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 مَدمٜ

 .احلّد هلل، وافهالة وافسالم ظذ رشقل اهلل 

 وبًد: 

 ؾٓذا ـتٚب شّٔتف )أجقبٜ افرشٚئؾ افتل تبدأ بٚشؿ افسٚئؾ(

د إػ صٍحتل ظز افٍٔس رِ ظرض ؾٔف افرشٚئؾ وإشئِٜ افتل تَ أَ 

 .بأبقك، وافقاتس 

، ؾِؿ أختك فقفا مسؾًؽا وشًطا دم عرض األجقبة وقد شؾؽت   

 .ؾ إضٚفٜ ممِٜضِ ومل أُ  اختهًٚرا خماًل 

ؾّْٓٚ أشئِٜ ؾَٜٓٔ، وأخرى  ،واألشئؾة دم هذا الؽتاب متـقعة 

 .ٍَف واحلديٞحديثٜٔ، ذم أبقاب صتك مـ أبقاب اف

وبٚفًٍؾ  ،ٓٚ هبذا آشؿ ٕهنٚ بٚفًٍؾ رشٚئؾ ومسٚئؾوؿد شّٔتُ  

وافتًٚرف  افسٚئؾ، وهق مـ بٚب إشًٚد افْٚس هل مبدوءة بٚشؿ

 .ؾٔام بْٔٓؿ، وختِٔد هذه إشامء افىٔبٜ ذم افُتٛ افدئْٜ
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  َّ  ، ؾِٔحّد اهلل وفٔدعُ د ذم هذه افرشٚفٜ ادبٚرـٜ مٚ يْتٍع بفَج ـ وَ ؾ

  .قل بخرئؾ وادسفِسٚئ

 .فف صٚـر ٖٕٚؾ ؾِْٔهح يل ،د ؽر ذفؽَج ـ وَ ومَ 

 واحلّد هلل رب افًٚدغ.

ِِّؿ وَبِٚرك ظذ شٔدٕٚ حمّد، وظذ آفف وصحبف  وَصؾِّ افِٓؿ وَش

 أمجًغ.

 وـتبف بٔده افبٚحٞ: أمحد بـ حمّقد آل رجٛ

 أمحد بـ حمؿقد آل رجب.

 هـ، 9439مـ صفر اهلل ادحرم/22 

 م، 2198/أكتقبر/2ادقافؼ  .يقم الثالثاءدم صبقحة 

 بؼرية خالد بـ القلقد ـ مركز مـشلة أبق عؿر ـ شفؾ احلسقـقة ـ

 حمافظة الرشققة ـ مجفقرية مرص العربقة.

 19129263228هاتػل: 

 19552537621واتس أب: 
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 إوػ افرشٚفٜ

 ؾَٔقل: ، بدوفٜ افًراق، مـ ـرـقك ،أشق حمّد يسٖل إخ 

 احلديثغ: يـ هذ مٚ صحٜ 

 ؟«رء ْجسفيُ  ٓ ٓقرضَ  ادٚء»  إول:[ 1]

 ؟«ٞبَ اخلَ  ّؾَي  مل ،ِتغؿُ  ادٚء ـٚن إذا»وافثٚين: [ 2]

 اإلجابة

وؿد صححٓٚ  .ـؾ أشٕٚٔده ٓ ختِق مـ وًػ ـال احلديثغ

. ؿقم ذم دائرة افوًػ هٚوأبَٚ .افبًض بّجّقظٓٚ وبٚفنقاهد

 .لوبٕٚخر أؿق

صقخـا وحمدثـا العامل اجلؾقؾ صاحب  ديثنذيـ احلػ هع  وقد ض   

 ،بـ افًدوي حٍيف اهلل وذريتف وأهؾ بٔتف كٍافنٔخ مهى ،التػسر

ـتٚب ذم حتََٔف أيًوٚ   امًٍٓ  وَو  .أمٚمل ذم درس افًرض مراًرا 

 .(ْٜؾَف افس  )

 ،حالوة أخل افنٔخ ادحَؼ افٍٚوؾ حمّد بـ ظع امػفع  وكذلؽ ض  

 .( بتَديؿ صٔخْٚ افًدويع ٕحُٚم افىٓٚرةاجلٚم)ذم ـتٚبف ادٚتع 
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ذم  ،ظبد افسالم بـ حمّد ؾٚروق أخل افنٔخ امػفع  وكذلؽ ض  

 بتَديؿ صٔخْٚ افًدوي. (مْٚر افسبٔؾ)حتََٔف ـتٚب 

ثبتٚن ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف  ٓ يَ أن احلديثغ :فاحلاصؾ

 وشِؿ.
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 ٜافثٕٚٔافرشٚفٜ 

 ؾَٔقل: ، مك شٚئؾ مـ أهؾيسٖل  [3]  

 ؟( يهح حديٞ خٚرج افهحٔحغاَم ِ  ؿَ مٚ رأيؽ ذم هذه ادَقفٜ: )  

ََ )وؿد ؿٚل ابـ رجٛ:   فُـ ،خٍٜٔ ظِٜ وفف إٓ ترـٚه حديٞ ؾ  ؾ

 ًِ  (.1)((ويَْده ـًّرؾتٓام افًِؾ ًرفيَ  ـمَ  زةف

 اإلجابة

 كػسف!! دم احلؼقؼة ققل ابـ رجب هذا ققل عزيز ومتن دم الققت

حتَٔؼ إحٚديٞ ، يبدو  جمٚل ذماضالظل ودراشتل  لوإٔٚ مـ خال 

 .صحٔح ٓ صؽ ؾٔفيل أن ؿقفف 

ـ   قائؾ: فنن قال   مل يِتزمٚ إخراج ـؾ صحٔح؟ افبخٚري ومسِاًم  فُ

ٓ ئٍد تؤًػ ـؾ  رجٛهذا صحٔح، وـالم ابـ  ،ًٕؿ :قؾت 

إخبٚر افهحٔحٜ  يَهد  أنحديٞ خٚرج افهحٔحغ، وإٕام 

 .ِٜخٚرج افهحٔحغ ؿِٔ

 

 

                                                      

 .(622/ 2) (رجٛ ابـ رشٚئؾ جمّقع) (1)
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 وهذا راجع لعدة أمقر: 

هٚ د  َر وبط بوٚبط مًغ، وإٕام مَ ، ؾِؿ تُ هذه افَِٜ مٚ حد :أوًل  

 .فالجتٓٚد مـ أهؾ هذا افٍـ

اختالف ادْٚهٟ ذم افتهحٔح وافتؤًػ، ؾُؿ مـ حديٞ  ثاكًقا:

 !!رونَخ آؿقم وصححف  فًٍ  َو 

ٍَ  ثالًثا: خبٚر إ مْٟٓ ؿبقلق بغ ادتَدمغ وادتٖخريـ ذم رْ اف

 .هٚورد

 اخلالف ذم ترجٔح ؿقل افَْٚد ذم تقثٔؼ افرواة. رابًعا:

 !مٗثرة ذم ظدد إحٚديٞ افهحٔحٜ وؽرهٚإمقر  ُؾ هذهؾ

إحٚديٞ افهحٔحٜ خٚرج  ظدد ؾبًض افًِامء يرى أن

 .تَريًبٚ ٍٕس ظدد إحٚديٞ افتل ذم افهحٔحغق ه -افهحٔحغ

 .وبًوٓؿ يراهٚ أؿؾ .وبًوٓؿ يراهٚ أـثر

حتك  وؾٔام ينبٓٓٚ، ذم هذه ادسٖفٜ يؾ هذا اخلالف بغ افًِامءوشَٔ  

ُٝ  ٕيًرا ٓختالف ادْٚهٟ وادنٚرب :ؿٔٚم افسٚظٜ  .ـام أشٍِ

، دم احلرم ادؽلصقخف  يؼقل عـ القادعل مؼبؾ الشقخوقد كان   

ـٚن فف مًرؾٜ ؿقيٜ بًِؿ  عبد العزيز بـ راصد الـجدي: الشقخ
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يٖخذ بَقل ابـ ريٟ إزهر، ِٔد، وهق ِخ احلديٞ، ويٍْر ظـ افتَ

تٔسر افقحٔغ ) :ـتًٚبٚ أشامه ػف  ٕف أَ إحتك رجٛ هذا بؾ أصد مْف، 

، وـٚن يَقل: افهحٔح (ذم آؿتهٚر ظذ افَرآن وافهحٔحغ

 !!د ظذ إصٚبعًَ افذي ذم ؽر افهحٔحغ يُ 

ْٝ   عؾًؼا:قال الشقخ مؼبؾ م ُِ ـِّتف ذم ذهْل مُ  ؾبَٔ ك حت ،هلٚ ارً ْ

 ُٝ  (افهحٔح ادسْد ممٚ فٔس ذم افهحٔحغ)ظذ تٖفٔػ  ظزم

 .ببىالن ـالمف ٚئًَْ  ؾٚزددُت 

بْٔام  ،فافْٚطر ذم ـتٚب افنٔخ مَبؾ يرى إٔف يهٍق فف بًو :قؾت

 ْتَد ظِٔف أحٚديٞ ـثرة.يُ 

 !ـ حٚول مجع افهحٔح بًد افنٔخغوهذا حٚل ـؾ مَ 

افسِسِٜ )ظتف افَّٜٔ: ػ مقشقف  ؾٚفنٔخ ٕٚس إفبٚين رمحف اهلل أَ  

ئٜ ظِّف مـ إتَٚد صديد، ؾٍل أول م ُؾ ، فُـ مل َيْ (افهحٔحٜ

وافنٔخ خٚفد  افًدويبـ ك ٍحديٞ ـتبٓٚ، إتَده افنٔخ مهى

 .، وأربًٜ آثٚرحديًثٚ َؼ ظَ  ٜشبً  وهل (%22)ذم ،ادٗذن

مقجقدة،  غفهحٔحأن إحٚديٞ افهحٔحٜ خٚرج ا احلاصؾ:و

د بف رِ ٍْ حٚول أن يٗفػ ـتًٚبٚ يُ  ــؾ مَ  وأنوفُْٓٚ فٔس ـثرة، 
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صحٔح )مثؾ  :َٚد صديدتظِّف مـ إ ُؾ مل َيْ  -ْٛس افهحٔح ؾحَ 

ستدرك م)، وأصد مْٓام إتًَٚدا (ابـ خزيّٜو)صحٔح ، (ٚنب  ابـ حِ 

 (.احلٚـؿ

 واهلل أظِؿ، وبٚهلل تًٚػ افتقؾٔؼ. ،هذا 
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 ٜافثٚفث افرشٚفٜ

وؿد شٖل افسٗال  يؾ مـ ادُِّٜ ادٌربٜٔ.يسٖل إخ: ظبد اهلل أؽز

 ؾَٔقل: إول أيًوٚ إخ: حمّد افتالوي مـ إردن.

 (.1)مٚ حُؿ افَراءة وراء اإلمٚم؟[ 4]

 َيض ادسبقق افرـًٜ أو افرـًٚت افٍٚئتٜ؟وـٔػ يَ [ 5]

 ذم افهالة؟ افبسِّٜافتًقذ وومٚ حُؿ [ 6]

 وهؾ افبسِّٜ مـ افَرآن أم ٓ؟[ 7]

 اإلجابة

أربًٜ أشئِٜ مّٜٓ، ؾٖشتًغ  ٚبغ ثْٚيٚه ٝإخ افُريؿ وّ ٚفٜرش

ؾٖؿقل وبٚهلل افتقؾٔؼ ومْف اددد  ،ٓٚ بٚفستْٔٛبٚهلل فإلجٚبٜ ظ

 وافًقن:

ة رمسللة صف؟  هذه ادسللة : أما حؽؿ الؼراءة خؾػ اإلمامأوًل 

 !!اختؾػت فقفا أققال العؾامء

 : لقؽ أققاهلؿ إمجاًل إو 

                                                      

رب، وحمّد مـ هذا افسٗال شٖفف إخقان افُريامن: ظبد اهلل مـ ادٌ  (1)

 إردن.
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ٚ.  يرى احلٍْٜٔ ظدم- ًَ  افَراءة خِػ اإلمٚم مىِ

-.ٚ ًَ  بْٔام يرى افنٚؾًٜٔ وافيٚهريٜ وجقب افَراءة مىِ

 .اجلٓريٜظدم وجقب افَراءة ذم  بْٔام يرى ادٚفُٜٔ واحلْٚبِٜ-

 . يٜافنِّ  دمٛ ذمو

 ادسٖفٜ.هذه إؿقال ادقجزة ذم هل هذه 

 مثؾ بحٞ: :وذم احلََٜٔ وبًد آضالع ظذ ظدة أبحٚث ذم ادسٖفٜ

 (افَراءة خِػ اإلمٚمو)فإلمٚم افبخٚري،  (افَراءة خِػ اإلمٚم)

فألخ  (أووح افبٔٚن ذم افَراءة خِػ اإلمٚم): ومثؾ. فِبَٔٓل

افَراءة و)بتَديؿ صٔخْٚ افًدوي،  ،افنٔخ ظبد افرمحـ افَٚيض

بتَديؿ  ،ظقضبـ ٕخل افٍٚوؾ افنٔخ أمحد  (خِػ اإلمٚم

 وؽرهٚ مـ إبحٚث. ...صٔخْٚ افًدوي

 حديًثٚ صحًٔحٚ ظـ رشقل اهلل رَ آضالع ظذ هذه وؽرهٚ، مل أَ  دبً

 .سؿ ادسٖفَٜي  صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

وبُؾ ؿقل مـ إؿقال افسٚبَٜ ؿٚل بًض افهحٚبٜ، وصحٝ  

 .ظْٓؿ بذفؽ إشٕٚٔد

 لعدة أمقر: :لؽــل أرى رأي ادالؽقة واحلـابؾة متللًؼا دم هذه ادسللة 
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ْرآنُ  ُؿِرَئ  َوإَِذا}: ؿقفف تًٚػ :أوًل   َُ قا اْف ًُ
ِّ ِْٕهُتقا َففُ  َؾْٚشَت ؿْ  َوَأ ُُ  ِ ًَ  َف

 .[224: إظراف] {ُتْرمَحُقنَ 

 أن ادراد هبذا اإلٕهٚت ذم افهالة.  ؾ اإلمٚم أمحد وابـ ظبد افزََ َٕ 

يٜ( ظـ ابـ مسًقد، وجمٚهد وصح هذا افَقل )أظْل ذم تٍسر أ

َُ  وظىٚء  وؽرهؿ. ...طلرَ وحمّد بـ ـًٛ اف

 يٜ.ٓ مًْك فسُقت ادٖمقم ذم افهالة افنِّ  ثاكًقا:

أظْل ظدم افَراءة ذم اجلٓريٜ، ؾٓق  ،أن هذا هق ؿقل اجلّٓقر ثالًثا:

ٚ( وادٚفُٜٔ واحلْٚبِٜ،  ؿقل احلٍْٜٔ ًَ )وإن ـٕٚقا مًْقهٚ مىِ

ٚ(  وافَراءة ذم اجلٓريٜ هق ؿقل افنٚؾًٜٔ ًَ )وإن ـٕٚقا أوجبقهٚ مىِ

 احلْٚبِٜ.وادٚفُٜٔ و

وبًدمٓٚ ذم اجلٓريٜ إٓ إذا  وأؿقل بٚفَراءة ذم افنيٜ، :أمحد()قؾت 

 .شّح ؾٔٓٚ فِّٖمقم أن يَرأوشُٝ اإلمٚم 

 .ـ ؿرأ أو شُٝ ؾهالتف صحٔحٜمَ  :وعذ أي حال 

وافذي ظِٔف مجٓقر افًِامء هق افٍرق  وقد قال ابـ تقؿقة رمحف اهلل:

حٚل افن، وٓ يَرأ ذم  بغ حٚل اجلٓر وحٚل ادخٚؾتٜ، ؾَٔرأ ذم

 .حٚل اجلٓر، وهذا أظدل إؿقال
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ؼيض ادسبقق الركعة أو الركعات ثاكًقا: قال السائؾ: وكقػ ي  

 الػائتة؟

هؾ مٚ يَؤف  :ادٌزى مـ هذا افسٗال هق أققل وباهلل التقفقؼ:

 ادسبقق بًد شالم اإلمٚم هق أول صالتف أم آخرهٚ؟

ن مٚ يهِٔف ادٖمقم ممٚ إ :إذا ؿِْٚوشبٛ اخلالف ذم هذه ادسٖفٜ إْٔٚ 

ويٖيت  ،بدظٚء آشتٍتٚح ، ؾْٓٚ شقف يدظقؾٚتف هق أول صالتف

 ويَرأ شقرة بًد افٍٚحتٜ. ،بٚٓشتًٚذة

ؿ مٚ بَل فف دون أي تِ ؾْٓٚ يُ  ،ر صالتفِخ آأمٚ إذا ـٚن مٚ يهِٔف هق 

 رء ممٚ شبؼ ذـره.

إن مٚ  :ؿقل يَقلادسٖفٜ ظذ ؿقفغ: هذه ِػ افًِامء ذم اختَ  :فلققل

 بؾ هق إمتٚم افبٚؿل. :يَقل لوؿق .مقم هق ؿوٚء افٍٚئٖٝيهِٔف اد

 َّ ريض  احتجقا بام  ذم افهحٔحغ: ظـ أيب هريرة (ؿتِ يُ ) :ـ ؿٚفقاؾ

َٖ  ،قاِ  مٚ أدرـتؿ ؾَه »: اهلل ظْف مرؾقًظٚ  . شقامتِ ومٚ ؾٚتُؿ ؾ

ومٚ » :وهل ،اشتدفقا بٍِيٜ ذم ٍٕس احلديٞ ،َيضا إٔف يَ وْ ـ رأَ ومَ 

 .شؾٚتُؿ ؾٚؿوقا

 ثبٝ ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.فُْٓٚ ؤًٍٜ ٓ تَ 
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 وؽرمهٚ. ...ٍٓٚ افبَٔٓل وابـ حجرً  وهلذا َو 

ًؾ مٚ أدرـف مع اإلمٚم أول أن ادسبقق َي  ؾٚفراجح :أمحد()قؾت 

 رهٚ.ِخ آومٚ يَؤف  ،صالتف

ـَ  ٛ ذم أحُٚم ادسبقق ذم افهالة أخل افنٔخ يقشػ تَ وؿد 

ٚ -افًزازي ًً بـ افًدوي حٍيف  كٍم فف افنٔخ مهىد  ؿَ  ،ـتًٚبٚ ٕٚؾ

 اهلل ورظٚه.

 دم الصالة؟ البسؿؾةو التعقذ ا: قال السائؾ: وما حؽؿثالثً 

)أظقذ بٚهلل  :وهل ؿقل افَٚئؾ ،أما الشتعاذة فلققل وباهلل التقفقؼ:

ؿبؾ  ٓل مستحبٜ ذم أول رـًٜ مـ افهالةؾ مـ افنٔىٚن افرجٔؿ(

شتًٚذة ظْد ؿراءة افَرآن وآ .ظْد مجٚهر افًِامء ،فٍٚحتٜؿراءة ا

بٚإلمجٚع افذي َِٕف افىزي، وأؿره ابـ  ،مستحبٜ ؽر واجبٜ ظّقًمٚ

 ـثر.

ؾٖوجٛ  (يٜ مـ افٍٚحتٜآهل :)ـ ؿٚلؾّْٓؿ مَ  وأما البسؿؾة:

وـال  .ومل يقجٛ ؿراءهتٚ (يٜآفٔسٝ ) :ـ ؿٚلمَ  ٓؿومْ. ؿراءهتٚ

 ؿرأهٚ ؾَد احتٚط وخرج مـ اخلالف.ـ ومَ  .افرأيغ مًتز
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ؾجّٓقرهؿ خالًؾٚ فِنٚؾًٜٔ  :واختٍِقا أيًوٚ ذم اجلٓر هبٚ مـ ظدمف

 ظذ اإلهار هبٚ.

ـَ  ٛ أخل افٍٚوؾ افنٔخ ادحَؼ: أبق ظبد اهلل شٔد بـ تَ وؿد 

افًدوي بـ  كٍم فف صٔخْٚ مهىد  بحًثٚ يتًِؼ بٚفبسِّٜ، وؿَ  -محقدة

 حٍيف اهلل.

 ال السائؾ: وهؾ البسؿؾة مـ الؼرآن أم ل؟ق :رابًعا وأخًرا

يٜ مـ شقرة آأن افبسِّٜ جزء مـ ذم ٓ خالف بغ افًِامء  أققل:

فُ } ظـ مُِٜ شبٖ: ؿقفف تًٚػ لوه ،افّْؾ  ٕ ـْ  إِ ْٔاَمنَ  ِم َِ فُ  ُش  ٕ  بِْسؿِ  َوإِ

ـِ  اهلل ِ مْحَ ِحٔؿِ  افر   .[32: افّْؾ] { افر 

 يٜ مـ شقرة افتقبٜ.آ ٝفٔسِٜ أن افبسّ ذم وٓ خالف بغ افًِامء 

 ؟ية مـ الػاحتة أم لآولؽـ اخلالف واقع دم كقن البسؿؾة هؾ هل 

 ية لغر الػاحتة مـ السقر أم ل؟آوكذلؽ هؾ هل 

 ادسللة ققلن لؾعؾامء:  ذهفػل ه

 .ية مـ كؾ شقرة مـ الؼرآنآية مـ الػاحتة، بؾ وآققل يرى أهنا -

دْ } ؿقفف تًٚػ: -احتةية مـ الػآدم كقهنا  ـ حججفؿم  و  ََ َْْٔٚكَ  َوَف  آَت

ٚ ًً ـَ  َشْب ْرآنَ  اْدََثٚيِن  ِم َُ ئِؿَ  َواْف ًَ  .[87: احلجر] {اْف
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 يٚت إٓ بٚفبسِّٜ.آوتٍسر افسبع بٖهنٚ افٍٚحتٜ، وٓ تُتّؾ شبع 

حديٞ مرؾقع ذم   -ية مـ كؾ شقرةآدم كقهنا ـ حججفؿ م  و

ًٍ  ٝ ظع  فَ زِ ْٕ أُ »وؾٔف:  ،صحٔح مسِؿ ؾَرأ: بسؿ اهلل ش رةٚ شقإٓ

ٕ ٚ}افرمحـ افرحٔؿ  َْْٔٚكَ  إِ ْقَثرَ  َأْظَى َُ َْٕحرْ  فَِربَِّؽ  َؾَهؾِّ ( 1) اْف ( 2) َوا

َْبَسُ  ُهقَ  َصَِٕٚئَؽ  إِن   ْٕ  .[3 - 1: افُقثر] {( 3) ا

ـ فؿ   ،ية مـ الػاحتةآالذي يرى أهنا لقس  ،وأما الػريؼ الثاين-

 ُٝ ّْ َس هلل تًٚػ: ؿَ ؿٚل ا» :مٚ ذم صحٔح مسِؿ مرؾقًظٚ حججٓؿ

ؾ٘ذا ؿٚل افًبد:  :افهالة بْٔل وبغ ظبدي ٕهٍغ، وفًبدي مٚ شٖل

دين [، ؿٚل اهلل تًٚػ: مَحِ 2]افٍٚحتٜ:  {احلّد هلل رب افًٚدغ}

 احلديٞ.  ش ...ظبدي

 فبسِّٜ.وفٔس ذم احلديٞ ذـر ا

ٕزل اهلل أن أول مٚ أَ  -ية مـ كؾ شقرةآأهنا لقس دم ـ حججفؿ وم  

َؽ  بِْٚشؿِ  اْؿَرأْ }بل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: ؿقفف تًٚػ: افْ ظذ ِذي َربِّ  اف 

ََِؼ  ََِؼ ( 1) َخ َْٕسٚنَ  َخ ـْ  اإْلِ ٍؼ  ِم َِ َرمُ  َوَرب َؽ  اْؿَرأْ ( 2) َظ ـْ َ ْٕ  اف ِذي( 3) ا

ِ ؿَ  َِؿِ  َظ ََ ِ ؿَ ( 4) بِْٚف َْٕسٚنَ  َظ ْ  َمٚ اإْلِ َِؿْ  مَل ًْ . وفٔس [5 - 1: افًِؼ] { َي

 . افرمحـ افرحٔؿ اؿرآبسؿ اهللؾٔٓٚ: 
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إذ فٔس ذم  :وحمتّؾ هذه ادسٖفٜ شٚئغاخلالف ذم  واحلٚصؾ: أن  

 ادسٖفٜ دفٔؾ ؿٚضع، وـؾ أدفٜ افىرؾغ حمتِّٜ افدٓفٜ.
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 ٜافرابً افرشٚفٜ

 ؾَٔقل: ،مـ حمٚؾيٜ أشٔقط ـ مك ،أمحد بـ شالمٜ إخ يسٖل

بًض افًِامء، بْٔام ْٓٚ سِّ بًض إحٚديٞ يهححٓٚ أو ُيَ  [8]

 َّ  ـ أتبع؟ُيوًٍٓٚ ؽرهؿ، ؾ

 متقؿػ ظذ صحتف مـ ظدمف وهؾ إجر وافثقاب ذم احلديٞ[ 9]

 أو ٓ؟ 

هٚب إػ ادسجد يقم اجلًّٜ، أحهؾ ظذ ذم افذ   رُت ُ  إذا بَ  :ؾّثاًل 

ظْد مـ صحح  ،أجر بُؾ خىقة أجر شْٜ صٔٚمٓٚ وؿٔٚمٓٚ

 ٍف؟ً  ـ َو أو ٓ أحهؾ ظْد مَ  ؟احلديٞ

 اإلجابة

  ن:بغ ثْٚيٚ ـالم افسٚئؾ شٗآ

األول: عـد اختالف العؾامء دم تصحقح حديث أما السمال  

 ـ أتبع؟وتضعقػف م  

ن: رجؾ مـ رجال افْٚس ذم ظِؿ احلديٞ فلققل وباهلل التقفقؼ: 

 ر فٔس مـ أهؾ احلديٞ.َخ آأهؾ احلديٞ، و
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 ،ًٔػًرف ـٔػ يٍرق بغ افهحٔح وافويَ ؾٓق بٚفىبع  إولٖمٚ ؾ

ٚحلؼ متك طٓر فف، وطٓرت فف احلجٟ م بٖن يٖخذ بَز ِْ وهق مُ 

 .ظِٔف وافزاهغ

ـ يَِده، ؾًِٔف أن وادَِد مذهبف مذهٛ مَ  ،دِِّ ََ ؾٓق مُ  أمٚ افثٚينو

إظِؿ أو إوشع اضالًظٚ ذم ظِؿ ظـ سٖل بًض أهؾ احلديٞ يَ 

 ، ؾاممل مًغ فزمف أن يتبع هذا افًٚملاحلديٞ، ؾ٘ن دفقه ظذ ظِٚ 

ٍف افًٚمل افذي ً  ، ومٚ َو فذ بَخ أَ  ويَِده صححف افًٚمل افذي يتبًف

ذ بف، مـ دون افسٗال ظـ شبٛ افتهحٔح أو َخ أَ  ويَِده يتبًف

 .وفٔس صٚحٛ خزة هبٚ ًرف هذه إشبٚبافتؤًػ: ٕٕف ٓ يَ 

تبع مجٚظٜ مـ أهؾ افًِؿ أن يَ أٓ وهق  ،خرآأمر ادَِد   وظذ 

ٕظِؿ أو إوشع اضالًظٚ أو إوبط ذم ويرتبٓؿ ظْده بٚظتبٚر ا

افًٚمل افٍالين هق  :ويَقل ،ثالثٜ مـ افًِامء إحُٚم، ؾٔتبع مثاًل 

د َج ؾّتك وَ  .رؿؿ واحد، وافًٚمل افٍالين ئِف، وافثٚفٞ هق إخر

ؾ٘ن مل  ،ذ بف، ؾ٘ن مل يد ٕير ظْد افثٚينَخ حُؿ احلديٞ ظْد إول أَ 

 وهُذا. ...يد ٕير ظْد افثٚفٞ
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: هؾ الثقاب وهق ،مـ شمال السائؾ الؽريؿ الثاينوأما الشطر 

