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/ ما القول الصحيح المعتمد في مسألة تكليف المعدوم؟ مع  53سـ

 بيانه بالدليل والتعليل؟
هوو ا الألووألس لملوول سوول الألوو، و ال ألوو،   ول وول     -أقووول جععـ/ 

أقمده، لألم،  الحق فمه، سل الأل،طوو  الأعتزلس خ،لفوا فمه،  أحألألل أ 

فأقول  الأراد ب،لأعدوم هو سل لم يوجود فوي نسول لوزول ال طو،ب 

الشوور،ي  أل، جموو،ل التووي جوو،هد بعوود ،هوود النألوووا  لوو  ،هوودل، هوو ا 

وأل، جم،ل التوي لوم توجود او  و لأو، سوتوجد فوي ا نسنوس الالحقوس 

دوم حو،ل فه ا ه ا هو الو   يلوأمه أهوو العبوم ب،لأعودوم  فهوو الأعو

ألولووه سعوودوس،  لووم يوجوود بعوود ي وون أ  يوصووف بألووه س بووف  وهووو 

  هو ا سي ن أ  ي و  الأعدوم داخال  في خط،ب الت بموف ب، صو،ل

الألألس فمه، سوضو  اتفو،و وسوضو  خوالأ  فأسو، سوضو  ا تفو،و 

فمه، فقد اتفق أهو العبم  حأهم هللا تع،ل  ،ب  أ  الأعدوم   يتعبق 

د وجودا  أ  أ  الأعدوم ح،ل ألوله سعدوس،  به ح م ال ط،ب    بع

  يلتطم  فهوم ال طو،ب و  تعقبوه و  استه،لوه     اللوك   ي وو  

   ب،لحم،ا  وهوي لوم توجود فموه بعودم  فمأتنو  فوي العقوو والحو  أ  

يطبب سل الأعدوم أ  يفهم خطو،ب الشو، و ويأتنو  أ  يطبوب سنوه 

بن،ه  ،بموه فنلوه يأنو  أ  يأتهبه  ه ا ألبه سح،ل في العقو والح   و

أ  يتوجه  ل  الأعدوم خطو،ب الت بموف حو،ل ،دسوه  بأعنو  ألوه   

يطبب سنه حمل ،دسه أ  يفهم ويفعو ويأتهو  فهو ا الأوضو  اتفوق 

،بمه أهو العبم وقد لقو اتفو،قهم هو ا الشومق تقوي الوديل أبوو العألو،  

عود فنله ق،ل  ) و  لزاو بمونهم ألوه   يتعبوق بوه ح وم ال طو،ب    ب

وجودا (ا.هـ. وأل لك لقو اإلجأ،و ،بو  اللوك الأورداو   حأوه هللا 

تع،ل  في التحرير وغمرهم سل ا صولممل. وأسو، سوضو  ال والأ 

فهووو دخووول الأعوودوم فووي ،أوووم خطوو،ب الت بمووف  أ  هووو ي وون 

س ،طألووس الأعوودوم ب طوو،ب الت بمووف حوو،ل ،دسووه  فوونالا وجوود وألبووف 

يحتوو،ل ل طوو،ب ،أووه اللووك ال طوو،ب الوو   خوطووب بووه غموورا  و  

جديد أم أله   ي ن أ  ي ،طب الأعدوم    ح،ل وجودا فال ي فوي 

اللك ال ط،ب ا ول ال   وجد ح،ل ،دسه  أ  هو   بد سل تجديود 

This file was downloaded from QuranicThought.com



تعريف الطالب بأصول الفقه في سؤال                                                      

 وجواب

 

2 

َجودأ  أم ي فوي ال طو،ب ا ول ويودخو فموه  خط،ب ل وو سعودوم  الا وم

الأعوودوم فوونالا وجوود وتحققوول فمووه يووروط الت بمووف لزسووه ح ووم اللووك 

وا و سل غمر خط،ب جديد  فهو ا الجز موس ح وو ال ط،ب تألع،  لأل

فمه، خالأ  ول ول الحوق الو     سريوس فموه وهوو قوول أهوو اللونس 

والجأ،،س و  ينألغي القوول بغمورا هوو أ  الأعودوم س بوف  الا وجود 

ب،ل ط،ب ا ول و  لحت،ل في ت بمفه ل ط،ب جديد  و  لفتقر  لو  

اخال  سعهوم ب، صو،لس   دخ،له س  ا وا و ب،لقم،  ،بمهم  له أل،  د

والاأ   خطو،ب ،و،م لبأوجووديل فوي نسول  وا ال َّ أأقَمأم فقوله تع،ل  ﴿وأ

ال ط،ب ولل، ر سل يأتي بعدهم  ل  أ  تقوم الل،،س  وقوله تع،ل  

ألأ،اأ  خط،ب ،،م لبأوجووديل فوي نسول ال طو،ب وللو، ر  آتموا الزَّ ﴿وأ

 سوول يووأتي بعوودهم  فأوول وجوود سوونهم وتحققوول فمووه يووروط الت بمووف

طولب ب،سته،ل ح م ه ا ال ط،ب ال   لزل في ا نسنوس الأ،ضومس  

و  أقول     ه ا قول جأهو  ا صولممل فقط. و لأ، هو قول أهو 

اللوونس والجأ،،ووس و  ،ألوورا بأوول تووأار بوو،و اه ال السمووس سوول أهووو 

ا صول سل ال   يقر و  في ألتوألهم سو هأل،  س ،لفو،  لأو، الهوب  لموه 

تزلوووس ا وبووو،م فووونلهم الهألووووا  لووو  أ  اللوووبف ال ووو،لن  وأسووو، الأع

الأعدوم   يدخو في خط،ب الت بمف العو،م  بوو   بود  الا وجود سول 

خط،ب خ،ص به  أو   بد سل دلمو القم،  حت  لبحقه بهم  أس، أله 

يوودخو فووي ال طوو،ب ا ول فووال  فوونالا ألبووف بعوود وجووودا لووم يعأووه 

 ال ط،ب الأوجه  ل  الأوجوديل وهو ا سو هب ب،طوو وقوول ،،طوو

لم  ،بمه أاو، ا سول ،بوم  والحوق هوو ا ول  وا دلوس ،بموه ألهمورا 

 -جدا  ول ألر لك طرف،  سنه، فأقول 

ووَل بأبأووا  وهوو ا لوو  قوو،ط  فووي  منهععا  سأ ألمَم بَووَه وأ مَلووَ  أ قولووه تعوو،ل  ﴿َ 

قود بعهوه هللا  الألألس وبم،  وجه ا ستد ل به أ  يق،ل     النألي 

هللا بناللووه وسووراج،  سنموورا   وهوو ا  تعوو،ل  بشوومرا  ولوو يرا  ودا،موو،   لوو 

ستوجووس لطوو، فتمل  ط، فووس سوجووودا  النوو ا ا التووي أوألبوول لبنألووي 

وهووي الأوورادا بقولووه ) لوو  ألم بووه( وال طوو،ب هنوو، لبأوجوووديل فووي 

،هوودا والط، فووس اله،لمووس الط، فووس التووي لووم توجوود فووي ،هوودا فموودخبو  
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ل جأووومعهم فوووي قولوووه )وسووول ببوووا( أ  أ  النووو ا ا ،،سوووس لبطووو، فتم

الأوجووودا والأعدوسووس  فوو،لأوجودا ح ووبل النوو ا ا لهووم ب،لأأل،يوورا 

والأعدوسس ح وبل النو ا ا لهوم بو،لألالل ف وو سول ببغوه القورآ  فقود 

 لو   ق،سل ،بمه الحجس واتضحل له الأحجس  فل، ر ا سس بعدا 

أ  تقوم الل،،س تدخو في قوله )وسول ببوا( وقود تقور  فوي القوا،ود 

َل( سل صما العأوم   له، اسم سوصول وا سأ،ه الأوصولس أ  )سأ

تفمد العأوم فتشأو ألو سل ببغه القرآ   الا وجود وتأول فوي يورا ط 

الت بمف فال يحت،ل فوي ت بمفوه لودلمو سلوتقو أو قمو،  خو،ص وهو ا 

 واضن وهللا أ،بم.

  س،  واا أبو داود في سننه ق،ل  حدان، العأل،  بل الولمد بول ومنها

ن، ا ونا،ي ق،ل  حوداني سول سوأ  سزيد ق،ل أخألرلي أبي ق،ل حدا

أهببنو،  -قو،ل  ،ط،ه بل أبي  ب،ح ق،ل  حداني جو،بر بول ،ألودهللا 

سو   سووول هللا بوو،لحص خ،ل و،    ي ،لطووه يوويه فقودسن، س ووس   بوو  

 لم،ل خبو  سل ال  الحجوس فطفنو، وسوعمن،  اوم أسرلو،  سوول هللا 

،ل  يو، ام ق،م سراقس بل س،لك فقو »لوال هديي لحللت«أ  لحو وق،ل 

 سول هللا أ أيل ستعتن، ه ا  ألع،سن، ه ا أم لألبد  فق،ل  سوول هللا 

 »ووجه الشو،هد سنوه هوو أ  أسورا  »بل لألبد  ألو،  ،،سو،  لهوم

لأو، سوأله  ولغمرهم سأول سومأتي  لو  ا بود  وهوو سو، صورح بوه 

  وهو دلمو ،ب  أ  خط،ب الش، و يدخو فمه الأوجوود  سراقس 

ا وجوود وتوووفرد فمووه يووروط الت بمووف وهللا الأ بووف  والأعوودوم  ال

 أ،بم.

  سوو،  واا سلووبم فووي صووحمحه قوو،ل  حووداني ،أوورو الن،قوود ومنهععا

والحلووول الحبووووالي و،ألووود بووول حأمووود قووو،ل ،ألووود  أخألرلوووي  وقووو،ل 

ق،ل حدان، أبي ،ل  -يعقوب وهو  براهمم بل سعد-اوخرو   حدان، 

بول أبي ص،لن ،ل ابل يه،ب ق،ل حداني ابل الألومل وأبوو سوبأس 

سععتكوف فععت  « ،ألوودالرحأل أ  أبوو، هريوورا قوو،ل قوو،ل  سووول هللا 

القاععععد فيهعععا  يعععئ مععع  القعععا م والقعععا م فيهعععا  يعععئ مععع  الما عععي 

والما ي فيها  يئ م  السعاعي مع  تفعئه لهعا تستفعئفه ومع  
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قووو،ل  ووجوووه ا ستشوووه،د بوووه ألوووه  »وجعععد فيهعععا ملععععأ فليعععع  بعععه

ومع  «قولوه   و وهو ا  خألو،  بأو، سومأتي بعود نسنوه  »سعتكوف«

وه ا أسر لأول لوم سومأتي بعودا سأول تح وو  »وجد معاذاً فليع  به

في ،هدهم ه ا الفتل العظمأس  س  أ  هو ا الألوتعم  لوم  سوجوودا  

وقل صدو  ا سر ل نه س ،طب به  الا وجد وتووفرد فموه يوروط 

الت بمف  فنالا وجد سع،الا  سل الفتنس فنله سأسو  أ  يلتعم  بوه  وهو ا 

بأعوودوم سأوو، يوودل ،بوو  أ  الأعوودوم يوودخو فووي ل خطوو،ب سنووه 

ال طوو،ب و   لووم ي وول سوجوووداأد  حوو،ل صوودو ا وهوو ا واضوون وهللا 

 أ،بم.

  وهووو قريووب سوول الحووديو قألبووه  وهووو سوو،  واا سلووبم فووي ومنهععا

صووحمحه قوو،ل  حوودان، أبووو أل،سووو الجحوود   فضوومو بوول حلوومل قوو،ل 

 حوودان، حأوو،د بوول نيوود قوو،ل حوودان، ،هأوو،  الشووح،م قوو،ل  الطبقوول ألوو،

وفرقد اللأل ي  ل  سلبم بل أبي ب را وهو في أ ضه فدخبن، ،بموه 

فق،ل  هو سأعل أب،ك يحدث في الفتل يمئ،   ق،ل  لعم  سوأعل أبو، 

إنهعا سعتكوف فعت ال  الال  عم « ب را يحودث قو،ل  قو،ل  سوول هللا 

تكوف فت  القاعد فيها  يئ م  الما ي فيهعا والما عي فيهعا  يعئ 

ت  و وقععت فمع  نعاف لعه إبعل فليلحع  م  الساعي إليهاال فإذا نزل

بإبله وم  ناف له غنم فليلح  بغنمه وم  نعاف لعه   ف فليحلع  

ق،ل فق،ل  جو يو،  سوول أ أيول سول لوم ي ول لوه  بوو و   »بأ ضه

يعمد إلى سيفه فيعد  علعى هعدح بحععئال  عم «غنم و  أ ض  ق،ل 

 وه ا ألبه خط،ب لأل لم »... الحديولينج إف استطاع      النعاء 

يأد بعد  وهو دلمو ،ب  أ  الأعدوم ي ،طب ب،،تأل،  أله سوموجد  

فأل وجد سنهم وتحققل فوي يوروط الت بموف فنلوه س ،طوب ب،لقمو،م 

به ا ا فع،ل ،ند حبول الفتل  و   لم يفعبه، سو  حبوول الفوتل وهوو 

ق،د  ،ب  أ  يفعبهو، فنلوه قود أ،و،  ،بو  تبوف لفلوه وهوو آاوم بهو ا 

لأعدوم يودخو فوي ال ط،بو،د الع،سوس و   الترك  سأ، يدل ،ب  أ  ا

لووم ي وول سوجووودا  حوو،ل صوودو ا  ودخولووه  لأوو، هووو بعأوووم البفوو    
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ب،لقم،  و  بغمرا  ف،لن  الع،م يتن،ول الأوجود ويتن،ول الأعودوم 

 ب،،تأل،  أله سموجد وتوجد فمه يروط الت مف وهللا أ،بم.

هو بول   س،  واا سلبم في صحمحه ق،ل  حدان، أبو سلعود سومنها

،هأ،   ق،ل  حدان، ،قألس بل خ،لد الل ولي ،ل ،ألمد هللا ،ل خألمب 

ق،ل  ق،ل  بل ،ألدالرحأل ،ل حف  بل ،،صم ،ل أبي هريرا 

يو ك  ف يحسئ الفئات عع  ننعز مع  ذهعن فمع  «  سول هللا 

 ً ووجووه الد لووس سنووه ووو،هرا وهووو أ   »هضععئح فععخ يأ عع  منععه  ععي ا

م حو،ل صودو  هو ا ال طو،ب  هؤ ه الأ ،طألمل ب لك في حمز العد

وس  اللك فهم سط،لألو  به و  يجون  حد سنهم  الا حضور اللوك أ  

يأخ  سنه يمئ،   فنالا ج،ه هؤ ه فهو ب،هلل ،بمك يقول أحد    بد لهم 

سل خط،ب جديودا  أو قمو،   بو،لطأل    يقوول اللوك أهوو اللونس و   

تألو،  ق،له بعض الأألتد،س  وه ا دلمو ،ب  أ  الأعودوم ي ،طوب ب،،

ألوووه سوووموجد وتتووووفر فموووه يووورا ط الت بموووف ف،لأعووودوم يووودخو فوووي 

 ال ط،ب الع،م و   لم ي ل سوجودا  ح،ل صدو ا وهللا أ،بم.

  سوو،  واا أبووو داود فووي سووننه قوو،ل  حوودان، سلوودد قوو،ل حوودان، ومنهععا

يحموو  ،وول يووعألس ،وول نيوو،د بوول ،القووس ،وول ،رفجووس قوو،ل سووأعل 

نات وهناتال فم  ستكوف في  متي هنات وه«يقول   سول هللا 

  اد  ف يفئ   مئ المسلمي  وهم جميع  فاضعئبوح بالسعيف نا نعاً 

وهوو ا ب،تفوو،و أهووو العبووم  حأهووم هللا تعوو،ل  ألووه خطوو،ب  »معع  نععاف

لبأوجووووديل ولبأعووودوسمل ب،،تألووو،  وجوووودهم وصوووالحمتهم لتوجوووه 

ال ط،ب  ف و ا سس  ل  أ  تقوم الل،،س س و،طألو  بهو ا الحوديو  

أهو العبم  سأ، يدل ،بو  أ  الأعودوم يودخو فوي وه ا ب، تف،و بمل 

،أوم ال ط،ب الع،م فنالا وجد وص، د ،نودا أهبموس الت بموف ألبوف 

بأقتضوو  اللووك ال طوو،ب اللوو،بق  لووه ألوو،  داخووال  فووي ،أوسووه وهللا 

سول سومأتي بعودا  أ،بم. وب،لجأبس ف و حديو ي ،طب فموه النألوي 

نلوه دلموو ويأسرهم بشيه أو ينه،هم ،ل ييه أو يوصومهم بشويه ف

 ،ب  ه ا الق،،دا  وهللا أ،ب  وأ،بم.
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  اإلجأوو،و  فقوود أجأوو  ال ووح،بس واللووبف ال وو،لن أ  أدلووس ومنهععا

الشريعس ،،سس ص،لحس ل و نس،  وس ،  وأ  الالحقمل   يفتقرو  

لوودلمو خوو،ص و لأوو، يوودخبو  فووي ،أوووم خط،بوو،د الشووريعس  وهوو ا 

صووول أ  ا تفوو،و سعبوووم سوول الووديل ب،لضوورو ا  وقوود تقوور  فووي ا 

اإلجأوو،و حجووس يوور،مس يجووب قألولهوو، وا،تأ،دهوو، والأ وومر  لمهوو، 

وتحرم س ،لفته،. وبنو،ه  ،بموه فو،ل الأ بومل أهوو اللونس والأعتزلوس 

في ه ا الألألس  لأ، هو خالأ ح،دث  وهو ب،إلجأ،و الأتقور  فوي 

،هوود ال ووح،بس واللووبف ال وو،لن  و الا العقوود اإلجأوو،و فووال ا،تووداد 

دا ألأ، هو سعبوم وقد لقو اللك اإلجأو،و ابول ب،ل الأ ال   يأتي بع

 تمأمس ،ل الأل،قاللي وأقرا ،بمه. وهللا أ،ب  وأ،بم.

  القمووو،  ال وووحمن ،بووو  الوصووومس ولظووو، ا الوقوووف  فووون  ومنهعععا

اإللل،   الا أوصو  بوصومس وقو،ل  ألو، آسور الوصوي بعود سووتي أ  

يعأو أل ا وألو ا فونالا ببوا ولود  فوال  فهوو الوصوي وألو، آسورا ب و ا 

لم ي ل هو ا سأتنعو،   بوو هوي وصومس صوحمحس   غألو،  ،بمهو،  وأل ا

فنالا أل،  ه ا في يأ  ألالم س، ر الألشر  الا وصوا سل لم يوجود ألوه 

 الا وجد أ  يعأو أل ا وأل ا  ف مف ي و  ألالم الشو، و   ي ون أ  

يتوجه لبأعدوم  أله  الا وجد فعبمه أل ا وألو ا   بوو القمو،  ا ولوو  

  بو لك سول ألوالم الأوصوي  ف أو، أ  يقتضي أ  ألالم الشو، و أولو

ألالم الأوصي ي ن أ  يتوجه لبأعدوم ب،،تأل،  أله سموجد وتتوفر 

فمه ا هبمس  ف  لك ألالم الش، و ي ن أ  يتوجوه لبأعودوم ب،،تألو،  

أله سموجد وتتوفر فمه ا هبمس  وهو قم،  سلوتوأ  لجأمو  أ أل،لوه 

 وهللا أ،بم.

الهألنوو،  لمووه  فأوول اللووك    ا سووتد ل ب،لقوا،وود ،بوو  صووحس سوو،ومنهععا

ق،،وودا  صووالحمس ال توو،ب واللوونس ل ووو نسوو،  وس وو،   فوونالا قبنوو، أ  

الالحقوومل الووو يل لوووم يوجووودوا فوووي نسووول ال طووو،ب   يحوووتص ،بووومهم 

ب،ل ط،ب ا ول  بو   بد سل خط،ب جديد أو قمو،  خو،ص يبحوق 

فنلن، بو لك لبغوي هو ا الأموزا العظمأوس  - الا قبن،  -ا واخر ب، وا و 

أمزد به، أدلس الشريعس  و لغ،ؤه،   يجون  أ  سأنووو وسو، التي ت
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أفض   ل  الأأنوو فهو سأنوو  وس، ق،له الأعتزلس في ه ا الألألس 

نل هكم  بت يفضي  ل  اللك فم و  سأنو،،   وسل القوا،د  ق،،دا  

  فإنه يثبت في ه  سا ئ األمة إال بدليل اال تصعا  في هقه 

زلل في يوأله وا ح،ديوو التوي  ويول واللك يفمد أ  اوي،د التي ل

،نه سل فعبه أله، له ولع،سس ا سس  لوه الأألبوا لنو، وهوو ا سووا لنو، 

  ف، صووو فووي أقوالووه وأفع،لووه فووي أقوالووه وأفع،لووه وسوو، ر هديووه 

التشري     س، األل أله خ،ص به  وه ا يفمدك أ  ا واخر سل أسته 

،ب الأوجه لبنألوي فمأ، األل له  ف،ل ط سأل ج،ه بعدا يدخو سعه 

  يعتألوووور خط،بوووو،  ،،سوووو،  ل ووووو ا سووووس       األوووول دلمووووو يفموووود  

نل هكم  بت في ه  واهٍد الت  م   وسل القوا،د أيض،  ق،،دا  

  وهو ا م  األمة فإنعه يثبعت فعي هع  األمعة إال بعدليل اال تصعا 

يقوو،ل فمووه سوو، قمووو فووي الق،،وودا قألبووه وقوود يوورحن، ألووال الق،،وودتمل فووي 

لقوا،د وسجأ  الفرا د ب، دلس والفروو  ف، ج   لموه ألت،بن، تحرير ا

   يوئل ا سووتزادا سوول التعوورأ ،بمهأو،. وسوول اللووك أيضوو،  ق،،وودا  

  وه ا ب،تف،و أهو اللنس  حوم األصل في األهكام الفئعية التعميم

هللا أسوواتهم واألول أحموو،ههم ،بو  القوول اله،بوول  وقوولهم )التعأوومم( 

أله ،،م ل وو احود  سوواه  أألو،  أ  أ  ألو دلمو ير،ي  فن  ا صو 

سوجودا  أو سعدوس،  ف،لأعدوم يودخو فوي ،أووم خط،بو،د الشوريعس  

فنالا وجود وتحققول فموه أهبموس الت بموف فنلوه يبزسوه استهو،ل سقتضو  

العبععئب بعمععوم اللفعع  ال اللووك ال طوو،ب  وسوول اللووك أيضوو،  ق،،وودا  

  وهي ق،،دا ت و،د تجأو  ،بمهو، ألبأوس أهوو العبوم بخصو  السبن

فمه، لوو خوالأ  ف، ح و،م الشور،مس و   لزلول ،بو  أسوأل،ب ل ل 

خ،صووس    أ  العألوورا بعأوووم ألف،وهوو، أ  أ  غموورهم يوودخو سعهووم 

بأقتض  ،أوم البف    ب،لقمو،  ،بو  سول لزلول فموه الواقعوس  بوو 

البف  ال   لزل  لزل ب مغس العأوم فمتن،ول سل لزلل فمه ويدخو 

به، سول غمور ت  وم      الا سعه غمرا    الع،م يتن،ول أفرادا أل

و د الوودلمو الأ  وو   فهوو ا القوا،وود الأتقوور ا ،نوود أهووو العبووم 

تفموودك أ  الأعوودوم يوودخو فووي ،أوووم ال طوو،ب ب،،تألوو،  ألووه سووموجد 
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وي وووو  صووو،لح،   ستهووو،ل هووو ا ال طووو،ب وهللا  بنووو، أ،بوووم  فووو،لقول 

ال ووحمن الأتوافووق سوو  د لووس ال توو،ب واللوونس واإلجأوو،و والعقووو 

ه ا الألألس هوو سو، الهوب  لموه أهوو اللونس  حأهوم هللا  والقم،  في

تع،ل   فهو الحق ال     سريس فمه وس، سوواا سول ا قووال فأل،طوو  

 وه ا خالصس ه ا الألألس وهللا  بن، أ،ب  وأ،بم.

**** 

/ مععا القاعععدب فععي ا ععتئا  القععد ب ؟ ومععا الععدليل علععى هعع ا 54سععـ

 اال تئا  ؟ م  بياف ذلك بالتفئي ؟

هوو ا الألووألس ،ظمأووس جوودا  وال ووالم ،بمهوو، يطووول ول وول   أقووولجععـ/ 

سوأ أح،ول    ي،ه هللا تع،ل  ا خت ،  س، استطعل ل لك سألمال  

فأقول وب،هلل التوفمق وسنه أستأد الفضوو والعوو  وحلول التحقموق  

الق،،دا في اللك تقول )الت بمف سشروط ب،لقد ا ،ب  العبم والعأو( 

مق اإلسالم ابل تمأموس  حأوه هللا وهي سل ا صول الأعتأدا ،ند ي

تع،ل   وهن،ك ق،،دا أخرى تتفرو ،نه، وهي ستفق ،بمه، بمل أهو 

العبم  حأهم هللا تع،ل  وهي ق،،دا )  واجب س  العجز و  سحرم 

س  الضرو ا( وسعن،هأ، أ  هللا جو و،ال  الا أسر ،أل،دا بأسر فنلوه 

هم فقوط  وأسو، يطبب سنهم أ  يحققوا سنه س، أل،  داخوال  تحول قود ت

سوو، يعجووزو  ،نووه فوونلهم غموور سطوو،لألمل بووه  وهوو ا سوول  حأتووه جووو 

و،ال ف،لت ،لمف الشر،مس   تجوب    سو  القود ا  قو،ل أبوو العألو،  

 حأه هللا تع،ل  )ا سر والنهي ال   يلأمه بعض العبأ،ه الت بموف 

الشر،ي هو سشروط ب،لتأ ل سل العبم والقد ا فال تجوب الشوريعس 

 نووه العبووم ألوو،لأجنو  والطفووو و  تجووب ،بوو  سوول ،بوو  سوول   يأ

يعجز ،نه، أل، ،أ  وا ،رل والأريض في الجه،د  ألأ،   تجب 

الطه، ا ب،لأ،ه وال الا ق، أ،  وال وم وغمر اللك ،بو  سول يعجوز 

،نووه( ا.هووـ. قبوول  وبنوو،ه  ،بمووه فووال ت بمووف    ب،لقوود ا ،بوو  العبووم 

 سنه، فأقول والعأو و،ب  اللك أدلس ألهمرا ل ألر لك طرف،  

َعتمَم  فعبووق هللا تعوو،ل  معع  األدلععة وو، اَسووتأطأ أ سأ   قولووه تع،ل ﴿فأوو،تَّقموا مَّ

ا سر ب،لتقوى ب، ستط،،س  فأف،د اللك بأنطوقه أ  التقوى  لأ، هي 
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فووي الألووتط،و فقووط  وأسوو، بأفهوسووه أ  ا يووم،ه التووي خ، جووس ،وول 

 استط،،س الأ بف فنله   ي بف به، وه ا واضن.

،  وقولووه لععةومعع  األد َسووعأهأ م لأَفلوو،   َ َّ وم ب َووفم مَّ   قولووه تعوو،ل  ﴿  يم أ

، آتأ،هأ،  وقوله تعو،ل  ﴿  تم أبَّوفم لأَفو    م لأَفل،   َ َّ سأ ب َفم مَّ تع،ل  ﴿  يم أ

،  وه ا اوي،د ل  في ه ا الق،،دا  فنلهو، تفمود أ  الو    َسعأهأ  َ َّ وم

اخوال  فوي وسوعه وط،قتوه وأسو، سو، ي بف به العألد  لأ، هوو سو، ألو،  د

ألو،  خ، جو،  ،وول وسوعه وط،قتووه فنلوه   ي بوف بووه  فو،لعبم الوو     

يلوووتطم  تح ووومبه   ي بوووف بأقتضووو،ا والأوووأسو  الفعبوووي الووو     

 يلتطم  تح مبه   ي بف بأقتض،ا وه  ا وهللا أ،بم.

 ً م بَ مومم اَلممَلورأ وأ وم  األدلة  يضا يمَريودم بَ مومم    قولوه تعو،ل  ﴿يمَريودم مَّ

َن مَم  وه ا يفمد أ    ادا  ف َفأ ،أ م أأَ  يم أ اَلعمَلرأ  وقوله تع،ل  ﴿يمَريدم مَّ

التملمر والت فموف سول اإل ادا ا سريوس الشور،مس الأحألوبوس هلل جوو 

و،ال  واللك يفمد أ  هو ا الت و،لمف قود  و،وي فمهو، ج،لوب التملومر 

اإللل،  ووسوعه فنلوه   والت فمف وبن،ه  ،بمه فأ، ي رل ،ل ط،قس 

ي بف به و  يط،لب في حو،ل العجوز ،نوه   لوه لوو طولوب بوه فوي 

هوو ا الح،لووس ل وو،  اللووك سوول التعلوومر   التملوومر  وسوول اإلاقوو،ل   

 الت فمف وهللا يريد بن، التملمر   التعلمر والت فمف   اإلاق،ل.

 ً بأووَم مَم فَووي ومعع  األدلععة  يضععا عأوووأ ،أ وو، جأ سأ يَل َسووَل   قولووه تعوو،ل  ﴿وأ الوود َ

ل  فقوله )س، جعو( لفي  وقوله )سل حرل( ل ورا فوي سلوألوقس  رأ حأ

 ف النكععئب فععي بووـ)سل( سأوو، يؤألوود العأوووم  وقوود تقوور  فووي القوا،وود 

    سمأ،  الا سألقل بـ)سل( ألأ، هن،  وه ا يفمود سيا  النفي العموم

أ  س، ر ألواو الحرل سنتفمس في الشريعس  فال حرل فمه الألتس  ولو 

، الع،جز ،ل العبم ب،لعبم ال   يعجز ،نه  أو ألبفن، الع،جز ،ول ألبفن

الفعو ب،لفعو ال   ،جز ،نه ل ،  اللك سول الحورل الأنفوي يور،،   

وه ا سن،أ  لبأق ود الشر،ي وألو سن،أ  لبأق ود الشور،ي فنلوه 

  يجووون  فبأوو، لفووي الحوورل لفموو،  ،،سوو،  ،بأنوو، جزسوو،  أ  الت بمووف 

ف الع،جز لوو حرل وهو سنفي ير،،  سشروط ب،لقد ا  و   ت بم

 وهللا أ،بم.
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 ً اَ أَغوواللأ ومع  األدلععة  يضععا همَم وأ َم  ََصوورأ وَنهم وو م ،أ يأضأ   قولوه تعوو،ل  ﴿وأ

بأَمَهَم  وه ا وصف لأ، بعو هللا به لألمه    وهو يفمد  الَّتَي ألأ،لأَل ،أ

  آص،  فمه، و  أغالل و  ت بمف  أ  الشريعس التي ج،ه به،   

رل ،ل القد ا والط،قس  وه ا يفمد أ  ألو ت و،لمف الشوريعس فمه، ي 

سشروطس ب،لقد ا ،ب  العبم والعأو وأله   واجب س  العجز أبودا   

 ال لو ألبفن، الع،جز ح،ل ،جوزا ب،لفعوو الو   يعجوز ،نوه ل و،  اللوك 

سل اوص،  وا غالل وهي سنتفمس ،ل يريعتن،  وسقتض  التف، ه، 

 لفي الت بمف ،ل الع،جز.

ً  ومععع  التووو،م الأفمووود لبقطووو  ب وووحس هووو ا    ا سوووتقراهاألدلعععة  يضعععا

الق،،دا  ويعألر ابل تمأمس ،ل ه ا ا ستقراه بقوله )فأل استقرأ سو، 

ج،ه به ال ت،ب واللونس تألومل لوه أ  الت بموف سشوروط ب،لقود ا ،بو  

العبم والعأو  فأل ألو،  ،و،جزا  ،ول أحودهأ، سوقط ،نوه سو، يعجوزا 

.هـ. وه ا استقراه أل،سو  وقد تقور  فوي و  ي بف هللا    وسعه،( ا

  وهللا  ف االسععتقئاء الكامععل يفيععد القطعع  بصععحة النتععا جا صووول 

 أ،بم.

 ً   اإلجأو،و  فنلوه قود اجأو  أهوو العبوم  حأهوم هللا وم  األدلة  يضعا

تع،ل  فمأ، لعبم أ  الت و،لمف سشوروطس ب،لقود ا وألوه   واجوب سو  

ل )وقد اتفق الألبأو  ،بو  العجز  وقد لقو اإلجأ،و ابل تمأمس فق،

أ  الأ ووبي  الا ،جووز ،وول بعووض واجأل،تهوو، أل،لقموو،م أو القووراها أو 

الرألوو أو اللجود أو سوتر العوو ا أو اسوتقأل،ل القألبوس أو غمور اللوك 

سووقط ،نووه سوو، يعجز،نووه و لأوو، يجووب ،بمووه سوو،  الا أ اد فعووال    ادا 

   ج،نسس أس نه اللوك( ا.هوـ. وقو،ل أيضو،  )اتفقووا ،بو  أ  العألو،داد

تجب    ،ب  سلوتطم ( ا.هوـ. وقود لقبوه أيضو،  ابول القومم وغمرهأو، 

 ف اإلجمعاع هععة  عئعية سل أهو العبم  وقد تقور  فوي ا صوول 

 وهللا أ،بم. يعن قبولها واعتمادها وتحئم مخالفتها

 ً ووَل ومعع  األدلععة  يضععا بأوو  النَّوو،َ  َحووِص اَلألأَمووَل سأ َ ،أ َّ َ   قولووه تعوو،ل  ﴿وأ

وووألَمال   فووو،لحص   يجوووب    ،بووو  الألوووتطم   فأسووو، اَسوووتأطأ،وأ  َلأ  َموووَه سأ

الع،جز فنله   يجب ،بمه  وه ا ب،تف،و العبأ،ه  وقد لقبه ابل تمأمس 
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في الفت،وى فنله ق،ل )وأل لك الحص فنلهم أجأعوا ،بو  ألوه   يجوب 

،ب  الع،جز ،نه(ا.هـ. فأل ا،تقد أله  الا حص سن  سل الألمول وصود 

   أسوول الطريووق وسووعس الوقوول يوورط،  ،نووه لووم ي وول ،بمووه الحووص 

لبووزوم الحووص  لهأوو، سوول ا سووتط،،س  وقوو،ل ابوول تمأمووس  حأووه هللا 

 تع،ل  في اللك )ب،تف،و الألبأمل(ا.هـ.

 ً بأوو  ومعع  األدلععة  يضععا بأوو  الِضووعأفأ،َه وأ  ،أ   قولووه تعوو،ل  ﴿لأووَم أ ،أ

رأ  ، يمَنَفقمو أ حأ َرضأ  وأ  ،أبأ  الََّ يلأ   يأَجدمو أ سأ َ اَلأأ وا َ َّ وحم ل   َالأا لأ أ

َحوومم   وقوو،ل  م غأفمووو    أ مَّ ووألَمو  وأ َحَلوونَملأ َسووَل سأ بأوو  اَلأم وو، ،أ سموووَلَه سأ وأ أ

ل  وأ  ،أبأو   ورأ لَ حأ ل  وأ  ،أبأو  اَ أَ،ورأ رأ تع،ل  ﴿لأَم أ ،أبأ  اَ أَ،أأ  حأ

ل  وهو ا دلموو ،بو  أ  العو،جز ،ول حضوو  الجهو،د  ورأ َريَض حأ اَلأأ

أو لعبووس فووي  جبمووه سوول  -ا،نووي أ  ي ووو  أ،أوو  -مووه لعبووس فووي ،من

،رل ولحوا سل الأوال   أو لعبس في بدله سل سرض ولحوا  فنلوه 

  حوورل ،بمووه فووي الت بووف ،وول جموووم اإلسووالم فووال ي وورل سعهووم 

وهووو سعوو و  فووي اللووك وفوورض الجهوو،د سوو،قط ،وونهم أ،نووي الجهوو،د 

الجهو،د ب،لنف   و،بس اللك العجز و،ودم القود ا  وألو لك النفقوس فوي 

فنله، واجألوس ،بو  الألوتطم  فقوط  وأسو، العو،جز الو     يجود فنلوه 

 سع و     ه ا الت ،لمف سشروطس ب،لقد ا ،ب  العبم والعأو.

 ً معا نهيعتكم عنعه «ق،ل    س، في ال حمحمل أله وم  األدلة  يضا

قو،ل ابول  جوب  »فاجتنبوح وما  مئتكم به فأتوا منعه معا اسعتطعتم

 ا دلمو ،بو  أ  سول ،جوز ،ول فعوو الأوأسو   حأه هللا تع،ل  )وه

به ألبه وقود  ،بو  بعضوه فنلوه يوأتي بأو، أس نوه سنه(ا.هوـ.قبل  فقود 

فعووو الأووأسو  ب، سووتط،،س فأفوو،د اللووك أ  الوو      ،بووق النألووي 

يلتط،و سل الأوأسو  فنلوه يلوقط ،ول الأ بوف و  ي وو  س بفو،  بوه 

 ح،ل ألوله ،،جزا  ،نه وه ا واضن.

 ً   حووديو ،أوورا  بوول ح وومل  ضووي هللا ،نهأوو، ومعع  األدلععة  يضععا

صل قا ماً فإف لم تستط  فقاععداً فعإف لعم « ق،ل  ق،ل  سول هللا 

" واا الأل ،  " وه ا الواجألو،د  لأو، سوقطل »تستط  فعلى جنن

فوي   لوه ألو،  ،و،جزا  ،نهو، فتود ل سعوه النألوي  ،ل ،أورا  
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لووم سراتووب ا سووتط،،س فووأسرا ب،ل ووالا ق، أوو،   لووه ا صووو  فوون  

يلتط  فق،،دا  وه  ا  وه ا يفمد أ  الت بمف سشروط ب،لقود ا  فون  

القم،م في ال الا سأسو  به  فبأ، أل،  سشروط،  ب، سوتط،،س ،بأنو، 

أ  ا ستط،،س يرط في ألو سأسو     ب،ب الأأسو اد ب،ب واحد 

   ي تبف القول فمه الألتس وهللا أ،بم.

 ً ه فوي ألوه لأو، لزلول   سو،  واا سلوبم فوي صوحمحوم  األدلة  يضعا

َبتأهم ،أبأ  الَّوَ يلأ َسوَل  أأ ، حأ بأَمنأ،  ََصرا  ألأأأ بَّنأ، وأ  تأَحَأَو ،أ قوله تع،ل  ﴿ أ

،قأوسأ لأنأوو، بََه...اويوس  قوو،ل هللا تع،ل ﴿قوود  وو،   طأ َبنأو، سأ أ َ بَّنأوو، وأ  تمحأ قأأَلَبنأو،  أ

قوه فعبل  وه ا يفمد أ  الشريعس لم  فمهو، تحأموو الونف  سو،   تطم

أبدا  فن  ه ا و،د قطعه هللا تع،ل  ،بو  لفلوه تفضوال  سنوه و حلو،ل،  

 وجودا  وألرس،  ف،لحأد هلل  ب الع،لأمل.

 ً   ا ح،ديوو التوي تألومل أ  هو ا الوديل سألنو،ا ،بو  وم  األدلعة  يضعا

إف الععدي  يسععئ ولعع  يفععاد الععدي   هععد إال غلبععه «التملوومر ألحووديو 

 »ئوهة و يء م  الدلعةفسددوا وقا بوا واستعينوا بالغدوب وال

يسئوا وال تعسعئوا «وحديو  »بعثت بالحنيفية السمحة«وحديو 

بعي   معئي   ما  يئ  سعول   «وحديو  »وبفئوا وال تنفئوا

إال ا تا   يسئهما ما لم يك  إ ماً فعإف نعاف إ معاً نعاف  بععد النعا  

ولحوو  »إف  هعن العدي  إلعى   الحنفيعة السعمحة« وحوديو »منه

لووس فنلهوو، تفموودك أ  الووديل سألنووي ،بوو  الملوور سوول أولووه  لوو  هوو ا ا د

آخوورا  فوودل اللووك ،بوو  ألووه   ت بمووف    ب،لأقوودو  ،بمووه سوول العبووم 

والعأو وألوه   واجوب سو  العجوز  لنو، لوو أوجألنو، اللوك ل و،  اللوك 

سن،أ لأ، تأمز به ه ا الديل العظمم وهللا أ،بم. ولعو ه ا القد  سول 

،بو  هو ا القوا،ود ولوم يألوق    الفوروو ا دلس أل،أ  فوي ا سوتد ل 

  -وال   يحضرلي سنه، او  سألعس واالاو  فر،،  وهي ألأ، يبي 

  أ  سول ،جووز ،وول الطهوو، ا الأ، موس ،جووزا  حقمقموو،  أو ح أموو،  األول

فن  الأط،لألس به، تلقط ،نه وينتقوو سنهو،  لو  الطهو، ا الترابموس أ  

وا  وحديو التمأم واللك لقوله تع،ل ﴿فأبأَم تأَجدموا سأ  أم الصععيد «،ه  فأتأمأأَّ

الطيععن  هععو  المسععلم وإف لععم يعععد المععاء عفععئ سععني  فععإذا وجععد 
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"حوديو صوحمن" و   الت بموف »الماء فليت    وليمسه بفعئته

 سشروط ب،لقد ا وهو ،،جز و  واجب س  العجز.

  سل ،جز ،ل الطهو يل  أ  الأ،ه والتوراب فون  الأط،لألوس الثاني

اللوووك ألووو،لأحألو  و  سووو،ه و  توووراب ،نووودا  بهأووو، تلوووقط ،نوووه و

وأل، سووومر الأربووووط بلووو، يس و  يلوووتطم  الوضووووه و  التووومأم 

ولحوووهم سوول أهووو ا ،وو ا  فوون  الأط،لألووس بهوو، تلووقط    الت بمووف 

 ب،لطه، ا سشروط ب،لقد ا وهو هن، ،،جز و  واجب س  العجز.

  القول ال وحمن أ  سول وجود سو،ه  ي فوي بعوض طهورا فنلوه الثالث

لتعأبه ويتأم لبأل،قي   له سط،لوب بأو، يقود  ،بموه وهوو هنو، قو،د  ي

،ب  بعض الواجب ل نه ،و،جز ،ول بعضوه  وسول يورط الت بموف 

القوود ا وهووو هنوو، ،وو،جز ،وول الت أمووو و  واجووب سوو  العجووز وهللا 

 أ،بم.

  سوول أصوو،بته لج،سوس فأنالهوو، ول وول ،جوز ،وول  نالووس أارهوو، الئابع 

يلوقط ،نوه   لوه ،و،جز  - ار الأل،قيأ   نالس ه ا ا -ب،ل بمس  فنله 

،وول  نالتووه والت بمووف بننالووس النج،سووس سشووروط ب،لقوود ا وهووو هنوو، 

يكفيعك المعاء وال «،،جز و  واجب س  العجز و،بو  اللوك حوديو 

 .»يضئك   ئح

   الا صب  الأنفورد خبوف ال وف وقود حو،ول ا صوطف،أ الخامس

 ول ل ،جز ،ل وجود الفرجوس  فون  صوالته صوحمحس ،بو  القوول

ال حمن  و يجو،ب الأ و،فس ،بموه فوي هو ا الح،لوس يلوقط ،نوه    

 الت بمف سشروط ب،لقد ا و  واجب س  العجز.

  ب،ب  ل ،  الأن ر فن  سألن،ا ،ب  القد ا  فمجب ،ب  ألو الساد 

 لل،  أ  يأسر بو،لأعروأ وينهو  ،ول الأن ور ،بو  حلوب القود ا 

ت بموف سشوروط والط،قس  وأس، س، يعجز ،نه فنله يلقط ،نوه    ال

 ب،لقد ا و  واجب س  العجز  واللك    سن،ط الوجوب هو القد ا.

  الشروط الأعتألرا في القض،ا والو ا ترا،  حلب القود ا الساب 

فأ، استطعن، تحقمقه سنه، وجب ،بمنو، وسو، ،جزلو، ،نوه فنلوه يلوقط 
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،نوو،    اللووك ت بمووف والت بمووف سشووروط ب،لقوود ا و  واجووب سوو  

 العجز.

سوول أخوو  سوو،   سوول أحوود فنلووه يجووب ،بمووه  دا  لمووه  الا ألوو،    الثععام 

يعوورأ صوو،حأله وقوود  ،بوو   ي وو،له  لمووه فوون  تعوو   سعرفتووه سووقط 

وجوووب  دا  لمووه بعمنووه ويت وورأ فووي الأوو،ل ت وورف،  يعووود ،بوو  

صوو،حأله بوو،لنف  أل،ل وودقس بووه بنمووس الهووواب ل وو،حأله     د الأوو،ل 

سو  العجوز   هبه واجب والت و،لمف سشوروطس ب،لقود ا و  واجوب 

و،بوو  اللووك قوور  الفقهوو،ه  حأهووم هللا تعوو،ل  أ  صوو،حب الأوو،ل  الا 

 جهو لزل سنزلس الأعدوم.

  أ  سل لم يلتط  ال الا ق، أ،  لع   فم بي ق،،دا  و الا لوم التاس 

يلووتط  ق،،وودا  فبم ووو ،بوو  جنووب  اللووك    القموو،م فووي ال ووالا 

 واجووب  والت بمووف بووه سشووروط ب،لقوود ا والط،قووس و  واجووب سوو 

 العجز.

  القول ال حمن جوان ا لتق،ل  ل  التومأم سو  وجوود الأو،ه العا ئ

في البمبس الشو،تمس الاد الألورد الشوديد  الا غبوب ،بو  ونوه ب،سوتعأ،له 

الهووالك أو تبووف أحوود أ،ضوو، ه   لووه ،وو،جز ،وول اسووتعأ،له ،جووزا  

ح أم،  والت بمف سشوروط ب،لقود ا و  واجوب سو  العجوز  قو،ل أبوو 

ن، ابول الأهنو  قو،ل أخألرلو، وهوب بول جريور قو،ل داود في سننه حدا

أخألرل، أبي ق،ل سأعل يحم  ابول أيووب يحودث ،ول يزيود بول أبوي 

حألمووب ،وول ،أوورا  بوول أبووي ألوو   ،وول ،ألوود الوورحأل بوول جألموور 

الأ ر  ،ل ،أرو بل العو،ص قو،ل  احتبأول فوي لمبوس بو، دا فوي 

غووزوا الاد اللالسووو فأيووفقل    اغتلووبل أ  أهبووك فتمأأوول اووم 

يععا عمععئو «فقوو،ل ح،بي ال ووألن فوو ألروا اللووك لبنألووي صووبمل بأصوو

فأخألرتوووه ب،لووو   سنعنوووي سووول  » صعععليت بأصعععحابك و نعععت جنعععن 

و مَم  مبمووا أأَلفملأ ا غتل،ل وقبل له   لي سأعل هللا تعو،ل  يقوول﴿وأ  تأَقت

َحمأووو،   فضوووحك  سوووول هللا  ووو، أ بَ موووَم  أ أ ألأ ولوووم يقوووو يووومئ،    َ َّ مَّ

 "حديو صحمن".
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أ  الأريض الع،جز ،ل اسوتقأل،ل القألبوس يجوب ،بموه   الحادي عفئ

أ  ي بي ،ب  حلب ح،له  ف،ستقأل،ل القألبس واجب ول نوه سشوروط 

 ب،لقد ا و  واجب س  العجز.

  أ  سوول صووب  لعوو    بحلووب اسووتط،،ته وقوود اسووقط الثععاني عفععئ

بعض واجأل،د ال الا  له ،،جز ،نه، فن  صوالته هو ا صوحمحس 

،بو  الأتوروك بعود الفورال سنهو،     و   ،،دا ،بمه حت  ولو قد 

اللك الأتروك ،جزا  سل الت بمف والت و،لمف سشوروطس ب،لقود ا و  

 واجب س  العجز.

  أ  سل ،دم اللترا فنله ي بي ،ب  حلوب ح،لوه و  الثالث عفئ

 ،وو،دا ،بمووه ،بوو  ال ووحمن    سووترا ال ووالا يوورط وهووو ت بمووف 

 جب س  العجز.والت ،لمف سشروطس ب، ستط،،س والط،قس و  وا

  أ  صووم،م ألفوو، ا القتووو والظهوو،  والجأوو،و فووي لهوو،  الئابعع  عفععئ

 سض،    بد فمه، سل التت،ب   ف،لتت،ب  فمه، واجوب  ل ول    ،جوز 

،وول التتوو،ب  فنلووه يلووقط ،نووه وبنوو،ه  ،بمووه فحوومض الأوورأا ولف،سووه، 

واإلفط،  بلألب الأرض   ي و  ق،طع،  لبتت،ب     التتو،ب  ت بموف 

 سنوطس ب،لقد ا و  واجب س  العجز. والت ،لمف

  أ  سوول حداووه دا ووم فنلووه يغلووو فرجووه أو س وو،  الخععامس عفععئ

الحدث ويع ب ،بمه خرقس ويتوضأ ل و وقل صالا وي بي و  

يضرا خرول حداه اللك  له ،،جز ،ول ت أموو طه، توه  و،و،جز 

،وول  سلوو،ك الحوودث والت وو،لمف سشووروطس ب،لقوود ا و  واجووب سوو  

 العجز.

  أ  العوو،جز ،وول ال وووم لأوورض أو ألألوور   يجووب فععئالسععاد  ع

،بمه ال وم  فن  أل،  الأرض يرج  برؤا أفطور وصو،م سول أيو،م 

وفأر  فأَعودَّا  َسوَل أأيَّو،م  ﴿ أخر لقولوه تعو،ل  َريضو،  أأَو ،أبأو  سأ وَل ألأو، أ سأ سأ وأ

ر وأس،    ألو،  الأورض   يرجو  نوالوه وألو لك ال ألمور الهورم  ﴾أمخأ

نلهأ، يفطرا  ويطعأ، ،ل ألو يوم سلو من، . ال     يطمق ال م،م ف

واللك    ال وم ت بمف والت ،لمف سنوطس ب،لقود ا و  واجوب سو  

 العجز.
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  القوول ال وحمن والورأ  الوراجن الأبومن أ  اإلللو،  الساب  عفئ

 الا دخووو وقوول ال ووالا ولووم يجوود    اوبوو،  لجلوو،  و  يلووتطم   نالووس 

يتراط طه، ا اللترا في النج،سس ،نه فن  وجوب  نالته، يلقط وا

ه ا الح،لس يلقط    اللك ت بمف والت و،لمف سشوروطس ب،لقود ا و  

 واجب س  العجز. 

  أ  الأريض ال   ات بل به لم ،د  فمهو، يجور  بولوه الثام  عفئ

وغ، طه ودخو ،بمه وقل ال والا و  يلوتطم  أ  يألعوده، ،نوه    

، ط فمه، فال يبزسه بأشقس ألألمرا فنله ي بي به، ولو أل،  الألول والغ

التطهر سل اللك     نالته، تجب في حوق القو،د  فقوط  ال الت و،لمف 

 سشروطس ب،لقد ا و  واجب س  العجز.

  أ  سوول لشووأ بأل،ديووس بعموودا ،وول العبووم والعبأوو،ه و  التاسعع  عفععئ

يلتطم  أ  يرفو  الجهوو ،ول لفلوه  لقطو،و وسو، و ا ت و،ل فوي 

ت ووب سحظووو ا  أو فووود حقووه و،وودم القوود ا ،بوو  يوويه سنهوو،  وا 

سأسو ا   فنله   يأام ب لك    اللك سشروط ب،لقد ا ،ب  العبم وهو 

 ،،جز ،نه و  واجب س  العجز.

  أ  الواجوووب ،بووو  سووول أصووو،به جووورح فوووي يووويه سووول العفعععئوف

سواض  وضو ه فمجب ،بموه أ  يغلوبه ب،لأو،ه    اسوتط،و فون  لوم 

أم له واختو،  يلتط  فعبمه سلحه فن  لم يلتط  وجب ،بمه أ  يتم

اللووك يوومق اإلسووالم ابوول تمأمووس  حأووه هللا  واللووك الترتمووب سنوووط 

ب، ستط،،س فأل قد  ،ب  ا ول وجب ،بمه فون  ،جوز ،نوه سوقط 

    اللك ت بمف والت ،لمف سشروطس ب،لقد ا و  واجب س  العجز. 

  أ  العو،جز ،وول اإلتمو،  ب ووالا الجأ،،وس فووي الحعادي والعفععئوف

ا  أل،لأرض أو الحأل  أو ال ووأ ولحوهو، الألجد لع   سل ا ، 

فنلووه يلووقط ،نووه وجوووب الحضووو  لبألووجد    الحضووو  لبألووجد 

 ت بمف والت ،لمف سشروطس ب،لقد ا و  واجب س  العجز. 

  ا،بم أ  الهجرا سل دي،  ال فر التي   يلتطم  الثاني والعفئوف

الألبم فمه،  وه،  يوع، ر دينوه واجوب ول ول  الا ،جوز الألوبم سول 
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لهجرا بلألب سل ا سأل،ب فن  وجوبه، يلقط ،نه    الهجرا سل ا

 الت بمف والت ،لمف سنوطس ب،لقد ا و  واجب س  العجز.

  لأوو، سووئو يوومق اإلسووالم  حأووه هللا تعوو،ل  ،وول الثالععث والعفععئوف

يوومق ألألموور قوود لحبوول أ،ضوو، ه فووال يلووتطم  أ  يأألووو أو يشوورب أو 

تط  الرفوو  ف مووف يتحوورك و  يلووتنجي ب،لأوو،ه و الا سووجد فبووم يلوو

ي وبي  فأجو،ب أبوو العألوو،  بألوه يفعوو فوي ال ووالا سو، يقود  ،بمووه 

فم ووبي ق،،وودا   الا لووم يلووتط  القموو،م ويوووس  برأسووه بحلووب ح،لووه 

ويجأ  بمل ال التمل فموض  في آخر وقل الظهر فم بي الظهر 

والع ووور بوووال ق ووور و   دخوووو وقووول الأغووورب صوووب  الأغووورب 

،دا  صب  ،ب  جنأله ووجهه  ل  والعش،ه و الا لم يلتط  ال الا ق،

القألبس و   لوم ي ول ،نودا سول يوضومه و  يأأوه صوب  ،بو  حلوب 

ح،له و   لم ي ل ،ندا سل يوجهه  ل  القألبس صب   لو  جهوس توجوه 

 يرق،  أو غرب،  وهللا أ،بم.

  أ  اإللل،   الا أوجب لوه ال وم،م اإلغأو،ه فنلوه الئاب  والعفئوف

،و،جز ،ول ال وم،م والت بموف  يجون له أ  الفطر بوو يلوتحب  لوه

 ب،ل وم سشروط ب،لقد ا ،بمه و  واجب س  العجز.

  أ  الواجووب ،بوو  اإلللوو،  أ  يحووص بنفلووه الخععامس والعفععئوف

ول ل  الا لم يلتط  الرألوب ،ب  الدابس لأرض أو ألألر ولحوا فنله 

يلقط ،نه الحص بنفله ويبزسه أ  يلتنمب سول يحوص ،نوه اللوك    

بمف والت و،لمف سشوروطس ب،لقود ا و  واجوب الحص ب،لنف  سل الت 

 س  العجز.

  الألوور أبووو العألوو،  فووي الفتوو،وى أ  سوول لووم السععاد  والعفععئوف

يلتط  الطواأ س،يوم،  فبوه أ  يطووأ  األألو،  أو سحأوو   والألور أ  

اللوووك يجوووزؤا ب، تفووو،و اللوووك    الطوووواأ س،يوووم،  سووول الت بموووف 

 والت ،لمف سشروطس ب،لقد ا و  واجب س  العجز.

  أ  سل ،جز ،ل الرسي بنفله لأرض أو ألألر ساب  والعفئوفال

أو حأو ولحوه، سل ا ، ا  فبه أ  يلتنمب سل الحج،ل سل يرسي 
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،نووه اللووك    الرسووي بوو،لنف  سوول الت بمووف والت وو،لمف سشووروطس 

 ب،لقد ا و  واجب س  العجز.

     الأووورأا ح،ضووول أو لفلووول قألوووو طوووواأ الثعععام  والعفعععئوف

بمهوو، الألقوو،ه فووي س ووس حتوو  تطوووأ فوون  لووم اإلف،ضووس فنلووه يجووب ،

تلتط  اللك فبه، الو ه،ب  لو  ببوده، حتو  تطهور اوم تعوود فتطووأ 

فوون  ألوو،  اللووك ستعوو  ا  فوو،لقول ال ووحمن ألهوو، تووتحف  وتطوووأ و  

ييه ،بمه،. واخت، ا العأل،  ابل تمأمس اللك    الطهو، ا لبطوواأ 

 ز.سل الت بمف والت ،لمف سشروطس ب،لقد ا و  واجب س  العج

  أ  الأألمول بأنو  وسزدلفوس سول واجألو،د الحوص التاس  والعفعئوف

فنالا استأل الأ ،  ب،ل م،م والنو،  ولوم يجود الحو،ل س ،لو،  لمألمول فموه 

سقط ،نوه الوجووب وجو،ن لوه أ  يألمول حموو القطعول ال مو،م ولوو 

خوو، ل سنوو  أو سزدلفووس    الأألموول بهأوو، سوول الت بمووف والت وو،لمف 

   العجز.سشروطس ب،لقد ا و  واجب س

  أ  الأجتهووود فوووي سلوووألس خالفموووس يجوووب ،بموووه أ  يألووو ل الثخ عععوف

ق ، ى جهدا في الألحو ،ل الحوق فمهو، فون  فعوو اللوك فوال يويه 

،بمه لو لم ي ب الحق بوو هوو سوأجو  ،بو  اجتهو،دا أجورا  واحودا  

 اللك     ص،بس الحق سأسو  به س  القد ا و  واجب س  العجز.

م الأ،ه ول نه وجدا يألو،و بوهأل نا ود   أ  سل ،دالحادي والثخ وف

،ل الع،دا و  س،ل سعه فن  وجوب الطه، ا ب،لأ،ه يلقط ،نوه فوي 

هووو ا الح،لوووس اللوووك    الطهووو، ا ب،لأووو،ه سووول الت بموووف والت ووو،لمف 

 سشروطس ب،لقد ا و  واجب س  العجز.

