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َمةُ  اْلُمَقد  
  مِ يْ حِ الر  نِ محَْ الر  اهللاِ  مِ سْ بِ 

َأْشَهُد َأْن َال إَِلَه احلَْْمَد لِلِه، َحنَْمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه، َمْن يـَْهِدِه اهللاُ َفَال ُمِضل َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلُه، وَ 
  .، َوَأن ُحمَمًدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ ِإال اهللاُ َوْحَدُه َال َشرِيَك َلهُ 

  :أَما بـَْعدُ 
ِألُْسَتاِذنَا  ةِ ي عِ رْ الش  امِ كَ حْ اْألَ فـَُهَو َشرُْح  ،، َقَصْدُت ِبِه الزْلَفى ِإَىل اِهللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل رٌ ُخمَْتصَ فـََهَذا َشرٌْح 

 اِينباِس َحْرِمْنيَ ْبِن َسلِ  الرَرِمحَُه اهللاُ َأِيب اْلَعب اْألَْنُدْونِْيِسي ْمبـُْورِيْيٍم الل.  
 هِ هِ جْ وَ ا لِ صً الِ خَ  لَ مَ عَ ا الْ ذَ هَ  لَ عَ جيَْ  نْ أَ ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل  هُ لُ أَ سْ أَ وَ ، ل جَ وَ  ز عَ  ا اهللاُ ضَ رِ  هِ بِ  ق حِ تَ سْ أَ  نْ و أَ جُ رْ أَ وَ 

  .هِ يْ لَ عَ  رُ ادِ قَ الْ وَ  كَ لِ ذَ  ِيل وَ  هُ ن ، إِ انَ ا كَ مَ نَ يْـ ا أَ كً اَر بَ مُ  هُ لَ عَ جيَْ  نْ أَ وَ  ق حَ لْ ا لِ قً افِ وَ ا مُ ابً وَ صَ وَ  ميِْ رِ كَ الْ 
  .ْنيَ عِ مجَْ أَ  هِ ابِ حَ صْ أَ وَ  هِ ى آلِ لَ عَ وَ  ُحمَمدٍ ا نَ يـ بِ ى نَ لَ عَ  هُ مُ الَ سَ وَ  اهللاِ  اتُ وَ لَ صَ وَ 

  ي رِ وْ بُـ مْ الل  مٍ يْ لِ سَ  نُ بْ  دُ م حمَُ  دَ محَْ أَ  وْ بُـ أَ  رِ وْ فُ اْلغَ  هِ ب رَ  وِ فْ  عَ َىل إِ  رُ يْـ قِ فَ الْ  هُ بَ تَ كَ 
َعاءَ - انَ وَ عَ سَ بِ  ةِ ن الس  دِ جِ سْ مَ ِيفْ   .مِ يْ لِ سْ الت وَ  ةِ الَ الص  لِ ضَ فْ ا أَ هَ بِ احِ ى صَ لَ عَ  ِيب الن  ةِ رَ جْ هِ  نْ مِ  8/5/1435 ،َصنـْ
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  مِ يْ حِ الر  نِ مَ حْ الر  اهللاِ  مِ سْ بِ 
 . نَ يْ عِ مَ جْ أَ  هِ بِ حْ صَ وَ  هِ ى آلِ لَ عَ وَ  دٍ م حَ ى مُ لَ عَ  مُ الَ الس وَ  ةُ الَ لص ا، وَ نَ يْ مِ الَ عَ الْ  ب رَ  هِ ل لِ  دُ مْ حَ الْ 

  :الشْرحُ 
   .هُ لَ اْإلِ  هُ لُ صْ أَ وَ  ،ي ارِ بَ ى الْ لَ عَ  مٌ لَ عَ ، )اهللاِ : (اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  قـَْولُهُ 

 تِ قَ التـ فَ  مِ سْ اْالِ  اءُ فَ  يَ  هِ ِيت ال  ةُ زَ مْ اهلَْ  تِ طَ قِ سْ أُ " هُ لَ اْإلِ " هُ لُ صْ أَ  "اهللاُ ": َرِمحَُه اهللاُ  رٍ يْ رِ جَ  نُ ابْ  رِ فَ عْ جَ  وْ بُـ أَ  الَ قَ 
 مُ الال  وَ  مِ سْ اْالِ  ْنيُ عَ  يَ  هِ ِيت ال مُ الال  ا ِيف تَ ارَ صَ ى، فَ رَ خْ  اْألُ ِيف  تْ مَ غِ دْ أُ فَ  ةٌ نَ اكِ سَ  يَ هِ وَ  ةُ دَ ائِ الز ةً دَ احِ ا وَ مً الَ  ظِ فْ  الل 

  ].)7: ص( "دِ يْ حِ وْ التـ  ابِ تَ كِ   حُ رْ شَ  دِ يْ جِ مَ الْ  حُ تْ فَـ [" .ةً دَ د شَ مُ 
 ِيف  لُ خُ دْ يَ فَـ  لِ الَ اجلَْ  تِ وْ عُ نَـ وَ  الِ مَ كَ الْ  اتِ فَ صِ  عِ يْ مِ جلَِ  عُ امِ اجلَْ  وَ هُ فَـ  هُ لَ ا اْإلِ م أَ وَ  :اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  مِ ي قَ الْ  نُ ابْ  الَ قَ 

 رِ وْ هُ مجُْ وَ  هِ يْ وَ بَـ يْ سِ  لُ وْ قَـ  وَ ا هُ مَ كَ   هُ لَ اْإلِ  هُ لُ صْ أَ  اهللاَ  ن أَ  حُ يْ حِ الص  لُ وْ قَ الْ  انَ ا كَ ذَ هلَِ  وَ َىن سْ احلُْ  اءِ مسَْ اْألَ  عِ يْ مجَِ  مِ سْ ا اْالِ ذَ هَ 
 .ىلَ عُ الْ  اتِ فَ الص  وَ َىن سْ احلُْ  اءِ مسَْ  اْألَ اِين عَ مَ  عِ يْ مِ جلَِ  عُ امِ اجلَْ  وَ  هُ اَىل عَ تَـ  اهللاِ  مَ اسْ  ن أَ وَ  مْ هُ نْـ مِ  ذ شَ  نْ مَ  ال إِ  هِ ابِ حَ صْ أَ 

  ].)2/249( "دِ ائِ وَ فَ الْ  عُ ائِ دَ بَ ["
َالِئُق َحمَبًة َوتـَْعِظيًما َوُخُضوًعا،  :اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  الَ قَ وَ  ُُه اخلَْ َعَلى َكْونِِه َمْأُلوًها َمْعُبوًدا، تـَُؤهل ِه َدالَواْسُم الل

نَـْنيِ ِلَكَماِل اْلُمْلِك َواحلَْْمِد، َوفـََزًعا إِلَْيِه ِيف احلََْواِئِج َوالنـَواِئِب، َوَذِلَك ُمْستَـْلزٌِم ِلَكَماِل رُبُوبِيِتِه وَ  َرْمحَِتِه، اْلُمَتَضم
، َوَال َوِإَهلِيُتُه َورُبُوبِيُتُه َوَرْمحَانِيُتُه َوُمْلُكُه ُمْستَـْلزٌِم جلَِِميِع ِصَفاِت َكَمالِِه، ِإْذ َيْسَتِحيُل ثـُبُ  وُت َذِلَك ِلَمْن لَْيَس ِحبَي

يٍع، َوَال َبِصٍري، وَ  : َوِصَفاُت اجلََْالِل َواجلََْمالِ  .َال قَاِدٍر، َوَال ُمَتَكلٍم، َوَال فـَعاٍل ِلَما يُرِيُد، َوَال َحِكيٍم ِيف أَفـَْعالِهِ مسَِ
  ].)1/56( "نَ يْ كِ الِ الس  جُ ارِ دَ مَ [" .َأَخص بِاْسِم اللهِ 

َولِلِه {: َوَنْدُعْوُه ِبذِْكِر َأْمسَائِِه احلُْْسَىن َكَما ِيفْ قـَْولِِه تـََعاَىل أََمَرنَا اللُه َعز َوَجل َأْن َنْسَتِعْنيَ بِِه َوِهلََذا 
  .]180: افُ رَ عْ اْألَ [} اْألَْمسَاُء احلُْْسَىن فَاْدُعوُه َِا

 نِ محَْ الر { ْريِ سِ فْ  تَـ ِيف  اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  ي مِ زْ عَ الْ  اهللاِ  دِ يْ بَـ عُ  نُ بْ  دُ م حمَُ  الَ قَ ، )مِ يْ حِ الر  نِ محَْ الر : (اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  قـَْولُهُ 
 مِ يْ حِ الر :( وَ  قِ لْ اخلَْ  عِ يْ مِ ِجبَ  نُ محَْ الر رٍ يْ رِ جَ  نُ ابْ  اهُ وَ رَ ". [ْنيَ نِ مِ ؤْ مُ الْ بِ  مِ يْ حِ الر )1/55.[(  

 :لِِعَباِدِه، َوِهلََذا يـَُقوُل تـََعاَىل  فَالرْمحَُن الِذي الرْمحَُة َوْصُفُه، َوالرِحيُم الراِحمُ  :اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  مِ ي قَ الْ  نُ ابْ  الَ قَ 
َرْمحَُن : وَملَْ جيَِئْ  ،]117: ةُ بَ وْ التـ [} ِإنُه ِِْم َرُءوٌف َرِحيمٌ {، ]43: ابُ زَ حْ اْألَ [} وََكاَن بِاْلُمْؤِمِنَني َرِحيًما{

 ْمحَِن الِذي ُهَو َعَلى َوْزِن فـَْعَالِن ِمْن ِسَعِة َهَذا اْلَوْصِف، ِبِعَباِدِه، َوَال َرْمحَُن بِاْلُمْؤِمِنَني، َمَع َما ِيف اْسِم الر
يِع َمْعَناُه اْلَمْوُصوِف بِهِ    ]. )1/56( "نَ يْ كِ الِ الس  جُ ارِ دَ مَ [" .َوثـُُبوِت مجَِ
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ْخَباُر ِمبََحاِسِن  :، قَاَل أَبُو اْلَعباِس َأْمحَُد احلَْراِين َرِمحَُه اهللاُ )هِ ل لِ  دُ مْ احلَْ : (اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  قـَْولُهُ  َواحلَْْمُد ُهَو اْإلِ
  ].)6/259( "ىاوَ تَ فَ الْ  عُ وْ مُ جْ مَ [" ".اْلَمْحُموِد َمَع اْلَمَحبِة َلهُ 

 ملَْ  نْ إِ وَ  اءُ نَ الثـ  وَ هُ فَـ  رَ ر كَ تَ  نْ إِ فَ  ،الَ  وْ أَ  رٌ ر كَ تَ ا مُ م إِ  نِ اسِ حَ مَ الْ  نِ عَ  رَ بَـ اخلَْ  ن إِ فَ  :اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  مِ ي قَ الْ  نُ ابْ  الَ قَ 
 تُ يْ نَـ ثَـ  هُ نْ مِ وَ  ضٍ عْ ى بَـ لَ عَ  هُ ضُ عْ بَـ  ءُ يْ الش  دَ رَ وَ  ،فُ طْ عَ الْ  وَ هُ وَ  ْينِ الثـ  نَ مِ  ذٌ وْ خُ أْ مَ  اءَ نَ الثـ  ن إِ فَ  ،دُ مْ احلَْ  وَ هُ فَـ  رْ ر كَ تَ يَـ 

 هُ نْ مِ وَ  ،بَ وْ الثـ  ثْ مُ الْ فَ  مِ سْ  اْالِ ِيف  ةُ يَ نِ ثْ الت كَ مُ  ِين مَ  هِ يْ لَ عَ  ِينَ ثْ يُـ  نْ مَ  نَ اسِ حَ مَ لِ  رٌ ر مَ  دَ عْ بَـ  ةً ر الِ حَ  ارِ بَ تِ اعْ  ةِ هَ جِ  نْ مِ وَ  ،ةٍ ر 
 هُ لَ  ب حُ  هِ ارِ بَ خْ إِ بِ  نَ رتَِ قْ يَـ  نْ ا أَ م إِ  ْريِ غَ الْ  نِ اسِ حمََ  نْ عَ  ِربَ خْ مُ الْ  ن إِ فَ  ،دِ مْ احلَْ وَ  حِ دْ مَ  الْ َىل إِ  مُ يْ سِ قْ التـ  أُ شَ نْ يَـ  ِربِ خْ مُ الْ 
 لَ يْ زِ نْ تَـ  لْ م أَ تَ  ا ُمث هَ زَ يـ مَ وَ  امُ سَ قْ اْألَ  هِ ذِ هَ  لَ صَ حَ فَ  ،حُ دْ مَ الْ  وَ هُ فَـ  ال إِ وَ  دُ مْ احلَْ  وَ هُ فَـ  ب احلُْ  هِ بِ  نَ رَ تَـ قْـ ا نِ إِ فَ  ،الَ  وْ أَ  لٌ الَ جْ إِ وَ 
 ،}ْنيَ مِ الَ عَ الْ  ب رَ  هِ ل لِ  دُ مْ احلَْ {: دُ بْ عَ الْ  لُ وْ قُ يَـ  ْنيَ حِ  مَ ل سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اهللاُ ل صَ  اهللاِ  لُ وْ سُ رَ  هُ نْ عَ  اهُ وَ ا رَ مَ يْ  فِ اَىل عَ تَـ  هِ لِ وْ قَـ 
 :الَ ا قَ ذَ إِ فَ  ،هُ دُ محَْ  رَ ر كَ   هُ ن ي ِألَ دِ بْ عَ  ي لَ  عَ َىن ثْـ أَ  :الَ قَ  }مِ يْ حِ الر  نِ محَْ الر { :الَ ا قَ ذَ إِ فَ  ،يدِ بْ  عَ ِين دَ محَِ  :اهللاُ  لُ وْ قُ يَـ فَـ 
 ،دَ اوُ دَ  وْ بُـ أَ وَ  ،مٌ لِ سْ مُ  اهُ وَ رَ ( .لِ الَ اجلَْ وَ  الَعَظَمةِ وَ  كِ لِ مَ الْ بِ  هُ فَ صَ وَ  هُ ن إِ فَ  ،يدِ بْ  عَ ِين دَ جمَْ  :الَ قَ  }نِ يْ الد  مِ وْ يَـ  كِ الِ مَ {
  ].)2/95( "دِ ائِ وَ فَ الْ  عُ ائِ دَ بَ ). ["ي ائِ سَ الن وَ  ،ي ذِ مِ رْ التـ وَ 

 حُ لِ صْ مُ الْ ، وَ هِ ُسْؤَددِ  ِيفْ  لَ ثْ مِ  الَ ُه، وَ لَ  ِشْبهَ  ي الَ ذِ ال  دُ يْ الس ُهَو فَالرب  ،)ْنيَ مِ الَ عَ الْ  ب رَ : (اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  هُ لُ وْ قَـ وَ 
  ].)1/142( "ي رِ بَ الط  رُ يْـ سِ فْ تَـ [" .رُ مْ اْألَ وَ  قُ لْ اخلَْ  هُ ي لَ ذِ ال  كُ الِ مَ الْ ، وَ هِ مِ عَ نِ  نْ مِ  مْ هِ يْ لَ عَ  غَ بَ سْ ا أَ مبَِ  هِ قِ لْ خَ  رُ مْ أَ 

َضاَفِة تـَُقولُ َوَال ُيْستَـْعَمُل الرب لَِغْريِ : َرِمحَُه اهللاُ  ْريٍ ثِ كَ   نُ ابْ قَاَل  اِر َرب َكَذا، َوأَما :  اللِه، َبْل بِاْإلِ الد َرب
  ].)1/131(" مِ يْ ظِ عَ الْ  آنِ رْ قُ الْ  رُ يْـ سِ فْ تَـ ". ["ِإنُه اِالْسُم اْألَْعَظمُ : الرب َفَال يـَُقاُل ِإال لِلِه َعز َوَجل، َوَقْد ِقيلَ 

، َوُهَو ُكل ، )ْنيَ مِ الَ عَ الْ : (اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  َوقـَْولُهُ  َواْلَعاَملُ َمجٌْع َال َواِحَد لَُه  .َمْوُجوٍد ِسَوى اللِه َعز َوَجل  َمجُْع َعاملٍَ
 َواْلَبْحِر، وَُكل َماَواِت َواْألَْرِض ِيف اْلبَـرَها َوجِ  ِمْن َلْفِظِه، َواْلَعَواِملُ َأْصَناُف اْلَمْخُلوقَاِت ِيف الس ٍل ُيَسمى يْ قـَْرٍن ِمنـْ

