  ٌَوُة اعمَْوِل َوهَمْقُظ اًْمَعُدِو َوَأْن  ؾْماَلِم َوضُم ـْ ِرَووُهْؿ ِرْدُء اإْلِ َّٓ وَمْضُؾُفْؿ قَم ْمظَمَذ ِمـُْفْؿ إِ

ـْ طَمَقاِر  ؾْماَلِم َأْن ُيْمظَمَذ ِم ُة اإْلِ ُْؿ َأْصُؾ اًْمَعَرِب َوَمودَّ ا وَمنهِنَّ قَْمَراِب ظَمػْمً ْٕ َوُأوِصقِف سمِو

ِي َرؾُمقًمِفِ  ِي اهللَِّ َوِذمَّ ْؿ َوُيَردَّ قَمغَم وُمَؼَراِئِفْؿ َوُأوِصقِف سمِِذمَّ
َؿ َأْن ُيقرَم  َأْمَقاهِلِ َصغمَّ اهللَُّ قَمَؾْقِف َوؾَمؾَّ

َّٓ ـَموىَمَتُفْؿ وَمَؾامَّ ىُمٌَِض ظَمَرضْمـَو سمِِف وَمو َٓ ُيَؽؾَُّػقا إِ ـْ َوَراِئِفْؿ َو ْكَطَؾْؼـَو هَلُْؿ سمَِعْفِدِهْؿ َوَأْن ُيَؼوشَمَؾ ِم

َتْلِذُن قُمَؿُر سمْ  ًْ ـُ قُمَؿَر ىَموَل َي ٌُْد اهللَِّ سْم َؿ قَم ؾَّ ًَ ًْ َأْدظِمُؾقُه وَمُلْدظِمَؾ وَمُقِوَع َكْؿٌِم وَم ـُ اخْلَطَّوِب ىَموًَم

ـِ اضْمَعُؾقا  مْحَ ٌُْد اًمرَّ ْهُط وَمَؼوَل قَم  اًمرَّ
ِ
ء َٓ ـْ َدوْمـِِف اضْمَتَؿَع َهُم ٌَْقِف وَمَؾامَّ وُمِرَغ ِم ُهـَوًمَِؽ َمَع َصوطِم

ًُ َأْمرِ  سَمػْمُ ىَمْد ضَمَعْؾ ًُ َأْمِري َأْمَريُمْؿ إمَِم صَماَلصَمٍي ِمـُْؽْؿ وَمَؼوَل اًمز  ي إمَِم قَمكِم  وَمَؼوَل ـَمْؾَحُي ىَمْد ضَمَعْؾ

ُؽاَم  ـِ َأي  مْحَ ٌُْد اًمرَّ ـِ قَمْقٍف وَمَؼوَل قَم ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمرَّ ًُ َأْمِري إِمَم قَم  إمَِم قُمْثاَمَن َوىَموَل ؾَمْعٌد ىَمْد ضَمَعْؾ

َْمِر وَمـَْجَعُؾُف إًَِمْقِف َواهللَُّ قَمَؾْقِف وَ  ْٕ ـْ َهَذا ا َأ ِم ًَ شَمؼَمَّ
ِف وَمُلؾْمؽِ ًِ ؾْماَلُم ًَمَقـُْظَرنَّ َأوْمَضَؾُفْؿ ذِم َكْػ اإْلِ

َٓ َكعَ  ـْ َأوْمَضؾُِؽْؿ ىَمو َٓ آُل قَم  َأوَمَتْجَعُؾقَكُف إزَِمَّ َواهللَُّ قَمكَمَّ َأْن 
ـِ مْحَ ٌُْد اًمرَّ ْقَخوِن وَمَؼوَل قَم ْؿ وَمَلظَمَذ اًمشَّ

ـْ َرؾُمقلِ  و وَمَؼوَل ًَمَؽ ىَمَراسَمٌي ِم ؾْماَلِم َمو ىَمْد  سمَِقِد َأطَمِدمِهَ َؿ َواًْمَؼَدُم ذِم اإْلِ اهللَِّ َصغمَّ اهللَُّ قَمَؾْقِف َوؾَمؾَّ

َـّ صُمؿَّ  قَع
َـّ َوًَمُتطِ َؿَع ًْ ْرُت قُمْثاَمَن ًَمَت ـْ َأمَّ َـّ َوًَمِئ ْرشُمَؽ ًَمَتْعِدًَم ـْ َأمَّ ًَ وَموهللَُّ قَمَؾْقَؽ ًَمِئ ْؿ

ظَماَل قَمؾِ

ظَمِر وَمَؼوَل ًَمُف ِمْثَؾ َذًمَِؽ وَمَؾامَّ  ْٔ ٌَوَيَع ًَمُف قَمكِمٌّ سمِو ٌَوَيَعُف وَم  َأظَمَذ اعمِْقَثوَق ىَموَل اْروَمْع َيَدَك َيو قُمْثاَمُن وَم

ٌَوَيُعقهُ  اِر وَم ٍَ َأْهُؾ اًمدَّ  .َوَوًَم
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 ضؤاي اهلل عص ٗدى ٗاهسغبٞ إهٕٚ يف يطا١ اهدّٙ
طمدصمـو إؾمحوق سمـ إسمراهقؿ ىمول: ىمؾً (: 3229ىمول اإلموم اًمٌخوري رمحف اهلل شمعومم )

أؾمومي: أطمدصمؽؿ هشوم سمـ قمروة، قمـ أسمقف، قمـ قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم. ىمول: عمو وىمػ  ٕيب

اًمزسمػم يقم اجلؿؾ دقموين ومؼؿً إمم ضمـٌف ومؼول: يو سمـل إكف ٓ يؼتؾ اًمققم إٓ فمومل أو مظؾقم، 

وإين ٓ أراين إٓ ؾملىمتؾ اًمققم مظؾقمًو، وإن مـ أيمؼم مهل ًمديـل، أومؽمى يٌؼل ديــو مـ 

ومؼول: يو سمـل سمع موًمـو وموىمض ديـل، وأوص سموًمثؾٌ وصمؾثف ًمٌـقف يعـل سمـل قمٌد موًمـو ؿمقئًو؟ 

اهلل سمـ اًمزسمػم، يؼقل: صمؾٌ اًمثؾٌ، ومنن ومضؾ مـ موًمـو ومضؾ سمعد ىمضوء اًمديـ رء ومثؾثف 

ًمقًمدك، ىمول هشوم: ويمون سمعض وًمد قمٌد اهلل ىمد وازى سمعض سمـل اًمزسمػم ظمٌقى وقمٌود، 

ول قمٌد اهلل: ومجعؾ يقصقـل سمديـف ويؼقل: يو سمـل إن وًمف يقمئذ شمًعي سمـلم وشمًع سمـوت، ىم

قمجزت قمـف ذم رء وموؾمتعـ قمؾقف مقٓي، ىمول: ومقاهلل مو دريً مو أراد طمتك ىمؾً: يو 

أسمي، مـ مقٓك؟ ىمول: اهلل، ىمول: ومقاهلل مو وىمعً ذم يمرسمي مـ ديـف إٓ ىمؾً: يو مقمم اًمزسمػم 

ومل يدع ديـورًا وٓ درمهًو إٓ أرولم اىمض قمـف ديـف، ومقؼضقف، ومؼتؾ اًمزسمػم ري اهلل قمـف 

مـفو اًمغوسمي وإطمدى قمنمة دارًا سموعمديـي، وداريـ سموًمٌٍمة، ودارًا سموًمؽقومي، ودارًا سمؿٍم 

ىمول: وإكام يمون ديـف اًمذي قمؾقف أن اًمرضمؾ يمون يلشمقف سموعمول ومقًتقدقمف إيوه، ومقؼقل اًمزسمػم: ٓ 

ط وٓ ضمٌويي ظمراج وٓ ؿمقئًو إٓ وًمؽـف ؾمؾػ ومنين أظمشك قمؾقف اًمضقعي، ومو وزم إمورة ىم

، أو مع أيب سمؽر وقمؿر وقمثامن ري اهلل قمـفؿ ىمول قمٌد طأن يؽقن ذم همزوة مع اًمـٌل 

اهلل سمـ اًمزسمػم: ومحًًٌ مو قمؾقف مـ اًمديـ ومقضمدشمف أًمػل أًمػ وموئتل أًمػ ىمول: ومؾؼل 

ؿف يمؿ قمغم أظمل مـ اًمديـ ومؽت ،طمؽقؿ سمـ طمزام قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم ومؼول: يو اسمـ أظمل

أومرأيتؽ  :واهلل مو أرى أمقاًمؽؿ شمًع هلذه ومؼول ًمف قمٌد اهلل :موئي أًمػ ومؼول طمؽقؿ :ومؼول
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مو أرايمؿ شمطقؼقن هذا ومنن قمجزشمؿ قمـ رء مـف  :ىمول ،إن يموكً أًمػل أًمػ وموئتل أًمػ

ويمون اًمزسمػم اؿمؽمى اًمغوسمي سمًٌعلم وموئي أًمػ ومٌوقمفو قمٌد اهلل سملًمػ  :ىمول ؟وموؾمتعقـقا يب

وملشموه قمٌد  ،مـ يمون ًمف قمغم اًمزسمػم طمؼ ومؾققاومـو سموًمغوسمي :صمؿ ىموم ومؼول ،ًمػأًمػ وؾمً موئي أ

إن ؿمئتؿ شمريمتفو ًمؽؿ ىمول  :اهلل سمـ ضمعػر ويمون ًمف قمغم اًمزسمػم أرسمع موئي أًمػ ومؼول ًمعٌد اهلل

 :ىمول ،ٓ :ومنن ؿمئتؿ ضمعؾتؿقهو ومقام شممظمرون إن أظمرشمؿ ومؼول قمٌد اهلل :ىمول ،ٓ :قمٌد اهلل

ومٌوع مـفو ومؼه ديـف  :ًمؽ مـ هوهـو إمم هوهـو ىمول :ومؼول قمٌد اهللىمول وموىمطعقا زم ىمطعي 

ومؼدم قمغم معوويي وقمـده قمؿرو سمـ قمثامن واعمـذر  ،وملووموه وسمؼل مـفو أرسمعي أؾمفؿ وكصػ

 :يمؾ ؾمفؿ موئي أًمػ ىمول :ىمول ؟يمؿ ىمقمً اًمغوسمي :سمـ اًمزسمػم واسمـ زمعي ومؼول ًمف معوويي

ىمول  ،ىمد أظمذت ؾمفام سمامئي أًمػ :ر سمـ اًمزسمػمأرسمعي أؾمفؿ وكصػ ىمول اعمـذ :ىمول ؟يمؿ سمؼل

سمامئي أًمػ  ىمد أظمذت ؾمفامً  :وىمول اسمـ زمعي ،سمامئي أًمػ ىمد أظمذت ؾمفامً  :قمؿرو سمـ قمثامن

 :ىمول ،ىمد أظمذشمف سمخؿًلم وموئي أًمػ :ؾمفؿ وكصػ ىمول :ومؼول ؟يمؿ سمؼل :ومؼول معوويي

ـ اًمزسمػم مـ ىمضوء ومؾام ومرغ اسم ،وسموع قمٌد اهلل سمـ ضمعػر كصقٌف مـ معوويي سمًً موئي أًمػ

ٓ واهلل ٓ أىمًؿ سمقـؽؿ طمتك أكودي سموعمقؾمؿ  :اىمًؿ سمقــو مػماصمـو ىمول :ديـف ىمول سمـق اًمزسمػم

ومجعؾ يمؾ ؾمـي يـودي  :أرسمع ؾمـلم أٓ مـ يمون ًمف قمغم اًمزسمػم ديـ ومؾقلشمـو ومؾـؼضف ىمول

ومؽون ًمؾزسمػم أرسمع كًقة ورومع اًمثؾٌ  :سموعمقؾمؿ ومؾام مه أرسمع ؾمـلم ىمًؿ سمقـفؿ ىمول

 .ومجؿقع موًمف مخًقن أًمػ أًمػ وموئتو أًمػ ،لصوب يمؾ امرأة أًمػ أًمػ وموئتو أًمػوم
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 حح اهِاع عوٟ اهصديٞ عوٟ ًّ عوٕٚ دّٙ
ٌي سمـ ؾمعقد، طمدصمـو ًمقٌ قمـ سمؽػم، قمـ قمقوض قطمدصمـو ىمت: (2556ىمول اإلموم مًؾؿ )

و صغم اهلل قمؾقف سمـ قمٌداهلل، قمـ أيب ؾمعقد اخلدري، ىمول: أصقى رضمؾ ذم قمفد رؾمقل اهلل 

، شمصدىمقا قمؾقفش :صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿذم صمامر اسمتوقمفو، ومؽثر ديـف، ومؼول رؾمقل اهلل  ؾمؾؿ

ظمذوا مو وضمدشمؿ وًمقس ًمؽؿ إٓ ش ومتصدق اًمـوس قمؾقف، ومؾؿ يٌؾغ ذًمؽ ووموء ديـف، ومؼول:

 .ذًمؽ

 (:4/427) "اعمػفؿ"ىمول اًمؼرـمٌل ذم 

يمثػًما، وومقف صمقاب وٓ جيى أن يتصدق قمؾقف، ومـ ومعؾ ذًمؽ أو طمض قمؾقف يمون ظمػًما 

صمؿ اًمالطمؼ سمتلظمػم مـ اعمطوًمٌي اعمًتؼٌؾي، أو مـ آذم ختؾقص ذمي مًؾؿ ؾمعك يمثػم، ٕكف 

ذًمؽ سمؿعوذ  صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿإداء قمـد اإلمؽون إن يمون ىمد وىمع ذًمؽ، وومعؾ اًمـٌل 

ًمقتٌلم ظمصقمف أكف ًمقس قمـده رء، وًمتطقى ىمؾقهبؿ سمام أظمذوا ومقًفؾ قمؾقفؿ شمرك مو 

، وًمقخػ اًمديـ قمـ معوذ، وًمقشورك اعمتصدىمقن ذم أضمر اعمعقكي وصمقاهبو، وًمقؽـ ذًمؽ سمؼل

 اهـؾمـي طمًـي.



 خطأ! ال ٙ٘دد ُص ًّ اهٌِط املعني يف املطتِد.
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 أكجس فال زبا يف ذهم ًّ اضتداْ غ٣ّٚا فقطٟ خرّيا ًِٕ أٗ 
 (:2600ىمول اإلموم مًؾؿ رمحف اهلل شمعومم )

طمدصمـو أسمق اًمطوهر أمحد سمـ قمؿرو سمـ هح، أظمؼمكو اسمـ وهى قمـ موًمؽ سمـ أكس، قمـ 

 صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿزيد سمـ أؾمؾؿ، قمـ قمطوء سمـ يًور، قمـ أيب راومع، أن رؾمقل اهلل 

 اؾمتًؾػ مـ رضمؾ سمؽًرا، ومؼدمً قمؾقف إسمؾ مـ إسمؾ اًمصدىمي، وملمر أسمو راومع أن يؼيض

أقمطف إيوه ش ، ومرضمع إًمقف أسمق راومع ومؼول: مل أضمد ومقفو إٓ ظمقوًرا رسموقمًقو، ومؼول:اًمرضمؾ سمؽرة

 .ىمضوءإن ظمقور اًمـوس أطمًـفؿ 

(: وومقف أكف يًتحى عمـ قمؾقف ديـ مـ ىمرض 22/36ىمول اًمـقوي رمحف اهلل شمعومم )

وهمػمه أن يرد أضمقد مـ اًمذي قمؾقف، وهذا مـ اًمًـي ومؽورم إظمالق، وًمقس هق مـ 

ىمرض ضمر مـػعي، ومنكف مـفل قمـف، ٕن اعمـفل قمـف مو يمون منموـًمو ذم قمؼد اًمؼرض، 

داء قمام قمؾقف، وجيقز ًمؾؿؼرض أظمذهو ؾمقاء زاد ذم ومذهٌـو أكف يًتحى اًمزيودة ذم إ

 .اهـاًمصػي أو ذم اًمعدد. 

 (.465-5/464) اًمٌقونراضمع 

، طمدصمـو حمورب سمـ (: طمدصمـو ظمالد، طمدصمـو مًعر2394) ىمول اًمٌخوري رمحف اهلل شمعومم

وهق ذم  صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ، قمـ ضموسمر سمـ قمٌداهلل ري اهلل قمـف: أشمقً اًمـٌل ديثور

ديـ، ومؼضوين  فول:مًعر أراه ىمول وحك، ومؼول: صغم ريمعتلم ويمون زم قمؾقاعمًجد، ىم

 وزادين.

 .(725) احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ
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 اه٘كاهٞ يف يطا١ اهدْٙ٘
 (:2305ىمول اًمٌخوري رمحف اهلل )

طمدصمـو أسمق كعقؿ، طمدصمـو ؾمػقون قمـ ؾمؾؿي سمـ يمفقؾ، قمـ أيب ؾمؾؿي، قمـ أيب هريرة 

ؾمـ مـ اإلسمؾ، ومجوءه  صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿٌل ري اهلل قمـف، ىمول: يمون ًمرضمؾ قمغم اًمـ

، ومؼول: أقمطقهش ، ومطؾٌقا ؾمـف ومؾؿ جيدوا إٓ ؾمـًو ومقىمفو، ومؼول:أقمطقهش يتؼوووه، ومؼول:

 .إن ظمقوريمؿ أطمًـؽؿ ىمضوءش :صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿأوومقتـل أورم اهلل سمؽ، ىمول اًمـٌل 

 (.2602احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ رىمؿ )

 (، وذم احلديٌ ضمقاز اعمطوًمٌي سموًمديـ إذا طمؾ أضمؾف.5/72) "اًمػتح"ىمول احلوومظ ذم 

 ا.هـ

 و اًمشوهد مـ احلديٌ شمقيمقؾ اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ ٕصحوسمف سمؼضوء اًمديـ

 أيطاَ املطتدِٙني
يـؼًؿ اًمـوس اًمذيـ وىمعقا ذم اًمديـ إمم صمالصمي أىمًوم، وًمؽؾ ىمًؿ مـ هذه إىمًوم 

ا اًمتؼًقؿ طمتك يًفؾ اًمتعومؾ مع همٓء اًمثالصمي أطمؽوم ظموصي، وملطمٌٌـو أن كؽتى هذ

 اعمًتديـلم قمغم وومؼ أطمؽوم اًمنميعي اًمًؿحوء.

اًمؼًؿ إول: ىمًؿ اؾمتدان، وٓ يؼدر قمغم ووموء اًمديـ سمحول مـ إطمقال، ومال حيؾ 

َّو آَتوُه اَّللَُّ ٓ ُيؽَ ﴿ًمغريؿف أن يطوًمٌف ًمؼقًمف شمعومم:  َّٓ َوَمْن ُقِدَر َظَؾْقِه ِرْزُقُه َفْؾُقـِْػْق ِِم ؾُِّف اَّللَُّ َكْػسوً إِ

، ومؿـ ـموًمى مـ يمون هذا طموًمف يمون فموعمًو ٓ خيوف اهلل، وٓ يرطمؿ [7]اًمطالق:﴾َمو آَتوَهو 

ةٍ ﴿وضمؾ اًمؼوئؾ:  اهلل قمز اقمٌود اهلل، ووىمققمفؿ ذم اًمظؾؿ يمقهنؿ قمصق َفـَظَِرٌة إََِل َمْقَْسَ



 خطأ! ال ٙ٘دد ُص ًّ اهٌِط املعني يف املطتِد.
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 ؾمجـ قموم، أو يمون ذم سمقتف، ، وٓ حيؾ ًمؾحويمؿ أن يلمر سمحًٌف ؾمقاء يمون ذم[280]اًمٌؼرة:﴾

 يقن ًمف سمؼضوء اًمديـ.أن وضمؾ  اهلل قمز قمـ اًمرزق قمؾَّ ؽمك ًمؾٌحٌ وًمقُ 

وحيرم قمغم اًمؼوي ؾمامع اًمدقمقى ذم مطوًمٌتف متك شمٌلم ًمف أكف ومؼػم، وجيى قمغم اًمؼوي 

إذا هنك مـ ًمف ديـ قمـ اعمطوًمٌي، وأس أن يمدسمف ٕكف ومعؾ معصقي، وىمد ىمول اًمعؾامء: 

 اضمى ذم يمؾ معصقي ٓ طمد ومقفو وٓ يمػورة.اًمتغرير و

وخيغم سمٌقـي، ومنن مل يؽـ صمؿ سمقـي، ومنكف حيؾػ أقمًوره ًمؽـ قمغم مدقمل اًمعنة أن يثًٌ 

 ؾمٌقؾف، ومنن وضمدت ىمريـي شمدل قمغم أكف مقه حيٌس ذم اًمديـ.

 اًمؼًؿ اًمثوين: ًمف مول ىمدر ديـف أو أيمثر.

ومنن أسمك وأس قمغم قمدم اًمؼضوء ومفذا اًمـقع يممر سمؼضوء اًمديـ وشملديي مو ذم ذمتف، 

طمٌس طمتك يؼيض اًمديـ، ومنن مل يرى سمذًمؽ، سموع احلويمؿ مـ موًمف مو يؼيض سمف ديـف، 

صغم اهلل قمؾقف و مـ سموب اًمتعوون قمغم رومع اًمظؾؿ، وىمد ىمول رؾمقل اهلل اًمغرموء ويدومعف إمم 

 أكٍم أظموك فموعمًو أوش :صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ، وىمد ىمول مطؾ اًمغـل فمؾؿش :ؾمؾؿ

شمؽػف «، ىموًمقا: يو رؾمقل اهلل كـٍمه إن يمون مظؾقًمو، ومؽقػ إذا يمون فموعمًو، ىمول:مظؾقم

 ظمرضمف اًمٌخوري قمـ أكس.أ، احلديٌ قمـ اًمظؾؿ ومذًمؽ كٍمه

ىمول: أكو أصؼم ومال  شمـٌقف: ٓ حيٌس اًمغريؿ إٓ إذا ـموًمى همريؿف احلويمؿ سمحًٌف، أمو إذا 

 ه أسمره.حيًٌف، ٕن احلؼ ًمصوطمى اًمديـ، ومنن ؿموء أن يؼم

وموئدة: يٌوع اعمول إذا يمون قمؼوًرا أو همػم ذًمؽ ممو ًمقس مـ ضمـس اًمديـ، أمو إن يمون 

 كؼقًدا مـ ضمـس اًمديـ ومنكف يؼه مـفو.

 صوطمى اعمول. د يؼقل ىموئؾ يمقػ شمشؽمي مـ همػم رىوموئدة أظمرى: ىم
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 سمقع اعمؽره يـؼًؿ قمغم ىمًؿلم: سمقع سمغػم طمؼ: ومفذا ٓ يصح اًمٌقع.

 ح سمقعف.: ومفذا يصسمحؼسمقع 

صغم اهلل وذم هذه احلوًمي ٓ يطوًمى صوطمى اًمديـ اعممضمؾ سمديـف، حلديٌ رؾمقل اهلل 

 .اعمممـقن قمغم ذوـمفؿش :قمؾقف و ؾمؾؿ

 اًمؼًؿ اًمثوًمٌ: مـ يمون قمؾقف ديـ وًمف مول، ًمؽـ هذا اعمول ٓ يػل سمؼضوء اًمديـ.

 ظموص. اًمؽالم قمؾقف ذم ومصؾؾمقليت ومفذا حيجر قمؾقف، ويعومؾ معومؾي اعمػؾس اًمتل 

 (.276-9/268ًمؾعثقؿلم ) "اًمنمح اعمؿتع"راضمع 

 (.302-2/298) "اعمؿتع ذم ذح اعمؼـع"

وموئدة: إذا يمون اعمًتديـ مـ اًمؼًؿ اًمثوين، وهق مـ ًمف مول سمؼدر ديـف أو أيمثر، ومنكف أمو 

أن يؼيض ديـف سمرووه، وإمو أن حيٌس طمتك يؼيض أو يٌقع احلويمؿ موًمف إن يمون متوقًمو 

 يـٌغل ًمؾحويمؿ ذم هذه احلوًمي أن حيي اعمػؾس قمـد سمقع متوقمف ٕمقر أرسمعي:ومقؼيض ديـف، و

 إول: أن حيٍم صمؿـ متوقمف ويضٌطف.

 اًمثوين: أكف أقمرف سمجقده مـ رديئف، ومنذا طمي شمؽؾؿ طمتك ٓ يغٌـ ذم اًمثؿـ.

 اًمثوًمٌ: أن شمؽثر اًمرهمٌي ذم اًمنماء، ومنن اًمنماء مـ صوطمى احلؼ أطمى إمم اعمشؽميـ.

 ن ذًمؽ أـمقى ًمـػًف، وأؾمؽـ ًمؼؾٌف.اًمراسمع: أ

 ويـٌغل ًمف أيًضو أن حيي اًمغرموء ٕمقر أرسمعي:

 إول: أن اعمتوع يٌوع هلؿ.

 اًمثوين: رسمام رهمٌقا ذم ذاء رء مـفو ومزادوا ذم صمؿـف، ومقؽقن أصؾح ًمؾؿػؾس.

 اًمثوًمٌ: أكف أـمقى ًمؼؾقهبؿ، وأسمعد ًمؾتفؿي.
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 قلظمذهو.اًمراسمع: أكف رسمام يمون ومقف مـ جيد قملم موًمف وم

 (.325-3/324) "اعمؿتع"راضمع 

 دخاز ًّ أدى يطا١ اهدّٙاال
 (:2388ىمول اًمٌخوري رمحف اهلل شمعومم )

طمدصمـو أمحد سمـ يقكس، طمدصمـو أسمق ؿمفوب قمـ إقمؿش، قمـ زيد سمـ وهى، قمـ أيب ذر 

مو ش ، ومؾام أسمٍم أطمد ىمول:صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿري اهلل قمـف، ىمول: يمـً مع رؾمقل اهلل 

ًٌو يؿؽٌ قمـدي مـف ديـور ومقق صمالث، إٓ ديـور أرصده ًمديـ قمكمأطمى أكف   .حيقل زم ذه

 .32-(992احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ )

 (:2389وىمول رمحف اهلل )

طمدصمـو أمحد سمـ ؿمٌقى، طمدصمـو أيب قمـ يقكس، ىمول اسمـ ؿمفوب: طمدصمـل قمٌقداهلل سمـ 

صغم اهلل رؾمقل اهلل قمٌداهلل سمـ قمتٌي سمـ مًعقد، ىمول: ىمول أسمق هريرة ري اهلل قمـف: ىمول 

ًٌو مو ينين أن يؿر قمكم صمالث وقمـدي مـف رء، إٓ ش :قمؾقف و ؾمؾؿ ًمقيمون زم مثؾ أطمد ذه

 .رء أرصده ًمديـ

 (.992احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ )

 ؟املطتدّٙ ٘تًطأه9ٞ ٓى حيى اهدّٙ مب
صقرة اعمًلًمي رضمؾ قمؾقف ديـ إمم أضمؾ، ومامت ىمٌؾ طمؾقل إضمؾ سمشفريـ أو أيمثر، هؾ 

 أن يطوًمى ورصمتف ىمٌؾ طمؾقل إضمؾ. ًمؾؿديـ

 اجلقاب: أظمتؾػ أهؾ اًمعؾؿ ذم هذه اعمًلًمي إمم ىمقًملم:
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إول: أن اًمديـ إمم أضمؾف وٓ حيؾ سموعمقت، وهذا ىمقل ـمووس، واًمزهري، وطمؽل 

 قمـ احلًـ.

 اًمثوين: أن اًمديـ حيؾ سموعمقت، وهق ىمقل اسمـ ؾمػميـ، وإؾمحوق، وأيب قمٌقد، وأمحد ذم

 .وهق ىمقل اجلؿفقر شوومعل وىمقل اًمظوهريي وأصحوب اًمرأيروايي، واًمشعٌل واًم

و َأْو ِمْن َبْعِد َوِص ﴿ىمقل اجلؿفقر، ًمؼقًمف شمعومم:  واًمراضمح هق قٍَّي ُيوِِص ِِبَ

 :صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ، ومؼدم اًمديـ قمغم طمؼقق اًمقرصمي، وًمؼقل اًمـٌل [22]اًمـًوء:﴾َدْينٍ 

اًمصالة قمغم  صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ ، وًمؽمك رؾمقل اهلليغػر ًمؾشفقد يمؾ ذكى إٓ اًمديـش

 ه مـف.ديـ معؾًؼو سمذمي اعمقً، ومقضمى أسمرأمـ قمؾقف ديـ، وٕن اًم

 (.9/586) "اًمنمح اعمؿتع"(، 2207) "اعمحغم"(، 6/567) "اعمغـل"راضمع 

وسمعد أن شمرضمح ًمـو اًمؼقل اًمثوين، سمؼل اًمتـٌقف أن اًمقرصمي ًمقيموكقا مشغقًملم سمغػم ىمضوء 

و طمتك شمؼمأ ذمي أسمقفؿ أو سمتحقهلاعمفؾي مـ أرسموب اًمديقن، يطؾٌقا اًمديـ، ومؾفؿ أن 

 مقرصمفؿلو ووع رهـ أو وؿلم أو همػم ذًمؽ

امتـع اًمقرصمي قمـ ىمضوء ديـ اعمقً، ومنكف جيى قمغم احلويمؿ أن خيرج اًمديـ مـ إن شمـٌقف: 

 (.6/568) "اعمغـل" أصؾ اًمؽميمي ويٌقعف سموًمديـ.

 

 عمًتديـ هؾ حيؾ اًمديـ سمف أم ٓ ؟ و يؾحؼ هبذه اعمًلًمي ضمـقن ا                

 ًمؾعؾامء ومقفو ىمقٓن : إول : ىمقل سمعض اًمشوومعقي أكف حيؾ سمجـقكف ىمقوؾمو قمغم اعمقت 

اًمؼقل اًمثوين : ىمقل اجلامهػم أكف ٓ حيؾ سمؾ يًتؿر إمم آظمر اجلؾ ٕن إضمؾ طمؼ ًمف ومال 

 (374يًؼط سمجـوكف . راضمع سمقع اًمتؼًقط و أطمؽومف ) 
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 اًمدائـ ؟ هؾ حيؾ اًمديـ سمؿقت

و صقرشمف أن رضمال موت و ًمف ديقن قمغم آظمريـ ومفؾ حيؾ اًمديـ سمؿجرد مقشمف أو 

 يًتؿر اًمؽتوب إمم أضمؾف ًمؾعؾامء ذم هذه اعمًلًمي ىمقٓن :

إول : أن إضمؾ يًؼط سمؿقت اًمدائـ و هذا ىمقل اسمـ طمزم و همػمه مـ اًمظوهريي و  

و وضمف اًمدًٓمي أكف  "هبو أو ديـ مـ سمعد و صقي يقيص  "اؾمتدل اسمـ طمزم سمؼقل اهلل شمعومم :

 مول اعمقً يـتؼؾ سمعد مقشمف ًمقرصمتف .

اًمثوين : أن إضمؾ ٓ يًؼط سمؿقت اًمدائـ سمؾ يٌؼك إمم أضمؾف اعمتػؼ قمؾقف و هذا ىمقل  

و أن اًمدائـ ٓ يؿؾؽ إؾمؼوط إضمؾ  مجوهػم اًمعؾامء و اؾمتدًمقا سمحؼ اعمديـ ذم إضمؾ

صمي و ردوا قمغم اؾمتدٓل اسمـ طمزم أن اًمقرصمي ٓ طمول طمقوشمف ومؿـ سموب أومم ٓ يؿؾؽف اًمقر

يؿؾؽقن مـ إمقال و احلؼقق إٓ مو يؿؾؽف مقرصمفؿ و مقرصمفؿ طمول طمقوشمف ٓ يؿؾؽ 

 إؾمؼوط اًمديـ .

