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بدا ١ٜاجملًظ

ؿقاظد ذم مًرؾة ٜافدةدعا ائََة ٜـْةٖٕ ٚمةؾ خن ٕٖخةذ آظ هةٚم

فِنٚضدلا خو خحد خم كاتفا فُـ وجةدٕ ٚخن إمةر ؿةد لىةقلا ثةؿ رخلة ٝخن
لُقن افُ ٚب افذي َٕػ ظْده هق هذا افُ ةٚب ٕٕةف صةدف خم كة فاظ هةٚم
خلو ٚؿقاظد خخرى مـ ـ  ٛإئّ ٜوظةذ رخشةٓٚ
فِنٚضدلا مع خٕف خوٚف إفٔف ً
م ٚـ دف صٔخ اإلشام ابـ تّٜٔٔا وابـ افَٔؿ وؽرمه ٚمـ إئّ.ٜ
وهذا ذم ائََ ٜةة افرشٚف ٜمجِٔ ٜجدً ا حقت مجِ ٜـدرة مةـ افَقاظةد اد ْقظةٜ
اد ًددة.



وؿدؾ خن لدخؾ ذم افَقاظد ووع مدخِغ:
 oمدخؾ يد افددظٜا هذا اددخؾ إول
ً
مدخا ثًٔ ٕٚة : ٚوهةق إوةقل امٚمًةٜ
خلو ٚووع
 oثؿ ً
فاب داع ا واددخؾ افثٚين :افذي هق إوقل امٚمًٜ
فاب ةةداع هةةق افةةذي شٍٔهةةِف إن صةة ٚاه تًةةٚػ ذم
ؿقاظد افددع اد ٍرؿ.ٜ

وٕحـ ٕ ُِؿ افٔقم ظـ اددخؾ إول .
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ضد ًً ٚوهق ذـر ذم ادَدم ٜخمهٔة ٜادقوةقع ومة ٚل ًِةؼ بةف ثةؿ ذم

وٍح ٜمخس ٜظؼ بٚفْسد ٜفِىدً ٜاف ةل مًْة ٚبةدخ بٚدةدخؾ وهةق حةد افددظةٜ
واوىاحٚا واف ٍُ ُروؿٚت بْٔٓة ٚوبةغ ادًهةٔ ٜوافسةْ ٜوادهةٚف
ومًْٚه ٚفٌٜ
ً
ادرشِ ٜوٕحق ذفؽ
تْدٔٓة ٚواحةدً ا ؾَةط ؿدةؾ خن
وح ك ٓ ل نً ٛافُام خحة ٛخن خٕدةف ً
ٕدخؾ ذم افُ ٚبا وخْٕل خح ٛمـ اإلخقة خن لَةرووا ؾٔةف ؿدةؾ خن لةٖتقاا وخن
لس قظدقا ادسٚئؾ وافَقاظد ذم ـؾ درس ؿدةؾ خن ٕدةدخ ؾٔةفا ٕن تهةقره ٚؿدةؾ
ذفؽ شُٔقن إن ص ٚاه تًٚػ ٕٚؾ ًً ٚذم اش ًٔٚب افُام حقفف
ولٗشٍْل خْٕٕ ٓ ٚس ىٔع خن ٍٕهؾ وخن ٕؼح افؼح ادس ٍٔض ْٕٕٚ
فق ؾًِْ ٚهذا ٓح ٚج إمر إػ ظؼات افدروس
فُـ لٍُْٔ ٚةة وخٕ ؿ جزاـؿ اه خر حرلهقن وضاب ظِؿ وفدلُؿ
خٍِٔ ٜةة لٍُْٔ ٚخن ٕٖخذ هذه ادسٚئؾ وَٕػ ظْد بًوٓ.ٚ
خلو ٚةةة مل ٕسة ىٔع خن َٕةرخ
ْٕ َؾ بًد هذا إػ افُ ٚب ةة وذم ائًََ ٜ
ـؾ يش .
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(املنت)
احلُد هلل زب ايعاملنيٚ ,ايصالٚ ٠ايطالّ عً ٢أغسف األْبٝاٚ ٤املسضًني ْبٓٝا ذلُد عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘
أفطٌ ايصالٚ ٠أمت ايتطً ,ِٝايًِٗ اغفس يٓا ٚيػٝخٓا ٚيًطاَعني بسمحتو ٜا أزحِ ايسامحني.

قاٍ املؤيف حفع٘ اهلل تعاىل :

ُ
مسااو مثان:
اؽلدخو ا﵂ول :حد اىبدؿة وفيى
اؽلسأةل ا﵂وىل :مـىن اىبدؿة  ي ايٌلة أأ ي ماد ددع  ي ايٌلة ؿىل مـنيني:
أحديٌل  :اىيشػ اـلػ ع ؿػىل كػ م ػال سػاد ومهػى هلػتع أـػاىلُ { :هل ْػو َمػا ُل ُ
نػب دِػدْ ؿًا ِّمػ ْ
ُّاىر ُسوِ } ،وجا ؿىل يذا اؽلـىن هلتل معر  :نـمب اىبدؿة  ،وهلتل ك و م ا﵂مئة لقػتل اىضػافـا اىبدؿػة
ددؾتان :ددؿة َلتد وددؿة مذمتمة ،مفا واف اىس نة فًت َلتد ،وما خاىف اىس نة فًت مذمتم .
هلال اب رجب :وأما ما وهلػؽ  ي مم اىسػٌف مػ اس تنسػان دـػغ اىبػدع فإيفػا ذضل  ي اىبػدع ايٌلت ػة ﵆
اىرشؾية ،مف ذضل هلتل معر  ؽلا مجؽ اىناس  ي هليام رمضان ؿىل إمػام واحػد  ي اؽلسػود و ػرج ور
عٌتن لذضل فقال :نـمب اىبدؿة يذو.
اىتـب واىالكل  ،قال  :أددؾب ا﵄دو إذا برمب  ي اىعر م يزال أو دا أو مل ،
ومهى هلتل اىرجو اشلي جا إىل اىنيب  فقال  :إين ُأددع يب فامحٌين فقال  « :ما ؾندي » فقال رجو  :اي
رستل ظل أان أدع ؿىل م حيمهل فقال رستل ظل  « : م دل ؿىل خ فهل م و أجر فاؿهل » .
ويذا اؽلـىن رجؽ إىل اؽلـىن ا﵂ول ؛ ﵂ن مـىن أددؾب ا﵄دو  :ددأ هبا اىتـب دـد أن ػل يه هبا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشرح)

لًْل هْ ٚاملسألل اول  :معنـ للد عـة يف للل ـة ومقوةقظٓٚ

واو جدً ا ترجع إػ مًْٔغ:
 ذكز لملعن لألول وهق افق ادخسع ظذ ؽر مثٚل شٚبؼ مثةؾ
افر ُش ِؾ} لًْل فس ٝخول رشقل وإٕام شدَْل رشؾ.
{ َم ٚـ ُ
ُْ ٝبِدْ ًظِّ ٚم ْـ ُّ
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 ولملعن للثاني :مـ اف ً ٛوافُال وذـةر خوةِٓ ٚذم افٌِةٜا
وذـر م ٚورد ذم ذفؽ مـ إثر.
للذي يهننا هنـا خن ؿقهلؿ افددظ ٜهل افقة ادخةسع ظةذ ؽةر مثةٚل
شٚبؼ لًْل هذا ادًْك مـ افْٚحٔ ٜافٌِقلٕ ٜح ٚج إفٔةف ذم ادًْةك افؼةظل ـةام
شٖٔيت إن ص ٚاه تًٚػ ؾٔام بًد
(ومن ذـك ؾول طمرر)  وخروةٚه ؾةٔام ل ًِةؼ بةٚفساول ( ىعمرت
اـبدطة تلك )  :ؾٚفًِام ؿٚفقا :فٔش شامه ٚبدظ ٜ؟
ؿٚفقا :هل بدظ ٜذم افٌِ ٜفُـ هل مـ افْٚحٔة ٜافؼةظٔ ٜفٔسة ٝبدظةٜ
ٕن افساول ذم رموٚن ؾًِف رشقل اه 
فُـ هل ٕهن ٚمل تُقن مقجقدة شٚب ًَ ٚلًْل ذم ظٓةده  وذم ظٓةد خ
بُر مل تُـ مقجقدة ؾَٚل :هذه افددظ ٜاف ل خحدثْٚه ًّٜٕ ٚافددظٜ
وهذه افددظ ٜشامه ٚبدظ ٜمـ افْٚحٔ ٜافٌِقل ٜوإن ـٚن هلً ٚ
خوا رشظٜٔ



ونه يفهه السظول معي مًْك مة ٚؿٚفةف بًةض افسةِػ ـٚفنةٚؾًل

افددظ ٜبدظ ٚن:
 oبدظ ٜحمّقدة.
 oبدظ ٜمذمقم. ٜ
فٔف ؟
ٕن مسٖف ٜافددع ؾٔٓ ٚإصُٚل ظْد بًض افًِام وهل :
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هؾ لُّـ خن تَسؿ افددع إػ خحُٚم اف ُِٔػ اخلّسٜ؟
خو ـام ؿٚل هَْٕ :ٚسّٓ ٚإػ ؿسّغ :بدظ ٜحمّقدة وبدظ ٜمذمقمٜ؟
خو لَٚل :مْٓ ٚم ٚهق واج ٛومْٓ ٚم ٚهق حمرم ومْٓ ٚم ٚهق مُروه ومةٚ
هق مْدوب ومْٓ ٚم ٚهق مدٚح؟
هذا ؾٔف خاف بةغ افًِةام رمٓةؿ اها ومةْٓؿ مةـ ؿسةؿ افدةدع إػ
خحُٚم اف ُِٔػ اخلّسٜ
 بْٔام افنٚضدل رمف اه تًٚػ وؽره ؿٚفقا  ٓ :ا ـؾ بدظ ٜواف. ٜ
للصولب كنا ثدت ع للنيب  وـام شٖٔيت خن ـؾ بدظ ٜوافٜ
ؾ٘ذا ـٚن ـذفؽ ؾٚفددظ ٓ ٜتَْسؿ
فة ّّةَٕ ٚقل :ـؾ بدظ ٜواف ٜهْ ٚلٍٔدٕ ٚام ٕٛٚافٌِةقي إػ خمةر مٓةؿ
جدً ا وهق :أن اـبدطة ادقصود هبر  :اـبدطرة اـػرطوة ا ؾِةٔس هْةٚك بدظة ٜذم
افدلـ حسْٜ
 ضٔ ٛوافٌِقل ٜ؟
ؿٚل فؽ  ٓ :ا افٌِقل ٜلًْل خي يش ظذ مثٚل شٚبؼ ؿد تَْسؿ :
 oؾ٘ن ـٚن هل ٚخوؾ رشظل ؾٓل بدظ ٜوواف ٜلًْل بًّْك خٕف إذا
ـ ٕٝٚخمٚفٍ ٜفِؼع ؾٓل بدظ ٜووافٜ
 oوإذا ـ ٕٝٚـام شٖٔتْٔ ٚمـ ؿدٔةؾ افًةٚدات خو ٕحةق ذفةؽ ؾٓةذه
تسّك بدظ ٜوٓ بٖس مـ اف سّٔ ٜإ ًذا .
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 إذن ادًْك افٌِقي لٍٔدٕ ٚهذا ذم مًرؾ ٜمسٖف ٜاخلاف افقاؿةع
ذم اف َسٔؿ :
 ؾٚفةةذلـ ؿسةةّقا افددظةة ٜإػ حمّةةقدة ومذمقمةة ٜخو إػ خحُةةٚم
تٍُِٔٔ ٜمخس : ٜمل لٍرؿقا بغ افددظ ٜذم افٌِ ٜوٓ بغ افددظة ٜذم
آوىاح ؾجًّقا بْٔٓام وؿٚفقا خهن ٚتَْسؿ إػ هذا وإػ هذا
 وافذلـ ؿٚفقا :ـؾ بدظ ٜوافٕ ٜيروا إػ مًْٚه ٚافؼظل.



قاٍ املؤيف حفع٘ اهلل تعاىل :
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(املنت)

لمليألة للثانية  :مـىن اىبدؿة  ي اىرشع وردت  ي اىس نة اؽلعًر أحاد ث نبت ة فهيا إصار إىل اؽلـػىن
اىرشؾا يٌفغ اىبدؿة ،مف ذضل:
 حد ث اىـرابض ب سار ة  وفيى  :هلتع  « :وإايمك وحمداثت ا﵂متر فػإن حمدجػة
ددؿة و ددؿة ض﵇ةل» .
 اثنياً :حػد ث جػابر بػ ؾبػد ظل  ،وفيػى :أن اىنػيب  اكن قػتل  ي عبتػى« :إن
أظدق احلد ث لتاب ظل ،وأحس اىًدي يدي َلد  ، ورش ا﵂متر حمداثهتا ،و حمدجة
ددؿة و ددؿة ض﵇ةل و ض﵇ةل  ي اىنار».
وإذا َّ
أبني هبذي احلد ثني أن اىبدؿة يه اؿلدجة اس تدؾى ذضل أن ُنؼر  ي مـىن ا﵄حداث  ي
اىس نة اؽلعًر وهلد ورد  ي ذضل :
 حد ث ؿابضة ريض ظل ؾهنا ويت هلتع « :م أحدث  ي أمران يذا ما ىيس مهى فًػت
رد».
 و ي روا ة « :م معو ً
مع﵇ ىيس ؿٌيى أمران فًت رد » .
يذو ا﵂حاد ث ا﵂ردـة إذا أؤمٌب وجدانيا أدل ؿىل حد اىبدؿة وحقيقهتا  ي نؼر اىضارع.
ذضل أن يٌبدؿة اىرشؾية هليتدًا ج﵇جة ختتط هبا ،واىيش ﵆ يهتن ددؿة  ي اىرشع إ﵆ دتتفريا فيى ،ويه-:
ً o
أو﵆ :ا﵄حداث.
 oاثنيًا :أن ضاف يذا ا﵄حداث إىل ازلي .
 oاثىث ًا :أ﵆ يستهد يذا ا﵄حداث إىل أظو رشؾا ،دعر خاص أو ؿام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشرح)

ٓحيقا مًل هْ ٚاملسلل الثاني  :ما هي س للد عة يف للشزع

خرا إػ خن لس ْدط مًْٚه ٚذم افؼع
وإىِؼ ادٗفػ وؾَف اه وجزاه اه ً
مم ٚورد ظـ افْدل . 
ؾهٚرت هذا بٕٚحٚدل ٞإربً ٜهل اف ل لس َك مْٓ ٚاف ًرلػ
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وعليه كنا هي ن عة قال لم :ما تضن ثالثة أشياء.

 oللشيء لألول :خن لُقن إحدا ًث ٚذم افةدلـ  .اإلحةداث خن لُةقن
إحدا ًث ٚؾام لسّك افق مد د ًظ ٚإٓ إذا ـٚن ؾٔف إحداث.
 oللشيء للثاني :خن لوٚف هذا اإلحداث إػ افدلـ.
 oللشيء للثالث :خٓ لس ْد هذا اإلحداث إػ خوؾ رشظل

وخخذه ٚمـ حدل ٞافْدل  ـام بغ ذفؽ:


ؾٖخذ اإلحداث مـ ؿقفف مـ خحدث ا ـؾ حمدث ٜبدظٜ

وظِٔف ؾُؾ مـ ختك بٖمر جدلد مل لسدؼ إػ مثِةف ؾٔةدخؾ ذم هةذا إمةر
هذل هو للقي لألول وظِٔف ؾٖي يش فٔس بجدلد ٓ لسّك حمدث.ٜ
لًْل ً
مثا :مْىَ ٜم ٚؾٔٓة ٚمسةجد بْةق مسةجدً ا هةذه ادْىَة ٜمل لُةقن
مقجق ًدا ؾٔٓ ٚ؟ هذه اددلْ ٜذم خي دول مـ افدول فٔس ؾٔٓة ٚذم لةقم مةـ إلةٚم
مسجد ثؿ بْل مسجد ؟ ؾٓؾ َٕقل هذا اإلحداث فُْف إحداث ذم افدلـ وٕةٖيت
بَٔقد؟
َٕقل  ٓ :ا هذا خوؾ فٔس حمد ًثٚا ٓ لدخؾ ؾٔةف افَٔةد إول وهةق ؿٔةد
اإلحداث.


افثٚين دَٕ ٚقل :خن لوٚف هذا إػ افدلـ :

وهذا مٖخقذ مـ ؿقفف « من أحدث يف أمرى هذا»
وادَهقد بٕٚمر :هق رشع اه  ودلْف
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ؾٚدَهقد بٚإلحداث خن لوٚف إػ افدلـ بٖي وجف مـ افقجقه
ضد ًً ٚـٔػ لُقن بٚإلوٚؾ ٜإػ افدلـ ؿٚل فؽ  :بٖمقر ثاث-:ٜ
[ االول ]:اف َرب إػ اه بام مل لؼع وهذا إمر إول
 اـث ين :اخلروج ظذ ٕيٚم افؼلً ٜوافدلـ
 اـث ـث :افذرائع ادٍؤ ٜإػ افددع
وشٖٔيت إن ص ٚاه تًٚػ بٔٚن هذه إمقر افثاث ٜب٘ذن اه
 oهذا افَٔد وهق ( يف أمرى هذا ) َاذا خيسج َٓ٘ ؟


ؿٚل :خيرج ذم ادخسظٚت ادٚدل ٜوادحدثٚت افدٕٔقل ٜاف ةل ٓ وةِٝ

هل ٚبٖمر افدلـ وهذا إمر إول افذي ليٓر
وظِٔف ؾ٘ذا اخسع يش هةذا آخةساع بحٚجة ٜافْةٚس ؾةا لَةٚل هةذا
اخساع ذم خمر افدلـا وإٕام اخسع ٕجؾ م ٚلًِؿ مةـ حٚجة ٜافْةٚس إػ ذفةؽ ا
ؾٓذا ٓ لدخؾ ذم مقوقع ادًْك افذي ٕ ُِؿ ظْف وهق ؿؤ ٜافددظٜ


خلو ٚخيرج مْف ادًٚيص وادخٚفٍٚت اف ل خحةدث ٝذم افةدلـ
ـذفؽ ً

ؾا ٕٖيت وَٕقل هذه بدظ ٜوٓ دمقز وهذه ً
خوا هل مًٚيص
ةة مٚيش هذا لًْل إ دٓقا مًل هلذا ةة
لًْل إذا ذم لقم مـ إلٚم ـام هق ذم ظكةٕ ٚايةٚا اخسظة ٝضرائةؼ
فًِّٚيص مٖٕ ٚيت وَٕقل هذه بدظ ٜهل ؽر داخِ ٜهةل فٔسة ٝبدظة ٜذم افةدلـ
وإٕام هل يش خمٚفػ فِدلـ ؾا لدخؾ بٚف ًرلػ
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وإ دٓقا خُِْٕ ٕ ٚؿ أن حقل تًرلػ افددظ ٜم ٚهةق هةؾ هةذا بدظة ٜخو
فٔس بدظ ٜ؟
ؾ٘ذا اخسع وشِٔ ٜجدلدة دًهٔ ٜاه  ؾا َٕقل هذه ادًهٕٔ ٜهنة ٚمل
تُـ ذم افزمـ افسٚبؼ إ ًذا هذه بدظ ٜد ٚ؟
ؿٚل فؽ ٕ :هن ٚؽر داخِ ٜذم ادقوقع وإٕام هل خمٚفٍ ٜرشظٔة ٜبًّْةك
خهن ٚخمٚفٍ ٜفألمر وافْٓل ؾا تدخؾ ذم موّقن افددظ ٜوإن ـ ٕٝٚحمرمٜ
 إٓ ذم حٚف ٜواحدة ؟
ؿٚل فؽ :الش هل هذه ايٚف ٜهذه ؟
ؿٚل فؽ  :د ٚخن ل َرب هب ٚإػ اه د ٚجيًؾ هذه ادًهٔ ٜمـ افدلـ
وهؾ لُّـ خن لَع هذا ذم إم ٜ؟
ؿٚل فؽًٕ :ؿ لُّـ خن لَع هذا
وبًض افىرق افهقؾٔ ٜخوجدوا خصٔ ٚمـ ادًٚيص وجًِقهة ٚؿربة ٜإػ
اه  مثؾ افَقل ذم افسامع :افرؿصا وافٌْ ٚا وأٓت ادقشَٔٔ ٜظْةد بًةض
افىرق افهقؾٔ ٜلروهن ٚوشِٔ ٜمـ وشٚئؾ اف َرب إػ اه !! 
ؾْٓ ٚل حقل هذا ذم هذه ايٚف ٜإػ بدظ.ٜ
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للقي للثالـث ؿٚل فؽ :خٓ لسة ْد هةذا اإلحةداث إػ

خوؾ رشظل بىرلؼ خٚص وٓ بىرلؼ ظٚم
مٚذا خيرج هذا ؟
ؿٚل فؽ  :خيرج هذا م ٚـٚن حمد ًث ٚفُْف لرجع إػ خوةؾ رشظةل بىرلةؼ
خٚص خو بىرلؼ ظٚم .
 ؿٚل فؽ :بطسٜل خاص  :مثؾ خي مسٚئؾ مـ إمةقر اف ةل هةل شةْـ
خمٔ  ٝؾٔحدثٓ ٚاإلٕسٚن لًْل ذم بًض إمٚــ دمد افسْ ٜإَرو ٝمْذ افسْغ
خو مْذ ؿرون ؾ٘ذا ج ٚإٕسٚن وخحٔك هذه افسْ ٜؾٓؾ ٕدخِٓ ٚهذه مـ افددع ؟
ؿٚل فؽ . ٓ :
فٔش ؟
ؿٚل ٕ :ن هذه افسْ ٜتس ْد إػ خوؾ رشظل
فُـ إػ خوؾ رشظل خٚص هب ٚا ظدةٚدة خو وةاة خو ـةام ذـرٕة ٚفُةؿ
مثٚل شٚبؼ بْ ٚمسجد خو ٕحق ذفؽ ؾٓذه مس ْدة إػ خوؾ رشظل ؾا تدخؾ ذم
حد افددع .
 خو إذا ـٕٚةة ٝمس ة ْدة إىل أصــٌ غــسع ٞعــاّ ـّثةةؾ ادهةةٚف ادرشةةِٜ
وشٖٔتْٔ ٚافُام ذم افٍرق بغ افددظ ٜوادهٚف ادرشِ. ٜ
فُـ َٕقل  :ادهٚف ادرشِ ٓ ٜتدخؾ ذم حد افددظٜ
[مثؾ  ] :تدولـ افدواولـا مجع افَرآن
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ـ ٚب ٜافَرآن اف ل وؿً ٝذم هذه إم ٜمل تُـ مقجقدة ذم زمـ افْدةل 
ؾِامذا ٓ ٕدخِٓ ٚذم افددظٜ؟
ؿٚل فؽ ٕ :ن هذه ؿد دل ظِٔٓ ٚخوؾ ظٚم
فق تٖمِ ٝذم ادهِح ٜادرشِ ٜفقجدت خهن ٚةة وشٖٔتْٔ ٚإن ص ٚاه بٔٚن
ذفؽ ةة ٓ تدخؾ ذم مقوقع افددظٕ : ٜن إمة ٜحم ٚجة ٜإفٔٓةٚا وخدفة ٜافؼةع
افًٚم ٜتٗلدهٚا بخاف افددظ ٜؾ٘ن خدف ٜافؼع افًٚم ٜختٚفٍٓ. ٚ
وشٖٔيت إن ص ٚتًٚػ بذفؽ مزلد بٔٚن.



قاٍ املؤيف حفع٘ اهلل تعاىل :
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(املنت)

هلال اب رجب [رمحى ظل ]  :فلك م أحدث صيئ ًا ونس بى إىل ازلي  ،وػل يه ع أظو م ازلي يرجؽ إىيى
فًت ض﵇ةل وازلي مهى بري .
وهلال أ ضً ا واؽلراد ابىبدؿة  :ما ُأحدث مما ﵆ أظو ع  ي اىرش ـة دل ؿٌيى فأما ما اكن ع أظو م اىرشع
دل ؿٌيى فٌيس دبدؿة رشؿًا وإن اكن ددؿة ىل ًة.

ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشرح)

وإن ـٚن بدظ ٜفٌ :ٜمثؾ م ٚؾًؾ ظّر د ٚخظٚد افْٚس إػ افساول

ومثؾ  :د ٚمجع ظثامن افْةٚس ظةذ مهةحػ واحةدا وافهةحٚب ٜـةٕٚقا
لُ دقن ادهٚحػا وـ ٕٝٚم ٍرؿٜ
فُـ دف ٝإدف ٜافًٚم ٜظذ خن إمة ٜمةٖمقرة بحٍةظ افَةرآن ا ومةـ
وّـ حٍيف ـ ٚب ف ح ك ٓ لْسك مْف صٔ ًئ.ٚ
ؾٓذا ح ك فق شّل بدظ ٜافٌِ ٜؾٕ٘ف ٓ لسّك بدظ ٜرش ًظ.ٚ
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ددؿة ض﵇ةل » ما أحدث و﵆ دىيو ع م

وهلال اب جحر [رمحى ظل ] واؽلراد دقتع « :
اىرشع دعر خاص و﵆ ؿام.
وهلال أ ضً ا [رمحى ظل ]  :ويذا احلد ث ـين حد ث « :م أحدث  ي أمران يذا ما ىيس
مهى فًت رد » مـدود م أظتل ا﵄س﵇م وهلاؿد م هلتاؿدو فإن م اخ ع  ي ازلي ما ﵆ يضًد ع
أظو م أظتع ف﵇ ٌتفب إىيى .

ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشرح)

وهذا وحٔ لًْل ـؾ مـ اخسع ذم افدلـ م ٓ ٚلنةٓد فةف خوةؾ

مـ خوقل افدلـ ؾٓذا جي ٛخن لرد
هؾ لّٔز بغ م ٚل ًِؼ بٚفدلـ مـ خحةدث ذم خمرٕة ٚذم دلْْة ٚذم رشلً ْةٚ
وبغ اد ٌرات وادحدثٚت وآخساظٚت وؽره ٚ؟
ذم ادْٓ ٟآشامل فٔس بغ إمرلـ خي تْةٚؿض واوةح ٜوايّةد ه
ـؾ افقوقح.
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(املنت)

للتعزيف للشزعي للد عة :ميههنا مما س ب حتد د مـىن اىبدؿة  ي اىرشع دأهنا ما مجـػب اىقيػتد
اىث﵇جة اؽلتقدمة ،وىـو اىتـر ف اجلامؽ ىًذو اىقيتد أن قال
اىبدؿة يه :ما ُأحدث  ي دي ظل ،وىيس ع أظو ؿام و﵆ خاص دل ؿٌيى.
أو دـبار أوجز ( :ما ُأحدث  ي ازلي م ك دىيو ) .

ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشرح)

ٕٕف إذا ؿٚل مـ ؽر دفٔؾ مًْٚه :ٚخن فٔس فف خوؾا فٔس فف دفٔةؾ

خٚص وٓ دفٔؾ ظٚم
 م ٚـٚن فف دفٔؾ خٚص  :وفق خٕف شْ ٜمٚت ٝثؿ خحٔ ٝمـ جدلد ؾةا
لَٚل ظـ هذا افًٍؾ خٕف بدظٜ
خلوة ٚمة ٚـةةٚن فةف دفٔةؾ ظةٚم  :ؾةةام دظة ٝإفٔةف افؼةةلًٜ
 وـةذفؽ ً
اإلشامٔ ٜمـ إمقر افًيٚم بٚفْسد ٜفألم ٜاف ل تح ٚج إفٔٓ ٚوهل تدخؾ وةّـ
ادهٚف ادرشِ ٜؾٓذه ٓ لُّـ خن لَٚل ظْٓ ٚإهن ٚداخِ ٜذم افدلـ.
افددظ ٜهل ظذ افود مـ ذفؽ ( م ٚخحدث ذم دلـ اه وفٔس فف خوؾ)
ؿس ظذ هذا ـؾ يش حيدث ذم دلـ اه ل ًِؼ بٚفًدٚدات بٖوراد بٖصٔ ٚل َةرب
هب ٚإػ اه  ؾٓذه ـِٓ ٚإذا ٕيرت إفٔٓ ٚدمده ٚبدظٜ
وتٖمؾ افىقائػ وافٍرق افذلـ ل َربقن إػ اه  بام لد دظقٕف مـ هذه
إمقر ش جد خهن ٚداخِ ٜؾٔٓ ٚشقا ـ ٕٝٚبدع مَٓٚت ـَّةٓٚت افىقائةػ خو
بدع خؾًٚل وخظامل ـام هل ظْد ـثر مـ افىرق افهقؾٔ ٜوؽره.ٚ
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(املنت)

لمليألة للثالثة  :متازنة دني اؽلـىن ايٌلتي يٌبدؿة واؽلـىن اىرشؾا.
وذضل م وهجني-:
ً
عتظا معٌ ًقا،
أو﵆  :أن اؽلـىن ايٌلتي يٌبدؿة أمع م اؽلـىن اىرشؾا ،فإن ديهنٌل معت ًما و ً
إذ ددؿة  ي اىرشع داخةل حتب مسمى اىبدؿة  ي ايٌلػة و﵆ ؾهػس ،فػإن دـػغ اىبػدع ايٌلت ػة
اكـل ؿات اؽلاد ة ك داخةل حتب مسمى اىبدؿة  ي اىرشع.
اثن ًيا  :أن اىبدؿة اب﵄ظ﵇ق اىرشؾا يه اىبدؿػة اىػتارد  ي حػد ث « :ددؿػة ضػ﵇ةل
»دون اىبدؿة ايٌلت ة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشرح)

هنا ذكز الفرق بني [املعين الشرعي لبني] املعنى اللغأي

فزق ن :
 للفزق لألول :خن افٌِ ٜظٚم ٜوهذا واو .
ؾٚفٌِ ٜلدخؾ ؾٔٓ ٚافددظ ٜادْٓل ظْٓ ٚوافددظ ٜؽر ادْٓل ظْٓ ٚـةام ؿةٚل
افنٚؾًل :حمّقدةا مذمقمٜا هذه مـ افْٚحٔ ٜافٌِقل ٜؾٓل ـِٓة ٚتةدخؾ وةّـ
ادسّك افٌِقي
وظةذ هةذا شة جد بًةض إصةٔ ٚاف ةل هةل جةٚئزة بٚتٍةٚق خو مةـ
ادخسظٚت ايدلث ٜا ؾَٔٚل هذه بدظ ٜوٓ ل ًِؼ هب ٚايُةؿ افؼةظل بةؾ هةل
جٚهزة وإن شّ ٝبدظٜ
وظِٔف ؾٚفددظ ٜمـ افْٚحٔ ٜافٌِقل ٜخظؿا لدخؾ ؾٔٓ ٚادْٓل ظْٓة ٚوؽةر
ادْٓل ظْٓ.ٚ
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 للفزق للثاني  :خن افددظ ٜافقاردة ذم افؼع هةل اف ةل ورد ؾٔٓةٚ
حدل ( : ٞـؾ بدظ ٜواف) ٜ
هذا افَٔد ـؾ بدظة ٜوةاف ٜلْىدةؼ ظةذ افددظة ٜافؼةظٔ ٜخو افددظةٜ
افٌِقلٜ؟
افددظ ٜافؼظٔ.ٜ
إذ ًا [مَٕ ٚدر َٕقل ] خي واحد ج ٚوجٚب فْ ٚآفف جدلدة مة ٚلُّةـ خن
تَقل ل ٚخخل ـؾ بدظ ٜواف ٜدظٓ ٚا خىٖ
فٔس ـؾ يش خمسع خو بدظ ٜفٌقل ٜجيقز فؽ خن تَقل ظْةف ـةؾ بدظةٜ
وافٜ
ـؾ بدظ ٜواف ٜمَٔد بٚفْٚحٔ ٜافؼظٔ.ٜ
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(املنت)
لمليألة للزلنع :اىـ﵇هلة دني الادتداع وا﵄حداث.
الادتداع وا﵄حداث يردان يف للل ة مبـىن واحد إذ مـنايٌل :ا﵄أيان ابىيش اـل ع دـد أن ػل يه .
وأما  ي لملعن للشزعي فقد دىب ا﵂حاد ث ا﵂ردـة اؽلتقدمة ؿىل أن يٌبدؿة  ي اىرشع امسني:
اىبدؿة واؿلدجة.
إ﵆ أن لفظ للد عة كٌب إظ﵇هلى ؿىل ا﵂مر اـل ع اؽلذمتم  ي ازلي خاظة.
وأما لفظ لحمل ثة فقد كٌب إظ﵇هلى ؿىل ا﵂مر اـل ع اؽلذمتم  ي ازلي اكن أو  ي ك و.
وهبذا ـؼل أن ا﵄حداث أمع م الادتداع ىهتن ىفغ ا﵄حداث ً
صػام﵇ ىػلك خمػ ع مػذمتم  ي
ازلي اكن أو  ي ك و ،إذ دخو  ي مـىن ا﵄حداث :ا﵄مث وفـو اؽلـايص ،ومهى هلتع « :م أحدث فهيا
حداث أو وى ً
ً
حمداث » ،هلال اب جحر [رمحى ظل ]  :أي أحدث اؽلـعية.
ودذضل تبني ىنا أن ىفغ اؿلدجة هبذا اىنؼر متتسط دني مـنػ اىبدؿػة  ي ايٌلػة واىرشػع ،فًػت
أ ط م مـىن اىبدؿة  ي ايٌلة ،وأمع م مـنايا  ي اىرشع .

ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)

ضد ًً ٚهذا بحة ٓ ٞإصةُٚل ؾٔةف ٕٕةف شةٓؾ ولسةرا ٕن افٍةرق بةغ
اإلحداث وافددظ ٜهق :
دائام مرتدى ٜبَؤ ٜافدلـ لًْةل خؽِة ٛافُةام حقهلة ٚخهنةٚ
أن البدعة
ً
بدظٕ ٜجؾ افدلـ
ادحدثٚت خو ادخسظٚت خو افق ادحدث ًٕؿ ورد خحٔ ًٕٚٚبةام لَةٚرب
افددظ ٜذم افدلـا فُـ ؿد لدخؾ ؾٔف إحداث ذم ؽره
وهلذا دمد ذم افسٔٚق لَٔده ٚؾ٘ن ـؾ حمدث ٜبدظ ٜوـؾ بدظ ٜوافٜ
هؾ ـؾ حمدث ٜبدظ ٜلًْل بٚدًْك؟
ٓ وإٕام ادَهقد حمدث ٜذم دلـ اه  هق افددظٜ
فُـ فٔس ـؾ خمر حٚدث خو خمسع لُقن مد دظ ٚوهذا واو جدً ا.
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(املنت)
لمليألة لخلامية  :اىـ﵇هلة دني اىبدؿة واىس نة .
أ ي نؼ ىفغ اىبدؿة  ي يذي ا﵄ظ﵇هلني :ايٌلتي واىرشؾا ىفغُ اىس نة ،وديان ذضل-:
ً
أو﵆ :ابىنؼر إىل اؽلـىن ايٌلتي .
أأ ي اىس نة  ي ايٌلة مبـىن اىبدؿة  ي ايٌلة ،إذ اىس نة ىل ًة مبـىن اىعر قة ،حس نة اكنب أو سيئة ،فلك مػ
أمرا معو دى هلت ٌم م دـدو هليو يت س نة.
ادتدأ ً
فاىس نة واىبدؿة  ي اؽلـىن ايٌلتي ىفؼان م ادفان .
وم ا﵂م ةل ؿىل ورود ىفغ اىس نة مبـناو ايٌلتي هلتل اىرستل  « :م َس َّ  ي ا﵄س﵇م س نة حس نة فهل
أجريا وأجر م معو هبا دـدو م ك أن نقط م أجتر يش  ،وم َس َّ  ي ا﵄س﵇م س نة سيئة اكن
ؿٌيى وزريا ووزر م معو هبا م دـدو م ك أن نقط م أوزار يش ».

ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
هذا هْ ٚأَس َِٗ دـدّا :وهق ـام شةٖٔيت افٌٚفة ٛخن افسةْ ٜتةٖيت ذم مَٚبةؾ

افددظ ٜؾٓؾ هذا صٚمؾ فِْقاحل افٌِقل ٜوآوىاحٜٔ؟
ؿٚل فؽ ٓ :ا ذم ؾرق بغ افْٚحٔ ٜافٌِقل ٜوافْٚحٔ ٜآوىاحٜٔ
وهذا مٓؿ جدً ا ذم ؾٓؿ افْهقص افقاردة ذم هذا [افَوٚل ]ٚافَقاظد
مثؾ مسٖف ٜاخلِػ وافسِػ :ةة إ دٓقا مًل ةة مسٖف ٜاخلِػ وافسِػ
ُظرف خن اخلِػ مـ افْٚحٔ ٜآوىاحٔ ٜهؿ خهؾ افددع
وافسِػ :هؿ خهؾ افسْ. ٜ
فُـ فق ٕيرت إفٔٓؿ مـ افْٚحٔ ٜافٌِقل ٜافدح : ٜ
فقجدت خن اخلِػ  :هق اد ٖخر.
وافسِػ  :هق اد َدم
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افسِػ  :اد َدم لًْل اد َدمقن ؾٔٓؿ مـ هق ظذ شْ ٜوؾةٔٓؿ مةـ هةق
ظذ وافٜ
خلو ٚؾٔٓؿ مـ هق ظذ شْ ٜوؾٔٓؿ مـ هق ظذ بدظٜ
واخلِػ اد ٖخرون ً
وواف ٜةةة ٓحي ؿ هذا وٓ ٓ ةةة
وظِٔف ؾَْقل  :افسِػ واخلِػ ذم مثؾ هذه ايٚف ٜهؾ خٕ ٝتْير إفةٔٓؿ
مـ افْٚحٔ ٜافزمْٜٔ؟
لًْةةل اف َةةدم واف ةةٖخر ٕن افسةةِػ اد َةةدمغ خشةةاؾْ ٚا واخلِةةػ
اد ٖخرون إن ٕيرٕ ٚإفٔٓ ٚهبذه افْيرة ؾَْقل  :هذه مـ افْٚحٔ ٜافٌِقل ٜافدح ٜ
ممدوح ٚوفٔس ـؾ مـ ـٚن خِ ًٍ ٚمذمق ًم ٚبةؾ
وظِٔف فٔس ـؾ مـ شِػ
ً
ؾٔٓؿ وؾٔٓؿ
خم ٚإن ٕيرت إفٔٓ ٚمـ افْٚحٔ ٜآوىاحٔ: ٜ
ؾٚفذي اش َر ظِٔف فدى ـثر مـ إئّ ٜرمٓةؿ اه تًةٚػ :خٕةف إذا ؿٔةؾ
ً
وخوا  :ؾُؾ مةـ وةٚر ظةذ ضرلَة ٜافسةِػ ؾٓةق
مًْك
افسِػ ادَهقد هبٚ
ً
شٍِل شقا ـٚن م َدم خو م ٖخر
خلو ٚفف خوؾ ومًْك وادَهقد بف خهؾ افددع
ولَٚبؾ ذفؽ اخلِػ وهق ً
ٍٕس افق لْىدؼ ظذ مسٖف ٜافسْ ٜوافددظ: ٜ
ؾ٘ذا ٕيرت إػ افسْ ٜمـ افْٚحٔ ٜافٌِقل : ٜوجدت الش مًْك افسْ ٜؿٚل
فؽ هل افىرلَ ٜحمّقدة ـ ٕٝٚخو مذمقمٜ



تعًٝل ايعالَ ١عبدايسمحٔ احملُٛد

- 23 -

ودفِٔٓ ٚايدل ٞافكل افذي اش نٓد بف ادٗفػ وهق حةدل ٞثٚبةٝ
ظـ افْدل  َٔ « :ضٔ يف اإلضالّ ضٓ ١حطٓ»١
لَٚبِٓ َٔٚ « ٚضٔ يف اإلضالّ ضٓ ١ض »١٦ٝؾسامه ٚشْ ٜوشامه ٚشٔئٜ
وادَهقد بٚفسْ ٜهْ ٚفٔس ذم مَٚبؾ افددظ ٜمـ افْٚحٔة ٜافؼةظٔ ٜوإٕةام
هل افددظ ٜوإٕام ادَهقد هب ٚافىرلَ ٜوهذا واو .
ام ٚمـ افْٚحٔ ٜافؼظٔ ٜؾٔدْٔٓ ٚتٍوؾ (إؿرخ) :



ثاّْٝا :بايٓعس إىل املعٓ ٢ايػسع-:ٞ
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(املنت)

أأ ي اىسػ نة ابؽلـػىن اىرشػؾا  ي مقادػو اىبدؿػة ابؽلـػىن اىرشػؾا  :إذ اىسػ نة رشؿًػا يه ظر قػة اىنػيب 
وأحصادى ،واىبدؿة يه ما اكن خماىفًا ىعر قة اىنيب  وأحصادى.
فاىس نة واىبدؿة  ي اؽلـىن اىرشؾا ىفؼان متقاد﵇ن ،مف ذضل هلتل اىنيب :
«ما أحدث هلتم ددؿة إ﵆ رفؽ م ًٌا م اىس نة ،ف ٌ
متسك بس نة خ م إحداث ددؿة».
رشو ،وىلك رشت ف  ،فإما إىل س نة وإما إىل ددؿػة ،مفػ اكنػب ف أػى إىل
وهلتع « :فإن ىلك ؿادد ّ
س نة فقد ايت دى ،وم اكنب ف أى إىل ك ذضل فقد يطل».

ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
ؿٚل افنةٚرح افنةٔخ ظدةدافرمـ ادحّةقد حٍيةف اه  :واوة هةذا ا

وايدلثٚن ذم مسْد خمد ـام ؿٚل ادٗفػ ذم ايٚصٜٔ
ؾّـ افْٚحٔ ٜافؼظٔ ٜؾٚفسْ ٜتٖيت ذم مَٚبؾ افددظ ٜوٓ تح ٚج إل تًِٔؼ
ْٕ َؾ إل ادسٖف ٜافسٚدش : ٜإؿرخ



تعًٝل ايعالَ ١عبدايسمحٔ احملُٛد

- 25 -

(املنت)
املطأي ١ايطادض : ١اىـ﵇هلة دني اىبدؿة واؽلـعية-:
أٚيًا :وجتو اجامتع اىبدؿة مؽ اؽلـعية  :أن ًم مهنٌل مهنيا ؾنى مذمتم رشؿ ًا وأن ا﵄مث ٌن فاؿهل ،وم
يذا اىتجى فإن اىبدع أدخو حتب مجةل اؽلـايص.
وهبذا اىنؼر فإن ددؿة مـعية ،وىيس مـعية ددؿة.
ثاّْٝا :أن ًم مهنٌل متفاوت ،ىيس ؿىل درجة واحد  ،إذ اؽلـايص أنقسم ابأفاق اىـٌٌل إىل ما يهفَّر دى،
وإىل مباةر وإىل ظلاةر ،ولذضل اىبدع فإهنا أنقسم إىل ما ُيهفَّر دى ،وإىل مباةر وإىل ظلاةر.
ثايجّا :أهنٌل مؤذانن ابندراس اىرش ـة وذياب اىس نة؛ فلكٌل لرثت اؽلـايص واىبدع وانترشت لكٌل ضـفب
اىسنن  ،ولكٌل هلت ب اىسنن وانترشت لكٌل ضـفب اؽلـايص واىبدع  ،فاىبدؿة واؽلـعػية – هبػذا اىنؼػر –
مق انن  ي اىـعف ابىًدى وإظفا نتر احل  ،ويٌل يس ان حنت ذضل  ي عني متتاز ني  .تحض يذا :
زابعا  :أن ً
م مهنٌل مهاهلغ ؽلقاظد اىرش ـة  ،ؿااد ؿىل ازلي ابىًدم واىبع﵇ن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
هْ ٚافنٔخ إ َؾ إػ افًاؿ ٜخو افٍرق بغ افددظ ٜوادًهٔ ٜؾذـر ً
خوٓ مٚ

جي ًّٚن ؾٔف ةة مٓؿ تحدلد ادهىِ ةةة
م ك ٕسّل هذه مًهٔ ٜخمٚفٍ ٜفِؼلً ٜخو َٕقل بدظ ٜخمٚفٍ ٜفِؼلً ٜ؟
ؿٚل فؽ [أٚال]  :جي ًّٚن ذم خن ً
ـا مةْٓام مْٓةل ظْةف ا ادًهةٔ ٜمْٓةل
ظْٓ ٚوافددظ ٜمْٓل ظْٓ.ٚ
خلوٚ
ٚايفسم ايجـاْ :ٞخن ـؾ مْٓام م ٍٚوت ادًٚيص ظذ درجٚت وافددع ً
ظذ درجٚت
قاٍ ايػٝخ املؤيف د.ذلُد حطني اجلٝصاْ ٞأـٌيقا ً  :ويذا اىتفاوت والانقسام إيفا عح إذا نُسب دـغ اىبدع إىل دـغ ،
فميه إذ ذاك أن أتفاوت رتهبا  ،﵂ن اىعلر واىهرب م ابب اىنسب وا﵄ضافات ؛ فقد يهتن اىيش مب ًا  ي نفسى ىههى ظل
ابىنس بة إىل ما يت ألرب مهى وشلا فإن ظلار اىبدع –  ي ذاهتا – أـد م اىهباةر  ،وىيسب دعلاةر  ،وذضل ابىنس بة ىساةر

اؽلـايص خ﵇ اىرشك  .انؼر الاؾتعام ( )62 – 57/2وس يأ ي مز د ديان شلضل  ي اىنقاط اى﵇حقة ىًذو اىنقعة .
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ٚايفسم ايجايح :خن ً
ـا مْٓام إذا إ ؼ وـثةر مةٗذن بٕٚةدراس افؼةلًٜ
لًْل إذا ـثرت ادًٚيص ؿِ ٝافىٚظٚت وإذا ـثرت افددع وًٍ ٝوؿِ ٝافسْـ
وهذا واو جدً ا
خلو ٚؿٚل ذم ايفسم ايسابع  :ـؾ مْف ومْٚؿض بَّٚود افؼةلًٜ
وـذفؽ ً
وهذا واو ٕن افددظ ٜتْٚؿض افؼلً ٜمـ جٓ ٜخوِٓ ٚوحُّ ٓة ٚوتؼةلًٓٚ
خلوٚ
وادًهٔ ٜـذفؽ ً
افذي هيّْ ٚبًد خن بغ هذا آف َ ٚبْٔٓام م ٚافٍرق بغ افددظ ٜوادًهٜٔ
هذه افٍروؿٚت مّٓ ٜجدً ا.



ٚد ٙٛاالفرتام بني ايبدعٚ ١املعص-: ١ٝ
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(املنت)

ً
أو﵆  :أنفرد اؽلـعية دأن مستهد اًهنيا ؾهنا كاى ًبا يت ا﵂دةل اخلاظػة ،مػ نعػتص اىػت أو ا﵄جػٌلع أو
اىقياس ،خب﵇ف اىبدؿة ،فإن مستهد اًهنيا ؾهنا كاىبًا يػت ا﵂دةل اىـامػة ،ومقاظػد اىرشػ ـة ،ومعػتم هلػتع
 «:ددؿة ض﵇ةل»

ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)

وهذا ذم افًّقم وفذفؽ ؿٚل ؽٚف ًدة ٚلًْةل ؽٚفة ٛادًةٚيص دمةد خدف ٓةٚ
خٚو ٜتحرلؿ اخلّرا تحرلؿ افنؿٜا تحرلؿ ـذا دمد خدف ٓ ٚخٚوٜ
فُـ افددع ؽٚف ًد ٚخدف ٓ ٚظٚمٜ
ؿد لًُْس  :ـام ؿٚل افًِام ذم بٚب إشام وافهٍٚت ج ٚذم افُ ةٚب
وافسْ ٜب٘ثدٚت مٍهؾ وٍٕ ًٔ ٚجمّؾ وؿد لًُْس
فُـ إؽِ ٛذم هذا خٕف افددظ ٜخدف ٓ ٚخدف ٜافْٓل ظْٓ ٚظٚمة ٜوادًةٚيص
خدف ٓ ٚخٚوٜ
وؿد لًُْسا ـٔػ ؿد لًُْس ؟
ةة ًٕؿ ةة ؿد تٖيت ذم ؿوٚل ٚادًٚيص خدف ٜظٚم ٜلًْل دمةد ً
مةثا ذم افْٓةل
ً
مثا ظـ اف ندف بٚفٍُٚر م ٚلُقن وّـ خو لدخؾ مـ وّْف ادًٚيص ؾ٘ن افٍُٚر
ؿد لًَقن ذم خصٔ ٚحمرم ٜؾ جد خن دفٔؾ ادًهٔ ٜدفٔؾ ظٚم
خلوة ٚمجِةٜ
ؾٚفْٓل ظـ اف ندف بٚفٍُٚر خوِف ذم افددع فُـ تةدخؾ ؾٔةف ً
خلو ٚتدخؾ ؾٔف ؿوٚل ٚافْٓل ظـ افددع ؾٚفْٓل
لو ٚذم ٍٕس افِحيً ٜ
ادًٚيصا وخ ً
ظـ اف ندف بٚفٍُٚر ؿد لُقن خٚو ٜلًْل جز مـ ؿقفف « :ؿل بدطة ضرلـة»
م ٚورد مـ افْٓل ظـ اف ندف بٚفٍُٚر وهُذا.
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(املنت)
ثاّْٝا  :وأنفرد اىبدؿة بهتهنا مضايية يٌمرشوع إذ يه أضاف إىل ازلي  ،وأٌن دى
خب﵇ف اؽلـعية فإهنا خماىفة يٌمرشوع ،إذ يه خارجة ؾ ازلي ك منستدة إىيى
ايًٌم إ﵆ أن فُـٌب يذو اؽلـعية ؿىل وجى اىتقرب فيجمتؽ فهيا م وهجني خمتٌفني  :أهنػا مـعػية
وددؿة  ي ن واحد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًٕؿ لًْل هذا ؾرق واو

(الشرح)

افددظ :ٜهل موٚهٚة فِؼعا ؿد تُقن ادًهٔ ٜخمٚفٍ ٜوهةذا اإلصةُٚل
ذم افددع
اإلصُٚل ذم افددع خهن ٚموٚهٚة
بْٔام ادًهٔ ٜهْ ٚواوح ٜادًٚمل لًْل ادًهٔ ٜتهٚدم افدفٔؾ
بْٔام افددظ ٜتحٚول خن تسر مع ادؼوع توٚهل ادؼوع وهلذا وةٚرت
مًرؾ ٜادًٚيص وافُدٚئر خوو مـ مًرؾ ٜافددع
لًْل إذا جئ ٝأن فِؼلً ٜاإلشامٔ ٜدمد خن مًرؾ ٜادًةٚيص خن واه
دائةام
هذا حمرم وهذا مًهٔ ٜوهذه ـدرة م ٚتح ةٚج ؾٔٓة ٚإٓ دًرؾة ٜافةدفٔؾ ٕن ً
ادًهٔ ٜتهٚدم افدفٔؾ
بْٔام افددظ ٓ ٜتح ٚج إػ بحٕ ٝن افددظة ٜذم افٌٚفة ٛفةٔس مْهةقص
ظِٔٓ ٚبخهقوٓ ٚح ك تَقل دفٔع هق ـذا وـذاا وإٕام خٕ ٝشسده بٕٚدف ٜظٚمٜ
ومـ ثؿ ـ ٕٝٚمًرؾ ٜافددع خصؼ مـ مًرؾ ٜادحرمٚت
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وإيروا ً
مثا إػ افُ  ٛاف ل ـ د ٝذم افُدٚئر شٓؾ تدقلة ٛإػ إئّةٜ
ذم افهحٔحغ خو ؽرمهٚا تدقلة ٛرلةٚض افهةٚيغ ً
مةثاا افُدةٚئر فِةذهدلا
افُدٚئر فةة ابـ حجر اهلٔ ّل خو ؽرها هق لذـر فؽ افُدرة ولةذـر فةؽ خدف ٓةٚ
واوح ٜبٖهن ٚتهٚدم افدفٔؾ
فُـ خٕير إػ ـام ذم افددع وهؾ هذا بدظ ٜخو فٔس بددظ ٜوادْٚؿنةٚت
حقفف دمد إمر خوً.ٛ
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(املنت)
ثايجّا :وأنفرد اىبدؿة بهتهنا جر ًما ؾؼميًا ابىنس بة إىل جمػاوز حػدود ظل ابىترشػ ؽ إذ حعػًٌا خماىفػة  ي
اؾتقاد لٌلل اىرش ـة ،وريم يٌرشع ابىنقط والاس تدراك وأهنا ػل تهمتو دـد ،خب﵇ف ساةر اؽلـايص ،فإهنا
﵆ أـتد ؿىل اىرش ـة دتهقيط و﵆ قغ م جانهبا ،دو ظاحب اؽلـعية متنعو مهنا ،مقر مبخاىفتى حلوكًا.

ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
وهذا واوة  :ؿةٚل فةؽ ادنةُِ ٜذم افددظة ٜهةل خن افددظة ٜموةٚهٚة

فِؼلً ٜجمٚوزة يدود افؼعا خمٚفػ ٓظ َٚد افُامل ذم رشلً ٜاإلشام
بخاف افًٚيص ٓ ا افًٚيص دمده ٓ هق ٓ لس َْص
افًٚيص وإن ـٚن لْ ٓؽ م ٚحرم اه  فُـ هق ٓ ل َْص افؼلًٜ
وهلذا دمد ذم إحُٚم اإلشامٔ ٜـام ل ًِؼ بٚدًةٚيص وافُدةٚئر اف ٍرلةؼ
بغ ادس حؾ وؽر ادس حؾ
إذا خش حؾ مًْٚه ٚظٚد إفٔٓ ٚبٚفَْص ـٖٕف ٓ لًسف هبذه افؼلً ٜـٖٕةف
لُذب هبٚ
وفذفؽ ؿٚل افًِام إذا خُٕر م ٚهق مًِةقم مةـ افةدلـ بٚفرضةورة ـةٚن
ـٚذ ًبٚ
بخاف ادَر ب ًئؿ افؼلً ٜادًسف هب ٚادِ زم بٖوةقهل ٚفُْةف لَةع ذم
ادخٚفٍٚت
منُِ ٜافددظ ٜخهن ٚخؿرب إػ إول مْٓ ٚإػ افثٚين.
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(املنت)
زابعّاٚ :تٓفسد املعص ١ٝبهتهنا جر ًما ؾؼميًا ابىنس بة إىل جماوز جدود ظل اب﵆نهتاك ،إذ حاظػًٌا ؿػدم
أتهل ظل  ي اىنفتس د ك الانقياد ىرشؿى ود نى ولٌل هليو ( :﵆ أنؼر إىل ظلر اخلعيتة ،وىه انؼػر إىل
م ؾعيب)
خبالف ايبدع ,١فإن ظاحهبا يرى أنى متهلر عل ،مـؼم ىرشؿى ود نى ،و ـتقد أنى هلر ب م ردى ،وأنى
ممتثو ﵂مرو ،وىًذا اكن اىسٌف قبٌتن روا ة اؽلبتدع إذا ػل يه داؾية إىل ددؾتى ،وػل يه مم يسػ تلو
اىهذب ،خب﵇ف م ق ف اؽلـايص فإنى فاس  ،ساهلط اىـداةل ،مردود اىروا ة ابأفاق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
هذا ظجٔ ٛةة لًْل صقف لدفؽ ظذ مسٖف ٜافددظ ٜوافٌّقض ؾٔٓ ٚةة

ؿٚل فةؽ  :هةذا ؾةرق وةٚح ٛادًهةٔ :ٜؿةٚل فةؽ :واوة مْ ٓةؽ
فِؼلً ٜلًْل لًرف خن هةذا حرمةف اه  ثةؿ لةٖيت ولَةسف وفةذفؽ شةّل
ظٚو ًٔ ٚؾٚش ًَ ٚحي ٚج إػ تقب ٜخيٚف ظِٔف مـ افًَقب ٜافًٚجِ ٜخو أجِٜ
ؿٚل فؽ وادد دع ؟ ؿٚل فؽ  :ادد دع وإن ـٚن مـ جٓ ٜخخرى هق خظقر
فُْف هق مد دع خحٔ ًٕٚٚهق لزظؿ خٕف مقاؾؼ فِؼلً ٜلزظؿ خٕف مًيؿ فِؼلً ٜدٚ؟
ؿٚلٕ :ن ظْده صدٓ ٜدفٔؾ
هق لزظؿ خن بدظ ف هذه ظِٔٓ ٚدفٔؾا هق ل َرب هبة ٚإػ اه ـٖٕةف لًيةؿ
افؼلً ٜذم ذفؽ وهذا مُّـ اخلىقرةا
وهلذا ؾرق افًِام رمٓؿ اه تًٚػ ذم افروال ٜظةـ ادد ةدع بةغ افٍٚشةؼ
وافٍٚجر ادْ ٓؽ يدود اه  تًٚػ ؾٓذا ٓ لَدِقن مْف
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َٔام ظٚبدً ا ه مىٔ ًًة ٚه  فُْةف وؿةع
وبغ وٚح ٛافددظ ٜإذا ـٚن مس ً
ذم بدظ ٜمَٓٚت وٕحقه ٚوٓ لدظق إػ بدظ ةف ظْةد بًةض افًِةام ـةام هةق ذم
مهىِ ايدلٞا وافؼط إشٚس هق خن لُقن ً
ظدٓ ٓ لس حؾ افُذب
وإئّ ٜرمف اه تًٚػ دٕ ٚيةروا إػ مسةٖف ٜافروالةٕ ٜيةروا إػ رشوط
مًْٜٔا ؾٖحٔ ًٕٚٚاش َٚم ٜافنخص ٓ ظاؿ ٜفف بذفؽا لًْل ؿد لُقن افرجؾ مةـ
خزهد افْٚس وختَك افْٚس وهق ذم افروال ٜؽر مَدقل ؤًػ
وبٚفًُس ؾَد لُقن هذا افنخص لًْل ؿد ظةرف خٕةف بدظة ٜفُْةف ذم
بٚب تقؾر رشوط افروال ٓ ٜلس حؾ افُذب إػ آخره
ؾ جد خن إئّ ٜرمف اه تًٚػ ؾٔام ل ًِةؼ بٚفروالة ٜوةدىقا هةذا إمةر
بنُؾ دؿٔؼ فٔس ؾٔف حٔ ًٍ ٚظذ دلـ اه  وٓ ظذ افرواة.
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(املنت)

خاَطّا  :و﵂جو ذضل أ ضً ا فإن اؽلـعية أنفرد دأن ظاحهبا هلد ُحيدِّث نفسى ابىتتدة واىرجتع،
خب﵇ف اؽلبتدع ،فإنى ﵆ يزداد إ﵆ إرص ًارا ؿىل ددؾتى ىهتنى يرى معهل هلردة ،خاظة أرابب اىبدع
اىهربى لٌل هلال أـاىل{:أَفَ َم زُ ي ِّ َ َ ُع ُست ُ َ َمع ِ ِهل فَ َر ُو َح َس نًا}.
وهلد هلال سفيان اىثتري [رمحى ظل ]  ( :اىبدؿة أحػب إىل إدٌػيس مػ اؽلـعػية ،﵂ن اؽلـعػية
تاب مهنا واىبدع ﵆ تاب مهنا )
و ي ا﵂ثر أن إدٌيس هلال ( :أيٌهب دين دم ابشلنػتب ،وأيٌهػتين اب﵆سػ تلفار ودػػ {﵆ إع إ﵆
ظل} فٌػٌل رأ ػػب ذضل دثفػػب فػػهيم ا﵂يػػتا  ،فًػػم ػػذنبتن و﵆ تتدػػتن{ ،﵂هنػػم حيسػ بتن أهنػػم
حيس نتن ظن ًـا}.
ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
ترى هذا افُام افذي َِٕ ٜافنٚضدل وؽره لًْل هةق ذم افقاؿةع مدْةل

ظذ خوؾ وحٔ :
وهق خن وٚح ٛادًهٔ ٜذم خٕةف خمةٚفػ حاحة ٜفِةْص ؾٓةق إذا ـةٚن
مٗمًْ ٚمقحدً ا مً َدً ا ؾٕ٘ف حيس بٚفذٕ ٛوهلذا حيدث ٍٕسف بٖٕف لَِةع ول ةقب إػ
اه 
بخاف وٚح ٛافددظ ٜؿٚل فؽ  :وٚح ٛافددظ ٜظْده صدٓ ٜهق لزظؿ
خٕف مًيؿ فِؼع ؾّام ل قب
إٕسٚن لزظؿ خٕف مقاؾؼ فِؼع مًيؿ فِؼع إػ آخره مم ٚل قب ٓ ل قب
وهذا مًْك ؿقل افسِػ رمٓؿ اه تًٚػ :خن وٚح ٛافددظ ٓ ٜل ةقب
ووٚح ٛادًهٔ ٜل قبا بْ ٚظذ ذفؽ
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وفٔس حُؿ ظً ٚم ٚؿٚض ًً ٚخن ـؾ وٚح ٛمًهٔ ٜل قبا وـةؾ وةٚحٛ
بدظ ٓ ٜل قب
بؾ َٕقل ؿد حيدث افًُس ؾّـ افْٚس ًٕقذ بٚه لؼب ادًهةٔ ٜؾةا
ل قب مْٓ ٚح ك لّقت
ومـ افْٚس مـ لُقن ذم بدظ ٜو ل قب مْٓ ٚوخحقال افْٚس خر صٚهدة
ظذ ذفؽ ؾٔٓؿ مـ خهؾ افددع مـ تٚب إػ اه
حُام وإٕام هق إخدٚر خن وٚح ٛادًهٔ ٜحيةس
ؾَقهلؿ  ٓ :ل قب فٔس ً
بٚدًهٔ ٜؾٔ قبا وٚح ٛافددظ ٓ ٜحيس بٚفددظ ٜوإٕام لرى خٕف مقاؾؼ فِؼةلًٜ
ؾّام ل قب ٓ ل قب
خم ٚمـ ٕٚحٔ ٜافقاؿع ؾًْؿ خـثر افْٚس تقب ٜخوحٚب ادًةٚيص ولَةؾ ذم
خهؾ افددع .
خلو ٚؿد لقجد افًُس ؿد لقجد مـ خهؾ افددع مةـ ل ةقب ومةـ
فُـ ً
خهؾ ادًٚيص مـ ٓ ل قب.
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(املنت)

ضادضّــا :وشلضل فػػإن جػػنس اىبدؿػة أؾؼػػم مػ جػػنس اؽلـعػػية ،ذضل أن ( فتنػػة
اؽلبتدع  ي أظو ازلي  ،وفتنة اؽلذنب  ي اىضًت ) ،ويذا لكى إيفا عرد ويس تقمي إذا ػل قػ ن
دأحديٌل هلراة وأحتال أنقهل ؾ رأبتى .
وم ا﵂م ةل ؿىل يذو اىقراة وا﵂حتال :
أن اـلاىفة مـعية اكنب أو ددؿة أـؼم رأبهتا إذا اهل ن هبا اؽلداومة وا﵄رصار ؿٌهيا أو
الاس تخفاف هبا أو اس تل﵇ىًا أو اؾلاير هبا أو ازلؾت إًهيا.
ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)

ٓحيقا مًل هْ ٚهذا افٍٚرق فاز م َِٗ ددّا  :وؿد لٌِط ؾٔف افدًض
ؿٚل فؽ :جْس افددظ ٜخظيؿ مـ جْس ادًهٔ ٜوهذا م ٍؼ ظِٔف
خن افددع خظيؿ مـ ادًهٔ ٜهؾ حي ٚج هذا إػ دفٔؾ ؟
ؿٚل فؽ  ٓ :حي ٚج إػ دفٔؾ
فُـ هؾ مًْك هذا خن ـؾ مسٖف ٜمسٖف ٜمـ مسةٚئؾ افدةدع هةل خظيةؿ
مـ ـؾ مًهٔ ٜمًهٔ ٜ؟
ؿٚل فؽ ٓ :
جْس افددظ ٜخظيؿ مـ جْس ادًهٔ ٜهذا بحس ٛافًّقم
فُـ ظْد اف ٍهٔؾ  :ؿد لَسن بٚفددظ ٜخحقال جيًِٓ ٚوٌرة
وؿد لَسن بٚدًهٔ ٜخحقال حيقهل ٚإػ ـدرة
وهذا مما ٜٓبػ ٞإٔ ْٓتب٘ ي٘ ذم مسٖف ٜؿقاظد افؼع ذم ذفؽ.
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لًْل ً
مثا :ظْدٕ ٚذم خرـةٚن اإلشةام افهةاة خظيةؿ مةـ اية ٟرـةـ
افهاة خظيؿ مـ رــ ايٟا هؾ هق ظذ اف ٍهٔؾ وٓ ذم مجِٜ؟
ؿٚل فؽ ٓ :ذم مجِ ٜرــ افهاة خظيؿ مـ رــ ايٟ
فُـ ذم افهاة م ٚهق شْ ٜمثؾ ووع افٔدلـ ظذ افهةدر ؾٓةؾ ووةع
افٔد افّْٔك ظذ افٔنى ظذ ودره خظيؿ خم افقؿقف ذم ظرؾ ٜافةذي هةق رـةـ
اي ٟإظيؿ خهيام خظيؿ ؟
إذن خٕ ٝظْد اف ٍهٔؾ دمد رــ افقؿقف بًرؾ ٜخظيؿ مـ هذه افسْٜ
ؾدًض افْٚس ؾٓؿ ادسٖف ٜخىٖ ؾجًؾ ـؾ افددع وةآت وذم مَٚبةؾ
ذفؽ جًؾ ـؾ ادًٚيص مم ٚلس ٓٚن بف !!
ؾْحـ َٕقل  :ـا
هؾ ةة ًٕقذ بٚه ةة مـ لزين بّحرمف خو حِِٔ ٜجٚره ـّةـ لَةقل افِٓةؿ
خين ؤِ ٝفِيٓر خربع رـًٚت هؾ لَٚرن هذا هبذا ؟
هؾ َٕقل واه هذه بدظ ٜوهذا م ٚخدري الش وتِؽ مًهٔ ٜوهذه خهقن
مـ تِؽ؟!!
َٕقلٓ :
إ ًذا جْس افددع خظيؿ مـ جْس ادًهٔ ْٕ ٜدف إػ هذه ادسٖفٜ
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فُـ ظْد اف ٍهٔؾ خت ِػ افهقرةا وهذا مم ٚلْدٌةل خن ْٕ دةف فةف ح ةك
ًِٕؿ خن ً
ـا مـ افددع وادًٚيص ذٕقب مٌرة فَِِقب ومقجد ٜخحًٕٔٚة ٚفٌوةٛ
اه  وظَقب ف ؾْٔدٌل خن حيذر مْٓ ٚادسِؿ ـِٓ.ٚ

(

)