  الألر أبو العأل،  ابل تمأمه  حأه هللا في الفت،وى الثاني والثخ وف

ل ،بمووه جهووس القألبووس فنلووه يجووب ،بمووه أ  يجتهوود فووي أ  سوول ايووتأله

سعرفته، ب،لنظر واللؤال فنالا غبب ،ب  ونه جهس وصب   لمهو، اوم 

تألوومل لووه بووأخرا ألهوو، لملوول جهووس القألبووس فووال يوويه ،بمووه اللووك    

استقأل،ل الجهس ال حمحس سل الت بمف والت ،لمف سشوروطس ب،لقود ا 

 و  واجب س  العجز. 
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سل ،جز ،ل تعبوم الف،تحوس  لوه لوم يجود سول    أ الثالث والثخ وف

يعبأه أو ط،ل تعبأه له، وخشي سل خرول الوقل فنله ي بي ،ب  

حلب ح،له و  ييه ،بمه اللك    قراها الف،تحس في ال والا سول 

الت بمف والت ،لمف سشروطس ب،لقد ا و  واجب س  العجوز. و،بو  

 . اللك حديو ،ألد هللا بل أوف  

أ  الأحألووو  الوو     يعوورأ جهووس القألبووس  الا   الئابعع  والثخ ععوف

اجتهوود وصووب   لوو  جهووس اجتهوو،دا فووال يوويه ،بمووه غموور اللووك    

 الواجب سنوط ب،لقد ا فال واجب س  العجز.

  أ،بووم أ  أداه الشووه،دا واجووب وهوو ا الواجووب الخععامس والثخ ععوف

سنوووط ب،لقووود ا فووونالا ألووو،  اإلللوو،  يعجوووز ،ووول أداه الشوووه،دا ،نووود 

وأ سل سبط،  ولحوا فن  وجووب أدا هو، يلوقط الق،ضي لع   أل 

 ،نه    الت ،لمف سشروطس ب،لقد ا و  واجب س  العجز.

  أ  سل وق  ،ب  يدا ييه يأن  وصول الأ،ه الساد  والثخ وف

 ل  الألشرا فنله يجب ،بمه قألو الوضوه أ  يزيبه    استط،و اللوك 

بمووف فوون  لووم يلووتط  اللووك فووال يوويه ،بمووه     نالووس اللووك سوول الت 

 والت ،لمف سشروطس ب،لقد ا و  واجب س  العجز.

  أ  سنعه ولي ا سر سول التود ي  والتعبومم فنلوه الساب  والثخ وف

يجب ،بمه ا سته،ل  الا أس ل تعبمم اللك سل غمرا  واللك     بالل 

العبووم سوول الت بمووف والت وو،لمف سنوطووس ب، سووتط،،س و  واجووب سوو  

أ العجوووز  واستهووو،   لقولوووه تع،ل ﴿يأووو نمووووا أأَطمعمووووا مَّ ووو، الَّوووَ يلأ آسأ ، أأيِهأ

أموَلي اَ أَسَر َسَن مَم  وهللا أ،بم. سمولأ وأ أأَطمعموا الرَّ  وأ

فه ا بعض الفروو التي تحضرلي حو،ل ال ت،بوس ،بو  هو ا الق،،ودا 

 سأ، يفمدك أهأمته، في الشريعس وهللا  بن، أ،ب  وأ،بم.

 

؟ ومعا المقصعود بعه عنعد / معا  دلعة ا عتئا  العقعل للتكليعف 55سـ

األصوليي  ؟ ونيف العواب ع  إلزام المعنوف بالضماف م   نعه 

 غيئ مكلف ؟ م  بياف ذلك بالفئوع ؟
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ا،بوم  حأوك هللا تعو،ل  أ  العقوو سول يوروط الت بموف  -أقوول  جـ/

ب،لدلمو ا ار  فقد  وى أبو داود في سننه قو،ل  حودان، ،هأو،  بول 

 و  ق،ل أخألرل، حأ،د بل سبأس ،ل أبي يمألس ق،ل حدان، يزيد بل ه،

حأ،د ،ل  براهمم ،ل ا سوود ،ول ،، شوس  ضوي هللا ،نهو، ق،لول  

 ف  القلم ع   خ ة  ع  النا م هتعى يسعتيق  « ق،ل  سول هللا 

"حديو صحمن" »وع  المبتلى هتى يبئ  وع  الصبي هتى يكبئ

وقوو،ل أيضوو،   حوودان، ،هأوو،  ابوول أبووي يوومألس قوو،ل حوودان، جريوور ،وول 

ش ،ل أبي طألم،  ،ل ابل ،أل،  ق،ل أتي ،أر بأجنولوس قود ا ،أ

نلل ف،ستش،  فمه، أل،س،  فأسر ،أور أ  تورجم فأور بهو، ،بو  ،بوي 

قو،لوا سجنولوس بنوي فوال   » معا  عأف هع ح«فقو،ل بل أبي ط،لوب 

نلوول فووأسر بهوو، ،أوور أ  توورجم  قوو،ل  فقوو،ل  ا جعوووا بهوو،  اووم أتوو،ا 

بوم قود  فو  ،ول االاوس ،ول فق،ل  ي، أسمر الأؤسنمل أس، ،بأول أ  الق

الأجنو  حتو  يألورأ و،ول النو، م حتو  يلوتمق  و،ول ال وألي حتو  

 »ال  عيء«قو،ل  فأو، بو،ل هو ا أ  تورجم  قو،ل  »بلعى«يعقو   ق،ل 

فأ سعععععلهاال فعععععععل علعععععي « -أ  ،أووووور -قووووو،ل  فأ سوووووبه،  قووووو،ل

"حديو صحمن" وق،ل  حدان، يوسف ابل سوسو  قو،ل حودان، »يكبئ

وع  «وق،ل  »هتى يعقل«أيض،    وق،ل -لحوا -وألم  ،ل ا ،أش

"حووديو صووحمن" وقوو،ل أبووو داود فووي سووننه »المعنععوف هتععى يفيعع 

أيض،   حدان، أبل اللرح ق،ل أخألرل، ابل وهب قو،ل أخألرلوي جريور 

بل ح،نم ،ل سبمأ،  بول سهورا  ،ول أبوي طألمو،  ،ول ابول ،ألو،  

بأعنو  حوديو -  ضي هللا ،نهأ، ق،ل  سر ،بي ابل أبوي ط،لوب 

 فعع  القلععم ععع  «قوو،ل  أو سوو، توو ألر أ   سوول هللا قوو،ل   -،هأو، 

 خ ة ع  المعنعوف المغلعوب علعى عقلعه هتعى يفيع  وعع  النعا م 

فق،ل ،أر  صدقل  قو،ل   »هتى يستيق  وع  الصبي هتى يحتلم

"حووديو صووحمن" وقوو،ل أيضوو،   حوودان، سوسوو  بوول »فخلععى عنهععا«

  سأ،،مو ق،ل حدان، وهمب ،ل خ،لد ،ل أبي الضح  ،ل ،بي 

 ف  القلم ع   خ ة عع  النعا م هتعى يسعتيق  «ق،ل   النألي ،ل 

ق،ل أبوو داود  »وع  الصبي هتى يحتلم وع  المعنوف هتى يعقل
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 ،ول النألوي  و واا ابل جريص ،ل الق،سم بول يزيود ،ول ،بوي 

"حديو صوحمن"وقد حلول هو ا الحوديو أبوو »والخئه«وناد فمه 

  ولقوو اتفو،و أهوو العأل،  يمق اإلسالم ابول تمأموس  حأوه هللا تعو،ل

الأعرفوووس ،بوووو  تبقموووه بوووو،لقألول وقووو،ل ) لووووه ستبقووو   ،نوووود الفقهوووو،ه 

ب،لقألول(ا.هووـ.وقد دل ،بوو  سقتضوو،ا اإلجأوو،و أيضوو،  وقوود لقبووه أبووو 

العأل،  ابل تمأمس  حأه هللا تع،ل  بقوله )وأس، الأجنو  الو    فو  

،نه القبم قال ي ن ييه سل ،أل،داته ب،تف،و العبأ،ه و  ي ن سنوه 

  و  ألفر و  صوالا و  غمور اللوك سول العألو،داد...و  ت ون  يأ،

،قووودا ب،تفوو،و العبأوو،ه فووال ي وون بمعووه و  يووراؤا و  ل ،حووه و  

طالقه و   قرا ا و  يه،دته و  غمر اللك سول أقوالوه  بوو أقوالوه 

ألبهوو، لغووو   يتعبووق بهوو، ح ووم يوور،ي و  اووواب و  ،ق،ب(ا.هووـ. 

سوض   آخر )ج،هد الشريعس بأ   ألالسه  حأه هللا تع،ل  وق،ل في

القبم سرفووو ،ول النو، م والأجنوو  والأغأو  ،بموه ولوم ي تبفووا    

 ف فوومأل نال ،قبووه بلووألب سحوورم( ا.هووـ. وقوود تقوور  فووي ا صووول 

 اإلجماع هعة  ئعية يععن قبولهعا واعتمادهعا وتحعئم مخالفتهعا
وبن،ه  ،بمه فال تغتر بأ، لقبه بعض أهو ا صوول سول ال والأ فوي 

ا الألووألس فنلووه   خووالأ فمهوو، بنقووو العبأوو،ه العوو، فمل الهقوو،د  هوو 

 ويج،ب ،ل ال الأ الأز،وم بجوابمل 

  ألوووه خوووالأ حووو،دث  ب،إلجأووو،و الأتقووور   وقووود تقووور  فوووي األول

  بووو   حووق  حوود أ   ف اإلجمععاع علععى الخععخه الخهعع ا صووول 

 ي ،لف س، ألعقد ،بمه اإلجأ،و.

أ ،بوو  ال طوأ فووي الفهووم       أ  يحأووو ق وود ل،قوو ال ووالالثعاني

أهو العبم يوجألو  ،بو  الأجنوو  الضوأ،  وبعضوهم يوجوب ،بموه 

الزأل،ا  فظل ه ا الرجو أ  ه ا الألعض سول العبأو،ه يقوول بت بموف 

الأجنو   وه ا لم  ب حمن وسمأتي بلط جوابه بعد قبمو    ي،ه 

هللا تع،ل   والأق ود ،ندل، او  أ  ل ألر ا دلس ،بو  ،ودم ت بموف 

لأجنووو   وقوود الألوور الوودلمو ا اوور  الأرألووب سوول اللوونس  الوودلمو ا

  -النظر  ،ب  ،دم ت بمفه فأل وجوا 
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  القموو،  ا ولووو   وبم،لووه أ  يقوو،ل     العبأوو،ه  حأهووم هللا  هععدها

تع،ل  قد اتفقوا ،ب  ألوه   ت ون صوالا سول نال ،قبوه بوأ  سوألب 

سعووه ألوو،  اللووك الووزوال  فوونالا ألوو،  هوو ا ا تفوو،و ح،صووو فوومأل ألوو،  

أصو العقو ول نه نال بلوألب  سو،  وسومعود بعود نوال اللوك اللوألب 

ف مووف بوو،لأجنو  الوو   نال ،قبووه ب،ل بمووس     يووك ألووه   ت وون 

صالته سل ب،ب أول   وبن،ه  ،بمه فال ت بموف ،بموه. وقود الألور هو ا 

أبو العألو،   حأوه هللا تعو،ل  فوي الفتو،وى  فنلوه قو،ل  )ولهو ا اتفوق 

ن صووالا سوول نال ،قبووه بووأ  سووألب نال العبأوو،ه ،بوو  ألووه   ت وو

 ف ف مووف بوو،لأجنو ( وهووو قموو،  أولووو  وقوود تقوور  فووي ا صووول 

 وهللا أ،بم. القيا  األولوي هعة

  أ  سدا  الت بمف وسن،طه هو العقوو  وهوو ق،،دتوه وأس،سوه الثاني

ف،لت ،لمف سربوطس بوجودا  فنالا وجد العقوو وجودد الت و،لمف و الا 

ف  وقد تقر  في ا صول أ  الح وم يودو  التف  العقو التف  الت بم

 س  ،بته وجودا و،دس، . والأجنو    ،قو له  فال ت بمف ،بمه.

  أ  الأتقر  لدى الع،سس وال ،صس فضال  ،ول أهوو العبوم أ  الثالث

الأجنو  لم  له ق د صحمن  وسل الأعبوم ،ند العبأو،ه أ  سودا  

ل وحمن  فبأو، الت بمف ال   اأرتوه الهوواب والعقو،ب ،بو  الق ود ا

أل،  الأجنو  يفقد ه ا ال  م وس فنلوه   ت بموف ،بموه   ال أ  ألوو 

فعو يفعبه فنله   ي د  سل ق ود صوحمن فبأو، التفو  ،نوه الق ود 

 ال حمن التف  ،نه الت بمف.

  ألنوو، قر لوو، أ  ال ووألي الأأمووز لووم  بأ بووف  لووه لوو،ق  الئابعع 

ه ف موف العقو  فنالا أل،  ال وألي الأأموز لوم  بأ بوف لنق و،  ،قبو

بوو،لأجنو  الوو   قووود نال ،قبووه ب،ل بموووس     يووك ألوووه أولوو  بعووودم 

الت بمف وله ا صحل ،أل،دا ال وألي الأأموز وأاموب ،بمهو، ب والأ 

الأجنو  فن  ،أل،دته   ت ن و  يح و به، الأق ود سنه،  وه ا 

 سل ب،ب قم،  ا ول  وهو واضن ،ند أهو ا لأل،ب.

ا واسر والنواهي  لأ،    أ  الق د سل وض  الت ،لمف سلالخامس

هو ق د ا سته،ل  فال بد سل ه ا ا سر في ألو ،ألو،دا فون  الهوواب 
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سترتب ،بمه، فأل فعو ا سر بال ق د لم ي ن وسل تورك الأنهوي 

بال ق د ا سته،ل فال اواب له  واللك    ق د ا ستهو،ل هوو  وح 

ا واسر والأن،هي وهو الأق وود بوضوعه،  والأجنوو    يت وو  

ي ووود  سنوووه هووو ا الق ووود  فبأووو، ألووو،  اللوووك غمووور ست وووو  فوووي أ  

الأجنو  سقط ،نه الت بمف     ت بمفه في ه ا الح،لس   ف، دا سنه 

   ف،قد لق د ا سته،ل والط،،س وف،قد لنمس التعألد والتقورب ب،لفعوو 

والترك وه ا واضن. فبأ، التف  الأق ود ا ،ظم سل الت ،لمف في 

 نه.حق الأجنو  سقط الت بمف ،

  أ  الأجنووو  أولوو  برفوو  القبووم ،نووه سوول النوو، م والأغأوو  السععاد 

،بمووه  فوون  هووؤ ه قوود  فوو  الشوو، و ،وونهم الت بمووف سوو  أ  النوووم 

واإلغأ،ه سل العوا ض ال فمفس التي تزول ،ول قريوب  و   طو،ل 

 -وسوومأتي تحقمووق اللووك قريألوو،     يوو،ه هللا تعوو،ل  -نسوول اإلغأوو،ه 

و ،ل النو، م والأغأو  ،بموه و،بوس والأق ود أ  قبم الت بمف سرفو

اللك وجود س، غط  ،ب  العقو ال   هو سن،ط الت بمف  و،و، ض 

الجنوووو  أقووووى سووول ،ووو، ض النووووم واإلغأووو،ه وسدتوووه تطوووول فوووي 

الغ،لب  بو ولربأ،   يعود العقو لبأجنوو  فوي غ،لوب ا حمو،  و  

سمأ، فمأل ولد ألو لك  فبأو، ألو،  الجنوو  أقووى سول ،و، ض النووم 

ص،  الأجنوو  أولو  بو،لقول برفو  القبوم ،نوه  وهو ا سول  واإلغأ،ه

بو،ب قمو،  ا ولو   والو   يوودل ،بو  أ  ،و، ض النووم واإلغأوو،ه 

أخف سل الجنو  وهو أ  ا لألم،ه يجون ،بمهم النوم واإلغأ،ه ل ل 

  يجوووون ،بووومهم الجنوووو     نوال العقوووو بووو،لجنو  سووول أ،ظوووم 

ت بمووف    نوال النقوو،   والعموووب ف وو،  الأجنووو  أولوو  بعوودم ال

 العقو ب،لجنو  أ،ظم وه ا واضن.

  أ  الت ،لمف   تتجه    لأول يفهوم ال طو،ب  فأول لوم يفهوم الساب 

ال ط،ب فال ت بمف ،بمه  و،دم فهم ال ط،ب قد ي و  بلألب النوم 

أو بلألب اإلغأ،ه أو بلألب ال غر أو بلألب الجنو  وهو أ،ظأه، 

س ،ل الن، م  له   يفهم ،ب  اإلطالو فبأ، أل،لل الت ،لمف سوضو،

ال طوو،ب  وسوضووو،س ،وول الأغأوو  ،بمووه  لووه   يفهووم ال طوو،ب 
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وسوضو،س ،ل ال غمر ال   لم يألبا  لوه   يوزال ،قبوه الت بمفوي 

ق،صرا  ،ل فهم ال ط،ب  ف موف بو،لأجنو      يوك ألوه سول بو،ب 

أولوو   وهوو ا قريووب سوول الوجووه اللوو،د  وهووو سوول بوو،ب ا سووتد ل 

النظريوس تفمود  د   فه ا ا دلس ا اريوس وا سوتد  ب،لقم،  ا ولو

 فوو،دا ج،نسووس بووأ  الأجنووو    ت بمووف ،بمووه  فهوو ا ب،لنلووألس لشووطر 

اللووؤال ا ول وهووو بموو،  ا دلووس الدالووس ،بوو  أ  العقووو يوورط سوول 

يووروط الت بمووف وهللا  بنوو، أ،بوو  وأ،بووم  وأسوو، الشووطر الهوو،لي سوول 

ب،لعقووو فنقووول فمووه   (   أ ومععا المقصععود بععهاللووؤال وهووو قولووه )

العقو ال   ي و  ب، تف،،وه ا تفو،و الت و،لمف يق ود بوه تبوك الأب وس 

التي استل هللا به، ،ب  ،أل،دا والتي به، يأمز اإللل،  بمل سو، ينفعوه 

وسوو، يضوورا  وبوومل ال موور والشوور وبوومل أجووزاه ا يووم،ه وألوا،هوو، 

والتووي يح ووو بهوو، فهووم ال طوو،ب و د الجووواب سوافقوو،  لووه  والتووي 

و  سألأل،  في سن  اإللل،  سل الوقووو فوي القألومن يور،،  و،رفو،   ت 

والتي يح و به اإلد اك والفهم والتأممز  وبن،ه  ،بمه فأل لم يأمز 

بمل أجوزاه ا يوم،ه وألوا،هو، فوال يعورأ أيو،م ا سوألوو سوهال  أو   

يعرأ الجألو سل الشجرا و  يفقه س، يق،ل له و  يفورو بومل الو ألر 

رأ التأممز بومل الحلول والقألومن فبوم  بع،قوو  وقود وا له  و  يع

اختبفل ،أل، اد أهو العبوم فوي تحديود سعنو  العقوو وألوو تعو، يفهم 

 ت ب في أ  العقو هو آلس اإلد اك والفهم والتأممز.

ونيف الععواب عع  إلعزام المعنعوف بالضعماف مع   نعه وأس، قوله )

  بو،لتفريق ( فأقول فمه  أله   بد سل التفريق بمل يمئملغيئ مكلف

سو، ألو،  سول قألموو ا ح و،م  -بمنهأ، يزول ه ا اإليو ،ل       وهأو، 

الت بمفمس  وس، أل،  سل قألمو ا ح ،م الوضعمس ف،لأجنو   لأ، ا تف  

،نه قبم الأؤاخ ا في ا ح ،م الت بمفمس فقط  فو،لأجنو  يرفو  أهبموس 

  ح ووم ت بمفووي قسععمافالت بمووف فقووط  واللووك    الح ووم الشوور،ي 

هو ال   يرتف  ،ل الأجنو  فقوط   فالحكم التكليفيضعي وح م و

فنله يهألل في حقه وفي حق غمرا  والضوأ،   الحكم الوضعيوأس، 

سوول بوو،ب الح ووم الوضووعي   سوول بوو،ب الح ووم الت بمفووي  واللووك    
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الضوأ،   لأوو، أوجألوه الشوو، و سطبقوو،  ولوو ،بوو  غمور الع،قووو تحقمقوو،  

لضم،و  ول لك فن  الضأ،  لبعدل بمل ،أل،دا وحفظ،   سوالهم سل ا

يجب فمأ، أتبفته الألهمأس س  أله، غمر س بفس ب، تف،و  فهوو يقو،ل    

 يج،ب الضأ،  في  تالأ الألهمأس دلمو ،ب  ت بمفه،     أول أحدا  

يقووول اللووك  ول وول    س وو،لن العألوو،د و ق،سووس العوودل بموونهم وحفوو  

بو  الوألعض حقوقهم وأسوالهم   تقوم    بضأ،  س، أتبفه الألعض ،

وجوووب ضوووأ،  سووو، أتبفوووه الأجنوووو      لوووه س بوووف  و لأووو، لحفووو  

الحقوو و ق،سوس العودل  ف،لضوأ،  لووو سول ألوواو الح وم الوضوعي 

والح ووم الوضووعي   يشووترط لووه العقووو  واللووك يلووأمه ا صووولمو  

)سول بوو،ب  بوط ا ح وو،م بأسوأل،به،( ف،لضووأ،  ح وم يترتووب سأل،يوورا 

إلتوالأ وجود الضوأ،  بغوض ،ب  سألب وهو اإلتالأ  فنالا وجود ا

النظر ،ل أهبمس الأتبف  فال بد سل التفريق بومل هو يل الألو،بمل فبوو 

القبب الن، م ،ب  أحد فأتبفه وجب ،بمه ضأ،له س  أله غمور س بوف 

حوو،ل لوسووه  ولووو أ  النوو، م قوو،م يأشووي فووي لوسووه وأتبووف يوومئ،  سوول 

سأتب وو،د الغموور وجووب ،بمووه ضووأ،له سوو  ألووه غموور س بووف  ولووو أ  

مأس أتبفل يمئ،  وجب الضأ،  ،ب  س،ل ه، س  ألهو، غمور س بفوس الأله

لو أ  ال غمر ال   لم يألبا سواه  الأأمز أو غمر الأأمز اتبف يمئ،  

سوول سأتب وو،د الغموور لوجووب ،بوو  ولمووه ضووأ،  اللووك سوو  ألووه غموور 

س بف ف  لك الأجنو  لو أله أتبف س،ل غمرا وجب ،بموه الضوأ،  

مه  س  أله غمر س بوف  فونالا  بو،ب ويتول  اللك ول -أ،ني سل س،له -

الت بمف ييه وب،ب الضأ،  ييه آخر  وأنيودك  يضو،ح،  فوأقول  

   الت بمف ييه بمل العألد وبمل  به وأس، الضأ،  فنله يويه بومل 

العأل،د وبعضهم الألعض  ف، تف  الت بمف ،ول الأجنوو     حقووو 

فو،د هللا تع،ل  سألن،ه، ،بو  الألو،سحس ولوم يرتفو  ،نوه ضوأ،  الأتب

س  و       سل حقووو العألو،د وحقووو العألو،د سألن،هو، ،بو  الأشمو،حَّ

في  يج،ب الضأ،  سدا  ل  يعس ير ،ظومم  وبم،لوه أ  يقو،ل  لوو لوم 

يجب الضأ،  في  تالأ غمور الأ بوف  لفوتن بو،ب اسوتعأ،لهم فوي 

 تالأ س،ل الغمر  ف و سل أ اد أ  يتبف س،   أو لفل،  ويعبم أله لوو 
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قت  سنوه  فنلوه يعأود  لو  سجنوو  أو بهمأوس ولحوو ب،يرا بنفله  

اللك لمأل،يور هوو اإلتوالأ وي ورل هوو سول العهودا فتضوم  الحقووو 

بوو لك  ويح ووو بوو لك الشوور العظوومم والووألاله الوووخمم  ففووي  يجوو،ب 

الضأ،  في  تالأ غمر الأ بف سد له ا الشر وألل تعبم أ  ق،،دا 

س الأأل، ألووس  سوود الوو  ا   سوول القوا،وود الأعتأوودا فووي هوو ا الشووريع

وال الصووس فووي الجووواب أ  الوو   يرتفوو  ،وول الأجنووو   لأوو، هووو 

خط،ب الت بمف   خط،ب الوض  والضأ،  سل خط،ب الوض    

سل خطو،ب الت بموف وهللا أ،بوم. فهو ا ب،لنلوألس لتحريور هو ا الشورط 

الوو   هووو )العقووو( اسووتد    ويوورح،  وتنظموورا  ولووم يألووق    سووم،و 

ل وول سونح،ول ا خت و،  سو، اسووتطعن، الفوروو ،بموه وهوي ألهمورا و

  -فأقول 

  لو أ  الأجنو  طبق لأو، صون طالقوه وقود الألور أبوو العألو،  منها

    ق وو،ص ،بوو  الأجنووو   فبووو ألووه ومنهععاا تفوو،و ،بوو  اللووك. 

ا،تدى ،ب  غمورا ا،توداه  الهألول فموه لفو  الأعتودى ،بموه أو تبوف 

طرأ سل أطرافه  فنله   ق و،ص ،بو  الأجنوو     الق و،ص 

يشترط له العقو وه ا   ،قوو لوه  ول ول فموه الديوس فقوط واللوك    

الأجنووو    ي وون لووه ق وود  وأوجألنوو، الديووس ،بمووه    الديووس سوول 

خطوو،ب الضووأ،   والضووأ،  سوول خطوو،ب الوضوو    سوول خطوو،ب 

 الت بمف ألأ، قدسن،ا قألو قبمو.

  ال رأ ال ألمور الو   لوم يعود يأموز بومل ا يو،م و  ا وقو،د ومنها

سق،دير ال بواد و  بمل أو دا ا قوربمل  فنلوه   ت بموف  و  بمل

 ،بمه    ،قبه الت بمفي ا تف .

  أ  ال فوو، ا بلووألب اإلفطوو،  ل ألوور اللوول فووي  سضوو،   لأوو، ومنهععا

تجب ،بو  العجوون ال ألمور الو     يلوتطم  ال ووم  الا ألو،  ،قبوه 

 ب،قم،   وأس، العجون ال ألمر الو   خورأ فنلوه   تجوب ،بموه ال فو، ا

أصال    ال   صوم ،بموه فون  ال فو، ا  لأو، يور،ل سول بو،ب الألودل 

،ل ترك ال وم الواجب  وال ألمر ال رأ الو     فهوم و   د اك 

و  تأممز ،ندا   صوم ،بمه  فحمو   صوم ،بمه فال ألف، ا ،بمه 
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   ا صو ال   هو ال وم لم يجب في السته أصال   ف موف يجوب 

  أ،بم. بدله وه ا   ي و  أبدا  وهللا

  لو أ  الأجنو  سرو يمئ،  فنله   قطو  ،بموه    القطو    ومنها

بوود فمووه سوول العقووو ألأوو، لوو  ،بمووه أهووو العبووم  ول وول فمووه ضووأ،  

الألروو    أل،  قد تبف و   فمرد الألوروو بعمنوه    اللوك سول 

بوو،ب الضووأ،   و الا ألوو،  الأجنووو  يزدجوور بوو،لتعزير و أى ولووي 

ك    ب،ب التعزير أوس  سل ب،ب الحد ألأو، ا سر أ  يعز ا فبه الل

 هو سعبوم وهللا أ،بم.

  أ  الأجنوووو  لوووو لطوووق ب بأوووس ال فووور أو فعوووو يووومئ،  سووول ومنهعععا

الأ فراد وهوو فوي هو ا الح،لوس فنلوه   يح وم ،بموه بأقتضو  فعبوه 

ه ا     الت فمر يشترط فوي العقوو وهو ا   ،قوو لوه ويشوترط فموه 

أ  ترى أ  الو   قو،ل سول يودا الق د وه ا لم  له ق د صحمن  

لم ي فور  لوه لوم يق وده، سو   »البهم ألل ،ألد  وأل،  بك «الفرح 

أله سوصووأ ب،لعقوو ل ول لوم ي وف  لوه غمور ق،صود لحقمقوس اللوك  

ف مف ب،لأجنو  ال     ،قو و  ق د له أصال    يك ألوه سول   

 ي فر سل ب،ب أول .

،لجنو   فنطوق ب بأوس   لو أ   جال  ألو،  ألو،فرا  اوم أصومب بوومنها

اإلسالم ح،ل جنوله فون   سوالسه هو ا   ي ون     اإلسوالم   بود 

فموه سوول العقووو والق ود    ،قوود القبووب ،بو  الت ووديق  لأوو، ي ووو  

ب،لعقو وهو سفقود بلألب الجنو   هو ا  الا ألو،  ألو،فرا  ب، صو،لس اوم 

جل ف،سبم فنله   ي ن  سالسه  وأس، سل أل،  سلوبأ،  ب، صو،لس اوم 

رأ ،بمه الجنو  فن  طروها   يرتف  به ح وم اإلسوالم  و  لعبوم ط

في اللك خالف،   وأل ا سل ولد سجنول،  بمل أبويل سلبأمل فنلوه يح وم 

بنسالسه ولع،سبه في حم،ته وبعد سوته سع،سبس الألبم  و لأو، ال والم 

هن، فمأل أل،  أل،فرا  ام جل ولطق ب بأس اإلسوالم حو،ل جنولوه وهللا 

 أ،بم.

  لو أ  الأجنو  تول  نوال لفلوه بنفلوه فنلوه   يعتود بو لك ومنها

الن ،ح و  يق  صحمح،  و  تترتب ،بمه ييه سل آا،  ،قد الن و،ح 
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ال حمن  وقد الألر ابل تمأمس اإلجأ،و ،بو  اللوك  ول ول  الا احتو،ل 

الأجنو  لبزوال  س، لقضو،ه الشوهوا أو لويوواه والحفو  فون  الو   

موه أو الحوو،ألم فوي الألبود     لوم ي ول لووه يعقود لوه ولموه أو الوصوي ،ب

ولي أو وصي  وقبنو،  أ  ،قودا بنفلوه لنفلوه ب،طوو    سول يورط 

 اللك العقو والق د وهو   ،قو له و  ي بن له ق د.

  لو أ  الأجنو  ق أ أحدا  فنله   يق،م ،بموه حود القو أ    ومنها

سوول يوورط  ق،سووس حوود القوو أ أ  ي ووو  القوو،الأ ،وو،قال   ول وول ،بمووه 

 التعزير فقط  الا  أى الح،ألم أ  الأ بحس في تعزيرا.

   الا بووو،و الأجنوووو  يووومئ،  أو ايوووترى يووومئ،  فووون  هووو ا الألمووو  ومنهعععا

والشراه ب،طال  و  يترتب ،بمهأ، أ  ييه  بو يجب تعزير سول 

ب،يعه أو ايترى سنه    أل،  يعبم بحقمقس ح،لوه     الألمو  والشوراه 

 و له.  بد فمهأ، سل العقو وه ا   ،ق

  أ  الأجنو  سحجو  ،بمه أ    ي ن لوه أ  ت ورأ فوي ومنها

س،له  فال ي ون بمعوه و  يوراؤا و  وقفوه و  هألتوه و  ،تقوه و  

صووودقته ولحوووو اللوووك  لوووه سحجوووو  ،بموووه واللوووك    سووول يووورط 

الت وورأ فووي الأوو،ل العقووو وهوو ا   ،قووو لووه. والقووول ال ووحمن أ  

  والقوول ال وحمن ألوه  الا الحجر ،بمه   يفتقر  لو  ح وم الأح أوس

،قو الفك ،نه الحجر سأل،يرا و  يفتقر فك الحجور ،نوه  لو  ح وم 

 الأح أس.

  صالا الأجنو  وصم،سه وحجه و،أرتوه   تقو  صوحمحس  ومنها

بووو   ينألغووي لولمووه أ  يأ نووه سوول اللووك    سوول يوورط صووحس اللووك 

 العقو وهو   ،قو له.

  ي ن قوو   واحودا      قرا  الأجنو  ،ب  لفله بحق لغمراومنها

    سل يرط صحس اإلقرا  العقو وهو   ،قو له.

  يه،دا الأجنو    تقألو قو   واحدا     سول يورط الشوه،دا ومنها

 العقو وهو   ،قو له.
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    و يس لأجنو   أ     الأجنو    ي بن أ  ي وو  ولمو،  ومنها

ي وو  ولمو،   ،ب  أحد سل أهبه و  سل أقرب، ه  بو هو الأفتقور لأول

 ،بمه  واللك    سل يرط الو يس العقو وهو   ،قو له.

    حضوو،لس لأجنووو  ألأوو، قوور ا أهووو العبووم فوونالا جوول أحوود ومنهععا 

ا بوويل فنلوه   حوق لووه فوي حضو،لس هو ا الولوود الألورا  ألو،  أو ألهوو  

صغمرا  أل،  أو ألألمرا     الحض،لس لوو سل الو يوس وسول يورطه، 

فهو ا بعوض الفوروو التوي تطبعوك ،بو  سو،  العقو وه ا   ،قو لوه 

و اههوو، وبهوو ا ل ووو  قوود اسووتوفمن،  ج،بووس هوو ا اللووؤال وهللا أ،بوو  

 وأ،بم.

**** 

/ ما العُتْهُ ؟ وما الفئ  بينه وبي  العنوف ؟ وما هكم إسخم 56سـ

المعتوح وعبادته وعقعودح ؟ ومعا الحكعم لعو   تعد ؟ مع  بيعاف ذلعك 

 باألدلة ؟

مل فمووه تف،صوومو ألهموورا وحتوو  يتضوون هوو ا سووؤال سووأ  أقووولجععـ/ 

 -الجواب ،بمه أف و لك اللك في ،دا سل، و 

  وقد ،رفه نقص العقل وعدم انضبا ه  العته لغس المسألة األولى

آفععة تصععين العقععل دوف العنععوف وفععو  ،بأوو،ه الشووريعس بقووولهم  

( آفعةفقوولهم  ) السفه توجن الخلل فعي الفهعم واإلد اك والتمييعزال

قوو،ل فووي س توو،  ال ووح،ح  )اوفووس الع،هس(ا.هووـ.  اوفووس هووي الع،هووس 

( ه ا بم،  لأحو هو ا الع،هوس  فهو ا اوفوس   تصين العقلوقولهم  )

تعبق له، ب،لعمل و  ب،للأ  و  ب،لألطل و  ب، طراأ و لأ، سحبه، 

دوف العنعوف وفعو  العقو أ  سحو  ص،بته، هو العقوو  وقوولهم  )

ي آفوس ستوسوطس بومل الجنوو  ( هو بم،  لد جس ه ا اوفس  فهوالسفه

وبمل اللفه  ف،لأعتوا لم  سجنول،   ولم  سفمه،  فقط  ف،لعته د جس 

توجعن الخلعل فعي ستوسطس تحول الجنوو  وفووو اللوفس  وقوولهم  )

( وهوو ا بموو،  وا، هوو، فوون  العتووه لووه آاوو،  الفهععم واإلد اك والتمييععز

زا وه ا اوا،  تظهر في ت رف،د الأعتووا وأقوالوه  وفهأوه وتأممو

وبأ، أ  العته لم  بجنو   فأل الطألمعي أ  ي وو  خبوو العتوه فوي 
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العقووو أخووف سوول خبووو الجنووو   فهوو ا التعريووف جأوو  لووك بوومل لوووو 

الأووورض وسحبوووه ود جتوووه وآاووو، ا  وهوووو أقووورب التعووو، يف  لووو  

 ال واب وهللا أ،بم.

  لقد فرو أهو العبم  حأهم هللا تعو،ل  بومل الأعتووا المسألة الثانية

عدا فروو  وألل خألمور بوأ  ا سوريل لتق، بهأو، فنلهأو، والأجنو  ب

يحت،ج،   ل  التفريق وأس، الأتأل،،داد الأفترق،د ب،ل اد وال ف،د 

واواوو،  فنلهأوو،   يحت،جوو،   لوو  تفريووق  وبأوو، أ  العتووه قريووب سوول 

  -الجنو  احت،ل أهو العبم أ  يفرقوا بمنهأ، والألروا ،دا فروو 

عقو ل نه ،قوو لو،ق  ق،صور  وأسو،   أ  الأعتوا سعه أصو الاألول

الأجنووو  فنلووه   ،قووو لووه ب،ل بمووس  فوو،لأعتوا سعووه سطبووق العقووو أ  

بعضووه وأسوو، الأجنووو  فبووم  سعووه سطبووق العقووو أ  لووم  سعووه سوول 

 العقو أ  ييه.

  أ  آفووس الجنووو  س هألووس لبعقووو ألبووه  وأسوو، آفووس العتووه فنلووه   الثععاني

 ي هب العقو ب،ل بمس و لأ، ينق ه فقط.

  أ  آفوووس الجنوووو  غ،لألووو،  سووو، ت وووو  سوجألوووس لالضوووطراب لعععثالثا

وا ،تووداه والتهوومص  وأسوو، آفووس العتووه فنلهوو، غ،لألوو،    ت ووو  سوجألووس 

 ل لك  وا سر أغبألي  والعألرا ب،ل همر الغ،لب   ب،لقبمو الن،د .

  أ  آفوووس العتوووه   توجوووب فقووود التأمموووز ب،ل بموووس  فووون  سووول الئابععع 

آفوس الجنوو  فنلهو، تو هب التأمموز الأعتوهمل سل هم سأموزو  وأسو، 

ب،ل بمووس فووال يألقوو  سوو  الأجنووو  أ  يوويه سوول التأممووز فهوو ا بعووض 

الفروو الأقر ا في هو ا الألو،ب بومل الأجنوو  والأعتووا وقود ي وو  

 بعضه، تدخو في بعض  وأهأه، الفرو ا ول وهللا أ،ب  وأ،بم.

سلوبأ،    وأس،  سالم الأعتوا  ففمه تف مو  فن  ألو،  المسألة الثالثة

قألو العته ام طرأ ،بمه العته فه ا الطروه   يؤار في  ف  اإلسالم 

ب،إلجأ،و  وسل ب،ب قم،  ا ول  أ  أ  الجنوو  أ،ظوم سول العتوه 

فنالا أل،  طروه الجنو    يوجب ا تف،و اإلسالم ف و لك آفوس العتوه 

سل ب،ب أول . وأس،  الا أل،  سعتوه،  وهو صغمر أ  سل حموو ولود 

ه يح ووم بنسووالسه أيضو،  تألعوو،  لوالديوه    الولوود توو،ب  وهوو ألوو لك فنلو
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 ف التعاب  فعي الوجعود  بويه في وجودهأ،  وقد تقر  في القوا،د 

  وأس،  الا أل،  الأعتوا ه ا أل،فرا  ام طرأ ،بمه العتوه تاب  في الحكم

فنطق ب بأس اإلسالم وهو في ح،لس العته  فه ا قود اختبوف فموه أهوو 

ه ا الألألس هو أله يح م بنسالسه أ  أ   العبم والقول ال حمن في

 سالسه صحمن  واللك  له لم  بف،قد لبعقو ب،ل بمس ألو،لأجنو   بوو 

سعه اصو العقو ول نه ق،صر ول ل ق و  العقوو ولق وه   يأنو  

سووول صوووحس  سوووالسه    الأعتووووا ،نووودا بعوووض اإلد اك وبعوووض 

أعتووا الت و  والتأممز وبعض الفهم  فه ا ب،لنلوألس لح وم  سوالم ال

 وهللا أ،بم.

  أس، ح م ،أل،دا الأعتوا فقد اختبف فمه، أهوو العبوم المسألة الئابعة

اختالف،  ألألمرا   وسألب اختالفهم هو تردد الأعتوا بمل الجنو  وبومل 

اللفه  أ  هو الأعتوا أل،لأجنو  أم أله يبحق ب،للوفمه فوي الح وم   

بأ بووف  والوراجن ،نود  وهللا تعو،ل  أ،بوو  وأ،بوم أ  الأعتووا لوم 

وهو س هب جأهو  أهو العبم  ل ل لو أت  ب،لعأل،دا فنله، ت ن سنه 

   سعه بعض العقو وبعض الفهم واإلد اك والتأممز  وحجس اللك 

أ  الت بمف   بد له سل العقو  والأعتوا و   أل،  سعه أصو العقوو 

   ألووه ،قووو ق،صوور لوو،ق    ي فووي لبقووول بت بمفووه  فمقوو،  ،بوو  

ل ألي الأأمز و   أل،  سعوه ،قوو وتأمموز    أ  ال ألي الأأمز  ف،

،قبووه   يووزال ق،صوورا  وفهأووه   يووزال ضووعمف،  فووزال ،نووه الت بمووف 

بلألب اللك ل ل لو فعو ال ألي الأأمز يومئ،  سول العألو،داد ل وحل 

وأامووب ،بمهوو، ف وو لك الأعتوووا بجوو،س  لقوو  العقووو فووي ألووو فوو،لقول 

و د األووه ال ووحمن أ  الأعتوووا لووم  بأ بووف لق ووو  ،قبووه وفهأووه 

وقم،س،  ،ب  ال ألي الأأمز وأس، قم،سه ،ب  الأجنو  فال لقألبه    

الأجنو  لم  سعه ،قوو أصوال   وأسو، الأعتووا فأعوه بعوض العقوو  

 ف مف يق،  سل سعه بعض العقو ،ب  سل   ،قو له  وهللا أ،بم.

  وأسوو، ح ووم ،قووودا فوو،لقول الووراجن    يوو،ه هللا المسععألة الخامسععة

 ل سل أ  ،قود     سول بمو  و  سول يوراه و  سول تع،ل  أله   يأ

هألووس  و  سوول ل وو،ح و  سوول طووالو و  سوول  قوورا  و  سوول يووه،دا  
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واللووك    ا يووم،ه يشووترط لهوو، ألأوو،ل العقووو الت بمفووي التوودبمر   

ولوو لك فنلهوو،   ت وون سوول اللووفمه الوو     يحلوول الت وورأ فووي 

  ي ون بمعوه  الأ،ل  فنالا أل،  اللفمه ال   هو دو  العتوه بأراحوو

و  يراؤا و  ،تقه ولحو اللك    الريد يورط فوي صوحس اللوك  

فنالا أل،  ه ا ح،ل اللفمه ف مف بح،ل الأعتووا الو   هوو فووو حو،ل 

اللفمه ألأ، الألرل، اللك في التعريف س،بق،     يك أله يأن  سنه، سل 

ب،ب أول   و   اللفمه ال     يحلل الت رأ في الأ،ل سح ووم 

،بمه  وسعن  اللك أله سأنوو سل الت رأ في س،لوه  بأله سحجو  

س  أله سفمه فقط  ف مف ب،لأعتوا ال   هوو أ،بو  سول اللوفمه  فون  

آفس العته أ،ب  سل آفس اللفه  فنالا أل،  اللفمه سحجو  ،بمه للوفهه 

حت  يريد  ف  لك الأعتوا سحجو  ،بمه حت  ي أو ،قبوه وتوزول 

بمعووه و  يووراؤا و  ،نووه هوو ا اوفووس والأحجووو  ،بمووه   ي وون 

 ج، توووه و   قووورا ا وه ووو ا وهووو ا قمووو،  أولوووو  صوووحمن سحقوووق 

 لبغرض الأطبوب سل ا ستد ل. وهللا أ،بم.

  وأس، قوله )س، الح وم لوو ا تود  ( فو،لجواب ،بو  اللوك ألوه المسألة

يتفرو ،ل القول بت بمفه سل ،دسه  وقد قر ل، س،بق،  أله   يتجه له 

مه فن   دته ه ا   تق  وألبأس ال فر التي خط،ب الت بمف  وبن،ه  ،ب

صوود د سنووه غموور سعتألوورا     ا،تأل، هوو، يتفوورو ،بوو  ألووه س بووف 

وفي حقمقس الح،ل أله لم  بأ بف  وقم،س،  ،ب  ال ألي الأأمز فنله 

لووو لطووق ب بأووس ال فوور فنلووه   يضوورا اللووك و  ينطألووق ،بمووه ح ووم 

  الت فمر يودف  الأرتد لعدم ت بمفه ف  لك اللفمه سل ب،ب أول   و 

ب،لشألهس وه،هن، يألهس قويس  وهي أله سعتوا   يود   سو، يقوول و  

سوو،الا فعووو أ    يوود   ،وول حقمقووس قولووه وفعبووه  وهوو ا يووألهس قويووس 

توودفعن، أ  لنفووي ،وول الأعتوووا الت فموور  فوو،لقول ال ووحمن والوورأ  

الراجن الأبمن أ   دا الأعتوا   ا،تداد به،  لعم يعز  ،بو  اللوك  

سر يعود  جته،د ولي ا سر  وأس، ت فمرا بأجرد هو ا ال بأوس فه ا أ

فنلووه سنتووف  ،بوو  القووول ال ووحألن  وهووو قووول الشوو،فعي وأحأوود فووي 

  وايس ،نه  وهو قول أبي يوسف ونفر سل الحنفمس وهللا أ،بم.
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**** 

/ هل الناسي مكلف ؟ وما األدلعة علعى ا عتئا  الع نئ ؟ مع  57سـ

 ي ؟بياف ما ت نئح بالتأصيل والتفئ

الن،سي لم  بأ بف ح،ل للم،له  وه ا الألألس و   أل،   -أقول جـ/

فمه، خالأ    أ  القول بعدم ت بمفه هو القول ال وحمن  الأتوافوق 

س  د لوس ال تو،ب واللونس وا ،تألو،  ال وحمن  و،ورأ أهوو العبوم 

( وضوودا عععزوب العلععم ععع  العع ه  بعععد إد انععهالنلووم،  بقووولهم )

بمووف والنلووم،  سوو،ل  سوول الأوالوو   وبنوو،ه  الوو ألر  ف،لوو ألر يوورط لبت 

،بمووه ف، دلووس التووي لوو ألره، فووي لفووي النلووم،  لهألووود الت بمووف هووو 

  -بعمنه، ا دلس الأهألتس  يتراط ال ألر وهي س، يبي 

أَلأو،  وقود األول منها اَخوَ لأ،  ََ  لأَلومنأ، أأَو أأَخطأ بَّنأو،   تمؤأ   قوله تع،ل  ﴿ أ

فهو ا لو  صورين  »قعد فعلعت«ل في صحمن سلبم أ  هللا تع،ل  ق،

في ،دم سؤاخ ا الأ ط  والن،سي  وا تف،و الأؤاخو ا ،ول الن،سوي 

دلموووو ،بووو  ا تفووو،و الت بموووف ،نوووه فوووي هووو ا الح،لوووس     ا تفووو،و 

 الأؤاخ ا أار سل آا،  ا تف،و الت بمف.

،   طأ،قأسأ لأنأ، بَوَه  وهو ا اويوسومنها َبنأ، سأ أ َ بَّنأ، وأ  تمحأ    قوله تع،ل  ﴿ أ

تنفي أ  ي و  في الت بمف س،   ط،قس لن، بوه  ف وو الت و،لمف داخبوس 

تحل الوس  والط،قس وبن،ه  ،بمه فال ت بمف ح،ل النلم،     القول 

بهألود الت بمف ح،ل النلم،  سل الت بمف بأ،   يط،و  وهو سنتوف  

ير،،   فأل لوانم التف، ه القول بنفي الت بموف حو،ل النلوم، . وهو ا 

 واضن.

،  وقولوه تعو،ل  ﴿  هاومن َسعأهأ م لأَفل،   َ َّ وم ب َفم مَّ   قوله تع،ل  ﴿  يم أ

، آتأ،هأ،  والت بمف ح،ل النلم،  ت بمف بأ، لوم   م لأَفل،   َ َّ سأ ب َفم مَّ يم أ

 في وس  النف  وهو سنتف  ير،، .

  سوو،  واا الأل وو،   فووي صووحمحه قوو،ل  حوودان، ،ألوودا  قوو،ل ومنهععا

ل ن ي  ق،ل حودان، هشو،م قو،ل حودان، ابول سوريل ،ول أخألرل، يزيد ب

م  نسعي وهعو صعا م فأنعل «أله ق،ل  ،ل النألي  أبي هريرا 

وه ا الحديو يفمود  » و  ئب فليتم صومه فإنما   عمه   وسقاح
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أ  ت بمفه بترك ا ألو والشرب في له،   سض،  قد ا تف  ،نه في 

نلوم،  سول سوالو  ه ا البحظس التوي للوي فمهو، سأو، يودل ،بو  أ  ال

 الت بمف وأ  ال ألر يرط سل يروط الت بمف.

  س،  واا الأل ،   في صحمحه ق،ل  حدان، أبو لعمم وسوس  ومنها

ابل  سأ،،مو ق،   حدان، هأ،م ،ول قتو،دا ،ول ألو  ابول س،لوك ،ول 

معع  نسععي صععخب فليصععل إذا ذنععئ ال نفععا ب لهععا إال «قوو،ل  النألووي 

اأ َلوَ ألَ ﴿ »ذلك والأ أأقَوَم ال َّ   وهو ا يفمود أ  اإلللو،    يوأام بتورك َر وأ

ال الا و خراجه، ،ل وقته، ل،سم،  و لأ، الواجب ،بمه هو الأأل،د ا 

بأدا ه، ح،ل ت ألره، وه ا يدل ،ب  أ  اإلللو،  لوم  بأ بوف بوأداه 

ال ووالا ح،لووس ألولووه ل،سووم،  حتوو  و   أسووتأر للووم،له  لوو  أ  خوورل 

ت بموف وأ  النلوم،  وقل ال الا سأ، يدل ،ب  أ  التو ألر يورط لب

  اف  لبت بمف.

إف   تعالى تعاوز ع   متعي الخطعأ والنسعياف «   قوله ومنها

 "حديو صحمن" ووجه الد لس سنه واضحس.»وما استكئهوا عليه

  أ  الت بموف  لأو، يتوجوه لأول يفهوم ال طو،ب والن،سوي لوم  ومنها

أو، سأل يفهم ال ط،ب في ه ا الح،لس  فت بمفه وهوو ل،سوي س و،لف ل

 قر ته ا دلس سل أله   ي بف    سل يفهم ال ط،ب.

  أ   ف  الحرل سل سق،صد ه ا الشوريعس العظمأوس  والقوول ومنها

بت بمف الن،سي   يتن،سب س  ه ا الأق ود  لأو، فوي القوول بت بموف 

الن،سووي سوول العلوور والحوورل والأشووقس  ف وو،  الأتن،سووب سوو   وح 

هو ا القوول يحقوق تحقموق الشريعس  سق،ط الت بموف ،ول الن،سوي    

سق د ،ظمم سل سق،صد الشوريعس وهوو  فو  الحورله وبهو ا يتألومل 

لك    ي،ه هللا تع،ل  أ  القول ال حمن في ه ا الألألس ب، دلس سل 

ال توو،ب واللوونس وا اوور أ  الوو ألر يوورط سوول يووروط الت بمووف وأ  

 -النلم،  س،ل  سل سوال  الت بمف ولم يألق    التفري  فأقول 

أ  سول للوي صوالا سول ال وبواد الأفروضوس فون  الواجوب   منها

،بمه أ  ي بمه،  الا الألره،   ألف، ا له،    اللك ول نوه   يوأام بهو ا 

.  التأخمر  له أل،  ،ل للم،  و  ت بمف ،ب  ل،  
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  أ  سل ت بم فوي ال والا ل،سوم،  فوال يويه ،بموه ،بو  القوول ومنها

.  ال حمن  له   ت بمف ،ب  ل،  

سوول أألووو أو يوورب فووي لهوو،   سضوو،  ل،سووم،  فووال يوويه   أ  ومنهععا

.  ،بمه ،ب  القول ال حمن  له ل،   و  ت بمف ،ب  ل،  

  أ  سل ج،س  في له،   سض،  ل،سم،  فوال يويه ،بموه ،بو  ومنها

.  القول ال حمن  له ل،   و  ت بمف ،ب  ل،  

  أ  سوول التفوول فووي ال ووالا ل،سووم،   لووه فووي صووالا فووال يوويه ومنهععا

.،بمه ،  ب  القول ال حمن  له ل،   و  ت بمف ،ب  ل،  

  أ  سل قرأ القرآ  في دو ا الأمو،ا ل،سوم،  أو الألور هللا تعو،ل  ومنها

.  في ال اله ل،سم،  فال ييه ،بمه  له ل،   و  ت بمف ،ب  ل،  

  أ  سل صب  بهوب لج  ل،سم،  فال ييه ،بمه    لم يت ألر ومنها

.   بعد الفرال سل ال الا  ل  ه ل،   و  ت بمف ،ب  ل،  

  أ  سل غط   أسه في الحص أو العأرا ح،ل اإلحرام ل،سوم،  ومنها

 .  فال ييه ،بمه  له ل،   و  ت بمف ،ب  ل،  

والفروو ،ب  ه ا ا صو ألهمرا وسووأ يوأتي أألهرهو،    يو،ه هللا 

 تع،ل  في ا سئبس اوتمس    ي،ه هللا تع،ل  وهللا أ،ب  وأ،بم.

**** 

/ هل يفئ  فعي النسعياف بعي  بعاب األوامعئ وبعاب التعئوك ؟ 58سـ

وما الدليل على ذلك مع  توضعيح ذلعك بعالتفئي  معا اسعتطعت إلعى 

 ذلك سبيخً ؟

هو ا سوؤال سهوم ويحتو،ل  لو  بلوط ألألمور وسووأ لوأتي  -أقول جـ/ 

،بووو  غ،لوووب تف،صووومبه وفرو،وووه    يووو،ه هللا تعووو،ل  فوووأقول وبووو،هلل 

ا،بم أ  النلم،  ي تبف أارا  -عو  التوفمق وسنه أستأد الفضو وال

في ب،ب ا واسر ،ل أارا في بو،ب التوروك والأوراد بألو،ب ا واسور 

أ  سوو، أسووورك الشووو، و أ  تفعبوووه أ  ألوووه ألووو،  سعووودوس،  اوووم أسووورك 

بنيجوو،دا  أل،لطهوو، ا والتلووأمس والتوومأم وال ووالا وال وووم ولحوهوو، 

و  به فه ا ا يم،ه تلأ  بأل،ب الأأسو اد  وأس، ب،ب التروك فمعن

ا يم،ه التي أسرك الش، و بترأله،  أل،لزل، ويورب ال أور وال والم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



تعريف الطالب بأصول الفقه في سؤال                                                      

 وجواب

 

36 

فووي ال ووالا والنج،سووس ولحووو اللووك  فهوو ا يلووأمه، أهووو العبووم بألوو،ب 

التروك  فأل،ب ا واسر سألن،ا ،ب  الفعوو وبو،ب التوروك سألنو،ا ،بو  

الترك وسج،لألس الفعوو   الا ،بأول هو ا فو،،بم ألوه  الا ح وو للوم،  

ه يلووقط اإلاووم والأؤاخوو ا ول وول   تألوورأ السووس فووي بوو،ب ا واسوور فنلوو

اإللل،     بفعبه  ول ل لو ترأله للم،ل،  حت  ف،د وقته فنله   يأام 

بهو ا التووأخمر  ول ول أصووو ا سور   يلووقط بأجورد النلووم،   فألوو،ب 

ا واسوور   يلووقط ب،لنلووم،  و لأوو، الوو   يلووقطه النلووم،  فووي بوو،ب 

لفعو فقط  فبو أ   جال  للي ا سر  لأ، هو اإلام والأؤاخ ا بترك ا

صالا حت  خرل وقته،  فن  ه ا النلم،   لأ، يرفو  الأؤاخو ا فقوط 

ول ل   يلقط فعو ال الا  بو   تألورأ الستوه    بفعبهو،  وبوه تعبوم 

أ  النلوم،  فوي بو،ب الأوأسو اد  لأو، يرفو  اإلاوم والأؤاخو ا فقووط  

ه   بود و  يأ  له في  سق،ط أصو الفعوو  ف،لشويه الو   أسورد بو

أ  تفعبه و  تألرأ الستوك    بفعبوه  ولزيود اللوك  يضو،ح،  فنقوول     

بوو،ب ا واسوور ،نوودل، فمووه فعووو وسؤاخوو ا ،بوو  التوورك  فوونالا فووود 

الأأسو  به ل،سم،  فنله   سؤاخ ا ،بمه ول ل   بد أ  يفعبه  الا الألور 

 الا ألوو،  تدا ألووه سأ نوو،   أ   الا دل الوودلمو الشوور،ي ،بوو   س وو،  

هوو ا ب،لنلووألس لألوو،ب الأووأسو اد  وأسوو، بوو،ب التووروك فنلووه تدا ألووه  ف

يلقط ألبه ب،لنلم،  اإلام والأؤاخ ا وأل لك أصو الفعو فم وو  هو ا 

الفعو ألأله لوم يوجود أصوال   أ    لرتوب ،بو  فعبوه أ  يويه سول 

ا ح و،م الشوور،مس  فبووو صووب  ب،لنج،سووس ل،سووم،  حتوو  فوورل ف ووالته 

اوبوه أصوال  لوم يونج  أ  صحمحس  وفعبه ه ا ألأله لم يوجد وألأ  

صالته صحمحس ألأل صب  فوي اووب طو،هر  و   اوم و  سؤاخو ا 

و   ،،دا ،بمه  وه ا واضن ول لك قعد أهو العبم هن، ق،،دا سفمودا 

باب المأمو ات ال يسقط بالعهعل والنسعياف وبعاب التعئوك تقول  )

( وقد يرحن،ه، في سوض  آخور  وبوه تعبوم أ  النلوم،  يسقط بهما

الأل،بمل لوه أاور ستفوق وأاور س تبوف فو، ار الأتفوق هوو لفوي في ألال 

اإلاووم والأؤاخوو ا والحوورل ،وول الأ بووف فووال  اووم ،بوو  سوول توورك 

الأووأسو  ل،سووم،  و   اووم ،بوو  سوول فعووو الأحظووو  ل،سووم،   ب،لأل،بوو،  
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يتفقوو،  أ  ألووال  سنهأوو،    اووم بأ ،لفووس سقتضوو،ا للووم،ل،   وأسوو، ا اوور 

الأووأسو اد   يبغووي الأط،لألووس الأ تبووف فهووو أ  النلووم،  فووي بوو،ب 

 -أ  النلم،   -ب،لفعو بو  بد سل الفعو  وأس، في ب،ب التروك فنله

يبغي الفعوو ب،ل بموس فم وو  وجوودا ألعدسوه فوال أاور لوه الألتوس ولعب وي 

قوود د    يوو،ه هللا تعوو،ل  أ  أوصووو لووك الفوورو بتوفمووق هللا تعوو،ل  

م،   افو  وحلل تعبمأه وخالصس ا سور  ألوك  الا سوئبل  هوو النلو

لوام في بو،ب ا سور وفوي بو،ب التورك   فقوو  لعوم هوو  افو  لواوم 

فمهأ،. و الا سئبل  هو الفعو الأأسو  به  الا خرل ،ل وقتوه للوم،ل،  

تلقط الأط،لألس به   فقو       تلقط الأط،لألس بهه و الا سئبل  هوو 

نو، الحرام يوؤار  الا فعبنو،ا للوم،ل،    فقوو       أاور لوه سطبقو، ه فه،ه

  -،دا أسو   بد سل فهأه، والتفريق بمنه،  

   النلم،    يلقط الأط،لألس ب،لفعو في ب،ب الأأسو اد.األول

  النلوووم،   افووو  لواوووم والأؤاخووو ا  الا ح وووو بوووه تفويووول الثعععاني

 الأأسو .