 "يمشوف اًمؼـوع "( 5/223) "سمدائع اًمصـوئع  "( 25ـ8/24) "اعمحغم  " 

 (365ـ364) "سمقع اًمتؼًقط و أطمؽومف "( 3/426)

 اهفصى اهتاضع 

  اهلفاهٞأب٘اب 

 اهلفٚى يف اهدّٙ ٗاإلغٔاد فٕٚ
 (:2292ىمول اإلموم اًمٌخوري رمحف اهلل شمعومم )
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ز، قمـ ىمول أسمق قمٌداهلل، وىمول اًمؾقٌ: طمدصمـل ضمعػر سمـ رسمقعي قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ هرم

ُه َذَكَر أيب هريرة ري اهلل قمـف  َم َأكَّ َظْن َرُشوِل اَّللَِّ َصذَّ اَّللَُّ َظَؾْقِه َوَشؾَّ

ائِقَل َأْن  َرُجًل  ائِقَل َشَلَل َبْعَض َبـِي إِْْسَ ُيْسؾَِػُه َأْلَف ِمْن َبـِي إِْْسَ

َفَداِء ُأْصِفُدُهْم َفَؼوَل َكَػى بِوَّللَِّ َصِفقًدا َقوَل  ِديـَورٍ  َفَؼوَل اْئتِـِي بِولشه

ًَ َفَدَفَعَفو إِ  َلْقِه إََِل َفْلتِـِي بِوْلَؽِػقِل َقوَل َكَػى بِوَّللَِّ َكِػقًل َقوَل َصَدْق

ى َفَخَرَج ِِف اْلَبْحِر َفَؼَه َحوَجَتُه ُثمَّ اْلَتَؿَس َمْرَكًبو  َأَجٍل ُمَسؿًّ

َؾُه َفَؾْم ََيِْد َمْرَكًبو َفَلَخَذ َخَشَبًي  َيْرَكُبَفو َيْؼَدُم َظَؾْقِه لِِْلََجِل الَِّذي َأجَّ

ٍَ َفـََؼَرَهو َفَلْدَخَل فِقَفو َأْلَف ِديـَوٍر َوَصِحقَػًي  ِمـُْه إََِل َصوِحبِِه ُثمَّ َزجَّ

 ًُ ُفمَّ إِكََّك َتْعَؾُم َأِّنِّ ُكـْ و إََِل اْلَبْحِر َفَؼوَل الؾَّ َمْوِضَعَفو ُثمَّ َأَتى ِِبَ

ًُ َكَػى بِوَّللَِّ َكِػقًل  ًُ ُفَلًكو َأْلَف ِديـَوٍر َفَسَلَلـِي َكِػقَل َفُؼْؾ ْػ َتَسؾَّ

ًُ َكَػى بِوَّللَِّ َصِفقًدا َفَرِِضَ بَِك َفَرِِضَ بَِك َوَشَلَلـِي َصِفق ًدا َفُؼْؾ

ٌُ إَِلْقِه الَِّذي َلُه َفَؾْم َأْقِدْر َوإِِّنِّ  َوَأِّنِّ َجَفْدُت َأْن َأِجَد َمْرَكًبو َأْبَع

َف َوُهَو  ًْ فِقِه ُثمَّ اْكَنَ و ِِف اْلَبْحِر َحتَّى َوَْلَ َأْشَتْوِدُظَؽَفو َفَرَمى ِِبَ

ُجُل الَِّذي َكوَن ِِف َذلَِك َيْؾتَ  ُرُج إََِل َبَؾِدِه َفَخَرَج الرَّ ِؿُس َمْرَكًبو َُيْ



 عني يف املطتِد.خطأ! ال ٙ٘دد ُص ًّ اهٌِط امل
068 

َشَبِي الَّتِي فِقَفو اْدَوُل  َأْشَؾَػُه َيـُْظُر َلَعلَّ َمْرَكًبو َقْد َجوَء بََِملِِه َفنَِذا بِوْْلَ

ِحقَػيَ  َهو َوَجَد اْدَوَل َوالصَّ َْهؾِِه َحَطًبو َفَؾَمَّ َكَِّشَ ِٕ ُثمَّ َقِدَم  َفَلَخَذَهو 

ًُ َجوِهًدا ِِف  َْلِف ِديـَوٍر َفَؼوَل َواَّللَِّ َمو ِزْل ْٕ الَِّذي َكوَن َأْشَؾَػُه َفَلَتى بِو

ًُ فِقِه  تَِقَك بََِملَِك َفََم َوَجْدُت َمْرَكًبو َقْبَل الَِّذي َأَتْق ِٔ َضَؾِى َمْرَكٍى 

ٍء َقوَل ُأْخ  ًَ إََِلَّ بَِمْ ًَ َبَعْث ْ َأِجْد َمْرَكًبو َقْبَل َقوَل َهْل ُكـْ َك َأِّنِّ ََل ِزُ

َشَبِي  ًَ ِِف اْْلَ ـَْك الَِّذي َبَعْث ًُ فِقِه َقوَل َفنِنَّ اَّللََّ َقْد َأدَّى َظ الَِّذي ِجْئ

يـَوِر َراِصًدا َْلِف الدِّ ْٕ ْف بِو  َفوْكَنِ

(: وىمع ذم روايي اعمًتؿكم وهمػمه، 225-3/224) "شمغؾقؼ اًمتعؾقؼ"ىمول احلوومظ ذم 

ذم إصؾ اعمؼرؤ قمغم أيب اًمقىمً قمؼى هذا احلديٌ: طمدصمـل قمٌداهلل سمـ صوًمح، طمدصمـل و

 اًمؾقٌ.

 واحلديٌ أظمرضمف أمحد مـ ـمريؼ يقكس سمـ حمؿد، طمدصمـو اًمؾقٌ سمف، ومفق صحقح.

 واًمؽػقؾ هق اًمضؿلم.

 تعسٙف اهطٌا9ْ
 (: اًمضامن وؿ ذمي اًمضومـ إمم ذمي اعمضؿقن قمـف7/72) "اعمغـل"ىمول اسمـ ىمدامي ذم 

 ذم اًمتزام احلؼ، ومقثًٌ ذم ذمتفام مجقًعو، وًمصوطمى احلؼ مطوًمٌف مـ ؿموء مـفام.
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 حلٍ اهطٌا9ْ
 دل قمغم منموقمقي اًمؽتوب واًمًـي واإلمجوع.

ُل َبِعٍر َوَأَكو بِِه َزِظقمٌ  ﴿أمو اًمؽتوب ومؼقًمف شمعومم:  ، وىمول اسمـ [72]يقؾمػ:﴾َودَِْن َجوَء بِِه ِِحْ

 أكف ىمول: صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿـي: ومام روى قمـ اًمـٌل قمٌوس: اًمزقمقؿ اًمؽػقؾ، وأمو اًمً

، وأمجع اعمًؾؿقن قمغم ضمقاز اًمضامن ذم اجلؿؾي، وإكام اظمتؾػقا ذم اًمزقمقؿ همورمش

 اهـومروع.

 (.204 – 6/203) "اًمٌقون"راضمع 

 أزكاْ اهطٌاْ أزبع9ٞ
وٓ يعتؼم ، ويشؽمط رووه ومنن ايمره قمغم اًمضامن مل يصح وومـ: وهق اًمؽػقؾ -2

 .يمام ؾمقليت اعمضؿقن قمـفرى 

 : وهق اًمذي قمؾقف احلؼ.قمـف مضؿقن -2

 مضؿقن ًمف: وهق صوطمى احلؼ. -3

 مضؿقن سمف: وهق احلؼ اًمذي ذم اًمذمي. -4

 (.7/72) "اعمغـل"راضمع 

وًمؾضومـ اًمؼوب مـفو: وؿلم، ويمػقؾ، وىمٌقؾ، ومحقؾ، وزقمقؿ، وصٌػم، يمؾفو سمؿعـك 

 واطمد.

 "اًمٌقون" ( مودة وؿـ22/49) "هتذيى اًمؾغي"(، 7/72) "اعمغـل"راضمع 

(6/304). 
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 ًّ ٙصح ًِٕ اهطٌاْ؟
يصح اًمضامن مـ يمؾ ضموئز اًمتٍمف ذم اعمول، أمو اًمصٌل واعمجـقن واًمًػقف ومال يصح 

وامن واطمد مـفؿ ٕكف إجيوب مول سمعؼد ومؾؿ يصح مـ واطمد مـفؿ يموًمٌقع، ويصح 

اعمػؾس يموًمنماء سموًمثؿـ اًمضامن مـ اعمػؾس ٕكف إجيوب مول ذم اًمذمي ذم اًمعؼد ومصح مـ 

 ذم اًمذمي، ويصح اًمضامن مـ اعمرأة اجلوئزة اًمتٍمف.

وىمول موًمؽ: ٓ يصح إٓ أن يؽقن سملذن زوضمفو دًمقؾـو أن يمؾ مـ ًمزمفو اًمثؿـ ذم اًمٌقع 

وإضمرة ذم اإلضمورة صح وامكف يموًمرضمؾ، وٓ يصح وامن اًمعٌد ٕكف إصمٌوت مول ٔدمل 

 قده.سمعؼد ومؾؿ يصح مـ اًمعٌد سمغػم أذن ؾم

 (.7/79) "تلاعمغ"(، 6/308) "اًمٌقون"راضمع 

 اهطٌاْ عّ اهعبد9 
إذا يمون قمغم اًمعٌد ديـ ووؿـ قمـف وومـ صح اًمضامن ٕن اًمديـ ذم ذمتف ٓزم، 

 وطمؽؿ اًمضامن قمـف طمؽؿ اًمضامن قمـ اعمعن. 

 (.6/220) "اًمٌقون"راضمع 

 اهلفاهٞ يف اهدّٙ احلاي إىل أدى
 (:3328ىمول أسمق داود رمحف اهلل شمعومم )

طمدصمـو قمٌداهلل سمـ مًؾؿي اًمؼعـٌل، طمدصمـو قمٌد اًمعزيز يعـل اسمـ حمؿد اًمدرواردي قمـ 

قمؿرو يعـل سمـ أيب قمؿرو قمـ قمؽرمي، قمـ اسمـ قمٌوس أن رضماًل ًمزم همرياًم ًمف سمعنمة 

صغم دكوكػم، ومؼول: واهلل مو أومورىمؽ طمتك شمؼضقـل، أو شموشمقـل سمحؿقؾ، ىمول: ومتحؿؾ اًمـٌل 
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مـ أيـ ش :صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿوه سمؼدر مو وقمده، ومؼول ًمف اًمـٌل ، وملشماهلل قمؾقف و ؾمؾؿ

، ٓ طموضمي ًمـو ومقفو، ًمقس ومقفو ظمػمش ، ىمول: مـ معدن، ىمول:اصًٌ هذا اًمذهى؟

 .صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿومؼضوهو رؾمقل اهلل 

 هذا طمديٌ صحقح.

و  "ىمول اًمعؿراين ذم اًمٌقون : (.6/329) "اًمٌقون"(، 7/82) "اعمغـل"راضمع ًمؾؿًلًمي 

إن يمون ًمرضمؾ قمغم همػمه ديـ طمول ومضؿـف قمـف وومـ إمم أضمؾ معؾقم صح اًمضامن و يمون 

 "اًمديـ معجال قمغم اعمضؿقن قمـف ممضمال قمغم اًمضومـ ٕن اًمضامن رومؼ و معروف

 أيطاَ اهلفاه9ٞ
 اًمؽػوًمي شمـؼًؿ إمم ىمًؿلم:

طمؼقق موًمقي إول: اًمؽػوًمي سموعمول، وذًمؽ سملن يؾتزم اًمؽػقؾ سملداء مو قمغم اعمؽػقل مـ 

إذا مل يمدهو اعمؽػقل، وهذا اًمـقع هق مو يًؿك سموًمضامن، وًمقس سملم اًمػؼفوء ظمالف ذم 

 منموقمقتفو.

، اًمثوين: اًمؽػوًمي سموًمـػس، وذًمؽ سملن يؾتزم اًمؽػقؾ إطمضور اعمؽػقل إمم صوطمى احلؼ

أو إمم اًمؼوي، وىمد ذهى مجفقر اًمػؼفوء إمم منموقمقتف، وذم وضمف ًمؾشوومعل أهنو همػم 

 ي، وٓ يؽمشمى قمؾقفو أي اًمتزام.منموقم

 "ذح ومتح اًمؼدير"(، 4/253()4/240) "رووي اًمطوًمٌلم"راضمع 

 "إكشوء اإلًمتزام ذم طمؼقق اًمعٌود"( 3/295) "سمدايي اعمجتفد"(، 285()6/283)

(2/202.) 
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 ًطأه9ٞ ٓى ٙصح ضٌاْ املعطس؟
 ًمؾعؾامء ذم وامن اعمعن ىمقٓن: 

ذم اًمضامن، وهذا ىمقل مجفقر اًمعؾامء، وظموًمػفؿ  اًمؼقل إول: أكف ٓ يشؽمط اعمالءة

اإلمومقي، وموؿمؽمـمقا مالءة اًمضومـ، واًمراضمح واهلل أقمؾؿ هق اًمؼقل إول: ٕن اًمضومـ 

 (.222-222) أطمؽوم اعمعن ذم اًمػؼف اإلؾمالملش ىمد يضؿـ اًمـػس. راضمع

 يف اهلفاهٞ؟عِٕ امللف٘ي  ٓى ٙػرتط زضٟ
اًمتؼًقؿ كتعومؾ مع هذه اعمًوئؾي، ومنذا يمون  شمؼدم معـو شمؼًقؿ اًمؽػوًمي، ومـ هذا

 اعمؽػقل. سموعمول ومفـو دمقز اًمؽػوًمي دون رياعمؽػقل قمؾقف 

(: ٓ يعتؼم روو اعمضؿقن قمـف ٓ كعؾؿ ومقف ظمالوًمو، 7/72) "اعمغـل"ىمول اسمـ ىمدامي ذم 

 اهـ(: ٓ يشؽمط روو اعمضؿقن قمـف ىمطًعو. 2/200وىمول اًمـقوي ذم اعمـفوج )

ي إمم ضمقاز اًمؽػوًمي إذا صمًٌ أن سملم اعمؽػقل واًمؽػقؾ قمداوة، ومنن وذهى اعموًمؽق

 اًمؽػوًمي هـو ٓ شمـشل إٓ سمرى اعمؽػقل.

وهؿ يقاومؼقن سمؼقي اًمعؾامء ومقام ذهٌقا إًمقف، وإكام ضمعؾقا هذا اًمنمط طمػوفًمو قمغم اعمؽػقل 

 (.3/334) "طموؿمقي اًمدؾمقىمل"مـ شمًؾط اًمؽػقؾ، راضمع 
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ؿي سمـ إيمقع قمـد اًمٌخوري، وىمد شمؼدم ذم اًمرضمؾ قمغم هذه اعمًلًمي طمديٌ ؾمؾ ويدل

اًمذي شمؽػؾ قمغم اعمقً سمديـف، ومل يشؽمط روو اًمقرصمي، وذم روايي ٓسمـ موضمي، ومؼول أسمق 

 ىمتودة: أكو أشمؽػؾ سمف.

ىمٌؾ اًمضامن مـ أيب  صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿواًمشوهد مـ هذا احلديٌ أن رؾمقل اهلل 

ـف، وًمق يمون روو اعمضؿقن معتؼًما عمو ىمٌؾ شمعذر اإلـمالع قمغم روو اعمضؿقن قم ىمتودة مع

 اًمضامن، أو ًمًلل اًمقرصمي قمـ رووهؿ سموًمضامن ىمٌؾ أن يؼره. صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿاًمـٌل 

 "إكشوء اإلًمتزام"(، 7/72) "اعمغـل"(، 4/438) "مغـل اعمحتوج"راضمع 

 .(6/322) "اًمٌقون"، (2/205)

 ػ اًمػؼفوء ومقفو إمم ىمقًملم:ول، ومؼد اظمتؾأمو إذا يموكً اًمؽػوًمي سموًمـػس دون اعم

إول: أهنو شمـشل وشمعتؼم، وهذا ىمقل احلـػقي، ووضمف قمـد اًمشوومعقي، وهق اعمذهى قمـد 

 احلـوسمؾي، واؾمتدل أصحوب هذا اًمؼقل سموًمؼقوس قمغم اًمؽػوًمي سموعمول.

ؾمتدًمقا سمف أن ااًمثوين: أهنو ٓ شمـشل، وهذا وضمف قمـد اًمشوومعقي، وىمقل قمـد احلـوسمؾي، وممو 

اًمؽػوًمي هق إطمضور اعمؽػقل إمم احلويمؿ أو صوطمى احلؼ، ومنذا مل يؼٌؾ اًمؽػوًمي  وموئدة هذا

 ٓ يؽقن مؾزًمو سموحلضقر.

وجيى قمغم اًمؽوومؾ ذم هذه احلوًمي شمًؾقؿ اعمؽػقل قمـف أو شمًؾقؿ مو قمؾقف حلديٌ رؾمقل 

 .اًمزقمقؿ همورمش اهلل صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ:

وإٓ دومعف  إول إن دومع اعمول اعمديقن وهذا اًمؼقل هق اًمراضمح، ٕكف ذم اًمؼًؿ

اًمؽػقؾ، وإن مل حُيي اعمؽػقل إمم همريؿف طمٌس هق يمام صح ذًمؽ قمـ ذيح، وًمق شمرك 

 ًمضوع طمؼ اعمؽػقل ًمف.
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 (.97-7/96راضمع اعمغـل )

 (6/522راضمع مصـػ اسمـ أيب ؿمقٌي )

 "ذح ومتح اًمؼدير"(، 7/204) "اعمغـل"(، 4/259) "رووي اًمطوًمٌلم"راضمع 

 (.207-2/206) "إكشوء اإلًمتزام"(، 6/295)

 اهلفٚى ضاًّ
 (:5/267ىمول اإلموم أمحد رمحف اهلل شمعومم )

طمدصمـو أسمق اعمغػمة، طمدصمـو إؾمامقمقؾ سمـ قمقوش، طمدصمـو ذطمٌقؾ سمـ مًؾؿ اخلقٓين، 

إن اهلل ش يؼقل: صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿىمول: ؾمؿعً أسمو أمومي يؼقل: ؾمؿعً رؾمقل اهلل 

ومال وصقي ًمقارث، واًمقًمد ًمؾػراش وًمؾعوهر احلجر، وطمًوهبؿ أقمطك يمؾ ذي طمؼ طمؼف، 

إمم يقم  اعمتتوسمعف قمغم اهلل، ومـ أدقمك إمم همػم أسمقف وأكتؿك إمم همػم مقاًمقف ومعؾقف ًمعـي اهلل

، ومؼقؾ: يو رؾمقل اهلل، وٓ اًمطعوم؟ اًمؼقومي، ٓ شمـػؼ اعمرأة رء مـ سمقتفو إٓ سملذن زوضمفو

 ىمول: ذًمؽ أومضؾ أمقاًمـو.

مردوده،  واعمـقحياًمعوريي ممداة، ش :صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿؿ ىمول رؾمقل اهلل ىمول: صم

 .واًمديـ مؼيض، واًمزقمقؿ همورم

 هذا طمديٌ طمًـ مـ أضمؾ إؾمامقمقؾ سمـ قمقوش.

 وهق وعقػ ذم همػم اًمشومقلم، وروايتف هـو قمـفؿ.
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 ًطأه9ٞ ااحب احلق ًّ ٙطاهب؟
 اظمتؾػ اًمعؾامء ذم هذه اعمًلًمي إمم صمالصمي أىمقال:

اعمضؿقن قمـف ٓ يؼماء سمـػس اًمضامن يمام يؼمأ اعمحقؾ سمـػس احلقاًمي ىمٌؾ ول: إ

اًمؼٌض، سمؾ يثًٌ احلؼ ذم ذمي اًمضومـ مع سمؼوئف ذم ذمي اعمضؿقن قمـف، وًمصوطمى احلؼ 

ل وإؾمحوق وأسمق مطوًمٌي مـ ؿموء مـفام ذم احلقوة وسمعد اعمقت، وهبذا ىمول اًمثقري واًمشوومع

 قمٌقد وأصحوب اًمرأي.

ل أسمق صمقر: اًمؽػوًمي واحلقاًمي ؾمقاء،ويمالمهو يـؼؾ احلؼ مـ ذمي اعمضؿقن قمـف ىمواًمثوين:  

 واعمحقؾ، وأطمتٍ همٓء سملطموديٌ حتؿؾ ديـ اعمقً اًمتل ؾمٌؼً ذم سموب ظموص.

 اعمضؿقن قمـف. ًمؽ: ٓ يطوًمى اًمضومـ إٓ إذا شمعنت مطوًمٌياًمثوًمٌ: وىمول مو

طمؾ إضمؾ و مل يدومع إًمقف إذا  يطوًمى مـ ؿموء مـفامأكف واًمراضمح هق اًمؼقل إول، 

 اعمول.

 .(6/322) "اًمٌقون"، (86-7/84) "اعمغـل"راضمع 

 ًّ تلفى عوٟ ًٚت دِّٙا فوٚظ هٕ أْ ٙسدع
ومقف طمديٌ ؾمؾؿي سمـ إيمقع، وىمد شمؼدم ذم اًمرضمؾ اًمذي قمؾقف ديـ، ومؼول رؾمقل اهلل 

و رؾمقل ، ىمول: ومؼول أسمق ىمتودة: قمكم ديـف يصؾقا قمغم صوطمٌؽؿش :صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ

 اهلل، ومصغم قمؾقف.

 ( وىمد شمؼدم.2/58( واًمدارىمطـل )2/58وطمديٌ ضموسمر ري اهلل قمـف قمـد احلويمؿ )
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 (:2296وىمول اًمٌخوري رمحف اهلل شمعومم )

اهلل، طمدصمـو ؾمػقون، طمدصمـو قمؿرو، ؾمؿع حمؿد سمـ قمكم قمـ ضموسمر سمـ  طمدصمـو قمكم سمـ قمٌد

ًمق ىمد ضموء مول اًمٌحريـ، ش :قف و ؾمؾؿصغم اهلل قمؾاهلل ري اهلل قمـفؿ، ىمول: ىمول اًمـٌل  قمٌد

صغم اهلل قمؾقف و هؽذا، ومؾؿ جيلء مول اًمٌحريـ طمتك ىمٌض اًمـٌل  و ىمد أقمطقتؽ هؽذا

صغم اهلل قمؾقف و ضموء مول اًمٌحريـ أمر أسمق سمؽر، ومـودى: مـ يموكً ًمف قمـد اًمـٌل  ، ومؾامؾمؾؿ

ىمول يمذا  و ؾمؾؿصغم اهلل قمؾقف قمدة أو ديـ ومؾقلشمـو، ىمول: وملشمقتف ومؼؾً: إن اًمـٌل  ؾمؾؿ

 ويمذا، ومحثو زم طمثقف ومعددهتو، ومنذا هل مخًامئي، وىمول: ظمذ مثؾقفو.

 (:4/598) "اًمػتح"ىمول احلوومظ ذم 

حيتؿؾ ىمقًمف ومؾقس ًمف أن يرضمع، أي قمـ اًمؽػوًمي، ومفل ٓزمي ًمف، وىمد اؾمتؼر احلؼ ذم 

و صغم أن يرضمع عم ذمتف، صمؿ أورد ومقف طمديٌ ؾمؾؿي ووضمف إظمذ مـف أكف ًمقيمون ٕيب ىمتودة

طمتامل أن يرضمع ديون طمتك يقذم أسمق ىمتودة اًمديـ ٓقمغم اعم صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿاًمـٌل 

 اهـومقؽقن ىمد صغم قمغم مديون ديـف سموق قمؾقف، ومدل قمغم أكف ًمقس ًمف أن يرضمع. 

(: يصح وامن اًمديـ قمـ اعمقً ؾمقاء 305-6/304) "اًمٌقون"ىمول اًمعؿراين ذم 

 سموٕطموديٌ اعمشور إًمقفو آكًػو. ظمؾػ ووموًء ًمديـف أو مل خيؾػ، واؾمتدل

 عِٕ املطٌْ٘ ٟد٘اش اهطٌاْ بدْٗ زض
 (:4504ىمول اإلموم أسمق داود رمحف اهلل )

طمدصمـو مًدد سمـ منهد، كو حيقك سمـ ؾمعقد اًمؼطون، كو اسمـ أيب ذئى، ىمول: طمدصمـل 

صغم ؾمعقد سمـ أيب ؾمعقد اعمؼؼمي، ىمول: ؾمؿعً أسمو ذيح اًمؽعٌل يؼقل: ىمول رؾمقل اهلل 
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إٓ أكؽؿ يو معنم ظمزاقمي ىمتؾتؿ هذا اًمؼتقؾ مـ هذيؾ وإين قموىمؾف، ومؿـ : شؾقف و ؾمؾؿاهلل قم

 .ىمتؾ ًمف ىمتقؾ سمعد مؼقًمتل هذه، وملهؾ سملم ظمػمشملم: أن يلظمذوا اًمعؼؾ، أو يؼتؾقا

 هذا طمديٌ صحقح.

وؿـ هلؿ اًمديي سمغػم رهمٌتفؿ ذم ذًمؽ،  صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿواًمشوهد أن اًمـٌل 

 ؾ ضموز ذًمؽ طمي أم مل حيي، ري أم مل يرى.ومؽذًمؽ إذا وؿـ ديـ رضم

 وظموًمػ ذم هذه اعمًلًمي أسمق طمـقػي، وظموًمػف همػم معتؼم عمخوًمػي اًمـص.

 (.8/250) "اعمحغم"راضمع 

 ًطأه9ٞ ٓى ٙػرتط زضا املطْ٘ هٕ؟
 ًمؾعؾامء ومقفو ىمقٓن:

 إول: يعتؼم رووه وهذا ىمقل أيب طمـقػي وروايتف قمـ اًمشوومعقي.

روو اعمضؿقن ًمف، وهذا ىمقل اجلؿفقر، واًمدًمقؾ قمغم ذًمؽ أن أسمو اًمثوين: يصح مـ همػم 

، وهذا هق اًمراضمح إٓ إذا يمون خيشك مـ صقًمي اًمضومـ ىمتودة وؿـ قمـف مـ همػم رووه

 .وفمؾؿف يمام هق احلول مـ يمثػم مـ مشوئخ اًمؼٌوئؾ اًمظؾؿي هداهؿ اهلل

 (.7/72) "اعمغـل"(، 6/322) "اًمٌقون"راضمع 

 ٔ٘ي؟ًطأه9ٞ ضٌاْ املاي اجمل
ٓ يصح وامن مول جمفقل وهق أن يؼقل: وؿـً ًمؽ مو شمًتحؼف قمغم ومالن مـ 

اًمديـ وهق ٓ يعؾؿ ىمدره، وٓ يصح يمذًمؽ وامن مو مل جيى، وهق أن يؼقل: وؿـً ًمؽ 
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مو شمديـ ومالًكو، وسمف ىمول اًمؾقٌ واسمـ أيب ًمقغم واسمـ ؿمؼممف واًمثقري وأمحد وهق ىمقل 

 اًمشوومعقي.

ل عومل ووامن مو مل جيى وهذا ىمقل ًمؾشووامن اعمجفق وىمول موًمؽ وأسمق طمـقػي: يصح

 ذم اًمؼديؿ.

ومو ذهى إًمقف اجلؿفقر هق اًمصحقح إن ؿموء اهلل: ٕن اًمضامن هـو إصمٌوت مول ذم اًمذمي 

 سمعؼد ٓزم، ومؾؿ يصح مع ضمفؾف.

أمو إن ىمول: وؿـً ًمؽ مـ اًمعنمة ًمألًمػ صح ذًمؽ ٕكف وإن يمون جمفقل ىمدًرا ومفق 

 معؾقم مجؾي.

 (.6/327قون )راضمع اًمٌ

 عوٟ اهطاًّ؟ 9ٞ اهطٌاًُطأهٞ
يصح أن يضؿـ اًمضومـ ٕن اًمديـ صور ٓزًمو قمؾقف ومصح اًمضامن يموٕول إٓ إذا 

وؿـ قمـف اعمضؿقن قمـف ومال يصح، وىمول صوطمى اًمٌقون: وامن اًمضومـ ضموئز، وإن 

 شمًؾًؾ.

 (.7/87) "اعمغـل"(، 324، 6/322) "اًمٌقون"راضمع 

 دّٙ ٓى ٙع٘د عوٟ املطٌْ٘؟ًطأه9ٞ إذا يطٟ اهطاًّ اه
 مًوئؾ:ومقف أرسمع 

، وهذا ىمقل موًمؽ وأمحد وأيب يقؾمػ، وؿـ سمنذكف وىمه سمنذكف ومنكف يرضمع قمؾقف -2

 وذم هذه احلوًمي جيى قمغم اعمضؿقن أن يقذم اًمضومـ طمؼف.
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يضؿـ سمغػم أمره ويؼيض سمغػم أمره ومنكف ٓ يرضمع قمؾقف، وسمف ىمول أسمق طمـقػي  -2

 وظموًمػ موًمؽ وأمحد.

اضمح ذم هذه اعمًلًمي قمدم اًمرضمقع قمؾقف إٓ أن ىمضوه سمـػًف ومفذا مـ سموب سمراءة واًمر

أيب  ياًمذمي، وإٓ وموًمضومـ ىمد شمؼمع سموًمضامن وقمؾقف أن يؼمأ ذمتف واًمدًمقؾ قمغم ذًمؽ ىمص

 ىمتودة وىمد شمؼدمً.

 إذكف وىمه سمنذكف يرضمع قمؾقف قمغم اًمراضمح.وؿـ سمغػم  -3

 غم اًمراضمح.وؿـ سملمره وىمه سمغػم إذكف يرضمع قمؾقف قم -4

 (.327-6/325) "اًمٌقون"راضمع 

 (.90-7/89) "اعمغـل"و

 اهفصى اهعاغس

 أب٘اب اإلفالع

 تفطري اهصحابٞ زض٘اْ اهلل عوٍٚٔ هإلفالع
 (:2582ىمول اإلموم مًؾؿ )

طمدصمـو ىمتٌي سمـ ؾمعقد، وقمكم سمـ طمجر ىموٓ: طمدصمـو إؾمامقمقؾ سمـ ضمعػر قمـ اًمعالء سمـ 

، صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿي اهلل قمـف أن رؾمقل اهلل قمٌد اًمرمحـ، قمـ أسمقف قمـ أيب هريرة ر

إن ش : اعمػؾس ومقـو مـ ٓ درهؿ ًمف وٓ متوع، ومؼول:ا، ىموًمقأشمدرون مـ اعمػؾس؟ش ىمول:

اعمػؾس مـ أمتل مـ يليت يقم اًمؼقومي سمصالة وصقوم وزيموة، ومقليت وىمد ؿمتؿ هذا، وىمذف 

مـ طمًـوشمف، وهذا مـ ، وضب هذا، ومقعطل هذا  هذا، وأيمؾ مول هذا، وؾمػؽ دم هذا
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طمًـوشمف، ومنن ومـقً طمًـوشمف ىمٌؾ أن يؼه مو قمؾقف، أظمذ مـ ظمطويوهؿ ومطرح قمؾقف، صمؿ 

 .ـمرح ذم اًمـور

 ذم احلديٌ شمػًػم اًمصحوسمي ًمؾؿػؾس: هق اًمذي ٓ مول ًمف وٓ متوع.

(: اعمػؾس ذم قمرف اًمػؼفوء مـ ديـف أيمثر مـ موًمف، وظمرضمف 6/537) "اعمغـل"ىمول ذم 

و، وإن يمون ًمديف مول، ٕن موًمف مًتحؼ اًمٍمف ذم ضمفي أيمثر مـ دظمؾف  ًً وؾمؿقه مػؾ

 ديـف، ومؽون معدوًمو.

 اهـ(: اؾمؿ عمـ قمؾقف ديقن ٓ يػل موًمف هبو. 6/232وىمول ذم اًمٌقون )
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 ًّ أداْ زدًوا فأفوظ
 (:2402ىمول اًمٌخوري رمحف اهلل شمعومم )

: أظمؼمين أسمق سمؽر سمـ طمدصمـو أمحد سمـ يقكس، طمدصمـو زهػم، طمدصمـو حيقك سمـ ؾمعقد، ىمول

حمؿد سمـ قمؿرو سمؿ طمزم أن قمؿر سمـ قمٌد اًمعزيز أظمؼمه: أن أسمو سمؽر سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ 

مـ أدرك ش يؼقل: صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿهشوم سمـ احلورث أظمؼمه: أكف ؾمؿع رؾمقل اهلل 

 .موًمف سمعقـف قمـد رضمؾ ىمد أومؾس هق أطمؼ سمف مـ همػمه

ؿمٌقى، صمـو احلًـ سمـ حمؿد سمـ أقملم، ( يمشػ: طمدصمـو ؾمؾؿي سمـ 2302وىمول اًمٌزار )

إذا ش صمـو ومؾقح سمـ ؾمؾقامن قمـ كوومع قمـ اسمـ قمؿر أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمول:

 .أومؾس اًمرضمؾ ومقضمد رضمؾ موًمف يعـل قمـد مػؾس سمعقـف ومفق أطمؼ سمف

 وهق يمام ىمول. اهـ(: رواه اًمٌزار ورضموًمف رضمول اًمصحقح. 4/244ىمول اهلقثؿل )

 ؼ سمف.ته مـ موًمف ؿمقًئو ومفق أطم( وزاد: ومل يؽـ اىم20794محد )وذم روايي قمـد أ

 وهذه اًمؾػظي مـؽرة احلًـ مل يًؿع مـ أيب هريرة.