 ؟لذي دم األحاديث متققػ عذ صحتفاا

 فلققل وباهلل التقفقؼ: 

ؾ٘ذا صح اخلز ؾْحـ ًٕتَد أن افثقاب افذي ؾٔف ثٚبٝ  ،ًٕؿ

 .ًٜٚبتاإلخالص، واد :بؼضغ ،هْع هذا افًّؾوصحٔح، دـ يَ 

 ًِّ ؾال ًٕتَد بام ؾٔف مـ  ،ظدم ثبقتفػ اخلز وـٚن احلُؿ أمٚ إذا ُو

 .أجر وٓ ثقاب

مـ ر فٔس َخ آصخص هق مـ أهؾ احلديٞ، وبغ بغ  وهذا يتِػ 

 .مـ افسٗال إول افنىر ــام ؿررت ذم اجلقاب ظ ،أهؾ احلديٞ
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 ٜاخلٚمس رشٚفٜاف

، شٚمل افًّقري، وهق يسُـ ادديْٜ افْبقيٜ يسٖل إخ [12]

 رَ يستحِقن احلِ  مـ أمتل أؿقام ـّ ُٔقَٕ فَ »مٚ صحٜ حديٞ:  ؾَٔقل:

 احلديٞ « ...واحلرير، واخلّر وادًٚزف

 اإلجابة

 .دم احلؼقؼة ضعقػ، عذ الراجح لدي   هذا احلديث

ٚ بهٌٜٔ اجلزم(.5592) ؾَد أخرجف افبخٚري ذم صحٔحف ًَ  ( )مًِ

وؿٚل هنٚم بـ ظامر: حدثْٚ صدؿٜ بـ خٚفد، حدثْٚ ظبد  :ؾَٚل

ُِ  افرمحـ بـ يزيد يب، حدثْٚ ظبد اَل بـ جٚبر، حدثْٚ ظىٜٔ بـ ؿٔس اف

ـْؿ  افرمحـ بـ  -أبق مٚفؽ :أو -إصًري، ؿٚل: حدثْل أبق ظٚمر  غ 

ـَ  ع افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ِّ بْل: َش ذَ إصًري، واهلل مٚ 

 ر احلديٞ.ـَ ؾذَ  ...يَقل

فؼد وصؾف غره، لؽـ  ،العؾة قه وتعؾقؼ البخاري لؾحديث لقس

 !ؼف البخاري؟ؾ  داذا ع   :ل مطروًحايبؼك السما

 لقؽ بقان ذلؽ بالتػصقؾ:إاحلديث، و أما غر البخاري فقصؾ
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(، وافىزاين 6754ٚن )ب  ابـ حِ (، و4239أبق داود ) ؾَد أخرجف

( ، وذم مسْد افنٚمٔغ 3417 /3/282ذم ادًجؿ افُبر)

وذم (، 6317وافبَٔٓل ذم افُزى )(، 588 /1/334)

 .وؽرهؿ (،3353افهٌرى)

ُِ  ومدار احلديث عذ: يب، حدثْٚ ظبد افرمحـ بـ اَل ظىٜٔ بـ ؿٔس اف

ـْؿ    ،إصًري -أبق مٚفؽ :أو -إصًري، ؿٚل: حدثْل أبق ظٚمر غ 

 مرؾقًظٚ.

ظىٜٔ بـ ؿٔس وهق  ،يبال  وعؾتف تتؿثؾ دم تػرد عطقة بـ ققس الؽ  

 ُِ ل   :ؿٔؾو .يباَل اف
ال ع   :يَٚلو  يصّْ احلِ   ل، أبق ئك افنٚمالؽ 

 ل.نَمَ افدِّ 

 لقؽ ما ققؾ فقف مـ جرح أو تعديؾ:إو

 .ٚ، و فف أحٚديٞو ـٚن مًروؾً  :قال ابـ شعد

 .(1)صٚفح احلديٞشئؾ ظْف ابـ أيب حٚتؿ ؾَٚل: 

                                                      

 :صتك مراتٛ ظذ وافتًديؾ اجلرح ذم إفٍٚظ ووجدُت  قال ابـ أيب حاتؿ: (1)

 .بحديثف تُٟي  ممـ ؾٓق ،ٝبْ ثَ  متَـ أو ثَٜ إٕف :فِقاحد ؿٔؾ وإذا 

 ْيرويُ  حديثف ُتٛيُ  ممـ ؾٓق ،بف بٖس ٓ أو افهدق حمِف أو صدوق :فف ؿٔؾ وإذا 

 .افثٕٜٚٔ ادْزفٜ وهل ،ؾٔف
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افتٚريخ )ره افبخٚري ذم ـَ وذَ ، (افثَٚت)ٚن ذم ب  ابـ حِ ره ـَ وذَ 

 (.1) وؿٚل ابـ حجر: ثَٜ .وٓ تًديؾ دون جرح، ب(افُبر

مل  :ؾٖؿقل ،يُّْْل أن أخلص افَقل ؾٔف د آل رجب(:)أمح قؾت

 .ًتَز ـ مُ ؼ مِ قث  يُ 

صٚفح )ـٔػ وؿٚل أبق حٚتؿ افرازي ظْف:  فنن قال قائؾ:

 (؟!احلديٞ

                                                                                                                                                        

 .افثٕٜٚٔ دون إٔف إٓ ،ؾٔف ْيرويُ  حديثف ُتٛيُ  ،افثٚفثٜ بٚدْزفٜ ؾٓق (صٔخ) :ؿٔؾ إذاو 

 وافتًديؾ اجلرح . إيرفالظتبٚر حديثف ُتٛيُ  ؾٕ٘ف (احلديٞ صٚفح) :ؿٔؾ وإذا 

(2 /37). 

 ـس  ُي ( احلديٞ حسـ: )ؾٔف ؿٔؾ ـمَ  أن يل يٓريَ  افذي وقال الشقخ مؼبؾ القادعل:

 ذم ـام وادتٚبًٚت، افنقاهد ذم ؾٔهِح ،(صٚفح) :ؾٔف ٔؾؿ ـمَ  وأمٚ .حديثف

 ادَسح. إير ـتٚب )حجٜ ـَس احلَ  يرى ٓ حٚتؿ أبٚ أن تَدم وؿد (افراوي تدريٛ)

 .(67: ص) (ادهىِح أشئِٜ بًض أجقبٜ ذم

 افتٚريخ، و)(322/ 7) افًِّٜٔ ط (،افُزى افىبَٚتتْير ترمجتف ذم )  (1)

 ذم افُامل هتذيٛو)  (،37) (9/ 7) خِٔؾ حمّقد بحقار ،فِبخٚري (افُبر

، (324/ 5) افرشٚفٜ ط (،افْبالء أظالم َر ِش و) ،(153/ 22) (افرجٚل أشامء

 (.4622(، و)افتَريٛ( )7/228و)هتذيٛ افتٓذيٛ( )
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 (صٚفح احلديٞـ)ػ أيب حٚتؿ فف بْص وَ  :قؾت)أمحد آل رجب(

 فتٍرد.ذم اهِح ذم افنقاهد وادتٚبًٚت، وفٔس ًْل إٔف يَ ي

ي قِّ ََ وهذا يُ  ،فف أصحٚب افُتٛ افستٜ ؿد أخرج فنن قال قائؾ:

 !أمره

ٚأمٚ افبخٚري، ؾِؿ ُي  قؾت: ًَ  .رج فف إٓ مًِ

رج فف ظـ ظبد افرمحـ وأمٚ مسِؿ ؾٓق وإن ـٚن أخرج فف، فُْف مل ُي 

 رج فف مسِؿ هذا احلديٞ؟!ودٚذا مل ُي  .ؿْْ بـ ؽَ 

 ؾ٘خراجٓؿ فِراوي ٓ يًْل تقثَٔف أبًدا. ،وأمٚ إربًٜ افبٚؿقن

 ظذ ادًىٔٚت افسٚبَٜ. أمٚ تقثٔؼ احلٚؾظ ابـ حجر، ؾبِْٚءو

 ػ احلديث مـ العؾامء:ع  ـ ض  لقؽ بعض م  إو

 قال ابـ حزم:

 يهح وٓ .خٚفد بـ وصدؿٜ افبخٚري بغ مٚ يتهؾ مل ،مَْىع وهذا

 دِْ ْش أُ  فق وواهلل .ؾّقوقع ؾٔف مٚ وـؾ ا،أبدً  رء افبٚب هذا ذم

 صذ - اهلل رشقل إػ افثَٚت يؼضر مـ ؾٖـثر مْف واحد أو مجًٔف

 (.1)!!بف إخذ ذم ترددٕٚ ٚدََ  - وشِؿ ظِٔف اهلل

                                                      

 .(565/ 7) (بٚٔثٚر ذ  حَ ادُ ) (1)



 الرسالة األوىل ،السائل باسم تبدأ اليت رسائلال أجوبة   

 

27   

 

حمّد بـ حزم ؿقل صحٔح، ؾٔام يتًِؼ  ؿقل أيب :أمحد() قؾت

بٚإلشْٚد افذي ظَِف اإلمٚم افبخٚري، فُـ ؿد وصِف ؽر افبخٚري، 

 .ؾبٚت متهاًل 

 دم تقثَٔف.مع ظ ،د ظىٜٔ بـ ؿٔس بفر  ٍَ وهل تَ  ،عؾة أخرى ؿولؽـ ث  

ػ اخلز، وٕحـ مًف ذم ًِّ َو أن أبٚ حمّد بـ حزم يُ  :ؾٚحلٚصؾ

فُْْٚ  ،ٍف فًِٜ وٕحـ ٕوًٍف فًِٜ أخرىً  افتؤًػ، فُْف َو 

 افتَْٔٚ ذم افتؤًػ.

 قال ابـ العريب ادالؽل:

 مْٓؿ افًِامء، أـثر ظْد فَِِقب ادٟٓٔ افِٓق مـ ؾٕ٘ف افٌْٚء وأمٚ

 .حتريّف ظذ دفٔؾ ْٜافس   ذم وٓ افَرآن ذم وفٔس إٔس، بـ مٚفؽ

 (.1) ظذ[ إبٚحتفأمٚ إن ذم احلديٞ افهحٔح ]دفٔاًل 

ػ هذا ًِّ َو يُ  ذا افُالم أن ابـ افًريب ادٚفُلؾٍّٚد ه :أمحد()قؾت 

 ذم افبٚب.ورد ْٜ ػ ـؾ حديٞ ذم افس  ً  ٕف َو إإذ  :احلديٞ وًّْٚ

 

 

                                                      

 .(12/ 3) افًِّٜٔ /ط ،افًريب ٓبـ (افَرآن أحُٚم)(1)
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 قال الشقخ يقشػ الؼرضاوي حػظف اهلل:

ؿ َِ ْس مل يَ  ،ؾُِٓٚ مثخْٜ بٚجلراح ،ف مـ أحٚديٞ ٕبقيٜأمٚ مٚ ورد ؾٔ

ـ ضًـ ظْد ؾَٓٚء احلديٞ وظِامئف، ؿٚل افَٚيض أبق مْٓٚ حديٞ مِ 

بُر بـ افًريب: مل يهح ذم حتريؿ افٌْٚء رء. وؿٚل ابـ حزم: ـؾ 

 (.1)ي ؾٔٓٚ بٚضؾ مقوقعوِ مٚ رُ 

ثبٝ ظـ رشقل اهلل احلديٞ ؤًػ ٓ يَ ؾٚحلٚصؾ أن  أمحد(:)قؾت 

 أمقر: ربًٜٕ :صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

ُِ د بف ر  ٍَ تَ  :أوًل   .ًتَز ـ مُ ؼ مِ قث  ، ومل يُ يباَل ظىٜٔ بـ ؿٔس اف

 !؟ؼ افبخٚري احلديٞ ومل يقصِفِ  دٚذا ظَ  ثاكًقا:

ظـ ؽر ظبد افرمحـ بـ ؽْؿ،  روى مسِؿ فًىٜٔ بـ ؿٔس ثالًثا:

 !رج مسِؿ هذا احلديٞ؟ودٚذا مل ُي 

 

                                                      

 (. ط/ ادُتٛ اإلشالمل. افىبًٜ افثٚفثٜ َظْؼة.293احلرام( )ص)احلالل و (1)
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  توًػ هذا احلديٞ مـ ابـ افًريب وابـ حزمذم ٚ مسبققٕأ رابًعا:

 وافنٔخ افَروٚوي. 

 واحلّد هلل رب افًٚدغ.

 تـبقف دم غاية األمهقة:

ـ ظدمف، ومل أتُِؿ ظـ افُالم هْٚ حقل صحٜ هذا احلديٞ م

ؾٓذه ادسٖفٜ حتتٚج إػ بحٞ واشع : وادقشَٔك حُؿ افٌْٚء

 وبٚهلل تًٚػ افتقؾٔؼ. .مستَؾ
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 ٜافسٚدش ٚفٜفرشا

 ، ؾَٔقل:مـ حمٚؾيٜ شقهٚج ـ مك ،ظامد إخ افٍٚوؾيسٖل 

ظـ أيب هريرة، أن رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف مٚ صحٜ حديٞ:  [11]

حتك أرد  :وحلرُ  إٓ رد اهلل ظع   ؿ ظع  ِِّ َس مٚ مـ أحد يُ »وشِؿ ؿٚل: 

 ؟شظِٔف افسالم

 ف بًد مقتف؟ؿ حٚل أمتَِ ًْ وهؾ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يَ [ 12]

 وهؾ يَع اخلىٖ مـ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ؟[ 13]

 اإلجابة

 شٗال إخ افُريؿ بغ ضٔٚتف ثالثٜ أشئِٜ: ،ذم احلََٜٔ

 أققل وباهلل التقفقؼ:  

 : ًٓ  صحٜ احلديٞ ؾٓق حديٞ ؤًػ.ظـ أمٚ أو

 (1/452ذم مسْده) فِ يْ قَ اهَ رَ وابـ ، (2241أخرجف أبق داود)

 ٚ.وؽرمه

د بـ زيٚد، ظـ يزيد بـ ظبد اهلل بـ ْٔ أيب صخر مُحَ  ه عذرومدا

 بف. ،مرؾقًظٚ ،ط، ظـ أيب هريرةْٔ َس ؿُ 
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 وفقف ما ييل: 

َِ خُم ، د بـ زيٚدْٔ مُحَ  :أوًل  ( 1249 ) افُٚصػ ؿٚفف افذهبل ذم .ػ ؾٔفت

 .اه أخرىق  وؿَ  ًغ مرةمَ ٍف ابـ ً  َو و .سٚئلٍف افْ  ً  ؾَد َو 

ره ـَ ووثَف افدارؿىْل، وذَ  .اه أخرىق  مرة، وؿَ  حْبؾٍف ابـ ً  َو و

 .(افثَٚت)ٚن ذم ب  ابـ حِ 

 ًغخمتِػ ؾٔف: ؾَد وثَف ابـ مَ  طْٔ َس يزيد بـ ظبد اهلل بـ ؿُ  ثاكًقا:

ًُ  ي:ؿٚل أبق حٚتؿ : فٔس بٚفَقو .سٚئلوافْ    ف.َو رْ ٚ مل يَ ٕن مٚف

 ن: اهـا أمر، فؼد بؼل هافؾق افسضـا أكف ثؼة :)قؾت(

  .شامظف مـ أيب هريرة ظدم األمر األول:

 وهذا لسببن: 

 ٝوفٔس ،أن روايٜ افنٔخغ فف إٕام هل ظـ افتٚبًغ :األولالسبب 

 ظـ افهحٚبٜ.

صٚفح افسامن، ـام ظْد  قأب بغ يزيد وبغ أيب هريرة :السبب الثاين

 (.3292افىزاين ذم إوشط)

بـ بف افٍْٔرد  أيـ أصحٚب أيب هريرة مـ هذا احلديٞ األمر الثاين:

 !ؿسٔط دون ؽره؟
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ٔ  شًٔد بـ ادُ  مثؾ: :ؾٖبق هريرة فف أصحٚب شِّٜ بـ  ٛ، وأيبس

 صٚفح افسامن، وحمّد بـ شريـ، وأيب قان أيبـْ ظبد افرمحـ، وذَ 

يِّ شًٔد  ُزِ َْ راؾع  ع أيبْٔ ٍَ ز إظرج، وُٕ مُ رْ وظبد افرمحـ بـ هُ  ،اَد

ـَ وف، وضٚبِّ َْ ٚم بـ مُ افهٚئغ، ومَه    سٚن.ْٔ س بـ 

 ثبٝ، ومتْف مُْر.احلديٞ ؤًػ ٓ يَ  أن :اصؾ عـديفاحل

ظبد اهلل بـ رواه ، ر يَقيفَخ آفُـ فِحديٞ ضريؼ  :فنن قال قائؾ

َزي، ظـ أيب هريرة، أخزين ابـ أيب ذئٛ، ظـ شًٔد ادَ  :ؿٚل ٕٚؾع،

ا، ٓ دمًِقا بٔقتُؿ ؿبقرً »ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: 

بٌِْل حٔٞ ؾ٘ن صالتُؿ تَ  قا ظع  ِ  ، وَص اوٓ دمًِقا ؿزي ظٔدً 

 .شـْتؿ

ؾَد أخرجف أبق  :بؾ مُْر هق ؤًػ أيًوٚ :)قؾت(

ومداره ظذ  ظبد اهلل بـ  ٚ.( وؽرمه8824(، وأمحد)2242داود)

 ٕٚؾع، وؾٔف وًػ.

مسِاًم أخرج احلديٞ ذم  أن وهل ،عؾة أخرى ققيةولؾحديث 

بٌِْل ٘ن صالتُؿ تَ ؾ قا ظع  ِ  وَص ) :( بدون زيٚدة782صحٔحف)

 (.حٔٞ ـْتؿ
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ر، ويًَقب بـ ظبد افرمحـ، َّ ًْ مثؾ)مَ  :رواه مجٚظٜ مـ افثَٚت

 ،ؾ، ظـ أبٔف، ظـ أيب هريرةْٔ َٓ ُش وؽرهؿ( ظـ  ...ٛ، ومحٚدْٔ هَ ووُ 

 مرؾقًظٚ.

ؾبٚتٝ روايٜ ظبد اهلل بـ ٕٚؾع صٚذة ظذ ؾرض تقثَٔف، ومُْرة ظذ 

 ؾرض تؤًٍف، وافُْٚرة إفٔٓٚ أؿرب.

(، 1282) ٚئلَس افْ   ستدل ظِْٔٚ صخص بام رواهيَ وؿد  :)قؾت(

ظبد اهلل بـ مـ ضريؼ  ،( وؽرهؿ3576واحلٚـؿ) ،(3666أمحد)و

ُِ  افسٚئٛ، ظـ زاذان ؿٚل: ؿٚل  بـ مسًقد ، ظـ ظبد اهللديْْ اف

إن هلل مالئُٜ شٔٚحغ ذم »رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: 

 شبٌِقين مـ أمتل افسالميُ  ،إرض

 ثبٝ.وهق حديٞ ؤًػ ٓ يَ  :)ؿِٝ(

ُِ  زاذانؾَد إٍرد بف   دي، ظـ ظبد اهلل بـ مسًقد.ْْ اف

  :وزاذان خمتؾػ فقف

ًِ ؾَد وثَف أمحد، وابـ مَ   ع.جْ ًغ، وابـ شًد، واخلىٔٛ، واف

 .اـثرً  يىئ: ـٚن (افثَٚت) ابـ حبٚن ذمبْٔام  ؿٚل 

  .ؿٚل احلٚـؿ أبق أمحد: فٔس بٚدتغ ظْدهؿو
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ْ ؿ: َُ جٚج: ؿِٝ فِحَ بـ احلَ  وؿد ؿٚل صًبٜ ّؾ ظْف ـ يًْل حَت  مِلَ مَل

 ؿٚل: ـٚن ـثر افُالم. زاذان ـ ؟

هق  :أن يَقلإػ وهذا ؿد يدؾع ادحَؼ وٕول وهِٜ  :)قؾت(

 (:1976 )وهذا حؼ ؾَِد ؿٚل احلٚؾظ ذم افتَريٛ صدوق إذن.

وؿ ادحَؼ إػ هذا أن مسِاًم روى ويَ  .صدوق يرشؾ، و ؾٔف صًٜٔٔ

 فف.

 لققل وباهلل التقفقؼ: ف

 .احلََٜٔ أن زاذان ٓ يتحّؾ افتٍرد هبذا احلديٞ

 ظـ ؽر ظبد اهلل بـ مسًقد. روى فف، ؾَد روى فف مسِؿأمٚ ـقن 

أيـ أصحٚب ابـ مسًقد  هق: -والسمال اددمر هلذا احلديث كؾف

، وهق فٔس بذاك افراوي ٍرد بف زاذان ظْفْٔف :افثَٚت إثبٚت

 ؟!افوبطاحلجٜ ذم افتثبٝ و

 مسًقد هؿ: ظبد اهلل بـوأصحٚب 

ًل افُقذم، خَ منوق بـ إجدع افُقذم، وظَِّٜ بـ ؿٔس افْ  )

امين افُقذم، وأبق وائؾ صَٔؼ بـ شِّٜ ِْ دة بـ ظّرو افس  ْٔ بَ وظُ 
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بـ ح يْ ًل افُقذم، وُذَ خَ إشدي افُقذم، وإشقد بـ يزيد افْ 

 .(بٔؾْح احلٚرث افَٚيض افُقذم، وظّرو بـ ُذَ 

، ؾٔف ٕير  -ؾٔام وؿٍٝ ظِٔف -وـؾ افقارد ذم هذا افبٚب :)قؾت(

 ؾرد فف رشٚفٜ مستَِٜ ؾٔام بًد.وفًؾ اهلل يقؾَْل وأُ 

 ؿ حال أمتف بعد مقتف؟ؾ  عْ وهؾ الـبل صذ اهلل عؾقف وشؾؿ ي  ثاكًقا: 

ؿ افٌٔٛ إٓ اهلل، َِ ًْ هذا أمر حمٚل، ؾال يَ  فلققل وباهلل التقفقؼ:

ؾبًد قن افٌٔٛ إٓ إذا أضًِٓؿ اهلل تًٚػ ظِٔف، وإٕبٔٚء ٓ يًِّ

ًِؿ صًٔئٚ ظـ حٚل ٓ يُّْف أن يَ  مقتف صِقات ريب وشالمف ظِٔف

 أمتف.

 حٔٚتف، ذم افٌٔٛ ؿَِ ًْ يَ  ٓ - وشِؿ ظِٔف اهلل صذ - هق قال ابـ باز:

 ؟!ممٚتف بًد يًِّف ؾُٔػ

 ٓ - ِؿوش ظِٔف اهلل صذ - إٔف ظذ افدافٜ وأيٚت وقال رمحف اهلل:

 ـومَ  .ػوْ أَ  بٚب مـ افْٚس مـ ؽره وهُذا .ـثرة -افٌٔٛ يًِؿ

ٍِ  اهلل ظذ أظيؿ ؾَد افٌٔٛ ؿَِ ًْ يَ  إٔف ادظك  (.1)ٜيَ رْ اف

 

                                                      

 .(388، 387/ 2) (بٚز ابـ ؾتٚوى جمّقع) (1)
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 ثالًثا: ققل السائؾ: وهؾ يؼع اخلطل مـ الـبل صذ اهلل عؾقف وشؾؿ؟

 :أققل وباهلل تعاىل التقفقؼ ومـ اددد والتليقد 

بٌِقٕف ظـ اهلل ظهّٜ إٕبٔٚء ؾٔام يُ  ء ذمٓ خالف أبًدا بغ افًِام

مًهقمقن مـ اإلؿرار ظذ اخلىٖ، أو اإلسار  وـذفؽ هؿ .تًٚػ

 ظذ رء مـ افذٕقب. 