  ].)1/131(" مِ يْ ظِ عَ الْ  آنِ رْ قُ الْ  رُ يْـ سِ فْ تَـ [" .َعاَلًما أَْيًضا
 ءُ الَ جَ [" .هِ تِ مَ رْ حُ وَ  هِ لِ ضْ فَ وَ  هِ فِ رَ شَ  بِِه َوِإْظَهارُ  ةِ ايَ نَ عِ الْ وَ  لِ ى الرُسوْ لَ عَ  ُهَو الثـَناءُ  )ةُ الصالَ (: اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  َوقـَْولُهُ 

  ].)161: ص( "امِ هَ فْـ اْألَ 
  . بِ ِر َوالُعيـُوْ الشُروْ  ِمنَ  اةُ جَ الن : اهُ نَ عْ مَ  )مُ الَ الس (: اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  قـَْولُهُ وَ 
ُهَو اللُه الِذي َال إَِلَه ِإال ُهَو {: اَىل عَ تَـ  اهللاِ  لُ وْ قَـ  لُ يْ لِ الد ، وَ ل جَ وَ  ز عَ  اهللاِ  اءِ مسَْ أَ  نْ مِ  مٌ اسْ  وَ هُ  مُ الَ الس وَ 

   .]23: رُ شْ احلَْ [ .}السَالُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزِيُز اْجلَباُر اْلُمَتَكبـُر ُسْبَحاَن اللِه َعما ُيْشرُِكونَ اْلَمِلُك اْلُقدوُس 
ُه ُيَصلوَن َعَلى ِإن اللَه َوَمَالِئَكتَ {: اَىل عَ تَـ  اهللاِ  لُ وْ قَـ  لُ يْ لِ الد ، وَ لُ ضَ فْ اْألَ  وَ هُ  مِ الَ الس وَ  ةِ الَ الص  ْنيَ بَـ  عُ مْ اجلَْ 

   .]56: ابُ زَ حْ اْألَ [ .}النِيب يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا َصلوا َعَلْيِه َوَسلُموا َتْسِليًما
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ْطَالِق، فَ ) َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  دٌ م حمَُ (: اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  َوقـَْولُهُ  ُر أَْهِل اْألَْرِض َنَسًبا َعَلى اْإلِ ِلَنَسِبِه َوُهَو َخيـْ
بـَْنيَ  انَ يَ فْ سُ  وْ اَك أبُـ ِمَن الشَرِف أَْعَلى ِذْرَوٍة، َوأَْعَداُؤُه َكانُوا َيْشَهُدوَن لَُه ِبَذِلَك، َوِهلََذا َشِهَد لَُه بِِه َعُدوُه ِإْذ ذَ 

  .َوَأْشَرُف اْألَْفَخاِذ َفِخُذهُ  َيَدْي َمِلِك الروِم، َفَأْشَرُف اْلَقْوِم قـَْوُمُه، َوَأْشَرُف اْلَقَباِئِل قَِبيَلُتُه،
ُمرَة ْبِن   فـَُهَو ُحمَمُد ْبُن َعْبِد اللِه ْبِن َعْبِد اْلُمطِلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن ُقَصي ْبِن ِكَالِب ْبنِ 

انََة ْبِن ُخَزْميََة ْبِن ُمْدرَِكَة ْبِن إِْلَياَس ْبِن ُمَضَر ْبِن َكْعِب ْبِن ُلَؤي ْبِن َغاِلِب ْبِن ِفْهِر ْبِن َماِلِك ْبِن النْضِر ْبِن ِكنَ 
ِإَىل َهاُهَنا َمْعُلوُم الصحِة ُمتـَفٌق َعَلْيِه بـَْنيَ النساِبَني، َوَال ِخَالَف ِفيِه اْلَبتَة، َوَما فـَْوَق  .نِزَاِر ْبِن َمْعِد ْبِن َعْدنَانَ 

 يِ دْ ي هَ فِ  ادِ عَ مَ الْ  ادُ زَ [" .َعَلْيِه السَالمُ  ِمْن َوَلِد ِإْمسَاِعيلَ " انَ نَ دْ عَ "َوَال ِخَالَف بـَْيِنِهْم َأن . ُخمْتَـَلٌف ِفيهِ " انَ نَ دْ عَ "
   ].)71- 1/70( "ادِ بَ عِ الْ  رِ يْ خَ 

َصلى اللُه قَاَل  ،هُ اجَ وَ زْ أَ وَ  هُ يـتَ ُذر و َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  النِيب  بـَْيتِ  أَْهلَ يَعِين ) آلِ (: اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  َوقـَْولُهُ 
ُهَما َسْنيِ َواحلُْ  َحَسنِ لِلْ َعَلْيِه َوَسلَم  أََما َعِلْمَت َأن آَل ُحمَمٍد َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َال يَْأُكُلوَن «: َرِضَي اللُه َعنـْ

  .]َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللُه َعْنهُ  نْ عَ ) 1069( مٌ لِ سْ مُ ، وَ )1485( ي ارِ خَ بُ الْ  اهُ وَ رَ [. »الصَدَقةَ 
َمْن يـَْعِذرُنَا ِيف َرُجٍل بـََلَغِين أََذاُه ِيف َأْهِل بـَْيِيت، فَـَواللِه َما َعِلْمُت ِمْن «: َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ َوقاَل 
رًا    .])2637( ي ارِ خَ بُ الْ  اهُ وَ رَ [ ،»أَْهِلي ِإال َخيـْ
  .اُهمَ َعنْـ  اهللاُ  يَ ضِ ٍر رَ كْ أِيب بَ  تَ بِنْ  ةَ اِئشَ  عَ ِين عْ يَـ  )أَْهِل بـَْيِيت : (َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلمَ ُه َوقـَْولُ 

 هِ بِ ا نً مِ ؤْ مُ  ،َأْو َرآهُ ، هُ َلِقيَ  َأوْ َمْن َصِحَب النِيب َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم،  ِين عْ يَـ  )هِ بِ حْ صَ وَ : (اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  هُ لُ وْ قَـ وَ 
  . ، فـَُهَو ِمْن َأْصَحاِبهِ كَ لِ ى ذَ لَ عَ  اتَ مَ وَ 

  

   :ي عِ رْ الش  مِ كْ حُ الْ  امُ سَ قْ أَ 
   .ي فِ يْ لِ كْ الت  مُ كْ حُ الْ ) 1(
   .ي رِ يْ يِ خْ الت  مُ كْ حُ الْ وَ ) 2(
  .ي عِ ضْ وَ الْ  مُ كْ حُ الْ وَ ) 3(

  :الشْرحُ 
ًما، ِإَذا َحكْمُت الرُجَل َحتِْكيْ : اْلَمْنُع، َفِمْن َذِلَك قـَْوُلكَ : َغةِ َمْعَناُه ِيف الل  ،)احلُْْكمُ ( :اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  قـَْولُهُ 

  .َعَلى َيِدهِ  َه بِالتْخِفيِف َوَأْحَكْمُتُه، ِإَذا َأَخْذتُ ُه ِمما أَرَاَد، َوَحَكْمُت السِفيْ َمنَـْعتُ 
  :رٍ أَْنَشَد اجلَْْوَهرِي َوَغيـْرُُه جلَِرِيْ 
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  ِإين َأَخاُف َعَلْيُكُم َأْن أَْغَضَبا     ْحِكُموا ُسَفَهاءَُكمْ أََبِين َحِنيَفَة أَ 
  .])1/247( "ةِ ضَ وْ الر  رِ صَ تَ خْ مُ  حُ رْ شَ [" .َومسُي اْلَقاِضي َحاِكًما، ِلَمْنِعِه اْخلُُصوَم ِمَن التظَاملُِ 

  .ةً ي عِ رْ شَ  ةً دَ ائِ فَ  دِ يْ فِ مُ الْ  عِ اِر الش  ابُ طَ خِ  اهُ ضَ ا اقـْتَ مَ : حاً الَ طِ اصْ  مُ كْ احلُْ 
وا ل دِ تَ سْ يَ  ِإما بَِأنْ  ِبِه ِإَىل الشرِيَعةِ  مِ لْ ِيف اْلعِ  َعةِ الشرِيْـ  لُ هْ ُهَو َما َرَجَع أَ  )ي عِ رْ الش  مِ كْ احلُْ : (اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  َوقـَْولُهُ 

 مٌ كْ فـَُهَو حُ  كَ لَ سْ مَ ِفيِه َهَذا الْ  اْلُفَقَهاءُ  كَ لَ َما سَ  ل َفكُ ، هِ لِ قْ نَـ  َعنْ  َعةِ الشرِيْـ  اكِ سَ مْ إِ بِ  أَوْ  أَةً َتدِ ُمبْ  َشْرِعيةٍ  ةٍ ل دِ أَ َعَلْيِه بِ 
 َال ُيسَ  كَ لَ سْ مَ ِه َهَذا الْ ا ِفيْ وْ كُ لُ سْ يَ  َوَما ملَْ  َشْرِعي امً كْ ى حُ م2/404( "دُ مَ تَ عْ مُ الْ ". [ا َشْرِعي(.[ 

   ي فِ يْ لِ كْ الت  مُ كْ حُ الْ : لُ و اْألَ 
 ةُ سَ مْ خَ  هُ لَ وَ  .رِ يْ يِ خْ الت  وِ أَ  اءِ ضَ تِ قْ اْالِ بِ  فِ ل كَ مُ الْ  لِ عْ فِ بِ  قُ ل عَ تَـ مُ ى الْ الَ عَ تَـ  اهللاِ  ابُ طَ خِ  وَ هُ : ي فِ يْ لِ كْ الت  مُ كْ حُ الْ 
  .هٌ وْ رُ كْ مَ وَ  ،مٌ ر حَ مُ ، وَ بٌ وْ دُ نْ مَ ، وَ بٌ اجِ وَ : امٍ سَ قْ أَ 

 :الشْرحُ 
  .ُكْلَفةٌ َو  إِْلزَاُم َما ِفيِه َمَشقةٌ : َوُهَو لَُغةً  ،فِ ْكِليْ ِيف الت َأي  ،)ي فِ يْ لِ كْ الت : (اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  قـَْولُهُ 
ُق َما ُيْسَتْصَعُب بِالنـْفِس، قَاَل اللُه َوالشق َواْلَمَشقُة َواِحٌد، َوُهَو حلُُوْ  ،)إِْلزَاُم َما ِفيِه َمَشقةٌ (: قـَْولَُنا

  ] . 7: النْحلُ [} ِه ِإال ِبِشق اْألَنـُْفسِ ملَْ َتُكونُوا بَالِِغيْ {: َوتـََعاَىل  ُسْبَحانَهُ 
  :دِ َها َصْخِر ْبِن َعْمرِو ْبِن الشرِيْ ِيف َأِخيْـ  اْخلَْنَساءُ  قَاَلتْ 

  َوِإْن َكاَن َأْصَغَرُهْم َمْوِلَدا     ُيَكلُفُه اْلَقْوُم َما نَابـَُهمْ 
   .نَُه َذِلَك ِحبُْكِم رِئَاَسِتِه َعَلْيِهمْ يـُْلزُِموْ : َأيْ 

 "ةِ ضَ وْ الر  رِ صَ تَ خْ مُ  حَ رْ شَ "اْنظُْر [ .اخلِْطَاُب بَِأْمٍر َأْو نـَْهيٍ : ِيف الشرْعِ : َوالتْكِليُف َشْرًعا، َأيْ 
)1/177(.[  

  .ُكل بَاِلٍغ، َعاِقٍل ِمْن ذََكٍر َأْو أُنـَْثى :َوِممْن َيْدُخُل ِيف التْكِلْيفِ 
ْحِتَالُم، َوبـُُلْوُغ : ِعْنَد الذَكِر َوتـُزَاُد َعَالَمَتاِن ِعْنَد اْألُنـَْثى َماتٍ َعالَ َثَالُث لَُه ) بَاِلغٍ ( :قـَْولَُنا نـَْباُت َواْالِ اْإلِ

ُه ِلَشْيِخَنا َكَماِل ْبِن ثَاِبٍت اْلَعْدِين َرِمحَ " َقطََفاتٍ "اْنظُْر . [، َويـُزَاُد ِعْنَد النَساِء اْحلَْيُض َواحلَْْملُ َمخَْس َعْشَرَة َسَنةً 
  )].116: ص(اهللاُ 

  . َوالصِيبُ، َواْلَمْجنـُْونُ َوالناِئُم، الناِسُي، َواْلُمْخِطُئ، : َوِممْن َخيْرُُج ِمْن َحد التْكِلْيفِ 
لِْيُل َعَلى َذِلَك قـَْوُل اِهللا تـََعاَىل )الناِسُي، َواْلُمْخِطئُ : (قـَْولَُنا َنا َال تـَُؤاِخْذنَا إِ { :، َوالدْن َنِسيَنا أَْو َربـ

  .]286: ةُ رَ قَ بَـ الْ [} َأْخطَْأنَا
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ْمثُ : قَاَل اْبُن َرَجٍب َرِمحَُه اهللاُ  ُهَما ِمبَْعَىن رُِفَع اْإلِ َا ُعِفَي َعنـْ اِسَي َواْلُمْخِطَئ ِإمنالن ُه أَْعَلُم َأنَواْألَْظَهُر َوالل
ْمثَ ُمَرتٌب َعَلى اْلَمَقاصِ  ُهَما، ِألَن اْإلِ ِد َوالنـياِت، َوالناِسي َواْلُمْخِطُئ َال َقْصَد َهلَُما، َفَال ِإْمثَ َعَلْيِهَما، َوأَما َرْفُع َعنـْ

ُهَما فـََلْيَس ُمرَاًدا ِمْن َهِذِه النُصوِص، فـَُيْحَتاُج ِيف ثـُُبوَِا َونـَْفِيَها ِإَىل َدلِيٍل آَخرَ   مِ وْ لُ عُ الْ  عُ امِ جَ [" .اْألَْحَكاِم َعنـْ
  ].)2/369( "مِ كَ حِ الْ وَ 

 وََكَذِلَك اْلَمَجاِنْنيُ  :احلَْراِين َرِمحَُه اهللاُ  قَاَل أَبُو اْلَعباِس َأْمحَدُ ، )، َوالصِيبُ، َواْلَمْجنـُْونُ َوالناِئمُ : (َوقـَْولَُنا
اْلَمْجُنوِن َحىت يُِفيَق َوَعْن الصِيب  َعنِ : َقَلُم َعْن َثَالثَةٍ رُِفَع الْ «: َواْألَْطَفاُل؛ فَِإن النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم قَالَ 

َنِن ِمْن َحِديِث َعِلي َوَعاِئَشَة َرِضَي . »َوَعْن الناِئِم َحىت َيْستَـْيِقظَ  ،َحىت َحيَْتِلمَ  َوَهَذا احلَِْديُث َقْد َرَواُه َأْهُل الس
ُهَما َها ِعْنَد  ،ُل اْلَمْعرَِفِة َعَلى تـََلقيِه بِاْلَقُبولِ َواتـَفَق أَهْ . اللُه َعنـْ َلِكن الصِيب اْلُمَميـَز َتِصح ِعَباَداتُُه َويـُثَاُب َعَليـْ

 عِ وْ مُ جْ مَ [" .اْلُعَلَماءِ  َوأَما اْلَمْجُنوُن الِذي رُِفَع َعْنُه اْلَقَلُم َفَال َيِصح َشْيٌء ِمْن ِعَباَداتِِه بِاتـَفاقِ . ُمجُْهوِر اْلُعَلَماءِ 
  ].)11/191( "ىاوَ تَ فَ الْ 

يِه بـَْعُض اْلُعَلَماِء " :قَاَل َرِمحَُه اهللاُ وَ  ِذي ُيَسمْهُي الاْألَْمُر َوالنـ" ْرِعيْكِليُف الشُهَو َمْشُروٌط بِاْلُمْمِكِن " الت
 "ىاوَ تَ فَ الْ  عِ وْ مُ جْ مَ ["". َمْن َال ُميِْكُنُه اْلِعْلُم َكاْلَمْجُنوِن َوالطْفل ِمْن اْلِعْلِم َواْلُقْدَرِة َفَال جتَُِب الشرِيَعُة َعَلى

)10/344([.  
ِألَِبي  هِ قْ فِ الْ  ةِ دَ مْ عُ  حَ رْ شَ "اْنظُْر . [لَِعَدِم اْلَعْقِل َوالتْمِييزِ ، اْلَمْجُنوَن لَْيَس ِمْن َأْهِل اخلِْطَاِب َوالتْكِليفِ 