  النلوووم،   افووو  لواوووم والأؤاخووو ا  الا ح وووو بوووه ا ت ووو،ب الثالعععث

 سحظو .

حظو  ألعدسه أ    يجوون لوك أ    النلم،  يجعو وجود الأالئاب 

ترتووب ،بمووه أ  ح ووم يوور،يه و الا لووم ت وول الألووألس قوود اتضووحل 

 حت  يتضن لك ا سر    ي،ه هللا تع،ل . الفئوع فدولك ه ا

    يووك أ  الوضوووه سوول بوو،ب الأووأسو اد  فبووو أ   للوو،ل،  فمنهععا

توضأ ول ل للي سلن  أسه وصب  به ا الوضوه ام ت ألر بأخرا 

 أسه وقط  بو لك قطو  الجو،نم الأتومقل  فأو،الا ،بموه  أله لم يألن 

فقو  أو      ام ،بمه الألتوس   لوه ألو،  ل،سوم،  وا،لمو،   بود سول  ،و،دا 

الوضوووه وال ووالا    هوو ا سوول بوو،ب الأووأسو اد والأووأسو اد   

تلقط ب،لنلم،   فال  ام ،بمه ول ل يجب ،بموه اإل،و،دا و،بو  اللوك 

قو،ل      حه سل حديو ،أور الحديو ال    واا سلبم في صحم

 جال  توضأ فترك سوض  وفر ،ب  قدسه لم ي أله الأ،ه فأب ورا 

وق،ل أبو داود في سوننه   »ا ج  فأهس  وضوءك«فق،ل  النألي 
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حوودان، هوو، و  بوول سعووروأ قوو،ل حوودان، ابوول وهووب ،وول جريوور بوول 

ح،نم أله سأ  قت،دا بل د،،سس يقول  حدان، أل  بل س،لك أ   جال  

وقد توضأ وترك ،ب  قدسه سهوو سوضو  الظفور  نألي ج،ه  ل  ال

"حديو صوحمن" »ا ج  فأهس  وضوءك« فق،ل له  سول هللا 

وق،ل في سننه أيض،   حودان، حمووا ابول يورين قو،ل حودان، بقموس ،ول 

 ف « بجمر هو ابول سوعده ،ول خ،لود ،ول بعوض أصوح،ب النألوي 

   ى  جخً يصلي وفي ظهئ قدمعه لمععة قعد  العد هم لعم النبي 

"حوديو » ف يعيد الوضوء والصعخب يصبها الماء فأمئح النبي 

لووم يلووقط  صووحمن" ووجووه الد لووس سوول هوو ا ا ح،ديووو أ  النألووي 

،ل هو ا الرجوو سو، ترألوه للوم،ل،  وغفبوس  لوه فوي بو،ب الأوأسو اد 

 وب،ب الأأسو اد   يلقط ب،لنلم،  وهللا أ،بم.

الوضووه ،بو    لقد اختبف أهوو العبوم فوي ح وم التلوأمس فوي ومنها

أقوال ولم  الألحو او  في ح أه، و لأ، ال الم ،ب  قول  سل ه ا 

ا قوووال وهووو القووول الق،ضووي بألهوو، واجألووس أو يوورط  فوونالا قبنوو، بووأ  

التلأمس يورط أو واجألوس اوم ترألهو، الأ بوف ل،سوم،  وتوضوأ بودوله،  

فنلووه ي ووو  بوو لك الأووأسو  بووه ل،سووم،   وقوود قر لوو، سوو،بق،  أ  توورك 

للم،ل،    يلقط الأط،لألوس بوه  وبنو،ه  ،بموه فوال  اوم ،بموه  الأأسو  به

في ه ا الترك  له ل،   ول ل   تألرأ السته    ب،إلتم،  به، فبوو ألوه 

توضأ ولم يتبف  ب،لتلوأمس لأو، صون وضووها    بو،ب الأوأسو اد 

ب،ب واحد   ي تبف القول فمه  فأ، لقوله في أسر واحد فنلنو، لقولوه 

هو ا ،بو  قوول سول قو،ل بألهو، واجألوس أو يورط  في س، ر ا واسر  

معع  توضععأ وذنععئ اسععم   نععاف  هععو اً «وأسوو، الحووديو الوو   فمووه 

لبدنععه نلععه ومعع  توضععأ ولععم يعع نئ اسععم   نععاف  هععو اً ألعضععاء 

فنلووه حووديو ضووعمف   تقوووم بأهبووه الحجووس أبوودا    »وضععوءح فقععط

أ دل، و،ب  ألو ح،ل   ف،لقول ال حمن ،ندل، أ  التلأمس سنس ول ل 

 أ  لد ب الط،لب ،ب  ت ريص الفروو ،ب  ا صول وهللا أ،بم.

  ا،بووم  حأووك هللا تعوو،ل  أ  الترتمووب فووي الوضوووه قلووأ،   ومنهععا

ترتمب واجوب وترتموب سلوتحب  والترتموب الواجوب هوو الترتموب 
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بوومل ا ،ضوو،ه ا  بعووس الوجووه ف،لموودا  فوو،لرأ  فوو،لرجال   وأسوو، 

ضو الواحد أل،لمديل أو الرجبمل الترتمب الألتحب فألمل س، هو أل،لع

أو الفم وا لف س  الوجه وال الم او  ،بو  الترتموب الواجوب وقود 

تقوور  ،نوودل، ب، دلووس أ  الترتمووب سوول أ ألوو،  الوضوووه فووال ي وون 

الوضوووه    ب،لترتمووب  ف،لترتمووب سووأسو  بووه  ول وول سوو، الح ووم لووو 

 لووه  خو،لف فمووه الأ بووف للووم،ل،    والجووواب  ألوه    اووم ،بمووه الألتووس

لووو،   ول ووول  بووود سووول  ،ووو،دا الوضووووه    الترتموووب سوووأسو  بوووه 

والأأسو اد   تلقط ب،لنلم،   فال  ام ،بمه ول ل  بد سل اإل،،دا 

 وهللا أ،بم.

  لقد بحهن، ح م الأوا ا في الوضوه فوجدل، أ  الأوا ا سول ومنها

أ أل،  الوضوه فال ي ن الوضوه    به،  ول ل س، الح م لو ترك 

وا ا ل،سووم،  لهووو،   والجووواب  ألوووه    اووم ،بمووه فوووي توورك هووو ا الأوو

الواجووب   لووه لوو،   و   اووم سوو  النلووم،  ول وول   تألوورأ الستووه بهوو ا 

الوضووه الو   تورك فموه الأووا ا  بوو  بود سول وضووه  جديوود    

الأوا ا سأسو  به، والأتقر  أ  الأأسو اد   تلقط ب،لنلم،   فال 

 دا الوضوه وهللا أ،بم. ام ،بمه ول ل ،بمه  ،،

ال يصعا  إلعى البعدل إال إذا تعع     لقد تقور  فوي القوا،ود ألوه ومنها

وال الم هن، ،ول الطهو، ا الأ، موس سو  الطهو، ا الترابموس فوال  األصل

يجووون أبوودا  أ  يتوومأم الأ بووف وهووو قوو،د  ،بوو  الأوو،ه  لووه واجوود 

م لألصو  ول ل سو، الح وم لوو أ  العألود للوي الأو،ه فوي  حبوه وتومأ

وصب  ل،سوم،  الأو،ه  ولوم يتو ألر    بعود أ  فورل سول ال والا  فأو، 

الح م   والجواب  فمه خالأ بمل أهو العبم ول ل القوول ال وحمن 

هو ألوه    اوم ،بموه فوي هو ا التومأم و  فوي هو ا ال والا  لوه ألو،  

ل،سم،  والن،سي    ام ،بموه  ول ول صوالته ب،طبوس    تمأأوه أصوال  

س  وجوود الأو،ه وهوو او  فوي هو ا الح،لوس واجود  ب،طو   ال   تمأم

لبأوو،ه ول نووه للوومه وللووم،له هوو ا  لأوو، يلووقط ،نووه اإلاووم والأؤاخوو ا 

ول ل   يلقط ،نه الأط،لألس ب،لتطهر بوه    الطهو، ا بوه سول بو،ب 
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الأووأسو اد  وبوو،ب الأووأسو اد   تلووقط ب،لنلووم،   فووال  اووم ،بمووه 

 ول نه يعمد الطه، ا وال الا وهللا أ،بم.

  لقد تقر  ب،لدلمو أ   نالس النج،سس سل يوروط ال والا وقود ومنها

الألرل، ا دلس ،ب  اللك في سوض   آخور  والأق وود هنو، أ  لقوول  

س، الح م لو صب   جوو بهووب لجو  ل،سوم،    والجوواب أ  لقوول  

   ت ألر أ  ه ا الهوب لج  وهو في أان،ه ال الا فنله يجب ،بمه 

س، يلتر ،و توه فون  ،جوز ،ول  نالتوه  أ  يزيبه ،نه    أل،  تحته

فمجوووب ،بموووه ال ووورول سووول ال وووالا و نالوووس النج،سوووس واسوووتئن،أ 

ال الا  ه ا  الا ت ألر النج،سس وهو فوي أانو،ه ال والا  وأسو،  الا لوم 

يت ألره،    بعد الفرال سل ال والا فون  صوالته صوحمحس   غألو،  

فوي  ،بمه، ،ب  القول ال حمن وه ا النج،سس الأوجودا هوي ،نودل،

ح م الأعدوم الو     أاور لوه     نالوس النج،سوس سول بو،ب التوروك 

 وب،ب التروك يلقط ب،لنلم،  وهللا أ،بم.

  لوووو أ   للووو،ل،  صوووب  وهوووو سحووودث ل،سوووم،  فأووو، الح وووم   ومنهعععا

والجواب  أله   يأام ب الته هو ا  لوه ألو،  ل،سوم،  والن،سوي    اوم 

بوضوه وصوالا جديودا  ،بمه ول ل صالته ب،طبس و  تألرأ السته   

   ال ووووالا اللوووو،بقس وجودهوووو، ألعوووودسه، لت بووووف يوووورطه، وهووووو 

الطهو، ا  وألول تعبوم أ  للوم،  التطهور   يلوقط الأط،لألوس بووه    

الطه، ا سل ب،ب الأأسو اد والأوأسو اد   تلوقط ب،لنلوم، ه وقود 

 وى س،لك في الأوطأ بنسن،د صحمن ،ل هش،م بل ،روا ،ل أبمه 

 ئجععت معع  عمععئ ابعع  الخطععاب إلععى «قوو،ل ،وول نيوود بوول ال ووبل 

العئه فنظئ فإذا هو قعد اهعتلم وصعلى ولعم يغتسعل فقعال و  معا 

  اني إال قد اهتلمت وما  عئت وصليت ومعا اغتسعلتال فاغتسعل 

وغسل معا   ى فعي  وبعه ونضعح معا لعم يعئ و ذف و قعام  عم صعلى 

 ً وهوو ا ا اوور فمووه ،وودا فوا وود   »الغععداب بعععد ا تفععاع الضععحى متمكنععا

 ألر لك سنه، ف، دتمل أال

  أ  سوول للووي حداووه وصووب  فالبوود سوو  الوو ألر سوول  ،وو،دا األولععى

 الطه، ا وال الا حت  و   ط،ل الزس، .
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  أ  سل صب  ب،لن،  وهو سحدث فنله   يعمد    هوو وسول الثانية

ألو،  ،،لأوو،  بحداووه فقووط وأسوو، سول ألوو،  جوو،هال  بحداووه فنلووه    ،وو،دا 

 ،بمه وهللا أ،بم.

ي صالا فنله    اوم ،بوه فوي هو ا التوأخمر والتفويول   سل للومنها

ل ل يجب ،بمه أ  ي بي هو ا ال والا ستو  الألرهو، فوال ألفو، ا لهو، 

   اللووك    ال ووالا سوول بوو،ب الأووأسو اد والأووأسو اد   تلووقط 

 ب،لنلم،  و،ب  اللك حديو أل  وقد الألرل،ا فمأ، سض  وهللا أ،بم.

أله، ح، ض فنله      القول ال حمن أ  وط  الح، ض ل،سم،  ومنها

 ام ،بمه و  سؤاخ ا و  ألف، ا    ترك الوطه في ه ا الح،لس سول 

 ب،ب التروك وب،ب التروك يلقط ب،لنلم،  وهللا أ،بم.

  أجأ  أهو العبم  حأهم هللا تع،ل  ،ب  أ  ت ألمورا اإلحورام ومنها

سوول أ ألوو،  ال ووالا التووي   تلووقط   ،أوودا  و  سووهوا   واللووك    

اإلحرام لب الا سل الأأسو اد وب،ب الأوأسو اد   يلوقط ت ألمرا 

 ب،لنلم، .

  القول ال حمن أ  سل ت بم في ال الا ل،سم،  أو ج،هال  فنله ومنها

   ام ،بمه و   ،،دا و  سؤاخ ا     ترك ال الم في ال الا سول 

بوو،ب التووروك وبوو،ب التووروك تلووقط ب،لنلووم،   فم ووو  ألالسووه الوو   

 أاور لوه الألتوس  و،بو  اللوك سو،  واا سلوبم فوي ح و في ال والا  

قو،ل  صوبمل سو   صحمحه سل حديو سع،ويس بل الح م اللوبأي 

فعط   جو سل القووم فقبول يرحأوك هللا  فرسو،لي القووم  النألي 

بأب وو، هم فقبووول  واا وووو أسمووو،ا سووو،الا صووونعل فجعبووووا يضوووربو  

س،  فألأبي هو وأسي بأيديهم ،ب  أف ،الهم  فل ل فبأ، سبم النألي 

 أيل سعبأ،  أحلل تعبمأ،  سنه فوهللا سو، لهرلوي و  ضوربني ول ول 

إف ه ح الصخب ال يصلح فيها  يء م  نخم النا  إنمعا هعو «ق،ل

 الحديو. »التكبيئ والتسبيح وقئاءب القئآف

  القول ال حمن هو أ  سل أألو أو يرب في له،   سضو،  ومنها

ا و  أ  يوويه سوول ل،سووم،  فنلووه    اووم ،بمووه و  قضوو،ه و  ألفوو، 

الأؤاخ اد    ترك الأفطراد في له،   سض،  سل ب،ب التروك 
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وب،ب التروك يلقط ب،لنلم،   فال أار  ألبوه و  لشوربه هو ا الألتوس  

و،بو  اللوك حوديو أبوي هريورا فوي ال وحمحمل وقود الألرلو،ا سو،بق،  

اَخوَ لأ،  ََ  لأَلومنأ، أأَو أأَخطأ  بَّنأ،   تمؤأ أَلأو،  وأخورل ولعأوم قوله تع،ل  ﴿ أ

ابل خزيأس والح،ألم وابل حأل،  والدا قطني سول طريوق سحأود بول 

،ألدهللا ا ل ،   ،ل سحأود ابول ،أورو ،ول أبوي سوبأس ،ول أبوي 

معع   فطععئ فععي  ععهئ  مضععاف ناسععياً فععخ قضععاء «ببفوو   هريوورا 

فإنما هو  ز  سعاقه   «وفي  وايس لبدا قطي  »عليه وال نفا ب

قطي  هو ا  سون،د صوحمن وألبهوم اقو،د وق،ل الودا  »إليه وال قضاء

 الألرا في الفتن وهللا أ،بم.

  القول ال حمن أ  سل ج،س  في لهو،   سضو،  ل،سوم،  فنلوه ومنها

  قضوو،ه ،بمووه و  ألفوو، ا و  أ  لوووو سوول ألووواو الأؤاخوو ا  وهووو 

سوو هب الشوو،فعي وأبووي حنمفووس و وايووس فووي سوو هب اإلسوو،م أحأوود  

ر العبأوو،ه  واللووك    توورك واختوو، ا الشوومق تقووي الووديل و،بمووه أألهوو

 الوطه سل ب،ب التروك وب،ب التروك تلقط ب،لنلم، .

  القول ال حمن أ  سل خرل سل سعت فه ل،سوم،  ألوه سعت وف ومنها

فنله   ييه ،بمه  وا،ت ،فه صحمن ول ل يجب ،بمه الرجووو    

أل،  ا ،ت ،أ واجألو،  أو ألو،  يريود  تأو،م ا،ت ،فوه الأنودوب  وهو ا 

واللك    تورك ال ورول سول ا ،ت و،أ سول بو،ب  س هب الجأهو 

 التروك وب،ب التروك تلقط ب،لنلم، .

  القووول ال ووحمن أ  سوول فعووو سحظووو ا  سوول سحظووو اد ومنهععا

اإلحرام ل،سم،  فنلوه   يويه ،بموه فوال  اوم و  ألفو، ا  أيو،  ألو،  هو ا 

الأحظو  سل غمور اسوتهن،ه واللوك    هو ا الأحظوو اد سول بو،ب 

وك يلقط ب،لنلم،  وبن،ه  ،بمه ف،ل حمن أ  سول التروك وب،ب التر

حبق أو أخ  يمئ،  سل يعرا ل،سم،  فال ييه ،بمه وال حمن أ  سول 

قبم يمئ،  سل أوف، ا ل،سم،  فال يويه ،بموه وال وحمن أ  سول جو،س  

ل،سم،  فال ييه ،بمه وال حمن أ  سل غط   أسه ل،سم،  فال ييه 

مر ستعأد فال ييه ،بمه ،بمه وال حمن أ  سل قتو ال مد ل،سم،  غ

وال حمن أ  سل لأل  الأ مط ل،سم،  فال يويه ،بموه وال وحمن أ  
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سل ،قد الن ،ح ل،سم،  فال ييه ،بمه ول ل ،بمه تجديود ،قود الن و،ح 

فقط  وال حمن أ  سل لأللل النقو،ب أو القفو،نيل ل،سومس فوال يويه 

،بمهوو،  وألووو اللووك    هوو ا الأحظووو اد سوول بوو،ب التووروك وبوو،ب 

 لقط ب،لنلم، .التروك ي

  القول ال حمن أ  سل أخبف الو،د ال   قطعوه ل،سوم،  فنلوه ومنها

مَم  وأَت و، أأَخطأ نأو،ح  فَمأأ بأوَم مَم جم لأوَم أ ،أ   ييه ،بمه لعأوم قوله تع،ل  ﴿وأ

اَخَ لأ،  ََ  لأَلومنأ،  بَّنأ،   تمؤأ دأَد قمبموبم مَم  وقوله تع،ل  ﴿ أ ، تأعأأَّ لأَ َل سأ بََه وأ

أَلأوو،  و    خووالأ الو،وود سوول بوو،ب التووروك وبوو،ب التووروك أأَو أأَخطأ 

 يلقط ب،لنلم، . 

  القول ال حمن أ  سل حبف أ    يفعو اللوك الشويه ففعبوه ومنها

ل،سووم،  فنلووه   يوويه ،بمووه فووال  اووم و  ألفوو، ا    اللووك سوول بوو،ب 

 التروك وب،ب التروك يلقط ب،لنلم، .

سوو،  للووي أ    أ  سوول للووي صووالا سوول يوووم  وسوو  طووول الزومنهععا

صووالا هووي فنلووه ي ووبي صووبواد يوووم أل،سووو ألووو صووالا بنمتهوو،    

ال سس   تألرأ    ب لك  ه ا  الا لم ت ول ،نودا غبألوس وول يورجن ألهو، 

هوو ا ال ووالا الأعمنووس    فعووو هوو ا ال ووالا سوول بوو،ب الأووأسو اد 

 وب،ب الأأسو اد   تلقط ب،لنلم، .

، ا لهو،  فنلوه     سل و،هر سل نوجته ام ج،سعه، ل،سم،  وهومنها

يووأام بهوو ا الجأوو،و  لووه سوول بوو،ب التووروك وبوو،ب التووروك يلووقط 

ب،لنلوم،  هو ا ،بو  القوول ال ووحمن وال وحمن أيضو،  ألوه   تبزسووه 

 ال ف، ا به ا الوطه وهللا أ،بم.

  القول ال حمن أ  سول تورك التلوأمس ،بو  ال بمحوس أو ،نود ومنها

وسمتوس    التلوأمس    س،ل الج، حس ل،سم،  أ  البمحته وصمدا حرام

،نووود الووو بن و،نووود ال ووومد سوووأسو  بهووو، وبووو،ب ا واسووور   يلوووقط 

ب،لنلم،   فه ا بعض الفروو التي تألمل لك الفرو فوي أاور النلوم،  

في ب،ب الأأسو اد وب،ب التروك ولعبهو، ت وو  أل،فموس فوي فهوم سو، 

 ق دل،  األ،ته    ي،ه هللا تع،ل  وهللا أ،بم.

**** 
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ح في تكليف الصعبي المميعز مع  عدمعه ؟ / ما القول الصحي59سـ

 م  بياف األدلة على ذلك ؟ 

القوول ال ووحمن فوي هوو ا الألوألس هوو أ  ال ووألي الأأموز لووم   جعـ/

بأ بووف حتوو  يألبووا وأ  الت بمووف سوول يوورط القووول بووه الألبووول  فووال 

ت بمف    بألبول ودلمو اللك ا ار والنظر  فأسو، ا اور فقود تقودم لنو، 

وقود سوألق  » ة ع  الصعغيئ هتعى يحعتلم ف  القلم ع   خ«حديو 

لن، أله حديو صحمن  فهو لو  صورين فوي أ  ال وغمر   ي بوف 

    الا احتبم أ   الا ببا  و  ي ن ،نود أهوو اللونس الألتوس سع، ضوس 

نل قيا  ه ا الحديو برأ  و  بقم،   وقد تقر  في ا صول أ  

   وتقوور  فووي القوا،وود أ صععادم الععنص فإنععه قيععا  فاسععد االعتبععا 

  وأ  اللووك سوول سقتضوو  قععول الفععا ع مقععدم علععى قععول نععل  هععد

اإليأوو،  الواجووب الوو     تح ووو النجوو،ا فووي اوخوورا    بووه  قوو،ل 

سموووَلَه  فوون   َ وأ أ وا بأووَملأ يأوودأ َ مَّ سم مقأوود َ نموووا   ت وو، الَّووَ يلأ آسأ تعوو،ل  ﴿يأوو، أأيِهأ

قبل  أولم  القول ال حمن وجوب الزأل،ا فوي س،لوه   فوأقول  لعوم 

ول ل ه ا سول بو،ب  بوط ا ح و،م بأسوأل،به،  ف،لشورو وضو  أسوأل،ب،  

تقتضووي أح ،سوو،  تترتووب ،بمهوو، تحقمقوو،  لبعوودل فووي خبقووه وسرا،وو،ا 

لأ ،لحهم تفضال  سنه سألح،له ف،لزأل،ا له، تعبوق ب،لأو،ل ولهو، تعبوق 

ب،ل سس وتعبقه، ب،لأ،ل أقوى وآألد فغبب ج،لب الح م الوضعي فمهو، 

آاوو،  ،وول ال ووح،بس تفموود بأجأو،هوو،  ،بوو  ج،لووب الت بمووف وهنوو،ك

وجوووب الزألوو،ا فووي سوو،ل ال ووغمر وقوود بحهن،هوو، فووي ألت،بنوو، )سعوومل 

الفقهووو،ه وسوووبوا الفضووواله(. فهووو ا ب،لنلوووألس لبووودلمو ا اووور  فوووي أ  

ال ألي الأأمز لم  بأ بوف  وأسو، الودلمو النظور  فألم،لوه أ  يقو،ل  

أ  فهووم ال ووألي لوو،ق   وتأوو،م الفهووم يح ووو ب،لتوود يص ،بوو  وجووه 

جف،ه يمئ،  فشومئ،  والنو،  يتفو،وتو  فوي هو ا تف،وتو،  واضوح،   فأول ال

 حأتووه تعوو،ل  أ  ،بووق الت بمووف بعالسووس ووو،هرا سنضووألطس وهووي 

)الألبول( ضألط،  لأنو،ط الت بموف  و   الشوريعس قود  فعول الحورل 

،وول الأ بفوومل  فبووو ألوو،  سنوو،ط الت بمووف هووو التأممووز ل وو،  فووي اللووك 

ك   يعوورأ    ب بفووس ويوودا أ،ظووم الحوورل ،بوو  ا ولموو،ه    اللوو
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ست،بعس فن  ابتداه التأممز ألنوو  ال وألن يطبو  أو   و  ي و،د يورى  

اوم يوزداد يومئ،  فشومئ،  ،بو  وجوه   يحو  بوه اإلللو،  أ    يحو  

بد ج،د ني،دته    بعد اسوت أ،له  فبوو قموو لألولمو،ه  اقألووا تأمموز 

لووك أ،ظووم صووغ، ألم فأتوو  ابتوودأ التأممووز ابتوودأ الت بمووف ل وو،  فووي ال

الأشقس والحرل وقد قر ل، ألوه سرفووو يور،،  ف و،  الأتن،سوب سو  

القول برفعه لفي الت بمف ،ل الأأمز حت  يألبا و له قد تقر  ،ند 

الحكمة إذا نانت  فية فإف الحكم يعل  علعى وصعف أهو العبم أ  

فبأووو، ألووو،  األتأووو،ل العقوووو الت بمفوووي خووو،أ  ،بقتوووه ظعععاهئ منضعععبطال 

ر سنضوألط وو،هر وهوو )الألبوول(  و   الشريعس ،ب  وصف وو،ه

الت بمف أسر ،ظمم يترتب ،بمه الهواب والعق،ب  فال يأ ل أبودا  أ  

يعبق بشيه خفي   يعرفه    لواد  الن،  بو  بد أ  يعبق ب، سر 

الظ،هر والوصف الأنضوألط فهو ا ا دلوس تفمودك    يو،ه هللا تعو،ل  

الأأمووز غموور  أ  القووول ال ووحمن فووي هوو ا الألووألس هووو أ  ال ووألي

س بف سطبق،  أ    ب، واسر و  ب،لأن،هي حت  يألبوا وهوو الأعتأود 

في س هب اإلس،م أحأد  وهو سو هب جأهوو  ا صوولممل واختو، ا 

 يمق اإلسالم ابل تمأمس  حأه هللا تع،ل  وهللا أ،ب  وأ،بم.

**** 

/ هععخض ضععئبت لنععا بععع  الفععئوع الفقهيععة المتفئعععة علععى 60سععـ

 ف الصبي ؟القول بعدم تكلي

لعم  و،ب  الرحب واللوعس وسو، ألو،    خويودم لوك فوي  -أقول جـ/ 

 ي ،ل س، فتحوه هللا ،بوي سول العبوم  و  فضوو لوي فوي اللوك و لأو، 

الفضووو ألبووه هلل تعوو،ل  اووم  هووو العبووم   حأهووم هللا  حأووس واسووعس 

وجووزاهم هللا تعوو،ل  خموور سوو، جووزى ،،لأوو،  ،وول أستووه فوودولك هوو ا 

 -ر ا في ه ا الألألس فأقول الفروو الأ ت را الأح

  أ  بعووض أهووو العبووم أوجووب اإليأوو،  ،بوو  ال ووألي الأأمووز  منهععا

ول ل ه ا لم  ب حمن    ال ألي الأأموز لوم  بأ بوف ووجووب 

اإليأوو،  ح ووم ت بمفووي و  ت بمووف    بألبووول  واختوو، ا الشوومق تقووي 

 الديل.
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  أ  بعض أهوو العبوم أوجوب ال والا ،بو  ال وألي الأأموز  ومنها

ه ا لم  ب حمن    ال ألي الأأموز لوم  بأ بوف ووجووب  ول ل

ال ووالا ح ووم ت بمفووي و  ت بمووف    بألبووول  وبنوو،ه  ،بمووه فووال يجووب 

 ،ب  ال ألي الأأمز أ  لوو سل ألواو التعألداد الواجألس.

  أ  الشه،دا ،ل الق،ضي   يأ ل أبدا  أ  ت و  واجألس ،بو  ومنها

واقعوووس و،ووورأ ال وووألي الأأموووز حتووو  و   ألووو،  هوووو قووود يووو،هد ال

 تف،صمبه،     وجوب الشه،دا ح م ت بمفي  و  ت بمف    بألبول.

  أ  القووول ال ووحمن أ  ،أود ال ووألي خطووأ وبنو،ه  ،بمووه فبووو ومنهعا

جن  ال ألي الأأمز جن،يس توجوب القوود فنلوه   قوود ،بموه    سول 

يرط القود الألبول  و لأ، فمه الديس فقوط  فوال ق و،ص ،بو  صوألي 

  له لم  بأ بف.

  القووول ال ووحمن أ  ال ووألي  الا ببووا فووي أانوو،ه النهوو،  فنلووه ومنهععا

يألك بقمس يوسه    لم ي ل سأل ،  و  قض،ه ،بمه  له قألو اللك لم 

ي وول س بفوو،  بوجوووب اإلسلوو،ك  وقوود خوطووب ب،إلسلوو،ك فووي أانوو،ه 

النه،  فمجب ،بمه اإلسل،ك في الوقل ال   خوطب فموه  واختو، ا 

 ه هللا تع،ل .يمق اإلسالم ابل تمأمس  حأ

  أ   توووالأ ال وووألي سضوووأو     الضوووأ،  سووول خطووو،ب ومنهعععا

 الوض  ولم  سل خط،ب الت بمف.

  أ  ال ألي الأأمز لو أفطر أانو،ه النهو،  فوال  اوم ،بموه  لوه ومنها

لوم  بأ بوف بوجووب  تأو،م ال وووم و لأو،  تأ،سوه فوي حقوه سوونس   

 واجب      تأ،م ال وم ت بمف و  ت بمف    بألبول.

  أ  ال ووغمر سحجووو  ،بمووه لحوو  لفلووه  واللووك    ،قبووه منهععاو

الت بمفوي لووم ي تأووو فحتوو    يتضوور  هووو بفقوود س،لووه حجوور الشوو، و 

،بمه  وحجرا   يفتقر  لو  ح وم حو،ألم فونالا ببوا  ايودا  وجوب دفو  

س،له  لمه  لف ،ك الحجر ،نوه وف وه   يحتو،ل  لو  ح وم حو،ألم وهللا 

 أ،بم.
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و أوقوف يومئ،  فون  وقفوه   ي ون       أ  ال ألي الأأمز لوومنها

لفوووال اللووك سوول أح وو،م الت بمووف وهووو لووم ي بووف بعوود  و  ت بمووف    

 بألبول.

  أ  القووول ال ووحمن أ  ال فوو،  الوو يل تبووزسهم الجزيووس  لأوو، ومنهععا

تبزم الأ بفمل سنهم وأس، ال غ،  و   أل،لوا سأمزيل فنله   يبزسهم 

 ،م الت بمف و  ت بموف    دف  الجزيس     اإللزام ب،لجزيس سل أح

 .  »د     م  نل هالمة وهالم دينا ا«بألبول ولعأوم حديو 

  أ  ال وألي الأأموز   ي ون أ  يتوول  توزويص لفلوه بنفلوه ومنها

 لوه سفتقوور هووو  لو  الووولي ف مووف ي ووو  هوو ولووي لفلووه  فوونالا أ اد 

هوو الو   يتوول   -أ  الوولي -ولمه أ  يزوجه فبوه اللوك ول ول هوو  

جه  فنالا نول الوولِي ال وأليَّ صون هو ا الوزوال وترتألول ،قد تزوي

،بمه ا ح ،م الشور،مس  وأسو، ال وألي فنلوه   ي ون أ  يتوو ا هوو 

 بنفله    اللك سل يرطه الت بمف و  ت بمف    بألبول وهللا أ،بم.

  القول ال حمن    ي،ه هللا تع،ل  أ  ال ألي  الا قتو سو اه ومنها

اللوك    الحرسو،  سول الأموراث يهألول فنله   يحرم سل الأموراث  

بطريووق العقوبووس وفعووو ال ووألي   ي ووبن أ  ي ووو  سووألأل،  لبعقوبووس  

و   القتو الأؤار في الحرسو،  سول الأموراث سول يورطه الت بموف 

 و  ت بمف    بألبول وه ا لم  بأل،لا.

  لو لطبق ال وألي الأأموز ب بأوس ال فور فنلوه   ينطألوق ،بموه ومنها

ل حمن    الطألو،و اللوك سول يورطه الت بموف ح أه، ،ب  القول ا

 وهو لم  بأ بف   له   ت بمف    بألبول وه ا لم  بأل،لا.

  لو أ  ال ألي الأأمز صوب  سحودا،  ،،لأو،  بو لك فنلوه    اوم ومنها

،بمه و  سؤاخ ا و   ،،دا  ل ل ال الا   ت ن  فبم لقو ب،لتوأامم 

 بألبووول وهوو ا لووم     التووأامم سوول يوورطه الت بمووف و  ت بمووف   

بأل،لا  ولم لقو ب،إل،،دا    ال الا أصال    تجوب ،بموه  والعألو،دا 

التي لم تجب في أصبه، لم تجب فوي  ،،دتهو،  ول ول ،بو  ولموه أ  

يووأسرا ب،لطهوو، ا ويعبأووه أح ،سهوو، حتوو   الا ببووا فوونالا هووو ،وو،لم بهوو، 

 وسهبس ،بمه    لفله قد ا ت،ضل ،ب  فعبه،.
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الأأموز فنلوه   قطو  ،بموه    القطو  سول    لو سرو ال أليومنها

 يرطه الت بمف و  ت بمف    بألبول وه ا لم يألبا بعد.

  لو أ  أحدا  ا،تدى ،بو  ال وألي الأأموز وفعوو بوه الف،حشوس ومنها

فنلوه   يع،قوب الأفعوول بووه  لوه صوغمر لوم يألبووا بعود  ول ول يووؤسر 

و   ولمه بحفظوه  واللوك    ،قوبوس الف،حشوس سول يورطه، الت بموف

 ت بمف    بألبول وه ا لم يألبا بعد.

  أ  ال ووألي لووو حووص ل وون حجووه ول نووه   يغنمووه ،وول حجووس ومنهععا

اإلسالم و  لعبم في اللك خالف،  وسمأتي دلمبه بعد قبموو    يو،ه هللا 

تعوو،ل   فهوو ا بعووض الفووروو الأ رجووس ،بوو  سلووألس ،وودم ت بمووف 

من هوو ا ال ووألي الأأمووز ولعبهوو، ت فووي    يوو،ه هللا تعوو،ل  فووي توضوو

الألألس والأهم فمه، ألك تحفو  هو ا الضو،بط )  ت بموف    بألبوول( 

 وهللا  بن، أ،ب  وأ،بم.

**** 

/ مععا الحكععم لععو فعععل الصععبي المميععز عبععادب ؟ ولمعع  يكععوف 61سععـ

  جئها ؟ م  بياف األدلة على ذلك؟

لو فعو ال ألي الأأمز ،أل،دا فنله، ت ن سنه  الا أتو  بهو، ،بو   جـ/

ه ير،،     سل يرط العأل،دا التأممز وقد ح وو  الوجه الأأسو  ب

وأس، الألبول فنلوه يورط وجووب   يورط صوحس  وأسو، أجرهو، فنلوه 

ي ووو  لف،،بهوو، ولأوول أسوورا أو دلووه ،بمهوو،  فووأجر ،ألوو،دا ال ووألي لووه 

ولأول أ يوودا  لمهو،  وهووو سو هب الجأهووو  واختو، ا يوومق اإلسووالم 

  -يبي  ابل تمأمس  حأه هللا تع،ل . وا دلس ،ب  اللك ألأ،

  س،  واا أبو داود في سننه ق،ل  حودان، سوسو  بول  سوأ،،مو فمنها

ق،ل حدان، حأ،د قو،ل أخألرلو، أيووب ،ول ،أورو بول سوبأس قو،ل  ألنو، 

ف ،لوا  الا  جعوا سروا بن،  بح،ضر  يأر بن، الن،   الا أتوا النألي 

قوو،ل ألوو ا وألوو ا وألنوول غالسوو،  ح،فظوو،    فأخألرولوو، أ   سووول هللا 

 قرآل،  ألهمرا  ف،لطبق أبوي وافودا   لو   سوول هللا  فحفظل سل اللك

ف نوول  »يععكمكم  قعئ نم«فوي لفور  سوول قوسوه فعبأهووم ال والا وقو،ل 

أقوورأهم لأوو، ألنوول أحفوو  فقوودسولي ف نوول أؤسهووم و،بووي بووردا لووي 
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صووغمرا صووفراه ف نوول  الا سووجدد ت شووف ،نووي فق،لوول اسوورأا سوول 

،لمو،  فأو، النل،ه  وا وا ،ني ،و ا قو،   م ف،يوتروا لوي قأم و،  ،أ

فرحل بشيه بعد اإلسالم فرحي به ف نل أؤسهم وألو، ابول سوأل  أو 

اأ،  سنمل  وه ا الحوديو يشوتأو ،بو  ،ودا فوا ود أالألور لوك سنهو، 

 ف، دتمل فقط 

   صحس صالا الأأمز في لفله.األولى

  صحس  س،سته بغمرا    الق،،دا تقول  )سل صحل صالته الثانية

أرو بل سبأس صب   س،س،  وهو بنفله صحل بغمرا( والش،هد أ  ،

صألي سأمز فودل اللوك ،بو  أ  ،ألو،دا الأأموز صوحمحس فوي لفلوه،. 

 وه ا الحديو ،ند الأل ،  .

  سوو،  واا الأل وو،   فووي صووحمحه قوو،ل  حوودان، ،ألوودهللا بوول ومنهععا

يوسف ق،ل أخألرل، س،لك ،ل ابل يه،ب ،ل ،ألمد هللا بل ،ألدهللا بل 

لت  انباً على هماٍ   تعاٍف  قب«،تألس ،ل ،ألدهللا بل ،أل،  أله ق،ل  

يصععلي بالنععا   و نععا يوم عع  قععد نععاهزت االهععتخم و سععول   

بمنععى إلععى غيععئ جععدا  فمععئ ت بععي  يععدي بععع  الصععف فنزلععت 

فأ سععلت األتععاف تئتعع  ود لععت فععي الصععف فلععم ينكععئ ذلععك علععي 

" واا سلووبم" أيضوو،  وابوول ،ألوو،  يوسئوو   لووم يألبووا فهووو صووألي » هععد

سأوو، يوودل ،بوو  أ  ،ألوو،دا الأأمووز  سأمووز وقوود صووب  سوو  النألووي 

 صحمحس.

  سوو،  واا أبووو داود فووي سووننه قوو،ل  حوودان، سحأوود بوول ،ملوو  ومنهععا

يعنووي ابوول الطألوو،و قوو،ل حوودان،  بووراهمم بوول سووعد ،وول ،ألوودالأبك بوول 

معئوا «  الربم  بل سألرا ،ل أبمه ،ل جدا قو،ل  قو،ل  سوول هللا

الصعععبي بالصعععخب إذا بلعععن سعععب  سعععني  وإذا بلعععن عفعععئ سعععني  

وقووو،ل أيضووو،   حووودان، سؤسوووو بووول هشووو،م يعنوووي  »ئبوح عليهعععافاضععع

ا  أبي حأزا وهو سووا  بول  المش ر  ق،ل حدان،  سأ،،مو ،ل سأوًّ

داود بل حأزا الأزلي ال مرفي  ،ل ،أورو بول يوعمب ،ول أبموه 

مععئوا  والدنععم بالصععخب وهععم « ،وول جوودا قوو،ل  قوو،ل  سووول هللا 

سععني ال   بنععاء سععب  سععني  واضععئبوهم عليهععا وهععم  بنععاء عفععئ
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"حوديو صوحمن" والشو،هد سنوه ألوه »وفئقعوا بيعنهم فعي المضعاج 

أسر ا ولم،ه أ  يأسروا أو دهم الأأموزيل ب،ل والا  الا ببغووا سوألع،  

 وه ا دلمو ،ب  أ  ،أل،دا الأأمز صحمحس.

  سوو،  واا أبووو داود فووي سووننه قوو،ل  حوودان، سووبمأ،  بوول داود ومنهععا

،م بل سعد ق،ل حوداني الأهر  ق،ل حدان، ابل وهب ق،ل أخألرل، هش

سع،ال بل ،ألدهللا بل خألمب الجهني قو،ل  دخبنو، ،بموه فقو،ل  سرأتوه  

 ست  ي بي ال ألي   فق،لل أل،   جو سن، ي ألر ،ل  سول هللا 

إذا ععععئه يمينعععه مععع   عععماله فمعععئح «ألوووه سوووئو ،ووول اللوووك فقووو،ل 

 وأسرا ب،ل الا دلمو ،ب  صحته، سنه. »بالصخب

محه ق،ل  حدان، أحأود قو،ل حودان،   س،  واا الأل ،   في صحومنها

ابل وهب ق،ل حدان، ،أرو ،ل ،ألد  به بل سعمد ،ل سحزسوس بول 

سووبمأ،  ،وول ألريووب سووول  ابوول ،ألوو،  ،وول ابوول ،ألوو،   ضووي هللا 

عندها تلك الليلعة  نمت عند  التي ميمونة والنبي «،نهأ، ق،ل 

فتوضأ  م قام يصلي فقمت ع  يسا ح فأ  ني فععلني ع  يمينه 

"و واا سلووبم أيضوو، " وابوول »...الحووديوعفععئب  نعععة فصععلى  ععخ 

،ب  صالته سعوه فودل اللوك ،بو   ،أل،  حمنه، لم يألبا وقد أقرا 

 أ  ،أل،دا ال ألي صحمحس.

  قوو،ل اإلسوو،م الأل وو،   فووي صووحمحه )بوو،ب صوووم ال ووألم، ( ومنهععا

لنشووووا  فوووي  سضووو،   ويبوووك وصوووألم،لن، صوووم،م  وقووو،ل ،أووور 

بشر بول الأفضوو ،ول خ،لود  فضربه. ام ق،ل حدان، سلدد ق،ل حدان،

غععداب    سععل النبععي «بوول الألوووا  ،وول الربموو  بنوول سعوووال ق،لوول  

عا و اء إلى قئى األنصعا  مع   صعبح مفطعئاً فليعتم بقيعة يومعه 

ومعع   صععبح صععا ماً فليصععم قالععت  فكنععا نصععومه بعععدال ونصععوم 

صبياننا ونععل لهم اللعبة م  العه  فإذا بكى  هدهم على الطعام 

والش،هد سنوه أ  ت وويأهم  »يكوف عند اإلفطا   عطيناح ذلك هتى

ل ألم،لهم دلمو أ  الأتقر  في قبوبهم صحس صوسهم و قرا  النألوي 

 .دلمو ،ب  اللك وه ا يدل ،ب  أ  ،أل،دا ال ألي صحمحس 
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  قو،ل أبوو داود فوي سوننه  حودان، أحأود بول حنألوو قو،ل حودان، ومنهعا

،ألو،   سفم،  بل ،ممنس ،ل  براهمم بل ،قألوس ،ول ألريوب ،ول ابول

مع  «ب،لروح،ه فبقي  ألأل،  فلبم ،بمهم فق،ل ق،ل  أل،   سول هللا 

 » سعععول  «قووو،لوا  الألوووبأو   قووو،لوا  سووول ألووول قووو،ل  » القعععوم

ففز،ل اسرأا فأخ د بعضد صألي فأخرجته سل سحفته، فق،لل  يو، 

و واا الأل وو،    »نعععم ولععك  جععئ« سووول هللا هووو لهوو ا حووص  قوو،ل

ي صحمن سأ، يدل ،ب  أ  ،أل،دا أيض،  وه ا ل  في أ  حص ال أل

ال ووألي الأأمووز صووحمحس. ول نووه   يجز ووه ،وول حجووس اإلسووالم بووال 

 خالأ أ،بأه ودلمو اللك في الحديو اوتي وهللا أ،بم.

 يمعا صعبي «  حديو ابل ،أل،   ضوي هللا ،نهأو، ألوه قو،ل  ومنها

هج  م بلن فعليه هعة اإلسخم وإيما عبد هج  م عت  فعليه هعة 

سوقوووأ ،بوو  ابوول ،ألوو،   ضووي هللا ،نهأوو، قوود  وهووو »اإلسععخم

صووححه سوقوفوو،  ابوول حووزم وابوول خزيأووس وقوو،ل الحوو،ف  فووي الألبووول 

)والأحفوو أله سوقوأ( ا.هـ. قبول  وقود صون سرفو،و،  أيضو،  فقود 

 وى ابل أبي يمألس في س نفه ق،ل  أل، أبو سع،ويس ،ل أبي وألم،  

 -ابول ،ألو، ،ل ابل ،أل،  أله ق،ل  احفظوا ،ني و  تقولوا  قو،ل 

وه ا و،هر أله أ اد أله سرفوو فب ا له،هم ،ل للألته  لمه.  -ف ألرا 

وقوو،ل الألمهقووي فووي سووننه  واخألرلوو، أبووو الحلوول الأقوور  قوو،ل حوودان، 

الحلوول بوول سحأوود بوول  سووح،و قوو،ل حوودان، يوسووف بوول يعقوووب قوو،ل 

حدان، سحأد بل الأنه،ل ق،ل حدان، يزيد بل ن ي  قو،ل حودان، يوعألس 

ش ،وول أبووي وألموو،  ،وول ابوول ،ألوو،  قوو،ل  قوو،ل ،وول سووبمأ،  ا ،أوو

 يمععا صععبي هععج  ععم بلععن الحنععث فعليععه  ف يحععج «  سووول هللا 

  ئىال و يما  عئابي هج  م هاجئ فعليه هعة   عئى و يمعا عبعٍد 

وقو،ل النووو  فوي يورح الأهو ب  »هج  م عت  فعليه هعة   ئى

) واا الألمهقي في الأل،ب ا ول سول ألتو،ب الحوص بنسون،د جمود و واا 

ض،  سوقوف،  و  يقدح اللك فمه  و وايوس الأرفووو قويوس و  يضور أي

تفوورد سحأوود بوول الأنهوو،ل بهوو، فنلووه اقووس سقألووول ضوو،بط  وى ،نووه 

الأل وو،   وسلووبم فووي صووحمحهأ،( ا.هووـ ف،لحووديو صووحمن سرفو،وو،  
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وسوقوف،   وقد العقد اإلجأو،و ،بو  اللوك  قو،ل أبوو ،ملو  الترسو   

أ  ال ووألي  الا حووص قألووو أ   حأووه هللا تع،ل )وقوود أجأوو  أهووو العبووم 

يوود ك فعبمووه الحووص  الا أد ك   تجووزك ،نووه تبووك الحجووس ،وول حجووس 

اإلسالم وأل لك الأأبوك في  قه ام أ،تق فعبمه الحوص  الا وجود  لو  

اللك سألمال  و  يجزك ،نه س، حص فوي حو،ل  قوه( ا.هوـ وبوه يتضون 

لك أ  حص ال ألي الأأمز صحمن ل نه   يجز ه ،ل حجس اإلسالم 

،ب  أ  ،أل،دا ال ألي الأأمز صوحمحس سقألولوس وهللا أ،بوم.  سأ، يدل

فهوو ا ب،لنلووألس لح ووم ،ألوو،دا ال ووألي وألهوو، صووحمحس  وأسوو، أجرهوو، 

ولأوول أ يوودا  -أ  لهوو ا ال ووألي –فوو ألرل، لووك أ  أجرهوو، لف،،بهوو، 

 لمهوو،  فأسوو، دلمووو ا ول فووأل  ا صووو أ  ا جوور  لأوو، هووو لبف،،ووو 

ت  يرد الن،قو و له سحو ابتداه   وا صو هو الألق،ه ،ب  ا صو ح

نأَس فأبأهم  لأ ،هأ بَ،َلحأ َل جأ ص،لن لوا،بس ،ب  العأو ولعأوم قوله تع،ل  ﴿سأ

وَؤَسل   هموأ سم ،َد وأ ،َلحأ َو َسلأ ال َّ َل يأَعأأ سأ ،  وقوله تع،ل  ﴿وأ ،أَشرم أأَسهأ،َلهأ

اهم  وووزأ وووَو جأ ووو،أم ومَبأووو،  وأ  هأَضوووأ،   ولعأووووم قولوووه تعووو،ل  ﴿هأ فأوووال يأ أ

حَ  َحلأو، م  ولحوو اللوك سول اويو،د التوي تودل بعأوسهو، اَ َ لأ،َ   َ َّ اَ َ

،ب  دخوول ال وألي الأأموز  وأسو، قولنو، )ولأول أ يودا  لمهو،( يودل 

،ب  اللك س،  واا سلبم في صحمحه بلندا سل حوديو أبوي هريورا 

  ق،ل  ق،ل  سول هللا » م  دعا إلى هدًى ناف لعه مع  األجعئ

ذلك م   جو هم  ي اً وم  دعا إلى مثل  جو  م  تبعه ال ينقص 

ضخلة ناف عليه م  اإل عم مثعل آ عام مع  تبععه ال يعنقص ذلعك مع  

 ًً َ ق،ل لبأرأا التي  فعل صألم،  فق،لل أله ا  و له  »آ امهم  ي ا

فهو ا سجأوو الجوواب ،ول هو ا الألوألس  »نعم ولك  جئ«حص   ق،ل 

 -وخالصته، االاس  أيم،ه  

 مز صحمحس.  أ  ،أل،دا ال ألي الأأاألول

   أله هو الألتحق  جر تعألدا  الا قألو هللا اللك سنه.الثاني

  أ  اوسر ب لك والأريد له سلتحق لألجر أيض،  وهللا أ،ب  الثالث

 وأ،بم.

**** 
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/ ما القاععدب فعي ا عتئا  العلعم للقعول بعالتكليف ومعا األدلعة 62سـ

 على ذلك م  بياف ذلك بالتفئي  ؟

تقول  )  ت بموف    بعبوم( وبمو،  اللوك الق،،دا في اللك  -أقول جـ/ 

أ  يقو،ل     سول فو،د فوي حقوه هو ا الشورط فنلوه   يهألول فوي حقوه 

الت بمف سطبق،  فوال  اوم ،بموه  الا تورك الواجوب أو فعوو الأحورم و  

يبزسه قض،ه سو، ف،توه سول ،ألو،داد و   د سو، قألضوه بعقود فوي تبوك 

ق،ل ابول تمأموس  الح،ل و  يع،قب  الا فعو س، يوجب الحد أو التعزير

 حأه هللا تع،ل  )الشريعس أسر ولهي فح وم ا سور   يهألول    بعود 

ببول ال ط،ب وأل لك النهي  فأل فعو يومئ،  لوم يعبوم ألوه سحورم اوم 

،بم لم يع،قب و الا ،،سوو سعو،سالد  بويوس يعتقوده، جو، زا وقوألض 

سنه، ام ج،ها سو،ظس سل  به ف،لته  فبه سو، سوبف و  ي وو  يورا  

فر ولو ألو،  قود بو،و خأورا  أو حشمشوس أو ألبألو،  لوم يعبوم ألهو، سل ال ،

حرام وقألض اأنه،( ا.هـ. وق،ل أيض،  )و  تبزم الشرا      ب،لعبم( 

ا.هـ. وأس، ا دلس ،ب  اللك فهوي ألهمورا حودا  وألو، أالألور لوك بعضوه، 

 فأقول 

سمو   فم  ذلك تَّ  لأأَلعأوأ  أ بَملأ حأ عأ  َ ، ألمنَّ، سم سأ   .  قوله تع،ل  ﴿وأ

س  بأَعدأ الِرسمَو .ومنها جَّ َ حم    قوله تع،ل  ﴿َلئأالَّ يأ مو أ َلبنَّ،َ  ،أبأ  مَّ

بَّنأو، ومنها لأوَو أألَّو، أأَهبأَ نأو،همَم بَعأو أاب  َسوَل قأأَلَبوَه لأقأو،لموا  أ   قوله تعو،ل  ﴿وأ

سمو   فأنأتَّألَ أ آيأ،تَكأ َسَل قأأَلَو أأ َ  ى . لأَو  أأَ سأَبلأ  َلأَمنأ،  أ لأَ زأ  لأَ لَّ وأ

تَّو  يأأَلعأووأ فَوي ومنها ى حأ َهَبوكأ اَلقمورأ بِوكأ سم و، ألأو، أ  أ سأ   قولوه تعو،ل  ﴿وأ

بأَمَهَم آيأ،تَنأ، . سمو   يأتَبمو ،أ ،  أ هأ مس َ  أ

َل بأبأا .ومنها سأ ألمَم بََه وأ مَلَ  أ    قوله تع،ل  ﴿َ 

اَخَ لأ،  ََ  لأَلمومنها بَّنأ،   تمؤأ أَلأ، .  قوله تع،ل  ﴿ أ  نأ، أأَو أأَخطأ

ما  هد «أله ق،ل     س،  واا الشم ،  في ال حمحمل ،نه ومنها

 هن إليعه العع   مع    تععالىال م  جعل ذلعك   سعل الئسعل و نعزل 

ووجوه ا سوتد ل سول هو ا اويو،د والحوديو أ  يقو،ل  لقود  »الكتعن

بمل هللا تع،ل  الح أس والغ،يس سل بعو الرسو و لزال ال تب وهوي 

عبمم الن،  يرا   دينهم ود لتهم ،ب  ألو خمر وتح يرهم سل ألو ت
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ير حت    ي و  لبن،  حجس ،ب  هللا تع،ل  ألهم أل،لوا ج،هبمل لم 

يعبأوا س، يجب أو س، يحرم ،بمهم وبمل هللا جو و،ال أله   ،قوبس 

   بعوود اإللوو ا  والووألالل والعبووم وأ  الأ طوو  ،وول جهووو   ،قوبووس 

مووو ،بوو  أ  العبووم يوورط لبت بمووف ويوورط فووي ،بمووه  وهوو ا ألبووه دل

العقوبوووس فووو،هلل تعووو،ل    يؤاخووو  جووو،هال  و  يع،قوووب جووو،هال  ولووو لك 

ف،لأتقر  ،ند أهو العبوم  حأهوم هللا تعو،ل  )ألوه   ت بموف    بعبوم 

 و  ،قوبس    بعد  ل ا (.

، .ومنها َسعأهأ م لأَفل،   َ َّ وم ب َفم مَّ    قوله تع،ل  ﴿  يم أ

، آتأ،هأ،  ووجه الد لس سل ومنها م لأَفل،   َ َّ سأ ب َفم مَّ   قوله تع،ل ﴿  يم أ

اللك أ  الت بمف بأ،   يعبأه الأ بف ت بمف بأ،   يطو،و   ال ألموف 

يق،ل له  استهو ا سر وهو   يعبم الأأسو  به  وألمف يق،ل له  التوه 

 ي و  ،ل س، لهمن،ك ،نه هو   يعبم الشيه ال   لهي ،نه  ه ا  

أبدا  فدلل اوي،د ،ب  أ  س، أل،  خ، ج،  ،ل قد ا اإللل،  ووسعه 

وط،قته فنله   ي بف به  والت بمف بأ،   يمَعبأمم ت بمف بأو،   يطو،و 

 وهو سنتف  ير،، .

م بَ ممم اَلممَلرأ وأ  يمَريدم بَ ممم اَلعمَلرأ .ومنها    قوله تع،ل  ﴿يمَريدم مَّ

َن مَم .ووجوه الد لوس سوول   قولوه تعو،ل  ﴿يم ومنهعا ف َوفأ ،أ م أأَ  يم أ َريوودم مَّ

اللووك أ  الت بمووف بأوو،   تعبأووه سوول العلوور واإلاقوو،ل  وهووو سنتووف  

ير،،  ف ،  سقتض  اللك أ  ينتفي الت بمف  الا العدم العبم    اللك 

 هو التملمر والت فمف ال   يريدا هللا جو و،ال بن،.

م ومنها و، يمَريودم مَّ ل   وقولوه   قولوه تعو،ل  ﴿سأ ورأ بأوَم مَم َسوَل حأ  َلمأَجعأووأ ،أ

ل   وه ا ل ورا فوي سوم،و  رأ يَل َسَل حأ بأَم مَم فَي الد َ عأوأ ،أ ، جأ سأ تع،ل  ﴿وأ

النفي وقد تقر  فوي ا صوول ألهو، تعوم  فمودخو فوي هو ا النفوي ألوو 

ألواو الحرل والت بمف بأو،   لعبأوه لووو سول الحورل بوو هوو سول 

 و سنتف  ير،،  وه ا واضن.أ،ظم ألواو الحرل  فه

  سوو،  واا أبووو داود فووي سووننه قوو،ل  حوودان، نهموور بوول حوورب ومنهععا

وغمره، ق،   حدان، ،ألدالأبك بل ،أرو ق،ل حدان، نهمر بل سحأد 

،ل ،ألدهللا بل سحأد بل ،قمو ،ل  براهمم بل سحأد بل طبحس ،ل 
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،أووه ،أوورا  بوول طبحووس ،وول أسووه حأنووس بنوول جحووش ق،لوول  ألنوول 

أسوووتفتمه  ألهمووورا يوووديدا فأتمووول  سوووول هللا اسوووتح،ض حمضوووس 

وأخألرا  فوجدته في بمل أختي نينب بنل جحش فقبول يو،  سوول 

هللا  ألي اسورأا اسوتح،ض حمضوس ألهمورا يوديدا فأو، تورى فمهو،  قود 

 » نعت لك الكئسف فإنه ي هن الدم«سنعتني ال وم وال الا فق،ل

ً «ق،لل  أهو أألهر سل اللك ق،ل  أألهور سول فق،لل  هو  »فاتخ ي  وبا

سععرمئك بععأمئي ال  يهمععا « اللوك   لأوو، أاووص اجوو،   قو،ل  سووول هللا 

فعلت  جعز  عنعك مع  ا  عئ وإف قويعت عليهمعا فأنعت  علعمال إنمعا 

ه ح  نضة م  الفيطاف فتحيضي ستة  يام  و سبعة  يام في علم 

  تععععالى ذنعععئحال  عععم اغتسعععلي هتعععى إذا   يعععت  نعععك قعععد  هعععئت 

ليلععة  و   بعععة وعفععئي  ليلععة واسععتنقأت فصععلي  خ ععاً وعفععئي  

و يامها وصوميال فعإف ذلعك يعز عك ونع لك فعافعلي فعي نعل  عهئ 

نما تحي  النساء ونمعا يطهعئفال ميقعات هيضعه  و هعئف وإف 

قويععععت علععععى  ف تععععك ئي الظهععععئ وتععلععععي العصععععئ فتغتسععععلي  

وتعمعي  الصختي  الظهئ والعصئال وتك ئي  المغئب وتععلعي  

  الصعختي  فعافعليال وتغتسعلي  العفاء  م تغتسلي  وتعمععي  بعي

 قو،ل الرسوول  »م  الفعئ فافعلي وصومي إف قد ت علعى ذلعك

"حديو حلول" ووجوه الد لوس سنوه أ  »وه ا  ععن األمئي  إلي«

حأنس ترألل بعض ال الا وبعوض ال وم،م ونو،  سنهو، أ  هو ا الودم 

يأنوو  سوول ال ووالا وال ووم،م ولوو لك ق،لوول  )وقوود سنعتنووي ال ووالا 

بقض،ه س، فآته، سأ، ترألته   لك لم يأسره، النألي وال وم( وس  ال

بو ،  ه،  له، أل،لول ج،هبوس بحقمقوس الحو،ل فودل اللوك ،بو  ألوه   

ت بمووف    بعبووم  قوو،ل ابوول تمأمووس  حأووه هللا تعوو،ل )     سووول هللا 

 ،لوووم يوووأسر الألتح،ضوووس التوووي تلوووتح،ض حمضوووس يوووديدا تأنعهووو

وب اللوك وهوي ال وم وال الا بقض،ه س، ترألته حو،ل الجهوو بوجو

 سلتح،ضس(ا.هـ.