 (.2649احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ )

و حلديٌ أيب ":( قمـد ىمقًمف 5277( طمديٌ )9/499وموئدة : ىمول احلوومظ ذم اًمػتح )

و اًمـًوئل و ذم صحتف كظر  أظمرضمف أمحد "اعمـتزقموت و اعمختؾعوت هـ اعمـوومؼوت  "هريرة 

مل أؾمؿع  "ٕن احلًـ مل يًؿع مـ أيب هريرة ًمؽـ وىمع ذم روايي اًمـًوئل أم احلًـ ىمول :

 ا.هـ ."مـ أيب هريرة همػم هذا احلديٌ 
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و ٕكف صور ذا  ًً ىمول احلوومظ: اعمػؾس ذقًمو مـ شمزيد ديقكف قمغم مقضمقده، ؾمؿل مػؾ

إمم أكف صور ٓ يؿؾؽ إٓ أدكك إمقال  ومؾقس سمعد أن يمون ذا دراهؿ وذا دكوكػم إؿمورة

 وهل اًمػؾقس، أوؾمؿل سمذًمؽ ٕكف يؿـع اًمتٍمف إٓ ذم اًمٌمء اًمتوومف يموًمػؾقس، ٕهنؿ

يموكقا يتعومؾقن سموًمػؾقس، إٓ ذم إؿمقوء احلؼػمة، أو ٕكف صور إمم طموًمي ٓ يؿؾؽ ومقفو 

و.  ًً  اهـومؾ

 ؾؿ، وىمد شمؼدم.(: ويػن ذًمؽ طمديٌ أيب هريرة قمـد م5/79ً) "اًمػتح"مـ 

(: اؾمتدل سمف قمغم أن ذط اؾمتحؼوق صوطمى اعمول دون همػمه أن جيد 5/80وىمول )

موًمف سمعقـف مل يتغػم ومل يتٌدل،وإٓ ومنن شمغػمت اًمعلم ذم ذاهتو سموًمـؼض مثاًل، أو ذم صػي مـ 

صػوهتو ومفل أؾمقة اًمغرموء، وأسح مـف روايي اسمـ أيب طمًلم قمـ أيب سمؽر سمـ حمؿد سمًـد 

 اهـ. إذا وضمد قمـده اعمتوع ومل يػرىمفش ب قمـد مًؾؿ سمؾػظ:طمديٌ اًمٌو

مل حيى أدى ااحب اهعني، فٔى ٓ٘ أحق بٔا أَ تقطٍ بني  ًطأه9ٞ إذا
 اهػسًا١؟

 اظمتؾػ اًمعؾامء ذم هذه اعمًلًمي إمم ىمقًملم:

ذهى اًمشوومعل وسمعض احلـوسمؾي إمم أكف ًمقس ًمف طمؼ ومقفو، ٕن ديـف مل حيؾ، ومتٌوع 

 غرموء.اًمًؾعي وشمؼًؿ سملم اًم

ؾمقاء طمؾ اًمديـ أو ٓ، وهذا اًمؼقل  وذهى مجفقر أهؾ اًمعؾؿ إمم أن اًمًؾعي ًمصوطمٌفو

 َوَمو يَموَن َرسم َؽ )ًمدًٓمي احلديٌ قمؾقف ومل يػرق سملم إن طمؾ أو مل حيؾ: اًمراضمح  هق

ّقًو()مريؿ: ًِ   (.64َك
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 (.3/668) "اًمـقؾ"(، 2402) "اًمػتح"(، 6/564) "اعمغـل"راضمع 
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 ظ ًّ أدى ضداد اهػسًا١ًّ باع ًاي املفو
 (:2403ىمول اًمٌخوري رمحف اهلل شمعومم )

طمدصمـو مًدد، طمدصمـو يزيد سمـ زريع، طمدصمـو طمًلم اعمعؾؿ، طمدصمـو قمطوء سمـ أيب رسموح، 

صغم همالًمو ًمف قمـ دسمر، ومؼول اًمـٌل رضمؾ اهلل ري اهلل قمـف، ىمول: أقمتؼ  قمـ ضموسمر سمـ قمٌد

 اهلل، وملظمذ صمؿـف ومدومعف إًمقف. قؿ سمـ قمٌد: مـ يشؽميف مـل؟ وملؿمؽماه كعاهلل قمؾقف و ؾمؾؿ

 اهلل سمثامن موئي درهؿ. احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ، وزاد: ومٌوقمف مـ كعقؿ سمـ قمٌد

 (:5/83) "اًمػتح"ىمول احلوومظ ذم 

ىمول اسمـ اعمـػم: واطمتؿؾ أن يؽقن سموقمف قمؾقف ًمؽقكف مديـًو، ومول اعمديون إمو أن يؼًؿف 

 اهـؿف.يًؾؿف إمم اعمديون ًمقؼً، أو اإلموم سمـػًف

 مًلًمي: هؾ حيؾ ديـ صوطمى اًمديـ سمؿقشمف؟

مـ موت وًمف ديـ إمم أضمؾ ومنكف ٓ حيؾ سمؿقشمف، سمؾ يؿيض اعمديـ إمم أضمؾف، وهبذا ىمول 

 موًمؽ وأسمق طمـقػي وقمومي أهؾ اًمعؾؿ.

 سمقـام اعمًتديـ حيؾ اًمديـ سمؿقشمف يمام شمؼدم.

 (202 – 6/200راضمع اًمٌقون )

( مـ ـمريؼ أيب محزة قمـ كوومع قمـ 4/232وموئدة: طمديٌ اسمـ قمؿر قمـد اًمدارىمطـل )

إذا موت اًمرضمؾ وًمف ديـ إمم أضمؾ وقمؾقف ديـ إمم أضمؾ وموًمذي قمؾقف ش اسمـ قمؿر مرومققًمو:

 .طمول واًمذي ًمف إمم أضمؾف

 وعقػ ضمًدا ضموسمر هق سمـ يزيد اجلعػل.
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 ًتٟ حيذس عوٟ املفوظ
 (:6/537) "اعمغـل"ىمول ذم 

، ومًلل همرموؤه احلويمؿ احلجر قمؾقف ومتك ًمزم اإلكًون ديقن طموًمي ٓ يػل موًمف هبو

ًمزمتف إضموسمتفؿ، ويًتحى أن يظفر احلجر قمؾقف ًمتجتـى معومؾتف، ومنذا طمجر قمؾقف صمًٌ 

 سمذًمؽ أرسمعي أطمؽوم:

 أطمداهو: شمعؾؼ طمؼقق اًمغرموء سمعلم موًمف.

 اًمثوين: مـع شمٍمومف ذم قملم موًمف.

وضمدت  قملم موًمف قمـده ومفق أطمؼ هبو مـ ؾموئر اًمغرموء إذا وضمداًمثوًمٌ: أن مـ 

 اًمنموط.

 اًمراسمع: أن ًمؾحويمؿ سمقع موًمف، وإيػوءه اًمغرموء.

(: وإذا صمٌتً اًمديقن قمغم رضمؾ إمو سموًمٌقـي أ و 6/242) "اًمٌقون"وىمول اًمعؿراين ذم 

كظر احلويمؿ ذم  وؾملل اًمغرموء احلويمؿ أن حيجر قمؾقفسموقمؽماومف أو سمليامن اعمدقملم قمـد  كؽقًمف 

 حيجر قمؾقف، سمؾ يلمره سمؼضوء اًمديـ، ومنن امتـع سموع موًمف ومنن يمون يػل سمام قمؾقف مـ اًمديـ مل

 قمؾقف احلويمؿ موًمف وىمه أصحوب اًمديقن ظمالوًمو ٕيب طمـقػي.

ؾ ؾممال اًمغرموء ٌىمول: وإن ىمقم موًمف ومقضمقده ٓ يػل سموًمديقن مل حيجر احلويمؿ قمؾقف ىم

ف ٕكف ٓ وٓيي قمؾقف ذم ذًمؽ، ومنن ؾملل اًمغرموء احلويمؿ احلجر قمؾقف سمعد ذًمؽ طمجر قمؾق

 وسموع قمؾقف موًمف وسمف ىمول موًمؽ وحمؿد سمـ احلًـ وأسمق يقؾمػ وظموًمػ أسمق طمـقػي.

(: وقمغم طمؽوم اًمنمع اًمؼودريـ قمغم رومع 2/250) "اًمـقؾ"ىمول اًمشقيموين ذم 

اًمظؾامت، وإظمذ قمغم أيدي اًمظؾؿي أن يلظمذوا ًمصوطمى اًمديـ ديـف مـ فموعمف ىمًنا 
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ر قمغم مـ قمؾقف اًمديـ يمون هذا أىمؾ مو جيى وىمفًرا، وإذا مل يطؾى مـ ًمف ديـ إٓ جمرد احلج

قمغم طمؽوم اًمنميعي، وهذا اًمذي ذيمر معؾقم سمؽؾقوت إدًمي وسمجزئقتفو، ومـ ذًمؽ أدًمي 

 إمر سموعمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر، وإظمذ ًمؾؿظؾقم مـ اًمظومل، وهل يمثػمة ضمًدا ذم

صغم اهلل  ؾمتدٓل سمحديٌ يمعى سمـ موًمؽ: أن اًمـٌلاًمؽتوب واًمًـي، وهق يغـل قمـ آ

ديـ يمون قمؾقف، أظمرضمف اًمدارىمطـل واًمٌقفؼل طمجر قمغم معوذ موًمف، وسموقمف ذم  قمؾقف و ؾمؾؿ

واحلويمؿ، وصححف وسمحديٌ قمٌد اًمرمحـ سمـ يمعى وذيمره، صمؿ ىمول: رواه ؾمعقد سمـ 

مـصقر ذم ؾمــف، هؽذا مرؾماًل وأظمرضمف أيًضو أسمق داود وقمٌد اًمرزاق، ىمول قمٌد احلؼ: 

 اهـاعمرؾمؾ أصح. 

وإكام حيٌس طمتك يؼيض مو ، وإمم قمدم سمقع موًمف طمـقػي إمم مـع احلجر قمؾقف وذهى أسمق

 وىمقًمف مردود سمام شمؼدم.قمؾقف مـ اًمديـ 

 (.6/265وراضمع احلووي )

 إذا أفوظ اهسدى فٌاهٕ أض٘ٝ اهػسًا١
 (:2646ىمول اإلموم مًؾؿ )

طمدصمـو ىمتٌي سمـ ؾمعقد، طمدصمـو ًمقٌ قمـ سمؽػم قمـ قمقوض سمـ قمٌداهلل، قمـ أيب ؾمعقد 

ذم  صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿدري ري اهلل قمـف، ىمول: أصقى رضمؾ ذم قمفد رؾمقل اهلل اخل

، ومتصدق شمصدىمقا قمؾقفش :صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿصمامر أسمتوقمفو ومؽثر ديـف، ومؼول رؾمقل اهلل 

ظمذوا ش ًمغرموئف: صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿاًمـوس قمؾقف ومؾؿ يٌؾغ ذًمؽ ووموء ديـف، ومؼول اًمـٌل 

 . ذًمؽمو وضمدشمؿ، وًمقس ًمؽؿ إٓ
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 (:4/428) "اعمػفؿ"ىمول اًمؼرـمٌل ذم 

: يدل قمغم أن اعمػؾس يمظمذ مـف يمؾ مو يقضمد ًمف، وشمًتثـك ظمذوا مو وضمدشمؿش ىمقًمف:

مـف مو يمون ضورة، وروى اسمـ كوومع قمـ موًمؽ أكف ٓ يؽمك ًمف إٓ مو يقاريف، واعمشفقر أكف 

 يؽمك ًمف يمًقشمف اعمعتودة مو مل يؽـ ومقفو ومضؾ.

تف وسمقع يمتٌف إن يمون قموعمًو ظمالف، وٓ يؽمك ًمف مًؽـ وٓ ظموشمؿ وذم شمرك يمًقة زوضم

 اهـوٓ صمقب مجعتفام مو مل شمؼؾ ىمقؿتفو. 

(: ويدل قمغم أكف جيقز طمجر مجقع مول اعمػؾس 4/252) "اًمًقؾ"ىمول اًمشقيموين ذم 

وهمػمه مـ طمديٌ أيب ؾمعقد  "صحقح مًؾؿ"وشمػريؼف يمؾف سملم أهؾ اًمديـ، مو صمًٌ ذم 

ف إذا ضموز شمػريؼ مول اعمػؾس مجقعف سملم أهؾ اًمديـ يمون ضمقاز طمجره ومذيمره، ومعؾقم أك

 اهـطمتك يػرق سملم أهؾ اًمديـ، صموسمًتو سمػحقى اخلطوب. 

ىمؾً: أمو سمقع يمتٌف إن يمون قموعمًو ومحؽؿفو طمؽؿ كػؼي أهؾف ويمًقهتؿ كظًرا حلوضمتف اعموؾمي 

لًمقػ إًمقفو طمقٌ ىمد شمـز قمؾؿف، وذم يمتٌف كػع ًمؾؿًؾؿلم مـ طمقٌ ا ًمػتقى واًمت

 ومراضمعي اعمًوئؾ واهلل أقمؾؿ.

 فا٢دٝ احلذس9
 (:9/275) "اًمنمح اعمؿتع"ىمول اًمعالمي اًمعثقؿلم رمحف اهلل ذم 

ذم احلجر قمؾقف محويي حلؼ اًمدائـ، ومحويي ًمذمي اعمديـ، وموًمدائـ طمتك يعطك طمؼف أو 

 ؿي سمعضف، واعمديـ ًمئال شمٌؼك ذمتف معؾؼف مشغقًمي سموًمديـ دائاًم، وهذه مصؾحي يمؼمى قمظق

 ًمؾدائـ واعمديـ، ومؽون مؼته اًمـظر اًمصحقح أن يثًٌ احلجر.
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 ضمعؾ مطؾ اًمغـل فمؾؿ. صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿومـ ضمفي اًمـظر أيًضو أن اًمـٌل 

وهذا إن مل يؽـ همـًقو اًمغـك اًمتوم اًمذي يقذم، ًمؽـ قمـده سمعض اًمٌمء، ومقؽقن فموعمًو 

 احلول إٓ سموحلجر قمؾقف.ذم هذه ًمرومعف سمؿـع احلؼقق، واًمظؾؿ جيى رومعف، وٓ ؾمٌقؾ 

ومعـك احلجر أن متـعف مـ اًمتٍمف ذم موًمف ٓ ذم ذمتف، ومـؿـعف مـ اًمتٍمف سمٌقع وٓ 

 اهـذاء وٓ هٌي وٓ رهـ وٓ همػم ذًمؽ. 

 ًطأه9ٞ ٓى حيى اهدّٙ بطبب اهفوظ؟
وصقرهتو أن يؽقن قمؾقف ديـ إمم أضمؾ مًؿك وملومؾس ىمٌؾ طمؾقل إضمؾ سمخؿًي 

 تؼوى طمؼف ذم طملم إومالؾمف؟ أؿمفر، ومفؾ ًمؾؿديـ أن ي

 كؼقل اجلقاب:

 اظمتؾػ أهؾ اًمعؾؿ ذم هذه اعمًلًمي إمم ىمقًملم:

إول: حيؾ سموًمػؾس، وهذا ىمقل موًمؽ، وىمقل ًمؾشوومعل، وروايي قمـ أمحد، وقمزى 

 احلوومظ هذا اًمؼقل ًمؾجؿفقر.

، مـ أدرك موًمف سمعقـف قمـد رضمؾ ىمد أومؾس، ومفق أطمؼ سمف مـ همػمهش واؾمتدًمقا سمحديٌ:

 قمغم مـ موت وقمؾقف ديـ ومؼد طمؾ أضمؾف. وىموؾمقه

اًمؼقل اًمثوين: أكف ٓ حيؾ، وهذا ىمقل أمحد واعمشفقر ذم مذهٌف، وهق ىمقل ًمؾشوومعل، 

 وقمؾؾقا ذًمؽ سملن إضمؾ طمؼ ًمؾؿػؾس، ومال جيقز إؾمؼوط احلؼ اًمذي ًمف.

 .وملقمطقا يمؾ ذي طمؼ طمؼفش واًمراضمح هق اًمؼقل اًمثوين، حلديٌ:
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وأمو طمديٌ اًمٌوب ومنن دًٓمتف قمغم مو إذا وضمد موًمف  إمم أضمؾف، إكظورهاعمًتديـ  ؼومح

 سمعقـف مع أكف ىمد ىمول سمعضفؿ: ٓ جيقز ًمف أظمذهو طمتك حيؾ إضمؾ.

 (.2402حتً طمديٌ رىمؿ ) "اًمػتح"(، 6/566) "اعمغـل"راضمع 

وذم هذه احلوًمي صوطمى اًمديـ اًمذي مل حيؾ أضمؾف ٓ يشورك سمؼقي اًمغرموء ذم احلصي 

 ؼًؿ اعمول سملم مـ طمؾ أضمؾف ويمظمر هق.اعمتحصؾي مـ اًمػؾس، سمؾ ي

 (.4/200) "اًمتفذيى ذم ومؼف اإلموم اًمشوومعل"(، 6/566) "اعمغـل"راضمع 

 ًطأه9ٞ ٓى حيى اهدّٙ بامل٘ت؟
 اظمتؾػ أهؾ اًمعؾؿ ذم هذه اعمًلًمي إمم ىمقًملم:

إول: حيؾ سموعمقت وهذا ىمقل اسمـ ؾمػميـ وإؾمحوق وأيب قمٌقد وأمحد ذم روايي، وقمغم 

ن يًددوا أو يقىمػقا اًمديـ إمم أضمؾف سمؽػوًمي أو رهـ، وهذا اًمؼقل مروي قمـ اًمقرصمي إمو أ

 اًمشعٌل وإسمراهقؿ وصح قمـ احلًـ.

س واًمزهري وطمؽل قمـ احلًـ واًمثوين: ٓ حيؾ ويٌؼك إمم أضمؾف وهذا ىمقل ـموو

 وروي قمـ ذيح.

واًمراضمح هق اًمؼقل إول أن اًمديـ حيؾ سموعمقت وهذا مذهى اجلؿفقري واؾمتدًمقا 

ـٍ ()اًمـًوءسمؤيي و َأْو َدْي ـْ سَمْعِد َوِصقٍَّي ُيقيِص هِبَ يغػر ًمؾشفقد ش (، وسمؿثؾ طمديٌ:22:: ( ِم

 ، وىمد شمؼدم.يمؾ ذكى إٓ اًمديـ

-9/286) "اًمنمح اعمؿتع"(، 2207) "اعمحغم"(، 6/567) "اعمغـل"راضمع 

 (.298-6/297) "اعمصـػ ٓسمـ أيب ؿمقٌي"(، 287
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 ًتٟ ٙبدأ احلذس عوٟ املفوظ؟ ًطأه9ٞ
 اظمتؾػ اًمعؾامء ذم هذه اعمًلًمي إمم ىمقًملم:

إول: إن احلجر يٌدأ مـ وصقل اًمؼضقي إمم اًمؼوي وطمؽؿف سموحلجر وهذا ىمقل 

 اجلؿفقر.

مـ أدرك موًمف سمعقـف قمـد رضمؾ ىمد أومؾس ش ومالؾمف حلديٌ:إاًمثوين: أن احلجر يٌدأ مـ 

 قمؾقف وؾمؾؿ  ، واؾمتدًمقا سمحديٌ اًمغالم اًمذي سموقمف اًمـٌل صغم اهللومفق أطمؼ مـ همػمه

 قمـ دسمر وىمد شمؼدم ومل يؽـ ىمد طمجر قمغم صوطمٌف.

وهذا اظمتقور ؿمقخ اإلؾمالم وهق ىمقل اعموًمؽقي وروايي قمـ أمحد، وهق فموهر ىمقل 

 احلًـ واًمٌخوري واسمـ رضمى.

 (.6/572) "اعمغـل"(، 6/265) "احلووي"(، 254، 5/252) "اإلكصوف"اكظر 

تبرٙسٖ ٗإضسافٕ ٓى  ًطأه9ٞ زدى عذص كطبٕ عّ يدز حادتٕ أٗ بطبب
 حيذس عوٕٚ؟

 ( قمغم وضمفلم:6/265) "احلووي"ىمول اعمووردي ذم 

ًٓ حلؼقق إإول: حيجر قمؾقف احلويمؿ ذم موًمف: ٕن ذم شمريمف متٍموًمو ومقف إووقمي ًمف و سمطو

 همرموئف.

قمؾقف  ديـف، وٕن ذم إيؼوع احلجر أداءاًمثوين: أكف ٓ جيقز احلجر قمؾقف ًمؼدرشمف قمغم 

 اهـف مظـقكي همػم متحؼؼي.شمعجقؾ احلؽؿ ًمعؾ

 ىمؾً: اًمراضمح أكف ٓ حيجر قمؾقف، وإكام ًمف أن يًجـف أو يؾزمف سمؼضوء اًمديـ واهلل أقمؾؿ.
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 ًطأه9ٞ إيساز املفوظ بدّٙ آخس؟
 إذا أىمر اعمػؾس سمديـ آظمر يؼٌؾ، ًمؽـ هؾ يشورك اًمغرموء أم يتٌع سمعد ومؽ احلجر؟

 اظمتؾػ اًمعؾامء ذم هذه اعمًلًمي إمم ىمقًملم:

تٌع سمعد ومؽ احلجر وهذا مذهى أمحد وموًمؽ وحمؿد سمـ احلًـ واًمثقري إول: ي

 واًمشوومعل ذم ىمقل.

اًمثوين: إن أىمر سمديـ ىمٌؾ احلجر ؿموريمفؿ وهذا اظمتقور ؿمقخ اإلؾمالم وذهى إًمقف 

 اًمشوومعل واسمـ اعمـذر وسمعض احلـوسمؾي.

حتً طمديٌ رىمؿ  "اًمػتح"(، 5/256) "كصوفاإل"(، 6/572) "اعمغـل"راضمع 

(2402.) 

 ؿ ىمد اظمتؾػقا ذم متك يؽقن اعمول أؾمقة اًمغرموء.صم

ؾمقة ًمؾغرموء ذم يمؾ طمول مـفؿ إسمراهقؿ واحلًـ وروى قمـ أومذهى سمعضفؿ إمم أكف 

 قمكم ري اهلل قمـف وٓ يصح، ومري قمـ اًمشعٌل.

ؾمقة إٓ إذا أظمذ مـ صمؿـف ؿمقًئو، وهذا ىمقل مؽحقل أاًمؼقل اًمثوين: أكف ٓ يؽقن 

اًمغرموء إٓ إذا وضمده سمعقـف يدل قمغم ذًمؽ فموهر احلديٌ،  واًمراضمح أن مول اعمػؾس أؾمقة

 وهق ىمقل قمؿر سمـ قمٌد اًمعزيز.

( ويدظمؾ ديـ مفقر اًمـًوء ذم 37، 6/36) "مصـػ سمـ أيب ؿمقٌي"راضمع ًممصمور 

 (.6/228) "اعمصـػ ٓسمـ أيب ؿمقٌي"أؾمقة اًمغرموء 
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 اهلدٙٞ هصاحب اهدّٙ
 ديي يمام قمـد أمحد قمـ اسمـ مًعقد:ىمد أمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمؼٌقل اهل

، ويمون رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف أضمقٌقا اًمداقمل وٓ شمردوا اهلديي، وٓ شميسمقا اعمًؾؿلمش

وؾمؾؿ يؼٌؾ اهلديي ويثقى قمؾقفو، ًمؽـ إن يموكً اهلديي ًمصوطمى اًمديـ ومؼد اظمتؾػ 

 اًمعؾامء ومقفو.

 ومال وهذا ىمقل ومؼول سمعضفؿ: إن يموكً هذه قمودة مـفؿ ىمٌؾ اًمديـ ضموز ذًمؽ، وإٓ

(، ىمول حيقك سمـ يزيد: ؾملًمً أكس سمـ 6/275أكس سمـ موًمؽ يمام قمـد اسمـ أيب ؿمقٌي )

موًمؽ قمـ اًمرضمؾ هيدى ًمف همريؿف ومؼول: إن يمون هيدى ًمف ىمٌؾ ذًمؽ ومال سملس، وإن مل يؽـ 

 هيدى ًمف ىمٌؾ ذًمؽ ومال يصؾح.

وىمول  وهذا أصمر طمًـ إمم أكس ومقجل سمف يزيد هق إهلوين ىمول قمـف أسمق طموشمؿ ؿمقخ

 اًمذهٌل ذم اعمقزان: ٓ سملس سمف.

وصح هذا اًمؼقل قمـ إسمراهقؿ قمـد اسمـ أيب ؿمقٌي وقمـ قمطوء وهق ىمقل جموهد وىمقل 

 اسمـ ؾمػميـ ىمول: ويموكقا يؼقًمقن: ىمضوء ومحد.

 (.278-6/275) "اعمصـػ ٓسمـ أيب ؿمقٌي"راضمع ًممصمور 

ح هذا قمـ وقمدم اإلهداء ًمصوطمى اًمؼرض ص واًمؼقل اًمثوين: وهق قمدم ىمٌقل اهلديي

 اسمـ قمٌوس ىمول: إذا أىمروً ىمرًوو ومال هتديـ هديي يمراع وٓ ريمقب داسمي.

ري اهلل قمـف ىمول: إذا أىمروً ىمرًوو ومجوء صوطمى اًمؼرض حيؿؾف  يبّ وهق ىمقل أُ 

 ومعف هديي ومخذ مـف ىمروؽ ورد قمؾقف هديتف.
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ىمقًمف: إذا يمون ًمؾرضمؾ قمغم اًمرضمؾ اًمديـ وملهدي إًمقف ًمقمظمر قمـف  قمـ قمؾؼؿي وصح

 حًٌف مـ ديـف.ومؾق

وروى قمـ قمؿر أكف رد اهلديي مـ ـمريؼ حمؿد سمـ ؾمػميـ وىمقؾ: مل يًؿع مـف إٓ ظمطقي 

 اجلوسمقي.

وضموء قمـ قمكم ري اهلل قمـف ىمقًمف: ذًمؽ اًمرسمو اًمعجالن. مـ ـمريؼ زيد سمـ أيب أكقًي 

 وًمقس ًمف روايي قمـ اًمصحوسمي.

 ي يمراهقي ذًمؽ.ٌوصح قمـ احلؽؿ سمـ قمت

 ف مـ اًمديـ وهق ىمقل اًمشعٌل واسمـ مًعقد.وروى قمـ اسمـ قمؿر أكف خيصؿ

 (.278-6/275) "مصـػ سمـ أيب ؿمقٌي"راضمع ًممصمور 

 ىمؾً: شمؾخص ًمـو مـ أىمقال اًمعؾامء صمالصمي أىمقال:

 قمدم ىمٌقل اهلديي مطؾًؼو. -2

 ىمٌقهلو مطؾًؼو. -2

 ىمٌقهلو إن يموكً مـ ىمٌؾ اًمؼرض وسمعده وردهو إذا يموكً مـ أضمؾ اًمؼرض. -3

ت ومل شمؽـ ل اهلديي إن يموكً مـ ىمٌقؾ اعمؽوومآإىمقال هق ىمٌق ىمؾً: واًمراضمح مـ هذه

مـ صـع إًمقؽؿ "منموـمي ذم قمؼد اًمؼرض ًمؼقل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: 

 .احلديٌ "معروومو ومؽوومئقه.. 

واهلديي اعمحرمي هل مو يموكً منموـمي ومتؽقن مـ سموب يمؾ ىمرض ضمر كػًعو ومفق رسمو 

 واهلل أقمؾؿ.

 (.282، 6/280) " ؿمقٌياعمصـػ ٓسمـ أيب"راضمع 



 خطأ! ال ٙ٘دد ُص ًّ اهٌِط املعني يف املطتِد.
114 

 (.2207)مًلًمي رىمؿ  "اعمحغم ٓسمـ طمزم"و

ًمق أهدى إزم ذراع ًمؼٌؾً، وًمق دقمقً ش طمقٌ واؾمتدل سمؿثؾ قمؿقم طمديٌ أيب هريرة:

 .إمم يمراع ٕضمًٌ

احلديٌ أظمرضمف اًمٌخوري، ىمول: ومفذا قمؿقم ومل خيص اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ 

 همرياًم مـ همػمه.
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 أب٘اب اهدْٙ٘ احملسًٞ

َِٚع ََٗحسَََّ اهسِّبا﴿اي اهلل تعاىل9 ي ُٕ اْهَب  [542]البؼرة:﴾ََٗأَحىَّ اهوَّ

        و ومقف صمالث ًمغوت :  :( ـ ذم اًمرسمو ـ7/303) "اإلقمالم  "ىمول اسمـ اعمؾؼـ ذم 

 أطمدهو: اًمؼٍم و يؽتى سموًٕمػ و سموًمقاو و سموًمقوء

 صموكقفو: اًمرمو سموعمقؿ سمدل اًمٌوء و سموعمد

  .ا .هـ "ػتح اًمراء و سموعمد طمؽقً قمـ اًمؼؾعل سم سمواًمثوًمٌ : اًمرَّ  

 (:2083ىمول اإلموم اًمٌخوري رمحف اهلل شمعومم )

طمدصمـو آدم، طمدصمـو اسمـ أيب ذئى، طمدصمـو ؾمعقد اعمؼؼمي، قمـ أيب هريرة ري اهلل قمـف، 

مـ أيـ ًمقلشملم قمغم اًمـوس زمون ٓ يٌوزم اعمرء ش :صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿىمول: ىمول رؾمقل اهلل 

 .ل أمـ احلالل؟ أم مـ احلرام؟أظمذ اعمو

 هعّ اهلل أكى اهسبا،ٗغآدٖ، ٗكاتبٕ
 (:2597ىمول اإلموم مًؾؿ رمحف اهلل شمعومم )

طمدصمـو قمثامن سمـ أيب ؿمقٌي، طمدصمـو ضمرير قمـ مغػمة، ىمول: ؾملل ؿمٌوك إسمراهقؿ، ومحدصمـو 

، أيمؾ اًمرسمو ومقيمؾف صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿقمـ قمؾؼؿي قمـ قمٌداهلل، ىمول: ًمعـ رؾمقل اهلل 

 ىمول: ىمؾً: ويموشمٌف وؿموهداهـ ىمول: إكام كحدث سمام ؾمؿعـو.