 هقو .افهٌٚئر دون افُبٚئر ظـ مًهقمقن إٕبٔٚء قال ابـ تقؿقة: 

 أهؾ أـثر ؿقل إٕف حتك ،افىقائػ ومجٔع اإلشالم ظِامء أـثر ؿقل

 .إصًريٜ أـثر ؿقل هذا أن ،ديأمِ  احلسـ أبق رـَ ذَ  ـام افُالم

 مل هق بؾ ،وافٍَٓٚء واحلديٞ افتٍسر أهؾ أـثر ؿقل ٚأيًو  وهق

 مٚ إٓ -وتٚبًٔٓؿ وافتٚبًغ وافهحٚبٜ وإئّٜ افسِػ ظـ يَْؾ

 (.1)افَقل هذا يقاؾؼ

رواه ضِحٜ بـ  (2361)ظْدٕٚ حديٞ ذم صحٔح مسِؿو :)قؾت(

 ظذ بَقم وشِؿ ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل عم مررت :د اهلل ؿٚلْٔ بَ ظُ 

 َِحقٕف،يُ : ؾَٚفقا شهٗٓء؟ هْعيَ  مٚ: »ؾَٚل افْخؾ، رءوس

 ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل ؾَٚل .ؾَِٔح إٕثك ذم ـرافذ   يًِقن

                                                      

 .(319/ 4) (افٍتٚوى جمّقع) (1)
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ُٖ  :ؿٚل شٚصٔئً  ذفؽ يٌْل طـأَ  مٚ: »وشِؿ  ؾسـقه، بذفؽ واِزُ ْخ ؾ

 ُٖ  يًٍْٓؿ ـٚن إن: »ؾَٚل ذفؽب وشِؿ ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل ِزَ ْخ ؾ

ُٝ  إٕام ؾ٘ين :ؾِٔهًْقه ذفؽ  وفُـ بٚفيـ، تٗاخذوين ؾال ٚ،طًْ  طْْ

 ظز اهلل ظذ أـذب فـ ؾ٘ين بف، ؾخذوا ٚصٔئً  اهلل ظـ حدثتُؿ إذا

 .شوجؾ

 عؾًؼا عؾقف:قال الؼايض عقاض م

ؽرهؿ مـ  ؿُْ ُح  -افدٕٔٚ أمقر حُؿ ذم وآراؤهؿ إٕبٔٚء ؿُْ وُح  

 ؿ ظِٔٓؿ ذمْص ظِٔف، وٓ وَ  لمقر ظذ خالف مٚ هاظتَٚد بًض إ

ذفؽ: إذ مهّٓؿ متًَِٜ بٚٔخرة وادأل إظذ وأوامر افؼيًٜ 

 ،بخالف ؽرهؿ مـ أهؾ افدٕٔٚ .وٚدهٚتوأمقر افدٕٔٚ  ،وٕقاهٔٓٚ

ًِّقن طٚهًرا مـ احلٔٚة افدٕٔٚ وهؿ ظـ أخرة هؿ افذيـ يَ 

 (.1)ؽٚؾِقن

  قال الشقخ العػاين حػظف اهلل:

 بَٜٔ وأمٚ .اخلسٜ صٌٚئر ومـ افُبٚئر مـ مًهقمقن إٕبٔٚء

 مْٓٚ تٚبقا ؾًِقهٚ إذا وفُْٓؿ يًٍِقهٚ، أن ظِٔٓؿ ؾٔجقز افهٌٚئر

                                                      

 .(334/ 7) (مسِؿ بٍقائد ؿِِ ًْ ادُ  إـامل)(1)
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 حٚهلؿ مـ أـّؾ افتقبٜ بًد حٚهلؿ وـٚن احلٚل، ذم ظْٓٚ وأؿًِقا

  .افتقبٜ ؿبؾ

 (.1)واجلامظٜ ْٜافس   أهؾ ظِٔف افذي وهق افٍهؾ، افَقل وهذا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 .(ٚآفًٔ  افنٚمِٜ بسؿٔؿ ،34/ 21) افًٍٚين حسغ شٔد افنٔخ دروس (1)



 الرسالة األوىل ،السائل باسم تبدأ اليت رسائلال أجوبة   

 

39   

 

 ٜافسٚبً افرشٚفٜ

مـ حمٚؾيٜ افَِٔقبٜٔ ـ  ،يسٖل إخ بٚشؾ بـ مجٚل افٍَل [14]

مع ذـر إدفٜ  ؟ؿ افتُبر اجلامظل ذم افًٔدُْ مٚ ُح  ؾَٔقل: ،مك

 .مـ ؾوِؽ

 اإلجابة

أحقافف اجلقاز، بؾ أراه مستحًبٚ: إذ افٌرض مـ افتُبر رؾع  ّؾ ؿَ أَ 

 ًَ  ٚ ذم افتُبر اجلامظل. افهقت بذـر اهلل تًٚػ، وهق آـد وأصد حتَ

وافَقل ببدظٔتف صٚذ ومرؾقض: فقروده ظـ ظدد مـ افهحٚبٜ 

 ريض اهلل ظْٓؿ. 

ـ  خِػ  ُُ َٔ ٔ ض ؾ ُْٕخِرج احُل ُٖم ظىٜٔ ريض اهلل ظْٓٚ تَقل: حتك  ؾ

ن بتُبرهؿ ُُٔزِّ ن مع افْٚس(1)افْٚس، ؾ  .(2)، وذم روايٜ: ُيُزِّ

ِّ  ؿبتف ذم ُزِّ يُ  ظّر ـٚنو  بتُبرهؿ ُزِّ ؾُٔ  ادسجد، أهؾ ُزِّ ؾُٔ  ،ْكب

 ْكمِ  ٟ  تَ رْ تَ  حتك ،إشقاق أهؾ بتُبرهؿ ُزِّ ويُ  ْك،مِ  أهؾ

                                                      

 (.971ٚري )صحٔح افبخ   ( 1)

 (.   626/ 2صحٔح مسِؿ )   ( 2)



 الرسالة األوىل ،السائل باسم تبدأ اليت رسائلال أجوبة   

 

41   

 

 .(1)اتُبرً 

وـٚن ابـ ظّر وأبق هريرة ريض اهلل ظْٓام َيرجٚن ذم إشقاق ذم 

 .(2)ان، وُيُزِّ افْٚس بتُبرمهُٚزِّ يُ  ،أيٚم افًؼ

ون ُزِّ دٚ رآهؿ ٓ يُ  ،افْٚس ُْر ابـ افزبر ريض اهلل ظْف ؾًِؾواشتَ 

 .(3)ذم افًٔد

 أهؾ هبٚ ّٟ تَ ؾَرْ  ادسجد ذم زِّ َُ فُٔ  افرجؾ وإن ٓؿأدرـتُ وؿٚل جمٚهد: 

،  إبىح بِغيَ  حتك افقادي أهؾ إػ افهقت رجَي  ثؿ ، ادسجد

 .(4)واحد رجؾ مـ أصِٓٚ وإٕام ، إبىح أهؾ هبٚ ّٟ تَ ؾَرْ 

 افًٔد، يقم انُزِّ يُ  حمّد بـ ٍروجً احلسـ بـ اهلل ظبد يؤِ رُ وؿد 

 ( .5) افْٚس أصقاَت  امأصقاهُت  ظِٝ وؿد

 .بؾ ؿٚل بجقاز ذفؽ اإلمٚم مٚفؽ واإلمٚم افنٚؾًل قؾت:

                                                      

       دار افٍالح.ط/( 343/ 4ٓبـ ادْذر ) (إوشط)(  1)

ِ َف افبخٚري جمزوًمٚ  (2)  ( .1724) (أخبٚر مُٜ)ووصِف افٍٚـٓل ذم  .َظ

 (.6133فِبَٔٓل ) (افسْـ افُزى)(  3)

 (.     667/ 3) (مهْػ ابـ أيب صٔبٜ) (4)

 ( ط/ افرشٚفٜ.121فٍِريٚيب )ص:  (يـأحُٚم افًٔد)  (5)
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. افهِقات ربُ دُ  افتؼيؼ أيٚم ذم افتُبر أن ظْدٕٚ إمر» :مالؽقال  

 .(1)مًف وافْٚس اإلمٚم تُبر ذفؽ وأول

ُٝ  لصقا هالل رأوا ؾ٘ذا :الشافعل قالو   مجٚظٜ افْٚس ُزِّ يُ  أن أحبب

 ومسٚؾريـ وادْٚزل، وافىرق وإشقاق، ادسجد ذم ،ادىرَ وؾُ 

 يزافقن وٓ افتُبر، روآِ يْ يُ  وأن ـٕٚقا، وأيـ حٚل ـؾ ذم ،ومَّٔغ

 اإلمٚم رجَي  حتك افٌدو وبًد ،ذ  َه ادُ  إػ يٌدوا حتك يُزون

   .افتُبر قاظُ دَ يَ  ثؿ فِهالة

 ـرهؾذِ  احلٚج ؾٖمٚ  .يٟ مل دـ إوحك فِٜٔ ذم ٛحِ أُ  وـذفؽ

 .(2) افتِبٜٔ

 

 

 

 

 

                                                      

 (. 424/ 1حمّد ؾٗاد ظبد افبٚؿل ) َٔؼ، حت(مقضٖ مٚفؽ)  (1)

 ( ط/ دار ادًرؾٜ.264/ 1) (إم)(  2)
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 ٜافثٚمْافرشٚفٜ 

هؾ   ، ؾَٔقل:يسٖل إخ خٚفد مـ حمٚؾيٜ اإلشامظِٜٔ ـ مك [15]

 وتقزيًٓٚ ؿبؾ شداد ثّْٓٚ؟ يقز ذبح افًََٜٔ

 اإلجابة

ز ادٚفُٜٔوؿد َج  ًٕؿ، هذا جٚئز ٓ إصُٚل ؾٔف بحٚل.  واحلْٚبِٜ  ق 

 ؿساض مـ أجؾ افًََٜٔ.آ

 فف ـٚن ؾّٔـ ظِٔٓؿ اهلل رمحٜ ظِامؤٕٚ ؿٚل  قال ابـ احلاج ادالؽل:

 يوحل، حتك يبًٔف ؾٕ٘ف ؽره، ظْده ؾوؾ وٓ فِجًّٜ ثقب

 يتدايـ إٕف: ؿٚفقا وـذفؽ .وفده ظـ يًؼ حتك يبًٔف ؾُذفؽ

 .(1)بسقاء شقاء ،فًََِٜٔ يتدايـ ؾُذفؽ فألوحٜٔ،

 :افًََٜٔ ذم اهلل ظبد ٕيب ؿٔؾ :احلٚرث وؿٚل :يلاحلـب قال ابـ الؼقؿو

 أن رجقت اشتَرض إن :ؿٚل ؟-يًؼ مٚ يًْل -ظْده يُـ مل ن٘ؾ

 .(2)ُْٜش  أحٔٚ ،ظِٔف اهلل ػِِ ُيْ 

                                                      

 .(295/ 3) احلٚج ٓبـ (اددخؾ)(  1)

 .(57: ص) (ادقفقد بٖحُٚم ادقدود حتٍٜ)(  2)
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افذي ئًْْٚ هْٚ هق ؿقل افسٚئؾ افُريؿ: هؾ يقز أن  :فاحلاصؾ

هذا جٚئز ٓ  ،ًٕؿ :ؾٖؿقل ؟تذبح افًََٜٔ وتقزع ؿبؾ شداد ثّْٓٚ

 ؾٔف. إصُٚل
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 ٜافتٚشً افرشٚفٜ

مـ حمٚؾيٜ ادْقؾٜٔ ـ ؿقيسْٚ ـ  ،أمحد بـ صالح إخ افُريؿيسٖل 

 ؾَٔقل: ،مك

 ؿ افهالة مٍْرًدا بٌر ظذر؟ُْ ُح مٚ  [16]

 اإلجابة

 وباهلل التقفقؼ: أققل

هذا احلُؿ يرجع دسٖفٜ حُؿ صالة اجلامظٜ، هؾ هل واجبٜ، أم 

 ْٜ؟ُش 

 .ْٜٜ حمؾ خالف بغ افٍَٓٚء، ؾٖـثرهؿ ظذ أهنٚ ُش واحلََٜٔ أن ادسٖف

مـ ذوط صحٜ  له :بؾ ؿٚل بًوٓؿوذهٛ بًوٓؿ إػ وجقهبٚ، 

 افهالة!

 لقؽ بعض أققال العؾامء دم هذه ادسللة:إو 

 :ؾٔٓٚ اختٍِقا افًِامء ؾ٘ن إوػ ادسٖفٜ أمٚ قال ابـ رصد:

 .افٍُٚيٜ ظذ ؾرض أو ،ُْٜش  أهنٚ إػ اجلّٓقر ؾذهٛ 
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 ـؾ ظذ متًغ ؾرض اجلامظٜ صالة أن إػ افيٚهريٜ ذهبٝو

 .(1)مُِػ

 إذا افرجٚل مـ اأحدً  ؾرض صالة دمزئ وٓ: مسٖفٜ قال ابـ حزم:

 ؾ٘ن .اإلمٚم مع ادسجد ذم إٓ يهِٔٓٚ أن إذان يسّع بحٔٞ ـٚن

 يسّع ٓ بحٔٞ ـٚن ؾ٘ن صالتف، ِٝىَ بَ  ظذر بٌر ذفؽ ترك دَ ّ  ًَ تَ 

 اؾهٚظدً  إفٔف واحد مع مجٚظٜ ذم يهع أن ظِٔف ؾٍرض إذان

 مًف يهِٔٓٚ اأحدً  يد ٓ أن إٓ فف صالة ؾال يًٍؾ مل ؾ٘ن .وٓبد

 ظـ افتخِػ حْٔئذٍ  ؾٔجزئف ظذر فف ـمَ  إٓ ،حْٔئذٍ  ؾٔجزئف

 .(2)اجلامظٜ

 ا.بـ حزم ذم هذه ادسٖفٜ مستبًد جدً  حمّد ؿقل أيب :)أمحد(قؾت 

 فألحٚديٞ هبٚ مٖمقر ؾٚجلامظٜ ،ٜادسٖف ؿُْ ُح  أمٚ قال الـقوي:

 .ادسِّغ وإمجٚع ادنٓقرة افهحٔحٜ

 :ألصحابـا أوجف ثالثة وفقفا 

 .ـٍٚيٜ ؾرض أهنٚ :(أحدها)

                                                      

 .(152/ 1) (ادَتهد وهنٚيٜ ادجتٓد بدايٜ) (1)

  .(124/ 3) (بٚٔثٚر ذ  حَ ادُ )(2)



 الرسالة األوىل ،السائل باسم تبدأ اليت رسائلال أجوبة   

 

46   

 

 .دفِٔٓام ادهْػ رـَ وذَ  .ُْٜش  :(والثاين) 

 .بؼط فهحٜ افهالة فٔسٝ ـفُ ،ظغ ضرْ ؾَ  :(والثالث) 

 ذم افٍَف وهذا افثٚفٞ ؿقل اثْغ مـ ـبٚر أصحٚبْٚ ادتُّْغ 

 .بـ خزيّٜ وابـ ادْذرومهٚ أبق بُر  ،واحلديٞ

 .إٕف ؿقل فِنٚؾًل :وؿٔؾ :ؿٚل افراؾًل 

وهق افذي ٕص ظِٔف افنٚؾًل ذم  ،أهنٚ ؾرض ـٍٚيٜوالصحقح   

 .ـتٚب اإلمٚمٜ ـام ذـره ادهْػ

ومجٓقر  ،قٚشحإ ٟ وأيبيْ ابـ ُهَ  :ل ادذهٛوهق ؿقيل صٔخَ  

وهق افذي تَتؤف  ،أـثر ادهٍْغوصححف  ،أصحٚبْٚ ادتَدمغ

 .إحٚديٞ افهحٔحٜ

 .(1)مْٓؿ افنٔخ أبق حٚمد ،ْٜوصححٝ ضٚئٍٜ ـقهنٚ ُش  

َُ  افىحٚوي اختٔٚر وهق .ـٍٚيٜ ضْر ؾَ  :وؿٔؾ قال العقـل:  خلرْ واف

 (اجلقاهر) وذم .ُْٜش  :وؿٔؾ .ادختٚر افنٚؾًل ؿقل وهق .وؽرمهٚ

 .(2)ـٍٚيٜ ؾرض :وؿٔؾ .مٗـدة ُْٜش  هل مٚفؽ ظـ

                                                      

 .(183/ 4) (ادٓذب ذح ادجّقع) (1)

 .(162/ 5) (افبخٚري صحٔح ذح افَٚري ظّدة) (2)
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 افًذر ظدم مع فِهالة اجلامظٜ أن ػإ ذهٛ وممـ قال ابـ رجب:

ٍُ  وافثقري إوزاظل: واجبٜ  وداود، وإشحٚق ٚضَٔ ظِ  بـ ؾْٔ َو واف

 .(1)ادْذر وابـ خزيّٜ ابـ مْٓؿ ٞ،احلدي ؾَٓٚء وظٚمٜ

ذيٍٜ وزيد بـ ثٚبٝ مٚ يدل ظذ ـ ُح ي ظوِ وؿد رُ  وقال أيًضا:

  اجلامظٜ.افَدرة ظذ مع ،ا افهالة مٍْردً افرخهٜ ذم

 ٜ مٗـدة، ُْٓش ن حوقر اجلامظٜ أ حٍْٜٔ ومٚفؽ ل ظـ أيبُِ وُح 

 .(2) يٖثؿ بسـٓٚ

 ؽر اجلامظٜ صالة بٖن افٍَٓٚء مـ ـثر احتٟ وؿد وقال أيًضا:

 ظذ اجلامظٜ صالة تٍؤؾ ـرذِ  ؾٔٓٚ افتل إحٚديٞ هبذه واجبٜ

 مثٚب ٔحٜصح افٍذ صالة أن ظذ تدل هل: وؿٚفقا افٍذ، صالة

 ترك ذم ظذر فف ـٚن إذا افٍذ صالة بذفؽ ادراد وفٔس: ؿٚفقا. ٚظِٔٓ

ًُ  ـِف، ظِّف ثقاب فف ُتٛيُ  ادًذور ٕن اجلامظٜ:  بف ادراد أن ؿِِ ؾ

 .(3)ادًذور ؽر

                                                      

 .(452/ 5) رجٛ ٓبـ (افبٚري ؾتح)  (1)

 .(452/ 5) رجٛ ٓبـ (افبٚري ؾتح)  (2)

 .(6/22) رجٛ ٓبـ (افبٚري ؾتح)  (3)
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ًٓ  :أمحد()قؾت  فًِِامء، وفُؾ ؿقل  ؾٚحلٚصؾ أن ذم ادسٖفٜ أؿقا

ـ زة، إٓ ؿقل مَ وجٓتف وأدفتف وحيف مـ افْير، وـِٓٚ أؿقال مًت

ا، ( ؾَقفف بًٔد جدً ن اجلامظٜ ذط مـ ذوط صحٜ افهالة: )إؿٚل

 .ؾٔام ظِّٝ وفٔس فف مستْد صحٔح

ؿ الصالة مـػرًدا بغر عذر؟ ؽْ ح  ما فجقاًبا عذ شمال السائؾ: 

 ت ظذ ٍٕسف أجر صالة اجلامظٜ.ق  صالتف صحٔحٜ، فُْف ؾَ  أققل:

  اهلل هذا.ن  يَ  ،بحٞ مستَؾ ومسٖفٜ حُؿ صالة اجلامظٜ حتتٚج إػ
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 ةافًٚذ افرشٚفٜ

مجٚل افهًٔدي ـ مـ حمٚؾيٜ افبحرة ـ  يسٖل إخ افٍٚوؾ [17]

 ؿراءة افسقرة افتل تع افٍٚحتٜ ذم افهالة، ِز إمٚم َٕ  ، ؾَٔقل:مك

 ؾامذا يًٍؾ؟

 اإلجابة

  ،ًٚٔ ة ٕن ؿراء :بىؾ افهالةوٓ تَ  ٓ رء ظذ اإلمٚم مٚ دام ٕٚش

ْٜ ظْد مجٚهر افًِامء، وفٔس ظذ اإلمٚم افٍٚحتٜ ُش  افسقرة بًد

 شجقد شٓق.

 .ُْٜش  افٍٚحتٜ بًد افسقرة ؿراءة ،ؿٚل ـام وهذا :اداوردي قال

 افًٚص أيب بـ وظثامن ظْف اهلل ريض اخلىٚب بـ ظّر ظـ لُِ وُح 

 .(1)واجٛ افٍٚحتٜ بًد رء ؿراءة أن

ـقن ؿراءة افسقرة بًد افٍٚحتٜ  ذ ظؾ ظدد مـ افًِامء اإلمجٚع ََ بؾ َٕ  

 ْٜ.ُش 

 ذم ،مسْقن افٍٚحتٜ بًد شقرة ؿراءة أن ظذ واتٍَقا ة:ْر ب  قال ابـ ه  

 .(1)ادٌرب ومـ ربٚظٜٔ ـؾ مـ ٔغوفَ وإُ  افٍجر

                                                      

 .(112/ 2) (افُبر احلٚوي)  (1)
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 ذم مسْقٕٜ افٍٚحتٜ بًد افسقرة ؿراءة أن ذفؽ ومجِٜ قال ابـ قدامة:

 .(2)ٚخالؾً  هذا ذم ًِؿَٕ  ٓ. صالة ـؾ مـ افرـًتغ

 أجزأتف افٍٚحتٜ ظذ ؿتكا ؾِق ،ُْٜش  أهنٚ مذهبْٚ قال الـقوي:

 ،افًِامء وـٚؾٜ وأمحد حٍْٜٔ وأبق وافثقري مٚفؽ ؿٚل وبف .افهالة

افهحٚيب  افًٚص أيب بـ ظثامن ظـ افىٔٛ أبق افَٚيض حُٚه مٚ إٓ

أؿِٓٚ ثالث  ،إٔف دمٛ مع افٍٚحتٜ شقرة -ريض اهلل ظْف وضٚئٍٜ

ظـ ظّر بـ اخلىٚب ريض اهلل  (افبٔٚن)حٛ وحُٚه صٚ .آيٚت

 .ظْف

ـام  ،ظِٔف وشِؿ اهلل تًٚػ ٕف ادًتٚد مـ ؾًؾ افْبل صذٖتٟ فف بوُي  

 :مع ؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ،تيٚهرت بف إحٚديٞ افهحٔحٜ

 .شصعين أُ قا ـام رأيتّقِ  َص »

ُٖ ٓ» :دفِْٔٚ ؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ   شفَرآنم ا صالة دـ مل يَرأ ب

 .(3)وطٚهره آـتٍٚء هبٚ

                                                                                                                                                        

 .(112/ 1) (افًِامء إئّٜ اختالف)  (1)

 .(428/ 1) (ادٌْل)  (2)

 .(388/ 3) (ادٓذب ذح ادجّقع)  (3)
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 ةْؼ ظَ  ٜاحلٚدي افرشٚفٜ

، إخ حمّد ٕٚجح وهبل ـ ؿريٜ افًرـل ـ حمٚؾيٜ ؿْٚ ـ مكيسٖل 

 ؾَٔقل:

 ؿ صالة ادرأة مُنقؾٜ افَدم؟ُْ ُح مٚ [ 18]

صذ اهلل ظِٔف  برؤيٜ افرشقل در: مٚ ادَهقَخ آوفف شٗال [ 19]

ُِق َوُؿؾِ  } ذم ؿقفف تًٚػ:  وشِؿ َّ ى ااْظ ؿْ  اهلل ُ َؾَسَرَ ُُ َِ َّ  َوَرُشقُففُ  َظ

ُْقنَ  ِم ْٗ ونَ  َواْدُ د  ِٛ  َظٚمِلِ  إَِػ  َوَشُسَ ْٔ ٌَ َٚدةِ  اْف َٓ ؿْ  َوافن  ُُ َُْٔبُِّئ ُْْتؿْ  باَِم  َؾ  ـُ

ُِقنَ  َّ ًْ  ؟[125: افتقبٜ] {َت

ض ظذ افْبل رَ ًْ فميٜ ظالؿٜ بحديٞ مٍٚده أن أظامفْٚ تُ وهؾ [ 22]

 ؟صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

إٕؽ ٓ تدري مٚ أحدثقا »م هذا احلديٞ مع حديٞ: ءوـٔػ يتال 

 ؟شبًدك

 اإلجابة

بطؾ صالهتا أم هؾ ي   ،أما السمال عـ كشػ قدم ادرأة دم الصالة

 ل؟ فلققل وباهلل التقفقؼ:
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ن فًِِامء، وافراجح أن افهالة صحٔحٜ ؽر ذم هذه ادسٖفٜ ؿقٓ 

 بٚضِٜ.

 لقؽ أققال العؾامء مقجزة:إو

 ادرأة ؿدم :وافثقري (1)أصحٚبْٚ ؿٚل الطحاوي: جعػر أبققال 

 .صالهتٚ ٍسدتَ  مل مُنقؾٜ وؿدمٓٚ صِٝ وإن ،بًقرة فٔسٝ

 .افهالة ذم ؿدمٓٚ سستَ  :وافِٔٞ مٚفؽ وؿٚل

 .افقؿٝ ذم دامٝ مٚ افهالة أظٚدت تًٍؾ مل ؾ٘ن :مٚفؽ ؿٚل

 .(2)ظقرة ـٍٔٓٚ ظدا مٚ :افنٚؾًل وؿٚل

إمٚ ذم ثبقهتٚ وإمٚ  ،مـ ـالم ٓ ختِق سٖفٜ إدفٜ ذم اد  :أمحد()قؾت 

 .ذم دٓفتٓٚ

مٚذا تهع  ئِٝ:أثر ظـ أم شِّٜ ريض اهلل ظْٓٚ أهنٚ ُش  وأسحٓٚ  

تهع ذم اخلامر وافدرع افسٚبغ افذي »ؾَٚفٝ:  ؟ؾٔف ادرأة مـ افثٔٚب

 ( وؽره.639أخرجف أبق داود ) .شٌٔٛ طٓقر ؿدمٔٓٚيُ 

                                                      

 َيَهد افسٚدة إحْٚف.  (1)

 .(327/ 1) (افًِامء اختالف خمتك)(2)
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 .ٚ وٓ يهح ـذفؽوي مرؾقظً أثر ؤًػ ٓ يهح، وؿد رُ وفُْف 

ًْ  ،زيد ٝأمٚ ادقؿقف ؾٍٔف أم حمّد بْ  .فرَ وهل جمٓقفٜ ٓ ُت

 زيد أيًوٚ. ٝوادرؾقع خىٖ ممـ رؾًف، وؾٔف جٓٚفٜ أم حمّد بْ 

 إٔف ٓ يهح مرؾقًظٚ وٓ مقؿقًؾٚ، وإير إن صئٝ  :ؾٚحلٚصؾ

 إٓ حٚئض صالة اهلل َبؾيَ  ٓ» :حديٞ ظـ افستٚر ـنػ)رشٚفٜ: 

بـ  كٍفنٔخْٚ مهى (جٚمع أحُٚم افْسٚء)ـتٚب و .شربخام

 افًدوي.

