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ُيوِن ِبالَ َباب اْلَكَفاَلِة ـ  1  ْبَداِن َوَغْيِرَها ِفي اْلَقْرِض َوالدُّ
َناِد َعْن ُمَحمَّدِ  و الَ َوَقاَل َأُبو الزِ  ْسـَلِميِ  َعـْن َأِبيـِأ َأنَّ  ْبِن َحْمَزَة ْبـِن َعْمـر 

ق ا عنــأ هللاُعَمــَر َرِيــي  َل َعَلــى َلاِرَ ــِة  ( 1)  َبَعَثــُأ ُمَدــدِ   اْمَرَأِتــِأ َفَخَذــ َ َفَوَقــَ  َرُلــ
َِ َكِفـيا ُل ـَة َلْلـَدة  َحْمَزُة ِمَن الرَّ  َحتَّـى َقـِدَ  َعَلـى ُعَمـَر َوَكـاَن ُعَمـُر َقـْد َلَلـَدُة ِماَْ

َقُهْم َوَعَ َرُة ِبالْ   .َجَهاَلِة َفَددَّ
يَن اْســـَتتِ  ْشـــَعُل ِلَعْ ـــدِ َوَقـــاَل َلِر ـــرل َوالَ  ـــُعود  ِفـــي اْلُمْرَتـــدِ  ُْ ِ ْبـــِن َم ْ ُهْم َّللاَّ

ْلُهْم َفَتاُبوا َوَكَفَلُهْم َعَشاُِْرُهْم  ََ ِبَنْفس  َفَماَت َفـا َوَقاَل َحمَّادل ِإَذا .َوَكفِ  ََ َتَكفَّ  َشـْي
 .َعَلْيِأ َوَقاَل اْلَحَكُم َيْضَمُن 

َثِني َلْعَفُر ْبُن َرِبيَعَة َعـْن َعْ ـدِ  أبوَقاَل  ِ َوَقاَل اللَّْيُل َحدَّ حْ  َعْ د َّللاَّ َمِن الـرَّ
َعَلْيـِأ َوَسـلََّم  هللاَعْن َرُسوِل َّللاَِّ َصـلَّى  عنأ هللاْبِن ُهْرُمَز َعْن َأِبي ُهَرْ َرَة َرِيي 

ََ ِديَنـار   ِلَفُأ َأْلـ ُْ ََ َأْن ُي ََ َسَخَل َبْعَض َبِني ِإْسَراِْي َأنَُّأ َذَكَر َرُلا  ِمْن َبِني ِإْسَراِْي
َِ ُأشْ  َهَدا ِتِني ِبالشُّ ا َقـاَل َفـْخِتِني ِباْلَكِفيـَفَقاَل اْْ َِ َقـاَل ِهُدُهْم َفَقاَل َكَفى ِبـاهَِّ َشـِهيد 

ِ َكِفـيا َْ ِفــي اْلَبْحــِر َكَفـى ِبــاهَّ ــمفى َفَخـَر َُ َ  ُم ََ َفـَدَفَعَها ِإَلْيــِأ ِإَلـى َأَلــ  َقــاَل َصــَدْق
َلـُأ َفَلـْم َيِجـْد َفَقَضى َحاَلَتُأ ُثمَّ اْلَتَمَس َمْرَكب ا َيْرَكُ َها َيْقَدُ  َعَلْيِأ  َِ الَّـِ ي َألَّ ِلأَلَلـ

ََ ِديَنـار  َوَصـِحيَفة  ِمْنـُأ ِإَلـى َصـاِحِبِأ  ََ ِفيَهـا َأْلـ َمْرَكب ا َفَخَذَ  َذَشَبة  َفَنَقَرَها َفَخْدَذ
َج َمْوِيَعَها ُثمَّ َأَتى ِبَها ِإَلى اْلَبْحِر َفَقاَل اللَُّهمَّ ِإنََّك َتْعَلمُ  َُ  َأنِ ي كُ ُثمَّ َزلَّ لَّْف َُ َُ َت ْن

ــُفا  ــا َأْل ــَخَلِني َكِفــيان  َُ ــار  َف ِ َكِفــيا ََ ِديَن ــاهَّ َُ َكَفــى ِب ــ ــَك َوَســَخَلِني َفُقْل  َفَرِيــَي ِب
ا َفَرِيـَي ِبـَك َوَأنِ ـي َلَهـْدُت َأْن َأِلـَد َمْرَكب ـا َأْبَعـُل  َُ َكَفـى ِبـاهَِّ َشـِهيد  ا َفُقْلـ َشِهيد 

يـِأ ِإَلْيِأ الَِّ ي َلُأ َفَلْم أَ  ِِ  َْ ْقِدْر َوِإنِ ي َأْسَتْوِدُعَكَها َفَرَمى ِبَها ِفي اْلَبْحِر َحتَّى َوَلَجـ
َُ الَِّ ي َكـاَن  ُل َْ الرَّ ُْ ِإَلى َبَلِدِة َفَخَر ُثمَّ اْنَدَرَف َوُهَو ِفي َذِلَك َيْلَتِمُس َمْرَكب ا َيْخُر

ََ ِبَماِلِأ  ََّ َمْرَكب ا َقْد َلا َذا ِباْلَخَشـَبِة الَِّتـَأْسَلَفُأ َيْنُظُر َلَع ي ِفيَهـا اْلَمـاُل َفَخَذـَ َها َفـِِ
ِحيَفَة ُثـمَّ َقـِدَ  الَّـ ِ لَ  ي َكـاَن َأْسـَلَفُأ َفـَخَتى ْهِلِأ َحَطب ا َفَلمَّا َنَشَرَها َوَلَد اْلَماَل َوالدَّ

                                                

 ( مصدقًا : يعني يجمع الصدقة .1)
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اِبــالَ  َُ َلاِهــد  ــ ِ َمــا ِزْل َّللاَّ ــار  َفَقــاَل َِ َِ ِديَن َ  آ ْل َِ َمْرَكــ ــ ــِفــي َلَل َك ِبَماِلــَك َفَمــا ِتَي
َ  َقـاَل ُأْذِ ـُرَ   ََ ِإَلـيَّ ِبَشـْي ََ َبَعْثـ َْ ُكْنـ يِأ َقاَل َهـ ِِ  َُ ََ الَِّ ي َأَتْي َوَلْدُت َمْرَكب ا َقْ 
 ََ َ َعْنـَك الَّـِ ي َبَعْثـ َ َقـْد َأدَّ يِأ َقـاَل َفـِِنَّ َّللاَّ ِِ  َُ ََ الَِّ ي ِلْئ َأنِ ي َلْم َأِلْد َمْرَكب ا َقْ 

ا ِة َفاْنَدِرْف ِبالَ ِفي اْلَخَشبَ  يَناِر َراِشد  َِ الدِ   .ْل
 ـــــــــــــــ

 الشرح :
الحمد هلل وبعد ، هذا الكتاب : كتاب الكفالة ذكر فيه من السنة ما يـد  
علـ  هـذا ال ـل الع ـيذ الــذن هـا مـن محالـن هــذل ال ـراعة  ـل مـن محالــن 

والسعة وأخـذ ععهـهذ ت راع هللا جل وعال لعبادل ففيها من التيسير عل  الناس 
ـــة عـــاب  ســـن ممـــا أذ ـــ  عـــه   ذمـــة ععـــك والتكـــات  والتـــ ل  مـــا فيـــه ، فالكفال
 ال راعة والكفالة لها ألفاظ كفيل ، وزعـيذ واـا و وأاـبال تلـل قـا  جـل وعـال : 

 والكفالة منقسمة إل  قسمين :  وأ ا عه زعيذ 
 وكفالة ما      -2  كفالة  دن  -1

ه يكفــل هــذل الــنف  يعنــي  نــد ها فيمــا إذا كــان الكفالــة الند يــة معنــال أ ــ
أ اب ايئًا أو أ اد إ ها  أ د أو  حا ذلل ، واقاو الكفيل مقاو المكفا  في 

