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احلؿد هلل رب افعودغ ،وافصالة وافسالم ظذ كبقـو حمؿدد ولفدف وبد بف ني عدغ
نيمو بعد:
ؾنن فؾػؼفوء مؽوكي شومؼي ومـزفي رشيػي ظـد اهلل تعوػ ،ؾفؿ محؾدي افدديـ ،ودظدوة
اهلدى ،ومصوبقح افدجك ،ومل تدز إمدي تدقؿر ؿ وتبلدقؾفؿ مـدذ بدزغ كدقر
افرشوفي وإػ نين يرث اهلل إرض ومـ ظؾقفو.
و ذه افرتبي افؼيػي جيى نين حيوؾظ ظؾقفو مـ افددخالء افدذيـ يريددون ظؾدقا
إرض ،ممـ جعؾ افدكقو مهف ،ؾقـصى احلبدو فح صدقؾ اددو بحفدقيـ ؾدرا ض
افددديـ وتددزيغ ادعددوه فؾؿحفددووكغ بوشددؿ اخل دال
مبحغوه ،وافؼ مـحفوه ،وادقظد اهلل.
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مسددو ؾ افددديـ ،ؾوجلددوه
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و

ذا افؽحوب بعض مو حيػز ضالب افعؾؿ ظدذ افحقجدف فؾػؼدف ،ولصدقؾ لفحدف

وافبعد ظام يؽدر ضريؼف ،ـام نين ؾقف تثبقحو دـ نيوؽؾ ظؾؿ افػؼف ولػقدزا فدف ظدذ
افصز وادصوبرة ،ؾطرق افػؼف ضقيؾي ،وؽويحف كبقؾف ،ومعورؾف نيبقؾف.
وحيقي ذا افؽحوب ظذ مو يليت:
)1

متفقد مبودئ ظؾؿ افػؼف

)2

ؾضؾ دراشي ظؾقم افػؼف افؼظقي وتدريسفو

)3

نيمهقي تعؾؿ افعؾقم افدكققيي

)4

مزافؼ ضوفى ظؾؿ افػؼف

)5

نيخطوء افػؼفوء

)6

يرس آجحفود

)7

افشقرى ؿبؾ افػحقى

)8

نيمهقي اشحقعوب ؾؼف إب وب

ذا افعك
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ونيشل اهلل نين يـػع بف ؿور ف وـوتبف.

Asd9406@gmail.com
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افػؼف افديـ خر مو حبك اهلل بف ظبوده ،ـام ؿقفدف بدذ اهلل ظؾقدف وشدؾؿ :مدـ
يرد اهلل بف خرا يػؼفف افديـ" .ؿو ابـ اجلدقزي رمحدف اهلل« :افػؼدف ظؾقدف مددار
افعؾقم ،ؾنن اتسع افزمون فؾحزيد ؾؾقؽـ مدـ افػؼدف ،ؾنكدف إكػدع ،وؿقدد ادفدؿ مدـ
ـؾ ظؾؿ ،ؾفق شقد افعؾقم».
وؿد جرت جودة ني ؾ افعؾؿ ؿبؾ افبدء نيي ظؾؿ معرؾي مو حيحػ هبذا افعؾؿ مدـ
تعريػ وتؼسقؿ وؽره ،وؿد عً مبودئ افعؾؿ ؿق افـوطؿ:
إن مبودئ ـؾ ؾـ ظؼة ...احلد وادقضقع ثؿ افثؿرة
وؾضؾف وكسبي وافقاضع ...وآشؿ آشحؿداد حؽؿ افشورع
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مسو ؾ وافبعض بوفبعض اـحػك ...ومـ درى اجلؿقع حوز افؼؾو
-1

ؾ د افػؼف :معرؾي إحؽوم افؼظقي افػرظقي ظـ نيدفحفو افحػصقؾقي،

-2

ومقضقظف نيظام ادؽؾػغ مـ افعبودات وادعومالت،

-3

وثؿرتف آحساز مـ اخلطل افؼقوم بوفعبقديي،

-4

وؾضؾف مو ؾضؾ بف ظذ ؽره،

-5

وكسبحف إػ افعؾقم ــسبي افػرع إػ نيبؾف،

-6

وافقاضع ق اهلل تعوػ،

-7

وآشؿ يعـل افػؼف،

-8

وآشحؿداد يعـل مـ ـدالم اهلل تعدوػ وـدالم رشدقفف بدذ اهلل ظؾقدف

وشؾؿ،
-9

وحؽؿف نيكف ؾرض ظغ ؾقام جيى ،وؾرض ـػويي ؾقام زاد ظذ ذفؽ،

 -11ومسو ؾف مدو يدذـر ـدؾ بدوب مدـ نيبقابدف ،و دل دع مسدلفي و دل
ـؾ ؾـ مـ افعؾؿ ـام ؾـ افػؼف.

افؼضويو ادز ـ ظـفو افعؾؿ ،ويؼو
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وممو حيسـ فطوفى افػؼف آكحبوه فف مو كبف ظؾقدف اإلمدوم حمؿدد بدـ ظبددافق وب
رمحف اهلل بؼقفف :تدور إحؽوم ظذ ؿقاظد ،مـفو:
 -1نين اهلل نيـؿؾ فـدو افدديـ ،ؾدال حيحدوج إػ زيدودة ،فؼقفدف تعدوػ{ :ا ْف َق ْدق َم
ً َفؽ ُْؿ دِيـَؽ ُْؿ}
َنيـ َْؿ ْؾ ُ
-2

نين ـؾ مو شؽً ظـف ؾفق ظػق ٓ ،حيؾ ٕحد نين حيرمف نيو يقجبدف نيو

ُدؿ ت َُس ْدمـ ُْؿ}
يسح بف نيو يؽر ف ؿو تعدوػ ٓ{ :ت َْس َدل ُفقا َظ ْ
وء إِ ْن ُت ْبددَ َفؽ ْ
دـ َني ْصد َق َ
وؿو  -بذ اهلل ظؾقف وشؾؿ « -وشؽً ظـ نيصقوء رمحي فؽؿ ؽر كسقون ؾال
تب ثقا ظـفو»
ِ
 -3نين اهلل حرم افؼق ظؾقف بال ظؾؿ ،ؿدو اهلل تعدوػُ { :ؿ ْدؾ إك ََمدام َح َمدر َم َر َ
ا ْف َػق ِ
إل ْث َؿ َوا ْف َبغ َْل بِغ ْ ِ
احلدؼ َو َني ْن ت ْ ِ
اح َش َمو َط َف َر ِمـ َْفو َو َمو َب َط َـ َوا ِ
َر َْ
ُؼدـُقا بِدوهللِ
َ
دقن} ؾلعدؾ تعدوػ مـزفدي
َمو َمل ْ ُيـَز ْ بِ ِف ُش ْؾ َطوكًو َو َني ْن َت ُؼق ُفقا َظ َذ اهللِ َمو ٓ َت ْع َؾ ُؿ َ
افؼق ظؾقف بال ظؾؿ ؾدقق مـزفدي افؼدو ،وؿدو ظؾقدف افصدالة وافسدالم «مدـ
ـذب ظع محعؿدا ؾؾقحبقني مؼعده مـ افـور»،
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 -4نين ترو افدفقؾ افقاضح وآشحدٓ بؾػدظ محشدوبف دق ضريدؼ ني دؾ
ِ
يـ ُؿ ُؾ ِ
دقن َمدو ت ََشدو َب َف ِمـْد ُف ا ْبحِغَدوء
دقهبِ ْؿ َز ْيدغٌ َؾ َق َمحبِ ُع َ
افزيغ ،ؿو تعوػَ { :ؾ َل َممو ا َمفذ َ
ا ْف ِػ ْحـ َِي َوا ْبحِغَوء ت َْل ِويؾِ ِدف} ،وؿدو  -بدذ اهلل ظؾقدف وشدؾؿ « :-إذا رنييدحؿ افدذيـ
يحبعقن مو تشوبف مـف ؾلوفئؽ افدذيـ شدؿك اهلل ؾوحدذرو ؿ» ؾوفقاجدى اتبدوع
اد ؽؿ ،ؾنن ظر معـك ادحشوبف وجده ٓ خيوفػ اد ؽؿ بؾ يقاؾؼف،
-5

نين احلرام بغ واحلدال بدغ وبقدـفام مشدحبفوت ٓ يعؾؿفدـ ـثدر مدـ

افـوس ،ؾؿدـ مل يدحػطـ هلدذه افؼوظددة ،ونيراد نين يدحؽؾؿ ـدؾ مسدلفي بؽدالم
ؾوبؾ ؾؼد ضؾ ونيضؾ.
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خيطددك ـثددر مددـ افؽحبددي آشددحدٓ ظددذ نيمهقددي افعؾددقم افؽقكقددي وافدكققيددي
بوفـصددقا ادودحددي فؾعؾددؿ وني ؾددف ،ـددام نين لخددريـ يؼعددقن خطددل لخددر مددـ
هتؿقشفؿ ٕمهقي افعؾقم افدكققيي وظدم جدوا و ،و

ذه ادؼوفي تبقدغ فؾػدريؼغ

بلن لسم افـصقا افؼظقي وتػرس بدام ؾرسد و بدف افسدؾػ مدـ افصد وبي ؾؿدـ
بعد ؿ ،ونين كلعؾ فؾعؾقم افؽقكقي وافدكققيي مؽوكحفو مـ إمهقي.
وٓ يشدؽ مسدؾؿ نين افعؾدؿ بؽحدوب اهلل تعدوػ وشدـي كبقدف بدذ اهلل ظؾقدف وشدؾؿ
نيؾضؾ مو يعؾؿ ٕن اهلل تعوػ خؾؼ اخلؾؼ فعبودتف ،وٓ تصح افعبودة إٓ إذا ـوكً
ب ق ي مقاؾؼي فؾؼع ،وٓ يقبؾ فدذفؽ اهلدد إٓ بدوفعؾؿ بدوفقحقغ .وفدذا
كلد مدح افعؾؿ وافعؾامء مبثقثو مقاضع ـثرة مدـ افؽحدوب وافسدـي ،ؾؿدـ مدو
جوء ذفؽ:
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-1

نين افعؾؿ بدوفقحقغ مدـ إرادة اهلل اخلدر فؾعبدد ـدام ؿقفدف تعدوػ :يدميت

احلؽؿي مـ يشوء ومدـ يدمت احلؽؿدي ؾؼدد نيويت خدرا ـثدرا" (افبؼدرة،)269 :
وـام ؿق رشق اهلل بدذ اهلل ظؾقدف وشدؾؿ ":مدـ يدرد اهلل بدف خدرا يػؼفدف
افديـ" ،1وؿقفف ":افديـ" يد ظذ نين ادؼصقد ظؾؿ افؽحوب وافسـي وظؾدقم
أفي فػفؿفام ومو نيحسـ مو نيثر ظـ اإلموم نيمحد 2مـ ؿقفف:
ديـ افـبل حمؿد لثور

كعؿ ادطقي فؾػحك إخبور

1أخرجه افبخاري (ؾتح  )121/3ومسؾم ( )1304من حديث حديث معاوية ريض اهلل ظـه.
 1هو أمحد بن حمؿد بن حـبل افشقباين افبؽري افوائع (131هـ 111 -هـ) ،إمام أهل افســة وؾؼقـه
ادحدثغ ،فه مـن اثثـار ادســد وافزهـد وافـورع وافـرد ظـذ اكفؿقـة ،ــت أن فـه ؾتـاوى مب وثـة
مسائل ضالبه ـؿسائل ابـه صافح ومسائل ابـه ظبداهلل وؽرمها .شر أظالم افـبالء .144/11
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ٓ ترؽبـ ظـ احلديٌ وني ؾف
-2

ؾوفرنيي فقؾ واحلديٌ هنور

1

نين افعؾؿ بوفؼع ضريؼ إػ اجلـي ـدام ؿدق رشدق اهلل بدذ اهلل ظؾقدف

وشؾؿ ":مـ شؾؽ ضريؼو يطؾى ؾقف ظؾام شؾؽ اهلل بدف ضريؼدو مدـ ضدرق اجلـدي،
رىض فطوفى افعؾؿ ،وإن افعدومل فقسدحغػر فدف مدـ
وإن ادال ؽي فحضع نيجـ حفو ً
افساموات ومـ إرض ،واحلقحون جق ادوء ،وإن ؾضؾ افعومل ظذ افعوبدد
ـػضؾ افؼؿر فقؾي افبدر ظدذ شدو ر افؽقاـدى ،وإن افعؾدامء ورثدي إكبقدوء ،وإن
إكبقددوء مل يقرثددقا ديـددورا وٓ درمهددو ،إكددام ورثددقا افعؾددؿ ؾؿددـ نيخددذه نيخددذ ب ددظ
واؾر" .2وشبى ذفدؽ نيكدف يدد بدوحبف إػ خشدقي اهلل تعدوػ ،ؿدو تعدوػ ":إكدام
خيشك اهلل مـ ظبوده افعؾامء" ( ؾوضر.)28 :

 1وكسبفا اخلطقب إػ ظبده األصبفاين ،هتذيب رشف أصحاب احلديث .55 /
1رواه أبو داود ( )0311وافسمذي ( )1350وؽرهم من حـديث حـديث أا افـدرداء ريض اهلل
ظـه وحسـه األركاؤوط حتؼقق جامع األصول .3/5
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-3

و احلددديٌ افسددوبؼ تقاضددع ادال ؽددي فطوفددى افعؾددؿ افؼددظل وـددقن

افعومل بوفؼديعي وريدٌ افـبدقة وؾضدقؾحف ظدذ افعوبدد ٕن كػعدف محعددي وافعبدودة
افؼورصة ٓ تصؾ افثقاب إػ مرتبي افعبودة ادحعديي.
-4

وؾقف نين قع مـ افؽقن حيى ظؾامء افؼدع ويسدحغػر هلدؿ وفدق تلمدؾ

افعومل ذه افػضقؾي هلون ظـده ـؾ مؽروه يقاجفف ضريؼ افعؾؿ.
-5

نين ضوفى افعؾؿ افؼظل بؿـزفي ادلو د شدبقؾ اهلل فؼدق رشدق اهلل

بذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ":مـ جوء مسلدي ذا مل يلتف إٓ خلدر يحعؾؿدف نيو يعؾؿدف
ؾفق بؿـزفي ادلو د شبقؾ اهلل" .1وؿد نيمر اهلل افؼرلن افؽريؿ نين يـدزي مدـ
ظبوده ادلو ديـ ؾرؿي فطؾى افػؼدف افدديـ ،ؿدو تعدوػ ":ومدو ـدون ادممـدقن
فقـػروا ـوؾي ؾؾقٓ كػر مدـ ـدؾ ؾرؿدي مدـفؿ ضو ػدي فقحػؼفدقا افدديـ وفقـدذروا
ؿقمفؿ إذا رجعقا إفقفؿ فعؾفؿ حيذرون" ( افحقبي.)122 :

1رواه ابن ماجه ( )114من حديث أا هريرة ريض اهلل ظـه وحســه األركـاؤوط حتؼقـق جـامع
األصول .4/5
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-6

نين مـ افعؾؿ افؼظل مو ق ؾرض ظذ ـدؾ مسدؾؿ ،ؾؼدد ؿدو بدذ اهلل

ظؾقف وشؾؿ ":ضؾى افعؾؿ ؾريضي ظذ ـؾ مسؾؿ".1
-7

نين مـ جؾس مع إخقاكف فحعؾؿ افعؾؿ افؼظل كو نيربع جقا ز مدذـقرة

احلديٌ ادشفقر نين افـبل بذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿو  ":مو مـ ؿقم جيحؿعقن
بقددً مددـ بقددقت اهلل يحعؾؿددقن افؼددرلن ويحدارشددقكف بقددـفؿ إٓ حػددحفؿ ادال ؽددي
وؽشقحفؿ افرمحي وتـزفً ظؾقفؿ افسؽقـي وذـر ؿ اهلل ؾقؿـ ظـده ".2
-8