  ].)2/118( "ْلَحراِني اْلَعباِس َأْحَمَد ا
َوِهلََذا َكاَنْت اْألَقـَْواُل ِيف الشرِْع َال تـُْعَتبَـُر إال ِمْن َعاِقٍل يـَْعَلُم َما  :قَاَل أَبُو اْلَعباِس َأْمحََد احلَْراِين َرِمحَُه اهللاُ وَ 

 ِذي َال ُميَيـْفُل الا اْلَمْجُنوُن َوالطِمْنُه إميَاٌن َوَال ُكْفٌر َوَال يـَُقوُل َويـَْقِصُدُه َفَأم رِْع َال َيِصحَها َلْغٌو ِيف الشُز َفأَقْـَوالُُه ُكل
َوالُُه ُكلَها َلْغٌو َعْقٌد ِمْن اْلُعُقوِد َوَال َشْيٌء ِمْن اْألَقـَْواِل بِاتـَفاِق اْلُمْسِلِمَني وََكَذِلَك الناِئُم إَذا َتَكلَم ِيف َمنَ  اِمِه َفأَقـْ
وَن َوالنائَِم إَذا أَتْـَلَف َسَواٌء َتَكلَم اْلَمْجُنوُن َوالنائُِم ِبَطَالِق أَْو ُكْفٍر َأْو َغْريِِه َوَهَذا ِخبَِالِف الطْفِل؛ فَِإن اْلَمْجنُ 

طَأِ ِديـَتـُهَ  تْ َماًال َضِمَنُه َوَلْو قـََتَل نـَْفًسا َوَجبَ    ].)14/115( "ىاوَ تَ فَ الْ  عِ وْ مُ جْ مَ [". ا َكَما جتَُِب ِديَُة اخلَْ
فَِإنُه َوِإْن   ،}َواللُه َخَلَقُكْم َوَما تـَْعَمُلونَ {: َفَخرََج َعْنُه ِمْثلُ  ،)بِاِالْقِتَضاِء َأِو التْخِيريِ (: اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  هُ قـَْولُ وَ 

فَِإنُه ملَْ يـُْفَهْم ِمْنُه طََلُب  ، بِاِالْقِتَضاِء َأِو التْخِيريِ اللِه تـََعاَىل اْلُمتَـَعلَق بِأَفـَْعاِل اْلُمَكلِفَني، َلِكْن َال  َكاَن ِخطَابُ 
فـََوَرَد ِبَسَبِب اْزِديَاِد قـَْيِد اِالْقِتَضاِء َأِو التْخِيِري َعَلى َعْكِس  .ِيف ِفْعِلِه َوتـَرِْكهِ  هِ ِفْعٍل َأْو تـَْرٍك ِمَن اْلُمَكلِف َأْو َختِْيريِ 

 َكْوُن الش َالِة، ْيِء َدلِيًال، َكُدُلوْ احلَْدَأْو َشْرطًا، َكاْلُوُضوِء لِلص ،نَا ِلُوُجوِب احلَْدَالِة، َوَسَبًبا، َكالزْمِس لِلصِك الش
َها ملَْ َيُكْن ِفيَها اْقِتَضاٌء َوَال  ِألَنـَها َوِإْن َكاَنْت ُمتَـَعلَقًة بِأَفـَْعاِل اْلُمَكلِفَني، :فَِإنـَها َأْحَكاٌم َوَال َيْصُدُق احلَْد َعَليـْ

 ].)1/326( "بِ اجِ حَ الْ  نِ ابْ  رِ صَ تَ خْ مُ  حُ رْ شَ  رِ صَ تَ خْ مُ الْ  انُ يَ بَـ [" .َختِْيريٌ 
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  بُ اجِ وَ الْ 
َها الِذيَن يَا أَيـ {: ىالَ عَ تَـ  اهللاِ  لِ وْ قَ كَ  ،امً تْ ا حَ بً لَ طَ  فِ ل كَ مُ الْ  نَ مِ  هُ لَ عْ فِ  عُ ارِ الش  بَ لَ ا طَ مَ  وَ ا هُ عً رْ شَ  بُ اجِ وَ الْ 

  .]183: ةُ رَ قَ بَـ الْ [} آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَيامُ 
  :الشْرحُ 

 ُبوتِ َواْلُوُجوْ  ،بِ اْلُوُجوْ  نَ مِ  ذٌ فـَُهَو َمْأُخوْ  ا اْلَواِجبُ َفَأمَغِة يُْطَلُق َعَلى الثى  ،ُب ِيف اللِه َصلقَاَل َرُسوُل الل
   .َأْي ثـََبَت َواْستَـَقر َوزَاَل َعِن اِالْضِطرَابِ  ،»ُهن، فَِإَذا َوَجَب َفَال تـَْبِكَني بَاِكَيةٌ َدعْ «: اهللاُ َعَلْيِه َوَسلمَ 

 "ي سِ خَ رْ الس  لَ وْ صُ أُ "اْنظُْر [ .َأْي َسَقَطتْ  }فَِإَذا َوَجَبْت ُجُنوبـَُها{: قَاَل تـََعاَىل  ،َوَعَلى السُقوطِ 
  ].)1/332( "بِ اجِ حَ الْ  نِ ابْ  رِ صَ تَ خْ مُ  حَ رْ شَ  رِ صَ تَ خْ مُ الْ  انَ يَ بَـ "، وَ )1/111(

 نَ رَ تَـ اقْـ  نِ أَ بِ : َأيْ  ،)امً تْ ا حَ بً لَ طَ  فِ ل كَ مُ الْ  نَ مِ  هُ لَ عْ فِ  عُ اِر الش  بَ لَ ا طَ مَ  وَ ا هُ عً رْ شَ  بُ اجِ وَ الْ ( :اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  هُ َوقـَْولُ 
 مِ يْ تِ ى حتَْ لَ عَ  ل دَ  وْ ، أَ مِ يْ تِ حْ ى الت لَ عَ  ل دُ ا تَ هَ سُ فْ نَـ  بِ لَ الط  ةُ غَ يْـ صِ  تْ انَ ا كَ ذَ ا إِ مَ ، كَ هِ لِ عْ فِ  مِ يْ تِ ى حتَْ لَ عَ  ل دُ ا يَ مبَِ  هُ بُ لَ طَ 
   .ىرَ خْ أُ  ةٍ ي عِ رْ شَ  ةٍ نَ يْـ رِ قَ  ي أَ  وْ ، أَ هِ كِ ْر ى تَـ لَ عَ  ةِ بَ وْ قُ عُ الْ  بُ يْ تِ رْ تَـ  هِ لِ عْ فِ 

يَا أَيـَها الِذيَن { :هُ انَ حَ بْ سُ اُهللا  الَ ، قَ هِ مِ يْ تِ ى حتَْ لَ عَ  تْ ل ا دَ َِ  بَ لَ  طَ ِيت ال  ةَ غَ يْـ الص  ن ؛ ِألَ بٌ اجِ وَ  امُ يَ الص فَ 
  . ]183: ةُ رَ قَ بَـ الْ [} آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الِذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلُكْم تـَتـُقونَ 

أَنُه َأْوَجَب َصْوَم َشْهِر َرَمَضاَن َوَهَذا ُمتـَفٌق َعَلْيِه بـَْنيَ  :قَاَل أَبُو اْلَعباِس َأْمحَُد اْحلَراِين َرِمحَُه اهللاُ 
  ].)25/116( "ىاوَ تَ فَ الْ  عُ وْ مُ جْ مَ . ["اْلُمْسِلِمنيَ 
ُهن َفآُتوُهن ُأُجوَرُهن {: هُ انَ حَ بْ سُ  الَ ، قَ بٌ اجِ وَ  ُمُهوَرُهن  اتِ جَ وْ الز  اءُ تَ يْـ إِ وَ  } َفرِيَضةً  َفَما اْسَتْمتَـْعُتْم ِبِه ِمنـْ

] 24: اءُ سَ الن[ .  
َوآُتوا النَساَء َصُدقَاِِن ِحنَْلًة فَِإْن ِطْنبَ َلُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنُه نـَْفًسا َفُكُلوُه َهِنيًئا {: هُ انَ حَ بْ سُ اُهللا  الَ قَ وَ 

   .]4: اءُ سَ الن [} َمرِيًئا
. ، َوَفرِيَضًة َالزَِمةً َوأَْعطُوا النَساَء ُمُهوَرُهن َعِطيًة َواِجَبةً : هُ رَ كْ يـَْعِين ِبَذِلَك تـََعاَىل ذِ : قَاَل أَبُو َجْعَفرٍ 

  ].)6/380( "ي رِ بَ الط  رُ يْـ سِ فْ تَـ ["
 ةُ غَ يْـ صِ  تْ دَ رَ  وَ ِيت ال  اتِ رَ وْ مُ أْ مَ الْ  نَ مِ  كَ لِ ذَ  رُ يْـ غَ وَ  نِ يْ دَ الِ وَ الْ  ر بِ ، وَ تِ يْ بَـ الْ  ج حَ وَ  اةِ كَ الز  اءُ تَ يْـ إِ وَ  ةِ الَ الص  ةُ امَ قَ إِ وَ 

   .اهَ كِ ْر تَـ بِ  ابِ قَ عِ الْ  فِ ل كَ مُ الْ  اقِ قَ حْ تِ اسْ  نَ مِ  صٍ وْ صُ نُ  ةِ د  عِ ِيف  دَ رَ ا وَ ا مَ هَ لِ عْ فِ  مِ يْ تِ ى حتَْ لَ عَ  ل دَ ، وَ ةً قَ لَ طْ ا مُ َِ  رِ مْ اْألَ 
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 اءٌ وَ ا، سَ بً اجِ وَ  لُ عْ فِ الْ  انَ كَ   مِ يْ تِ حْ الت  هِ جْ ى وَ لَ عَ  هُ بَ لَ طَ  ن ى أَ لَ عَ  ةُ نَ يْـ رِ قَ الْ  تِ ل دَ وَ  لَ عْ فِ الْ  عُ اِر الش  بَ لَ  طَ َىت مَ فَ 
 :ص("عِ يْ رِ شْ الت  خِ يْ ارِ تَ  ةُ صَ الَ خُ وَ  هِ قْ فِ الْ  لِ وْ صُ أُ  مُ لْ عِ [" .ياجِ ارِ رًا خَ مْ أَ  مْ ا أُ هَ سَ فْ نَـ  بِ لَ الط  ةَ غَ يْـ صِ  ةُ نَ يْـ رِ قَ الْ  تِ انَ كَ أَ 

101-102(.[  
َد َذمُه ِيف ِكَتاِب اللِه ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل َأْو ُسنِة َرُسولِِه َصلى اللُه َعَلْيِه َأْي َما َورَ  )َشْرًعا( :اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  هُ َوقـَْولُ 

 "رِ يْ نِ مُ الْ  بِ كَ وْ كَ الْ  حُ رْ شَ  رِ يْ رِ حْ الت  رُ صَ تَ خْ مُ . ["يـَْثُبُت إال بِالشرْع ن الذم الَ َوَسلَم، َأْو ِيف إْمجَاِع األُمِة، َوِألَ 
)1/346(.[  
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   :نِ يْ مَ سْ ى قِ لَ إِ  مُ سِ قَ نْـ يَـ  بُ اجِ وَ الْ 
 دْ قَ ، فَـ هِ تِ قْ وَ  دَ عْ بَـ  بَ اجِ وَ الْ  لَ عَ فَـ  نْ مَ ، فَ هِ تِ قْ وَ  يْ فِ  هُ لُ عْ فِ وَ  بِ اجِ وَ الْ  لُ عْ فِ : انِ بَ اجِ وَ  وَ هُ  تُ ق ؤَ مُ الْ  بُ اجِ وَ الْ : لُ و اْألَ 
ا ذَ هَ  كِ رْ تَـ بِ  مُ ثَ أْ يَ ، فَـ هِ تِ قْ وَ  يْ فِ  هُ لُ عْ فِ  وَ هُ وَ  رَ خَ اْآل  بَ اجِ وَ الْ  كَ رَ تَـ ؛ وَ بِ وْ لُ طْ مَ الْ  لُ عْ فِ الْ  وَ هُ وَ  نَ يْ بَـ اجِ وَ الْ  دَ حَ أَ  لَ عَ فَـ 
   .رٍ ذْ عُ  رِ يْ غَ بِ  بِ اجِ وَ الْ 
 نِ عَ  قُ لَ طْ مُ الْ  بُ اجِ وَ الْ : يانِ الث  عَ مُ  تٌ قْ وَ  هُ لَ  سَ يْ لَ  تِ يْ قِ وْ التـ كَ مُ لْ لِ ، وَ هِ لِ عْ فِ لِ  نٌ ي ي أَ فِ  هُ لُ عَ فْ يَـ  نْ أَ  فِ ل تٍ قْ وَ  ي 
  .تٍ قْ وَ  ي أَ  يْ فِ  هِ يْ لَ عَ  مَ ثْ إِ  الَ ، وَ اءَ شَ 

  :الشْرحُ 
 لِ عْ فِ بِ  رَ مَ أَ فَ . ]103: اءُ سَ الن [} ِإن الصَالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنَني ِكَتابًا َمْوُقوتًا{: اَىل عَ تَـ  اهللاُ  الَ قَ 

 فَ مُ  هِ بِ  رَ مَ أَ ًما، وَ وْ مُ عُ ًقا وَ لَ طْ ا مُ هَ تِ يْ اقِ وَ مَ  ِيفْ  اتِ وَ لَ الص اتِ يَ  اْآل ًصا ِيف وْ صُ خُ ًال وَ ص  عَ ِيت ال  لِ ائِ سَ مَ الْ  عُ امِ جَ [" .اهَ تْـ نَ يـ 
  ].)6/313( "ِبي اْلَعباِس َأْحَمَد اْلَحراِني ِألَ 

 اِيناِس َأْمحَُد احلَْرَلُف بِاْلَمْفُروضِ : اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  قَاَل أَبُو اْلَعبَرُه السُروُه ِمبَا َلُه َوْقٌت،  َواْلَمْوُقوُت َقْد َفسَوَفس
ُر اْلُمَحدُد؛ فَِإن التـْوِقيَت َوالتـْقِديَر َوالتْحِديَد َواْلَفْرَض أَْلَفاٌظ ُمتَـقَ  َواْلَمْفُروُض ُهَو اْلُمَقد ارِبٌَة، َوَذِلَك يُوِجُب َأن

َدٌة َمْفُروْ  َرٌة ُحمَد َالَة ُمَقدَزَمانـََها َحمُْدوٌد، َفأَفـَْعاُهلَا َأْوَىل َأْن َتٌة، َوذَ َضٌة َمْوقـُوْ الص َا َوأَفـَْعاِهلَا، وََكَما َأنِِلَك ِيف َزَما
  ].)65: ص( "ةُ ي انِ رَ وْ النـ  دُ اعِ وَ قَ الْ . ["َتُكوَن َحمُْدوَدٌة َمْوُقوَتةٌ 
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   :نِ يْ مَ سْ قِ ى لَ إِ  بِ الِ طَ مَ الْ  ةِ هَ جِ  نْ مِ  بُ اجِ وَ الْ  مُ سِ قَ نْـ يَـ 
 امُ يَ قِ  ئُ زِ جْ يَ  الَ ، وَ نَ يْ فِ ل كَ مُ الْ  ادِ رَ فْـ أَ  ل كُ   نْ مِ  دٍ رْ فَـ  نْ مِ  هُ لَ عْ فِ  عُ ارِ الش  بَ لَ ا طَ مَ  وَ هُ  ي نِ يْ عَ الْ  بُ جِ اوَ لْ ا: لُ و اْألَ 
   .ج حَ الْ وَ  اةِ كَ الز وَ  ةِ الَ الص كَ   ،رَ آخَ  نْ عَ  هِ بِ  فٍ ل كَ مُ 

 ائِ فَ كِ الْ  بُ جِ اوَ لْ ا: يانِ الث ال بَ لَ ا طَ مَ  وَ هُ  ي كَ مُ الْ  عِ وْ مُ جْ مَ  نْ مِ  هُ لَ عْ فِ  عُ ارِ ش كُ   نْ مِ  ، الَ نَ يْ فِ ل مْ هُ نْـ مِ  دٍ رْ فَـ  ل  ،
  .اهَ رِ يْ غَ وَ  ىفّ وَ تَـ مُ ى الْ لَ عَ  ةِ الَ الص كَ 