(
) يًفا٥د ٠تتُ ١نالّ املصٓف هلر ٙايٓكط ١ايطادض : ١وشلضل فإن جنس اىبدؿة أؾؼم م جنس
اؽلـعية  ،ذضل أن ( فتنة اؽلبتدع  ي أظو ازلي  ،وفتنة اؽلذنب  ي اىضًت ) ويذا لكى إيفا عرد ويس تقمي إذا ػل ق ن
دأحديٌل هلراة وأحتال أنقهل ؾ رأبتى .
وم ا﵂م ةل ؿىل يذو اىقراة وا﵂حتال  :أن اـلاىفة – مـعية اكنب أو ددؿة  -أـؼم رأبهتا إذا اهل ن هبا اؽلداومة
وا﵄رصار ؿٌهيا أو الاس تخفاف هبا أو اس تل﵇ىًا أو اؾلاير هبا أو ازلؾت إًهيا و قو عريا إذا اهل ن هبا اىتس
والاس تخفا أو ؿدم ا﵄رصار ؿٌهيا أو اىندم واىرجتع ؾهنا .
وم ا﵂م ةل ؿىل يذو اىقراة أ ضً ا  :أن اـلاىفة  ي ذاهتا أـؼم رأبهتا دـؼم اؽلفسد  ،مفا اكنب مفسدأى ترجؽ إىل لكا
 ي ازلي فًت أؾؼم مما اكنب مفسدأى ترجؽ إىل جزيئ فيى  ،ولذضل  :ما اكنب مفسدأى متـٌقة ابزلي فإنى أؾؼم مما اكنب
مفسدأى متـٌقة ابىنفس .
واحلاظو أن اؽلتازنة دني اىبدع واؽلـايص ﵆ دد فهيا م مراؿا احلال واؽلقام  ،واؾتبار اؽلعاحل واؽلفاسد  ،واىنؼر إىل
مآ﵆ت ا﵂متر ؛ فإن اىتنبيى ؿىل عتر اىبدع واؽلباىلة  ي أـؼمي صأهنا نبلا أ﵆ فيض   -ي احلال أو اؽلآل  -إىل
الاس تخفاف ابؽلـايص واىتنق م صأهنا  ،لٌل نبلا أ ضً ا أ﵆ فيض اىتنبيى ؿىل عتر اؽلـايص واؽلباىلة  ي أـؼمي صأهنا
–  ي احلال أو اؽلآل – إىل الاس تخفاف ابىبدع واىتنق م صأهنا .
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ايطا :ٌ٥مثٚل فِددظ ٜافدي ورد ذم دفٔؾ خٚص ؟
ايػٝخ :افْٓل ظـ اف ندف بٚفٔٓقد وافْهٚرى وإن ـٚن افْٓةل لًْةل ؾٔةف
مثا حدل ٞافُْٔسةً ٜ
خمقر مٚيشا فُـ لً ز لًْل ً
مةثا واف هةقلر اف ةل ؾٔٓةٚ
لًْل هذا لً ز دفٔؾ خٚص وإن ـٚن مقوقع اف هقلر ففا فُـ مـ ٕٚحًٔ ٜ
مةثا
اف ندف بٚفٍُٚر دمد خن هذه افهقر اف ل لًٍِقهن ٚولوًقهن ٚذم ـْٚئسةٓؿ ورد ذم
حٔثٔ ٓ ٚدفٔؾ خٚص ظـ افْدل .
ايطا :ٌ٥هؾ لُّـ اضاق ادًهٔ ٜظِٔٓ ٚ؟
ايػـٝخ :ادًهٔ ٜؿد جيّع بْٔٓةًٕ ٚةؿ لًْةل خحًٕٔٚة ٚتِ َةل ادًهةٔ ٜمةع
افددظ ٜوهلذا ؿٔؾ ـؾ بدظ ٜمًهٔ ٜوفٔس ـؾ مًهٔ ٜبدظ.ٜ
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احلُد هلل زب ايعاملنيٚ ,صً ٢اهلل ٚضًِ عًْ ٢بٓٝا ذلُد ٚعً ٢آي٘ ٚصخب٘ أمجعني ٚبعد-:

ذم وٍحَ : )33( ٜطأي ١ايعالق ١بني ايبدعٚ ١املصًخ ١املسضً .١ــ إقسأــ

قاٍ املؤيف حفع٘ اهلل تعاىل:

(املنت)

املطأي ١ايطابع: ١

اىـ﵇هلة دني اىبدؿة واؽلعٌلة اؽلرسةل .
أولًا :وجىه اجتناع البدع واملصلح املرسل :

أن م م اىبدؿة واؽلعػٌلة اؽلرسػةل ممػا ػل ـًػد وهلتؿػى  ي ؾبػ اىنبػت و﵆ سػ
اؽلعاحل اؽلرسةل ،ويت اىلاىب  ي اىبدع إ﵆ أنى رمبا وجدت دـغ اىبدع ويذا هلٌيو  ي ؾبو  لٌل ورد
ذضل  ي هلعة اىنفر اىث﵇جة اشلي جا وا يسأىتن ؾ ؾباد اىنيب .
أن م م اىبدؿة  ي اىلاىب واؽلعٌلة اؽلرسةل خا ًل ؾ ازلىيو اخلاص اؽلـػني ،إذ
ا﵂دةل اىـامة اؽلعٌقة يه كا ة ما ميه الاس تد﵆ل دى فهيٌل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
ةة إػ آخر ـام ادٗفػ وؿٍف اه ةة

إحدى صدف خهؾ افددع خهنؿ لَقفقن  :م ٚتَّْقن مْ ٚإذا ختْٔ ٚبق جدلد
ٕٚؾع فألم ٜـٚدهٚف ادرشِ. ٜ
وادَهةةقد بٚدهةةٚف ادرشةةِ : ٜهةةل إصةةٔ ٚاف ةةل وجةةدت ذم إمةةٜ
واح ٚج ٝإفٔٓ ٚفُـ ـام ووٍ ٝبٖهن ٚمرشِ ٜمل لدل دفٔةؾ ظةذ ثدق ة ٚوإمةر
هبٚا ومل لدل دفٔؾ ظذ إفٌٚئٓٚ
ٕٕف فق دل دفٔؾ ظذ ثدق ٕ ٚودح ٝمـ افدلـ ادْهقص ظِٔف
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خلو ٚمـ إمقر ادْٓل ظْٓٚ
وفق دل دفٔؾ ظذ إفٌٚئٕٓ ٚودحً ٝ
فُـ هل مهٚف ـام لَٚل مرشِ ٜإم ٜتح ٚج إفٔٓٚا تْ ٍةع هبة ٚفُةـ مل
جيد دفٔؾ ٓ ظذ ثدق  ٚوٓ ظذ إفٌٚئٓٚ
ؾٍل هذه ايٚف ٜإذا ُٕير إػ ؿقاظد افؼلً ٜافًٚم ٜدمةد خهنة ٚتةدل ظِٔٓةٚ
دٓف ٜافقشٚئؾ ادٍؤ ٜإفٔٓٚ
وفذفؽ ؿٚل ظٚم ٜافًِام رمٓؿ اه تًٚػ بٚدهٚف ادرشِٜ
مثؾ ـام ذـرٕ ٚشٚب ًَ ٚـ ٚب ٜادهحػا مجع افْٚس ظذ مهةحػ واحةدا
تدولـ افدواولـا إٕن ٚاددارس اإلشامٜٔا إٕن ٚادراـز وـؾ م ٚل ًِةؼ هبةذه
إصٔ ٚدمد خهن ٚج ٚت مـ ؿدٔةؾ ادهةٚف ادرشةِ ٜوهةل مً ةزة ظْةد إئّةٜ
رمٓؿ اه تًٚػ د ٚ؟
ؿٚلٕ :هن ٚمهٚف تح ٚج إفٔٓ ٚإم ٜودف ٝخدف ٜافؼةع افًٚمة ٜظِٔٓةٚا
فُـ مٕ ٚدخؾ ذم تٍهٔؾ ادهِح ٜادرشِ ٜواخلاف ؾٔٓة ٚوإؿةقال وإػ آخةره
خوفٍ ٝؾٔٓ ٚمٗفٍٚت مس َِ ٜؾٔٓ ٚخـثر مـ ثاث ٜـ  ٛـِٓة ٚمسة َِ ٜذم افُةام
ظـ ادهٚف ادرشِٜ
فُـ افذي هيّْ ٚهْ ٚهق افٍرق بْٔٓ ٚوبغ افددظ ٜ؟
ٕن وٚح ٛافددظ ٜؿد لَقل ل ٚخخل خٕ ًٍٕٝ ٚإمٜا خٕة ٚختٔة ٝبقة
وٚف فألمٜ
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ؾَْٕٓ ٚقل ًٕ :ؿ ايبدع ٚاملصاحل املسضً ١تًتكٝإ يف غ٦ٝني :
ايػ ٤ٞاأل :ٍٚخٕف مل لًٓةد ـةؾ مةْٓام ذم ظٓةد افْدةل  لًْةل ادهةٚف
ادرشِ ٜفٔس ٝمقجقدة
لو ٚافددع ؾٓل خمر حٚدث وجدلد
وـذفؽ خ ً
وضد ًً ٚهذا إٕام هق ذم افٌٚف ٛخٚو ٜؾٔام ل ًِؼ بٚفددعا ؾ٘ن بًض افدةدع
وجدت ذم ظٓد افْدل  وهنك ظْٓ ٚـام مثؾ هل ٚبٖوفئةؽ افٍْةر افةذلـ خرادوا خن
ل ًددوا ه  بٖصٔ ٚثؿ هنٚهؿ رشقل اه  ظْٓ.ٚ
األَس ايجاْ ٞايرٜ ٟتفكإ فٝـ٘ :هق خن ً
ـا مْٓام فٔس فف دفٔؾ خٚص وإٕام
هق مس ْدط مـ إدف ٜافًٚمٜ
ؾ جد ادهٚف ادرشِ ٜدفِٔٓة ٚخدفة ٜظٚمة ٜت ًِةؼ بٚفؼةلً ٜاإلشةامٜٔ
وـامهل ٚوحٚجٚت افْٚس وٕحق ذفؽ وم ٚمل ل ؿ افقاج ٛإٓ بةف ؾٓةق واجة ٛإػ
آخرها ؾٓذه دمده ٚخدف ٜظٚم ٜلْىَِقن مْٓ ٚذم بٚب ادهٚف ادرشِٜ
خلو ٚدمد خهؾ افددع م ٚظْده دفٔؾ ظذ هذه افددظ ٜوإٕةام ظْةده
وـذفؽ ً
ـثرا إػ آخره لًْل دمد ً
مثا دٓئؾ ظٚم ٜلْىَِقن مْٓٚ
خدف ٜظٚم ٜاذـر اه ً
ذـرا ً
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(املنت)

ثانًًا :وجىه االفرتاق بني البدع واملصلح املرسل - :

ا﵂ول  :أنفرد اىبدؿة  ي أهنا ﵆ تهتن إ﵆  ي ا﵂متر اىتـبد ة ،وما ٌتن هبا م أمتر ازليػ خبػ﵇ف
اؽلعٌلة اؽلرسةل ،فإن ؿامة اىنؼر فهيا إيفا يت ف ؾقو مـناو ،وجرى ؿىل اؽلناس بات اؽلـقتةل اىيت إذا ؾُرضب ؿىل
اىـقتل أٌقهتا ابىقبتل ف﵇ مدخو ىًا  ي اىتـبدات ،و﵆ ما جرى جمرايا م ا﵂متر اىرشؾية.
اىثاين  :وأنفرد اىبدؿة بهتهنا مقعتد ابىقعػد ا﵂ول زلى أحصاهبػا ،فًػم  ي اىلاىػب تقردػتن إىل ظل
دفـًٌا ،و﵆ حييدون ؾهنا ،فيبـد جدً ا ؾند أرابب اىبدع إيدار اىـمو هبػا ،إذ يػرون دػدؾهتم راعػة ؿػىل مػا
ـارضًا
خب﵇ف اؽلعٌلة اؽلرسةل ،فإهنا مقعتد ابىقعد اىثاين دون ا﵂ول ،فًيا أػدخو حتػب ابب اىتسػااو
﵂هنا إيفا رشؾب ﵂جو اىتتسو هبا إىل حتقي مقعد م مقاظػد اىرشػ ـة  ،و ػدل ؿػىل ذضل أن يػذو اؽلعػٌلة
يسقط اؾتباريا  ،والاىتفات إًهيا رشؿًا مىت ؾترضب مبفسد أرىب مهنا  ،وحينت ٍذ مف ك اؽلمه إحداث اىبدع
م هجة اؽلعاحل اؽلرسةل .
اثىثا ً  :وأنفرد اىبدؿة دأهنا أؤول إىل اىتضد د ؿىل اؽللكفني ؛ وزايد احلرج ؿٌهيم  ،خبػ﵇ف اؽلعػٌلة
اؽلرسةل ؛ فإهنا أـتد ابىتخفيف ؿىل اؽللكفني  ،ورفؽ احلرج ؾهنم  ،أو إىل حفغ أمر رضوري هلم .
رادـا ً  :وأنفرد اىبدؿة بهتهنا مهاهلضة ؽلقاظد اىرش ـة  ،يادمة ىًا  ،خب﵇ف اؽلعٌلة اؽلرسةل ؛ فإهنا –
ىيك أـترب رشؿًا – ﵆ دد أن أندرج حتب مقاظد اىرش ـة  ،وأن تهتن خادمة ىًا  ،وإ﵆ ػل أـترب
خامسا ً  :وأنفرد اؽلعٌلة اؽلرسةل دأن ؿدم وهلتؾًا  ي ؾب اىنبت إيفا اكن ﵂جو انتفا اؽلقتيض ىفـًٌا ،
أو أن اؽلقتيض ىفـًٌا هلامئ ىه وجد مانؽ مينؽ مهى  ،خب﵇ف اىبدؿة فإن ؿدم وهلتؾًا  ي ؾًد اىنبػت اكن مػؽ هليػام
اؽلقتيض ىفـًٌا  ،وأتفر ازلاؾا  ،وانتفا اؽلانؽ .
واحلاظو  :أن اؽلعاحل اؽلرسةل إذا روؾيب رشوظًا اكنب مضاد يٌبدع  ،مبا نة ىًا  ،وامتنؽ جراين
الادتداع م هجة اؽلعٌلة اؽلرسةل ؛ ﵂هنا – واحلاةل لذضل – يسقط اؾتباريا و﵆ تسمى إذ ذاك معٌلة مرسةل ،
دو تسمى إما معٌلة مٌلا أو مفسد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
يهٔ املصًخ ١املسضً ١تفازم ايبدع َٔ ١عدٚ ٠د: ٙٛ

دائام ذم إمقر اف ًددلٜا وادهٚف ادرشِ ٜذم إمةقر
أحدٖا  :خن افددظً ٜ

افًٚدلٜ
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وهلذا م ٚاخسظ ٝإم ٜصٔ ًئ ٚتًدد ًل ٚذم بٚب ادهٚف ادرشِٜا وإٕام هةل
ذم خمقر افًٚدات بخةاف افددظة ٜؾ٘هنة ٚذم افٌٚفة ٛذم إمةقر ا ف ًددلة ٜاف ةل
لزظّقن خهنؿ ل َربقن هب ٚإػ اه  هذا ؾٚرق خول.
ايفازم ايجـاْ :ٞهق خن وٚح ٛافددظ ٜلَهةد افددظة ٜفةذا  ٚمَهةقدة
خمةرا إن
فذا  ٚافَهد إول هق لرلد خن ل َرب إػ اه هبذه افددظ ٜولرلد خن جيًِٓةً ٚ
ـٚن ذم ضرلَ ٜوقؾٔ ٜخو ؽره ٚوإٕام لرلد خن جيًًِٓ ٚ
خوا مـ إوقل شةقا ـٕٚةٝ
بدظ ٜمَٓٚت خو بدظ ٜتًددل ٜخو ؽره ٚؾٓق ل ًدد اه  هب ٚبٚفَهد إول
بخاف ادهٚف ادرشِ ٜؾٓل مـ بٚب افقشٚئؾ فٔس ٝمَهقده بةذا ٚا دةٚ
دوٕ ٝافدواولـ وؾ ح ٝاددارس اإلشامٔ ٜا هذه اددارس فٔس ٝمَهقدة بذا ٚا
اددارس اإلشامٔ ٜاف ل ؾ ح ٝذم افدوف ٜاإلشةامٔ ٜوٕيةٚم اف ًِةٔؿ افةذي مل لُةـ
مقجق ًدا ذم افزمـ إول ؿٚل فؽ هق الش مَهقد فذاتف ؟
ؿٚل فؽ  ٓ :ا وإٕام هق وشِٕٔ ٜي يش ٕمر آخر وهُذا
أٜطّــا قــاٍ يــو ايفــسم ايجايــح :هةةق خن ادهةةٚف ادرشةةِ ٜدائة ًةام مةةداره ٚظةةذ
اف خٍٔػ ظذ إمٜ
بٔةةةْام افدةةةدع مةةةداره ٚظةةةذ اف نةةةدلد زلةةةٚدة ـةةةام ؿةةةٚل اه  ظةةةـ
افْهٚرى{ورهد ٜٕٔٚاب دظقه ٚم ٚـ دْٚه ٚظِٔٓؿ}

خلو ٚافهقؾٔ ٜحٚدوا ظـ م ٚثد ٝذم ـ ٚب اه وشةْ ٜرشةقل اه 
ؾُذفؽ ً
مـ إدف ٜوختقا بٖصٔ ٚمـ ظْدهؿ ؾٖؿٚمقا افددظ ٜمُٚن افسْ ٜوصددوا ظذ خٍٕسٓؿ
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ٚنريو أٜطّا َٔ ٖر ٙايفسٚم إٔ ـــ ٖٚـ ٛفـسم َٗـِ دـدّا ــــ خن افددظة ٜذم افٌٚفةٛ
تُقن مْٚؿو ٜدَٚوةد افؼةلً ٜبخةاف ادهةِح ٜادرشةِ ٜؾٓةل مقاؾَة ٜفَوةٚلٚ
افؼلًٜا تْدرج تح ٝمَٚود افؼلً.ٜ
لًْل (د ٚتٔجل/د ٚتْير ) فِّهةِح ٜادرشةِ ٜدمةده ٚخحسةـ حٍةٚظ ظةذ
افدلـ خو ظذ افْٚس خو ظذ افًرض خو ظذ خمقر إم ٜافًٚمٜا بخةاف افددظة ٜؾة٘ن
افددظ ٜذم افٌٚف ٛدمده ٚمهٚدم ٜومْٚؿو ٜدَٚود افؼلً.ٜ
ٚذنس فسم خاَطّـا  :بٖن ادهِح ٜادرشِ ٜذم ظدم وؿقظٓ ٚإٕام هق ٕجؾ إ ٍةٚ
ادَ يض فًٍِٓ. ٚ
وهذا واو جدً ا ؾٕ٘ف ذم زمـ افْدل  ـ ٕٝٚإمقر ٓ تةزال ظةذ بةدالٚ ٚ
بخاف إمر د ٚاتسً ٝافٍ قحٚت اإلشامٔ ٜواح ٚجقا ادسِّقن إػ خصٔ ٚوخصٔٚ
ـدرة جدً ا
وهبذا ل دغ خن إدخٚل افددظة ٜذم ادهةٚف ادرشةِ ٜوافةزظؿ بٖهنة ٚجية ٛخن
تسقغ ـام تسقغ ادهٚف ادرشِ ٜؽر وحٔ
ؾٚفددع  :اش دراك ظذ افدلـ
ادهٚف ادرشِ : ٜإذا ـ ٕٝٚوحٔح ٜومً زة ؾ٘هن ٚمٗلدة فِدلـ ٓ ت ْٚؿض
مًف وهذا واو .
ضْٔٓ ٛتكٌ إىل املطأي ١ايجآَ: ١
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(املنت)

املطأي ١ايجآَ :١عااط اىبدؿة :دنؼر فاحعة  ي اىقيتد اىث﵇جة اىػتارد  ي اؽلـػىن اىرشػؾا
يٌبدؿة ميههنا اس تخراج سٌلت اىبدؿة و عااعًا ،أطل اخلعااط اىيت أفػ ق هبػا اىبدؿػة ؾػٌل يضػتبى هبػا
و ق ب مهنا ويه أردؽ عااط-:
ا﵂وىل :أنى ﵆ تجد  ي اًهنيا ؾ اىبدؿة كاى ًبا دىيو خاص ،وإيفا يس تدل ؿىل اًهنيا ؾهنا واؽلنؽ
مهنا ابزلىيو اىلكا اىـام .
اىثانية :أن اىبدؿة ﵆ تهتن إ﵆ مهاهلضة ؽلقاظد اىرش ـة يادمة ىًا ،ويذا يت ازلىيو اىلكا ؿػىل
ذهما ودع﵇هنا ،و﵂جو ذضل ُوظفب  ي احلد ث دأهنا ض﵇ةل.
اىثاىثة :أن اىبدؿة  ي اىلاىب إيفا تهتن دفـو أمتر ػل أـرف  ي ؾًػدو  و﵆  ي ؾًػد حصادتػى
رضتان ظل ؿٌهيم.
فـو ػل يه  ،فُاد ُتدع).
هلال اب اجلتزي( :اىبدؿة :ؾبار ؾ ٍ
وشلا مسيب اىبدؿة ددؿة ،فإن اىبدؿة  ي ايٌلة :اىيش اشلي ُأحدث ؿىل ك م ال ستا اكن َلتدًا أو
مذمت ًما ،وم يذا اىتجى أظٌ دـغ اىسٌف ىفغ اىبدؿة ؿىل أمر َلتدًا اكن أو مذمت ًما ػل حيدث  ي
ؾًدو  لٌل ورد ذضل ؾ ا﵄مام اىضافـا.
اىرادـة :أن اىبدؿة مضاهبة و﵆ دد ى﵃متر اىرشؾية مٌتبسة هبا .ديان ذضل  :أن اىبدؿة حتػاي
اؽلرشوع وأضاييى م هجتني :
 -1م هجة مستهديا ؛ إذ اىبدؿة ﵆ ختٌت م ص هبة أو دىيو متيتم  ،فًيا تستهد إىل دىيو
ؼ أنى دىيو حصيح  ،لٌل أن اىـباد اؽلرشوؿة تستهد و﵆ دد إىل دىيو حصيح .
 -2م هجة ييتة اىـباد اؽلرشوؿة وظفهتا ؛ م حيث اىنك أو اىهيف أو اىزمان أو اؽلاكن ،
أو م حيث ا﵄ىزام هبا  ،وجـًٌا اكىرشع اؿلَّتَّ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
هْ ٚافنٔخ ادٗفػ وؾَف اه لًْل لَقل مـ خال إدفة ٜتدةغ فْة ٚظةدة
شامت فِددظ: ٜ
ايطُ ١األٚىل :خن خدف ٜافْٓل ظـ افددظ ٜةة ٓحيقا مًل ةة :
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خلو ٚخدف ٜافْٓةل ظْٓةٚ
ـام خن خدف ٜافددظ ٜخدف ٜظٚم ٜفُـ ؽر وحٔحً ٜ
دمده ٚذم افٌٚف ٛخدف ٜظٚمٜا
لًْل حْٔام جئؽ واحد مد دع ولد دع افددظ ٜلَقل فؽ :لة ٚخخةل جةدع
خخيت يل بدفٔؾ حيرم هذا خخيت يل بدفٔؾ لَقل ذم افرشقل  ٓ تَٔؿ ادقفد خو إلٚـؿ
وادقافد ً
مثا م ٚظْدك دفٔؾ هب ٚؾُٔػ دمٔدقن ؟
ضد ًً ٚامقاب  :خٕؽ دمٔدف بدفٔؾ ظٚم فٔس بةدفٔؾ خةٚص ضد ًًة ٚهةذا ذم
افٌٚف ٛش َقل فف ل ٚخخل ؿٚل افرشقل  ـؾ بدظ ٜوافٜ
إ ًذا خدف ٜافْٓل ظْٓ ٚهل خدف ٜظٚمٜ
ؿٚل فؽ دٚذا؟
ؿٚل ٕن افؼلً ٜاإلشامٔ ٜةة ٓحظ مًل ةة بٚفْسد ٜفًِدٚدات مٔةزت
افقاج ٛوادىِقب وادْدوبا تًٚل مثٚل إػ افهاة ـّثٚل ظدٚدة هذه افهةاة
خلو ٚمْٓةل
دمد م ٚورد ؾٔام هق واج ٛمْٓ ٚوؾٔام هق مْدوب مٚيش هذا وبام هق ً
ظْف وحمرما فُـ دمده ٚواوح ٜادًٚين خدف ٓ ٚتٍهِٔ ٜواوحٜ
ضٔ ٛم ٚظدا ذفؽ خي إحداث ؾٔٓ ٚؾٓق داخؾ ذم افددظٜ
وهذا هق خمر افدلـ ظٚم ٜتٖيت خحُٚمف واوحٜ
وإذا ـٚن ـذفؽ ؾٕ٘ؽ دمد وٚح ٛافددظ ٜهق لزلد ذم افدلـ !
ؾِام تٖيت لرد ظِٔف ٓ لِزم خن تٖيت بدفٔؾ فٔف ؟
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ؿٚل فؽ ٕ :ن افؼلً ٜاإلشامٔ ٜج ٚت بدٔٚن ايؼ وم ٚظدا ذفؽ ؾٓةق
بدظ.ٜ
وهلذا ربام لٖتْٔ ٚإن ص ٚاه تًٚػ ذم افَقاظد خن هق لٍرق بغ خن إوؾ
ذم افًدٚدات م ٚهق؟
اف َٔٔد وايذر
وإوؾ ذم افًٚدات  :هق اإلبٚح ٜواإلضاق
وظذ هذا افددظ ٜتُثر ذم افًدٚدات خو اددٚحٚت ؟ ٓحيقا مًل:
افددظ ٜتُثر ذم افًدٚداتا بْٔام ادهٚف ادرشِ ٜتُثر ذم اددٚح
ؾ٘ذا ٕيرت إفٔٓ ٚوجدت خن ذم افًدةٚدات ؿةد بْٔةٝا ؾحٔةْام تةرد ظةذ
وٚح ٛافددظ ٜخٕ ٓ ٝترد ظِٔف بدفٔؾ خيص بدظ فا وإٕام بدفٔؾ ظةٚم هةذا هةق
افٍرق إول
وافثٚين :خن افددظ ٜإٕام تُقن مْٚؿو ٜدَٚود افؼلً ٜوهذه هةل افدةدع
إذا تٖمِ ٓ ٚدمده ٚهٚدم ٜدَٚود افؼلًٜا لًْل افؼلً ٜج ٚت فدٔٚن م ٚخوجةٛ
اه  مـ افًدٚدات ؾ ٖيت هذه افددظ ٜف زاحؿا وهذا مًْك ؿقفْ ٚخن م ٚمـ بدظٜ
تٖيت إٓ لّقت مـ خجِٓ ٚشْ. ٜ
لًْل م ٚاح ٚج مـ اف زم افؼلً ٜإػ بدظ ٓ ٜلُّةـ خن حي ةٚجا واه خن
مرا مَىقع بف
هذا ٕ ً
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خي إٕسٚن واه فق ظِّْ ٚلًْل تًةٚػ إػ مة ٚذم افدخةٚري خو مسةِؿ فةق
ظِّْ ٚبام ورد ظـ افْدل  ذم ظدٚدتْ ٚوظاؿ ْ ٚوخظامفْ ٚشقا ـٕٚة ٝافهةاة خو
افهٔٚم خو اي ٟخو وِ ٜخو ؽر ذفؽ واه ٓ ٕح ٚج إػ بدظ ٜخبدً ا
ضٔ ٛـٔػ تةٖيت افددظ ٜؿٚل فؽ هذه بدظ ٜتٖيت مهٚدم ٜمْٚؿوٜا وهلذا
حٔزا م ٚمـ بدظ ٜتحٔك إٓ ولّقت ذم مَٚبِٓ ٚشْ.ٜ
لَقل افًِام خهن ٚتٖخذ ً
إمر افثٚف :ٞخن افددظ ٜمل تُـ مًروؾ ٜذم زمةـ افْدةل  وهلةذا ؾٓةل
إحداث ذم افدلـ.
إمر افرابع :ةة وهذه َٕى ٜمّٓ ٜجدً ا ةة  :ؿٚل فؽ خن افددظة ٜمنةٚهبٜ
فألمقر افؼظٔ ٜمِ دس ٜهبٚا وهذا افذي هةق منةُؾ ذم خمةر افدةدع ٕن ايةرام
افقاو مْٚؿض فِؼلًٜا فق ـ ٕٝٚافددظ ٜـٚيرام فَِْ ٚل ٚخخل خةاص هةذا
حرام ٚل ٚخخل رشب اخلّر حرام إ ٓك ادقوقعا م ٚحي ٚج إػ خحد لْٚؿش ؾٔةفا
ـثةرا مةـ
فُـ ٓ هل ؾٔٓ ٚاف دٚس بٚفؼلًٜا هةذا آف دةٚس هةق افةذي خوؿةع
ً
افْٚس ذم افددظٜ
وذفؽ بٖن افددظً : ٜ
خوٓ تس ْد إػ دفٔؾ مقهقم لًْل لٖيت فؽ مـ بدظةٜ
ذـةرا
خذـٚر ولَقل فؽ خن دفٔع ؿقل اه تًٚػ{ :لٖهي ٚافذلـ آمْةقا اذـةروا اه ً
ـدرا}هذا دفٔؾ.
ً
لٖتٔةةؽ مة ً
ةثا بددظةة ٜت ًِةةؼ بٚفرشةةقل  ولَةةقل دفةةٔع{:ف ًةةذروه
وتقؿروه}  خٕ ٚظْدي خدف ٜظٚم ٜتدل ظذ وجقب وؾًةؾ افهةحٚب ٜرا اه
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ظْٓؿ وخروٚهؿ .ؾٓذا هق اإلصُٚل ؾٓق ليةـ خن هةذا افةدفٔؾ حةؼ ومةـ ثةؿ
لس ّسؽ بف ولد دع مـ خجِفا وهذا هق اإلصُٚل إول
اإلصُٚل افثٚين :خحٔ ًٕٚٚمـ جٓ ٜاهلٔئ ٜلًْل خحٔ ًٕٚٚتُقن افددظ ٜمقاؾَةٜ
فِؼظ ٜمـ جٓ ٜاهلٔئٜا لًْل ٍٕس اهلٔئ ٜلد دع فؽ واة لد ةدع فةؽ فةقن مةـ
خفقان افًدٚدةا ؾٍل هذه ايٚف ٜشَٔقل فؽ ل ٚخخل هذه افددظ ٜهل مثةؾ افًدةٚدة
افقاردة ذم ـ ٚب اه خو ذم شْ ٜرشقل اه 
وفُْف ذم هذه ايٚف ٜلُقن ؿد اب دع ٕٕف خوةٚف إفٔٓة ٚصةٔ ًئ ٚجدلةدً ا ذم
افزمٚن خو ادُٚن خو افًدد خو ٕحق ذفؽا وشٖٔيت إن ص ٚاه بٔٚن ذفةؽ ذم ؿوةٜٔ
افددظ.ٜ
رعطين بإختصاز زؤٚع أَٛز ال تػرتط يف ايبدع ١ألٕ نٌ ٚاحد ٠ضطس د
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(املنت)

ا﵂ول :﵆ يض ط  ي اىبدؿة أن ﵆ تجد ىًا دـغ اىفتااد ،دػو هلػد أتجػد ىػبـغ اىبػدع دـػغ

اىفتااد.
اثنيًا :﵆ يض ط  ي اىبدؿة أن أ ُفـو ؿىل وجى اؽلداومة واىتهرار ،دو إن اىيشػ هلػد ُفـػو مػر
واحد دون تهرار ويهتن ددؿة ،وذضل اكىتقرب إىل ظل دفـو اؽلـايص أو ابىـادات.
اثىث ًا :﵆ يض ط  ي اىبدؿة أن أ ُفـو مؽ هلعد اىقردة واىتـبد ،دو إن اىيش رمبػا اكن ددؿػة دون
يذا اىقعد ،ف﵇ يض ط م ً﵇ هلعد اىقردة  ي اىبدع احلاظةل م هجػة اخلػروج ؿػىل نؼػام ازليػ اكىتضػ بى
ابىاكفري  ،و﵆  ي اشلرااؽ اؽلفضية إىل اىبدؿة.
راد ًـا  :﵆ يض ط  ي اىبدؿة أن تعف فاؿًٌا بست اؽلقعد وفساد اىنية دو هلد يهتن اؽلبتػدع
مر ًدا يٌخ .
خامسا  :﵆ يض ط  ي اىبدؿة أن ختٌت ؾ د﵆ةل ا﵂دةل اىـامة ؿٌهيا ،دو هلد تهتن ا﵂دةل اىـامة
ً
اؽلعٌقة ؿىل رشؾًا م هجة اىـمتم ،و﵆ يهتن ذضل ً
دىي﵇ ؿىل مرشوؾيهتا م هجة اخلعػتص ،إذ أن مػا
رشؿى ظل ورستع  دتظف اىـمتم وا﵄ظ﵇ق ﵆ قتيض أن يهتن مرشوؿًا دتظف اخلعتص واىتقييد
اغل ِذ ْل ًرا َل ِث ًا} فإنى ﵆ قتيض دـمتمى مرشوؾية ا﵀ذان يٌـيػدي
لقتع أـاىل َ {:اي أَُّيُّ َا َّ ِاشلي َ َم ُهتا ْاذ ُل ُروا َّ َ
ؿىل وجى اخلعتص .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
لًْل هذه مِحقطٚت مّٓ ٜجدً ا وهل جقاب فندٓٚت افُثر مـ خهةؾ
افددع.
ؿٚل فؽ :خمقر ٓ تنسط ذم افددظٜ
ؿٚل فؽ  ٓ :لنسط خن لُقن هل ٚبًض افٍقائد  :وـثر مـ خهةؾ افدةدع
لَقل فؽ إحْٕ ٚس ٍٔد ٕحـ إذا خؿّْ ٚهذا افذـر امامظل واه ل ٚخخل ترق ؿِق ًبةٚ
َٕقل ًٕؿ



تعًٝل ايعالَ ١عبدايسمحٔ احملُٛد

- 52 -

بؾ خخز افْدل  خٕف افًِام ذـروا ح ك افٔٓقد وافْهةٚرى لسة ٍٔدون
مـ ظدٚد ؿا بؾ ح ك افٍُٚر افةذلـ لةدظقن افَدةقر ؿةد لسة جٚب هلةؿ إجٚبةٜ
ادوىر ٓ ٕن ؾًِٓؿ هذا خجٔ ٛهلؿ ٕهنؿ خرشـقا مع اه 
ؾِٔس ـؾ لًْل فق تٖيت أن ً
مثا فِٔٓةقدي دمةده لسة ٍٔد مةـ ظدٚدتةفا
وافْكاين لس ٍٔد مـ ظدٚدتفا ؾِٔس مـ رشط افددظ ٜخن لَٚل ٓ :حيهةؾ ؾٔٓةٚ
خي ؾٚئدةا بؾ ؿد لقجد ؾٔٓ ٚبًض افٍقائد هذه واحدة وهل مّٓ ٜجدً ا.
إمر افثٚين ٓ :لنسط ذم افددظ ٜخن تُقن ظذ وجف ادداومة ٜواف ُةرار
وهذا ٓ لنسط ذم مجٔع افددعا وإٕام ؿد لُقن مـ افددع م ٚهق بدظة ٜبٚدداومةٜا
لًْل ؿد لُقن افذـر ذم مرة واحدة تذـر اها جٚفس واحد لذـر اه َٕقل هةذا
مـ ظيؿ إؾًٚل دمِس تذـر اه ٓ إفةف إٓ اها ايّةد ها اه خـةزا هةذا مةـ
افًدٚدة افًئّٜا تٖيت وتَقل ٓ فُْْل ذم ـؾ لقم ذم افسٚظ ٜافٍإٔ ٜشةٖذـر اه
ذم هذا ادُٚن وخداوم ظِٔفا ؿٚل فؽ :ادداوم ٜحقف ف إػ بدظ.ٜ
افْقع أخر مـ افددع ٓ :لنسط فف ادداومٜا بؾ فق ؾًِةف مةرة واحةدة
ؾٓق بدظ ٜؾٓذا هق افذي لْدٌل خن لْ دف فف ذم هذا افدٚب ٓ لنسط فف اف ُرار
خلو ٚمـ إمقر ادّٓة :ٜخن ٓ لنةسط ذم افددظة ٜخن تًٍةؾ مةع
ـذفؽ ً
ؿهد افَرب ٜواف َرب إػ اها وإن ـٚن ؽٚف ٛافددع ؾٔٓ ٚهق ؿهد افَربةٜا فُةـ
مْٓ ٚم ٓ ٚلُقن ؿهدها وذـر مثةٚل وةحٔ وهةق :اف نةدف بٚفٍُةٚر خحًٕٔٚةٓ ٚ
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لُقن ؿهده اف َرب ٓ إػ اه وٓ إػ ظدٚدات افٍُٚرا فُةـ جمةرد اف نةدف هبةؿ
لً ز بدظ ٜوحرام وهق مْٓ ًٔ ٚظْف
خلو ٓ : ٚلنسط ذم افددظ ٜخن ل هػ وٚحدٓ ٚخو ؾٚظِٓ ٚبسةق
ـذفؽ ً
ادَهد وؾسٚد افْٜٔا بؾ ؿد لُةقن مد ةد ًظ ٚمرلةدً ا فِخةرا وهةذا ـةام ؿةٚل ابةـ
مسًقد :ـؿ مـ مرلد فِخر ٓ لهٔدف
لًْل ـثر مـ افْٚس لهح افددظ ٜبحسـ افْٔ ٜؾَْقل هذا ٓ لنةسطا
ـقٕؽ إذا حسْ ٕٔ ٝؽ ل حةقل افًّةؾ إػ ظّةؾ وةٚف هةذا ؽةر وةحٔ ا
ادَٔٚس فٔس حسـ ٕٔ ؽ وهذا ظٚم ٜخهؾ افددع زلْ ٝهلةؿا شةقا ـٕٚة ٝبةدع
مَٓٚت خو بدع خظامل هق لراه ٚحسْٜ
َٕقل هذا فةٔس ؿٔةدً ا ذم افددظة ٓ ٜلنةسط ذم افددظةٜا بةؾ ؿةد لُةقن
اإلٕسٚن حسـ افْٔ ٜومع ذفؽ ؾًِّف بدظٜ
دائام تُقن خدف ٓة ٚخدفةٜ
وافْقع إخر شدؼ اإلصٚرة إفٔف وهق خٕف لًْل ً
ظٚم ٜوفٔس ٝخدف ٜخٚو.ٜ
ْٓتكٌ بعد ٖرا إىل االصٌ ايجاْ ٖٛٚ ٞاالص ٍٛاجلاَع ١يإلبتداع
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(املنت)
املدخٌ ايجاْٞ
األص ٍٛاجلاَع ١يالبتداع

ويه ج﵇جة أظتل :
ا﵂ظو ا﵂ول  :اىتقرب إىل ظل مبا ػل يرشع .
ا﵂ظو اىثاين  :اخلروج ؿىل نؼام ازلي .
ا﵂ظو اىثاىث  :اشلرااؽ اؽلفضية إىل اىبدؿة .
أتظتة :
ؽلا اكنب هلتاؿد مـرفة اىبدع جتمـًا أظتل ج﵇جة اهلتىض ذضل ا﵄صار إىل يذو ا﵂ظتل هلبو اىرشوع  ي ديان اىقتاؿد .
فأهلتل وم ظل أس متد ا﵄ؿانة واىتتفي :
هلد ؿُؼل مما أقدم  ي حد اىبدؿة أن اؽلـين اىلكا ى﵇دتداع يت ا﵄حداث  ي ازلي .
وىفغ ازلي يضمو جانبني :
اجلانب ا﵂ول  :اىتقرب إىل ظل مبا رشؿى س بلانى م ازلي .
واجلانب اىثاين  :الانقياد زلي ظل ابخلضتع .
يذا ما د َّل ؿٌيى حد ث ؿابضة ريض ظل ؾهنا  « :م أحدث  ي أمران يذا » ؛ إذ اؽلراد دأمرو يا ينا  :د نى ورشؿى
وهلد ورد  ي دـغ أىفاظ يذا احلد ث  « :م أحدث  ي د نها ما ىيس فيى فًت رد »  .واؽلراد ابزلي  :دي ا﵄س﵇م ،
ويت حنك ظل ورشؿى  ،والانقياد ىرش ـتى ابىعاؿة  ،هلال أـاىل  ﴿ :إ َِّن ازلِّ ي َ ِؾندَ ّ ِ
اغل ا﵄ ِْس َ﵇ ُم ﴾ قال  :دنهتم فدانتا :
أي هلًرهتم فأظاؾتا .
م ينا ُـؼل أن ا﵄حداث  ي ازلي حيعو دتاحد م أظٌني :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
لًْل ً
خوٓ :هل إوقل ثاث ٜذـره ٚذم وٍح ٜواحةد وخربًةغ وهةذه
إوقل هل اف ل ش ْدْل ظِٔٓ ٚافَقاظد ذم افددع ؾٔام بًد
إول :اف َرب إػ اه بام مل لؼع
افثٚين :اخلروج ظذ ٕيٚم افدلـ
افثٚف :ٞافذرائع ادٍؤ ٜإػ افددع
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لًْل إذا تٖمِ ٝافددع دمده ٚترجع إػ هذه إمقر افثاث ٜتَرب إػ اه
بام مل لؼع خو اخلروج ظذ ٕيٚم افدلـ وافؼلً ٜخو افةذرائع ادٍوةٔ ٜإػ افدةدع
اد ٍؼ ظِٔٓ ٚوهذه افذرائع تُقن بدظٜ
وهذا مٖخقذ مـ ايدل ٞافقارد ظـ افْدل  « :مرن أحردث يف أمرىر
هذا م ـوس منه ؽهو رد » إػ آخره.



قاٍ حفع٘ اهلل تعاىل :

تعًٝل ايعالَ ١عبدايسمحٔ احملُٛد

- 56 -

(املنت)

األصم األول  :انرمسب إىل اهلل مبا مل ٌشسع .

رٌه ؤْ اٌمبػذح ادلـشدح يف ٘زا اٌذَٓ ؤْ اٌزمشة إىل ا﵁ ال َىىْ إال ثفؼً ِب ششػٗ ا﵁
وسعىٌٗ  ِٓ اٌؼجبدح فّٓ رؼجذ ا﵁ ثشٍء مل َششػٗ ا﵁ وال سعىٌٗ  فمذ اثزذع .
واألصم انصاين  :اخلسوض ػهى َظاو اندٌٍ .

رٌه ؤْ اٌمبػذح ادلـشدح يف ٘زا اٌذَٓ ٍ٘ وجىة اٌشجىع إىل ٘زٖ اٌششَؼخ  ،واالٔمُبد إىل
ؤدىبِهب ثبخلؼىع واٌـبػخ  ،فّٓ ؤػـً غًن ششَؼخ اإلعالَ دك االٔمُبد واٌـبػخ فمذ اثزذع .
فهرا أصالٌ ظايؼاٌ نالترداع .

وٍَذك هبزَٓ األطٌٍن ؤطًٌ صبٌش  ،و٘ى  :انرزائغ املفضٍح إىل انثدػح .
رٌه ؤْ اإلدذاس يف اٌذَٓ وّب َمغ اثزذاء فمذ َمغ ِأال﵂  ،ورٌه ثفؼً ؤِش ال إدذاس فُٗ اٌجزخ
 :ال ِٓ جهخ اٌزمشَت إىل ا﵁ دبب مل َششع  ،وال ِٓ جهخ اخلشوط ػًٍ ٔظبَ اٌذَٓ ٌ ،ىٓ اإلدذاس
يف اٌذَٓ ولغ ثفؼً ٘زا األِش يف صبين احلبي ؛ ٌىىٔٗ َفؼٍ يف ادلأي إىل اإلدذاس  ،فإُػـُذ اٌزسائغ
ادلؤدَخ إىل اٌجذػخ دىُ اٌجذػخ .
ولذ ؤشبس إىل ٘زا األطً سواَخ  ِٓ « :ػًّ ػّال﵂ » اٌيت رذي ػًٍ ؤْ االثزذاع لذ حيظً شلٓ
لبَ ثبإلدذاس واثزذؤٖ  ،ولذ حيظً شلٓ وبْ ربثؼّب فُٗ غًن إدذاس ِٕٗ وال لظذ.
فهرِ شالشح أصىل ظايؼح :

(أ) انرمسب إىل اهلل مبا مل ٌشسع .

(ب) اخلسوض ػهى َظاو اندٌٍ .

(ض) انرزائغ املفضٍح إىل انثدػح .
وإٌُه فُّب َإيت ِضَذ ثُبْ ذلزٖ األطىي اٌضالصخ :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
ل و أن مـ خال افُام ظذ إوقل افثاثٜ
ْٓتكٌ بعد ٖرا إىل صفخ ١ضتٚ ١أزبع ٕٛاألصٌ األ.ٍٚ
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(املنت)

األصل األول  :انرمسب إىل اهلل مبا مل ٌشسع .

يؼىن ْرا األصم :ؤْ وً ِٓ رؼجذ ا﵁ ثشٍء مل َششػٗ ا﵁ وال سعىٌٗ  فمذ جبء ثجذػخ ػالٌخ ؛ إر

ال َزمشة إىل ا﵁ إال دبب ششػٗ ِٓ ؿبػبد ،وال َؼجذ عجذبٔٗ إال دبب ؤرْ ثٗ ِٓ ػجبداد.
رٌه ؤْ األطً يف اٌؼجبداد ادلٕغ؛ إر ٍ٘ ِجُٕخ ػًٍ اٌزىلُف .لبي عجذبٔٗ  ﴿ :ؤََِ ٌَهُُِ شُشَوَبء شَشَػُىا
ٌَهُُ ِِّ َٓ اٌذَِِّٓ َِب ٌَُِ َإْرَْ ثِ ٔٗ اٌٍَُّٗ ﴾ وهبزا َؼٍُ ؤْ ( وً ِٓ داْ ثشٍء مل َششػٗ ا﵁ فزان ثذػخ ) .
لبي اٌشبؿيب( :وال ِؼىن ٌٍجذػخ إال ؤْ َىىْ اٌفؼً يف اػزمبد ادلجزذع ِششوػّب وٌُظ دبششوع) .

واٌزمشة إىل ا﵁ دبب ششع أصم ػظٍى يٍ أصىل ْرا اندٌٍ  ،ثً إٔٗ ِمزؼً رىدُذ ا﵁ واإلديبْ ثٗ،

و٘ى رىدُذ اإلرجبع  ،و٘ى ؤدذ ششؿٍ اٌؼًّ اٌظبحل إر ال ثذ ٌمجىي اٌؼًّ ِٓ ششؿٌن  :اإلخالص
وادلزبثؼخ.
وادلمظىد ؤْ االثزذاع َمغ ِٓ جهخ ٘زا األطً يف وً ِب ديىٓ ؤْ َزمشة ثٗ إىل ا﵁  ،فُشًّ اٌزمشة
إىل ا﵁ ثٕىػٌن ِٓ اٌؼجبداد :
أوهلًا :اٌزمشة إىل ا﵁ ثبٌؼبدد ؤو ثبدلؼبطٍ  ،و٘زٖ ٍ٘ اٌؼجبداد ادلخزشػخ ِٓ جهخ ؤطٍهب ووطفهب .

و٘زا إٌىع ِٓ اإلدذاس ال َىىْ ثذػخ إال ِغ لظذ اٌمشثخ .

وشاٍَهًا  :اٌزمشة إىل ا﵁ ثبٌؼجبداد اٌضبثزخ ِٓ جهخ ؤطٍهب  ،ادلخزشػخ ِٓ جهخ وطفهب .
و٘زا إٌىع  -دىت َىىْ ثذػخ  -ال َفزمش إىل لظذ اٌمشثخ  ،ثً َمغ ثذػخ ػًٍ وً دبي ؛ إر ال
َزظىس يف ؤِىس اٌؼجبداد غًن لظذ اٌمشثخ .
وؤِب افزشاع ػذَ لظذ اٌمشثخ يف اٌؼجبداد فهى افزشاع زبٍٍُ ال ديىٓ ولىػٗ .
وترنك ٌؼهى ؤْ اإلدذاس يف اٌؼجبداد ا﵀ؼخ ثذػخ ػًٍ وً دبي ؛ عىاء لظذ ادلُذذٔس ثؼجبدرٗ اٌمشثخ

ؤو مل َمظذ٘ب .

واالثزذاع احلبطً ِٓ جهخ ٘زا األطً  -يف وال إٌىػٌن َ -زإرًٓ ِٓ اٌؼجَّبد وإٌغَّبن وادلٕزغجٌن إىل اٌذَٓ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
ٓحيقا مًل هذه افَؤ ٜوهذا إوؾ واو جدً ا
مدْل ظذ خي يش ؟
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خٕف ٓ لًدد اه إٓ بام رشعا م ٚمًْك تقحٔد اه؟
إخاص افدلـ ها إخاص افًدٚدة ه
ـٔػ لُقن إخاص افًدٚدة ه؟
ؿٚل فؽ بؼضغ خن لُقن ؿد ؿهد هب ٚوجف اه
وافؼط افثٚين :خن ل ًدد اه  بام رشع
وإذا ـٚن هذا هُذا ؾًّْك هذا خن خي ظدٚدة لٖيت هب ٚاإلٕسٚن مل لؼظٓٚ
اه  مل لٖيت هب ٚدفٔؾ مـ ـ ٚب اه وٓ مـ شْ ٜرشقفف  ؾٓق بدظٜ
وهلذا ٕهقا ظذ ذفؽ وؿٚفقا :خن ٓ ًٕدةد اه خن ٓ لًدةد اه  إٓ بةام
رشع.
وهذا خحد خـز مَ ؤٚت صٓٚدة خن حمّةد رشةقل اها خن ٓ تًدةد اه
إٓ بام رشع هق ورشقفف  وش ٖيت افَقاظد اددْٔ ٜإن ص ٚتًٚػ هلذا إوؾا
وـؾ بدظ ٜمل لؼظٓ ٚؾٓل مردودة لًْل اه تًددٕ ٚبٚفهاةا خٕة ٝتةٖيت
بًدٚدة منٚهب ٜهل ٚمل لؼظٓ ٚاه وٓ رشظٓ ٚرشقفف  ؾٓل مردودة.
وهذا واو جدً ا وايّد ه.
ْٓتكٌ إىل االصٌ ايجاْ ٞصفخ.)47( ١
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(املنت)
األصم انصاين  :اخلسوض ػهى َظاو اندٌٍ .

يؼىن ْرا األصم  :ؤْ وً ِٓ جؼً ٌغًن ششَؼخ اإلعالَ دكَّ االٔمُبد واٌـبػخ فمذ جبء ثجذػخ ػالٌخ ؛ إر
االٔمُبد واإلرػبْ ال َٕجغٍ ؤْ َىىْ ٌشٍء إال ٌذَٓ اإلعالَ .
لبي اٌشبؿيب ( :ووزٌه جبء « ال محً إال محً ا﵁ وسعىٌٗ » مث جشي ثؼغ إٌبط شلٓ آصش اٌذُٔب ػًٍ ؿبػخ
غُٓ ِٔ َٓ اٌٍّٗٔ دُىّّْب ٌِّ َمىٍَِ َُىلُٕٔىَْ ﴾ .
ا﵁ ؛ ػًٍ عجًُ دىُ اجلبٍُ٘خ ﴿ وَ َِ ِٓ ؤَدِ َ
ال يف اٌششَؼخ ِـشدّا ال َٕخشَ  ،وػبِّب ال َزخظض  ،وِـٍم﵂ب
وٌىٓ اَِخ واحلذَش وِب وبْ يف ِؼٕبمهب ؤصجذ ؤط ﵂
ال َزمُذ  ،و٘ى ؤْ اٌظغًن ِٓ ادلىٍفٌن واٌىجًن  ،واٌششَف واٌذينء  ،واٌشفُغ واٌىػُغ يف ؤدىبَ اٌششَؼخ عىاء .
فى ً ِٓ خشط ػٓ ِمزؼً ٘زا األطً خشط ِٓ اٌغٕخ إىل اٌجذػخ  ،وِٓ االعزمبِخ إىل االػىجبط ).
فاألصم املسرمس  :ؤْ َىىْ اٌذَٓ واخلؼىع ﵁ ودذٖ  ،فّٓ ؤدذس شُئ﵂ب خيشط ثٗ ػٓ دَٓ ا﵁ وششػٗ فهى
ِجزذع  ،عىاء وبْ ادلُذذَس سؤَّب ؤو ػبدح ؤو رؼبِال﵂ .
واالثزذاع احلبطً ِٓ جهخ ٘زا األطً َزإرًٓ ِٓ ؤطذبة اٌشئبعبد وؤً٘ ادلـبِغ واأل٘ىاء .
لبي شبسح اٌـذبوَخ  ( :فبدلٍىن اجلبئشح َؼزشػىْ ػًٍ اٌششَؼخ ثبٌغُبعبد اجلبئشح  ،وَؼبسػىهنب هبب  ،وَمذِىهنب
ػًٍ دىُ ا﵁ وسعىٌٗ .
وؤدجبس اٌغىء  ،وُ٘ اٌؼٍّبء اخلبسجىْ ػٓ اٌششَؼخ ثأسائهُ وؤلُغزهُ اٌفبعذح  ،ادلزؼّٕخ ربًٍُ ِب دشَ ا﵁
وسعىٌٗ  ،وربشمي ِب ؤثبدٗ  ،واػزجبس ِب ؤٌغبٖ  ،وإٌغبء ِب اػزربٖ  ،وإؿالق ِب لَُّذٖ  ،ورمُُذ ِب ؤؿٍمٗ  ،وحنى رٌه .
واٌش٘جبْ وُ٘ جهبي ادلزظىفخ  ،وادلؼزشػىْ ػًٍ دمبئك اإلديبْ واٌششع ثبألرواق وادلىاجُذ واخلُبالد
واٌىشىفبد اٌجبؿٍخ اٌشُـبُٔخ  ،ادلزؼّٕخ ششع دَٓ مل َإرْ ثٗ ا﵁  ،وإثـبي دَٕٗ اٌزٌ ششػٗ ػًٍ ٌغبْ ٔجُٗ .) 
واالثزذاع ِٓ جهخ ٘زا األطً والغ ػًٍ وً دبي  ،دىت ٌى مل َمظذ ُِذذٔس اٌجذػخ ثفؼٍهب ِؼبسػخ اٌششع
واخلشوط ػًٍ ٔظبَ اٌذَٓ .
وال َشزشؽ ؤَؼّب يف ِضً ٘زٖ ا﵀ذصبد دىت رىىْ ثذػخ ؤْ َمظذ هبب فبػٍهب اٌزمشة إىل ا﵁  ،فهٍ ثذػخ دوْ
٘زا اٌمظذ .
ؤِب إرا الزشْ هبزا إٌىع ِٓ ا﵀ذصبد لظذ اٌمشثخ فئهنب رٕزمً هبزا اٌمظذ إىل األطً األوي  ،و٘ى اٌزمشة إىل ا﵁
دبب مل َششع .

وثزٌه َؼٍُ انفسق تني ْرٌٍ األصهني  :ؤطً اٌزمشة إىل ا﵁ دبب مل َششع  ،وؤطً اخلشوط ػًٍ ٔظبَ اٌذَٓ .

رٌه ؤْ اإلدذاس يف األطً األوي إمنب دظً ثمظذ اٌذخىي ربذ دىُ اٌششَؼخ  ،واالٔمُبد ذلب ثبٌـبػخ
واخلؼىع  ،فب﵀ذٔس ٘ب ٕ٘ب َشَذ اٌزمشة ٌ ،ىٕٗ ولغ يف اإلدذاس ثزمشثٗ ٘زا  ،ورٌه ألٔٗ رمشَّةَ إىل ا﵁ دبب مل
َششع .
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ؤِب اإلدذاس يف األطً اٌضبين فئٔٗ َىجذ دوْ لظذ اٌزمشَت  ،فب﵀ذٔس ٘ب ٕ٘ب ال َشَدذ ثئدذاصدٗ
اٌزمشة إىل ا﵁ ؛ إر ٘ى ال َمظذ اٌذخىي ربذ دىُ اٌششَؼخ  ،ؤو االٔمُبد ٌذَٓ ا﵁ ثبخلؼىع ٌ ،ىٕٗ ثئدذاصٗ ٘زا
خشط – ِٓ دُش لظذ ؤو مل َمظذ – ػٓ دىُ ٘زٖ اٌششَؼخ ؤظبَ ٘زا اٌذَٓ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
خلو ٚهذا خوؾ مـ خوقل افددع
ً

ؿٚل فؽ  :اخلروج ظذ ٕيٚم افدلـا اخلروج ظذ ٕيٚم افؼلًٜا افؼلًٜ
اإلشامٔ ٜج ٚت بةٚيال وايةراما جة ٚت بدٔةٚن إحُةٚم افؼةظٔ ٜا وخي
خروج ظِٔٓ ٚؾٓق بدظٜ
بًض افْٚس ليـ خن افددظ ٜإٕام خت ص بق مـ اف هقر لًْل بًّْةك
خٕف م ٚلد دع ؾٔف ذـر مًغ وخن هذا هق اخلٚص بٚفددظٜ
َٕقل هذا ج ٕٛٚمـ جقإ ٛافددظٜ
تًدد ه بام مل لؼع هذا ج ٕٛٚوخؿ جدً ا لدخؾ ؾٔف خفقان وخٕقاع مةـ
افددع
ام ٕٛٚافثٚين :هق اخلروج ظذ ٕيٚم افؼلً ٜبةٖي حةٚل مةـ حةٓٚت
اخلروج لً ز إب داع ذم افدلـ
وهلذا ـٚن مـ خظيؿ آب داع ذم افدلـ م ٚج ٚظز اخلروج ظةـ رشلًةٜ
اإلشام ؿدل ًام خو حدل ًثٚا وهلذا د ٚتٖيت ً
مثا ذم افزمـ إول ةة افةزمـ افَةدلؿ ةةة
ـٚن خول بدالٚت اخلروج ظةذ افؼةلً ٜآظساوةٚت ظةذ حُةؿ اه وحُةؿ
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رشقفف  ـٚدْٚؾَغ خو افرجؾ افذي ؿٚل فِْدل  اظدل ل ٚحمّدا هةذا خةروج
ظـ افؼلً ٜةة ٓ حي ؿ مًل ةة
خو ادْٚؾؼ افذي ختٚوؿ هةق وافٔٓةقدي وخراد خن حية ُؿ إػ ـًة ٛابةـ
ٕيةرا ٕن افٔٓةقدي لٖخةذ
إرشف وافٔٓقدي لَقل تًةٚفقا ٕحة ُؿ إػ حمّةد ً
افرصقةا وحمّد  ٓ لَدؾ افرصقة ؾٓذا هق ٕقع مـ آب داع
ثؿ بًد ذفؽ ٕنٖ اخلروج ظذ يش مةـ افؼةلً ٜبىرلَة ٜخىةرة جةدً ا
وهل م ٚشّل ظْد بًض اد هقؾ ٜوؽرهؿ شَقط اف ُٚفٔػ
خو ظْةةد بًةةض ؽةةاة افهةةقؾٔ ٜوافدٚضْٔةة ٜخن فِؼةةلً ٜطةةٚهر وبةةٚضـ
ؾخرجقا ظذ افؼلً ٜظّق ًمٚ
إػ حد خهنؿ وٚروا لٗوفقن ح ك خحُٚم افؼلً ٜاإلشامٜٔا وافدٚضْٜٔ
افع ج ٚوا مدُرلـ لًْةل ذم افَةرن افرابةع تَرل ًدة ٚاهلجةري واخلةٚمس هةٗٓ
هرا وبٚضًْةٚا
افدٚضْٔغ هؿ افذلـ خحدثقا م ٚشّل بةٖن فِؼةلً ٜاإلشةامٔ ٜطةً ٚ
ؾهٚروا لٗوفقن ح ك افهاة وافهٔٚم وايٟ
وخوفئؽ اد هقؾ ٜذم مَٚبِٓؿ ؿٚفقا :تسَط افؼلً ٜظـ افقيلا مـ بِةغ
مرتد ٜافقٓل ٜشَى ٝظْف اف ُٚفٔػ وهذا خروج ظذ افدلـ
وهلذا خضدؼ افًِةام ظةذ خن هةذه زٕدؿةٜا وفةق جئة ٝإػ اح جةٚجٓؿ
بٚخلروج ظـ افؼلً : ٜفقجةد ؿ حي جةقن بَهة ٜمقشةك واخلرضة ؿةٚفقا خن
اخلرض ٕٕف ويل خرج ظـ رشلً ٜمقشك
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وهلذا د ٚتُِؿ افًِام ظـ مقاؿػ اإلشام الش ؿٚفقا  :خحةد افْةقاؿض
مـ طـ خن خحدً ا مـ افْٚس لسةًف فِخةروج ظةذ رشلًة ٜحمّةد  ـةام وشةع
اخلرض خن خيرج ظذ رشلً ٜمقشك ؾَد ـٍر
ثؿ بًد ذفؽ إ َؾ ذفةؽ إػ إمة ٜاإلشةامٔ ٜإػ افٔةقم اخلةروج ظةذ
افؼلً ٜوإ ؼ وتُِؿ ظْف افًِام رمٓؿ اه ح ك ذـرهؿ ذم ـ دٓؿا لًةـ ابةـ
اددٚرك وهق مًروف م َدم رمف اه ظِٔف لًْل صُ ٚذم زمْف مةـ هةٗٓ افةذلـ
ؽروا افؼلًٜا مٚذا ؿٚل ؟
ؿٚل :وهؾ خؾسد افدلـ إٓ ادِقك وخحدٚر شق ورهدٕٚف ذـر ثاثٜ
ادِقك ـٔػ؟
ؿٚل فؽ  :خيرجقن ظـ افؼلً ٜبٚفسٔٚشٚت ةة لَقفةقن :خن افْةٚس ٓ
تَقدهؿ افؼلً ٜحي ٚجقن إػ شٔٚشٜا الش شٔٚش ٜ؟
لًْل خحُٚم خمٚفٍ ٜفِؼلًٜ
وخحدٚر شق  :افذلـ حيرمقن ايال وحيِِقن حيرمقن مة ٚخحةؾ اه خو
حيِقن م ٚحرم اها خرجقا ظـ افدلـ بٚف حِٔؾ واف حرلؿ
خلوةٚ
ورهدٚهن : ٚوهؿ اد هقؾ ٜافذلـ خرجقا ظذ رشلً ٜاه  بددظً ٜ
خم ٍِٜا ؾٓذا ـِف داخؾ ذم ٕيٚم ذم هذه افَٚظدة افًٚمٜا وهل اخلروج ظذ ٕيةٚم
افدلـ وافؼلً.ٜ
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(املنت)
األصم انصانس  :انرزائغ املفضٍح إىل انثدػح .

يؼىن ْرا األصم  :ؤْ وً ػًّ – وٌى وبْ ِششوػّب – َُفؼٍ إىل اإلدذاس يف اٌذَٓ فهى ٍِذك ثبٌجذػخ إْ مل
َىٓ ثذػخ .
لبي اثٓ اجلىصٌ  ( :فئْ اثُزذع شٍء ال خيبٌف اٌششَؼخ  ،وال َىجت اٌزؼبؿٍ ػٍُهب ؛ فمذ وبْ مجهىس اٌغٍف
َىشؤٗ  ،ووبٔىا َٕفشوْ ِٓ وً ِجزذَع وإْ وبْ جبئضّا ؛ دفظ﵂ب ٌألطً  ،و٘ى اإلرجبع ) .

وْرا يا ٌؼسف تماػدج سد انرزائغ  ،وْى أصم شسػً يؼررب  ،يثُاِ ػهى االحرٍاط ومحاٌح

أحكاو اندٌٍ .

