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  د:أمٚ بً :شالم ظُِٔؿ ورمحٜ اهلل وبرـٚتف

ـ   مٜ فًِال   (صٍقة أصقل افٍَف)اهلل بدرس اشبقظل ذم ذح متـ  ؾَد م

ْٕٚ أحد ؾَٚم ،مِٔفأُ  ـْٝ وؿد ،افرمحـ بـ شًدي  ظبد  إؾٚضؾ أخقا

  :أشّٔتفو، جٚفٜظُ  ظذ ذفؽ بًد ؾراجًتف ،افَْقٓت وتقثٔؼ بُتٚبتف

 

ٚ فقجٓف افُريؿ، وأن يتَبِف أشٖل اهلل افذي ٓ إهل إٓ هق أن جيًِف خٚفًه 

 . وهق افرمحـ افرحٔؿ، وأن يٌٍر فإلمٚم افًالمٜ ابـ شًدي 

 
 

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .د. عبدالعزيز بن ريس الريس

 هـ6341/  66/  61
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: 

احلّد هلل رب افًٚدغ، وافهالة وافسالم ظذ ٕبْٔٚ حمّد وآخف وصحبف 

  .أمجًغ

 .ٌٜ ظِؿ أصقل افٍَف: ظِؿ مٓؿ ومٍٔد وشٓؾ، وحٚجٜ ادجتٓد إفٔف مٚش   ؾ٘ن  

 مٚت:م بَّد  وؿبؾ افبدء بٚفتًِٔؼ ظذ هذه افرشٚفٜ، أؿد  

ِّ  
 مت ألاولى:اإلالد 

 ط إشٚسضالق هق ظِؿ أصقل افٍَف، وهق افؼ  ظِقم أفٜ ظذ اإل أهؿ  

َف، ذـر هذا أبق اديٍر ر جمتٓد فٔس ذا ظِؿ بٖصقل افٍق  َه تَ جمتٓد، وٓ يُ  فُؾ  

افسًّٚين
(1)

، وافرازي
(2)

، وافنقـٚين
(3)

. 

ِّ  
ِّمت الثاهُت:اإلالد 

 افٌٚفٛ مٚ يع: بف ذمً  وافذي َص  ف ظِؿ ظّعي ٕن   :شٓؾ ظِؿ أصقل افٍَف ظِؿٌ 

                                                           

 (. 18/ 1( ؿقاضع إدفٜ )1)

 (.25/ 6( ادحهقل )2)

 (.209/ 2( إرصٚد افٍحقل )3)
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 صٚظرة.ف أصبح أرض مًرـٜ بغ ادتُِّغ مـ ادًتزفٜ وإ: أن  إمر إول

مر افثٚين  يريٜ افتل ٓ يستٛ ظِٔٓٚ ظّؾ. ؾ ؾٔف ـثر مـ ادسٚئؾ افْ  دِخ ف أُ : أن  ٕا

ف بَ ف ـتَ ٛ، وـٖن  ًْ ـتٛ ؾٔف ـتٛ بٖشِقب َص  ـْ بًض مَ  : أن  إمر افثٚفٞ

ٕ  روضٜ افْ   ؿدامٜ ذمة، ـٚبـ د  قَ ْس مُ   ٚف يُتٛ بًبٚرات مٌَِٜ، وأحًٕٔٚ ٚطر، ؾ٘

 ُيدخؾ مسٖختغ ذم مسٖخٜ.

ِّ  
ِّمت الثالثت:اإلالد 

يْبٌل فدارس ظِؿ أصقل افٍَف أن يًتّد ادسٚئؾ إصقفٜٔ بدفِٔٓٚ، 

  ٓ ادسٖخٜ إصقفٜٔ افقاحدة يْبْل ظِٔٓٚ مسٚئؾ  ٕن   ا: يتبْك ادسٚئؾ تَِٔدً وأ

 اجمتٓد، ؾُٔػ يُقن جمتٓدً  فُؾ   ظِؿ أصقل افٍَف أشٌٚس  ؾَٜٓٔ ـثرة، وٕن  

 .؟!وؿد بْك اجتٓٚده ظذ تَِٔد

ِّ  
ِّمت السابػت:اإلالد 

 :وظِؿ افَقاظد افٍَٜٓٔ ،وظِؿ افٍَف ،بغ ظِؿ أصقل افٍَف ٚهْٚك ؾرؿً  أن  

 ُٜ ِٜ  ؾٖصقل افٍَف هق إشٚس وهق آخ افٍَف، ؾّْف يْتٟ افٍَف، ؾ٘ذا ـثرت  مًرؾ

ء وادسٚئؾ  ادسٚئؾ افٍَٜٓٔ وأمُـ مجًٓٚ ذم ؿٚظدة بحٔٞ ترجع هذه إجزا

 سّك هذه افَٚظدة حْٔئٍذ بٚفَقاظد افٍَٜٓٔ، ؾٕٚصقل  افُثرة إػ ؿٚظدة ـِٜٔ، ؾتُ 

إمر يَتيض افقجقب، ويذـر افدفٔؾ ظذ  ن  أ رُ َٔر  يبحٞ ذم إدفٜ اإلمجٚفٜٔ ؾَ 

، ؾٓق اؾردً  اؼ هذه ادسٚئؾ إصقفٜٔ ظذ ادسٚئؾ افٍَٜٓٔ ؾردً ىب  ذفؽ، وافٍَٔف يُ 
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قن هذه ادسٚئؾ افُثرة ُه خ  َِ إػ إدفٜ اإلمجٚفٜٔ، وظِامء افَقاظد افٍَٜٓٔ يُ  حمتٌٚج 

ّ  وتُ  ،ـثرة إفٔٓٚ مسٚئؾ عُ ذم ؿٚظدة ترجِ   افٍَٜٓٔ. ك بٚفَٚظدةس

ق بغ افَقاظد ادذهبٜٔ وافَقاظد ٍر  يْبٌل فدارس افَقاظد افٍَٜٓٔ أن يُ 

ر افَٚظدة ـُ ذْ ـتٛ افَقاظد افٍَٜٓٔ ادذهبٜٔ تَ  ؾ٘ن   :فٔؾير فِد  افتل ُذـرت بٚفْ  

 ًً هبذه افَٚظدة مـ  ٚافتل ترجع إفٔٓٚ مسٚئؾ ادذهٛ، وفق مل يُـ ـٚتبٓٚ مَتْ

 جٜٓ افدفٔؾ.

ٚ ؿٚظدة ؾَٜٓٔ، وـؿ مٚ ُيّدظك أّن   ٓ يهح أن ُتَرد  إدفٜ افؼظٜٔ بُؾ  

ٜ بّثؾ هذا، ذـر هذا ابـ افَٔؿإدف   ْت د  رُ 
(1)

، وافنقـٚين
(2)

. 

 ير ذم دفِٔٓٚ، وـؿأن يتبْٚهٚ بًد افْ   :ك ؿٚظدةفذا يْبٌل دـ أراد أن يتبْ  

 :ٔغ وؽرهؿ إدفٜ افؼظٜٔـِ رَ أهؾ افبدع مـ احٚضغ وادًٚسيـ، مـ احلَ  د  رَ 

 مًٓؿ ؿٚظدة. أن   ِٜ ج  بحُ 

                                                           

  .(252/ 2ظالم ادقؿًغ )إ (1)

 (.113 -112( أدب افىِٛ ومْتٓك إدب )ص 2)
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ِّٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ِّ 
 
  : فكاٌ اإلاصى

ا فُه..  
ً
ًبا مبازو  ُ ِّالخمد هلل زب الػاإلاين، حمًدا هثيًرا ػ

الدًً، وطلم اللهم صلَّ غلى محمد وغلى آله وأصخابه وأجباغه إلى ًىم 

ِّحظلًُما هثيًرا.

ا بػد: ِّأمَّ

ف مهم، ًحصل بمػسفخه لؼالب الػلم ملىت  فئن أصٌى الفله غلم شٍس

خمىً مً الاطخدالٌ غلى  ًلخدز بها غلى الىظس الصخُح في أصٌى ألاحيام، ٍو

ِّ . الخالٌ والخسام

تَدم ذم ادَدمٜ إوػ: أن ظِؿ أصقل افٍَف ذط أشٚس فُؾ جمتٓد، 

 .ا إٓ بًد دراشٜ ظِؿ أصقل افٍَفأن يُقن افرجؾ جمتٓدً وٓ يهح 

ظخػين به غلى اطخيباغ ألاحيام الشسغُت مً الىخاب والظىت،  :ۇئ  َو

ِّس ِّػ ِّوَ ِّ
 

 ِّ ف
 
لهبرلً هُفُت ذلً ول  . ه وػٍس

 ثالثٜ: سٍ ُش ظِؿ أصقل افٍَف يَقم ظذ أُ 
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 ػَِ تَ ظِٔٓٚ وادخْ ع َّ جْ إدفٜ افؼظٜٔ، وادراد هبٚ إدفٜ ادُ  إشٚس إول:

 ؾٔٓٚ.

 ـٍٜٔٔ افتًٚمؾ مع هذه إدفٜ، وذفؽ إذا تًٚرض ظٚمي  إشٚس افثٚين:

 وهُذا. ..اخلٚص   مُ ؾَٔد   وخٚصي 

حٚل ادستٍٔد، وذفؽ بٖن يْير ذم ذوط ادجتٓد،  إشٚس افثٚفٞ:

وادسٚئؾ افتل جيتٓد ؾٔٓٚ، ويْير ذم حٚل ادستٍٔد وؽره، ذـر هذه إشس 

ثٜ ادرداويافثال
(1)

، وافسبُل
(2)

. 

ِّ  :ۇئ
 
ِّوهرا مخخصس اه
 
ِّخ

 
ُِّ ِّل

 
اكخصسث فُه غلى ، مً هخب أصىٌ الفله ه ِّخ

اإلاهم اإلاحخاج إلُه، واحتهدث في جىطُحه؛ ألن الخاحت إلى الخىطُح والبُان 

ِّ .أشد مً الخاحت إلى الخرف والاخخصاز

 ذم هذا ادتـ بغ أمريـ:   مجع ادٗفػ 

 .ظذ ادٓؿ ادحتٚج إفٔفآؿتهٚر  :إول

آجتٓٚد ذم افتقضٔح وافبٔٚن، وفق ترتٛ ظذ ذفؽ رء مـ  :افثٚين

 .وافبٔٚن أهؿ مـ آختهٚر واحلذف اإلضٚفٜ، ؾ٘ن افتقضٔح

                                                           

 (.180/ 1افتحبر )( 1)

 (.24/ 1اإلهبٚج ذم ذح ادْٓٚج ) (2)
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م ًىصل   :ۇئ وأزحى هللا حػالى ؤلاغاهت والظداد، وطلىن أكسب ػٍس

  . آمين. إلى الهدي والسشاد بمىه وهسمه.

ٚ مع اختهٚرهٚ ؿد ػ ذم هذه افرشٚفٜ افْٚؾًٜ، ؾّ٘ن  ادٗف   فُ َِ ًَ هذا مٚ ؾَ 

ًٜ  مجًٝ مسٚئؾ ـثرةً   .ظِّٔ

ِّ  :ۇئ ِّ اغلم أنَّ
 
ِّأصٌى الفله هي: ألادلت اإلا لت إلُه، وأصلها الىخاب ىص 

 . والظىت وؤلاحماع واللُاض

 شٔذـر ادهْػ هذه إدفٜ وادسٚئؾ ادتًَِٜ هبٚ.

ف: مًرؾٜ إدفٜ بتًريٍٚت ترجع إػ أن  واصتٓر تًريػ ظِؿ أصقل افٍَف 

 اإلمجٚفٜٔ، وـٍٜٔٔ آشتٍٚدة مْٓٚ، وحٚل ادستٍٔد.

ممٚ ظْد ادْٚضَٜ مـ  ه ظذ ادْٚضَٜ أن  د  ذـر صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ ذم رَ 

مـ  ا ـثرً  ذـر أن   ؿ  ًٚريػ واحلدود، ثُ ٚل بٚفت  ٌَ قن ذم آصتِ ٚفُ ٌَ ؿ يُ إخىٚء: أّن  

ًٚريػ، بخالف افٍَٓٚء قا ذم هذا، واصتٌِقا بٚفت  ًُ دتٖخريـ مـ افٍَٓٚء وؿَ ا

 إوفغ، ـامفؽ وافنٚؾًل وأمحد. 

ًٚريػ. هذا مًْك ـالمففذا مـ اخلىٖ أن ُينتٌؾ بٚفت  
(1)

. 

                                                           

 .( ومٚ بًده45/ 9جمّقع افٍتٚوى ) ( يْير:1)
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  ٕ  ًٚريػ ذم حٚفٜ، وهق إذا ـٚن افتًريػآجتٓٚد ذم افت   ح  ف يِه وؿد يَٚل: إ

ٕ   ،دي وَح  ف تًريٌػ ٕن   :وؿٚظدة، ؾِٔس آجتٓٚد ؾٔف ٚضٚبىً   ف ؿٚظدة.ام ٕن  وإ

 . وألاحيام الشسغُت خمظت  :ۇئ

  ٔ سّٜٔ ٜ، وهذه افت  اصتٓر تسّٜٔ هذه إحُٚم اخلّسٜ بٕٚحُٚم افتٍُِٔ

، وأصِٓٚ مـ ادًتزفٜ، وؿد أنُرهٚ صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔرٌ يَ ؾٔٓٚ َٕ 
(1)

، وابـ 

افَٔؿ
(2)

ذم  ، وشٖٔيت بٔٚن هذا أـثر ظْد افتًِٔؼ ظذ رشٚفٜ ابـ ظثّٔغ 

 أصقل افٍَف.

  ٔ  غ:َّ ًِقن إحُٚم افؼظٜٔ ؿْس قن جَي وإصقف

ٔ  لإو    ٜ.: أحُٚم تٍُِٔ

ٔ  افثٚين  ٜ.: أحُٚم وضً

 وإحُٚم افتٍُِٜٔٔ هل إحُٚم اخلّسٜ ادنٓقرة.

ِّ  :ۇئ ثِب 
 
 . فاغله وغىكب جازهه الىاحب وهى: ما أ

ف مٚ ضِبٝ افؼيًٜ ؾًِف، بحٔٞ إذا مل افذي يْبٌل مًرؾتف ذم افقاجٛ: أن  

ُيًٍؾ أثؿ صٚحبف، وٓ يْبٌل أن ُينتٌؾ بتًريػ افقاجٛ، وإٕام ُيُتٍك بٍٓؿ 

  .مًْٚه
                                                           

 (.25/ 1جمّقع افٍتٚوى ) (1)

 (.31/ 1إؽٚثٜ افٍِٓٚن ) (2)
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 َٚل ذم تًريٍف: مٚ أثٔٛ ؾٚظِف،ؿ ؼ ؾُٔ ٓ يْبٌل أن ُيدَ  - واهلل أظِؿ -وأجوٚ 

 ًٓ  هذا حتهٔؾ حٚصؾ. ٕن   :ٚ، وظقؿٛ تٚرـف، أي: اشتحَٚؿً أي: امتثٚ

افٜ ظذ افقجقب، افد   ٓئؾظذ افقاجٛ ؾٓق مـ افد   مٚ يدل   ـؾ   ثؿ إن  

 ترـف إثؿ ؾٓق واجٛ. ٝ إدفٜ ظذ أن  مٚ دف   ؾُؾ  

، ؾٚفهِقات اخلّس ادٍروضٜ (ڱ ڱ)وذفؽ مثؾ ؿقفف تًٚػ: 

 واجبٜ.

ِّوالخسام ًلاب ِّ  :ۇئ
 
 . هل

َِ  ٝ افؼيًٜ ظذ أن  مٚ دف   أي: يَٚبؾ افقاجٛ، ؾُؾ   م، ر  ؾٓق حُم  ف إثؿٌ ؾً

م، وشٔذـر حر  ظذ ادُ  ل  ظذ ذفؽ مـ افدٓئؾ وافهٔغ ؾٓق ممٚ يدُ  مٚ دل   وـؾ  

 ٓل.مـ ذفؽ ـٚفْ   ٚصٔئً  ُػ ادهْ  

 م.ر  ؾٚفزٕٚ حُم  ،(ژ ژ ڑ)وذفؽ مثؾ ؿقفف تًٚػ: 

ِّ  :ۇئ
 
ِّث ِّواإلاظىىن وهى ما أ ِّ ِب 

 
ٌ ِّفاغل ِّه ولم 

 
ِّػاك

 
  . هب جازه

  .تٚرـف ثؿٗمل ي كرِ مٚ أثٚبٝ افؼيًٜ ظذ ؾًِف، وفق تُ  ـؾ   هق :قنُ ادسُْ 

هذا  كَ رِ دٓفٜ، وفق تُ  افؼيًٜ بٖي   فُ تْ َح دَ تَ امْ  ؾًؾٍ  ويًرف ادسْقن: بُؾ  

َِ ، أو دَم ًؾٍ ؾِ  ر ؾوَؾ ـُ ذْ ف، ـٖن تَ تٚرـافًٍؾ مل يٖثؿ   وهُذا. ..ـ صًٛ اإليامنف مِ ً
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( ظـ أم حبٔبٜ 728حٚ أخرج مسِؿ ) :وذفؽ مثؾ: صالة افسْـ افرواتٛ

  اثْتل ظؼة رـًٜ ذم يقمٍ صذ   ـْ مَ  ، يَقل: : شًّٝ رشقل اهلل ؿٚفٝ 

 ٍٜ ٌٝ  ـ  ْل فف هِبِ ، بُ وفِٔ  . ذم اجلْٜ بٔ

ِّ  :ۇئ   . ه اإلاىسوهد ِّوط 

ف، وفق ـِ رْ افؼيًٜ ظذ تَ ثٚبٝ أَ  ؾًؾٍ  ادسْقن ادُروه، وهق: ـؾ   د  أي: ِض 

 ظذ ذفؽ ؾٓق مُروه. ل  مٚ يدُ  مل يٖثؿ، وـؾ  ادسِؿ ادُِػ ؾًِف 

،  ( ظـ أنس2024حٚ أخرج مسِؿ ) :افؼب ؿٚئاًم  :وذفؽ مثؾ

 . ك أن يؼب افرجؾ ؿٚئاًم ف َّن أن    :ظـ افْبل 

ِّ :ۇئ ِّ ما واإلاباح 
 

ِّال
َّ
ِّ ًخػل ِّب ِّ م 

 
ِّ ه  . وال ذم ِّ ح ِّمد 

 وشط مل تىِٛ افؼيًٜ ؾًِف وٓ ترـف.أي: ادبٚح 

ٕ  وذفؽ مثؾ افْ    ف مبٚح. قم ؾ٘

 ويْبٌل أن ُيتْبف ؾٔام يتًِؼ بٕٚحُٚم إػ أمقر:

اهلل ترـف،  ٛ  مٚ ُي  ف اهلل أو تركُ ب  مٚ ُي  افًبٚدة هل: ؾًُؾ  أن   إمر إول:

ف اهلل ويرضٚه مـ ب  مٚ ُي  ُؾ  فِ  اشؿ جٚمعٌ  ٚ: وهذا مًْك ؿقل ابـ تّٜٔٔ أّن  
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 إؿقال وإظامل افبٚضْٜ وافيٚهرة
(1)

، وهق مًْك ؿقفف ذم ؿٚظدة جِِٜٔ ذم 

ٓ   أن   افتقشؾ وافقشِٜٔ:    واجبٜ أو مستحبٜافًبٚدات ٓ تُقن إ
(2)

. 

بٚدبٚح فذاتف بدظٜ، ذـر هذا صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ دُ ؾًذ هذا افتًب   
(3)

 ،

بف ظذ ضٚظٜ اهلل، ذـر هذا ابـ تّٜٔٔ غَ ًِ ذا اشتُ وٓ ُيتًبد بٚدبٚح إٓ إ
(4)

، وابـ 

افَٔؿ
(5)

.  

 ُٛ ِس أحتَ  ؿٚل:  ( ظـ مًٚذ 4341وؿد جٚء ذم صحٔح افبخٚري ) 

 . تلمَ قْ تل ـام أحتسٛ ؿَ قمَ َٕ 

 مـ حتريػ افُِِؿ أن ُتٍّّس إدفٜ افؼظٜٔ بٚٓصىالحٚت إن   إمر افثٚين:

اإلشالم ابـ تّٜٔٔ، ذـر هذا صٔخ احلٚدثٜ
(6)

، وابـ افَٔؿ
(7)

 ، وظذ هذا أمثِٜ:

 

                                                           

 (.149/ 10( جمّقع افٍتٚوى )1)

 (.200( )ص 2)

جِِٜٔ ذم افتقشؾ (، وإير: ؿٚظدة 335/ 27(، جمّقع افٍتٚوى )310/ 2آشتَٚمٜ ) (3)

 (.25وافقشِٜٔ )ص 

 (.535 – 533/  10جمّقع افٍتٚوى ) (4)

 .(122/ 2ظالم ادقؿًغ )إ( 5)

 (.164ؿٚظدة جِِٜٔ )ص  (6)

 (.102/ 2افهقاظؼ ادرشِٜ ) (7)
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 ٚم ذـره، أمٚ ذظً هق مٚ تَد   ٚمًْك افقاجٛ اصىالًح  إن   ادثٚل إول:

ؽسؾ يقم  : ٜ ادٗـدة، ؿٚل ؾٔىِؼ ظذ ادًْك آصىالحل وظذ افسْ  

 ٌٛ د بٚفقجقب ذم هذا احلديٞ افسْ   . تِؿحُم  ظذ ـؾ   اجلًّٜ واج ٜ وادرا

ادٗـدة، ذـر هذا ابـ ادْذر
(1)

، وابـ ظبد افز
(2)

ىِؼ افقاجٛ أجوٚ ظذ ، ويُ 

 شقل ئؾ افر  ( حٚ ُش 412ادًْك آصىالحل، وذفؽ ـام ذم صحٔح مسِؿ )

  ٟ  . ٝ وحٚ اشتىًتؿبَ َج قَ فق ؿِٝ ًٕؿ فَ  : ؟ ؾَٚل ظٚمٍ  ذم ـؾ   ظـ احل

 ٚم ذـره، أمٚ ذظً فٍظ ادُروه، فف مًْك اصىالحل تَد   ادثٚل افثٚين:

 .(مج حج يث ىث مث جث يت)، ـَقفف تًٚػ: ٚؾٔىِؼ بًّْك افتحريؿ ؽٚفبً 

  .ؿٚفف ابـ افَٔؿ

ىِؼ بًّْك افُراهٜ آصىالحٜٔ، وذفؽ ـحديٞ ادٓٚجر بـ ؿٍْذ ويُ 

ـَ إين    :ؿٚل  أن افرشقل  ٓ   اهلل  أن أذـرَ  ُٝ هْ رِ   أو ؿٚل:  .رٍ ْٓ  ظذ ضُ إ

 .(17أخرجف أبق داود ) ٚرة َٓ ظذ ضَ 

ذم ادًْك  خهٜ، هلٚ مًْك اصىالحل شٖٔيت، فُـ ٓبد  افر   ادثٚل افثٚفٞ:

، وهذا بخالف ادًْك افؼظل، رٍ يْ حَ آصىالحل فِرخهٜ أن تُقن مسبقؿٜ بِ 

  .ّس، وٓ يِزم أن تُقن مسبقؿٜ بحيرٍ ٓقفٜ وافُٔ ؾّ٘نٚ بًّْك افس  

                                                           

 (.42/ 4( إوشط )1)

وؿد أمجع ادسِّقن ؿدياًم وحديًثٚ ظذ أن ؽسؾ   (، حٔٞ ؿٚل:79/ 10افتّٓٔد ) (2)

 . فٔس بٍرض واجٛ اجلًّٜ
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بٍْس  خهٜ ٓ تُقن إٓ بًد افْٓل بٚضٌؾ افر   ُؿ إن  وؿقفُ  ؿٚل ابـ افَٔؿ: 

م مْف ّنل ظْٓٚ، ٚئؿ، ومل يتَد  رشقل اهلل ذم افَبِٜ فِه   َص خ  ؾٔف رَ  احلديٞ، ؾ٘ن  

 مَد  تَ  ٔص ؾٔٓٚ ٕٚشخ دْعٍ ِخ هذا افس   وٓ ؿٚل أحد إن  
(1)

، وبّثِف ؿٚل افهًْٚين
(2)

. 

ِّ وإذا وزد ِّ  :ۇئ
َّ
ِّألامس في الىخاب والظى

َّ
 . ه للىحىبت فاألصل أه

ڑ )ظذ هذا إدفٜ وإمجٚع افهحٚبٜ، أمٚ إدفٜ ؾَقفف تًٚػ:  دل  

، وأمٚ إمجٚع افهحٚبٜ (ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

ؾَد حُٚه أبق يًذ
(3)

، وابـ ؿدامٜ
(4)

، وافًالئل
(5)

. 

ٕ   (ڱ ڱ) وذفؽ مثؾ ؿقفف تًٚػ: ف إمر أن  ف أمر، وإصؾ ذم ؾ٘

 يَتيض افقجقب، وٓ صٚرف.

ِّ  :ۇئ ىت  ِّجصس ِّ إال بلٍس
 
ِّف

َّ
 . دبه إلى الى

، أخرج اخلّسٜ ظـ ظع وذفؽ مثؾ: صالة افقتر ؾَد أمر هبٚ افرشقل 

ٛ   ؾ٘ن   :أوتروا يٚ أهؾ افَرآن ؿٚل:  افرشقل  أن     افقتر اهلل وتر ي
(6)

. 
                                                           

 ، ظقن ادًبقد (.364/ 6( هتذيٛ افسْـ )1)

 (.509/ 2شبؾ افسالم ) (2)

 (.235/ 1افًدة ) (3)

 (.556/ 1روضٜ افْٚطر ) (4)

 (.129( حتَٔؼ ادراد ذم أن افْٓل يَتيض افٍسٚد )ص 5)

(، 1675وافْسٚئل ) ،(453(، وافسمذي )1416(، وأبق داود )223/ 2( أخرجف أمحد )6)

 (.1169وابـ مٚجف )
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افنٔخٚن فمٚ أخرج ، وهقٚفف صٚرؾً  ٕن   :ؾٓذا أمر فالشتحبٚب
(1)

ظـ ابـ  

اهلل  أن    :فِّٔـ وؾٔف  امًٚذً  ذم ؿهٜ إرشٚل افرشقل  ظبٚس 

صالة متًَِٜ بٚفٔقم  ، ؾُؾ   وفِٜٔ يقمٍ  اؾسض ظِٔٓؿ مخس صِقات ذم ـؾ  

 وافِِٜٔ ؽر اخلّس ادٍروضٚت ؾٓل فالشتحبٚب ومْٓٚ صالة افقتر.

 . اغالبًِّأو ؤلاباحت إذا وان بػد الخظس   :ۇئ

إمر بًد احلير يرجع إػ حُؿ إمر ؿبؾ احلير، ظزا صٔخ  أي: أن  

ابـ تّٜٔٔ هذا إػ افسِػ وإئّٜاإلشالم 
(2)

حف ابـ ـثر، ورج  
(3)

، وابـ رجٛ
(4)

، 

وافنَْٔىل
(5)

. 

 وذفؽ أن   :د حيرــر بًـــذا أمــــه (ۋ ۋ ٴۇ) ٚػ:ـــَقفف تًـــؾ

ِ  ٚمً صٚر حمر  ادسِؿ م رَ ْح آصىٔٚد مبٚح، ؾِام أَ  ر بف، ؾرجع إػ مِ ؾ أُ ، ؾِام حت

م وهق اإلبٚحٜ، وفَ  ؿقل ادهْػ  ًؾ  حُّف إػ مٚ ؿبؾ احلير، أي: ؿبؾ اإلحرا

ف يرجع إػ حُّف ؿبؾ احلير ؽٚفًبٚ، ـام أصٚر فذفؽ ذم : يريد أن   اغالبًِّ هْٚ: 

 تًَِٔٚتف ظذ هذه افرشٚفٜ.

                                                           

 (.19(، ومسِؿ )1496( أخرجف افبخٚري )1)

 (.92افرد ظذ اإلخْٚئل )ص  (2)

 (.587/ 1) ( تٍسر ابـ ـثر3)

 (.62/ 2ؾتح افبٚري ) (4)

ء افبٔٚن )5)  (.328 - 327/ 1( أضقا
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هذا ظذ وجف افتٓديد ٓ  (چ چ چ ڃ ڃ ڃ)ؿقفف تًٚػ: 

ز  َج رَ ظذ افتخٔر، وؿد دَ  ظذ هذا افًِامء وادٍّسون، ؾّـ اشتدل بف ظذ جقا

  ٕ ٕ   ويدل   :دقترك ديـ آشالم إػ ؽره ؾَد تز ف ؿٚل بًد فذفؽ شٔٚق أيٜ، ؾ٘

 .ٔٚق هتديدؾٓق ِش  (ڇ   ڇ   ڇ   ڇ      )ذفؽ 

ِّ  :ۇئ
َّ
ِّوالى

َّ
ىت هي للخ م إال بلٍس   . جصسفه إلى الىساهتحٍس

ئـ أن    اأحدً  ر  ؿَ ثؿ خٚفٍف وؾًِف، أو أَ  ظـ أمرٍ  ف إذا ّنك افرشقل ومـ افَرا

 ٓل يْتَؾ مـ افتحريؿ إػ افُراهٜ، وذفؽ مثؾ ّنل افرشقل افْ   خٚفٍف، ؾ٘ن  

ؾًِف وذب مـ  ؿ  ، ثُ  ( ظـ أنس2024) ، أخرجف مسِؿئاًم ظـ افؼب ؿٚ

هذا  ، ؾدل  ( ظـ ابـ ظبٚس 5615زمزم وهق ؿٚئؿ، أخرجف افبخٚري )

  حريؿ.ٓل فُِراهٜ ٓ فِت  ظذ أن افْ  

ِّ  :ۇئ
َّ
خػين حمل ألالفاؾ غلى حلائلها دون ما كالىا أه  . ه مجاشٍو

َٓ ، وتُ اذم افُالم جمٚزً  ظذ أن   هذا مبْلي  ؿ هذه افَٚظدة بًّرؾٜ مًْك ٍ

 ادجٚز، وهق مٚ مجع أرـٕٚٚ أربًٜ: 

 : افقضع إول، وهق افقضع احلََٔل.افرــ إول

 : افقضع افثٚين، وهق افقضع ادجٚزي.افرــ افثٚين



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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: افَريْٜ، وهل افتل مًْٝ محؾ افُالم ظذ ادًْك احلََٔل، افرــ افثٚفٞ

 .حلِّف ظذ ادًْك ادجٚزي ٚوـٕٚٝ شببً 

 : افًالؿٜ بغ افقضع إول وافقضع افثٚين.افرــ افرابع

َٚل: افقضع إول ؾُٔ  .شٍٔف ا ظذ ؾرٍس صٚهرً  اؾ٘ذا ؿٚل ؿٚئؾ: رأجٝ أشدً 

فألشد هق: احلٔقان ادًروف، وافقضع افثٚين فألشد هق: افرجؾ افنجٚع، 

 وافَريْٜ افتل مًْٝ محِف ظذ افقضع إول، وأوجبٝ محِف ظذ افقضع افثٚين

أن  هل: أنف ظذ ؾرٍس صٚهٌر فِسٔػ، وهذا ٓ يُقن ذم احلٔقان ادٍسس، ؾال بد  

 ّؾ ظذ افرجؾ افنجٚع.ُي 

ف أشد، ؼ ظذ افرجؾ افنجٚع أن  ضِِ فذا أُ  :أمٚ افًالؿٜ: ؾٓل افَقة واإلؿدام

  .هذا خالصٜ مًْك ادجٚز

محؾ افُالم ظذ  ُٛ وؿد أمجع افًِامء ظذ أنف إذا مل يُـ هْٚك ؿريْٜ تقجِ 

وهق احلََٔل، حُٚه  افُالم حمّقل ظذ افقضع إول ادًْك ادجٚزي، ؾ٘ن  

إمجًٚظٚ ابـ تّٜٔٔ
(1)

وافرازي 
(2)

 ، وؽرمهٚ.