 هذا يعني أ ه يحالب الكفيل ل ه قنل عكفالة اآلخر .
والكفالة المالية كذلل وها أ ه يتكفل مااًل عل  أ د واكان مقاو  ا به 

اـا  منهمـا ، يطالـب المكفـا  أو يطالـب الكفيـل والطرف اآلخر له مطالبة من 
إذا لــذ يجــد المكفــا  وأ اد الكفيــل ف  ــه ي خــذ منــه لن الكفيــل أ ــ  هــذا ال ــي  
عل   فسه و ضي عه مختا ًا فلذلل يقاو مقامه مثل من يجعـل علـ   فسـه  ـ  
اال تدا  ففي عاب الكفالة من المصالح ال رعية ال ي  الكثير وفيه من التـ خي 

لناس ولعي ععههذ لبعك ما يحدث المصالح الكثيرة فيما يتعاارون عه  ين ا
وفــي قصــة الرجــل مــن  نــي إلــرا يل ومــا  ، ذكــر أ ــل الكفالــة فــي أ ــر عمــر 
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ال ـدان عاب الكفالة في القرض والـديان عتد  عليه ، أما تنااب البخا ن قا  : 
ل قـرض ديـن وايرها ، الكفالة في القرض والديان ، الـدين أعـذ مـن القـرض فكـ

ولي  كل دين قرضا لن الدين معنال ما يدان عه اإل سان من الح  المالي فقد 
يدان  ثمن للعة يكان عليه  من للعة مؤخر عمعنـ  أ ـه لـذ يسـددل ، فـي ذمتـه 
 من للعة ، في ذمته  من المثل ، في ذمته مهر ، في ذمته مقـدا  خلـع ، فـي 

ه  يـع ، فـي ذمتـه إلـ   خـرل ذمته ما  من جهة الطالق عل  عـاض ، فـي ذمتـ
هذل كلها تسم  ديان وأما القرض فها خاص عمـا يسـميه النـاس السـل  ، هـذا 

 يسم  قرض . 
عاب الكفالة في القرض والديان هذا  –  مه هللا  –: قا  البخا ن  ف ذاً 

من عاب عط  العاو عل  الخاص ، والديان ت مل القرض واير ذلل ، فـ ذن 
ي  ا ــ  علــ   ــا به ، قــا  فــي ال ــدان : عال ــدان الــدين يجمعــه أ ــه  ــ  مــال

وايرهــا : يعنــي أن الكفالــة تكــان عالنــدن تكــان عالمــا  كــذلل تكــان فــي الحقــاق 
تكــان فــي الحـــدود ، وتكــان فــي اإل ـــالو وفــي التعــذير وأاـــبال ذلــل ، فبا هـــا 

 والع يحددل القاضي فيما يرال أو اإلماو .
 وععــح  مـــ ة  ــن عمـــر  قصــة أو أ ـــر عمــر اللـــي لــمع  : أن عمـــر 

اللــلمي مصــدقًا يعنــي يجنــي الصــدقة ، ي خــذ الصــدقة ، والصــدقة التــي ت خــذ 
هــي  ــدقة المــاا  ال ــاهرة فيســن لعمــاو أن يبعــح مــن ي خــذ الصــدقا  مــن 
الناس عل  أماالهذ يعني من أماالهذ ، وهذل المراد  ها الصدقة ،  ـدقة المـا  

 ال اهر لن الماا  قسمان : 
 وما  عاطن .  -2   ر _ ما  ظاه1

 الما  الباطن ها الذهب والفهة اللي يخفيها الناس وليس  ظاهرة . 
وأمــا المــا  ال ــاهر فمثــل  هيمــة ال عــاو الســا مة ومثــل الــ  و  والثمــا  
وعروض التجا ة وأابال ذلل من الماا  ال اهرة ، فهذل يسـن لعمـاو أن يبعـح 
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ي ل ــه يجلــب الصــدقة الااجبــة مــن ي خــذ هــذل الصــدقا  واســم  مصــدقًا : يعنــ
 التي هي ال كاة . 
مصــدقًا فاقــع  جــل علــ  جا اــة امرأتــه ، جا اــة المــرأة ليســ  قــا  ععثــه 

ملكــًا ل وجهــا ، هــي ملــل للمــرأة ، فــالمرأة  ــال  ل وجهــا ، لكــن جا اــة المــرأة ال 
يحـــل لـــه أن يط هـــا ل هـــا ليســـ  ملـــل يمـــين وليســـ  زوجـــه ، لهـــذا هـــي علـــ  

انهة أ هـا مـاداو أ هـا ملـل المرأتـه فهـي ك  هـا ملكـه ، لجـل  الحرمة لكن هناك
هذا االاتبال مما قد يحصل معه الجهالة ااتبه عل  هذا الرجل الذن لي  مـن 
 أهل العلذ ولي  في المدينة ممن يعلذ العلـذ فاقـع علـ  جا اـة امرأتـه ، عمـر 

 .ععد ما عرف الحا  عذ ل عالجهالة ، ل ه جهل الحكذ 
نــه العلمــا  القاعــدة الع يمــة أن  ــذ مســا ل يعــذ  فيهــا المــر  وهـذا أخــذ م

ععيــد  ، يعنــي فــي الحــدود وايرهــا ممــن ين ــ  فــي عاديــة ععيــدة أو ين ــ عالجهالــة 
عــن محــال  العلــذ واإليمــان وخا ــة فــي المســا ل الم ــتنهة وأع ــذ مــن ذلـــل 

أ ـاًل المس لة الع يمة اللـي هـي ال  ـا ، الاقـا  علـ  المـرأة التـي ال اـنهة فيهـا 
في جبا  لذ يعرف فيها تفا يل  فيها عالجهالة إذا كان المر  ين  هذل قد يعذ  

ال كاو لي  عندل من أهل العلذ والـدعاة مـن ينـين لـه ذلـل فمثـل هـذل المسـا ل 
 : يعني في الحدود يعذ  فيها المر  عالجهالة ، والجهالة في الحد  اعان 

ــة فــي  ــا   -2  جهالة عالحكذ  -1 ــا ي جهالــة عالحــد جهال والث
الحد في  ا  التعذير ، والو  ها المراد هنا ، أ ه يجهـل أن هـذا محـرو ، لكـن 
لا علذ أ ـه محـرو لكـن يجهـل أن ال  ـا ممـن هـا محصـن أن عليـه الـرجذ فيـه ، 

العنرة ع ن يعلـذ قا  أ ا أعلذ أ ه  راو لكن ما أد ن أ ي أ جذ فهذا ال عنرة عه ، 
ــة  ــالحكذ ، وجهال ــة ع ــة فــي هــذل المــا   اعــان : جهال أ ــه محــرو ، فــ ذن الجهال
عالحــد أو مقــدا  التعــذير أو أن فيــه تعــذيرًا و حــا ذلــل ، فالثــا ي ال اعتبــا  لــه 

 وإ ما العنرة هل تعلذ أ ه محرو أو ال تعلذ ف ذا علذ ف  ه ال يعذ  . 
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مــن  نــي إلــرا يل :  ــديح أ ــي  ذكــر  جــل والحــديح اللــي قالــه الننــي 
هراــرة واضــح فــي الداللــة فــي قالــه فــ تني عالكفيــل : فقلــ  كفــ  عــا  كفــياًل إلــ  
 خر القصة وهذل ال ال أ ه فـيمن كـان قنلنـا واـر  مـن قنلنـا هـل هـا اـر  لنـا 
مطلقًا أو فيه تفصيل ، والصااب من القاا  فـي ذلـل فيمـا ي هـر لـي أن اـر  

اــراعتنا جــا   عــالحكذ ف  ــه  كـــذ   أ ــاًل وإذا كا ــ مــن قنلنــا لــي  ع ــر  لنــا
ا تـــدا ي وال يقـــا  اـــر  مـــن قنلنـــا اـــر  لنـــا فيمـــا لـــذ تـــ   ال ـــراعة عخالفـــه لن 
المس لة فيها أقاا  معروفة عند ال اليين لكن ال ل الذن يرجع إليه أن كل 
 نــي لــه اــرعة ، واــرعة محمــد عليــه الصــالة والســالو خاتمــة ال ــرا ع قــا  جــل 