لبي اثٓ رُُّخ  ( :واٌزسَؼخ ِ :ب وبْ وعٍُخ وؿشَم﵂ب إىل اٌشٍء ٌ ،ىٓ طبسد يف ػشف اٌفمهبء ػجبسح ػّب
ؤفؼذ إىل فؼً زلشَ  ،وٌى ذبشدد ػٓ رٌه اإلفؼبء مل َىٓ فُهب ِفغذح ) .
ِضبي رٌه  :ؤْ ا﵁ هنً ػٓ عت آذلخ اٌىفبس ِغ وىٔٗ ِٓ ِمزُؼبد اإلديبْ ثإٌىُ٘زٗ عجذبٔٗ  ،ورٌه ٌىىْ ٘زا
اٌغت رسَؼخ إىل ؤْ َغجىا ا﵁ عجذبٔٗ ورؼبىل ػذوّا ووفشّا ػًٍ وجٗ ادلمبثٍخ  .لبي رؼبىل  ﴿ :وَالَ رَغُجُّىاْ اٌَّزََٔٓ
َذِػُىَْ ِٔٓ دُو ْٔ اٌٍّٗٔ فََُغُجُّىْا اٌٍّ َٗ ػَ ِذوّا ثِغَُِ ِش ٔػٍٍُْ ﴾ .
وثزٌه َؼٍُ ؤْ ِب ؤدي إىل ادلّٕىع وبْ شلٕىػّب ؛ إر ٌٍىعبئً ؤدىبَ ادلمبطذ  ،وٌزا فئْ ِب ؤفؼً إىل اٌجذػخ
وؤدٓي إٌُهب فهى ٍِذك هبب  ،دىّٗ دىّهب .
إال ؤٔٗ ال ثذ ِٓ ا ٌزجُُّٓ يف إؿالق احلىُ ػًٍ ػًّ ِب ِٓ األػّبي جملشد إفؼبئٗ إىل االثزذاع ثإٔٗ رسَؼخ إىل اٌجذػخ
؛ فئْ ٕ٘بن ششوؿ﵂ب ال ثذ ِٓ ِشاػبهتب يف ٘زا احلىُ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
لًْل هذا مٓؿ جدً ا ذم مسٖف ٜإمةر افثٚفةٞا ـةؾ مةـ ـةٚن ذرلًة ٜإػ
افددظٕ ٜن افقشٚئؾ هل ٚحُؿ افٌٚلٚتا ؾُؾ م ٚـٚن ذرلً ٜإػ بدظ ٜؾٕ٘ةف لُةقن
ٕيرا ٕن إمر دؿٔؼ بٚفْسد ٜفِذرلً ٜخحٔ ًٕٚٚلُقن إمةر ل ةقهؿ خٕةف
بدظ ٜفُـ ً
ذرلً ٜوفٔس بذرلًٜا فذفؽ ـٚن ٓ بد مـ تَٔٔد هذا إمةر بًةدة رشوط َٕةػ
ظْده ٚوهل مّٓ ٜجدً ا ٕن إمثِ ٜاف ل تْىقي تح ٕٓٚ ٚؾً.ٜ
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(املنت)

رشط اؾتبار اىفـو ذر ـة إىل اىبدؿة :يض ط  ي أي فـو حىت ـترب ذر ـة مفضية إىل اىبدؿة،
فيٌتن هبا رشوط ج﵇جة-:

الشرط األول :أن يهتن يذا اىفـو مفضيًا إىل اىبدؿة.
ديان ذضل أن اىـمو اؽلرشوع فيض إىل اىبدؿة و ع ذر ـة إًهيا دتاحد م أمتر ج﵇جة-:
األ :ٍٚإػًار يذا اىـمو و﵆س مم ُقتدى دى وإصًارو  ي جمامؽ اىناس لإهلامة اىنافةل جٌلؿة  ي اؽلساجد.
ايجاْ :ٞاؽلداومة ؿىل يذا اىـمو والاىازام دى ،اكىازام هلرا ستر اىسود  ي ظ﵇ اىفجر م تم ادلـة.
ايجايح :اؾتقاد فضيةل يذا اىـمو ،وحتري فـهل ؾ هلعد ومعد ،وهلد س تو ا﵄مام أمحػد :تهػرو أن عمتػؽ
اىقتم ،دؾتن ظل ويرفـتن أ دُّيم  ،هلال :ما أمريى ى﵅ تان ،إذا ػل عمتـتا ؿىل معد ،إ﵆ أن يهرثوا مهنا.
هلال اىضػاظيب  ( :وابدلػةل  :فػلك معػو أظػهل اثدػب رشؿًػا  ،إ﵆ أن  ي إػًػار اىـمػو دػى
واؽلداومة ؿٌيى ما ُُياف أن ـتقد أنى س نة ؛ ف لى معٌتب  ي ادلةل م ابب سد اشلرااؽ ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
ةة ٓحظ مًل ةة ؿٚل فؽ  :خن لُقن هذا ةةة خي افنةةرط إول ةةة خن
لُقن هذا مٍيض إػ بدظٜا ـٔػ لُقن مٍيض إػ بدظٜ؟
ؿٚل فؽ :إطٓٚر هذا افق وخٚو ٜم ٚلَ دى بف ؾٔيـ خٕةف شةْ ٜوهةق
فٔس هق بسْ. ٜ
هق ذم إوؾ مدٚح ؾٔيـ خٕف شْ ٜدائّ ٜمثؾ :م ٚذـر افْٚؾِةٜا ؾٚإلٕسةٚن
فق وذ بٖهؾ بٔ فا خو إخقان شٚؾروا ذم لقم مـ إلةٚم فِٔة ٜمةـ افِٔةٚيل وةِقا
ٕٚؾِ ٜامامظ ٓ ٜبٖس بذفؽا فُـ خن لن ٓر هبذا بحٔ ٞلوع مجٚظة ٜذم ادسةجد
هْ ٚل حقل إػ بدظ.ٜ
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ٓحظ مًل ـقٕف ووًقه ذم ادسجد مًْٚهة ٚذم ظْةدٕ ٚؽةر افهةِقات
اخلّةس تَةةٚم إٓ مةة ٚـةةٚن مةةـ افةةساول خو مةة ٚـةةٚن فةةف شةةد ٛـٓٚش سةةَ ٚا
وافُسقف وٕحق ذفؽ
ؿٚل فؽ :إذن ذم هةذه ايٚفة ٜإن ـٕٚةٕٚ ٝؾِة ٜوظدةٚدة فُةْٓؿ ـةقهنؿ
جي ًّقن ظِٔٓ ٚؾةل ثؿ ل حقل إػ بدظٜ
افثٚين :ادداوم ٜظِٔٓ ٚـٚدثٚل افسٚبؼا هةق ذم بٔ ةف فُةـ ـقٕةف جمّقظةٜ
لِ َقن ثؿ بًد ذفؽ لهِقن مجٚظ ٜولداومقن ظِٔٓ ٚل حقل هذا إػ بدظٜا
واب فذفؽ مثٚل  :وهق مثؾ ادداوم ٜظذ ؿةرا ة افسةجدةا ثدة ٝخن
افْدل  ؿرخ شجدة ةة ضٔ ٛةة فُـ ادداوم ٜظِٔٓ ٚؿةد لٍيضة إػ خن ليةـ خهنةٚ
واجد.ٜ
وخٕ ٚشًّ ٝمرة افنٔخ إفدٚين رمة ٜاه ظِٔةف لة ُِؿ ذم هةذه ادسةٖفٜ
ؾَٚل  :لًْل خٕ ٚبًض افْٚس ليةـ خن هةذه هةل شةْ ٜطْةقا خن افسةجدة شةْٜا
لَقل :إػ حد خْٕل ـْ ٝذم خحد ادسةٚجد لَةقل ؾَةدمقين فِهةاة ةةة وةاة
افٍجر ةة لَقل :ؾٖٕ ٚتَدم ٝومل خؿرخ هبؿ ذم ؾجةر امًّة ٜشةقرة افسةجدة ثةؿ
ؿرخت شقرة خخرى
لَقل  :ؾِام رـً ٝإذا هبؿ ـِٓؿ لسجدون لًْل هةق مةثا ؿةرخ شةقرة
وافٍجر خو شد اشؿ ربؽ إظذ فٔس ؾٔٓ ٚشجدة
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لَقل خٕ ٚد ٚرـً ٝإذا هبؿ مجٚظ ٜادسجد افع خٍِةل ـِٓةؿ لسةجدون
ـِٓؿ لسجدون لًْل مس َر ذم خذهٚهنؿ ٓ بد مـ شجدة ظٚد ؾٔف شجدة وٓ مةٚ
ذم شجدة ؿرخ وٓ م ٚؿرخ
ؾٓذا مًْٚه خٕف تحقل ظْدهؿ إػ هذا .
ؾِذفؽ ٓ لِ زم اإلٕسٚن مثؾ هذا
خلو ٚد ٚلَقل فؽ :ل حرى ؾؤِ ٜافًّؾ .
ـذفؽ ً
وهذا خمر ـثر م ٚلَع ل حرى افٍؤِٜا اف حري هذا إصُٚل لٍيضة إػ
افددظٜا لًْل بًّْك خن بًض افْٚس ً
مثا  :لًْل ل حرى مة ٚمل لةرد دفٔةؾ ظةذ
اف حري .
ؾَْقل  :م ٚدفِٔؽ ظذ هذا خٕ ٝت حرى هذا افقؿة ٝخو هةذا ادُةٚن خو
ٕحق ذفؽ بدون دفٔؾ ؾا لُقن ـذفؽ.
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(املنت)
قاٍ املصٓف حفع٘ اهلل تعاىل :

الشرط الجانٌ  :أن يهتن إفضا يذا اىفـو إىل اىبدؿة مقعتؿًا دى أو كاى ًبا.
أما إن اكن إفضا يذا اىفـو إىل اىبدؿة حسب اىـاد ان ًدرا أو ً
هلٌي﵇ فإنى ﵆ ؿرب ابىقٌيو اىنادر،
إذ ا﵂حاكم اىرشؾية إيفا أبىن ؿىل اىه اىلاىب.
م ال ذضل  :اس ت﵇م احلجر ا﵂ستد وأقبيهل مؽ متنى مرشػوؿًا فإنػى هلػد ُفيضػ ؾنػد اىػبـغ إىل
اندرا
الادتداع ،وذضل ابؾتقاد اىنفؽ واىرض  ي يذا احلجر ،ودؿااى م دون ظل ،ىه ؽلا اكن يذا ا﵄فضا ً
ػل ٌتفب إىيى .ولذضل حتري اىع﵇ ؾند ا﵂سعتانة اىيت  ي مسود اىنيب فإن يذا س نة ؛ ؽلػا جبػب  ي
اىعنيلني أن اىنيب اكن تنرى اىع﵇ ؾنديا .
واؽلقعتد أن اشلرااؽ اىيت أفيض إىل اىبدؿة ﵆ متنؽ بلك حال  ،وإيفا مينؽ م يذو اشلرااػؽ مػا
اكن إفضاؤو إىل اىبدؿة كاى ًبا مـتادًا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
لًْل ٓحيقا مًل هذا وحٔ  :خن لُقن اإلؾو ٚمَىق ًظ ٚبف
خم ٚإذا ـٚن حم ً
ّا ؾْحـ م ٚمـ ظدةٚدة وٓ مةـ ظّةؾ وةٚف إٓ وهةق
حم ّؾ خن لٍيض إػ بدظ ٜوهذا مًروف
[مثؾ ]:لًْل ضِ ٛافًِؿ ظذ ادنٚلخ ؿةد لٍيضة إػ افٌِةق ؾةٔٓؿ ظْةد
ٕيرا ٕٕف لٍيضة إػ افددظة ٜؾةا لة ؿ
افدًضا ؾٓؾ مًْك ذفؽ خن َٕقل واه ٓ ً
اف ًِؿ ؟
ؾٓذا فٔس بهحٔ .
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خلو ٚافسٍر إػ زلٚرة مسجد رشقل اه  ؿد لَةقل ؿٚئةؾ :ؿةد
ـذفؽ ً
لٍيض إػ ظدٚدة افرشقل ؟!!
َٕقل  ٓ :لِ ٍ ٝإػ هذا
ـ َدٔؾ ايجر إشقد  :ؾام لٖيت م حذفؼ فَٔقل :ل ٚمجٚظ ٜاترـقا ايجةر
إشقد ٓ تَربقا مْفا ٓ تس ِّقها ٓ تَدِقه !!
فٔش ل ٚصٔخ ؟!
لَقل فْ :ٚإن هذا ـام تاحيقن خؾٙة ظْةد بًةض افْةٚس إػ افددظةٜ
ؾهٚروا ل زـقن بف إػ آخرة ؾٕٚوػ بْ ٚبٖن ٕسـف!!
َٕقل فف  :وهذا تقاهؿ ؾا لِ ٍ ٝإفٔف .
وهُذا.
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(املنت)

الشرط الجالح :أن ﵆ أب ؿىل اؾتبار يذو اشلر ـة اؽلفضية إىل اىبدؿة بسديا واؽلنؽ مهنا
مفسد أ رى أؾؼم م مفسد اىبدؿة.
أما إن ترأب ؿىل سد اشلر ـة اؽلفضية إىل اىبدؿة اىتهلػت ُع  ي مفسػد أؾؼػم فاىتاجػب يػا ينػا
ارتاكب أدىن اؽلفسدأني دف ًـا ﵂ؿ﵇يٌل ،ويهتن ذضل ابرتاكب مفسد اىبدؿة ،إذ يه أدىن اؽلفسدأني.
م ال ذضل :أن ا﵄مام أمحد هليو ع ؾ دـغ ا﵂مرا  :إنى أنف ؿىل معنف أىف د نار فقال :دؾًم ،فًذا
أفضو ما أنفقتا فيى اشليب .هلال اب تمييػة أـٌيقًػا ؿػىل ذضل :مػؽ أن مذيبػى أي ا﵄مػام أمحػد أن ز رفػة
أأول دـغ ا﵂حصاب أنى أنفقًا  ي جتت د اىترق واخلط  .وىػيس مقعػتد أمحػد
اؽلعاحف مهروية  ،وهلد َّ
يذا  ،إيفا هلعدو أن يذا اىـمو فيى معٌلة  ،وفيى أ ضً ا مفسد ُلرو ﵂جًٌا  .فًؤ﵆ إن ػل فـٌتا يذا وإ﵆
اؾتاضتا دفساد ﵆ ظ﵇ح فيى ؛ م و أن نفقًا  ي لتاب م لتب اىفجتر ؛ م لتب ا﵂سٌلر أو ا﵂صـار
 ،أو حوكة فارس واىروم ).
يذو يه اىرشوط اى﵇زم أتفريا  ي أي فـو م ا﵂فـال حىت حينك ؿٌيى دأنى ذر ـة إىل اىبدؿة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
لًْل ٓحيقا مًل هذا مثٚل :ؿٚل فؽ لًْل رشضٓة ٚخن ٓ لستة ٛظةذ
اظ دٚر هذا ادٍيض إفٔٓ ٚمٍسةدة خظيةؿ  :لًْةل خحًٕٔٚة ٚتُةقن خمةٚم مٍسةدتغ
واحدة ـدرة جدً اا وخخرى خوٌر مْٓ ٚؾٔٓ ٚيش مـ افددظ ٜ؟
ٕيةرا
ؾٍل هذه ايٚف : ٜلَقل فؽ :خٕ ٝترتُ ٛهةذا افةع ؾٔةف افددظةً ٜ
ٕٕؽ بغ خمرلـ ٓ :زم مـ آرتُٚب إحدامهٚ
ؾدٓذه ايٚف ٜخٕ ٝد ٚتَقل فف خؾًؾ هذه  ٓ :لًْل خٕؽ خجزت فف هذه افددع.

وإٕام لًْل هذا خٕؽ رددت هب ٚمٍسدة خـزا مًْ ٝهب ٚمٍسدة خـز
وإٓ ؾٕٚوؾ خن ٓ لًٍؾ .
لًْل إذا ـٚن إوؾ خن ُتًٍؾ ادٍسدة خو ٓ ُتًٍؾ ؟
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ؾٕٚوؾ خهن ٓ ٚتًٍؾ
فُـ ظْدٕ ٚخمران ٓ بد مْٓام ؟
ؿٚل فؽ  ٓ :ا إؾًؾ  .ؾ٘ذا خؾ ٙوذـر ادثٚل ظذ ذفؽ مـ مسٖف ٜتزولةؼ
ادهٚحػ بٚفذه ٛوؽره
ؾَٔؾ فف خحد إمرا خٍٕؼ خفػ دلْٚر ظذ مهحػ ظةذ خىةف وـ ٚب ةف
وتذهٔدف ودمِٔده وؽر ذفؽا ؾٚإلمةٚم خمةد ذم هةذه ايٚفة ٜؿةٚل هةذا خةر مةٚ
لًِّقن لًْل الش؟
لًْةل خفةةػ دلْةٚر لٍَْٓةة ٚذم مهةةحػ مةع خٕةةف لةرى ولُةةره زخرؾةةٜ
ادهٚحػا ؿٚل فؽ :خوػ مـ خفػ دلْةٚر خن لٍَْٓةٕ ٚي يش ؟ ذم افدٚضةؾ وذم
افِٓق وذم افًد. ٞ
ولَٚس ظِٔف ادسٚجد أنا د ٚلٖيت إٕسٚن ولَقل واه افزظٔؿ افٍاين بْٚ
ؾخام وذوؿف وٕحق ذفؽا َٕقل ضٔ :ٛهذا خر م ٚخٍٕؼ ؾٔف ادةٚل فٍْٔةؼ
مسجدً ا ً
ؾٔف مخسغ ش غ مئ ٜمِٔقن هذا خر مـ خن هذا اخلّسغ خو افس غ مِٔقن تٍْؼ
ًٕقذ بٚه ؾٔام ٓ لرا اه مم ٚهق مٍسدة طٚهرة
وإن ـٚن إوؾ فق خن إم ٜتحٚؾظ ظذ إٍٕٚؿٓ ٚوٕحق ذفؽ بنُؾ جٔد لًْل
مثؾ هذا  ٓ :ا لٖخذ بٖوِف افؼظل وٕحق ذفؽ وحيير مم ٚهنك ظْف افرشقل .

ادٗفػ وؾَف اه ذـر بًض افَوٚل ٚامٔدة ذم مسٖف ٜهذه افؼوط.
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(املنت)

مث إنى ال يشرتط يف املنع م اشلرااؽ أن تجد م فاؿًٌا اىقعد إىل اىبدؿة .
ذضل أن اشلرااؽ ﵆ ـترب  ي سديا اىقعد واىنية  ،دو اؽلـترب  ي سديا ومهـًا إيفا يت ا﵄فضا اؽلـتاد إىل
اؽلفسد حفسب  ،و﵆ ٌتفب حينتذ إىل متن اؽلتذ ِرع هلاظدًا يٌمفسد أو ك هلاظد ىًا  ،ؿاؽلًا هبا أو ك
ؿاػل .
وم ينا اكنب اىبدؿة  ي يذا ا﵂ظو  -كاىبًا  -مـدود  ي اىبدع ا﵄ضافية  ،وذضل ﵂ن اشلر ـة إىل
اىبدؿة حوكًا م حيث ا﵂ظو كاى ًبا  -أهنا فـو مأذون فيى رشؿًا  ،أو فـو معٌتب .
وم ا﵂م ةل اىيت ِّ
أتحض يذو اىرشوط ما ذمرو أدت صامة  ،حيث قتل  ( :وجرت ؿاد اىناس أهنم
عٌتن دني ا﵂ذانني تم ادلـة متنفٌني برنـتني أو أردؽ وحنت ذضل إىل روج ا﵄مام  ،وذضل جاةز ومباح
وىيس مبنهر م هجة متنى ظ﵇  ،وإيفا اؽلنهر اؾتقاد اىـامة مهنم ومـؼم اؽلتفقًة مهنم أن ذضل س نة
بحتن  ي نيهتم دأهنا س نة ادلـة ) .
يٌجمـة هلبًٌا  ،لٌل عٌتن اىس نة هلبو اىؼًر  ،و ِّ
فًذا م ال خاص دع﵇ اىرنـتني هلبو ادلـة  ،وإىيك ف أ ي ديان انعباق اىرشوط اىسادقة ؿىل يذا
اؽلثال :
يض ط  ي اؾتبار اىفـو ذر ـة إىل اىبدؿة أوالً  :أن يهتن يذا اىفـو مفض ًيا إىل اىبدؿة  ،و ي يذا
اؽلثال جند أن ظ﵇ اىرنـتني هلبو ادلـة ظارت مفضية إىل اىبدؿة بسبب إػًاريا  ي جمامؽ اىناس
واؽلداومة ؿٌهيا  ،فإنى هلال  ( :جرت ؿاد اىناس ) مث إن فـو ياأني اىرنـتني إيفا يهتن  ي اؽلسود اجلامؽ
اشلي يضًدو مجؽ مب م اىناس .
ويشرتط ثانًًا :أن يهتن إفضا يذا اىفـو إىل اىبدؿة كٌ ًبا ﵆ اندر  ،و ي يذا اؽلثال جند أن ؿامة
اىناس ومـؼم اؽلتفقًة مهنم ظاروا بسبب فـو ياأني اىرنـتني إىل اؾتقاد أهنا س نة ادلـة اىقبٌية  ،مس نة
اىؼًر  ،دو إهنم بحتن  ي نيهتم دأهنا س نة ادلـة .
ويشرتط ثالجًا  :أ﵆ أب ؿىل سد ذر ـة اىبدؿة مفسد أؾؼم م مفسد اىبدؿة  ،و ي يذا اؽلثال نرى
أن اؽلفسد اؽل أبة ؿىل ترك ياأني اىرنـتني أيتن م مفسد اىبدؿة ؛ ذضل أن فـو ياأني اىرنـتني داخو
حتب اىتنفو اؽلعٌ  ،ف﵇ رضر إن تُرمب  ،خب﵇ف اؾتقاد اىناس أن ياأني اىرنـتني س نة راأبة يٌجمـة
هلبًٌا فإن يذا خماىفة واحضة ى﵃مر اىرشؾا  ،ويت ْأن ىيس يٌجمـة هلبًٌا س نة راأبة .
ودذضل ميه اىقتل  :إن ظ﵇ اىرنـتني هلبو ادلـة ؤدي إىل مفسد رشؾية  ،ويه إ قاع اىـامة  ي
الاؾتقاد اخلاظئ  ي أهنا س نة راأبة يٌجمـة هلبًٌا  ،ويذا الاؾتقاد ؿني اىبدؿة ؛ فعارت يذو اىع﵇
اؽلفضية إىل يذا الاؾتقاد ذر ـة إىل اىبدؿة ُعٌب سديا .
ستا أاكن فاؿو ياأني اىرنـتني ـؼل هبذو اؽلفسد أم ﵆ ـؼل  ،وستا أاكن هلاظدًا ىًا أم ك هلاظد .
ذضل أن س َّد اشلرااؽ ﵆ نؼر فيى إىل متن اؽلتذ ِرع هلاظدًا أو ك هلاظد  ،و﵆ إىل متنى ؿاؽلًا أو ك ؿاػل .
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وم ا﵂م ةل ؿىل أعبي اىسٌف ىقاؿد سد اشلرااؽ  ي ابب اىبدؿة :
 -1امتناع ؾامثن ريض ظل ؾنى ؾ هلب اىع﵇ ويت مسافر مبىن  ،فيقال ع  :أىيس هلبت مؽ اىنيب
إيل ا﵂ؾراب وأيو اىباد ة أظًل رنـتني فيقتىتن يهذا
فيقتل  ( :دىل  ،وىهين إمام اىناس  ،فينؼر َّ
فرضب ) .
هلال اىعرظتيش [رمحى ظل ] أـٌيقًا ؿىل ذضل  ( :أأمٌتا  -رمحنك ظل  -فإن  ي اىقب هلتىني ﵂يو
ا﵄س﵇م :
مهنم م قتل  :فر ضة  ، ...ومهنم م قتل س نة ...
مث اهلتنم ؾامثن ترك اىفرض أو اىس نة ؽلّا خاف م ست اىـاهلبة  ،و ْأن ـتقد اىناس أن اىفرض رنـتان
).
 -2ترك دـغ اىعلادة ريض ظل ؾهنم ا﵂حضية ض ية أن ؼ أهنا واجبة  ،ن ُقو ذضل ؾ أيب بهر
ومعر واب ؾباس ريض ظل ؾهنم  ،وهلال اب مسـتد ريض ظل ؾنى  ( :إين ﵂ترك أحضييت وإين ؽل
أيرسمك ؛ خمافة أن ؼ اجل ان أهنا واجبة ).
هلال اىعرظتيش أـٌيقًا ؿىل ذضل  ( :انؼروا – رمحنك ظل – فإن اىقتل  ي يذا ا﵂ثر اكىقتل ف هلبهل ؛
فإن ﵂يو ا﵄س﵇م هلتىني  ي ا﵂حضية :
أحديٌل  :س نة  ،واىثاين  :واجبة .
حذرا أن ضؽ اىناس ا﵂مر ؿىل ك وهجى  ،فيـتقدوهنا فر ضة ) .
مث اهلتنم اىعلادة ترك اىس نة ؛ ً
 -3ما ن ُقو ؾ ا﵄مام ماضل رمحى ظل أـاىل .
هلال اب وضاح  ( :وهلد اكن ماضل يهرو ددؿة وإن اكنب  ي خ  ،وىقد اكن ماضل يهرو اؾلا إىل
ديب اؽلقدس يفة أن تخذ ذضل س نة  ،واكن يهرو جما هلبتر اىضًدا  ،ويهرو جما هلبا تفًا م
ذضل  ،وهلد جا ت ا﵀اثر ؾ اىنيب ابىرقبة  ي ذضل  ،وىه ؽلا خاف اىـٌٌل ؿاهلبة ذضل ترمتو ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
ذنس َطأي ١ايكصد إىل ايبدع ( ١يف صفخ ١مخطٚ ١مخطني ) خٕف ٓ لنةسط
خن لَع ذم افددظ ٜوهق ٓ لَهد افقؿقع ذم افددظ.ٜ
ولًْل ذـر مثٚل ذـره خبق صٚمف يف صفخ ١مخطٚ ١مخطنيا وشةدد رخلةف
ذم افددظ. ٜ
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ذـر هل ٚظدة خمثِة ٜذم صـفخ ١ضـبعٚ ١مخطـني  :ام ْةٚع ظةثامن ظةـ ؿكة
افهاة وهق مسٚؾر بّْك ا ؾٕ٘ام خم ْةع ـةام هةق مًةروف خق ًؾة ٚخن لٍٓةؿ خهةؾ
افدٚدل ٜخن افٍرلو ٜإٕام هل رـً ٚن
ترك بًض افهحٚب ٜإوحٔ ٜخنٔ ٜخن ليـ بٖهن ٚواجدٜ
خلو ٚؾٔام ثد ٝادحٚؾي ٜظذ ؿرا ة افسجدة ذم واة افٍجر
وشدؼ ادثٚل ً
خلو ٚإوحٔ : ٜليـ افدًض خن إوحٔ ٜواجدٜا وخٕة ٚخؿةقل
ؾُذفؽ ً
فُؿ إػ افٔقم ٓ لَع فدلْ ٚخشئِ ٜمـ بًةض افةداد اإلشةامٔ ٜليْةقن ؾٔٓة ٚخن
ظئام إذا مل لوحل هق ؾَر بًوٓؿ لسة دلـ
إثام ً
إوحٔ ٜواجدٜا ليـ خٕف لٖثؿ ً
وتْنئ منٚـؾ ؾٔام بْٔٓؿ بسد ٛطْف خن إوحٔ ٜواجدٜا وهلذا هةق لسة ُْر خو
لس ٌرب إذا ؿِ ٝفف ل ٚخخل إَوحٔ ٜشْ ٜؾ٘ذا مل تس ىع ٓ يش ظِٔؽ افد ٜا
ؾسك بًةض افهةحٚب ٜرا اه ظةْٓؿ وخروةٚهؿ ذبة إوةحٔ ٜذم
بًض افسْقات ؟
ؿٚل فؽ :فٔدغ فمخرلـ خهن ٚشْٜ
وهلذا لَقل مـ ادٍٚشد ادستد ٜظذ إمهٚل افًّؾ بَٚظدة شد افةذرائع ذم
وٍح ٜتسً ٜومخسغا خمٚفٍ ٜظّؾ افسِػ افهةٚف إػ آخةرها اظ َةٚد افًةقام
خهن ٚؾرلو ٜوفٔس ٝبٍرلو ٜإػ آخر ـامف ذم هذا افٍهؾ امٔد ادّ ٚز وؾَف اه
وشددهٍ ُٕ .ل هبذا
وصلى اهلل وسله على نبًنا حمند وعلى آله وصحبه أمجعني.
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[ أسئلة الدرس الثبني ]
السةائل :أصح ب ادواـد وؼره يقوـون أن بدطة ادوـد ؿام تقوـون هر
تقعد أو تقوي ج ىب حمبة اـنب صذ اهلل طلوه وسلم وهرو مقصرد مرن مق صرد
اـػيعة ؽكوف اـرد طذ ذـك؟ [ اـدؾوقة ]15:15 /
ايػـٝخ :هذا هق إمر افع إحْ ٚؿِْٚه ؿدؾ ؿِٔؾ خن ٓ ختِقا ادَهد اخلةر
وٓ ختِقا مـ ادْٚؾع .
ؾٓؾ لٍُل هذا ذم خن تُقن مؼوظ ٜ؟
ؾَْقل  :ـا ا ٕن حمد ٜافرشقل  ومًرؾ ٜوؾٚتف وجدت مَ وةٔ ٚ ٚذم
زمـ افهحٚب ٜرا اه ظْٓؿ ومع ذفؽ مل لًٍِقا.
لًِّقا خن افرشقل  تقذم لقم آثْغ ا تقذم لقم ـذا ولًرؾقن وحيدقن
افرشقل  حمد ٜصدلدة ا ومع ذفؽ مل لوًقا ذم مثؾ لقمف هذا اح ً
ٍ ٓٚإػ آخةر
ظِام بٖن ادقافد ٓ لَ ك ؾٔٓ ٚوفألشػ افندلد ظذ جمةرد ايٍِة ٜفٔسةٝ
إمر ً
حٍِ ٜوٓ دمّع وٓ لَِك ـِّ ٜضٔد ٜظـ افرشقل  وإٕام هل إ َِ ٝإػ خفةقان
مـ افؼـٔٚتا خفقان مـ افٌِق وافؼةـٔٚت فألشةػ افنةدلدا وفةذفؽ ؾ٘هنةٚ
بدظ ٜولرجع إػ م ٚخوفػ ذم ذفؽ.
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السةائل :هل تدخل اـوس ئل اـدطوة احلديثرة يف ادصر ـا ادرسرلة ومر
..ب ـقول من وس ئل اـدطوة توؾوفوة؟
ايػٝخ :لًْل هذه ادسٖف ٜلًْل ربام لىقل ايةدل ٞظْٓة ٚفُةـ وشةٚئؾ
افدظقة ً
خوا إمقر اف ل ت ًِؼ بٚفقشٚئؾ ـِٓ ٚمودقض ٜبَقاظد افؼلً.ٜ
ؾا لٖيت ؿٚئؾ ولَقل وشٚئؾ افدظقة ـِٓ ٚتقؿٍٔٔ!!ٜ
خو لَقل ؿٚئؾ وشٚئؾ افدظقة ـِٓ ٚفٔس ٝتقؿٍٔٔ!!ٜ
مثؾ م ٚإٕسٚن لَقل فؽ ادخسظٚت افًكل ٜهؾ هةل حةال خو حةرام
ؾٖٔيت ولَقل هل حرام ولٖيت ؿٚئؾ آخر لَقل هل حال .
وحٔحٚ
وحٔح ٚا وفٔس هذا
مـ ؿٚل هذا ؟ فٔس هذا
ً
ً
ادخسظٚت إؤِ ٜمْٓ ٚم ٚهق حال ومْٓة ٚمة ٚهةق حةرام مة ٚافةذي
لودىٓ ٚؿقاظد افؼلً ٜاإلشامٔ ٜةة تٖمِ ؿ مًل وٓ ٓةة
خلو ٚوشٚئؾ افدظقة
ـذفؽ ً
وشٚئؾ افدظقة وضرائَٓ ٚإوةؾ ؾٔٓة ٚمة ٚـةٚن ظِٔةف إٕدٔة ٚظِةٔٓؿ
افهاة وافساما فُـ افقشِٔ ٜواف ل هل أف ٜاف ل تس خدم ؾٔٓ ٚهذه افقشِٜٔ
ؾٓل اف ل ت جدد وهل مدٚح ٜفُْٓ ٚمَٔدة ذم افًّقم بَقاظد افؼع .
ؾ٘ذا اص ِّ ٝظذ حمرم ؾٓل حمرما وإذا مل تنة ّؾ ظةذ حمةرم ؾٕٚوةؾ
ؾٔٓ ٚاإلبٚح.ٜ
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السائل :طن سد اـذرائع ؟
ايػٝخ :ؿد لُقن ل ًغ ظذ مـ لَ دي بف ح ك لًرف خن خي ًٕؿ
وفذفؽ بًض إحٔٚن لسك افسْ ٜح ك ٓ لً َد خهن ٚواجدٕ ٜن بًةض افًةقام
لً َدون خهن ٚواجد.ٜ
السةائل :يقول بعضهم  :أن سد اـذرائع إىام يكرون ـلحر ؿم أمر اـعر
ؽلوس ـه حمرم ؟
ايػـٝخ :هذا فٔس بهحٔ ا شد افذرائع اش ْدٚط حُؿ رشظةل وافًةٚمل
لّْع مـ ذفؽ شد ًا افذرلًٜ
ولْدٌل خن لًِؿ خن شد افذرلً ٜتدع فةف شةد افذرلًة ٜفةٔس ـةام لٍٓةؿ
افدًض خن شد افذرائع هل خمقر خمسظ ٜمـ افًِام
بًوٓؿ لَقل خو ليـ خن شد افذرائع خمقر جة ٚهبة ٚافًِةام مةـ ظْةد
خٍٕسٓؿ ؟!!
َٕقل ٓ افؼلً ٜاإلشامٍٕٔ ٜسٓ ٚمن ِّ ٜظذ شد افةذرائعا خظىةُٔؿ
مثٚل  :مم ٚلىرح ذم هذه إلٚم حقل ادرخة :
لَقل ـثر مـ افًِامٕٔغ وؽرهؿ ل ٚمجٚظ ٜاد ٍؼ ظِٔف وادَىقع بف ٕحةق
ٓ ٕخٚفٍُؿ ؾٔف افزٕ ٚحراما فُـ لٖهي ٚادسِّقن خٕ ؿ ختًد ّقٕ ٚذم ذرائع افزٕ ٚإن
ؿِْ ٚادرخة تًٍؾ وٓ ـذا ؿِ ؿ ذرلً ٜذرلًٕ ٜسةد افذرلًةٕ ٜسةد افذرلًةٜا ؾُةٖن
هذه إمقر اف ل هل شد افذرائع ـٖهن ٚخمسظ ٜمـ ظْد افًِام ادسِّغ
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َٕقل ـا ل ٚخخل تحرلؿ افزٕ ٚوذرائع افزٕ ٚخؽِدٓ ٚمْهةقص ظِٔٓة ٚمةـ
افؼلً ٜاإلشامٜٔ
افزٕ ٚحرمف اه وهق مَىقع بف ةة واو ةة
وافذرائع ؿٚل فؽ  ٓ :خيِقن رجؾ بّرخة هذا ٕةص وٓ مة ٚهةق ٕةص؟
ٕص دٚذا ٓ خيِقن رجؾ بّرخة ذرلًٜ
د ٚم ٚمس لدل افْدل  لد امرخة خجْدٔ ٜؾَط دٚذا؟
ذرلًٜ
ٓ تسٚؾر ادرخة إٓ مع ذي حمرم دٚذا؟
ذرلًٜ
وإذا شٖف ّقهـ م ٚع ؾسٖفقهـ مـ ورا حجٚب دٚذا؟
مْهقص ظِٔف .
ومع هذا دمد اف ٔٚر افًِامين ومـ تٖثر هبؿ مـ خوحٚب ادذه ٛافًَاين
دائام خزظج ّقٕ ٚشد ذرائع شةد ذرائةع هةذا
ـثرا م ٚلىرح لَقل  :ل ٚخخل خٕ ؿ ً
ً
مـ ظْد خٍٕسُؿ ؟!!
ٓ ل ٚخخل ٓ خيسع يش وخٕام هذه مْهقص ظِٔٓٚ
وؽر ادْهقص ظِٔف دمده ـٚدْهقص ظِٔف ذم إؾو ٚه إػ ادحرم.
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السةائل :لَقل اصسل ٝخرض ؾْهحْل خحةدهؿ بَةقل اذهة ٛووةع
ؾٔٓ ٚرـً غ واشٖل اه ان لٔن فؽ بْٚئٓ ٚؾِؿ خؾًؾ ذفؽ هؾ خٕ ٚمهٔ ٛخم ٓ؟
ايػٝخًٕ :ؿ مهٔ ٛخٕؽ مل تًٍؾ ذفؽا لًْل ـقٕةؽ ت َهةد خن تهةع
ؾٔٓ ٚرـً غ ٕجؾ ؽرض مًغ هذا فٔس ظِٔف دفٔؾ
خن تَقل افِٓؿ بٚرك يل ذم هذه إرض خو تدظقا اه او ٕحق ذفؽ ؾٓةذا
ٓ بٖس بف.
السةائل :م ٚحُؿ إذـٚر بىرلَ ٜمنجً ٜبحٔ ٞجيًةؾ فةف ذم افهةدٚح
اش ٌٍٚر وافيٓرل ٜتسدٔ وافًك ِٔؾ وهُذا؟
ايػٝخَٕ :قل فف هذا خمٚفػ فِسْٜا افةقارد خن آشة ٌٍٚر واف ِٓٔةؾ ذم
افهدٚح وافيٓر وادس ٚؾِامذا جًِ ٝاف سدٔ ذم وؿ ٝواف ِٓٔؾ ذم وؿة ٝهةذا
ٕقع مـ اف َٔٔد ل حقل إػ بدظ.ٜ
السةائل :خفٔس ؿرا ة افسجدة واإلٕسٚن ذم ؾجر امًّة ٜاإلفةزام ظِٔٓةٚ
شْٜ؟
ايػـٝخٓ :زم ٕح ٚج إػ دفٔؾ مـ آت ٕٚٚبدفٔؾ خن افرشةقل حةٚؾظ ظِٔٓةٚ
وخن افهحٚب ٜحٚؾيقا ظِٔٓ ٚؿِْ ٚهبذا.
السائل :زخرؾ ٜادسٚجد ـٔػ تًرف خدف ٜافْٓل ظْٓٚ؟
ايػٝخٕ :ن إدف ٜظذ زخرؾ ٜادسٚجد ـؾ م ٚـٚن ؾٔف إٍٕٚق فِامل بٌةر
وجف افهحٔ افذي ٕح ٚج إفٔف وهلذا دَٕ ٚقل لدْك مسِ وٓ لدْك مـ افًرلش
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م ٚج ٕٚ ٚؿٚئؾ ولَقل ل ٚؿقم ـٚن مسجد رشقل اه مـ افًرلش وخٕ ؿ بْٔ ةف مةـ
افىغ إ ًذا افىغ بدظٓ ٜحي ؿ مًل وٓ ٓ
وإٕام ادَهقد بف خٕف بًد خن بْٚه مـ افىغ خو مـ ايجر ثؿ زخرؾ ٜهةذه
افزخرؾ ٜهن ٚظْٓ ٚافًِام ف ٍيض إػ خمرلـ:
إمر إول إهدار :فِامل بدون ؾٚئدة وهذا مْٓةل ظْةف ودفة ٝإدفةٜ
ظذ افْٓل ظْف
إمر افثٚين :إصٌٚل ادهِغ وهذا مْٓل ظْف وؿد ورد ظـ افْدةل  دةٚ
فدس إٓدج ٜٕٔٚوٕزظٓ ٚافرشقل  وؿٚل اصٌِ ْل ؾٓذا دفٔؾ ظذ خن مة ٚلنةٌؾ
اإلٕسٚن مـ فدٚس خو م ٚلنٌِف مـ بْ ٚوٕحق ذفؽ خٕف مْٓل ظْف ؾٓذا إرجٚع إػ
إوقل ذم هذه ادسٖف.ٜ
السائل :خفٔس اخلروج ظذ ٕيٚم افدلـ مـ اف َرب إػ اه بام مل لؼع؟
ايػـٝخًٕ :ؿ خو بذ وحٔ [ ؿٚل افنٔخ ٓ خدري م ٚؿهةد افسةٚئؾ ثةؿ
وو افسٚئؾ بهقت ؽر مسّقع ؾٖجٚب افنٔخ .] :
افنٔخ ٓ :اف َرب إػ اه بام مل لؼع خحٔ ًٕٚٚم ٚهق خروج لًْل بْٔٓام تازم
فُـ خحٔ ًٕٚٚلُقن هذا ؽٚل ٜذم ظدٚدةا وذاك فٔس ذم ظدٚدة
اخلروج ظذ افؼلً ٜخحٔ ًٕٚٚفٔس خن لَهد بف ظدٚدة خبدً ا وإٕةام وةدط ٕيةٚم وٓ
ؾًؾ يش وٓ خي يش م ٚفف مَهد ؾٔف ظدٚدة
ؾٓذا مًْك خن هذا ل َرب إػ اه بف وهذا اخلروج ظذ ٕيٚم افدلـ
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بْٔٓام ـام لَٚل ظّقم وخهقص اخلروج ظذ افًدٚدة هقخروج ظذ ٕيٚم افدلـ
ًٕؿ هذا وحٔ .
السائل :هؾ إذا [حدث ٍ]ٍ ٝمنٚـؾ [حةغ] لُْةر افدةدع ذم بٔ ةؽ ومةع
إؿٚرب؟
ايػـٝخ :صقف اتَقا اه م ٚاش ىً ؿ وإذا ترت ٛظِٔف مٍسدة خـز ؾِ ُـ
حُٔاما خحٔ ًٕٚٚإُٕٚر ادُْر ل قفد ظْف مُْر خـز فُـ ٓ لًْةل هةذا خن اإلٕسةٚن
ً
لسك إُٕٚر ادُْر.
هذا افذي ؿٚفف افًِام خن اإلٕسٚن ؿد لًٍؾ م ٓ ٚلراه فٔجد ار فٍِ ْةٜ
لًْل إٕسٚن وذ ً
مثا ذم افّٔـ خمٚم صقاؾع وذ هبؿ إمٚم  :ؾٍل هذه ايٚفة ٜفةق
مل لَْ ٝهبؿ فٌودقا وربام وٚر ؾ ْ ٜؾَْقل ٓ بٖس خن لَْ ٝوفق مل لره ذم هةذه
ايٚف ٜدرئً ٚفٍِ ْٕ ٜن ادٍسدة حٚوِٜا وـقٕف لَْ ٝواؾؼ ؾٔف افنٚؾًل رمةف اه
ظِٔف وإن خٚفػ ؾٔف افَقل افةراج ا فُةـ ٓ لًْةل هةذا خٕةف لٖخةذ بةٚفَْقت
ضِٔ ٝظّره بْ ٚظذ هذا ا وإٕام فدر ؾ ْ ٜوٕحق ذفؽ لًٍؾ ذفؽ
وهلذا ؿٚل افًِام  :فق وذ اإلٕسٚن خِػ افنةٚؾًل ؾَْة ٝرشع فةف خن
لَْط مًف ؾ٘ذا دظ ٚلدظقا مًف وفق ذم واة افٍجر.
السةائل :لَقل لس دل مـ لرـ ٛادرخة افسٔٚرة بٚرتُةٚب ظِةؿ ادٍسةدة
ؿٔٚدة ادرخة خو اخلِقة مع افسٚئؼ؟
ايػٝخَٕ :قل ومـ ؿٚل فؽ خن هذه خدٕك ادٍسدتغ
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ًٕؿ ؾٔف واحدة ختِقا مع افسٚئؼ فُـ افًؼات ٓ خيِقن مع افسةٚئؼا وخٕةٓ ٝ
ٕلو ٚخإٚهةٚ
تًٚف ٟإمر بٍّسدة منٚهب ٜؾٓذا ٓ لْدٌل وإٓ فق ـٚن ـذفؽ ً
تسٚؾر وتروح ذم خي مُٚن بْ ٚظذ هذا خن لست ٛظِٔٓ ٚيش .
السائل....:؟
ايػٝخ :هذا شٖٔتْٔ ٚإن ص ٚاه تًٚػ شٖٔتْٔ ٚافُام ذم افٍرق بغ افددظٜ
ائََٔ ٜوهل ادخسظ ٜافذي فٔس فف دفٔؾا وافْقع افثٚين افددع اإلوةٚؾٔ ٜاف ةل
هق إوٚؾ ٜفف خوؾ فُـ خوٚف إفٔف ظدد خو زمٚن خو مُةٚن شةٖٔتْٔ ٚإن صة ٚاه
تًٚػ ؾٔف افُام ظذ افَقاظد.
السائل :هؾ مـ افددع خن دمًؾ فؽ ور ًدا مـ افِٔؾ ؟
ايػٝخ ٓ :ا صقف خي ضٚظ ٜةةة ٓحةظ مًةل ةةة خٕة ٝتًٍِٓة ٚخحةٛ
إظامل إػ اه خدومٓ ٚوإن ؿؾ ا إٕسٚن لَرخ لقم ًٔ ٚجز مـ افَرآن مَٕ ٚقل فةؽ
واحد بدظ ٜإ دٓقا مًل
خلو ٚإٕسٚن ظْده درس ذم إشدقع ٓ لَٚل ظْف بدظ ٜوفق داوم ظِٔف .
مثِف ً
فَ ٚظٚئع ـؾ خشدقع خو ـؾ صٓر م ٚلَٚل ظْف بدظ. ٜ
وفًِف إن ص ٚاه تًٚػ لٖيت بٔٚن بًض هذه ادسٚئؾ اف ل ؿد خي ِػ ؾٔٓ ٚإمر.
السائل :م ٚحُؿ فق خٕزل اددرس مةـ ضابةف واتٍةؼ مًٓةؿ ظةذ خن ٓ
لَْص ذـرهؿ ظـ مٚئ ٜتسدٔحف مٚئِِٔ ٜف مٚئ ٜوهُةذا دون تحدلةد إػ إـثةر
ول ؿ افسٗال ظـ هذا وتًٚهده بىرلَ ٜصدف لقمٜٔ؟
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ايػٝخ ٓ :م ٚلْدٌل خن ل ًٚهدوا ظذ يش مـ هذا .
ٕن اف ًٓد ذم هذه ايٚف ٜلٍيض ؾْٔ ٚخن تُقن هذه افًدٚدة هؿ ؿهدوهٚ
ؾَْقل هؾ دل ظِٔٓ ٚدفٔؾ ؟
وهلذا فق ؿٚل اددرس فىابف خن خضِ ٛمُْؿ خن تحٚشدقا ظذ اثْ ل ظؼة رـًةٜ
ذم افٔقم مـ افْٚؾِ ٜاف ل هل افسْـ افرواتٛ؟
َٕقل هذا مؼوع
ضٔ ٛهؾ تحٚشدٓؿ ظِٔف ؟
َٕقل ٓ افْٚؾِ ٓ ٜتحٚش ٛظِٔٓٚ
هؾ تًٚؿٛ؟
َٕقل ٓ م ٚلْدٌل خن تًٚؿٛ
بًض افْٚس لًٚؿ ٛلَقل صقف افٔقم إذا خٕ ٝتٖخرت ظـ افهاة ظـ تُدةرة
اإلحرام خاص تًىْٔ ٚمخس ٜرلٓٚت ٕخِٔٓ ٚذم امًّٜٔ؟
َٕقل هذا خىٖ
وبًض افْٚس إذا ذم درس ظِّل وختِػ ظـ ادقظد ٓحيقا مًل ختِةػ ظةـ
ادقظد ؿٚفقا تهقم لقم اخلّٔس خظقذ بٚه لًْةل مًْةٚه لةقم اخلّةٔس لهةقمف
ولٍُر ؾٔؽ !!.
افرجؾ وٚئؿ وهق م ٚهق لًْل تَرب إػ اه ؾِذفؽ هذا افْقع مـ افًَقبٚت مٚ
لْدٌل ولْدٌل ترـف.



تعًٝل ايعالَ ١عبدايسمحٔ احملُٛد

- 83 -

السائل....:؟
ايػٝخ :اف ْٚو ا خم ٚإفزام م ٚمل لِزم ا افٍرلو ٜخفةزم هبة ٚواابةقهؿ
ظِٔٓ ٚفًؼ ٓحظ مًل م ٚظداه.ٓ ٚ
وهلذا م ٚلْدٌل فألب خن لِزم ابْف ً
مثا بٚفسْـ افروات ٛولرضبف ظِٔف م ٚلْدٌةل
فف ٓحي ؿ مًل
وإٕام افقاج ٛظِٔف خن حييف ح ك لًٍؾ هذه افًدٚدات تَرب إػ اه .
السائل ..... :
ايػٝخ  :لِزمف بٚيٍظ هْ ٚآفزام مٚهق تًددي مثؾ إفزام اددارس .
هق إذا خف زم لًْك هق فق جِس ذم بٔ ف م ٚإف زم و وٓ ٕ ؟
لًْك فق ؿٚل افىٚف ٛخٕ ٚمٚين حٚؾظ بٖجِس ذم افدٔ ٝهؾ دمره مـ افدٔ ٝودمٔدف
فؽ ؟!
هق ج ٚإفٔؽ وؿٚل خٕ ٚخرلد ان خدرس ؟
َٕقل  :هذه رشوط
مثؾ إٕسٚن خٕنٖ مدرش ٜوؿٚل بؼط خن تُقن حٚؾظ افَرآن مة ٚخدخِةؽ إٓ إذا
ـْ ٝحٚؾظ افَرآن
مٚلهر تَقل هذا بدظ ٜا ٓ ا َٕقل هذا رشط ؾٍةل هةذه ايٚفة ٜافؼةط اف ةل
تْيؿ بف ادةدارس خو امًّٔةٚت إذا إتٍَةقا ظةذ رشط مًةغ ٓ لةدخؾ وةّـ
افددظٜ
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السائل :دعاء خته القرآن ؟
ايػٝخ :لًْل هق ائََ ٜدظ ٚخ ؿ افَرآن مل لرد ؾٔفا وفةذفؽ ًٕةؿ ورد
افدظ ٚظْد خ ؿ افَرآن خم ٚافدظ ٚهبذا افنُؾ ذم افهاة م ٚخطـ خن فةف دفٔةؾا
فُـ ٕحـ ٕ ّْك فق خٕف ذم مسٚجد ادسِّغ جيًِقن خ ؿ افَرآن مع افةقتر وفةق
ذم ادسجد ايرام ً
مثا لَدم افقتر بدل م ٚهق ذم افَٔةٚم ..بةٚفسوال ؾٔةقتر وإذا
رؾع رخشف مـ افرـقع لدظق وفق خضٚل ؿِٔؾ ؾا بٖس .
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[لال املصُف :

لىاػد يؼسفح انثدع

وػددْا شالز وػشسوٌ لاػدج
وًْ يُدزظح حتد أصىل شالشح :
* األصم األول  :انرمسب إىل اهلل مبا مل ٌشسع .
* األصم انصاين  :اخلسوض ػهى َظاو اندٌٍ .
* األصم انصانس  :انرزائغ املفضٍح إىل انثدػح .

املُهط املرثغ يف ذسذٍة ْرِ انمىاػد وصٍاغرها

أوالً  :طَّٕفذُ ٘زٖ اٌمىاػذ إىل صالس ؤلغبَ  ،ورٌه وفك ؤطىذلب اٌضالصخ  ،ولذ ساػُذُ ؤْ

َٕزظُ مجُغَ اٌمىاػذ ؤسلبَْ ِززبثؼخ  ،فظبس رشرُجهب ػًٍ إٌذى اِيت :

األصم األول  :انرمسب إىل اهلل مبا مل ٌشسع .

ورٕذسط ربذ ٘زا األطً ػششُ لىاػذ :
( ِٓ اٌمبػذح  1ودىت اٌمبػذح . ) 11

األصم انصاين  :اخلسوض ػهى َظاو اندٌٍ .

ورٕذسط ربذ ٘زا األطً مثبُْ لىاػذ :
( ِٓ اٌمبػذح  11ودىت اٌمبػذح . ) 18

األصم انصانس  :انرزائغ املفضٍح إىل انثدػح .

ورٕذسط ربذ ٘زا األطً مخظُ لىاػذ :
( ِٓ اٌمبػذح  19ودىت اٌمبػذح . ) 32
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شاًٍَا  :سرَّجذُ اٌىالَ ػًٍ وً لبػذح وفك اِيت :

 -1زلى انماػدج .
َ -2ص انماػدج  ،وَُِّضرُٗ ثبحلشف األعىد .
 -3األيصهح انرطثٍمٍح ػهى انماػدج  .ولذ الزظشد ِٕهب ػًٍ اٌمذس اٌزٌ َُجٍٍِّ اٌمبػذح
وَُظىِّس٘ب  ِٓ ،غًن اعزىضبس ؤو اعزمشاء ِدبد اٌجذع وؤػُبْ ا﵀ذصبد ادلٕذسجخ ربذ وً لبػذح .
وإرا وبٔذ اٌمبػذح راد ؤِضٍخ ِزؼذدح فئٔين ؤُطِّٕف ٘زٖ األِضٍخ ربذ طىس وٍَُّخ ذبّغ شزبهتب .

 -4ذىضٍح انماػدج  ،وَزؼّٓ ٘زا اٌزىػُخ  :ششح اٌمبػذح  ،وثُبْ ِب رٕجين ػٍُٗ ِٓ

األطىي واٌمىاػذ  ،وِب َزظً هبب ِٓ اٌؼىاثؾ واٌفىائذ  ،إػبفخ إىل إصجبد والَ ؤً٘ اٌؼٍُ دىي
اٌمبػذح .
وسدبب اعزذػً ادلمبَ يف ثؼغ اٌمىاػذ دوْ ثؼغ اإلؿٕبة واإلؿبٌخ يف اٌششح .
شانصًا  :شلب ٍَضَ اٌزٕجُٗ ػٍُٗ يف ٘زا ادلمبَ :

* ؤْ ٕ٘بٌه رذاخال﵂ ثٌن ٘زٖ اٌمىاػذ ورالصِّب ورؼبػذّا ؛ فمبػذح اٌزمشة إىل ا﵁ دبب رشوٗ
اٌشعىي  ِٓ اٌؼجبداد ِ -ضال﵂ – َذخً يف ؿُِّهب وضًن ِٓ اٌمىاػذ  :ومبػذح اٌزمشة إىل ا﵁
ثبدلؼبطٍ  ،واٌزمشة إٌُٗ ثبٌؼبداد ػًٍ وجٗ مل َُششع  ،واٌزشجٗ ثبٌىبفشَٓ  .وّب ؤْ لبػذح اٌؼجبدح
ادلغزٕذح إىل دذَش ِىػىع رالصِهب – يف اٌغبٌت – لبػذح اٌؼجبدح ادلخبٌفخ ٌمىاػذ اٌششَؼخ ،
ورالصِهب ؤَؼّب لبػذح رشن اٌغٍف ٌٍؼجبدح وػذَ وسود٘ب ػٕهُ .
* وِضً ٘زا َمبي يف األِضٍخ واٌشىا٘ذ  :فؼٍُ اٌىالَ – ِضال﵂ – ثذػخ ِٓ جهخ ػذَ وسودٖ يف
اٌىزبة واٌغٕخ ووالَ عٍف األِخ  ،و٘ى ثذػخ ؤَؼّب ِٓ جهخ اشزّبٌٗ ػًٍ اخلظىِخ واجلذاي يف
ؤِىس اٌذَٓ .
ووزٌه طالح اٌشغبئت ؛ ٍ٘ ثذػخ ِٓ جهخ اعزٕبد٘ب إىل دذَش ِىػىع  ،وِٓ جهخ ػذَ
وسود٘ب ػٓ اٌغٍف اٌظبحل  ،وِٓ جهخ سلبٌفزهب ٌمىاػذ اٌششَؼخ وِمبطذ٘ب .
واألِش يف ِضً ٘زا عهً ولشَت ؛ إر اٌغبَخ ِٕٗ اٌؼجؾ واٌزمشَت ] .

***
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احلُد هلل زب ايعاملنيٚ ,ايصالٚ ٠ايطالّ عً ٢أغسف األْبٝاٚ ٤املسضًني ْبٓٝا ذلُد عًٚ ٘ٝعً٢
آي٘ أفطٌ ايصالٚ ٠أمت ايتطً ,ِٝايًِٗ اغفس يٓا ٚيػٝخٓا ٚيًطاَعني بسمحتو ٜا أزحِ ايسامحني.

قاٍ املؤيف زمح٘ اهلل تعاىل:
اىتقرب إىل ظل مبا ػل يرشع ،و ندرج حتب يذا ا﵂ظو ؾرش هلتاؿد لكية ،ديان ذضل:
أن اىتقرب إىل ظل ﵆ دد فيى م اأباع اىرشع  ي مقامني:
أوهلٌل  ي جبتت أظو اىـباد ،
واثنهيٌل  ي ظفهتا.
أَا ثبٛت أصٌ ايعباد ٠فًت أن تستهد اىـباد إىل دىيو رشؾا حصيح ،وخماىفة يذا اؽلقام حتعو اب﵀ ي :
دأن تستهد اىـباد إىل حد ث مهذوب ،أو إىل هلتل م ﵆ حيتج دقتع ،أو دأن تهتن اىـبػاد خماىفػة ىسػ نة اىنػيب 
اى مية ،أو ىـمو اىسٌف ،أو ىقتاؿد اىرش ـة ،فتنعو مما س ب مخس هلتاؿد لكية،
ٚأَا صف ١ايعباد : ٠فًت أن تهتن اىـباد مرشوؿة م هجة أظًٌا وم هجة وظفًا ،وخماىفة يذا اؽلقام
حتعو اب﵀ ي:
دأن تهتن اىـباد ك مرشوؿة  ي أظًٌا ،وذضل يت اىتقرب إىل ظل دفـو اىـادات ،أو فـو اؽلـايص ،فًااتن
هلاؿداتن لكيتان.
أو دأن تهتن اىـباد مرشوؿة  ي أظًٌا ،وىه عرأ ألي ؿىل ظفهتا ،إما دإظ﵇ق اىـباد اؽلقيد  ،أو أقييد
اىـباد اؽلعٌقة ،وعمؽ ذضل ابب اىلٌت ،فًذو ج﵇ث هلتاؿد لكية ،فتنعو مما س ب مخس هلتاؿد،
وإىيك ف أ ي ديان يذو اىقتاؿد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
اف َرب إػ اه  بام مل لؼع هةذا خحةد إوةقل افثاثة ٜاف ةل تةدور
ظِٔٓ ٚافددع ـام شدؼ
وافث :ٜٕٔٚاخلروج ظذ ٕيٚم افدلـ
وافثٚف :ٞافذرائع ادٍؤ ٜإػ افددع .
واف َرب إػ اه  بام مل لؼع ٕن افًدٚدة ـةام هةق مًِةقم مدْٔة ٜظةذ
خوؾ ا اف َرب إػ اه  ٓ بد خن لُقن مدْ ًٔ ٚظذ خوؾ
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ؾا بد خن تُقن افًدٚدة ؿد ثد  ٝذم خوِٓ ٚوذم ووٍٓٚا وافددظ ٜخحًٕٔٚ ٚ
تٖيت بٖن لد دع ظدٚدة فٔس هل ٚخوؾ ا خو هل ٚخوؾ فُـ زلد ؾٔٓ ٚم ٚمل لؼظف خو مٚ
مل لرد بف افؼع
وظذ هذا ؾ ُقن ادسٖف ٜهْ ٚظذ حٚف غ خو ظذ ؿسّغ-:
افَسؿ إول :خن تُقن افًدٚدة ذم خمر مل لؼع مـ إشٚسا خيةسع هةق
ظدٚدة ـام شٖٔيت ذم بٚب افَقاظد اف ٍهِٔٔ ٜإن ص ٚاه تًٚػ.
خو خن تُقن افًدٚدة ورد ذم افؼةع خوةِٓ ٚفُةـ لوةٔػ إفٔٓة ٚـٍٔٔةٜا
لؤػ إفٔٓ ٚوو ًٍ ٚوؿٔدً ا وٕحق ذفؽ.
ٕٖخذ افَقاظد ؿٚظدة ؿٚظدة تٍوؾ إؿرا ...



قاٍ حفع٘ اهلل تعاىل  :انماػدج األوىل

تعًٝل ايعالَ ١عبدايسمحٔ احملُٛد

- 91 -

(املنت)

نٌ بدع ١تطتٓد إىل حدٜح َهرٚب عً ٢زض ٍٛاهلل  فٗ ٞبدع.١

ويٍ األيصهح ػهى ذنك :

األدبدَش ادلىػىػخ يف فؼً عىس اٌمشآْ اٌىشمي عىسح عىسح.
وِٓ رٌه ؤَؼّب  :احلذَش ادلىػىع يف فؼً طالح اٌشغبئت .
ذىضٍح انماػدج :

٘زٖ اٌمبػذح ِجُٕخ ػًٍ ؤطً ػظُُ ِٓ ؤطىي ٘زا اٌذَٓ  -و٘ى ؤْ األطً يف
اٌؼجبداد اٌزىلُف  ،وِؼىن رٌه ؤْ األدىبَ اٌششػُخ واٌزؼجذاد ال رضجذ إال ثبألدٌخ
اٌظذُذخ ادلؼزربح ِٓ اٌىزبة واٌغٕخ .
ؤِب األدبدَش ادلىزوثخ ػًٍ سعىي ا﵁  فئهنب ٌُغذ ِٓ عٕزٗ  ، فبٌؼًّ هبب
َىىْ ثذػخ ؛ إر ٘ى رششَغ ِب مل َإرْ ثٗ ا﵁ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
هذه افَٚظدة إوػ :ـؾ ظدٚدة تس ْد إػ حدل ٞمُذوب لًْل إذا ـةٚن
ايدل ٞمقوق ًظ ٚؾٚف ًدد إػ اه  هبذا ايدل ٞادُذوب لً ز بدظ.ٜ
وذـر فؽ خمثِ : ٜإحٚدل ٞافقاردة ذم شقر افَرآن شقرة شةقرة ؾٓةذا
حدل ٞمقوقع مل لثد ٝظـ افْدل وذ اه ظِٔف وشِؿ .
ولْدٌل خن لٍرق بغ هذا وبغ م ٚورد ذم بًض شقر افَةرآن ةةة إٕ دٓةقا
مًل ةة لًْل ذم بًض شقر افَرآن ورد هل ٚؾوؾ مثؾ شقرة :ؿؾ هةق اه خحةدا
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بًض افسقر إخرى ؾٓذه ؾوٚئؾ فسةقر بًْٔٓة ٚدل افةدفٔؾ افهةحٔ ظِٔٓةٚ
ؾْحـ ٕ ًدد إػ اه  هبذا افٍوؾ افثٚب ٝافقارد ظـ افْدل  وظذ آفف وشِؿا
فُـ ادَهقد بذفؽ ـام ورد ذم بًض ـ ة ٛاف ٍسةر وذم بًةض ـ ةٛ
ظِقم افَرآن مـ إلراد حدل ٞلدغ ؾوٚئؾ افَرآن مـ خوفف ٔخره شةقرة شةقرة
ؾٓذا مل لثد ٝؾٔف حدل ٞظـ افْدل  وظذ آفف وشِؿ.
خلو ٚمثؾ م ٚورد ذم وةاة افرؽٚئة ٛؾة٘ن إئّة ٜرمٓةؿ اه
وـذفؽ ً
تًٚػ ؿٚفقا :إن ايدل ٞافقارد ذم واة افرؽٚئ ٛحدل ٞبٚضؾ حدل ٓ ٞخوةؾ
ففا وهل ظدٚدة تُقن ذم خول مخٔس مـ رج ٛؾٔهِقن م ٚبغ افً ّ ٜافةع هةل
ادٌرب وافًن ٚواة هل ٚووع ورد ؾٔٓ ٚحدل ٞفُْةف مقوةقع مل لهة ظةـ
افْدل  وظذ آفف وشِؿ .
ود ٚـ ٕٝٚافًدٚدات مدْٚه ٚظذ اف قؿٔػ ـٚن مـ خظيةؿ مة ٚلوةٚد هةذا
اف قؿٔػ خن تُقن افًدٚدة مدْٔ ٜظذ حدل ٞمُذوب ظذ رشقل اه . 
وٕحـ ًِٕؿ خن افق ادْسقب إػ افرشةقل  ـةذ ًب ٚخصةد مةـ افقة
ادخسعا لًْل فق خن إٕسٚن اخسع ظدٚدة فُـ مل لْسدٓ ٚإػ رشةقل اه  فُةٚن
بدظٜا فُـ خن لً ّد ظذ ظدٚدة مـ خال حدل ٞمُذوب ظةذ رشةقل اه 
ؾٓذا با صؽ بدظ ٜوافُذب ظذ رشقل اه ذٕدف ظئؿ ومًروفا فُـ اف ًدةد
بّثؾ هذا ايدل ٞافؤًػ ؿد لَع ؾٔف افدًض وهةق ٓ لةدريا بًةض افْةٚس
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ل َِك ايدل ٞخو لسًّف وليـ خٕف ثٚب ٝخو خٕف وحٔ خو ٕحق ذفؽ ؾٔ ًدةد اه
 بف
ً
مًةذورا
جةٚها ؾةربام لُةقن
ؾَْقل هذا اف ًدد بدظ ٜؾِق خٕةف تًدةد بةف
ً
بٚفقؿقع ذم هذه افددظ.ٜ
فُـ إذا ظِؿ خٕف حدل ٞمُذوب ظذ رشقل اه  وج ٛظِٔةف خن ٓ
ل ًدد اه بف افد  ٜا وهذا مًْك م ٚلَقفف افًِام مـ وجقب اف ثدةٝا ومًْةك مةٚ
خوجدف ظذ افًِام خن لدْٔقا فِْٚس .
ؾا لْدٌل فِقاظظ خو فِخىٔ ٛخو ٕحق ذفؽ خن لذـر إحٚدل ٞثةؿ ٓ
لدغ وٓ لّٔز ا بؾ لْدٌل فف خن لدفف ظذ م ٚوة ظةـ رشةقل اه  ؾة٘ن ذـةر
حدل ًث ٚؤً ًٍ ٚؾِٔؼ ظذ وًٍفا ؾ٘ن ذـر حدل ًث ٚمقوق ًظ ٚؾا جيقز فةف خن لةرده
وهق لًِؿ إٓ خن لدغ وًٍف فرد ظِٔف وٕحق ذفؽ.