 َ ٕ   إذا تبغ  د بف ادًْك ادجٚزي أو هذا ؾ٘ ف إذا حهؾ تردد ذم ـالم هؾ يرا

 فأخرجمٚ  أمثِٜ ذفؽ ادًْك احلََٔل، ومـ ّؾ ظذهذا افُالم ُي  احلََٔل، ؾ٘ن  

                                                           

 (.360/ 6( جمّقع افٍتٚوى )1)

 (.341/ 1( ادحهقل )2)
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م  ٔ   ؿٚل:  افرشقل  أن   افنٔخٚن ظـ ابـ ظّر وحُٔؿ بـ حزا ًٚن افب

 بٚخلٔٚر مٚمل يتٍرؿٚ
(1)

.  

د بٚفتٍرق هْٚ: افتٍرق ادجٚزي، وهق: افتٍرق بٚفُالم،  ؿٚل بًوٓؿ: ادرا

د بٚفت   بٕٚبدان، ق ٍر  ق احلََٔل، وهق افت  ٍر  هْٚ: افت   ِق ٍر  وؿٚل بًوٓؿ: ادرا

 ف إصؾ، وهق افتٍرق بٕٚبدان.ٕن   :ق احلََٔلر  ٍَ ؾٔحّؾ هذا احلديٞ ظذ افت  

 . وغلى غمىمها دون خصىصها  :ۇئ

َ إصؾ ذم افُالم أن ُي  أي: أن   ُُ ٓ   ُص ه  ّؾ ظذ ظّقمف، وٓ   بدفٔؾ، إ

َ  ذم ـؾ   هذا ظٚمي  (پ ٻ ٻ ٻ)ؾَقفف شبحٕٚف:  ُُ  ُص ه  اإلٕسٚن، وٓ 

 إٓ بدفٔؾ. مْف أحدي 

أخرجف افبخٚري ظـ ابـ  . ّرة ذم رموٚن حجٜظُ  : وؿقل افرشقل 

ُِ   ظّرة فٍظ  ٕن   :ظذ ظّقمف بٍٚق  (، هذا فٍظ ظٚمي 1782) ظبٚس   رةٌ ٕ

 ذم شٔٚق آمتْٚن ؾتٍٔد افًّقم.

 . وغلى اطخلالله دون إطمازه  :ۇئ

 رُ َد  مـ ؽر تَدير حمذوف، وٓ يُ ّؾ ظذ صقرتف افيٚهرة افُالم ُي  أي أن  

ٍٜ  حمذوف إٓ بدفٔؾٍ  الل، َْ ظذ آشتِ  حمّقٌل  .(ائ ى)، ؾَقفف تًٚػ: أو ؿريْ

                                                           

 (.1532ومسِؿ ) ،(2079( أخرجف افبخٚري )1)
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ؾٓذا  .ادًْك: وجٚء أمر ربؽ دون تَدير حمذوف أو إضامر، ؾّـ ؿٚل: إن  

 ل ظِٔف.ق  ًَ خالف إصؾ، ؾال يُ 

 . وغلى إػالكه دون جلُُده  :ۇئ

 (ڇ ڇ چ چ)افُالم ؾٔف ـٚفُالم ذم افًّقم، ومثٚفف: ؿقفف تًٚػ: 

ٚ ّٕن   :ٚإجٚم مىَِٜ أجًو  ؾ٘ن   (مب خب حب)إجٚم مىَِٜ، وـَقفف تًٚػ: ؾ٘ن  

 ُٕرة ذم شٔٚق اإلثبٚت.

ِّ  :ۇئ
َّ
ِّه م ِّوغلى أه

 
ِّؤ  

ِّط  ِّللخىم ال م ِّ ع 
 
 ِّؤ
 
  . ده

حلُؿ دًْك  أي: إذا حهؾ تردد ذم فٍظ، هؾ هق مٗـد فٌره، أو مبتدأ

  ٕ فٍظ  إصؾ ذم ـؾ   ٕن   :جديد ّؾ ظذ افتٖشٔس وآبتداء دًًْك ف ُي جديد، ؾ٘

 ظذ مًْك جديد. ف دالي أن  

ٕ   : وذفؽ ـَقفف    امرئ مٚ ٕقى ام فُؾ  ٜٔ، وإّٕ ام إظامل بٚفْ  إ
(1)

، ؾَد 

ـِ   مٚ ٕقى امرٍئ  ام فُؾ  وإّٕ   :تْٚزع افًِامء ذم ؿقفف  إٕام إظامل دًْك  دٌ هؾ هق مٗ

 حلُؿ جديد؟ ٌس ش  َٗ أو مُ   بٚفْٜٔ

ٕ    :مًْك ؿقفف ، وهق أن  جديدٍ  حلُؿٍ  ٌس ش  َٗ ف مُ إؿقال: أن   ظذ أصح   ام إ

ٔ   ب٘رادةٍ  ظّؾ واؿعٌ  ـؾ   أي: أن    ٜٔإظامل بٚفْ   ءٌ ؾٓق بْ ـٚن ذم أمقر أَ  ٜ، شقا

                                                           

 (1907ومسِؿ ) ،(6689( أخرجف افبخٚري )1)



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ٌ   امرئ مٚ ٕقىام فُؾ وإّٕ  افدٕٔٚ، وؿقفف:  مافديـ أ فِحُؿ افؼظل، إن  مبغ 

 ؾؼ. ا ؾخر، وإن ًذ  ا أراد خرً 

ِّ  :ۇئ
َّ
 . ترادفه مخباًً ال م ِّوغلى أه

دِ ِِ أي: إذا اختُ   ػ؟ ِِ فألول أو مٌٚير فف وخمتَ  ٌف ػ ذم فٍيغ، هؾ افثٚين مرا

ٕ  ؾٕٚصؾ أن يُ  فف  إصؾ ذم ـؾ فٍظ أن   ٕنّ  :ف خمتِػ ومٌٚير ففَٚل: إ

 مًْك.

أن  ( ظـ أيب مسًقد افبدري 432وذفؽ مثؾ : مٚ أخرجف مسِؿ )

 . ٓكوفقا إحالم وافْ  ْل مُْؿ أُ ِِ َٔ فِ  ؿٚل:  افرشقل 

 ٓك هؿ أوفقا إحالم أم بْٔٓام ؾرق؟ تْٚزع افًِامء هؾ أوفقا افْ  

مًْك أول  إصؾ افتبٚيـ، وأن يَٚل: إن   ٕن   :ٚؿً رْ بْٔٓام ؾَ  أن   وإصّح 

ي: أهؾ افًَقل، ذـر هذا ابـ ٓك أإحالم أي: افبٚفٌقن، ومًْك أول افْ  

ظالن
(1)

، وأصٚر فذفؽ افسٔقضل
(2)

. 

ِّ  :ۇئ
 
ِّوغلى بلائه دون و ِّس   . هخ 

د واختالف: هؾ هذا احلُؿ مْسقخ أم ؽر مْسقخ، أي: إذا حهؾ ترد  

 وحمّقل ظذ حٚل أخرى؟
                                                           

 (.208 - 206/ 3دفٔؾ افٍٚحلغ ) (1)

 (.135 - 134/ 1) ( ؿقت ادٌتذي ظذ جٚمع افسمذي2)



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 َٚل بٚفْسخ.وٓ يُ ّؾ ظذ حٚل أخرى، ؾٕٚصؾ أن ُي 

آيٚت  ٔػ مع آيٚت افهز، ؾال يَٚل: إن  وذفؽ مثؾ: آيٚت افَتٚل وافس  

 َٕ ٔػ ذم حٚل افَقة وآيٚت افهز َٚل آيٚت افس  سخٝ آيٚت افهز، بؾ يُ افسٔػ 

ذم حٚل افوًػ، ذـر هذا ابـ جرير ذم تٍسره
(1)

، وابـ تّٜٔٔ
(2)

. 

ِّ  :ۇئ
َّ

 .  بدلُل ًدٌ غلى خالف ما جلدمإال

  ٕ  د دفٔؾ أو ؿريْٜ.جِ َؾ إػ خالف إصؾ إذا وُ ْتَ ف يُ أي: إ

سف الشازع إن وان هالًمِّ  :ۇئ  . للشازع اوغلى غ 

د بٚفنٚرع: اهلل ورشقفف، وَ  ىِؼ افنٚرع ظذ اهلل مـ بٚب اإلخبٚر، يُ ادرا

ج افًِامء ظذ ذفؽ مـ إصقفٔغ وؽرهؿ، رَ ، وؿد دَ ىِؼ ظذ افرشقل ويُ 

 تّٜٔٔ. واشتًّؾ ذفؽ ابـ

د هبذه افَٚظدة: أن   حّؾ ادًْك ظذ ف إذا ورد فٍظ ذم ـالم افنٚرع ؾُٔ وادرا

حريؿ، بخالف ظذ افت   يدل    ٓ يْبٌل فٍظ افنٚرع  ُظرف افنٚرع، ؾّثاًل 

 أخٍٚظ افْٚس.

                                                           

 وفٍِٚئدة يراجع ـالم ابـ ـثر ذم تٍسره  ،(420/ 18( )146/ 8جٚمع افبٔٚن ) (1)

(4 /84). 

 .(218/ 1اجلقاب افهحٔح ) (2)



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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سف اإلاخيلم به في أمىز الػلىد وجىابػها  :ۇئ  . وغلى غ 

 إػ أظراؾٓؿ، وهذا مـ أمثِٜ تٌر  ع ذم مًْك ـالم افْٚس رَج ف يُ أي: أن  

ِ  افٍتقى بتٌر   حؿ ظذ حلؿ  افزمٚن وادُٚن، ؾ٘ذا ـٚن ذم ُظرف افْٚس إضالق اف

ِ٘ افٌْؿ دون افد   د بف حلاًم  ّؾ ظذ ذفؽ، ؾ٘ذا بٚع رجؾ رجاًل ف ُي ٕ  جٚج ؾ ، ؾٚدرا

 :ّؽس  جٚج أو افٛ بِحؿ افد  فِّنسي أن يىٚفِ  حلؿ اإلبؾ أو افٌْؿ، وٓ يهح  

 ٓ ينِّف. ٚرؾً ف ظُ ٕن  

 . الىطائل لها أحيام اإلالاصد  :ۇئ

  ّ  ٜ وتْدرج حتتٓٚ ؿقاظد.هذه ؿٚظدة مٓ

مٜ، مٜ ـٕٚٝ افقشِٜٔ حمر  ف إذا ـٕٚٝ افٌٚيٜ حمر  ومًْك هذه افَٚظدة: أن  

 ۆئ )وإذا ـٕٚٝ افٌٚيٜ واجبٜ ـٕٚٝ افقشِٜٔ واجبٜ، ومـ أدفٜ هذه افَٚظدة 

  .(ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ

مٜ افٌٚيٜ مْٓٚ حمر   افؼيًٜ حرمٝ هذه افقشِٜٔ ٕن   : أن  ٓفٜوجف افد  

 وهل إطٓٚر افزيْٜ. 

 خُؾ دْ افبدع تَ  ، وأن  ظبٚدةٌ  وشٚئؾ افًبٚدةِ  ع ظذ ؿٚظدة افقشٚئؾ: أن  وممٚ يتٍر  

 .ِػ مـ هذه إمٜره افس  ذم افقشٚئؾ ـام تدخؾ ذم افٌٚيٚت، وهذا هق افذي ؿر  
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( وابـ وضٚح210) أخرج افدارمل
(1)

ف أنُر أن   ظـ ابـ مسًقد  

ًَ ظذ افذيـ ـٕٚقا حِ  افبدع تدخؾ ذم  هذا ظذ أن   حقن بٚحلل مٚئٜ، ؾدل  سب  يُ  ِٚ

ِ  هذا افت   ٕن   :افقشٚئؾ ؼ وافتسبٔح بٚحلل مـ افقشٚئؾ، ومع هذا أنُره ابـ ح

ٍريؼ بغ افقشٚئؾ ادحدثٜ وؽرهٚ ، وافَٚظدة ذم افت  ٚثً دَ ِف حُم ًَ وَج  مسًقد 

ٍِ  دَ جِ  واحٕٚع ؾ٘ذا وُ يِض تَ َْ أن يْير إػ ادُ  ًؾ ظبٚدة، وٓ مٕٚع يّْع مْٓٚ، ادَتيض ف

ف فق ٕن   :، ؾًٍؾ هذه افقشِٜٔ بدظٜوٓ افهحٚبٜ  ومل يًٍِٓٚ افرشقل 

، وافهحٚبٜ  فسبَقٕٚ إفٔف، ؾَد يقجد ادَتيض ظْد افرشقل  ا ـٚن خرً 

يًٍِقن هذه افقشِٜٔ حٕٚع، ؾًٍؾ هذه افقشِٜٔ فٔس بدظٜ، ـّثؾ إذان ذم  وٓ

 قجد ادَتيضقتٜٔ وؽرهٚ، وؿد يُ الت افه   افهقت وحٍظ افدروس بٚدسج  مُز  

هذه  ًد  ، ؾال تُ ذم ظٓد افرشقل  ا، وٓ يُقن مقجقدً ذم ظٓد افهحٚبٜ 

ٓ  ؾّ٘ن  افقشِٜٔ حمدثٜ وذفؽ مثؾ مجع افَرآن مـ افهحٚبٜ،   حٚ خنقا ؿ مٚ مجًقه إ

فٔس  (، ؾٓذا ادَتيض7191ذهٚبف بًد مَتؾ ـثر مـ افَراء، أخرجف افبخٚري )

َْ  مل يقَج ، ؾِام  ذم ظٓد افرشقل  امقجقدً  ، ثؿ ُوجد  شقلافر    ذم ظٓدِ َٙ تَ د اد

ر هذه افَٚظدة ابـ تّٜٔٔر  بًُد، مل يُـ إحداث هذا افًٍؾ بدظٜ، وؿَ 
(2)

، وهل 

ٍَ يؼ بغ وشٚئؾ افد  ٍرِ هؾ ذم افت  ْٔ ؾَ  قؿٍٔل مْٓٚ وؽر ق بغ افت  رْ ظقة، وبٔٚن اف

 .آمٚم إفبٚين  ا ـر هذا ـثرً قؿٍٔل، ذافت  

                                                           

 (.35واحلقادث )ص( افبدع 1)

ط ادستَٔؿ ) (2)  (.201- 97/ 2اؿتوٚء افكا
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 حٚبٜوافه   شقل افر   ٕن   :ة إشالمٜٔ بدظٜسام  إنٚصٔد ادُ  ًرف أن  ٓذا يُ ؾبِ 

ٍَ ب  َْ تَ أن يُ  د  وٓبُ  وإتٍٚء احٕٚع، يِض تَ َْ قد ادُ ُج مل يًٍِقهٚ مع وُ   بغ  ِق رْ ف فِ

افتّثٔؾ  وهبذا يتبغ أن   ،ظذ وجف افدظقة ِٜٔ، واإلٕنٚدِ ْس اإلٕنٚد ظذ وجف افت  

ّ  ادُ  ـَ  ٚك إشالمًٔ س  .ٚف ـذبً ِٕ قْ بدظٜ، زيٚدة ظذ 

ِ  تَ ٚ يَ مم    ٚؽً ق  َس افًبٚد فٔسٝ مُ  ذٕقَب  هبذه افَٚظدة وهق مـ دؿٚئَٓٚ: أن   ُؼ ً

، ٓ أن  إلحداث افقشٚئؾ، بؾ افًبٚد مٖمقرون بٖن يرجًقا إػ اهلل، وأن يتقبقا

 افؼيًٜ مـ أجِٓؿ، ذـر هذا ابـ تّٜٔٔ ر  ٌَ تُ 
(1)

. 

ً ِّ  :ۇئ ِّ خم ِّوما ال 
َّ

ِّالىاحب إال   .  به فهى واحب 

 رجاًل  ن  مٜ، ومـ أمثِتٓٚ: فق أَ َد  هذه افَٚظدة ؾرع ظـ ؿٚظدة افقشٚئؾ ادتَ 

تف، وهق يستىٔع أن ينسي راحِٜ َِ راحِ  دَ ََ ْك ٓ يستىٔع ادق، وؾَ ِّ وهق بِ  ٟ  َح 

 
ِ
 فَٚظدة: مٚٓ يتؿ   :ؾٜرَ ًَ ٛ ظِٔف أن ينسي راحِٜ دثِف، فٔذهٛ فِ ِف، ؾٔجِ ثْ د

 افقاجٛ إٓ بف ؾٓق واجٛ.

                                                           

ط ادستَٔؿ ) (1)  (.201/ 2اؿتوٚء افكا
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  . وما ال ًخم الىحىب إال به فلِع بىاحب :ۇئ

د بٚفقجقب اخلىٚب افؼظل،  هْٚك ؾرق بغ افقاجٛ وافقجقب، ؾٚدرا

ٌُٕرِ  ؾّثاًل  ُٝ ُخ فٔدْ  ب افنّسِ : ٓ جيٛ أن  ادًرب، ؾٓذا افقجقب  صالةِ  ؾ وؿ

ُٝ ، بِ ٚفٔس واجبً  ََ  ادٌرِب  خالف إذا دخؾ وؿ ادٌرب  ثبٝ واجٛ صالةِ  دْ ؾ

  ِ  ٚف ٓ جيٛ أن يهؾ احٚل افذي يبِغ ٕهٚبً ـ أمثِٜ هذا: أن  ػ، ومِ ظذ ادُ

 ف.ٝ زـٚتُ بَ َج فٔزـك، فُـ إذا حهؾ وَ 

ِّ  :ۇئ ِّوالصَّ ِّخ  ِّ ُح 
 
ِّمً الػباداث والػل

 
 ػذ شسوػهام ِّىد واإلاػامالث ما احخ

  . وفسوطها واهخفذ مفظداتها، والباػل والفاطد بالػىع

د هبذه افَٚظدة: أن   افًبٚدات وٓ افًَقد وٓ ادًٚمالت إٓ  ف ٓ تتؿ  وادرا

ٕ   رِ قؾ  تَ بِ  ًٕٓٚ، ؾِق حهؾ افبٔع بال تراٍض، ؾ٘ ف ٓ ذوضٓٚ وؾروضٓٚ، وإتٍٚء مقا

ًُ مـ ذوضف، ؾًَذ  ذطٌ  ؾ  ف اختَ ٕن   :يهح مـ افبٚئع  ٚ هذا ٓ تْتَؾ افًغ مِ

  إػ ادنسي.



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

31 

ِّ  :ۇئ  
ِّ وما وان ػلب الشازع له مً ول 

َّ
ِّميل

َّ
اث فهى فسض غين، ف بالر

دبؼ ذلً مصلخت الفاغل فهى فسضد فػله وؤلاوما وان اللصد مجسَِّّ  جُان به، ٍو

ِّ
 
 مث ِّهفاًت، إذا فػله مً ًحصل به اإلالصىد هفى غً غيره، وإن لم ًفػله أحد أ

ِّملغمً  ول ِّ  غيره ال ًلىم ه وكدز غلُه، وهى ًصير فسض غين في حم مً ٌػلم أنَّ

ِّ ابه عجصًِّ
ً
  . اأو تهاوه

 ػ ادٍروضٚت ؿسّغ:ؿ ادهْ  س  ؿَ 

ِ   وبغ أن   إول: ؾرض ظغ،  ػ، ؾام ـٚن ادراد مـادراد بٍرض افًغ: ادُ

ـً  خىٚب افنٚرع ظغ ادُِػ أن يقجد هذا افىِٛ ؾًاًل   ؾٓق ؾرض ظغ. ٚأو تر

ِ  : أرادت افؼ  ؾّثاًل  ِ  ٍِ يًٜ مـ ادُ قا افهِقات اخلّس ؾٓذا غ أن يه

  ِ يسـقا افزٕك، ٍغ أن ؾرض ظغ، وهق مـ افًٍؾ، وأرادت افؼيًٜ مـ ادُ

 ك.رْ ف تَ وهذا ؾرض ظغ، فُْ  

ًً  افثٚين: ؾرض ـٍٚيٜ، ون إػ إجيٚد افًٍؾ، بدُ  ٚوهق مٚ ـٚن اخلىٚب راج

ِ  يَ َٕ  أن يقجد افًٍؾ، وذفؽ ـّثؾ صالة اجلْٚزة  ادٓؿ  بًّْك أن ٍغ، ر إػ ادُ

َِ وتٌسٔؾ ادٔٝ، ؾّثؾ هذا يسّك ؾرض ـٍٚيٜ، ؾ٘ذا ؾَ  ف مـ يٍُل شَط هذا ً

ٔ   ـْ د مَ رض، ؾ٘ذا ُوجِ افٍ ٚ إذا مل يًٍؾ ط هذا افٍرض، أم  ََ ٝ َش يٍُل فتٌسٔؾ اد

 ْٖ  ؿ مـ اجتّع ذم حَف أمران:ثَ هذا افٍرض ؾٔ

 ر ظذ ؾًؾ هذا افٍرض.ف ؿٚدِ أن   إمر إول:
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 ف ؿد ظِؿ هبذا افٍرض.أن   إمر افثٚين:

مـ اجتّع ؾٔف  إمران ومل يًٍؾ هذا افٍرض ؾُؾ   نؾ٘ذا اجتّع هذا

ؿ بف رجٚل وهؿ ِِ ؾ وظَ مـ ادسِّغ مل ُيٌس   رجاًل  ، ؾِق أن  ؿٌ هذان إمران ؾٓق آثِ 

ِقه ؾٓؿ آثّقن، بخالف مـ مل يًِؿ بف، أو مـ ظِؿ ؿٚدرون ظذ تٌسِٔف ومل ُيٌس  

 بف وهق ظٚجز ؽر ؿٚدر.

م أغاله ِّ  :ۇئ  
د 
 
 . ماوإذا جصاحمذ مصلخخان ك

د بَقفف: ـواف ٖحد ــــمـ افًّؾ ب د  ال بُ ــــٝ، ؾَض ٚرَ ـــ، أي: تً زامحٝــت ّرا

ُٜ د  ََ ادهِحتغ، وٓ يُّـ اجلّع بْٔٓام، ؾًْد افتًٚرض تُ  افُزى  م ادهِح

 ٌرى وإؿؾ.ك ادهِحٜ افه  ْس وإظذ وتُ 

 اجلٓٚد ادستحٛ ُيسك حلٚجٜ افقافديـ، أخرج افنٔخٚن ومـ أمثِٜ ذفؽ: أن  

 ذم اجلٓٚد، اشتٖذن افرشقل  رجاًل  أن  ظـ ظبدافِف بـ ظّرو بـ افًٚص 

 ؾٍٔٓام ؾجٚهد ؿٚل: ًٕؿ، ؿٚل:   وافدك؟ حلي أَ  ؾَٚل: 
(1)

. 

ؽره يَقم بف. ٕن   :ه بقافديف بٚفْسبٜ إفٔف أـز مـ مهِحٜ اجلٓٚدؾّهِحٜ بِر  
 

ِّمً فػل إحداهما از ِّ دَِّّأو مفظدجان ال ب ِّ  :ۇئ
 
ِّب ى ِّج

 
  . هما مفظدةأخف

ر فًٍؾ أحد ادٍسدتغ ٓٚ ظْد آضى  ٚبَٜ، فُْ  هذه ادسٖخٜ ـٚدسٖخٜ افس   را

  ٕ  سك ادٍسدة افُزى.ًٍؾ ادٍسدة افهٌرى ويُ ف يُ ؾ٘
                                                           

 (.2549(، ومسِؿ )3004( أخرجف افبخٚري )1)
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ف ن  ع مٍسدة أـز وهق أَ ؾْ دَ ف مٍسدة فِ قل ذم ادسجد مع أن  إظرايب يبُ  كُ رْ تَ  -

ُِ فق أُ  ف ذم ادسجد وذم بدٕف وثٔٚبف ف يْتؼ بقفُ ـِ ، وأجًوٚ مع حتر  د  يرتَ  دْ ظِٔف ؿَ  رَ ن

ًٔ  أخرج افنٔخٚن ظـ أنس بـ مٚفؽ: أن   أـثر، ب ٚ بٚل ذم ادسجد، ؾَٚمقا أظرا

 دفْ دظٚ بِ  ؿ  ثُ   قهمُ رِ زْ ٓ تَ  : إفٔف، ؾَٚل رشقل اهلل 
ٍ
ظِٔف ٛ  ؾُه  ق مـ مٚء

(1)
. 

رك م ومل يتؿ ظّرتف، وتَ ؿد أحرَ  شقل افر   ح احلديبٜٔ، ؾ٘ن  ِْ ُص  - 

بقن فدؾع مٍسدة أـز، وحديٞ صِح احلديبٜٔ أخرجف ًذ  ادستوًٍغ ذم مُٜ يُ 

افنٔخٚن مـ حديٞ شٓؾ وافزاء 
(2)

  ، ومسِؿ مـ حديٞ أنس

(1784.) 

ِّم في غير الظَِّّوإذا اشدبه اإلاباح باإلاحسَِّّ  :ۇئ
 

  . غنهما سوزة وحب الىف

افقاجٛ إٓ بف ؾٓق واجٛ. ذـر هذا  ؿٚظدة: مٚٓ يتؿ  وهذا ؾرع مـ 

افنَْٔىل
(3)

م، وترك ادحرم ف ظْد آصتبٚه ؾِق ؾًؾ ؾَد يَع ذم ادحر  ، وذفؽ أن  

 افقاجٛ إٓ بف ؾٓق واجٛ. فذا مٚٓ يتؿ   :واجٛ

                                                           

 .(284(، ومسِؿ )6025أخرجف افبخٚري ) (1)

 (.1783(، ومسِؿ )2698: أخرجف افبخٚري )( حديٞ افزاء بـ ظٚزب 2)

 (.1785(، ومسِؿ )3182: أخرجف افبخٚري )وحديٞ شٓؾ بـ حْٔػ   

 (.18( مذـرة ذم أصقل افٍَف )ص3)
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 ًٓ مٜ ظِٔف ف فق ـٚن فرجؾ امرأة حمر  ظذ هذا: وهق أن   ويذـر افًِامء مثٚ

ة ذم ؿريٜ وهق ٓ يًرِ  برضٚع، وـٕٚٝ مجٔع ٕسٚء هذه  ؾٓٚ بًْٔٓٚ، ؾ٘ن  هذه ادرأ

  .م ذـرهحٚ تَد   :مٚت ظِٔفافَريٜ حمر  

 ر أـؾ حلؿ اخلْزير بِحؿ ؽْؿ. ومـ أمثِٜ ذفؽ: مٚ فق اصتبف ظذ موى  

ٓ    سوزةفي غير الظَِّّ  :وؿقل ادهْػ  ؾٓق هذا مـ بٚب افتٖـٔد، وإ

مٚت ورة، ومـ ذفؽ ادحر  مٚت ترتٍع مع افّض  مجٔع ادحر   وذفؽ أن   :مًِقم

 هٚ مـ بٚب أوػ.مٚت فٌرِ فذاهتٚ، ؾٚدحر  

  . وألامس ًلخض ي الفىزٍت  :ۇئ

ٕ  ال ظذر ر بِ أي: يَتيض ادبٚدرة فتحهٔؾ احٖمقر وإجيٚده، وفق تٖخ    :ؿف آثِ ؾ٘

 . (گ  ) وؿقفف تًٚػ: ،(ٻ ): فذفؽ ؿقفف تًٚػ ل  ويدُ 

ِّ  :ۇئ
َّ
لاٌ لها الػل ت: هي اإلاػنى اإلاىاطب الري والخىمت الشسغُت، ٍو

سع الخىم ألحله
 

  . ش

  ِ  قجد احلُؿ وبزواهلٜٚ مـ حٔٞ ادًْك هل شبٛ احلُؿ، ؾبقجقدهٚ يُ افً

 .ٚ وظدمً  ااحلُؿ يدور مع افًِٜ وجقدً   :احلُؿ، وهذا مًْك ؿقل افًِامء يزوُل 

ِ  ٍر  ف ٓ يُ وطٚهر ـالم افًالمٜ بـ شًدي أن    ٜ واحلُّٜ. ق بغ افً
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م ذـره، أمٚ احلُّٜ ؾٓل افًِٜ مٚ تَد   ، وذفؽ أن  ٚبْٔٓام ؾرؿً  وافهقاب: أن  

  ِ ٍر بٚحلُّٜ، وذفؽ مثؾ افس   ًَٚ مًْك مـ مًٚين احلُُؿ، فُـ فٔس احلُُؿ مً

ٕ  افى   ِ  قيؾ، ؾ٘ افهالة،  قيؾ وجٛ إمتٚمٍر افى  ٜ فَك افهالة، ؾ٘ذا إتٍك افس  ف ظ

 افهالة، ؾهٚر افَك يدور مع افسٍر ْك ؿَ  ٛ  حِ قيؾ اشتُ ٍر افى  د افس  وإذا ُوجِ 

ٚ مًْك مـ مًٚين ؿك افهالة ذم الف ادنَٜ ؾّ٘ن  ، بخِ ٚوظدمً  اافىقيؾ وجقدً 

افهالة تَك، وفق  ٍر، ؾٓل حُّٜ، ؾِق إتٍٝ ادنَٜ ذم افسٍر افىقيؾ ؾ٘ن  افس  

َْ افه   ؾ٘ن   ت ادنَٜ ذم احلّضدَ جِ وُ  ِ  ك، ؾِ٘ الة ٓ ُت  ٜ.ذن هل حُّٜ وفٔسٝ ظ

ػم ِّ  :ۇئ ِّالخىم بػم ِّ َو
َّ
  . خهىم غل

ِ   مًْك هذا: أن   ِ   ٕن   :، ومع ذفؽ يًّؿٍٚظ ؿد يُقن خٚص  اف ٍٔد تف تُ ظ

ة ر  سّك هذا بٚفًّقم ادًْقي، وذفؽ مثؾ: حُؿ افؼيًٜ ظذ اهلِ افًّقم، ويُ 

ِ  بّٖن   اؾغ ظِْٔٚ وافىقاؾٚتٚ مـ افىق  وهل أّن  ٜ ٚ ضٚهرة، بً
(1)

  ِ ٍٔد ٜ تُ ، هذه افً

ًِ ّ  ر، ظُ مٚ هق ؽر مٖـقل افِحؿ مـ افىقاؾغ ؾٓق ضٚهِ  ـؾ   أن    ٜ.ِ  ؿ هذا فًّقم اف

 أن   : مٚ ثبٝ ذم افهحٔحغ مـ حديٞ أيب بُرة ٚومـ إمثِٜ أجًو 

 ؽوبٚن حُؿ بغ اثْغ وهق َغ ِو َْ ٓ يَ  ؿٚل:  افرشقل 
(2)

، هذا احلُؿ 

ُٞ  خٚصي  افٌوبٚن يُقن  إصؾ، فُـ فًّقم افًِٜ، وهق أن   بٚفٌوبٚن مـ حٔ

                                                           

( مـ 367(، وابـ مٚجف )68(، وافْسٚئل )92(، وافسمذي )75( أخرجف أبق داود )1)

 . حديٞ أيب ؿتٚدة

 وافٍِظ فِبخٚري. ،(1717(، ومسِؿ )7158( أخرجف افبخٚري )2)
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ٕ  ؽر حِٚض  ًٚص ق  َن مُ  مـ ـٚن ـذفؽ، ـٚجلٚئع  ؿ ذم ـؾ  ّ  ًَ ف يُ  افَِٛ وافٍُر، ؾ٘

 ؾال يَيض افَٚيض وهق جٚئع. 