وقـا  عليـه الصـالة والسـالو : ))   لكَ لعلنا مـنكم شـرعة ومنهالـا :  وعال
ال نيا  أخاة لعال  الدين وا د وال را ع ات  (( ف ر  من قنلنا لي  ع ر  لنا 
لن ال ـــل أن لكـــل  نـــي اـــراعة وخا ـــة اـــرعة اإللـــالو ف  هـــا مختلفـــة عـــن 

 .ايرها من ال را ع 
إقـرا ل يعنـي أتـ  فـي اـرعنا مثلـه ار  مـن قنلنـا إذا أتـ  فـي اـرعنا  ف ذاً 

ل ــه لـــا لــذ يــ   فــي هـــذل ؛ ف  ــه مــن هــذل ال ــراعة ا تـــداً  ولــي  تبعــًا ل يرهــا 
تباعه ، لكن المراد من هذل القصة وأمثالها التي تد  علـ  اال راعة لذ يسغ لنا 

 ــا   كــذ فــي  ــا  مــن كــان قنلنــا هــا مــدو الننــي عليــه الصــالة والســالو لهــذا 
أن المـراد فـي هـذا ت ـراع ف   ـا به والـدعاة إلـ  اإلقتـدا  عـه العمل والثنا  علـ

 االقتدا   ذلل وهذا ا تدا  في الت راع . 
 

ِ َتَعاَلى ) َوالَِّ يَن عَ ـ  2  ( َقَدْت َأْيَماُنُكْم َفآُتوُهْم َنِديَ ُهْم اَباب َقْوِل َّللاَّ
َثَنا َأُبــو ُأَســ 2128 ــد  َحــدَّ َُ ْبــُن ُمَحمَّ ــْل َثَنا الدَّ اَمَة َعــْن ِإْدِر ــَس َعــْن َحــدَّ

ــا   َرِيــي  ف  َعــْن َســِعيِد ْبــِن ُلَ ْيــر  َعــِن اْبــِن َ بَّ  َمــا عنه هللاَلْلَحــَة ْبــِن ُمَدــرِ 
ـــاَل َكـــاَن  ـــاُنُكْم ( َق ـــَدْت َأْيَم ـــِ يَن َعاَق ـــاَل َوَرَثـــة  ) َوالَّ ـــَواِلَي ( َق ـــا َم َ   َلَعْلَن ـــ ) َوِلُك
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ـــا َقـــِدُموا اْلمَ  اِريَّ ُدوَن َذِوي َرِحِمـــِأ ْنَدـــيَنـــَة َيـــِرُم اْلُمَهـــاِلُر الَ دِ اْلُمَهـــاِلُروَن َلمَّ
َ   َلَعْلَنـا  هللاُذوَِّة الَِّتي آَذى النَِّ يُّ َصلَّى ِلألُ  َْ ) َوِلُكـ َعَلْيِأ َوَسلََّم َبْيَنُهْم َفَلمَّـا َنَزَلـ

ـــاُنُكْم (  ـــَدْت َأْيَم ـــِ يَن َعاَق ـــاَل ) َوالَّ ـــمَّ َق َْ ُث ـــَخ َُ ـــَواِلَي ( َن ـــاَدَة الإِ َم َف  النَّْدـــَر َوالرِ 
ََ اْلِميَراُم َوُ وِصي َلُأ   .َوالنَِّديَحَة َوَقْد َذَه

َُ ْبــُن َلْعَفــر  َعــْن ُحَمْيــد  َعــْن َأَنــس   2129 َثَنا ِإْســَماِعي َثَنا ُقَتْيَبــُة َحــدَّ َحــدَّ
ْحَمِن ْبـُن َعـْوف  َفـآَذى َرُسـ َقاَل َقِدَ  َعَلْيَنا َعْ دُ  عنأ هللاَرِيي  وُل َّللاَِّ َصـلَّى الـرَّ

ِبيِ   هللا  .َعَلْيِأ َوَسلََّم َبْيَنُأ َوَبْيَن َسْعِد ْبِن الرَّ
َثَنا  2130 ََ َحــدَّ ــا َُ ْبــُن َزَكِر َّ َثَنا ِإْســَماِعي ــبَّاِح َحــدَّ ــُن الدَّ ــُد ْب َثَنا ُمَحمَّ َحــدَّ

َُ ِلََنــِس ْبــِن َماِلــك  َرِيــي  هللا النَِّ ــيَّ َصــلَّى  َأَبَلَغــَك َأنَّ  عنــأ هللاَعاِصــمل َقــاَل ُقْلــ
ََ ِفــي ا ِ  ََ النَِّ ــيُّ َصــلَّى ْســاَعَلْيـِأ َوَســلََّم َقــاَل ال ِحْلــ َعَلْيــِأ  هللاِ  َفَقـاَل َقــْد َحــاَل

 .ْنَداِر ِفي َداِري َوَسلََّم َبْيَن ُقَرْ ش  َوالَ 
 ـــــــــــــــ

 الشرح :
  دــي همتوهم نآالــ ين عقــدت أيمــانكم فــو  : عــاب: قــا  هللا عــ  وجــل

ما والميراث  .الحديح الذن أ ر ا ن عباس والمؤاخاة  ين المهاجران وال صا  
ـــاب الكفالـــة    ـــاب تحـــ  كت ـــة   يعنـــي لمـــا أو د البخـــا ن هـــذا الب  ـــلته عالكفال
العالقة واضحة هـي أن الكفالـة كمـا ذكـر  لـل هـي أن يلتـ و  ـدفع مـا  تطاعـًا 

 نســب وإ مــا هــي لــنب جعلهــذ أيهــًا   منــه إذا عجــ  مــن كفلــه والمؤاخــاة ليســ
ي تركان في الما  فهي والكفالة  اجعة إل  جهـة الت ـراع وهـي والكفالـة  اجعـة 

أ ه الت او  هذا ال ل وها المؤاخاة وهذا الت او عمعن  إل  جهة التطا  ، يعني 
ع  ــل الكفالــة فــ ذن الجــامع  ينهمــا واضــح فلــذلل البخــا ن   مــه هللا أخــذ مــن 

والعهـــد أن هـــذا أ لــغ مـــن الكفالـــة فكمـــا أن هـــذل الاـــيا   المؤاخــاة ومـــن الحلـــ 
 صــل  فــي عهــد الننــي عليــه الصــالة والســالو ، الحلــ  والمؤاخــاة فــ ن الكفالــة 
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من هذا الباب ل ـه قـد يحصـل العهـد عـ ما  ماليـة والمؤاخـاة  ـا  فيهـا تا اـح 
ــــــــــــــــــــا  هللا جــــــــــــــــــــل وعــــــــــــــــــــال :  ــــــــــــــــــــ   ق ــــــــــــــــــــ     فــــــــــــــــــــي أو  المــــــــــــــــــــر  ت

 بــبعض فــي كتــاب هللا  وأولــوا الرحــا  بعضــهم أولــى  فكــان المهــاجر يــرث
ال صــا ن لجــل المؤاخــاة فهــي إذن المؤاخــاة هــذل أ تجــ  أن ال صــا ن التــ و 
عالما  لجل أ ه قنل المؤاخاة الت و ع ن مالـه يـرث منـه المهـاجر وكـذلل الكفالـة 
الت و أ ه يدفع ما في ذمة من كفله أما  ديح هذا ،  ديح الحلـ  ، المقصـاد 

 العهــد والعهــاد م ــروعة فــي ال ــراعة وهــي العقــاد قــا  جــل وعــال : عــالحل  
يا أيها الـ ين آمنـوا  وقا  جل وعال :   وأوفوا بالعهد إن العهد كان مُئوال

اآليـة فـ مر عالافـا  عـالعقاد والعهـد ،   أوفوا بالعقود أحلـَ لكـم بهيمـة النعـا 
حلـ  ال يدخلـه الــداخل إال والعقـد والعهـد وأاــباهها متقا بـة والحلـ  منهــا لن ال

