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 واملعامالت املاليةلزكاة ا

 مو نور الوحي  

 -;30>إنعوم9  َّحج  مث هت مت ُّٱ 9ؿول تعوػ

 جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ُّٱ9 وؿول تعوػ
 خت حت  هبجت مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ
 يي ىي مي خي ُّٱ9 ول تعوػوؿ، ;/5>افتقبي9   َّ جح مج حج مث متهت
 -;164>افٌؼرة9 ٱَّٰذٰر

ـْ  ـَو، َوِم
ًِ وِر َأنُْػ ـْ ُذُ  ِم

ِ
َتْغِػُرُه، َوَكُعقُذ بِوهلل ًْ َتِعْقـُُف، َوَك ًْ  َكْحَؿُدُه، َوَك

ِ
إنَّ احلَْؿَد هلل

ـْ ُيْضؾِْؾ َؾال َهوِدَي َفُف، ـْ ََيِْدِه اهلُل َؾال ُمِضؾَّ َفُف، َوَم َوَأْصَفُد َأْن ٓ  َشقَِّئوِت َأْظََمفِـَو، َم

دً  ؿَّ يَؽ َفُف، َوَأْصَفُد َأنَّ ُُمَ َّٓ اهلُل َوْحَدُه ٓ َذِ ٌُْدُه َوَرُشقُففُ  اإََلَ إ  -َظ

>آل   َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ

 خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ، ;0/1ظؿران9 
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي يه ىه جهمه ين ىن من

  ,;0>افـًوء9 

 جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ
أمو ، ;60,/6>إحزاب9   َّ جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت ختمت حت

ٌِ وأظدفف ـتوُب اهلل، وخُر اهلَُدى وأووحف  بعد9 ؾنن خَر وأصدق وأتؿ احلدي

وذُّ إمقِر  ،☺ ُهَدى رشقل اهلل ُمؿٍد بـ ظٌدافؾف شقد إنٌقوء وخوتؿ رشؾ اهلل 

َدثي بِْدظيٌ  ثؿ أمو بعد  ؾؾَم ـون ادًؾؿ ، وـؾُّ بِْدَظٍي والفٌي، ُُمْدَثوُُتو، وـؾُّ ُُمْ

ادًتًؾؿ هلل وحده اشتًالمو ـومال ومطؾؼو  ـون مـ حؼقؼي إشالمف هذا اكؼقوده قه
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 لثانيايز الفقهي: اجلزء الوج

يف وبؿحٌي هلل واكؼاح صدره فؽومؾ ذيعتف شقاء ـون ذفؽ ىف  صعوئره افتعٌديي أ

ضف ادًتؼ قؿ ىف آخر شقرة صئقن حقوتف ـؾفو ـَم ؿول تعوػ ىف وصػ ديـ وسا

 مس حسخس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت ُّٱ9 إنعوم
          -;051,052>إنعوم9   َّ حض  جض مص خص حص

ومـ صئقن احلقوة ـَم كعؾؿ  افشئقن احوفقي ومل يؽـ مًتغربو ـَم كعؾؿ مـ ديــو 

افعظقؿ بوفيورة تضؿـ ذيعتف افغراء افعٌودة احوفقي ـنحدى افشعوئر افتعٌديي 

ىف أرـون اإلشالم  ¶و افزـوة ـَم جوء بقواهو ىف حديٌ ابـ ظؿر وأظـك هب

وـذا هـوك  ادعومالت احوفقي ادتـقظي ادعروؾي مـذ افؼدم حقٌ بقئي كزول  اخلؿًي

مـ أجزاء ـتوب ,افقحل ومعفو ادعوسة مـفو  ومـ هـو ـون هذا اجلزء افثوكك

خوص بذفؽ ـؾف ـَم  ,دمي أوهلوبقون ُمتقاهو يف مؼ افقجقز افػؼفل اخلؿًي ـَم تؼدم

ؾؽوكً افزـوة مقوقظو فؾػصؾ إول بؿًوئؾف  ان صوء اهلل شسى أخل افداظقي ؾقف

افًٌع ىف ؾؼففو  أمو ادعومالت احوفقي ادتـقظي ؾًتجد مقجز يػل بوفغرض دفؿتـو  

إن صوء اهلل ظـفو بوفػصؾغ  افثوين وافثوفٌ حقٌ يؽقن ؾؼف افٌققع ومتعؾؼوتف مـ 

       -عومالت ادؼوظي ومعفو افتذـر بغر ادؼوظي وذفؽ بوفػصؾ افثويناد

أمو افػصؾ افثوفٌ ؾػقف إن صوء اهلل مدارشي  ٕنقاع مـ ادعومالت احوفقي 

ادؼوظي  ادعوسة إلدراك تؽققػفو ومـ ثؿ ؾفؿفو وحتػقزا فػفؿ ؽرهو ظذ ضريؼ 

وكقي بصٌغي اهلل إن صوء اهلل ـؿؼصد افٌقون فشؿقل مـفٍ اهلل وصٌغ احلقوة اإلكً

مو حييين  (أشوس فؾدظوة اػ اهلل  وفؽـك أوع بغ يدَيو )ؾصقل افؽتوب افثالثي

كف  هدايي اجلزء ـَم  بػضؾ اهلل ممو خيصفو مـ أدفي إحؽوم بؿٌحٌ مًتؼؾ  وظـقا

ظًك أن تؽقن أـثر كػعو  شٌؼ افتـٌقف ظؾقف ىف مؼدمي ـتوب افقجقز افػؼفل

أشلل اهلل  ,ـ  ظذ شٌقؾ افدرس وافتدريس  ؿٌؾ افٌدء مع ضريؼي افػؼفوءفؾؿدظقي
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افعؾقؿ اخلٌر افغػقر افقدود افرءوف افرحقؿ أن جيعؾ بػضؾف ظؿؾـو صوحلو وفقجفف 

 خص  حص مس خس حس جس مخ ُّٱ9 شٌحوكف خوفصو ـَم أمر  ىف ؿقفف تعوػ
 من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ، ;4>افٌقـي9  َّ مص
 هس مس هث مث هت مت هب  مب هئ مئ  ُّٱ، ;01مر9 >افز  َّ ين ىن
ظـ  وـَم روى افشقخون رمحفَم اهلل بًـدَيَم9، ;/00>افؽفػ9   َّ  مك لك هش مش

يؼقل  ☺ أبك حػص افػوروق ادؾفؿ ظؿر رى اهلل ظـف ؿول  شؿعً رشقل اهلل 

وظـ افصديؼي بـً افصديؼ أم  ()اكَم إظَمل بوفذوت واكَم فؽؾ امرئ موكقى

ى اهلل ظـفو  ؿوفً ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وآخف وشؾؿ )مـ ادممـغ ظوئشي ر

وأن اخقاكك وأحٌويب  هقو بـو إػ  رشوفي اجلزء  (ردقأحدث ىف أمركو مو فقس مـف ؾف

 -وهدايتف  بغ يدي ؾصقل اجلزء وبوهلل افتقؾقؼ
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 (يداية الوحي جملنل مشائل اجلزء)

ًؾؿي مجؾي مـ إجوت ادحؽَمت مـ هو هل بغ أجديؽؿ  أخل ادًؾؿ  أختل اد

ـتوب اهلل تعوػ  وإحوديٌ افصحقحي افكحيي ىف مقوقع مًوئؾ افؽتوب كقرا 

ؾؿـ ,ٕحؽومف وهدايي فؾحقورى وزادا فؾرجول مـ أهؾ افعَمرة احلؼقؼقي فٌققت اهلل 

  ,9ـتوب اهلل  ؿقفف تعوػ  مـ شقرة افتقبي

  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ُّٱ ,0
 ىت نت مت  رتزت يب ىب نب مب زب رب
  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت
 من زن ممرن  ام يل ىل مل يك ىك مك لك
وؾقفو  ؿول ، ;24 ,23>افتقبي9   َّ مي زي  ري ٰى ين ىن نن

)بتكف( حقٌ أنف ؿريٌو جدا مـ ؿقفف ؿول بف مـ ؿٌؾف  اإلموم ابـ ـثر ؒ

)وأمو افؽـز ؾؼول موفؽ، ظـ ظٌد اهلل بـ ديـور، ظـ ابـ   9آموم افٌغقى ؒ

وروى ذفؽ  ظـ ظٌوس، وجوبر،  ,احول افذي ٓ تمدى مـف افزـوةقول9 هظؿر أنف ؿ

9 "أجَم مول أديً ╚وأيب هريرة مقؿقؾو ومرؾقظو وظؿر بـ اخلطوب، كحقه، 

ــز يؽقى قزـوتف ؾؾقس بؽـز وإن ـون مدؾقكو يف إرض، وأجَم مول مل تمد زـوتف ؾف

يٌ افزهري، ظـ وروى افٌخوري مـ حد ,بف صوحٌف وإن ـون ظذ وجف إرض"

خوفد بـ أشؾؿ ؿول9 خرجـو مع ظٌد اهلل بـ ظؿر، ؾؼول9 هذا ؿٌؾ أن تـزل افزـوة، 

وروى ابـ أبك حوتؿ بًـده ظـ جموهد، ظـ  ,ؾؾَم كزفً جعؾفو اهلل ُضفًرا فألمقال

  َّيت ىت نت مت ُّٱ ابـ ظٌوس ؿول9 حو كزفً هذه أيي9
ُز ذفؽ ظذ ادًؾؿغ، وؿو ;23>افتقبي9  ـَ 9 مو يًتطقع أحد مـو أن يسك فقفده أيي،  فقا
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ج ظـؽؿ ,مو ٓ يٌؼك بعده ؾوكطؾؼ ظؿر واتٌعف ثقبون ؾلتك افـٌل  ,ؾؼول ظؿر9 أنو أؾرِّ

ُز ظذ أصحوبؽ هذه أيي ☺  ـَ  9☺ؾؼول كٌلُّ اهلل  ,ؾؼول9 يو كٌلَّ اهلل، إكف ؿد 

ؾرض ادقاريٌ  "إن اهلل مل يػرض افزـوة إٓ فقطقى هبو مو بؼل مـ أمقافؽؿ، وإكَم

"أٓ أخزك بخر  9☺ؿول9 ؾؽزَّ ظؿر، ثؿ ؿول فف افـٌل  ,مـ أمقال تٌؼك بعدـؿ"

ة افصوحلي افتل إذا كظر إفقفو هتف، وإذا أمرهو أضوظتف، وإذا ؽوب  ؟مو يؽـز ادرء ادرأ

داود، واحلوـؿ يف مًتدرـف، وابـ مردويف مـ حديٌ حيقك قورواه أب,ظـفو حػظتف"

 -ؿول احلوـؿ9 صحقح ظذ ذضفَم، ومل خيرجوهبـ يعذ، بف و

ويف صحقح مًؾؿ، مـ حديٌ شفقؾ بـ أيب صوفح، ظـ أبقف، ظـ أيب هريرة9 أن 

ؿول9 "مو مـ رجؾ ٓ يمدي زـوة موفف إٓ جعؾ  يقم افؼقومي  ☺ رشقل اهلل 

صػوئح مـ كور يؽقى هبو جـٌف وجٌفتف وطفره، يف يقم ـون مؼداره مخًغ أخػ 

ه بغ افـوس، ثؿ َيَرى شٌقؾف إمو إػ اجلـي وإمو إػ افـور" وذـر متوم شـي، حتك يؼ

وؿول افٌخوري يف تػًر هذه أيي9 حدثـو ؿتقٌي، حدثـو جرير، ظـ ,احلديٌ

َبذة، ؾؼؾ 9ً مو أنزفؽ هبذه ُحَصْغ، ظـ زيد بـ وهى ؿول9 مررت ظذ أيب ذر بوفرَّ

 مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ُّٱ بوفشوم، ؾؼرأت9 إرض، ؿول ــو
 مت  رتزت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ
 يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت
ؾؼول معوويي9 مو هذه ؾقـو  مو هذه إٓ يف أهؾ ، ;23>افتقبي9   َّ ىق يف ىف

، ◙ظـ أيب ذر، ورواه ابـ جرير بًـده ,ؿول9 ؿؾ9ً إاهو فػقـو وؾقفؿ ,افؽتوب

ى إيلَّ ؾذـره وزاد9 ؾورتػع يف ذفؽ بقـل وبقـف افؼقل، ؾؽتى إػ ظثَمن يشؽقين، ؾؽت

ظثَمن أن أؿٌؾ إفقف، ؿول9 ؾلؿٌؾً، ؾؾَم ؿدمً ادديـي رـٌـل افـوس ـلاهؿ مل يروين 

ؿؾ9ً واهلل فـ أدع مو  ,ؿٌؾ يقمئذ، ؾشؽقت ذفؽ إػ ظثَمن، ؾؼول يل9 َتـَحَّ ؿريٌو
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، حتريؿ ادخور مو زاد ظذ كػؼي ◙ؿؾ9ً ـون مـ مذهى أيب ذر، ,ــً أؿقل 

ؽ، وحيثفؿ ظؾقف، ويلمرهؿ بف، ويغؾظ يف خالؾف، افعقول، وـون يػتل افـوس بذف

ؾـفوه معوويي ؾؾؿ يـتف، ؾخق أن يي بوفـوس يف هذا، ؾؽتى يشؽقه إػ أمر 

ادممـغ ظثَمن، وأن يلخذه إفقف، ؾوشتؼدمف ظثَمن إػ ادديـي، وأنزفف بوفربذة وحده، 

 ظـده، هؾقوه ◙وؿد اختزه معوويي،  ,، يف خالؾي ظثَمن◙وهبو موت، 

يقاؾؼ ظؿؾف ؿقفف؟ ؾٌعٌ إفقف بلخػ ديـور، ؾػرؿفو مـ يقمف، ثؿ بعٌ إفقف افذي أتوه 

هبو ؾؼول9 إن معوويي إكَم بعثـل إػ ؽرك ؾلخطلت، ؾفوت افذهى! ؾؼول9 وحيؽ! إاهو 

وهؽذا روى ظع بـ أيب ضؾحي، ظـ ابـ  ,خرجً، وفؽـ إذا جوء مويل حوشٌـوك بف

  -صورف افزـوة  أيي افتوفقي مـ شقرة افتقبيوىف بقون م   ظٌوس أاهو ظومي9ا ه

 يي ىي ني مي  زي ري ٰى ُّٱ 9ؿقفف تعوػ ,1
  هبجت مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ
وؾقفو ؿول اإلموم ، ;/5>افتقبي9   َّ جح مج حج مث متهت خت حت

أيي، بغَّ اهلل   َّني مي  زي ري ٰى ُّٱ ؿقفف تعوػ9 9افٌغقى ؒ

وروي ظـ زيود  ,أصـوف تعوػ يف هذه أيي أهؾ شفَمن افصدؿوت وجعؾفو فثَمكقي

ؾٌويعتف، ؾلتوه رجؾ وؿول9 أظطـل  ☺ بـ احلورث افُصدائل ؿول9 أتقً رشقل اهلل 

"إن اهلل مل يرض بحؽؿ كٌل وٓ ؽره يف  9☺مـ افصدؿي، ؾؼول فف رشقل اهلل 

ؾجزأهو ثَمكقي أجزاء، ؾنن ــً مـ تؾؽ إجزاء قافصدؿوت حتك حؽؿ ؾقفو ه

 مي ُّٱ9 مو ٓ يي آشتشفود بف(  ؿقفف تعوػأظطقتؽ حؼؽ" )وؿقؾ ىف وعػف 
واختؾػ افعؾَمء يف  ,ؾلحد أصـوف افصدؿي9 افػؼراء، وافثوين9 ادًوـغ َّ ني

صػي افػؼر وادًؽغ، ؾؼول ابـ ظٌوس واحلًـ وجموهد وؿتودة وظؽرمي وافزهري9 

فف وؿول افشوؾعل9 افػؼر مـ ٓ مول  ,افػؼر افذي ٓ يًلل، وادًؽغ9 افذي يًلل
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حرؾي وؽر َزِمـ، وادًؽغ مـ ـول فف مول أووٓ حرؾي تؼع مـف مقؿعو، َزِمـو ـون أ

ؾودًؽغ ظـده أحًـ حوٓ مـ افػؼر ٕن اهلل تعوػ  ,ؽر شوئؾووٓ يغـقف، شوئال أ

أثًٌ هلؿ مؾؽو مع اشؿ  ;968 افؽفػ>  َّ ىل مل يك  ىك  ُّٱؿول9 

وبعد  ,مـ ادًؽغ وظـد أصحوب افرأي9 افػؼر أحًـ حوٓ ,ادًؽـي

ظـ بؼقي إصـوف افثَمكقي ؿول9 اختؾػ افػؼفوء يف ـقػقي ؿًؿ  ـالمف ؒ

افصدؿوت، ويف جقاز سؾفو إػ بعض إصـوف ؾذهى مجوظي إػ أنف ٓ جيقز 

ؿقل ظؽرمي، وبف ؿول قسؾفو ـؾفو إػ بعضفؿ مع وجقد شوئر إصـوف، وه

موفف ظذ ادقجقديـ مـ  افشوؾعل، ؿول9 جيى أن تؼًؿ زـوة ـؾ صـػ مـ

إصـوف افًتي، افذيـ ُشْفَماهؿ ثوبتي ؿًؿي ظذ افًقاء، ٕن شفؿ ادمفػي شوؿط، 

وشفؿ افعومؾ إذا ؿًؿ بـػًف، ثؿ حصي ـؾ صـػ مـفؿ ٓ جيقز أن تكف إػ أؿؾ 

ؾووت بغ أوئلؽ افثالث جيقز، ؾنن قأـثر، ؾؾومـ ثالثي مـفؿ إن وجد مـفؿ ثالثي أ

ض إصـوف إٓ واحد سف حصي ذفؽ افصـػ إفقف مو مل خيرج مل يقجد مـ بع

ه إػ افٌوؿغ وذهى مجوظي  ,ظـ حدِّ آشتحؼوق، ؾنن اكتفً حوجتف وؾضؾ رء ردَّ

إػ صخص واحد مـفؿ وسف افؽؾ إػ صـػ واحد مـ هذه إصـوف، أقإػ أنف ف

ك اهلل تعوػ هذه إصـوف افثَمكقي إظالمو مـف  أن افصدؿي ٓ خترج ظـ جيقز، وإكَم شؿَّ

ؿقل ظؿر، وابـ ظٌوس، وبف ؿول قوه ,إصـوف، ٓ إجيوبو فؼًؿفو بقـفؿ مجقعو هذه

شعقد بـ جٌر وظطوء، وإفقف ذهى شػقون افثقري وأصحوب افرأي، وبف ؿول أمحد، 

واختؾػقا يف كؼؾ افصدؿي ظـ   ,ؿول9 جيقز أن يضعفو يف صـػ واحد وتػريؼفو أوػ

ع آخر، مع وجقد ادًتحؼغ ؾقف9 ؾؽرهف أـثر أهؾ افعؾؿ، حو بؾد احول إػ مقو

ُمؿد ظٌد اجلٌور بـ ُمؿد قظثَمن شعقد بـ إشَمظقؾ افضٌل، أنٌلنو أبقأخزكو أب

فعٌوس ُمؿد بـ أمحد ادحٌقيب، حدثـو أبقاجلراحل، حدثـو أب ظقًك افسمذي، قا

دثـو حيقك بـ ظٌد ـريى، حدثـو وـقع، حدثـو زـريو بـ إشحوق ادؽل، حقحدثـو أب
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بعٌ معوًذا إػ  ☺ اهلل بـ افصقػل ظـ أيب معٌد ظـ ابـ ظٌوس أّن رشقل اهلل 

افقؿـ ؾؼول9 "إكؽ تليت ؿقًمو أهؾ ـتوب ؾوْدُظفؿ إػ صفودة أن ٓ إَل إٓ اهلل وأن 

ُمؿًدا رشقل اهلل، ؾنن هؿ أضوظقا فذفؽ َؾَلْظؾِْؿُفْؿ أن اهلل ؾرض ظؾقفؿ مخس 

وافؾقؾي، ؾنن هؿ أضوظقا فذفؽ َؾَلْظؾِْؿُفْؿ أن اهلل ؿد ؾرض ظؾقفؿ صؾقات يف افققم 

صدؿي ُتمخذ مـ أؽـقوئفؿ ؾسدُّ ظذ ؾؼرائفؿ، ؾنن هؿ أضوظقا فذفؽ ؾنيوك وـرائؿ 

أمقاهلؿ، واتؼ دظقَة ادظؾقم، ؾنكف فقس بقـف وبغ اهلل حجوب" )ؿؾً  رواه افشقخون 

 ,ـؾ ؿقم ُترّد ظذ ؾؼراء ذفؽ افؼقم ؾفذا يدل ظذ أن صدؿي أؽـقوء  (ـَم شقليت

ي مع افؽراهي، وشؼط افػرض ظـ  واتػؼقا ظذ أنف إذا كؼؾ مـ بؾد إػ بؾد آخر ُأدِّ

  -ذمتف،ا ـه

وافديـ وافسهقى مـ أـؾ افربو   وىف احلٌ ظذ افصدؿي واإلكػوق ىف شٌقؾ اهلل  

 -ؿول تعوػ ىف شقرة افٌؼرة

  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص ُّٱ9 ؿول تعوػ ,0
ؿول ، ;134>افٌؼرة9   َّ  مق حق مف خف حف جف جغمغ

ؿول ابـ أيب حوتؿ9 حدثـو احلًـ بـ ظرؾي حدثـو  ىف تػًره هلو افٌغقى ؒ

خؾػ بـ خؾقػي ظـ محقد إظرج ظـ ظٌد اهلل بـ احلورث ظـ ظٌد اهلل بـ مًعقد 

ؿول  َّجع مظ حط مض خض حض جض مص خص ُّٱ ؿول9 حو كزف9ً

وإن اهلل فريد مـو افؼرض؟ ؿول9 "كعؿ يو أبو افدحداح إنصوري9 يو رشقل اهلل قأب

ؿول9 ؾـووفف يده ؿول9 ؾنين ؿد أؿروً ريب  ,افدحداح" ؿول9 أرين يدك يو رشقل اهلل

ؿول9 ؾجوء  ,ؿول9 وحوئط فف ؾقف شتَمئي كخؾي وأم افدحداح ؾقف وظقوهلو ,حوئطل

تف ريب ؿوف9ً فٌقؽ ؿول9 اخرجل ؾؼد أؿرو ,افدحداح ؾـوداهو9 يو أم افدحداحقأب
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وؿد رواه ابـ مردويف مـ حديٌ ظٌد افرمحـ بـ زيد بـ أشؾؿ ظـ أبقف  ,ظز وجؾ

 -(ظـ ظؿر مرؾقًظو بـحقه )وؿقؾ ظـ وعػ بعض ضرؿف مو ٓييه هـو

 نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱ ,1
 ام يل ىل مل يك مكىك لك  اك يق يفىق ىف يث ىث
  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم
 مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ
 جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ جحمح  مج حج
 حق خفمف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض
 خم حم  جم هل مل حلخل جل مك لك خك  حك جك مق
ىف  ؿول ابـ ـثر ؒ، ;150>افٌؼرة9    َّ  مه جه هن من خن حن ممجن

هذا مثؾ ضبف اهلل تعوػ فتضعقػ افثقاب   (بتكف اختصوري)تػًره فميوت 

ي تضوظػ بعؼ أمثوهلو إػ شٌعَمئي دـ أنػؼ يف شٌقؾف وابتغوء مرووتف، وأن احلًـ

ؿول شعقد بـ جٌر9 يف  ،َّ نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱ وعػ، ؾؼول9

وؿول مؽحقل9 يعـل بف9 اإلكػوق يف اجلفود، مـ ربوط اخلقؾ وإظداد  ,ضوظي اهلل

افًالح وؽر ذفؽ، وؿول صٌقى بـ بؼ، ظـ ظؽرمي، ظـ ابـ ظٌوس9 اجلفود 

 ىت ُّٱ ئي وعػ؛ وهلذا ؿول اهلل تعوػ9واحلٍ، يضعػ افدرهؿ ؾقفَم إػ شٌعَم
وهذا ادثؾ أبؾغ يف  َّيف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت

افـػقس، مـ ذـر ظدد افًٌعَمئي، ؾنن هذا ؾقف إصورة إػ أن إظَمل افصوحلي يـؿقفو 

اهلل ظز وجؾ، ٕصحوهبو، ـَم يـؿل افزرع دـ بذره يف إرض افطقٌي، وؿد وردت 

 ,()ـَم شقلتك إن صوء اهلل ىف مقوعف وعػ، افًـي بتضعقػ احلًـي إػ شٌعَمئي



   

 
12 
 

 لثانيايز الفقهي: اجلزء الوج

 يك ُّٱ أي9 بحًى إخالصف يف ظؿؾف  َّمك لك  اك يق ُّٱ وؿقفف هوهـو9
أي9 ؾضؾف واشع ـثر أـثر مـ خؾؼف، ظؾقؿ بؿـ يًتحؼ ومـ ٓ  َّ يل ىل مل

يؿدح تعوػ افذيـ يـػؼقن أمقاهلؿ يف ,ظـ أيوت افتوفقي ثؿ ؿول ؒ ,يًتحؼ

( أظطقه، 0نػؼقا مـ اخلرات وافصدؿوت مـو ظذ مـ )شٌقؾ اهلل، ثؿ ٓ يتٌعقن مو أ

أي9 ٓ   َّ ىي ني ُّٱ  وؿقفف9 ,ؾال يؿـقن ظذ أحد، وٓ يؿـقن بف ٓ بؼقل وٓ ؾعؾ

ثؿ وظدهؿ  ,يػعؾقن مع مـ أحًـقا إفقف مؽروهو حيٌطقن بف مو شؾػ مـ اإلحًون

 أي9 ثقاهبؿ ظذ  َّ خئ حئ  جئ يي ُّٱ تعوػ اجلزاء اجلزيؾ ظذ ذفؽ، ؾؼول9

أي9 ؾقَم يًتؼٌؾقكف مـ أهقال يقم   َّ جب هئ مئ ُّٱ اهلل، ٓ ظذ أحد شقاه

أي9 >ظذ; مو خؾػقه مـ إوٓد ومو ؾوُتؿ مـ احلقوة   َّ  هب مب خب حب ُّٱافؼقومي 

ثؿ  ,خر هلؿ مـ ذفؽقافدكقو وزهرُتو( ٓ يلشػقن ظؾقفو؛ ٕاهؿ ؿد صوروا إػ مو ه

   َّ مت ُّٱ ظوء دًؾؿأي9 مـ ـؾؿي ضقٌي ود  َّ خت حت ُّٱ ؿول تعوػ9

 َّ مخ جخ ُّٱ ، َّجح  مج حج مث هت ُّٱ ؾععوأي9 ؽػر ظـ طؾؿ ؿقيل أ

وؿد   ,أي9 حيؾؿ ويغػر ويصػح ويتجووز ظـفؿ  َّ حس جس ُّٱ ,>أي;9 ظـ خؾؼف

وردت إحوديٌ بوفـفل ظـ ادـ يف افصدؿي، ؾػل صحقح مًؾؿ، مـ حديٌ 

ِفر، ظـ خرصي بـ احلر، ظ ًْ  ◙ـ أيب ذر صعٌي، ظـ إظؿش ظـ شؾقَمن بـ ُم

"ثالثي ٓ يؽؾؿفؿ اهلل يقم افؼقومي، وٓ يـظر إفقفؿ، وٓ  9☺ؿول9 ؿول رشقل اهلل 

يزـقفؿ، وهلؿ ظذاب أخقؿ9 ادـون بَم أظطك، وادًٌؾ إزاره، وادـػؼ شؾعتف بوحلؾػ 

 حض جض  مص خص حص مس خس ُّٱ وهلذا ؿول تعوػ9,افؽوذب"
ذى، ؾَم يػل ثقاب افصدؿي ؾلخز أن افصدؿي تٌطؾ بَم يتٌعفو مـ ادـ وإ ،َّ خض

أي9 ٓ   َّ  مع جع مظ حط مض ُّٱ ثؿ ؿول تعوػ9 ,بخطقئي ادـ وإذى
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تٌطؾقا صدؿوتؽؿ بودـ وإذى، ـَم تٌطؾ صدؿي مـ راءى هبو افـوس، ؾلطفر هلؿ أنف 

صفرتف بوفصػوت اجلؿقؾي، فقشؽر بغ ويريد وجف اهلل وإكَم ؿصده مدح افـوس فف أ

ذفؽ مـ ادؼوصد افدكققيي، مع ؿطع كظره ظـ معومؾي قوكحيؼول9 إكف ـريؿ وافـوس، أ

بف؛ وهلذا ؿول9  حف جف مغ جغ ُّٱ اهلل تعوػ وابتغوء مرووتف وجزيؾ ثقا
,أذىووافذي يتٌع كػؼتف مـو أ,ثؿ ضب تعوػ مثؾ ذفؽ ادرائل بنكػوؿف ،َّخف

كي، ومـفؿ مـ يؼقل9 افصػقان قوه  َّ جك مق حق ُّٱ ؾؼول9 مجع َصْػقا

 ،َّمك لك خك  حكُّٱافصخر إمؾس قافصػو، وهقوه يًتعؿؾ مػردا أجضو،
أي9 ؾسك افقابؾ ذفؽ افصػقان صؾًدا، أي9   َّ حلخل جل ُّٱ ادطر افشديدقوه

و، أي9 ٓ رء ظؾقف مـ ذفؽ افساب، بؾ ؿد ذهى ـؾف، أي9 وـذفؽ  ًً أمؾس يوب

أظَمل ادرائغ تذهى وتضؿحؾ ظـد اهلل وإن طفر هلؿ أظَمل ؾقَم يرى افـوس 

 هن من خن حن ممجن خم حم  جم هل مل ُّٱ ذا ؿول9ـوفساب؛ وهل
 - َّ  مه جه

 ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ ,2
 جي يه ىه مه جه ين  ىن من خن حن جن يم
 زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  خيمي حي

 زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ
 ىق  يف ىف يث نثىث مث زث رث يت  ىت نت مت

وهذا  9ؿول ابـ ـثر ؒ ,;154,155>افٌؼرة9   َّ مك لك اك يق

  َّ  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ مثؾ ادممـغ ادـػؼغ
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أي9 وهؿ متحؼؼقن ُمثٌَتقن أن اهلل شقجزَيؿ  َّ يم ىم مم ُّٱ ظـفؿ يف ذفؽ

يف احلديٌ ادتػؼ ظذ  ♠ظذ ذفؽ أوؾر اجلزاء، وكظر هذا يف ادعـك، ؿقفف 

أي9 يممـ أن اهلل ذظف، وحيتًى ظـد " صحتف9 "مـ صوم رمضون إيَمًكو واحتًوًبو

وـذا ؿول  ,أي9 تصديؼو ويؼقـو  َّ يم ىم مم ُّٱ ؿول افشعٌل9  ,اهلل ثقابف

وؿول جموهد واحلًـ9 أي9  ,واختوره ابـ جرير,صوفح، وابـ زيدقؿتودة، وأب

أي9 ـؿثؾ بًتون   َّ خن حن جن ُّٱ وؿقفف9 ,يتثٌتقن أجـ يضعقن صدؿوُتؿ

وزاد ابـ ظٌوس  ,ظـد اجلؿفقر9 ادؽون ادرتػع ادًتقي مـ إرضقوه ,بربقة

ؿول ابـ جرير9 ويف افربقة ثالث فغوت هـ ثالث  ,وافضحوك9 وجتري ؾقف إاهور

وؾتحفو، وهل  ,ؿراءات9 بضؿ افراء، وهبو ؿرأ ظومي أهؾ ادديـي واحلجوز وافعراق

وـن افراء، ويذـر أاهو  ,ؿراءة بعض أهؾ افشوم وافؽقؾي، ويؼول9 إاهو فغي متقؿ

 ادطر افشديد، ـَم تؼدم،قوه  َّ  ىن من ُّٱ وؿقفف9  ,ؿراءة ابـ ظٌوس

 ,أي9 بوفـًٌي إػ ؽرهو مـ اجلـون  َّ مه ُّٱ أي9 ثؿرُتو  َّ جه ينُّٱ

َذاذ، وهقؿول افضحوك9 ه  َّ خيمي حي جي يه ىه ُّٱ فرَّ  ,افؾغ مـ ادطرقا

وابؾ ؾطؾ، وأجو مو ـون  أي9 هذه اجلـي هبذه افربقة ٓ متحؾ أبو ٕاهو ان مل يصٌفو

ويؽثره ويـؿقف، ـؾ  ـػويتفو، وـذفؽ ظؿؾ ادممـ ٓ يٌقر أبًدا، بؾ يتؼٌؾف اهللقؾف

أي9 ٓ خيػك ظؾقف مـ   َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ ظومؾ بحًٌف؛ وهلذا ؿول9

ؿول افٌخوري ظـد تػًر هذه  وظـ أيي افثوكقي ؿول ؒ  ,أظَمل ظٌوده رء

ظـ ابـ جري9ٍ ,ابـ يقشػقه,أيي9 حدثـو إبراهقؿ بـ مقشك، حدثـو هشوم

س، وشؿعً أخوه أبو بؽر بـ أيب شؿعً ظٌد اهلل بـ أيب ُمَؾقؽي، حيدث ظـ ابـ ظٌو

مؾقؽي حيدث ظـ ظٌقد بـ ُظَؿر ؿول9 ؿول ظؿر بـ اخلطوب يقمو ٕصحوب افـٌل 
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 زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ ؾقؿـ ترون هذه أيي كزف9ً 9☺
9 اهلل أظؾؿ ؟ َّ مئ ؾؼول ابـ  ٓ كعؾؿوؾغضى ظؿر ؾؼول9 ؿقفقا9 كعؾؿ أ ,ؿوفقا

ؾؼول ظؿر9 يو ابـ أخل، ؿؾ وٓ حتؼر  ,ظٌوس9 يف كػز مـفو رء يو أمر ادممـغ

ؿول ظؿر9 أيُّ ظؿٍؾ؟ ؿول ابـ  ,ؾؼول ابـ ظٌوس9 ضبً مثال فعؿؾ ,كػًؽ

ثؿ بعٌ اهلل فف افشقطون  ,ؿول ظؿر9 فرجؾ ؽـل يعؿؾ بطوظي اهلل ,ظٌوس9 فعؿؾ

حتك أؽرق أظَمفف ثؿ رواه افٌخوري ظـ احلًـ بـ ُمؿد افزظػراين،  ؾعِؿؾ بودعويص

مـ أؾراد قوه ,ـ ُمؿد إظقر، ظـ ابـ جريٍ، ؾذـرهظـ حجوج ب

ويف هذا احلديٌ ـػويي يف تػًر هذه أيي، وتٌقغ مو ؾقفو مـ  افٌخوري، ؒ

ادثؾ بعؿؾ مـ أحًـ افعؿؾ أوٓ ثؿ بعد ذفؽ اكعؽس شره، ؾٌدل احلًـوت 

فصوفح بوفًقئوت، ظقوًذا بوهلل مـ ذفؽ، ؾلبطؾ بعؿؾف افثوين مو أشؾػف ؾقَم تؼدم مـ ا

واحتوج إػ رء مـ إول يف أوقؼ إحقال، ؾؾؿ حيصؾ فف مـف رء، وخوكف 

  َّ رث يت  ىت نت مت ُّٱأحقَج مو ـون إفقف، وهلذا ؿول تعوػ9 

فريح افشديد قوه أي9 أحرق ثَمَرهو وأبود أصجورهو، ؾلّي  َّنث مث زث ُّٱا

 -ا ـه,حول يؽقن حوفف

 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ ,3
 ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي جيحي يه  ىه مه جه ين ىن خنمن حن
 نب مب  زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ
حو ذـر تعوػ  9ؿول ابـ ـثر أجضو ؾقفو، ;164>افٌؼرة9   َّ نت مت زت رت ىبيب

إبرار ادمديـ افـػؼوت، ادخرجغ افزـقات، ادتػضؾغ بوفز وافصالت فذوي 

قال ذع يف ذـر أـؾي افربو وأم,احلوجوت وافؼرابوت يف مجقع إحقال وأكوت
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افـوس بوفٌوضؾ وأنقاع افشٌفوت، ؾلخز ظـفؿ يقم خروجفؿ مـ ؿٌقرهؿ وؿقومفؿ 

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱمـفو إػ بعثفؿ وكشقرهؿ، ؾؼول9 
أي9 ٓ يؼقمقن مـ ؿٌقرهؿ  ;164>افٌؼرة9   َّخن حن جن يم  ىم مم

يقم افؼقومي إٓ ـَم يؼقم ادكوع حول سظف وختٌط افشقطون فف؛ وذفؽ أنف يؼقم 

رواه ابـ  ,وؿول ابـ ظٌوس9 آـؾ افربو يٌعٌ يقم افؼقومي جمـقكو خُيْـَؼ ,ؽًرا ؿقومو مـ

أيب حوتؿ، ؿول9 وروي ظـ ظقف بـ موفؽ، وشعقد بـ جٌر، وافًدي، وافربقع بـ 

وروى ابـ أيب حوتؿ، مـ حديٌ أيب بؽر بـ  ,ذفؽقأنس، ومؼوتؾ بـ حقون، كح

9 أيب مريؿ، ظـ وؿرة بـ حٌقى، ظـ ابـ ظٌد اهلل بـ  مًعقد، ظـ أبقف أنف ـون يؼرأ

افشقطون مـ ادس يقم  "افذيـ يلـؾقن افربو ٓ يؼقمقن إٓ ـَم يؼقم افذي يتخٌطف

افؼقومي "وروى ابـ جرير بًـده ظـ شعقد بـ جٌر ظـ ابـ ظٌوس ؿول9 يؼول يقم 

  ىم مم خم حم جم يل ُّٱ وؿرأ9 ,افؼقومي ٔـؾ افربو9 خذ شالحؽ فؾحرب
وؿد روى افٌخوري،  ,غ يؼقم مـ ؿزهؿول9 وذفؽ ح  َّ خنمن حن جن يم

حًًٌ أنف ـون ,ظـ َشُؿَرة  بـ جـدب يف حديٌ ادـوم افطقيؾ9 "ؾلتقـو ظذ اهر

وإذا يف افـفر رجؾ شوبح يًٌح، وإذا ظذ صط افـفر رجؾ ؿد  ,يؼقل9 أمحر مثؾ افدم

مجع ظـده حجورة ـثرة، وإذا ذفؽ افًوبح يًٌح، >مو يًٌح; ثؿ يليت ذفؽ افذي ؿد 

 -ع احلجورة ظـده ؾقػغر فف ؾوه ؾقؾؼؿف حجًرا" وذـر يف تػًره9 أنف آـؾ افربومج

 يق ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت  ىت  ُّٱ9 وؿول تعوػ ,4
 زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك  اك
  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من
 جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ
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 خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ محجخ
 مق  حق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط  مض
 حن جن مم خم حم جم هل خلمل  حل جل مك لك خك حك جك
   َّمث زث  ُّٱ وؿقفف9 9ؿول ؒ، ;166,170>افٌؼرة9  َّ  هن من خن

أي9 ـّثره وكَمه  "أربوه يربقف"وُؿرئ بضؿ افقوء وافتخػقػ، مـ "ربو افقء يربق" 

" بوفضؿ وافتشديد، مـ افسبقي، ـَم روى افٌخوري ىف  ,يـؿقف وؿرئ9 "وُيَريبِّ

"مـ تصدق بعدل مترة مـ ـًى  9☺ول9ؿول رشقل اهلل صحقحف ظـ أيب هريرة ؿ

ضقى، وٓ يؼٌؾ اهلل إٓ افطقى، وإن اهلل فقؼٌؾفو بقؿقـف، ثؿ يربقفو فصوحٌف ـَم يريب 

ه، حتك يؽقن مثؾ اجلٌؾ"  جئ يي ىي  ُّٱ9 وىف ؿقفف تعوػ ,أحدـؿ َؾُؾقَّ
مو أي9 اترـقا   َّ خب حب جب هئ مئ  ُّٱ أي9 خوؾقه وراؿٌقه ؾقَم تػعؾقن  َّ  خئ حئ

 هب مب  ُّٱ فؽؿ ظذ افـوس مـ افزيودة ظذ رؤوس إمقال، بعد هذا اإلكذار 
وؿد  ,أي9 بَم ذع اهلل فؽؿ مـ حتؾقؾ افٌقع، وحتريؿ افربو وؽر ذفؽ َّ حت جت

ومؼوتؾ بـ حقون، وافًدي9 أن هذا افًقوق كزل يف  ،ذـر زيد بـ أشؾؿ، وابـ ُجَريٍ

بـل خمزوم، ـون بقـفؿ ربو يف  بـ ظؿر مـ ثؼقػ، وبـل ادغرة مـوبـل ظؿر

اجلوهؾقي، ؾؾَم جوء اإلشالم ودخؾقا ؾقف، ضؾًٌ ثؼقػ أن تلخذه مـفؿ، ؾتشووروا  

ادغرة9 ٓ كمدي افربو يف اإلشالم ؾؽتى يف ذفؽ ظتوب بـ أشقد كوئى قوؿوفً بـ

 إفقف9 ☺ ؾـزفً هذه أيي ؾؽتى هبو رشقل اهلل  ،☺مؽي إػ رشقل اهلل 

 مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىيُّٱ
ؾؼوفقا9 كتقب إػ اهلل، وكذر مو بؼل مـ   َّمح جح مج حج مث  هت

وهذا ُتديد صديد ووظقد أـقد، دـ اشتؿر ظذ تعوضل افربو  ,افربو، ؾسـقه ـؾفؿ
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أي9 اشتقؼـقا   َّحج مثُّٱ بعد اإلكذار، ؿول ابـ جري9ٍ ؿول ابـ ظٌوس9

ثقم، ظـ أبقف، ظـ شعقد بـ وتؼدم مـ روايي ربقعي بـ ـؾ ,بحرب مـ اهلل ورشقفف

ثؿ  ,جٌر، ظـ ابـ ظٌوس ؿول9 يؼول يقم افؼقومي ٔـؾ افربو9 خذ شالحؽ فؾحرب

وؿول ظع بـ أيب ضؾحي، ظـ  ،َّمح جح مج حج مث  هت مت خت  ُّٱ ؿرأ9

ؾؿـ ـون مؼقًَم ظذ   َّمح جح مج حج مث  هت مت خت  ُّٱ ابـ ظٌوس9

  ا ه,كزع وإٓ ضب ظـؼف افربو ٓ يـزع ظـف ؾحؼ ظذ إموم ادًؾؿغ أن يًتتقٌف، ؾنن

وبغ يديؽ أخل احلٌقى بال تػًر هـو خشقي مؾؾ اإلضوفي ظذ اددظقيـ وفؽ أن 

تقوح هلؿ بلشؾقبؽ ادعـك ادراد ىف ظجوفي أبدأ معؽ ظـ اإلصالح آؿتصودي 

9 اػ ؿقمف ؿول تعوػ يف شقرة هقد ♠وأشوشف ـَم جوء بف شقدكو صعقى 

 ىئ  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى  ٰذ يي ىيُّٱ
 ىت نت مت زت رت  يب ىب نب زبمب رب يئ
 يق  ىق يف يثىف ىث نث مث  زث رث يت
 من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك
 خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ننىن
 مح جح مج حج مث هت  ختمت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ
  جع مظ حط خضمض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ
 حل جل مك خكلك حك  جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع
ـلحد افقصويو ومو جوء ىف إنعوم ، ;73,77>هقد9   َّ  مم خم حم جم هل خلمل

 خن  جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ9 افعؼ ىف ؿقفف تعوػ
 ٰذ يي ىي مي حيخي  جي يه ىه مه ينجه ىن من
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  َّ  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ  َّ ٌٍّّ ٰى ٰر

ء ؿقفف تعوػ وىف شقرة، ;041>إنعوم9   خض حض جض مص خص حص ُّٱ9 اإلها
ء9   َّ مغ جغ مع جع مظ  مضحط ومو جوء ىف شقرة ادطػػغ مـ ، ;24>اإلها

 خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱ9 ػافسهقى ؿول تعو
 حم جم يل ىل مل خل جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس
 -;0,5>ادطػػغ9   َّ ىم مم خم

وأن اخقاكك وأحٌويب بغ أجديـو بوؿي مٌورـي مـ أحوديٌ شقد افٌؼ ورمحي اهلل 

ىف شقوق افٌالغ ادٌغ ٕمتف  وبدايتـو اخقاكك  مع أصح ـتوب  بعد  ☺ فؾعودغ  

ؿ يف حؽ ك بف صحقح افٌخوري ؾؼد روى اإلموم افٌخوري ؒـتوب اهلل وأظـ

 9افزـوة ومؽوكتفو مـ افديـ ؾؼول

ظوصؿ افضحوك بـ خمؾد ظـ زـريوء بـ إشحؼ  ظـ حيقك بـ ظٌد قحدثـو أب ,0

بعٌ معوذا ☺ أن افـٌل  9¶اهلل بـ صقػل ظـ أيب معٌد ظـ ابـ ظٌوس 

اهلل وأين رشقل اهلل ؾنن هؿ ادظفؿ إػ صفودة أن ٓ إَل إٓ )إػ افقؿـ ؾؼول  ◙

أضوظقه فذفؽ ؾلظؾؿفؿ أن اهلل ؿد اؾسض ظؾقفؿ مخس صؾقات يف ـؾ يقم وفقؾي 

ؾنن هؿ أضوظقه فذفؽ ؾلظؾؿفؿ أن اهلل اؾسض ظؾقفؿ صدؿي يف أمقاهلؿ تمخذ مـ 

ؿؾ9ًاحلديٌ رواه ظـ ابـ ظٌوس اجلَمظي )افشقخون  (ؾؼرائفؿ أؽـقوئفؿ وترد ظذ

وبوفـًٌي فًـد افٌخوري ؾالبلس مـ  وب افًــ رمحفؿ اهللوإئؿي أمحد وأصح

 كتذـر ـؾؿي اإلموم افٌخوري  ؒ (ؾوئدة يف مؼومـو هذا )مـ رجول افًـد

مو رويً يف صحقحل هذا إٓ ظـ ,وؿد مرركو هبو يف افقجقز افعؼدي ,ادشفقرة 

فًـي ؾتلمؾ تؾؽ ادًلخي ادفؿي مـ ظؼقدة أهؾ ا مـ ـون يؼقل  اإليَمن ؿقل وظؿؾ
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وصقخف يف احلديٌ  ,واجلَمظي حقٌ أاهو بوفػعؾ ـوصػي  ٕصحوب اهلقى  وظٌقده

ظوصؿ افضحوك بـ خمؾد قأب 9هقوافعؼقدة )ـَم ؿول ظـف  افذهٌل يف افتذـرة( 

افشقٌوين افٌكي احلوؾظ صقخ اإلشالم9  مل حيدث ؿط إٓ مـ حػظف، ؿول ظؿر بـ 

يؼقل9 مو اؽتًٌ أحدا مـذ  ره9 شؿعـوهوؿول افٌخوري وؽ ,صٌي9 واهلل مو رأجً مثؾف

أخػ قظوصؿ حيػظ كحقـون أب  داود ؒقوؿول أب  ,ظؾؿً أن افغقٌي تي أهؾفو

   -حديٌ مـ جقد حديثف

وؿول ابـ شعد9 ـون ثؼي ؾؼقفو موت بوفٌكة ٕربع ظؼة فقؾي خؾً مـ ذي 

 ومـ ؾقائد ,ؿؾ9ً ظوش تًعغ شـي وأصفرا  ,احلجي شـي اثـتل ظؼة وموئتغ

 ☺ أن اإلشالم ذط فقجقب افزـوة وهذا طوهر يف ـالم افـٌل  احلديٌ افػؼفقي

مـ أهؿ حؽؿ تؼيع افزـوة  افتؽوؾؾ آجتَمظل  وافعدافي آجتَمظقي ان ,دعوذ

 -أديً حؼو ٓكحتوج يف جمتؿعـو إػ ؽرهو وفؽـف طؾؿ ادرء فـػًف وؽره

ؿول شؿعً ابـ ظٌوس  مجرةقحدثـو حجوج حدثـو محود بـ زيد حدثـو أب ,1

ؾؼوفقا  يو رشقل اهلل إن هذا  ☺ ؿدم وؾد ظٌد افؼقس ظذ افـٌل  9يؼقل ¶

احلل مـ ربقعي ؿد حوفً بقــو وبقـؽ ـػور مي وفًـو كخؾص إفقؽ إٓ يف افشفر 

آمرـؿ بلربع وأاهوـؿ ) 9ؿول إفقف مـ ورءاكوقاحلرام ؾؿركو بقء كلخذه ظـؽ وكدظ

وإؿومي افصالة ,وظؼد بقده هؽذا,فودة أن ٓ إَل إٓ اهللظـ أربع اإليَمن بوهلل وص

وأاهوـؿ ظـ افدبوء واحلـتؿ وافـؼر  ,وإيتوء افزـوة وأن تمدوا مخس مو ؽـؿتؿ

حجوج بـ   9حجوج  يؼقل افذهٌل ؒقوظـ صقخ افٌخورى ؾقف وه ,(وادزؾً

ترمذي إصؾ وٓؤه  ؿد ادصق ي إظقر أحد إثٌوت9ُمقُمؿد احلوؾظ أب

شؿع ابـ جريٍ وظؿر بـ ذر وحريز بـ  ,ؾقَمن بـ جموفد مقػ أيب جعػر ادـصقرفً

وظـف روى أمحد وافزظػراين وهالل بـ افعالء ويقشػ بـ شعقد  ,ظثَمن وضٌؼتفؿ
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داود بؾغـل أن ابـ معغ ـتى ظـف كحًقا مـ مخًغ أخػ قؿول أب ,بـ مًؾؿ

مو ـون  ل أمحد9وؿو ,وؿول ابـ معغ9 ـون أثًٌ أصحوب ابـ جريٍ ,حديٌ

ورؾع أمره جدا موت يف ربقع إول  أوٌط وأصح حديثف وأصد تعفده فؾحروف

ؿول أمحد بـ حـٌؾ9 افؽتى ـؾفو ؿرأهو ظع بـ جريٍ شقى  ,شـي شً وموئتغ

افتػًر ؾنكف شؿعف إمالء مـ ابـ جريٍ، وؿول معذ افرازي9 ؿد رأجً أصحوب ابـ 

وؿول إبراهقؿ اخلشؽ9 حجوج بـ  ,حلجوججريٍ بوفٌكة مو رأجً ؾقفؿ أثًٌ مـ ا

ُمؿد كوئَم أوثؼ مـ ظٌد افرزاق يؼظون9 ؿول ابـ شعد9 حتقل إػ ادصقصي بعقوفف 

ؾلؿوم هبو شـغ ثؿ ؿدم بغداد يف حوجي وـون ثؼي صدوؿو إن صوء اهلل وـون ؿد تغر يف 

و ؿدم آخر ظؿره حغ رجع إػ بغداد وؿول إبراهقؿ احلريب أخزين صديؼ يل ؿول ح

حجوج بـ ُمؿد آخر مرة خؾط ؾرأجً بـ معغ ظـده ؾرآه خؾط ؾؼول ٓبـف ٓ تدخؾ 

 -ظؾقف أحدا

فقَمن احلؽؿ بـ كوؾع أخزكو صعقى بـ أيب محزة ظـ افزهري حدثـو قحدثـو أب,2 ا

حو تقيف رشقل  9ؿول ◙ظٌقد اهلل بـ ظٌد اهلل بـ ظتٌي بـ مًعقد أن أبو هريرة 

 ◙وـػر مـ ـػر مـ افعرب ؾؼول ظؿر  ◙بؽر قوـون أب ☺ اهلل 

أمرت أن أؿوتؾ افـوس حتك يؼقفقا ) ☺ وؿد ؿول رشقل اهلل  ؟ـقػ تؼوتؾ افـوس

 ,(ٓ إَل إٓ اهلل ؾؿـ ؿوهلو ؾؼد ظصؿ مـل موفف وكػًف إٓ بحؼف وحًوبف ظذ اهلل

 مـعقينقؾؼول واهلل ٕؿوتؾـ مـ ؾرق بغ افصالة وافزـوة ؾنن افزـوة حؼ احول واهلل ف

 ◙ؿول ظؿر  ,فؼوتؾتفؿ ظذ مـعفو ☺ ظـوؿو ـوكقا يمدواهو إػ رشقل اهلل 

  -(ؾعرؾً أنف احلؼ ◙إٓ أن ؿد ذح اهلل صدر أيب بؽر قؾقاهلل مو ه

افقَمن احلؽؿ بـ كوؾع افٌفراين احلؿ ي احلوؾظ قأبؿول افذهٌل يف صقخ افٌخوري  

وأرضلة بـ ون بـ ظؿرشؿع حريز بـ ظثَمن وصػقا  ,مقايل هبراء أحد إئؿي مـ
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وـون  ,ادـذر وأبو بؽر بـ أيب مريؿ وظػر بـ معدان وصعقى بـ أيب محزة وأمثوهلؿ

مـ كٌالء افثؼوت حدث ظـف افٌخوري وأمحد بـ حـٌؾ وحيقك بـ معغ وافذهع 

 ,زرظي افـكي وظع بـ ُمؿد احلًؽوين وخؾؼ ـثرقوُمؿد بـ ظقف افطوئل وأب

حوتؿ9 ثؼي قوؿول أب ,ؼدمف احلمقن فققفقف ؿضوء محصوحديثف يف افؽتى ـؾفو اشت

وؿول  ,زرظي9 مل يًؿع مـ صعقى إٓ حديثو واحدا وافٌوؿل إجوزةقوؿول أب ,كٌقؾ

أمحد9 ـون يؼقل أن صعقى اشتحؾ ذفؽ يؼقل صعقى هلؿ ارووا ظـل ؿؾً ومع 

 -ا ـه,روايتف فذفؽ ظـ صعقى بوإلجوزة ؾوحتٍ هبو صوحٌو افصحقحغ فثؼتف وإتؼوكف

ؿول  ىف ذح افًـي ـَم ؿول اإلموم افٌغقى ؒومـ ؾقائد احلديٌ ,

وأبقاب  ،وؾقف أنقاع مـ افعؾؿ ،هذا احلديٌ أصؾ ـٌر يف افديـ 9شؾقَمن اخلطويبقأب

ـوكقا  (☺)وممو جيى تؼديؿف أن يعؾؿ أن أهؾ افردة بعد افرشقل  ،مـ افػؼف

 9وهذه افػرؿي ضوئػتون ،وظودوا إػ افؽػر،صـػ مـفؿ ارتدوا ظـ افديـ 9صـػغ

وأصحوب إشقد افعـز  ،ضوئػي مـفؿ أصحوب مًقؾؿي مـ بـل حـقػي وؽرهؿ

وضوئػي ارتدوا ظـ  ،مـ أهؾ افقؿـ وؽرهؿ افذيـ صدؿقمهو ظذ دظقى افـٌقة

ئع ،افديـ حتك مل يؽـ  ،وظودوا إػ مو ـوكقا ظؾقف مـ أمر اجلوهؾقي ،وأنؽروا  افؼا

ومًجد  ،مًجد مؽي 9إرض إٓ يف ثالث مًوجد يًجد هلل تعوػ ظذ وجف

ثو 9ومًجد ظٌد افؼقس بوفٌحريـ يف ؿريي يؼول هلو ،ادديـي هريرة قوظـك أب،جقا

يف ؿتؾ  ◙ومل يشؽ ظؿر  ،همٓء افػرق" وـػر مـ ـػر مـ افعرب9 "بؼقفف

 ،بؾ اتػؼً افصحوبي ظذ ؿتوهلؿ وؿتؾفؿ ،ومل يعسض ظذ أيب بؽر يف أمرهؿ ،همٓء

واشتقفد  ،وشوظده ظذ ذفؽ أـثر افصحوبي ،بؽر شٌل ذرارَيؿ وكًوئفؿقى أبورأ

ؾقفدت فف ُمؿد  ابـ ظع افذي  ،ظع بـ أيب ضوفى جوريي مـ شٌل بـل حـقػي

أمجعقا ظذ أن ادرتد ٓ  ثؿ مل يـؼرض ظك افصحوبي حتك ,ابـ احلـػقي 9يدظك
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رؿقا بغ افصالة وافزـوة، وافصـػ أخر ؿقم مل يرتدوا ظـ افديـ فؽـفؿ ؾ  ,يًٌك

وزظؿقا أن اخلطوب يف ؿقفف شٌحوكف  ،وأنؽروا ؾرض افزـوة ،ؾلؿروا بوفصالة

خوص فؾـٌل  ;0/4 9> افتقبي  َّ ين ىن نن من زن رن مم ُّٱٱ9وتعوػ

وهمٓء  ،وظروً افشٌفي فعؿر يف ؿتول همٓء فتؿًؽفؿ بؽؾؿي افتقحقد ،(☺)

فدخقهلؿ يف ؽَمر أهؾ ،شؿ يف ذفؽ افزمونوإكَم مل يدظقا هبذا آ ،يف احلؼقؼي أهؾ بغل

 9وافردة 9وأمهفَم ،إذ ـوكً أظظؿ إمريـ،ؾلوقػ آشؿ يف اجلؿؾي إػ افردة ،افردة

وؿد وجد مـ همٓء  ،ؾورتد ظـف،اشؿ فغقي يـطؾؼ ظذ ـؾ مـ ـون مؼٌال ظذ أمر

وـون آظساض مـ ظؿر تعؾؼو بظوهر  ،ومـع احلؼ ،افؼقم آككاف ظـ افطوظي

يريد أن افؼضقي ؿد تضؿـً ظصؿي  ،إن افزـوة حؼ احول 9بؽرقؾؼول فف أب ،افؽالم

ئطفو ؾؽون يف ذفؽ مـ  ،ورد افزـوة إفقفو ،ثؿ ؿويًف بوفصالة ،افدم واحول بنيػوء ذا

ؾرد ،ؿقفف دفقؾ ظذ أن ؿتول ادؿتـع مـ افصالة ـون إمجوظو مـ رأي افصحوبي

 ،ع يف هذه افؼضقي آحتجوج مـ ظؿر بوفعؿقمؾوجتؿ ،ادختؾػ ؾقف إػ ادتػؼ ظؾقف

ؾدل ذفؽ ظذ أن افعؿقم خيص  ،ثؿ توبعف ظؿر ظؾقف ،ومـ أيب بؽر بوفؼقوس

 "إٓ أن ؿد ذح اهلل صدر أيب بؽر ؾعرؾً أنف احلؼقمو ه9 "وؿقل ظؿر ,بوفؼقوس

 بؾ اكؼح صدره بوحلجي افتل أدػ هبو،إصورة إػ أنف مل يؽـ يف تؾؽ ادقاؾؼي مؼؾدا

ويف هذه افؼضقي دفقؾ ظذ تصقيى رأي  ,وافزهون افذي أؿومف كصو ودٓفي ،بؽرقأب

أمو افققم يف  ╚وأنف إمجوع مـ افصحوبي  ،ظع يف ؿتول أهؾ افٌغل يف زموكف

ـوكقا ـػورا  ،وامتـعقا مـ أدائفو ،زموكـو إذا أنؽرت ضوئػي مـ ادًؾؿغ ؾرض افزـوة

 ،وبغ أوئلؽ  افؼقم حقٌ مل يؼطع بؽػرهؿ وافػرق بغ همٓء ،بنمجوع ادًؾؿغ

وـون ؿتول ادًؾؿغ إيوهؿ ظذ اشتخراج احلؼ مـفؿ دون افؼصد إػ دموئفؿ أاهؿ 

ووؿعً افػسة بؿقت  ،ـوكقا ؿريٌل افعفد بوفزمون افذي ـون يؼع ؾقف تٌديؾ إحؽوم
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ؾداخؾتفؿ  ،حلدوث ظفدهؿ بوإلشالم ،وهؿ جفول بلمقر افديـ (☺)افـٌل 

ؾؼد اشتػوض ظؾؿ وجقب افزـوة حتك ظرؾف اخلوص  ،وأمو افققم،ؾعذروا ،يافشٌف

وـذفؽ إمر يف ـؾ مـ أنؽر صقئو  ،ؾال يعذر أحد بتلويؾ يتلوفف يف إكؽورهو،وافعوم

 ،ـوفصؾقات اخلؿس ،ممو اجتؿعً ظؾقف إمي مـ أمقر افديـ إذا ـون ظؾؿف مـتؼا 

وكؽوح ذوات  ،يؿ افزكو واخلؿروحتر،وآؽتًول مـ اجلـوبي ،وصقوم صفر رمضون

وٓ  ،إٓ أن يؽقن رجؾ حديٌ ظفد بوإلشالم ،ادحورم يف كحقهو مـ إحؽوم

 ,وـون شٌقؾف شٌقؾ أوئلؽ افؼقم ،ؾنذا أنؽر صقئو مـفو جفوفي مل يؽػر ،يعرف حدوده

ـتحريؿ كؽوح ادرأة ظذ  ،ؾلمو مو ـون اإلمجوع ؾقف معؾقمو مـ ضريؼ ظؾؿ اخلوصي

ومو أصٌف ذفؽ مـ  ،وأن فؾجدة افًدس ،وأن ؿوتؾ افعؿد ٓ يرث ،تفوظؿتفو وخوف

ا  ,بؾ يعذر ؾقفو فعدم اشتػووي ظؾؿفو يف افعومي ،ؾنن مـ أنؽرهو ٓ يؽػر ،إحؽوم

وىف ظؼقبي مـ مل يمد افزـوة ظـ موفف مـ ادًؾؿغ ىف أخرة  )إن صوء اهلل ايؼوع  -ـه

 9ؾؼول  روى ؒ (تؾؽ افعؼقبي

فزكود أن ظٌد افرمحـ بـ هرمز قؽؿ بـ كوؾع أخزكو صعقى حدثـو أبحدثـو احل ,3 ا

تليت اإلبؾ ظذ ) ☺ ؿول افـٌل  9يؼقل ◙إظرج حدثف أنف شؿع أبو هريرة 

مل يعط ؾقفو حؼفو تطمه بلخػوؾفو وتليت افغـؿ ظذ قصوحٌفو ظذ خر مو ـوكً إذا ه

والؾفو وتـطحف بؼرواهو صوحٌفو ظذ خر مو ـوكً إذا مل تعط ؾقفو حؼفو تطمه بل

وٓ يليت أحدـؿ يقم افؼقومي بشوة )ؿول  ,(وؿول ومـ حؼفو أن حتؾى ظذ احوء

حيؿؾفو ظذ رؿٌتف هلو يعور ؾقؼقل يو ُمؿد ؾلؿقل ٓ أمؾؽ فؽ صقئو ؿد بؾغً وٓ يليت 

بٌعر حيؿؾف ظذ رؿٌتف فف رؽوء ؾقؼقل يو ُمؿد ؾلؿقل ٓ أمؾؽ فؽ مـ اهلل صقئو ؿد 

  -(بؾغً
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حدثـو ظع بـ ظٌد اهلل حدثـو هوصؿ بـ افؼوشؿ حدثـو ظٌد افرمحـ بـ ظٌد  ,4

ؿول رشقل  9ؿول ◙اهلل بـ ديـور ظـ أبقف ظـ أيب صوفح افًَمن ظـ أيب هريرة 

مـ آتوه اهلل موٓ ؾؾؿ يمدي زـوتف مثؾ فف يقم افؼقومي صجوظو أؿرع فف ) 9☺اهلل 

ف يعـل صدؿقف ثؿ يؼقل أنو موفؽ أنو ــزك زبقٌتون يطقؿف يقم افؼقومي ثؿ يلخذ بؾفزمق

               أيي ,;/07>آل ظؿران9   َّ حك جك مق  حق  ُّٱ9 ثؿ تال

  9ىف صحقحف  ؾؼول  وفـػس افعؼقبي روى آموم مًؾؿ ؒ

َثـَو ,5 ـُ اْدُْخَتوِر َحدَّ ٌُْد اْفَعِزيِز ْب َثـَو َظ ِؽ إمقي َحدَّ
ٌِْد اْدَؾِ ـُ َظ ُد ْب ؿَّ  وحدثـل ُُمَ

 
ِ
ـْ َأبِك ُهَرْيَرَة َؿوَل  َؿوَل َرُشقُل اهللَّ ـْ َأبِقِف َظ ـُ َأبِك َصوفٍِح َظ ـْ " ☺ ُشَفْقُؾ ْب َمو ِم

وَتُف إَِّٓ ُأمْحَِك َظَؾْقِف ىِف َكوِر َجَفـََّؿ َؾُقْجَعُؾ َصَػوِئَح َؾُقْؽَقى هِبَو  ـَ ى َز ـٍْز َٓ ُيَمدِّ ـَ َصوِحِى 

ٌَوُه َوَجٌِقـُُف َحتَّك حَيْ  َغ َأْخَػ َشـٍَي ُثؿَّ ُيَرى َجـْ
ًِ وَن ِمْؼَداُرُه مَخْ ـَ ٌَوِدِه ىِف َيْقٍم  ُ َبْغَ ِظ ُؽَؿ اهللَّ

وَُتَو إَِّٓ ُبطَِح هَلَ  ـَ ى َز ـْ َصوِحِى إِبٍِؾ َٓ ُيَمدِّ و إَِػ افـَّوِر َوَمو ِم و إَِػ اجْلَـَِّي َوإِمَّ و َشٌِقَؾُف إِمَّ

َلْوَؾِر مَ  ـَ ْت َظَؾْقِف ُأوََٓهو َحتَّك بَِؼوٍع َؿْرَؿٍر  َهو ُردَّ ََم َمَه َظَؾْقِف ُأْخَرا ؾَّ ـُ ُـّ َظَؾْقِف  َت ًْ ًْ َت وَك ـَ و 

و إَِػ اجْلَ  َغ َأْخَػ َشـٍَي ُثؿَّ ُيَرى َشٌِقَؾُف إِمَّ
ًِ وَن ِمْؼَداُرُه مَخْ ـَ ٌَوِدِه ىِف َيْقٍم  ُ َبْغَ ِظ ـَِّي حَيُْؽَؿ اهللَّ

و إَِػ افـَّوِر وَ  َلْوَؾِر َمو َوإِمَّ ـَ وَُتَو إَِّٓ ُبطَِح هَلَو بَِؼوٍع َؿْرَؿٍر  ـَ ى َز ـْ َصوِحِى َؽـٍَؿ َٓ ُيَمدِّ َمو ِم

ََم َمَه َظَؾْقِف  ؾَّ ـُ ًْ َؾَتَطُمُه بَِلْطاَلِؾَفو َوَتـْطُِحُف بُِؼُرواِهَو َفْقَس ِؾقَفو َظْؼَصوُء َوَٓ َجْؾَحوُء  وَك ـَ

ْت َظَؾْقِف ُأو َهو ُردَّ َغ َأْخَػ ُأْخَرا ًِ وَن ِمْؼَداُرُه مَخْ ـَ ٌَوِدِه ىِف َيْقٍم  ُ َبْغَ ِظ ََٓهو َحتَّك حَيُْؽَؿ اهللَّ

و إَِػ افـَّورِ  و إَِػ اجْلَـَِّي َوإِمَّ وَن ُثؿَّ ُيَرى َشٌِقَؾُف إِمَّ َر ,شَشـٍَي مِمَّو َتُعدُّ ـَ َؿوَل ُشَفقٌْؾ َؾاَل َأْدِرى َأَذ

ٌََؼَر َأْم َٓ   َؿوَل َؿوُفقا  ,اْف
ِ
اخْلَقُْؾ َمْعُؼقٌد ,َؿوَل وأَ ,اخْلَْقُؾ ىِف َكَقاِصقَفو»َؾوخْلَْقُؾ َيو َرُشقَل اهللَّ

اخْلَْرُ إَِػ َيْقِم اْفِؼَقوَمِي اخْلَْقُؾ َثاَلَثٌي ؾفل فَِرُجٍؾ َأْجٌر ,َؿوَل ُشَفْقٌؾ َأنَو َأُصؽُّ ,ىِف َكَقاِصقَفو

 َوفَِرُجٍؾ ِشْسٌ َوفَِرُجٍؾ ِوْزٌر َؾَلمَّ 
ِ
ُجُؾ َيتَِّخُذَهو ىِف َشٌِقِؾ اهللَّ و افتل هل َفُف َأْجٌر َؾوفرَّ
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ُ َفُف َأْجًرا َوفَ  َتَى اهللَّ ـَ َهو َفُف َؾاَل ُتَغقُِّى َصْقًئو يف ُبُطقاِهَو إَِّٓ  ًْ قَوُيِعدُّ َؾ ـَ َرَظوَهو ىِف َمْرٍج َمو َأ

ُ َفُف هِبَو َأْجًرا َوفَ  َتَى اهللَّ ـَ ـْ رء إَِّٓ  ٌَُفو ىِف َشؼَ قِم وَن َفُف بُِؽؾِّ َؿْطَرٍة ُتَغقِّ ـَ ـْ اَهٍْر  وَهو ِم

هِلَو َوَأْرَواثَِفو,ُبُطقاِهَو َأْجرٌ  َر إَْجَر ىِف َأبَْقا ـَ ًؾو أَ قَوفَ  ,َحتَّك َذ ًْ َذَ ْشَتـَّ تَِى وا ـُ َؾْغِ  َذَ

و افذي هل َفُف ِشْسٌ َؾوفرَّ  اًل َفُف بُِؽؾِّ َخْطَقٍة خَتُْطقَهو َأْجٌر َوَأمَّ ًمو َوجَتَؿُّ  ُجُؾ َيتَِّخُذَهو َتَؽرُّ

و افذي َظَؾْقِف ِوْزٌر ؾوفذي  َهو َوَأمَّ َهو َوُيْنِ ك َحؼَّ ُطُفقِرَهو َوُبُطقاِهَو يف ُظْنِ ًَ َوَٓ َيـْ

ا َوَبَطًرا َوَبَذًخو َوِرَيوَء افـَّوِس َؾَذاَك افذي هل َظَؾْقِف ِوْزرٌ  ُؿُر َيو َؿوُفقا َؾوحْلُ  ,شَيتَِّخُذَهو َأَذً

 َؿوَل 
ِ
ـْ َيْعَؿْؾ »َرُشقَل اهللَّ َة )َؾَؿ ُ َظَذَّ ِؾقَفو َصْقًئو إَِّٓ َهِذِه أَيَي اجْلَوِمَعَي اْفَػوذَّ َمو َأنَْزَل اهللَّ

ا َيَرُه( ٍة َذًّ ـْ َيْعَؿْؾ ِمْثَؼوَل َذرَّ ا َيَرُه َوَم ٍة َخْرً     ,شِمْثَؼوَل َذرَّ

 9ؾؼول وروى ؒ

َثـَو ظَ ,6 بِقعُ َحدَّ َثـَو افرَّ ـُ َشالٍَّم اجْلَُؿِحكُّ َحدَّ ـِ ْب مْحَ ؾِؿٍ ,ٌُْد افرَّ ًْ ـَ ُم ـْ  ,َيْعـِك اْب َظ

ـْ َأبِك ُهَرْيَرَة َأنَّ افـٌل  ـِ ِزَيوٍد َظ ِد ْب ؿَّ ًٌو َتْلتِك »َؿوَل  ☺ ُُمَ كِك َأنَّ ِػ ُأُحًدا َذَه َمو َيُنُّ

 َظَذَّ َظَذَّ َثوفَِثٌي َوِظـِْدى ِمـُْف ِديـَوٌر 
ـٍ   -شإَِّٓ ِديـَوٌر ُأْرِصُدُه فَِدْي

 ؾؼول9  ؒ روى افٌخوري (أحد ذوط وجقهبو)وىف كصوب افزـوة   

حدثـو إشحؼ بـ يزيد أخزكو صعقى بـ إشحؼ ؿول إوزاظل أخزين حيقك ,7

بـ حيقك بـ ظَمرة أخزه ظـ أبقف حيقك بـ ظَمرة بـ أيب احلًـ وبـ أيب ـثر أن ظؿر

فقس ؾقَم دون مخس أواق ) ☺ ؿول افـٌل  9يؼقل ◙و شعقد أنف شؿع أب

ورواه  ,صدؿي وفقس ؾقَم دون مخس ذود صدؿي وفقس ؾقَم دون مخس أوشؼ صدؿي

ـِ ُبَؽْرٍ افـَّوِؿُد ويف صحقحف  ؾؼول وحدثـل َظْؿرُ  اإلموم مًؾؿ ؒ ِد ْب ؿَّ ـُ ُُمَ ْب

ًُ َظؿْ  ـُ ُظقَْقـََي َؿوَل َشَلْخ َثـَو ُشْػَقوُن ْب ـَ حَيَْقك ورَ َحدَّ وفؾؿزيد مـ افػقائد ىف  ,احلديٌ,ْب

  9بوبف  فـؾؼك معو كظرة  ىف ــقز فؾًـي  رحؿ اهلل مصـػقفو ظـ إمي خرا 
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ؿول  9ؿول ◙ظـ ظع  ؾػك جمؿع افزوائد  ؿول  افعالمي اهلقتؿك ؒ  ,8

إن اهلل ؾرض ظذ أؽـقوء ادًؾؿغ يف أمقاهلؿ بؼدر افذي يًع  9☺رشقل اهلل 

هؿ وفـ جيفد افػؼراء إذا جوظقا وظروا إٓ بَم يضقع أؽـقوؤهؿ أٓ وإن اهلل ؾؼراء

رواه افطزاين يف افصغر وإوشط  حيوشٌفؿ حًوبو صديدا ويعذهبؿ ظذابو أخقَم

ثوبً مـ رجول افصحقح وبؼقي رجوفف  9تػرد بف ثوبً بـ ُمؿد افزاهد  ؿؾً 9وؿول

 -وثؼقا وؾقفؿ ـالم

☺ أتك رجؾ مـ بـل متقؿ رشقل اهلل  9ولؿ ◙وظـ أنس بـ موفؽ  ,/0

أهؾ ومول وحوضة ؾلخزين ـقػ أصـع ومول ـثر وذويو رشقل اهلل إين ذ 9ؾؼول

خترج افزـوة مـ موفؽ ؾناهو ضفرة تطفرك  9☺ؾؼول رشقل اهلل  ؟وـقػ أنػؼ

يو رشقل اهلل أؿؾؾ يل  9وتصؾ أؿربوءك وتعرف حؼ ادًؽغ واجلور وافًوئؾ  ؾؼول

حًٌل   9ؾؼول ," ا افؼربك حؼف وادًؽغ وابـ افًٌقؾ وٓ تٌذر تٌذيرا آت ذ9 "ؾؼول

ؾؼول  ؟يو رشقل اهلل إذا أديً افزـوة إػ رشقفؽ ؾؼد برئً مـفو إػ اهلل ورشقفف

كعؿ إذا أديتفو إػ رشقيل ؾؼد برئً مـفو وفؽ أجرهو وإثؿفو ظذ " 9☺رشقل اهلل 

  -ورجوفف رجول افصحقحرواه أمحد وافطزاين يف إوشط  ," مـ بدهلو

اجتروا يف أمقال  9☺ؿول رشقل اهلل  9ؿول ◙ظـ أنس بـ موفؽ  ,00

يؼصد  )افقتومك ٓ تلـؾفو افزـوة  رواه افطزاين يف إوشط وأخزين شقدي وصقخل 

وفشقخف احلوؾظ افعراؿل يف   9ؿؾً    ,أن إشـوده صحقح  (احلوؾظ افعراؿل  ؒ

ومو أرؾع ؿقؿتفو حقٌ  (د وترتقى ادًوكقدتؼريى إشوكق) 9إحؽوم رائعتف

 9هـوك ؿول ؒ

01,  
ِ
ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُشقَل اهللَّ ـْ إَْظَرِج َظ ِؽُغ »َؿوَل  ☺ روى َظ ًْ

ِ
َفْقَس اْد

ْؼَؿَتوِن َوافتَّْؿَرُة َوا ْؼَؿُي َوافؾُّ ُه افؾُّ ِذي َيُطقُف َظَذ افـَّوِس َتُردُّ ِف افَّ ا فتَّْؿَرَتوِن، هِبََذا افطَّقَّ
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َق َظَؾْقِف َوَٓ  ـُ َفُف َؾُقَتَصدَّ ِؽُغ؟ َؿوَل افَِّذي َٓ جَيُِد ِؽـًك ُيْغـِقِف َوَٓ ُيْػَط ًْ
ِ
ـْ اْد َؿوُفقا َؾَؿ

َلُل افـَّوَس  ًْ ـْ َأيِب ,شَيُؼقُم َؾَق وٍم َظ ـْ مَهَّ ؿؾً وـَم أصور ىف مؼدمتف )متػؼ ظؾقف( َوَظ

ِؽُغ َؿوَل ْؾ َؿوُهَرْيَرَة ِمْثُؾُف َومَلْ َيؼُ  ًْ
ِ
ـْ اْد ِؽُغ افَِّذي َٓ جَيُِد ِؽـًك ُيْغـِقِف ُفقا َؾَؿ ًْ

ِ
ََم اْد 9 إكَّ

َق َظَؾقْفِ  ـُ َفُف َؾقَُتَصدَّ َلَل افـَّوَس َوَٓ ُيْػَط ًْ َتْحِقل َأْن َي ًْ ؾٍِؿ   شَوَي ًْ ُ
ِ
إنَّ »َويِف ِرَواَيٍي د

ُػ، اْؿَرُءوا إْن ِصئْ  ِؽَغ اْدَُتَعػِّ ًْ
ِ
َلُخقَن افـَّوَس إحْلَوًؾواْد ًْ  -"ُتْؿ "َٓ َي

02,  
ِ
ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َؿوَل9 َؿوَل َرُشقل اهللَّ وٍم َظ ـْ مَهَّ َ َؿوَل يِل َأنِْػْؼ » ☺ َظ إنَّ اهللَّ

  شُأنِْػْؼ َظَؾْقؽ
ِ
 َمأَلى َٓ َتِغقُضَفو َكَػؼَ » ☺ َوَظـُْف َؿوَل9 َؿوَل َرُشقُل اهللَّ

ِ
ٌي إنَّ َيِؿَغ اهللَّ

ُف مَلْ َيِغْض َمو يِف  َؿَقاِت َوإَْرَض َؾِنكَّ ًَّ ْقَؾ َوافـََّفوَر َأَرَأجُْتْؿ َمو َأنَْػَؼ ُمـُْذ َخَؾَؼ اف وُء افؾَّ  َشحَّ

ُْخَرى اْفَػْقُض َيْرَؾُع َوخَيِْػُض »َيِؿقـِِف؛ َؿوَل  ْٕ  َوبَِقِدِه ا
ِ
وء  -شَوَظْرُصُف َظَذ اْحَ

ـْ َأبِ  ,03 ـْ َشومِلٍ َظ  َوَظ
ِ
َد إَٓ يِف اْثـََتْغِ َرُجٌؾ » ☺ قِف َؿوَل9 َؿوَل َرُشقُل اهللَّ ًَ َٓ َح

َن َؾفُ  ُ اْفُؼْرآ ًٓ قآَتوُه اهللَّ ُ َمو ْقِؾ َوافـََّفوِر، َوَرُجٌؾ آَتوُه اهللَّ ُيـِْػُؼُف يِف احْلَؼِّ قَؾفُ  َيُؼقُم بِِف آَكوَء افؾَّ

ْقِؾ َوافـََّفورِ   -شآَكوَء افؾَّ

ـْ كَ  ,04  َوَظ
ِ
ـِ ُظَؿَر َأنَّ َرُشقَل اهللَّ ـْ اْب ـَْزِ َوهُ قَؿوَل َوهُ » ☺ وِؾٍع َظ

ِ
ُر قَظَذ اْد ـُ َيْذ

ْػَذ، َواْفَقُد اْفُعْؾَقو اْدُـْ  ًُّ ـْ اْفَقِد اف َلَخِي9 اْفقَُد اْفُعْؾَقو َخْرٌ ِم ًْ ـْ اْدَ َػ َظ َدَؿَي َوافتََّعػُّ ِػَؼُي افصَّ

وِئَؾيُ  ًَّ ْػَذ اف ًُّ  -شَواف

 وَ 
ِ
ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َؿوَل9 َؿوَل َرُشقُل اهللَّ وٍم َظ ـْ مَهَّ ْثَرِة »9☺َظ ـَ ـْ  َفْقَس اْفِغـَك َظ

َـّ اْفِغـَك ِؽـَك افـَّْػسِ   -شاْفَعَرِض َوَفِؽ

05,  
ِ
ٌِِّف اْثـََتْغِ » ☺ َوَظـُْف َؿوَل9 َؿوَل َرُشقُل اهللَّ ْقُخ َظَذ ُح ْثَرُة  افشَّ ـَ ُضقُل احْلََقوِة َو

ولِ ا ْقَخوِن  شْحَ َذا يِف ِرَواَيِي َأمْحََد، َوَؿوَل افشَّ ْقِخ َصوب  »ـَ ٌَ َوهُ شَؿْؾُى افشَّ َقاُب قاحْلَِدي افصَّ

 -يعـك افشقخون أن بدايي ادتـ ؿؾى افشقخ صوب ظذ,
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06,  
ِ
ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُشقَل اهللَّ ـْ إَْظَرِج َظ ِذي َكْػِز »َؿوَل9  ☺ َوَظ بَِقِدِه َوَافَّ

ـْ َأْن َيْليِتَ َرُجاًل  ٌَْؾُف َؾَقْحَتطَِى َظَذ َطْفِرِه َخْرٌ َفُف ِم ْؿ َح ـُ ـْ  َْٓن َيْلُخَذ َأَحُد ُ ِم َأْظَطوُه اهللَّ

َلَخُف َأْظَطوُه أَ  ًْ  -شَمـََعفُ وَؾْضؾِِف َؾَق

ـِ ُظَؿَر  ,07 ـْ اْب ـْ َكوِؾٍع َظ ـَ اخْلَطَّوِب مَحََؾ ظَ »َوَظ  َأنَّ ُظَؿَر ْب
ِ
َذ َؾَرٍس يِف َشٌِقِؾ اهللَّ

 
ِ
َلَل َرُشقَل اهللَّ ًَ ٌَْتوَظُف َؾ ٌَوُع َؾَلَراَد َأْن َي ٌَْتْعُف َوَٓ َتُعْد  ☺ َؾَقَجَدُه ُي ـْ َذفَِؽ، َؾَؼوَل َٓ َت َظ

ٌِ ُظَؿَر َكْحُقُه َوِؾقِف  شيِف َصَدَؿتِؽ ـْ َحِدي ُف بِدِ »َوهَلََُم ِم ـَ ٌَْتْعُف َوإِْن َأْظَطو ْرَهٍؿ َواِحٍد، َٓ َت

وْفَؽْؾِى َيُعقُد يِف َؿْقِئفِ  ـَ وىف مشؽوة ادصوبقح رحؿ اهلل  ,شَؾِننَّ اْفَعوِئَد يِف َصَدَؿتِِف 

  -صوحٌفو وأنور فف هبو ؿزه

ـِ أيب أْويف  ,08 إِذا أتوُه ؿقٌم  ☺ ؿول9 ـوَن افـٌلُّ  ¶وظـ ظٌِد اهلل ب

افؾُفؿَّ صؾِّ »ؾلتوُه أيب بصَدِؿتف، ؾؼول9  ,شافؾُفؿَّ صؾ ظع آِل ُؾالنٍ »بصَدِؿتفؿ ؿول9 

 ,متػؼ ظؾقف شظع آل أيب أويف

مـ إزد، ُيؼوُل  رجاًل  ☺ وظـ أيب مُحقٍد افًوظدي، ؿول9 اشتعؿَؾ افـٌلُّ ,/1

ْتٌقي، ظع افصِدؿي، ؾؾَمَّ ؿدم، ؿول9 هذا فؽؿ، وهذا ُأهدَي يل ـُ افؾُّ ؾخطى افـٌلُّ  فف9 اب

ًٓ »قف، ثؿَّ ؿول9 ؾحؿَد اهلَل وأثـَك ظؾ ☺  مـؽؿ ظع أمقٍر  أمو بعد، ؾنين أشتعؿُؾ رجو

ًْ يل، ؾفال جؾَس يف  ممَّو وإلين اهلل، ؾقليت أحُدهؿ ؾقؼقُل9 هذا فؽؿ، وهذِه هديٌي أهدي

ًِ أبقِف أمف، ؾقـُظر أَُيدى فف أم ٓ؟! وافذي كػز بقدِه ٓ يلخُذ أحٌد مـُف صقئً  إَٓ  وبق

ٌر، أ ا بؼرً وفف رؽَوٌء أ ا ؾُف ظع رؿٌتف، إن ـوَن بعرً جوَء بف يقَم افؼقومِي حيؿ صوٌة وفف خقا

؟ مهللاَّ هؾ »ثؿَّ رؾَع يديف حتك رأجـَو ُظػَريت إِبطقف، ثؿَّ ؿول9  ,شتٌعر ًُ مهللاَّ هؾ بؾغ

 ًُ ف أ»ؿول اخلطَّويب9 ويف ؿقفِِف9  ,متػؼ ظؾقف ,شبؾغ أبقف، ؾقـُظَر وهال جؾَس يف بقً أمِّ

ُع بف إيل ُمظقٍر ؾف شأَُيدى إِفقف أم ٓ ُمظقر، وـؾَّ دخقٍؾ قدفقٌؾ ظع أنَّ ـؾَّ أمٍر ُيتذرِّ
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ِد ـحؽؿِف ظـد آؿساِن أم ٓ؟ هؽذا  يف افعؼقٍد ُيـُظر9 هؾ يؽقن حؽُؿف ظـد آكػرا

ـَّي»يف  ًُّ  -شذح اف

)مـ اشَتعؿؾـوُه مـُؽؿ  9☺وظـ َظدّي بـ َظؿرة، ؿول9 ؿول رشقُل اهلل ,10

ًٓ  وؿـَو خمقطً ظع ظؿٍؾ ؾؽتَ  وؿد  ,رواه مًؾؿ شيليت بف يقم افؼقومي ؾَم ؾقؿف؛ ـون ُؽؾق

 -روى يف صحقحف بًـده ظـ مو خيرجف موفؽ افـصوب مـ ادًؾؿغ

ـِ ظؿر، ظـ افـٌل  ,11  َمء وافعققُن »ؿول9  ،☺ظـ  ظٌد اهلل ب ًَّ  اف
ًِ ؾقَم شَؼ

 -رواه افٌخوري أجضو شومو ُشؼل بوفـَضِح؛ كصُػ افعؼ ,؛ افُعُؼ وـون ظَثِريً وأ

افعجَمُء جرُحَفو ُجٌوٌر؛ وافٌئُر » 9☺وظـ أيب هريرة، ؿول9 ؿول رشقل اهلل ,12

ٌَوٌر، وادعِدن جٌوٌر، ويف افرـوز اخلُؿس ؿول افعالمي افطقٌك ىف  ,متػؼ ظؾقف, شُج

د أن افٌفقؿي إذا أتؾػً صقئً  ,ذحف واجلٌور9 اهلدر ، ومل يؽـ معفو ؿوئد، وٓ ووادرا

وومـ؛ ٕن اإلتالف حصؾ قؾف ، ؾال وَمن، ؾنن ـون معفو أحداوـون اهورً  شوئؼ،

؛ ٕن احوفؽ ؿك يف ربطف، إذ افعودة أن تربط افدواب بتؼصره، وـذا إن ـون فقاًل 

معـوه9 أن مـ اشتلجر  شوافٌئر جٌور، وادعدن جٌور»وؿقفف9  ,ا، وتنح اهورً فقاًل 

 ,ادعدن، ٓ وَمن ظؾقفوعدن، ؾواهور ظؾقف افٌئر أمـ اد وصقئً و، أا فقحػر فف بئرً  ا حوؾرً 

 ,وـذا إن وؿع ؾقفو إكًون وهؾؽ، إن مل يؽـ احلػر ظدواكو، وإن ـون ؾػقف خالف

يريد بف ادعدن ظـد أهؾ افعراق مـ أصحوب أيب حـقػي؛ حو  شويف افرـوز اخلؿس»

قم افذهى وافػضي افذي خؾؼف اهلل يف إرض ي»شئؾ ظـف ؾؼول9  ☺ روى أنف 

ادقاؾؼ ٓشتعَمل افعرب، قودؾغ أهؾ اجلوهؾقي ظـد أهؾ احلجوز، وه ,شخؾؼف

 ,واصتؼوؿف مـ افرـز، مصدر رـزت افرمح ,وادـوشى فقجقب اخلؿس ؾقف

 -ا ـه,اويؼول9 أرـز افرجؾ إذا وجد رـوزً 
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افشقخون وإئؿي أمحد وأصحوب افًــ( )ؿد روى افًٌعي  وىف زـوة افػطر

 -ـؾفؿ

 ظـ ابـ ظ ,13
ِ
مـ متٍر  وزـوَة افػطِر صوظً  ☺ ؿر، ؿول9 ؾرَض رشقل اهلل

، وافذـِر، وإنثك، وافصغِر، وافؽٌر مـ  وصوظً وأ مـ صعٍر، ظع افعٌِد، واحلرِّ

ى ؿٌَؾ خروِج افـوِس إيِل افصالة ,ادًؾؿغ  -وأمر هبو أن ُتمدَّ

عوٍم، مـ ض ووظـ أيب شعقد اخلدرّي، ؿول9 ــو كخرج زـوة افػطِر صوظً  ,14

وىف  ,مـ زبقٍى  وصوظً ومـ َأِؿٍط، أ وصوظً ومـ متر، أ وصوظً ومـ صعٍر، أ وصوظً وأ

 -ؾضؾ افعػوف  وؽره مـ افػقائد روى ؒ

ًُ مَحوفي ,15 ؾ ـِ خمورٍق، ؿول9 حتؿَّ أشلخُف  ☺ ؾلتقً رشقل اهلل  ,ظـ ؿٌقصَي ب

يوؿٌقصُي! إنَّ ادًلخَي » ، ثؿَّ ؿول9شأِؿؿ حتك تلتقـو افصدؿُي9 ؾـلُمَر فَؽ هبو»ؾقفو9 ؾؼول9 

ؽ ًِ ٌَفو ثؿَّ ُيؿ ًْ فُف ادًلخُي حتك ُيصق َؾ مَحوفي ؾحؾَّ  ,ٓحِتؾُّ إَِّٓ ٕحد ثالثي9 رجٌؾ حتؿَّ

ًمو مـ ظقٍش،  ًْ فُف ادًلخُي حتك ُيصقَى ؿقا ًْ موَفف ؾحؾَّ ورجٌؾ أصوبتُف جوئحٌي اجتوَح

َم ثالثٌي مـ ذوي احلجك مـ ؿول9 ِشداًدا مـ ظقٍش، ورجٌؾ أصوبتُف ؾوؿٌي حتك يؼقوأ

مو مـ ظقٍش،  ًْ فُف ادًلخُي، حتك ُيصقَى ؿقا ًْ ُؾالًكو ؾوؿٌي ؾحؾَّ ؿقمف9 فؼد أصوَب

ٌُفو  ,ؿوَل9 ِشداًدا مـ َظقشٍ وأ ًٌ يلـُؾفو صوح َـّ مـ ادًلخِي يو ؿٌقصُي شح ه ؾَم ِشقا