 افًّقم ٕقظٚن: ًرف أن  وهبذا يُ 

  ِ ، وهق افًّقم ادًروف، وفف صٌٔف ادًروؾٜ ٍيلافْقع إول: افًّقم اف

 ط.ٔٚق افؼ  ُرة ذم ِش ـٚفْ  

 حٔح.وهق مٚ تَدم بٕٔٚف، وهق افَٔٚس افه   ،افْقع افثٚين: افًّقم ادًْقي

ِّ  :ۇئ ِّ هما أنَّ
َّ
ً ِّالل ِّفظ الػام 

 
ِّصَِّّخ

َّ
  . خهص إذا غلم خصىص غل

د هبذا أن   ِ   وادرا َٖ  ٍٚظ يُقن ظٚمً اف افًّقم ادًروؾٜ، ومع ذفؽ  خٍٚظِ ب

 َ ِ   وذفؽ ٕن   :ّقمفَك ظذ ظُ بْ ص وٓ يَ ه  ُُ ص، وذفؽ مثؾ خهٔتف تٍٔد افت  ظ

ف ظٚم ذم أن   ٚطٚهره فٍيً  ؾ٘ن   ،ٓ يَوغ حُؿ بغ اثْغ وهق ؽوبٚن   حديٞ:

ِ  ؽوٛ وفق ـٚن ؽر منقش فٍُِر، فُـ بٚفْ   ـؾ   َ ير إػ ادًْك وافً ُُ ص ه  ٜ 

  .فٍُِر ٚبف منقًص َو ـٚن ؽَ بّـ 

ؿٚفٝ: شًّٝ  ( ظـ ظٚئنٜ 560ومثؾ ذفؽ مٚ أخرج مسِؿ )

،  ٓ صالة بحّضة ضًٚم وٓ هق يداؾًف إخبثٚن يَقل:  رشقل اهلل 

ِ  بٚفْ   ٕ  ير إػ اف ء اصتٓٚه صٚحبف أم ٍظ ؾ٘ ف ئٍد افًّقم ذم ـؾ ضًٚم حٚض، شقا

ِ   وذفؽ فًِِٜ، ؾ٘ن   :مل ينتٓف ًَ هٝ احلُؿ بّـ ـٚن ؿِبُ ه  ٜ َخ افً  ٚف متًِ

 ٕن   :مٜ ظذ إفٍٚظ ظْد افتًٚرضادًٚين مَد    أن  ًٚم، ؾّـ هْٚ يتبغ  بٚفى  
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ادًٚين مَهقدة فذاهتٚ، وإفٍٚظ مَهقدة فٌرهٚ، وهل ؿقافٛ ادًٚين، ذـر 

هذا ابـ افَٔؿ
(1)

ِ  ّ  ذم مْٚشبٜ أخرى، فذا ظَ   هٝ ه  ٜ افٍِظ اخلٚص، وَخ ّٝ افً

  ِ  ظ افًٚم.ٍٜ افِافً

ِّ  :ۇئ بب هى الري ًلصم مً وحىده الىحىد، ومً غدمه الػدم والظَّ

 . لراجه

 :أن ذـر إحُٚم افتٍُِٜٔٔ بًد افقضًٜٔػ بذـر بًض إحُٚم بدأ ادهْ  

 وإن افسبٛ ؾ٘ن افسبٛ وافؼط وافًزيّٜ وافرخهٜ مـ إحُٚم افقضًٜٔ،

افنّس شبٛ فهالة ادٌرب، وظدم ؽروهبٚ ًرف بٚدثٚل: وذفؽ أن ؽروب يُ 

 ًَ ػ يَٚل: يِزم مـ وجقد ؽروب ظذ تًريػ ادهْ   ٚشبٛ فًدم صالهتٚ، تىبٔ

افنّس وجقد صالة ادٌرب، ومـ ظدم ؽروب افنّس ظدم صالة ادٌرب، 

 .ؾسٖٔيت بٕٔٚف إن صٚء اهلل  لراجه أمٚ ؿقفف 

ِّ  :ۇئ
َّ

مً وحىده وحىد وال سغ ما ًلصم مً غدمه الػدم، وال ًلصم والش

  . غدم لراجه

ًَ بوهذا يًرف   اظذ هذ ٚٚدثٚل: ؾٚفقضقء فِهالة ذط فهحتٓٚ، وتىبٔ

 افتًريػ يَٚل: 

                                                           

 (.79 - 78/ 3( إظالم ادقؿًغ )1)
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يِزم مـ ظدم افىٓٚرة ظدم افهالة، وٓ يِزم مـ وجقد افىٓٚرة وجقد 

 افهالة، وٓ ظدم فذاتف.

 ط واحٕٚع وٕحقهٚ، فٍظ بٛ وافؼ  أمٚ ؿقل إصقفٔغ ظْد ذـر افس  

ير ف يْير إػ هذا افسبٛ وحده وذاتف دون افْ  ؾذفؽ حلُّٜ وهل: أن    فذاتف 

ٕع وافؼوط، إذ فق ُٕ  ر إػ إشبٚب إخرى يِ إػ إشبٚب إخرى وادقا

ٕع مل يتحَؼ هذا افتًريػ، ؾٍٔام يتًِؼ بٚفس   بٛ فق ؽربٝ وافؼوط وادقا

، مل دمٛ افهالة ظِٔف ظذ افهحٔح فقجقد مٕٚع، افنّس ظذ مـ أؽّل ظِٔف

يتىٓر بف ؾِؿ يتُّـ مـ  ٚوـذفؽ ؾٔام يتًِؼ بٚفؼط فق مل جيد ادهع صٔئً 

 ِ٘ حٔح، ؾِق مل ف يهع صالة ؾٚؿد افىٓقريـ ظذ افه  ٕ  افقضقء وٓ افتّٔؿ، ؾ

 َِ  افخ ؿ تًريػ افسبٛ وافؼط واحٕٚع...يَؾ: فذاتف، مل يست

مت   :ۇئ ِّوالػٍص  ٌ   .   ػازض زاجحمً م ِّ حىم ثابذ بدلُل شسعي خا

ُٛ ق  َه تَ هذا يُ  ف حُؿ ثٚبٝ بدفٔؾ ٕن   :ظزيّٜ ًد  يُ  ر بٚدثٚل، ؾُؾ واج

 .ذظل، وفٔس فف مًٚرض راجح

ِّ  :ۇئ   . خصتها الس ِّد ِّوط 

خهٜ، وهل حُؿ ثٚبٝ ظذ خالف دفٔؾ وظُس افًزيّٜ: افر   دّ أي: ِض 

 افًزيّٜ أٓ تَك، ٍر ؾ٘ن  وذفؽ ـٚفَك ذم افس  ذظل، وهذا ادًٚرض أرجح، 
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سّك رخهٜ، فُـ جٚء دفٔؾ مًٚرض هلذه افًزيّٜ وهق أرجح مْف ؾًّؾ بف وتُ 

 خهٜ ذم اصىالح إصقفٔغ وذم آشتًامل افؼظل.بغ افر   ٚهْٚك ؾرؿً  م أن  وتَد  

ِّ  :ۇئ
َّ
  . اس ي واإلاخؼئ واإلاىسه ال إثم غليهموالى

د بٚفْ    وذهؾ ظْف. ءٚد: مـ ظِؿ افقادرا

ؾًٍؾ ؽره بال ؿهد، وفف مًٍٚن أخرى، فُـ هذا  ٚوادخىئ: مـ أراد صٔئً 

د بُالم ادهْػ ذم هذ  ادقضع ـبَٜٔ إصقفٔغ. اهق ادرا

 .ٚزمً ِْ م ظذ ؾًؾ رء ؾًٍِف مُ زِ خْ ره: هق مـ أُ ُْ وادُ 

ٚد اإلثؿ مرتٍع ظْٓؿ، أمٚ دفٔؾ افْ   أي أن   . ال إثم غليهم  :ؿقفف

، جٚء ذم صحٔح (ائ ائ ى ى ې ې ې):وادخىئ ؾَقفف تًٚػ

 . ؿد ؾًِٝ  :ؿٚل: ؿٚل اهلل تًٚػ افرشقل  ( أن  126مسِؿ )

  ( ڈ   ڎ   ڎ ڌ   ڌ  ڍ  )أمٚ دفٔؾ ادُره ؾَقفف تًٚػ: 

ِّ  :ۇئ
َّ
  . ب غلى فػلهم فظاد غبادةوال ًترج

ظبٚدتف ٓ  د افًبٚدة ؾ٘ن  ٍِس يُ  ٚد أو ادُره ؾًاًل ادخىئ أو افْ  أي: فق ؾًؾ 

، حٚ أخرج افنٔخٚن ظـ أيب هريرة ٚسد، وذفؽ ـٖـؾ افهٚئؿ وذبف ٕسًٕٔٚ ٍْ تَ 
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مـ ٕز وهق صٚئؿ، ؾٖـؾ أو ذب، ؾِٔتؿ صقمف،  ؿٚل:  افرشقل  أن   

 ام أضًّف اهلل وشَٚهٕ  ؾِ٘ 
(1)

. 

ؿ مل إحُٚم افؼظٜٔ، وـذفؽ ادُره بجٚمع أّن  ٚد ذم وادخىئ ـٚفْ  

 .يتًّدوا افًٍؾ فذات اإلؾسٚد

  . وال إلصام لهم بػلد  :ۇئ

ٕ   اأي ـام ٓ تٍسد ظبٚدهتؿ، ؾُذفؽ فق ظَدوا ظَدً  ؿ ف ؽر ٓزم، ّٕن  ؾ٘

 مًذورون.

ِّ  :ۇئ
َّ
ِّوالى

 
  . فىض وألامىاٌاس ي واإلاخؼئ ًظمىان ما أجلفاه مً الى

وأخزمتف افؼيًٜ صٚحٛ افٌْؿ ادٍرط، ومل يذـر  متًدٍ  أمرٌ اإلتالف 

ٕ   ٕن   :ادهْػ ادُره ٔ  افوامن فٔس ظِٔف، وإ  ْف ذم افؼح.ام ظذ مـ أـرهف ـام ب

ِّ  :ؿقفف
 
ؿ وٓ ّ  ًَ أن يُ  - واهلل أظِؿ -إصؾ  . فىض وألامىاٌمً الى

َِ  َٚل: ذم ـؾ  ص بٕٚمقال، بؾ يُ ه  ُُ  م مـ ٍف ادحرِ مٚ أتٍِٚ، فٔدخؾ ذم ذفؽ مٚ أت

ظِٔف ـٍٚرة ر وؿِّف مـ أطٍٚر، ؾَد ذهبٝ ادذاهٛ إربًٜ ذم أن  ًْ َص 
(2)

، وهق 

                                                           

 (، وافٍِظ دسِؿ.1155(، ومسِؿ )1933خرجف افبخٚري )( أ1)

 (.429/ 3(، وادٌْل )339/ 7(، وادجّقع )160/ 4( يْير: آشتذـٚر )2)
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ّ  افْ   ؿقل ظىٚء ؾَد ؿٚل:   د شقاءٚد وادتً
(1)

ػ تبع ذم هذا ابـ ادهْ   ، وـٖن  

 تّٜٔٔ وابـ افَٔؿ. 

  ّ ِ  وبًد هذا هْٚك ؿقاظد مٓ   :ػبام ذـره ادهْ  ؼ ٜ تتً

ؾال إثؿ ظِٔف، فُـ جيٛ أن يٖيت  ٕٚٚشًٔ  امـ ترك مٖمقرً  افَٚظدة إوػ:

بٚحٖمقر
(2)

. 

 .(ائ   ائ ى  ى  ې  ې  ې  )ودفٔؾ ظدم اإلثؿ: ؿقفف تًٚػ: 

أن   مٚ أخرج افنٔخٚن ظـ أنس ف جيٛ أن يٖيت بٚحٖمقر:ودفٔؾ أن  

 ذـرهٚ، ٓ ـٍٚرة هلٚ إٓ ذفؽ مـ ٕز صالة ؾِٔهِٓٚ إذا ؿٚل:  افرشقل 
(3)

. 

 مف أن يٖيت بف ظْد تذـره.ط احٖمقر فْسٕٔٚف بؾ أخزَ َِ ْس ف مل يُ ٓفٜ: أن  وجف افد  

بقء ؾال إثؿ ظِٔف، وٓ يٖيت ٕٚٚشًٔ  امـ ؾًؾ حميقرً  افَٚظدة افثٕٜٚٔ:
(4)

. 

ائ  ى ى ې ې ې)م ؿقفف شبحٕٚف: أمٚ رؾع اإلثؿ ؾَد تَد  

 أن   بقء ؾِام أخرج افنٔخٚن ظـ أيب هريرة  يٖيتف ٓ ، أمٚ أن  (ائ

                                                           

ذم ثالث صًرات  (، وٕهف: 13589( رؿؿ )217/ 3( يْير: ادهْػ ٓبـ أيب صٔبٜ )1)

 . دم، افْٚد وادتًّد شقاء

 (.25/ 2(، وإظالم ادقؿًغ )99/ 22( و )429/ 21( يْير: جمّقع افٍتٚوى )2)

 (.684(، ومسِؿ )597( أخرجف افبخٚري )3)

 (.24/ 2(، وإظالم ادقؿًغ )99/ 22) ( و478/ 21( يْير: جمّقع افٍتٚوى )4)
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ٕ   مـ ٕز وهق صٚئؿ ؾٖـؾ أو ذب ؾِٔتؿ   ؿٚل:  افرشقل   ام أضًّفصقمف، ؾ٘

 اهلل وشَٚه
(1)

. 

 ك بقء ظْد افْسٔٚن.ٗتَ ف مل يٖمر أن يُ ٓفٜ: أن  وجف افد  

 ُٞ ب٘جيٚده ٚفٛ ىَ فقء حتك يُ  اادًْك: ؾًؾ ادحيقر فٔس إجيٚدً  ومـ حٔ

 ـسك احٖمقر.

اخلىٖ ـٚفْسٔٚن ذم افَٚظدتغ افسٚبَتغ افَٚظدة افثٚفثٜ:
(2)

. 

ؾال إثؿ ظِٔف وٓ جيٛ ظِٔف أن  جٚهاًل  امـ ترك مٖمقرً  افَٚظدة افرابًٜ:

يٖيت بقء
(3)

ى  ى  ) ذر اجلٚهؾ مـ جٜٓ اإلثؿ ـَقفف تًٚػ:ٜ ذم ظُ فًّقم إدف   :

  .(ائ ائ ەئ ەئ

ًٚػ:  ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب ىئ ی  )وؿقفف ت

  .(حب خب مب

ئٓؿ جٓاًل أبٚع ات   أن   :مٍٓقم ادخٚفٍٜ  ٓ جيًِف مـ افيٚدغ.  هقا

                                                           

 (.1155( ومسِؿ )1933( أخرجف افبخٚري )1)

 (.26/ 2(، وإظالم ادقؿًغ )478/ 21( يْير: جمّقع افٍتٚوى )2)

(، وإظالم ادقؿًغ 103 -101/ 22) ( و430 -429/ 21جمّقع افٍتٚوى )( يْير: 3)

(1 /207.) 
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ُٞ  ف ٓ يٖيتٜ ظذ أن  ف  ٚ إدِ أم   ادزء ذم صالتف، ؾَد أخرج  بقء ؾحدي

 دخؾ ادسجد، ؾدخؾ رجٌؾ  رشقل اهلل  أن   افنٔخٚن ظـ أيب هريرة 

ِ   ؿ  ، ثُ ؾهذ    ؿٚل: وافسالم  رشقل اهلل  ، ؾرد  ؿ ظذ رشقل اهلل جٚء ؾس

ٕ   ارجع ؾهؾ    ، ثؿ جٚء إػ صذ  ؿد  ـام ـٚن ، ؾرجع افرجؾ ؾهذ   ؽ مل تهؾ  ؾ٘

ِ   بل افْ   ارجع  ؿٚل:  ؿ  ، ثُ  وظِٔؽ افسالم : ؿ ظِٔف ؾَٚل رشقل اهلل ؾس

ٕ   ؾهؾ    ؾَٚل افرجؾ: وافذي بًثؽ، حتك ؾًؾ ذفؽ ثالث مرات.  ؽ مل تهؾ  ؾ٘

  ِ . احلديٞ..ّْلبٚحلؼ مٚ أحسـ ؽر هذا ظ
(1)

   ِ  ّف افرشقل افهالةوبًد ذفؽ ظ

 ومل يٖمره بٚإلظٚدة.

 فف ؾٖمره بٚإلظٚدة، فُـ حٚ تبغ   ٚضً مٍر   ٚف ظٚحً ف ـٚن ييْ  ٓفٜ: أن  وجف افد  

 اجلٚهؾ مًذور ذم ترك احٖمقر. هذا ظذ أن   ؾدل   ف جٚهؾ مل يٖمره بٚإلظٚدة،أن  

 صالة ؽر ف جٚهؾ شٔهع  ٕن   :ًضٚ حٚ أمره بٚإلظٚدةف مٍر  وفق مل ييْ  

ِ  ذظٜٔ وفق ظٚدهٚ ـثًرا بام أن    ؿ .ف مل ُيً

 حبٔش أيب ذم ؿهٜ ؾٚضّٜ بْٝ  أخرج افنٔخٚن ظـ ظٚئنٜ 

ة أُ  ؾَٚفٝ: يٚ رشقل اهلل، إين   ،بل ٚ جٚءت إػ افْ  أّن   حٚض ؾال أضٓر. شتَ امرأ

ٕ   أؾٖدع افهالة؟ ؾَٚل:  رق وفٔس بٚحلٔوٜ، ؾ٘ذا أؿبِٝ احلٔوٜ ام ذفؽ ظِ ٓ، إ

 م وصع  ؾدظل افهالة، وإذا أدبرت ؾٚؽسع ظْؽ افد  
(2)

. 

                                                           

 (.397(، ومسِؿ )757( أخرجف افبخٚري )1)

 (.333(، ومسِؿ )228( أخرجف افبخٚري )2)
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 رهٚ افرشقل ًذَ ، ؾَ وهق افىٓٚرة فِهالة جٓاًل  اؾٓل ؿد ترـٝ مٖمقرً 

ذـر هذا ابـ تّٜٔٔ ذم جمّقع افٍتٚوىومل يٖمرهٚ أن تَيض افهِقات احٚضٔٚت. 
(1) . 

 إثؿ ظِٔف، وٓ جيٛ ظِٔف أن ؾال جٓاًل  امـ ؾًؾ حميقرً  افَٚظدة اخلٚمسٜ: 

بقء يٖيت
(2)

. 

 م ذـرهٚ ذم افَٚظدة افسٚبَٜ.ؾٓق فألدفٜ افتل تَد   :ٚ ؾال إثؿ ظِٔفأم  

بقء: ؾٓق مٚ أخرج مسِؿ  ف ٓ جيٛ ظِٔف أن يٖيتفٔؾ ظذ أن  ٚ افد  أم  

ف تُِؿ ذم افهالة ومل ، وهق أن  ( ذم ؿهٜ مًٚويٜ بـ احلُؿ افسِّل 537)

 .ف ـٚن جٚهاًل ٕن   :صالتف   يبىؾ افرشقل

وـؾ مٚ تَدم ذـره مـ افَقاظد ذـره صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ ذم جمّقع 

 ادقؿًغ. إظالمافٍتٚوى وابـ افَٔؿ ذم 

ِّفصل:   :ۇئ

ِّ ِّالظ 
َّ
ِّ ت:ى

َّ
  . وفػله وإكسازه  بيكٌى الى

  ٔ د بٚفسْٜ هْٚ: مٚ ب وؾًِف وتَريره، وٓ  بل ػ مـ ؿقل افْ  ْف ادهْ  ادرا

 ْٜ بًّْٚهٚ ظْد ظِامء احلديٞ.يريد بف افسْٜ بًّْٚهٚ ظْد ظِامء ادًتَد، وٓ افس  

                                                           

   .(21/430( جمّقع افٍتٚوى )1)

 (.207/ 1(، وإظالم ادقؿًغ )43 - 41/ 22) ( و477/ 21( يْير: جمّقع افٍتٚوى )2)
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  . فلىله واضح  :ۇئ

 وهُذا. ..ؾٓق فِقجقب ا ف إذا ـٚن أمرً م افُالم ظِٔف، وهق أن  أي: تَد   

ِّ  :ۇئ
َّ
  . ه مىدوبوفػله ألاصل فُه أه

افؼيًٜ دظٝ إػ آؿتداء بف، وهذا مستحٛ ومْدوب، وفٔس  وذفؽ أن  

ٜ ظذ اشتحبٚب متٚبًتف ؿقفف ف ٓ دفٔؾ ظذ افقجقب، ومـ إدف  ٕن   :ٚواجبً 

 .(وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)تًٚػ: 

 شقل افر   أن   احلقيرث ( ظـ مٚفؽ بـ 631ومٚ أخرج افبخٚري )

ِ    :ؿٚل   . قا ـام رأجتّقين أصع  ص

ْٖ فِ   ؿٚل: شقل أن افر   ( ظـ جٚبر 1297وأخرج مسِؿ ) خذوا ت

  . مْٚشُُؿ

ٓ  وـال هذيـ احلديثغ يَ  ظذ افقجقب ـام أؾٚده  بٚع، ٓن ظذ ظّقم آت  د

ابـ افَٔؿ
(1)

. 

ىت إلى الىحىب  :ۇئ   . وكد جصسفه اللٍس

ْتَؾ افًٍؾ مـ آشتحبٚب إػ افقجقب بدفٔؾ، وذفؽ مثؾ أي: ؿد يَ 

ڭ  ۓ)ضقاف اإلؾٚضٜ ؾٓق ؾًؾ، وإتَؾ إػ افقجقب فَقفف تًٚػ: 

  .(ڭ

                                                           

 ، ظقن ادًبقد(.66/ 1( هتذيٛ افسْـ )1)
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ومثؾ ذفؽ: افرـقع وافسجقد ذم افهالة ؾٓق ؾًؾ فالشتحبٚب فقٓ 

 .(  ڳ  ڳ    ڳ   ڳ   گ   )إمر بف فَقفف تًٚػ: 

  . أو الخصىصُت  :ۇئ

ٔ   أن   أي: ٓ  إصؾ ذم أؾًٚفف ظدم اخلهقص  فدفٔؾ، وؿد تْٚزع افًِامء ٜ إ

افقصٚل  ه مجٓقر أهؾ افًِؿ أن  رَ ذم تىبٔؼ هذه افَٚظدة ذم أمثِٜ ـثرة وممٚ ؿر  

 .بٚفرشقل  خٚصي 

ِّ  :ۇئ
َّ

ِّإال
َّ
ؼ أفػاله اليي غلم أه   . ه لم ًفػلها غلى وحه الدشَس

 .ٚؾِٔس مستحبً أي: مٚمل يًٍِف ظذ وجف افتؼيع 

ِّ  :ۇئ
ً
  . ها جىىن مباحتبال كصد لجيظها، فئنَِّّ اواألمىز اليي ًفػلها اجفاك

ٕ   ٚؾٚؿً مٚمل يًٍِف فذاتف، بؾ ؾًِف وِ  مًْك هذا: أن    ًؾ فذاتف.ٍْ د ويُ ه  ََ تَ ف ٓ يُ ؾ٘

وذم شٍره  ٚوإيٚبً  ٚذم ضريَف ذهٚبً  ٚ  هِب وذفؽ مثؾ: إمٚــ افتل صذ  

ٚ ؾّ٘ن    :ؾًِٓٚ مْدوب، ٕجؾ هذا ؿٚل ادهْػ د، فذا ٓ يَٚل إن  ه  ََ تَ ٚ ٓ تُ ّن  ؾِ٘ 

ٕ   دِ ًب  م فدواؾع أخرى ـٚفت  أي فذاهتٚ، وهذا ادبٚح حمر    تُقن مبٚحٜ  ف يُقن بدظٜ.ؾ٘

 .ويْبٌل أن تًرف أؿسٚم أؾًٚل افرشقل 

 مخسٜ: أؿسٚمٌ  أؾًٚل افرشقل  إن  
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 مٚ ـٚن مـ إؾًٚل اخلٚصٜ بف، وتَدم افُالم ظذ مثٚفف. افَسؿ إول:

فٍِظ جمّؾ مـ افَرآن أو مـ ؿقفف  ٚمٚ ـٚن مـ إؾًٚل بًٕٔٚ  افَسؿ افثٚين:

 ، ـهالة افيٓر أربع رـًٚت.

، مثؾ شقل مـ افر   ٚيً دِ ًب  مٚ ـٚن مـ إؾًٚل ابتداء تَ  افَسؿ افثٚفٞ:

 قاك، وإـؾ بٕٚصٚبع افثالث.افس  

ًً  فَسؿ افرابع:ا إػ ظٚدة ؿقمف، أي: إؾًٚل  ٚمٚ ـٚن مـ إؾًٚل راج

ف يستحٛ أن يًٍؾ ؾٔٓٚ ـًٚدة ؿقمف، وذفؽ افًٚديٜ، ؾٓذه إصؾ ؾٔٓٚ أن  

س بِبٚس ؿقمف، ذـر هذا ابـ تّٜٔٔافسْٜ ذم افِبٚس أن يِب ـٚفِبٚس ؾ٘ن  
(1)

. 

ًً  افَسؿ اخلٚمس: ٜ أـؾ رء ٜ، ـّحب  ِ  إػ اجلبِ  ٚمٚ ـٚن مـ إؾًٚل راج

 وهُذا. ..أو صٍٜ ادنٜٔ

ؾَٜ فًٚدة افرشقل  مٚ ـٚن مـ ظٚدة افَقم، إن ـٕٚٝ إحدى افًٚدات مقا

  ّ د ؾًؾ ذفؽ مستحٛ، مثؾ: أن تُقن فَِقم أـثر مـ ظٚدة، ومـ ، ؾ٘ن  تً

مستحٛ، شقل ٚ ظٚدة افر  د فبس افًاممٜ ّٕن  ذفؽ: فبس افًاممٜ، ؾتَه  
 

 ويدل  

ًٚل افسبتٜٔ ـٚن يِبس افّْ  ابـ ظّر  ( أن  166فذفؽ مٚ أخرج افبخٚري )

ِْ  قل ُش افر   ٕن     .ُٓٚس بَ ـٚن ي

                                                           

 (.311/ 22جمّقع افٍتٚوى ) (1)
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ّ  وـذفؽ مـ تَ  ٕ   شقلؾ ظِٔٓٚ افر  بِ د حمبٜ ضًٚم أو جبِٜ ُج ً  ف يثُٚب ، ؾ٘

ٛ  أن   ظذ ذفؽ، فذا أخرج افنٔخٚن ظـ أنس  بٚء حٚ رأى افدّ  ف ـٚن ي

ًٓٚ ذم افَهًٜتب  يتَ  شقل افر  
(1)

. 

ِّ  :ۇئ   . لُله الدَِّّخه أطىة له في ألاحيام ولها إال ما خصَِّّأمَِّّ وألاصل أنَّ

 م افُالم ظذ هذا.تَد  

ٌ ِّ  وإكسازه  :ۇئ ِّ غلى ش يء ًد
َّ

  .  بدلُلغلى الجىاش إال

ر دفٔؾ ذظل، ويدل   دفٔؾ ظذ وجقب إُٕٚر ادُْر،  ظِٔف: ـؾ   اإلؿرا

 ف ؿد أؿره.وأن   ا ف فٔس مُْرً ظذ أن   دل   ٚصٔئً  ؾٕ٘ف إذا مل يُْر افْبل 

 واإلؿرار ٕقظٚن:

 قع ؿسامن:ِع ظِٔف، وهذا افْ  ظذ رء اض   إؿراره  افْقع إول:

 ـّثؾ افذي ـٚن ،هر  ؿَ َٖ ؾ ؾَ َّ ع ظذ ظَ َِ ف اض  ، وذفؽ أن  إؿرار ـع   افَسؿ إول:

أخرجف افنٔخٚن ظـ ظٚئنٜ  ،رـًٜ يَرأ شقرة اإلخالص ذم ـؾ  
(2)

. 