ععقــد وإال ععهــد لكــن أ ــالف الجاهليــة التــي فيهــا مصــادمة  كــذ هللا جــل وعــال 
ومباينتـــه والتـــي فيهـــا الخـــذ  نخــــاة الجاهليـــة وتفراـــ  المـــؤمنين هـــذل ال يجــــاز 
الــدخا  فيهــا ولهــذا جــا  : ال  لــ  فــي اإللــالو : يعنــي لجــل إعطــا  مــا كــان 

اد وال الف فالمعاهدا  والعقاد والحل  فيه ما يتعا فه أهل الجاهلية من العه
ي ـــر  وإذا كـــان مـــن طنيعـــة أهـــل الجاهليـــة واال تصـــا  ععـــك لـــبعك وتفراـــ  
المـؤمنين و حــا ذلــل ممـا فيــه إضــعاف الجماعــة أو الخـروو علــ  اإلمــاو وولــي 
المــر أو تحكــيذ ايــر اــر  هللا جــل وعــال هــذل ال تجــاز لن هــذل مــن خصــا  

  كتـاب هللا علـي م قالـه جـل وعـال فـي لـا ة النسـا  :  أهل الجاهلية كمـا فـي
يعني  كذ هللا عليكذ ، ععـد مـا ذكـر المحرمـا  قـا  : كتـاب هللا علـيكذ : يعنـي 
هذا  كذ هللا جل وعال عليكذ ، فالكتاب عمعن  المكتـاب يعنـي الااجـب ، وممـا 

ث  وهـذل أوجـب هللا جـل وعـال أن يكـان الحـر عـالحر والعنـد عالعنـد وال ثـ  عـال 
وفـديناة  اآلية في لا ة البقرة وهي من أوا ل ما     ، وأمـا قالـه جـل وعـال : 

الهدى ي مل كـل   ف هداهم اقتدة قنلها االلتدال  عاآلية :   ل  ب بح عظيم
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ـــد هللا جـــل وعـــال  ـــه ال نيـــا  والمرلـــلان وأ ـــله الجـــامع هـــا تا ي مـــا كـــان علي
الياو اآلخر وبالقد  خيرل وارل ومن جهة واإليمان عا  ومال كته وكتبه و لله و 

ال ــراعة طاعــة الرلــا  أو طاعــة هللا جــل وعــال فيمــا أ ــ   ، هــذا هــا ال ــل 
يعنــي فــي كــل مســ لة ولهــذا الننــي   ف هــداهم اقتــدة الجــامع ال يعنــي عقالــه : 

 ل  هللا عليه والسلذ كا   تحـدث عنـدل القهـية فينت ـر  ـ و  الـا ي  هـا وال 
لتــا اة ال يــتلم  مــا فــي اــر  مــن قنلنــا يســ   أ بــا  اليهــاد مــع يــتلم  مــا فــي ا

واســخل مــن أرســلنا مــن ق لــك مــن رســلنا ألعلنــا مــن دون  قالـه جــل وعــال : 
لكن السؤا  المقصاد عه فـي التا يـد وكـذلل قالـه جـل   الرحمن آلهة يع دون 

فـِن كنــَ فــي شــك ممـا أوحينــا إليــك فاســخل الــ ين  وعـال فــي لـا ة يــا   : 
لي  المقصاد من هذا السؤا  عـن ال كـاو ، الننـي   ون الكتاب من ق لكيقرأ
  ما ل لهذ عن  كـذ إال فـي قهـية القتـل اللـي ذكرتهـا وهـذل تنـد و تحـ  قالـه

فِن لـاَو  فـاح م بيـنهم أو أعـرض عـنهم وإن ح مـَ فـاح م  جل وعـال : 
مـع   بينهم بالقُط إن هللا يحَ المقُطين وكيـ  يح مونـك وعنـدهم التـوارة

ــــــــ خرة النــــــــ و  فــــــــي الما ــــــــدة ، المقصــــــــاد أن قالــــــــه جــــــــل وعــــــــال :  اأ هــــــــ  مت
 ف هداهم اقتدة    هذا في التا يد وفي اتبا  ال ر  يعنـي اتبـا  الرلـا  اتبـا

مــا أ ــ   هللا جــل وعــال ، أمــا فــي التفا ــيل فــال يســت يذ االلــتدال   هــا لن هللا 
أما مسـ لة النـذ  هـذا مـن   لكَ لعلنا منكم شرعة ومنهالا جل وعال قا  : 

الفقه من فقه اإلماو أ مد ، من  ذ  أن يذعح ولدل ف  ه يـذعح كب ـًا وم خـذ ذلـل 
االجتمـا  فـي العلــة لن هللا جهـة لـي  مـن جهـة اـر  مــن قنلنـا اـر  لنـا ، مــن 

جل وعال فل أ ر إلماعيل عاالمتنان عليه  ذعح الكبش ، وذعح الالد محرو فـي 
عتنا واراعة من قنلنا ، فما يجـاز ل ـد أن يـذعح ولـدل ال راعة ، محرو في ارا

ـــذ   ـــي   ـــذ  طاعـــة ،   ـــش ، ل ـــي أ ـــله  ـــذ  أي ـــدل ف ـــذعح ول ـــذ ل أن ي ، فـــ ذن  
معصـية ، ل ــه ال يجـاز لــه أن ينـذ   ــذعح ولـدل ، ولهــذا لمـا كــان  ـذ  معصــية 
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يقا  : )) مـن  ـذ  أن يعصـي هللا فـال يعصـه (( فبقـي هـل فيـه كفـا ة  فالنني 
لمعتــادة أو يلحــ  ع اـنهه فمــن جهــة ال ــبه وتمـاو النعمــة وتخليصــه مــن يمـين كا

اإل ذ هذا ع  ه  ذ  معصية هللا جـل وعـال ، ألحقهـا اإلمـاو عال ـبه وهـا مـا أمـتن 
هللا جل وعال عه عل  عندل إلماعيل عليه السـالو وهـا الـذ يح ، المقصـاد هـذا 

أيهًا ال يتحصل أن من عاب اجتما  العلة ال من عاب ار  من قنلنا ار  لنا و 
في اراعة من قنلنا أن الاا د إذا أ اد أن يذعح ولـدل يـذعح  دلـه كـبش يعنـي فـي 

 اير قصة إ راهيذ عليه السالو وإ ما هذا امتنان . 
 

َ  َدْين ا َفَلْيَس َلُأ َأْن َيْرِلَ  ـ  3 ََ َعْن َميِ   َباب َمْن َتَكفَّ
ُن  َُ  .َوِبِأ َقاَل اْلَح

َثَنا أَ  2131 ْكـَوِِ ُعَ ْيد  َعْن َسَلَمَة ْبـِن الَ  ُبو َعاِصم  َعْن َيِز َد ْبِن َأِبيَحدَّ
َعَلْيِأ َوَسلََّم ُأِتَي ِبَجَناَزة  ِلُيَدلِ َي َعَلْيَها َفَقـاَل  هللاَأنَّ النَِّ يَّ َصلَّى  عنأ هللاَرِيي 

َْ َعَلْيِأ ِمْن َدْين  َقاُلو  َْ َعَلْيـِأ  َفَدـلَّى َعَلْيـِأ ُثـمَّ ُأِتـَي بِ ا الَه َجَنـاَزة  ُأْذـَرَ َفَقـاَل َهـ
ِمْن َدْين  َقاُلوا َنَعْم َقاَل َصلُّوا َعَلى َصاِحِبُ ْم َقاَل َأُبو َقَتاَدَة َعَليَّ َدْيُنُأ َيـا َرُسـوَل 

ِ َفَدلَّى َعَلْيِأ   .َّللاَّ
َثَنا َعِليُّ ْبُن َعْ دِ  2132 َثَنا عَ  َحدَّ َثَنا ُسْفَياُن َحدَّ و َسِمَ  ُمَحمََّد َّللاَِّ َحدَّ ْمرل