قاٍ حفع٘ اهلل تعاىل  :ايكاعد ٠ايجاْ١ٝ
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(املنت)

نٌ عباد ٠تطتٓد إىل ايسأ ٟاجملسد ٚاهل ٣ٛفٗ ٞبدع ; ١نك ٍٛبعض ايعًُا ٤أ ٚايعُبَّاد أ ٚعادات
بعض ايبالد أ ٚبعض احلهاٜات ٚاملٓاَات .
 َٔٚاألَجً ١عً ٢ذيو :
أ  .اؾامتد اىعتفية  ي إجبات لث م ا﵂حاكم ؿىل اىهضف واؽلـا نة  ،و رق اىـاد ؛ فينوكتن ابحلو واحلرمة ،
و بهتن ؿىل ذضل ا﵄هلدام وا﵄جحام  ،لٌل ُحيك ؾ دـضًم أنى اكن إذا أناول ظـا ًما فيى ص هبة نبغ ع ؾرق  ي أظبـى
فميتنؽ مهى .
ب  .ا﵂ذاكر اىبدؾية  ،لذمر ظل أـاىل اب﵆مس اؽلفرد ( ظل ) أو ابىضم ( يت يت ) اؾامتدًا ؿىل أن دـغ اؽلتأ ري
اكن أمر دى .
ج  .دؿا اؽل﵇ةهة وا﵂نبيا واىعاحلني دـد متهتم و ي مليهبم  ،وسؤاهلم  ،والاس تلاجة هبم .
تٛضٝذ ايكاعد: ٠

أتضح يذو اىقاؿد ديان أظو همم  ي ؿ﵇مات أيو اىبدع  ،ويت أنى ما م مبتدع إ﵆ ويس تدل ؿىل ددؾتى
ددىيو م اىرشع  ،حصي ًلا اكن أو ضـيفًا .
ذضل أن مبتدع ( أىب أن نسب إىيى اخلروج ؾ اىرشع ؛ إذ يت م َّدعٍ أنى داخو – مبا اس تنبط – حتب
مقتىض ا﵂دةل ).
هلال اىضاظيب  ( :خارج ؾ اىس نة مم دؾا ازل تل فهيا واىهتن م أيًٌا ﵆ دد ع م تلكف  ي
الاس تد﵆ل دأدًهتا ؿىل عتظيات مسااًٌم  ،وإ﵆ ل ّذب اظراهحا دؾتا ) .
وا﵂ظو اؽلس تقر أن اىهتاب واىس نة يٌل هجة اىـؼل ؾ ظل وظر ا﵄ بار ؾنى س بلانى  ،ويٌل ظر اىتلٌيو
واىتنرمي ومـرفة أحاكم ظل ورشؿى .
فلك ؾباد ﵆ تستهد إىل لتاب أو س نة فًيا ددؿة ض﵇ةل  ،وإن اس تدل ظاحهبا واس متسك دأدةل ؼهنا أدةل
 ،ويه – ؾند اىراخسني – مبيب اىـنهبتت .
ِ
هلال اىضاظيب  ( :ودذضل لكى ـؼل م هلعد اىضارع  :أنى ػل ي َ ْ
لك صيئ ًا م اىتـبدات إىل را اىـباد  ،فؼل ب
إ﵆ اىتهلتف ؾند ما حدَّو ) .
وهلال اىعرظتيش  ( :ص يـتؿة اىفـو وانتضارو ﵆ دل ؿىل جتازو ؛ لٌل أن لمتى ﵆ دل ؿىل مهـى ) .
وهلال أ ضً ا   -ي مـرض ردو ؿىل م احتج ؿىل مرشوؾية دـغ ا﵂متر ابنتضاريا وذ تؾًا  ( : -وألرث أفـال
أيو زمانك ؿىل ك اىس نة  ،وميف ﵆ وهلد رو نا هلتل أيب ازلردا إذ دخو ؿىل أم ازلردا ملض ًبا فقاىب  :ما ضل
؟ فقال  ( :وظل ما أؾرف فهيم صيئ ًا م أمر َلد إ﵆ أهنم عٌتن مجي ًـا )  .وما رو نا يناضل م ا﵀اثر !
فإنى ػل ب فهيم م اىس نة إ﵆ اىع﵇  ي جٌلؿة  ،ميف ﵆ تهتن مـؼم أمتر حمداثت ؟
وأما م أـٌ دفـو أيو اىق وان فًذا قيب يس تدؾا ا﵂دب دون اؽلراجـة.
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فهقتل ىًؤ﵆ ا﵂قبيا  :إن ماضل ب أنس رأى إجٌلع أيو اؽلد نة جحة  ،فردَّو ؿٌيى ساةر فقًا ا﵂معار ،ويذا
يت دسل رستل ظل وؾرظة اىت  ،ودار اىنبت  ،ومـدن اىـؼل  ،فهيف ابىق وان ؟ .
تٍاٌ انىظّ انري ٌدخم يُّ انفساد ػهى ػايح املسهًني :
ؾقد اىعرظتيش  ي لتادى احلتادث واىبدع فع ً﵇ هبذا اىـنتان  ،وظدَّرو ابحلد ث اىعنيح  ،ويت أن اىنيب
هلال  « :إن ظل ﵆ قبغ اىـؼل انازاؿًا نازؿى م اىناس  ،وىه قبضى دقبغ اىـٌٌل  ،حىت إذا ػل ب ؿاػل اختذ
اىناس رؤسا هجا ً﵆ ُ ،فس تٌتا  ،فأفتتا دل ؿؼل  ،فضٌتا وأضٌتا »  .مث هلال رمحى ظل أـاىل :
( فتدبَّر يذا احلد ث  ،فإنى دل ؿىل أنى ﵆ ُؤىت اىناس هلط م ِهلبَو ؿٌٌلؤ  ،وإيفا ُؤأتن م ِهلبَو أنى إذا
مات ؿٌٌلؤ أفىت َم ْ ىيس دـاػل  ،ف ُيؤىت اىناس م ِهلبَهل .
رصف معر يذا اؽلـىن أب فًا  ،فقال ( :ما خان أمني هلط  ،وىههى ُاؤمت ك أمني خفان) .
وهلد َ َّ

وحن نقتل  :ما ادتدع ؿاػل هلط  ،وىههى اس تفيت م ىيس دـاػل فض َّو وأض َّو .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)

ٓٚرا ومةدخؾ مةـ
وهذه افَٚظدة  :هل مـ خـثر افَقاظد إ نةٚرا ًواصة ً

مداخؾ افددع .
ولْدٌل خن لًِؿ خن هذه إمثٚل اف ل ذـرت داخِ ٜتح ٝهذه افَٚظةدةا
فُـ ٓ لًْل خهن ٚؿد ٓ تدخؾ تح ٝؿٚظدة خخرىا لًْل ـةؾ مثةٚل ٓ لًْةل خٕةف
خم ص هبذه افَٚظدة
ؾذـر مـ إمثِ ٜظذ هذه افَٚظدة اف ل ظْقاهن ٚخن لً ّد ذم افًدٚدة ظةذ
افرخي واهلقى ادجرد  :ومًْك هذا خٕف لً ّد ظذ إثدٚت هذه افًدٚدة خو ؾًِٓ ٚخو
افَٔٚم هب ٚبدون خي دفٔؾ شقى افرخي :افةرخي مةـ ظْةد ٍٕسةف خو اهلةقى افةذي
تَقده إفٔف ضٚئٍ ف خو لَقده هقاه خو ؽر ذفؽ
وذـر مـ إمثِ ٜظذ ذفؽ اظ امد افهقؾٔ ٜظذ افُنقؾٚت وظذ خةرق
افًٚدات ؾٔجًؾ مثؾ هذا دفٔؾ ظذ خي يش ؟
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ظذ ايُؿ افؼظل
ظْده هذه افىًٚم الش م ٚوداين ظْد هذا افىًٚم حال خو حرام؟
ادٔزان افؼظل لٍٓؿ هبذا افىًٚم هؾ هق مم ً ٚحِِف خو حرمةف هةؾ جةٚ
مـ ضرلؼ حؾ خو حرام هذا هق افىرلؼ افؼظل ؾٔف
هق  ٓ :ا ظْده ضرلَ ٜخخرى لَقل خٕف ـٚن ظْده خودعا إذا ج ٚل ْةٚول
وـٚن هذا افىًٚم ؾٔف صدٓ ٜخو حمرم لددخ لّوغ افًرق !!
ؾَْقل  :هذه خراؾٚت وهذه دظقة ؾٚشدة ودظقة بٚضِ.ٜ
خلو ٚآظ امد ظذ افُنقؾٚت اف ل ليـ خٕف لُْنةػ فةف ؾٔٓةٚ
وـذفؽ ً
افٌٔ ٛؾًٔرف ايؼ مةـ افدٚضةؾ وٕحةق ذفةؽا وهةذا بةٚب ظيةٔؿ دخةؾ مْةف
افهقؾٔ ٜح ك خهنؿ وٚروا لهححقن افًدٚدات ولوًٍقن افًدٚدات ـِٓة ٚمةـ
خال هذه افُنقؾٚت افٍٚشدة.
خلوةةة ٚمةةة ٚاب ةةةدظقه مةةةـ ذـةةةر اه بٓٚشةةةؿ ادٍةةةرد {اه
ومثِٓةةةً ٚ
اه}وخي كوٕف خحٔ ًٕٚ ٚبٚفوّر ادٍْهؾ (هق) !!
وهذا ذم رؿهٚت افهقؾٔ ٜهق افًّةدة خظيةؿ مة ٚتُةقن [افًدةٚدة ] خن
تَقل (هق هق ) ا بؾ (هق) خي كوٕف إػ جز مـ (هق) خترج مـ اخلٔنةقم ةةة
وٓ خؿد خٕ ٚخضدَٓ ٚةةة لًْل بحٔ ٞخن لُقن ح ك (هق) هذه ٍٕسٓ ٚتهد جةز
مـ هق وجيِس شٚظ ٜخو شٚظ غ خو ثاث شٚظٚت ولةزظؿ خن هةذا مةـ خظيةؿ
افًدٚدة!!



تعًٝل ايعالَ ١عبدايسمحٔ احملُٛد

- 96 -

ضد ًً ٚحغ حي جقن بّثؾ ؿقفف تًٚػ{ :ؿؾ ه ثؿ ذرهؿ} ؟!
لًْل شَْقل هذا ٓ حج ٜؾٔف ـام ذـر صٔخ اإلشام بـ تّٔٔ ٜوذـر ابـ
افَٔؿ وؽرهؿ ردوا ظِٔٓؿ وؿٚفقا :ؿقفف تًٚػ :ؿؾ اه؟ فٔس مًْٚهة ٚخن اه هةق
افذـر م ٚورد ذم خي دفٔؾ خٕف لذـر افٍِظ فٍظ اماف ٜفقحده ذم خي دفٔؾ
وأل ٜحس ٛاف ًدر افَرآين افذي هق خظيؿ افداؽ :ٜؿؾ ه :إ ًذا فٔسٝ
افُِّ ٜفقحده ٚوإٕام خي يش  :لًْك اه لنٓد خو افنٚهد هق :اه :ؾٓل دالا
مثؾ د ٚتَقل خٕ ٝمـ خرج مًؽ ؟
ؾ َقل  :زلد
مًِقم ٜخٕؽ ٓ تَهد زلد إلش لًْك زلد ؟
زلد ؿٚم زلد ذه ٛشٚؾر ٕج رش ٛم ٚؾٔٓٚا شةٔٚق افُةام لةدل ظةذ
خٕؽ تَقل افذي خرج مًل زلد
ؾٚش دٓهلؿ بّثؾ هذا بٚضؾ
خلو ٚم ٚلًٍِقٕف مـ آش ٌٚث ٜبةٕٚمقات وؽرهة ٚؾ٘هنة ٚمدْٔةٜ
وـذفؽ ً
ظذ اهلقى وافرخي ادجرد
ـٔػ افرخي ادجرد؟
لَقفقن خٕف إذا ختْٔ ٚإػ هذه افَدقر ٕحس براحٍٕ ٜسٔفا إذا ختْٔ ٚإػ هةذه
افَدقر لنٍك ادرلض مْ!!ٚ
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ؾَْقل هذا ـِف مـ بٚب افرخي ادجرد وهق ؾ ْ ٜوـقن اإلٕسٚن لٖيت ظْد
افرضل افذي ؿد بْل ظِٔف ولهٔدف يش مـ هذا هذا مـ افنٔىٚن د ٚ؟
ٕٕف ؿد بْل ظذ افرخي ادجرد
وٓ صؽ خن هذا بدظ ٜمـ خظيؿ افددظٜ
فُـ ادَهقد هْ ٚاإلصٚرة إػ ادثٚل فَِٚظدة وهةل :تًيةّٔٓؿ فَِدةقرا
دظٚئٓؿ هل ٚفٔس مدْل ظذ دفٔؾ مـ ـ ٚب اها وٓ مةـ شةْ ٜرشةقل اه  بةؾ
إدف ٜود ذفؽ وٕٚؿو ٜهلؿا وإٕام لدْقهن ٚظذ خي يش ظةذ مة ٚلزظّقٕةف مةـ
هقى ورخي جمرد
لزظؿ خن افدظ ٚلس جٚب ذم هذه إمُْ!!ٜ
لزظؿ خن ادرلض لنٍك ذم هذه إمُْ!! ٜ
وهذا فٔس فف خي خشٚس مـ افهحٜا ؿد تَع ؾٔف ولَع آؾ ٚن
وذـر صٔخ اإلشام فف مثٚفغ :
ادثٚل إول :خن لُقن مـ بٚب دظ ٚادوىر ؾٔس جٚب فف ٓ ٕٕف ظْةد
مسةِام اه جئةٛ
ـةٚؾرا
افَز وإٕام ٕن اه جئ ٛادوىر إذا دظٚه جئ ٛادوىر
ً
ً
ادوىر إذا دظٚه إذا ص : ٚخمـ جئ ٛادوىر إذا دظٚها وهلةذا ثدة ٝذم ـ ةٚب اه
 خن اه جئ ٛافٍُٚر حٚل افرضةورة إذا رـدةقا ذم افٍِةؽ وجةرى ادًةٚيص
وحثقا بٚهلُِ ٜدظقا اه ؾٔس جٔ ٛاه  هلؿ.
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خو ايٚف ٜافث :ٜٕٔٚذـر مثٚل آخر خهنؿ خحٔ ًٕٚ ٚلٖتقن ب٘بِٓؿ ادرلو ٜؾٖٔتقن
لس نٍقن هب ٚظْد افَدقر ؿٚل  :ؾٔحدث فإلبةؾ حٚفة ٜختةرج مة ٚذم بىقهنة ٚمةـ
ؽدش ذم خـِٓ ٚوٕحق ذفؽ وتنٍكا دٚذا ؟
ربام واه خظِؿ خهن ٚتُقن ؿد ؿربة ٝمةـ منةٚهدة ادًةذبغ ؾ وةىرب
اإلبؾ ٕهن ٚتنٚهد ادًذبغ إذا ؿرب ٝمـ ؿدةقرهؿ وحْٔئةذ لهةٔدٓ ٚمة ٚلهةٔدٓٚ
ؾ نٍك ؾٔيـ افيٚن خهن ٚإٕام صٍٕٔ ٝهن ٚج ٚت إػ مقاضـ افزـةٚتا ٕسةٖل اه
افسام ٜوافًٚؾٔ.ٜ
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(املنت)

ايتٓب ٘ٝاأل : ٍٚاىتقٌيد يت إأباع هلتل اىل م ك مـرفة دىيهل  .واىتقٌيد اؽلذمتم أنتاع  ،مهنا :
اغل هلَاىُتا د َ ْو نَت َّ ِب ُؽ َما َو َجدْ انَ ؿٌََ ْي ِى َاب انَ أَ َوى َ ْت َاك َن
 أقٌيد ا﵀اب  ،هلال أـاىل َ ﴿ :و ِإ َذا ِهلي َو ىًَُ ُم اأ َّ ِب ُـتا َما أَ َنز َل َّ ُ
َّ
اىس ِـ ِ ﴾ .
اىض ْي َع ُان َدْ ؾُت ُ ْ إ َِىل ؿَ َذ ِاب َّ
 أقٌيد َم ﵆ َـؼل اؽلقسل أنى أيو ﵂ن ُؤخذ دقتع  ،هلال أـاىل َ ﴿ :و﵆َ أ َ ْق ُف َما ىَي َْس َ َضل ِد ِى ِؿ ْ ٌؼل ﴾ .
 اىتقٌيد دـد وضتح احل ومـرفة ازلىيو  ،هلال أـاىل َ ُ ﴿ :عا ِدىُتن ََك ِ ي اىْ َن ِّ د َ ْـدَ َما أَبَ َّ َني ﴾ .
 أقٌيد اؾلهتد اىقادر ؿىل الاجهتاد مؽ اتساع اىتهلب وؿدم احلاجة .
 أقٌيد هلتل َم ؿارض هلتل ظل ورستع اكانًا م اكن يذا اؽلـارض  ،هلال أـاىل َ ﴿ :و﵆َ أَت َّ ِب ُـت ْا ِم ُدونِ ِى
أَ ْو ِىيَا ﴾ .
أما أقٌيد اىـايم يٌمجهتد وإأباؿى ع فإنى ﵆ دخو حتب اىتقٌيد اؽلذمتم  ،دو يت داخو حتب معتم هلتع أـاىل ﴿ :
تن ﴾ .
نَّت َ﵆ أ َ ْـٌَ ُم َ
ف َ ْاسأَىُت ْا أَ ْي َو ِّاشل ْل ِر إِن ُل ُ ْ
ذضل أن أقٌيد اىـايم ىبـغ اؾلهتدي جار م هجة أن يذا اؾلهتد مبٌف ؾ ظل د نى ورشؿى  ،وؿىل اىـايم أن ـتقد
ذضل .
وؿٌيى أ ضً ا أن ـتقد أن اىعاؿة اؽلعٌقة اىـامة إيفا جتب عل وحدو وىرستع ؛ إذ ﵆ عتز ﵂حد أن أخذ دقتل أو
ـتقدو ىهتنى هلتل إمامى  ،دو ﵂جو أن ذضل مما أمر ظل دى ورستع .
وىًذا فإن اىـايم ميتنؽ ؿٌيى أقٌيد اؾلهتد مىت ؾرف احل وأبني ع أن هلتل ك مقسلو أر ح م هلتل مقسلو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
ًٕؿ لًْل هق ذـر ذم وٍح ٜاثْغ وشدًغ ذم هنٚل ٜهذه افَٚظدة  :ثاث ٜتْدٔٓٚت :

اف ْدٔف إول :هق اف َِٔد واتدٚع ؿقل افٌةر بٌةر حجةٜا وذـةر خٕةقاع
اف َِٔد ادذمقم وفذفؽ ؿٔؾ خٕف ٓ جيقز فإلٕسٚن خن لَِد ؽةره بّجةرد اف َِٔةد
ـثرا مـ افددع إٕام تْ ؼ بٚف َِٔد
بٌر حج ٜوادنُِ ٜخن ً
ؾا جيقز فف خن لُ ٍل ب َِٔد مـ ليْف ً
صٔخ ٚخو ٕحةق ذفةؽ ٕن افىٚظةٜ
إٕام دم ٛذم إوؾ ه وفرشقفف  ا خمة ٚمةـ ظةدامه ٚؾىٚظ ةف إٕةام هةل مَٔةدة
بىٚظ ٜاه وضٚظ ٜرشقفف ـام ذم أل{ :ٜلٖهي ٚافذلـ آمْةقا خضًٔةقا اه وخضًٔةقا
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افرشقل وخويل إمر مُْؿ} خويل آمر إٕام لىةٚظقن بىٚظة ٜاه  خويل إمةر
مـ ظِام خو خمرا إٕام لىٚظقن بىٚظ ٜاه  فٔس ٝضٚظ ٓؿ مىِ ًَ ٚا وهذا مٓةؿ
ذم بٚب افًدٚدات وٕحقهٚا ؾ٘ن افقاج ٛظذ اإلٕسٚن خن ٓ لىٔةع ؽةره إٓ بةام
لقاؾؼ ضٚظ ٜاه . 
خم ٚذم ادًهٔ ٜؾا
وهلذا إذا ـ ٕٝٚهذه افىٚئٍ ٜخو هٗٓ افَقم خو هذا افنٔخ خو ؽر ذفةؽ
لِ زم بًدٚدات بدظٔ ٜفٔس ظِٔٓ ٚدفٔؾ ؾا له فًِٚمل خن لَِده ؾٔٓ ٚبْة ٚظةذ
خٕف إٕام لَِده وجيًؾ إمر إفٔف وـام لَٚل حيِّف ادسٗوفٔ!.ٜ
بؾ جي ٛظِٔف خن ل دع افدفٔؾ إذا ظرف ذفؽ
ؾ٘ن ؿٚل ؿٚئؾ :ومع هذا امٓؾ افذي لُقن ذم إم ٜاإلشةامٔ ٜوـثةرة
ختدٚع افىرق افهقؾٔ ٜوؽرهٚا ـٔػ لُقن فًِٚمل خن لًِؿ؟
َٕقلًٕ :ؿ هْٚك وشٚئؾ ـثرة لهؾ ؾٔٓ ٚافًِؿ إػ افًٚمل وإػ ؽرهٚا
لًْل بًض افْٚس لَقل فؽ افًٚمل ٓ لدري؟
ٕحـ َٕقل ٓ افًٚمل لدري ا افًةٚمل لسةّع وإذا شةّع ؿٚمة ٝظِٔةف
ايجٜ
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(املنت)

رصح ا﵂مئة أن
قاٍ حفع٘ اهلل تعاىل  :ايتٓب ٘ٝايجاْ : ٞا﵄ىًام يت ما قؽ  ي اىقٌب م را وترجيلات  .وهلد َّ
ا﵂حاكم اىرشؾية ﵆ أثبب اب﵄ىًام .
ويت ابىنس بة إىل ظاحب اىقٌب اؽلـمتر ابىتقتى ترجيح رشؾا  ،ولكٌل اكن اىـبد ألرث اجهتادًا  ي ظاؿة ظل وأقتاو اكن
ترجيلى أهلتى .
ذضل أن ما ورد دى اىنط فٌيس يٌمؤم فيى إ﵆ اىعاؿة واىتسٌمي اىتام  ،وأما ما ىيس فيى نط واكن ا﵂مر فيى مضتهبًا
واىرأي فيى حممت ً﵇ فًنا يرجؽ فيى اؽلؤم إىل ما َّ
حك  ي ظدرو ووهلؽ  ي هلٌبى .
( ف بب هبذا أن ا﵄ىًام ح  ،وأنى و ابظ  ،وإيفا ُحرمى اىـايص ﵆ستي﵇ و اىض يعان ؿٌيى ) .
هلال اىسمـاين  ( :وحن ﵆ ننهر أن ظل يهرم ؾبدو بزايد نتر مهى  ،يزداد دى نؼرو و قتى دى رأ ى  ،وإيفا ننهر أن
يرجؽ إىل هلٌبى دقتل ﵆ ـرف أظهل .
و﵆ نزمع أنى جحة رشؾية  ،وإيفا يت نتر ُيتط ظل دى م يضا م ؾبادو  ،فإن واف اىرشع اكن اىرشع يت احلوة) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واف ْدٔف افثٚين :هق مسٖف ٜاإلهلٚم افذي لَقفةقن ظْةد افهةقؾٔ ٜوافٍراشة ٜخو
ٕحق ذفؽ !
ؾْحـ َٕقل ًٕ :ؿ ٓ لّْع خن اه  لًىل بًةض ظدةٚده اشة ٌٚث ٜوبهةرة
وٕحق ذفؽا فُـ لْدٌل خن لًِؿ خن هذا ٓ لست ٛظِٔف إحُٚم افؼظٜٔ
لًْل افَٚا آتٚه خهامن ؾقؿع ذم ٍٕسف خن هذا حمؼ وهذا مدىؾ ٓ لدْل ظذ
ذفؽ ٓ جيقز فف خن لدْل ظذ ذفؽا بؾ جي ٛظِٔف خن لسّع
وهلذا اخ ِػ افًِام ح ك ذم مسٖف :ٜهؾ حيُؿ ولٍُل افَةٚا مةـ خةال
ظِّف وهذه مسٖف ٜؾَٕٔٓٚ ٚش وؾٔٓ ٚـام
لًْل ا فَٚا لًِؿ خحٔ ًٕٚٚافَؤ ٜافذي ووِ ٝإفٔف ومع ذفةؽ مة ٚدام آتةٚه
خهامن ؾٓق ٓ لً ّد ظذ ظِّف
خلو ٚذم مسٖف ٜاإلهلٚم ؾٓل خوػ ؾُقن اإلٕسٚن لَقل خٕف ؿةد خىةر
ؾُذفؽ ً
بدٚيل خو خىر بَِدل خو ٕحق ذفؽ ؾٓذه ٓ تُقن ظّدة ذم هذا افدٚبا
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(املنت)
قاٍ حفع٘ اهلل تعاىل  :ايتٓب ٘ٝايجايح  :اىرؤاي يه  :ما يراو اىضخط  ي مهامى  ،وحوكًػا اك﵄ىًػام ؛ (
فتـرض ؿىل اىت اىبحي  :فإن وافقتى وإ﵆ ػل ـمو هبا ) .
هلال اب جحر  ( :اىنامئ ىت رأى اىنيب أمرو بيش يو عب ؿٌيى امتثاع و﵆ دد ؟ أو ﵆ دد أن ـرضى
ؿىل اىرشع اىؼاير فاىثاين يت اؽلتـمد ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واف ْدٔف افثٚف :ٞمسٖف ٜادْٚمٚت!!

خلو ٚمـ إبقاب اخلىرة جدً ا شةقا ـةٚن ذم مسةٖفٜ
ومسٖف ٜادْٚمٚت ً
افٍ ـ ـام ذـرٕ ٚذم درس ؿدؾ ادٌرب شٚبؼ وٕحـ اخ كٕٚه فألشةػ افنةدلد
خو ذم مسٖف ٜوآت افهقؾٔ!ٜ
وـثةرا مةْٓؿ
وآت افهقؾٔ ٜخـثره ٚؿٚئّ ٜظذ افروئ وادْٚمةٚت ا
ً
لدْل ظذ خٕف رخى ً
صٔخ ٚخو صٔخف رخى افًٚمل افٍاين خو ٕحق ذفؽ ولدْقن ظِٔٓةٚ
خحُٚم ومل لُـ خحد مـ افًِام خن افروى وادْٚمٚت لدْك ظِٔٓ ٚخحُٚم رشظٜٔا
وـثر مـ افْٚس ذم هذه إزمْة ٜبةدخ لٌِةقا ذم بةٚب ادْٚمةٚت ولرتةٛ
ظِٔٓ ٚخحُٚما ؿد حي ٛولدٌو ٛؿد لرت ٛمس َدِف ذم ائٚة بْة ٚظةذ مْٚمةٚت
ظزت ٓ لدرى هؾ تَع خو ٓ تَع ؟!!
ؾْٔدٌل ايذر مـ هذا افدٚب
ادْٚمةةٚت وافةةروئ افهةةحٔح ٜـةةام ورد ظةةـ افْدةةل  هةةل مدؼةةات
حمذرات ا مدؼات فِّٗمـ تحذره خحٔ ًٕٚ ٚمـ خن لُقن ؿد واؿع ذم ذٕ ٛخو ٕحق
حُام رشظ ًٔٚ
ذفؽا بًد ذفؽ ٓ لرت ٛظًِٔٓ ٚ
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وهلذا ٓ جيقز ٕحد خن لٖيت إػ افَةٚا ومًةف خهةّف لَةقل لة ٚخهيةٚ
افَٚا خٕ ٚرخل ٝذم ادْٚم خ لَقل يل خذ حَل مـ ؾةان ؾة٘ن فةف ظْةدي ً
مةٓٚ
وخمسُ ٝبف وخذه ٛبف إػ افَٚا !!
هذا ٓ خحد لَقل بف وٓ لرت ٛظِٔف رشظل
ؾُٔػ وافْٚس لًرؾقن هذه ائََ ٜافُزى ذم مًٚمِ ٜافْٚس ثؿ لٖتقن
لرتدقن ظِٔٓ ٚذم مًٚما ؿ وخههؿ وٕحق ذفؽ م ٚهق خصد مـ ذفؽ
بًض افْٚس لرى افرول ٚؾًٔز فةف ولَةٚل واه خـٔةد خٕة ٝفةؽ ؿرلةٛ
حيسدك خو خوٚبؽ بًغ ثؿ ؾٍٔ ش ظـ ؿرلدف وؿد حيدده ادًةز ؾُٔةره ولدٌوةف
ولًٚدلف وفٔس ظذ ذفؽ دفٔؾا وهذا خىٖ.



قاٍ حفع٘ اهلل تعاىل  :ايكاعد ٠ايجايج١
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(املنت)

إذا تَ َسىَ ايسض  ٍٛفعٌ عباد َٔ ٠ايعبادات َع نَٛ ٕٛدبٗا ٚضببٗا املكتط ٞهلا قاُّ٥ا ثابتّا ٚ ,املاْع
َٓٗا َٓتفّٝا; فإٕ فعًٗا بدع.١
 َٔٚاألَجً ١عً ٢ذيو :

اىتٌفغ ابىنية ؾند ازل تل  ي اىع﵇ .
وا﵂ذان ىل اىعٌتات ارلس .
واىع﵇ ؾقب اىسـا دني اىعفا واؽلرو .

تٛضٝذ ايكاعد: ٠

يرأبط ديان يذو اىقاؿد مبـرفة اىس نة اى مية .
واؽلقعتد ابىس نة اى مية  :أن ك اىنيب فـو أمر م ا﵂متر  .وإيفا ـرف ذضل دأحد ظر قني :
أحديٌل  :أبحي اىعلايب دأن اىرستل ترك لذا ولذا وػل فـهل ؛ لقتع  ( :ظىل اىـيد د﵇ أذان و﵆ إهلامة ) .
واىثاين  :ؿدم نقو اىعلادة يٌفـو اشلي ىت فـهل ىتتفرت مهمًم ودواؾهيم أو ألرث أو واحد مهنم ؿىل نقهل  ،حفيث ػل
نقهل واحد مهنم اىبتة  ،و﵆ حدَّث دى  ي ٍلؽ أددًا ؿُؼل أنى ػل يه  ،ويذا ل لى اىتٌفغ ابىنية ؾند د تع  ي اىع﵇ ،
وترلى ازلؿا دـد اىع﵇ مس تقبو اؽلأمتنني و ؤمَّهتن ؿىل دؿااى دامئًا دـد اىعبح واىـب أو  ي مجيؽ اىعٌتات .
واىتاجب ؿىل اؽلؤمهني ا﵄هلتدا ابىرستل ف فـو وف ك ؿىل حد ستا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
هذه مـ افَقاظةد ادًروؾة : ٜخن افرشةقل  إذا تةرك ظدةٚده مةع ـةقن
ؿٚئام وثٚب ً ٚوادٕٚع مْ ٍل ؾ٘ن ؾًِٓ ٚبدظٜ
مقجدٓ ٚوشددٓ ٚادَ يض هلً ٚ
إمثِ ٓ ٜتًد وٓ تحل لًْل ً
مثا :ذـر مثٚل افْٔ ٜافة ٍِظ بٚفْٔة ٜظةـ
دخقل افهاة ادَ يض هل ٚمقجقد ومةع ذفةؽ افرشةقل  مل لًٍِٓة ٚإ ًذا ؾًِٓةٚ
بدظ.ٜ
أذان ذم إلدلـ ً
مثا ادَ يض هلة ٚمقجةقد ومةع ذفةؽ افرشةقل  مل
لًٍِٓٚ



تعًٝل ايعالَ ١عبدايسمحٔ احملُٛد

- 115 -

وافرشقل  وذ ظَ ٛافىقاف افةرـً غا فُةـ ظَة ٛافسةًل بةغ
افهٍ ٚوادروى مل لهع ؾدل هذا ظةذ خن مةـ لهةع بًةد افسةًل بةغ افهةٍٚ
وادروى ؾًٍِف هذا بدظٜ
ثؿ إن ادٗفػ ؾهؾ هذه ادسٖف ٜبٖن مًرؾ ْ ٚخن افْدل  مل لًٍِٓة ٚهةذا
حيٚ
لٖيت خحٔ ًٕٚ ٚتك ً
وخحًٕٔٚة ٚمةةـ خةةال آشة َرا بًةدم َٕةةؾ افهةةحٚب ٜرا اه ظةةْٓؿ
وخروٚهؿ فًٍِف مع تقؾر دواظٔف.
ثؿ ؿٚل ذم وٍح )87( ٜإؿرخ ذم وشط افهٍح ٜوترـةف وةذ اه ظِٔةف
وشِؿ ...
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(املنت)

وترلى  فـو أمر م ا﵂متر ﵆ ُيٌت م ج﵇ث حا﵆ت:
احلاةل ا﵂وىل :أن ك ؟ اىفـو ىـدم وجتد اؽلقتيض ع ،وذضل ل لى هلتال مػانـا اىػزاك  ،فًػذا
اى ك ﵆ يهتن س نة.
احلاةل اىثانية :أن ك  اىفـو مؽ وجتد اؽلقتيض ع ،بسبب هليام مػانؽ مينػؽ مػ فـػهل ،وذضل
ل لى  ف دـد هليام رمضان جٌلؿة بسبب ضيتى أن ُيهتب هليا ُمى ؿىل أمتى ،فًذا اى ك ﵆ يهتن س نة.
احلاةل اىثاىثة :أن ك  اىفـو مؽ وجتد اؽلقتيض ع وانتفا اؽلتانؽ ،فيهتن ترلى  واحلاةل
لذضل س نة ل لى  ا﵂ذان ىع﵇ اى اوحي.
ٚبٗرا ٜعًِ إٔ تَسِنَ٘  ? إمنا ٜه ٕٛحذ ,١فٝذب تَسِىُ َا تَسَىَ بػسطني:

ايػسط األ :ٍٚأن تجد اىسبب اؽلقتيض ىًذا اىفـو  ي ؾًدو  فإذا ترك  ف ْـو أمػ ٍر مػ
ا﵂متر مؽ وجتد اؽلقتيض ىفـهل برشط انتفا اؽلانؽ  :ؿٌمنا دذضل أنى إيفا ترلى ىيس ﵂متى ترلى.
فإن ترلى  ىًذا اىفـو ؾنداذ ﵆ ـد س نة دو َّإن ف ْـػو
أما إذا اكن اؽلقتيض ىًذا اىفـو مهتفيًا َّ
ما ترلى  ع مرشوؿًا ك خماىف ىسنتى مىت ُوجػد اؽلقتيضػ ع ودىػب ؿٌيػى ا﵂دةل اىرشػؾية ،وذضل
لقتال أيب بهر  مانـا اىزاك  ،دو إن يذا اىـمو يهتن م سنتى ﵂نى معو مبقتىض سنتى .
ٜٚػرتط يف ٖرا املكتط ٞايرٜٛ ٟدد بعد عٗد ايٓيب : 

أ﵆ يهتن هلد حدث بسبب أفر ط اىناس وأقع  ،لفـو دـغ ا﵂مرا  ي أقدميى اخلعبة ؿىل
اىع﵇  ي اىـيدي حىت ﵆ نفغ اىناس هلبو سٌلع اخلعبة  ،وهلد اكنتا ؿىل ؾًد رستل ظل ﵆ نفضُّ تن
حىت يسمـتا اخلعبة أو ألرث .
هلال اب تميية  ( :فيقال ع  :سبب يذا أفر عك ؛ فإن اىنيب اكن ُيعهبم عبة قعد هبا نفـًم
وأبٌيلًم ويدايهتم  ،وأنب هلعدك إهلامة رايس تك  ...فًذو اؽلـعية مهك ﵆ أبيح ضل إحداث مـعية أ رى
 ،دو اىعر  ي ذضل  :أن أتتب إىل ظل  ،وأتبؽ س نة نبيى ) .
ايػسط ايجاْ : ٞانتفا اؽلتانؽ  ،﵂نى هلد ك فـو أمر م ا﵂متر  -مؽ وجتد اؽلقتيض ع  ي ؾًد -
بسبب وجتد مانؽ مينؽ م فـهل .
وذضل ل لى هليام رمضان مؽ أحصادى  ي جٌلؿة  -دـد ىيال  -وؿٌو ذضل خبضيتى أن ُفرض ؿٌهيم ،
فإذا زال اؽلانؽ مبتأى اكن فـو ما ترلى  -إذا دىب ؿىل يذا اىفـو ا﵂دةل اىرشؾية  -مرشوؿًا ك خماىف
ىسنتى  ،وذضل لٌل فـو معر ريض ظل ؾنى  ي مجـى اىناس ؿىل إمام واحد  ي ظ﵇ اى اوحي  ،دو إن يذا
اىـمو يهتن م سنتى ﵂نى معو مبقتضايا .
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هبذي اىرشظني يهتن ترلى جحة عب إأباؾًا .
وهلد أورد دـغ اىناس أس تةل وإصاك﵆ت ؿىل يذو اىقاؿد واىيت أٌهيا س يأ ي ذمريا مؽ اجلتاب ؿٌهيا  ي
اىقاؿد اىتاىية  ،ويه  :ترك اىسٌف اىعاحل ؛ إذ اىالكم ؿىل اىقاؿدأني دـضى متعو دبـغ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
ٓحيقا مًل هْ :ٚاإلصُٚل ذم هذه ادسٖف ٜلًْل هؾ افْدةل  إذا تةرك
إمر لُقن ترـف فف دفٔؾ ظذ خٕف فٔس بسْف ؟
ؿٚل فؽ  ٓ :خيِق مـ ثاث وقر إمر
ؿٚل فؽ  :ترك إمر فًدم وجقد ادَ يض فف :ؾٍل هذه ايٚف ٓ ٜلُّةـ
خن لَقل خن ترـف شْ ٜمثؾ فذفؽ بَ ٚل مٕٚع افزـٚة لًْل مل لقجد ذم زمةـ افْدةل
 ؿقم جي ًّقن ظذ مْع افزـٚةا وجةد خؾةراد :ـةام ذم حةدل « ٞؽرٌن أخروهر
وشطر م ًال» فُـ م ٚوجد ؿقم ل ٍَقن ظذ مْع افزـٚة
ؾِذفؽ د ٚمْع مـ مْع افزـٚة ذم ظٓد خ بُر افهدلؼ  م ٚج ٚخحةد
وؿٚل ٕ بُر  افرشقل  مل لَٚتؾ مٕٚع افزـٚة ـٔػ تَٚتِٓؿ ؟
ؾَٔٚل فف :هؾ ـٚن ادَ يض فذفؽ مقجق ًدا ذم زمـ افْدل وترك ؿ ٚفف؟
ؿٚل فؽ ٓ :
إ ًذا مل لُـ ادَ يض مقجقدا ًومـ ثؿ ؾٚفْدل  إٕةام تةرك ؿ ةٚل خي خحةد
ٕٕف مل لُـ هذا ادَ يض مقجقدا ً
وظِٔف ؾَ ٚل مٕٚع افزـٚة ذم هذه ايٚف ٓ ٜلُقن بدظٜ
ؾٖٔيت ؿٚئؾ ولَقل هذه بدظٜا افرشقل  م ٚؿٚتؾ مٕٚع افزـٚة ؟
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ؾَْقل فف :هؾ ـٚن هذا ادَ يض مقجق ًدا؟
ؾٚمقاب خٕف :مل لُـ مقجق ًدا.
ايٚف ٜافث :ٜٕٔٚخن لسك افًٍؾ مع وجقد ادَ يض ففا بسد ٛمةٕٚع لًّْةف
مثؾ إلف ؟
مثؾ  :ترك افْدل  ؿٔٚم رموٚن بًد خن ؿٚمف  خنٔ ٜخن لُ ٛ
ؾٓذا افسك فِْدل  : هؾ لٖيت ؿٚئؾ ولَقل خٕف ـٚن بدظٜ؟
ؾَْقل :ترـف افْدل وذ اه ظِٔف وشِؿ فقجقد ادٕٚع خو ٓ ؟
فقجقد ادٕٚع ذم ظٓده فُـ هذا ادٕٚع بًد مقتف  زال
وهلذا اتٍؼ افهحٚب ٜظذ مقاؾَ ٜظّةر  وخروةٚه ذم إؿٚمة ٜافةساول
وهذه إم ٓ ٜدم ّع ظذ واف ٜوهل اف ل شامه ٚظّر  ًّٜٕ افددظ ٜتِؽ
إ ًذا هذا مثٚلا افْدل  ترك صٔ ًئ ٚمع وجةقد ادَ يضة فةف فُةـ ذم مةٕٚع
لّْعا وم ٚدام هذا ادٕٚع فٔس مقجق ًدا أن إ ًذا ًٍِٕف ـام ؾًِف رشقل اه .
ايٚف ٜافثٚفث :ٜخن ٓ ل حَؼ ٓ هذا وٓ هذا ا افْدل  لسـف مةع وجةقد
ادَ يض وإ ٍ ٚادٕٚع  :ؾٍل هذه ايٚفًٍِٕ ٓ ٜفا إ ًذا لُقن ذم هذه ايٚفةٕ ٜسـةف
اتدً ٚظ ٚفسْ ٜافْدل  ؾ٘ن ؾًِْٚه وٚر بدظ ٜـٕٚذان فٌر افهِقات اخلّس.
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نٌ عباد َٔ ٠ايعبادات تسى فعًٗا ايطًف ايصاحل َٔ ايصخابٚ ١ايتابعني ٚتابع ِٗٝأْ ٚكًٗا أٚ
تدٜٗٓٚا يف نتبِٗ أ ٚايتعسض هلا يف دلايطِٗ فإْٗا ته ٕٛبدع ١بػسط إٔ ٜه ٕٛاملكتط ٞيفعٌ
ٖر ٙايعباد ٠قاُّ٥ا ٚاملاْع َٓ٘ َٓتفّٝا .
 َٔٚاألَجً ١عً ٢ذيو :
 -1ظ﵇ اىركااب اؽلبتدؿة .
وهلد اؾمتد اىـز ب ؾبد اىس﵇م  ي إناكر يذو اىع﵇ وديان ددؾيهتا ؿىل يذو اىقاؿد .
هلال رمحى ظل  ( :ومما دل ؿىل ادتداع يذو اىع﵇ أن اىـٌٌل اشلي أؿ﵇م ازلي وأمئة اؽلسٌمني م اىعلادة
واىتادـني واتدـا اىتادـني وك مم َّدون اىهتب  ي اىرش ـة مؽ صد حرظًم ؿىل أـٌمي اىناس اىفرااغ واىسنن ػل نقو
أـرض ىًا  ي جماىسى .
ؾ أحد مهنم أنى ذمر يذو اىع﵇  ،و﵆ َّدوهنا  ي لتادة  ،و﵆ َّ
واىـاد حتيو أن تهتن م و يذو س نة وأليب ؾ يؤ﵆ اشلي أؿ﵇م ازلي وهلدو اؽلؤمهني  ،و اشلي إًهيم
اىرجتع  ي مجيؽ ا﵂حاكم م اىفرااغ واىسنن واحل﵇ل واحلرام ) .
 -2الاحتفال دأايم ا﵄س﵇م ووهلااـى اؽلضًتد  ،واختاذيا أؾيادًا رش ـة م اىرشااؽ فيجب فهيا ا﵄أباع  ،﵆ الادتداع .
مف ذضل  :الاحتفال مبتزل اىنيب فإنى ػل نقو ؾ أحد م اىسٌف ذمرو فض ً﵇ ؾ فـهل .
هلال اب تميية  ( :فإن يذا ػل فـهل اىسٌف مؽ هليام اؽلقتيض ع وؿدم اؽلانؽ مهى  ،وىت اكن يذا خ ًا حمضً ا أو راعًا ىاكن
اىسٌف ريض ظل ؾنى أح دى مها  ،فإهنم اكنتا أصد حمبة ىرستل ظل وأـؼميًا ع مها  ،و ؿىل اخل أحرص .
وػايرا  ،ونرش ما د ُـث دى  ،واجلًاد
وإيفا لٌلل حمبتى وأـؼميى  ي متادـتى وظاؾتى وإأباع أمرو  ،وإحيا سنتى ابظنًا
ً
ؿىل ذضل ابىقٌب واىيد وايٌسان .
دإحسان ) .
فإن يذو ظر قة اىسادقني ا﵂وىني م اؽلًاجري وا﵂نعار واشلي اأبـت
َ
وم و الاحتفال ابؽلتزل  -م ك فرق  -اختاذ رأس اىس نة اىًجر ة ؾيدًا ُذلَّر فيى اىناس هبجر اؽلععفى وما تعو
هبا م دروس وؿ  ،و ُُّيئن اىناس دـضًم دـضً ا مبقدمى .
هلال اب تميية  ( :ويٌنيب عب وؾًتد ووهلااؽ  ي أايم متـدد  ،م و تم ددر وحهني واخلندق وفتح مهة  ،ووهلب
جهرأى  ،ود تع اؽلد نة  ،و عب ع متـدد ذمر فهيا هلتاؿد ازلي  ،مث ػل تجب ذضل أن تخذ أم ال أطل ا﵂ايم أؾيادًا ،
وإيفا فـو م و يذا اىنعارى اشلي تخذون أم ال أايم حتادث ؿيىس ؿٌيى اىس﵇م أؾيادًا  ،أو اًهيتد .
وإيفا اىـيد رش ـة  ،مفا رشؿى ظل ُاأبؽ  ،وإ﵆ ػل حيدث  ي ازلي ما ىيس مهى ) .
تٛضٝذ ايكاعد: ٠
ا﵂ظو  ي يذو اىقاؿد أؾين ترك اىسٌف ما أ ي :
هلال حذ فة ريض ظل ؾنى  ( :ؾباد ػل تـبد هبا أحصاب رستل ظل ف﵇ أتـبدوا هبا ؛ فإن ا﵂ول ػل دع ى﵁ ر
مقا ً﵆  ،فاأقتا ظل اي مـرش اىقرا  ،خذوا ظر م اكن هلبٌنك ) .
وهلال ماضل ب أنس  ( :ى عٌح ر يذو ا﵂مة إ﵆ ما أظٌح أوىًا ).
وهلال سـيد ب جب  :ما ػل ـرف اىبدر تن فٌيس م ازلي ) .
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وهلال اىعرظتيش   :ي إدعاع ىبـغ اىبدع  ( :وىت اكن يذا ىضاع وانترش  ،واكن ضبعى ظٌبة اىـؼل واخلٌف ؾ
اىسٌف  ،فيعو ذضل إىل ؾبان  ،فٌٌل ػل نقو يذا ؾ أحد مم ـتقد ؿٌمى  ،و﵆ مم يت  ي ؿداد اىـٌٌل ؛ ؿُؼل أن يذو
حاك ة اىـتام واىلتكا ) .
ُ
و ـترب  ي اىـمو هبذو اىقاؿد مجيؽ ما ذمر م ضتادط ورشوط  ي اىقاؿد اىسادقة اؽلتـٌقة د ك اىنيب  ،ستا بستا .
ذضل أن لكتا اىقاؿدأني ترجؽ إىل هلاؿد واحد  ،ويه :
إٔ ايطهٛت عٔ حهِ ايفعٌ أ ٚايرتى – إذا ُٚدد املعٓ ٢املكتط ٞي٘ ٚاْتف ٢املاْع َٓ٘ – إمجاع َٔ نٌ ضانت عً٢
أ ِٕ ال شا٥د عًَ ٢ا نإ ; إذ ي ٛنإ ذيو ال٥كًا غسعّا أ ٚضا٥ػّا يفعً , ٙٛفِٗ ناْٛا أحل بإدزان٘ ٚايطبل إىل ايعٌُ ب٘ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
إ ًذا هذا هق ؾسٚد هذه افَٚظدة ومْىَِٓ:ٚ
يش مل لًٍِف افسِػ افهٚف رمٓؿ اه تًٚػ مع ؿٔٚم ادَ يضة هلةؿ إ ًذا
دفٔؾ ظذ خٕف بدظٜ
ذـةةر مثةةٚل ذم وةةاة افرؽٚئةة : ٛخضدةةؼ افسةةِػ رمٓةةؿ اه تًةةٚػ ٓ
لذـروهن ٓ ٚلدوٕقهن ٚذم ـ دٓؿ ٓ لذـرون خحُٚمٓٚ
إير ً
مثا إػ م ٚذـروه مـ إحُٚم افؼظٔ ٜادقجقدة واة افُسقف
دمد خحُٚم وخبقاب وتٍٚؤؾا ؿٚل فؽ فٔش ؟
ؿٚلٕ :هنؿ ـٕٚقا لًٍِقهن ٚوهل ٚخدف ٓ ٚوـذا ادسٚئؾ إخرى
فُةةـ إيةةر إػ وةةاة افرؽٚئةة ٛمل لُةةـ افسةةِػ مل لةةداومقا ظِٔٓةة ٚمل
لًٍِقه ٚمل لذـروه ٚذم ـ دٓؿ!
إ ًذا إضدٚؿٓؿ هذا دفٔؾ ظذ خهن ٚفٔس هل ٚخوؾ
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وادثٚل افثٚين افذي لذـر هق مثٚل  :آح ٍةٚل بٕٚظٔةٚد ومْةف اح ٍةٚل
بّقفد افْدل  ؾّـ افدٓئؾ وافَقاظد ظذ بدظٔ ٜهذا افًّؾ لُّـ تىدؼ ظِٔةف
وخلو ٚهذه افَٚظدة
افَقاظد افسٚبًَ ٜ
ٕيرا ٕن آح ٍٚل بّقفد افْدل  إٕام لْير إفٔف ظةذ خٕةف اح ٍةٚل
فُـ ً
ؾٔف  بًد وؾٚتف وإٓ ؾح ك ذم زمْف ٕ ن فق ـٚن آح ٍةٚل بّقتةف فَِْة ٚإٕةام
ل ؿ هذا فِهحٚبٜ
فُـ خلـ ذم زمـ افْدل  ؿد تْىدؼ ظِٔف افَٚظدة افثٕٔٚة :ٜوهةل خٕةف ذم
زمـ افْدل  فق ـٚن هذا آح ٍٚل مقجق ًدا ٓح ٍؾ افهحٚب ٜمع وجقد افْدةل
 بّقفدها وج ٚوا إػ افرشقل  وؿٚل ل ٚرشقل اه هذه افِِٔ ٜمقفةدك ٕحةـ
وخلو ٚمل لٖمر بف .
ٕرلد خن ٕوع فؽ ومع ذفؽ مل لًٍؾ مل لًٍِف افهحٚبً ٜ
إمر افثٚين :ؿد لَقل ؿٚئؾ  ٓ :ذم زمـ افْدل  هذا إمر ٓ لةرد وإٕةام
آح ٍٚل بّقفده وتًئّف وـذا وـذا إٕام لُقن بًد ذفؽ
ؾَْقل اتٍَْ ٚا مٚذا ؾًؾ افهحٚب ٜوافسِػ افهٚف رمٓؿ اه تًةٚػ إػ
افَرن افرابع ؟
َٕقل افذي خضدؼ ظِٔف وإئّ ٜرمٓؿ اه تًٚػ خن مثؾ هذا ٓ حي ٍِةقن
بف مل لذـروه ذم ـ دٓؿ مل لدوٕقه مل لذـروه
وإٕام اب دع مـ افَرن اخلٚمس وم ٚبًد ذفؽ ؾٓذا دفٔؾ ظذ خٕف بدظ.ٜ
ذم وٍح )93( ٜإؿرخ افسٗال ذم وشط افهٍح... ٜ
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(املنت)
قاٍ حفع٘ اهلل تعاىل  :ا﵂س تةل اىتارد ؿىل اىقاؿدأني :
رمبا ترد دـغ اىناس أس تةل وإصاك﵆ت ؿىل لكتا اىقاؿدأني أو ؿىل إحدايٌل  ،مف ذضل :
اىسؤال ا﵂ول :م أي ىنك أنى ؟ ػل فـو يذو اىـباد  ،فإن ؿدم اىنقو ﵆ يس تٌزم نقو اىـدم.
واجلتاب :أن يذا سؤال دـيد جدً ا ؾ مـرفة يد ى وسنتى ومػا اكن ؿٌيػى ،وإيفػا يمتًػد يػذا اجلػتاب
دتفبيب أظٌني:
أمرا م
ا﵂ظو ا﵂ول  :أن اىرستل َّ دني يذا ازلي ﵂متى ،وهلام دتاجب اىتبٌيف خ هليام ،فؼل ك ً
أمتر يذا ازلي ظل ًا اكن أو مب ًا إ﵆ ودٌلى ﵂متى.
هلال ظل أـاىلَ { :اي أَُّيُّ َا َّاىر ُس ُ
تل دٌَ ِّ ْف َما ُأن ِز َل ِإى َ ْي َك ِم َّرد ِّ َك َوإِن ى َّ ْم أ َ ْف َـ ْو فَ َما دٌََّل َْب ِر َساىَتَ ُى} وهلد امتثو  ىًذا
ا﵂مر وهلام دى ؿىل أحس وجى ،وهلد صًدت ع  أمتى دإد﵇غ اىرساةل وأدا ا﵂مانة واستهعقًم دذضل  ي أؾؼم اؽلتاهلف،
فقد ورد  ي عبتى تم جحة اىتداع هلتع « :أ﵆ يو دٌلب» ،هلاىتا :نـم ،هلال « :ايًٌم فاصًد».

ا﵂ظو اىثاين  :أن ظل س بلانى وأـاىل تهفَّو حبفغ يذا ازليػ مػ اىضػياع وا﵄يػٌلل  :فًيػأ ع مػ
ا﵂س باب واىـتامو اىيت َّيرست نقهل ودقا و حىت تمها يذا وإىل ا﵂دد إن صا ظل .
تن ﴾ .
هلال ظل أـاىل  ﴿ :إِانَّ َ ْحن ُ نَ َّزىْنَا ِّاشل ْل َر َوإِانَّ َ ُع ى َ َلا ِف ُؼ َ
واىتاهلؽ اؽلضايد عدِّق ذضل ؛ فإن ظل هلد حفغ لتادى وس نة نبيى  ،ووف ؿٌٌل اؽلسٌمني إىل هلتاؿد
مععٌح احلد ث وأظتل اىفقى وهلتاؿد ايٌلة اىـردية .
ودتقرير يذي ا﵂ظٌني اأضح أن اىسؤال اؽلذمتر يس تٌزم :
 إما ؿدم هليام اىرستل دتاجب اىتبٌيف ؛ حيث إنى ػل ُ ّـؼل أمتى دـغ ازلي .
 وإما ضياع دـغ ازلي  ،حيث إن اىرستل فـو يذو اىـباد ودٌَّلًا ى﵃مة  ،ىه اىعلادة ريض
ظل ؾنى لمتتا نقو ذضل .
 مث ىت ( حص يذا اىسؤال و ُهلبو ﵆س تنب ىنا مس تنب ا﵂ذان يٌ اوحي  ،وهلال  :م أي ىنك أنى ػل
نقو ؟ واس تنب ىنا مس تنب ر اىلسو ىلك ظ﵇ وهلال  :م أي ىنك أنى ػل نقو ؟ ...
وانفتح ابب اىبدؿة  ،وهلال م دؿا إىل ددؿة  :م أي ىنك أن يذا ػل نقو ؟ ).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
ٓحيقا مًل هْ ٚالش لَقل فؽ :آظساض لَةقل فةؽ  :ظةدم افًِةؿ
ؾًِؿ بٚفًدم
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لًْل ـقٕؽ تٖيت وتَقل مل لَْؾ ظـ افْدل وذ اه ظِٔف وشِؿ ا مل لَْةؾ
ظـ افهحٚبٜا مل لَْؾ ظـ افسِػ ؟!
ٓ لًْةةل ظةةدم وجةةقد هةةذا افقة ا ةةةةة ٓحيةةقا مًةةل وةةقرة هةةذا
ؾًِةام
آظساض ةةة لًْل هل ٕٚحٔ ٜمْىَٔ ٜمًروؾ ٜوحٔح ٜلًْل ظدم افًِةؿ
ً
بٚفًدما لًْل خي واحد مْٕ ٚحـ ايٚالـ إذا جٓؾ مدلْ ٜذم خؾرلَٔ ٚظدم ظِّف
هب ٚهؾ لًْل خن هذه افَرل ٜؽر مقجقدة؟
امقابٓ :
وفذفؽ لَقل فؽ افدفٔؾ لوىرد وٓ لًُْس
لىرد ـٔػ ؟
د ٚخؿقل فُؿ خهي ٚاإلخقة خين مًل ٕيٚرة وتروهن ٚإ ًذا هذا دفٔؾ لىةرد إذا
هذا دفٔؾ ظذ خن مًل ٕيٚرة مىرد ٕن افدفٔؾ خمٚمُؿ
ؾَٔقل ـٔػ لًُْس ؟
فق ؾرض خن هذه افْيٚرة فٔس ٝمًل وإٕام هل ذم افدٔ ٝوؿِ ٝفُؿ خٕةٚ
مًل ٕيٚرة ؿِ ٝيل  :خلـ افدفٔؾ؟
ؿِ ٝفُؿ م ٚمًل دفٔؾ أن
ؾٓؾ مًْك هذا خن ٓ تقجد ظْدي ٕيٚرة ذم افدٔ ٝ؟
امقابٓ :ا ؾُٖن هٗٓ لَقفقن هة ٛخن هةذا مل لَْةؾ ٓ لًْةل ظةدم
افَْؾ
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ؾج ٚامقاب مدغ خن هذه افَؤ ٜفق ـ ٕٝٚؿؤ ٜظٚدل ٜمـ خمقر إمؿ
فه
فُـ هذه افَؤ ٜم ًَِ ٜبٚفدلـ ؾٚفْدل  بغ ٕم ف هذا افةدلـ افدٔةٚن
افنٚمؾ م ٚذم يش مل لَْؾ
وهلذا لْدٌل خن لقؿـ اإلٕسٚن لًَْٔ ٚتً ٚم ٚخن افْدل  م ٚمٚت إٓ وؿد بِةغ
افداغ اددغ وخن هذه افؼلً َِٕٝ ٜإفْٔ .ٚواو هذا .
إ ًذا م ٚلٖيت ولَقل :ربام خن واه ذم زمـ ظّر خؿٚم مقفد بس مَٕ ٚؾ إفْٔٚا
َٕقل ٓ :لُّـ هذا ا ٕن افدلـ تٚما وهدي افهةحٚب ٜرا اه ظةْٓؿ
خلو ٚـٚن تً ٚم ٚا ومـ ثؿ ؾا حج ٜذم هذا
وخروٚهؿ ذم متثِٓؿ هبدلف ً 
بؾ َٕقل :خن افذي ِٕزم بف خن افرشةقل مل لةٖمر بةذفؽ وخن افهةحٚب ٜمل
لًٍِقا ذفؽ
خلوة ٚآظةساض بةٖن لَقفةقن ادَ يضة فةذفؽ فةـ لُةـ
وهذا لندف ً
مقجق ًدا ذم ظٓد افرشقل  وإٕام وجد بًد ذفؽ ؟
خلو ٚفٔس ذم هذا حج ٜوـام ذـر ادٗفػ وؾَف اه ذـةر خن افْدةل
ؾَْقل ً
 وجد ذم ظٓده مَ ؤٚت دخٚفٍ ٜهدلف  واإلتٔٚن بٖصٔ ٚجدلدة ومع ذفةؽ
افْدل  هنك ظْٓ ٚهن ًٔ ٚصةٔ ًئ ٚمثةؾ  :ؿهة ٜافثاثة ٜافةذي ختةقا إػ رشةقل اه 
وشٖفقا ظـ ظدٚدتف.
ذـر ظدة اشئِ ٜخح ٛخن خصر إػ افسٗال افرابع وٍح )9:( ٜإؿرخ
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(املنت)

ايطؤاٍ ايجاْ : ٞإذا ُس ِّؼل أن اىرستل ػل فـو يذو اىـباد فذضل ﵂ن اؽلقتيض  ي حقى مهتف ؛ ىهتنى هلد قُفر ع
ما أقدم م ذنبى  ،وما أأ ر  ،وترلى  -لٌل أقرر  -﵆ يهتن جحة إ﵆ برشط هليام اؽلقتيض  ،فًت خب﵇ف أمتى  -و﵆س
اؽلتأ ري  -فإن اؽلقتيض  ي حقًم هلامئ اثدب  ،وذضل ىـؼم أقع ولرث ذنتهبم .
واجلتاب  :أن اىرستل هلد َّدني دع﵇ن يذو ازلؾتى  ،وذضل  ي هلعة اىريط اىث﵇جة اشلي سأىتا ؾ ؾبادأى فٌٌل
ُأخربوا هبا لأهنم أقاىّتيا  ،فقاىتا  :أي حن م اىنيب وهلد قفر ع ما أقدم م ذنبى وما أأ ر ! فقال  « :أما وظل إين
﵂ ضامك عل وأأقامك ع » .
ودذضل ـؼل أن اىرستل دٌف اىلا ة اىقعتى  ي أقتى ظل واحلرص ؿىل اىتقرب إىيى دأنتاع اىتـبدات واىعاؿات .
وهبذا تقرر أظو همم  ي يذا اىباب  ،ويت  :أن اؽلقتيض ىفـو معو ما  ي ابب اىـبادات مىت جبب  ي ح ا﵂مة
ف بتأى  ي ح اىنيب أوىل وأمت ؛ ﵂نى اكن أأقى يذو ا﵂مة عل ؿىل ا﵄ظ﵇ق .
وم و يذا قال أ ضً ا  ي ح اىسٌف اىعاحل  ،فإن اؽلـىن اؽلقتيض ى﵅حداث  -ويت اىرقبة  ي اخل والاس ته ار م
اىعاؿة  -اكن أمت  ي اىسٌف اىعاحل ؛ ﵂هنم اكنتا أح ابىس ب إىل اىفضو وأرقب  ي اخل مم أىت دـد .
ويذا خب﵇ف ك اىـبادات م ا﵂ؾٌلل  ،فإن اؽلقتيض ىفـًٌا هلد تجد  ي ح اىنيب و ي ح اىسٌف  ،وهلد ﵆
تجد .
ايطؤاٍ ايجايح  :أن اىرستل رمبا ػل فـو دـغ اىـبادات وترنًا مؽ هليام اؽلقتيض ىفـًٌا ؛ رمحة مهى دأمتى  ،وصفقة
ؿٌهيم ؛ لٌل ترك الاجامتع  ي ظ﵇ اى اوحي ض ية أن ُيهتب ؿىل أمتى  ،فًذا يت اؽلانؽ اشلي ﵂جهل ترك فـو دـغ
اىـبادات  ،و ْتر ُلى مؽ وجتد مانؽ – لٌل أقرر – ﵆ يهتن جحة .
واجلتاب  :أن يذا فتح ابب ا﵄حداث  ي ازلي ؿىل ا﵄ظ﵇ق  ،مف زاد  ي أؿداد اىعٌتات  ،أو أؿداد اىرنـات أو
ظيام صًر رمضان أو احلج أمههى أن قتل  :يذو زايد مرشوؿة  ،ويه معو ظاحل  ،واىرستل إيفا ترنًا رمحة دأمتى .
دو اىعتاب أن ُنؼر ف ترلى م اىـبادات  :يو ترلى لذضل حصادتى م دـدو ريض ظل ؾهنم واىتادـتن هلم ؟
ُ
اىعلادة ريض ظل ؾهنم م دـدو ؿُؼل َّأن ترك اىنيب
فإن اكنب يذو اىـباد هلد ترنًا اىنيب مث – ؽلا أت ي – فـًٌا
اكن ﵂جو مانؽ م اؽلتانؽ ؛ ل لى ظ﵇ اى اوحي جٌلؿة .
ُ
وسٌف ا﵂مة م دـدو ؿىل ترك ؾباد ٍ فًذا دىيو هلاظؽ ؿىل أهنا ددؿة  .وإىيك ف أ ي صتايد
اىنيب
أما إذا أتاظأ ُ
م مم أيو اىـؼل أدل ؿىل أ﵇زم ياأني اىقاؿدأني  ي مـرفة اىبدع :
هلال اب تميية  ي إناكرو ىبـغ اىبدع  ( :ومـٌتم أنى ىت اكن يذا مرشوؿًا مس تن ًبا ثيب ظل ؿٌيى ىاكن اىنيب أؿ َؼل
ِ
أرقب فيى مم دـد  ،فٌٌل ػل يهتنتا ٌتفتتن إىل يش
اىناس دذضل  ،وىاكن ِّـؼل أحصادى ذضل  ،واكن أحصادى أؿ َؼل دذضل و َ
م ذضل ؿُؼل أنى م اىبدع اؿلدجة  ،اىيت ػل يهتنتا ـدوهنا ؾباد وهلردة وظاؿة  ،مف جـًٌا ؾباد وهلردة وظاؿة فقد اأبؽ ك
سبيًٌم  ،ورشع م ازلي ما ػل أذن دى ظل .
وهلال أ ضً ا  « :فأما ما ترلى [ أي اىنيب ] م جنس اىـبادات  ،مؽ أنى ىت اكن مرشوؿًا ىفـهل أو أذن فيى  ،وىفـهل
اخلٌفا دـدو واىعلادة ؛ فيجب اىقعؽ دأن فـهل ددؿة وض﵇ةل  ،وميتنؽ اىقياس  ي م هل » .
وس تو أقا ازلي اىس بيك ؾ دـغ اؿلداثت فقال :
( اذلد عل  ،يذو ددؿة ﵆ يضك فهيا أحد  ،و﵆ يراتب  ي ذضل  ،ويهفا أهنا ػل أ ُـرف  ي زم اىنيب  ،و﵆  ي زم
أحصادى  ،و﵆ ؾ أحد م ؿٌٌل اىسٌف ) .
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وهلال اىضاظيب  ( :﵂ن ترك اىـمو دى م اىنيب  ي مجيؽ معرو  ،وترك اىسٌف اىعاحل ع ؿىل أتايل أزمههتم هلد أقدم
أنى نط  ي اى ك  ،وإجٌلعٌ ِم ِّ َم ترك ؛ ﵂ن معو ا﵄جٌلع ننعى ) .
ودذضل تقرر أن ؾباد اأف ؿىل ترنًا اىرستل وسٌف ا﵂مة م دـدو فًيا د﵇ صك ددؿة ض﵇ةل  ،ىيسب م
ازلي  ي ظدر و﵆ ورد ؛ وإن ػل يرد ابًهنيا ؾهنا دىيو خاص  ،وإن دىب ؿٌهيا أدةل اىرشع دـمتهما  ،وإن دل ؿٌهيا
اىقياس  ،وإن ػًرت ىنا فهيا معاحل وترأبب ؿٌهيا فتااد .
ذضل أن اؽلانؽ م فـو ؾباد م اىـبادات إن وجد  ي ح اىنيب ف﵇ ميه أن تجد  ي ح اىسٌف م دـدو ؛ إذ
﵆ مينـًم ؾ فـو اىـبادات مانؽ  ،و﵆ يضلًٌم ؾ ديان ازلي صاكو .
وهبذا اجلتاب أ ضً ا عاب ؾ اىسؤال اىتايل  ،ويت :
ايطؤاٍ ايسابع :أن اىعلادة ريض ظل ؾهنم رمبا ػل فـٌتا دـغ اىـبادات وترمتا ا﵄أيان هبا مؽ هليام اؽلقتيض
ىفـًٌا ،﵆ص تلاهلم مبا يت أ  :اكجلًاد وإؿداد ازلوةل ا﵄س﵇مية م اىناحية اىـٌمية واىس ياس ية والاهلتعاد ة واىـسهر ة،
ف﵃جو يذا اؽلانؽ ترك اىعلادة ريض ظل ؾهنم فـو دـغ اىـبادات ،واى ك ﵆ يهتن جحة لٌل يت مـٌتم مؽ هليام اؽلانؽ.
ايطؤاٍ اخلاَظ :م أي ىنك أن اىعلادة ريض ظل ؾهنم واىتادـني ػل فـٌتا يذو اىـباد  ،فإهنم رمبا اكنتا
أأتن هبذو اىـباد  ي ظتر فرد ة أو ييتة اجامتؾية خاظة ﵆ تاكد أؼًر.
مف ذضل :ما ن ُقو ؾ اب معر ريض ظل ؾهنٌل  ي أتبـى ﵀اثر اىنيب  ،وػل نقو يذا ؾ جٌلي اىعلادة
ريض ظل ؾهنم.
واجلتاب :أن ؿدم اىنقو ؾهنم دىيو ػاير ؿىل مرشوؾية اى ك ،مث إن يذا اىسؤال لٌل أقدم  ي اىسؤال ا﵂ول
فتح ابب ا﵄حداث  ي ازلي  ،إذ ىت حص ﵆س تنب مس تنب ا﵂ذان يٌ اوحي ،واس تنب ر أن قال دـد ا﵂ذان :يرمحنك
ظل ،و م أحدث ددؿة أمههى أن قتل :م أي ىنك أن اىعلادة ريض ظل ؾهنم ػل فـٌتا ذضل.
أما إذا ن ُقو ؾ أحد اىسٌف اكب معر ُ
اىـمو مبا أتاظأ ا﵂لرثون ؿىل ترلى فا﵂وىل إأباع مذيب ا﵂لرثي  ،فإنى
أمترا ؿد .
أدٌف  ي الاحتياط ،وأما مذيب اىتاحد فإنى حيمتو ً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
ذـر ظدة اشئِ ٜخح ٛخن خصر إػ افسٗال افرابع وٍح )9:( ٜإؿرخ
وهذه لًْل حََٔ ٜصدٓ ٜمْ ؼة ذم بدع ادَٓٚت وذم بدع إظامل:
إذا جئٕ ٝهؾ ادَٓٚت وؿِة ٝهلةؿ مةـ خلةـ فُةؿ هةذه اف ةٖولات
فألشام وفِهٍٚت ؟
افهحٚب ٜم ٚؾًِقهةٚا خظىةقك امةقاب وؿةٚفقا فةؽ :افهةحٚب ٜـةٕٚقا
منٌقفغ بٚفًدٚدة وامٓٚد!!
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إذا جئ ٝوؿِ ٝهلؿ مـ خلـ بدظ ٜادقافد وؽره ٚوٕحق ذفؽ ؿٚفقا فةؽ
افهحٚب ٜـٕٚقا منٌقفغ بٚفًدٚدة وامٓٚد
ؾٓؾ هذه حجٜ؟
امقابٓ :
مـ ؿٚل هذاا افهحٚب ٜرا اه ظْٓؿ وخروٚهؿ مع إنةٌٚهلؿ بٚمٓةٚد
ذم شدٔؾ اه وـام ذـةروا إؿٚمة ٜافدوفة ٜوتْئّٓة ٚوؽةر ذفةؽ إٓ خهنةؿ ـةٕٚقا
خحرص افْٚس ظذ إتدٚع هدلف 
خٚو ٜوخن افًدٚدات ـام شدؼ خن بْٔ ٚخـثر مـ مرة مدْٚه ٚظذ ايذر ظذ
اف حدلد
حرو ٚظذ ؾًةؾ
افهحٚب ٜرا اه ظْٓؿ وخروٚهؿ ـٕٚقا خصد افْٚس
ً
افًدٚدات ومازم ٚ ٚواتدٚع افْدل  ؾٔٓٚ
وـٕٚقا خحرص افْٚس ظذ اخلرا وـةٚن ادَ يضة لةرد ٓ لًْةل هةذا خن
ادَ يض ٓ لرد ذم زمْٓؿا فُـ ـٕٚقا وؿٚؾغ ظْد حةدود اها ذم زمةـ افْدةل 
وجد مـ افهحٚب ٜمـ ل َٚل ظدٚدة افرشقل ولَقل افرشقل ؽٍر فف م ٚتَدم مةـ
ذٕدف وم ٚتٖخر
إ ًذا افهحٚب ٜـٕٚقا حرلهغ ذم زمْف  ا ؾُٔػ بًد ذفؽ .
وظذ هذا ؾ٘ذا مل لَْؾ ظـ افهحٚب ٜرا اه ظْٓؿ وخروٚهؿ ؾا جيةقز
آح جٚج بٖهنؿ ـٕٚقا منٌقفغ بٚمٓٚد وؾَط
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خلو ٚـ ٕٝٚظدٚدا ؿ وإتدٚظٓؿ وَِٕٓؿ
ًٕؿ ـٚن جٓٚدهؿ ظئّٜا فُـ ً
واوح ٚؾا جيقز
فسْ ٜافْدل  بؾ واظساوٓؿ ظذ خن مـ لد دع ذم دلـ اه 
ً
آح جٚج هبذه
ؾًا خو ً
خم ٚإذا َٕؾ ظـ بًض افهحٚبً ٜ
ؿقٓ ؾٍل هذه ايٚفة ٓ ٜلٗخةذ
بَقل افهح ٚإذا خٚفػ ايدل ٞافْدقي خو إذا خٚفٍف مـ هق خظِؿ
ً
مثا ابـ ظّر اج ٓد  وـٚن ل دع خذان افْدل  ذم افسةٍر فُةـ خبةقه
وهق خظِؿ مْف ةة خهيام خظِؿ ظّر خو ظدداه بـ ظّر را اه ظـ امّٔع ؟
خبقه وهق خظِؿ مْف خٚفٍف وؿىع افنجرة اف ل ـٕٚقا جيِسقن إفٔٓٚ
إ ًذا ٕٖخذ بَقل ظّر ٓ صؽ
خلو ٚإـثرل ٜافسٚحَ ٜمـ افهةحٚب ٜرا اه ظةْٓؿ وخروةٚهؿ مل
ثؿ ً
لقاؾَقه ظذ ذفؽ
ؾّـ خراد ايؼ وجده
وإذا افهحٚب ٜاخ ٍِقا ظذ ؿقفغ ـام ؿِْ ٚذم ادْٓ ٟشةٚب ًَ ٚؾٔجة ٛظةذ
اإلٕسٚن خن ل دع ولقاؾؼ م ٚدل ظِٔف افدفٔؾ
وهلذا ؿٚل مجٓقر افًِام رمٓؿ اه تًٚػ :إن افراوي إذا خٚفٍ ٝروال ف
ؾًِف وج ٛآخذ بٚفروالٜا خاف خبق حٍْٔ ٜرمف اه لَةقل بًةض إحْةٚف
خٕف لٗخذ بًٍِف ٓ براولٜا ومجٓقر افًِام ظذ خٕف لٗخذ براولٜ
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ؾ٘ذا و ظـ افهح ٚخٕف ـٚن لًٍؾ ـذا وو ظـ افْدل  مـ ضرلؼ
هذا افهح ٚخن رشقل اه  ؿٚل ـذا خمٚف ًٍ ٚفًٍِف ؾٚفقاج ٛإخذ بروال ف ٓ
بًٍِف
دٚ؟
ٕن افىٚظ ٜذم إوؾ فِرشقل .
آشئِ ٜـثر (ؾٚئةدة)اف ةل وردت ذم هةذا ذم ائََة ٜمةٕ ٚسة ىٔع ان َٕةػ
ظْده ٚـِٓ ٚفُـ هق ووع خاو : ٜإٔ ايعٌُ بايرتى – بػك : ٘ٝتسى ايسضـٚ ٍٛتـسى
ايطًف – أصٌ َكدّ عً ٢نٌ َا ٜبد ٜ٘املُخِدِخ َٔ املصاحل ٚايفٛا٥ـد احلاصـً ١بٗـر ٙايعبـاد ٠ايـ

تسنٗا ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢اي٘ ٚصخب٘ ٚضًِ .