 افهحٚبٜ زئل، ومًْك اإلؿرار اجلزئل: أن يًٍؾ أحدُ إؿرار ُج  افَسؿ افثٚين:

 ًٓ ُْر بًوٓٚ دون بًض، أو مٚ ـٚن هبذا ادًْك، ؾًدم إُٕٚره فألمقر ، ؾُٔ أؾًٚ

                                                           

 (.1615/ 3مسِؿ )و ،(2092( أخرجف افبخٚري )1)

 (.813(، ومسِؿ )7375( أخرجف افبخٚري )2)
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تّٜٔٔظذ إؿراره، وؿد أصٚر هلذا افْقع مجع مـ افًِامء مْٓؿ ابـ  إخرى يدل  
(1)

، 

وابـ افَٔؿ
(2)

. 

وظْدي   ؿٚفٝ: دخؾ أبق بُر  ظٚئنٜ ومـ إدفٜ ظذ هذا: أن  

 جٚريتٚن مـ جقاري إنهٚر تٌْٔٚن بام تَٚوفٝ إنهٚر يقم بًٚث، ؿٚفٝ: وفٔستٚ

وذفؽ ذم يقم  افنٔىٚن ذم بٔٝ رشقل اهلل  بٌّْٔتغ، ؾَٚل أبق بُر: أمزامر

 وهذا ظٔدٕٚ اظٔدً  ؿقمٍ  فُؾ   يٚ أبٚ بُر، إن   :   ظٔد، ؾَٚل رشقل اهلل
(3)

. 

حٚ وصػ افدف  مل يُْر ظذ أيب بُر  افرشقل  ٓفٜ: أن  وجف افد  

م فُـ افدف حمر   ستٍٚد مْف أن  ف ـذفؽ، ؾُٔ هذا ظذ أن   ف مزمٚر افنٔىٚن، ؾدل  بٖن  

 ذم افًٔد. ثَْل اشتُ 

ومل يىِع ظِٔف، ؾّثؾ  شقل إؿرار رء وؿع ذم ظٓد افر   افْقع افثٚين:

 افًٚدغ. ه رب  حٚ أؿر   ٚف فق مل يُـ مرضًٔ ٕن   :هذا حجٜ وفق مل يىِع ظِٔف

ؿٚل   ل وافَرآن يْزلٚ ًٕزِ ـْ   ف ؿٚل: أن   أخرج افنٔخٚن ظـ جٚبر 

ْٓك ظْف فْٕٓٚٚ ظْف افَرآنافثقري: فق ـٚن رء يُ 
(4)

. 

                                                           

 .(287/ 1آشتَٚمٜ ) (1)

 (.256 -254/ 1إؽٚثٜ افٍِٓٚن ) (2)

 (.892(، ومسِؿ )952( أخرجف افبخٚري )3)

 (.1440(، ومسِؿ )5208افبخٚري )( أخرجف 4)
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 ٕحرٕٚ ؿٚفٝ:  ( ظـ أشامء بْٝ أيب بُر 5519أخرج افبخٚري ) ٚأجًو 

 ْٓٔٚ ظـ ذفؽ.فُْ  ٚف فق ـٚن حمرمً أي: أن   . ؾٖـِْٚه شقل ظذ ظٓد افر   ٚؾرًش 

ر يٖخذ حُؿ مٚ أُ  ظذ ظبٚدة ؾتُقن هذه افًبٚدة  ظِٔف، ؾ٘ن أؿر   ر  ؿِ اإلؿرا

 إين   أنف ؿٚل:  ـام أخرج افنٔخٚن ظـ محزة بـ ظّرو إشِّل  :مؼوظٜ

 رجؾ أرسد افهقم أؾٖصقم ذم افسٍر
(1)

 ومل يُْر ظِٔف، ؾدل   ه افرشقل ، ؾٖؿر  

د مٚ ظدا إجٚم  ،ٔٚم، أي: ظذ صٔٚم افدهرافه   دِ ظذ اشتحبٚب رَسْ  وادرا

  .مٜ ـٚفًٔديـ وأجٚم افتؼيؼادحر  

ٕ   أمٚ إذا أؿر   ز ؾ٘ ، ـٖـؾ افٍرس ذم حديٞ أشامء ا ف يُقن جٚئزً ظذ اجلقا

 م.ادتَد  

ِّوٍ ِّ  :ۇئ  . م كىله غلى فػلهلدَّ

أي: ظْد افتًٚرض ومل يُّـ اجلّع، أمٚ إذا أمُـ اجلّع بٖن ـٚن ؿقفف 

ٕ   ٚظٚمً  ٚفٍيً   ٚ يستَٔؿ مًف اجلّع.أو ؽر ذفؽ مم   ٚف يُقن ختهًٔه وخٚفٍف بًٍِف ؾ٘

                                                           

 ( وافٍِظ دسِؿ .1121(، ومسِؿ )1942( أخرجف افبخٚري )1)
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ىر شقل ؾَ افر   أن   - وهل ظدم إمُٚن اجلّع -افَٚظدة  ومـ أمثِٜ هذه

إٓ افسمذي مـ أخرجف اخلّسٜ   أؾىر احلٚجؿ وادحجقم  :بٚحلجٚمٜ، وؿٚل

 حديٞ صداد بـ أوس
(1)

. 

( ظـ 1939، وهق مٚ أخرجف افبخٚري )وهذا ؿقل يتًٚرض مع ؾًِف 

 احتجؿ وهق صٚئؿ. افرشقل  أن   ابـ ظبٚس 

ؾًِف حمتّؾ ٓحتامٓت، ذـرهٚ ابـ  ٕن   :م ؿقفف ادثٚل يَد  ؾٍل هذا 

افَٔؿ
(2)

. 

 وهُذا. ..ا أو مسٚؾرً  ٚمْٓٚ: أن يُقن مريًو 

ؾؼ ذم ف ؿد ٓ يُ ٕن   :ظْد احتجٚج افًِامء هبذه افَٚظدة ْؼ ؿ  دّ يْبٌل أن يُ  قا

  .مثٚل ظذ افتىبٔؼ ـؾ  

ظـ اشتَبٚل افَبِٜ واشتدبٚرهٚ ظْد ؿوٚء احلٚجٜ،  شقل مثؾ: ّنل افر  

أخرجف افنٔخٚن ظـ أيب أجقب 
(3)

، ثؿ خٚفػ ذفؽ بًٍِف ؾٚشتدبر افَبِٜ 

                                                           

 (، 1681(، وابـ مٚجف )  3144)  افُزى  (، وافْسٚئل ذم  2369( أخرجف أبق داود ) 1)

 (. 283/  5وأمحد ) 

 (.57/ 4زاد ادًٚد ) (2)

 (.264(، ومسِؿ )394( أخرجف افبخٚري )3)
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ذم بٔٝ حٍهٜ ظْد بقفف أخرجف افنٔخٚن ظـ ابـ ظّر 
(1)

. 

م افَقل ظذ افًٍؾ، وإوػ ذم هذا ؼ هذه افَٚظدة وؿد  ؾّْٓؿ مـ ضب  

 .فَٚظدة إظامل افدفِٔغ أوػ مـ إمهٚل أحدمهٚف ممُـ، ادثٚل اجلّع ٕن  

 ووجف اجلّع: مٚ مجع بف مجٓقر أهؾ افًِؿ وهق احلرمٜ ذم افٍوٚء وافهحراء،

  واجلقاز ذم افبْٔٚن.

  . تإحماع ألامَِّّ  :ۇئ

ٕ   :فٔؾ افثٚفٞ، وهق دفٔؾ اإلمجٚعػ ذم افد  بدأ ـالم ادهْ   ف منٓقر ظْد ؾ٘

 إصقفٔغ أن يذـروا:

 : افَرآن.فٔؾ إولافد  

 : افسْٜ.فٔؾ افثٚينافد  

 : اإلمجٚع.فٔؾ افثٚفٞافد  

 ظذ ذفؽ أدفٜ: ذظٜٔ، دل   ٌٜ واإلمجٚع حج  

ِّ : الدَّ ِّلُل ألاٌو

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )ؿقفف تًٚػ: 

  .(چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

                                                           

 (.266(، ومسِؿ )148افبخٚري ) ( أخرجف1)
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اتبٚع  هذا ظذ أن   ظذ ترك شبٔؾ ادٗمْغ، ؾدل   اهلل ذم   ٓفٜ: أن  وجف افد  

ادٗمْغ واجٛ، ذـر هذا افنٚؾًل شبٔؾ
(1)

. 

ِّ ِّلُل الثاوي: الدَّ

 .(جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب)ؿقفف تًٚػ: 

ف إذا مل يهؾ ٕزاع، وهق اإلمجٚع، ؾٚجتًّقا هبذا اإلمجٚع، ٓفٜ: أن  وجف افد  

ذـر هذا أمدي
(2)

، وصٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ
(3)

. 

ِّ ِّلُل الثالث:الدَّ

ٓ يزال ضٚئٍٜ مـ أمتل  ؿٚل:  بل ظـ افْ   ظـ ادٌرة بـ صًبٜ 

 طٚهريـ، حتك يٖتٔٓؿ أمر اهلل وهؿ طٚهرون
(4)

. 

وأن  مـ بْٔٓؿ افٍرؿٜ  بد  افًِامء إذا أمجًقا ظذ ؿقل، ؾال ٓفٜ: أن  وجف افد  

  ٓ  مٚ أمجًقا ظِٔف ؾٓق حؼ. هذا ظذ أن    ظذ احلؼ، ؾدل  افْٚجٜٔ افتل ٓ تُقن إ

                                                           

 (.261/ 1(، وافزهٚن ذم أصقل افٍَف )349( يْير: افتبكة ذم أصقل افٍَف )ص: 1)

 (.24/ 4( اإلحُٚم ذم أصقل إحُٚم )2)

 (.348/ 8( مْٓٚج افسْٜ )3)

 (.1921(، ومسِؿ )7311( أخرجف افبخٚري )4)
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 ف ٓ يُقنٜ ظذ بَٜٔ إدفٜ، وهق: أن  فدفٔؾ اإلمجٚع مزي   هذا ؾ٘ن  وإذا ظرف 

  ٓ ٔ  إ ِّ  ذم دٓفتف، ؾال يٖيت ٚ ؿىً ذم دٓفتف، ذـر هذا ابـ ؿدامٜ اًل اإلمجٚع حمت
(1)

 ،

وابـ تّٜٔٔ
(2)

. 

ف ٕن   :، واظتْك بف ظِامء إمٜمٓام   ومـ هٚهْٚ صٚر دفٔؾ اإلمجٚع دفٔاًل 

أصقل مًتَد  ٕن   :مـ أظيؿ مٚ ُيٍظ بف مًتَد أهؾ افسْٜهبذه ادزيٜ أصبح 

 ٜ أن  ٜ بحج  ذم مًتَد أهؾ افسْ   أن ينؽ   ٕحدٍ  ح  ّع ظِٔٓٚ، ؾال يَه ٜ جُم أهؾ افسْ  

 ّٚع ظِٔٓٚ، ودفٔؾ اإلمجٚع ٓ يُقن إٓ ؿىًًٔ مسٚئِف جُم  ٕن   :ل حمتّؾدفِٔف طْ  

  ٕ  جٜٓ افثبقت ؿسامن: ف مـذم دٓفتف، بخالف ثبقت اإلمجٚع، ؾ٘

وهق افذي اشتْد ظذ أدفٜ ؿىًٜٔ ذم دٓفتٓٚ  افَسؿ إول: افَىًل،

 افهِقات اخلّس ، ؾٖمجع افًِامء ظذ أن  (ڱ ڱ) وصحتٓٚ، ـَقفف تًٚػ:

 قع مـ اإلمجٚع مـ أنُره ـٍر.ؾرض وواجٛ، وهذا افْ  

قع وهذا افْ  ، وهق مٚمل يُـ مـ افَسؿ إول، افَسؿ افثٚين: اإلمجٚع افيْل

 مـ اإلمجٚع مُْره ٓ يٍُر.

يتًِؼ ظِٔٓٚ مـ افٍُر ابـ تّٜٔٔ ذـر افَسّغ افسٚبَغ ومٚ
(3)

. 

                                                           

 (.378/ 1( روضٜ افْٚطر )1)

 .(17/ 1( جمّقع افٍتٚوى )2)

 (.270، 267/ 19( جمّقع افٍتٚوى )3)
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ل مـ فذا حٚول أهؾ افبدع إشَٚضف، ؾٖو   :ٜٔ اإلمجٚعًرف أمه  م يُ وممٚ تَد  

ابـ ؿدامٜذـر هذا ، وٚم ادًتزلي  ف افْ  خٚفػ ذم حجٔت
(1)

 وؽره.

وؿقظف جًِقا امع فُـ ـَٚط اإلجــــع إشتىِ ـــمـ مل يس بدعـــاف ؾِ ــ أـهــوم 

: احلج   ٜ ذم اإلمجٚع ادْىقق دون ادسُقت، ومًْك ادْىقق: ـٚدستحٔؾ ؾَٚفقا

ِ   أن يْىؼ ـؾ    ؿ ضٚئٍٜ مـ افًِامء وٓ يُْر ظِٔٓؿظٚمل، ومًْك ادسُقت: أن يتُ

ستىٚع ف ٓ يُ ؿدامٜ أن  ؾ أنف ٓ إمجٚع، فذا ذـر ابـ ٔخرون، وٓزم هذا افتٖصإ

 ظـ ؽرهؿ، ؾ٘ذا مل يستىع أهؾ بدر ؾواًل ؾرد مـ إثبٚت وجقب افهالة ظـ ـؾ 

إثبٚت وجقب افهالة ظـ أهؾ بدر ؾٌرهٚ مـ إحُٚم ظـ بٚؿل افًِامء مـ 

اإلمجٚع  بٚب أوػ، فذا تَسٔؿ اإلمجٚع إػ مْىقق ومسُقت، وافَقل بٖن  

ٕ  افسُقيت فٔس حج   ِ  ام ؿٚفف اٜ إ ر هبؿ، ومـ ٕسبف إػ افنٚؾًل ّقن ومـ تٖث  دتُ

ـ  ؾَد أخىٖ، ـام بغ هذا افًالئل وأصٚر هلذا افْ    أن اإلمٚم قوي، وؿد أخىٖ مـ ط

ظك آمجٚع إػ ؿقفف ٓبْف ظبدافِف : مـ اد   اأمحد ٓ يرى حجٜٔ اإلمجٚع، مستْدً 

، هذه دظقى بِ فًؾ افْ   فيرؾٓق ـٚذب، ومٚ يد  . ؿّ َص ؼ وإٚس اختٍِقا

 .ٜٔ اإلمجٚعج  محد ٓ يرى ُح أاإلمٚم  ظذ أن   هذا يدل   ٕن   :ىئوؿٚئؾ هذا خُم 

 واجلقاب ظـ هذا مـ وجٔٓـ:

 اإلمٚم أمحد ؿد حُك اإلمجٚع ذم مسٚئؾ ـثرة: أن   افقجف إول:

                                                           

 (.289 -1/288روضٜ افْٚطر ) (1)
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ۋ  ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ:ؿقفف تًٚػ: مْٓٚ: ؿقفف: إن   

 هذا ذم افهالة بٚإلمجٚع. أن   .Zۅ

 س، وأن  م ٕجِ افد   ٜ بٚإلمجٚع، وأن  أوٓد ادسِّغ ذم اجلْ   ومْٓٚ: ؿقفف إن  

 إػ آخره. ...ٜآظتُٚف شْ  

ِٓ  أن   افقجف افثٚين: ؽر  ٚف أراد صٔئً ّقا أن  أصحٚب أمحد مل يٍّٓقا هذا، وؾ

 فأن   - واهلل أظِؿ -فذا اختٍِقا ذم تٖويؾ ـالمف، وأصح أؿقاهلؿ  :إُٕٚر اإلمجٚع

مجٚع، ـٖهؾ افبدع، فذا ؿٚل هذه فٔس أهال حلُٚيٜ اإل ـْ ذـر هذا ذم حؼ مَ 

صؿ، اختٚر هذا أبق يًذ ذم أحد ؿقفٔفدظقى بؼ وإ
(1)

، وهق طٚهر ؿقل ابـ 

افَٔؿ
(2)

مجٚع إػ أمحد وإٕام افًِامء مل يْسبقا إُٕٚر اإل هذا افقجف أن   دُ ـ  َٗ ، ويُ 

 اصتٓر ٕسبتف فِْيٚم.

ّع ظِٔٓٚ، وإن ـٚن مسٚئؾ يـ جُمْ أـثر مسٚئؾ افد   وممٚ يْبٌل أن يًِؿ أن   

ـ   سبٜ فِّحٔط، بٚفْ   ادجّع ظِٔف أـثر وأـثر، وهذا ـٚفبحر اخلالف ـثرة فُ

ؿٚفف ابـ تّٜٔٔ
(3)

. 

                                                           

 (.1060/ 4( افًدة )1)

 (.175/ 2( إظالم ادقؿًغ )2)

 (.59/ 1( آشتَٚمٜ )3)
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احتامل أن تُقن إمجٚظٜٔ أو خالؾٜٔ  ؾ٘ذن: ؿبؾ بحٞ أي مسٖخٜ ؾ٘ن  

ء إمجٚظً  متسٍٚو ظذ أؿؾ   احتامٌل  ِ   ٚتَدير، ؾ٘ذا حُك ظٚمل ذو اشتَرا ٛ ـٍٜ ؾَد ؽ

ٜ، ؾُٔػ إذا حُك ج  أدٕك ؽِبٜ افيـ ُح  ؾ٘ن   :ٚ إمجٚظٜٔ وفق بٖدٕك ؽِبٜ افيـأّن  

ـ   ذفؽ أـثر مـ ظٚمل، ؾ٘ن   ٜ هذا اإلمجٚع، ؾ٘ذن إذا حُك اإلمجٚع ح  يزداد بِه  افي

 أو افىحٚوي، ومـ بٚب أوػ أمحد وافنٚؾًل قوي أو ابـ ؿدامٜ أو ابـ ظبدافزافْ  

ف سَط هذا افدفٔؾ إٓ بًد إثبٚت أن  حُٚيتٓؿ فإلمجٚع حجٜ، وٓ يُ  وادروزي ؾ٘ن  

ـ  ٚ يُ ثبٝ اخلالف مـ ظٚمل ذم وؿٝ اإلمجٚع، ومم  خمروم بٖن يُ  هذا مـ وجف آخر  دُ ٗ

ٓ   ف ٓ يهح  أن   يٍُل آظتامد  وفف شِػ، وٓ ٕحد أن يَقل ذم مسٖخٜ بَقل إ

 ،ْٚ مٖمقرون بٚتبٚع شبٔؾ ادٗمْغٕن   :ظذ طٚهر افْص، بؾ ٓبد مـ افسِػ

ؾّـ بدا فف طٚهر ٕص ورأى افًِامء ظذ خالف مٚ بدا فف، ؾال يهح فف أن يًّؾ 

ِػ ظذ خالف هذا، ؾٔجٛ أن يسك مٚ ف حمتٚج إػ شِػ، وافس  ٕن   :بام بدا فف

افَقل بحجٜٔ مذهٛ افسِػ وؾٓؿ افسِػ هق  بدا فف إػ ؿقل افسِػ، وإن  

 ؾٓؿ افسِػ حجٜ واإلمجٚع صقرة مـ صقر اإلمجٚع، ؾّـ افتْٚؿض أن يَٚل: إن  

 ادسٚئؾ افًَديٜ دون افٍَٜٓٔ. ذم ب٘مجٚعٍ  ًتد  فٔس حجٜ، أو أن يُ 

ِّت غلى حىم شسعي حجَِّّإحماع ألامَِّّ  :ۇئ
 
  . كاػػت ت

ِ   ػ ادهْ   ـٖن   ٓ  دون افيْ   افَىًّل ؿ ظـ اإلمجٚع يتُ  اإلمجٚع  ؾ٘ن  ل، وإ

ٔ  ج  حجٜ ؿٚضًٜ، بؾ ُح بافيْل فٔس   ٜ. ٜ طْ
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  . مخالفت ؤلاحماع اإلاػلىم ألحد ِّ ال ًحل ِّ  :ۇئ

: يتّؾ ادًِقم مـ افديـ بٚفّضورة، أي: افَىًل،  ػلىماإلا  :فؿقفُ 

ادًِقم مـ ويتّؾ: ادًِقم ثبقتف، وظذ أي آحتامفغ، ؾحك اإلمجٚع ذم 

م، بؾ مْف ادًِقم مـ افديـ بٚفّضورة، ومْف ـام تَد   ح  افديـ بٚفّضورة ٓ يِه 

ـّ   .ادًِقم بٚفي

ِّ  :ۇئ  . أن ٌظدىد ؤلاحماع إلى دلُل شسعي وال بدَّ

هذا صحٔح، بؾ مل ُٚفػ ذم ذفؽ إٓ ضٚئٍٜ صٚذة، ؿٚفف أمدي
(1)

. 

  . ٌػلمه ولى بػع اإلاجتهدًً  :ۇئ

بؾ  :ٓ بد أن يقجد مـ يًِؿ مستْد اإلمجٚع، وهذا ؾٔف ٕيرف أي: أن  

مجٚع، وؿد ؿرر هذا ف ٓ ينسط أن يًرف مستْد اإلادنٓقر ظْد إصقفٔغ أن  

ابـ حزم أجًوٚ
(2)

 ًٍ ٓبـ تّٜٔٔ حمتّاًل  ٚي إٓ ـالمً فًِالمٜ بـ شًد ٚ، ومل أر شِ
(3)

، 

 يًِّف وفق بًض ادجتٓديـ ٓ دفٔؾ ظِٔف. نْ أواصساط 

                                                           

 (.261/ 1( اإلحُٚم ذم أصقل إحُٚم )1)

 (.12( مراتٛ اإلمجٚع )ص2)

 (.195/ 19جمّقع افٍتٚوى ) (3)
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 .إلخ  ...والخبر اإلاخىاجس  :ۇئ

 :َسؿ اػ ؿسّغإخبٚر تُ 

تر.إول  : ادتقا

تر ٕقظٚن: مًْقيي   .وفٍيلي  وادتقا

.مٚ فَ  : أحٚد، وهق ـؾ  افثٚين تًرا  ٔس متقا

 وهق أنقاع ثالثٜ: ؽريٛ وظزيز ومنٓقر.

تر ذوضً   يٖيت ذـرهٚ. ٚواصسط ادهْػ ذم ادتقا

ِّوالخبر اإلاخىاجس   :ۇئ
ً
ِّ الفظ

 
ِّأو مػنى ًفُد الُلين بشسغ أن ًىل
 
ه غدد ل

ِّ
 
ِّال ًمىً ج

 
ِّىاػ

 
  . هم غلى الىرب والخؼأؤ

هذه افؼوط ٓ تتقؾر ذم حديٞ، أؿر هبذا ظِامء ادهىِح ـٚبـ افهالح 

ؾٔام ذـره ابـ حجر
(1)

، وبًض إصقفٔغ ـٚبـ افْجٚر
(2)

، حتك إن ابـ افهالح 

 اـذب ظع متًّدً مـ  حديٞ ظك ذم د  ؿٚل: إٓ أن يُ 
(3)

. 

                                                           

 (.45( ٕزهٜ افْير )ص1)

 (.330/ 2( ذح افُقـٛ ادْر )2)

 (.45( َِٕف ظْف ابـ حجر ذم ٕزهٜ افْير )ص3)
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تر افٍِيل وادًْقي: أن  وافٍرق بغ افت   تر ظذ فٍظ: افت   قا تر افٍِيل تقا قا

تر ظذ إثبٚت  امـ ـذب ظع متًّدً  ـحديٞ  تر ادًْقي ؾٓق افتقا ، أمٚ افتقا

تر إخبٚر ظذ إثبٚت احلقض  وهُذا. ..أمر ـتقا

تر ئٍد افَٔغ.  وأؾٚد ادهْػ أن ادتقا

  . فئذا لم ًبلغ هره الدزحت كُل له: آحاد  :ۇئ

تر. إػ مًْك أحٚد، وهق ـؾ   مٝ اإلصٚرةُ َد  وتَ   مٚ فٔس بّتقا

ِّ  :ۇئ   . مػها اللؼؼ آلاحاد مً اللسائً ما ًفُد ِّ ًحخف ببػع أخباز ِّ وكد 

ـ  إصؾ ذم أخبٚر إ أي: أن   ٓ   حٚد أّنٚ تٍٔد افي ئـ ؾّ٘ن  إ ٚ تٍٔد  مع افَرا

ٜٔوهذا مٚ ؿرره ابـ تّٔ افَٔغ،
(1)

، وَٕؾ ـالمف ابـ حجر
(2)

، وهق ؿقل ظِامء 

 ربًٜ.مـ ادذاهٛ إ

تر هبذا   هذا ؾ٘ن  إذا تبغ   ترة وآحٚد بٖن جيًؾ ادتقا تَسٔؿ إخبٚر إػ متقا

 صقفٔغ، ومـ إصقفٔغ دخؾادًْك هق ذم إصؾ مـ ادتُِّغ دخؾ ظذ إ

ف ٓ يقجد فف مثٚل، وفٔس مًْك هذا م أن  ظذ ـتٛ ادهىِح ادتٖخرة، وؿد تَد  

 مًْك ؽر هذا ادًْك، ف ٓ يقجد رء اشّف متقاتر بؾ يريد ادحدثقن بٚدتقاترأن  

وهق أصبف مٚ يُقن بٚدًْك افٌِقي أي بتُٚثر إخبٚر وفٔس ـؾ مٚ تُٚثر مـ 

                                                           

 .(28ص)(، مَدمٜ أصقل افتٍسر 526/  7مْٓٚج افسْٜ ) (1)

 .(374/ 1( افُْٝ ظذ ـتٚب ابـ افهالح )2)
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، بؾ يدد هذاإ تًرا  بف ِز ادحدثقن، وؿد ُتِػ بٚختالف مٚ أُخ  خبٚر صٚر متقا

ظْف، وـذفؽ بٚختالف رواتف، هذا مًْك ـالم ابـ تّٜٔٔ
(1)

. 

  ِ تر وأحٚد ذم ف يْبٌل أن يًِؿ أن  ثؿ بًد هذا ـ ف ٓ ؾٚئدة مـ دراشٜ افتقا

 صقل متًِؼ بٚدتـ،ظِؿ إ إصقل ٓ يتٚج إػ ذفؽ، ؾ٘ن   ٕن   :ـتٛ إصقل

 ٓ بٚفسْد. 

 م إؿقى؟َد  هذا يٍْع ظْد تًٚرض خزيـ ؾُٔ  ؾ٘ن ؿٔؾ: إن  

تر  ٚتَديؿ إؿقى صحٔح، فُـ فٔس مبًْٔ  ؾَٔٚل: إن   ظذ مًرؾٜ ادتقا

احلديٞ افٌريٛ ٍٕسف يتٍٚوت ذم افَقة، ؾِق تًٚرض حديثٚن  وأحٚد، بؾ إن  

ِ٘  ـؾي  يَدم ظذ مٚ  إؿقى ن  مْٓام مل يٖت إٓ مـ ضريؼ واحد، ومل يُّـ اجلّع ؾ

تر وأحٚد.  دوٕف، مـ ؽر ٕير إػ مبحٞ افتقا

  . وكٌى الصخابي إذا لم ًخالفه غيره مً حملت الدجج  :ۇئ

 ٜٔ مذهٛ افهحٚيب، وؿبؾ افبدء هبذه ادسٖخٜ ؾٖحررج  بدأ ادهْػ بذـر ُح 

 زاع ؾٔٓٚ:افْ  

ص ؾٓق مردود ؿٚل ؿقل افهحٚيب أو ؽره إذا خٚفػ افْ   أن   إمر إول:

 مـ : أمجع ادسِّقن ظذ أن  - س اهلل تًٚػ روحفد  ؿَ  -ؿٚل افنٚؾًل   ابـ افَٔؿ:

                                                           

 (.50/  18( )258/  20) ( يْير: جمّقع افٍتٚوى1)
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 ـ فف أن يدظٓٚ فَقل أحد مـ افْٚسمل يُ ٜ رشقل اهلل اشتبٕٚٝ فف شْ  
(1)

 .

وؿرر هذا ابـ تّٜٔٔ
(2)

، وابـ افَٔؿ
(3)

، وافًالئل
(4)

. 

ظذ  ٚمً افهحٚبٜ إذا اختٍِقا مل يُـ ؿقل أحدهؿ مَد   : أن  إمر افثٚين

أخر، ؿرره ابـ تّٜٔٔ
(5)

وابـ افَٔؿ
(6)

وافًالئل، 
(7)

. 

 وذم هذه ادسٖخٜ تٍهٔؾ وهق مٚ يع:

 ًٓ ظْد تًٚرض أؿقال افهحٚبٜ يرجح افَقل إصبف بٚفُتٚب وافسْٜ،  :أو

افنٚؾًل واإلمٚم أمحدف أرجح، ذـر هذا أي: افذي يدل افُتٚب وافسْٜ ظذ أن  
(8)

. 

ؿقل أحد اخلٍِٚء  خٜ دفٔؾ ؾ٘ن  ٖإذا اختِػ افهحٚبٜ ومل يُـ ذم ادس :ٚثًٕٚٔ 

ـر هذا افنٚؾًل وأمحد وابـ افَٔؿم ظذ ؽره مـ افهحٚبٜ، ذافراصديـ مَد  
(9)

 ،

                                                           

 .(6/ 1إظالم ادقؿًغ ) (1)

 (.284/ 1افٍتٚوى )جمّقع  (2)

 .(155، 4/146( إظالم ادقؿًغ )3)

 (.71ص )إمجٚل اإلصٚبٜ  (4)

 .(14/ 20( جمّقع افٍتٚوى )5)

 .(155، 4/146( إظالم ادقؿًغ )6)

 (.40ص )( إمجٚل اإلصٚبٜ 7)

 (.93 -92/ 4( يْير: إظالم ادقؿًغ )8)

 (.91/ 4( يْير: إظالم ادقؿًغ )9)
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وابـ رجٛ
(1)

  سٚئل مـ حديٞ افًربٚضفْ  فذفؽ: مٚ أخرج اخلّسٜ إٓ ا ، ويدل  

ٕ   ؿٚل:  بل افْ   أن   بـ شٚريٜا   ،ا ـثرً  ٚف مـ يًش مُْؿ ؾسرى اختالؾً إ

 ٜ اخلٍِٚء افراصديـتل وشْ  ؾًُِٔؿ بسْ  
(2)

( ظـ أيب 681، وبام أخرج مسِؿ )

 .ؾ٘ن يىًٔقا أبٚ بُر، وظّر يرصدوا  ؿٚل:   بلافْ   أن   ؿتٚدة 

 اإلمجٚع، ؾُؾ  ٜ مذهٛ افهحٚيب صقرة مـ صقر ٔ  جِ ُح  أن   إمر افثٚفٞ:

افبحٞ  ٕن   :ؿقل افهحٚيب حجٜ ظذ أن   اإلمجٚع حجٜ يدل   ظذ أن   دفٔؾ يدل  

 جٍٚر ذم ؿقل افهحٚيب افذي مل ُٚفػ.