وٓ  ،جقاز صالة ادرأة، مع ـنػ ؿدمٔٓٚ ذم افهالة فاحلاصؾ:

 ػ بال صؽ خروًجٚ مـ اخلالف.وْ بىؾ صالهتٚ، وافتٌىٜٔ أَ تَ 

برؤية الرشقل صذ اهلل  دوهق : ما ادؼصق ،أما السمال الثاين لؾسائؾ

ؾ   } دم ققلف تعاىل:  عؾقف وشؾؿ ق  ؾ قا و  ى اْعؿ  ر   ؿْ  اهلل   ف س  ؾ ؽ  ؿ   ع 

قل ف   ش  ر  ـ قن   و 
اْد ْمم  ون   و  د  س   ش  امل    إ ىل   و  ْقب   ع  ة   اْلغ  اد  ف  الش  ؿْ  و  ق ـ بِّئ ؽ   ب ام   ف 

ـْت ؿْ  ؾ قن   ك  ْعؿ   ؟[915: التقبة] {ت 

 ادَهقد هبٚ أن اهلل يرى ظِّٓؿ، ويراه رشقفف  فلققل وباهلل التقفقؼ:

 ذم افدٕٔٚ.
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: وشِؿ ظِٔف اهلل صذ حمّد فْبٔف ذـره تًٚػ يَقل قال الطزي:

 ادتخٍِغ مـ بذٕقهبؿ فؽ اظسؾقا افذيـ هلٗٓء حمّد، يٚ( وؿؾ)

 ؾرائوف وأداء ضٚظتف مـ يرؤف، بام هلل ،( اظِّقا) مًؽ اجلٓٚد ظـ

يَقل: ؾسرى اهلل إن ظِّتؿ ، (ورشقفف ظُِّؿ اهلل ؾسرى)

 .(1)ه رشقفف وادٗمْقن، ذم افدٕٔٚظُِّؿ، ويرا

ؾ   } :يؼقل: وهؾ لمية ،ولؾسائؾ شمال ثالث ق  ؾ قا و  ى اْعؿ  ر    اهلل   ف س 

ؿْ  ؾ ؽ  ؿ  قل ف   ع  ش  ر  ـ قن   و 
اْد ْمم  د ون   و  س   ش  امل    إ ىل   و  ْقب   ع  ة   اْلغ  اد  ف  الش   و 

ؿْ  ق ـ بِّئ ؽ  ـْت ؿْ  ب ام   ف  ؾ قن   ك  عالقة بحديث مػاده أن  [915: التقبة] {ت ْعؿ 

 ؟ض عذ الـبل صذ اهلل عؾقف وشؾؿر  عْ أعاملـا ت  

إكؽ ل تدري ما أحدثقا »م هذا احلديث مع حديث: ءوكقػ يتال 

 ؟«بعدك

 

 

                                                      

 .(462/ 14) صٚـر َٔؼ أمحد حمّدحت (افبٔٚن جٚمع=  افىزي تٍسر) (1)
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 أققل وباهلل تعاىل التقفقؼ، ومـف اددد والتليقد والعقن والتسديد:

ر يٜ وبغ هذا احلديٞ افذي أصٚبغ هذه أافيٚهر إٔف ٓ ظالؿٜ 

 .افسٚئؾ افُريؿ إفٔف 

افذي ذـره  كتنر إػ هذا ادًْافتل وهْٚك مجِٜ مـ إحٚديٞ   

اهلل صذ اهلل ظِٔف  لض ظذ رشقرَ ًْ أٓ وهق أن إظامل شتُ  ،افسٚئؾ

هذه أحٚديٞ ؤًٍٜ إشٕٚٔد  مُْرة ادتقن،  ،وشِؿ، وذم احلََٜٔ

 فٔؽ بًوٓٚ:إو

 ًٓ ؾ٘ن صالتُؿ  :الة يقم اجلًّٜمـ افه روا ظع  ثِ ـْ أَ »: حديٞ: أو

َٝ وؿد ظِٔؽ  ضرَ ًْ : ـٔػ تُ ا. ؿٚفق«مًرووٜ ظع   إن »ؿٚل:  !؟َأِرْم

 .«م ظذ إرض أن تٖـؾ أجسٚد إٕبٔٚءر  اهلل تًٚػ َح 

  :ًٚٔ ُث  ثقن دِّ حُتَ  ،حٔٚيت خر فُؿ»ثٕٚ  ،فُؿ، ووؾٚيت خر فُؿ وُيَد 

ُٝ  ض ظع  رَ ًْ تُ  ُٝ  دُت مـ خر مَحِ  أظامفُؿ، ؾام رأي  اهلل ظِٔف، ومٚ رأي

 .شاهلل فُؿ مـ ذ اشتٌٍرُت 

ر ذم هذا افبٚب، وفُْٓٚ ؤًٍٜ ـام أذت، وفًؾ َخ أحٚديٞ أُ  ؿوثَ 

 اهلل أن ئن يل مجًٓٚ ذم رشٚفٜ حديثٜٔ.
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صذ اهلل ظِٔف  ؾام دامٝ إحٚديٞ افتل تٍٔد أن افْبل :)قؾت(

ظِٔف ٓ  ْٚءؤًٍٜ ٓ تهح، ؾبِ  -ًِؿ أحقال أمتف بًد مقتفيَ  وشِؿ

إٕؽ ٓ تدري مٚ أحدثقا » ًٚرض بْٔٓٚ وبغ احلديٞ ادتٍؼ ظِٔف:تَ 

 .شبًدك

أن يْير  -ؿ افتًٚرض بغ إخبٚرافًِؿ ؿبؾ أن يتقهِزم ضٚفٛ ؾَٔ 

 ذم صحتٓٚ ووًٍٓٚ.

خٚصٜ  ،ؾٚت إحٚديٞ افؤًٍٜ أن تنقش ظذ افْٚسآ أؾّـ أشق

 !!إذا تًٚروٝ مع أحٚديٞ صحٔحٜ
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 ةْؼ ٜ افثٕٜٚٔ ظَ افرشٚف

، مـ مديْٜ براين ـ مىروح ـ مك ،يسٖل إخ زايد ؾرج ٕقح [21]

ومٚ  ؟ذم إؾراح ء افْسقةوؽْٚ افدف بهؾ يقز رض ؾَٔقل:

 افوٚبط ذم حٚل اجلقاز؟

 اإلجابة

رضهبـ بٚفدؾقف ذم ٜ مـ إخبٚر ؾٔٓٚ ؽْٚء افْسٚء ووردت مجِ

ُر ظِٔٓـ صِقات رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، ومل يْ وجقد

 .ؾدل ظذ جقاز ذفؽ هلـ ،ريب وشالمف ظِٔف

 صذ افْبل ظع   دخؾ: ؿٚفٝ ذ،قِّ ًَ مُ  بْٝ عِّٔ بَ افر  مٚ روتف  ؾّـ ذفؽ: 

 مْل، ـّجِسؽ ؾرار ظذ ؾجِس ،ظع   كبْ ؽداة وشِؿ ظِٔف اهلل

 بدر، يقم آبٚئٓـ مـ تؾؿُ  ـمَ  يْدبـ بٚفدف، يرضبـ وجقيريٚت

 اهلل صذ افْبل ؾَٚل. (ؽد ذم مٚ ًِؿيَ  ٕبل ؾْٔٚو): جٚريٜ ؿٚفٝ حتك

ِٝ  مٚ وؿقيل ،هُذا تَقيل ٓ: »وشِؿ ظِٔف أخرجف  شتَقفغ ـْ

 (.4221افبخٚري )
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ذم هذا احلديٞ إظالن افُْٚح بٚفدف وبٚفٌْٚء  :قال ادفؾب

 .(1)ادبٚح

 أم ادٗمْغ ظٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚ أهنٚ ؿٚفٝ:وـذفؽ مٚ روتف 

وظْدي جٚريتٚن تٌْٔٚن  ، صذ اهلل ظِٔف وشِؿرشقل اهلل دخؾ ظع  

 .ل وجٓفق  وَح  ٚث، ؾٚوىجع ظذ افٍراشًَ بٌْٚء بُ 

ودخؾ أبق بُر ؾٕٚتٓرين وؿٚل: مزمٚرة افنٔىٚن ظْد افْبل صذ اهلل  

 .شدظٓام»ؾٖؿبؾ ظِٔف رشقل اهلل ظِٔف افسالم ؾَٚل:  ؟!ظِٔف وشِؿ

ق رَ ًٛ افسقدان بٚفد  وـٚن يقم ظٔد، يِ ام ؾخرجتٚ،ؾِام ؽٍؾ ؽّزهُت  

 .رابواحلِ 

  ُٝ تنتٓغ »افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، وإمٚ ؿٚل:  ؾ٘مٚ شٖف

ؾٖؿٚمْل وراءه، خدي ظذ خده، وهق  .ؾَِٝ: ًٕؿش تْيريـ؟

ُٝ  شَأْرؾَِدةَ بْل دوُٕؿ يٚ »يَقل:  ش ؟بِؽ ْس َح »، ؿٚل: حتك إذا مِِ

 .(2)شؾٚذهبل»ؿٚل:  .ؿِٝ: ًٕؿ

                                                      

 (.13/182)ظقن ادًبقد( ) (1)

 (.892(، ومسِؿ )2926(، )949أخرجف افبخٚري ) متػؼ عؾقف: (2)
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 قنيتٌْ   ؽْٚء هلؿ ـٚن افًرب أن يٛر وٓ قال ابـ رجب احلـبيل:

 أهؾ بٖصًٚر ؽْٚؤهؿ وـٚن هبٚ، رضبقنيَ  دؾقف هلؿ وـٚن بف،

 دؾقؾٓؿ وـٕٚٝ ؾٔٓٚ، ؾتِ ؿُ  ـمَ  وٕدب احلروب ذـر مـ اجلٚهِٜٔ

 .(1)جالجؾ ؾٔٓٚ فٔس افٌرابٔؾ، مثؾ

ص هلؿ ذم رخِّ يُ  - صذ اهلل ظِٔف وشِؿ -ؾُٚن افْبل  قال أيًضا:و

ٕظٔٚد وافُْٚح وؿدوم افٌٔٚب ذم افرضب ـٚ :أوؿٚت إؾراح

ومٚ ـٚن ذم  قف، وافتٌْل مع ذفؽ هبذه إصًٚرفِجقاري بٚفدؾ

 مًْٚهٚ.

طٓر فِهحٚبٜ مٚ ـٚن أهؾ ؾٚرس  ،تحٝ بالد ؾٚرس وافرومؾِام ؾُ 

ظتٚدوه مـ افٌْٚء ادِحـ بٚإليَٚظٚت ادقزوٕٜ، ظذ اوافروم ؿد 

ٚ ادحرمٚت مـ اخلّقر بٕٚصًٚر افتل تقصػ ؾٔٓ ،ضريَٜ ادقشَٔك

وافهقر اجلِّٜٔ ادثرة فِٓقى افُٚمـ ذم افٍْقس، ادجبقل حمبتف 

                                                      

 .(426/ 8) رجٛ ٓبـ (افبٚري ؾتح) (1)
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 ج شامظٓٚ ظـ آظتدال، ؾحْٔئذٍ رِ خْ ؾٔٓٚ، بآٓت افِٓق ادىربٜ، ادُ 

 .(1)يقا ؾٔفِ  ا ظْف وؽَ قْ إُٔر افهحٚبٜ افٌْٚء واشتامظف، وهَنَ 

وإظٔٚد ٚفدف ذم إؾراح باحلٚصؾ: جقاز رضب افْسٚء  (:)قؾت

 .وادْٚشبٚت افسًٔدة

أن يُقن هذا إمر بغ افْسٚء، بحٔٞ ٓ يسًّف  ذلؽوضابط  

 ويُقن افٌْٚء بُِامت ٓ تثر افنٓقات وٓ هتٟٔ افٌرائز. .افرجٚل

ومسٖفٜ افٌْٚء وادقشَٔك حتتٚج إػ بحٞ واشع، ٕسٖل اهلل أن 

 واحلّد هلل رب افًٚدغ. ،يقؾَْٚ فَِٔٚم بف

 

 

 

 

 

                                                      

 .(427/ 8) رجٛ ٓبـ (افبٚري ؾتح) (1)
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 ةْؼ ٜ افثٚفثٜ ظَ افرشٚف

، مـ حمٚؾيٜ شقهٚج ـ مك ،حمّد بـ ظبد افًئؿ يسٖل إخ

 ؾَٔقل:

 ن؟ٚ[ هؾ خىبٜ افًٔد خىبٜ واحدة، أم خىبت22]

 بدأ خىبٜ افًٔد بٚحلّد وافثْٚء ظذ اهلل،: هؾ تافثٚين[ وافسٗال 23]

 أو تبدأ بٚفتُبر؟

 [ وافسٗال افثٚفٞ: مٚ حُؿ شجقد افتالوة؟24]

هؾ ؾٔف  ؟راجح ذم ادقوع افثٚين مـ شقرة احلٟومٚ اف [ 25]

 شجدة تالوة أم ٓ؟

  اإلجابة

 :أربًٜ أشئِٜذم ثْٚيٚ رشٚفٜ افسٚئؾ افُريؿ 

 ن؟ااألول: وهق هؾ خطبة العقد خطبة واحدة، أم خطبتالسمال أما 

وردت ذم ادسٖفٜ مجِٜ مـ إحٚديٞ   فلققل وباهلل تعاىل التقفقؼ:

ـٚن يِس بغ  أن افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ غِّ بَ ادرؾقظٜ افتل تُ 

 .اخلىبتغ ذم افًٔد
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وحديٞ شًد بـ حديٞ جٚبر بـ ظبد اهلل،   :مـ هذه األحاديث 

 .وؽرهؿ ...أيب وؿٚص، وحديٞ ظبد اهلل بـ ظبٚس

ِٓٚ تبغ أن هذه إحٚديٞ ـ والتحؼقؼ،وبعد البحث  ودم احلؼقؼة

 ظِٔف وشِؿ.ثبٝ ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ٓ تَ  ،وًٚف

 لقؽ أققاهلؿ خمترصة:نف ،وعـ أققال العؾامء

 ،اجلًّٜ ذم ـٓل افًٔديـ ذم اخلىبٜ وـٍٜٔٔ قال الؽاشاين احلـػل:

 .(1)خٍٍٜٔ جِسٜ بْٔٓام يِس ،خىبتغ خىٛؾَٔ 

 :أي( ـٚجلًّٜ) هلٚ( خىبتٚن) بدِ ُٕ ( و) قال الدردير ادالؽل:

 .(2)افهٍٜ ذم ـخىبتٔٓٚ

 بْٔٓام يٍهؾ ،خىبتغ ىٛوَي  قال الشرازي الشافعل:

 .(3)بجِسٜ

 اجلًّٜ ـخىبتل خىبتغ خىٛ ،ؿِ  َش  ؾ٘ذا قال ابـ قدامة احلـبيل:

(4). 

                                                      

 .(276/ 1) (افؼائع ترتٔٛ ذم افهْٚئع بدائع) (1)

 .(422/ 1) (افُبر افؼح) (2)

 .(225/ 1) يفِنراز (افنٚؾًل اإلمٚم فؾَ ذم ادٓذب) (3)

 .(341/ 1) (أمحد اإلمٚم ؾَف ذم افُٚذم) (4)
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 ؿٚم اإلمٚم ؿِ  َش  ؾ٘ذا فؼال: ،ؾ ابـ حزم عدم اخلالف دم ادسللةؼ  بؾ ك  

 اؾسق أمتٓام ؾ٘ذا جِسٜ، بْٔٓام يِس ،خىبتغ افْٚس ؾخىٛ

 .افْٚس

 .فف اإلٕهٚت يٛ وٓ خىبٜ ؾِٔسٝ افهالة ؿبؾ ٛىَ َخ  ؾ٘ن

 اهلل صٚء إن ٕذـرهٚ مقاوع ذم إٓ ،ؾٔف خالف ٓ هذا ـؾ 

 .(1)تًٚػ

 يًَد وإٔف ـٚجلًّٜ، خىبتٚن أهنٚ ؾٔٓٚ وفٔس بقـام قال الصـعاين:

 وإٕام ،- وشِؿ ظِٔف اهلل صذ - ؾًِف مـ ذفؽ ثبٝيَ  مل وفًِف ،بْٔٓام

 .(2)اجلًّٜ ظذ ٚؿًٔٚش  افْٚس صًْف

 ظِٔف منك مٚ هذا شخىبتغ: »وؿقفف ل الشقخ ابـ عثقؿن:وقا

 ذم هذا ورد ٕٕف اثْتٚن: افًٔد خىبٜ أن ـ اهلل رمحٓؿ ـ افٍَٓٚء

 ىَٛي  ـٚن إٔف طٚهره ٕير، ؾٔف ب٘شْٚد مٚجف ابـ أخرجف حديٞ

 .خىبتغ

                                                      

 .(293/ 3) (بٚٔثٚر ذ  حَ ادُ )(1)

 .(432/ 1) (افسالم شبؾ) (2)
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َ بَ تَ  ،وؽرمهٚ افهحٔحغ ذم ظِٔٓٚ ادتٍؼ ْٜافس   ذم ٕير ـومَ    أن فف غ 

 أن بًد فُْف ،واحدة خىبٜ إٓ يىٛ مل ؿوشِ ظِٔف اهلل صذ افْبل

 .ووظيٓـ افْسٚء إػ فَ ج  قَ تَ  إوػ اخلىبٜ أهنك

 بًٔد: إٔف مع ؾّحتّؾ، اخلىبتغ مؼوظٜٔ ذم أصاًل  هذا جًِْٚ ؾ٘ن 

 ،إفٔٓـ اخلىبٜ وصقل فًدم :بٓـىَ وَخ  افْسٚء إػ ٕزل إٕام ٕٕف

 أن أراد وفُـ ،وصِٓـ افُالم يُقن أن ويتّؾ .احتامل وهذا

 خٚصٜ بٖصٔٚء ووظيٓـ رهــ  ذَ  وهلذا بخهٔهٜ، يهٓـ

 .(1)هبـ

وافًِامء ظذ أن فًِٔد خىبتغ، مع  :قال الشقخ أبق احلسـ ادلريبو

ؿ أهؾ افًِؿ ْٓ طٚهر إحٚديٞ افهحٔحٜ خىبٜ واحدة، وؾَ  أن

م ظذ ؾَ مُ   .(2)ّْْٚٓ َد 

                                                      

 .(145/ 5) (ادستَْع زاد ظذ ادّتع افؼح)(1)

 (.241)تْقير افًْٔغ بٖحُٚم إوٚحل وافًٔديـ( )ص (2)

  



 الرسالة األوىل ،السائل باسم تبدأ اليت رسائلال أجوبة   

 

65   

 

يبغ  ْٜ حديٞ صحٔحإذ فٔس ذم افس   :إمر واشع :أمحد()قؾت 

ذم افهحٔحغ جمّؾ، ؾٚخلىٔٛ خمر بام ٓ افذي ذفؽ، واحلديٞ 

 ينؼ ظذ افْٚس.

بدأ خطبة العقد باحلؿد والثـاء عذ السمال الثاين: وهق هؾ توأما 

 أو تبدأ بالتؽبر؟ اهلل،

فٔس ذم ادسٖفٜ ٕص صحٔح ظـ رشقل  فلققل وباهلل تعاىل التقفقؼ:

 .ِؿاهلل صذ اهلل ظِٔف وش

 .ن خىبٜ افًٔد تبدأ بٚفتُبرإ :بْٔام ؿٚل ـثر مـ افًِامء 

 .بؾ واختٍِقا ذم ظدد هذا افتُبر 

 ص ابـ ادـذر اخلالف فؼال:وقد خل    

ا  اإلمٚم ذم خىبٜ افًٔديـ تُبرً ُزِّ ْٜ أن يُ وؿٚل مٚفؽ: مـ افس  

 .ا ذم اخلىبٜ إوػ، ثؿ افثٕٜٚٔ أـثر مـ افتُبر ذم إوػـثرً 

 تسع ُزِّ أن يُ  ،وؿٚل افنٚؾًل: ٕٖمر اإلمٚم إذا ؿٚم فٔخىٛ إوػ 

ٓ ـالم بْٔٓـ، وإذا ؿٚم فٔخىٛ اخلىبٜ افثٕٜٚٔ أن  ،تُبرات تسى

يَقل: اهلل أـز  ،ٍهؾ بْٔٓـ بُالم شبع تُبرات تسى، ٓ يَ ُزِّ يُ 

ًً  ...اهلل أـز  ٚ.حتك يقذم شب
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ْٜ يٛ أن ذ ادْز ُش فٔس ذم ظدد افتُبر ظ :ابـ ادـذرقال 

ـَ  ،ستًّؾتُ  مل  ،ك افتُبر وخىٛرَ وفق تَ  . اإلمٚم ؾٓق يزيز  ؾام 

 .(1)يُـ ظِٔف ذم ذفؽ رء

ٍتتح اخلىبتغ بٚحلّد: ٕٕف ويَ  وقال الشقخ أبق احلسـ ادلريب:

ٓ مرؾقًظٚ وٓ  ،ثبٝ افتُبر ؿبؾ اخلىبتغإصؾ، ومل يَ 

 .(2)مقؿقًؾٚ

ٚ،  جِّ حَ ادسٖفٜ واشع، وٓ يْبٌل أن ُٕ  إمر ذم :أمحد()قؾت  ًً ر واش

 ٕص ثٚبٝ. ٕٓٚن ادسٖفٜ فٔس ؾٔ :واخلىٔٛ خمر بٖي رء يبدأ

 الثالث: وهق ما حؽؿ شجقد التالوة؟السمال وأما 

 فلققل وباهلل تعاىل التقفقؼ:  

 وأصحٚبف حٍْٜٔ أبٚ ؾ٘ن ،افتالوة شجقد ؿُْ ُح  ؾٖمٚ قال ابـ رصد:

 وفٔس مسْقن هق: وافنٚؾًل مٚفؽ ٚلوؿ .واجٛ هق: ؿٚفقا

 .(3)بقاجٛ

                                                      

 .افٍالح دارط/ ( 328/ 4) ،ادْذر ٓبـ (إوشط)  (1)

 (.246)تْقير افًْٔغ بٖحُٚم إوٚحل وافًٔديـ()ص (2)

 .(233/ 1) (دَتِه ادُ  وهنٚيٜ ادجتٓد بدايٜ) (3)
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ما الراجح دم ادقضع الثاين مـ شقرة هق والرابع: السمال وأما 

 احلج، هؾ فقف شجدة تالوة أم ل؟

وهق  ،ادقوع افثٚين مـ شقرة افسجدة فلققل وباهلل تعاىل التقفقؼ: 

َٚ} ؿقفف تًٚػ: ـَ  َيَٚأُّي  ِذي قا آَمُْقا اف  ًُ ـَ ؿْ  َواْظُبُدوا واَواْشُجدُ  اْر ُُ  َرب 

ُِقا ًَ ؿْ  اخْلَْرَ  َواْؾ ُُ  ِ ًَ ُِِحقنَ  َف ٍْ هؾ يُقن ؾٔف شجدة  .[77: احلٟ] {ُت

 عذ ققلن:اخت ؾػ العؾامء فقف أوٓ؟ 

وهل  ،إٓ شجدة واحدة (احلٟشقرة )فٔس ذم  الؼقل األول: 

 حٍْٜٔ ومٚفؽ. ؿقل أيب ذاوه .إوػ

 ؿقل افنٚؾًل وأمحد. ذاوه .نٚدتشج (احلٟ)ذم شقرة  الؼقل الثاين:

 حٍْٜٔ أبٚ إٓ شجدتغ، احلٟ ذم أن ظذ واتٍَقا ة:ْر ب  قال ابـ ه   

 ًُ  .(1)إوػ ذم إٓ فٔس: ؿٚٓ ؾ٘هنام ٚومٚف

 ،(احلٟ) مـ أخرة افسجدة ذم اختالؾٓؿ وأمٚ قال ابـ عبد الز:

 إٓ شجدة احلٟ ذم فٔس :وأصحٚهبام حٍْٜٔ وأبق مٚفؽ ؾَٚل

 .إوػ وهل ،واحدة

 .زيد بـ وجٚبر افبكي واحلسـ ْر بَ ُج  بـ شًٔد ظـ ذفؽ يوِ ورُ 

                                                      

 .(131/ 1) (افًِامء إئّٜ اختالف)  (1)
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 .ظبٚس بـا ظـ ؾٔٓٚ ِػواختُ 

 وداود ثقر وأبق وإشحٚق وأمحد وأصحٚبف افنٚؾًل وؿٚل

 .شجدتٚن احلٟ ذم :وافىزي

 ظّر بـ اهلل وظبد ضٚفٛ أيب بـ وظع اخلىٚب بـ ظّر ؿقل وهق

 ظذ -ظبٚس بـ اهلل وظبد يإصًر مقشك وأيب افدرداء وأيب

 .ٚحليَ افرِّ  افًٚفٜٔ وأيب ّلَِ افس   افرمحـ ظبد وأيب -ظْف اختالف

ُٝ  :بًٔلافس   إشحٚق أبق وؿٚل  شْٜ شبًغ مْذ افْٚس أدرـ

 .شجدتغ احلٟ ذم يسجدون

 مـ احلٟ ذم ـؿ :سٖليُ  حْبؾ بـ أمحد شًّٝ :إثرم وؿٚل

 افْبل ظـ ظٚمر بـ ظَبٜ ثد  َح  :فف ؿٔؾ .شجدتٚن :ؾَٚل ؟شجدة

 رواه، ًٕؿ :ؿٚل ((؟شجدتٚن احلٟ ذم)) :ؿٚل وشِؿ ظِٔف اهلل صذ

َح  ظـ ًٜٔهلَ  بـا  :ؿٚل وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افْبل ظـ ظَبٜ ظـ ِمْؼَ

 ؾال :يريد، شيَرأمهٚ ؾال يسجدمهٚ مل ـومَ  ،شجدتٚن احلٟ ذم»

 .(1)ضٚهر وهق إٓ يَرأمهٚ

                                                      

 هذا حديٞ ؤًػ: فوًػ ظبد اهلل بـ هَلًٜٔ واختالضف. (1)
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 :ؿٚفقا أهنؿ ،ظبٚس بـاو ظّر بـاو ظّر ؿقل يٗـد وهذا :ؿٚل

 .بسجدتغ احلٟ شقرة ِٝوِّ ؾُ 

 ظّر بـاو ظّر أن ،ٕٚؾع ظـ أيقب ظـ رَّ ًْ مَ  ظـ افرزاق ظبد رـَ وذَ 

 .(1)شجدتغ احلٟ ذم يسجدان ٚـٕٚ

ذم ادقوع افثٚين مـ ) :ـ ؿٚفقاجٜ مَ وُح  :أمحد آل رجب()قؾت 

ّٟ »هق حديٞ:  (احلٟ شجدة . وـذفؽ مٚ ورد ششجدتٚن ذم احل

 ِػ.ظـ افس

 (إٕام افسجقد ذم احلٟ ذم ادقوع إول ؾَط) :ـ ؿٚفقاوأجٚب مَ 

ٚ ظِٔف، بؾ َّ بٖن احلديٞ ؤًػ، ومٚ ورد ظـ افسِػ فٔس جُمْ  ًً

 تًٚػ ٕٕفو ورد ظـ ؽرهؿ أن افسجقد ذم ادقوع إول ؾَط.

 .ن افرـقع بٚفسجقدرَ ؿَ 

واشع، وإٔٚ مع افَقل بٚفسجقد  ؾٚحلٚصؾ أن إمر  :أمحد()قؾت 

 ؾٔٓٚ، ؾٚفسجقد مـ أظيؿ افًبٚدات هلل رب افًٚدغ.

                                                      

 .(526/ 2) (آشتذـٚر)  (1)
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 َظْؼة افرشٚفٜ افرابًٜ

 ، ؾَٔقل:يسٖل أخ ؾٚوؾ مـ مديْٜ افنٓداء ـ حمٚؾيٜ ادْقؾٜٔ ـ مك

تِػ حُّٓٚ إذا ـٕٚٝ مٚ حُؿ زـٚة افبٓٚئؿ؟ وهؾ ي [26]

 فِسبٜٔ؟فِتجٚرة ظام إذا ـٕٚٝ 

فسٔٚرات ظِٔٓٚ ر: وهؾ افبٔقت وإرايض واَخ آ[ وفف شٗال 27]

 زـٚة؟

 ةاإلجاب

 رشٚفٜ إخ حتتقي ظذ شٗافغ: 

وهق حؽؿ زكاة البفائؿ؟ وهؾ خيتؾػ حؽؿفا  ،األولالسمال أما 

 إذا كاكت لؾتجارة عام إذا كاكت لؾسبقة؟

 .(اإلبؾ وافبَر وافٌْؿ)افبٓٚئؿ هذه هل  فلققل وباهلل التقفقؼ:

ظِٔٓٚ ظٚم هجري  ر  ومَ  هٚب،متك بٌِٝ افِّْ  ،وافزـٚة ؾٔٓٚ واجبٜ

 ـٚمؾ، وـٕٚٝ شٚئّٜ ترظك بٚدجٚن ؽٚفٛ افًٚم.

 :رخ  ؾػ مـ كقع آلتخياب ص  والـِّ 

  .بٚإلمجٚع ؾْهٚب اإلبؾ مخس 

  .ظْد اجلّٓقر وٕهٚب افبَر ثالثقن
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 .بٚإلمجٚع وٕهٚب افٌْؿ أربًقن

زـٚة واجبٜ إٓ أن ينٚء  مـ إظداد ذم ـؾ ٕقع ؾِٔس ؾٔام دوهنٚ

 أصحٚهبٚ.