 -رواه مًؾؿ ,شُشحًتو

ـْ » 9☺وظـ أيب هريرَة، ؿول9 ؿول رشقُل اهلل  ,16 شلَل افـَّوَس أمقاهلؿ  َم

، ؾؾقًَتِؼؾَّ أ ، ؾِنكََّم يًلُل مَجًْرا  -رواه مًؾؿ شفقًتؽثِروتؽثًُّرا

ُل افرجُؾ يًلُل » 9☺وظـ ظٌد اهلل بـ ظؿر، ؿول9 ؿول رشقُل اهلل ,17 مو يزا

 -متػؼ ظؾقف شافـَّوَس حتك يليَت يقَم افؼقومِي فقس يف وجِفِف ُمزظُي حلؿٍ 
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، ؿول9 إِنَّ أنوًشو مـ إنصوِر شلخقا رشقل اهلل وظـ أيب شعقد اخلدري ,18

مو يؽقُن ظـدي مـ »ؾؼول9  ,ؾلظطوُهْؿ، ثؿ شلخقه ؾلظطوُهْؿ، حتك َكػد موظـَده ☺ 

 ْ ـْ يتصزَّ ـِ ُيغـِِف اهلُل، وم ُف اهلل، ومـ يًَتْغ ـْ يًَتِعػَّ يِعػَّ ِخرُه ظـؽؿ، وم ـْ أدَّ خٍر ؾَؾ

 -متػؼ ظؾقف ,شخٌر وأوشُع مـ افصزقه ُيصزه اهلل، ومو أظطَل أحٌد ظطوءً 

ـِ اخلطَّوب، ؿول9 ـون افـٌلُّ ,/2 ُيعطقـل افعطوَء، ؾلؿقُل9 َأظطِِف  ☺ وظـ ظؿَر ب

ًَ ؽُر »ؾؼول9  ,أؾؼَر إِفقف مـل ق بف، ؾَم جوءَك مـ هذا احوِل وأن خذُه ؾتؿقْفُف، وتصدَّ

ؽ ,مؼٍف وٓ شوِئٍؾ؛ ؾخذهُ  ًَ ـِ  ,ػؼ ظؾقفمت ,شوموٓ؛ ؾال ُتتٌْعف كػ بِر ب وظـ افزُّ

ام، ؿول9 ؿول رشقُل اهلل  ْٕن يلُخَذ أحُدـؿ حٌَؾُف ؾقليَت بُحزمي حطى ظع » ☺ افعقَّ

 ,شمـعقهوطفِره، ؾقٌقَعفو، ؾقؽػَّ اهلُل هبو وجَفف، خٌر فف مـ أن يًلَل افـَّوَس أظطقُه أ

 -رواه افٌخوري

ًُ رشقَل اهلل  ,20 ٍم، ؿول9 شلخ ؾلظطنين، ثؿ شلخُتُف  ☺ وظـ حؽقِؿ بـ حزا

ـْ أخَذهُ »ؾلظطنين، ثؿَّ ؿوَل يل9  بًخووة كػس  يوحؽقُؿ! إِنَّ هذا احوَل َخِيٌ حؾٌق، َؾؿ

ٌَُع،  ِف كػٍس مل ُيٌوَرْك فُف ؾقف، وـوَن ـوفَّذي يلـُؾ وٓيش بقِرَك فُف ؾقف، ومـ أخَذُه بنذا

ػع ًُّ ! وافذي بعَثَؽ ؿول حؽقٌؿ9 ؾؼ ,شوافَقد افُعؾقو خٌر مـ افَقِد اف
ِ
9 يورشقَل اهلل ًُ ؾ

  -متػؼ ظؾقف ,بوحلؼِّ ٓ أْرَزُأ أحًدا بعدَك صقًئو حتك ُأؾورَق افدكقو

ـْ ضعوِم بقتفو » 9☺ظـ ظوئشَي، ؿوف9ً ؿول رشقُل اهلل  ,21 ُة ِم إذا أنػؼً ادرأ

َى، وفؾخوِزِن  ًَ ـَ ، وفَزوجفو أجُره بَم  ًْ دة؛ ـوَن هلو أجُرهو بَم أنػَؼ
ًِ مثُؾ ؽر ُمػ

 -متػؼ ظؾقف ,شوذفَؽ9 ٓ َيـُؼُص بعُضفؿ أجَر بعٍض صقئً 

ِى » 9☺وظـ أيب هريرَة، ؿول9 ؿول رشقُل اهلل  ,22 ًْ ـَ ـْ  ُة م  ادرأ
ًِ إِذا أنػَؼ

ـْ ؽِر أمره؛ ؾَؾفو كْصُػ أجِره  -متػؼ ظؾقف ,شَزِوجفو م
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اخلوِزُن ادًؾُؿ » 9☺وظـ أيب مقشك إصعري، ؿول9 ؿول رشقُل اهلل  ,23

ف، ؾقدؾُعف إيِل افذي أمَر فف بف؛  ا ُمَقؾَّرً  ٕمُغ افذي ُيعطل مو ُأمَر بف ـوماًل ا ًُ ضقًٌي بف كػ

َؿْغِ    -وؾقفَم أجضو ,متػؼ ظؾقف ,شأَحُد ادتصدِّ

ل  وظـ ظوئشٌي، ؿوف9ً إِنَّ رحاًل  ,24 فو،  9☺ؿول فؾـٌَّ ًُ ًْ كػ ل اؾُتؾَت إِنَّ ْأمِّ

، ؾفْؾ قوأطـُّفو ف ًْ ؿ ًْ تصدَّ ًُ ظـفو؟ ؿول9  تؽؾَّؿ ْؿ  -شكعؿ»هلو أْجٌر إِْن َتَصدَّ

يو رشقل اهلل أخل أجر أن أنػؼ  9ؿؾً 9ظـ أم شؾؿي ؿوفًيف افصحقحغ   ,25

 -"أنػؼل ظؾقفؿ ؾؾؽ أجر مو أنػؼً ظؾقفؿ9 "إكَم هؿ بـل ؾؼول ؟ظذ بـل أيب شؾؿي

ة ظٌد اهلل بـ مًعقد  ,26   ؿول رشقل اهلل  9ؿوفً ¶ظـ زيـى امرأ

ؿوفً ؾرجعً إػ ظٌد اهلل ؾؼؾً " مـ حؾقؽـقـ يو معؼ افـًوء وفتصدؿ" 9☺

ؿد أمركو بوفصدؿي ؾلتف ؾوشلخف ؾنن  ☺ إكؽ رجؾ خػقػ ذات افقد وإن رشقل اهلل 

ـون ذفؽ جيزي ظـل وإٓ سؾتفو إػ ؽرـؿ ؿوفً ؾؼول يل ظٌد اهلل بؾ ائتقف أنً 

ة مـ إنصور بٌوب رشقل اهلل  حوجتل حوجتفو ؿوفً  ☺ؿوفً ؾوكطؾؼً ؾنذا امرأ

ؾؼوفً ؾخرج ظؾقـو بالل ؾؼؾـو فف  ,ؿد أخؼقً ظؾقف ادفوبي ☺ وـون رشقل اهلل 

ؾلخزه أن امرأتغ بوفٌوب تًلٓكؽ أتجزئ افصدؿي ظـفَم  ☺ ائً رشقل اهلل 

ؿوفً ؾدخؾ بالل ظذ  ,ظذ أزواجفَم وظذ أجتوم يف حجقرمهو وٓ ختزه مـ كحـ

ة مـ  ," مـ مهو" 9☺فف رشقل اهلل ؾًلخف ؾؼول  ☺ رشقل اهلل  ؾؼول امرأ

ة ظٌد اهلل ؾؼول فف  ," أي افزيوكى" 9☺إنصور وزيـى ؾؼول رشقل اهلل  ؿول امرأ

  -وافؾػظ دًؾؿ ," هلَم أجران أجر افؼرابي وأجر افصدؿي" 9☺رشقل اهلل 

ضؾحي أـثر أنصوري بودديـي موٓ مـ كخؾ قـون أب 9ظـ أنس بـ موفؽ ؿول ,27 

فف إفقف برحوء وـوكً مًتؼٌؾ ادًجد وـون رشقل اهلل  وـون  ☺ أحى أمقا
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 جم يل ىل مل خل ُّٱ9 يدخؾفو ويؼب مـ موء ؾقفو ضقى ؿول أنس ؾؾَم كزفً
 ىل مل خل ُّٱ 9ضؾحي ؾؼول يو رشقل اهلل إن اهلل تعوػ يؼقلقؿوم أب  َّخم حم
برهو قوإن أحى مويل إيل برحوء وإاهو صدؿي هلل أرج  َّخم حم جم يل

بخ " 9☺اهلل ؾضعفو يو رشقل اهلل حقٌ أراك اهلل ؾؼول رشقل اهلل  وذخرهو ظـد

ؾؼول  ,"بخ ذفؽ مول رابح وؿد شؿعً مو ؿؾً وإين أرى أن جتعؾفو يف إؿربغ

  -ضؾحي يف أؿوربف ويف بـل ظؿفقضؾحي أؾعؾ يو رشقل اهلل ؾؼًؿفو أبقأب

 ثؿـ افؽؾى خٌقٌ،» 9☺وظـ راؾع بـ خديٍ، ؿول9 ؿول رشقل اهلل  ,28

 -رواه مًؾؿ ,شومفر افٌغل خٌقٌ، وـًى احلجوم خٌقٌ

اهل ظـ ثؿـ افؽؾى،  ☺ وظـ أيب مًعقد إنصوري9 أن رشقل اهلل ,/3

 -متػؼ ظؾقف ,ومفر افٌغل، وحؾقان افؽوهـ

إن اهلل »بؿؽي9 قيؼقل ظوم افػتح، وه ☺ وظـ جوبر، أنف شؿع رشقل اهلل  ,0

ؾؼقؾ9 يو رشقل اهلل!  ,شوإصـومورشقفف حرم بقع اخلؿر، وادقتي، واخلـزير، 

أرأجً صحقم ادقتي؟ ؾنكف تطع هبو افًػـ، ويدهـ هبو اجلؾقد، يًتصٌح >هبو; 

ثؿ ؿول ظـد ذفؽ9 ؿوتؾ اهلل افقفقد، إن اهلل حو حرم  ,شحرامقٓ، ه»افـوس؟ ؾؼول9 

وىف أحؽوم ذات افٌوب  ,متػؼ ظؾقف, شصحقمفو أمجؾقه، ثؿ بوظقه ؾلـؾقا ثؿـف

 -ادًـد افصحقحبوجلومع 

ؾؼول حدثـو ُمؿد بـ أيب يعؼقب افؽرموين حدثـو  روى افٌخوري ؒ ,1

ؿول شؿعً رشقل  ◙حًون حدثـو يقكس حدثـو ُمؿد ظـ أنس بـ موفؽ 

 (-يـًل فف يف أثره ؾؾقصؾ رمحفومـ هه أن يًٌط فف يف رزؿف أ) 9يؼقل ☺ اهلل 

اهلل  أن رشقل 9¶ظـ جوبر بـ ظٌد اهلل   وروى بًـده  ؒ ,2  

                       -(رحؿ اهلل رجال شؿحو إذا بوع وإذا اصسى وإذا اؿته)ؿول  ☺ 
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افٌقعون )ال  ق☺ ظـ افـٌل  9◙وروى بًـده ظـ حؽقؿ بـ حزام  ,33

ؿول حتك يتػرؿو ؾنن صدؿو وبقـو بقرك هلَم يف بقعفَم وإن ـتَم وبوخلقور مو مل يتػرؿو أ

  -(وـذبو ُمؼً برـي بقعفَم

حدثـو حيقك بـ بؽر حدثـو افؾقٌ ظـ يقكس ظـ ابـ صفوب ؿول ابـ ادًقى  ,4

احلؾػ مـػؼي فؾًؾعي )يؼقل  ☺ شؿعً رشقل اهلل  9ؿول ◙إن أبو هريرة 

 -(ممحؼي فؾزـي

حدثـو ظع بـ ظٌد اهلل حدثـو شػقون حدثـو افزهري ظـ شعقد بـ ادًقى  ,5

ع حوض فٌود وٓ تـوجشقا أن يٌق ☺ اهك رشقل اهلل  9ؿول ◙ظـ أيب هريرة 

وٓ يٌقع افرجؾ ظذ بقع أخقف وٓ خيطى ظذ خطٌي أخقف وتًلل ادرأة ضالق أختفو 

 ,ادؼقؿ يف افٌؾد (حوض) 9وؿقؾ يف معـك بعض مو جوء ؾقف , (فتؽػل مو يف إكوئفو

وصقرة افٌقع فف أن يؼدم بًؾعي فقٌقعفو بًعر  ,افؼرىوؿودم مـ افٌوديي أ (فٌود)

ؼقل فف احلوض اترـفو ظـدي ٕبقعفو فؽ ظذ افتدريٍ بثؿـ أؽذ وؿقؾ يقمفو ؾق

ءومعـوه ٓ يصر فف شؿًورا يف بقع أ أن يزيد يف قمـ افـجش وه (تـوجشقا ) ,ذا

ئفو وإكَم فقخدع ؽره ويغره ٓ يرؽىقثؿـ افًؾعي وه  (خطٌي أخقف) ,يف ذا

ومل يٌؼ إٓ افعؼد ؾقليت وصقرتف أن خيطى رجؾ امرأة وتظفر افروو واتػؼو ظذ مفر 

 (فتؽػل مو يف إكوئفو),ؽر ذفؽ مـ وشوئؾ اإلؽراءوآخر وخيطى ويزيد يف ادفر أ

فتؼؾى مو يف إكوء أختفو يف إكوئفو وادعـك فتًتلثر بخر زوجفو وحدهو وحترم ؽرهو 

 9ؾؼول وىف افـفك ظـ افغرر ىف افٌقع  روى ؒ ,;كصقٌفو مـف

خزكو موفؽ ظـ كوؾع ظـ ظٌد اهلل ابـ ظؿر حدثـو ظٌد اهلل بـ يقشػ أ ,6

اهك ظـ بقع حٌؾ احلٌؾي وـون بقعو يتٌويعف أهؾ ☺ أن رشقل اهلل  9¶

  ,اجلوهؾقي وـون افرجؾ يٌتوع اجلزور إػ أن تـتٍ افـوؿي ثؿ تـتٍ افتل يف بطـفو
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حدثـو شعقد بـ ظػر ؿول حدثـل افؾقٌ ؿول حدثـل ظؼقؾ ظـ ابـ صفوب  ,7

اهك ظـ ☺ أن رشقل اهلل  9أخزه ◙ر بـ شعد أن أبو شعقد ؿول أخزين ظوم

يـظر إفقف  واهك ظـ ووهل ضرح افرجؾ ثقبف بوفٌقع إػ رجؾ ؿٌؾ أن يؼؾٌف أ,ادـوبذة

حدثـو ابـ بؽر حدثـو افؾقٌ  ,38وادالمًي دس افثقب ٓ يـظر إفقف ,بقع ادالمًي

ٓ )☺ ظـ افـٌل  9ـفهريرة رى اهلل ظقظـ جعػر بـ ربقعي ظـ إظرج ؿول أب

تكوا اإلبؾ وافغـؿ ؾؿـ ابتوظفو بعد ؾنكف بخر افـظريـ بعد أن حيتؾٌفو إن صوء 

وجوء ىف بوبف بتؼريى إشوكقد وجومع ادًوكقد   (أمًؽ وإن صوء ردهو وصوع متر

  9فؾحوؾظ افعراؿل ؒ

4/,   
ِ
ـِ ُظَؿَر َأنَّ َرُشقَل اهللَّ ـْ َكوِؾٍع اْب ـْ بَ » ☺ َظ وَن َبْقًعو اَهَك َظ ـَ ٌََؾِي َو ٌَِؾ احْلَ ْقِع َح

تِل ٍُ افَّ ٍَ افـَّوَؿُي ُثؿَّ ُتـَْت ٌَْتوُع اجْلَُزوَر إَػ َأْن ُتـَْت ُجُؾ َي وَن افرَّ ـَ قَِّي، 
ٌَْتوُظُف َأْهُؾ اجْلَوِهؾِ يِف  َي

ؾٌِؿ  شَبْطـَِفو ًْ ٍُ َوإِكَََّم َؿوَل ُثؿَّ حَتِْؿُؾ افَّ »َومَلْ َيُؼْؾ ُم ًْ ُثؿَّ ُتـَْت  ,شتِل ُكتَِج
ِ
َوَظـُْف َأنَّ َرُشقَل اهللَّ

ـْ افـَّْجشِ » ☺    ,شاَهَك َظ
ِ
ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُشقَل اهللَّ ـْ إَْظَرِج َظ َٓ »َؿوَل  ☺ َوَظ

ٌَْقِع َوَٓ َيٌِْع َبْعُضُؽْؿ َظَذ َبْقِع َبْعٍض َوَٓ َتـَوَجُشقا َوَٓ َيٌِعْ  ٌَوَن فِْؾ ـْ ْقا افرُّ ٌَوٍد  َتَؾؼَّ
َحوِضٌ فِ

ـْ اْبَتوَظَفو َبْعَد َذفَِؽ َؾفُ  وا اإِلبَِؾ َواْفَغـََؿ َؾَؿ ٌََفو إْن قَوَٓ ُتَكُّ ُؾ ـِ َبْعَد َأْن حَيْ بَِخْرِ افـََّظَرْي

ـْ مَتْرٍ  َهو َوَصوًظو ِم َؽَفو، َوإِْن َشِخَطَفو َردَّ ًَ ـْ  شَرِوَقَفو َأْم ْعِرَؾِي ِم ٌَْقَفِؼلِّ يِف اْدَ َضِريِؼ َوفِْؾ

وِؾِعلِّ  ٌَْقعِ »افشَّ وا اإِلبَِؾ َواْفَغـََؿ فِْؾ ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  ,شَٓ ُتَكُّ ـْ َشِعقٍد َظ ِلَّ »َوَظ  ☺ َأنَّ افـٌَّ

ٌَوٍد أَ 
ٌَِي َأِخقِف أَ وَتـَوَجُشقا أَ واَهَك َأْن َيٌِقَع َحوِضٌ فِ ُجُؾ َظَذ ِخْط َيٌِقَع َظَذ َبْقِع وخَيُْطَى افرَّ

َلْل َأِخقِف  ًْ ُة َضاَلَق ُأْختَِفو فَِتْؽَتِػَئ َمو يِف َصْحَػتَِفو أَ  َوَٓ َت َ ْرأ إَكوِئَفو َوفَِتـِْؽَح َؾِنكَََّم واْدَ

 َظزَّ َوَجؾَّ 
ِ
ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  شِرْزُؿَفو َظَذ اهللَّ ـْ إَْظَرِج َظ  »َوَظ

ِ
ـْ  ☺ َأنَّ َرُشقَل اهللَّ اَهَك َظ

ـْ َبْقعَ  َتْغِ َوَظ ًَ ٌْ
ُجُؾ يِف َثْقٍب َواِحٍد فِ َتٌَِل افرَّ ـْ َأْن حَيْ ِي َواْدُـَوَبَذِة َوَظ ًَ ـْ اْداَُلَم َتْغِ َظ

ْقفِ  ِحِد َظَذ َأَحِد ِصؼَّ ُجُؾ بِوفثَّْقِب اْفَقا ـْ َأْن َيْشَتِؿَؾ افرَّ ٌء َوَظ  -شَفْقَس َظَذ َؾْرِجِف ِمـُْف َرْ
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ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  ,40 وٍم َظ ـْ مَهَّ  »َؿوَل َوَظ
ِ
َتْغِ  ☺ اَهَك َرُشقُل اهللَّ ًَ ٌْ

ـْ َبْقَعَتْغِ َوفِ َظ

ٌء، َوَأْن َيْشَتِؿَؾ يِف إَزاِرِه  ِحِد َفْقَس َظَذ َؾْرِجِف ِمـُْف َرْ ْؿ يِف افثَّْقِب اْفَقا ـُ َتٌَِل َأَحُد َأْن حَيْ

وفَِػ َبْغَ َضَرَؾْقِف َظَذ َظوتِِؼِف وَ  ـْ افؾَّْؿِس َوافـَّْجشِ إَذا َمو َصذَّ إَٓ َأْن خُيَ َوَزاَد   شاَهَك َظ

ؾٌِؿ  ًْ ٍؾ، َواْدُـَوَبَذُة َأْن »ُم ؾُّ َواِحٍد ِمـُْفََم َثْقَب َصوِحٌِِف بَِغْرِ َتَلمُّ ـُ ُي َؾَلْن َيْؾِؿَس  ًَ و اْداَُلَم َأمَّ

َخِر َومَلْ َيـُْظْر َواِحٌد مِ  ْٔ ؾُّ َواِحٍد ِمـُْفََم َثْقَبُف إَػ ا ـُ ْر  شـُْفََم إَػ َثْقِب َصوِحٌِفِ َيـٌَِْذ  ـُ َومَلْ َيْذ

 َأيِب َشِعقٍد اخْلُْدِريِّ 
ٌِ ـْ َحِدي َر إَٓ ِم

ًِ ٌَُخوِريُّ افتَّْػ ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َؿوَل9   ,اْف وٍم َظ ـْ مَهَّ َوَظ

 
ِ
ْؿ َظَذ َبْقِع َأِخقِف َوَٓ خَيُْطُى َظَذ » ☺ َؿوَل َرُشقُل اهللَّ ـُ ٌَِي َأِخقفِ َٓ َيٌِقُع َأَحُد َزاَد  ش ِخْط

ؾٌِؿ يِف ِرَواَيٍي  ًْ ُجُؾ َظَذ َشْقِم َأِخقفِ »ُم ْؿ افرَّ ًُ ٌَْقَفِؼلُّ  شَوَٓ َي ؾٍِؿ  ,َوَؿوَل اْف ًْ ُ
ِ
ٌة َود َو َصوذَّ إاهَّ

ـِ َظوِمٍر  ٌََي ْب  ُظْؼ
ٌِ ـْ َحِدي ٌَْتوَع َظَذ َبْقِع َأِخقِف َوَٓ خَيْطُ »ِم ـٍ َأْن َي ُْمِم

ِ
َى َظَذ َٓ حَيِؾُّ د

ٌَِي َأِخقِف َحتَّك َيَذرَ  ٌَْقِع َأجًْضو  شِخْط ٌَْقَفِؼلُّ يِف اْف  -شَحتَّك َيَذرَ »َزاَد اْف

ـِ ُظَؿَر َأنَُّف َؿوَل  ,41 ـْ اْب ـْ َكوِؾٍع َظ  »َوَظ
ِ
ـَّو يِف َزَموِن َرُشقِل اهللَّ ٌَْتوُع افطََّعوَم  ☺ ـُ َك

ـْ َيْلُمُرَكو بِوْكتِ  ٌُ َظَؾْقـَو َم ٌَْع ٌَْؾ َأْن َؾَق ُه َؿ ِذي اْبَتْعـَوُه ِؾقِف إَػ َمَؽوٍن ِشَقا ـْ اْدََؽوِن افَّ َؼوفِِف ِم

ؾٍِؿ َويِف ِرَواَيٍي هَلََُم  شَكٌِقَعفُ  ًْ  »َفْػُظ ُم
ِ
ًُ افـَّوَس يِف َظْفِد َرُشقِل اهللَّ إَذا  ☺ َؿْد َرَأجْ

ُبقَن َأْن َيٌِقُعقُه يِف  ًؾو ُيْيَ  ش َمَؽواِهِْؿ َذفَِؽ َحتَّك ُيْمُووُه إَػ ِرَحوهِلِؿْ اْبَتوُظقا افطََّعوَم ُجَزا

وِئلُّ  ًَ َتْقِؾَقفُ »وٕيب َداُود َوافـَّ ًْ ُه بَِؽْقٍؾ َحتَّك َي ا ـْ  ,شاَهَك َأْن َيٌِقَع َأَحُدَكو َضَعوًمو اْصَسَ َوَظ

ـِ ُظَؿَر  ـْ اْب  »َكوِؾٍع َظ
ِ
ـْ َبْقِع افثََِّمِر  ☺ َأنَّ َرُشقَل اهللَّ ٌْدُ اَهَك َظ َصاَلُحَفو اَهَك وَحتَّك َي

َي  ٌَوِئَع َواْدُْشَسِ ؾٌِؿ  شاْف ًْ ٌْدُ »َزاَد ُم َصاَلُحُف مُحَْرُتُف وَوَتْذَهَى َظـَْفو اْفَعوَهُي َوَؿوَل َي

ٌَْقَفِؼلِّ بًـده ؒ شَوُصْػَرُتفُ  ـَ َظَؾْقَفو اْفَعوَهُي ِؿقَؾ »  َوفِْؾ ـْ َبقِْع افثََِّمِر َحتَّك ُتْمَم اَهَك َظ

ًْ افثَُّريَّووَ  ؟ َؿوَل إَذا َضَؾَع ـِ مْحَ ٌِْد افرَّ ، َوإِْشـَوُدُه َصِحقٌح َوَظـُْف َأنَّ شَمَتك َذفَِؽ َيو َأبَو َظ

 
ِ
ْقاًل » ☺ َرُشقَل اهللَّ ـَ َبـَُي َبْقُع افثََّؿِر بِوفثََّؿِر  َبـَِي َواْدَُزا ـْ اْدَُزا َوَبْقُع اْفَؽْرِم  اَهَك َظ

ْقاًل  ـَ بِقِى  ْقاًل  شبِوفزَّ ـَ ـَْطِي  ْرِع بِوحْلِ ؾٌِؿ َوَبْقُع افزَّ ًْ 9  َوَزاَد ُم ٌَُخوِريُّ وَن َزْرًظو »َوَؿوَل اْف ـَ َوإِْن 

 -شَأْن َيٌِقَعُف بَِؽْقِؾ َضَعومٍ 
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42,  
ِ
ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َؿوَل9 َؿوَل َرُشقُل اهللَّ وٍم َظ ـْ مَهَّ ـْ » 9☺َظ ى َرُجٌؾ ِم اْصَسَ

ًة ؾِقَفو َذَهٌى َؾَؼوَل َفُف َرُجٍؾ َظَؼوًرا َؾَقَجَد  ى اْفَعَؼوَر يِف َظَؼوِرِه َجرَّ ِذي اْصَسَ ُجُؾ افَّ افرَّ

َهَى  ًُ ِمـْؽ إَْرَض َومَلْ َأبَْتْع ِمـْؽ افذَّ ْي ََم اْصَسَ ٌَؽ ِمـِّل إكَّ ى اْفَعَؼوَر ُخْذ َذَه ِذي اْصَسَ افَّ

ِذي َبوَع إَْرَض إكَََّم بِْعُتؽ إَْرَض  ََم إَػ َرُجٍؾ َؾَؼوَل افَِّذي  َوَؿوَل افَّ ـَ َوَمو ِؾقَفو َؿوَل َؾَتَحو

َخُر يِل َجوِرَيٌي َؿوَل َأنِْؽْح اْفُغاَلَم  ْٔ و يِل ُؽاَلٌم َوَؿوَل ا ََم إَفْقِف َأَخُؽََم َوَفٌد َؿوَل َأَحُدمُهَ ـَ حَتَو

َؿو ِفََم ِمـُْف َوَتَصدَّ
ًِ  -شاجْلَوِرَيَي َوَأنِْػُؼقا َظَذ َأنُْػ

3,  
ِ
ـِ ُظَؿَر َأنَّ َرُشقَل اهللَّ ـْ اْب ـْ َكوِؾٍع َظ ؾُّ َواِحٍد ِمـُْفََم »َؿوَل  ☺ َظ ـُ ٌَويَِعوِن  اْدَُت

َقورِ  َؿو إَٓ َبْقَع اخْلِ َقوِر َظَذ َصوِحٌِِف َمو مَلْ َيَتَػرَّ
ُجاَلِن َؾُؽؾُّ »َويِف ِرَواَيٍي هَلََُم  شبِوخْلِ ٌَوَيَع افرَّ إَذا َت

وَكو مَجِقًعو أَ َواِحٍد ِمـُْفََم  ـَ َؿو َو َقوِر َمو مَلْ َيَتَػرَّ
و و بِوخْلِ َ َأَحُدمُهَ َخَر َؾِنْن َخرَّ ْٔ و ا ُ َأَحُدمُهَ خُيَرِّ

ْك َواِحٌد  ٌَوَيَعو َومَلْ َيْسُ َؿو َبْعَد َأْن َت ٌَْقُع، َوإِْن َتَػرَّ ٌَوَيَعو َظَذ َذفَِؽ َؾَؼْد َوَجَى اْف َخَر َؾَت ْٔ ا

 ٌَ ٌَْقعُ ِمـُْفََم اْف َؿو»َوهَلََُم  شْقَع َؾَؼْد َوَجَى اْف ؾُّ َبْقَعْغِ َٓ َبْقَع َبْقـَُفََم َحتَّك َيَتَػرَّ َقورِ  ـُ  شإَٓ َبقَْع اخْلِ

ٌَُخوِريِّ  َؿو أَ »َوفِْؾ َقوِر َمو مَلْ َيَتَػرَّ
ٌَقَِّعوِن بِوخْلِ ََم َؿوَل واْف و فَِصوِحٌِِف اْخَسْ َوُربَّ َيُؼقُل َأَحُدمُهَ

ٌَفُ »َوَفُف  شَيُؽقُن َبْقَع ِخَقورٍ وأَ  ٌُُف َؾوَرَق َصوِح ى َصْقًئو ُيْعِج ـُ ُظَؿَر إَذا اْصَسَ وَن اْب َوَؿوَل  شـَ

ؾٌِؿ  ًْ وَن إَذا َبوَيَع َرُجاًل »ُم ، وٕيب َداُود شَؾَلَراَد َأَٓ ُيِؼقَؾُف َؿوَم َؾَؿَشك ُهـَقَّي ُثؿَّ َرَجَع إَفْقفِ  ـَ

 ًَّ ِمِذيِّ َوَح ْ ـِ َظْؿرِ َوافسِّ  ْب
ِ
ٌِْد اهللَّ  َظ

ٌِ ـْ َحِدي وِئلُّ ِم ًَ ـِ اْفَعوِص وـَُف َوافـَّ ٌَويَِعوِن »ْب اْدَُت

ٌَُف َخْشَقَي أَ  َؿو إَٓ َأْن َتُؽقَن َصْػَؼُي ِخَقوٍر َوَٓ حَيِؾُّ َفُف َأْن ُيَػوِرَق َصوِح َقوِر َمو مَلْ َيَتَػرَّ
ْن بِوخْلِ

َتِؼقَؾفُ  ًْ ٌَْقَفِؼلِّ  شَي ـْ َمَؽواِهََِم »َوفِْؾ َؿو ِم ـِ شَحتَّك َيَتَػرَّ ٌِ َحِؽقِؿ ْب ـْ َحِدي ، وٕيب َداُود ِم

ٍم  َؿو أَ »ِحَزا َقوِر َحتَّك َيَتَػرَّ
ٌَقَِّعوِن بِوخْلِ رٍ واْف َتوَر َثاَلَث ِمَرا ٌَُخوِريِّ ُدوَن َؿْقفِِف قَوهُ  شخَيْ ِظـَْد اْف

ٌِ َشُؿَرَة  شَأوْ » ـْ َحِدي وِئلِّ ِم ًَ ؾُّ َواِحٍد افْ »َوفِؾـَّ ـُ َؿو َوَيْلُخَذ  َقوِر َحتَّك َيَتَػرَّ
ٌَقَِّعوِن بِوخْلِ

رٍ  ِن َثاَلَث ِمَرا ٌَْقِع َمو َهِقَي َوَيَتَخوَيَرا ـْ اْف  -ا ـه,شِمـُْفََم ِم
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مجؾي مـ إحوديٌ افتك  داود ىف شــف ؒقوىف بوب افٌققع روى اإلموم أب

 9ؾؼول  صححفو افعالمي إفٌوكك ؒ

َثـَ  ,0 َثـَو َأبُ َحدَّ ٌد َحدَّ دَّ ًَ ـِ َأبِك قو ُم ـْ َؿْقِس ْب ـْ َأبِك َواِئٍؾ َظ ـِ إَْظَؿِش َظ ُمَعوِوَيَي َظ

 
ِ
ـَّو يف َظْفِد َرُشقِل اهللَّ ـُ   ☺ َؽَرَزَة َؿوَل 

ِ
َة َؾَؿرَّ بِـَو َرُشقُل اهللَّ ََمِهَ ًَّ ك اف ؿَّ ًَ  ☺ ُك

َكو بِوْشٍؿ هُ  َمَّ ًَ ـُ ِمـُْف َؾَؼوَل قَؾ ًَ ْح ُه افؾَّغْ يَ »أَ ٌَْقَع حَيُْيُ وِر إِنَّ اْف َواحْلَؾُِػ قو َمْعَؼَ افتُّجَّ

َدَؿيِ   ,9وروى ؾؼول,شَؾُشقُبقُه بِوفصَّ

ـُ  ,1 ـِ ِصَفوٍب َؿوَل َؿوَل اْب ـِ اْب ـْ ُيقُكَس َظ ُي َظ ًَ ٌَ َثـَو َظـْ ـُ َصوفٍِح َحدَّ َثـَو َأمْحَُد ْب َحدَّ

قَِّى إِنَّ َأبَو ُهَرْيَرَة َؿوَل  ًَ ُ   اْد
ِ
ًُ َرُشقَل اهللَّ ْؾَعِي »َيُؼقُل  ☺ َشِؿْع ًِّ احْلَؾُِػ َمـَْػَؼٌي فِؾ

يِ  ـَ  9وروى ؾؼول,شمَمَْحَؼٌي فِْؾَزَ

ٌُْد اْفَعِزيزِ   ,2 َثـَو َظ َؾَؿَي اْفَؼْعـٌَِكُّ َحدَّ ًْ ـُ َم  ْب
ِ
ٌُْد اهللَّ َثـَو َظ دٍ ,َحدَّ ؿَّ ـَ ُُمَ ـْ ,َيْعـِك اْب َظ

ـَ َأبِك ,وَظْؿرٍ  ٌَّوٍس َأنَّ َرُجاًل ,وَظْؿرٍ َيْعـِك اْب ـِ َظ ـِ اْب ـْ ِظْؽِرَمَي َظ َفِزَم َؽِريًَم َفُف  َظ

 َٓ ُأَؾوِرُؿَؽ َحتَّك تؼضقـل أَ 
ِ
ِة َدَكوكَِر َؾَؼوَل َواهللَّ َؾ هِبَو افـٌل وبَِعْؼَ تلتقـل بَِحِؿقٍؾ َؾَتَحؿَّ

ـْ " ☺ َؾَلتَوُه بَِؼْدِر َمو َوَظَدُه َؾَؼوَل َفُف افـٌل  ☺  َهَى ِم ًَ َهَذا افذَّ ٌْ ـَ َأَص َؿوَل  ,شَأجْ

ـْ َمْعِدنٍ   َؾؼَ  ,شَٓ َحوَجَي َفـَو ِؾقَفو َوَفْقَس ِؾقَفو َخْرٌ »َؿوَل  ,ِم
ِ
                -☺َضوَهو َظـُْف َرُشقُل اهللَّ

ورٍ  ,3 ًَ ـِ َي  ْب
ِ
ـْ َظَطوء ـِ َأْشَؾَؿ َظ ـْ َزْيِد ْب ـْ َموفٍِؽ َظ َثـَو اْفَؼْعـٌَِكُّ َظ ـْ َأبِك َراؾٍِع  َحدَّ َظ

 
ِ
َؾَػ َرُشقُل اهللَّ ًْ َدَؿِي َؾَلَمَركِك َأْن َأْؿِهَ ☺ َؿوَل اْشَت ـَ افصَّ َبْؽًرا َؾَجوَءْتُف إِبٌِؾ ِم

ًُ مَلْ َأِجْد ىِف اإِلبِِؾ إَِّٓ مَجَاًل  ُجَؾ َبْؽَرُه َؾُؼْؾ َأْظطِِف » ☺ َؾَؼوَل افـٌل  ,ًرا َرَبوِظقًّوِخَقو افرَّ

وُه َؾنِ  ـُُفْؿ َؿَضوءً إِيَّ ًَ  -شنَّ ِخَقوَر افـَّوِس َأْح

4,  ًُ ـِ ِدَثوٍر َؿوَل َشِؿْع وِرِب ْب ـْ ُُمَ َعٍر َظ ًْ ـْ ِم َثـَو حَيَْقك َظ ٌٍَؾ َحدَّ ـُ َحـْ َثـَو َأمْحَُد ْب َحدَّ

وَن ِػ َظَذ افـٌل  ـَ  َؿوَل 
ِ
ٌِْد اهللَّ ـَ َظ ـٌ َؾَؼَضوكِك وزادين ☺ َجوبَِر ْب  -َدْي
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َثـَو,5  ـِ ُظَؿَر  َحدَّ  ْب
ِ
ٌِْد اهللَّ ـْ َظ ـْ َكوؾٍِع َظ ـْ َموفٍِؽ َظ َؾَؿَي اْفَؼْعـٌَِكُّ َظ ًْ ـُ َم  ْب

ِ
ٌُْد اهللَّ َظ

 
ِ
ٌْدُ  ☺ َأنَّ َرُشقَل اهللَّ ـْ َبْقِع افثََِّمِر َحتَّك َي َى واَهَك َظ ٌَوِئَع َواْدُْشَسِ  -َصاَلُحَفو اَهَك اْف

ـُ ُُمَ  ,6  ْب
ِ
ٌُْد اهللَّ َثـَو َظ ـِ َحدَّ ـِ اْب ـْ َكوِؾٍع َظ ـْ َأجُّقَب َظ ـُ ُظَؾقََّي َظ َثـَو اْب ٍد افـَُّػقِْذُّ َحدَّ ؿَّ

 
ِ
ـْ َبْقِع افـَّْخِؾ َحتَّك َيْزهُ  ☺ ُظَؿَر َأنَّ َرُشقَل اهللَّ ٌَْقضَّ قاَهَك َظ ٌُِؾ َحتَّك َي ـْ ًُّ ـِ اف َوَظ

َى  ٌَوِئَع َواْدُْشَسِ ـَ اْفَعوَهَي اَهَك اْف  -َوَيْلَم

ًُ َأبَو َح  ,7 َثـِك ُيقُكُس َؿوَل َشَلْخ ـُ َخوفٍِد َحدَّ ُي ْب ًَ ٌَ َثـَو َظـْ ـُ َصوفٍِح َحدَّ َثـَو َأمْحَُد ْب دَّ

ٌْدُ  ٌَْؾ َأْن َي ـْ َبقِْع افثََّؿِر َؿ َكوِد َظ َبْرِ وافزِّ ـُ افزُّ وَن ُظْرَوُة ْب ـَ َر ىِف َذفَِؽ َؾَؼوَل 
َصاَلُحُف َوَمو ُذـِ

ـْ َشْفِؾ بْ  ُث َظ ٌَْؾ حُيَدِّ ٌَوَيُعقَن افثََِّمَر َؿ وَن افـَّوُس َيَت ـَ  َؿوَل 
ًٍ ـِ َثوبِ ـْ َزْيِد ْب ـِ َأبِك َحْثَؿَي َظ

ٌْدُ  ٌَْتوُع َؿْد َأَصوَب افثََّؿَر وَأْن َي ُ َصاَلُحَفو َؾِنَذا َجدَّ افـَّوُس َوَحَيَ َتَؼوِوقِفْؿ َؿوَل اْد

َموُن َوَأَصوَبُف ُؿَشوٌم َوَأَصوَبُف ُمَرا  ُثَرْت ُخُصقَمُتُفْؿ ِظـْدَ افدُّ ـَ قَن هِبَو َؾَؾَمَّ   ٌض َظوَهوٌت حَيَْتجُّ

  ☺ افـٌل 
ِ
وْدَُشقَرِة ُيِشُر هِبَو  ☺ َؿوَل َرُشقُل اهللَّ ٌَوَيُعقا افثََّؿَرَة »ـَ و َٓ َؾاَل َتَت َؾِنمَّ

ٌْدُ   -فَِؽْثَرِة ُخُصقَمتِِفْؿ َواْختاَِلِؾِفؿْ  ,شَصاَلُحَفووَحتَّك َي

ـْ َحدَّ  ,8 ـْ مُحَْقٍد إَْظَرِج َظ َثـَو ُشْػَقوُن َظ ـُ َمِعٍغ َؿوَٓ َحدَّ َقك ْب ٌٍَؾ َوحَيْ ـُ َحـْ َثـَو َأمْحَُد ْب

ِكَّ   َأنَّ افـٌَّ
ِ
ٌِْد اهللَّ ـِ َظ ـْ َجوبِِر ْب ـِ َظتِقٍؼ َظ ـَِغ َوَوَوَع  ☺ ُشَؾْقََمَن ْب ًِّ ـْ َبْقِع اف اَهَك َظ

ِئَح  ـِ افـٌل َداوُ قَؿوَل َأبُ  ,اجْلََقا ٌِ رء َوهُ  ☺ َد مَلْ َيِصحَّ َظ ِديـَيِ قىِف افثُُّؾ  -َرْأُى َأْهِؾ اْدَ

ـْ َأبِك ,/0 ـْ َؿَتوَدَة َظ وٌم َظ َثـَو مَهَّ ـُ ُظَؿَر َحدَّ َثـَو بِْؼُ ْب ـُ َظِذٍّ َحدَّ ـُ ْب ًَ َثـَو احْلَ  َحدَّ

ٌِ ا ـْ َأبِك إَْصَع كِّ َظ ؾٍِؿ اْدَؽِّ ًْ ـْ ُم قِؾ َظ
ًِ َأنَّ اخْلَؾِ وِم ـِ افصَّ ٌَوَدَة ْب ـْ ُظ ـَْعوكِكِّ َظ فصَّ

 
ِ
َهو َوَظقْـَُفو »َؿوَل  ☺ َرُشقَل اهللَّ ِي تِْزُ ُي بِوْفِػضَّ َهو َوَظْقـَُفو َواْفِػضَّ َهِى تِْزُ َهُى بِوفذَّ افذَّ

ِعِر ُمْدٌى بُِؿْدٍى َوافتَّ  ِعُر بِوفشَّ ْؿُر بِوفتَّْؿِر ُمْدٌى بُِؿْدٍى َواْفُزُّ بِوْفُزِّ ُمْدٌى بُِؿْدٍى َوافشَّ

ـْ َزاَد أَ  ْؾِح ُمْدٌى بُِؿْدٍى َؾَؿ
ِ
ْؾُح بِوْد

ِ
َهِى وَواْد ٌَْقِع افذَّ اْزَداَد َؾَؼْد َأْرَبك َوَٓ َبْلَس بِ

يِ  و,بِوْفِػضَّ َثُرمُهَ ـْ ُي َأ ٌَقِْع اْفُزِّ بِ ,َواْفِػضَّ قَئًي َؾاَل َوَٓ َبْلَس بِ
ًِ و َك ِعُر َيًدا بَِقٍد َوَأمَّ ِعِر َوافشَّ وفشَّ
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قئًَي َؾالَ 
ًِ و َك و َيًدا بَِقٍد َوَأمَّ َثُرمُهَ ـْ ـُ َأبِك قَؿوَل َأبُ  ,شَأ ٌَ َشِعقُد ْب َداُوَد َرَوى َهَذا احْلَِدي

وٍر بِِنْشـَوِدهِ  ًَ ـِ َي ؾِِؿ ْب ًْ ـْ ُم ـْ َؿَتوَدَة َظ ِئكُّ َظ ْشَتَقا  -َظُروَبَي َوِهَشوٌم افدَّ

َثـَو ُمقَش   ,00 ـْ َشُؿَرَة َأنَّ َحدَّ ـِ َظ ًَ ـِ احْلَ ـْ َؿَتوَدَة َظ َثـَو مَحَّوٌد َظ ـُ إِْشََمِظقَؾ َحدَّ ك ْب

ِكَّ  قئَيً  ☺ افـٌَّ
ًِ ِن َك ِن بِوحْلََقَقا ـْ َبْقِع احْلَقََقا  -اَهَك َظ

ـِ َيِزيَد َأنَّ  ,01  ْب
ِ
ٌِْد اهللَّ ـْ َظ ـْ َموفٍِؽ َظ َؾَؿَي َظ ًْ ـُ َم  ْب

ِ
ٌُْد اهللَّ َثـَو َظ َزْيًدا َأبَو  َحدَّ

ََُم   َؾَؼوَل َفُف َشْعٌد َأَيُّ
ًِ ْؾ ًُّ  بِوف

ِ
ٌَْقَضوء ـِ اْف ـَ َأبِك َوؿَّوٍص َظ ُه َأنَُّف َشَلَل َشْعَد ْب َظقَّوٍش َأْخَزَ

ٌَْقَضوءُ    ,َأْؾَضُؾ َؿوَل اْف
ِ
ًُ َرُشقَل اهللَّ ـْ َذفَِؽ َوَؿوَل َشِؿْع   ☺ َؾـََفوُه َظ

ِ
ء ا ـْ ِذَ َلُل َظ ًْ ُي

 افتَّؿْ 
ِ
َضِى َؾَؼوَل َرُشقُل اهللَّ َضُى إَِذا َيٌَِس "☺ ِر بِوفرُّ َؿوُفقا َكَعْؿ َؾـََفوُه  ,شَأجَـُْؼُص افرُّ

 
ِ
ـْ َذفَِؽ  ☺ َرُشقُل اهللَّ  -َظ

ؾػل   9أحٌتل يف اهلل كعقد ثوكقي إػ اإلموم افٌخوري وصحقحف  وبعض ادعومالت

ظـ جوبر  بًـده روى ؒ,()تضوف ىف آخر افسؿقؿ ؾتـٌف 01 + 44 افشػعي

افشػعي يف ـؾ مول مل يؼًؿ ؾنذا وؿعً احلدود ☺ جعؾ رشقل اهلل  9◙

 9أجضو  ؾؼول وروى ؒ ,وسؾً افطرق ؾال صػعي

مقنة ظـ  حدثـو ادؽل بـ إبراهقؿ أخزكو ابـ جريٍ أخزين إبراهقؿ بـ ,45

 وؿػً ظذ شعد بـ أيب وؿوص ؾجوء ادًقر بـ خمرمي ؾقوع 9بـ افؼيد ؿولوظؿر

ؾؼول يو شعد ابتع مـل بقتل  ☺ راؾع مقػ افـٌل قيده ظذ إحدى مـؽٌل إذ جوء أب

يف دارك ؾؼول شعد واهلل مو أبتوظفَم ؾؼول ادًقر واهلل فتٌتوظـفَم ؾؼول شعد واهلل ٓ 

راؾع فؼد أظطقً هبو مخًَمئي ديـور قمؼطعي ؿول أبوأزيدك ظذ أربعي آٓف مـجؿي أ

مو أظطقتؽفو أربعي آٓف  ,(اجلور أحؼ بًؼٌف)يؼقل  ☺ وفقٓ أين شؿعً افـٌل 

 9ؿول ؒ وأنو أظطك هبو مخًَمئي ديـور ؾلظطوهو إيوه وىف افًؾؿ
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بـ زرارة أخزكو إشَمظقؾ بـ ظؾقي أخزكو ابـ أيب كجقح ظـ ظٌد وحدثـو ظؿر ,6

 ☺ ؿدم رشقل اهلل  9ؿول ¶اهلل بـ ـثر ظـ أيب ادـفول ظـ ابـ ظٌوس 

ثالثي صؽ إشَمظقؾ وؿول ظومغ أويًؾػقن يف افثؿر افعوم وافعومغ أادديـي وافـوس 

  -(مـ شؾػ يف متر ؾؾقًؾػ يف ـقؾ معؾقم ووزن معؾقم)ؾؼول 

حدثـو مقشك بـ إشَمظقؾ حدثـو ظٌد افقاحد حدثـو افشقٌوين حدثـو ُمؿد بـ  ,7

 ¶أوىف بردة إػ ظٌد اهلل بـ أيب قبعثـل ظٌد اهلل بـ صداد وأب 9أيب ادجوفد ؿول

 ؟يًؾػقن يف احلـطي ☺ يف ظفد افـٌل  ☺ ؾؼوٓ شؾف هؾ ـون أصحوب افـٌل 

ؿول ظٌد اهلل ــو كًؾػ كٌقط أهؾ افشوم يف احلـطي وافشعر وافزيً يف ـقؾ معؾقم 

 ثؿ ,ؿول مو ــو كًلخفؿ ظـ ذفؽ ؟ؿؾً إػ مـ ـون أصؾف ظـده ,إػ أجؾ معؾقم

يًؾػقن ظذ ☺ ؼول ـون أصحوب افـٌل بعثوين إػ ظٌد افرمحـ بـ أبزى ؾًلختف ؾ

  وىف ؾؼف افقؿػ وافعؿري وافرؿٌك (أخفؿ حرث أم ٓ ومل كًلخفؿ ☺ ظفد افـٌل 

   -ىف ذح افًـي ؿول  اإلموم افٌغقى ؒ

كو  ،إشحوق اهلوصؿلقأنو أب ،أنو زاهر بـ أمحد ،احلًـ افشرازيقأخزكو أب  ,48 

ؿي بـ ظٌد افرمحـ ظـ جوبر بـ ظـ أيب شؾ ،ظـ ابـ صفوب ،ظـ موفؽ ،مصعىقأب

ؾناهو فؾذي  ،أجَم رجؾ أظؿر ظؿري فف وفعؼٌف9 "ؿول (☺)ظٌد اهلل أن رشقل اهلل 

هذا  ,"نف أظطك ظطوء وؿعً ؾقف ادقاريٌٕ ،ٓ ترجع إػ افذي أظطوهو ،أظطقفو

ظـ موفؽ  واتػؼو ظذ إخراجف  ،ظـ حيقك بـ حيقك ،حديٌ صحقح أخرجف مًؾؿ

بوفعؿري أاهو دـ  (☺)ؿه افـٌل  9ظـ جوبر ؿول ،شؾؿي مـ ضرق أخر ظـ أيب

 -وهًٌ فف

أنو  ،أنو أمحد بـ ظٌد اهلل افـعقؿل ،أخزكو ظٌد افقاحد بـ أمحد أخؿؾقحل ,/5 

حدثـل  ،كو ؿتودة ،كو حػص بـ ظؿر كو مهوم ،كو ُمؿد بـ إشَمظقؾ ،ُمؿد بـ يقشػ
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افعؿرى 9 "ؿول (☺)ـٌل ظـ اف ،ظـ أيب هريرة ظـ بشر بـ اهقؽ ،افـي بـ أنس

وهل أن  ،افعؿرى جوئزة بوٓتػوق 9ؿول اإلموم ثؿ ؿول ىف ذحف ؒ (جوئزة

ؾفل ـوهلٌي  ،ؾؼٌؾ ،جعؾتفو فؽ ظؿركوأ ،أظؿرتؽ هذه افدار 9يؼقل افرجؾ ٔخر

ء  ،وكػذ تكؾف ؾقفو ،مؾؽفو ادعؿر ،إذا اتصؾ  هبو افؼٌض وإذا موت تقرث مـف شقا

 ،وابـ ظؿر ،ؿقل زيد بـ ثوبًقوه ،مل يؼؾوأ ،فقرثتؽوهل فعؼٌؽ مـ بعدك أ 9ؿول

 ،وافشوؾعل ،وإفقف ذهى افثقري ،وشؾقَمن بـ يًور وجموهد ،وبف ؿول ظروة بـ افزبر

ــو ظـد ظٌد اهلل بـ  9ؿول حٌقى بـ أيب ثوبً ,وأصحوب  افرأي ،وإشحوق ،وأمحد

ؾؼول هل  ،تـوجتًإين أظطقً بعض بـل كوؿي حقوتف وإاهو  9ؾؼول ،ؾجوءه أظرايب ،ظؿر

وذهى  ,ؾذفؽ أبعد فؽ مـفو 9ؿول ،ؾنين تصدؿً هبو ظؾقف 9ؿول ،فف حقوتف ومقتف

ٕن افـٌل  ،ؾنذا موت يعقد إػ إول ،هل فعؼٌؽ مـ بعدك 9مجوظي إػ أنف إذا مل يؼؾ

 ،وروي ظـ معؿر ،وهذا ؿقل جوبر" أجَم رجؾ أظؿر ظؿرى فف وفعؼٌف9 "ؿول (☺)

إكَم افعؿرى افتل أجوز رشقل اهلل 9 "ظـ جوبر ؿول ،يظـ أيب شؾؿ ،ظـ افزهري

ؾناهو ترجع إػ  ،هل فؽ مو ظشً 9ؾلمو إذا ؿول ،هل فؽ وفعؼٌؽ 9أن  يؼقل (☺)

وحيؽك ظـف أنف  ،وهذا ؿقل  موفؽ ،وـون افزهري يػتل بف 9ؿول معؿر ,صوحٌفو

ن جعؾفو وإ ،وٓ يقرث ،ؾفل فف مدة ظؿره ،افعؿرى متؾقؽ ادـػعي دون افرؿٌي 9ؿول

هل أن جيعؾفو افرجؾ ظذ أن أَيَم  9وأمو افرؿٌك ,ـوكً ادـػعي مراثو ظـف ،فف وفعؼٌف

ؾوختؾػ أهؾ  ،ؾؽؾ واحد مـفَم يرؿى مقت صوحٌف ،ـون فمخر مـفَم ،موت أوٓ

إػ أاهو جوئزة ـوفعؿرى  (☺)ؾذهى مجوظي مـ أصحوب افـٌل  ،افعؾؿ يف جقازهو

 ،ؿقل افشوؾعل وأمحدقوه ،وذط افرجقع بوضؾ ،ـفوإذا موت اددؾقع إفقف يقرث ظ

 ،وؿقؾ إاهو ظوريي ٓ تقرث ،وذهى ؿقم إػ أن افرؿٌك ؽر جوئزة ،وإشحوق

وؾقف دفقؾ ظذ أن مـ  ,وإول مقاؾؼ فظوهر احلديٌ ،ؿقل أصحوب افرأيقوه
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إن وأ ،ٓ َيىوأ ،وذط ؾقف ذضو ؾوشدا مثؾ أن ذط أن ٓ يٌقعف ،وهى صقئو

 ,وافؼط بوضؾ ،ومو أصٌف ذفؽ أن اهلٌي صحقحي،ي أن ٓ يطلهوـوكً جوري

 ,بوضؾي 9وؿقؾ ،وهل ظوريي ،ؾال يقرث مـ اددؾقع إفقف ،جعؾتفو فؽ حقويت 9ؿولقوف

 9ؿولقوف ,ويف حديٌ افعؿرى دفقؾ ظذ أن أخػوظ افعؼقد ظذ ظودات افـوس

ـًقتؽ هذا  9وإن ؿول ،ظوريي 9وؿول بعضفؿ ،هٌيقه 9ؿقؾ ،أخدمتؽ هذه اجلوريي

وبعضفؿ  ،ؾجعؾف بعضفؿ ـوفعؿرى ،محؾتؽ ظذ هذا افػرس 9ؿولقوف ،ؾفٌي ،افثقب

 9ؾؼول وىف افقؿػ روى ؒ- ا ـه ظوريي يرجع هبو

أنو  ،أنو أمحد بـ ظٌد اهلل افـعقؿل ،أخزكو ظٌد افقاحد بـ أمحد ادؾقحل ,50

بـ ظٌد اهلل كو ؿتقٌي بـ شعقد كو ُمؿد  ،كو ُمؿد بـ إشَمظقؾ ،ُمؿد بـ يقشػ

أنٌلين كوؾع ظـ ابـ ظؿر أن ظؿر بـ اخلطوب أصوب أروو  ،كو ابـ ظقن ،إنصوري

إين أصًٌ أروو  9يو رشقل اهلل 9ؾؼول ،يًتلمره ؾقفو (☺)ؾلتك افـٌل  ،بخقز

حًًٌ  ,إن صئ9ً "ؿول ؟ؾَم تلمرين بف ،بخقز مل أصى موٓ ؿط أنػس ظـدي مـف

وٓ يقرث   ،وٓ يقهى ،و ظؿر أنف ٓ يٌوعؾتصدق هب 9ؿول " وتصدؿً هبو ،أصؾفو

 ،وابـ افًٌقؾ ،ويف شٌقؾ اهلل ،ويف افرؿوب ،ويف افؼربك ،وتصدق هبو يف افػؼراء

ؿول   ،ويطعؿ ؽر متؿقل ،ٓ جـوح ظذ مـ وفقفو أن يلـؾ مـفو بودعروف ،وافضقػ

ف هذا حديٌ متػؼ ظذ صحتف أخرج ؽر متلثؾ موٓ 9ؾؼول ،بف ابـ شريـ ؾحدثً

 ؽر متلثؾ مو9ٓ "ؿقفف ,ظـ ابـ ظقن ،ظـ ابـ أيب ظدي ،مًؾؿ ظـ ُمؿد بـ مثـك

وجمد  ،مقثؾقؾف ،مجع حتك يصر فف أصؾوأ،وـؾ رء فف أصؾ ؿديؿ ،جومع 9أي"

وافعؿؾ ظذ هذا ظـد ظومي أهؾ افعؾؿ مـ أصحوب  ,أصؾف 9وأثؾي افقء ،مقثؾ

 إجوزة وؿػ إروغ وؽرهو ومـ بعدهؿ  مـ ادتؼدمغ مل خيتؾػقا يف (☺)افـٌل 

وفؾؿفوجريـ وإنصور أوؿوف بودديـي وؽرهو مل يـؼؾ ظـ أحد ،مـ ادـؼقٓت
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وؿول مغرة ظـ  ,وٓ ظـ واؿػ أنف رجع ظَم ؾعؾف حلوجي وؽرهو ،مـفؿ أنف أنؽره

وؾقف دفقؾ ظذ أن  ,ـراعوٓ حٌقس إٓ حٌقس يف شٌقؾ اهلل مـ شالح أ 9إبراهقؿ

ٓ جـوح ظذ مـ وفقفو أن  9مل يـصى فف ؿقَم معقـو جيقز ٕنف ؿولو ،مـ وؿػ صقئو

ٕنف  ،وؾقف دفقؾ ظذ أنف جيقز فؾقاؿػ أن يـتػع بقؿػف ,ومل يعغ فف ؿقَم ،يلـؾ مـفو

 فؾذي شوق افٌدكي  (☺)وؿول افـٌل  ,وؿد يؾقف افقاؿػ ،أبوح إـؾ دـ وفقف

دفقه ؾقفو ـدٓء  مي ؾقؽقنمـ يشسي بئر رو9 "(☺)وؿول رشقل اهلل " ارـٌفو"

 ,ووؿػ أنس دارا  ؾؽون إذا ؿدمفو كزهلو ,◙ؾوصساهو ظثَمن " ؟ادًؾؿغ

 9ؾؼول بعضفؿ ،يـتػع بف اختؾػقا ؾقفوأ ،وذط أن يلـؾ مـف افقاؿػ ،وؿػ صقئوقوف

ٕن ظثَمن تصدق بٌئر رومي ظذ أن يؽقن دفقه ؾقف ـدٓء ادًؾؿغ، وؿول  ،جيقز

م بلظقواهؿ إن ـون وؿػو 9بعضفؿ ٓ جيقز أن يشسط افقاؿػ كػًف  ،خوصو ظذ أؿقا

ؿـطرة ٓ خيتص بوٓكتػوع بف وأ ،بـك مًجداقـَم ف ،جوز،وإن ـون وؿػو ظومو ،معفؿ

ؾنذا ذط  ،ٕنف حو جوز بال ذط ،ـقاحد مـفؿقؿقم دون ؿقم ؾقجقز أن يؽقن ه

ر ظؿر شؽـك جعؾ ابـ ظؿر كصقٌف مـ دا ،وجيقز وؿػ ادشوع ,ؾال يرد ،ذفؽ

وذط افقاؿػ مراظك يف افقؿػ مـ إدخول ؿقم  ,فذوي احلوجي مـ آل ظٌد اهلل

 ،روي أن افزبر جعؾ دوره صدؿي ،وإخراجفؿ  ظـد زوال ذفؽ افقصػ ،بصػي

 ،ؾنن اشتغـً بزوج ،فؾؿردودة مـ بـوتف أن تًؽـ ؽر مية وٓ مي هبو 9وؿول

ويف حديٌ افزبر مـ افػؼف أن  9ظٌقدقأب ؿول ,أراد بودردودة9 ادطؾؼي ,ؾال رء هلو

 ،ويشسط أنف يزيد ؾقفؿ مـ صوء ،افرجؾ جيعؾ افدار وإرض وؿػو ظذ ؿقم

وهذا يف افقؿػ خوصي دون افصدؿي افـوؾذة  ،ؾقجقز فف ذفؽ ،ويـؼص مـ صوء

أٓ ترى أن افقؿػ ؿد جيقز أن ٓ خيرجف صوحٌف مـ  ،احووقي ٕن حؽؿفو خيتؾػ

وؿول افزهري ؾقؿـ  ,ي ٓ تؽقن مووقي حتك خترج مـ يد صوحٌفووأن افصدؿ ،يده
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وجعؾ ربحفو  ،ودؾعفو إػ ؽالم فف بلجر بتجر هبو ،جعؾ أخػ ديـور يف شٌقؾ اهلل

في روى  ا ـه ,فقس فف أن يلـؾ مـفو 9مل جيعؾوصدؿي فؾؿًوـغ أ وىف جقاز احلقا

 ,9ؾؼول  افٌخوري ؒ

ؽ ظـ أيب افزكود ظـ إظرج ظـ أيب حدثـو ظٌد اهلل بـ يقشػ أخزكو موف ,51

مطؾ افغـل طؾؿ ؾنذا أتٌع أحدـؿ ظذ )ؿول ☺ أن رشقل اهلل  9◙هريرة 

ادطؾ افتًقيػ وظدم  (مطؾ) ,9وؿقؾ يف معـك بعض مو ؾقف ؿؾً (مع ؾؾقتٌع

 (أتٌع) ,ُمرم ومذمقم (طؾؿ) ,ادتؿؽـ مـ ؿضوء مو ظؾقف (افغـل) ,افؼضوء

  -;بف افديـواجد حو يؼيض  (مع) ,أحقؾ

حدثـو ادؽل بـ إبراهقؿ حدثـو يزيد بـ أيب ظٌقد ظـ شؾؿي بـ إـقع  ,2

هؾ )إذ أيت بجـوزة ؾؼوفقا صؾ ظؾقفو ؾؼول ☺ ــو جؾقشو ظـد افـٌل  9ؿول ◙

ثؿ أيت بجـوزة  ,ؿوفقا ٓ ؾصذ ظؾقف ,(ؾفؾ ترك صقئو)ؿوفقا ٓ ؿول  ,(ظؾقف ديـ

ؾفؾ ترك )ؿقؾ كعؿ ؿول  ,(هؾ ظؾقف ديـ)ول أخرى ؾؼوفقا يو رشقل اهلل صؾ ظؾقفو ؿ

هؾ )ثؿ أيت بوفثوفثي ؾؼوفقا صؾ ظؾقفو ؿول  ,ؿوفقا ثالثي دكوكر ؾصذ ظؾقفو ,(صقئو

ظذ قصؾ)ؿوفقا ثالثي دكوكر ؿول  ,(ؾفؾ ظؾقف ديـ)ؿوفقا ٓ ؿول  ,(ترك صقئو

مثؾف وىف  ,ؿتودة صؾ ظؾقف يو رشقل اهلل وظع ديـف ؾصذ ظؾقفقؿول أب ,(صوحٌؽؿ

َفيِ   9ؾؼد ؿول ٓ بلس مـ ظقد محقد إػ  تؼريى افعراؿل ؒ  -ىف  َبوُب احْلََقا

3,   
ِ
ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُشقَل اهللَّ ـْ إَْظَرِج َظ َمْطُؾ اْفَغـِلِّ ُطْؾٌؿ َوإَِذا »َؿوَل9  ☺ َظ

ٌَعْ   َؾْؾَقْت
ٍ
ْؿ َظَذ َمِعء ـُ ـْ  ,شُأتٌَِْع َأَحُد وٍم َظ ـْ مَهَّ   َوَظ

ِ
 ☺ َأيِب ُهَرْيَرَة َؿوَل9 َؿوَل َرُشقُل اهللَّ

ـْ افظُّْؾؿِ » ٌَْقَفِؼلِّ  شإنَّ ِم َرُه َويِف ِرَواَيٍي فِْؾ ـَ  َؾْؾَقْحَتْؾ »َؾَذ
ٍ
ْؿ َظَذ َمِعء ـُ   -شَوإَِذا ُأِحقَؾ َأَحُد
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 :وفى َباُب اْلَػِصِب

4,  
ِ
ـِ ُظَؿَر َأنَّ َرُشقَل اهللَّ ـْ اْب ـْ َكوِؾٍع َظ ْؿ َموِصَقَي »َل َؿو ☺ َظ ـُ َـّ َأَحُد ٌَ ُؾ َٓ حَيْ

َكُتُف َؾقُـَْتَؼَؾ َضَعوُمُف، َؾِنكَّ  َبُتُف َؾُتْؽَنَ ِخَزا ْؿ َأْن ُتْمَتك َمْؼُ ـُ ََم َأِخقِف إَٓ بِِنْذكِِف َأجُِحىُّ َأَحُد

َـّ َأَحٌد َموِصَقيَ  ٌَ ُؾ ِصقِفْؿ َأْضِعَؿَتُفْؿ َؾاَل حَيْ وُع َمَقا ُزُن هَلُْؿ ُضُ َذا َؿوَل  شَأَحٍد إَٓ بِِنْذكِفِ  خَتْ ـَ

ـُ  ـُ ُأَمقََّي َوُمقَشك ْب ـُ ُظَؿَر، َوإِْشََمِظقُؾ ْب  ْب
ِ
ٌُْد اهللَّ ٌُ َؾُقـَْتَؼَؾ َوَؿوَل َأجُّقُب َوَظ ْق َموفٌِؽ َوافؾَّ

ؾِؿٍ  ًْ َثِي َوِهَل ِظـَْد ُم ٌََي َؾُقـَْتَثَؾ بِوْدَُثؾَّ     -ُظْؼ

 :وفى اْلَوِصيَِّة

ـْ َكو ,5  َظ
ِ
ـِ ُظَؿَر َأنَّ َرُشقَل اهللَّ ـْ اْب ٌء ُيقيِص »َؿوَل  ☺ ِؾٍع َظ َمو َحؼُّ اْمِرٍئ َفُف َرْ

ًُ َفْقَؾَتْغِ إَٓ َوَوِصقَُّتُف َمْؽُتقَبٌي ِظـَْدهُ  ؾٍِؿ  شِؾقِف َيٌِق ًْ ُ
ِ
ٌء ُيِريُد َأْن ُيقيِصَ »َويِف ِرَواَيٍي د َفُف َرْ

ٌَْقَفِؼلِّ  ,شَفقَولٍ  َفُف َثاَلُث »َويِف ِرَواَيٍي  شِؾقفِ  ًُ »َويِف ِرَواَيٍي فِْؾ َفُف َموٌل ُيِريُد َأْن ُيقيِصَ ِؾقِف َيٌِق

ًْ َوِصقَُّتُف َمْؽُتقَبًي ِظـَْدهُ وَفْقَؾًي أَ  ًَ ٌِْد اْفَزِّ  ,شَفْقَؾَتْغِ َفْق ـُ َظ َرَهو اْب ـَ َٓ حَيِؾُّ »َويِف ِرَواَيٍي َذ

ؾٍِؿ َفُف َموٌل ُيقيِص  ًْ ٌَ  ش ِؾقفِ إِلْمِرٍئ ُم ٌَْد  ,احْلَِدي ْػَظِي َيْعـِل َظ َؿوَل َومَلْ ُيَتوَبْع َظَذ َهِذِه افؾَّ

ـَ َظْقنٍ   ْب
ِ
 -ا ـه,اهللَّ

 9ؾؼول روى  اإلموم افٌخوري ؒ وٌط افقـوفي بودٌوح وذظقتفو وىف 

ابـ شالم ظـ حيقك قحدثـو إشحوق حدثـو حيقك بـ صوفح حدثـو معوويي ه ,6

جوء بالل  9ؿول ◙ٌد افغوؾر أنف شؿع أبو شعقد اخلدري ؿول شؿعً ظؼٌي بـ ظ

ؿول بالل ـون ظـدكو  ,(مـ أجـ هذا) ☺ بتؿر برين ؾؼول فف افـٌل  ☺ إػ افـٌل 

ظـد ذفؽ  ☺ ؾؼول افـٌل  ☺ متر ردي ؾٌعً مـف صوظغ بصوع فـطعؿ افـٌل 

ر بٌقع آخر أوه أوه ظغ افربو ظغ افربو ٓ تػعؾ وفؽـ إذا أردت أن تشسي ؾٌع افتؿ)

 9ؾؼول وىف ؾضؾ افصدؿي خوصي ظذ إؿربغ روى ؒ (ثؿ اصس بف
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حدثـل حيقك بـ حيقك ؿول ؿرأت ظذ موفؽ ظـ إشحوق بـ ظٌد اهلل أنف شؿع  ,7

ضؾحي أـثر إنصور بودديـي موٓ وـون أحى قـون أب 9يؼقل ◙أنس بـ موفؽ 

فف إفقف برحوء وـوكً مًتؼٌؾي ادًجد وـون رشقل ا يدخؾفو ويؼب  ☺ هلل أمقا

ضؾحي قؿوم أب , َّخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ مـ موء ؾقفو ضقى ؾؾَم كزفً

فـ تـوفقا افز »ؾؼول يو رشقل اهلل إن اهلل تعوػ يؼقل يف ـتوبف  ☺ إػ رشقل اهلل 

برهو قوإن أحى أمقايل إيل برحوء وإاهو صدؿي هلل أرج ,شحتك تـػؼقا ممو حتٌقن

بخ ذفؽ مول رائح ذفؽ )شقل اهلل حقٌ صئً ؾؼول وذخرهو ظـد اهلل ؾضعفو يو ر

ؿول أؾعؾ يو  ,(مول رائح ؿد شؿعً مو ؿؾً ؾقفو وأرى أن جتعؾفو يف إؿربغ

وىف إبوحي  ادزارظي ىف إصؾ  ,ضؾحي يف أؿوربف وبـل ظؿفقرشقل اهلل ؾؼًؿفو أب

 9ؾؼول روى ؒ

فزكود ظـ إقحدثـو احلؽؿ بـ كوؾع أخزكو صعقى حدثـو أب ,8 ظرج ظـ أيب ا

كـو افـخقؾ ؿول  ☺ ؿوفً إنصور فؾـٌل  9ؿول ◙هريرة  اؿًؿ بقــو وبغ إخقا

 -ؾؼوفقا تؽػقكـو ادموكي وكؼـؽؿ يف افثؿرة ؿوفقا شؿعـو وأضعـو (ٓ)

أظطك  ☺ أن رشقل اهلل  9¶وروى بًـده ظـ كوؾع ظـ ابـ ظؿر ,/6

وىف ـراء  ,مـفوخقز افقفقد ظذ أن يعؿؾقهو ويزرظقهو وهلؿ صطر مو خرج 

 9ؾؼول إرايض روى ؒ

بـ خوفد حدثـو افؾقٌ ظـ ربقعي بـ أيب ظٌد افرمحـ ظـ وحدثـو ظؿر ,60 

أاهؿ ـوكقا يؽرون إرض  9حـظؾف بـ ؿقس ظـ راؾع بـ خديٍ ؿول حدثـل ظَمي

رء يًتثـقف صوحى إرض ؾـفك وبَم يـًٌ ظذ إربعوء أ ☺ ظذ ظفد افـٌل 

ؾؼول راؾع فقس  ؟ً فراؾع ؾؽقػ هل بوفديـور وافدراهؿظـ ذفؽ ؾؼؾ ☺ افـٌل 

كظر ؾقف قوؿول افؾقٌ وـون افذي اهل ظـ ذفؽ مو ف ,هبو بلس بوفديـور وافدرهؿ

وظؾقف كحؿؾ مو  9ؿؾً ,افػفؿ بوحلالل واحلرام مل جيقزوه حو ؾقف مـ ادخوضرةوذو



   

 
49 
 

 واملعامالت املاليةلزكاة ا

افعالمي ادحؼؼ  ورد افـفك ظـف مـ افؽراء أوادزارظي وتلمؾ معك مو جوء ىف  ـتوب 

 -يف افؾمفم وادرجون  بوب ـراء إرض ُمؿد ؾماد ظٌدافٌوؿك ؒ

ًْ فِِرَجوٍل ِمـَّو ُؾُضقُل َأَرِوَغ،  ,61  وَك ـَ ، َؿوَل9 
ِ
ٌِْد اهلل ـِ َظ مـ حديٌ َجوبِِر ْب

ِلُّ  ُبِع َوافـِّْصِػ، َؾَؼوَل افـٌَّ  َوافرُّ
ٌِ 9 ُكَماِجُرَهو بِوفثُّؾ وكَ  9☺َؾَؼوُفقا ـَ ـْ  ًْ َفُف َأْرٌض َم

ْؽ َأْرَوُف  أخرجف افٌخوريوَؾْؾَقْزَرْظَفو أَ  ًِ   -فَِقْؿـَْحَفو َأَخوُه َؾِنْن َأبَك َؾْؾُقْؿ

 ◙حديٌ َأيِب ُهَرْيَرَة  ,2
ِ
ًْ َفُف َأْرٌض  9☺، َؿوَل9 َؿوَل َرُشقُل اهلل وَك ـَ ـْ  َم

ًِ وَؾْؾَقْزَرْظَفو أَ  ـتوب  30ْؽ َأْرَوُف أخرجف افٌخوري يف9 فَِقْؿـَْحَفو َأَخوُه َؾِنْن َأبَك َؾْؾُقْؿ

يقاد بعضفؿ بعًضو يف افزراظي  ☺ بوب مو ـون مـ أصحوب افـٌل  07ادزارظي9 

  -وؾقف أجضو وافثؿرة

ِرَظُف  ,3 وَن ُيْؽِري َمَزا ـَ ـَ ُظَؿَر،  ـْ َكوِؾٍع، َأنَّ اْب ٍٍ َظ ـِ َخِدي ـِ ُظَؿَر َوَراِؾِع ْب حديٌ اْب

ِلِّ  َث  ☺  َظَذ َظْفِد افـٌَّ ـْ إَِموَرِة ُمَعوِوَيَي، ُثؿَّ ُحدِّ َوَأيِب َبْؽٍر َوُظَؿَر وُظْثََمَن َوَصْدًرا ِم

ِلَّ  ٍٍ َأنَّ افـٌَّ ـِ َخِدي ـْ َراؾِِع ْب ـُ ُظَؿَر إَِػ َراِؾٍع  ☺ َظ ِرِع؛ َؾَذَهَى اْب َزا  اْدَ
ِ
ء ـْ ـَِرا اَهك َظ

 ِ َلَخُف؛ َؾَؼوَل9 اَهك افـٌَّ ًَ ًُ َمَعُف، َؾ ٌْ ـُ ُظَؿَر9 َؿْد  ☺ لُّ َؾَذَه ِرِع، َؾَؼوَل اْب َزا  اْدَ
ِ
ء ـْ ـَِرا َظ

 
ِ
ِرَظـَو َظَذ َظْفِد َرُشقِل اهلل ـَّو ُكْؽِري َمَزا ـُ ًَ َأنَّو  ـَ  ☺ َظؾِْؿ  ِم

ٍ
ء  َوبَِقْ

ِ
بََِم َظَذ إَْربَِعوء

ـِ  ٌْ  -افتِّ

4,  
ِ
ـِ َراِؾٍع، َؿوَل9 َفَؼْد اَهَوَكو َرُشقُل اهلل وَن بِـَو  ☺  وحديٌ ُطَفْرِ ْب ـَ ـْ َأْمٍر  َظ

 
ِ
9 َمو َؿوَل رُشقُل اهلل ًُ ( ُؿْؾ

ٌِ ٍٍ َراِوي هَذا احْلَِدي ـُ َخِدي  ☺ َراِؾًؼو )َؿوَل َراِؾُع ْب

 قَؾفُ 
ِ
9 ُكَماِجُرَهو  ،☺ َحؼ  َؿوَل9 َدَظويِن َرُشقُل اهلل ًُ َؿوَل9 َمو َتْصـَُعقَن بَِؿَحوِؿؾُِؽْؿ ُؿْؾ

ُبِع َوَظَذ إَ  ، اْزَرُظقَهو أَ َظَذ افرُّ ِعِر َؿوَل9 َٓ َتْػَعُؾقا ـَ افتَّْؿِر َوافشَّ َأْزِرُظقَهَو وْوُشِؼ ِم

9 َشْؿًعو َوَضوَظيً وأَ  ًُ ُؽقَهو َؿوَل َراِؾٌع، ُؿْؾ
ًِ  9وىف افصحقح ؿول افٌخورى ؒ َأْم
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حدثـو مقشك بـ إشَمظقؾ حدثـو ظٌد افقاحد بـ زيود ظـ إظؿش ؿول  ,5

☺ ؿول رشقل اهلل  9يؼقل ◙ً أبو هريرة شؿعً أبو صوفح يؼقل شؿع

ثالثي ٓ يـظر اهلل إفقفؿ يقم افؼقومي وٓ يزـقفؿ وهلؿ ظذاب أخقؿ رجؾ ـون فف )

ؾضؾ موء بوفطريؼ ؾؿـعف مـ ابـ افًٌقؾ ورجؾ بويع إمومو ٓ يٌويعف إٓ فدكقو ؾنن 

هلل أظطوه مـفو ريض وإن مل يعطف مـفو شخط ورجؾ أؿوم شؾعتف بعد افعك ؾؼول وا

إن »ثؿ ؿرأ هذه أيي  ,(افذي ٓ إَل ؽره فؼد أظطقً هبو ـذا وـذا ؾصدؿف رجؾ

 -بًـده  وىف افؾؼطي روى ؒشافذيـ يشسون بعفد اهلل وأجَماهؿ ثؿـو ؿؾقال

ؾًلخف ظـ ☺ جوء رجؾ إػ رشقل اهلل  9ؿول ◙ظـ زيد بـ خوفد   ,66

وء صوحٌفو وإٓ ؾشلنؽ اظرف ظػوصفو ووـوءهو ثؿ ظرؾفو شـي ؾنن ج)افؾؼطي ؾؼول 

 ؟ؿول ؾضآخي اإلبؾ ,(فؾذئىوٕخقؽ أوهل فؽ أ)ؿول  ؟ؿول ؾضوفي افغـؿ ,(هبو

 (مو فؽ وهلو معفو شؼوؤهو وحذاؤهو ترد احوء وتلـؾ افشجر حتك يؾؼوهو رهبو)ؿول 

 9وىف ادظومل روى ؾؼول,

 حدثـو إشحوق بـ إبراهقؿ أخزكو معوذ بـ هشوم حدثـل أيب ظـ ؿتودة ظـ ,7 

ؿول إذا  ☺ ظـ رشقل اهلل  9◙أيب ادتقـؾ افـوجل ظـ أيب شعقد اخلدري 

وافـور ؾقتؼوصقن مظومل ـوكً  خؾص ادممـقن مـ افـور حًٌقا بؼـطرة بغ اجلـي

 ☺ بقـفؿ يف افدكقو حتك إذا كؼقا وهذبقا أذن هلؿ بدخقل اجلـي ؾقافذي كػس ُمؿد 

                              -(يف افدكقوبقده ٕحدهؿ بؿًؽـف يف اجلـي أدل بؿـزفف ـون 

حدثـو حيقك بـ بؽر حدثـو افؾقٌ ظـ ظؼقؾ ظـ ابـ صفوب أن شوحو أخزه  ,8

ادًؾؿ قادًؾؿ أخ)ؿول  ☺ أن رشقل اهلل  9أخزه ¶أن ظٌد اهلل بـ ظؿر 

ٓ يظؾؿف وٓ يًؾؿف ومـ ـون يف حوجي أخقف ـون اهلل يف حوجتف ومـ ؾرج ظـ 
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رج اهلل ظـف ـربي مـ ـربوت يقم افؼقومي ومـ شس مًؾَم شسه اهلل يقم مًؾؿ ـربي ؾ

 9وروى ؾؼول  (افؼقومي

ؿول رشقل  9ؿول ◙حدثـو مًدد حدثـو معتؿر ظـ محقد ظـ أنس  ,/7

ؿوفقا يو رشقل اهلل هذا كـكه مظؾقمو  ,(مظؾقموواكك أخوك طوحو أ) ☺ اهلل 

 -(تلخذ ؾقق يديف)ؿول  ؟ؾؽقػ كـكه طوحو

حدثـو شعقد بـ افربقع حدثـو صعٌي ظـ إصعٌ بـ شؾقؿ ؿول شؿعً  ,70

بًٌع ☺ أمركو افـٌل  9ؿول ¶معوويي بـ شقيد شؿعً افزاء بـ ظوزب 

ادريض وإتٌوع اجلـوئز وتشؿقً  افعوضس ورد افًالم  ظقودة)واهوكو ظـ شٌع ؾذـر 

وافزجر مـف وؽره  وىف حتريؿ افربو ,(وكك ادظؾقم وإجوبي افداظل وإبرار ادؼًؿ

 -بًـده مـ ادعوص روى اإلموم افٌغقى ؒ

ـِ ُجـُْدٍب  ,71 ـْ َشُؿَرَة ْب   9َؿوَل  ،َظ
ِ
وَن َرُشقُل اهللَّ ٌََؾ  ،إَِذا َصذَّ اْفَغَداةَ  ☺ ـَ َأْؿ

ْقَؾَي ُرْؤَيو 9َؾَؼوَل  ،َظَؾْقـَو بَِقْجِففِ  وَن َأَحٌد رَ  ؟َهْؾ َرَأى َأَحٌد ِمـُْؽُؿ افؾَّ ـَ  ،َأى ؾِقَفو ُرْؤَيوَؾِنْن 

َفو َظَؾْقفِ  ُ  ،َؿصَّ َلَخـَو َيْقًمو ،َؾَقُؼقُل ِؾقَفو َمو َصوَء اهللَّ ًَ  9َؾُؼْؾـَو ؟َهْؾ َرَأى َأَحٌد ِمـُْؽُؿ َرْؤَيو 9َؾ

ْقَؾَي َرُجَؾْغِ َأتََقويِن  9َؿوَل  ،ٓ ًُ افؾَّ َؾَلْخَرَجويِن إَِػ َأْرٍض  ،َؾَلَخَذا بَِقِدي ،َفِؽـِّل َرَأجْ

َتِقَييٍ مُ   وأَ  ،ًْ
ٍ
ـْ  ،َوَرُجٌؾ َؿوِئٌؿ َظَذ َرْأِشفِ  ،َؾَؿَرْرَكو بَِرُجٍؾ َجوفِسٍ  ،َؾَضوء ؾُّقٌب ِم ـَ َوبَِقِدِه 

ٌُْؾَغ َؿَػوهُ  ،َحِديٍد ُيْدِخُؾُف يِف ِصْدِؿفِ  ُف َحتَّك َي  ،ُثؿَّ َيْػَعُؾ بِِشْدِؿِف أَخَر ِمْثَؾ َذفَِؽ  ،َؾَقُشؼُّ

ًُ  9َؿوَل  ،َؾَقْصـَُع بِِف ِمْثَؾ َذفَِؽ  ،َؾَقُعقُد ِؾقفِ  ،اَوَيْؾَتثُِؿ ِصْدُؿُف َهذَ   ،اْكَطؾِْؼ  9َؿوٓ ؟َمو َهَذا 9ُؿْؾ

 ،َوَرُجٌؾ َؿوِئٌؿ َظَذ َرْأِشِف بِِػْفرٍ  ،َؾوْكَطَؾْؼـَو َحتَّك َأتَْقـَو َظَذ َرُجٍؾ ُمْضَطِجٍع َظَذ َؿَػوهُ 

َبُف وأَ  َؾال َيْرِجُع إَِػ  ،َؾوْكَطَؾَؼ إَِفْقِف فَِقْلُخَذهُ  ،َتَدْهَدَه احْلََجرُ َصْخَرٍة َيْشَدُخ َرْأَشُف َؾِنَذا َضَ

َبُف َؾفُ  ،َهَذا َحتَّك َيْؾَتِئَؿ َرْأُشفُ  وَن َؾَعوَد إَفْقِف َؾَيَ ـَ ََم  ـَ  ،َيْػَعُؾ بِِف َذفَِؽ قَوَظوَد َرْأُشُف 
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 ًُ  َؿْد ُبـَِل بِـَوَء افتَّـُّقِر َأْظالُه َؾوْكَطَؾْؼـَو َحتَّك أَ  ،َؿو9ٓ اْكَطؾِْؼ  ؟َمو َهَذا 9َؾُؼْؾ
ًٍ تَْقـَو إَِػ َبْق

وُدوا خَيُْرُجقَن  ،َؾِنَذا ُأوِؿَدِت  ،ُتقَؿُد حَتَتُف َكورٌ  ،وَأْشَػُؾُف َواِشعٌ  ،َوقٌِّؼ  ـَ اْرَتَػُعقا َحتَّك 

ةٌ  ،َوِؾقَفو ِرَجوٌل  ،َرَجُعقا ؾِقَفو ،َؾِنَذا مَخََدْت  ،ِمـَْفو وٌء ُظَرا ًَ
ًُ ؾَ  ،َوكِ َؿو9ٓ  ؟َمو َهَذا 9ُؼْؾ

ـْ َدمٍ  ْؼ، َؾوْكَطَؾْؼـَو َحتَّك َكْليِتَ َظَذ اَهٍْر ِم
َوَظَذ َصطِّ افـَّْفِر َرُجٌؾ  ،ؾِقِف َرُجٌؾ َؿوِئؿٌ  ،اْكَطؾِ

ُجُؾ افَِّذي يِف افـَّْفرِ  ،َؿوِئٌؿ َبْغَ َيَدْيِف ِحَجوَرةٌ  ٌََؾ َذفَِؽ افرَّ  ،ُرَج ِمـْفُ َؾِنَذا َأَراَد َأْن خَيْ  ،َؾَلْؿ

ُجَؾ بَِحَجٍر يَف ِؾقفِ  ونَ  ،َرَمك افرَّ ـَ  ٌُ ُه َحْق ََم َجوَء فَِقْخُرَج َرَمك يِف ِؾقِف  ،َؾَردَّ ؾَّ ـُ َؾَجَعَؾ 

ونَ  ،بَِحَجرٍ  ـَ  ٌُ ُه ُحْق ًُ هَلََُم  ،َؾَردَّ َؾوْكَطَؾْؼـَو َحتَّك اْكَتَفْقـَو إَِػ  ،اْكَطؾِْؼ  9َؿوٓ ؟َمو َهَذا 9َؾُؼْؾ

ءَ َرْوَوٍي  ا ٌَْقونٌ  ،ِؾقَفو َصَجَرٌة َظظِقَؿٌي يِف َأْصؾَِفو َصْقٌخ  ،َخْيَ ـَ  ،َوِص َوإَِذا َرُجٌؾ َؿِريٌى ِم

َفو َجَرةِ  ،َوُيقِؿُدَهو ،افَشَجَرِة َبْغَ َيَدْيِف َكوٌر حَيُشُّ َؾَلْدَخاليِن َداًرا َوْشَط  ،َؾَصِعَدا يِب يِف افشَّ

َجَرةِ  ـَ ِمـَْفوَؾَؾْؿ َأَر َداًرا َؿطُّ  ،افشَّ ًَ ٌَّونٌ  ،ِؾقَفو ِرَجوٌل ُصُققٌخ  ،َأْح وءٌ  ،َوُص ًَ
 ،َوؾِقَفو كِ

ٌَْقونٌ  َجَرةَ  ،ُثؿَّ َأْخَرَجويِن ِمـُْفو ،َوِص ـُ  ،َؾَصِعَدا يِبَ افشَّ ًَ َؾَلْدَخاليِن َداًرا ُأْخَرى ِهَل َأْح

ـَ إُوَػ  ًُ هَلََُم  ،ِؾقَفو ُصُققٌخ َوَصٌوب ،َوَأْؾَضُؾ  ،ِم ْقَؾيِ إِكَّ  9َؾُؼْؾ ْؾُتََميِن ُمـُْذ افؾَّ  ،ُؽََم َؿْد َضقَّ

 ًُ ايِن َظَمَّ َرَأجْ ًَ ُيَشؼُّ ِصْدُؿفُ  9َؿوٓ ؟َؾَلْخِزَ ُجُؾ افَِّذي َرَأجْ و افرَّ اٌب  ،َكَعْؿ َأمَّ ذَّ ـَ ُف َرُجٌؾ  َؾنكَّ

ُث بِوْفَؽْذَبيِ  ٌُْؾَغ أَؾوَق  ،َيَتَحدَّ بِِف َمو َتَرى إَِػ َيْقِم اْفِؼَقوَمِي  َيْصـَعُ قَؾفُ  ،َؾُتْحَؿُؾ َظـُْف َحتَّك َت

ِذي َرَأجَْتُف ُيْشَدُخ َرْأُشفُ  ُجُؾ افَّ و افرَّ ُ افُؼْرآنَ  ،َوَأمَّ َؾـَوَم َظـُْف  ،َؾِننَّ َذفَِؽ َرَجٌؾ َظؾََّؿُف اهللَّ

ْقؾِ  ًَ إَِػ قَؾفُ  ،َومَلْ َيْعَؿْؾ بََِم ِؾقِف بِوفـََّفورِ  ،بِوفؾَّ و افَِّذي  ، َيْقِم اْفِؼَقوَميِ ُيْعَؿُؾ بِِف َمو َرَأجْ َوَأمَّ

 ًِ ْق ٌَ ًَ يِف اْف مِ  ،َوافتَّـُّقرِ  ،َرَأجْ ًَ يِف اَهِْر افدَّ و افَِّذي َرَأجْ َكوُة َوَأمَّ َبو ،َؾُفُؿ افزُّ  ،َؾَذاَك آـُِؾ افرِّ

و  ِهقُؿ َوَأمَّ َجَرِة َؾَذاَك إِْبَرا ًَ يِف َأْصِؾ افشَّ ِذي َرَأجْ ْقُخ افَّ و افشَّ ًَ َوَأمَّ ٌَْقوُن افَِّذي َرَأجْ افصِّ

ًَ  ،َؾَلْوُٓد افـَّوسِ  ،َحْقَففُ  تِل َرَأجْ و افـَّوُر افَّ ُجُؾ ُيقِؿُدَهو َؾتِْؾَؽ افـَّورُ  ،َوَأمَّ َوَذفَِؽ  ،َوافرَّ

و ،َموفٌِؽ َخوِزُن افـَّورِ  ًَ  َوَأمَّ تِل َدَخْؾ َداُر إُوَػ افَّ ِي اْدُْمِمـِغَ  ،افَّ و َهِذِه َوأَ  ،َؾَداُر َظومَّ مَّ

ارُ    ،افدَّ
ِ
َفَداء يُؾ  ،َؾَداُر افشُّ ًُ  ،اْرَؾْع َرْأَشَؽ  9ُثؿَّ َؿوٓ ،َوَهَذا ِمقَؽوِئقُؾ  ،َوَأنَو ِجْزِ َؾَرَؾْع
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َحوِب  ،َرْأِد  ًَّ ًُ َدَظويِن َؾميِت َمـِْزيِل  ،َذاَك َمـِْزُفَؽ  9َؿوٓ ،َؾنَذا َؾْقِؿل ِمْثُؾ اف  9َؾَؼوٓ ،َؾُؼْؾ

ُف َؿْد بَ  َتْؽِؿْؾُف َبْعدُ إِكَّ ًْ ْ َت ٌٌ قَؾؾَ  ،ِؼَل َفَؽ َظَؿٌؾ مَل ًَ َمـِْزَفَؽ َهَذا َحِدي َؿِد اْشَتْؽَؿْؾَتُف َأتَْق