 (:2598وىمول رمحف اهلل )
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طمدصمـو حمؿد سمـ اًمصٌوح، طمدصمـو هشقؿ، أظمؼمكو أسمق اًمزسمػم قمـ ضموسمر، ىمول: ًمعـ رؾمقل 

 أيمؾ اًمرسمو، ومقيمؾف، ويموشمٌف، وؿموهديف، وىمول: هؿ ؾمقاء. صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿاهلل 

، واًمشفودة ح سمتحريؿ يمتوسمي اعمٌويعي سملم اعمؽماسملم(: هذا شمٍمي22/26ىمول اًمـقوي )

 قموكي قمغم اًمٌوـمؾ، واهلل أقمؾؿ.قمؾقفو، وومقف حتريؿ اإل

ىمؾً: ويدظمؾ ذم هذا اًمققمقد اًمذيـ يعؿؾقن ذم اًمٌـقك اًمرسمقيي واًمذيـ يشفدون هلؿ 

اًمتل يمون يؼع ومقفو  وأظمذ إمقال سموًمرسمو ويتحقؾقن ومقًؿقهنو ومقائد وهل كػًفو اًمصقرة

َّٓ يَماَم ﴿ل حتريؿفو ذم اًمؼرآن، ىمول شمعومم: زؾققن وكاجلوه ـَ َيْليُمُؾقَن اًمِرسمو ٓ َيُؼقُمقَن إِ ِذي اًمَّ

ٌَْقُع ِمْثُؾ اًمِرسمو َوَأطَمؾَّ  اَم اًْم ُْؿ ىَموًُمقا إِكَّ ـَ اعمَِْس َذًمَِؽ سمَِلهنَّ ْقَطوُن ِم ٌَُّطُف اًمشَّ ٌَْقَع َيُؼقُم اًمَِّذي َيَتَخ  اهللَُّ اًْم

َم اًم ـْ قَموَد َوطَمرَّ ـْ َرسِمِف وَموْكَتَفك وَمَؾُف َمو ؾَمَؾَػ َوَأْمُرُه إمَِم اهللَِّ َوَم ـْ ضَموَءُه َمْققِمَظٌي ِم ِرسمو وَمَؿ

  .[275ٌؼرة:ًم]ا﴾وَمُلوًَمِئَؽ َأْصَحوُب اًمـَّوِر ُهْؿ ومِقَفو ظَموًمُِدونَ 

و هق  اإلمجوع ىموئؿ قمغم حتريؿ اًمرسمو ذم اجلؿؾي "( :7/200ىمول اسمـ اعمؾؼـ ذم اإلقمالم )

 ا.هـ "سمـص اًمؽتوب و اًمًـي اًمشفػمة و هق مـ اًمؽٌوئر و ىمقؾ إكف مو أطمؾ ذم ذيعي ىمط 

 

 اهسبا يف اهدّٙ
 شمون:ررسمو اًمديـ هق رسمو اجلوهؾقي وًمف صق

 ؾ شملظمػمه.سمإومم: رسمو اًمـًقئي وهق زيودة اعمول ذم مؼو

 ًّ  ( .2/227ؿ اًمرسمو إمم ضمكم وظمػل )ىمول اسمـ اًمؼقؿ ذم إقمالم اعمقىمعلم سمعد أن ىم
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وملمو اجلكم ومرسمو اًمـًقئي وهق اًمذي يموكقا يػعؾقكف ذم اجلوهؾقي مثؾ أن يمظمر ديـف ويزيده 

ذم اعمول، ويمؾام أظمره زاد ذم اعمول طمتك شمصػم اعموئي قمـده آٓوًمو ممًمػي، وذم اًمغوًمى ٓ يػعؾ 

و ًمف ذًمؽ إٓ معدم حمتوج، ومنذا رأى أن اعمًتحؼ يمظمر مطوًمٌتف ويصؼم قمؾقف سمزيودة يٌذهل

شمؽؾػ سمذهلو ًمقػتدي مـ أه اعمطوًمٌي واحلٌس ويداومع مـ وىمً إمم وىمً ومقشتد ضره، 

، ومػمسمقا اعمول قمغم اعمحتوج مـ ؾقه اًمديـ طمتك يًتغرق مجقع مقضمقدةوشمعظؿ مصقٌتي ويع

همػم كػع حيصؾ ًمف ويزيد مول اعمرايب مـ همػم كػع حيصؾ مـف ٕظمقف ومقليمؾ مول أظمقف 

همويي اًمير، ومؿـ رمحف أرطمؿ اًمرامحلم وطمؽؿتف وإطمًوكف إمم وحيصؾ أظمقه قمغم  سموًمٌوـمؾ

ظمؾؼف أن طمرم اًمرسمو وًمعـ آيمؾف ومميمؾف ويموشمٌف وؿموهديف، وأذن مـ مل يدقمف سمحرسمف 

 وطمرب رؾمقًمف، ومل جيلء مثؾ هذا اًمققمقد ذم يمٌػمة همػمه: وهلذا يمون مـ أيمؼم اًمؽٌوئر.

أن يؽقن ًمف ديـ ومقؼقل ًمف: وؾمئؾ اإلموم أمحد قمـ اًمرسمو اًمذي ٓ ؿمؽ ومقف، ومؼول: هق 

أشمؼيض أم شمريب وملن مل يؼضف زاد ذم اعمول وزاد هذا ذم إضمؾ وىمد ضمعؾ اهلل شمعومم اًمرسمو ود 

َدَقوِت ﴿: اًمصدىمي، وموعمرايب ود اعمتصدق ىمول اهلل شمعومم بو َوُيْرِِب الصَّ َيْؿَحُق اَّللَُّ الرِّ

ُبَو ِِف َأْمَواِل الـَّوِس َفل َيْرُبو ِظـَْد اَّللَِّ َوَمو آَتْقُتْم ِمْن َوَمو آَتقُْتْم ِمْن ِربًو لَِرْ ﴿، وىمول: [276:اًمٌؼرة]﴾

و الَِّذيَن آَمـُوا ٓ ﴿، وىمول: [39اًمروم:] ﴾َزَكوٍة ُتِريُدوَن َوْجَه اَّللَِّ َفُلولَئَِك ُهُم ادُْْضِعُػونَ  َ َيو َأُّيه

ُؼوا اَّللََّ بو َأْضَعوفًو ُمَضوَظَػًي َواتَّ ُؽْم ُتْػؾُِحونَ َتْلُكُؾوا الرِّ ْت *   َلَعؾَّ ُؼوا الـَّوَر الَّتِي ُأِظدَّ َواتَّ

  .[232-230 آل قمؿران:]﴾لِْؾَؽوفِِرينَ 

مـ طمديٌ اسمـ قمٌوس قمـ أؾمومي سمـ زيد أن اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف  "اًمصحقحلم"وذم 

ذم  ، ومثؾ هذا يراد سمف طمٍم اًمؽامل، وأن اًمرسمو اًمؽومؾإكام اًمرسمو ذم اًمـًقئيش وؾمؾؿ ىمول:

 اًمـًقئي.
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 واًمصقرة اًمثوكقي: هل اًمؼرض سمػوئدة منموـمي ذم أصؾ اًمعؼد.

 وصقرشمف أن يؼقل: أقمطقؽ أًمًػو إمم ؿمفر سملًمػ وموئي وهؽذا.

واًمػرق سملم هذه اًمصقرة اًمتل ىمٌؾفو أن اًمزيودة طمصؾً سمًٌى اًمتلظمػم ومل شمؽـ 

 منموـمي ذم أصؾ اًمعؼد سمخالف هذا.

(: واًمرسمو اًمذي يموكً اًمعرب 2/284) "نأطمؽوم اًمؼرآ"ىمول أسمق سمؽر اجلصوص ذم 

مو اؾمتؼرض  شمعرومف وشمػعؾف إكام يمون ىمرض اًمدراهؿ واًمدكوكػم إمم أضمؾ سمزيودة قمغم مؼدار

 اهـيتؿ شمعومؾفؿ سموًمرسمو إٓ قمغم هذا اًمقضمف اًمذي ذيمركوه.  قمغم مو يؽماوقن سمف وٓ

اًمديـ  (: إن رسمو اًمـًقئي هق2/352وىمول اًمػخر اًمرازي ذم يمتوسمف مػوشمقح اًمغقى )

ر مشفقًرا متعوروًمو قمؾقف ذم اجلوهؾقي، وذًمؽ أهنؿ يرومعقن اعمول قمغم أن يلظمذوا يمؾ ؿمف

وىمًقو، صمؿ إذا طمؾ اًمديـ ـموًمٌقا اعمديـ سمرأس اعمول، ومنن شمعذر ىمدًرا معقـًو ويؽقن رأس اعمول سم

 اهـقمؾقف إداء زادوا قمؾقف ذم احلؼ وإضمؾ.

ي سموًمذهى ديـًو ومو ذم ـًو، وسمقع اًمػضقع اًمذهى سموًمػضي ديوهـوك صقرة صموًمثي وهل سم

ًٌو،  معـومهو، وىمد دل قمغم حتريؿ هذا اًمـقع مـ اًمٌقع طمديٌ قمٌودة سمـ اًمصومً ؾمقليت ىمري

و يمؾفو ذم اًمصحقح و  "إكام اًمرسمو ذم اًمـًقئي  "وطمديٌ أيب ؾمعقد واًمؼماء، وطمديٌ أؾمومي:

  رسمو اًمؼرض هق ٓ طمؼ سمرسمو اًمديـ .

 يصح ىمروف، ويشؽمط قمؾقف مـػعي مؼوسمؾ هذا اًمنمط.وصقرشمف أن يؼروف ؿمقًئو ممو 

وهذا ىمرض ضمر كػًعو، ومعؾقم أن يمؾ ىمرض ضمر كػًعو ومفق رسمو، وإن يمون احلديٌ 

 وعقًػو ومؼد كؼؾ اإلمجوع قمغم معـك هذا احلديٌ.
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وىمد كؼؾ اإلمجوع قمغم حتريؿ هذه اًمصقرة اسمـ قمٌد اًمؼم واسمـ طمزم واًمؼرـمٌل، طمقٌ 

أمجع اعمًؾؿقن كؼاًل قمـ كٌقفؿ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أن  (:3/242) "اًمتػًػم"ىمول ذم 

 طمٌي ٌضف مـ قمؾػ يمام ىمول اسمـ مًعقد أواؿمؽماط اًمزيودة ذم اًمًؾػ رسمو، وًمق يمون ىم

 واطمدة.

 وؿمقخ اإلؾمالم. "اعمغـل"وكؼؾ اإلمجوع اسمـ اعمـذر واسمـ ىمدامي ذم 

 (،5/250) "هتذيى اًمًــ"(، 4/328) "اعمغـل"(، 8/90) "اعمحغم"راضمع 

 (.29/333) "جمؿقع اًمػتووى"

 مًلًمي: هؾ جيقز سمقع اًمرسمقي سموًمرسمقي اًمذي ٓ يشوريمف؟

 ومتػوواًل، وسمقع اًمشعػم سموًمؼم ديـًو ومتػوواًل. ر سموًمػضي ديـًووصقرشمف سمقع اًمتؿ

(: اإلمجوع ىموئؿ قمغم ضمقاز سمقع اًمرسمقي سموًمرسمقي 7/325) "اإلقمالم"ىمول اسمـ اعمؾؼـ ذم 

ممضماًل يمٌقع اًمذهى سموحلـطي واًمػضي سموًمشعػم وهمػمهو مـ اًمذي ٓ يشوريمف متػوواًل و

 اعمؽقؾ.

وقمغم مـع سمقع اًمرسمقي سمجـًف وأطمدمهو ممضمؾ، وقمغم أكف ٓ جيقز اًمتػرق ىمٌؾ اًمتؼوسمض 

ًٓ يموًمذهى سموًمذهى، وقمغم أكف ٓ جيقز اًمتػرق ىمٌؾ اًمتؼوسمض إذا يمون  إذا سموقمف سمجـًف طمو

 وًمذهى سموًمػضي، أو احلـطي سموًمشعػم.سمجـًف أو سمغػم ضمـًف، ممو يشوريمف ذم اًمعؾي يم

يمصوع طمـطي سمصوقمل  وقمغم أكف جيقز اًمتػووؾ قمـد اظمتالف اجلـس إذا يمون يًدا سمقد

 هـ. ا. ؿمعػم
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 دِّٙاٗاهفطٞ حتسٍٙ بٚع اهرٓب 
 (:2280ىمول اًمٌخوري رمحف اهلل شمعومم )

طمدصمـو طمػص سمـ قمؿر، طمدصمـو ؿمعٌي، ىمول: أظمؼمين طمٌقى سمـ أيب صموسمً، ىمول: ؾمؿعً 

اعمـفول ىمول: ؾملًمً اًمؼماء سمـ قموزب، وزيد سمـ أرىمؿ قمـ اًمٍمف، ومؽؾ واطمد مـفو أسمو 

قمـ سمقع  صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿيؼقل: هذا ظمػم مـل، ومؽالمهو يؼقل: هنك رؾمقل اهلل 

 احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ.  اًمذهى سموًمقرق ديـًو.

(: طمدصمـو قمٌداهلل سمـ يقؾمػ، أظمؼمكو موًمؽ قمـ كوومع، قمـ أيب ؾمعقد 2277وىمول )

ٓ شمٌقعقا اًمذهى ش دري ري اهلل قمـف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمول:اخل

سموًمذهى إٓ مثاًل سمؿثؾ، وٓ شمشػقا سمعضفو قمغم سمعض، وٓ شمٌقعقا اًمػضي إٓ سمؿثؾ سمؿثؾ، 

ًٌو سمـوضمز  .وٓ يمشػقا سمعضفو قمغم سمعض، وٓ شمٌقعقا مـفو هموئ

 .)   ( احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ

: دل احلديٌ قمغم اؿمؽماط اًمتؼوسمض ذم سمقع (7/327م )ىمول اسمـ اعمؾؼـ ذم اإلقمال

 اًمرسمقي إذا اشمػؼو ذم قمؾي اًمرسمو ؾمقاء اشمػؼ ضمـًفو يمذهى سمذهى أم اظمتؾػ يمذهى سمػضي. 

 حتً ذح احلديٌ: "اًمػتح"ىمول احلوومظ ذم 

ًٓ أو ممضماًل، ومفل أرسمعي أىمًوم:ض طماًمٌقع يمؾف إمو سموًمـؼد، أو سموًمعق  و

 راـمؾي.ومفل اعم سمؿثؾفومٌقع اًمـؼد إمو 

 أو سمـؼد همػمه وهق اًمٍمف.

 وسمقع اًمعرض سمـؼد يًؿك اًمـؼد صمؿـًو، واًمعرض قمقًوو.

 وسمقع اًمعرض سموًمعرض يًؿك مؼوسمضي، مجقع ذًمؽ ضموئز.
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 اهـوأمو اًمتلضمقؾ، ومنن يمون اًمـؼد سموًمـؼد ومال جيقز. 

 إصـوف اًمرسمقيي و حتريؿ سمقعفو سمؿثؾفو ديـو أو متػووال

 ال ٙباع اهتٌس باهتٌس دِّٙا
ـِ 2270ول اًمٌخوري )ىم ـْ َموًمِِؽ سْم ـِ ؿِمَفوٍب قَم ـْ اسْم ٌُ قَم ْق صَمـَو اًمؾَّ صَمـَو َأسُمق اًْمَقًمِقِد، طَمدَّ (: طَمدَّ

ِِل َصغمَّ اهللَُّ قَمَؾْقِف َوؾَمؾََّؿ ىَموَل: ـْ اًمـٌَّ َّٓ ش َأْوٍس، ؾَمِؿَع قُمَؿَر َرِيَ اهللَُّ قَمـُْفاَم قَم اًْمؼُم  سمِوًْمؼُمِ ِرسًمو إِ

َّٓ َهوَء َوَهوءَ َهوَء َوَهوءَ  َّٓ َهوَء َوَهوَء، َواًمتَّْؿُر سمِوًمتَّْؿِر ِرسًمو إِ ِعػِم ِرسًمو إِ ِعػُم سمِوًمشَّ  .، َواًمشَّ

 .(2586أظمرضمف مًؾؿ )

( : هوء و هوء ممدود مػتقح اهلؿز قمغم اًمػصقح 7/307ىمول اسمـ اعمؾؼـ ذم اإلقمالم )

ذا و يؼقل صوطمٌف مثؾف مـ إؿمفر و أصؾف هوك وملسمدًمً اعمدة مـ اًمؽوف و معـوه ظمذ ه

همػم شمراخ يمام ضموء ذم احلديٌ يد سمقد ومؽلهنام أؾمامء مـ أؾمامء إومعول يمام يؼول : هوؤم . 

 ا.هـ

( : ٓ هوء و هوء 4/378( : و ىمول احلوومظ ذم اًمػتح )4/378و ىمول احلوومظ ذم اًمػتح )

 سمغػم مهزة و سموًمؽن ، و ىمقؾ سموًمًؽقن ، و طمؽل اًمؼٍمعمد ومقفو و ومتح اهلؿزة ، و ىمقؾ سمو

ظمطلهو اخلطويب و رد قمؾقف اًمـقوي و ىمول : هل صحقحي ًمؽـ ىمؾقؾي و اعمعـك ظمذ و هوت 

  و طمؽل هوك سمزيودة يموف مؽًقرة . ا.هـ

سمقد وهل شمدل احلديٌ أظمر يد  ىمقًمف ذم احلديٌ هو وهو أي ظمذوا واقمطل ويقوحف

 قمغم اًمتؼوسمض ذم اعمجؾس.
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 .تؼدم، وومقف: واًمشعػم سموًمشعػم رسمو إٓ هو وهويدل قمغم حتريؿ هذا اًمٌقع طمديٌ قمؿر اعم

وطمديٌ قمٌودة سمـ اًمصومً ري اهلل قمـف، وومقف ىمول رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وقمغم 

اًمذهى سموًمذهى واًمػضي سموًمػضي واًمؼم سموًمؼم واًمشعػم سموًمشعػم واًمتؿر سموًمتؿر ش آًمف وؾمؾؿ:

ً هذه إصـوف ومٌقعقا يمقػ واعمؾح سموعمؾح مثاًل سمؿثؾ ؾمقاء سمًقاء، يًدا سمقد، ومنذا اظمتؾػ

 .ؿمئتؿ إذا يمون يًدا سمقد

 (.2587احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ )

 (2589) وضموء كحقه مـ طمديٌ أيب هريرة قمـد مًؾؿ

(: ذم احلديٌ أطمؽوم : إول : حتريؿ سمقع مجقع 7/329ىمول اسمـ اعمؾؼـ ذم اإلقمالم )

 أكقاع اًمذهى سمعضفو سمٌعض متػووال و يمذا اًمػضي 

 ظمتؾػً إقمػمة هو و إن اوىمؾً معـ

 اًمثوين : حتريؿ سمقع اًمغوئى ومقفو سموحلوض إذا شمػرىمو مـ همػم ىمٌض 

 اًمثوًمٌ : اؿمؽماط اًمؼٌض ذم اعمجؾس  

 ا.هـ .ـ مـ اًمقزن و اًمؽقؾاًمراسمع : احلٌ قمغم اًمتًووي ذم اًمرسمقيوت سمؽؾ مو يؿؽ

 

 اهطوٍ يف كٚى ًعوَ٘
 . أيي  ومويمتٌقه ىمول اهلل شمعومم : يو أهيو اًمذيـ آمـقا إذا شمدايـتؿ سمديـ

 (:2239ىمول اإلموم اًمٌخوري )
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اهلل  طمدصمـل قمؿرو سمـ زرارة، أظمؼمكو إؾمامقمقؾ سمـ قمؾقي، أظمؼمكو اسمـ أيب كجقع، قمـ قمٌد

صغم اهلل سمـ يمثػم، قمـ أيب اعمـفول، قمـ اسمـ قمٌوس ري اهلل قمـف، ىمول: ىمدم رؾمقل اهلل 

لم، ومؼول: مـ ؾمؾػ ذم متر اعمديـي واًمـوس يًؾػقن ذم اًمثؿر اًمعوم واًمعوم قمؾقف و ؾمؾؿ

 ومؾقًؾػ ذم يمقؾ معؾقم، ووزن معؾقم

 .وذم روايي: إمم أضمؾ معؾقم

( مـ ـمريؼ 2242و أظمرضمف اًمٌخوري رمحف اهلل )(.2604ظمرضمف مًؾؿ )احلديٌ أ

ذم اًمًؾػ سمـ اهلود و أسمق سمردة جوًمد ىمول : اظمتؾػ قمٌد اهلل سمـ ؿمداد قمٌد اهلل سمـ أيب اعم

ومًلًمتف ومؼول: إكو يمـو كًؾػ قمغم قمفد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف  وملرؾمؾقين إمم اسمـ أيب أورم

و ؾمؾؿ و أيب سمؽر و قمؿر ذم احلـطي و اًمشعػم و اًمزسمقى و اًمتؿر و ؾملًمً اسمـ أسمزى ومؼول : 

( ىمول : يمـو كًؾػ كٌقط أهؾ اًمشوم ذم احلـطي و اًمشعػم و 2244مثؾ ذًمؽ ، و ذم روايي )

: إمم مـ يمون قمـده أصؾ ىمول : مو يمـو كًلهلؿ  اًمزسمقى ذم يمقؾ معؾقم إمم أضمؾ معؾقم ىمؾً

قمـ ذًمؽ صمؿ أرؾمؾـل إمم اسمـ أيب أسمزى ومًلًمتف ومؼول : يمون أصحوب رؾمقل اهلل صغم اهلل 

مْ قمؾقف و ؾمؾؿ يًؾػقن قمغم قمفد اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ و مل كًلهلؿ    .طمرث أم ٓ َأََلُ

ومعـك، وذيمر اعمووردي أن : اًمًؾؿ سمػتحتلم هق اًمًؾػ وزكو "اًمػتح"ىمول احلوومظ ذم 

اًمًؾؿ ًمغي: أهؾ احلجوز، واًمًؾػ ًمغي: أهؾ اًمعراق، وىمقؾ اًمًؾػ: شمؼديؿ رأس اعمول، 

واًمًؾػ شمًؾقؿف ذم اعمجؾس، وموًمًؾػ أقمؿ
(2)

  ، واًمًؾػ ذقًمو: سمقع مقصقف ذم اًمذمي.

                                              

 ِٓ ؽ١ش أٔٗ ٠طٍك ػٍٝ اٌج١غ اٌّٛطٛف فٟ اٌزِخ، ِٚٓ ؽ١ش اٌمشع ثذْٚ ث١غ. (1)
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( : اًمًؾؿ : هق شمًؾقؿ مول قموضمؾ سمؿؼوسمؾي 4/328ىمول اًمٌغقي ذم ذح اًمًـي )

 ي، يؼول :ؾمؾػً و أؾمؾػً و أؾمؾؿً سمؿعـك واطمد .ا.هـمقصقف ذم اًمذم

( : هق أن يًؾؿ قمقوو طموضا ذم قمقض 6/385و ىمول اسمـ ىمدامي ذم اعمغـل )

مقصقف ذم اًمذمي إمم أضمؾ و يًؿك ؾمؾام أو ؾمؾػو ، يؼول : أؾمؾؿ و أؾمؾػ و ؾمؾَّػ و هق 

ومقف مـ اًمنموط مو كقع مـ اًمٌقع يـعؼد سمام يـعؼد سمف اًمٌقع و سمؾػظ اًمًؾؿ و اًمًؾػ و يعتؼم 

 يعتؼم ذم اًمٌقع و هق ضموئز سموًمؽتوب و اًمًـي و اإلمجوع. ا.هـ

 مـوىمشي اًمتعريػ 

(قمـد ىمقل اعممًمػ ـ وهق قمؼد قمغم 9/52ىمول اًمعالمي اًمعثقؿلم ذم اًمنمح اعمؿتع )

ـ مقصقف ذم اًمذمي ممضمؾ سمثؿـ مؼٌقض ذم جمؾس اًمعؼد ـ : ىمقًمف :ـ قمؼد قمغم مقصقف 

ي احلوض اعمقضمقد ( ومال يصح اًمًؾؿ ذم اعمعلم ٕكف ٓ طموضمي إمم اطمؽمازا مـ اعمعلم ) أ

 اإلؾمالم ومقف مو دام طموضا يٌوع سمقعو سمدون أن يؽقن ؾمؾام .

ىمقًمف : ـ ذم اًمذمي ـ اطمؽمازا مـ اعمقصقف اعمعلم ٕن اعمقصقف اعمعلم يموحلوض مثؾ 

ا و يمذا ومفذا أن يؼقل : أؾمؾؿً إًمقؽ أرسمعلم أًمػو سمًقورشمؽ اًمتل ذم اًمؽراج صػتفو يمذ

مقصقف معلم ٓ يصح اًمًؾؿ ومقف ، أمو إن ىمؾً : أؾمؾؿً إًمقؽ هذه إرسمعلم إًمػ 

 ذم ؾمقورة سمعد ؾمـي ومفذا يصح ٕكف مقصقف ذم اًمذمي .

 ٕن همػم اعممضمؾ ٓ يصح ؾمؾام "ممضمؾ"ىمقًمف :

 : معؾقم اًمقىمً أي "إمم أضمؾ معؾقم ":ىمقًمف 

 ؿـ مؼٌقوو يعـل ٓسمد أن يؽقن اًمث "سمثؿـ مؼٌقض  "ىمقًمف :

 ومنن ىمٌض سمعد اًمتػرق ٓ يصح .ا.هـ "ذم جمؾس اًمعؼد "ىمقًمف :
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(: يشؽمط أن يؽقن إضمؾ معؾقمو سموًمًـلم أو 4/329ىمول اًمٌغقي ذم ذح اًمًـي )

اًمشفقر أو إيوم ومنن ذيمر أضمال جمفقٓ مثؾ اًمعطوء و احلصود و ىمدوم احلوج ومال يصح. 

 ا.هـ

 مـ يصح مـف اًمًؾؿ 

( : و ٓ يصح اًمًؾؿ إٓ ممـ يصح مـف اًمٌقع ٕكف سمقع ذم 5/394ىمول ذم اًمٌقون )

 احلؼقؼي .

 صقغي اًمعؼد 

(: و يـعؼد اًمًؾؿ سمؾػظ اًمًؾؿ و اًمًؾػ سملن يؼقل : أؾمؾؿً 5/395ىمول ذم اًمٌقون )

إًمقؽ هذا اًمديـور أو أؾمؾػتؽ هذا اًمديـور سمؽذا و يمذا ٕكف ىمد صمًٌ هلام قمرف اًمنمع و 

 اإلؾمتعامل .ا.هـ

( : ومنن أورد سمؾػظ اًمٌقع اكعؼد سمقعو قمغم إصح ٓ ؾمؾام . 7/228قمالم )ذم اإلىمول 

 ا.هـ

 ذوط اًمًؾؿ 

اًمنمط إول : أن يؽقن اعمًؾؿ ومقف ممو يـضٌط سموًمصػوت اًمتل خيتؾػ اًمثؿـ 

سموظمتالومفو فموهرا و هذا حمؾ احلٌقب و اًمثامر و إدومي و اًمثقوب و اعمعودن و إدهون و 

قؾ أو مقزون أو مزروع أو معدود ، و ظموًمػ ذم ذًمؽ أهؾ إًمٌون و سموجلؿؾي يمؾ مؽ

 اًمظوهر ومؾؿ يروا اًمًؾؿ ذم همػم اعمؽقؾ و اعمقزون ، و ٓ قمؼمة سمخالومفؿ .

 أمو مو ٓ يؿؽـ اكضٌوـمف يموجلقهر و اًمػقايمف و اخلضور و همػمهو ومؾؾعؾامء ومقف ىمقٓن
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ىمقل أهؾ  إول: قمدم صحي اًمًؾؿ ومقف و هذا أيب طمـقػي و اًمشوومعل و أمحد وهق

 اًمظوهر

 اًمؼقل اًمثوين: صحي اًمًؾؿ مذهى موًمؽ 

و اًمراضمح ذم هذه اعمًلًمي هق إمؽوكقي وٌط إوصوف و إوزان ومنذا أمؽـ ذًمؽ  

 صح و إن مل يؿؽـ ٓ يصح .

 و يمذًمؽ اًمًؾػ ذم احلققان اظمتؾػ اًمعؾامء ومقف إمم ىمقًملم : 

أيب راومع أن اًمـٌل  مذهى اجلؿفقر و اؾمتدًمقا سمؿثؾ طمديٌ إول : اجلقاز ، وهق

 صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ اؾمتؾػ مـ رضمؾ سمؽرا ، احلديٌ و ىمد شمؼدم 

اًمؼقل اًمثوين : قمدم صحي اًمًؾؿ ، وهق مذهى أيب طمـقػي و اًمثقري و أهؾ اًمظوهر و  

 همػمهؿ و اؾمتدًمقا سمعدم اكضٌوط إوزان و إؾمـون 

ؿلم رمحف اهلل شمعومم إمم و اًمراضمح اعمذهى إول و اهلل أقمؾؿ ، و ذهى اًمعالمي اسمـ قمثق

 قمدم صحي اًمًؾؿ ومقفو إٓ إذا أؾمؾؿً ذم اًمقزن .

اًمنمط اًمثوين : أن يؽقن اإلكضٌوط ذم اًمصػي اًمتل ٓ خيتؾػ هبو اًمثؿـ فموهرا أي أن 

يؽقن اًمقصػ يموومقو يمذيمر اجلـس و اًمـقع و اجلقدة و اًمرداءة و اًمٌؾد مثؾ ىمقًمف : طمـطي 

ذم احلققان يذيمر كققمف و ؾمـف و ذيمقريتف و أكقصمقتف و ؾمؿراء أو صػراء و مـ سمؾد يمذا ، و 

مو حيتوج إمم ذيمره ممو خيتؾػ سمف اًمثؿـ ، ىمول اًمعالمي اسمـ قمثقؿلم رمحف اهلل شمعومم ذم اًمنمح 

 اعمؿتع : إن أشمك سملضمقد إىمًوم صمالصمي : إول إن أشمك سملضمقد مـف مـ كققمف ًمزمف اًمؼٌقل 

 اًمؼٌقل و جيقز ًمف  اًمثوين : أشمك سملضمقد مـف مـ كًف مل يؾزمف

 اًمثوًمٌ : إذا أيت سمغػم ضمـًف طمُرم ىمٌقًمف . سمؾ ًمق ري ضموز ًمف. 
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اًمنمط اًمثوًمٌ : معرومي مؼدار اًمًؾؿ ومقف سموًمؽقؾ إن يمون مؽقال أو اًمقزن إن يمون  

 و سموًمذراع إن يمون ممو يؼوس .مقزوكو و سموًمعدد إن يمون معدودا 

 .ومم : إمم أضمؾ مًؿكاًمنمط اًمراسمع : يمقكف ممضمال أضمال معؾقمو ًمؼقل شمع 

 و ًمؾحديٌ ، و إيي كزًمً ذم اًمًؾؿ 

اًمنمط اخلومس : أن يقضمد هموًمٌو ذم حمؾف و مؽون اًمقوموء ٓ وىمً اًمعؼد ٕكف إذا مل 

يقضمد ذم مؽون اًمقوموء أدى إمم اًمتـوزع سملم اعمًؾؿ و اعمًؾؿ إًمقف ًمؽـ إن شمعذر شمًؾقؿ 

 اًمػًخ  اعمًؾؿ ومقف إمو ًمتؾػف أو ؾمطق اًمؾصقص قمؾقف ومؾؾؿًؾؿ

 و ىمد اظمتؾػ اًمعؾامء ذم مًلًمي وضمقد اعمًؾؿ ذم وىمً اًمعؼد إمم ىمقًملم :

إول : ٓ يشؽمط ،و هذا مذهى موًمؽ و اًمشوومعل و أمحد و أهؾ اًمظوهر و هق ىمقل 

 اجلامهػم مـ اًمعؾامء .

و اؾمتدًمقا سمحديٌ اًمٌوب طمقٌ مل يًلل اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ يمقن اعمًؾؿ ومقف 

( هؾ يموكً احلـطي 2244، و طمديٌ قمٌد اهلل اسمـ أيب أورم قمـد اًمٌخوري )مقضمقدا أم ٓ 

 مقضمقدة ىموًمقا مل كؽـ كًلهلؿ .

و هذا اًمؼقل هق اًمراضمح و هق اظمتقور اسمـ ىمدامي ، و ظموًمػ أسمق طمـقػي و أصحوسمف و  

 اًمدًمقؾ ظمالف ىمقهلؿ .

 اًمنمط اًمًودس: ىمٌض رأس مول اعمًؾؿ ذم جمؾس اًمعؼد  

  هذا إمم ىمقًملم :و اظمتؾػ اًمعؾامء ذم 

اًمثؿـ ، و هذا ىمقل مجوهػم اًمعؾامء و هق ٌض ا شمػرىمو ىمٌؾ ىمإول : يٌطؾ اًمعؼد إذ 

 اظمتقور اسمـ ىمدامي اًمعثقؿلم 
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 اًمؼقل اًمثوين : ٓ يٌطؾ اًمعؼد ،و هق ىمقل موًمؽ 

و اًمؼقل إول هق اًمراضمح ًمؼقل اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ : مـ أؾمؾػ ذم ؿمئ  

 ومؾقًؾػ .

ومقف أكف ٓ سمد أن يؼٌض اًمثؿـ شمومو ٕكف إذا مل يؼٌض اًمثؿـ شمير مرشملم إومم ومنن هذا  

 ذم ظمػض اًمًعر و اًمثوين ذم شملظمػم اًمـؼقد .

اًمنمط اًمًوسمع : أن ٓ يشؿؾ اًمٌدًملم إطمدى قمؾتلم اًمرسمو ومال يًؾػ رسمقي ذم رسمقي  

 ٓ جيقز ومقفام اإلومؽماق ىمٌؾ اًمتؼوسمض يمًؾؿ اًمػضي ذم اًمذهى أو اًمعؽس .