مجٚل، وٓ  ٜؽ أؿؾ مـ مخسَِ ـ مَ ٓ زـٚة ظذ مَ  ذفؽ:ومًْك  :قؾت

َِؽ أؿؾ  بَرة، غؽ أؿؾ مـ ثالثَِ ـ مَ زـٚة ظذ مَ  وٓ زـٚة ظذ َمـ َم

  صٚة.غأربً مـ

وهؾ خيتؾػ حؽؿفا إذا كاكت لؾتجارة عام إذا  :ققل السائؾعـ و

 كاكت لؾسبقة؟

 ٝـٕٚ ؾحُّٓٚ يتِػ ظام إذا إذا ـٕٚٝ فِتجٚرةًٕؿ،  :فلققل

 .فِسبٜٔ

إٕام افزـٚة ذم ادٚل افذي يُقن مـ  ،ؾٚفبٓٚئؿ ذم افتجٚرة ٓ زـٚة ؾٔٓٚ 

 ر  ، ومَ (24 )جرام ذهٛ ظٔٚر (85 ) وهق ،هٚبٓٚ إذا بِغ افِّْ ئورا

 :ربع افًؼ= أي :%)أي2:5 :ؾزـٚتف .ـٚمؾ ظِٔف ظٚم هجري

ٚ مـ ـؾ أفػ(.وظِ  ٜمخس ًٓ  ؼون جْٔ
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 -هٚبإذا بٌِٝ افِّْ  ،ـٚة ذم افبٓٚئؿ ذاهتٚأمٚ افتل فِسبٜٔ: ؾتجٛ افز

ويوٚف إػ هذا أن  .مؾظِٔٓٚ ظٚم هجري ـٚ ر  ومَ  -ٛ ٕقظَٓٚس َح 

 ترظك بٚدجٚن أؽِٛ افًٚم.تُقن شٚئّٜ 

هؾ البققت واألرايض والسقارات عؾقفا  :وهق السمال الثاينوأما 

  فلققل وباهلل التقفقؼ: زكاة؟

ؾتزـك زـٚة  ،دة فِتجٚرةًَ إذا ـٕٚٝ هذه افبٔقت وافسٔٚرات مُ 

 روض افتجٚرة.ظُ 

وإذا ـٕٚٝ هذه افبٔقت فِسُْك اخلٚصٜ بٚفنخص وأهِف، وـذا 

 ؾال زـٚة ؾٔٓٚ. ،افسٔٚرة فالشتًامل افنخيص

 وشِؿ ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل أن ،ريض اهلل ظْف هريرة أيب ًـؾ

 أخرجف مسِؿ. شصدؿٜ ؾرشف وٓ ظبده ذم ادسِؿ ظذ فٔس»: ؿٚل

َُ  أمقال أن ذم أصؾ احلديٞ هذا ـقوي:قال ال  ،ؾٔٓٚ زـٚة ٓ ْْٜٔ اف

 افًِامء ؿٚل وهبذا .فِتجٚرة تُـ مل إذا وافرؿٔؼ اخلٔؾ ذم زـٚة ٓ وإٔف

 أيب بـ محٚد وصٔخف حٍْٜٔ أبٚ أن إٓ ،واخلِػ افسِػ مـ ـٚؾٜ

 ا.وٍٕرً  شِٔامن
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 لطالب عؾؿ عـفام: كـل غ   ،ناودم الزكاة وفؼففا مرجع

ًَ   (ؾَف افزـٚة) :األول  ،مٜ افٍَٔف افدـتقر: يقشػ افَروٚويال  فِ

 حٍيف اهلل.

 فألخ افنٔخ ادحَؼ: حمّد بـ ظع  (جٚمع أحُٚم افزـٚة) والثاين:

 .، حٍيف اهللحالوة
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 ةْؼ افرشٚفٜ اخلٚمسٜ ظَ 

 ، ؾَٔقل:مـ دوفٜ ادٌرب ،احلسٔٛ أبق حمّد :إخ يسٖل

ْٝ قؾٔٝ امرأة، وتَ تُ [ 28] خٍِٓٚ زوًجٚ وأبًْٚء ذـقًرا وإًٕٚثٚ،  رـ

 ؿ ترـتٓٚ؟س  ََ ؾُٔػ تُ 

ظْدٕٚ ذم ادٌرب هذه افسْٜ  :ؾٔف يَقل ثٚنٍ [ وفف شٗال 29]

ٕيًرا  حهؾ َٕٚش حقل صٔٚم يقم ظرؾٜ( ٚهجريً 1439)

ٓختالف ادىٚفع، ؾًْدٕٚ ذم ادٌرب وذم بًض افدول  يقم ظرؾٜ 

ٚ مـ افدول هق يقم رمههق يقم افثالثٚء، وذم افسًقديٜ ومك وؽ

 رَ ْٕٚ مل َٕ إحٔٞ  ،آثْغ، ؾٓؾ ٕهقم يقم ظرؾٜ مع دوفٜ ادٌرب

ُٕتِؿهالل ذي احلجٜ  ًِ  ؾٓؾ  دة ثالثغ، أو ٕهقم مع افسًقديٜ اف

 هنؿ رأوا اهلالل؟إحٔٞ وؽرمهٚ ومك 

 اإلجابة

ت قفقت امرأة، وت ركْت خؾػفا زوًجا وأبـاًء  وهق: أما السمال األول 

ؿ تركتفا؟ذكقًرا   وإكاًثا، فؽقػ ت ؼ س 

 فلققل وباهلل تعاىل التقفقؼ:
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 ،بع ؾرًوٚ فقجقد افٍرع افقارث، وفألبْٚء افبٚؿلافزوج فف افر  

 ر مثؾ حظ إٓثٔغ.ـَ فِذ  

 يقم عرفة؟ دموهق اختالف ادطالع، ومدى تلثره  ،أما السمال الثاين

 التقفقؼ: تعاىل فلققل وباهلل

 :ققلندم مسللة اختالف ادطالع هذه عذ  ؾػ العؾامءلؼد اخت   

 .م هبذاَز ِْ ؾُؾ افبالد تُ  ،الل ذم بِدتٝ رؤيٜ اهلبَ إذا ثَ  الؼقل األول: 

  وهق ؿقل مجٓقر افًِامء.

 إٔف ظْف اوْ وَ رَ  وادكيغ افَٚشؿ ابـ ؾ٘ن مٚفؽ ؾٖمٚ قال ابـ رصد:

 ؿظِٔٓ أن -اهلالل رأوا رآَخ  بِد أهؾ أن بِد أهؾ ظْد ٝبَ ثَ  إذا

 افنٚؾًل ؿٚل وبف .ؽرهؿ وصٚمف أؾىروه افذي افٔقم ذفؽ ؿوٚء

 .(1)وأمحد

 بِد أهؾ أن افْٚس بخز ٝبَ ثَ  إذا :افٍَٓٚء أـثر ؿٚل :ادـذر ابـ وقال

 ؿقل وهق .أؾىروه مٚ ؿوٚء ؾًِٔٓؿ ،ؿبِٓؿ رأوه ؿد افبِدان مـ

 .(2)وأمحد افنٚؾًل ذهٛ وإفٔف ومٚفؽ، افرأي أصحٚب

                                                      

 .(52/ 2) (دَتِه ادُ  ٜوهنٚي ادجتٓد بدايٜ)   (1)

 .(98/ 2) (افسْـ مًٚمل)  (2)
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 وحديث:  آيةوأبرز أدلتفؿ 

ـْ  }ؾَقفف تًٚػ:  يةأما اآل َّ دَ  َؾ ِٓ ؿُ  َص ُُ رَ  ِمْْ ْٓ فُ  افن  ّْ َُٔه ِْ : افبَرة] {َؾ

185]. 

أيب هريرة  اتٍؼ ظِٔف افنٔخٚن مـ حديٞوأمٚ احلديٞ ؾٓق مٚ 

 ؾٖـِّقا ظُِٔؿ لبِّ ؽُ  ؾ٘ن فرؤيتف، رواىِ ؾْ وأ فرؤيتف صقمقا» مرؾقًظٚ:

 .(1) شثالثغ صًبٚن دةظِ 

افهقم يقم تهقمقن، وافٍىر يقم »وهق:  ،رَخ آَوَثؿ  حديٞ 

أن افهقم وافٍىر مع ومًْٚه:  شتٍىرون، وإوحك يقم توحقن

 ثبٝ.يَ ٓ . فُْف ؤًػ ًيؿ افْٚسماجلامظٜ و

 اخلٚصٜ. د رؤيتففُؾ بِ والؼقل الثاين:

ُٝ  ايب:ط  قال اخل    ذم بِد أهؾ يستِٓف اهلالل ذم افْٚس ِػاختَ  :ؿِ

 :بًدهٚ أو ؿبِٓٚ فِٜٔ ذم رآَخ  بِد أهؾ يستِٓف ثؿ فِٜٔ

 بـ وشٚمل حمّد بـ افَٚشؿ :ظبٚس ابـ حديٞ طٚهر إػ ؾذهٛ 

 ؿقم فُؾ :وؿٚفقا ،إشحٚق مذهٛ وهق ،وظُرمٜ ظّر بـ اهلل ظبد

 .(1)رؤيتٓؿ

                                                      

 (.1281(، ومسِؿ )1929أخرجف افبخٚري ) متػؼ عؾقف:  (1)
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 مٚ رواه مسِؿ ذم صحٔحف:  جة أصحاب هذا الؼقلوح  

 .بٚفنٚم مًٚويٜ إػ بًثتف احلٚرث بْٝ افٍوؾ أم أن ٛ،يْ رَ ـُ  ظـ 

ُٝ : ؿٚل  ُٝ  افنٚم ؾَدم  وإٔٚ رموٚن ظع   واشتٓؾ حٚجتٓٚ، ؾَؤ

ُٝ  ثؿ اجلًّٜ، فِٜٔ اهلالل ؾرأيٝ بٚفنٚم،  افنٓر، آخر ذم ادديْٜ ؿدم

: ؾَٚل اهلالل رـَ ذَ  ثؿ ظْٓام، اهلل ريض ظبٚس بـ اهلل ظبد ؾسٖفْل

 رأيتف؟ إٔٝ: ؾَٚل .اجلًّٜ فِٜٔ رأيْٚه: ؾَِٝ اهلالل؟ رأيتؿ متك

 ُٝ  فُْٚ): ؾَٚل !مًٚويٜ وصٚم وصٚمقا افْٚس، ورآه ًؿ،ٕ: ؾَِ

 ،(ٕراه أو ثالثغ ُّؾُٕ  حتك ٕهقم ٕزال ؾال افسبٝ، فِٜٔ رأيْٚه

 هُذا ٓ،): ؾَٚل !وصٔٚمف؟ مًٚويٜ برؤيٜ تُتٍل ٓ أو: ؾَِٝ

 ذم ئك بـ ئك ؽ  وَص  (وشِؿ ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل رٕٚمَ أَ 

 .(2)(تُتٍل) أو (ُٕتٍل)

                                                                                                                                                        

 .(98/ 2) (افسْـ مًٚمل)   (1)

 (.1287صحٔح مسِؿ)   (2)
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 .ال افَقفغ مًتز وفف حظ مـ افْيرـ :د(أمح)قؾت 

وهق ِزم مجٔع افبالد اهلالل ذم بِد تَ  أن رؤيٜ ،وإٔٚ مع ؿقل اجلامهر 

 .افراجح فدي  

 .غ بف بحٚلر ظذ افَٚئَُِ ْْ ر ؿقي أيًوٚ ظْدي، وٓ يُ َخ وافَقل أ 

 ترجٔحف إػ أمٔؾ يوافذ قال الشقخ الػؼقف جاد احلؼ رمحف اهلل تعاىل:

 ظزة ٓ إٔف يَرر وافذى ،ادذاهٛ هذه مجٔع ذم ادردد افَقل

 افنٚرع دهَه ؿَ  مٚ مع يتٍؼ وٕٕف ،دفِٔف فَقة :ادىٚفع بٚختالف

 ،واحدة ؿبِٜ إػ قنِ  َه يُ  ؾٓؿ ،ادسِّغ وحدة مـ احلُٔؿ

 مقاؿٔٝ ػإو حمددة أصٓر ذم ويجقن ،اواحدً  اصٓرً  ويهقمقن

 .مًْٜٔ ومنٚظر

 افبالد مـ بِد ذم رموٚن هالل رؤيٜ ََٝحت متك ٕف٘ؾ ،هذا وعذ 

 افذيـ ادسِّغ مجٔع ظذ افهقم بقجقب افَقل يُّـ ،اإلشالمٜٔ

 مـ جزء ذم افرؤيٜ ثبتٝ يافذ لاإلشالم افبِد مع بالدهؿ تنسك

ًٓ  :صحتٓٚ ذم ُؽوُص  افرؤيٜ هذه يْٚهض مٚ يَؿ مل مٚ ،افِٔؾ  امتثٚ

 . (1)افسٚفٍغ ؼيػاف واحلديٞ افُريّٜ أيٜ ذم اخلىٚب فًّقم

                                                      

 .(ٚآفًٔ  افنٚمِٜ بسؿٔؿ ،127/ 1) (ادكيٜ اإلؾتٚء دار ؾتٚوى)(1)
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 السمال هـا: لؽـ يبؼك 

سقغ فنخص وهق ذم احلٟ أن يَػ احلجٟٔ ظذ جبؾ هؾ يَ 

 افسًقديٜ هق ٓظتَٚده أن يقم ظرؾٚت ذم :ْكظرؾٚت، وهق ذم مِ 

 ده؟يقم افسويٜ ذم بِ

وٓ أظِؿ ظًٚدٚ مًتًزا  ،هذا ؽر ممُـ وٓ جٚئز وٓ شٚئغ :أققل

 َقل بف ؾال دفٔؾ مًف!يَقل بف، وفق جٚز أن صخًهٚ ي

 ذي هالل فرؤيٜ بٚفْسبٜ أمٚ قال الشقخ الػؼقف ابـ عثقؿن رمحف اهلل:

 ٝبَ ثَ  ؾ٘ذا ،ادْٚشؽ إؿٚمٜ ؾٔٓٚ افتل افبِد صؽ بال ادًتز ؾ٘ن ،احلجٜ

 احلٟ نٕ وذفؽ :افبِدان ببَٜٔ ظزة وٓ ،بف ؾِّ ظُ  ؾٔٓٚ اهلالل

 ذي هالل يٜرؤ تٝبَ ثَ  ؾّتك ،يتًداه ٓ مًغ بُّٚن خمهقص

 فق حتك احلُؿ ثبٝيَ  ؾٕ٘ف ،إفٔف ْسٛيُ  ومٚ ادُٚن ذفؽ ذم احلجٜ

 .(1)إؿىٚر بَٜٔ خٚفٍف

                                                      

ًٔ  افنٚمِٜ بسؿٔؿ ،2/ 11) فًِثّٔغ (افدرب ظذ ٕقر ؾتٚوى)(1)  .(ٚآف
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 ةْؼ افرشٚفٜ افسٚدشٜ ظَ 

مـ مْٜٔ شّْقد ـ أجٚ ـ دؿِٜٓٔ ـ  ،حمّد أبق شًدة يسٖل إخ [ 32]

إذا ـٚن اإلشالم مل يْتؼ بٚفسٔػ، ؾِامذا ـٕٚٝ  ؾَٔقل: ،مك

 .أحد افْهٚرىشٖفْل إيٚه  افٌزوات؟

 اإلجابة

ؾٓق ؿقل افٍُٚر  (إن اإلشالم ؿد إتؼ بٚفسٔػ) :أمٚ ؿقل افَٚئؾ  

فهد اهلجامت ودٕٚ وفتٖمغ  ، ؾٚفٌزوات ـٕٚٝغوافزٕٚدؿٜ وادْٚؾَ

 .بالدٕٚ

َتؾ دجرد ـٍره، وـٕٚٝ إن افُٚؾر ٓ يُ  :وأققل باختصار صديد 

 مًيؿ افٌزوات فٌِٚدريـ ودـ يَْوقن افًٓقد.

ختٔر فٍُِٚر افذيـ ينُِقن خىًرا ظذ هق د افىِٛ إٕام وجٓٚ

 ينُِقنأو ؿتٚهلؿ ٕهنؿ  بغ دؾع اجلزيٜ مَٚبؾ محٚيتٓؿ -ادسِّغ

 .خىًرا ظذ دول اإلشالم
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ََ  ،َتؾ دجرد ـٍرهوفق ـٚن افُٚؾر يُ   ؾ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ تَ ف

 ََ  هافذيـ حٚربق ؾ افٍُٚرَ تَ افٔٓقد افذيـ ـٕٚقا مًف ذم ادديْٜ، أو ف

 ح اهلل ظِٔف مُٜ.تَ ه دٚ ؾَ وْ ذَ آو

إن اإلشالم إتؼ )ـ ؿٚل: مٚ رأيُؿ ذم ؿقل مَ  الشقخ ابـ باز: شئؾ

  ٚ؟ا مْىًَٔ ، وٕريد أن ٕرد ظِٔٓؿ ردً (بٚفسٔػ

 إػ بٚفدظقة إتؼ ؾٚإلشالم بٚضؾ، إضالؿف ظذ افَقل هذا :فلجاب

 .بٚفسٔػ ديِّ وأُ  وتًٚػ شبحٕٚف اهلل

 ثؿ ٚ،ظٚمً  ظؼ ثالثٜ بُّٜ بٚفدظقة ٌفِ  بَ  شِؿو ظِٔف اهلل صذ ؾٚفْبل 

 .بٚفَتٚل يٗمر أن ؿبؾ ادديْٜ ذم

 أبك ـومَ  اهلل، إػ اقْ ظَ ودَ  إرض ذم إتؼوا وادسِّقن وافهحٚبٜ 

دْ }: تًٚػ ؿٚل مٍْذ، افسٔػ ٕن جٚهدوه: ََ َْٚ َف ِْ َْٚ َأْرَش َِ  ُرُش

َِِّْٔٚت  َزْفَْٚ بِْٚفَب ْٕ ًَ  َوَأ ؿُ َم َُِتَٚب  ُٓ قمَ  َواْدَِٔزانَ  اْف َُ َٔ
ُس  فِ ْسطِ  افْٚ  َِ  بِْٚف

َزْفَْٚ ْٕ ٌْٖس  ؾِٔفِ  احْلَِديدَ  َوَأ سِ  َوَمَْٚؾِعُ  َصِديدٌ  َب َِؿَ  فِِْٚ  ًْ َٔ
ـْ  اهلل ُ َوفِ هُ  َم  َيُْْكُ

َِفُ  ِٛ  َوُرُش ْٔ ٌَ : تًٚػ وؿٚل .[25: احلديد] { َظِزيزٌ  َؿِقي   اهلل َ إِن   بِْٚف

قنَ  َٓ  َحت ك ُِقُهؿْ َوَؿٚتِ } ُُ ٌٜ  َت قنَ  ؾِْتَْ ُُ ـُ  َوَي ي ِ فُ  افدِّ ْقا َؾِ٘نِ  هللِ ِ ـُ َٓ َت ْٕ  َؾِ٘ن   ا

ُِقنَ  باَِم  اهلل َ َّ ًْ ْقا َوإِنْ ( 39) َبِهرٌ  َي قا َتَقف  ُّ َِ ؿْ  اهلل َ َأن   َؾْٚظ ـُ َٓ ؿَ  َمْق ًْ
ِٕ 
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ؿَ  اْدَْقَػ  ًْ
 .[42 ،39: إٍٕٚل] {افْ ِهرُ  َوِٕ

  َّ  حؼ ظِٔف ـمَ  إفزام يٛ ـام وٕجٚتف، دهِحتف ؿٚتِقه أبك ـؾ

 ًتزيُ  وٓ افرضب، أو جـبٚفس   وفق ظِٔف افذي احلؼ بٖداء دخِقق

 .ٚميِقمً 

 ؟!ـ ظِٔف حؼ هلل بٖداء حَفستٌرب إفزام مَ ستُْر أو يُ ؾُٔػ يُ  

ؾُٔػ بٖظيؿ احلَقق وأوجبٓٚ وهق تقحٔد اهلل شبحٕٚف وترك 

 ؟!اإلذاك بف

حتك  :ع اجلٓٚد فِّؼـغ وؿتٚهلؿَذَ  نْ ٜ اهلل شبحٕٚف أَ ومـ رمح 

يًبدوا اهلل وحده ويسـقا ظبٚدة مٚ شقاه، وذم ذفؽ شًٚدهتؿ 

 .(1)وٕجٚهتؿ ذم افدٕٔٚ وأخرة. واهلل ادقؾؼ

 ذـرتف ـْٝ ءر ظذ اردً  ؿرأُت  أمسِ  قال الشقخ حمؿد الغزايل:

ُٝ ًِ بُ »: حديٞ وهق  تًٚػ اهلل دبَ ًْ يُ  تكح بٚفسٔػ افسٚظٜ ييد بغ ث

 افذل ؾًِ وُج  ،لرحم طؾ حتٝ ل رزؿ ؾًِ وُج  فف، ذيؽ ٓ وحده

 .(2) شمْٓؿ ؾٓق بَقم فَ ب  َن تَ  ـومَ  ،يأمر خٚفػ ـمَ  ظذ ٚرٌَ وافه  

                                                      

 .(419/ 18) (بٚز ابـ ؾتٚوى جمّقع) (1)

 حديٞ ؤًػ. هذا  (2)
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 .بٚفسٔػ ٕتؼا اإلشالم أن ظذ افْٚس أحد ّفِٓ ؾَ  احلديٞ هذا 

 ! احلديٞ بؾُذ   رآَخ  وجٚء 

 وشِؿ ظِٔف اهلل صذ لافْب رـَ ذَ  وؿد جٚهؾ، افٍريَغ ـال :قؾت

 افتقبٜ، لوٕب واحلٚذ، ،ٍلوادَ وأمحد، حمّد، إٔٚ»: ؾَٚل ،وطٍٔتف

 لٕب وإٔٚ افسالم،ل ٕب إٔٚ ل:يًْ. شادِحّٜ لوٕب افرمحٜ، لوٕب

 ؿتٚل ظذ ضر  َح  ؾ٘ذا ف،ؿٚتِتُ  لؿٚتِْ ـومَ  ف،شٚدتُ  لشٚدْ ـمَ  افَتٚل،

ُٝ ًِ بُ »: يَقل وظْدئذٍ  ادِحّٜ، لٕب ؾٓق وادًتديـ افبٌٚة  ييد بغ ث

 .شبٚفسٔػ افسٚظٜ

ُِقا } :جالفف جؾ اهلل بَقل حمُقم هْٚ وافسٔػ   اهلل ِ َشبِٔؾِ  ذِم  َوَؿٚتِ

ـَ  ِذي ؿْ  اف  ُُ َٕ ُِق
ٚتِ ََ َٓ  ُي َتُدوا َو ًْ ٛ   َٓ  اهلل َ إِن   َت

ـَ  ُيِ َتِدي ًْ  :افبَرة] {اْدُ

191]. 

 شلرحم طؾ حتٝ لرزؿ ؾًِ وُج »: وافسالم افهالة ظِٔف وؿقفف 

 مرهَٜ، تُقن ؿد احلرب خسٚئر ؾ٘ن يٚؾقا، أٓ فِّجٚهديـ إصٚرة

 ٕهنؿ :اأخرً  يوحُقن دـ ارؽدً  تُقن افْٓٚيٜ ذم ثّراهتٚ وفُـ

 .اـثرً  يوحُقن
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ومسِؿ،  يهذا مًْك احلديٞ، واحلديٞ فٔس مـ روايٜ افبخٚر 

 . (1)وفُْف مـ روايٜ أمحد بسْد صحٔح

افٍَٓٚء، مـ ؿديؿ ـٚن هْٚك بًض افْٚس مًروؾغ  إمر يتٚج إػ

ٚ هٗٓء: ٝ، ؾَٚل اهلل مًٚتبً ء بدون تثبون وراء ـؾ رُر ق، َيْ َز بٚفْ  

ـَ  َأْمرٌ  َجَٚءُهؿْ  َوإَِذا} ـِ  ِم َْم ْٕ وهُ  َوَفقْ  بِفِ  َأَذاُظقا اخْلَْقِف  َأوِ  ا  إَِػ  َرد 

ُشقلِ  َْمرِ  ُأويِل  َوإَِػ  افر  ْٕ ؿْ  ا ُٓ ِِ  ِمْْ ًَ فُ َف ـَ  َّ ِذي َٕفُ  اف  ؿْ  َيْسَتْْبُِىق ُٓ َٓ  ِمْْ  َوَفْق

ؿْ  اهلل ِ َؾْوُؾ  ُُ ْٔ َِ ُتؿُ  َوَرمْحَُتفُ  َظ ًْ َب ت  َْٔىٚنَ  َٓ ٓ   افن  ِِٔاًل  إِ   [83: افْسٚء] { َؿ

ؿْ  }صًِقك؟ ٓ  يـ؟ أفًِّف مَ  ُٓ ُف ِمْْ َٕ ـَ َيْسَتْْبُِىق ِذي ُف اف  َّ
ِِ
ًَ  (.2){َف

 

 

                                                      

 هذا حديٞ ؤًػ. (1)

 .(55/ 4) (افٌزايل حمّد افنٔخ ٛىَ ُخ )  (2)
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 :(9997 مايق)دم  ،ة صؼر رمحف اهللؾ الشقخ الػؼقف عطقئ  وش  

 ٓ: يَقفقا حتك افْٚس أؿٚتؾ أن رُت مِ أُ » :احلديٞ ذم جٚء السمال:

َراهَ  َٓ } :تًٚػ ؿقفف مع هذا يتٍؼ ؾُٔػ شاهلل إٓ إفف ـْ ـِ  ذِم  إِ ي  َؿدْ  افدِّ

 َ ْصدُ  َتَبغ  ـَ  افر  لِّ  ِم ٌَ  ؟ [256: افبَرة] {اْف

 وشٚئؾ مـ وشِٜٔ فَتٚلا أن احلديٞ مـ ادراد فٔس  :اجلقاب

 .اإلشالم ذم افْٚس دخقل

 مٕٚع بٚفنٓٚدتغ بٚفْىؼ ظِٔف ستدليُ  يافذ اإلشالم أن ادراد بؾ 

 .فف هدف أو ؽٚيٜ إٔف ٓ افَتٚل، مـ

ُِقا} :تعاىل ققلف ذلؽ ثؾوم    ـَ  َؿٚتِ ِذي ِمُْقنَ  َٓ  اف  ْٗ َٓ  بِٚهلل ِ ُي َْٔقمِ  َو  بِْٚف

ِخرِ  ْٔ َٓ  ا ُمقنَ  َو مَ  َمٚ ُيَرِّ َٓ  َوَرُشقُففُ  اهلل ُ َحر  ـَ  َيِديُْقنَ  َو ـَ  احْلَؼِّ  ِدي  ِم

ـَ  ِذي َُِتَٚب  ُأوُتقا اف  ُىقا َحت ك اْف ًْ َٜ  ُي ْزَي ـْ  اجْلِ  {َصِٚؽُرونَ  َوُهؿْ  َيدٍ  َظ