نين رشددق اهلل بددذ اهلل ظؾقددف وشددؾؿ دظددو فـددورش افسددـي ،ؾؼددد ورد

امرءا شدؿع مـدو
احلديٌ ظـ رشق اهلل بذ اهلل ظؾقف وشؾؿ نيكف ؿو  ":كرض اهلل ً

 1رواه ابن ماجه وصححه األفباين صحقح ابن ماجه (  )150وصحقح اكامع (.)0535
 1رواه مسؾم (  )1366ظن أا هريرة ريض اهلل ظـه.
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حديثو ؾ ػظف ححك يبؾغف ؽدره ،ؾدرب حومدؾ ؾؼدف إػ مدـ دق نيؾؼدف مـدف ،ورب
حومؾ ؾؼف فقس بػؼقف".1
-9

نين افعؾددقم افديـقددي ةصقبددي بددوٕمر بحبؾقغفددو مددـ بددغ افعؾددقم ولددريؿ

ـحامهنو ،ؿو تعوػ ":إن افذيـ يؽحؿقن مو نيكزفـو مـ افبقـوت واهلدى مدـ بعدد مدو
بقـوه فؾـوس افؽحوب نيوفئؽ يؾعـفؿ اهلل ويؾعـفؿ افالظـقن" ( افبؼدرة،)161 :
وؿو بذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ":مـ شئؾ ظؾام ظؾؿف ؾؽحؿف جوء يقم افؼقومدي مؾلدام
بؾلوم مدـ كدور"  ،2و احلدديٌ ظدـ رشدق اهلل بدذ اهلل ظؾقدف وشدؾؿ ؿدو ":
بؾغقا ظـل وفق ليي".3

1أخرجــه افسمــذي ( )1352وأبــو داود ( )0333ظــن زيــد بــن ثابــت ريض اهلل ظـــه وصــححه
األركاؤوط حتؼقق جامع األصول .15/5
 1رواه افسمذي وابن ماجه وصححه األفباين صحقح افسمذي ( )1102وصـحقح ابـن ماجـه
( )113وصحقح اكامع (.)3133
0رواه افبخاري (ؾتح  )031/3ظن ابن ظؿرو ريض اهلل ظـه.
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 -11نين اهلل اشحشفد بلوػ افعؾؿ افؼدظل ظدذ ّ
نيجدؾ مشدفقد و دق افحقحقدد
ؾؼددو شددب وكف ":صددفد اهلل نيكددف ٓ إفددف إٓ ددق وادال ؽددي ونيوفددقا افعؾددؿ ؿددو ام
بوفؼسط" ( ل ظؿران )18 :ممو يد ظذ تزـقحفؿ وتعديؾفؿ.
 -11نين اهلل تعوػ رؾع ؿدر افعؾامء ـام ؿقفدف جدؾ وظدال ":يرؾدع اهلل افدذيـ
لمـقا مـؽؿ وافذيـ نيوتقا افعؾؿ درجدوت" ( ادلودفدي ،) 11 :وؿدو شدب وكف":
ؿؾ ؾ يسحقي افذيـ يعؾؿقن وافذيـ ٓ يعؾؿقن" ( افزمر.)9 :
 -12نين ؾؼد ظؾامء افؼيعي ضال فألمي ،ؾؼدد ورد ظدـ رشدق اهلل بدذ اهلل
ظؾقف وشؾؿ نيكف ؿو  ":إن اهلل ٓ يؼبض افعؾدؿ اكحزاظدو يـحزظدف مدـ افـدوس وفؽدـ
يؼبض افعؾؿ بؼبض افعؾامء ،ححك إذا فـ ِ
يبؼ ظوددو اذدذ افـدوس راوشدو جفدوٓ،
ؾسئؾقا ؾلؾحقا بغر ظؾؿ ؾضؾقا ونيضؾقا".1
 -13نين نيثر ظؾؿفؿ جيري ظؾقفؿ إجر إػ يقم افؼقومي ـام ؿق رشدق اهلل
بذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ":إذا موت اإلكسون اكؼطع ظؿؾف إٓ مـ ثالث :مـ بددؿي

1رواه رواه افبخاري ( ؾتح  )141/1ومسؾم ( )1340ظن ابن ظؿرو ريض اهلل ظـه.
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جوريي نيو ظؾؿ يـحػع بف نيو وفد بوفح يدظق فف" .1بؾ إن ضدالب افعؾدؿ وؽدر ؿ
يدظقن فؾعؾامء ظـد ذـر ؿ ويسمحقن ظؾقفؿ نيـثر مـ نيوٓد دؿ افدذيـ دؿ مدـ
نيبالهبؿ .وشبى جريون نيظام افعؾامء إػ يقم افؼقومي نين "افددا ظدذ اخلدر فدف
مثؾ نيجر ؾوظؾف" ـام احلديٌ افص قح ظـ رشق اهلل بذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.2
وؿد يظـ طون نين ذه افـصقا تعؿ ـؾ ظؾؿ شقاء ـون محعؾؼو بػفدؿ افؽحدوب
وافسـي نيم ـون مدـ افعؾدقم إخدرى ،ودؾعدو هلدذا افحدق ؿ ؿدو ابدـ افؼدقؿ 3رمحدف
اهلل ":ؾلظذ اهلؿؿ ضؾى افعؾؿ ضؾدى ظؾدؿ افؽحدوب وافسدـي وافػفدؿ ظدـ اهلل

 1رواه مسؾم (  )1301من حديث أا هريرة ريض اهلل ظـه.
 1رواه مسؾم ( 1560وؽره من حديث أا مسعود األكصاري ريض اهلل ظـه.
 0حمؿد بـن أا بؽـر افزرظـي ثـم افدمشـؼي ،اامـام ادشـفور بافػؼـه واألصـول وافتػسـر وافـحـو
ويغرها ،ـان وافده ؿقم ددرشة اكوزية،وفد شـة 361هـ وتو شـة 421هــ .فـه مـن ارثـار إظـال م
ادوؿعغ وزاد ادعاد وإؽاثة افؾفػـان وافصـواظق ادرشـؾة وؽرهـا" .افـذيل ظـذ ضبؼـات احلـابؾـة "
.114/1
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ورشقفف كػس ادراد وظؾؿ حدود ادـز  .ونيخس مهدؿ ضدالب افعؾدؿ ؿكد مهحدف
ظذ تحبع صقاذ ادسو ؾ ومو مل يـز وٓ ق واؿع نيو ـوكً مهحف معرؾي آخدحال
وتحبع نيؿقا افـوس وفقس فف مهي إػ معرؾي افص قح مـ تؾدؽ إؿدقا وؿدؾ نين
يـحػع واحد مـ مٓء بعؾؿف".1
وؿو ابـ افؼقؿ نييضدو ":ومدو ـدون مدـ افعؾدقم مطوبؼدو فؾ ؼقؼدي اخلدورج ؾفدق
كقظددون :كددقع تؽؿددؾ بددف افددـػس بندراـددف وافعؾددؿ بددف ،و ددق افعؾددؿ بددوهلل ونيشددام ف
وبػوتف ونيؾعوفف وـحبف ونيمره وهنقف .وكقع ٓ حيصؾ فؾـػس بدف ـدام  ،و دق ـدؾ
ظؾؿ ٓ يرض اجلفؾ بف ؾنكف ٓ يـػع افعؾؿ بدف ،وـدون افـبدل بدذ اهلل ظؾقدف وشدؾؿ
يسحعقذ مـ ظؾؿ ٓ يـػع .2ني د.

 1افػوائد .111/
 1افػوائد  .133/واحلديث رواه افـسائي  122/5وافسمـذي ( )0145مـن حـديث ابـن ظؿـرو
ريض اهلل ظـفت وشـده صحقح.
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وؿو

افـقكقي:
وافعؾؿ نيؿسوم ثالث مو هلو

مـ رابع واحلؼ ذو تبقون

ظؾؿ بلوبو اإلفف وؾعؾف

وـذفؽ إشامء فؾرمحـ

وإمر وافـفل افذي ق ديـف

وجزااه يقم ادعود افثوين

وؿو تؾؿقذ ابـ افؼقؿ -احلوؾظ ابـ رجى 1رمحفدام اهلل ":افعؾدؿ افـدوؾع مدـ دذه
افعؾدقم ـؾفددو ضددبط كصددقا افؽحددوب وافسدـي وؾفددؿ معوكقفددو وافحؼقددد ذفددؽ
بودلثقر ظـ افص وبي وافحوبعغ وتدوبعقفؿ معدوين افؼدرلن واحلدديٌ وؾدقام ورد
ظـفؿ مـ افؽالم مسو ؾ احلدال واحلدرام وافز دد وافرؿدو ؼ وادعدور وؽدر
ذفؽ .وآجحفود متققز ب ق ف مـ شؼقؿف نيوٓ ثؿ آجحفود افقؿق ظدذ
 1هو أبو افػرج ظبدافرمحن بن أمحد احلـبع ،افعامل ادشفور ،من أصفر رثـاره جـامع افعؾـوم واحلؽـم
وافؼواظد وذيل ضبؼات احلـابؾة وؾتح افباري -ومل يؽؿؾه .تو شـة 462هـ " .صـذرات افـذهب"
.006 /3
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معوكقف وتػفؿدف ثوكقدو و ذفدؽ ـػويدي ددـ ظؼدؾ وصدغؾ ددـ بدوفعؾؿ افـدوؾع ظـدك
واصحغؾ".1
وممو تؼدم كلد نين ـثدرا مدـ افؽحدوب يبعددون ظدـ افصدقاب حدغ يدذـرون نين
ادؼصقد أيوت وإحوديٌ أكػي افذـر ،ضؾبي افعؾقم افدكققيي ،وٓ كدزاع
بطالن دذا افؼدق  ،ؾدوفؼق بدف حدودث مدردود ،وفدقس دذا اكحؼوبدو فعؾدؿ مدـ
افعؾقم ادػقدة ،وفؽـ ٓ جيقز تػسر افؼرلن بوٕ قاء ،و ذه افعؾقم هلدو مؽوكدي
افؼع ٕهندو وشدقؾي إػ تؼقيدي ادسدؾؿغ ،نيمدو نين تػرسد افـصدقا بوفبوضدؾ ؾدال
يرىض بف مممـ.

 1ؾضل ظؾم افسؾف ..13/
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يعد ظؾؿ إبق ادقزان فعؾقم افؼيعي ،ؿو بديؼ حسـ خون  1رمحف اهلل:
ؾو دة ظؾؿ نيبق افػؼف اشحـبوط إحؽوم ظذ وجف افص ي .واظؾؿ نين احلقادث
وإن ـوكددً محـو قددي كػسددفو بوكؼضددوء دار افحؽؾقددػ إٓ نيهنددو فؽثرهتددو وظدددم
اكؼطوظفو مو دامً افدكقو ؽر داخؾي لً حك احلدورصيـ ؾدال تعؾدؿ نيحؽومفدو
جز قو ودو ـون فؽؾ ظؿؾ مـ نيظام اإلكسون حؽام مـ ؿبؾ افشورع مـقضو بدفقؾ
خيصف ،جعؾق و ؿضويو مقضقظوهتو نيؾعو ادؽؾػغ ،وحمؿقٓهتو نيحؽوم افشدورع
مـ افقجقب ونيخقاتف ،ؾسؿقا افعؾؿ ادحعؾؼ هبو احلوبدؾ مدـ تؾدؽ إدفدي ؾؼفدو
 1هو كارش افسـة افبالد اهلـدية افسـقد صـديق حسـن خـان احلسـقـي ،مـن رل بقـت افـبـوة ،وفـد
شـة1115هـ ،وؿد ـان من افعؾـتء ادوشـوظقغ ؾـلفف معظـم ؾــون افؼـيعة وافؾغـة وافتـاري
وشاظده زواجه من مؾؽة هبوبال ظـذ كؼـ ـتبـه ،تتؿقـز ـتبـه بـافتحؼقق واتبـاع افسـؾف افعؼائـد
وظدم افتعصب ألحـد ـحـال ـ ـر مـن ادؼؾـدة .تـو شــة 1034هــ" .احلطـة ذــر افصـحاح
افستة" .13-0
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ثدؿ كظددروا تػوبددقؾ إدفددي وإحؽددوم وظؿقمفددو ؾقجدددوا إدفددي راجعددي إػ
افؽحددوب وافسددـي واإل ددوع وافؼقددوس ووجدددوا إحؽددوم راجعددي إػ افقجددقب
وافـدب واحلرمي وافؽرا ي واإلبوحي وتلمؾقا ـقػقي آشحدٓ بحؾؽ إدفي ظدذ
تؾؽ إحؽوم إ وٓ مـ ؽر كظر إػ تػصدقؾفو إٓ ظدذ ضريدؼ افحؿثقدؾ ؾ صدؾ
هلؿ ؿضويو ـؾقي محعؾؼدي بؽقػقدي آشدحدٓ بحؾدؽ إدفدي ظدذ إحؽدوم اجلز قدي
وبقون ضرؿف ورشا طف فقحقبؾ بؽؾ مـ تؾؽ افؼضويو إػ اشحـبوط ـثر مـ تؾدؽ
إحؽوم اجلز قي ظـ نيدفحفو افحػصدقؾقي ؾضدبطق و ودوكق دو ونيضدوؾقا إفقفدو مدـ
افؾقاحؼ وشؿقا افعؾؿ ادحعؾؼ هبو نيبق افػؼف.
وؿو مميد افديـ ظبد افرمحـ بـ خؾدون 1رمحف اهلل تعوػ ـحوب افعدز وديدقان
ادبحدني واخلز مو كصف :اظؾؿ نين نيبق افػؼف مـ نيظظؿ افعؾقم افؼظقي مـ حقٌ

 1هو ظبدافرمحن بن حمؿـد احلمـمي األصـبقع ادـافؽي ،رائـد ظؾـم ا جـتتع ،فـه ـتـاب افعـز
افتـاري وأؾــردت مؼدمتــه فـػاشــتفا ؾعرؾـت بؿؼدمــة ابــن خؾــدون .تـو شـــة 535هـــ" .معجــم
ادمفػغ" .155/2
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تمخذ مـفو إحؽوم وافحؽوفقػ ...ودو اكؼدرض افسدؾػ وذ دى افصددر إو
واكؼؾبددً افعؾددقم ـؾفددو بددـوظي اححددوج افػؼفددوء وادلحفدددون إػ لصددقؾ ددذه
افؼقاكغ وافؼقاظد ٓشحػودة إحؽوم مـ إدفي ؾؽحبق و ؾـو ؿو ام برنيشف و ق ؾـ
نيبق افػؼف.1
وؿد تؽؾؿ ظؾامء إبق

مؼدموت ـحبفؿ ظـ نيمهقي ذا افعؾؿ وـثرة ؾقا دده،

ؾؿـ ذفؽ:2
-1

افقبددق إػ افػفددؿ افصد قح فؾددقحقغ ،ؿددو اإلمددوم ابددـ تقؿقددي –
رمحف اهلل  :-إن ادؼصقد مـ نيبق افػؼف نين يػؼدف افددارس مدراد اهلل

 1ظن أبجد افعؾوم .43-41/1
 1معامل أصول افػؼه ظـد أهل افسـة واكتظة  ،10/أصول افػؼه ااشالمي .01-16/1

21

تنزيه الفقيه

ورشقفف بوفؽحوب وافسدـي .1وذفدؽ بدوفحػريؼ بدغ دٓٓت إفػدوظ
مـ مـطقق ومػفقم وك ق و.2
-2

ضددبط نيبددق آشددحدٓ  ،وذفددؽ ببقددون إدفددي افصدد ق ي مددـ
افزا ػي.