د ظذ ذفؽ أدفٜ شٖٔيت ذـرهٚ إن صٚء اهلل.  ويزا

ـ   أن  إمر افرابع:  افٌٚفٛ، أؾٚد هذا  حجٜٔ مذهٛ افهحٚيب مـ بٚب افي

ابـ افَٔؿ
(3)

ِ  ٕن  :  ٓ  ف جًؾ فَقفف احتامٓت شتٜ وـ   آحتامل افسٚدسٓٚ حجٜ إ

  ٕ  ف مبْلٕن   :فٛٚف مـ افيـ افٌؾبٓذا تُقن حجٔتف مـ افيـ افٌٚفٛ، وؿد يَٚل إ

ـي  ، وفق ؾٔف أن يُقن ؽٚفًبٚ، واحلجٜ ظذ ٍٕل أن يُقن فف خمٚفػ، وهذا افٍْل ط

 أدٕك درجٚت ؽِبٜ افيـ، ؾ٘ن مٚ ـٚن ـذفؽ ؾٓق حجٜ.

                                                           

 .(2/120واحلُؿ )جٚمع افًِقم  (1)

وافسمذي ذم جٚمًف  ،(4607أبق داود ذم شْْف )، و(17142( أخرجف أمحد ذم مسْده )2)

 (.42(، وابـ مٚجف ذم شْْف )2676)

 .(4/113) إظالم ادقؿًغ (3)
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 ومـ هذه إدفٜ: ،ٝ إدفٜ ظذ حجٜٔ مذهٛ افهحٚيبوؿد دف  

 م.وؿد تَد   ،ظذ حجٜ اإلمجٚع دفٔؾ يدل   ـؾ   افدفٔؾ إول:

 ٜ مذهٛ افهحٚيب:ظذ مزي   أدفٜ خٚصٜ تدل   افدفٔؾ افثٚين:

ؿٚل:  أن افْبل  ( ظـ أيب مقشك 2531مسِؿ ) فمْٓٚ: مٚ أخرج

 ؾ٘ذا ذهبٝ افْجقم أتك افسامء مٚ تقظد، وأنٚ أمْٜ ٕصحٚيب،جقم أمْٜ فِسامء، افْ   

 تل، ؾ٘ذا ذهٛ أصحٚيبؾ٘ذا ذهبٝ أتك أصحٚيب مٚ يقظدون، وأصحٚيب أمْٜ ٕم  

 . تل مٚ يقظدونأتك أم  

ف جًؾ ٕسبٜ أصحٚبف إػ ووجف آشتدٓل بٚحلديٞ أن    ؿٚل ابـ افَٔؿ:

هذا  جقم إػ افسامء، ومـ ادًِقم أن  مـ بًدهؿ ـْسبتف إػ أصحٚبف، وـْسبٜ افْ  

 ، وٕيرًىل مـ وجقب اهتداء إمٜ هبؿ مٚ هق ٕير اهتدائٓؿ بْبٔٓؿ افتنبٔف يُ 

ِ٘  ٚاهتداء أهؾ إرض بٚفْجقم، وأجًو  ف جًؾ بَٚءهؿ بغ إمٜ أمْٜ هلؿ، ٕ  ؾ

ؿ مـ افؼ وأشبٚبف، ؾِق جٚز أن ُىئقا ؾٔام أؾتقا بف وييٍر بف مـ بًده اوحرزً 

 هلؿ، وهذا مـ ادحٚل افُٚن افيٚؾرون بٚحلؼ أمْٜ فِهحٚبٜ وحرزً 
(1)

. 

مْٓٚ مٚ  ،بْْٔٚ وبغ افهحٚبٜ مدارك إن    ؿٚل ابـ افَٔؿ: افدفٔؾ افثٚفٞ:

اصسـْٚ ٕحـ وإيٚهؿ ؾٔٓٚ، ومْٓٚ مٚ إٍهِقا هبٚ ظْٚ، ومٚ اصسـْٚ ٕحـ وإيٚهؿ 

فٔتًِؿ افٌِٜ، ؾ٘ذا تًِؿ ذفؽ أخذ  ٚؾٔٓٚ ؾَد ؾٚؿقٕٚ بّراحؾ، ؾٖحدٕٚ يتٚج وؿتً 

يتًِؿ ظِؿ احلديٞ واإلشْٚد ؾ٘ذا تًِؿ ذفؽ أخذ  ٚثؿ يٖخذ وؿتً  ،ًبٜمـ ذهْف ُص 
                                                           

 (. 105 -104/ 4( إظالم ادقؿًغ )1)
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مـ ذهْف صًبٜ ثؿ ذـر أصٔٚء ٕحق ذفؽ، ثؿ ؿٚل: وإذا إتْٓٔٚ مـ هذه إتْٓٔٚ 

  ِ  ٝ، ؿد تتؿ ادسر وؿد ٓ تتؿ، أمٚ افهحٚبٜ ؾٚفٌِٜ شَِٔتٓؿ، واإلشْٚدبٖذهٚن ؿدـ 

ٚ اددارك افتل ، أم  وهُذا، ؾٖجـ ٕحـ مْٓؿ  ..مٚ شًّقه مـ افرشقل 

أو  ؾَد يُقٕقا شًّقه مـ افرشقل  إٍهِقا هبٚ ظْٚ، ؾٓق أّنؿ إذا َِٕقا حُاًم 

ًً  ، أو َِٕقا حُاًم  شًّقه ممـ شًّف مـ افرشقل ظِٔف، أو  ٚـٚن ظكهؿ جمّ

 ..حؼوافال  ٚبؼ ٔٚق وافس  ؾّٓف بٚفْير إػ افس   ـٚن ؾٓاًم 
(1)

 .اػ اخر مٚ ؿٚل  

ِّ ِّأكىاٌ الصخابت كظمان: وإنَّ

ٕ   مٚ اصتٓر، وؿد ذـر ابـ افَٔؿ أن   افَسؿ إول: ف إمجٚع، ضٚئٍٜ ؿٚفٝ: إ

  ٕ وؿٚفٝ ذذمٜ مـ ادتُِّغ   ، ثؿ ؿٚل:ٜٚ وفٔس إمجٚظً ف حج  وؿٚفٝ ضٚئٍٜ: إ

 وبًض افٍَٓٚء ادتٖخريـ: ٓ يُقن إمجٚظٚ وٓ حجٜ
(2)

. 

أمٚ إذا مل ينتٓر ؿقل افهحٚيب أو مل يًِؿ هؾ اصتٓر أم ٓ،  افَسؿ افثٚين:

ؾَد ذهٛ أئّٜ ادذاهٛ إربًٜ وأبق ظبٔد افَٚشؿ بـ شالم وإشحٚق بـ 

وهق مْهقص افنٚؾًل ذم افَديؿ  ثؿ ؿٚل ابـ افَٔؿ:  ، ٜف حج  راهقيف إػ أن  

 واجلديد
(3)

ًٓ ذم  افًالئل أن  ، وؿد واؾؼ افبَٔٓل ثؿ ابـ افَٔؿ و فِنٚؾًل أؿقا

ؿقل  ف يرى أن  ظذ أن   ٜ، ؾدل  ؿقل افهحٚيب حج   ظذ أن   اجلديد واحلديٞ تدل  

                                                           

 (.112-111/ 4إظالم ادقؿًغ ) (1)

 (.92/ 4( إظالم ادقؿًغ )2)

 (.4/92م ادقؿًغ )إظال (3)
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مل ينتٓر، وأصٚر هلذا ابـ تّٜٔٔ وفق ٌٜ افهحٚيب حج  
(1)

 ًٜ  ، ثؿ ذـر ابـ افَٔؿ شت

ظذ حجٜٔ  ثرهٚ أدفٜ تدل  ــٚيب، وأـــٜٔ مذهٛ افهحظذ حج   اًل ــوأربًغ دفٔ

ٚاإلمجٚع ظّقمً 
(2)

. 

ف ٓ جيقز إحداث ؿقل جديد، ٜ أن  ؿقل افهحٚيب حج   وممٚ يدل ظذ أن  

 ؾ٘ذا اختِػ افهحٚبٜ ظذ ؿقفغ مل جيز اخلروج ظـ ؿقفٔٓام، ؿٚل اإلمٚم أمحد: 

هذا ؿقل خبٔٞ، ؿقل أهؾ افبدع، ٓ يْبٌل أن ُرج مـ أؿٚويؾ افهحٚبٜ إذا  

َِٕف أبق يًذ ، اختٍِقا 
(3)

.  

 ًٓ ومل يًِؿ فف خمٚفػ، ؾِٔس ٕحد أن  اواحدً  وـذفؽ إذا ؿٚل افهحٚيب ؿق

 ث.دِ ف حُم ؿقفف ٕن   د  مـ خٚفٍف مٖمقر أن يٖيت بسِػ وإٓ رُ  ٕن   :ُٚفٍف

 ؿقل افهحٚيب حجٜ. وهبذا افقجف يتبغ أن  

  . وإذا خالفه غيره زحؼ إلى الترحُح  :ۇئ

 هذا.م بٔٚن تَد  

                                                           

 (.14/ 20جمّقع افٍتٚوى ) (1)

 (.94/ 4إظالم ادقؿًغ ) (2)

 (.4/1059( افًدة )3)
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  . وإذا خالف زأي الساوي زواًخه غمل بسواًخه دون زأًه  :ۇئ

أحد، ومـ ذفؽ  ـؾ   ظذ ؿقلِ  مٌ مَد   بل ؿقل افْ   وهذا حؼ حٚ تَدم أن  

افتّٔٔز بغ ؿقل  وهق: ضٚبط ذم ،دؿٔؼ ف إػ أمرٍ تْب  افهحٚبٜ، وفُـ يْبٌل أن يُ 

افًٚم وتَٔٔد ادىِؼ وتبٔغ ص، ـتخهٔص فِْ   ا تٍسرً  افهحٚيب افذي يًد  

ًٍ  ادجّؾ وؿقل افهحٚيب افذي يًد   افهحٚيب إذا  فِْص، وافوٚبط هق: أن   ٚخمٚف

 اهلل يَقل: ٕن   :خٚفػ افْص مـ ـؾ وجف ؾال بد أن يُْر ظِٔف صحٚيب آخر

، (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ)

ادُْر  وؿقل افهحٚيب ادرجقح مُْر مـ وجف، ؾال يُّـ أن يَْؾ فْٚ افَقل

وٓ يَْؾ فْٚ افَقل افراجح وهق ادًروف، وفق ؿٚل افهحٚيب بَقل مرجقح ؾال 

ن ظـ ادُْر، أؾٚد ؿ يٖمرون بٚدًروف ويْٓقّٕن   :بد أن يُْر ظِٔف صحٚيب آخر

هذا ابـ افَٔؿ
(1)

. 

 ؿقل افهحٚيب بٖمقر مْٓٚ مٚ يع: حٚول بًوٓؿ رد  

ؿ مًهقمقن، وفٔسٝ أن مَتٙ افَقل بٖن ؿقهلؿ حجٜ أّن   إمر إول:

، ذـر هذا بًض ادتُِّغ ـٚفٌزالشقل افًهّٜ إٓ فِر  
(2)

وذـره ابـ حزم 
(3)

.  

                                                           

 (.401- 4/400( إظالم ادقؿًغ )1)

 (.168ادستهٍك )ص (2)

 .(80 -76/ 6اإلحُٚم ذم أصقل إحُٚم ) (3)
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 :واجلقاب ظـ هذا مـ وجٔٓـ

افَٚئِغ بحجٜٔ ؿقل افهحٚبٜ،  ٕن   :هذا ؽر ٓزم أن   افقجف إول:

ويَقفقن: إذا اختٍِقا رجح  ،يَقفقن: إن ؿقهلؿ إذا خٚفػ افْص ؾٓق مردود

 .ٜ فٌره ٓ بذاتف، وهذا يتوح بٚفقجف افثٚينبغ أؿقاهلؿ، وإٕام ؿقل افهحٚيب حج  

ٜٔ إػ حج   افَقل بحجٜٔ مذهٛ افهحٚيب راجعٌ  م أن  تَد   افقجف افثٚين:

د افًِامء مًهقمقن ٕن   ٓ يَٚل إن  اإلمجٚع، ؾُام  إمجٚظٓؿ حجٜ، ؾُذفؽ  أؾرا

  ٕ  ف صقرة مـ صقر اإلمجٚع.ٕن   :ٜف حج  يَٚل ذم افَقل بحجٜٔ مذهٛ افهحٚيب ؾ٘

ٕ   إمر افثٚين: ف مل يًّؾ يَقل بًض ادخٚفٍغ حلجٜٔ مذهٛ افهحٚيب: إ

ر أن  أأحد مـ  أبٚ ضِحٜ إنهٚري ـٚن يٖـؾ افزد  هؾ افًِؿ بام ثبٝ ظْد افبزا

ًبٚ ٚوهق صٚئؿ، ويَقل: فٔس ضًٚمً   .وٓ ذا

  ٕ ف حٚ إًَد اإلمجٚع ظذ ظدم افًّؾ هبذا واجلقاب ظـ هذا أن يَٚل: إ

إثر ـام حُك اإلمجٚع ابـ افهالح
(1)

، وافنٚضبل
(2)

  ٕ  :ف مل يًّؾ بٖثر أيب ضِحٜ، ؾ٘

ٕ   وهذا فٔس ٕن   ل افهحٚبٜ فٔسٝ حجٜ وإ ام فإلمجٚع، وهذا مثؾ إمجٚع أؿقا

 افًِامء ظذ ترك افًّؾ ببًض إحٚديٞ ؾال يِزم مْف ترك آحتجٚج بٚفسْٜ.

                                                           

 (.199/ 3( ذح منُؾ افقشٔط )1)

 (.274/ 3ادقاؾَٚت ) (2)



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

69 

 تطبيقات على حجية مذهب الصحابي:

 هذه افتىبَٔٚت ؿسامن: و

رؾع افٔديـ ذم تُبرات اجلْٚئز، ثبٝ رؾع افٔديـ ذم  ادسٖخٜ إوػ:

 افَقفغ. ف شْٜ ظذ أصح  تُبرات اجلْٚئز ظـ ابـ ظّر، ؾدل ظذ أن  

ثبٝ ظـ ابـ ظبٚس ظْد افنٚؾًل وؽره ادسٖخٜ افثٕٜٚٔ:
(1)

ف ـٚن يّْع أن   

 ٚ.مً رِ أن يدخؾ أحد احلرم إٓ حُم 

 فف خمٚفػ ًرفوٓ يُ   :ؿٚل ابـ تّٜٔٔ ذم ذح افًّدة
(2)

. 

 م دخقل مُٜ فٌر ادحرم.ؿقل أهؾ افًِؿ يرُ  ؾِذا ظذ أصح  

ف أن   ( ظـ ظّرو بـ افًٚص 192ثبٝ ذم مسِؿ ) ادسٖخٜ افثٚفثٜ:

يَسؿ حلّٓٚ، و ضِٛ مـ أهِف أن يُّثقا ظْد ؿزه بًد دؾْف ؿدَر مٚ يْحر جزور

 . حتك أشتٖنس بُؿ ؿٚل: 

                                                           

 .(4/364(، وابـ أيب صٔبٜ ذم ادهْػ )2/116افنٚؾًل )( مسْد 1)

 (.2/342( ذح افًّدة )2)
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ثبٝ ظْد ابـ أيب صٔبٜ ظـ شِّٜ بـ إـقع وابـ ظّر  ادسٖخٜ إوػ:

ام مسحٚ ذم افقضقء بًض افرأسأّن   
(1)

مسح بًض  هذا ظذ أن   . ؾدل  

 افرأس جمزئ، وذهٛ إػ هذا مجٓقر أهؾ افًِؿ. 

ف ـٚن أن  ( ظـ ابـ ظّر 5892ثبٝ ذم افبخٚري ) ادسٖخٜ افثٕٜٚٔ:

  افنٚؾًل.ف شْٜ، وهق ؿقل أمحد وهذا ظذ أن   بوٜ، ؾدل  يٖخذ مـ حلٔتف بَّدار افَ

 ؿٚل:  بل افْ   أن   ثبٝ ذم افهحٔحغ ظـ ظٚئنٜ  ادسٖخٜ افثٚفثٜ:

 ظِٔف صٔٚم صٚم ظْف وفٔفمـ مٚت و 
(2)

. 

هف بهقم ه  ف َخ أن    ابـ ظبٚس( ظـ 2401ثبٝ ظْد أيب داود )

 ذر.بٚفْ   ف خٌٚص هذا ظذ أن   ذر: ؾدل  افْ  

  . بالش يء ههي غً طده وألامس ِّ  :ۇئ

  ٕ  ، ـٚفَٔٚم وآضىجٚعضدّ  ف ّنل ظـ ـؾ  وذفؽ ـٖن يَٚل فرجؾ: اجِس، ؾ٘

ء ـٚن ضد    أو أـثر مـ ضد.  اواحدً  افذا إمر بٚفقء ّنل ظـ ضده، شقا

                                                           

 .(155 -154/ رؿؿ 1( أخرجٓام ابـ أيب صٔبٜ )1)
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 . غً الش يء أمس بظده والىهي  :ۇئ

ؾ٘ذا ؿٔؾ: ٓ دمِس، ؾٓق أمر بٚفود، فُـ إن ـٚن فف أـثر مـ ضد، ؾٓق 

  ٕ  ف أمر بٚفَٔٚم أو بٚٓضىجٚع.أمر بٖحد هذه إضداد، ـٚدثٚل افسٚبؼ: ؾ٘

َٚل: ٓ تتُِؿ . ـٖن يُ د  واحد ؾٓق أمر هبذا افو   أمٚ إذا مل يُـ فف إٓ ضدي 

 ؾٓق أمر بٚفهّٝ.

 لٓإمر بٚفقء هق ظغ افْٓل ظـ ضده، وـذفؽ افْ   مذهٛ إصٚظرة أن  

 ، ؾال يرونٚؿ ٓ يرون افُالم إٓ ٍٕسًٔ ذفؽ أّن  ظـ افقء هق ظغ إمر بوده، و

 افُالم افٍِيل، وبًْٚء ظذ هذه افبدظٜ ظْدهؿ جًِقا ظغ إمر هق ظغ افْٓل.

ٓل ظـ فقء يَتيض ويستِزم افْ  ؿ يَقفقن إن إمر بٚأمٚ أهؾ افسْٜ ؾّ٘ن  

. ذـر هذا صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ... إفخهضد  
(1)

. 

ٕ  ؾ٘ن ؿٔؾ ف يقجد ذم ـالم بًض أهؾ افسْٜ ـٚفًالمٜ افسًدي ذم هذا : إ

إمر بٚفقء ّنل ظـ ضده، وٓ يقضح ذفؽ بَقل: يستِزم  ادتـ، يَقل: إن  

 ويَتيض.

                                                           

 (.531 - 10/530( جمّقع افٍتٚوى )1)
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مـ افَقاظد ، وٚافسْٜ فُقٕف مًِقمً ذف هذا ظْد أهؾ : إٕف ؿد ُي ؾَٔٚل 

ِ ؿ افرجؾ بٍِظ جمّــف إذا تأن    :ٚ ابـ افَٔؿـافتل ؿررـه ِ٘ ــُ ػ هديف إِ  ف يرد  ٕ  ؾ ؾ

 وشرتف
(1)

 . 

 ؾُالم افًالمٜ ابـ شًدي ُيرد  إػ ظَٔدتف وهل افًَٔدة افسٍِٜٔ.

م إن زحؼ إلى ذاث الػبادة أو شسػها فظدث، وإن زحؼ   :ۇئ  إلىوالخحٍس

 . أمس خازج غً ذلً حسم ولم جفظد

 ٓل يَتيض افٍسٚد ذم حٚفغ:افْ   إذن ؿرر أن  

 إذا رجع إػ ذات افًبٚدة.  احلٚل إوػ:

 إذا رجع إػ ذط افًبٚدة. ومٚ ظدا ذفؽ ؾال يَتيض افٍسٚد. احلٚل افثٕٜٚٔ:

ٓل افْ   ؿقل افهحٚبٜ وافتٚبًغ: أن   ؿد أؾٚد صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ أن  و

 ًَ افذي يَقل بٚفتٍريؼ بغ مٚ يرجع إػ ذات افًبٚدة أو  ، وأن  ٚيَتيض افٍسٚد مىِ

مٚظدا ذفؽ ٓ يَتيض افٍسٚد، و ذضٓٚ أو وصٍٓٚ ادالزم ؾٓق يَتيض افٍسٚد

ٓل يَتيض افْ    أن  هذه افتٍهٔالت هل تٍهٔالت ادتُِّغ، ثؿ بغ   ؿٚل: إن  

ؿٚل تًٚػ:  ،ٓل ظـ افبٔع بًد ٕداء اجلًّٜـٚفْ   افٍسٚد إذا ورد ذم دفٔؾ واحد،

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )

 ٚ، ؾّثؾ هذا يَتيض افٍسٚد، أمٚ إذا ـٚن مرـبً (ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

                                                           

 .(481/ 3( مدارج افسٚفُغ )1)
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 ف مل يٖت ٕصي ـٚفْٓل ظـ افهالة ذم إرض ادٌهقبٜ ؾال يَتيض افٍسٚد: ٕن  

  ٕ ًً  أن   ام مستْبط مـ إدفٜ، وبغ  أجوٚسيح هبذا، وإ  إػ حؼ افًبٚد ٚمٚ ـٚن راج

، وتهٚفــال يَتيض افٍســــؾ  حقا ـٚد إذا تراضقا
(1)

. وافدفٔؾ ظذ أن افْٓل يَتيض 

 افٍسٚد مٚ يع:

ٝ ادًٚيص ؾسٚدً  أن   افدفٔؾ إول:  ّ ، ؾً٘ذا ـؾ ّنل يَتيض اافؼيًٜ ش

ٕٚف:   .(ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ)افٍسٚد. ؿٚل شبح

تّٜٔٔذـر هذا ابـ 
(2)

، وابـ افَٔؿ
(3)

. 

يًٜ: ذم افؼ   ٓل، فذفؽ مل يِٖت د افْ  افٍسٚد ُيًرف بّجر   أن   افدفٔؾ افثٚين:

ٓل ٓ يَتيض افٍسٚد، وإن هذا افْٓل يَتيض افٍسٚد، ؾبّجرد افْٓل هذا افْ   إن  

 ف يَتيض افٍسٚد.ُيًِؿ أن  

افهحٚبٜ أبىِقا ظبٚدات ومًٚمالت، ـٚدًٚمالت  أن   افدفٔؾ افثٚفٞ:

يَتيض افٍسٚد، وهذا ّنل ٓ  هذا ّنلي  ظْٓؿ أن   ٓل، ومل يِٖت د افْ  افربقيٜ دجر  

 يَتيض افٍسٚد.

هذه إدفٜ مِخهٜ مـ ـالم صٔخ اإلشالم ذم جمّقع افٍتٚوى، وذـر 

 ادقؿًغ. إظالمهتذيٛ افسْـ و بًوٓٚ ابـ افَٔؿ ذم ـتٚبف

                                                           

 (.285-29/281( جمّقع افٍتٚوى )1)

 (.84-7/83يْير: جمّقع افٍتٚوى ) (2)

 .(169/ 6( يْير: هتذيٛ افسْـ ) 3)
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ف ؿقل افهحٚبٜ وافتٚبًغ وهق افذي ظِٔف ويٍُل ذم ؿقة هذا افَقل أن  

 أـثر افٍَٓٚء.

ٓل يَتيض افٍسٚد وأـثر ادتُِّغ ظذ افْ   أـثر افٍَٓٚء أن    ؿٚل احٚزري:

 ٓل ٓ يَتيض افٍسٚدافْ   أن  
(1)

. 

 وهحىها، واإلاىصىالث،  وأًً ،وأي ِّ ،وما ،مً  ومً صُغ الػمىم:  :ۇئ

حت في الػمىم هـــــلفاؾ الصَِّّوألا  وهحىهما، وما دخلذ غلُه  وأحمؼ ،ول  ٍس

 اإلاػسف بالالم غير الػهدًت، واإلافسد اإلاظافمً الجمىع وألاحىاض، واإلافسد   أٌ 

 . إلاػسفت، والىىسة في طُاق الىفي أو الىهي أو الشسغ أو الاطخفهام

 :اإلهبٚم وافٌّقض: ؾٔف رء مـ  ومً صُغ الػمىم ذـر ادهْػ: 

 فذا أذـر صٔغ افًّقم مع إمثِٜ، ثؿ أرجع إػ ـالم ادهْػ.

ڻ  ڻ ڻ ڻ)إشامء ادقصقفٜ ـَقفف تًٚػ:  افهٌٜٔ إوػ:

 أحد، ؾٓل اشؿ مقصقل. : ظٚم ذم ـؾ  افذيـ  ؾَقفف:  .(ۀ

 ،( ڎ ڎ ڌ ڌ )أشامء آشتٍٓٚم: ـَقفف تًٚػ:  افهٌٜٔ افثٕٜٚٔ:

ٚ ّٕن   :: مـ صٔغ افًّقمأجـ  ، وؿقفف:  ؾّـ ؾَقفف:  .( ۅ ۋ )وؿقفف:

 أشامء اشتٍٓٚم.
                                                           

 . ( 79ص )( يْير: حتَٔؼ ادراد ذم أن افْٓل يَتيض افٍسٚد فًِالئل 1)
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. (ژ ڈ ڈ ڎ)أشامء افؼط: ؿٚل شبحٕٚف:  افهٌٜٔ افثٚفثٜ:

 ف مـ أشامء افؼط.ٕن   :: ظٚم ذم ـؾ أحد ؾّـ ؾَقفف: 

  وظٚمٜ ،وـٚؾٜ ،ـؾ ـؾ مٚ أؾٚدت افًّقم بٍِيٓٚ، ـٍِظ:  افهٌٜٔ افرابًٜ:

، وـام أخرج افنٔخٚن مـ فٍظ افبخٚري مـ (ڍ ڇ ڇ ڇ)ـَقفف تًٚػ: 

 ، وذم روايٜ: ٚس ـٚؾٜ وُبًثٝ إػ افْ   ؿٚل:  بل افْ   أن    حديٞ جٚبر

 ظٚمٜ 
(1)

. 

پ  پ )إضٚؾٜ ادٍرد إػ ادًرؾٜ: ـَقفف تًٚػ: افهٌٜٔ اخلٚمسٜ: 

 . اهلل ف موٚف إػ فٍظ افًيّٜ ٕن   :ظٚمي   ًّٕٜ ؾٍِظ  .(   ڀپ ڀ ڀ ڀ

 إفػ وافالم ٓشتٌراق اجلْس. افهٌٜٔ افسٚدشٜ:

ومًْك اشتٌراق اجلْس أي افتل تُقن بًّْك )ـؾ(، بحٔٞ إذا ُحذؾٝ 

 ٻ ٻ ٻ))أل( وُوضع مُّٚنٚ )ـؾ(، ٓشتَٚم افُالم، ـَقفف شبحٕٚف: 

إٕسٚن فٍل خّس. ذـر هذا افوٚبط افزرـق ـؾ   أي: إن   (پ
(2)

وابـ افَٔؿ ،
(3)

.  

                                                           

 أخرجٓٚ افبخٚري  ظٚمٜ (، وفٍظ 521ومسِؿ ) ،( وافٍِظ فف438( أخرجف افبخٚري )1)

(335.) 

 (.4/133( افبحر ادحٔط )2)

 (.344افهقاظؼ ادرشِٜ )ص( خمتك 3)
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، بًٜ مـ حديٞ مٚفؽ بـ احلقيرث ومـ أمثِٜ ذفؽ: مٚ أخرج افس  

ن أحدـؿ إذا حّضت افهالة ؾِٔٗذ   ؿٚل:  ظـ افْبل 
(1)

الة ، ؾٍِظ افه  

 إفػ وافالم ٓشتٌراق اجلْس، ؾٔهح أن تَقل: إذا حّضت ـؾ   ٕن   :ظٚم

 صالة ؾِٔٗذن أحدـؿ.

 ُرة ذم شٔٚؿٚت مخسٜ:افْ   افهٌٜٔ افسٚبًٜ:

ڈ  ڈ ڎ) ذم شٔٚق افؼط: ـَقفف شبحٕٚف: افسٔٚق إول:

 ف ُٕرة ذم شٔٚق افؼط.ٕن   :ظٚم  خًرا  ؾٍِظ  .(ڑ  ژ ژ 

. ( ڎ ڎ ڌ ڌ ): ذم شٔٚق آشتٍٓٚم: ـَقفف تًٚػ:افسٔٚق افثٚين

 .ف ذم شٔٚق آشتٍٓٚمٕن   :ظٚم  مٚء ؾٍِظ 

ڱ  ڳ ڳ ڳ ) ٓل: ـَقفف شبحٕٚف:ذم شٔٚق افْ   افسٔٚق افثٚفٞ:

 ٓل.ف ذم شٔٚق افْ  ٕن   :ظٚم  ٚصٔئً   ؾٍِظ .(   ڱ ڱ ڱ

ؾٍِظ  .( ٹ ٹ ٹ ٿ )ٍل: ـَقفف شبحٕٚف: ذم شٔٚق افْ   افسٔٚق افرابع:

 ٍل.ف ذم شٔٚق افْ  ٕن   :ظٚم  اأحدً  

 أن   آمتْٚن، ـام أخرج أمحد ظـ ظبدافِف بـ افزبر  افسٔٚق اخلٚمس:

ذا ـجدي ـهـصالة ذم مس ؿٚل:   قل اهللــرش
(2)

 ذم  فٕن   :ظٚم  الةـص ؾٍِظ  ،

                                                           

 (.674(، ومسِؿ )6008( أخرجف افبخٚري )1)

وٓ خمٚفػ فف.  ، وافهقاب وؿٍف ظـ ظبد اهلل بـ افزبر (26/41( مسْد أمحد )2)

 .(20/6إير: افتّٓٔد )
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 شٔٚق آمتْٚن.