 افَتٚل مـ اهلدف هق اجلزيٜ إظىٚء أن ادراد ؾِٔس ، [29: افتقبٜ]

 .مْف مٕٚع وفُْف

 اكترش قد اإلشالم أن احلديث مـ ؿػفي   الـاس بعض كان وإذا

ٍَ  هذا ؾ٘ن ،بالسقػ  اأبدً  سرَ ٌْ تُ  ٓ افًَٚئد ٕن :صحٔح ؽر ؿْٓ اف

 تًٚػ اهلل ؿٚل افرشٚٓت، تٚريخ ذم مًروف أمر وذفؽ بٚإلـراه،
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قَهٚ} :افسالم ظِٔف ٕقح فسٚن ظذ ُّ ُُ ِزُم ِْ ُٕ ُتؿْ  َأ ْٕ ِٚرُهقنَ  هَلَٚ َوَأ  { ـَ

 َوُؿؾِ  } :وشِؿ ظِٔف اهلل صذ حمّد ٚفسٔدٕ تًٚػ وؿٚل [28: هقد]

ـْ  احْلَؼ   ؿْ  ِم ُُ ـْ  َربِّ َّ ـْ  َصٚءَ  َؾ ِم ْٗ ُٔ ِْ ـْ  َؾ رْ  َصٚءَ  َوَم ٍُ ُْ َٔ ِْ : افُٓػ] {َؾ

ـَ  َرب َؽ  َصٚءَ  َوَفقْ }: تًٚػ وؿٚل ، [29 َم ـْ  َٔ َْرضِ  ذِم  َم ْٕ ؿْ  ا ُٓ  ِ  ـُ

ٚ ًً َٝ  مَجِٔ ْٕ َٖ ِرهُ  َأَؾ ُْ َس  ُت ُٕقا َحت ك افْٚ  ق ُُ ْٗ  َي  ، [99: يقٕس] {ِمِْغَ ُم

َراهَ  َٓ } :تًٚػ وؿٚل ـْ ـِ  ذِم  إِ ي َ  َؿدْ  افدِّ ْصدُ  َتَبغ  ـَ  افر  لِّ  ِم ٌَ : افبَرة] {اْف

 .ـثرة ذفؽ ذم واحلقادث وافْهقص ، [256

 ـٚن فَد إوفقن؟ افسٚبَقن أشِؿ ظْدمٚ مُٜ ذم افسٔػ ـٚن وأيـ

 . هلؿ ٓ ظِٔٓؿ ـٚن وفُـ امقجقدً 

ًَ  ،حٚجٜ ذم جٚءتف اظجقزً  أن ظْف اهلل ريض رظّ ظـ رثِ أُ  وؿد  ضرَ ؾ

 - ؿقفف ذم يُقن أن وخق ،ظّر وترـٓٚ ؾٖبٝ، اإلشالم ظِٔٓٚ

 افِٓؿ: امًتذرً  ٚوٚرظً  ربف إػ ؾٚدمف هلٚ، إـراه- ادٗمْغ أمر وهق

َراهَ  َٓ  } :تًٚػ ؿقفف تال ثؿ !!هرِ ـْ أُ  ومل رصدُت أَ  ـْ ـِ  ذِم  إِ ي  .{ افدِّ

 افدظقة) ـتٚب -بٚفسٔػ إتؼ بٖٕف اإلشالم اهتٚم رد ذم عراَج ويُ  

 (.1)(ظٚدٜٔ دظقة اإلشالمٜٔ

                                                      

 .(ٚآفًٔ  افنٚمِٜ بسؿٔؿ ،93/ 12) (ادكيٜ اإلؾتٚء دار ؾتٚوى) (1)
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 ةْؼ افرشٚفٜ افسٚبًٜ ظَ 

ؾَٔقل: ذم ، مـ حمٚؾيٜ اجلٔزة ـ مك ،أمحد شٚمل يسٖل إخ[ 31]

  خِػ اإلمٚم جًٓرا، ؾام حُؿ هذا؟زِّ َُ صالة افًٔد ُٕ 

 اإلجابة

 رمحف اهلل: ِجزيريف  (افٍَف ظذ ادذاهٛ إربًٜ)جٚء ذم ـتٚب 

 فٌر اجٓرً  تُقن افًٔديـ صالة ذم وافَراءةذم مذهٛ افنٚؾًٜٔ:  

 (.1)فِجّٔع ؾٔف اجلٓر ـَس ؾُٔ  افتُبر أمٚ مقم،ٖاد

ـ  : َؿْقُففُ )ؿٚل افؼواين:   رُ  َوُيَس ْٓ بِرِ  اجْلَ ُْ ٚنَ  َوإِنْ  َأْي،( بِٚفت  ُْٖمقًمٚ ـَ  َم

ٚ ذِم  َوَفقْ  َٓ  (.2)َؿَوِٚئ

 اشتحبٚب إػ افٍَٓٚء مجٓقر ذهٛ قعة الػؼفقة الؽقيتقة:ادقشودم 

 حؼ ذم اإلهار وحمؾ. وادٍْرد ادٖمقم حؼ ذم بٚفتُبرات اإلهار

ِِّ مُ  يُـ مل إن ادٖمقم  (.3)احلٚجٜ بَدر رَٓ َج  وإٓ ،ًٌٚ ب

                                                      

(1) (1 /247). 

ًَ  واينافَؼ   وحقار (ادْٓٚج ذح ذم ٚجادحت حتٍٜ)(2)  .(41/ 3) ٚديب  واف

(3) (16 /182). 
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ؾٕٚمر واشع، وٓ يهح إحداث منٚـؾ يقم افًٔد  :أمحد()قؾت 

إذ فٔس ذم ادسٖفٜ  :ؾٔٓٚ اخلالفبسبٛ مثؾ هذه ادسٚئؾ افتل يسقغ 

 سؿ.ٕص َي 
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 ةْؼ افرشٚفٜ افثٚمْٜ ظَ 

 مـ شقهٚج ـ إوؿٚف( )إمٚم ذم يسٖل افنٔخ ظبد افُريؿ[ 32]

 ؾَٔقل: ، مك

 ،إٔٚ إمٚم مسجد بجقار افبحر، وادٚء ٓ يٖيت فِّسجد إٓ ـؾ أشبقع

ادسجد  ظذ قال إشبقع، ؾّٔرٕٚت فتٍُل فِقوقء ضَ اؾّْأل اخلز

أؿقام مـ افرجٚل وافْسٚء يْزفقن افبحر فِتْزه وآشتحامم، ثؿ 

) افرجٚل  فالشتحامم ذم محٚمٚت ادسجد رجقن مـ افبحرَي 

 د ادٚء وتِقيٞ ادسجد، وهٗٓء افَقمفٍْٚ وافْسٚء(، ممٚ يٗدي

 .يذهبقن إػ إرضحٜ ذم افٌٚفٛ

ُٝ  :ؾٚفسٗال  ًطٚ ظذ ادٚء احلاممٚت ذم وجقهٓؿ حٍٚ إذا أؽَِ

 حرج؟ هِغ وظدم تِقيٞ ادسجد، ؾٓؾ ظع  فقوقء اد

 اإلجابة

 ق محٚمٚت ادسجد ذم هذه احلٚفٜؽالإٓ حرج ظذ اإلمٚم أبًدا ذم  

 تٜٔ:فألشبٚب أ :وذم ٕيٚئرهٚ

 أن هٗٓء يِقثقن ادسجد. :أوًل 
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افْٚس ٍقت ظذ قا ادٔٚه ممٚ يُ ٕهنَ  ،ك هلؿ احلاممٚترَ إٔف فق تَ  ثاكًقا:

 ويِٛ هلؿ ادنَٜ. افقوقء

مـ رواد  ،هٗٓء فٔسقا مهِغ مـ افدرجٜ إوػ أن ثالًثا:

افسبٔؾ وفٔس ؿهدهؿ إصع  يادسجد، وإٕام هؿ مـ ظٚبر

 افهالة، وفق أرادوا افهالة ؾُّْٔٓؿ افقوقء مـ افبحر.

أن هٗٓء رجٚل وٕسٚء خمتِىقن ببًوٓؿ افبًض، وحدوث  رابًعا:

ٓ شٔام هبذا ادُٚن افتٚبع فبٔٝ  ،ت ادسجد ؽر ٓئؼهذا ذم محٚمٚ

 اهلل تًٚػ.
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 ةْؼ افرشٚفٜ افتٚشًٜ ظَ 

 :ديٞاحلؾتَقل: هؾ صح هذا تسٖل أخٝ ؾٚوِٜ [ 33]

ُمُروا أوٓدـؿ بٚفهالة وهؿ أبْٚء شبع شْغ، وارضبقهؿ ظِٔٓٚ »

ؿقا بْٔٓؿ ذم ادوٚجع  ؟شوهؿ أبْٚء ظؼ، وَؾرِّ

 اإلجابة

 كل طرقه ضعيفة. ، ألن  حال يص 

ار بـ داود، ظـ ظّرو بـ   : مٚ ُرِوي مـ ضريؼ َشق  ًٓ وأحسْٓٚ حٚ

 ٛ، ظـ أبٔف، ظـ َجده، مرؾقًظٚ.ْٔ ًَ ُص 

ار هذا فٔس بذاك افَقي ادًروف.    وهق ؤًػ ـذفؽ: ؾَسق 

 ًغ.ؾ٘ن ؿٚل ؿٚئؾ: ؿد َوث َف ابـ مَ 

بٖس بف. وفُـ  ؿِٝ فف: وَأزيدك أن أمحد بـ حْبؾ  ؿٚل: صٔخ ٓ 

ز ؾٔف ؽرمهٚ. َّ : لافدارؿىْوؿٚل  .ٚئل: فٔس بٚفَقيَس افْ   ؿٚلؾَد  َؽ

وؿٚل أمحد  وؿٚل ابـ حبٚن: يىئ. .ع ظذ أحٚديثف ، ؾًٔتز بفتٚبَ ٓ يُ 

 .ظْف ؽر هذا احلديٞ وَ ْر مل يُ بـ حْبؾ: 
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ًُ ٔ  ؿٚل افذهبل: وفَ  ًِّ ْٔ ََ ْف اف ؾ ََ وَٕ  ػ.ع، ومل ُيسك. وؿٚل افذهبل: ُو

ٚ بدون اظتبٚر وٓ ؽره ؼ تؤًٍف ظـ افدارؿيْ رَ ابـ زُ  ًَ ىْل مىِ

 ؤًػ. ؿٚفف افدارؿىْل. ؾَٚل:

. أظْل: فٔس (فٔس بذاك افَقي)وهلذا ؿِٝ ؾٔف:  :أمحد()قؾت 

تحّؾ افتٍرد بخز ـٓذا، بذاك افَقي ادًروف افذي يُّْف أن يَ 

ْٔع ظِٔف ذم ترمجت ََ ًُ  ف. وؿد إٍرد بٚخلز، وؿد إتَده اف

، وظْد افتٍرد ُيتقؿػ ذم  وشِسِٜ ظّرو بـ صًٔٛ ؾٔٓٚ َأْخذ وَرد 

  َؿبقهلٚ.

 فتقالػ ل ت ثبت بحال. وأما باقل صقاهد احلديث 

( 4129 )مٚ رواه إٔس بـ مٚفؽ  ـام ظْد افىزاين ذم إوشط :مـفا

 ، وهق مسوك احلديٞ.ز  حَ داود بـ ادُ  وذم شْده

ْٔع ظـ هذا   ََ ًُ احلديٞ: )) فٔس ُيروى مـ وجف  وؿد ؿٚل اف

 (.167/ 2إير افوًٍٚء افُبر) َيثبٝ((.
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 ؾٓؾ هلؿ وجٜٓ؟ ،بىرؿف بًض افًِامء ؿد صححف :فنن قال قائؾ

ه اأمٚ أن ؾال أر ،بقففـْٝ ؾٔام مٙ أرى أن هلؿ وجٜٓ ذم ؿَ  قؾت: 

 صححفثبٝ ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، وٓ أرى دـ يَ 

 ًتزة، واهلل أظِؿ.حجٜ ظِّٜٔ م
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 ًِ  ؼونافرشٚفٜ اف

حمّد حِّل حمّد حمّد ـ مـ ؿريٜ أبق دَٕٚش ـ مرـز  سٖل إخيَ 

 ؾَٔقل:  حمٚؾيٜ افٍٔقم ـ مك.ي، أبنقا

 وؿراءة افَرآن؟ يقز فِحٚئض وافٍْسٚء مس ادهحػ هؾ [34]

 هؾ دم اإلٕسٚن ضٚهر أو ٕجس؟و[ 35]

 ذ تًِٔؿ افَرآن؟[ وهؾ يقز أخذ إجرة ظ36]

وٓ يَقم إٓ ٕٚدًرا، مع  ـ يْٚم ظـ صالة افٍجر[ ومٚ حُؿ مَ 37]

 ٔهع ذم ادسجد؟فٚ بٖٕف يدد افْٜٔ يقمًٔ  افًِؿ

 ومٚ ٕهٔحتؽ فىٚفٛ افًِؿ ذم هذا افزمٚن افٌريٛ؟! [38]

 اإلجابة

 ذم احلََٜٔ رشٚفٜ إخ حقت مخسٜ أشئِٜ: 

ائض والـػساء واجلـب وهق قراءة احل أما عـ السمال األول،

 .لؾؼرآن ومس ادصحػ

 ادسللة عذ ققلن: هذه ؾػ أهؾ العؾؿ دم اخت   فلققل وباهلل التقفقؼ: 

ٓ  ،ذهٛ مجٓقر افًِامء إػ ظدم جقاز مس ادهحػ الؼقل األول:

 فِحٚئض وٓ افٍْسٚء وٓ اجلْٛ.
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 ية وحديث.آ وأبرز أدلتفؿ

فُ  َٓ }ؾَقفف تًٚػ:  يةأما اآل س  َّ ٓ   َي ُرونَ  إِ  ٓ  .[79: افقاؿًٜ] { اْدَُى

: تًٚػ وؿقفف .افىٓٚرة هل افىٓٚرة مـ إحداث وإٕجٚس قالقا:

فُ  َٓ  } س  َّ  ادَهقد بف ادهحػ افذي بغ أيديْٚ. { َي

 .شٓ يّس افَرآن إٓ ضٚهر»ؾٓق حديٞ:  وأمٚ احلديٞ

ْٚ وهق اختٔٚر صٔخ ،ذهٛ داود وأبق حمّد بـ حزم الؼقل الثاين:

 : إذواجلْٛ ادهحػ فٍْسٚءجقاز مس احلٚئض وا إػ -افًدوي

 ٓ دفٔؾ يّْع.

 ومس ؾٔف وافسجقد افَرآن وؿراءة: مسٖفٜ قال أبق حمؿد بـ حزم:

 ووقء وبٌر بقوقء ذفؽ ـؾ جٚئز، -تًٚػ اهلل وذـر ادهحػ

 . واحلٚئض وفِجْٛ

 ـروذِ  ادهحػ ومس ؾٔف وافسجقد افَرآن ؿراءة أن ذلؽ برهان

 .أؾًٚل خر مْدوب إفٔٓٚ مٖجقر ؾٚظِٓٚ -تًٚػ هللا

  َّ ػ أن يٖيت ِِّ ـُ  ،ـ ادظك ادْع ؾٔٓٚ ذم بًض إحقالؾ

 (.1)بٚفزهٚن

                                                      

 .(94/ 1) (بٚٔثٚر ذ  حَ ادُ ) (1)
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 :قال ابـ حزمقد وعـ أدلة اجلؿفقر 

فُ  َٓ  }: تًٚػ اهلل ؿقل ذـروا ؾ٘ن  س  َّ ٓ   َي ُرونَ  إِ  ٓ  حجٜ ٓ ؾٓذا { اْدَُى

ًَ  إٓ يَقل ٓ تًٚػ واهلل. خز هق وإٕام اأمرً  فٔس ٕٕف :ؾٔف هلؿ  . ٚح

 أو جع بْص إٓ إمر مًْك إػ اخلز فٍظ فْكَ يُ  أن يقز وٓ

 . متَٔـ إمجٚع

 وجؾ ظز إٔف ِِّْٚ ظَ  ،افىٚهر وؽر افىٚهر يّسف ادهحػ رأيْٚ ؾِام

 (.1)ادهحػ ـِ ًْ يَ  مل

س   َٓ  } :وجؾ ظز ؿقفف ومًْك: داود ؿٚل  قال ابـ عبد الز: َّ ٓ   فُ َي  إِ

ُرونَ   ٓ  ٓ» أن ذم حزم بـ ظّرو حديٞ عؾَ ودَ  .ادالئُٜ هؿ: { اْدَُى

 بَقل وظٚروف متهؾ، ؽر مرشؾ بٖٕف -شضٚهر إٓ افَرآن يّس

 .(2) شبْجس فٔس ادٗمـ» :وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افْبل

حديٞ  شٓ يّس افَرآن إٓ ضٚهر»وحديٞ:  :أمحد()قؾت 

 ٚئلَس وافْ  ٍف أبق داودً  ؾَد َو  ،ٚدـثر مـ افَْ فًٍ  َو  ؤًػ.

 وؽرهؿ. ...وافبَٔٓل

                                                      

 .(98/ 1) (بٚٔثٚر ذ  حَ ادُ ) (1)

 .(13/ 8) (آشتذـٚر)(2)
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ٍف صٔخْٚ مهىٍك بـ افًدوي حٍيف اهلل تًٚػ، وؿد ً  وَو 

جٚمع أحُٚم )ا: سٖفٜ ذم ـتٚبف ادٚتع افْٚؾع جدً اشتٍٚض ذم اد

 ؾٕٚيره إن صئٝ. (افْسٚء

وٓ ذم صحٔح افسْٜ  ٓ يقجد مٕٚع ذم افَرآن افُريؿ :احلاصؾ

ْٛ أو احلٚئض أو افٍْسٚء، مـ مس ادهحػ فَِراءة ؾٔف، يّْع اجل

ٕع إٓ بزهٚن ثٚبٝ واوح ٚافًبٚدات، وٓ م ّؾ َج ؾَراءة افَرآن مـ أَ 

 افدٓفٜ.

 أما السمال الثاين: وهؾ دم اإلكسان ضاهر أو كجس؟ 

 فلققل وباهلل تعاىل التقفقؼ: 

ظـ  ، وفُـ ُيًٍكإػ ٕجٚشٜ دم اإلٕسٚن (،1)ذهٛ مجٚهر افًِامء

 .افٔسر مْف

 ، وابـ ظثّٔغديؼ حسـ خٚنافنقـٚين وِص  بْٔام ذهٛ 

 إػ إٔف ضٚهر. -وهق افراجح فدي   -وؽرهؿ ...وإفبٚين

 وعـ أدلة اجلؿفقر:

                                                      

 (افىٓٚرة أحُٚم مقشقظٜ)إير  .ؾ ظدد مـ افًِامء اإلمجٚع ظذ هذاََ وؿد َٕ  (1)

(13 /223). 
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ًمٚ إيَِل   ُأوِحَل  َمٚ ذِم  َأِجدُ  َٓ  ُؿْؾ  }ؿقفف تًٚػ:  :أوًل     َضِٚظؿٍ  َظَذ  حُمَر 

فُ  ُّ ًَ ٓ   َيْى قنَ  َأنْ  إِ ُُ ًٜ مَ  َي قًحٚ َدًمٚ َأوْ  َْٔت ٍُ فُ  ِخِْْزيرٍ  حَلْؿَ  َأوْ  َمْس  ٕ  ِرْجٌس  َؾِ٘

ٚ َأوْ  ًَ ْرِ  ُأِهؾ   ؾِْس ٌَ ـِ  بِفِ  اهلل ِ فِ َّ َٓ  َبٚغٍ  َؽْرَ  اْوُىر   َؾ  َرب َؽ  َؾِ٘ن   َظٚدٍ  َو

قرٌ  ٍُ  . [145: إًٕٚم] {َرِحٔؿٌ  َؽ

 ،ظٜمجٚ ٚحُٚه ،أدمل دم ٕجٚشٜظذ  َِٝ اإلمجٚظٚتُٕ  ثاكًقا:

 ذمـام  وافْقوي ،(افتّٓٔد) ذم ـام افز ظبد وابـ أمحد اإلمٚم مْٓؿ

  .وؽرهؿ (...ادجّقع)

حٝ وؿرص وٕوح افثقب مـ دم احلٔض، إمر افْبقي ب ثالًثا:

 وظِٔف تَٚس شٚئر دمٚء اإلٕسٚن.

 .ٓٚ دفٔؾ سيحؾٔأمٚ اإلمجٚظٚت ؾِٔس  :)قؾت(

 ٓ يًْل ٕجٚشٜ افقء.إذ حتريؿ إـؾ  ،يٜ ؾِٔسٝ سيٜوأمٚ أ 

 ارة دم اإلكسان: فوعـ أدلة مـ قالقا بط

ُثر ؾٔٓؿ اجلراح، ؾِؿ أن افهحٚبٜ أهؾ جٓٚد، وادجٚهدون تَ  :أوًل 

 ٌَ جلٚء افدفٔؾ  ٚسِف، وفق ـٚن ٕجًس يقجد أمر مـ افنٚرع هلؿ ب

دفٔؾ صحٔح سيح ظذ  افكيح ظذ وجقب ؽسِف، ؾِام مل يِٖت 

 ٓٚرتف.ؿ مـ ذفؽ ضِِ وجقب ؽسِف ظُ 
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فقجٛ  ٚؾ، وفق ـٚن ٕجًس س  ٌَ وٓ يُ  دؾـ بدمفأن افنٓٔد يُ  ثاكًقا: 

 ؽسِف

وإذا ـٚن  .إصؾ افىٓٚرة إػ أن يٖيت دفٔؾ ظذ افْجٚشٜ ثالًثا:

ؾ٘ن هذا افًوق  -جِفـبده أو رِ  -ع مْف ظوقىِ اإلٕسٚن إذا ؿُ 

ٚهر مع إٔف منتّؾ ظذ افدم، ؾٚفدم افذي يٍِف ؽره مـ ضادَىقع 

 .(1)ػوْ أَ  بٚب

 ا. ؿ أدفٜ أخرى ـثرة جدً وثَ 

افَقل بىٓٚرة دم اإلٕسٚن، هق  العؾامء يل  ققمـ  الراجح لدي  قؾت: 

 ٚ؟دم ٕجًس آ ابـودم  ،أؾُٔقن دم افسّؽ ضٚهًرا وإٔف فٔس بْجس،

 !؟ذفؽ ـٔػ

ْبق انقال الشقخ  ْبق ان بـ حمؿد الد   :أبق عؿر د 

 فألدفٜ :اإلٕسٚن مـ دماف ضٓٚرة رجحٚن إفٔف متٔؾ ٍٕز وافذي 

 .ضٓٚرتف ظذ افهحٔحٜ افُثرة

 افذيـ ادذهٛ أهؾ إمجٚع ادراد بٖن هلؿ ًتذريُ  إمجٚع مـ ؾَِ ُٕ  ومٚ 

 .افرأي هذا ظْٓؿ َؾُٕ 

                                                      

 .(223/ 13) (افىٓٚرة أحُٚم مقشقظٜ)متٓٚ ذم راجع ادسٖفٜ برُ  (1)
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 .ٚبًًو  بًوٓؿ عتٚبِ يُ  اإلمجٚع َْؾيَ  ـمَ  بًض إن: يَٚل أو 

 ظٚمٜ ؿقل هق بٚفْجٚشٜ افَقل أن ؾٔف صؽ ٓ ؾٚفذي ،ؾ  ك   وعذ 

 َٛس َح  وإٕام افرجٚل، بُثرة كرَ دْ يُ  ٓ افهقاب أن إٓ فًِؿ،ا أهؾ

 (.1)أظِؿ واهلل افؼظٜٔ، إدفٜ مـ بًده أو ؿربف

 أما السمال الثالث: هؾ جيقز أخذ األجرة عذ تعؾقؿ الؼرآن؟  

 فلققل وباهلل تعاىل التقفقؼ:

 ِػ افًِامء ذم حُؿ أخذ ادًِؿ أجرة ظذ تًِٔؿ افَرآن.اختَ  

 فؼال رمحف اهلل تعاىل: ،ص اإلمام ابـ ادـذر هذا اخلالفوقد خل   

 ؿقم، ؾٔف صخ  ؾرَ  :وـسبٓؿ ادًِّغ أجقر ذم افًِؿ أهؾ ِػواختَ  

ـَ   .آخرون فهرِ و

 ومٚفؽ، بٜ،اَل ؿِ  وأبق ربٚح، أيب بـ ظىٚء :ؾٔف صخ  رَ  ؾّّـ

 .ثقر وأبق وافنٚؾًل،

ـَ  .نسطيَ  مل مٚ بف بٖس ٓ: ضٚئٍٜ وؿٚفٝ  .طافؼ ِٝ هَ رِ و

 .وافنًبل شريـ، وابـ افبكي، احلسـ: افؼط هرِ ـَ  ؾّّـ 

ـَ   .بٕٚجرة افَرآن تًِٔؿ ضٚئٍٜ هٝرِ و

                                                      

 .(231/ 13) (افىٓٚرة أحُٚم مقشقظٜ) (1)
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 يؾ ٓ: افًْامن وؿٚل .وافًْامن وإشحٚق، ري،هْ افز  : ذفؽ ـرهو 

 يٖخذهٚ افتل ػؽُ افر   هذه: َٔؼَص  بـ اهلل ظبد وؿٚل .يهِح وٓ

 .ٝحْ افس   مـ ادًِّقن

 وشِؿ ظِٔف اهلل صذ -افْبل ٕن :أصح ٕولا افَقل :بؽر أبق قال

 افُْٚح، بٚب ذم ٚظقًو  افَرآن تًِٔؿ ظذ افرجؾ يٖخذ أن أجٚز دٚ -

 افَرآن تًِٔؿ ظذ ادًِؿ يٖخذ أن جٚز ،ادٓر مَٚم ذفؽ ويَقم

 .إجر

 أو ْٚقًح َٕ  فف ُتٛيَ  أن ظذ افرجَؾ  افرجُؾ  ستٖجريَ  أن ئز وافًْامن 

 هق مٚ ظذ اإلجٚرة ؾٔجٔز مًِقم، بٖجر ،ٚمًِقمً  ؽْٚء أو ،اًرً ِص 

 ظذ ْٜافس   دفٝ ؿد وممٚ هلل ضٚظٜ هق ؾٔام ويبىِٓٚ مًهٜٔ،

 (.1)!!إجٚزتف

صح جقاز أخذ إجرة ظذ تًِٔؿ افَرآن ظـ ضٚئٍٜ  :أمحد()قؾت 

بٜ، وأيب ْٔ تَ ؿ بـ ظُ َُ ة، واحلَ ر  مثؾ :مًٚويٜ بـ ؿُ  :ـبرة مـ افسِػ

 ...وؽرهؿ. ٜالبؿِ 

                                                      

 .(294/ 6) (افًِامء مذاهٛ ظذ اإلذاف)  (1)
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 ،اكثرة جد   -لة عذ جقاز أخذ األجرة عذ تعؾقؿ الؼرآنواألد 

 مـفا:

ِ   :أوًل  ديغ افذي رؿٚه أبق شًٔد مٚ ذم افهحٔحغ مـ ؿهٜ اف

ـ مًف ذ أبق شًٔد ومَ َخ وأَ  ،ريض اهلل ظْف بٍٚحتٜ افُتٚبري دْ اخلُ 

ؽْاًم مَٚبؾ هذه افرؿٜٔ، ؾِام شٖفقا افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 

 .شبقا يل مًُؿ بسٓؿأصبتؿ، وارض» :ؿٚل

أحؼ مٚ أخذتؿ »مٚ ذم افبخٚري مـ ؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  ثاكًقا:

 .شظِٔف أجًرا ـتٚب اهلل

وؾٔف ؿٚل صذ اهلل ظِٔف  ،مٚ ذم افهحٔحغ مـ ؿهٜ افقاهبٜ ثالًثا:

 .شبام مًؽ مـ افَرآن ؾَد مُِتُٓٚ ،اذهٛ»وشِؿ: 

فألدفٜ وأؿقال  :جقاز أخذ إجرة ظذ تًِٔؿ افَرآنفاحلاصؾ 

 افسِػ.
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ول يؼقم إل  ،ـ يـام عـ صالة الػجرأما السمال الرابع: وما حؽؿ م  

 قصيل دم ادسجد؟لا بلكف جيدد الـقة يقمق  كادًرا، مع العؾؿ 

يٛ ظذ افنخص أن يٚهد ٍٕسف  فلققل وباهلل تعاىل التقفقؼ:

ل ٕٚشبٚب ٓـتسٚب افرزق وفألظامبفًٍؾ افىٚظٚت، وـام يٖخذ 

 !ػوْ افدٕٔقيٜ، ؾٚفًبٚدات وإمقر افؼظٜٔ أَ 

ظ لصالة سفؾ عؾقف الشتقؼاسؾؽ كؾ السبؾ التل ت  ؾزمف أن ي  فق   

 مـفا: و الػجر، 

 دق افْٜٔ وافًزيّٜ.ِص  :أوًل 

 ظدم افسٓر بًد افًنٚء فٌر مهِحٜ مّٜٓ أو رضورة مِحٜ. :ثاكًقا

قال هنٚره )مٚ ادتًٛ ضَ  افًّؾ افُثر افثَٔؾذم د ٍٕسف ِٓ أٓ ُيْ  :ثالًثا

يًِف مـ صدة افتًٛ ٓ يستىٔع  ٕن هذ ا فذفؽ(مل يُـ موىرً 

 آشتَٔٚظ.