  حديو الأليه في صالته  وقد  واا الأل و،   وسلوبم فوي ومنها

أ   جووال  دخووو الألووجد  صووحمحهأ، سوول حووديو أبووي هريوورا 
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فلوبم ،بموه  فقو،ل   ج،ل  ف ب  اوم جو،ه النألوي  و سول هللا 

فرج  الرجو ف وب   »وعليك السخمال   ج  فصل فإنك لم تصل«

ا ج  «فرد ،بمه وق،ل   لبم ،ب  النألي ألأ، أل،  صب  ام ج،ه ف

فق،ل الرجوو  والو   بعهوك بو،لحق    -االا،   - »فصل فإنك لم تصل

إذا قمعت إلعى «أحلل غمر ه ا فعبأني فق،ل ،بمه ال والا واللوالم 

الصخب فأسبن الوضوء  م اسعتقبل القبلعة فكبعئ  عم  قعئ  معا تيسعئ 

فع  هتعى تعتعدل معك م  القئآف  م   ن  هتى تطم    انععاً  عم   

قا ماً  م اسعد هتى تطم   ساجداً  م   ف  هتى تطم   جالساً  عم 

ووجوه  » سعد هتى تطم   ساجداً  م  فععل ذلعك فعي صعختك نلهعا

الد لووس سنووه أ  يقوو،ل     الألوويه فووي صووالته قوود توورك  ألنوو،  سوول 

 أ أل،  ال الا وهو الطأألمنوس  وقود أف ون هو ا الألويه لبنألوي 

لك أ  أ  صالته الل،بقس ألبهو، سنو  أسوبم أل،لول أله   يحلل غمر ال

 »فإنعك لعم تصعل«ح م ،ب  ه ا ال الا بقوله  سهو اللك س  أله 

وس  اللك لم يأسرا بن،،دا س، ف،د سول ال وبواد التوي ت بوف ،نهو، 

هو ا الوورألل سأو، يوودل ،بو  ألووه ،وو  ا لجهبوه فوودل اللوك ،بوو  ألووه   

الح،ضرا فقط    بن،،دا تبك ال الا  ت بمف    بعبم  لأ، أسرا 

وقته،   يزال ب،قمو،  وقود أس نوه الوتعبم  وهو ا لو  صوحمن صورين 

 ق،ط  في أله   ت مف    بعبم.

  سوو،  واا الشووم ،  فووي صووحمحهأ، سوول حووديو ابوول ،أوور ومنهععا

بينععا النععا  بقبععاء فععي صععخب الصععبح إذ « ضووي هللا ،نهأوو، قوو،ل

قئآف وقعد قد  نزل عليه الليلة  جاءهم آت فقال  إف  سول   

 مئ  ف يسعتقبل الكعبعة فاسعتقبلوهاال ونانعت وجعوههم إلعى الفعام 

ووجه الد لس سنه ألهم افتتحوا ه ا ال الا  »فاستدا وا إلى الكعبة

 ل  القألبس الأنلوخس جهال  سنهم بأ  ا سر قود للوق  وألول تعبوم أ  

استقأل،ل القألبس سول يوروط ال والا وسو  اللوك فبوم يقطعووا صوالتهم 

وه، لغمور القألبوس ال وحمحس و لأو، اسوتدا وا ألأو، هوم  لو  التي افتتح

ال عألس  وه ا دلمو ،ب  ألهم أل،لوا يعتقدو  ألهم لم يط،لألوا ب،لتوجه 

 ل  ال عألس    حمل وصول العبم  لمهم  ولم ين ور ،بومهم ال وح،بي 
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الوو   أخألوورهم بوو لك  وسهووو هوو ا ال ووو ا العظمأووس فووي اإلتألوو،و   

فقود أقورهم ،بو  فعبهوم هو ا ف،ل وو وسو  اللوك  ت ف  ،بو  النألوي 

اتفقوا ،ب  صحس صالتهم ه ا فدل اللك ،ب  أله   ت بمف    بعبم 

 ويوضن ه ا الدلمو س، يأتي بعدا وهللا أ،بم.

  أ  يقوو،ل   الا ألوو،  خألوور تحويووو القألبووسلم يعبووم بووه أهووو قألوو،ه ومنهععا

الأجووو،و يل لبأدينوووس    بعووود ،ووودا أوقووو،د  فألووو،هلل ،بموووك ف موووف 

الوو يل هووم فووي س ووس وفووي الوومأل وفووي الحألشووس وألمووف ب،لألووبأمل 

ب، ،راب ال يل في الأل،ديس سل الألبأمل   يك    يو،ه هللا تعو،ل  

ألووك تتفووق سعووي أ  خألوور تحويووو القألبووس لووم ي ووبهم    بعوود سوورو  

أله أسر أحدا  سل هؤ ه ب،إل،،دا   صبواد ألهمرا ولم يهألل ،نه 

الح،ل  فودل اللوك ،بو  ألوه وه ا  لهم أل،لوا يجهبو  ا سر وحقمقس 

   ت بمف    بعبم وه ا واضن.

  وهووو قريوب سوول الو   قألبووه فوي وجووه ا سوتد ل وبم،لووه أ  ومنهعا

يقوو،ل  فووي ال ووحمحمل سوول حووديو ،، شووس  ضووي هللا ،نهوو، ق،لوول  

زيععد فععي  فئضععت الصععخب  نعتععي   نعتععي  فلمععا هععاجئ النبععي «

تعبوم ألوه قود وألول  »صخب الحضئ وبقيت صخب السفئ على األول

أل،  في أ ض الحألشس والمأل وس س والألواد  ألهمر سل الألوبأمل  

ولم  هن،ك وس، و ات ،ل سريعس  سأ، لقط  سعه أ  خألر الزيو،دا 

في صوالا الحضور لوم يعبوم بوه هوؤ ه    بعود سودا ف و،لوا ي وبو  

أحوودا  سوول هووؤ ه   ألعتوومل  ألعتوومل وسوو  اللووك لووم يووأسر النألووي 

ألوه ،و  هم لجهبهوم فودل اللوك ،بو  ألوه   ب،إل،،دا سأو، يودل ،بو  

 ت بمف    بعبم.

  سو،  واا سلوبم فوي صوحمحه سول حوديو سع،ويوس بول الح وم ومنها

وقوود تقوودم حديهووه  والشوو،هد سنووه ألووه ت بووم فووي ال ووالا  اللووبأي 

وألوول تعبووم أ  ال ووالم ا جنألووي فووي ال ووالا سأنوووو وألووه سألطووو 

ويووس بن،وو،دا هوو ا سع، لب ووالا  ول وول وسوو  اللووك فبووم يووأسر النألووي 

ال ووالا    سع،ويووس ألوو،  جوو،هال  بوو،لح م  فوودل اللووك ،بوو  ألووه   

 ت بمف    بعبم.
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قود أسور الألويه فوي صوالته بن،و،دا  (    قبل     النألوي فا دب)

ه ا ال الا التي ترك الطأألمنس فمه، جهال  و،ببل اللوك بوأ  وقتهو، 

  أ  وقتهو، ألو،    يزال ب،قم،   ولم يأسر سع،ويس ب،إل،،دا لأ، ت بم س

ب،قم،  فأ، الفرو في اللك   فأقول  هو ا    خوالد بول  افو  قود تورك 

سووأسو ا  جوو،هال  والأووأسو    يلووقط ب،لجهووو  وأسوو، سع،ويووس فنلووه قوود 

فعووو سحظووو ا  جوو،هال  والأحظووو  يلووقط ب،لجهووو  وقوود قر لوو، لووك 

س،بق،  أ  ب،ب الأأسو اد   يلقط ب،لجهو والنلم،  وبو،ب التوروك 

 هأ، وهللا أ،بم. يلقط ب

 ولعود او   ل   ألأ،ل بقمس ا دلس فأقول 

  قوو،ل أبووو داود فووي سووننه  حوودان، سوسوو  بوول  سووأ،،مو قوو،ل ومنهععا

حدان، حأ،د بل سبأس ،ل أبي لع،سس اللوعد  ،ول أبوي لضورا ،ول 

ي وبي بأصوح،به  بمنأ،  سوول هللا  -ق،ل  أبي سعمد ال د   

 أى القوم اللك ألقوا لع،لهم  ال خب  لعبمه فوضعهأ، ،ل يل، ا فبأ، 

سوو، حأب ووم ،بوو   لقوو،  م «صووالته قوو،ل  فبأوو، قضوو   سووول هللا 

ق،لوا   أين،ك ألقمول لعبموك فألقمنو، لع،لنو، فقو،ل  سوول هللا  »لع،ل م 

 » ًو  –إف جبئيل عليه السخم  تعاني فعأ بئني  ف فيهمعا قع  ا 

إف   ى إذا جاء  هدنم إلى المسعد فلينظعئ فع - ذًى  م قال  –قال 

"حوووديو » فعععي نعليعععه قععع  اً  و  ذًى فليمسعععحه وليصعععل فيهمعععا

صووب  ب،لنج،سووس جوو،هال   صووحمن" ووجووه الد لووس سنووه هووو ألووه 

بأ  فمهأ، لج،سس ألق،هأ، وبن  ،ب   ب،لح،ل فبأ، أخألرا جألريو 

صالته ولم يلتألفه، لفواد يرط سل يروطه، وهو  نالس النج،سوس 

بحقمقس الح،ل  سأ، يدل ،ب  أله  فدل اللك ،ب  أله سع   لعدم ،بأه

   ت بمف    بعبم.

  س،  واا الأل ،   في صحمحه ق،ل  حدان، حج،ل بل سنه،ل ومنها

ق،ل حدان، هشمم ق،ل أخألرلي ح مل بول ،ألودالرحأل ،ول الشوعألي 

ووَمطم قوو،ل  لأوو، لزلوول ﴿ ،وول ،وود  بوول حوو،تم  تَّوو  يأتأألأوومَّلأ لأ موومم اَل أ حأ

َمَط ا َد َسلأ اَلفأَجرَ ا أَبمأضم َسلأ اَل أ ،أدد  ل  ،ق،ل أسود و ل     أَسوأ

،ق،ل أبمض فجعبتهأو، تحول وسو،دتي فجعبول ألظور فوي البموو فوال 
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إنمعا «ف ألرد له اللك فق،ل   يلتألمل لي فغدود ،ب   سول هللا 

وقو،ل فوي صوحمحه أيضو،   حودان،  »ذلك سواد الليل وبياف النها 

،ل أبمه ،ل سوهو بول  سعمد بل أبي سريم ق،ل حدان، ابل أبي ح،نم

سعد )ح( وق،ل  حداني سعمد بول أبوي سوريم قو،ل حودان، أبوو غلو،  

سحأد بل سطرأ قو،ل حوداني أبوو حو،نم ،ول سوهو بول سوعد قو،ل  

ونلوا وا ئبوا هتى يتبي  لكم الخيط األبي  م  الخعيط «ألزلل 

األسود ولم ينزل )م  الفعئ( فكعاف  جعال إذا   ادوا الصعوم  بعط 

لخععيط األبععي  والخععيط األسععود ولععم يععزل يأنععل  هععدهم فععي  جلععه ا

فأنزل   بعد )م  الفعئ( فعلموا  نه إنما  هتى يتبي  له   يتهما

ووجوه الد لووس سنوه أ  بعوض ال وح،بس أألووو  »يعنعي الليعل والنهعا 

بعد طبوو الفجر جو،هال  بو،لح م حموو وول أ  الأوراد بقولوه تعو،ل   

َمَط ا أ ﴿ َمطم ا أَبمأضم َسلأ اَل أ دَ اَل أ   يراد بوه ا بومض وا سوود سول َسوأ

بقض،ه س، أفطروا سأ، يودل  الحأل،ل  وس  اللك فبم يأسرهم النألي 

،ب  أله ،  هم بجهبهم فدل اللك ،بو  ألوه   ت بموف    بعبوم وهللا 

 أ،بم.

  سوو،  واا الأل وو،   وسلووبم فووي صووحمحهأ، أ  صووفوا  بوول ومنهععا

حومل يووح    أ لي  سول هللا - أسمس ق،ل لعأر ابل ال ط،ب 

ب،لجعرالس وسعه لفور سول أصوح،به جو،ها  فألمنأ، النألي  - لمه ق،ل 

ي،  سول هللا ألمف ترى فوي  جوو أحورم بعأورا وهوو  - جو فق،ل 

س،،س  فج،ها الوحي فأي،  ،أر  ستضأق بطمب  فل ل النألي 

اوووب قوود أوووو بووه   لوو  يعبوو   فجوو،ه يعبوو   و،بوو   سووول هللا 

سحأر الوجه وهو يغوط  اوم سور    فأدخو  أسه فنالا  سول هللا

 غسل  «أيل ال   سأل ،ل العأرا  فأتي ب،لرجو فق،ل  -،نه فق،ل 

وانعزع عنعك العبعة واصعن  فعي  - عخ  معئات  -الطين الع ي بعك 

ووجه الد لس سنه أ  الطمب ولوأل   »عمئتك نما تصن  في هعتك

الأ وومط سوول جأبووس سحظووو اد اإلحوورام وهوو ا الرجووو فعبووه جوو،هال  

أ  يغلوو الطموب وينوزو   م الشر،ي في اللك فوأسرا النألوي ب،لح
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الجألس ولم يأسرا ب،ل فو، ا الأتقور ا فوي اللوك ألوه ألو،  جو،هال   فودل 

.  اللك ،ب  أله   ت بمف    بعبم 

  حديو ،أور و،أو،   ضوي هللا ،نهأو، وقود  واا الأل و،   ومنها

حودان، آدم قو،ل  -وسلبم في صحمحهأ، ق،ل الأل و،   فوي صوحمحه 

، يعألس ق،ل حدان، الح م ،ل د    ،ل سعمد بل ،ألودالرحأل بول حدان

 لوي  -ج،ه  جو  ل  ،أر بل ال ط،ب فقو،ل  -أبزى  ،ل أبي ق،ل 

 -أجنألل فبم أصب الأ،ه  فق،ل ،أ،  بل ي،سر لعأور ابول ال طو،ب 

أس، تو ألر ألو، ألنو، فوي سوفر  ألو، وألول فأسو، ألول فبوم ت وو وأسو، ألو، 

إنمعا نعاف يكفيعك « ،ل النألوي فقو فتأع ل ف بمل ف ألر لبنألوي 

بكفيه األ ف ونفع  فيهمعا  عم مسعح بهمعا  هك ا فضئب النبي 

بقوي هو ا الأودا لوم  أ  ،أر  -ووجه الد لس سنه  »وجهه ونفيه

ي و و،أ،  لم يتمأم التمأم الشر،ي وألالهأو، ألو،    يعبوم بجوزه  

ف وو،    يعبووم بووأ  التوومأم سشووروو  سوول أح وو،م التوومأم فأسوو، ،أوور 

ف ،    يعبوم ب،ل وفس الشور،مس    حدث الجن،بس  وأس، ،أ،  لرف

بو لك دلهأو،  لبتمأم ،ل حدث الجن،بس  وس  اللك فبأ، أخألر النألي 

،ب  ال فس الشر،مس ولم يأسر أحدا  سنهأ، بن،،دا ييه و  بقض،ه 

يوويه سوول ال ووبواد  أ  لووم يووأسر ،أوور بقضوو،ه ال ووبواد التووي 

واد التوي صواله، بهو ا التومأم  ترأله، ولم يأسر ،أ،  بن،و،دا ال وب

سأ، يدل ،بو  ألوه ،و  هأ،  لهأو، أل،لو،   يعبأو،  بو لك  فودل هو ا 

 ،ب  أله   ت بمف    بعبم.          

  ا ستد ل ب،لقم،  ا ولو  وبم،له أ  يق،ل   وى أصح،ب ومنها

ال حمن ،ل أس،سس بل نيد  ضي هللا ،نهأ، أله ق،ل  بعهن،  سول 

ف ووحألن، الحرقوو،د سوول جهمنووس فأد ألوول  جووال   فووي سووريس  هللا 

فق،ل     له    هللا  فطعنته فوق  في لفلي سول اللوك ف ألرتوه لبنألوي 

  فقوو،ل  سووول هللا »فقبوول يوو،   »  قععال ال إلععه إال   وقتلتععه

 فخ  ققت ع  قلبعه « سول هللا  لأ، ق،له، خوف،  سل اللالح  فق،ل 

 هوو، ،بوويَّ حتوو  تأنموول ألووي فأوو، نال ي ر »هتععى تعلععم  قالهععا  م ال

لووم يوجووب ،بوو  أسوو،سس أسووبأل يوسئ ...الحووديو فوونالا ألوو،  النألووي 
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أ  أسو،سس -ألف، ا و  ديس في قتبه لهو ا الو   قو،ل هو ا ال بأوس  لوه 

س  أ  أس،سس يعبم حرسس دم الألبم  ل نه فعو سو، فعوو  -أل،  ستأو   

ال فو، ا يومئ،  سول الديوس و  سول  تأويال   فبوم يوجوب ،بموه النألوي 

ف مووف ب،لج،هووو بوو،لح م أصووال     يووك أ  سوول بوو،ب أولوو  وهوو ا 

 واضن.

جعاء «  حديو أل  الأ رل فوي ال وحمحمل وغمرهأو، قو،ل ومنها

  عئابي فبال في  ا فعة المسععد فزجعئح النعا  فنهعاهم النبعي 

 »ب نوب مع  معاء فعأهئي  عليعه هتى قضى بولهال فأمئ النبي 

ب  فعبته ه ا  له أل،  ج،هال   فدل لم يع،قأله ، والش،هد سنه أله 

 ه ا ،ب  أله   ت بمف    بعبم.

سوو،  واا سلووبم فووي صووحمحه سوول حووديو ،ألوودالرحأل بوول ومنهععا  

ألووه سووأل ،ألوودهللا بوول ،ألوو،  ،أوو،  -سوول أهووو س وور -و،بووس اللووألئي

 هللا  يع ر سل العنب   فق،ل ابل ،أل،  أ   جال  أهدى لرسول

هععل علمعت  ف   تعععالى قععد «  اويوس خأوور  فقوو،ل لوه  سووول هللا 

بععم « قوو،ل     قوو،ل  فلوو،   للوو،ل،  فقوو،ل لووه  سووول هللا  »هئمهععا

إف العع ي هععئم  ععئبها هععئم «فقوو،ل  أسرتووه بألمعهوو، فقوو،ل  »سععا  ته

ق،ل  ففتن الأزادا حت  الهب س، فمه، ووجه الد لس سنه هوو  »بيعها

 لوه  لم يع،قب ه ا الرجو ال   ج،ه به ا ال أر لمهديوه  لموه أله 

ألوو،  جوو،هال  والعقوبووس  لأوو، ت ووو  سوو  العبووم فوودل اللووك ،بوو  ألووه   

ت بموف    بعبوم و  ،قوبووس    بعود  لوو ا . فهو ا بعووض ا دلوس التووي 

تفمدك صحس ه ا الق،،دا الأتقر ا والتي تعتألور أصوال  سول أصوولن، 

وهي س، لديل هللا تع،ل  به  فال ت بموف    بعبوم و  ،قوبوس    بعود 

الأ رجوس ،بو   الفعئوع تأ،س،  إلج،بس اللؤال أالألر بعوض  ل ا   و

 -اللك فأقول 

يتفو،ود بحلوب سو، يألبوا       وجوب بأ، جو،ه بوه الرسوول منها

فأوول ببغووه سوو، يجووب  اإلللوو،  سوول العبووم بأوو، جوو،ه بووه الرسووول 

اإليأ،  به طولب ب،إليأ،  به وسل لم يألبغه اللك فنله سع و  بجهبه 

  له   ت بمف    بعبم.
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  ايوترط ا صوولمو  فوي الأ بوف بوه أ  ي وو  سعبوسو،     منهاو

الت بمف ب،لأجهول   يط،و  وه ا يتفرو ،ب  ق،،دا )  ت بمف    

 بعبم(.

  أ  العوو،لم  الا بوو ل وسووعه واجتهود فأخطووأ فووي  صوو،بس الحووق ومنهعا

فهو سع و  و   ام ،بمه ل ف،ه الدلمو ،بموه والتأل،سوه وتعو   ،بأوه 

أجتهد    بأ، توصو  لمه ب،جته،دا بعد بو ل الوسو  به فال يط،لب ال

والط،قس في د ك الحوق وسو، خفوي ،بموه فنلوه   يط،لوب بوه  لوه   

 ت بمف    بعبم.

  لو أ  ي  ،  اسبم في دا  حرب ولم يعبم بوجوب ال الا ومنها

،بمووه فنلووه   يؤاخوو  ،بوو  هوو ا التوورك حتوو  يعبووم فوونالا ،بووم طولووب 

ه ،بمه فمأ، ف،ته سل ال بواد بعود  سوالسه ب، سته،ل او  و  قض،

 لووه لووم ي بووف بهوو، لجهبووه بوجوبهوو، و  ت بمووف    بعبووم واختوو، ا 

 الشمق تقي الديل.

  سوول أألووو لحووم اإلبووو ولووم يتوضووأ وألوو،  جوو،هال  بوجوووب ومنهععا

الوضوه جهال  يع   فمه ام ،بم الح م بعد اللك فنله   يعمد  لوه   

 مق تقي الديل.ت بمف    بعبم واخت، ا الش

  سل صب  في بقعس لجلس ج،هال  حقمقته، ام تألمل بعد الفرال ومنها

سل ال الا أله، أل،لل لجلوس فوال يويه ،بموه  لوه ألو،  جو،هال  و  

 ت بمف    بعبم واخت، ا الشمق تقي الديل.

  سل صب  في بقعس يحورم ال والا فمهو، جو،هال  بحقمقوس ح وم ومنها

فنلوه    ،و،دا ،بموه و  ،قوبوس ،بموه   ال الا فمه،  ام ،بوم بو،لح م

  له أل،  ج،هال  و  ت بمف    بعبم واخت، ا الشمق تقي الديل.

  الألتح،ضوووس  الا س هووول سووودا   ت وووبي  ،تق،دهووو، ،ووودم ومنهعععا

الوجوب فال قض،ه ،بمه، بعد العبوم  لهو، أل،لول ج،هبوس بو،لح م و  

 ت بمف    بعبم واخت، ا الشمق تقي الديل.

و أسبم  جو وسض  ،بمه سنواد ولم يزك س،له ولم ي م   لومنها

يهر  سض،  ج،هال  الح م جهال  يع   فمه فنله   يبزم تدا ك اللك 
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بعوود ،بأووه بوو،لح م  لووه ألوو،  جوو،هال  و  ت بمووف    بعبووم واختوو، ا 

 الشمق تقي الديل.

   الا لووم تقووم الألمنووس ،بوو  دخووول يووهر  سضوو،     فووي أانوو،ه ومنهععا

زسه اإلسل،ك سل حمو ،بم به، و  يبزسه قض،ه اللوك النه،  فنله يب

الموووم   لووه ألوو،  جوو،هال  و  ت بمووف    بعبووم واختوو، ا الشوومق تقووي 

 الديل.

  سل ،قد ،أَقدأ ل ،ح    يجون ،قد ير،،  وأل،  ج،هال  بحقمقس ومنها

الح م في ،قدا ام ،بوم بو،لح م بعود اللوك فنلوه يقور ،بموه و  يبزسوه 

  ج،هال  و  ت بمف    بعبم واخت، ا الشمق تقي تجديد العقد  له أل،

 الديل.

  سوول حبووف ،بوو  يأوومل يظوول صوودو لفلووه فمهوو، اووم تألوومل لووه ومنهععا

خطوؤا فوال ألفو، ا ،بموه ،بوو  القوول ال وحمن واختو، ا الشومق تقووي 

 الديل.

  سوول احووتجم فووي لهوو،   سضوو،  جوو،هال  أ  الحج،سووس سوول ومنهععا

لأفطوراد فنلوه   قضو،ه الأفطراد أو تألرو ب،لدم جو،هال  ألوه سول ا

 ،بمه  الا ،بم ب،لح م بعد اللك  له أل،  ج،هال  و  ت بمف    بعبم.

  سوول ألوو،  يأوو  الألوورا بووال ح، ووو وبشووهوا  بعوود الوضوووه ومنهععا

وي بي و  يتوضأ ج،هال  ب،لح م الشر،ي فوي اللوك فنلوه    ،و،دا 

،بمه في ييه فمأ، صالا س،بق،   الا ،بوم بو،لح م الشور،ي فوي اللوك 

 س،بق،  أل،  ج،هال  و  ت بمف    بعبم.  له

   الا ،،سوووو سع،سبوووس سحرسوووس ألألمووو  ،منوووس أو سملووور أو بمووو  ومنهعععا

ح،ضر  لأل،د  أو تبقي الرألأل،  وهوو   يعبوم بو لك فو،لألم  صوحمن و  

 ام ،بمه ويقر ،ب  س، قألضه سل ه ا العقود  له ألو،  جو،هال  حو،ل 

 التع،سو به، و  ت بمف    بعبم.

فعووو سحظووو ا  فووي ال ووالا   يعبووم ألووه سحظووو  ألأوول   سوول ومنهعا

ألوو،  ي ووبي فووي أ،طوو،  اإلبووو أو فووي بقعووس سغ وووبس أو ت بووم فووي 

ال الا أو التفل فمه، ج،هال  ب لك ام ،بم فال  ،،دا ،بموه  لوه ألو،  

 ج،هال  و  ت بمف    بعبم.
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  سوول ا ت ووب يوومئ،  سوول سحظووو اد اإلحوورام جوو،هال  فنلووه   ومنهععا

 له أل،  ج،هال  و  ت بمف    بعبم.ألف، ا ،بمه  

  سل أل،  يبوأل  الحريور أو الو هب سول الرجو،ل وهوو يجهوو ومنها

حرسس اللك فنله    ام ،بمه و  ،قوبس  له ألو،  جو،هال  و  ت بموف 

    بعبم.

  سل أل،لل ت شف وجهه، لألج،لوب ج،هبوس بو،لح م الشور،ي ومنها

  اووم  لهوو، أل،لوول اووم ،بأوول بووه بعوود اللووك فنلووه   ،قوبووس ،بمهوو، و 

 ج،هبس و  ت بمف    بعبم. 

فه ا بعض الفروو التي تطبعك ،ب  س،  اههو، سأو، لوم يو ألر وبهو، 

تووتم اإلج،بووس ،بوو  اللووؤال الأوو ألو  والحأوود هلل  ب العوو،لأمل وهووو 

 أ،ب  وأ،بم.

**** 

/ ما ضد العلم ؟ وما تعئيفه ؟ وما الحدود التي تكوف ع  اً 63سـ

 ذلك بالتفصيل والتدليل والتفئي  ؟للمكلف به ؟ م  بياف 

 لو الجهو  وقد ،رأ أهو العبم الجهو بأله ) ضد العلمأقول  جـ/ 

التووي ت ووو  ،وو  ا  لبأ بووف   هععدود العهععل( وأسوو، الععنفس معع  العلععم

 -فه ا يحت،ل  ل  تف مبه في سل، و 

ا،بم أو   أ  هللا تع،ل  أخرجن، سل بطو  أسه،تن،  - المسألة األولى

مئ،  وجعو لنو، أدواد الفهوم والتح ومو حتو  للوتجأ  بهو،   لعبم ي

جأ مم العبوم والأعو، أ الدينموس والدلمويوس ألأو، قو،ل تعو،ل ﴿ م أأَخورأ م  وأ

وو، أ  ا أَب أ عأوووأ لأ موومم اَللَّووَأ أ وأ جأ ووَمئ ، وأ ووو أ يأ وو،تَ مَم  أ تأَعبأأم هأ وول بمطموووَ  أمسَّ س َ

و أ  ا أَفئَدأاأ لأعأبَّ مَم تأَشو مرم ه  ،بموه فوال يجوون الألتوس تعطموو هو ا   وبنو،وأ

ا دواد ،أ، خبقل له  أو است داسه، و يغ،له، فمأو،   يعوود ،بو  

اإللل،  لفعه في الدلم، واوخرا  فمجب ،ب  العألد أ  يلع  ج،هدا  

 في تح مو الن،ف  طمبس حم،ته.

ا،بووم ألنوو، سووأسو و  برفوو  الجهووو ،نوو، ألأوو، قوو،ل  - المسععألة الثانيععة

أ تع،ل  ﴿ و أ فأ،َسأ أَلَر  َ  ألمنتمَم  أ تأَعبأأم   ف، سر برفو  الجهوو لمواَ أأَهوأ ال  َ

سل جأبس ا ح ،م الت بمفموس وا سور بوه ي تبوف بو،ختالأ الأطبووب 
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سل العبم  فن  أل،  س، يطبب سول العبوم واجألو،  فون   فو  الجهوو فموه 

واجووب و   ألوو،  الأطبوووب سلووتحأل،  فوون   فوو  الجهووو فمووه سلووتحب 

  األولىمل الق،،دتمل الأفمدتمل جدا  في ب،ب الأل،ب ول لك ف،حف  ه،ت

  ) فو  الجهوو الثانيعة ) ف  الجهو فوي الأطبووب وجوبو،  واجوب( 

فووي الأطبووووب اسوووتن،ل،  سووونس( واللك    الأتقوور  ،نووود أهوووو العبوووم 

فنالا ألو،   ما ال يتم المأمو  إال به فهو مأمو  حأهم هللا تع،ل  أ  

يتم    به فهو واجب  و الا أل،   الأأسو  به سل ب،ب الواجب فأ،  

الأأسو  به سل ب،ب الندب فأ،   يتم    به فهو سندوب  وهو ا ألبوه 

ي تبووف بوو،ختالأ سعرفووس لو،مووس العبووم الأطبوووب  فووال بوود  الا  سوول 

 سعرفس ح م العبم وهو س، سأالألرا في الألألس اله،لهس.

تعو،ل  لقد اختبفل ،أل، اد أهو العبم  حأهوم هللا  - المسألة الثالثة

في تحديد الأطبوب سل العبوم  ول ول بعود النظور والتنقموب الطويوو 

،ل ه ا الألألس وجدل، أ  ه ا الألألس تتفرو ،ل ق،،دا سهأوس فوي 

هوو ا الألوو،ب  الا حفظتهوو، فلووتعرأ الفوورو بوومل الأطبوووب سوول العبووم 

وجوب،  والأطبوب استحأل،ب،  وهو التي تقول)العبم ال   تتوقف ،بمه 

ريعس واجوب( واللوك    الوديل  سو، ،ق، ود و سو، صحس العقمودا والشو

يرا    أ   س، ،بأم،د و س، ،أبم،د  فأ  ،بم  توقفل ،بمه صحس 

،قمدا سل العق، د فن  طبأله سل ب،ب الفرض ال   يأام الأ بف بعدم 

اللعي في تح مبه بال ،   ير،ي  اللك    ت حمن العقمدا سل 

ل العبوووم فم وووو  الواجألووو،د و  يوووتم ت وووحمحه،    بهووو ا النووووو سووو

تح وومبه سوول بوو،ب الواجألوو،د    سوو،   يووتم الواجووب    بووه فهووو 

واجب  وأ  ،بم توقفل ،بمه صحس يريعس سل الشرا   فن  طبألوه 

سل ب،ب الفرض الو   يوأام الأ بوف بعودم اللوعي فوي تح ومبه بوال 

،وو   يوور،ي  اللووك    ت ووحمن الشووريعس أ  العأووو ،بوو  وفووق 

 يتم ت حمحه،    به ا النوو سول الأشروو فمه،  سل الواجأل،د و 

العبم فم وو  تح ومبه سول الواجألو،د    سو،   يوتم الواجوب    بوه 

فهو واجب  فمجوب ،بو  الأ بوف أ  يوتعبم سو، أسورا هللا بوه  فموتعبم 

سل، و التوحمد ويتعرأ ،ب  أدلته، ويتعبم سل، و الشرك ويعورأ 
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وأسووأ، ه  وسو، به  ويووتعبم سوو، يجووب ا،تقو،دا فووي صووف،د هللا تعوو،ل  

ويتعبم أ أل،  اإليأ،  وأ أل،  اإلسالم  ويتعبم س تبوف ،ق، ود أهوو 

اللنس ألعقمدتهم في القرآ  والقد  وال وح،بس واإليأو،  وغمور اللوك 

سل العق، د  ويجب ،بمه أ  يتعبم ال الا وسواقمته، وألمفموس أدا هو،  

و   أل،  له س،ل فمه نأل،ا فمجوب ،بموه أ  يوتعبم أح و،م الزألو،ا و   

ريوود الحووص فعبمووه أ  يووتعبم أح وو،م الحووص  و الا ألبووف ب،ل ووم،م ألوو،  ي

فعبمه أ  يتعبم أح ،م ال م،م الواجألس  وه  ا   وألوو اللوك سول بو،ب 

التأهمو   الح ر  وال الصس أ  طبب العبوم الواجوب والو   يوأام 

ت، أله بال ،   هو العبم ال   تتوقف ،بمه صحس العقمدا والشريعس 

بو  اللوك سول العبوم   فوأقول  هو ا سو، فون  قبول  وسو، ح وم سو، ناد ،

 سنت بم ،بمه في الألألس الرابعس  وهللا أ،بم.

لقد قر ل، في الألألس اله،لهس أ  سو، توقفول ،بموه  - المسألة الئابعة

صووحس العق، وود والشوورا   سوول العبووم فنلووه ي ووو  واجألوو،  وأسوو، سوو، ناد 

لظر ،،م ولظر خ،ص  ولعني بو،لنظر  -،ب  اللك قبن، فمه لظرا  

لع،م أ  النظر  ل  ،أوم ا سس  ولعني ب،لنظر ال ،ص أ  النظور ا

 لوو  ا فووراد  فأسوو، بوو،لنظر  لوو  فنلووه يجووب ،بوو  ،أوووم ا سووس ،بووم 

وس، ببغه أسته  بحمو   يجوون لألسوس  جأم  س، ج،ه به الرسول 

أ  تضم  يمئ،  سل اللك  وه ا الوجوب ألف، ي  أ   الا ق،سل ط، فوس 

هو ا النووو سول العبوم سوقط اإلاوم  ،ول تح و به، ال ف،يس بتح مو 

الأل،قمل  وأس، ب،لنظر  لو  ا فوراد فنلوه سونس  أ  يلول ل وو فورد أ  

ي و  هو الق، م ب لك    سومأ، لأول تووفرد فموه ا هبموس سول ألأو،ل 

الفهم وقوا الحف  وجودا ال هل وفورال الوقول والوتأ ل سول يوراه 

ك اندادد ال توووب ووفووورا أهوووو العبوووم فوووي ببووودا فنلوووه  الا تووووفر اللووو

الأط،لألس وقد ت و في بعوض صوو ه،  لو  الوجووب العمنوي الو   

يأام ص،حأله    ترأله  فه ا ب،لنلألس لح م تعبم س، ناد ،ب  س، ت ن 

 به العق، د والشرا   وهللا أ،بم.

وبعد ه ا التأهمد لحدد جواب اللؤال الأ ألو   - المسألة الخامسة

ح و،م الت بمفموس وقود     ف  الجهو ،ل النف  سل جأبس ا  -فأقول 
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  ف،لجهوو الو   يعو   بوه  ف الواجبات تسقط بالععزتقر  ب، تف،و 

ص،حأله هو الجهو ال     يلتطم  أ  يدفعوه ،ول لفلوه  فونالا بو ل 

الأ بف ق و، ى جهودا فوي ألشوف اللوك الجهوو وسوبك الطورو فوي 

 فعه ول نه ،جز ،جزا  حقمقم،  فن  ه ا الجهو هو ال   يعود ،و  ا  

و   افعو،  لواوم فوي تورك الأوأسو  أو فعوو الأحظوو  وهو ال   ي 

وهو الجهو ال   يقول فموه أهوو العبوم )وسهبوه يجهوو( وأسو، الجهوو 

ال     يع   به ص،حأله فهو الجهوو الو   يلوتطم  أ  يرفعوه ،ول 

لفلووه ول نووه فوورط وق وور فووي اللووك ايووتغ،   ب،لوودلم، ويووهواته، أو 

ف  اللك الجهو ،نه  سو  الشغ،   بغمر اللك فبم يل  ولم يجتهد في  

أله لو أ اد  فعه لقود  ،بو  اللوك ولأو، ألو،  هنو،ك سو،ل  يأنعوه و  

صووو،دا  ي ووودا ول نوووه التلوووويف والتفوووريط والتق ووومر والتلووو،هو 

والتش،غو بغمر س، خبق لوه فرفو  الجهوو يوأله يوأ  سو، ر ا واسور 

الشور،مس وقوود قر لوو، سوو،بق،  أ  ا سوور سنوووط ب،لقوود ا وا سووتط،،س  

هللا لفل،     وسوعه، و  ي بوف هللا لفلو،     سو، آت،هو، وهللا  و  ي بف

تع،ل    يحأبن، سو،   ط،قوس لنو، بوه  و  يط،لألنو، بأو،   للوتطم  أ  

إذا  معئتكم بعأمئ فعأتوا منعه «لتعبم  وقد ق،ل ،بمه ال الا واللالم 

وهللا تعوو،ل  يريوود بنوو، الملوور   العلوور ويريوود بنوو،  »مععا اسععتطعتم

اإلاق،ل وقود وضو  ،نو، اوصو،  وا غوالل التوي أل،لول الت فمف   

،ب  سل قألبن،  فال ت بمف    بعبم  ف،لجهو جهوال   جهوو يلوتطم  

الأ بف أ  يرفعه ،ل لفله ول نه فرط وق ر فه ا جهوو   يعو   

به ص،حأله  وجهو   يلتطم  الأ بف دفعه ،ل لفلوه فهو ا الجهوو 

ل لووك  سوو، الجهووو هوو الوو   يعوو   بوه صوو،حأله فن  سووألك سوو، و وقو،

ال   يع   به ص،حأله   فقو  هوو الجهوو الو     يقود  الأ بوف أ  

يدفعه ،ل لفله. وه ا هو بعمنه اختم،  الشمق تقي الديل ابول تمأموس 

وهووو الأنقووول ،وول ألهموور سوول أهووو العبووم. ولعووو الألووألس او  قوود 

 اتضحل سع،لأه،    ي،ه هللا تع،ل  وهللا أ،بم.

ه  ،ب  س، قر ل،ا س،بق،  فنله يدخو في اللك وبن، - المسألة السادسة

حووديو العهوود ب،إلسووالم أ  الوو   اسووبم قريألوو،   فنلووه غ،لألوو،  سوو، يجهووو 
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ألهمرا  سل أح ،م اإلسالم ابتداه  فن  تورك سوأسو ا  بوه أو فعوو سنهمو،  

،نه  فنله يع   حت  يتألمل له  ويوتعبم أح و،م اإلسوالم  ودلموو اللوك 

  حوودان، سووعمد بوول ،ألوودالرحأل سوو،  واا الترسوو   فووي ج،سعووه قوو،ل

الأ زوسي ق،ل حدان، سفم،  ،ل الزهر  ،ل سون،  بول أبوي واقود  

لأ، خرل  ل  حنمل سر بشوجرا لبأشورألمل  البمهي أ   سول هللا 

يق،ل له،  الاد ألواط  يعقبو  ،بمه، أسوبحتهم فقو،لوا  يو،  سوول هللا 

 أجعوووو لنووو، الاد ألوووواط ألأووو، لهوووم الاد ألوووواط فقووو،ل  سوووول هللا 

وَم  ﴿ سبحاف  ال هع ا نمعا قعال قعوم موسعى« و، لأهم و، ألأأأ اَجعأوو لَّنأو،  َلأه 

ووس   "حووديو »والعع ي نفسععي بيععدح لتععئنب  سععنة معع  نععاف قععبلكم  آَلهأ

صحمن" ووجه الد لس سنه ألهم حديهوا ،هد بنسالم وق،لوا س، ق،لوا 

،وول جهووو  ال ألهووم لووم يت ووو وا فووي اللووك الوقوول ألهموورا  سوول أح وو،م 

ح ووم اللووك ولووم  أ  اللووك جوو، ز فألوومل لهووم النألووي  اإلسووالم وونوووا

يتعرض لهم بشيه سأ، يدل ،ب  أله ،  هم ب،لجهو  لهم حوديهوا 

 ،هد بج،هبمس.

ويدخو في اللك أيض،  سل لشأ بأل،ديس بعمودا ،ول  - المسألة السابعة

العبأ،ه ولم ينتشر فمه، العبم وأسأل،ب ا ت ،ل بأهوو العبوم سنقطعوس 

ألوودو الوو يل ت هوور فوومهم ا سمووس فضووال  ،وول أو سنعدسووس ألوو، ،راب وال

جهووو سوو، ألووزل هللا تعوو،ل   ف،لجهووو فووي هوو ا الأواضوو  سأوو، يشووق 

التحوورن سنووه  وهنوو، تألوورن ضوورو ا الوود،وا  لوو  هللا تعوو،ل  وتعبوومم 

الن،  أح ،م ديونهم  قو،ل ابول تمأموس  حأوه هللا تعو،ل  ) وألهمور سول 

ألهمر سل ،بم  الن،  قد ينشأ في ا س نس وا نسنس التي يند   فمه،

النألواد حت    يألق  سول يألبوا سو، بعوو هللا بوه  سووله سول ال تو،ب 

والح أس فال يعبم ألهمرا  سأ، بعو هللا به  سوله و  ي و  هن،ك سل 

يألبغه اللك وسهو ه ا   ي فر  ولهو ا اتفوق ا  أوس ،بو  أ  سول لشوأ 

بأل،ديس بعمدا ،ل العبم واإليأ،  وألو،  حوديو ،هود ب،إلسوالم فوأل ر 

مئ،  سل ه ا ا ح ،م الظ،هرا الأتواترا فنلوه   يح وم ب فورا حتو  ي

( ا.هـ. قبل ودلموو هو ا سو،  واا يعرأ س، ج،ه به       الرسول 

ابوول س،جووس فووي سووننه قوو،ل  حوودان، ،بووي ابوول سحأوود قوو،ل حوودان، أبووو 
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سع،ويس ،ل أبي س،لك ا يجعي ،ل  بعوي بول خورام ،ول ح يفوس 

يد   اإلسخم نما يعد   «  ق،ل  ق،ل  سول هللا بل المأ،  

َوْ ععُي الثععوب هتععى ال يععد ي مععا صععيام وال صععخب وال نسععك وال 

صدقةال وليسئى على نتاب   تعالى عز وجل في ليلة فعخ يبقعى 

فععي األ ف منععه آيععة وتبقععى  وا ععف معع  النععا ال الفععي  الكبيععئ 

والععوز يقولوف   د ننا آباءنعا علعى هع ح الكلمعة  ال إلعه إال  ال 

  نقولهععاال فقععال لععه صععلة  مععا تغنععي عععنهم ال إلععه   وهععم ال فععنح

يد وف معا صعخب وال صعيام وال نسعك وال صعدقة ؟ فعأعئف عنعه 

ه يفةال  م  دها  خ ااًل نل ذلك يعئف عنه ه يفةال  عم  قبعل عليعه 

ً  -ه يفة فقال  يا صلةال تنعيهم م  النعا             "حوديو »- خ عا

ال ووحمحس أ  العبووم فووي آخوور صووحمن" وألوول تعبووم بضوووه ا دلووس 

إف مع  « الزس،  سمرف  وأ  الجهو سمظهر ويهألل  قو،ل النألوي 

و ا كععم  يامععاً ينععزل فيهععا العهععل ويئفعع  فيهععا العلععم ويكثععئ فيهععا 

يكوف بي  يدي الساعة  يعام «وق،ل ،بمه ال الا واللالم  »الهئج

والهورل  »يئف  فيها العلم وينزل فيهعا العهعل ويكثعئ فيهعا الهعئج

 توووو"ستفق ،بمهأووو،" وفوووي ال وووحمن أيضووو،  قووو،ل  سوووول هللا الق

يتقا ب الزماف وينقص العلم ويلقى الفح وتظهعئ الفعت  ويكثعئ «

 وهو القتو. وهللا أ،بم. »الهئج

ويوودخو فووي اللووك أيضوو،  الألقوو،ه فووي دا  الحوورب  - المسععألة الثامنععة

 سأل،ب سشرو،س فنالا أل،  الألبم قد لشأ في دا  الحرب ولوم يعبوم 

، أقودم ،بموه أو استنو  ،نوه فنلوه يعو   بهو ا الجهوو     دا  ح م سو

الحرب يشق ا حتران سول الجهوو فمهو،  أ  أ  دا  الحورب سظنوس 

 الجهو وهللا أ،بم.

ويوودخو فووي اللووك أيضوو،  جهووو الع،سووس بوودق، ق  - المسععألة التاسعععة

سل، و العبم  والتي   يطب  ،بمه،    خواص أهو العبم   س، ل ف،ه 

،  و س، لبجهو بطرا ق ا ستد ل  فن  طرا ق ا ستد ل الدلمو فمه

  يعبأه، الع،سس  وقد صوحن الق،ضوي حلومل سول الشو،فعمس أ  ألوو 

سلووألس توودو وتغأووض سعرفتهوو، فنلووه يعوو   فمهوو، العوو،سي. فوونالا أل وور 
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بعووض الع،سووس يوومئ،  سوول هوو ا الألوو، و الدقمقووس أو خوو،لف فمهوو، أو 

لتهو، ب،لح أوس والأو،ظوس استغربه، فال ييه ،بمه ول ل يعورأ بأد

الحلنس.    الجهو بأهو ه ا الأل، و   يأ ل ا حتران سنه  وهللا 

 أ،بم.

ويدخو فوي اللوك أيضو،  سول لشوأ فوي بمئوس غبوب  - المسألة العا ئب

،بمه، الألد،س و  قد ا ،ندا ،ب  سعرفس الديل ال حمن الو   جو،ه 

  يجود ويضو،أ  لو  اللوك ألوه  به ألت،ب هللا تع،ل  وسنس  سوله 

في ببدا    ،بأ،ه اللوه والألد،س وا لحراأ  فال يعرأ الديل    

سول خاللهوم  ولوم  ،نوودا طريوق يتعورأ بوه ،بوو  الحوق سول أهووو 

العبم الراس مل في ،بأهم ودي،لتهم  فأهو هؤ ه يعو  و  ب،لجهوو 

حت  لوصوو لهوم العبوم ال وحمن الألوتأد سول ال تو،ب واللونس فونالا 

ه يح م ،بمه حمنئ  بأ، تقتضمه الح،ل. فالبود ،رفوا وخ،لفوا فمه فنل

 سل الترفق في سهو ه ا الأل، و وترك العجبس وهللا أ،بم.

ا،بوووم  حأوووك هللا تعووو،ل  ألوووه   ،ووو    - المسعععألة الحاديعععة عفعععئب

ب،لجهووو فوووي الألووو، و ال ألموورا سووول الوووديل والتووي تعبوووم سووول الوووديل 

والنهووي  ب،لضورو ا ألتوحمود هللا تعو،ل  ب،لعألو،دا وحودا   يوريك لوه

،ل ،ألو،دا غمورا جوو و،وال وأل،إليأو،  ب،لأال  وس  جأو،   وب،ل توب 

 جأوو،   وب،لرسووو  جأوو،   وب،لقوود   جأوو،   وبوو،لموم اوخوور  جأوو،   

وألوو،إلقرا  بوجوووب ال ووبواد ال أوو   والزألوو،ا وال وووم والحووص 

وألتحريم الفواحش سول الزلو، والربو، والبوواط وألأعو،داا الأشورألمل 

ه ا ا سو   فن  العبم بأهوو هو ا ا سوو  سول وأهو ال ت،ب  ولحو 

،بووم الع،سووس الوو   يشووترك فمووه ال ألوو،  وال ووغ،  والوو ألو  اإللوو،ث 

واإلل  والجل  وسل اد،  أله يجهبه فنلوه ألو،الب فوي د،وواا     

يوووواهد الحووو،ل والقووورا ل الأ ووو،حألس يشوووهد ألوووه ألووو،الب فوووي هووو ا 

ن  د،وواا الد،وى    سمأ،  الا أل،  ه ا الأد،ي في دا  اإلسوالم فو

هوو ا نو  وبهتوو،   فأهووو هوو ا الألوو، و   يجهبهوو، سوول هووو فووي دا  

 اإلسالم  ف،لتأله له ا الألألس فنله، سهأس جدا . وهللا أ،بم.
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فه ا ب،خت و،  يوديد سو، يتعبوق بعو، ض الجهوو  والألوألس تحتو،ل 

 ل  بلط  أألألر سل اللك ول ل حلألن، سو، سضو     غ،لوب تف،صومو 

 في ألتب ا ،تق،د وهللا  بن، أ،ب  وأ،بم.الع   ب،لجهو  لأ، تألحو 

**** 

/ ما القاعدب في ا تئا  اال تيا  للقول بالتكليف ؟ وما ضد   64سـ

اال تيا  ؟ ومعا األدلعة الدالعة علعى  ف اال تيعا  مع  جملعة  عئو  

 التكليف م  بياف ذلك بضئب الفئوع ؟

ك الق،،ودا فوي اللوك تقوول )  ت بموف    ب،ختمو، ( واللو -أقولك جـ/ 

بأ  يفعو الشيه ب،ختمو، ا و  ادتوه غمور سودفوو  لو لك بوداف  آخور  

وضد ا ختمو،  اإلألوراا فون  ألو،  س رهو،  ،بو  اللوك العأوو فنلوه   

يؤاخ  ،بمه سواه  فوي اللوك فعوو الأحظوو  أو تورك الأوأسو   فأول 

فعووو الأحظووو  س رهوو،  ،بوو  فعبووه فنلووه غموور سؤاخوو  وسوول توورك 

موور سع،قووب  فووأقوال الأ وورا الأووأسو  س رهوو،  ،بوو  ترألووه فنلووه غ

و،قودا وأفع،له سبغ،ا غمر سعتألورا فوال يترتوب ،بمهو، يويه و،بو  

 -اللك دلل أدلس ال ت،ب واللنس وبم،  ا دلس فمأ، يبي 

قأَبألموهم   قوله تع،ل  ﴿فمنها مأَلوَراأ وأ وَل أ ،لََه  َ َّ سأ َ َسل بأَعَد  يأأ ل ألأفأرأ بَ،   سأ

لأَ ل ،َ  وأ ئَلٌّ بَ،إَليأأ َطأأ ولأ  سم وب  س َ ا فأعأبأوَمَهَم غأضأ َد   حأ بَ،َل مَفَر صأ ل يأرأ سَّ

وو أاب  ،أَظوومم   ووَم ،أ لأهم َ وأ   فقوود تجوو،ون هللا تعوو،ل  لبأ وورا ،بوو  ألبأووس م 

ال فور أ  ينطووق بهوو، ول وول يوورط أ  ي ووو  قبألووه سطأئنوو،  ب،إليأوو،   

   اإلألووراا  لأوو، ي ووو  فووي أ،أوو،ل الظوو،هر و  يووأ  لووه بأ،أوو،ل 

ال فر في الظ،هر أسرا خطمر وألألمر فنالا ج،ن قوول  القبوب  س  أ 

ال فر أو فعبه في ح،ل اإلألراا فأل  يجون غمرا سأ، هو أدلو  سنوه 

سل ب،ب أول  فنالا ،ف، هللا تع،ل  ،أ، أألرا ،بمه الش   في أصو 

 . الديل فأ، ،داا سل ب،ب أول 

 ً ل   س،  واا الألمهقي في سننه ق،ل  أخألرل، أبو ال  بوم  األدلة  يضا

أبي الحلمل بل أبي الق،سم الأو ألر وأبوو ،ألودهللا  سوح،و بول سحأود 

بل يوسف اللوسي في آخريل ق،لوا  حودان، أبوو العألو،  سحأود بول 

يعقوب ق،ل  حدان، الربم  بل سبمأ،  ق،ل حدان، بشر بل ب ر  قو،ل  
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حدان، ا ونا،وي ،ول ،طو،ه ،ول ،ألمود بول ،أمور ،ول ابول ،ألو،  

إف   تعالى تعاوز لي « ل هللا  ضي هللا ،نهأ، ق،ل  ق،ل  سو

و واا الحو،ألم  »ع   متعي الخطعأ والنسعياف ومعا اسعتكئهوا عليعه

فووي الألووتد ك وابوول حألوو،  فووي صووحمحه  وقوود صووححه ابوول حألوو،  

والح،ألم وال هألي  وقد حلنه النوو  وأبو العأل،  ابل تمأمس  حأه 

وا هللا تع،ل   ووجه ا سوتد ل بوه أ  يقو،ل     قولوه )وسو، اسوت ره

،بمه( سل صما العأوم     )س،( أسم سوصول بأعن  )ال  ( وقد 

  األسععماء الموصععولة معع  صععين العمععومتقوور  فووي ا صووول أ  

فموودخو فووي اللووك ألووو  ألووراا وقولووه) تجوو،ون( أ  وضوو  وغفوور ولووم 

يؤاخ   فدل اللك ،ب  أ  الأ را لوم  بأ بوف وسول قو،ل غمور اللوك 

 فقد جنن  ل  غمر الهدى.

 ً   سو،  واا أبوو داود فوي سوننه ق،ل حودان، ،ألمود هللا وم  األدلة  يضا

بل سعد الزهر  ق،ل  حدان، يعقوب بل  براهمم ق،ل حدان، أبي ،ل 

أبي  سح،و ،ل او  بل يزيد الحأ ي ،ل سحأد بل ،ألمد بل أبي 

صوو،لن الوو   ألوو،  يلوو ل  يبموو،ه  قوو،ل خرجوول سوو  ،وود  بوول ،وود  

س وأل،لول قود ال ند  حت  قدسن، س وس  فألعهنوي  لو  صوفمس بنول يومأل

حفظوول سوول ،، شووس فق،لوول  سووأعل ،، شووس  ضووي هللا ،نهوو، تقووول 

ال  ععععععخ  وال عتععععععا  فععععععي «يقووووووول  سووووووأعل  سووووووول هللا 

"حووديو حلول"والأراد بوو،إلغالو ا سوور الو   يغبووق ،بوو  »إغعخ 

العقووو فمأنوو  الأ بووف سوول اختموو،  فعبووه ويوودخو فووي هوو ا العأوووم 

ه الد لوس سنوه أ  اإلألراا  واخت، ا أبو العأل،  يومق اإلسوالم  ووجو

أبطوو طوالو الأ ورا و،ت،قوه    الأ ورا أغبوق  يق،ل     النألوي 

،بمه فعبه وص،  أل،ولس في يد الأ را    اإلألراا لوو  غالو ألأ، 

ل  ،بمه أهو العبم  حأهوم هللا تع،ل  فودل هو ا ،بو  ألوه لوو ت بوم 

 ب بأس يترتب ،بمه، أار سل اوا،  فنله   يترتب ،بمه،  ارهو، هو ا 

  له غمر س بف في ه ا الح،لس وهللا أ،بم.

 ً أ َسوول بأَعووَد   قولووه تعوو،ل  ﴿ومعع  األدلععة  يضععا وول يمَ ووَرهِهلَّ فأوونَ َّ مَّ سأ وأ

َحمم   اَهَهلَّ غأفمو    َّ   وه ا ل  فوي أ  ا سوس  الا أألرههو، سومده،  َأَلرأ
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،ب  أ  تفجر س   جو آخر  وس،لعل فوي اللوك ول نوه بح وم القووا 

، ،ب  اللك وفعبل س رهس  فنله   ،قوبس ،بمه، و  واللبطس أألرهه

حوود  لهوو، حوو،ل الفعووو أل،لوول س رهووس غموور س توو، ا و  ت بمووف    

ب،ختم،   ول لك ختم هللا تع،ل  في اويس  لو  سوأس الغفوو  والورحمم 

لمألمل أ  ه ا الألغ،ه ال   ح و سونهل   أاور لوه وألوه داخوو تحول 

 لهو، لوم توردا و لأو، أألرهول الأغفرا والرحأس وأله   ،قوبوس فموه 

،بمه وه ا ل  واضن في أله   ت بمف    ب،ختم، . ويوضن هو ا 

 س، يأتي بعدا وهللا أ،بم.

 ً   سوو،  واا الأل و،   فووي صوحمحه تحوول بوو،ب  الا ومع  األدلععة  يضعا

وول اسووت رهل الأوورأا ،بوو  الزلوو، فووال حوود ،بمهوو،  لقولووه تعوو،ل  ﴿ سأ وأ

أ َسوول بأ  َحوومم  يمَ ووَرهِهلَّ فأوونَ َّ مَّ اَهَهلَّ غأفمووو    َّ   اووم قوو،ل  وقوو،ل َعووَد  َأَلوورأ

 ف عبعداً مع  «البمو  حداني ل،ف  أ  صفمس بنل أبي ،ألمد أخألرتوه 

 قيعع  اإلمععا ب وقعع  علععى وليععدٍب معع  الخمععسال فاسععتكئهها هتععى 

افتضها فعلدح عمعئ الحعد ونفعاحال ولعم يعلعد الوليعدب مع   جعل  نعه 

لم يقم ،بمه،  له، أل،لل  ووجه الد لس سنه أ  ،أر  »استكئهها

ألوو،  يوورى ألووه   ،قوبووس و  ت بمووف     س رهووس سأوو، يفموود ألووه 

ب،ختم،    ال لو أل،  الأ را أل،لأ ت،  لأ، سقط ،نه، الحد وفعبه ه ا 

أل،  بأحضر  سل ال ح،بس ولم ين ر ،بمه اللك أحد  ف ،  أل،إلجأ،و 

 الل وتي سنهم ،ب  أله   ،قوبس و  ت بمف    ب،ختم، .