دٌ  ،َصِحقٌح  ؿَّ ـِ إِْشََمِظقَؾ َواْفُؽؾُّقُب  ،َأْخَرَجُف ُُمَ ـْ ُمقَشك ْب ْفُؽالُب قهُ  9َظ َواجْلَْؿُع  ،ا

الفِقُى  ِذُ ِصْدَؿفُ  ،ـَ فُ  9ـَوهُ َوَمعْ  ،َوُيْرَوى َؾُقَؼْ  ،َيَتَدْحَرُج  9َتَدْهَدَه َأْي  ،َوَيْؼَطُعفُ  ،َيُشؼُّ

َفو َأْي  9َوَؿْقُففُ  ،َدْحَرَج  9َأْي  ،َوَدَهك ،َوَدْهَدهَ   ُيقِؿُدَهو ا ـه 9َكوٌر حَيُشُّ

وؿد روى اإلموم مًؾؿ ىف صحقحف بًـده ظـ جوبر رى اهلل ظـفَم  ,72

ـِ  ,ومقـؾف  وـوتٌف  وصوهديففعـ اهلل  آـؾ افربو   ☺ ؿول رشقل اهلل 9ؿول ـِ اِْب َوَظ

  ¶ُظَؿَر 
ِ
ًُ َرُشقَل َاهللَّ ٌَوَيْعُتْؿ بِوْفِعقـَِي، ,َيُؼقُل9 ☺  >َؿوَل;9 َشِؿْع إَِذا َت

 َٓ  ًّٓ ُ َظَؾْقُؽْؿ ُذ َفوَد، َشؾََّط َاهللَّ ُتْؿ َاجْلِ ـْ ْرِع، َوَتَر ٌََؼِر، َوَرِوقُتْؿ بِوفزَّ َوَأَخْذُتْؿ َأْذَكوَب َاْف

ـْ ِرَواَيِي َكوِؾٍع َظـُْف، َويِف إِْشـَوِدِه َمَؼوٌل قَرَواُه َأبُ ,ـِْزُظُف َحتَّك َتْرِجُعقا إَِػ ِديـُِؽؿْ يَ   ,َداُوَد ِم

ـُ َاْفَؼطَّوِن  ؿؾً َحُف اِْب ، َوِرَجوُفُف ثَِؼوٌت  َوَصحَّ
ٍ
ـْ ِرَواَيِي َظَطوء مَْحََد9 َكْحُقُه ِم

ِٕ وؽره  9َو

وىف  ـ ؿٌؾف صقخ اإلشالم ومـ بعده افعالمي إفٌوككمـ إئؿي ـوفشقـوكك وم

 -افؾمفم وادرجون رحؿ اهلل ممفػف ظـ ؾؼف افديقن

وَن َفُف َظَؾْقِف يِف  ,3 ـَ ـَ َأيِب َحْدَرٍد َدْيـًو  ـِ َموفٍِؽ، َأنَُّف َتَؼوَى اْب ْعِى ْب ـَ حديٌ 

ُُتََُم َحتَّك َشِؿَعَفو َرُش  ًْ َأْصَقا ِجِد، َؾوْرَتَػَع ًْ  اْدَ
ِ
يِف َبْقتِِف، َؾَخَرَج قَوهُ  ☺ قُل اهلل

 َؿوَل9 
ِ
ٌَّْقَؽ َيو َرُشقَل اهلل ْعُى َؿوَل9 َف ـَ َشَػ ِشْجَػ ُحْجَرتِِف، َؾـَوَدى َيو  ـَ إَِفْقِفََم َحتَّك 

 َؿوَل 
ِ
ًُ َيو َرُشقَل اهلل ْطَر، َؿوَل9 َفَؼْد َؾَعْؾ ـْ َدْيـَِؽ هَذا َوَأْوَمَل إَِفْقِف، َأِي افشَّ 9 ُؿْؿ َوْع ِم

 -وىف ؾضؾ اكظور ادعن   َؾوْؿِضِف أخرجف افٌخوري يف9 ـتوب افصالة9

ِلُّ ◙حديٌ ُحَذْيَػَي  ,4 ًِ اْدَاَلِئَؽُي ُروَح َرُجٍؾ  9☺، َؿوَل9 َؿوَل افـٌَّ َتَؾؼَّ

ًُ آُمُر ِؾْتَقويِن  ـْ ـُ ـَ اخْلَْرِ َصقًْئو، َؿوَل9  ًَ ِم ٌَْؾُؽْؿ، َؿوُفقا َأَظِؿْؾ وَن َؿ ـَ ـْ   َأْن ُيـْظُِروا مِمَّ

، َؿوَل9 َؿوَل َؾَتَجوَوُزوا َظـُْف أخرجف افٌخوري ـِ اْدُقِهِ وىف بؾقغ ادرام  ,َوَيَتَجوَوُزوا َظ



   

 
54 
 

 لثانيايز الفقهي: اجلزء الوج

كختور معو اخقاكك متؿَمت حو مه  ىف   مـ أدفي إحؽوم فإلموم ابـ حجر ؒ

 9احلجر فؼضوء افديـ  وؽره مـ ادعومالت حقٌ ؿول ؒ

ـْ َأيِب َبْؽرِ  ,5 ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  َظ ، َظ ـِ مْحَ ٌِْد َافرَّ ـِ َظ ًُ َرُشقَل ;> َؿوَل ◙  ْب 9 َشِؿْع

 
ِ
ـْ َأْدَرَك َموَفُف بَِعْقـِِف ِظـَْد َرُجٍؾ َؿْد َأْؾَؾَس، َؾفُ ,َيُؼقُل9 ☺  َاهللَّ هِ قَم ـْ َؽْرِ ,أََحؼُّ بِِف ِم

  -ُمتََّػٌؼ َظَؾْقفِ 

ـْ َأيِب َشِعقٍد َاخْلُْدِريِّ  ,6  ,وَل9ؿَ ◙  َوَظ
ِ
 ُأِصقَى َرُجٌؾ يِف َظْفِد َرُشقِل َاهللَّ

 ☺  
ِ
ُؿقا َظَؾْقفِ " ☺ يِف ثََِمٍر اِْبَتوَظَفو، َؾَؽُثَر َدْيـُُف، َؾَؼوَل َرُشقُل َاهللَّ َق " َتَصدَّ  َؾَتَصدَّ

 
ِ
ٌُْؾْغ َذفَِؽ َوَؾوَء َدْيـِِف، َؾَؼوَل َرُشقُل َاهللَّ ُخُذوا َمو " ِئِف9فُِغَرَمو ☺  َافـَّوُس َظَؾْقِف، َومَلْ َي

َّٓ َذفَِؽ  ؾِؿٌ ,َوَجْدُتْؿ، َوَفْقَس َفُؽْؿ إِ ًْ  9ؿول ؒ وىف افصؾح  َرَواُه ُم

ـْ َظْؿرِ  ,7  َظْقٍف َاْدَُزيِنِّ وَظ
ـِ  ◙  ْب

ِ
ْؾُح َجوِئٌز ,َؿوَل9 ☺  َأنَّ َرُشقَل َاهللَّ َافصُّ

َّٓ ُصْؾحً  ؾِِؿَغ، إِ ًْ ُ ًٓ  وَبْغَ َاْد َم َحاَل مً َأَحؾَّ َح و َحرَّ َّٓ وَرا وضِِفْؿ، إِ ؾُِؿقَن َظَذ ُذُ ًْ ُ ، َواْد

ضً  ًٓ  وَذْ َم َحاَل مً  َحرَّ َحفُ ,ووَأَحؾَّ َحَرا ِمِذيُّ َوَصحَّ ْ  -َرَواُه َافسِّ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  ,8  ِلَّ ◙  َظ َٓ َيْؿـَُع َجوٌر َجوَرُه َأْن َيْغِرَز ,َؿوَل9" ☺  َأنَّ َافـٌَّ

ًٌَي يِف ِجَداِرِه "  ◙  ُهَرْيَرةَ قُثؿَّ َيُؼقُل َأبُ  ,َخَش
ِ
ْؿ َظـَْفو ُمْعِرِوَغ؟ َوَاهللَّ ـُ َمو يِل َأَرا

َتوِؾُؽؿْ  ـْ َْرِمَغَّ هِبَو َبْغَ َأ  -ُمتََّػٌؼ َظَؾْقفِ ,َٕ

ـِ َزْيٍد  ,/8 ـْ َشِعقِد ْب  ¶َظ
ِ
ـْ  ☺  ؛ َأنَّ َرُشقَل َاهللَّ ا ِم ـْ اِْؿَتَطَع ِصْزً َؿوَل9 َم

َْرِض ُطْؾًَم  ْٕ ٌِْع َأَرِوغَ  َا ـْ َش وُه َيْقَم َاْفِؼَقوَمِي ِم ُ إِيَّ َؿُف َاهللَّ  -ُمتََّػٌؼ َظَؾْقفِ ,َضقَّ

ـْ َأنٍَس؛ ,80 ِلَّ ,َوَظ َفوِت  ☺  َأنَّ َافـٌَّ ًْ إِْحَدى ُأمَّ وِئِف، َؾَلْرَشَؾ ًَ
وَن ِظـَْد َبْعِض كِ ـَ

َفو، َوَجَعَؾ ِؾقَفو َاْدُْمِمـَِغ َمَع َخوِدٍم هَلَو بَِؼْصَعٍي ؾِقَفو َضَعوٌم،  ِت َاْفَؼْصَعَي، َؾَضؿَّ َؾَؽَنَ
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ُؾقا " َوَؿوَل9 ,َافطََّعومَ  قَرةَ " ـُ ًُ ٌََس َاْدَْؽ ُشقِل، َوَح ِحقَحَي فِؾرَّ َرَواُه ,َوَدَؾَع َاْفَؼْصَعَي َافصَّ

 -افٌخوري

ـْ  ,1 َحوَبِي؛ ِم ـْ َافصَّ َبْرِ َؿوَل9 َؿوَل َرُجٌؾ ِم ـِ َافزُّ ـْ ُظْرَوَة ْب   َوَظ
ِ
 َأْصَحوِب َرُشقِل َاهللَّ

 ☺,  
ِ
و ِؾقَفو َكْخاًل،  ☺  إِنَّ َرُجَؾْغِ اِْخَتَصََم إَِػ َرُشقِل َاهللَّ يِف َأْرٍض، َؽَرَس َأَحُدمُهَ

 
ِ
َْرُض فِْمَخِر، َؾَؼَه َرُشقُل َاهللَّ ْٕ َْرِض فَِصوِحٌَِفو، َوَأَمَر َصوِحَى َافـَّْخِؾ  ☺  َوا ْٕ بِو

ِرَج َكخْ    َداُوَد،قَرَواُه َأبُ ,َفقَْس فِِعْرٍق َطومِلٍ َحؼ  " َوَؿوَل9 ,َؾفُ َأْن خُيْ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  ,2  ◙  َوَظ
ِ
ُ  ظز وجؾ ☺ ,َؿوَل9 َؿوَل َرُشقُل َاهللَّ ,َؿوَل َاهللَّ

َؾ َثَؿـَُف،  ،ا َثاَلَثٌي َأنَو َخْصُؿُفْؿ َيْقَم َاْفِؼَقوَمِي9 َرُجٌؾ َأْظَطك يِب ُثؿَّ َؽَدَر، َوَرُجٌؾ َبوَع ُحرًّ  ـَ َؾَل

ؾِؿٌ ,َؾوْشَتْقىَف ِمـُْف، َومَلْ ُيْعطِِف َأْجَرهُ  ،َوَرُجٌؾ اِْشَتْلَجَر َأِجًرا  ًْ  -َرَواُه ُم

ـْ َظوِئَشَي  ,3 ـْ ُظْرَوَة، َظ ِلَّ ▲َظ َر َأْرًو ,َؿوَل9 ☺  ؛ َأنَّ َافـٌَّ ـْ َظؿَّ ًْ  وَم ًَ َفْق

ََحٍد، َؾفُ  ٌَُخوِريُّ  ,9 َوَؿَه بِِف ُظَؿُر يِف ِخاَلَؾتِفِ َؿوَل ُظْرَوةُ ,أََحؼُّ هِبَوقِٕ وروى  َرَواُه َاْف

 -أجضو مو يؿؽـ اجلؿع بقـفَم

ـَ َجثَّوَميَ  ,4  ْعَى ْب ٌَّوٍس؛ َأنَّ َافصَّ ـِ َظ ـِ اِْب ِلَّ ◙  َوَظ ُه َأنَّ َافـٌَّ َؿوَل9 ☺ َأْخَزَ

 َوفَِرُشقفِِف َٓ مِحَ 
ِ
َّ
ِ
َّٓ هلل  -(اإلشالمقي يدهو)بَم ووعً ظؾقف افدوفي ك إِ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  ,5    ◙ َظ
ِ
وُن اِْكَؼَطَع ,9َؿوَل  ☺  َأنَّ َرُشقَل َاهللَّ ًَ ْك إَِذا َموَت َاإْلِ

ـْ َثاَلٍث  َّٓ ِم َرَواُه ,َففُ قَوَفٍد َصوَفٍح َيْدظُ وِظْؾٍؿ ُيـَْتَػُع بِِف، أَ وأَ  ،َصَدَؿٍي َجوِرَييٍ  9َظـُْف َظَؿُؾُف إِ

ؾِؿ ٌ ًْ                          -ُم

ـِ ُظَؿَر  ,86 ـْ اِْب ِلَّ  ،َأَصوَب ُظَؿُر َأْرًوو بَِخْقَزَ ,9َؿوَل  ¶َوَظ  ☺  َؾَلتَك َافـٌَّ

َتْلِمُرُه ِؾقَفو ًْ   9َؾَؼوَل  ،َي
ِ
ًٓ َؿطُّ  !َيو َرُشقَل َاهللَّ ًُ َأْرًوو بَِخْقَزَ مَلْ ُأِصْى َمو ٌْ إيِنِّ َأَص

ًَ َأْصَؾَفو9 "َؿوَل  ,ِظـِْدي ِمـْف ُ  أَنَْػُس قهُ  ًْ ٌَ ًَ َح ًَ هِبَو ،إِْن ِصْئ ْؿ  9َؿوَل  ,"َوَتَصدَّ

َق  هِبَو ُظَؿرُ  َٓ ُيقَرُث  ،َؾَتَصدَّ ٌَوُع َأْصُؾَفو، َو َٓ ُي ; َأنَُّف  َٓ ُيقَهُى  ،>َؽْرَ َق هِبَو يِف  ،َو َؾَتَصدَّ
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ِ
ء َؿوِب  ،َويِف َاْفُؼْرَبك ،َاْفُػَؼَرا   ،َويِف َافرِّ

ِ
ٌِقؾِ  ،َويِف َشٌِقِؾ َاهللَّ ًَّ ـِ َاف ْقِػ  ،َواْب َٓ ُجـَوَح  ،َوافضَّ

َؾ ِمـَْفو بِوْدَْعُروِف  ـُ ـْ َوفَِقَفو َأْن َيْل ٍل َموًل ا,وَوُيْطِعَؿ َصِديؼً  ،َظَذ َم ُمتََّػٌؼ  ,َؽْرَ ُمَتَؿقِّ

ؾِؿٍ  ،َظَؾْقفِ  ًْ ُ
ِ
                   -وجوء بودشؽوة  رحؿ اهلل صوحٌقفو ،ا ـه ,َوافؾَّْػُظ د

مو أـؾ أحد » 9☺ظـ ادؼداد بـ معدي ـرب، ؿول9 ؿول رشقل اهلل  ,87

ـون يلـؾ مـ  ♠ضعوًمو خًرا مـ أن يلـؾ مـ ظؿؾ يديف، وإن كٌل اهلل داود 

 -رواه افٌخوري ,شظؿؾ يديف

إن اهلل ضقى ٓ يؼٌؾ إٓ » 9☺وظـ أيب هريرة، ؿول9 ؿول رشقل اهلل ,88

ًٌو، وإن اهلل أمر ادممـغ بَم  يلَيو افرشؾ ـؾقا مـ افطقٌوت »أمر بف ادرشؾغ، ؾؼول9 ضق

، ثؿ ذـر شيلَيو افذيـ آمـقا ـؾقا مـ ضقٌوت مو رزؿـوـؿ»، وؿول9 شواظؿؾقا صوحلًو

افرجؾ يطقؾ افًػر، أصعٌ، أؽز، يؿد يديف إيل افًَمء9 يورب! يورب ومطعؿف 

ٌم، وؽذي بوحلرام، ؾنين يًتجو ٌم، ومؾًٌف حرا ٌم، ومؼبف حرا رواه !ب فذفؽ؟حرا

 9☺ظـ افـعَمن بـ بشر، ؿول9 ؿول رشقل اهلل  ,001 ,01+//0  ,مًؾؿ

م بٌغ، وبقـفَم مشتٌفوٌت ٓ يعؾؿفـ ـثٌر مـ افـوس، ؾؿـ اتؼك » احلالل بغ واحلرا

افشٌفوت اشتزأ فديـف وظروف، ومـ وؿع يف افشٌفوت وؿع يف احلرام، ـوفراظل 

أٓ وإن فؽؾ مؾؽ محك أٓ وإن محك اهلل يرظك حقل احلؿك يقصؽ أن يرتع ؾقف، 

ُمورمف، أٓ وإن يف اجلًد مضغي إذا صؾحً صؾح اجلًد ـؾف، وإذا ؾًدت ؾًد 

أخل ظذ درب افؼف بقشعؽ إفؼوء – متػؼ ظؾقف ,شاجلًد ـؾف، أٓ وهل افؼؾى

افؽثر مـ افدروس  ومو أروظفو مـ دروس ومدارشوت حقل مو مه مـ هدايي 

فـو افغػقر افقدود ؽوؾر آيوت أحوديٌ إحؽ وم وؾؼؽ ربك احلؾقؿ بـو افعؾقؿ بلحقا

 -افذكى وؿوبؾ افتقب افرءوف افرحقؿ وأن هقو معو اػ مًوئؾ افؽتوب افػؼفقي
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 الفصل األول    

     (مشائل يف فكٌ الزكاة) 

 يف اإلسالم وحكنًا الصرعي الزكاةمكانة  :املشألة األوىل

ًؾؿغ حديٌ يف واؿعف ظـ واجى وحول احلديٌ ظـ افزـوة يف أمقال اد

متفؿ وذفؽ ـؾف مـ مؼوصد  فؾتؽوؾؾ آجتَمظل افعؿع بقـفؿ وحػظ موهلؿ وـرا

ذيعتـو افغراء ظومي ويف احول  خوصي ومـ هـو ـوكً أمهقي اددارشي فٌعض مـ 

مًوئؾفو يف دروشـو هذه وجموفًـو وبذات ادـفٍ وكػس افطريؼي ؾقَم مه )ظذ 

,ٓ زهدا يف مقوقظفو  وفؽـف افتًٌقط يف افػفؿ  (صور يف هذا افقجقزشٌقؾ آخت

ومو أروظف مـ ـتوب يف بوبف ـتٌف ,موكتؿـوه  ٕمتـو وجمتؿعـوقومـ ثؿ  افتطٌقؼ وه

ؾػقف ادزيد  دـ يريد افًٌط خوصي  (ؾؼف افزـوة)افعالمي افؼروووى وأظـك بف ـتوبف 

ؾؿع ادؼصقد كٌدأ بعقن اهلل ,عد هذا افتـٌقفيف ادجوفس وؿد كحقؾ إفقف ؾقفو أحقوكو وب

تعوػ ومع مًلختـو إوػ يف هذا افػصؾ ظـ افزـوة وحؽؿفو افؼظك وىف بدايتفو 

مـف يؽقن آكطالق اػ افؽالم  يف بوبف ☺ كضع بغ أجديـو يف مؼومـو هذا هديو فؾـٌل 

 -ادؼصقد

بقً  ◙ظـ أيب هريرَة روى افٌخوري  ,0 ؾؼوَل9  ☺  ـٌلَّ أتك اف وأنَّ أظرا

ٌُُد اهلل؛ ٓ ُتؼُك بِف صقئً  ًُ اجلـَي، ؿوَل9 "تع ـل ظذ ظؿٍؾ إِذا ظِؿؾُتُف دخؾ ، وُتؼقُؿ وُدفَّ

ي افزـوَة ادػرووَي، وتصقُم رمضوَن" ؿوَل9 وافذي كْػز  ,افصالَة ادؽتقبَي، وتمدِّ

، ؿوَل افـٌلُّ  ,بقِده ٓ َأزيُد ظذ هذا هُ  ☺ ؾؾَمَّ وػَّ أن يـُظَر إػ رجٍؾ مـ أهِؾ  "َمـ َهَّ

  -اجلـِي ؾؾقـُظْر إػ هذا( ؾذـر افزـوة

ظـ ابـ ظؿر ريض اهلل تعوػ ظـفَم أن رشقل اهلل   وـذفؽ مو رواه افشقخون,1

صذ اهلل تعوػ ظؾقف وظذ آخف وشؾؿ ؿول أمرت أن أؿوتؾ افـوس حتك يشفدوا أن ٓ 
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ؾنذا ؾعؾقا ذفؽ  9صالة ويمتقا افزـوةإَل إٓ اهلل وأن ُمؿدا رشقل اهلل ويؼقؿقا اف

 -;ظصؿقا مـل دموءهؿ وأمقاهلؿ إٓ بحؼ اإلشالم وحًوهبؿ ظذ اهلل تعوػ

بـل  9شؿعً رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وآخف وشؾؿ يؼقل 9ؿولوظـف أجضو   ,2

صفودة أن ٓ إَل إٓ اهلل وأن ُمؿدا رشقل اهلل وإؿوم افصالة  9اإلشالم ظذ مخس

ويؽػك افؼؾى افًؾقؿ ذفؽ يف   9ؿؾً  ;وة وحٍ افٌقً وصقم رمضونوإيتوء افزـ

ومـ ؿٌؾ كتذـر معو اخقاكك ؿوكقين افعؿؾ ,صدق اإليَمن بعظؿ مؽوكتفو مـ افديـ

افربوكك وأظـك َيَم حديثل افػوروق وأم ادممـغ  ىف ذوط ؿٌقل افعؿؾ مـ ادًؾؿ 

ـو ؾؼط بغ يدى اجلزء وادًؾؿي ـَم ـون بغ يدي ؾصقل اجلزء إول أوعفَم ه

 -افثوكك

ؿول9 شؿعً رشقل اهلل )ظـ أمر ادممـغ أيب حػص ظؿر بـ اخلطوب  ,0

إكَم إظَمل بوفذوت، وإكَم فؽؾ امرئ مو كقى، ؾؿـ ـوكً هجرتف إػ اهلل )يؼقل9 

ة يـؽحفو وورشقفف ؾفجرتف إػ اهلل ورشقفف، ومـ ـوكً هجرتف فدكقو يصقٌفو أ امرأ

ظٌد اهلل ُمؿد بـ إشَمظقؾ بـ قرواه إمومو ادحدثغ أب,هوجر إفقفؾفجرتف إػ مو 

احلًغ مًؾؿ بـ قوأب (يف روايي موفؽ ؒ)إبراهقؿ بـ ادغرة بـ افٌخوري، 

 -احلجوج بـ مًؾؿ افؼشري افـقًوبقري يف صحقحقفَم رمحفَم اهلل تعوػ

ؿوف9ً ؿول رشقل اهلل  مـ  ▲ظـ أم ادممـغ أم ظٌد اهلل ظوئشي  ,1

 9ويف روايي دًؾؿ ,(رواه افٌخوري ومًؾؿ)رد قأحدث يف أمركو هذا مو فقس مـف ؾف

بؼقل اإلموم أمحد9 ثالثي وأذـر ىف هذا ادؼوم  ردقمـ ظؿؾ ظؿال فقس ظؾقف أمركو ؾف)

وحديٌ ظوئشي9  (إكَم إظَمل بوفذوت)أحوديٌ يدور ظؾقفو اإلشالم9 حديٌ ظؿر9 

احلالل بغ )وحديٌ افـعَمن بـ بشر9  (ردقف ؾفمـ أحدث يف أمركو هذا مو فقس مـ)

واحلرام بغ وبقـفَم أمقر مشتٌفوت ٓيعؾؿفـ ـثر مـ افـوس  ؾؿـ اتؼ افشٌفوت 
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ؾؼد اشتزأ فديـف وظروف ومـ وؿع ىف افشٌفوت وؿع ىف احلرام  ـوفراظل يرظك 

,(فحقل احلؿك يقصؽ ان يرتع ؾقف أٓ وان فؽؾ مؾؽ محك أٓ وان محك اهلل ُمورم

فـَمء وافزيودةقومعـك افزـوة فغي ه ،وأجضو ؾوفزـوة ,ؾقؼول  ظـ افزرع زـك أي كَم ,ا

 من زن رن مم ُّٱ9 هل افطفورة وهك هبذا ادعـك مـ افتزـقي فؼقل اهلل تعوػ
واصطالحو يف افػؼف  تعرف )بلاهو حؼ واجى ، ;0/2>افتقبي9   َّ ين ىن نن

افػتح ؿقل ابـ  وكؼؾ صوحى (يف مول خوص فطوئػي خمصقصي يف وؿً خوص

ـَ افـَِّصوِب افعريب احوفؽك رمحفَم اهلل ظـ معـوهو )  ِم
ٍ
ِع إِْظَطوُء ُجْزء ْ َوَتْعِريُػَفو يِف افؼَّ

ـٌ َوهُ  ـْ ٌِلٍّ ُثؿَّ هَلَو ُر
ؾِ َٓ ُمطَّ ٌط قاحْلَْقيِلِّ إَِػ َؾِؼٍر َوَكْحِقِه َؽْرِ َهوِصِؿلٍّ َو ْخاَلُص َوَذْ إْلِ ا

ٌَُى َوهُ قهُ  ًَّ ف ـْ جَتُِى َظَؾْقِف َوهُ مِ قا ُط َم ٌُُؾقُغ قْؾُؽ افـَِّصوِب احْلَْقيِلِّ َوَذْ ْفَعْؼُؾ َواْف ا

ُي َوهَلَو ُحْؽٌؿ َوهُ  يَّ ُْخَرى قَواحْلُرِّ ْٕ ْكَقو َوُحُصقِل افثََّقاِب يِف ا ُشُؼقُط اْفَقاِجِى يِف افدُّ

َْدَكوِس َوَرْؾِع افدَّ  ْٕ ـَ ا ِر اْكَتَفك َوِحْؽَؿُي َوِهَل افتَّْطِفُر ِم َْحَرا ْٕ َؿوُق ا َرَجِي َواْشِسْ

ِع قَوهُ  ْ وُة َأْمٌر َمْؼُطقٌع بِِف يِف افؼَّ ـَ ـْ جَتُِى َظَؾْقِف اْختاَِلٌف َوافزَّ ِط َم ـْ يِف َذْ َجقٌِّد َفِؽ

ْختاَِلف يِف بعض ُؾُروِظفِ  ِٓ ََم َوؿع ا ْحتَِجوج َفُف َوإِكَّ ِٓ ـْ َتَؽؾُِّػ ا َتْغـَك َظ ًْ ف ومـ ؾؼ  (ُي

افصحوبي روقان اهلل ظؾقفؿ ٕمهقي افتؽوؾؾ آجتَمظل كؼؾ ظـفؿ إمجوظو ظذ أن  ىف 

احول حؼ شقى افزـوة أحقوكو  ـَم شقليت ذـره ظـد افدرس ان صوء اهلل مـ ـالم ابـ 

بودحذ  وىف درشـو فؾؿًلخي إوػ أحٌويب أن كؼقل وبوهلل   حزم ؒ

 ,9افتقؾقؼ

هلجرة مؼروكي بوفصالة وذفؽ بوإلصورة إفقفو ـَم جوء ؾروً افزـوة يف مؽي، ؿٌؾ ا

أمو تؼدير كصوهبو، وبقون إمقال افتل تزـك، وبقون ,يف شقرة ؾصؾً ادؽقي مثال

وـلاهو واجلفود ؿريـون وٓ  ,مصورؾفو ؾؽون يف ادديـي يف افًـي افثوكقي مـ اهلجرة

أتذـرواهو 9ة افتقبيظجى ؾؼد ؿرن بقـفَم يف آيي افٌقعي ادطفرة افؼيػي مـ شقر
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 جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱ 9؟ كعؿ إاهو ؿقفف تعوػ؟اخقاكك
 حط خضمض  حض جض مص خص حص خسمس حس جس  مخ
 جكحك مق حق مف خف جفحف  مغ جغ مع جع مظ

 -;000>افتقبي9  َّ  خم حم جم هل مل حلخل جل مك لك  خك

جتؾً حؽؿي اهلل تعوػ يف مجقع تؼيعوتف ومـفو افرمحي وؿد ,جعؾـو اهلل مـ أهؾفو

فعؾقؿ احلؽقؿ ومـفو افزـوة حقٌ  قفًقاء  وٓ ظجى ؾفبودزـل وادزـل فف ظذ ا ا

كجد تؾؽ احلؽؿي ىف  افـًٌي ادػرووي وصوهد ذفؽ مو جوء بوفؼع ظـ افـصوب 

جعؾ اهلل وافـًٌي افقاجى إخراجفو ـَم شقلتك ذـره يف مقوعف إن صوء اهلل  ؾؼد 

 (ادتـقظي  يف أوظقي افزـوة)ؿدر افزـوة ظذ حًى افتعى يف احول افذي خترج مـف9

 -ومـ ذفؽ

 -%/1مو وجد مـ دؾـ اجلوهؾقي بال تعى )اخلؿس( : قأوجى يف افرـوز وه,0 

           -%/0افعؼ: مو شؼل بال ممكيقومو ؾقف افتعى مـ ضرف واحد وه,1

مو شؼل بؿمكف كصػ قومو ؾقف افتعى مـ ضرؾغ )افٌذر وافًؼل( وه,2

  -%4افعؼ

ى ضقل افعوم، ـوفـؼقد، وظروض افتجورة ربع وؾقَم يؽثر ؾقف افتعى وافتؼؾ ,3

  -%1,4افعؼ: 

وهلو مؽوكتفو مـ افديـ حقٌ تعتز افزـوة مـ افشعوئر إشوشقي فديــو افعظقؿ 

شقليت بقواهو ىف مقوعفو ان صوء اهلل وهك افرــ افثوفٌ  ؾفل  ؾرض ظغ بؼوط

ـ ظٌد اهلل بـ ظـ أيب ظٌد افرمح مـ أرـون اإلشالم حو مه مـ حديٌ  افصحقحغ

ُبـل اإلشالم ظذ 9 "يؼقل ☺  شؿعً رشقل اهلل 9ؿول◙  ظؿر بـ اخلطوب
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 ،وإيتوء افزـوة ،رشقل اهلل، وأؿوم افصالة اصفودة أن ٓ إَل إٓ اهلل وأن ُمؿدً  9مخس

  ,9ظـ حؽؿفو وبودحذ ؿول ابـ حزم ؒ" وحٍ افٌقً، وصقم رمضون

اَلِة، َهَذا إ وفصَّ ـَ وُة َؾْرٌض  ـَ ـٌ افزَّ ُ َتَعوَػ9  ,مْجَوٌع ُمَتَقؼَّ َؾِنْن َتوُبقا َوَأَؿوُمقا »َوَؿوَل اهللَّ

وَة َؾَخؾُّقا َشٌِقَؾُفؿْ  ـَ اَلَة َوآَتْقا افزَّ   ,شافصَّ
ِ
ـَ بَِوهللَّ ُ َتَعوَػ َشٌِقَؾ َأَحٍد َحتَّك ُيْمِم َؾَؾْؿ ُيٌِْح اهللَّ

الَ  ـِ اْفُؽْػِر، َوُيِؼقَؿ افصَّ وةَ َتَعوَػ، َوَيُتقَب، َظ ـَ ـُ  ,َة، َوُيْميِتَ افزَّ  ْب
ِ
ٌُْد اهللَّ َثـَو َظ َحدَّ

ٍد،  ؿَّ ـُ ُُمَ ك، حدثـو َأمْحَُد ْب ًَ ـُ ِظق وِب ْب ٌُْد اْفَقهَّ ـُ َؾْتٍح، حدثـو َظ ُيقُشَػ، حدثـو َأمْحَُد ْب

وِج، حدثـو َأبُ  ـُ احْلَجَّ ؾُِؿ ْب ًْ ، حدثـو ُم ـُ َظِعٍّ وَن َموفُِؽ قحدثـو َأمْحَُد ْب ًَّ ِحِد َؽ ٌِْد اْفَقا ـُ َظ ْب

ـِ  ـِ َزْيِد ْب ِد ْب ؿَّ ـِ ُُمَ ـْ َواِؿِد ْب ٌََي، َظ ـْ ُصْع ٌَّوِح، َظ ـُ افصَّ ِؽ ْب
ٌُْد اْدَؾِ ، حدثـو َظ َؿِعلُّ ًْ

ِ
اْد

 
ِ
ـِ ُظَؿَر َؿوَل َؿوَل َرُشقُل اهللَّ  ْب

ِ
ٌِْد اهللَّ ـْ َظ ـْ َأبِقِف، َظ ـِ اخْلَطَّوِب، َظ ـِ ُظَؿَر ْب  ْب

ِ
ٌِْد اهللَّ  َظ

ًدا َرُشقُل  9☺ ؿَّ ، َوَأنَّ ُُمَ ُ "ُأِمْرُت َأْن ُأَؿوتَِؾ افـَّوَس َحتَّك َيْشَفُدوا َأْن َٓ إََلَ إَّٓ اهللَّ

هَلُْؿ  وَة، َؾِنَذا َؾَعُؾقُه َظَصُؿقا ِمـِّل ِدَموَءُهْؿ َوَأْمَقا ـَ اَلَة، َوُيْمُتقا افزَّ ، َوُيِؼقُؿقا افصَّ
ِ
اهللَّ

 
ِ
وهُبُْؿ َظَذ اهللَّ ًَ وِن َرُشقفِِف ,"َوِح ًَ

ُ َتَعوَػ َظَذ فِ َ اهللَّ ـْ  ☺ 9 َوَبغَّ وِة، َوِم ـَ ِمْؼَداَر افزَّ

ـَ ُتقَوُع؟ ـْ َيْلُخُذَهو، َوَأجْ  ُتْمَخُذ، َوَم
ًٍ ِل ُتْمَخُذ، َويِف َأيِّ َوْؿ  -ا ـهَأيِّ إَْمَقا

ـٌؼقي مـ مـعفو جوحدا فقجقهبو ـػر ـػرا أـز خمرج ظـ ادؾي حقٌ أن وجقهبو 

ؿول  إرـون مـ ادعؾقم مـ افديـ بوفيورة ـَم جوء ىف ذح مًؾؿ

ظـ اخلطويب9 )ؾنن مـ أنؽر ؾرض افزـوة يف هذه  تعوػ9 كؼاًل  افـقوي9 ؒ

 بنمجوع ادًؾؿغ( وؿول )اشتػوض يف ادًؾؿغ ظؾؿ وجقب ا إزمون ـون ـوؾرً 

وهؾ، ؾال يعذر أحد حتك ظرؾفو اخلوص وافعوم، واصسك ؾقف افعومل واجل افزـوة

بتلويؾ يتلوفف يف إكؽورهو، وـذفؽ إمر يف ـؾ مـ أنؽر صقئو ممو أمجعً إمي ظؾقف 

9 ـوفصؾقات اخلؿس، وصقم صفر رمضون، ا مـ أمقر افديـ، إذا ـون ظؿؾف مـتًؼ 

وآؽتًول مـ اجلـوبي، وحتريؿ افزكو، وكؽوح ذوات ادحورم، وكحقهو مـ 

 ا ـه ,إحؽوم(
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مًؾؿ ؾوشؼ فف ظذاب أخقؿ يف أخرة إن صوء اهلل قو متعؿدا بخال ؾفومـ مـعف  

تعوػ ذفؽ أمو بوفدكقو ؾوفعؼقبي ـؾػً هبو افدوفي اإلشالمقي ادـقط هبو حػظ افديـ 

وإؿومتف ؾقجى ظذ  إموم ادًؾؿغ ؿتول افطوئػي ادؿتـعي ظـ دؾعفو إفقف إن ـوكً هلو 

َم ؿوم بذفؽ ـَم كعؾؿ مـ افتوريخ خؾقػي ـ صقـي حتك يمدواهو فٌقً مول ادًؾؿغ

ظـفو ومـ  تدبروا معل بعضو  ممو جوء بوفقحلو ◙ادًؾؿغ إول افصديؼ 

 مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ُّٱ 9ذفؽ ؿقل اهلل تعوػ ىف شقرة افتقبي
 مت  رتزت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ
 يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت
 يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف
  َّ مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن ممرن  ام

ظـ أبك هريرة   ـَم جوء يف صحقح افٌخوري ؒ ☺ وؿقل افـٌل  ,;23فتقبي9 >ا

مل قتليت اإلبؾ ظذ صوحٌفو ظذ خر مو ـوكً إذا ه) ☺ ؿول افـٌل  9يؼقل ◙

يعط ؾقفو حؼفو تطمه بلخػوؾفو وتليت افغـؿ ظذ صوحٌفو ظذ خر مو ـوكً إذا مل تعط 

 ,(ومـ حؼفو أن حتؾى ظذ احوء ؾقفو حؼفو تطمه بلوالؾفو وتـطحف بؼرواهو وؿول

وٓ يليت أحدـؿ يقم افؼقومي بشوة حيؿؾفو ظذ رؿٌتف هلو يعور ؾقؼقل يو ُمؿد )ؿول 

ؾلؿقل ٓ أمؾؽ فؽ صقئو ؿد بؾغً وٓ يليت بٌعر حيؿؾف ظذ رؿٌتف فف رؽوء ؾقؼقل يو 

 ,0227وبعده مٌوذة برؿؿ  (ُمؿد ؾلؿقل ٓ أمؾؽ فؽ مـ اهلل صقئو ؿد بؾغً

ـو ظع بـ ظٌد اهلل حدثـو هوصؿ بـ افؼوشؿ حدثـو ظٌد افرمحـ بـ ظٌد اهلل بـ حدث

ديـور ظـ أبقف ظـ أيب صوفح افًَمن ظـ أيب هريرة ريض اهلل  ظـف ؿول9 ؿول رشقل 

مـ آتوه اهلل موٓ ؾؾؿ يمدي زـوتف مثؾ فف يقم افؼقومي صجوظو أؿرع فف ) ☺ اهلل 

ؾفزمقف يعـل صدؿقف ثؿ يؼقل أنو موفؽ أنو ــزك زبقٌتون يطقؿف يقم افؼقومي ثؿ يلخذ ب
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 ,شذ هلؿقخر هلؿ بؾ هقٓ حيًٌـ افذيـ يٌخؾقن بَم آتوهؿ اهلل مـ ؾضؾف ه»ثؿ تال 

ؾفل حؼفؿ يف مول إؽـقوء حلديٌ ابـ ظٌوس  ,وىف مـعفو طؾؿ فؾػؼراء,(أيي

ٌَّوٍس  افصحقح ـَم ورد يف بؾقغ ادرام  ٓبـ حجر ؒ ـِ َظ ـِ اِْب َأنَّ ,9¶َظ

ِلَّ  ٌَ ُمَعوًذا ☺  َافـٌَّ ـِ ◙  َبَع ، َوِؾقِف9 ,إَِػ َاْفَقَؿ ٌَ َر َاحْلَِدي ـَ  ,َؾَذ

دُّ يف  ـْ َأْؽـَِقوِئِفْؿ، َؾُسَ هِلِْؿ، ُتْمَخُذ ِم َض َظَؾْقِفْؿ َصَدَؿًي يِف َأْمَقا َ َؿِد اِْؾَسَ َأنَّ َاهللَّ

ِئِفؿْ  ٌُ ,ُؾَؼَرا َخوِرّي ِوىف هذا دفقؾ سيح ظذ يف احول حؼ ُمتََّػٌؼ َظَؾْقِف، َوافؾَّْػُظ فِْؾ

وؿول  ,بَمكعفو ذاُتو وٓ حقل وٓ ؿقة إٓ بوهلل فؾػؼراء وان ـون شقى افزـوة ؾؽقػ

تعوػ ىف ـتوبف افطقى افديـ  افعالمي افشقخ ُمؿقد خطوب افًٌؽك ؒ

جوء يف هذا أحوديٌ ـثرة صحقحي تدل ظذ أنف يطؾى مـ اإلموم  شوؿد»اخلوفص

مـ امتـع ظـ تلديي افزـوة وـون ذا ؿقة )ؾنن( طػر بف وبَمفف أخذ مـف افزـوة بال ؿتول 

زيودة وٓ تًٌل ذريتف، ٕن اجلـويي مـ ؽرهؿ وٕن موكع افزـوة ٓ يًٌل )وإن( طػر 

ؾنن توب وأدى افزـوة إٓ ؿتؾ  ,بف دون موفف دظوه إػ أداء افزـوة واشتتوبف ثالثو

امتـعقا مـ ؿتول موكعل  ╚ره مـ افصحوبي ظؼقبي ٓ ـػرا، ٕن ظؿر وؽ

ثؿ اتػؼقا ظذ افؼتول وبؼل  ,اظتؼدوا ـػرهؿ حو تقؿػقا ظـفقافزـوة يف بدء إمر وف

افؽػر ظذ أصؾ افـػل، وٕن افزـوة ؾرع مـ ؾروع افديـ ؾال يؽػر تورـف بؿجرد 

 ◙ ترـف ـوحلٍ  )وؿول( ابـ مًعقد9 مو تورك افزـوة بؿًؾؿ وذفؽ أن أبو بؽر

9 كمدَيو، ؿول9 ٓ أؿٌؾفو حتك تشفدوا أن ؿتالكو يف  حو ؿوتؾفؿ وظضتفؿ احلرب ؿوفقا

 ,اجلـي وؿتالـؿ يف افـور، ومل يـؽر ذفؽ أحد مـ افصحوبي ؾدل ظذ ـػرهؿ

)وأجوب( اجلؿفقر ظـ هذا بلنف حيتؿؾ أاهؿ جحدوا وجقهبو، ؾؼد كؼؾ ظـفؿ أاهؿ 

9 إكَم ــو كمدي إػ صالتف شؽـ فـو وفقس صالة أيب بؽر شؽـو  ٕن ☺ افـٌل  ؿوفقا

ؿول ذفؽ ٕاهؿ ارتؽٌقا ـٌوئر مـ  ◙فـو ؾال كمدي إفقف )وحيتؿؾ( أن أبو بؽر 
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وإمر  ,ؽر تقبي، ؾحؽؿ هلؿ بوفـور طوهرا ـَم حؽؿ فؼتذ ادجوهديـ بوجلـي طوهرا 

مـ احلؽؿ  مػقض إػ اهلل تعوػ يف اجلؿقع ومل حيؽؿ ظؾقفؿ بوخلؾقد يف افـور وٓ يؾزم

أن ؿقمو مـ أمتف يدخؾقن افـور ثؿ  ☺هبو احلؽؿ بوخلؾقد بعد أن أخز افـٌل 

)أمو( مـ مـعفو بال ؿقة معتؼدا وجقهبو ؾنن  ,خيرجفؿ اهلل تعوػ مـفو ويدخؾفؿ اجلـي

اإلموم يلخذهو مـف ويعزره، وٓ يمخذ مـف أزيد مـفو ظـد إئؿي إربعي واجلؿفقر 

بقو ؿول فؾـٌل  )حلديٌ( أيب هريرة أن 9 دفـل ظذ ظؿؾ إذا ظؿؾتف دخؾً ☺أظرا

اجلـي ؿول9 "تعٌد اهلل ٓ تؼك بف صقئو وتؼقؿ افصالة ادؽتقبي وتمدي افزـوة 

ؾؾَم أدبر ؿول9  ,ادػرووي وتصقم رمضون" ؿول9 وافذي كػز بقده ٓ أزيد ظذ هذا

افشقخون ؾؼقفف9  "مـ هه أن يـظر إػ رجؾ مـ أهؾ اجلـي ؾؾقـظر إػ هذا" أخرجف

مطؾؼ يشؿؾ مـ مـع افزـوة ثؿ أداهو قوه ☺ ٓ أزيد ظذ هذا، أؿره ظؾقف افـٌل 

)وؿول( افشوؾعل يف افؼديؿ وإشحوق بـ راهقيف9 يلخذ مـف افزـوة وصطر موفف 

ؿول9 يف  ☺ )حلديٌ( هبز بـ حؽقؿ ظـ أبقف ظـ جده معوويي ابـ حقدة أن افـٌل 

بـف فٌقن ٓ تػرق إبؾ ظـ حًوهبو، مـ أظطوهو ممجترا ـؾ إبؾ شوئؿي، يف ـؾ أربعغ ا

ؾؾف أجرهو ومـ مـعفو ؾنكو آخذوهو مـف وصطر إبؾف ظزمي مـ ظزموت ربـو ظز وجؾ 

داود وافـًوئل واحلوـؿ وافٌقفؼل قأخرجف أمحد وأب ,ٓ حيؾ ٔل ُمؿد مـفو رء

ول9 هذا )وأجوب( اجلؿفقر بلنف مل يثًٌ )ؾؼد( روى افٌقفؼل ظـ افشوؾعل أنف ؿ

حوتؿ9 يؽتى قوؿول( أب) ,احلديٌ ٓ يثٌتف أهؾ افعؾؿ بوحلديٌ، وفقس هبز حجي

وشئؾ ظـ شـده ؾؼول9  ,وشئؾ أمحد ظـف ؾؼول9 مو أدري وجفف ,حديثف وٓ حيتٍ بف

 ا ـه,صوفح

 وتلمؾ معك دؿي ؾفؿ أئؿي ادًؾؿغ فذفؽ احلؼ  ممو دظو بوإلموم ابـ حزم ؒ

ه  يف اهويي ـالمف ظـ هذا احلؼ فؾػؼراء ىف مول إؽـقوء تعوػ  اػ تقجف ظجقى شـرا
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َوُؾِرَض   ؾقؼقل )بتكف فيورة آختصور(047|5ـَم جوء ىف ـتوبف احوتع ادحذ 

ْؾَطوُن َظَذ َذفَِؽ، إْن  ًُّ ُهْؿ اف ِزُ ِئِفْؿ، َوجُيْ ؾِّ َبَؾٍد َأْن َيُؼقُمقا بُِػَؼَرا ـُ ـْ َأْهِؾ   ِم
ِ
َظَذ إَْؽـَِقوء

ـْ اْفُؼقِت مَلْ تَ  ُؾقَن ِم ـُ ؾِِؿَغ، َؾُقَؼوُم هَلُْؿ بََِم َيْل ًْ ُ ِل اْد ُت هِبِْؿ، َوَٓ يِف َشوِئِر َأْمَقا َقا ـَ ُؼْؿ افزَّ

ـْ  ـٍ َيُؽـُُّفْؿ ِم َؽ ًْ ْقِػ بِِؿْثِؾ َذفَِؽ، َوبَِؿ  َوافصَّ
ِ
َتوء ٌَوِس فِؾشِّ ـْ افؾِّ ِذي َٓ ُبدَّ ِمـُْف، َوِم افَّ

ْقِػ  ةِ  اْدََطِر، َوافصَّ ورَّ ْؿِس، َوُظُققِن اْحَ  تعوػ9  ,َوافشَّ
ِ
َوآِت َذا »َوُبْرَهوُن َذفَِؽ9 َؿْقُل اهللَّ

ٌِقؾِ  ًَّ ـَ اف ِؽَغ َواْب ًْ
ِ
ُف َواْد ـْ  وروى ؒ (اْفُؼْرَبك َحؼَّ ـِ َشْعٍد، َظ  ْب

ٌِ ْق ـْ َضِريِؼ افؾَّ ِم

ـِ َخوفٍِد، ـَ َظٌْ  ُظَؼْقِؾ ْب ْهِريِّ َأنَّ َشومِلَ ْب ـِ افزُّ ـَ ُظَؿَر َظ  ْب
ِ
ٌَْد اهللَّ ُه َأنَّ َظ ـِ ُظَؿَر َأْخَزَ  ْب

ِ
ِد اهللَّ

 
ِ
ُه َأنَّ َرُشقَل اهللَّ ؾُِؿ َأُخ  ☺ َأْخَزَ ًْ ُ ؾُِؿُف"قَؿوَل9 "اْد ًْ ؾِِؿ، َٓ َيْظؾُِؿُف، َوَٓ ُي ًْ ُ ْد ثؿ  ,ا

ُف جَيُقُع َوَيْعَرى َوهُ  9ؿول ؒ ـَ ـْ َتَر قَ قَم ًْ
 ,تِِف َؾَؼْد َأْشَؾَؿفُ َؿوِدٌر َظَذ إْضَعوِمِف َوـِ

ٌُْد  9وروى أجضو ؾؼول ـُ َؾْتٍح، حدثـو َظ ـُ ُيقُشَػ، حدثـو َأمْحَُد ْب  ْب
ِ
ٌُْد اهللَّ َثـَو َظ َحدَّ

ـُ  ؾُِؿ ْب ًْ ، حدثـو ُم ـُ َظِعٍّ ٍد، حدثـو َأمْحَُد ْب ؿَّ ـُ ُُمَ ك، حدثـو َأمْحَُد ْب ًَ ـُ ِظق وِب ْب اْفَقهَّ

ٌَوُن  وِج، حدثـو َصْق وَخ، حدثـو َأبُ احْلَجَّ ـُ َؾرُّ ـْ َأيِب َشِعقٍد قْب َة، َظ ـْ َأيِب َكْيَ إَْصَفِى، َظ

 
ِ
وَن َمَعُف َؾْضُؾ َطْفٍر َؾْؾَقُعدْ  ☺ اخْلُْدِريِّ َأنَّ َرُشقَل اهللَّ ـَ ـْ  ـْ َٓ َطْفَر  َؿوَل9 "َم بِِف َظَذ َم

ـْ َزاٍد َؾْؾَقُعْد بِِف َظَذ  وَن َفُف َؾْضٌؾ ِم ـَ ـْ  ـْ َأْصـَوِف َفُف، َوَم َر ِم ـَ ـْ َٓ َزاَد َفُف، َؿوَل9 َؾَذ  َم

َر، َحتَّك َرَأجْـَو َأنَُّف َٓ َحؼَّ فألحد ِمـَّو يِف َؾْضٍؾ" ـَ وِل َمو َذ 9 وهذا إمجوع وؿول ؒ ,اْحَ

ِزُ بَِذفَِؽ َأبُ ╚ ،افصحوبي ـْ  ,َشِعقٍد، َوبُِؽؾِّ َمو يِف َهَذا اخْلََزِ َكُؼقُل ق، خُيْ َوِم

ِلِّ  َضِريِؼ  ـِ افـٌَّ " 9☺َأيِب ُمقَشك، َظ قا اْفَعويِنَ ـْ ,"َأْضِعُؿقا اجْلَوِئَع َوُؾؽُّ َوافـُُّصقُص ِم

ا َحوِح يِف َهَذا َتْؽُثُر ِجدًّ  افصِّ
ٌِ ِن، َوإََحوِدي ـِ  ,اْفُؼْرآ مْحَوِن ْب ٌِْد افرَّ ـْ َضِريِؼ َظ يـَو ِم َوُروِّ

ـْ  ، َظ ـْ ُشْػَقوَن افثَّْقِريِّ ، َظ ـِ َشَؾَؿَي  َمْفِديٍّ ـْ َأيِب َواِئٍؾ َصِؼقِؼ ْب ، َظ
ًٍ ـِ َأيِب َثوبِ َحٌِقِى ْب

ـُ اخْلَطَّوِب  ـْ َأْمِري َمو اْشَتْدَبْرت َٕخْذت ق9 فَ ◙َؿوَل9 َؿوَل ُظَؿُر ْب ًُ ِم ٌَْؾ ْشَتْؼ ا

ـَ   اْدَُفوِجِري
ِ
ء ْؿُتَفو َظَذ ُؾَؼَرا ًَّ  َؾَؼ

ِ
ِل إَْؽـَِقوء ِي َهَذا إْشـَ  ,ُؾُضقَل َأْمَقا حَّ وٌد يِف َؽوَيِي افصِّ
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،  ,َواجْلاََلَفيِ   افثََّؼِػلِّ
ِ
ٌِْد اهللَّ ـْ َأيِب َظ ـْ َأيِب ِصَفوٍب، َظ ـِ َمـُْصقٍر، َظ ـْ َضِريِؼ َشِعقِد ْب َوِم

 َأيِب َضوفٍِى َأنَُّف َشِؿَع َظِعَّ 
ـِ  َظِعِّ ْب

ـِ ِد ْب ؿَّ ـْ ُُمَ ، َظ ْغِ ًَ ـِ احْلُ  َظِعِّ ْب
ـِ ِد ْب ؿَّ ـْ ُُمَ ـَ َأيِب  َظ ْب

َءُهْؿ،  هِلِْؿ بَِؼْدِر َمو َيْؽِػل ُؾَؼَرا  يِف َأْمَقا
ِ
َ َتَعوَػ َؾَرَض َظَذ إَْؽـَِقوء َضوفٍِى َيُؼقُل9 إنَّ اهللَّ

ٌَُفْؿ َيْقَم وَؾِنْن َجوُظقا أَ  وِش  َتَعوَػ َأْن حُيَ
ِ
َظُروا َوَجَفُدوا َؾَؿـََع إَْؽـَِقوُء، َوَحؼ  َظَذ اهللَّ

وةِ   ,وَمِي، ويعذهبؿ ظؾقفاْفِؼقَ  ـَ ـِ ُظَؿَر، َأنَُّف َؿوَل9 يِف َموفَِؽ َحؼ  ِشَقى افزَّ ـِ اْب ـْ  ,َوَظ َوَظ

ـُ  ـْ َشَلَخُفْؿ9 إْن  َ
ِ
ؾُُّفْؿ د ـُ ُْؿ َؿوُفقا  ـِ ُظَؿَر َأاهَّ ، َواْب  َظِعٍّ

ـِ ـِ ْب ًَ ـًْ َظوِئَشَي ُأمِّ اْدُْمِمـَِغ، َواحْلَ

َلُل يِف َدٍم ُمقِجعٍ  ًْ َؽ وُؽْرٍم ُمْػظٍِع أَ و، أَ َت ـْ َأيِب  ,َؾْؼٍر ُمْدِؿٍع َؾَؼْد َوَجَى َحؼُّ َوَصحَّ َظ

َحوَبِي،  ـْ افصَّ ِح َوَثاَلثَِِمَئٍي ِم ا ـِ اجْلَرَّ ٌَْقَدَة ْب ٌَْقَدَة ق، َأنَّ َزاَدُهْؿ َؾـَِل َؾَلَمَرُهْؿ َأبُ ╚ُظ ُظ

، َوَجَعَؾ يَ  ـِ  َؾَجَؿُعقا َأْزَواَدُهْؿ يِف ِمْزَوَدْي
ِ
ء َقا ًَّ وَهو َظَذ اف َؾَفَذا إمْجَوٌع َمْؼُطقٌع  ,ُؼقُُتُْؿ إيَّ

َحوَبِي،  ـْ افصَّ وفَِػ هَلُْؿ ِمـُْفؿْ ╚بِِف ِم ـْ َضِريِؼ  ,،، َٓ خُمَ ؾنن ؿقؾ9 َؾَؼْد َرَوْيُتْؿ ِم

ٌََي9 حدثـو َأبُ  ـِ َأيِب َصْق ـْ قاْب ٌَّوٍس َؿوَل9 َم ـِ َظ ـِ اْب ـْ ِظْؽِرَمَي، َظ وَة  إَْحَقِص، َظ ـَ ى َز َأدَّ

َق  ٌَّوٍس يِف  ،ومـ ضريؼ احلؽؿ ظـ ,َموفِِف َؾَؾْقَس َظَؾْقِف ُجـَوٌح َأْن َٓ َيَتَصدَّ ـِ َظ ـِ اْب َظ

َختَْفو9 اْفُعْؼُ   َّحج  مث هت مت ُّٱ ؿقفف تعوػ9 ًَ َؾِننَّ  ،شَوكِْصُػ افعؼ ,َك

ٍؿ َشوِؿَطٌي فَِضْعِػِف؛ َوَفْقَس ؾِقَفو َوفَ  ًَ و ِرَواَيُي  ,ًْ ِخاَلٌف فَِؼْقفِـَوَصحَّ قِرَواَيَي ِمْؼ َوَأمَّ

ًظو َق َتَطقُّ وأمو افؼقوم بودجفقد َؾَػْرٌض  وهذا صحقح ,ِظْؽِرَمَي َؾِنكَََّم ِهَل َأْن َٓ َيَتَصدَّ

عٍ  ، َوَفْقَس َصَدَؿَي َتَطقُّ ـٌ ـْ َظطَِش َؾَخوَف اْدَْقَت َؾُػِرَض َظَؾْقِف َأْن  9ويؼقفقن ,َوَدْي َم

ٌُ َوَجَدُه َوَأْن ُيَؼوتَِؾ َظَؾْقفِ َيْلُخَذ احَْ   9 ,وَء َحْق

ـْ  ِف اْدَْقَت ِم
ًِ ـْ َكْػ ـْ اْفِؼَتوِل َظَذ َمو َيْدَؾُع بِِف، َظ َؾَليُّ َؾْرٍق َبْغَ َمو َأبَوُحقا َفُف ِم

ِف ؾِقََم َيْدَؾُع بِِف َظـَْفو ًِ ـْ َكْػ ـْ اْفِؼَتوِل، َظ ـْ اجْلُقِع  اْفَعَطِش، َوَبْغَ َمو َمـَُعقُه ِم اْدَْقَت ِم

، َوفِْؾِؼَقوسِ  ,َواْفُعْرِي  ـِ ـَ ًُّ ِن، َوفِؾ  9ثؿ ؿول ؒ ,َوَهَذا ِخاَلٌف فإِِلمْجَوِع، َوفِْؾُؼْرآ

َؾ َمْقَتًي، أَ  ـُ ؾٍِؿ ُاْوُطرَّ َأْن َيْل ًْ ُ
ِ
ـْ قحَلَْؿ ِخـِْزيٍر َوهُ وَوَٓ حَيِؾُّ د جَيُِد َضَعوًمو ِؾقِف َؾْضٌؾ، َظ
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 ُ
ِ
ِؾٍؿ أَ َصوِحٌِِف، د وَن َذفَِؽ وًْ ـَ ؛ إِلنَّ َؾْرًوو َظَذ َصوِحِى افطََّعوِم إْضَعوُم اجْلَوِئِع َؾِنَذا  لٍّ فِِذمِّ

ـِْزيرِ  ْقَتِي، َوَٓ إَػ حَلِْؿ اخْلِ َذفَِؽ َؾَؾْقَس بُِؿْضَطرٍّ إَػ اْدَ ـْ َذفَِؽ، َؾِنْن   ـَ َوَفُف َأْن ُيَؼوتَِؾ، َظ

و، َوهُ ُؿتَِؾ َؾَعَذ َؿوتِؾِِف اْفؼَ  ؛ٕنف َمـََع َحؼًّ
ِ
وكَِع َؾِنَػ َفْعـَِي اهللَّ َضوِئَػٌي َبوِؽَقٌي، قَقُد، َوإِْن َؿَتَؾ اْحَ

  َّ حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ُّٱتعوػ9 َؿوَل 

؛ َوهِبََذا َؿوَتَؾ َأبُ  ;8>احلجرات9  يُؼ َبْؽٍر افصِّ قَوَموكُِع احْلَؼِّ َبوٍغ َظَذ َأِخقِف افَِّذي َفُف احْلَؼُّ دِّ

 َتَعوَػ افتَّْقِؾقُؼ  ◙
ِ
وِة َوبَِوهللَّ ـَ  -ا ـه,َموكَِع افزَّ

تراثـو افػؼفل يوشودة ومؼوظـو احلضورى آشالمك  قهذا كعؿ هذا ه 9ؿؾً

فإلصالح آجتَمظل  وفقً إحرار يػؼفقن  ؾقعرؾقن مـ أجـ يـطؾؼقن بحؼ ىف 

ن وىف شٌقؾفو  جيوهدون مطوفٌتفؿ بوفعدافي آجتَمظقي  وظـ أى هقيي يتحدثق

ويثقرون  ؾقػقزون ىف افدكقو وأخرة  بوفدؾوع ظـفو وككُتو ويؿؽـ تقجقف مو ؿوفف 

بػرض وػ إمر ضيٌي إووؾقي مع افزـوة ظـد احلوجي ـَم  اإلموم ابـ حزم ؒ

وىف مـع افزـوة  ؿرره أئؿي ادذاهى رمحفؿ اهلل خوصي احوفؽقي بودغرب آشالمك

  ,ٓ خيػك ظذ ذي فى أنـو كعقش آٓمف–ٕمي يتؿثؾ يف بلس بغ أبـوئفو ـذفؽ بالء بو

جدير بقؿػي يف درشـو بعد بقون  ☺ وافشوهد ظذ هذا احلديٌ افثوبً ظـ افـٌل 

افشوهد ظذ مؼصقد مو ذـر ؾقف  وهذا احلديٌ أورده افعالمي إفٌوين يف افصحقحي 

ؿول9 ؿول  ¶بـ ظؿر )ظـ ظٌد اهلل وـذا يف صحقح افسؽقى وافسهقى 

"يو معؼ ادفوجريـ! مخٌس إِذا ابُتؾقتؿ َيـ، وأظقذ بوهلل أن  9☺ رشقل اهلل

! ـّ مل تظفر افػوحشي يف ؿقٍم ؿطُّ حتك ُيعؾـقا هبو، إَّٓ ؾشو ؾقفؿ افطوظقن    تدرـقُه

وهـو أنٌف ُمذرا 9)ؿؾً ,وإوجوع؛ افتل مل تؽـ مضً يف أشالؾفؿ افذيـ َمَضقا 

مشوهد ُمًقس قؿغ مـ خطر افقفقد ومقآُتؿ ظذ إمي ؾؽَم هاخقاكك ادًؾ

مؾؿقس  مل يؽتػ افصفويـي وجـقدهؿ ظـدكو بنصوظي افػوحشي يف جمتؿعـو ظـ ضريؼ 
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وشوئؾفؿ افشقطوكقي ادتـقظي ادعروؾي وهك ىف حد ذاُتو ـوؾقي ٓكتشور إمراض 

ف صٌوهبو ؾتقي وؾتقوت  وإوجوع افتك تدمر أبـوء إمي خوصي رأس موهلو وأظـك ب

فؾصحي حتك أووؾقا اػ ذفؽ ادخدرات بلنقاظفو وادٌقدات ادنضـي اددمرة 

وٓ حقل وٓ ؿقة إٓ بوهلل  ؾفؾ مـ اؾوؿي ظوجؾي وتقبي افعومي ـَم رأجـو وظوكقـو 

صودؿي ظؿؾقي فالكؼوذ افقاجى وبس حوشؿ جلذور افػًود وؿطع رءوس إؾوظك 

ومل يـؼصقا ادؽقول وادقزان إَّٓ ,وكعقد إػ احلديٌ,(ٕوانواإلؾًود ؿٌؾ ؾقفً ا

ومل يؿـعقا زـوَة أمقاهلؿ، إِٓ  ,ُأِخذوا بوفًـغ وصّدة ادمَكي وَجْقِر افًؾطون ظؾقفؿ

ومل يـؼضقا ظفَد اهلل وظفد  ,ُمـُِعقا افؼطر مـ افًَمء، وفقٓ افٌفوئؿ مل ُيؿَطروا

واهى ),مـ ؽرهؿ، ؾَلخذوا بعض مو يف أجدَيؿ ارشقفف؛ إَّٓ شّؾط اهلل ظؾقفؿ ظدوً 

ومو مل حتؽؿ أئؿتفؿ ,ثرواتـو ظذ ؿدم وشوق مثؾ أموم أظغ أوػ إفٌوب حوذا(

ضريؼ قؿؾ9ًهذا ه, بؽتوب اهلل ويتخّروا ممّو أنزل اهلل؛ إِٓ َجَعؾ اهلل بلشفؿ بقـفؿ

دتؽؿ تؽذبقن افقحدة افقضـقي افقحقد أَيو ادزايدون ظذ ُمٌي مك وفؽـؽؿ ـعو

وتؽذبقن بؾ وتتـػًقن افٌفتون وختودظقن ؽرـؿ مـ أبـوء افقضـ احلٌقى ادغقٌغ 

ضٌؼـو افؼيعي حلوربـو افعومل امجع قمثؾ ف,بلؿقال هبتون معروؾي مـ شحرة أى ؾرظقن

يو ؿقم  إن ــتؿ  (وأؾؾًـو )وـلنـو فًـو ظذ صػره ,وحقسكو وجوع صعٌـو ادًؽغ

اخلقف ظذ مك خوصي مـ آكؼًوم )رؽؿ أنؽؿ  زظؿؽؿبوفػعؾ صودؿغ ىف 

أحدثتؿقه( أؿقل ثوكقي إن ــتؿ بوفػعؾ تريدون إكؼوذ مك مـ اإلؾالس  وإظودة 

افطريؼ كعؿ هقيتـو وذيعتـو وٓ رء قافؾحؿي افقضـقي حقي ؿقيي مـ جديد ؾفذا ه

بوفصدق  أم إكؽؿ ٓ ؿدر اهلل ٓ تممـقن بصدق افقحك ؾؽػك خداع وفـٌدأ ؽرهو

ومع احلؼ مـ جديد وبوب افتقبي مػتقح أموم افصودؿغ بؼدر اهلل ٓيغؾؼ مومل تصؾ 

 -افروح اػ احلؾؼقم ومومل تؼق افشؿس مـ مغرهبو
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وأظـك هبذه إحؽوم ىف مًلختـو  ذوط افقجقب وافصحي ومويتضؿـف احلديٌ  

نصٌي )أوظقي افزـوة( ومو جيى افزـوة ؾقف مـ ظـ ذفؽ ضورة مـ افؽالم ظـ إ

فؾزـوة  إمقال وؽره  وظـ تؾؽ افؼوط يؼقل د افزحقذ )بٌعض افتكف(

ذوط وجقب وذوط صحي، ؾتجى ظذ احلر ادًؾؿ افٌوفغ افعوؿؾ )ظـد 

، وحول ظؾقف احلقل، وتصح بوفـقي ادؼوركي فألداء وتومً  ومؾؽً  وإحـوف( إذا مؾؽ كصوبً 

 9ذفؽ ـَم يع وبقون ,واتػوؿً 

ظذ افعٌد؛ ٕنف ٓ يؿؾؽ، وافًقد موفؽ حو يف  واحلريي9 ؾال جتى افزـوة اتػوؿً ,0

وإكَم جتى افزـوة يف  ,ويد ظٌده، وادؽوتى وكحقه وإن مؾؽ، إٓ أن مؾؽف فقس تومً 

رأي اجلؿفقر ظذ شقده ٕنف موفؽ حول ظٌده، ؾؽوكً زـوتف ظؾقف ـوحول افذي يف يد 

وؿول احوفؽقي9 ٓ زـوة يف مول افعٌد ٓ ظذ افعٌد وٓ  ,يؽ ادضورب وافقـقؾافؼ

ظذ شقده؛ ٕن مؾؽ افعٌد كوؿص، وافزـوة إكَم جتى ظذ توم ادؾؽ، وٕن افًقد 

 -ٓيؿؾؽ مول افعٌد

وان ـون اإلشالم ظـد احوفؽقي ذط  ,اإلشالم9 ؾال زـوة ظذ ـوؾر بوإلمجوع ,1

ٕاهو ظٌودة مطفرة  ,افؽوؾر وفؽـ ٓتؼٌؾ إٓ بوإلشالم صحي ؾتجى ظـدهؿ ظذ

فغرهؿ ظذ ادرتد زـوة موفف ؿٌؾ  ووأوجى افشوؾعقي خالؾً ,فقس مـ أهؾ افطفرقوه

ٕيب حـقػي ؾنكف أشؼطفو ظـف  ٕنف  وردتف، أي يف حول اإلشالم، وٓتًؼط ظـف، خالؾً 

ح ظـد افشوؾعقي أن وأمو زـوة موفف حول افردة، ؾوٕص ,يصر ـوفؽوؾر إصع

حؽؿفو حؽؿ موفف، وموفف مقؿقف، ؾنن ظود إػ اإلشالم وتٌقـو بؼوء موفف ؾتجى 

  -ظؾقف، وإٓ ؾال

افٌؾقغ وافعؼؾ9 ذط ظـد احلـػقي، ؾال زـوة ظذ صٌل وجمـقن يف موهلَم؛ ,2

وؿول اجلؿفقر9 ٓ يشسضون،  ,ٕاهَم ؽر خموضٌغ بلداء افعٌودة ـوفصالة وافصقم
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مـ ويل »فزـوة يف مول افصٌل وادجـقن، وخيرجفو افقيل مـ موهلَم حلديٌ وجتى ا

ابتغقا يف مول »ويف روايي9 ش فف مول ؾؾقتجر فف، وٓ يسـف حتك تلـؾف افصدؿي يتقًَم 

د فثقاب ادزـل، ومقاشوة افػؼر،  ،شافقتومك، ٓ تلـؾفو افزـوة وٕن افزـوة ترا

أهؾ ادقاشوة، وهلذا جيى ظؾقفَم كػؼي وافصٌل وادجـقن مـ أهؾ افثقاب، ومـ 

إؿورب وهذا افرأي أوػ حو ؾقف مـ حتؼقؼ مصؾحي افػؼراء، وشد حوجتفؿ، 

وحتصغ احول مـ تطؾَّع ادحتوجغ إفقف، وتزـقي افـػس، وتدريٌفو ظذ خُؾؼ ادعقكي 

 مو ذهى إػ ترجقحف أجضو افعالمي افؼروووى ىف ـتوبف ظـ ؾؼف افزـوةقوه ,واجلقد

اػ ترجقح مو ذهى إػ  ـَم رجحف اجلؿفقر  وذهى صوحى افديـ اخلوفص ؒ

وافراجح( افذي يشفد فف افعؼؾ وافـؼؾ مو ذهى إفقف احلـػققن مـ »إحـوف ؾؼول 

أن زـوة ؽر افعؼ وافػطرة ٓ تػسض يف مول ؽر ادؽؾػ ـٌوؿل أرـون اإلشالم 

 ,إمقال إذا ـون احوفؽ مؽؾػو)ؿول( يف افدرر افٌفقي وذحفو9 وجتى افزـوة يف 

ؾنذا راجع اإلكصوف ووؿػ  ,ظـفو ذهـ مـ يًؿعفوقأظؾؿ أن هذه ادؼوفي ؿد يـٌ

وبقوكف أن افزـوة هل أحد أرـون  ,احلؼقظؾؿ أن هذا ه ,حقٌ أوؿػف احلؼ

إربعي إرـون افتل افزـوة خومًتفو  وٓ خالف أنف ٓ جيى رء مـ ,اإلشالم

ب افزـوة ظؾقف إن ـون بدفقؾ ؾَم هق؟ ؾَم جوء ظـ افشورع يف ؾنجيو ,ظذ ؽر مؽؾػ

هذا رء ممو تؼقم بف احلجي ـَم يروي ظـ افـٌل صذ اهلل ظؾقف وظذ آخف وشؾؿ أنف 

ؾؾؿ يصح ذفؽ يف رء مرؾقظو إػ  ,أمر بوٓجتور يف أمقال إجتوم فئال تلـؾفو افزـوة

ظـ ابـ مًعقد أنف ؿول9 مـ ويل  وأمو مو روي ,ؾؾقس ممو تؼقم بف احلجي ☺ افـٌل 

مول يتقؿ ؾؾقحص ظؾقف افًـغ، ؾنذا دؾع إفقف موفف أخزه بَم ؾقف مـ افزـوة، ؾنن صوء 

)وإن ؿول( ؿوئؾ9 إن اخلطوب  ,ذفؽ ظـ ابـ ظٌوسقوروى كح ,زـك وإن صوء ترك

يف افزـوة ظوم ـؼقفف تعوػ9 "خذ مـ أمقاهلؿ صدؿي" )ؾذفؽ( ممـقع، وفقس اخلطوب 
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وأجضو بؼقي إرـون بؾ وشوئر  ,فؽ إٓ دـ يصؾح فف اخلطوب وهؿ ادؽؾػقنيف ذ

اخلطوب هبو  ,آتػوق ظذ ظدم وجقهبو ظذ مـ فقس بؿؽؾػ افتل وؿع ,افتؽوفقػ

ـون ظؿقم اخلطوب يف افزـوة مًقؽو قؾؾ ,وافصٌل مـ مجؾي افـوس ,ظومي فؾـوس

ومو  ,بوضؾ بوإلمجوعقـذفؽ، وهإلجيوهبو ظذ ؽر ادؽؾػغ، فؽون افعؿقم يف ؽرهو 

 ,أظـل ؿقفف تعوػ9 خذ مـ أمقاهلؿ صدؿي ,مع أن متوم أيي ,اشتؾزم افٌوضؾ بوضؾ

ؿقفف9 تطفرهؿ وتزـقفؿ هبو، ؾنكف ٓ معـك قيدل ظذ ظدم وجقهبو ظذ افصٌل وه

ؾَم جعؾقه خمصصو فغر ادؽؾػغ يف شوئر  ,فتطفر افصٌل وادجـقن وٓ فتزـقتف

فزـوةقٕربعي، فزمفؿ أن جيعؾقه خمصصو يف افرــ اخلومس وهإرـون ا وبوجلؿؾي  ,ا

ؾلمقال افعٌود ُمرمي بـصقص افؽتوب وافًـي ٓ حيؾؾفو إٓ افسايض وضٌقي افـػس، 

ؾؿـ زظؿ أنف حيؾ مول أحد مـ  ,ورود افؼع ـوفزـوة وافديي وإرش وافشػعيوأ

وافقاجى ظذ  ,ؾعؾقف افزهون ,وشقَم مـ ـون ؿؾؿ افتؽؾقػ ظـف مرؾقظ ,ظٌود اهلل

ومل يقجى اهلل تعوػ ظذ  ,ادـصػ أن يؼػ مقؿػ ادـع حتك يزحزحف ظـف افدفقؾ

ويل افقتقؿ وادجـقن أن خيرج افزـوة مـ موهلَم وٓ أمره بذفؽ وٓ شقؽف فف، بؾ 

وردت يف أمقال افقتومك تؾؽ افؼقارع افتل تتصدع هلو افؼؾقب وترجػ هلو إؾئدة 

ذحف ظذ بؾقغ ادرام ؿول( افعالمي صديؼ بـ حًـ افٌخوري9 واحلؼ افذي )وىف 

وادرؾقع يف هذه ادًلخي مل يثًٌ  ,ٓ ُمقص ظـف أاهو ٓ جتى افزـوة يف مول افصٌل

يف افصالة وافصقم  ,وحؽؿ افصٌل يف مجقع افػرائض ,وادقؿقف ٓ حجي ؾقف

 -وأحد مل خيص مـفو رء دون رء ,وافزـوة

ؽر ميوبغ قمخًي أصـوف9 افـؼدان وفقول ممو جتى ؾقف افزـوة9 وهـقن اح,3

ومو حيؾ ُمؾفَم مـ إوراق افـؼديي، وادعدن وافرـوز، وظروض افتجورة، وافزروع 

 9)ؿؾً,وافثَمر، وإنعوم إهؾقي افًوئؿي ظـد اجلؿفقر، وـذا ادعؾقؾي ظـد احوفؽقي
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عوسة مثؾ مو أضؾؼ ظؾقف بعضفؿ ومو أخحؼف افعؾَمء ادعوسون مـ مًتجدات م

 -بودًتغالت وادـشآت افصـوظقي مثؾ ادصوكع وافؼـوت ادتـقظي

مو كصٌف افؼع ظالمي ظذ قبؼقؿي كصوب9  وه امؼدارً وأ وـقن احول كصوبً  ,4

وشقليت يف بحٌ أنقاع أمقال افزـوة بقون  ,تقؾر افغـك وٓ جتى افزـوة يف أؿؾ مـف

ًٓ  صتفو9 كصوبإنصٌي افؼظقي، وخال ، وكصوب اديـورً وأ افذهى ظؼون مثؼو

مو قمو يًوويف مـ اجلراموت حوفقو( ومو يًووَيو مـ احول وهو)أ افػضي موئتو درهؿ،

يؿثؾ افقاؿع افػعع ىف معقشي افـوس حوفقو  وكصوب احلٌقب، وافثَمر بعد اجلػوف 

ن صوة، واإلبؾ ـغ(، وأول كصوب افغـؿ أربعق 542ظـد ؽر احلـػقي مخًي أوشؼ )

وظـ هذا ,مخس، وافٌؼر ثالثقن وشقليت ذـر إدفي ظذ ذفؽ يف مقوعف إن صوء اهلل

افؼط يؼقل افؼروووى مل يػرض اإلشالم زـوة يف أي ؿدر مـ احول افـومل، وإن 

، بؾ اصسط أن يٌؾغ احول مؼداًرا ُمدًدا يًؿك "افـصوب" يف فغي افػؼف، ـون وئقاًل 

بنظػوء مو دون اخلؿس مـ اإلبؾ، ☺  ظـ رشقل اهللؾؼد جوءت إحوديٌ 

وإربعغ مـ افغـؿ، ؾؾقس ؾقفَم زـوة، وـذفؽ مو دون موئتل درهؿ مـ افـؼقد 

افػضقي )افَقِرق(، ومو دون مخًي أوشؼ مـ احلٌقب وافثَمر، واحلوصالت 

ثؿ يـؼؾ ظـ صوحى حجي اهلل افٌوفغي افعالمي أمحد بـ ظٌد افرحقؿ  ,افزراظقي

إكَم ؿدر )قى ظـ احلؽؿي يف حتديد افـصوب ٕوظقي افزـوة ويعؾؼ بعد افـؼؾ افدهؾ

وذفؽ ٕن أؿؾ  ,مـ احلى وافتؿر مخًي أوشؼ، ٕاهو تؽػل أؿؾ أهؾ بقً إػ شـي

ومو يضوهل ذفؽ مـ أؿؾ  ,وفد بقـفَموخودم أ,افٌقً افزوج وافزوجي وثوفٌ

نذا أـؾ ـؾ واحد مـ ُمد  مـ افطعوم، ؾووؽوفى ؿقت اإلكًون رضؾ أ ,افٌققت

ئٌفؿ أ "وإكَم ؿّدر مـ  ,إدامفؿوهمٓء ذفؽ ادؼدار ـػوهؿ فًـي، وبؼقً بؼقي فـقا

افقرق مخس أواق )موئتل درهؿ( ٕاهو مؼدار يؽػل أؿؾ أهؾ بقً شـي ـومؾي إذا 



   

 
73 
 

 واملعامالت املاليةلزكاة ا

واشتؼرئ ظودات افٌالد ادعتدفي يف  ,ـوكً إشعور مقاؾؼي يف أـثر إؿطور

"وإكَم ؿّدر مـ اإلبؾ مخس ذود، وجعؾ زـوتف صوة، وإن  ,افرخص وافغالء جتد ذفؽ

ـون إصؾ أٓ تمخذ افزـوة إٓ مـ جـس احول، وأن جيعؾ افـصوب ظدًدا فف بول؛ 

ٕن اإلبؾ أظظؿ ادقار جثي، وأـثرهو ؾوئدة9 يؿؽـ أن ُتذبح، وُترـى، وحُتؾى، 

يؼتـل كجوئى  وـون بعضفؿ ,وُيطؾى مـفو افـًؾ، وُيًتدؾل بلوبورهو وجؾقدهو

ي يف ذفؽ افزمون بعؼ صقوه، وبثَمن  ,ؿؾقؾي تؽػل ـػويي افكمي وـون افٌعر يًقَّ

صقوه، واثـتل ظؼة صوة، ـَم ورد يف ـثر مـ إحوديٌ ؾجعؾ مخس ذود يف حؽؿ 

 -ـه ,حجي اهلل افٌوفغي9 أكصوب مـ افغـؿ، وجعؾ ؾقفو صوة"  أدكك

ظؾقف بغ افعؾَمء، يف ؽر افزروع وافثَمر  واصساط افـصوب يف مول افزـوة جُمَْؿع

حـقػي أن يف ؿؾقؾ مو أخرجً إرض وـثره افُعؼ، قوادعودن، حقٌ  يرى أب

وـذفؽ روي ظـ ابـ ظٌوس وظؿر بـ ظٌد افعزيز وؽرمهو9 أن يف ظؼ ِحزم مـ 

 وفؽـ مجفقر افعؾَمء يرون ,افٌؼؾ خترجفو إرض حزمي مـفو صدؿي واجٌي

ٓ بد مـف فقجقب افزـوة يف ـؾ مول، يًتقي يف ذفؽ اخلورج مـ افـصوب ذًضو 

تفؿ يف ذفؽ حدي9ٌ "فقس قإرض وؽره مـ احول، وه احلؼ  إن صوء اهلل وُحجَّ

مو يؼتضقف افؼقوس ظذ إمقال إخرى، مـ قؾقَم دون مخًي أوشؼ صدؿي" وه

ي بقَّـي، واحلؽؿي يف اصساط افـصوب واوح ,إنعوم وافـؼقد وظروض افتجورة

وهل أن افزـوة إكَم هل ضيٌي تمخذ مـ افغـل مقاشوة فؾػؼر، ومشورـي يف مصؾحي 

اإلشالم وادًؾؿغ، ؾال بد أن تمخذ مـ مول حيتؿؾ ادقاشوة، وٓ معـك ٕن كلخذ 

"ٓ  9☺ يف حوجي إػ أن ُيعون، ٓ أن ُيعغ، ومـ َثؿَّ ؿولقمـ افػؼر ضيٌي، وه

ًٓ  ,رواه افٌخوري معؾًؼوصدؿي إٓ ظـ طفر ؽـك"  ـَم شقليت يف  واإلموم أمحد مقصق

إػ إظػوء ذوي افدخؾ  ومـ هـو اجتف افتؼيع افييٌل احلديٌ ,افؼط افرابع



   

 
74 
 

 لثانيايز الفقهي: اجلزء الوج

ئى ظؾقفؿ، رؾًؼو هبؿ، ومراظوة حلوهلؿ، وظدم مؼدرُتؿ ظذ  ادحدود مـ ؾرض افيا

  -زمونمو شٌؼً بف ذيعي اهلل مـذ أربعي ظؼ ؿرًكو مـ افقافدؾع، وه

د بودؾؽ، أه ,5 مؾؽ افقد )احلقوزة( قادؾؽ افتوم فؾَمل9 واختؾػ افػؼفوء يف ادرا

أم مؾؽ افتكف أم أصؾ ادؾؽ وتعؾقؼو ظذ هذا افؼط يؼقل افؼروووى أجضو  

ْؾؽ افذي اصسضتوه، وممو يًتؾزمف افػضؾ ظـ احلقائٍ إصؾقي9 أن 
ِ
ومـ متوم اد

، ؾنذا ـون احوفؽ مديـًو بَدْيـ يًتغرق كصوب افزـوة يؽقن افـصوب شوًحو مـ افَدْيـ

يـؼصف ؾنن افزـوة ٓ جتى ظؾقف ؾقف، ؽر أن افػؼفوء اختؾػقا يف ذفؽ، وخوصي ؾقَم وأ

يتعؾؼ بديقن إمقال افظوهرة، وافًٌى يف اختالؾفؿ يرجع إػ تؽققػفؿ فؾزـوة 

حؼ وـوة ظٌودة، أوكظرُتؿ إفقفو واختالؾفؿ يف ذفؽ، ـَم ذـر ابـ رصد9 هؾ افز

ؾؿـ رأى أاهو حؼ هلؿ ؿول9 ٓ زـوة يف مول مـ ظؾقف  ؟مرتى يف احول فؾؿًوـغ

يف احلؼقؼي قوه ,افَدْيـ، ٕن حؼ صوحى افديـ متؼدم بوفزمون ظذ حؼ ادًوـغ

هك ظٌودة ؿول  جتى ظذ مـ  9ومـ ؿول ,مول صوحى افديـ، ٓ افذي احول بقده

فتؽؾقػ، وظالمتف ادؼتضقي فؾقجقب ظذ ادؽؾػ ذط اقبقده احول ٕن ذفؽ ه

شقاء أـون ظؾقف ديـ أم مل يؽـ، وأجًضو ؾنكف ؿد تعورض هـوفؽ حؼون، حؼ اهلل، 

وحؼ أدمل، وحؼ اهلل أحؼ أن يؼه ـَم ؿول ابـ رصد وؿول9 وإصٌف بغرض 

مو تعطقف كصقص افؼيعي قافؼع إشؼوط افزـوة ظـ ادديـ ومو رجحف ابـ رصد ه

 -حفو ومٌودئفو افعومي بوفـًٌي فألمقال ـؾفو طوهرة وبوضـفورو

افزـوة يف » 9☺َحَقٓن حقل ؿؿري ظذ مؾؽ افـصوب9 فؼقفف وميض ظوم أ ,6

وان ـون يف بعض ضرؿف وعػ إٓ أنف مـ ),ؿؾًش مول حتك حيقل ظؾقف احلقل

ـوة وحقل افز ,وإلمجوع افتوبعغ وافػؼفوء ,(ضريؼ شقدكو ظذ ظـد أبك داوود حًـ

وفػؼفوء  ,ؿؿري ٓ صؿز بوٓتػوق ـٌوؿل أحؽوم اإلشالم مـ صقم وحٍ
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وحقٓن احلقل ذط يف ؽر زـوة افزرع  ,ادذاهى آراء متؼوربي يف حقٓن احلقل

وافثَمر، أمو ؾقفَم ؾتجى افزـوة ظـد طفقر افثؿرة وإمـ ظؾقفو مـ افػًود إذا بؾغً 

                   -ا ـه,يـتػع هبو، وإن مل يًتحؼ احلصود احدً 

ـَم جوء  ()أوظقي افزـوة  إمقال افتك جيى ؾقفو افزـوةوخالصي افؼقل ىف

)اظؾؿ أن مـ مجؾي إمقال افتل أوجى اهلل ؾقفو  يف ادؾخص افػؼفل ()بتكف

افزـوة9 هبقؿي إنعوم، وهل9 اإلبؾ، وافٌؼر، وافغـؿ، بؾ هل يف ضؾقعي إمقال 

قب افزـوة ؾقفو إحوديٌ افصحقحي ادًتػقضي ظـ افزـقيي؛ ؾؼد دفً ظذ وج

وـتٌف يف صلاهو وـتى خؾػوؤه معروؾي مشفقرة يف بقون ؾرائضفو وبعٌ  ،☺افـٌل 

 ,افًعوة جلٌويتفو مـ ؿٌوئؾ افعرب حقل ادديـي ظذ امتداد افًوحي اإلشالمقي

وكًؾ ؾتجى افزـوة يف اإلبؾ وافٌؼر وافغـؿ بؼضغ9 افؼط إول9 أن تتخذ فدر 

ٓ فؾعؿؾ؛ ٕاهو حقـئذ تؽثر مـوؾعفو ويطقى كَمؤهو بوفؽز وافـًؾ؛ ؾوحتؿؾً 

ـؾ إبؾ  "يف 9☺افؼط افثوين9 أن تؽقن شوئؿي أي9 راظقي؛ فؼقفف  ,ادقاشوة

داود وافـًوئل،وافًقم9 افرظل؛ ؾال قرواه أمحد وأب ،شوئؿي يف ـؾ أربعغ ابـي فٌقن"

ؽره، هذا إذا ومجعف مـ افؽأل أواه هلو أجتى افزـوة يف دواب تعؾػ بعؾػ اصس

فزروع ويراد هبو مو يؼتوت قأمو افـقع افثوكك ؾف ,أـثرهوـوكً تعؾػ احلقل ـؾف أ ا

ويدخر ويؽول  مـ احلٌقب وافثَمر ؿد اشتػووً افًـي ادطفرة بوٕمر بنخراج زـوة 

شعر احلٌقب وافثَمر وبقون مؼدارهو، وأمجع ادًؾؿقن ظذ وجقهبو يف افز واف

وافتؿر وافزبقى، ؾتجى افزـوة يف احلٌقب ـؾفو؛ ـوحلـطي، وافشعر، وإرز، 

"فقس ؾقَم دون مخًي أوشوق مـ حى وٓ متر  9☺وافدخـ، وشوئر احلٌقب، ؿول 

صدؿي"وجتى افزـوة يف افثَمر ـوفتؿر وافزبقى وكحقمهو مـ ـؾ مو يؽول ويدخر، 

يرؾعف9  ◙أيب  شعقد اخلدري  وٓ جتى افزـوة إٓ ؾقَم يٌؾغ افـصوب؛ حلديٌ
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رواه اجلَمظي، وافقشؼ شتقن صوظو بوفصوع  ،"فقس ؾقَم دون مخًي أوشوق صدؿي"

ويؼط يف زـوة  ,افـٌقي، افذي مؼداره أربع حػـوت، بؽػل افرجؾ ادعتؾ اخلؾؼي

افصالح وبدقاحلٌقب وافثَمر أن يؽقن افـصوب ممؾقـو فف وؿً وجقب افزـوة، وه

وافـقع افثوفٌ  افذهى وافػضي ميوبغ وؽر  ,احلى يف افزرع يف افثؿر، واصتداد

ذفؽ  وافـقع افرابع  ظروض افتجورة  وافقظوء اخلومس  افرـوز ؾتجى افزـوة يف 

مو وجد مدؾقكو مـ أمقال افؽػور مـ أهؾ اجلوهؾقي، شؿل رـوًزا؛ ٕنف قافرـوز، وه

 ؿؾقؾف وـثره؛ ؽقى يف إرض، ـَم تؼقل9 رـزت افرمح، وجيى ؾقف اخلؿس يف

ويعرف ـقكف مـ أمقال افؽػور  ,متػؼ ظؾقف ،"ويف افرـوز اخلؿس" 9☺فؼقفف 

ظؾقف وظذ بعضف؛ بلن يقجد ظؾقف أشَمء مؾقـفؿ، أوبقجقد ظالمي افؽػور ظؾقف أ

وإن وجد ظذ احول اددؾقن  ,رشؿ صؾٌواهؿ، ؾنذا أخرج مخًي؛ ؾٌوؿقف فقاجده

 ,؛ ؾحؽؿف حؽؿ افؾؼطيجيد ظؾقف ظالمي أصاًل مل وظذ بعضف ظالمي ادًؾؿغ، أوأ

 ا ـهومو أخذ مـ زـوة افرـوز يكف يف مصوفح ادًؾؿغ ـؿكف افػلء 

مؽوكي )وٓ بلس هـو اخقاكك  مـ بًط كقظك فؾؽالم ظـ ادًلختغ افًوبؼتغ  

ىف مدارشي تقوقحقي افدروس وفؾؿجوفس  (افزـوة وحؽؿفو  وـذفؽ أحؽومفو

واوح افدٓفي يف حديثل أبك قؾريضي مـ ؾرائض اإلشالم ـَم ه ؾفل  وبوهلل افتقؾقؼ

معؾقم مـ ديـ آشالم  بوفيورة وـَم قهريرة وابـ ظؿر  ـَم شؾػ  وهذا ممو ه

مؼقد إمجوظو  يف مو ـتٌف أئؿتـو رمحفؿ اهلل  وفتؽـ ـؾَمت همٓء رمحفؿ اهلل تعوػ قه

ب افؼظك ٕوظقتفو ادختؾػي افٌدايي دجؾًـو ظـ حؽؿفو افؼظل ومـف بقون بوفـصو

 -ـَم تروكف مـوشٌو فؾـوس وـذا فدرشـو اخقاكك

يؼقل ظـ هذا احلؽؿ )تؽؾقػو وووعو( اإلموم ,ؾؿـ افًودة إحـوف ,0 

واجٌي ظذ احلر ادًؾؿ افٌوفغ افعوؿؾ إذا مؾؽ  9)افزـوة يف خمتكه افؼدورى ؒ
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وؾقف  9)ؿؾً  ,ـقنوفقس ظذ صٌل وٓ جم,كصوبو مؾؽو تومو وحول ظؾقف احلقل