-3

إيضددوح افقجددف افصد قح فالشددحدٓ  ،ؾؾددقس ـددؾ دفقددؾ ب د قح
يؽقن آشحدٓ بف ب ق و.

-4

تقسر آجحفود وإظطوء احلقادث اجلديدة مو يـوشبفو مـ إحؽوم.
وذفؽ ٕن افـصقا حمدودة ،وافـقاز محلددة ؾال بد مدـ مصدر
إػ نيبق وؿقاظد يرجع إفقفو إلظطوء نيحؽدوم فحؾدؽ افـدقاز ظدذ
ضقء افـصقا افؼظقي وؾؼ ادؼوبد افؽزى.

 1جمؿوع افػتاوى .164/1
 1أصول افػؼه ألا زهرة .0-1/
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-5

بقون ضقابط افػحقى ورشوط ادػحل ولدابف ،وبذفؽ يحؿقز افددخالء
مـ افراشخغ افعؾامء.

-6

معرؾي إشدبوب افحدل نيدت إػ اخدحال افعؾدامء وافدحامس إظدذار
هلؿ ذفؽ.

-7

افدددظقة إػ اتبددوع افدددفقؾ حقددثام ـددون وتددرو افحعصددى وافحؼؾقددد
إظؿك.

-8

حػددظ افعؼقدددة اإلشددالمقي ب امشددي نيبددق آشددحدٓ وافددرد ظددذ
صبف ادـ رؾغ.

-9

بقوكي افػؼدف اإلشدالمل مدـ آكػحدوح ادستدى ظدذ وضدع مصدودر
جديدة فؾحؼديع ،ومدـ اجلؿدقد ادستدى ظدذ دظدقى إؽدالق بدوب
آجحفود.

 -11ضدددبط ؿقاظدددد احلدددقار وادـدددوطرة ،وذفدددؽ بدددوفرجقع إػ إدفدددي
افص ق ي ادعحزة.
 -11افقؿق ظذ ظظؿي افحؼيع اإلشالمل وشامححف وحموشـف.
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 -12ومـ ني ؿ افػقا دد افقؿدق ظدذ مددارو افػؼفدوء افسدوبؼغ ؾرتدبط
ضالب افعؾؿ بامضدقفؿ وتعؾدق مهؿفدؿ وتصدػق نيذ دوهنؿ بدوٓضالع
ظذ نيؿقا ظؾامء إبق ومـوؿشوهتؿ فبعضفؿ.
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افعؾقم افدكققيي صديدة إمهقي فؾؿسؾؿغ و ل مـ شدبؾ لؼقدؼ ظدامرة إرض
وضؾى افدرزق ،ونيبدق افؼديعي تدد ظدذ نين دذه افعؾدقم داخؾدي ؾدروض
افؽػويوت ،ومـ إدفي ظذ ذفؽ:
.1

ؿقفددددف تعددددوػ ":ددددق نيكشددددلـؿ مددددـ إرض واشددددحعؿرـؿ ؾقفددددو

ؾوشحغػروه ( "...قد ،) 61 :ومـ مؼحضقوت ظدامرة إرض افسدعل فؽدؾ مدو
يصؾح احلقوة ومؼوومي مو يػسد و.
.2

ؿقفف شب وكف ":ؾنذا ؿضدقً افصدالة ؾوكحؼدوا إرض وابحغدقا مدـ

ؾضددؾ اهلل ( "...اجلؿعددي ،) 11 :وؿقفددف جددؾ وظددال ":ددق افددذي جعددؾ فؽددؿ
إرض ذفقٓ ؾومشقا مـوـبفو وـؾقا مدـ رزؿدف ( "...ادؾدؽ ) 15 :ودراشدي
افعؾقم افدكققيي مـ نيظظؿ وشو ؾ ضؾى افرزق.
.3

نين افعبد ملمقر نين يب ٌ ظـ ـدؾ مدو يؽدقن شدببو زوا مرضدف مدـ

ضبقى مو ر وظالج كوجع ،ؾؼد بح احلديٌ ":ظبدود اهلل تدداووا وٓ تدداووا
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ب رام" ،وؿو رشق اهلل بذ اهلل ظؾقدف وشدؾؿ ":مدو نيكدز اهلل داء إٓ نيكدز فدف
صػوء" .1و حديٌ لخر ؿو رشق اهلل بدذ اهلل ظؾقدف وشدؾؿ ":مدو نيكدز اهلل
داء إٓ نيكدز فدف صدػوء إٓ اهلدرم" .2و حدديٌ لخدر ظدـ افـبدل بدذ اهلل ظؾقددف
وشددؾؿ ؿددو  ":إن اهلل مل يـددز داء إٓ نيكددز صددػوء ظؾؿددف مددـ ظؾؿددف وجفؾددف مددـ
جفؾف" .3وبح ظـ افـبل ظؾقف افصالة وافسالم نيكدف ؿدو " :فؽدؾ داء دواء ؾدنذا
نيبقى دواء افداء برني بدنذن اهلل تعدوػ" .4ولصدقؾ افددواء ٓ يؽدقن إٓ بقجدقد

1رواه افبخاري(ؾتح افباري )101/13ظن أا هريرة ريض اهلل ظـه.
1رواه افبخــــاري األدب ادػــــرد ،161/وأبــــو داود( )0522وافـســــائي()4221-4220
وافسمذي( )1305وابن ماجه( )0103وأمحد  ،145/1من حديث أشامة بـن رشيـك ريض اهلل
ظـه وشـده صحقح.
0أخرجه ابن ماجه( )0105وأمحد  )044،110،113،120/1ظـن ابـن مسـعود ريض اهلل ظــه
وشـده صحقح ـت افصحقحة (.)215
1رواه مسؾم ( )1131من حديث جابر ريض اهلل ظـه.
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ظدد ـو مـ إضبدوء ،وؿدد ـدون افشدوؾعل 1يؼدق  ٓ :نيظؾدؿ ظؾدام بعدد احلدال
واحلرام نيكبؾ مـ افطى ،إٓ نين ني دؾ افؽحدوب ؿدد ؽؾبقكدو ظؾقدف .وـدون رمحدف اهلل
يحؾفػ ظذ مو ضقع ادسؾؿقن مـ افطى ،ويؼق  :ضقعقا ثؾٌ افعؾدؿ ،ووـؾدقه
إػ افقفقد وافـصورى .2
ودو كطؼ فسدون ضبقدى ددقدي بدام يؽـدف إخقاكدف نيثدر ذفدؽ ظدذ اددوزري 3ؾدحعؾؿ
افطى ،ؾنن نيبو ظبداهلل ادوزري مرض مرضي ً ،ؾؾدؿ جيدد مدـ يعوجلدف إٓ ددقدي،
ؾؾام ظق ظذ يديف ؿو  :فقٓ افحزامل ب ػظ بـوظحل ٕظدمحؽ ادسؾؿغ .ؾدلثر

 1هو حمؿد بن إدريس افشاؾعي ادطؾبي افؼريش ،اامـام ادشـفور ،هـو أول مـن صــف أصـول
افػؼه ،من أظظم رثاره افرشافة واألم .ظاش ما بغ شـة123هـ و شـة 131هــ" .وؾقـات األظقـان"
.130/1
 1افسر .23 / 13
 0هو أبو ظبداهلل حمؿد بن ظع بن حمؿد افتؿقؿي ادازري ،صاحب افعؾم رشح صـحقح مسـؾم.
تو شـة 203هـ" .مؼدمة حتؼقق رشح افـووي فصحقح مسؾم" .51 / 1
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ذا ظـد ادوزري ،ؾلؿبؾ ظذ تعؾؿ افطى ححك ؾوق ؾقف ،وـون ممـ يػحدل ؾقدف ـدام
يػحل افػؼف .1
.4

نين اهلل تعددوػ نيمركددو بوإلظددداد فؾلفددود ؾؼددو تعددوػ " :ونيظدددوا هلددؿ مددو

اشحطعحؿ مـ ؿقة ومـ ربوط اخلقؾ ( "...إكػو  ،)61 :وؿقفف :مـ ؿدقة ،كدص
افعؿقم ؾحد ظذ نين ـؾ مو يؼقي ادسؾؿغ ظذ نيظدا فؿ ؾح صقؾف داخدؾ
إمر ،وك ـ

ذه إزمـي كرى تسؾط إؿقيوء مـ ني ؾ افؽحوب واشحضعو

ادسؾؿغ فبعد ؿ ظـ افسعل فحـػقذ ذا إمر ،واهلل ؽوفى ظذ نيمره.
.5

نيكف ؿد ثبً نين افـبل بذ اهلل ظؾقف وشؾؿ خص بعض افصد وبي بدوٕمر

بحعؾؿ بعض افعؾقم افدكققيي فح ؼؼ كػعفو فؾؿسؾؿغ ،ؾعـ زيد بـ ثوبً 2ريض
 1افسر.133 – 132 /13
 1هو أؾؼه افصحابة ادواريث :زيد بن ثابـت األكصـاري ،ـن اـع افؼـررن ظـذ ظفـده صـذ اهلل
ظؾقه وشؾم ،وـان من ـتاب افـوحي ،تـوػ افؼضـاء فعؿـر ريض اهلل ظــه ،ؾجـع افصـحابة بـه شــة
12هـ " .افطبؼات افؽزى بن شعد .025 /1
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اهلل ظـف ؿو  :نيمرين رشق اهلل بذ اهلل ظؾقدف وشدؾؿ ؾحعؾؿدً فدف ـحدوب ددقد –
مدر كصدػ
و روايي :بوفرسيوكقي – وؿو  :إين واهلل مو لمـ دقد ظذ ـحو  ،ؾام َم
صفر ححك تعؾؿحف وحذؿحف ،ؾؽـً نيـحى فف إفقفؿ ونيؿرني فف ـحدبفؿ" .1ؾػدل دذا
احلديٌ دٓفي رصحيي ظذ نين تعؾؿ افعؾقم افدكققيي افحل ؾقفو كػع ظوم فؾؿسؾؿغ
مؼصقدة فؾشورع ،ملجقر ظؾقفو إن بدؾ ً افـقدي .واكظدر إػ اإلمدوم حمؿدد بدـ
ظبدافبوؿل إكصوري (ت  535د) دو نيرس نييددي افدروم مل يدسو وؿحدف يضدقع
شدى بؾ تعؾؿ مـفؿ افؾغي افرومقي واخلدط افرومدل فعؾدف ؿدد حيحدوج إفقفدو يقمدو.2
وروى احلوـؿ ادسحدرو ونيبق كعدقؿ احلؾقدي ظدـ ظؿدر بدـ ؿدقس ؿدو  :ـدون
ٓبـ افزبر ريض اهلل ظـف مو ي ؽالم ،يحؽؾؿ ـؾ ؽالم بؾغي ؽل رأخدر" .3وؿدد

 1رواه أبو داود ( )0312وافسمذي ( )1413وؿال افسمذي :هذا حديث حسن صحقح.
 1افذيل ظذ ضبؼات احلـابؾة .161 /1
0جمؾة ادجتؿع (1113؟) ظن ـتاب مـفج افسبقة افـبوية فؾطػل –حمؿد كور شويد.

29

تنزيه الفقيه

ذـر افصػدي – 1تؾؿقذ صقخ اإلشالم – ظـ صدقخف ني افعبدوس ابدـ تقؿقدي 2نيكدف
ـون مؾام بوحلسوب واهلـدشي وذـر ؿصي ظلقبي

ذا.3

دًَ :يدو َر ُشدق َ اهللَِ ،نيي
 .6وؿد روى افبخوري ومسؾؿ َظ ْـ َني ِ َذ ٍّرَ ،ؿدو َ ُ :ؿ ْؾ ُ
اإليام ُن بِوهللِ َو ِْ
َ ِ َ
دًَ :نيي افر َؿ ِ
دوب
اجل َفدو ُد ِ َشدبِقؾِ ِف» َؿدو َ ُ :ؿ ْؾ ُ
ْإ ْظ َام ني ْؾ َض ُؾ؟ َؿو َ َ ِ ْ « :
ًَ :ؾدنِ ْن َمل ْ َني ْؾ َع ْدؾ؟ َؿدو َ :
َني ْؾ َض ُؾ؟ َؿو َ َ « :ني ْك َػ ُس َفو ِظـْدَ َني ْ ؾِ َفو َو َني ْـ َث ُر َ و َث َؿـًو» َؿو َ ُ :ؿ ْؾ ُ
 1هو ادمرخ صالح افدين خؾقل بن أيبك افصػدي صاحب ـتاب افوا بافوؾقات وـتـاب كؽـت
اهلؿقان كؽت افعؿقان .تو رمحه اهلل شـة 431هـ ".األظالم .012/1
 1هو اامام ادجدد أمحد بن ظبداحلؾقم بن ظبدافسالم ابن تقؿقة -فؼـب احـدى جداتـه -افـؿـري
كســبا احلــراين و دة افدمشــؼي كشــلة ووؾــاة ،وفــد شـــة 331هـــ ،أحــدث كؼؾــة ظظقؿــة افػؼــه
ااشالمي ؾـلوحى افشـقطان إػ أوفقائـه أن يغقبـوه افسـجن مـرات حتـى مـات افسـجن شــة
415هـ ،اع اهلل فه بغ افعؾوم افعؼؾقة وافـؼؾقة ؾت من ضائػة هلا وجود ظفده إ وهم مباكقفا بـد ًأ
باكفؿقــة ادعطؾــة ومــرورا بافراؾضــة وافصــوؾقة ،واكتفــاء بافـصــارى وافدهريــة .أفــف تراتــه
مصـػات ظديدة ـاألظالم افعؾقة وؽره.
 0ادشوق إػ افؼراءة وضؾب افعؾم  ،11/ظن اكامع فسرة صق ااشالم .013/
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ِ
دغ َبددوكِ ًعو َني ْو ت َْص دـ َُع َِٕ ْخد َدر َق» ،1و ددذا مؼد ٍ
دحض فددحعؾؿ افصددـوظوت فددقؿؽـ
«تُعد ُ
تعؾقؿفو فؾلو ؾ هبو ،وافصـوظي ظؾؿ بذاهتو ،وفؽـ دو ـون ذا مـ افعؾؿ افـدوؾع،
اظحُز ؿربي وكوشى وروده شقوق احلٌ وافسؽقى.
.7

وؿو تعوػ ظـ داود  -معدرض ادـدي وافحػضدؾ َ -و َظ َمؾ ْؿـَدو ُه َبدـْ َع َي

َف ُب ٍ
ُدؿ  ،ؿدو افؼرضبدل رمحدف اهلل :دذه أيدي نيبدؾ اذدوذ افصدـو ع
دقس َفؽ ْ
وإشبوب  ،و ق ؿق ني ؾ افعؼق وإفبوب  ٓ ،ؿق اجلفؾي إؽبقدوء افؼدو ؾغ
بلن ذفؽ إكام رشع فؾضعػوء  ،ؾوفسبى شـي اهلل خؾؼف ؾؿـ ضعـ ذفدؽ ؾؼدد
ضعـ افؽحوب وافسـي  ،وكسى مـ ذـركو إػ افضعػ وظددم ادـدي .وؿدد نيخدز
اهلل تعوػ ظـ كبقف داود ظؾقف افسالم نيكف ـون يصـع افددروع  ،وـدون نييضدو يصدـع
اخلقا  ،وـون يلـؾ مـ ظؿؾ يدده ،وـدون لدم حراثدو  ،وكدقح كلدورا  ،وفؼدامن
خقوضو  ،وضوفقت دبوؽو .وؿقؾ :شؼوء; ؾوفصدـعي يؽدػ هبدو اإلكسدون كػسدف ظدـ
افـوس  ،ويدؾع هبو ظـ كػسف افرضر وافبلس .ني .د.