ِِّ  رابًعا: أن  -ـ ظْدهؿ مهٜ ويَقمقن فهالة افٍجرػ بًض مَ ُيُ

 ه.يقؿيق

 ؼ فهالة افٍجر.قؾ  ؾب٘ذن اهلل شُٔ  ،فؽٚؽ افنخص هذه ادسَِ ؾ٘ذا َش 

 ََ  وادحٚؾيٜ ظذ افهالة ذم أوؿٚهتٚ.بقل ٕسٖل اهلل فْٚ وفف افتقؾٔؼ واف
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أما السمال اخلامس: وما كصقحتؽ لطالب العؾؿ دم هذا الزمان 

  !الغريب؟

ؿد ٓ  ،ِزمف ٕهٚئح ـثرةضٚفٛ افًِؿ يَ  فلققل وباهلل تعاىل التقفقؼ:

 .ٔٓٚ احلكِيٖيت ظ

 فلققل: ،ًزا دم الـصقحةقج  لؽــل دم هذا ادؼام أكصح م   

 ودمديد افْٜٔ دوًمٚ. بٚإلخالص فظِٔ :أوًل 

ََ يَ  ثاكًقا:  س دظقات أهؾ افهالح.ِّ ِتَ يَ بقل، وسٖل اهلل دائاًم اف

ًْ هحٛ إٓ مَ يٓ  ثالًثا:  .فؿل مـ ظزيّتروي ف مـ مهتِع ـ ُي

 دوًمٚ. فد مًِقمٚتدِّ ُيَ ، وفر مـ أشِقبقِّ ىَ يُ ، وفتؿ بٍْسُّي رابًعا:

 ن واشع إؾؼ وواشع افهدر. قُي خامًسا:

 .فٚؾظ ظذ وؿتي شادًشا:

مع  رْ دُ فَٔ و ،َرأ ـؾ أراء ؾِٔٓٚٔؾ ،بحٞ مسٖفٜيد أن اإذا أر شابًعا:

 فِتًهٛ. دعُ يتًهٛ وٓ يوٓ  ،افدفٔؾ حٔٞ دار

ؾٍل افٌٚفٛ  ،د إدفٜ افهحٔحٜ افكيٜ ذم أي مسٖفََٜ ؾَ   نْ إِ  ثامـًا:

 ْٚؿنٓٚ.ي هقن هٚدئ افىبع وقُٔ، ؾهل مسٖفٜ حمتِّٜ
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ًؿ افزاد هق ذم ؾِْ  ،فف اذه زادً ٚواخت ،ـ اخلِؼْس بحُ  فظِٔ تاشًعا:

 .افداريـ

ِِّ ٓ يُ  عارًشا: إػ افتَِٔد، إٓ ذم أول افىِٛ حتك ينتد  عُ دْ يَ د وٓ َ

 فوؿتٓٚ ظِٔ ،هِح فِبحٞ وافتحريرف يَ ٖٕبادنٚيخ  فنٓد فويَ  هظقد

 بٚفتحرر مـ هذا ـِف.

 . فومنٚي ففقافدي قدظيدائاًم  حادي عرش:

 خلِؼ اهلل تًٚػ. فض جْٚحٍي وأخًرا:

أن أـتٛ ـؾ مٚ ذم  هذه بًض افْهٚئح فىٚفٛ افًِؿ، وفق أردُت 

ػ ْ  َه ٓحتٚج إمر إػ مُ  ،ذهْل مـ ٕهٚئح إلخقاين ضِبٜ افًِؿ

 مستَؾ، أشٖل اهلل تٔسر ذفؽ.
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 ًِ  ؼونافرشٚفٜ احلٚديٜ واف

  ،هغأمحد بـ ظبدافِىٔػ صٚ :إخافهديؼ  إشتٚذ [ يسٖل39]

مـ ؿريٜ خٚفد بـ افقفٔد ـ مْنٖة أبق ظّر ـ شٓؾ احلسْٜٔٔ ـ ذؿٜٔ ـ 

 ؟بغ اجلـ، وافنٔىٚن، وإبِٔس ؾٚرق ؿهؾ ثَ  ؾَٔقل: ، مك

ًَ  [ وهؾ42]  ٚ؟ـٚن إبِٔس مـ ادالئُٜ ح

 اإلجابة

 افَرضبل. ؿٚفف فٔؽ مٚإِػ افًِامء ذم هذه ادسٖفٜ، واختَ  

 :اجلـ أصؾ دم العؾؿ أهؾ ؾػاخت   قال الؼرضبل:

 واإلٕس إبِٔس، وفد اجلـ أن :البرصي احلسـ عـ إشامعقؾ وىفر   

 ذم ذـٚء وهؿ وـٚؾرون، مٗمْقن وهٗٓء هٗٓء ـومِ  .آدم وفد

َّ  . وافًَٚب افثقاب  اهلل، ويل ؾٓق ٚمٗمًْ  وهٗٓء هٗٓء مـ ـٚن ـؾ

 . صٔىٚن ؾٓق اـٚؾرً  وهٗٓء هٗٓء مـ ـٚن ـومَ 

 وفٔسقا ،اجلٚن وفد هؿ اجلـ أن :عباس ابـ عـ الضحاك وروى

 وافنٔٚضغ افُٚؾر، ومْٓؿ ادٗمـ ومْٓؿ يٗمْقن، وهؿ بنٔٚضغ،

 (.1)إبِٔس مع إٓ يّقتقن ٓ إبِٔس وفد هؿ

                                                      

 .(5/ 19) (افَرضبل تٍسر)(1)
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 قهق أب ؾٚحلٚصؾ  ذم ادسٖفٜ أن إبِٔس  :أمحد آل رجب()قؾت 

فُـ اخلالف افقاؿع بغ افًِامء  .افنٔٚضغ وافنٔٚضغ هؿ ذريتف

ؾٓذه ادسٖفٜ ؾٔٓٚ  ؟أبق اجلـ أو فٔس بٍٖب فِجـهؾ إبِٔس  :هق

 :ؿقٓن ٕهؾ افًِؿ

 قال صقخـا مصطػك بـ العدوي:

ن اجلٚمع بْٔٓام هق إ  :ؿٚفقا  .اجلـ قأن إبِٔس أب  الؼقل األول:

َتِْل}ؿٚل تًٚػ ذم صٖن إبِٔس:  ،مـ ٕٚر َٓام ِْ َخ  َْ َِ ـْ  َخ ٚرٍ  ِم َٕ } 

َِ }وذم صٖن اجلٚن:  .[12: إظراف] ـْ  اجْلَٚن   َؼ َوَخ ـْ  َمِٚرٍج  ِم  ِم

 .[15: افرمحـ] {َٕٚرٍ 

ؼ ِْ فِجـ، وأن هٗٓء َخ  بأن إبِٔس فٔس بٖ والؼقل الثاين:

 }إبِٔس وذريتف ـٍٚر. إذ اهلل ؿٚل:  ٕن .رَخ آؼ ِْ وهٗٓء َخ 

َٕفُ  َتفُ  َأَؾَتت ِخُذو ي  َٔٚءَ  َوُذرِّ
ـْ  َأْوفِ ؿْ  َوُهؿْ  ُدويِن  ِم ُُ  ٚدِِغَ فِِي   بِْئَس  َظُدو   َف

 ًٓ   أظداء فْٚ.  ،رؾُؾ ذريٜ إبِٔس ـٍٚ [52: افُٓػ] {َبَد
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ٕ ٚ}ؿٚفٝ اجلـ:  أمٚ اجلـ ؾّْٓؿ ـٍٚر ومْٓؿ مٗمْقن:  ِمْٚ  َوَأ

قنَ  ُّ
ِِ ِٚشُىقنَ  َوِمْٚ  اْدُْس ََ ـْ  اْف َّ َِؿَ  َؾ ُٖوَفِئَؽ  َأْش ْوا َؾ ر  ( 14) َرَصًدا حَتَ

ٚ ِٚشُىقنَ  َوَأم  ََ ُٕقا اْف ٚ َُ َٓ  َؾ  .[15 ،14: اجلـ] { َحَىًبٚ ْ ؿَ جِلَ

 ؟ا مٚ افٍرق بغ اجلـ وافنٔىٚنإذً  :فنن قال قائؾ

 :حػظف اهلل تعاىل العدويمصطػك بـ  قال صقخـا

ؾٖصؾ مٚدة اجلـ  ،آختٍٚء رء وهق اجلـ وافنٔىٚن اصسـٚ ذم 

ـّ )ـ مِ  رء ؽىك ظذ  (ادجْقن) :ومْف ؿقهلؿ .اختٍك :أي (اشتج

 ٌُ  ؾٖصبح يتحرك ـٖٕف ٓ ظَؾ فف.  ،ل ظَِفىِّ ظَِف ؾ

فُ }ؿٚل تًٚػ:  ،ؾٚجلـ وافنٔٚضٔغ اصسـقا ذم إْٔٚ ٓ ٕراهؿ  ٕ ؿْ  إِ ـُ  َيَرا

ُِفُ  ُهقَ  ـْ  َوَؿبِٔ ُٞ  ِم ْٔ  .[27: إظراف] { َتَرْوهَنُؿْ  َٓ  َح

ٕ ٚ}ؿٚفٝ اجلـ:  ،ادٗمْقن ومْٓؿ افٍُٚر ٓؿواجلـ مْ  ِمْٚ  َوَأ

قنَ  ُّ
ِِ ََ  َوِمْٚ  اْدُْس ـْ  ِٚشُىقنَ اْف َّ َِؿَ  َؾ ُٖوَفِئَؽ  َأْش ْوا َؾ ر  ( 14) َرَصًدا حَتَ

ٚ ِٚشُىقنَ  َوَأم  ََ ُٕقا اْف ٚ َُ ْ ؿَ  َؾ َٓ  .[15 ،14: اجلـ] { َحَىًبٚ جِلَ
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دم، آٌقون بْل اصسـقا مع افنٔٚضغ ذم ـقهنؿ يُ  ؾٚفَٚشىقن مْٓؿ

 .(1واهلل أظِؿ) .ةوذم ـقهنؿ ذم إصؾ ؽقا

 فلققل وباهلل التقفقؼ: الئؽة أو ل؟ أما كقن إبؾقس كان مـ اد

فٔؽ بًض إو ،االًؾٚ ـبرً تخاادسٖفٜ هذه أهؾ افًِؿ ذم ِػ اختَ 

 أؿقاهلؿ:

ان  } :ققلف معـك دم التلويؾ أهؾ ؾػواخت   قال الطزي: ـ   ك 
 م 

ِـّ    {:اجْل 

ـّ  :هلؿ يَٚل ؿبِٜٔ مـ ـٚن إٕف: بعضفؿ فؼال  . اجل

ُْ ٜ،اجلْ ّزانُخ  مـ ـٚن بؾ :رونآخ   وقال  .اجلْٜ إػ سٛؾ

ـّ  مـ :ؿٔؾ بؾ :آخرون وقال  ـّ  مـ ٕٕف :اجل  ظـ اشتجْقا افذيـ اجل

 (.2)آدم بْل أظغ

                                                      

ؿٚفف ؾؤِتف بْهف، ذم حَِٜ بًْقان: )إمٚم افوالفٜ إبِٔس( ظذ ؿْٚة احلٚؾظ،  (1)

 )افبحٞ افٍَٓل(.ذم برٕٚمٟ 

 .(39/ 18) صٚـر َٔؼ أمحد حمّدحت ،(افبٔٚن جٚمع=  افىزي تٍسر) (2)



 الرسالة األوىل ،السائل باسم تبدأ اليت رسائلال أجوبة   

 

991   

 

 ٕٕف :ادتصؾ الشتثـاء عذ بْص ك  ( إبؾقس إل: )ققلف قال الؼرضبل:

 وابـ مسًقد وابـ ظبٚس ابـ: اجلّٓقر ؿقل ظذ ادالئُٜ مـ ـٚن

ٔ  ادُ  وابـ ٟيْ رَ ُج   .رهؿوؽ ...وؿتٚدة ٛس

 .أيٜ طٚهر وهق افىزي، ورجحف احلسـ، أيب افنٔخ اختٔٚر وهق 

 ،ادالئُٜ أذاف مـ وـٚن ،ظزازيؾ اشّف وـٚن :عباس ابـ قال 

 . بًد سِِ بْ أُ  ثؿ إربًٜ إجْحٜ مـ وـٚن

 إبِٔس ـٚن: ؿٚل ظبٚس ابـ ظـ ظُرمٜ ظـ حرب بـ امكِش  روى

. ٚصٔىًٕٚ  ؾهٚر فؾًِْ ظِٔف ؽوٛ اهلل ظل ؾِام ،ادالئُٜ مـ

 ادالئُٜ مـ صْػ أؾوؾ مـ ـٚن إٔف :قتادة عـ اداوردي وحؽك

 . اجلْٜ هلؿ يَٚل

 ٕٚر مـ َقاِِ ُخ  ،ادالئُٜ مـ بطِش  اجلـ إن :ْر ب  ج   بـ شعقد وقال

 . ٕقر مـ ادالئُٜ  شٚئر ؼِِ وُخ  مْٓؿ، وإبِٔس

 أبق آدم أن ـام اجلـ أبق إبِٔس :اأيًض  وقتادة واحلسـ زيد ابـ وقال

 .ًُٚ َِ مَ  يُـ ومل ،افبؼ

 . احلٚرث اشّف: وؿٚل ،ظبٚس ابـ ظـ ٕحقه ويورُ  
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 افذيـ اجلـ مـ ـٚن :األصقلقن وبعض حقصب بـ صفر وقال

 مع دَ ب  ًَ وتَ  اصٌرً  هقْ بَ ؾَس  ،ادالئُٜ وؿٚتِتٓؿ ،إرض ذم ـٕٚقا

 . مسًقد ابـ ظـ افىزي وحُٚه .وخقضٛ ادالئُٜ

ـْ  بِفِ  هَلُؿْ  َمٚ } :تًٚػ ؿقفف مثؾ ،عمـؼط هذا عذ والشتثـاء ِْؿٍ  ِم ٓ   ِظ  إِ

َبٚعَ  ِـّ  اتِّ  [3: المائدة{ ] َذكَّْيُتْم َما ِإلَّا} :وؿقفف [157: افْسٚء] { افي 

 .افَقفغ أحد ذم

 :افنٚظر وؿٚل 

 ممْقعُ  ٚدؿَ وافر   ٚدؿَ افر   إٓ...  جقع وٓ ظىش ظِٔؽ فٔس

 ادالئُٜ ػَص وَ  وجؾ ظز اهلل بٖن الؼقل هذا أصحاب بعض واحتج

{ ُيْؤَمُروَن َما َوَيْفَعُلوَن َأَمَرُهْم َما اللََّه َيْعُصوَن َلا} :ؾَٚل

ٓ  } تًٚػ لٚوؿ ،[6: التحريم] َِِٔس  إِ ٚنَ  إِْب ـَ  ـَ ِـّ  ِم : افُٓػ] {اجْلِ

 . ادالئُٜ ؽر واجلـ [52

 ٜمجِ مـ إبِٔس رجَي  أن يّتْع ٓ بٖٕف األوىل ادؼالة أهؾ أجاب

ًٓ  بنَٚئف اهلل ظِؿ ذم شبؼ ٚدِ  :ادالئُٜ  ًٍؾ،يَ  ظام سٖليُ  ٓ مْف، ظد
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 مٚ -ظِٔف ؽوٛ حغ افنٓقة ترـٔٛ ذم وٓ ٕٚر مـ خَِف ذم وفٔس

 (.1)ادالئُٜ مـ إٔف دؾعيَ 

 فؼال: ،ف العؾامء دم ادسللةخالاإلمام ابـ اجلقزي  لـا صخل   وقد 

ـ   كان  }: ققلف ودم
ِـّ  م   : ققلن {اجْل 

 .افْص هلذا :حََٜٔ اجلـ مـ إٔف :أحدمها

َر، وإٔف .ذريٜ فِّالئُٜ وفٔس ،ذريٜ فف بٖن هذا قائؾق واحتج  ٍَ  ـَ

 .افٍُر مـ مًهقمقن ؾٓؿ اهلل، رشؾ وادالئُٜ

 مـ ـٚن ٕٕف شاجلـ مـ: »ؿٔؾ ٕاموإ ادالئُٜ، مـ ـٚن إٔف :والثاين

 (.2)ظبٚس ابـ ؿٚفف .اجلـ :هلؿ يَٚل ادالئُٜ مـ َؿبِٔؾ

 

 

 

                                                      

 .(294/ 1) (افَرضبل تٍسر)(1)

 .(92/ 3) (افتٍسر ظِؿ ذم رِس ادَ  زاد)(2)
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 :أمقر عدة (هق مـ اجلـ) :جة مـ قالقاوح   :أمحد()قؾت 

َْٚ َوإِذْ }ؿقفف تًٚػ: األول: األمر  ِْ ِٜ  ُؿ َُ اَلِئ َّ ِْ
َدمَ  اْشُجُدوا فِ ِٔ 

ٓ   َؾَسَجُدوا َِِٔس  إِ ٚنَ  إِْب ـَ  ـَ ِـّ  ِم َسَؼ  اجْلِ ٍَ ـْ  َؾ فِ  َأْمرِ  َظ : افُٓػ] {َربِّ

52]. 

 ٕقر. وادالئُٜ خمِقؿٜ مـ ،ٕٚرخمِقق مـ  بِٔسإأن  :الثايناألمر 

َٕٚ}ؿٚل إبِٔس:  َتِْل ِمْْفُ  َخْرٌ  َأ َْ َِ ـْ  َخ َتفُ  َٕٚرٍ  ِم َْ َِ ـْ  َوَخ  { ضِغٍ  ِم

. وؿٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ـام ذم صحٔح [12: إظراف]

 مٚرج مـ اجلٚن ؼِِ وُخ  ٕقر، مـ ادالئُٜ َِِٝ ُخ »: (2996مسِؿ)

 .شفُؿ ػِص وُ  ممٚ آدم ؼِِ وُخ  ٕٚر، مـ

 بخالف إبِٔس. ،ادالئُٜ ٓ يًهقن اهلل مٚ أمرهؿ ألمر الثالث:ا

 إبِٔس يٖـؾ ويؼب ويْٚم، بخالف ادالئُٜ. األمر الرابع:

أن إمر بٚفسجقد ـٚن  ( فحجتفؿةؽكان مـ ادالئ) :ـ قالقاوأما م  

ؾِامذا ظقتٛ افنٔىٚن ظذ ظدم افسجقد إٓ فُقٕف مـ  ،فِّالئُٜ

 ؟!ادالئُٜ

َْٚ َوإِذْ }ؿٚل تًٚػ:  ِْ ِٜ  ُؿ َُ اَلِئ َّ ِْ
َدمَ  اْشُجُدوا فِ ٓ   َؾَسَجُدوا ِٔ َِِٔس  إِ  إِْب

َزَ  َأَبك ُْ ٚنَ  َواْشَت ـَ ـَ  َو ـَ  ِم ٚؾِِري َُ  .[34: افبَرة] {اْف
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َْٚ ُثؿ  }ؿٚل تًٚػ: و ِْ ِٜ  ُؿ َُ اَلِئ َّ ِْ
َدمَ  اْشُجُدوا فِ ٓ   َؾَسَجُدوا ِٔ َِِٔس  إِ ْ  إِْب  مَل

ـْ  ُُ ـَ  َي ِٚجِدي ِم  .[11: إظراف] {ـَ افس 

وـام  بُقن إبِٔس ـٚن مًٓؿ ذم افيٚهر اب عـ هذا:ويؿؽـ أن جي

ف جِّ فٔف إمر مًٓؿ وًّْٚ ـام وُ إف جِّ ؾقُ  دل ظِٔف شٔٚق أيٚت، ي

 إمر إفٔٓؿ.

 دَ ب  ًَ وتَ  هبؿ، فَ ب  َن وتَ  ادالئُٜ بٖؾًٚل ؿش  قَ تَ  ؿد ـٚن  قال ابـ كثر:

 (.1)بٚدخٚفٍٜ وظل ؿ،خىٚهب ذم دخؾ ؾِٓذا :َؽ س  َْ وتَ 

مـ أؿقال  احلٚصؾ واخلالصٜ: أن افراجح فدي   :أمحد() تؾق

افًِامء أن اجلـ يتٍِقن ظـ افنٔٚضغ، وـذفؽ مل يُـ إبِٔس مـ 

 ادالئُٜ ضرؾٜ ظغ.

 

 

 

                                                      

 .(167/ 5) شالمٜ َٔؼحت (ـثر ابـ تٍسر) (1)
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 ًِ  ؼونافرشٚفٜ افثٕٜٚٔ واف

مـ ادحِٜ افُزى ـ ؽربٜٔ ـ  ،حمسـ بـ صبحل افنٔخ يسٖل إخ

 ؾَٔقل:  مك.

 -ريض اهلل ظْف-ظـ إٔس بـ مٚفؽ  ديٞ:احل  هذا مٚ صحٜ[ 41]

 (ٓ إفف إٓ اهلل)ل ازٓ تَ » أن رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٚل:

 شقا بحٍَٓٚ  خِ تَ ْس مٚ مل يَ  ،د ظْٓؿ افًذاب وافَّْٜرُ ـ ؿٚهلٚ وتَ تٍْع مَ 

يٓر افًّؾ يَ  »ومٚ آشتخٍٚف بحَٓٚ؟ ؿٚل:   ،ؿٚفقا: يٚ رشقل اهلل

 . ش رِّ ٌَ وٓ يُ  ر ُِ ْْؾال يُ  ،اهلل بًّٚيص

مٚ افَقل ذم إخقإْٚ ادسِّغ ر يَقل ؾٔف: َخ آ[ وفف شٗال 42]

، أريد ؿقل (مجٚظٜ افتبِٔغ وافدظقة)ؼ ظِٔٓؿ مسّك: ِِ ُأضْ  افذيـ

ٍْر بًض افْٚس مْٓؿ؟ ودٚذا ٓ ينٚرك ظِامء زمْٕٚٚ دٚذا يَ  إٕهٚف،

 ؟ُّؾ بًوْٚ بًًوٚمًٓؿ؟ وٕتًٚون ويُ 

 جابةاإل

فلققل وباهلل تعاىل  ،عـ صحة احلديثوهق  ،ولأما السمال األ

 التقفقؼ:

 .ثبٝٓ يَ  ،اديٞ ؤًػ جدً احل
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 .(327) ْٜ  إصبٓٚين ذم افسؽٔٛ وافسهٔٛام افس  ق  أخرجف ؿَ  

ًُ  ظبد اهلل بـ ظّروؾٔف   واإلشْٚد مسِسؾ  .وهق ؤًػ ،ريَّ اف

 بٚدجٚهٔؾ.

والرأي فقفؿ،  امعة التبؾقغ والدعقةادتعؾؼ بجأما السمال الثاين 

ـػر بعض الـاس مـفؿ، ول يتؽاتػ وحؽؿ اخلروج معفؿ، وداذا ي  

   فلققل وباهلل تعاىل التقفقؼ: ؟العؾامء معفؿ

 َٝ ًَ  إن ـْ ػ إ وادعُ  ،رهؿ بٚهللِـّ ؿ افْٚس وذَ ِِّ ظذ ظِؿ وبهرة ؾ

ًَ  . شبٔؾ ربؽ بٚحلُّٜ وادقظيٜ احلسْٜ ًٓ  ؿْ ِ  وإٓ ؾت ؿ ِِّ ثؿ ظَ  أو

 .ؽرك

ؾٖرى ؾٔٓؿ اخلر  ،خقاين إؾٚوؾ مـ أصحٚب افتبِٔغإأمٚ  

 .د وافْنٚطوافٍوؾ واجلِ 

افتحدث بٖحٚديٞ ٌِٛ ظِٔٓؿ يَ و ،ٌِٛ ظِٔٓؿ ؿِٜ افًِؿفُـ يَ  

 ٚٚخلروج أيٚمً ب اإلفزام مثؾ :ًْٜٔاد ُامتتحـذا بًض  افو .ؤًٍٜ

  .مًْٜٔ

  ًٓ وٕٚؾع، وؾٔٓؿ أهؾ وجٓدهؿ ضٔٛ  ، شًٔٓؿ منُقرفُـ إمجٚ

  .ظِؿ وؾوؾ بال صؽ
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  َٝ  أوإٓ ؾٚبد ،ؿ افْٚسِِّ ًَ أن تُ ظذ ظِؿ  ؾْهٔحتل فؽ إن ـْ

 ًٓ  .بٍْسؽ أو

إن  :أققللعؾامء دم الدعقة مع أهؾ التبؾقغ،  وعـ عدم تؽاتػ ا

مل فًِّٔف وفٔس افًُس، ؾٔجٛ ضٚفٛ افًِؿ هق افذي يذهٛ فًِِٚ 

شقاء أـٚن مع  -ظذ ـؾ صخص أراد أن يتهدر فدظقة افْٚس

 ،مْٓؿ أن يذهٛ فًِِامء فٔتًِؿ -أو مع ؽرهؿ إخقإْٚ مـ افتبِٔغ 

 .ثؿ بًد ذفؽ يدظق إػ اهلل ظذ بهرة

هق  يٓر يلؾٔام يَ  شبٛ هذا :فلققل الـاس مـفؿ؟ ـػر بعضأما داذا ي   

أصحٚب  ؾٔٓٚ بًض افٍتقى فبًض ادنٚيخ مـ اخلِٟٔ، يذمقن

ِّ (أهؾ أهقاء وبدع) :ٓؿْمجٚظٜ افتبِٔغ ويَقفقن ظ يقض  ؿـ ثَ ، ؾ

 ؾٔٓؿ اخلٚئوقن.