وٓ   (افراجح يـوؿش ؾقَم بعد إن صوء اهللقخالف مع اجلؿفقر ومو ذهى إفقف ه

حيقط ؾال زـوة ظؾقف وان ـون موفف أـثر مـ افديـ ومـ ـون ظؾقف ديـ مؽوتى زـوة 

زـك افػووؾ إذا بؾغ كصوبو وفقس يف دور افًؽـك وثقوب افٌدن وأثوث ادـوزل 

مي وشالح آشتعَمل زـوة وٓ جيقز أداء افزـوة إٓ بـقي ودواب افرـقب وظٌقد اخلد

فزـوة قمؼوركي فعزل مؼدار افقاجى ومـ تصدق بجؿقع موفف ومل يـومؼوركي فألداء أ ا

فقس يف   9وظـ افـصوب ؾقَم يًؿك بلوظقي افزـوة يؼقل ؒ,شؼط ؾروفو ظـف 

احلقل  أؿؾ مـ مخس ذود مـ اإلبؾ صدؿي ؾنذا بؾغً مخًو  شوئؿي وحول ظؾقفو

ؾػقفو صوة إػ تًع ؾنذا ـوكً ظؼا ؾػقفو صوتون ٍإػ أربع ظؼة ؾنذا ـوكً مخس 

ظؼة ؾػقفو ثالث صقوه إػ تًع ظؼة ؾنذا ـوكً ظؼيـ ؾػقفو أربع صقوه إػ أربع 

وظؼيـ ؾنذا ـوكً مخًو وظؼيـ ؾػقفو بـً خموض إػ مخس وثالثغ ؾنذا ـوكً 

مخس وأربعغ ؾنذا ـوكً شتو وأربعغ ؾػقفو حؼي  شتو وثالثغ ؾػقفو بـً فٌقن إػ

إػ شتغ ؾنذا ـوكً إحدى وشتغ ؾػقفو جذظي إػ مخس وشٌعغ ؾنذا ـوكً شتو 

وشٌعغ ؾػقفو بـتو فٌقن إػ تًعغ ؾنذا ـوكً إحدى وتًعغ ؾػقفو حؼتون إػ موئي 

اختالف  واػ هـو  مـ افؼقل يف زـوة اإلبؾ مقوع اتػوق ومو بعده 9ؿؾً)وظؼيـ 

مع افراجح( ثؿ تًتلنػ افػريضي ؾقؽقن ىف اخلؿس صوة مع احلؼتغ ويف افعؼ 

صوتون ويف مخس ظؼة ثالث صقوه ويف ظؼيـ أربع صقوه ويف مخس وظؼيـ بـً 

ثؿ تًتلنػ افػريضي ؾقؽقن يف  9خموض إػ موئي ومخًغ ؾقؽقن ؾقفو  ثالث حؼوق

الث صقوة ويف ظؼيـ أربع صقوة اخلؿس صوة ويف افعؼ صوتون ويف مخس ظؼة ث

ويف مخس وظؼيـ بـً خموض ويف شً وثالثغ بـً فٌقن ؾنذا بؾغً موئي وشتو 

وتًعغ ؾػقفو أربع حؼوق إػ موئتغ ثؿ تًتلنػ افػريضي أبدا ـَم اشتمكػً يف 
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فقس يف أؿؾ مـ ثالثغ مـ افٌؼر صدؿي ؾنذا ,اخلؿًغ افتل بعد احوئي واخلؿًغ

مًـ وتٌقعف ويف أربعغ مًـي أوئؿي وحول ظؾقفو احلقل ؾػقفو تٌقع أـوكً ثالثغ شو

ؾنذا زادت ظذ إربعغ وجى يف افزيودة بؼدر ذفؽ إػ شتغ ظـد أيب حـقػي وؿول 

تٌقعتون وٓ رء يف افزيودة حتك تٌؾغ شتغ ؾقؽقن ؾقفو تٌقعون أ 9ُمؿدويقشػ قأب

ًعغ ثالثي أتٌعي ويف موئي تٌقعون ويف شٌعغ مًـي وتٌقع ويف ثَمكغ مًـتون ويف ت

ومًـي واجلقامس وافٌؼر شقاء وفقس يف أؿؾ مـ أربعغ صوة صدؿي ؾنذا ـوكً 

أربعغ شوئؿي وحول ظؾقفو احلقل ؾػقفو صوة إػ موئي وظؼيـ ؾنذا زادت واحدة 

ؾػقفو صوتون إػ موئتغ ؾنذا زادت واحدة ؾػقفو ثالث صقوه ؾنذا بؾغً أربعَمئي ؾػقفو 

 -ع صقوه ثؿ يف ـؾ موئي صوة وافضلن وادعز شقاء ا ـهأرب

بؼقي إوظقي فٌوؿك إصـوف  واـتػقً بَم ذـر  وذـر بعد ذفؽ ؒ , ؿؾً  

)وكعؾؿ ؿقؿتف ظـد  وفؽـ فـتدارس مع ادًٌقط فؾشقٌوكك ؒ (خشقي اإلضوفي

ؿؾً أرأجً افرجؾ افتوجر يؽقن فف احول  9ظـ زـوة احول حقٌ يؼقل ؒ (أهؾف

بشفر اشتػود موٓ آخر ؾحول احلقل ويف مثؾف افزـوة ؾنذا ـون ؿٌؾ احلقل بققم أجتى 

ظؾقفَم مجقعو أ يزـقفو مجقعو ؿول كعؿ  ؿؾً ؾنن ـون احول افذي اشتػود مراثو ورثف 

وصقي أوص هبو فف يزـقفو وربحو ربحف أوصدؿي تصدق هبو ظؾقف أوهٌي وهًٌ فف أوأ

صقٌف يف موفف أؾوت ثؿ حيقل ظؾقف احلقل وؿد معف ؿول كعؿ  ؿؾً أرأجً افتوجر ي

ؾقزـقف ؾفؾ حيط ظـف مـ افزـوة  ؽر ذفؽ ؾورتػع يف يديفوزادهو فف يف شعر ؽالء أ

رء حو أصوبتف مـ أؾوت ؿول يؼقم موفف ـؾف يقم حول ظؾقف احلقل ؾقزـقف بؼقؿتف 

زيودة  ؿؾً  يقمئذ ٓ يـظر إػ مو ـون مـ كؼصون ؾقف مـ ؿٌؾ تؾؽ أؾوت وٓ مـ

أرأجً افتوجر يؽقن فف احول ويؽقن ظؾقف احول ـقػ يصـع إذا حول ظؾقف احلقل ؿول 

ء أ يؼقم ـؾ مول افتجورة وـؾ مول ظؾقف ـون افذي ظؾقف مـ وؾون ـون احوٓن شقا
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افديـ أـثر ؾؾقس ظؾقف زـوة وإن ـون موفف أـثر ممو ظؾقف مـ افديـ بَمئتل درهؿ 

 مـ ذهى ؾصوظدا زـك هذا افػضؾ افذي ؾضؾ ظَم ظؾقف بعؼيـ مثؼوٓوؾصوظدا أ

ـػوف بَم ظؾقف قمـ افديـ  ؿؾً ؾنذا ـون فف أخػ درهؿ ٓ يؼدر ظؾقفو ومو يف يديف ؾف

ؿول فقس ظؾقف يف افػضؾ زـوة حتك يلخذ تؾؽ إفػ ؿؾً ؾنذا أخذهو بعد شـغ 

  -ؿول يزـقفو فؾًـي إوػ مخًو وظؼيـ درمهو ؾفذه زـوة إفػ

 صجوع ؒقوظـ ذوط وجقهبو ظـد افًودة افشوؾعقي  يؼقل افؼويض أب,1

جتى افزـوة يف مخًي أصقوء وهل ادقار وإثَمن وافزروع وافثَمر ) يف متـف

ؾلمو ادقار ؾتجى افزـوة يف ثالثي أجـوس مـفو وهل اإلبؾ , وظروض افتجورة

ئط وجقهبو شتي أصقوء اإلشالم واحلريي  وافٌؼر وافغـؿ وادؾؽ افتوم وافـصوب وذا

ئط وجقب افزـوة ؾقفو  وأمو إثَمن ؾشقئون افذهى وافػضي  واحلقل وافًقم وذا

ٓحظ ظدم ذـر 9ؿؾً)مخًي أصقوء اإلشالم واحلريي وادؾؽ افتوم وافـصوب واحلقل 

افعؼؾ وافٌؾقغ مـ هذه افؼوط  ؾفؿ رمحفؿ اهلل يقجٌقاهو يف مول افصٌل 

ئط أن يؽقن ممو يزرظف وأمو افزروع ؾت,(وادجـقن جى افزـوة ؾقفو بثالثي ذا

مخًي أوشؼ ٓ ؿؼ ظؾقفو  قأدمققن وأن يؽقن ؿقتو مدخرا وأن يؽقن كصوبو وه

ئط وجقب ,وأمو افثَمر ؾتجى افزـوة يف صقئغ مـفو ثؿرة افـخؾ وثؿرة افؽرم وذا

ظروض  وأمو,افزـوة ؾقفو أربعي أصقوء  اإلشالم واحلريي وادؾؽ افتوم وافـصوب

ئط ادذـقرة يف إثَمن وظـ افـصوب ادذـقر  ,افتجورة ؾتجى افزـوة ؾقفو بوفؼا

)وأول كصوب اإلبؾ  ظـ كصوب هبقؿي إنعوم وؿـ ذوط افقجقب يؼقل ؒ

مخس وؾقفو صوة ويف ظؼ صوتون ويف مخًي ظؼ ثالث صقوه ويف ظؼيـ أربع صقوه 

فٌقن ويف شً وأربعغ حؼي ويف مخس وظؼيـ بـً خموض ويف شً وثالثغ بـً 

شً وشٌعغ بـتو فٌقن ويف إحدى وتًعغ حؼتون  ويف إحدى وشتغ جذظي ويف
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ويف موئي وإحدى وظؼيـ ثالث بـوت فٌقن ثؿ يف ـؾ أربعغ بـً فٌقن ويف ـؾ 

)ؿؾً وبذفؽ صح احلديٌ( وأول كصوب افٌؼر ثالثقن وؾقفو تٌقع ويف  مخًغ حؼي

وأول كصوب افغـؿ أربعقن وؾقفو صوة جذظي مـ , ؼسأربعغ مًـي وظذ هذا أبدا ؾ

ثـقي مـ ادعز ويف موئي وإحدى وظؼيـ صوتون ويف موئتغ وواحدة ثالث وافضلن أ

وظـ كصوب إثَمن يؼقل وكصوب ,صقوه ويف أربعَمئي أربع صقوه ثؿ يف ـؾ موئي صوة 

وكصوب  كصػ مثؼول وؾقَم زاد بحًوبفقافذهى ظؼون مثؼوٓ وؾقف ربع افعؼ وه

زاد بحًوبف وٓ جتى يف  مخًي دراهؿ وؾقَمقافقرق موئتو درهؿ وؾقف ربع افعؼ وه

وكصوب افزروع وافثَمر مخًي أوشؼ وهل أخػ وشتَمئي رضؾ   احلع ادٌوح زـوة

افًقح افعؼ  وان شؼقً وبوفعراؿل وؾقَم زاد بحًوبف وؾقفو إن شؼً افًَمء أ

افتجورة ظـد آخر احلقل بَم اصسيً وتؼقم ظروض  ,كضح كصػ افعؼوبدوٓب أ

ومو اشتخرج مـ معودن افذهى وافػضي خيرج مـف   بف وخيرج مـ ذفؽ ربع افعؼ

 ربع افعؼ يف احلول ومو يقجد مـ افرـوز ؾػقف اخلؿس ا ـه

وٓ ),يف ادفذب افشرازي ؒيؼقل  أجضو بتقشع مو (وظـفؿ )افشوؾعقي ,

ؾر ؾنكف إن ـون أصؾقو مل جتى ظؾقف افزـوة وأمو افؽو,جتى افزـوة إٓ ظذ حر مًؾؿ

ٕنف حؼ مل يؾتزمف ؾؾؿ يؾزمف ـغراموت ادتؾػوت وإن ـون مرتدا مل يًؼط ظـف مو 

وجى يف حول اإلشالم ٕنف ثًٌ وجقبف ؾؾؿ يًؼط بردتف ـغراموت ادتؾػوت وأمو 

بوفردة  يف حول افردة ؾزـوتف مٌـقي ظذ مؾؽف ويف مؾؽف ثالثي أؿقال أحدمهو أنف يزول

وافثوين ٓ يزول ؾتجى ظؾقف افزـوة ٕنف حؼ افتزمف بوإلشالم ,ؾال جتى ظؾقف افزـوة

وافثوفٌ أنف مقؿقف ؾنن رجع إػ اإلشالم  ,ؾؾؿ يًؼط ظـف بوفردة ـحؼقق أدمقغ

حؽؿـو بلنف مل يزل مؾؽف ؾتجى ظؾقف افزـوة وإن مل يرجع حؽؿـو بلنف ؿد زال مؾؽف 

أنف  ☺ ى يف مول افصٌل وادجـقن حو روي ظـ افـٌل وجت ؾال جتى ظؾقف افزـوة
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د فثقاب ادزـل  ؿول ابتغقا يف أمقال افقتومك ٓ تلـؾفو افزـوة وٓن افزـوة ترا

ومقاشوة افػؼر وافصٌل وادجـقن مـ أهؾ افثقاب ومـ أهؾ ادقاشوة وهلذا جتى 

 ,يف موهلَم )ؿؾً ظؾقفَم كػؼي إؿورب ويعتؼ ظؾقفَم إب إذا مؾؽوه ؾقجًٌ افزـوة

وهبذا افؼقل أي وجقهبو يف مول افصٌل وادجـقن ؿول احلـوبؾي ومـفؿ صوحى افزاد 

يف »يف ذحف ادؿتع ؾقؼقل )وؿقفف9وجتى  حقٌ يعؾؼ ظذ ؿقفف ابـ ظثقؿغ ؒ

شٌؼً اإلصورة إفقف حقٌ ذـركو يف ذوط وجقب افزـوة ش مول صٌل وجمـقن

ؾفل مـ جفي  ,وذفؽ ٕاهو واجٌي يف احول اإلشالم، ومل كشسط افٌؾقغ وافعؼؾ،

ـقاهو ظٌودة تؽؾقػقف يرجح ؾقفو جوكى افًؼقط، وفذفؽ ؿول بعض افعؾَمء9 إاهو ٓ 

رؾع افؼؾؿ » 9☺جتى يف مول افصٌل وادجـقن؛ ٕاهَم ؽر مؽؾػغ، وؿد ؿول افـٌل 

وفؽـ افؼقل افصحقح  (ظـ ثالثي مـفؿ9 افصٌل حتك يٌؾغ، وادجـقن حتك يػقؼ

 افراجح أاهو واجٌي يف احول، وأاهو جتى يف مول افصٌل وادجـقن، ـَم جيى ظؾقفَمو

أؾًدا ظٌودة ؾنكف ٓ جيى ظؾقفَم رء؛ ٕاهو حؼ قوَمن مو أتؾػوه؛ ٕنف حؼ آدمل، وف

 ري ٰى ُّٱوافزـوة ؾقفو صوئٌي ـقاهو جتى حلؼ أدمل فؼقفف تعوػ9  ,اهلل تعوػ
صوئٌي أاهو جتى يف احول؛ فؼقفف تعوػ9  ووؾقفو أجًض  ;/5>افتقبي9   َّ مي  زي

  َّ ام يل ىل مل  يك ىك ُّٱ وؿقفف تعوػ9; 0/2>افتقبي9  َّ من زن رن مم ُّٱ

أظؾؿفؿ أن اهلل اؾسض ظؾقفؿ 9 »◙فـعوذ  ☺ وؿقل افـٌل  ،;913 >ادعورج

شٌؼً اإلصورة إفقف حقٌ ذـركو ش يف مول صٌل وجمـقن»وؿقفف9 ش صدؿي يف أمقاهلؿ

ة اإلشالم، ومل كشسط افٌؾقغ وافعؼؾ، وذفؽ ٕاهو واجٌي يف ذوط وجقب افزـو

أي خيرج افزـوة افقاجٌي يف مول افصٌل وادجـقن ويل ش ؾقخرجفو وفقفَم9 »,يف احول

افصغر، وظؼؾ ادجـقن، أمو ـقكف ٓ يـتظر ادجـقن ؾفذا  ـؾ مـفَم، ؾال يـتظر بؾقغ
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ؾألن إخراج افزـوة ظذ  طوهر؛ ٕنـو ٓ كدري متك يزول جـقكف، وأمو افصغر

 -ـها,افػقر(

ومـ وجًٌ ظؾقف افزـوة وؿدر ظذ إخراجفو مل جيز  ويؽؿؾ افشرازي ؒ ,

فف تلخرهو ٕنف حؼ جيى سؾف إػ أدمل تقجفً ادطوفٌي بوفدؾع إفقف ؾؾؿ جيز فف 

ؿودر ظذ أدائفو وؿـفو ٕنف قافتلخر ـوفقديعي إذا ضوفى هبو صوحٌفو ؾنن أخرهو وه

مو وجى ظؾقف مع إمؽون إداء ؾضؿـف ـوفقديعي ومـ وجًٌ ظؾقف افزـوة أخر 

وامتـع مـ أدائفو كظرت ؾنن ـون جوحدا فقجقهبو ؾؼد ـػر وؿتؾ بؽػره ـَم يؼتؾ 

ادرتد ٓن وجقب افزـوة معؾقم مـ ديـ اهلل ظز وجؾ ضورة ؾؿـ جحد وجقهبو 

عفو بخال هبو أخذت ؾحؽؿ بؽػره  وإن مـ ☺ ؾؼد ـذب اهلل تعوػ وـذب رشقفف 

مـف وظزر وؿول يف افؼديؿ تمخذ افزـوة وصطر موفف ظؼقبي فف حو روى هبز ابـ حؽقؿ 

ؿول ومـ مـعفو ؾلنو آخذهو وصطر موفف ظزمف  ☺ ظـ أبقف ظـ جده أن رشقل اهلل 

فقس يف  ☺ إول فؼقفف قمـ ظزموت ربـو فقس ٔل ُمؿد ؾقفو رء وافصحقح ه

اهو ظٌودة ؾال جيى بوٓمتـوع مـفو أخذ صطر موفف ـًوئر احول حؼ شقى افزـوة وٕ

افعٌودات وحديٌ هبز بـ حؽقؿ مـًقخ ؾنن ذفؽ ـون حغ ـوكً افعؼقبوت يف 

بؽر افصديؼ قاحول ثؿ كًخً  وإن امتـع بؿـعي ؿوتؾف اإلموم ـَم ؾعؾ شقدكو أب

◙-  

فؿ وظـ هذه افؼوط)ذوط افقجقب( أجضو ظـد افًودة احلـوبؾي يؼقل ظـ,2

أحدهو9 اإلشالم ؾال  ,)ذط وجقهبو مخًي أصقوء صوحى دفقؾ افطوفى ؒ

 -مرتداقجتى ظذ افؽوؾر وف

 ,مؽوتٌو فؽـ جتى ظذ افٌعض بؼدر مؾؽفقافثوين9 احلريي ؾال جتى ظذ افرؿقؼ وف

 -افثوف9ٌ مؾؽ افـصوب تؼريٌو يف إثَمن وحتديدا يف ؽرهو
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يف ديـ افؽتوبي وٓ يف حصي ادضورب ؿٌؾ  افرابع9 ادؾؽ افتوم ؾال زـوة ظذ افًقد

 -افؼًؿي

وجتى يف مول افصغر ,كؼص كصػ يقمقاخلومس9 متوم احلقل وٓ يي ف

جتى يف مخًي أصقوء9 يف شوئؿي هبقؿي إنعوم ويف  (وادجـقن وهل  )أي افزـوة

وؾقف خالف شقليت إن صوء اهلل حتؼقؼف ىف  9ؿؾً)اخلورج مـ إرض وىف افعًؾ 

  -(مقوعف

وىف إثَمن وىف ظروض افتجورة ويؿـع وجقهبو ديـ يـؼص كصوهبو ومـ موت  *

جتى ؾقفو بثالثي ذوط9   ثؿ ؿول ظـ إنعوم ؒ,وظؾقف زـوة أخذت مـ ترـتف

  -أن تتخذ فؾدر وافـًؾ وافتًؿغ ٓ فؾعؿؾ9إحداهو

 -افثوين9 أن تًقم أي9 ترظك ادٌوح أـثر احلقل

كصوب اإلبؾ مخس وؾقفو صوة ثؿ يف ـول مخس صوة  ؾلؿؾ ,افثوف9ٌ أن تٌؾغ كصوبو

إػ مخًي وظؼيـ ؾتجى بـً خموض وهل مو تؿ هلو شـي ويف شً وثالثغ بـً 

فٌقن هلو شـتون ويف شً وأربعغ حؼف هلو ثالث شـغ ويف إحدى وشتغ جذظف هلو 

بـتو فٌقن ويف إحدى وتًعغ حؼتون ويف موئي  ,أربع شـغ ويف شً وشٌعغ

ظؼيـ9 ثالث بـوت فٌقن إػ موئي وثالثغ ؾقًتؼر يف ـؾ أربعغ بـً وإحدى و

9 ثالثقن ,وحشقيوأهؾقي ـوكً أ,وأؿؾ كصوب افٌؼر ,ويف ـؾ مخًغ9 حؼف فٌقن

مو فف شـي ويف أربعغ مًـي هلو شـتون وىف شتغ تٌقعون ثؿ يف ـؾ قوؾقفو تٌقع وه

وحشقي ثالثقن وقي ـوكً أثالثغ تٌقع ويف ـؾ أربعغ مًـي وأؿؾ كصوب افٌؼر أهؾ

مو فف شـي ويف أربعغ مًـي هلو شـتون وىف شتغ تٌقعون ثؿ يف ـؾ قوؾقفو تٌقع وه

9 ,وحشقيوأهؾقي ـوكً أ,وأؿؾ كصوب افغـؿ ,ثالثغ تٌقع ويف ـؾ أربعغ مًـي

أربعقن وؾقفو صوة9 هلو شـي جذظف ولن9 هلو شتي أصفر ويف موئي وإحدى وظؼيـ9 
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وواحدة ثالث صقوه ثؿ يف ـؾ موئي صوة وأؿؾ كصوب افغـؿ أهؾقي صوتون ويف موئتغ 

وحشقي أربعقن وؾقفو صوة9 هلو شـي جذظف ولن9 هلو شتي أصفر ويف موئي وـوكً أ

اػ ,وإحدى وظؼيـ9 صوتون ويف موئتغ وواحدة9 ثالث صقوه ثؿ يف ـؾ موئي صوة 

وافشعر ظـ افزروع  جتى9 يف ـؾ مؽقؾ مدخر مـ احلى ـوفؼؿح  ان ؿول ؒ

وافذرة واحلؿص وافعدس وافٌوؿالء وافؽرشـي وافًؿًؿ وافدخـ وافؽراويو 

وافؽزبرة وبزر افؼطـ وافؽتون وافٌطقخ وكحقه ومـ افثؿر9 ـوفتؿر وافزبقى وافؾقز 

وؾقف تقشع يف بعض إصـوف حقٌ ٓ تعتز  9)ؿؾً,وافػًتؼ وافٌـدق وادًوق

وٓ زـوة يف ظـوب وزيتقن  (أظؾؿاددخر يف أؽؾى افٌقئوت واهلل ومـ افؼقت أ

وإكَم جتى ؾقَم جتى بؼضغ9  ,وجقز وتغ ومشؿش وتقت وكٌؼ وزظرور ورمون

بعد تصػقي احلى وجػوف افثؿر مخًي أوشؼ وهك ,إول9 أن يٌؾغ كصوبو وؿدره

ثالثَمئي صوع وبوٕرادب9 شتي وربع وبوفرضؾ افعراؿل9 أخػ وشتَمئي وبوفؼدد 

وجيى ؾقَم  يًؼك بال ـؾػي افعؼ وبؽؾػي ,وشٌع رضؾموئتون وشٌعي ومخًقن 

خوفػ وأخرج قوجيى إخراج زـوة احلى مصػك وافثؿر9 يوبًو ؾؾ ,كصػ افعؼ

وشـ فإلموم بعٌ خورص فثؿرة افـخؾ وافؽرم إذا بدا  ,رضٌفو مل جيزئف ووؿع كػال

,صالحفو ويؽػك واحد  وذط  ـقكف مًؾَم أمقـو خٌرا وأجرتف ظذ رب افثؿرة

وىف افعًؾ  ,☺ ى ظؾقف بعٌ افًعوة ؿرب افقجقب فؼٌض زـوة احول فػعؾف وجي

ؿؾقال اخلؿس قافؽـز وفقوىف افرـوز وه,افعؼ وكصوبف موئي وشتقن رضال ظراؿقي

  ـه-ا ,وٓ يؿـع وجقبف افديـ
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 أوعية الزكاة    :املشألة الجالجة

مـ  وؿد تعرض هلو أئؿي ادذاهى ىف ـالمفؿ ظـ افزـوة وؿـو أرى,ؿؾً

ادـوشى افقؿقف أمومفو فؾتقوقح ىف مًلختـو هذه مًتؼؾي ـَم ذـرت ىف مصـػوت 

جتى افزـوة يف مخًي  ظديدة مـفو مو جوء ىف افػؼف ادقن ظذ وقء افؽتوب وافًـي

    أجـوس مـ إمقال وهل9

)مو مـ صوحى إبؾ  9☺ إنعوم9 وهل اإلبؾ، وافٌؼر، وافغـؿ، فؼقفف هبقؿي,0

ؽـؿ ٓ يمدي زـوُتو، إٓ جوءت يقم افؼقومي أظظؿ مو ـوكً وأشؿـف، وٓ بؼر وٓ 

تـطحف بؼرواهو، وتطمه بلطالؾفو، ـؾَم كػذت أخراهو ظودت ظؾقف أوٓهو حتك ُيؼه 

 -صحقح9بغ افـوس( ؿؾً

9 ومهو افذهى وافػضي، وـذفؽ مو يؼقم مؼومفَم مـ افعؿالت افـؼدان,1

 يت ىت نت َّمت ُّٱ 9 افقرؿقي ادتداوفي افققم، فؼقفف تعوػ
 وؿقفف ,;23>افتقبي9  َّ ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث

)مو مـ صوحى ذهى وٓ ؾضي ٓ يمدي مـفو حؼفو إٓ إذا ـون يقم افؼقومي  9☺

َحً فف صػوئح مـ كور، ؾُلمحَِل ظؾقفو يف كور جفـؿ، ؾقؽقى هبو جـٌف وجٌقـف  ُصػِّ

 -( متػؼ ظؾقفػ شـيوطفره، ـؾَم بردت ُردَّت فف، يف يقم ـون مؼداره مخًغ أخ

ء,2  ٕجؾ افربح؛ فؼقفف تعوػ9 ظروض افتجورة9 وهل ـؾ مو أظدَّ فؾٌقع وافؼا

، ؾؼد ذـر ظومي ;156>افٌؼرة9   َّ رن مم ام يل ىل مل  يك ىك ُّٱ

  -أهؾ افعؾؿ أن ادراد هبذه أيي زـوة ظروض افتجورة
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وافثَمر9 احلٌقب9 هل ـؾ حى مدخر مؼتوت مـ صعر وؿؿح  احلٌقب ,3

 ىن نن  من زن ُّٱ و وافثَمر9 هل افتؿر وافزبقى؛ فؼقفف تعوػ9 وؽرمه
)ؾقَم شؼً  9☺وؿقفف   َّ حجمج  مث هت مت ُّٱ وؿقفف تعوػ9  َّينٰى

 -افعؼ، وؾقَم ُشِؼل بوفـَّْضِح  كصػ افعؼ( متػؼ ظؾقف وـون َظَثريًّ وافًَمء وافعققن أ

ـوز9 ادعودن9 هل ـؾ مو خرج مـ إرض ممو خيؾؼ ؾق,4  فو، مـ ؽرادعودن وافرِّ

ـوز9  ,ووع واوع ممو فف ؿقؿي؛ ـوفذهى، وافػضي، وافـحوس، وؽر ذفؽ وافرِّ

مو يقجد يف إرض مـ دؾوئـ اجلوهؾقي، ودفقؾ وجقب افزـوة يف ادعودن وافرـوز قه

  من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك ُّٱ ظؿقم ؿقفف تعوػ9
 مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ينٰى ىن نن
ؿول اإلموم افؼرضٌل يف تػًره9 ، ;156>افٌؼرة9   َّ حت  جت هب مب خب حب هئجب

)ويف افرـوز اخلؿس( وأمجعً إمي  9☺ يعـل افـٌوت وادعودن وافرـوز، وفؼقفف

 ا ـه,ظذ وجقب افزـوة يف ادعودن

أمو بوفـًٌي فؾعًؾ ـَم جوء يف كقؾ ادطوفى  )ظـد احلـوبؾي( فؾتدارس حقهلو ؾػل 

اهلل إػ أثر ابـ ظؿر وفؽـف مل يصح وـلاهؿ اشتـدوا بوكػرادهؿ هذا رمحفؿ ,هذا ادتـ

يف افعًؾ9 "يف ـؾ  ☺  ظـ ابـ ظؿر ؿول9 ؿول رشقل اهلل ـَم ؿول افضقوءادؼدشك

 ☺  يف إشـوده مؼول  وٓ يصح ظـ افـٌل 9رواه افسمذي وؿول,ظؼة أزؿوق زق"

 يف هذا افٌوب ـٌر رء ا ـه

, افعًؾ حتً ظـقان ٓ زـوة يف صوحى ؾؼف افًـي ؒقوكحو هذا افـح  ,

 9ؿول افٌخوري" يف متوم ادـي  ظذ ؿقفف يف ؾؼف افًـي ؾؼد ظؾؼ ظؾقف إفٌوين ؒ

فقس هذا ظذ إضالؿف ؾؼد روي ؾقف  9أؿقل ,بؼقفف " فقس يف زـوة افعًؾ صئ يصح

ابـ صعقى ظـ أبقف ظـ جده وأصح  ضرؿف إفقف وأحوديٌ أحًـفو حديٌ ظؿر
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جوء هالل أحد بـل 9 "قى  بؾػظبـ صعوبـ احلورث ادكي ظـ ظؿروضريؼ ظؿر

 9بعشقر كحؾ فف وـون شلخف أن حيؿل فف واديو يؼول فف☺ متعون إػ رشقل اهلل 

ذفؽ افقادي ؾؾَم ويل ظؿر بـ اخلطوب ـتى ☺ ؾحؿك فف رشقل اهلل  (شؾٌتف)

إن أدى إفقؽ مو ـون يمدي  9شػقون بـ وهى إػ ظؿر يًلخف ظـ ذفؽ ؾؽتى ظؿر

ذبوب ؽقٌ يلـؾف  قوإٓ ؾنكَم ه (شؾٌتف)كحؾف ؾوحؿ فف  مـ ظشقر☺ إػ رشقل اهلل 

 وؿقاه احلوؾظ يف (/70" اإلرواء" خمرج يفقوهذا إشـود جقد وه 9مـ يشوء ؿؾً

ؿقيي ووترمجي ظؿرووإشـوده صحقح إػ ظؿر9 "(237.  2)ؾنكف ؿول ظؼٌف " افػتح"

ؿك ـَم يدل ظذ ادختور فؽـ حقٌ ٓ تعورض إٓ أنف ُمؿقل ظذ أنف يف مؼوبؾي احل

إمقال " ثؿ " وشٌؼف إػ هذا احلؿؾ ابـ زكجقيف يف " ظؾقف ـتوب ظؿر ابـ اخلطوب

  -افظوهر واهلل شٌحوكف وتعوػ أظؾؿقوه (1/7.  0)" معومل افًــ" اخلطويب يف

كقؾ " وفدؿي ادًلخي حديثقو وؾؼفقو اوطرب ؾقف رأي افشقـوين ؾذهى يف 

فزـوة ظذ افعًؾ وأظؾ أحوديثف ـؾفو وأمو إػ ظدم وجقب ا (014.  3) "إوضور

 "افرووي افـديي" ؾكح بوفقجقب وتٌعف صورحف صديؼ خون يف "افدرر افٌفقي" يف

 9وؿول (1.35,37) "افًقؾ اجلرار" وأجد ذفؽ افشقـوين يف (//0.1)

ؾؾؿ يتـٌف إػ افػرق واختالف دٓفي بعضفو  " وأحوديٌ افٌوب يؼقي بعضفو بعضو"

فطريؼ افصحقحي دٓفتفو مؼقدة بوحلؿك ـَم رأجً وإخرى مطؾؼي ظـ بعض ؾفذه ا

ثؿ تٌـك افعؿؾ " افـقؾ" كػًف يفقوفؽـفو وعقػي ٓ تـفض فالحتجوج هبو ـَم ؿول ه

افتل يؽررهو يف " محؾ ادطؾؼ ظذ ادؼقد" هبو يف ادصدريـ ادشور إفقفَم وكز ؿوظدة

إذا تٌغ هذا ؾـًتطقع  ,ع بقـفو هبوـثر مـ ادًوئؾ افتل تتعورض ؾقفو إدفي ؾقجؿ

أن كًتـٌط ممو شٌؼ أن ادـوحؾ افتل تتخذ افققم يف بعض ادزارع وافًٌوتغ ٓ زـوة 

افذي شٌؼ ذـره يف قظؾقفو مهللا إٓ افزـوة ادطؾؼي بَم جتقد بف كػًف ظذ افـح

  افًودة احوفؽقي ـوكً ظٌورة صوحى افتؾؼغ ؒ وظـد (ظروض افتجورة
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ؾقؼقل ظـ افزـوة أاهو  )مـ ؾروض   ؾي ىف ذـر أوظقي افزـوة أجضو وؽرهوبًقطي شف

افديـ وأرـوكف وهل مـ حؼقق إمقال تتعؾؼ بثالثي أصقوء بَمفؽ ومؾؽ وممؾقك 

صغورا ذـقرا وؾصػي احوفؽ أن يؽقن مـ أهؾ افطفرة وهؿ ادًؾؿقن ـوكقا ـٌورا أ

ة ذفؽ أٓ يؽقن فغر موفؽف وإكوثو وصػي ادؾؽ أن يؽقن تومو ؽر كوؿص وؾوئد

وأمو صػي ادؿؾقك  ,اكتزاظف مـ موفؽف يف أصؾف وأن يؽقن موفؽف حرا ٓ رق ؾقف

ؾؽؾ ظغ جوز بقعفو جوز تعؾؼ افزـوة هبو ؾنذا ثًٌ هذا ؾوفزـوة تتعؾؼ بوحول ظذ 

وجفغ زـوة ظغ وزـوة ؿقؿي ؾزـوة افعغ يف ثالثي أنقاع وهل افذهى وافقرق 

ضقى وٓ يف خقؾ وجقهر أومـ فمفم أ رث وٓ جتى ؾقَم شقى ذفؽوادقار واحل

وٓ رؿقؼ وٓ ظًؾ وٓ يف فٌـ وٓ يف رء شقى مو ذـركوه إٓ أن يؽقن فؾتجورة 

 ,ؾتجى ؾقف زـوة افؼقؿي دون زـوة افعغ ظذ مو كذـره ()يؼصد ظروض افتجورة

ل ؾوفـصوب ؾلمو زـوة افعغ افتل مـ افذهى وافػضي ؾؾفو ذضون كصوب وحق

ذط يف مجقع أنقاظفو واحلقل خيص مو شقى ادعدن مـفو ظذ مو كذـره وكصوب 

افذهى ظؼون ديـورا وازكي ومو جيقز جقازهو مـ افـؼصون افذي ٓ يتشوح افـوس 

كوؿصي ظذ شٌقؾ مو ؿدمـوه ويف ـؾ ويف مثؾف ظودة وكصوب افقرق مئتو درهؿ وازكي أ

مخًي دراهؿ مـ افقرق ومو زاد ظؾقف وفذهى أكصػ ديـور مـ اقواحد ربع ظؼ وه

  يف آشتذـور حتً ظـقان وؿول ابـ ظٌد افز ؒ ,أ ـهؾٌحًوبف يف ـؾ ممؽـ 

بـ حيقك احوزين ظـ أبقف أنف ؿول وظـ موفؽ ظـ ظؿر  ,بتكف, ؾقَم جتى ؾقف افزـوة

فقس ؾقَم دون مخس ذود  ☺ شؿعً أبو شعقد اخلدري يؼقل ؿول رشقل اهلل 

وظـ  ,صدؿي قس ؾقَم دون مخس أواق صدؿي وفقس ؾقَم دون مخًي أوشؼصدؿي وف

بـ حيقك إنصوري ثؿ احوزين ظـ أبقف أيب شعقد أخخدري أن رشقل وموفؽ ظـ ظؿر

ؿول فقس ؾقَم دون مخًي أوشؼ مـ افتؿر صدؿي وفقس ؾقَم دون مخس ☺ اهلل 

 أن  إػ,أواؿل مـ افقرق صدؿي وفقس ؾقَم دون مخس ذود مـ اإلبؾ صدؿي
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حديٌ أيب شعقد اخلدري يف هذا افٌوب مـ روايي  معؾؼو ظذ احلديثغ ؿول ؒ

بـ حيقك ظـ أبقف ظـ أيب شعقد ومـ روايي ُمؿد بـ حيقك بـ حٌون وؽره ظـ وظؿر

بـ حيقك ظـ أيب شعقد صحقح وٓ مطعـ ٕحد ؾقف  وأمو وحيقك بـ ظَمرة وافد ظؿر

ؿعؾقفي ٓ تصح ظـف ظـ أبقف ظـ أيب روايي بـ أيب ظٌد افرمحـ بـ أيب صعصعي ؾ

شعقد وإكَم هل فقحقك بـ ظَمرة ظـ أيب شعقد وؿد بقـو ذفؽ يف افتؿفقد  وؿول بعض 

ٓ تقجد ☺ أهؾ افعؾؿ إن هذه افًـي افثوبتي مـ روايي أيب شعقد اخلدري ظـ افـٌل 

إٓ مـ روايي أيب شعقد اخلدري دون شوئر افصحوبي  وافذي ذـره مـ ذفؽ 

ادعروف إٓ أين ؿد وجدُتو مـ روايي شفقؾ بـ أيب صوفح ظـ أبقف ظـ  إؽؾىقه

بـ ديـور ظـ جوبر ـالمهو وأيب هريرة ومـ روايي ُمؿد بـ مًؾؿ افطوئػل ظـ ظؿر

وؿد ذـرُتَم بنشـودَيَم يف افتؿفقد  وحديٌ جوبر ادذـقر أـثر بقوكو ☺ ظـ افـٌل 

بر بـ ظٌد اهلل يؼقل ؿول رشقل اهلل ابـ ديـور ـون جووؿول ظؿر وأـثر ؾوئدة يف افـص

ٓ صدؿي يف رء مـ افزرع وافـخؾ وافؽرم حتك يؽقن مخًي أوشؼ وٓ يف  ☺ 

وٓ خالف ؾقف وإن ـون إشـوده  ,افرؿي حتك تٌؾغ موئتل درهؿ وهذا أظؿ يف افػوئدة

ؾقف فغ ؾنن إمجوع افعؾَمء ظذ افؼقل بف تصحقح فف وأمو ؿقفف فقس ؾقَم دون مخس ذود 

افصدؿي ادذـقرة يف حديٌ  إػ أن ؿول ؒـ اإلبؾ صدؿي افذود واحد اإلبؾ م

أيب شعقد اخلدري وؽره يف هذا افٌوب هل افزـوة ادعروؾي وهل افصدؿي ادػرووي 

 نن من زن رن مم ُّٱ9 جؾوشَمهو اهلل صدؿي وشَمهو زـوة  وؿول ظز 
 ;/5افتقبي >  َّ ني مي  زي ري ٰى ُّٱ9 وؿول، ;0/2>افتقبي9   َّ ين ىن

ؾفل افزـوة وهذا  ٓ تـوزع  ،َّ ىن  نن من زن ُّٱ9 وؿول ,ل افزـوةيعـ

ؾقف ويف هذا احلديٌ دفقؾ ظذ أن مو ـون دون اخلؿس مـ اإلبؾ ؾال زـوة ؾقف وهذا 

إمجوع مـ ظؾَمء ادًؾؿغ وأؾودكو ؿقفف فقس ؾقَم دون مخس ذود صدؿي ؾوئدتغ 
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َم يف دواهو وٓ خالف يف إحدامهو إجيوب افزـوة يف اخلؿس ؾَم ؾقؿفو وكػل افزـوة ظ

 9وافغـؿ ذفؽ ؾنذا بؾغً مخًو ؾػقفو صوة  واشؿ افشوة يؼع ظذ واحدة مـ افغـؿ

افضون وادعز  وهذا أجضو إمجوع مـ افعؾَمء أنف فقس يف مخس مـ اإلبؾ إٓ صوة 

 (♠)واحدة وهل ؾريضتفو ؾنذا بؾغً اإلبؾ ظؼة ؾػقفو صوتون وأمو ؿقفف 

مـ افقرق صدؿي ؾنكف إمجوع مـ افعؾَمء أجضو  وؾقف معـقون فقس ؾقَم دون مخس أواق 

يؼتضقون ؾوئدتغ ـَم ذـركو ؾقَم ؿٌؾ يف اإلبؾ إحدامهو كػل افزـوة ظَم دون مخس أواق 

وافثوكقي إجيوهبو يف هذا ادؼدار وؾقَم زاد ظؾقف بحًوهبو  هذا مو يقجٌف طوهر احلديٌ 

واؿل حتك تٌؾغ مؼدارا ؾؾَم ظدم مـفو ؾقَم بعد اخلؿس إقفعدم افـص ظـ افعػ

ظَم دون اخلؿس قافـص يف ذفؽ وجى افؼقل بنجيوهبو يف افؼؾقؾ وافؽثر بدٓفي افعػ

  -إواؿل ٕنف إجيوب هلو يف اخلؿس ؾَم ؾقؿفو وظذ هذا أـثر افعؾَمء ا ـه

بؼؾقؾ – يؼقل ابـ هٌرة ؒ ()فؾؿؼوركي ,اختالف افعؾَمء, رائعتف وىف

يف  9)وأمجعقا ظذ وجقب افزـوة يف أربعي أصـوف ,دارشياختصور فػوئدة اد

وظروض افتجورة وادؽقؾ اددخر مـ افثَمر وافزروع ،وجـس إثَمن ،ادقار

بصػوت خمصقصي ؾـٌدأ بذـر مو ؾقف زـوة مـ ـؾ صـػ ثؿ بَم اختؾػ ؾقف ثؿ بَم 

وافغـؿ وهل ؾلمو ادقار9 ؾلمجعقا ظذ وجقب افزـوة يف اإلبؾ وافٌؼر  ,افزـوة ؾقف

وـلنف يشر إػ أن مو يعرف أن  9)ؿؾً ,هبقؿي إنعوم بؼط أن تؽقن شوئؿي

وفؽـ ـعروض جتورة بضوبطفو ؿغ افزـوة ؾقفو فٌفقؿي إنعوم بؿشوريع افتً

وأمجعقا ظذ أن افزـوة يف ـؾ جـس مـ هذه إجـوس افثالثي جتى بؽَمل  (افؼظك

واختؾػقا هؾ  ,، وـقن احوفؽ حرا مًؾَمافـصوب واشتؼرار ادؾؽ وـَمل احلقل

ٓ يشسط افٌؾقغ وٓ افعؼؾ  9ؾؼول موفؽ وافشوؾعل وأمحد ؟يشسط افٌؾقغ وافعؼؾ

حـقػي9 يشسط ذفؽ وٓ جيى قوؿول أب ,بؾ افزـوة واجٌي يف مول افصٌل وادجـقن

 واتػؼقا ظذ أن افزـوة ٓ جتى يف رء مـ ذفؽ ,ظـده زـوة يف مول صٌل وٓ جمـقن
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ئط إٓ أن يؽقن افًقم صػي هلو أوجى  إٓ موفؽو ؾنكف ,ـؾف مع وجقد هذه افؼا

افزـوة يف افعقامؾ مـ اإلبؾ وافٌؼر، وادعؾقؾي مـ افغـؿ، إلجيوبف ذفؽ يف افًوئؿي 

وأمجعقا ظذ أن افـصوب إول يف اإلبؾ مخس، وأن يف مخس مـفو  ,مـفو وافعقامؾ

ويف افعؼيـ أربع صقوه إػ اخلؿس  ،ثي صقوهومخًي ظؼ ثال ،ويف ظؼ صوتون ،صوة

وافعؼيـ ؾػقفو بـً خموض وهل بـً شـي ـومؾي إػ مخس وثالثغ، ؾنذا  بؾغً شتو 

وثالثغ ؾػقفو بـً فٌقن إػ مخًي وأربعغ، ؾنذا بؾغً شتو وأربعغ ؾػقفو  حؼف إػ 

ً شتو شتغ، ؾنذا بؾغً إحدى وشتغ ؾػقفو جذظف إػ مخس وشٌعغ، ؾنذا  بؾغ

ؾنذا  زادت ظذ  ،ؾػقفو حؼتون إػ ظؼيـ وموئي ،وشٌعغ ؾػقفو بـتو فٌقن إػ تًعغ

)ؿؾ9ً وحًؿ هذا آختالف وهلل  افعؼيـ وموئي واحدة ؾنن افػؼفوء اختؾػقا 

ظـد احلـوبؾي رمحفؿ اهلل ؾؼد بؾغتفؿ قاحلؿد جوء بوفًـي افصحقحي افكحيي ـَم ه

أمجعقا ظذ أن أول افـصوب يف افغـؿ إػ إن ؿول , (وشقليت ذـر ذفؽ إن صوء اهلل

أربعقن ؾنذا بؾغتفو ؾػقفو صوة ثؿ ٓ صئ يف زيودُتو اػ أن تٌؾغ موئي وظؼيـ  

ؾنذا زادت ظذ  ،ؾوفقاجى ؾقفو صوة، ؾنذا زادت واحدة ؾػقفو صوتون إػ احوئتغ

ؾػقفو أربع صقوة ثؿ  ؾنذا بؾغً أربعَمئي ،احوئتغ واحدة ؾػقفو ثالث صقوه إػ ثالثَمئي

اتػؼقا ظذ أن افـصوب معتز  ,وظذ هذا افضلن واحوظز متقازيـ ،يف ـؾ موئي صوة

إٓ أبو حـقػي ؾنكف ٓ يعتز ؾقف افـصوب بؾ جيى افعؼ يف ؿؾقؾي  ,يف افزروع وافثَمر

 (وبؾغ اجلؿفقر  وفعؾ افـص افصحقح افكيح  مل يٌؾغف ؒ 9)ؿؾً ,وـثرة

وافصوع مخًي أرضول وثؾٌ  ،ف مخًي أوشؼ وافقشؼ شتقن صوعومؼدار افـصوب ؾق

رضؾ ظـد موفؽ وافشوؾعل وأمحد، وهؿ افذيـ يرون اظتٌور افـصوب، ؾقؽقن مؼدار 

  (ـجؿ1 1ـجؿ بوظتٌور افصوع /55,)ؿؾً,كصوبف أخػ رضؾ وشتَمئي رضؾ

ؾؼول  ؟ومو ؿدر افقاجى ؾقف ؟واختؾػقا يف اجلـس افذي جيى ؾقف احلؼ مو هق

ـقػي9 جيى يف ـؾ مو أخرجً إرض يف ؿؾقؾي وـثرة افعؼ،شقاء شؼل حقأب

ومؼدار افقاجى  ,شؼتف افًَمء إٓ احلطى واحلشقش وافؼصى خوصيوبتًققٍ أ
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ؾقَم جتى ؾقف افزـوة مـ ذفؽ ظـد أيب حـقػي وموفؽ وافشوؾعل وأمحد ظذ اختالؾفؿ 

افًَمء وإن ـون يًؼك  شؼتفوؾقف ـَم ذـركو افعؼ مع ـقكف يًؼك شقخو بال ممتي أ

ؾؼول  ؟واختؾػقا هؾ جيؿع افعؼ واخلراج ,بوفـقاوح وافؽؾػ ؾـصػ افعؼ

وؿول موفؽ وأمحد وافشوؾعل9  ,فقس يف افزرع مـ أرض اخلراج ظؼ 9حـقػيقأب

واختؾػقا ؾقؿـ  ,أرض اخلراج ؾقفو افعؼ ٕن افعؼ يف ؽؾتفو،واخلراج يف رؿٌتفو

حـقػي9 افعؼ ظذ صوحى إرض  وؿول موفؽ قؾؼول أب ,اشتلجر أروو ؾزرظفو

وافشوؾعل وأمحد افعؼ ظذ ادًتلجر واختؾػقا يف أرض ادؽوتى ؾؾؿ يقجى ظؾقف 

حـقػي وأمجعقا ظذ أنف فقس يف دور افًؽـ، وثقوب قوأوجٌف أب ,افثالثي ظؼا 

,افٌدن، وأثوث ادـزل،ودواب افرـقب، وظٌقد اخلدمي، وشالح آشتعَمل زـوة

معتؼد فقجقهبو أنف ـوؾر إذا  أداء افزـوة مًتحال فذفؽ ؽر ا ظذ مـ امتـع مـواتػؼق

ـون ممـ فقس بحديٌ ظفد بوإلشالم، ظرف وبك، ؾنن مل يؼر ؿتؾ ـػرا بعد اشتتوبتف 

معؾؼو ,وىف بديي ادجتفد )بتكف اختصورا فؾػوئدة( يؼقل ابـ رصد ؒ  -(ا ـه

ظذ مـ جتى ؾناهؿ اتػؼقا ظذ ـؾ )وأمو  ,ظذ ـالم إئؿي ظذ ذط افقجقب

واختؾػقا يف وجقهبو ظذ افقتقؿ وادجـقن  ,مًؾؿ ظوؿؾ موفؽ فؾـصوب مؾؽو تومو

فف ديـ ومثول احول ووافعٌقد وأهؾ افذمي وافـوؿص ادؾؽ مثؾ افذي ظؾقف ديـ أ

ؾلمو افصغور ؾنن ؿقمو ؿوفقا9 جتى افزـوة يف أمقاهلؿ وبف ؿول ظع  ,ادحٌس إصؾ

ظؿر وجوبر وظوئشي مـ افصحوبي وموفؽ وافشوؾعل وافثقري وأمحد وإشحؼ وابـ 

وؿول ؿقم9 فقس يف مول افقتقؿ صدؿي أصال  ,ثقر وؽرهؿ مـ ؾؼفوء إمصورقوأب

وؾرق ؿقم بغ مو خترج  ,وبف ؿول افـخعل واحلًـ وشعقد بـ جٌر مـ افتوبعغ

9 ظؾقف افزـوة ؾقَم خترج ف إرض وفقس ظؾقف زـوة إرض وبغ مو ٓ خترجف ؾؼوفقا

 ,حـقػي وأصحوبفقأبقؾقَم ظدا ذفؽ مـ احوصقي وافـوض وافعروض وؽر ذفؽ وه

9 ظؾقف افزـوة إٓ يف افـوض وشٌى  ,وؾرق آخرون بغ افـوض وؽره ؾؼوفقا

اختالؾفؿ يف مػفقم افزـوة افؼظقي هؾ قٓ إجيوهبو هواختالؾفؿ يف إجيوب افزـوة أ
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وم؟ أم هل حؼ واجى فؾػؼراء ظذ إؽـقوء؟ ؾؿـ ؿول هل ظٌودة ـوفصالة وافصق

إاهو ظٌودة اصسط ؾقفو افٌؾقغ ومـ ؿول إاهو حؼ واجى فؾػؼراء وادًوـغ يف أمقال 

 ثؿ ؿول مـ بعد ظـ أوظقي افزـوة ؒ  ,إؽـقوء مل يعتز ذفؽ بؾقؽو مـ ؽره

 ,واختؾػقا يف أصقوء وأمو مو جتى ؾقف افزـوة مـ إمقال ؾناهؿ اتػؼقا مـفو ظذ أصقوء

أمو مو اتػؼقا ظؾقف ؾصـػون مـ ادعدن افذهى وافػضي افؾتغ فقًتو بحع وثالثي 

أصـوف مـ احلققان اإلبؾ وافٌؼر وافغـؿ وصـػون مـ احلٌقب احلـطي وافشعر 

وافذي اختؾػقا ؾقف مـ  ,وصـػون مـ افثؿر افتؿر وافزبقى ويف  افزيً خالف صوذ

ؽ أنف ذهى ؾؼفوء احلجوز موفؽ وافؾقٌ وافشوؾعل إػ أنف احلع ؾؼط وذفقافذهى ه

ـَم 9)ؿؾً,حـقػي وأصحوبف9 ؾقف افزـوةقٓ زـوة ؾقف إذا أريد فؾزيـي وافؾٌوس وؿول أب

وُط  ُ ًِ افؼُّ َّ ِي إَِذا مَت َهِى َواْفِػضَّ وُة يِف افذَّ ـَ ُى افزَّ
جوء يف ادقشقظي  افػؼفقي افؽقيتقي  جَتِ

ـَ  ُي فِؾزَّ َهِى اْفَعومَّ ِع افذَّ و يِف مَجِقِع َأنَْقا مِهَ ـَ احْلَْقل َوافـَِّصوِب َوَؽْرِ ُم َبَقواُهَو ِم وِة اْدَُتَؼدِّ

وُب ِمـَْفو َدَكوكَِر أَ  ٌء اْدَْيُ ِي َشَقا ك اْفَعْغَ )َدَراِهَؿ وَواْفِػضَّ ؿَّ ًَ ُؽقكَ  ،َوَؿْد ُي ًْ َويِف  ،(َواْدَ

وِب قافتِّْزِ َوهُ  ٌَوِئِؽ  ،َؽْرُ اْدَْيُ ًَّ َهووَويِف اْدَُصقِغ ِمـَْفو َظَذ َصْؽؾ آكَِقٍي أَ  ،َواف وٓ ,َؽْرِ

ُه َموفُِؽُف  9إول 9يًتثـك مـ ذفؽ إٓ صقئون ِي افَِّذي َيُعدُّ احلع مـ افذهى  َواْفِػضَّ

 ًٓ ْشتِْعََمفِِف يِف افتََّحعِّ اْشتِْعََم ٌَوًحو ِٓ وفِِؽقَُّي9 َوفَ  ,ُم إَِجوَرٍة، َؾاَل َيُؽقُن ووَرٍة أَ إِلظَ قَؿول اْحَ

ـْ َبوِب اْدُْؼَتـَك فاِِلْشتِْعََمل نف ِم
ِٕ وِؾِعقَُّي َظَذ اْدَْذَهِى،  وٌة ِظـَْد اجْلُْؿُفقِر َوِمـُْفُؿ افشَّ ـَ  ِؾقِف َز

يِ  وْدَاَلبِِس اخْلَوصَّ ِمؾ ،ـَ ٌََؼِر اْفَعَقا وْف ـَ ٌؾ فأِْلطفِر ِظـَْد َؿْقٌل ُمَؼوبِ قَوَذَهَى احْلَـَِػقَُّي َوهُ ,َو

وِة يِف احْلُِعِّ  ـَ وِؾِعقَِّي9 إَِػ ُوُجقِب افزَّ ِي( ،افشَّ َهِى َواْفِػضَّ ِع افذَّ ـْ َأنَْقا َهو ِم َغْرِ  -ـَ

وأمو مو اختؾػقا ؾقف مـ احلققان9 ؾؿـف مو اختؾػقا يف 9ثؿ ؿول مـ بعد ؒ ,

قؾ وذفؽ أن اجلؿفقر يف كقظف ؾوخل أمو مو اختؾػقا  ,كقظف ومـف مو اختؾػقا يف صـػف

حـقػي إػ أاهو إذا ـوكً شوئؿي وؿصد هبو افـًؾ قظذ أن ٓ زـوة يف اخلقؾ ؾذهى أب

كو وإكوثو وافًٌى يف اختالؾفؿ معوروي افؼقوس  ,أن ؾقفو افزـوة أظـل إذا ـوكً ذـرا
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أمو افؾػظ افذي يؼتيض أن ٓ زـوة  ,فؾػظ ومو يظـ مـ معوروي افؾػظ فؾػظ ؾقفو

)ؿؾً  ظؾقف افصالة وافًالم9 "فقس ظذ ادًؾؿ يف ظٌده وٓ يف ؾرشف ؾقفو ؾؼقفف

رواه اجلَمظي ـَم ؿول صوحٌو ادـتؼك وافٌؾقغ رمحفَم اهلل تعوػ ؾفؾ هـوك مزر 

 ا ـه (فالختالف دـ بؾغف

حقٌ  ,وؿد كوؿش افعالمي افؼروووى حػظف اهلل  ذفؽ يف ؾؼف افزـوة ؾؼول 9ؿؾً

وهك إوػ )وجقب افزـوة يف مول افصٌل وادجـقن  ؾقفو إحدى مًوئؾ آختالف

فتوػقمـ ظدمف ظذ افـح )إذا ـون افعؾَمء ؿد أمجعقا ظذ وجقب افزـوة يف مول ,ا

ادًؾؿ افٌوفغ افعوؿؾ، ؾناهؿ ؿد اختؾػقا يف مول افصٌل وادجـقن9 هؾ جتى ؾقف 

وء اختالًؾو افزـوة أم ٓ جتى حتك يٌؾغ افصٌل ويعؼؾ ادجـقن؟ هـو خيتؾػ افػؼف

 ـًٌرا، كًتطقع أن كردهؿ ؾقف إػ ؾريؼغ رئقًقغ9

,1 ,يف بعض إمقالوؾريؼ مـ ٓ يرى وجقب افزـوة يف موهلَم إمو مطؾًؼو أ,0

ثؿ ذـر أدفي افػريؼ إول افؼوئؾغ  ,وؾريؼ مـ يرى وجقب افزـوة يف أمقاهلَم مجقًعو

ظتٌور افثوين افذي ذـركوه مـ كظر همٓء افعؾَمء إػ آ شأ» ومـفو, بعدم افقجقب

أن افزـوة ظٌودة ُمضي ـوفصالة، وافعٌودة حتتوج إػ كقي، وافصٌل وادجـقن قؿٌؾ، وه

ٓ تتحؼؼ مـفَم افـقي، ؾال جتى ظؾقفَم افعٌودة وٓ خيوضٌون هبو، وؿد شؼطً افصالة 

ًـي ظـفَم فػؼدان افـقي، ؾقجى أن تًؼط افزـوة بوفعؾي كػًفو )ب( يمـد هذا مـ اف

"ُرِؾَع افؼؾؿ ظـ ثالثي9 ظـ افصٌل حتك يٌؾغ، وظـ افـوئؿ حتك  9☺ؿقل افرشقل 

يًتقؼظ، وظـ ادجـقن حتك يػقؼ" )ؿول افـقوي9 هذا احلديٌ صحقح رواه 

داود وافـًوئل يف ـتوب احلدود مـ شــفَم مـ روايي ظع بـ أيب ضوفى بنشـود قأب

طالق مـ وئل وابـ موجي يف ـتوب افداود أجًضو يف احلدود، وافـًقورواه أب ,صحقح
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(، ورؾع افؼؾؿ ــويي ظـ شؼقط افتؽؾقػ، إذ افتؽؾقػ دـ روايي ظوئشي بنشـود حًـ

 -يػفؿ خطوب افشورع، وافِصَغر واجلـقن وافـقم حوئؾ دون ذفؽ

 ىن نن من زن رن مم ُّٱ )ج( وممو يميد هذا افؼقل أيي افؽريؿي9
مـ أرجوس افذكقب، وٓ ذكى ظذ افصٌل إذ افتطفر إكَم يؽقن  ;0/2 9افتقبي>  َّ ين

وادجـقن حتك حيتوجو إػ تطفر وتزـقي، ؾفَم إذن خورجون ظؿـ تمخذ مـفؿ 

( ثؿ ذـر افػريؼ افثوكك افؼوئؾقن بوفقجقب وأدفتفؿ ظذ مو ذهٌقا افقف ومـفو  ,افزـوة

ذهى إػ وجقب افزـوة يف شوئر أمقال افصٌل وادجـقن ظطوء وجوبر بـ زيد، 

وجموهد وافزهري مـ افتوبعغ، ومـ بعدهؿ ربقعي وموفؽ وافشوؾعل وأمحد  وضووس

ثقر، قظٌقد وأبقوإشحوق واحلًـ بـ صوفح وابـ أيب فقذ، وابـ ظققـي وأب

ؿقل ظؿر وابـف وظع وظوئشي قمذهى اهلودي وادميد بوهلل مـ افشقعي، وهقوه

وابـ  احلًـوومل يًتثـ همٓء مو اشتثـوه جموهد أ ,╚وجوبر مـ افصحوبي 

اشتـد  9أدفي افؼوئؾغ  بقجقب افزـوة يف مول افصٌل وادجـقن ,حـقػيقصزمي وأب

ًٓ  ,همٓء اػ ظدة أدفي إػ ظؿقم افـصقص مـ أيوت وإحوديٌ ,اشتـدوا أو

افصحقحي افتل دفً ظذ وجقب افزـوة يف مول إؽـقوء وجقًبو مطؾًؼو، ومل تًتثـ 

ؼق ,صٌقًو وٓ جمـقًكو  ٱَّ ين ىن نن من زن رن مم ُّٱفف تعوػ9 وذفؽـ 

ُمؿد بـ حزم9 ؾفذا ظؿقم فؽؾ صغر وـٌر وظوؿؾ وجمـقن، قؿول أب ,;0/2افتقبي9 >

ٕاهؿ ـؾفؿ ُمتوجقن إػ ُضفرة اهلل تعوػ هلؿ وتزـقتف إيوهؿ، وـؾفؿ مـ افذيـ 

إػ افقؿـ وؾقف9  ☺  حديٌ وصقي معوذ حغ أرشؾف افـٌل 9ومثؾ هذا ,آمـقا 

اهلل اؾسض ظؾقفؿ صدؿي يف أمقاهلؿ تمخذ مـ أؽـقوئفؿ وترد ظذ  "ؾلظؾؿفؿ أن

وافصٌقون وادجوكغ ترد ؾقفؿ افزـوة، إذا ـوكقا ؾؼراء، ؾؾتمخذ مـفؿ إذا  ,ؾؼرائفؿ"

ؾفذا ظؿقم فؽؾ ؽـل مـ ادًؾؿغ، وهذا  ؿول ابـ حزم ؒ ,ـوكقا أؽـقوء
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بَم رواه افشوؾعل ,كًقوثو,يدخؾ ؾقف افصغر وافؽٌر إذا ـوكقا أؽـقوء  واشتدفقا 

يف وأ,ؿول9 "ابتغقا يف مول افقتقؿ ☺ بنشـوده ظـ يقشػ بـ موَهؽ أن رشقل اهلل 

ـَم ؿول ,وإشـوده صحقح,افصدؿي",أوٓ تًتفؾؽفو,ٓ تذهٌفو,أمقال افقتومك

 ☺  وفؽـ يقشػ بـ موهؽ توبعل مل يدرك رشقل اهلل ,افٌقفؼل وافـقوي

ا ادرشؾ بعؿقم افـصقص إخرى، وبَم ؾحديثف مرشؾ، وفؽـ افشوؾعل ظضد هذ

، وافًــ 4.218صح ظـ افصحوبي مـ إجيوب افزـوة يف مول افقتقؿ )ادجؿقع9 

اػ أن ؿول مرجحو حػظف اهلل  ,(1.306، وافروض افـضر9 3.0/6افؽزى9 

هذه هل إدفي افتل اشتـد إفقفو افؼوئؾقن بقجقب افزـوة يف مول افصٌل وادجـقن 

وافقاؿع أاهو أدفي  ,مـ افصحوبي وافتوبعغ ومـ بعدهؿ,ـَم رأجـو,ميوهؿ مجفقر إ

ؾعؿقم افـصقص فؽؾ صغر وـٌر، وظوؿؾ  (أ)ؿقيي بؿقازكي أدفي  ادخوفػغ9 

ؾنن اهلل ؾرض فؾػؼراء وادًوـغ وشوئر  ,دفقؾ شؾقؿ ٓ مطعـ ؾقف ,وجمـقن

ط افـصقص أن يؽقن ادًتحؼغ حًؼو يف أمقال إؽـقوء، وهذا مول ؽـل، ومل تشس

مع صدة ظـويي افشورع بحػظ أمقال افقتومك، ؾؿـ أراد  ,هذا افغـل بوفًغو ظوؿاًل 

 افتخصقص ؾعؾقف افدفقؾ، وأجـ هق؟

)ب( ثؿ حديٌ يقشػ بـ موَهؽ أمر بتـؿقي أمقال افقتومك حتك ٓ تًتفؾؽفو 

حديٌ مرشؾ، وفؽـف ظضده قكعؿ ه ,افزـوة حديٌ صحقح افًـد طوهر افدٓفي

ومثؾ ذفؽ حديٌ  ,╚وؿّقْتف افشقاهد، ـَم أجدتف أؿقال افصحوبي  ,افعؿقم

أنس افذي رواه افطزاين )وصححف افعراؿل( وأؿره اهلقثؿل )وحًـف ابـ حجر 

ه اهلل خرا  واخلالصي,وافًققضل(  أن مول افصٌل وادجـقن جتى  ,اػ أن ؿول جزا

ر واجلـقن، ويًتقي يف ذفؽ أن ؾقف افزـوة، ٕاهو حؼ يتعؾؼ بوحول ؾال يًؼط بوفصغ

، أويؽقن موفف موصقي شوئؿي أ كؼقًدا9 بؼط أٓ تؽقن افـؼقد وجتورة أوزرًظو وثؿًرا
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 ,احلوجي إصؾقي فف مرصدة فـػؼتف افيوريي، ؾناهو حقـئذ ٓ تؽقن ؾووؾي ظـ

ـَم ؿول بعض ,وإوػ ,ويطوفى ويل افصٌل وادجـقن بنخراج افزـوة ظـفَم

تؼيض بذفؽ ُمؽؿي ذظقي، فرؾع حؽؿفو اخلالف، وٓ يتعرض افقيل أن  ,احوفؽقي

 وذـر صقخ اإلشالم ؒ,تعقيض بـوء ظذ مذهى احلـػقي( وفؾؿطوفٌي بغرامي أ

َموُم َأبُ )9 إمجوظو يف افٌوب ذاتف  ؾؼول ـُ اْدُـِْذِر اإْلِ وُبقِريُّ قَوَؿوَل اْب ًَ َأمْجََع َأْهُؾ  9َبْؽٍر افـَّْق

َعِي َأْصَقوءَ اْفِعْؾِؿ َظَذ  ًْ
وَة جَتُِى يِف تِ ـَ ِي  9َأنَّ افزَّ َهِى َواْفِػضَّ ٌََؼِر َواْفَغـَِؿ َوافذَّ بِِؾ َواْف يِف اإْلِ

بِقِى  ِعِر َوافتَّْؿِر َوافزَّ وةُ  ,َواْفُزِّ َوافشَّ ـَ ؾِّ ِصـٍْػ ِمـَْفو َمو جَتُِى ِؾقِف افزَّ ـُ ـْ  ,( إَذا َبَؾَغ ِم

وِصقَِي َواحْلَ ) وظـ ذط احلقل ؿول ؒ وِة يِف اْفَعْغِ َواْحَ ـَ ٌط يِف ُوُجقِب افزَّ ْقُل َذْ

ِلُّ  وَن افـٌَّ ـَ ََم  ؾَّ َظوٍم َوَظِؿَؾ بَِذفَِؽ اخْلَُؾَػوُء يِف  ☺ ـَ ـُ َدَؿِي  َفُف َظَذ افصَّ ٌُ ُظَمَّ ٌَْع َي

ـْ ُشـَّتِفِ  و َظؾُِؿقُه ِم َ
ِ
وِصَقِي َواْفَعْغِ ح ـْ َؾَرَوى َموفٌِؽ يِف ُمقَ  اْحَ يِؼ َوَظ دِّ ـْ َأيِب َبْؽٍر افصِّ ِئِف َظ ضَّ

ُْؿ َؿوُفقا  ـِ ُظَؿَر َأاهَّ  ْب
ِ
ٌِْد اهللَّ ـْ َظ ـِ ظػون َوَظ وتُِؽؿْ  9ُظْثََمَن ْب ـَ َٓ  9َوَؿوُفقا  ,َهَذا َصْفُر َز

وُة َموٍل َحتَّك حَيُقَل َظَؾْقِف احْلَْقُل  ـَ ُى َز
ٌِْد اْفَزِّ قَؿوَل َأبُ  ,جَتِ ـُ َظ ـْ وَ  9ُظَؿَر ْب َؿْد ُرِوَي َهَذا َظ

 َؿِديًَم َوَحِديًثو( وؿول صوحى ادغـك
ِ
ُعقٍد َوَظَؾْقِف مَجَوَظُي اْفُػَؼَفوء ًْ ـِ َم  ْب

ِ
ٌِْد اهللَّ  َظِعٍّ َوَظ

وٓ زـوة يف مول  9ؿول 9مًلخي  يف ذات ادًلخي وأظـك هبو اصساط احلقل   ؒ

ـ بوشـود ظـ ظؿر > ظـ ظٌد اهلل بـ موجي يف افًـقحتك حيقل ظؾقف حقل  روى أب

ٓ زـوة يف مول حتك حيقل ظؾقف  9يؼقل ☺ شؿعً رشقل اهلل  9ظوئشي ؿوفً

وهذا افؾػظ ؽر مٌؼل ظذ ظؿقمف ؾون إمقال افزـوتقي مخًي افًوئؿي مـ  ;احلقل

هبقؿي إنعوم وإثَمن وهل افذهى وافػضي وؿقؿ ظروض افتجورة وهذه افثالثي 

ٓ كعؾؿ ؾقف خالؾو شقى مو شـذـره يف ادًتػود احلقل ذط يف وجقب زـوُتو 

وافرابع مو يؽول ويدخر مـ افزروع وافثَمر واخلومس ادعدن وهذان ٓ يعتز هلَم 

حقل وافػرق بغ مو اظتز فف احلقل ومو مل يعتز فف إن مو اظتز فف احلقل مرصد فؾـَمء 

ذا إثَمن ؾوظتز ؾوحوصقي مرصدة فؾدر وافـًؾ وظروض افتجورة مرصدة فؾربح وـ
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فف احلقل ٕنف مظـي افـَمء فقؽقن اخراج افزـوة مـ افربح ؾوكف أشفؾ وأجن وٕن 

افزـوة إكَم وجًٌ مقاشوة ومل كعتز حؼقؼي افـَمء فؽثرة اختالؾف وظدم وٌطف وٕن مو 

مل يؾتػً اػ حؼقؼتف ـوحلؽؿ مع إشٌوب وٕن افزـوة تتؽرر يف هذه  اظتزت مظـتف

ؾال بد هلو مـ ووبط ـقال يػيض إػ تعوؿى افقجقب يف افزمـ افقاحد إمقال 

مرات ؾقـػد مول احوفؽ أمو افزروع وافثَمر ؾفل كَمء يف كػًفو تتؽومؾ ظـد اخراج 

افزـوة مـفو ؾتمخذ افزـوة مـفو حقـئذ ثؿ تعقد يف افـؼص ٓ يف افـَمء ؾال جتى ؾقفو 

مـ ادعدن مًتػود خورج مـ إرض زـوة ثوكقي فعدم ارصودهو فؾـَمء واخلورج 

بؿـزفي افزرع وافثؿر إٓ أنف أن ـون مـ جـس إثَمن ؾػقف افزـوة ظـد ـؾ حقل ٕنف 

مظـي فؾـَمء مـ حقٌ إن إثَمن ؿقؿ إمقال ورأس مول افتجورات وهبذا حتصؾ 

ادضوربي وافؼـي وهل خمؾقؿي فذفؽ ؾؽوكً بلصؾفو وخؾؼتفو ـَمل افتجورة ادعد 

وُة ) وىف ظروض افتجورة يؼقل ؒ , هلو ـَ تِل فِؾتَِّجوَرِة َؾِػقَفو افزَّ و اْفُعُروُض افَّ َوَأمَّ

ـُ اْدُـِْذرِ  وَة إَذا  9َوَؿوَل اْب ـَ ُد هِبَو افتَِّجوَرُة افزَّ تِل ُيَرا َأمْجََع َأْهُؾ اْفِعْؾِؿ َأنَّ يِف اْفُعُروِض افَّ

ٌَْعُي ُرِوَي َذفَِؽ  9َحوَل َظَؾْقَفو احْلَْقُل  ًَّ ٌَّوٍس َوبِِف َؿوَل اْفُػَؼَفوُء اف ـُ َظ ـْ ُظَؿَر َواْبـِِف َواْب َظ

ـُ مفران وضوووس وافـََّخِعل َوافثَّْقِريِّ  ـُ َزْيٍد َوَمْقُؿقُن ْب ـُ َوَجوبُِر ْب ًَ َواحْلَ

َْوَزاِظل َوَأبُ  ْٕ ـْ َموقَحـِقَػَي َوَأمْحَد َوإِْشَحوَق َوَأبُ قَوا ٌَْقٍد َوُحِؽَل َظ وَة  9فٌِؽ وَداُودُظ ـَ َٓ َز

ـْ  ,ِؾقَفو ـِ َأيِب َداُود َظ ِلُّ  9َشُؿَرَة َؿوَل »َويِف ُشـَ وَن افـٌَّ وَة  ☺ ـَ ـَ َيْلُمُرَكو َأْن ُكْخِرَج افزَّ

ٌَْقعِ  ُه فِْؾ ـْ مَحَوٍس َؿوَل  ,شمِمَّو ُكِعدُّ وَة َموفِؽ َؾُؼْؾً 9َمرَّ يِب ُظَؿَر َؾَؼوَل  9َوُرِوَي َظ ـَ ويِل مَ  9َأدِّ َز

وَُتَو ـَ ْمَفو ُثؿَّ َأدِّ َز َّٓ ِجَعوٌب َوُأْدٌم َؾَؼوَل َؿقِّ ُي باَِل ُمـِْؽٍر َؾِفَل إمْجَوعٌ  ,إ ,َواْصَتَفَرْت اْفِؼصَّ

 -ـها

ه اهلل خرا زـوة افعروض ىف بحثف  هذا وؿد كوؿش افٌوحٌ ظزافعرب ؾماد جزا

 9ىف ذفؽظـ اخلالصي   (ظـ افزـوة رؤيي معوسة وؿول )ىف مزيد اؾودة
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 ًٓ 9 جتى زـوة ظروض افتجورة يف صويف افذمي احوفقي فؾتوجر وافتل حول ظؾقفو أو

احلقل وافتل تتؿثؾ يف صويف رأس احول ادًتػود بًٌى مًتؼؾ ظـ افـشوط 

ثوكقو9  يراظك ىف زـوة ظروض افتجورة اشتٌعود تؽوفٌػ  ,اهلٌيوافتجوري ـودراث أ

بحديٌ رشقل  ظؾقف مـ ديقن وذفؽ ظؿاًل  حقائٍ افتوجر إصؾقي ومو ؿد يؽقن

          -شٓ صدؿي إٓ ظـ طفر ؽـل»9 صذ اهلل ظؾقف وشؾؿاهلل 

% مـ افصويف افذمي احوفقي وافتل وصؾً 91,4 مؼدار زـوة ظروض افتجورة وثوفثً 

ممو يدظقا إيل ظدم آـتـوز  اافـصوب وحول ظؾقفو احلقل، وهذة كًٌي ؿؾقؾي جدً 

تثَمر ومعـل ذفؽ أن اإلشالم حيػز افـوس ظع افدخقل يف واحلرص ظذ آش

 ا ـه,ادؼوظوت افزراظقي وافتجوريي وؽرهو ظـ ضريؼ كظوم افزـوة

وهـو كؼػ وؿػي تقوقحقي حقل زـوة ادتغر مـ زـوة احول  بؿعـك حتؼؼ  9ؿؾً

قول يـؼص  ؾَم يصـع ادزـل حومؾؽ افـصوب يف بدايي افعوم  ثؿ  يزيد أثـوء احلقل أ

وافتحؼقؼ أنف خيرج ظذ ادقجقد يف حوفي افزيودة ظذ رأس احلقل ظؿال   ؟دفؽ

بوٕحقط  وىف حوفي  افـؼص  خيرج ظذ ادٌؾغ افـوؿص  ظـد متوم احلقل ظؾقف وبوفطٌع 

ادا بؾغ افـصوب وجقبو  وٓ كـًك أنـو كحًى ادقجقد مـ احول ظذ أشوس ؿقؿي 

ؾؼد  جديد إػ صقخ اإلشالم  وكؼطي أخرى  ؾتـٌف  وكعقد مـ  13افذهى ظقور  

وِة  ,تعوػ ظـ إخراج افؼقؿي يف افزـوة ؿول ؒ ـَ ِج اْفِؼَقِؿ يِف افزَّ َوفِؾـَّوِس يِف إْخَرا

ِزُئ بُِؽؾِّ َحولٍ  9َثاَلَثُي َأْؿَقالٍ  ََم َؿوَفُف َأبُ  ,َأَحُدَهو  َأنَُّف جُيْ  -َحـِقَػيَ قـَ

وِؾِعلِّ  ,َٓ جُيِْزُئ بَِحولِ  9َوافثَّويِن  ََم َؿوَفُف افشَّ  -ـَ

 ٌُ ًْ  9َوافثَّوفِ ًَ بِِؾ َوَفْق ُى َظَؾْقِف َصوٌة يِف اإْلِ
ـْ جَتِ َّٓ ِظـَْد احْلَوَجِي ِمْثُؾ َم ِزُئ إ َٓ جُيْ َأنَُّف 

ٌْسِ  ٌَْؾ اْفُق ٌَُف َؿ ٌَُف َوُرَض ـْ َيٌِقُع ِظـَ ـْ َأمْحَد َسِ قَوَهَذا هُ  ,ِظـَْدُه َوِمْثُؾ َم ْدَـُْصقُص َظ  ,حًيوا

ِج اْفِؼَقؿِ  ـْ إْخَرا ُف َمـََع ِم ـْ َكَؼَؾ  ,َؾِنكَّ ـْ َأْصَحوبِِف َم َـّ ِم َزُه يِف َمَقاِوَع فِْؾَحوَجِي ؛ َفِؽ َوَجقَّ
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َزهُ  ِج اْفِؼقَؿِي ِرَواَيَتْغِ  ,َظـُْف َجَقا ـْعَ  ,َؾَجَعُؾقا َظـُْف يِف إْخَرا َنَُّف اْدَْشُفقُر  ,َواْخَتوُروا اْدَ ِٕ

وِؾِعلِّ َظـُْف  َؼْقِل افشَّ َي  ,ـَ َِدفَّ ْٕ اَلِة َؾِننَّ ا ْرَكو ِمْثَؾُف يِف افصَّ ـَ ََم َذ ـَ ِل  َْؿَقا ْٕ َوَهَذا اْفَؼْقُل َأْظَدُل ا

ِي اْفُقُجقِب  وِئِر َأِدفَّ ًَ ـَ و َوِؿَقوًشو9  ٌََي فَِؾِعِغ َكصًّ َوَمْعُؾقٌم َأنَّ َمْصَؾَحَي ُوُجقِب  ,اْدُقِج

ِي اْفَعْغِ َؿْد ُيَعو ـْ اْدََشؼَّ ِجَحِي َويِف اْفَعْغِ ِم ا ـْ اْدَْصَؾَحِي افرَّ ِرُوَفو َأْحَقوًكو يِف اْفِؼقَؿِي ِم

ًظو ـِْػقَِّي َذْ وىف مًلخي زـوة   (ومو أحقجـو اػ هذا افؼقل ىف زـوة افػطر 9)ؿؾً ,اْدَ

ْرَع ) زرع إرض ادًتلجرة يؼقل ؒ ـْ َيْؿؾُِؽ افزَّ َؾِنَذا َزاَرَع َواْفُعْؼُ َظَذ َم

 
ِ
ِن فِْؾُعَؾََمء َٓ َرَظِي َؿْق ِي اْدَُزا ُح َؾِػل ِصحَّ ٌَُف  ,اْفَػالَّ َرَظِي َأَخَذ َكِصق َز اْدَُزا ـْ اْظَتَؼَد َجَقا َؾَؿ

َرَظَي َجَعَؾ  ْح اْدَُزا ـْ مَلْ ُيَصحِّ وُة َكِصقٌِِف َوَم ـَ ؾٍّ ِمـُْفََم َز ـُ ٌَُف َوَظَذ  َح َكِصق  َوَأْظَطك اْفَػالَّ

وَن هُ  ـَ ُف فَِصوِحِى احْلَىِّ َؾِنَذا  ؾَّ ـُ ْرَع  َّٓ قافزَّ ـْ فِْؾََمفِِؽ إ ُف َومَلْ َيُؽ ؾَّ ـُ ْرَع  َح اْشَتَحؼَّ افزَّ ْفَػالَّ ا

ِح  وُة ِحقـَِئٍذ َظَذ اْفَػالَّ ـَ َْرِض َوافزَّ ْٕ ؾِِؿَغ9 إنَّ اْدَُؼوَشَؿَي  ,ُأْجَرُة ا ًْ ُ ـْ اْد َومَلْ َيُؼْؾ َأَحٌد ِم

ـْ َؿوَل َجوئِ  ِح ؛ َبْؾ َم ُف َظَذ اْفَػالَّ ؾَّ ـُ ِح َؿوَل  9َزٌة َواْفُعْؼَ  َفْقَس فِْؾََمفِِؽ يِف  9اْفُعْؼُ َظَذ اْفَػالَّ

ءٌ  ْرِع َرْ و ,افزَّ مُهَ َٓ َؽْرُ َٓ اْدُْؼطُِع َو ِح  ,َو َـّ َأنَّ اْفُعْؼَ َظَذ اْفَػالَّ ـْ َط ِز  َؾَؿ َمَع َجَقا

ؾِِؿغَ  اْدَُؼوَشَؿِي َؾَؼدْ  ًْ ُ ؾِِؿَغ َظَذ  ,َخوَفَػ إمْجَوَع اْد ًْ ُ وِم ِظـَْد اْد َواْفَعَؿُؾ يِف باَِلِد افشَّ

 
ِ
ًْ بَِذفَِؽ ُشـَُّي َرُشقِل اهللَّ ََم َمَض ـَ َرَظِي  ِز اْدَُزا ـَ ☺ َجَقا ِصِدي ا َوُشـَُّي ُخَؾَػوِئِف افرَّ

وفِِؽ أَ  ـْ اْحَ ٌَْذُر ِم وَن اْف ـَ ٌء  ـْ اْفعَ وَوَشَقا ِلَّ ِم َظوَمَؾ َأْهَؾ َخْقَزَ بَِشْطِر َمو ☺ وِمِؾ َؾِننَّ افـٌَّ

ـْ ِظـِْدِهْؿ َوَهَذا  ٌَْذُر ِم هِلِْؿ َؾَؽوَن اْف ـْ َأْمَقا ـْ َثَؿٍر َوَزْرٍع َظَذ َأْن َيْعُؿُروَهو ِم ُرُج ِمـَْفو ِم خَيْ

ؾِ قهُ  ًْ ُ َحوَبُي َوَظَؾْقِف َظَؿُؾ اْد َػَؼ َظَؾْقِف افصَّ فَِّذي اتَّ ـِ ا ْشاَلِم يِف َزَم ِي باَِلِد اإْلِ ِؿَغ يِف َظومَّ

ُد  ,َكٌِقِِّفْؿ َوإَِػ اْفَقْقمِ  وَن َيَتَؼؾَّ ـَ ـْ  وُة َكِصقٌِِفْؿ َوَم ـَ وَن َظَؾْقِف َز ـَ َرَظِي9  وَن ُيَعوِمُؾ بِوْدَُزا ـَ ـْ  َؾَؿ

َتِحؼُّ  ًْ َٓ َي َرَظَي َوَيَرى َأنَُّف  ٌْطُِؾ َهِذِه اْدَُزا ـْ ُي ْرِع َصْقًئو َوَأنَُّف َفْقَس َفُف ِظـَْد  َؿْقَل َم ـْ افزَّ ِم

و آـاًِل فِؾْ  ً
ِ
وَن َطوح ـَ ِح  ُْجَرُة َوَأنَُّف إَذا َأَخَذ اْدَُؼوَشَؿَي بَِغْرِ اْختَِقوِر اْفَػالَّ ْٕ َّٓ ا ِح إ ِم اْفَػالَّ َحَرا

ِح  ْرَع فِْؾَػالَّ َل افزَّ
َؾُف َأنَّ  ,َؾَعَؾْقِف َأْن ُيْعطِ ًْ َوُيَعرِّ ْثِؾ َؾِنْن َضوَب

ِ
َّٓ ُأْجَرَة اْد َتِحؼُّ َظَؾْقِف إ ًْ َٓ َي ُف 

اًل َظَؾْقِف  ُح ِحقـَِئٍذ ُمَتَػضِّ وَن اْفَػالَّ ـَ وَة  ـَ َي افزَّ ِح َبْعَد َهَذا بَِلْن ُيَؼوِشَؿُف َوُيَمدِّ َكْػُس اْفَػالَّ
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فِ  ًِ ِحَغ فَ  ,بِطِقِى َكْػ ـْ اْدَْعُؾقِم َأنَّ اْفَػالَّ َثِرِهْؿ ظَ قَوِم ـْ ًْ بَِذفَِؽ َكْػُس َأ و َضوَب ؾُِؿقا َهَذا َحَ

ُ َأْظَؾؿُ   َوَاهللَّ
وِئَػَتْغِ َلَخِي َظَذ َؿْقِل افطَّ ًْ  -ـها,َؾَفَذا َحِؼقَؼُي َهِذِه اْدَ

)زـوة  تذـرة ظـ زـوة إبدان وختومو ضقٌو مٌورـو هلذه ادًوفي كؾحؼ بَم ذـر

افتذـر هبو مرة أخرى  إن صوء اهلل تعوػ يف وهك متعؾؼي بوفصقوم وشقوتك  (افػطر

ؾصؾ افصقوم بوجلزء افثوفٌ وفؽـ  هـو  كتذـر وبشئ مـ افسـقز ظـفو مويذ  أن 

ـِ قإصؾ يف مؼوظقتفو ه مو رواه افشقخون  وؽرمهو ـَم ؿول احلوؾظ  يف افٌؾقغ )َظ

ـِ ُظَؿَر    ¶اْب
ِ
وَة اْفِػطْ  ☺  َؿوَل9 َؾَرَض َرُشقُل اهللَّ ـَ ـْ مَتٍْر، أَ َز َصوًظو وِر، َصوًظو ِم

ؾِِؿَغ،  ًْ ُ ـَ اْد ِغِر، َواْفَؽٌِِر، ِم ُنَْثك، َوافصَّ ْٕ ِر، َوا ـَ ، َوافذَّ ٌِْد َواحْلُرِّ ـْ َصِعٍر9 َظَذ اْفَع ِم

اَلةِ  ٌَْؾ ُخُروِج افـَّوِس إَِػ افصَّ ى َؿ ـْ َأيِب  ,ُمتََّػٌؼ َظَؾْقفِ , َوَأَمَر هِبَو َأْن ُتَمدَّ َشِعقٍد  َوَظ

ِلِّ ◙  اخْلُْدِريِّ  قَفو يِف َزَموِن افـٌَّ
ـَّو ُكْعطِ ـُ ـْ َضَعوٍم، أَ  ☺  َؿوَل9  َصوًظو وَصوًظو ِم

ـْ مَتٍْر، أَ  ـْ َصِعٍر، أَ وِم ـْ َزبِقٍى وَصوًظو ِم ـْ وَويِف ِرَواَيٍي9 أَ  ,ُمتََّػٌؼ َظَؾقْفِ  ,َصوًظو ِم َصوًظو ِم

و أَ قَؿوَل َأبُ  ,شَأِؿطٍ   َشِعقٍد9 َأمَّ
ِ
ـِ َرُشقِل اهللَّ ًُ ُأْخِرُجُف يِف َزَم ـْ ـُ ََم  ـَ  ,نَو َؾاَل َأَزاُل ُأْخِرُجُف 

َّٓ َصوًظو َٓ ُأْخِرُج َأبًَدا إِ َيِب َداُوَد9  ِٕ ٌَّوٍس  ,َو ـِ َظ ـِ اْب َؿوَل9 َؾَرَض َرُشقُل  ¶َوَظ

 
ِ
ـَ افؾَّغْ  ☺  اهللَّ وِئِؿ ِم وَة اْفِػْطِر؛ ُضْفَرًة فِؾصَّ ـَ ؾَ قَز ـْ َوافرَّ وـِِغ، َؾَؿ ًَ ، َوُضْعَؿًي فِْؾَؿ

ٌِ

ـَ  اَلِة َؾِفَل َصَدَؿٌي ِم اَهو َبْعَد افصَّ ـْ َأدَّ ٌُقَفٌي، َوَم وٌة َمْؼ ـَ اَلِة َؾِفَل َز ٌَْؾ افصَّ اَهو َؿ َأدَّ

َدَؿوِت  َحُف احْلَوـِؿُ قَرَواُه َأبُ  ,افصَّ    -ا ـه,َداُوَد، َوَصحَّ

 ثًٌ أن رشقل  (ؾقائد ظديدة ىف اإلذاف )ىف وؿول اإلموم ابـ ادـذر ؒ

 وصوظً ومـ متر أ وؾرض زـوة افػطر ظذ افذـر، وإنثك، واحلر، وافعٌد، صوظً  ☺ 

وممـ حػظـو ذفؽ  ,وأمجع ظقام أهؾ افعؾؿ ظذ أن صدؿي افػطر ؾرض ,مـ صعر

فعوفقي، وافضحوك، وظطوء، وموفؽ، قظـف مـ أهؾ افعؾؿ، ُمؿد بـ شريـ، وأب ا

 ,ثقر، وإشحوق، وأصحوب افرأيقون افثقري، وافشوؾعل، وأبوأهؾ ادديـي، وشػق
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وأمجعقا ظذ أن صدؿي افػطر جتى ظذ ,ـوإلمجوع مـ أهؾ افعؾؿقوؿول إشحوق9 ه