 1رواه افبخاري برؿم ( ،)1215ومسؾم برؿم (.)51
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.8

و ؿقفف تعوػ َظ َمؾ َؿ ْ ِ
ون َمو َمل ْ َي ْع َؾ ْؿ  ،و ذا معدرض آمحـدون
اإلك َْس َ

نييض ًو ،ممو يد ظذ نيكف مـ اخلر افذي نيكعدؿ اهلل بدف ظدذ اإلكسدون يؼدق افطدزي:
وؿقفددف { :ظؾددؿ اإلكسددون مددو مل يعؾددؿ } يؼددق تعددوػ ذـددره :ظؾددؿ اإلكسددون اخلددط
بوفؼؾؿ ،ومل يؽـ يعؾؿف  ،مع نيصقوء ؽر ذفؽ  ،ممو ظؾؿف ومل يؽـ يعؾؿف) .ني .د.
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افعؾؿ ظبودة ،ورشط افعبودة إخالا افـقدي هلل شدب وكف وتعدوػ ،فؼقفدف( :ومدو
نيمدروا إٓ فقعبددوا اهلل ةؾصدغ فدف افدديـ حـػدوء) أيدي .و احلدديٌ افػدرد
ادشفقر ظـ نيمر ادممـغ ظؿر بـ اخلطوب رىض اهلل ظـدف نين افـبدل بدذ اهلل
ظؾقف وشؾؿ ؿو ( :إكام إظام بوفـقدوت) احلدديٌ .ؾدنن ؾؼدد افعؾدؿ إخدالا
افـقي ،اكحؼؾ مـ نيؾضؾ افطوظوت إػ نيحط ادخوفػوت ،وٓ صدك حيطدؿ افعؾدؿ
مثؾ :افريوء :ريوء رشو ،نيو ريوء إخالا .وؿد بح ظـ افشدوؾعل رمحدف اهلل
نيكف ؿو  :وددت نين اخلؾؼ تعؾؿقا مـل ذا افعؾ ِؿ ظذ نين ٓ يـسدى إ حدر
مـف .وؿو رمحف اهلل :مدو كدوطرت نيحدد ًا ؿدط ظدذ افغؾبدي ،ووددت إذا كدوطرت
نيحد ًا نين يظفدر ظدذ يديدف ،وؿدو  :مدو ـؾؿدً نيحدد ًا ؿدط إٓ وددت نين يقؾدؼ
ويسدد ويعون ويؽقن ظؾقف رظويي مـ اهلل وحػظ .وظـ ني يقشدػ رمحدف اهلل
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ؿددو  :يددو ؿددقم نيريدددوا بعؾؿؽددؿ اهلل ،ؾددنين مل نيجؾددس فؾسد ًو ؿددط نيكددقي ؾقددف نين
نيظؾق ؿ ،إٓ مل نيؿؿ ححك نيؾحضح.

ؿو اإلموم نيمحد رمحف اهلل تعوػ" :نيبؾ افعؾؿ خشقي اهلل تعوػ" ،ؿو تعوػ :إكدام
خيشك اهلل مـ ظبوده افعؾامء."..

ذقكقا اهلل وافرشق وذقكقا نيموكوتؽؿ ونيكحؿ تعؾؿقن) .وؿدو
ؿو اهلل تعوػَ ٓ( :
تعدوػ( :بدام اشددح ػظقا مدـ ـحددوب اهلل وـدوكقا ظؾقددف صدفداء ؾددال ذشدقا افـددوس
ِ
واخشقن)
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اخل ْ ِ
قن إِ َػ َْ
ون بِدودَْ ْع ُرو ِ َو َيـ َْف ْدق َن
در َو َي ْدل ُم ُر َ
ؿو شب وكفَ { :و ْف َحؽ ُْـ ِمـْؽ ُْؿ ُني َمم ٌي َيددْ ُظ َ
َظ ِـ ادُْـْؽ َِر َو ُنيو َفئِ َ
قن}.
ؽ ُ ُؿ ادُْ ْػؾِ ُ َ

ِ
َدز َم ْؼحًدو ِظـْددَ
قن َمو َٓ َت ْػ َع ُؾ َ
يـ َلمـُقا ِمل َ َت ُؼق ُف َ
ؿو اهلل جؾ وظالَ { :يو َني َدو ا َمفذ َ
قن} {ـ ُ َ

قن} ،وؿدو شدب وكف مقبخدو افقفدقد ظدذ نيمدر ؿ افـدوس
اهللَمِ َني ْن َت ُؼق ُفقا َمو َٓ َت ْػ َع ُؾ َ
دقن
َمدوس بِدو ْف ِز َو َتـ َْس ْدق َن َني ْك ُػ َسدؽ ُْؿ َو َنيكْدح ُْؿ َت ْح ُؾ َ
بوفز وكسدقون نيكػسدفؿَ { :نيت َْدل ُم ُر َ
ون افـ َ
ِ
قن} .وؿد ورد ظـ ظع ريض اهلل ظـف نيكدف ؿدو  " :حدػ افعؾدؿ
َوب َني َؾ َال َت ْع ِؼ ُؾ َ
ا ْفؽح َ
بوفعؿؾ ،ؾنن نيجوبف ،وإٓ ارلؾ" ا د.
وبح ظـ افـبل بذ اهلل ظؾقف وشؾؿ نيكف ؿو « :يمتك بوفرجؾ يقم افؼقومدي ؾقؾؼدك
افـور ؾحـدفؼ نيؿحوب بطـف ؾقدور ؾقفو ـدام يددور احلدامر بدوفرحك ؾقلحؿدع ظؾقدف
ني ؾ افـور ؾقؼقفقن فف يو ؾالن مو فؽ؟ نيمل تؽـ تلمر بودعرو وتـفك ظـ ادـؽدر؟
ؾقؼق بذ ــً لمرـؿ بودعرو وٓ لتقف ونيهنوـؿ ظـ ادـؽر ولتقف»
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افػؼف افديـ مـ نيظظؿ افـعؿ افحل يؿـ اهلل هبو ظدذ بعدض ظبدوده ،ؿدو رشدق
اهلل بددذ اهلل ظؾقددف وشددؾؿ ":مددـ يددرد اهلل بددف خددرا يػؼفددف افددديـ" نيخرجددف
افبخوري (ؾحح  )152/ 6ومسؾؿ ( )1137مـ حديٌ معوويي ريض اهلل ظـف.
وؿد يؼع افػؼقف اخلطدل ٕشدبوب ـثدرة ،و دق بدال صدؽ يسدعك إلبدوبي احلدؼ
فق ظك بوٕجريـ ،ؾؼد ورد حدديٌ ظؿدرو بدـ افعدوا ريض اهلل ظـدف ؿدو :
ؿو رشق اهلل بذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ":إذا حؽؿ احلوـؿ ؾوجحفد ثدؿ نيبدوب ؾؾدف
نيجران وإذا حؽؿ ؾلخطل ؾؾف نيجر واحد" ،1ؾفق دا ر بغ إجر وإجريـ ،إٓ
إذا مل جيحفد افػؼقف فؾقبق إػ احلؼ ،نيو تصدر فؾػحقى و ق ؽر ني دؾ هلدو ،ؾفدق
هبذا لثؿ ،ؾؼد ورد احلديٌ حديٌ ":مـ نيؾحك بػحقو ؽر ثبدً ؾدنكام إثؿدف ظدذ
افذي نيؾحوه" (شــ ابـ موجف:ج/1ا 21ح ،53شــ افددارمل:ج/1ا69

 1رواه مسؾم  1413وافـسائي

افؽزى  2615وافسمذي 1103
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ح ،159مسددـد نيمحددد:ج/2ا 321ح 8249ـؾفددؿ ظددـ ني

ريددرة ريض اهلل

ظـف وحسـف إفبوين ب قح اجلومع برؿؿ .)11114
و

ددذا ادؼددو بقددون ٕ ددؿ نيشددبوب نيخطددوء افػؼفددوء وضريؼددي تالؾقفددو ،فحؽددقن

ـوفحـبقف فؾػؼقف ،ومو مثع مـ يقجف افػؼفوء افؽرام ،و

د د شدؾقامن نيشدقة،

واهلل نيشل نين حيؼين زمدرة افػؼفدوء افعدومؾغ ونين جيعؾـدو ممدـ ؿدو اهلل تعدوػ
ؾقفؿ ":وجعؾـو ؿ ني ؿي ددون بلمركو ددو بدزوا وـدوكقا بتيوتـدو يقؿـدقن" ،ونين
ك ظك بام حظل بف ابدـ ظبدوس ريض اهلل ظدـفام مدـ دظدقة افـبدل بدذ اهلل ظؾقدف
وشؾؿ حغ ؿو  ":افؾفؿ ؾؼفف افديـ وظؾؿف افحلويؾ".

افدبعض يدحؽؾؿ ادسدلفي افػؼفقدي دون اشحؼصدوء فؾـصدقا افدقاردة ؾقفدو،
وؿد اتػؼ إبقفققن ظذ وجقب معرؾي مو ادسلفي افػؼفقدي مدـ كصدقا
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ؿبؾ افحؽؾؿ ؾقفو ،1وؿرروا نيكف ٓ جيقز فف افػحقو بوفؼقوس مع وجدقد افـصدقا
افؼددظقي ؾؼددد كددص افشددوؾعل رمحددف اهلل افرشددوفي ظددذ نيكددف ٓ حيددؾ افؼقددوس
واخلز مقجقد وؿد ؿدو تعدوػ :يدو نيددو افدذيـ لمـدقا ٓ تؼددمقا بدغ يددي اهلل
ورشقفف"(احللرات.2)1:

ؿد يسحد افػؼفل بلحوديدٌ يظـفدو ثوبحدي ،و دل ظـدد افح ؼقدؼ مل تثبدً ظدـ
افـبل بذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ،و ذا مو يقؿعف اخلطل ،وافػؼقدف افدذي ٓ حيسدـ
 1ـــت

ـتــاب إبطــال ا شتحســان

خا ــة األم  ، 141 / 4وافرشــافة – 236 /

 ، 211وافزهــان  543 / 1وافتؼريــر وافتحبــر  161 / 0وؾــواتح افرمحــوت 030 / 1
وإرصــــاد افػحــــول  1314 / 1وادستصــــػى  050 / 1وروضــــة افـــــاطر 633 / 0
وافواضح بن ظؼقل  123 / 2ورشح خمترصـ افروضـة  244 / 0ورشح ؽايـة افسـول
 113 /ورشح افؽوـب ادـر  133 / 1وادفذب . 1011 / 2
 1احلديث حجة بـػسه . 11- 11 /
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افب ٌ ب ي احلديٌ يؾزمف نين يـظر ـالم ادخحصغ ظؾدؿ احلدديٌ
ؿبؾ آشحدٓ بام مل يثبً ،ؾؼد شدئؾ اإلمدوم نيمحدد ظدـ افرجدؾ يؽدقن ظـدده
افؽحددى ؾقفددو إحوديددٌ ظددـ رشددق اهلل بددذ اهلل ظؾقددف وشددؾؿ واخددحال
افص وبي وٓ يعر ب ي إشدوكقد وٓ افصد قح مدـ ؽدره دؾ يلخدذ بدام
صوء مـ ذفؽ؟ ؾؼو  ،ٓ :بؾ يسل ني ؾ افعؾؿ.1
وشددئؾ اإلمددوم نيمحددد مددو تؼددق

افرجددؾ يسددل ظددـ افقددء ؾقلقددى بددام

احلديٌ وفقس بعومل بوفػحقو؟ ؿو  :يـبغل فؾرجؾ إذا محؾ كػسدف ظدذ افػحقدو نين
يؽقن ظورؾو بوفســ ،ظودو بقجقه افؼرلن ظودو بوٕشوكقد افص ق ي وإكام جوء
خال مـ خوفػ فؼؾي معرؾحفؿ بام جوء ظدـ افـبدل بدذ اهلل ظؾقدف وشدؾؿ

 1افواضح . 126 / 2
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افســ وؿؾي معرؾحفؿ بصد ق فو مدـ شدؼقؿفو" ،و ؿقدؾ ٓبدـ ادبدورو رمحدف
اهلل :محك يػحل افرجؾ؟ ؿو  :إذا ـون ظودو بوٕثر بصرا بوفرنيي".1
وؿو اخلطقى افبغدادي رمحف اهلل ":مـ مل يعر حديٌ رشق اهلل بذ اهلل
ظؾقف وشؾؿ بعد شامظف ومل يؿقز بغ ب ق ف وشؼقؿف ؾؾدقس بعدومل" .2وؿدو
ظبدافرمحـ بـ مفدي رمحف اهلل ٓ ":جيقز نين يؽقن افرجؾ إمومو ححدك يعؾدؿ
مو يصح ممو ٓ يصح".3

 1افػؼقه وادتػؼه  124 / 1ظن إيؼاظ اهلؿة . 01 /
 1اكامع  162 / 1ظن إيؼاظ اهلؿة . 22 /
 0تذـرة افسامع وادتؽؾم ( 111 /اهلامش) ظن إيؼاظ اهلؿة . 22 /
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وؿو افػحقحل :ويشسط نين يؽقن ظودو بص ي احلديٌ وضعػف شدـدا ومحـدو
ونين يؽقن ظودو ب و افرواة وفق تؼؾقدا ،ــؼؾف ذفؽ مـ ـحوب ب قح.1

ؿددد يسددحد افبوحددٌ افػؼددف بددـص دون نين يحلـددد مددـ ـقكددف مل يـسددخ ،نيو
يسحشفد بـص ظوم مع ورود مو يؼقدده ،ب دديٌ مطؾدؼ مدع ورود مدو يؼقدده،
و ذفؽ يؼق افطق رمحدف اهللٕ :ن ادـسدقخ بطدؾ حؽؿدف ،وبدور افعؿدؾ
ظذ افـوشخ ،ؾنن مل يعر افـوشخ مـ ادـسقخ نيؾه إػ إثبوت ادـػدل وكػدل
ادثبً ،وؿد اصدحدت وبدقي افسدؾػ وا دحاممفؿ بؿعرؾدي افـوشدخ وادـسدقخ
ؿوبدو يؼدص مسدلد افؽقؾدي
ححك روي ظدـ ظدع ريض اهلل ظـدف نيكدف رنيى ق
و ق خيؾدط إمدر بدوفـفل واإلبوحدي بدوحلظر ،ؾؼدو فدف :نيتعدر افـوشدخ مدـ
 1رشح افؽوـب ادـر  131 / 1وؿريـب مــه
 543 / 1وااحؽام . 143 / 1
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ادـسقخ؟ ؿو  ،ٓ :ؿو  :ؾؽً وني ؾؽً ،ثؿ ؿو فف :نيبق مـ نيكً؟ ؿو  :نيكدو
نيبق حيقك ،ؿو  :نيكً نيبق اظرؾدقين ،ثدؿ نيخدذ نيذكدف ؾػحؾفدو ،وؿدو  ٓ :تؼدص
مسددلدكو بعددد .1وؿصددده ٓ :تعددظ مؽددون ظددوم مددع جفؾددؽ بوفـوشدددخ
وادـسقخ.