 ؿٚل:  أن افْبل  ( ظـ ابـ ظبٚس 1863وـام أخرج افبخٚري ) 

 ف ُٕرة ذم شٔٚق آمتْٚن.ٕن   :، ؾٍِظ )ظّرة( ظٚمظّرة ذم رموٚن  

اإلضالق، فُـ ٕجؾ آمتْٚن،  ام مـ صٔغوإصؾ ذم هذيـ ادثٚفغ أّن  

 وهل ؿريْٜ مًْقيٜ صٚرت مـ أخٍٚظ افًّقم.

 بًد هذا ٕرجع إػ ـالم ادهْػ: 

ينر هبذا إػ  . وهحىها  مً وما وأي  وأًً  ومً صُغ الػمىم: :ۇئ

ٓذا ط وآشتٍٓٚم، ؾبِ هذه إشامء تٖيت فِؼ   ٕن   :ط وآشتٍٓٚمأشامء افؼ  

 صٌٔتغ.يُقن ذـر 

 هذه هل افهٌٜٔ افثٚفثٜ، وهل إشامء ادقصقفٜ.  . واإلاىصىالث  :ۇئ

حت في الػمىم هـــوألالفا  :ۇئ هذه  . وهحىهما  ول وأحمؼ  ؾ الصٍس

بًٜ، وهل افتل تدل    ظذ افًّقم بٍِيٓٚ. افهٌٜٔ افرا

 (أل)هذه هل افهٌٜٔ اخلٚمسٜ، وهل  . (أٌ)وما دخلذ غلُه   :ۇئ

 ٓشتٌراق اجلْس.
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، وهل مـ اجلّقع افتل هلٚ (أل)أي مٚ دخؾ ظِٔٓٚ  . مً الجمىع  :ۇئ

 مٍرد مـ فٍيٓٚ، ـٍِظ ادسِّغ. 

 .افْٚس  وهق اجلّع افذي فٔس فف مٍرد مـ فٍيف ـٍِظ  . وألاحىاض  :ۇئ

ًً  . واإلافسد  :ۇئ  .ٚأي فٔس مج

 أي: ٓشتٌراق اجلْس.  . اإلاػسَّف بالالم  :ۇئ

 فًِٓد ٓ تٍٔد افًّقم، وهذا مٚ ؿرره (أل) يريد أن   . غير الػهدًت  :ۇئ

إصقفٔقن ـٚبـ ؿدامٜ
(1)

، وابـ تّٜٔٔ
(2)

،   ٕ ام تًقد فًِّٓقد بٚإلمجٚع، ـام ؾٓل إ

ؿٚفف افرازي
(3)

،   ٕ ٚ ؾٓل فًِّقم،وإ  ام تُقن بحَسٛ ادًٓقد: ؾ٘ن ـٚن ادًٓقد ظٚم 

ٚ ؾٓل فِخهقص وإن ـٚن خٚص 
(4)

. 

 أؿسٚم ثالثٜ: (أل)ؾبٓذا يتبغ أن 

 م.ٓشتٌراق اجلْس، وؿد تَد   إول:

 م.فًِٓد، وؿد تَد   افثٚين:

                                                           

 (.29/ 2(، )2/11( روضٜ افْٚطر )1)

  .(105( ادسقدة )ص2)

 (.2/356ادحهقل ) (3)

 . (270ص )( ذح إصقل مـ ظِؿ إصقل ٓبـ ظثّٔغ 4)



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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فبٔٚن اجلْس، وهذه فٔسٝ مـ أخٍٚظ افًّقم، وإٕام ؾٔٓٚ بٔٚن  افثٚفٞ:

افرجؾ  ادًْك مـ حٔٞ اجلِّٜ، ومث ؾ إصقفٔقن وافْحٚة ظذ ذفؽ بَقل: 

 اجلِّٜ ٓ ـؾ مٍرد. ، وهذا مـ حٔٞخر مـ ادرأة 

 ٚدشٜ.ٌٜٔ افس  هذه هل افه   . اإلاظاف إلاػسفتواإلافسد   :ۇئ

 . والىىسة في طُاف الىفي، أو الىهي، أو الشسغ، أو الاطخفهام  :ۇئ

د ظذ ذفؽ آمتِ   ٚن.َْ وهذه هل افهٌٜٔ افسٚبًٜ. وُيزا

 ف ظذ أمريـ: وبًد هذا أنب  

 أربًٜ:  ًِّٚقم أؿسٚمً ف إمر إول: أن  

ص، ـَقفف تًٚػ:  افَسؿ إول: ه  ُُ ڇ  )افًّقم ادحٍقظ: أي: افذي مل 

هص.  ؾٍِظ افْٚس ظٚمي  ،(ڇ ڍ ڍ ُُ  مل 

 افًّقم ادخهقص: ـحديٞ أيب هريرة وابـ ظبٚس  افَسؿ افثٚين:

ْتذ خالهٚ، وٓ ُيَىع صجرهٚ  : ذم افهحٔحغ، ؿٚل  ُُ  :، ؿٚل  ...ٓ 

إٓ اإلذخر  
(1)

 . ؾٓذا ختهٔص فًِّقم.

د بف اخلهقص، ـام أخرج افنٔخٚن مـ حديٞ  ظٚمي  افَسؿ افثٚفٞ: ُيرا

إذا حّضت افهالة  :  مٚفؽ بـ احلقيرث
(2)

 ، وادراد افهِقات اخلّسٜ

 ادٍروضٜ. 

                                                           

 (.1355ومسِؿ ) ،(112( أخرجف افبخٚري )1)

 (.674(، ومسِؿ )6008( أخرجف افبخٚري )2)



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ظذ شبٛ، ـٚٔيٚت وإحٚديٞ افتل جٚءت بٍِظ  افًٚم افقاردُ  افَسؿ افرابع:

، وؿقفف  ]٢النور: [ Z ڀ ڀژافًٚم، وؿد وردت ظذ أشبٍٚب، ـَقفف تًٚػ: 

 .]٢املجادلة: [ Zٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ    ژ شبحٕٚف:

ؿٚل ـثر مـ إصقفٔغ ادتٖخريـ: مٚ مـ ظٚم إٓ وؿد  إمر افثٚين: 

ىئ   مئ ژ، وؿقفف شبحٕٚف: إن اهلل ظذ ـؾ رء ؿدير  خهص، إٓ ؿقفف تًٚػ: 

ٓ يقجد   وٕحَق ذفؽ، وخٚفٍٓؿ افنٚضبل وؿٚل: ...]٧٥األنػال: [ Zحب جب يئ

د هبٚ اخلهقص ص، بؾ افًّقمٚت إمٚ حمٍقطٜ، أو ُيرا  ظٚم ُخه 
(1)

. 

وذهٛ ابـ تّٜٔٔ
(2)

، وابـ افَٔؿ
(3)

، وؿبِٓام ابـ حزم
(4)

 أـثر افًّقمٚت أن   

ص، ووض   ڍ  ڇ ڇژبام ذم شقرة افْٚس. ؿٚل:  ح ذفؽ صٔخ اإلشالممل خُته 

ص، إػ آخر افسقرة.]١الناس: [ Zڍ ه  ُُ  : فٍظ )افْٚس( ظٚم مل 

ٌ إٓ اإلذخر   :ظذ افنٚضبل بحديٞ وهذا هق افهقاب، وافرد    ، ؾٓق بغ 

ص بًد ثبقت ظّقمف.  ذم أن هذا افًٚم ُخه 

ذم  -إن صٚء اهلل  -، وؾٔف مسٚئؾ دؿَٜٔ ُتذـر ومبحٞ افًٚم مبحٞ مٓؿي 

 ذح )إصقل مـ ظِؿ إصقل(.

                                                           

 (.48-4/47( ادقاؾَٚت )1)

 .(442/ 6جمّقع افٍتٚوى ) (2)

 (.688-2/687( افهقاظؼ ادرشِٜ )3)

 (.3/35( افٍهؾ )4)



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 . وجخصُص الػمىم  :ۇئ

هٚت، ح   ٚ ذـر ادهْػ بحٞ افًٚم وأخٍٚطف ذـر بًد ذفؽ ادخه 

هٚت ادت ِهِٜواؿتك ادهْ    ادتـ خمتك. ٕن   :ُػ ظذ ذـِر ادخه 

 ٕقظٚن:ويْبٌل أن ُيًِؿ أن ادخههِٚت 

 بٍْسٓٚ. : وهل افتل ٓ تستَؾ  هِٜت  هٚت مُ خمه   :افْقع إول

 بٍْسٓٚ. : وهل افتل تستَؾ  خمههٚت مٍْهِٜ :افْقع افثٚين

هِٜ ظْد ذح هٚت ادت  ِذـُر إمثِٜ ظذ ادخه   -إن صٚء اهلل  -وشٖٔيت 

 ـالم ادهْػ.

هِٜ: ؿٚ ادثٚل ظذ ادخه  أم    Zڳ گ گ گژ تًٚػ: قففهٚت ادٍْ

ء ـٕٚقا مسِّغ أو ـٚؾريـ، فُـ ثبٝ  ،]١١النساء: [ هذا ظٚم ذم مجٔع إوٓد، شقا

ٓ يرث ادسِؿ افُٚؾر،  : ؿٚل  ٚمرؾقظً  ذم افبخٚري مـ حديٞ أشٚمٜ 

 وٓ افُٚؾر ادسِؿ
(1)

. 

ف يُّـ ص ظّقم أيٜ، وهذا افتخهٔص ختهٔص مٍْهؾ: ٕن  ؾخه  

 . ٓ يرث ادسِؿ افُٚؾر ُص بٍْسف، وهق حديٞ: أن َيستَؾ  ادخه  

                                                           

 (.1614ومسِؿ ) ،(6764( أخرجف افبخٚري )1)
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ِّ  :ۇئ
َّ

ًِّىىن بالش  
 . فت أو هحىهماسغ أو الص 

ادراد بٚفؼط، أي: مًْٚه ظْد أهؾ افٌِٜ ٓ ظْد  : بالشسغ  :ؿقفف

ِ  إصقفٔغ، افذي تَد   هتٚ  بقء بـ ؼ رءٌ م بٕٔٚف، وهق أن ُيً  .  إْن وأخقا

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇژومـ أمثِٜ ذفؽ: ؿقفف تًٚػ: 

 .]٥التوبة: [   Z ۋ

 ختِٜٔ شبِٔٓؿ خمهص ب٘ؿٚمتٓؿ افهالة وإيتٚئٓؿ افزـٚة. ٓفٜ: أن  وجف افد  

ٚويـرمـك افٌِقي ٓ إصقل افبـرط بٚدًْـــر أن مًْك افنــــوؿد ذـ
(1)

 

وادرداوي
(2)

. 

د  : أو الصفت ؿقفف:  د بٚفهٍٜ ادًْك ظْد افْحٚة، وإٕام ادرا وفٔس ادرا

د افًٚمـؾ  مٚ َأصًَر بًّْك، بحٔٞ ُه   ذـر هذا ادرداوي ،ص بًض أؾرا
(3)

. 

 ويدخؾ ذم ذفؽ احلٚل وافهٍٜ وافبدل بٚدًْك ظْد افْحٚة.

 Zڳ ڳ ڳ گ گ گژمثٚل احلٚل: ـَقفف تًٚػ: 

 .]٩٣النساء: [

                                                           

 (.6/2619( افتحبر ذح افتحرير )1)

 (. 3/1068( افتحبر ذح افتحرير )2)

 (.6/2626( افتحبر ذح افتحرير )3)
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ٍد، وفقٓ  ٓفٜ: أن  وجف افد    ّ ء دـ ـٚن حٚفف ظْد افَتؾ حَٚل متً هذا اجلزا

د وؽره، فُْ    ّ ٚ ذم ادتً ّ  ف خه  هذا فُٚن ظٚم   د.ص ذفؽ بٚدتً

يَىع صالة  : ٚومثٚل افهٍٜ ظْد افْحٚة: مٚ ذم مسِؿ ظـ أيب ذر مرؾقظً 

حؾ ِخرِة افر  ْٗ  ادرأة واحلامر وافُِٛ إشقد :افرجؾ إذا مل يُـ بغ يديف مثؾ ُم
(1)

 . 

ـِٛ، فُـ  ٚ ذم ـؾ  ف فقٓ ذـر افقصػ إشقد فُٚن ظٚمً أن   :ٓفٜوجف افد  

 ف بف دون ؽره. َه ه  ذـر فقن إشقد َخ 

ًٚػ:  ٚفف ؿقفف ت ّث ٚ افبدل ؾ  Z ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھژأم

ٚ ظذ ادستىٔع وؽِر  Z﮴ ﮳ ﮲ ۓژؾِقٓ ؿقفف:  ،]٩٧آل عمران: [ فهٚر ظٚم 

ـ  هذا افبدل َخ   هف.ه  ادستىٔع، فُ

أي: ـٚٓشتثْٚء، ؾٚٓشتثْٚء ختهٔص متهؾ، ـَقفف  . أو هحىهما  :فؿقف

 .]٣ - ٢العرص: [ Z...ڀ پ پپپ ٻ ٻ ٻژتًٚػ: 

 ، وهذاٚمـ إصقفٔغ جًؾ فالشتثْٚء ذوضً  ا ـثرً  ف إػ أن  ب  َْ تَ ويْبٌل أن يُ 

 ذم ـالم  وذفؽ ٕن   - واهلل أظِؿ -ممٚ ٓ يهح 
ٍ
اهلل افبحٞ جٚر ذم اشتثْٚء

ٜ، وٓ ُيتقؿػ ذم آحتجٚج ، وهذا آشتثْٚء متك مٚ وجد ؾٓق ُحج   ورشقفف

 ير إػ افؼوط افتل وضًٓٚ افْحٚة وأهؾ افٌِٜ.بف ظذ افْ  

                                                           

 (.510( صحٔح مسِؿ )1)
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د بٚٓشتثْٚء ظذ مًْٚه ظْد افٍَٓٚء وهق أظؿ    ، مـ مًْٚه ظْد افْحٚة وادرا

. ؾٓذا اشتثْٚء ظْد افٍَٓٚء دون ؾ: فٍالن هذه افدار ول مْٓٚ ـذاؾِق ؿٚل ؿٚئ

افْحٚة. ؿٚفف ابـ تّٜٔٔ
(1)

وابـ افَٔؿ 
(2)

. 

  . فُػمل برلً في هالم الشازع  :ۇئ

 افبحٞ إصقل بحٞ ذم ـالم افنٚرع. وهذا واضح: ٕن  

  . وهالم اإلايلفين  :ۇئ

 مـ وجٓغ: - واهلل أظِؿ -ٕير وذم هذا 

ٕ   أن   افقجف إول: ام بُالم ظِؿ أصقل افٍَف ٓ يتًِؼ بُالم ادٍُِغ، وإ

 افنٚرع.

 ـالم ادٍُِغ راجع إػ أظراؾٓؿ ٓ شٔام مع إتنٚر افًجّٜ، أن   افقجف افثٚين:

وضًػ افًِؿ بٌِٜ افًرب، ؾ٘ذا ختٚصّقا ظْد افَٚيض َحُؿ بٖظراؾٓؿ ٓ بٌِٜ 

افًرب. أؾٚده ابـ تّٜٔٔ ذم مقاضع مـ جمّقع افٍتٚوى وؽره
(3)

، وابـ افَٔؿ
(4)

. 

                                                           

  .( 154ص)ادسقدة  (1)

 .(4/57إظالم ادقؿًغ ) (2)

 (.31/143( جمّقع افٍتٚوى )3)

 (.3/67( إظالم ادقؿًغ )4)
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 . واإلاؼلم مً الىالم  :ۇئ

بغ ادىِؼ وافًٚم مـ  ٚهْٚك ؾرؿً  ًِؿ أن  بدأ ببحٞ ادىِؼ، ويْبٌل أن يُ 

 .صّقلي  ، وظّقم افًٚمّ ٌٜٔ: أمٚ ادًْك ؾ٘ضالق ادىِؼ إبدالي حٔٞ ادًْك وافه  

ا ٓ زيدً  رجؾ، ؾِؿ يرَ  . ؾٓذا ظٚم، وهق صٚمؾ ٕي  ؾ٘ذا ؿٔؾ: مل أر رجاًل 

 ا... إفخ.ا وٓ خٚفدً وٓ ظّرً 

 ُٝ  ف رأى واحدا مـ افرجٚل،وذفؽ أن   :ف إبدال. ؾ٘ضالؿُ رجاًل  أمٚ إذا ؿٚل: رأج

 ا... وهُذا.ا أو خٚفدً ا أو ظّرً فُـ يتّؾ أن يُقن زيدً 

ده: ٕن    :، بخالف افًٚمإضالؿف إبدالّ  فذفؽ يتَٔد ادىِؼ بذـر ؾرد مـ أؾرا

  ٕ ده. هذا مـ حٔٞ إصؾ: ٕن  ؾ٘  ظّقمف صّقل. ف ٓ ُهص بذـر ؾرد مـ أؾرا

ٕ  أمٚ افه   ُرة ذم شٔٚق ف فٔس فِّىِؼ إٓ صٌٜٔ واحدة، وهق افْ  ٌٜٔ: ؾ٘

 هبٚ إؾًٚل. ِحُؼ اإلثبٚت، ويُ 

ٌِف.أمٚ افًٚم: ؾَد تَد   َٔ  م ذـُر ِص

ٕ  إذا تبغ   ٔ   هذا ؾ٘  ظذ مٚ اشتَر ظِٔف إصقفٔقن أن يَٚل: ٚف مـ اخلىٖ أصقف

  ٕ ُُ هذا فٍظ ظٚم يتَٔد بُذا، وإ هص بُذا. ويَٚل: هذا ام يَٚل: هذا فٍظ ظٚم 

 َٔد بُذا.فٍظ مىِؼ يُ 
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 . واإلاؼلم مً الىالم ًحمل غلى اإلالُد في مىطؼ آخس  :ۇئ

  ّ ٜ، هذه ادسٖخٜ تسّك بّسٖخٜ محؾ ادىِؼ ظذ ادَٔد، وهل مسٖخٜ مٓ

 وهلٚ أحقال أربًٜ:

 .أن ُتِػ احلُؿ وافسبٛ احلٚل إوػ:

مع  ، ]٣٨املائدة: [ Zٿ ٺ ٺ ٺژ وذفؽ ـَقفف تًٚػ:

 ؿٜ،بٛ ذم أيٜ إوػ: افّس  افس   ، وذفؽ: أن   ]٦املائدة: [ Zڀ ڀ ڀژؿقفف: 

ىٓر، واحلُؿ: افٌسؾ، ؾ٘ذا ـٚن بٛ ذم أيٜ افثٕٜٚٔ: افت  واحلُؿ: افَىع، أمٚ افس  

 ـذفؽ ؾال يّؾ ادىِؼ ظذ ادَٔد بٚإلمجٚع. 

  .أن يتٍؼ احلُؿ وافسبٛ احلٚل افثٕٜٚٔ:

ٍ   .]١٩٦البؼرة: [ Zمب خب حبژوذفؽ ـَقفف تًٚػ:  ٚرة افّٔغ، وذم ذم ـ

ءة ابـ مسًقد ؿٚل:  ، ؾٚحلُؿ ؾٔٓام: افهٔٚم،  ؾهٔٚم ثالثٜ أجٚم متتٚبًٚت ؿرا

 . حُك اإلمجٚع ذم هذهٚبٛ: ـٍٚرة افّٔغ، ؾٔحّؾ ادىِؼ ظذ ادَٔد إمجٚظً وافس  

ٚظٜ مْٓؿ: إفُٔٚ افىزي اهلراداحلٚفٜ وافتل ؿبِٓٚ مج
(1)

. 

 أن يتٍؼ احلُؿ وُتِػ افسبٛ. احلٚل افثٚفثٜ:

: قففذم افَتؾ، وؿ ]٩٢النساء: [ Zٺ ٺ ٺژ وذفؽ ـَقفف تًٚػ:

 ذم ـٍٚرة افّٔغ. Zٺ ٺژ

                                                           

 (.5/9حٔط )( افبحر اد1)
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ـ  احلُؿ ؾٔٓام واحد، وهق أن   ػ، ؾٍل أيٜ بٛ خمتِِ افس   ف حترير رؿبٜ، فُ

 افًِامءبٛ: افَتؾ، وذم أيٜ إخرى: افسبٛ: ـٍٚرة يّغ، ؾَد تْٚزع إوػ: افس  

 ف ٓ دفٔؾ ظذ ذفؽ.ٕن   :ٓام ٓ يّؾ ادىِؼ ظذ ادَٔدظذ ؿقفغ، أصح  

  ٕ  امينسط ذم ظتؼ افرؿبٜ أن تُقن مٗمْٜ، ٓ ٕجؾ محؾ ادىِؼ ظذ ادَٔد، وإ

( ظـ مًٚويٜ بـ احلُؿ افسِّل 537مسِؿ ) ففدفٔؾ خٚرجل، وهق مٚ أخرج

،  أجـ اهلل ؟ ؾسٖخٓٚ:   هبٚ إػ افْبلأنف أراد أن يًتؼ جٚريٜ، ؾٖتك  

ٚ أظتَٓٚ، ؾّ٘ن   ؿٚفٝ: أنٝ رشقل اهلل، ؿٚل:  مـ أنٚ ؟  ؿٚفٝ: ذم افسامء، ؿٚل: 

 . مٗمْٜ

ٚ مٗمْٜ، فذفؽ ظِؾ هبذا ف مٚ أظتَٓٚ إٓ بًد أن تبغ أّن  وجف افدٓفٜ: أن  

 . ٚ مٗمْٜأظتَٓٚ ؾّ٘ن   بَقفف: 

 ػ احلُؿ ويتٍؼ افسبٛ:أن ُتِ احلٚل افرابًٜ:

وذم  ]٦املائدة: [ Zڀ ڀ ڀژوذفؽ ـَقفف تًٚػ ذم افقضقء: 

، ؾٚتٍؼ افسبٛ وهق  ]٦املائدة: [ Z ڇ ڇ ڇ چژافتّٔؿ: 

 افتىٓر، واختِػ احلُؿ، ؾٍل أيٜ إوػ: احلُؿ: افٌسؾ، أمٚ افثٕٜٚٔ: ؾٚفتّٔؿ.

 ؿقل أهؾ افًِؿ. ؾٍل مثؾ هذا ٓ يّؾ ادىِؼ ظذ ادَٔد: ظذ أصح  
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 . ً ذلً جأخير البُان غً وكذ الخاحتإال إذا جظمَِّّ  :ۇئ

ّؾ ادىِؼ ظذ ادَٔد إٓ إذا مْع مـ ذفؽ مٕٚع ـتٖخر افبٔٚن ظـ أي: ُي 

 وؿٝ احلٚجٜ.

 بل افْ   أن   وح هذا بٚدثٚل: ثبٝ ذم افهحٔحغ ظـ ابـ ظّر ويت  

ؾّـ مل جيد  ؟ ؾُٚن ممٚ أجٚب: ـٚن بذي احلٍِٜٔ مٚ يِبس ادحرم شئؾ حٚ

 ٓام حتك يُقٕٚ أشٍؾ مـ افًُبغًْ ًِغ ؾِِٔبس اخلٍغ، وفَٔىَ افْ  
(1)

. 

ومـ مل  ؿٚل:  أنف  وذم يقم ظرؾٜ أخرج افنٔخٚن ظـ ابـ ظبٚس 

 يُـ فف ًٕالن ؾِِٔبس خٍغ
(2)

( 1179. ومل يذـر افَىع. وأخرج مسِؿ )

 .ٕحقه ظـ جٚبر 

 ٖصٔؾ يْبٌل أن يّؾ ادىِؼ ظذ ادَٔد ٓتٍٚق احلُؿمـ افت  م ؾًذ مٚ تَد  

افسبٛ اإلحرام، واحلُؿ: فبس اخلٍغ دـ مل جيد افًِْغ، فُـ  وافسبٛ ؾ٘ن  

ظرؾٜ أظداد  افذيـ حّضوا ذم يقمِ  مْع مٕٚع مـ محؾ ادىِؼ ظذ ادَٔد، وهق أن  

 هذا ظذ أن   ؾدل   ـثرون وأضًٚف افذيـ حّضوا بذي احلٍِٜٔ حٚ ذـر افَىع،

  ٔ ُٕسخ، وإٓ فب دً   ْفافَىع  ومل يبْٔف فستٛ ظذ  ٚذظً  اذم ظرؾٜ، وفق ـٚن مرا

 . ذفؽ تٖخر افبٔٚن ظـ وؿٝ احلٚجٜ. وهذا ممتْع ذم حَف

                                                           

 (.1177ومسِؿ ) ،(366( أخرجف افبخٚري )1)

 (.1178(، ومسِؿ )5853( أخرجف افبخٚري )2)
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 ه، وذـرهذـر هذا ادثٚل اإلمٚم أمحد، وَِٕف ابـ افَٔؿ ذم بدائع افٍقائد وأؿر  

 ابـ تّٜٔٔ ذم ذح افًّدة.

واإلاجمل واإلاشدبه ًحمل غلى اإلاحىم الىاضح اإلابين في مىطؼ   :ۇئ

جب الػمل بالظاهس  . آخس، ٍو

، َّ جْ ذـر ادهْػ ادُ 
ٍ
ؾ وافيٚهر، وادجّؾ وافيٚهر جيتًّٚن ذم رء

: جيتًّٚن ذم أّن  
ٍ
 ام يتّالن أـثر مـ مًْك، ويٍسؿٚن ذم أن  ويٍسؿٚن ذم رء

ٍح خٚرجل، مًْك ادجّؾ يُ   ًَرف بٍْسف وذاتف.أمٚ مًْك افيٚهر يُ ًَرف بّرج 

 Zچ چ چ ڃ ڃژومـ أمثِٜ ادجّؾ: ؿقفف تًٚػ: 

د بـ، ؿٚل اإلمٚم أمحد: ذه]٢٢٨البؼرة: [ : احلٔض،  افَرء ٛ ـبٚر افهحٚبٜ إػ أن ادرا

، ؾًِرف مًْك افَرء بّرجح خٚرجل، وهق ؿقل وؿد ثبٝ هذا ظـ ظّر 

.  افَروء ظّر، وهق اخلٍِٜٔ افراصد، ؾٍِظ  ٌ  جمٌّؾ، وؾتقى ظّر مبغ 

 ڻ ڻ ڻژومثٚل افيٚهر: ؿٚل تًٚػ ذم ذـر أصْٚف افزـٚة: 

 ھ ے  ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ، ؾٔف ؿقٓن فألوفغ:﴾ے  ھ   ھ ﴿، ؾَقفف:  ]٦٦التوبة: [ Z ے ۓ

 ف اجلٓٚد.: أن  افَقل إول

 ف اجلٓٚد واحلٟ.: أن  افثٚين

ٌٞ حمَدٌث،   أبقاب افز واخلر. ف ذم ـؾ  وهق أن  وذم ادسٖخٜ ؿقٌل ثٚف
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ٕ   ؿٚل ابـ ؿدامٜ:  ـؾ  ام يْكف إػ اجلٓٚد، ؾ٘ن  شبٔؾ اهلل ظْد اإلضالق إ

 مٚ ذم افَرآن مـ ذـر شبٔؾ اهلل
(1)

. 

 ًَرفظذ اجلٓٚد مـ بٚب افيٚهر، ومل يُ  ﴾ے ھ ھ ﴿ؾً٘ذا مْحؾ مًْك 

  ٕ ح خٚرجل، وإ  ام بذاتف.مًْٚه بّرج 

مً ِّ ؿقفف: 
 
ل غلى اإلاحى ؾ بٚدجّؾ إػ أن ف ٓ يُ هذا ظذ أن   ؾدل   . حم  َّ ً

 ح مًْٚه.ِو يت  

ٓ   هذا ظذ أن   دل   . ًجب الػمل بالظاهس : وحٚ ؿٚل  إصؾ افًّؾ بف إ

 ذفؽ. افدفٔؾ ظذ خالِف  إذا دل  

ٌ ِّ  فذفؽ ؿٚل: ِّوال 
 
 ؾٜ افيٚهر وادجّؾ وأمثِتٓامؾًّر.  ٌ غىه إال لدلُلػد

ذم   افتىٓر ؿ بّثٍٚل يتًِؼ بٚفيٚهر ثؿ بتْبٍٔف: فٍظ ، ٓ شٔام افيٚهر، وأختِ مٓؿي 

 ٜ جٚء بًّٚن ثالثٜ:ٚب وافسْ  تافُ

 جٚشٜ.: إزافٜ افْ  ادًْك إول

 : رؾع احلدث، وأمثِتٓام ـثرٌة.ادًْك افثٚين

 جٚشٜ.: افتْئػ: أي بام يُقن فٌر افْ  ادًْك افثٚفٞ

                                                           

 (.484-483/ 6( ادٌْل )1)
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قاك افس   :  بلأمحد وافْسٚئل ظـ ظٚئنٜ، ؿٚل افْ   فأخرجومـ ذفؽ مٚ 

 مىٓرٌة فٍِؿ
(1)

فُـ أـثر مٚ يىِؼ ظذ ادًْغ إوفغ، ويستٛ ظذ هذا بٔٚن  .

ذم  فًٚب افُِٛ ضٚهٌر، ومحِقا حديٞ أيب هريرة  خىٖ ؿقل احٚفُٜٔ: أن  

ظذ افتىٓر   إفخ ...إذا وفغ ؾٔف افُِٛ ر إٕٚء أحدـؿضٓق (: 279مسِؿ )

 بًّْك افتْئػ، ٓ بًّْك إزافٜ افْجٚشٜ.

ف محؾ افتىٓر بام يَٚبؾ افْجٚشٜ هق افيٚهر: ٕن   ظِٔٓؿ أن يَٚل: إن   وافرد  

 ًٓ  ، بخالف محِف ظذ مًْك افتْئػ.أـثر اشتًام

ِقن ويُ  -رمحٓؿ اهلل  -ِػ ـٚن افس   ِّ َقن فٍظ ادجّؾ ظذ افًٚم، ىِِ جُي

وادىِؼ، وافيٚهر، وادجّؾ بًّْٚه اخلٚص ظْد إصقفٔغ، ـام ـٚن يًٍؾ 

ذفؽ أمحد، وإشحٚق، وأبق ظبٔد وؽرهؿ، ذـر هذا ابـ تّٜٔٔ ذم ـتٚبف اإليامن 

افُبر
(2)

. 