(فائدة)

تمتمي يٌفااد مقب دتضؽ الاس تةل اىيت ذمريا اؽلعنف دـد يذا اىتـٌي
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(املنت)
قاٍ حفع٘ اهلل تعاىل  :ايطؤاٍ اخلاَظ  :م أي ىنك أن اىعلادة ريض ظل ؾهنم واىتادـني ػل فـٌػتا
يذو اىـباد ؛ فإهنم رمبا اكنتا أأتن هبذو اىـباد  ي ظتر فرد ة أو ييتة اجامتؾية خاظة ﵆ تاكد أؼًر .
مف ذضل  :ما ن ُقو ؾ اب معر ريض ظل ؾهنٌل  ي أتبـى ﵀اثر اىنيب  ،وػل نقو يذا ؾ جٌلي
اىعلادة ريض ظل ؾهنم .
واجلتاب  :أن ؿدم اىنقو ؾهنم دىيو ػاير ؿىل مرشوؾية اى ك  ،مث إن يذا اىسؤال  -لٌل أقدم  ي
اىسؤال ا﵂ول  -فتح ابب ا﵄حداث  ي ازلي ؛ إذ ىت حص ﵆س تنب مس تنب ا﵂ذان يٌ اوحي  ،واس تنب
ر أن قال دـد ا﵂ذان  :يرمحنك ظل  ،و م أحدث ددؿة أمههى أن قتل  :م أي ىنك أن اىعلادة
ريض ظل ؾهنم ػل فـٌتا ذضل .
أما إذا ن ُقو ؾ أحد اىسٌف – اكب معر – ُ
اىـمو مبا أتاظأ ا﵂لرثون ؿىل ترلى فا﵂وىل إأباع مذيب
أمترا ؿد .
ا﵂لرثي  ،فإنى أدٌف  ي الاحتياط  ،وأما مذيب اىتاحد فإنى حيمتو ً
وهلد هلال  « :فـٌينك بس ين وس نة اخلٌفا اؽلًد ني اىراصدي متسهتا هبا وؾضتا ؿٌهيا ابىنتاجذ » وهلتل
اىعلايب إذا خاىفى نؼ و ىيس حبوة  ،فهيف إذا انفرد دى ؾ جٌلي اىعلادة .
ومما حيس ديانى  ي يذا اؽلقام :
مهنج اىسٌف اىعاحل م هجة معًٌم اب﵂دةل اىرشؾية أو ترنًم اىـمو هبا.
ذضل أن دىيو رشؾا ﵆ ُيٌت م ج﵇جة أهلسام :
ألرثاي .
 -1أن يهتن مـمت ً﵆ دى  ي اىسٌف اؽلتقدمني دامئًا أو ً
 -2أن يهتن مـمت ً﵆ دى ؾند اىسٌف هلٌي ً﵇ أو  ي وهلب ما .
 -3أ﵆ ثبب فيى ؾ اىسٌف اؽلتقدمني معو .
وديان ذضل :
ألرثاي  ،ف﵇ إصاكل  ي الاس تد﵆ل دى و﵆  ي اىـمو
أما اىقسم ا﵂ول ويت أن يهتن مـمت ً﵆ دى دامئًا أو ً
وفقى  ،ويه اىس نة اؽلتبـة واىعر اؽلس تقمي لفـو اىنيب مؽ هلتع  ي اىعًارات واىعٌتات ؿىل أنتؾًا م
فرض أو نقو .
وأما اىقسم اىثاين ويت ما ﵆ قؽ اىـمو دى إ﵆ هلٌي ً﵇ فذضل اىل يت اىس نة اؽلتبـة وأما ما ػل قؽ اىـمو
ؿٌيى إ﵆ هلٌي ً﵇ فيجب اىتثبب فيى و ي اىـمو ؿىل وفقى  ،وجتب اؽلثابر ؿىل ما يت ا﵂مع وا﵂لرث ؛ فإن
إدامة ا﵂وىني يٌـمو ؿىل خماىفة يذا ا﵂هلو ﵆ دد أن يهتن ؽلـىن رشؾا حتروا اىـمو دى .
وىًذا اىقسم أم ةل لث  ،ويه ؿىل وجتو :
أحديا  :أن تبني فيى يٌـمو اىقٌيو وجى عٌح أن يهتن سببًا يٌقةل  ،لٌل جا  ي حد ث إمامة جرب و
ابىنيب تمني ؛ وديان رستل ظل ؽل سأع ؾ وهلب اىع﵇  ،فقال  « :ظو مـنا يذي اىيتمني »
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فع﵇أى  ي اىيتم  ي أوا ر ا﵂وهلات وهلؽ متهلؽ اىبيان ﵀ ر وهلب الا تيار اشلي ﵆ ُتـدى  ،مث ػل يزل م ًابرا
ؿىل أوااو ا﵂وهلات إ﵆ ؾند ؿارض  ،اك﵄براد  ي صد احلر .
ومهنا  :أن يهتن حممت ً﵇  ي نفسى  ،واشلي يت أبرأ يٌـًد وأدٌف  ي الاحتياط  :ترلى  ،و ُ
اىـمو ؿىل وف
ا﵂مع ا﵂كٌب  .لقيام اىرجو يٌرجو إمرا ًما ع وأـؼميًا  ،فإن اىـمو اؽلتعو ترلى  ،فقد اكنتا ﵆ قتمتن
ىرستل ظل إذا أهلبو ؿٌهيم .
ومهنا  :أن يهتن مما فُـو فٌتة  ،فسهب ؾنى مؽ ؿٌمى دى  ،مث دـد ذضل ﵆ فـهل ذضل اىعلايب و﵆
ك و  ،و﵆ يرشؿى اىنيب  ،و﵆ أذن فيى ادتدا ﵂حد لٌل  ي هلعة اىرجو اشلي دـثى اىنيب  ي أمر فـمو
فيى  ،مث رأى أن هلد خان ظل ورستع فردط نفسى بسار ة م ستاري اؽلسود .
ومهنا  :أن يهتن اىـمو اىقٌيو ر ًأاي ىبـغ اىعلادة ػل ُتادؽ ؿٌيى  ،لفـو اب معر ريض ظل ؾهنٌل  ي
أتبـى اثر اىنيب وهلعدو اىع﵇ فهيا ؛ ( فًذا ػل نقو ؾ ك اب معر م اىعلادة  ،دو اكن أدت بهر
ومعر وؾامثن وؿًل وساةر اىسادقني ا﵂وىني م اؽلًاجري وا﵂نعار ذيبتن م اؽلد نة إىل مهة ُح ّوا ًجا
ُّ
حترى اىع﵇  ي معٌيات اىنيب .
ومع ًارا ومسافري  ،وػل نقو ؾ أحد مهنم أنى َّ
ومـٌتم أن يذا ىت اكن ؾند مس تنبًا ىاكنتا إىيى أس ب ؛ فإهنم أؿؼل بسنتى وأأبؽ ىًا م ك ).
وبسبب يذو الاحامت﵆ت نبلا يٌـامو أن تنرى اىـمو ؿىل وف ا﵂وىني  ،ف﵇ يسامح نفسى  ي
اىـمو ابىقٌيو  ،إ﵆ هلٌي ً﵇ وؾند احلاجة ومس اىرضور .
أما ىت معو ابىقٌيو دامئًا يٌزمى أمتر :
 -1اـلاىفة ى﵃وىني  ي ترنًم ازلوام ؿٌهيا  ،و ي خماىفة اىسٌف ا﵂وىني ما فهيا .
 -2اس تٌزام ترك ما داومتا ؿٌيى .
 -3أن ذضل ذر ـة إىل اندراس أؿ﵇م ما داومتا ؿٌيى  ،وذر ـة اص هتار ما خاىفتو .
واىقسم اىثاىث  :أ﵆ ثبب ؾ ا﵂وىني أهنم معٌتا دى ؿىل حال فًذا أصد مما هلبهل  ،مفا معو دى اؽلتأ رون
م يذا اىقسم خماىف ﵄جٌلع ا﵂وىني فلك م خاىف اىسٌف ا﵂وىني فًت ؿىل عأ  ،ويذا اكف ،
واحلد ث اىضـيف اشلي ﵆ ـمو اىـٌٌل مبثهل جار يذا اؾلرى .
وم ينا ضل ػل يسمؽ أيو اىس نة دؾتى اىرافضة أن اىنيب نط ؿىل ؿًل ريض ظل ؾنى أنى اخلٌيفة
دـدو  ،﵂ن معو اكفة اىعلادة ؿىل خ﵇فى دىيو ؿىل دع﵇نى أو ؿدم اؾتبارو  ،﵂ن اىعلادة ﵆ جتمؽ ؿىل
عأ  ،ولث ًا ما جتد أيو اىبدع واىض﵇ةل يس تدىتن ابىهتاب واىس نة  ،حي ِّمٌتهنا مذايهبم  ،و لربون
مبضتهباهتٌل  ي وجتو اىـامة  ،و ؼنتن أهنم ؿىل يش .
ايطؤاٍ ايطادع  :سٌ َّمنا ىنك أن يذو اىـباد ػل ُنقو فـًٌُا ؾ اىرستل و﵆ ؾ سٌف يذو ا﵂مة
مؽ هليام اؽلقتيض ىفـًٌا  ،وانتفا اؽلتانؽ  ي ح ادليؽ  ،ىههنا ترشع م هجة د﵆ةل ا﵂دةل اىـامة ؿىل
مرشوؾيهتا  ،وم هجة هلياسًا ؿىل اؽلرشوع .
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م ال ذضل  :أن ُيعط أحد ىيةل ما م ايٌيايل اىيت ارأبعب هبا نـمة خاظة أو ؿامة ابىقيام واشلمر
فيقتل  :نـم إن إحيا يذو ايٌيةل ػل فـهل اىرستل و﵆ سٌف ا﵂مة م دـدو ىههى دخو حتب معتم هلتع
اغل ِذ ْل ًرا َل ِث ًا ﴾ وهلد دل ؿىل مرشوؾية يذا اىتخعيط أ ضً ا هلياس ُى
أـاىل َ ﴿ :اي أَُّيُّ َا َّ ِاشلي َ َمهُتا ْاذ ُل ُروا َّ َ
ؿىل تم ؿاصترا ؛ فإن اىرستل َّ
صهرا عل ؿىل اىنـمة اىيت وهلـب فيى ،
ؾؼم يذا اىيتم و َّعى ابىعتم ً
وذضل أن اىنيب حني هلدم اؽلد نة رأى اًهيتد أعتم تم ؿاصترا فقال  « :ما يذا » ؟ هلاىتا  :يذا تم
ظاحل  ،يذا تم َّجنى ظل دين إرساايو م ؿدو فعامى متىس  ،هلال  « :فأان أح مبتىس مهنك » ،
فعامى وأمر دعيامى .
واجلتاب  :أن اى ك دىيو خاص قدم ؿىل اىـمتمات وؿىل اىقياس .
ديان ذضل دأم ةل ج﵇جة :
اؽلثال ا﵂ول  :ترلى ى﵃ذان  ي اىـيدي ؛ فإن اىرستل ترلى مؽ وجتد اؽلقتيض ىفـهل  ي ؾًدو ،
ويت إهلامة ذمر ظل ودؿا اىناس إىل اىع﵇ .
فًذا اى ك دىيو خاص قدم ؿىل اىـمتمات ازلاةل ؿىل فضو ذمر ظل  ،لقتع أـاىل َ ﴿ :اي أَُّيُّ َا َّ ِاشلي َ
اغل ِذ ْل ًرا َل ِث ًا ﴾ وا﵂ذان م اشلمر اشلي دخو حتب يذا اىـمتم .
َمهُتا ْاذ ُل ُروا َّ َ
و قدم أ ضً ا ؿىل اىقياس  ،ويت هلياس ا﵂ذان  ي اىـيدي ؿىل ا﵂ذان  ي ادلـة .
هلال اب تميية أـٌيقًا ؿىل يذا اؽلثال( :فًذا م ال ؽلا حدث مؽ هليام اؽلقتيض ع وزوال اؽلانؽ ىت اكن خ ًا.
فإن ما بد ى اؽل ُ ْل ِدث ىًذا م اؽلعٌلة  ،أو يس تدل دى م ا﵂دةل هلد اكن اثد ًتا ؿىل ؾًد رستل
َّ
ظل  ،ومؽ يذا ػل فـهل رستل ظل .
فًذا اى ك س نة خاظة  ،مقدمة ؿىل معتم و هلياس ) .
اؽلثال اىثاين  :ترلى اس ت﵇م اىرننني اىضاميني  ،وك يٌل م جتانب اىبيب .
وهلد ورد  ي ذضل أن اب ؾباس ومـاو ة ريض ظل ؾهنم ظافا ابىبيب  ،فاس تؼل مـاو ة ا﵂راكن ا﵂ردـة
فقال اب ؾباس  :إن رستل ظل ػل يس تؼل إ﵆ اىرننني اى نيني  ،فقال مـاو ة  :ىيس م اىبيب يش
م وك  .فقال اب ؾباس  :ىقد اكن ىنك  ي رستل ظل أست حس نة  .فرجؽ إىيى مـاو ة .
اؽلثال اىثاىث  :ترلى ظ﵇ رنـتني ؿىل اؽلرو دـد اىفراغ م اىسـا  ،وهلد ذيب إىل اس تنباب
هلياسا ؿىل اىع﵇ دـد اىعتاف .
ذضل دـغ اىفقًا ً
هلال اب تميية أـٌيقًا ؿىل يذا  ( :وهلد أنهر ذضل ساةر اىـٌٌل م أحصاب اىضافـا وساةر اىعتااف .
ورأوا أن يذو ددؿة ػاير اىقبح ؛ فإن اىس نة مضب دأن اىنيب وخٌفا و ظافتا وظٌتا  ،لٌل ذمر ظلُ
اىعت َاف واىع﵇  ،مث سـتا وػل عٌتا ؾقب اىسـا فاس تنباب اىع﵇ ؾقب اىسـا اكس تنباهبا ؾند
هلياسا ؿىل اىؼًر واى ك اىراأب س نة ؛ لٌل أن اىفـو
ادلرات  ،أو ابؽلتهلف دـرفات  ،أو جـو اىفجر أرد ًـا ً
اىراأب س نة ) .
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وإذا أقرر أن اى ك مقدم ؿىل اىـمتم وؿىل اىقياس ؿُؼل دذضل أن س نة اى ك أظو رشؾا متني  ،حتفغ
دى أحاكم اىرش ـة  ،ودى تظد ابب ا﵄حداث  ي ازلي  .وحينت ٍذ أمه أن قال :
ؾباد ػل نقو ؾ اىنيب فـًٌا – مؽ وجتد اؽلقتيض وانتفا اؽلانؽ – فًيا ددؿة ؿىل حال ؛
وإن ػل يرد دىيو خاص يهنيى ؾ يذو اىـباد دـيهنا  ،وإن دىب ؿىل تست لًا ا﵂دةل اىرشؾية دـمتهما ،
وإن دل ؿىل تست لًا هلياسًا ؿىل اؽلرشوع .
ايطؤاٍ ايطابع  :سٌَّمنا ىنك أن يذو اىـباد ى قم دفـًٌا ؾ اىرستل و﵆ ؾ سٌف يذو ا﵂مة
مؽ هليام اؽلقتيض ىفـًٌا  ،وانتفا اؽلتانؽ  ي ح ادليؽ  ،ىههنا ترشع م هجة ما فهيا م اؽلعاحل  ،و﵂جو ما
أب ؿٌهيا م اىفتااد .
واجلتاب  :أن اىس نة اى مية هلاؿد رشؾية متينة  ،واىـمو هبا مقدم ؿىل ما ـارضًا م معتم أو
هلياس أو معاحل تتمهًا اؽلبتدع .
واخل اخل  ي إأباع اىسٌف ،لٌل هلال اب مسـتد ريض ظل ؾنى ( :اأبـتا و﵆ أبتدؾتا فقد لفيَّت).
مث إن يذو اؽلعاحل اؽل أبة ؿىل يذا الادتداع نؼر فهيا  :يو اكنب متجتد زم اىترش ؽ ْأو ػل ته متجتد ؟

واىقاؿد اجلار ة  :أن ما ػًرت معٌنتى زم اىترش ؽ ىههى ػل ُفـو  ،ففـهل ف دـد ددؿة حمدجة .
أانسا يس بنتن ابحلىص  ( :واشلي
دل ؿىل يذا هلتل ؾبد ظل ب مسـتد ريض ظل ؾنى ؽلا رأى ً
نفيس ديدو إننك ىـىل مةل يه أيدى م مةل َلد أو مفتتنتا ابب ض﵇ةل ) .
وىـو يذا اىسؤال وجتادى تضح ابؽلثال ا﵀ ي :
إمام مسود قتم دـد اىفراغ م اىع﵇ اؽلفروضة ابزلؿا يٌناس هبيتة اجامتؾية  ،حبيث ُؤ ِّم
احلارضون ؿىل يذا ازلؿا .
هلال اىسااو  :يذا اىـمو وإن ػل نقو ففيى م اؽلعاحل واىفتااد ما أ ي :
اىفااد ا﵂وىل  :إػًار وجى اىترش ؽ  ي ازلؿا  ،وأنى دآاثر اىعٌتات معٌتب .
واجلتاب  :أن يذا قتيض متن ازلؿا س نة دآاثر اىعٌتات  ،وىيس بس نة اأفاهلًا حىت ؾند يذا اىقااو ،
وأ ضً ا فإن إػًار اىترش ؽ اكن  ي زمان اىنيب أوىل  ،وؽلا ػل فـهل دل ؿىل مرشوؾية اى ك .
اىفااد اىثانية  :أن الاجامتع ؿىل ازلؿا أهلرب إىل ا﵄جادة .
واجلتاب  :أن يذو اىـةل اكنب هلامئة  ي زمانى؟؛ ﵂نى ؟ اكن جماب ازلؾت  ،ىههى ػل فـو يذا الاجامتع .
اىفااد اىثاىثة  :أـٌمي اىناس ازلؿا ؛ ىيأخذوا م دؿا ا﵄مام ما دؾتن دى ﵂نفسًم ؛ ىت﵇ دؾت مبا ﵆
عتز ؾق ً﵇ أو رشؿًا .
واجلتاب  :أن يذا اىتـٌيو ﵆ يهنغ ؛ فإن اىنيب يت اشلي أٌقينا مهى أىفاظ ا﵂دؾية ومـانهيا  ،وهلد
اكن اىناس  ي زمهى أهلرب ؾًد جبايٌية  ،فؼل يرشع هلم ازلؿا هبيتة الاجامتع ىيـٌمًم ميفية ازلؿا  ،دو
ؿٌمًم ذضل  ي جماىس اىتـٌمي  ،واكن دؾت ىنفسى إثر اىع﵇ مىت ددا ع ذضل  ،وػل ٌتفب إذ ذاك إىل
اىنؼر يٌجٌلؿة  ،ويت أوىل اخلٌ دذضل .
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اىفااد اىرادـة :أن الاجامتع ؿىل ازلؿا ً
أـاوان ؿىل اىرب واىتقتى ،ويت مأمتر دى.
واجلتاب  :أن يذا اىتـٌيو ضـيف ؛ فإن اىنيب يت اشلي ُأنزل ؿٌيى ﴿ َوأ َ َـ َاونُت ْا ؿَ َىل اىْ ِّرب َواىتَّ ْق َتى ﴾
هجرا م ابب اىرب واىتقتى ىاكن أول ساد إىيى  ،ىههى ػل
وىت اكن الاجامتع يسلؿا يٌلارضي إثر اىع﵇ ً
فـهل أظ ً﵇  ،و﵆ أحد دـدو حىت أحدجى اؽلتأ رون ،فدل ؿىل أن ازلؿا ؿىل ذضل اىتجى ىيس ِب ًّرا وأقتى .
وهبذا اؽلثال تبني أن اىـمو ابى ك – بضقيى  :ترك اىرستل وترك اىسٌف – أظو مقدم ؿىل ما
بد ى اؽل ُ ْل ِدث م اؽلعاحل واىفتااد احلاظةل هبذو اىـباد اىيت ترنًا اىنيب .
مث إن يذو اؽلعاحل واؽلنافؽ اىيت هلد أتجد  ي دـغ ا﵂متر اىبدؾية ﵆ أدل ؿىل رعان اىـمو ابىبدؿة ؛
﵂هنا معاحل مرجتحة ابىنؼر إىل ما أب ؿىل اىبدع م مفاسد اؾتقاد ة ومعٌية .
ايطؤاٍ ايجأَ  :سٌَّمنا أن اىتقرب إىل ظل هبذا اىفـو ددؿة ض﵇ةل  ،ىه يذا برشط أن ـتقد
فاؿهل عتص اىفضو .
م ال ذضل  :أن ُيعط أحد ىيةل ما م ايٌيايل ابىقيام واشلمر فيقتل  :إن اىع﵇  ي يذو ايٌيةل لل يا
م ايٌيايل  ،وأان ﵆ أؾتقد ىًذو ايٌيةل اىفضو أو اخلعتظية.
واجلتاب  :أن يذو ازلؾتى ﵆ تس تقمي ؛ فإن ختعيط أطل ايٌيةل ابىع﵇ دون ك يا م ايٌيايل ﵆ دد
أن يهتن ابؾثى اؾتقادًا  ي اىقٌب  ،فيتجد حينت ٍذ مؽ يذا اىتخعيط – و﵆ دد – أـؼمي وإج﵇ل  ي
اىنفس ىًذو ايٌيةل  ،وىت خٌب اىنفس ؾ يذا اىضـتر دفضو أطل ايٌيةل ﵆متنؽ مؽ ذضل أن أـؼمى .
ف ُـؼل دذضل أن فـو اىبدؿة م﵇زم و﵆دد ﵆ؾتقاد اىقٌب اىتـؼ َمي ىًا  ،وم﵇زم أ ضً ا ىضـتر اىنفس ابىفضو
واخلعتظية ىتطل اىبدؿة ،ويذا الاؾتقاد واىضـتر م أؾؼم فات اىبدع  ،وم مفاسديا اخلفية .
ايطؤاٍ ايتاضع  :سٌَّمنا أن يذا اىفـو ددؿة ض﵇ةل  ،ىه يذا برشط أن قعد فاؿهل اىتقرب إىل
ظل دفـهل .
م ال ذضل  :أن ُيعط أحد ت ًما م اىس نة مبز د م اشلمر واىعاؿة  ،فيقتل  :أان ﵆ أهلعد
دتخعيط يذا اىيتم ابشلمر واىعاؿة اىتقرب إىل ظل  ،وىسب ُأحلقى دأمتر ازلي  ،وإيفا جرى يذا جمرى
اىـادات .
تعتر وهلتؿى ؛ إذ اشلمر واىعاؿة م ا﵂متر اىتـبد ة  ،ف﵇
واجلتاب  :أن يذا اف ايض ختيًل  ،﵆ َّ
نفك ؾهنا هلعد اىقردة  ،وهبذا ـؼل أن دؾتى ؿدم إراد اىقردة إيفا تهتن  ي ا﵂متر اىـاد ة اؿلضة .
وم هجة اثنية فإن ختعيط تم ما  ي اىس نة دنتع م اىفضو واؽلز ة ُ َع ِّ و ؾيدًا  ،واىـيد رش ـة م
رشااؽ ازلي  ،مث إن ىًذا اىيتم ار ً
ػايرا ابزلي ؛ إذ يت متعو دذمرى تم م أايم ا﵄س﵇م .
أباظا ً

***
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(املنت)

نٌ عباد ٠رلايف ١يكٛاعد ٖر ٙايػسٜعَٚ ١كاصدٖا فٗ ٞبدع . ١وم ا﵂م ةل ؿىل ذضل :
 -1ا﵂ذاكر وا﵂دؾية اىيت يزمع أيًٌا أهنا مبنية ؿىل ؿؼل احلروف.
 -2ا﵂ذان يٌـيدي ؛ فإن ا﵂ذان ﵆ يرشع يٌنتافو  ،إذ ازلؿا إىل اىع﵇ إيفا ُيتط ابىفرااغ .
 -3ظ﵇ اىركااب (. )3
ويذو اىع﵇ أناهلغ هلتاؿد اىرش ـة م وجتو .
 -1أن اىنيب هنيى ؾ ختعيط ىيةل ادلـة ابىقيام فقال  ( :﵆ ختعتا ىيةل ادلـة دقيام م دني ايٌيايل ) .
 -2خماىفة س نة اىسهتن  ي اىع﵇ بسبب اىتسبيلات  ،وؿد ستر ي اىقدر وا﵄خ﵇ص  ي رنـة  ،و﵆ تأىت ذضل
إ﵆ دتنر ك ا﵂ظادؽ  ي اىلاىب .
وهلد جبب أن اىنيب هلال  ( :اسههتا  ي اىع﵇ ) .
 -3خماىفة س نة ضتع اىقٌب وحضترو  ي اىع﵇  ،وأفر لى عل أـاىل وإذا ﵆حغ اؽلعًل ؿدَّ هلرا اىستر
واىتسبيلات دقٌبى اكن مٌتفتًا ؾ ظل أـاىل مـرضً ا ؾنى .
 -4خماىفة س نة اىنتافو م هجة أن فـًٌا  ي اىبيتت أوىل م فـًٌا  ي اؽلساجد  ،وم هجة أن فـًٌا اب﵆نفراد أوىل م
فـًٌا  ي ادلاؿة إ﵆ ما اس تفهاو اىرشع م ذضل .
 - 5أن لٌلل يذو اىع﵇ ؾند م وضـًا م اؽلبتدؿني أن فـًٌا مؽ ظيام ذضل اىيتم  ،و﵆ فعر حىت عٌهيا  ،وؾند
ذضل ٌزم أـعيو س نتني م سنن اؽلععفى  ي ذضل  ،إحدايٌل  :أـجيو اىفعر  ،واىثانية  :أفر ف اىقٌب م اىضتاكو
اؽلقٌقة بسبب جتع اىعامئ وؾعضى .
ويذو اىع﵇ ُدْ خَو فهيا دـد اىفراغ م ظ﵇ اؽللرب  ،و﵆ فرغ مهنا إ﵆ ؾند د تل وهلب اىـضا ا﵀ ر  ،فَ ُت ْت َظو
دع﵇ اىـضا  ،واىقٌ ابق  ،و تأ ر اىفعر إىل ما دـد ذضل .
 - 6أن جسد ي يذو اىع﵇ اؽلفـتىتني دـد اىفراغ مهنا مهرويتان ؛ فإهنٌل جسداتن ﵆ سبب هلٌل  ،واىرش ـة ػل ترد
ابىتقرب إىل ظل أـاىل ابىسجتد إ﵆  ي اىع﵇  ،أو ىسبب خاص م سًت أو هلرا جسد .
أتضيح اىقاؿد :
م اؽلقرر أن يذو اىرش ـة مربأ ؾ مقاظد اؽلتخرظني وأيتا اؽلبتدؿني  ،وأن مجيؽ أحاكم يذا ازلي جار ة ؿىل
نؼام اثدب  ،ويه ددون اس تفها مهدرجة حتب أظتل لكية .
شلا ف﵇ ُتعتر أددً ا أن أ ي  ي يذو اىرش ـة ؾباد خماىفة ىقتاؿديا ومقاظديا .
و﵂جو ذضل فإن يذو اىقاؿد خاظة مبا ػل عح جبتأى م اىـبادات ؛ إذ ما خاىف يذو اىرش ـة و رج ؾ
هلتاؿديا ف﵇ ميه جبتأى دعر حصيح .
ودذضل ُـؼل أن ؾباد وردت دعر رشؾا حصيح فًيا متافقة ىقتاؿد اىرش ـة  ،و﵆ تهتن خماىفة ىًا دتجى م
اىتجتو .
( )3هلال اؽلعنف  ي احلاص ية  :ويه اجنتا ؾرش رنـة  ،أعىل دني اىـضااني ىيةل أول مجـة  ي صًر رجب بهيفية خمعتظة  ،فعو دني
رنـتني دتسٌمية  ،قرأ  ي رنـة دفاحتة اىهتاب مر  ،وستر اىقدر ج﵇ث مرات  ،وستر ا﵄خ﵇ص اجنيت ؾرش مر .
ولذا ظ﵇ ىيةل اىنعف م صـبان ؛ فإهنا تسمى دع﵇ اىركااب  ،ويه مااة رنـة  ،رنـتني دتسٌمية  ،قرأ  ي رنـة دـد اىفاحتة ستر
ا﵄خ﵇ص إحدى ؾرش مر  .انؼر أزن ى اىرش ـة اؽلرفتؿة ( )94 – 89/2وا﵄دداع يٌض يخ ؿًل حمفتظ (. )58
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وُيتط دفقى هلتاؿد يذو اىرش ـة  ،ومـرفة مقاظد أحاكم يذا ازلي  :اىراخستن  ي اىـؼل ؛ إذ اشلي َّميَّيون اىس نة
اغل َ ْع َـو ى َّ ُ ْنك
م اىبدؿة  ،و درمتن اؽلعٌلة واؽلفسد ؿىل يدى م ظل  ،لٌل هلال أـاىل ِ ﴿ :اي أَُّيُّ َا َّ ِاشلي َ َمهُت ْا إَن أَتَّ ُقت ْا ّ َ
فُ ْرهلَا ًان ﴾ وأؾؼم اىناس فً ًما زلي ظل وأمعقًم فقًًا فيى اىعلادة اىهرام ريض ظل ؾهنم ؛ فإهنم حرضوا اىتزن و و أؿؼل
ابؽلقاظد .
أما م ػل بٌف رأبة اىرستخ  ي اىـؼل ودرجة اىفقى  ي ازلي فإنى ى نتفؽ مبثو يذو اىقاؿد اىـؼمية  ،ورمبا زىب هلدمى
فرأى حس نًا ما ىيس ابحلس  ،وؿدَّ م اىس نة ما ىيس مهنا  ،وأدخو  ي دي ظل ما يت مهى برا .
وبسبب ذضل فإن الادتداع  ي ازلي ﵆ قؽ م اىراخسني  ي اىـؼل ايًٌم إ﵆ أن يهتن فٌتة  ،ويذو يه زةل اىـاػل  ،مث إنى
مىت أبني ع احل رجؽ إىيى .
وم ينا أ ُـؼل ا﵂مهية اىباىلة ىفقى مقاظد ازلي  ،وضبط أظتل اىرش ـة  ،ومـرفة هلتاؿد اىترش ؽ ؛ فإن اىـاػل اؽلعٌؽ
ؿىل ذضل ُؤىت فرهلاانً  ،ويرزق دع وبرياانً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
ةة ٓحيقا مًل ةة افع ذم افَٚظدة م ٚهل ذـر هل ٚخمثِ :ٜـؾ ظدٚدة خمٚفٍٜ
هلذه افؼلً ٜومَٚوده ٚؾٓل بدظ. ٜ
لًْل ـٔػ ُٕ نػ خهن ٚبدظٜ؟
ؿٚل فؽ :ختٚفػ م ٚهق مًِقم مـ افؼلً ٜلًْةل ً
مةثا :ظدةٚدة اه ظةـ
ضرلؼ إذـٚر بٚيروف :إفػ ؾٔٓ ٚـذا مـ افذـرا وافد ٚؾٔٓ ٚـذا مةـ افةذـر
وهذا ٓ لقجد افؼلً ٜاإلشامٔ ٜخن تةربط افًدةٚدة بحةروف مًْٔة ٓ ٜلقجةد
هذاا لًْل تًٚػ إػ ـ ٚب اه وإػ شْ ٜافرشقل  مةـ خوهلة ٚإػ آخرهة ٚمة ٚذم
يش لربىِؽ بَؤ ٜمـ هذه افَوٚل ٚاد ًَِة ٜبًدةٚدة حةرف مةـ ايةروف ٓ
لُّـا ؾٖي ظدٚدة ختسع هذه خمٚفٍ ٜد ٚهق مًِقم مـ افؼلً ٜاإلشامٜٔ
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خلو :ٚواة افرؽٚئ ٛافع ـام ؿِْ ٚفِٔ ٜامًّ ٜمـ خول فِٔة ٜمجًةٜ
مثٚهل ًً ٚ
مـ رج ٛم ٚبغ ادٌرب افًن ٚوافً ّ ٜؾٔهِقا ؾٔٓ ٚبهاة مًةغ ولَةرخ ؾٔٓةٚ
شقرة افَدر وشقرة اإلخاص وتسدٔحٚت مًْٔ ٜلُررهٚ؟!!
ؾَٚل فؽ إذا تٖمِ ٝهذه وجد  ٚخهن ٚختٚفػ م ٚهق مًِقم مةـ مَٚوةد
افؼلً ٜمـ ضرلَ ٜافؼلً ٜلًْل ظدٚدة ؾٔٓ ٚخمٚفٍ ٜمـ وجقه ـثةرة ؾٓةذا لةدل
ظذ خهن ٚبدظٜ
وـام ؿِْ ٚمـ واة افرؽٚئ ٛجي ّع ؾٔٓ ٚخـثر مـ شد ٛوخـثر مـ ؿٚظدة
ؾ٘هن ٚتدخؾ ذم خهن ٚحدل ٞمُذوب ظـ افْدل 
خلو ٚخهن ٚخمٚفٍ ٜفًدة خصٔ ٚمًِقمٜ
وخلو ٚـام ذـر ادٗفػ وؾَف اه ذـر ً
ً
مـ مَٚود افؼلً ٜاإلشةامٜٔا ُٕ ٍةل هبةذا وَٕةػ ظْةد افَٚظةدة افثٚفثة( .ٜ
افدؿَٔ)60:27 / ٜ
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بداية ادح رضة

ايّد ه رب افًٚدغ ووةذ اه وشةِؿ ظةذ ٕدْٔة ٚحمّةد وظةذ آفةف ووةحدف
خمجًغا ٕحـ مع افدرس افرابع مـ دروس :اف ًَِٔٚت ظذ ؿقاظد خهةؾ افدةدع
خو ذم مًرؾ ٓ ٚوؿقاظد ومًرؾ ٜافددعا ضد ًًٕ ٚددخ افةدرس وخحة ٛخذـةر خن ؽةد
شُٔقن آخر افدروسا ٕسٖل اه مجٔ ًً ٚاف قؾٔؼ وفًِْة ٚإن صة ٚاه تًةٚػ ْٕٓةل
مقوقظْ ٚهذا افٔقما ٕحـ وؿٍْ ٚذم وٍح ٜمٚئ ٜوش  ٜظذ افَٚظدة افسٚدش.ٜ
(املنت)
قاٍ املؤيف حفع٘ اهلل تعاىل :اىقاؿد اىسادسة ()6
نٌ تكسب إىل اهلل بفعٌ غ َٔ ٤ٞايعادات أ ٚاملعاَالت َٔ ٚد٘ مل ٜعترب ٙايػازع فٗ ٛبدع. ١
وم ا﵂م ةل ؿىل ذضل :
اختاذ ىبس اىعتف ؾباد وظر قة إىل ظل .
ولذضل اىتقرب إىل ظل ابىعمب ازلامئ  ،أو اب﵆متناع ؾ أ اخلزب وايٌنم ورشب اؽلا أو ابىقيام  ي اىضمس وترك
الاس تؼ﵇ل.
أتضيح اىقاؿد :
يذو اىقاؿد خاظة ابىـادات واؽلـام﵇ت  ،اىيت أتخذ ؾباد وهلردة إىل ظل أـاىل  ،فاىبدؿة يا ينا خم ؿة م هجتني :
م هجة أظًٌا وم هجة وظفًا .
وم ينا اكنب ا﵂م ةل ؿىل يذو اىقاؿد م هلبيو اىبدؿة احلقيقية  ،اىيت ﵆ دىيو ؿٌهيا ﵆  ي ادلةل و﵆  ي اىتفعيو .
إ﵆ أن فـو اىـاد أو اؽلـامةل هلد دخو حتب مـىن اىـباد  ،ف﵇ يهتن ددؿة حينتذ  ،وذضل إن اهل ن هبذا اىفـو اىنية
اىعنيلة  ،أو اكن وس يةل إىل اىـمو اىعاحل وؾتانً ؿٌيى .
م ال ذضل  :هلتع  « :وىسب أنف نفقة أبتلا هبا وجى ظل إ﵆ أجرت هبا حىت ايٌقمة جتـًٌا  ي  ي امرأأك » .
يهب ْم َػ َمأٌ َو َ﵆ ن ََع ٌب َو َ﵆ َمخْ َم َع ٌة ِ ي َسبِيوِ ّ ِ
ؤُون َم ْت ِظتا ً َ ِليغُ ْاى ُهفَّ َار َو﵆َ
وهلتع أـاىل َ ﴿ :ذ ِ َضل د َِأهنَّ ُْم َ﵆ ُ ِع ُ ُ
اغل َو َ﵆ َ َع َ
تن ِم ْ ؿ َُد ٍّو ن َّ ْي ً﵇ ِإ﵆َّ ُل ِت َب ىًَُم ِد ِى َ َمع ٌو َظا ِى ٌح ﴾ .
َنَاىُ َ
مف يذا اىتجى – دون ك و – عح اىتقرب إىل ظل دفـو اىـاد أو اؽلـامةل  ،وشلضل ُهليَّدت يذو اىقاؿد بهتن اىتقرب
م وجى ػل ـتربو اىضارع .
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وم ينا ـؼل أن اختاذ اىـاد أو اؽلـامةل دذاهتا ؾباد وهلردة إىل ظل أـاىل أمر ػل ـتربو اىضارع ؛ إذ اىتقرب إىل ظل ﵆
يهتن إ﵆ دفـو اىعاؿات م اىتاجبات واؽلس تنبات .
هلال اب تميية  ( :وم أـبد دـباد ىيسب واجبة و﵆ مس تنبة  ،ويت ـتقديا واجبة أو مس تنبة فًت ضال مبتدع
ددؿة سيئة ﵆ ددؿة حس نة ابأفاق أمئة ازلي ؛ فإن ظل ﵆ ُـبد إ﵆ مبا يت واجب أو مس تنب ) .
وهلال اب رجب  ( :مف أقرب إىل ظل دـمو ػل عـهل ظل ورستع هلردة إىل ظل فـمهل ابظو مردود ؿٌيى ).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
هذه افَٚظدة ؿٚظدة مّٓ ٜولْدٌل إٓ دٚه إػ م ٚؿد لَةع ؾٔٓة ٚمةـ خِةؾ
لًْل خشٚس افَٚظدة  :اف َرب إػ اه ذم ـؾ يش ؾٔف تَرب إػ اه إم ٚبق مـ
افًٚدة خو ادًٚمِ ٜظذ وجف مل لرد ذم افؼع ؾٓذا اف َرب لً ز بدظٜ
ضد ًً ٚهق ذـر خمثِ ٜذـر ً
مثا فدس افهقفا ـقن اإلٕسٚن لِةدس ـ ةٚن
خو لِدس زؿٚق خو لِةدس ثخةغ خو لِةدس وةقف إوةؾ ؾٔٓة ٚخٕةف مةـ ؿدٔةؾ
افًٚدات بحس ٛم ٚل ٔن فإلٕسٚن فُـ خن ل خذ فدس افهةقف ظدةٚدة بحٔةٞ
خي ٚر هذا افهقف ل َرب بف إػ اه  ـام هق ظْد بًض افهقؾٜٔ؟
َٕقل :هذا افِدس فٔس ظِٔف دفٔؾ إ ًذا خٕة ٝحقفة ٝهةذه افًةٚدة إػ خن
دمًِٓ ٚمم ٚل َرب إػ اه ؾٓل بدظ.ٜ
مثٚل آخر :ؿٚل فؽ  :مثٚل  :ادٖـقٓت اف ل خبٚحٓ ٚاه  ؾ٘ذا زظةؿ خن
خـِ ٝشقا ـٚن خـِٓ ٚخو ترـٓ ٚمم ٚلَربةف إػ اه  ؾٔ َةرب إػ اه هبةذا ؾٕ٘ةف
لُقن ذم هذه ايٚف ٜبدظ.ٜ
هْ ٚوجف اإلصُٚل ذم مثؾ هذا ادثٚل خٕف ورد خن اإلٕسٚن ل َةرب إػ اه
خحٔ ًٚ ٕٚبٚفًٚدة ؾَْقل :لّٔز بغ خمرلـ :بغ خن دمًؾ افًٚدة ٍٕسٓ ٚمم ٚل َةرب بةف
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إػ اه ؾٓذه هل افددظٜا وبغ خن تًٍؾ افًٚدة بٚفنُؾ ادً ةٚد ثةؿ تْةقي بةف مةٚ
لَربؽ إػ اه ؾٖٕ ٝتٗجر ذم هذه ايٚف ٜظذ افْٔة ٜا لًْةل ً
مةثا خـِة ٜمًْٔة ٜخو
إـؾ :إـؾ فق خن اإلٕسٚن زظؿ خن ً
خـا مًًْٔ ٚظدةٚدة هةذا افْةقع مةـ إـةؾ
ظدٚدة لَرب إػ اه خـؾ خنـ ً
مثاا لَقل هذا إـؾ اخلنـ هذه ظدةٚدة لَةرب
إػ اه  ؟!
َٕقل هذه بدظٜا فُـ ـقن اإلٕسٚن لٖـؾ إـِ ٜل َقى هب ٚظذ افًدٚدةا
ل َقى هب ٚظذ امٓٚد ذم شدٔؾ اه لٗجر ظذ ٕٔ ف.
ومثِف ذم بٚب افسك ـقن اإلٕسٚن م ٚلن ٓل إـؾ افٍاين هذا ٓ طةر
ؾٔفا وافْٚس خم ٍِقن وم ٍٚوتقن ذم صٓقا ؿ ذم بٚب ادنٚرب وادآـةؾا ؾُةقن
بًض افْٚس لّ ْع ظـ خـؾ افِحؿ لَقل :خٕ ٓ ٚآـؾ افِحةؿا افِحةؿ ٓ خصة ٓٔف
ً
مثا خو ٕقع مـ خٕقاع خو ٕحق ذفؽ ـٚن فف ذفؽ ا م ٚدام فـ حيرمف ؾِةف ذفةؽ فةف
خن لسـف ٓ خحد لوىره إػ ؾًِف.
فُـ خن لَهد بسك هذا إـةؾ مثةؾ افِحةؿ ً
مةثا اف َةرب إػ اه 
َٕقل ذم هذه ايٚف ٜؾًِؽ هذا بدظ.ٜ
صقف افهٍح )829( ٜخظذ افهٍحٜ
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(املنت)

هلال اب تميية رمحى ظل أـاىل :وم أـبد دـباد ىيسب واجبة و﵆ مس تنبة ،ويت ـتقديا واجبة
أو مس تنبة فًت ضال مبتدع ددؿة سيئة ﵆ ددؿة حس نة ابأفاق أمئػة ازليػ فػإن ظل ﵆ ُـبػد إ﵆ مبػا يػت
واجب أو مس تنب.
وهلال اب رجب :مف أقرب إىل ظل دـمو ػل عـهل ظل ورستع هلردة إىل ظل فـمهل ابظو مردود
ؿٌيى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
وخـثر افددع مـ هذا افْقع ا خـثر افدد ع خن خيسع إفٔٓ ٚخصٔ ٚمـ
افًٚدات خو مـ ؽره ٚولزظّقن خهنؿ ل َرب هب ٚإػ اه  ؾٓؿ لزلدون ذم
افدلـ.
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(املنت)
ايكاعد ٠ايطابع)7( ١

نٌ تكسب إىل اهلل بفعٌ َا ْٗ ٢عٓ٘ ضبخاْ٘ فٗ ٛبدع. ١
وم ا﵂م ةل ؿىل ذضل :
 -1اىتقرب إىل ظل بسٌلع اؽل﵇يه أو ابىرهلط .
 -2اىتقرب إىل ظل مبضاهبة اىاكفري  .ويذا اؽلثال اجمتـب فيى أظتل الادتداع اىث﵇جة .
ديان ذضل أن الادتداع حيعو دفـو يذو اؽلضاهبة م اىتجتو ا﵀أية :
اىتجى ا﵂ول  :م حيث إهنا أقرب إىل ظل مبا ػل يرشؿى مما هنيى ؾنى  ،ويذا يت ا﵂ظو ا﵂ول م أظتل الادتداع .
واىتجى اىثاين  :م حيث إهنا روج ؿىل نؼام ازلي ؽلا فهيا م اؽلتافقة ﵂ؿدا ظل  ،ويذا يت ا﵂ظو اىثاين م
أظتل الادتداع .
وشلا فإن الادتداع حيعو مبضاهبة اىاكفري وحديا دون هلعد اىتقرب لٌل س يأ ي .
واىتجى اىثاىث  :م حيث إهنا ذر ـة إىل أن ُـتقد فهيا أهنا م ازلي  ،وذضل إن وهلـب يذو اؽلضاهبة وػًرت مم
ُقتدى دى م أيو اىـؼل وازلي  ،ويذا يت ا﵂ظو اىثاىث م أظتل الادتداع .
أتضيح اىقاؿد :
تض ك يذو اىقاؿد مؽ اىقاؿد اىسادقة  ي متهنٌل متـٌقتني ابىبدع اـل ؿة م هجة أظًٌا وم هجة وظفًا أ ضً ا  ،وشلا
فإن أم ةل يذو اىقاؿد م هلبيو اىبدؿة احلقيقية  ،إ﵆ أن يذو اىقاؿد ختتط دباب اؽلـايص واؽلهنيات  ،وأطل دباب
اىـادات واؽلـام﵇ت .
وإذا اكن اىتقرب إىل ظل إيفا عح دفـو اىتاجبات واؽلندوابت  ،و﵆ عح دفـو اؽلباحات م اىـادات  ،مف ابب
أوىل أ﵆ عح اىتقرب إىل ظل دفـو ما ُهنيا ؾنى م اؽلـايص واؿلرمات .
هلال اىضاظيب  ( :ؾباد هنيا ؾهنا فٌيسب دـباد ؛ إذ ىت اكنب ؾباد ػل نى ؾهنا  ،فاىـامو هبا ؿامو دل مرشوع
 ،فإذا اؾتقد فهيا اىتـبد مؽ يذا اًهنيا اكن مبتدؿًا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
وهق افذرلً :ٜإذا ؾًِ ٝوخٚو ٜممـ لْ سة ٛإػ افةدلـ ؾَةد ليةـ خن
هذه ادنٚهب ٜهل مـ افدلـ ؾُٔقن ذرلً ٜإػ افددظ ٜوهذا هق افْقع افثٚفٞ
وهذا لٍٔدٕ ٚخن بًض افددع دم ّع ؾٔٓ ٚظدة خوةقل وتُةقن بدظة ٜمةـ
ظدة خوجفا وؾًؾ ادحرم فف حٚف ٚن :حٚف ٜؤًٍف وحٚف ٜبدظ ٜؾٔن د
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لًْل ً
مثا :بسامع إؽٚين وافرؿص لَقل فؽ هذا مـ ؿدٔؾ ادحرمةٚتا
لًٍِف ولسًّف افٍسٚق إ ًذا هق مـ ؿدٔؾ ادحرم.
خخىر مْف د ٚل حقل هةذا ادحةرم إػ ظدةٚدة ـةام تًٍِةف بًةض افىةرق
افهقؾٔ ٜؾٔجًؾ شامع إؽةٚين خو ادًةٚزف واشة ًامل هةذه أٓت وافةرؿص
وٕحق ذفؽ بٚب مـ خبقاب افًدٚدة ل َرب هب ٚإػ اه  ؾُٔقن ذم هةذه ايٚفةٜ
مجع بغ خمرلـ :ارتُٚب ادحذور ادْٓل ظْةفا وافثةٚين وهةق خصةد وخخىةر خٕةف
جًِف مم ٚل َرب بف إػ اه وهذا لًْل ارتَ ٚبٚدحرم إػ درج ٜافددظ ٜوؿد شةدؼ
ذم ادَدمٚت خن ذـرٕ ٚـام ذـر ادٗفػ وؾَف اه خن افدةدع ذم امِّة ٜخظيةؿ مةـ
ادًهٔ.ٜ
ومثِف م ٚذـر مـ مثةٚل منةٚهب ٜادؼةـغا جة ٚافْٓةل افكةل ظةـ
منٚهب ٜادؼـغ ؾٖي منٚهب ٜفِّؼـغ ؾ٘هن ٚتُقن ذم هذه ايٚف ٜبدظ.ٜ
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(املنت)

قاٍ حفع٘ اهلل تعاىل  :ايكاعد ٠ايجآَ)8( ١

نٌ عبادٚ ٠زدت يف ايػسع عً ٢صفَ ١كَّٝد , ٠فتػٝري ٖر ٙايصف ١بدع. ١
و دخو حتب يذو اىقاؿد اىعتر اىتاىية :
 -1اـلاىفة  ي اىزمان اكىتضنية  ي أول أايم ذي احلوة .
 -2اـلاىفة  ي اؽلاكن اك﵆ؾتاكف  ي ك اؽلساجد .
 -3اـلاىفة  ي اجلنس اكىتضنية دفرس .
 -4اـلاىفة  ي اىقدر ( اىـدد ) لزايد ظ﵇ سادسة .
 - 5اـلاىفة  ي اىهيفية ( اى أيب ) مبد اىتضت دلسو اىرجٌني مث قسو اىيدي مث مسح اىرأس مث قسو اىتجى .
أتحض اىقاؿد :
ديان يذو اىقاؿد واىيت أٌهيا مبين ؿىل مـرفة أظو همم ويت أن مقعتد اىضارع  ي ابب اىـبادات ﵆ تنق إ﵆ مبتادـتى
 ي أمري :
أوهلٌل   :ي أظو اىـباد م حيث متهنا اثدتة ددىيو حصيح .
واثنهيٌل   :ي ظفة اىـباد م حيث متهنا مقيَّد أو معٌقة  ،مف أظٌ ما هليَّدو اىضارع فقد ادتدع  ،وم هل م هليَّد ما
أظٌقى اىضارع .
واىتاجب ؿىل اخلٌ إأباع اىضارع  ي إظ﵇هلى وأـييهى :
َفع ْتم اىنَّفو م ً﵇ معٌ م هجة  ،مقيد م هجة  ،فًت معٌ م هجة إ قاؿى  ي أي تم و ي أي ماكن ىههى مقيد م
هجة إ قاؿى  ي وهلب مـني  ،ويت ما دني ظٌتع اىفجر إىل قروب اىضمس .
مفىت أظٌ اىضارع ا﵂مر دـباد م اىـبادات فينبلا أن فًم م يذا ا﵄ظ﵇ق  :اىتتسـة  ،وىًذا فإن م عط
ؾباد معٌقة دتهلب مـني أو مباكن مـني فقد هليَّد ما أظٌقى اىضارع  ،ويذا اىتقييد خماىفة واحضة ؽلـىن اىتتسـة اؽلس تفاد م
أمر اىضارع اؽلعٌ  .ويذا ما س يأ ي ديانى  ي اىقاؿد اىتاىية .
ومىت ََّع َط اىضارع ؾباد م اىـبادات دتهلب مـني أو ماكن مـني فينبلا أن فًم م يذا اىتخعيط  :أـني
اؽلع إىيى .
شلا فإن م عط ؾباد دل ما عًا دى اىضارع فقد أظٌ ما هليَّدو اىضارع  ،ويذا ا﵄ظ﵇ق خماىفة واحضة ؽلـىن
اىتضيي اؽلس تفاد م ختعيط اىضارع .
هلال اب رجب  ( :وىيس ما اكن هلردة  ي ؾباد يهتن هلردة  ي ك يا معٌقًا  ،فقد رأى اىنيب رج ً﵇ هلامئًا  ي اىضمس
فسأل ؾنى فقيو  :إنى نذر أن قتم و﵆ قـد و﵆ يس تؼو وأن عتم فأمرو اىنيب أن قـد ويس تؼو وأن َّت ظتمى ،
فؼل عـو هليامى وبروزو يٌضمس هلردة تىف دنذريٌل  ...مؽ أن اىقيام ؾباد  ي متاضؽ أ ر اكىع﵇ وا﵂ذان وازلؿا دـرفة ،
واىربوز يٌضمس هلردة يٌمنرم ،فد َّل ؿىل أنى ىيس ما اكن هلردة  ي متظ يهتن هلردة  ي اؽلتاظ  ،وإيفا تبؽ  ي
ذضل ما وردت دى اىرش ـة  ي متاضـًا ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
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خلو ٚـدرة .
خلو ٚؿٚظدة واوحٜا فًُْٓ ٚ
وهذه ً
وهل  :خن تُقن افددظ ٜذم وٍ ٜافًدٚدة ٓ ذم خوِٓ ٚا وؿد شدؼ خن بْٔةٚ
خن افددظ ٜتُقن خحٔ ًٕٚٚذم خوؾ افًدٚدة وخحٔ ًٕٚٚتُقن ذم ووٍٓٚ
هذا افْقع لٍُر ذم افددظة ٜذم ووةػ افًدةٚدة دمةد افًدةٚدة مؼةوظٜا
دٓئِٓ ٚححي ٜلًٍِٓ ٚادسِّقن وهل مم ٚلَرب إػ اه  فُةـ لوةٔػ إفٔٓةٚ
تَٔٔدً ا هذا اف َٔٔد حيقهل ٚإػ بدظٜ
وذـر مجٔع إمثِ ٜذـر زمٚن مثؾ اإلٕسٚن لوحل ؿدؾ وؿ ف وإوحٜٔ
شْٜا فُـ ـقٕف لذب إوحٔ ٜؿدؾ لقم افًٔد هذا بدظ.ٜ
مُٚن لً ُػ ذم ؽر ادسجد
جْس إوحٔ ٜورد خهن ٚذم هبّٔ ٜإًٕٚم افثاثة ٜفُْةف جة ٚووةحك
بٍرس واظ َد خن هذا لَرب إػ اه  ؾَْقل هذا بدظٜ
خلو ٚذم افًدد ـٚن لزلد رـً ٜذم افهاة خو واة وٕحق ذفؽ
ـذفؽ ً
ـٍٔٔ ٜـام ذـر ذم مثٚل ترـٔ ٛافقوق وٕحق ذفؽ.
هْٓ ٚحيقا مًل خي ظدٚدة ج ٚت مَٔدة بٚفؼع ؾٔج ٛاف ةزام اف َٔٔةد
وٓ لْدٌل فإلٕسٚن خن لزلد ذم افستٔٛ
ـام خٕف ٓ لْدٌل فف خن لسك افَٔد وؿد تٍسد افًدٚدة ـام هق مًِةقم ً
مةثا
ذم ترك بًض إصٔ ٚلًْل بًض افسْـ لسك ترـٓ ٚلَْص افًدٚدةا فُـ بًض
افرـقن خو افقاجدٚت ترـٓ ٚاد ًّد بٚفْسد ٜفِقاجدةٚت خحًٕٔٚة ٚلدىةؾ افهةاةا
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فُـ افزلٚدة ؾٔٓ ٓ ٚجيقز فإلٕسٚن خن لزلد ؾٔٓ ٚؾٓق ٕقع مـ اف َٔٔد افذي لزلةده
اإلٕسٚن بٌر دفٔؾ ا لًْل ً
مثا ذم اي ٟل ًدد إػ اه بدون شَػ لُّةـ رخلة ؿ
خحٔ ًٕٚٚبٚوٚت وؽره ٚؽر مسَقفا لرى خٕف مـ بدال ٜاي ٟإػ هنٚل ةف ٓ ليِةف
شَػ هذا بدظ ٜوفٔس ظِةةٔف دفٔةؾ.
وهلذا افْدل  هنك افرجؾ افذي وؿػ ذم افنّس هنٚه ح ك فةق ٕةذرت
ٓ ل ؿ فف وٓ له فف ٕذرها مع خن افْذر مـ مم ٚجي ٛافقؾٚة بف
ؾ دغ هبذا خن افزلٚدة تحقل إمر إػ بدظ ٜم ك م ٚؿهةد هبة ٚاف َةرب إػ
اه 
ً
ـثرا ةة بًةض افْةٚس لىةقف ثةامن خو تسةًٜ
مثا  :ةة وهذا مم ٚحيهؾ ً
ولً ٚد هذا َٕقل هذا :بدظٜ
[لًْل زي افع ذم ؿِدةف حرؿةٚن خٕةف مة ٚلة ؿ هةذا إػ خن لُّةؾ ثامٕٔةٜ
خوتسً ٜذم ؿِدف حرؿٚن خٕف ظذ خشٚس إن خٕ ٚخوّـ مٚئ ٜذم ادٚئٜا]
َٕقل :ل ٚخخل هذه ظدٚدة حمددةا م ٚهل مثةؾ افهةدؿ ٜظِٔةؽ إذا ـةٚن
مٚئ ٜرلٚل حىٔ ٝمٚئ ٜومخسغ َٕقل جزاك اه خر
هذه ظدٚدة حمددةا ل ٚخخةل هةؾ جيةقز فةؽ خن تزلةد خٚمسة ٜذم افيٓةر
وتَقل واه ل ٚخخل خٕ ٚخبٌك ختٖـد ايّةد ه خٕة ٚظْةدي وؿة ٝوظْةدي جٓةد
وظْدي ضٚؿ ٜؾٖٕ ٚخبٌك خوع مخس رـًٚت ظذ خشةٚس خْٕةل خوةّـ إربًةٜ
اف ل خوجدٓ ٚاه  ؾَْقل  :ـا
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مثِف افرمل رمل امّرات م ٚهق ظؼة لرمل لرمل لرمل لرمل ظِنةٚن
لَقل خٕ ٚتٖـدت ؟!!
ؾَْقل :هذا افًٍؾ خىٖ وفق ؿهد اإلٕسةٚن خن ل َةرب إػ اه  هبةذه
افزلٚدة ؾٕ٘ف ذم هذه ايٚف ٜلً ز ؿد وؿع ذم افددظ ٜوإ َص خجره وهق لرلد ـةامل
خجره .
بخاف افسٓق ؾ٘ن اإلٕسٚن إذا شٓ ٚهؾ ضٚف شةد ًً ٚخو شة ً ٚلدْةل ظةذ
افَٔغ ولزلد صق ًض ٚشٚب ًً ٚوهذا واو ( .افدؿَٔ)81:5: / ٜ
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قاٍ حفع٘ اهلل تعاىل  :ايكاعد ٠ايتاضع)9( ١

نٌ عبادَ ٠طًك ١ثبتت يف ايػسع بدي ٌٝعاّ ; فإٕ تكٝٝد إطالم ٖر ٙايعباد ٠بصَإ أَ ٚهإ َعني أ ٚحنُٖٛا
حبٝح ٖ ِٖٜٛرا ايتكٝٝد أْ٘ َكصٛد غسعّا َٔ غري إٔ ٜد ٍّ ايدي ٌٝايعاّ عًٖ ٢را ايتكٝٝد فٗ ٛبدع. ١

وا﵂م ةل ؿىل يذو اىقاؿد أنؼر  ي اىتتضيح ا﵀ ي و ي اىقاؿد اىتاسـة ؾرش .
أتضيح اىقاؿد :
يذو اىقاؿد خاظة ابىـبادات اىثادتة م هجة أظًٌا  ،اـل ؿة م هجة وظفًا  ،وذضل م هجة خماىفة ما فهيا م
إظ﵇ق وأتسـة .
و تعو ديان يذو اىقاؿد دبيان هلاؿد أ رى  ،ويه  :أن ا﵂مر اؽلعٌ ﵆ ميه امتثاع إ﵆ دتنعيو اؽلـني  ،اك﵂مر
دـت اىرهلبة  ي هلتع أـاىل ﴿ فَتَ ْن ِر ُير َرهلَ َب ٍة ﴾ فإن الامتثال ى﵃مر اب﵄ؾتاق – ويت معٌ – ﵆ ميه إ﵆ دإؾتاق رهلبة مـينة
يه ز د أو معرو .
مأمترا دى  ،وإيفا يت أحد
هلال اب تميية  ... ( :فاحلقيقة اؽلعٌقة يه اىتاجبة  ،وأما عتص اىـني فٌيس واجبًا و﵆ ً
ا﵂ؾيان اىيت حيعو هبا اؽلعٌ ؛ مبزنةل اىعر إىل مهة  ،و﵆ هلعد ى﵁مر  ي عتص اىتـيني ).
إذا ؿٌُمب يذو اىقاؿد  ،ويه أن ا﵂مر اؽلعٌ ﵆ تنق إ﵆ دتنعيو اؽلـني فإن يناضل هلاؿد أ رى مبنية ؿٌهيا ،
مأمترا دى  ،دو ُيرجؽ  ي ذضل إىل ا﵂دةل ؛ فإن
ويه أن إظ﵇ق ا﵂مر ﵆ دل ؿىل ختعيط ذضل اؽلـني بهتنى مرشوؿًا أو ً
اكن  ي ا﵂دةل ما يهرو ختعيط ذضل اؽلـني ُلرو  ،وإن اكن فهيا ما قتيض اس تنبادى اس تنب  ،وإ﵆ دقا ك مس تنب
و﵆ مهروو.
وهلد َّؿرب اب تميية ؾ اىقاؿد ا﵂خ دقتع  ( :رشع ظل ورستع يٌـمو دتظف اىـمتم وا﵄ظ﵇ق ﵆ قتيض أن
يهتن مرشوؿًا دتظف اخلعتص واىتقييد ) .
مث دني رمحى ظل أن يذو اىقاؿد إذا ُمجـب نؼاةريا نفـب  ،ومتَّي هبا ما يت م اىبدع م اىـبادات اىيت يرشع جنسًا.
م ال ذضل  :أن اىعتم  ي ادلةل مهدوب إىيى ػل ُيعى اىرشع دتهلب دون وهلب  ،و﵆ ح َّد فيى زماانً دون زمان  ،ما ؿدا
ما هنيى ؾ ظيامى ؿىل اخلعتص اكىـيدي  ،وندب إىيى ؿىل اخلعتص نـرفة وؿاصترا  ،فإذا ط اؽللكَّف ت ًما دـينى
م ا﵂س بتع ميتم ا﵂ردـا  ،أو أاي ًما م اىضًر دأؾياهنا اكىسادؽ واىثام ﵆ م هجة ما ؾينى اىضارع ف﵇ صك أن يذا
اىتخعيط رأي حمغ دل دىيو  ،ضاىه دى ختعيط اىضارع أاي ًما دأؾياهنا دون ك يا  ،فعار اىتخعيط م اؽللكف
ددؿة ؛ إذ يه ترش ؽ دل مستهد.
ختعيعا  ،لتخعيط اىيتم اىف﵇ين بهذا
( وم ذضل  :ختعيط ا﵂ايم اىفاضةل دأنتاع م اىـبادات اىيت ػل ترشع ىًا
ً
ولذ م اىرنـات  ،أو دعدهلة لذا ولذا  ،أو ايٌيةل اىف﵇نية دقيام لذا ولذا رنـة  ،أو خبَّت اىقر ن فهيا أو ما أص بى ذضل ).
إذا ؿٌُمب يااتن اىقاؿداتن فاىتاجب – لٌل س ب – إأباع اىضارع  ي إظ﵇هلى وأـييهى .
ذضل أن اىضارع إذا أظٌ ا﵂مر دـباد م اىـبادات فينبلا أن فًم م يذا ا﵄ظ﵇ق  :اىتتسـة  ،وىًذا فإن م
عط ؾباد معٌقة دتهلب مـني أو مباكن مـني فقد هليَّد ما أظٌقى اىضارع  ،ويذا اىتقييد خماىفة واحضة ؽلـىن اىتتسـة
اؽلس تفاد م أمر اىضارع اؽلعٌ .
هلال أدت صامة  ( :و﵆ نبلا ختعيط اىـبادات دأوهلات ػل ُيععًا هبا اىرشع  ،دو يهتن مجيؽ أفـال اىرب مرسةل  ي
مجيؽ ا﵂زمان  ،ىيس ىبـضًا ؿىل دـغ فضو إ﵆ ما فضَّ هل اىرشع و َّعى دنتع م اىـباد  ،فإن اكن ذضل ؛ ا تط دتطل
اىفضيةل أطل اىـباد دون ك يا  ،نعتم تم ؾرفة  ،وؿاصترا  ،واىع﵇  ي جتف ايٌيو  ،واىـمر  ي رمضان ) .
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وهلد َّدني اب تميية اؽلفسد اؽل أبة ؿىل م و يذا اىتخعيط فقال ... ( :م أحدث مع ً﵇  ي تم ؛ لإحداث ظتم أول
مخيس م رجب  ... ...ف﵇ دد أن تبؽ يذا اىـمو اؾتقاد  ي اىقٌب .
تنبااب زاادًا ؿىل ارليس اشلي
وذضل ﵂نى ﵆ دد أن ـتقد أن يذا اىيتم أفضو م أم اع  ،وأن اىعتم فيى مس تنب اس ً
هلبهل ودـدو م ً﵇  ... ...إذ ىت﵆ هليام يذا الاؾتقاد  ي هلٌبى  ،أو  ي هلٌب متبتؿى ؽلا انبـث اىقٌب ىتخعيط يذا اىيتم
وايٌيةل ؛ فإن اى جيح م ك مرجؽ ممتنؽ ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
إ دٓقا مًل ذم افؼلً ٜاإلشامٔ :ٜذم يش اشّف لُّـ مةر ظِةُٔؿ ذم