  :الشْرحُ 
 :لِ ثْ مِ  ْنيَ فِ ل كَ مُ الْ  نَ مِ  دٍ احِ وَ  ل كُ   نْ مِ  هُ لَ وْ صُ حُ  عُ اِر الش  بَ لَ ا طَ مَ  وَ هُ  ،)ِين يْ عَ الْ  بُ جِ اوَ لْ ا: (اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  قـَْولُهُ 

 وَ ةِ الَ الص ، َكاِة، ، امِ يَ الصاحلَْ وَ َوالز َكاَة َوارَْكُعوا َمَع {: قَاَل اُهللا تـََعاَىل ، كَ لِ ذَ  وِ حنَْ ، وَ جَالَة َوآُتوا الزَوأَِقيُموا الص
  .]43: ةُ رَ قَ بَـ الْ [} الراِكِعنيَ 

ا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الِذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلُكْم يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنو {: َوقَاَل تـََعاَىل 
  .]183: ةُ رَ قَ بَـ الْ [} تـَتـُقونَ 

َرَواُه . [»أَيـَها الناُس َقْد فـََرَض اُهللا َعَلْيُكُم احلَْج، َفُحجوا«: َرُسوُل اِهللا َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ َوقَاَل 
  ].َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ ) 1337( مٌ لِ سْ مُ 

 ن أَ  ارٍ بَ تِ اعْ بِ  اتِ الذ وَ  ْنيِ عَ  الْ َىل إِ  بٌ وْ سُ نْ مَ  ابِ جيَْ اْإلِ  هِ بِ  لقُ عَ ي تَـ ذِ ال  لَ عْ فِ الْ  ن ، ِألَ ِين يْ عَ الْ  بِ اجِ وَ الْ بِ  مسُيَ وَ 
   .ةٌ دَ وْ صُ قْ مَ  لِ اعِ فَ الْ  اتَ ذَ 

 .هِ لِ عْ فِ بِ  ال إِ  هُ تُ م ذِ  أُ ر بَـ تَـ  الَ  ثُ يْ ِحبَ  ،هِ نِ يْ عَ بِ  ْنيَ فِ ل كَ مُ الْ  نَ مِ  دٍ احِ وَ  ل كُ   نْ مِ  هِ بِ  انُ يَ تْـ اْإلِ  مُ زِ لْ يَـ  بُ اجِ وَ ا الْ ذَ هَ فَـ 
  ].)1/161( "اْلُمَقاَرنِ  الِفْقهِ  ُأُصولِ  ِعْلمِ  في اْلُمَهذبُ "[

 دٍ رْ فَـ  ل كُ   نْ مِ  ، الَ ْنيَ فِ ل كَ مُ الْ  عِ وْ مُ جمَْ  نْ مِ  هُ لَ عْ فِ  عُ اِر الش  بَ لَ ا طَ مَ  وَ هُ ) ي ائِ فَ كِ الْ  بُ جِ اوَ لْ ا(: اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  َوقـَْولُهُ 
 هِ بِ  مْ قُ يَـ  ا ملَْ ذَ إِ ، وَ ْنيَ اقِ بَ الْ  نِ عَ  جَ رَ احلَْ وَ  مثَْ اْإلِ  طَ قَ سَ وَ  بَ اجِ وَ ى الْ دَ أَ  دْ قَ فَـ  ْنيَ فِ ل كَ مُ الْ  ضُ عْ بَـ  هِ بِ  امَ ا قَ ذَ إِ  ثُ يْ ، ِحبَ مْ هُ نْـ مِ 
 يِ هْ النـ وَ  فِ وْ رُ عْ مَ الْ بِ  رِ مْ اْألَ وَ ، اْجلَِناَزةِ ى لَ عَ  ةِ الَ الص كَ   ،بِ اجِ وَ ا الْ ذَ هَ  الِ مهَْ إِ ا بِ عً يْـ وا مجَِ مثُِ أَ  ْنيَ فِ ل كَ مُ الْ  ادِ رَ فْـ أَ  نْ مِ  دٍ رْ فَـ  ي أَ 
   .، َوَغْريَِهاةِ ي بِ رَ عَ الْ  ةِ غَ ، َوتـََعلِم الل رِ كَ نْ مُ الْ  نِ عَ 

َوالصَالُة َعَلى ": اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  قَاَل أَبُو اْلَعباِس َأْمحَُد احلَْراِين  ،)ىفّ وَ تَـ مُ ى الْ لَ عَ  ةِ الَ الص كَ (: اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  هُ َوقـَْولُ 
َعاِء لِْلَمْوَتى ِعْنَد قـُُبورِِهمْ  َفاِق اْلُمْسِلِمَني ِمْن الدَوَهَذا َمْشُروٌع َبْل فـَْرٌض َعَلى اْلِكَفايَِة ُمتَـَواتٌِر . اْجلََنائِِز أَْفَضُل بِاتـ

  ].)27/379( "ىاوَ تَ فَ الْ  عُ وْ مُ جْ مَ [" ."تـَفٌق َعَلْيِه بـَْنيَ اْلُمْسِلِمنيَ مُ 
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 ل كُ ، َو ْنيَ مِ لِ سْ مُ الْ  اقِ فَ اتـ بِ  ةِ ايَ فَ كِ ى الْ لَ عَ  بٌ اجِ وَ  ، ُهوَ )رِ كَ نْ مُ الْ  نِ عَ  يِ هْ النـ وَ  فِ وْ رُ عْ مَ الْ بِ  رِ مْ اْألَ وَ : (َوقـَْولَُنا
   .اتِ ادَ بَ عِ الْ  مِ ظَ عْ أَ  نْ مِ  وَ هُ ، وَ هِ تِ رَ دْ قُ  رِ دْ قَ بِ  بٌ اطِ خمَُ  ةِ م اْألُ  نَ مِ  دٍ احِ وَ 

 نْ أَ  لُ ثْ مِ : هنْ مِ  رُ كَ نْ أَ  وَ ا هُ مبَِ  رَ كَ نْ مُ الْ  لَ يْ زِ يَ  نْ أَ  دٍ حَ ِألَ  سَ يْ لَ وَ ، هِ ل لِ  ، الَ اهُ وَ هلَِ  كَ لِ ذَ  نُ وْ كُ يَ  نْ مَ  اسِ الن  نَ مِ وَ 
ى ضَ فْ َألَ  كَ لِ ذَ  لَ عَ فَـ  وْ لَ  هُ ن ؛ ِألَ دَ وْ دُ احلُْ  مَ يْ قِ يُ ، وَ بَ ارِ الش  دَ لِ جيَْ ، وَ قَ ارِ الس  دَ يَ  عَ طَ قْ يَـ  نْ أَ  دُ يْ رِ يُ  اسِ الن  نَ مِ  دٌ احِ وَ  مَ وْ قُ يَـ 
ى لَ عَ  هِ يْ فِ  رَ صِ تَ قْ يَـ  نْ ي أَ غِ بَ نْ ا يَـ ا ِمم ذَ هَ ؛ فَـ كَ لِ ذَ  ق حَ تَ اسْ  هُ ن ي أَ عِ د يَ وَ  هُ رَ يْـ غَ  بُ رِ ضْ يَ  دٍ احِ وَ  ل كُ   ن ؛ ِألَ ادِ سَ فَ الْ وَ  جِ رْ  اهلَْ َىل إِ 
  ]. )3/203( "ىاوَ تَ فَ الْ  عِ وْ مُ جْ ى مَ لَ عَ  كُ رَ دْ تَ سْ مُ الْ [" .هِ ابِ وَ نَـ وَ  انِ طَ لْ الس كَ   اعِ طَ مُ الْ  رِ مْ اْألَ  ِيل وَ 

ِإميَانًا َعاما  َوَال َرْيَب أَنُه جيَُِب َعَلى ُكل َأَحٍد َأْن يـُْؤِمَن ِمبَا َجاَء بِِه الرُسولُ : اْلِعز َرِمحَُه اهللاُ  ِيبِ أَ قَاَل اْبُن 
ِل فـَْرٌض َعَلى اْلِكَفايَِة، فَِإن َذِلَك َداِخٌل ِيف تـَْبِليِغ ُجمَْمًال، َوَال رَْيَب َأن َمْعرَِفَة َما َجاَء بِِه الرُسوُل َعَلى التـْفِصيْ 

ِمِه، َوِعْلِم اْلِكَتاِب َواحلِْْكَمِة، َوِحْفِظ الذْكِر، َما بـََعَث اللُه ِبِه َرُسوَلُه، َوَداِخٌل ِيف َتَدبِر اْلُقْرآِن َوَعْقِلِه َوفـَهْ 
ْريِ، َواْألَْمِر بِاْلَمْعُروِف، َوالنـْهِي َعِن اْلُمْنَكِر، وِإَىل َسِبيِل الرب بِاحلِْْكَمةِ  َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنِة،  َوالدَعاِء ِإَىل اخلَْ

ُهمْ َواْلُمَجاَدَلِة بِالِيت ِهَي َأْحَسنُ   .، َوَحنْو َذِلَك ِمما َأْوَجَبُه اللُه َعَلى اْلُمْؤِمِنَني، فـَُهَو َواِجٌب َعَلى اْلِكَفايَِة ِمنـْ
  ].)18: ص( "ةِ ي اوِ حَ الط  حُ رْ شَ ["

َوَمْعُلوٌم َأن تـََعلَم اْلَعَربِيِة؛ َوتـَْعِليَم  :اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  قَاَل أَبُو اْلَعباِس َأْمحَُد اْحلَراِين ، )َوتـََعلِم اللَغِة اْلَعَربِيةِ (: َوقـَْولَُنا
فـََنْحُن َمْأُموُروَن أَْمَر إَجياٍب َأْو أَْمَر . اْلَعَربِيِة فـَْرٌض َعَلى اْلِكَفايَِة؛ وََكاَن السَلُف يـَُؤدبُوَن أَْوَالَدُهْم َعَلى اللْحنِ 

ْلَعَرِيب؛ َوُنْصِلَح اْألَْلُسَن اْلَمائَِلَة َعْنُه؛ فـََيْحَفُظ لََنا طَرِيَقَة فـَْهِم اْلِكَتاِب َوالسنِة؛ اْسِتْحَباٍب َأْن َحنَْفَظ اْلَقانُوَن ا
 "ىاوَ تَ فَ الْ  عُ وْ مُ جْ مَ "[ .فـََلْو تُرَِك الناُس َعَلى حلَِْنِهْم َكاَن نـَْقًصا َوَعْيًبا. َواِالْقِتَداِء بِاْلَعَرِب ِيف ِخطَاَِا

)32/252(.[  
 ةِ ن الس وَ  ابِ تَ كِ الْ  مَ هْ فَـ  ن إِ ، فَ بٌ اجِ وَ  ضٌ رْ ا فَـ هَ تُـ فَـ رِ عْ مَ ، وَ نَ يْ الد  نَ مِ  ةِ ي بِ رَ عَ الْ  ةِ غَ الل  سَ فْ نَـ  ن إِ فَ  :اهللاُ  هُ ِمحَ قَاَل رَ وَ 

ى لَ عَ  بٌ اجِ وَ  وَ ا هُ ا مَ هَ نْـ مِ  ُمث  .بٌ اجِ وَ  وَ هُ فَـ  هِ بِ  ال إِ  بُ اجِ وَ الْ  م تِ يَ  ا الَ مَ ، وَ ةِ ي بِ رَ عَ الْ  ةِ غَ الل  مِ هْ فَ بِ  ال إِ  مُ هَ فْ يَـ  الَ ، وَ ضٌ رْ فَـ 
 نُ ى بْ سَ يْ ا عِ نَ ثَـ د حَ : ةَ بَ يْ  شَ ِيب أَ  نِ بْ  رِ كْ بَ  وْ بُـ أَ  اهُ وَ ا رَ  مَ َىن عْ ا مَ ذَ هَ ، وَ ةِ ايَ فَ كِ ى الْ لَ عَ  بٌ اجِ وَ  وَ ا هُ ا مَ هَ نْـ مِ ، وَ انِ يَ عْ اْألَ 
: دُ عْ ا بَـ م أَ : "هُ نْ عَ  اهللاُ  يَ ضِ رَ  ي رِ عَ شْ ى اْألَ سَ وْ مُ  ِيبْ  أَ َىل إِ  رُ مَ عُ  بَ تَ كَ : الَ قَ  ،دٍ يْ زَ  نِ بْ  رِ مْ عَ  نْ عَ  رٍ وْ ثَـ  نْ عَ  سَ نُ وْ يُـ 
  ".ِيب رَ عَ  هُ ن إِ ، فَ آنَ رْ قُ ا الْ وْ بُـ رَ عْ أَ وَ  ةِ ي بِ رَ عَ  الْ ا ِيف وْ هُ ق فَ تَـ وَ  ةِ ن  الس ا ِيف وْ هُ ق فَ تَـ فَـ 

 ضَ ائِ رَ فَ ا الْ وْ مُ ل عَ تَـ ، وَ مْ كُ نِ يْ دِ  نْ ا مِ هَ نـ إِ فَ  ةَ ي بِ رَ عَ الْ  اوْ مُ ل عَ تَـ : "الَ قَ  هُ ن أَ  هُ نْ عَ  اهللاُ  يَ ضِ رَ  رَ مَ عُ  نْ عَ  رَ آخَ  ثٍ يْ دِ حَ  ِيفْ وَ 
   ."مْ كُ نِ يْ دِ  نْ ا مِ هَ نـ إِ فَ 
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 نَ يْ الد  ن ؛ ِألَ هِ يْ لَ إِ  اجُ تَ ا حيَْ مَ  عُ مَ ، جيَْ ةِ عَ يْـ رِ الش  هِ قْ فِ وَ  ةِ ي بِ رَ عَ الْ  هِ قْ فِ  نْ مِ  هُ نْ عَ  اهللاُ  يَ ضِ رَ  رُ مَ عُ  هِ بِ  رَ مَ ي أَ ذِ ا ال ذَ هَ وَ 
 اطِ رَ الص  اءُ ضَ تِ اقْ "[ .هِ الِ مَ عْ أَ  هُ قْ فِ  وَ هُ  ةِ ن الس  هُ قْ فِ ، وَ هِ الِ وَ قْـ أَ  هِ قْ  فِ َىل إِ  قُ يْ رِ الط  وَ هُ  ةِ ي بِ رَ عَ الْ  هُ قْ فِ ، فَ الٌ مَ عْ أَ وَ  الٌ وَ قْـ أَ  هِ يْ فِ 
  ].)527-1/528( "مِ يْ قِ تَ سْ مُ الْ 
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  بُ وْ دُ نْ مَ الْ 
يَا أَيـَها الِذيَن {: ىالَ عَ تَـ  اهللاِ  لِ وْ قَ كَ ،  مٍ تْ حَ  رَ يْـ ا غَ بً لَ طَ  فِ ل كَ مُ الْ  نَ مِ  هُ لَ عْ فِ  عُ ارِ الش  بَ لَ ا طَ مَ  وَ هُ  بُ وْ دُ نْ مَ الْ 

  .]282: ةُ رَ قَ بَـ الْ [} آَمُنوا ِإَذا َتَدايـَْنُتْم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسمى فَاْكتُُبوهُ 

  :الشْرحُ 
 اهللاَ  أَفَاَد ِألَن  قَ لِ طْ ا أُ َوِإذَ  ابٍ ِإجيَْ  ْريِ غَ  نْ مِ  فِ اْلُمَكل  ثِ عْ بَـ  لُ عْ فـَُهَو فِ  اْلُفَقَهاءِ  فِ رْ عُ  إِلَْيِه ِيفْ  بُ ا اْلَمْنُدوْ م َوأَ 

، )1/4( "دَ مَ تَ عْ مُ الْ "اْنظُْر [ .طَاَعةً  بِ اْلَمْنُدوْ  َتْسِمَيةُ  ةِ م اْألُ  بِاتـَفاقِ  رَ ر قَ تَـ  دْ َوقَ . إِلَْيهِ  بٌ دْ نَ  ل َوجَ  ز عَ 
  ].)1/261( "هِ قْ فِ الْ  لِ وْ صُ أُ  يْ فِ  صَ يْ خِ لْ التـ "وَ 

ِإن اللَه «: اللِه َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلمَ  َرُسولِ  لُ وْ ا قَـ ذَ ى هَ لَ عَ  ل دَ  دْ قَ وَ ، )طَاَعةً  بِ اْلَمْنُدوْ  َتْسِمَيةُ : (َوقـَْولَُنا
تَـَرْضُت َعَلْيِه، َوَما  َمْن َعاَدى ِيل َولِيا فـََقْد آَذنـُْتهُ  :قَالَ  بِاَحلْرِب، َوَما تـََقرَب ِإَيل َعْبِدي ِبَشْيٍء َأَحب ِإَيل ِمما افـْ

ْبِصُر ُكْنُت َمسَْعُه الِذي َيْسَمُع ِبِه، َوَبَصَرُه الِذي يُـ : يـَزَاُل َعْبِدي يـَتَـَقرُب ِإَيل بِالنـَواِفِل َحىت ُأِحبُه، فَِإَذا َأْحَبْبُتهُ 
َرَواُه [ .»ِين َألُِعيَذنهُ ِبِه، َوَيَدُه الِيت يـَْبِطُش َِا، َورِْجَلُه الِيت َميِْشي َِا، َوِإْن َسأََلِين َألُْعِطيَـنُه، َولَِئِن اْستَـَعاذَ 

  ].َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ  ،)6502( ي ارِ خَ بُ الْ 
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  : امٍ سَ قْ أَ  ةِ ثَ الَ ى ثَ لَ إِ  مُ سِ قَ نْـ يَـ  بُ وْ دُ نْ مَ الْ 
   .بُ وْ لُ طْ مَ الْ  بُ وْ دُ نْ مَ الْ : لُ و اْألَ 
 عُ وْ رُ شْ مَ الْ  بُ وْ دُ نْ مَ الْ : يانِ الث.   
 ال بُ وْ دُ نْ مَ الْ : ثُ الِ الث دُ ائِ ز.   