مـ آصىالحٚت، م ذـره اصىالحٓؿ ظذ مٚ تَد   ٚ ادتٖخرون ؾٚشتَر  أم  

ٚ ـٕٚقا أـثر ظِام، مسٚئؾ، فُـ إوفغ ح  ف تستٛ ظِٔف : ٕن  وهذا افتٍريؼ مٓؿي 

وأؾٓؿ بٚدًٚين مٚ احتٚجقا إػ هذا، بخالف ادتٖخريـ، حٚ َؿؾ  ظِّٓؿ وؾّٓٓؿ، 

 مٚش  
ٍٜ  .-واهلل أظِؿ  -ٍٜ هلذا ـٕٚقا ذم حٚج

                                                           

 (.5ضبًٜ افرشٚفٜ(، وشْـ افْسٚئل ) 405/ 41( مسْد أمحد )1)

 (.392-7/391( جمّقع افٍتٚوى )2)
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ِّ  :ۇئ
 . والىالم له مىؼىق 

ػ بذـر مبٚحٞ ادْىقق وادٍٓقم، وآشتدٓل هبام، وؿبؾ بدأ ادهْ  

 ػ ٕٖخذ هذا افبحٞ ثؿ ٕرجع فِتًِٔؼ ظِٔف:افتًِٔؼ ظذ ظبٚرات ادهْ  

 دٓفٜ افدفٔؾ ظذ ادىِقب فف حٚٓن:

دفٌٔؾ  .]٧٢األنعام: [ Zۈ ۈژ: ؾَقفف تًٚػ: احلٚل إوػ: ادْىقق

 بٚدْىقق ظذ وجقب افهالة، وهذا ادْىقق ؿسامن:

 Zحب جبژمٚ ـٕٚٝ دٓفتف بٚدىٚبَٜ: ـَقفف تًٚػ:  افَسؿ إول:

ؾدٓفٜ اشؿ افرمحـ ظذ ذات اهلل وصٍٜ افرمحٜ بٚفتىٚبؼ، وـذفؽ  .]١٦٣البؼرة: [

 ... إفخ بٚفتىٚبؼ.رـقع وافسجقدظذ اف Zۈ  ۈ ژدٓفٜ: 

 Z جبژمٚ ـٕٚٝ دٓفتف بٚفتوّـ: ـدٓفٜ ؿقفف تًٚػ:  افَسؿ افثٚين:

 Zۈ ۈژظذ صٍٜ افرمحٜ وحدهٚ، أو ظذ افذات وحدهٚ، وـَقفف تًٚػ: 

  ٕ  ف دٓفٜ توّـ، وادراد بدٓفٜ افتوّـ: افدٓفٜذم دٓفتٓٚ ظذ افرـقع وحده: ؾ٘

ء اددفقل.  مـ أجزا
ٍ
 ظذ جزء

ٌٜ  : ويٌٚير ادٍٓقم ادْىقق أن  احلٚل افثٕٜٚٔ: دٓفٜ ادٍٓقم دٓفتف مستْبى

 بٚفٍٓؿ ٓ بٚفٍِظ، ودٓفٜ ادٍٓقم ؿسامن:

ؾَٜ يدل  افَسؿ إول ؾَٜ: ومٍٓقم ادقا ظِٔف  ظذ مٚ يدل   : مٍٓقم ادقا

، ]١٦النساء: [ Zڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌژف بٚدٍٓقم، ؿٚل تًٚػ: ادْىقق، فُْ  
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، دف    ٝ بٍّٓقمودف  ٝ هذه أيٜ بٚدْىقق ظذ حرمٜ أـؾ أمقال افٔتٚمك بٌر حؼٍّ

. ؾَٜ ظذ حرمٜ شُْك دارهؿ بٌر حؼٍّ  ادقا

د بف أن تُقن دٓفٜ ادٍٓقم  افْقع إول: ؾَٜ ادسٚوي: وادرا مٍٓقم ادقا

مٝ  ـدٓفٜ ادْىقق، ؾٓام متسٚويٚن ذم دٓفتٓام، وذفؽ ـٚدثٚل افسٚبؼ، حر 

مٝ شُْكافؼيًٜ بٚدْىقق أـؾ أمقال افٔتٚمك، وب  ٍّٓقم ادقاؾَٜ ادسٚوي حر 

.  دارهؿ بٌر حؼٍّ

ؾَٜ إوفقي: وذفؽ أن يدل   افْقع افثٚين: ادٍٓقم ظذ حرمٜ  مٍٓقم ادقا

 ، ؾحرمٜ]٢٣اإلرساء: [ Zھ ہ ہ ہژف أوػ مـ حرمٜ ادْىقق، ؿٚل تًٚػ: أمٍر ٕن  

ٌم بٍّٓقم ادقاؾَٜ إوفقي. افّضب هلام مـ بٚب أوػ، ؾَٔٚل: إن    حرمٜ افّضب حمر 

 أن يثبٝ احلُؿ ذم ادسُقت ظْف ظذ خالفمٍٓقم ادخٚفٍٜ:  افَسؿ افثٚين:

، بدٓفٜ  ]٦احلجرات: [ Zٹ ٿ ٿ ٿ ٿژ، ؿٚل تًٚػ: مٚ ثبٝ ذم ادْىقق

 ادْىقق جيٛ افتثبٝ مـ خز افٍٚشؼ، وبٍّٓقم ادخٚفٍٜ جيٛ ؿبقل خز افًْدل

 ؽر افٍٚشؼ.

 إًذا دٓفٜ ادٍٓقم ظذ خالف دٓفٜ ادْىقق.
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ذـر مٚ يَىع  بل افْ   ( ظـ أيب ذر، أن  510ومـ أمثِتف مٚ أخرج مسِؿ )

افُِٛ إشقد  ؾٚدْىقق يدل ظذ أن    وافُِٛ إشقد افهالة، ثؿ ؿٚل: 

 افُِٛ إصٍر ٓ يَىع افهالة. يَىع افهالة، وبٍّٓقم ادخٚفٍٜ ؾ٘ن  

  ِ ، وـ ٌٜ ٌع شبً ٌٜ إٓ افْ  ومٍٓقم ادخٚفٍٜ أنقا قع إخر، وهق مٍٓقم ٓٚ حج

  ٓ . إذا دفٝ افَريْٜ ظذ أن  افَِٛ، إ ٌٜ  ف حج

: ومثٚفف: ظدم ؿْىع افُِٛ إصٍر فِهالة، افهٍٜمٍٓقم  افْقع إول:

 م ذـره.وتَد  

ٚفف: ؿبقل خز افًْدل ؽر افٍٚشؼ، وؿد : ومثافؼطمٍٓقم  افْقع افثٚين:

 م.تَد  

: ومثٚفف: جِد افزاين مٚئٜ جِدة: فَقفف تًٚػ: افًددمٍٓقم  افْقع افثٚفٞ:

َِد  ]٢النور: [ Z ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀژ ، ومٍٓقم ادخٚفٍٜ: أٓ جي

 أـثر مـ ذفؽ.

( ظـ متٔؿ 55ؿ )مٚ أخرج مسِ :مثٚففومٍٓقم احلك:  افْقع افرابع:

هٔحٜ، وهذا حٌك فِديـ ذم افْ   . هٔحٜافديـ افْ   ؿٚل:   بلافْ   أنّ افداري، 

ومًْك افْهٔحٜ: اإلخالص، مٍٓقم ادخٚفٍٜ: مٚ فٔس ؾٔف إخالص ؾِٔس ديًْٚ 

، وؿد بغ  احلك هبذا ادًْك ابـ ًٓ حجر مَبق
(1)

. 

                                                           

 (.1/138( ؾتح افبٚري )1)
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فٔؾ إذا افد   مٍٓقم افتَسٔؿ: ومًْك مٍٓقم افتَسٔؿ أن   افْقع اخلٚمس:

ؿ أمًرا إػ ؿسّغ، ؾجًؾ ٕحد إؿسٚم حُاًم  ٓ  ؿس   ، ؾبَّتٙ مٍٓقم افتَسٔؿ أ

 يُقن فِثٚين احلُُؿ ٍٕسف، بؾ يُقن فف حٌُؿ خمٚفٌػ.

إجؿ أحؼ  ؿٚل:  افْبل  ( ظـ ابـ ظبٚس، أن  1421أخرج مسِؿ )

افبُر فٔسٝ أحؼ  هذا بٍّٓقم افتَسٔؿ أن   ، دل   بٍْسٓٚ، وافبُر تستَٖذن

ٔ ٛ.ب  ٍْسٓٚ، ؾ٘ذّنٚ فٔس واجًبٚ بخالف افث

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄژ: مٍٓقم افٌٚيٜ: ؿٚل تًٚػ: قع افسٚدسافْ  

  ؾال تٖـْؾ.مٍٓقم ادخٚفٍٜ: إذا تبغ   . ]١٨٧البؼرة: [ Z ڇ چ چ چ چ ڃ

 ُِ  ٌٜ ظذ افهحٔح، مْٓٚ مٚ هق جمٌّع ظِٔف، ومْٓٚٓٚ حج  وهذه إنقاع افستٜ ـ

 مٚ اختِػ ؾٔف.

ِ ؼ حٌُؿ ظذ اشؿ صخٍص، أو افسٚبعافْقع  ٛ: وهق أن يً ََ  ِ : مٍٓقم اف

وجًِٝ  ( مـ حديٞ حذيٍٜ: 522جٍْس، وٕحق ذفؽ، ـام أخرج مسِؿ )

 . تربتٓٚ فْٚ ضٓقرا، إذا مل ٕجد احٚء

ف مٍٓقم افَِٛ، فُـ ظذ ـــرًضٚ فِتّٔؿ: ٕن  ــس صــاب فٔافس   إصؾ أن  

: ٌٜ  ٜ.ف حج  هْٚك ؿريْٜ دفٝ ظذ أن   ٕن   افهحٔح ذم هذا ادثٚل حج
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ؾَٜ بـ ، و تْبٔف اخلىٚب ، و حلـ اخلىٚب يسّل افًِامء مٍٓقم ادقا

ؾَٜ إوفقي بـ ؾحقى اخلىٚب  ، فُـ ظذ افهحٔح ُتص مٍٓقم ادقا

ُِل ؾحقى اخلىٚب  ْب ، ذـر هذا بًض أهؾ افًِؿ، ـٚبـ افس 
(1)

 ، ؾًذ هذا تَقل:

 ظذ حرمٜ افّْضب بدٓفٜ ؾحقى اخلىٚب. Zھ ہ ہ ہژدٓفٜ ؿقفف تًٚػ:  إن  

،  مٍٓقم افدفٔؾ ـذا ُتك افًِامء ذم ـتٛ افٍَف وأصقل افٍَف بَقهلؿ: 

ؾَٜ ادسٚوي، أو إوفقي )َؾْحَقى اخلىٚب(، أو  ؾَد يريدون بف مٍٓقم ادقا

 ًَرف هذا بسٔٚق ـالمٓؿ.ادخٚفػ، ؾُٔ 

 . والىالم له مىؼىق ًىافم لفظه  :ۇئ

 يريد هبذا دٓفٜ ادىٚبَٜ.

 . أو ًدخل اإلاػنى في طمً اللفظ فُدخل في مىؼىكه  :ۇئ

ّ  يريد هبذا دٓفٜ افت    ـ، ومهٚ مـ دٓفٜ ادْىقق، ـام تَدم بٔٚن ذفؽ.و

                                                           

 (.120مجع اجلقامع )ص (1)
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 . وله مفهىم  :ۇئ

 بًد أن إتٓك افُالم ظـ ادْىقق.بدأ أن بٚفُالم ظذ ادٍٓقم 

 . وهى اإلاػنى الري طىذ غىه  :ۇئ

 أي شُٝ ظـ افتٍِظ بف، ؾٚشتْبِط بٚدٍٓقم.

ؾَٜ وٕقظٔف.  ثؿ بدأ أن بذـر مٍٓقم ادقا

 . إن وان أولى  :ۇئ

ؾَٜ إوػ، ؾٓق ؾحقى اخلىٚب.  وهذا مٍٓقم ادقا

ا لخىم اإلاىؼىق به  :ۇئ  . أو مظاٍو

 افثٚين مـ مٍٓقم ادقاؾَٜ، وهق ادسٚوي، وهق حلـ اخلىٚب،وهذا افَسؿ 

 وتْبٔف اخلىٚب.

 . وان مفهىم مىافلت  :ۇئ

ؾَٜ.  أي مٚ تَدم ذـره مـ أؿسٚم مٍٓقم ادقا

ؾف بَقفف:  ثؿ    . ًىىن الخىم غلُه والخىم غلى اإلاىؼىق به ظر 

ؾف، بدأ بٍّٓقم ادخٚفٍٜ.  وبًد أن ظر 
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ؾف بَقفف: ثؿ   . كُل له: مفهىم اإلاخالفتوإن وان خالفه   :ۇئ  فُىىنِّ  ظر 

ا للخىم في اإلاىؼىق به
ً
 . الخىم فُه مخالف

 م ذـره.ادتـ خمتك مل يذـر أنقاع مٍٓقم ادخٚفٍٜ، وؿد تَد   وٕن  

: أي ٓ ج  ، وهل إحقال افتل ٓ يُقن ؾٔٓٚ ادٍٓقم ُح ٓام  ثؿ بغ  أمًرا مُ  ًٜ

ٕ  مٍٓقم فِدفٔؾ،  ر مَهقًدا، وإ ـَ  ـِر ٕمٍر آخر.ام ذُ وجٚمًف: ـؾ  فٍٍظ مل يذ

 . بشسغ أال ًخسج مخسج الغالب  :ۇئ

ٕ   :مٚ خرج خمرج افٌٚفٛ ؾِٔس مَهقًدا وذفؽ أن    ف افٌٚفٛ.ـِر ٕن  ام ذُ وإ

ومٚ ـٚن ـذفؽ ؾِٔس فف مٍٓقم ب٘مجٚع أهؾ افًِؿ، ؿٚفف أمدي
(1)

 ،

وادرداوي
(2)

 ،]٢٣النساء: [ Zڳ ڳ ڳ ڳژ، وذفؽ ـَقفف تًٚػ: 

ٕ    احلجقر ؾِٔس فذـر  أن  زوج إم  جيقز ف فمٍٓقم ادخٚفٍٜ، بٖن يَٚل: إ

ذـر احلجر خرج  : وذفؽ أن  افربٔبٜ افتل فٔسٝ ذم حجره، أي مل يرهبٚ يتزوج

 .ؾال مٍٓقم فف خمرج افٌٚفٛ

                                                           

 (.3/100اإلحُٚم ذم أصقل إحُٚم )( 1)

 (.2895-2894/ 6( افتحبر ذح افتحرير )2)
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 . وال ًىىن حىابا لظؤاٌ طائل  :ۇئ

أي مٚ ـٚن ـذفؽ ؾِٔس فف مٍٓقم ادخٚفٍٜ، وهذا بٚإلمجٚع، حُٚه صٔخ 

ظْد افُالم ظذ حديٞ افَِتغ (افٍتٚوى افُزى)اإلشالم ذم 
(1)

. 

إذا ـٚن احٚء ؿِتغ مل  ؿٚل:  بل افْ   ؾَد أخرج إربًٜ ظـ ظّر، أن  

 مل يّؾ اخلبٞ ، وذم فٍظ:  يُْجس
(2)

مـ  احٚء أؿؾ   . مٍٓقم ادخٚفٍٜ: إذا ـٚن

  ٕ ، ؾ٘ ًٜ ف ف يْجس مبٚذًة، فُـ ٓ مٍٓقم هلذا احلديٞ: ٕن  ؿِتغ، وٓؿك ٕجٚش

 خرج خمرج جقاب ظذ شٗال، ـام أؾٚده صٔخ اإلشالم ذم افٍتٚوى افُزى.

 . وال طُم للخفخُم  :ۇئ

 ڀ پ پ پژمٚ شٔؼ فِتٍخٔؿ ؾال مٍٓقم فف، ـَقفف تًٚػ:  أي أن  

ر هذا افًدد فِتٍخٔؿ، ؾًّْٚه أن   ]٨٦التوبة: [ Z ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ـْ ف فق اشتٌٍر ، ذ

 ف ٓ مٍٓقم فف.أـثر مـ شبًغ أجوٚ ٓ يٌٍر: ٕن  

 . أو الامخىان  :ۇئ

 Zۉ ۅژر ظذ وجف آمتْٚن ٓ مٍٓقم فف، ـَقفف تًٚػ: ـِ مٚ ذُ  أي أن  

  .]١٤النحل: [

                                                           

(1( )1 /424.) 

 (.517وابـ مٚجف ) ،(52) وافْسٚئل ،(65 -63وأبق داود )  ،(67( أخرجف افسمذي )2)
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 ستخرج مـ افبحر،ري افذي يُ ٓفٜ: أن اهلل امتـ ظِْٔٚ بٚفِحؿ افى  وجف افد  

افَديد مـ حلؿ افبحر ؾال   ـٚن ظذ وجف آمتْٚن ؾال مٍٓقم فف بٖن يَٚل: إن  ؾِام  

 أـِف. جيقز

 . وال لبُان حادثت اكخظذ بُان الخىم في اإلارهىزِّ  :ۇئ

ٍٛ ؾال مٍٓقم فف: ٕن  ـِ مٚ ذُ  أي أن   .ر مـ إحُٚم فسب ٍٛ  ف ورد ظذ شب

ۆئ ۈئ  ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ېژؿٚل تًٚػ: 

بَٜٔ ادحيقرات ٓ  ، فٔس هلذا مٍٓقم بحٔٞ أن يَٚل: إن   ]١٩٦البؼرة: [ Zۈئ

  ٍ ،ذِ  ٚرة ؾٔٓٚ: وذفؽ أن  ـ ٍٛ ِْؼ افرأس ـٚن فسب  ـر هذا ادحيقر، وهق مٚ يتًِؼ بح

 َٖ ر ظذ وجٓف، ؾِٖذن فف ى بٚفَّؾ، وـٚن يتْٚثَ ذ  وهل ؿهٜ ـًٛ بـ ظجرة حٚ ت

ٍ   بل افْ   ًؾ حميقرات احلٟ، أخرجف افنٔخٚنٚرة ؾِ أن يِؼ رأشف، وذـر فف ـ
(1)

. 

                                                           

 (.1201ومسِؿ ) ،(1816( أخرجف افبخٚري )1)
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 فصل
ِّ  :ۇئ

َّ
 . سخالي

 إفٔف إصقل، ذي يتُٚج سخ واؿتك ؾٔف ظذ إمر افًّع اف  ػ افْ  ذـر ادهْ  

الوة ومل يذـر إمقر إخرى افتل ٓ يتٚج إفٔٓٚ إصقل، ـبحٞ ْٕسخ افت  

، ْسخ إػ مٚ هق أصدّ احلُؿ دون افتالوة، أو هؾ يُقن افْ  دون احلُؿ، أو ْٕسخ 

وهُذا، بؾ اؿتك ظذ إمر إهؿ، وهق  ...، أو إػ مسٚوٍ أو إػ مٚ هق أخّػ 

 فألصقل. ادٓؿّ 

 . هى زفؼ الخىم الشسعي بدلُل شسعي مخأخس غىه  :ۇئ

 ٌر.ٌم، وأخر متٖخ  أي ظْدٕٚ دفٔالن، أحدمهٚ متَد  

 . إلُه إال بػد حػرز الجمؼ بين الىصين وال ًصازِّ  :ۇئ

إًذا هذان افدفٔالن افذي أحدهٚ متَدٌم، وأخر متٖخٌر، إذا مل يُّـ  

  ٕ  سخ، ؾًذ هذا ٓ يَٚل بٚفْسخ إٓ بؼضغ:ف يْتَؾ إػ افْ  اجلّع بْٔٓام، ؾ٘

 هغ ادتًٚرضغ.: ظدم إمُٚن اجلّع بغ افْ  افؼط إول

َِؿ ادتَد   افؼط افثٚين:  م مـ ادتٖخر.أن يً
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 سخ، وؿد ذـر هذيـ افؼضغ إصقفٔقنر هذان افؼضٚن يَٚل بٚفْ  ؾ  إذا تقَ 

ـثًرا، ـام ذم ادسقدة
(1)

، وـٚبـ افسبُل ذم مجع اجلقامع
(2)

 وؽرهؿ. 

 . مً ول وحه  :ۇئ

ٕ  يريد هبذا أن   ام افتًٚرض مـ ف فٔس أي  تًٚرض يبٔح افَقل بٚفْسخ، وإ

ـؾ وجف افذي ٓ يُّـ مًف اجلّع، ؾًذ هذا افتًٚرض بغ افًٚم واخلٚص ٓ 

 ف يُّـ اجلّع، وهق تًٚرٌض مـ وجٍف دون وجٍف.سخ: ٕن  يَٚل ؾٔف بٚفْ  

ـ افْير ؾٔام يد  ويُثر ظْد بًض افٍَٓٚء ذـر افْ  
ًِ ؾٔف  ظك أن  ْسخ، وإذا أم

، أو إلمُٚن اجلّع،  ٚ فوًػ أحد افدفِٔغٕسًخٚ، تبغ  خالف ذفؽ، إم   ًٜ رواي

ٕ  م مـ ادتٖخر، فذا يْبٌل أن يُ ًدم مًرؾٜ ادتَد  أو فِ  ف مْسقٌخ، دؿ ؼ ؾٔام يَٚل: إ

 ؾٖـثره فٔس ـذفؽ.

سخ ذم افدفٔؾ افذي ظٚء افْ  وـثٌر مـ متًهبٜ ادذاهٛ يٍزظقن إػ اد   

 ُٚفػ مذهبٓؿ، وفٔس ظْدهؿ جقاب ظذ هذا افدفٔؾ .

                                                           

 (.230-229( ادسقدة )ص 1)

 (.668( )ص 2)
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 سخ مًْك ظْد ادتَدمغ مٌٚيًرا دًْٚه ظْد ادتٖخريـ، ومٚ اشتَر ظِٔففِْ   إن  

سًخٚ ظْد إوفغ، ؾًذ هذا ختهٔص إصقفٔقن وافٍَٓٚء، ؾُؾ بٍٔٚن يسّك َٕ 

 سخ بًّْٚهافًٚم، وتَٔٔد ادىِؼ، وتبٔغ ادجّؾ يسّك ْٕسًخٚ ظْدهؿ، وـذفؽ افْ  

يسّك ٕسخٚ بًّْٚه ظْد إوفغ، ؾٓق داخٌؾ ذم مًْك  -أجًْوٚ  -ظْد ادتٖخريـ 

افْسخ ظْد إوفغ، ذـر هذا ابـ تّٜٔٔ
(1)

وابـ افَٔؿ ،
(2)

وابـ رجٛ ،
(3)

. 

 ـِرمًْك دخقفف ذم إخبٚر افُذب، ؾ٘ذا ذُ  سخ ٓ يدخؾ ذم إخبٚر: ٕن  افْ  

ٕ   ؿ  خٌز، وؿٔؾ: ؿْد وؿع ـذا وـذا، ثُ  ِذٌب: فذا  ف مل يَْع، ؾ٘ن  بًد ذفؽ ؿٔؾ: إ ـَ هذا 

ٓ  ٓ يدخؾ افْ    إذا اشتًّؾ افْسخ بًّْٚه ظْد إوفغ افذي هق سخ ذم إخبٚر، إ

بًد ذفؽ يسّك صٚحبف،  ؿ  سّك صٚحبف، ثُ ُك خٌز وٓ يُ مىِؼ افبٔٚن، ؾَد ُي 

ٜٔأؾٚد هذا صٔخ اإلشالم ابـ تّٔ ؾٓذا يسّك ٕسخٚ ظْد إوفغ،
(4)

. 

                                                           

 (.23/ 1)( آشتَٚمٜ 1)

 .(29/ 1إظالم ادقؿًغ ظـ رب افًٚدغ ) (2)

 (.523/ 1( جٚمع افًِقم واحلُؿ )3)

 (.23/ 1( آشتَٚمٜ )4)
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 . ا اللُاضوأمَِّّ  :ۇئ

، وهق دفٔؾ افَٔٚس، وؿبؾ تقضٔح مًْك ـبدأ اف  ّهْػ بذـر دفٍٔؾ مٓؿٍّ

َِؿ أن    افَٔٚس ٕقظٚن: افَٔٚس يْبٌل أن يً

، ؿٚل  ادٔزان ه اهلل ذم ـتٚبف بـ: وؿد شام  قع إول: افَٔٚس افهحٔحافْ  

تّٜٔٔ، ؿٚفف ابـ  ]٢٥احلديد: [ Zپ   پ   پ   ٻژتًٚػ: 
(1)

، وابـ افَٔؿ
(2)

. 

ؾر ؾٔف أرـٚن افَٔٚس، ؾً٘ذا افْقع افثٚين: افَٔٚس افٍٚشد : وهق افذي مل تتقا

بف افَٔٚس افٍٚشد، ومٚ جٚء ظْٓؿ مـ  مٚ جٚء ظـ افسِػ مـ ذم  افَٔٚس، ؾرادُ 

ع بغ أؿقال افسِػ ذم افَٔٚس. اظتبٚر افَٔٚس، ؾرادُ  َّ  بف افَٔٚس افهحٔح، ؾبٓذا جي

ٌٜ ـثرٌة، مْٓٚ: ؿقفف تًٚػ:  وؿد دل    ڤ ڤ ٹ ژظذ افَٔٚس افهحٔح أدف

  . ]١١األنعام: [ Zڄ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ

هبؿ، وـذفؽ إذا ظهْٔٚ ٓفٜ: أن  وجف افد    ادُذبغ افسٚبَغ ظهقا اهلل ؾًذ 

بْٚ.  اهلل ظذ 

 وفَِٔٚس أرـٚن أربًٜ:

 : إصؾ.افرــ إول

 : افٍرع.افرــ افثٚين

                                                           

 .(176/ 19( جمّقع افٍتٚوى )1)

  .(103/ 1( إظالم ادقؿًغ )2)
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ِ  افرــ افثٚفٞ  ٜ.: افً

د بف حُؿ إصؾ.افرــ افرابع  : احلُؿ، ويرا

ؾتًَرف هذه إرـٚن إربًٜ بٚدثٚل: ثبٝ ظْد إربًٜ مـ حديٞ أيب 

قاؾغ ظُِٔؿ ٚ مـ افى  ٚ فٔسٝ بْجٍس، إّن  إّن   ؿٚل ذم اهلرة:  بل افْ   ؿتٚدة، أن  

 قاؾٚتوافى  
(1)

ح صحٜ افَٔٚس ِو ة، ويت  ر  افٍٖرة ظذ اهلِ ، تْٚزع افًِامء ذم ؿٔٚس 

 بتىبٔؼ أرـٚن افَٔٚس:

 إصؾ: اهلرة.

 وافٍرع: افٍٖرة.

  ِ  قاف.ٜ: افى  وافً

 وحُؿ إصؾ: افىٓٚرة، هذه افًِٜ يُّـ تْزيِٓٚ ظذ افٍرع، وهق افٍٖرة،

 ؾً٘ذا تُقن افٍٖرة ضٚهرًة ـٚهلرة.

 . فهى حظىٍت فسع غير مىصىص غلُه  :ۇئ

د بف افٍٖرةوذم    .ادثٚل افسٚبؼ: يرا

  . بأصل مىصىص غلُه :ۇئ

د بف اهلرة  .وذم ادثٚل افسٚبؼ: يرا

                                                           

 (.367( وابـ مٚجف )68( وافْسٚئل )92( وافسمذي )75( شْـ أيب داود )1)
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ِّ :ۇئ
ً
 . إذا واهذ الػلت واحدة

 .وهل ذم ادثٚل افسٚبؼ: افىقاف ظِْٔٚ

 . بحُث ال ًىىن بُنهما فسقِّ :ۇئ

 أي بغ وجقد افًِٜ ذم إصؾ وافٍرع. 

ًِ  ويْبٌل أن يًِؿ أن   ر ذم حُؿ إصؾ: حٔٞ ادًْك: هل ادٗث  ٜ مـ ِ  اف

حُؿ افٍرع  أي هل شبٛ حُؿ إصؾ، ؾ٘ذا أمُـ وجقدهٚ ذم افٍرع، ؾ٘ن  

ق بغ ادتامثالت، افؼيًٜ ٓ تُ  ـحُؿ إصؾ: ٕن   مـ حُٔؿ ظِٔؿ،  لؾٍٓر 

. ٌٜ ٌٜ حمُّ  وذيً

م بين   :ۇئ وهرا مبني غلى الجمؼ بين اإلاخماثلين في الخىم، والخفٍس

 . اإلاخخالفين

، وهق أن   ، ؾٓل ٓ دمّع مرجع افَٔٚس إػ أن   هذا أمٌر مٓؿي ٌٜ  افؼيًٜ حمُّ

ِ  بغ ادختٍِٚت، وٓ تُ  ق بغ ادتامثالت، وإػ هذا ـ ف يرجع افَٔٚس، ذـر هذا ٍر 

صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ
(1)

، وابـ افَٔؿ
(2)

. 

                                                           

 .(3/9)( جمّقع افٍتٚوى 1)

 (.42/ 2( إظالم ادقؿًغ )2)
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 . ت غىد حمهىز ألاصىلُينوهى حجَِّّ  :ۇئ

ٕ  وافهقاب  ٌٜ ظْد مجٔع افًِامء، ؾٚٓحتجٚج بٚفَٔٚس ج  ف ُح أن يَٚل: إ

افْيٚم  يٚم ادًتزل، ـام أن  ٔتف افْ  ج  ـ خٚفػ ذم ُح ل مَ افهحٔح جمٌّع ظِٔف، وأو  

ٜ اإلمجٚع، ؾَد ذـر ابـ ظبد افزادًتزل أول مـ خٚفػ ذم حجٔ
(1)

يٚم افْ   أن   

أجًوٚ ابـ ؿدامٜادًتزل أول مـ خٚفػ ذم افَٔٚس، وذـره 
(2)

، وؿبِف افٌزال
(3)

. 