 -ادرء إذا أمؽـف أداؤهو ظـ كػًف وأوٓده، وإضػول افذيـ ٓ أمقال هلؿ

ن9 ظذ ثقر، يؼقٓقوـون افشوؾعل، وأب ,واختؾػقا يف إضػول افذيـ هلؿ أمقال,

ثقر ذفؽ ظـ افـعَمن، قوحؽل أب ,إب إخراج زـوة افػطر ظـفؿ مـ أمقاهلؿ

 وؿول أبـ احلًـ9 ظذ إب أن يمدى ظـفؿ مـ ,وُمؿد، وبف ؿول أمحد، وإشحوق

فف، وإن أدى ذفؽ ظـفؿ مـ أمقهلؿ ؾف واختؾػقا يف وجقب افزـوة ظذ  ,وومـقأمقا

ثقر، وافـعَمن، قل، وافشوؾعل، وأبؾؽون موفؽ، وإوزاظ ,افقتقؿ افذي فف مول

وؿول احلًـ9 ٓ جيى يف مول  ,ويعؼقب، يؼقٓن9 يمدي ظـف افقيص زـوة افػطر

 ☺  فؼقل افـٌل ,بؽر9 إول أوػقؿول أب ,وؽر يتقؿ افصغر صدؿي افػطر يتقًَم 

أمجع ـؾ مـ حيػظ ظـف مـ ظؾَمء أهؾ إمصور، ٓ جيى ظذ  ,ظذ ـؾ صغر وـٌر

اج زـوة افػطر ظـ اجلـغ يف بطـ أمف، وممـ حػظـو ذفؽ ظـف ظطوء، افرجؾ إخر

ًٓ  ,ثقر، وأصحوب افرأىقوموفؽ، وأب  واختؾػقا يف إخراج ؿقؿي صدؿي افػطر بد

ؾؽون افثقري، وأصحوب افرأي، جيقزون ذفؽ، وروى معـك ؿقهلؿ ظـ ظؿر  ,مـفو

 ,جيقز افٌدل مـفويف ؿقل موفؽ، وافشوؾعل9 ٓ  ,بـ ظٌد افعزيز، واحلًـ افٌكي

واختؾػقا ؾقؿـ أظطك ) ,ٓ جيقز ذفؽ إٓ ظـد افيورةثقر9 قوؿول إشحوق، وأب

ثقر، وأصحوب افرأي يؼقفقن9 جيزئ قؾؽون موفؽ، وأب ,زـوة مجوظي اواحدً  ومًؽقـً 

وؿول  ,أن ٓ يؽقن بف بلسقوؿول أمحد9 إن أظطك ظذ معـك احلوجي ؾلرج ,ذفؽ

 ا ـه ,مو يؼًؿ ظؾقف زـوة احول، ٓ جيقز ؽر ذفؽ افشوؾعل9 يؼًؿ زـوة افػطر ظذ

)جتى ظذ ـؾ مًؾؿ   يؼقل صوحى زاد ادًؼـع ؒ ,زـوة افػطر–وظـفو  

ؾضؾ فف يقم افعقد وفقؾتف صوع ظـ ؿقتف وؿقت ظقوفف "وحقائجف إصؾقي" ٓ 

صفر رمضون ؾنن قيؿـعفو افديـ إٓ بطؾٌف ؾقخرج ظـ "كػًف" ومًؾؿ يؿقكف وف
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عض بدأ بـػًف ؾومرأتف ؾرؿقؼف ؾلمف ؾلبقف ؾقفده ؾلؿرب يف مراث وافعٌد ظجز ظـ افٌ

بغ ذـوء ظؾقفؿ صوع ويًتحى ظـ اجلـغ وٓ جتى فـوصز ومـ فزمً ؽره 

وجتى بغروب افشؿس فقؾي افػطر ؾؿـ  ,ؾطرتف ؾلخرج ظـ كػًف بغر إذكف أجزأت

وجيقز ,وؿٌؾف تؾزم وفد فف وفد مل تؾزمف ؾطرتفوزوجي أومؾؽ ظٌدا أوأشؾؿ بعده أ

إخراجفو ؿٌؾ افعقد بققمغ ؾؼط ويقم افعقد ؿٌؾ افصالة أؾضؾ وتؽره يف بوؿقي 

متر وشقيؼفَم أودؿقؼفَم أوصعر أووجيى صوع مـ بر أ,ويؼضقفو بعد يقمف آثَم

,أؿط ؾنن ظدم اخلؿًي أجزأ "ـؾ حى وثؿر يؼتوت" ٓمعقى وٓ خٌزوزبقى أوأ

 افقاحد وظؽًف ا ـهوجيقز أن يعطك اجلَمظي مو يؾزم 

وجتى زـوة افػطر بثالثي أصقوء وظـ افشوؾعقي يؼقل يف متـ أبك صجوع ) ,

اإلشالم وبغروب افشؿس مـ آخر يقم مـ صفر رمضون ووجقد افػضؾ ظـ ؿقتف 

وؿقت ظقوفف يف ذفؽ افققم ويزـك ظـ كػًف وظؿـ تؾزمف كػؼتف مـ ادًؾؿغ صوظو 

 مـ ؿقت بؾده ا ـه

وِة اْفِػْطِر9 َهْؾ   ؒ ُشِئَؾ  ظـدمو اإلشالم ؒأمو مو ؿوفف صقخ  , ـَ ـْ َز َظ

َرُج مَتًْرا أَ  ًٌو أَ وخُتْ ا أَ وَزبِق َٓ جَتُِى َكَػَؼُتفُ  ؟َدؿِقًؼووَصِعًرا أَ وُبرًّ ـْ  ل فأِْلََؿوِرِب مِمَّ
 ؟َوَهْؾ ُيْعطِ

 9َؾَلَجوَب  ؟جَيُقُز إْظَطوُء اْفِؼقَؿيِ وأَ 

 
ِ
َّ
ِ
ونَ  ،احْلَْؿُد هلل ـَ و إَذا  ـْ  َأمَّ ُج ِم ْخَرا َْصـَوِف َجوَز اإْلِ ْٕ ٌََؾِد َيْؼَتوُتقَن َأَحَد َهِذِه ا َأْهُؾ اْف

َهو ,ُؿقُِتِْؿ باَِل َرْيٍى  ـْ َؽْرِ ِمْثُؾ َأْن َيُؽقُكقا َيْؼَتوُتقَن  ؟َوَهْؾ هَلُْؿ َأْن خُيِْرُجقا َمو َيْؼَتوُتقَن ِم

ـَ َؾَفْؾ َظَؾْقِفْؿ َأْن خُيْرِ  ْخ ُْرَز َوافدُّ ْٕ ـُ وَصِعًرا أَ وُجقا ِحـَْطًي أَ ا ْخ ُْرُز َوافدُّ ْٕ ِزُئُفْؿ ا جُيْ

َرةُ  ٌع َمْشُفقرٌ  ؟َوافذُّ ـْ َأمْحَد  ,ؾِقِف كَِزا و ِرَواَيَتوِن َظ َّٓ اْدَـُْصقَص  َومُهَ ِرُج إ َٓ خُيْ و   ,إْحَدامُهَ

ُْخَرى ْٕ ِرُج َمو َيْؼَتوُتفُ  9َوا َ  ,خُيْ ْٕ ـْ َهِذِه ا ـْ ِم  قَوهُ  ,ْصـَوِف َوإِْن مَلْ َيُؽ
ِ
َثِر اْفُعَؾََمء ـْ  9َؿْقُل َأ

هِ  وِؾِعلِّ َوَؽْرِ وفشَّ َو جَتُِى َظَذ َوْجِف قَوهُ  ,ـَ َدَؿوِت َأاهَّ َْصَؾ يِف افصَّ ْٕ ِل ؛ َؾِننَّ ا َْؿَقا ْٕ أََصحُّ ا
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ََم َؿوَل َتَعوَػ  ـَ  
ِ
ء وَواِة فِْؾُػَؼَرا ًَ ُ ـْ َأْوَشِط َمو ُتْطِعُؿقَن َأْهؾِقؽُ » 9اْد ِلُّ  ,شؿْ ِم  ☺ َوافـٌَّ

ـْ مَتٍْر أَ  وَة اْفِػْطِر َصوًظو ِم ـَ ِديـَِي وَؾَرَض َز وَن ُؿقَت َأْهِؾ اْدَ ـَ َنَّ َهَذا  ِٕ ـْ َصِعٍر ؛  َصوًظو ِم

َٓ َيْؼَتوُتقَكفُ قَوفَ  ْػُفْؿ َأْن خُيِْرُجقا مِمَّو  ُه مَلْ ُيَؽؾِّ وَن َهَذا َفْقَس ُؿقَُتُْؿ َبْؾ َيْؼَتوُتقَن َؽْرَ ََم مَلْ  ـَ ـَ

وَراِت  ُ بَِذفَِؽ يِف اْفَؽػَّ َؼٌي  ,َيْلُمْر اهللَّ وَراِت َهِذِه ُمَعؾَّ ـْ ِجـِْس اْفَؽػَّ َوَصَدَؿُي اْفِػْطِر ِم

ـْ ِجـِْس َمو  وِل ِم ٌَِى اْحَ ًَ ُى بِ
َو جَتِ وِل َؾِناهَّ ٌََدِن بِِخاَلِف َصَدَؿِي اْحَ َؼٌي بِوْف ٌََدِن َوَهِذِه ُمَعؾَّ بِوْف

ُ َأْظطَ  ؿِقُؼ  ,وُه اهللَّ و افدَّ ُجُف يِف َمْذَهِى َأيِب َحـِقَػَي َوَأمْحَد ُدوَن  9َوَأمَّ َؾَقُجقُز إْخَرا

وِؾِعلِّ  َفو إَذا  ,افشَّ َتِحؼُّ ًْ ـَ َواْفَؼِريُى افَِّذي َي ُع إَذا ُضِح ِؿقَؼ ُيَربَّ ِرُجُف بِوْفَقْزِن َؾِننَّ افدَّ َوخُيْ

ًْ َحوَجُتُف ِمْثَؾ َحوَجِي  وَك َْجـٌَِلِّ َؾفُ ـَ ْٕ ِؽِغ َصَدَؿٌي قا ًْ
ِ
أََحؼُّ هِبَو ِمـُْف َؾِننَّ َصَدَؿَتؽ َظَذ اْد

ُ َأْظَؾؿُ  ِحِؿ َصَدَؿٌي َوِصَؾٌي َوَاهللَّ  ا ـه,َوَظَذ ِذي افرَّ

بوفتلمؾ يف حديٌ أبك شعقد رى اهلل ظـف ظـد افشقخغ ـَم مه ذـره   9ؿؾً

يدرك مدى مؼوظقي إخراجفو دؿقؼو ومعف  حديٌ ابـ ظٌوس رى اهلل ظـفَم 

ؽرمهو مـ إضعؿي ادعروؾي يف بقئي ادزـل وبال صؽ ٓ يـٌغل افعدول وأرزا أوأ

واهلل  ظـ إخراجفو ضعومو إػ افؼقؿي إٓ ظـد افيورة مثال ظـد خقف مه وؿتفو

ْيـ9 هؾ يؽقن   9()وؿػي مع زـوة افديقن أظؾؿ وكختؿ مًلختـو ب اختؾػ يف زـوة افدَّ

ظذ افدائـ بوظتٌوره احوفؽ احلؼقؼل فؾَمل؟ أم يؽقن ظذ ادديـ بوظتٌوره ادتكف 

ؾقف وادـتػع بف؟ أم ُيعػك ـالمهو ٕن مؾؽ ـؾ مـفَم ؽر توم؟وأظدل إؿقال يف زـوة 

ْيـ أن يؼول9  إن افديـ كقظون9 افدَّ

مع إداء، بلن يؽقن ظذ مقه مؼر بوفديـ، ؾفذا يعجؾ زـوتف قديـ مرج,0

( ظـ ظؿر وظثَمن 321ظٌقد يف إمقال )ص قرواه أب ,موفف احلوض يف ـؾ حقل

 -وابـ ظؿر مـ افصحوبي وؽرهؿ مـ افتوبعغ
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ظذ جوحد وإداء، بلن يؽقن ظذ معن ٓ يرجك يًوره، أقديـ ؽر مرج,1 

( وابـ 1مذهى ظع )قوٓ بقَّـي، ؾؼقؾ9 يزـقف إذا ؿٌضف حو مه مـ افًـغ )وه

وؿقؾ9 ٓ زـوة ظؾقف  ,مذهى موفؽ(قضف فًـي واحدة )وهوؿقؾ9 يزـقف إذا ؿٌ ظٌوس

ؿول صقخ ,مذهى أيب حـقػي(قفقء مه مـ افًـغ وٓ زـوة فًـتف أجًضو )وه

وأؿرب إؿقال9 ؿقل مـ ٓ يقجى ؾقف صقًئو بحول، حتك (9 »37. 14اإلشالم )

فؼقل فف وجف، وهذا يقجى ؾقف زـوة واحدة ظـد افؼٌض، ؾفذا اوحيقل احلقل، أ

هذا صفر زـوتؽؿ، ؾؿـ ـون ظؾقف »وؿد صح ظـ ظثَمن بـ ظػون أنف ؿول9  ,ـهاش وجف

فقس يف »وؿوفً ظوئشي9  ,شديـ ؾؾقمده، حتك حتصؾ أمقافؽؿ ؾتمدون مـفو افزـوة

مديـ، ؾنن قمـ ـون يف يده مول جتى ؾقف افزـوة، وه ,شافديـ زـوة >حتك يؼٌضف;

وإن  ,يـؼص احول ظـ افـصوب ؾال زـوة ؾقفورق افـصوب أـون هذا افديـ ممو يًتغ

ـون افديـ يـؼص احول فؽـ حو ؾقق افـصوب، ؾنكف خيرج مو يػل بديـف ويزـك افٌوؿك 

وبوفـًٌي فؾزرع هؾ ُتطرح تؽوفقُػ وكػؼوُت افزراظي وافديُّقُن مـ اخلورج ثؿ يزـك ,

مـ أحد أمريـ9 قر9 ؾال ختؾافثؿوافٌوؿل؟ أمو افديقن افتل تؽقن ظذ صوحى افزرع أ

إول9 أن يؽقن اشتدااهو فؾـػؼي ظذ افزرع ـثؿـ افٌذر وافًَمد وأجرة افعَمل 

وكحقهو ؾفذه تطرح مـ اخلورج مـ إرض ثؿ يزـك افٌوؿل، وهذا مذهى ابـ ظؿر 

 -ومجوظي مـ افًؾػ مـفؿ شػقون افثقري واإلموم أمحد

ف وأهؾف9 ؾذهى ابـ ظؿر إػ أاهو وافثوين9 أن يؽقن اشتدااهو فؾـػؼي ظذ كػً

وذهى ابـ ظٌوس إػ أنف ٓ يطرح ديـف ظـ اخلورج  ,تطرح >تؼه; ثؿ يزـك مو بؼل

إٓ أن يؽقن أنػؼف ظذ ثؿره ـَم تؼدم9 ؾعـ ابـ ظؿر ؿول9 يٌدأ بَم اشتؼرض ؾقؼضقف، 

وظـ  ,وؿول ابـ ظٌوس9 يؼيض مو أنػؼ ظذ افثؿرة ثؿ يزـك مو بؼل ,ويزـك مو بؼل

ح أب ,إلموم أمحد روايتون ـؼقل ـؾ مـفَما ظٌقد مذهى ابـ ظؿر ومـ واؾؼف يف قورجَّ
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مـ أهؾ قرؾع ـؾ افديقن مـ اخلورج، إذ افذي ظؾقف ديـ حيقط بَمفف وٓ مول فف، ه

مـ أهؾفو؟ وـقػ يؽقن ؽـقًّو ؾؼًرا يف حوفي قمـف افصدؿي وهافصدؿي، ؾؽقػ تمخذ 

فراجحق9 وهذا ه,واحدة؟  -ا

ـتؽوفقػ افٌذر وافًَمد واحلرث  فـػؼوت ظذ افزرع إذا مل تؽـ َدْيـًو9وأمو ا,1 

واحلصود وكحقهو، ؾؾؾعؾَمء ؾقفو ؿقٓن9 إول9 أاهو ٓ ُتطرح مـ اخلورج ؿٌؾ أخذ 

حؽؿ  ☺ ؿوفقا9 ٕن افـٌل  ,مذهى احلـػقي وابـ حزمقكصػف9 وهوافعؼ أ

فقاجى بـػس ادؼدار، ٕنف رؾعً ادمكي فؽون اقبتػووت افقاجى فتػووت ادمكي، وف

مل يـزل افعؼ إػ كصػف إٓ ادمكي، وافػرض أن افٌوؿل بعد رؾع ؿدر ادمكي ٓ ممكي 

مذهى احلـوبؾي ورجحف ابـ قوافثوين9 أاهو تطرح مـ اخلورج ويزـك مو بؼل9 وه ,ؾقف

 9إرجح وإصٌف بروح افؼيعي ويميده أمرانقافعريب  وهذا ه

تلثًرا يف كظر افشورع، ؾؼد تؼؾؾ مؼدار افقاجى، ـَم يف أن فؾؽؾػي وادمكي ,0

افًؼك بآخي، وؿد متـع افزـوة أصالة ـَم يف إنعوم ادعؾقؾي أـثر افعوم، ؾال ظجى يف 

  -إشؼوط مو يؼوبؾفو مـ اخلورج مـ إرض

ًٌو إذا أنػؼ مثؾف يف قأن حؼقؼي افـَمء ه,1 فزيودة، وٓ يعد احول زيودة وـً ا

وأخرا كتًوءل  ـقػ خترج افزـوة يف اخلورج مـ إرض ادًتلجرة، ,احلصقل ظؾقف

وىف اإلجوبي ذهى مجفقر افعؾَمء )احوفؽقي  ادًتلجر؟ووهؾ تؽقن ظذ احوفؽ أ

وافشوؾعقي واحلـوبؾي وصوحٌو أيب حـقػي( إػ أن مـ اشتلجر أرًوو ؾزرظفو، ؾوفزـوة 

وشٌى  ,ادمجر )احوفؽ( حـقػي إػ أن افُعؼ ظذقوذهى أب ,ظذ ادًتلجر

أن  وإطفر أنف حؼ افزرع، وحؼ افزرع؟ ويٌدواختالؾفؿ9 هؾ افعؼ حؼ إرض أ

فؽـ بعد أن يطرح اإلجيور مـ  ,ـؼقل اجلؿفقر,ؾقجى ظذ ادًتلجر ٓ ظذ احوفؽ
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وبغ يديف  (9 مـ ؾؼف )زـوة افزروع)مؾحؼ تقوقحل ,اخلورج، ٕنف أصٌف بوخلراج

احلؽؿي ؿد اظتزت يف شً ؿقاظد يف  9ول اإلموم افؼراىف ؒؿ (ؿقاظد ىف افـقي

 9فؾػؼقف افؼيعي افؼيعي ؾـذـرهو فقتضح

افؼربوت افتل ٓ فٌس ؾقفو ٓحتتوج إػ كقي ـوإليَمن بوهلل تعوػ  9افؼوظدة إوػ,0

بف وافتقـؾ ظذ ـرمف واحلقوء مـ  وتعظقؿف وإجالفف واخلقف مـ ظذابف وافرجوء فثقا

حٌي جلَمفف وادفوبي مـ شؾطوكف وـذفؽ افتًٌقح وافتفؾقؾ وؿراءة افؼرآن جالفف واد

وشوئر إذـور ؾناهو متؿقزة جلـوبف تعوػ وـذفؽ افـقي مـكؾي إػ اهلل تعوػ بصقرُتو 

ؾتؼرت فـقي أخرى قؾال جرم مل تػتؼر افـقي إػ كقي أخرى وٓ حوجي فؾتعؾقؾ بلاهو ف ا

ن ظذ كقي مـػردة وٓيثوب ظذ افػعؾ ادـػرد فزم افتًؾًؾ وـذفؽ يثوب اإلكًو

ؾفو بصقرُتو إػ اهلل تعوػ وافػعؾ مسدد بغ مو هلل تعوػ ومو فغره وأمو ـقن  ٓككا

اإلكًون يثوب ظذ كقي واحدة وظذ افػعؾ ظؼا إذا كقى ؾألن إؾعول هل ادؼوصد 

 -وافذوت وشوئؾ وافقشوئؾ أخػض رتٌي مـ ادؼوصد

إفػوظ إذا ـوكً كصقصو يف صقئ ؽر مسددة مل حتتٍ إػ كقي   9وكقيافؼوظدة افث

حتفو ددفقهلو وإن ـوكً ــويي أ ؾفو بكا  ,مشسـي مسددة اؾتؼرت إػ كقيوإلككا

ادؼوصد مـ إظقون يف افعؼقد إذا ـوكً متعقـي اشتغـً ظَم يعقـفو   9افؼوظدة افثوفثي

مي مل حيتٍ إػ تعقغ ادـػعي يف افعؼد ظَموثقبو أوـؿـ أشتلجر بًوضو وؿدومو أ

ٓككاف هذه إصقوء بصقرُتو إػ مؼوصدهو وإن ـوكً افعغ مسددة بغ مـػعتغ 

                    ,ـوفدابي فؾحؿؾ وافرـقب وإرض فؾٌـوء وافزراظي وافغرس ؾقػتؼر إػ افتعقغ

بعي إػ تعققـفو يف افعؼد وإن مل يؽـ افـؼقد إذا ـون بعضفو ؽوفٌو مل حيتٍ   9افؼوظدة افرا

احلؼقق إذا تعقـً دًتحؼفو ـوفديـ ادـػرد ؾوكف  9افؼوظدة اخلومًي احتوج إػ افتعقغ

يتعغ فربف بغر كقي مثؾ حؼقق اهلل تعوػ إذا تعقـً فف ـوإليَمن ومو ذـر معف وان 
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قغ اددؾقع تردد بغ ديـغ أحدمهو برهـ وأخر بغر رهـ ؾنن افداؾع يػتؼر يف تع

 -إػ افـقي وافتكيح

افتكؾوت إذا ـوكً دائرة بغ جفوت صتك ٓ تـكف  9افؼوظدة افًودشي

ويص ظذ أجتوم متعددة ؾوصسى شؾعي ٓتتعغ ٕحدهؿ إٓ قٕحدهو إٓ بـقي ـؿـ ه

ـتكؾف فـػًف وفغره  بوفـقي ومتك ـون افتكف حتديدا اككؾً جلفي فتعقـف

فؾغر إٓ بوفـقي ٕن تكف اإلكًون فـػًف اؽؾى ؾقـكف  بوفقـوفي وٓ تـكف

افتكف إفقف وافـقي يف هذه افصقرة مؼصقدهو افتؿققز ومؼصقدهو يف افعٌودات 

هذا افتؼرير يشؽؾ بوفتقؿؿ ؾنكف متؿقز بصقرتف هلل  وهـو شمال  ,افتؿققز وافتؼرب

ات ؾناهو ـؾفو تعظقؿ أن افتقؿؿ خورج ظـ كؿط افعٌود تعوػ ؾؾؿ اؾتؼر إػ كقي جقابف

يشٌف افعٌٌ قوإجالل وفقس يف مس افساب ومًحف بوفقجف صقرة تعظقؿ بؾ ه

ومـ هـو كعؾؿ  ,وافؾعى ؾوحتوج إػ كقي فقخرج مـ حقز افؾعى إػ حقز افتؼرب بـقتف

أن هذه احلؽؿي هل شٌى اختالف افعؾَمء يف اصساط افـقي يف رمضون وافقوقء 

حـقػي يؼقل يف افقوقء أاهَم متعقـون بصقرُتَم قوأب وكحقمهو ؾزؾر يؼقل يف رمضون

وموفؽ وافشوؾعل رمحفَم اهلل تعوػ  هلل تعوػ وفقس هلَم رتى ؾال حوجي ؾقفَم فؾـقي

يؼقٓن اإلمًوك يف رمضون ؿد يؽقن فعدم افغذاء وادػطرات وافقوقء ؿد يؽقن 

ب ؾوحتوجو إػ فرؾع احلدث ظذ شٌقؾ افقجقوفؾتعؾقؿ وافتجديد ظذ شٌقؾ افـدب أ

ثؿ ؿول ,افـقي فتؿقز افعٌودة ظَم فقس بعٌودة وامتقوز افػرض ظـ افـدب يف افقوقء 

ؽر مطؾقب وؽر وويتحرر مـف أن افؼيعي ـؾفو إمو مطؾقب أ مـ بعد ؒ

ة أ  أوامروادطؾقب ٓ يتؼرب بف إػ اهلل تعوػ ؾال معـك فؾـقي ؾقف وادطؾقب إمو كقا

ًون ظـ ظفدُتو بسـفو وإن مل يشعر هبو ؾضال ظـ افؼصد ؾوفـقاهل ـؾفو خيرج اإلك

إفقفو ؾؿثوفف زيد ادجفقل فـو حرم اهلل ظؾقـو ؿتؾف وموفف وظروف وؿد خرجـو ظـ 

ظفدة ذفؽ افـفل وإن مل كشعر بف وـذفؽ شوئر ادجفقٓت فـو مـ ادحرموت كعؿ 
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افعفدة افثقاب إن صعركو بودحرم وكقيـو ترـف هلل تعوػ حصؾ فـو مع اخلروج ظـ 

ؿًؿ  ٕجؾ افـقي ؾفل ذط يف افثقاب ٓ يف اخلروج ظـ افعفدة وإوامر ؿًَمن

تؽقن صقرة ؾعؾف ـوؾقي يف حتصقؾ مصؾحتف ـلداء افديقن وافقدائع وافغصقب 

وكػؼوت افزوجوت وإؿورب ؾنن ادصؾحي ادؼصقدة مـ ؾعؾ هذه إمقر اكتػوع 

ي مـ جفي افػوظؾ ؾقخرج اإلكًون ظـ ظفدُتو أربوهبو هبو وذفؽ ٓ يتقؿػ ظذ افـق

وافؼًؿ افثوين إوامر افتل ٓ تؽقن صقرُتو ـوؾقي يف حتصقؾ ,وأن مل يـقهو

وافـًؽ ؾنن ادؼصقد   مصؾحتفو ادؼصقدة مـفو ـوفصؾقات وافطفورات وافصقوم

 مـفو تعظقؿ افرب شٌحوكف وتعوػ بػعؾفو واخلضقع فف يف إتقواهو وذفؽ إكَم حيصؾ إذا

ؿصدت مـ أجؾف شٌحوكف وتعوػ ؾنن افتعظقؿ بوفػعؾ بدون ؿصد ادعظؿ ُمول ـؿـ 

صـع وقوؾي إلكًون ؾوكتػع هبو ؽره مـ ؽر ؿصد ؾنكو كجزم بلن ادعظؿ هبو افذي 

افذي أمر ؾقف صوحى قؿصد بوفؽرامي دون مـ اكتػع هبو مـ ؽر ؿصد ؾفذا افؼًؿ ه

ف افعؾَمء يف إجيوب افـقي يف إزافي افؼع بوفـقي وظذ هذه افؼوظدة يتخرج خال

افـجوشي ؾؿـ اظتؼد أن اهلل تعوػ أوجى جموكٌي احلدث واخلٌٌ حوفي افقؿقف بغ 

يديف تعظقَم فف ؾقؽقن مـ بوب احلمقرات افتل ٓ تؽػل صقرُتو مـ حتصقؾ 

مصؾحتفو ؾتجى ؾقفو افـقي ومـ اظتؼد أن اهلل حرم مالبًي اخلٌٌ ؾتؽقن هذه مـ 

وأن هقو بـو إػ ؾؼف افزـوة ىف درشـو  افصحقحققوت ؾال تػتؼر إػ كقي وهبوب ادـف

وحتديدا مو جتى  ؾقف افزـوة مـ افزروع وفؽـ أبدأ بػوئدة  يف تؼدير افصوع بوٕوزان 

مطؾقب ىف مًوئؾ متـقظي ىف ؾؼف افزـوة  وحوصؾف ـَم ؿول بعض قادعوسة ـَم ه

أي  ,جرام 24/,1:  ;س افقزن > جراممؼدار افصوع بقحدة ؿقو 9أوٓافٌوحثغ 

مً  مـ احلـطي افرزيـي وؿد ذهى افٌعض إػ أن وزن  وـقؾقان ومخس وثالثقن جرا

 -جرام 1062افصوع : 
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( مؾؾس مـ افز /132: ) بقحدة ؿقوس احلجؿ "ادؾقؾِّس" مؼدار افصوع 9ثوكقو

ء ؿول صوحى أوق ,أي فسان وأربعَمئي وثالثغ مؾقؾس ،اجلقد ادتقشط ا

ًٓ   (يف بقون مو جتى ؾقف افزـوة مـ افزروع  )بتكف افٌقون  ؒ أنف ٓ  اظؾؿ أو

واختؾػ  ,خالف بغ افعؾَمء يف وجقب افزـوة يف احلـطي، وافشعر وافتؿر وافزبقى

ؾقَم شقاهو ممو تـٌتف إرض ؾؼول ؿقم9 ٓ زـوة يف ؽرهو مـ مجقع مو تـٌتف إرض، 

وؿول بف مـ افؽقؾقغ ابـ أيب فقذ، ,يـ وافشعٌلوروي ذفؽ ظـ احلًـ، وابـ شر

ظٌقد قوافثقري، واحلًـ بـ صوفح، وابـ ادٌورك، وحيقك بـ آدم، وإفقف ذهى أب

مذهى قوه ،☺وروي ذفؽ ظـ أيب مقشك ظـ افـٌل  ,افؼوشؿ بـ شالم ؒ

ذـره  ,أيب مقشك، ؾنكف ـون ٓ يلخذ افزـوة إٓ مـ احلـطي، وافشعر وافتؿر وافزبقى

ع ظـ ضؾحي بـ حيقك، ظـ أيب بردة، ظـ أبقف، ـَم كؼؾف ظـفؿ افؼرضٌل  وؿول وـق

موفؽ وأصحوبف9 جتى افزـوة يف ـؾ مؼتوت مدخر، وذفؽ ظـده يف ثَمر إصجور، 

فتؿر وافزبقى ؾؼط، ومشفقر مذهٌف وجقب افزـوة يف افزيتقن إذا بؾغ حٌف قإكَم ه ا

كصػ ظؼه ظذ وقخرج ظؼه أوفؽـفو خترج مـ زيتف بعد افعك، ؾ ,مخًي أوشؼ

مو شقليت، ؾنن مل يٌؾغ حٌف مخًي أوشؼ ؾال زـوة ظـده يف زيتف9 وحؽؿ افًؿًؿ وبزر 

افػجؾ إمحر وافؼرضؿ حؽؿ افزيتقن يف مشفقر مذهٌف خيرج مـ زيتفو إن بؾغ حٌفو 

ومشفقر مذهٌف ظدم وجقهبو يف افتغ، وأوجٌفو ؾقف مجوظي مـ أصحوبف  ,افـصوب

مو ـون يعؾؿ أن افتغ يقٌس ويؼتوت  وف وؿول ابـ ظٌد افز9 أطـ موفؽً بؿؼته أصقف

ـون يعؾؿ ذفؽ جلعؾف ـوفزبقى، وحو ظده مع افػقاـف افتل ٓ تقٌس، قوف ,ويدخر

مو يؼتوت قوٓ تدخر ـوفرمون وافػرشؽ، وافذي جتى ؾقف مـ احلٌقب ظـده ه

ٌون وافؾقبقو وافسمس ويدخر، وذفؽ احلـطي وافشعر وافذرة وإرز وافعدس واجلؾ

يف رء مـ افػقاـف ؽر  وٓ زـوة ظـد موفؽ ؒ ,وافػقل واحلؿص وافًٌقؾي

مو ذـركو، ـوفرمون وافتػوح واخلقخ وإجوص، وافؽؿثري، وافؾقز، واجلقز، 

واتقوكح ؿول يف ادقضل9 افًـي افتل ٓ  ,ذفؽ ـَم ٓ زـوة ظـده يف رء مـ اخليا
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ؿعً مـ أهؾ افعؾؿ أنف فقس يف رء مـ افػقاـف اختالف ؾقفو ظـدكو، وافذي ش

ـؾفو صدؿي، افرمون وافػرشؽ وافتغ، ومو أصٌف ذفؽ، ومو مل يشٌفف إذا ـون مـ 

ؿول9 وٓ يف افؼصى وٓ يف افٌؼقل ـؾفو صدؿيوٓ يف أثَماهو إذا بقعً  ,افػقاـف

صدؿي حتك حيقل ظذ أثَماهو احلقل مـ يقم بقعفو ويؼٌض صوحٌفو ثؿـفو 

  -كصوب ـهاقوه

 وأمو مذهى اإلموم أمحد ؒ وؿريى جدا مـف مذهى  افشوؾعل ؒ

ؾلوصوف ادزـل  ,وجقب افزـوة ؾقَم تـٌتف إرض، ممو يقٌس، ويٌؼك؛ ممو يؽولقؾف

ظـده ممو تـٌتف إرض ثالثي9 وهل افؽقؾ، وافٌؼوء، وافقٌس؛ ؾَم ـون ـذفؽ مـ 

أم ٓ، ومو مل يؽـ ـذفؽ مل جتى  واحلٌقب وافثَمر وجًٌ ؾقف ظـده، شقاء ـون ؿقتً 

ؾتجى ظـده يف احلـطي، وافشعر، وافًؾً،وإرز، وافذرة، وافؼرضؿ،  ,ؾقف

ؾقَم مجع إوصوف  وـَم جتى ظـده أجًض  ,ذفؽ مـ شوئر احلٌقبقوافًؿًؿ، وكح

وٓ زـوة ظـده يف  ,ادذـقرة مـ افثَمر، ـوفتؿر وافزبقى وافؾقز، وافػًتؼ وافٌـدق

ف9 ـوخلقخ وافؽؿثري وافتػوح وافتغ واجلقز، وٓ يف رء مـ رء مـ افػقاـ

ويروى  ,ذفؽقاخلي9 ـوفؼثوء، واخلقور، وافٌوذكجون، وافؾػً، واجلزر، وكح

أمو مو ذـركو ظـ أمحد يف احلٌقب، ظـ ظطوء، وأيب يقشػ وُمؿد، قكح

حـقػي9ؾؿذهٌف إخراج افزـوة ظـ ـؾ مو خترجف إرض  وؿد احتٍ ظذ وجقب قأب

فزـوة يف ـؾ مو تـٌتف إرض مـ ؿؾقؾ وـثر بعؿقم هذه أيي افؽريؿي افتل كحـ ا

أيي، وبعؿقم  ;5.030>  َّ حجمج  مث هت متُّٱ ٕن اهلل ؿول ؾقفو9 ,بصددهو

 نن  من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك ُّٱ ؿقفف تعوػ9

"ؾقَم شؼً افًَمء افعؼ"  وأمو  9☺، وبعؿقم ؿقفف ;1.156>أيي  َّين ىن

رمحفَم اهلل تعوػ ؾحجتفَم يف ؿقهلَم9 إكف ٓ زـوة ؽر افـخؾ وافعـى موفؽ وافشوؾعل 
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وٓ زـوة يف افػقاـف  ,مـ إصجور، وٓ يف رء مـ احلٌقب إٓ ؾقَم يؼتوت ويدخر

وات، ٕن افـص واإلمجوع دٓ ظذ وجقب افزـوة يف احلـطي وافشعر،  وٓ اخليا

خحؼقا هبو ـؾ مو ـون يف معـوهو وـؾ واحد مـفو مؼتوت مدخر ؾل ,وافتؿر وافزبقى

ؽر افتؿر وافزبقى،  ا وٓ مدخرً  وومل يريو أن يف إصجور مؼتوتً  ا ومدخرً  وفؽقكف مؼتوتً 

ؾؾؿ يشورـفَم يف افعؾي ؽرمهو مـ افثَمر، وفذا ؿول مجوظي مـ أصحوب موفؽ 

 ,ظذ أصقل مذهى موفؽ ٕنف ـوفزبقى يف آؿتقوت وآدخور بقجقهبو يف افتغ

مو ـون يعؾؿ أن افتغ ـذفؽ وأمو احلٌقب  ول ابـ ظٌد افز9 افظوهر أن موفؽً وؿو

 ا مدخرً  وؾققجد ؾقفو آؿتقوت واإلدخور ؾلخحؼو بوحلـطي وافشعر ـؾ مو ـون مؼتوتً 

إحلوق مـفَم رمحفَم اهلل قؾف ,ذفؽقـوٕرز وافذرة وافدخـ وافؼطوين وكح

ٕن ـقكف  ,و آؿتقوت واإلدخورفؾؿًؽقت بودـطقق بجومع افعؾي افتل هل ظـدمه

ٓحتقوج ادًوـغ إػ ؿقت يلـؾقن مـف  ,مـوشى فقجقب افصدؿي ؾقف ا مدخرً  ومؼتوتً 

ؾحجتف يف ؿقفف إن افزـوة جتى ؾقَم يٌؼك ويقٌس  وأمو أمحد ؒ ,ويدخرون

وات مل تؽـ تمخذ مـف افزـوة يف  ويؽول9 أن مو ٓ يقٌس وٓ يٌؼك ـوفػقاـف واخليا

 9☺ودفقؾف يف اصساضف افؽقؾ ؿقفف  , زمـ اخلؾػوء افراصديـوٓ ،☺زمـف 

أن ُمؾ افقاجى يف  ☺ "فقس ؾقَم دون مخًي أوشؼ صدؿي" ؿول9 ؾٌغ افـٌل 

أمو دفقؾ اجلؿفقر  ,خوص بودؽقؾ ـَم شقليت بقوكف إن صوء اهلل تعوػقافقشؼ، وه

وا ٓ زـوة ؾقفو  ,تمـفؿ موفؽ وافشوؾعل وأمحد رمحفؿ اهلل ظذ أن افػقاـف واخليا

وات ـوكً ـثرة بودديـي جدً  ,ؾظوهر وافػقاـف ـوكً ـثرة بوفطوئػ،  إن اخليا

 ,وٓ ظـ أحد مـ أصحوبف أنف أخذ افزـوة مـ رء مـ ذفؽ ☺ ومل يـؼؾ ظـف 

وإذا ظرؾً ـالم افعؾَمء يف تعقغ مو جتى ؾقف افزـوة وأدفي أؿقاهلؿ ممو  وؿول ؒ

 افعؾَمء ؿوفقا ٓ جتى افزـوة إٓ يف مخًي أوشؼ ؾصوظدً ؾوظؾؿ أن مجفقر ا ,ذـركو
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أخرجف افشقخون مـ  ,"فقس ؾقَم دون مخًي أوشؼ صدؿي" احلديٌ 9☺فؼقفف 

وممـ ؿول هبذا  ◙ومًؾؿ مـ حديٌ جوبر  ◙حديٌ أيب شعقد اخلدري 

ؿقل ابـ ظؿر، قإئؿي افثالثي9 موفؽ وافشوؾعل وأمحد رمحفؿ اهلل وأصحوهبؿ، وه

 أمومي بـ شفؾ، وظؿر بـ ظٌد افعزيز وجوبر بـ زيد، واحلًـ وظطوء وجوبر وأيب

فقذ، وأيب  ومؽحقل واحلؽؿ وافـخعل، وأهؾ ادديـي وافثقري وإوزاظل وابـ أيب

وؿول ابـ ؿدامي  ,يقشػ وُمؿد وشوئر أهؾ افعؾؿ، ـَم كؼؾف ظـفؿ ابـ ؿدامي وؽره

، وؿد أمجع اي، ومـ توبعف، وجموهدً خوفػ ؾقف إٓ أبو حـقػ ايف ادغـل9 ٓ كعؾؿ أحدً 

وـنهو وافػتح أصفر وبػتح افقا قوه ,ومجقع افعؾَمء ظذ أن افقشؼ شتقن صوظً 

بوفؽن اشؿ وبوفػتح مصدر، وجيؿع ظذ أوشؼ يف افؼؾي قوؿقؾ9 ه ,وأؾصح

وأمو احلؽؿ افثوفٌ مـ أحؽوم هذه ادًلخي افثالثي  وأوشوق وظذ وشقق يف افؽثرة

ؾال خالف ؾقف  ,تعقغ افؼدر افقاجى إخراجفقهذا ادٌحٌ وه ادذـقرة يف أول

افـفر وـوفذي يًؼقف ادطر أ ,افعؼ ؾقَم فقس يف شؼقف مشؼيقبغ افعؾَمء وه

ظروؿف يف إرض، وأمو مو يًؼك بؤفي ـوفذي يًؼك بوفـقاوح ؾػقف كصػ وأ

مـ حديٌ جوبر وابـ ظؿر، ؾنن شؼك تورة بؿطر ☺ افعؼ، وهذا ثوبً ظـف 

افًَمء مثال وتورة بوفًوؿقي ؾنن اشتقيو ؾثالثي أربوع افعؼ بال خالف بغ افعؾَمء وإن 

فف، وبف ؿول أمحد  وؾؼقؾ9 يغؾى إـثر ويؽقن إؿؾ تٌعً  ,ـون أحد إمريـ أؽؾى

ويتعؾؼ بتؾؽ إحؽوم   ,أحد ؿقيل افشوؾعل،قحـقػي وافثقري وظطوء، وهقوأب

د ؿدمـو إمجوع افعؾَمء ظذ وجقب افزـوة ؿ مًوئؾ مـفو مًلخي اخلرص ؾؼول ؒ

ومجفقرهؿ ظذ أاهَم خيرصون إذا بدا صالحفَم، ٕن احوفؽغ  ,يف افتؿر وافزبقى

ؾًٌٌى ذفؽ ذع خرص افتؿر وافعـى،  ,حيتوجقن إػ أـؾ افرضى وافعـى

وخيرص ـؾ واحد مـفَم صجرة صجرة حتك يعؾؿ ؿدر مو يف اجلؿقع أن مـ 
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ـون ؾقف مخًي أوشؼ مـ افعـى قؾؾ ,ـف ؿدر مو يـؼصف اجلػوفإوشوق، ثؿ يًؼط م

ؾال زـوة ؾقف، ٕن افـصوب معتز مـ  ,افرضى وإذا جػ ـوكً أربعي أوشؼ مثاًل وأ

افتؿر وافزبقى افقوبًغ، ٓ مـ افرضى وافعـى وإذا خرص ظذ افقجف افذي ذـركو 

 ا اخلرص ادذـقر مترً  خذ بغ موفؽقف، وبقـف، وبعد اجلذاذ يلتقن بؼدر افزـوة ظذ

، وبذفؽ حيصؾ اجلؿع بغ آحتقوط فؾػؼراء وافرؾؼ بلربوب افثَمر، ؾنن وزبقًٌ وأ

أصوبتف بعد اخلرص جوئحي اظتزت وشؼطً زـوة مو اجتوحتف اجلوئحي، ؾنن بؼل 

اجلوئحي  أخرج افزـوة وإٓ ؾال، وٓ خالف يف اظتٌور ابعدهو مخًي أوشؼ ؾصوظدً 

 وممـ ؿول بخرص افـخقؾ وإظـوب9  ,ءبعد اخلرص بغ افعؾَم

إئؿي افثالثي9 موفؽ، وافشوؾعل، وأمحد رمحفؿ اهلل تعوػ وظؿر بـ اخلطوب 

وشفؾ بـ أيب حثؿي، ومروان وافؼوشؿ بـ ُمؿد، واحلًـ وظطوء وافزهري، 

ثقر9 وأـثر أهؾ قظٌقد، وأبقبـ ديـور وظٌد افؽريؿ بـ أيب ادخورق، وأبووظؿر

كصقص  ويًتـد افؼقل بوخلرص ظذ ظـفؿ ابـ ؿدامي يف ادغـل، افعؾؿ ـَم كؼؾف 

افًـي افصحقحي افكحيي، ؾؿـ ذفؽ مو أخرجف افشقخون يف صحقحقفَم مـ حديٌ 

يف ؽزوة "تٌقك"  ☺ ، ؿول9 خرجـو مع رشقل اهلل ◙أيب محقد افًوظدي 

ة، ؾؼول رشقل اهلل  "اخرصقهو"،  9☺ؾلتقـو وادي افؼرى ظذ حديؼي ٓمرأ

ظؼة أوشؼ وؿول9 "أحصقفو حتك كرجع  ☺ وهو، وخرصفو رشقل اهلل ؾخرصـ

وجوءت آثور يشد  ,إفقؽ، إن صوء اهلل"، واكطؾؼـو حتك ؿدمـو تٌقك، ؾذـر احلديٌ

 افربع ظـد اخلرص ا ـهوبعضفو بعضو  بسك افثؾٌ أ

ئى وتؽققػفو افؼظل  أضؾؼ   (مؾحؼ ىف افييٌي ظذ إمقال )افتقطقػ افيا

 افييٌي وتؽؾؿقا ظـفو حتً ظـقان افتقطقػ وخؾصقا اػ فزومفو ظـد افعؾَمء ظذ

كػؼي جـد )احلوجي افقفو ؾقجقز فؾحوـؿ ؾروفو فًدهو ظـد وجقدهو مـ جفود 
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أثـوء ـالم ظذ ؿقفف  ؾؼول ابـ افعريب احوفؽل ؒ  (فقؽػقفو بقً احول وخالؾف

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ 9تعوػ
 زب رب  يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ
>افٌؼرة9 َّ مث زث رث يت نتىت  مت زت يبرت ىب نب مب

وِئَؾ  ,;066 ًَ ُوَػ  9ِؾقَفو َأْرَبُع َم ْٕ َلَخُي ا ًْ وِل َحؼ   9اْدَ ٌُْؾ َأنَُّف َفْقَس يِف اْحَ ْمـَو ِؾقََم َؿ َؿْد َؿدَّ

وةِ  ـَ ْعٌِلُّ ِؾقََم ُيْمَثُر َظـُْف َيُؼقُل  ،ِشَقى افزَّ وَن افشَّ ـَ وِل َحؼ   9َوَؿْد  وةِ  يِف اْحَ ـَ  ،ِشَقى افزَّ

ِلَّ   َؿْقٍس َأنَّ افـٌَّ
ًِ ـْ َؾوضَِؿَي بِـْ  ُيْرَوى َظ

ٌٍ ٍُّ بَِحِدي َت وِل َحؼ  » 9َؿوَل  ☺ َوحَيْ يِف اْحَ

وةِ  ـَ ْعٌِلِّ  ,شِشَقى افزَّ ـْ افشَّ ًُ َظ ٌُ َٓ َيْث ِلِّ  ،َوَهَذا َوِعقٌػ  ـْ افـٌَّ َٓ َظ َوَفْقَس يِف  ،☺َو

وِل َحؼ  ِشَقى افزَّ  وةِ اْحَ ُف جَيُِى  ،ـَ ًْ َبْعَد َذفَِؽ َحوَجٌي َؾِنكَّ وِة َوَكَزَف ـَ َوإَِذا َوَؿَع َأَداُء افزَّ

 
ِ
ـْ اْفُعَؾََمء َػوٍق ِم وِل إَفْقَفو بِوتِّ ُف اْحَ بَِعيُ  ,َسْ ا َلَخُي افرَّ ًْ وةَ »  9َؿْقفف َتَعوَػ  9اْدَ ـَ  ,شَوآَتك افزَّ

وِل يِف   اْحَ
ِ
ُد بِِنيَتوء ُع أَ  ِؿقَؾ اْدَُرا هِلَو افتََّطقُّ ْرَكوهُ وَأوَّ ُه مِمَّو َؿدَّ وُة  ،َؽْرُ ـَ وِة َهوُهـَو افزَّ ـَ َوبِوفزَّ

ُر فَِؼْقفِِف َتَعوَػ  9َوِؿقَؾ  ,اْدَْعُروَؾيُ  ًِ وِة َهوُهـَو َتْػ ـَ  افزَّ
ِ
ُد بِِنيَتوء ٌِّفِ » 9اْدَُرا وَل َظَذ ُح  شَوآَتك اْحَ

وَل اْدُْمَتك وَ  َ اْحَ ٌَغَّ  ِؾقفِ ؛ َؾ
ِ
يَتوء وةُ قَوهُ  ،َوْجَف اإْلِ ـَ فزَّ ِحقُح  9ثؿ خؾص اػ ؿقفف ,ا َوافصَّ

ََُم َؾوِئَدَتونِ  ُل يِف ُوُجقِهفِ  9ِظـِْدي َأاهَّ َوَّ ْٕ يَتوُء ا َوَتوَرًة َيُؽقُن َؾْرًوو ؛  ،َؾَتوَرًة َيُؽقُن َكْدًبو ،اإْلِ

يَتوُء افثَّويِن هُ  وُة اْدَْػُروَويُ قَواإْلِ ـَ فزَّ ل اإلموم افغزايل  بودًتصػك ظـ مدى جقاز وؿو,ا

اخذ مول ؽر افزـوة ٓشٌقؾ إفقف مع ـثرة إمقال يف أجدي اجلـقد أمو إذا خؾً 

تػرق قإجدي مـ إمقال ومل يؽـ ىف مول ادصوفح مو يػل بخراجوت افعًؽر  وف

خقػ افػتـي مـ وافعًؽر واصتغؾقا بوفؽًى خلقػ دخقل افؽػور بالد اإلشالم  أ

أهؾ افشدة  ىف بالد اإلشالم ؾقجقز فإلموم أن يقطػ ظذ إؽـقوء  مؼدار ـػويي 

 -اجلـد
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 مصارف الزكاة() ة: املشألة الرابع

وهك مـ ادعؾقم يف ؾؼف افزـوة  بوفيورة حقٌ جوء ذـرهو وظددهو بوفثَمكقي يف 

 ني مي  زي ري ٰى ُّٱ9 ـتوب اهلل  مـ شقرة افتقبي يف ؿقل تعوػ
 خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي
ؾال جيقز ، ;/5>افتقبي9   َّ جح مج حج مث متهت خت حت  هبجت مب

بحول سؾفو إػ ؽر همٓء  ؾوحلك ـَم ترون اخقاكك أشؾقب أيي وهذا تعريػ 

 9هبمٓء ظـد أئؿتـو رمحفؿ اهلل تعوػ

وهؿ ثَمكقي9إول9  ظـ احلـوبؾي ؾقؼقل ظـفؿ صوحى دفقؾ افطوفى  ؒ ,0

افثوف9ٌ   ,مـ جيد افـصػقادًؽغ  وه9افثوكك ,مـ مل جيد كصػ ـػويتفقافػؼر وه

افًقد ادطوع يف قادمفػ  وه 9افرابع ,افعومؾ ظؾقفو9 ـجويب وحوؾظ وـوتى وؿوشؿ

إشالم كظره ويرجك بعطقتف ؿقة إيَمكف أوخيشك ذه أوظشرتف ممـ يرجك إشالمف أ

9 افًودس9 افغورم ,اخلومس9 ادؽوتى )وىف افرؿوب(,جٌويتفو ممـ ٓيعطقفوأ

افغوزي يف شٌقؾ  9افًوبع ,تديـ فـػًف وأظنومـ تديـ فإلصالح بغ افـوس أقوه

فغريى ادـؼطع بغر بؾده ؾقعطك اجلؿقع مـ افزـوة قافثومـ9 ابـ افًٌقؾ وه ,اهلل ا

 -بؼدر احلوجي إٓ افعومؾ ؾقعطك بؼدر أجرتف ا ـه

واػ كػس ادعـك تؼريٌو ذهى افشرازي ظـ افشوؾعقي يف ادفذب ,1

افذي ٓ جيد مو يؼع مقؿعو مـ ـػويتف ؾقدؾع ق)وشفؿ فؾػؼراء وافػؼر ه ؾؼول ؒ

بضوظي يتجر ؾقفو حتك وإفقف مو تزول بف حوجتف مـ أداة يعؿؾ هبو إن ـون ؾقف ؿقة أ

احتوج إػ مول ـثر فؾٌضوظي افتل تصؾح فف وحيًـ افتجورة ؾقفو وجى أن يدؾع قف

افذي يؼدر ظذ مو يؼع قـغ وادًؽغ هثؿ ؿول ظـ ادًوـغ وشفؿ فؾؿًو,إفقف 

ردا ظذ مـ اظتز ادًؽغ أصد  وؿول ؒ–مقؿعو مـ ـػويتف إٓ أنف ٓ يؽػقف 
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وإول )اى افػؼر أصد( أطفر ٓن اهلل تعوػ بدأ بوفػؼراء  ,حوجي مـ افػؼر

 ☺ وافعرب ٓ تٌدأ إٓ بوٕهؿ ؾوٕهؿ ؾدل ظذ أن افػؼر أمس حوجي وٓن افـٌل 

يتعقذ مـ افػؼر ؾدل ظذ أن  ☺ مهللا أحقـل مًؽقـو وأمتـل مًؽقـو وـون ؿول 

 -افػؼر أصد ا ـه

أمو إحـوف رمحفؿ اهلل  ؾقؼقل ظـفؿ افؼدورى يف إصـوف افثَمكقي  )بال خالف 

  زي ري ٰى ُّٱ 9ؿول اهلل تعوػ (جقهري شقى يف بقون ادؼصقد بودًؽغ
ً مـفو ادمفػي ؿؾقهبؿ ٕن أيي ؾفذه ثَمكقي أصـوف ؿد شؼط  َّ ني مي

مـ ٓ  9مـ فف أدكك رء وادًؽغ 9اهلل تعوػ أظز اإلشالم وأؽـك ظـفؿ  وافػؼر

يعون ادؽوتٌقن  9ويف افرؿوب   يدؾع إفقف اإلموم بؼدر ظؿؾف إن ظؿؾ 9رء فف وافعومؾ

ة وابـ افًٌقؾ 9ويف شٌقؾ اهلل  مـ فزمف ديـ 9وافغورم  يف ؾؽ رؿوهبؿ  9مـؼطع افغزا

يف مؽون ٓ رء فف ؾقف ؾفذه جفوت افزـوة  وفؾَمفؽ أن قمـ ـون فف مول يف وضـف وه

واحوفؽقي وؿد واؾؼقا  يدؾع إػ ـؾ واحد مـفؿ وفف أن يؼتك ظذ صـػ واحد

إحـوف يؼقل ظـفؿ صوحى افتؾؼغ مكؾفو يف إصـوف افثَمكقي وهؿ افػؼراء 

ؿ ويف افرؿوب وافغورمقن ويف شٌقؾ اهلل وادًوـغ وافعومؾقن ظؾقفو وادمفػي ؿؾقهب

افذي ٓ قوابـ افًٌقؾ ؾوفػؼر مـ فف بؾغي ٓ تؽػقف فعقشف وادًؽغ أحقج مـف وه

رء فف مجؾي وافعومؾقن ظؾقفو جٌوُتو وشعوُتو وادمفػي ؿؾقهبؿ ؿقم ـوكقا يف صدر 

اإلشالم يتلخػقن بدؾع شفؿ مـ افصدؿوت إفقفؿ يؽتػ بنشالمفؿ ؽرهؿ وؿد 

 -ـوكو اهلل بحؿده يف هذا افقؿً ظـفؿ ا ـهأؽ

كعؿ  ابـ افًٌقؾ9 ُشؿل بذفؽ دالزمتف  ؟ابـ افًٌقؾقوفؾػوئدة هـو كتًوءل مـ ه

افيب ,وهذا افصـػ ضبون9 ,يف وضـف فقلوي إػ شؽـقافطريؼ، إذ فقس ه

إول9 ادتغرب ظـ وضـف افذي فقس بقده مو يرجع بف إػ بؾده9 وهذا افيب متػؼ 
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إٓ يف ؿقل وعقػ ظـد  ,نف مـ أصحوب افزـوة، ؾقعطك مو يقصؾف إػ بؾدهظذ أ

وفؽـ  ٓ  ,افشوؾعقي9 أنف ٓ يعطك؛ ٕن ذفؽ يؽقن مـ بوب كؼؾ افزـوة مـ بؾدهو

 ,يعطك مـ افزـوة إٓ بؼوط9 افؼط إول9 أن يؽقن مًؾًَم، مـ ؽر آل افٌقً

ؽـ بف مـ افقصقل إػ بؾده وإن افؼط افثوين9 أن ٓ يؽقن بقده يف احلول مول يتؿ

جوحد، مل يؿـع ومعن، أوظذ ؽوئى، أوـون فف مول ممجؾ أقـون ؽـقًّو يف بؾده، ؾؾ

افؼط افثوف9ٌ أن ٓ يؽقن شػره  ,ذفؽ إخذ مـ افزـوة ظذ مو سح بف احلـػقي

سح هبذا افؼط احوفؽقي وافشوؾعقي واحلـوبؾي، ؾقجقز إظطوؤه إن ـون  ,دعصقي

مًتحٌي ـزيورة افعؾَمء وطوظي واجٌي ـحٍ افػرض، وبر افقافديـ، أشػره ف

ـون شػره دٌوح ـودعوصوت وافتجورات، ؾنن ـون شػره دعصقي مل ووافصوحلغ، أ

جيز إظطوؤه مـفو ٕنف إظوكي ظؾقفو، مو مل يتى، وإن ـون فؾـزهي ؾؼط ؾػقف وجفون ظـد 

افؼط افرابع9  , هذا افًػراحلـوبؾي9 أؿقامهو9 أنف ٓ جيقز؛ فعدم حوجتف إػ

وٓ يعطك أهؾ هذا  ,فؾَمفؽقي خوصي9 أن ٓ جيد مـ يؼروف إن ـون بٌؾده ؽـقًّوقوه

افيب مـ افزـوة اـثر ممو يؽػقف فؾرجقع إػ وضـف، ويف ؿقل فؾحـوبؾي9 إن ـون 

ؿول احوفؽقي9 ؾنن جؾس  ,ؿوصًدا بؾًدا آخر يعطك مو يقصؾف إفقف ثؿ برده إػ بؾده

افغربي بعد أخذه مـ افزـوة كزظً مـف مو مل يؽـ ؾؼًرا بٌؾده، وإن ؾضؾ معف بٌؾد 

ثؿ ؿد ؿول احلـػقي9 مـ  ,ؾضؾ بعد رجقظف إػ بؾده كزع مـف ظذ ؿقل ظـد احلـوبؾي

افيب افثوين9  ,ـون ؿودًرا ظذ افًداد ؾوٕوػ فف أن يًتؼرض وٓ يلخذ مـ افزـوة

9 ؾفذا افيب مـع اجلؿفقر إظطوءه، وأجوز مـ ـون يف بؾده ويريد أن يـشئ شػرً  ا

افشوؾعقي إظطوءه فذفؽ بؼط أن ٓ يؽقن معف مو حيتوج إفقف يف شػره، وأن ٓ يؽقن 

يف معصقي، ؾعذ هذا جيقز إظطوء مـ يريد احلٍ مـ افزـوة إن ـون ٓ جيد يف افٌؾد 

وء يف هذا واحلـػقي ٓ يرون جقاز اإلظط ,افذي يـشئ مـف شػر احلٍ مو ٓ حيٍ بف

افيب، إٓ أنَّ َمـ ـون بٌؾده، وفقس فف بقده مول يـػؼ مـف وفف مول يف ؽر بؾده، ٓ 



   

 
119 
 

 واملعامالت املاليةلزكاة ا

وفؾػوئدة هـو أجضو أذـر مو جوء ىف افػؼف  ,يصؾ إفقف، رأوا أنف مؾحؼ بوبـ افًٌقؾ

فتوػقادقن ظـ بقون مـ ٓ جيقز اظطوء افزـوة فف وهؿ ظذ افـح  9ا

)ٓ حظ ؾقفو فغـل، وٓ فؼقٍي  9☺ ؽتًٌقن  فؼقففإؽـقوء، وإؿقيوء اد ,0

ى(  فؽـ ُيعطك افعومؾ ظؾقفو وافغورم وإن ـوكقا أؽـقوء، ـَم تؼدم ًِ وافؼودر  ,ُمْؽَت

فطؾى افعؾؿ افؼظل، وفقس فف مول، ؾنكف يعطك مـ  وظذ افؽًى إذا ـون متػرؽً 

 اذ افؽًى ظوبدً افزـوة؛ ٕن ضؾى افعؾؿ جفود يف شٌقؾ اهلل، وأمو إن ـون افؼودر ظ

ترك افعؿؾ فؾتػرغ فـقاؾؾ افعٌودات ؾال يعطك؛ ٕن افعٌودة كػعفو ؿوس ظذ افعوبد 

 -بخالف افعؾؿ

إصقل وافػروع وافزوجي افذيـ جتى كػؼتفؿ ظؾقف، ؾال جيقز دؾع افزـوة إػ ,1

مـ جتى ظذ ادًؾؿ كػؼتفؿ ـؤبوء وإمفوت، وإجداد واجلدات، وإوٓد، 

إوٓد؛ ٕن دؾع افزـوة إػ همٓء يغـقفؿ ظـ افـػؼي افقاجٌي ظؾقف، وأوٓد 

 -ويًؼطفو ظـف، ومـ َثؿ يعقد كػع افزـوة إفقف، ؾؽلنف دؾعفو إػ كػًف

)تمخذ مـ  9☺ افؽػور ؽر ادمفَّػغ، ؾال جيقز دؾع افزـوة إػ افؽػور؛ فؼقفف,2

ائفؿ دون ؽرهؿ،وٕن مـ أؽـقوئفؿ، وترد ظذ ؾؼرائفؿ( أي أؽـقوء ادًؾؿغ وؾؼر

مؼوصد افزـوة إؽـوء ؾؼراء ادًؾؿغ، وتقضقد دظوئؿ ادحٌي واإلخوء بغ أؾراد 

 -ادجتؿع ادًؾؿ، وذفؽ ٓ جيقز مع افؽػور

 هلؿ فؼؾفؿ؛ فؼقفف وإـرامً  ☺  ٓ حتؾ افزـوة ٔل افـٌل 9☺ آل افـٌل ,3

اإلموم أمحد وصححف )إاهو ٓ حتؾ ٔل ُمؿد إكَم هل أوشوخ افـوس( أخرجف  9☺

هوصؿ قادطؾى؛ وؿقؾ9 هؿ بـقهوصؿ، وبـقؿقؾ9 هؿ بـ ☺  وآل افـٌل   إفٌوكك
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وظؾقف يصح دؾع افزـوة إػ بـل ادطؾى؛ ٕاهؿ فقًقا مـ آل  ,افصحقحقؾؼط، وه

 -ادطؾىقؾقدخؾ ؾقفؿ بـ  َّ مي  زي ري ٰى ُّٱ وفعؿقم أيي9 ،☺ُمؿد  

افـٌل؛ حلدي9ٌ  )إن افصدؿي ٓ حتؾ فـو، وـذفؽ ٓ جيقز دؾع افزـوة دقاػ آل ,4

ومعـك )مـ أنػًفؿ(9 أي9  ,ومقايل افؼقم9 ظتؼوؤهؿ وإن مقايل افؼقم مـ أنػًفؿ(

 -ؾحؽؿفؿ ـحؽؿفؿ، ؾتحرم افزـوة ظذ مقايل آل بـل هوصؿ

افعٌد9 ٓ تدؾع افزـوة إػ افعٌد؛ ٕن مول افعٌد مؾؽ فًقده، ؾنذا أظطل افزـوة ,5

ويًتثـك مـ ذفؽ9 ادؽوتى ؾنكف  ,ده، وٕن كػؼتف تؾزم شقدهاكتؼؾً إػ مؾؽ شق

 يعطك مـ افزـوة مو يؼيض بف ديـ ـتوبتف، وافعومؾ ظذ افزـوة، ؾنذا ـون افعٌد ظوماًل 

ؾؿـ  ,ظذ افزـوة أظطل مـفو ٕنف ـوٕجر، وافعٌد جيقز أن يًتلجر بنذن شقده

 ا ـه,آثؿق، ؾفدؾعفو هلذه إصـوف مع ظؾؿف بلنف ٓ جيقز دؾعفو هلؿ

افثَمكقي  وكعقد بدرشـو إػ مصورف افزـوة ,ويعـقـو هـو إربعي إول  9ؿؾً

فتوػقكختور بعضفو فـؼػ يف درشـو هذا معفو بشئ مـ افتقوقح  ظذ افـح          ,9ا

مع افػؼراء وادًوـغ )وٓ ور مـ اخلالف بغ  كؽقن بؼؾقبـو ؿٌؾ ظؼقفـو  9أوٓ

وفؽقي مـ جفي وافشوؾعقي واحلـوبؾي مـ جفي أخرى يف أَيَم يؼدم إئؿي إحـوف واح

وهـو وؿػي  (أوٓ  ادًؽغ أم افػؼر  وان ـون افراجح طوهر فؾستقى بؤيي افؽريؿي

فػظ افػؼر وادًؽغ، يدٓن ظذ   وان ـوكً ظذ ظجوفي فٌقون افراجح  حقٌ أن

افػؼر  ؾؿعـك فػظ ,صػ وادعـكأصحوب احلوجي وافعقز، ؾنن اؿسكو تغويرا يف افق

د أاهَم أهؾ حوجي وظقز،  ,ظـد اإلضالق يتـوول ادًؽغ، وـذا افعؽس وـلن ادرا

ؽويي افقصػ بوفؾػظ إذا اؿسكو أنف فقحظ يف اشؿ افػؼر معـك اكؽًور افػؼور؛ ٕن 

أصؾف يف افؾغي9 ادػؼقر افذي كزظً ؾؼرة مـ ؾؼر طفره ؾؽلنف اكؼطع طفره مـ صدة 

 ,ر، ؾكف ظـ مػؼقر إػ ؾؼر، ـَم ؿقؾ9 جمروح وجريح، ومطٌقخ وضٌقخافػؼ
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وفقحظ يف اشؿ ادًؽغ معـك افًؽقن وادًؽـي واخلشقع وافذفي ويؼرر هذا ابـ 

، وادًوـغ ، ىف ادحذ  بؼقفف9 "افػؼراء هؿ افذيـ ٓ رء هلؿ أصاًل حزم ؒ

ؾؼر، وؽـل، أو مقه، أبرهون ذفؽ9 أنف فقس إٓ ,هؿ افذيـ هلؿ رء ٓ يؼقم هبؿ

ومـ ٓ حيتوج إػ أحد وإن مل  ,ومـ فف ؾضؾ ظـ ؿقتف ,مًؽغ، يف إشَمءوأ

ؾفذه مراتى  ,ومـ ٓ رء فف ,ومـ فف مو ٓ يؼقم بـػًف مـف ,يػضؾ ظـف رء

افذي يػضؾ موفف ظـ ؿقتف وؿقت ظقوفف قأربع معؾقمي بوحلس؛ ؾودقه بال خالف ه

ي ٓ حيتوج إػ احد وإن ـون ٓ يػضؾ ظـف رء، ٕنف يف افذقوافغـل ه ,ظذ افًعي

ؾنن ؿقؾ9 مل ؾّرؿتؿ بغ  ,ا ؽـك ظـ ؽره، وـؾ مقه ؽـل، وفقس ـؾ ؽـل مقًه 

ٓجيقز أن يؼول يف صقئغ ؾّرق وادًؽغ وافػؼر؟ؿؾـو9 ٕن اهلل تعوػ ؾّرق بقـفَم، 

ورة حس؛ ؾنذ ذفؽ ضوإمجوع أواهلل تعوػ بقـفَم9 إاهَم رء واحد، إٓ بـص أ

 شأمو افًػقـي ؾؽوكً دًوـغ يعؿؾقن يف افٌحر»ـذفؽ، ؾنن اهلل تعوػ يؼقل9 

ـوكً تؼقم هبؿ فؽوكقا أؽـقوء بال خالف، قؾًَّمهؿ تعوػ مًوـغ وهلؿ شػقـي، وف

مـ ٓ رء فف قؾصح اشؿ ادًؽغ بوفـص دـ هذه صػتف، وبؼل افؼًؿ افرابع، وه

فؾػؼراء »شَمء إٓ افػر، ؾقجى ضورة أنف ذاك وؿول تعوػ9 ، ومل يٌؼ فف مـ إأصاًل 

ؾصح أن افػؼر افذي ٓ مول فف  شادفوجريـ افذيـ أخرجقا مـ ديورهؿ وأمقاهلؿ

ٓجيقز أن حيؿؾ و؛ ٕن اهلل تعوػ أخز أاهؿ أخرجقا مـ ديورهؿ وأمقاهلؿ، أصاًل 

 نن من زن ُّٱؾنن ؿقؾ9 ؿد ؿول اهلل تعوػ9  ,ذفؽ ظذ بعض أمقاهلؿ
 حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن
ؿؾـو9 صدق اهلل تعوػ، وؿد يؾٌس ادرء يف تؾؽ افٌالد  ,;162>افٌؼرة9   َّمئ خئ

ٓ ُيعد و، و، ؾؿـ رآه ـذفؽ طـف ؽـقً وخؾؼغ ؽًقؾغ ٓ يًوويون درمهً  اورداءً  اإزارً 

 ًٓ  -، مو ٓ ُبّد مـف، ممو يًس افعقرة، إذا مل تؽـ فف ؿقؿي"ـهامو
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دكؾغ أمهقي ـٌرة يف حتؼقؼ حؽؿي افٌوري يف افتؼيع فؾزـوة أصور وهلذيـ ا ,

حددت أيي افتل ذـركوهو مـ شقرة افتقبي، )إفقفو افعالمي افؼروووى حقٌ يؼقل 

 ,مصورف افزـوة، ؾؽوكً ثَمكقي، ادكؾون إول وافثوين9 مهو افػؼراء وادًوـغ

وهذا يدفـو ظذ أن اهلدف إول  ,ؾفؿ أول مـ جعؾ اهلل فف شفًَم يف أمقال افزـوة

افؼضوء ظذ افػؼر وافعقز، وإهوفي افساب ظذ احلوجي وادًؽـي يف قمـ افزـوة، ه

وذفؽ أن افؼرآن ؿد بدأ بوفػؼراء وادًوـغ، وافؼرآن ؿد كزل  ,ادجتؿع اإلشالمل

وحو ـون  ,بؾًون ظريب مٌغ، ومـ صلن بؾغوء افعرب أن يٌدؤوا بوٕهؿ ؾوٕهؿ

اهلدف إول، وادؼصقد إهؿ مـ قج افػؼر، وـػوفي افػؼراء ورظويتفؿ، هظال

يف بعض أحوديثف ظذ ذفؽ، ؾؼول دعوذ حغ وجفف إػ  ☺ افزـوة، اؿتك افـٌل 

ادفؿ ,وترد ظذ ؾؼرائفؿ" افقؿـ9 "أظؾؿفؿ أن ظؾقفؿ صدؿي تمخذ مـ أؽـقوئفؿ

ؾقلخذ »تعوػ9  ابـ ؿدامي ؒؿول اإلموم  ؟موذا يلخذ افػؼر وادًؽغ مـ افزـوة

ويعتز وجقد ,أي إػ احلقل افثوين,ـؾ حقل9 مو يؽػقف إػ مثؾف,أي افزـوة,مـفو

افؽػويي فف، وفعوئؾتف، ومـ يؿقكف؛ ٕن ـؾ واحد مـفؿ مؼصقٌد دؾع حوجوتف، ؾقعتز 

إػ افعقول، وهذا كوئى ظـفؿ يف قوهذا؛ ٕن افدؾع إكَم ه)وؿول  شفف مو يعتز فؾؿـػرد

ادقطػ افذي ٓ ووهـو يعسوـو شمال ظـ افػؼر افؼودر ظذ افؽًى أ شٕخذا

واإلجوبي ظذ هذا يؾقؼ هبو مدارشي يف جمؾس فؾعؾؿ   ؟يؽػقف مرتٌف أجلخذ مـ افزـوة

ؿٌؾ وهـو أنؼؾ ظـ صوحى ؾؼف افزـوة حػظف اهلل  موؿوفف يف ذفؽ حتً ظـقان ؿريى 

 احلوجيق)وإذا ـون مدار آشتحؼوق ه ىؾقؼقل حتً ظـقان افػؼر افؼودر ظذ افؽً

 ؾفؾ يعطك ادحتوج وإن ـون متٌطاًل  ,حوجي افػرد إػ ـػويي كػًف ومـ يعقفف,

مع ذفؽ ؿقى قيعقش ظوفي ظذ ادجتؿع، وحيقو ظذ افصدؿوت واإلظوكوت، وه

مو قإن افذي أرجحف يف ذفؽ ه ؟افٌـقون، ؿودر ظذ افؽًى وإؽـوء كػًف بؽًٌف
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عقي واحلـوبؾي حقٌ ؿوفقا9 ٓ جيقز سف افزـوة إػ ؽـك مـ شفؿ ذهى إفقف افشوؾ

افػؼراء وادًوـغ، وٓ إػ ؿودر ظذ ـًى يؾقؼ بف، حيصؾ فف مـف ـػويتف، وـػويي 

افذي تعضده كصقص افؼع قوهذا ادذهى ه ,(5.117ظقوفف )ادجؿقع9 

إػ أنف  ,وهؿ جيقزون افدؾع فؾػؼر افؽًقب,حتك ذهى بعض احلـػقي ,وؿقاظده

ٓ يطقى فف إخذ، ٕن جقاز افـػع ٓ يًتؾزم جقاز إخذ ـَم إذا دؾع إػ ؽـك يظـف 

إخذ فقس بحرام، وفؽـ  9وؿول مجفقر احلـػقي ,ؾؼًرا، ؾوفدؾع جوئز وإخذ حرام

وذهى بعض احوفؽقي أجًضو  ,ظقش )جمؿع إاهر( ظدم إخذ أوػ دـ فف شداد مـ

افذي قوإكَم ؿؾـو9 إن هذا ادذهى ه ,ؼودر ظذ افتؽًىإػ ظدم جقاز افدؾع فؾ

ٕن افقاجى افذي يػروف اإلشالم ظذ ـؾ ؿقى  ,تميده كصقص افؼع وؿقاظده

ؿودر ظذ افعؿؾ أن يعؿؾ، وأن يقن فف شٌقؾ افعؿؾ، وبذفؽ يؽػك كػًف بؽد يؿقـف 

لـؾ مـ وىف احلديٌ افصحقح )مو أـؾ أحد ضعوًمو ؿط خًرا مـ أن ي ,وظرق جٌقـف

أول ـتوب ,1ظؿؾ يده( )رواه افٌخوري وؽره )افسؽقى وافسهقى فؾؿـذري جـ

يؼدر ظؾقف أن يدظف، فقلخذ مـ قيؽػقف وه افٌققع(، وٓ جيقز دـ وجد ظؿاًل 

  -يًلل افـوسوافصدؿوت أ

يؼقل يف ساحي وووقح9 )ٓ حتؾ  ☺ ومـ أجؾ ذفؽ رأجـو رشقل اإلشالم 

وادرة9 افؼقة  ,قى( )رواه اخلؿًي وحًـف افسمذي(افصدؿي فغـك، وٓ فذي مرة ش

وروى افطزي ظـ زهر افعومري9  ,وافشدة، وافًقي9 ادًتقي افًؾقؿ إظضوء

بـ افعوص ؾًلخف ظـ افصدؿي9 أي مول هل؟ ؾؼول9 مول وأنف فؼل ظٌد اهلل بـ ظؿر

وى افعرجون، )مجع أظرج( وافعقران، وافعؿقون وـؾ مـؼطع بف )يعـك افضعػوء، وذ

)أي  !إن فؾعومؾغ حًؼو وادجوهديـ  9ؾؼول فف ,افعوهوت، وافعوجزيـ ظـ افؽًى(

مـ شفؿ افعومؾغ ظؾقفو وشفؿ شٌقؾ اهلل( ؿول ظٌد اهلل9 إن ادجوهديـ ؿقم أحؾ 
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 ,هلؿ )أي أبقح هلؿ أن يلخذوا مو يعقـفؿ ظذ اجلفود( وافعومؾغ ظؾقفو ؿدر ظَمفتفؿ

ُمؿقد  بتحؼقؼ وٓ فذي مرة شقى( )تػًر افطزيثؿ ؿول9 )ٓ حتؾ افصدؿي فغـك، 

 ☺ وهذه افؽؾؿي افتل ؿوهلو ظٌد اهلل بـ ظؿرو، رويً مرؾقظي إػ افـٌل  صوـر(

إػ افـٌل يف روايي أخرى ق، ـَم رؾعفو ه,رى اهلل ظـفؿ,ظـ ظدد مـ افصحوبي

هريرة وحٌق بـ جـودة، وجوبر، وضؾحي، وظٌد افرمحـ قأب ☺ )رؾعف إػ افـٌل 

يي9  ,بـ أبك بؽر وابـ ظؿر ، واكظر مصـػ ابـ أبك 3/0 ,1.288اكظر كصى افرا

وٓ اظتداد بوفؼدرة اجلًَمكقي وافؾقوؿي افٌدكقي، مو مل يؽـ معفو ـًى  2.1/6صقٌي9 

ؿول  ,مـ ظرى، وٓ تطعؿ مـ جقعقيغـك ويؽػك، ٕن افؼقة بغر ـًى، ٓ تؽً

فف افزـوة، ٕنف ظوجز )ادجؿقع9 افـقوي9 إذا مل جيد افؽًقب مـ يًتعؿؾف حؾً 

ؾنذا ـون احلديٌ ادذـقر ؿد اـتػك بذـر "ذي ادرة افًقي" ؾنن  ,(5.080

ؾعـ ظٌقد اهلل بـ  ,حديًثو آخر ؿقد هذا اإلضالق، وأووف إػ افؼقة آـتًوب

يًلٓكف مـ افصدؿي، ؾؼؾى  ☺ ظدى بـ اخلقور، أن رجؾغ أخزاه أاهَم أتقو افـٌل 

ورآمهو جؾديـ )ؿقيغ( ؾؼول9 )إن صئتَم أظطقتؽَم، وٓ حظ ؾقفو )أي يف ؾقفَم افٌك 

داود وافـًوئل وؿول أمحد9 مو قافزـوة( فغـك، وٓ فؼقى مؽتًى( )رواه أمحد وأب

 ,5.078ادجؿقع9 ,أجقده مـ حديٌ"، وؿول افـقوي9 "هذا احلديٌ صحقح"

نف مل يؽـ ظذ ظؾؿ ٕ ☺ وإكَم خرمهو افرشقل ,داود وادـذريقوؿد شؽً ظـف أب

بٌوضـ أمرمهو، ؾؼد يؽقكون يف افظوهر جؾديـ ؿودريـ، ويؽقكون يف افقاؿع ؽر 

ًٌو ٓ يؽػكومؽتًٌغ، أ واشتدل افعؾَمء بوحلديٌ ظذ أنف يـٌغل فقػ  ,مؽتًٌغ ـً

وظظ آخذ افزـوة افذي ٓ يعرف حؼقؼي حوفف، وتعريػف أاهو ٓ  ,رب احولوأ,إمر

وادراد  ,)كقؾ إوضور9( ☺ ظذ افؽًى، أشقة برشقل اهلل  حتؾ فغـك وٓ ؿودر

وإٓ ـون مـ أهؾ آشتحؼوق فؾزـوة، وافعجز  ,بوٓـتًوب9 اـتًوب ؿدر افؽػويي

وٓ يصح أن يؼول بقؿقف  ,(/5.08ظـ أصؾ افؽًى فقس بؼط )ادجؿقع9 
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ى ـً ,ـَم ؿول افـقوي,وادعتز ,افزـوة ظذ افزمـل وادرى وافعجزة ؾحًى

ـودعدوم )ادجؿقع9 ظذ أن حديٌ قوأمو مو ٓ يؾقؼ بف ؾف ,يؾقؼ بحوفف ومروءتف

حتريؿ افزـوة ظذ "ذي ادرة افًقي" يعؿؾ بنضالؿف بوفـًٌي فؾؼودر افذي يًتؿر يف 

واخلالصي أن افؼودر ظذ  ,افٌطوفي، مع ُتقم ؾرص افؽًى ادالئؿ دثؾف ظرًؾو

ؾر ؾقف افؼوط افتوفقي افذيقافؽًى افذي حيرم ظؾقف افزـوة ه  9تتقا

 -أن جيد افعؿؾ افذي يؽتًى مـف ,0

1,  ًٓ ذًظو، ؾنن افعؿؾ ادحظقر يف افؼع بؿـزفي  أن يؽقن هذا افعؿؾ حال

 -ادعدوم

 -أن يؼدر ظؾقف مـ ؽر مشؼي صديدة ؾقق ادحتؿؾ ظودة ,2 

 -جتَمظقيأن يؽقن مالئًَم دثؾف، وٓئًؼو بحوفف ومرـزه ومروءتف ومـزفتف آ ,3

ومعـك هذا9 أن ـؾ  ,أن يؽتًى مـف ؿدر مو تتؿ بف ـػويتف وـػويي مـ يعقهلؿ ,4

,ؿودر ظذ افؽًى مطؾقب مـف ذًظو أن يؽػك كػًف بـػًف، وأن ادجتؿع بعومي

حؼ فف وواجى قمطؾقب مـف أن يعقـف ظذ هذا إمر افذي ه ,ووػ إمر بخوصي

ذايت ـوفصغر وافعتف وافشقخقخي فضعػ ,ؾؿـ ـون ظوجًزا ظـ افؽًى ,ظؾقف

ًٓ ووافعوهي وادرض، أ وجد وفؾؽًى يؾقؼ بؿثؾف، أ ـون ؿودًرا ومل جيد بوًبو حال

,يؽػقف بعض افؽػويي دون متومفوووفؽـ ـون دخؾف مـ ـًٌف ٓ يؽػقف وظوئؾتف، أ

هذه هل تعؾقَمت  ,ؾؼد حؾ فف إخذ مـ افزـوة، وٓ حرج ظؾقف يف ديـ اهلل

؛ أمو مٌدأ افعدل وافرمحيوافعدل واإلحًون أي افتل مجعً بغ اإلشالم افـوصع

مٌدأ ؽر ضٌقعل، وؽر أخالؿل، وؽر قاحوديغ افؼوئؾغ9 "مـ ٓ يعؿؾ ٓ يلـؾ" ؾف

ًظو حيؿؾ ؿقَيو وعقػفو، ويؼقم ؿودرهو ,إكًوين ؛ بؾ إن يف افطققر واحلققاكوت أنقا

 ا ـه,؟!بعوجزهو، أؾال يٌؾغ اإلكًون مرتٌي هذه افعجَموات
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وكؼؾ بعدهو ُمؼؼو جقاز إظطوء افزـوة فطوفى افعؾؿ ادتػرغ وظدم جقاز ذفؽ 

فؾؿتػرغ فؾعٌودة ؿوئال  )ؾال ظجى أن رأجـو ؾؼفوء اإلشالم يؼررون يف أحؽوم افزـوة9 

ذفؽ أن افعٌودة يف  ,أن يعطك مـفو ادتػرغ فؾعؾؿ، ظذ حغ حيرم مـفو ادتػرغ فؾعٌودة

ـَم أن ظٌودة ادتعٌد  , تػرغ، ـَم حيتوج افعؾؿ وافتخصص ؾقفاإلشالم ٓ حتتوج إػ

فـػًف، أمو ظؾؿ ادتعؾؿ ؾؾف وفًوئر افـوس ومل يؽتػ اإلشالم بذفؽ، بؾ ؿول ؾؼفوؤه9 

ء ـتى حيتوجفو مـ ـتى افعؾؿ افتل ٓبد مـفو  جيقز فؾػؼر إخذ مـ افزـوة فؼا

ومو أحقجـو إػ هذا ادـحك ,حـٌذ( ؿؾً –دصؾحي ديـف ودكقوه )اكظر إنصوف 

افػؼفل  مع ظدم افتؼقد بطوفى افعؾؿ افؼظل وإووؾي افعؾؿ احلقويت إػ هذا 

فتحرر قآشتحؼوق ؾَم أحقج إمي إػ آهتَمم بوفٌحقث افعؾؿقي ـخطقة جودة كح ا

واحلريي وىف كػز افغرة مـ أصحوب اخلؿس وهؿ أهؾ ظؼقدة ؾوشدة  ؾلشلخؽ 

وهو كحـ وؿد رأجـو ؾقَم –ن ووظقو بغ أبـوء افعؼقدة افصحقحي مهللا رؾعي يف افشل

ظذ خالف ,شٌؼ ذـره  ؾؼفوء احلـػقي جيقزون كؼؾ افزـوة مـ بؾد إػ آخر بال ـراهي

 إذا كؼؾً فطوفى ظؾؿ ُمتوج )افدر ادختور(ا ـه ,افؼوظدة

افؼوئؿقن  ـصـػ مـ ادًتحؼغ هلو ـَم ؿول اهلل تعوػ ؾفؿ   افعومؾقن ظؾقفو 9ثوكقو 

ظذ مجعفو )جٌويتفو( وحػظفو وتـًقؼ وتـظقؿ تقزيعفو ظذ ادًتحؼغ هلو وهذا ـون 

واخلؾػوء افراصديـ مـ بعده وـذفؽ ىف وجقد ☺ معؿقٓ بف ظذ ظفد رشقل اهلل 

  افًؾطون افؼوئؿ ظذ حراشي افديـ ظذ مدار تورخيـو افعريؼ ومووقـو افتؾقد افعتقد

ؾال حورس فؾؼيعي وٓمؼقؿ هلو مـ حؽوم افزمون  مو احوكع أمو واحلول ـَم ٓخيػك 

أن تؽؾػ اجلؿعقوت ذات افؾقائح ادتقحي هلو هذا ادقدان افؼيػ مـ يؼقم هبذا 

افعؿؾ ادٌورك بوٕجر ادـوشى كظر افعؿؾ ٓ دجرد افؽػويي ـَم كٌف ظذ ذفؽ إئؿي 

اجلديي قيؿثؾ خطقة مفؿي كحؾقَم ـتٌقه يف ذفؽ وٓ صؽ أن افتطٌقؼ افعؿع فذفؽ 

وان ـون افقؿػ  وآتؼون يف أنشطي هذه اجلؿعقوت ؾفل مقوديـ افعؿؾ اخلري
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اخلرى مـ مفَمتف ـَم كص ظؾقفو  أئؿتـو افؼقوم بػروض افؽػويي  إذن ؾفذا مقدان تؾؽ 

اجلؿعقوت بال ريى وهذا مـ حؽؿي افتؼيع يف ـقن همٓء مـ ادصورف افثَمكقي 

 حتك تعقد إفقـو ـلمي حٌقٌتـو ورايتـو اجلومعي  وحورشي ذيعتـو افربوكقيوذفؽ ادتوح 

إن صوء اهلل واظـك هبو اخلالؾي افراصدة ظذ مـفوج افـٌقة  وان أنؽرهو ادٌطؾقن 

افقؿػي افثوفثي  ؿؾ ظًك أن يؽقن ؿريٌوقوـره افؽوؾرون  ويؼقفقن متك ه واجلوهؾقن

د بف,ومكف ) ,  ؟إخقة اإليَمن يف شٌقؾ اهلل( مو ادرا

ادتوبع حو شٌؼ مـ أؿقال أئؿتـو يف معـك  وىف شٌقؾ اهلل جيد إؽؾى مـف يدور 

حقل اجلفود يف شٌقؾ اهلل وادجوهديـ وفؽـ حوفي ادجتؿعوت ادًؾؿي يف أموــ 

صتك وافتل ٓ ختػك ظذ ؽققر مشػؼ رؿقؼ افؼؾى بؽؾ ذي رحؿ ومًؾؿ دؾعً 

ء وافٌوحثغ إػ افتقشع يف هذا افدٓفي فدرجي أن افعديد مـ ادعوسيـ مـ افعؾَم

افٌعض مـفؿ أدخؾ مـفؿ ؽرهؿ رؽؿ أاهؿ مصورف خوصي  وؿد أجوب افعالمي 

ذهى  9افؼروووى يف ؾتووى معوسة ظـ شمال مـ هذا افؼٌقؾ وهذا افًمال هق

بعض افعؾَمء ادعوسيـ إػ جقاز افكف مـ افزـوة ظذ إظَمل اخلريي افتل يؼقم 

د أ ؽر واددارس أوادًتشػقوت أومثؾ بـوء ادًوجد أ ,اجلؿعقوتوهبو بعض إؾرا

تعؾقؿ إجتوم وتدريٌفؿ ظذ مفـي وذفؽ مـ أظَمل افز مثؾ تؽػغ ادقتك أ

يف  "شٌقؾ اهلل" ذفؽ وحجي همٓء افعؾَمء أن هذا ـؾف داخؾ يف ظؿقم معـكقوكح

آيي )إكَم افصدؿوت(، وكؼؾقا ذفؽ أيي افؽريؿي افتل حددت مصورف افزـوة، وهل 

 ومع أن افرأي ادشفقر افذي كعرؾف مـ افػؼف أن ,ظـ بعض افعؾَمء ادتؼدمغ

 ؾفؾ ترى ؾضقؾتؽؿ افتقشع يف مدفقل ,افؽػورومعـوه اجلفود وؽز" شٌقؾ اهلل"

ـَم وبحقٌ يشؿؾ ـؾ ظؿؾ خري أم تؼكوكف ظذ اجلفود وافغز" شٌقؾ اهلل"

حقل هذه " ؾؼف افزـوة" ومو افذي رجحتؿقه يف ـتوبؽؿ,؟ظيرأي ادذاهى ادتٌققه
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رهو ومو افذي يدخؾ مـ أظَمل  ؟ادًلخي بوظتٌوره مقشقظي يف أحؽوم افزـوة وأها

فؼد ؾصؾً احلديٌ يف  9ؾلجوب حػظف اهلل ,؟اخلر يف شٌقؾ اهلل ومو ٓ يدخؾ ؾقف

ره وحتديد مدفقفف، وآراء ادذاهى وافعؾَمء يف تػً" يف شٌقؾ اهلل" ـتويب ظـ مكف

ظذ معـوه " شٌقؾ اهلل" وٓ ريى أن مـفؿ مـ محؾ ,مـ ادتؼدمغ وادتلخريـ

وظذ هذا يدخؾ يف  ,افؾغقي افعوم، افذي يشؿؾ ـؾ ضريؼ مقصؾ إػ مرووة اهلل

وٓ ؽـك دـ أراد افتقشع وافتػصقؾ  اخلراتومضؿقكف ـؾ ظؿؾ مـ أظَمل افؼرب أ

وٓ بلس أن  ,فقؼرأ ؾقف إؿقال وأدفتفو معفو" افزـوة ؾؼف" ظـ افرجقع إػ افؽتوب

وأبودر ؾلؿقل9 إن اجلؿعقوت اخلريي افتل   ,أذـر هـو مو يؽػل إن صوء اهلل تعوػ

ظالجفؿ وتدريٌفؿ، أوتعؾقؿفؿ أوإيقائفؿ أوتعؿؾ دًوظدة افػؼراء، مثؾ إضعومفؿ أ

بؾ بوظتٌورهو  "ؾ اهللشٌق" جيقز إظطوؤهو مـ افزـوة ادػرووي ٓ بوظتٌور ذفؽ يف

كوئٌي ظـفؿ، ؾنظطوؤهو بؿثوبي اإلظطوء فؾػؼراء أنػًفؿ، ـوفذي يعطل وممثؾي فؾػؼراء أ

وأمو ؾقَم ظدا ذفؽ، ؾال أؤيد ادتقشعغ يف   ,أظطك افقتقؿ كػًفقويل افقتقؿ افػؼر ؾف

 ,ادتعؾؼي بؿصورف افزـوة  َّ  زي ري ٰى ُّٱ يف آيي "شٌقؾ اهلل" تػًر مدفقل

أرجحف أن ادعـك افعوم فًٌقؾ اهلل ٓ يصؾح أن يراد هـو، ٕنف هبذا افعؿقم  بؾ افذي

وهذا يـويف حك  ,ظـ أصخوصفو يتًع جلفوت ـثرة، ٓ حتك أصـوؾفو ؾضاًل 

ـَم أن شٌقؾ اهلل بودعـك افعوم يشؿؾ إظطوء  ,طوهر أييقادصورف يف ثَمكقي، ـَم ه

إخرى، ٕاهو مجقًعو مـ افز وضوظي اهلل،  افػؼراء وادًوـغ وبؼقي إصـوف افًٌعي

إن ـالم اهلل افٌؾقغ ادعجز ,؟ؾَم افػرق إذن بغ هذا ادكف ومو شٌؼف ومو يؾحؼف

يؿقزه ظـ بؼقي  جيى أن يـزه ظـ افتؽرار بغر ؾوئدة، ؾالبد أن يراد بف معـك خوص

معـك وهذا مو ؾفؿف ادػنون وافػؼفوء مـ أؿدم افعصقر، ؾكؾقا  ,ادصورف

د بف ظـد إضالق افؾػظ ,إػ اجلفود ,)شٌقؾ اهلل( 9 إكف ادرا وهلذا ؿول ابـ  ,وؿوفقا
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وممو يميد مو ؿوفف ابـ إثر، ,إثر9 إكف صور فؽثرة آشتعَمل ؾقف ـلنف مؼصقر ظؾقف