 ً   اإلجأو،و وبم،لوه أ  يقو،ل     هنو،ك فوي اإلألوراا وم  األدلة  يضا

  فأوول اللووكسلوو، و قوود اتفووق ،بمهوو، أهووو العبووم  حأهووم هللا تعوو،ل   

 جأ،،هم ،ب  أ  اإلألراا الأبج   اف  لبت بموف و لأو، اختبفووا فوي 

اإلألراا غمور الأبجو  واإلألوراا الأبجو  هوو الو     يألقو  لوللو،  

   جأ،،هم ،ب  جووان وسل اللكق ا ختم،   سطبق القد ا و  سطب

النطوق ب بأوس ال فوور حو،ل اإلألووراا  قو،ل القرطألووي  حأوه هللا تعوو،ل  

)أجأ  أهو العبوم ،بو  أ  سول أألورا ،بو  ال فور حتو  خشوي ،بو  

لفله القتو أله    ام ،بمه    ألفر وقبأله سطأئل ب،إليأو،  و  تألومل 

الحوو،ف  بوول ألهموور سنووه نوجتووه و  يح ووم ،بمووه ب،ل فر(ا.هووـ. وقوو،ل 
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 حأه هللا تع،ل  )اتفق العبأ،ه ،ب  أ  الأ را ،ب  ال فر يجون له 

أ  يوووالي  بقوو،ه  لأهجته(ا.هووـ. وقوو،ل ابوول  جووب  حأووه هللا تعوو،ل  

)وأسوو، اإلألووراا ،بوو  ا قوووال فوو،تفق العبأوو،ه ،بوو  صووحته وأ  سوول 

أألرا ،ب  قول  سحرم  ألراه،  سعتألرا  أ  لوه أ  يفتود  لفلوه بوه و  

(ا.هوـ. وهو ا اإلجأو،و دلموو ،بو  أ  اإلألوراا لوه أاور فوي ا تفو،و  ام

 ف اإلجمعععاع هعععة  عععئعية يعععن اعتمادهعععا الت بمووف وقووود تقوور  

  و  أق ووود ب،إلجأووو،و هنوووو، والمصعععيئ إليهعععا وتحعععئم مخالفتهععععا

 جأ،،هم ،ب  أ  ألو  ألراا فنله سعتألور     أق ود هو ا أبودا  و لأو، 

سلو، و اإلألوراا فون  اللوك أق د أ  اإلجأ،و لأو، العقود ،بو  بعوض 

 دلمو ،ب  أ  له أارا  في ا تف،و الت بمف وهللا أ،بم.

 ً   س،  واا الألمهقي في سننه ق،ل  أخألرل، أبو ل ور وم  األدلة  يضا

،أر ابل ،ألدالعزيز بل ،أر بل قت،دا ق،ل حدان، أبو العأل،  سحأد 

ابل  سح،و بل أيوب ال ألغي ق،ل حدان، الحلل ابل ،بي بول نيو،د 

حوودان، ابوول أبووي أويوو  قوو،ل حووداني ،ألوودالأبك بوول قداسووس بوول قوو،ل 

 جعخً تععدلى « بوراهمم بول سحأود بوول ح،طوب الجأحوي ،وول أبموه أ  

فعاءته امئ ته فوقفت  يفتا  عسخً في زم  عمئ ب  الخطاب 

علععععى الحبععععل فحلفععععت لتقطعنععععه  و لتطلقنععععي  خ ععععااًل فعععع نئها   

ظهععئ  تععى عمععئ ابعع   واإلسععخم فأبععت إال ذلععكال فطلقهععا  خ ععااًل فلمععا

ف نئ له ما ناف منها إليه ومنه إليها فقال    ج  إلى  الخطاب 

ق،ل الألمهقي  وأل لك  واا ،ألدالرحأل بل  » هلك فليس ه ا بطخ 

. سهد  ،ول ،ألودالأبك ابول قداسوس الجأحوي ،ول أبموه ،ول ،أور 

 د الأرأا ،ب  نوجهو،  و سن،دا جمد ووجه الد لس سنه أ  ،أر 

بطالقهوو،  لووه ألوو،  س رهوو،  سوو، يفموود أ  ال بمفووس الهوو،لي  بعوود أ  تبفوو 

 يرى أ  الأ را لم  بأ بف بأ، ق،له ح،ل اإلألراا.

 ً   س، أخرجه الأل ،   في صحمحه سعبق،  ،ول ابول وم  األدلة  يضا

 خ  السكئاف والمستكئح ليس «،أل،   ضي هللا ،نهأ، أله ق،ل 

 ووجه الد لس سنه واضحس .   »بعا ز
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ً وم  األدلة    س،  واا ،ألدالرناو في س نفه بلندا ،ل ا،بل  يضا

 ف عبدالئهم  ب  زيعد تعوفي وتعئك  مهعات  والدح قعال  «الألن،لي 

فخطبت إهداه  إلى  سيد اب  عبدالئهم  وهو  صغئ م  عبد  

ب  عبدالئهم  فانكحني فلما بلن ذلك عبد  بعث إليال فاهتملعت 

 ضئبتك به ح السيا  وإال إليه فإذا هديد وسيا  فقال   لقها وإال

 و قتععك بهعع ا الحديععد قععال  فلمععا   يععت ذلععك  لقتهععا  خ ععاً  و قععال  

بتتها فسألت نل فقيه بالمدينة فقعالوا  لعيس بفعيءال فسعألت ابع  

عمععئ فقععال   يععت ابعع  الزبيععئ فاجتمعععت  نععا وابعع  عمععئ عنععد ابعع  

"وسندا صوحمن"    »الزبيئ بمكة فقصصت عليهماال فئداها علي

 بمه ووجه الد لس سنه واضحس.غأل،  ،

 ً   سو،  واا الأل و،   فوي صوحمحه تحول بو،ب   الا وم  األدلة  يضعا

نول ابنته وهوي أل، هوس فن ،حوه سوردود  اوم قو،ل  حودان،  سوأ،،مو 

قووو،ل حوووداني س،لوووك ،ووول ،ألووودالرحأل ابووول الق،سوووم ،ووول أبموووه ،ووول 

و   ابنوي يزيود بول ج، يوس ،ول خنلو،ه بنول خو ام  أَّ حأ ،ألدالرحأل وسم

 ف  باها زوجها وهي  ين فكئهت ذلك فأتعت  سعول «س ا ل ، ي

   ووجه الد لوس سنوه ألهو، لأو، أألرهول ،بو  هو ا  »فئد نكاهه

يمئ،   له، أل،لل س رهس ،بمه و  ت بمف  الن ،ح لم يعتألرا النألي 

 ،ب  س را وهللا أ،بم.

 ً   القموو،  ا ولووو   وهووو ألووه لأوو، أجوو،ن الشوو، و ومعع  األدلععة  يضععا

س ال فوور حوو،ل اإلألووراا وجعبهوو، سبغوو،ا   يترتووب ،بمهوو، النطووق ب بأوو

ييه س  أ  ألبأس ال فر ،ظمأس وألألمرا    ال فر أ،ظوم الأنهمو،د 

،ب  اإلطالو فأل  ي و  س، دوله    ح و بنألراا  أ  ي و  سبغ   

 أيض،  سل ب،ب أول . وه ا واضن ول ل تأسبه جمدا  سرا  بعد سرا . 

 ً    ف األلفعاظ قوالعن المععانييور،،    أ  الأتقور  وم  األدلة  يضا

وأ  س د ه، وسن،طه، ق د القبب  ف، لف،و التي لقط  جزس،  ،دم 

ق وود القبووب لهوو،   يجووون أ  لرتووب ،بمهوو، أح ،سوو،  ألألفوو،و النوو، م 

والأجنو  والأ را ولحوهم  فهؤ ه و   لطقوا بألف،و     ألن، لعبم 

بف ،نه الق د فنلوه   جزس،  ألهم   يق دوله، الألتس  والبف   الا ت 
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  والأتقور   ف القصود في األلفاظ معتبعئبيعتألر يمئ،     الأتقر  

   ف العبعئب بالقصعود والمععاني ال باأللفعاظ والمبعانيفي القوا،ود  

ف،لأ را قد أت  ب،لبف  الأقتضي لبح م  ول نه لوم يق ود الح وم ولوم 

فلووه  يق وود حقمقووس الأووراد سوول البفوو  و لأوو، ق وود دفوو  ا الى ،وول ل

وبن،ه  ،بمه فال يهألل ح م هو ا البفو     ا لفو،و   تهألول أح ،سهو، 

  الا ت بف ،نه، ق د القبب وهللا أ،بم.

 ً   ألن، أجزل، ب،لدلمو لبج،   ال   ي ،أ ،ب  لفلوه وم  األدلة  يضا

الهووالك أ  يأألووو سوول الأمتووس  بقوو،ه  ،بوو  لفلووه  ف وو لك يقوو،  ،بمووه 

بمه، أاور حو،ل التهديود ب،لقتوو أو جوان النطق ب،ل بأس التي يترتب ،

أتووالأ يوويه سوول ا ،ضوو،ه  بقوو،ه  ،بوو  لفلووه وأطرافووه  ف، صووو  

جوووان ا ألووو سوول الأمتووس لبأضووطر  والفوورو جوووان النطووق ب،ل بأووس 

حووو،ل اإلألوووراا  والعبوووس   لجووو،ه الووونف  أو ا طوووراأ سووول الهب وووس  

 والح م  أله لأ، ج،ن ا ألو سل الأمتس لبأضطر  بقو،ه  لنفلوه ف و لك

يجووون النطووق ب،ل بأووس  بقوو،ه  لنفلووه وهوو ا قموو،  صووحمن سلووتوأ  

 لجأم  أ أل،له.

 ً   أ  هنوو،ك صووو  اإلألووراا سوو، لجووزم جزسوو،  أ  ومعع  األدلععة  يضععا

صوو،حأله قوود ببووا سرتألووس الضوورو ا  فوونالا أألوورا ،بوو  ألبأووس  سحرسووس 

ولحوه، وببا به اإلألراا ه ا الأرتألس فنله   حورل ،بموه أ  يقولهو، 

أ  ييه سل ا ح ،م    الأتقر  ،ند أهو العبوم و  يترتب ،بمه، 

. فه ا بعض ا دلس التوي تفمودك  نه ال محئم م  الضئو بب، تف،و 

   ي،ه هللا تعو،ل  أ  الأ ورا لوم  بأ بوف وأ  الق،،ودا التوي تقوول 

)  ت بمووف    ب،ختموو، ( ق،،وودا صووحمحس   غألوو،  ،بمهوو،. وقألووو أ  

أ  أالألوور  -أمووو الف، وودا سوول بوو،ب ت  -لألوودأ فووي الألوور الفووروو أحووب 

بعض الأل، و الأتعبقس ب،إلألراا حت  يتضن ه ا الأل،ب    يو،ه هللا 

 -تع،ل  فأقول 

  ا،بووووم  حأووووك هللا تعوووو،ل  أ  اإلألووووراا ي تبووووف المسععععألة األولععععى

ب،ختالأ الأ را ،بمه فونالا ألو،  الأ ورا ،بموه أسورا  ،ظمأو،  وخطألو،  

ق اإلألوراا ،بموه    جلمأ،  ألو،إلألراا ،بو  ال فور سوهال  فنلوه   يتحقو
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بشوويه يووديد أل،لضوورب والتهديوود ا ألموود ب،لقتووو والتعوو يب الشووديد 

ولحو اللك   له ألبأ، ،ظم الأحرم ألبأ، غب  فوي صوو ا اإلألوراا  

فال يجمز ال فر سهال  أ  يقول لك اإلس،م  ستف و سل الوومفس لو لم 

ت فوور  أو يقووول لووك سوووأ أحأللووك    لووم ت فوور  أو يقووول  سوووأ 

الوألالد    لووم ت فور  أو يقووول  سووأ أسنوو  ،نوك التووأسمل ألفموك سوول 

سووأ أصو،د  أسوالوك ألبهو،    لوم   -ال حي    لم ت فر أو يقوول 

ت فر ولحو هو ا ا يوم،ه التوي   لظول بألوبم ،،قوو حوري  ،بو  

دينه أ  ينطق ب بأس ال فر سل أجو ه ا اإلألراا بو أل، أقطو  جزسو،  

اتفق العقاله أ  سول لطوق أله   يأ ل صدو  اللك سل سلبم بو قد 

ب بأس ال فر سل أجو ه ا ا يم،ه أله س ط  جأل،  سلوتهتر بدينوه  

وأس،  الا أل،  الأ ورا ،بموه يومئ،  يلومرا  أل،لهألوس سوهال  فنلوه ي فوي فموه 

التهديوود ب،لف ووو سوول الوومفووس والتهديوود بأ وو،د ا الأوو،ل والتهديوود 

بهو ا الف، ودا ب،لنفي سل الألبد ولحو اللك    ا سر سهو  وقد أف،دلو، 

أبو العأل،  ابل تمأموس  حأوه هللا تعو،ل  فنلوه قو،ل ) تأسبول الأو هب 

فوجووودد اإلألوووراا ي تبوووف بووو،ختالأ الأ ووورا ،بموووه فبوووم  اإلألوووراا 

الأعتألر في ألبأوس  ال فور ألو،إلألراا الأعتألور فوي الهألوس ولحوهو، فون  

أحأد قد ل  في غمر سوض  ،ب  أ  اإلألراا ،ب  ال فر   ي و  

ضرب أو قمود و  ي وو  ال والم  ألراهو،   وقود لو      بتع يب سل

،بوو  أ  الأوورأا لووو وهألوول نوجهوو، صووداقه، بألووألته لهوو، فبهوو، أ  

ترج  بن،ه  ،ب  أله،   تهوب لوه     الا خ،فول أ  يطبقهو، أو يلويه 

،شوووورته،  فجعووووو خوووووأ الطووووالو وسوووووه العشوووورا  ألراهوووو،  فووووي 

 الهألس(ا.هـ.ألالسه.

تعوو،ل  أ  صووو  اإلألووراا ألهموورا    ا،بووم  حأووك هللاالمسععألة الثانيععة

ل ل يجأعه، لحوو الضر  ب،لأ را   س، في النف  و س، فوي ا هوو 

 و س، في الأ،ل.

  ا،بوم  حأوك هللا تعو،ل  أ    يشوترط غبألوس الظول المسألة الثالثعة

فووي تحقمووق التهديوود لح ووول اإلألووراا  بووو ي فووي فووي اللووك اسووتواه 
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ه أم    فون  اللوك الطرفمل  أ  حت  لو ي  ل هو سمنف  س، هدد بو

 أل،أ  في ح ول اإلألراا واخت، ا أبو العأل،  ابل تمأمس  حأه هللا.

  ا،بوووم  حأوووك هللا تعووو،ل  أ  ا صوووو وجووووب المسعععألة الئابععععة

الأدافعووس سوو، اسووتطعل  لوو  اللووك سووألمال   فالبوود سوول الحوورص ،بوو  

ا ستن،و وسح،ولس الت ب  بقد  اإلس ،  و بود سول التحأوو قبومال   

ك ا سور وطو،وو سول غمور سدافعوس فبوم  بأ ورا وهللا فأل سبم بو،د

 أ،ب  وأ،بم.

 -الملمرا سل ب،ب التوضمن فأقول  بع  الفئوعودولك 

  الأ را ،ب  ألبأس ال فر يجون له النطق به، بشرط اطأئن،  فمنها

 فبأله ب،إليأ، .

  الأ را ،بو  الألمو  بغمور حوق   يقو  بمعوه صوحمح،   لوه   ومنها

 َ َّ أأ  و   سوول يووروطه الرضوو، لقولووه تعوو،ل ﴿ ت بمووف    ب،ختموو، 

ن ممَ  اض  س َ ا  ،أل تأرأ ، أ   .تأ مو أ تَجأ

  سل أألرا ب،لضورب والتهديود والحوأل  ،بو  الطوالو فطبوق ومنها

فن  طالقه  ل  ،ب  القول ال حمن واخت، ا الشمق تقي الوديل    

 ه ا س را و  ت بمف    ب،ختم، .

فنلوه   ،قوبوس و   اوم ،بمهو،  لهو،    سل أألرهل ،بو  الزلو،ومنها

 ح،ل الفعو أل،لل س رهس و  ت بمف    ب،ختم، .

  سوول أسوو،ه العشوورا سوو  نوجتووه ق وودا  لتفتوود  سنووه ب،لأوو،ل ومنهععا

وت و  الفرقس سل قألبه، فنله   حق له فوي هو ا الأو،ل ولوو ح وم بوه 

ووبموهم الحوو،ألم      الا أتوول بف،حشووس سألمنووس  قوو،ل تعوو،ل  ﴿ لَّ وأ أ تأَعضم

وهملَّ  َ َّ أأ  يأأَتَملأ بَفأ،َحشأس  ِسألأم َنأس   ، آتأَمتمأم   فه ا الأو،ل َلتأَ هأألمواَ بَألأَعَض سأ

أخ   ألراه،  بغمر وجه حق  فهو سحل وحورام ووبوم  والوزول    

فبوول سوول ،قوبووس الوودلم، فبوول يفبوول سوول ،قوبووس اوخوورا  الا يوو،ه هللا 

 ،ق،به.

واخت، ا أبو العألو،  ابول تمأموس   سل سحر لمطبق فنله  ألراا ومنها

فنالا األل ،ند الحو،ألم أ  هو ا الوزول ألو،  سلوحو ا  لمطبوق نوجتوه 

ويهد ب لك أهو الرقمس الع، فو  بأهو ه ا الأل، و والتفل الشألهس 
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فالبد سل سرا،،ا اللك  فه ا الطالو ،ندل، غمر واق   له   ت بمف 

    ب،ختم، .

ه،  فنلوه   ،قوبوس و   اوم   سل خطف وفعو به الف،حشس  ألراومنها

،ب  الأفعول به  له ح،ل وقو،ه، ،بمه أل،  س ره،  و  ت بمف    

 ب،ختم، .

  سل ألقي سل ي،هق فوق  ،بو   للو،  فقتبوه  فوال قوود ،بموه ومنها

 -قو   واحدا  وال وحمن أ  الديوس تجوب ،بو  سول ألقو،ا    الأبقو  

ولووم  لووه سطبووق  -ب،ل لوور -صوو،  أل،ولووس فووي يوود الأبقووي  -بوو،لفتن

 اإل ادا و  سطبق ا ختم،  وه ا لم  بأ بف اتف،ق، .

  القووول ال ووحمن ألووه   قطوو  ،بوو  اللوو، و الأضووطر  لوو  ومنهععا

 اللرقس    الضر  ألجأا  ل  اللرقس  واخت، ا يمق اإلسالم.

  القول ال حمن فمأ،  الا أألرهل الأورأا ،بو   بوراه نوجهو، ومنها

هو، ،بموه بشورط أ  يطبقهو،  فنلوه   سل ب،قي صوداقه، أو سول ديول ل

ي بن اإلبراه و  يق  الطالو     اللك ألبه ح و بو،إلألراا  ولوم 

يقوو  يوويه سنووه ب، ختموو،  و  ت بمووف    ب،ختموو، . واختوو، ا يوومق 

 اإلسالم ابل تمأمس  حأه هللا تع،ل .

   الا أألورا ،بو  ،قود المأومل فون  يأمنوه   تنعقود  وألو لك لوو ومنها

و في يأمنه فنله،   تنحو و  توزال ب،قموس فوي الستوه أألرا ،ب  الحن

و  ألفوو، ا ،بمووه   لووه   اختموو،  لووه لأوو، حنووو فمهوو، و  ت بمووف    

 ب،ختم،  واخت، ا يمق اإلسالم  حأه هللا تع،ل .

وبَّ الأو،ه فوي حبقوه  فنلوه   يفطور ومنها   سل قمد وهوو صو، م وصم

رب   أاور و   ام ،بمه و  أ  ييه وصووسه صوحمن  وهو ا الشو

 له  له لم يح و ب،ختم، ا و  ت بمف    ب،ختم، .

  سل أألرا ،ب  حبق  أسه وهو سحرم أ  حبوق  أسوه وهوو ومنها

لوو، م سووهال  فنلووه   ألفوو، ا ،بمووه و  أ  يوويه  لووه ألوو،  س رهوو،  و  

 ت بمف    ب،ختم، .

  سول أألورا ،بو  صوبن  أوجوب لوه سوقوط بعوض حقوه  وهوو ومنها

  ه ا ال بن   ي بن وله حوق الأط،لألوس ب ،سوو س را ،ب  اللك فن
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حقه بعد اللك  له ح،ل ال بن أل،  س ره،  و  ت بمف    ب،ختمو،   

 واخت، ا يمق اإلسالم ابل تمأمس  حأه هللا تع،ل .

  لو أألرا ،،لم ،ب  الل ود ،ل ييه سل العبوم  سأو، يقووم ومنها

العبم وهوددا  به غمرا  ولم يأ نه ولي ا سر أ  يعبم اللك النوو سل

بأله    ق،م بو لك فنلوه سومفعو بوه ألو ا وألو ا  فببعو،لم سول  وحوه أ  

يلوو ل   سوومأ، وغموورا سوول أهووو العبووم قوود قوو،م بوو لك و  تنألغووي 

الأ ،لفس جأع،  لب ف وتوحمد لب بأس و خأ،دا  لبفتنس ود ها  لبأفلدا 

ال ألرى ب،لأفلدا ال غرى والعو،لم هو ا   يوأام بهو ا اللو ود  لوه 

 ،بمه و  ت بمف    ب،ختم،  وهللا أ،بم. س را

  لو أ   جو في له،   سض،  أألرا نوجتوه ال و، أس ،بو  ومنها

الوطه فرفضل ول ل بح وم القووا الجلوديس تغبوب ،بمهو، وج،سعهو، 

فن  صوسه،   يألطو بو هوو صوحمن     سول يورط ترتوب ا اور 

ا ختموو،  وهووي لملوول بأ توو، ا  بووو هووي س رهووس و  ت بمووف ،بوو  

را  وقود لو  بعووض أهوو العبوم أ  ال فوو، ا التوي أل،لول سووتجب س و

،بمهووو، لوووو أل،لووول س تووو، ا تبوووزم الوووزول الأجووو،س   فم وووو  ،بموووه 

ألف، ت،   ألف، ا ،ول لفلوه وألفو، ا ،نهو،  لوه الأعتود  وهللا أ،بوم  

ولعو ه ا الفروو ت في أ  ي،ه هللا تع،ل  لفهم ه ا الق،،ودا الأهأوس 

 أ،بم.وهللا يتو ل، و ي،ك وهو أ،ب  و

**** 

/ نيف العم  بي  القاعدب السابقة وبي  هديث الئجل ال ي 65سـ

د ل النا  في ذباب؟ فإنه نعاف مكئهعاً علعى التقئيعن للصعنم ومع  

 ذلك فقد تئتن عليه األ ئ ود ل النا ؟فكيف ذلك؟

   ي ،ل في اللك وهلل الحأد والأنس وبأ، ألن، لشرح في  -أقول جـ/ 

ب ا قووال التوي قمبول فوي  نالوس هو ا ا صول فلوأ أالألر لك غ،ل

اإلي ،ل الأتوهم ام لن،قش سنه، سو، يلوتحق الأن،قشوس ولب و  فوي 

آخر ا سر  ل  الجأ  ال وحمن    يو،ه هللا تعو،ل   وهو ا سول بو،ب 

 -التد يب ،ب  ،رض ا قوال وسن،قشته، فأقول 
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الهووب بعووض أهووو العبووم  حأهووم هللا تعوو،ل   لوو  تضووعمف حووديو 

سووو توو،بعي وسراسوومو التوو،بعمل ضووعمفس. وهوو ا طوو، و هوو ا بألووه سر

الجواب ضعمف    القوول ال وحمن    يو،ه هللا تعو،ل  أ  طو، و 

بل يه،ب سول صوغ،  ال وح،بس   قو،ل فموه أبوو داود   ) أى النألوي 

  ولووم يلووأ  سنووه( وقوود ،وودا الحوو،ف   حأووه هللا تعوو،ل  سوول جأبووس

له ال ح،بس  وقد ل  ،ب  اللك بعض أهو العبم  بو    ط، و لف

  واللوك فمأو،  واا أبوو داود الطم،للوي ل  ،ب  أله  أى النألي 

سل طريق يعألس ،ل قم  ابل سلبم ،ل ط، و بل يه،ب ألوه قو،ل 

قووو،ل الحووو،ف   »وغعععزوت فعععي  خفعععة  بعععي بكعععئ   يعععت النبعععي «

" سن،دا صحمن" ا.هـ. وقود أخورل لوه النلو، ي ،ودا أح،ديوو واللوك 

لوك فحديهوه هو ا سول س مر سنوه  لو   األو،د صوحألته  وبنو،ه  ،بو  ال

سراسمو ال ح،بس والقول ال حمن فمه، هو س، الهب  لموه الجأهوو  

سل أله، سقألولس  فه ا الجواب سردود و  لقألبه. والهب بعوض أهوو 

العبم  ل  أ  ه ا الرجو ال   دخو قد أل،  أل،فرا  أصال  فدخوله فوي 

النووو،  لوووم  سووول أجوووو ألوووه قووورب الووو ب،ب و لأووو،  لوووه ألووو،  ألووو،فرا  

  وهووو ا جوووواب ف،سووود جووودا  واللوووك  لوووه لوووو ألووو،  ألووو،فرا  ب، صووو،لس

ب، ص،لس ل ،  تعبمو دخول الن،  به أهم وأ،ظم سل التعبمو بأجرد 

تقريووب الوو ب،ب  و   الحووديو أصووال  سوومق سلوو،و الت ويووف سوول 

الوو بن لغموور هللا تعوو،ل  فتعبمووو دخووول النوو،  بغموور تقريووب الوو ب،ب 

الرجوو لوو ألو،  ألو،فرا   خرال لبحديو ،أ، سمق له أصال      ه ا 

أصال  فنلوه سومدخو النو،  حتأو،     سو،د ،بو  اللوك فأو، الف، ودا سول 

،ل سهو ه ا ا حتأ، د  الحديو  و بد سل صم،لس ألالم النألي 

الأل، دا التي   أس،  له، بعضوده،  فنلوك لوو سوأعل  جوال  يقوول  

لقد ج،ه  جو أل،فر فشرب خأرا  فدخو الن،   لعد العقاله اللك سنك 

وو ه ي،    ال   سدخو لبتعبمو بشرب ال أور لودخول النو،    لوه ل

سمدخبه،    لوم يتوب سول ال فور سوواه  يورب ال أور أو لوم يشورب  

وهنوو، سوومدخو النوو،  بلووألب ال فوور سووواه  قوورب الب،بوو،  أو لووم يقوورب  

وألالسه صب  هللا ،بمه وسوبم سول أببوا ال والم وأف وحه وأبمنوه فوال 
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قعئب ذبابعاً فعد ل «قو،ل و   النألوي يأ ل أبدا  لقألو ه ا الجواب 

ح م وقد قر  ه ا الح وم بحورأ الفو،ه  »فد ل النا «فقوله  »النا 

ً «وقد تقدم اللك قوله  »فد ل«فق،ل  وهو ا وصوف وقود  »قعئب ذبابعا

   ف الحكععم المقععئوف بالفععاء بعععد وصععفتقوور  ،نوود ا صووولممل 

  أ   بد جزس،  أ  ي و  الوصف اللو،بق هوو ،بوس فالوصف علته

لح م الالحق  ه  ا ألالم العرب  وبن،ه  ،بمه فالبد لزاس،  أ  ي و  ا

ً «لقوله  و   ي وو  اللوك  »فد ل النعا «تأامر في قوله  »فقئب ذبابا

الوصف سقحوم فوي ال والم و،ألوو و  ف، ودا فموه  فقوول هوؤ ه  لوه 

ً «أل،  أل،فرا  ب، ص،لس يبغي الف، دا سل قوله  و  حوق  »فقعئب ذبابعا

أل،  أ  يأتمن، ب،حتأ، د تفضي بن،  ل   لغو،ه يويه   حد أل، ن،  سل

 ف إعمععال سوول ألووالم الشوو، و     الأتقوور  ،نوود ،،سووس أهووو العبووم 

. فوو،لجواب الهوو،لي أيضوو،  ب،طووو   لقألبووه. الكععخم  ولععى معع  إهمالععه

والهب بعض أهو العبم  لو  أ  اإلألوراا التوي يجموز ال فور  لأو، هوو 

فووور فووون  هووو ا   يجموووزا اإلألووراا ،بووو  قوووول ال فووور  وأسووو، فعووو ال 

اإلألراا  وه ا ال   قرب الب،ب،  فعوو ال فور فتعودى حودود الألوأوح 

بوه  فقووول ال فور بلووألب اإلألوراا   بووأ  بوه  وأسوو، فعوو ال فوور فووال  

واستدلوا ،ب  اللك بأ  سألب اويس  لأ، هوو فوي قوول ال فور لحوديو 

،أ،   له، لزلل فمه  و   القول أخف سل الفعو ويج،ب ،نه أ  

ا سل ب،ب ق ر اويس ،ب  سألب لزوله، وهو ا قوول سرجووو بوو ه 

هوو أ   -بوو الألورا بعضوهم  جأ،،و،   -الراجن ،ند غ،لب أهو العبوم 

  ف،ويوس و   لزلول ،بو  العبئب بعموم اللفع  ال بخصعو  السعبن

سووألب خوو،ص    ألهوو، لزلوول ببفوو  ،وو،م والعألوورا بعأوووم لفظهوو،   

لفو  ،و،م    )سول(  ب  وص سألأله،  فقوله تع،ل  ﴿   سول أألورا 

بأعنوو  )الوو  ( فهووي أسووم سوصووول وقوود تقوور  فووي ا صووول ،نوود 

فمودخو فوي   ف االسعم الموصعول مع  صعين العمعوما  أس الفحوول 

اللك اإلألراا القولي واإلألراا الفعبي  و لن، أجزل، القول لعبس  وهوي 

اإلبق،ه ،ب  النف  وال ش،أ الضر  الح،صوو بو،إلألراا  واإلألوراا 

ستأ،اال  فوي  -أ  القول والفعو-حأو لف  العبس فهأ،  ،ب  الفعو ي
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ه ا الأل،ب لالتح،د في العبس  والق،،دا تقول )الشريعس   تفورو بومل 

الأتأ،االد و  تجأ  بمل الأ تبف،د( ويدل ،ب  اللك أيض،  حوديو 

فنلووه لفوو  ،وو،م    )سوو،( بأعنوو  )الوو  (  »ومععا اسععتكئهوا عليععه«

لس سل صما العأووم  فمودخو وهي اسم سوصول وا سأ،ه الأوصو

في اللك ألو  ألراا قولي أو فعبي  وقد تقر  في القوا،د أ  ا صوو 

  و   اإلألراا في هو بقاء العام على عمومه وال يخص إال بدليل

إف   تعاوز لعي عع  «الحديو سقرو  ب،ل طأ والنلم،   له ق،ل 

وال طووأ ،وو   فووي  » متععي الخطععأ والنسععياف ومععا اسععتكئهوا عليععه

قوووال وا فعوو،ل  والنلووم،  ،وو   فووي ا قوووال وا فعوو،ل وألوو لك ا 

اإلألووراا أيضوو،  ،وو   فووي ا قوووال وا فعوو،ل  وسوول فوورو بمنهوو، فنلووه 

سط،لووب ب،لوودلمو ،بوو  اللووك  و   اويووس فمهوو، ﴿   سوول أألوورا  وفووي 

فبووم يف ووو بوومل  ألووراا و ألووراا   »ومععا اسععتكئهوا عليععه«الحووديو 

 ف تعئك له قد تقر  في القوا،ود و،دم التف مو دلمو   ادا ال و   

  االستفصععال فععي مقععام االهتمععال منععزل منزلععة العمععوم فععي المقععال

و،ب  اللك فه ا الجواب ب،طو أيضو،    لقألبوه. والهوب بعضوهم  لو  

أ  ه ا الرجو لأ، قرب أل،  سعتقد لجوان ه ا التقريب  ولم  قبأله 

لووه سطأئنوو،  ب،إليأوو،  فقوورب سعتقوودا  الجوووان  وهوو ا جووواب ف،سوود  

س ،لف لألصو والظ،هر  أس، س ،لفته لألصو فوأل  ا صوو أ  سو، 

في القبوب   يعبأه    ،الم الغموب  فوال يجوون الوتح م فمأو، ألو،  

يلرا في قبأله  لن، لو طبألن، دلمال  ،ب  اللك لأو، اسوتط،و سول الألورا 

أ  يووأتي بووه  وأسوو، س ،لفتووه لبظوو،هر فووأل  الظوو،هر سوول حوو،ل هوو ا 

   بلألب اإلألراا وا صو هو الألق،ه ،بو  هو ا الرجو أله لم يقرب 

الظوو،هر حتوو  يوورد سوو، يقضووه يقمنوو،   و لووه لووو ألوو،  سعتقوودا  لجوووان 

التقريب ل ،  ألو،فرا  بأجورد اللوك سوواه  قورب أو لوم يقورب وي وو  

ً «بهوو ا ا ،تقوو،د ألوو،فرا  سوول قألووو فووال ي ووو  لقولووه  أ   »فقععئب ذبابععا

النو،     بلوألب فعوو  ف، دا     و،هر ه ا الحوديو ألوه لوم يلوتحق

التقريب ولو أل،  سعتقدا  جوان التقريب سل قألو ل ،  سلتحق،  لبنو،  

سطبق،  سواه البن يمئ،  أو لم ي بن  سول أجوو اللوك فنلنو،   لقألوو هو ا 
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ال الم بو هو ،ندل، ألالم ب،طوو س و،لف لبأتقور  فوي ا صوو وفوي 

فوي  الظ،هر وهللا أ،بم. والهب بعضهم  ل  أ  ه ا الرجو لوم يودخو

حد اإلألراا ال   يجمز ال فر فوي الظو،هر واللوك    فعوو ال فور أو 

قوله سشروط ب،إلألراا  وه ا الرجو سبم سأل،يورا سول غمور سدافعوس 

و  توردد  بوو سوول حومل أ  ،رضوووا ،بموه ا سوور وافقهوم سأل،يوورا  

ف،إلألراا ال   وق  ،بمه لم  هو اإلألراا الأبج   و لأو، هوو  ألوراا 

بووأ  ا دلووس الوووا دا فووي العوو   بوو،إلألراا غموور سبجوو   ويجوو،ب ،نووه 

و دد ،،سووس ولووم تفوورو بوومل  ألووراا و ألووراا وا صووو بقوو،ه العأوووم 

،بوو  ،أوسووه  ويقوو،ل أيضوو،   وسوول قوو،ل ل ووم    اإلألووراا الوو   وقوو  

،بمووه لووم  بأبجوو   بووو هووو  ألووراا سبجوو  بوودلمو ألهووم بوو،د وا بقتووو 

لأن،قشوس اوخر بأجرد استن،،ه  ولم يأ نوا سول سودافعتهم و  سول ا

سعهم بو سل حمل س، أ،بل استن،،ه ،ول التقريوب ل ونأهم ضوربوا 

،نقه سأل،يرا  وهو ا هوو ،ومل اإلألوراا الأبجو   اوم لوو ألو،  هوؤ ه 

النوو،  سمضووربو  ب،للووم،ط أو   أو سمحأللووو  الأأتنوو   أو يقموودوا 

ب، غالل سهال  لقبنو،  لأو،الا لوم يودافعهم  ل ونهم قووم سوموفهم ح،سموس  

س في الهواه ينتظرو  جواب الأ،  بهم     وافق وقد  فعل سلبول

ترألوا و    فض قتبوا  أولم  ه ا هو اإلألوراا الأبجو   ببو  هوو 

ه ا بعمنه  فن  قبل  ولأ،الا يأور هوؤ ه بهو ا الطريوق دو  غمورا  

فأقول  ه ا سوؤال   أد   ،ول جوابوه او  ول ول ألوتأ  سنوك أ  

ألب اختمو، هم لهو ا تأهبني حت  أ ى ه يل الرجبمل فأسألهم ،ل س

 الطريق دو  غمرا  وهللا أ،ب  وأ،بم.

فوون  قبوول  فوونالا أل،لوول ألووو هوو ا ا جوبووس غموور سقألولووس فأوو، الجووواب 

ال وحمن فوي لظورك   فوأقول  هنو، جوابو،  ألالهأو، صوحمن ول ول 

  أ  هوو ا ألوو،  فووي بدايووس  هععدهماأحوودهأ، أقوورب ،نوودل، سوول اوخوور  

ك    اإلسالم في بدايته اإلسالم ام للق ب،ويس والحديو الل،بقس الل

أل،  يقووم ،بو  أفوراد قال وو فبوو جو،ن لهوم أ  ينطقووا ب بأوس ال فور 

بلألب اإلألراا لأ، بقمل لوسوالم يووألس و  دولوس و  همألوس و  أ  

ييه  فبم يرخ  لهم فوي اللوك لقبوس الألوبأمل وقتئو    و،بو  اللوك 
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وهووو ستوسوود  لأوو، جوو،ه  لوو  النألووي  حووديو حألوو،ب بوول ا  د 

حل ال عألس فق،ل له ي،  سول هللا أ  تد،و لن، أ  تلتن ر لن، بردا ت

إف م  ناف قبلكم يعكتى بعه فيحفعئ  «فجب  وق،ل فغضب النألي 

لععه فععي األ ف وينفععئ بالمنفععا  معع    سععه إلععى قدميععه ويقععئف 

   أو ألأو، قو،ل  »لحمه بمقا ي  الحديد ما يئدح ذلك عع  دينعه

بلووألب اإلألووراا قوود  ولووو أل،لوول الرخ ووس فووي النطووق ب بأووس ال فوور

،بمهوو،  لووه الرفمووق الشووفمق الوورحمم  يوور،ل وقتئوو   لدلووه النألووي 

بأستووه  وهووو حووري  ،بوومهم ،زيووز ،بمووه سوو، أوجووب لهووم الحوورل 

والضمق والعنل  ل ل لم ي ل الجوان قد يرو حمنئ   ام يورو بعود 

اللك ت فمف،  ،ب  ا سس و حأوه و حلو،  لهو، سول  بهو، جوو و،وال  

  وهوو الثعانيول ول ا حلول سنوه الجوواب  وه ا جواب حلل سديد

أ  ه ا الحديو ح ،يس ،ل سل أل،  قألبن،  وه ا هو الغ،لب فوي سهوو 

ه ا ا ح،ديو  والعألرا ب،ل همر الغ،لب   ب،لقبموو النو،د   ولوم ي ول 

فووي يووريعس سوول قألبنوو، جوووان النطووق ب بأووس ال فوور أو فعبووه بلووألب 

  دينووه حتوو  اإلألووراا  بووو ألوو،  الرجووو سوونهم سووأسو  أ  يهألوول ،بوو

يت ب  ب،لف ،ك أو الأود  وه ا سل جأبس اوص،  وا غالل التي 

وضووعل ،نوو، فووي هوو ا الشووريعس الأأل، ألووس وهلل الحأوود والأنووس  وقوود 

 ف  ئع م  قبلنا  ئع لنا ما لم يئد ناسخه في تقر  في القوا،د 

  وقوود و د فووي يووريعتن، سوو، ينلوو ه وهووي اويووس والحووديو   ععئعنا

أيوووس  يووو ،ل أو تعووو، ض  ف،ستألوووك بهووو ا  وبهووو ا   ي وووو  هنووو،ك

التف مو فنله ،زيز الأن،ل وقد   تجودا فوي غمور هو ا الأوضو     

قبوومال  ولعوووال بوو،هلل سوول الغوورو  وال ألريوو،ه وللووأله جووو و،ووال أ  

 يرنقن، التواض  وخفض الجن،ح لبأؤسنمل وهللا أ،ب  وأ،بم.

**** 

ل / هعععل السعععكئاف مكلعععف ؟ وضعععح ذلعععك بالعععدليل والتعليععع66سعععـ

 والتفئي  ؟ 

ه ا اللؤال سشتأو ،ب  سلوألتمل  ول وو سلوألس أدلتهو،  -أقول جـ/ 

 -فأل ب،ب التوضمن والتلهمو  بد سل الف و بمنهأ، فأقول 
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ت بمف الل را   أقول وب،هلل التوفمق وسنه أستأد  - المسألة األولى

الفضو والعو   أ،بم  حأك هللا تع،ل  أ  يمق اإلسوالم ابول تمأموس 

 تعوو،ل  قوود ،وورأ اللوو را  بتعريووف أخوو ا سوول القوورآ    حأووه هللا

أألوتمَم واللك في قوله تع،ل  ﴿ والأاأ وأ بموواَ ال َّ نموواَ  أ تأَقرأ و، الَّوَ يلأ آسأ يأو، أأيِهأ

، تأقمولمو أ  واَ سأ تَّ أ تأَعبأأم ى حأ   فجعو هللا تع،ل  الغ،يس التي يوزول سم أ، أ

  يعبم س، يقول فهوو  به، ح م الل را  أ  يعبم س، يقول  فأت  أل، 

في اللو ر و الا ،بوم سو، يقوول خورل ،ول ح أوه  فهو ا أصوو يجوب 

ا،تأ،دا وه ا هو حود اللو را   فو،لأعتألر فوي وصوفه بألوه سو را  

، تأقمولمو أ هو قوله تع،ل  ﴿ واَ سأ تَّ أ تأَعبأأم   فأل ألو،  يود   سو، يقوول حأ

حو فبم  بل را  وس، أل،    يد   س، يقول فهو الل را  ال   لأل

لحل او  في أقوله وأفع،له وت رف،ته. فوال يوأ  لنو، بأول اسوتعأو 

سل را  ولم يؤار ،بمه في أقواله فهو يد   سو، يقوول ويوز  ألالسوه 

ويعرأ اللؤال ويحلل الجوواب ويرتوب ألالسوه  فهو ا   يوأ  لنو، 

به   له يعبم س، يقول  و لأ، الألحو او  في الل را  ال     يعبم 

ل التنألوه لهو ا وا،بوم أيضو،   حأوك هللا تعو،ل  ألنو، س، يقول  فالبد سو

لألحو في اللو را  الو     يعو   بلو را وأسو، اللو را  الأعو و  

بل را فنله   يأ  لن، بوه ألأول يورب ال أور ،ول اضوطرا  لودف  

غضووألس  أو يووربه، لوودف  ضوورو ا العطووش  أو ألوو،  س رهوو،  ،بوو  

لوه الأ ود   يربه،  أو أل،  س طئ،  قد اختبط ،بمه ا سر  أو وضو 

في يرابه سل حمو   يشوعر بوه ولحوو اللوك  فوال يوأ  لنو، بهوؤ ه 

و لأ، الشأ  او  في ه ا الألحو  لأ، هو في الل را  ال   ات ف 

  ألوه سأول   يعو   الثانيعة  أله   يعبم س، يقوول  األولى -ب فتمل 

بهوو ا اللوو ر   الا ،بأوول هوو ا فووأ،بم أ  العبأوو،ه قوود اختبفوووا فووي هوو ا 

،ب  أقوال ألهمورا وقود تعوددد  وايو،د الأو هب فموه  لو   الل را 

خأ   واي،د وا  جن سنه،    ي،ه هللا تع،ل  هو أله غمر س بف 

سطبقوو،   واختوو، ا يوومق اإلسووالم تقووي الووديل وابوول القوومم وابوول قداسووس 

والطوووووفي وأألهوووور الأت بأوووومل  بووووو هووووو سوووو هب الجأهووووو  سوووول 

لحود ،بموه  لوه غمور ا صولممل  و  لعنوي بو لك أ    يقو،م ،بموه ا
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س بووف     بووو الحوود يقوو،م ،بمووه  الا توووفرد يووروطه  و لأوو، الوو   

 جحن،ا هن، هو أ  ه ا الل را   الا ببوا بوه اللو ر سرحبوس   يعبوم 

س، يقول فمه،. ام ،قد ،قدا  أو غمر اللك فهو اللك سعتألور سنوه أم    

 -وقد  جحن، أله غمر سعتألر سنه وا دلس ،ب  اللك س، يبي 

أألووتمَم قولووه تعوو،ل  ﴿  األول ووالأاأ وأ بمووواَ ال َّ نمووواَ  أ تأَقرأ وو، الَّووَ يلأ آسأ يأوو، أأيِهأ

، تأقمولمو أ  واَ سأ تَّ أ تأَعبأأم ى حأ   فدل اللك ،ب  أ  الل را    يعبم سم أ، أ

س، يقول والقبب هو الأبك ال   ت د  ،نه ا قوال وا فعو،ل  فونالا 

ك صو،د ا  ،ول القبوب  بوو أل،  الل را    يعبم س، يقول لم ي ل اللو

يجوور  سجوورى البغووو  والشوو، و لووم يرتووب الأؤاخوو ا    ،بوو  سوو، 

ي لأله القبب سل ا قوال وا فع،ل الظ،هرا  ولم يؤاخ  ،ب  أقووال 

وأفع،ل لم يعبأه، القبب ولوم يعتأوده،  أفو،دا أبوو العألو،  ابول تمأموس 

  حأه هللا تع،ل .

سحأوود بوول العوواله    سوو،  واا سلووبم فووي صووحمحه قوو،ل  حوودان،الثععاني

الهأدالي ق،ل حودان، يحمو  بول يعبو  وهوو ابول الحو، ث الأحو، بي 

،وول غوومال  وهووو ابوول جوو،س  الأحوو، بي ،وول ،بقأووس بوول سراوود ،وول 

 سبمأ،  بل بريدا ،ل أبمه ق،ل  ج،ه سو،،ز بول س،لوك  لو  النألوي 

ويحعك ا جع  فاسعتغفئ   وتعن «فق،ل  يو،  سوول طهرلوي  فقو،ل 

مد ام ج،ه فق،ل ي،  سول هللا طهرلي فقو،ل ق،ل فرج  غمر بع »إليه

فرج  غمور بعمود  »ويحكال   ج  فاستغفئ   وتن إليه« النألي 

سهوو اللوك   ام ج،ه فق،ل  ي،  سوول هللا طهرلوي  فقو،ل لوه النألوي 

 » فيمععا   هععئك« حتوو   الا أل،لوول الرابعووس فقوو،ل لووه  سووول هللا 

خألر أله لم  فأ »  به جنوف« فق،ل  سل الزل،  فلأل  سول هللا 

فق،م  جو ف،سوتن هه فبوم يجود سنوه  »   ئب  مئاً «بأجنو  فق،ل  

قوو،ل  لعووم  فووأسر بووه  » زنيععت«  يوون خأوور  فقوو،ل لووه  سووول هللا 

سأل هو يورب خأورا   فرجم  ووجه ا ستشه،د به هو أ  النألي 

  وأسر أحد الح،ضريل ب،ستن ،هه أ  بشأه هو يرب ال أر  وس، 

بوو  لفلووه   ال لووو لووم ي وول لبلوو ر تووأامر فووي اللووك    لموورد  قوورا ا ،

صووحس اإلقوورا  لأوو، ألوو،  فووي هوو ا اللووؤال وفووي هوو ا ا سووتن ،ا أ  
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ف، ودا  ل نوه لوم يلوأل ،ول اللوك       أقووال اللو را  سبغو،ا غموور 

سعتألرا ير،،   فه ا يفمد أ  الل را  لو أقر ،بو  لفلوه بشويه لأو، 

غمور سعتألورا أل،  سعتألورا  وهو ا واضون فوي أ  أقوالوه حو،ل اللو ر 

 وهللا أ،بم.

  سوو،  واا سلووبم فووي صووحمحه قوو،ل  حوودان، يحموو  بوول يحموو  الثالععث

التأمأي ق،ل حدان، حج،ل بل سحأد ،ل ابل جريص ق،ل حداني ابول 

يه،ب ،ل ،بي بل حلمل ابل ،بي ،ل أبموه حلومل بول ،بوي ،ول 

في مغنم   صبت  ا فاً م   سول   «،بي بل أبي ط،لب ق،ل 

 عا فاً آ عئىال فأنختهمعا يومعاً  ي  سعول   يوم بد ال و عطان

عنععد بععاب  جععل معع  األنصععا  و نععا   يععد  ف  همععل عليهمععا إذ ععئاً 

فاسعتعي  بعه علعى وليمعة  -ومعي صا ن مع  بنعي قينقعاع -ألبيعه 

فا مةال وهمزب ب  عبعدالمطلن يفعئب فعي ذلعك البيعت مععه قينعة 

مععزب تغنيععه فقالععت   ال يععا همععز للفععئه النععواءال فثععا  إليهمععا ه

بالسعيف فعععن  سعنمتها وبقععئ  واصعئهاال  ععم   ع  معع   نبادهمععاال 

وعندح زيد  وقال علي  فنظئت إلى منظٍئ  فظعني فأتيت النبي 

ب  ها  ة فأ بئته الخبئ فخئج ومعه زيعدال وانطلقعت مععه فعد ل 

علععى همععزب فتغععي  عليععهال فئفعع  همععزب بصععئح فقععال  هععل  نععتم إال 

ووجوه  »ئ هتى  ئج عنهميقهق عبيد  با ي فئج   سول   

ترك حأوزا ،بو  سو، هوو فموه ولوم يؤاخو ا بقولوه  الش،هد سنه أله 

ه ا  لوه ألو،  حومل قولوه اأوال    يعبوم سو، يقوول فودل اللوك ،بو  أ  

 أقوال الل را  هد    يترتب ،بمه، ييه سل ا ار وهللا أ،بم.

 ف األقعوال والعقعود مفعئو ة بوجعود   أ  الأتقور  يور،،  الئاب 

فأل   تأممز له و  ،قو ،ندا فنله لم  ل السه في  ييز والعقلالتم

الشرو ا،تأل،  أصال   والل را  ال     يعبوم سو، يقوول ألو لك فنلوه 

 الا ببووا بووه اللوو ر هوو ا الأرحبووس أالهووب ،نووه التأممووز وأالهووب ،نووه 

العقو ف مف يؤاخ  سل   تأممز و  ،قو ،نودا    وهو ا ا سوتد ل 

 ب،لنظر ال حمن.
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  ا ستد ل ب،لقم،   وبم،له أ  يقو،ل     اللو را  أل،لنو، م الخامس

والأجنو  ال   ج،ه الن  برف  القبم ،نهأو،  والجو،س  ،ودم الفهوم 

في ألو  و،دم الق د في ألو  فبأ، أل،  النوم والجنوو  سول سوجألو،د 

نوال الفهم وت بف الق د ف  لك يق،ل في الل را  أيض،  فنلوه سول 

 الق د وه ا واضن.سوجأل،د نوال الفهم وت بف 

  س،  واا الترسو   فوي ج،سعوه قو،ل  حودان، ،ألود بول حأمود الساد 

ق،ل حدان، ،ألدالرحأل بل سعد ،ل أبي جعفور الوران  ،ول ،طو،ه 

بل الل، ب ،ل أبي ،ألودالرحأل اللوبأي ،ول ،بوي بول أبوي ط،لوب 

  ،قوو،ل  صوون  لنوو، ،ألوودالرحأل ابوول ،وووأ طع،سوو،  فوود،،ل، وسووق،ل

وحضرد ال الا فقدسولي فقورأد ))قوو ال أر فأخ د ال أر سن، 

ي، أيه، ال ،فرو    أ،ألد س، تعألودو  ولحول لعألود سو، تعألودو (( قو،ل 

تَّو أ فنزلل ﴿ ى حأ لوتمَم سمو أ، أ
أأ والأاأ وأ بموواَ ال َّ نموواَ  أ تأَقرأ ، الَّوَ يلأ آسأ يأ، أأيِهأ

، تأقمولمو أ  واَ سأ ح م فمه    "حديو صحمن" ولم ينقو أ  النألي تأَعبأأم

يه س  أ  ال بأس فمه، س، فمه، ول نوه ألو،  اأوال    يعبوم سو، يقوول بش

و، الَّوَ يلأ بو    هللا تعو،ل  د،و،هم بأحوب ا سوأ،ه  لومهم فقو،ل ﴿ يأو، أأيِهأ

نمواَ  ...اويس  فدل اللك ،ب  أله لم يؤاخ  بل را  فن  قبل     اللك آسأ

 قألو تحريم ال أر  فأقول  لعم ول ل حت  و   لم تحرم ال أر بعود

    يوك ألوك سوتقول  لوه قو،ل  فأ، اللألب ال   بوه ،و   ،بوي 

ألبأس   يد   س، حقمقته، ولم ي ل يق ده، طرفوس ،ومل  وهو ا هوو 

التعبمو ال حمن  ف،لش، و ،  ا  له أل،    يعبم س، يقوول وألو لك 

الل را  بعد التحريم بج،س  أ  ألال  سنهأ،   يعبوم سو، يقوول  فعبوي 

  ،فعو   لعودم ق ودا  ف و لك سول يو ر بعود ق،ل ألبأس لم يق وده

 التحريم وق،ل ألبأس لم يق ده، فنله يع   لعدم ق دا وه ا واضن.

  ا ستد ل ب،لقم،  ا ولو   وبم،لوه أ  يقو،ل     اللو را  الساب 

أول  بعدم ت بمفه سل ال ألي     ال ألي ت بن ،أل،دته وهو غمر 

  ت ن ،أل،دتوه س بف لنق  ،قبه   لزواله  ف،لل را  أول   له 

 أصال  و له نا و العقو ب،ل بمس.
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  ألنو، قر لو، سو،بق،  ألوه   ت بموف    بعقوو واللو را  لجوزم الثام 

بأله  الا ببا الل ر به حد اله  سس والهو ي،  ألوه   ،قوو لوه  ف موف 

يقوو،ل لووه  افهووم ال طوو،ب وهووو   ،قووو لووه  وألمووف يقوو،ل لووه  استهووو 

لووه  فنلووه والأجنووو  بأنزلووس ا سوور واجتنووب النهووي وهووو   ،قووو 

واحدا فه ا ا تفو  ،قبوه بلوألب ،و، ض الجنوو  وهو ا ا تفو  ،قبوه 

بلألب الل ر  فو،لقول فمهأو، واحود   ي تبوف بجو،س  ا تفو،و العقوو 

في ألو سنهأ، فحمو قر ل، سو،بق،  ألوه   ت بموف    بعقوو  لوزم سول 

م اللك القول بعدم ت بمف اللو را   الا ببوا بوه اللو ر سرحبوس   يعبو

 فمه، س، يقول.

أ  أ   »ال  خ  ال عتعا  فعي إغعخ «  لقد تقدم لن، حديو التاس 

سن،ط الطوالو والعتو،و هوو العقوو  لوه س ود  الفهوم والق ود فوأ  

سغبووق يغبووق ،بوو  العقووو فمأنوو  فهأووه وق وودا فنلووه   ي وون سعووه 

طووالو و  ،توو،و     الطووالو والعتووق هنوو، سنفموو،  بووـ) ( الن،فمووس 

  فووي ا صووول أ  الشوويه الأنفووي بووـ) ( الن،فمووس لبجوون  وقوود تقوور

لبجوووون  ألووووه لفووووي لحقمقتووووه الشوووور،مس  أ  أ  الطووووالو والعتووووق 

الح،صال  ح،ل ألوو  العقوو فوي  غوالو لملو، هأو، الطوالو والعتوق 

الأأسو  بهأ، ير،،   أ  ألهأ،  غمو،  وجودهأو، ألعودسهأ، لوجوود 

قو،د فونالا ه ا ال   أغبق ،ب  العقوو  واللو ر سول جأبوس هو ا الأغب

استح م به الل ر وأغبق ،بمه فنله   ي ن سعوه طوالو و  ،تو،و 

ويقوو،  ،بمهأوو، سوو، ر الت وورف،د وا قوووال والعقووود بجوو،س  وجووود 

اإلغووالو فووي ألووو  فوون  قبوول  أولووم  بعووض اللووبف فلوور اإلغووالو 

ب،لغضب  فأقول  بب  ول ل ه ا سول بو،ب التفلومر ب،لأهو،ل    سول 

،لأراد بوو،إلغالو ألووو سوو، سوول يووأله أ  بوو،ب الحوود الجوو،س  الأوو،ل   فوو

يووو هب فهوووم العقوووو وق ووودا ف،لغضوووب  غوووالو واإلألوووراا  غوووالو 

والجنو   غالو والنوم  غالو والل ر  غوالو ألو لك  فو،لأراد سول 

اإلغووالو فووي الحووديو العأوووم بوودلمو أ  لفظووه ) غووالو( ل وورا وقوود 

 ف النكععئب فععي و دد فووي سووم،و النفووي  وقوود تقوور  فووي ا صووول 

فمدخو في اللك ألوو  غوالو و هللا أ،بوم. فهو ا أدلوس  ي تعمسيا  النف
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سوول ال توو،ب واللوونس والنظوور ال ووحمن والقموو،  ألبهوو، توودل ،بوو  أ  

الل را  ال     يعبم س، يقوول لوم  بأ بوف  وأضورب لوك بعوض 

 -الفروو ،ب  ه ا الألألس حت  تتضن أألهر فأقول 

لق ود فون    لو أسبم ال ،فر بعد س را الشديد الأ هب لبعقو وامنها

ه ا اإلسالم غمر سعتألر سنه  لوه لطوق ب والم   يود   ،ول حقمقوس 

سعن،ا أل،ل ،فر الن، م أالا لطق ب،لشه،دا حو،ل لوسوه وسوأعه أحود فون  

ه ا النطق غمر سعتألر  فالبد سول تجديود النطوق  الا ،و،د  لموه ،قبوه 

   الل را  ال     يعبم س، يقول   ،قو له وسول   ،قوو لوه فوال 

 اله و  ،قودا.ت ن أقو

  لووو لطووق ب بأووس توجووب الووردا حوو،ل سوو را الطوو،فن الأغمووب ومنهععا

لعقبووه فنلووه   يح ووم ،بمووه بأقتضوو،ه، و  يؤاخوو  بهوو، الألتووس   لووه 

س را    يد   س، يقول وسل   يد   س، يقول فنله   يؤاخ  بأو، 

،ول حأوزا لأو، قو،ل )وهوو ألوتم     يقول  ول لك فقد ،فو، النألوي 

 ولم يؤاخ  ،بم،  لأ، قرأ ) ولحل لعألد س، تعألدو ( . ،ألمد  بي(

  لوو أوقو  اللو را  حو،ل ألولوه ط،فحو،  غ، وب العقوو بمعو،  أو ومنها

يووراه  فوون  هوو ا الألموو  وهوو ا الشووراه  غموو،  غموور سعتألووريل  لووه   

 ،قو له وسل   ،قو له فنله   ي بن بمعه و  يراؤا.