وبٚهلل  .ذم صدر افٍتقى لفؽ رأي ؾَد ذـرُت  ،أمٚ إٔٚ ظـ ٍٕز

 افتقؾٔؼ.
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ًِؼونا  فرشٚفٜ افثٚفثٜ واف

حمّد أمحد ـ مـ مرـز هٓٔٚ ـ حمٚؾيٜ افؼؿٜٔ ـ  يسٖل إخ [43]

 ق؟رْ ؾَٔقل: مٚ إٔقاع افربٚ؟ ومٚ هق بٔع احلَ  ،مك

 جابةاإل

 ن: ربا الػضؾ، وربا الـسقئة.اكقع إمجاًل  الربا 

 بٔع ربقي بّثِف مع افزيٚدة.ٓق ؾ تعريػ ربا الػضؾ: أما 

 بًّْك أن تبٔع افقء بٚفقء مـ ٍٕس افْقع مع افزيٚدة.

ٍٕس مـ خر آ ٚردبً إويًىٔؽ  ،ردب ؿّح فتٚجرإمثؾ أن تبٔع 

 وتدؾع إٔٝ فف افزيٚدة. فُْف أجقد ،افَّح

ؾال يقز  ،ري ؾٔٓٚ افربٚإٔف َي ظذ أصْٚف شتٜ اتٍؼ افًِامء  وهْٚك 

افذهٛ، وافٍوٜ، ) ، وهل:بدون زيٚدة بّثؾ ثاًل ؾٔٓٚ ادبٚدفٜ إٓ مِ 

 .(، وافنًر، وافتّر، وادِحوافُز 

فِخالف ذم افًِٜ  :بَٜٔ إصْٚف ؾٍٔٓٚ خالف بغ أهؾ افًِؿأمٚ 

 مـ حتريؿ هذه إٕقاع خٚصٜ.

ؾِٔس  ،بٖخرى جديدة ودؾع افٍٚرق ٜشٔٚرة ؿديّ ل صخصد  ؾِق بَ 

 هذا بربٚ.
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ًٍ د  وفق بَ  ؾِٔس  ،هبٚتػ جديد ودؾع افٍٚرق ؿدياًم  ٚل صخص هٚت

 هذا بربٚ.

 افىًٚم أو بٚفَْقد افَْقد بٔع هق: افٍوؾ ربٚ قال الشقخ شقد شابؼ:

 ربٚ إػ ذريًٜ ٕفٕ مجٚعواإل ْٜبٚفس   مر  حُمَ  وهق .افزيٚدة مع بٚفىًٚم

  .ْسٔئٜاف

 ظذ ٛسب  ادُ  اشؿ يىِؼ ـام ،ادمقزً  افربٚ اشؿ ظِٔف ؼِِ ضْ وأُ 

 (.1)افسبٛ

 يٖخذهٚ افتل ادؼوضٜ افزيٚدة ٓقؾ  تعريػ ربا الـسقئة: وأما 

 ْٜوافس   بٚفُتٚب حمرم افْقع وهذا .افتٖجٔؾ ٕير ديـادَ  مـ افدائـ

 (.2)ئّٜإ وإمجٚع

 

 

 

                                                      

 .(136/ 3) (ْٜافس   ؾَف) (1)

 .(135/ 3) (ْٜافس   ؾَف) (2)
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 التقفقؼ:فلققل وباهلل تعاىل  (ق؟رْ وما هق بقع احل  )وأما ققل السائؾ: 

 :بٚدثٚل يتوح إمر

 ،مثاًل  ؾٔذهٛ دًرض أدوات ـٓربٚئٜٔ ،دٚل صخص حمتٚج 

 ؟ذم احلٚل( ،ًَٕدا ،مٚ شًر هذه افثالجٜ ـٚش)ؾقري :سٖلويَ 

ًَ  :ؾَٔقل فف افبٚئع ؾَٔقل فف ادنسي: ومٚ شًرهٚ  .ٓفآة َؼ ب

ٚ ظذ مدار افًٚم أَؼ ظَ  ٚاثْ :ؾَٔقل ؟بٚفتَسٔط )بٕٚجؾ( ًٍ ـؾ  ،ف

ٚ ًٍ ؾٖٔخذهٚ، ثؿ  ٚ.ٜ ؿسىً جأريد ثال :ؾَٔقل ادنسي .صٓر تدؾع أف

ؾٖٔخذهٚ  ؟ؾبُؿ تنسُّيٚ ،أريد أن أبًٔٓٚ فؽ ـٚش :ؿبؾ َِٕٓٚ يَقل

 ًَ ًَ آة َؼ افرجؾ ب ؿد  ،ْكفيٓف، وآة َؼ ٓف، ؾَٔبض مْف اف

ٚ، وبٚع ٍٕس افسًِٜ ذم احلٚل اصسى مٗجاًل  ًٍ ًَ  بٚثْل ظؼ أف ة َؼ ب

 .ٓفآ

 افهْٔع ؾٓق حِٜٔ مـ حٔؾ افربٚ. هذا هق احلرق، وٓ يقز هذا 
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ًِؼون  افرشٚفٜ افرابًٜ واف

ظبد اهلل ذيػ افبْٚ ـ مـ حمٚؾيٜ افبحرة ـ  قأب [ يسٖل إخ44]

ٍِّ ؾَٔقل: يَ  ،مك ر افذٕقب افهٌٚئر ذـر بًض اخلىبٚء أن احلٟ ُيُ

 ٚ رأيُؿ؟دون افُبٚئر، ؾٓؾ ؿقهلؿ صحٔح؟ وم

 اإلجابة

 لقؽ بعض أققاهلؿ:إو ،ؾػ أهؾ العؾؿ دم هذه  ادسللةاخت  

 .بٌر ذٕٛ :أي شرجع ـٔقم وفدتف أمف» :ؿقفف قال ابـ حجر:

 (.1)وافتبًٚت وافُبٚئر افهٌٚئر ؽٍران وطٚهره

( : ؿِٓ ٍْ ادُ ) صٚحٛ وؿٚل. وافُبٚئر افهٌٚئر وطٚهره قـل:قال الع  

 ؾٔام هذا: ويَٚل .وافتبًٚت ُبٚئرواف افهٌٚئر ؽٍران يتوّـ هذا

 .اخلهقم اشسوٚء إػ حتتٚج افْٚس ميٚمل ٕن :اهلل بحؼ يتًِؼ

 مًْك ؾام احلٚٓت، ـؾ ذم رـِ ذُ  مٚ بٚجتْٚب مٖمقر افًبد :قؾت   فنن

  احلٟ؟ حٚفٜ ختهٔص

ُِ  وأؿبح، أشّٟ احلٟ مع ذفؽ ٕن :قؾت    ذم احلرير سبْ ـ

 (.1)افهالة

                                                      

 .(382/ 3) (افبٚري ؾتح) (1)
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افُبٚئر حتتٚج إػ  : ٕنقل افًْٔل أرجحافيٚهر أن ؿ :أمحد()قؾت 

حتتٚج إػ رد أو  -مثؾ افديقن وؽرهٚ -تقبٜ، وـذفؽ ميٚمل افًبٚد

ٌٍر اهلل فف ـؾ ذٕقبف إٓ مٚ وهلذا دمد افنٓٔد يَ  :اشسوٚء أصحٚهبٚ

ٌٍر فِنٓٔد يُ »ؿٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  :يـتًِؼ بحؼ افًبٚد ـٚفد  

 (.2)شيــؾ ذٕٛ إٓ افد  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

 .(159/ 12) (افبخٚري صحٔح ذح افَٚري ظّدة) (1)

ريض اهلل  ،صظبد اهلل بـ ظّرو بـ افًٚ ( مـ حديٞ:1886أخرجف مسِؿ )  (2)

 ظْٓام.
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  ًِ  ؼونافرشٚفٜ اخلٚمسٜ واف

ؾَٔقل: مٚ حُؿ اخلِط بغ افَراءات ذم  [ يسٖل أخ ـريؿ45]

 وذم ادٖتؿ؟ افهالة

 اإلجابة

 ش  
 ،افسبع افَراءات عمَجْ   ظـ -صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة رمحف اهلل ؾئ 

 اهلل صذ اهلل رشقل ظٓد ظذ ًٝمُجِ  وهؾ بدظٜ؟ أم ُْٜش  هق هؾ

 أم بروايٜ ؿرأ مـ ظذ ثقاب ٜي  زِ مَ  ٚمًٓٚجل وهؾ ٓ؟ أم وشِؿ ظِٔف

 ٓ؟

 ،ًٜبَ ت  مُ  ْٜؾُس  ،وحٍيٓٚ افَراءة مًرؾٜ ٍٕس أمٚ هلل، احلّد :فلجاب

 اهلل صذ افْبل ـٚن افتل افَراءة ؾًّرؾٜ ،إول ظـ رأِخ  يٖخذهٚ

 أؿروا وؿد هلؿ يٖذن أو هبٚ افَراءة ظذ َرهؿيُ  أو هبٚ َرأيَ  وشِؿ ظِٔف

 . ُْٜش  -هبٚ

أو  ذفؽ يًرف مل مـ ظذ ٜي  زِ مَ  فف هلٚ احلٚؾظ افَراءات ذم فًٚرفوا

 . واحدة ؿراءة إٓ يًرف ٓ

 .مُروهٜ بدظٜ ؾٓق ،افتالوة ذم أو افهالة ذم ًٓٚمَجْ  وأمٚ
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 ؾًِف افذي آجتٓٚد مـ ؾٓق ،وافدرس احلٍظ ٕجؾ ًٓٚمَجْ  وأمٚ 

 (.1)افَراءة ذم ضقائػ

 :(م9997 مايق) ،ف اهللؾ الػؼقف الشقخ عطقة صؼر رمحئ  وش  

 واحد؟ آن دم خمتؾػة بؼراءات شقرة أو آية قراءة جيقز هؾ 

(: 14 ص) يرزَ اجلَ  ٓبـ( ادَرئغ مْجد) ـتٚب ذم جٚء  فلجاب:

 بَراءة- افَٚرئ ليًْ-ابتدأ إذا: يافْقو افديـ لحمٔ اإلمٚم ؿٚل

 ٚ،بىً مرت افُالم دام مٚ هبٚ افَراءة ظذ زاليَ  أٓ لؾْٔبٌ ،افَراء أحد

 ػوْ وإَ  افسبًٜ، مـ أخرى بَراءة يَرأ أن ؾِف ارتبٚضف إَض ؾ٘ذا

 .ادجِس هذا ذم إوػ ظذ دوامف

 ورد يافذ افسٗال ظـ جقابف رآِخ  ذم افهالح بـ ظّرو أبق وؿٚل 

ًَ  مـ  مٚ هبٚ يَرأ زاليَ  أٓ ليْبٌ ،بَراءة افَٚرئ عَذَ  وإذا: ؿجَ اف

 .وممتْع جٚئز ؾٍٔف هذا خٚفػ ومٚ ف،ب ابتدأ بام ؼِ  ًَ تَ  فُِالم لبَ

 افُالم ذم مُروه واحد جمِس ذم افَراءات مجع أن هذا مـ يٗخذ

 تٚمٜ آيٜ ؿراءة جٚزت ارتبٚط يُـ مل ؾ٘ذا ببًض، بًوف ادرتبط

 .أخرى بَراءة ؽرهٚ وؿراءة بَراءة، ادًْك

                                                      

 .(424/ 13) (افٍتٚوى جمّقع)  (1)
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 يرددهٚ ،واحدة ـِّٜ ذم ؿراءة مـ أـثر مجع العؾامء ستحسـي   ول 

 .ؾٔٓٚ افقاردة افَراءة َٛس بحَ 

 ٓشتحسٚن ٚضِبً  براظتف افَٚرئ إطٓٚر ذلؽ عذ ؿؾي   ما وأكثر 

 حسـ ـٚن إذا وبخٚصٜ ذفؽ، وراء مـ يََف أن يريد دٚ افسٚمًغ

 فُؾ بًّرؾتف صقتف حالوة ظدم ظذ ليٌى أن يريد أو افهقت،

 (.1)بٚفْٔٚت وإظامل افَراءات،

أؿؾ أحقافف  -واحد وؿٝ َراءات ذمع بغ افّْ اجلَ  أن ؿِٝ: احلٚصؾ

 بدظٜ. بٖٕف، بؾ جزم صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ افُراهٜ

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 .(ٚآفًٔ  افنٚمِٜ بسؿٔؿ ،14/ 8) (ادكيٜ اإلؾتٚء دار ؾتٚوى)  (1)
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 ًِ  ؼونافرشٚفٜ افسٚدشٜ واف

ٔٝ محؾ ـ بِبٔس ـ ذؿٜٔ ـ مـ مِ  ،حمّد بـ حسـ [ يسٖل إخ46]

ؾَٔقل: رجؾ متزوج مـ امرأتغ، ؾٓؾ يقز فف أن يًٚذمهٚ ، مك

 ذم وؿٝ واحد؟

 اإلجابة

 ٚل مـ إحقال.حهذا ؽر جٚئز ب وباهلل التقفقؼ: أققل  

 ًَ ٜ يرات، وٓ يقز فِّرأة أن ترى افًقرة ادٌِقْ ؾٍٔف ـنػ فِ

 .ـٚفىبٔبٜ مثاًل  :فِّرأة إٓ ذم حٚل افرضورة

 وديـ اإلشالم هق ديـ احلٔٚء. !وؾٔف هذا إًدام فِحٔٚء
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 ًِ  ؼونافرشٚفٜ افسٚبًٜ واف

ٚدل ؾراج ـ مرـز ؿِغ ـ ـٍر افنٔخ ـ روٚ بـ ظ [ يسٖل إخ47]

 ؾَٔقل: مٚ هل إٔقاع افبٔقع ادحرمٜ؟، مك

 اإلجابة

أن إٔقاع افبٔقع  -رمحْل اهلل وإيٚك -اظِؿ أققل وباهلل التقفقؼ: 

وفُـ بٚجلِّٜ: ؾُؾ بٔع ؾٔف ؽش أو طِؿ أو جٓٚفٜ  .ادحرمٜ ـثرة

 ؾٓق حمرم. ،وؽررأ

 :وشقف أذكر بعض أكقاع البققع ادحرمة

رات واخلّقر خدِّ ـبٔع ادُ  :راتُِ ْس بٔع ادحرمٚت وادُ  :مـفا

 رض بهحٜ اإلٕسٚن.وافسجٚئر، وـؾ مٚ يَ 

 .ْزيربٔع اخلِ  :ومـفا

  .بٔع افدم :ومـفا 

 ِّؽ افنخص.ٓ يَ  بٔع مٚ :ومـفا

ٌَ  :ومـفا  ر.رَ بٔع اف

 .افْ ْجشِ بٔع  :ومـفا
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ذم اهلل  ٕخل اشّف )افبٔقع ادحرمٜ( ،وذم افبٚب مهْػ ٕٚؾع

  افنٔخ حمّد بـ حالوة. /ادحَؼ

افبٔقع )ـتٚب اشّف  -فِدـتقر افٍٚوؾ: ظبد افْٚس بـ خرضو

 .(ادحرمٜ وادْٓل ظْٓٚ
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 ًِ  ؼونافرشٚفٜ افثٚمْٜ واف

ؾَٔقل:  ، مـ دوفٜ ؽٕٚٚ، [ يسٖل إخ  ظبد افرازق بـ إبراهٔؿ48] 

ؿبؾ  ،ـ أيٚم افتؼيؼذم افثٚين ظؼ م ـ رمك اجلّراتؿ مَ ُْ مٚ ُح 

 افزوال، وهق جٚهؾ بٚحلُؿ؟

 اإلجابة

 أققل وباهلل تعاىل التقفقؼ: 

 ادسللة عذ ققلن:هذه ؾػ أهؾ العؾؿ دم اخت  

وهق ؿقل مجٓقر  .ٓ يُقن افرمل إٓ بًد افزوال الؼقل األول:

 افًِامء.

وبف  .خٚصٜ ذم صدة افزحٚم ،يقز افرمل ؿبؾ افزوال الؼقل الثاين:

 ريؼ مـ افًِامء.ؿٚل ؾ

 ة:فضقؾة الشقخ الدكتقر شؾامن بـ ففد العقد قال

 ظبٚس ابـ ظـ مَْقل وهق .إيٚم شٚئر ذم افزوال ؿبؾ رمليَ  أن وفف

 ظْف، افروايتغ إحدى ذم وظىٚء ضٚوس، وؿقل ،ريض اهلل ظْٓام

 ذهٛ وإفٔف .حٍْٜٔ أيب ظـ منٓقرة ؽر روايٜ وهق افبٚؿر، وحمّد

 ومـ افنٚؾًٜٔ، مـ وافراؾًل احلْٚبِٜ، مـ قزياجل وابـ َٔؾظَ  ابـ
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 افزرؿٚء، مهىٍك وافنٔخ حمّقد، آل ظبداهلل افنٔخ: ادًٚسيـ

 افنٔخ اهق  وؿَ  افًِؿ، أهؾ مـ وضٚئٍٜ افبِٔٓل صٚفح افنٔخ وصٔخْٚ

 (.1)اهلل رمحٓؿ ،افسًدي افرمحـ ظبد

 وقال الشقخ الػؼقف عطقف صؼر رمحف اهلل:

 بسبع مْٓٚ ـؾ افتنقيؼ، أيٚم ذم مكؾُس  ،افثالث اجلّرات أمٚ

( ارً ْٓ طُ  :يأ) افنّس زوال ظْد رمٔٓٚ وؿٝ دخؾويَ  حهٔٚت،

 حديٞ: وؿٚل يوافسمذ مٚجف وابـ أمحد رواه يافذ فِحديٞ

 ظِٔف اهلل صذ لافْب أن ،ظْٓام اهلل ريض ظبٚس ابـ ظـ حسـ،

 افنّس، زوال بًد أو افنّس، زوال ظْد اجلامر رمك وشِؿ

 . افًِامء ٚقبٚتٍ وذفؽ

 :افزوال ؿبؾ افتؼيؼ أيٚم مـ افثٚفٞ يقم لافرم حٍْٜٔ أبق وأجٚز

 يقم مـ افْٓٚر إتٍخ إذا): ٚأيًو  ظبٚس ابـ ظـ ؾٔف ،ؤًػ حلديٞ

                                                      

  .(46: ص) (حرج وٓ اؾًؾ)ـتٚبف ادٚتع: إير  (1)

اإلؾتٚء جلْٜ  ظوق  ،افرمحـ بـ جزيـ اهلل بـ ظبد شامحٜ افنٔخ ظبد م ففد  وؿد ؿَ 

ٚ ًَ  .شٚب
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 .آرتٍٚع هق :وإٓتٍٚخ ،(وافهدر لافرم حؾ ،أخر افٍْر

 .ْكمِ  مـ إٓكاف :يأ ،وافهدر

 لافرم بجقاز -سٚنْٔ ـَ  بـ وسوضٚ ربٚح أيب بـ فًىٚء أير وهْٚك

 .ـِٓٚ إيٚم ذم افزوال ؿبؾ

 (.1)افزحٚم ـندة :احلٚجٜ ظْد يافرأ هبذا إخذ ويُّـ 

خٚصٜ مع صدة  ،وهذا افَقل هق إين ظذ احلجٟٔ :ؿِٝ )أمحد(

 واهلل أظِؿ. .ؿ دفٔؾ ظذ اصساط افرمل بًد افزوال. وفٔس ثَ افزحٚم

 فُريؿ وٓ رء ظِٔف.ؾال حرج ظذ افسٚئؾ ا ،ظذ هذا ْٚءوبِ 

 

 

 

 

 

                                                      

 .(ٚآفًٔ  افنٚمِٜ بسؿٔؿ ،323/ 9) (ادكيٜ اإلؾتٚء دار ؾتٚوى) (1)
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 ًِ  ؼونافرشٚفٜ افتٚشًٜ واف

حٍيف  -ر، وافهديؼ إشتٚذ/ شٔد بـ مٚهراجلٚ [ يسٖل إخ49]

ؿريٜ أربًٜ افَهبل ؽرب ـ مرـز صٚن احلجر ـ حمٚؾيٜ  -اهلل

 ودٚذا؟ ؟ؾَٔقل: هؾ يَع افىالق ذم احلٔض، افؼؿٜٔ ـ مك

 اإلجابة

 أققل وباهلل تعاىل التقفقؼ: 

 :ٜ افىالق ذم احلٔض حمؾ خالف بغ افًِامءمسٖف

 إػ إٔف واؿع وحمسقب. (1)ؾذهٛ مجٓقر افًِامء

صٔخ اإلشالم ابـ و أبق حمّد بـ حزم، ظذ رأشٓؿ -بْٔام ذهٛ ؿقم

 إػ إٔف ؽر واؿع. -وؽرهؿ ...وتِّٔذه ابـ افَٔؿ ،تّٜٔٔ

 :ادالؽل قال الؼايض عبد القهاب

 ،ـٚؾٜ افٍَٓٚء ؿٚل وبف .أؿؾ أو ٚنـ ثالًثٚ ،احلٔض ذم القافى يَع

 ذم وٓ احلٔض ذم يَع ٓ: ؿٚفقا بخالؾٓؿ، ًتديُ  ٓ صذت ضٚئٍٜ إٓ

 وابـ ،ؿَُ احلَ  ظبد بـ هنٚم ظـ ذفؽ يوِ ورُ  .ؾٔف جٚمع ؿد رْٓ ضُ 

 .(1)داود مْٓؿ ،ٚهرافي أهؾ مـ وؿقم وافنًٜٔ، ٜ،ٔ  َِ ظُ 

                                                      

 ادْذر.ــ: ابـ ؿدامٜ، وابـ ظبد افز، وابـ  :ؾ بًوٓؿ اإلمجٚعََ بؾ َٕ   (1)
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 ،ف ذم احلٔضؼ امرأتِ  حديٞ ابـ ظّر ذم ـقٕف ضَ  :جٜ اجلامهروُح 

 َٖ ره افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ أن يراجًٓٚ، ثؿ إذا ضٓرت ؾ٘ن مَ ؾ

صٚء أبَٚهٚ وإن صٚء ضَِٓٚ. ؿٚفقا: وٓ تُقن افرجًٜ إٓ مـ 

 ضالق.

 .ْٜوهق ضالق افس   ،ر واؿعْٓ افىالق ذم افى   :وؿٚفقا

  ُّ ِِّ ؾٓؾ مـ افهقاب أن َٕقل فِ  :وهق ضالق بدظٜ ،ؼ ذم احلٔضى

 وـْٖٕٚ ُٕٚؾئف!! (اؿعضالؿؽ ؽر و)

 .ثدَ هذا ضالق حُمْ  ـ تبًف: أنجٜ صٔخ اإلشالم ومَ وُح 

وبَقل اجلّٓقر أؾتك صٔخْٚ مهىٍك بـ افًدوي،  :أمحد()قؾت 

 .ذم ادجِد افرابع (جٚمع أحُٚم افْسٚء)ٕتك هلذا ذم ـتٚبف ادٚتع او

ث ظّرو ظبد ادًْؿ شِٔؿ ذم ـتٚبف دِّ حَ وهذا مٚ رجحف افنٔخ ادُ  

 .(اجلٚمع ذم أحُٚم افىالق)تع ادٚ

ُٝ موإٔٚ ذم احلََٜٔ  :قؾت وأريد أن  ،أريد بحٞ هذه ادسٖفٜ ٚ زف

ٚ مستَاًل رِ ؾْ أُ  ًٍ هتٚ، وأشٖل اهلل تٔسر ذفؽ ٕمهٔتٓٚ وخىقر د هلٚ مٗف

 جؾ.آؽر  ظٚجاًل 

                                                                                                                                                        

 .(344: ص) ادٚفُل افقهٚب ظبد فَِٚيض (ادسٚئؾ ظٔقن)  (1)
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 اخلامتة

مـ رشٚئؾ اإلخقة  ،مـ اجلزء إول ٝـقن ؿد إتٓٔأوهبذا 

 !فًُْبقتٜٔظز افنبُٜ ا ،وإخقات

اددد  فومٚ ـٚن مـ تقؾٔؼ ذم هذه افرشٚفٜ، ؾّـ اهلل وحده ؾّْ 

 .وافًقن وافتٖئد

ؾّـ ٍٕز ادَكة،  ومٚ ـٚن ؾٔٓٚ مـ خىٖ أو شٓق أو تَهر، 

 .وأتقب إفٔف وأشتٌٍر اهلل

أن أصُر صٔخل مهىٍك بـ  -ول أكسك بعد صؽر اهلل تعاىل 

 افًدوي حٍيف اهلل.

 مهٚ ظذ خر.ءتؿ صٍٚوأن يُ  ،أمل وزوجتل وأشٖل اهلل أن يٍظ

 .ّد ذم ظّره ذم ضٚظٜ اهللوأن يٍظ وافدي ويُ 

إػ  -كؾ إخقاين مـ ضالب العؾؿ دم جـبات األرض وأدعق 

 .وافدظقة إػ اهلل تًٚػ اإلؿبٚل ظذ افًِؿ افؼظل

أن يسٕٚد افٍَراء وأن يقاد  وأضؾب مـ كؾ غـل مـ ادسؾؿن 

 ًؿ ادٚل افهٚفح فِرجؾ افهٚفح.ِؿ، ؾِْ إخقإف مـ ضِبٜ افً
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ك ظذ شٔدٕٚ حمّد وظذ آفف وأزواجف ٚرَ ؿ وبَ ِ  وَش   اهللذ  وَص   

 .وأصحٚبف أمجًغ

 واحلّد هلل رب افًٚدغ.

 وـتبف بٔده افبٚحٞ: أمحد بـ حمّقد آل رجٛ

 أمحد بـ حمؿقد آل رجب.

 هـ، 9439مـ صفر اهلل ادحرم/22 

 م، 2198/أكتقبر/2ادقافؼ دم صبقحة يقم الثالثاء. 

 بؼرية خالد بـ القلقد ـ مركز مـشلة أبق عؿر ـ شفؾ احلسقـقة ـ

 حمافظة الرشققة ـ مجفقرية مرص العربقة.

 19129263228هاتػل: 

 19552537621واتس أب: 

 

 

 