خوقل افٍَف تَْٔ ادْٚط وتحَٔؼ ادْٚط وختةرل ٟادْةٚط ا مةٕ ٚةدخؾ ذم مسةٖفٜ
افًِ ٜومًْك تَْٔ ادْٚط خٕؽ تَْ افًِة ٜبحٔة ٞلىةقل افُةام ؾٔٓة ٚا فُةـ
خح ٛخن خٕدف إػ مسٖف ٜوهل مسٖف ٜتحَٔؼ ادْٚط:
إوؾ ذم خظامل ادسِّغ مـ خوهل ٚإػ آخره ٚخهن ٚـِٓ ٚداخِ ٜذم تحَٔةؼ
ادْٚط الش مًْك تحَٔؼ ادْٚط ؟
ؿٚل فؽ تحَٔؼ ج ٚإمر اإلهلل بةٖمر ؾٖٕة ٝإذا ؾًِ ةف حََة ٝادْةٚط:
{حٚؾيقا ظذ افهِقات} هذا خمر ـٔػ ٕحََف؟
إذا ؤِْ ٚافٍجرا افيٓرا افًكا ادٌربا افًن . ٚإلَٚع هذه افهِقات
الش لسّك ؟
تحَٔؼ ادْٚط خٕ ٝحََ ٝادْٚط خاص لًْل اه شدحٕٚف وتًٚػ خمةرك
هبذا إمر ؾٖٕ ٝؾًِ ف
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مثا :خوجة ٛاه ظِٔةؽ ً
ومثِف ً
مةثا وةٔٚم ثاثة ٜخلةٚم ذم افّٔةغ إذا
اإلٕسٚن مل جيد ومل جيد ـام هق مًروف ذم ايُؿ افؼظل مل جيةد إمةقر افثاثةٜ
لْ َؾ ؤٚم ثاث ٜخلٚما ؿٚل فؽ :ـٔػ تحَٔؼ ادْٚط؟
ؿٚل :لهقم خي ثاث ٜخلٚم
خوج ٛاه ظذ اإلٕسٚن خن لٗدي ربةع افًؼة مةـ زـةٚة مٚفةفا ـٔةػ
لُقن ؟ ؿٚل :لٗدي افزـٚة هذا تحَٔؼ ادْٚط
خمر اه بً ؼ رؿد ٜمٗمْٜا ـٔػ تحَؼ هذا ؟
ؿٚل :خٕف لدح ٞخي رؿد ٜمٗمْ ٜإن ـ ٕٝٚظْده خو لنسهي ٚولً َٓٚ
خمر اه بٕٚوحٔ ٜؾّـ خراد خن لوحل بنٚة ـام خمر اه :لٖيت ٕي صةٚة
تقؾرت ؾٔٓ ٚافؼوط ؾٔوحل هبٚ
هؾ ذم صٚة مًْٔ ٜحمددة؟
ؿٚل فؽٓ :
وم ٚظاؿ ٜهذا بّقوقظْٚ
ؿٚل فؽ :افق افذي هق مـ هذا افَدٔؾ إذا حددتف ذم ادًغ دخِة ٝذم
افددظ . ٜةة ؾّٓ ؿ هذا ةة
لًْل إذا ؿٚل اه{:ؾ حرلر رؿدة ٜمٗمْة }ٜوجة ٚؾةان ؿةٚل ٓ تهة
فِرؿد ٜإٓ بٍانا ـقٕؽ ختهٓ ٚإٓ بٍان هذا بدظ ٜا مـ خلـ ج ٚت افددظ ٜ؟
تَٔٔد اف َٔٔد واف ًٔغ
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لًْل مثٚل خوو  :خوج ٛاه اي ٟواإلٕسةٚن حية ٟإذا ـةٚن مسة ىٔ ًًٚ
مـ خي بِد ـٚن مـ خي ـٚن مـ مُٚن افقجقب لْىِؼ خلـ لذه ٛ؟
لذه ٛإػ مُ ٜذم خوؿٚت اي ٟفٔٗدي ؾرلو ٜايٟ
وـٔػ لذهٛ؟
ؿٚل فؽ :مـ خي ضرلَٜا ؾِق خن إٕسٚن ؿٚل واه افىٚئرة خؾوؾ فِقوةقل إػ
مُ ٜخؾوؾا ٓحظ مًل تحدلد ضرلَ ٜافقوقل هْ ٚد ٚـٚن ذم ضرلؼ مًغ ؿٔةده بَٔةد
مًغ َٕ .قل  :هذا بدظ ٜم ٚلْدٌل هذا ذه ٛبٚفىٚئرة ذه ٛبٚفسٔٚرة ذه ٛظذ ؿدمٔف
هذه ـِٓ ٚضرائؼ فِقوقل إػ مُ.ٜ
وظذ هذا ؾ٘ن تَٔٔد افًدٚدة اف ل ج ٚإمر ادىِؼ هب ٚحيقهل ٚإػ بدظٜا خذوا
ً
مثا ذم افهٔٚم :افهٔٚم ج ٚمْف ادَٔد ومْف ادحددا افٍرلو ٜصٓر رموةٚنا وادَٔةد
بًض افْقاؾؾا وم ٚظدا ذفؽ لدخؾ ذم افٍْؾ ادىِةؼ افةذي هةق ٍٕةؾ افهةٔٚما ٍٕةؾ
افهٔٚم ٓ لْدٌل فؽ خن تَٔد لق ًم ٚوتَقل هذا ؾٔف ً
ؾوا م ٚمل لرد مـ دفٔؾ
ؾِق ؾرض ً
مثا إٕسٚن ؿٚل :ؤٚم ثاث ٜخلٚم مـ ـؾ صٓرا إلٚم افدٔض ورد
ؾٔٓ ٚدفٔؾ وافُام ؾٔٓ ٚمًروف آثْةغ واخلّةٔس ورد ؾٔٓة ٚؾوةؾ وافُةام ؾٔٓةٚ
مًروفا فُـ فق إٕسٚن ؿٚل هذه افثاث ٜخٕ ٚخؾوؾ خن تُقن ً
مثا لقم واحد خو ظؼة
خو ظؼلـ َٕقل :إوؾ خٕؽ فق وةّ ٝلةقم واحةد خو ظؼةة خو ظؼةلـ تَةقل:
وّ ٝثاث ٜخلٚم مـ ـؾ م ٚذم منُِٜا ـقٕؽ تحدد افٍوؾ هْ ٚوإمر مىِؼ لُةقن
ذم هذا اف حدلد ةة إلش لسّك ةة بدظٜ
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م ينا ُـؼل أن يذا اىتخعيط يستغ مىت خ﵇ م يذو اؽلفسد  ،وذضل دأن يستهد اىتخعيط إىل سبب مـقتل
قعد م هل أيو اىـقو واىفراغ واىنضاط  ،لتخعيط تم ارليس ىع﵇ الاستسقا ىهتنى ت ًما فرغ اىناس فيى م أؾٌلهلم
 ،فًت أيرس ﵆جامتع اىناس  ،ولقب اؽلر نفسى ؿىل ورد حمدد م اىـباد ٌازمى  ي أوهلات خمعتظة  ،ىيةل أو
أس بتع  ،ىهتن ذضل أدؾى زلميتمة اىـمو وأهلرب إىل اىرف  ،مفثو يذا اىتخعيط متاف ؽلقعد اىضارع .
أما إذا ظار اىتخعيط ذر ـة إىل أن ـتقد فيى ما ىيس مرشوؿًا فمينؽ مهى ﵂مري :
أو ً﵆  :﵂جو اشلر ـة  ،واثنيًا  :ىهتنى خماىفًا ؽلـىن اىتتسـة .
هلال اىضاظيب  ( :مث إذا فًمنا اىتتسـة ف﵇دد م اؾتبار أمر ر  ،ويت أن يهتن اىـمو حبيث ﵆ ت اىتخعيط
زماانً دون ك و  ،أو ماكانً دون ك و  ،أو ميفية دون ك يا  ،أو ت انتقال احلنك م الاس تنباب  -م ً﵇  -إىل اىس نة أو
اىفرض ) .
وهبذا تبني أن ختعيط اىـباد اؽلعٌقة يستغ برشظني :
ا﵂ول  :أ﵆ يهتن  ي يذا اىتخعيط خماىفة ؽلقعتد اىضارع  ي اىتتسـة وا﵄ظ﵇ق .
واىثاين  :أ﵆ ت يذا اىتخعيط أنى مقعتد رشؿًا .
وس يأ ي اىالكم مفع ً﵇ ؿىل يذا ا﵄ُّيام  ي اىقاؿد اىتاسـة ؾرش .
و ي يذا اؽلقام أنبهيات :
 -1أن  ي ختعيط اىـباد اؽلعٌقة خماىفة ﵄ظ﵇ق ازلىيو ومعتمى .
 -2أن  ي يذا اىتخعيط فت ًلا يصلرااؽ حيث ت ما ىيس مرشوؿًا .
 -3أن  ي يذا اىتخعيط مـارضة ىس نة اى ك  ،وذضل م هجة د﵆ةل اىس نة اى مية ؿىل اؽلنؽ م يذا اىتخعيط ،
وهلد س ب  ي اىقاؿد اىرادـة اىتنبيى ؿىل أن س نة اى ك دىيو خاص مقدم ؿىل ا﵂دةل اىـامة اؽلعٌقة .
 -4أن  ي يذا اىتخعيط خماىفة ىـمو اىسٌف اىعاحل حيث اكنتا متن اىس نة ىت﵇ ـتقد أهنا فر ضة لٌل س ب نقو
ذضل ؾهنم  ي ا﵂ظو اىثاىث  ،ويت اشلرااؽ اؽلفضية إىل اىبدؿة .
 - 5أن  ي يذو اىقاؿد ردًا ؿىل اشلي يمتسهتن  ي ا﵂خذ دبـغ اىبدع دـمتمات ا﵂دةل وإظ﵇هلهتا .
 - 6ودذضل ؼًر أن يذو اىقاؿد خاظة ابىبدع ا﵄ضافية  ،اىيت ىًا متـٌ ابزلىيو اىـام م هجة  ،ىههنا خماىفة ؽلـىن
اىتتسـة  -اؽلس تفاد م اىـمتم  -م هجة أ رى .
 - 7ودذضل أ ضً ا ُـؼل أن الادتداع اىتاهلؽ م هجة يذو اىقاؿد دهلي اؽلأخذ  ،ندر اىتفع ع .
هلال اب تميية  ( :واؿؼل أنى ىيس أحد  ،دو و﵆ ألرث اىناس درك فساد يذا اىنتع م اىبدع  ،﵆ س إذا اكن م
جنس اىـبادات اؽلرشوؿة  ،دو أوىت ا﵂ىباب درمتن دـغ ما فيى م اىفساد ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
هْٓ ٚحيقا مًل ادٗفػ لذـر ذم وٍح ٜمٚئ ٜوشدً ٜظؼ ـا ًم ٚحقل
لًْل ٕقع مـ اف َٔٔد خحٔ ًٕٚٚلُقن فف شد ٛمؼةوع ا ضد ًًة ٚهةق لرضةب ادثةٚل
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ً
مثا فق ؿٔؾ خن آش سَ ٚلُقن لقم اخلّٔسا ضد ًً ٚآوؾ ذم آش سةَ ٚخٕةف
م ٚحيدد فف لقما فُـ فق ؿٔؾ ٕوع آش سةَ ٚلةقم اخلّةٔس ٕجةؾ خن افْةٚس
ؾرؽقا هؾ هذا شد ٛحيقفف إػ بدظَٕ ٜقل ٓ حيقفف إػ بدظ.ٜ
وهلذا ؾ٘ن مقاضـ اخلر ً
مثا اف ل ٓ لَهد هب ٚؿهةدً ا مًًْٔة ٚل َةرب بةف
وإٕام ؿهد بف خمر آخر مؼوع ٓ لدخِف ذم افددظٜ
مثؾ إٕسٚن لَقل خٕ ٚخفَةل درس لقم ًٔة ٚبًةد افًنة ٚؿةٚلٕ :ن افْةٚس
جي ًّقنا ؾام لٖيت خحد ولَقل ل ٚخخل خٕ ٝتَِةل درس وت َةرب بةف إػ اه 
ومع امامظ ٜول ٚخخل خٕ ٝذم ادسجد ؾٓؾ تِ زم هذا َٕقل ادسٖف ٜمة ٚؾٔٓة ٚيش
م ٚؾٔٓ ٚيش ا ٕٕف ٓ لَهد بف افًدٚدة بٚيد ذاتف وإٕام اخ ٚره ٕمر شٚئغ
وهلذا فق ٕيرٕ ٚإػ فَ ٚات افْٚس ومقاظٔةدهؿ وافةدروس افًِّٔة ٜبةؾ
وادحٚاات ذم امٚمًٚت وؽره ٚبؾ وافزلةٚرات افًٚئِٔة ٜوؽرهةٚا م ةك مةٚ
اخ ر ؾٔٓ ٚوؿ ٝمًغ لُقن ؾٔف اخلر خـثر وخحسـ ؾ٘ن هذا آخ ٔٚر ٓ لةدخؾ
وّـ افددظٜ
بخاف مـ خيهص صٔ ًئ ٚمًغ بذاتف ؿٚود بف اف َرب إػ اه 
ٕٕف َٕقل هذا افُام ح ك ٓ خي ِط ظِٔف إمر وادٍٚهٔؿ ؾْٖيت وَٕةقل
ٓ ـؾ يش لًٍِف اإلٕسٚن داخؾ وّـ هذا إمر.
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قاٍ حفع٘ اهلل تعاىل  :ايكاعد ٠ايعاغس)01( ٠

ايػً ٛيف ايعباد ٠بايصٜاد ٠فٗٝا عً ٢ايكدز املػسٚع ٚايتػدد ٚايتٓطع يف اإلتٝإ بٗا بدع. ١
وم ا﵂م ةل ؿىل ذضل :
 -1اىتقرب إىل ظل دقيام ايٌيو لكى وترك اىنتم  ،ودعتم ازلير لكى  ،وابؿازال اىنسا وترك اىزواج  .وهلد ورد يذا  ي
هلعة اىريط اىث﵇جة لٌل س يأ ي هلر ًبا .
 -2ريم ادلار ابحلوار اىهبار دنا ً ؿىل أنى أدٌف م احلىص اىعلار.
 -3اىتستسة  ي اىتضت واىلسو وأنؼيف اىثياب ابىزايد وا﵄رساف  ،وظب اؽلا ؿىل اؿلو ك اؽلرشوع  ،واىتنعؽ
 ي ذضل واىتـم واىتضد د .
أتضيح اىقاؿد  :ا﵂ظو  ي يذو اىقاؿد  :هلعة اىريط اىث﵇جة  ،فـ أنس ب ماضل ريض ظل ؾنى هلال  ( :جا
ج﵇جة ريط إىل ديتت أزواج اىنيب يسأىتن ؾ ؾباد اىنيب فٌٌل ُأخربوا لأهنم أقاىُّتيا  ،فقاىتا  :وأي حن م اىنيب
هلد قفر ظل ع ما أقدم م ذنبى وما أأ ر .هلال أحد  :أما أان ُفأ ِّ
ظًل ايٌيو أددًا  .وهلال ر  :أان أظتم ازلير و﵆ أفعر
 .وهلال ر  :أان أؿازل اىنسا ف﵇ أتزوج أددً ا .
جفا رستل ظل فقال  « :أنَّت اشلي هلٌَّت لذا ولذا ؟ أما وظل إين ﵂ ضامك عل وأأقامك ع  ،ىهين أظتم وأفعر ،
وأظًل وأرهلد  ،وأتزوج اىنسا  ،مف رقب ؾ سنيت فٌيس مين ».
وهلد دل يذا احلد ث ؿىل أن اىلٌت  ي ازلي قؽ  ي ابدني :
  -1ي ابب اىـبادات  ،ويهتن ابختاذ ما ىيس دتاجب و﵆ مس تنب مبزنةل اىتاجب واؽلس تنب  ،نعيام ازلير .
  -2ي اىعيبات  ،ويهتن ابختاذ ما ىيس مبنرم و﵆ مهروو مبزنةل اؿلرم واؽلهروو  ،ل ك اىناكح .
ومما عدر اىتنبيى ؿٌيى  ي يذا اؽلقام أن اىلٌت واىتضد د  ي ازلي سبيو اىنعارى  ،وسبب ض﵇هلم  ( ،وإاي هنيى ظل
ؾ اىلٌت  ي اىقر ن  ي هلتع أـاىل َ ﴿ :اي أَ ْي َو ْاى ِهتَ ِاب َ﵆ أ َ ْلٌُت ْا ِ ي ِد ِن ُ ْنك ﴾ ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)

وهذا بٚب واو وهق شد ٛفددع افْهٚرى وؽره ٚا وافْدل  هنك ظـ ذفؽ

هن ًٔ ٚصدلدً ا وافهقر افذي ذـرت واوح ٜجدً ا
بًض افْٚس ٓ هئْف إٓ خن لندد ظذ ٍٕسفا خم ٚإذا صدد ب حةرلؿ يش ـةام ذم
ؿه ٜافثاث ٜؾٕٚمر واو
خلو ٚح ك ذم بٚب افًدٚدات ودمةده ً
مةثا ذم رمةل امةامر ٓ إرمةل
فُـ َٕقل ً
بٚيهٚة افهٌرة  .لَقل ٓ :تهؾ ٓ لُّـ خن لًْل ـذا
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زظام مْؽ خهن ٚهل اف ل تهؾ خو هل
َٕقل  :هذا ؽِطا ٓ تٖخذه بٚيل افُدٚر ً
اف ل لُقن خثر افرضب هب ٚصدلدً ا هذا ـِف مـ افٍٓؿ اخلٚضئ.
مـ إمثِ ٜادّٓ ٜجدً ا اف ل لَع اخلِط ؾٔٓ ٚذم هذه إلٚم هل وشقش ٜافىٓةٚرة
ـثرا م ٚتَع ذم افدٔقت ؾْٔ دف هلٚ
ا وافقشقش ٜذم افىٓٚرة هذه ً
ـٔػ خهي ٚإخقة؟
لًْل هْٚك ذم بًض افدٔقت وإه وشقش ٜلًْل ً
مثا بًةض إمٓةٚت دمةد
ظْده ٚوشقش ٜلًْل ٓ تُٚد ت قوٖ إػ وؿد (تروص )ٝلًْل اؽ سِ ٝؾٓذا جية ٛخن
لدغ اخلىٖ ؾٔف.
خي يش مـ اد ٚلرد وفق مل تًِؿ ظْف صٔ ًئ ٚؾٕ٘ف لٌسؾ ومثِةف داخةؾ افدٔة ٝإذا
ـٚن ؾٔف خضٍٚل ؾدًض افْٚس ل ندد هذا افدٔ ٝافذي ؾٔف خضٍٚل مًْٚه ٕجس مةـ إػ
ؾغ افهاة ؟ ؿٚل فؽ  ٓ :لهع إٓ ذم مُٚن وؾقق شةجٚدة مًْٔة ٜلٖخةذه ٚمًَِةٜ
ولهع ؾٔٓ ٚولرؾًٓ ٚ؟!!
ؾَْقل  :هذا ـِف مـ اف نددا افؼةلً ٜاإلشةامٔ ٜمة ٚضٚفد ْة ٚوايّةد ه إٓ
بيقاهر إمقر
وظِٔف ؾٖٕ ٝتهع بٖي مُٚنا ٓ بٖس خن ل خذ مهذ ذم افدٔ ٝـةام ثدة ٝظةـ
بًض افهحٚب ٜرا اه ظْٓؿ وخروٚهؿا فُـ م ٚمل ل خذ مهةذ ذم افدٔة ٝخو خراد
اإلٕسٚن خن لهع ذم خي مُٚن ؾِٔهع ظةذ افسةجٚد ومةـ هْة ٚومةـ هْةٚك ولىةٖه
إضٍٚل خو مل لىٖه م ٚمل تُـ هْٚك ٕجٚش ٜم َْٜٔ
ْٕ َؾ فألوؾ افثٚين إؿرخ ذم وٍح..... )800( ٜ
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األصٌ ايجاْ: ٞاخلسٚج عًْ ٢عاّ ايد. ٜٔ
و ندرج حتب يذا ا﵂ظو مثان هلتاؿد لكية .
ديان ذضل :
أن الانقياد واخلضتع زلي ظل حيعو ابىتسٌمي اىتام ىًذا ازلي  ي أظتع مفخاىفتى حتعو دإحداث أظتل واؾتقادات ؛
إما ىهتهنا مـارضة ىنعتص اىت  ،أو ىهتهنا ك مأجتر  ي يذو اىنعتص  ،و ٌن دذضل  :أن جتـو أظتل يذا ازلي
حمو جدل و عتمة مما فيض   -ي اىلاىب  -إىل الاؿ اض ؿٌهيا  ،فًذو ج﵇ث هلتاؿد لكية أتـٌ دأظتل ازلي .
وأما اىتسٌمي اىتام ىًذا ازلي  ي أحاكمى مفخاىفتى حتعو دإحداث أحاكم ورشااؽ إما ىهتهنا أل ًا وأبد ً﵇ ىبـغ رشااؽ
ازلي اؽلقرر  ،وإما ىهتهنا زايد واس تدر ًااك ؿىل أحاكم ظل ورشؿى حبيث ُفرض ؿىل اىناس إأباؾًا والاىازام هبا  ،فًااتن
هلاؿداتن لكيتان أتـٌقان دأحاكم يذا ازلي  ،فتنعو مما س ب مخس هلتاؿد لكية .
وم مقتضيات اىتسٌمي اىتام ىًذا ازلي ترك مضاهبة أؿدااى اىاكفري  ،وخماىفة يذا اؽلقتىض حتعو مبضاهبهتم ؛ إما  ي
عااعًم اىـباد ة واىـاد ة  ،وإما  ي ك عااعًم م اؿلداثت اىيت اس تلدجتيا  ،و ٌن مبضاهبة اىاكفري ا﵄أيان
بيش م أؾٌلل اجلايٌية  ،فًذو ج﵇ث هلتاؿد لكية .
وإىيك ف أ ي ديان يذو اىقتاؿد :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
ٓحيقا مًل هْ :ٚخن خمٚفٍ ٜافدلـ وافقؿةقع ذم افددظة ٜلُةقن بٚفَسةؿ
افثٚين وهق اخلروج ظذ ٕيٚم افدلـ وشٔذـر ؾٔف ادٗفػ ثامن ؿقاظد
إم ٚخروج ظذ خوقفف بحٔ ٞحيدث خوقل ومً َدات
خو حيقهل ٚإػ جدل وخهقمٚت
خو لًسض ظِٔٓٚ
خو اخلروج ظذ خحُٚم افدلـ بحٔ ٞلددل ولٌر ذم رشلً ٜاه 
خو لٖيت بزلٚدات واش دراـٚت
خو م ٚهق مـ منٚهب ٜافُٚؾرلـ
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خو منٚهب ٜخهؾ امٚهِٜٔ
ؾٓذه ؿوٚل ٚجمِّ ٜت ًِؼ بَقاظد اخلروج ظذ ٕيةٚم افةدلـا وظةذ هةذا
ؾٔدخؾ ظِؿ افُام واد ُِّغ وافَقاظد اف ل ذـرت وزلدت ذم افدلـ وافدةدع
ـِٓ ٚلًْل تُٚد تُقن بدع ادَٓٚت مـ خوهل ٚإػ آخره ٚداخِ ٜذم اخلةروج ظةذ
ٕيٚم افدلـ
خلوة ٚايُةؿ بٌةر مة ٚخٕةزل اه لًْةل اخلةروج ظةذ رشلًةٜ
وجيًًّٓ ٚ
اإلشام
خلو ٚم ٚل ًِؼ بّنٚهب ٜافُٚؾرلـ خو منٚهب ٜخهؾ امٚهِٔةٜ
ولدخؾ ؾًٔٓ ٚ
وٕحـ ٕٖخذ بًوٓ ٚذم درس هذا افٔقم.



تعًٝل ايعالَ ١عبدايسمحٔ احملُٛد

- 149 -

(املنت)

قاٍ حفع٘ اهلل تعاىل  :ايكاعد ٠احلاد ١ٜعػس)00( ٠

نٌ َا نإ َٔ االعتكادات ٚاآلزاٚ ٤ايعًَ ّٛعازضّا يٓصٛص ايهتاب ٚايطٓ , ١أ ٚرلايفًا إلمجاع ضًف األَ ١فٗٛ
بدع. ١

ومما دخو حتب يذو اىقاؿد اىعتر اىث﵇ث ا﵀أية :
وؾرض اىنعتص اىسمـية ؿىل يذا ا﵂ظو  ،مفا وافقى ُهلبو  ،وما
اىعتر ا﵂وىل  :اختاذ اىرأي أظ ً﵇ ُم ْنوكًا وجـهل مقعتؿًا دى ْ ،
خاىفى ُر َّد  .ويذا متضم إما يٌتفت غ أو يٌتأو و أو يٌتـعيو .
هلال اب تميية  ( :فأما مـارضة اىقر ن مبـقتل أو هلياس فًذا ػل يه يس تلهل أحد م اىسٌف .
وإيفا ُادْ ُتدع ذضل ؽلا ػًرت اجلًمية واؽلـازةل وحنت مم دنتا أظتل ديهنم ؿىل ما مستو مـقت ً﵆ وردوا اىقر ن إىيى  ،وهلاىتا  :إذا
أـارض اىـقو واىرشع إما أن فتض أو تأول  ،فًؤ﵆ م أؾؼم اؾلادىني  ي ايت ظل دل سٌعان أات ).
وهلال اب أيب اىـز ( :دو فر م أرابب اىبدع ـرض اىنعتص ؿىل ددؾتى وما ػنى مـقت ً﵆  ،مفا وافقى هلال  :إنى حمنك ،
حرفى  ،ومسى حتر فى أأو ً﵇  ،فصلضل اص تد إناكر
وهلبهل واحتج دى ،وما خاىفى هلال  :إنى متضادى  ،مث ردّو  ،ومسى ردَّو أفت ضً ا  ،أو َّ
أيو اىس نة ؿٌهيم ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
صقف افَٚظدة :ـؾ م ٚخحةدث مةـ آظ َةٚدات وأرا ظةقرض هبةٚ
ٕهقص افُ ٚب وافسْ ٜوخٚفػ إمجٚع افسِػ افهٚف ؿٚل فؽ هق بدظٜا
لدخؾ ؾٔف ثاث ٜوقر-:
حمُةام وجًِةف مَىق ًظة ٚبةف ثةؿ
افهقرة إوػ :اختٚذ افةرخي خو افًَةؾ
ً
ظرض افْهقص افسًّٔ ٜظِٔٓٚا وهذا م ٚؾًِف خهؾ افددع مـ خهؾ افُام ظةذ
خم ِػ مدارشٓؿا وهق م ٚلسّك ب َدلؿ افًَؾ ظذ افَْةؾ ؾة٘ن هةٗٓ جًِةقا
آرائٓؿ خو جًِقا مًَقهلؿ خو جًِقا ؿقاظدهؿ ادْىَٔ ٜاف ةل خخةذوه ٚمةـ هْةٚ
وهْٚك جًِقهً ٚ
حمُاما ثؿ ختقا إػ افسّع ؾهٚروا حيةٚـّقن افسةّع ظةذ
خوا ً
هذه افَقاظةد ؾةام واؾَٓة ٚؿدِةقها ومة ٚمل لقاؾَٓة ٚإمة ٚلةردوه خو لٗوفةقه خو خن
لٍقوقه ٚوهذه هل افددع وادَٓٚت.
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وظذ هذا ؾْٔدٌل خن لًِؿ خن دة ٚلة ُِؿ ظةـ بةٚب افدةدع فةٔس إمةر
مَهقد ظذ افددع افًِّٔ ٜاد ًَِ ٜبٚفهقؾٔ ٜوٕحقه.ٚ
خلو ٚوهق خظيؿ وخـز بدع وادَٓٚت وافًَٚئدا ـةام هةل
وإٕام ادَهقد ً
بدع افَدرل ٜواخلقارج وامّٓٔ ٜوادً زف ٜوادرجئ ٜوافراؾوة ٜوؽةرهؿا ؾٓةذه
ـِٓ ٚبدع ومَٓٚت ختٚفػ هذه إوقل اف ل ٕ ُِؿ ظْٓ ٚوهةل ـةقن افُ ةٚب
وافسْ ٜجي ٛخن لُقن ً
حمُام ولرد ـؾ م ٚخٚفػ افُ ٚب وافسْٜا هذه هةل
خوا ً
افهقرة إوػ اف ل ذـرهٚ
وذـر هل ٚظدة خصٔ ٚوخمثِ ٜم ْقظ ٜشقا ـ ٕٝٚذم ؿوٚل ٚآظ َٚد خو ـام
ذـر ذم خول وٍح ٜمٚئ ٜوش  ٜوظؼلـ خمثِ.... ٜ
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(املنت)
قاٍ حفع٘ اهلل تعاىل  :واىرأي اؽلـارض يٌنعتص :
يهتن اتر  ي مسااو الاؾتقاد وأظتل ازلي ،
ويهتن اتر أ رى  ي أظتل اىفقى وهلتاؿدو وفروؿى .
فُٔ ايٓٛع األ: ٍٚ
اىبدع اؿلدجة  ي الاؾتقاد مرأي هجم وك و م أيو اىالكم ؛ ﵂هنم هلتم اس تـمٌتا هلياساهتم و را  ي
رد اىنعتص .
هلال اشلييب  ( :فأول ذضل ددؿة اخلتارج حىت هلال أوهلم يٌنيب  ( :اؿدل ) .
فًؤ﵆ بحتن مبخاىفة اىس نة اؽلتتاتر و قفتن مؽ اىهتاب ف﵇ يرمجتن اىزاين و﵆ ـتربون اىنعاب  ي
اىرسهلة  ،فبدؾهتم ختاىف اىس نة اؽلتتاتر ) .
وهلال  ( :مث ػًر  ي حدود اىس بـني ددؿة اىقدر ؛ لذدتا ابىـؼل أو ابؽلضيئة اىـامة  ،وذضل خماىف
يٌهتاب واىس نة ) .
وهلال  ( :مث وجدت ددؿة اجلًمية واىالكم  ي ظل فأنهروا اىالكم واؿلبة وأن يهتن لكَّم متىس أو اختذ
إبرايمي خٌي ً﵇ أو أنى ؿىل اىـرش اس تتى  ،وذضل خماىفة يٌنعتص ) .
وم ا﵂م ةل ؿىل ذضل أ ضً ا :
أن دـغ اىعتااف يردون ا﵂حاد ث ( اىيت جرت ك متافقة ﵂قراضًم ومذايهبم  ،و دَّ ؾتن أهنا خماىفة
يٌمـقتل  ،وك جار ة ؿىل مقتىض ازلىيو ؛ فيجب رديا  :اكؽلنهري ىـذاب اىقرب  ،واىباط  ،واؽلَّيان ،
ورؤ ة ظل ؾز وجو  ي ا﵀ ر .
ولذضل حد ث اشلابب وهلتهل  ،و َّأن  ي أحد جهاحيى دا و ي ا﵀ ر دوا  ،وأنى قدم اشلي فيى ازلا ،
وحد ث اشلي أخذ أخاو دعنى فأمرو اىنيب بسقيى اىـسو  ،وما أص بى ذضل م ا﵂حاد ث اىعنيلة
اؽلنقتةل نقو اىـدول ) .
 َٔٚايٓٛع ايجاْ: ٞ
اىقتاؿد واىضتادط اؿلدجة  ي اىفقى وأظتع اؽلتضمنة رد نعتص اىت إًهيا .
وم ا﵂م ةل ؿىل ذضل :
أ -اىقتل ابىتنسني واىتقبيح اىـقٌيني .
ب -الاهلتعار ؿىل لتاب ظل وإناكر اىـمو ابىس نة معٌقًا .
ج -اىقتل د ك اىـمو خبرب اىتاحد .
د -ما ذمرو اىضاظيب  ،إذ هلال  ( :ورمبا هلدحتا  ي اىروا م اىعلادة واىتادـني ريض ظل أـاىل ؾهنم -
وحاصا  -وفمي اأف ا﵂مئة م اؿلدجني ؿىل ؿداًهتم وإمامتى .
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ذضل ى دوا دى ؿىل م خاىفًم  ي اؽلذيب .
ورمبا ردوا فتاوُّيم وهلبَّنتيا  ي أسٌلع اىـامة ؛ ىينفِّروا ا﵂مة ؾ إأباع اىس نة وأيًٌا ).
يػ  -ما ذمرو اب رجب  ،إذ قتل  ( :وم ذضل  -أؾين حمداثت اىـٌتم  -ما أحدجى فقًا اىرأي م
ضتادط وهلتاؿد ؾقٌية ورد فروع اىفقى إًهيا ستا أخاىفب اىس نة أم وافقهتا ظردًا ىتطل اىقتاؿد اؽلقرر ،
وإن اكن أظًٌا مما أأوىتو ؿىل نعتص اىهتاب واىس نة ىه دتأو ﵇ت ُياىفًم ك فهيا ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
وذـر هل ٚظدة خصٔ ٚوخمثِ ٜم ْقظ ٜشقا ـ ٕٝٚذم ؿوٚل ٚآظ َٚد خو ـام
ذـر ذم خول وٍح ٜمٚئ ٜوش  ٜوظؼلـ خمثِ ٜدخقهل ٚذم خوقل افٍَف لًْل مثةؾ
اف حسغ واف َْٔ افًَع هذا دمده ٚدخِ ٝذم بٚب آؿ هٚر ظذ افُ ةٚب وإن
ـٚن افًّؾ بٚفسْ ٜهذه مـ افددع ادٌِيٜا ترك افًّؾ بخةز أحةٚد هةذه ـِٓةٚ
خلوة ٚافىًةـ ذم افهةحٚب ٜوافةرواة وٕحةق
مـ افددع ادٌِي ٜولدخؾ ذم ذفةؽ ً
ذفؽا ؾٓذه ـِٓ ٚمـ افىًـ ذم افدلـ وهل داخِ ٜذم افهقرة إوػ
ـٔػ ؟
ؿٚل فؽ :حيٚـؿ افُ ٚب وافسْ ٜإػ مًَقف ٜخو رخلف خو ٕحق ذفؽ
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اىعتر اىثانية  :ا﵄فتا  ي دي ظل دل ؿؼل .
هلال اىضاظيب  ( :فلك م اؾمتد ؿىل أقٌيد هلتل ك حمق  ،أو ر ح دل مـىن مـترب فقد خٌؽ اىردقة
واستهد إىل ك رشع ؿافاان ظل م ذضل دفضهل .
فًذو اىعر قة  ي اىفتيا م مجةل اىبدع اؿلداثت  ي دي ظل أـاىل لٌل أن حتهمي اىـقو ؿىل ازلي معٌقًا
حمدث ) .
وهلال أ ضً ا  :زايد إىل اىقتل ابىرأي ك اجلاري ؿىل اىـؼل  ،ويت ددؿة أو سبب إىل اىبدؿة ...
ويت اشلي دي َّهى اىنيب دقتع  « :حىت إذا ػل ب ؿاػل اختذ اىناس رؤسا هجا ً﵆  ،فسأىتا فأفتتا دل ؿؼل
ؿؼل ) .
فضٌتا وأضٌتا » وإيفا ضٌتا ﵂هنم أفتتا ابىرأي  ،إذ ىيس ؾند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
افهقرة افث : ٜٕٔٚةة ذم وٍح ٜمٚئ ٜوشدً ٜوظؼلـ ؿٚل :اإلؾ  ٚذم دلـ
اه بٌر ظِؿ مـ لٍ ل بٌر ظِؿ خو لً ّد خو لَِد مـ ورا خٕف لٍ ةل بٌةر ظِةؿ
ؾَد وؿع ذم خمٚفٍ ٜافُ ٚب وافسْ. ٜ
وخـثر افددع وادحدثٚت ج ٚت مـ هذا افىرلؼ
الش مًْك بٌر ظِؿ ؟
لًْل با دفٔؾ ٓ مـ افُ ٚب وٓ مـ افسْٜ
م ٚرخلؽ ذم هذا افًّؾ لَقل جةٚئز ؾًِّٔةف ولًِّةف هةق ومةـ حقفةف
ؾٔ حقل هذا افًّؾ إػ بدظٜ
وـثرا مـ افددع ج ٚت مـ هذا افدٚبا وٓ لُّـ خن تْيػ إمة ٜمةـ
ً
هذه افددع اف ل إ ؼت إٓ ب٘صٓٚر دٓئؾ افُ ٚب وافسْ ٜظْد افْٚس.
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و قرب م يذو اىعتر  :اىعتر اىثاىثة  ،ويه  :اس تـٌلل اىرأي  ي اىتهلااؽ هلبو أن أزنل  ،والاص تلال
حبفغ اؽلـض﵇ت وا﵂كٌتظات ؛ ﵂ن  ي الاص تلال هبذا أـعي ً﵇ وتر ًاك يٌسنن وذر ـة إىل هجًٌا.
و ي ذضل قتل اىضاؾر :
 ي ازلي ابىرأي ػل أبـث هبا اىرسو
هلد َّنقر اىناس حىت أحدجتا ددؿًا
و ي اشلي ُ ِّمحٌتا م د هــــى صــــلػػػػػػو
حىت اس تخف ددي ظل ألرث
أتضيح اىقاؿد :
ُ
يذو اىقاؿد خاظة اب﵆ؾتقادات وا﵀را واىـٌتم اىيت أحدجب  ي دي ا﵄س﵇م م هجة أيهل اشلي
نتس بتن إىيى  ،ف﵇ دخو حتب يذو اىقاؿد – هبذا اىنؼر – اؾتقادات اؽل﵇حد واىاكفري و راؤ
وؿٌتهمم وإن اكنب مـارضة زلي ا﵄س﵇م
وديان يذو اىقاؿد مرأبط مبـرفة أظو ؾؼمي م أظتل يذا ازلي أ﵆ ويت وجتب اىتسٌمي اىتام يٌت
وؿدم الاؿ اض ؿٌيى .
هلال اب تميية  ... ( :فًٌذا اكنب احلوة اىتاجبة ا﵄أباع  :اىهتاب واىس نة وا﵄جٌلع  ،فإن يذا ح ﵆
ابظو فيى  ،واجب ا﵄أباع  ،﵆ عتز ترلى حبال  ...وىيس ﵂حد اخلروج ؾ يش مما دىب ؿٌيى ) .
واؽلـارضة ؽلا جا دى اىت تضمو  :مـارضتى اب﵀را واؽلـتقدات  ،واب﵂هلتال واب﵂ؾٌلل.
ويذو اىقاؿد متـٌقة دبيان مـارضة اىت اب﵆ؾتقادات وا﵀را وا﵂هلتال  ،أما ما تـٌ مبـارضتى
اب﵂ؾٌلل فس يأ ي ديانى  ي اىقاؿدأني اىرادـة ؾرش واخلامسة ؾرش .
وإىيك ف أ ي مم دـغ أيو اىـؼل  ي أقرير يذو اىقاؿد :
لتااب أو س نة أو ًأثرا ؾ دـغ أحصاب اىرستل ) .
هلال اىضافـا  ( :واىبدؿة  :ما خاىف ً
وهلال اب تميية  ( :وما خاىف اىنعتص فًت ددؿة ابأفاق اؽلسٌمني ).
وهلال اىضاظيب  ( :واىرأي إذا ؿارض اىس نة فًت ددؿة وض﵇ةل ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
افهقرة افثٚفث :ٜضد ًً ٚهل وقرة ؿٚل اش ًامل افرخي ةة ذم وةٍح ٜمٚئةٜ
ثامٕٔ ٜوظؼلـ ةة اش ًامل افرخي ذم افقؿةٚئع ؿدةؾ خن تْةزلا وآصة ٌٚل بحةٛ
ادًوات وإؽِقضٚت ٕن هذا ؿد لُقن شد ًد ٚفسك افسْـ وذرلً ٜمِٓٓ.ٚ
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ادَهقد هبذا لًْل هق اش حداث ادسٚئؾ وإصةٌٚل افْةٚس هبةٚا لًْةل
ـثرا م ٚتس حدث مسٚئؾ وتدخؾ ذم افةدلـ خو تةدخؾ ذم ح ةك خحًٕٔٚة ٚخبةقاب
ً
افًِؿ وهل مـ خبقاب إؽِقضٚت خو ؽرهٚ
وخحٔ ًٕٚٚلدخؾ ؾٔٓ ٚـام خصٚر ادٗفػ خحٔ ًٕٚٚحيةدث ؾٔٓة ٚخحًٕٔٚة ٚخصةٔٚ
ً
خوا ٓ حٚج ٜإفٔٓ ٚوبًوٓ ٚمل تَع.
وـثر مـ افسِػ رمٓؿ اه تًٚػ ـرهقا ذفؽا لًْل افٌِةق ذم خرخلةٝ
لًْل هق ل هقر مسٖف ٜخو ـذا خن ربام فق ـٚن ـذا ذم ـةذا ذم ـةذا ذم ـةذا ـٔةػ
لُقن ايُؿ افؼظلا ـٔػ لْنٌؾ افْٚس هبٚا ؿٚل فؽ هةذا ؽةر مؼةوع دة:ٚ
ٕن إنٌٚفؽ هبذا م ٚهق ٓحيقا مًل شُٔقن ظذ حسٚب إٓنٌٚل بٚفُ ةٚب
وافسْٜا إم ٜبحٚج ٜإػ ؾَف افُ ٚب وافسْ ٜؿدؾ خن حي ٚج إػ مسٚئؾ ظَِٔ ٜؿةد
ٓ تحهؾ ذم افقاؿع
وهذا خي ِػ ظـ اف َدلر افذي لَع خحٔ ًٕٚٚظْد ظرض ادسٚئؾ خحٔ ًٕٚٚؿد
لَسؿ اإلٕسٚن إػ مسٖف ٜؾَد لَةع ؾٔٓة ٚخحًٕٔٚة ٚذم تهةقره ٚبًةض اف َةدلرات
مثا :إمة ٚخن لُةقن ً
ٓحظ مًل لَقل ً
مةثا حرضة إػ افهةاة ذم خول افقؿةٝ
ٍٕسض خٕف حرض مةع أذان ذم وؿة ٝافةزوال لًْةل ؾًٔىٔةؽ ايةٓٚت اف ةل
لُّـ خن تَع ا ؾٓذه ؽر داخِٜ
خلو ٚإمقر اف ل تًرض بنُؾ هلةع لًْةل ً
مةثا دة ٚلًّةؿ
وـذفؽ ً
ً
حمّقٓ خو ـذا ؾَد لًْل تٖيت ظدةٚرة ً
مةثا فةق
ولَقل ؾ٘ن وؿػ ذم ظرؾ ٜراـ ًد ٚخو
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وؿػ ذم امق لًْل هُذا تهقروه ٚؾٓٚن تدغ خٕف ً
ؾًا لُّةـ اإلٕسةٚن لَةػ
بىٚئرة هِٔقـقبس ؾٓؾ لً ز افع حَغ افىٚئرة هٚدو يل لً ز خهنؿ وؿٍقا بًرؾةٜ
ظروٚ
خو ٓ لًْل هذه مـ ادسٚئؾ اف ل ؿد تس جد تٖيت ً
فُـ اإلصُٚل خهن ٚتٖيت خؽِىٚت ومسٚئؾ مًَدة ٓ خثر هل ٚذم افقاؿةع إٓ
ظذ خٕدر افْٚدر ثؿ دمده تًِؼ بف ادسٚئؾ وإحُٚم وؽره ٚؾٓذا ـِف لً ةز مةـ
افددع ٕهن ٚإنٌٚل ظـ م ٚهق مًِقم وطٚهر ذم دٓئؾ افُ ٚب وافسْ.ٜ
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(املنت)
قاٍ حفع٘ اهلل تعاىل  :ايكاعد ٠ايجاْ ١ٝعػس ()02
َا مل ٜسد يف ايهتاب ٚايطٓٚ ١مل ٜؤثس عٔ ايصخاب ١زض ٞاهلل عِٓٗ ٚايتابعني َٔ
االعتكادات فٗ ٛبدع. ١
ومما دخو حتب يذو اىقاؿد ما أ ي :
 -1ؿؼل اىالكم .
فقد نقو اب ؾبد اىرب ا﵄جٌلع ؿىل أن أيو اىالكم مبتدؿة فقال :
( أمجؽ أيو اىفقى وا﵀اثر م مجيؽ ا﵂معار أن أيو اىالكم أيو ددع وز ف  ،و﵆ ـدون ؾند ادليؽ  ي مجيؽ ا﵂معار  ي ظبقات
اىـٌٌل  ،وإيفا اىـٌٌل أيو ا﵂ثر واىتفقى فيى  ،و تفاضٌتن فيى اب﵄أقان واؽلَّي واىفًم ) .

وإىيك ف أ ي صذرات م أهلتال اىسٌف أقرر ذضل :
هلال ماضل  ( :ىت اكن اىالكم ؿٌ ًما ىتلكم فيى اىعلادة واىتادـتن  ،لٌل تلكمتا  ي ا﵂حاكم واىرشااؽ وىههى ابظو دل ؿىل ابظو ).
وهلال أمحد  ( :و م أحدث م ًما ػل يه ر أمرو إ﵆ إىل ددؿة ؛ ﵂ن اىالكم ﵆ دؾت إىل خ ) .
وهلال اىربهباري  ( :وما اكنب هلط نزدهلة و﵆ ددؿة و﵆ يتى و﵆ ض﵇ةل إ﵆ م اىالكم واجلدال واؽلرا واىقياس .
ويه أدتاب اىبدع واىضهتك واى نزدهلة ).
لتااب يرد فيى ؿىل اؽلبتدؿة  .هلال  :دأي يش ؟ ابىهتاب واىس نة ؟ هلال  :﵆ .
وهليو ىـبد اىرمح ب همدي  :إن ف﵇انً ظنَّف ً
ىه دـؼل اؽلـقتل واىنؼر  .فقال  :أ عأ اىس نة  ،ور َّد ددؿة دبدؿة ).

وؿؼل اىالكم يضمو اؽلسااو وازل﵆او  ،والادتداع حاظو فهيٌل .
هلال اب أيب اىـز  ( :وظاروا بتدؾتن م ازل﵆او واؽلسااو ما ىيس مبرشوع  ،و ـرضتن ؾ ا﵂مر اؽلرشوع ).
أ  .مف اؽلسااو اؽلبتدؿة  :اىقتل دأن أول واجب ؿىل اؽللكف يت اىنؼر أو اىقعد إىل اىنؼر.
ب  .وم ازل﵆او اؽلبتدؿة  :الاس تد﵆ل دعر قة ا﵂ؾراض وحدوهثا ؿىل إجبات اىعانؽ .

 -2اىعرق اىعتفية .
ذضل أن اىعتفية (  ي لث م ا﵂متر يس تنس نتن أص يا ػل أأت  ي لتاب و﵆ س نة  ،و﵆ معو دأم اىًا اىسٌف اىعاحل ،
فيـمٌتن مبقتضايا  ،و ثابرون ؿٌهيا َ ُ ،
وحي ِّوكتهنا ظر قًا هلم همي ًـا  ،وس نة ﵆ ختٌف  ،دو رمبا أوجبتيا  ي دـغ ا﵂حتال ) .
وم ا﵂م ةل ؿىل ذضل ما ذمرو اىضاظيب حيث قتل :
وم ذضل  :أص يا أىزمتيا اؽلر د حاةل اىسٌلع  ،م ظرح اخلرق  ،وإن م ح اؽلر د أ﵆ يرجؽ  ي يش رج مهى اىبتة  ،إ﵆
أن يض ؿٌيى اىض يخ ابىرجتع فيى  ،فٌيأخذو ؿىل نية اىـار ة دقٌبى  ،مث ُيرج ؾنى دـد ذضل م ك أن تحش هلٌب اىض يخ  ،إىل
أص يا اخ ؾتيا  ي ذضل ػل ـًد م ًٌا  ي اىزمان ا﵂ول ).
هلال اب رجب  ( :ومما أحدث م اىـٌتم  :اىالكم  ي اىـٌتم اىباظنة م اؽلـارف وأؾٌلل اىقٌتب وأتادؽ ذضل مبجرد اىرأي واشلوق
أو اىهضف  ،وفيى عر ؾؼمي  .وهلد أنهرو أؾيان ا﵂مئة اك﵄مام أمحد وك و ).

 -3اىتـرض ى﵃ىفاظ اؾلمةل اب﵄جبات أو اىنفا دإظ﵇ق  .لكفغ ( اجلًة ) و( اجلسم ) و( اىـرض ) .
وهلال اب تميية ( :فؼل نع أحد مهنم [ أي اىسٌف ]  ي ح ظل ابجلسم ﵆ نفيًا و﵆ إجبااتً  ،و﵆ ابجلتير واىتلَّي وحنت ذضل ؛
﵂هنا ؾبارات ٍلةل ﵆ حت حقًا و﵆ أبعو ابظ ً﵇  ...دو يذا يت م اىالكم اؽلبتدع اشلي أنهرو اىسٌف وا﵂مئة ).
أما ظر قة اىسٌف  ي اىتـامو مؽ ا﵂ىفاظ اؾلمةل فقد ديَّهنا اب أيب اىـز دقتع  ( :وا﵂ىفاظ اىيت ورد هبا اىنط ُـتعم هبا  ي
ا﵄جبات واىنفا  :فهثبب ما أجبتى ظل ورستع م ا﵂ىفاظ واؽلـاين  ،وننفا ما نفتى نعتظًٌل م ا﵂ىفاظ واؽلـاين ) .
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وأما ا﵂ىفاظ اىيت ػل يرد نفهيا و﵆ إجباهتا ف﵇ أعٌ حىت
ُنؼر  ي مقعتد هلااًٌا  :فإن اكن مـىن حصي ًلا ُهلبو  ،ىه نبلا اىتـب ؾنى دأىفاظ اىنعتص دون ا﵂ىفاظ اؾلمةل إ﵆ ؾند احلاجة،
مؽ هلراة أبني اؽلراد .
واحلاجة م و أن يهتن اخلعاب مؽ م ﵆ َّت اؽلقعتد مـى إن ػل َ
ُياظب هبا وحنت ذضل ) .
َ
وتركَ
وهبذا ـؼل أن م ( اىس نة اى﵇زمة :
اىسهتت ؾٌل ػل يرد فيى نط ؾ ظل ورستع أو تف ؿٌيى اؽلسٌمتن ؿىل إظ﵇هلى ْ ،
اىتـرض ىًا دنفا أو إجبات  ،فهٌل ﵆ ُثبب إ﵆ دنط رشؾا فهذضل ﵆ ُنفى إ﵆ ددىيو مسـا ).

أتضيح اىقاؿد :
يذو اىقاؿد خاظة دأمتر اىـقيد اىيت ػل يرد ذمر ىًا  ي نعتص اىهتاب واىس نة  ،واأف اىعلادة واىتادـتن ؿىل ترك اىالكم
ؿٌهيا .
ويه ظنت اىقاؿدأني  :اىثاىثة واىرادـة اخلاظتني ابىـبادات اىيت ػل نقو فـًٌا ؾ اىنيب و﵆ ؾ اىعلادة أو اىتادـني .
وىًذو اىقاؿد أمهية ابىلة  ي إدعال اىبدع واىرد ؿىل أيًٌا  ،حيث اؾمتد أمئة اىسٌف  -لث ًا  -ؿىل يذو اىقاؿد  ي
مهاػراهتم يٌمبتدؿة واىرد ؿٌهيم .
مف ذضل  :أن ا﵄مام اىضافـا هلال ىبرش اؽلرييس  ( :أخربين ؾٌل أدؾت إىيى ؟ ألتاب انظ وفرض مف ض وس نة هلامئة ووجدت
ؾ اىسٌف اىبنث فيى واىسؤال ) فقال برش  ( :﵆ إنى ﵆ يسـنا خ﵇فى ) فقال اىضافـا  ( :أهلررت دنفسك ؿىل اخلعأ . ) . . .
وهلال ا﵄مام أمحد ﵆ب أيب دؤاد يسأع ِّ ( :
خربين ؾ يذا ا﵂مر اشلي أدؾت اىناس إىيى  :أيش دؿا إىيى رستل ظل ) هلال ( :
﵆  ) ...هلال  ( :ىيس ُيٌت أن أقتل  :ؿٌمتو أو هجٌتو ؛ فإن َ
هلٌب ؿٌمتو وسهتتا ؾنى وسـنا وإايك م اىسهتت ما وسؽ اىقتم ،
وإن َ
هلٌب  :هجٌتو وؿٌمتَى أنب فيا ىهؽ ب ىهؽ عًو اىنيب واخلٌفا اىراصدون ريض ظل ؾهنم صيئًا وأـٌمى أنب وأحصادك ) .

وإىيك ف أ ي ما قرر يذو اىقاؿد م مم أيو اىـؼل :
 -1هلال سـيد ب جب  ( :ما ػل ـرفى اىبدر تن فٌيس م ازلي ) .
 -2هلال ماضل ب أنس  ( :إايمك واىبدع  ،فقيو  :اي أاب ؾبد ظل وما اىبدع ؟ هلال  :أيو اىبدع اشلي تلكمتن  ي أسٌل ظل
وظفاأى وممى وؿٌمى وهلدرأى و﵆ يسهتتن ؾٌل سهب ؾنى اىعلادة واىتادـتن هلم دإحسان ) .
 -3هلال اىضافـا  ( :م تلكم بالكم  ي ازلي أو  ي يش م يذو ا﵂يتا ىيس ع فيى إمام متقدم م اىنيب وأحصادى فقد
أحدث  ي ا﵄س﵇م ً
حداث ) .
 -4هلال دـغ اىسٌف  ( :ما تلكم فيى اىسٌف فاىسهتت ؾنى جفا  ،وما سهب ؾنى اىسٌف فاىالكم فيى ددؿة ).
 - 5هلال اىربهباري  ( :واؿؼل أن اىناس ىت وهلفتا ؾند حمداثت ا﵂متر  ،وػل عاوزويا بيش  ،وػل تزلوا م ًما مما ػل عئ فيى أثر
ؾ رستل ظل و﵆ ؾ أحصادى ػل ته ددؿة ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)

ٓحيقا مًل :هذه افَٚظدة تَقل  :م ٚمل لرد ذم افُ ٚب وافسْ ٜومل لةٗثر

ظـ افهحٚب ٜرا اه ظْٓؿ واف ٚبًغ مـ آظ َٚدات ؾٓق بدظٜ
ـٔػ مل لرد ؟
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ًٕؿ ٕن افًِقم ؿسامن :
ظِقم ورد خوةِٓ ٚذم افُ ةٚب وافسةْ ٜؾ ٍهةِٔٓ ٚوةٚر مةـ ادهةٚف
ادرشِٜا خو مم ٚم ٚاح ٚج ٝإفٔف إم ٜؾُٚن مؼو ًظ.ٚ
مثٚل :اف ٍهٔات اد ًًَِ ٜ
مثا  :بّهىِ ايدل ٞهةؾ ـةٚن ذم زمةـ
افهحٚب ٜوزمـ افرشقل  هذا اف ٍهٔؾ اد ًِؼ بًِقم ايدلٞ؟
ؿٚل فؽ  :م ٚهق مقجقد فُـ فف خوؾ وٓ فٔس فف خوؾ؟
ؿٚل فؽ :فف خوؾ
وهلذا وٚر تٍرلع افًِقم وٕحقه ٚوترتٔدٓ ٚمةـ إمةقر اف ةل داخِةٝ
وـثرا مْف إ ًٍ ٝبف إم.ٜ
وّـ اددٚحٚت بؾ
ً
م ٚهق ادحذور؟
ؿٚل فؽ :ادحذور هذه إمثِ ٜمثؾ ظِؿ افُةام ادةذمقما ـٔةػ ظِةؿ
افُام ادذمقم؟
ًٕؿ ظِؿ افُام ادةذمقم هةذا ـِةف إ ؼة ذم إمة ٜوهةق مل لةرد ٓ ذم
افُ ٚب وٓ ذم افسْ ٜظِؿ ـام جة ٚوا بةف مةـ ادْىةؼ افٔقٕةٚين ومةـ افٍِسةٍٜ
افٔقٕ ٜٕٔٚووٚروا خيقوقن ؾٔف وادنُِ ٜخهنؿ وٚروا لردون بف دٓئةؾ افُ ةٚب
وافسْٜ
ؾَْقل :هذا مل لرد بف دفٔؾ مةـ افُ ةٚب وافسةْ ٜومل لةرد ظةـ افسةِػ
افهٚف رمٓؿ اه تًٚػ ٓ ذم ظٓد افهحٚب ٜوٓ ذم ظٓد اف ٚبًغ
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إ ًذا لُقن مثؾ هذا افًِؿ بدظٜا وهذا افذي اتٍؼ ظِٔف إئّ ٜرمٓةؿ اه
تًٚػ ذم خن ظِؿ افُام بدظ ٜوحذر مْف خصد اف حذلر.
ادثٚل افثٚين :مثؾ ضرق افهةقؾٔ : ٜؿةٚل فةؽ افىةرق افهةقؾٔ ٜمل تةردا
افىرق افهقؾٔ ٜدمةد هلة ٚخورادهة ٚهلة ٚخذـٚرهة ٚهلة ٚضرائَٓة ٚذم اج امظ ٚة ٚوذم
خذـٚره ٚوؽر ذفؽ ؿٚل فؽ  :هذه ـِٓ ٚتدخؾ وّـ هذا إوؾ بدظٜ
ؾ٘ذا ؿٔؾ مـ خلـ افددظ ٜافىرق افهقؾٔ ٜبدظة ٜخفٔسة ٝمثةؾ مهةىِ
ايدل ٞ؟
َٕقل ـا ؾٚرق بْٔف مثؾ افٍٚرق بغ افساموات وإرضا هذه هل ٚخوةؾ
وهذه فٔس هل ٚخوؾ
إ ًذا هل مد دظ ٜهؾ افهحٚب ٜؾًِقهٚا امقاب :ـا.
خلو ٚوهذا مثٚل ثٚف :ٞافُام ذم إفٍٚظ اف ةل خحةدث ٝوهةل
ومثًِٓ ٚ
داخِ ٜوّـ ظِؿ افُام ـٚمسؿ وامٓ ٜوافًةرض وؽةر ذفةؽ مهةىِحٚت
ٕهقوةٚا
دخِقا ؾٔٓ ٚووٚروا حيٚـّقن افُ ٚب وافسْ ٜمـ خجِٓة ٚوربةام ردوا
ً
وربام ؿٚفقا ً
بٚضاا وربام تُِّقا ذم إئّ ٜوافًِةام مةـ خجِٓةٚا وـِٓة ٚخفٍةٚظ
حٚدب ٜإ ًذا هذه إفٍٚظ ايٚدب ٜداخِ ٝوةّـ افددظةٜا وإمة ٓ ٜتح ةٚج إفٔٓةٚ
ولْدٌل خن تربك إم ٜظذ ظَٔدة وحٔح ٜومْٓ ٟوحٔ ا خم ٚهذه إصٔ ٚؾا
لْدٌل فىٚف ٛظِؿ خن لنٌؾ ٍٕسف هب ٚإٓ فِحٚج.ٜ
ْهتف ٞبٗرا ْٚكف عٓد ايكاعد ٠ايجايج ١عػس ٠إٕ غا ٤اهلل تعاىل.
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[ أسئلة الدرس الرابع ]