ؿد يب ٌ ضوفى افػؼف مسدلفي ثدؿ يصدؾ فـحقلدي ،ؾدنذا نيخرجفدو تبدغ نيكدف ؿدد
خوفػ إ وع مـ شبؼف ،وفذا يؾزم افػؼقدف معرؾدي إٌؿدقا افسدوبؼي ادسدلفي،
ومددو ني ددع ظؾقددف ني ددؾ افعؾددؿ ،ؿددو إوزاظددل رمحددف اهلل :افعؾددؿ مددو جددوء بددف
نيب وب حمؿد بذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؾام ـون ؽر ذفؽ ؾؾقس بعؾؿ .وـدذفؽ
ؿو اإلموم نيمحد رمحف اهلل ،وؿو

افحوبعغ :نيكدً ةدر ،يعـدل ةدر ـحوبحدف

وترـددف .وؿددد ـددون افز ددري رمحددف اهلل (ت 124:ددد) يؽحددى ذفددؽ ،وخوفػددف
 1رشح خمترص افروضة  253 / 0وإرصاد افػحـول  1301 / 1ورشح خمترصـ افتحريـر
 131 / 1وااحؽام فًمدي . 130 / 1
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بوفح بـ ـقسون رمحف اهلل (ت 141:د) ثدؿ كددم ظدذ ترـدف ـدالم افحدوبعغ.
ؿو ابـ رجى رمحف اهلل :و زموكـو يحعغ ـحوبي ـالم افسؾػ ادؼحدى هبؿ إػ
زمـ افشوؾعل ونيمحد وإش وق وني ظبقد رحؿ اهلل اجلؿقع.1
واصسط اإلموم نيمحد ادػحل نين يعر اخلدال  ،ؾؼدد ؿدو

روايدي :يـبغدل

دـ نيؾحك نين يؽقن ظودو بؼق مـ تؼدم ،وإٓ ؾال يػحل ،وؿو

روايي نيخرى:

نيحى نين يحعؾؿ افرجؾ ـؾ مو تؽؾؿ ؾقف افـوس.2
وؿددد ؿددو افشددوضبل ادقاؾؼددوت :وفددذفؽ جعددؾ افـددوس افعؾددؿ معرؾددي
آخحال  ،ؾعـ ؿحودة :مـ مل يعر آخحال مل يشؿ افػؼف .وظـ شوم بدـ
ظبقداهلل افرازي رمحف اهلل :مـ مل يعر اخحال افؼراءة ؾؾقس بؼدورئ ومدـ مل
يعر اخحال افػؼفوء ؾؾدقس بػؼقدف .وظدـ ظطدوء رمحدف اهلل ؿدو  ٓ :يـبغدل

 1ؾضل ظؾم افسؾف ظذ اخلؾف . 11- 10 /
 1إظالم ادوؿعغ . 134 / 1
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ٕحدد نين يػحدل افـدوس ححددك يؽدقن ظوددو بددوخحال افـدوس ،ؾنكدف إن مل يؽددـ
ـذفؽ رد مـ افعؾؿ مو ق نيوثؼ مـ افدذي يديدف .وظدـ نييدقب افسدخحقوين
وابـ ظققـي رمحفام اهلل :نيجرس افـوس ظذ افػحقو نيؿؾفؿ ظؾام بدوخحال افعؾدامء،
زاد نييددقب :ونيمسددؽ افـددوس ظددـ افػحقددو نيظؾؿفددؿ بددوخحال افعؾددامء ،وؿددو
موفؽ ٓ :جتقز افػحقو إٓ دـ ظؾدؿ مدو اخحؾدػ افـدوس ؾقدف .ؿقدؾ فدف :اخدحال
ني ؾ افرنيي؟ ؿو  ،ٓ :اخحال نيب وب حمؿدد بدذ اهلل ظؾقدف وشدؾؿ...،إػ
نين ؿو افشوضبل  -ومو نيحسـ مو ؿو  :-وحوبؾف معرؾدي مقاؿدع اخلدال ٓ
حػظ فرد اخلال .1
وكؼؾ ابـ مػؾح ظـ نيمحد ؿو  :ؿو شعقد بـ جبر :مـ ظؾؿ اخحال افـدوس
ؾؼد ؾؼف .وظـ ؿحودة ؿو  :ؿو شعقد بـ ادسقى :مو رنييً نيشدل ظدام خيحؾدػ

 1ادواؾؼــات  ، 114 - 113 / 2وجــامع بقــان افعؾــم وؾضــؾه بــاب مــن يســتحق أن
يسؿى ؾؼقفا  ،واايـاس فألشؿري  . 13 /واكظر ـتاب إبطـال ا شتحسـان
األم  ، 141 / 4وافرشافة . 211 – 236 /
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ؾقف مـؽ ،ؿو  :ؿؾً :إكام يسل مـ يعؼؾ ظام خيحؾدػ ؾقدف ،ؾلمدو مدو ٓ خيحؾدػ
ؾؾؿ كسل ظـف؟ وؿو شعقد بـ جبر :نيظؾؿ افـوس نيظؾؿفؿ بوٓخحال .1
ؾقف َ
ومـ ؾقا د معرؾي اخلال  :حكد إؿدقا

ادسدلفي ححدك ٓ يؼدع إحدداث

ؿق مبحدع ،ؿو افسؿعوين ؿقاضع إدفيٕ":ن إ وظفؿ ظذ ؿقفغ إ دوع
ظذ لريؿ مو ظدامهو.2"...
ومـفددو :معرؾددي مددو يـؽددر بوفقددد ،ؿددو صددقخ اإلشددالم ":وهلددذا ؿددو افعؾددامء
ادصددـػقن إمددر بددودعرو وافـفددل ظددـ ادـؽددر مددـ نيب د وب افشددوؾعل
وؽره :إن ادسدو ؾ آجحفوديدي ٓ تـؽدر بوفقدد وفدقس ٕحدد نين يؾدزم افـدوس

 1اثداب افؼظقة . 41 / 1
 1افؼواضع ، 133 / 0
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بوتبوظف ؾقفو وفؽـ يحؽؾؿ ؾقفو بوحللٍ ،ؾؿـ تبغ فف ب ي نيحد افؼقفغ تبعف
ومـ ؿؾد ني ؾ افؼق أخر ؾال إكؽور ظؾقف " .1

وبقون ذفؽ نين ادسلفي ادب قثدي جيدى نين يدحؿ تصدقر و ـدام دل ،ثدؿ يـظدر
احلؽؿ افؼظل ؾقفو ،ؾنذا ـون افحصقر خوضئ ًو ؾدنن افـحقلدي شدحؽقن خوضئدي،
و ذا نيمر مفؿ إذ ـقدػ جيحفدد افػؼقدف مسدلفي اؿحصدوديي و دق ٓ يددري مدو
آؿحصود ،وـقػ يؼسؿ افػرا ض و ق ٓ حيسـ احلسوب وؿدد ؿدو افـدقوي
رمحف اهلل :و ؾ يشسط نين يعر مـ احلسوب مو يص ح بف ادسو ؾ احلسوبقي
افػؼفقي؟ حؽك نيبدق إشد وق ونيبدق مـصدقر ؾقدف خالؾدو ٕبد وبـو وإبدح

 1جمؿوع افػتاوى . 53 / 03
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اصددساضف .1ومثددؾ احلسددوب ـددؾ ظؾددؿ حيحددوج إػ اجحفددود ـودسددو ؾ افطبقددي
ونيبق افعالؿوت افدوفقي وآؿحصود وك ق و.
وظذ ادػحل نين يطرح ادسلفي ظذ اخلبر دون إصعور فدف بؿقدؾ ك دق ؿدق مدـ
إؿدقا  ،وظؾقدف نين حيدذر مدـ تؼدديؿ اخلبددر فرنييدف مغؾػدو بدرنيي ،ـدلن يؼددق
افطبقى تلثر بخوخ افربق ظذ افصقم :إكف ـوهلقاء ،وٓ يددخؾ ادعددة ،وٓ
يحغذى بف اجلسؿ ،وافـوس حوجي إفقف ،وإذا مل يسؿح هلؿ ؾنن حوفي اددريض
تحػوؿؿ...ؾؽلن ذا افؽدالم مدـ افطبقدى وشدقؾي ضدغط ٓشحصددار افػحدقى
بعدددم ؾسددود بددقم مددـ يسددحخدم افبخددوخ ،و ددق خطددل مددـ مؼدددم ادشددقرة،
وافقاجى ظذ ادػحل نين يـحبف هلذا افزفؾ.

 1أدب افػتوى. 11 /
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ؿد يسل ادػحل ظـ مسلفي مـ بقئدي ففقفدي فددى ادػحدل ،وٓ يعدر نيحقاهلدو
وطروؾفو ونيظراؾفو ،ؾقػحل و ق مسح رض حلوجي ادلحؿع افذي يعدقش ؾقدف،
ممددو يقؿددع افزفددؾ ،ومددـ نيمثؾددي ذفددؽ نين يػحددل افعددومل بح ددريؿ فددبس اخلددامر
إبقض فؾؿرنية ٕكف تشبف بوفرجو  ،وشبى خطل ذه افػحدقى نيكدف اشح رضد
حوفي بؾده ومل يـظر نيظرا افبؾد أخر.
ومثو لخر نين يػحل افعومل بح ريؿ خضوب افرجؾ بوحلـوء ٕكف تشبف بوفـسدوء،
مع نيكف ـثر مـ افبالد يسحعؿؾ احلـوء اجلؿقع مـ رجو نيو كسدوء بدال متقدز،
بؾ ورد احلديٌ افـبقي اخلضدوب بوحلـدوء ؾؼدد ثبدً ظدـ شدؾؿك -خدودم
رشق اهلل بذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿوفً ":مو ـون نيحد يشدحؽل إػ رشدق اهلل
بذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وجعو رنيشف إٓ ؿو " :اححلؿ" وٓ وجعو رجؾدف
إٓ ؿو  :اخضبفو".1

 1رواه افسمــذي وأبـــو داوود وابــن ماجــه وحســــه األركــاؤوط
األصول( .) 2351
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وظـفو نييضو ريض اهلل ظـفو نيهندو ؿوفدً :مدو ـدون يؽدقن برشدق اهلل بدذ اهلل
ظؾقدف وشدؾؿ ؿرحدي وٓ كؽبدي إٓ نيمدرين رشدق اهلل بدذ اهلل ظؾقدف وشدؾؿ نين
نيضع ظؾقفو احلـوء".1و روايي :ـدون ٓ يصدقبف ؿرحدي وٓ صدقـي إٓ وضدع
ظؾقفو احلـوء".2
وؿد يسل ادػحل ظـ مسلفي ؾقفو رش ؾقػحل بدر دف ومـعدف وحسدؿف ،وٓ يـحبدف
فؾؼ ادستى ظذ ؾحقاه وافذي يـقػ ظذ افؼ ادددروء ،وبددق ظؿدرو بدـ

 1أخرجــه افسمــذي(  ) 1321وأبــو داوود(  ) 0525وابــن ماجــه ( ) 0231واحلــاـم
(  ) 13 / 1وؿـــال :صـــحقح وواؾؼـــه افـــ ذهبي وحســــه األركـــاؤوط

حتؼقـــق جـــامع

األصول ( .) 2312
 1رواه ابــــن ماجـــه وافسمــــذي وحســـــه األفبـــاين
وافصحقحة( .) 1326
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افعوا ريض اهلل ظـف ؿقفف :فقس افعوؿؾ مـ يعر اخلر مـ افؼد وفؽدـ
ق افذي يعر خر افؼيـ.1
ومسو ؾ افسقوشي افؼظقي لحوج إػ ذا إبدؾ ـثدرا ،وفدذا ؾدنن افقاجدى
ظذ ادػحل نين يعر افقاؿع اد قط بودسدحػحل وافظدرو افزموكقدي وادؽوكقدي،
وواؿع ادسحػحل.
و ذا ادعـك محؼرر فدى ني ؾ افعؾؿ ،ؾؼد ؿو اإلمدوم نيمحدد ٓ :يـبغدل فؾرجدؾ
نين يـصى كػسف فؾػحقو ححك يؽقن ؾقف مخس خصو :
o

نيوهلو :نين يؽقن فف كقي ؾدنن مل يؽدـ فدف كقدي مل يؽدـ ظؾقدف كدقر وٓ ظدذ

ـالمف كقر.
o

افثوكقي :نين يؽقن فف ظؾؿ وحؾؿ ووؿور وشؽقـف،

o

وافثوفثي :نين يؽقن ؿقيو ظذ مو ق ؾقف،

 1شر أظالم افـبالء . 41 / 0
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o

افرابعي :افؽػويي وإٓ مضغف افـوس،

o

اخلومسي :معرؾي افـوس.

ؿو ابـ ظؼقؾ صورحو ؿقفف" :معرؾي افـوس" :ؾؿحك مل يؽدـ افػؼقدف مالحظدو
ٕحقا افـوس ظورؾو هلؿ وضع افػحقو ؽر مقضعفو.1
وؿو ابـ افؼقؿ صورحو افعبدورة كػسدفو :دذا نيبدؾ ظظدقؿ حيحدوج إفقدف ادػحدل
واحلوـؿ ؾنن مل يؽـ ؾؼقفو ؾقف ،ؾؼقفو إمر وافـفل ثدؿ يطبدؼ نيحددمهو ظدذ
أخر وإٓ ـون مو يػسد نيـثر ممو يصؾح ،وتصدقر فدف افظدومل بصدقرة ادظؾدقم
وظؽسددف ،واد ددؼ بصددقرة ادبطددؾ وظؽسددف ،وراج ظؾقددف ادؽددر واخلددداع
وآححقددو  ...بددؾ يـبغددل فددف نين يؽددقن ؾؼقفددو معرؾددي افـددوس وخددداظفؿ

 1افواضح بن ظؼقل . 130 – 133 / 2
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واححقوهلؿ وظقا دد ؿ ونيظدراؾفؿ ،ؾدنن افػحدقى تحغدر بحغدر افزمدون وادؽدون
وافعقا د وإحقا  ،وذفؽ ـؾف مـ ديـ اهلل".1
وبسبى ضعػ افػؼفوء مـ افعؾدؿ افؽدو فؾسقوشدي افعودفدي وؿدع اكػصدوم
ادلحؿع آشالمل ؾصور يؼو – ـدام ؿدرره اإلمدوم ابدـ تقؿقدي رمحدف اهلل ":-
افؼع وافسقوشي"،
-

ؾوفبعض يدظق خصؿف إػ افؼع

-

وبعضفؿ يدظق خصؿف اػ افسقوشي،

وافسبى تؼصر مٓء بام ؾقفؿ ؾؼفوء ذفؽ افعك معرؾي افسـي.2

 1إظالم ادوؿعغ . 133- 131 / 1
1و يـظر ـالم اامام ابن تقؿقة – رمحه اهلل –
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وؿو ابـ افؼقؿ :وٓ يحؿؽـ ادػحل وٓ احلوـؿ مـ افػحقى واحلؽدؿ بدوحلؼ إٓ
بـقظغ مـ افػفؿ:
o

نيحدددمهو :ؾفددؿ افقاؿددع وافػؼددف ؾقددف واشددحـبوط ظؾددؿ حؼقؼددي مددو وؿددع

بوفؼرا ـ وإمورات وافعالموت ححك حيقط بف ظؾام.
o

وافـدقع افثدوين :ؾفددؿ افقاجدى افقاؿددع و دق ؾفددؿ حؽدؿ اهلل افددذي
ذا افقاؿع .ثدؿ يطبدؼ نيحددمهو ظدذ

حؽؿ بف ـحوبف نيو ظذ فسون رشقفف

أخر ،ؾؿـ بذ جفده واشدحػرغ وشدعف ذفدؽ مل يعددم نيجدريـ نيو نيجدرا.
ؾوفعومل مـ يحقبؾ بؿعرؾي افقاؿع وافحػؼف ؾقف إػ معرؾي حؽؿ اهلل ورشقفف.1

 1إظـالم افـوؿعغ  54 / 1وكحـوه

افطـرق احلؽؿقـة 4 /و  05ظـن ظـن ؾؼـه افواؿــع

ظـد أهل افسـة واكتظة. 05- 04 /
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وبقون ذفؽ نين ؾؼف افؼيعي ؿد اتسع افعك احلورض ،ؾصور بعض افػؼفدوء
فف ظـويي بودسو ؾ آؿحصدوديي وادوفقدي ،ولخدرون هلدؿ ذصدص افػدرا ض،
وؿد جتد مـ افػؼفوء مـ جيؿع اهلل فف ـؾ ذفؽ ،وؿد ـون افحخصص مقجدقدا
ظـد افسؾػ ،ؾؼد خطى ظؿر ريض اهلل ظـف بوجلوبقي وؿو  :مـ ـدون يريدد نين
يسل ظـ افػرا ض ؾؾقلت زيد بـ ثوبً .1وـدون شدػقون بدـ ظققـدي إذا جدوءه
يشء مـ افحػسر وافػحقو ،افحػً إػ افشوؾعل ؾقؼق  :شؾقا ذا.2

 1رواه ابن شعد

افطبؼات . 026 / 1

 1افسر . 14 / 13
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بؾقـو – معورش ضؾبي افػؼف – بػئحغ ؽوفقحغ:
إوػ :ؾئي تؼقد آجحفود بؼوط جتعؾف نيصبف بودحعذر

ذه إزمون.