( اعمحغم 86ـ9/56(اًمنمح اعمؿتع )408ـ406ـ402ـ399ـ392ـ6/385عمغـل )ا 

( اإلقمالم ذح قمؿدة إطمؽوم 243ـ2/233( اظمتقورات اسمـ ىمدامي )209ـ9/204)

 (.223ـ7/227)

 عػس احلادٜ  اهفصى

  أب٘اب اه٘دٙعٞ
 اهـشمعريػفو ذم اًمؾغي: اؾمتقدقمتف وديعي اؾمتحػظتف إيوهو. 

 : اًمقديعي ومعؾقف مـ ودع اًمٌمء إذا شمريمف."اعمغـل"مـ اًمؼومقس وىمول ذم 

صطالح: اإليداع، هق شمًؾقط اًمغػم قمغم طمػظ موًمف سحًيو أو دًٓمي، واًمقديعي: وذم آ

 (.5/662) "طموؿمقي سمـ قموسمديـ"، ومعف "اًمدر اعمختور" اهـمو شمؽمك قمـد إملم. 

هل  (: هق شمقيمؾ ذم احلػظ شمؼمقًمو، واًمقديعي:4/456) "اًمروض اعمرسمع"وىمول ذم 

 اًمعلم اعمقدقمي.
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 حلٌٔا9 
 إصؾ ذم ضمقازهو اًمؽتوب واًمًـي واإلمجوع. 

ََموَكوِت إََِل َأْهؾَِفو﴿أمو اًمؽتوب ومؼقًمف شمعومم:  ْٕ وا ا  .[58]اًمـًوء:﴾إِنَّ اَّللََّ َيْلُمُرُكْم َأْن ُتَمده

 (.3535(، وأيب داود )2264واًمًـي طمديٌ أيب هريرة قمـد اًمؽممذي )

 .إمم مـ ائتؿـؽ، وٓ ختـ مـ ظموكؽ أد إموكيش وًمػظي:

وهذا احلديٌ ىمد ضموء قمـ قمدة مـ اًمصحوسمي مـفؿ أسمق هريرة وأكس وأيب وصحويب 

 مٌفؿ، وأيب أمومي ومرؾمؾ احلًـ.

 (.302-7/299) "اًمٌدر اعمـػم"راضمع 

 (.423) "اًمصحقحي"واحلديٌ طمًـ، راضمع 

 .ؾ ذي طمؼ طمؼفوملقمط يمش وومقف: مؼدـف طمديٌ أيب أمومي قمـد أمحد وىمد شموأصح م

(: أن اًمـٌل  يموكً قمـده ودائع، ومؾام هوضمر أمر 6/289) "اًمًــ"وروى اًمٌقفؼل ذم 

 قمؾًقو أن يردهو إمم أصحوهبو.

 : رواه اسمـ إؾمحوق سمًـد ىمقي."اًمتؾخقص"ىمول احلوومظ ذم 

 (.7/304) "اًمٌدر اعمـػم"وراضمع 

يمؾ قمٍم قمغم  امء(: وملمجع قمؾ6/256) "اعمغـل"وأمو اإلمجوع: ىمول اسمـ ىمدامي ذم 

 ؾمتقداع.ضمقاز اإليداع وآ

 (.8/355) "احلووي"(، 6/472) "اًمٌقون"راضمع 
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صمؿ أقمؾؿ أكف ٓ سمد ذم اًمقديعي مـ اإلضموب واًمؼٌقل، ومال يؾؼك اعمول قمـد رضمؾ ٓ يريد 

 "إكشوء اإلًمتزام"مـ  اهـذم هذه احلوًمي وًمق مع اًمتػريط، ومنكف ٓ يضؿـ  شمؾغكطمػظف، وًمق 

(2/202.) 

 ِاع يف يب٘ي اه٘دٙعٞتقطٍٚ اه
ضب يعؾؿ مـ كػًف اًمؼدرة قمغم طمػظفو، ويلمـ مـ كػًف اخلقوكي ومقفو، وٓ  إول:

َوَتَعوَوُكوا َظَذ اْلِزِّ  ﴿خيوف اًمتؾػ قمؾقفو إن مل يؼٌؾفو ومفذا يًتحى ًمف ىمٌقهلو، ًمؼقًمف شمعومم: 

 .[2]اعموئدة:﴾َوالتَّْؼَوى 

يت رضمؾ سمامل ًمققدقمف قمـد رضمؾ وًمقس اًمثوين: ضب جيى قمؾقفو ىمٌقهلو، وهق أن يل

هـوًمؽ مـ يصؾح حلػظفو إٓ هق، وهق يعؾؿ أكف إن مل يؼٌؾ ذًمؽ اعمول مـف هؾؽ اعمول، 

ظمرضمتفو ذم  يصح هبوـمرق ، ًمف طمرمي مول اعمًؾؿ يمحرمي دمفش ومقجى ىمٌقهلو حلديٌ:

 ، ومنن مل يؼٌؾفو أصمؿ.حتؼقؼ اإليامن ًمؾؼوؾمؿ سمـ ؾمالم

اًمقديعي وهق يعؾؿ مـ طمول كػًف اًمعجز قمـ طمػظ  اًمثوًمٌ: ضب يؽره ًمف ىمٌقل

 اًمقديعي، أو ٓ يلمـ مـ كػًف اخلقوكي ومقفو، ٕكف يغرر سمامل همػمه، ويعرض كػًف ًمؾضامن.

 (.6/473) "اًمٌقون"(، 8/356) "احلووي"راضمع 

 ًطأهٞ امل٘دع ال ٙطٌّ اه٘دٙعٞ إذا مل ٙفسط؟
ومنن شمؾػً سمغػم شمػريط مـ  أن اًمقديعي أموكي،ومجؾتف (:9/257) "اعمغـل"ىمول ذم 

اعمقدع ومؾقس قمؾقف وامن، ؾمقاء ذهى معفو رء مـ مول اعمقدع أو مل يذهى، هذا ىمقل 
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أيمثر أهؾ اًمعؾؿ، روى ذًمؽ قمـ أيب سمؽر وقمكم واسمـ مًعقد ري اهلل قمـفؿ، وسمف ىمول 

 اهـذيح واًمـخعل وأسمق اًمزكود واًمثقري وإوزاقمل واًمشوومعل وأصحوب اًمرأي. 

 ًمؼقل إول، أكف ٓ يضؿـ إن مل يػرط.ىمؾً: هذا هق ا

واًمؼقل اًمثوين: روايي مـ مذهى أمحد أكف يضؿـ، وأطمتٍ سملصمر قمؿر ري اهلل قمـف أكف 

 "اًمؽؼمى"إصمر، أظمرضمف اًمٌقفؼل ذم  فمـ سملم موًم ًوؿـ أكس سمـ موًمؽ وديعي ذهٌ

 ( وؾمـده صحقح، وهذا حمؿقل قمغم أن أكس ومرط ذم طمػظفام.6/289)

، ٌقفؼل أن قمؿر ىمول ًمف يمام ذم اًمروايي إظمرى: إكؽ ٕملم ذم كػزويميد مو ىمول اًم

 وًمؽـ هؾؽً مـ سملم موًمؽ ومضؿـتؽ، ىموًمف اًمٌقفؼل واهلل أقمؾؿ.

أىمقال اًمراطمٍ هق اًمؼقل إول، ٕن اعمًتقدع متؼمع، ومؽقػ يؾزم سمٌمء ومؼد مـف دون 

اًمضامن عمو شمؼمع أطمد  شمػريط، وٕن اهلل ؾمامهو أموكي واًمضامن يـوذم إموكي، وًمق أظمذ مـف

سمحػظ إموكوت، طمتك وإن ذط اعمقدع قمغم اعمًتقدع اًمضامن ومال يؾزمف، ٕكف ذط 

 .يمؾ ذط ًمقس ذم يمتوب اهلل ومفق سموـمؾش يؼقل: صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿسموـمؾ ورؾمقل اهلل 

: إذا يمون اعمًتقدع مػرـًمو ذم احلػوظ قمؾقفو ومنكف يضؿـ اعمقدع يضؿـ إن ومرط مًلًمي

 ف، ٕكف متؾػ عمول همػمه ومضؿـف يمام ًمق أشمؾػف مـ همػم اؾمتقداع.سمدون ظمال

 (.8/356) "احلووي"(، و258-9/257) "اعمغـل"راضمع 

 وموئدة:

( مـ 6/289فؼل )أصمر أيب سمؽر اًمصديؼ ذم قمدم وامن اًمقديعي، أظمرضمف اًمٌق -2

 ف قمـ أيب اًمزسمػم قمـ ضموسمر أن أسمو سمؽر ىمه سموًمضامن ذم وديعي.ـمريؼ طمجوج سمـ أرـمئ

 صمر وعقػ، طمجوج سمـ أرـمـف وعقػ ومدًمس.إ



 خطأ! ال ٙ٘دد ُص ًّ اهٌِط املعني يف املطتِد.
112 

 وأسمق اًمزسمػم مدًمس، وىمد قمـعـ.

 (7/207) "اًمٌدر اعمـػم"راضمع 

( مـ ـمريؼ ضموسمر قمـ اًمؼوؾمؿ 6/289وأصمر قمغم اسمـ مًعقد أظمرضمفام اًمٌقفؼل ) -2

 سمـ قمٌد اًمرمحـ أن قمكم، واسمـ مًعقد ىموٓ: ًمقس قمغم مممتـ وامن.

 ىمد يمذب.اجلعػل وعقػ ومقف ضموسمر 

 ."هتذيى اًمؽامل"مرؾمؾ، يمام ذم  قمكم قمـ واًمؼوؾمؿ

 :(268رىمؿ  3/42قمـد اًمدارىمطـل ) طمديٌ قمؿرو سمـ ؿمعقى قمـ أسمقف قمـ ضمده -3

: ذم إؾمـوده ًمقس قمغم اعمًتعػم همػم اعمغؾ وامن، وٓ قمغم اعمًتقدع همػم اعمغؾ وامنش

وًمف ـمريؼ أظمرى أظمرضمفو ، ومهو قمؿرو سمـ قمٌد اجلٌور، وقمٌقده سمـ طمًون وعقػون

( مـ روايي قمٌداهلل سمـ ؿمٌقى قمـ إؾمحوق سمـ حمؿد قمـ يزيد سمـ قمٌد 3/42طـل )اًمدارىم

 اعمؾؽ قمـ حمؿد سمـ قمٌد اًمرمحـ احلجٌل قمـ قمؿرو سمـ ؿمعقى قمـ أسمقف قمـ ضمده مرومققًمو:

 .ٓ وامن قمغم مممتـ

ىمول اسمـ اعمػؾس: وهذا وعقػ أيًضو ومعٌداهلل سمـ ؿمٌقى واه )ويزيد آًمػرومكم 

 إكام يروي هذا قمـ ذيح همػم مرومقع.ىمول اًمدارىمطـل: ووعقػ( 

 شمـٌقف: اعمغؾ هق اخلوئـ.

 .مـ أودع وديعي ومال وامن قمؾقفش وضموء سمؾػظ:

 (.2402أظمرضمف اسمـ موضمي )

 ومقف اعمثـك اسمـ اًمصٌوح مؽموك، وشموسمعف اسمـ هلقعي ومقام ذيمره اًمٌقفؼل.و

 (.222-3/220) "اًمتؾخقص"راضمع 
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 (.302-7/302واًمٌدر اعمـػم )

 عد ً٘ت املطت٘دعحلٍ اه٘دٙعٞ ب
إذا يموكً هذه اًمقديعي مقضمقدة سمعقـفو، وأوص هبو اعمقً، أو يموكً معؾقمي ومؽمد إمم 

مو سمٌقـي اعمقً، أو سمنىمرار اًمقرصمي، وإاعمقدع سمغػم ظمالف، وشمعرف اًمقديعي إمو سمقصقي 

 دع.يضؿفو اعمق

 (.8/380) "احلووي"(، 2/27) "اإلومصوح"راضمع 
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 أٌٙٔا ٙقدَ اه٘دٙعٞ أَ اهدّٙ
 .قمغم اعمقً ديـ ووديعي أهيام يؼدمأظمتؾػ اًمعؾامء ومقام إذا يمون و

ومذهى موًمؽ وأيب طمـقػي واًمشوومعل وأمحد، وسمف ىمول اًمشعٌل واًمـخعل وداود سمـ أيب 

هـد وهمػمهؿ إمم أن اًمقديعي واًمديـ ؾمقاء
(2)

 ، ويؼتًامن حموصصي، أي سموًمـًي.

اًمؼقل اًمثوين: وهق ىمقل ًمؾـخعل أن اًمقديعي ىمٌؾ اًمديـ
(2)

. 

اًمؼقل اًمثوًمٌ: وهق ىمقل احلورث اًمعؽل، وسمعض أصحوب أيب طمـقػي أن اًمديـ ىمٌؾ 

 اًمقديعي.

 "طموؿمقي سمـ قموسمديـ"(، 2/284) "اعمؼـع"(، 270-9/269) "اعمغـل"راضمع 

 (.8/380) "احلووي"(، 5/664)

واهلل ىمد أمر  واًمراضمح واهلل أقمؾؿ اًمؼقل اًمثوين، وهق أن اًمقديعي ىمٌؾ اًمديـ، ٕهنو أموكي

ََموَكوِت إََِل َأْهؾَِفو﴿موكوت يمام ىمول: شممدى إ أن ْٕ وا ا ، وهل [58]اًمـًوء:﴾إِنَّ اَّللََّ َيْلُمُرُكْم َأْن ُتَمده

أيًضو ديـ ومقجى أن شممدى، ًمؽـ ٓ جيقز أن شمؽقن سموعمحوصصي، ٕهنو أموكي حمضي، ومال 

 جيقز اًمتٍمف ومقفو، وٓ آؾمتػودة مـفو سمخالف اًمديـ.

 ع ٗاملطت٘دعإذا اختوف امل٘د
 إذا اظمتؾػ اعمقدع واعمًتقدع:

                                              

 (.6/34أخشط ا٢صبس اثٓ أثٟ ش١جخ فٟ اٌّظٕ  ) (1)

 ( ِٓ ؽش٠ك ِغ١شح ػٓ ئثشا١ُ٘ ثٗ.6/34أخشعٗ اثٓ أثٟ ش١جخ ) (2)
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ومنن يمون سمقـفام سمقـي طمؽؿ هبو، وأن مل يؽـ هلؿ هبو سمقـي وموًمؼقل ىمقل اعمًتقدع مع يؿقـف، 

 ٕكف أملم.

وهذا مذهى أيب طمـقػي واًمشوومعل وأمحد، وسمف ىمول اًمثقري وإؾمحوق وقمؿقم 

 أصحوب اًمرأي.

 وذهى موًمؽ إمم أن اًمؼقل ىمقل اعمقدع مع يؿقـف.

 اًمراضمح واهلل أقمؾؿ اًمؼقل إول.و

 "سمدايي اعمجتفد"(، 2/802) "اًمؽوذم ٓسمـ قمٌد اًمؼم"(، 9/273) "اعمغـل"راضمع 

(2/282.) 

أن اًمقديعي  ف(: وأمجعقا قمغم أكف يؼٌؾ ىمقًم229وموئدة: ىمول اسمـ اعمـذر ذم اإلمجوع )

 شمؾػً.

 ًتٟ تسد اه٘دٙعٞ
تدامي اًمقديعي همػم ٓزم، وإذا ًمؾؿًتقدع رد اًمقديعي إمم صوطمٌفو متك ؿموء، ٕن اؾم

قمـدمو هوضمر مل متـعف اًمقدائع،  صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿأراد اًمًػر ٓ حتًٌف قمـف، ٕن اًمـٌل 

 وىمد ويمؾ قمؾًقو ري اهلل قمـف سمدومعفو إمم أصحوهبو.

 (.3568) "احلووي"راضمع 

وًمؾقديعي أطمؽوم أظمرى، ًمقس هذا مقوع سمًطفو، وإكام ذيمركو هـو سمعض إطمؽوم 

 شمتعؾؼ هبذا اًمٌوب، وكًلل اهلل اًمًداد.اًمتل 
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 ٓى جيب عوٟ املدْٙ٘ دفع اهصكاٝ
 ي يزيمقف:عؾؿ ذم هذه اعمًلًمي قمغم موًمف اًمذاظمتؾػ أهؾ اًم

 إن يمون صومًتل أي مـ مـ اًمذهى واًمقرق، أو مو يؼقم مؼومفام. -2

 إن يمون زرقًمو. -2

 إن يمون موؿمقي. -3

و قمغم اؾمؼوـمفو قمـف ذم اًمصومً مع (: اشمػقىمو مجقعً 508ىمول اسمـ ؾمالم ذم إمقال )

 اهـاًمديـ. 

 أي اؾمؼوط اًمصدىمي قمـف.

 ىمول: واشمػؼقا قمغم إجيوهبو ذم إرض إن يمون قمؾقف ديـ إٓ مـ شمٌع شمؾؽ أصمور.

( إن اًمذي قمؾقف اًمـوس اًمققم مـ ىمقل أهؾ اًمعراق أن اًمديـ ٓ 507وىمد ىمدم ىمٌؾف )

صدىمي أروف، وإن يمون قمؾقف يؼوص سمف اًمرضمؾ ومقام خترج إرض ظموصي، وًمؽـ شممظمذ 

 ديـ حيقط سمثؿرشمف وزرقمف.

ىمقًمف: إٓ مـ شمٌع شمؾؽ أصمور مو روى قمـ اسمـ قمؿر واسمـ قمٌوس وضموسمر سمـ زيد 

 ومؽحقل ذم اًمرضمؾ يًتديـ ومقـػؼ قمغم أهؾف وأروف.

 ىمول اسمـ قمٌوس واسمـ قمؿر: يؼيض مو اكػؼ قمغم أهؾف وأروف.

 واظمتؾػقا ذم اعموؿمقي.

هؾ احلجوز: اعموؿمقي مثؾ صدىمي إرض شممظمذ مـف زيموهتو، ومؼول موًمؽ وإوزاقمل وأ

وإن يمون قمؾقف ديـ وقمؾؾقا ذًمؽ ٕن اًمزيموة متعؾؼي سمعلم اعموؿمقي يمتعؾؼفو سموًمزرع اخلورج 

 مـ إرض.
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 وذهى أهؾ اًمرأي إمم أن اعموؿمقي طمؽؿفو طمؽؿ اًمصومً.

 (.509، 508راضمع إمقال ٕيب قمٌقد )

ؾقف اًمصدىمي ٓ ذم اًمصومً وٓ اعموؿمقي وٓ اًمزرع واًمراضمح واهلل أقمؾؿ أكف ٓ دمى قم

ذ طمتك يؼيض ديـف، طمقٌ وهق ذم طموًمي ديـف يؽقن ومؼػًما همورًمو واًمزيموه واًمصدىمي ٓ شممظم

 "إكام اًمصدىموت  "ٓ مـ اًمػؼراء وٓ مـ اًمغورملم سمؾ هؿ مـ مصورومفو ىمول اهلل شمعومم :

 أيي.

 دع٠٘ ااحب اهدّٙ
أداء اًمزيموة واًمصدىمي هؾ شمؼٌؾ دقمقاه جمردة أم ٓ سمد إن يمون قمغم رضمؾ ديـ يؿـعف مـ 

 مـ اًمٌقـي؟

 ىمًؿ اًمعؾامء هذه اعمًلًمي إمم ىمًؿلم:

 إول: يمقن اًمديـ صحقًحو ىمد قمؾؿ أكف قمغم رسمو إرض ومنكف ٓ صدىمي قمؾقف.

اًمثوين: إذا يمون ذًمؽ ٓ يعؾؿ إٓ سمؼقل صوطمى اًمديـ ٓ شمؼٌؾ دقمقاه، سمؾ شممظمذ مـف 

 اًمصدىمي.

 وزاقمل ومـ ىمول سمف مـ أهؾ اًمعراق.وًمؽ واسمـ ؾمػميـ واسمـ ؿمفوب وإل موهذا ىمق

وأؾمتدل أصحوب هذا اًمؼقل سملن اًمصدىمي طمؼ واضمى فموهًرا ىمد ًمزم صوطمٌف واًمديـ 

اًمذي يدقمقف سموـمـ ٓ يدري ًمعؾف ومقف مٌطؾ ومؾقس سمؿؼٌقل مـف، إكام ذًمؽ يمرضمؾ وضمًٌ 

 يصدق ذم ذًمؽ. هو إًمقفؿ ومالداءأوقمؾقف احلؼقق ًمؼقم وملدقمك اعمخرج مـفو 

 وذهى أهؾ اًمعراق إمم أن اًمؼقل ىمقل صوطمى اًمديـ ذم احلوًملم.
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 .ؿموهدك أو يؿقـفش واًمراضمح واهلل أقمؾؿ أن يصدق سموًمقؿلم حلديٌ:

 (.382( )529 – 528راضمع إمقال ًمؾؼوؾمؿ سمـ ؾمالم )

 مًلًمي: هؾ يزيمل اًمديـ واًمصدىمي؟

آُتوا الـَِّسوَء َصُدَقوِِتِنَّ وَ ﴿اًمصدىمي هل اًمصداق ومجعفو صدىموت، ىمول اهلل شمعومم: 

 مـ اعمغـل. اهـ، وهل مـ مجؾي اًمديقن وطمؽؿفو طمؽؿفو. [4:اًمـًوء]﴾كِْحَؾيً 

 وىمد اظمتؾػ اًمعؾامء ذم زيموة مـ قمؾقف ديـ إمم ىمقًملم:

إول: وهق مذهى أمحد وهق ىمقل قمطوء وؾمؾقامن سمـ يًور ومقؿقن سمـ مفران 

وزاقمل وإؾمحوق وأيب صمقر وأصحوب واحلًـ واًمـخعل واًمؾقٌ وموًمؽ واًمثقري وإ

 اًمرأي: أن اًمديـ يؿـع وضمقب اًمزيموة ذم إمقال اًمٌوـمـي وهل إصمامن وقمروض اًمتجورة.

اًمؼقل اًمثوين: وهق ىمقل رسمقعي اًمرأي ومحود سمـ أيب ؾمؾقامن واًمشوومعل ذم اجلديد أكف 

ًٓ ومقضمًٌ قمؾقف اًمزيموة يمؿـ ٓ ديـ  دمى قمؾقف اًمزيموة ٕكف طمر مًؾؿ مؾؽ كصوسًمو طمق

 قمؾقف.

 واًمراضمح أكف ٓ زيموة قمؾقفؿ ٕمقر مـفو:

أن هذا ومتقى اخلؾقػي اًمراؿمد قمثامن ري اهلل قمـف وٓ كعؾؿ ًمف خموًمًػو مـ اًمصحوسمي، مع 

 أكف ىمول سمؿحي مـفؿ.

ق قمـ اًمزهري قمـ اًمًوئى سمـ ذم اعمقـمل وإمقال مـ ـمر ومؼد ىمول سمًـد صحقح يمام

ؿ ومؿـ يمون قمؾقف ديـ ومؾقمده هذا ؿمفر زيموشمؽً قمثامن سمـ قمػون يؼقل: يزيد ىمول: ؾمؿع

 طمتك خترضمقا زيموة أمقاًمؽؿ، وذم ًمػظ: ومؾقؼض ديـف وًمقؽمك سمؼقي موًمف.

 مًلًمي: مـ يمون ذم يده مو يمدي زيموة اًمػطر وقمؾقف ديـ مثؾف؟
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ًٌو سموًمديـ ومعؾقف ىمضوء اًمديـ وٓ زيموة  ىمول اخلرىمل: ًمزمف أن خيرج أٓ أن يؽقن مطوًم

 قمؾقف.

(: إكام يؿـع اًمديـ اًمػطرة ٕهنو أيمد وضمقسًمو سمدًمقؾ وضمقهبو 4/327) "اعمغـل"ىمول ذم 

قمغم اًمػؼػم وؿمؿقهلو ًمؽؾ مًؾؿ ىمدر قمغم إظمراضمفو ووضمقب حتؿؾفو قمؿـ وضمًٌ كػؼتف 

 قمغم همػمه وٓ شمتعؾؼ سمؼدر اعمول ومجرت جمرى اًمـػؼي.

ٌدن وٕن زيموة اعمول دمى سموعمؾؽ واًمديـ يمصمر ذم اعمؾؽ وملصمر ومقفو وهذه دمى ذم اًم

قضمقب أدائف قمـد اعمطوًمٌي وشمليمده واًمديـ ٓ يمصمر ومقف وشمًؼط اًمػطرة قمـد اعمطوًمٌي سموًمديـ ًم

و وأىمدم وضمقسًمو يلصمؿ ؽقهنو طمؼ آدمل معـل ٓ يًؼط سموإلقمًور،ويمقكف أؾمٌؼ ؾمًٌٌ سم

كف يًؼط همػم اًمػطرة وإن مل يطوًمى سمف ٕن شملصمػم اعمطوًمٌي إكام هق ذم إًمزام إداء سمتلظمػمه، ومن

 اهـاًمتلظمػم. وحتريؿ 

 وووموت واهلل أقمؾؿ.إىمؾً: مو ذهى إًمقف مـ اًمتؼًقؿ طمًـ وٓ حيتوج إمم 

 ٓى ٙصكٛ اهدّٙ
 (:587ىمول أسمق قمٌقد ذم إمقال )

ومنذا يمون مع هذا ديقن ومنن ذم زيموة اًمديـ إن يمون مـ دمورة أومـ همػم دمورة مخًي 

 أوضمف مـ اًمػتقو شمؽؾؿ هبو اًمًؾػ ىمدياًم وطمديًثو.

عجؾ زيموة اًمديـ مع اعمول احلوض إذا يمون قمغم إمؾقو )أي إهمـقوء وملطمدهو: أن شم

 اعمتقنيـ(.
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اًمثوين: أن شممظمر زيموشمف إذا يمون همػم مرضمق طمتك يؼٌض صمؿ يزيمل سمعد اًمؼٌض عمو مه 

 مـ اًمًـلم.

 اًمثوًمٌ: أن ٓ يزيمل إذا ىمٌض وإن أشمقً قمؾقف ؾمـقن إٓ زيموة واطمدة.

 رسموح وقمطوء اخلراؾموين وأيب اًمزكود واسمـ ىمؾً: هذا اًمؼقل مروي قمـ قمطوء سمـ أيب

 اعمًقى.

 اًمراسمع: أن دمى زيموشمف قمغم مـ قمؾقف اًمديـ وشمًؼط قمـ رسمف وموًمؽف.

 اهـاخلومس: إؾمؼوط اًمزيموة قمـف اًمٌتي ومال دمى قمغم واطمد مـفام وإن يمون قمغم صمؼي مؾئ. 

 ىمؾً: هذه مجؾي إىمقال وٓ يتؿ اًمؽمضمقح إٓ سمؿعرومي أضب هذه اعمًلًمي.

مموـمؾ ومفؾ دمى ذم هذا اعمول  يب اًمثوين: أن يؽقن اًمديـ قمغم معن أو ضموطمد أواًم

 اًمزيموة قمغم ىمقًملم:

إول: ٓ جيى وهق ىمقل ىمتودة وإؾمحوق وأيب صمقر وأهؾ اًمعراق ٕكف همػم مؼدور قمغم 

 آكتػوع سمف أؿمٌف مول اعمؽوشمى.

روى قمـ قمكم ذم اًمديـ  اًمثوين: يزيمقف إذا ىمٌضف عمو مه وهذا ىمقل اًمثقري وأيب قمٌقد عمو

 اعمظـقن.

ىمول: يزيمقف إذا ىمٌضف إن يمون صودىًمو وروى كحقه قمـ اسمـ قمٌوس يمام ؾمؽمى ذم ختريٍ 

 أصمور ذم اعمًلًمي.

 "اعمغـل"واؾمتدًمقا قمغم ذًمؽ سملن اًمديـ صور ممؾقيًمو ومقضمًٌ زيموشمف يموًمديـ قمغم اعمؾئ 

(4/270.) 
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زمـوه سموًمديـ طمول يلؾمف أوضمٌـو قمؾقف ًماًمراضمح ذم هذه اعمًلًمي ٕكـو ًمق أوهذا اًمؼقل هق 

وطمرم اًمػؼراء ممو هق  قمز وضمؾمو مل جيى وًمق اؾمؼطـو قمـف اًمزيموة سمعد ىمٌضف وقع طمؼ اهلل 

 هلؿ واهلل أقمؾؿ.

وذهى اًمشوومعل ذم روايي وقمؿر سمـ قمٌد اًمعزيز واحلًـ واًمؾقٌ وإوزاقمل وموًمؽ 

ع قمـف اًمزيموة ذم إقمقام يزيمقف إذا ىمٌضف ًمعوم واطمد وٓ دًمقؾ قمغم ىمقهلؿ ومو اًمذي روم

 اعمـٍممي.

 (.272-4/270) "اعمغـل"راضمع 

 فطس؟ًطأه9ٞ ًّ ًات ٗعوٕٚ دّٙ ٗشكاٝ 
(: ومنن اشمًع اعمول ًمؾجؿقع ىمه اجلؿقع، وإن 3/268) "اًمٌقون"ىمول اًمعؿراين ذم 

 ووق اعمول ومنن ومطرة اًمًقد واعمول قمغم صمالصمي أىمقال:

 أطمؼ سموًمتؼديؿ. أطمدهو: شمؼديؿ اًمػطرة ٕهنو ديـ اهلل ومؽون

 دمل وهق ؿمحقح.اًمثوين: يؼدم اًمديـ ٕكف ديـ ًمم

 ووهيام ذم اًمقضمقب.و اًمثوًمٌ: أهنام ؾمقاء ًمتً

 ىمؾً: وذهٌقا إمم شمؼًقؿ اعمول حموصصي وهذا ىمقل أمحد.

ىمؾً: اًمذي يظفر زم ويؽمضمح واهلل أقمؾؿ أكف يؼدم اًمديـ ٕكف طمؼ آدمل وىمد شمؼدم 

  طمؼ اهلل.اًمؽالم قمغم شمؼديؿ طمؼ أدمقلم قمغم

 (.4/327) "اعمغـل"راضمع 
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مًلًمي : احلط مـ اًمديـ مـ همػم ذط و ذًمؽ سملن حيط اًمدائـ قمـ اعمديـ سمعض اًمديـ 

أو أن يمدي اعمديـ أىمؾ ممو ذم ذمتف ومقؼٌؾ مـف اًمدائـ و يعػقف مـ اًمٌوىمل ؾمقاء قمػك اسمتداء 

اومعؾقا اخلػم ًمعؾؽؿ و  "أو ـمؾى مـف اعمديـ اًمعػق ومنن ذًمؽ ضموئز ًمعؿقم ىمقل اهلل شمعومم :

و احلط مـ اًمديـ أو ىمٌقل أىمؾ مـف يعتؼم مـ اخلػم و حلديٌ ضموسمر و ىمد شمؼدم  "شمػؾحقن 

 . "رطمؿ اهلل رضمال ؾمؿحو إذا اؿمؽمى ؾمؿحو إذا ىمه ؾمؿحو إذا اىمته ":

 (.272( سمقع اًمتؼًقط و أطمؽومف )239ـ6/238( اعمغـل )8/82اعمحغم ) 

 أدائف  مًلًمي : احلط مـ اًمديـ احلول مؼوسمؾ

هذه اًمصقرة ضموئزة و ٓ همٌور قمؾقفو عمو ذم اًمصحقحلم مـ طمديٌ يمعى سمـ موًمؽ ، و 

 ىمد شمؼدم ذم اعمًوًمي ىمٌؾ.

 مًلًمي : إذا ىمول صوطمى اًمديـ ًمؾؿديـ قمجؾ و أوع قمـؽ .