َعَلْيِأ  هللاْم َقاَل َقاَل النَِّ يُّ َصلَّى عنه هللاَّللاَِّ َرِيي  ْبَن َعِلي   َعْن َلاِبِر ْبِن َعْ دِ 
ََ َماُل اْلَبْحـَرْ ِن َقـْد َأْعَطْيُتـَك َهَكـَ ا َوَهَكـَ ا َوَهَكـَ ا َفَلـْم َيِجـْ  َمـاُل  َوَسلََّم َلْو َقْد َلا

ََ َمـاُل اْلَبْحـَرْ ِن َأَمـَر  هللااْلَبْحَرْ ِن َحتَّى ُقِبَض النَِّ يُّ َصلَّى  َعَلْيِأ َوَسلََّم َفَلمَّـا َلـا
َعَلْيــِأ َوَســلََّم ِعــَدةل َأْو َدْيــنل  هللاَمــْن َكــاَن َلــُأ ِعْنــَد النَِّ ــيِ  َصــلَّى َأُبــو َبْكــر  َفَنــاَدَ 

َُ ِإنَّ النَِّ يَّ َصلَّى  َعَلْيِأ َوَسلََّم َقاَل ِلي َكَ ا َوَكَ ا َفَحَثى ِلي  هللاَفْلَيْخِتَنا َفَخَتْيُتُأ َفُقْل
َذا ِهَي َذْمُس ِماَْة  وَ   .َقاَل ُذْ  ِمْثَلْيَها َحْثَية  َفَعَدْدُتَها َفِِ

 ـــــــــــــــ
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 الشرح : 
المراد  هذا الباب تح  كتاب الكفالة أن من التـ و عالكفالـة ف  ـه ال يحـ  
له الرجا  في ذلل وقا  ذاك   مـه هللا وبـه قـا  الحسـن وهـا فـي الح يقـة قـا  

مــن تكلــ  فــي  ــدن إ ســان أو عمــا  ف  ــه مجمهــا  أهــل العلــذ فــي أن كفالــة فــي 
  له الرجا  فذلل أن الكفالة عقـد الزو ، الكفالـة عقـد الزو يعنـي لـي  جـا  ًا لي

إذا قا  كفلته أو أ ا كفيل أو علـي  كـذا وكـذا علـي  إ هـا ل علـي  دينـه فـ ن هـذا 
يل و وإذا كا   كـذلل يعنـي فـي االلتـ او ف  ـه لـي  لـه أن يرجـع فيهـا فبقيـ  فـي 

ــا  أيهــًا ذمتــه لمــاذا   ل ــه ألــ و  فســه عحــ  لــذ يل  مــه إال ع ل امــه لنفســه والخي
الخيا  لي  في الكفالة خيا  لن المعاوضة فيها اير ماجادة وإ ما هي التـ او 
فهــي مــن جهــة االلتــ او اــنيهة عالنــذ  فــي إلــ او المكلــ   فســه عبــادة هلل تعــال  
وهذل الكفالة فيها إل او المكل   فسه    إما أن يكفل  ندن وإما أن يكفـل عمـا  

ذلل ، الحديح الذن أو دل ظاهر الداللة عل  ما ذكر ا ومنالنته أو وجه  و حا
إيرادل ها قا  أ ي قتادة علي  دينه يا  لا  هللا في لفظ  خـر : أ ـا  دينـه كفيـل 
وقاله : علي  دينه فصل  عليه النني  ل  هللا عليه وللذ دا  عل  أن الكفالـة 

أ ـه لـا كـان لـه فيهـا الرجـا  ل  ـر عقد الزو لي  له الرجا  فيه ووجـه الداللـة 
د  علـ  أن الحـ    ت  يسلذ الدين ل ه قد يرجع لكن لما  ل  عليـه الننـي 

ـــه الرجـــا  فيـــه لهـــذا  ـــل  عليـــه الننـــي  ـــي  ل ـــا قتـــادة فل ـــي  ل مـــه ، لـــ و أع وف
الروايا  الخرى الحديح قـا  : هـل لـدد  أو هـل قهـي  دينـه ، قـا  : ال ، 

 واية  ال ة  ذ لما ل له ععد ذلل فقا  :  عذ قهـيته  وكان الدين دينا ان أو في
، قا  : اآلن  رد  عليه جلدته ، المقصـاد وجـه ال ـاهد منـه قـا  : علـي  دينـه 

فــد  علــ  أ ــه إذا تكفــل  ــدين خــالص لــي  لــه أن يرجــع  فصــل  عليــه الننــي 
فيـــه وهـــذل ليســـ  خا ـــة عالميـــ  وإ مـــا كمـــا قلـــ  لـــل أن الكفالـــة عقـــد الزو ال 

خيا  وال  جـا  فبمجـرد مـا يقـا  كفلـ  ضـمنته أ ـا كفيـل  ند ـه أ ـا أ فـل  يدخله
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هــذا ، أ فــل مــا عليــه مــن المــا  أو علــي  مالــه أو  حــا ذلــل مــن العبــا ا  ف  ــه 
يل مه أدا  الح  إذا تعذ  أخذل مـن اآلخـر أيهـًا مـن فاا ـد الحـديح قالـه علـي  

لـي  اـرطًا أو الزمـًا أن  دينه يستفاد منه أن الكفالة ليس  محدودة اللفـظ يعنـي
يقــا  أ ــا كفيــل أو زعــيذ أو أ ــا ضــامن أو  حــا ذلــل  ــل عمــا دلــ  عليــه العبــا ة 
ـــي  ـــة وبـــاختالف الل ـــا  ف ـــاد تختلـــ  عـــاختالف الزمن وهـــذل العبـــا ا  فـــي العق
الصحيح عند العلما  المحققين أن ألفاظ العقاد لاا  كا   العقاد الالزمـة مـن 

وا ــد أو الالزمــة مــن طــرف وجــا  ة مــن طــرف الطــرفين أو الالزمــة مــن طــرف 
 خر أو الجا  ة من الطرفين كـل هـذل ال ـاا  تحصـل عـ ن لفـظ د  عليهـا لـااً  
ــذ يجــي  ممــا تعاهــد عليــه النــاس وتعــا ف عليــه   ــان ممــا جــا  فــي الســنة أو ل
الناس أو ال ما د  عل  االلت او قنـل فهنـا قالـه علـي  دينـه يعنـي أ ـا ملتـ و  ـدين 

أ ــا كفلتـه مثــل مــا جــا  فـي الروايــة الخــرى أ ــا  دينـه زعــيذ أ ــا كفيــل  فك  ـه قــا 
تها عليه ف  ه يقـاو مقـاو الكفالـة عصـي  ع  ها  هذا أ ا أجيبه يعني أن لفظ د 

 التي جا   في السنة . 
ـــرك عليـــه الصـــالة :  ســـ ال ـــ   ـــا نهذ وات ـــ مرهذ عالصـــالة عل ـــأ ي كي

 والسالو الصالة عليه  
لننـي عليـه الصـالة والسـالو  ت ـديدل عـ مر قهـا  : المفهاو أن ا الجواب

الدين وأن اإل سان ما يما  وعليه    ل د من الخل  ف  ه جعله من الفعـا  
التي ينفر عنها وانه  عنها ع دة فكان الاا د يقا  أ ا علي  دين وامكن الننـي 

  مـا يصـلي علـي  أمـا  مـا يصـلي علـي  الننـي  هـذا تنخلـع منـه القلـاب لهــذا
تــرك الصـالة عليــه وجعـل الصــحاعة يصـلان يعنــي هـا لــي  علـ  هــذا  الننـي 

فـي أو  المـر فجعـل الصـحاعة يصـلان  يعني من عليه دين فجي  عه للننـي 
عليــه ل ــه ت ــديد  تــ  النــاس مــا يتســاهلان فــي هــذا ، ولمــا فــتح هللا جــل وعــال 