  بُ وْ لُ طْ مَ الْ  بُ وْ دُ نْ مَ الْ : لُ و اْألَ 
 مُ وْ الل  ق حِ تَ سْ يَ  نْ كِ لَ وَ  ،ابَ قَ عِ الْ  هُ كُ اِر تَ  ق حِ تَ سْ يَ  الَ  وَ هُ وَ  دِ يْ كِ أْ الت  هِ جْ ى وَ لَ عَ  هِ لِ عْ فِ  بُ وْ لُ طْ مَ  بٌ وْ دُ نْ مَ 

  هُ نْ مِ وَ  ،دِ يْ عَ الْ  ةِ الَ صَ وَ  ،انِ ذَ اْألَ كَ   اتِ بَ اجِ وَ الْ  ةَ لَ م كَ ا مُ عً رْ شَ  د عَ ي تُـ تِ ال  اتِ بَ وْ دُ نْ مَ الْ وَ  نِ نَ ا الس ذَ هَ  نْ مِ وَ  ،ابُ تَ عِ الْ وَ 
  .هُ كْ ُر تْـ يَـ  مْ لَ ، وَ ةِ ي نِ يْ الد  هِ نِ وْ ئُـ شُ  نْ مِ  مَ ل سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اهللاُ ل صَ  لُ وْ سُ الر  هِ يْ لَ عَ  بَ اظَ ا وَ مَ  ل كُ 

  :الشْرحُ 
لِْيُل َعَلى َذِلَك َحِدْيُث ، )ابَ قَ عِ الْ  هُ كُ اِر تَ  ق حِ تَ سْ يَ  الَ : (اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  قـَْولُهُ  ِه،  طَْلَحَة ْبنِ َوالدُه ُعبَـْيِد اللأَن

ِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ِمْن أَْهِل َجنٍْد ثَائَِر الرْأِس، ُيْسَمُع َدِوي َصْوتِِه َوَال يـُْفَقُه َجاَء َرُجٌل ِإَىل َرُسوِل الل : يـَُقولُ 
ِيف  َمخُْس َصَلَواتٍ «: َما يـَُقوُل، َحىت َدنَا، فَِإَذا ُهَو َيْسَأُل َعِن اِإلْسَالِم، فـََقاَل َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ 

َلةِ  : قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ . »َال، ِإال َأْن َتَطوعَ «: َهْل َعَلي َغيـْرَُها؟ قَالَ : فـََقالَ . »اليَـْوِم َوالليـْ
َكَر َلُه َرُسوُل اللِه َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوذَ : قَالَ . »الَ، ِإال َأْن َتَطوعَ «: َهْل َعَلي َغيـْرُُه؟ قَالَ : قَالَ . »َوِصَياُم َرَمَضانَ «

َواللِه َال أَزِيُد : َفَأْدبـََر الرُجُل َوُهَو يـَُقولُ : قَالَ . »َال، ِإال َأْن َتَطوعَ «: َهْل َعَلي َغيـْرَُها؟ قَالَ : َوَسلَم الزَكاَة، قَالَ 
، )46( ي ارِ خَ بُ الْ  اهُ وَ رَ [ .»أَفـَْلَح ِإْن َصَدقَ «: لى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ َعَلى َهَذا َوَال أَنـُْقُص، قَاَل َرُسوُل اللِه صَ 

  ].)11( مٌ لِ سْ مُ وَ 
 ةٌ مَ م تَ ا مُ هَ نـ إِ ى، فَ رَ خْ اْألُ  اتِ بَ وْ دُ نْ مَ الْ وَ  لِ افِ وَ النـ بِ  ةَ انَ هَ تِ سْ اْالِ  اهُ نَ عْ مَ  سَ يْ لَ ، وَ عِ يْ رِ شْ الت  لِ و أَ  ِيفْ  ثُ يْ دِ ا احلَْ ذَ هَ وَ 

ِلَشْيِخَنا َأِيبْ َعْبِد اِهللا َكَماِل ْبِن ثَاِبٍت اْلَعْدِين َرِمحُُه اهللاُ " اتٌ فَ طَ قَ . ["اهَ بِ احِ صَ  ِيفْ  حٌ دْ قَ  ةِ ي ل كُ الْ ا بِ هَ كُ ْر تَـ وَ  ضِ ائِ رَ فَ لْ لِ 
  )].50: ص(

 اِيناِس َأْمحَُد احلَْررِ : اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  قَاَل أَبُو اْلَعبُة ِهَي الشنيِن َوُهَو الس ُه َوَرُسولُُه ِمْن الديَعُة َوِهَي َما َشَرَعُه الل
ْن َغْريِ َأْن َجيُوَز َما أُِمَر ِبِه أَْمَر إَجياٍب َأْو اْسِتْحَباٍب َفَال َجيُوُز اْعِتَقاُد ِضد َذِلَك َلِكْن َجيُوُز تـَْرُك اْلُمْسَتَحب مِ 

ينِ اْعِتَقاُد تـَْرِك اْسِتْحَبابِِه؛ َوَمعْ  َيِضيَع َشْيٌء ِمْن الد عُ وْ مُ جْ مَ [" .رَِفُة اْسِتْحَباِبِه فـَْرٌض َعَلى اْلِكَفايَِة؛ لَِئال 
  ].)4/436( "ىاوَ تَ فَ الْ 
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َنُه َوبـَْنيَ اْلوَ " :قَاَل الشاِطِيب َرِمحَُه اهللاُ  اِجِب ِيف وََكَما َأن ِمْن َحِقيَقِة اْسِتْقرَاِر اْلَمْنُدوِب َأْن َال ُيَسوى بـَيـْ
َنُه َوبـَْنيَ بـَْعِض اْلُمَباَحاِت ِيف التـْرِك اْلمُ  ْطَلِق ِمْن َغْريِ بـََياٍن؛ اْلِفْعِل َكَذِلَك ِمْن َحِقيَقِة اْسِتْقرَارِِه َأْن َال ُيَسوى بـَيـْ

نَـُهَما َلُفِهَم ِمْن َذِلَك َمْشُروِعيُة التـرْ  ِك َكَما تـََقدَم، وَملَْ يـُْفَهْم َكْوُن اْلَمْنُدوِب َمْنُدوبًا، فَِإنُه َلْو َوقـََعِت التْسوِيَُة بـَيـْ
  .َهَذا َوْجهٌ 

 بِاْلُكل؛ َوَوْجٌه آَخُر َوُهَو َأن ِيف تـَْرِك اْلَمْنُدوِب ِإْخَالًال بَِأْمٍر ُكلي ِفيِه َوِمَن اْلَمْنُدوبَاِت َما ُهَو َواِجبٌ 
ِمَن اْلَعَمِل ِبِه لَِيْظَهَر لِلناِس فـَيَـْعَمُلوا ِبِه، َوَهَذا  هِ يْ فِ  د بُ  الَ  لْ ، بَ بِ اجِ وَ الْ بِ  لِ الَ خْ  اْإلِ َىل ًقا إِ لَ طْ فـَيـَُؤدي تـَرُْكُه مُ 

  ].)4/108( "اتُ قَ افَـ وَ مُ الْ [" .ٌب ِممْن يـُْقَتَدى ِبِه، َكَما َكاَن َشْأُن السَلِف الصاِلحِ َمْطُلوْ 
ُح َأن اْألََذاَن فـَْرٌض َعَلى الصِحيْ : اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  قَاَل أَبُو اْلَعباِس َأْمحَُد احلَْراِين  ،)انِ ذَ اْألَ كَ : (اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  هُ لُ وْ قَـ وَ 

قَاَمَة، َوَهَذا ُهَو اْلَمْشُهوُر مِ    .ْمحََد َوَغْريِهِ ْن َمْذَهِب أَ اْلِكَفايَِة، فـََلْيَس ِألَْهِل َمِديَنٍة َوَال قـَْريٍَة َأْن َيَدُعوا اْألََذاَن َواْإلِ
إنُه إَذا اتـَفَق أَْهُل بـََلٍد َعَلى تـَرِْكِه : َوَقْد َأْطَلَق َطَواِئُف ِمْن اْلُعَلَماِء أَنُه ُسنٌة، ُمث ِمْن َهُؤَالِء َمْن يـَُقولُ 

 ْفِظيزَاِع اللزَاُع َمَع َهُؤَالِء َقرِيٌب ِمْن النـَكِثريً . ُقوتُِلوا، َوالنـ فَِإن ِة َعَلى َما يَُذمنا ِمْن اْلُعَلَماِء يُْطِلُق اْلَقْوَل بِالس
إنُه َواِجٌب نِزَاٌع َلْفِظي، َوِهلََذا َنظَائُِر : فَالنـزَاُع بـَْنيَ َهَذا َوبـَْنيَ َمْن يـَُقولُ . تَارُِكُه َشْرًعا، َويـَُعاَقُب تَارُِكُه َشْرًعا

َدةٌ  ُمتَـَعد.  
فَِإن اْألََذاَن ُهَو ِشَعاُر َداِر . َعَم أَنُه ُسنٌة َال إْمثَ َعَلى تَارِِكيِه، َوَال ُعُقوبََة، فـََهَذا اْلَقْوُل َخطَأٌ َوأَما َمْن زَ 

ْسَالِم، الِذي ثـََبَت ِيف الصِحيِح َأن النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َكاَن يـَُعلُق اْسِتْحَالَل أَ  اِر بِتـَرِْكِه، اْإلِ ْهِل الد
َع ُمَؤذنًا ملَْ يُِغْر؛ َوِإال أََغارَ    .َفَكاَن ُيَصلي الصْبَح، ُمث يـَْنظُُر فَِإْن مسَِ

ْرَداِء قَالَ  َوِيف السَنِن ِألَِيب َداُودَ  َعْن َأِيب الد َساِئيُه َعَلْيِه َوسَ : َوالنى اللِه َصلَم يـَُقولُ مسَِْعت َرُسوَل اللل :
َعَلْيك بِاجلََْماَعِة، فَِإن َما ِمْن َثَالثٍَة ِيف قـَْريٍَة َال يـَُؤذُن، َوَال تـَُقاُم ِفيِهْم الصَالُة، إال اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهْم الشْيطَاُن، فَـ «

ْئَب يَْأُكُل الشاَة اْلَقاِصَيةَ  ِه أُولَِئَك ِحْزُب اْسَتْحَوَذ عَ {: َوَقْد قَاَل تـََعاَىل . » الذْيطَاُن َفأَْنَساُهْم ِذْكَر اللَلْيِهُم الش
  ].)2/41(" ىرَ بْـ كُ ى الْ اوَ تَ فَ الْ [" ].19: ةُ لَ ادِ جَ مُ الْ [} الشْيطَاِن َأال ِإن ِحْزَب الشْيطَاِن ُهُم اْخلَاِسُرونَ 

َوِهلََذا َرجْحَنا َأن َصَالَة اْلِعيِد : اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  باِس َأْمحَُد احلَْراِين قَاَل أَبُو اْلعَ  ،)دِ اْلِعيْ  َصَالةِ وَ : (اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  َوقـَْولُهُ 
  . ِيف َمْذَهِب َأْمحَد َواِجَبٌة َعَلى اْألَْعَياِن َكَقْوِل َأِيب َحِنيَفَة َوَغْريِِه َوُهَو َأَحُد أَقـَْواِل الشاِفِعي َوَأَحُد اْلَقْوَلْنيِ 

ْسَالِم َوالناُس َجيَْتِمُعوَن َهلَا أَْعَظَم َوقـَْوُل َمْن قَ  ِمْن اَل َال جتَُِب ِيف َغايَِة اْلبـُْعِد فَِإنـَها ِمْن أَْعَظِم َشَعائِِر اْإلِ
  . اجلُُْمَعِة َوَقْد ُشرَِع ِفيَها التْكِبريُ 
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اْلِمْصِر اْلَعِظيِم أَْربـَُعوَن َرُجًال  ْو َحَضَرَها ِيف ِهَي فـَْرٌض َعَلى اْلِكَفايَِة َال يـَْنَضِبُط فَِإنُه لَ  :َوقـَْوُل َمْن قَالَ 
َا َحيُْصُل ِحبُُضوِر اْلُمْسِلِمَني ُكلِهْم َكَما ِيف اجلُُْمَعةِ  23/161( "ىاوَ تَ فَ الْ  عُ وْ مُ جْ مَ "[ .ملَْ َحيُْصْل اْلَمْقُصوُد َوِإمن-

162(.[  
 
  

 عُ وْ رُ شْ مَ الْ  بُ وْ دُ نْ مَ الْ : يانِ الث  
 بُ اظَ وَ ا يُـ ا مَ ذَ هَ  نْ مِ وَ : امً وْ لَ  الَ ا وَ ابً قَ عِ  ق حَ تَ سْ يُ  الَ  هُ كُ اِر تَ وَ  ابُ ثَ يُـ  هُ لُ اعِ فَ ، وَ هِ لِ عْ فِ  عُ وْ رُ شْ مَ  بٌ وْ دُ نْ مَ 

 صَ  لُ وْ سُ الر سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اهللاُ ل مَ  هُ لَ عَ فَـ  لْ بَ  هِ لِ عْ ى فِ لَ عَ  مَ ل كَ  ،هُ كَ رَ تَـ وَ  رَ ثَـ كْ أَ  وْ أَ  ةً ر سِ يْ مِ خَ الْ  مَ وْ يَـ  امِ يَ الص.  