هذه اعمًلًمي ظمالف اعمًلًمي اًمًوًمػي و اًمتل ومقفو أن اعمديـ هق اًمذي يطؾى اًمقوع أمو 

مؼوسمؾ شمعجقؾف ، و ىمد اظمتؾػ اًمعؾامء ذم هذه  يضع مـ اًمديـهذه ومنن اًمدائـ هق اًمذي 

اعمًلًمي إمم ىمقًملم : إول : اعمـع و هذا اًمؼقل مروي قمـ اسمـ قمؿر و زيد سمـ صموسمً وهق 

( و وعػف و ًمػظف : أؾمؾػً 6/28ىمقل مجوهػم و اؾمتدًمقا سمحديٌ اعمؼداد قمـد اًمٌقفؼل )

 صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ ومؼؾً ًمف : رضمال مئي ديـور صمؿ ظمرج ؾمفؿل ذم سمعٌ سمعثف رؾمقل اهلل

قمجؾ شمًعلم ديـورا و أطمط قمنمة دكوكػم ومذيمرت ذًمؽ ًمؾـٌل صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ ومؼول : 

و اؾمتدًمقا سمام ضموء قمـ اسمـ قمؿر ري اهلل قمـف قمـد قمٌد  "أيمؾً رسمو اعمؼداد و أـمعؿتف

  .أيب اعمـفول ( مـ ـمريؼ قمؿرو سمـ ديـور قمـ 6/28( و اًمٌقفؼل )8/72اًمرزاق )
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ًطأه9ٞ إذا كاْ عوٕٚ دّٙ ًؤدى فقاي هصاحبٕ ضع عين بعطٕ فأعذوٕ 
 هم؟

(: مل جيز يمرهف زيد سمـ صموسمً واسمـ قمؿر واعمؼداد وؾمعقد سمـ 6/209) "اعمغـل"ىمول ذم 

اعمًقى وؾمومل واحلًـ ومحود واحلؽؿ واًمشوومعل وموًمؽ واًمثقري وهشقؿ واسمـ قمؾقي 

 د أذن سمحرب مـ اهلل ورؾمقًمف.وأسمق طمـقػي وإؾمحوق، وىمول اعمؼداد: يماليمام ىم

قمـ اًمـخعل وأيب صمقر ٕكف أظمذ وروى قمـ اسمـ قمٌوس أكف مل ير سمف سملؾًمو، وروى ذًمؽ 

.  ًمٌعضف ًٓ  هـ.اطمؼف شمورك ًمٌعضف ومجوز يمام ًمق يمون اًمديـ طمو

قمطـل يمذا مـ طمؼل واؾمؼط قمؾقؽ يمذا ومال سملس، وذًمؽ عمو ىمؾً: إن ىمول ًمف اًمدايـ أ

 يمعى سمـ موًمؽ واسمـ أيب طمدرد وع اًمشطر ىمول: أظمرضمف اًمٌخوري ومًؾؿ طملم شمؼوى

 .ىمؿ وموىمضفش ىمد ومعؾً يو رؾمقل اهلل ىمول:

وضمؾ، ورؾمقل  ن اؿمؽمط اعمًتديـ ومفق ذط سموـمؾ: ٕكف ًمقس ذم يمتوب اهلل قمزإإمو 

، وٕن صقرشمف يمؾ ذط ًمقس ذم يمتوب اهلل ومفق سموـمؾش اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ يؼقل:

 وس سموًمٌوـمؾ واهلل أقمؾؿ.رسمو، وٕن ومقف أيمؾ أمقال اًمـ

 عين كرا عوٟ أْ أيطٚم دِٙم ًِٕ؟ًطأه9ٞ إذا ياي هػسميٕ ب
 (: اًمنمط سموـمؾ.6/298) "اعمغـل"ىمول ذم 

ٕكف ذط أن ٓ يتٍمف ومقف سمغػم اًمؼضوء وهؾ يٌطؾ اًمٌقع يـٌـل قمغم اًمنموط 

ذا اًمػوؾمدة ذم اًمٌقع هؾ شمٌطؾف روايتون، وإن ىمول: أىمضـل طمؼل قمغم أن اسمقعؽ يمذا ويم

 وموًمنمط سموـمؾ واًمؼضوء صحقح.



 خطأ! ال ٙ٘دد ُص ًّ اهٌِط املعني يف املطتِد.
124 

وإن ىمول: أىمضـل أضمقد مـ موزم قمغم أن أسمقعؽ يمذا ويمذا وموًمؼضوء واًمنمط سموـمالن 

 اهـوقمؾقف رد مو ىمٌضف واعمطوًمى سمامًمف. 

 ًطأه9ٞ ٓى ٙقطٛ اهسدى دّٙ ًّ ٙطاهبٕ ًّ شكاٝ ًاهٕ؟
سمرهـ  (: ىمول مفـو ؾملًمً أسمو قمٌداهلل قمـ رضمؾ ديـ3/206ىمول اسمـ ىمدامي ذم اعمغـل )

وًمقس قمـده ىمضوؤه وهلذا اًمرضمؾ زيموة مول يريد يػرىمفو قمغم اعمًويملم ومقدومع إًمقف رهـف 

 ويؼقل ًمف اًمديـ اًمذي زم قمؾقؽ هق ًمؽ وحيًٌف مـ زيموة موًمف.

 ىمول: ٓ جيزئف ذًمؽ.

 ومؼؾً ًمف: ومقدومع إًمقف زيموشمف ومنن رده إًمقف ىمضوء ممو ًمف أظمذه؟ ىمول: كعؿ.

أقمطوه سمحقؾي ومال يعجٌـل ىمقؾ ًمف ومنن اؾمتؼرض وىمول ذم مقوع آظمر: وىمقؾ ًمف: ومنن 

يوهو صمؿ ردهو قمؾقف وطمًٌفو مـ اًمزيموة؟ ىمول: إذا أراد هبو إاًمذي قمؾقف اًمديـ دراهؿ ومؼضوه 

إطمقو موًمف ومال جيقز ومحصؾ مـ يمالمف أن دومع اًمزيموة إمم اًمغريؿ ضموئز ؾمقاء دومعفو اسمتداء 

 أو اؾمتقرم طمؼف صمؿ  دومع مو اؾمتقوموه إًمقف.

ىمصد سموًمدومع إطمقوء موًمف أو اؾمتقػوء ديـف مل جيز ٕن اًمزيموة طمؼ اهلل شمعومم ومال  إٓ إكف متك

جيقز سومفو إمم كػؼي وٓ جيقز ًمف أن حتتًى اًمديـ اًمذي ًمف مـ اًمزيموة ىمٌؾ ىمٌضف ٕكف 

 اهـملمقر سملدائفو وإيتوئفو وهذا إؾمؼوط. 

 ًطأه9ٞ إْ كاْ هٕ يف ذًٞ إُطاْ دّٙ ف٘ٓبٕ هٕ؟
ون ديـ ومقهٌف ًمف أو أسمره مـف أو أطمؾف مـف صح وسمرئً ذمي اًمغريؿ إن يمون ًمف ذم ذمي إكً

 مـف، وإن رد ذًمؽ ومل يؼٌؾف.
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ٕكف إؾمؼوط ومؾؿ يػتؼر إمم اًمؼٌقل يمنؾمؼوط اًمؼصوص واًمشػعي وطمد اًمؼذف ويموًمعتؼ 

وإن ىمول: شمصدىمً سمف قمؾقؽ صح ومنن اًمؼرآن ورد ذم اإلسمراء سمؾػظ اًمصدىمي سمؼقًمف شمعومم: 

َّٓ أَ  َوِدَيٌي ُمَسؾََّؿيٌ ﴿ ُقواإََِل َأْهؾِِه إِ دَّ ، وإن ىمول: قمػقت ًمؽ قمـف صح ٕن اهلل [92:اًمـًوء]﴾ْن َيصَّ

َّٓ َأْن َيْعُػوَن َأْو َيْعُػَو الَّذِ ﴿شمعومم ىمول:  ، وإن ىمول: اؾمؼطف [237:اًمٌؼرة]﴾ي بَِقِدِه ُظْؼَدُة الـَِّؽوِح إِ

 قمـؽ صح.

 وإن ىمول: مؾؽتؽ إيوه صح.

 (.252-8/250) "اعمغـل"راضمع 

 يف ذًتٕ أٗ باعٕ؟ ٗأ ًٖطأه9ٞ إْ ٗٓب اهدّٙ هػري ًّ ٓ٘ عِد
: مل يصح، وهبذا ىمول أمحد وأسمق طمـقػي وومرق اًمشوومعل "اعمغـل"ىمول اسمـ ىمدامي ذم 

ومؼول: إن يمون قمغم معن أو مموـمؾ أو ضموطمد ًمف مل يصح اًمٌقع، وإن يمون قمغم مكمء سموذل 

 ضموز.

 (.8/252) "اعمًلًمي"راضمع 

 هو٘هد ًطاهبٞ أبٕٚ باهدّٙ؟ ًطأه9ٞ ٓى جي٘ش
 اظمتؾػ اًمعؾامء ذم هذه اعمًلًمي إمم ىمقًملم:

أكً وموًمؽ ش ول: ًمقس ًمف ذًمؽ واؾمتدًمقا سمحديٌ اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ:إ

، وهذا ىمقل اًمزسمػم سمـ سمؽور ومؼته ىمقل ؾمػقون سمـ قمققـي، واظمتوره اسمـ ىمدامي ذم ٕسمقؽ

 ."اعمغـل"
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ىمقل أيب طمـقػي واًمشوومعل وموًمؽ، وطمجتفؿ أكف ديـ  واًمثوين: جيقز مطوًمٌتف سمف وهذا

 صموسمً ومجوزت اعمطوًمٌي سمف يمغػمه، واًمؼقل إول أرضمح ًمؾدًمقؾ اعمذيمقر.

 (.275-8/274راضمع اعمغـل )

 ًطأه9ٞ إذا تربع املسٙض ثٍ أيس بدّٙ؟
 صح شمؼمقمف وًمقس ًمف اًمعقدة ومقف وذًمؽ ٕن احلؼ صمًٌ سموًمظوهر.

 .وهذا ىمقل أمحد واظمتقور سمـ ىمدامي

 (.8/488) "اعمغـل"راضمع 

 ًطأه9ٞ ًّ عوٕٚ كفازٝ ميني ٗعوٕٚ دّٙ ًجوٕ؟
مـ يمون قمؾقف يمػورة يؿلم هق قمؾقف ديـ مثؾف هق مطوًمى سمف ومال يمػورة قمؾقف: ٕكف طمؼ 

ًٌو سموًمديـ وضمى شمؼديؿف يمزيموة اًمػطر.  آدمل واًمؽػورة طمؼ اهلل، ومنن يمون مطوًم

ًٌو سموًمديـ ومؾؾعؾامء ومقفو ىمقًم  لم:ومنن مل يؽـ مطوًم

إول: شمؼديؿ اًمديـ وهذا هق احلؼ ٕكف طمؼ آدمل، وطمؼقق أدمقلم مٌـل قمغم 

 اعمشوطمي وحلوضمتف إًمقف.

 وومقف كػع ًمؾغريؿ، وومقف شمػريغ ذمي اعمديـ.

اًمثوين: شمؼديؿ اًمؽػورة وإومم إول ٕن طمؼ اهلل مٌـل قمغم اعمًوحمي ًمؽرمف وهمـوه، 

  سمدل ًمف.وٕن اًمؽػورة سموعمول هلو سمدل وديـ أدمل ٓ

 (.23/534) "اعمغـل"راضمع 
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 ًطأه9ٞ إْ كاْ هد٠ امللفس ًاي غا٢ب ٓى ٙلفس باهصَ٘ أٗ اإلطعاَ؟
 ًمؾعؾامء ذم هذه اعمًلًمي إذا يمون ًمف مول هموئى يرضمق ووموئف ىمقًملم:

 إول: ٓ يؽػر سموًمصقوم وهذا ىمقل اًمشوومعل واظمتوره اسمـ ىمدامي.

َفَؿْن ََلْ  ﴿اًمصقوم، قمؿاًل سمؼقل اهلل شمعومم:  اًمثوين: يؽػر سموًمصقوم ٕكف همػم واضمد وملضمزئف

وٍم   ، وىمقوؾًمو قمغم اعمعن.[89:اعموئدة]﴾ََيِْد َفِصَقوُم َثلَثِي َأيَّ

 وهذا قمغم مو يظفر هق اًمراضمح.

 (.23/535) "اعمغـل"راضمع 

 ًطأه9ٞ ٓى تباع أضحٚٞ املٚت يف دِٕٙ؟
 ًمؾعؾامء ذم هذه اعمًلًمي ىمقٓن:

وزاقمل وىمول هو وهذا مذهى إديـ إن مل يؽـ ًمف ووموء همػمإول: أهنو شمٌوع ذم اًم

 موًمؽ: إن شمشوضمر اًمقرصمي ومقفو سموقمقهو.

اًمثوين: أهنو ٓ شمٌوع ذم اًمديـ وهذا ىمقل أيب صمقر ويشٌف مذهى اًمشوومعل وهذا اظمتقور 

 اسمـ ىمدامي.

و َأْو دَ ِمْن َبْعِد َوِص  ﴿واًمراضمح اًمؼقل إول، ٕن اهلل يؼقل:  ، [22:اًمـًوء]﴾ْينٍ قٍَّي ُيوِِص ِِبَ

 واهلل أقمؾؿ.

 (.23/378) "اعمغـل"راضمع 

 املٚت ثٍ باْ عوٕٚ اهدّٙ؟ ًٞطأه9ٞ إذا ايتطٍ اه٘زثٞ تسك
 ذم هذه اعمًلًمي إمو أن يؾتزمقا سمؼضوء اًمديـ وشمثًٌ اًمؼًؿي قمغم مو يموكً قمؾقف.
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اهلل اًمؼًؿي ويٌقع مـ اًمؽميمي سمؼدر اًمديـ، ويؼًؿ اًمٌوىمل ًمؼقل  ومُتـْؼضوإمو أن يلسمقا 

 .[22:اًمـًوء]﴾ِمْن َبْعِد َوِصقَّيٍ ﴿شمعومم: 

 (.24/228) "اعمغـل"راضمع ًمؾؿًلًمي 

 عػس اهجاُٛ اهفصى

 أب٘اب اهسبا ٗاهتحرٙس ًِٕ
ْقطَوُن ِمَن ﴿ىمول اهلل شمعومم:  َّٓ َكََم َيُؼوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُه الشَّ بو ٓ َيُؼوُموَن إِ الَِّذيَن َيْلُكُؾوَن الرِّ

بو َفَؿْن َجوَءُه َمْوِظظَ ادَْسِّ َذلِ  َم الرِّ بو َوَأَحلَّ اَّللَُّ اْلَبْقَع َوَحرَّ ََم اْلَبْقُع ِمْثُل الرِّ ُْم َقوُلوا إِكَّ ٌي ِمْن َربِِّه َك بَِلَنَّ

َيْؿَحُق *  لُِدونَ َفوْكَتَفى َفَؾُه َمو َشَؾَف َوَأْمُرُه إََِل اَّللَِّ َوَمْن َظوَد َفُلوَلئَِك َأْصَحوُب الـَّوِر ُهْم فِقَفو َخو

وٍر َأثِقمٍ  َدَقوِت َواَّللَُّ ٓ ُُيِىه ُكلَّ َكػَّ بو َوُيْرِِب الصَّ  . [276-275 اًمٌؼرة:]﴾اَّللَُّ الرِّ

 شمعريػ اًمرسمو ذم اًمؾغي: 

مصدر ىمقهلؿ: رسمو يرسمقا إذا زاد، وهق ملظمقذ مـ مودة )ر ب و( اًمتل شمدل قمغم اًمزيودة 

واًمـام واًمعؾق
(2)

ؼول رسمو اًمٌمء يرسمق رسمًقا، ورسموء أي زاد وكام وأرسمقتف وىمول اسمـ مـظقر ي 

كؿقتف، ومـف أظمذ اًمرسمو سموحلرام، وأرسمو اًمرضمؾ داظمؾ ذم اًمرسمو
(2)

. 

َوَمو ﴿قمتٌور هذه اًمزيودة ىمول اهلل شمعومم: ل: هق اًمزيودة قمغم رأس اعمول، وسموواًمرسمو ذم اعمو

ُبَو ِِف َأْمَواِل الـَّوِس فَ   .[39]اًمروم:﴾ل َيْرُبو ِظـَْد اَّللَِّآَتْقُتْم ِمْن ِربًو لَِرْ

                                              

 (.١2/432ظ" )"اٌّمب٠ (1)

 (.3/1512"اٌٍغبْ" ) (2)
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 صطالح:شمعريػ اًمرسمو ذم آ

ىمول اًمراهمى: اًمرسمو ذم اًمنمع ظمص سموًمزيودة قمغم وضمف دون وضمف
(2)

. 

وىمول اجلرضموين: اًمرسمو ذقًمو: هق ومضؾ ظمول قمـ قمقض ذط ٕطمد اًمعوىمديـ
(2)

. 

وىمول اًمتفوكقي: هق ومضؾ موزم سمال قمقض ذم معوووي مول سمام ذط ٕطمد 

تعوىمديـاعم
(3)

 

 إصؾ ذم حتريؿف:

 إصؾ ذم حتريؿ اًمرسمو: اًمؽتوب واًمًـي واإلمجوع.

َّٓ َكََم َيُؼوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُه ﴿أمو اًمؽتوب ومؼد ىمول اهلل شمعومم:  بو ٓ َيُؼوُموَن إِ الَِّذيَن َيْلُكُؾوَن الرِّ

ََم  ُْم َقوُلوا إِكَّ ْقَطوُن ِمَن ادَْسِّ َذلَِك بِلََنَّ بو َفَؿْن َجوَءُه الشَّ َم الرِّ بو َوَأَحلَّ اَّللَُّ اْلَبْقَع َوَحرَّ اْلَبْقُع ِمْثُل الرِّ

ِه َفوْكَتَفى َفَؾُه َمو َشَؾَف َوَأْمُرُه إََِل اَّللَِّ َوَمْن َظوَد َفُلوَلئَِك َأْصَحوُب الـَّوِر ُهمْ   فِقَفو َمْوِظَظٌي ِمْن َربِّ

ب وٍر َأثِقٍم * إِنَّ الَِّذيَن آَمـُوا َخولُِدوَن * َيْؿَحُق اَّللَُّ الرِّ َدَقوِت َواَّللَُّ ٓ ُُيِىه ُكلَّ َكػَّ و َوُيْرِِب الصَّ

ِْم َوٓ َخْوٌف َظَؾْقِفْم  ْم َأْجُرُهْم ِظـَْد َرِبِّ َكوَة ََلُ لَة َوآَتُوا الزَّ وِت َوَأَقوُموا الصَّ وحِلَ َوٓ َوَظِؿُؾوا الصَّ

َو بو إِْن ُكـْتُْم ُمْمِمـنَِي * َفنِْن ََلْ  ُهْم َُيَْزُكوَن * َيو َأُّيه ُؼوا اَّللََّ َوَذُروا َمو َبِؼَي ِمَن الرِّ الَِّذيَن آَمـُوا اتَّ

َتْػَعُؾوا َفْلَذُكوا بَِحْرٍب ِمَن اَّللَِّ َوَرُشولِِه َوإِْن ُتْبُتْم َفَؾُؽْم ُرُؤوُس َأْمَوالُِؽْم ٓ َتْظؾُِؿوَن َوٓ 

 . [279-275]اًمٌؼرة: ﴾ُتْظَؾُؿونَ 

                                              

 "ِفشداد اٌشغت" ِبدٖ سثب. (1)

 .(1/333) "اإلػالَ"، ٚساعغ (114"اٌزؼش٠فبد ٌٍغشعبٟٔ" ) (2)

 (.533ططالؽبد اٌفْٕٛ" )"وشبف ا (3)
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ُؼوا اَّللََّ َلَعؾَُّؽْم ﴿وىمول شمعومم:  بو َأْضَعوفًو ُمَضوَظَػًي َواتَّ و الَِّذيَن آَمـُوا ٓ َتْلُكُؾوا الرِّ َ َيو َأُّيه

  [230]آل قمؿران: ﴾ُتْػؾُِحونَ 

ُبَو ِِف َأْمَواِل الـَّوِس َفل َيْرُبو ِظـَْد اَّللَِّ﴿وىمول شمعومم:   َوَمو آَتْقُتْم ِمْن َزَكوٍة َوَمو آَتْقُتْم ِمْن ِربًو لَِرْ

  [39]اًمروم:﴾ُتِريُدوَن َوْجَه اَّللَِّ َفُلوَلئَِك ُهُم ادُْْضِعُػونَ 

وأمو اًمًـي: ومنًمقؽ هذه إطموديٌ اًمداًمي قمغم قمظؿ هذه اجلريؿي اًمشـعوء اًمتل 

اؾمتنمت ذم هذه إزمـي مع اكتشور اًمٌـقك اًمرسمقيي وهمػمهو مـ اعمعومالت اًمرسمقيي، اًمتل 

صغم اهلل رع اًمـوس إًمقفو ـمؿًعو ذم مجع اعمول مـ طمؾف أو مـ همػمه، مصداق حلديٌ اًمـٌل هي

ًمقلشملم قمغم اًمـوس زمون ٓ يٌوزم اعمرء مـ أيـ أظمذ اعمول، مـ طمالل أم مـ ش :قمؾقف و ؾمؾؿ

 وضمؾ اًمًالمي. ، ومـًلل اهلل قمزطمرام؟

ر، طمتك ىمقؾ: إكف مل صمؿ اإلمجوع ىموئؿ قمغم حتريؿ هذه اجلريؿي اًمشـعوء وهق مـ اًمؽٌوئ

 حيؾ ذم ذيعي ىمط.

 (.7/322) "اإلقمالم"راضمع 

 أكى اهسبا ًّ اهلبا٢س امل٘بقٞ
 (:2766ىمول اًمٌخوري رمحف اهلل شمعومم )

طمدصمـو قمٌد اًمعزيز سمـ قمٌداهلل إويز، طمدصمـو ؾمؾقامن سمـ سمالل، قمـ صمقر سمـ زيد، قمـ 

 :صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ أيب اًمغقٌ، قمـ أيب هريرة ري اهلل قمـف، ىمول: ىمول رؾمقل اهلل

اًمنمك سموهلل، واًمًحر، شضمتـٌقا اًمًٌع اعمقسمؼوت، ىموًمقا: يو رؾمقل اهلل، ومو هـ؟ ىمول: اش
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وىمتؾ اًمـػس اًمتل طمرم اهلل إٓ سموحلؼ، وأيمؾ اًمرسمو، وأيمؾ مول اًمقتقؿ، واًمتقزم يقم 

 .اًمزطمػ، وىمذف اعمحصـوت اًمغوومالت اعمممـوت

 (.89احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ ) 

 (:22/225) "اًمػتح"ومظ ذم ىمول احلو

: سمؿقطمدة وىموف أي: اعمفؾؽوت، ىمول اعمفؾى: ؾمؿقً ضمتـٌقا اًمًٌع اعمقسمؼوتاش ىمقًمف:

 اهـ، واعمراد سموعمقسمؼي هـو اًمؽٌػمة.سمذًمؽ ٕهنو ؾمٌى إلهالك مرشمؽٌفو

اهسبا ًٗ٘كوٕ ٗكاتبٕ  هعّ زض٘ي اهلل اوٟ اهلل عوٕٚ ٗعوٟ آهٕ ٗضوٍ ألكى
 ٗغآدٕٙ

(: طمدصمـو قمثامن سمـ أيب ؿمقٌي، طمدصمـو ضمرير قمـ 2597ف اهلل شمعومم )ىمول اإلموم مًؾؿ رمح

مغػمة، ىمول: ؾملل ؿمٌوك إسمراهقؿ، ومحدصمـو قمـ قمؾؼؿي قمـ قمٌداهلل، ىمول: ًمعـ رؾمقل اهلل 

أيمؾ اًمرسمو ومميمؾف، ىمؾً: ويموشمٌف وؿموهديف، ىمول: إكام كحدث سمام  صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ

 ؾمؿعـو.

 (:2598وىمول رمحف اهلل )

سمـ اًمصٌوح، وزهػم سمـ طمرب، ىموٓ: طمدصمـو هشقؿ، أظمؼمكو أسمق اًمزسمػم قمـ  طمدصمـو حمؿد

أيمؾ اًمرسمو، ومقيمؾف، ويموشمٌف، وؿموهديف،  صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿضموسمر، ىمول: ًمعـ رؾمقل اهلل 

 .هؿ ؾمقاءش وىمول:

(: هذا شمٍميح سمتحريؿ يمتوسمي اعمتوسمعي سملم اعمؽماسمقلم 22/26ىمول اًمـقوي رمحف اهلل )

 اهـاإلقموكي قمغم اًمٌوـمؾ، واهلل أقمؾؿ.ومقف حتريؿ واًمشفودة قمؾقفو،و
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(: طمدصمـو أسمق اًمقًمقد، طمدصمـو ؿمعٌي قمـ قمقن سمـ 2086وىمول اًمٌخوري رمحف اهلل شمعومم )

أيب ضمحقػي، ىمول: رأيً أيب يشؽمي قمًٌدا طمجوًمو، وملمر سمؿحومجف ومؽنت، ومًلًمتف، ومؼول: 

هنك قمـ اًمقاؿمؿي قمـ صمؿـ اًمؽؾى، وصمؿـ اًمدم، و صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿهنك اًمـٌل 

 واعمقؿمقمي، وأيمؾ اًمرسمو ومقيمؾف، وًمعـ اًمصقر.

 اهسبا ًّ فعى أٓى اجلآوٚٞ
(: طمدصمـو أسمق سمؽر سمـ أيب ؿمقٌي، طمدصمـو طموشمؿ 2228ىمول اإلموم مًؾؿ رمحف اهلل شمعومم )

 اهلل إؾمامقمقؾ قمـ ضمعػر سمـ حمؿد قمـ أسمقف، قمـ ضموسمر ري اهلل قمـف.

أٓ يمؾ رء مـ أمر اجلوهؾقي ش ، وومقف:وذيمر طمديٌ ضموسمر اًمطقيؾ ذم طمجي اًمقداع

حتً ىمدمل مقوقع، ورسمو اجلوهؾقي مقوقع، وأول رسمو أوع رسمـو رسمو اًمعٌوس سمـ قمٌد 

 احلديٌ سمطقًمف. اعمطؾى، ومنكف مقوقع يمؾف

 غعب اهسبا ٗطسيٕ
(: طمدصمـو قمؿرو سمـ قمكم اًمصػمذم، ىمول: طمدصمـو 2275ىمول اسمـ موضمي رمحف اهلل شمعومم )

ٌي قمـ زسمػم قمـ إسمراهقؿ قمـ منوق، قمـ قمٌداهلل ىمول: ىمول رؾمقل اسمـ أيب قمدي، قمـ ؿمع

 .اًمرسمو صمالصمي وؾمٌعقن سموسًموش :صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿاهلل 

 هذا طمديٌ صحقح.

 اهتعاًى باهسبا ًّ أضباب عراب اهقرب
 (:2085ىمول اًمٌخوري رمحف اهلل شمعومم )
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ـ ضمـدب ري طمدصمـو مقؾمك سمـ إؾمامقمقؾ، طمدصمـو ضمرير، طمدصمـو أسمق رضموء قمـ ؾمؿرة سم

رأيً ًمقؾي رضمؾلم أشمقوين وملظمرضموين إمم ش :صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿاهلل قمـف، ىمول: ىمول اًمـٌل 

إرض اعمؼدؾمي، وملكطؾؼـو طمتك أشمقـو قمغم هنر مـ دم ومقف رضمؾ ىموئؿ، وقمغم وؾمط اًمـفر 

رضمؾ سملم يديف طمجورة، وملىمٌؾ اًمرضمؾ اًمذي ذم اًمـفر، ومنذا أراد اًمرضمؾ أن خيرج، رمك 

ر ذم ومقف ومرده طمقٌ يمون، ومجعؾ يمؾام ضموء ًمقخرج، رمك ذم ومقف سمحجر ومػمضمع اًمرضمؾ سمحج

 .يمام يمون، ومؼؾً: مو هذا؟ ىمول: هذا اًمذي رأيتف أيمؾ اًمرسمو

 عايبٞ أكى اهسبا اهقوٞ ٗأْ كجس
 (:2279()2/765ىمول اسمـ موضمي رمحف اهلل شمعومم )

ئدة، قمـ طمدصمـو اًمعٌوس سمـ ضمعػر، طمدصمـو قمؿرو سمـ قمقن، طمدصمـو حيقك سمـ أيب زا

إهائقؾ قمـ اًمريملم سمـ اًمرسمقع سمـ قمؿقؾي، قمـ أسمقف قمـ اسمـ مًعقد ري اهلل قمـف، ىمول: 

 .مو أطمد أيمثر مـ اًمرسمو إٓ يمون قموىمٌتف إمم ىمؾيش :صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿىمول رؾمقل اهلل 

(: هذا طمديٌ صحقح، رضموًمف رضمول 827) "اًمصحقح اعمًـد"ىمول اًمقادقمل ذم 

 ."اًمتفذيى"ػر، وىمد وصمؼف سمـ أيب طموشمؿ يمام ذم اًمصحقح، إٓ اًمعٌوس سمـ ضمع

 ًطا٢ى بٚع اهدّٙ
 قمؾؿ وومؼؽ اهلل شمعومم ًمطوقمتف أن صقر سمقع اًمديـ صقر وهل يمؤيت:ا

 إول: سمقع اًمديـ عمـ هق قمؾقف سمثؿـ طمول.

 اًمثوكقي: سمقع اًمديـ عمـ هق قمؾقف سمثؿـ ممضمؾ.

 اًمثوًمثي: سمقع اًمديـ قمغم همػم اعمديـ سمثؿـ طمول.
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 اًمديـ قمغم همػم اعمديـ سمثؿـ ممضمؾ. اًمراسمع: سمقع

 اخلومًي: سمقع اًمديـ سموًمديـ اسمتداًء.

 وإًمقؽ مـوىمشي هذه اًمصقر وظمالف اًمعؾامء ومقفو:

اًمصقرة إومم: وووسمطفو أن يؽقن ًمؽ قمغم ؿمخص ديـ ىمدره مخًلم ديـوًرا أو كحق 

يعطقؽ ذًمؽ ومتـػؼ أكً وهق قمغم إقمطوئؽ مؼوسماًل قمـفو ؾمقورة أو سمعػًما أو همػم ذًمؽ، أو 

 مؼوسمؾفو مخًامئي درهؿ أو همػمه مـ اًمعؿالت، ومام طمؽؿ هذه اعمعومؾي؟

 أقمؾؿ أن اًمعؾامء ىمد اظمتؾػقا ذم هذه اعمًلًمي قمغم ىمقًملم:

إول: اجلقاز وهق مذهى اجلؿفقر واظمتوره ؿمقخ اإلؾمالم، واؿمؽمط سمعض اًمعؾامء 

 أن يؽقن اًمديـ مًتؼًرا ذم اًمذمي.

 واًمديـ ذم اًمذمي صمالصمي أكقاع:

ول: ديـ مًتؼر ٓ خيوف اكتؼوصف يملرش اجلـويي وسمدل اعمتؾػ وسمدل اًمؼرض، إ

 وهذا هق اًمذي جيقز سمقعف.

اًمثوين: ديـ همػم مًتعر وهق اعمًؾؿ وومقف، ومال جيقز سمقعف ممـ قمؾقف وٓ مـ همػمه ٕن 

 اًمعؼد ىمد يـػًخ ومقف ومؾؿ جير سمقعف ىمٌؾ اًمؼٌض.

خلؾع وهذا أيًضو جيقز سمقعف ٕن  اًمثوًمٌ: هق اًمثؿـ أو إضمرة أو اًمصداق أو قمقض

 اًمثؿـ ذم اًمذمي مًتؼر.

 (.73-5/72راضمع اًمٌقون )

أشمقً اًمـٌل صغم  واؾمتدل اًمؼوئؾقن هبذا اًمؼقل سمحديٌ قمٌداهلل سمـ قمؿر اًمذي ومقف:

وآظمذ مؽوهنو اًمدراهؿ وأسمقع  اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ومؼؾً: إين أسمقع اإلسمؾ سموًمٌؼقع وملسمقع سموًمدكوكػم
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ٓ سملس أن شملظمذ شاًمدكوكػم؟ ومؼول صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ:  سموًمدراهؿ وأظمذ مؽوهنو

 .سمًعر يقمفو مو مل شمػؽمىمو وسمقـؽؿ رء

(، 3347(، وأسمق داود )239، 84-83و  59، 2/33احلديٌ أظمرضمف أمحد )

 ( وهمػمهؿ.2262(، واسمـ موضمي )4597-4596(، واًمـًوئل )2242واًمؽممذي )

( واًمراضمح 566، 6/564ؾؼـ ذم اًمٌدر اعمـػم )واحلديٌ ًمف ـمرق أظمرى ؾموىمفو اسمـ اعم

اًمقىمػ طمقٌ شمػرد سمرومع احلديٌ ؾمامك سمـ طمرب ومؼد ظموًمػف مجع مـ اًمرواة مـفؿ ؾمومل 

 قمـ اسمـ قمؿر ومل يرومعف.