خفاوث جفاوجا هثيرا في كىجه وطػفه  :ۇئ  . ٍو

  ِ ٍٜ واحدٍة، بؾ ُتِػ بٚختالف طٓقر ظ ف ذم تِ أي فٔس افَٔٚس ظذ درج

  َ ؿ افًِامء افَٔٚس إػ ؿٔٚس جعٍّ َِ إصؾ، وإمُٚن حت ، ٓٚ ذم افٍرع، فذفؽ يَس 

 .وؿٔٚس خٍلٍّ 

  ِ  افٍرع ظذ أؿسٚم ثالثٜ:ٜ ذم وتْزيؾ افً

ًٜ بقضقٍح ذم إصؾ، ؾَٔقم إصقلافَسؿ إول  : أن تُقن افًِٜ مْهقص

أي بـش: ْٚطحتَٔؼ ادَ »ّك هذا بـ بخىقٍة واحدٍة، وهل تْزيِٓٚ ظذ افٍرع، ويس

 . حتَٔؼ افًِٜ ظذ افٍرع 

                                                           

 (.856/ 2( جٚمع بٔٚن افًِؿ وؾوِف )1)

 (.184/ 2( روضٜ افْٚطر )2)

 (.301( ادستهٍك )ص 3)
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ِ  افَسؿ افثٚين ًٜ ٜ ذم إصؾ، فُْ  : أن تُقن افً ـٚفَسؿ ٓٚ فٔسٝ واضح

 إول، بؾ ؾٔٓٚ احتامل، ؾٔحتٚج إصقل إػ خىقتغ:

  ِ  ٜ ذم إصؾ: أي افتٖـد مـ ظِٜ إصؾ.اخلىقة إوػ: تَْٔح افً

 . تَْٔح ادْٚط ثؿ اخلىقة افثٕٜٚٔ: تْزيِٓٚ ظذ افٍرع، ويسّك هذا بـ 

ٓ  افَسؿ افثٚفٞ ًٜ ذم إصؾ، ـقضقح افَسؿ افثٚين،: أ   تُقن افًِٜ واضح

ير إػ أصبٚهٓٚ، ؾٔحتٚج إصقل إػ بؾ حتتٚج إػ دراشٜ واشتْبٚضٚت، وافْ  

 خىقات ثالثٜ:

ًِ اخلىقة إوػ ر اف ـْ  ؾ ادحتِّٜ ظـ ضريؼ آشتْبٚط.َِ : ذ

 جٔح بغ افًِؾ ادحتِّٜ.: افس  اخلىقة افثٕٜٚٔو

حٜ ظذ افٍرع، وهذا اخلىقة افثٚفثٜو ختريٟ  يسّك بـ: تْزيؾ افًِٜ ادرج 

 . ادْٚط

 ف راجٌع إػ آجتٓٚد، ؿٚل اإلمٚم أمحد:افُالم ذم افَٔٚس مزفٜ أؿدام: ٕن   إن  

د بٚٓجتٓٚد: أي افَٔٚس، وؿد  أـثر مٚ ُىئ افٍَٔف ذم افتٖويؾ وآجتٓٚد، وادرا

ٓ  ظد  اإلمٚم افنٚؾًل افَٔٚس ـٚدٔتٜ، ٓ يُ   ظْد افّضورةهٚر إفٔف إ
(1)

مل  : أي إذا

 يقجد دفٌٔؾ ؽر افَٔٚس اشتدل بٚفَٔٚس، ؿٚفف افزرـق ذم افبحر ادحٔط.

                                                           

 (.598( افرشٚفٜ )ص 1)
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م ذم أول افؼح ذـر وبًد هذا شٔذـر ادهْػ ؿقاظد ؾَٜٓٔ، وؿد تَد  

 افٍْرق بغ افَقاظد افٍَٜٓٔ وأصقل افٍَف.

ِّ :زةومً اللىاغد اإلالسَِّّ  :ۇئ  . الُلين ال ًصوٌ بالشً أنَّ

ٌٜ ـثرٌة، ومـ أوضح  افُِٜٔ، وتدل  هذه أحد افَقاظد اخلّسٜ  ظِٔٓٚ أدف

إذا وجد  : ؿٚل  بلافْ   ( ظـ أيب هريرة، أن  361ذفؽ مٚ أخرج مسِؿ )

أم ٓ، ؾال ُرجـ مـ  ٚ، ؾٖصُؾ ظِٔف، أخرج مْف رءٌ أحدـؿ ذم بىْف صٔئً 

 ، ؾٍل هذا احلديٞ اإلبَٚء ظذ إصؾ، ٚٚ، أو جيد ريً ادسجد، حتك يسّع صقتً 

 وهق افىٓٚرة.

 . وألاصل بلاء ما وان غلى ما وان  :ۇئ

ًٔٚ أو إثبًٚتٚ، ؾٕٚصؾ بَٚء ادٍْل مًٍْٔ   ٌء ـٚن ٍٕ ، وبَٚء ادثبٝ ٚأي شقا

ادقؿًغ ظْد بحٞ آشتهحٚب إظالمابـ افَٔؿ ذم  ف، ؿٚفٚمثبتً 
(1)

. 

 ػ ذم افؼح.وهذه افَٚظدة ؾرٌع ظـ افَٚظدة افسٚبَٜ، ـام ذـره ادهْ  

 . سزِّسز بالظَِّّوال ًصاٌ الظَِّّ  :ۇئ

ٌٜ بَٚظدة:   ، وهق أحد افَقاظد اخلّسٜ  افّضر يزال هذه افَٚظدة متًَِ

 افُِٜٔ.

                                                           

(1( )1 /296). 
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ٌم ذم ومًْك هذه افَٚظدة: أن   ف جيٛ أن يزال افّضر، وأن افّضر حمر 

 .]٢٣١البؼرة: [   Z ٺ ٺ ڀ ڀ   ژافؼع، ؿٚل تًٚػ: 

أن يدؾع أحٌد افَتؾ ظـ ٍٕسف بَتؾ ومـ أمثِٜ هذه افَٚظدة: أنف ٓ جيقز 

ابـ تّٜٔٔ، وهذا بٚإلمجٚع، حُٚه ؽره
(1)

ؿرره ابـ رجٛ، و
(2)

. 

ٓ  ويْبٌل أن تُ  ٔ د هذه افَٚظدة بٖ زال افّضر بّضٍر إذا ـٕٚٚ متسٚويغ،  يُ َ

ر إـز بٚفّضر افّض   يَؾ زِ ٚ إذا أُ أو أن يزال افّضر إصٌر بٚفّضر إـز، أم  

، وؿد تَد  إصٌر، ؾٓذا  ٌٛ  م بٔٚن هذا ذم أوائؾ افؼح.واج

 . والظسوزاث جبُح اإلاحظىزاث  :ۇئ

م مع افّضورة، ؿٚل ف ٓ حمر  هذه ؾرٌع ظـ افَٚظدة افسٚبَٜ، وذفؽ أن  

 .]١١٩األنعام: [ Z ٿ ٿ ٺ ٺ   ژ تًٚػ:

ٓ  احلٚجٜ ٓ تُ  وؾرٌق بغ افّضورة واحلٚجٜ، ؾ٘ن    ذم بٔح ادحيقرات إ

 ٍٜ ٝ :واحدةٍ حٚف  ّ  .احلٚجٜ إذا ظ

ِّ  :ۇئ ٌ ِّج ِّوالع  ِّص  ِّل ِّظ 
 
 . الىاحباث ؽ

 . ]١٦التغابن: [ Z  ھ ہ   ہ  ہ  ژأي ٓ واجٛ مع افًجز، ؿٚل شبحٕٚف: 

                                                           

 .(28/504) (28/468جمّقع افٍتٚوى ) (1)

 (.1/234) واحلُؿم ق( جٚمع اف2ًِ)
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ؾ٘ذا  ؿٚل:  بل افْ   أن   وأخرج افنٔخٚن مـ حديٞ أيب هريرة 

 ْٖ  ؾ
ٍ
 قا مْف مٚ اشتىًتؿتُ أمرتُؿ بقء

(1)
. 

ِّ  :ۇئ
َّ
 . الخِظيرت ججلب واإلاشل

ظِٔف مٚ  هذه أحد افَقاظد اخلّسٜ افُِٜٔ، وافتل ؿبِٓٚ ؾرٌع ظْٓٚ، ويدل  

 م ذـره ؾٔام ؿبِٓٚ.تَد  

 . والسحىع إلى الػسف في هثير مً ألامىزِّ  :ۇئ

ٌٜ بَٚظدة   ٌٜ  هذه افَٚظدة متًَِ ّ  ُ  ، وهذه أحد افَقاظد اخلّسٜ افًٚدة حم

  ٕ دًة.مل يُ رجع إػ افًرف إذا ف يُ افُِٜٔ، ؾ٘  قجد دفٔؾ ذظل، ومل تُـ افٌِٜ مرا

 ،]١٩٩األعراف: [ Zڃ ڃ ڃ ڄژومـ أدفٜ افرجقع إػ افًرف ؿقفف تًٚػ: 

  . ]٢٢٩البؼرة: [ Zہ ھژوؿقفف: 

 ومٚ ثبٝ ظْد افنٔخٚن مـ حديٞ ِهْْد مع زوجٓٚ أيب شٍٔٚن، ؿٚل افْبل

 خذي مـ مٚفف بٚدًروف مٚ ئٍُؽ ويٍُل بْٔؽ : 
(2)

. 

                                                           

 .(1337ومسِؿ ) ،(7288( أخرجف افبخٚري )1)

 (.1714ومسِؿ ) ،(2211( أخرجف افبخٚري )2)
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ٌ ِّ  :ۇئ ؼ؛ فال 
 
شسع منها إال ما شسغه هللا وألاصل في الػباداث اإلاى

 . وزطىله

ديٞ ـٖمحد وؽره، ؿٚفف ابـ تّٜٔٔذـر هذه افَٚظدة ؾَٓٚء أهؾ احل 
(1)

. 

﮲  ۓ ۓ ے ے ھژفٔؾ ظذ هذه افَٚظدة ؿقفف تًٚػ: وافد  

  . ]٢١الشورى: [ Z ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷  ﮸

مـ  ؿٚل:  ومٚ أخرج افنٔخٚن مـ حديٞ ظٚئنٜ، أن رشقل اهلل 

 أحدث ذم أمرٕٚ هذا مٚ فٔس مْف ؾٓق رد
(2)

. 

مه هللا م منها إال ما حسَِّّفي الػاداث ؤلاباحت؛ فال ًحس ِّ وألاصل ِّ  :ۇئ

 . وزطىله

 .]١١٩األنعام: [  Z ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  ژوافدفٔؾ ظذ هذا ؿقفف تًٚػ: 

م ؿد بُ  افدٓفٜ: أن  وجف  ، ومٚ مل يُ ادحر  ًمٚ، غ  بغ  ؾٓق مبٌٚح، وفٔس حمر 

ويدخؾ ذم ذفؽ افًٚدات وإظٔٚن، بؾ ذـر صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ أن بًض 

أهؾ افًِؿ حُك اإلمجٚع ظذ ِحؾ  إظٔٚن
(3)

. 

                                                           

 (.164( افَقاظد افْقرإٜٔ )ص 1)

 (.1718ومسِؿ ) ،(2697( أخرجف افبخٚري )2)

 .(21/538( جمّقع افٍتٚوى )3)
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ٌَِّّ  :ۇئ غلى ملصىد اإلاخػاكدًً واإلاخػاملين مً ألاكىاٌ  وول ما د

 . وألافػاٌ اوػلدث به الػلىد

، وهل أحد افَقاظد  إمقر بَّٚصدهٚ هذه افَٚظدة ترجع إػ ؿٚظدة 

ف افنٔخٚن ظـ ظّر ظـ رشقل افف أن   فظِٔٓٚ مٚ أخرج اخلّسٜ افُِٜٔ، ويدل  

ٕ   ؿٚل:   ام فُؾ امرئ مٚ ٕقىوإ
(1)

. 

ٜٔ، إٓ بٚفْ   ٚف ٓ يُقن ضالؿً افٍَٓٚء ذم افىالق ؽر افكيح أن  وؿد ذـر 

ادَٚصد إظامل ادحتِّٜ يرجع ؾٔٓٚ إػ وؿرر افًِامء ـٚفزرـق افنٚؾًل أن  
(2)

. 

  ٔ ٚ ذم ظدم افتٍُر بٕٚمقر ادحتِّٜ افنٚؾًلوضبَف تٖصٔاًل وظِّ
(3)

وأمحد ،
(4)

، 

وابـ تّٜٔٔ
(5)

وابـ جٛ ،
(6)

. 

                                                           

 ( شبؼ خترجيف.1)

 (.118ص)( يْير: ادْثقر ذم افَقاظد افٍَٜٓٔ 2)

 .(4/250( إم )3)

 .(4/42) ( يْير: بدائع افٍقائد4)

 . (3/963) افهٚرم ادسِقل (5)

 (.1/114( ؾتح افبٚري )6)
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 ِّ  :ۇئ
 
  . ُاث حػخبر في اإلاػامالث هما حػخبر في الػباداثواإلالاصد والى

ه مـ ـرُ م ذِ ، ومٚ تَد   إمقر بَّٚصدهٚ وهذه افَٚظدة ؾرٌع مـ ؿٚظدة 

ٚ  رـًتغ بًد أذان افٍجر ؾٔحتّؾ أّن  افدفٔؾ دفٌٔؾ ظذ هذه افَٚظدة، ؾّـ صذ  

تبٜ، وأّن   ٔ ز هذه مـ هذافرا  ٜٔ.ه افْ  ٚ افٍريوٜ، وافذي م

ػمل غىد الخػازض بأكىي اإلاسجخاث  :ۇئ  . َو

حٚت ادت   هِٜ وادٍْهِٜ، وهذا داخٌؾ ذم ظّقم ويستقي ذم ذفؽ ادرج 

 .]٥٥الزمر: [ Z وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائژؿقفف تًٚػ: 

ِّ  :ۇئ  
ا ولرلً كد ٌػسض للمفظٌى مً اإلاسج  خاث ما ًصير به مظاٍو

 . للفاطل، أو أفظل مىه

ٌٜ ـثرٌة، مْٓٚ:   وهذا صحٌٔح، وفف أمثِ

مجٚع افَرآن، ـام حُٚه ابـ تّٜٔٔافذـر بٚإل أؾوَؾ  أن  
(1)

ن ادٗذ   ن ، وإذا أذ 

ؾ ب٘جٚبتف وافدظٚء، وإن ـٚن مٍوقٓ، ويُ  ٌَ ءة افَرآنينت   .سك إؾوؾ، وهق ؿرا

ءة افَرآن ذم افرـقع وافسجقد، مع أن  ومثؾ ذفؽ يُ   ف أؾوؾَٚل ذم ظدم ؿرا

  ٓ ظـ ظع بـ أيب  أن افؼيًٜ ّنٝ ظْف: ـام أخرج مسِؿ مـ افتًئؿ وافدظٚء إ

                                                           

 (.120/ 19( جمّقع افٍتٚوى )1)
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 ّنٔٝ أن أؿرأ افَرآن أٓ وإين   ؿٚل:  افْبل  ، أن  ضٚفٛ، وابـ ظبٚس 

ٚ أو شٚجًدا ًً  راـ
(1)

. 

ؾبٓذا يْتٓك مـ افتًِٔؼ ظذ هذا ادتـ ادٍٔد افذي هق ؾٔام أظِؿ أحسـ 

افٍَف، مجع مع اختهٚره إهؿ افذي يستٍٔد مْف متـ خمتك ذم ظِؿ أصقل 

 ادبتدئ ذم دراشٜ ظِؿ أصقل افٍَف.

شًدي خًرا ظذ هذا ادتـ، وظذ ؽره أشٖل اهلل أن جيزي افًالمٜ ابـ 

ٕ   ممٚ م مـ افًِقم افْٚؾًٜ، وأشٖل اهلل أن يتَب ؾ مْل ومُْؿ، إ  ف افرمحـ افرحٔؿ.ؿد 

                                                           

 (.480) ومـ حديٞ ظع  ،(479) ( مسِؿ مـ حديٞ ابـ ظبٚس 1)
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 9 ...............أنف ؿٚظدة ؾَٜٔ . ؿإدفٜ افؼظٜٔ بُؾ مٚ ُيَذظ : ٓ يهح أن ُترد  تْبٔف

 11 .......................................ثٜ .ظِؿ أصقل افٍَف يَقم ظذ أشس ثال

 13 ...........................تًريػ أصقل افٍَف ...............................

 : ذـر ابـ تّٜٔٔ أن ممٚ ظْد ادْٚضَٜ مـ أخىٚء ؽِقهؿ ذم تْبٔف

 13 .............................................احلدود ...ل بٚفتًٚريػ وآصتٌٚ
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 35 ........................................يًؿ احلُؿ بًّقم ظِتف ...............

 36 ....................................افًّقم ادًْقي .........و افًّقم افٍِيل

 36 ....تخهٔص .ٕن ظِتف تٍٔد اف :ٚ بٖخٍٚظ افًّقم فُـ ُهصؿد يُقن احلُؿ ظٚم  

 37 ........................................................ إفٍٚظ ؿقافٛ ادًٚين

 37 .....................................................مًْك افسبٛ ............

 37 .................................................مًْك افؼط ................

 38 ....................افسبٛ ..و افؼط مًْك ؿقل إصقفٔغ )فذاتف( ذم تًريػ

 38 ............................................مًْك افًزيّٜ ....................

 38 ..................................افرخهٜ ...................................

 39 .........................................ادُره .....و ادخىئو أحُٚم افْٚد

 41 ........فُـ جيٛ أن يٖيت بٚحٖمقر .. ،ٚ ؾال إثؿ ظِٔفمقرا ٕٚشًٔ ٖمـ ترك م :ؿٚظدة

 41 ..................ٓ يٖيت بقء ...و ،: مـ ؾًؾ حميقرا ٕٚشٔٚ ؾال إثؿ ظِٔفؿٚظدة

 42 ............................: اخلىٖ ـٚفْسٔٚن ذم افَٚظدتغ افسٚبَتغ ....ؿٚظدة

 42 .......ٓ جيٛ ظِٔف أن يٖيت بقء .و جٚهال ؾال إثؿ ظِٔف ا: مـ ترك مٖمقرً ؿٚظدة

 44 .....ن يٖيت بقء ..أٓ جيٛ ظِٔف و ،هال ؾال إثؿ ظِٔفٚ: مـ ؾًؾ حميقرا جؿٚظدة

د بٚفسّْٜ ظْد بحٞ إدفٜ افؼظٜٔ ....  44 ....................................ادرا

 45 .......................ّنٚ تدل ظذ افْدب ..........أ  ؾًٚل افْبلأإصؾ ذم 
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 46 ..................................ظدم اخلهقصٜٔ .. ؾًٚل افْبل أإصؾ ذم 

 46 ............... ٓ تدل ظذ افْدبافتل فٔسٝ ظذ وجف افتؼيع   أؾًٚل افْبل

 47 ...................................................أؿسٚم مخسٜ   أؾًٚل افْبل

 48 .......................................................... أنقاع إؿرار افْبل 

 50 ................................... يٖخذ حُؿ مٚ أؿر ظِٔف  : إؿرار افْبلتْبٔف

 50 ..........................................ظذ ؾًِف ........  يَدم ؿقل افْبل

 51 .................................. : إظامل افدفِٔغ أوػ مـ إمهٚل أحدمهٚؿٚظدة

 52 ........................................... افدفٔؾ ظذ أن اإلمجٚع حجٜ ذظٜٔ

 54 ..................... افدٓفٜمزيٜ اإلمجٚع ظذ بَٜٔ إدفٜ أنف ٓ يُقن إٓ ؿىًل 

 54 ................................................. اإلمجٚع مـ جٜٓ ثبقتف ؿسامن

 55 ............................... يٚم ادًتزلأول مـ خٚفػ ذم حجٜٔ اإلمجٚع افْ  

 55 ............. ن اإلمجٚع ٓ يُقن حجٜ إٓ مْىقؿٚ ٓزمف إشَٚط اإلمجٚعٖافَقل ب

 55 ..تٖثر هبؿ .. افَقل بٖن اإلمجٚع افسُقيت ٓ يُقن حجٜ إٕام ؿٚفف ادتُِّقن ومـ

 55 .............. اإلمٚم أمحدو خىٖ ٕسبٜ ظدم آحتجٚج بٚإلمجٚع فإلمٚم افنٚؾًل

 56 ................................................ أـثر مسٚئؾ افديـ جمّع ظِٔٓٚ

راء واحد ؾٕ٘ف يٌِٛ ظذ   57 ...افيـ ثبقتف ؾُٔػ فق حُٚه مجع .فق حُك اإلمجَٚع ذو اشَت

 ن ثبٚت حجٜٔ ؾٓؿ افسِػ دون حجٜٔ اإلمجٚع ٕإمـ افتْٚؿض 

 57 ............................................رة مـ افثٚين ...........ول صقإ

 57 ...................................مٚ مـ إمجٚع إٓ وهق مستْد إػ دفٔؾ ذظل 
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 58 ......................ن ُيًرف مستْده .........أٓ ينسط فالحتجٚج بٚإلمجٚع 

 59 ............................................أنقاع إخبٚر ....................

تر ................  59 ...............................................ذوط ادتقا

تر افٍِيل تر ادًْقي .........و افٍرق بغ افتقا  60 ...........................افتقا

 60 ........افَرائـ ؾّ٘نٚ تٍٔد افَٔغ .إصؾ ذم أخبٚر أحٚد أّنٚ تٍٔد افيـ إٓ مع 

 60 ...........ادهىِح ...و فِتقاتر إػ ظِؿ إصقل ئشبٛ دخقل افتهقر اخلٚض

 61 .........احلديٞ ٓ ظِؿ أصقل افٍَف .دراشٜ ادتقاتر وأحٚد ذم ظِؿ مهىِح 

 61 .......................................حجٜٔ مذهٛ افهحٚيب ...............

 61 ...............ٚ ..............ؿقل افهحٚيب إذا خٚفػ افْص ؾٓق مردود إمجٚظً 

 62 ............ٚ ....ظذ أخر إمجٚظً  فٔس ؿقل أحدهؿ حجٜافهحٚبٜ إذا اختٍِقا 

 62 ...................افسْٜ ..و أؿقال افهحٚبٜ ُيرجح أؿرهبٚ فُِتٚب ظْد تًٚرض

 إذا اختِػ افهحٚبٜ ومل يُـ ذم ادسٚفٜ دفٔؾ ؾ٘ن ؿقل اخلٍِٚء افراصديـ 

 62 ...........................................................مَدم ظذ ؽره ....

 63 .......................حجٜٔ مذهٛ افهحٚيب صقرة مـ صقر اإلمجٚع .......

 63 .........................ٚفػ.......ادراد بحجٜٔ ؿقل افهحٚيب إذا مل يُـ فف خم

 63 .............................حجٜٔ مذهٛ افهحٚيب مـ بٚب افيـ افٌٚفٛ ....

 64 ........................إدفٜ ظذ حجٜٔ مذهٛ افهحٚيب ....................

 65 ..............................................أؿقال افهحٚبٜ ؿسامن ..........

 65 ..ؽرهؿ حتك افنٚؾًل ذم اجلديد .و ربًٜمذهٛ افهحٚيب حجٜ ظْد إئّٜ إ
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 66 ...................................ٓ جيقز اخلروج ظـ أؿقال افهحٚبٜ ........

 ن ُٚفٍف أ: ؾرق بغ أن ُٚفػ افهحٚيب افْص مـ ـؾ وجف وبغ تْبٔف

 66 ..................................................مـ وجف دون وجف .........

 بغ افتٍسريٜ افتل هل و ـؾ وجفضٚبط افتٍريؼ بغ ادخٚفٍٜ مـ 

 67 ................................................خمٚفٍٜ مـ وجف دون وجف .....

 67 .................................حٚول بًوٓؿ رد ؿقل افهحٚيب بٖمقر مْٓٚ ..

 69 ...............................تىبَٔٚت ظذ حجٜٔ مذهٛ افهحٚيب ..........

 69 ...............................اجلْٚئز .... : يسـ رؾع افٔديـ ذم تُبراتمسٖخٜ

 69 ...............................: يرم دخقل مُٜ فٌر ادحرم ...........مسٖخٜ

 69 ....يَسؿ حلّف .و ادُٞ ظْد افَز بًد افدؾـ ؿدر مٚ يْحر جزور : يؼعمسٖخٜ

 70 ..........................بًض افرأس ذم افقضقء جمزئ ........مسح  :مسٖخٜ

 68 ........................: ُيسـ أن ُيٖخذ مـ افِحٜٔ بَّدار افَبوٜ .......مسٖخٜ

 70 .........خٚص بٚفْذر .  مـ مٚت وظِٔف صٔٚم صٚم ظْف وفٔف  : حديٞمسٖخٜ

 70 ...............بوده ...........افْٓل ظـ رء أمر و إمر بقء ّنل ظـ ضده

 71 ............مر بٖحدهٚ ٓ ـِٓٚ ..........أإذا ـٚن فِّْٓل ظْف أـثر مـ ضد ؾٓق 

 إصٚظرة يَقفقن أن ظغ إمر هق ظغ افْٓل بخالف أهؾ افسْٜ 

 71 ......................................و يَتؤف أحدمهٚ يسِزم أخر أإذ يرون 

 72 .............شرتف .....و : إذا تُِؿ افرجؾ بٍِظ جمّؾ ؾٕ٘ف يرد إػ هديفؿٚظدة
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 72 ................................اؿتوٚء افْٓل فٍِسٚد ................... مسٖخٜ

 وذضٓٚ أو وصٍٓٚ ادالزم أيرجع إػ ذات افًبٚدة  افتٍريؼ بغ مٚ

 72 ...............................ادتُِّغ. دسٖخٜ هق مـ تٍريَٚتوبغ ؽره ذم ا

 74 ......................................صٔغ افًّقم شبع ......................

 78 ...................)أل( فًِٓد ٓ تٍٔد افًّقم إٕام تُقن بحسٛ ادًٓقد .......

 78 ...........................)أل( أؿسٚم ثالثٜ ..................................

 79 ...............................................افًّقم أؿسٚم أربًٜ ...........

ص .ؾ٘ :ؿد خهصو خىٖ افَقل بٖنف مٚ مـ ظٚم إٓ  80 ...ن أـثر افًّقمٚت مل خُتَه 

 81 ..........................................نقاع ادخههٚت .................أ

د بٚفؼط ظْد افُالم ظـ ادخههٚت ........  82 ...........................ادرا

د بٚفهٍٜ ظْد افُالم ظـ ادخههٚت .........  82 ...........................ادرا

 83 ............أن جُيًؾ فالشتثْٚء ذوط ظْد افُالم ظـ ادخههٚت ... ٓ يهح

 84 ................................ـالم ادٍُِغ راجع إػ أظراؾٓؿ ......: ؿٚظدة

 85 .................................افًّقم ...................و افٍرق بغ ادىِؼ

 85 ....م ٓ ُهص بذـر ؾرد مـ أؾراده .ادىِؼ ئَد بذـر ؾرد مـ أؾراده بخالف افًٚ

 85 ....  هذا مىِؼ ُهص بُذا أو   ظّقم يتَٔد بُذا هذا  :مـ اخلىٖ أن يَٚل

 86 ..........................................: محؾ ادىؼ ظذ ادَٔد ........مسٖخٜ

 89 ...........................................افيٚهر ........و غ ادجّؾبافٍرق 

 91 ..................ادتٖخريـ .....ادجّؾ ظْد و ٍرق بغ ادجّؾ ظْد افسِػاف
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 92 .........................................ادٍٓقم ............و مبحٞ ادْىقق

 92 .................................دٓفٜ افدفٔؾ ظذ ادىِقب فف حٚٓن .........

 92 ...................................................ادْىقق ؿسامن ............

 92 .......................................ادٍٓقم ؿسامن .........................

 93 ..........................................مٍٓقم ادقاؾَٜ ٕقظٚن ..............

 94 .........................................نقاع ..........أمٍٓقم ادخٚفٍٜ شبًٜ 

 96 ...........ؾحقى اخلىٚب .و ،تْبٔف اخلىٚبو ،: مًْك ؿقهلؿ: حلـ اخلىٚبتْبٔف

 96 .........................  مٍٓقم افدفٔؾ ـذا  :ا: ؿد يَقل افًِامء اختهٚرً تْبٔف

 98 .........................ٓ مٍٓقم فف إمجٚظٚ ..... : مٚ خرج خمرج افٌٚفٛؿٚظدة

بٚ ظذ شٗال ٓ مٍٓقم فف إمجٚظٚ ..ؿٚظدة  99 ..........................: مٚ ـٚن جقا

 101 .....................................تًريػ افْسخ .........................

 101 ..........................................................ذوط افْسخ ....

 103 ............: إن فِْسخ ظْد ادتَدمغ مًْك مٌٚيرا دًْٚه ظْد ادتٖخريـ .فتْبٔ

 103 ............ٕن مًْك دخقفف ؾٔٓٚ افُذب ... :: افْسخ ٓ يَع ذم إخبٚرتْبٔف

 104 ................................ؾٚشد .............و : صحٔحافَٔٚس ٕقظٚن

 104 ...........................بغ أؿقال افسِػ ذم افَٔٚس ...............ّع اجل

 106 ............................................مًْك افًِٜ .....................

 106 ...............ٓ تٍرق بغ ادتامثالت ......و افؼيًٜ ٓ دمّع بغ ادختٍِٚت

 107 ............................افهحٔح جمّع ظِٔف .........آحتجٚج بٚفَٔٚس 
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 107 ........................ول مـ خٚفػ ذم حجٜٔ افَٔٚس هق افْيٚم ادًتزل ..أ

 107 .......................ؿٔٚس خٍل .....و ٔٚس إػ ؿٔٚس جعَامء افِيَسؿ افً

 107 ........................................تْزيؾ افًِٜ ذم افٍرع ظذ ثالثٜ أؿسٚم 

 108 ..............................: إن افُالم ذم افَٔٚس مزفٜ أؿدام .........تْبٔف

 109 ................................: افَٔغ ٓ يزال بٚفنؽ .........ؿٚظدة ؾَٜٓٔ

 109 ................................ ـٚن : إصؾ بَٚء مٚ ـٚن ظذ مٜٚؿٚظدة ؾَٓٔ

 109 ................................................... : افّضر يزالؿٚظدة ؾَٜٓٔ

 111 ......................................: ادنَٜ دمِٛ افتٔسر .....ؿٚظدة ؾَٜٓٔ

 111 ................................................: افًٚدة حمُّٜ ..ؿٚظدة ؾَٜٓٔ

 112 ...................................: إصؾ ذم افًبٚدات ادْع ...ؿٚظدة ؾَٜٓٔ

 112 .................................... إصؾ ذم افًٚدات اإلبٚحٜ :ؿٚظدة ؾَٜٓٔ

 113 ......................................: إمقر بَّٚصدهٚ .......ؿٚظدة ؾَٜٓٔ

 113 .............: إظامل ادحتِّٜ يرجع ؾٔٓٚ إػ ادَٚصد بٚإلمجٚع ........ؿٚظدة

 114 ............................................ن ....آ أؾوؾ افذـر بٚإلمجٚع افَر

 117..................................................................... ؾٓرس 

 