  :الشْرحُ 
لِْيُل َعَلى َذِلَك َحِدْيُث  ،)سِ يْ مِ اخلَْ  مَ وْ يَـ  امِ يَ الص كَ : (اهللاُ  هُ ِمحَ رَ َوقـَْولُُه  ى َوالدِه َصلَرُسوَل الل َأِيب ُهَريـَْرَة، َأن

َرَواُه . [»ب َأْن يـُْعَرَض َعَمِلي َوأَنَا َصاِئمٌ تـُْعَرُض اَألْعَماُل يـَْوَم اِالثـْنَـْنيِ َواخلَِميِس، َفُأحِ «: اللُه َعَلْيِه َوَسلَم قَالَ 
 ذِ مِ رْ التـ َحِديٌث َحَسٌن َغرِيبٌ : َوقَالَ  ،)747( ي .[  

  

 ال بُ وْ دُ نْ مَ الْ : ثُ الِ الث دُ ائِ ز  
 هُ نْ عَ  رُ دُ صْ ي تَ تِ ال  ةِ يَ ادِ عَ لْ ا هِ رِ وْ مُ أُ  يْ فِ  مَ ل سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اهللاُ ل صَ  لِ وْ سُ الر بِ  اءُ دَ تِ قْ اْالِ  وَ هُ  دُ ائِ ز ال بُ وْ دُ نْ مَ الْ 

  .اهَ رُ يْـ غَ وَ  امُ نَ يَـ وَ ، بُ رَ شْ يَ ، وَ لُ كُ أْ يَ  انَ كَ   ،اانً سَ نْ إِ  هِ تِ فَ صِ بِ 

  :الشْرحُ 
لِْيُل َعَلى َما ذََكَرُه اْلُمَصنُف َرِمحَُه اُهللا َها ُهَنا َحِدْيُث  ُه َعْنهُ  ْبنِ  أََنسِ َوالدنـََفرً َماِلٍك َرِضَي الل ا ِمْن ، َأن

؟ فـََقاَل َأْصَحاِب النِيب َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َسأَُلوا أَْزَواَج النِيب َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َعْن َعَملِ  رِه ِيف الس
َال أَنَاُم َعَلى ِفرَاٍش، َفَحِمَد اَهللا : َال آُكُل اللْحَم، َوقَاَل بـَْعُضُهمْ : َال أَتـََزوُج النَساَء، َوقَاَل بـَْعُضُهمْ : بـَْعُضُهمْ 

 َما بَاُل أَقـَْواٍم قَاُلوا َكَذا وََكَذا؟ َلِكين ُأَصلي َوأَنَاُم، َوَأُصوُم َوأُْفِطُر، َوأَتـََزوُج النَساَء، َفَمنْ «: فـََقالَ . َوأَثـَْىن َعَلْيهِ 
 ِيت فـََلْيَس ِمينارِ خَ بُ الْ َرَواُه . [»َرِغَب َعْن ُسن 1401( مٌ لِ سْ مُ وَ  ،)5063( ي(.[  

َها ِإْعرَاًضا  »َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنِيت فـََلْيَس ِمين « :َوأَما قـَْولُُه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  َفَمْعَناُه َمْن َرِغَب َعنـْ
  ].)9/174( "مٍ لِ سْ ى مُ لَ عَ  ي وِ وَ النـ  حُ رْ شَ . ["مُ لَ عْ أَ  اهللاُ وَ  ،يَ ا هِ ى مَ لَ عَ  دٍ قِ تَ عْ مُ  رَ يْـ ا غَ هَ نْـ عَ 



 
 

www.ashhabulhadits.wordpress.com 
 

19

أَما َمْن تـََرَك النَكاَح َعَلى الصَفِة الِيت ُيْسَتَحب لَُه تـَرُْكُه َكَما َسَبَق أَْو تـََرَك النـْوَم  :َرِمحَُه اهللاُ  ي وِ وَ النـ قَاَل 
 حُ رْ شَ . ["ِفيَها أَْو َحنُْو َذِلَك َفَال يـَتَـَناَولُُه َهَذا الذم َوالنـْهيُ  َعَلى اْلِفرَاِش لَِعْجزِِه َعْنُه أَْو ِالْشِتَغالِِه ِبِعَباَدٍة َمْأُذونٍ 

 وِ وَ النـ 9/176( "◌ٍ ملِ سْ ى مُ لَ عَ  ي(.[ 

  مُ ر حَ مُ الْ 
ا هَ سُ فْ نَـ  ف كَ الْ  بِ لَ طَ  ةُ غَ يْـ صِ  نَ وْ كُ تَ  نْ أَ ا، بِ مً تْ ا حَ بً لَ طَ  هِ لِ عْ فِ  نْ عَ  ف كَ الْ  عُ ارِ الش  بَ لَ ا طَ مَ  وَ هُ  مُ ر حَ مُ الْ 

ُم َوَلْحُم اْلِخْنزِيرِ {: ىالَ عَ تَـ  اهللاِ  لِ وْ قَ كَ   ،مٌ تْ حَ  هُ ن ى أَ لَ عَ  ةً ال دَ  َمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالد3: ةُ دَ ائِ مَ الْ [} ُحر[.  

 حُ رْ الش:  
َغِة اْألَْمرِ ، َما َدل َعَلى طََلِب )....اهَ سُ فْ نَـ  ف كَ الْ  بِ لَ طَ  ةُ غَ يْـ صِ : (اهللاُ  هُ ِمحَ رَ َوقـَْولُُه   ِمْثلُ ، اْلَكف ِبِصيـْ

، )5711( ي ائِ سَ الن َرَواُه [. »دَْع َما يَرِيُبَك ِإَىل َما َال يَرِيُبكَ «: َرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ قـَْوِل 
  ].َوَهَذا َحِديٌث َصِحيحٌ  :، وقال)2518( ي ذِ مِ رْ التـ وَ 

َغِة النـْهِي،َوَقْد ُيْستَـَفاُد طََلُب  ، َكَقْوِل اِهللا تـََعاَىل  اْلَكف ِبَغْريِ ِصيـْ : ِمْثُل َأْن يـُْوَصَف اْلِفْعُل بِالتْحرِميِْ
ُتُكُم ْألُْخِت َوأُمَهاُحرَمْت َعَلْيُكْم أُمَهاُتُكْم َوبـََناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعماُتُكْم َوَخاَالُتُكْم َوبـََناُت اْألَِخ َوبـََناُت ا{

ِيت ِيف ُحُجورُِكمْ  َهاُت ِنَساِئُكْم َورَبَائُِبُكُم الالَضاَعِة َوأُمِيت أَْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكْم ِمَن الر ِيت  الال ِمْن ِنَساِئُكُم الال
 ِنِ َدَخْلُتْم {] ْهيُ ]23: اءُ سَ النفـََهَذا ُهَو النـ ،َأْي الَ تـَْنِكُحْونـَُهن ، .   
  .هُ ادَ سَ فَ وَ  هُ نْ ي عَ هِ نْ مَ الْ  ميَْ رِ ي حتَْ ضِ تَ قْ تَـ  قِ الَ طْ اْإلِ  دَ نْ عِ  يِ هْ النـ  ةُ غَ يْـ صِ : اْبُن اْلُعثـَْيِمْنيِ َرِمحَُه اهللاُ  قَالَ 

اُكْم َعْنهُ َوَما آتَاُكُم الرُسوُل َفُخُذوُه َوَما نـَهَ {: اَىل عَ تَـ  هُ لُ وْ قَـ  ميَْ رِ حْ ي الت ضِ تَ قْ ا تَـ هَ نـ ى أَ لَ عَ  ةِ ل دِ اْألَ  نَ مِ فَ 
 ميُْ رِ حتَْ  كَ لِ ِمْن َالزِِم ذَ ، وَ اءِ هَ تِ نْ اْالِ  بَ وْ جُ ي وُ ضِ تَ قْ ، يَـ هُ نْ ى عَ هَ ا نَـ م عَ  اءِ هَ تِ نْ اْالِ بِ  رُ مْ اْألَ فَ  ،]7: رُ شْ احلَْ [} فَانـْتَـُهوا

  .لِ عْ فِ الْ 
ا نَ رُ مْ أَ  هِ يْ لَ عَ  سَ يْ ًال لَ مَ عَ  لَ مِ عَ  نْ مَ «: مَ ل سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اهللاُ ل صَ  هُ لُ وْ قَـ  ادَ سَ فَ ي الْ ضِ تَ قْ يَـ  هُ ن أَ ى لَ عَ  ةِ ل دِ اْألَ  نَ مِ وَ 

 .داً وْ دُ رْ مَ  نُ وْ كُ يَ ، فَـ مَ ل سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اهللاُ ل صَ  ِيب الن  رُ مْ أَ  هِ يْ لَ عَ  سَ يْ لَ ؛ فَـ هُ نْ ى عَ هَ ا نَـ مَ ، وَ دٌ وْ دُ رْ مَ : يْ ؛ أَ »د رَ  وَ هُ فَـ 
  ].)29: ص( "لِ وْ صُ اْألُ  مِ لْ عِ  نْ مِ  لُ وْ صُ اْألُ ["

  

  : نِ يْ مَ سْ قِ ى لَ إِ  مُ سِ قَ نْـ يَـ  مُ ر حَ مُ لْ ا
   .امَ هِ رِ يْ غَ ، وَ ةِ قَ رَ الس ا وَ نَ الز ، كَ اءِ دَ تِ بْ اْالِ  نَ مِ  مَ يْ رِ حْ الت  ي عِ رْ الش  هُ مَ كَ حَ  لٌ عْ فِ  هُ ن أَ  يْ أَ  هِ اتِ ذَ لِ  ةٌ الَ صَ أَ  مٌ ر حَ مُ : لُ و اْألَ 
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 حَ مُ الْ : يانِ الث عِ رْ ا شَ بً بَ سَ  حُ لُ صْ يَ فَـ  عٌ وْ رُ شْ مَ  هِ اتِ ي ذَ فِ  وَ هُ فَـ  ضٍ ارِ عَ لِ  مُ ر رَ تَـ تَـ ا وَ ي ؛ ِألَ هُ ارُ آثَ  هِ يْ لَ عَ  بُ ت ن  مَ يْ رِ حْ الت 
  .هِ رِ يْ غَ ، وَ ش غَ  هِ يْ ي فِ ذِ ال  عِ يْ بَـ الْ كَ  ،ايً اتِ ذَ  سَ يْ لَ وَ  هُ لَ  ضٌ ارِ عَ 

 حُ رْ الش:  
َوَال {:  ِكَتاِبِه اْلَكرِميِْ َأن َأْصَلُه ُحمَرٌم، َوأَنُه فَاِحَشةٌ ، َلَقْد ذََكَر اُهللا تـََعاَىل ِيفْ )انَ الز كَ : (اهللاُ  هُ ِمحَ رَ َوقـَْولُُه 

   .]32: اءُ رَ سْ اْإلِ [} تـَْقَربُوا الزنَا ِإنُه َكاَن فَاِحَشًة َوَساَء َسِبيًال 
ُهَما ِمائَ { :َوِهلََذا قَاَل تـََعاَىل  َة َجْلَدٍة َوَال تَْأُخْذُكْم َِِما رَْأَفٌة ِيف ِديِن الزانَِيُة َوالزاِين فَاْجِلُدوا ُكل َواِحٍد ِمنـْ

  .]2: رُ وْ النـ [} اللهِ 
} َوَأَحل اللُه اْلبَـْيعَ {: اَىل عَ تَـ  هِ لِ وْ قَ ٌل، لِ الَ حَ اْلبَـْيِع  لَ صْ أَ  ن ، ِألَ )ش غَ  هِ يْ ي فِ ذِ ال  عِ يْ بَـ الْ كَ : (اهللاُ  هُ ِمحَ رَ َوقـَْولُُه 

َ بَـ  دْ قَ وَ  .]275: ةُ رَ قَ بَـ الْ [ صَ  اهللاِ  لُ وْ سُ رَ  ني سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اهللاُ ل أَ  مَ ل غَ الْ  ن َرُسوَل : َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ اٌم، رَ حَ  عِ يْ بَـ  الْ ِيف  ش َأن
  )].101( مٌ لِ سْ مُ َرَواُه . [»َوَمْن َغشَنا فـََلْيَس ِمنا« :اِهللا َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم قَالَ 

ر َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم بَِرُجٍل يَِبيُع طََعاًما، َفَأْدَخَل َيَدُه ِفيِه فَِإَذا ُهَو مَ : قَالَ َوَعْنُه، 
  )].2224(ه اجَ مَ  نُ ابْ َرَواُه . [»لَْيَس ِمنا َمْن َغش «: َمْغُشوٌش، فـََقاَل َرُسوُل اللِه َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلمَ 

َعْن  ،، َويـَُعاَقُب َعَلى َمْن فَـَعَلهُ اءِ دَ تِ بْ اْالِ  نَ مِ  ميَْ رِ حْ الت  ي عِ رْ الش  هُ مَ كَ ، َوَقْد حَ )ةِ قَ رَ الس وَ : (اهللاُ  هُ ِمحَ رَ َوقـَْولُُه 
َها َْخُزوِميُة الِيت َسَرَقْت، فـََقاُلوا: َعاِئَشَة َرِضَي اللُه َعنـْ

ْرأَُة امل
َ
ُهُم امل ْن ُيَكلُم َرُسوَل اللِه َصلى اهللاُ مَ : َأن قـَُرْيًشا َأَمهتـْ

لَم، َفَكلَم َرُسوَل اللِه َعَلْيِه َوَسلَم، َوَمْن َجيَْرتُِئ َعَلْيِه ِإال ُأَساَمُة ْبُن َزْيٍد، ِحب َرُسوِل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوسَ 
َا «: ُمث قَاَم َفَخَطَب، قَالَ »  َحد ِمْن ُحُدوِد اللهِ أََتْشَفُع ِيف «: َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، فـََقالَ  اُس، ِإمنَها النيَا أَيـ

َلُكْم، أَنـُهْم َكانُوا ِإَذا َسَرَق الشرِيُف تـَرَُكوُه، َوِإَذا َسَرَق الضِعيُف ِفيِهْم أَقَاُموا َعَليْ  ِه اَحلد، َواْميُ اللِه، َضل َمْن قـَبـْ
 ٌد َيَدَها َلْو َأنَم، َسرََقْت َلَقَطَع ُحمَمى اُهللا َعَلْيِه َوَسلٍد َصلارِ خَ بُ الْ َرَواُه [ .»فَاِطَمَة بِْنَت ُحمَم 3475( ي( ،

  ].)1688( مٌ لِ سْ مُ وَ 
  

  هُ وْ رُ كْ مَ الْ 
 هُ كُ اِر تَ  ابُ ثَ يُـ وَ  ،مٍ تْ حَ  رَ يْـ غَ  ابً لَ طَ  هِ لِ عْ فِ  نْ عَ  ف كَ الْ  فِ ل كَ مُ الْ  نَ مِ  عُ ارِ الش  بَ لَ ا طَ مَ  وَ هُ  هُ وْ رُ كْ مَ الْ 

يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا َال َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياَء ِإْن تـُْبَد َلُكْم { :ىالَ عَ تَـ  اهللاِ  لِ وْ قَ كَ ،  هُ لُ اعِ فَ  بُ اقَ عَ يُـ  الَ اًال، وَ ثَ تِ امْ 
  .]101: ةُ دَ ائِ مَ الْ [} َتُسؤُْكمْ 
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 حُ رْ الش:  
ا َيْستَـْعِمُلوَن اْلَكرَاَهَة ِيف َمْعَناَها فَالسَلُف َكانـُوْ : اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  مِ ي قَ الْ  نُ ابْ  قَالَ  ،)هُ وْ رُ كْ مَ الْ : (اهللاُ  هُ ِمحَ رَ َوقـَْولُُه 

ْيَس ا َعَلى َختِْصيِص اْلَكرَاَهِة ِمبَا لَ الِذي اُْستـُْعِمَلْت ِفيِه ِيف َكَالِم اللِه َوَرُسولِِه، َوَلِكْن اْلُمَتَأخُروَن اْصطََلُحوْ 
ُهْم َكَالَم اْألَِئمِة َعَلى اِالْصِطَالِح احلَْ   مُ الَ عْ إِ . ["اِدثِ ِمبَُحرٍم، َوتـَرُْكُه أَْرَجُح ِمْن ِفْعِلِه، ُمث َمحََل َمْن َمحََل ِمنـْ

  ].)1/34( "نَ يْ مِ الَ عَ الْ  ب رَ  نْ عَ  نَ يْ عِ ق وَ مُ الْ 
، قَاَل اْبُن اْلَقيِم )]101: ةُ دَ ائِ مَ الْ [} ْشَياَء ِإْن تـُْبَد َلُكْم َتُسؤُْكمْ َال َتْسأَُلوا َعْن أَ { :اَىل عَ تَـ  َوأَما قـَْولُهُ 

َهاتُِلَف ِيف َهِذِه اْألَْشَياِء اْلَمْسئـُوْ اخْ  َوَقدِ : َرِمحَُه اهللاُ  َهْل ِهَي َأْحَكاٌم َقَدرِيٌة َأْو َأْحَكاٌم َشْرِعيٌة؟ َعَلى : ِل َعنـْ
َها َسَبُب َحتْرِميِْ إنـ : قـَْوَلْنيِ، َفِقيلَ  َها، َأْي َسَكَت َعْن َحتْرِميَِها فـََيُكوُن ُسَؤاُهلُْم َعنـْ َها، َها َأْحَكاٌم َشْرِعيٌة َعَفا اللُه َعنـْ

َلْو : ِيف ُكل َعاٍم؟ فـََقالَ َوَقْد ُسِئَل َعْن احلَْج أَ « :َوَلْو ملَْ َيْسأَُلوا َلَكاَنْت َعْفًوا، َوِمْنُه قـَْولُُه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 
َلُكْم ِبَكثْـرَِة َمَسائِِلِهْم َواْخِتَال  َا َهَلَك َمْن َكاَن قـَبـْ ِفِهْم َعَلى قـُْلت نـََعْم َلَوَجَبْت، َذُروِين َما تـَرَْكُتُكْم، فَِإمن