يعبم س، يقول فنلوه   يقو     لو أله أ،تق ح،ل ألوله س رال،   ومنها

،تقوووه صوووحمح،     اللوووك ت ووورأ لوووه أاووور  ويووورط اللوووك العقوووو 

 والل را    ،قو له.

   الا ح وو سول اللو را   قورا  وهوو   يعبوم سو، يقوول فون  ومنها

 قرا ا سردود ،بمه غمر سقألول    سل يرط اإلقرا  العقوو وهو ا 

بو  اللوك غ، ب العقوو وسول   ،قوو لوه فوال ي ون سنوه اإلقورا . و،

 لووه لووو قوو،ل  لعووم  لوورد  »   ععئبت  مععئاً «لأوو،،ز يحأووو قولووه 

 قرا ا ،بمه  فبو أل،   قرا  الل را  صحمح،  لأ، أل،  له ا اللؤال 

 أيس ف، دا وه ا واضن.

  أالا أدل  الل را  بشه،دا فن  ه ا الشه،دا  غمس   يترتوب ومنها

 له ف،سق ،بمه، أ  ييه واللك  له   ،قو له و  يواق ب السه و

This file was downloaded from QuranicThought.com



تعريف الطالب بأصول الفقه في سؤال                                                      

 وجواب

 

92 

به ا الشرب و    قرا  ،ب  لفله أصال    ي ن ف موف بشوه،دته 

 لغمرا     يك أله، ترد سل ب،ب أول .

  القووول ال ووحمن والوورأ  الووراجن الأبوومن أ  اللوو را  لووو ومنهععا

و،هر سل نوجته حو،ل سو را الطو،فن فون  وهو، ا هو ا غمور واقو  

 و له.وغمر سنعقد    سل يرط الظه،  العقو وه ا   ،ق

  القول ال حمن أله لو ،قد ل  ا  فن  لو  ا غمور سنعقود  لوه ومنها

 لم  بع،قو وسل   ،قو له فال ي ن ل  ا.

  القوول ال وحمن أ  يأمنووه أصوال    تنعقود  لوه   ،قووو و  ومنهعا

 ق د له وسل   ،قو و  ق د له ف مف تنعقد يأمنه.

أ،  الأتبفو،د   لوو أتبوف اللو را  يومئ،  فنلوه يضوأل    ضوومنها

 سل خط،ب الوض    سل خط،ب الت بمف.

  أ  اللوو را  لووو صووب  وهووو   يعبوم سوو، يقووول فوون  صووالته ومنهعا

ب،طبس  لوه   ،قوو و  ق ود و  تأمموز ،نودا  وسول فقود اللوك فون  

 صالته   ت ن     سل يرطه، العقو والتأممز.

ر فنلوه   أله لو ت بوم بوأ  ألوالم فموه سؤاخو ا ويترتوب ،بموه أاوومنها

غمر سؤاخ  ب لك  له   ،قو له  وبن،ه  ،بمه ف،ل حمن    ي،ه هللا 

تع،ل  أله لو ق أ أحدا  ح،ل ألوله س رال،  ط،فح،  فنلوه   يقو،م ،بموه 

الحوود     اللووك سوول يوورطه العقووو وهووو سأوول   ،قووو لووه  و   

الحدود تد أ ب،لشأله،د ويألهس فقد العقو هن، و،دم الق د قويس جدا  

 وط الحد ،نه.توجب سق

  لو طبوق نوجتوه وهوو سو را  غ، وب العقوو فون  طالقوه   ومنها

 يق  ،ب  القول ال حمن وأخت، ا الشمق تقي الديل.

  لو نول الل را  الط،فن لفله بنفله فن  ،قود نواجوه هو ا ومنها

،قوود  ل    يترتوووب ،بمووه أ  لووووو سوول ألوووواو ا اوور ،بووو  العقووود 

سل العقو والق د وهو ا   ،قوو  ال حمن    ،قد الزوال  بد فمه

 و  ق د له.

  لووو ألووه ،قوود صووبح،  وهووو سوو را  غ، ووب العقووو فوون  هوو ا ومنهععا

ال بن  ل  و يك  له غ، ب العقو فهوو ألو،لأجنو  الو     ،قوو 
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له  و،ب  اللك فقو  وأ جوو أ  أألوو  بو لك قود أوضوحل لوك هو ا 

وهو أ،ب  الألألس بأدلته، وفرو،ه، وهللا يحفظك وير،،ك ويتو ل، 

 وأ،بم.

**** 

/ هل  عخ  الغضعباف يقع  ؟ وضعح ذلعك باألدلعة والتعليعل ؟ 67سـ

 والتفئي  ؟

وه ا الألألس سهأس أيضو،  واللوك ل هورا الغضوب الواقو   -أقول  جـ/

فالبد سل تحريره، وتأصمبه، وتف مبه، فأقول وب،هلل التوفموق وسنوه 

 -أستأد الفضو والعو  

تع،ل  ه ا الألألس بحه،    سزيد ،بمه  لقد بحو ابل القمم  حأه هللا 

وجأم  س، سأالألرا    قبمال  سنه  لأ، هو سل ألت،به  غ،اس البهف،  في 

ح م طالو الغضأل،  ويعجألني دا أ،  ألالسوه فوي أولهو، والو   ينألو  

اللوووعس  ،ووول اختمووو، ا فوووي آخرهووو، فنلوووه قووو،ل )فعنووود  سوووول هللا 

س ووروب    وجوود والرحأوس و،نوود غموورا الشودا والنقأووس  فأوو، جو،ها 

،ندا تفريص ال رب و  لهف،     وجد ،ندا  غ،اوس البهفوس فأو، فورو 

بمل نوجمل    ،ل وطر  واختم،  و  يوتل يوأو سحألومل    ،ول 

  ادا سنهأوو، و يهوو،  ولووم ي وورب ديوو،  الأحألوومل بغبووط البلوو،  ولووم 

يفوورو بمنهأوو، بأوو، جوورى ،بمووه سوول غموور ق وود اإلللوو،  بووو  فوو  

ل   لم يق دا الأت بم بو جرى ،ب  لل،له بح م الأؤاخ ا ب،ل الم ا

ال طووأ والنلووم،  أو اإلألووراا واللووألق ،بوو  طريووق ا تفوو،و...الق( 

ألالسه الأ،ت  الجأمو  ام أ،ود فأقول  طالو الغضوأل،  فموه خوالأ 

،ريض  والقول ال حمن والرأ  الراجن الأبمن فوي هو ا الألوألس 

  الغضوب   هو أ  ه ا الطوالو ي تبوف بو،ختالأ الغضوب اللوك أ

 -ي بو سل االاس أقل،م 

  أ  ي و  اإلللو،  فوي أوا بوه وسأل،د وه بحموو   يتغمور ،بموه األول

،قبه و  الهنه و  يزال يعبم س، يقول ويق دا  فه ا    يو ،ل فوي 

أ  طالقووه واقوو   و،تقووه واقوو  و،قووودا صووحمحه و سوومأ،  الا وقوو  

 سنه اللك بعد تردد ف را  أ  بعد الترو  والنظر.
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  أ  يألبا بوه الغضوب له،يتوه  بحموو ينغبوق ،بموه بو،ب العبوم ثانيال

واإل ادا فووال يعبووم سوو، يقووول و  يريوودا و  يق وودا  قوود غوو،ب ،قبووه 

بلألب الغضب الغم،ب ال ،سوو واسوتح م الغضوب بعقبوه ا سوتح ،م 

 الأطبق فه ا   يتوجه خالأ في ،دم وقوو طالقه.

،بقمل  فتعوودى   سوول توسووط فووي الغضووب بوومل القلووأمل اللووالثالععث

سأل،د ه ولوم ينتوه  لو  آخورا بحموو صو،  ألو،لأجنو   فهو ا أيضو،    

ينف  طالقه و  ،تقه و  ،قودا التي يعتألر فمه، ا ختم،  والرض،  

ه ا هو التف مو ال   الألرا ابل القومم  وهوو القوول ال وحمن الو   

  لشك فمه وه ا القول في الحقمقس أ،طو  ألوو ال  حوق  حقوه  وقود 

القوومم  حأووه هللا تعوو،ل  ،بوو  صووحته أوجهوو،  ألهموورا سوول  الألوور ابوول

ال توو،ب واللوونس وآاوو،  ال ووح،بس وسوول القوا،وود والنظوور ال ووحمن  

وأحب أ  ألقبه، لك س ت را لمطأئل قبألك لأ، ت،بعن، ابول القومم فوي 

 -ترجمحه ألأ، أطأألل له قبوبن، فأقول 

م بَوو،لبَّ   قولووه تعوو،ل  ﴿معع  األدلععة اَخوو مألممم م  لأَ وول  َّ يمؤأ وو،لَ مَم وأ َغَو فَوويأ أأَيأأ

َبومم   م غأفموو   حأ م  وألأَل قمبمووبم مَم وأ و، ألألأ اَخ مألمم بَأأ   قو،ل ابول جريور فوي يمؤأ

تفلمرا  حدان، ابل وألم  ق،ل حدان، س،لك بل  سأ،،مو ،ل خ،لد ،ل 

لغوو المأومل أ  تحبوف وألول «،ط،ه ،ل وسمم ،ل ابل ،أل،  قو،ل

،طوو،ه ابوول اللوو، ب ألوو،  قوود قبوول   سوون،دا ضووعمف      »غضووأل، 

اختبط  وخ،لد سأل  وى ،نه بعد ا خوتالط  ووسومم هو ا سجهوول 

وا ختالط والجه،لس توجب ضوعف الأورو  وهللا أ،بوم. وقو،ل ابول 

جرير أيض،   حدان، ابل حأمد ق،ل حدان، يحم  بل واضن ق،ل حدان، 

نل يمي  هلف عليها  جل «أبو حأزا ،ل ،ط،ه ،ل ط،وو  ق،ل

قبل  وتفلمر ابل ،ألو،  وطو،وو   »فخ نفا ب فيهاوهو غضباف 

سل ب،ب التفلمر ب،لأه،ل فال يتن،ف  س  قول ابل ،أل،  اوخر وهوو 

و  سو  قوول ،، شوس  ضوي هللا  »قول الئجعل ال و  وبلعى و «

إنه يمي  الئجل على الفيء يعتقدح نما هلف عليه فيتبي  «،نه، 

 لبغوو المأومل قو،ل ابول    ألو اللك ي وبن أ  ي وو  سهو،    »بخخفه

القمم )فون  الجأمو  سول البغوو المأومل والو   فلور لغوو المأومل بألهو، 
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يأوومل الغضووب يقووول  بووأ  النووو،مل اوخووريل سوول البغووو وهوو ا هووو 

ال حمن(ا.هـ. ف،هلل تع،ل  جعو الأؤاخو ا ،بو  سو، أللوألل القبووب  

أ  ،ب  ق ده، سل ،دسه  وسعبوم أ  الغضوأل،  فوي القلوم الهو،لي 

،لووو   يق وود سوو، يقووول فوون  ال ووالم يجوور  ،بوو  للوو،له بووداف  واله

الغضب سل غمر تدبر و  ترو  و  لظر في الع،قألس لوجود سغبق 

،ب  العقو والقبب وهو الغضب  ول لك فقود حوداني بعوض هوؤ ه 

ال   يشوتد غضوألهم ألوه حو،ل ايوتداد الغضوب   يلوتطم  أ  يورى 

بوه وقبألوه  ولو لك فون  ال   أس،سه ف،لغضأل،  قد ت ب  لل،له ،ول ،ق

ثأ لأ، ق،ل ح،ل الغضوب فنلوه   ي و،د  د َ ألهمر سل أهو الغضب  الا حم

ي وودو أ  اللووك قوود صوود  سنووه  وبهوو ا تعبووم أ  يأوومل الغضووأل،    

تنعقد لت بف ق د القبب ،نه،  ولعني ب،لغضوأل،  سول ألو،  غضوأله 

 في الأرتألتمل اله،لمس واله،لهس.

لأووَو يمعأ   قولووه تعوو،ل  ﴿ومعع  األدلععة ،لأهمم وأ م َلبنَّوو،َ  الشَّوورَّ اَسووتََعجأ وووم م  ج َ

و أ َلقأ،هلأ، فَي طمَغمأ،لََهَم  َم فأنأ أ م الََّ يلأ  أ يأَرجم بمهم َمَر لأقمَضيأ  َلأَمَهَم أأجأ بَ،َل أ

همو أ    ق،ل ابل القمم )وفي تفلمر ابل أبي لجمن ،ل سج،هد  هو يأَعأأ

لبهووم   تألوو، ك فمووه قووول اإلللوو،  لولوودا وس،لووه  الا غضووب ،بوومهم  ا

والبعنس  فبوو يعجوو لهوم ا سوتج،بس فوي اللوك ألأو، يلوتج،ب لهوم فوي 

ال مر  هب هم  فقد التهض الغضب س،لع،  سل العقو،د سوألب الود،،ه 

ال   تأامرا في اإلج،بس أسرو سل تأامر ا سأل،ب في أح ،سه،  فن  

هللا تعوو،ل  يجمووب د،وو،ه ال ووألي واللووفمه والأألرسووم وسوول   ي وون 

و  ،قودا فنالا أل،  الغضب قد سن  ألو  الود،،ه سوألأل،      طالقه 

الغضووأل،  لووم يق وودا بقبألووه فوون  ألوو،  ،وو،قال    ي توو،   هووالك لفلووه 

وأهبووه والهوو،ب س،لووه وقطوو  يوودا و جبووه وغموور اللووك بأوو، يوود،و بووه  

ف،قتضل  حأس العزيز العبمم أ    يؤاخو  بو لك و  يجموب د،و،ها 

ه ،بمه الغضب ال   هوو سول  له ،ل غمر ق د سنه  بو الح،سو ل

الشمط، ...والأق ود أ  الغضب سؤار في ،دم العقو،د اللوألب فوي 

 الجأبس(ا.هـ.
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 ً وو   َلأوو  قأَوَسووَه   قولووه تعوو،ل  ﴿ومعع  األدلععة  يضععا وسأ وو أ سم جأ وو،  أ لأأَّ وأ

ب َ مووَم  ووولَي َسوول بأَعووَد أ أأ،أَجَبووتمَم أأَسوورأ  أ بأَفتمأم ، خأ ووأأ غأَضووألأ، أ أأَسووف ، قأوو،لأ بَئَلأ

أأ  مَّ  َ َّ اَلقأووَومأ وأ
م ووِرام  َلأَمووَه قأوو،لأ اَبوولأ أ أََ  أأَخمووَه يأجم وو أ بَوورأ أأخأ احأ وأ َلقأوو  ا َلوووأ

ألأ،دمواَ يأَقتمبمولأنَي فأوالأ تمَشوَأَل بَويأ ا َ،ودأاه وأ أ تأَجعأَبنَوي  اَستأَضعأفمولَي وأ

ووو،َلَأملأ  ووو أ اَلقأوووَوَم الظَّ   قووو،ل ابووول القووومم  حأوووه هللا تعووو،ل  )ووجوووه سأ

ستد ل ب،ويس أ  سوس  صبواد هللا وسالسه ،بمه لم ي ل لمبقي ا 

ألواحوو،  ألتألهوو، هللا تعوو،ل  فمهوو، ألالسووه سوول ،بوو   أسووه  لوو  ا  ض 

فم لره، اختم، ا  سنه لو لك  و  ألو،  فموه س وبحس لألنوي  سورا مو  

ول لك جر ه، و  ببحمته و أسه  وهو أخوا و لأ، حأبه ،ب  اللك 

وتع،ل  به ولم يعتوب ،بموه بأو، فعوو  ال  الغضب  فع  ا هللا سألح،له

أل،  س ود ا الغضوب ال و، ل ،ول قود ا العألود واختمو، ا ف،لأتولود 

 ،نه غمر سنلوب  ل  اختم، ا و ض،ا(ا.هـ.

 ً   حديو ،، شس  ضي هللا ،نه، ق،لل  ق،ل  سول وم  األدلة  يضا

قو،ل ابول القومم  حأوه هللا  »ال  خ  وال عتعا  فعي إغعخ « هللا 

ضأل،  ال   يأنعه الغضب سل سعرفس س، يقوول وق ودا تع،ل )والغ

فهوو ا سوول أ،ظووم اإلغووالوه وهووو فووي هوو ا الحوو،ل بأنزلووس الأألرسووم 

والأجنو  والل را   بو أسوأ ح،   سل اللو را     اللو را    

يقتو لفله و  يبقي ولدا سل ،بوو  والغضوأل،  يفعوو اللوك  وهو ا   

و يتنوو،ول هوو ا القلووم يتوجووه فمووه لووزاو ألووه   يقوو  طالقووه  والحوودي

 قطع، (ا.هـ.

 ً   سو،  واا أحأود والحو،ألم سول حوديو ،أورا  بول وم  األدلة  يضعا

ال ن   في غضن ونفا ته نفا ب « ح مل ق،ل  ق،ل  سول هللا 

وهو حديو قد صححه ابل القمم  حأه هللا تع،ل   قو،ل ابول  »يمي 

 ألغوو  القوومم  حأووه هللا تعوو،ل  )وجووه ا سووتد ل بووه ألووه النألووي 

وجوووب الوفوو،ه ب،لنوو    الا ألوو،  حوو،ل الغضووب سوو  أ  هللا سووألح،له 

النو،ال  ب،لط،،وس  وتع،ل  أان  ،ب  الأوفمل ب،لن و  وأسور النألوي 

م  ن    ف يطيع    فليطيععه ومع  نع    ف «أ  يوفي بن  ا فق،ل 

فنالا أل،  الن   ال   أان  هللا ،ب  سل أوف   »يعصي   فخ يعصه
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،ه بأو، ألو،  سنوه ط،،وس قود أاور الغضوب فوي به وأسور  سووله ب،لوفو

العق،دا ل و  الغضأل،  لم يق دا و لأو، حأبوه ،بو   تم،لوه الغضوب 

 ف،لطالو بطريق ا ول  وا حرى(ا.هـ.

 ً ال يقضي «أله ق،ل    س، األل في ال حمن ،نه وم  األدلة  يضا

"ستفووق ،بمووه" قوو،ل ابوول القوومم »القاضععي بععي  ا نععي  وهععو غضععباف

يؤار في ق دا و،بأه لم ينهه ،ول الح وم حو،ل )ولو  أ  الغضب 

 الغضب(.

 ً   س، الألرا الأل ،   في صوحمحه ،ول ابول ،ألو،  وم  األدلة  يضا

الطخ  ع  و ٍئ والعتع  معا ابتغعى بعه « ضي هللا ،نهأ، أله ق،ل 

قوو،ل ابوول القوومم )فح وور الطووالو فمأوو، ألوو،  ،وول  »وجععه   تعععالى

 له(ا.هـ.وطر   وهو الغرض الأق ود والغضأل،    وطر 

 ً   سو، أخرجوه سوعمد بول سن وو  وابول أبوي يومألس وم  األدلعة  يضعا

والألمهقي في اللونل ال ألورى أ  الزهور   وى ،ول ،أور بول ،ألود 

 » د  عخ  السعكئاف«العزيز ،ل أب،  بل ،هأ،  ،ل ،هأو،  ألوه 

وه ا  سن،دا ست و صحمنه ق،ل ابل القومم  حأوه هللا تعو،ل  )وهو ا 

 جو   لموه اإلسو،م أحأود أخمورا   قو،ل القول هو ال حمن وهوو الو   

في  وايس أبي ط،لب  وال     يأسر فمه ب،لطالو فنلأ، أت  خ بس 

واحدا وال   يأسر ب،لطالو قد أت  خ بتمل  حرسه، ،بموه وأحبهو، 

لغموورا  فهوو ا خموور سوول هوو ا وألوو، أتقووي جأمعهوو،  وقوو،ل فووي  وايووس 

ن  حتو  ،ألدالأبك الأمأولي  قد ألنل أقول    طالو الل را  يجو

تألمنته  فغبب ،بيَّ أله   يجون طالقه  لوه لوو أقور لوم يبزسوه  ولوو 

ب،و لم يجز بمعه  ق،ل  وألزسه الجن،يس وس، ألو،  سول غمور اللوك فوال 

في  وايس  -أ  اإلس،م أحأد -يبزسه  ق،ل أبو ب ر وبه ا أقول  وق،ل

أبي الح، ث  أ ف  ييه فمه حديو الزهور  ،ول أبو،  بول ،هأو،  

قوو،ل ابوول القوومم   »لععيس لمعنععوف وال سععكئاف  ععخ «،وول ،هأوو،  

)وهووو اختموو،  الطحوو،و  وأبووي الحلوول ال رخووي و سوو،م الحوورسمل 

ويمق اإلسالم ابل تمأمس وأحد قوولي الشو،فعي  و الا ألو،  هوؤ ه   

يوقعوووو  طوووالو اللووو را   لوووه غمووور ق،صووود لبطوووالو فأعبووووم أ  
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ا  الغضوووأل،  ألهمووورا  سووو، ي وووو  أسووووأ حووو،   سووول اللووو را  واللووو ر

لو،،   س ر طرب وس ر غضب  وقد ي و  ه ا أيود وقود ي وو  

اوخر أيد فنالا ايتد به الغضوب حتو  صو،  أل،للو را  ألو،  أولو  

بعدم وقوو الطالو سنه  لوه يعو   سو،   يعو   اللو را  ويألبوا بوه 

الغضوووب أيووود سووو، يألبوووا اللووو ر ألأووو، يشووو،هد سووول حووو،ل اللووو را  

م الألر ابل القمم بعد اللوك والغضأل، (ا.هـ. ألالسه  حأه هللا تع،ل   ا

أوجه،  سل ا ،تأل،  ال حمن وا صول الأقور ا تودل ،بو  قر توه 

الن وص الل،بقس  ولو  خشمس اإلط،لس لو ألرته، جأمعو،  ول ول فوي 

ا ستد ل سل ال ت،ب واللنس الهدايس وال ف،يس فأل يريود النظور فوي 

هووو ا الوجووووا فبمراجووو   سووو،لته فوووي اللوووك  وال الصوووس أ  طوووالو 

،    يق   ويأومل الغضوأل،  ولو  ا غمور سنعقوديل ولوو ت بوم الغضأل

ب بأس ال فر ح،ل ألوله سغبق،  ،بمه اإلغالو ال ،سو ب،لغضب فنله   

 ينطألق ،بمه ح م ه ا ال بأس  وهللا أ،بم.

**** 

/ مععا  ععئو  الفعععل المكلععف بععه معع  بيانهععا باألدلععة ؟ وذنععئ 68سععـ

 قواعدها إف ناف قد تقئ  فيها  يء م  ذلك؟

ه ا سؤال لم  ب،ل ألمر ول ل سل ب،ب التلهمو فلم و   -أقول / جـ

 -ال الم ،بمه في  سل، و 

الشرط ا ول  أ  ي وو  الت بموف بأو، هوو سعبووم  - المسألة األولى

لبأ بووف أ  أ  يعبووم الأ بووف حقمقووس الفعووو الوو   ألبفووه الشوو، و بووه  

ألو،  وه ا العبم ي،سو لبعبم بأله سأسو  به  وي،سو لبعبم ب فته    

لوووه صوووفس سطبوبوووس   ال   يعقوووو الت بموووف بشووويه سجهوووول الووو اد 

أل،ل الا سهال  يجب أ  يعبم حقمقته، وطريقته، ويروطه، وأ أل،له، 

وواجأل،ته، ولحو اللك  وأل لك الحص يجب أ  يعبوم الأ بوف طريقتوه 

وحقمقته  واللك أ  الأ بف   يأ ل أ  يق د  يج،د الفعو واإلتمو،  

اإلتم،  به وهو لم يت و ا والت بموف بأو،  به    ب لك  له يلتحمو

لوم يوأسر الألويه فوي   يط،و سأنووو يور،،  ولو لك فون  النألوي 

صووالته أ  يعموود سوو، سضوو  سوول ال ووبواد التووي صوواله، ،بوو  هوو ا 
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الطريقووس ال ،طئووس  لووه فووود سنهوو، الطأألمنووس وهووي  ألوول   ت وون 

ل الا ال الا    به،  واللك    ه ا ال ح،بي أل،    يعبم ألمفمس ا

وألوو،  جوو،هال  بحقمقتهوو، الشوور،مس  و لأوو، أسوورا بن،وو،دا هوو ا الفوورض 

خ،صس  له أس نه تعبوم ال مفموس فوي الوقول  وسول أجبوه أيضو،  ،و   

ال ووح،بس الوو يل أألبوووا بعوود تألوومل الفجوور  لهووم ألوو،لوا    النألووي 

يعبأووووو  حقمقووووس اإلسلوووو،ك الواجووووب ،بوووومهم أ  ألمفمووووس اإلسلوووو،ك 

بحقمقووس الأووراد سوول الوون  الشوور،ي الأشووروو وألوو،لوا   يعبأووو  

اوسر ب لك حت  لزل بم،له بقوله تع،ل  ﴿سل الفجر  ولو لك ،و  وا 

   سوول يوورط الفعووو الأ بووف بووه أ  ي ووو  سعبوسوو،  ،نوود الأ بووف  

وبن،ه  ،بمه فنالا ف،د اللوك فنلوه يرتفو  الت بموف وق،،ودا هو ا الشورط 

 تقول  )  ت بمف    ب،لأعبوم( وهللا أ،بم.

أ   -وهوو الشورط الهو،لي -وسل يوروط الت بموف  - لثانيةالمسألة ا

ي ووو  الفعووو سقوودو ا  ،بمووه أ  أ  ي ووو  الفعووو سأ نوو،  داخووال  تحوول 

قد ا الأ بف  والأراد ب،إلس ،  والقد ا هن، هو أ  يتأ ل الأ بوف 

سل اإلتم،  ب،لفعو سل غمر سضرا تبحقوه  ودلموو اللوك قولوه تعو،ل  

م لأَفل ،﴿ ب َفم م  ،   أ يم أ َسعأهأ م لأَفل و،  َ َّ   وقوله تعو،ل  ﴿ َ َّ وم ب َوفم مَّ  أ يم أ

، آتأ،هأ، َل اَستأطأ،وأ  َلأَموَه   وقوله تع،ل  ﴿سأ َ ،أبأ  النَّ،َ  َحِص اَلألأَمَل سأ   َ وأ

ووألَمال    »إذا  مععئتكم بععأمئ فععأتوا منععه مععا اسععتطعتم«  وفووي الحووديو سأ

فقاععداً فعإف لعم تسعتط  صل قا معاً فعإف لعم تسعتط  «وفي الحديو 

والأتقوور  ،نوود أهووو اللوونس  حأهووم هللا تعوو،ل  أ  هللا  »فعلععى جنععن

تع،ل    ي بف ،أل،دا    ب،ل   يطمقوله وأس، سلألس الت بمف بأو،   

يطو،و فنلهو، سلوألس ألالسموس سنطقموس فبلوفمس غريألوس ،بو  ا صوول  

  لهوو، سأوو، أدخبووه الأت بأووو  أل، يوو،،را والأعتزلووس وغموورهم  و 

،ألوورا بأوو، قوو،لوا فمهوو،  و  خموور فووي ،قووو   يهتوود  بنووو  الشوورو  

ف،لحق الحقمق ب،لقألول وهو س هب اللبف ال ،لن و،بمه تودل أدلوس 

الشريعس وهو الأتوافق س  أصوله، وسق،صده، هو أ  هللا تعو،ل    

ال تكليعف ي بف العألد    بأ، يطموق  أو ق،،ودا هو ا الشورط تقوول  )

 بم.( وهللا أ،إال بمقدو 
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وهوووو  -أ  ي وووو  الفعوووو الأوووأسو  بوووه سعووودوس،   - المسعععألة الثالثعععة

وه ا ألو،لأتفق ،بموه بومل العبأو،ه لوو  خوالأ يو،ال  -الشرط اله،لو 

لووألعض الأت بأوومل ول وول الحووق هووو سوو هب جأوو،همر أهووو اإلسووالم  

واللووك    الت بمووف بأوو، هووو ح،صووو   يطوو،و فوو،لأوجود يلووتحمو 

ا سر بفعو  سوجود  واللك     وقو،ه سل الأ بف و  يحلل ،قال  

 يج،د الشيه الأوجوود تح ومو ح،صوو والشورو   يوأتي بوه  فهوو 

سلتحمو أل،ستح،لس الجأ  بمل الضديل  ف،لت بمف بأ، هو سوجود   

يق  في الشريعس الألتوس فوال يجوون ،قوال  ولوم يقو  يور،،   فون  قبول  

نمووووواَ آسَ وألمووووف فووووي قولووووه تعوووو،ل  ﴿ وووو، الَّووووَ يلأ آسأ َ يأوووو، أأيِهأ نمووووواَ بَوووو،  

سموووَلهَ  ...اويس  فقوود أسوورهم ب،إليأوو،  سوو  ألهووم سؤسنووو  سوو،بق،   وأ أ

فأقول     ه ا لم  أسرا  ب،إليأ،  الأتحقق الأوجود  و لأ، هو أسر 

ب،لهألوو،د ،بمووه  لوو  الأأوو،د أو أسوور ب، نديوو،د سنووه فووي الترقووي فووي 

ال تكليعععف إال تحقموووق سووو، ر يوووعأله  وق،،ووودا هووو ا الشووورط تقوووول  )

 ( وهللا أ،بم.عدومبم

أ  ي وووو  اللوووك الأ بوووف بوووه قووود األووول الشووورو  - المسعععألة الئابععععة

بوو،لت بمف بووه     الت بمووف  األوو،د لح ووم يوور،ي سوول وجوووب أو 

استحأل،ب أو تحريم أو ألراهس وألو اللوك   يجوون  األ،توه بوال دلموو  

َ يأقموو ِ فوو،لت بمف ح ووم  وقوود قوو،ل تعوو،ل ﴿ َ وومم  َ َّ َ      وا ح وو،م ََ  اَلحم

الشر،مس تفتقر في األوتهو، لألدلوس ال وحمحس ال وريحس  بنو،ه  ،بموه 

فأ  ت بمف يد،مه سدو  فنله سط،لب ب،لدلمو ال   يهألته فنالا جو،ه بوه 

صحمح،  صريح،  قألبن،ا و،بو  العومل والورأ  و   لوم يوأد بوه فنلوه 

سردود ،بمه   له   حق  حد أ  يدخو في الشريعس س، لم  سنهو، 

د  فعععي  مئنعععا هععع ا معععا لعععيس منعععه فهعععو مععع   هععع«وفوووي الحوووديو

"ستفق ،بمه" سل حديو ،، شوس  ضوي هللا ،نهو،  وفوي  وايوس » د

وفوي صوحمن  »م  عمعل عمعخً لعيس عليعه  مئنعا فهعو  د«لألبم 

 معا بععد فعإف « قو،ل  قو،ل  سوول هللا  سلبم سل حوديو جو،بر 

و عئ   يئ الحديث نتعاب   تععالى و يعئ الهعدي هعدي محمعد 

ف وو تعألود أو ت بموف يود،   »تها ونعل بدععة ضعخلةاألمو  محعد ا
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و  دلمو ،بمه فنله بد،س وألو بد،س ضاللسه والألدو الشور،مس ألبهو، 

ضاللس   خمر فمه، الألتوس فو،لوجوب وا سوتحأل،ب ت بموف فوال يهألول 

   بدلمو والتحريم وال راهس ت بموف فوال يهألول    بودلمو  والق،،ودا 

ئ إلعى دليعل  عئعي صعحيح التكليعف مفتقعفي ه ا الشورط تقوول  )

 ( وهللا أ،ب  وأ،بم.صئيح

**** 

/ ععععئه الحكعععم الوضععععي؟ لغعععة و عععئعاً مععع  بيعععاف سعععبن 69سعععـ

 التسمية؟ وبي   نواعه إجماالً؟

تأضأ م ألموِو   يطبق ،ب  الو دا ق،ل تع،ل  ﴿لغةالوض   -أقول جـ/  وأ

وو، َأبأهأ َأووو  حأ   ويطبووق ،بوو  اإلسووق،ط ألقووولهم )وضووعل ،نووك الأاَد حأ

أله تق،ض  دين،  له ،بو  ابول  ( وسنه حديو ألعب بل س،لك الديل

أبي حودود فوي الألوجد  ف، تفعول أصوواتهأ، حتو  سوأعه،  سوول 

حت  ألشف سجف  وهو في بمته ف رل  لمهأ،  سول هللا  هللا 

فقوو،ل  لألمووك يوو،  »يععا نعععن«حجرتووه ولوو،دى ألعووب بوول س،لووك فقوو،ل  

قو،ل ألعوب  قود  سول هللا  فأيو،  بمودا أ  ضو  الشوطر سول دينوك  

وهووو فووي  »قععم فاقضععه« فعبوول يوو،  سووول هللا  قوو،ل  سووول هللا 

معع  سععئح  ف «قوو،ل ال ووحمن  وسنووه حووديو أبووي قتوو،دا أ  النألووي 

ينعيععه   معع  نععئب يععوم القيامععة فليععنفس ععع  معسععٍئ  و يضعع  

أ   »ويضعع  العزيععة«" واا سلووبم وغموورا" وسنووه حووديو »عنععه

حوديو أبوي هريورا ،نود يلقطه،  ويطبق أيض،  ،ب  التورك  وسنوه 

 بغنععي  هعععا اً  سععتنف  بهععا  و «قوو،ل لووه  الأل وو،   أ  النألووي 

نحعععوحال قعععال  فأتيتععععه بأهععععا  بطعععئه  ععععوبي فوضععععتها عنععععدح 

ً وأسو، تعريفوه  »...الحوديوفأعئضت عنعه   فهوو )خطو،ب اصعطخها

الشوو، و الأتعبووق بجعووو الشوويه سووألأل،  لشوويه آخوور أو يوورط،  لووه أو 

خ ووس أو ،زيأووس( وسعنوو،ا أ  الشوو، و س،لعوو،  سنووه أو ألووو  الفعووو  

وض  ويورو أسوو ا  سوأمل أسوأل،ب،  ويوروط،  وسوالو   والأق وود 

به ا الوض  أ  ت و  ه ا ا يم،ه ،الس،د سعرفوس لبأطبووب فعبوه 

أو لبأطبوووب ترألووه  فوو،لح م الوضووعي ،السوو،د سعرفووس لألح وو،م 
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الت بمفمووس  فهووو أل،إليوو، اد الأوجووودا ،بوو  ج،لووب الطريووق والتووي 

ا تج،ا ال وحمن لبأ و،  الأطبووب  وهو ا سول  حأتوه جوو تعرفك 

و،ووال بعألوو،دا وسوول ح أتووه الأل،لغووس جووو و،ووال  اللووك    ا ح وو،م 

الت بمفمس له، أسأل،ب توجد بوجودهو، وتنعودم ب،لعوداسه، ولهو، يوروط 

  تجوب    بهوو، أو   ت وون    بهوو،  ولهوو، سوالوو  تأنوو  سنهوو، وهوو ا 

هووووي بعمنهوووو، ا ح وووو،م ا سووووأل،ب وهوووو ا الشووووروط وهوووو ا الأوالوووو  

الوضووعمس  ولو هوو، لأوو، ،وورأ الأ بووف ستوو  يطبووب سنووه أ  يفعووو 

وست  يطبب سنه أ  يترك  وسل الأعبوم أ  هو ا ا ح و،م الت بمفموس 

قود سو،د فجعوو هللا تعو،ل   سلتأرا  ل  أ  تقووم اللو،،س والنألوي 

،الس،د و،هرا أسو، ألولموس و سو، بدلموس والف، ودا سول هو ا العالسو،د 

يف ب، ح و،م الت بمفموس  فو،هلل تعو،ل  أسرلو، ب والا الظهور هي التعر

وجعو له، ،السس لعرأ به، ست  تجب ،بمنو، وهوو نوال الشوأ   

فوزوال الشووأ  ح ووم يوور،ي وصووالا الظهوور ح ووم يوور،ي  ول وول 

نوال الشوأ  ح ووم يوور،ي وضووعي  لوه ،السووس سعرفووس  وصووالا 

  يقوول لنو، الظهر ح م ت بمفي  لن، سأسو و  بفعبه  ف أ  هللا تع،ل

ألووو يوووم   الا نالوول الشووأ  ف ووبوا الظهوور  و الا غربوول الشووأ  

ف بوا الأغرب و الا غو،ب الشوفق ف وبوا العشو،ه و الا طبو  الفجور 

ف بوا الفجر وه  ا وبه تعبم أ  تحديد أوق،د ال الا سل ا ح و،م 

الوضعمس  لهو، ،السو،د سعرفو،د لب وبواد  وهو ا أول فورو سول 

والح ووم الت بمفووي فوو،لح م الوضووعي الفووروو بوومل الح ووم الوضووعي 

،الس،د سعرفوس  والح وم الت بمفوي أفعو،ل يطبوب  يج،دهو، أو أيوم،ه 

يطبب  ،داسه،  وهن،ك فرو ا،   وهو أ  الح م الوضعي   يطبب 

فمه القد ا وا سوتط،،س فهنو،ك سول ا ح و،م الوضوعمس سو،   يودخو 

تحوول قوود ا العألوود و  ط،قتووه ألووزوال الشووأ   وغروبهوو، وطبوووو 

لفجوور  وحبووول يووهر  سضوو،   وحبووول أيووهر الحووص  وحووو   ا

الحووول لبزألوو،ا وه وو ا  فهوو ا ا يووم،ه   توودخو تحوول قوود ا الأ بووف 

أصووال   وأسوو، الح ووم الت بمفووي فنلووه   ي ووو     داخووال  تحوول قوود ا 

الأ و  وأل لك لقوول     الوضوعي   يودخو فوي حودود سو، أسور بوه 
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وضووعي داخووال  تحوول الأ بووف أصووال  حتوو  و   ألوو،  هوو ا الح ووم ال

قد توووه وط،قتوووه ووسوووعه  أل،لن ووو،ب لوجووووب الزألووو،ا فووون  ببوووول 

الن وو،ب سوول ا ح وو،م الوضووعمس  وهووو داخووو تحوول قوود ا الأ بووف 

ول ل الش، و لم يط،لألن، بتح مو الن ،ب لتجب ،بمن، الزأل،ا  وبه 

تعبم أ  الح م الوضعي سنه س،   يدخو تحل قود ا الأ بوف أصوال  

ا الأ بوف  ول ول لوم  سط،لألو،  بتح ومبه  وسنه س، يدخو تحول قود 

وأسووو، الح وووم الت بمفوووي فنلوووك   تجووودا أبووودا     يووودخو تحووول قووود ا 

الأ بف  و  تجودا أبودا     طبألو،  لفعوو يويه  يج،بو،  أو اسوتحأل،ب،  أو 

طبألوو،  لتوورك يوويه تحريأوو، أو ألراهووس  وبهوو ا التفريووق تلووتطم  أ  

بمل س، أل،  سل قألموو تأمز بمل س، أل،  سل قألمو ا ح ،م الوضعمس و

ا ح وو،م الت بمفمووس ف،ل ووالا ح ووم ت بمفووي وأوق،تهوو، ح ووم وضووعي  

وال وووم ح ووم ت بمفووي وحبووول يووهرا ح ووم وضووعي  والحووص ح ووم 

ت بمفي ونسنه ح م وضعي  والزأل،ا ح م ت بمفوي وحوو   الحوول 

وببوووول الن ووو،ب ح أووو،  وضوووعم،   وبووور الوالوووديل ح وووم ت بمفوووي 

  وصوالا الجأعوس ح وم ت بمفوي ووجودهأ، وحم،تهأو، ح وم وضوعي

وحضو  العدد الأشترط ح م وضعي  وصبس الورحم ح وم ت بمفوي 

ووجووود ا  حوو،م أصووال  ح ووم وضووعي  وألت،بووس الووديل ح ووم ت بمفووي 

ووجود المد لب ت،بس ح م وضعي  وه و ا وقود يورحن، الفوروو بومل 

الح م الت بمفي والح م الوضعي في أول ه ا ال ت،ب الأأل، ك بونال  

ل  وأس، قولوه)س، سوألب هو ا التلوأمس( فو،،بم ألوه سوأي بو لك هللا تع،

   الش، و هوو الو   توول  وضو  هو ا العالسو،د الأعرفوس  فوأل  

 -الش، و وضعه، قمو له )ح م وضعي( وأس، أقل،سه  جأ،    فهي 

اللووألب  والشوورط  والأوو،ل   والعزيأووس والرخ ووس  وسوووأ لألحووو 

سومأتمك سف وال  بأدلتوه سعه، تألع،  لهو،  ال وحس والفلو،د  وألوو اللوك 

وفرو،ووه وسوووأ لطمووو فووي يوورحه، حتوو  يغبووب ،بوو  الظوول ألهوو، 

 اتضحل وأ  اإلي ،ل قد نال    ي،ه هللا تع،ل  وهللا أ،ب  وأ،بم.

**** 
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/ عئه السبن ؟ وا ئح التعئيف ؟ واضئب بع  الفئوع 70سـ

 عليه ؟

  هو س، يتوصو به  ل  الشيه أل،لحألوو اللغةاللألب في  -أقول  جـ/

 طريق ولحوه،.وال

  فهو )ا س، ا التي يبوزم سول وجودهو، الوجوود االصطخحوأس، في 

ويبزم سل ،ودسه، العودم لو اته،( أ   الا وجود اللوألب وجود سو،  توب 

،بمه و الا العدم اللألب العدم س،  تب ،بمه  وه ا بو،لنظر  لو  الاد 

اللألب  ل ل قد يت بف الشيه ال    تب ،ب  اللألب   ل بوو فوي 

بوجود س،ل  سهال  أو ت بف يورط ولحوو اللوك ف،للوألب  اللألب و لأ،

يوجووب وجووود الح ووم الت بمفووي ،نوود وجووودا  ويوجووب العداسووه ،نوود 

،دسه واللك ألوقل ال الا  فنالا وجد وقل ال الا وجألول ال والا 

و الا لووم يوجوود وقوول ال ووالا لووم تجووب ال ووالا  ف،ل ووالا وجووودا  

د و الا العودم و،دس،  سعبقس ب،لوقول وجوودا  و،ودس،   فونالا وجود وجود

العدسل  وألوجووب الضوأ،  بلوألب اإلتوالأ  فون  اإلتوالأ سوألب 

لبضووأ،   فوونالا وجوود اإلتووالأ وجووب الضووأ،  و الا العوودم اإلتووالأ 

العدم الضأ،   ف،لضوأ،  وجوودا  و،ودس،  سورتألط بو،إلتالأ وجوودا  

و،وودس،  وألوجوووب الزألوو،ا فووي ا سوووال النقديووس وفووي بهمأووس ا لعوو،م 

هوو، سعبقووس بوو،لحول وببووول الن وو،ب فوونالا وفووي ،ووروض التجوو، ا فنل

ح،ل الحول ووجد الن ،ب وجألل الزأل،ا و الا العدم الحول والعودم 

الن ،ب العدم وجوب الزأل،ا     حو   الحوول وببوول الن و،ب 

أسأل،ب لوجوب الزأل،ا  فنالا وجدا وجد الوجووب و الا العودس، العودم 

الوجوووب  وألحبووول يووهر  سضوو،  لوجوووب ال وووم فوون  حبووول 

ر سووألب ال وووم فوونالا دخووو الشووهر برؤيووس الهووالل أو اإلتأوو،م الشووه

وجب ال ووم و الا لوم يودخو الشوهر لوم يجوب ال ووم     وجووب 

ال وم وجودا دأ و،دس،  سعبق بوجود الهالل أصال  أو اإلتأ،م بد    

فنالا حو الشوهر وجوب ال ووم و الا العودم الحبوول العودم الوجووب  

بلألب وهو حبول الشوهر    وجوب ال وم ح م ت بمفي وقد  بط 

فوونالا وجوود اللووألب وجوود سوو،  تووب ،بمووه و الا العوودم اللووألب العوودم سوو، 
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 تب ،بمه  وألحبول سوسم الحص لوجووب الحوص  فون  سوسوم الحوص 

سألب لوجوبه  فنالا وجد الأوسوم أ  أيوهر الحوص وجوب الحوص و الا 

العوودم الأوسوووم العووودم الوجووووب وه ووو ا يقووو،ل فوووي سووو، ر العألووو،داد 

تحقوق الأط،لألوس بهو،    بحبوول أسوأل،به، ووجودهو،  الأؤقتس فنله   ي

وألنق،سووس الحوودود بوجووود أسووأل،به،  ألحوود الزلوو، وحوود اللوورقس وحوود 

الق أ وحد ي، ب ال أر  ولحو اللك فن  ه ا سعبقس بأسأل،ب  فحد 

الزلوو، ،بووق بوجووود الزلوو،  فوونالا وجوود الزلوو، وجألوول  ق،سووس الحوود و الا 

رقس فنالا وجدد اللرقس العدم الزل، فال حد  وحد اللرقس سعبق ب،لل

وجألل  ق،سس الحد و الا العدسل اللرقس فال حود  وحود القو أ سعبوق 

بوجود ألبأس الق أ فنالا وجدد ه ا ال بأس وجوب  ق،سوس حود القو أ 

و الا العدم الق أ العدم حدا  وحد ي، ب ال أر فنله سعبق بشورب 

ال أر فنالا وجد الشورب وجوب  ق،سوس الحود و الا العودم العودم الحود  

 ا في س، ر الحدود  وأل،ل ف، اد فنله، سعبقوس بوجوود أسوأل،به،  وه 

ف ف، ا قتو ال طأ ويأله ال طأ سعبقس بوجود القتو ،ب  ه ا ال فس 

فوونالا وجوود القتووو ال طووأ ويووأله العأوود وجوودد ال فوو، ا و الا العووودم 

العوودسل  وأل فوو، ا الظهوو،  فوون  سووألأله، الظهوو،  فوونالا وجوودد ألبأووس 

دسل ال بأس العدسل ال فو، ا وه و ا الظه،  وجدد ال ف، ا و الا الع

 وا سأل،ب الشر،مس ألهمرا   ت ،د تح ر وهللا أ،ب  وأ،بم.

**** 

/ معع  واضعع  السععبن ؟ ومععا القاعععدب فععي ذلععك معع  بيانهععا 71سععـ

 بالفئوع ؟

أ  اللووألب سوول جأبووس  -أيهوو، ا ا الحألمووب -لقوود ،بأوول  -أقووول جععـ/ 

قلووم سوول ا ح وو،م الوضووعمس و،بأوول أيضوو،  أ  ا ح وو،م الوضووعمس 

أقل،م الح م الشر،ي وحمو أل،  اللك أل لك فن  اللوألب الشور،ي  

أ  الووو   يترتوووب ،بموووه ح وووم يووور،ي   يؤخووو     سووول الشووو، و  

فواض  اللألب هوو الشو، و     اللوألب ح وم وقود قو،ل تعو،ل  ﴿   

َأوودم فَووي الح ووم    هلل  وقوو،ل تعوو،ل  ﴿ م  أ  َلأووهأ  َ َّ هموووأ لأووهم اَلحأ هموووأ مَّ وأ

م  عمووو أ اَ  َ وومم وأ َلأَمووَه تمَرجأ لأووهم اَلحم اَ وأ اَوَخوورأ   وا لووف والووالم فووي ولأوو  وأ
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قولووه)الح م( تفموود ا سووتغراو فموودخو فمهوو، الح ووم الت بمفووي والح ووم 

ألموِو يأوَيه  الوضعي  واللألب سول ا ح و،م الوضوعمس وقو،ل تعو،ل  ﴿

عمو أ  َ مم وأ َلأَمَه تمَرجأ هم لأهم اَلحم َجهأ َ ومم   وق،ل تعو،ل ﴿هأ،َلك   َ َّ وأ أأ أ لأوهم اَلحم

،َسوألَملأ  وم اَلحأ هموأ أأَسرأ َحودأام   وقو،ل تعو،ل  ﴿وأ م وأ لَّوهم  َالأا دمَ،ويأ مَّ
أ الأَل موم بَأ

ألَمورَ  َ اَل أ َ اَلعأَبوي  َ مم َ َّ َك بََه تمَؤَسنموا فأ،َلحم   واويو،د فوي ألأفأَرتمَم وأ َ  يمَشرأ

ضوي هللا ،نهو، ق،لول  قو،ل ه ا الأعن  ألهمرا  وفي حديو ،، شس  

معع   هعععد  فععي  مئنعععا هعع ا مععا لعععيس منععه فهعععو «  سووول هللا 

م  عمل عمعخً لعيس عليعه  مئنعا فهعو «"ستفق ،بمه" ولألبم » د

وبنوو،ه  ،بمووه فووال يجووون  حوود أ  يعتقوود أ  هوو ا سووألب لهوو ا     » د

و،ب  ه ا اللألألمس دلمو ير،ي صحمن صرين  ه ا هو ال   لديل 

فتشووري  ا سووأل،ب سوول حقوقووه ال ،صووس جووو و،ووال  هللا تعوو،ل  بووه  

األسباب الفئعية مبناهعا علعى التوقيعف والق،،دا في اللك تقول  )

( وهووي ستفر،ووس ،وول ق،،وودتن، التووي علععى الععدليل الصععحيح الصععئيح

األهكعععام يووورحن،ه، سووو،بق،  بأدلتهووو، وفرو،هووو، وهوووي التوووي تقوووول  )

ل أاألول ( فأالفئعية تفتقئ في  بوتها لألدلة الصحيحة الصئيحة

أ  ه ا الشيه سألب له ا الشيه فنله سط،لب ب،لدلمو الأهألل ل حس 

د،ووواا    ا صووو ،وودم اللووألألمس  وس وو،لف ا صووو ،بمووه الوودلمو  

وه ا الق،،دا في ا سأل،ب سفمدا جدا  وقو سول ا صوولممل سول ينألوه 

،بمه،  و  تنح ر ف، دته، فوي الفوروو الفقهموس فقوط بوو لهو، سجو،ل 

بفهأه، حق فهأه، يلتفمد سنه، حت  في الألو، و أوس  فن  الط،لب 

ً العقديووس وحتوو  يتضوون لووك ا سوور أألهوور أضوورب لووك  ألهموورا  فئوعععا

لترى ألمف يلتف،د سنه، في الج،لألمل  العقد  والفقهي فوأقول وبو،هلل 

 -التوفمق 

  التأ، م  وهي الأعبق،د التي يعتقد فمه، أله، تجبوب ال مور أو فمنها

ه الألبووى فوي هو ا ا نسنوس  فأنهو، سو، تدف  الشر  وهي سأ، ،أل ب

يعبووق ،بوو  ا و د يتقووو  بووه العوومل وسنهوو، سوو، يعبووق ،بوو  الألهوو، م 

وسنهو، سو،  -ألأو، يز،أوو  -حلنس الأنظر يدفعو  بهو، ،نهو، الحلود

يعبوق فووي الألمووود وفووي اللووم، اد وفووي أسوو،ألل العأووو أو الرقألووس أو 
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سوول  اللوو،،د ولحوهوو،  وت ووو  سوول ال موووط أو الحبووق النح،سوومس أو

الودو الألحريس ولحو اللك وسل يعبق اللك يعتقد أله، سألب سل جأبس 

ا سأل،ب التي يلتجبب بهو، ال مور ويلوتدف  بهو، الشور  فحموو ألو،  

يعتقد ألهو، سوألب  فنلوه سط،لوب ب،لودلمو الأهألول لهو ا اللوألألمس  فوأيل 

هو  فنلن،   لعبوم دلومال  يهألول أ  تعبموق التأمأوس سأو، يودف  الضور  

لألألس فقود قور  ،بأو،ه ا ،تقو،د  حأهوم هللا تعو،ل   و هأمس ه ا ا

أ  سل ا،تقد سألأل،  س، لم  بلألب يور،،  و  قود ا  فنلوه قود وقو  فوي 

الشرك ا صغر  و   ا،تقود أ  اللوألب هوو الف،،وو ب اتوه فقود وقو  

في الشرك ا ألألر  بو قد و دد ا دلس ال همرا سول ال تو،ب واللونس 

س وألهو، سأنو،وس الأنو  الأؤألود الع،سس وال ،صس بف وو هو ا الألوأل

ادألَيأ فأل اللك قوله تع،ل  ﴿  أ
َ  ََ  أأ ، تأَد،مو أ َسل دموَ  مَّ أأَيتمم سَّ قمَو أأفأرأ

وووَو همووولَّ  وووس  هأ َحأأ ادألَوووي بَرأ َا أأَو أأ أ ووور َ وووَو همووولَّ ألأ،َيوووفأ،دم ضم ووور   هأ م بَضم مَّ

بأَمووَه يأ  م ،أ َلووألَيأ مَّ تَووَه قمووَو حأ َحأأ َأَلوو أ،دم  أ بمووو أ سم أل َ تأوأ ألَّوووم اَلأم   وقولووه تأوأ

وور   فأووالأ ألأ،َيووفأ لأووهم  َ َّ هموووأ وأ َ  يمووَرَدكأ تعوو،ل  ﴿ م بَضم وأ َ  يأَألأَلووكأ م 

همووأ اَلغأفموو م  و،ه َسوَل َ،ألأو،َدَا وأ ول يأشأ ومبم بَوَه سأ آدَّ َلفأَضَبَه يم أ َمر  فأالأ  أ بَ أ

َحممم   واا أبوو داود فوي   وقد يهد الن  بأله، يورك واللوك فمأو، الرَّ

سننه ق،ل  حدان، سحأد بل العاله ق،ل حدان، أبوو سع،ويوس قو،ل حودان، 

ا ،أش ،ل ،أرو ابل سرا ،ل يحم  ابل الجوزا  ،ول ابول أخوي 

نينب اسرأا ،ألدهللا بل سلعود ،ل نينب اسرأا ،ألدهللا ،ل ،ألودهللا 

إف الئقعععى والتمعععا م « قووو،ل  قووو،ل  سوووول هللا  بووول سلوووعود 

" سوون،دا جموود" وقولووه )التأوو، م( جأوو  دخبوول ،بمووه »والتولععة  ععئك

ا لووف والووالم الأفموودا لالسووتغراو فمفموود العأوووم فموودخو فمووه ألووو سوو، 

يلأ  تأمأس  و وى سلبم في صحمحه بلندا سل حديو أبي بشمر 

 ف «فوي سوفر فأ سوو  سوو    أله أل،  س  النألي  ا ل ،   

وفوي  »إال قطععتال يبقي  في  قبة بعيعئ قعخدب مع  وتعٍئ  و قعخدب 

معا « جوال  وفوي يودا حبقوس سول صوفر  فقو،ل الحديو   أى النألوي 

انزعهعا فإنهعا ال تزيعدك إال وهنعاً «قو،ل  سول الواهنوس فقو،ل   » ه ا

مع  تعلع  «وفي الحوديو  »فإنك لو مت وهي عليك ما  فلحت  بداً 
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وفووي  »تميمععة فععخ  تععم   لععه ومعع  تعلعع  ودعععة فععخ ودع   لععه

و بول أبوي حو،تم ،ول ح يفوس  »  تميمة فقد   عئكم  تعل« وايس 

أله  أى  جال  وفي يدا خومط سول الحأو  فقطعوه وتوال قولوه تعو،ل  

همم ِسَشَرألمو أ ﴿ َ  َ َّ وأ همَم بَ،   ، يمَؤَسلم أأأَلهأرم سأ   و حأد في الألند ،ول وأ

يا  ويف  لعل الحيعاب تطعول بعك فعأ بئ «ق،ل له  ويف  أ  النألي 

د لحيته  و تقلد وتئاً  و استنعى بئجي  دابعة  و النا   ف م  عق

فه ا ا دلس تفمدك  ف،دا قطعمس حرسس  »عظم فإف محمداً بئيء منه

تعبمق التأ، م وأله   ي بن ا،تق،د سوألألمته، فوي دفو  ضور أو جبوب 

خمر    ا صو في ا سأل،ب الشر،مس التوقمف  فبوو لوم يورد دلموو 

ف وقد و دد ا دلس ب،لأن  سنه، بأنعه، لأ، ج،ن ا،تق،د سألألمته، ف م

وأله، يرك  ول لك فو،لأتقر  ،نود أهوو العبوم أ  سول ،بوق التأمأوس 

   ألو،  يعتقود أ  التأمأوس هوي التوي تجبوب  -فال ي بوو سول حو،لتمل 

ال مر أو تودف  الشور بو اته، بودو  قود  هللا تعو،ل  فهو ا قود وقو  فوي 

ال   بمدا وحدا الشرك ا ألألر  وأس،    أل،  يعتقد أ  هللا تع،ل  هو 

دف  الشر وجبب ال مر ول ل التأ، م سجرد سألب لتحقمق اللوك فهو ا 

قد وق  في الشرك ا صغر  له ا،تقود سوألأل،  سو، لوم  بلوألب و لوه 

وسوومبس لبشووورك ا ألألووور  ووسووو، و الشوورك ا ألألووور يووورك أصوووغر  

والتأ، م سحرسس ألبه، سواه  سول القورآ  أو سول غمور القورآ   وهوي 

م الشرألمس  ف،لشرألمس حرام ب، تف،و  وأس، التأ، م التي تلأ  ب،لتأ، 

سل القرآ  فقود ح وو فمهو، لووو خوالأ قوديم  ول ول ا  جون  بوو 

الحق ال     ينألغي القول بغمرا القول ب،لأن   واللك لعأووم ا دلوس 

وا صووو هووو الألقوو،ه ،بوو  ا صووو حتوو  يوورد الن،قوووه وسوودا  ل  يعووس 

م الشورألمس وسودا  ل  يعوس  ه،لوس تعبق القبب به،  وسدا  ل  يعس التأ، 

القرآ  وقود ف وبن، فوي هو ا الألوألس أألهور فوي ألت،بنو، ) تحو،أ أهوو 

ا لألو،ب بأعرفووس التوحموود والعقموودا فووي سووؤال وجووواب( والأق ووود 

هنوو، أ  لقووول  لووه لووم يووأد دلمووو ،بوو  سووألألمس التأوو، م لوودف  الووألاله أو 

  فعووه وحمووو   دلمووو ف، صووو الأنوو      ا صووو فووي ا سووأل،ب
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الشوور،مس التوقمووف ،بوو  الوودلمو الشوور،ي ال ووحمن ال وورين وهللا 

 أ،بم.