ايطا :ٌ٥بعض اـعلج ت ب ـرؾ ة تستخدم صرق ثبتت صحته ىظر ًي و
ترد يف اـكت ب وال يف اـسنة ؽهذه بدطة؟
وحٔح ٚؾا إصُٚل مةٚ
ايػـٝخ :صقف الش مًْك ضرق إن ـٚن إوؾ
ً
دام ٓ لً ّد والش مًْك مل لً ّد مل لزظؿ خن هذه هل ٚخثر وتَر
خم ٚإذا ـٚن لس خدم ضرق م ًددة ورخى خن ؿرا ة هذه ألٚت خو ؽرهةٚ
مم ٚلٍْع ؾا بٖس بذفؽ.
ايطا :ٌ٥أـوس ؾو س األوغ من جنس اـتحسع واـتقبوا؟
ايػٝخ ٓ :اف حسغ واف َدٔ افًَع هذا هق ادْٓل
خم ٚؿٔٚس إوػ ٓ ا د ٚتَقل ـؾ ـامل ثد ٝبّخِقق ؾٚه خوػ بةف هةذا
ؽر اف حسغ واف َدٔ افًَع.
ايطا :ٌ٥م اـفرق بع تنقوا ادن ط وحترير ادن ط؟
ايػـٝخ :م ٚهق تحرلر ادْٚط م ٚهق تَْٔ ادْٚط ٕن ادَهقد ب َْٔ ادْٚط
خٕف د ٚتدح ٞظـ افًِ ٜاف ل مـ خجِٓ ٚورد ايُؿ افؼظل
ؿٚل فؽ :افًِام لَْحقن لًْل ً
مثا لًْل لرضبقن مثٚل :
افرجؾ إظرا افذي ج ٚفِرشقل وؿٚل وؿً ٝظذ خهع وخٕة ٚوةٚئؿ
ؿٚل  :ظِٔؽ ظ ؼ رؿد . ٜافْٚطر ذم هذا ايدل ٞـٔػ لس ْدط افًِ ٜ؟
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مٚذا خوج ٛافْدل  ظذ هذا إظرا ظ ؼ رؿد ٜ؟ فٔش ؟
ؾ٘ن ٕيرت وإذا بف :
 .8خظرا
 .0رجؾ
 .3ذم هنٚر رموٚن
ؾٓؾ مًْك هذا خٕف ٓ لُقن افً ؼ إٓ إذا ـٚن خظرا ورجؾ وذم هنٚر رموٚن؟
ؿٚل فؽ  َْٕ :ادْٚط َْٕحف ؾْخرج مْف الش ؟ م ٓ ٚظاؿ ٜفف بٚفًِٜ
ـقٕف خظرا وٓ م ٚهق خظرا م ٚفف ظاؿ ٜبٚدقوقع فذفؽ ٕخةرج هةذا
ادْٚط ؾ٘ذا َٕحْ ٚوجدٕ ٚخن افًِ ٜهل  :ـقٕف ختك خهِف ذم هنٚر رموٚن
إ ًذا تهد هذه افًِ ٜمَْح ٜؾا لدخؾ ؾٔٓ ٚؽر رموٚن
ٓ لدخؾ ؾٔٓ ٚـقٕف خظرا خو ؽر خظرا
وإٕام لدخؾ ؾٔٓ ٚامّٔع ؾا ٕخهص ؾٔٓ ٚمًْٔ ٜوهُذا.
ايطا :ٌ٥ـب س اـكف ر ؿرر ـكرؽته هل هو من ؾضوة اـتػع ادفرؾة ؟
ٕيةرا ٕهنة ٚؿةد تْ ؼة بةغ
ايػـٝخ :واه ل ٚخخل هذه مسٖف ٜؾٔٓةٕ ٚيةر ً
ادسِّغ واإلصُٚل خٕف ٓ لزال افِدٚس لسّك فدٚس إؾرٕج ًٔٚ
لَقل :افٔقم ٓبس إؾرٕجل
لًْل م ٚخدري ـٔػ حََٔ ٜادسٖف ٜؾٔٓ ٚيش مـ اإلصُٚل ٕهن ٚإ ؼت
هذه افِدس ٜذم باد ادسِّغ
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وفذفؽ ٕحـ َٕقل إوػ بٚإلٕسٚن خن لسـٓ ٚم ٚمل تُةـ هْةٚك حٚجةٜ
مٚش ٜهل ٚذم باد افٍُٚر وٕحقه.ٚ
ايطا :ٌ٥حمب اـطع م ؿ ـدبة ألن اـرسول  ؿ ن حيبه ؟
ايػـٝخ ٓ :ا ـقٕؽ تح ٛم ٚحي ٛافرشقل  ٓ بٖس بذفؽا فُةـ ظةذ
خن ٓ تً َد ؾٔٓ ٚبدظٜ
ٕن افرشقل  م ٚؿٚهل ٚوٓ افهحٚب  ٜوخروٚهؿ اظ َدوا هذا
فُـ ـقن اإلٕسٚن لزداد ـامل إتدٚظف افْدل  ؾا بٖس ؾٚإلٕسٚن لَةقل
خٕ ٚخح ٛافذراع ٕن افرشقل حيدف ٓ بٖس بذفؽ
م ٚمل لً َد ؾٔٓ ٚيش مل لرد ظِٔف دفٔؾ ؾ٘ذا اظ َد خن ؾٔٓ ٚيش مل لرد ظِٔف
ؿد ل حقل إػ بدظ.ٜ
ايطا :ٌ٥م رأيكم ـو أؿلة معونة تعبدً ا هلل ألن هذه األؿلة متنعره مرن أدا
بعض اـعب دات؟
ايػٝخًٕ :ؿ فق ترك خـِ ٜمًْٕٔ ٜهن ٚمتًْف مـ بًةض افًدةٚدات ٓ بةٖس
بذفؽ
م ٚخحد لَقل خن لًْل لْٓك ظْف لَقل اإلٕسٚن إذا خـِ ٝإـِ ٜافٍةاين
م ٚؿّ ٝذم افهدٚح َٕقل اترـٓ ٚم ٚؾٔٓ ٚمنُِ.ٜ
ايطا :ٌ٥هن ك دطوات ب ـنظر إغ اـصوؽوة من منظ ر آخر ألن اـتصرو
هو طود اـتوحود واـدطوة إغ اهلل ؟
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ايػٝخ :ل ٚخخل صقف جي ٛمتٔٔز ادهىِحٚت ا جي ٛمتٔٔز ادهةىِحٚت
اف هقف يش حٚدث ةة ؾام ٕدخؾ ظدٚس ذم دبٚس ةةة
ًٕؿ اف هقف ؿد لُقن لًْل جز ممـ لَقل بف خو لْ س ٛإفٔف ممـ لَةقل
ٓ إفف إٓ اه حمّد رشقل اه هؾ مًْك هذا خن ـقٕف لَةقل ٓ إفةف إٓ اه حمّةد
رشقل اه تحقل اف هقف إػ هذا فدخقل هذا ؾٔف ٓ ل ٚخخل
إم ٜمْذ مئٚت افسْغ تحرر فدهي ٚمهىِحٚت اف هقف فةف مهةىِ
هذا اف هقف افذي فف مهىِ ؾٔف م ٚهق حؼ وؾٔف ـثر مـ افدٚضؾ
ؾا لْدٌل فْ ٚخن َٕةقل خن هةذا هةق هةذا بةؾ جية ٛخن ٕسةّل إمةقر
بّسّٔٚ ٚ
ٕن تسّٔ ٜإمقر بٌةر مسةّٔ ٚ ٚخحًٕٔٚة ٚلقؿةع اخلِةؼ بٚفْسةد ٜلًْةل
فِْٚسا ؾْحـ ذم ووع متٔز ؾٔف م ٚهق اف هقف فدلْ ٚاف هقف ؿٚئؿ ظذ ـذا
وظذ ـذا وظذ ـذا اؿرخ خي ـ ٚب اؿرخ خي رشٚف ٜخي مَٚف ٜلًىٔؽ هذه
إصٔٚ
ؾُٔػ ٕٖيت وَٕقل :واه ٓ ٕن بًض اد هقؾ ٜلنةٓدون خن ٓ إفةف إٓ
اه وخن حمّد رشقل اه ولهِقن ولهقمقن إ ًذا اف هقف مةـ افسةْ ٜهةذا ممةٚ
لْدٌل خن حيرر ؾٔف !!
ٕن ادهىِحٚت إذا صٚظ ٝؾْٔدٌل اظ دٚرهٚ
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وحٔ  :فق خن إم ٜتحررت مـ هذه إصٔ ٚووٚرت متٔز إمةر بٖٕةف
هذا شْ ٜخو فٔس بسْ ٜوإ ٓل إمر خلِهْ ٚمـ ـثر مـ منٚـؾ ـثرة
فُـ ٕحـ وٕحـ أن لًْةل ؿةٚئّقن ومةدارس وضةرق وةقؾٔ ٜتًةد
بٚدئٚت ذم مك وحده ٚخـثر مـ ثاث مٚئة ٜضرلَة ٜوةقؾٔ ٜا ذم افًةٚمل مئةٚت
افىرق افهقؾٔ ٜؾام هق ايؼ .
إ ًذا لْدٌل خن ٕ ُِؿ ظـ هذه بقوقح
ثؿ إذا خردٕ ٚخن ّٕٔز َٕقل ل ٚؿقم اترـقا اف هقف واترـقا ـذا واترـةقا
ـذا ا ٕحـ وإلٚـؿ خمٚمْ ٚـ ٚب اه وشْ ٜرشقفف ِٕ زم هبام هذه دظقة وةحٔحٜ
دظقة إػ خن ٕ خذ ظـ خي اتدٚع ظـ خي ضرلَ ٜمًْٔة ٜإػ افُ ةٚب وافسةْ ٜهةذه
دظقة ظئّٜ
فُـ خن ٕٖيت وَٕقل ل ٚم هقؾ ٜخٕ ؿ خهؾ تقحٔد مةع اخة اط ادٍةٚهٔؿ
وادسٚئؾ هذا حي ٚج إػ تحرلر.
ايطا :ٌ٥أى س خيرجون يف وؾت واحد ـلتفرغ ـلعبر دة وـروكن ذـرك يف
ادسجد بل يف بوت ويكون ؽوه يش من ادواطظ ؟
ايػـٝخ :ـٔػ خيرجقن ذم وؿ ٝواحد ؟ لًْل اف ٍرغ فًِدٚدة هذا فةٔس
ظِٔف دفٔؾ خخنك خن لُقن بدظٜ
ظِةام خو ٕحةق
فُـ فق ـٚن ادَهقد هبؿ خهنؿ لٖتقن ذم جيِسقن فٔ ًِّقا ً
ذفؽ ؾا بٖس بذفؽ
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خم ٚخن حيددوا ذم بٔ ٝفٔ ٍرؽقا ؾٔف فًِدٚدة امامظٔ ٜل َربةقن هبة ٚإٓ اه
ؾَد لُقن بدظٜا فُـ جيِسقن ؿٚفقا ٕحـ ٕجِةس ٕ ِةقا افَةرآن خو ٕحةق ذفةؽ
ؾٓذا خوِف ثٚب ٝذم افؼع وايّد ه وٓ إصُٚل ؾٔف.
دائام حيصل يل اـشك يف اـطه رة طندم أتوضي؟
ايطا :ٌ٥أى ً
ايػٝخ :ضد ًً ٚهذه وشقش ٜذم افىٓٚرة افُةام حقهلة ٚضقلةؾ وجية ٛخن
حيسؿ هذا إمر بٚيسؿ افؼظلا ؾَٚظدة إمر بٚفْسد ٜفِقشقش ٜإ دٓقا هلٚ
ؿٚظدة إمر بٚفْسد ٜفِقشقش : ٜخٕةف ٓ لِ ٍة ٝإػ افنةؽ بًةد افًدةٚدة
لًْل اإلٕسٚن إذا إ ٓك مـ افقوق ج ٚه افنةٔىٚن وؿةٚل مل تٌسةؾ وجٓةؽ ٓ
تسـف فِنؽ ا شِؿ اإلٕسٚن وذ ج ٚه افنٔىٚن ؿةٚل تةرى افسةجدة إوػ ذم
افرـً ٜإوػ م ٚشجدت ٓ تِ ٍ ٝإفٔف
إمر افثٚين :خٕف ظْةد ورود افنةؽ ظةذ اإلٕسةٚن جية ٛظِٔةف خن حيةزم
ولَىع دابر افنٔىٚن لَىع دابر هذه افقشقش ٜبٚمزم ثؿ ٓ لِ ٍ ٝبًةد ذفةؽ ا
ٕن خـثر م ٚذم افقشقش ٜخن افنٔىٚن لقشقس فإلٕسٚن ذم افقشقشٜ
لًْل ـٔػ ضرلَ ٜافنٔىٚن مع اإلٕسٚن فف حٚف ٚن:
ايٚف ٜإوػ :افقشقشٜ
[ايٚف ٜافث ] ٜٕٔٚثؿ افقشقش ٜذم افقشقشٜ
ـٔػ؟
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ؿٚل فؽ  :خول يش لقشقس فف لَقل فف خن لُّةـ خٕة ٝمة ٚتقوةٖت
مٚيش هذا هذه ٕسّٔٓ ٚوشقشٜا تًرض فُؾ إٕسٚن ـؾ واحد مْ ٚتًرض فف
فُـ اإلٕسٚن افسقي افذي م ٚظْده يش مـ افقؿقع ذم هةذه افقشقشةٜ
تًرض فف ؾْٔٓٔٓ ٚذم ايٚل خٕف مٚهق وحٔ ولْ ٓل إمر
اإلصُٚل خن بًض افْٚس تدَك ظْده ٚصقل ٜؾٖٔتٔف افنٔىٚن ولقشةقس
فةةف ذم افقشقشةة ٜلَةةقل إ ًذا افقشقشةة ٜإوػ وة ؾقوةةقئؽ فةةٔس بهةةحٔ
ؾهاتؽ فٔس ٝبهحٔحٜ
لْدٌل فإلٕسٚن خن لَىع دابر افنةٔىٚن الةش ه مةـ إمةر لَةقل خٕةٚ
تقوٖت وهذا افذي بْٔل وبغ اه وشٖؾًؾ هذه افًدٚدة وخوةع ومل خف ٍة ٝفةق
حسؿ اإلٕسٚن افنٔىٚن لْخْس
فُـ م ٚدام اإلٕسٚن ظْةده اشة ًداد فٔ َدةؾ هةذه افقشقشة ٜثةؿ افقشقشة ٜذم
افقشقش ٜؾٓذا هق افَِؼ افًئؿ افندلد افذي لرد فإلٕسٚن اه خـز اه خـز.
ايطا :ٌ٥تصحوا مذاهب ادبتدطة من اـصوؽوة واـشوعة ؽوه إشك ل؟
ايػٝخ ٓ :ا لهح ولرد ظِٔٓؿ ولدغ ايؼ.
ايطـا :ٌ٥يف بعض اـدور توزع منشور تقرويم األصفر ل إذا أدى اـصرلة
يومر
يوضع ـه طػ درج ت وإذا يًدي خصمت منه طػ درج ت وإذا ص م ً
ـه طػ درج ت بحوث تتخذ طذ اإلم م اـص ـا؟
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ايػٝخ ٓ :خرى هذه ا خرى خن هذه مـ افددع ا جي ٛايزم ظذ افًدٚدات فُـ خن
متِٔف هبذا افنُؾ وهبذه افىرلَ.ٓ ٜ
ايطا :ٌ٥إذا ؾ ل شخص إذا ؽعلت هذه ادعصوة أصوم ثلثة أي م وأصرظ
ثلثع رؿع ت هل تتدخل يف اـفدية؟
ايػٝخ ٓ :هذا داخؾ ذم افْذر إذا ٕدر خن لىٔع اه ؾِٔىًف.
ايطا :ٌ٥م رأي شوخ اإلسلم يف اـصوؽوة؟
ايػٝخ :صٔخ اإلشام فف ـام فِهقؾٔ ٜوهق ظْد اف ٍهةٔؾ لٍةرق بةغ رجةٚل
اف هقف اد َدمغ واد ٖخرلـ
فُـ ـامف ذم ؽِق افهقؾٔ ٜـام ؿقي وخُٕر ظِٔف وخٚو ٜمـ دخةؾ مةْٓؿ ذم
ًٕقذ بٚه ذم افزٕدؿ ٜوافَقل بقحدة افقجقد خو مـ دخِقا مةْٓؿ بةٖفقان افدةدع
ومْٚطراتف فِدىٚئحٔ ٜافذي ـٕٚقا لدظقن خةقارق افًةٚدات وخهنةؿ لةدخِقن ذم
افْٚر وؽر ذفؽ مْٚطرات منٓقرة وصٔخ اإلشام فف مقاؿةػ ظِّٔةف وظِّٔةٜ
مـ افهقؾٔ.ٜ
ايطا :ٌ٥تكرير اـوضو دن طنده [ ] ....؟
ايػٝخ :لُرر إٓ إذا تحقف ٝافرل إػ شِس
ايطا : ٌ٥طلم اـنفس هل يدخل يف طلم اـكلم ؟
ايػـٝخ ٕٕ :ف ؿد لدخؾ ذم ظِؿ افُام ؿد لدخؾ ذم بًض مسٚئِف فُـ فٔس ـِف
ظِؿ افٍْس ـٌره مـ افًِقم ؾٔف وؾٔف.
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ايطا :ٌ٥أى أحرض دروس وحم رضات وأجلس مع مش يخ ـكرن طنردم
أجلس مع أهظ وطندم أذهرب إغ اـنزهرة أـربس ـربس اـري ضروع واـبن صورل
اـع دية واـقبعة اـت تلبس يف اـرأس م حكم هذا؟
ايػٝخ :م ٚخرى هذا ا لًْل ـقن اإلٕسٚن [لِدس ] م ٚهق ؾوٍٚض م ٚخيٚفػ
فُـ ؿدً ٜخرى خهن ٚلسـٓ ٚاإلٕسٚن ٕٕف ٓ لزال اف نةدف ؾٔٓة ٚيش مةـ افيٓةقر
وٓ لًْل هذا بُثرة صدٚبْ ٚـقهنؿ لس خدمقن هذه افَدً ٜم ٚتهد مةـ إمةقر
اف ل لْدٌل فإلٕسٚن خن لسـٓٚ
فُـ ـقٕف لِدس حَ ٝافرلٚو ٜافٍوٍٚوف ف ُقن خشٓؾ ظِٔف م ٚخطـ خن ؾٔٓةٚ
إصُٚل إن ص ٚاه تًٚػ.
ايطـا :ٌ٥من ادعلوم أن اإلتو ن ب ـواجب واالختص ر طلوه يرؽرع احلررج
ـكن من ..اـتقرب مثل رؽع االيزار إغ ؽوق اـكعبع يكف م ـرو رؽعره ؽروق
أىصف اـس ؾع وأؿثر..؟
ايػـٝخ :هذه ادسٖف ٜؾٔٓ ٚتٍهٔؾ ٕهن ٚهل إزرة وم ٚهق وارد ؾٔٓ ٚؾٓؾ هةل إػ
ٕهػ افسٚق خو هل م ٚبغ ذفؽا افثٚب ٝظـ افْدل  خن م ٚخشٍؾ افًُدغ ؾٓق
..فذفؽ ؾٖزرت ادٗمـ تُقن ؾقق افًُدغ ا فُـ ظةذ خن ٓ لزلةد ٕٕةف إذا زاد
ظذ ٕهػ افسٚق ؾا بد خن لٗدي ذفةؽ إػ طٓةقر يش مةـ افًةقرة وخٚوةٜ
افٍخذ
ٚصً ٢اهلل عً ٢ضٝدْا ذلُد ٚعً ٢آي٘ ٚصخب٘ أمجعني
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(املنت)
قاٍ املصٓف حفع٘ اهلل تعاىل  :ايكاعد ٠ايجايج ١عػس)03( ٠
اخلصٚ ١َٛاجلداٍ ٚاملسا ٤يف ايد ٜٔبدع. ١

ومما دخو حتب يذو اىقاؿد ما أ ي :
 -1اىسؤال ؾ اؽلتضاهبات .
رضاب
وم ا﵂م ةل ؿىل ذضل  :هلعة ظبيف اشلي اكن يسأل ؾ اؽلتضاهبات  ،فٌٌل دٌف معر ريض ظل ؾنى ذضل أمر دى ُفرضب ً

جمٌسا إ﵆ هلاىتا  ( :ؾزمة أم اؽلؤمهني )
صد دً ا  ،ودَـث دى إىل اىبب  ،وأمر أ﵆ عاىستو  ،فاكن هبا اكىبـ ا﵂جرب  :﵆ أ ي ً
ُ
فتفرهلتا ؾنى  ،حىت اتب وحٌف ابعل ما دقا عد مما اكن  ي نفسى صيئًا  ،فأذن معر  ي جماىس تى  ،فٌٌل رجب اخلتارج أ ي  ،فقيو
ع  :يذا وهلتك  .فقال  :﵆  ،نفـتين متؾؼة اىـبد اىعاحل.
ْ
َ
وم ذضل أ ضً ا  :ما ورد ؾ ا﵄مام ماضل ؽلا جا و رجو فقال  :اي أاب ؾبد ظل ﴿ َّاىر ْ َمح ُ ؿَىل اى َـ ْر ِش ْاس تَ َتى ﴾ ميف
اس تتى ؟
فقال  :اىهيف ك مـقتل  ،والاس تتا مهى ك جمًتل ،
وا﵄ميان دى واجب  ،واىسؤال ؾنى ددؿة ؛ فإين أخاف أن تهتن ضا ً﵆ وأمر دى ُفأ رج ..
هلال اب تميية  ( :﵂نى سؤال ؾٌل ﵆ ـٌمى اىبرش و﵆ ميههنم ا﵄جادة ؾنى ) .
وهلال أ ضً ا  ( :يذا اجلتاب م ماضل رمحى ظل  ي الاس تتا صاف اكف  ي مجيؽ اىعفات  ،م و نزول واؾلا واىيد واىتجى
وك يا ).
ومـٌتم أن أسٌل ظل وظفاأى وأفـاع م هجة ميفيهتا م اؽلتضادى اشلي عب ا﵄ميان دى واىهف ؾ اخلتض فيى  ،لٌل هلال أـاىل :
﴿ َو َّاىر ِ ُ
تن َمهَّا ِد ِى ُ ٌّ ِّم ْ ِؾن ِد َردِّنَا ﴾ .
تن ِ ي اىْ ِـ ْ ِؼل َ ُقتىُ َ
اخس َ
 -2امتلان اؽلسٌمني مبا ىيس  ي اىهتاب واىس نة م اؽلسااو وا﵀را .
هلال اىربهباري  ( :واؿلنة  ي ا﵄س﵇م ددؿة  ،وأما اىيتم فميتن ابىس نة ىقتع  :إن يذا اىـؼل دي فانؼروا مم أأخذون د ننك ) .
وم ا﵂م ةل ؿىل ذضل  :ما أصار إىيى اب تميية دقتع  ( :فاىتاجب الاهلتعار  ي ذضل  ،وا﵄ؾراض ؾ ذمر يز د ب مـاو ة ،
وامتلان اؽلسٌمني دى ؛ فإن يذا م اىبدع اـلاىفة ﵂يو اىس نة وادلاؿة .
فإنى بسبب ذضل اؾتقد هلتم م اجلًال أن يز د ب مـاو ة م اىعلادة  ،وأنى م أاكبر اىعاحلني وأمئة اىـدل  ،ويت عأ ِّدني ).

 -3اىتـعب والانتساب اشلي ِّفرق ا﵂مة  ،وؾ ْقد اؽلت﵆ واؽلـادا ؿىل يذو اىنس بة .

هلال اب تميية  ( :و﵆ نعب هلم م ًما تايل ؿٌيى و ـادي ك مم ظل ورستع وما اجمتـب ؿٌيى ا﵂مة ؛ دو يذا م فـو
خشعا أو م ًما ِّفرهلتن دى دني ا﵂مة  ،تاىتن دى ؿىل ذضل اىالكم أو أطل اىنس بة و ـادون ).
أيو اىبدع اشلي نعبتن هلم ً
( ولذضل اىتفر دني ا﵂مة  ،و ُ
امتلاهنا مبا ػل أمر ظل دى و﵆ رستع ؛ م و أن قال يٌرجو  :أنب صهيًل أو هلرفهدي ) فإن
يذو أسٌل ابظةل ما أنزل ظل هبا م سٌعان  ،وىيس  ي لتاب ظل  ،و﵆ س نة رستع  ،و﵆  ي ا﵀اثر اؽلـروفة ؾ سٌف ا﵂مئة :
﵆ صهيو و﵆ هلرفهدي .
واىتاجب ؿىل اؽلسؼل إذا س تو ؾ ذضل أن قتل  :﵆ أان صهيًل و﵆ هلرفهدي  ،دو أان مسؼل متبؽ ىهتاب ظل وس نة رستع .
وهلد رو نا ؾ مـاو ة ب أيب سفيان:أنى سأل ؾبد ظل ب ؾباس ريض ظل ؾهنٌل فقال  :أنب ؿىل مةل ؿًل أو مةل ؾامثن ؟
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فقال  :ىسب ؿىل مةل ؿًل  ،و﵆ ؿىل مةل ؾامثن  ،دو أان ؿىل مةل رستل ظل .
ولذضل اكن م اىسٌف قتىتن  :يذو ا﵂يتا  ي اىنار .
و قتل أحد  :ما أابيل أي اىنـمتني أؾؼم ؟ ؿىل أن يداين ظل ى﵅س﵇م  ،أو أن جهبين يذو ا﵂يتا .
وظل أـاىل هلد مسَّنا  ي اىقر ن  :اؽلسٌمني  ،اؽلؤمهني  ،ؾباد ظل  ،ف﵇ نـدل ؾ يذو ا﵂سٌل اىيت ّمساان ظل هبا إىل أسٌل
أحدهثا هلتم  -ومستيا و ابؤ  -ما أنزل ظل هبا م سٌعان ) .

 -4ريم واحد م اؽلسٌمني ابىهفر أو اىبدؿة دون دي ّهة .
هلال اب دعة  ( :واىضًاد ددؿة  ،واىربا ددؿة  ،واىت﵆ ة ددؿة .
واىضًاد  :أن يضًد ﵂حد مم ػل أت فيى خرب أنى م أيو اجلنة أو اىنار .
واىت﵆ ة  :أن تتىل هلت ًما و تربأ م ري .
واىربا  :أن ربأ م هلتم ؿىل دي ا﵄س﵇م واىس نة ) .
وهلد م َّو شلضل اب تميية فقال :
( وأول م ضو  ي ذضل اخلتارج اؽلارهلتن  ،حيث َح َوكتا ىنفتسًم دأهنم اؽلمتسهتن بهتاب ظل وسنتى  ،و َّأن ؿٌيًا ومـاو ة
واىـسهر ني أيو اؽلـعية واىبدؿة  ،فاس تلٌتا ما اس تلٌتو م اؽلسٌمني ) .

أتضيح اىقاؿد :
يذو اىقاؿد خاظة ابجلدال  ي ابب اىـقيد وأظتل ازلي  ،ودذضل ُيرج اجلدال  ي ابب اىفقى وا﵂حاكم اىفرؾية .
واىفرق دني يذي اىبادني تحضى اىضافـا دقتع :
( إايمك واىنؼر  ي اىالكم ؛ فإن رج ً﵇ ىت ُس تو ؾ مسأةل  ي اىفقى فأ عأ فهيا  ،أو ُس تو ؾ رجو هلتو رج ً﵇ فقال  :د تى ديضة
؛ اكن ألرث يش أن ُضلك مهى  ،وىت ُس تو ؾ مسأةل  ي اىالكم فأ عأ فيى نُسب إىل اىبدؿة ) .
وهبذا ـؼل أن اجلدال  ي أظتل ازلي إذا ػل يه  ي ذاأى ددؿة فًت مفغ إًهيا .
هلال دـغ اىسٌف  ( :إذا جٌس اىرج﵇ن ُيتعٌلن  ي ازلي فٌيـٌٌل أهنٌل  ي أمر ددؿة حىت ف هلا ).
وهلال دـغ ا﵂مئة  ( :واىس نة إيفا يه اىتعد ﵀اثر رستل ظل وترك مـارضهتا بهيف ؟ و ِى َم ؟
واىالكم واخلعتمات  ي ازلي واجلدال حمدث  ،ويت تهلؽ اىضك  ي اىقٌتب ومينؽ م مـرفة احل واىعتاب ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشرح)

هذه افَٚظدة  :وهل ؿٚظدة ظئّ ٜجدً ا جًؾ هل ٚظْةقان :اخلصـ١َٛ

ٚاجلداٍ ٚاملسا ٤يف ايد ٜٔبدع.١
ادرا هق ٕقع مـ ادجٚدف ٜخو ٕقع مـ امدال ا لامري ممةٚراة  :ولَهةد
هب ٚادجٚدف ٜبٚفدٚضؾ ا لًْل امدال مْٓل ظْف إٓ خن لُقن بٚف ل هل خحسـ.
خم ٚادرا  :ؾٓق مْٓل ظْف وذم مجٔةع إحةقال ٕن ادةرا هةق ادجٚدفةٜ
بٚفدٚضؾ.
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واخلهقم : ٜهل لًْل اؾ ًٚل خن لُقن بْٔؽ وبغ مـ فٔس بْٔؽ وبْٔةف
ؾرق ذم افدلـ خهقم ٜـام ش ٖيت إمثِ ٜظذ ذفؽ
وهلذا خدخؾ ذم هذه افَٚظدة ظدة خمثِف :
ادثٚل إول :ؿٚل فؽ افسٗال ظـ اد نٚهبٚتا وذـر فف مثؾ ؿه ٜودٔغ
بـ ظسؾ افذي ـٚن لسٖل ظـ اد نٚهب ٜذم زمـ ظّر ؾرضةبف ظّةر وخمةر هبجةر
افْٚس فف ح ك تٚب.
ٕٕف ـٚن ل ِقا ألٚت ثةؿ لَةقل مةٚذا لةراد هبة{:ٚوادرشةات ظر ًؾةٚ
ؾٚفًٚوٍٚت ظه ًٍ}ٚمٚذا لَهد هب ٚا ؾُٖٕف لثر اإلصُٓٚت
ؾٚفسٗال ظـ اد نٚبف بًّْك خٕف لٖيت إػ افق افةذي لًِةؿ خٕةف ةةة هةق
بٚفْسد ٜفْ ٚمًِقم فدلْ ٚمًْٚه فُـ بٚفْسد ٜإػ حََٔ ف خو ـٍٔٔ ف خو ٕحةق ذفةؽ ٓ
لًِّف إٓ اه ا ؾٓذا هق افسٗال ظـ اد نٚبفا لًْل هذا افةذي حيةدد مة ٚهةق
اد نٚبف.
لًْل ذـر مثٚل آخر وهق ؿه ٜإمٚم مٚفؽ مع افرجؾ { :افرمـ ظذ
افًرش} .ؿٚل ـٔػ اش قى ؟
ؾٖجٚب ظِٔف اإلمٚم مٚفؽ بَقفف :آش قا مًِقم ٕٕ :ف مًِقم مًروف
مًْٚه .
وافُٔػ جمٓقل واإللامن بف واج. ٛ
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ؿٚل :وافسٗال ظْف بدظة ٜخي افسةٗال ظةـ افٍُٔٔة ٜا ؾة٘ذا ؿةٚل :ـٔةػ
لْزل؟
َٕقل هذا افسٗال بدظٜا ـٔػ اش قى هذا افسٗال بدظٜ
وافسِػ رمٓؿ اه تًٚػ ـرهةقا اخلةقض ذم اد نةٚبف افةذي ٓ لًِّةف
افذي ٓ لًِّف إٓ اه 
ٕن هذا افذي ٓ لًِّف اه  هق افذي لقفد :
إم ٚاإلُٕٚر
وإم ٚوًػ اإللامن
إم ٚخن اإلٕسٚن لُْر هذه افهٍ ٜا خو هذه ائََ ٜاف ل وردت مْهقص
ظِٔٓ ٚذم افُ ٚب خو ذم افسْ. ٜ
خو خٕف لٗدي بف ذفؽ إػ وًػ اإللامن هب. ٚ
ؾُؾ ذفؽ لٍ

بٚب افددظٜ

وهلذا ؿٚل افًِام رمةف اه تًةٚػ  :ب٘ثدةٚت إشةام وافهةٍٚتا فُةـ
ـٍٔٔ ٓ ٚهذا ـِف مـ افددع
وـؾ مـ دخؾ ذم افٍُٔٔ ٜخو اف ندٔف وؿع ذم اخلِط ـام هق حٚل ادًىِةٜ
وادندٜٓ
وفذفؽ ؿٚل افًِام رمٓؿ اه تًٚػ :إن ادًىؾ مثةؾ ً
وخلوة ٚمثةؾ
خوٓ ً
آخرا لًْل مثؾ وظىؾ ومثؾ .
ً
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ـٔػ ؟
ؿٚلًٕ :ؿ ادًىؾ خول م ٚشّع هذه ألة ٜمل لٍٓةؿ مْٓة ٚإٓ مة ٚلنةدف ذم
ذات ادخِقؿغ ؾٚخ ّر هذا ذم ذهْف ؾقؿع اف ندٔف ذم ؿِدفا وهذا اف ّثٔؾ إول.
ثؿ ؿٚل ذم ٍٕسف :هذا ٓ لِٔؼ بٚه ؾَ ٕٚةؾ مْةف إػ اف ًىٔةؾ ؾٍْةك هةذه
افهٍ ٜخو خوهلٚا وهذه ادرحِ ٜافثٜٕٔٚ
ؾِام خوهل ٚوؿع ذم تًىٔؾ اه ظـ وٍ ٝـامفف ؾندٓف بٚدًِقم خو بٚمامد
ؾُؾ تًىٔؾ دمده لَع بغ متثِٔغا ـام خن ـؾ ممثؾ مًىؾ
ؾٚفسٗال ظـ افٍُٔٔ ٜهق افذي لَقد إم ٚإػ اف ندٔف وإم ٚإػ اف ًىٔؾ
وم ٚتنٚبف مـ آلةٚت افُ ةٚب وٕحقهة ٚوهةق اف نةٚبف افْسةدل لةرد إػ
ادحُؿ.
خمةة ٓ ٚلس ة ىٔع اإلٕسةةٚن خن لًرؾةةف مثةةؾ حََٔةة[ ٜحَةةٚئؼ] إشةةام
وافهٍٚت خو حَٚئؼ [آحةداث] ذم افٔةقم أخةر خو ظةذاب افَةز خو حََٔةٜ
ادائُ ٜخو ٕحق ذفؽ ؾٓذا مـ اد نٚهبٜا افذي جي ٛخن لُؾ ظِّف إػ اه .
ادثٚل افثٚين هلذه افَٚظدة :ام حٚن افْٚس بةام فةٔس ذم افُ ةٚب وافسةْٜا
وهذه ٕص ظِٔٓ ٚافًِام رمٓؿ اه تًٚػا وهل مـ إصٔ ٚاف ل ـ ٕٝٚمقجقدة
ذم افزمـ افَدلؿ وأن ت ُررا لّ حـ افْٚس بام فٔس ذم افُ ٚب وافسْٜا وهلةذا
ؿٚل افزهبٚري  :وادحْ ٜذم اإلشام بدظٜا مثؾ مة ٚوؿةع ذم افةزمـ إول ـةٕٚقا
لّ حْقن هؾ تَقل افَرآن خمِقق خو ؽر خمِقق لّ حْقن اإلٕسٚن.



تعًٝل ايعالَ ١عبدايسمحٔ احملُٛد

- 176 -

ؾَٚل افًِام  :هذه بدظٜ
ود ٚاخ ٍِقا ذم لزلد بـ معاويةت وٚروا لّ حْةقن افْةٚس مةٚذا تَةقل ذم
لزلد بـ معاويت ؟!
ضٔ ٛلزلد بـ مًٚول ٜمل لرد ٓ ذم افُ ٚب وٓ ذم افسْ ٜدٚذا دمًؾ هذا .
خلو ٚإ َؾ إفْٔ ٚذم إزمْ ٜاد ٖخرة وفألشػ افندلد خٕف لقوةع
ـذفؽ ً
يش مل لرد ٓ ذم ـ ٚب وٓ ذم افسْٜا ؾان مـ افْٚس ؾان بةـ ؾةان بةـ ؾةان
لّ حـ ظِٔف ؟!!
ل ٚخخل ـٔػ ّٕ حـ افْٚس ظذ ؾان بـ ؾةان مل لةرد اشةؿ ؾةان وٓ
مقآتف خو مًٚداتف ٓ ذم ـ ٚب وٓ ذم شْ ٜ؟!
خو ادسٖف ٜافٍإٔ ٜافذي مل ترد ؾٓذا مم ٚلْدٌل خن حيذر مْف
خلو ٚاف ًه ٛوإٓ سٚب افةذي لٍةرق إمةٜا وظَةد ادةقآة
ومثِف ً
وادًدات
ـؾ تًه ٛلٍرق إم ٜؾٓق بدظٜا لًْل ٓ بٖس بةٚدٗمْغ خن جي ًّةقا
وخن لِ َقا ظذ ظِؿ ا ظذ ظّؾ ا ظذ دظقة ا مل تزل إم ٜذم خحقاهل ٚمـ رشؿٓةٚ
إػ ؽرهب ٚتًّؾ فدلـ اه  فُـ خن ل حقل هذا آج امع إػ خن لُةقن تًهة ًدٚ
ظذ ؽر افُ ٚب وافسْ ٜل حقل إػ بدظٜ
وإير وهذا مثٚل ؿقي جدً ا إػ افقوػ افؼظل افذي ام دحف اه 
ذم ـ ٚبف مثؾ{ :ووػ ادٓٚجرلـ وإٕهٚر} ادٓٚجرلـ وإٕهٚر ممةدوحقن
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ذم ـ ٚب اه  وذم شْ ٜافْدل  ـام ثد ٝذفؽ ذم افدخةٚري وؽةره ا ثةؿ بًةد
ذفؽ دمد هذا افقوػ افؼظل ادّدوحة ٜذم افُ ةٚب وافسةْ ٜدة ٚاشة خدم ذم
بٚضؾ شامه افْدل  جٚهع ـام ذم ؿه :ٜمة ٚادرلسةٔعا دة ٚؿةٚل ادٓةٚجري :لةٚ
فِّٓٚجرلـا وؿٚل إٕهٚري :ل ٚفألٕهٚري ؾٚخ هّقاا ؾَةٚل افْدةل " :أيب
دطوة اجل هلوة وأى بع أضهرؿم" مع خهنام اشامن رشظٔٚن
ؾُٔػ إذا ـٚن آشؿ ؽر رشظ ًٔة ٚواشة خدم ذم افدٚضةؾ ظَةد ادةقآة
وادًٚداة ظِٔف إٕام لُقن ظَد ادقآة وادًٚداة ظذ م ٚخمر اه بفا وفةٔس ظةذ مةٚ
ؿد لُقن مـ ذفؽ.
خلو ٚذـر مـ ذفؽ رمل واحد مـ ادسِّغ بٚفٍُر خو افددظةٜ
وـذفؽ ً
دون بْٜٔا وهذا لًْل مـ اخلهقم ٜوآؾةسا ظةذ افْةٚس  :خن ترمٔةف بٍُةر خو
بددظ ٜدون خن لُقن فؽ بْٔ ٜمـ ذفؽ هذا ـِف مـ افددع .
ومـ ثةؿ ؾًةذ ظةذ اإلٕسةٚن خن لُةقن بهة ًرا بدلْةف وبًَٔدتةف ح ةك
لهح ٛوح ك لُقن إذا تُِؿ تُِؿ ظـ ظِؿ وبْٜٔ
خم ٚخن لٖيت إٕسٚن فرمل آخر بددظ ٜهذه افددظ ٓ ٜظاؿ ٜهلة ٚبقة ممةٚ
هق خمٚفػ فُِ ٚب وافسْ ٜ؟!!
ؾٓذا خينك خن لَع هق ٍٕسف برمٔف بذفؽ ذم افددظٜا ـقٕف لرمٔف بٍُر خو
خلو ٚوؿقع ذم افددظ.ٜ
بددظ ٓ ٜدفٔؾ ظِٔٓ ٚهذا هق ٍٕسف ً
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(املنت)
قاٍ حفع٘ اهلل تعاىل  :ايكاعد ٠ايسابع ١عػس)04( ٠
إيصاّ ايٓاع بفعٌ غ َٔ ٤ٞايعادات ٚاملعاَالت ٚ ,دعٌِ ذيو نايػسع اير ٟال ُٜخايف
ٚ ,ايد ٜٔاير ٟال ُٜعازض بدع. ١
وم ا﵂م ةل ؿىل ذضل :
ما ذمرو اىضاظيب م وضْ ؽ اؽلهتس  ي مـام﵇ت اىناس  ،اكزلِّ ي اؽلتضتع وا﵂مر اؿلتتم ؿٌهيم  ،دامئًا أو  ي أوهلات حمدود ،
ؿىل ميفيات مرضودة  ،حبيث أضايه اؽلرشوع ازلامئ اشلي حيمو ؿٌيى اىـامة  ،و ؤخذون دى  ،وأتجى ؿىل اؽلمتنؽ مهى اىـقتدة  ،لٌل
 ي أخذ زاك اؽلتايش واحلرث  ،وما أص بى ذضل .
وم ذضل أ ضً ا هلتل اىضاظيب  ( :ولذضل أقدمي اجلًال ؿىل اىـٌٌل  ،وأتىية اؽلناظب اىرش فة م ﵆ عٌح ىًا دعر اىتتر ث
فإن ج ْـو اجلايو  ي متضؽ اىـاػل حىت ع مفتيًا  ي ازلي  ،ومـمت﵆ً دقتع  ي ا﵂متال وازلما وا﵂دضاع وك يا حمرم  ي ازلي .
َّ ،
ً
دانً
ومتن ذضل تخذ د حىت ع الاب مس تنقا ىرأبة ا﵂ب  -وإن ػل بٌف رأبة ا﵂ب  ي ذضل اؽلنعب  -دعر اىتراجة أو ك
ذضل  ،حبيث يض يؽ يذا اىـمو و عرد  ،وي ِردُو اىناس اكىرشع اشلي ﵆ ُُياىف ددؿة د﵇ إصاكل ) .

أتضيح اىقاؿد :
يذو اىقاؿد خاظة ابىـادات واؽلـام﵇ت  ،فإن الادتداع يا ينا قؽ فهيا م هجة اخلروج ؿىل نؼام ازلي عـو يذو اىـادات أو
اؽلـام﵇ت فرضً ا حمتت ًما ؿىل اىناس ؛ مبثادة فرااغ ازلي وؾزامئ اىرشع .
جاراي ؿىل سبب مـقتل ومفض ًيا إىل معٌلة مـترب  ،فًذا ندرج حتب ابب
و﵆ دخو حتب يذو اىقاؿد ما إذا اكن ا﵄ىزام ً
اؽلعاحل اؽلرسةل  ،ويت ابب ﵆ قؽ فيى الادتداع لٌل أقدم .
ىتنهؼ
وم ا﵂م ةل ؿىل اؽلعاحل اؽلرسةل  :وضؽ ايٌتاحئ ا ميية  ،واى اأيب ا﵄دار ة اىيت حتق اؽلعاحل اىـامة ى﵃مة وف مقاظد
اىرش ـة .
أما ا﵄ىزام اشلي عري فيى الادتداع فًت اؽلناهلغ ؽلقاظد اىرش ـة  ،اخلارج ؿىل نؼام ازلي  ،وإيفا ُعار إىيى بسبب اىتفر ط  ي
ا﵂خذ برشع ظل .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشرح)

لًْةةل هْةة ٚافَٚظةةدة تَةةقل :إفةةزام افْةةٚس بق ة م ةـ افًةةٚدات

وادًٚمات وجًؾ ذفؽ ـٚفؼع افذي ٓ خيٚفػ وافدلـ افذي ٓ لًٚرضا
لًْل خن تِزم بق لًْل خن لَع هذا افق مةرة ومةرة هةذا ممة ٚهةق ٓ
تس َٔؿ ائٚة بفا فُـ خن تِزم بق ودمًِف ٓز ًم ٚةة ٓحظ مًل ةة هذا لَةقل
فؽ ل حقل إػ بدظ ٜمثؾ ادُقس اف ل تٗخذ ظذ ادًةٚمات لًْةل خي مًٚمِةٜ
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تهِحٓ ٚلٖخذ ظِٔٓ ٚمُس ةة ضد ًً ٚافنٚضدل رمف اه تًٚػ ل ُِؿ ظـ ذفةؽ ذم
زمْفا واه ادس ًٚن ةة ؾٓذا لوٚهل لًْةل وةٚر ـٖهنةٕ ٚةقع مةـ افزـةٚة لًْةل
وٚهك هب ٚافزـٚة.
وهذا خي ِػ ظـ مـ لُّـ خن لسةّك بٚفهةقر اف ْئّٔة ٜاف ةل ل ٍةؼ
ظِٔٓ ٚوتُقن ً
مثا ٕيً ٚم ٚددرش ٜمًْٔ ٜخو ٕحق ذفؽ  :ؾ٘ن هةذا افْيةٚم لً ةز ذم
ام ٕٛٚاإلداري ٓ لوٚهك بف رشظ ٜا وافدفٔؾ ظذ خٕف ٓ لوٚهك بف رشظة :ٜخن
ٕيٚم اددرش ٜافٍإٔ ٜخي ِػ ظـ ٕيٚم اددرش ٜافٍإٔ ٜخن ـذا خي ِػ ظـ ـذا؟
إ ًذا مًْٚه ٚخن هذا افْيٚم خٚص هبذه.
فُـ خن لُقن ذم إم ٜيش مـ افًٚدة خو اإلفزام لوةٚهك بةف افؼةظٜ
خينك خن ل حقل إػ يش مـ افْيٚم افًٚم افذي لُقن بدظ.ٜ
لًْل وفُٔـ ً
مثا مـ إمثِ ٜظذ ذفؽ :تقفٔ ٝمْٚوة ٛافَوةٕ ٚه
مًْٔ ٜبدون افْير إػ افًِؿ !!
ؾُٖن هذه إهة وٚرت موٚهٔ ٜفِةدلـا لًْةل وةٚرت هةل ٍٕسةٓٚ
ـقن هذه إهة إ ًذا م ٚـٚن مْٓ ٚوهةذا هةق ادقجةقد أن ظْةد افهةقؾٔ ٜدمةد
زظٚم ٜافهقؾٔ ٜل قارثٓ ٚآبـ وفق ـٚن مـ خؾسؼ افْٚس وفةق ـةٚن مةـ خجٓةؾ
افْٚس !!
ؾُقٕف لُقن ذم ادسِّغ مـ جيًؾ هذا لْ َؾ إػ هةذا بةدون خن لُةقن
هْٚك مزر وحٔ فًِؿ رشظل لُقن ؾٔةف ؿٚوة ًٔ ٚومٍ ًٔة ٚوإمةٚم وحةٚـؿ ظةذ
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افْٚس وٕحق ذفؽ ؾٓذا ـِف مم ٓ ٚلؼع وخينك خن ل حقل إػ فةقن مةـ خفةقان
افددظٜا وخـز إصٔ ٚاف ل تدخؾ وّـ هذه افَٚظدة ـثر مم ٚشةدؼ خن خوردٕةٚه
ذم ؿٚظدة شٚبَ ٜوهل ـثر مـ افسٔٚشٚت ادِزم ٜاف ل توٚهل افؼلً ٜهل ٕةقع
مـ اف َٔٔدا ٕقع مـ افَٕٚقن افذي لوٚهل افؼظ ٜؾٓةذه ادوةٚهٚة فِؼةظ ٜذم
خمقر فٔس هل ٚدفٔؾ ٓ مـ ـ ٚب اه وٓ مـ شْ ٜرشقفف  خينةك خن تحقهلة ٚإػ
بدظ.ٜ
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(املنت)

هلال اب تميية  :وؿامة ا﵂مرا إيفا أحدجتا أنتاؿًا م اىس ياسات اجلاةر م أخػذ أمػتال ﵆ عػتز
أخذيا ،وؾقتابت ؿىل اجلرامئ ﵆ جتتز ،﵂هنم فرظتا  ي اؽلرشوع م ا﵂مر ابؽلـروف واًهنيا ؾػ اؽلنهػر،
وإ﵆ فٌت هلبضتا ما يستغ هلبضى ووضـتو حيث يستغ وضػـى ،ظػاىبني دػذضل إهلامػة ديػ ظل ،﵆ رايسػة
نفتسًم وأهلامتا احلدود اؽلرشوؿة ؿىل اىرش ف واىتضيؽ ،واىقر ب واىبـيد ،متنري  ي ترقيهبم وتػرييهبم
يٌـدل اشلي رشؿى ظل ؽلا احتاجتا إىل اؽلهتس اؽلتضتؿة و﵆ إىل اىـقتابت اجلاةر  ،و﵆ إىل م حيفؼًم م
اىـبيد واؽلس تـبدي  ،لٌل اكن اخلٌفا اىراصدون ،ومعر ب ؾبد اىـزيز وك م أمرا دـغ ا﵂هلاىمي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشرح)

لًْل ـٖٕف لنر خن لَقل :ظدف ٝؾٖمْ ٝؾّْٝ

فُـ د ٚوٚر ؾٔف خِؾ اح ٚجقا إػ شٔٚشٚت جٚئرة هذه هةل ادنةُِٜا
ؾّثؾ هذه افسٔٚشٚت د ٚتٖخذ ٕيً ٚمة ٚظً ٚمة ٚلًْةل هةذا مةـ إصةٔ[ ٚوإٓ ؾةا
اشٚس دثؾ هذا ـام ذـر صٔخ آشام ] .
فق خهنؿ ذم بًض إحٔٚن حي ٚجقن هذا ٓ بٖس هبؿ ؾٚفسٔٚشة ٜافؼةظٜٔ
اإلشامٔ ٜت ىِٛ
وهلذا ؿٚل افًِام رمٓؿ اه تًٚل :فق هجؿ افًدو ظذ بِد واح ٚج لًْل
ً
خمقآ جيقز خن لٖخذ
اإلمٚم ومـ مًف مـ امْد إػ خمقال افْٚس ؿٚل لٖخذ مْٓؿ
ً
وخلوة ٚافنةٚضدل خصةٚر إػ ذفةؽ ذم
مْٓؿ
خمقآا فُـ اصسط بـ ظدد افسةام ً
آظ هٚم اصسط ذم ذفؽ خن لُقن هْٚك ظدل خن ٓ لُقن ذم بٔة ٝادةٚل يش ا
لًْل م ٚجيقز بٔ ٝادٚل مع فف دـ حقفف ثؿ لٖخذ ظةذ افْةٚس اائة ٛلَةقل
افًدو هجؿ ؾٖٕ ٚخخذ مًف



تعًٝل ايعالَ ١عبدايسمحٔ احملُٛد

- 182 -

بؾ إن ابـ ظدد افسام لًْل د ٚخرادا ايةٚـؿ ذم ظٓةده خن لُّة ٞظةذ
افْٚس مُقس ذم خجؾ مقاجٓ ٜاف ٚر وٕحق ذفؽ رشطا ؿةٚل :خول يش بٔةقت
إمرا وٕسٚئٓؿ لدًٔٓـ ائِ ٜافع مًٓٚا وفٔس ادَهقد هب ٚائِ ٜافًٚدل ٜوإٕام
ـؾ واحدة مًٓ ٚمجِ ٜمـ ايع اف ل خخذت بىرق اه خظِؿ هبٚا ؾة٘ذا اح ٚجةٝ
جةقرا مةـ هْةٚك
جقرا مـ هْ ٚثؿ
ً
إم ٜإػ ذفؽ ؾا بٖسا فُـ خن لُقن هْٚك ً
هذا هق اخلِؾ افذي خصٚر إفٔف صٔخ اإلشام.
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(املنت)
قاٍ حفع٘ اهلل تعاىل  :ايكاعد ٠اخلاَط ١عػس)05( ٠
اخلسٚج عً ٢األٚضاع ايد ١ٜٝٓايجابتٚ , ١تػٝري احلدٚد ايػسع ١ٝاملكدَّز ٠بدع. ١
وم ا﵂م ةل ؿىل ذضل :

 -1ما ذمرو اب رجب دقتع  ( :وأما اؽلـام﵇ت اكىـقتد واىفستخ وحنتيٌل ؛ مفا اكن مهنا ألي ًا ى﵃وضاع اىرشؾية  ،نجـو حد
اىزان ؾقتدة ماىية  ،وما أص بى ذضل فإنى مردود م أظهل  ،﵆ نتقو دى اؽلطل ﵂ن يذا ك مـًتد  ي أحاكم ا﵄س﵇م  .و دل ؿىل
ذضل أن اىنيب هلال يصلي سأع  :إن ادين اكن ؾس يفًا ؿىل ف﵇ن  ،فزىن ابمرأأى  ،فافتد ب مهى مبااة صا وخادم  ،فقال اىنيب :
« اؽلتة صا واخلادم ر ٌّد ؿٌيك  ،وؿىل ادنك جسل مئة وألر ب ؿام » .
 -2احليو اىباظةل اىيت حيعو هبا حتٌيو اؿلرمات أو إسقاط اىتاجبات  ،وذضل اكس تل﵇ل اىراب دبيؽ اىـينة  ،ورد اؽلعٌقة ً
ج﵇اث
ؽل ظٌقًا دناكح اىتلٌيو  ،وإسقاط فرض اىزاك ابىًبة اؽلس تـار .
هلال اىضاظيب  ...( :مدخو اىبدؿة يا ينا م ابب الاحتيال اشلي أجازو دـغ اىناس  ،فقد ؿدَّ و اىـٌٌل م اىبدع اؿلداثت ) .
وهلال اىض يخ َلتد صٌتتت  ( :وم ذضل إسقاط اىع﵇ ؛ فإن أحصاهبا هلاستيا ؿىل فد ة اىعتم اىيت ورد اىنط هبا  ،وػل قفتا
ؾند يذا احلنك ابجلتاز  ،دو أتسـتا فرشؾتا ىًا م احليو ما عـًٌا ظتر ﵆ روح فهيا  ،و﵆ أثر .
والادتداع ينا م أقرب أنتاع الادتداع .) ...
 -3وميه أن ٌن دذضل  :احلتادث اىيت أخرب أهنا أقؽ وأؼًر وأنترش  ،ويه جتامؽ اىبدع م هجة أن ً
م مهنٌل مؤذن دتلي
مـاػل ازلي واندراسى  ،لقتع  « :إن م أرشاط اىساؿة  :أن يرفؽ اىـؼل  ،و ؼًر اجلًو  ،و فضت اىزان  ،ويرشب ارلر ».
هلال اىضاظيب  ( :فاحلاظو أن ألرث احلتادث اىيت أخرب هبا اىنيب م أهنا أقؽ وأؼًر وأنترش أمتر مبتدؿة ؿىل مضايا
اىترش ؽ  ،ىه م هجة اىتـبد  ،﵆ م هجة متهنا ؿاد ة ) .

أتضيح اىقاؿد :
يذو اىقاؿد خاظة دأحاكم ازلي اىقاظـة لتنرمي اىزان ورشب ارلر  ،وابؽلقدَّ رات اىرشؾية  ،فتضمو أنتاع اجلناايت واحلدود ،
وأنعبة اؽلتار ث  ،ومقادير اىهفارات واىـد  ،وحنت ذضل مما ورد  ي اىرشع حتد دو دقدر مـني .
وإذا اكن ىًذو اؽلقدَّ رات هجتان  :هجة ؿاد ة وهجة أـبد ة ؛ فإن الادتداع قؽ فهيا م هجة متهنا أـبد ة  ،﵆ م هجة متهنا ؿاد ة
مـقتةل اؽلـىن .
ومتن يذو اؽلقدَّ رات أـبد ة مـناو أن اىضارع جـًٌا أحاك ًما اثدتة ﵆ أقبو اىتبدل و﵆ اىتل ُّ  ي زمان وماكن .
هلال اب اىقمي  ( :ا﵂حاكم نتؿان :
نتع ﵆ تل ؾ حاةل واحد  ،يت ؿٌهيا ﵆ حبسب ا﵂زمهة و﵆ ا﵂مههة و﵆ اجهتاد ا﵂مئة .
متجتب اىتاجباب وحترمي اؿلرمات  ،واحلدود اؽلقدَّ ر ابىرشع ؿىل اجلرامئ  ،وحنت ذضل  .فًذا ﵆ تعرق إىيى ألي و﵆ اجهتاد
ُياىف ما ُوضؽ ؿٌيى .
ً
واىنتع اىثاين  :ما تل حبسب اهلتضا اؽلعٌلة ع  :زماانً وماكانً وحا﵆ ؛ هكقادير اىتـزيرات وأجهاسًا وظفاهتا  ،فإن اىضارع
َّنتع فهيا حبب اؽلعٌلة ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
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خلو ٚافَٚظدة مّٓ ٜجدً ا وهل خىرة اخلروج ظةذ إووةٚع
هذه ً

افؼظٔ ٜافثٚب ٜا تٌٔر ايدود افؼظٔ ٓ ٜصؽ خٕف بدظٜ
هْٚك ج ٕٛٚم ٍؼ ظِٔف ـؾ افْٚس لًْةل لُةٚدون ل ٍَةقن ظِٔةف خن ٓ
جيقز ٕحد خن لٌر ذم حدود افهاةا لًْل فق ج ٚواحةد وؿةٚل وةاة افيٓةر
لْدٌل خن تُقن ذم افسٚظ ٜافًٚرشة ً
مثا ؿدؾ افزوال بسٚظ غ بدل خن تُقن بًةد
افزوال م ٚخحد لقاؾَف افد  ٜا خو لزاد ذم رـً ٓ ٚخو َٕص ذم رـًٚ ٚ
فُـ هْٚك جقإ ٛخخرى حيدث خحٔ ًٕٚٚؾٔٓ ٚتٌٔر مثؾ :جقإ ٛايدود
افؼظٔ ٜـام مثؾ ادٗفػ وَٕؾ ظـ ؽرها لًْل ً
مثا لَقل فةؽ لٌِةل حةد افزٕةٚ
وجيًؾ بدفف ظَقب ٜمٚفٔ!!ٜ
وأن افةةدظقات افٌربٔةة ٜوافَٕٚقٕٔةة ٜذم داخةةؾ بةةاد ادسةةِّغ وذم
خٚرجٓ ٚهل دظقات ف ٌٔر افؼع هبةذه افىرلَةٜا لَةقل فةؽ  :لًْةل ايةدود
وًد ٜذم ظٚمل افٔقم!!
ؾام هق افددلؾ ؿٚل افددلؾ هق افًَقب ٜادٚفٔ ٜخو افسجـ!
ولٗشٍْ ٚخن ذم بًض افَةقإغ ذم افةداد افًربٔة ٜادْ سةد ٜإػ اإلشةام
لَقل فؽ ذم افزٕ ٚلَةقل فةؽ :افًَقبة ٜهةل ايةدس خو ؽرامة ٜمٚفٔة ٜخو تْةٚزل
افىرف ا لًْل فق واحد لًْل زوج تْٚزل ظـ زوج فا زوج ف ثد ٝزٕٚه ٚؾ ْٚزل
افزوج خاص تسَط افًَقب ٜـٔػ لًْل؟
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وهلذا هْٚك دظقات خىرة جدً ا إػ تٌٔةر خحُةٚم اه  خٕةف بةدل مةٚ
لُقن هْٚك ظَقب ٜبجِد خو تٌرل ٛخو ؿىع خو ٕحق ذفؽ مـ افًَقبٜ
لَقفقن فؽ  :إوػ خن ٕس ددل هب ٚافًَقبٚت ادٚفٔ!ٜ
ؾٓذا ـِف مـ اف ٌٔر وهق بدظٜ
خلوة ٚمة ٚلُّةـ خن َٕةقل ظْةف ائةؾ ظةذ افؼةلًٜ
ولدخؾ ذم ذفؽ ً
اإلشامٜٔا واددٚفٌ ٜوافٌِق ذم ائؾ وهذا افذي حذر مْف رشقل اه  بٚفْسدٜ
ٕهؾ افُ ٚبا ؾ٘هنؿ اح ٚفقا ظذ م ٚحرم اه ؾٚش دٚحقه بىرلَ ٜخخرى
ـحٚل افذلـ اظ دوا ذم افسد ٝمٚذا ووًقا  :ووةًقا افنةدٚك وؿةٚفقا
ٕحـ ٓ ٕهٔد لقم افسد ٝؾُ ٕٝٚهذه حِٜٔ
خلو ٚد ٚحرم اه  ظِٔٓؿ افنحقم مجِقه خي خذابقه ثؿ بةٚظقا
وـذفؽ ً
وخـِقا ثّْف
وائؾ م ًددة ذم هذا افزمٚن ٕسٖل اه افسام ٜوافًٚؾٔة ٜـةؿ لسة حؾ
افرب ٚبىرق لزظؿ خهن ٚبٔقع وحٔح ٜوم ٚهل إٓ مٚل بةامل بٔةْٓام ورؿة ٜوؿًةٝ
ؾٓذا ـِف مـ ائؾ ادحرم.ٜ
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(املنت)
قاٍ حفع٘ اهلل تعاىل  :ايكاعد ٠ايطادض ١عػس)06( ٠
َػابٗ ١ايهافس ٜٔفُٝا نإ َٔ خصا٥صِٗ َٔ عباد ٠أ ٚعاد ٠أ ٚنًُٗٝا بدع. ١
ويٍ األيصهح ػهى ذنك :

االِزٕبع ِٓ ؤوً اٌشذىَ ووً رٌ ظفش ػًٍ وجٗ اٌزذَٓ رشجهّب ثبٌىبفشَٓ .
وِٓ رٌه ِ :ىافمخ اٌىبفشَٓ يف ؤػُبدُ٘ وِىامسهُ .
لبي اٌز٘يب  ( :ؤِب ِشبهبخ اٌزِخ يف ادلُالد واخلُّظ وإًٌنوص فجذػخ ودشخ ).

ذىضٍح انماػدج :
٘زٖ اٌمبػذح واٌيت رٍُهب خبطزبْ ثٕىع ِؼٌن ِٓ ا﵀شِبد  ،و٘ى ِشبهبخ اٌىبفشَٓ .

وٌدخم حتد ْرِ املشاهبح أيساٌ :
األيس األول ِ :شبهبخ اٌىبفشَٓ يف خظبئظهُ دوْ ِب ؤدذصىٖ  ،وثُبْ ٘زا يف ٘زٖ اٌمبػذح .

لبي اثٓ رُُّخ  ( :وؤطً آخش  ،و٘ى ؤْ وً ِب َشبهبىْ فُٗ ِٓ ػجبدح ؤو ػبدح ؤو وٍُهّب ٘ى ِٓ
ا﵀ذصبد يف ٘زٖ األِخ  ،وِٓ اٌجذع ؛ إر اٌىالَ فُّب وبْ ِٓ خظبئظهُ ...
فجُّغ األدٌخ اٌذاٌخ ِٓ اٌىزبة واٌغٕخ واإلمجبع ػًٍ لجخ اٌجذع ووشا٘زهب  :ربشديّب ؤو رٕضَهب ؛ رٕذسط
٘زٖ ادلشبهببد فُهب ؛ فُجزّغ فُهب  :ؤهنب ثذع زلذصخ  ،وؤهنب ِشبهبخ ٌٍىبفشَٓ  ،ووً وادذ ِٓ اٌىطفٌن
ِىجت ٌٍٕهٍ .
واأليس انصاين ِ :شبهبخ اٌىبفشَٓ فُّب ؤدذصىٖ شلب ٌُظ يف دَٕهُ  ،وثُبْ ٘زا يف اٌمبػذح اٌزبٌُخ ذلزٖ
اٌمبػذح .
واالترداع ٌمغ مبشاهبح انكافسٌٍ يٍ ظهح كىَّ خسوظًا ػهى َظاو اندٌٍ ألْ اٌزشجٗ

ثبٌىبفشَٓ ؤطً دسوط اٌذَٓ وششائؼٗ  ،وظهىس اٌىفش وادلؼبطٍ  ،وّب ؤْ ا﵀بفظخ ػًٍ عٕٓ األٔجُبء
وششائؼهُ ؤطً وً خًن .

وذلزا ػظُ ولغ اٌجذع يف اٌذَٓ  ،وإْ مل َىٓ فُهب رشجٗ ثبٌىفبس فىُف إرا مجؼذ ثٌن اٌىطفٌن ! .
وِٓ ٕ٘ب وبٔذ سلبٌفخ اٌىبفشَٓ ؤِشّا ِمظىدّا ششػّب ؛ إر ادلمظىد ِٓ إسعبي اٌشعً ؤْ َظهش دَٓ ا﵁
ػًٍ اٌذَٓ وٍٗ  ،فُىىْ ٔفظ سلبٌفزهُ ِٓ ؤورب ِمبطذ اٌجؼضخ.
َىػخ رٌه ؤْ اٌُهىد ػشفىا ثبعزذالي ا﵀شِبد واسرىبهبب ثبحلًُ اٌجبؿٍخ  ،وّب ؤْ إٌظبسي ػشفىا
ثبٌغٍى واٌضَبدح يف اٌذَٓ ػًٍ احلذ ادلششوع  ،ووال ٘زَٓ األِشَٓ ثذػخ ؤو رسَؼخ إىل اٌجذػخ .
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وذلزا وبْ اٌغٍف َمىٌىْ  ( :إْ ِٓ فغذ ِٓ ػٍّبئٕب ففُٗ شجٗ ِٓ اٌُهىد  ،وِٓ فغذ ِٓ ػجبدٔب ففُٗ
شجٗ ِٓ إٌظبسي ) .