 وأسمق سمًط قمـ كوومع قمـ اسمـ قمؿر ومل يرومعف.

 وداود سمـ أيب هـد قمـ ؾمعقد سمـ ضمٌػم ومل يرومعف.

 مل يرومعف.وىمتودة قمـ ؾمعقد سمـ اعمًقى قمـ اسمـ قمؿر و

ورومعف ؾمامك سمـ طمرب وىمد أقمؾ احلديٌ ؿمعٌي واًمؽممذي واؾمتدل أصحوب هذا 

اًمؼقل سملن اعمديـ ىموسمض عمو ذم ذمتف ٕن مو ذم اًمذمي مؼٌقض ًمؾؿديـ، ومنذا دومع صمؿـف 

ًمؾدائـ يمون هذا اًمٌقع مؼٌقض سمؿؼٌقض وهق ضموئز ذقًمو، ًمؽـ إن سموقمف سمام ٓ يٌوع شمًقئف 

 ًمئال يؽقن رسمو.اؿمؽمط ومقف احلؾقل واًمؼٌض 

 (  -29/402) "جمؿقع اًمػتووى"راضمع 

 وذهى اسمـ طمزم ذم آظمريـ إمم مـع هذا اًمٌقع.

ٓ ش واؾمتدل اعموكعقن قمغم قمدم ضمقاز هذه اًمصقرة سمحديٌ ايب ؾمعقد اعمتػؼ قمؾقف:

شمٌقعقا اًمذهى سموًمذهى، وٓ شمٌقعقا اًمقرق سموًمقرق إٓ مثاًل سمؿثؾ، وٓ شمشػقا سمعضفو قمغم 

ًٌو مـف سمـوضمز إٓ يد سمقدسمعض، وٓ شمٌقعق  .ا هموئ
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واًمدًمقؾ اًمثوين: أن هذا اًمـقع مـ اًمٌقع ومقف همرر ٕكف ٓ يدري أيًؾؿ هذا اًمديـ أم ٓ، 

 ورؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ ىمد هنك قمـ سمقع اًمغرر.

واًمراضمح واهلل أقمؾؿ اًمؼقل إول وهق ضمقاز سمقع اًمديـ عمـ هق قمؾقف سمثؿـ طمول طمتك 

 ؾػً اًمـؼقد، ومنن هذا ًمقس مـ ىمٌقؾ اًمٍماومي.وإن اظمت

كقؾ "(، و2520) "اعمحغم"(، 9/298) "اعمجؿقع ذح اعمفذب"وراضمع ًمؾؿًلًمي 

 (.292-287) "اًمرسمو واعمعومالت اعمعرومقف"(، وراضمع ًمؾؿًلًمي 5/256) "إوـمور

اًمصقرة اًمثوكقي: وهل سمقع اًمديـ عمـ هق قمؾقف سمثؿـ ممضمؾ وصقرهتو: أن يؽقن 

آظمر مـف ريول ومقتػؼون قمغم أن يلظمذ اًمدائـ ذم كظػمهو مـ اعمديـ موئي صوع  ًمشخص قمغم

 سمعد ؾمـي وهذا مو يًؿك سمػًخ اًمديـ سموًمديـ.

 وًمؾعؾامء ذم هذه اعمًلًمي ىمقٓن:

إول: اعمـع وذهى إًمقف مجفقر اًمعؾامء وذًمؽ عمو ومقفو مـ سمقع اًمديـ سموًمديـ اًمذي وىمع 

 اإلمجوع قمغم سمطالكف.

واسمـ اًمؼقؿ إمم ضمقاز ذًمؽ، واؾمتدل اعموكعقن هلذا اًمٌقع سمحديٌ اسمـ وذهى اسمـ شمقؿقي 

قمؿر: هنك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ قمـ سمقع اًمؽوًمئ سموًمؽوًمئ، واحلديٌ 

 "اًمتؾخقص"وعقػ ذم ؾمـده مقؾمك سمـ قمٌقده اًمرسمذي، وىمد سملم قمؾتف احلوومظ ذم 

 (.       ) "اًمٌدر اعمـػم"ؾؼـ ذم (، واسمـ اعم4/40) "كصى اًمرايي"(، واًمزيؾعل ذم 2/26)

ومو اؾمتدًمقا سمف أيًضو اإلمجوع قمـ سمقع اًمديـ سموًمديـ، ىمول اسمـ اعمـذر: أمجع أهؾ اًمعؾؿ 

 قمغم أن سمقع اًمديـ سموًمديـ ٓ جيقز.

 واؾمتدل اعمجقزون سمعدم وضمقد كص قمغم حتريؿ هذا اًمٌقع.
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 اًمثوين: أن ٓ إمجوع ذم اعمًلًمي.

( طمقٌ ىمول: إن سمقع اًمديـ سموًمديـ ًمقس 2/389اًمؼقؿ ) ٓسمـ "إقمالم اعمقىمعلم"راضمع 

ومقف كص قموم وٓ إمجوع، وإكام ورد اًمـفل قمـ سمقع اًمؽوًمئ سموًمؽوًمئ وهق اعممظمر سموعممظمر 

اًمذي مل يؼٌض يمام ًمق اؾمؾؿ ؿمقًئو ذم اًمذمي ويمالمهو ممظمر ومفذا ٓ جيقز سموإلشمػوق وهق سمقع 

 اًمؽوًمئ سموًمؽوًمئ.

اًمٌقع ٕن ومقف ؿمٌف سمرسمو اجلوهؾقي وهق يمقكف إمو أ، واًمراضمح واهلل أقمؾؿ هق مـع هذا 

 شمؼض أو شمٌع مـ يمذا.

اًمرسمو واعمعومالت "(، و5/205) "كقؾ إوـمور"واظمتور هذا اًمؼقل اًمشقيموين، راضمع 

 (.296-293) "اعمٍمومقي

اًمصقرة اًمثوًمثي: وهل سمقع اًمديـ ًمغػم اعمديـ سمثؿـ طمول، وىمد اظمتؾػ اًمعؾامء ذم هذه 

 :اعمًلًمي إمم ىمقًملم

هق ىمقل  إول اعمـع وهذا ىمقل مجفقر اًمعؾامء مـ احلـػقي واحلـوسمؾي واًمظوهريي

 ًمؾشوومعل.

 اًمثوين اجلقاز وهق ىمقل اعموًمؽقي.

 واؿمؽمط اعمجقزون صمامكقي ذوط طمتك خيرضمقن مـ اًمغرر واًمرسمو:

 أن يؽقن اعمديـ طموًضا ذم اًمٌؾد ًمقعؾؿ طموًمف مـ ومؼر أو همـك.

 طمًاًم ًمؾؿـوزقموت. أن يؽقن اعمديـ مؼًرا سموًمديـ

 أن يؽقن اعمديـ ممـ شملظمذه إطمؽوم وذًمؽ ًمقؿؽـ ختؾقص اًمديـ مـف إذا امتـع.

 أن يٌوع سمغػم ضمـًف أو طمًٌف سمنمط أن يؽقن مًووًيو ًمف.
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 أن ٓ يؽقن كؼًدا سمـؼد همػم مـوضمزة.

 أن ٓ يؽقن سملم اعمشؽمي واعمديـ قمداوة.

 أن يؽقن اًمديـ ممو جيقز سمقعف ىمٌؾ ىمٌضف.

 ع سمثؿـ مؼٌقض ًمئال يؽقن ديـًو سمديـ.أن يٌو

اًمرسمو واعمعومالت "(، و9/8) "اعمحغم"(، 2،338) "اعمحرر ذم اًمػؼف احلـٌكم"راضمع 

 (.302-296) "اعمٍمومقي

 اًمصقرة اًمراسمعي: وهل سمقع اًمديـ ًمغػم اعمديـ سمثؿـ ممضمؾ.

 وهذه اًمصقرة حمرمي ٕهنو سمقع ديـ سمديـ وهل ؿمٌقفي سموًمصقرة اًمثوكقي.

 (.302سمو واعمعومالت اعمٍمومقي )راضمع اًمر

 ًطأهٞ اهطفتذٕ؟
وصقرهتو أن يعطك رضمؾ موًمف ًمرضمؾ آظمر قمغم أن يًؾؿف اعمول ذم سمؾد آظمر ويعطقف 

 سمذًمؽ ؾمػتجي، أي ورىمي إمم ويمقؾف أو مـ يعطقف اعمول.

 وىمد اظمتؾػ اًمعؾامء ذم هذه اعمًلًمي إمم ىمقًملم:

سمـ قمكم واسمـ اًمزسمػم واسمـ  إول اجلقاز وممـ ذهى إًمقف اسمـ قمٌوس وقمكم واحلًـ

 ؾمػميـ وقمٌد اًمرمحـ سمـ إؾمقد وإؾمحوق وأيقب واًمثقري.

وهق ىمقل ؿمقخ اإلؾمالم طمقٌ ىمول: إن أىمروف دراهؿ ًمقًتقومقفو ذم سمؾد آظمر مثؾ أن 

يؽقن اعمؼرض همروف محؾ اًمدراهؿ إمم سمؾد آظمر واعمؼؽمض ًمف دراهؿ ذم ذًمؽ اًمٌؾد وهق 

 ؽمض مـف.حمتوج إمم دراهؿ ذم سمؾد اعمؼرض ومقؼ
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 ويؽتى ًمف ؾمػتجي أي ورىمي إمم سمؾد اعمؼؽمض ومفذا يصح ذم أطمد ىمقزم اًمعؾامء.

وىمقؾ هنل قمـف ٕكف ىمرض ضمر مـػعي واًمؼرض إذا ضمر مـػعي يمون رسمو، واًمصحقح 

اجلقاز ٕن اعمؼؽمض رأى اًمـػع ذم أمـ ظمطر اًمطريؼ ذم كؼؾ درامهف إمم ذًمؽ اًمٌؾد وىمد 

 ىمؽماض.آ ػع اعمؼرض ومؽالمهو مـتػع هبذااكت

 واًمشورع ٓ يـفك قمام يـػعفؿ ويصؾحفؿ، وإكام يـفك قمام ييهؿ.

 (.532-29/530) "اعمجؿقع"راضمع 

 .282-279ًمؾؿؽمك ص "اًمرسمو واعمعومالت اعمٍمومقي"

 ٗعوٕٚ اهدّٙ اهعبداهسدى ٙبٚع 
دريس قمـ اًمشقٌوين قمـ اًمشعٌل قمـ قمٌداهلل إأظمرج أسمق سمؽر سمـ أيب ؿمقٌي مـ ـمريؼ اسمـ 

وذيح ذم اًمرضمؾ يٌقع اًمعقد وقمؾقف اًمديـ ىمول: ديـف قمغم مقٓه وٓ جيووز صمؿـف قمـ قمتٌي 

 وإذا سموقمف وًمف مول ومامًمف ًمؾذي سموقمف يعـل اعمشؽمي صحقح.

وأظمرج مـ ـمريؼ ضمرير قمـ مـصقر قمـ إسمراهقؿ ىمول: إذا سمقع اًمعٌد وقمؾقف اًمديـ ومامًمف 

 ًمؾذي اسمتوقمف وديـف قمغم اًمذي سموقمف صحقح.

 ـ ؾمػميـ قمـ قمٌد اًمرمحـ اسمـ أذيـف أن موًمف سمديـف.وأظمرج مـ ـمريؼ اسم

 (.7/222) "اعمصـػ"راضمع 

 اًمٌقـي قمغم اعمدقمل و اًمقؿلم قمغم مـ أكؽر

( مـ طمديٌ اسمـ قمٌوس 2772( و مًؾؿ )4552ضموء ذم اًمصحقحلم اًمٌخوري )

َلْو ُيْعَطى الـَّوُس بَِدْظَواُهْم  ري اهلل قمـف أن اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ ىمول :
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َظى َٓ  ْم َوَلؽِنَّ اْلَقِؿنَي َظَذ اْدُدَّ َظى َكوٌس ِدَموَء ِرَجوٍل َوَأْمَواََلُ دَّ

ظن ظبد اَّلل بن مسعود و إصعٌ  (5253وهذا لػظ مسؾم و أخرج البخوري )َظَؾْقه.

بن ققس مرفوظو: من حؾف ظذ يؿني يستحق ِبو موٓ لؼي اَّلل وهو ظؾقه غضبون و ِف 

اَّلل ظؾقه و شؾم : صوهداك أو يؿقـه . فؿن هذا احلديٌ يتبني أن احلديٌ قول الـبي صذ 

من ادظى يؿقـو ظذ ديـو ظذ آخر فولبقـي ظذ اددظي و هي صوهدان أو صوهد و امرأتون أو 

صوهد مع القؿني لؼضوء الـبي صذ اَّلل ظؾقه و شؾم ِف ذلك، قول البغوي ِف ْشح السـي 

ادظى ظقـو و يد آخر ِف ذمته فوكؽر فنن الؼول  ( و ِف احلديٌ دلقل ظذ أن من2/336)

قول اددظي ظؾقه مع يؿقـه و ظذ اددظي البقـي و هو قول ظومي أهل العؾم... ولو أقوم 

 اددظى البقـي بعدمو حؾف اددظى ظؾقه يؼه ببقـته. ا.هـ

ظقه (  : احلديٌ دال ظذ أكه ٓ يؼبل إكسون فقَم يد51/23قول ابن ادؾؼن ِف اإلظلم )

بؿجرد دظواه و إن غؾى ظذ الظن صدقه بل ُيتوج إَل بقـي أو يصدق اددظى ظؾقه فنن 

ضؾى يؿني اددظى ظؾقه فؾه ذلك و قد بني الـبي صذ اَّلل ظؾقه و شؾم احلؽؿي ِف كوكه ٓ 

يعطقه دجرد دظواه ٕكه لو أظطى بؿجردهو ٓدظى قوم دموء قوم و أمواَلم و اشتبوحفو و 

 ظى ظؾقه أن يصون دمه و موله و أمو اددظي فقؿؽن صقوكتفَم بولبقـي. ا.هـٓ يؿؽن ادد

 ( : أمجع العؾَمء ظذ اشتحلف اددظى ظؾقه ِف إموال . ا.هـ51/23و قول ) 

 الشفودات ِف الدين                        
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يثبً الدين إمو بولؽتوبي و الشفودة كَم ِف أيي : يو أُّيو الذين آمـوا إذا 

 تدايـتم بدين إَل أجل مسؿى فوكتبوه . أيي

و يؽون الشفود ِف الديون رجلن لـص أيي أو رجل و امرأتون  

 أيضو لدٓلي أيي.

حلديٌ ابن ظبوس و أِب  رجل مع يؿني صوحى الدين و احلق فنن َل يؽن فشفودة

و    مع الشوهدهريرة رِض اَّلل ظـفَم و غرهم أن الـبي صذ اَّلل ظؾقه و شؾم قه بولقؿني

هذا الؼضوء إمو هو ِف إموال كَم ظـد البغوي و غرهم قول ظؿرو و هو ابن ديـور ِف 

إموال حتى ققل ِف كل مسللي قيض فقفو بشفودة رجل و امرأتني قيض فقه بولقؿني مع 

الشوهد. و الؼضوء بولقؿني مع الشوهد ِف إموال هو قول مجفور العؾَمء و َل ُيولف ِف 

إٓ احلـػقي و ٓ ظزة بؼوَلم ٕكه صودم الـص الثوبً ظن الـبي صذ اَّلل ظؾقه و ذلك 

 شؾم.

 "و قد فصؾـو الؼول ِف هذه ادسللي بحؿد اَّلل ظز وجل مع كؼل أقوال العؾَمء ِف كتوب 

 فؾؾه احلؿد و ادـي. "التبقون ِف أحؽوم إيَمن

 ـولؽن بؼقً مسوئل ِف هذا البوب أحببً التـبقه ظؾقفو ه

صفد الشفود بولدين ظذ رجل فؼيض ظؾقه بولدين ثم رجعو . ِف هذه ادسللي  إوَل : 

( :أمو كوكه ٓ 51/515إَل ادشفود له قول ِف ادغـي )  يضؿن الشفود ادول و ٓ ظودة

يرجع به ظذ ادحؽوم له به فل كعؾم فقه بني أهل العؾم خلفو شوى مو حؽقـوه ظذ شعقد 

 . ا.هـإوزاظي ابن ادسقى و 
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( : فلمو الرجوع به ظذ الشوهدين 51/515و يرجع به ظذ الشفود قول ِف ادغـي) 

 ففو قول أكثر أهل العؾم مـفم مولك و أصحوب الرأي و هو قول الشوفعي ِف الؼديم .

 قول ابن قدامي : و لـو أَنَم أخرجو موله من يده بغر حق و حوٓ بقـه و بقـه فؾزمفَم

 تلف حؼه بشفودِتَم بولزور ظؾقه فؾزمفَم الضَمن . ا.هـإ. و َٕنَم تسببو ِف الضَمن ..

( حقٌ فصل رِحه اَّلل تعوَل ِف كون ادول الذي 535ـ54/534راجع احلووي) 

صفدوا به قد اشتفؾؽه ادشفود له أم ٓ ؟ فنن كون إول ضؿن الشفود و ٓ يرجع ظذ 

شبق من اظساففم له بوحلق و إن كون الدين ادشفود له و ٓ تسؿع دظواهم ظؾقه دو 

 مؼبوضو قول ظذ وجفني :

 إول : ٓ يرجع ظذ الشفود ظذ الصحقح من ادذهى 

الثوِّن: أكه يؽون ِف حؽم ادستفؾك من الدين و الذي يسجح َل أن الشفود يضؿـون  

 م .و إٓ فل شبقل لـو ظؾقه و اَّلل أظؾ ِف احلولني إٓ إذا أحى ادشفود له

 الثوكقي: رجع بعضفم و بؼي بعضفم ظذ صفودِتم

إن رجعوا مجقعو و كوكوا صوهدين كون ظذ كل واحد مـفَم كصف الدين و إن كوكوا 

صوهدا و امرأتني كون ظذ الرجل الـصف ٕكه كصف البقـي و كون ظذ كل واحدة من 

 ادرأتني ربع الدين َٕنو ربع البقـي 

قعفم فعذ ثلثي أِضب أحدهو : أن ٓ يزيدوا ظذ و إن رجع بعض الشفود دون مج

 ظدد البقـي و يؽوكوا رجؾني فرجع أحدُهو فعؾقه كصف الدين

 و رجعً واحدة من ادرأتني َٕنو ربع البقـي نيتو امرأ إن كوكوا رجلو 
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الرضب الثوِّن : أن يزيدوا ظذ ظدد البقـي و يرجع من زاد ظؾقفو كلربعي يرجع اثـون 

اَّلل و الراجح أن احلق يثبً بوإلثـني فل رجوع ظذ من رجع إٓ إذا َل يثبً  فصل رِحه

 احلق إٓ بشفودِتم مجقعو ففـو يرجع ظؾقفم

الرضب الثولٌ : أن يزيدوا ظذ ظدد البقـي فرجع الزائد و واحد من البقـي ففـو يرجع 

 ظؾقفَم . ا.هـ

 (.51/522( ادغـي)3/323( الِّشح ادؿتع)536ـ54/535) احلووي

. أثور : إذا رجع صفود ( ط 3/324تـبقه : قول الشقخ العثقؿني ِف الِّشح ادؿتع ) 

بل احلؽم فل حؽم و ٓ ضَمن و إن رجعو بعد احلؽم و قبل اإلشتقػوء ثبً احلؽم ادول ق

عو بعد و ج، و إذا رو ظؾقفم الضَمن و صوحى احلق يلخذ مـفَم ٓ ِمن حؽم ظؾقه

يـؼض و ظؾقفَم الضَمن و الذي يلخذ مـفَم ِف هذه احلول ادحؽوم  اإلشتقػوء فوحلؽم ٓ

 ظؾقه . ا.هـ

قؾً : و اَّلل أظؾم أكه إن ثبً احلؽم و َل يستوف من حؽم له أَنم يعزرون و يبطل 

و ٓ يظؾؿون مرتني مرة لظؾؿفم أكػسفم و أخرى بلخذ موَلم من غر حق و  احلؽم

كل ادسؾم ظذ ادسؾم حرام دمه و موله و  "رشول اَّلل صذ اَّلل ظؾقه و شؾم يؼول :

  "ظرضه 

 الثولثي : إذا حؽم بشوهد و يؿني ثم رجع الشوهد  

دظي و ادحؽوم له صئ ن ظذ الشوهد واحده و ٓ يؾزم ادِف هذه احلولي يؽون الضَم 

 ٕكه إكَم ثبً له احلق بشفودة الشوهد .
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ط أثور( : ٓ يتوهم واهم أن  3/326قول العلمي العثقؿني ِف الِّشح ادؿتع ) 

الضَمن يؽون كصػني ٕن احلؽم ثبً بولقؿني و الشوهد كؼول : ٓ بقـفَم فرق فنن الشفود 

يؾزمفم الضَمن كل واحد يضؿن الـصف لؽن هـو يؽون الضَمن ظذ الشوهد كؾه و هذا 

ؽن القؿني هو الصواب ٕن يؿني اددظي ٓ يثبً ِبو صئ إذا الثبوت إكَم كون بولشوهد و ل

 تؼوي جوكبه فؼط...

و ذهى بعض أهل العؾم أكه يضؿن الـصف فؼط بـوء ظذ جعل القؿني كولشوهد 

 . ا.هـ"الثوِّن لؽن ادذهى أققس أن الشوهد يضؿن ادول كؾه 

 (.4/353( حوصقي الروض ادربع )51/522ادغـي(

و القؿني فوحلؽم قول ابن الؼقم ِف الطرق احلؽؿقي )        ( : و إذا قه بولشوهد 

كده هذا مـصوص أِحد فؾو رجع الشوهد كون مبولشوهد وحده و القؿني تؼويه و ت

 ."الضَمن كؾه ظؾقه

 ختلف الشفودا

إن صفد صوهدان أن لػلن ألػو و صفد آخرون أكه بللف و مخسَمئي يؼه بولزيودة لؼقوم 

ـبي صذ اَّلل ظؾقه و شؾم البقـي ظؾقفو و ٓ يؼدح فقفو جفل إولني كَم أخز بلل أن ال

 دخل الؽعبي فصذ و قول الػضل ابن ظبوس َل يصل فلخذ الـوس بؼول بلل .

 (2/311ْشح السـي لؾبغوي )

 إذا َل تؽن ببقـي و كؽل ادّدظى ظؾقه ظن القؿني

إذا َل تؽن لؾؿدظي بقـي و جى القؿني ظذ اددظى ظؾقه فنن أبى و كؽل و جى ظؾقه 

 ٕن القؿني إكَم لزمته لدفع الشبفي ظن كػسه دفع مو ادظى ظؾقه به
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 القؿني ظذ كقي ادستحؾف 

( مرفوظو : يؿقـك ظذ مو يصدقك به صوحبك 5323ة ظـد مسؾم )رحلديٌ أِب هري

 شؾم القؿني ظذ كقي ادستحؾف .  و ِف لػظ قول قول رشول اَّلل صذ اَّلل ظؾقه و

 

 غٔادٝ اهِطا١ يف اهدّٙ
ومنن مل يؽقكو "و إمقال صموسمتي سموًمؽتوب اًمعزيز ىمول شمعومم :ؿمفودة اًمـًوء ذم اًمديـ 

 ."رضمؾلم ومرضمؾ و امرأشمون ممـ شمروقن مـ اًمشفداء

 اسمـ أيب ؿمقٌي ىمقًمف: ٓ دمقز ؿمفودة اًمـًوء إٓ ذم اًمديـ. دصح قمـ مؽحقل قمـ

 وصح قمـ احلًـ ىمقًمف: دمقز ؿمفودهتـ ذم اًمديـ ومو ٓ سمد مـف.

 ذم ؾمـده ضموسمر سمـ يزيد اجلعػل وعقػ.وضموء قمـ إسمراهقؿ اًمـخعل وذيح و

 (.7/256) "اعمصـػ"راضمع 

 املسٙض ٙربٜ اه٘ازخ ًّ اهدّٙ
إذا سمرأ اعمريض وارصمف مـ ديـ قمؾقف سمرئ وٓ يطوًمى سمف، صح هذا قمـ إسمراهقؿ وقمـ 

 احلؽؿ.

 (.8/397) "اعمغـل"(، 7/266) "مصـػ سمـ أيب ؿمقٌي"راضمع 

 إذا أيسض زدى فقطٟ ًّ حساَ
ًٓ إذا أىمروً رضماًل  ًٓ ومؼضوك طمراًمو ضموز ذًمؽ واإل مو  صمؿ قمؾقف.طمال
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 صح ذًمؽ قمـ اسمـ ؾمػميـ.

 (.7/293) "مصـػ سمـ أيب ؿمقٌي"راضمع 

 يطا١ اهػسًا١ بعّطا دْٗ بعض
إذا ريمى اإلكًون ديـ سمحقٌ ٓ يًتطقع اًمدومع ًمؾغرموء مرة واطمدة ضموز ًمف أن يدومع 

 ًمٌعض دون سمعض طمتك يؼضقفؿ.

 ىمالسمي. صح هذا قمـ اسمـ ؾمػميـ وقمـ أيب

 (.7/344) "مصـػ سمـ أيب ؿمقٌي"راضمع 

 سمقع اًمتؼًقط و أطمؽومف

 إقمؾؿ أن سمقع اًمتؼًقط سموقمتٌور اًمتعجقؾ و اًمتلضمقؾ يـؼًؿ إمم صمالصمي أىمًوم :

إول : معجؾ اًمٌدًملم و هق اًمٌقع اعمطؾؼ اًمذي يؽقن اًمثؿـ و اعمثؿـ ومقف طموٓ دون 

 ًمثؿـ و اعمثؿـ ومقف طموٓ.اؿمؽماط ًمتلضمقؾ أطمدمهو و هذا هق اًمؼًؿ اًمذي يؽقن ا

اًمؼًؿ اًمثوين : ممضمؾ اًمٌدًملم وهق مو يعرف سمٌقع اًمؽوًمئ سموًمؽوًمئ أو اًمـًقئي سموًمـًقئي  

سمؿعـك أن يمؾ اًمعقولم ممضمؾ و هق مو يًؿك سمٌقع اًمديـ سموًمديـ و هذا اًمـقع حمرم قمغم 

 اًمراضمح و ًمقس هذا مقوع سمًط اًمؽالم ومقف .

هق قمغم ىمًؿلم : إول : ممضمؾ مثؿـ و هق اًمؼًؿ اًمثوًمٌ : ممضمؾ أطمد اًمٌدًملم و  

 قمؼد اًمًؾؿ و ىمد شمؼدم اًمؽالم قمؾقف

سمقع ع اعممضمؾ و مـ أؿمفر شمطٌقؼوشمف اًمثوين ك ممضمؾ اًمثؿـ و هق اًمٌقع اعمعروف سموًمٌق 

 ًقط . ا.هـ اًمتؼ
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 .(27ـ26سمقع اًمتؼًقط و أطمؽومف ًمًؾقامن سمـ شمريمل )

 شمعريػ سمقع اًمتؼًقط

: ىمًط اًمؼوف و اًمًلم و اًمطوء ، أصؾ صحقح  "معجؿ مؼويقس"ىمول اسمـ ومراس ذم 

يدل قمغم معـقلم متضوديـ ن و اًمٌـوء واطمد وموًمؼًط اًمعدل و يؼول مـف أىمًط يؼًط ىمول 

ط اًمعدول قمـ احلؼ ققر و اًمؼًو اًمَؼًط سموًمػتح اجل "اهلل شمعومم إن اهلل حيى اعمؼًطلم 

ول اًمؼًط يؼول ىمًط ضمور يؼًط ىمًطو ، و اًمؼًط اقمقضموج ذم اًمرضمؾلم و مـ إ

 اًمـصقى .ا.هـ

ـمالق اًمؼًط سمؿعـك احلصي و اًمـصقى إع إمم أصؾ اًمعدل مـ معوين اًمؼًط و مو يرضم 

 ( اًمؼًط اًمـصقى 2/503و اعمؼدار ، ىمول ذم اعمصٌوح اعمـػم )

و ىمًط اخلراج شمؼًقطو إذا ضمعؾف أضمزاء معؾقمي و يطؾؼ اًمتؼًقط و يراد سمف صمالث 

 معوين :

أي ومرىمف و  "ىمًط اعمول سمقـفؿ  "ف أضمزاء معؾقمي يؼول  :يؼ اًمشئ و ضمعؾول : شمػرٕا 

 ضمعؾف أضمزاء معؾقمي 

 اًمثوين :آىمتًوم سموًمًقيي شمؼقل ىمط اًمٌمء سمقـفؿ ٌإذا اىمتًؿقا سموًمًقيي .

ًّ اًمتؼتاًمثوًمٌ:  قمؾقفؿ . ط قمغم قمقوًمف اًمـػؼي إذا ىمؽمػم يؼول ىم

ًَّ               ؾمقٌفو ٓيرى يمػ وهىمول اًمطرموح : يمػّ   .امفو ف إقمدطو رهٌمؼ

 ( اًمؼومقس اعمحقط262 -260 /22ًمًون اًمعرب مودة ىمًط ) 

 ( .33\32أطمؽومف )سمقع اًمتؼًقط و 

 شمعريػف ذم آصطالح :



 خطأ! ال ٙ٘دد ُص ًّ اهٌِط املعني يف املطتِد.
148 

مودة ( ضموء شمعريػ اًمتؼًقط ذم جمؾي إطمؽوم اًمعدًمقي 24ىمول ذم أطمؽوم اًمتؼًقط )

اًمؼقل سملن ( شملضمقؾ أداء اًمديـ مػرىمو إمم أوىموت متعددة معؾقمي ، و ىمول : يؿؽـ 257)

قمؼد قمغم مٌقع طمول سمثؿـ ممضمؾ يمدى مػرىمو قمغم أضمزاء معؾقمي ذم  "سمقع اًمتؼًقط هق :

 ا.هـ "أوىموت معؾقمي 

و سمـحقه ىمول اًمػرق سملم سمقع اًمتؼًقط و سمقع إضمؾ . أملم احلوج حمؿد ذم طمؽؿ سمقع  

 (.22اًمتؼًقط )

اء معؾقمي سمقـام شمؼدم شمعريػ اًمتؼًقط و أكف اًمٌقع سمثؿـ ممضمؾ يمدى مػرىمو قمغم أضمز 

اًمٌقع سمثؿـ ممضمؾ ومؼد يؽقن ذًمؽ اًمثؿـ ممضمال إمم أضمؾ واطمد يمدى ومقف اًمثؿـ يمؾف ومال 

 شمؼًقط و ىمد يؽقن ممضمال إمم قمدة آضمول ومقؽقن شمؼًقطو . ا.هـيًؿك طمقـئذ سمقع 

 (38اعمرضمع اًمًوسمؼ )

                 

 ذوط سمقع اًمتؼًقط                      

ئي ومقؼقل مقاومؼو ًمنإجيوب يملن يؼقل اًمٌوئع سمعتؽ يمتوب اعمغـل سمام ـ  أن يؽقن اًمؼٌقل2

 ."اؿمؽميتف"أو  "ىمٌؾتف"اعمشؽمي 

 ـ إحتود جمؾس اًمعؼد سملن يؽقن اإلجيوب و اًمؼٌقل ذم جمؾس واطمد .2

يو أهيو اًمذيـ آمـقا ٓ شمليمؾقا أمقاًمؽؿ سمقـؽؿ  "ـ اًمؽماي سملم اعمتعوىمديـ ىمول شمعومم :3

و ىمول رؾمقل اًمف صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ يمام  "ورة قمـ شمراض مـؽؿ سموًمٌوـمؾ إٓ أن شمؽقن دم

إكام اًمٌقع قمـ  "( 5/225( و هق ذم اإلرواء )2285ذم طمديٌ أيب ؾمعقد قمـد اسمـ موضمف )

 ." شمراض
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ٓ  "ـ أن يؽقن اًمعوىمد موًمؽو ًمؾؿعؼقد قمؾقف ذم وىمً اًمعؼد حلديٌ طمؽقؿ سمـ طمزام 4

( و 2232(و اًمؽممذي )3503سمق داود)(و أ3/402أظمرضمف أمحد ) "شمٌع مو ًمقس قمـدك

 اًمٌدر اعمـػم ( و احلديٌ خمرج ذم2287( و اسمـ موضمف )4623اًمـًوئل )

 (5/232رواء )إل( و ا452ـ6/448)

و ٓ شملشمقا  "ـ أن يؽقن اًمعوىمد ضموئز اًمتٍمف و هق اًمعوىمؾ اًمٌوًمغ ىمول اهلل شمعومم 5

 "اًمًػفوء أمقاًمؽؿ

ػم ضورة و ذًمؽ ٕن أظمذ اًمعقض قمام ٓ ـ أن يؽقن اعمعؼقد قمؾقف مٌوح اًمـػع ًمغ6

وموئدة ومقف أيمؾ ًمؾامل سموًمٌوـمؾ و دومع اًمعقض ومقف مـ اًمًػف و أمو حمرم اًمـػع ومؼد ىمول 

( ذم ؿملن 2589رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ يمام ذم طمديٌ اسمـ قمٌوس قمـد مًؾؿ )

 ."إن اًمذي طمرم ذهبو طمرم سمقعفو  "مـ أراد سمقع اخلؿر:

 ـ7

د قمؾقف مؼدرو قمغم شمًؾقؿف طمول اًمعؼد ومخرج مـ ذًمؽ سمققع اًمغرر و أن يؽقن اعمعؼق

ىمد هنك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ قمـ سمقع اًمغرر يمام ذم طمديٌ أيب هريرة قمـد مًؾؿ 

(2522.) 