» إن أَْعَظَم اْلُمْسِلِمَني ِيف اْلُمْسِلِمَني ُجْرًما« :ُكورُ ؛ َوَيُدل َعَلى َهَذا التْأِويِل َحِديُث َأِيب ثـَْعَلَبَة اْلَمذْ »أَْنِبَياِئِهمْ 
إن اللَه فـََرَض فـَرَاِئَض َفَال ُتَضيـُعوَها، َوَحد ُحُدوًدا َفَال تـَْعَتدوَها، َوَحرَم َأْشَياَء «: َوِمْنُه احلَِْديُث اْآلَخرُ  ،احلَِْديثَ 

َهاَفَال تـَْنَتِهُكوَها، َوَسَكَت َعْن أَ  َوُفسَرْت ِبُسَؤاهلِِْم َعْن َأْشَياَء ِمْن  ،»ْشَياَء َرْمحًَة ِمْن َغْريِ ِنْسَياٍن َفَال تـَْبَحُثوا َعنـْ
اللِه؟  أَْيَن َأِيب يَا َرُسولَ ": ؟ َوقـَْوِل آَخرَ "َمْن َأِيب يَا َرُسوَل اللهِ " :اْألَْحَكاِم اْلَقَدرِيِة؛ َكَقْوِل َعْبِد اللِه ْبِن ُحَذاَفةَ 

  ."ِيف النارِ : قَالَ 
} ِإْن تـُْبَد َلُكْم َتُسؤُْكمْ {: النـْوَعْنيِ، َوَعَلى َهَذا فـََقْولُُه تـََعاَىل  َوالتْحِقيُق َأن اْآليََة تـَُعم النـْهَي َعنِ 

   .]101: ةُ دَ ائِ مَ الْ [
ْن يـَْبُدَو َهلُْم َما َيْكَرُهونَُه ِمما َسأَُلوا َعْنُه، َوأَما ِيف َأْحَكاِم أَما ِيف َأْحَكاِم اْخلَْلِق َواْلَقَدِر فَِإنُه َيُسوُءُهْم أَ 

 ب رَ  نْ عَ  نَ يْ عِ ق وَ مُ الْ  مُ الَ عْ إِ . ["التْكِليِف فَِإنُه َيُسوُءُهْم َأْن يـَْبُدَو َهلُْم َما َيُشق َعَلْيِهْم َتْكِليُفُه ِمما َسأَُلوا َعْنهُ 
  ].)1/57( "نَ يْ مِ الَ عَ الْ 
   

 مُ كْ حُ الْ : يانِ الث  رِ يْ يِ خْ الت ي  
، هِ كِ اِر تَ  وْ أَ  هِ لِ اعِ ى فَ لَ عَ  حٍ دْ مَ  وْ أَ  م ذَ بِ  نٍ رِ تَ قْ مُ  رَ يْـ غَ  هُ كَ رَ تَـ وَ  هِ لِ عْ فِ  يْ فِ  عُ ارِ الش  نَ ذَ ا أَ مَ : ي رِ يْ يِ خْ الت  مُ كْ حُ الْ 

فَِإَذا { :ىالَ عَ تَـ  هُ لُ وْ ، قَـ هُ نْ عَ  ف كَ الْ وَ  لٍ عْ فِ  نَ يْ بَـ  فِ ل كَ مُ الْ  رُ يْـ يِ خْ ى تَ ضَ تَ ا اقْـ مَ  الُ ثَ مِ وَ ، مْ هُ دَ نْ عِ  احُ بَ مُ الْ  وَ هُ وَ 
َتِشُروا ِفي اْألَْرضِ    .]10: ةُ عَ مْ جُ الْ [} ُقِضَيِت الصَالُة فَانـْ
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  :الشْرحُ 
 لِ الَ حْ اْإلِ  ظِ فْ لَ  نْ مِ  ةُ احَ بَ اْإلِ  ادُ فَ تَـ سْ تُ وَ : اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  مِ ي قَ الْ  نُ ابْ  الَ قَ ، )مْ هُ دَ نْ عِ  احُ بَ مُ الْ  وَ هُ وَ : (اهللاُ  هُ ِمحَ رَ َوقـَْولُُه 

ا مَ وَ  عِ افِ نَ مَ الْ  نَ مِ  انِ يَ عْ  اْألَ ا ِيف مبَِ  انِ نَ تِ مْ اْالِ  نَ مِ  لْ عَ فْ تَـ  الَ فَ  تَ ئْ شِ  نْ إِ وَ  لْ عَ افْـ فَ  تَ ئْ شِ  نْ إِ وَ  وِ فْ عَ الْ وَ  نِ ذْ اْإلِ وَ  احِ نَ اجلْ  عِ فْ رَ وَ 
   .}َوبِالنْجِم ُهْم يـَْهَتُدونَ { :وُ حنَْ وَ  ،}َوِمْن َأْصَواِفَها َوَأْوبَارَِها َوَأْشَعارَِها أَثَاثاً { :وُ حنَْ  الِ عَ فْـ اْألَ  نَ ا مِ َِ  قُ ل عَ تَـ يَـ 

 كَ ارَ بَ تَـ  ب الر  ارُ رَ قْـ إِ  انِ عَ وْ نَـ  وَ هُ وَ  يِ حْ وَ الْ  نِ مَ زَ  ِيفْ  لِ عْ فِ ى الْ لَ عَ  ارِ رَ قْـ اْإلِ  نَ مِ وَ  ْميِ رِ حْ الت  نِ عَ  تِ وْ كُ الس  نَ مِ وَ 
 لُ زِ عْ ا نَـ ن كُ : "رٍ ابِ جَ  لُ وْ  قَـ اَىل عَ تَـ  ب الر  ارِ رَ قْـ إِ  نْ مِ فَ . لُ عْ فِ الْ  مَ لِ ا عُ ذَ إِ  مَ ل سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اهللاُ ل صَ  هِ لِ وْ سُ رَ  ارُ رَ قْـ إِ  وَ اَىل عَ تَـ وَ 
 رٌ يْـ خَ  وَ هُ  نْ مَ  هِ يْ فِ وَ  دُ شَ نْ أَ  تُ نْ كُ : "رَ مَ عُ لِ  انِ س حَ  لُ وْ قَـ  مَ ل سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اهللاُ ل صَ  هِ لِ وْ سُ رَ  ارِ رَ قْـ إِ  نْ مِ ، وَ "لُ زِ نْ يَـ  آنُ رْ قُ الْ وَ 
  ].)4/6( "دِ ائِ وَ فَ الْ  عُ ائِ دَ بَ [" ".كَ نْ مِ 

بَاَحَة ِحبَْسِب اْلُكليِة َواْجلُْزئِيِة يـََتَجاَذبـَُها اْألَْحَكاُم اْلبَـَواِقي؛ فَاْلُمَباُح َيُكوُن : قَاَل الشاِطِيب َرِمحَُه اهللاُ  ِإن اْإلِ
 َعَلى ِجَهِة بِاْجلُْزِء، َمْطُلوبًا بِاْلُكل َعَلى ِجَهِة النْدِب َأِو اْلُوُجوِب، َوُمَباًحا بِاْجلُْزِء، َمْنِهيا َعْنُه بِاْلُكل ُمَباًحا 

  :فـََهِذِه أَْربـََعُة أَْقَسامٍ  .اْلَكرَاَهِة َأِو اْلَمْنعِ 
ْأَكِل، َواْلَمْشَرِب، َواْلَمرَْكِب، َواْلَمْلَبِس، ِمما ِسَوى اْلَواِجِب ِمْن َكالتَمتِع بِالطيَباِت؛ ِمَن اْلمَ  :فَاْألَولُ 

ْسرَاِف؛ فـَُهَو  ،َذِلكَ  ُمبَاٌح َواْلَمْنُدوِب اْلَمْطُلوِب ِيف َحمَاِسِن اْلِعَباَداِت، أَِو اْلَمْكُروِه ِيف َحمَاِسِن اْلَعاَداِت؛ َكاْإلِ
َلَكاَن َعَلى ِخَالِف  َلَكاَن َجائِزًا َكَما لو فعل، فلو ترك مجلة؛ ،اْألَْوقَاِت َمَع اْلُقْدَرِة َعَلْيهِ  بِاْجلُْزِء، فـََلْو تُرَِك بـَْعضَ 

ِإن اللَه حيُِب أَْن «: ، و»ِإَذا َأْوَسَع اللُه َعَلْيُكْم؛ َفَأْوِسُعوا على أنفسكم«: َما َنَدَب الشرُْع إِلَْيِه؛ َفِفي احلَِْديثِ 
 ِإن اللهَ «: ، َوقـَْولِهِ »أَلَْيَس َهَذا َأْحَسُن؟«: ، َوقـَْولِِه ِيف اْآلَخِر ِحَني َحسَن ِمْن َهْيَئِتهِ »أَثـََر نِْعَمِتِه َعَلى َعْبِدهِ  يـََرى

يٌل حيُِب اجلََْمالَ  ، وََكِثٌري ِمْن »نـَْعُلُه َحَسَنةً ِإن الرُجَل حيُِب َأْن َيُكوَن ثـَْوبُُه َحَسًنا وَ «: ، بـَْعَد قـَْوِل الرُجلِ »مجَِ
  .َذِلَك، َوَهَكَذا َلْو تـََرَك الناُس ُكلُهْم َذِلَك؛ َلَكاَن َمْكُروًها

 َكاْألَْكِل َوالشْرِب، َوَوْطِء الزْوَجاِت، َواْلبَـْيِع، َوالشرَاِء، َوُوُجوِه اِالْكِتَسابَاِت اْجلَائَِزِة؛ َكَقْولِهِ : َوالثاِين 
، ]96: اْلَماِئَدةِ [} ُأِحل َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوطََعاُمهُ {، ]275: اْلبَـَقَرةِ [} َوَأَحل اللُه اْلبَـْيَع َوَحرَم الربَا{: اَىل تـَعَ 
  ].1: اْلَماِئَدةِ [} ُأِحلْت َلُكْم َِيَمُة اْألَنـَْعامِ {

ِإَذا اْخَتاَر َأَحٌد َهِذِه اْألَْشَياَء َعَلى َما ِسَواَها؛ : اَحٌة بِاْجلُْزِء؛ َأيْ وََكِثٌري ِمْن َذِلَك، ُكل َهِذِه اْألَْشَياِء ُمبَ 
فـََلْو  ،أَْو تـَرََكَها بـَْعُض الناِس؛ ملَْ يـَْقَدْح َذِلكَ  انِ مَ زْ اْألَ  أوْ  الِ وَ حْ اْألَ  ضِ عْ بَـ  َفَذِلَك َجائٌِز، َأْو تـَرََكَها الرُجُل ِيفْ 

ِس ُكلِهْم َذِلَك؛ َلَكاَن تـَرًْكا ِلَما ُهَو ِمَن الضُرورِياِت اْلَمْأُموِر َِا، َفَكاَن الدُخوُل ِفيَها َواِجًبا فـََرْضَنا تـَْرَك النا
 بِاْلُكل.  
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اْلُمَباِح بِاحلَْماِم، أَْو ، َواللِعِب احِ بَ مُ الْ  اءِ نَ غِ الْ ، وَ امِ مَ احلَْ  دِ يْ رِ غْ تَـ  اعِ ِمسَ ، وَ ْنيَ اتِ سَ بَ  الْ َكالتـنَـزِه ِيف  :َوالثاِلثُ 
فَِإْن فُِعَل َداِئًما َكاَن , َغْريَِها؛ َفِمْثُل َهَذا ُمَباٌح بِاْجلُْزِء، فَِإَذا فُِعَل يـَْوًما َما، َأْو ِيف َحاَلٍة َما؛ َفَال َحرََج ِفيهِ 

ْسَراِف ِيف ِفْعِل َذِلَك اْلُمَباحِ َوِإَىل ِخَالِف َحمَاسِ  ،َمْكُروًها، َوُنِسَب فَاِعُلُه ِإَىل ِقلِة اْلَعْقلِ    .ِن اْلَعاَداِت، َوِإَىل اْإلِ
َها َوِإْن َكاَنْت ُمَباَحًة؛ فَِإنـَها َال تـَْقَدُح  :َوالراِبعُ  ِإال َكاْلُمَباَحاِت الِيت تـَْقَدُح ِيف اْلَعَداَلِة اْلُمَداَوَمِة َعَليـْ

َهْيَئاِت أَْهِل اْلَعَداَلِة، َوُأْجرِي َصاِحبـَُها ُجمَْرى اْلُفساِق، َوِإْن ملَْ َيُكْن َكَذِلَك،  بـَْعَد َأْن يـَُعد َصاِحبـَُها َخارًِجا َعنْ 
 اِيلتَـَرَفُه َشْرًعا، َوَقْد قَاَل اْلَغز َأن ِإن اْلُمَداَوَمَة َعَلى اْلُمَباِح َقْد ُتَصيـرُُه َصِغريًَة، َكَما : "َوَما َذِلَك ِإال ِلَذْنٍب اقـْ

- 1/206( "اتُ قَ افَـ وَ مُ الْ . [""ارِ رَ صْ اْإلِ  َال َصِغريََة َمعَ : "، َوِمْن ُهَنا ِقيلَ "َرةً َكِبيْـ   هُ رُ يْـ صِ تَ  ةِ رَ يْـ غِ ى الص لَ اْلُمَداَوَمَة عَ 
210(.[  

َها،  غَ ُفِر : َأيْ } فَِإَذا ُقِضَيِت الصالةُ {: تـََعاَىل  َوقـَْولُهُ  } تَـُغوا ِمْن َفْضِل اللهِ فَانـَْتِشُروا ِيف األْرِض َوابْـ {ِمنـْ
ِيف اْألَْرِض  َعَلْيِهْم ِيف التَصرِف بـَْعَد النَداِء َوأََمَرُهْم بِاِالْجِتَماِع، أَِذَن َهلُْم بـَْعَد اْلَفرَاِغ ِيف اِالْنِتَشارِ  َلما َحَجرَ 

  ].)8/122(" رٍ يْ ثِ كَ   نِ ابْ  رُ يْـ سِ فْ تَـ [". َواِالْبِتَغاِء ِمْن َفْضِل اللهِ 
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 عِ ضْ وَ الْ  مُ كْ حُ الْ : ثُ الِ الث ي   
ًعا انِ مَ  وْ ، أَ هُ طًا لَ رْ شَ وْ ، أَ رَ آخَ  ءٍ يْ شَ ًبا لِ بَ سَ  ءِ يْ الش  لِ عْ جَ بِ  قُ ل عَ تَـ مُ الْ  اهللاِ  ابُ طَ خِ  وَ هُ : ي عِ ضْ وَ الْ  مُ كْ حُ الْ 

   .ةً صَ خْ رُ  وْ أَ  ةً مَ يْ زِ عَ  وْ أَ  هُ نْ مِ 
   :هُ امُ سَ قْ أَ 

 هُ اءُ فَ تِ انْ وَ  ،مِ كْ حُ الْ  دِ وْ جُ ى وُ لَ ًة عَ مَ الَ عَ  هُ دَ وْ جُ وُ  عُ ارِ الش  لَ عَ جَ  فٍ صْ وَ  ل كُ  وَ هُ وَ  ،بُ بَ الس  :لُ وْ اْألَ 
   .اهَ بِ وْ جُ وُ ًبا لِ بَ سَ  ةِ الَ الص  تِ قْ وَ  لِ وْ خُ دُ ، كَ مِ كْ حُ الْ  اءِ فَ تِ ى انْ لَ عَ  ةً مَ الَ عَ 

 يانِ الث : كُ   وَ هُ وَ  ،طُ رْ الش دُ وْ جُ وُ  هِ دِ وْ جُ وُ  نْ مِ  مُ زِ لْ يَـ  الَ ، وَ مِ كْ حُ الْ  مُ دَ عَ  هِ مِ دَ عَ  نْ مِ  مُ زِ لْ يَـ  فٍ صْ وَ  ل 
   .ةِ الَ لص لِ  ءِ وْ ضُ وُ الْ ، كَ هُ مُ دَ عَ  الَ وَ  مِ كْ حُ الْ 

 الَ وَ  مِ كْ حُ الْ  دُ وْ جُ وُ  هِ مِ دَ عَ  نْ مِ  مُ زِ لْ يَـ  الَ ، وَ مِ كْ حُ الْ  مُ دَ عَ  هِ دِ وْ جُ وُ  نْ مِ  مُ زِ لْ ا يَـ مَ  وَ هُ وَ  ،عُ انِ مَ الْ : ثُ الِ الث 
   .َكاةِ الز  بِ وْ جُ وُ  عَ مَ  نِ يْ َكالد  ،هُ مُ دَ عَ 