ومما ال ٌدخم حتد يشاهبح انكافسٌٍ أيساٌ :

ؤ – ِب وبْ ِششوػّب يف اٌششَؼزٌن  ،ؤو ِب وبْ ِششوػّب ٌٕب وُ٘ َفؼٍىٔٗ  ،وظىَ ػبشىساء ؤو ؤطً
اٌظالح واٌظُبَ  ،فهٕب رمغ ادلخبٌفخ يف طفخ اٌؼًّ ووُفُزٗ .
ة – ِب ال َزظىس فُٗ اخزظبطهُ ثٗ شلب رمزؼُٗ ؿجُؼخ احلُبح واعزمبِخ ادلؼبػ ِٓ اٌؼبداد واٌظٕبػبد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشرح)

هْ ٚهذه افَٚظدة  :منٚهب ٜذم افُذب وخطْٓ ٚواوحٜ

فُـ إ دٓقا خن ادنٚهب ٜشقا تُقن ذم ظدٚدة خو ظةٚدة خو مة ٚجيّةع بةغ
افًدٚدة وافًٚدة ةة ٓحيقا مًل ةة
لًْل خحٔ ًٕٚٚلُقن ظْدهؿ ظدٚدة وظٚدة مثؾ خظٔٚدهؿ ومقاشّٓؿ وٕحةق
ذفؽ ؾٓذه ٓ جيقز منٚهب ٜومقاؾَ ٜافُٚؾرلـ ؾٕٔٓ ٚن هذا مـ اف ندف ادْٓل ظْف
ً
داخا ذم هذه افددظ.ٜ
ؾّـ وؿع ؾٔف ؾٕ٘ف لُقن ذم هذه ايٚفٜ
افَسؿ افذي [لًْل ؾٔف] إصُٚل :إذا خحدثقا صٔ ًئ ٚمـ افًٚدة هق فةٔس ذم
دلْٓؿ فُـ هق يش مـ افًٚدة ةة ٓحةظ مًةل ةةة ؾٓةؾ لُةقن ذم هةذه ايٚفةٜ
بدظٜ؟
ظِةام ظِٔةف هةؿ
خمرا مً ً ٚدا ـِدٚس خو ؽره ووةٚر ً
َٕقلًٕ :ؿ وفق ـٚن ً
خحدثقه وظرؾقا بف :ؾٍل هذه ايٚف ٜلُقن هذا إمر خم ًه ٚبٚفُٚؾرلـ
وإن ـٚن مـ خمقر افًٚدات ٓ لدخؾ ذم دلْٓؿ وٓ ذم ظدةٚد ؿ وٓ ـةٚن
إثؿ وٓ ؽر ذفؽا وإٕام هل ظٚدة ظِّقه ٚذم خمقرهؿ افًٚمٜ؟
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ؾَْقل :إذا اخ هقا هب ٚمـ فدس خو هٔئة ٜمًْٔة ٜؾْٔدٌةل فإلٕسةٚن خن ٓ
لنٚهبٓؿ ؾٔٓ ٚخقف مـ افقؿقع ذم منٚهب ٜهٗٓ وهق مـ افددظٜ
لس ثْك مـ ذفةؽ :مة ٚـةٚن مؼةو ًظ ٚذم دلةْٓؿ وذم دلْْة ٚـٚفهةٔٚم ذم
امِّٜا ؾٓق ظْدهؿ ٕقع مـ افهٔٚم وظْدٕٕ ٚقع مـ افهٔٚما ؾام ـٚن مؼو ًظ ٚذم
دلْْ ٚودلْٓؿ ؾٓذا ٓ لدخؾ ذم ادنٚهب.ٜ
إمر افثٚين :م ٚمل لُـ مـ خهٚئهْ ٚوهذا لًرف بٓٚش َرا
لًْل ـقن لٖـِقن ولؼبقن ولرـدقن وٕحق ذفؽ هذا ٓ خحد لَقل خٕةف
مـ خهٚئص هٗٓ وفق ـٚن خول إٕ ٚجف مـ ظْدهؿ
وحٔ خٕف ؿد تٖيت حٓٚت ؿِِٔ ٜجدً ا ؿد تنُؾ ا فُةـ هةذه حةٓٚت
ٕٚدرة لًْل ؿد لنُؾ يش مًغ ٕنٖ ظْد افٍُٚر وظرؾقا بفا فُـ خٕ ٚختهةقر خن
مثؾ هذا إمر ٓ لس ّر وإٕام هظٚن م ٚلس دغ حٚهلؿ هةؾ هةق مةـ خهةٚئص
افٍُٚرا خم خهن ٚمـ خمقر م ًَِ ٜبًةٚدات ظّةقم افْةٚس ذم مةآـِٓؿ ومنةٚرهبؿ
ووْٚظ ٚؿ ومراـدٓؿ وٕحق ذفؽ
وهلذا ٓ لدخؾ ايّد ه ذم هذا إمر د ٚخهنؿ خيسظقا جقال؟!!
وَٕقل :واه ٓ هذا هق مـ ٕنٖ ظْد افٍُٚر ؾِـ ٕنٚهبٓؿ ؾٔف
خو ـّدٔقتر هذا ٕنٖ ظْد افٍُٚر ؾِـ ٕنٚهبٓؿ ؾٔف
ـام خن هذا ٓ لدخؾ ؾٔف شٔٚرة وٕحقه ٚوإمر واو وايّد ه.
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(املنت)

قاٍ حفع٘ اهلل تعاىل  :ايكاعد ٠ايطابع ١عػس)07( ٠
َػابٗ ١ايهافس ٜٔفُٝا أحدث ٙٛمما يٝظ يف د َٔ ِٜٗٓايعبادات أ ٚايعادات أ ٚنًُٗٝا بدع. ١
وم ا﵂م ةل ؿىل ذضل :
ما ذمرو ا﵀جري  ،إذ هلال  ( :ألرث يذو ا﵂مة  ،واىـام مهنا جتري أمتر ؿىل سنن أيو اىهتادني أو سنن مرسى
وهليب أو سنن اجلايٌية  ،وذضل م و اىسٌعنة وأحاكهمم  ي اىـٌلل وا﵂مرا وك  ،وأمر اؽلعااب وا﵂فراح واؽلسام
وايٌباس واحلٌية وا﵂ واىرشب واىت﵆مئ واؽلرامب واخلدام واؾلاىس واىبيؽ واىرشا واؽلاكسب ) .
وم ذضل  :أقٌيد اىاكفري ف يسمى ابؽلتضات واؽلتد ﵇ت اىيت معَّ هبا اىب﵇  ي يذا اىـب  ،و﵆ حتل و﵆ هلت إ﵆
ابعل .
وم ذضل أ ضً ا  :متافقهتم  ي الاحتفال اب﵂ؾياد اىيت اس تلدجتيا وػل ته مرشوؿة  ي ديهنم  ،نـيد ا﵂م و تم اىعلة.
نيتاي حمضً ا أندرج حتب مضاهبهتم  ي أمتر
أنبيى همم  :مضاهبة اىاكفري  ي يش م أؾياد وىت اكن اىـيد متسٌل د ً
ازلي ؛ ذضل أن اىـيد عمتؽ فيى أنى رش ـة وصـ  ،ؾباد وؿاد  ي ن واحد .
هلال اب تميية  ( :اىـيد اؽلرشوع عمؽ ؾباد  ،ويت ما فيى م ظ﵇ أو ذمر أو ظدهلة أو نسك  ،وعمؽ ؿاد  ،ويت
ما فـو فيى م اىتتسؽ  ي اىعـام وايٌباس ) .
عتظا  ،ويذا ما
ويهفيك دياانً شلضل أن أتأمو اؽلفاسد اؽل أبة ؿىل مضاهبة اىاكفري معت ًما  ،ومضاهبهتم  ي أؾياد
ً
س يأ ي اىتنبيى ؿٌيى  ي خامتة يذو اىقاؿد .
أتضيح اىقاؿد :
يذو اىقاؿد أتـٌ مبضاهبة اىاكفري  ي اؿلداثت اىيت أحدجتيا  ،والادتداع  ي يذا اىنتع م اؽلضاهبة حيعو م
هجتني  :م هجة متهنا حمداثت ابىنس بة يٌاكفري  ،وم هجة متهنا مضاهبة .
هلال اب تميية  ... ( :فإنى ىت أحدجى اؽلسٌمتن ىقد اكن يهتن هلبي ًلا فهيف إذا اكن مما ػل يرشؿى نيب هلط  ،دو أحدجى
اىاكفرون  ،فاؽلتافقة فيى ػاير اىقبح  ،فًذا أظو ).
وهبذا ـؼل أن مضاهبة اىاكفري ف أحدجتو ُيهنيى ؾهنا م ج﵇ث هجات  :م هجة متهنا حمدجة  ي ديهنم  ،وم هجة متهنا
مضاهبة  ،وم هجة متهنا حمدجة  ي دي ا﵄س﵇م .
أنبهيات حتل مضاهبة اىاكفري :
اىتنبيى ا﵂ول  :أن ا﵂دةل م اىهتاب واىس نة وا﵄جٌلع وا﵀اثر والاؾتبار هلد دىب ؿىل أن اىتض بى ابىاكفري  ي ادلةل
أمترا عهتا اىس نة
إعااب وإما اس ً
مهنيا ؾنى  ،وأن خماىفهتم  ي يدُّيم مرشوع  :إما ً
تنبااب حبسب اؽلتاضؽ مؽ أن يناك ً
دـيهنا ابًهنيا ؛ نلٌ ايٌنية وإؾفا اىضارب .
اىتنبيى اىثاين  :أن خماىفة اىاكفري م اؽلقاظد اىرشؾية  ،وشلا فإن اًهنيا ؾ مضاهبة اىاكفري ـم ما إذا ُهلعدت
مضاهبهتم أو ػل أقعد .
ذضل أن مضاهبة اىاكفري  -دقعد أو ددون هلعد  -أ أب ؿٌهيا مفاسد اؾتقاد ة ومعٌية  .ديان ذضل  ي ا﵀ ي :
عتظا :
اىتنبيى اىثاىث   :ي ذمر دـغ اؽلفاسد اؽل أبة ؿىل مضاهبة اىاكفري معت ًما وؿىل مضاهبهتم  ي أؾياد
ً
 -1أن اؽلضارلة  ي اىًدي اىؼاير أترث أناس بًا وتضا ً
م دني اؽلتضادني  ي اىباظ ؿىل وجى اؽلسارهلة واىتدرج اخلفا ،
ويذا أمر حمستس ؛ فإن اى﵇بس جياب أيو اىـؼل عد م نفسى نتع انضٌلم إًهيم  ،ويهذا .
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 -2أن مضارلهتم  ي اىًدي اىؼاير أتجب الا ت﵇ط اىؼاير حىت يرأفؽ اًمتيَّي  ،فَّيول احلاجز اىنفيس دني اؽلًد ني
اؽلرضيني  ،ودني اؽللضتب ؿٌهيم و﵆ اىضاىني  ،و نبم دذضل ؾقد اؽلتالا واؽلـادا .
 -3أن اىتضبيى ابىاكفري م أس باب خسط ظل  ،لٌل هلال معر ب اخلعاب ريض ظل ؾنى  ( :اجتنبتا أؿدا ظل  ي
ؾيد ؛ فإن اىسخط زنل ؿٌهيم ) .
ذضل أن أؾياد مـعية عل  ،فًيا إما حمدجة أو منستخة  ،واؽلسؼل ﵆ قر ؿىل واحد مهنٌل .
 -4أن مضاهبهتم  ي دـغ أؾياد تجب رسور هلٌتهبم مبا ؿٌيى م اىباظو ؛ ف ون اؽلسٌمني هلد ظاروا فرؿًا هلم  ي
عااط ديهنم  ،وذضل تجب هلت هلٌتهبم وانرشاح ظدور  ،ورمبا أظمـًم ذضل  ي انهتاز اىفرص واس تذ﵆ل اىضـفا .
 -5أن ا﵂ؾياد واؽلتامس  ي ادلةل ىًا مهفـة ؾؼمية  ي ديػ اخلٌػ ودنيػا اكنتفػاؾًم ابىعػ﵇ واىػزاك واىعػيام واحلػج ،
امس َّ ِ
﴿و ِى ُ ِّ
اغل ؿ ََىل َما َرزَ هلًَُم ِّم هبَ ِ مي َ ِة َا﵂ن ْ َـا ِم ﴾.
َنساكً ِى َي ْذ ُل ُروا ْ َ
لك ُأ َّم ٍة َج َـٌْنَا م َ
وىًذا جا ت هبا رش ـة  ،لٌل هلال أـاىل َ :

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشرح)

خلو ٚمسٖف ٜلًْل مم ٚخحدثقه ؿٚل :مم ٚفٔس ذم دلْٓؿ
هذه ً

وافَٚظدة اف ل ؿدِٓ ٚؿٚل م ٚهق مـ خهٚئهٓؿ
و افَٚظدة اف ل تِٔٓ ٚافسٚبً ٜظؼة ؿٚل :م ٚخحدثقه ممة ٚفةٔس ذم دلةْٓؿ
مـ ظدٚدات خو ظٚدات خو ـِٔٓام
ضد ًً ٚهق م ٚذم دلْٓؿ شدؼ بٕٔٚف
فُـ ؿٚل هذا مم ٚفةٔس ذم دلةْٓؿ بدظة ٜؾٓةؿ إذا خحةدثقا ظةداده مةـ
ظْدهؿ ؾا جيقز فْ ٚخن ٕنٚهبٓؿ ؾٔف
خلوة ٚخن
وإذا خحدثقا ظٚدة ؿٚلًٕ :ؿ ؾةا إذا خحةدثقا ظةٚدة ؾةا جيةقز ً
ٕنٚهبٓؿ ؾٔٓٚ
مثا ت ًِةؼ بًةٚدة ً
لًْل هؿ خحٔ ًٕٚٚحيدثقن خصٔ ٚلًْل ً
مةثا اف خةرجا
هذه افًٚدة دمد هل ٚضَقس [لًٍِقهن/ ٚضقفٔ ]ٜمًْٔ! ٜ
لْدٌل خن ٓ ٕنٚهبٓؿ ؾٔٓ ٚلُقن فْ ٚضرلَ ْ ٚاخلٚو.ٜ
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ظٚدة افزواج لًْل بىرلَ ٜمًْٔ ٜخي هقن هب ٚهؿ خحدثقه ٚهةذه افًةٚدة
هل ٚؾْٔدٌل هل! ٚ
ؾْٔدٌل فْ ٚوجي ٛظِْٔ ٚخن ٓ َِٕدهؿ ؾٔٓ.ٚ
وـام ذـر ادٗفػ ادقوٚت هذه هةل مقوةٚت مةـ ظْةدهؿ ؾةا جيةقز
تنٚبف افُٚؾرلـ هبذه ادقو ٜاف ل اخسظقه ٚفْ ٚوختقا هب ٚإفْٔٚ
خمرا مَهق ًدا فذاتف ةة
وافسد ٛذم ذفؽ خهي ٚاإلخقة خن منٚهب ٜافُٚؾرلـ ً
إ دٓقا مًل ةة لًْل خٕ ٝختٚفػ افُٚؾر خمر مؼوطا إير إػ افْدل  ذم حجف
ـٔػ خٕف خبَك ظذ م ٚبَل مـ مِ ٜإبراهٔؿ فُـ حرص ـؾ ايرص ظةذ خمٚفٍةٜ
ادؼـغ
خلو ٚخهؾ افُ ٚب فْ ٚشّ ٝخي ِػ ظـ شّ ٓؿ ؾ٘ذا ـٚن افق
ـذفؽ ً
وّـ خهٚئهٓؿ ٓ حٚج ٜبْ ٚإفٔف
خم ٚم ٚـٚن ٕح ٚج إفٔف ـام ؿِْ ٚمـ خمسظٚت وؽره ٚؾٚيّد ه خهنة ٚؽةر
داخِ ٝذم هذا ادقوقع
فُـ خن لُقن صٔ ًئ ٚمـ ظدٚدا ؿ مةـ ظةٚدا ؿ وضةرائَٓؿ ثةؿ إذا هبةؿ
حيدثقه ٚهؿ ؾْٖيت ٕحـ وَِٕدهؿ ظَِٕٔٓ ٚقل ـا
وؽٚف ٛهذه إصٔ ٚاف ل تُقن مـ افًٚدات واف ةل لةذـر خن ٓ جيةقز
منٚهب ٓؿ ؾٔٓ ٚا ؽٚف ًد ٚخهن ٚتُقن مم ٓ ٚحٚج ٜإفٔف وٓ اورة وفدلْ ٚمـ افددائؾ
م ٚلٍُل
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وهلذا ٍٕرق بغ شٔٚرة اخسظقه ٚخحدثقه ٚؾْحـ ٕح ٚج إفٔٓ ٚوٕسة ٍٔد
مْٓٚا وبغ ظٚدة مًْٔ ٜذم ضرلَ ٜمًْٔ ٜظْدهؿ مقوة ٜمًْٔة ٜواه فسةْ ٚبحٚجةٜ
إفٔٓ ٓ ٚمـ ؿرل ٛوٓ مـ بًٔد
وإذا ٕيرت إػ ادسِّغ افذلـ لَِدوهنؿ ؾٔٓ ٚدمد خثر ذفؽ ظِةٔٓؿ خثةر
هذه ادنٚهب ٜخثر هذه اد ٚبً ٜظِٔٓؿ ذم خخاؿٓؿ وشةِقـٓؿ ممة ٚلةدل ظةذ خهنةٚ
بٚضِ ٜةةة وهلذا ـام تاحيقن ذم وٍح ٜمٚئ ٜوخربً ٜومخسةغ لًْةل ذم ؾَةرات
مّٓ ٜجدً ا  :ادٍٚشد ادستد ٜظذ منٚهب ٜافُةٚؾرلـ ظّق ًمةٚا وظةذ منةٚهب ٓؿ ذم
خهقو ٚم ٚهل ادٍٚشد؟
خظٔٚدهؿ
ً
واحةةد :خن ادنةةٚرـ ٜذم اهلةةدي افيةةٚهر تةةقرث تْٚش ة ًد ٚوتنةةٚـؾ بةةغ
اد نٚهبغا ً
ؾًا د ٚاإلٕسةٚن لسةقي زي افُةٚؾر لدةدخ لسةقي مثِةف ٕن اهلةدي
افيٚهر لٗدي خثر ظذ افدٚضؾ.
ث :ًٚٔ ٕٚخن منٚرـ ٓؿ ذم اهلدي افيٚهر تقج ٛآخ اط ٓ لّٔةز ادسةِؿ
مـ ؽره ا وهلذا ـٚن خهؾ افذم ٜذم افدوف ٜاإلشامٔ ٜهلؿ ؽٔٚر خٚصا هلؿ فدٚس
مًغ بحٔ ٞفق رخل ف مـ مُٚن بًٔد ظرؾة ٝخن هةذا مةـ خهةؾ افذمةٜا وفةق خن
واحد مـ ادسِّغ صٚهبٓؿ ؾٔف فزجر ا هذا ـِف افٌةرض مْةف ح ةك ٓ لقجةٛ
آخ اطا اف ّٔز بغ ادسِؿ وافُٚؾر خمر مىِقب ثؿ خن اف ندف بٚفُةٚؾرلـ مةـ
شخط اه.
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راب ًً :ٚخن منٚهب ٜادٗمْغ [هلؿ لقرث] هور ؿِقهبؿ بام هةؿ ظِٔةف مةـ
خلو ٚمِّ مٓؿ جدً اا د ٚخن افٌرب إذا اب دع مقوة ٜإ َِةٝ
افدٚضؾ لًْل هذا ً
لنون .
إػ ادسِّغ ّ
ولٗشٍْ ٚخن هذه ادقو ٜلًْل تْ َؾ إفْٔ ٚبا ظَةؾا واه فةق خن افٌربٔةٜ
اددًٔ ٜووً ٝظذ رخشٓ ٚؾوقٓت افدَر فقجدٕ ٚمـ ٕسٚئْ ٚمـ تهْع مثِٓؿا
فق خخذت خٔنةف افةرز وصةَ ٓ ٚمةـ افْهةػ وخدخِة ٝرخشةٓ ٚؾٔٓةٚ
فقجدت خؽِةٕ ٛسةٚئْ ٚتنةسي افَةامش افةذي لهةْع خٔنةف وتٍة

رخشةٓٚ

وتدخِٓ ٚؾٔف با ظَؾ
نهؿ خن لروى خن هةذه ادقوةٚت وهلةذا افٌةرب
ن افُٚؾرلـ ل ّ
ؾٓذا ل ّ
منورا جدً ا خٕف لٍرض ظِْٔ ٚظٚداتف وتَٚفٔده ولَِْٓ ٚإفْٔٚ
افُٚؾر
ً
ـٔػ َٕػ خمٚمف؟
َٕػ خمٚمف بٚفسْٜا وبٓٚظ زاز بٚفدلـا خن ًٕةرف خن اه ؾوةِْ ٚظِةٔٓؿ
ح ك فق خهنؿ ؾوِقا بٖصٔ ٚمٚدل ٜبسٔىٜا فُـ ٕحـ ؾوِْ ٚظِٔٓؿ بام هق خظيةؿ
وخظيؿ وخظيؿ مـ افدلـ وافؼلًٜا افسبٔ ٜظذ ظدم منٚهب ٜافُٚؾرلـ خمر مٓؿ
جدً ا.
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(املنت)

قاٍ حفع٘ اهلل تعاىل ٚ :مما ًٜخل مبػابٗ ١ايهافس: ٜٔ
ايكاعد ٠ايجآَ ١عػس ()08
اإلتٝإ بػ َٔ ٤ٞأعُاٍ اجلاًٖ , ١ٝاي مل تػسع يف اإلضالّ بدع. ١

واؽلراد ابجلايٌية -لٌل قتل اب تميية  ( -ما اكن ؿٌيى أيو اجلايٌية هلبو ا﵄س﵇م  ،وما ؿاد إىيى لث م
اىـرب م اجلايٌية اىيت اكنتا ؿٌهيا ) .

وم ا﵂م ةل ؿىل ذضل :
 -1ما جا  ي حصيح مسؼل أن اىنيب هلال  « :أردؽ  ي أميت م أمر اجلايٌية  ،﵆ متهن  :اىفخر  ي
ا﵂حساب  ،واىعـ  ي ا﵂نساب  ،والاستسقا ابىنجتم  ،واىنياحة ) .
 -2ما جا  ي سنن أيب داود أن اىنيب هلال  « :﵆ ؾقر  ي ا﵄س﵇م » .
( وذضل أن أيو اجلايٌية اكنتا ـقرون ا﵄دو ؿىل هلرب اىرجو اجلتاد  ،قتىتن  :جناز ى ؿىل فـهل ؛ ﵂نى
اكن ـقريا  ي حياأى فيعمـًا ا﵂ضياف  ،فهن نـقريا ؿىل هلربو ؛ ىيألكًا اىع واىس باع فيهتن معـ ًما
دـد مماأى لٌل اكن معـ ًما  ي حياأى ) .
 -3إهلامة اىت﵆مئ ودؾت اىناس إًهيا ابهتا ًجا وفر ًحا ؛ ُفـو يذا اس تقبا ً﵆ يٌمتىتد اشلمر دون ا﵂نىث  ،ويذا
ُرش
﴿و ِإ َذا ب ِّ َ
اىعنيؽ فيى متافقة ػاير ﵂يو اجلايٌية ؛ فقد اكنتا يس تبرشون ابشلمر وحيتفتن دى وحيتفٌتن ع َ
ُرش ِد ِى﴾.
أَ َح ُد ُ ْ ِاب ُ﵂ َنىث َػ َّو َو ْ ُهج ُى م ُْس َت ّداً َوي َُت َل ِؼ ٌمي َتَ َت َارى ِم َ اىْقَ ْت ِم ِم ُست ِ َما ب ِّ َ

أتضيح اىقتاؿد :

يذو اىقاؿد خاظة دأؾٌلل اجلايٌية اـلاىفة ىًدي ا﵄س﵇م ورشؾتى  ،ويه مٌنقة ابىقاؿدأني اىسادقتني
اؽلتـٌقتني مبضاهبة اىاكفري .
ومما قرر يذو اىقاؿد وعٌّهيا  :أن أاب بهر اىعد ريض ظل ؾنى دخو ؿىل امرأ م أمحس قال
ىًا ز نب  ،فر يا ﵆ أتلكم  ،فقال  ( :ما ىًا ﵆ تلكم ) ؟ هلاىتا  :جح َّب معمتة  .هلال ىًا  ( :تلكما  ،فإن
يذا ﵆ حيو  ،يذا م معو اجلايٌية )  .فتلكمب فقاىب  :م أنب ؟ هلال  ( :امرؤ م اؽلًاجري ) .
هلاىب  :أي اؽلًاجري ؟ هلال  ( :م هلريش )  .هلاىب  :م أي هلريش أنب ؟ هلال  ( :إنك ىسؤول  ،أان
أدت بهر ) .
وهلد ؿٌ َّ اب تميية ؿىل يذا ا﵂ثر فقال  ( :ومـىن هلتع ( م معو اجلايٌية ) أي مما انفرد دى أيو
اجلايٌية  ،وػل يرشع  ي ا﵄س﵇م .
فيدخو  ي يذا  :ما ُاختذ ؾباد مما اكن أيو اجلايٌية تـبدون دى  ،وػل يرشع ظل اىتـبد دى  ي
ا﵄س﵇م ).
أما ما جا دى ا﵄س﵇م فإنى ي ُرشع ُ
فـهل  ،وىت اكن أيو
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اجلايٌية فـٌتنى  ،ف ُيؤىت دى م هجة متنى مرشوؿًا  ،و فـو ؿىل اىتجى اؽلرشوع .
م ال ذضل ( :اىسـا دني اىعفا واؽلرو  ،وك و م صـاةر احلج ؛ فإن ذضل م صـاةر ظل وإن اكن
أيو اجلايٌية هلد اكنتا فـٌتن ذضل  ي ادلةل).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشرح)

ٓحظ مًل هْ ٚهذه افَٚظدة :ـؾ يش مـ خمةقر امٚهِٔة ٜاإلتٔةٚن

بق مـ خظامل امٚهِٔ ٜلًْل ممة ٚهةق مةـ خظةامل امٚهِٔةٜا ومل لةرد إثدٚتةف ذم
اإلشام لًْل هْٚك خمقر ـ ٕٝٚظْد خهؾ امٚهِٔ ٜج ٚاإلشام ب٘ؿرارهٚا فُةـ
م ٚـٚن مـ خمر امٚهِٔ ٜوٚر وو ًٍ ٚهل ٚبًةد اإلشةام إ ٓةك ووةػ امٚهِٔةٜ
ظِٔٓٚا ؾٓذه إمقر اف ل تقوػ خهن ٚمةـ خمةقر امٚهِٔة ٜجية ٛآب ًةٚد ظْٓةٚ
ومنٚهب ٓؿ ؾٕٔٓ ٚق ًظ ٚمـ افددظٜ
مثؾ م ٚذـر افْدل  ذم هذا ايدل ٞافهحٔ  « :أربع يف أمت من أمور
اجل هلوة اـفخر يف األحس ب»  :إ ًذا افٍخر لْحس ٛمـ خمقر امٚهِٔ ٜؾٓق بدظةٜ
«اـطعن يف األىس ب ,االستسق ب ـنجوم ,اـنو حة» هذه ـِٓ ٚمـ خمقر امٚهِٔةٜ
خلو ٚبدظٜ
إ ًذا هل حمرم ٜوهل ً
ٓ ظَر ذم اإلشام  :لًْل إذا افقاحد تةقذم ظِنةٚن ًَٕةر امّةؾ ظْةد
وتَدلرا
ؿزه ثؿ ٕىًّف فِْٚس احسا ًم ٚفف
ً
خو ٕس َدؾ إؤٚف بٚفذب هذا ـِف ٓ جيقز
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ٕٕف ذم ؾرق بغ خٕف إذا ج ٚك افؤػ تذب فف ف ُرمفا وبغ خن لُةقن
افؤػ ظرؾ ٝخٕف ؿٚدم وؿد ضدخ ٝفف ؽدائف وظنٚئف فُْؽ ؾَط تيٓةر خمٚمةف
هذا افذب ؾٓذا خينك خن لُقن رشـًٚ
ؾٓذه افَٚظدة لُّـ خن ٕىِع ظذ تٍٚؤِٓ ٚمـ خال مة ٚذـةره صةٔخ
اإلشةةام حمّةةد بةةـ ظدةةد افقهةةٚب رمةة ٜاه ظِٔةةف ذم ـ ٚبةةف افًيةةٔؿ "مسةةٚئؾ
امٚهِٔ "ٜؾَد ذـر ظؼات ادسٚئؾ مةـ خمةقر امٚهِٔة ٜوهةل تةدخؾ ذم هةذه
افَٚظدة.



قاٍ حفع٘ اهلل تعاىل :
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(املنت)

األصٌ ايجايح  :ايرزا٥ع املفط ١ٝإىل ايبدع. ١
قؽ الادتداع م هجة اشلرااؽ  ي معو ميه أن ؤدي إىل الادتداع  .ويذا مهنب  ي مخس هلتاؿد .
ديان ذضل :
أن اشلرااؽ اؽلفضية إىل اىبدؿة أدخو  ي ا﵀ ي :
أو ً﵆  ي اؽلعٌتابت اىرشؾية م اىتاجبات واؽلندوابت .
واثنيًا   :ي اؽلأذون فيى م اؽلباحات واؽلهرويات .
واثىث ًا وراد ًـا   :ي اؽلـايص واؿلرمات  ،وذضل م وهجني  .فًذو أردؽ هلتاؿد لكية .
و ٌن دذرااؽ اىبدؿة  :موك﵇ت اىبدؿة اؽلبنية ؿٌهيا اىتادـة ىًا .
فتنعو مما س ب مخس هلتاؿد لكية .
وإىيك ف أ ي ديان يذو اىقتاؿد :
ايكاعد ٠ايتاضع ١عػس ()09
إذا فُعٌ َا َٖ ٛطًٛب غسعّا عًٚ ٢د٘  ُِٖٜٛخالف َا ٖ ٛعً ٘ٝيف احلكٝك ١فًَٗ ٛخل بايبدع. ١
أتضيح اىقاؿد وا﵂م ةل ؿٌهيا :
يذو اىقاؿد خاظة ابؽلعٌتابت اىرشؾية م اىتاجبات واؽلندوابت  ،وأتضم مخس ظتر :
 -1أن ُت فُـو اىنافةل اؽلعٌقة أهنا س نة راأبة  ،وذضل م و إهلامة اىنافةل جٌلؿة  ي اؽلساجد .
 -2أن ُت ُ
فـو اىس نة أهنا فر ضة  ،وذضل اكىازام هلرا ستر ي اىسود وازلير  ي ظ﵇ جفر تم مجـة.
 -3أن ُت ُ
فـو اىـباد اؽلتسـة أهنا خمععة بزمان أو ماكن أو ظفة أو ميفية مـينة .
وهلد أقدم ديان يذو اىعتر  ي اىقاؿد اىتاسـة .
ومما قرب م يذو اىعتر و ٌن هبا اىعتراتن ا﵀أيتان .
 -4أن ٌتع ابىـمو اؽلرشوع معو زااد حىت ع وظفًا ىًذا اىـمو أو اكىتظف ع حبيث ت انضٌلمى إىيى .
م ال ذضل  :هلتل اىرجو ؾند اشلحب أو اىـت  ( :ايًٌم يذا مهك وإىيك ) ولقرا اىقر ن  ي اىعتاف .
ويهتن ذضل دأن ُفًم م ا﵄أيان مؽ اىـمو اؽلرشوع دفـو م ا﵂فـال اىـاد ة أو دـباد أ رى مرشوؿة ؛ انضٌل ُم ذضل
إىل اىـمو اؽلرشوع .
أما إن فَ َـو اؽللكف اىـباد اؽلرشوؿة وأىت دل يا مـًا م ك هلعد الانضٌلم  ،و﵆ َج َـهل ذر ـة ى﵇نضٌلم فعارت
ؾباد مهفرد ؾ ظاحبهتا  ،ف﵇ حرج ؿٌيى حينتذ  ،اكزلؿا هبيتة الاجامتع ىقنط أو تف فًت جاةز إذا ػل قؽ ؿىل وجى
ُُياف مهى مرشوؾية الانضٌلم  ،و﵆ متنى س نة أقام  ي ادلاؿات و ـٌ دى  ي اؽلساجد.
 -5اجامتع راأب  ،تهرر دتهرر ا﵂ساديؽ أو اىضًتر أو ا﵂ؾتام ك الاجامتؿات اؽلرشوؿة .
هلال اب تميية ( فإن ذضل ضايه الاجامتع يٌعٌتات ارلس  ،ويٌجمـة  ،ويٌـيدي  ،ويٌنج  ،وذضل يت اؽلبتدع
اؿلدث ) .
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م ال ذضل ( اىسفر إىل ديب اؽلقدس يٌتـر ف فيى  ،فإن يذا أ ضً ا ض﵇ل ِّدني ؛ فإن زاير ديب اؽلقدس مس تنبة ،
مرشوؿة يٌع﵇ فهيا والاؾتاكف  ،ويت أحد اؽلساجد اىث﵇جة اىيت تضد إًهيا اىرحال  ،ىه هلعد إأيانى أايم احلج يت
اؽلهروو ؛ فإن ذضل ختعيط وهلب مـني بزاير ديب اؽلقدس  ،و﵆ عتص ىزايرأى  ي يذا اىتهلب ؿىل ك و ).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشرح)

هذه افَٚظدة ضد ًً ٚهةق إ َةؾ أن إػ افةذرائع ادٍوةٔ ٜإػ افددظةٜ

لًْل ـؾ ظّؾ لٗدي إػ بدظ ٜؾٓق بدظ.ٜ
لًْل مًروف هْٚك خصٔ ٚج ٚت هبة ٚافؼةلً ٜواوةح ٜمْٓة ٚمة ٚهةق
واج ٛومْٓ ٚم ٚهق مْدوبا ؾ٘ذا خوٚف اإلٕسةٚن إفٔٓة ٚيش خؾٙة إػ بدظةٜ
ؾٓق داخؾ ؾٔٓٚ
ذـر ؾٔٓ ٚافَٚظدة خوػ ؿقاظد هذا افْقع وهل :
 افَٚظدة اف ٚشً ٜظؼ :إذا ـٚن افًٍؾ مىِقب رش ًظ ٚثةؿ ؾًةؾ ظةذ
وجف لقهؿ خاف هذا ادىِقب ؾٓق بدظ.ٜ
مثؾ :مىِقب لًْل شْ ٜؽر مَٔدة ؾٔةٖيت ولَٔةدهٚا شةْ ٜمىَِة ٜلةٖيت
ولَٔده ٚمثؾ م ٚذـر  :مجٚظٕٚ ٜؾِ ٜذم ادسجد اإلٕسٚن ـقٕةف لهةع ٕٚؾِة ٜمة ٚذم
منُِ ٜفُـ لهع ٕٚؾِ ٜمجٚظ ٜثؿ لهِقهن ٚذم ادسجد ؿٚل فؽ  :ؾٓذا بدظٜ
خو خن حيقل افسْ ٜإػ بدظ ٜـام ذـر ذم مسٖف ٜإوحٔ ٜخو مسةٖف ٜؿةرا ة
شقرة افسجدة وشقرة افدهر ذم ؾجر لقم امًّ ٜؾ حقلِٓ ٚمـ افسْ ٜإػ افددظٜ
هذا خمٚفػ فِؼع وإذا ـٚن ـذفؽ ؾٓق داخؾ ذم مثؾ هذه ايٚف ٜبٚفددظٜ
وهلذا ذـر ذم وٍح ٜمٚئ ٜواحد وش غ وؿٚل :خن ممة ٚلَةرب مةـ هةذه
افهقرة ولِحؼ افهقرتٚن أتٔ ٚن:



تعًٝل ايعالَ ١عبدايسمحٔ احملُٛد

- 199 -

خن لِ هؼ بٚفًّؾ ادؼوع ظّؾ زائد ح ك لهر وو ًٍ ٚهلذا افًّةؾ خو
ـٚفقوػ خو هذا افقوػ ذاتف
ً
مثؾ  :اإلٕسٚن لزلد خذـٚر ً
مةثا لًْةل
مثا ظْد افهاة خو ظْةد افةذب
ورد ظـ افْدل  اإلٕسٚن ظْدم ٚلذب مٚذا لهْع؟
ل قجف إػ افَدِ ٜولسّل ولُز ؿةٚل هةذا افةع ورد خن لُةزا فُةـ خن
لزلد ولٖيت بًدٚرات مًْٔ ٜهذا ـذا وهذا إػ آخره لًْل افِٓةؿ إن هةذه خوةحٜٔ
ؿهد  ٚوـذا ثؿ لِ زم هذا ؟
ؾَٔٚل :هذا إوٚؾ ٜؾٓذه اإلوٚؾ ٜحغ تًّؾ ظذ وجف تزظؿ لةزظؿ ؾٔةف
خٕف ؿرب ٜول َرب ذفؽ ؾٓق ذم هذه ايٚف ٜبدظٜ
ومثِف ادثٚل :ـؾ اج امع رات ٛل ُةرر ب ُةرر إشةٚبٔع خو افنةٓقر خو
إظقام ؽر آج امظٚت ادؼوظ.ٜ
ؿةةٚل ابةةـ تّٔٔةة : ٜؾةة٘ن ذفةةؽ لوةةٚهل آجة امع بٚفهةةِقات اخلّةةس
وفِجًّ ٜوفًِٔدلـ وفِح ٟوٕحق ذفؽ وهذا هق ادد دع :
م ٚادَهقد هبذا :فٔس ادَهقد بف ذفؽ آج امع ادٗؿ ٝوإٕام ادَهةقد
بف افدائؿا لًْل فق خن إٕسٚن جًؾ فف ً
مثا درس ذم لقم مًغ لً َد ؾٔةف خن هةذا
افٔقم ؾٔف يش مـ افٍؤًِ ٜ
مثا ولِ زمف خبةد أبةٚد خينةك خن ل حةقل هةذا إػ
بدظٜ
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 فُـ ـقٕف لرت ٛصٔ ًئ ٚفٔس ٍٔد مْف مم ٚهق مْيؿ ؾا لةدخؾ ذم هةذه
ايٚف: ٜ
ٕٕف م ٚوٚهك ةة إ دٓقا مًل ةةة لًْةل ٕحةـ ظْةدٕ ٚظْةد افٌةروب ذم
افهاة م ك ؿٚل فؽ :خبد أبٚد ضقل افًّر ظْةد افٌةروب ذم افهةاةا ؾِةق خن
إٕسٚن جًؾ ذم وؿ ٝم ٚذم افسٚظ ٜاف ٚشً ٜوٓ ذم ـذا يش مـ افًّةؾ وجًِةف
مُررا لندف هذه افهاة ل حقل إػ بدظٜ
ً
بخاف م ٚلدخؾ ذم هذه إمقر اف ل لٍْهؾ ؾٔٓ ٚلًْل افدارشة ٜتدةدخ
شدً ٜبًدلـ تٌر تدَك شدً ٜوٕص ً
مثا افدراش ٜصٓرلـ تُقن ـذفؽ ثؿ ت ٌر
إػ آخره
افدارش ٜلقم افسد ٝوإحد وآثْغ فُـ اخلّٔس وامًّ ٜفٔس ؾٔٓٚ
يش ا ؾٓذه ـِٓ ٚتٍْؽ ذم مثؾ هذه افروابط
مثؾ :آج امع افًٚئع ًٕؿ ٕحـ ِٕ َل مـ إربً ٚذم ـةؾ صةٓر فُةـ
واه بًد صٓرلـ وٓ ثاث ٜؽرٕٚه وجًِْٚه لقم اخلّٔس وهُذاا فُـ ادوةٚهٚة
هل ذم افهٍ ٜوايٚف ٜإوػ.
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(املنت)
ايكاعد ٠ايعػس)21( ٕٚ

.

إذا فُعٌ َا ٖ ٛدا٥ص غسعّا عًٚ ٢د٘ ُٜعتكد ف ٘ٝأْ٘ َطًٛب غسعّا فًَٗ ٛخل بايبدع١
وم ا﵂م ةل ؿىل ذضل :
ز رفة اؽلساجد ؛ إذ لث م اىناس ـتقد أهنا م هلبيو ترفيؽ ديتت ظل  ،ولذضل أـٌي اىرثايت اخلع ا﵂مثان  ،حىت
ـد ا﵄نفاق  ي ذضل إنفاهلًا  ي سبيو ظل .
وم ا﵂م ةل ؿىل ذضل أ ضً ا  :أن اىناس اكنتا إذا ظٌتا  ي اىعن م جامؽ اىبب ورفـتا م اىسجتد مسنتا
جبايًم م اى اب  ،فأمر دـغ اىت﵆ دإىقا احلىص  ي حص اؽلسود  ،وهلال  :ىسب م م أن عتل اىزمان فيؼ
اىعل إذا نضأ أن مسح اجلهبة م أثر اىسجتد س نة  ي اىع﵇ .
أتضيح اىقاؿد :
يذو اىقاؿد خاظة ابؽلأذون فيى رشؿًا م اؽلباحات واؽلهرويات  ،وذضل إذا فُـو ؿىل وجى ت أنى معٌتب رشؿًا .
أمرا مت ًمها أنى مرشوع  ،وىيس لذضل  ،فًت كال  ي د نى  ،مبتدع فيى  ،هلااو ؿىل
هلال أدت صامة  ( :فلك م فَـو ً
ظل ك احل دٌسان مقاع أو ىسان حاع ) .
أما فـو اؿلرمات ؿىل وجى ت أهنا ىيسب حمرمات  ،أو ت أهنا معٌتدة رشؿًا فًذا س يأ ي ديانى  ي اىقاؿدأني
ا﵀أيتني :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشرح)

لًْل هذه خمثِ ٜححي :ٜلًْل م ٚهق جٚئز ًٕؿ لًْةل لًٍةؾ مة ٚهةق

جٚئز ذم امِّ ٜظذ خٕف ؿربٜ
مثؾ افَد ٜذم ادسجد ؾِق اظ َد مً َد م ٚلْدٌل بْ ٚمسجد إٓ خن لُقن
ؿد ٜ؟
ؾَْقل  :هذا بدظٜا فُـ ـقن ذم مسجد ذم ؿدة ٜوأخةر فةٔس ؾٔةف ؿدةٜ
وٕحق ذفؽ وإمر شٚئغ م ٚذم إصُٚل
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ووع افثرل :ٜـقن خي مسجد ٓ بد ؾٔف صُؾ مًغ مـ افثرلة ٜخو صةُؾ
مًغ مـ ادحراب اف زامف واظ َٚد خن هةذه ؿربة ٜخو خن هةذا مؼةوع حيقفةف إػ
بدظ.ٜ
خم ٚخن لًٍؾ هذا ظذ مـ ؿدٔؾ افًٚدات مرة لوع ثرل غا مرة لوع ثرلٜ
واحدةا مرة ٓ لوع وإٕام هل خٕقار م ٍرؿ ٜؾٓذا ـِف مـ افدةٚب خو مةـ إمةقر
افسٚئٌٜ
ومثِف م ٚذـر هْ ٚذم مسٖف ٜمس امدٓ ٜوتًرؾقن ايُؿ افؼةظل ومةٚ
ورد ؾٔٓ ٚذم بًض أثٚر هؾ لّس مرة واحدة وٓ إػ آخره
فُـ لًْل هذا د ٚرخى افْٚس إذا وِقا ذم وحـ امةٚمع وؾٔةف تةراب
وٚروا لّسحقن ؾٖرادوا خن لزلِف ؿٚل ٓ لٍٓؿ خٕةف الةش وهةذا جٔةد ح ةك ٓ
ً
وؾًةا ـثةر مةـ
لٍٓؿ افهٌر ولْنٖ ظِٔف ظذ خن ـؾ واحةد إذا ٓ بةد لّسة
افْٚس ل ًِؼ بٚفق افذي هةق مةـ ؿدٔةؾ افًةٚدة ظِةؼ بٚمدٓة ٜيش ؾّٔسةحف
اإلٕسٚن ؾٔيـ افيٚن خن هذا مـ ادسْقن.
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(املنت)

قاٍ حفع٘ اهلل تعاىل  :ايكاعد ٠احلادٚ ١ٜايعػس)20( ٕٚ
إذَا عٌُ باملعص ١ٝايعًُا ُ٤ايرُٜ ٟكتد ٣بِٗ عًٚ ٢د٘ اخلصٛص ٚظٗست َٔ دٗتِٗ حت ٢إٔ
املٓهس عً ِٗٝال ًُٜتفت إي , ٘ٝحبٝح ٜعتكد ايعاَ ١إٔ ٖر ٙاملعص َٔ ١ٝايد ٜٔفٗرا ًَخل بايبدع. ١
رٌه ؤْ اٌؼىاَ َشجذىْ ػًّ اٌؼبمل ػًٍ لىٌٗ إْْ ٔضَّ ٘زا اٌؼبمل ػًٍ ِٕؼٗ  ،ألْ اٌؼبمل ادلٕزظت
ٌٍفزُب ِفذ ٌٍٕبط ثؼٍّٗ وّب ٘ى ِفذ ثمىٌٗ  ،إر َمىي اٌؼىاَ ٌى وبْ شلٕىػّب ؤو ِىشوّ٘ب الِزٕغ
ِٕٗ اٌؼبمل .
واأليصهح ػهى ْرِ انماػدج ذُظس يف انماػدج انالحمح .

ذىضٍح انماػدج :
٘زٖ اٌمبػذح واٌيت رٍُهب خبطبربْ ثبدلؼبطٍ إرا فُؼٍذ ػًٍ وجٗ َُىُ٘ ؤهنب ٌُغذ ِؼظُخ ،
ووبٔذ اٌمبػذرٌن دظً اإلَهبَ فُهّب ِٓ لجً اٌؼٍّبء ؛ إِب ثفؼٍهُ ٌٍّؼظُخ  ،وّب يف ٘زٖ اٌمبػذح
 ،ؤو ثغىىهتُ ػٓ إٔىبس٘ب ػٕذِب رشُغ ورٕزشش ثٌن إٌبط  ،وّب يف اٌمبػذح اٌزبٌُخ .
لبي اٌشبؿيب  ( :وؤطً مجُغ رٌه  :عىىد اخلىاص ػٓ اٌجُبْ  ،واٌؼًّ ثٗ ػًٍ اٌغفٍخ ،
وِٓ ٕ٘ب رغزشٕغ صٌخ اٌؼبمل  ،فمذ لبٌىا  :صالس هتذَ اٌذَٓ  :صٌخ اٌؼبمل  ،وجذاي ِٕبفك ثبٌمشآْ ،
وؤئّخ ػبٌىْ ) .
ولذ لًُ  ( :صٌخ اٌؼبٌُٔ صٌخ اٌؼبٌَُ ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشرح)

ةة ٓحيقا مًل ةة هذه افَٚظدة هذه ايكاعد ١َُٗ ٠ددّا وهل:

إذا ظّؾ بٚدًهٔ ٜواحد مـ افًِام افذلـ لَ دي هبؿ ا ثؿ مل لُْر ظِٔةف
إم ٚحٔ ً ٚخو ؽر ذفؽ ؾٔيـ خن هذا افًّؾ مؼوعا ؾٓذه حيقفف إػ بدظ.ٜ
وهلذا ةة ٓحيقا مًل ةة لًجدْل خحد افًِام د ٚشئؾ ظةـ حٚفةف وظةـ
حٚل خهؾ بٔ ةف ؿةٚل فِْةٚس  ٓ :تَ ةدوا بْة ٚذم ـةؾ يش إن ـةٚن ظْةدـؿ خمةر
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اشٖفقينا ةة ٓحي ؿ مًل ةة لًْل مة ٚتٔجةل وإذا صةٍ ٝافًةٚمل لهةْع يش ذم
افهاة تٖيت وتَقل إذا هذا هق افؼعا هذا افذي لْدٌل؟!
ٓ ل ٚخخل اشٖفف ؿؾ فف  :م ٚحُؿ ـذا وـذا ؾ٘ن خجٚبؽ ؾٍل هذه ايٚفةٜ
خٕ ٝتٗخذ بَقفف
 ؾٚخلىقرة تٖيت  :خن هذا افًٚمل ةة ٓحظ مًل ةة ؿةد لةزل هةق ٍٕسةف
فٔس بًّهقم ؾَد لَع ذم زف ٜهذه افزف ٜهق ظرؾٓ ٚوًٍٍٕ ٝسف بس هةق وؿةع
ؾٔٓٚ
ثؿ لْير إفٔف ظذ خن هذا افذي وؿع مْف حؼا ولَ دى بًِّةف ؾٔٓة ٚؾٓةذا
ـام خصٚر مم ٚلْدٌل ايذر مْف ٕٕف حيقفف إػ بدظ ٜا ٕن افًٚم ٜشًٔ َدون خن هذه
ادًهٔ ٜمؼوظٜ
 وإٕام ؿٚل  :إهن ٚمِحَ ٜبٚفددظٕٕ ٜف هق فـ لَهد هب ٚاب ةدا ًظٚا وإٕةام
وؿع ؾٔٓ ٚظذ خهن ٚمًهٔ ٜؾ حقف ٝبًٍِف ظذ خن تُقن بدظةٜا ؾهةٚرت ذرلًةٜ
إػ افددظ ٜوهل اظ َٚد م ٚهق حمرم خٕف مؼوع.
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(املنت)

قاٍ حفع٘ اهلل تعاىل  :ايكاعد ٠ايجاْٚ ١ٝايعػس)22( ٕٚ
إذا عٌَُ باملعص ١ٝايعٛاُّّ ٚغاعت فٚ ِٗٝظٗست ٚ ,مل ٜٓهسٖا ايعًُا ُ٤ايرُٜ ٜٔكتد ٣بِٗ ٖٛٚ
قادز ٕٚعً ٢اإلْهاز  ,حبٝح ٜعتكد ايعاَ ُ ١إٔ ٖر ٙاملعص ١ٝمما ال بأع ب٘ فٗرا ًَخل بايبدع. ١
ورٌه خبالف ِب إرا ؤُٔىش ػٍُهُ فئْ اٌؼبٍِ َؼزمذ  -واحلبٌخ وزٌه  -ؤْ ٘زا اٌفؼً ػُت  ،ؤو
ؤٔٗ غًن ِششوع  ،واٌؼبمل لبئُ ِمبَ إٌيب  يف إٌبط .
لبي اٌشبؿيب  ( :فئرْ ػذَ اإلٔىبس شلٓ شإٔٗ اإلٔىبس ِغ ظهىس اٌؼًّ وأزشبسٖ وػذَ خىف
ادلٕىشِ ووجىد اٌمذسح ػٍُٗ فٍُ َفؼً ؛ ديَّ ػٕذ اٌؼىاَ ػًٍ ؤٔٗ فؼًٌ جبئض  ،ال دشط فُٗ  ،فٕشإ فُٗ
٘زا االػزمبد اٌفبعذ ثزإوًَ َُمٕغ دبضٍٗ ِٓ اٌؼىاَ  ،فظبسد  ،ادلخبٌفخ ثذػخ ).

ويٍ األيصهح ػهى ذنك :
ادلٕىشاد اٌظب٘شح ادلزفشُخ  ،وبٌزؼبًِ ثبٌشثب  ،والزٕبء ِب حيشَ ِٓ وعبئً اإلػالَ .
وِٓ رٌه ؤَؼّب ِب روشٖ اٌشبؿيب دٌن لبي  ( :وٌمذ ثٍغين يف ٘زا اٌضِبْ ػٓ ثؼغ ِٓ ٘ى
دذَش ػهذ ثبإلعالَ ؤٔٗ لبي يف اخلّش ٌُ :غذ حبشاَ  ،وال ػُت فُهب  ،وإمنب اٌؼُت ؤْ َفؼً هبب ِب
ال َظٍخ وبٌمزً وشجهٗ .
و٘زا االػزمبد ٌى وبْ شلٓ ٔشإ يف اإلعالَ وبْ وفشّا؛ ألٔٗ إٔىبس دلب ػٍُُ ِٓ دَٓ األِخ ػشوسح.
وعجت رٌه  :رشن اإلٔىبس ِٓ اٌىالح ػًٍ شبسهبب  ،واٌزخٍُخ ثُٕهُ وثٌن الزٕبئهب  ،وشهشرٗ
حببسح ؤً٘ اٌزِخ فُهب وؤشجبٖ رٌه ) .
وانمدز اجلايغ هلرِ انمىاػد األزتغ :

ؤْ ٌىً دىُ ششػٍ خبطُخ  ،واٌىاجت ؤال َغىَّي ثٌن ٘زٖ األدىبَ اٌششػُخ  ،ال يف اٌمىي
وال يف اٌفؼً وال يف االػزمبد .
فُٕجغٍ ؤال َغىَّي ثٌن اٌىاججبد ادلىعَّؼخ وثٌن اٌىاججبد ادلىشسح ادلؼزبدح .
وؤال َغىَّي يف اٌفؼً ثٌن ادلٕذوثبد واٌىاججبد  ،وال ثٌن ادلٕذوثبد وثٌن ثؼغ ادلجبدبد يف
اٌزشن ادلـٍك ِٓ غًن ثُبْ .
وؤال َغىَّي ؤَؼّب ثٌن ادلجبدبد وثٌن ادلٕذوثبد ؤو ادلىشو٘بد .
وؤال َغىَّي ؤَؼّب ثٌن ادلىشو٘بد وثٌن ا﵀شِبد ؤو ثٌن ادلىشو٘بد وثٌن ادلجبدبد .
وؤال َغىَّي ؤَؼّب ثٌن ا﵀شِبد وثٌن غًن٘ب شلب ٌُظ زلشِّب .
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لبي اٌشبؿيب  ( :ال َٕجغٍ دلٓ اٌزضَ ػجبدح ِٓ اٌؼجبداد اٌجذُٔخ إٌذثُخ ؤْ َىاظت ػٍُهب ِىاظجخ
َفهُ اجلبً٘ ِٕهب اٌىجىة إرا وبْ ِٕظىسّا إٌُٗ ِشِىل﵂ب  ،ؤو ِظٕخ ٌزٌه ؛ ثً اٌزٌ َٕجغٍ ٌٗ ؤْ
َذػهب ثؼغ األولبد دىت َُؼٍُ ؤهنب غًن واججخ .
ألْ خبطُخ اٌىاجت ادلىشَّس االٌزضاَ واٌذواَ ػٍُٗ يف ؤولبرٗ  ،حبُش ال َزخٍف ػٕٗ .
وّب ؤْ خبطُخ ادلٕذوة ػذَ االٌزضاَ  ،فئرا اٌزضِٗ َفهُِ إٌبظشُ ِٕٗ ٔفظ اخلبطُخ اٌيت ٌٍىاجت ؛
فذٍّٗ ػًٍ اٌىجىة  ،مث اعزّشَّ ػًٍ رٌه فؼًَّ .
ووزٌه إرا وبٔذ اٌؼجبدح رزإرًٓ ػًٍ وُفُبد َُفهُ ِٓ ثؼؼهب يف رٍه اٌؼجبدح ِب ال َُفهُ ِٕهب
ػًٍ اٌىُفُخ األخشي .
ؤو ػَُّّذ ػجبدح ؤو غًن ػجبدح إىل اٌؼجبدح لذ َفهُ ثغجت االلزشاْ ِب ال َُفهُ دؤٗ .
ؤو وبْ ادلجبح َزإرًَّ فؼٍٗ ػًٍ وجىٖ فُضبثش فُٗ ػًٍ وجٗ وادذ ربشَّب ٌٗ وَزشن ِب عىاٖ .
ؤو َزشن ثؼغ ادلجبدبد مجٍخ ِٓ غًن عجت ظب٘ش  ،حبُش َُفهُ ػٕٗ يف اٌزشن ؤٔٗ ِششوع .
وٌزٌه دلب لشؤ ػّش ثٓ اخلـبة اٌغجذح ػًٍ ادلٕرب مث عجذ وعجذ ِؼٗ إٌبط لشؤ٘ب يف وشح
ؤخشي فٍّب لشة ِٓ ِىػؼهب هتُإ إٌبط ٌٍغجىد فٍُ َغجذ٘ب  ،ولبي  :إْ ا﵁ مل َىزجهب ػٍُٕب إال
ؤْ ٔشبء ).
مث ذكس زمحّ اهلل انضاتظ نرنك فمال :

( و٘زا وٍٗ إمنب ٘ى فًٍا فُؼم حبضسج انُاس  ،ودُش ميكٍ اإللزذاء ثبٌفبػً  ،وؤِب ِٓ فؼٍٗ يف

ٔفغٗ ودُش ال َـٍغ ػٍُٗ يغ اػرمادِ ػهى يا ْى تّ فال ثإط ) .
ومما ٌهحك ترزائغ انثدػح :

وً ػًّ اشزجٗ ؤِشٖ فٍُ َزجٌن  :ؤ٘ى ثذػخ فُُٕهً ػٕٗ ؤَ غًن ثذػخ فُُؼًّ ثٗ ؟ فبألدىؽ رشوٗ
عذّا ٌزسَؼخ اٌىلىع يف اٌجذػخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشرح)

خلو ٚمـ إصٔ ٚاخلىرة :خن تْنٖ ادًهٜٔ
لًْل ٓحيقا مًل هذه ً

ولسُ ٝظْٓ: ٚ
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تنٔٔع بغ افْٚس وٓ لُْره ٚافًِام مع خهنةؿ ؿةٚدرون ظِٔٓة ٚؾٓةذا ؿةد
لً َد افًٚم خن هذا جٚئزا لًْل مثٚلً :
مةثا ادًةٚزف ظةذ ادقشةَٔك ذم بًةض
افداد اإلشامٔ ٜوٚرت بحُؿ امٚئز وٓ خحد لُْره ٚ؟!!
ؾٓذه حقهل ٚظذ خن تُقن مِحَ ٜبٚفددظ ٜلًْل مًهٔ ٜتحقف ٝإػ ـٖهنةٚ
خمر جٚئز
ؾهٚر هذا افسُقت ذرلً ٜإػ افددظٜ
بخاف م ٚإذا ـٚن هْٚك مـ لُْر ؾدٓذا إذا وجد مـ لُْر ؾة٘ن افًةٚمل
خو ؽره ربام وؿع ؾٔٓ ٚفُـ لًِؿ خٕف خمٚفػ
مثؾ افٔقم ذم بًض افداد اإلشامٔ ٜافرب ٚخراد خن لدخؾ افدْؽ ولىِةع
وايسٚب جٚري وزالد وٕٚؿص وٓ يش حيهؾ مـ هذا ؾٓذا مًْٚه خٕةف لةٗول
إػ خن لً َد افًٚمف خن هذه افدْقك بربٚه ٚجٚئزة م ٚؾٔٓ ٚيش
وهذا خحد خشدٚب وًػ إمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر
إير ً
مثا إػ تزج ادرخة  :تزج ادرخة تحقل ذم بًض افةداد اإلشةامٜٔ
ةة ٓ خؿقل ـنػ افقجف هذه ؾٔٓ ٚخاف ةةة تةزج ادةرخة ـقهنة ٚلىِةع رخشةٓٚ
خمرا ٓ خحد لُْره ؾهةٚر ظْةد ـثةر
وٕحره ٚخود ذم بًض افداد اإلشامًٔ ٜ
مـ ادسِّغ وظقامٓؿ وٕسٚئٓؿ خن هةذا خمةر شةٚئغ ؾٓةذه ذرلًة ٜإػ افددظةٜا
ذرلً ٜإػ افددظٕ ٜهن ٚإمر جٚئز
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دائام ولَقل ٓ ٓ هةذا ٓ جيةقز افةدفٔؾ
فُـ مـ ـٚن ذم إم ٜمـ لُْر ً
ـذا لُرر ذفؽا إمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر حئل ذم افَِقب بحٔة ٞخٕةف
ح ك افًٚمل خو افًٚمٔ ٜإذا وؿع ذم هذا ادحرم لًِؿ خٕف حمرما فُـ افسُقت ظْف
ذرلً ٜولٗدي إػ افقؿقع ذم افددظٜا وم ٚخـثر خمثِ ٜهذه افَٚظةدة افٔةقم ذم بةاد
ادسِّغا واه ادس ًٚن.



قاٍ حفع٘ اهلل تعاىل :

تعًٝل ايعالَ ١عبدايسمحٔ احملُٛد

- 219 -

(املنت)
ايكاعد ٠ايجايجٚ ١ايعػس)23( ٕٚ

نٌ َا ٜرتتب عً ٢فعٌ ايبدع احملدث ١يف ايد َٔ ٜٔاإلتٝإ ببعض األَٛز ايتعبد ١ٜأ ٚايعاد ١ٜفٗٛ
ًَخل بايبدع ; ١ألٕ َا اْبٓ ٢عً ٢احملدخ ذلدخ.
وم ا﵂م ةل ؿىل ذضل :
ما ُفـو  ي ىيةل اىنعف م صـبان  ،م زايد اىتهليد ؿىل اؽلـتاد  ،وما أب ؿىل ذضل م صلب  ي اؽلساجد ،
وا﵂ م احلٌتى وك يا  ،واىتتسـة فهيا اب﵄نفاق  ،ذضل ددؿة اتدؽ ﵂ظهل .
وم ا﵂م ةل ؿىل ذضل أ ضً ا  :ما حيعو  ي ا﵂ؾياد والاحتفا﵆ت اؽلبتدؿة م اىتتسؽ  ي اىعـام وايٌباس وايٌـب
واىراحة  ،فلك ذضل اتدؽ شلضل اىـيد ازل ين اؽلبتدع  ،لٌل أنى اتدؽ ع  ي دي ا﵄س﵇م .
هلال اب تميية  ( :ولذضل حرمي اىـيد  ،ويت ما هلبهل وما دـدو م ا﵂ايم اىيت حيدجتن فهيا أص يا ﵂جهل  ،أو ما حتع
م ا﵂مههة اىيت حيدث فهيا أص يا ﵂جهل  ،أو ما حيدث بسبب أؾٌلع م ا﵂ؾٌلل ؛ حوكًا حوكى  ،ف﵇ ُفـو يش م
ذضل .
فإن دـغ اىناس هلد ميتنؽ م إحداث أص يا  ي أايم ؾيد  ،ميتم ارليس واؽلي﵇د  ،و قتل ىـياع  ( :أان أظنؽ ىنك
اؿلرك ؿىل إحداث ذضل وجتد ؾيد وىت﵆ يت ػل قتضتا ذضل  ،فًذا أ ضً ا م
يذا  ي ا﵂س بتع أو اىضًر ا﵀ ر ) وإيفا ِّ
مقتضيات اؽلضاهبة .
ىه حيال ا﵂يو ؿىل ؾيد ظل ورستع  ،و ُقىض هلم فيى م احلقتق ما قعؽ استرشافًم إىل ك و  ،فإن ػل يرضتا ف﵇
حتل و﵆ هلت إ﵆ ابعل  ،وم أقضب أيهل عل أرضاو ظل وأرضا .
أتضيح اىقاؿد :
يذو اىقاؿد خاظة اب﵂متر اؽل أبة ؿىل فـو اىبدؿة  ،اىناجتة ؾ وجتديا  ،فإن يذو ا﵂متر مٌنقة دذرااؽ اىبدؿة م
هجة اىتوكيو .
ً
ذضل أن اىضارع إذا رشع حوكا أحل دى ىتازمى وموك﵇أى  ،ويه إما أن تهتن ممًِّد ىًذا احلنك  ،ويه اىتسااو اىيت
تتهلف وجتد احلنك ؿٌهيا م أس باب ورشوط  ،فًذو يه اشلرااؽ .
وإما أن تهتن مٌنقة دى  ،ويه أتادـى وموك﵇أى اىتادـة ع اؽلتفرؿة ؾنى .
وم اؽلفاسد اؽل أبة ؿىل ؿدم اؾتبار أتادؽ اىبدؿة :
وإػًارا يٌمنهر وإؿانة ؿٌيى .
أن  ي فـو يذو اؽلوك﵇ت أقت ة ىضـار أيو اىبدع ،
ً
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(الشرح)

ٕن فِٔ ٜافْهػ مـ صًدٚن إحٔٚئٓة ٚبدظة ٜؾةام لوةٚف إفٔةف مةـ

خلوةٚ
إو ٚة إٕقار وافنج ودمّةع افْةٚس ذم ادسةٚجد واإلتٔةٚن بٕٚضًّةً ٜ
داخؾ ذم هذه افددظ.ٜ
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(املنت)

وم ا﵂م ةل ؿىل ذضل أ ضً ا ما حيعو  ي ا﵂ؾياد والاحتفا﵆ت اؽلبتدؿة م اىتتسؽ  ي اىعـػام
وايٌباس وايٌـب واىراحة فلك ذضل اتدؽ شلضل اىـيد ازل ين اؽلبتدع ،لٌل أنى اتدؽ ع  ي دي ا﵄س﵇م.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشرح)

لًْل ـام خٕف ذم اإلشام مدةٚح ا اإلشةام خبةٚح فْة ٚظٔةد ٍٕةرح بةف

خلو ٚإظٔٚد ادد دظ ٜم ٚلوةٚف إفٔٓة ٚمةـ ؾةرح ومةٖـقٓت وؽرهةٚ
ؾُذفؽ ً
داخِ ٜؾٔٓٚا وهذه ؿٚظدة واوح ٜجدً ا.
ٚاحلُد هلل ْهتف ٞبٗرا
ْٚطأٍ اهلل  إٔ ٜٗبٓا عًُّا ْافعّا ٚعًًُا صاحلًا ٚإٔ ٜٛفل ٜٚػفس ملؤيفٖ ٞرا ايهتاب ٚإٔ جيُعٓا
ٚإٜاٚ ٙاحلافعني يف دٓات ايٓعِٝ
ٚصً ٢اهلل ٚضًِ عًْ ٢بٓٝا ذلُد ٚعً ٢آي٘ ٚصخب٘ أمجعني.
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(املنت)

يًفا ٥د .. ٠قاٍ املصٓف حفع٘ اهلل تعاىل :

اخلـاذـًــح

وذرضًٍ :

 -1ػسضٌ جمًم نمىاػد يؼسفح انثدع .
 -2جماالخ انثدػح .

***
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 -1ػسضٌ جمًم نمىاػد يؼسفح انثدع
-1وً ػجبدح رغزٕذ إىل دذَش ِىزوة ػًٍ سعىي ا﵁  فهٍ
ثذػخ
 -2وً ػجبدح رغزٕذ إىل اٌشؤٌ اجملشد واذلىي فهٍ ثذػخ ؛ ومىي
ثؼغ اٌؼٍّبء ؤو اٌؼُجَّبد ؤو ػبداد ثؼغ اٌجالد ؤو ثؼغ
احلىبَبد وادلٕبِبد .
 -3إرا رَشَنَ اٌشعىي  فؼً ػجبدح ِٓ اٌؼجبداد ِغ وىْ ِىججهب
وعججهب ادلمزؼٍ ذلب لبئّّب صبثزّب ،وادلبٔغ ِٕهب ِٕزفُّب؛ فئْ فؼٍهب
ثذػخ .
 -4وً ػجبدح ِٓ اٌؼجبداد رشن فؼٍهب اٌغٍف اٌظبحل ِٓ اٌظذبثخ
واٌزبثؼٌن وربثؼُهُ ؤو ٔمٍهب ؤو رذوَٕهب يف وزجهُ ؤو اٌزؼشع ذلب
يف رلبٌغهُ فئهنب رىىْ ثذػخ ثششؽ ؤْ َىىْ ادلمزؼٍ ٌفؼً
٘زٖ اٌؼجبدح لبئّّب وادلبٔغ ِٕٗ ِٕزفُّب .
 -5وً ػجبدح سلبٌفخ ٌمىاػذ ٘زٖ اٌششَؼخ وِمبطذ٘ب فهٍ ثذػخ .
 -6وً رمشة إىل ا﵁ ثفؼً شٍء ِٓ اٌؼبداد ؤو ادلؼبِالد ِٓ وجٗ
مل َؼزربٖ اٌشبسع فهى ثذػخ .
 -7وً رمشة إىل ا﵁ ثفؼً ِب هنً ػٕٗ عجذبٔٗ فهى ثذػخ .
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 - 8وً ػجبدح وسدد يف اٌششع ػًٍ طفخ ِمَُّذح ،فزغًُن ٘زٖ
اٌظفخ ثذػخ .
 - 9وً ػجبدح ِـٍمخ صجزذ يف اٌششع ثذًٌُ ػبَ ؛ فئْ رمُُذ إؿالق
٘زٖ اٌؼجبدح ثضِبْ ؤو ِىبْ ِؼٌن ؤو حنىمهب حبُش َىُ٘ ٘زا
اٌزمُُذ ؤٔٗ ِمظىد ششػّب ِٓ غًن ؤْ َذيَّ اٌذًٌُ اٌؼبَ ػًٍ ٘زا
اٌزمُُذ فهى ثذػخ .
 -11اٌغٍى يف اٌؼجبدح ثبٌضَبدح فُهب ػًٍ اٌمذس ادلششوع واٌزشذد
واٌزٕـغ يف اإلرُبْ هبب ثذػخ .
 -11وً ِب وبْ ِٓ االػزمبداد واِساء واٌؼٍىَ ِؼبسػّب ٌٕظىص
اٌىزبة واٌغٕخ  ،ؤو سلبٌف﵂ب إلمجبع عٍف األِخ فهى ثذػخ .

ِ -12ب مل َشد يف اٌىزبة واٌغٕخ ومل َؤصش ػٓ اٌظذبثخ سػٍ ا﵁
ػٕهُ واٌزبثؼٌن ِٓ االػزمبداد فهى ثذػخ .
 -13اخلظىِخ واجلذاي وادلشاء يف اٌذَٓ ثذػخ .

 -14إٌضاَ إٌبط ثفؼً شٍء ِٓ اٌؼبداد وادلؼبِالد  ،وجؼً رٌه
وبٌششع اٌزٌ ال َُخبٌف  ،واٌذَٓ اٌزٌ ال َُؼبسع ثذػخ .
 -15اخلشوط ػًٍ األوػبع اٌذَُٕخ اٌضبثزخ  ،ورغًُن احلذود اٌششػُخ
ادلمذَّسح ثذػخ .
ِ -16شبهبخ اٌىبفشَٓ فُّب وبْ ِٓ خظبئظهُ ِٓ ػجبدح ؤو ػبدح
ؤو وٍُهّب ثذػخ .
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ِ - 17شبهبخ اٌىبفشَٓ فُّب ؤدذصىٖ شلب ٌُظ يف دَٕهُ ِٓ اٌؼجبداد
ؤو اٌؼبداد ؤو وٍُهّب ثذػخ .
 -18اإلرُبْ ثشٍء ِٓ ؤػّبي اجلبٍُ٘خ ،اٌيت مل رششع يف اإلعالَ
ثذػخ .

 -19إرا فُؼً ِب ٘ى ِـٍىة ششػّب ػًٍ وجٗ َُىُ٘ خالف ِب ٘ى
ػٍُٗ يف احلمُمخ فهى ٍِذك ثبٌجذػخ .
 -21إرا فُؼً ِب ٘ى جبئض ششػّب ػًٍ وجٗ َُؼزمذ فُٗ ؤٔٗ ِـٍىة
ششػّب فهى ٍِذك ثبٌجذػخ .
 -21إرا ػًَّ ثبدلؼظُخ اٌؼٍّبءُ اٌزَٓ َُمزذي هبُ ػًٍ وجٗ اخلظىص
وظهشد ِٓ جهزهُ دىت ؤْ ادلٕىش ػٍُهُ ال ٍَُزفذ إٌُٗ  ،حبُش
َؼزمذ اٌؼبِخ ؤْ ٘زٖ ادلؼظُخ ِٓ اٌذَٓ فهزا ٍِذك ثبٌجذػخ .
 -22إرا ػًَّ ثبدلؼظُخ اٌؼىاَُّ وشبػذ فُهُ وظهشد  ،ومل َٕىش٘ب
اٌؼٍّبءُ اٌزَٓ َُمزذي هبُ وُ٘ لبدسوْ ػًٍ اإلٔىبس  ،حبُش
َؼزمذ اٌؼبِخُ ؤْ ٘زٖ ادلؼظُخ شلب ال ثإط ثٗ فهزا ٍِذك ثبٌجذػخ .
 -23وً ِب َزشرت ػًٍ فؼً اٌجذع ا﵀ذصخ يف اٌذَٓ ِٓ اإلرُبْ
ثجؼغ األِىس اٌزؼجذَخ ؤو اٌؼبدَخ فهى ٍِذك ثبٌجذػخ؛ ألْ ِب
أجىن ػًٍ ا﵀ذس زلذس.

***
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 -2جماالخ انثدػح
ثزإًِ لىاػذ ِؼشفخ اٌجذع ورذلُك إٌظش فُهب َظهش جٍُّب ؤْ االثزذاع َذخً
يف ؤلغبَ ِزؼذدح  ،وإٌُه فُّب َإيت ثُبْ ٘زٖ األلغبَ وِب َٕذسط ِٓ ٘زٖ
اٌمىاػذ ربذ وً لغُ :

 -1االػرماداخ .

( اٌمبػذح سلُ ) 12 ، 13 ، 11

 -3انؼثاداخ وانمستاخ .

( اٌمبػذح ِٓ سلُ  1إىل ) 19 ، 11

 -3انؼاداخ واملؼايالخ .

( اٌمبػذح سلُ ) 32 ، 31 ، 11 ، 11 ، 6

 -4املؼاصً واملُهٍاخ .

( اٌمبػذح سلُ  ، ) 33 ، 31 ، 7وأظش ؤَؼّب :

 - 5يشاهبح انكافسٌٍ .

( اٌمبػذح سلُ ) 18 ، 17 ، 16

ٖرا آخس َا ٜطَّس اهلل بٝاْ٘ ٚ ,صً ٢اهلل ٚضًَِّ عً ٢ضٝدْا ْٚبٓٝا ذلُد ٚ ,عً ٢آي٘ ٚصخب٘
أمجعني ٚ ,آخس دعٛاْا إٔ احلُد هلل زب ايعاملني .

***
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