افثوكقي :وؾئي تػحح ادلو دـ ى ودب آجحفود دـ ٓ يؿؾؽ أفي.
واحلؼ وشط بغ افؼقفغ ،ؾوٓجحفدود يسدر ومطؾدقب ددـ مؾدؽ لفحدف ،و

دذا

ادؼو بقون فذفؽ.
وبدايدي حيسددـ بقدون مػفددقم آجحفدود إذ ظرؾددف ني دؾ افعؾددؿ بلكدف اشددحػراغ افػؼقددف
افقشع فح صقؾ طـ ب ؽؿ رشظل ظؿع مـ دفقؾ تػصقع.1

 1افتؼريـر وافتحبـر  .161/0ا جتفــاد افؼـيعة ااشـالمقة 1/وؿريــب مــه أضـواء حــول
ؿضقة ا جتفاد  13/وـذا ظـد افدهؾوي ظؼد اكقد أحؽام ا جتفاد وافتؼؾقـد ،0/ورجحـه
إحتاف ذوي افبصائر .13/5
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و

ذا افحعريػ احسازات تبغ مـ فف احلؼ آجحفود ،وفدوٓت آجحفدود،

وـقػقحف:
ؾعبورة :اشحػراغ افقشع خيرج مو حيصؾ مع افحؼصر.
وظبورة :افػؼقف ،خيرج اشحػراغ ؽر افػؼقف وشعف ؾال يسؿك اجحفودا.
وظبورة :فح صقؾ طـ ،خيرج آجحفود افؼطعقوت ؾال يصدح آجحفدود ؾقفدو،
ـوفعبودات اخلؿس مثال.1
ويبغ نييضو نين آجحفود ٓ يػقد إٓ حؽام طـقو.2
وظبورة :ب ؽؿ ،خيرج اشحػراغ افقشع ضؾى افرزق مثال.

 1ااحؽام .141/1
 1ادفذب .1015/2
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وتـؽر احلؽؿ افحعريػ يشعر بلن اشدحغراق إحؽدوم فدقس بؼدط لؼدؼ
حؼقؼي آجحفود.1
وظبورة :ب ؽؿ رشظدل ،خيدرج افؾغدقي وافعؼدع واحل د ؾدال يسدؿك مدـ بدذ
وشعف ؾقفو فحفدا ابطالحو.
وظبورة :ظؿع ،خيرج آجحفود افعؼو د ؾال اجحفدود ؾقفدو ابدطالحو .ونيمدو مدو
يذـره بعض إبقفقغ مـ لدريؿ آجحفدود افعؼو دد ونين ادخطدك ؾقفدو لثدؿ
ؿطعو ؾخال افح ؼقؼ ،فقؿقع اخلال بغ افص وبي ريض اهلل ظدـفؿ بعدض
تػوبقؾ افعؼقدة ـرايي افـبل بذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ربف افدكقو.
وظبورة :مـ دفقؾ تػصقع ،يراد مـف إبق إربعي ادحػؼ ظؾقفو مـ ني ؿدي افػؼدف
و ل افؽحوب وافسـي واإل وع وافؼقوس.

 1أصول مذهب اامام أمحد .361/
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وآجحفود مـ ني ؾف حمؾدي مؼدوع ومدلمقر بدف ،فؼقفدف تعدوػ ":فعؾؿدف افدذيـ
يسحـبطقكف مـفؿ" (افـسوء .)83:و تػسر ؿقفف تعدوػ ":افقدقم نيـؿؾدً فؽدؿ
ديددـؽؿ "..ؿددو نيبددق افسددعقد رمحددف اهلل :نيي بوإلطفددور ظددذ إديددون ـؾفددو نيو
بوفحـصددقص ظددذ ؿقاظدددد افعؼو ددد وافحقؿقددػ ظدددذ نيبددق افؼددع وؿدددقاكغ
آجحفود" .1و حديٌ ظؿرو بدـ افعدوا ريض اهلل ظـدف ؿدو ؿدو رشدق اهلل
بذ اهلل ظؾقف وشدؾؿ ":إذا حؽدؿ احلدوـؿ ؾوجحفدد ثدؿ نيبدوب ؾؾدف نيجدران وإذا
حؽؿ ؾلخطل ؾؾف نيجر واحد" .2ودو ؿدو معدوذ ريض اهلل ظـدف :نيجحفدد رنييدل وٓ

 1تػسر أا افسعود .5/1
 1رواه مسؾم  1413وافـسائي افؽزى  2615وافسمذي 1103
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لفق ،ؾرضب رشق اهلل بذ اهلل ظؾقف وشؾؿ بدره وؿو  :احلؿد هلل افدذي وؾدؼ
رشق َ رشق ِ اهلل دو يريض رشق اهلل".1
وممددو يددد ظددذ نين آجحفددود رضورة نين إحؽددوم تحغددر بحغددر احلددو وافزمددون
وادؽدون ،ـددام نين ادصدوفح وإظددرا افحدل تبـددك ظؾقفدو إحؽددوم فقسدً ثوبحددي،
واحلقادث افحل ٓ كص ؾقفو ٓ هنويي هلو ،وافـصقا حمدودة ،ؾال بدد مدـ ادصدر
إػ آجحفود دعرؾي احلؽؿ افؼظل ؾقفو .2بؾ إن اإلمدوم افسدققضل – رمحدف اهلل -
ؿرر نين قع افػؼفوء محػؼقن ظذ نين آجحفود ؾدرض مدـ ؾدروض افؽػويدوت
ـؾ ظك ،واجى ظذ ني ؾ ـؾ زمون ،يؼقم بف بعضفؿ ،ونيكف محك ؿك ؾقف ني ؾ

 1رواه أبـــو داود  113/1وافسمـــذي  313/0وافـــدارمي( )01وؿـــال افغـــزاس ادستصـــػى
 :121/1تؾؼته األمة بافؼبول ومل يظفر أحد ؾقـه ضعــا ؾـال يؼـدح ؾقـه ـوكـه مرشـال .واكظـر إظـالم
ادوؿعغ .161/1
 1مؾخصا من ا جتفاد ومؼتضقات افعرص.100-136/
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1
ظك مـ فحفد ،فؼقفف بذ اهلل ظؾقف وشؾؿٓ ":
ظك نيثؿقا ـؾفؿ"  .ومل خيؾ ٌ

تزا ضو ػي مـ نيمحل طو ريـ ظذ احلؼ ٓ ،يرض ؿ مـ خدذهلؿ ،ححدك يدليت نيمدر
اهلل و ؿ ـذفؽ" .2وؿقفف بذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ":إن اهلل يبعٌ هلدذه إمدي ظدذ
رنيس ـؾ مئدي شدـي مدـ جيددد هلدو ديـفدو" .3ومدـ ادعؾدقم نين إمدي معصدقمي نين
تضقع افػرض افؽػو ل افذي ق آجحفود.
وممو يـبغل افحـبقف ظؾقف نين و ر ني ؾ افعؾؿ ؿرروا نين جتزني آجحفود جو ز ،4وؿدد
ؿو صقخ اإلشالم :آجحفود مـصى يؼبؾ افحلزا وآكؼسدوم ،ؾدوفعزة بوفؼددرة

 1افطبعة ادـرية  10/1ظن ا جتفاد ومؼتضقات افعرص.21/
 1رواه مسؾم ( مع افؼح .)32 / 10
 0رواه أبو داود (  )1161وصححه األفباين افصحقحة (.)266
 1ااحؽـــام فًمـــدي  141/1وادستصـــػى  056/1ورشح افؽوــــب ادــــر  140/1ورشح
خمترص افروضة  253/0وافتؼريـر وافتحريـر  161/0و وؾـواتح افرمحـوت  031/1ورشح ؽايـة
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وافعلز ،وؿد يؽقن افرجؾ ؿودرا بعض ظوجزا بعض ،وفؽدـ افؼددرة ظدذ
آجحفود ٓ تؽقن إٓ ب صق ظؾقم تػقد معرؾي ادطؾقب ،ؾلمدو مسدلفي واحددة
ؾـ ؾقبعد آجحفود ؾقفو .1وؿو ابـ دؿقؼ افعقد :و دق ادخحدور ٕهندو ؿدد متؽدـ
افعـويي ببدوب مدـ إبدقاب افػؼفقدي ححدك لصدؾ ادعرؾدي بؿتخدذ نيحؽومدف ،وإذا
حصؾً ادعرؾي بودتخذ نيمؽـ آجحفود.2
وممو يد ظذ ذفؽ نيكف فدق مل يحلدزني آجحفدود فؾدزم مـدف نين يؽدقن ادلحفدد ظوددو
بلؿقع اجلز قوت و ق حمو  .وؿد ـون إ ؿي إربعدي وؽدر ؿ ـدوكقا ُيسدحػحقن
ؾقلقبقن افبعض ويحقؿػقن افبعض أخر .ومدع ذفدؽ مل ُيـدوزع ـدقهنؿ
نيظذ درجوت آجحفود.
افســول  115/وك ــر افــورود  316 /1وجمؿــوع افػتــاوى  110-131/13وإظــالم ادــوؿعغ
.143/1
 1جمؿوع افػتاوى .131/13
 1إرصاد افػحول .1311/1
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وؿد بغ ني ؾ افعؾؿ اد ؼؼقن نين آجحفود فقس بوفصعقبي افحدل يظـفدو افدبعض،
ومـفؿ اإلموم افصـعوين – رمحف اهلل – حقٌ يؼق  :احلدؼ افدذي فدقس ظؾقدف ؽبدور
احلؽؿ بسفقفي آجحفود

ذه إظصور ونيكدف نيشدفؾ مـدف إظصدور اخلوفقدي

ددـ فددف افدديـ مهددي ظوفقدي ،ورزؿددف اهلل ؾفدام بددوؾقو وؾؽدرا بد ق و وكبو ددي
ظؾؿل افؽحوب وافسـي .1وكؼؾ افصـعوين ظـ اإلموم حمؿد بـ إبرا قؿ ابدـ افدقزير
رمحف اهلل ـحوبف افؼقاظد ؿو  :اظؾؿ نيكف ؿد ـثر اشدحعظوم افـدوس

دذا افزمدون

آجحفود واشحبعود ؿ فف ححك بدور ـودسدح قؾ ؾدقام بقدـفؿ ،ومدو ـدون افسدؾػ
يشددون ذا افحشديد افعظقؿ وفقس ق بوهلغ ،وفؽـف ؿريدى مدع آجحفدود نيي
لصقؾف وب ي افذوق وافسالمي مـ لؾي افبالدة.2

 1إرصاد افـؼاد إػ تقسر ا جتفاد.130/
 1إرصاد افـؼاد إػ تقسر ا جتفاد.100/
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وؿددو افشددقـوين – رمحددف اهلل  :-ؾوٓجحفددود ظددذ ادحددلخريـ نييرس د ونيشددفؾ مددـ
آجحفود ظذ ادحؼدمغ وٓ خيوفػ

شقي.1
ذا مـ فف ؾفؿ ب قح وظؼؾ
ّ

وؿو نييضو افبدر افطوفع :وافذي نيديـ اهلل بف نيكدف ٓ رخصدي ددـ ظؾدؿ مدـ فغدي
افعرب مو يػفؿ ـحوب اهلل بعد نين يؼقؿ فسدوكف بقدء مدـ ظؾدؿ افـ دق وافكد
وصدطر مددـ مفدامت ـؾقددوت نيبدق افػؼددف تدرو افعؿددؾ بدام يػفؿددف مدـ ليددوت
افؽحوب افعزيز ،ثؿ إذا اكضدؿ إػ ذفدؽ آضدالع ظدذ ـحدى افسدـي ادطفدرة افحدل
عفدو إ ؿددي ادعحدزون ـوفصد ق غ ومدو يؾح ددؼ هبدام ممددو افحدزم ؾقددف مصددـػقه
افص ي نيو عقا بغ افص قح وؽره مع افبقون ددو دق بد قح وددو دق حسدـ
ودددو ددق ضددعقػ وجددى افعؿددؾ بددام ـددون ـددذفؽ مددـ افسددـي…،إػ نين ؿددو :
ؾوحلوبؾ نين مـ بؾغ افعؾؿ إػ رتبي يػفؿ هبدو تراـقدى ـحدوب اهلل ويدرجح هبدو

 1إرصاد افػحول.1306/1
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بغ مو ورد ةحؾػو مـ تػسر افسدؾػ افصدوفح ودحددي بدف إػ ـحدى افسدـي افحدل
يعر هبو مو ق ب قح ومو فقس بص قح ؾفق فحفد…".1
ونيمو ضريؼي آجحفود فؾػؼقف ؾحؽقن ظذ افـ ق أيت:
-1

نين يحصقر افقاؿعي افحل يب ثفو فقػحل ؾقفو ،و دذا نيمدر مفدؿ إذ ـقدػ

جيحفد افػؼقف مسلفي اؿحصوديي و دق ٓ يددري مدو آؿحصدود ،وـقدػ يؼسدؿ
افػرا ض و ق ٓ حيسـ احلسوب وؿد ؿو افـقوي رمحف اهلل :و ؾ يشسط نين
يعددر مددـ احلسددوب مددو يصد ح بددف ادسددو ؾ احلسددوبقي افػؼفقددي؟ حؽددك نيبددق
إش د وق ونيبددق مـصددقر ؾقددف خالؾددو ٕب د وبـو وإبددح اصددساضف .2ومثددؾ
احلسددوب ـددؾ ظؾددؿ حيحددوج إػ اجحفددود ـودسددو ؾ افطبقددي ونيبددق افعالؿددوت

 1افبدر افطافع .65-51/1
 1أدب افػتوى.11 /
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افدوفقي وآؿحصود وك ق و .وؿو ابـ افؼقؿ :وٓ يدحؿؽـ ادػحدل وٓ احلدوـؿ
مـ افػحقى واحلؽؿ بوحلؼ إٓ بـقظغ مـ افػفؿ:
o