 وَ  ةُ مَ يْ زِ عَ الْ : عُ ابِ الر ةُ صَ خْ الر.   
   .ضٍ ارِ ِبعَ  الً صِ ت مُ  نَ وْ كُ يَ  نْ أَ  رٍ يْ غَ  نْ مِ  اءٌ دَ تِ ا ابْ هَ نْـ مِ  عٌ وْ رُ شْ مَ  وَ هُ ا مَ  عِ رْ الش  امِ كَ حْ أَ  يْ فِ  ةُ مَ يْ زِ عَ الْ 
 مِ ر حَ مُ الْ  لِ يْ لِ الد  َقاءِ بَـ  عَ مَ  رِ ذْ عُ لْ لِ  حُ يْ بِ تَ َوُهَو َما اسْ  ادِ بَ عِ لْ لِ  نُ وْ كُ يَ  رٍ ذْ ى عُ لَ عَ  بَِناءٍ  ا َكانَ مَ  ةُ صَ خْ الر وَ 

  .ةٌ صَ خْ رُ  وَ ا هُ مَ  مُ كْ حُ  تُ تَـَفاوَ يَـ  ادِ بَ عِ الْ  ارِ ذَ عْ أَ  وَ ا هُ مَ يْ فِ  تِ اوَ فَ تَـ لْ لِ وَ 

  :الشْرحُ 
َو َما يـَْلَزُم ِمْن ُوُجوِدِه َعَدُم ُوُجوِد احلُْْكِم،  َواْلَمانُِع َعْكُس الشْرِط، َوهُ ، )عُ انِ مَ الْ : (اهللاُ  هُ ِمحَ رَ َوقـَْولُُه 

ْيِن َمَع ُوُجوِب الزَكاةِ  َكالد.  
َأن الشْرَط يـَْنَتِفي احلُْْكُم بِاْنِتَفائِِه، َواْلَماِنُع يـَْنَتِفي احلُْْكُم ِلُوُجوِدِه، فـَُوُجوُد اْلَمانِِع : َوَوْجُه اْلَعْكِس ِفيهِ 

 ُهَما َال َواْنِتَفاُء الشْرِط َسَواٌء ِيف أَنـُهَما  ْرِط َسَواٌء ِيف اْسِتْلزَاِمَها اْنِتَفاَء احلُْْكِم، َواْنِتَفاُء اْلَماِنِع َوُوُجوُد الش يـَْلَزُم ِمنـْ
  .ُوُجوُد احلُْْكِم َوَال َعَدُمهُ 

َقِسُم إَىل  اْلَماِنعُ وَ  ِب، َوُهَو ُكل َوْصٍف ُوُجوِدي خيُِل ُوُجوُدُه ِحبِْكَمِة َماِنِع احلُْْكِم َوَماِنِع السبَ : ِقْسَمْنيِ يـَنـْ
بَاَق، فَِإنـَها ُلوَلِة النَصاِب اْلَغْصَب َواْإلِ َمتَْنُع ِمْن اْنِعَقاِد  السَبِب الِيت ِألَْجِلَها يـَْقَتِضي السَبُب اْلُمَسبَب، َكَحيـْ

  .النَصاِب َسَبًبا لِْلُوُجوبِ 
  :َواِنُع الشْرِعيُة َعَلى َثَالثَِة أَْقَسامٍ ُمث اْلمَ 

  .ُه، َكالرَضاِع َميَْنُع ِصحَة النَكاِح اْبِتَداًء َويـَْقطَُعُه َدَواًمااحلُْْكِم َواْسِتْمرَارُ  َما َميَْنُع ابِْتَداءُ : َأَحُدَها
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ِة َمتْنَ : ثَانِيَها َكاِح لَِغْريِ َمْن ِهَي ِمْنُه، َوَلْو طَرََأْت َعَلى ِنَكاٍح َما َميْنَـُعُه اْبِتَداًء َال َدْوًما، َكاْلِعدُع اْبِتَداَء الن
َهٍة ملَْ يـَْقطَْعُه، وََكَذِلَك الردةُ    .َصِحيٍح ِبَوْطِء ُشبـْ

ِم َال َميَْنُع ِيف اِالْبِتَداِء لَِتْصوِيرِِه َما َميْنَـُعُه َدَواًما َال اْبِتَداًء، َكاْلُكْفِر بِالنْسَبِة َلَماِلِك الرِقيِق اْلُمْسلِ : ثَالِثـَُها
َقِطُع بِ  رُُه ِمْن الصَوِر الِيت تـَْنَتِهي إَىل َحنِْو اْألَْربَِعَني، َوُميْتَـَنُع َدَواُمُه َبْل يـَنـْ ْرِث، َوَغيـْ نَـْفِسِه َكِشرَاِء َمْن يـُْعَتُق َعَلْيِه بِاْإلِ

ْجَباِر َعَلى إزَالَِتهِ    . َأْو بِاْإلِ
رُُه أَْربـََعَة . َهِذِه اْألَنـَْواُع الثَالثَُة ُمتـَفٌق َعَلى أَنـَها ِمْن ِخطَاِب اْلَوْضِع ِعْنَد اْلَقائِِلَني ِبهِ  َوزَاَد اْآلِمِدي َوَغيـْ

  ].)2/13( "هِ قْ فِ الْ  لِ وْ صُ أُ  يْ فِ  طَ يْ حِ مُ الْ  رَ حْ بَ الْ "اْنظُْر [ .ُة، َوالرْخَصةُ أَنـَْواٍع َوِهَي الصحُة، َواْلُبْطَالُن، َواْلَعزِميَْ 
  .لِ الَ تِ خْ اْالِ  مِ دَ عَ وَ  ةِ مَ الَ الس  نِ عَ  ةٌ ارَ بَ عِ : ةً غَ لُ  ةُ حَ الص وَ ، )الصحةُ : (َوقـَْولَُنا

 ِيف  ذِ وْ فُ النـ وَ  ،اتِ ادَ بَ عِ  الْ ِيف  هِ بِ  ادِ دَ تِ عْ اْالِ  ح صَ يُ  هٍ جْ ى وَ لَ عَ  عِ ْر لش قًا لِ افِ وَ مُ  لِ عْ فِ الْ  نُ وْ كَ : الحاً طِ اصْ وَ 
  ].)29: ص( "لِ وْ صُ اْألُ  صُ يْ خِ لْ تَـ "[ .تِ الَ امُ عَ مُ الْ 

 اتِ ادَ بَ عِ  الْ ا ِيف مَ هُ ، فَـ نُ الَ طْ بُ الْ  فُ ادِ رَ يُـ  ادُ سَ فَ الْ : رِ وْ هُ مْ اجلُْ  دَ نْ عِ  :ادُ سَ فَ الْ  وِ أَ  َواْلُبْطَالنُ  ،)َواْلُبْطَالنُ : (َوقـَْولَُنا
   .ذِ وْ فُ النـ  مِ دَ عَ  نْ عَ  ةٌ ارَ بَ عِ  تِ الَ امَ عَ مَ  الْ ِيف ا، وَ َِ  ادِ دَ تِ عْ اْالِ  مِ دَ عَ  نْ عَ  ةٌ ارَ بَ عِ 

  .هِ فِ صْ وَ بِ  الَ ، وَ هِ لِ صْ أَ بِ  عاً الَ وْ رُ شْ مَ  نُ وْ كُ يَ  ا الَ مَ : لُ اطِ بَ الْ : ةِ ي فِ نَ احلَْ  دَ نْ عِ وَ 
  ].)30: ص( "لِ وْ صُ اْألُ  صُ يْ خِ لْ تَـ [" .هِ فِ صْ وَ  نَ وْ دُ  هِ لِ صْ أَ بِ  عَ ِر ا شُ مَ : دُ اسِ فَ الْ وَ 

  .دُ ك َؤ مُ الْ  دُ صْ قَ الْ : ةً غَ لُ  ةُ ميَْ زِ عَ الْ وَ  ،)ةُ ميَْ زِ عَ الْ : (اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  َوقـَْولُهُ 
: ص( "لِ وْ صُ اْألُ  صُ يْ خِ لْ تَـ [" .حٍ اجِ رَ  ضٍ ارِ عَ مُ  نْ اٍل عَ خَ  ي عِ رْ شَ  لٍ يْ لِ دَ بِ  تُ ابِ الث  مُ كْ احلُْ : حاً الَ طِ اصْ وَ 

29(.[  
  :ةِ ميَْ زِ عَ الْ ِة َوِمْن أْمِثلَ 

َوِإْن ُكْنُتْم َمْرَضى أَْو َعَلى َسَفٍر أَْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط أَْو َالَمْسُتُم النَساَء {: قـَْوُل اِهللا تـََعاَىل 
  ].43: اءُ سَ الن [} ُفورًافـََلْم جتَُِدوا َماًء فـَتَـَيمُموا َصِعيًدا طَيًبا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم ِإن اللَه َكاَن َعُفوا غَ 

َوَسَواٌء َكاَن السَفُر ِإَىل قـَْريٍَة ُأْخَرى َأْو أَْرٍض ِمْن أَْعَماِل ِمْصرِِه  : قَاَل أَبـُْو اْلَعباِس َأْمحَُد احلَْراِين َرِمحَُه اهللاُ 
اَء َمَعُه َوَال ُميِْكُنُه الرُجوُع ِإَىل اْلِمْصِر ِإال َكاحلَْراِث َواحلَْصاِد َواحلَْطاِب َوَأْشَباِهِهْم، ِإَذا َحَضَرِت الصَالُة َوَال مَ 

أَنُه يُِعيُد؛ ِألَنُه ِيف َعَمِل ِمْصرِِه ِخبَِالِف َمْن َكاَن ِيف َعَمِل قـَْريٍَة ُأْخَرى، َوَسَواءٌ : بِتَـْفوِيِت َحاَجِتِه، َوِفيِه َوْجهٌ 
َا َذِلَك ِإَذا َملْ  أَْمَكَنُه َمحُْل اْلَماِء ِلُوُضوئِِه أَْو ملَْ  اِالْسِتْعَداَد لِْلُوُضوِء قـَْبَل ُوُجوبِِه َال جيَُِب، َوَعْنُه ِإمن ُميِْكْنُه؛ ِألَن

طَاَعٍة َأْو  اٌء َكاَن َسَفرَ ُميِْكْنُه َمحُْل اْلَماِء، فَِإْن أَْمَكَنُه َمحُْل َماٍء ِلُوُضوئِِه َوَجَب َعَلْيِه وَملَْ َجيُْز لَُه التـَيمُم، َوَسوَ 
َعاَدُة ِيف َمْعِصَيٍة ِألَنُه َعزِميٌَة، َوِألَن التـَيمَم َال َخيَْتص بِالسَفِر َبْل جيَُِب َحَضرًا َوَسَفرًا، َوُخيَرُج أَ  ْن جيََِب َعَلْيِه اْإلِ
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َقَضاِء، َعزِميٌَة ِمْن َحْيُث ُوُجوِب ِفْعِل الصَالِة، َسَفِر اْلَمْعِصَيِة ِألَن التـَيمَم ُرْخَصٌة ِمْن َحْيُث َعَدِم ُوُجوِب الْ 
َماَء بـَْعَد اْلَوْقِت فَِإنُه فـََيْجَمُع بـَْنيَ اْلَعزِميَِة َوُوُجوِب اْلَقَضاِء اْلُمَتبَـقي ِبَسَبِب الرْخَصِة، َوَهَذا ُيْشُبُه َما ِإَذا َعِدَم الْ 

  ].)1/424) (728( "ج حَ الْ وَ  ةِ ارَ هَ الط  ابِ تَ كِ   نْ مِ  هِ قْ فِ الْ  ةِ دَ مْ عُ  حُ رْ شَ "[ .َعِدَمُه ِبَسَبٍب ُحمَرمٍ 
  .رُ سْ يُ الْ وَ  ةُ لَ وْ هُ الس : ةً غَ لُ  ةُ صَ خْ الر وَ ، )ةٌ صَ خْ رُ  وَ هُ : (اهللاُ  هُ ِمحَ رَ َوقـَْولُُه 

 صُ يْ خِ لْ تَـ [" .ي لِ صْ اْألَ  مِ كْ حُ لْ لِ  بِ بَ الس  امِ يَ قِ  عَ مَ  رٍ ذْ عُ لِ  ةٍ لَ وْ هُ  سُ َىل إِ  ي عِ رْ الش  مُ كْ احلُْ  ِريُ غْ تَـ : حاً الَ طِ اصْ وَ 
  ].)29: ص( "لِ وْ صُ اْألُ 

  :ةِ صَ خْ رُ َوِمْن أْمِثَلِة ال
يَا َرُسوَل اِهللا، َأِجُد ِيب قـُوًة : َعْن َمحَْزَة ْبِن َعْمرٍو اْألَْسَلِمي َرِضَي اُهللا َعْنُه، أَنُه قَالَ الصْوُم ِيف السَفِر، 

ِهَي ُرْخَصٌة ِمَن اِهللا، َفَمْن «: السَفِر، فـََهْل َعَلي ُجَناٌح؟ فـََقاَل َرُسوُل اِهللا َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  َعَلى الصَياِم ِيف 
  ].)1121( مٌ لِ سْ مُ َرَواُه . [»َأَخَذ َِا، َفَحَسٌن َوَمْن َأَحب َأْن َيُصوَم َفَال ُجَناَح َعَلْيهِ 

َفِفي َهَذا َما َدل َعَلى َأن اْلِفْطَر أَْفَضُل َفِإنُه آِخُر اْألَْمَرْيِن ِمْن : ُد احلَْراِين َرِمحَُه اهللاُ قَاَل أَبـُْو اْلَعباِس َأمحَْ 
 أَْفطََر ِفيِه َوَمْن َكاَن َيُظن َفِر؛ ُمثًال ِيف السُه َصاَم َأوَم فَِإنُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل ِيبالن َفِر نـَْقٌص   َأنْوَم ِيف السالص

يِن فـََهَذا ُمْبَتدٌِع َضال َوِإَذا َصاَم َعَلى َهَذا اْلَوْجِه ُمْعَتِقًدا ُوُجوَب الصْوِم َعَلْيِه َوَحتْرِميَ  اْلِفْطِر فـََقْد أََمَر  ِيف الد
َعاَدةِ  ْبَن . َأن َمحَْزةَ { :صِحيِح َعْن النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ َوَقْد ثـََبَت ِيف ال. طَائَِفٌة ِمْن السَلِف َواْخلََلِف بِاْإلِ

إْن أَْفطَْرت َفَحَسٌن َوِإْن ُصْمت َفَال : إنِين َرُجٌل ُأْكِثُر الصْوَم أََفَأُصوُم ِيف السَفِر؟ فـََقالَ : َعْمرٍو َسأََلُه؛ فـََقالَ 
  السَفِر أَْيَسَر اْألَْمَرْيِن َعَلْيِه ِمْن تـَْعِجيِل الصْوِم َأْو تَْأِخريِِه فـََقْد َأْحَسَن فَِإن اللَه يُرِيدُ فَِإَذا فـََعَل الرُجُل ِيف } بَْأسَ 

ْأِخُري أَْفَضُل فَِإن ِيف أَما إَذا َكاَن الصْوُم ِيف السَفِر َأَشق َعَلْيِه ِمْن تَْأِخريِِه فَالت . بَِنا اْلُيْسَر َوَال يُرِيُد بَِنا اْلُعْسرَ 
إن اللَه حيُِب َأْن يـُْؤَخَذ ِبُرَخِصِه َكَما َيْكرَُه َأْن تـُْؤَتى {: اْلُمْسَنِد َعْن النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم أَنُه قَالَ 

ُه ِيف َصِحيِحِه َوَهِذِه الصَحاُح َمْرتـََبتـَُها ُدوَن َمْرتـََبِة َصِحيَحْي َوَأْخَرَجُه بـَْعُضُهْم إما اْبُن ُخَزْميَة َوِإما َغيـْرُ } َمْعِصَيُتهُ 
  ].)22/288( "ىاوَ تَ فَ الْ  عُ وْ مُ جْ مَ [" .اْلُبَخارِي َوُمْسِلمٍ 

  كَ يْ لَ إِ  بُ وْ تُـ أَ وَ  كَ رُ فِ غْ تَـ سْ أَ  تَ نْ أَ  ال إِ  هَ لَ إِ  الَ  نْ أَ  دُ هَ شْ أَ  كَ دِ مْ ِحبَ وَ  م هُ الل  كَ انَ حَ بْ سُ 
  
  