ؾرأوا صوًبو جؾًدا،  ☺ مو رواه افطزاين9 أن افصحوبي ـوكقا يقًمو مع رشقل اهلل 

9 ف )ؿول أخؿـذري يف افسؽقى9 رواه  ؟ٌوبف وجؾده يف شٌقؾ اهللـون صقؾؼوفقا

يريدون يف اجلفود وككة   ادـريي( ," 3ص  2افطزاين ورجوفف رجول افصحقح، ج 

أصحوبف تدل ظذ أن ادعـك ووصحً أحوديٌ ـثرة ظـ افرشقل  ,اإلشالم

محؾً " ـؼقل ظؿر يف احلديٌ افصحقح9 ,اجلفودقه "شٌقؾ اهلل" ادتٌودر فؽؾؿي

فغدوة يف شٌقؾ اهلل " وحديٌ افشقخغ9 ,يعـل يف اجلفود "ظذ ؾرس يف شٌقؾ اهلل

 ؾفذه افؼرائـ ـؾفو ـوؾقي يف ترجقح أن ادراد مـ,روحي خر مـ افدكقو ومو ؾقفو "وأ

اجلفود، ـَم ؿول اجلؿفقر، وفقس ادعـك افؾغقي قيف آيي ادصورف، ه "شٌقؾ اهلل"

ٓ حتؾ افصدؿي فغـل إٓ خلؿًي وذـر مـفؿ افغوزي  إصع، وؿد أجّد ذفؽ حديٌ

افذي ؿدمف  "افزـوة" زهرة يف بحثف يفقوهذا مو اختوره افشقخ أب ,"شٌقؾ اهلل" يف

 شٌقؾ اهلل" وهلذا أوثر ظدم افتقشع يف مدفقل   دممتر افٌحقث اإلشالمقي افثوكك

بحقٌ ٓ  وفؽـل أرجح ظدم افتضققؼ ؾقف، ,بحقٌ يشؿؾ ـؾ ادصوفح وافؼربوت"

إن اجلفود ؿد يؽقن بوفؼؾؿ وافؾًون، ـَم يؽقن ,يؼك ظذ اجلفود بؿعـوه افعًؽري

اجتَمًظو، واؿتصودًيو، وتربقًيو، أووؿد يؽقن اجلفود ؾؽرًيو، أ ,بوفًقػ وافًـون

وـؾ هذه إنقاع مـ اجلفود حتتوج إػ اإلمداد  ,شقوشًقو، ـَم يؽقن ظًؽرًيووأ

يف شٌقؾ " أن يؽقنقافؼط إشود فذفؽ ـؾف، وهادفؿ أن يتحؼؼ  ,وافتؿقيؾ

أي يف ككة اإلشالم وإظالء ـؾؿتف يف إرض، ؾؽؾ جفود أريد بف أن تؽقن " اهلل

ؾوفـكة  ,أجًّو ـون كقع هذا اجلفود وشالحف ,يف شٌقؾ اهللقـؾؿي اهلل هل افعؾقو ؾف

بؾ ؿد يتعغ  وافؼتول يف بعض إحقال،وفديـ اهلل وضريؼتف وذيعتف تتحؼؼ بوفغز

,فؽـ ؿد يليت ظكو, هذا افطريؼ يف بعض إزمـي وإمؽـي فـكة ديـ اهلل
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، مـ ويؽقن ؾقف افغز ,ـعككو افػؽري وافـػز أهؿ وأبعد خطًرا وأظؿؼ أثًرا

ؾنذا ـون مجفقر افػؼفوء يف ادذاهى إربعي ؿديًَم، ؿد  ,احودي افعًؽريوافغز

ة  وادرابطغ ظذ افثغقر، وإمدادهؿ بَم حيتوجقن حكوا هذا افًفؿ يف جتفقز افغزا

ة ومرابطغ مـ  ,إفقف مـ خقؾ وـراع وشالح ؾـحـ كضقػ إفقفؿ يف ظككو ؽزا

افعؼقل وافؼؾقب بتعوفقؿ اإلشالم، وأوئلؽ افذيـ يعؿؾقن ظذ ؽز ,كقع آخر

وافدظقة إػ اإلشالم، أوئلؽ هؿ ادرابطقن بجفقدهؿ وأخًـتفؿ وأؿالمفؿ فؾدؾوع 

ئع اإلشالمظـ ظؼ   9ودفقؾـو ظذ هذا افتقشع يف معـك اجلفود ,وئد اإلشالم وذا

 ًٓ احلريب وافؼتول بوفًقػ ؾؼد صح ظـ و9 أن اجلفود يف اإلشالم ٓ يـحك يف افغزأو

 ,ـؾؿي حؼ ظـد شؾطون جوئر"" ؾؼول9 ؟أن شئؾ9 أي اجلفود أؾضؾ☺ افـٌل 

دؼدد ظـ ضورق بـ صفوب )رواه أمحد وافـًوئل وافٌقفؼل يف افشعى وافضقوء ا

مًؾؿ  افتقًر فؾؿـووي ـَم روى ,وؿول ادـذري بعد ظزوه فؾـًوئل إشـوده صحقح

مو مـ كٌل بعثف اهلل يف أمي " ؿول9 ☺ يف صحقحف ظـ ابـ مًعقد أن رشقل اهلل 

ؿٌع إٓ ـون فف مـ أمتف حقاريقن وأصحوب يلخذون بًـتف ويؼتدون بلمره، ثؿ إاهو 

ؾؿـ  ,ؾقف، يؼقفقن مو ٓ يػعؾقن، ويػعؾقن مو ٓ يممرونختؾػ مـ بعدهؿ خ

مممـ، ومـ جوهدهؿ بؼؾٌف قمممـ ومـ جوهدهؿ بؾًوكف ؾفقجوهدهؿ بقده ؾف

 9☺ويؼقل افرشقل ,مممـ، وفقس وراء ذفؽ مـ اإليَمن حٌي خردل "قؾف

داود ق)رواه أمحد وأب ,"ؼـغ بلمقافؽؿ وأنػًؽؿ وأخًـتؽؿجوهدوا اد"

حٌون واحلوـؿ ظـ أنس وؿول صحقح وأؿروه ـَم يف افتقًر ذح وافـًوئل وابـ 

ثوكًقو9 إن مو ذـركوه مـ أخقان اجلفود وافـشوط اإلشالمل  ,اجلومع افصغر فؾؿـووي

يف معـك اجلفود بوفـص، فقجى إحلوؿف بف بوفؼقوس، ؾؽالمهو ظؿؾ  مل يؽـ داخاًل قف
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,وإظالء ـؾؿتف يف إرض يؼصد بف ككة اإلشالم وافدؾوع ظـف، ومؼوومي أظدائف،

 -ـها

ومع اظتذاري فإلضوفي ىف افـؼؾ ؾألمهقتف ـون  هذا وختومو هلذه ادًلخي  كتذـر  أنف 

بعض إصـوف وٓ يشسط اشتقعوهبو ـؾفو ظذ وجيقز دؾع افزـوة إػ صـػ واحد أ

بؾ جيزئ دؾعفو ٕي صـػ مـ إصـوف افثَمكقي، ) ،افصحقح ـَم ىف افػؼف ادقن

 يي ىي مي حيخي جي يه  ىه مه ُّٱتعوػ9  فؼقفف
)تمخذ مـ أؽـقوئفؿ وترد  9☺ وؿقفف، ;160>افٌؼرة9  ٌَّّ ٰى ٰر  ٰذ

فؼٌقصي9 )أؿؿ ظـدكو حتك تلتقـو افصدؿي  ☺  ظذ ؾؼرائفؿ( متػؼ ظؾقف، وفؼقفف

د بؼقفف تعوػ9   زي ري ٰى ُّٱ ؾـلمر فؽ هبو( ؾفذه إدفي تدل ظذ أن ادرا
 9ؿؾً  ,ٓ تعؿقؿ ادًتحؼغ ظـد تػريؼفو بقون ادًتحؼغ فؾزـوة أيي  َّ مي

وأووف ادصـػقن جزاهؿ اهلل خرا  ؾوئدة أخرى يف كؼؾ افزـوة مـ بؾدهو إػ بؾد 

بعقد فؾحوجي، مثؾ أن وجيقز كؼؾ افزـوة مـ بؾدهو إػ بؾد آخر ؿريى أ 9آخر ؾؼوفقا 

بعقد مثؾ  يؽقن فصوحى افزـوة أؿورب ؾؼراء يف بؾدو، أا يؽقن افٌؾد افٌعقد أصد ؾؼرً 

وهذا  ,ؾؼراء بؾده، ؾنن يف دؾعفو إػ أؿوربف حتصقؾ ادصؾحي، وهل افصدؿي وافصؾي

  زي ري ٰى ُّٱ افصحقح؛ فعؿقم ؿقفف تعوػ9قافؼقل بجقاز كؼؾ افزـوة ه

ومـ هـو يتٌغ فـو أنف ٓ 9,أي9 افػؼراء وادًوـغ يف ـؾ مؽون  َّ ني مي

ؼوومي اإلشالمقي ظذ أرض افربوط اد ,ٓؿدر اهلل–ظذر فؾؿًؾؿغ ـوؾي اذا ااهورت 

ؿول افعالمي   فشدة وضلة احلصور ادػروض ظؾقفو مـ صفويـي افداخؾ واخلورج

اددؾقع فف كقظون9 كقع يعطك حلوجتف ـوفػؼراء وادًوـغ وكقع »9 افًعدي ؒ

 -يعطك حلوجي ادًؾؿغ وظؿقم كػعف ؿتـٌف
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ؿقوقع افزـوة وبعضو تتعؾؼ ب,ؿرارات جمؿعقي معوسة(),ادًلخي اخلومًي  

مـ ؿضويوهو ادعوسة  ومو أؾردُتو بوفـؼؾ هـو إٓ ٕفػً آكتٌوه اػ أمهقي مثؾ هذه 

افػتووى ؾفل أؿرب إػ اإلمجوع وكدرك مجقعو مؽوكتف ـؿصدر مفؿ مـ مصودر 

افؼيعي خوصي يف مثؾ هذه افؼضويو  وؿؾً بعضو مـفو فؾتـٌقف ظذ أنك شلختور مـفو 

اهلدف ادذـقر ٓ احلك ومـ يريده ؾؾقعد اػ مظون ؿقدهو وإمر كَمذج فتحؼقؼ 

 ,9مقًقر إن صوء اهلل وبوهلل افتقؾقؼ

إن  9يذـَم  )وىف زـوة افديقن وافعؼورات أذـر هـو ؿراريـ فؾؿجؿع افػؼفل ,0

جمؾس جمؿع افػؼف اإلشالمل ادـٌثؼ ظـ مـظؿي ادممتر اإلشالمل يف دورة اكعؼود 

ـوكقن إول  11,17.,ه03/5ربقع أخر  05,/0بجدة مـ مممتره افثوين 

بعد أن كظر يف افدراشوت ادعرووي حقل زـوة افديقن وبعد  ,م0874 ()ديًؿز

كٌف ادختؾػي وتٌغ مـفو  9ادـوؿشي ادًتػقضي افتل تـووفً ادقوقع مـ جقا

 ًٓ  -نشـي رشقفف يػصؾ زـوة افديقو9 أنف مل يرد كص مـ ـتوب اهلل تعوػ أأو

9 أنف ؿد تعدد مو أثر ظـ افصحوبي وافتوبعغ روقان اهلل ظؾقفؿ مـ وجفوت وثوكقً 

 -كظر يف ضريؼي إخراج زـوة افديقن

 -و9 أن ؿد اختؾػً ادذاهى اإلشالمقي بـوًء ظذ ذفؽ اختالؾو ًبقـً وثوفثً  

أن اخلالف ؿد اكٌـك ظذ آختالف يف ؿوظدة هؾ يعطك احول افذي يؿؽـ  9ورابعً 

ًٓ  9ؿرر مو يذ ,؟صػي احلوصؾ ظؾقف جتى زـوة افديـ ظذ رب افديـ ظـ ـؾ  9أو

ًٓ  وشـي إذا ـون ادديـ مؾقئً   -بوذ

جتى افزـوة ظذ رب افديـ بعد دوران احلقل مـ يقم افؼٌض إذا ـون  و9ثوكقً 

 - مموضاًل وأ ا ادديـ معًن 
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 افزراظقي ( بشلن  زـوة افعؼورات وإرايض ادمجرة ؽر1.1) 1ؿرار رؿؿ9 ,1

إن جمؾس افػؼف اإلشالمل ادـٌثؼ ظـ ادممتر 0.004، ج1ع ,جمؾي ادجؿع

ـه. بعد أن 03/5ربقع أخر  05,/0اإلشالمل يف دورة اكعؼود مممتره افثوين مـ 

اشتؿع حو أظد مـ دراشوت يف مقوقع زـوة افعؼورات وإرايض احلجقرة ؽر 

 اؾقي ومعؿؼي، تٌغ مـفو9وبعد أن كوؿش ادقوقع مـوؿشي و  افزراظقي

 ًٓ  -أنف مل يمثر كص واوح يقجى افزـوة يف افعؼورات وإرايض احلجقرة 9أو

أنف مل يمثر كص ـذفؽ يقجى افزـوة افػقريي يف ؽؾي افعؼورات وإرايض  9وثوكقً 

ًٓ  9ؿرر مو يذ ,احلجقرة ؽر افزراظقي أن افزـوة ؽر واجٌي يف أصقل افعؼورات  9أو

 -حلجقرةوإرايض ا

9 أن افزـوة جتى يف افغؾي وهل ربع افعؼ بعد دوران احلقل مـ يقم افؼٌض وثوكقً 

 -واهلل أظؾؿ,مع اظتٌور تقاؾر ذوط افزـوة، واكتػوء ادقاكع

 ,(/830)افًمال افًودس مـ افػتقى رؿؿ    ومـ ؾتووى افؾجـي افدائؿي ,2

وجزء آخر يف  9 ظـدي مول يف بـؽ إشالمل جزء مـف يف حًوب افتقؾر5س

حًوب افقديعي، وظـدمو تقزع إربوح يف افقديعي تقوع هذه إربوح يف حًوب 

يف ـؾقفَم معو، وموهل افطريؼي يف إخراج وافتقؾر، ؾفؾ افزـوة يف افتقؾر ؾؼط أ

افزـوة يف ذفؽ، وهؾ جيى أخذ افشفر افعريب حقٓ إلخراج افزـوة؟ حقٌ إكـل 

ٕن افٌـؽ اإلشالمل يقزع إربوح يف اهويي افًـي أخرجفو ـؾ اهويي شـي مقالديي؛ 

 -ادقالديي

ٓ جيقز اإليداع فدى افٌـؽ بػوئدة ٕن ذفؽ مـ افربو ادحرم وافزـوة جتى  ,ج

بضؿ ؽرهو إفقفو ويف مجقع إمقال ادقدظي وؽر ادقدظي إذا بؾغً كصوبو بـػًفو أ
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دعتزة هل افًـي وافًـي ا ,مـ ظروض افتجورة وكحقهو وحول ظؾقفو احلقل

اهلجريي وإصفر افؼؿريي، وٓ يمخذ بوفًـي ادقالديي وٓ إصفر ؽر افؼؿريي  

 -وبوهلل افتقؾقؼ وصذ اهلل ظذ كٌقـو ُمؿد وآخف وصحٌف وشؾؿ

س9 هؾ ادقطػ افذي يتؼوى مرتٌو صفريو يًتحؼ افزـوة إذا مل يؽـ يؽػقف 

 ؟متومو مرتٌف

يؽػقف ومل يؽـ فف دخؾ آخر يؽؿؾ ـػويتف ـون ج9 إذا مل يؽـ مرتٌف افشفري 

مًتحؼو فؾزـوة، ؾؾؿـ وجًٌ ظؾقف أن يعطقف مـفو مو يؽػقف فـػؼوتف ادٌوحي؛ ٕنف 

 -افؾجـي افدائؿي فؾٌحقث افعؾؿقي وآؾتوء),يعتز واحلول مو ذـر مـ ادًوـغ

إذا ـون رجؾ مًتديـو مٌؾغو مـ  جيقز سف افزـوة ظذ ادديـ؟ أيس9 هؾ 

ء أرض مثال ؾفؾ تكف ظؾقف افزـوة؟ ومو مدى اشتحؼوق افزـوة ظذ ا حول فؼا

ء مالبس ٕبـوئف أ  شقورة يًتعغ هبو ظذ ضورات احلقوة؟ورجؾ تديـ فؼا

ء مالبس و9 إذا اشتدان إكًون مٌؾغو مضطرا إفقف؛ فٌـوء بقً فًؽـوه، أ2ج فؼا

شقورة يؽد ظؾقفو فقـػؼ مـ و، أزوجتفودـ تؾزمف كػؼتف؛ ـلبقف وٕوٓده أومـوشٌي، أ

ـًٌف مـفو ظذ كػًف، ومـ تؾزمف كػؼتف مثال، وفقس ظـده مو يًدد بف افديـ اشتحؼ 

ء  ,أن يعطك مـ مول افزـوة مو يًتعغ بف ظذ ؿضوء ديـف أمو إذا ـوكً اشتداكتف فؼا

ء شقورة فقؽقن مـ أهؾ افًعي أوأرض تؽقن مصدر ثراء فف أ افسف ؾال وفؼا

وبوهلل افتقؾقؼ وصذ اهلل ظذ كٌقـو ُمؿد وآخف وصحٌف  ,ن يعطك مـ افزـوةيًتحؼ أ

  -وشؾؿ

9 ؿرأنو ظـ اخلؾقػي افراصد ظؿر بـ ظٌد افعزيز أنف ـون يعطل مـ أمقال 3س

ويف هذه إجوم مـ إوػ بلمقال  ,مًوـغوافزـوة فؾـوـحغ بعد أن ٓ جيد ؾؼراء أ
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م ادمدون فؾػرائض ادتؿًؽقن بًـي رشقل افزـوة؛ افـوـحقن ادؾتزمقن بوإلشال

ء افذيـ ٓ يؾتزمقن بوإلشالم وٓ يمدون افػرائض؟     اهلل، أم افػؼرا

افذي تدؾع فف افزـوة إظوكي فف ظذ ق9 افػؼر ادؾتزم بوإلشالم افـوـح ه3ج 

وبوهلل افتقؾقؼ وصذ اهلل  ,افـؽوح، وأمو ؽر ادؾتزم بوإلشالم ؾال يعطك مـ افزـوة

 -كٌقـو ُمؿد وآخف وصحٌف وشؾؿ ظذ

يل أخ أـز متزوج مـ زوجتغ، وفف مـ افعقول افؽثر، وٓ يؽود يؽػقفؿ  4س

 ويطؾى مـل ادًوظدة ـثرا، ؾفؾ جيقز اظتٌور مو أرشؾف فف مـ افزـوة افؼظقي؟

9 ٓ موكع مـ سف افزـوة ٕخقتؽ مـ إب ذـقرهؿ وإكوثفؿ مًتؼٌال، إذا 4ج

فدَيؿ مـ احول مو يغـقفؿ ظـ افزـوة، وهؽذا جيقز فؽ سف ـوكقا ؾؼراء فقس 

افؽًى مو يغـقف وافزـوة مًتؼٌال ٕخقؽ إـز إذا ـون ؾؼرا فقس فديف مـ احول أ

 ني مي  زي ري ٰى ُّٱ ظـ افزـوة فعؿقم آيي افصدؿوت يف ؿقفف تعوػ9
 خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي
وبوهلل افتقؾقؼ وصذ   َّ جح مج حج مث متهت خت حت  هبجت مب

  - ظذ كٌقـو ُمؿد وآخف  وصحٌف وشؾؿاهلل

,11ؿرار جمؿع افػؼف آشالمك  ادـعؼد ىف دورتف افثوفثي ظؼ بوفؽقيً ىف  ,3

بشلن زـوة افزراظي حقٌ ؿرر مو خالصتف  ٓ خيصؿ مـ وظوء افزـوة  0//01,1

افـػؼوت ادتعؾؼي بًؼك افزرع وـذفؽ كػؼوت إصالح إرض وصؼ افؼـقات وكؼؾ 

ؽ ثؿـ افٌذور وافًَمد وادٌقدات اذا أنػؼفو ادزـك مـ موفف  أمو اذا افسبي وـذف

 ,اشتدااهو اوطرارا ؾناهو ختصؿ  وـذفؽ افـػؼوت افالزمي فتقصقؾفو إػ مًتحؼقفو

بشلن تقطقػ افزـوة يف مشوريع ذات ريع بال متؾقؽ ,(2.2) 04 9ؿرار رؿؿ ,4

جمؿع افػؼف إن جمؾس  2/8.ص 0، ج 2ع ,ؾردي فؾؿًتحؼ جمؾي ادجؿع
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اإلشالمل ادـعؼد يف دورة مممتره افثوفٌ بعَمن ظوصؿي ادؿؾؽي إردكقي اهلوصؿقي 

بعد اضالظف ظذ افٌحقث ادؼدمي يف  00,05,75.,ه03/6صػر  7,02مـ 

مقوقع تقطقػ افزـوة يف مشوريع ذات ريع بال متؾقؽ ؾردي فؾؿًتحؼ، وبعد 

جيقز مـ حقٌ ادٌدأ تقطقػ   9مو يذاشتَمظف ٔراء إظضوء واخلزاء ؾقف،  ؿرر 

أمقال افزـوة يف مشوريع اشتثَمريي تـتفل بتؿؾقؽ أصحوب آشتحؼوق فؾزـوة، 

تؽقن توبعي فؾجفي افؼظقي ادًموفي ظـ مجع افزـوة وتقزيعفو، ظذ أن يؽقن بعد وأ

ؾر افضَمكوت افؽوؾقي فؾٌعد ظـ اخلًو ئر  تؾٌقي احلوجي احوشي افػقريي فؾؿًتحؼغ وتقا

 ,واهلل أظؾؿ

إنَّ جمؾس جمؿع افػؼف  (بشلن  زـوة إشفؿ وافؼـوت2.3) 17 9ؿرار رؿؿ ,5

,07اإلشالمل ادـعؼد يف دورة مممتره افرابع بجدة يف ادؿؾؽي افعربقي افًعقديي مـ 

بعد اضالظف ظذ افٌحقث 0877 صٌوط )ؾزاير( 5,00ادقاؾؼ ,ه03/7صػر  12

 9ؿرر مو يع  وقع زـوة أشفؿ  افؼـوتافقاردة إػ ادجؿع بخصقص مق

 ًٓ وخترجفو إدارة افؼـي كقوبي ظـفؿ إذا  ،جتى زـوة إشفؿ ظذ أصحوهبو 9أو

ـون وأ ،صدر بف ؿرار مـ اجلؿعقي افعؿقمقيوأ ،كص يف كظومفو إشود ظذ ذفؽ

حصؾ تػقيض مـ صوحى إشفؿ وأ ،ؿوكقن افدوفي يؾزم افؼـوت بنخراج افزـوة

 -ارة افؼـي زـوة أشفؿفإلخراج إد

فف 9وثوكقً   ،خترج إدارة افؼـي زـوة إشفؿ ـَم خيرج افشخص افطٌقعل زـوة أمقا

بؿعـك أن تعتز مجقع أمقال ادًومهغ بؿثوبي أمقال صخص واحد وتػرض ظؾقفو 

 ،ومـ حقٌ افـصوب ،افزـوة هبذا آظتٌور مـ حقٌ كقع احول افذي جتى ؾقف افزـوة

 ،وؽر ذفؽ ممو يراظك يف زـوة افشخص افطٌقعل ،ر افذي يمخذومـ حقٌ ادؼدا

ويطرح ,بؿٌدأ اخلؾطي ظـد مـ ظؿؿف مـ افػؼفوء يف مجقع إمقال اوذفؽ أخذً 
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كي افعومي، وأشفؿ افقؿػ  كصقى إشفؿ افتل ٓ جتى ؾقفو افزـوة، ومـفو أشفؿ اخلزا

 -وـذفؽ أشفؿ ؽر ادًؾؿغ ،اخلري، وأشفؿ اجلفوت اخلريي

ؾوفقاجى ظذ ادًومهغ  ،إذا مل تزك افؼـي أمقاهلو ٕي شٌى مـ إشٌوب 9ووفثً ث

ؾنذا اشتطوع ادًوهؿ أن يعرف مـ حًوبوت افؼـي مو خيص أشفؿف  ،زـوة أشفؿفؿ

زـك أشفؿف ظذ هذا  ،ادشور إفقفقزـً افؼـي أمقاهلو ظذ افـحقف ،مـ افزـوة

  ,شفؿ وإن مل يًتطع ادًوهؿ معرؾي ذفؽٕنف إصؾ يف ـقػقي زـوة إ ،آظتٌور

وفقس بؼصد  ،ؾنن ـون شوهؿ يف افؼـي بؼصد آشتػودة مـ ريع إشفؿ افًـقي

مع مو ؿرره جمؿع افػؼف اإلشالمل يف  وومتشقً  ،افتجورة ؾنكف يزـقفو زـوة ادًتغالت

نَّ ؾن ،دورتف افثوكقي بوفـًٌي فزـوة افعؼورات وإرايض احلجقرة ؽر افزراظقي

وهل  ،وإكَم جتى افزـوة يف افريع ،صوحى هذه إشفؿ ٓ زـوة ظؾقف يف أصؾ افًفؿ

ربع افعؼ بعد دوران احلقل مـ يقم ؿٌض افريع مع اظتٌور تقاؾر ذوط افزـوة 

زـوهو زـوة  ،وإن ـون ادًوهؿ ؿد اؿتـك إشفؿ بؼصد افتجورة ,واكتػوء ادقاكع

زـك ؿقؿتفو افًقؿقي وإذا مل  ،وهل يف مؾؽفؾنذا جوء حقل زـوتف  ،ظروض افتجورة

% مـ تؾؽ 1ر4ؾقخرج ربع افعؼ  ،زـك ؿقؿتفو بتؼقيؿ أهؾ اخلزة ،يؽـ هلو شقق

9 إذا بوع ادًوهؿ أشفؿف يف أثـوء ورابعً  ,إذا ـون فألشفؿ ربح ،افؼقؿي ومـ افربح

وه معف ظـدمو جيلء حقل زـوتف َـّ ي ؾقزـل أمو ادشس ,احلقل وؿ ثؿـفو إػ موفف وز

 -افًوبؼ ا ـهقإشفؿ افتل اصساهو ظذ افـح

ىف )بشلن مكف 16,3,03/4ؿرار جمؿع افػؼف آشالمك ادـعؼد  ىف  ,6

ة ىف شٌقؾ اهلل (شٌقؾ د بف  إول مـفو ؿكه ظذ افغزا وهذا  ووجقد رأجغ حقل ادرا

وبعد تداول صؿقل شٌقؾ اهلل فؽؾ ضرق اخلر قرأى مجفقر افعؾَمء  وافرأي افثوين  ه

كظرا إػ أن افؼقل افثوكك ؿد ؿول بف ضوئػي مـ  ,9افرأي ؿرر ادجؾس بوٕ ـثريي  مو يذ

9 ظؾَمء ادًؾؿغ  وأن فف حظو مـ افـظر ىف بعض أيوت افؽريؿي مثؾ ؿقفف تعوػ
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 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم امُّٱ
ومو ثًٌ ىف ، ;151>افٌؼرة9 َّ  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ

داود مـ ؿقل افـٌل  فزوجي افرجؾ افذى جعؾفو ىف شٌقؾ اهلل وأرادت أن  شــ أبك

وكظرا إػ أن افؼصد مـ اجلفود بوفًالح   (ارـٌقفو ىف شٌقؾ اهلل)حتٍ ظؾقفو  

اظالء ـؾؿي اهلل  وه ـَم يؽقن بوفؼتول يؽقن بوفدظقة إػ اهلل وكؼ ديـف بنظداد قه

جفودا حو روا  ؾقؽقن ـال إمريـافدظوة ودظؿفؿ ومًوظدُتؿ ظذ أداء مفؿتفؿ 

اإلموم أمحد وصححف احلوـؿ مرؾقظو  )جوهدوا ادؼـغ بلمقافؽؿ وأنػًؽؿ 

  -ثؿ ذـروا ىف ؿرارهؿ مزرات أخرى يرجع إفقفو مـ صوء (وأخًـتؽؿ

بشلن اشتثَمر أمقال افزـوة دًتحؼفو حقٌ ؿول ,ـه0308ؿرار ادجؿع فًـي  ,7

جيى إخراج زـوة إمقال ظذ افػقر وذفؽ بتؿؾقؽفو   ,9افعؾَمء ادجتؿعقن مو يع

هلذا ؾال جيقز اشتثَمر أمقال  دًتحؼقو ادقجقديـ وؿً وجقب إخراجفو  فميي

افزـوة فصوفح أحد مـ مًتحؼقف ـوفػؼراء حو يـطقي ظؾقف مـ ُموذير ذظقي متعددة 

د وظذ آخف مـفو اإلخالل بوفػقريي افقاجٌي  وؽرهو وصذ اهلل ظذ شقدكو ُمؿ

 -وصحٌف وشؾؿ تًؾقَم

ومـ ؾتووى جلـي بقً افزـوة افؽقيتل شوئؾي هلو زوج يعؿؾ بوفًعقديي وأاهو  ,8

ء ؿطعتغ مـ إرض  هل وزوجفو ؿد متؽـو مـ إدخور مٌؾغ مـ احول وؿد ؿومو بؼا

ادعدة فؾٌـوء هبذا ادٌؾغ اددخر ظذ أن يؼقمو بوفٌـوء ظذ ؿطعي مـفَم وإخرى 

يٌؼقون افؼطعي وواهو فؾؿًومهي بثؿـفو يف تؽوفقػ افٌـوء ظـدمو يتقن حوهلَم أيٌقع

إخرى ـضَمن دًتؼٌؾ أوٓدمهو إذا متؽـو مـ افٌـوء بدون احتقوج فثؿـ هذه افؼطعي 

وضؾًٌ افًوئؾي بقون احلؽؿ افؼظل ؾقَم إذا ـون احول اددخر افذي اصسيً بف 

ٕي زـوة أخرى وبلي كًٌي حتتًى إذا ـون ول أؿطعتو أرض افٌـوء خيضع فزـوة احو

اجلقاب9  ادـصقص ظؾقف ؾؼفو أن دور افًؽـك ٓ جتى ؾقفو زـوة   ؟خيضع فؾزـوة
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وإرايض ادعدة فؾٌـوء وفقًً فؾتجورة تؾحؼ بدور افًؽـك ؾال جتى ؾقفو أجضو 

هل افزـوة ٕاهو أرض ؽر مـتجي ؾال هل أرض زراظقي جتى ؾقفو زـوة افزروع وٓ 

وظذ ذفؽ ؾػل احلودثي مقوقع افًمال تؽقن ؿطعي ,مٌـقي تًتغؾ بوٓشتئجور

وـذفؽ تؽقن ,إرض إوػ ادعدة فؾٌـوء مؾحؼي بدور افًؽـك ؾال جتى ؾقفو زـوة

افؼطعي افثوكقي أجضو افتل تؼقل افًوئؾي بلاهو إمو أن تٌقعفو إن احتوجً إػ ثؿـفو يف 

ؾال يؽقن ؾقفو زـوة إٓ إذا كقت افتجورة بشلاهو افٌـوء وإمو أن تسـفو ٕوٓدهو 

إذ كص يف ـتوب افدر ,وـوكً افـقي مؼوركي فعؼد افتجورة واشتقؾً ذوط افزـوة

وإصؾ أن مو ظدا احلجريـ )افذهى 9 "ادختور ظذ متـ تـقير إبصور مو كصف

آخذ )فثـل وافًقائؿ إكَم يزـك بـقي افتجورة بؼط ظدم احوكع ادمدي إػ ا (وافػضي

كقى افتجورة بعد قوذط أن تؽقن افـقي مؼوركي فعؼد افتجورة وف (افصدؿي مرتغ

ومـ هذا يعؾؿ " اصسى صقئو فؾؼـقي كوويو أنف إن وجد ربحو بوظف ٓ زـوة ظؾقفوافعؼد أ

 -اجلقاب إذا ـون احلول ـَم ورد بوفًمال واهلل شٌحوكف وتعوػ أظؾؿ

ؾ اهلل ؾفؾ يؼك إمر ظذ اجلفود مـ مصورف افزـوة مكف يف شٌق ,/0

رأت  اجلقاب ؟بؿعـك افـضول وجتفقز ادؼوتؾغ أم يشؿؾ ـؾ أمر ؾقف مـػعي فؾديـ

شٌقؾ اخلر وبعض افعؾَمء ادتلخريـ يرى أن قافؾجـي أن شٌقؾ اهلل شٌحوكف وتعوػ ه

 فؽتوب اهلل ـؾ وجف مـ وجقه اخلر يؽقن مكؾو مـ مصورف افزـوة إٓ أن ادتتٌع

ـَم  يرى أن هذا افؾػظ ٓ يرد إٓ يف معرض اجلفود واجلفود ☺ وشـي رشقل اهلل 

بوفدظقة إػ اهلل يف بقئي حتتوج إػ هذه افدظقة وجلـي ,يؽقن بوفًالح يؽقن ـذفؽ

افػتقى اختورت هذا افرأي يف ـؾ مو يرد ظؾقفو يف هذا افٌوب ؾؽؾ مو ـون يف شٌقؾ 

ؽره يؽقن يف شٌقؾ اهلل مـ وـون بوفًالح أافدؾوع ظـ اإلشالم شقاء وافدظقة أ

مصورف افزـوة واهلل شٌحوكف وتعوػ أظؾؿ هذا وبوهلل افتقؾقؼ وصذ اهلل ظذ شقدكو 

 -ُمؿد وظذ آخف وصحٌف وشؾؿ
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          ؟موت صخص وظؾقف زـوة ومل يمدهو هؾ جيقز أداؤهو مـ موففقف ,00

ـ موت وظؾقف زـوة ؾناهو جتى ثقر أن مقذهى افشوؾعل وأمحد وإشحوق وأب 9اجلقاب

وافقصقي وافقرثي فؼقل اهلل تعوػ يف ادقاريٌ   ,افدائـغ,يف موفف وتؼدم ظذ افغرموء

 ¶ديـ وافزـوة ديـ ؿوئؿ هلل تعوػ ؾعـ ابـ ظٌوس ومـ بعد وصقي يقيص هبو أ

إن أمل موتً وظؾقفو صقم صفر أؾلؿضقف  9ؾؼول ☺ أن رجال جوء إػ رشقل اهلل 

ؾديـ اهلل أحؼ أن  9كعؿ ؿول 9ـون ظذ أمؽ ديـ أــً ؿضقتف ظـفو ؿولقف 9ظـفو ؾؼول

 -يؼه  رواه افشقخون
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 مشؤولية أدائًا  والهصاب ألوعيتًا : املشألة الشادسة

كعؿ ؾػل هذه ادًلخي كعقش مع ادًموفقي يف أدائفو وبقون ىف افـصوب ٕوظقتفو 

,اخقاتك   اخقاكك درشـو افتويلادختؾػي افًوفػ ذـرهو  وهذا موتدور معف ـؾَمت 

آمتـوع ظـ دؾع افزـوة دًتحؼقفو طؾؿ وؾًود اجتَمظل  ؾؾقًً   ,أذـر ممـدا

افزـوة  مـف مـ ادزـل بؾ هل حؼ فؾؿًتحؼغ هلو يف موفف وهك ـَم كعؾؿ مـ افديـ 

افقاجى إؿومتف يف حقوة افـوس ومـ ثؿ ـون ظذ وػ  إمر ىف إشوس محؾ 

و  ومجعفو فٌقً مول افدوفي اإلشالمقي حقٌ تقزع دًتحؼقفو ويف ادًؾؿغ ظؾقف

 ري ٰى ُّٱ9 مصورؾفو افثَمكقي افتك ذـرهو اهلل تعوػ يف شقرة افتقبي  وذفؽ يف ؿقفف تعوػ
 مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي  زي
 مج حج مث متهت خت حت  هبجت مب خب حب جب هئ
 ☺ اهلل  وتتجذ مًموفقي افدوفيآشالمقي  جتوه افزـوة إمر افربوين فرشقل  َّ جح

 نن من زن رن مم ُّٱبوظتٌوره افؼوئد إظذ فؾدوفي اإلشالمقي إوػ
,;0/2 9>افتقبي َّ هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي  ريزي ٰى ين ىن

فؼوئؿ ظؾقفو يف حقوتف ؾؽون يٌعٌ مـ يليت هبو مـ ادزـغ قه ☺ ؾؽون رشقل اهلل  ا

ول إػ بقً مول ادًؾؿغ وأدرك تؾؽ ادًموفقي بؾًون حوفف  خؾقػي ادًؾؿغ إ

وـون مقؿػف ادؼف ادشفقر ادعؾقم مـ موكعل افزـوة  ؾوخلالؾي  ◙افصديؼ 

بقطقػتفو هل خالؾي افـٌقة يف حراشي افديـ وشقوشي افدكقو بف ومفؿي احلوـؿ ادًؾؿ 

وفؾتوريخ   ,إؿومي افديـ وافزـوة رــ مـ أرـوكف ؾفل كظوم تؽوؾؾ  اجتَمظل دؿقؼ

بقظل وإكؼوذه مـ ممامرة افتزيقػ كتذـر هـو يف  ادجقد هلذه إمي وافقاجى دراشتف

حديثـو ظـ افزـوة وادًموفقي إصقؾي يف إؿومتفو بودجتؿع ـرــ مـ أرـون ديـف 

 ◙بؽر ظٌد اهلل بـ ظتقؼ افصديؼ قشقدكو أب أؿقل كتذـربعزة وؾخر ُمؿقد
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 ومقؿػف افربوين ادًئقل مـ موكعل افزـوة بعد وؾوة رشقل ☺ خؾقػي رشقل اهلل 

وتقفقف اخلالؾي بٌقعي ادًؾؿغ فف وؿراره احلوشؿ بؿؼوتؾي موكعل افزـوة  ☺ اهلل 

ه اهلل خرا يف ـتوبف ظـ   حػظو فؾديـ مـ ظٌٌ افعوبثغ وىف هذا يؼقل افصالبك جزا

)وؿد أصور بعض افصحوبي ومـفؿ ظؿر ظذ افصديؼ بلن يسك موكعل افزـوة افصديؼ 

هبؿ ثؿ هؿ بعد ذفؽ يزـقن ؾومتـع افصديؼ ظـ ويتلخػ حتك يتؿؽـ اإليَمن مـ ؿؾق

ذفؽ وأبوه ؾعـ أيب هريرة ؿول9 حو تقىف رشقل اهلل )، وـون أبقبؽر، وـػر مـ ـػر 

مـ افعرب، ؿول ظؿر بـ اخلطوب ٕيب بؽر9 ـقػ تؼوتؾ افـوس، وؿد ؿول )9 أمرت 

ف، وكػًف إٓ أن أؿوتؾ افـوس حتك يؼقفقا ٓ إَل إٓ اهلل، ؾؿـ ؿوهلو ؾؼد ظصؿ مـل موف

ق بغ افصالة وافزـوة،  بحؼف(، وحًوبف ظذ اهلل، ؾؼول أبقبؽر9 واهلل ٕؿوتؾـ مـ ؾرَّ

( ـوكقا يمدواهو إػ رشقل اهلل فؼوتؾتفؿ ومـعقين ظـوؿً قؾنن افزـوة حؼ احول، واهلل ف

ًٓ قظذ مـعفو ويف روايي9 واهلل ف (، ـوكقا يمدوكف إػ رشقل اهلل فؼوتؾتفؿ مـعقين ظؼو

إٓ أن ؿد ذح اهلل صدر أيب بؽر، ؾعرؾً أنف قؿول ظؿر ؾقاهلل موه ,ذ مـعفظ

 واحلؼ(، ثؿ ؿول ظؿر بعد ذفؽ؛ واهلل فؼد رجح إيَمن أيب بؽر بنيَمن هذه إمي مجقعً 

يـوؿشف( ظـ كوحقي قيف ؿتول أهؾ افردة(، وبذفؽ يؽقن أبقبؽر ؿد ـشػ فعؿر )وه

ظـف وهل أن مجؾي جوءت يف احلديٌ ؾؼفقي مفؿي أجالهو فف، وـوكً ؿد ؽوبً 

افـٌقي افؼيػ افذي أحتٍ بف ظؿر هل افدفقؾ ظذ وجقب ُموربي مـ مـع افزـوة 

ؾنذا ؿوفقهو ظصؿقا مـل دموءهؿ ) 9حتك وإن كطؼ بوفشفودتغ وهل ؿقل افـٌل

، مؾفًَم  وـون رأي أبقبؽر يف حرب ادرتديـ رأجً  وأمقاهلؿ إٓ بحؼفو(، وؾعاًل 

فرأي افذيقوه متؾقف ضٌقعي ادقؿػ دصؾحي اإلشالم وادًؾؿغ، وأي مقؿػ ؽره  ا

ثؿ  ؾضؾ اهلل شقؽقن ؾقف افػشؾ وافضقوع واهلزيؿي وافرجقع إػ اجلوهؾقي، وفقٓ

هذا افؼرار احلوشؿ مـ أيب بؽر فتغر وجف افتوريخ وحتقفً مًرتف، ورجعً 

ؾًودا فؼد جتذ ؾفؿف اجلوهؾقي تعقٌ يف إرض  ظؼورب افًوظي إػ افقراء، وفعودت
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افدؿقؼ فإلشالم، وصدة ؽرتف ظذ هذا افديـ، وبؼوئف ظذ موـون ظؾقف يف ظفد كٌقف يف 

بؾقغي  افؽؾؿي افتل ؾوض هبو فًوكف وكطؼ هبو جـوكف، وهل افؽؾؿي افتل تًووي خطٌي

، وهل ؿقفف ظـدمو امتـع ـثر مـ ؿٌوئؾ افعرب أن يدؾعقا افزـوة حوؾاًل  وضقيؾي وـتوبً 

وأنؽروا ؾروقتفو9 ؿد اكؼطع افقحل وتؿ افديـ،  ومـعقهو مطؾؼً و بقً احول، أإػ

أجـؼص وأنو حل( ويف روايي ؿول ظؿر9 ؾؼؾً يوخؾقػي رشقل اهلل تلخػ افـوس 

ار يف اإلشالم، ؿد اكؼطع افقحل، وتؿ  ٌّور يف اجلوهؾقي خقَّ وأرؾؼ هبؿ، ؾؼول يل9 أج

ظؾقؽؿ اخقاكك ؾال خالؾي مقجقدة  وواؿعـو ٓخيػك  (؟أجـؼص وأنو حل  افديـ

وفؽـ أخًتؿ معل اكف موزافً ,وٓحراشي فؾديـ ـذفؽ وهذا ؿدركو يف هذه ادرحؾي

أن تؽقن حوضة وأظـك هبو حؽقمي قفديـو حؽقمي ـلؾراد يف ادجتؿع ادًؾؿ أرج

؟ تؾؽ احلؽقمي افتل دؾعً بوفغومديي رمحفو اهلل  وـذفؽ  ؟افقجدان فدى ـؾ مـو

إػ افذهوب بـػًقفو )دون أن تؽقن ظؾقفو بقـي(  إػ  حقٌ يؼوم   ,فؽموظز بـ مو

كعؿ كعؿ اظؾؿ أخل ادًؾؿ  حوفقو  فـ يطوفٌؽ احد بزـوة موفؽ ؾؾقس  ظؾقفَم احلد

ـذفؽ فقس هـوك بقً حول  ادًؾؿغ وظذ  هـوك حورس وٓ حقل وٓ ؿقة إٓ بوهلل

ٓ كجد ردة معوسة  وفؽــو بػضؾ مًتقى افـظوم افًقود يف افعومل آشالمك إمجو

زمون ادًؾؿغ مـ أظقان قيف كػس افقؿً وهلل احلؿد ؾؾـ خيؾواهلل اكتظور أبو بؽر  

هـوك ظؾَمء ودظوة يعؾؿقن ويًوظدون وهـوك جمتؿع تعقش ؾقف ,خر ودظوة إصالح

بدوائره ادتـقظي  يًوظدوكؽ يف معرؾي أوػ ادًتحؼ هلو ىف بقئتؽ مـ مصورؾفو 

كقي  وبعؿؾفؿ آحتًوبك يؼقمقن بنظداد ؿوظدة بقوكوت  فؾػؼراء ثؿ ادًوـغ افثَم

إذن ,يف شٌقؾ اهلل,وـذفؽ دراشي مقداكقي حو يؿؽـ احلوؿي بؿكف  تتؿقز بوفدؿي

أنً ادًئقل أوٓ وأخرا ظـ ظٌودتؽ تؾؽ  ؾنذا مو مؾؽً افـصوب مـ اى كقع مـ 

ـ ؾفل يف إصؾ ديـ ٓبد مـ إبراء افذمي احول جتى ؾقف افزـوة ؾٌودر بلداء رــ افدي

تعوػ ـالمو  بؼضوئف  وىف ذحف ظذ زاد ادًتـؼع يؼقل افعالمي ابـ ظثقؿغ ؒ
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أي9 إذا موت ش وافزـوة ـوفديـ يف افسـي»ؿقفف9 ) كوؾعو فـو يف هذا ادعـك فؾزـوة

ي وظذ افرجؾ وظؾقف زـوة، ؾنن افزـوة حؽؿفو حؽؿ افديـ، يف أاهو تؼدم ظذ افقصق

إٓ بعد أداء افزـوة، وـذفؽ ٓ يًتحؼ  وافقرثي؛ ؾال يًتحؼ صوحى افقصقي صقئً 

( زـوة، ثؿ ///,/0فزمف ) إٓ بعد أداء افزـوة، ؾنذا ؿدركو أن رجاًل  وافقارث صقئً 

تؾػ موفف إٓ ظؼة آٓف، وموت ومل خيؾػ شقاهو ؾتكف فؾزـوة، وٓ رء 

وافزـوة مؼدمي ش اهلل ؾوهلل أحؼ بوفقؾوءاؿضقا » 9☺ودفقؾ ذفؽ9 ؿقفف  ,فؾقرثي

وهذا ؾقَم اذا ـون افرجؾ مل يتعؿد تلخر افزـوة، ؾنكـو ,ظذ افقصقي، وظذ اإلرث

كخرجفو مـ ترـتف، وجتزئ ظـف، وتزأ هبو ذمتف ـرجؾ يزـل ـؾ شـي، وتؿ احلقل يف 

ترك إخراج  أمو اذا تعؿد,آخر شـقاتف يف افدكقو ثؿ موت، ؾفـو كخرجفو وتزأ هبو ذمتف

وؿول ابـ  ,ثؿ موت، ؾودذهى أاهو خترج وتزأ مـفو ذمتف افزـوة، ومـعفو بخاًل 

أخرجقهو مـ ترـتف؛ ٕنف مِك  ظذ ظدم قـ9 إاهو ٓ تزأ مـفو ذمتف وف  ؒ,افؼقؿ

اإلخراج ؾؽقػ يـػعف ظؿؾ ؽره؟ وؿول9 إن كصقص افؽتوب وافًـي وؿقاظد 

يف أنف ٓ جيزئ ذفؽ ظـف، وٓ تزأ هبو  صحقح,افؼع تدل ظذ هذا ومو ؿوفف ؒ

ذمتف وفؽـ ـقكـو كًؼطفو ظـ احول هذا ُمؾ كظر؛ ؾنن ؽؾٌـو جوكى افعٌودة، ؿؾـو9 

بعدم إخراجفو مـ احول؛ ٕاهو ٓ تـػع صوحٌفو، وإن ؽؾٌـو جوكى احلؼ؛ أي9 حؼ 

أهؾ افزـوة، ؿؾـو9 بنخراجفو؛ فـمدي حؼفؿ، وإن ـوكً ظـد اهلل ٓ تـػع 

فووإحقط أنـو كخرجفو مـ ترـتف؛ فتعؾؼ حؼ أهؾ افزـوة هبو، ؾال تًؼط صوحٌ

بظؾؿ مـ ظؾقف احلؼ، حؼفؿ ظذ حؼ افقرثي، وفؽـ ٓ تـػعف ظـد اهلل؛ ٕنف رجؾ 

 -  (ا ـه,مك ظذ ظدم إخراجفو

يف   9وحوصؾ مو شٌؼ ذـره مـ هذه ادًلخي اخك ادًؾؿ  أؿقل فؽ وإلخقاكؽ

  -نً  أنً احلورس ؾوظؼد افعزم وٓ تسدد ظـ إؿومي ديـؽؽقوب احلورس إمغ  ؾل
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أمو افؼقل ظـ إنصٌي ادحددة مـ افشورع ٕوظقي افزـوة ادختؾػي  ىف مًلختـو 

فؼدر افذي حدده افشورع فؾَمل ادؿؾقك فؾؿًؾؿ قؾف,افـصوبتؾؽ  ؾقٌدأ بتعريػ  ا

فتويلق افـحٓ جتى افزـوة يف أؿؾ مـف(  ويؿؽـ إجيوز افؽالم ظـف درشو ظذ كصوب ,ا

مو يعودل افعؼيـ مثؼول ادـصقص ظؾقفو قافذهى هقمخس وثَمكقن جرامو وه

مو يًووى ثؿـفو مـ اجلـقفوت ادكيي وإن ـون ادؿؾقك ذهٌو  أ  بوحلديٌ افصحقح

ؽره وهذا مو ذهى إفقف افعؾَمء ادعوسون ىف وإن ـون احول ادؿؾقك مـ اجلـقفوت أ

صػي افثؿـقي ديي احلوفقي ؾؼد اظتزوا هلو ؿقؿي ثؿـقي فؾـؼديـ ؾؾفو  كظرُتؿ فألوراق افـؼ

وتني ظؾقفو أحؽوم افـؼديـ وهذا ؿقل أـثر افعؾَمء ادعوسيـ ومـفؿ9 افشقخ9 ابـ 

وؿقؾ9 هل كؼٌد ؿوئٌؿ بذاتف9  ,وافشقخ افؼروووي وؽرهؿ ،وافشقخ9 ابـ ظثقؿغ ،بوز

ٕاهو تؼقم مؼوم  ,ظٌد اهلل بـ مـقعو ،وممـ ؿول هبذا افشقخون9 ُمؿد رصقد روو

وٕاهو تؼّقم هبو إصقوء وافـوس تثؼ  ،تٌوع وتشسى وافـؼديي ؾال يصح أن تؽقن شؾعً 

ئقي ومًتقدظً   ,فالدخور وتتؿقل وتزأ هبو افذمؿ ؾؼومً مؼوم افـؼقد وهبو ـؼقة ذا

وأمو افدرهؿ وافديـور ؾال ُيعرف فف حد ضٌقعل وٓ  صقخ اإلشالم ؒ وؿول

ظل بؾ مرجعف إػ افعودة وآصطالح، وذفؽ ٕنف يف إصؾ ٓ يتعؾؼ افغرض ذ

حو يتعومؾقن هبو وافدراهؿ وافدكوكر ٓ  اادؼصقد بف بؾ افغرض أن يؽقن معقورً 

وافقشقؾي ادحضي  وتؼصد فـػًفو بؾ هل وشقؾي إػ افتعومؾ هبو، وهلذا ـوكً أثَمكً 

 ,قرُتو حيصؾ هبو ادؼصقد ـقػ مو ـوكًافتل ٓ يتعؾؼ هبو ؽرض بَمدُتو وٓ بص

,ظؼورات  ممجرة,مؼوع جتورى ,ظرووو فؾتجورة )بضوظي يف ُمؾ جتورىوأ

يتؿ احلًوب ظذ رأس احلقل ؾنذا مو  (ذهٌو بوفٌقً مدخرا فالشتثَمر افخ ,شقورات

)حقٌ تعػك مـ افزـوة حلؽؿي حػظفو مـ أن تلـؾفو(  بؾغ افـوتٍ  مـ إصقل

داوود قوإصؾ يف كصوب احول  مورواه أب افـًٌي ادحددة ذظوأخرجـو ,افـصوب 

ـْ َظِعٍّ وصححف افٌخوري   ◙  َظ
ِ
ًْ َفَؽ  ,☺  َؿوَل9 َؿوَل َرُشقُل َاهللَّ وَك ـَ إَِذا 
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ٌء َحتَّك َيُؽقنَ  ,َوَحوَل َظَؾْقَفو َاحْلَْقُل ,ِموَئَتو ِدْرَهؿٍ  ُي َدَراِهَؿ، َوَفقَْس َظَؾْقَؽ َرْ ًَ  َؾِػقَفو مَخْ

وِب َذفَِؽ،  ًَ وَن ِديـَوًرا، َوَحوَل َظَؾْقَفو َاحْلَْقُل، َؾِػقَفو كِْصُػ ِديـَوٍر، َؾََم َزاَد َؾٌِِح َفَؽ ِظْؼُ

وٌة َحتَّك حَيُقَل َظَؾْقِف َاحْلَْقُل  ـَ ( وان ـون قَداُوَد، َوهُ قَرَواُه َأبُ ,َوَفْقَس يِف َموٍل َز ـٌ ًَ َح

وأـرر ممـدا  يؼدر كصوب  ☺ ادصطػك رـوزا ؾػقف اخلؿس ـَم ؿه بذفؽ افـٌل 

أمو  ,احول افـؼدي احلويل بؼقؿي كصوب افذهى بًعر يقمف ـَم رجح ذفؽ افعؾَمء

–كصوب افزروع واظـل هبو احلٌقب )افؼؿح وافذرة وإرز وافشعر( وافثَمر)افتؿر 

ؾال )ـقؾي وخيرج كصػ افعؼ يقم حصوده   /4ـجؿ أو501مو يؼورب  (افعـى

ومـ  (مو يعودل اخلؿًي أوشؼ )افؼوبؾي فؾتحؿقؾ أى  أمحولقوه (فؾحقلاظتٌور هـو 

هـو ـون ووبط افزرع افقاجى ؾقف افزـوة اددخر وافؼقت بـػًف  يؿؽـ حتؿقؾف  واهلل 

يف حول افري بؤفي  وافعؼ يف حول ادطر وحوفي افعثرى وإمومـو مورواه   (أظؾؿ

 مًؾؿ ظـ 
ِ
ٌِْد اهللَّ ـَ َظ ُر َأنَُّف َشِؿَع افـٌل يَ   ◙َجوبَِر ْب ـُ ًِ »َؿوَل  ☺ ْذ ِؾقََم َشَؼ

وكَِقِي كِْصُػ اْفُعْؼِ  ًَّ أمو زـوة افػوـفي  ,شإَاْهَوُر َواْفَغْقُؿ اْفُعُشقُر َوؾِقََم ُشِؼَك بِوف

زـوة احول ظذ افراجح وفقس ؾقفو وإخرى واخليوات ؾفل ـعرض افتجورة أ

ديد كصوب افزروع وافثَمر افتك يزـك ظـفو  مو زـوة زروع واهلل أظؾؿ  وإصؾ ىف حت

بـ وحدثـو ظٌد اهلل بـ يقشػ أخزكو موفؽ ظـ ظؿر  رواه افٌخوري يف صحقحي

 ☺ ؿول رشقل اهلل  9حيقك احوزين ظـ أبقف ؿول شؿعً أبو شعقد أخخدري ؿول

فقس ؾقَم دون مخس ذود صدؿي مـ اإلبؾ وفقس ؾقَم دون مخس أواق صدؿي وفقس )

 وـذفؽ مو رواه اإلموم مًؾؿ  (مخًي أوشؼ صدؿي ؾقَم دون
ِ
ٌِْد اهللَّ ـِ َظ ـْ َجوبِِر ْب َظ

 
ِ
ـْ َرُشقِل اهللَّ ـَ اْفَقِرِق َصَدَؿٌي َوَفقَْس »َأنَُّف َؿوَل  ☺ َظ قََم ُدوَن مَخِْس َأَواٍق ِم

َفْقَس ؾِ

ـَ اإِلبِِؾ َصَدَؿٌي َوَفْقَس ِؾقََم ُدوَن مَخْ  ـَ افتَّْؿِر َصَدَؿيٌ ِؾقََم ُدوَن مَخِْس َذْوٍد ِم ِي َأْوُشٍؼ ِم  ,شًَ

جؿ تؼريٌو  وكالحظ يف //1ـقؾقجرام و1وافقشؼ شتقن صوظو وافصوع يًووى 

أمو كصوب احوصقي وإؽـوم ؾؼد ورد يف   هذا احلديٌ أن كصوب اإلبؾ مخس  مـفو
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صحقح افٌخوري ظـفو وآبؾ أجضو حديٌ أورده بطقفف بال ذح ؾؼول اإلموم 

حدثـو ُمؿد بـ ظٌد اهلل بـ ادثـك إنصوري ؿول حدثـل أيب ؿول حدثـل  افٌخوري

ـتى فف هذا افؽتوب  ◙أن أبو بؽر  9ثَممي بـ ظٌد اهلل بـ أنس أن أنًو حدثف

هذه ؾريضي افصدؿي افتل ؾرض    حو وجفف إػ افٌحريـ بًؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

ف ؾؿـ شلخفو مـ ادًؾؿغ ظذ ادًؾؿغ وافتل أمر اهلل هبو رشقف☺ رشقل اهلل 

يف أربع وظؼيـ مـ اإلبؾ ؾَم دواهو )ظذ وجففو ؾؾقعطفو ومـ شئؾ ؾقؿفو ؾال يعط  

مـ افغـؿ مـ ـؾ مخس صوة ؾنذا بؾغً مخًو وظؼيـ إػ مخس وثالثغ ؾػقفو بـً 

خموض أنثك ؾنذا بؾغً شتو وثالثغ إػ مخس وأربعغ ؾػقفو بـً فٌقن أنثك ؾنذا 

بعغ إػ شتغ ؾػقفو حؼي ضروؿي اجلؿؾ ؾنذا بؾغً واحد وشتغ إػ بؾغً شتو وأر

شٌعغ إػ تًعغ ؾػقفو بـتو وشتو ,يعـل,مخس وشٌعغ ؾػقفو جذظي ؾنذا بؾغً

فٌقن ؾنذا بؾغً إحدى وتًعغ إػ ظؼيـ وموئي ؾػقفو حؼتون ضروؿتو اجلؿؾ ؾنذا 

ًغ حؼي ومـ مل يؽـ زادت ظذ ظؼيـ وموئي ؾػل ـؾ أربعغ بـً فٌقن ويف ـؾ مخ

معف إٓ أربع مـ اإلبؾ ؾؾقس ؾقفو صدؿي إٓ أن يشوء رهبو ؾنذا بؾغً مخًو مـ اإلبؾ 

ؾػقفو صوة  ويف صدؿي افغـؿ يف شوئؿتفو إذا ـوكً أربعغ إػ ظؼيـ وموئي صوة ؾنذا 

زادت ظذ ظؼيـ وموئي إػ موئتغ صوتون ؾنذا زادت ظذ موئتغ إػ ثالثَمئي ؾػقفو 

ث صقوة ؾنذا زادت ظذ ثالثَمئي ؾػل ـؾ موئي صوة ؾنذا ـوكً شوئؿي افرجؾ كوؿصي ثال

مـ أربعغ صوة واحدة ؾؾقس ؾقفو صدؿي إٓ أن يشوء رهبو  ويف افرؿي ربع افعؼ ؾنن 

  -مل تؽـ إٓ تًعغ وموئي ؾؾقس ؾقفو رء إٓ أن يشوء رهبو ا ـه

يف زـوة افعؼور )وبقًر  ؾتقى جومعي زيد ؒقبؽر بـ ظٌد اهلل أب وفؾعالمي

د بوفعؼور9 تعوػ يف بدايتفو ؿول ؒ تكف( د بف مو يؿؾؽف  يف ادرا افعؼور9 ُيرا

اإِلكًون مـ إرايض، وادـشآت ظؾقفو، مـ افٌققت، وافؼصقر، وافعَمئر، وافشؼؼ، 

وافدـوـغ، وُمطوت افقؿقد، وآشساحوت، وكحقهو، بلي شٌى ـون مـ أشٌوب 
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ء، أو، أادؾؽ، مـ إحقوء ٓ ؾرق يف أحؽوم افزـوة بغ أن يؿؾؽفو  ,هٌيوإرث، أوذا

وٓ ؾرق يف أحؽوم افزـوة بغ أن  ,بلي شٌى ُيػقد افتؿؾؽ؛ إذ افزـوة ؾرع ادؾؽ

وٓ ؾرق يف أحؽوم  ,ؽر يتقؿوأ ؽر بوفغ وٓ ظوؿؾ، يتقًَم وأ ظوؿاًل  ويؽقن احوفؽ بوفغً 

وإكَم  ,ـودًومهي وصوئعً و، أومـف9 معقـً  اجزءً وافزـوة بغ أن يؿؾؽ افعؼور مجقعف، أ

بوختالف كقي  وظدمً وأ ويف ؽؾتفو وجقبً وختتؾػ أحؽوم افزـوة يف افعؼورات يف ظقـفو أ

وذفؽ يف إؿًوم اخلؿًي  شإكَم إظَمل بوفذوت»احوفؽ؛ فعؿقم احلديٌ افصحقح9 

 أتقي9

فعؼقكقع واحد9 وهقوه ,افؼًؿ إول ظؼور جتى ؾقف افزـوة ور ادَُعدُّ فؾٌقع، ٕنف ا

مـ ُظروض افتجورة افتل جتى ؾقفو افزـوة، ؾفل داخؾي يف ظؿقم أدفي وجقب افزـوة 

ُرُهْؿ  ؟فؾتجورة، ومـفو9 ؿقل اهلل تعوػ9يف إمقال ادعدة  هِلِْؿ َصَدَؿًي ُتَطفِّ ـْ َأْمَقا ُخْذ ِم

قِفْؿ هِبَو؟ وؿقفف شٌحوكف9 ِـّ هِلِْؿ َحؼ  ؟َوُتَز وِئِؾ َواْدَْحُروِم؟، ومـفو حديٌ  َويِف َأْمَقا ًَّ فِؾ

ده  ☺  َأمركو رشقل اهلل»ؿول9 ◙  شؿرة بـ جـدب أن ُكْخِرَج افصدؿي مِمَّو ُكعُّ

ادؼدار افقاجى9  ,وُحِؽِل اإِلمجوع ظذ ذفؽ ,داود بًـد حًـ;ق>رواه أب شفؾٌقع

ػ أن ا,ربع افعؼ، أي )اثـون وكصػ بوحوئي( مـ ؿقؿتف وؿً وجقب افزـوة،قه

وًة ؾناهو تٌؼك ديـً  ؿول ؒ ـَ يف ذمتف حتك جيدهو ثؿ  وومـ مل جيد مو خيرجف َز

وحيًـ بودًؾؿ أن ُيَؼقَِّد مو وجَى ظؾقف يف ـتوب ظـده؛ فئال يـًوه، وحتك  ,خيرجفو

َرَج أجًض  ظـف بعد مقتف مـ ترـتف إن مل يتؿؽـ مـ إخراج افزـوة ؿٌؾ مقتف؛ فعؿقم  وخُيْ

ؼُّ امرئ مًؾٍؿ فف رء يريد أن يقيص ؾقف يٌقً فقؾتغ إٓ مو ح» 9☺ ؿقل افـٌل

خرجوه يف افصحقحغ، وهبذا يؽقن أدى مو اؾسض اهلل ظؾقف  شووصقتف مؽتقبي ظـده

 -مـ زـوة يف ظؼوره، وٓ تزأ ذمتف إٓ بعد إخراجفو

كقظون9 افـقع إول9 قظؼور جتى افزـوة يف ؽؾتف دون أصؾف9 وه افؼًؿ افثوين

وهك  إرض ادعدة فؾزراظي واحلرث، جتى افزـوة يف ثؿرة ,راظقيإرض افز
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ٓ يف كػس  واخلورج مـفو مـ احلٌقب وافثَمر يقم احلصود واجلذاذ، إذا بؾغ كصوبً 

وهذا مـ زـوة اخلورج مـ إرض ٓ  ,إرض، وـوكً افثؿرة ممو يؽول ويدخر

إذا أجر , تعوػرمحفؿ اهلل,افُعُروض افتجوريي، وأحؽومفو مػصؾي فدى افػؼفوء

موفؽ إرض افزراظقي أروف دـ يزرظفو، وـوكً إجرة مـ افـؼقد، وجًٌ ظذ 

ر هلو زـوة إجرة مـ توريخ افعؼد إذا حول ظؾقفو احلقل وبؾغً كصوبً  ، وادمجِّ

وإن اشتفؾؽفو ؿٌؾ متوم  ,ظروض جتورةوبضؿفو إػ مول زـقي آخر مـ َكْؼٍد أوأ

 اً زـوة افزرع ظذ ادًتلجر يقم حصوده؛ ضردً ووجٌ ,احلقل ؾال رء ظؾقف

 ,ومرُتـً وأ ا مًتلجرً وأ وفؾؼوظدة9 أن افزـوة فؾزرع ظذ زارع إرض، شقاء ـون موفؽً 

افـقع افثوين9 افعؼور ادعد فإِلجيور9 وهذا افـقع ٓ جتى افزـوة ؾقف يف رؿٌي ادؾؽ، وإكَم 

وحول ظؾقفو احلقل  وغً كصوبً إذا بؾ,ويؼول9 افغؾي، وافريع,جتى افزـوة يف أجرتف

افؼًؿ  ,مـ توريخ ظؼد اإِلجيور، ومؼدارهو ربع افعؼ، أي )اثـون وكصػ بوحوئي(

فعؼور ادمجر يـقيف فؾٌقع، ؾػل رؿٌي قظؼور جتى افزـوة يف أصؾف وؽؾتف9 وه افثوفٌ ا

ادؾؽ زـوة مـ توريخ كقي افٌقع، ظذ مو تؼدم يف افؼًؿ إول، ويف ؽؾتف زـوة مـ 

ظؼور ٓ جتى   افؼًؿ افرابع ,ريخ ظؼد اإِلجيور، ظذ مو تؼدم يف افؼًؿ إولتو

ظـ إؿًوم افثالثي  ومو ـون خورًج قافزـوة يف أصؾف وٓ يف ؽؾتف ومـػعتف9 وه

 أنقاع وصقر، مـفو9قوه ,مومل ُيَعدَّ فؾٌقع وٓ فالشتثَمر وٓ هلَمقادتؼدمي، وه

ـوفػؼراء، ؾال زـوة ؾقف؛ ٓكتػوء ادؾؽ، افعؼور ادقؿقف ظذ جفوت بر ظومي  ,0

وهذا بخالف افقؿػ ظذ  ,ومـ ذوط افزـوة9 متوم ادؾؽ، وٕنف حؼ يف شٌقؾ اهلل

بضؿف إػ مول وبـػًف أ ومعغ، ؾتجى يف ؽؾتف افزـوة إذا بؾغً حصي افقاحد كصوبً 

 -ُظروض جتورةوزـقي آخر مـ كؼٍد أ

بف، ؾقف افزـوة يف حقوة ادُقيِص وٓ زـوة ادُقص قافعؼور أيؾ إػ افقؿػ، وه ,1

ؾقف ابتداء مـ توريخ وؾوة ادقيص إذا ـون ظذ جفي بر ظومي، أمو إذا ـون دعغ ؾتجى 
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بضؿفو إػ مول فف زـقي وبـػًفو أ ويف ؽؾتف افزـوة إذا بؾغً حصي افقاحد كصوبً 

 -آخر

، ؾال زـوة ومًساًح وأ افػالحي،ودار فؾًؽـ، أوافعؼور ادعّد فِْؾُؼـْقِي ـلرض أ ,2

فؾـَمء وافزيودة؛  ، وفقس ؿوباًل وؾقف؛ ٕنف مول ؽر تومٍّ بوفػعؾ، ؾال ُيِدرُّ ظذ موفؽف ربحً 

رً  9افؼًؿ اخلومس ,فؽقكف يًتغؾف بـػًف مـ افزـوة بـؼقض  امعومؾي مـ حّقل كقتف ؾرا

ر ظذ تدو,شافعؼورات»ومـفو9 ,ؿصده9 حو ـوكً أحؽوم افزـوة يف ُظُروض افتجورة

افـقي، وهل بغ افعٌد وبغ ربف، فذا ؾنكف حيرم ظذ مـ وجًٌ ظؾقف افزـوة حتقيؾ كقتف 

رً  آثؿ، ؾعؾقف افتقبي إػ اهلل تعوػ بنظَمل كقتف افصودؿي ؾقفو، وإن مل َيُتْى قمـفو، وه اؾرا

مثول  ,وُظؾَِؿ مـف ذفؽ ؾنكف ُيعومؾ بـؼقض ؿصده، وتمخذ مـف افزـوة فذفؽ افعؼور

ل ذفؽ9 إ ذا ـون موفؽ افعؼور كقتف افٌقع وَضَؾُى افربح، ثؿ حو ؿرب متوم احلقل َحقَّ

ممو اؾسوف اهلل ظؾقف مـ افزـوة، ؾنكف ُيعومؾ بـؼقض  اافُؼـقي ؾرارً وكقتف إػ اإِلجيور أ

 ا ـه,ؿصده، ؾتجى ظؾقف زـوة رؿٌي ادؾؽ، وتمخذ مـف َؿَضوءً 
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 ئًاالصدقة املهدوبة ومباد :املشألة الشابعة

كتذـر  (اخقاكك وأحٌويب بعد افدرس واددارشي ظـ افصدؿي ادػرووي )افزـوة

بغ يدى ـؾؿي افقحك ظـ افتطقع بوفصدؿي معؾَم بورزا مـ شَمت ادجتؿع 

ؿدوُتؿ احلًـي إوػ شقد قآشالمك  وأظـك بف  افتؽوؾؾ بغ أبـوءه مجقعو  ؾفو ه

ٓيممـ  أحدـؿ إذا بوت ) 9يؼقل ☺ اخلؾؼ وحٌقى احلؼ  ورمحي اهلل فؾعودغ 

)مـ ؾرج مممـ ـربي مـ ـرب افدكقو ؾرج ظـف  (يعؾؿقصٌعون وجوره جقظون وه

اػ ؽر ذفؽ ىف بوبف اخقاكك كتذـر شقيو ذضو آكتػوع  (ـربي مـ ـرب يقم افؼقومي

أخؼك وإن يف ذفؽ فذـرى دـ ـون فف ؿؾى أ)بوفؼرآن ظـد شَمظف ـَم جوءا بًقرة ق  

إػ ؿقل اهلل تعوػ مـ شقرة   كًتحيمهو أوٓ ثؿ كًتؿع معو (صفقدقهافًؿع  و

 نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱ9 افٌؼرة
 ام يل ىل مل يك مكىك لك  اك يق يفىق ىف يث ىث
  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم
 مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ
 جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ جحمح  مج حج
 حق خفمف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض
 خم حم  جم هل مل حلخل جل مك لك خك  حك جك مق
 جم يل ىل مل خل  مه جه هن من خن حن ممجن
 جه ين  ىن من خن حن جن يم ىم مم  خم حم
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  خيمي حي جي يه ىه مه

 ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ
 نثىث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب
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 ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث
 ني مي زي ري ينٰى ىن نن  من زن رن مم ام يل

 خت حت  جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ  يي ىي
 مس خس جسحس مخ جخ مح جح  حجمج مث هت مت
 خف جفحف مغ جغ  مع جع مظ حط خضمض حض جض مص  خص حص

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  حك جك مق حق مف
 جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن جنحن  يم
 ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي حيخي
  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  ّٰرئ ِّ
 ىث مثنث  زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب
 ام يل ىل مل يك ىك مك لك  يقاك ىق يف ىف يث
 زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن  مم
 هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي
 جح مج حج مث  هت مت خت حت هبجت مب خب حب  جب
  جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح
ؾػل ، ;150,163>افٌؼرة9  َّ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض

أيي إوػ بقون فػضؾ اهلل افؽٌر ظذ ادتصدؿغ وشقليت مزيد بقون فذفؽ ظذ 

وبعدهو  بقون فٌعض آداب افتصدق  مثؾ احسام مشوظر   ☺ فًون رشقل اهلل 

أمو أيي افتوفقي  ؾؼد ؿول اإلموم   ,و وبرـتفوادًوـغ وفزوم اإلخالص ؾقفو فؼٌقهل

 زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ9 ابـ ـثر ظـد تػًر ؿقفف تعوػ
 زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ
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 ىق  يف ىف يث نثىث مث زث رث يت  ىت نت مت
 -;150>افٌؼرة9    َّ مك لك اك يق

,ؿول افٌخوري ظـد تػًر هذه أيي9 حدثـو إبراهقؿ بـ مقشك، حدثـو هشوم

ـ ابـ جري9ٍ شؿعً ظٌد اهلل  بـ أيب ُمَؾقؽي، حيدث ظـ ابـ ظ,ابـ يقشػقه

ظٌوس، وشؿعً أخوه أبو بؽر بـ أيب مؾقؽي حيدث ظـ ظٌقد بـ ُظَؿر ؿول9 ؿول ظؿر 

ْؿ »ؾقؿـ ترون هذه أيي  كزف9ً  9☺بـ اخلطوب يقمو ٕصحوب افـٌل  ـُ َأجََقدُّ َأَحُد

ـْ َكِخقٍؾ َوَأْظـَ  9 اهلل أظؾؿ ؟شوٍب َأْن َتُؽقَن َفُف َجـٌَّي ِم ؾغضى ظؿر ؾؼول9 ؿقفقا9  ,ؿوفقا

ؾؼول ظؿر9  ,ؾؼول ابـ ظٌوس9 يف كػز مـفو رء يو أمر ادممـغ ,ٓ كعؾؿوكعؾؿ أ

ؿول ظؿر9  ,ؾؼول ابـ ظٌوس9 ضبً مثال فعؿؾ ,يو ابـ أخل، ؿؾ وٓ حتؼر كػًؽ

ثؿ  ,ؿول ظؿر9 فرجؾ ؽـل يعؿؾ بطوظي اهلل ,أيُّ ظؿٍؾ؟ ؿول ابـ ظٌوس9 فعؿؾ

ثؿ رواه افٌخوري، ظـ  ,حتك أؽرق أظَمفف بعٌ اهلل فف افشقطون ؾعِؿؾ بودعويص

 ,احلًـ بـ ُمؿد افزظػراين، ظـ حجوج بـ ُمؿد إظقر، ظـ ابـ جريٍ، ؾذـره

د افٌخوري، ؒقوه ويف هذا احلديٌ ـػويي يف تػًر هذه أيي،  ,مـ أؾرا

ٓ ثؿ بعد ذفؽ اكعؽس شره، وتٌقغ مو ؾقفو مـ ادثؾ بعؿؾ مـ أحًـ افعؿؾ أو

ؾٌدل احلًـوت بوفًقئوت، ظقوًذا بوهلل مـ ذفؽ، ؾلبطؾ بعؿؾف افثوين مو أشؾػف ؾقَم 

تؼدم مـ افصوفح  واحتوج إػ رء مـ إول يف أوقؼ إحقال، ؾؾؿ حيصؾ فف مـف 

 يت  ىت نت مت ُّٱ رء، وخوكف أحقَج مو ـون إفقف، وهلذا ؿول تعوػ9

أي9 أحرق ثَمَرهو وأبود  َّنث مث زث ُّٱ افريح افشديدقوه  َّ رث

  يك ىك ُّٱ9 يف  ؿقفف تعوػ وؿول ؒ ,أصجورهو، ؾلّي حول يؽقن حوفف

 زي ري ينٰى ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل
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أمر تعوػ  ;156>افٌؼرة9   َّ هئجب مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي

د بف افصدؿي هوهـو؛ ؿوفف ابـ ظٌوس,ظٌوده ادممـغ بوإلكػوق مـ ضقٌوت مو ,وادرا

 ,ؿول جموهد9 يعـل افتجورة بتقًره إيوهو هلؿ ,قال افتل اـتًٌقهورزؿفؿ مـ إم

يعـل9 افذهى وافػضي، ومـ افثَمر   َّ رن مم ام يل ُّٱ وؿول ظع وافًدي9

ؿول ابـ ظٌوس9 أمرهؿ بوإلكػوق مـ أضقى  ,وافزروع افتل أنٌتفو هلؿ مـ إرض

ؾنن اهلل  ,خٌقثفقوه,فَذاَفِي احول وَدكقاحول وأجقده وأنػًف، واهوهؿ ظـ افتصدق بِرُ 

 ني مي ُّٱأي9 تؼصدوا   َّ زي ري ُّٱَضقْى ٓ يؼٌؾ إٓ ضقًٌو، وهلذا ؿول9 

أظطقتؿقه مو أخذمتقه، إٓ أن تتغووقا ؾقف، ؾوهلل قأي9 ف  َّ جئ  يي ىي

 ا ـه,أؽـك ظـف مـؽؿ، ؾال جتعؾقا هلل مو تؽرهقن

ظػقػ أن يرزق اػ أنف مـ افًعودة بودتصدق  162وٓ يػقتـو إصورة أيي 

حقٌ  ☺ كعؿ ويدل ظذ موشٌؼ أجضو هدى افـٌل  ,افـػس ُمتوج فقعطقف صدؿتف

   ,9شـتف افثوبتي وكتدارس مـفو مو يع

روى اإلموم افٌخوري يف صحقحف بًـده ظـ ابـ صفوب ظـ خوفد بـ أشؾؿ  ,0

وافذيـ »ؾؼول أظرايب أخزين ؿقل اهلل  ¶خرجـو مع ظٌد اهلل بـ ظؿر  9ؿول

مـ  ¶ؿول ابـ ظؿر  ,شافػضي وٓ يـػؼقاهو يف شٌقؾ اهلليؽـزون افذهى و

ــزهو ؾؾؿ يمدي زـوُتو ؾقيؾ فف إكَم ـون هذا ؿٌؾ أن تـزل افزـوة ؾؾَم أنزفً جعؾفو 

 -وىف ؾضؾفو,اهلل ضفرا فألمقال

ؿول رشقل اهلل  9ؿول ◙ظـ أيب هريرة روى اإلموم افٌخوري بًـده  ,1

 يؼٌؾ اهلل إٓ افطقى وإن اهلل مـ تصدق بعدل مترة مـ ـًى ضقى وٓ) ☺ 
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 (يتؼٌؾفو بقؿقـف ثؿ يربقفو فصوحٌفو ـَم يريب أحدـؿ ؾؾقه حتك تؽقن مثؾ اجلٌؾ

  -وبـػس ادعـك وفؽـ بؿزيد ؾوئدة ومتـ آخر

ظـ شعقد  ،كو افؾقٌ ،ؾػل ذح افًـي روى اإلموم  افٌغقى بًـده ظـ ؿتقٌي ,2

مو 9 "(☺)ؿول رشقل اهلل  9رة يؼقلشعقد بـ يًور أنف9 شؿع أبو هريظـ  ،ادؼزي

 ،إٓ أخذهو افرمحـ بقؿقـف,وٓ يؼٌؾ اهلل إٓ افطقى,تصدق أحد بصدؿي مـ ضقى

يف ـػ افرمحـ حتك تؽقن أظظؿ مـ اجلٌؾ ـَم يريب أحدـؿ ؾؾقه قوإن ـوكً مترة ترب

وأخرجوه  ،ثؿ ؿول هذا حديٌ متػؼ ظذ صحتف أخرجف مًؾؿ ظـ ؿتقٌي ,"ؾصقؾفوأ

 -أيب هريرةمـ ضرق ظـ 

ؾؼول  حدثـو مًدد حدثـو حيقك ظـ ظٌقد اهلل ؿول  روى افٌخوري ؒ ,3

ظـ  9◙حدثـل خٌقى بـ ظٌد افرمحـ ظـ حػص بـ ظوصؿ ظـ أيب هريرة 

شٌعي يظؾفؿ اهلل تعوػ يف طؾف يقم ٓ طؾ إٓ طؾف إموم ظدل )ؿول  ☺ افـٌل 

ن حتوبو يف اهلل اجتؿعو وصوب كشل يف ظٌودة اهلل ورجؾ ؿؾٌف معؾؼ يف ادًوجد ورجال

ة ذات مـصى ومجول ؾؼول إين أخوف اهلل ورجؾ  ظؾقف وتػرؿو ظؾقف ورجؾ دظتف امرأ

تصدق بصدؿي ؾلخػوهو حتك ٓ تعؾؿ صَمفف مو تـػؼ يؿقـف ورجؾ ذـر اهلل خوفقو 

                                - (ؾػووً ظقـوه

مو مـ يقم يصٌح ) ؿول☺ أن افـٌل  9◙وروى بًـده ظـ أيب هريرة  ,4

افعٌود ؾقف إٓ مؾؽون يـزٓن ؾقؼقل أحدمهو مهللا أظط مـػؼو خؾػو ويؼقل أخر 

 -مهللا أظط ممًؽو تؾػو

ـْ  ,5 ـُ حَيَْقك َؿوَل َؿَرأُْت َظَذ َموفٍِؽ َظ َقك ْب َثـَو حَيْ وروى اإلموم مًؾؿ ؾؼول َحدَّ

ـِ َأبِك َضْؾَحَي أَ   ْب
ِ
ٌِْد اهللَّ ـِ َظ وَن َأبُ إِْشَحوَق ْب ـَ ـَ َموفٍِؽ َيُؼقُل  َثَر قنَُّف َشِؿَع َأنََس ْب ـْ َضْؾَحَي َأ
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 ًٓ ِديـَِي َمو وَن  َأنَْصوِرىٍّ بِوْدَ ـَ ِجِد َو ًْ َتْؼٌَِؾَي اْدَ ًْ ًْ ُم وَك ـَ َحوء َو فِِف إَِفْقِف َبْرَ وَن َأَحىَّ َأْمَقا ـَ َو

 
ِ
 ِؾقفَ  ☺ َرُشقُل اهللَّ

ٍ
ـْ َموء ُب ِم ًْ َهِذِه أَيُي  ,و َضقٍِّى َيْدُخُؾَفو َوَيْؼَ َؿوَل َأنٌَس َؾَؾَمَّ َكَزَف

 قَؿوَم َأبُ ٱَّخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
ِ
ؾََؼوَل  ☺ َضْؾَحَي إَِػ َرُشقِل اهللَّ

َ َيُؼقُل ىِف ـِتَوبِفِ  َوإِنَّ أََحىَّ أَْمَقاِػ إَِػَّ   َّخممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ9 إِنَّ اهللَّ

 َأْرُج 
ِ
َّ
ِ
َو َصَدَؿٌي هلل َحوء َوإاِهَّ ٌُ قَبْرَ  َحقْ

ِ
 َؾَضْعَفو َيو َرُشقَل اهللَّ

ِ
َهو َوُذْخَرَهو ِظـَْد اهللَّ بِرَّ

 ًَ   ,ِصْئ
ِ
ًُ َمو " ☺ َؿوَل َرُشقُل اهللَّ َبْخ َذفَِؽ َموٌل َرابٌِح َذفَِؽ َموٌل َرابٌِح َؿْد َشِؿْع

ًَ ِؾقَفو وإين َأَرى َأْن جَتَْعَؾَفو يف إَْؿَربِغَ ؿُ  َؿَفو َأبُ  ,شْؾ ًَ َضْؾَحَي يف َأَؿوِربِِف وبـل قَؾَؼ

فِ  َثـَو َأبُ قوحدثـل َأبُ   وؿول ؒ ,َظؿِّ  َحدَّ
ِ
ـُ اْفَعاَلء ُد ْب ؿَّ َرْيٍى ُُمَ َثـَو قـُ أَُشوَمَي َحدَّ

 ًٍ ـُ َثوبِ ـُ َمْرُزوٍق حدثـل َظِدىُّ ْب ـْ َأبِك ُهَرْيَرَة َؿوَل َؿوَل  ُؾَضْقُؾ ْب ـْ َأبِك َحوِزٍم َظ َظ

 
ِ
َ َأَمَر اْدُْمِمـَِغ بََِم " ☺ َرُشقُل اهللَّ ًٌو َوإِنَّ اهللَّ ٌَُؾ إَِّٓ َضقِّ َ َضقٌِّى َٓ َيْؼ َو افـَّوُس إِنَّ اهللَّ َأَيُّ

 هئ  مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري ُّٱ9 َأَمَر بِِف اْدُْرَشؾَِغ ؾََؼوَل 
 نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱ9 َوَؿوَل ، ;40ادممـقن9 >  َّ حب جب
ٌَ َأْؽَزَ َيُؿدُّ َيَدْيِف إَِػ  ,;9061 >افٌؼرة َّ  ىت َػَر َأْصَع ًَّ ُجَؾ ُيطِقُؾ اف َر افرَّ ـَ ُثؿَّ َذ

ٌم َوُؽِذَى بِوحْلََرا  ُف َحَرا ًُ ٌَ ٌم َوَمْؾ ُبُف َحَرا ٌم َوَمْؼَ  َيو َربِّ َيو َربِّ َوَمْطَعُؿُف َحَرا
ِ
ََمء ًَّ ِم اف

َتَجوُب فَِذفَِؽ  ًْ  -شَؾَلنَّك ُي

إكَم " (☺)ؿول رشقل اهلل  9ظـ أيب هريرة ؿولوروى افٌغقى بًـده  ,6

هذا  ,وابدأ بؿـ تعقل " ،وافقد افعؾقو خر مـ افًػذ ،افصدؿي ظـ طفر ؽـك

أخرجف ُمؿد مـ ضريؼ أيب هريرة وأخرجف مًؾؿ مـ  ،حديٌ متػؼ ظذ صحتف

 خر افصدؿي مو ـون ظـ طفر ؽـك9 "ل ىف ذحف ؿقففثؿ ؿو ,روايي حؽقؿ بـ حزام

ـَم ؿول يف روايي أخرى ظـ  ،ويًتظفر بف ظذ افـقائى افتل تـقبف،ؽـك يعتؿده 9أي"

يعـل خر مو " إن خر افصدؿي مو ترك ؽـك" أنف ؿول (☺)ظـ افـٌل  ،أيب هريرة
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9 جؾؿول ابـ ظٌوس يف ؿقفف ظز و ,تصدؿً بف افػضؾ ظـ ؿقت ظقوفؽ وـػويتفؿ

وؿقؾ يف   أي9 مو ؾضؾ مـ أهؾؽ ;108>افٌؼرة9   َّ لك خك جكحك مق حقُّٱ

يريد  ،مو أؽـقً بف مـ أظطقً ظـ ادًلخي 9أي "خر افصدؿي مو ترك ؽـك" ؿقفف

وآختقور فؾرجؾ أن  9ؿول ؒ ,وإول أوػ ،إجزال افعطوء واإلـثور مـف

وربَم  ،ؾتـي افػؼر ويًتٌؼل فـػًف ؿقتو حو خيوف ظؾقف مـ ،يتصدق بوفػضؾ مـ موفف

ومل يـؽر افـٌل  ،ويٌؼك ـال ظذ افـوس ،ؾقٌطؾ بف أجره،يؾحؼف افـدم ظذ مو ؾعؾ

وصحي تقـؾف  ،حو ظؾؿ مـ ؿقة يؼقـف ،ظذ أيب بؽر خروجف مـ موفف أمجع (☺)

أمو مـ تصدق وأهؾف ُمتوجقن إفقف  ,ـَم خوؾفو ظذ ؽره ،ؾؾؿ خيػ ظؾقف افػتـي

إٓ أن يؽقن  ،وأداء افديـ واإلكػوق ظذ إهؾ أوػ ،ؽؾؾقس فف ذف ،ظؾقف ديـوأ

وـذفؽ آثر  ،ـػعؾ أيب بؽر ،ـون بف خصوصيقؾقمثر ظذ كػًف وف ،معروؾو بوفصز

 خل حل جل مك لك خكُّٱ9 ؾلثـك اهلل ظؾقفؿ بؼقفف ،إنصور ادفوجريـ
 -ا ـه ,وهل احلوجي وافػؼر ;8 9> احلؼ  َّ  ملهل

ي ؾفو هل بغ يديؽ أخل احلٌقى بعضو مـ وـَم شٌؼً اإلصورة إفقف يف ادؼدم

مًوئؾ اجلؿفقر ادتعؾؼي بسجقح بعض مو جوء يف مًوئؾ افػصؾ ـشوهد فف ـَم 

 ,9يع

ابـ  حؽوه ,مجفقر افعؾَمء ظذ وجقب افزـوة يف مول افصٌل وادجـقن ,0  

ادـذر ظـ ظؿر بـ اخلطوب وظع وابـ ظؿر وجوبر واحلًـ بـ ظع وظوئشي ريض 

ػ ظـفؿ، وضووس وظطوء وجوبر بـ زيد وجموهد وابـ شريـ وربقعي وموفؽ اهلل تعو

وافثقري واحلًـ بـ صوفح وابـ ظققـي وظٌقد اهلل بـ احلًـ وأمحد وإشحوق وأيب 

,مذهى افشوؾعلقوه ,ظٌقد وأيب ثقر وشؾقَمن بـ حرب رمحفؿ اهلل تعوػ

خعل9 ٓ وائؾ وشعقد بـ جٌر واحلًـ افٌكي وإبراهقؿ افـقوؿول أب , ؒ
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وؿول شعقد بـ ادًقى9 ٓ يزـل افصٌل حتك يصعِّ ويصقم  ,زـوة يف مول افصٌل

وؿول إوزاظل وشعقد بـ ظٌد افعزيز9 يف موفف افزـوة فؽـ ٓ خيرجفو  ,رمضون

وؿول ابـ أيب فقذ9 ؾقَم  ,افقيل بؾ حيصقفو ؾنذا بؾغ افصٌل أظؾؿف ؾقزـل يف كػًف

وؿول ابـ صزمي9 ٓ زـوة يف ذهى وؾضي،  ,ؿـمؾؽف زـوة فؽـ إن أداهو افقيص و

وؿول  ,وجتى يف إبؾف وبؼره وؽـؿف ومو طفر مـ موفف زـقتف ومو ؽوب ظـل ؾال

 -ص 4مٍ  حـقػي9 ٓ زـوة يف موفف إٓ ظؼ ادعؼاتقأب

مجفقر افعؾَمء ظذ ظدم جقاز تلخر افزـوة إذا وجًٌ بؾ افقاجى إخراجفو  ,1

رمحفؿ اهلل وكؼؾ ظـ أيب ,فشوؾعل وأمحد وؽرهؿمذهى موفؽ واقظذ افػقر وه

حـقػي أاهو ظذ افساخل، وؿد اختؾػ أصحوب أيب حـقػي يف ادًلخي، ؾؼول افؽرخل 

 -ص 4مٍ  ,بؽر افرازي9 ظذ افساخلقبؼقل اجلؿفقر، وؿول أب

مجفقر أهؾ افعؾؿ ظذ أنف ٓ زـوة يف افعًؾ، وبف يؼقل موفؽ وافشوؾعل وابـ  ,2

حـقػي إن مل يؽـ يف أرٍض قحلًـ بـ صوفح وابـ ادـذر، وبف يؼقل أبأيب فقذ وا

ًُ وٓ إمجوع ؾال  ,ظؼيي ٌُ ؿول ابـ افـذر9 فقس يف وجقب افصدؿي يف افعًؾ خز َيْث

 ,ؿقل اجلؿفقر، وحؽوه ظـ اجلؿفقر ابـ رصد ـذفؽ وابـ ظٌد افزقزـوة ؾقف وه

افعزيز ومؽحقل وافزهري وؿول أمحد9 ؾقف افزـوة، ويروى ذفؽ ظـ ظؿر بـ ظٌد 

  -حـقػي إن ـون يف أرض افعؼقوبف ؿول أب ,وإوزاظل وإشحوق

مجوهر افعؾَمء مـ افصحوبي وافتوبعغ ظذ وجقب افزـوة يف ظروض   ,3

ؿقل ظؿر ابـ اخلطوب وابـ ظٌوس وافػؼفوء افًٌعي أظـل ؾؼفوء ادديـي قافتجورة وه

د وظرو ة بـ افزبر وأيب بؽر بـ ظٌد افرمحـ بـ شعقد ابـ ادًقى وافؼوشؿ بـ ُمؿَّ

ؿقل قاحلورث وخورجي ابـ زيد وظٌقد اهلل بـ ظٌد اهلل بـ ظتٌي وشؾَمن بـ يًور وه

احلًـ افٌكي وضووس وجوبر بـ زيد ومقؿقن بـ مفران وإبراهقؿ افـخعل 
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وموفؽ وافثقري وإوزاظل وافشوؾعل وأيب حـقػي وأصحوبف وأمحد وإشحوق وأيب 