نيحدمهو :ؾفؿ افقاؿع وافػؼف ؾقف واشحـبوط ظؾؿ حؼقؼدي مدو وؿدع بدوفؼرا ـ

وإمورات وافعالموت ححك حيقط بف ظؾام.
o

وافـقع افثوين :ؾفؿ افقاجى افقاؿع و ق ؾفدؿ حؽدؿ اهلل افدذي حؽدؿ

بف ـحوبف نيو ظذ فسون رشقفف

دذا افقاؿدع .ثدؿ يطبدؼ نيحددمهو ظدذ أخدر،

ؾؿـ بذ جفده واشحػرغ وشدعف ذفدؽ مل يعددم نيجدريـ نيو نيجدرا .ؾوفعدومل مدـ
يحقبؾ بؿعرؾي افقاؿع وافحػؼف ؾقف إػ معرؾي حؽؿ اهلل ورشقفف.1
-2

نين يؽددقن افبوحددٌ افػؼقددف فديددف ادؾؽددي فػفددؿ افـصددقا افؼددظقي،

بؿعرؾحف فؾعؾقم افعربقي ،ؿو اإلموم ابـ تقؿقي – رمحف اهلل  ":-إن كػس افؾغي

 1إظالم افوؿعغ  54/1وكحوه افطرق احلؽؿقة 4/و  05ظن ظن ؾؼـه افواؿـع ظــد أهـل افســة
واكتظة.05-04/
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افعربقي مـ افديـ ،ومعرؾحفو ؾرض واجى ،ؾنن ؾفؿ افؽحوب وافسـي ؾدرض،
وٓ يػفؿ إٓ بػفؿ افؾغي افعربقي ،ومو ٓ يحؿ افقاجى إٓ بف ؾفدق واجدى .ثدؿ
مـفو مو ق واجى ظذ إظقون ،ومـفو مو ق واجى ظذ افؽػويدي" .1ـدام ٓ
بد نين يعر دٓٓت إفػوظ ومو ؿرره ظؾامء إبق  ،وبوفغ افرازي – رمحف
اهلل – ؾلعؾ معرؾي إبق ني ؿ افعؾقم فؾؿلحفدد ،واشح سدـف افشدقـوين،
وؿدو اجلدقيـل – رمحددف اهلل  :-وظؾدؿ إبدق نيبددؾ افبدوب ،ححدك ٓ يؼدددم
ممخرا وٓ يمخر مؼدمو ويسحبغ مراتى إدفي واحللٍ .2ومـ ني ؿ مبوحٌ
ظؾؿ إبق معرؾي افؼقوس افدذي ؿدو ظـدف إشدـقي – رمحدف اهلل  ٓ :-بدد
فؾؿلحفد مـ معرؾي افؼقوس ومعرؾي رشا طف ادعحدزةٕ ،كدف ؿوظددة آجحفدود

 1ا ؿتضاء .143/1
 1ادستصــــػى  021/1وافــــذخرة 104/وإرصــــاد افػحــــول  1301/1وافزهــــان 543/1
وادحصول  12/3ورشح خمترص افروضـة  253/0ورشح خمترصـ افتحريـر  131/1وااحؽـام
فًمدي  130/1وادفذب .1011/2
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وادقبددؾ إػ تػوبددقؾ إحؽددوم افحددل ٓ حك د هلددو .1ومددـ ني ددؿ مبوحددٌ
إبق مسو ؾ افـسخ ،وؿد ؿدرر اإلمدوم افسدققضل – رمحدف اهلل – نين ادحػدؼ
ظؾقددف كسددخ افؽحددوب ك ددق ظؼدديـ ليددي و افسددـي مددو دون افعؼددة ومهددو
حمػقطددون .2ويدددخؾ افعؾددؿ بوٕبددق إدراو مؼوبددد افؼدديعي ،ومل يبعددد
افشوضبل رمحف اهلل حغ جعؾ ذا افؼط نيو رشضل بؾدقغ مرتبدي آجحفدود
ؾؼو  :إكام لصؾ درجي آجحفود دـ اتصػ بقبػغ ،نيحدمهو :ؾفؿ مؼوبد
افؼيعي ظذ ـامهلو ،وافؼط افثوين :افدحؿؽـ مدـ آشدحـبوط بـدوء ظدذ ؾفؿدف
ؾقفو"،3

 1ـــت ـتــاب إبطــال ا شتحســان خا ــة األم  ،141 /4وافرشــافة  211 – 236 /ورشح
األشـوي ظذ هامش افتحرير  013/0ظن أصول افػؼه ألا زهرة .031/
 1ااتؼان  33/1واكظر أيضا ا جتفاد ومؼتضقات افعرص.141/
 0ادواؾؼات .43/1
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-3

افعؾؿ بوفـصقا افدقاردة ادسدلفي ادب قثدي ،افشدوؾعل رمحدف اهلل

افرشوفي ظذ نيكف ٓ حيؾ افؼقوس واخلز مقجقد وؿد ؿو تعوػ :يدو نيددو افدذيـ
لمـقا ٓ تؼدمقا بغ يدي اهلل ورشقفف"(احللرات .1)1:وجيى ظذ افبوحدٌ
ادلحفد نين يؿقز إحوديٌ افص ق ي مـ افسدؼقؿي بوجحفدود نيو اتبدوع ٕ دؾ
افعؾؿ بوفسـي ،ؿو افػحقحل – رمحدف اهلل  :-ويشدسط نين يؽدقن ظوددو بصد ي
احلديٌ وضعػف شـدا ومحـو ونين يؽقن ظودو ب و افرواة وفق تؼؾقددا ،ــؼؾدف
ذفؽ مـ ـحوب ب قح.2
-4

نين جيؿددع إؿددقا

ادسددلفي ادب قثددي ،وؿددد اصددسط اإلمددوم نيمحددد

ادػحل نين يعر اخلال  ،ؾؼد ؿو
بؼق مـ تؼدم ،وإٓ ؾال يػحل ،وؿو

روايي :يـبغدل ددـ نيؾحدك نين يؽدقن ظوددو
روايي نيخرى :نيحى نين يحعؾؿ افرجؾ

 1احلديث حجة بـػسه .11-11 /
 1رشح افؽوـــب ادـــر  131/1وؿريــب مـــه ؾــواتح افرمحــوت  030/1وافزهــان 543/1
وااحؽام .143/1
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ـؾ مو تؽؾؿ ؾقف افـوس .1وؿو افشوضبل – رمحف اهلل  -ادقاؾؼوت :وفدذفؽ
جعؾ افـوس افعؾؿ معرؾي آخحال  ،ؾعـ ؿحودة :مدـ مل يعدر آخدحال مل
يشؿ افػؼف .وظـ شوم بـ ظبقداهلل افرازي رمحدف اهلل :مدـ مل يعدر اخدحال
افؼراءة ؾؾدقس بؼدورئ ومدـ مل يعدر اخدحال افػؼفدوء ؾؾدقس بػؼقدف .وظدـ
ظطوء – رمحف اهلل  -ؿو  ٓ :يـبغدل ٕحدد نين يػحدل افـدوس ححدك يؽدقن ظوددو
بوخحال افـوس ،ؾنكف إن مل يؽـ ـذفؽ رد مـ افعؾؿ مو دق نيوثدؼ مدـ افدذي
يديف .وظـ نييقب افسدخحقوين وابدـ ظققـدي رمحفدام اهلل :نيجرسد افـدوس ظدذ
افػحقو نيؿؾفؿ ظؾام بدوخحال افعؾدامء ،زاد نييدقب :ونيمسدؽ افـدوس ظدـ افػحقدو
نيظؾؿفؿ بوخحال افعؾامء ...،إػ نين ؿو افشوضبل  -ومدو نيحسدـ مدو ؿدو :-
وحوبؾف معرؾي مقاؿع اخلدال ٓ حػدظ فدرد اخلدال  .2ومدـ ؾقا دد ذفدؽ
 1إظالم ادوؿعغ .134 /1
1ادواؾؼــات  ،114 - 113/2وجـامع بقــان افعؾـم وؾضــؾه بـاب مــن يسـتحق أن يســؿى ؾؼقفــا،
واايـاس فألشؿري  .13/واكظر ـتاب إبطال ا شتحسان خا ـة األم  ،141 /4وافرشـافة /
.211 – 236
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حك إؿقا

ادسلفي ححك ٓ يؼع إحداث ؿق مبحددع ،ؿدو افسدؿعوين –

رمحف اهلل  -ؿقاضع إدفيٕ ":ن إ وظفؿ ظذ ؿقفغ إ وع ظدذ لدريؿ مدو
ظدامهو.1"...
-5

نيٓ يعلددؾ بوفػحقددو وآجحفددود ،ؿددو ش د ـقن رمحددف اهلل :نيكددو نيحػددظ

مسو ؾ ؾقفو ثامكقي نيؿوويؾ مـ ثامكقي ني ؿي ؾؽقػ يـبغل نين نيظلدؾ بدوجلقاب 2؟
وظؾقف نين يعرض ذفؽ ظذ إؿران وضؾبي افعؾؿ افثؼدوت ،يؼدق افشدوؾعل
وبويوه فؾؿلحفد :وٓ يؿحـع مـ آشحامع ممـ خوفػف ٕكف ؿد يحـبف بوٓشدحامع
فسو افغػؾدي ويدزداد بدف تثبقحدو ؾدقام اظحؼدد مدـ افصدقاب .3وؿدد ـدون افسدؾػ
يحدارشقن افػؼف ويحبوحثقن افؾقو افطقا دو ظرؾدقه مدـ نيمهقدي دذا اجلوكدى
وتػحقؼف فألذ ون ومتريـف فؾعؼق .

1افؼواضع ،133/0
 1افسر .33/11
 0افرشافة .211 /
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وؿد نيكعؿ اهلل ظدذ ضؾبدي افعؾدؿ بـؼد افؽحدى افؽثدرة افحدل ـوكدً بعقددة ادـدو ،
وتقرست افـسخ مقاؿدع اإلكسكدً بطبعوهتدو ،ووضدعً بدرامٍ افب دٌ افحدل
تقرسدده بضددغطي زر ،ـددام نين افحقابددؾ مددع ني ددؾ افعؾددؿ ظددز وشددو ؾ افحقابددؾ
ادخحؾػي شفؾ افب ٌ ،ويرس شماهلؿ ظام يشدؽؾ ،ووجددت ادـحدديوت افعؾؿقدي
افحل يبوحٌ ؾقفو ضؾبي افعؾؿ ادسو ؾ ويح وورون ؾقفو بوٕدب اجلؿ ،وآحدسام
افال ؼ ،وإرصود مـ ز بوحلسـك ،واحلؿد هلل ظذ ذفؽ.
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ممو يؾ ظف ادراؿبقن فؾػحووى نين ـثرا مـفو ممدو جدرت هبدو افرـبدون ممدو وؿدع ؾقفدو
اخلطل بسبى ضعػ افحصقر نيو افعلؾي وظدم افب دٌ وافدسوي ؿبدؾ اجلدقاب،
إكام كحلً بسبى لران شـي افشقرى ؿبؾ افػحقى ،و

ذا ادؼو بقدون ٕمهقدي

ذه افسـي ،وبعض مو ورد ؾقفو.

يسح ى فؾؿػحل نين يؽثر ادشقرة ظـد احلوجي ،وذفؽ اشدحلوبي فؼقفدف تعدوػ:
َو َص ِ
ً َؾح ََقـ َْمؾ َظ َذ اهللَمِ ﴾ [ل ظؿران :مـ أيي ،]159
وو ْر ُ ْؿ ِ ْإَ ْم ِر َؾنِ َذا َظز َْم َ
قرى َب ْقـ َُف ْؿ ﴾ [افشقرى :مـ
و وبػ ني ؾ اإليامن يؼق تعوػَ :و َني ْم ُر ُ ْؿ ُص َ
أيي  .]38وؿد ـون مـ ددي افصد وبي إظدام افشدقرى افقؿدو ع ادسدحلدة
(ادقاؾؼددوت  ، )211 / 4و ددذا طددو ر
وؿو عفؿ.
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وٓ يعـددل ددذا نين يسحشددر ـددؾ مـحسددى فؾػؼددف بددؾ خيحددور مددـفؿ مددـ ددق ني ددؾ
فالشحشورة ،ويد ظذ ذا حديٌ مقؿقن بـ مفران نين نيبدو بؽدر افصدديؼ ـدون
إذا ورد ظؾقف نيمر ومل جيدده افؽحدوب وافسدـي دظدو راوس ادسدؾؿغ وظؾامء دؿ
واشحشور ؿ وـون ظؿدر يػعدؾ ذفدؽ [رواه افبقفؼدل بسدـد بد قح ـدام ؾدحح
افبوري .]342 /13
وؿدو ابددـ ظبدوس :ـددون افؼددراء  -يعـدل ني ددؾ افعؾددؿ  -نيبد وب مشددقرة ظؿددر
ـفقًٓ ـوكقا نيو صبوكو [رواه افبخوري(.])7286
وؿو نيبق احلسـ إزدي :إن نيحد ؿ فقػحدل ادسدلفي فدق وردت ظدذ ظؿدر بدـ
اخلطوب جلؿع هلدو ني دؾ بددر( .إظدالم اددقؿعغ  ،178 / 4و دل افسدر / 5
 416ظـ ني حصغ).
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وورد ظـ ظع ريض اهلل ظـف ؿو  :يو رشق اهلل :إمر يـز بـو مل يـز ؾقدف ؿدرلن
ومل متض مـؽ شـي ؾؼو  :ني عقا افعودغ مـ اددممـغ ؾدوجعؾقه صدقرى بقدـؽؿ،
وٓ تؼضقا ؾقف برنيي واحد" (رواه افطزاين ـام ادلؿع .).178/ 1

ذـر ابـ ظبوس  -ريض اهلل ظـفام  -ؿصي ؿدوم ظؿر فؾشوم ،ونيكف دو نيخز بقؿدقع
افطدددوظقن هبدددو دظدددو ادفدددوجريـ إوفدددغ ؾوشحشدددور ؿ ["..رواه افبخدددوري
(.].)5729
ودو بعٌ ظؿر  -ريض اهلل ظـف  -جقش ًو إػ افعراق ونيمر ظؾقفؿ نيبو ظبقدة افثؼػدل
نيمره نين يسحشدر نيبد وب رشدق اهلل  -بدذ اهلل ظؾقدف وشدؾؿ  -ونين يسحشدر
شؾقط بـ ؿقس ؾنكف رجؾ بورش احلروب"[ افبدايي وافـفويي .]26 /7
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وـون افػدوروق ريض اهلل ظـدف يشدوور افصد وبي وفدق ـدوكقا حددثوء افسدـ مدو
دامدقا مددـ ني دؾ آجحفددود ـدوبـ ظبددوس ريض اهلل ظدـفام( .إظددالم ادددقؿعغ / 4
)211

إؾضددؾ نين يؼصددد اشحشددورتف ذوي اخلددزة وافعؾددؿ مددـ افؽبددور ،ؿددو ظددع -
ريض اهلل ظـف ( :-رنيي افشقخ خر مـ مشفد افغدالم) [ رواه افبقفؼدل افسدــ
افؽزى  ،113 /11هتذيى افريوشي .]188 /
وؿد يؽقن ظـد بغور افسـ مـ ضؾبدي افعؾدؿ مدو ٓ ظـدد ؽدر ؿ حلددة ظؼدقهلؿ،
وؿددد ـددون ابددـ صددفوب افز ددري  -رمحددف اهلل  -يشددلع افصددغور ،ويؼددق ٓ" :
لحؼروا نيكػسؽؿ حلداثي نيشـوكؽؿ ؾدنن ظؿدر بدـ اخلطدوب ـدون إذا كدز بدف إمدر
ادعضددؾ دظددو افػحقددون ؾوشحشددور ؿ يحبددع حدددة ظؼددقهلؿ" [ رواه ابددـ ظبدددافز
جومع بقون افعؾؿ وؾضؾف .]85 /1 /
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ويمـد ذفؽ ؿق ابـ ظبوس ريض اهلل ظـفام :ـدون افؼدراء -يعـدل ني دؾ افعؾدؿ-
نيب وب مشقرة ظؿر ـفقًٓ ـوكقا نيو صبوكو[رواه افبخوري(.])7286