من ترك دينًا فقا  في الناس أ ا أول  عكل مؤمن من  فسه  الفتاو عل  النني 
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أو ضياعًا فعلي  ومن ترك مااًل فلا  تـه يعنـي إ ـه يتكفـل عـ دا  الـديان مـن  يـ  
وعـد ماعـدل  ـذ لمـا جـا   الما  ،  ديح أ ي عكـر والقصـة الخـرى وأن الننـي 

لــه هــذا فــي  فــ  الداللــة فــي أن  وجعــل يحثـا مـا  البحــران قهــاها أ ــا عكــر 
البحـــران أعطيتـــل يعنـــي هـــي ماعـــدل   ـــذلل قـــا  : إذا أتـــ  مـــا  تكفـــل الننـــي 

ولكنــه منــه عليــه الصــالة والســالو كفالــة ، يعنــي أ ــا أ فــل لــل هــذا المــا  ، هــي 
فــي  قــاو مقـاو الننــي  ليسـ  كفالــة علـ  ال يــر ولكــن وعـد وإلــ او ، فـ  ا عكــر 

 ذلل ، مقاو الخالفة . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 َباب ِلَواِر َأِبي َبْكر  ـ  4
 َعَلْيِأ َوَسلََّم َوَعْقِدِة  هللاَصلَّى  ِفي َعْهِد النَِّ ي ِ 
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َ  َقـاَل اْبـُن ِشـَهاب   2133 َثَنا اللَّْيـُل َعـْن ُعَقْيـ َثَنا َيْحَيى ْبُن ُبَكْير  َحـدَّ َحدَّ
َْ النَِّ ــيِ  َصــلَّى  هللاَفــَخْذَ َرِني ُعــْرَوُة ْبــُن الزَُّبْيــِر َأنَّ َعاَِْشــَة َرِيــي   هللاَعْنَهــا َزْو

َْ َلمْ َعَلْيِأ َوسَ  َْ َأَبَويَّ َقطُّ ِإاللََّم َقاَل ينَ  َأْعِق  ( 1)   َوُهَما َيِديَناِن الدِ 

َثِني َعْ دُ   ِ َعـْن ُيـوُنَس َعـِن الزُّْهـِريِ  َقـاَل َأْذَ َرِنـي  َوَقاَل َأُبو َصاِلح  َحدَّ َّللاَّ
َْ َلْم أَ  هللاُعْرَوُة ْبُن الزَُّبْيِر َأنَّ َعاَِْشَة َرِيي  َْ َأَبـَويَّ َقـطُّ ِإالَّ َوُهَمـا َعْنَها َقاَل ْعِقـ

يَن َوَلــمْ  ــْو ل ِإالَيــِديَناِن الــدِ  يــِأ َرُســوُل َّللاَِّ َصــلَّى  َيُمــرَّ َعَلْيَنــا َي ِِ ــِأ  هللا َيْخِتيَنــا  َعَلْي
َْ َأُبـو َبْكـر  مُ  ـِلُموَن َذـَر ُْ َهـاِلر ا َوَسلََّم َلَرَفِي النََّهاِر ُبْكَرة  َوَعِشيَّة  َفَلمَّا اْبُتِلَي اْلُم

ُد اْلَقـاَرِة َفَقـاَل  ِغَنـِة َوُهـَو َسـيِ  ََ اْلَحَبَشِة َحتَّى ِإَذا َبَلَغ َبْرَ  اْلِغَماِد َلِقَيُأ اْبـُن الدَّ ِقَ 
َنــا ُأِر ــُد َأْن َأِســيَح ِفــي َأْيــَن ُتِر ــُد َيــا َأَبــا َبْكــر  َفَقــاَل َأُبــو َبْكــر  َأْذَرَلِنــي َقــْوِمي َفَخ

ِغَنـِة ْرِض َفَخْعُ َد رَ اَل ُْ َوالبِ ي َقاَل اْبـُن الدَّ َُ ِإنَّ ِمْثَلـَك ال َيْخـُر ـ ُِ نَّـَك َتْك ُْ َفِِ  ُيْخـَر
َِ اْلَحـ ِ   ـْيَ  َوُتِعـيُن َعَلـى َنَواِْـ ََّ َوَتْقـِري الضَّ َُ اْلَكـ ِحَم َوَتْحِمـ َُ الـرَّ اْلَمْعُدوَ  َوَتِد

ِغَنِة َفَرَلـَ  َمـَ  َأِبـي َبْكـر  َوَأَنا َلَك َلارل َفاْرِلْ  َفاْعُ ْد َربََّك ِبِ َاِدَ  فَ  ََ اْبُن الدَّ اْرَتَح
اِر ُقَرْ ش  َفَقـاَل َلُهـْم ِإنَّ َأَبـا بَ  ُْ ِمْثُلـُأ َوالَفَطاَف ِفي َأْشَراِف ُكفَّ ُْ ْكـر  اَل َيْخـُر  ُيْخـَر

ــرِ  ََّ َوَ ْق ــ َُ اْلَك ــ ِحَم َوَ ْحِم ــرَّ َُ ال ــُدوَ  َوَ ِدــ َُ اْلَمْع ــ ُِ ــْيَ  َأُتْخِرُلــوَن َرُلــا  ُيْك ي الضَّ
ِغَنــِة َوآ ــِن الدَّ ــَ ْت ُقــَرْ شل ِلــَواَر اْب َِ اْلَحــ ِ  َفَخْنَف ــ ــوا َأَبــا َبْكــر  َوُ ِعــيُن َعَلــى َنَواِْ َمُن

ِغَنِة َوَقاُلوا ال ََ (  2) ْبِن الدَّ َِ  َوْلَيْقَرْأ َمـا َشـا ُمْر َأَبا َبْكر  َفْلَيْعُ ْد َربَُّأ ِفي َدارِِة َفْلُيَد
َنا َقـاَل  َواَل ُيْ ِذيَنا ََ ـا َُ َنـا َوِن ََ نَّـا َقـْد َذِشـيَنا َأْن َيْفـِتَن َأْبَنا َتْعِلْن ِبـِأ َفِِ ُْ ِبَ ِلَك َواَل َي

ــي َدارِ  ــُأ ِف ــُد َربَّ ــر  َيْعُ  ــو َبْك ــَ  َأُب ــر  َفَطِف ــي َبْك ــِة ِلَِب ِغَن ــُن الدَّ ــَك اْب ــَتْعِلُن ِة َوالَذِل ُْ  َي
ا ِة ِفي َغْيِر َداِة َوالِبالدَّ ََ َِ َدارِِة  اْلِقَرا ا ِبِفَنـا ـِجد  ُْ رِِة ُثمَّ َبـَدا ِلَِبـي َبْكـر  َفـاْبَتَنى َم

                                                

يعني يدينان  دين اإللالو .يدينان الدين هـذا إمـا أ ـه مفعـا  أو أ ـه منصـاب  نـ   الخـافك : يعنـي ( 1)
 يدينان عالدين ، يعني دين اإللالو .