 -ص 1، مغ ج 3، 2ص  5ح  ,ظٌقد حؽوه ظـفؿ ابـ ادـذرثقر وأيب 

ًٓ بؾغ كصوًبو وظؾقف ديـ  ,4 أـثر مـ بؾغـو ؿقفف مـ أهؾ افعؾؿ ظذ أن مـ مؾؽ مو

يذهى بـصوبف ؾال زـوة ظؾقف يف ـؾ مو ُيعدُّ مـ إمقال افٌوضـي ويًتغرق موفف أ

 ـ يًور ومقؿقن ابــوفدراهؿ وافدكوكر وافذهى وافػضي، وبف ؿول ظطوء وشؾقَمن ب

ثقر قمفران واحلًـ وافـخعل وافؾقٌ وموفؽ وافثقري وإوزاظل وإشحوق وأب

وؿول ربقعي ومحود بـ أيب شؾقَمن  ,وأصحوب افرأي وأمحد وافشوؾعل يف افؼديؿ

حـقػي9 افديـ يؿـع زـوة ـؾ مو ؾقف قوافشوؾعل يف اجلديد9 ٓ يؿـع افزـوة وؿول أب

9 افديـ يؿـع زـوة افـوِض )افعرض افذى حتقل إػ زـوة إٓ احلٌقب وؿول موفؽ

 -ص 1مغ ج  ,ؾؼط إٓ أن يؽقن فف ظروٌض ؾقفو وؾوٌء مـ ديـف ؾنكف ٓ يؿـع (ظغ

ؿقل إئؿي إربعي موفؽ وأيب قمجوهر افعؾَمء ظذ أن زـوة افػطر واجٌي وه ,5

 -حـقػي وافشوؾعل وأمحد رمحفؿ اهلل تعوػ

أن يؿؾؽ ادرء قووبط افقًور ادقجى فصدؿي افػطر همجفقر افعؾَمء ظذ أن  ,6

مو يزيد ظذ ؿقتف وؿقت مـ تؾزمف كػؼتفؿ فقؾي افعقد ويقمف،  وافشعٌل وظطوء وابـ 

مٍ  ,مذهى أمحدقوه ,ثقرقشريـ وافزهري وموفؽ وابـ ادٌورك وافشوؾعل وأب

 -256ص  0، بدايي ج 41ص 5ج

مذهى قؿي يف زـوة افػطر وهمجفقر افػؼفوء ظذ ظدم جقاز إخراج افؼق ,7

حـقػي9 جيقز، ُوروي مثؾ ذفؽ ظـ ظؿر قوؿول افثقري وأب ,موفؽ وافشوؾعل وأمحد

 -ص 5مٍ ج  ,بـ ظٌد افعزيز واحلًـ
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 الفصل الجاني 

 ;164>افٌؼرة9    َّ ٰذٰر يي ىي مي خي ُّٱ

 -:متًيد

 يف هذا افػصؾ كتدارس ؾقف صـػغ مـ ادعومالت )جوئزة مٌوحي وممـقظي ُمرمي(

حتك  وان ـون إجيوزا واختقورا فؾٌعض مـفو ٓ افؽؾ  وافعؿدة يف ذفؽ آيي شقرة 

افٌؼرة ادذـقرة يف صدره ـعـقان فف ـَم شقليت إن صوء اهلل تعوػ وفتؽـ بدايتـو هلذا 

أـثر حًى وافػصؾ  متفقد أصقيل كوؾع دقوقظـو  )أؿسح إؾراده بدرس مًتؼؾ أ

ؾقف  ,ـون مػردا يف مقوقظف ؾؼدمتف ٕمهقتف( يف أمهقي ادًلخي وانقاحلوجي  ؾف

كتذاـر يف أمريـ )إول مـفَم ؿوظدة ادعومالت إصؾقي وصؼقؼتفو ىف افعؼقد وافثوين 

ؾفـوك ؿوظدة   ذـرا ٕنقاع افعؼقد ـَم صـػفو افعؾَمء فتقًر افػفؿ حو شقليت

حي وهك )أن فؾؿعومالت كـطؾؼ مـفو أراهو ـَم ذهى اجلؿفقر مـ ؾؼفوء إمي راج

وافدفقؾ  (إصؾ يف ادعومالت احلؾ واإلبوحي ؾال حيرم مـفو إٓ مو حرمف افشورع

 خي ُّٱ ظذ هذه افؼوظدة ظـقان افػصؾ  وأظـك بف صطر آيي شقرة افٌؼرة  ؾؽؾؿي اهلل
  َّٰذ يي ُّٱٱ9يدل ظذ أن إصؾ ىف ادعومالت احلؾ  وؿقفف تعوػ َّ ىي مي

وافدفقؾ افظوهر ظذ هذا ,مو حرمف افشورع إٓ,دفقؾ ظذ بؼقي أخػوظ افؼوظدة

 من  زن رن مم ُّٱ افضوبط ىف ؿقفف تعوػ  ىف آيي إنعوم  افتل جوءت بحك ادحرموت9
 جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن

ؾقمخذ مـ هذا أنَّ مو ظدا هذه  ,أيي ;034>إنعوم9   َّ مب خب حب

  ِّ ُّ ُّٱ وجؾ ىف افـًوء9وـذفؽ ؿقل اهلل ظزَّ  ,ادحرموت ؾوٕصؾ ؾقف اإلبوحي
وممو يدل ظذ ذفؽ مـ صحقح  ,;18>افـًوء9   َّنئىئ مئ زئ رئ ّٰ
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مـ شئؾ ظـ رء مل حيرم ؾحرم  إنَّ أظظؿ افـوس جرمو" وافًـي9 حديٌ شعد مرؾقظً 

حديٌ متػؼ ظؾقف، ويدل ظذ أن  إصؾ يف ادعومالت قوه" مـ أجؾ مًلختف

 -وافعؼقد احلؾ وافصحي وظدم افتحريؿ

ذه افؼوظدة إصؾقي ىف ادعومالت بلن افدراشي  ادػقدة فػفؿ ادؼصقد تذـركو ه

ظـ  ؾؼف ادعومالت  )بققع وؽرهو( هك دراشي ادعومالت ادـفك ظـفو وحرمفو 

مٌوح شقاء ـون قافشورع شٌحوكف وتعوػ  فـتجـٌف بعد معرؾتفو ومو شقى ذفؽ ؾف

دة معوسة  وؿٌؾ أن فف صقر مًتجوأ ☺ مقجقدا بصقرتف ظذ ظفد رشقل اهلل 

كـفك افؽالم ظـ هذه افؼوظدة افعظقؿي كتذاـر يف درشـو هذا  أختفو  ىف صقغي افعؼقد 

 ,9افتل تؽؾؿ ظـفو افػؼفوء ـثرا وهك  أن

)افعزة يف افعؼقد فؾؿؼوصد وادعوين ٓ فألفػوظ وادٌوين ؾتـعؼد ادعومؾي بَم يدل 

دة إوػ مـ اخلؿس إصقفقي افؽٌور  وهك وـلاهو ابـي فؾؼوظ (ؾعؾوظؾقفو مـ ؿقل أ

 ,وإدفي ظؾقفو متقاترة ()إمقر بؿؼوصدهو

بقون ٕنقاع افعؼقد  ؾؼد كٌف قأمو إمر افثوكك ىف متفقدكو دًوئؾ افػصؾ هذا ؾف

أشوتذتـو ـثرا ظذ أن فؾعؼقد هذه أنقاع  يؾزم معرؾتفو حلًـ ؾفؿ هذا  افػصؾ 

ه اهللؾؿـفؿ  افتق وأظـك بف ادعومالت   9خرا مقشقظتف ادختكة ؾقؼقل جيرى جزا

أظَمل صودرة مـ ادخؾقق حًى أمر اخلوفؼ شٌحوكف   (أي ذيعتف)اإلشالم ـؾف )

فف، ويمجر ظذ ذفؽ ؾوٓشالم ,وادًؾؿ يعٌد اهلل بومتثول تؾؽ إوامر يف مجقع أحقا

ات بغ اخلوفؼ ديـ ـومؾ جوء بَم يًعد افـوس يف افدكقو وأخرة جوء بتـظقؿ افعٌود

وادخؾقق بوفعٌودات افتل تزـل افـػقس، وتطفر افؼؾقب، وُتِعّدهو فطوظي اهلل يف 

وجوء بتـظقؿ ادعومالت بغ ادخؾقق وادخؾقق بوفعدل واإلحًون  ,ـؾ حول

)مـ خالل مو يعرف بوفعؼقد  ,ـوفٌققع، وافـؽوح، وادقاريٌ، واحلدود وؽرهو

 ,افؼظقي افتك تـؼًؿ إػ(9
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ؼقد ادعوووي9 وهل ـؾ ظؼد اصتؿؾ ظذ بذل ظقض مؼوبؾ رء ـوفٌقع ظ ,0

 -واإلجورة وكحقمهو

ظؼقد افتزع9 وهل ـؾ ظؼد اصتؿؾ ظذ تزع بال ظقض ـوهلٌي وافصدؿي، ,1

 -وـالمهو مـ ظؼقد افتؿؾؽ 9ؿؾً ,وافقؿػ وافقصقي

ظؼقد اإلرؾوق9 وهل افتل يؼصد هبو اإلرؾوق دون مؼوبؾ ـوفؼرض وافعوريي ,2

 -وكحقمهو

ظؼقد افتقثقؼ9 وهل افتل يؼصد هبو تقثقؼ احلؼ ـوفرهـ وافضَمن وافؽػوفي ,3

 -وافـؽوح

ومـفو ظؼقد ,ا ه ,(ظؼقد إموكوت9 وهل افتل مٌـوهو ظذ إموكي ـوفقديعي,4

ذـي أمقال9 وهل ظؼد بغ ذيؽغ ؾلـثر، ظذ أن   9افؼـوت وهك أنقاع ثالثي

وذـي أظَمل9 وهل  ,ن افربح بقـفؿ بـًٌي معؾقمييتجروا يف رأس مول هلؿ، ويؽق

أن يتعوؿد اثـون ؾلـثر، ظذ أن يتؼٌؾقا كقًظو معقـًو مـ افعؿؾ، وأن تؽقن إجرة بقـفؿ 

وذـي وجقه9 وهل أن يتعوؿد اثـون ؾلـثر، ظذ أن يشسيو كًقئي،  ,بـًٌي معؾقمي

ظؼد ادضوربي9 وهل أن ومـ ظؼقد ادشورـي  ,ويٌقعو كؼًدا، ويؼتًَم افربح بقـفَم

يدؾع صخص ٔخر مٌؾًغو مـ احول فقتجر ؾقف، ظذ أن يشسـو يف افربح، ومـف 

  -ادزارظي، وادًوؿوة

د بف ؾ ،وافعؼد ظـد افػؼفوء فف معـقون ظوم وخوص وفعؼد بؿعـوه افعوم يطؾؼ ويرا

قع، ـؾ ظفد وافتزام أخزم بف اإلكًون كػًف، شقاء ـون يف مؼوبؾ افتزام آخر ـوفٌ

إشؼوضف، ـوفقؿػ، وإاهوئف، أوـون بنرادة مـػردة إلكشوء حؼ، أوواإلجورة، أ

يؼقل اجلصوص مـ احلـػقي يف أحؽوم وـؿثول هلؿ رمحفؿ اهلل  وافطالق، واإلبراء 

يعؼد ظذ ؽره و(9 "افعؼد9 مو يعؼده افعوؿد ظذ أمر يػعؾف هق، أ306. 1افؼرآن )
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مف إيوه ؾقًؿك افٌق ع وافـؽوح وشوئر ظؼقد ادعووووت ظؼقًدا؛ ؾعؾف ظذ وجف إفزا

؛ ٕن إن ـؾ واحد مـفَم ؿد أخزم كػًف افقؾوء بف، وشؿل افقؿغ ظذ ادًتؼٌؾ ظؼدً 

ترك وـذفؽ ـؾ ذط ذضف واحلوفػ ؿد أخزم كػًف افقؾوء بَم حؾػ ظؾقف مـ ؾعؾ أ

 ظؼد، وـذفؽ افـذور، وإجيوبقإكًون ظذ كػًف يف رء يػعؾف يف ادًتؼٌؾ ؾف

  -افؼرب، ومو جرى جمرى ذفؽ، وـذفؽ افطالق ادعؾؼ ظذ رء يف ادًتؼٌؾ"

د بف معـك افربط ؾؼط، أي ربط اإلجيوب  وافعؼد بؿعـوه اخلوص يطؾؼ، ويرا

افغوفى ظـد اإلضالق، وهذا قبوفؼٌقل، ـعؼد افٌقع، واإلجورة، وكحقمهو، وهذا ه

ول9 إن ادعـقغ افعوم، واخلوص، وؿد يؼ ,يعـل9 أن افعؼد ٓ يؼع إٓ بغ ضرؾغ ؾلـثر

إٓ أن افربط تورة يؽقن حًقًّو، ؾقؽقن  ,ـؾقفَم أخذا مـ إضالق افربط ظذ افعؼد

 -بؿعـك افشد، وافربط بغ صقئغ، وتورة يؽقن معـقًيو، مثؾ افعفد، وافتلـقد

يؼقل افدـتقر ظع ؿره داؽل9 "وافذي طفر يل بعد تتٌع ـتى افؾغي أن إضالق 

افربط ادعـقي إضالق حؼقؼل ٓ ؽٌور ظؾقف، حقٌ إكف يٌودر إفقف افذهـ افعؼد ظذ 

ظـد اإلضالق، ودون احلوجي إػ ؿريـي، ودفقؾ، ـَم أن إصؾ يف اإلضالق احلؼقؼي 

دون ادجوز، أوػ إػ ذفؽ أن أهؾ افؾغي ذـروا مـ بغ معوكقف احلؼقؼقي9 افعفد، 

ًمو حًقي، ؾؼوفقا9 واحلؾػ، وافعزم، وافتقـقد وهذه ـؾفو أمقر مع ـقيي وفقًً أجرا

وهذه افؼوظدة  ,ادعوؿدة ادعوهدة، ويؼول9 ظؼدت احلٌؾ وافٌقع وافعفد ؾوكعؼد

وفقد بـ راصد  دأ هبو وبتؼريرهو افٌوحٌ افػووؾإصقفقي يف ادعومالت ؿد ب

أذـر ىف هذا افدرس  افًعقدان ىف مصـػ حقى شٌعو وظؼيـ ؿوظدة ىف بوب افٌققع

عضفو ممو فف ظالؿي مٌوذة بؿًوئؾ افػصؾغ افتوفقغ ان صوء اهلل تعوػ افتفقدى بٌ

)تـعؼد ادعومؾي بَم يدل ظؾقفو  ؾقؼقل ظـ افؼوظدة افثوكقي وافتل شٌؼً اإلصورة إفقفو

  9ؾلؿقل,وظـفو يؼقل,(ؾعؾٍ ومـ ؿقٍل أ
ِ
ء إن هذه ادعومالت ادختؾػي مـ بقع وذا

في ٍ ووَمن وـػوفٍي وؿرٍض و ـؾفو وردت يف إدفي  ،وؿٍػ وهٌي وؽرهووشؾؿ وحقا
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ومـ ؿقد اكعؼودهو  ،هؽذا مطؾؼي مًل تؼقد بؾػٍظ معغ وٓ بػعؾ معغ ٓ تـعؼد إٓ بف

ؾوكعؼودهو  ،ؾعٍؾ معغ ؾنكف مطوفى بوفدفقؾ ادؼقد حو أضؾؼتف إدفيوبؼقٍل معغ أ

مرد اكعؼود هذه  ؾعٍؾ معغ ؾقؽقنووردت بف إدفي ادطؾؼي ومل يرد حتديده بؾػٍظ أ

ؾعؾ وؾتـعؼد هذه ادعومالت بَم دل ظؾقف افعرف مـ ؿقٍل أ ،ادعومالت إػ افعرف

وٕن إصؾ ظدم آصساط ؾؿـ ؿقد  ،ؾعٍؾ معغومـ ؽر اصساط فػٍظ معغ أ

 ،فألصؾ وكوؿؾ ظـف وصحي معومؾي مـ ادعومالت بؼط معغ ؾنكف يؽقن خموفػً 

ؾعٍؾ يدل ظذ ووظذ ذفؽ ؾلي ؿقٍل أ ،وفدفقؾادطوفى بقوافـوؿؾ ظـ إصؾ ه

فألظراف  ويف اكعؼودهو ويؽقن ذفؽ خووعً  ومؼصقد ادعومؾي ؾنكف يؽقن ـوؾقً 

واختالؾفو مـ بؾٍد إػ بؾد ويعتز ظذ اخلصقص ظرف افتجور ؾقَم بقـفؿ يف هذا 

وحيؼؼ ؾعؾ يدل ظذ افرؽٌي يف هذه ادعومؾي وإن أي فػظ أ 9وظذ ـٍؾ ؾـؼقل ،ادعومؾي

افذي دفً ظؾقف إدفي واهلل ادقؾؼ قوهذا ه ،يف آكعؼود وادؼصقد ؾنكف يؽقن ـوؾقً 

 9وومـ إدفي أجًض ,ومـ اشتدٓفي ظؾقفو ؿول حػظف اهلل  ,أظؾؿ وأظذقواهلودي وه

 9موثًٌ يف افصحقحغ أنف حو اصسى اجلؿؾ مـ ظٌد اهلل بـ ظؿر بـ اخلطوب ؿول

 وـون ذضً قومل يصدر مـ ابـ ظؿر فػظ افؼٌقل ؾؾ شفؽ يو ظٌد اهلل بـ ظؿرقه»

فصحي افٌقع ٕمره بف ؾؾَم مل يلمره بف دل ظذ أنف فقس بؼط ؾؼوم أخذه فؾجؿؾ مؼوم 

افؼٌقل ٕنف دال ظذ مؼصقده ؾدل ذفؽ ظذ أن افعؼقد تصح بَم يدل ظؾقفو مـ ؿقٍل 

ؾؽؾ واحد مـفَم  إذا تٌويع افرجالن» 9☺ ؿقفف 9ومـ إدفي ,ؾعٍؾ واهلل أظؾؿوأ

خير أحدمهو أخر ؾنن خر أحدمهو أخر وتٌويعو وأ وبوخلقور مومل تتػرؿو وـوكو مجقعً 

ظذ ذفؽ ؾؼد وجى افٌقع وإن تػرؿو بعد أن تٌوظقو ومل يسك واحد مـفَم افٌقع ؾؼد 

)متػؼ ظؾقف( وهـو أوجى افٌقع بؿجرد افسايض بقـفَم وافتػرق  شوجى افٌقع

أؾعول معقـي ممو يدل ظذ أنف يصح بَم يدل ظذ و ذـر ٕفػوظ معقـي أبوٕبدان مـ ؽر

ًٓ ومؼصقده مـ ؿقل أ ؾنكف يؽقن  ومعـقً  ؾعاًل وأ ؾعٍؾ ؾؿـ اصسط فصحي افٌقع ؿق
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حديٌ ابـ ظؿر أنف ؿول ذـر  9وومـ إدفي أجًض   ظذ مو جوءت بف إدفي ابذفؽ زائدً 

مـ بويعً ؾؼؾ ٓ » 9☺ ل اهللأنف خيدع يف افٌققع ؾؼول رشق ☺  رجؾ فؾـٌل

ـون افٌقع ٓ يـعؼد إٓ بؾػظ معغ فٌغ فف ذفؽ قومل يلمره بغر هذا افؼقل ؾؾ شخالبي

ـون َيدي وَيدى إفقف ومل يؽـ يتؾػظ ظـد  ☺  أنف 9وومـ إدفي أجًض ,وٕمره بف

اهلديي ؿٌقهلو بلخػوٍظ معقـي ـَم يؼقفف بعض افػؼفوء رمحفؿ اهلل تعوػ ووإظطوء اهلديي أ

 ,ظرفوؾعؾ أومـ ظؼقد افتزظوت ؾدل ذفؽ ظذ أاهو تـعؼد بَم دل ظؾقفو مـ ؿقل أ

ؾعؾ يدل ظذ وؾٌفذه إدفي يتؼرر فـو أن ادعومالت تـعؼد بؽؾ ؿقل أ,اػ أن ؿول

مؼصقدهو وأن مرد ذفؽ إػ افعرف وٕن اهلل تعوػ مل يتعٌدكو بلخػوظ معقـي وإكَم 

ؾٌلي فػٍظ دل ظؾقفو ؾنكف حيصؾ مؼصقدهو ؾوفعؼد ظـد افؼصد افدٓفي ظذ معـوهو 

ـؾ ؿقم يتؿ بَم يػفؿقكف بقـفؿ مـ افصقغ وفقس فذفؽ حد مًتؼر ٓ يف ذع وٓ يف 

وهذه افؼوظدة هل افتل تدل ظؾقفو أصقل  ،فغي بؾ يتـقع ذفؽ بتـقع اصطالح افـوس

مو صح كػعف إصؾ أن ـؾ  افؼوظدة افثوفثي  ,افؼيعي وهل افتل تعرؾفو افؼؾقب

ؾقشسط يف  ،وهذه افؼوظدة ؾقَم يصح بقعف مـ إظقون وادـوؾع (صح بقعف آ بدفقؾ

 9ادـػعي ادعؼقدة ظؾقفو ذضونوافعغ أ

وبـوًء ظذ هذا افؼط ؾَم ٓ مـػعي ؾقف  ،أن يؽقن ؾقفو مـػعي ,9افؼط إول 

تٌذير وإهاف قؾقف ؾفؾنكف ٓ يصح بقعف ٕنف مـ إكػوق احول ؾقَم ٓ مـػعي  أصاًل 

  -وذفؽ ـوحلؼات ؾناهو ٓ تٌوع ٕاهو ٓ مـػعي

وبـوًء ظذ هذا افؼط ؾال جيقز  وأن يؽقن هذا افـػع مٌوح ذظً  ,افؼط افثوين9

بقع مو ؾقف مـػعي ُمرمي ـوخلؿر وأت ادالهل وإصقوء افـجًي وشقليت يف افػروع 

هذان افؼضون ؾؽوكً هذه افعغ مٌوحي ؾنذا تقؾر  ،إن صوء اهلل تعوػ تػصقؾ فذفؽ

افـػع ؾنن إصؾ ادتؼرر يف هذه إظقون أنف جيقز بقعفو إٓ مو ورد افؼع بوفـفل ظـ 

بقعف ؾوفعغ افتل يليت افدفقؾ بتحريؿ بقعفو خترج مـ هذا إصؾ ادتؼرر وإٓ 
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فٌؼوء ظذ إصؾ حتك يرد افـوؿؾ وافدفقؾ يطؾى مـ افـوؿؾ ظـ قؾوٕصؾ ه إصؾ ا

إصؾ يف ,)ؾرع إوػ(وهك أن أمو ظـ افؼوظدة افرابعي  ٓ مـ افثوبً ظؾقف 

مـ قهذه افؼوط ٓ ختؾو,وؿول ,افؼوط يف ادعومالت احلؾ واإلبوحي إٓ بدفقؾ

 ,9ثالث حوٓت

أي وردت إدفي بجقازهو بعقـفو ؾفذه  9ذوط كص افؼع ظذ جقازهو  ,0 

 -افؼوط جوئزة بوفـص

  ,2ؾفذه ممـقظي فقرود افـص بودـع مـفو،  9وط ورد افؼع بودـع مـفووذ  ,1 

ؾفذه  ،ؾؾؿ يلت موجيقزهو بعقـفو وٓ مو حيرمفو بعقـفو 9وذوط شؽً ظـفو افـص

وبـوًء ظذ ذفؽ ؾقجقز فؽ أن تشسط يف  ،افؼوط إصؾ ؾقفو احلؾ واإلبوحي

ؿوم افدفقؾ بودـع مـف  ادعومؾي مو صئً مـ افؼوط وفؽـ احذر مـ افؼط افذي

 -ا ـه ؾوحلؿد هلل ظذ هذه افـعؿي وافتقشعي

جفوفي ؾقَم وـؾ معومؾي ؾقفو ؽرر أ,وظـ افؼوظدة اخلومًي يؼقل حػظف اهلل  ,

وهل ؿوظدة افغرر ذفؽ  ،يؼصد ؾفل بوضؾي وهذا افؼوظدة ؾقَم حيرم مـ ادعومالت

إػ ؿوظدة افغرر  ,9اظدثالث ؿق ٕن أصؾ ادعومالت ادحرمي يرجع حتريؿفو إػ

وهذه افؼوظدة افتل كحـ بصدد  ،وإػ ؿوظدة افغش وافتحويؾ وإػ ؿوظدة افربو

ذحفو تتؽؾؿ ظـ افؼوظدة إوػ وهل ؿوظدة افغرر، وتػقد أن ـؾ معومؾي اصتؿؾً 

ظذ ؽرر وجفوفي ؾقَم يؼصد يف افٌقع ؾفل معومؾي بوضؾي أي أن افغرر هذا يف افقء 

أي أن ظوؿٌتف  ،مو ٓ تعؾؿ ظوؿٌتفقاخلطر وهقوافغَرَر بػتحتغ ه ،ادؼصقد أبطؾفو

ؾصقر افغرر ـثرة  ،جمفقفي إمو فعدمف وإمو فؾعجز ظـف وإمو فؾجفؾ بؼدره ووصػف

وشقليت ذـر بعضفو ىف مًلخي ادعومالت  ,اوإدفي ظذ هذه افؼوظدة ـثرة جدً 

ور افقفو ىف بدايي افدرس ؾـتذـر هلو ادحرمي ان صوء اهلل تعوػ  أمو بوفـًٌي فؾعؼقد ادش
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مو ظز بف صقخ آشالم ىف وافؼصقد ىف افعؼقد معتزه  أ)فؾؿدارشي ؿوظدتغ إول 

وـلاهو  (أن افعزة ؾقفو بودؼوصد وادعوكك ٓ بوٕفػوظ وادٌوكك)ؾتوويف ىف افعؼقد  

افتوشعي  وهك ,أمو افثوكقف فؾعؼقد ؾؼد ذـرهو حػظف اهلل ؾرع مـ افثوكقي ؾعد افقفو

 (ظؼقد ادعووووت مٌـوهو ظذ ادشوحي وحؼقق افتزظوت مٌـوهو ظذ ادًوُمي)

إمو ظؼقد معوووي  9اظؾؿ رمحـو اهلل تعوػ وإيوك أن افعؼقد كقظونوظؾؼ  ظؾقفو ؿوئال 

 ،هل افتل يؽقن ؾقفو افعقض مـ افطرؾغ 9وظؼقد ادعوووي ،وإمو ظؼقد تزظوت

في وادزارظي وادًوؿوة وافؼـوت ـوفٌقع واإلجورة وافًؾؿ  وافكف واحلقا

وأمو ظؼقد افتزظوت ؾفل  ،ذفؽ ممو يطؾى ؾقف افعقض مـ افطرؾغقبلنقاظفو وكح

آخذ وفؽـف ٓ قافتل يؽقن ؾقفو اإلظطوء مـ ضرٍف واحٍد ؾؼط وأمو افطرف افثوين ؾف

فعوريي ظَم أخذه وذفؽ ـوهلٌي وافعطقي وافقصقي وافقؿػ وافؾؼطي وا ويدؾع ظقًو 

وبوشتؼراء أدفي افؼيعي وجدكو أن افعؼقد افتل يؽقن ؾقفو  ،وافقديعي وكحقهو

افعقض مـ افطرؾغ أاهو صددت ؾقفو بٌقون مجقع إصقوء افتل ؿد يقجى ظدم بقواهو 

ؿد ,أي افؼيعي,بخالف ظؼقد افتزظوت ؾناهو ،آختالف وادـوزظي بغ ادتعوؿديـ

قواهو بعقـفو وٓ أخزمً بذـر ـؾ تػوصقؾفو وذفؽ اؽتػرت ؾقفو أصقوء ومل تقجى ب

أي ـؾ واحد مـ ادتعوؿديـ يريد ـومؾ  ،ٕن ظؼقد ادعووووت مٌـوهو ظذ ادشوحي

وأمو ظؼقد افتزظوت ؾنن مٌـوهو ظذ  ،حؼف وٓ يـؼص مـف رء ٕنف يدؾع افعقض

بعض إصقوء  ادًوُمي وصوحٌفو يريد هبو إجر وافثقاب مـ اهلل تعوػ ؾوؽتػر ؾقفو

وٕن صوحٌفو ٓ يريد بَم يعطقف  ،مـ بوب افسؽقى يف ؾعؾفو واحلٌ ظذ افؼقوم هبو

آشتثـوء يف ومـ افؼقاظد ادتعؾؼي ) 9اه،وإكَم يريد بف افؼربي وافتقدد وافـػع وظقًو 

مـ )فـػس افضوبط افًوفػ   (ادعووووت ٓ تغتػر ؾقف اجلفوفي ويف افتزظوت تغتػر

ـؾ مٌوٍح أدى تعوضقف ),ع بغ جوئز وُمرم صح يف اجلوئز بؼًطف( ومـفو مجع يف افٌق

حقٌ يؼقل معؾؼو9 وهذه افؼوظدة داخؾي حتً ؿوظدة شد افذرائع  (حرامقإػ ُمرم ؾف
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إن ادٌوحوت حيؽؿ  9وبقواهو أن يؼول ،افتل هلو يف افػؼف ادـزفي افعوفقي وادرتٌي افرؾقعي

أمو بوفـظر إػ مؼوصدهو ؾناهو ختتؾػ أحؽومفو بوختالف  ،هلو بوإلبوحي بوفـظر إػ ذاُتو

وؿد تؼرر يف  ،مو يراد هبو واختالف آثورهو وكتوئجفو ذفؽ ٕن ادٌوحوت وشوئؾ

ووشوئؾ ادحرم  ،ؾقشوئؾ افقاجى واجٌي ،إصقل أن افقشوئؾ هلو أحؽوم ادؼوصد

دٌوح مٌوحٍي  ووشوئؾ ا ،ووشوئؾ ادؽروه مؽروهي ،مـدوبي ووشوئؾ ادـدوب ،ُمرمي

وبغر جـًف وجى  ،إذا بقع ربقي بجـًف وجى افتَمثؾ وافتؼوبض)ىف بوب افربو 

ربو( وؿد قؾف ووإذا اختؾػً افعؾؾ مل جيى رء( و)ـؾ ؿرٍض جّر كػعً  ،افتؼوبض

  -ـها" ◙رواه افٌخوري مقؿقؾو ظـ ظٌد اهلل بـ شالم 

وحؽوه  ،فحرام بال خالق"ـؾ ؿرٍض بؼط زيودة ؾف 9وؿول ابـ ؿدامي ؒ

أمجعقا ظذ أن ادًؾػ إذا ذط ظذ ادًتًؾػ 9 "وؿول ابـ ادـذر  وافقزير اتػوؿً 

 ـها " هديي ؾلشؾػ ظذ ذفؽ أنَّ أخذ افزيودة ظذ ذفؽ ربووزيودة أ

وع يف آظتٌور يف كظرتـو اإلشالمقي اػ احول  ـَم يؼقل د رؾعً افعقى ىف  ,

شقي يف كظرة اإلشالم إػ احول واحلرـي وفعؾ مـ أهؿ ادـطؾؼوت إشو بحٌ فف

هل9  ،اوجتعؾف متػردً  ،آؿتصوديي افتل متقز ادـفٍ آؿتصودي اإلشالمل ظـ ؽره

 ىي  ني مي ُّٱ فؼقفف تعوػ9 ،احوفؽ احلؼقؼل فؾَملقآظتؼود بلن اهلل شٌحوكف وتعوػ ه
 ىت نت زتمت رت  يب ىب ُّٱ ،;015افـًوء9 >  َّخئ حئ جئ يي
وأن مؾؽقي اإلكًون فؾَمل مؾؽقي وـوفي  ,;078 9آل ظؿران>  َّ مث زث رث يت

وهذا  ;6احلديد9 >ٱَّام يل  ىل مل يكُّٱواشتخالف، ؿول تعوػ9 

أن تكف اإلكًون  ,حؽَم–جزء مـ ظؼقدة ادًؾؿ يـتٍ ظـف قافذي ه ،آظتؼود

وهذا  ،اهللقوإكػوؿو ً ُمؽقم بنرادة احوفؽ إصع وه ووإكتوًج  وـًًٌ ,آؿتصودي

ن اإلكًون ٓ يؿتؾؽ حريي افتكف مـ ـؾ ووبط، يف ـًى يعـل بشؽؾ أووح أ
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وإكَم هـوك وقابط ذظقي ووعفو احوفؽ إصع حتؽؿ ممورشوتف  ،وإكػوق احول

هـوك  9بؿعـك آخروأ ،إمر افذي يستى ظؾقف ؿققد فؾؽًى، وؿققد فإلكػوق ،ومجعقً 

ووشوئؾ ـًى ُمظقرة وؽر ذظقي ٓ حيؼ فؾؿًؾؿ  ،وشوئؾ ـًى ذظقي

وافغٌـ وافغش، وـؾ افعؼقد افتل تتضؿـ  ،وآحتؽور ،ممورشتفو ـوفربو، وادقن

ؾؼف وأ ،وإن ـوكً هذه افضقابط بطٌقعتفو، أؿرب فألحؽوم ,افغرر واخلداع

إّٓ أنف تشؽؾ بقصؾي احلرـي ،ومـفو إػ تػًر ودراشي افظقاهر اؿتصوديً  ،ادعومالت

  -ديي بدواهو ا ـهآؿتصوديي افتل شقف تضؾ افعؿؾقي آؿتصو

ادٌودٓت افٌقع  وبف كٌدأ بتقؾقؼ مـ اهلل درشو جديدا وؿـ وومـ ادعووووت أ

وؾقف كعتز افٌقع ــؼطي ارتؽوز تـطؾؼ مـفو بؼقي ادعومالت ادؼوظي دروس 

9 ؾوفٌقع معومؾي مؼوظي بوفؽتوب وافًـي واإلمجوع فؼقل اهلل تعوػ ،رأشفوقؾف

 ()افٌقعون بوخلقور مومل يػسؿو 9☺ٌل وؿقل افـ  َّ ٰذٰر يي ىي مي خيُّٱ

وذفؽ مـ ادعؾقم مـ افديـ  ()وٓ يٌع بعضؽؿ ظذ بقع بعض 9☺وؿقفف 

مـ إوداد يف فغي افعرب ؾؼي بؿعـك بوع ـَم جوء بوفقحل وفف قبوفيورة  وه

ىف قمٌودفي مول وفقتعريػوت ظـد افػؼفوء تدور حقل مٌودفي مول بَمل  ؾؼول بعضفؿ ه

 9وؿول بعضفؿ,ؿرض وعي مٌوحي بؿثؾ أحدمهو ظذ افتلبقد مـ ؽر ربو أمـػوافذمي ا

يؼقل  وىف حؽؿي مؼوظقتفمـػعي ظذ افتلبقد وظؼد معوووي يػقد مؾؽ ظغ ا

وافؽالم  ()وىف مؼوظقتف بؾقغ افغرض مـ ؽر حرج افعالمي ابـ حجر ؒ

فتويلقظذ افـح ظؾقف يف هذا ادقجز يف مًوئؾف افػؼفقي  9ا
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   شروط صحتٌ وأنواعٌوأركاى البيع : ألوىلاملشألة ا

ومو أؿقده هـو مودة فؾؿدارشي يف جمؾس فؾطؾى ودظقة فؾـوس يف درس وان ـون  

ؾؼف ادعومالت فف ضٌقعي تضطركو إػ مزيد مـ آكدموج بغ ادجؾس وافدرس ـَم 

فداظقي ظروو هـو بال ؾصؾ بقـفَم(  فقختور إخ ا)شٌؼ افتـٌقف ظؾقف ىف مؼدمي افقجقز 

أمو افؼقل ظـ أرـوكف  ,وبوهلل افتقؾقؼ  مو يـوشى بقئتف افدظقيي مـ إشوفقى ادـوشٌي

وفؾٌقع ظـد اجلؿفقر أرـون أربعي9 وهل افٌوئع  ؾقؿؽـ إمجوفف ـَم ؿول ظـفو افزحقذ

ويؿؽـ اظتٌورهو ثالثي ,وادشسي وافصقغي وادعؼقد ظؾقف وهذا رأَيؿ يف ـؾ افعؼقد

وادشسى  واحد ويًؿك افعوؿد ؾقؼقل بعدهو وأرـون افٌقع ظـد بوظتٌور افٌوئع 

أربعي9 ظوؿد )بوئع ومشس( ومعؼقد ظؾقف )ثؿـ ومثؿـ( واجلؿفقر ؽر احلـػقي ثالثي أ

 -وصقغي )إجيوب وؿٌقل(ا ـه

وظؾقفو ـوكً ذوط اإلجيوب وافصحي وـلاهو مقزظي ظؾقفو بؿعـك أنف  ,ؿؾً

ط  كجد تعؾؼفو بوٕرـون واوحو  ؾؿـفو ذوط بوفـظر ؾقَم حدده افػؼفوء مـ ذو

متعؾؼي برــ )افعوؿد( مثال احلريي وافٌؾقغ وافعؼؾ وافرصد ومـفو ادتعؾؼ بودعؼقد 

ظؾقف مثؾ احلؾ وافطفورة وادـػعي  وافتؿؾؽ واحلقوزة وادعرؾي افؽومؾي هبو  ومـفو 

ذـر بؿـوشٌي وهـو ك,متعؾؼ بوفصقغي  مثؾ افريض وهؽذا ـَم شـرى إن صوء اهلل 

كـو قصقغي اإلجيوب وافؼٌقل  بقع ادعوضوه وه فغوفى ىف حقوتـو حقٌ يذهى إخقا ا

ؽرهو  وؾقف يؼقل د ووأبـوؤكو إػ ُمالت افٌؼوفي فقشسوا مو يريدون دون صقغي أ

يدؾع افٌوئع ادٌقع، ومثؾ9 أن يلخذ ادشسي ادٌقع، ويدؾع فؾٌوئع افثؿـ، أ 9افزحقذ

ًً  ا ـف مـ ؽر تؽؾؿ وٓ إصورة، شقاء أـون ادٌقع حؼرً ؾقدؾع فف أخر ثؿ  ,وأم كػق

ؾؼول احلـػقي واحوفؽقي واحلـوبؾي يف إرجح  ,وؿد اختؾػ افػؼفوء يف حؽؿف

ًٓ  اظـدهؿ9 يصح بقع ادعوضوة متك ـون هذا معتودً  ظـ  ومتومً  ا ظذ افروو ومعزً  دا
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ذ افروو، وٕن افـوس إرادة ـؾ مـ ادتعوؿديـ، وافٌقع يصح بؽؾ مو يدل ظ

يتٌويعقن يف أشقاؿفؿ بودعوضوة يف ـؾ ظك، ومل يـؼؾ إكؽوره ظـ أحد، ؾؽون ذفؽ 

وؿول افشوؾعقي9 يشسط أن يؼع ,، ؾوفؼريـي ـوؾقي هـو يف افدٓفي ظذ افروووإمجوظً 

افؽـوئقي، بوإلجيوب وافؼٌقل، ؾال يصح بقع ادعوضوة، وافعؼد بوٕفػوظ افكحيي أ

ًً  شقاء أـون إكَم افٌقع »؛ ٕن افرشقل ظؾقف افصالة وافًالم ؿول9 ا أم حؼرً  وادٌقع كػق

وافروو أمر خػل، ؾوظتز مو يدل ظؾقف مـ افؾػظ، ٓ شقَم ظـد إثٌوت ش ظـ تراض

 ,افعؼد حوفي افتـوزع، ؾال تؼٌؾ صفودة افشفقد فدى احلوـؿ إٓ بَم شؿعقه مـ افؾػظ

افـقوي وافٌغقي وادتقيل صحي اكعؼود بقع وؿد اختور مجوظي مـ افشوؾعقي مـفؿ 

، ٕنف مل يثًٌ اصساط فػظ، ؾرجع فؾعرف وادعوضوة يف ـؾ مو يعده افـوس هبو بقعً 

 -ا ـه ادختور فؾػتقىقافـقوي9 وهذا ه ـًوئر إفػوظ ادطؾؼي، ؿول

 ☺ ورــ افصقغي أجضو تتعؾؼ بف مًلخي اخلقور افتل ؿول ؾقفو ادصطػك ,ؿؾً   

وشقليت مزيد مـ  صحقح افٌخوري  مرؾقظو )افٌقعون بوخلقور مومل يػسؿو( ـَم ىف

وهذه افؼوط ظـد افشوؾعقي رمحفؿ اهلل  تقوقح هلذه ادًلخي  يف مقوعف إن صوء اهلل

 9اذـرهو هـو بنجيوز

ىف متـف وبشئ مـ افتػصقؾ ـَم ىف  ـَم ؿوهلو افؼويض أبقصجوع ؒ 9أوٓ

افٌققع ثالثي   صجوع ظـ هذه افؼوطقأب ؾقؼقل افؼويض ادفذب فؾشرازي ؒ

أصقوء بقع ظغ مشوهدة ؾجوئز وبقع رء مقصقف يف افذمي ؾجوئز إذا وجدت 

افصػي ظذ مو وصػ وبقع ظغ ؽوئٌي مل تشوهد ؾال جيقز ويصح بقع ـؾ ضوهر مـتػع 

وافربو يف افذهى وافػضي   بف ممؾقك وٓ يصح بقع  ظغ كجًي وٓ مو ٓ مـػعي ؾقف

وٓ  طعقموت  وٓ جيقز بقع افذهى بوفذهى وٓ افػضي ـذفؽ إٓ متَمثال كؼداواد

بقع مو ابتوظف حتك يؼٌضف وٓ بقع افؾحؿ بوحلققان وجيقز بقع افذهى بوفػضي 
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متػووال كؼدا وـذفؽ ادطعقموت ٓ جيقز بقع اجلـس مـفو بؿثؾف إٓ متَمثال كؼدا 

وادتٌويعون بوخلقور مو  ٓ جيقز بقع افغررمتػووال كؼدا و وجيقز بقع اجلـس مـفو بغره

مل يتػرؿو وهلَم أن يشسضو اخلقور إػ ثالثي أجوم وإذا وجد بودٌقع ظقى ؾؾؾؿشسي رده 

صالحفو وٓ بقع مو ؾقف افربو بجـًف رضٌو إٓ ووٓ جيقز بقع افثؿرة مطؾؼو إٓ بعد بد

 -افؾٌـ ا ـه

دهؿ رمحفؿ اهلل يف ادفذب بؿزيد تقوقح ظـ افشرازي ؒ وذـر 

 يي ىي مي خي ُّٱ9 افٌقع جوئز وإصؾ ؾقف ؿقفف تعوػ) ؾقؼقل ؒ
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ُّٱ9 وؿقفف تعوػ َّٰذٰر
ويصح افٌقع مـ ـؾ بوفغ ظوؿؾ خمتور ؾلمو افصٌل  ،َّنئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ

رؾع افؼؾؿ ظـ ثالثي ظـ افصٌل حتك يٌؾغ  ☺ وادجـقن ؾال يصح بقعفَم فؼقفف 

ؼظ وظـ ادجـقن حتك يػقؼ وٕنف تكف يف احول ؾؾؿ وظـ افـوئؿ حتك يًتق

يػقض إػ افصٌل وادجـقن ـحػظ احول  ؾلمو ادؽره ؾوكف إن ـون بغر حؼ مل يصح 

ٓ تلـؾقا أمقافؽؿ بقـؽؿ بوفٌوضؾ إٓ أن تؽقن جتورة ظـ تراض »بقعف فؼقفف تعوػ 

شعقد اخلدرى أن  قؾدل ظذ أنف إذا مل يؽـ ظـ تراض مل حيؾ إـؾ وروى أب شمـؽؿ

ؿول إكَم افٌقع ظـ تراض ؾدل ظذ أنف ٓ بقع ظـ ؽر تراض وٕنف ؿقل  ☺ افـٌل 

أـره ظؾقف بغر حؼ ؾؾؿ يصح ـؽؾؿي افؽػر إذا أـره ظؾقفو ادًؾؿ وإن ـون بحؼ 

وٓ يـعؼد  صح ٕنف ؿقل محؾ ظؾقف بحؼ ؾصح ـؽؾؿي اإلشالم إذا أـره ظؾقفو احلريب

ل ؾلمو ادعوضوة ؾال يـعؼد هبو افٌقع ٓن اشؿ افٌقع ٓ يؼع ظؾقف إٓ بوإلجيوب وافؼٌق

ابتعً ووافؼٌقل أن يؼقل ؿٌؾً أمو أصٌففَم ومؾؽتؽ أوقل بعتؽ أواإلجيوب أن يؼ

مو أصٌففَم ؾنن ؿول ادشسي بعـل ؾؼول افٌوئع بعتؽ اكعؼد افٌقع ٓن ذفؽ يتضؿـ وأ

جفون أحدمهو يـعؼد افٌقع ٕنف اإلجيوب وافؼٌقل  وإن ـتى رجؾ بٌقع شؾعي ؾػقف و
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افصحقح ٕنف ؿودر ظذ افـطؼ ؾال يـعؼد افٌقع قوافثوين ٓ يـعؼد وه  مقوع ضورة

بغره وؿقل افؼوئؾ إول إكف مقوع ضورة ٓ يصح ٕنف يؿؽـف أن يقـؾ مـ يٌقعف 

وإذا اكعؼد افٌقع ثًٌ فؽؾ واحد مـ ادتٌويعغ  9وظـ اخلقور ؿول ؒ–بوفؼقل 

ؿول  ◙حو روى ابـ ظؿر   يتخويرا وغ افػًخ واإلمضوء إػ أن يتػرؿو أاخلقور ب

يؼقل أحدمهو فمخر اخس وافٌقعون بوخلقور مو مل يتػرؿو أ☺ ؿول رشقل اهلل 

ـؾؿف ظذ افعودة مل يًؿع ـالمف حو روى كوؾع  وافتػرق أن يتػرؿو بلبدااهَم بحقٌ إذا

فقجى افٌقع ثؿ يرجع وٓن  ـون إذا اصسى صقئو مشك أذرظو ◙أن ابـ ظؿر 

افتػرق يف افؼع مطؾؼ ؾقجى أن حيؿؾ ظذ افتػرق ادعفقد وذفؽ حيصؾ بَم ذـركوه 

ؽره مل يًؼط اخلقور ٓن ذفؽ ٓ ووإن مل يتػرؿو وفؽـ جعؾ بقـفَم حوجز مـ شس أ

ؾًخف وأن يؼقل أحدمهو فمخر اخس إمضوء افٌقع أقيًؿك تػرؿو  وأمو افتخوبر ؾف

يؼقل وأ ♠ ؾًخف ؾقـؼطع اخلقور فؼقففوخر اخست إمضوءه أؾقؼقل أ

وظـ ,أحدمهو فمخر اخس ؾنن خر أحدمهو صوحٌف ؾًؽً مل يـؼطع خقور ادًمول

وجيقز ذط خقور ثالثي أجوم يف افٌققع افتل ٓ ربو ؾقفو حو  ,ذط اخلقور يؼقل أجضو

ي شـي ٓ يسك افٌقع روى ُمؿد بـ حيقك بـ حٌون ؿول ـون جدي ؿد بؾغ ثالثغ وموئ

ء وٓ يزال خيدع ؾؼول فف رشقل اهلل  مـ بويعتف ؾؼؾ ٓ خالبي وأنً ☺ وافؼا

بوخلقور ثالثو ؾلمو يف افٌققع افتل ؾقفو افربو وهل افكف وبقع افطعوم بوفطعوم ؾال 

جيقز ؾقفو ذط اخلقور ٕنف ٓ جيقز أن يتػرؿو ؿٌؾ متوم افٌقع وهلذا ٓ جيقز أن يتػرؿو 

جقزكو ذط اخلقور فتػرؿو ومل يتؿ افٌقع بقـفَم وجوز ذط قظـ ؿٌض افعقوغ ؾؾإٓ 

اخلقور يف ثالثي أجوم وؾقَم دواهو ٕنف إذا جوز ذط افثالث ؾَم دواهو أوػ بذفؽ وٓ 

جيقز أـثر مـ ثالثي أجوم ٕنف ؽرر  وإكَم جقز يف افثالث ٕنف رخصي ؾال جيقز ؾقَم زاد 

ٕحدمهو دون أخر وجيقز أن يشسط ٕحدمهو ثالثي أجوم  (أو)وجيقز أن يشسط هلَم 

وظـ ,يقمون ٓن ذفؽ جعؾ إػ ذضفَم ؾؽون ظذ حًى افؼط ووفمخر يقم أ
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ؾلمو افـجس ؾعذ ضبغ  ,ذط ضفورة وحؾ افعغ ادعؼقد ظؾقفو يؼقل ؒ

ؾلمو افـجس ىف كػًف ؾال جيقز بقعف وذفؽ ,كجس يف كػًف وكجس بؿالؿوة كجوشي 

مثؾ افؽؾى واخلـزير واخلؿر وافنجغ ومو أصٌف ذفؽ مـ افـجوشوت  وإصؾ ؾقف 

ؿول إن اهلل تعوػ حرم بقع اخلؿر وادقتي  ☺ أن رشقل اهلل  ◙مو روى جوبر 

اهك ظـ ثؿـ  ☺ هريرة أن رشقل اهلل قمًعقد وأبقواخلـزير وإصـوم وروى أب

ؿًـو ظؾقفو شوئر إظقون افـجًي  افؽؾى ؾـص ظذ افؽؾى واخلـزير واخلؿر وادقتي و

ؾلمو اؿتـوؤهو ؾقـظر ؾقف ؾنن مل يؽـ ؾقفو مـػعي مٌوحي ـوخلؿر واخلـزير وادقتي وافعذرة 

ظـ اخلؿر تصـع خال  ☺مل جيز اؿتـوؤهو حو روى أنس ؿول شلل رجؾ افـٌل 

ي ؾؽرهف وؿول اهرؿفو وٓن اؿتـوء مو ٓ مـػعي ؾقف شػف ؾؾؿ جيز ؾنن ـون ؾقف مـػع

مٌوحي ـوفؽؾى جوز اؿتـوؤه فؾصقد واحوصقي وافزرع حو روى شومل ظـ أبقف أن رشقل 

موصقي كؼص مـ أجره ـؾ يقم ؿراضون وؿول مـ اؿتـك ـؾٌو إٓ ـؾى صقد أ☺ اهلل 

إػ افؽؾى قزرع وٓن احلوجي تدظوموصقي أوويف حديٌ أيب هريرة إٓ ـؾى صقد أ

ز اؿتـوؤه حلػظ افدروب ؾقف وجفون أحدمهو يف هذه ادقاوع ؾجوز اؿتـوؤه وهؾ جيق

وافثوين جيقز ٕنف حػظ مول ؾلصٌف افزرع واحوصقي وهؾ جيقز دـ ٓ ,ٓ جيقز فؾخز 

يصطود أن يؼتـقف ؾقصطود بف إذا أراد  ؾقف وجفون أحدمهو جيقز فؾخز وافثوكك ٓ جيقز 

روى ابـ ظؿر وٓ جيقز بقع افقؿػ حو  9اػ أن ؿول ؒ,ٕنف ٓ حوجي بف إفقف 

يًتلمره ؾقفو ؾؼول  ☺ أروو بخقز ؾلتك افـٌل  ◙ؿول أصوب ظؿر  ◙

إن صئً حًًٌ أصؾفو وتصدؿً هبو ؿول ؾتصدق هبو ظؿر صدؿي ٓ يٌوع أصؾفو 

وٓ يقهى وٓ يقرث وجيقز بقع مو شقى ذفؽ مـ إظقون ادـتػع هبو مـ احلـقل 

ٕـؾ وافدر ققان بوفرـقب واومو يـتػع بف مـ احل وادؼوب وادؾٌقس وادشؿقم

ومو يؼتـقف افـوس مـ افعٌقد واجلقاري وإرايض وافعؼور  وافـًؾ وافصقد وافصقف

ٓتػوق أهؾ إمصور يف مجقع اإلظصور ظذ بقعفو مـ ؽر إكؽور وٓ ؾرق ؾقفو بغ مو 
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أمر كوؾع بـ  ◙ـون ىف احلرم مـ افدور وؽره  حو روي أن ظؿر بـ اخلطوب 

ث أن يشسي دارا بؿؽي فؾًجـ مـ صػقان بـ أمقي ؾوصساهو بلربعي ظٌد احلور

آٓف درهؿ وٕنف أرض حقي مل يرد ظؾقفو صدؿي ممبدة ؾجوز بقعفو ـغر احلرم  

أنف شئؾ ظـ  ◙وجيقز بقع ادصوحػ وـتى إدب حو روي ظـ ابـ ظٌوس 

ـًوئر قؾفبقع ادصوحػ ؾؼول ٓ بلس يلخذون أجقز أجدَيؿ وٓكف ضوهر مـتػع بف 

أن  ◙هريرة قوٓ جيقز بقع ادعدوم ـوفثؿرة افتل مل ختؾؼ حو روى أب,إمقال

اهك ظـ بقع افغرر وافغرر مو اكطقى ظـف أمره وخػل ظؾقف ظوؿٌتف وهلذا  ☺ افـٌل 

ؾرد كؼ اإلشالم ظذ ؽره أي  ◙يف وصػ أيب بؽر  ▲ ؿوفً ظوئشي 

ف ظوؿٌتف ؾؾؿ جيز بقعف وروى جوبر ظذ ضقف وادعدوم ؿد اكطقى ظـف أمره وخػل ظؾق

اهك ظـ ادعوومي ويف بعضفو ظـ بقع افًـغ وٓ جيقز بقع  ☺ أن افـٌل  ◙

م أن افـٌل  ؿول ٓ تٌع  ☺ مو ٓ يؿؾؽف مـ ؽر إذن موفؽف حو روى حؽقؿ بـ حزا

افًؿؽ وـوفطر يف اهلقاء أقمو فقس ظـدك وٓن مو ٓ يؿؾؽف ٓ يؼدر ظذ تًؾقؿف ؾف

وٓ جيقز بقع مو مل يًتؼر مؾؽف ظؾقف ـٌقع إظقون ادؿؾقـي بوفٌقع واإلجورة  يف احوء

م ؿول  وافصداق ومو أصٌففو مـ ادعووووت ؿٌؾ افؼٌض حو روي أن حؽقؿ بـ حزا

يو رشقل اهلل إين أبقع بققظو ـثرة ؾَم حيؾ يل مـفو ممو حيرم ؿول ٓ تٌع مو مل تؼٌضف 

ربَم هؾؽ ؾوكػًخ افعؼد وذفؽ ؽرر مـ ؽر حوجي وٓن مؾؽف ظؾقف ؽر مًتؼر ٕنف 

 -ؾؾؿ جيز ا ـه

اخلقور فؾٌقعون افذي ورد شوفػو وـذا ظـ ذوط افٌقع يؿؽـ تقوقحف ,وظـ

)بوفدرس( بَم ورد يف مقشقظي افػؼف ادقن جزي اهلل خرا جومعفو اخلقور9 أن يؽقن 

ؾوٕصؾ يف ظؼد  ,ؾًخفوفؽؾ مـ افٌوئع وادشسي احلؼُّ يف إمضوء ظؼد افٌقع، أ

حيؼ ٕي مـ  أرـوكف وذوضف، وٓ و، متك اكعؼد مًتقؾقً وافٌقع أن يؽقن ٓزمً 
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إٓ أن افديـ آشالمك ديـ افًَمحي وافقن يراظك ,ادتعوؿديـ افرجقع ظـف

بوظفو وومـ ذفؽ أنَّ ادًؾؿ إذا اصسى شؾعي أ ,ادصوفح وافظروَف جلؿقع أؾراده

د أبوح فف افؼع اخلقور حتك يػؽر يف أمره، ويـظر يف فًٌى مو، ثؿ كدم ظذ ذفؽ، ؾؼ

ه مـوشًٌ ومصؾحتف، ؾقؼدم ظذ افٌقع أ وفؾخقور أؿًوم ,فف ويساجع ظـف، ظذ مو يرا

 ,9وبقواهو ظذ افقجف افتوػ

 ًٓ ادؽون افذي جيري ؾقف افتٌويع، ؾقؽقن فؽؾ واحٍد مـ ق9 خقور ادجؾس9 وهأو

، ¶افعؼد ومل يتػرؿو مـف؛ حلديٌ ابـ ظؿر افعوؿديـ اخلقور مو دامو يف جمؾس 

 -ؿول9 )افٌقعون بوخلقور مو مل يتػرؿو( متػؼ ظؾقف ☺ ,أن افـٌل

أحدمهو اخلقور إػ مدة معؾقمي، وأن يشسط ادتعوؿدان، أق9 خقور افؼط9 وهوثوكقً 

ؾًخف، ؾنذا اكتفً اددة ادحددة بقـفَم مـ بدايي افعؼد، ومل يػًخ  وإلمضوء افعؼد أ

مثوفف9 أن يشسي رجؾ مـ آخر شقورة، ويؼقل ادشسي9 يل اخلقور مدة  ٓزمو صور

ء افًقورة  ء خالل افشفر ؾؾف ذفؽ، وإٓ فزمف ذا صفر ـومؾ، ؾنن تراجع ظـ افؼا

 -بؿجرد اكتفوء افشفر

ًٌُ فؾؿشسي إذا وجد ظقًٌ ق9 خقور افعقى، وهوثوفثً  يف افًؾعي، مل خيزه بف  وافذي َيْث

َيْعؾؿ افٌوئُع بف، وتـؼص بًٌى هذا افعقى ؿقؿي افًؾعي، وُيرجع يف معرؾي  ملوافٌوئع، أ

 ,ثًٌ بف اخلقور، وإٓ ؾال وذفؽ إػ أهؾ اخلزة مـ افتجور ادعتزيـ، ؾَم ظّدوه ظقًٌ 

فػرق قويثًٌ هذا اخلقور فؾؿشسي، ؾنن صوء أمه افٌقع، وأخذ ِظقض افعقى، وه ا

معقٌي، وإن صوء ردَّ افًؾعي، واشسد افثؿـ  بغ ؿقؿي افًؾعي صحقحي وؿقؿتفو وهل

 -افذي دؾعف إػ افٌوئع

9 خقور افتدفقس، وهق9 أن يدفس افٌوئع ظذ ادشسي مو يزيد بف افثؿـ، ورابعً 

ـو ؾؾقس مـَّو( رواه مًؾؿ مثوفف9 أن يؽقن  9☺ وهذا افػعؾ ُمرم؛ فؼقفف )مـ َؽشَّ
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إػ إطفورهو بؾقن مجقؾ، وجيعؾ  ظـده شقورة، ؾقفو ظققٌب ـثرة يف داخؾفو، ؾقعؿد

ؿً  ؾػل هذه احلوفي  ,ؾقشسَيو حتك خيدع ادشسي بلاهو شؾقؿي ومظفرهو اخلورجل برا

أمو ظـ ذوط , يؽقن فؾؿشسي احلؼ يف رد افًؾعي ظذ افٌوئع واشسجوع افثؿـ

 يشسط فصحي افٌقع افؼوط أتقي9 ,افٌقع ؾػقفو

 ًٓ  ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ُّٱ ؿول تعوػ9 ,9 افسايض بغ افٌوئع وادشسيأو
 ,;18>افـًوء9   َّنئىئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

ؿول9 )إكَم افٌقع ظـ تراض(  ☺  أن افـٌل◙  وظـ أيب شعقد اخلدري

صححف إفٌوين يف اإلرواء ؾال يصح افٌقع إذا أـره أحدمهو بغر حؼ، ؾنن ـون 

ه بحؼ، ـلن يؽره احلوـؿ صخًص   -حظذ بقع رء فًداد ديـف، ص واإلـرا

 -ارصقدً  ا حرً  ظوؿاًل  وثوكقو9 ـقن افعوؿد جوئز افتكف، بلن يؽقن بوفغً 

مؼوم موفؽف، ـوفقـقؾ وافقيّص وافقيل  ؿوئًَم وفؾؿٌقع، أ و9 أن يؽقن افٌوئع موفؽً وثوفثً 

 حلؽقؿ بـ حزام ☺  ٓ يؿؾؽف؛ فؼقفف وؾال يصح أن يٌقع صخٌص صقئً  ,وافـوطر

  -ين)ٓ تٌع مو فقس ظـدك( صححف إفٌو 9◙

9 أن يؽقن ادٌوع ممو يٌوح آكتػوع بف مـ ؽر حوجي، ـوحلـقل، وادؼوب، ورابعً 

ذفؽ، ؾال يصح بقع مو حيرم آكتػوع بف، قوادؾٌقس، وادرـقب، وافعؼور، وكح

ؿول9 ◙  حلديٌ جوبر ,وادعوزف ـوخلؿر، واخلـزير، وادقتي، وآٓت افؾفق،

م بقع 9☺ ؿول رشقل اهلل اخلؿر، وادقتي، واخلـزير، وإصـوم( وظـ  )إن اهلل حرَّ

م  ☺  أن افـٌل ¶ابـ ظٌوس  م ظذ ؿقم أـؾ رء حرَّ ؿول9 )إن اهلل إذا َحرَّ

ؿول9 )اهك  ،◙ ثؿـف( متػؼ ظؾقف  وٓ جيقز بقع افؽؾى، حلديٌ أيب مًعقد

  -ظـ ثؿـ افؽؾى( ☺  رشقل اهلل
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 ًً نَّ ؽر ادؼدور ظؾقف ظذ تًؾقؿف؛ ٕ ا9 أن يؽقن ادعؼقد ظؾقف مؼدورً وخوم

داخؾ يف بقع افَغَرِر ؾنن ادشسي ؿد يدؾع افثؿـ وٓ قـودعدوم، ؾال يصح بقعف؛ إذ ه

حيصؾ ظذ ادٌقع، ؾال جيقز بقع افًؿؽ يف احوء، وٓ افـقى يف افتؿر، وٓ افطر يف 

 ,اهلقاء، وٓ افؾٌـ يف افيع، وٓ احلؿؾ افذي يف بطـ أمف، وٓ احلققان افشورد

 -ظـ بقع افغرر( متػؼ ظؾقف ☺  ؿول9 )اهك رشقل اهلل◙  حلديٌ أيب هريرة

فؽؾ مـفَم برؤيتف ومشوهدتف ظـد افعؼد،  و9 أن يؽقن ادعؼقد ظؾقف معؾقمً وشودًش 

يؿقزه ظـ ؽره؛ ٕن اجلفوفي ؽرر، وافغرر مـفل ظـف، ؾال يصح أن  ووصػف وصػً وأ

9 أن يؽقن وشوبعً  ,جمؾس افعؼد ؽوئى ظـقرآه وجفؾف، وهومل يره، أ ويشسي صقئً 

 -ا ـه,، بتحديد شعر افًؾعي ادٌقعي، ومعرؾي ؿقؿتفووافثؿـ معؾقمً 

ومو ؿوفف افًودة احلـوبؾي ظـ تؾؽ افؼوط شٌعي ذـرهو يف دفقؾ افطوفى وـذا  ,

مـػعي مٌوحي ويف افذمي أقمٌودفي مول "وفقصوحى زاد افًتؼـع افذى يؼقل ظـفو وه

افتلبقد ؽر ربو وؿرض" ويـعؼد بنجيوب وؿٌقل بعده وؿٌؾف  ـؿؿر بؿثؾ أحدمهو ظذ

ومساخقو ظـف يف جمؾًف ؾنن اصتغال بَم يؼطعف بطؾ وهل افصقغي افؼقفٌي وبؿعوضوة 

ويشسط افسايض مـفَم ؾال يصح مـ مؽره بال حؼ وأن يؽقن افعوؿد  ,وهل افػعؾقي

ؽقن افعغ وأن ت ,جوئز افتكف ؾال يصح تكف صٌل وشػقف بغر إذن ويل

مٌوحي افـػع مـ ؽر حوجي ـوفٌغؾ واحلَمر ودود افؼز وبزره وافػقؾ وشٌوع افٌفوئؿ 

وادصحػ وادقتي وافنجغ افـجس افتل تصؾح فؾصقد إٓ افؽؾى واحلؼات 

 (وـلن احلـوبؾي اظتزوه اخلـزير ذاتف  وفعؾف ادؼصقد بف أجضو ظـد افشوؾعقي ,)ؿؾً

وأن ,جًي" وجيقز آشتصٌوح هبو "يف ؽر مًجد"وإذهون افـجًي "وٓ ادتـ

اصسى بعغ موفف صقئو بال ومـ يؼقم مؼومف ؾون بوع مؾؽ ؽره أويؽقن مـ موفؽ أ

إذكف مل يصح وإن اصسى فف يف ذمتف بال إذكف "ومل يًؿف يف افعؼد" صح فف بوإلجوزة 
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افشوم ومك وفزم ادشسى بعدهو مؾؽو وٓ يٌوع ؽر ادًوــ ممو ؾتح ظـقة ـلرض 

وافعراق بؾ تمجر وٓ يصح بقع كؼع افٌئر وٓ مو يـًٌ يف أروف مـ ـأل وصقك 

ويؿؾؽف آخذه وأن يؽقن مؼدورا ظذ تًؾقؿف ؾال يصح بقع آبؼ وصورد وضر يف 

وأن يؽقن ,هقاء وشؿؽ يف موء وٓ مغصقب مـ ؽر ؽوصٌف أوؿودر ظذ أخذه

وصػ فف بَم ٓ يؽػل ورآه وجفؾف أوصػي ؾون اصسى مو مل يره أومعؾقمو برؤيي أ

وٓ يٌوع محؾ يف بطـ وفٌـ يف ضع "مـػرديـ" وٓ مًؽ يف ؾلرتف  ,شؾَم مل يصح

وكقى يف متر وصقف ظذ طفر "وؾجؾ وكحقه ؿٌؾ ؿؾعف" وٓ يصح بقع ادالمًي 

وادـوبذة وٓ ظٌد مـ ظٌقد وكحقه وٓ اشتثـوؤه إٓ معقـو وان اشتثـك بوئع مـ حققان 

رأشف وجؾده وأضراؾف صح وظؽًف افشحؿ واحلؿؾ ويصح بقع مو ملـقفي يف يمـؾ 

وأن  ,جقؾف "ـرمون وبطقخ" وافٌوؿالء وكحقه يف ؿؼه واحلى ادشتد يف شـٌؾف

بَم يـؼطع بف افًعر وبلخػ درهؿ ذهٌو وؾضي أويؽقن افثؿـ معؾقمو ؾون بوظف برؿؿف أ

ؿطقعو ـؾ ذراع وصزه أوثقبو أ وإن بوع ,أحدمهو" مل يصحوبَم بوع زيد "وجفاله أوأ

بَمئي درهؿ إٓ وصوة بدرهؿ صح وإن بوع مـ افصزة ـؾ ؿػقز بدرهؿ أوؿػقز أوأ

معؾقمو وجمفقٓ "يتعذر ظؾؿف ومل يؼؾ9 ـؾ مـفَم بؽذا" مل يصح وديـورا "وظؽًف" أ

مو ووإن بوع مشوظو بقـف وبغ ؽره ـعٌد أ,"ؾنن مل يتعذر صح يف ادعؾقم بؼًطف"

ؾقف افثؿـ بوٕجزاء صح يف كصقٌف بؼًطف وان بوع ظٌده وظٌد ؽره بغر إذكف يـؼًؿ ظ

خال ومخرا "صػؼي واحدة" صح يف ظٌده وؿل اخلؾ بؼًطف "ودشس وظٌدا وحرا أوأ

 وفتقوقح  هذه افؼوط يؼقل افعالمي ابـ ظثقؿغ ؒ   (اخلقور إن جفؾ احلول

افؼط إول9 افسايض قهذا هش ويشسط افسايض مـفَم»وؿقفف9  يف افؼح ادؿتع

أي يشسط افسايض مـ افٌوئع وادشسي، ودفقؾ ذفؽ9 إول9 مـ افؼرآن  ,مـفَم

  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ُّٱ ؿقل اهلل تعوػ9
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9 أي َّ مئ زئ رئُّٱومعـك  ،;18>افـًوء9  َّنئ مئ زئ رئ ّٰ

 ؾقَم يروى ظـف9 ☺ افثوين9 مـ افًـي ؿول افـٌل  ,جتورة صودرة ظـ تراٍض مـؽؿ

مل ق؛ ٕنـو فوافثوف9ٌ أن افـظر افصحقح يؼتيض ذفؽ أجًض ش إكَم افٌقع ظـ تراضٍ »

، ؾؽؾ إكًون يرؽى يف شؾعي وكشسط افسايض ٕصٌح افـوس يلـؾ بعضفؿ بعًض 

ظؾقؽ، وهذا يمدي إػ  ا ظـد صخص يذهى إفقف ويؼقل فف9 اصسيتفو مـؽ بؽذا ؿفرً 

أي9 ٓ ش يصح مـ مؽره بال حؼ ؾال»افػقى وافشغى وافعداوة وافٌغضوء ؿقفف9 

ادؾجل إػ افٌقع، أي9 ادغصقب ظذ افٌقع، قيصح افٌقع مـ مؽره بال حؼ، وادؽره ه

ظذ أن يٌقع هذه  وأرؽؿ صخًص  ا جوئرً  وأن شؾطوكً قؾال يصح مـ ادؽره إٓ بحؼ، ؾؾ

افًؾعي فػالن ؾٌوظفو، ؾنن افٌقع ٓ يصح؛ ٕاهو صدرت ظـ ؽر تراٍض، ومثؾ ذفؽ 

، ؾنكف ٓ جيقز فؽ أن تشسي مـف ظؾؿً أن هذا افٌوئع بوع ظؾقؽ حقوًء وخجاًل قفمو 

,رمحفؿ اهلل,مو دمً تعؾؿ أنف فقٓ احلقوء واخلجؾ مل يٌع ظؾقؽ، وهلذا ؿول افعؾَمء

حيرم ؿٌقل هديي إذا ظؾؿ أن افرجؾ أهداهو فف ظذ شٌقؾ احلقوء واخلجؾ؛ ٕن هذا 

وؿقفف )ؾال يصح  ,ٓفي احلول ظذ أنف ؽر راضٍ وإن مل يكح بلنف ؽر راٍض، فؽـ د

بحؼ ؾال بلس؛ ٕن هذا إثٌوت  وأنف إذا ـون مؽرهً   ؒ أؾودكو (مـ مؽره بال حؼ

 فؾحؼ، أي9 إذا أـرهـو اإلكًون ظذ افٌقع بحؼ، ؾنن هذا إثٌوت فؾحؼ وفقس طؾًَم 

وفى مثول ذفؽ9 صخص رهـ بقتف إلكًون يف ديـ ظؾقف وحؾ افديـ ؾط ,ووٓ ظدواكً 

افدائـ بديـف، وفؽـ افراهـ افذي ظؾقف افديـ أبك، ؾػل هذه احلول جيز افراهـ ظذ 

مثول آخر9 أرض  ,صوحى احلؼ حؼف ؾرؽؿ ظذ ذفؽ بقع بقتف؛ ٕجؾ أن يًتقيف

مشسـي بغ صخصغ وهل أرض صغرة ٓ متؽـ ؿًؿتفو، ؾطؾى أحد افؼيؽغ 

ظذ مـ امتـع؛ ٕن  ا ٌوع إرض ؿفرً مـ أخر أن تٌوع ؾلبك افؼيؽ أخر، ؾفـو تُ 

ه بحؼ اؾوفضوبط إذً  ,هذا بحؼ مـ أجؾ دؾع افير ظـ ذيؽف 9 )أنف إذا ـون اإلـرا



   

 
181 
 

 واملعامالت املاليةلزكاة ا

ٓ بظؾؿ وٓ  ـون افٌوئع ؽر راض بذفؽ(؛ ٕنـو هـو مل كرتؽى إثًَم قؾنن افٌقع يصح وف

  -بغره ؾقؽقن ذفؽ جوئزا 

َوَأن َيُؽقَن  يؼقل افشقخ ؒافؼط افثوين9  إن يؽقن جوئز افتكف وىف هذا 

ِف   إِْذِن َويِلٍّ , افَعوِؿُد َجوِئَز افتََّكُّ
ُف َصٌِلٍّ َوَشِػقٍف بَِغْرِ وأن »ؿقفف9  ,َؾاَل َيِصحُّ َتَكُّ

افؼط افثوين9 أن يؽقن افعوؿد جوئز افتكف قهذا هش يؽقن افعوؿد جوئز افتكف

فٌوئع وادشسي، وقوافعوؿد ه ؛ شجوئز افتزع» ومل يؼؾ9ش فجوئز افتك»هـو ؿول9 ا

ادشسي جوئز افتزع، بؾ يشسط أن يؽقن ووذفؽ ٕنف ٓ يشسط أن يؽقن افٌوئع أ

جوئز افتكف، ؾوفتزع أوقؼ مـ افتكف، ؾؿـ جوز تزظف جوز تكؾف، وفقس 

)ؿؾً وـلنف يشر إػ ادًؾؿ بودتزع وؽره بجوئز ,ـؾ مـ جوز تكؾف جوز تزظف

، ، ظوؿاًل و، بوفغً ا افتكف مـ مجع أربعي أوصوف9 أن يؽقن حرًّ وجوئز (افتزع

ؤه إٓ ا ؾوٕول9 أن يؽقن حرًّ  ,ارصقدً  ، ووده افعٌد، وافعٌد ٓ يصح بقعف وٓ ذا

بنذن شقده؛ ووجف ذفؽ أن افعٌد ٓ يؿؾؽ، ؾَم يف يد افعٌد مؾؽ فًقده؛ وافدفقؾ ظذ 

ؾفـو ش فٌوئعف إٓ أن يشسضف ادٌُتوعفف مول ؾَمفف  امـ بوع ظٌدً » 9☺هذا، ؿقل افـٌل 

افثوين أن يؽقن بوفغو وود افٌوفغ افصٌل ,كؼقل9 افعٌد ٓ يصح بقعف إٓ بنذن شقده

حتك وإن ـون ش ؾال يصح تكف صٌل وشػقف بغر إذن ويل»وهلذا ؿول ادمفػ9 

ء، ؾنكف ٓ يصح بق اجقدً  وفف أربع ظؼة شـي، وـون حوذؿً  ومراهؼً  عف؛ يف افٌقع وافؼا

 مظ حط مض خض حض  جض  ُّٱ وافدفقؾ ظذ ذفؽ ؿقفف تعوػ9 ,ٕنف صغر مل يٌؾغ
ؾوصسط اهلل فدؾع أمقاهلؿ ذضغ9 بؾقغ  ،َّخفمف حف  جف مغ جغ مع جع

، ووده ادجـقن، افثوف9ٌ أن يؽقن ظوؿاًل  ,افـؽوح وذفؽ بوفٌؾقغ، وافرصد

أصقى  أن رجاًل قؾودجـقن ٓ يصح تكؾف، ومـ ذفؽ ادَُفْذري ٓ يصح بقعف، ؾؾ

بوهلذرات، أي9 هرم وـز، وجوء إػ إكًون، وؿول فف9 أنو أبقع ظؾقؽ بقتل وشقوريت 

 -ؾال يصح افٌقع مـف فػؼد افعؼؾ، ومـ ذط جقاز افتكف أن يؽقن اإلكًون ظوؿاًل 
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افذي حيًـ افتكف يف موفف، بحقٌ ٓ ق، وافرصقد هاافرابع9 أن يؽقن رصقدً 

ؾوئدة مـف، ـلن يٌقع افقء افذي يًووي موئي  يٌذفف يف رء ُمرم، وٓ يف رء ٓ

يشسي مو يًووي ظؼة بَمئي، ؾودفؿ أنف حيًـ افتكف، وود افرصقد وبعؼة، أ

أي وٓ يصح تكف شػقف بغر إذن ويّل، ؾنن ش وشػقف»افًػقف؛ وهلذا ؿول ادمفػ9 

وص ومجقعفو خ،أمو افؼوط افثوفٌ وافرابع واخلومس وافًودس,أذن فف  ؾال بلس 

بودعؼقد ظؾقف ؾقشسط حؾف وضفورتف وـقكف ممؾقـو فؾعوؿد مؼدورا ظذ تًؾقؿف 

ظذ  ☺ معؾقمو مؼٌقوو وإدفي ظذ ذفؽ ـؾف مـ أحوديٌ افرشقل احلٌقى 

فتويل أمو ظـ حؾف وضفورتف ؾفذه أحوديٌ ثالثيقافـح  9ا

0,  
ِ
ٌِْد َاهللَّ ـِ َظ ـْ َجوبِِر ْب   ؛ َأنَُّف َشِؿعَ ¶ؾػل افصحقحغ َظ

ِ
 ☺  َرُشقَل َاهللَّ

َي9قَيُؼقُل َظوَم َاْفَػْتِح، َوهُ  ـِْزيِر، ,بَِؿؽَّ ْقَتِي، َواخْلِ َم َبقَْع َاخْلَْؿِر، َواْدَ َ َوَرُشقَفُف َحرَّ إِنَّ َاهللَّ

َْصـَومِ  ْٕ   ,َوا
ِ
ًُّ  !َؾِؼقَؾ9 َيو َرُشقَل َاهللَّ ُف ُتْطَذ هِبَو َاف ْقَتِي، َؾِنكَّ ًَ ُصُحقَم َاْدَ ـُ َأَرَأجْ ، َوُتْدَه ـُ ُػ

َتْصٌُِح هِبَو َافـَّوُس؟ؾؼول ًْ  قهُ  ,َٓ " هِبَو َاجْلُُؾقُد، َوَي
ِ
ٌم "، ُثؿَّ َؿوَل َرُشقُل َاهللَّ  ☺ َحَرا

َم َظَؾْقِفْؿ ُصُحقَمَفو مَجَُؾقُه، ُثؿَّ َبوُظقُه، " ِظـَْد َذفَِؽ9 َ َحَّو َحرَّ ُ َاْفَقُفقَد، إِنَّ َاهللَّ َؿوَتَؾ َاهللَّ

ـَ   -ُؾقا َثَؿـَفُ َؾَل

ُعقدٍ  ,1   ًْ ـْ َأيِب َم    ◙ َظ
ِ
ـِ َاْفَؽْؾِى، َوَمْفِر  ☺  َأنَّ َرُشقَل َاهللَّ ـْ َثَؿ اَهَك َظ

ـِ  ِن َاْفَؽوِه ، َوُحْؾَقا ٌَِغلِّ  -ُمتََّػٌؼ َظَؾْقفِ  اْف

ـَّْقِر َواْفَؽْؾِى ,2  ًِّ ـِ َاف ـْ َثَؿ ًُ َجوبًِرا َظ َبْرِ َؿوَل9 َشَلْخ ـْ َأيِب َافزُّ َزَجَر ,؟ َؾَؼوَل9َوَظ

ِلُّ  ـْ َذفَِؽ  ☺  َافـٌَّ ؾِؿٌ ,َظ ًْ و افؼط وأم ,إٓ ـؾى صقد 9وافـًوئك وزاد ,َرَواُه ُم

أن يؽقن ممؾقـو فؾٌوئع مؼدورا ظذ تًؾقؿف  ويؿؽـ قوهاخلومس وافًودس وافًوبع 

ذضو شوبعو ومـ هـو ٕجؾ افؼضغ إوفقغ حرم بقع افغرر  (اظتٌور )ومؼٌقوو

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ وفف صقر  ,َؿوَل9◙  ظديدة جوءت هبو إخٌور  ومـفو مو جوء َظ

 
ِ
ـْ َبْقِع َاْفَغَررِ  ☺  اَهَك َرُشقُل َاهللَّ ـْ َبقِْع َاحْلََصوِة، َوَظ ؾٌِؿ ا ـه َظ ًْ  -َرَواُه ُم
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أظؾؿ  9أؿقل)يف افًقؾ اجلرار  وىف ذوط افٌقع يؼقل اإلموم افشقـوكك ؒ ,

 شٌحوكف وجعؾف مؼتضقو ٓكتؼول إمالك مـ موفؽ إيل موفؽ أن افٌقع افذي أحؾف اهلل

ٓ يعتز ؾقف إٓ جمرد افسايض وضقٌي افـػس بلي فػظ وؿع وظذ أي صػف ـون 

ـتوبي ؾنذا حصؾ هذا ادـوط وتػرق افٌوئع وادشسي مـ وبؿجرد إصورة أقوف

ؾؽ افٌوئع إيل ادجؾس راوقغ بوفٌقع ضقٌي بف كػًومهو ؾؼد اكتؼؾ ذفؽ ادٌقع مـ م

وأمو اظتٌور  ,مؾؽ ادشسي إذا ـون ادٌقع ممو أحؾ افؼع بقعف وجقز افتعومؾ ؾقف

ـقن احوفؽ مؽؾػو ؾلمر ٓ بد مـف ٕن كػقذ افتكؾوت مقؿقف ظذ بؾقغ ادتكف 

إيل شـ افتؽؾقػ وهل أول مظـوت افرصد وأمو مـ دون افتؽؾقػ ؾؼد ظرؾً أن اهلل 

يؿؾ ظـف وجعؾ تكؾوتف إفقف وإذا أذن فف بوفتكف ـون شٌحوكف أمر افقيل بلن 

هذا اإلذن افصودر مـ افقيل ٓ جمرد تكف ؽر ادؽؾػ وفعؾف إن صوء اهلل قادعتز ه

تعويل يليت يف بوب احلذون زيودة حتؼقؼ فؾؿؼوم وأمو اصساط أن يؽقن خمتورا ؾلمر ٓ 

وادؽره ٓ روو مـف وٓ ضقٌي افسايض وضقٌي افـػس ـَم شؾػ قبد مـف ٕن ادـوط ه

كػس وأمو اصساط ـقن افٌوئع مطؾؼ افتكف ؾألن ادحجقر ُمٌقس ظـ افتكف 

ـودحؽقم ظؾقف بعدم افتكف يف احول افذي تـووفف احلجر إذا وؿع مـ متلهؾ قؾف

فؾحؽؿ وصودف شٌٌو يؼتيض احلجر وشقليت افؽالم إن صوء اهلل ظذ احلجر وأمو 

و ظـ ؽره بقٓيي ذظقي ؾلمر ٓ بد مـف ؾنن مـ مل يؽـ موفؽو وٓ متقفقوـقكف مؾؽو أ

متقفقو ـذفؽ ٓ حؽؿ فٌقعف ٕن ذفؽ مـ أـؾ أمقال افـوس بوفٌوضؾ وؿد ؿول 

وأمو ـقكف بؾػظ متؾقؽ افخ   َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ شٌحوكف9

فٌقعقافسايض وضقٌي افـػس ؾَم أصعر َيَم ودل ظؾقفَم ؾفقؾؼد ظرؾـوك أن ادعتز ه  ا

ء افؼظل ؾؾقافؼظل وهؽذا افؼقل ادعتز ؾقف ذفؽ ؾؼط ؾَم أصعر بف ؾف ؿول قافؼا

افٌوئع بعً هذا مـؽ بؽذا ؾلخذه ادشسي ومل يتؽؾؿ وٓ أصور وتػرؿو مـ ادجؾس 

ـون ذفؽ بقعو ذظقو مقجٌو ٓكتؼول ادٌقع مـ مؾؽ افٌوئع إيل مؾؽ ادشسي وهؽذا 
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ؽذا ؾًؾؿف افٌوئع إفقف ومل يصدر مـف فػظ وٓ ؿول ادشسي اصسيً مـؽ هذا بقف

إصورة وتػرؿو مـ ادجؾس ـون ذفؽ ـوؾقو ؾقَم ذـره مـ افتطوبؼ ومو بعده إكَم 

 -ا ـه,مراظوة جلوكى إفػوظ وٓ اظتٌور فذفؽقه

يـعؼد  9ىف ـتوبف  )خمتك افؼدورى(9 افٌقع وظـ افًودة إحـوف يؼقل ؒ

احويض  وإذا أوجى أحد ادتعوؿديـ افٌقع ؾؤخر  بوإلجيوب وافؼٌقل إذا ـوكو بؾػظ

إن صوء ؿٌؾ يف ادجؾس وإن صوء رده وأَيَم ؿوم مـ ادجؾس ؿٌؾ افؼٌقل  9بوخلقور

بطؾ اإلجيوب وإذا حصؾ اإلجيوب وافؼٌقل فزم افٌقع وٓ خقور فقاحد مـفَم إٓ مـ 

اهو يف جقاز ظدم رؤيي وإظقاض ادشور إفقفو ٓ حيتوج إػ معرؾي مؼدروظقى أ

افٌقع وإثَمن ادطؾؼي ٓ تصح إٓ أن تؽقن معروؾي افؼدر وافصػي  وجيقز افٌقع 

بثؿـ حول وممجؾ إذا ـون إجؾ معؾقمو ومـ أضؾؼ افثؿـ يف افٌقع ـون ظذ ؽوفى 

كؼد افٌؾد ؾنن ـوكً افـؼقد خمتؾػي ؾوفٌقع ؾوشد إٓ أن يٌغ أحدهو  وجيقز بقع افطعوم 

وجموزؾي وبنكوء بعقـف ٓ يعرف مؼدراه وبقزن حجر بعقـف ٓ يعرف واحلٌقب مؽويؾي 

مؼداره ومـ بوع صزه ضعوم ـؾ ؿػقز بدرهؿ جوز افٌقع يف ؿػقز واحد ظـد أيب حـقػي 

إٓ أن يًؿل مجؾي ؿػزاُتو ومـ بوع ؿطقع ؽـؿ ـؾ صوة بدرهؿ ؾوفٌقع ؾوشد يف مجقعفو 

يًؿ مجؾف افذراظون ومـ ابتوع  وـذفؽ مـ بوع ثقبو مذارظي ـؾ ذراع  بدرهؿ ومل

إن صوء أخذ  9صزه ظذ أاهو ؿػقز بَمئي درهؿ ؾقجدهو أؿؾ ـون ادشسي بوخلقور

ادقجقد بحصتف مـ افثؿـ وإن صوء ؾًخ افٌقع وإن وجدهو أـثر ؾوفزيودة فؾٌوئع 

أروو ظذ أاهو موئي ذراع بَمئي وومـ اصسى ثقبو ظذ أنف ظؼة أذرع بعؼة دراهؿ أ

إن صوء أخذهو بجؿؾي افثؿـ وإن صوء ترـفو  9ؾقجدهو أؿؾ ؾودشسي بوخلقوردرهؿ 

 9ادشسي وٓ خقور فؾٌوئع وإن ؿولقوإن وجدهو أـثر مـ افذراع افذي شَمه ؾف

إن  9اخلقورقبعتؽفو ظذ أاهو موئي ذراع بَمئي درهؿ ـؾ ذراع بدرهؿ ؾقجدهو كوؿصي ؾف

 9وإن وجدهو زائدة ؾودشسي بوخلقور صوء أخذهو بحصتفو مـ افثؿـ وإن صوء ترـفو
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إن صوء أخذ اجلؿقع ـؾ ذراع بدرهؿ وإن صوء ؾًخ افٌقع ومـ بوع دارا دخؾ بـوؤهو 

ومـ بوع أروو دخؾ مو ؾقفو وإن مل يًؿف وٓ يدخؾ افزرع يف  يف افٌقع وإن مل يًؿف

 صجرا ؾقف ثؿر ؾثؿرتف فؾٌوئع إٓ أنوبقع إرض إٓ بوفتًؿقي ومـ بوع كخال أ

اؿطعفو وشؾؿ ادٌقع ومـ بوع ثؿرة مل يٌد صالحفو  9يشسضفو ادٌتوع ويؼول فؾٌوئع

ؿد بدا جوز افٌقع ووجى ظذ ادشسي ؿطعفو يف احلول ؾنن ذط ترـفو ظذ وأ

افـخؾ ؾًد افٌقع  وٓ جيقز أن يٌقع ثؿرة ويًتثـل مـفو أرضوٓ معؾقمي وجيقز بقع 

و ومـ بوع دارا دخؾ يف ادٌقع مػوتقح أؽالؾفو احلـطي يف شٌقؾفو وافٌوؿالء يف ؿؼه

وأجرة افؽقول وكوؿد افثؿـ ظذ افٌوئع وأجرة وزان افثؿـ ظذ ادشسي ومـ بوع 

شؾؿ افٌقع ومـ  9ادؾع افثؿـ أوٓ  ؾنذا دؾع ؿقؾ فؾٌوئع 9شؾعي بثؿـ ؿقؾ فؾؿشسي

 -ثؿـو بثؿـ ؿقؾ هلَم شؾَم معو ا ـهوبوع شؾعي بًؾعي أ

فتويلقاع بوظتٌورات متـقظي  يؿؽـ اجيوز افؽالم ظـفو ظذ افـحوفؾٌققع أنق ,           ,9ا

 ،افًؾؿ ،افٌقع ادطؾؼ,9يـؼًؿ افٌقع بوظتٌور مقوقع ادٌودفي ؾقف إػ أربعي أنقاع

فتويلقويؿؽـ بقواهو ظذ افـح,ادؼويضي ،افكف  9ا

فإلكًون ويتقح  ،أصفر إنقاعقمٌودفي افعغ بوفديـ وهقه  افٌقع ادطؾؼ ,0

وإفقف يـكف افٌقع ظـد اإلضالق ؾال  ،ادٌودفي بـؼقده ظذ ـؾ مو حيتوج إفقف إظقون

 -حيتوج ـغره إػ تؼققد

بقع رء ممجؾ بثؿـ وأ ،مٌودفي افديـ بوفعغقويًؿك افًؾػ ه  بقع افًؾؿ ,1

ٕنف بقع دظً إفقف ضورة ـؾ  ،بقع ادحوويٍ 9ومـ وافػؼفوء مـ يًؿقف,معجؾ

ؿول ابـ ظٌوس  ,ادتٌويعغ وؿد ثٌتً مؼوظقتف بوفؽتوب وافًـي واإلمجوع واحد مـ

، ثؿ (أجؾ ؿد أحؾف اهلل يف ـتوبف وأذن ؾقف أصفد أن افًؾػ ادضؿقن إػ)9¶

 يمجن  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ9 ؿرأ ؿقفف تعوػ
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 ميىي خي حي جي يه ىه  مه جه ىنين من خن حن
    - َّيي