  أ  بعووض النوو،   الا لووزل الأطوور فنلووه ينلووب هوو ا ال موور ومنهععا

الن،نل  ل  لوه أل ا وأل ا  وه ا النلألس   ت بوو سول اوالث حو، د  

   أل،  يعتقد أ  النووه الفاللوي هوو الأوجود والأحودث لهو ا الأطور 

بو،هلل تعو،ل   و   ألو،  يعتقود أ  هللا تعو،ل  فه ا يرك أألألور والعمو،ال 

هو وحدا الأقد  الأوجد والأحدث له ا الأطر ول ل النوه الفاللوي 

سألب سل أسأل،ب ه ا ال مر فه ا يرك أصغر   له ا،تقود سوألأل،  سو، 

لم  بلألب ير،،  و  قد ا  و له وسمبس لبشرك ا ألألر  فال يجوون 

ول هوو ا ال موور    ا،تقوو،د سووألألمس وهووو  النوووه الفاللووي فووي ح وو

ا صو في ا سأل،ب التوقمف ،ب  الدلمو  وأيول الودلمو الودال ،بو  

ه ا اللألألمس   فنلن،   لعبم دلمال  يدل ،بو  اللوك  بوو قود و د الودلمو 

الأ،ل  سل اللك ألأ، في ال حمحمل سل حديو نيد بل خ،لد الجهني 

  ق،ل  صب  بن،  سول هللا  صالا ال ألن ب،لحديألموس ،بو   اور

هععل «،ه  أل،لوول سوول البمووو فبأوو، سووبم  أقألووو ،بمنوو، بوجهووه وقوو،ل سووأ

 صعبح «قو،لوا  هللا و سووله أ،بوم  قو،ل  »  تعد وف معاذا قعال  بكعم

معع  عبععادي مععكم  بععي ونععافئال فأمععا معع  قععال مطئنععا بفضععل   

و همته ف لك مكم  بي نافئ بالكونن و ما م  قال مطئنعا بنعوء 

وال فوور هنوو، يتنوووو  »نعع ا ونعع ا فعع لك نععافئ بععي مععكم  بالكونععن

ب،ختالأ ا ،تق،د في هو ا النلوألس فون  أل،لول للوألس  يجو،د و حوداث 

فشرك أألألر و   أل،لل للألس سألب فشرك أصغر واللك    ا صو 

في ا سأل،ب التوقمف  فأ، لوم يودل الشورو ،بو  سوألألمته  فنلوه لوم  

بلووألب و   ا،تقوودا بعووض النوو،  سووألأل،   فوون  اللووألب الشوور،ي  لأوو، 

و  وأسو، الح،لووس اله،لهوس  فهوي للوألس توقمول  فهووي يلوتف،د سول الشو، 

جوو، زا   بووأ  بهوو،     الا أل،لوول سوهأووس فتتوورك سوودا  لب  يعووس وهللا 

 أ،بم.

  وض  الأ حف في اللم، ا يق د حأ،يته،  فه ا   يجوون ومنها

 له لم يوأد دلموو يودل ،بو  أ  وضو  الأ وحف فوي اللوم، ا سول 
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ضو  التوي هوي فموه  بوو جأبس ا سأل،ب التي تدف  الضر  ،ول الأو

و د الدلمو الأ،ل  سل اللك وهو س، سقن،ا لك في الفرو ا ول   لوه 

لوو تأمأس  فحمو لم يأد دلموو يهألول هو ا اللوألألمس ف، صوو سنعهو، 

   ا صو فوي ا سوأل،ب الشور،مس التوقموف ،بو  الودلمو الشور،ي 

 ال حمن.

ل أسوأل،ب   الد،،ه ،نود القألور سعتقودا  أ  الود،،ه قريألو،  سنوه سوومنها

 ج،بس الد،،ه وه ا ط،سس ألألمرا جدا دأ  وأ،ني أ  يود،و هللا لنفلوه  

أس،  الا د،، ص،حب القألر سل دو  هللا فه ا   ي تبف أهو العبم فوي 

أله وق  في الشرك ا ألألر  ول ل ال والم هنو، ،بو  سول ق ود القألور 

لموود،و هللا لنفلووه ويظوول أ  الوود،،ه ،نوود القألوور سوول أسووأل،ب اإلج،بووس 

خ،ط  ب،تف،و العبأ،ه  فنلن،   لعبم ،ل أحد سل العبأو،ه   وه ا ول

أله ق،ل    الد،،ه ،ند القألر أفضو سنه في الألو،جد  فهو ا اللوألألمس 

  أس،  له، و  أصو له، سل ال حس بو هوي  وسومبس سول وسو، و 

الشرك    صو،حأله، يعتقود سوألأل،  سو، لوم  بلوألب يور،،  و  قود ا   

شور،مس التوقموف ،بو  ا دلوس ولوم  وا صو في  األ،د ا سوأل،ب ال

 األ،د ا سأل،ب سردا الهوى وسو واو،د اوبو،ه وا جوداد وسو، ألو،  

،بمه ا سالأ و  سردا الع،داد والتق،لمد والأو اهب  بوو   يؤخو  

اللألب    سل ا دلس  فأ، أاألتته ا دلس وجعبته سألأل،  فهو اللألب وس، 

دال ،بو  أ  الود،،ه ،نود   فال وألف    فأيل ب،هلل ،بموك الودلمو الو

القألر سل أسأل،ب اإلج،بس  فوهللا  ل،   لعبم دلمال  في الدلم، يدل ،بو  

اللك  بو ا دلس ستوافرا ،ب  الأن  سنه  فنله ه ا أسر سحدث  وفي 

وهو أسور  »و ئ األمو  محد اتها ونل بدعة في ضخلة«الحديو 

التو،بعمل  و  فعبه أحد سول أصوح،به و  أحود سول لم يفعبه النألي 

و  أحوود سوول سووبف ا سووس وأ أتهوو،  سوو  ألووه أل،لوول تنووزل ،بوومهم 

الأ ووو، ب وتحوووو بهوووم الفوووتل والووودواهي سووول الحوووروب والفقووور 

وا ختالأ والقحط وا سراض ولحو اللك  وس  اللك فبم ي ل أحود 

أو لقألوور أحوود سوول أصووح،به الوو يل سوو،توا  سوونهم يووأتي لقألوور النألووي 

  وسل لقو ،ل أحد  أله أل،  يفعو فمد،و ،ندا ه ا س، لم يح و أبدا  
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اللووك أو يقوور ،بمووه سوول فعبووه فقوود ألوو ب وافتوورى  اأوو،  ألألموورا   وفووي 

 نهععم نععانوا إذا قحطععوا فععي «صووحمن الأل وو،   سوول حووديو ألوو  

اللهم إنا ننا نتوسل بنبيعك   المدينة استسقى عمئ بالعبا  فيقول

فيقعوم   فتسقينا وإنعا نتوسعل إليعك بععم نبينعا يعا عبعا  قعم فادععه

ف،لوود،،ه لبوونف  ،نوود القألوور سوول الألوودو الأ سوسووس  »فيععدعو فيسععقوف

والقأل، ن الأن را وسل الوس، و الشرألمس و يك فحمو لم يأد ،ب  

سووألألمس دلمووو سوول ال توو،ب واللوونس فوون  ا صووو ،وودم سووألألمته     

الشور،مس وهللا  سا صو في ا سوأل،ب الشور،مس التوقموف ،بو  ا دلو

 أ،بم.

و ،ألوو،دا يوور،مس بلووألب سعوومل  سووواه    تعبمووق اسووتحأل،ب فعووومنهععا

أل،  نس،لم،  أو س ،لم،   اللك   يهألل    بدلمو  أل،،تق،د سألألمس ابتوداه 

الن ،ح  ستحأل،ب قراها الف،تحس فنله بد،س  له لم يهألول بو لك دلموو 

ف، صو ،دم سألألمته  وأل،،تق،د سوألألمس حبوول يوهر  جوب ل وم،سه 

بد،س    ا صوو فوي  أو لقم،م بعض لم،لمه ولحو اللك فن  اللك ألبه

ا سووأل،ب الشوور،مس التوقمووف  وأل،،تقوو،د سووألألمس سوورو  الألوور الأموول 

 سووتحأل،ب قووراها الف،تحووس ،بوو   وحووه فنلووه بد،ووس و يووك  لعوودم 

و ود الوودلمو وا سووأل،ب سألن،هوو، ،بوو  التوقمووف  وأل،،تقوو،د سووألألمس 

حبول الموم اله،لي ،شر سل يهر  بم  ا ول  سوتحأل،ب ا حتفو،ل 

  فنلوه سول الألودو  لوه لوم يهألول أ  حبوول هو ا المووم ب،لأولد النألوو 

سووألب لالحتفوو،ل  و  ا،تووداد بفعووو ا ألهوور  فوون  الحووق   يعوورأ 

بوو،ل هرا و لأوو، الحووق يعوورأ بأوافقووس ا دلووس ال ووحمحس ال ووريحس  

وأل،،تقوو،د جوووان صوورأ يوويه سوول التعألووداد لبووولي بلووألب وهووو  

يهألول أ   ال راسس ،ب  يديوه  فون  هو ا يورك أألألور  ولوم يوأد دلموو

وهو  ال راسس ،ب  يد الولي سل ا سأل،ب الأوجألس ل ورأ يويه 

سل التعألداد له  وا سأل،ب الشر،مس سألن،هو، ،بو  التوقموف  فضوال  

،ل ا دلس ال همرا والتي تدل ،ب  أ  العأل،دا حق صرأ هلل تعو،ل  

  يجوون صورفه، لأبوك سقورب و  لنألوي سرسوو و  لوولي صو،لن  

لحجر  أو يجر  ولحو اللك  وب،لجأبس  فضال  ،ل صرأ ييه سنه،
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ف و الألدو القولموس والعأبموس والتوي يعبقهو، أصوح،به، بحبوول أسوأل،ب 

سعمنووس  توودخو تحوول هوو ا الق،،وودا  فمقوو،ل لهووم   ل ووم تربطووو  هوو ا 

العأل،دا الشر،مس بلألب  وا صو أ  ا سأل،ب الشر،مس سفتقورا فوي 

مو ،بوو  األوتهوو، لألدلووس الشوور،مس ال ووحمحس ال ووريحس  فووأيل الوودل

 -أ  ،بو  هو ا اللوألألمس- األ،د ه ا اللوألألمس  وحموو   دلموو ،بمهو، 

أ   -ف، صو ،دسه،    الق،،ودا الأتقور ا ،نود أهوو اللونس ق،طألوس 

ا صوووو فوووي ا سوووأل،ب الشووور،مس التوقموووف ،بووو  الووودلمو الشووور،ي 

 ال حمن ال رين وهللا أ،بم.

يظل  -ل هداا هللا تع،-  ا ،تق،د في الن    فن  بعض الن،  ومنها

ألووه ب،لنوو   يح ووو لووه الأطبوووب وينوودف  ،نووه الأ ووروا الأرهوووب  

فهو يظل أ  الن   سل ا سأل،ب التي يلوتجبب بهو، ال مور ويلوتدف  

به، الشر  وه ا دلمو الجهوو ب،ل تو،ب واللونس  فون  هو ا اللوألألمس لوم 

يأد دلمو ،ب   األ،ته،  أ  لم يورد دلموو سول ال تو،ب و  سول اللونس 

سوول جأبووس ا سووأل،ب التووي ينوو،ل بهوو، ال موور ويوودف  بووه يفموود أ  النوو   

الضوور  فحمووو   دلمووو يهألوول هوو ا اللووألألمس ف، صووو ،وودسه،     

ا صو في ا سأل،ب الشر،مس التوقمف ،ب  الودلمو  فوال يجوون لوك 

الألتس أ  تعتقد أ  الن   سألب لبشف،ه و  أ  الن   سوألب لبنجو،ح و  

الودلمو الشور،ي ال وحمن لقدوم الغ، ب ولحو اللك  بو  له قود و د 

ال رين بنفي ألوو  النو   سول أسوأل،ب تح ومو ال مور  واللوك فمأو، 

لهوو  ،وول النوو     واا الشووم ،  سوول حووديو ابوول ،أوور أ  النألووي 

وهوو ا  »إنععه ال يععأتي بخيععئ وإنمععا يسععتخئج بععه معع  البخيععل«وقوو،ل 

ا،تق،د ف،م  في ألهمور سول النو،  يجوب ،بو  طبألوس العبوم ت وحمحه 

  يجون ا،تق،د سألألمس الن   لجبب ال مر  فقو   فن  قمو لك  ولأ،الا

لبوودلمو ا اوور  والنظوور  فأسوو، ا اوور  فببحووديو اللوو،بق آلفوو،  وأسوو، 

النظر  فأل   بوط الشويه ب،لشويه ،بو  وجوه اللوألألمس سفتقور  لو  

دلمو سول الشو، و  وحموو   دلموو ف، صوو الأنو     ا صوو فوي 

وهو ا واضون وهللا ا سأل،ب الشر،مس التوقمف ،بو   األو،د الشو، و 

 أ،بم.
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  أ  بعووض النوو،  و  سوومأ، فووي س وور الحألمألووس   الا  أ اد ومنهععا

أحدهأ، أ  يف، و اوخر فنلوه يقوول  )   لوه    هللا( ويقوول اوخور 

 ادا  ،بمه )سحأدا   سول هللا( ويز،أو  أ  قوول اللوك سول أسوأل،ب 

 الحف  في ه ا اللفر أو فوي هو ا ال ورول وهو ا سوألألمس   لعبوم لهو،

أ  الألوور -دلوومال  ب  وصووه، سوول ال توو،ب و  سوول اللوونس لعووم هووو 

سشوروو ب، صوو واإلطوالو ول ول هنو، ي ألرولوه ،بو   -الشه،دتمل

صفس  س  وصس وبق د س  وص وه ا سأ،   دلموو ،بموه  وقود 

ألو الشرو ولم لجود الألور اللوك فوي يويه سول ا دلوس   ببغن، لألمن، 

ا واحودا لمألومل لألسوس ولو سور فبو أل،  اللك سشرو،،  لفعبه النألي 

سشرو،مته فبأ، لم يفعبه دل ،بو  ألوه لوم  سول الشورو    توأخمر 

الألم،  ،ل وقل الح،جس   يجون  فن  ه ا الشيه لوم يفعبوه  سوول 

و  أحد سل أصح،به و  أحد سل سبف ا سس وأ أته، بوو    هللا 

لعبأه ،ل أحد  يعتد به حت  في القرو  الأتأخرا  و لأو، هوو يويه 

به هؤ ه استحل،ل،  وتقبمدا  و   فال أصو له في الشرو وا صوو فع

فووي العألوو،داد الوقووف وا صووو فووي ا ح وو،م الشوور،مس الوقووف ،بوو  

الدلمو وا صو في ا سأل،ب الشور،مس الوقوف ،بو  الودلمو  وألو،   

أت بوووم ،بووو  أصوووو الشوووه،دا فنلهووو، ق،،ووودا الوووديل و لأووو، أت بوووم ،ووول 

به ا الق د الأ  وص فهو  خراجه، به ا الوصف الأ  وص و

 ال     دلمو ،بمه وهللا أ،بم.

  أ  العبأووو،ه  حأهوووم هللا تعووو،ل  قووور وا أ  ا صوووو فوووي ومنهعععا

العألووو،داد اإلطوووالو  وأ  الأت،بعوووس يووورط سووول يوووروط صوووحس أ  

والألوروا  حأهوم  ،أل،دا  أ  أ  لوقو  العألو،دا ألأو، أوقعهو، النألوي 

س فووي الجوون  واللووألب هللا تعوو،ل  أ  الأت،بعووس يوودخو تحتهوو،  الأت،بعوو

وال فس والزس،  والأ ،  والقد   وهي جه،د التعألد اللل  وبن،ه  

،بمووه فأوول جوو،ه بعألوو،دا   جوون  لهوو، فووي الشوورو فهووي  د ،بوو  

صوو،حأله، وسوول اختوورو سووألأل،    دلمووو ،بمووه و تووب ،بمووه يوومئ،  سوول 

التعألووداد فنلووه  د ،بمووه  وسوول اختوورو صووفس لعألوو،دا   دلمووو ،بمهوو، 

سل  بط ،أل،دا بزس،  أو س و،    دلموو ،بموه فهوو فهي  د ،بمه  و
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 د ،بمه  وسل حدد سقدا ا  بق د التعألد به ا التحديود وهوو   دلموو 

،بمه فنله  د ،بمه  فال ت ن العأل،دا     الا استوفمل هو ا الجهو،د 

ألبه،  والأق ود أ  سأ، ل  ،بمه أهو العبم )اللوألب( أ  ا تفو،و 

فوي أ  يويه حتو  فوي اللوألب  في اللألب  فوال يجوون س ،لفتوه 

فأ  ،أل،دا قولمه أو فعبمه  بطل بلألب   دلمو ،بموه فهوي وسوألأله، 

 د ،ب  ص،حأله،  له أحداث في الديل س، لوم  سنوه والأتقور  فوي 

مع   هعد  «   ألأ، قو،ل  ف نل  هدا  في الدي  فهو  دالقوا،د 

أ  سو، لوم  سنوه جنلو،  وسو،  »في  مئنا ه ا معا لعيس منعه فهعو  د

نه سألأل،  وس، لم  سنه نس،ل،  وس، لم  سنه س ،ل،  وس، لم  سنه لم  س

صفس وس، لم  سنه سقدا  ألو اللك  د ،بو  صو،حأله    العألو،دا   

تقألوووو    بووو،إلخالص والأت،بعوووس وهللا أ،بوووم  والفوووروو ،بووو  هووو ا 

الق،،ووودا ألهمووورا ولعوووو فمأووو، سضووو  فموووه ألف،يوووس    يووو،ه هللا تعووو،ل  

 -وخالصته أسرا  

 ض  ا سأل،ب هو الش، و.  أ  وااألول

  أ  ا صو الأتقور  فوي ا سوأل،ب ألهو، سوقوفوس ،بو  ا دلوس الثاني

 وهللا  بن، أ،ب  وأ،بم.

  

/ ما المئاد بسبن الوجوب ؟ و ئ  الوجوب ؟ وما القاعدب 72سـ

 في   ذلك ؟ م  توضيحها بالمستطاع عليه م  فئوع الفئيعة ؟

سل العأل،داد س،له سألب  ا،بم  حأك هللا تع،ل  أ  هن،ك -أقول جـ/ 

وجوب ويرط وجوب  ولعني بلألب الوجوب أ  الشيه ال    الا 

تحقق  تحقق سعه جوان الفعو  ولعني بشرط الوجووب أ  الشويه 

ال    الا تحقق  تحقق سعه وجووب الفعوو  فلوألب الوجووب يلوتف،د 

سنه جوان الفعو فقط  ويرط الوجوب يلوتف،د سنوه وجووب الفعوو  

هوو ا  -اد   فووي ألبهوو،  وبنوو،ه  ،بمووه فووأقول وهوو ا فووي بعووض العألوو،د

 -العأل،دا التي له، سألب وجوب ويرط وجوب له، االاس أح ،م 

   ح م فعبه، قألو سألب الوجوب.األول

   ح م فعبه، بعد سألب الوجوب.الثاني
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   ح م فعبه، بعد يرط الوجوب.الثالث

فأسوو، فعبهوو، قألووو سووألب وجوبهوو، فووال يجووون  وأسوو، فعبهوو، بعوود سووألب 

فج، ز  وأس، فعبه، بعد يرط وجوبه، فواجوب  )فوال يجوون وجوبه، 

فعووو العألوو،دا قألووو سووألب وجوبهوو، ويجووون فعبهوو، بعوود سووألب وجوبهوو، 

وقألو يرط الوجوب( وه ا هو الق،،دا في اللك  وهي ق،،دا سفمودا 

 -لبط،لب وفي اللك ق،ل الن،وم 

و  يجون فعبه، قألوو اللوألب              وبعود يورط  لبجووب         

 بقد وج

أ  أ  فعو العأل،دا قألو اللألب   يجون  وبعود اللوألب جو، ز وبعود  

يروط الوجوب يجب فعبه،  والأهم في ه ا الق،،ودا هوو أ  تفورو 

أو   بوومل العألوو،دا التووي لهوو، سووألب وجوووب ويوورط وجوووب  وبوومل 

العأل،دا التي لملل أل لك  ا،لم،  أ  تفرو بمل سألب الوجوب ويورط 

منهأوو،  وبقووي ،بمووك أ  تعوورأ الوجوووب  وقوود الألرلوو، لووك الفوورو ب

بعض العأل،داد التي تدخو تحل ه ا الق،،دا وهي سو، سون ألرا لوك 

 -في الفروو    ي،ه هللا تع،ل  فأقول 

  ألف، ا المأمل  فنله، ،أل،دا لهو، سوألب وجووب ويورط وجووب منها

فلألب وجوبه، ،قد المأمل ،بو  سلوتقألو سأ ول  فونالا ،قود الأ بوف 

 فو، ا  ول ول   تجوب ال فو، ا    المأمل فقد العقود سوألب وجووب ال

 الا تحقق يرط وجوبه، وهو س ،لفوس سقتضو  بوأ  يتورك سو، حبوف 

،بوو  فعبووه أو فعووو سوو، حبووف ،بوو  ترألووه  وبنوو،ه  ،بمووه فووال يجووون 

 خوورال ال فوو، ا قألووو ،قوود المأوومل الوو   هووو سووألب وجوبهوو، ويجووب 

 خوورال ال فوو، ا ،بوو  الفووو  بعوود الحنووو الوو   هووو يوورط وجوبهوو، 

لت،  لم ي تبف فمهأ، العبأ،ه فمأ، أ،بم  ول ل س، ح وم وه،ت،  الألأ

 خرال ال ف، ا بعد ،قد المأمل وقألو الحنو  هو ا هوو الو   اختبوف 

أهووو العبووم فمووه ول وول الووراجن هووو الجوووان  ودلمووو الجوووان أاوور  

أله ق،ل  ولظر   فأس، ا ار  فقد أخرل أصح،ب ال حمن ،نه 

مععي  فععأ ى غيئهععا  يععئاً إنععي و  إف  ععاء   ال  هلععف علععى ي«

هنو،  فت فمورا  »منها إال نفئت ع  يميني و تيت ال ي هعو  يعئ
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ال  هلعف «ح و بعد ،قد المأمل أ  بعد سوألب الوجووب  لوه قو،ل 

أ  ألوه قود ،قود المأومل  وقود ح وو هو ا الت فمور قألوو  »على يمعي 

س ،لفس المأمل أ  قألو يرط الوجوب  له ق،ل )ألفورد ،ول يأمنوي 

و خمر(فهوو ا اإلتمو،  ح وو بعوود ال فو، ا  فودل اللووك وأتمول الو   هو

،بوو  ألووه أخوورل ال فوو، ا بعوود ،قوود المأوومل وقألووو س ،لفووس سقتضوو،ه،  

والدلمو ل  في اللك و  ،ألرا بقوول أحود أل، نو،  سول ألو،  سو  قوول 

  وأس، الدلمو النظر  فأل  الأتقر  في الق،،ودا سعنو،  الأع وم 

قألووو يوورط الوجوووب  أ  العألوو،دا يجووون فعبهوو، بعوود سووألب وجوبهوو، و

ف،لظر ألمف اتف،و الدلمبمل  ا ار  والنظر  ول لك فن  ه ا الدلمو 

سل جأبس س، يلتدل به ،بو  صوحس هو ا الق،،ودا فهوو و   ألو،  فوي 

المأمل خ،صس     أ  الشريعس   تفورو بومل الأتأو،االد فبأو، جو،ن 

اللك في المأومل    لهو، سوألب وجووب ويورط وجووب قلون، ،بمهو، 

اد التووي لهوو، سووألب وجوووب ويوورط وجوووب    العبووس جأموو  العألوو،د

واحووودا و الا اتفقووول العبوووو اتفقووول ا ح ووو،م  والأهوووم أ  تعووورأ أ  

الراجن في هو ا الفورو هوو جووان  خورال ال فو، ا بعود ،قود المأومل 

وقألو الحنو  ف ، د ال فو، ا لهو، االاوس أح و،م أسو،  خراجهو، قألوو 

وقألو الحنوو فجو، ز ،قد المأمل فال يجون  وأس،  خراجه، بعد العقد 

 وأس،  خراجه، بعد الحنو فواجب وهللا أ،بم.

  التومأم فنلوه ،ألو،دا لهو، سوألب وجووب ويورط وجووب  فأسو، ومنها

سألب وجوبه فهو ،دم الأ،ه حقمقوس أو ح أو،   وأسو، يورط الوجووب 

فهووو القموو،م  لوو  ال ووالا وبنوو،ه  ،بمووه فووال ي وون التوومأم قألووو سووألب 

فون  التومأم   ي ون  ولوو تومأم  وجوبه  أ   الا أل،  الأو،ه سوجوودا  

ألف سرا فنله   ي و  اللك تمأأ،  ير،م،     فعو العأل،دا قألو سألب 

وجوبه،   يجون  وأس،  الا ،دم الأ،ه فن  سألب الوجووب قود تحقوق 

فمجون له حمنئ   أ  يتمأم  وأس،  الا أ اد ال الا فن  هو ا هوو يورط 

القوول ال وحمن وجوب التومأم فمجوب ،بموه فعبوه  وبنو،ه  ،بموه فون  

جوان التمأم قألو دخول الوقول  الا ألو،  سوألب وجوبوه ستحققو،  وهوو 

أسو، قألوو  -اختم،  الشمق تقوي الوديل  ف و،  التومأم لوه االاوس أح و،م 
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سووألب وجوبووه فووال يجووون  وأسوو، بعوود سووألب وجوبووه وقألووو يوورط 

الوجوووب فم وون ويجووون وأسوو، بعوود يوورط الوجوووب فواجووب وهللا 

 أ،بم.

س ألووو،لظهريل والعشووو،هيل  فووون  وقووول   ال وووالا الأجأو،وووومنهعععا

أ  الظهور  أو -الأجأو،مل أل،لوقل الواحد  فودخول وقول ا ولو  

 -أ  الع ور والعشوو،ه-سوألب لوجوووب فعوو اله،لموس سعهوو،  -الأغورب

ودخول وقل اله،لمس يرط لوجوب فعبه،   الا    يجون فعو ال الا 

د اله،لمس سل الأجأو،تمل قألو دخول وقل ا ول   ويجون فعبه، بعو

دخول وقل ا ول  لتحقمق سألب الوجووب ول نهو،   تجوب بأجورد 

دخووول وقوول ا ولوو   أسوو،  الا دخووو وقوول اله،لمووس فقوود تحقووق يوورط 

وجوبه، فمجوب فعبهو، حمنئو   وقود ،، ضوني بعوض الطبألوس فوي هو ا 

الفرو ول نني أ اا ص،لح،  إلدخ،لوه تحول هو ا الق،،ودا فتودبر اللوك  

نو، ستفقومل ،بو  أصوو الق،،ودا وبعد لق،م طويو سعه قبل له   الا أل

فال حرل أ  ل تبف في بعوض فرو،هو،  وقود أفرحتنوي سع، ضوته 

ه ا  له، دلمو ،ب  أله فهم الق،،دا سل أصبه، وه ا هو الأطبوب. 

 وهللا أ،بم.

  ألفوو، ا القتووو لهوو، سووألب وجوووب ويوورط وجوووب  فلووألب ومنهععا

وجوبهوو، هووو الجوورح الق،تووو  ويوورط وجوبهوو، نهوووو الوونف  فعبوو  

فال ت ن ال ف، ا أ،ني ألف، ا القتو قألوو وجوود الجورح الق،توو ه ا  

 لووه سووألب وجوبهوو، و  ي وون فعووو العألوو،دا قألووو سووألب وجوبهوو،  

ويجووون  خراجهوو، بعوود وجووود الجوورح الق،تووو وقألووو نهوووو الووروح 

لتحقق سألب وجوبه،  أسو،  الا خرجول الونف  فتجوب ال فو، ا حمنئو   

 لتحقق يرط وجوبه، وهللا أ،بم.

،ا  فنله، ،أل،دا له، سألب وجوب ويرط وجوب فلوألب   الزألومنها

وجوبه، تأ،م الن ،ب  ويرط وجوبهو، حوو   الحوول  فعبو  هو ا 

فووال نألوو،ا قألووو تأوو،م الن وو،ب لعوودم العقوو،د سووألب وجوبهوو، ويجووون 

 خراجه، بعد تأ،م الن ،ب وقألوو حوو   الحوول  لوه تحقوق سوألب 

لتحقووق  وجوبهوو،  أسوو،  الا حوو،ل الحووول فنلووه يجووب  خراجهوو، حمنئوو   
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يرط وجوبه،  وبنو،ه  ،بموه فو،لقول ال وحمن جووان تعجموو الزألو،ا 

للنس وللنتمل له ا الق،،دا  ق،ل أبو داود في سننه  حدان، سعمد بول 

سن و  ق،ل حدان،  سأ،،مو بل نألري، ،ل الحج،ل بول دينو،  ،ول 

جمَّووسأ ،وول ،بووي  فععي  سععأل النبععي «أ  العألوو،   الح ووم ،وول حم

فأذف له  -قال مئب-فئ ص له في ذلك  تععيل صدقته قبل  ف تحل

"حووديو حلوول" وهووو سوول جأبووس أدلووس الق،،وودا التووي لحوول »فععي ذلععك

ب دد يرحه،. و وى الأل ،   وسلبم في صحمحهأ، بلندهأ، سل 

 حديو أبي الزل،د ،ل ا ،رل ،ل أبي هريرا ق،ل  بعو النألوي 

،أور بول ال طو،ب ،بوو  ال ودقس فقموو  سنو  ابوول جأموو وخ،لود بوول 

معا يعنقم «  فق،ل ،بمه ال والا واللوالمالعأل،  ،م النألي الولمد و

ابعع  جميععل إال  ف نععاف فقيععئاً فأغنععاح   تعععالىال و مععا  الععد فععإنكم 

تظلموف  الداً فقد اهتبس  د اععه و عتعادح فعي سعبيل   تععالىال 

وهووو سوول ا دلووس  »فهععي علععي ومثلهععا و مععا العبععا  عععم النبععي 

 ن، وهللا أ،بم.الدالس ،ب  صحس الق،،دا التي سع

  الغلووو الواجووب  فنلووه ،ألوو،دا لهوو، سووألب وجوووب ويوورط ومنهععا

وجوب  فلألب وجوبه  الا وجود سو، يوجألوه ألو،إللزال سوهال   ويورط 

وجوبوووه   ادا ال وووالا  أو   ادا سووو، تجوووب لوووه الطهووو، ا ال ألووورى  

أل،لطواأ سهال   فنالا وجد أحد سوجأل،ته ج،ن فعبوه و الا تحقوق القمو،م 

 وهللا أ،بم.  ل  ال الا وجب فعبه

  الوضوووه  فنلووه ،ألوو،دا لهوو، سووألب وجوووب ويوورط وجوووب  ومنهععا

فلألب وجوبهو، الحودث  فونالا وجود الحودث فقود العقود سوألب وجووب 

 الوضوه ويرط وجوبه القم،م  ل  ال الا وه ا واضن.

  ألف، ا اإلحرام  فن  له، سألب وجوب ويرط وجوب فلألب ومنها

أ  وجووود العوو    وجوبهوو، الح،جووس الأ،سووس  لوو  سق، فووس الأحظووو 

الألول   ت ،ب ه ا الأحظو  ويرط وجوبه، فعبوه  وبنو،ه  ،بموه 

فووال يجووون  خراجهوو، قألووو العوو     لووه لووم يتحقووق سووألب وجوبهوو،  

ويجووون  خراجهوو، بعوود العوو   وقألووو الأق، فووس  لووه قوود تحقووق سووألب 
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وجوبه،  ويجب  خراجه، فو ا  بعود الأق، فوس  لوه قود تحقوق يورط 

 ديو ألعب بل ،جرا وهللا أ،بم.وجوبه،  و،ب  اللك ح

  ألف، ا الظه،   فن  له، سألب وجوب ويرط وجوب فلوألب ومنها

وجوبهوو، هووو الووتبف  ب،لظهوو،   ويوورط وجوبهوو، هووو   ادا الجأوو،و  

وبن،ه  ،بمه فال يجون  خرال ال ف، ا قألو الظه،   له لم يتحقق بعد 

سووألب الوجوووب  ويجووون  خراجهوو، بعوود ،قوود الظهوو،  وقألووو   ادا 

،و   له قد تحقوق سوألب الوجووب وأسو، بعود   ادا الووطه فنلوه الجأ

و أ َسوول يجووب  خراجهوو،  و،بوو  اللووك قولووه تعوو،ل  ﴿ وو،َهرم الَّووَ يلأ يمظأ وأ

وووول قأأَلووووَو أأ   قأألأووووس  س َ وووو، قأوووو،لموا فأتأَحَريوووورم  أ موووومَّ يأعمووووودمو أ َلأأ وووو، ََهَم ا ل َلأ

،سَّ،  ...اوي،د .يأتأأأ

هد   فلوألب وجوبوه اإلحورام   صم،م التأت  والقرا  لع،دم الومنها

ب،لنلك ويرط وجوبه دخول أي،م التشريق  وين،ه  ،بموه فوال يجوون 

ال م،م قألو الدخول فوي لموس النلوك  لوه لوم يتحقوق سوألب الوجووب 

بعوود  ويجووون ال ووم،م بعوود اإلحوورام وقألووو حبووول أيوو،م التشووريق    

سووألب الوجوووب قوود العقوود وأسوو، بعوود دخووول أيوو،م التشووريق فمجووب 

 ا لع،دم الهد   فأل غبب ،ب  ونه الوه   يجود الهود  ال وم  وه

فنله يجون له أ  يألدأ في ال م،م بعد لمس اإلحرام  وه ا ،ب  القول 

 ال حمن واخت، ا الشمق تقي الديل  حأه هللا تع،ل  وهللا أ،بم.

  قض،ه س، ف،ته سل  سض،   فن  لهو، سوألب وجووب ويورط ومنها

يوووم العموود ويوورط  وجوووب  فلووألب وجوبهوو، التهوو،ه  سضوو،  سوو 

وجوبه، أ    يألق  ،ب   سض،  اله،لي    يقد  ا يو،م التوي يجوب 

قض،ؤه،  وه ا الفرو في النف  سنه ييه فن  لم تقألبوه ف،ترألوه و  

ي د  ،بمك صفو الق،،دا  وقبل اللك    ه ا ا ي،م يجب قض،ؤه، 

وجوب،  سوسع،   فوجوبه، ا،بل فوي ال سوس أصوال  سول حومل  فط، هو، 

يرط فعبه، الته،ه  سض،  ويووم العمود  و،بو  ألوو حو،ل   الا  ول ل

وجدد في لفلك ألوه   يتفورو ،بو  الق،،ودا فد،وه والتقوو  لو  سو، 

 بعدا وهللا أ،بم. 
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  الن   الأعبق ،ب  يرط ألوأ  يقوول   الا يوف  هللا سريضوي ومنها

هللف ،بووي صووم،م يووهر سووهال   فهوو ا النوو   لووه سووألب وجوووب ويوورط 

بووه فعقوودا  وأسوو، يوورط وجوبووه فتحقوووق وجوووب  فأسوو، سووألب وجو

الشف،ه  وبن،ه  ،بمه فنله يجون له أ  يألدأ في صم،م الشهر بعد العقد 

وقألو الشف،ه    سألب الوجوب قود تحقوق والعألو،دا  الا تحقوق سوألب 

وجوبه، ج،ن فعبه،  و الا تحقق الشف،ه وجب ال وم حمنئو    لوه قود 

  أ،بم.تحقق يرط الوجوب  وه ا ،ب  القول ال حمن وهللا

  خ ،ل الفطرا وأ،ني ق  الش، ب وتقبمم ا و،فر وحبوق ومنها

الع،لووس ولتووف اإلبووط  فوون  لهوو، سووألب وجوووب ويوورط وجوووب  فأسوو، 

سألب وجوبهو، فظهو هو، وأسو، يورط وجوبهو، فأورو  أ بعومل لمبوس 

،بمه، وبن،ه  ،بمه فمجون بو يلول فعبهو، فمأو، دو  ا  بعومل  وأسو، 

عبه،  ق،ل النل، ي في سننه  أخألرل،  الا سرد ا  بعو  فنله يجب ف

،ول أبوي ،أورا  الجوولي  -هوو ابول سوبمأ، -قتمألس ق،ل حدان، جعفر

فعي قعص الفعا ب  وقت لنا  سعول   «،ل أل  ابل س،لك ق،ل

وتقلععيم األظفععا  وهلعع  العانععة ونتععف اإلبععط  ف ال تتععئك  نثععئ معع  

"حوديو صوحمن  »-وقعال معئب   عئى    بععي  ليلعة-  بعي  يوماً 

 واا سلبم وابل س،جس وغمرهم".و 

  حد الق أ  فن  له سألب وجوب ويرط وجوب  فأس، سألب ومنها

وأسو، يورط  -والعمو،ال بو،هلل تعو،ل -وجوبه فو،لرسي ب،لزلو، أو البوواط 

وجوبوه فأط،لألوس الأقوو وأ بنق،سوس الحود  فبووو  أى الحو،ألم ب،جتهوو،دا 

لقوول ،بو  ا- ق،سس الحد  فبه اللك ولوو لوم يط،لوب الأقو وأ بنق،ستوه 

   سألب الوجووب قود تحقوق  وأسو، لوو ط،لوب الأقو وأ  -ال حمن

بنق،سس الحد فنله يجب اللك حمنئ      يرط الوجوب قد تحقوق وهللا 

 أ،بم.

  اختبووف أهووو العبووم فووي ح ووم غلووو الجأعووس ،بوو  أقوووال  ومنهععا

وال ووالم او  سوو  الوو يل قوو،لوا بوو،لوجوب  فعبوو  سوو هألهم هوو ا ي ووو  

ب ويرط وجوب  فأس، سوألب الوجووب غلو الجأعس له سألب وجو

فدخول يوم الجأعس وأس، يورط الوجووب فون ادا ال ورول لبألوجد  
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وبن،ه  ،بمه فأل أغتلو سل بعد صوالا الفجور فنلوه يح وو الهوواب 

ويلقط ،نه الواجب    سألب الوجووب قود تحقوق  ول ول   يجوب 

،بمه سأل،يرا الغلو     الا ،زم ،ب  ال رول لبألجد    ه ا هو 

الوجوووب ول وول ألأوو، الألوورد لووك أ  هوو ا ،بوو  قووول سوول قوو،ل  يوورط

 ب،لوجوب  و   ف،لراجن ،ندل، أ  غلو الجأعس سنس وهللا أ،بم.

  األود الألم  ولزوسوه فون  لوه سوألب وجووب ويورط وجووب ومنها

فأسووو، سوووألب الوجووووب لزوسوووه فووو،لتبف  بألفووو،و الألمووو   فووونالا تبفووو  

ول وول   يتحقووق الأتع،قوودا  بألفوو،و الألموو  فقوود العقوود سووألب البووزوم  

بهألوته الهألوود ال ،سوو    بتفورو ا بودا  سول الأجبو   فونالا تفورو 

الأتع،قوودا  سوول سجبوو  العقوود فقوود األوول الألموو  ووجووب ولووزم لتحقووق 

يرط الوجوب فهأ، ب،ل م،  س، لوم يتفرقو، ألأو، فوي ال وحمحمل سول 

 حديو ابل ،أر  ضي هللا ،نهأ،.

قوود ،بوو  ،أووو   أجوورا ال وون،و  أ  الوو يل بمنووك وبموونهم ،ومنهععا

خ،ص أل،لحداديل والنج، يل وال م،طمل وأهو الألن،ه ولحوهم  فن  

ه ا ا جرا له، سألب وجووب ويورط وجووب  فأسو، سوألب وجوبهو، 

فهووو العقوود  وأسوو، يوورط وجوبهوو، فهووو  ألأوو،ل ال وونعس ،بوو  الوجووه 

 الأشترط.

  الشووفعس  فوون  لهوو، سووألب األووود ويوورط األووود  فأسوو، سووألب ومنهععا

 الا بوو،و يووري ك ل وومأله فقوود العقوود سووألب األوتهوو، فألموو  الشووق  أ  

الشفعس في حقك  فنالا ط،لألل ب،لن مب فعال  فقد تحقق يرط األوود 

الشوووفعس  فلوووألب األوتهووو، بمووو  الشوووق  ويووورط وجوبهووو، الأط،لألوووس 

الفعبمووس  وبنوو،ه  ،بمووه ف،ل ووحمن    يوو،ه هللا تعوو،ل  أ  الشووريك  الا 

لبو اس وأسو، س،د قألو الأط،لألس به، فنله، تلقط و  ينتقو الحق فمه، 

 الا سوو،د بعوود الأط،لألووس بهوو، فنلهوو، ت ووو  حقوو،  سو واوو،  أ  لو اتووه 

 الأط،لألس به، بعد سوته وهللا  بن، أ،ب  وأ،بم.

  الجزيووس التووي تؤخوو  سوول أهووو ال توو،ب والأجووو   فوون  لهوو، ومنهععا

سووألب وجوووب ويوورط وجوووب  فأسوو، سووألب وجوبهوو، فعقووده، بمننوو، 

     الجزيوووس سووول وبموونهم  وأسووو، يووورط وجوبهووو، فحوووو   الحوووول
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الواجأل،د الأ،لمس الحولمس  وبن،ه  ،بمه فال يجوون أخو ه، سونهم ،بو  

ألهوو، جزيووس قألووو العقوود  ويجووون أخوو ه، سوونهم بعوود العقوود وقألووو تأوو،م 

الحول وأس،  الا تم الحول فنله يجب أخو ه، لتحقوق يورط الوجووبه 

وأق وود ب،لح،لووس اله،لمووس فمأوو،  الا أ اد ال توو،بي أ  يوودفعه، قألووو تأوو،م 

 الحول فنله يأ ل سل اللك وهللا أ،بم.

   الا جورح الأحورمم ال ومد جرحو،  سووح  أ  ق،توو  فنلوه بهو ا ومنها

الجوورح قوود العقوود فووي حقووه سووألب وجوووب ال فوو، ا الأقوور ا فووي قتووو 

ال مد  وهي الأهو  أو ألف، ا طعو،م سلو،ألمل أو ،ودل اللوك صوم،س،  

و نهوو لم وو وب،ل أسرا  فمجون له  خراجه، بعد ه ا الجرح وقأل

 وح الحموا   وأس،  الا خرجل  وح الحموا  فنله قود العقود يورط 

أ  ألفوو، ا -الوجوووب فمجووب  خراجهوو، ،بوو  الفووو  فهوو ا ال فوو، ا 

أس،  خراجه، قألو الجرح فال ي ن  وأس،  -له، االث أح ،م  -ال مد

 خراجهوو، بعوود الجوورح وقألووو الزهوووو فجوو، ز  وأسوو،  خراجهوو، بعوود 

فروو التوي تحضورلي حو،ل ال ت،بوس الزهوو فواجب  فه ا بعض ال

وهي ،شرو  فر،،   فأيدد يديك ،بمه، فنلك لل تجد غ،لأله،   فوي 

ألتووب ا صووول و  فووي ألتووب القوا،وود الفقهمووس و لأوو، هووو فووتن هللا 

 وتوفمقه وهللا أ،ب  وأ،بم.

**** 

/ مععا  قسععام النععا  فععي األسععباب ؟ ومععا معع هن  هععل السععنة 73سععـ

القاعدب المتقئ ب عند  هعل السعنة   همهم   تعالى في ذلك؟ وما

 في األسباب ؟ 

القلم الن،  في سلألس تأامر ا سوأل،ب  لو  االاوس أقلو،م  -أقول جـ/ 

سعطبوس ا سوأل،ب وهوم الو يل  - الفئقعة األولعى،ب  وجه اإلجأو،ل  

قوو،لوا    ا سووأل،ب   تووأامر لهوو، الألتووس  ف، سووأل،ب و   ح ووو ،نوود 

موه أبودا  و لأو، هو ا ا اور ح وو حدواه، أار     ألهو،   دخوو لهو، ف

،نده،   بهو،  فونالا  سو  أحود نج،جوس بحجور ف،ل لورد  فون  هو ا 

ا ل ل،    ،القس بمنه وبومل  صو،بس الحجور سطبقو،   بوو هللا تعو،ل  

أوجد ا ل ل،  ،ند ا تط،م الح ،ا ب،لزج،ل قد ا   بحمو أله حت  
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و  فوي لو قد ل، ،دم ح ول ه ا الرسمس لوجد ا ل ل،   وه ا هو

العقو  وقدح في الشرو  وسن،قضس لبأنقوو د ولبقضو،ي، الحلوم،د 

ولبأعقو د الأتقر اد ولوو ،ورض ،بو  بهمأوس لأو، قألبتوه  وحوق 

الواحد سول هوؤ ه أ  يرألوو فوي بطنوه ووهورا ،ودا  ألوالد قويوس 

صأل،ح،  وسل،ه  فنالا تألم قمو له     ا لم ح و ،ند الرألبوس   بهو،  

ا الأو هب  فنلوه سومقول     سوود الجنوي وس، أيد فورح الق،توو بهو 

،بموه ح ووو ،نود  سمووس الرص،صووس   به، وب،لجأبوس فهوو ا الأوو هب 

يقو،ل لهوم  سشورألس ا سوأل،ب    ا فعة  انيعةسرفوض تأ،س،  وقو،ببهم 

وهم ال يل غبوا في  األ،د اللألب حت  جعبوا هو الأؤار ب اته  أ  

 لأ، اللألب الاته أ  هللا تع،ل    يأ  له في خبق ا ار و  تقديرا و

هووو الوو   أوجوود هوو ا ا اوور بنفلووه وهوو ا يوورك فووي الربوبمووس  لهووم 

يعتقوودو  خ،لقوو،  سوودبرا  وسووؤارا  وست وورف،  فووي هوو ا ال ووو  غموور هللا 

تع،ل . ف،لفرقس ا ول  فرطل في الربط بمل اللألب وأارا فق،لل   

 ابطووس بمنهأوو، سطبقوو،   أ  لووم  بمنهأوو، سطبووق الرابطووس  والفرقووس 

مس غبل وتج،وند الحد في  األ،د توأامر ا سوأل،ب حتو  جعبووا اله،ل

هو الأؤار ب اته فجعبوا له التوأامر الأطبوق  وألالهأو، ،بو  طرفوي 

لقمض  وألال طرفي ق د ا سو  السمم والحق هو الوسط ولوم يفوز 

به    أهو الوسطمس  ال م،  العدول  أهو اللنس والجأ،،س  ف  هللا 

،ب  هللا سن، هم وسدد خط،هم وغفر لزلهم في الفردو  ا ،ب  وأ

 سووواتهم واألوول أحموو،ههم وجأعنوو، بهووم فووي الجنووس  فوونلهم توسووطوا 

ألع،دتهم بمل الفرقتمل  فق،لوا    لعطي اللوألب التوأامر الأطبوق و  

للوبأله سطبوق التوأامر  بوو هوو سوؤار بجعوو هللا لوه سوؤارا دأ  أ  أ  

عوووو هللا لوووه التوووأامر الووو   أألتلوووأله هووو ا اللوووألب لوووم  الاتمووو،  بوووو بج

سؤارا  ف،لرابط بمل ا سأل،ب وآا، هو، هوو هللا جوو و،وال  فونالا يو،ه 

هللا بح أته و،بأته و،دله و حأته أ  يأضي أار اللوألب أسضو،ا  

و الا ي،ه أ    يأضمه س، أسض،ا   له سألح،له بمدا ا سر ألبه أوله 

وآخرا  وسرا و،اللمتوه فأو، يو،ه ألو،  وسو، لوم يشوأ لوم ي ول    اد 

و  سعقب لح أه و  غ،لب  سرا جو و،وال ف،للوألب ،نود  لقض، ه
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أهو اللنس سؤار ول ل   ب اته و لأ، بتقدير هللا تع،ل   وهم في ه ا 

الأ هب وسط بمل ه،تمل الفرقتمل  وبم،  اللوك أ  قوول أهوو اللونس 

)اللووألب سووؤار( فمووه  د ،بوو  سعطبووس ا سووأل،ب الوو يل لفوووا تووأامر 

ل  )ول ول   ب اتوه و لأو، بجعوو هللا اللألب  وقولهم  حأهم هللا تعو،

سؤارا (  د ،ب  سشرألس ا سأل،ب فبم يعطبوا اللوألب ،ول أاورا ولوم 

يعطوووا التووأامر الأطبووق الوو اتي. والق،،وودا ،نوودهم فووي اللووك تقووول 

 -)اللألب سؤارا  بقد  هللا   ب اته( وفي اللك قبن، في النولمس 

ل وول بتقوودير سوول   وتووؤار ا سووأل،ب لووم  بوو اته،                        

 الرحأل

**** 

/ معععا معنعععى )تعمعععيم السعععبن( مععع  بيعععاف ذلعععك باألمثلعععة معععا 74سعععـ

 استطعت إلى ذلك سبيخً ؟

فووي الحقمقووس أ  هوو ا الألووألس سوول الألوو، و ا صووولمس  -أقووول جععـ/ 

الأهأس والتي ينألغي لط،لب العبم أ  يحرص ،ب  فهأه، وأ  يجمود 

 د ح ووووم يوووور،ي فووووي التفريوووو  ،بمهوووو،  وبم،لهوووو، أ  يقوووو،ل   الا و

الن وووص الشوور،مس سعبقوو،  بلووألب وهوو ا اللووألب يأ وول تحققووه فووي 

سواض  أخرى غمر ه ا ال و ا الأقرولس به  فهو يهألل فوي هو ا 

ال وو  لفوو  الح وم الوو   األوول لب وو ا ا ولوو  أم  بود سوول لوو  

جديوود يهألوول الح ووم ل ووو صووو ا جديوودا   الجووواب هووو ألنوو، ل تفووي 

 ووو ا ا ولوو  و  يبووزم فووي ألووو ب،للووألب ا ول الوو   و د سوو  ال

صو ا تحقوق فمهو، لفو  اللوألب سول لو  جديود بوو وجوود اللوألب 

ال   أوجب الح م لب و ا ا ول  أل،أ  في  يج،ب الح م لأ، يأتي 

بعووودا سووول ال وووو   الا تحقوووق فمهووو، لفووو  هووو ا اللوووألب  وهووو ا هوووو 

الأق ود )بتعأمم اللألب( أ    لجعو اللألب سق و ا  ،بو  ،ومل 

تووي لزلوول أو   فقووط  بووو هووو ،وو،م فووي ألووو صووو ا هوو ا ال ووو ا ال

حأبته  فوأ  صوو ا تحقوق فمهو، هو ا اللوألب فنلوه يتحقوق لهو، لفو  

الح وووم الووو   تحقوووق لب وووو ا ا ولووو    الا ،بأووول هووو ا فووو،،بم أ  

ال ووالأ بوومل أهووو العبووم قوود ح ووو فووي هوو ا اإللحوو،و أ   لحوو،و 
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ال و  الجديدا ب،ل و ا ا ول   هو هوو سول بو،ب القمو،  أم هوو 

سل ب،ب اإللحو،و بأقتضو  ،أووم البفو   وهو ا خوالأ   يوأ  لنو، 

به     الح م ا،بل لب و ا الجديودا  الا تحقوق فمهو، اللوألب سوواه  

قبن، ب،لقم،  أو بعأوم البف   ول ل ا قرب ،ند  وهللا تع،ل  أ،ب  

وأ،بم أ  اإللح،و أل،  بأوجب تعأمم اللألب وب،لقم،  أ  ب بمهأ،  

أق ووود بقولنوو،)تعأمم اللووألب( أ    تجعوووو ولعبووك او  فهأوول ال

أ  هو ا -اللوألب سق وو ا  ،بو  صوو ته التوي لوزل سعهو، بوو هوي 

توودخو فمووه دخووو   أولموو،  سوول بوو،ب القطوو   وأسوو، سوو، ر  -ال ووو ا

ال و  الجديدا فنله، تدخو في ،أوم اللألب دخو   ا،لم،  وقد ي و  

اا فوي دخوله، قطعم،  في بعض ال و  وونم،  في بعضه، ألأو، سوتر

الفووروو    يوو،ه هللا تعوو،ل  واللووألب فووي هوو ا الألووألس هووو العبووس  

فلواه  قبن،  سوألأله ألو ا أو قبنو، ،بتوه ألو ا  ف الهأو، تعألمور واحود فوي 

سعن،ا و   أختبف في سألنو،ا. فون  قبول  وسو، الق،،ودا فوي اللوك حتو  

لحفظه، ولنطبق سنه،  فأقول  الق،،دا في اللك تقوول ) ألوو صوو ا 

ح ووم األوول فمهوو، ح أووه( ولووم يألقوو     يوورحه، تحقووق فمهوو، سووألب ال

ب،لتفري  والفروو ألهمورا وسوأالألر سنهو، سو، يحضورلي حو،ل ال ت،بوس 

 -فأقول 

  لقد تقر  ب،لدلمو أ  ا ستح،ضس سألب لبجأ  واللوك لأو، األول منها

في حديو حأنس  ضي هللا ،نه، ق،ل أبو داود في سننه  حدان، ،ألمد 

ن، يوعألس ،ول ،ألودالرحأل بول هللا بل سع،ال قو،ل حودان، أبوي قو،ل حودا

استحيضععت «الق،سووم ،وول أبمووه ،وول ،، شووس  ضووي هللا ،نهوو، ق،لوول

فعأمئت  ف تعععل العصعئ وتعك ئ  امئ ب علعى عهعد  سعول   

الظهععئ وتغتسععل لهمععا غسععخً و ف تععك ئ المغععئب وتععععل العفععاء 

"وهوووو حوووديو صوووحمن" وفوووي »...الحوووديووتغتسعععل لهمعععا غسعععخً 

وإف قويعععت علعععى  ف «حأنوووس قووو،ل ل الحوووديو اوخووور أ  النألوووي 

تك ئي الظهئ وتععلي العصئ فتغتسلي  وتعمعي  بي  الصختي  

وتك ئي  المغئب وتععلي  العفاء  عم تغتسعلي    الظهئ والعصئ

"وهو حوديو صوحمن" »...الحديووتعمعي  بي  الصختي  فافعلي
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ولأووو، لظرلووو، فوووي سوووألب اللوووك وجووودل،ا ا ستح،ضوووس وهوووو لووووو 

،بمووه الوو   يفمووق فووي وقوول ال ووالا  سرض  فألحقنوو،ا بهوو، الأغأوو 

الأجأو،ووس ويغأوو  ،بمووه فووي ا خوورى فنلووه يجووون لووه أالا أفوو،و فووي 

وقوول الظهوور أ  ي ووبي الظهوور والع وور جأوو  تقووديم  لووه يعبووم أو 

يغبب ،ب  ونه أله سمغأ  ،بمه سورا أخورى  و الا أفو،و فوي وقول 

الأغرب أ  ي بي الأغورب والعشو،ه جأو  تقوديم ألو لك واللوك    

لوو سرض فألحقن،ا ب،لألتح،ضس ويلتدل ،ب  ه ا أيضو،  اإلغأ،ه 

و   الأشوقس تجبوب  »  اد  ف ال يحعئج  متعه«بحديو ابول ،ألو،  

التملوومر والق،،وودا الأتقوور ا فووي بوو،ب الجأوو  ألووه  خ ووس ،، ضووس 

لرف  الحرل والأشقس ،ل ه ا ا سس ناده، هللا يرف،  و فعوس  و   

ب تحقع  فيهعا سعبن  ف نعل صعو الأتقر  في قوا،ود ا سوأل،ب هوو 

  واللألب هن، هو الأرض وح أه هوو الحكم فإنه يثبت فيها هكمه

جوووان الجأوو  فووي ألووال ال ووو تمل وبنوو،ه  فوو،لأغأ  ،بمووه يجووون لووه 

الجأ   الا احت،ل له  لح،ق،  له ب،لألتح،ضس بج،س  وجود اللألب فوي 

 ألو  وهللا أ،بم.