نـة  ( إذن عندن في النسخة هذل مصحح عليها يقا 2) ا   ـح وخـ  يعنـي الصـحيح أ هـا عـالتخايأ : الد 
نــة ، لكــن هـذل فــي النســخة اليا ا يـة جيــدة  ــحح عليهـا كتــب عليهــا  ـح وخــ  يعنــي أ هــا  ، عنـدك الدغا 

انة ، وتقرأ مثل ما قل  لل هذا اآلن عليها تصحيح .  عالتخايأ الصحيح : الد 
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َُ اْلُمْشـِرِكيَن َوَأْبَنـاُُْهْم  ـا َُ َُ َعَلْيـِأ ِن ـ يِأ َوَ ْقَرُأ اْلُقْرآَن َفَيَتَقدَّ ِِ َوَبَرَز َفَكاَن ُيَدلِ ي 
َ  اَل َيْمِلُك َدْمَعُأ ِحيَن َيْقـَرُأ  اْيِأ َوَكاَن َأُبو َبْكر  َرلُ ِإلَ  ( 1)  َيْعَجُ وَن َوَ ْنُظُرونَ  َبكَّا

ِغَنـِة َفَقـِدَ   َِ َذِلَك َأْشَراَف ُقَرْ ش  ِمَن اْلُمْشِرِكيَن َفَخْرَسُلوا ِإَلـى اْبـِن الدَّ اْلُقْرآَن َفَخْفَز
ارِِة َوِإنَّـُأ َلـاَوَز َعَلْيِهْم َفَقاُلوا َلُأ ِإنَّا ُكنَّا َأَلْرَنا َأَبـا َبْكـر  َعَلـى َأْن َيْعُ ـَد َربَّـُأ ِفـي دَ 

َة َوَقــْد َذِشــيَنا َأْن َيْفــِتَن  ََ ـَاَة َواْلِقــَرا َِ َدارِِة َوَأْعَلــَن الدَّ ا ِبِفَنــا ــِجد  ُْ َذِلـَك َفــاْبَتَنى َم
ََ َوإِ  ََّ َأْن َيْقَتِدَر َعَلى َأْن َيْعُ َد َربَُّأ ِفي َدارِِة َفَع ْن َأَح َنا َفْخِتِأ َفِِ ََ ا َُ َنا َوِن ََ  نْ َأْبَنا

نَّـا َكِرْهَنــا َأْن نُ َأَبـى ِإال َتــَك َفِِ ـْلُأ َأْن َيــُردَّ ِإَلْيــَك ِذمَّ َُ ــَنا  َأْن ُيْعِلــَن َذِلــَك َف ُْ ْخِفــَرَ  َوَل
ِغَنـِة َأَبـا َبْكـر  َفَقـاَل َقـْد ُمِقرِ  َن َلِبي َبْكر  اال َْ َعاَِْشـُة َفـَخَتى اْبـُن الدَّ ْسِتْعَاَن َقاَلـ
ََ الَِّ ي َعَقْدُت  دَّ ِإَليَّ ِذمَِّتي َلَك َعَلْيِأ َفِِمَّا َأْن َتْقَتِدَر َعَلى َذِلَك َوِإمَّا َأْن َترُ َعِلْم

نِ ي ال َ  َعَقـْدُت َلـُأ َقـاَل َأُبـو َبْكـر  َفِِ َمَ  اْلَعـَرُب َأنِ ـي ُأْذِفـْرُت ِفـي َرُلـ ُْ َُّ َأْن َت  ُأِح
ــَواِر َّللاَِّ  ــَواَرَ  َوَأْرَيــى ِبِج ــَك ِل ــي َأُردُّ ِإَلْي ــوُل َّللاَِّ َصــلَّى ِإنِ  ــلََّم  هللا َوَرُس ــِأ َوَس َعَلْي

َُ  هللاَيْوَمِئ   ِبَمكََّة َفَقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى  َُ َداَر ِهْجـَرِتُكْم َرَأْيـ  َعَلْيِأ َوَسلََّم َقـْد ُأِر ـ
َ  َبْيَن ال َتاِن َفَهاَلَر َمْن َهاَلَر قِ َسْبَخة  َذاَت َنْخ ََ اْلَمِديَنِة ِحيَن َبَتْيِن َوُهَما اْلَحرَّ  َ

َعَلْيِأ َوَسلََّم َوَرَلـَ  ِإَلـى اْلَمِديَنـِة َبْعـُض َمـْن َكـاَن  هللاَذَكَر َذِلَك َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى 
َز َأُبو َبْكر  ُمَهاِلر ا َفَقاَل َلُأ َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى   هللاَهاَلَر ِإَلى َأْرِض اْلَحَبَشِة َوَتَجهَّ

َْ َتْرُلـو َذِلـَك َعَلْيِأ َوَسلَّ  نِ ي َأْرُلو َأْن ُيْ َذَن ِلـي َقـاَل َأُبـو َبْكـر  َهـ َم َعَلى ِرْسِلَك َفِِ
ــُأ َعَلــى َرُســوِل َّللاَِّ َصــلَّى  َُ ََ َقــاَل َنَعــْم َفَحــَبَس َأُبــو َبْكــر  َنْف ــ َعَلْيــِأ  هللاِبــَخِبي َأْن

ََ َراِحَلَتْيِن َكاَنَتا ِعْندَ  ُمِر َأْرَبَعَة َأْشُهر  َوَسلََّم ِلَيْدَحَبُأ َوَعَل َُّ  .ُة َوَرَق ال
 ـــــــــــــــ

 الشرح :
                                                

انة كان يصلي ما أ د يـد ن عنـه يعنـي وفـاً  يعني الو  كان يصلي ععد أن دخل في جاا  ا ن الد( 1)
عالعهد ل هذ قالاا : ال يستعلن عه : يعني ال يجهر ، وال يستعلن : ال تكن عبادته علن مـن  يـح والعيـاذ 
عاله أن هذا الكالو ي ان النسا  والصنيان والجهلة ،  ذ أت  ل ي عكـر  أن أن يننـي مسـجدًا فـي فنـا  دا ل 

 :؛ يعني ممكن اللي  رة ي اف أو يسمع أو ين ر من طاقة .واجعله عا زًا ، عا ز 
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البــاب هــذا ، والقصــة قصــة أ ــي عكــر فــي  انتــه للهجــرة والســيا ة ،  ــذ 
دخاله في أمان ا ن الدانـة ، يـد  علـ  أن العقـد والمـان ومثلـه الكفالـة ، أ هـا 

ه ال عـ س عـه تصح من الم رك ، وأن كفالة أو عهد أو عقد الم ـرك للمسـلذ أ ـ
 ، ولي  هذا من الذلة أو التذلل المنهي عنه .

فالت مين ، أو عقد المان واإلجـا ة ، يعنـي أن يجيـرل ، هـي مثـل الكفالـة 
مـن جهـة االلتـ او ، لــذلل البخـا ن أدخلهـا فـي الكفالــة ك  هـا لهـذا المعنــ  ؛ لن 

يهـًا مـن الجميع الت او ، فالكفالة أيهًا تصح من م رك  ندن مسـلذ ، وتصـح أ
مسلذ  ندن م رك أو عماله أو  حا ذلل ، فاختالف الدين ال أ ر له فـي  ـحة 
الكفالة ؛ لن م روعية الكفالة من محالن ال راعة ، ومـا تقـاو مصـالح العبـاد 

 إال  ذلل .
 ثيـر مــن المســا ل التــي يتعامــل فيهـا العبــاد مــا يســتطيعان أ هــذ يفعلــان 

ــا أغل ــي هــذا لصــا  علــ  النــاس فــي إال عهــمين ، إال عكفيــل ، إال  ــ عيذ  ، فل
 ذلل م قة .

ولهذا عاب العقد والمـان ، وبـاب الكفالـة والهـمان ، يعنـي متقـا ب مـن 
جهـة اإللـ او ، والهــمان والكفالـة ، الفقها ـــ   مهـذ الــه ـ يجعلا هــا عاعـًا وا ــدًا ؛ 
 لن كلها عاب الهمان ، والكفالة اي  من الهمان ، أو فصل في الهمان .