وؿد نيدرو ذفؽ إ ؿي ادلحفدون ،ونيوبقا هبو مدـ بعدد ؿ ،يؼدق افشدوؾعل –
رمحف اهلل  -وبويوه فؾؿلحفد :وٓ يؿحـع مـ آشحامع ممـ خوفػف ٕكف ؿد يحـبدف
بوٓشددحامع فددسو افغػؾددي ويددزداد بددف تثبقحددو ؾددقام اظحؼددد مددـ افصددقاب( افرشددوفي /
 .)511وؿد ـون افسؾػ يحدارشقن افػؼف ويحبوحثقن افؾقدو افطدقا ددو ظرؾدقه
مـ نيمهقي ذا اجلوكى وتػحقؼف فألذ ون ومتريـف فؾعؼق .
وـون ـبور افحوبعغ حيربقن ظذ آجحفود اجلامظل ؾؼد جوء تر ي شدومل بدـ
ظبداهلل بـ ظؿدر نيحدد افػؼفدوء افسدبعي ظدـ ابدـ ادبدورو ؿدو  :ـدوكقا إذا جدوءهتؿ
ادسددلفي دخؾددقا ؾقفددو قعددو ؾـظددروا ؾقفددو وٓ يؼيد افؼددويض ححددك يرؾددع إفددقفؿ
ؾقـظرون ؾقفو ؾقصدرون( .افحعومل فبؽر نيبق زيد).34/
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ؾوٓجحفددود اجلامظددل  -خوبددي إمددقر افعومددي  -يؼددل إمددي مددـ مشددوـؾ
آخحال افذي يـحٍ ظـف اخدحال أراء ،ومسدحـد ذفدؽ افـصدقا افعومدي
إمر بوفشقرى وتطبقؼ اخلؾػوء هلو( .آجحفود اجلامظل .)28 /ؿو اإلموم ادزين
رمحف اهلل :إذا اخحؾػ إ ؿي وادظً ـؾ ؾرؿي بلن ؿقهلو ق افذي يقاؾدؼ افؽحدوب
وافسـي ،وجى آؿحداء بوفص وبي وضؾبفؿ احلدؼ بوفشدقرى ادقروثدي ظدـ افـبدل
بذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ،ؾق رض اإلموم ني دؾ زموكدف ؾقـدوطر ؿ ؾدقام مهد وحددث
مـ اخلال  ،ويسدل ـدؾ ؾرؿدي ظدام اخحدورت ،ويؿدـعفؿ مدـ افغؾبدي وادػدوخرة،
ويلمر ؿ بوإلكصو وادـوب ي ،وحيضفؿ ظذ افؼصد بدف إػ اهلل تعدوػ ،ؾدنن اهلل
تعددوػ يؼددق  ":إن يريدددا إبددالحو يقؾددؼ اهلل بقددـفام" ،ؾبددذفؽ يحبددغ هلددؿ كظددر
افؽحوب وافسـي( .افب ر اد قط فؾزرـق ).232/ 6
وممددو يددذـر ظددـ ظؾددامء إكدددفس نيكددف ـددون فددوفس فؾشددقرى بددغ ني ددؾ افعؾددؿ
يحشوورون ؾقفو ادسو ؾ افـقاز وهلو نيرزاق مدـ بقدً اددو ـدام ادقاؾؼدوت.
(ادقاؾؼوت )111 - 98 / 4
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وٕمهقي ذفؽ نيدرو ـبور ظؾامء افؼرن ادويض رضورة إجيود قئي ظومدي ممشسدقي
ظذ مسحقى افعومل اإلشالمل ذحص بنبدار افػحدووى افعومدي فؾؿسدؾؿغ ،ؾؼدو
ابـ ظوصقر :وإن نيؿؾ مو جيى ظذ افعؾامء

ذا افعكد نين يبحدد قا بدف مدـ دذا

افغرض افعؾؿل نين يسدعقا إػ دع فؿدع ظؾؿدل حيرضده نيـدز افعؾدامء بدوفعؾقم
افؼددظقي ـددؾ ؿطددر إشددالمل ظددذ اخددحال مددذا ى ادسددؾؿغ إؿطددور،
ويبسطقا بقـفؿ حوجوت إمي ،ويصدروا ؾقفو ظـ وؾوق ؾقام يحعدغ ظؿدؾ إمدي
ظؾقف ،ويعقـقا يقمئذ نيشامء افعؾامء افدذيـ جيددوهنؿ ؿدد بدوفغقا رتبدي آجحفدود نيو
ؿوربقا( .مؼوبد افؼيعي )312/
و نيمهقي آجحفدود اجلامظدل نييضدو ؿدو افشدقخ نيمحدد صدوـر :افعؿدؾ افصد قح
ادـحٍ ق آجحفود آجحامظل ؾنذا تبقدفً إؾؽور وتداوفً أراء طفدر وجدف
افصدددقاب إن صدددوء اهلل( .افؼدددع وافؾغدددي  95/ظدددـ آجحفدددود ومؼحضدددقوت
افعك.)252/
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وفذفؽ ؿومً قئوت ؾؼفقي ظودقي ،و قئوت نيخرى ؿطريي ،وفؽـ ٓ زا بعض
ني دؾ افعؾدؿ يصددرون افػحدووى إمدقر افعومدي افحدل حؼفدو نين ٓ يسدحبد ؾقفددو
فحفد بوفػحقى ،بؾ نين تؽقن افػحقى وظقي ححك ٓ يحشدحً افـدوس .ؾـسدل اهلل
نين جيؿع افؽؾؿي ويقحد افصػ ويصػل افؼؾقب.

وظذ افػؼقف ؿبدؾ إبدداره فؾػحدقى ادقاضدع ادشدؽؾي نين يسدحخدم إشدؾقب
إمثؾ ادشقرة :بلن يشوور مـ يريد مشوورتف دون حضقر نيؿراكف ،فقحسدـك فدف
ؿددق مددو صددوء دون حددرج نيو فومؾددي ٕحددد .ومددـ فطقددػ مددو يددروى مددو ذـددره
اجلفشوري نين شوبقر ذا إـحو و ق مـ مؾقو افػرس اشحشور وزيريـ ـوكو فف
نيمر مـ نيمقره ،ؾؼو نيحدمهو ٓ :يـبغل فؾؿؾؽ نين يسحشر مـو نيحدا إٓ خوفقدو
ؾنكف نيمقت فؾرس ونيحزم افرنيي ونيدظك إػ افسالمي ونيظػك فبعضدـو مدـ ؽو ؾدي
بعضٕ ،ن افقاحد ر دـ بدام ُنيؾيد إفقدف و دق نيحدرى نيٓ يظفدره ر بدي فؾؿؾدؽ
ورؽبي إفقف ،وإذا ـون ظـد اثـغ مظفر :دخؾً ظذ ادؾؽ افشبفي واتسدعً ظدذ
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افرجؾغ ادعوريض ،ؾنن ظوؿبفام ظوؿى اثـغ بذكى واحد وإن اهتؿفام اهتؿ بريئد ًو
بلـويي فرم وإن ظػو ظـفام ظػو ظـ واحد ٓ ذكى فف وظـ أخر واحللدي ظؾقدف[
افقزراء وافؽحوب فؾلفشوري .]11 /

يؿؽدـ تؾخدقص ؾقا دد اشحشدورة افػؼقددف ؿبدؾ نين يػحدل ادسدو ؾ ادشدؽؾي بلهنددو
تحؾخص أيت:
 -1تطبقؼ شـي ادشقرة.
 -2افقبق فؾصقاب ؽوفب ًو.
 -3افعذر ظـد اخلطل ،ؿو ابـ ادعحدز :مدـ نيـثدر ادشدقرة مل يعددم ظـدد افصدقاب
مودحو وظـد اخلطل ظوذر ًا [لداب ابـ ادعحز  ،99 /هتذيى افريوشي .]185 /
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ؾقو نيدو افػؼقف ٓ ،تغػؾ ظـ آشحشورة ؿبؾ افػحقى ،ونيبؼد بدوٕجر ،وافقبدق
فؾصقاب بنذن اهلل تعوػ.
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يغػؾ ـثر مـ ضؾبي افػؼف ظـ نيؿقا افص وبي ولرير و ،ويؽحػدقن بدام كؼدؾ ظدـ
إ ؿي ادشفقريـ ،و ذا ؿصدقر ـبدر ،وخصقبد ًو مدع اكحشدور افؽحدى ادسدـدة
اد ؼؼددي افحددل تـؼددؾ ؾؼددف إب د وب بوفسددـد ،ولددرر افقاؿعددي افحددل نيؾحددك ؾقفددو
افصددد و  ،ـدددام نين وجدددقد افدددزامٍ احلوشدددقبقي زادت مدددـ شدددفقفي افب دددٌ
واشحقعوب نيؿقا إب وب ادسلفي افػؼفقي.
ِ
ِ
ِ
َدر
دـ َب ْعدد َمدو َت َب َم َ
افر ُشق َ م ْ
 -1ؿو تعوػَ :و َم ْـ ُي َشوؿ ِؼ َم
دغ َفد ُف ُْاهلددَ ى َو َي َمحبِ ْدع ؽ ْ َ
شبِ ِ ِ ِ
غ ك َُقف ِف َمو ت ََق َمػ َوك ُْصؾِ ِف َج َفدـ ََمؿ ﴾ [افـسدوء ]115 :ونيوػ مدـ يددخؾ
قؾ ادُْ ْممـ َ
َ
نيتبوع شبقؾ ادممـغ ؿ افص وبي ،وافحفديد يشدؿؾ مدـ مل يبدحعفؿ افعؼقددة
وافػؼف وادـفٍ.
 -2حديٌ ني مقشك إصعري ريض اهلل ظـف وؾقف ":افـلقم نيمـي افسامء ؾدنذا
ذ بً افـلقم نيتك افسامء نيمر و ،ونيكو نيمـي نيب و ونيب و نيمـدي ٕمحدل ،ؾدنذا
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ذ ى نيب و نيتدك نيمحدل مدو يقظددون" .نيخرجدف مسدؾؿ .ومعؾدقم نين افـلدقم
دحدى بف افص راء ،ؾوتبوظفؿ كلوة مـ افضقوع.
 -3نين افعربقي شؾقؼحفؿ ،ؾال حيحدوجقن فدراشدي فؾـ دق وظؾدقم افعربقدي ،ؾػفدؿ
افـصقا نييرس ظؾقفؿ مـ ؽر ؿ ،واخلطل افػفؿ بعقد ظـفؿ.
 -4نيهنؿ فقسدقا ب وجدي فؾـظدر آشدحدٓ ونيحدقا افدرواة ،وبد ي افسدـد
ـؿـ بعد ؿ.
 -5نيهنؿ ٓ حيحوجقن فدراشي إبق وؿقاظد افػؼف ـؿـ بعد ؿ.
 -6نيهنؿ ظويشقا افقحل ،ونيدرـقا نيشبوب افـدزو  ،ومـوشدبي ورود إحوديدٌ،
ممو جيعؾفؿ يػفؿقن ادؼصقد هبو.
 -7نيهنؿ نيبر ؿؾقب ًو مـ ؽره ،ونيـثر بالح ًو ،ونيظؿدؼ إيامكدو ؾدوفحقؾقؼ فؾصدقاب
ؾقفؿ نيحرى مـ ؽر ؿ ،ودفقؾ ذفؽ:
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قن ْإَو ُف َ ِ
دـ ادُْ َف ِ
يـ
دوج ِر َ
دقن م َ
افسدوبِ ُؼ َ َم
ني -نيهنؿ كوفقا رضو اهلل تعوػ ،ؿو تعدوػَ :و َم
ٍ ِ
و ْإَكْص ِ ِ
يض اهللَمُ َظدـ ُْف ْؿ َو َر ُضدقا َظـْد ُف ﴾ [افحقبددي:
دور َوا َمفددذ َ
َ َ
يـ ا َمت َب ُعدق ُ ْؿ بِنِ ْح َسددون َر َ
 ،]111ووجف افدٓفي :نين مـ اتبع افص وبي كوفف افدرىض ،ومدـ خدوفػفؿ ؾؾدقس
فف ذفؽ.
دوحل ِ
ب-نيهنؿ خر افزيي ،ؿو تعوػ :إِ َمن ا َمف ِذيـ لمـُقا وظ ِؿ ُؾدقا افص َِ
وت ُنيو َفئِ َ
دؽ
َم
َ َ َ َ
ُ ْؿ َخ ْ ُر ا ْف َ ِز َمي ِي ﴾ [افبقـي ]7 :وافص وبي نيوػ مـ يدخؾ ؾقفدو .ويدد ظؾقدف ؿقفدف
 بذ اهلل ظؾقف وشدؾؿ " : -خدر افـدوس ؿدرين ،"...وادؼصدقد بوخلريدي نيهندؿخر افـوس تؼك وظؿال .و ذا معؾقم ظـد ؿ ؿو ابدـ مسدعقد ريض اهلل ظـدف":
إن اهلل كظر إػ ؿؾقب افعبود ؾقجد ؿؾى حمؿد بذ اهلل ظؾقف وشدؾؿ خدر ؿؾدقب
افعبود ؾوبطػوه فـػسف ؾوبحعثف فرشوفحف ،ثؿ كظر ؿؾقب افعبود بعدد ؿؾدى حمؿدد
بذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؾقجد ؿؾقب نيب وبف خر ؿؾقب افعبدود ،ؾلعؾفدؿ وزراء
كبقف يؼوتؾقن ظذ ديـف .ؾلظطو ؿ اهلل ؾفام ٓ يدرـف افالحؼقن هلدؿ .نيخرجدف نيمحدد
 379/ 1بسـد حسـ ظـف .ووجف افدٓفي مـ ـؾ ذفؽ :نين اتبوع مـ ظؾؿـو يؼقـو
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بـلوتف وب ي مـفلف واجىٕ ،ن افطريؼ إػ احلدؼ واحدد ،ؿدو تعدوػَ :و َني َمن
ِ
د َدذا ِ ِ
دـ َش دبِقؾِ ِف ﴾
رصاضددل ُم ْس دحَؼ ًقام َؾددو َمتبِ ُعق ُه َو َٓ َت َمحبِ ُعددقا افس د ُب َؾ َؾ َح َػد َمدر َق بِ ُؽد ْدؿ َظد ْ
َ
َ
[إكعوم.]153 :
ت-نين اهلل تعوػ ؿو َ :وا َمتبِ ْع َشبِ َ
َدوب إِ َ َم ﴾ [فؼدامن ]15 :وٓ يشدؽ
دـ َنيك َ
قؾ َم ْ
مقحد نين ـدؾ افصد وبي مـقبدغ إػ اهلل تعدوػ ،وٓ يؿؽدـ تطبقدؼ دذا إمدر إٓ
بوتبوع مـفٍ افص وبي افعؼقدة وافػؼف وادـفٍ.
نيشددل اهلل نين يرزؿـددو اتبددوظفؿ وبدد بحفؿ مددع افـبقددغ وافصددديؼغ وافشددفداء
وافصوحلغ وحسـ نيوفئؽ رؾقؼ ًو.

***
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