ـ أن يؽقن اعمعؼقد قمؾقف معؾقمو ًمؾؿتعوىمديـ ومنن يمون أطمدمهو جمفقٓ ومًد اًمٌقع ٕن 8

 ي اعمـفل قمـف .اجلفوًمي همرر ومقؽقن داظمال ذم مجؾ

ـ أن ٓ يؽقن سمقع اًمتؼًقط ذريعي إمم اًمرسمو ، و وضمف اًمرسمو ومقف إن يمون اعمشؽمي 9

سموًمتؼًقط مراده احلصقل قمغم اعمول ومؼط ٓ احلصقل قمغم اًمًؾعي ومرسمام سموع اًمًؾعي مـ 
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كػس اًمتوضمر ومقؼع ذم سمقع اًمعقـي اًمرسمقي اًمذي طمذر مـف رؾمقل اهلل  صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ 

 احلديٌ . "إذا شمٌويعتؿ سموًمعقـي .. "سمؼقًمف :

اًمتقرق و  ٌقعسم اًمرسمو ًمؽـ مـ أراد احلصقل قمغم اعمول سمقاؾمطي هذا اًمٌقع ومؾقخرج مـ

 هق سمقع اًمًؾعي مـ همػم اًمٌوئع اًمذي اؿمؽمى مـف.

ذم سمقع اًمتؼًقط ممو ٓ جيري ومقف رسمو اًمـًقئي ومعغم هذا ٓ جيقز  ـ أن يؽقن اًمعقوون20

ي ذهٌو و اًمثؿـ ومضي ممضمؾي شممدى قمغم أىمًوط و ٓ اًمعؽس يمام ذم سمقع اًمتؼًقط أن يشؽم

ٓ جيقز أن يؽقن اًمثؿـ ىمؿحو يمدى قمغم أىمًوط و اعمثؿـ ؿمعػما أو مترا أو اًمعؽس و مـ 

سموب أومم ٓ جيقز سمقع اًمذهى سموًمذهى أو اًمػضي سموًمػضي أو اًمتؿر سموًمتؿر سموًمتؼًقط 

 اًمصحقح و ىمد شمؼدمً حلديٌ أيب مًعقد و قمٌودة سمـ اًمصومً و أيب هريرة ذم

 إطموديٌ ذم أسمقاب اًمرسمو ومال داقمل ًمنإقمودة .

و احلؽؿ اًمثوين : حتريؿ اًمـًقئي و هق  "( :20/68ىمول اًمًٌؽل ذم شمؽؿؾي اعمجؿقع ) 

طمرام ذم اجلـس و اجلـًلم إذا يمون اًمعقوون مجقعو مـ أسمقاب اًمرسمو يموًمذهى سموًمذهى و 

وًمتؿر و ذًمؽ جمؿع قمؾقف سملم اعمًؾؿلم و ممـ و احلـطي سموحلـطي و احلـطي سماًمذهى سموًمػضي 

 كؼؾ اإلمجوع سحيو أسمق طمومد . ا.هـ

( : وملمو اًمـًوء ومؽؾ ضمـًلم جيري ومقفام اًمرسمو سمعؾي 6/62و ىمول اسمـ ىمدامي ذم اعمغـل )

 ا.هـ "واطمدة ، ومنكف حيرم سمقع أطمدمهو سمؤظمر كًوء سمغػم ظمالف كعؾؿف

  قمقـو ـ أن يؽقن اًمثؿـ ذم سمقع اًمتؼًقط ديـو 22ٓ

 "أن شمؼقل سمعـل ؾمقورشمؽ قمغم أن يؽقن اًمثؿـ سمقتل سمعد ؾمـي "و صقرة اعمًلًمي  
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جمؿعي قمغم أن اًمًؾػ ٓ يؽقن إمي  "( :29/276ىمول اسمـ قمٌد اًمؼم ذم اإلؾمتذيمور )

  "سمعقـف ءذم ر

و أمجعقا قمغم أكف ٓ جيقز سمقع إقمقون  "(:2/272و يؼقل اسمـ رؿمد ذم سمدايي اعمجتفد ) 

 "إمم أضمؾ 

إكام جيقز إضمؾ إذا يمون "( :9/399و يؼقل اًمـقوي رمحف اهلل شمعومم ذم اعمجؿقع) 

اًمعقض ذم اًمذمي وملمو إذا أضمؾ شمًؾقؿ اعمٌقع أو اًمثؿـ اعمعلم سملن ىمول اؿمؽميً هبذه 

 اًمدراهؿ قمغم أن أؾمؾؿفو ذم وىمً يمذا وموًمعؼد سموـمؾ . ا.هـ

م يمام ذم اعمجؿقع ن شمؽقن اًمًؾعي طموًمي همػم ممضمؾي ، ىمول ؿمقخ اإلؾمالأـ 22

اًمذي مل يؼٌض ومفذا اًمؽوًمئ سموًمؽوًمئ هق اعممظمر اًمذي مل يؼٌض سموعممظمر  "( :20/522)

 ٓ جيقز سموشمػوق و هق سمقع اًمؽوًمئ سموًمؽوًمئ ـ أي اًمديـ سموًمديـ ـ

اشمػؼقا قمغم أكف ٓ  "(:9/329ـ أن يؽقن إضمؾ معؾقمو ىمول اًمـقوي ذم اعمجؿقع )23

 "جيقز اًمٌقع سمثؿـ إمم أضمؾ جمفقل

ـ أن يؽقن سمقع اًمتؼًقط مـجزا و اعمراد هبذا أن اعمٌقع يـتؼؾ سمؿجرد قمؼد اًمٌقع إمم 24

 مؾقؽف اعمشؽمي جيقز ًمف اًمتٍمف سمف يمقػ أراد.

ومٌفذا كؽقن ىمد خلصـو ذوط سمقع اًمتؼًقط اًمتل مجعفو ؾمؾقامن سمـ شمريمل اًمؽميمل ذم  

 (202ـ 42يمتوسمف أطمؽوم اًمتؼًقط مـ )

 طمؽؿ سمقع اًمتؼًقط

 ـ ممضمؾ ٓ خيؾق مـ طموًمتلم :اًمٌقع سمثؿ
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إومم : أن يؽقن اًمثؿـ اعممضمؾ مًوويو ًمؾثؿـ احلول ومقتؿ اًمٌقع دون زيودة مؼوسمؾ 

يو أهيو اًمذيـ آمـقا إذا شمدايـتؿ سمديـ "شملضمقؾ اًمثؿـ ومفذه احلوًمي ضموئزة سموًمـص ىمول شمعومم :

 "إمم أضمؾ مًؿك ومويمتٌقه

يـ أو اؿمؽميتؿ سمف...إمم أضمؾ إذا شمٌويعتؿ سمد "( :3/226ىمول اسمـ ضمرير اًمطؼمي ) 

مًؿك ، و ىمد ضموء ذم اًمصحقحلم قمـ قموئشي ري اهلل قمـفو أن اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف و 

و ىمد ىموم اإلمجوع قمغم  "ؾمؾؿ اؿمؽمى مـ هيقدي ـمعومو إمم أضمؾ ورهـف درقمو مـ طمديد

 "( : ًمؽـ اًمٌقع سمـًقئي ًمقس سمؿحرم اشمػوىمو 6/262) ضمقاز هذه اًمصقرة ىمول ذم اعمغـل

 ـا.ه

اًمثوكقي : أن يؽقن اًمثؿـ اعممضمؾ أزيد مـ اًمثؿـ احلول يملن يٌقع مو ىمقؿتف مئي طموًمي سمامئي 

و قمنمة إمم ؾمـي ، و هذه اعمًلًمي أضموزهو مجفقر اًمعؾامء سمؾ ىمد ادقمك سمعضفؿ اإلمجوع قمغم 

 ضمقازهو و اؾمتدًمقا سمام يكم:

ًمي مـ أيي : ـ أن و وضمف اًمدٓ "و أطمؾ اهلل اًمٌقع و طمرم اًمرسمو  "ـ ىمقل اهلل قمز وضمؾ 2

 إصؾ ذم اعمعومالت احلؾ و اإلسموطمي و ٓ يـتؼؾ مـ هذا إصؾ إٓ سمدًمقؾ

 ـ أيي شمدل قمغم طمؾ مجقع أكقاع اًمٌققع إٓ مو طمرم سمدًمقؾ .

ـ أن اًمٌقع ذيمر مطؾؼو ذم أيي ومقشؿؾ سمذًمؽ سمقع اًمـؼد و سمقع اًمـًقئي و إن اظمتؾػ 

 اًمثؿـ 

يملم طمقٌ يموكقا يعرومقن اًمزيودة قمغم اًمثؿـ اعممضمؾ صمؿ ـ أن أيي كزًمً ذم شمعومؾ اعمنم

 إذا طمؾ إضمؾ ىموًمقا إمو أن شمؼيض و إمو أن شمريب .
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و ىمد كؼؾ ؿمقخ اإلؾمالم اإلمجوع قمغم ضمقاز اًمزيودة مـ أضمؾ إضمؾ ومؼول قمـد أن ؾمئؾ  

مشؽماهو قمطـل هذه اًمؼطعي ومؼول اًمتوضمر هذه أحمتوج إمم شموضمر قمـده ىمامش ومؼول  قمـ رضمؾ

  و مو أسمقعفو إٓ سمخؿًلم إمم أضمؾ ومفؾ جيقز ذًمؽ أم ٓ ؟سمثالصملم

اعمشؽمي قمغم صمالصمي أكقاع : أطمدهو أن يؽقن مؼصقده اًمًؾعي يـتػع  "ومؼول رمحف اهلل : 

 هبو ًمأليمؾ و اًمنمب و اًمؾٌس و اًمريمقب

 و اًمثوين : أن يؽقن مؼصقده اًمتجورة ومقفو .

و أطمؾ اهلل  "ام ىمول اهلل شمعومم :ومفذان كققمون ضموئزان سموًمؽتوب و اًمًـي و اإلمجوع يم 

ًمؽـ ٓ سمد مـ مراقموة  "إٓ أن شمؽقن دمورة قمـ شمراض مـؽؿ "و ىمول شمعومم : "اًمٌقع

 اًمنموط اًمنمقمقي 

لًمي اًمعقـي و ًاًمثوًمٌ : أن يؽقن اعمشؽمي إكام يريد سمف دراهؿ ًمققذم هبو ديـو صمؿ ذيمر م

 اًمتقرق و ظمرج سموًمـفل قمـفام .

يو أهيو اًمذيـ آمـقا ٓ شمليمؾقا أمقاًمؽؿ سمقـؽؿ سموًمٌوـمؾ  "شمعومم :و اؾمتدًمقا أيضو سمؼقل اهلل 

و وضمف اإلؾمتدٓل أن اًمزيودة ذم اًمثؿـ اعممضمؾ هل  "إٓ أن شمؽقن دمورة قمـ شمراض مـؽؿ

 مـ اًمرسمح احلوصؾ سموًمتجورة اًمتل متً سموًمؽماي سملم اًمطروملم.

اًمٌقفؼل  ( و3/69( و اًمدارىمطـل)2/272و اؾمتدًمقا سمحديٌ اسمـ قمؿرو قمـد أمحد )

( و هق طمًـ سمؿجؿقع ـمرىمف ، و ىمول 3357( و أظمرضمف أسمق داود)288ـ5/287)

 . "إؾمـوده ىمقي "( :4/429احلوومظ ذم اًمػتح )

دت اإلسمؾ ومؼول أمرين رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ أن أضمفز ضمقشو ومـػ "ىمول :

ًمٌعػم اسمتع قمؾقـو إسمال سمؼالئص مـ إسمؾ اًمصدىمي و ىمول : يمـً أسمتوع ا "رؾمقل اهلل :
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سمؼؾقصلم و صمالث ىمالئص مـ إسمؾ اًمصدىمي إمم حمؾفو ومؾام ضموءت إسمؾ اًمصدىمي أداهو 

 ."رؾمقل اهلل 

و ىمالئص مجع ىمؾقص و هل اًمشوسمي مـ اإلسمؾ أو اًمٌوىمقي قمغم  "ىمول ذم اًمؼومقس : 

 "و أول مو يريمى و اًمـوىمي اًمطقيؾي اًمؼقائؿ ظموص سموإلكوثأاًمًػم 

 هق سمعػم واطمد ومؾام أضمؾ اًمثؿـ صور ىمقؿي اًمٌعػم و وضمف اًمدًٓمي أن اًمثؿـ احلول ًمؾٌعػم

 سمٌعػميـ أو صمالصمي 

اًمقضمف اًمثوين : أكف إذا ضموز سمقع اًمصـػ همػم اًمرسمقي سمجـًف إمم أضمؾ مع اًمزيودة ومنكف  

جيقز أن يٌوع سمغػم ضمـًف مـ سموب أومم ، و اؾمتدًمقا سمؼقوس سمقع اًمتؼًقط قمغم سمقع اًمًؾؿ 

معجؾ رأس اعمول ممضمؾ اعمًؾؿ ومقف و مـ اجلوئز طمقٌ و مهو قمغم اًمعؽس ومػل سمقع اًمًؾؿ 

يمام ذم جمؾي ذم قمؼد اًمًؾؿ أن يزاد ذم اعمًؾؿ ومقف يمؼوسمؾ شملضمقؾف و هذه ومتقى اإلموم اسمـ سموز 

 (52/ع7اًمٌحقث اإلؾمالمقي )

و اؾمتدًمقا يمام أكف جيقز شملظمػم اًمثؿـ ومؽذًمؽ جيقز اًمزيودة مؼوسمؾ هذا اًمتلظمػم ومنذا ضموء 

 اد .اًمـًوء ضموز اًمػضؾ سموـمر

و اؾمتدًمقا سمجقاز سمقع اًمًؾعي سمثؿـ طمول و يزيد ذم ؾمعر يقمفو اًمذي شمٌوع سمف ذم اًمًقق  

 ومنذا أضمؾ هذا اًمثؿـ اعمزيد ومقف سملن ضمعؾف اسمتداء صمؿـو ممضمال ًمؾًؾعي يمون أومم سموجلقاز.

و اؾمتدًمقا سمحوضمي اًمـوس إمم هذا اًمٌقع يمحوضمتفؿ إمم سمقع اًمًؾؿ ىمول اسمـ سموز رمحف اهلل 

( : وهق ضموئز سموإلمجوع و هق مثؾ اًمٌقع إمم أضمؾ 7/52ي اًمٌحقث اإلؾمالمقي )يمام ذم جمؾ

ذم اعمعـك و احلوضمي همؾقف موؾمي يموحلوضمي إمم اعمًؾؿ و اًمزيودة ذم اًمثؿـ مثؾ اًمزيودة ذم اًمٌقع 
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إمم أضمؾ ؾمٌٌفو ومقفام شملظمػم شمًؾقؿ اعمٌؾغ ذم مًلًمي اًمًؾؿ و شملظمػم شمًؾقؿ اًمثؿـ ذم مًلًمي 

 ا.هـاًمٌقع إمم أضمؾ . 

( قمـ اإلموم أمحد طمًـل ؾمئؾ : 223ـ222و كؼؾ ؿمقخ اإلؾمالم يمام ذم اإلظمتقورات )

 إن رسمح اًمرضمؾ ذم اًمعنمة مخًي أُيؽره ذًمؽ؟

 ىمول : إن يمون أضمؾف إمم ؾمـي أو أىمؾ سمؼدر اًمرسمح ومال سملس .

 و ىمول ضمعػر سمـ حمؿد سمقع اًمـًقئي إذا يمون مؼورسمو ومال سملس.

راهي اًمرسمح اًمؽثػم اًمذي ٓ يزيد قمغم ىمدر إضمؾ ىمول ؿمقخ اإلؾمالم : وهذا يؼتيض يم

 "ٕكف يشٌف سمقع اعمضطر

 و اؾمتدًمقا سموشمػوق اًمعؾامء قمغم ضمقاز زيودة اًمثؿـ اعممضمؾ قمـ اًمثؿـ احلول .

: ٓ  ( طمؽل قمـ ـموووس أكف ىمول206ـ3/205ىمول اخلطويب يمام ذم معومل اًمًــ)  

ًي قمنم ومقذهى سمف إمم أطمدمهو ، و إمم ؿمفر سمخؿ ؼدا سمعنمةسملس أن يؼقل ًمف هذا اًمثقب ك

و ىمول احلؽؿ :ٓ سملس سمف مو مل يتػرىمو ، و ىمول إوزاقمل : ٓ سملس سمذًمؽ و ًمؽـ ٓ يػورىمف 

اًمنمـملم ؟ ومؼول : هل ًمف ومنن ذهى سموًمًؾعي قمغم ذيـقؽ  عـقلم ومؼقؾطمتك يٌوشمف سملطمد اعم

ذا سموشمف قمغم أطمد سملىمؾ اًمثؿـلم إمم أسمعد إضمؾلم ... و هذا ممو ٓ يشؽ ذم ومًوده وملمو إ

و كؼؾ اإلشمػوق اسمـ ىمدامي ذم اعمغـل  "إمريـ ذم جمؾس اًمعؼد ومفق صحقح ٓ ظمؾػ ومقف 

 (7/52( و اًمشقخ اسمـ سموز رمحف اهلل شمعومم يمام ذم جمؾي اًمٌحقث )6/262)

 اًمػرق سملم اًمزيودة ذم اًمثؿـ اعممضمؾ و سملم اًمرسمو 

 اًمػرق إول أن اًمرسمو اعمحرم أطمد كققملم : 
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رسمو اًمديقن و هق اًمزيودة ذم مؼوسمؾ شملضمقؾ ديـ صموسمً ذم اًمذمي و هل مًلًمي إمو  إول : 

اًمذيـ يليمؾقن اًمرسمو  "أن شمؼض و إمو أن شمريب و هق كزل اًمؼرآن سمتحريؿف ذم ىمقًمف اهلل شمعومم :

 أيوت "ٓ يؼقمقن إٓ يمام يؼقم اًمذي يتخٌطف اًمشقطون مـ اعمس

ًمي اًمرسمقي سمجـًف و ىمد شمؼدمً إطموديٌ اًمثوين : رسمو اًمػضؾ وهق اًمزيودة ذم مٌود

اًمداًمي قمغم حتريؿف اًمذهى سموًمذهى و اًمتؿر سموًمتؿر و اًمشعػم و سموًمشعػم و احلـطي سموحلـطي 

 "و اعمؾح سموعمؾح يد سمقد و مثؾ سمؿثؾ ومؿـ زاد و اؾمتزاد ومؼد أرسمك أظمر و اعمعطل ومقف ؾمقاء 

 متػؼ قمؾقف .

ولم ذم مٌودًمي اًمرسمقي سمجـًف يدل قمغم و يؾحؼ سمف رسمو اًمـًقئي و هق شملظمػم أطمد اًمعق

اًمذهى سموًمذهى وهو و هو و اًمػضي سموًمػضي  "ذًمؽ طمديٌ قمؿر ذم اًمصحقح و ىمد شمؼدم 

 "إكام اًمرسمو ذم اًمـًقئي  "و طمديٌ  "هو وهو

اًمػرق اًمثوين : ـ أن اًمزيودة ذم سمقع اًمتؼًقط ضموءت شمٌعو ًمٌقع اًمًؾعي أمو اًمزيودة مؼوسمؾ  

 . شملضمقؾ اًمديـ ومجوءت مًتؼؾي

 "يغتػر ذم اًمتقاسمع مو ٓ يغتػر ذم همػمهو"( : 54ىمول ذم جمؾي إطمؽوم اعمودة )

اًمػرق اًمثوًمٌ : اًمثؿـ ذم سمقع اًمتؼًقط صمؿـ واطمد سموت ٓ يزاد ومقف و ًمق شملظمر اعمشؽمي  

 ذم أداء إىمًوط أمو ذم اًمرسمو ومنن اًمزيودة ضموءت أصال ًمؼوء إضمؾ و شمزاد يمؾام زاد إضمؾ .

قوء متجوكًي أمو ذم سمقع اًمتؼًقط ؿمأ : اًمتٌودل ذم طموًمي اًمرسمو يتؿ سملم اًمػرق اًمراسمع 

 وموًمثؿـ مـ ضمـس و اعمثؿـ مـ ضمـس آظمر خمتؾػ .

اًمػرق اخلومس: سمقع اًمتؼًقط ومقف ختػم ًمؾؿشؽمي سملم اًمنماء كؼدا سمثؿـ أىمؾ و سملم  

 اًمنماء سمثؿـ ممضمؾ أيمثر مـف أمو ذم اًمرسمو ومال ظمقور ًمؾؿديـ .
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اًمثؿـ ذم سمقع اًمتؼًقط ضموء يمؾف ذم زيودة مؼوسمؾ اًمًؾعي أمو ذم اًمرسمو اًمػرق اًمًودس :  

 ومنن اًمزيودة ٓ مؼوسمؾ هلو .

اًمػرق اًمًوسمع : اًمٌقع سمثؿـ ممضمؾ ٓ خيرج قمـ ىمقاقمد اًمٌققع مـ ظمقور ورد سموًمعقى و  

 اطمتامل اًمرسمح و اخلًورة أمو اًمرسمو ومال يقضمد

 ومقف ؿمئ مـ هذا . 

  (232ـ228راضمع أطمؽوم اًمتؼًقط ) 

 ؿمٌف اعموكعلم ًمٌقع اًمتؼًقط

اهلل  ( هنك رؾمقل اهلل صغم2232ًمؽممذي )اًمشٌفي إومم : طمديٌ أيب هريرة قمـد ا

( و هق 4646( و اًمـًوئل)2/432و أظمرضمف أمحد ) "قمؾقف و ؾمؾؿ قمـ سمقعتلم ذم سمقعي 

( و ىمول هذا طمديٌ 2370هبذا اًمؾػظ ذم اًمصحقح اعمًـد ًمشقخـو اًمقادقمل رمحف اهلل )

 طمًـ .

و ًمؽـ سموًمـظر إمم شمغػم أهؾ اًمعؾؿ هلذا احلديٌ يتٌـ ًمؽ أن ًمقس اعمراد اًمـفل قمـ سمقع  

 اًمتؼًقط.

 ًمعؿؾ قمغم هذا قمـد أهؾ اًمعؿ و ىمد و ا "ىمول اًمؽممذي رمخف اهلل قمؼى احلديٌ : 

نه سمعض أهؾ اًمعؾؿ ىموًمقا : سمقعتلم ذم سمقعي أن يؼقل أسمقعؽ هذا اًمثقب سمـؼد سمعنمة وم

 يػورىمف قمغم أطمد اًمٌقعتلم ومنن ومورىمف قمغم أطمدمهو ومال سملس إذا يمون و سمـًقئي سمعنميـ و ٓ

 اًمعؼد قمغم أطمد مـفام 

ومـي معـك هنل اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ قمـ سمقعتلم ذم سمقعي أن  "ىمول اًمشوومعل :

يؼقل أسمقعؽ داري هذه سمؽذا قمغم أن شمٌقعـل همالمؽ سمؽذا ومنذا وضمى زم همالمؽ و ضمًٌ 
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واطمد مـفام قمغم مو قع سمغػم صمؿـ معؾقم و ٓ يدري يمؾ سم ًمؽ داري و هذا يػورق قمـ

 \(98ـ5/97حقه ىمول اخلطويب ذم معومل اًمًــ )ـو سم "وىمعً قمؾقف صػؼتف

( ومـ هذا اًمتػًػم ًمؾحديٌ 33ـ32واكظر اظمتالف اًمػؼفوء ٕيب ضمعػر اًمطؼمي ) 

 "مذي :يتضح أكف ٓ قمالىمي سملم اًمـفل قمـ سمقعتلم ذم سمقعي و سمقع اًمتؼًقط طمقٌ ىمول اًمؽم

 ."ومنذا ومورىمف قمغم أطمدمهو ومال سملس إذا يموكً اًمعؼدة قمغم أطمد مـفام 

وأسمعد  ":اًمؼقؿ ذم إقمالم اعمقىمعلم )/  ( سمعد أن ذيمر صقرة اًمٌقعتلم ذم سمقعي اسمـ  و ىمول 

هـو رسمو و ٓ وقمغم اًمٌقع سمامئي ممضمؾي أو مخًلم طموًمي و ًمقس ه يمؾ اًمٌعد مـ محؾ احلديٌ

و ًمقس هذا د ومنكف ظمػمه سملم أي اًمثؿـلم ؿموء ر و ٓ ؿمئ مـ اعمػوؾمضمفوًمي و ٓ همرر و ٓ ىمام

  ا،هـ "اإلمضوء صمالصمي أيوم سملسمعد مـ ختػمه سمعد اًمٌقع سملم إظمذ و 

 
صقرشمف أن حيتوج ؿمخص إمم مول و اًمشٌفي اًمثوكقي : ؿمٌفي دظمقًمف ذم سمقع اًمعقـي :

سملًمػلم ريول صمؿ يٌقعفو  ي مثاًل ومقذهى إمم أطمد اًمتجور ًمقًؾػف ومقؼقل ًمف: ظمذ هذه اًمٌضوقم

ًمػلم وىمٌض أًمػ ومخًامئي طمقٌ ػ ومخًامئي ومقؽقن مؽتقسًمو قمؾقفو أمـ كػس اًمتوضمر سملًم

 ويؽقن همرض اعمًتديـ احلصقل قمغم اعمول.

 :ىمقٓنوًمؾعؾامء ذم هذه اعمًلًمي 

إول: اًمتحريؿ وهذا مذهى موًمؽ وأيب طمـقػي وأمحد، وهق مروي قمـ اسمـ قمٌوس 

 ل احلًـ واسمـ ؾمػميـ واًمشعٌل واًمـخعل وهق ىمقل اجلؿفقر.وقموئشي وهق ىمق
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إذا شمٌويعتؿ سموًمعقـي ش (، وًمػظف:3462وطمجتفؿ طمديٌ اسمـ قمؿر قمـد أيب داود )

ًٓ ٓ يـزقمف طمتك  وأظمذشمؿ أذكوب اًمٌؼر وروقتؿ سموًمزرع وشمريمتؿ اجلفود: ؾمؾط اهلل قمؾقؽؿ ذ

 .شمراضمعقا ديـؽؿ

وهق مٌـل قمغم ضمقاز احلقؾي قمـده ذم سموب اجلقاز، وهق مذهى اًمشوومعل  :اًمؼقل اًمثوين

 اًمرسمو

 ل صحي اًمٌقع قمغم صحتف ًمق سموقمف مـ همػم سموئعف ومام اًمػرق؟و ىمو

واًمراضمح هق اًمؼقل إول ٕن هذا اًمٌقع ذريعي إمم اًمرسمو، ومو يمون ذريعي إمم حمرم ومفق 

 اًمشقيموين وأئؿي اًمعٍم. حمرم وهق اظمتقور ؿمقخ اإلؾمالم و

اعمجؿقع ذح "، (229-2/227ٓسمـ ىمدامي ) "يآظمتقورات اًمػؼفق"راضمع 

طمؽؿ سمقع  "اًمرسمو واعمعومالت اعمٍمومقي"(، 4/233) "اعمغـل"(، 9/249) "اعمفذب

 .(67ـ56(سمقع اًمتؼًقط و أطمؽومف )30ـ26اًمتؼًقط)

و هذا اًمٌقع ًمقس سمقـف و سملم سمقع اًمتؼًقط قمالىمي ومال حيّرم احلالل مـ أضمؾ احلرام ًمغػم 

 سمقـفام.قمالىمي 

ي : أن سمقع اًمتؼًقط يشٌف سمقع اًمتقرق ، و سمقع اًمتقرق هل كػس سمقع اًمعقـي ثثوًمًمي ااًمشٌف 

 إٓ أكف يػورىمف ذم يمقن اعمشؽمي يٌقع مـ همػم اًمٌوئع مـف و ًمؾعؾامء ومقفو ىمقٓن :

إول : اًمتحريؿ و هق روايي قمـ أمحد و اظمتوره ؿمقخ اإلؾمالم و طمجتفؿ يمقكف طمقؾي  

 ًمؾرسمو 

قل اجلؿفقر و قمؾقف اًمػتقى ذم هذا اًمعٍم ، و اؾمتدًمقا سمعؿقم و هق ىماًمثوين : اجلقاز 

 أدًمي ضمقاز اًمٌقع و اًمراضمح هق ىمقل اجلؿفقر .



 خطأ! ال ٙ٘دد ُص ًّ اهٌِط املعني يف املطتِد.
160 

 (.73ـ68( سمقع اًمتؼًقط و أطمؽومف )32ـ30طمؽؿ سمقع اًمتؼًقط ) 

اًمشٌفي اًمراسمعي : أن هذا اًمٌقع ذريعي إمم اًمرسمو و ىمد شمؼدمً اًمػروق سملم سمقع اًمتؼًقط و  

 .اًمرسمو ومراضمعفو إن ؿمئً

أسمقف ( مـ ـمريؼ قمؿرو سمـ ؿمعقى قمـ 2504اًمشٌفي اخلومًي : مو أظمرضمف أسمق داود ) 

ٓ حيؾ ؾمؾػ و سمقع و ٓ ذـمون  "قمـ ضمده ىمول : ىمول : رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ :

( و هق قمـد أمحد 2/225و احلديٌ أظمرضمف اًمؽممذي و اًمدارمل ) "ذم سمقع

 (2305ًمٌوين ذم اإلرواء )(و احلديٌ طمًـف اًمعالمي ا205ٕـ279ـ2/274)

ومفق مـ  "ٓ حيؾ ؾمؾػ و سمقع  "( : ىمقًمف 245ـ5/233) ىمول اخلطويب ذم معومل اًمًــ

كقع مو شمؼدم سمقوكف ومقام مه ذم هنقف قمـ سمقعتلم ذم سمقعي و ذًمؽ مثؾ أن يؼقل : أسمقعؽ هذا 

قعؽ اًمعٌد سمخؿًلم ديـورا قمغم أن شمًؾػـل أًمػ درهؿ ذم متوع أسمقعف مـؽ إمم أضمؾ أو أسم

سمؽذا قمغم أن شمًؾػـل أًمػ درهؿ و يؽقن معـك اًمًؾػ اًمؼرض و هذا وموؾمد و ذًمؽ إكام 

يؼروف قمغم أن حيوسمقف ذم اًمثؿـ ومقدظمؾ اًمثؿـ ذم طمد اجلفوًمي و ٕن يمؾ ىمرض ضمر كػعو 

 ومفق رسمو 

ومنكف سمؿـزًمي سمقعتلم وهذا أن يؼقل سمعتؽ هذا  "و ٓ ذـمون ذم سمقع  "و أمو ىمقًمف : 

و كًقئي سمديـوريـ ومفذا سمقع شمضؿـ ذـملم خيتؾػ اعمؼصقد مـف  اًمثقب طموٓ سمديـور

سموظمتالومفام و هق اًمثؿـ و يدظمؾف اًمغرر و اجلفوًمي و ٓ ومرق ذم مثؾ هذا سملم ذط واطمد و 

 سملم ذـملم .ا.هـ

مـ  ذـمون ذم سمقع اًمتؼًقط و ٓ رء و اًمـوفمر ذم هذا اًمتػًػم يتٌلم ًمف أكف ٓ يقضمد

 .ذًمؽ
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 (.35ـ32لم احلوج )طمؽؿ سمقع اًمتؼًقط ٕم 
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