جعـل   ضي هللا عنهد  عليه الحديح أيهًا : أن أعا عكر الصدي   مما
هللا جل عبادته هلل جل وعال وإ رازل للمسجد جعله دعاة إل  دينه ، والدعاة إل  

تختلــ  فــي ولــا لها وفيمــا يراــد إلــ  النــاس ، تختلــ  عحســب الحــا  ،  وعــال
ـــدعاة إلـــ  هللا مقتصـــرة علـــ  أن يعـــظ النـــاس مبااـــرة ، أو  أن يراـــد فليســـ  ال

، لهذ أايا  وأ كاو ، أو يذكر لهذ ال راعة مبااـرة  نالناس مباارة ، أو أن يني
عــالقر ن ، والجهــاد عــالقر ن  هللا جــل وعــال ــل  بمــا فــي تــا ا  تكــان الــدعاة إلــ  

فــي القــر ن فــي  فســه مــن التــ  ير ومخالطــة  هللا جــل وعــالع لــماعه ، لمــا جعــل 
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ممـا يكـان مـن أع ـذ ولـا ل الـدعاة ،  اقاق القلاب ، وللطا ه عل  النفـاس ،
جعل الحجة تقـاو فـي الـدعاة ع لـما  كالمـه ، قـا  لـبحا ه :  هللا جل وعال ل 
  وإن أحد من المشركين استجار  فخلرة حتى يُم  كا  هللا ثم أبلغأ مخمنأ
  : وقــا  أيهــًا فــي النصــا ى ، فــي لــا ة الما ــدة  وإذا ســمعوا مــا أنــزل إلــى

هم تفيض من الدم  مما عرفوا من الح  يقولون ربنا آمنـا الرسول تَر أعين
فاكت نا م  الشاهدين وما لنا ال نـ من بـاه ومـا لاَنـا مـن الحـ  ونطمـ  أن 

 إل   خر اآليا  . يدذلنا ربنا م  القو  الدالحين .. 
ف ذا لمعاا ما أ    إل  الرلا  ترى أعيـنهذ تاـيك مـن الـدمع : القـر ن 

فتالوة القر ن وإ الغ القر ن و  ر القر ن ، هذا من أع ذ له للطان في  فسه ، 
، وليسـ  الـدعاة عـالكالو فقـ  أو عالمحاضـرا  هللا جـل وعـالولا ل الدعاة إل  

وفيـه إ ـالغ كالمـه أو  هللا جـل وعـالأو  حا ذلل ، كل مجا  فيه إ ـالغ  لـالة 
 . هللا جل وعالمعا ي كالمه جل جالله ، فهذا من الدعاة إل  

ـ كـان  جـاًل عكـاً  ، مـا يملـل  فسـه ،   ضي هللا عنـهكر الصدي  ـ أ ا ع
دمعه قراب ، ف ذا تال القر ن عك  ، وكان يكثر عليه النـاس واتقصـفان عليـه ، 
يعنــي يكثــرون جــدًا عليــه وان ــرون إليــه واتعجنــان مــن فعلــه ومــن تــ  رل ، وهــذا 

 عالعمل . هللا جل وعالفيه دعاى إل  
وبــ وامر اإللـــالو  هللا جــل وعـــالر الحســن عكـــالو القــدوة الصــالحة والتـــ  

واال تهــا  عــن مناهيــه واإللبــا  علــ  طاعتــه ، هــذا فيــه خيــر ودعــاة ، ليســـ  
الدعاة عالكالو والقيل والقا  ، إ ما هي عالفعل ، ال ل فيهـا أ هـا قـا  وفعـل ، 
ف ذا  ا  الناس ينقلان الدعاة  دون فعل  دون  ـالو فـي الطاعـة  ـدون أدا  

اق  ــدون أدا  لمــا يجــب أدا ل فــي اــما  ال ــراعة ؛ ف  ــه هــذا قــد يحــدث للحقــ
ار   ِ مفالد ، ولهذا  غ ر اإللالو عالقدوة الصالحة وبالت  ر الحسن أع ذ مما نغ
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فقد كان لكم في رسـول هللا قـدوة حُـنة لمـن كـان يرلـوا هللا واليـو   عالمقا  
 . اآذر وذكر هللا كثيرا  

أغ ن  دا   الننـي  ـل  هللا عليـه ولـلذًا : أن ومن فاا د هذل القصـة أيهـ
الهجــرة ع  هــا أ ض لــبخة ذا   خــل  ــين ال تــين ، أو  ــين  ــرتين ، وهــذل مــن 

ل ـي  عليه الصالة والسـالوالرؤاا الصالحة ،  ل من  ؤاا النناة ، واختصا ه 
وأ ضـال   ضـي هللا عنـهعكر عالبقا  معه لم اد فهله ، فها الصدي  الصا ب 

. 
ــــي ال ــــه الصــــالة والســــالو : )) أغ اــــ  دا  وف ــــا  علي ــــة الخــــرى ، ق رواي

هجرتكذ ذا   خل فذهب وهلـي إلـ  أ هـا اليمامـة (( يعنـي أ ـه أغ ن دا  الهجـرة 
الننــي  ــل  هللا عليــه ع  هــا أ ض ذا   خــل فــي  ــفتها واــكلها ، يعنــي   هــا 

 في المناو ف ن أ ها اليمامة ، ف ذا هي َطْيَبة ، إذا هي يثرب . وللذ
يقا  ال يخ اإلمـاو عنـد الـر من  ـن  سـن ـ   مـه هللا تعـال  ـ لمـا ذكـر 

 ـل  هللا ولذ يذهب ظن  لـا  هللا الهجرة ع  ها ذا   خل ، قا  :   ؤاته لدا 
ـــل فـــي عهـــد اإلمـــاو اـــيخ  عليـــه ولـــلذ ـــ ن اليمامـــة دا  هجـــرة ،  ـــل تحقـــ  ذل ع

لج اــرة دعــاة اإللــالو محمــد  ــن عنــد الاهــاب ،   مــه هللا ـ لمــا أعلــن فــي هــذل ا
، وأعلــن التا يــد والنــرا ة مــن ال ــرك ، وجــرد  لــا  هللا  ــل  هللا عليــه ولــلذ 

لياف الجهاد لهذا المر الع يذ فهاجر الناس إليه ، يعني أن هذا فيه إاـا ة ـ 
ولـــا مــن ععيـــد إلـــ  أن ـ فيـــه إاــا ة   لــا  هللا  ـــل  هللا عليــه ولـــلذهــا ظـــن 

يــاو ، وهــذا مـــن عــاب االلـــتنباطا  اليمامــة لــتكان دا  هجـــرة فــي يــاو مـــن ال
 المقنالة لنا  الداللة عليها 

 َباُب اْلَدْين ـ 5
َ  َعـِن اْبـِن ِشـَهاب   2133 َثَنا اللَّْيـُل َعـْن ُعَقْيـ َثَنا َيْحَيى ْبُن ُبَكْير  َحدَّ َحدَّ

َعَلْيـِأ  هللا َأنَّ َرُسـوَل َّللاَِّ َصـلَّى عنـأ هللاَعْن َأِبي َسَلَمَة َعْن َأِبـي ُهَرْ ـَرَة َرِيـي 
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َْ َتَرَ  ِلَدْيِنِأ َفْضـا  َفـِِْن  َخُل َه ُْ َي َِ ْيُن  َِ اْلُمَتَوفَّى َعَلْيِأ الدَّ ُل َوَسلََّم َكاَن ُيْ َتى ِبالرَّ
َم َأنَُّأ َتَرَ  لِ  َ  َصلَّى َوِإالُحدِ  ِلِميَن َصـلُّوا َعَلـى َصـاِحِبُ ْم َفَلمَّـا َدْيِنِأ َوَفا ُْ  َقاَل ِلْلُم

ــِهْم َفَمــْن ُتــُوفِ َي ِمــَن َفــَتَح َّللاَُّ  ُِ  َعَلْيــِأ اْلُفُتــوَح َقــاَل َأَنــا َأْوَلــى ِبــاْلُمْ ِمِنيَن ِمــْن َأْنُف
 . َفِلَوَرَثِتِأ  َقَضاُُْة َوَمْن َتَرَ  َماالاْلُمْ ِمِنيَن َفَتَرَ  َدْين ا َفَعَليَّ 

 ـــــــــــــــ
 الشرح :

 هذا معنال مر معنا ، يكفي هذا .
 المقصاد عالبحران  : ما  س ال

: البحران هي ديرتكذ : ال سا  إل  البحـران المعروفـة اآلن ، الجواب 
ــمي  عــالبحران لكثــرة ما هــا ، البحــران : ال ســا  ، عنــد وفــد عنــد ال ــي  ،  لغ

أ ـا  الننـي  ـل  هللا عليـه ولـلذالبحران ، أ لل أهل أقا  عند عند ال ي  هذ 
ان : يعنـي الخـراو أو الصـدقا  أو ال كـاة ، هرارة أميرًا هناك ، جا  ما  البحر 

 أو  حا ذلل .
 