   لقووود تقووور  ب،لووودلمو أ  خووورول دم ا ستح،ضوووس الألوووتأرومنهعععا

الأت ر  لم  بن،قض لبوضووه ح أ،  وسوألب ،ودم لقضوه لبوضووه 

هو سشقس التحورن سنوه     ألهو، يجوب ،بمهو، أ  تتوضوأ ل وو وقول 

صالا  وله، أ  تفعو في ه ا الوقل س، ي،هد سل فروض ولوافو  

ف،للوووألب هوووو اسوووتأرا  الحووودث وت ووور ا ت ووورا ا  يجعبوووه يوصوووف 

ث   ح م له فمأ، لو ب،لديأوسس والح م هو الت فمف بجعو ه ا الحد

خرل بعد الوضوه ال ،سو  وا صو في اللك الألتح،ضس. ق،ل أبو 

داود في سننه  حدان، يعقوب بل  براهمم ق،ل حدان، ،ألدالرحأل بول 

سهد  ق،ل حدان، ص ر ابل جويريس ،ل ل،ف  بنسن،د البمو وبأعن،ا 

فلتتععئك الصععخب قععد  ذلععك  ععم إذا هضععئت الصععخب فلتغتسععل «قوو،ل 

"حديو صحمن" وقو،ل أبوو داود أيضو،  »ئ بثوب  م تصليولتستثف

–حدان، سحأد بل الأهن  ق،ل حدان، سحأد بل أبي ،د  ،ل سحأود 

ق،ل حداني ابل يه،ب ،ل ،روا بل الزبمر ،ول  -يعني ابل ،أرو
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 ف،طأس بنل أبي حألمش أله، أل،لل تلتح،ض فق،ل له،  سول هللا 

ف ذلك فأمسكي ع  إذا ناف دم الحيضة فإنه  سود يعئه فإذا نا«

"حوديو حلول" »الصخب فإذا ناف ا  ئ فتوض ي فإنما هعو ععئ 

وق،ل أبو داود فوي سوننه  حودان، سحأود بول جعفور بول نيو،د وحودان، 

،هأ،  ابل أبي يمألس ق،ل حدان، يريك ،ل أبي المقض،  ،ل ،ود  

ألوه قو،ل فوي الألتح،ضوس  بل ا،بل ،ل أبمه ،ل جدا ،ل النألوي 

ئ هعا  عم تغتسعل وتصعلي والوضعوء عنعد نعل تدع الصخب  يام  ق«

"حديو صحمن" فن  قبل  فأ، اللوألب الو   سول أجبوه األول »صخب

ه ا الح م والت فمف ،ل الألتح،ضس  فأقول  أله استأرا  الحدث 

وبن،ه  ،بمه فنبحق به، ألو صو ا ح و فمه، لف  ه ا اللألب وهو 

 ووم اسووتأرا  الحوودث فأوول ألوو،  حداووه سلووتأرا  دا أوو،  فنلووه يعطوو  ح

الألتح،ضووس     الق،،وودا الأتقوور ا فووي اللووك تقووول  )ألووو صووو ا 

تحقق فمه، سألب الح م األل فمه، ح م اللألب( وبن،ه  ،بمه ف و،حب 

سب  الألول يبحوق ب،لألتح،ضوس لتحقوق اللوألب فموه وهوو اسوتأرا  

الحووودث  ف ووو،حب اللوووب  يغلوووو الألووورا ويشووودا بشووويه ويتوضوووأ 

سول بولوه  حتو  لب الا وي بي و  يضر بعد اللك لو خرل ييه 

يأتي الوقل اوخر ام يتوضأ وه  ا  فن  قبل وس، الدلمو ،ب  اللك 

  فأقول  تعبمال  بق،،دا تعأمم اللألب  وأل لك لبحق به، سل به تفبل 

 ين  فن  بعض الن،  س ،ب ب هرا خرول الورين سول دبورا ولوو 

حأللووه، لتضوور  بوو لك ألهموورا  فضووال  ،وول أ  هوو ا الوورين لووم  فووي 

ده،  له، ت رل بغمر   ادته واختم، ا والرين سول سقدو ا أصال   

الحدث  وبن،ه  ،بمه فأقول   الا أصمب اإلللو،  بتفبول الورين الودا م 

والألتأر فنله  الا ح،  وقل ال الا يغلوو دبورا ويشود ،بموه يومئ،  

ويتوضأ وي بي و  يضرا بعد اللوك سو، خورل سول دبورا سول هو ا 

فبوول الوورين الوودا م يوودخو الوورين  لووه   ح ووم لهوو، يوور،،  اللووك    ت

تحل اسوم الحودث الودا م  أ  الحودث الألوتأر  واسوتأرا  الحودث 

سألب لبت فمف فمبحق ه ا الرجو ب،لألتح،ضس  له ستفق سعه، فوي 

اللألب ال   سل أجبه ح و له، ه ا الت فمف  والق،،دا تقوول )ألوو 
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صو ا تحقق فمه، سألب الح م فنله يهألل لهو، ح وم اللوألب( وألو لك 

سل جرحه ينوزأ و  يرقوأ هو ا ،بو  القوول بوأ  خورول  يبحق به،

الوودم سوول غموور اللووألمبمل سوول لووواقض الوضوووه فوون  صوو،حب هوو ا 

الجرح تحقق فمه سألب الح م وهو استأرا  الحدث فمهألل في حقوه 

ح ووم اللووألب وهووو أ  يغلووبه ويشوودا بشوويه ويتوضووأ وي ووبي و  

و    يضرا بعد اللك س، خرل سنه  وه ا سل ب،ب التفري  والتد يب

فووو،لراجن ،نووودل، أ  خووورول الووودم سووول غمووور اللوووألمبمل   يووونقض 

الوضوه. ويبحق به، أيضو،  سول أصومب بأورض  أوجوب لوه خورول 

س يوه ،بوو  وجووه الديأوسس فهوو ا بوال يووك لعطمووه ح ووم الألتح،ضووس 

   سألب الح وم وهوو اسوتأرا  الحودث ستحقوق فموه  فحموو تحقوق 

بو  اللوألب وهوو سو، فمه سألب الح م فنلوه يهألول لوه الح وم الأعبوق ،

الألرلوو،ا سوو،بق،  فووي ال ووو  الأ،ضوومس فهوو ا ال ووو  التووي ألحقن،هوو، 

ب،لألتح،ضووس   لأوو، ألحقن،هوو، لهوو، لأوو، ألوو،  اللووألب فمهوو، ستحققوو،   

ف، صو هو الألتح،ضس والفرو هو ه ا ال و   والعبس اسوتأرا  

الحوودث فووي ألووو  والح ووم  ألووه لأوو، ألوو،  اسووتأرا  الحوودث يوجووب 

،ضووس فنلووه يوجألووه فووي هوو ا ال ووو   وألوو لك الت فمووف ،بوو  الألتح

يدخو تحل ه ا الت فمف ألو سل تحققل فموه صوو ا اللوألب  وسول 

)سوول حداووه دا ووم فنلووه يتوضووأ  -هنوو، اسووتنألطن، ضوو،بط،  فقهموو،  يقووول 

لوقل ألو صالا وي بي و  يضرا خرول حداه( وقد يرحن،ا في 

 ألت،بن،  تح،أ النأله،ه.

بومل العشو،هيل بلوألب وجوود    لقد تقر  ب،لدلمو جوان الجأو ومنها

الأطر ال   يألو الهم،ب ويح و التضر  ب،ل رول فموه  فعول ابول 

،أر  ضي هللا ،نهأ، أله أال  ب،ل الا في لمبس  الاد برد  و ين اوم 

ألو،  يووأسر      سووول هللا  -قو،ل  أ  صوبوا فووي الرحو،ل اووم قو،ل 

 ال صعععلوا فعععي «الأوووؤال   الا أل،لووول لمبوووس الاد بووورد  وسطووور يقوووول

"ستفق ،بمه" وق،ل أبوو داود فوي سوننه  حودان، ،هأو،  ابول »الئهال

أبي يومألس قو،ل حودان، الفضوو بول دألومل قو،ل حودان، نهمور ،ول أبوي 

فوي سوفر فأطرلو،   ق،ل  ألن، س   سول هللا  الزبمر ،ل ج،بر 
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"حووديو  »ليصععل معع   ععاء مععنكم فععي  هلععه« فقوو،ل  سووول هللا 

ل ا  أوس  لو  صحمن" وأونه ،ند سلبم أيض، دأ  وقد الهب ألهمر سو

جأوو  تقووديم  -أ  الأغوورب والعشوو،ه-جوووان الجأوو  بوومل العشوو،هيل 

بلألب الأطر  ول ل سو، الح وم فوي الجأو  بومل الظهوريل  الا تحقوق 

هوو ا اللووألب  هوو ا ا سوو، تجمووب ،بمووه ق،،وودتن، والتووي لحوول ب وودد 

يووورحه،  وسقتضووو،ه، ألوووه  الا ح وووو ا الى والتضووور  بووو،ل رول 

نلوه يجوون الجأو  بومل الظهور ب،لأطر ال   لزل فوي وقول الظهور ف

والع ر جأ  تقديم وهو ا سول  حأوس هللا وواسو  فضوبه واللوك    

صووو ا اللووألب ستحققووس هنوو،  فحمووو تحققوول صووو ا اللووألب األوول 

الح م  واللوألب فوي جووان الجأو  بومل العشو،هيل هوو الأطور الو   

يح و ب،ل رول فموه ا الى والضور   وقود تحققول هو ا العبوس فوي 

طر يوجب اللك  وه ا هو الراجن وهو ال   الظهريل حمل ينزل س

اخت، ا أبو العأل،  ابل تمأمس  حأوه هللا تعو،ل  ف، صوو هوو الجأو  

بمل العش،هيل  والفرو هو الجأ  بمل الظهوريل والعبوس هوي وجوود 

الضر  وا الى والح م أله ألأو، جو،ن يور،،  الجأو  بومل العشو،هيل 

به    الق،،ودا  به ا اللألب ف  لك يجون أيض،  الجأ  بمل الظهريل

تقول )ألو صو ا تحقق فمه، اللألب الأوجب لبح وم فنلوه يهألول لهو، 

 الح م الأعبق ،بمه( وهللا أ،ب  وأ،بم.

  لقد تقور  ب،لودلمو أ  سمتوس الو ب،ب طو،هرا  واللوك لأو،  واا ومنها

يعنوي -أبو داود في سننه ق،ل  حدان، أحأد بل حنألو ق،ل حدان، بشر 

،ل سعمد الأقألر  ،ول أبوي هريورا ،ل ابل ،جال   -ابل الأفضو

  قووو،ل  قووو،ل  سوووول هللا » إذا وقععع  الععع باب فعععي إنعععاء  هعععدنم

وفعي ا  عئ  عفاء وإنعه يتقعي   فإف في  هد جناهيه داء  فاملقوح

"حووديو صووحمن" وهووو ،نوود الأل وو،   »بعناهععه العع ي فيععه الععداء

أيضووو،   فأسووو، هووو ا الغأووو  فنلوووه س  ووووص ب،لووو ب،ب دو  سووو، ر 

لتعبمووو   لعبأووه ا،بتوو،     فووي الوو ب،ب  ول وول الحشووراد    هوو ا ا

ال ووالم هنوو، هووو ،بوو  سمتووس الوو ب،ب فوون  الوو ب،ب غ،لألوو،  يأووود بهوو ا 

الوقوو والغأ   سمأ،  الا أل،  الشراب ح، ا   وسو  اللوك فوقو،وه 
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وسوته في اإلل،ه لم يوجب تنجمله    سمتته ط،هرا  واللوألب فوي 

  دم س، و لوه  فهو ا  طه، ته هو أ  ال ب،ب لم  له لف  س، بس أ 

هو اللألب  وقد ،دى ألهمر سل الفقه،ه ه ا اللألب  لو  سو، ر سو،   

لف  له س، بس  سل بو،ب تعأومم اللوألب  فأو، تحقوق فموه هو ا اللوألب 

ال   سل أجبه ح وم ،بو  سمتتوه الو ب،ب ب،لطهو، ا فنلوه يح وم ،بموه 

بهوو ا الح ووم وهووو الطهوو، ا  فقوو،لوا بطهوو، ا النأبووس والنحبووس والألووق 

لزلألوووو  وال ووونف  والألعوضوووس  والجعوووو والعقووورب والعن ألوووود وا

والفرايووس ولحوهوو، سوول الحشووراد ال ووغمرا التووي   دم لهوو،  وألووو 

اللووك  لح،قوو،  لهوو، ب،لوو ب،ب  واللووك ألبووه سوول بوو،ب تعأوومم اللووألب فأمتووس 

الوو ب،ب طوو،هرا  لهوو،   لفوو  لهوو، سوو، بس فمبحووق بهوو، سوو، تحقووق فمووه 

 ا تحقووق فمهوو، اللووألب صووو ا اللووألب    الق،،وودا تقووول )ألووو صووو

لبح ووم فنلووه يهألوول لهوو، الح ووم الوو   ،بووق ،بمووه( وهللا تعوو،ل  أ،بوو  

 وأ،بم.

  لقوود تقوور  ب،لوودلمو أ  بووول اإلبووو طوو،هر  واللووك لحووديو ومنهععا

 معععئهم  ف   ف النبعععي «العووورينمل وهوووو فوووي ال وووحمحمل وفموووه 

والشو،هد  »يلحقوا بإبل الصدقة و ف يفعئبوا مع   بوالهعا و لبانهعا

وس، يق،ل في الألوول يقو،ل فوي الوروث فهأو،  »م   بوالها« سنه قوله

ييه واحد  فألول اإلبو و واه، ط،هر ،ب  القول ال حمن وأل لك 

بووول الغوونم و واهوو، أيضوو،  طوو،هر ،بوو  القووول ال ووحمن  لأوو،  واا 

أ   جوال  سوأل  سلبم فوي صوحمحه سول حوديو جو،بر بول سوأرا 

ت توضعأ وإف إف  ع «أأتوضأ سل لحوم الغونم  فقو،ل  سول هللا 

 »نعععم«قوو،ل  أأتوضووأ سوول لحوووم    اإلبووو  قوو،ل » عع ت فععخ تتوضععأ

 »نعم«فتوضأ سل لحوم اإلبو  ق،ل  أصبي في سرابض الغنم  ق،ل 

وقو،ل أبوو داود فوي سوننه   »ال«ق،ل  أصبي في سع،طل اإلبوو  قو،ل

حوودان، ،هأوو،  ابوول أبووي يوومألس قوو،ل حوودان، أبووو سع،ويووس قوو،ل حوودان، 

،ألودهللا الوران  ،ول ،ألودالرحأل بول أبوي  ا ،أش ،ل ،ألدهللا ابل

لمب  ،ل الألراه ابل ،،نب  ضي هللا ،نهأ، ق،ل  سوئو  سوول هللا 

  التصعلوا فعي مبعا ك اإلبعل «،ل ال الا في سأل، ك اإلبو فقو،ل
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وسوووئو ،ووول ال وووالا فوووي سووورابض الغووونم  »فإنهعععا مععع  الفعععيا ي 

"حديو صحمن" فألو،  بو لك أ  بوول »صلوا فيها فإنها بئنة«فق،ل

وث اإلبو ط،هر  وأ  بول و وث الغنم ط،هر  فهو يبحق بهأ، و 

غمرهأ، سل الحموال،د  أقول  الراجن وهللا تع،ل  أ،بو  وأ،بوم أ  

اللألب في طه، ا بول و وث اإلبو والغونم  لأو، هوو  لهو، سأألولوس 

البحم وبن،ه  ،بمه فمعأم ه ا الح م ،ب  ألوو حمووا  تحقوق فموه هو ا 

فألولوه و واوه طو،هر وسو،   فوال  وهو ا  اللألب فمق،ل  س، أألو لحأه

ض،بط فقهي يرحن،ا في سوض   آخر  وقود الألور ابول تمأموس  حأوه 

هللا تع،ل  أله   يعرأ بومل ال وح،بس خوالأ فوي أ  سوأألول البحوم 

فرواه وبوله ط،هر  والألر أيض،  أ  سول قو،ل بنج،سوس بوول سوأألول 

  البحووم و واووه فنلووه جوو،ه بقووول    سووبف لووه سوول ال ووح،بس  سوو  أ

ال الأ في الألألس سعروأ ل ل ،ب  ألالم ابل تمأمس ي و  القوول 

به ا الضو،بط سول اإلجأو،و القوديم وأ  ال والأ حو،دث ستوأخر فوي 

هوو ا الألووألس وا،تأوو،دا  ،بوو  قووول أبووي العألوو،   حأووه هللا تعوو،ل  

الألرد في ألت،ب اإلجأ،و أ  سأ، أجأ  ،بمه ال ح،بس طه، ا بوول 

   لعنموه بقولنو، )تعأومم اللوألب( و وث س، أألو لحأه  وه ا هوو الو

ف و حموا  في الدلم، يؤألو لحأه فن  بولوه و واوه طو،هرا   وألوو 

حموا  في الدلم،   يؤألو لحأه فن   واه وبولوه لجلو،   فو،ل مول 

والألقوور والغووز   والظألوو، وا  الووب والوودج،ل والحأوو،م والع وو،فمر 

حقوق ولحوه، ألو اللك يح م لرواه وبوله ألوه طو،هر    اللوألب ست

فمووه وأ،نووي ب،للووألب أ   لووه سووأألول البحووم  وأسوو، ال بووب والهوورا 

وال نزير والحأ،  وا سد والنأر والفهد وال  ب والهعبب ولحوهو، 

فوون  بولهوو، و واهوو، لجلووه    اللووألب غموور ستحقووق فمهوو،  وأ،نووي 

ب،للألب أ   له، لملل سأألولس البحم واللك ألبوه داخوو تحول ق،،ودا 

الأوجب لبح م فنله يهألل لهو، الح وم  )ألو صو ا تحقق فمه، اللألب

الرواس التي ج،ه بهو،   الأعبق ،بمه( فن  قبل  ولأ،الا ألق  النألي 

فأتيتعه بئو عة فأ ع  «ابل سلعود ألأ، فوي صوحمن  الأل و،   وفموه 

فووأقول  لعووم ألق،هوو،  لهوو،  »الحعععئ و لقععى الئو ععة وقععال هعع ا  نععس
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صووحمن  واوس حأو،  فهوي لجلوس    الحأو،    يؤألوو لحأوه وفوي 

وخمر س، فلرد بوه  »فأتيته بئو ة وهي  و ة هما «ابل خزيأس 

اللنس هو اللنس  فن  قبل  ولأ،الا له  ،ل اإلستجأ،  به،  فوأقول  

لم  اللك  له، لجلس و لأو،  لهو، ناد دواب الجول ألأو، فوي حوديو 

وا سووتنج،ه بهوو، يفلووده، ،بوومهم وهللا  »ونععل بعععئٍب علععف لععدوابكم«

 أ،ب  وأ،بم.

قود تقور  ب،لودلمو واإلجأو،و حرسوس الزلو،  واللوك   يحتو،ل   لومنها

ل ألر ا دلس ،ب  اللك  له، سعبوسس سشهو ا  والزلو، هوو وطه سول 

  تحو سل ا جنألم،د  وسل الزل، أ  توض  لطفس الزول في  حوم 

اسوورأا   تحووو لووه  وسوول سق،صوود تحريأووه حفوو  ا للوو،ب و،وودم 

ه ا اللألب ال   سول اختالطه،  وبن،ه  ،ب  اللك ف و صو ا تحأو 

أجبه حرم الزل، فنله، يح م ،بمه، بح أه وهو التحريم ولو لوم ي ول 

هن،ك سع،لجس وطه  واللوك ألأو، فوي التبقومن ا صوطن،،ي وقود الألور 

الفقه،ه أ  له سوأل  صوو  ألبهو، حورام    اانتومل سنهو، فقوط  وسوألب 

التحريم هو أله، تحأو لف  اللألب ال   سل أجبه حرم الزل، وهوي 

 -ي ألأ، يب

  أ  يجر  التبقمن بمل لطفس نول س  بويضس اسورأا أخورى األولى

أجنألمس ،نه تبقمح،  خ، جم،  ام تؤخ  ه ا البقمحوس وتوضو  فوي  حوم 

نوجته  وه ا حرام و يك    لطفس الزول قد لقحل س  بويضوس 

اسرأا أجنألمس ،نه لملل بزوجس له وه ا هو الزل،  فهوي حورام و   

أعروفس ل نه، تفضي  ل  الأف،سد التوي سول لم تحأو صو ا الزل، ال

 أجبه، حرم الزل،.

  أ  يجر  تبقمن خ، جي بمل لطفس  جو أجنألي س  بويضس الثانية

الزوجس ام توض  ه ا البقمحس في  حم الزوجس لفلوه، وهو ا حورام 

 أيض،  بال يك  له، تحأو لف  اللألب ال   سل أجبه حرم الزل،.

جي بمل لطفس  جو أجنألي س  بويضوس   أ  يتم التبقمن ال ، الثالثة

اسرأا أجنألمس ،نه ام تؤخ  ه ا البقمحوس وتوز و فوي  حوم الزوجوس  
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وهوو ا سحرسووس أيضوو،   بووو أيوود تحريأوو،     فمهوو، طوورفمل أجنألموومل  

 وقبن، بحرسته،  له، تحأو لف  اللألب ال   سل أجبه حرم الزل،.

ويضووس   أ  يووتم التبقوومن ال وو، جي بوومل لطفووس الووزول سوو  بالئابعععة

الزوجس ام تز و في  حم اسرأا أخرى أو ستطو،س ب،لحأو  وه ا 

 سحرسس أيض،   له، تحأو لف  اللألب ال   سل أجبه حرم الزل،.

  أ  يووتم التبقومن ال وو، جي بومل لطفووس الوزول سوو  بويضووس الخامسعة

نوجته ام تؤخ  ه ا البقمحس وتز و فوي  حوم نوجتوه اله،لموس التوي 

أيضوو،  بووال يووك    فمهوو، اخووتالط تلووتطم  الحأووو وهوو ا سحرسووس 

 لأللل،ب.

  أ  يووتم التبقوومن ال وو، جي بوومل لطفووس الووزول لفلووه سوو  السادسععة

بويضووس الزوجووس لفلووه، اووم تووز و هوو ا البقمحووس فووي  حووم الزوجووس 

لفله، ص،حألس ه ا الألويضس  وه ا ج، ز ،ب  س، أفت  به ألهمور سول 

ب الفقهوو،ه واللووك    هوو ا ال ووو ا   تحأووو أ  سووألب سوول ا سووأل،

التي سل أجبه، حرم الزلو، وحموو نالول ا سوأل،ب نال الح وم وهوو 

 التحريم.

  أ  تؤخ  لطفس الزول وتوض  في الأوض  الأن،سب سول السابعة

سهألووو نوجتووه  أو تووز و فووي  حأهوو، وهوو ا أيضوو،  جوو، زا لوونف  

التعبمو ال   ،ببن، به في الح،لس الل،دسوس ول ول وسو  القوول بجووان 

ينألغي أ  تد،و له، الح،جس الأبحس بحمو ألوه  ه،تمل الح،لتمل    أله

يتع   الحأو بغمرهو، سول الطورو  ويجوب بنلحو،ح أ  تؤخو  جأمو  

ا حتم،ط،د الطألمس الالنسوس لحفو  لطفوس الوزول وبويضوس الزوجوس 

فال ت بوط بغمره، والأق وود أ  الحو، د ال أو  ا ولو  حرسول 

أ  ألوو  له، تحأوو اللوألب الو   سول أجبوه حورم الزلو،  وقود تقور  

صو ا تحقق فمه، سوألب الح وم فنلوه يهألول لهو، الح وم الأعبوق ،بو  

 اللألب وهللا أ،بم.

  أ  القول ال حمن والرأ  الراجن الأبمن أ  سوألب جريو،  ومنها

الربوو، فووي النقووديل هووو الهأنمووس أ  ألهوو، اأوول لأليووم،ه  واختوو،  هوو ا 

لنوو، التعبمووو أبووو العألوو،  ابوول تمأمووس  حأووه هللا تعوو،ل  وبنوو،ه  ،بمووه فن
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لعد  ه ا اللألب  ل  ا و او النقديوس التوي يتع،سوو بهو، النو،  فوي 

ه ا ا نسنس أل،لري،ل والدين،  والود هم والودو   والموو و والبمورا 

والجنمه ولحو اللك  فوال يجوون بمو  جون  سنهو، بأهبوه    ب،يوتراط 

التأ،اوووو فوووي الأقووودا  والأق،بضوووس فوووي سجبووو  العقووود  و الا اختبوووف 

ضو فمه، بشورط التقو،بض فقوط  وقبنو، اللوك    الجن  فمجون التف،

صو ا اللألب وهي الهأنمس ستحققس فمه، و الا تحققل صو ا اللألب 

 في ييه األل فمه ح أه ألأ، قر ل،ا س،بق، .

  أ  القووول ال ووحمن والوورأ  الووراجن الأبوومن أ  اللووألب فووي ومنهععا

جريووو،  الربووو، فوووي ا صووون،أ ا  بعوووس وأ،نوووي بهووو، التأووور والألووور 

أبون هوو ال موو سو  ا قتمو،د  أو الوون  سو  ا قتمو،د  والشعمر وال

واخت،  ه ا اللألألمس أبو العألو،  ابول تمأموس  حأوس هللا تعو،ل  ،بموه  

وبن،ه  ،بمه فنلن، لعد  ه ا اللألب في ألو سو، تحققول فموه صوو ته  

ولقوول  ألووو سوونو  سطعوووم وألوو س مووو سطعووم فنلووه يجور  فمووه 

تق،بض والتأ،او و الا بم  بغمور الرب، فنالا بم  بجنله فالبد فمه سل ال

جنله فنله يشترط فمه التقو،بض فقوط واللوك    اللوألب  الا تحققول 

صو ته في ييه فنله يهألل فمه ح أه  والق،،دا تقول )ألو صو ا 

تحقق فمه، اللألب الأوجب لبح م فنلوه يهألول لهو، الح وم الو   ،بوق 

 بم.،بمه( وه ا هو س، لعنمه بتعأمم اللألب وهللا تع،ل  أ،ب  وأ،

  القووول ال ووحمن والوورأ  الووراجن الأبوومن أ  الحج،سووس سوول ومنهععا

جأبس سفلداد ال وم وقد صن الدلمو ب لك واخت، ا يومق اإلسوالم 

أبووو العألوو،  ابوول تمأمووس  حأووه هللا تعوو،ل  واللووألب فووي اللووك هووو أ  

الحج،سووس توجووب ضووعف،  لبأحجوووم  سوومأ، ال وو، م  ه وو ا قوو،ل أهووو 

تفرال يوجوب اللوك فنلوه ي وو  سفلودا  العبم  وبن،ه  ،بمه فن  ألوو اسو

لب وم ول لك ف،لراجن ،ند أهو العبم أ  التألرو ب،لدم يفلد ال ووم 

ويعببووه أهووو العبووم بقووولهم  قم،سوو،  ،بوو  الحج،سووس  لووه فووي سعن،هوو،  

وتعبوومبهم هوو ا هووو الوو   لحوول ب وودد يوورحه او  وهووو أ  التألوورو 

جأبوس  ب،لدم يحأو لف  اللألب ال   سول أجبوه جعبول الحج،سوس سول

سفلداد ال وم والأتقر  ،ندل، )أ  ألو صو ا تحقق فمهو، اللوألب 
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الأوجووب لبح ووم فنلووه يهألوول لهوو، الح ووم الأعبووق ،بمووه( وهوو ا ال ووالم 

ب،لنلوألس لبأحجوووم وأسوو، الحوو،جم فبووه ألووالم آخوور لووم  هوو ا سوضووعه. 

 وهللا أ،بم.

  لقوود األوول ب،لوودلمو جوووان  ،وو،دا صووالا الجأ،،ووس  الا تحقووق ومنهععا

أ   - وقل النهي ألأ، في حديو يزيد بول ا سوود  سألأله، ولو في

صب  صالا ال ألن ب،لحمف بأن  فبأو، سوبم  أى  جبومل  النألي 

معا منعكمعا «لم ي بم، فد،، بهأ، فجيه بهأ، تر،د فرا  هأ، فق،ل 

فعخ «فقو،  يو،  سوول هللا صوبمن، فوي  ح،لنو،  قو،ل  » ف تصليا معنا

اإلمعام ولعم يصعل فصعليا  تفعخ إذا صليتما في  هالكما  م  د نتمعا

" واا أبو داود وغمرا بلند صوحمن" فنظور »معه فإنها لكما نافلة

أهووو العبووم فووي سووألب هوو ا الجوووان فوجوودوا أ   ،وو،دا الجأ،،ووس قوود 

،بقل بحضو  الجأ،،س فبأ، أل،  له، سألب وهو حضوو  الجأ،،وس 

اله،لمس ج،ن فعبه، فعبأوا ب لك أ  ال الا التي ي و  له، سألب فنلوه 

فعبه، في وقل النهي  وه ا لم  ب،تف،قهم بو الألألس خالفموس يجون 

سشووهو ا ول وول هوو ا هووو القووول ال ووحمن والوورأ  الووراجن الأبوومن 

واللك سول بو،ب القوول بتعأومم اللوألب فوأ  صوالا تحقوق سوألأله، فوي 

وقل النهي فال بأ  بفعبه، فمه واللوك    س وبحته، تفوود بفوواد 

سوألب فوال يجوون الألتوس فعبهو،  سألأله،  وأس، التنفالد الأطبقوس التوي  

في وقل النهي والأهم  أ   ،،دا الجأ،،س جو،ند فوي وقول النهوي 

 لهوو، صووالا لهوو، سووألب  فألحقنوو، بهوو، ألووو صووالا الاد سووألب ألتحمووس 

وإذا د عل  هعدنم المسععد «الألجد الأ ألو ا في حديو أبي قت،دا 

"ستفق ،بموه" وألرألعتوي الطوواأ »فخ يعلس هتى يصلي  نعتي 

 قو،ل  قو،ل  سوول هللا  حوديو جألمور بول سطعوم  الأ ألو ا فوي

يعا بنعي عبعد منعاه ال تمنععوا مع   عاه بهع ا البيعت وصعلى  يعة «

"حديو صحمن" وأل الا ا ست ، ا »ساعة  اء م  ليٍل  و نها 

في أسر سمفود    لم ت و في ه ا الوقول واختو، ا يومق اإلسوالم 

يق ود بوه ابل تمأمس  حأه هللا تع،ل   وألرألعتي الوضووه الو   لوم 

استحالل ال الا في ه ا الوقول الأو ألو ا فوي حوديو أبوي هريورا 
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  ق،ل  ق،ل  سول هللا يا بخل هد ني «لألالل  ،ند صالا الفجر

بأ جى عمل عملته في اإلسخم فإني سمعت ده نعليعك بعي  يعدي 

قوو،ل  سوو، ،أبوول ،أووال  أ جوو  ،نوود  ألووي لووم أتطهوور  »فععي العنععة

هو،      صوبمل بو لك الطهوو  سو، طهو ا  سول سو،،س  سول لموو و  ل

ألتووب لووي أ  أصووبي "ستفووق ،بمووه" فهوو ا ال ووبواد تلووأ  الواد 

ا سأل،ب فمجون فعبه، في وقل النهي فت و  ب لك س  وصوس سول 

ال صععخب بعععد الفععئ هتععى تئتفعع  الفعمس وال صععخب بعععد «حوديو 

"ستفووق ،بمووه" واختوو،  اللووك ألبووه أبووو »العصععئ هتععى تغيععن الفععمس

وهللا  بنوو، أ،بوو  وأ،بووم. فهوو ا ،شوورا فووروو  العألوو،  يوومق اإلسووالم

،ب  ه ا الق،،دا وسمأتي الأزيد سنه    ي،ه هللا تعو،ل  ،نود يورح 

 ق،،دا )الح م يدو  س  ،بته وجودا  و،دس، ( وهللا أ،بم.

**** 

/ ما المقصود بتدا ل األسباب ؟ وما القاعدب في ذلك ؟ مع  75سـ

 بيانها بالتفئي  الفقهي ؟

لألده في يرح اللك اضورب لوك سهو،   لعبوه يتضون قألو ا -أقول جـ/ 

به س، أ يد  األ،ته لك فأقول  س، ا ار لو خورل سول اإلللو،  غو، ط  

الجواب  وجوب الوضووه ف ورول الغو، ط سوألب  وهو ا اللوألب لوه 

أار وهو وجوب الوضوه  فن  قبل  س، ا ار لو خرل سل اإللل،  

ا اللألب  ين  الجواب  وجوب الوضوه  ف رول الرين سألب وه 

لووه أاوور وهووو وجوووب الوضوووه  فوون  قبوول لووك  سوو، ا اوور لووو أألووو 

اإللل،  لحوم الجوزو   الجوواب  هوو وجووب الوضووه  فأألوو لحوم 

الجزو  سألب وه ا اللألب له أار وهو وجوب الوضووه  فألو،  لوك 

ب لك أ  ،ندل، االاس أسأل،ب ألو هو ا ا سوأل،ب لهو، أاور ستفوق واحود 

،ه  ،بموه فبوو اجتأعول فوي وهو وجووب الوضووه فوي جأمعهو،  وبنو

اإللل،  ه ا ا سأل،ب ألبه،  أ  تغوط وخرجل سنه  ين وأألو لحم 

الجزو   ف م ،بمه سل سألب يوجب الوضوه  سوأ تقول  االاوس  

فمق،ل لك  وهو يبزسه أ  يتوضوأ اوالث سوراد أ  هوو يجوب ،بموه 

أ  يتوضووأ لووك سووألب سوول هوو ا الهالاووس وضوووهاأد  سلووتقال  أم ي فمووه 
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وضوووه واحوود  ألووألي بووك سووتقول  بووو ي فمووه ،نهوو، ،نهوو، جأمعهوو، 

وضوه واحد  فه ا هو س، لعنموه بتوداخو ا سوأل،ب وبم،لوه أ  يقو،ل  

 الا اجتأعوول أسووأل،ب س تبفووس ول وول آا، هوو، ستفقووه أجووزأ ،نهوو، فعووو 

واحد أ    يبزم أ  تأتي لك سألب بفعو خ،ص سلتقو بو ي في أ  

ل وول هوو ا تووأتي ،نهوو، جأمعهوو، بفعووو واحوود  ولعووو اللووك واضوون  و

التداخو سشروط بأ    تفعو سوجب اللألب ا ول  فأهال  لو تغوط 

 لل،  فتوضأ ام أألو لحوم جوزو   فهوو ي فموه وضووها ا ول ،ول 

الوضوه اله،لي  الجواب     فن  قبل لوك  وسو، اللوألب  فلوتقول  

 له ج،ه بأوجب اللوألب ا ول  فونالا جئول بأوجوب اللوألب ا ول 

فعوو آخور و  يلوتغن  ،نوه ب،لفعوو ا ول  فالبد لبلألب اله،لي سول 

و  تقو     ه ا صعب   له سمتضن لك وضوح،    خف،ه فمه سو  

سعرفتك ل مفمس التفري  ،بمه فن  قبل  وس، الق،،ودا فوي اللوك والتوي 

سننطبق سنه، في سعرفتن،  ح ،م الفروو  فأقول  الق،،دا فوي اللوك 

آا، هوو،    لووم تقووول )يجووزك ،وول ا سووأل،ب فعووو واحوود  الا اتفقوول 

ي رل سوجب أحده،( وهي و   أل،لل طويبس ل نه، يلمرا    يو،ه 

هللا تعوو،ل   وأطبووب سنووك أيهوو، ا ا الحألمووب أ  ت وور  لفظهوو، ،شوور 

سراد حت  تحفظه، حفظ،    سزيد ،بمه  فن  فبل  وس، ا دلس ،ب  

اللووك  فووأقول  سووتأتي ا دلووس    يوو،ه هللا تعوو،ل  فووي قموود التفريوو   

سلووتعمنمل بوو،هلل تعوو،ل  ،بوو  التلووهمو  التفئيعع  لوو  ولنوو هب او  

 -والتملمر فأقول 

  الهب الفقه،ه سل الحنفمس والأ،ل موس والحن،ببوس  لو  أ  أسوأل،ب منها

الوضوووه  الا ت وور د فنلهوو، تتووداخو وينوود ل بعضووه، فووي بعووض  

فم في  سأل،ب  ستعددا وضوه واحد ألأل قأأل و وأس ى وخرجل سنه 

حود ،ول سوجألو،د ا سوأل،ب ألبهو،     ين ولو،م  فم فموه وضووه وا

سق وووده، ستحوود بأعنوو  أ  الأق ووود سنهوو، لووم ي تبووف فوودخو ألووو 

واحد سنه، في اوخر واللك  له يجزك ،ل ا سأل،ب فعو واحود  الا 

اتفقل آا، ه، ولم ي ورل سوجوب ا ول. وأسو، فقهو،ه الشو،فعمس فبهوم 

في ه ا الألألس أوجه ألهمرا بعضهم  ل  خألس أوجه  ول ل الحوق 
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فوي هو ا الألوألس هوو سو، الهوب  لموه جأهوو  أهوو العبوم  حأهوم هللا 

تع،ل . فم،  ب اغفر لبعبأ،ه أولهم وآخورهم سغفورا   تألقوي ،بومهم 

أ  لوو سل ألواو الأؤاخو ا  لوك ،بو  اللوك قودير وب،إلج،بوس جودير 

 وهللا أ،بم.

  ا صو أ  ألو ،ألو،دا سوأسو  بهو، أسور  يجو،ب أو اسوتحأل،ب ومنها

إنما األعمال بالنيات وإنمعا « ال ،صس لعأوم قوله فن  له، لمته، 

"ستفوق ،بموه"    أ  النموس فوي بعوض ال وو  »لكل امئٍئ ما نعوى

تتداخو ألأ، لو دخو اإللل،  الألجد وقد أقمأل ال الا فنله يدخو 

سعهم في الفرض ويجزك اللك ،ل تحمس الألوجد لتحقوق الأق وود 

  تحمس الألوجد و تح،د اللألب  وألأل توضأ ودخو الألجد وصب

فنله ،ل سونس الوضووه  لتحقوق الأق وود و تحو،د اللوألب  وألأول 

دخو الألجد وصب  اللنس القألبمس فنله يغنمه اللك ،ل تحمس الألجد 

لتحقق الأق ود و تح،د اللألب  وألأول صوب  الظهور والهوب  لو  

سلجد آخر فوجدهم ي بو  الظهر ودخو سعهم بنمس  ،و،دا الظهور 

الألعديووس  أ  التووي تفعووو بعوود الظهوور لتحقووق فنلووه يغنمووه ،وول اللوونس 

الأق ووود و تحوو،د اللووألب  وألأوول أقمأوول ال ووالا وهووو فووي آخوور 

طوافووه وصووب  سعهووم الفوورض فنلووه يغنمووه اللووك ،وول  فووراد  ألعتووي 

الطووواأ بفعووو خوو،ص لتحقووق الأق ووود و تحوو،د اللووألب  وألأوول 

ح ووو لووه أسوور وأ اد أ  ي ووبي صووالا ا سووت ، ا ودخووو الألووجد 

ألجد فنلوه يغنموه اللوك ،ول  فوراد صوالا ا سوت ، ا وصب  تحمس ال

بفعوووو خووو،ص لتحقوووق الأق وووود و تحووو،د اللوووألب  وي وووو  د،ووو،ه 

ا سووت ، ا بعوود الفوورال سوول تحمووس الألووجد  وألووو اللووك ،بوو  القووول 

ال ووحمن والوورأ  الووراجن الأبوومن و   فووال ت بووو هوو ا الألوو، و سوول 

 لوو خالأ ف و ه ا ال بواد الأ ألو ا يدخو بعضوه، فوي بعوض

 وهللا أ،بم.

  القول ال حمن أ  القيه   ينقض الوضوه و لأو، يلوتحب ومنها

له الوضوه فقط والقول ال حمن أ  أألوو سو، سلوته النو،  لوم  سول 

بوو،ب الوجوووب و لأوو، سوول بوو،ب ا سووتحأل،ب فقووط  وبنوو،ه  ،بمووه فبووو 
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اجتأع، أ  لو قد ل، أ   لل،ل،  أألو يمئ،  سلته الن،   وبعد اللوك تقموأ 

في حقوه سوألأل،  سأو، يلوتحب سعهو، الوضووه فم فموه فوي فقد اجتأ  

تح مو اللك وضوه واحد يدخو فمه الوضووه ،ول هو ا و،ول هو ا 

 له يجزك ،ل ا سأل،ب فعو واحد  الا اتفقل آا، ه،  ل ول لوو أألوو 

البحم الأطألوا فتوضأ  ام تقمأ بعد اللك فنله يلتحب لوه أ  يتوضوأ 

لن، )س، لم ي رل سوجوب سرا ا،لمس     الق،،دا الأ ألو ا سقمدا بقو

 ا ول( وهللا أ،بم.

  الهووب الفقهوو،ه ا  بعووس  لوو  ألووه  الا ت وور د أسووأل،ب الغلووو ومنهععا

الواجب سواه  أأل،لل سوجأل،د ا سأل،ب ستفقس أل،لجن،بتمل  أم أل،لول 

س تبفس أل،لجن،بوس والحومض فنلهو، تتوداخو هو ا ا سوأل،ب وي فوي لهو، 

،و    غلووال  لووم ي وول يغتلووو سوول الجأوو غلووو واحوود    النألووي 

واحووودا  ،ووول سوجألووو،د ستعوووددا  فووو،إليالل وحووودا سوجوووب لبغلوووو 

يغتلوو سول  واإللزال لوحدا سوجب لبغلو  وس  اللوك فبوم ي ول 

ه يل اللألألمل الأوجألمل لغلبمل    غلوال  واحودا  اللوك  لوه يجوزك 

،ند اجتأ،و ا سأل،ب فعو واحد تدخو فمه جأمعه،  الا أل،لل آا، هو، 

 ستفقس وهللا أ،بم.

  القول ال حمن والأنهص الراجن الأبومن هوو أ  سول اغتلوو منهاو

،ل الجن،بس يوم الجأعس ،ل ال الا ولوى تح مو الفضمبتمل فنله 

يح بهأ، وي فمه غلو الجن،بس ،ل غلو الجأعس بو أقوول  وحتو  

لووو لووم ينووو    غلووو الجن،بووس فنلووه يوودخو سعووه غلووو الجأعووس تألعوو،  

،أر أله ألو،  يغتلوو لبجن،بوس  لتحقمق الأق ود  وقد  وى ،ل ابل

والجأعووس غلووال  واحوودا  وسووئو س حووول ،وول الرجووو يغتلووو يوووم 

إذا فعععل «الجأعوس لبجن،بوس والجأعوس هوو يجووزك اللوك ،نوه  فأجو،ب 

م  اغتسل يوم العمعة غسعل « ولعأوم قوله  »ذلك فله  جئاف

العنابععععععة  ععععععم جععععععاء فععععععي السععععععاعة األولععععععى فكأنمععععععا قععععععئب 

 وهللا  بن، أ،ب  وأ،بم."ستفق ،بمه" »...الحديوبدنة

  القول ال حمن    ي،ه هللا تع،ل  هو أ  ا غل،ل الألنولس ومنها

تتداخو أيض،  ألأل اغتلو لوحرام في يوم الجأعس فنله يح وو لوه 
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اللنت،  لتحقق الأق ود وألأل اغتلو لبعمود فوي يووم الجأعوس فنلوه 

 يح و له اللنت،  لتحقق الأق ود  وألأل اغتلو يوم الجأعس قألو

دخولووه لأ ووس فنلووه يح ووو لووه اللوونت،  لتحقووق الأق ووود  وألأوول 

اغتلبل ،ول ا ستح،ضوس قألوو  حراسهو، فغنوه يح وو لهو، اللونت،  

لتحقووق الأق ود والضوو،بط فووي اللووك يقووول  )ا غلوو،ل الألوونولس 

سق وده، واحد فنالا اجتأعول توداخبل( وهو ا الضو،بط ستفورو سول 

 بم.ق،،دتن، التي لحل ب دد يرحه، وهللا أ،ب  وأ،

  القووول ال ووحمن الوو     لشووك فمووه هووو ألووه  الا اجتأعوول ومنهععا

طه، توو،  ألألوورى وصووغرى  فوون  الطهوو، ا ال ووغرى توودخو فووي 

ال ألرى  فنالا اغتلو سل الجن،بس و،بمه أحداث صوغرى فنلوه ي فموه 

اللوووك    الطهووو، ا سألن،هووو، ،بووو  التوووداخو وهوووو سووو هب الحنفموووس 

ب اإلس،م أحأد  حوم والأ،ل مس ووجه ،ند الش،فعمس و وايس في س ه

هللا س، ر أهو العبم  حأس واسوعس  والودلمو ،بو  اللوك أ  سوجألو،د 

الغلو توجوب الوضووه ضوأن،  أ  تورى أ  خورول الحومض ي وو  

سوول القألووو وقوود تقوور  ،نوود الفقهوو،ه أ  خوورول الشوويه سوول اللووألمو 

ل،قض لبوضوه وس  اللك األتفوا سنه، ،ند طهرهو، ب، غتلو،ل فقوط 

ه، ،ند طهرهو، بوأألهر سول اللوك  و   الغلوو    الشريعس لم تأسر

لأول يغلوبل ابنتوه  يتضأل غلو ا ،ض،ه ا  بعوس بودلمو قولوه 

اغسععلنها  خ ععاً  و  مسععاً  و  نثععئ معع  ذلععك إف   يععت  ذلععك بمععاٍء «

فعود  »...الحوديووسدٍ  وابد ف بميامنها ومواضع  الوضعوء منهعا

 غلووو سواضوو  الوضوووه جووزها  سوول الغلووو ول وول تقوودم النألووي 

سواضوو  الوضوووه ألأوو، تقوودم الأموو،سل وقوود  و   ل وو،  الجأوو  بوومل 

الوضوه والغلو ،ل ،بوي وابول سلوعود     ألنو، لقوول  لقود اتفوق 

الفقه،ه ،ب  استحأل،ب تقديم الوضوه قألو الغلو الواجب  سل بو،ب 

ا ستحأل،ب فقط وال الصس أ  الغلو الواجوب ألو،أ  ،ول الوضووه 

 الواجب وهللا  بن، أ،ب  وأ،بم.
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   الا اجتأعل ،بمه أسأل،ب توجب وضوها  ولوم يجود الأو،ه أو نهاوم

،جز ،ل استعأ،له لع   ير،ي فنله ي فمه ،ل س، ر ه ا ا سأل،ب 

 تمأم واحد ،ب  القول ال حمن.

   الا اجتأعل ،بموه أسوأل،ب توجوب الغلوو ولوم يجود الأو،ه أو ومنها

،جز ،ل استعأ،له لع   ير،ي فنله ي فمه ،ل س، ر ه ا ا سأل،ب 

 مأم واحد ،ب  القول ال حمن.ت

  القول ال حمن هو أ  ال الب الأتعوددا  الا ولغول فوي  لو،ه  ومنها

واحووود  سوووراد ستعوووددا فنلوووه ي فموووه أ  يغلوووو سوووأل  سوووراد أو هووو، 

بوو،لتراب لتحقوووق الأق وووود ولتووداخو التطهمووور  ف،للوووألب الأوجوووب 

لغلو اإلل،ه واحد وهو الولول فبأ، ت ر  الولول أل،  اللوك بأنزلوس 

  اللووألب الواحوود فتووداخبل وا تحوو،د النج،سووس  فوون  النج،سووس ت وور

اله،لمس  الا التقل س  النج،سس ا ول  أل،لل أل،لنج،سس الواحدا فم فوي 

فمهوو، الغلووو سووألع،   حووداه، بتووراب سوورا واحوودا و لووه يجووزك ،وول 

ا سأل،ب الأتعددا فعو واحد  الا اتحدد آا، ه،    لم ي رل سوجب 

 ا ول وهللا أ،بم.

لقووول ال ووحمن    يوو،ه هللا تعوو،ل  هووو أ  الترديوود خبووف   اومنهععا

الأؤال  سل الألتحأل،د الأندوب،د ولم  سل الواجأل،د الأتحتأ،د  

وبن،ه  ،بمه فنالا اتفق سؤالل،  فوي أداه ألفو،و ا الا  فوي وقول واحود 

أ  ابتدأ ه ا في سلجد ف،بتودأ بعودا اوخور فوي الألوجد اوخور فنلوه 

حدا  بنمس  ج،بوس الأوؤاللمل جأمعو،  و   يلل لبل،س  أ  يرد ترديدا  وا

تفوو،ود أحوودهأ، يلوومرا  فووي ألفوو،و ا الا  فمجمووب ألووو سووؤال  فمأوو، 

ي ووت  ببفظووه  الا أس نووه الجأوو  بوومل اللووك سوول غموور اخووتالط  و الا 

أج،ب الأؤال  ا ول والته  ام ابتودأ سوؤال  آخور بو، الا  فملوتحب 

   فملوول أ  يجمألووه أيضوو،     ا الا  ا ول اسووتقو ب،إلج،بووس ا ولوو

لألالا  اله،لي  ج،بس جديدا  واخت، ا أبو العأل،  فنلوه قو،ل )ويجموب 

سؤاللوو،  ا،لموو،  وا،لهوو،  حمووو قبنوو، ألووه يلووتحب( وألووو اللووك سوو  القووول 

ب، ستحأل،ب فنالا ح بل اإلج،بس اله،لمس فأغنم و   ف،تل فبوم  فوي 

 فواته، سغرم وهللا  بن، أ،ب  وأ،بم.
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ن الأبووومن أ  الفوا ووول  الا   القوووول ال وووحمن والووورأ  الوووراجومنهعععا

قضوومل جأبووس واحوودا فنلووه ي تفوو  بووأالا  واحوود لجأمعهوو،  وهوو ا هووو 

اللنس وأس، اإلق،سس فال لعبم خالف،  بمل الفقه،ه  حأهم هللا تع،ل  فوي 

استحأل،به،  وأس، ا الا  فنله اإل،الم بدخول وقول ال والا وبأو، أ  

واحود  الفوا ل ألبه، سوأ تقض  فوي وقول واحود فم فوي فمهو، أالا 

لتحقووق الأق ووود سوول ا الا  وهووو اإل،ووالم بوودخول الوقوول الوو   

الوو    واا  سووتفعو فمووه والوودلمو ،بوو  اللووك حووديو ابوول سلووعود 

الترسو   فوي ج،سعوه قوو،ل  حودان، هنو،د  قو،ل حوودان، هشومم ،ول أبووي 

الزبموور ،وول لوو،ف  بوول جألموور بوول سطعووم ،وول ،ألموودا بوول ،ألوودهللا بوول 

ف المفعئني   عغلوا  سعول إ «سلعود ق،ل  ق،ل ،ألدهللا بل سلعود

      ع  صلوات يوم الخند  هتى ذهن مع  الليعل معا  عاء

فأمئ بخالً فأذف  م  قام فصلى الظهئ  م  قام فصلى العصئ  م  قام 

"حديو حلول"    يو،ه هللا »فصلى المغئب  م  قام فصلى العفاء

 تع،ل  وهللا أ،ب  وأ،بم.

  هو أله ي تفو  بوأالا   واحود    القول الراجن    ي،ه هللا تع،لومنها

لب التمل الأجأو،تمل أل،لظهريل والعش،هيل وهو س هب جأهوو  

أهو العبم  حم هللا الجأم   حأس واسعس والودلمو ،بو  اللوك حوديو 

صعععلى المغعععئب والعفعععاء فعععي   ف النبعععي «جووو،بر ،نووود سلوووبم 

وه ا حديو صورين فوي ا ألتفو،ه  »المزدلفة بأذاف واهد وإقامتي 

لب التمل الأجأو،تمل  س  أ  ا صوو أ  ل وو صوالا بأالا  واحد 

سفروضووس أالالوو،  خ،صوو،  ول وول بلووألب الجأوو  بوومل ال ووالتمل األتفووي 

بووأالا  واحوود  فألأوو، أ  هوو،تمل ال ووالتمل سووتفعال  فووي وقوول  واحوود  

 فم فمهأ،  ،الم واحد وهللا أ،ب  وأ،بم.

  الهب الش،فعمس والحن،ببس وغمرهم سل أهو العبم  حأهم هللا ومنها

تع،ل   ل  أ  العمد والجأعس  الا اجتأع، في يوم  واحود فون  حضوو  

أحدهأ، يغني ،ل حضو  الجأعس    اإلسو،م فالبود أ  يقومم الجأعوس 

لم بمه، سعه سل ي،ه والدلمو ،ب  اللك س،  واا أبو داود في سوننه 

ق،ل  حدان، سحأد بل ألهمر قو،ل أخألرلو،  سورا مو قو،ل حودان، ،هأو،  
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بول أبوي نسبوس الشو،سي قو،ل  أيوهدد سع،ويوس  بل الأغمرا ،ل  ي، 

بل أبي سفم،  وهو يلأل نيد بل أ قم ق،ل  أيهدد سو   سوول هللا 

    مديل اجتأع، في يوم واحد  ق،ل  لعم  ق،ل ف مف صن   ق،ل،

 م   اء  ف يصلي فليصل«صب  العمد ام  خ  في الجأعس فق،ل

لأ وف  "حديو صحمن" وق،ل أبو داود أيض،   حدان، سحأود بول ا»

و،أر بل حف  الوص،بي قو،   حودان، بقموس قو،ل حودان، يوعألس ،ول 

الأغمرا الضألي ،ل ،ألدالعزيز بل  فم  ،ول أبوي صو،لن ،ول أبوي 

قعد اجتمع  فعي يعومكم عيعداف « ق،ل  ق،ل  سوول هللا  هريرا 

"حووديو صووحمن" »فمعع   ععاء  جععز ح معع  العمعععة وإنععا معمعععوف

قو،ل حودان، أبوو ،،صوم  وق،ل أبو داود أيض،    حدان، يحم  بل خبف

،ل ابل جريص ق،ل  ق،ل ،ط،ه   اجتأ  يوم جأعس ويوم فطر ،بو  

عيداف اجتمعا في يوم واهد فعمعها جميعاً «،هد ابل الزبمر فق،ل 

"أاور »فصخهما  نعتي  بكئب لعم يعزد عليهمعا هتعى صعلى العصعئ

صحمن" وق،ل أبو داود أيض،   حدان، سحأد ابل طريف الألجبي ق،ل 

،ط ،ل ا ،أش ،ل ،ط،ه بل أبي  ب،ح قو،ل  صوب  بنو، حدان، أسأل

ابول الزبمور فوي يووم ،مود  فووي يووم جأعوس  أول النهو،  اوم  حنو،  لوو  

الجأعس فبم ي رل  لمن،  ف بمن، وحدال،  وألو،  ابول ،ألو،  ب،لطو، ف 

فبأوو، قوودم الألرلوو، اللووك لووه فقوو،ل  أصوو،ب اللوونس  فهوو ا ا دلووس واواوو،  

د الشو، و الح ومم يتحقوق تحقق لك صحس سو،  جحنو،ا و   سق وو

بحضو   حدى ه،تمل ال والتمل وهوو ا جتأو،و للوأ،و الأو،ظوس 

 وال ألرى وهللا أ،بم.

  القووول ال ووحمن هووو تووداخو سووجود اللووهو  الا تعوودد فووي ومنهععا

ال الا  فبو سوه  العألود فوي صوالته ،ودا سوراد فنلوه ي فموه ،نهو، 

 و ل«جأمعه، سجود واحد  وهو قول الجأهو   وأس، حديو اوب،  

فنلوه حوديو ضووعمف  و   ألوو سوهو فوي ال ووالا  »سوهو سوجدت، 

فن  له سجدتمل فحمو أل،لل آا،  ا سأل،ب ستفقس فنله، تتداخو     

الأق ود سل سجود اللهو جألر ال بوو الح،صوو فوي ال والا وهو ا 
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ي فووي فمووه سووجدت،   ف،للووألب ستحوود وا اوور ستحوود فم تفوو  ،وول ألووو 

 .اللهو الح،صو بلجود واحد وهللا أ،بم

     حق الأمول أ  ي وب  ،بموه  وهو ا  يوك فموه  ل ول  الا ومنها

اجتأو  ا سوواد وتعوددوا  فون  صوالا واحودا ت فوي لجأومعهم     

الأق ود الشر،ي سل صالا الجن،نا هو الد،،ه لبأمول وقود تحقوق 

اللك ب الا واحودا  و   اللوألب ستحود وهوو الأوود وا اور ستحود 

أار ا سوأل،ب واحودا  فنلوه ي تفو   وهو ال الا والأتقر  أله  الا أل، 

فمه، بفعو واحد  تدخو فمه جأمعه،  وقد  وى النل، ي في سننه سل 

حديو يزيد بل أبي حألمب ،ل ،ط،ه بل أبي  ب،ح ،ل ،أو،  قو،ل 

هضعععئت جنعععازب صعععبي وامعععئ ب فقعععدم الصعععبي ممعععا يلعععي القعععوم «

ووضعععت المععئ ب و اءح فصععلى عليهمععا وفععي القععوم  بععو سعععيٍد 

عبعا  و بعو قتعادب و بعو هئيعئب فسعألتهم فقعالوا   الخد ي وابع  

 "حديو صحمن" وهللا أ،بم . »السنة

  القول ال حمن    ي،ه هللا تع،ل  أ  اإلللو،   الا أوقو  يووم ومنها

القض،ه الواجب في يوم  يلتحب صوم،سه ألمووم ا انومل أو ال أوم  

ولحووو اللووك ولوووى تح وومو الفضوومبتمل فنلهأوو، تح ووال  لووه  فوون  

تحوود واللووألب ستحوود ف الهأوو، صوووم وألالهأوو،  سلوو،ك الأق ووود س

ف م،سه قض،ه في الموم الف،ضوو الو   يلوتحب صوم،سه يتحقوق بوه 

الأق ودا  جأمع،   فم ودو ،بموه ألوه قضو  سو، ،بموه  وألوه صو،م 

 الموم الف،ضو و حأس هللا واسعس وأجرا   حدود له وهللا أ،بم.

س  فوي لهو،    القوول ال وحمن    يو،ه هللا تعو،ل  أ  سول جو،ومنها

 سض،  ،،لأ،  ،،سدا  س ت، ا  في يوم واحد ،ودا سوراد فنلوه ي فموه 

،ل جأم  اللوك ألفو، ا واحودا  وأسو،  الا ألو،  الجأو،و قود ت ور  فوي 

يوسمل أو أألهر ف،لقول الراجن أله يبزسه ل وو يووم ألف، توه ال ،صوس 

فووال تووداخو هنوو،  اللووك    ألووو يوووم ،ألوو، ا ،وول ،ألوو،دا سلووتقبس لهوو، 

 وهللا أ،بم. حرسته، ال ،صس

This file was downloaded from QuranicThought.com



 تعريف الطالب بأصول الفقه في سؤال وجواب    
145 

  القووول ال ووحمن أ  سوول ا ت ووب سحظووو ا  سوول سحظووو اد ومنهععا

الحص التي يجب فمه، ال ف، ا وت ر  سنه اللك ا  ت ،ب فنلوه ي فموه 

 ،ل ألو اللك ألف، ا واحدا    لم ي رل سوجب ا ول وهللا أ،بم.

  القوول ال ووحمن أ  سول أخوور طوواأ اإلف،ضووس وط،فوه قألووو ومنهعا

إلف،ضوس والووداو أ  اللوك جو، ز  فونالا خروجه سل س وس ولووى بوه ا

فرل سل هو ا الطوواأ فبم ورل سول الحورم و  يويه ،بموه لتحقوق 

 الأق ود واتح،د اللألب.

  القول ال حمن أ  سل ألور  المأومل ،بو  يويه واحود فنلوه ومنها

يجزيه ،ول هو ا ا يأو،  جأمعهو، ألفو، ا واحودا  الا خو،لف سقتضو  

  وأسووو،  الا تعووودد يأمنوووه     الأق وووود سووول هووو ا ا يأووو،  واحووود

الأحبوأ ،بمه فالبد ل و سحبوأ ،بمه سل ألف، ا خ،صس  الا خ،لف 

 سقتض،ا وهللا أ،بم.

  سل سرو سرا ا  فنله ي فمه حد واحد    لم يحد لشويه سأو، ومنها

 سض  لتحقق الأق ود واتح،د اللألب.

  سل نل، سرا ا  فنله ي فموه حود واحود    لوم يحود لشويه سأو، ومنها

 سض .

قطو  الطريوق سورا ا  فنلوه ي فموه حود واحود    لوم يحود    سولومنها

 لشيه سأ، سض .

  سوول يورب ال أوور سوورا ا  فنلوه ي فمووه حوود واحود    لووم يحوود ومنهعا

 لشيه سأ، سض .

فه ا بعض الفروو ،بو  ق،،ودا توداخو ا سوأل،ب ولعتو   لوك ،بو  

والتلوهمو وهللا اإلط،لس ول ل ه ا سل ب،ب حرصون، ،بو  التوضومن 

 بم . بن، أ،ب  وأ،
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