,ى بوفذهى وافػضي بوفػضيأي بقع افذه ،مٌودفي إثَمنقه  بقع افكف ,2

 ،وٓ بد ؾقف مـ افتؼوبض يف ادجؾس ،وـذفؽ بقع أحدمهو بؤخر ويًؿك سؾو

وٓ اظتٌور  ،وظـد آحتود جيى مع افتؼوبض افتًووي وزكو ,اختؾػواحتد اجلـس أ

ؾنن ـون  ،بوفعدقوخيص احوفؽقي افكف بَم ـون كؼدا بـؼد مغوير وه ,بوفصـعي ؾقفَم

 -بوفقزنقوه (مراضؾي)قفبـؼد مـ كقظف ؾ

ويشسط فصحتف (مٌودفي مول بَمل شقى افـؼديـ )ظغ بعغقبقع ادؼويضي وه ,3

افتًووي يف افتؼوبض إن اتػؼو جـًو وؿدرا ؾقجقز بقع حلؿ بشوة حقي ٕنف بقع مقزون 

  -بَم فقس بؿقزون وخٌز بدؿقؼ متػووال ٕنف بقع مؽقؾ بؿقزون

 ،ديد افثؿـ إػ ثالثي أنقاع9 هل ادًووميويـؼًؿ افٌقع بوظتٌور ضريؼي حت ,

فٌقع افذي ٓ يظفر ؾقف رأس موفف أي افٌقع قه وبقع ادًوومي, وإموكي ،وادزايدة ا

أن يعرض افٌوئع شؾعتف يف افًقق ويتزايد قه  وبقع ادزايدة بدون ذـر ثؿـف إول

ء بودـوؿصياف ويؼوبؾ ادزايدة ,ؾتٌوع دـ يدؾع افثؿـ إـثر ،ادشسون ؾقفو  ،ؼا

ء شؾعي مقصقؾي بلوصوف معقـي ؾقتـوؾس افٌوظي يف  ،وهل أن يعرض ادشسي ذا

فٌقع ظذ مـ ريض بلؿؾ شعرقويرش ،ظرض افٌقع بثؿـ أؿؾ ومل يتحدث افػؼفوء  ،ا

 ,ؿديَم يف مثؾ هذا افٌقع وفؽـف يني ظؾقف مو يني ظذ ادزايدة مع مراظوة افتؼوبؾ

هل افتل حيدد ؾقفو افثؿـ بؿثؾ رأس احول  ققع إموكيوهـوك أجضو مو يعرف  بٌ

 ،وشؿقً بققع إموكي ٕنف يممتـ ؾقفو افٌوئع يف إخٌوره برأس احول ،أنؼصوأزيد أوأ

  9وهل ثالثي أنقاع
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بقع افًؾعي بؿثؾ افثؿـ إول افذي اصساهو افٌوئع مع قوه 9بقع ادرابحي,0

يؼقم ظذ  قل يف تعريػ بقع ادرابحي أنفوخالصي افؼ) ,زيودة ربح معؾقم متػؼ ظؾقف

أشوس معرؾي افثؿـ إول وزيودة ربح ظؾقف حقٌ إن ادرابحي مـ بققع إموكي 

وبـوء ظؾقف  ,أجضو ووأن يؽقن افربح معؾقمً  وؾقـٌغل أن يؽقن افثؿـ إول معؾقمً 

بقع بؿثؾ افثؿـ إول وزيودة ربح معؾقم متػؼ ,يؽقن تعريػ بقع ادرابحي هق9

  -(ؾقف بغ ادتعوؿديـظ

بقع افًؾعي بؿثؾ ثؿـفو إول افذي اصساهو افٌوئع بف مـ قوه 9بقع افتقفقي ,1

  -ؽر كؼص وٓ زيودة

بقع افًؾعي بؿثؾ ثؿـفو إول افذي اصساهو افٌوئع بف مع قوه 9بقع افقوعقي ,2

وٓ كـًك أن هـوك بقع  ,أي بخًورة ُمددة ،مٌؾغ معؾقم مـ افثؿـ (حط)ووع 

وبقع افتؼًقط وبقع افديقن وشتليت اإلصورة إفقف ىف مقوعف إن صوء اهلل  أمو ظـ  افـؼد

وبقع افغرر إصؾ يف ـثر مـ افٌققع ادحرمي  ؾلصؾفو ٓخيرج ظـ افربو وافغرر 

صقر افٌقع ادحرمي وٓ بلس مـ إؾرادهو بؿًلخي خوصي فؾحوجي إػ معرؾتفو وهـوك 

تذـر أن إصؾ يف ادعومالت اإلبوحي إٓ بـص ك ,وفؽؾ,أنقاع أخرى مـفل ظـفو

 -ـَم شـرى مـ ـالم افعؾَمء إن صوء اهلل ()ظذ افراجح
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 (بيوع غري مصروعة) ة: املشألة الجاني

قؿ احلؽقؿ يف وهك إمو أن تؽقن بققع مـفل ظـفو ُمرمي يف إصؾ حلؽؿي افعؾ

أـثر مـ وأوإمو أن تؽقن ؾوشدة يف إشوس فتخؾػ ذط  تؼيعف هلذا افـفك

هذا افدروس ـَم شٌؼً ادؼصقد إول تعؾؿف ىف مثؾ قذوط صحتفو وهذا ه

 اإلصورة إفقف وظـ افـقع إول يؼقل افعؾَمء إؾووؾ جومعقا  ادقشقظي افػؼفقي

  -جزاهؿ اهلل خرا 

ء بعد إذان افثوين يقم اجلؿعي ,0 ء ممـ   ,افٌقع وافؼا ٓ يصح افٌقع وٓ افؼا

 جم يل ىل مل خل ُّٱ جلؿعي بعد إذان افثوين؛ فؼقفف تعوػ9تؾزمف صالة ا
ؾؼد اهك اهلل تعوػ ظـ افٌقع يف   َّىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم

 -هذا افقؿً،وافـفل يؼتيض افتحريؿ،وظدم صحتف

ؾال  ,بقع إصقوء دـ يًتعغ هبو ظذ معصقي اهلل، أويًتخدمفو يف ادحرموت,1

إواين دـ يؼب هبو اخلؿر، وٓ بقع افًالح ، وٓ ا يصح بقع افعصر دـ يتخذه مخرً 

 مق  حق مف حفخف جف مغ جغ ُّٱؿول تعوػ9  ,يف وؿً افػتـي بغ ادًؾؿغ
 -;1>احوئدة9  ٱَّحك جك

بعؼة9 أنو أبقعؽ  ومثوفف أن يؼقل دـ اصسى صقئً   ,بقع ادًؾؿ ظذ بقع أخقف ,2

، ¶أبقعؽ أحًـ مـف بـػس افثؿـ؛ حلديٌ ابـ ظؿر ومثؾف بلرخص مـف، أ

ويؼوس ,)وٓ يٌع بعضؽؿ ظذ بقع بعض( متػؼ ظؾقف 9☺ ؿول9 ؿول رشقل اهلل

ء ء ظذ افؼا خ افٌقع، وأنو أصسيف ومثوفف9 أن يؼقل دـ بوع صقئً  ,ظؾقف افؼا ًَ 9 اِْؾ

وهذه افصقرة داخؾي يف  ,افثؿـ مـؽ بلـثر، بعد أن اتػؼ افٌوئع وادشسي ظذ 

 -افـفل افقارد يف احلديٌ افًوبؼ
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وصقرتف9 أن يٌقع صخٌص شؾعًي ٔخر بثؿـ معؾقم إػ أجؾ، ثؿ   ,بقع افِعقـَي ,3

 ,يشسَيو مـف افٌوئع بثؿـ حوٍض أؿؾ، ويف اهويي إجؾ يدؾع ادشسي افثؿـ إول

 ويدؾعفو بعد شـي، ثؿ يشسَيو افٌوئع مـف بلربعغ أخػً  وبخؿًغ أخػً  وـلن يٌقع أرًو 

وُشؿقً ِظقـَي9  ,يدؾعفو ادشسي ظذ رأس افًـي وخػً كؼدا، ويٌؼك يف ذمتف اخلؿًقن أ

م هذا افٌقع، ٕنف ,ا حوًض  ا، أي9 كؼدً وٕن ادشسي يلخذ مؽون افًؾعي ظقـً  وُحرِّ

)إذا  ☺  ، ؿول9 ؿول رشقل اهلل¶حقؾٌي يتقصؾ هبو إػ افربو، ؾعـ ابـ ظؿر 

ًٓ تٌويعتؿ بوفعقـي، وأخذتؿ أذكوب افٌؼر، وترـتؿ اجلفود، َشؾَّط ا ٓ يرؾعف  هلل ظؾقؽؿ ذ

 -حتك ترجعقا إػ ديـؽؿ(

يف مًلخي  3تذـر موفف ظالؿي ؿريٌي بف وبرؿؿ ),بقع ادٌقع ؿٌؾ ؿٌضف ,4 

أن يشسى شؾعي مـ صخص ثؿ يٌقعفو ؿٌؾ أن يؼٌضفو  9معومالت مؼوظي( مثوفف

ؾال  و)مـ ابتوع ضعومً  9☺ ؿول9 ؿول رشقل اهلل◙  ظـ أيب هريرة ,وحيقزهو

اهك أن تٌوع  ☺  )أن رشقل اهلل 9◙ ك يؼٌضف( وظـ زيد بـ ثوبًيٌعف حت

أن  وافًؾع حقٌ تٌتوع، حتك حيقزهو افتجور إػ رحوهلؿ( ؾال جيقز دـ اصسى صقئً 

 -وتومً  ويٌقعف حتك يؼٌضف ؿًٌض 

ٓ جيقز بقع افثؿرة )مـػردة حقٌ آتػوق ظذ  ,صالحفووبقع افثَمر ؿٌؾ بد ,5

حدوِث ظقى ومـ تؾػفو أ وصالحفو؛ خقؾً وؿٌؾ أن يٌد بقعفو ظذ أصؾفو بنضالق(

ًَ إن مـع اهلل  9☺ ؿول9 ؿول رشقل اهلل◙  هبو ؿٌؾ أخذهو، ؾعـ أنس )أرأج

، ؿول9 ¶وظـ ابـ ظؿر  افثؿرة، بؿ يلخذ أحدـؿ مول أخقف؟( متػؼ ظؾقف

 -صالحفو، اهك افٌوئع وادٌتوع(وظـ بقع افثَمر حتك يٌد ☺  )اهك رشقل اهلل

أن يزيد صخٌص يف ثؿـ افًؾعي ادعرووي فؾٌقع، وٓ يريد قوه  افـجش ,6 

ءهو، وإكَم فِقغرَّ ؽره هبو، ويرؽٌف ؾقفو، ويرؾع شعرهو 9 ¶ظـ ابـ ظؿر  ,ذا
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اهك ظـ افـجش( متػؼ ظؾقف  وكتذـر هـو يف مؼوبؾ هذا افًؾقك  ☺ )أن رشقل اهلل

ابع اخلقور فـدرك معـك يف افٌقع وـلاهو مـ تق ,بوإلؿوفي ـَم جوءت,ادحرم مو يعرف

 ,ادًوُمي بوٕخقة بغ ادًؾؿغ وهك مـ ادؼوصد آجتَمظقي فؾؼيعي افغراء

وحتصؾ  ,واإلؿوفي9 هل رؾع افعؼد افذي وؿع بغ ادتعوؿديـ وؾًخف بروومهو

مل وفؾًؾعي، أ ويتٌغَّ فؾؿشسي أنف فقس ُمتوًج وبًٌى كدم أحد افعوؿديـ ظذ افعؼد، أ

و، ؾرجع ـؾ  مـ افٌوئع وادشسي بَم ـون فف مـ ؽر زيودة وٓ يًتطع دؾع ثؿـف

ٌَّ ظؾقفو رشقل اهلل ,كؼص  بؼقفف9 )مـ أؿول مًؾًَم  ☺  واإلؿوفي مؼوظي، وح

بقعتف أؿول اهلل ظثرتف يقم افؼقومي( صحقح شــ ابـ موجي  وظـ افـقع افثوين )افٌققع 

وأمو )حف فصحقح مًؾؿ يف ذ يؼقل اإلموم افـقوي ؒ (افػوشدة بًٌى افغرر

أصؾ ظظقؿ مـ أصقل ـتوب افٌققع وهلذا ؿدمف مًؾؿ قافـفك ظـ بقع افغرر ؾف

ويدخؾ ؾقف مًوئؾ ـثرة ؽر مـحكة )ـٌقع أبؼ وادعدوم وادجفقل ومو ٓ يؼدر 

ظذ تًؾقؿف ومو مل يتؿ مؾؽ افٌوئع ظؾقف وبقع افًؿؽ يف احوء افؽثر وافؾٌـ يف 

افٌطـ وبقع بعض افصزة مٌفَم وبقع ثقب مـ أثقاب وصوة  افيع وبقع احلؿؾ يف

وـؾ هذا بقعف بوضؾ ٕنف ؽرر مـ ؽر حوجي وؿد حيتؿؾ  (مـ وصقوه وكظوئر ذفؽ

بعض افغرر بقعو إذا دظً إفقف حوجي ـوجلفؾ بلشوس افدار وـَم إذا بوع افشوة 

مـ افدار  احلومؾ وافتل يف ضظفو فٌـ ؾنكف يصح فؾٌقع ٕن إشوس توبع فؾظوهر

إفقف ؾنكف ٓ يؿؽـ رؤيتف وـذا افؼقل يف محؾ افشوة وفٌـفو وـذفؽ قوٕن احلوجي تدظ

أمجع ادًؾؿقن ظذ جقاز أصقوء ؾقفو ؽرر حؼر مـفو أاهؿ أمجعقا ظذ صحي بقع اجلٌي 

بقع حشقهو بنكػراده مل جيز وأمجعقا ظذ جقاز إجورة قادحشقة وإن مل ير حشقهو وف

ذفؽ صفرا مع أن افشفر ؿد يؽقن ثالثغ يقمو وؿد قافثقب وكحافدار وافدابي و

يؽقن تًعي وظؼيـ وأمجعقا ظذ جقاز دخقل احلَمم بوٕجرة مع اختالف افـوس 
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يف اشتعَمهلؿ احوء ويف ؿدر مؽثفؿ وأمجعقا ظذ جقاز افؼب مـ افًؼوء بوفعقض 

ا ظذ بطالن مع جفوفي ؿدر ادؼوب واختالف ظودة افشوربغ وظؽس هذا وأمجعق

 بقع إجـي يف افٌطقن وافطر يف اهلقاء ؿول افعؾَمء مدار افٌطالن بًٌى افغرر

نف إن دظً حوجي إػ ارتؽوب افغرر وٓ قوافصحي مع وجقده ظذ مو ذـركوه وه أ

افٌقع وإٓ ؾال ومو وؿع يف  يؿؽـ آحساز ظـف إٓ بؿشؼي وـون افغرر حؼرا جوز

افعؾَمء يف صحي افٌقع ؾقفو وؾًوده ـٌقع افعغ  مًوئؾ افٌوب مـ اختالفبعض 

افغوئٌي مٌـك ظذ هذه افؼوظدة ؾٌعضفؿ يرى أن افغرر حؼر ؾقجعؾف ـودعدوم ؾقصح 

افٌقع وبعضفؿ يراه فقس بحؼر ؾقٌطؾ افٌقع واهلل أظؾؿ واظؾؿ أن بقع ادالمًي وبقع 

ـ افٌققع افتل جوء ادـوبذة وبقع حٌؾ احلٌؾي وبقع احلصوة وظًى افػحؾ وأصٌوهفو م

ؾقفو كصقص خوصي هل داخؾي يف افـفك ظـ بقع افغرر وفؽـ أؾردت بوفذـر واهك 

 -ظـفو فؽقاهو مـ بقوظوت اجلوهؾقي ادشفقرة واهلل أظؾؿ ا ـه

 شٌؾ افًالم ؒؿول افعالمي افصـعوكك ,أجضو  ()افٌققع ادحرمي وظـفو

ك ظـ اه ☺ "أن افـٌل  ◙ظـ جوبر  ,صورحو فٌعض هذه إحوديٌ

بـي" بزكتفو بوفزاي بعد إفػ مقحدة  ادحوؿؾي" مػوظؾف بوحلوء ادفؿؾي وافؼوف "وادزا

بزكتفو بوخلوء ادعجؿي ؾلخػ ؾؿقحدة ؾراء "وظـ افثـقو" بودثؾٌ " ؾـقن "وادخوبرة

مضؿقمي ؾـقن مػتقحي ؾؿثـوة حتتقي بزكي ثريو آشتثـوء "إٓ أن تعؾؿ" ظوئد إػ 

ي إٓ ابـ موجف وصححف افسمذي اصتؿؾ احلديٌ ظذ أربع إخر رواه اخلؿً

صقر اهك افشورع ظـفو إوػ ادحوؿؾي وؾنهو جوبر راوي احلديٌ بلاهو بقع افرجؾ 

بـي  ملخقذة مـ  ,وافثوكقي وؿول ؒ, مـ افرجؾ افزرع بَمئي ؾرق مـ احلـطي ادزا

فدؾع افشديد ـلن ـؾ واحقافزبـ بػتح افزاي وشؽقن ادقحدة ه د مـ ادتٌويعغ ا

يدؾع أخر ظـ حؼف وؾنهو ابـ ظؿر ـَم رواه موفؽ بٌقع افتؿر أي رضٌو بوفتؿر 

ـقال وبقع افعـى بوفزبقى ـقال وأخرجف ظـف افشوؾعل يف إم وؿول تػًر ادحوؿؾي 
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بـي يف إحوديٌ حيتؿؾ أن يؽقن ظـ افـٌل  مـصقصو وحيتؿؾ أنف ممـ  ☺ وادزا

فربو فعدم افعؾؿ بوفتًووي وافثوفثيقظـ ذفؽ هرواه وافعؾي يف افـفل  ادخوبرة  ,ا

وهل مـ ادزارظي وهل ادعومؾي ظذ إرض بٌعض مو خيرج مـفو مـ افزرع ويليت 

افثـقو مـفل ظـفو إٓ أن تعؾؿ وصقرة ذفؽ أن  ,افؽالم ظؾقفو يف ادزارظي وافرابعي

أن يٌقع قصحً كح يٌقع صقئو ويًتثـل بعضف وفؽـف إذا ـون ذفؽ افٌعض معؾقمو

ؿول إٓ بعضفو قأظـوبو ويًتثـل واحدة معقـي ؾنن ذفؽ يصح اتػوؿو ؿوفقا فوأصجورا أ

ؾال يصح ٕن آشتثـوء جمفقل وطوهر احلديٌ أنف إذا ظؾؿ افؼدر ادًتثـك صح 

مطؾؼو وؿقؾ ٓ يصح أن يًتثـك مو يزيد ظذ افثؾٌ هذا افقجف يف افـفل ظـ افثـقو 

معؾقمو ؾؼد اكتػً افعؾي ؾخرج ظـ حؽؿ افـفل وؿد كٌف افـص  اجلفوفي ومو ـونقه

ظـ  ☺ ؿول9 "اهك افـٌل  ◙وظـ أنس  ظـ افعؾي بؼقفف "إٓ أن تعؾؿ

ادحوؿؾي وادخوضة" بوخلوء وافضود معجؿتغ مػوظؾف يف اخلية "وادالمًي 

س وادـوبذة" بوفذال ادعجؿي "وادز ابـي" رواه افٌخوري اصتؿؾ احلديٌ ظذ مخ

 ,ؾقفو وافثوكقي ادحوؿؾي وتؼدم افؽالم ,صقر مـ صقر افٌقع مـفل ظـفو إوػ

صالحفو وؿد اختؾػ افعؾَمء ؾقَم وادخوضة وهل بقع افثَمر واحلٌقب ؿٌؾ أن يٌد

مل يؽـ ؿد قيصح بقعف مـ افثَمر وافزرع ؾؼول ضوئػي إذا ـون ؿد بؾغ حدا يـتػع بف وف

كف واصتد احلى صح افٌقع بؼط افؼطع وأمو إذا ذط افٌؼوء ؾال  أخذ افثَمر أخقا

إجورة  وإظورة أقيف صػؼي وه ٕنف صػؼتونويصح اتػوؿو ٕنف صغؾ دؾؽ افٌوئع أ

كف ؾٌقعف صحقح وؾوؿو  وبقع وأمو إذا بؾغ حد افصالح ؾوصتد احلى وأخذ افثَمر أخقا

اددة ؽال أن يشسط ادشسي بؼوءه ؾؼقؾ ٓ يصح افٌقع وؿقؾ يصح وؿقؾ إن ـوكً 

ـون ؿد صؾح بعض مـف دون بعض قمعؾقمي صح وإن ـوكً ؽر معؾقمي مل يصح ؾؾ

   -ؾٌقعف ؽر صحقح وفؾحـػقي تػوصقؾ فقس ظؾقفو دفقؾ
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ادالمًي وبقـفو مو أخرجف افٌخوري ظـ افزهري أاهو دس افرجؾ  ,وافثوفثي

ؼقل افـفور وأخرج افـًوئل مـ حديٌ أيب هريرة هل أن يوبقده بوفؾقؾ أ افثقب

افرجؾ فؾرجؾ أبقعؽ ثقيب بثقبؽ وٓ يـظر أحد مـفَم إػ ثقب أخر وفؽـف يؾؿًف 

حو أخرج أمحد ظـ ظٌدا فرزاق ظـ معؿر ادالمًي أن يؾؿس افثقب بقده وٓيـؼه 

وٓ يؼؾٌف إذا مًف وجى افٌقع ومًؾؿ مـ حديٌ أيب هريرة أن يؾؿس ـؾ واحد 

ادـوبذة ؾنهو مو أخرجف ابـ موجف مـ ,مـفَم ثقب صوحٌف مـ ؽر تلمؾ وافرابعي

ضريؼ شػقون ظـ افزهري  ادـوبذة أن يؼقل أخؼ إيل مو معؽ وأخؼل إفقؽ مو معل 

وافـًوئل مـ حديٌ أيب هريرة أن يؼقل أنٌذ مو معل وتـٌذ مو معؽ ويشسى ـؾ 

 -واحد مـفَم مـ أخر وٓ يدري ـؾ واحد مـفَم ـؿ مع أخر ا ـه

ة( وهبقع ادك) وـذفؽ, مـ افٌققع ادـفل ظـفو  حقٌ أاهو كقع مـ افغرر قا

ه ومل يعؾؿ بلاهو وصوة أو)إذا اصسى كوؿي أ ؾقؼقل صوحى ادفذب ؒ بؼرة مكا

ه ؾف ه ثؿ ظؾؿ أاهو مكا هريرة قيؿًؽ وبغ أن يرد حو روى أب بوخلقور بغ أنقمكا

و بعد ذفؽ ٓ تكوا اإلبؾ وافغـؿ فؾٌقع ؾؿـ ابتوظف" ؿول ☺أن رشقل اهلل 

بخر افـظريـ بعد أن حيؾٌفو ثالثو إن روقفو أمًؽفو وإن شخطفو ردهو وصوظو قؾف

بوخلقور ثالثي أجوم ؾون قمـ ابتوع ُمػؾي ؾف" ؿول ☺ وروى أن ظؿر أن افـٌل " مـ متر

مثذ فٌـفو ؿؿحو( ويعؾؼ صوحى تؽؿؾي  افشورح افعالمي وردهو رد معفو مثؾ أ

هريرة متػؼ ظؾقف رواه إئؿي موفؽ يف ادقضل حديٌ أبك  9ؿوئال ادطقعك ؒ

دواد وافسمذي وافـًوئل وابـ قوافشوؾعل ظـف وافٌخوري ومًؾؿ يف صحقحقفَم وأب

موجف وفقس يف صئ مـ أخػوطفؿ وٓ يف ؽرهو ممو وؿػً ظؾقف مـ ـتى احلديٌ 

وهذا  (افؾػظ افذى أورده ادصـػ هؽذا )اى اجلؿع بغ احلؾى وافثالثي أجوم

يٌ رواه ظـ أبك هريرة مجوظي مـفؿ ظٌد افرمحـ إظرج ادشفقر بصحتف احلد

بخر افـظريـ بعد أن قوفػظف ٓ تكوا اإلبؾ وافغـؿ ؾؿـ ابتوظفو بعد ذفؽ ؾف



   

 
194 
 

 لثانيايز الفقهي: اجلزء الوج

حيؾٌفو إن روقفو أمًؽفو وان شخطفو ردهو وصوظو مـ متر رواه افٌخوري ومًؾؿ 

دة ٓ تكوا شوؾعل وؾقفو زيودواد وفقس ؾقف بعد أن حيؾٌفو ثالثو وـذفؽ رواه افقوأب

 -ا ـه (اإلبؾ وافغـؿ فؾٌقع

وتذـرا بوفؼوظدة افًوفػ بقواهو فؾؿعومالت  وبقوكو مـف فؾٌققع افػوشدة أجضو 

)ـؾ بقع ؾوٕصؾ دة احوفؽقي يف افتؾؼغ ظـ افًو يؼقل افؼويض ظٌد افقهوب  ؒ

ن بقجقه9 مـفو9 ؾقف اجلقاز إٓ مو تعؾؼ بف ضب مـ ضوب ادـع وؾًود افٌقع يؽق

ومـفو  ,ومـفو مويرجع اػ افثؿـ ومـفو9 مو يرجع إػ ادتعوؿديـ ,مو يرجع إػ ادٌقع

مو يرجع اػ صػي افعؼد  ومـفو9 مو يرجع إػ احلول افتل وؿع ؾقف افعؼد وربَم اكػرد 

بعض هذه إؿًوم بـػًف وربَم تداخؾً أمو مو يرجع إػ ادٌقع ؾٌؽقكف ممو ٓ يصح 

ذفؽ ـٌقع احلر واخلؿر واخلـزير يف حؼ ادًؾؿ وبقع افـجوشوت ومو ٓ مـػعي بقعف و

وأمو مو يرجع  ,ؾقف ـخشوش إرض وافؽالب واختؾػ ؾقَم جيقز آكتػوع بف مـفو

 ,إػ افثؿـ ؾٌؽقكف ممو ٓ تصح ادعلووي بجـًف ويرجع ذفؽ إػ أنف ٓ يصح بقعف

إحدامهو ممـ ٓ يصح ظؼده ـوفصغر وو أوأمو مو يرجع إػ ادتعوؿديـ ؾؿثؾ أن يؽقك

ُمجقر ظؾقف واحلجر يمثر يف مـع افٌقع تورة ويف وؿػف وؽر ظومل بوفٌقع أووادجـقن أ

أخرى وأمو مو يرجع إػ صػي افعؼد ؾيوب مـفو افربو ووجقهف ومـفو افغرر 

بـي وافٌقع وافًؾػ وؽر ذفؽ بف ومـفو ادزا ظـ افٌققع افػوشدة  وؿول ؒ ,وأبقا

بقع افربو ؽر جوئز وافربو ضبون تػووؾ وكًوء ؾوفتػووؾ ظذ دحرمي أجضو )ا

وجفغ تػووؾ يف افعغ وتػووؾ يف افؼقؿي ؾوفتػووؾ يف افعغ حيرم يف جـًغ 

أحدمهو اجلـس افقاحد مـ ادؼتوت اددخر ومو يف معـوه ممو يصؾح فألؿقات وذفؽ 

هل احلـطي وافشعر وافتؿر و ♠يف ادًؿقوت إربع افتل كص ظؾقفو افرشقل 

وفػقل وادؾح ويؾحؼ هبو مو يف معـوهو ـوٕرز وافدخـ وافذرة وافًؿًؿ وافؼطوين ـ

                          -ـها ,وافؾقبقو وافعدس واحلؿص
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ادعتز )يف افدرر  ظـ افٌقع  وظـ افٌققع افػوشدة يؼقل أجضو افشقـوكك ؒ

وٓ جيقز بقع اخلؿر، وادقتي،  ,ر ظذ افـطؼبنصورة مـ ؿودقؾقف جمرد افسايض، وف

ى افػحؾ، وـؾِّ حرام،  ًْ ـَّْقر، وافدِم، وَظ ًِّ واخلـزير، وإصـوم، وافؽؾى، واف

ٌْؾ اجلٌؾي، وادـوبذة، وادالمًي،  وؾضؾ احوء، ومو ؾقف َؽَرر ـوفًؿؽ يف احوء، وَح

َؿ، وافثؿر ح ًّ تك َيصُؾَح، وافصقف ومو يف افيع، وافعٌد أبِؼ، وادغوكؿ حتك تؼ

ة،  يف افظفر، وافًؿـ يف افؾٌـ، َبـَي، واْدَُعوَوَمي، واْدَُخوَضَ واْدُحوَؿَؾي، واْدُزا

، وافؽوفئ بوفؽوفئ، ومو اصساه ؿٌؾ افؼٌض، ا وافُعْربقن، وافعصر إػ مـ يتخذه مخرً 

 ,وعؾقمً وٓ يصح آشتثـوء يف افٌقع إٓ إذا ـون م,وافطعوم حتك جيرَي يف افصوظون

وٓ جيقز افتػريؼ بغ ادحورم وٓ أن يٌقع حوض فٌود  ,ومـف اشتثـوء طفر ادٌقع

ٌون، وآحتؽوُر، وافتًعر ـْ ل افرُّ وجيى ووع ,وافتـوُجش، وافٌقع ظذ افٌقع، وَتَؾؼِّ

وٓ حيؾ شؾػ وبقع وٓ ذضون يف بقع وٓ بقعتون ىف بقعي وربح مو مل ,اجلقائح

حديٌ قوافشوهد ظؾقف مو ىف افًــ وه ,)ؿؾً ,ـد افٌوئعوبقع مو فقس ظ ،يضؿـ

ـْ َظْؿرِ   وحًـ َظ
ِ
ِه َؿوَل9 َؿوَل َرُشقُل َاهللَّ ـْ َجدِّ ـْ َأبِقِف، َظ ـِ ُصَعْقٍى، َظ َٓ حَيِؾُّ " 9☺ ْب

َٓ َبْقُع َمو َفْقَس ظِ  ، َو ـْ َٓ ِرْبُح َمو مَلْ ُيْضَؿ َضوِن يِف َبْقٍع، َو َٓ َذْ َرَواُه ) "ـَْدكَ َشَؾٌػ َوَبْقٌع َو

ـُ ُخَزْيَؿَي، َواحْلَوـِؿُ  ، َواْب ِمِذيُّ ْ َحُف َافسِّ ُي، َوَصحَّ ًَ وجيقز ذط ظدم اخلداع  ,(َاخْلَْؿ

حيرم بقع افذهى بوفذهى، وافػضي بوفػضي،  ,واخلقور يف ادجؾس  ثوبً مو مل يتػرؿو

 ,بقد ابؿثؾ يدً   مثاًل وافُز بوفُز، وافشعر بوفشعر، وافتؿر بوفتؿر، وادؾح بودؾح، إٓ

 ,ؾون اختؾػ إجـوس جوز افتػووؾ اذا ـون يدا بقد,ويف إحلوق ؽرهو هبو خالٌف 

وٓ جيقز بقع اجلـس بجـًف مع ظدم افعؾؿ بوفتًووي وإن صحٌف ؽره، وٓ بقع 

 ًً َضى بَم ـون يوب َيو، وٓبقع افؾحؿ بوحلققان وافرُّ وجيقز بقع احلققان ,إٓ ٕهؾ افَعَرا

وجيى ظذ مـ بوع ذا ظقى أن يٌقّـف،  ,وٓ جيقز بقع افعقـي,أـثر مـ جـًفو أبوثـغ

قَور ومـف  ,واخلراج بوفضَمن وفؾؿشسي افرّد بوفغرر,وإٓ ثًٌ فؾؿشسي اخْلِ
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ة، ؾرّدهو وصوظً  ا َقور دـ ُخدع، أ ,مو تراوقو ظؾقفومـ متر أ واْدَُكَّ وبوع وويثًٌ اخْلِ

ومـ اصسى  ,ظـف افردُّ  ومـفقً  وؽؾ مـ ادتٌويعغ بقعً ؿٌؾ وصقل افًقق رّده إذا وف

ه بِِخَقور وصقئً  ٌَقِّعون ؾوفؼقل مو يؼقفف  ,مل يره، فف رآه، وفف رّد مو اصسا وإذا اختؾػ اف

 ـا ـه,افٌوئع
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 )مبحح الربا( 

مـ صقر افٌققع افػوشدة وفؽـك هـو وفعؿقم افٌؾقى بف ,ـَم ذـره افعؾَمء,قوه

مـ قؾف–فؿ أؾردت افؽالم ظؾقف هبذه ادًلخي بؿٌحٌ مًتؼؾ بغ افظودغ ٕنػً

ادعومالت ادجؿع ظذ حتريؿفو ومـ ثؿ ؾًودهو وذفؽ مـ ادعؾقم مـ افديـ 

بوفيورة ؾؿـ جحد حتريؿف ـػر مرتدا بعد إؿومي احلجي ظؾقف  وإٓ ؾفؾ هـوك 

ٓفتفو ظذ ـؾَمت  بعد ـؾَمت اهلل تعوػ ؾػك شقرة افٌؼرة آيوت صوهدة سحيي ىف د

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ9 هذا افتحريؿ  ؿول اهلل تعوػ
 يي ىي مي خي جيحي يه  ىه مه جه ين ىن خنمن حن جن يم
 مب  زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر
 يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت  ىت نت مت زت رت ىبيب نب
 رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق
  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن
 محجخ جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ
 مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ
 لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف جغمغ مع جع
 ,164>افٌؼرة9   َّ  هن من خن حن جن مم خم حم جم هل خلمل  حل جل مك

17;-              

َر ادمديـ   وجوء ظـ ذفؽ ىف خمتك تػًر ابـ ـثر ؒ, َبَْرا ْٕ َر َتَعوَػ ا ـَ َحَّو َذ

احلوجوت وافصدؿوت فذافـػؼوت، ادخرجغ افزـقات، ادتػضؾغ بوفز و

ِل افـَّوِس  َبو َوَأْمَقا ِر أأـؾي افرِّ ـْ َع يِف ِذ وافؼرابوت، يف مجقع إحقال وإوؿوت، َذَ
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ٌُقِرِهْؿ َوِؿَقوِمِفْؿ ِمـَْفو إَِػ  ـْ ُؿ بوفٌوضؾ وأنقاع افشٌفوت، وأخز َظـُْفْؿ َيْقَم ُخُروِجِفْؿ ِم

ِذي»َبْعثِِفْؿ َوَكُشقِرِهْؿ، َؾَؼوَل9  ٌَُّطُف افَّ ِذي َيَتَخ ََم َيُؼقُم افَّ ـَ  َّٓ َبو َٓ َيُؼقُمقَن إِ ُؾقَن افرِّ ـُ ـَ َيْل

ـَ اْدَسِّ  ْقَطوُن ِم وُع شافشَّ ََم َيُؼقُم اْدَْكُ ـَ  َّٓ ٌُقِرِهْؿ َيْقَم اْفِؼَقوَمِي إِ ـْ ُؿ َٓ َيُؼقُمقَن ِم ، َأْي 

ٌَّوٍس9 آـُِؾ  ,ِؿَقوًمو ُمـَْؽًرا حول سظف وختٌط افشقطون َفُف، َوَذفَِؽ َأنَُّف َيُؼقُم  ـُ َظ َوَؿوَل اْب

ٌُ َيْقَم اْفِؼَقوَمِي جمـقكً  ٌَْع َبو ُي ٌَّوٍس َوِظْؽِرَمَي واحلًـ  وافرِّ ـِ َظ  ْب
ِ
ٌِْد اهللَّ ـْ َظ خيـؼ، َوُحِؽَل َظ

ََم »وؿتودة أاهؿ ؿوفقا يف ؿقفف تعوػ9  ـَ َبو َٓ َيُؼقُمقَن إَِّٓ  ُؾقَن افرِّ ـُ ـَ َيْل ِذي ِذيافَّ   َيُؼقُم افَّ

ـَ اْدَسِّ  ْقَطوُن ِم ٌَُّطُف افشَّ ـِ شَيَتَخ ـِ اْب ، َيْعـِل ٓ يؼقمقن يقم افؼقومي، وؿول ابـ جرير َظ

ُؾقَن  ـُ ـَ َيْل ِذي 9 افَّ ٌَّوٍس َؿوَل9 ُيَؼوُل َيْقَم اْفِؼَقوَمِي ٔـؾ افربو خذ شالحؽ فؾحرب، وؿرأ َظ

ََم َيؼُ  ـَ َبو َٓ َيُؼقُمقَن إَِّٓ  ـَ ادسافرِّ ٌَُّطُف افشقطون ِم وذفؽ حغ يؼقم مـ  شقُم افذي َيَتَخ

  ,ؿزه
ِ
َي يِب َظَذ َؿْقٍم ُبُطقاُهُْؿ ـوفٌققت ؾقفو  9☺َوَؿوَل َرُشقُل اهللَّ ًُ َفْقَؾَي ُأْهِ "َأتَْق

 
ِ
ء َٓ يُؾ؟ َؿوَل9 َهُم  َيو ِجْزِ

ِ
ء َٓ ـْ َهُم 9 َم ًُ ـْ َخوِرِج ُبُطقاِهِْؿ، َؾُؼْؾ َؾُي  احلقوت جتري ِم ـْ َأ

ـَوِم افطَِّقيِؾ9  ٌِ اْدَ ـِ ُجـُْدٍب يِف َحِدي افربو" )رواه ابـ أيب حوتؿ وأمحد( وظـ َشُؿَرَة ْب

مِ ,)َؾَلتَْقـَو َظَذ اَهْرٍ  وَن َيُؼقُل َأمْحَُر ِمْثُؾ افدَّ ـَ ًُ َأنَُّف  ٌْ
ًِ َوإَِذا يِف افـَّْفِر َرُجٌؾ َشوبٌِح ,َح

ٌَُح، َوإَِذا َظَذ َصطِّ اف ًْ ثَِرًة، َوإَِذا َذفَِؽ افًوبح َي ـَ ـَّْفِر َرُجٌؾ َؿْد مَجََع ِظـَْدُه ِحَجوَرًة 

َجوَرَة ِظـَْدُه َؾَقْػَغُر َفُف َؾوُه َؾُقْؾِؼُؿُف َحَجًرا  ِذي َؿْد مَجََع احْلِ ٌَُح ُثؿَّ َيْليِت َذفَِؽ افَّ ًْ وذـر يف ,َي

  ىه مه جه ين ىن ُّٱأنف آـؾ افربو( )رواه افٌخوري( وؿقفف تعوػ9 ,تػًره
ْظِسَاِوِفْؿ َظَذ َّ ٰذٰر يي ىي مي خي جيحي يه

ِٓ ََم ُجقُزوا بَِذفَِؽ  ، َأْي إِكَّ

 َٓ ـَِغ  َنَّ اْدُْؼِ ِٕ ٌَْقِع،  َبو َظَذ اْف ِظِف، َوَفقَْس َهَذا ِؿَقوًشو ِمـُْفْؿ فِؾرِّ  يِف َذْ
ِ
َأْحَؽوِم اهللَّ

ٌَْقِع افَّذِ  وِظقَِّي َأْصِؾ اْف ُؾقَن بَِؿْؼُ ِن، َوفَ َيْعَسِ ُ يِف اْفُؼْرآ َظُف اهللَّ ـْ َبوِب قي َذَ وَن َهَذا ِم ـَ

9 ََم َؿوُفقا ٌَْقِع، َوإِكَّ َبو ِمْثُؾ اْف 9 إِكَََّم افرِّ َأْي  َّجيحي يه  ىه مه ُّٱ اْفِؼَقوِس َفَؼوُفقا

ِع،قهُ  ْ اٌض ِمـُْفْؿ َظَذ افؼَّ َم َهَذا َوُأبِقَح َهَذا؟ َوَهَذا اْظِسَ َأْي َهَذا ِمْثُؾ  َكظُِرُه، َؾؾَِؿ َحرَّ

َم َهَذا َوَؿْقُفُف َتَعوَػ9 حُيْتََؿُؾ  َّٰذ يي ىي مي خي ُّٱ َهَذا َوَؿْد َأَحؾَّ َهَذا َوَحرَّ
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ـْ متوم افؽالم ردً  اِض َمَع ِظْؾِؿِفْؿ  اَأْن َيُؽقَن ِم ْظِسَ
ِٓ ـَ ا ظؾقفؿ، أي ظذ مو ؿوفقه ِم

 َبْغَ هذا وهذا حؽًَم 
ِ
فعؾقؿ احلق، وهبَِتْػِريِؼ اهللَّ َٓ ا َى حِلُْؽِؿِف َو َٓ ُمَعؼِّ ؽقؿ افَِّذي 

َلُل َظَمَّ َيْػَعُؾ وهؿ يًوفقن، وه ًْ ٌَوَدُه قُي َفو َوَمو َيـَْػُع ِظ
ُُمقِر َوَمَصوحِلِ ْٕ فعومل بحؼوئؼ ا ا

ُهْؿ َؾَقـَْفوُهْؿ َظـُْف، َوهُ  فَِدِة بَِقَفدِ قَؾُقٌِقُحُف هَلُْؿ، َوَمو َيُيُّ ـَ اْفَقا  ,َهو افطِّْػؾِ أَْرَحُؿ هِبِْؿ ِم

ـْ  َّىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ُّٱَوهِلََذا َؿوَل9  َأْي َم

ـَ اْدَُعوَمَؾِي،  ِع إفقف َؾَؾُف َمو َشَؾَػ ِم ْ َبو َؾوْكَتَفك َحوَل ُوُصقِل افؼَّ ـِ افرِّ  َظ
ِ
َبَؾَغُف اَهُْل اهللَّ

ِلُّ  شَظَػو اهلل ظَم شؾػ»فؼقفف9  ََم َؿوَل افـٌَّ ـَ َي9  َيْقَم َؾْتِح  ☺ َو ؾُّ ِرًبو يِف »َمؽَّ ـُ َو

ٌَّوسِ  ُل ِرًبو َأَوُع ِرَبو اْفَع ًَ َؿَدَمْل َهوَتْغِ َوَأوَّ قَِّي َمْقُوقٌع حَتْ
، َومَلْ َيْلُمْرُهْؿ بَِردِّ شاجْلَوِهؾِ

ََم َؿوَل َتَعوَػ9  ـَ ْلُخقَذِة يِف َحوِل اجْلَوِهؾِقَِّي َبْؾ َظَػو َظَمَّ َشَؾَػ  َيوَداِت اْحَ  زئ رئ ّٰ ٱُّافزِّ
دي9 ;164>افٌؼرة9  َّىئيئ نئ مئ ًُّ ـُ ُجٌَْرٍ واف وَن   َّزئ رئ ّٰ ُّٱٱَؿوَل َشِعقُد ْب ـَ َمو 

ٌَْؾ افتَّْحِريِؿ، وؿول ابـ أيب حوتؿ ظـ أم يقكس افعوفقي بـً أبؼع، َأنَّ  َبو َؿ ـَ افرِّ َؾ ِم ـَ َأ

ِلِّ  ـِ َأرْ  ☺ َظوِئَشَي َزْوَج افـٌَّ ًْ هلو )أم بحـي( أم وفد زيد ْب َؿَؿ9 َيو ُأمَّ اْدُْمِمـَِغ َؿوَف

ـَ   بَِثََمكَِِمَئٍي، َؾوْحَتوَج  َأتَْعِرِؾَغ َزْيَد ْب
ِ
ًٌْدا إَِػ اْفَعَطوء 9 َؾِنينِّ بِْعُتُف َظ ًْ 9 َكَعْؿ، َؿوَف ًْ أرؿؿ؟ َؿوَف

9 بِْئَس َمو  ًْ تَِِّمَئٍي، َؾَؼوَف
ًِ ََجِؾ بِ ْٕ ؾِّ ا ٌَْؾ َُمَ ْيُتُف َؿ ، َوبِْئَس َمو إَِػ َثَؿـِِف َؾوْصَسَ ًِ ْي َذَ

 
ِ
 َأبْؾِِغل َزْيًدا َأنَُّف َؿْد َأبَْطَؾ ِجَفوَدُه َمَع َرُشقِل اهللَّ

ًِ ْي  ,ؿد بطؾ إِْن مَلْ َيُتْى  ،☺اْصَسَ

9 َكَعْؿ  ًْ تََِّمَئِي؟ َؿوَف ًِّ وَئَتْغِ َوَأَخَذُت اف
ِ
ًُ اْح ـَ  إِْن َتَر

ًِ
9 َأَرَأجْ ًُ ، َؾُؼْؾ ًْ َؾَؿـ َجآَءُه »َؿوَف

ِف َؾوْكَتَفك َؾَؾُف َمو َشَؾَػ َمقْ  بِّ ـْ رَّ َثَُر َمْشُفقرٌ شِظَظٌي مِّ ْٕ ـْ حرم قَوهُ  ,، َوَهَذا ا َ
ِ
َدفِقٌؾ د

بلؿؾ ممو بوظف، ويف  اإػ أجؾ، ثؿ يشسيف مـف كؼدً  و)مًلخي افعقـي( )افعقـي9 أن يٌقعف صقئً 

قفو مـ هذا صٌفي افتحويؾ ظذ أـؾ افربو كًلخف تعوػ افًالمي( مع مو جوء ؾ

ـَّيُ 
ِ
 احْلَْؿُد َواْد

ِ
َّ
ِ
َْحَؽوِم َوهلل ْٕ َرِة يِف ـَِتوِب ا ُثؿَّ َؿوَل َتَعوَػ9  ,إحوديٌ ادذـقرة اْدَُؼرِّ

ًْ   َّ زب رب\ُّٱ َأْي إَِػ افربو ؾػعؾف بعد بؾقؽف اهك اهلل َظـُْف َؾَؼِد اْشَتْقَجَى اْفُعُؼقَبَي َوَؿوَم
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ُي، َوهِلََذا َؿو وؿد ؿول  ،َّ نت مت زت رت ىبيب نب مب ُّٱَل9 َظَؾْقِف احْلُجَّ

9قأب ًْ ـْ َجوبٍِر َؿوَل9 َحَّو َكَزَف  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ داود، َظ
  ،َّخن حن جن يم  ىم

ِ
ْ َيْذِر ادخوبرة ؾؾقمذن » 9☺َؿوَل َرُشقُل اهللَّ ـْ مَل َم

ـَ ا َرَظُي بِ  ،شهلل َوَرُشقفِفِ بحرب مِّ ًِ )اْدَُخوَبَرُة( َوِهَل اْدَُزا َم ُرُج مـ إكَم ُحرِّ ٌَْعِض َمو خَيْ

َضِى يِف ُرُؤوِس افـَّْخِؾ بِوفتَّْؿِر ظذ وجف آرض وإرض،  ُء افرُّ ا بـي( َوِهَل اْصِسَ )ادزا

َْرِض، إِكَََّم و ْٕ ٌُؾِِف يِف احْلَْؼِؾ بِوحْلَىِّ َظَذ َوْجِف ا ُء احْلَىِّ يِف َشـْ ا )ادحوؿؾي( َوِهَل اْصِسَ

َْصقَ  ْٕ ًْ َهِذِه ا َم ْقئَْغِ ُحرِّ وِوي َبْغَ افشَّ ًَ َٓ ُيْعَؾُؿ افتَّ َنَُّف 
ِٕ َبو،  ِة افرِّ ودَّ َ

ِ
ًَم ح ًْ َؾَفو َح ـَ وُء َوَمو َصو

ُمق ـْ َهَذا َحرَّ َحِؼقَؼِي اْدَُػوَوَؾِي، َوِم ـَ ٌَْؾ اجْلََػوِف، َوهِلََذا َؿوَل اْفُػَؼَفوُء9 اجْلَْفُؾ بِوْدََُمثَِؾِي  ا َؿ

َؾِي إَِفْقِف، َأْصَقوَء بََِم َؾِفُؿق َبو َواْفَقَشوِئِؾ اْدَُقصِّ وفِِؽ اْدُْػِضَقِي إَِػ افرِّ ًَ ـْ َتْضِققِؼ اْدَ ا ِم

ـِ اْفِعْؾِؿ، َوَؿْد َؿوَل  ُ فُِؽؾٍّ ِمـُْفْؿ َم ِى َمو َوَهَى اهللَّ ًَ َوَتَػوُوِت َكَظِرِهْؿ بَِح

ـْ ، ;65>يقشػ9  َّ مح جح مج حج مث هتُّٱٱَتَعوَػ9 َبو ِم َأْصَؽِؾ َوَبوُب افرِّ

ـُ اخْلَطَّوِب  ـْ َأْهِؾ اْفِعْؾِؿ، َوَؿْد َؿوَل َأِمُر اْدُْمِمـَِغ ُظَؿُر ْب ثٍِر ِم ـَ ِب َظَذ  َبَْقا ْٕ 9 ◙ا

 
ِ
، َواْفَؽاَلَفُي، ☺ )َثاَلٌث َوِدْدُت َأنَّ َرُشقَل اهللَّ َـّ َظْفًدا َكـَْتِفل إَِفْقِف9 اجْلَدُّ قِف

َظِفَد إَِفقْـَو ؾِ

ٌب  يَعُي َوَأبَْقا ِ َبو، َوافؼَّ ٌَُي افرِّ َبو(، َيْعـِل بذفؽ بعض ادًوئؾ افتل ؾقف َصوِئ ِب افرِّ ـْ َأبَْقا ِم

ََم َأنَّ مَ  ـَ ٌم،  ِم َحَرا َنَّ َمو َأْؾَه إَِػ احْلََرا ِٕ ٍم َؾوْفَقِشقَؾُي إَِفْقِف ِمْثُؾُف،  ؾَّ َحَرا ـُ َٓ َصوِهَدٌة بَِلنَّ  و 

َّٓ بِفِ  ًَ يف افصحقحغ ظـ افـعَمن ابـ َبِشٍر َؿوَل9 قَؾفُ  َيتِؿُّ اْفَقاِجُى إِ ٌَ َواِجٌى، َوَؿْد َث

 
ِ
ًُ َرُشقَل اهللَّ ، َوَبْغَ َذفَِؽ ُأُمقٌر »يؼقل9 ☺ َشِؿْع م بغِّ إن احلالل بغِّ واحلرا

ـْ َوَؿَع يِف  ,ُمْشَتٌَِفوٌت  أَ فِِديـِِف َوِظْرِوِف، َوَم ٌََفوِت اْشَتْزَ ـِ اتََّؼك افشُّ ٌََفوِت َوَؿَع َؾَؿ افشُّ

َؿك ُيقِصُؽ َأْن َيْرَتَع ِؾقفِ  ِظل َيْرَظك َحْقَل احْلِ ا وفرَّ ـَ ِم،  ـِ  ,شيِف احْلََرا ًَ ـِ احْلَ ـِ َظ ـَ ًُّ َويِف اف

 َظِعٍّ 
ـِ   ¶ْب

ِ
ًُ َرُشقَل اهللَّ دع مو يريٌؽ إػ موٓ »يؼقل9  ☺ َؿوَل9 َشِؿْع

َخِر9 شيربؽ ْٔ ٌِ ا ْثُؿ »، َويِف احْلَِدي َدْت ِؾقِف افـَّْػُس، اإْلِ َمو َحوَك يِف اْفَؼْؾِى، َوَتَردَّ
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ًَ َأْن َيطَّؾَِع َظَؾْقِف افـَّوُس  ِرْه ـَ ٌَؽ َوإِْن أؾتوك افـوس »َويِف ِرَواَيٍي9  ,شَو  ؿؾ
ًِ اشتػ

  ,شوأؾتقك
ِ
آيي افربو وظـ َأيِب  ☺ وؿول ابـ ظٌوس9 آِخُر َمو َكَزَل َظَذ َرُشقِل اهللَّ

ـُ اخْلَطَّوِب  َشِعقٍد اخْلُْدِريِّ  ٌَـَو ُظَؿُر ْب ـْ  ◙َؿوَل9 َخَط ْؿ َظ ـُ َؾَؼوَل9 )إيِنِّ فععِّ َأاْهَو

ًٓ آَيَي  ِن ُكُزو ـْ آِخِر اْفُؼْرآ َٓ َتْصُؾُح َفُؽْؿ، َوإِنَّ ِم ْؿ بَِلْصَقوَء  ـُ َأْصَقوَء َتْصُؾُح َفُؽْؿ، َوآُمُر

 
ِ
ُف َؿْد َموَت َرُشقُل اهللَّ َبو، َوإِكَّ َٓ يريٌؽؿ( وَ  ☺ افرِّ ٌُُؽْؿ إَِػ َمو  ٌَقِّـُْف َفـَو، َؾَدُظقا َمو ُيِري مَلْ ُي

ِلِّ  َبو ثالثي وشٌعقن بوبً »َؿوَل9  ☺ )رواه ابـ موجي وابـ مردويف( وظـ افـٌَّ  ,شوافرِّ

 
ِ
ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َؿوَل، َؿوَل َرُشقُل اهللَّ أجنهو أن يـؽح  اافربو شٌعقن جزءً » ☺ َوَظ

َبو ش افرجؾ أمف )رواه ابـ موجي واحلوـؿ ظـ ابـ مًعقد وزاد احلوـؿ9 َوإِنَّ َأْرَبك افرِّ

 
ِ
ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة9 َأنَّ َرُشقَل اهللَّ ؾِِؿ( َوَؿوَل اإلموم أمحد َظ ًْ ُ ُجِؾ اْد َؿوَل9  ☺ ِظْرُض افرَّ

َبو» ُؾقَن ِؾقِف افرِّ ـُ ؾُُّفْؿ؟ َؿوَل9 َؿوَل، ِؿقَؾ َففُ  ,شَيْليِت َظَذ افـَّوِس َزَموٌن َيْل ـُ ـْ مَلْ »9 افـَّوُس  َم

ْؾُف ِمـُْفْؿ كوفف مـ ؽٌوره ـُ  -شَيْل

ـْ  ٌُ افَِّذي روي َظ َموِت احْلَِدي ومـ هذا افؼٌقؾ حَتِْريُؿ اْفَقَشوِئِؾ اْدُْػِضَقِي إَِػ اْدَُحرَّ

ٌََؼَرةِ  ـْ آِخِر ُشقَرِة اْف َيوُت ِم ْٔ  ا
ًِ 9 )َحَّو َكَزَف ًْ   َظوِئَشَي، َؿوَف

ِ
َهو َرُشقُل اهللَّ َبو َؿَرأَ يِف افرِّ

 ☺  ٌِ ـْ َتَؽؾََّؿ َظَذ َهَذا احْلَِدي َم افتَِّجوَرَة يِف اخْلَْؿِر( َؿوَل َبْعُض َم َظَذ افـَّوِس ُثؿَّ َحرَّ

ـْ جِتَ  َم اخْلَْؿَر َوَمو ُيْػيِض إَِفْقِف ِم َبو َوَوَشوِئَؾُف َحرَّ َم افرِّ ِي9 َحَّو َحرَّ َِئؿَّ ْٕ ـَ ا َذفَِؽ، قوَرٍة َوَكحْ ِم

ََم َؿوَل   اْدُتَِّػِؼ َظَؾْقِف9  ♠ـَ
ٌِ ُحقُم »يِف احْلَِدي ًْ َظَؾْقِفُؿ افشُّ َم ُ اْفقَُفقَد ُحرِّ ـَ اهللَّ َفَع

ُؾقَهو )أمجؾقه ومجؾقه أي أذابقه( ؾٌوظقهو وأـؾقا أثَماهو ُ  9☺وؿقفف ش َؾَجؿَّ ـَ اهللَّ َفَع

َبو َوُمقـَِؾُف َوَصوهِ  َّٓ إَِذا ُأْطِفَر يِف آـَِؾ افرِّ 9 َوَمو ُيْشفد َظَؾْقِف وُيْؽتى، إِ ٌَُف"، َؿوُفقا
وتِ ـَ َدْيِف َو

َْظََمَل  ْٕ َنَّ ا ِٕ َٓ بُِصقَرتِِف،  ٌَوُر بَِؿْعـَوُه 
ْظتِ ِٓ ِظلٍّ َوَيُؽقُن َداِخُؾُف َؾوِشًدا، َؾو ُصقَرِة َظْؼٍد َذْ

َّوِت  ِحقِح9  ,بِوفذِّ َ »َويِف افصَّ ََم َيـُْظُر إَِػ إِنَّ اهللَّ فُِؽْؿ َوإِكَّ َٓ إَِػ َأْمَقا ْؿ َو ـُ َٓ َيـُْظُر إَِػ ُصَقِر

َمُي َأبُ شُؿُؾقبُِؽْؿ َوَأْظََمفُِؽؿْ  َموُم اْفَعالَّ ـُ َتْقِؿقََّي( ـَِتوًبو يِف ق، َوَؿْد َصـََّػ اإْلِ ٌَّوِس )اْب ْفَع ا

ـْ َتَعو ـَ افـَّْفَل َظ قِؾ، َتَضؿَّ
َػك إِْبَطوِل افتَّْحؾِ ـَ ؾِّ َبوضٍِؾ، َوَؿْد  ـُ ضِل اْفَقَشوِئِؾ اْدُْػِضَقِي إَِػ 
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و بَِلْن  ,وريض ظـف يِف َذفَِؽ َوَصَػك، َفؒ ٌُُف إِمَّ َبو َأْي ُيْذِه خيز َتَعوَػ َأنَُّف َيْؿَحُؼ افرِّ

ـْ َيِد َصوِحٌِِف، أَ  قَِّي ِم ٌَُف بِوْفُؽؾِّ َي َموفِِف، َؾاَل يَ وُيْذِه ـَ ِرَمُف َبَر ْكَقو، حَيْ ـَْتِػُع بِِف َبْؾ يعدمف بِِف يِف افدُّ

ََم َؿوَل َتَعوَػ9  ـَ  مي زي  ري ٰى ين ىن نن ُّٱَوُيَعوؿٌُُِف َظَؾقِْف َيْقَم اْفِؼقَوَمِي، 
 رن مم ام يل ىل مل  يك ُّٱ َوَؿوَل َتَعوَػ9 ،َّىي ني
 مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب ُّٱ ، وؿول9َّ ننىن من  زن
ـُ َجرِ  ,أيي، ;28>افروم9ٱَّحج  ;165>افٌؼرة9  َّ رث يت  ىت  ُّٱ يٍر9 يِف َؿْقفِِف9َوَؿوَل اْب

ُثَر َؾِننَّ  ـَ َبو َوإِْن  ُعقٍد َأنَُّف َؿوَل9 )افرِّ ًْ ـِ َم  ْب
ِ
ٌِْد اهللَّ ـْ َظ ِذي ُرِوَي َظ َوَهَذا َكظُِر اخْلََزِ افَّ

َموُم َأمْحَُد يف ٌُ َؿْد َرَواُه اإْلِ ( َوَهَذا احْلَِدي ٌََتُف َتِصُر إَِػ ُؿؾٍّ ُعقٍد  َظوِؿ ًْ ـِ َم ـِ اْب مًـده َظ

ِلِّ  ـِ افـٌَّ ُثَر ؾنن ظوؿٌتف تصر إػ ؿؾ»َؿوَل9  ☺ َظ ـَ َبو َوإِْن  ـْ َبوِب شإِنَّ افرِّ ، َوَهَذا ِم

ََم ؿول  ـَ َبُف » 9☺اْدَُعوَمَؾِي بِـَِؼقِض اْدَْؼُصقِد  ؾِِؿَغ َضَعوَمُفْؿ َضَ ًْ ُ ـِ اْحَتَؽَر َظَذ اْد َم

ُ بوإلؾالس وا   َّمث زث  ُّٱ وؿقفف تعوػ9,شجلذاماهللَّ
ِ
ؿرىء بَِضؿِّ اْفَقوء

ُء َيْربُ  ْ ـْ َرَبو افقَّ أي ـّثره وكَّمه، وؿرىء )ُيريب( بوفضؿ وافتشديد مـ قَوافتَّْخِػقِػ ِم

  ,افسبقي
ِ
ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َؿوَل، َؿوَل َرُشقُل اهللَّ ٌَُخوِريُّ َظ مـ تصدق بعدل » 9☺ؿول اْف

 ًْ ـَ ـْ  ُ إٓ افطقى، ؾنن اهلل يتؼٌؾفو بقؿـقف ثؿ يرّبقفو مَتَْرٍة ِم ٌَُؾ اهللَّ َٓ َيْؼ ٍى َضقٍِّى، َو

ُه َحتَّك َيُؽقَن ِمْثَؾ اجلٌؾ ْؿ َؾُؾقَّ ـُ ََم ُيَريبِّ َأَحُد ـَ )رواه افٌخوري يف ـتوب ش فصوحٌفو 

  افزـوة
ِ
َ َظزَّ َوَجؾَّ » 9☺وأخرجف مًؾؿ بـحقه( َوَؿوَل َرُشقُل اهللَّ ٌَُؾ  إِنَّ اهللَّ َيْؼ

ْؿ ُمْفَرُه أَ  ـُ ََم ُيَريبِّ َأَحُد ـَ ْؿ  ـُ ََحِد
ِٕ قَفو  بِّ َدَؿَي َوَيْلُخُذَهو بَِقِؿقـِِف َؾُرَ ُه َحتَّك إِنَّ وافصَّ َؾُؾقَّ

ْؼَؿَي َفَتِصُر ِمْثَؾ ُأحد 9 ش افؾُّ
ِ
َتوِب اهللَّ

َيْؿَحُؼ اهلل افربو ويريب »َوَتْصِديُؼ َذفَِؽ يِف ـِ

ٌَوَدُه  ,صحقح( د وافسمذي وؿول9 حًـ)رواه أمح شافصدؿوت َيُؼقُل َتَعوَػ آِمًرا ِظ

ٌِْعُدُهْؿ ظـ رووه،  هُبُْؿ إَِػ َشَخطِِف َوُي ُه، َكوِهًقو هَلُْؿ َظَمَّ ُيَؼرِّ  ىي ُّٱاْدُْمِمـَِغ بَِتْؼَقا
ٌُقُه ؾِقََم َتْػَعُؾقَن،   َّ  خئ حئ جئ يي

  َّ خب حب جب هئ مئ ُّٱَأْي َخوُؾقُه َوَراؿِ
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ْكَذاِر،َأِي اْترُ  ِل َبْعَد َهَذا اإْلِ َْمَقا ْٕ َيوَدِة َظَذ ُرُؤوِس ا ـَ افزِّ قا َمو َفَؽَؿ َظَذ افـَّوِس ِم  مبُّ ـُ
وؿد  ,َأْي بََِم ذع اهلل فؽؿ مـ حتؾقؾ افٌقع وحترم افربو وؽر ذفؽ َّ حت جت هب

َقوَق َكَزَل يِف )َبـِل َظْؿرِ  ًِّ ـْ ثَ وذـروا َأنَّ َهَذا اف ( ِم ـِ ُظَؿْرٍ ـْ َبـِل ْب ِؼقٍػ )َوَبـِل اْدُِغَرِة( َم

ًْ َثِؼقٌػ َأْن  ٌَ ْشاَلُم َوَدَخُؾقا ِؾقِف َضَؾ قَِّي، َؾَؾَمَّ َجوَء اإْلِ
وَن َبقْـَُفْؿ ِرًبو يِف اجْلَوِهؾِ ـَ ُزوٍم،  خَمْ

ًْ َبـُ  ْدُِغَرِة9 ٓ كمدي افربو يف اإلشالم بؽًى قَتْلُخَذُه ِمـُْفْؿ، َؾَتَشوَوُروا َوَؿوَف ا

 
ِ
َي إَِػ َرُشقِل اهللَّ ـُ َأِشقٍد( َكوِئُى َمؽَّ ْشاَلِم، َؾَؽَتَى يِف َذفَِؽ )َظتَّوُب ْب ًْ  ☺ اإْلِ َؾـََزَف

 
ِ
َيُي، َؾَؽتََى هِبَو َرُشقُل اهللَّ ْٔ  مئ  خئ حئ جئ يي ىي ُّٱٱإَِفقِْف9 ☺ َهِذِه ا

 جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ
9 َكُتق، ;9167,178 >افٌؼرةٱَّمح َبو ؾسـقه َؾَؼوُفقا ـَ افرِّ ، َوَكَذُر َمو َبِؼَل ِم

ِ
ُب إَِػ اهللَّ

ـِ  َ
ِ
ـؾفؿ )ذـره ابـ جريٍ ومؼوتؾ وافًدي( َوَهَذا َُتِْديٌد َصِديٌد َوَوِظقٌد َأـِقٌد، د

ٌَّوٍس9  ـُ َظ ْكَذاِر، َؿوَل اْب َبو َبْعَد اإْلِ ل افرِّ
ْ بَِحْرٍب »اْشَتَؿرَّ َظَذ َتَعوضِ ْقِؼـُقا َأِي اْشتَ  شَؾْلَذُكقا

َبو9  ـِِؾ افرِّ
ِٔ ٌَّوٍس َؿوَل9 ُيَؼوُل َيْقَم اْفِؼَقوَمِي  ـِ َظ ـِ اْب ـَ اهلل َوَرُشقفِِف، وتؼدم َظ بَِحْرٍب مِّ

 َوَرُشقفِفِ »ُخْذ ِشاَلَحَؽ فِْؾَحْرِب، ُثؿَّ َؿَرأ9َ 
ِ
ـَ اهللَّ ْ بَِحْرٍب مِّ ْ َؾْلَذُكقا ْ َتْػَعُؾقا

 شَؾِنن ملَّ

ـِ  ٌَّوٍس9  )أخرجف ابـ جرير َظ ـِ َظ ـِ اْب ـُ َأيِب َضْؾَحَي َظ ٌَّوٍس( َوَؿوَل َظِعُّ ْب  َظ
ـِ ْ »اْب َؾِنن ملَّ

 َوَرُشقفِفِ 
ِ
ـَ اهللَّ ْ بَِحْرٍب مِّ ْ َؾْلَذُكقا وَن ُمِؼقًَم َظَذ افربو ٓ يـزع ظـف ـون حؼً  شَتْػَعُؾقا ـَ ـْ   وَؾَؿ

ٌَُف، َؾِننْ  َتتِق ًْ ؾِِؿَغ َأْن َي ًْ ُ ظدهؿ اهلل ووؿول ؿتودة9 أ ,َكَزَع وإٓ ضب ظـؼف َظَذ إَِموِم اْد

)أي دموؤهؿ مفدورة( أجـ مو مو أتق، ؾنيوـؿ  وبوفؼتؾ ـَم يًؿعقن وجعؾفؿ هبرًج 

َ َؿْد أوشع احلالل وأضوبف، ؾال يؾجئـؽؿ إَِػ  َبو، َؾِننَّ اهللَّ ـَ افرِّ ٌُُققَع ِم وخموفطي َهِذِه اْف

ـُ   مس  خس حس جس مخ ُّٱ َأيِب َحوتٍِؿ( ثؿ ؿول تعوػ9 َمْعِصقَتِِف َؾوَؿٌي )َرَواُه اْب
َيوَدِة   َّ حض جض مص خص حص َأْي بَِقْوِع   َّ حض جض مص ُّٱَأْي بَِلْخِذ افزِّ

ـْ َؽْرِ ِزَيوَدٍة َظَؾْقِف وٓ كؼص مـف، َخَطَى  ِل َأجًْضو َبْؾ َفُؽْؿ َمو َبَذْفُتْؿ ِم َْمَقا ْٕ ُرُؤوِس ا
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ِ
ِي اْفَقَدا ☺ َرُشقُل اهللَّ قَِّي َمْقُوقٌع »ِع َؾَؼوَل9 يِف َحجَّ

وَن يِف اجْلَوِهؾِ ـَ ؾَّ ِرًبو  ـُ َٓ إِنَّ  َأ

ُل ِرًبو َمْقُوقٍع ِرَبو  َٓ ُتظؾؿقن، َوَأوَّ َٓ َتظؾؿقن َو فُِؽْؿ  ُف، َفُؽْؿ ُرُؤوُس َأْمَقا ؾُّ ـُ َظـُْؽْؿ 

ٌِْد ادطؾى مقوقع ـؾف ـِ َظ ٌَّوِس ْب  -ا ـهش اْفَع

مي ـؾؿتفؿ احلوشؿي ظز افعصقر وإمصور وظـ ذفؽ افتحريؿ ؿول ظؾَمء إ

)وافربو ُمرم بوفؼرآن، وافًـي،  يؼقل ابـ ظثقؿغ يف ذحف ظذ افزاد ؒ,ومـفؿ

  زب رب ُّٱوإمجوع ادًؾؿغ، ومرتٌتف أنف مـ ـٌوئر افذكقب؛ ٕن اهلل تعوػ ؿول9 

 ىي ُّٱ وؿول تعوػ9 ،;164>افٌؼرة9   َّ نت مت زت رت ىبيب نب مب
 مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي
فعـ آـؾ افربو » 9☺وٕن افرشقل  ،;167,168>افٌؼرة9  َّمح جح مج حج

وؿد ذـر صقخ  ,مـ أظظؿ افؽٌوئرقؾف ،شومقـؾف وصوهديف وـوتٌف وؿول9 هؿ شقاء

، أنف جوء مـ افقظقد يف افربو مو مل يلت يف شإبطول افتحؾقؾ»يف ـتوبف  اإلشالمؒ

حتريؿف وهلذا مـ أنؽر حتريؿف  جمؿع ظذقوه,أي ذكى آخر شقى افؼك وافؽػر

 ممـ ظوش يف بقئي مًؾؿي ؾوكف مرتد ٕن هذا مـ ادحرموت افظوهرة ادجؿع ظؾقفو

وفؽـ إذا ؿؾـو هذا، هؾ معـوه أن افعؾَمء أمجعقا ظذ ـؾ صقرة؟ اجلقاب9 ٓ، ؾؼد 

وؿع خالف يف بعض افصقر، وهذا مثؾ مو ؿؾـو يف أن افزـوة واجٌي بوإلمجوع، ومع 

س اإلمجوع ظذ ـؾ صقرة، ؾوختؾػقا يف اإلبؾ وافٌؼر افعقامؾ، واختؾػقا يف ذفؽ فق

احلع ومو أصٌف ذفؽ، فؽـ يف اجلؿؾي افعؾَمء جمؿعقن ظذ أن افربو حرام، بؾ مـ ـٌوئر 

فزيودة، قوافربو يـؼًؿ إػ ؿًؿغ، ربو افػضؾ، ربو افـًقئي، ربو افػضؾ ه),افذكقب ا

بعً ظؾقؽ صوظغ مـ افز بثالثي أصقاع مـ ق فيعـل أن يؽقن افربو بوفزيودة ـَم

بقء ربقي مع تلخر افؼٌض ؾقفَم،  وربقيً  وأن أبقع ظؾقؽ صقئً قوربو افـًقئي ه ,افز

مـ افز بصوع مـ افشعر مع تلخر افؼٌض، واظؾؿ أن  ومثؾ أن أبقع ظؾقؽ صوظً 
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ظؼة هذيـ افؼًؿغ ؿد يـػردان وؿد جيتؿعون وؿد يرتػعون، ؾنذا بعً ظؾقؽ 

مـ افز  ودراهؿ بديـور مع تلخر افؼٌض ؾفذا ربو كًقئي، وإذا بعً ظؾقؽ صوظً 

 وبصوظغ مـ افز مع افؼٌض يف جمؾس افعؼد ؾفذا ربو ؾضؾ، وإذا بعً ظؾقؽ صوظً 

مـ افز بصوظغ مـف مع تلخر افؼٌض، اجتؿع ؾقف ربو افـًقئي وربو افػضؾ، وإذا 

                              ,ز مع افتًؾقؿ اكتػك ربو افػضؾ وربو افـًقئيمـ افز بصوع مـ اف وبعً ظؾقؽ صوظً 

 9☺بوفعد، ؾؼول  ☺ اجلقاب9 حددهو افـٌل  ؟مو هل إصقوء افربقيي9مًلخي

افذهى بوفذهى، وافػضي بوفػضي، وافز بوفز، وافتؿر بوفتؿر، وافشعر بوفشعر، »

بقد، ؾنذا اختؾػً هذه إصـوف ؾٌقعقا  ابؿثؾ، شقاء بًقاء، يدً  وادؾح بودؾح، مثاًل 

وهذه إصقوء افًتي جمؿع ظؾقفو ظذ حًى مو جوء يف  شبقد اـقػ صئتؿ إذا ـون يدً 

احلديٌ، أي جمؿع ظذ أاهو هل إمقال افربقيي، وأن افربو جيري ؾقفو، واختؾػ 

قا9 ٓ ٓ يؾحؼ؟ ؾلمو أهؾ افظوهر ؾؼوفوافعؾَمء يف شقاهو، هؾ يؾحؼ هبو بوفؼقوس أ

يؾحؼ هبو رء، وافربو خوص هبذه إصقوء افًتي؛ ٕن أهؾ افظوهر يؿـعقن 

,وؿول أهؾ ادعوين9 بؾ يؼوس ظؾقفو مو يَمثؾفو، وواؾؼ بعض أهؾ ادعوين ,افؼقوس

أهؾ افظوهر، وأنف ٓ جيري افربو إٓ يف هذه افًتي ؾؼط ٕن افرشقل ,أظـل افؼقوشقغ

جقامع افؽؾؿ واختك فف افؽالم ,وافًالمظؾقف افصالة ,حكه، وؿد أظطل ☺ 

مقزون فؼول9 ادؽقؾ بودؽقؾ، وـون افربو جيري يف ـؾ مؽقؾ أقوف  ااختصورً 

وادقزون بودقزون؛ ٕن هذا أظؿ وأحك وأووح، ؾؾَم ظغَّ ٓ كتعدى مو ؿول وٓ 

مـ قوؿول ابـ ظؼقؾ وه ,كتجووز مو جوءت بف افًـي، وهذا اشتدٓل ؿقي يف افقاؿع

فقس مـ أهؾ افظوهر بؾ مـ أهؾ ادعوين وافؼقوس، ؿول9 قحوب اإلموم أمحد وهأص

إكف ٓ جيري افربو إٓ يف إصـوف افًتي؛ ٕن افعؾَمء اختؾػقا يف افعؾي، ؾؾَم اختؾػقا 

ختصقص افربو هبذه إصـوف قتًوؿطً أؿقاهلؿ، ؾـرجع إػ افؼقل افػصؾ وه
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ي إٓ يف إصـوف افًتي، فؽـ ملخذه ؽر يرى أن افربو ٓ جيرقافًتي، وظذ هذا ؾف

ٓ يؿؽـ أن تػرق بغ متَمثؾغ؛  ووفؽـ افراجح أن افؼيعي ظؿقمً  ,افظوهريي ملخذ

ٕن افؼيعي ُمؽؿي مـ فدن حؽقؿ خٌر، وافؼقوس ؾقفو ثوبً، ؾلي ؾرق بغ بر بز 

ؾوفشورع ٓ  امل يؽـ مقجقدً  ☺ وأرز بلرز؟ ؾؼد يؽقن إرز يف ظفد افرشقل 

يؿؽـ أن يػرق بغ متَمثؾغ، فؽــو كحك افعؾي ظذ أوقؼ كطوق ٕن إصؾ احلؾ، 

افذي ـون قذـر هذه إصقوء ؾعذ شٌقؾ افتؿثقؾ؛ ٕنف ه ☺ وـقن افرشقل 

مع أنف يقجد ش مـ صعر ومـ بر وصوظً  وصوظً »، مثؾ صدؿي افػطر ؿول9 امقجقدً 

عؾي افدؿقؼي افتل يؿؽـ أن مـوط احلؽؿ، أي9 مو هل افقأصقوء أخرى، وفؽـ مو ه

ؾؼول بعض  ,ُمؾ كزاع ,وأجًض , كؾحؼ هبو مو شقى هذه إصـوف افًتي؟ هذا

مقزوكي، ؾوفؽقؾ يف وافعؾَمء9 افعؾي افؽقؾ وافقزن؛ ٕن هذه إصقوء إمو مؽقؾي أ

ادشفقر مـ مذهى اإلموم قإصـوف إربعي، وافقزن يف افذهى وافػضي، وهذا ه

ظذ إصـوف إربعي، ويف  وا كؼقل جيري افربو يف ـؾ مؽقؾ ؿقوًش أمحد، وبـوًء ظذ هذ

ظذ افصـػغ أخريـ افذهى وافػضي، وٓ جيري افربو يف ؽر  وـؾ مقزون ؿقوًش 

صورحو فؽالم صوحى افزاد ظـ افـقع افثوين  إػ إن ؿول ؒ ,ادؽقؾ وادقزون،

افتؼوبض يف بقع افربقيغ تلخر قوربو افـًقئي وهمـ افربو وأظـك بف ربو افـًقئي )

إكَم »إصؾ، ومـ أجؾف َحُرَم ربو افػضؾ، ـَم جوء يف حديٌ أشومي بـ زيد9 قوه

هذا يف أول إمر، وؿول9 إن ربو ¶ وؿد اختور ابـ ظٌوس  ،شافربو يف افـًقئي

جوئز، فؽـ حو كوطره قبقد ؾف اافػضؾ جوئز، وأنؽ إذا بعً صوظغ مـ افز بصوع يدً 

وُيشؽؾ ظذ  ,رجع ظـ ؿقفف ╚ ري وؽره مـ افصحوبيشعقد اخلدقأب

، ٕن )إكَم( مـ أدوات احلك، شإكَم افربو يف افـًقئي» 9☺ضوفى افدفقؾ ؿقل افـٌل 

وأجوب افعؾَمء ظـ ذفؽ أن هذا احلك  ,وتؽقن افـتقجي ٓ ربو إٓ يف افـًقئي



   

 
217 
 

 واملعامالت املاليةلزكاة ا

إكَم افربو »مـؼقض بوٕحوديٌ افصحقحي افدافي ظذ ثٌقت ربو افػضؾ، وافذي ؿول9 

ًء بًقاء، ؾؿـ زاد أ مثاًل »افذي ؿول9 قه ،شيف افـًقئي ش اشتزاد ؾؼد أربووبؿثؾ شقا

؟ ؿؾـو9 شإكَم افربو يف افـًقئي» 9☺ؾنذا ؿول ؿوئؾ9 إذا ـون ـذفؽ، ؾؾَمذا ؿول افـٌل 

ادعروف يف اجلوهؾقي، قفقـٌف ظذ أن ربو افـًقئي أظظؿ مـ ربو افػضؾ؛ ٕن هذا ه

ون إذا اشتدان مـ صخص آخر ثؿ حؾ إجؾ ومل يقف ؿول9 كمخر حقٌ إن اإلكً

ربو افـًقئي، ومـ هـو كعؾؿ أنف ٓ قه وكزيد، ؾؽلنف ؿول9 إكَم افربو إظظؿ وإـثر إثًَم 

إول وأخر إذا صح ظـف، بؾ  ☺ يؿؽـ أن يؽقن هـوك تـوؿض بغ ـالم افـٌل 

 -ـه ا ٓ بد أن يؽقن افعؿؾ بؽؾ مـفَم مو مل يقجد كًخ
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 معامالت مالية مصروعة )بدائل مصروعة( :املشألة الجالجة

وىف بدايي هذه ادًلخي كعقد إػ افقراء ؿؾقال حقٌ افٌقع وكتذـر أنقاع افٌققع ـَم 

ؾقؼقل   شٌؼ بقون بعضفو ىف مزيد مـ افتقوقح فػفؿ مو شقليت ذـره مـ معومالت

فـًٌي فؾٌدفغ إػ أنقاع أربعي  يـؼًؿ افٌقع بو) 9ظـفو صوحى  افػؼف آشالمك وأدفتف

فتوػقكؼال ظـ ادًٌقط ظذ افـح (تٌعو حوهقي ادعؼقد ظؾقف )افثؿـ وادثؿـ ,ا

بقع افثقب قبقع افعغ بوفعغ، ـٌقع افًؾع بلمثوهلو، كحقبقع ادؼويضي9 وه ,إول

َمن بقع افًؾع بوٕثقبقع افعغ بوفـؼد، كحقافٌقع ادطؾؼ9 وه,افثوين ,بوحلـطي، وؽره

ادطؾؼي9 وهل افدراهؿ وافدكوكر، وبقعفو بوفػؾقس افرائجي )وهل ؿطع معدكقي 

اصطؾح افـوس ظذ أاهو كؼقد صوحلي فؾتعومؾ( وبودؽقؾ وادقزون ادقصقؾغ يف 

 -افذمي، وافعددي ادتؼورب ادقصقف يف افذمي

ؼ9 بقع افثؿـ ادطؾؼ بوفثؿـ ادطؾقبقع افديـ بوفديـ، وهقافكف9 وه,افثوفٌ

فدراهؿ وافدكوكر، أقوه  -ـؾ ظؿؾي كؼديي رائجي يف إشقاقوا

ديـ، قبقع افديـ بوفعغ، ؾنن ادًؾؿ ؾقف بؿثوبي ادٌقع وهقافرابع افًؾؿ9 وه

، وفؽـ يشسط ؿٌضف ؿٌؾ و، وؿد يؽقن ديـً وورأس احول بؿثوبي افثؿـ، وؿد يؽقن ظقـً 

افؼٌض يف افـقظغ إوفغ9  وٓيشسط ,واؾساق افعوؿديـ ظـ ادجؾس، ؾقصر ظقـً 

ويشسط افؼٌض يف افـقظغ  ,ومهو بقع ادؼويضي، وافٌقع ادطؾؼ أي افعودي افغوفى

إخريـ، ؾػل افكف يشسط ؿٌض افٌدفغ، ويف افًؾؿ يشسط ؿٌض أحد 

 -رأس احول، ـَم ذـرقفغ9 وهافٌد

 افؼح ادؿتع بوفـظر إػ  افتلجقؾ وظدمف  ـَم يؼقل ىف وويـؼًؿ افٌقع أجًض  ,

، وممّجؾ بؿمجٍؾ، وممّجؾ ) وافعؼقد ؾقفو مـ هذه اجلفي أربعي أنقاع9 حوّل بحولٍّ
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إول9 احلول بوحلول ـلن تؼقل9  ,ثؿـف معّجؾ مثؿـف، ومعّجؾ ثؿـف ممّجؾ مثؿـف

 -اصسيً مـؽ هذا افؽتوب بعؼة ريوٓت، هذا حول بحول وٓ إصؽول ؾقف

صػتف ـذا وـذا تًؾؿـقف بعد  وصسيً مـؽ ـتوبً افثوين9 ادمجؾ بؿمجؾ أن تؼقل ا

شـي بعؼة ريوٓت ممجؾي إػ شتي أصفر، وهذا ٓ يصح؛ ٕنف بقع ـوفئ بؽوفئ أي 

 -افًؾؿقافثوف9ٌ أن يعجؾ افثؿـ ويمخر ادثؿـ وهذا ه ,ممخر بؿمخر

ذـركو افصقرة  ,افرابع9 أن يعجؾ ادثؿـ ويمخر افثؿـ وهذا ـثر يف ادعومالت

 ا ، وؿؾـو9 هذا ٓ يصح، وهذا يؼع ـثرً 9 أن يؽقن ـؾ مـ افثؿـ وادثؿـ ممجاًل افثوكقي

,مثاًل ,بغ افـوس افققم، فؽـفؿ ٓ يعؾؿقن ظـ حؽؿف، ؾقشسي مـف افقء ممجاًل 

 ,ددة شتي أصفر، يعـل ٓ يؼٌضف إٓ بعد شتي أصفر ممجاًل  وإػ شـي ثؿ يعطقف صقؽً 

يصح؛ ٕن ـالًّ مـفَم ممجؾ وٓ بد أن يؽقن ؾوفثؿـ ممجؾ وادثؿـ ممجؾ، ؾفذا ٓ 

ؾنن تلخر افؼٌض بدون  ,، أمو مع تلجقؾفَم ؾال يصحوـالمهو مؼٌقًو وأحدمهو أ

موئي صوع بر بَمئي ريول ومل يًؾؿف، ظذ أن يليت  تلجقؾ، مثؾ أن يؼقل9 اصسيً مـؽ

 بعد ؽد فؽـ افثؿـ ؽر ممجؾ هؾ يصح أم ٓ؟ ادذهى9 ٓوافغد أوبف افعك أ

، ٓ ُظّغ افثؿـ، ويصح، ؿوفقا9 ٕن هذا بقع َديـ بديـ، إذ أنف فقس واحد مـفَم معقـً 

وفؽـ افصحقح أن هذا صحقح، وادحظقر أن يؽقن ـؾ مـفَم  ,وٓ ُظغ ادثؿـ

ٓ بد ؾقف  اواحدً  و، أمو إن مل يؽـ ؾقف تلجقؾ ؾنكف ٓ يشسط افؼٌض، إٓ صقئً ممجاًل 

واحلوصؾ أن افًؾؿ كقع مـ افٌقع، ٓ خيرج  ,ـًفبقع افربقي بجقمـ افؼٌض، وه

 افثؿـ وحده إػ أربعي أنقاع9 ويـؼًؿ افٌقع مـ حقٌ وظـ ـقكف بقعً 

 -مٌودفي ادٌقع بؿثؾ افثؿـ إول وزيودة ربح معغقبقع ادرابحي9 وه ,0

مـ ؽر زيودة  (أي برأس احول)ادٌودفي بؿثؾ افثؿـ إول قبقع افتقفقي9 وه ,1

 -وٓكؼصون
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ادٌودفي بؿثؾ افثؿـ إول مع كؼصون رء مـف أي افٌقع قبقع افقوقعي9 وه,2

 ؟ؾفؾ هـوك ظالؿي بغ ذفؽ ومو يعرف بقوع احلقائٍ,بخًورة معقـي 

مٌودفي ادٌقع بَم يساى ظؾقف افعوؿدان؛ ٕن افٌوئع يرؽى قبقع ادًوومي9 وه ,3

فٌقع افشوئع أنقظودة بؽتَمن رأس احول، وهذا ه وهـوك أنقاع أخرى مـ افٌققع  ,ا

بقع موشقصـع ؿٌؾ صـعف، ومثؾ قادعروف مـ ؿديؿ، وه (آشتصـوع)مثؾ 

 -بقع افثَمر ظذ أصجورهو ا ـهقوه (افضَمن)

وٓ ؽٌور ظذ أي مـفو وأن إػ ادؼصقد مدارشتف ومعرؾتف مـ ادًلخي حقٌ ,

 ,ادعومالت ادؼوظي كؼػ بنجيوز ؽر خمؾ يػل بودؼصقد إن صوء اهلل مع بعض مـ

 رؾعو فؾحرج  بتحؼقؼ افغرض ـَم ؿول شٌحوكف  )ومو جعؾ ظؾقؽؿ يف افديـ مـ حرج

 9وكٌدأ هـو بَم شٌؼً آصورة افقف وأظـك بف

بقع رء مقصقف يف افذمي بثؿـ معجؾ ويًؿك قوه  (افًؾؿ أوافًؾػ) ,0

ي واإلمجوع ؾػل مؼوع بوفؽتوب وافًـقبقع ادحوويٍ كظرا حلوجي ادٌويعغ فف وه

افؽتوب  آيي افديـ ادشفقرة ـَم جوء ىف مصـػ ابـ أبك صقٌي مـ ـالم ابـ ظٌوس 

رى اهلل ظـفَم  ؾقفو أاهو يف افًؾػ  وىف افًـي حديٌ ابـ ظٌوس وشقليت ذـره وؿد 

ُمؿد َظِعُّ قؿول أب,وىف ادحذ  كؼؾ اإلمجوع ظذ مؼوظقتف اإلموم ابـ ادـذر ؒ

ـُ َأمْحََد بْ  ـِ َحْزٍم ْؒب َؾُؿ َفْقَس َبْقًعوـِ َشِعقِد ْب ًَّ َيوَكوِت  ،9 اف ِؿَقَي يِف افدِّ ًْ ٕن افتَّ

وِن َرُشقفِِف  ًَ
 َظزَّ َوَجؾَّ َظَذ فِ

ِ
َّ
ِ
ًْ إَِّٓ هلل ًَ   ☺ َفْق

ِ
ُه َرُشقُل اهللَّ َؾَػ،  ☺ َوإِكَََّم َشَمَّ ًَّ اف

ؾِقَػ، أَ وأَ  ًْ َؾؿَ وافتَّ ًَّ ٌَْقُع جَيُقُز بِ  ,اف ِي إَػ َؽْرِ َواْف مَّ ًّٓ َويِف افذِّ َراِهِؿ َحو َكوكِِر َوبِوفدَّ وفدَّ

ةِ  ْقَنَ ك َوإَِػ اْدَ ؿًّ ًَ ك َوَٓ ُبدَّ  ,َأَجٍؾ ُم ؿًّ ًَ َؾُؿ َٓ جَيُقُز إَِّٓ إَػ َأَجٍؾ ُم ًَّ ٌَْقُع جَيُقُز ,َواف َواْف

ـْ َبقْ  ؾِّ ُمَتَؿؾٍَّؽ مَلْ َيْلِت افـَّصُّ بِوفـَّْفِل، َظ ـُ َؾُؿ إَِّٓ يِف َمِؽقٍؾ  ,ِعفِ يِف  ًَّ َوَٓ جَيُقُز اف

 َؽْرِ َمو  ,َمْقُزوٍن َؾَؼطْ وأَ 
ٍ
ء ٍن، َوَٓ مزروع، َوَٓ َمْعُدوٍد، َوَٓ يِف َرْ َوَٓ جَيُقُز يِف َحَقَقا
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ْرَكو ـَ ٌَْقُع َٓ جَيُقُز ِؾقََم َفْقَس ِظـَْدك ,َذ َؾُؿ جَيُقُز ِؾقََم َفْقَس ِظـْدَ  ,َواْف ًَّ ٌَْقُع َٓ  ,كَواف َواْف

 بَِعْقـِفِ 
ٍ
ء  بَِعْقـِِف َأْصاًل  ,جَيُقُز افٌتي إَِّٓ يِف َرْ

ٍ
ء َؾُؿ يِف َرْ ًَّ برهون ذفؽ َمو ,َوَٓ جَيُقُز اف

ؾٍِؿ، )وشوق شـده ًْ ـْ َضِريِؼ ُم يـَو ِم ثٍِر،  (ُروِّ ـَ ـِ   ْب
ِ
ٌِْد اهللَّ َثـِل َظ ـِ َأيِب َكِجقٍح َحدَّ ـِ اْب َظ

 
ِ
ـْ َأيِب اْد ـِ َظ ـِ اْب   ـَْفوِل، َظ

ِ
ٌَّوٍس َؿوَل9 َؿوَل َرُشقُل اهللَّ ؾِْػ " 9☺َظ ًْ ـْ َأْشَؾَػ َؾاَل ُي َم

ْقؾٍ  ـَ  -َمْعُؾقٍم َوَوْزٍن َمْعُؾقٍم" إَِّٓ يِف 

َؾِػ َوحَتِْريُؿُف افٌتي إَِّٓ يِف َمِؽقٍؾ أَ  ًَّ ـِ  ,َمْقُزونٍ وَؾَفَذا َمـُْع اف ـْ َضِريِؼ َأمْحََد ْب َوِم

  ُصَعْقٍى 
ِ
ٌِْد اهللَّ ـْ َظ ـِ َأيِب َكِجقٍح، َظ ـِ اْب ـُ ُظَقْقـََي، َظ َثـَو ُشْػَقوُن ْب ـُ َشِعقٍد، َحدَّ ٌَُي ْب َأنَو ُؿَتْق

 
ِ
ٌَّوٍس َؿوَل َرُشقُل اهللَّ ـِ َظ ـِ اْب ـَْفوِل، َظ

ِ
ـْ َأيِب اْد ثٍِر، َظ ـَ ـِ  ـْ َأْشَؾَػ َشَؾًػو  9☺ْب "َم

ْقٍؾ َمْعُؾقمٍ  ـَ ؾِْػ يِف  ًْ َثـَو ,َوَوْزٍن َمْعُؾقٍم إَػ َأَجٍؾ َمْعُؾقٍم" َؾْؾُق قٍع، َحدَّ
ـْ َضِريِؼ َوـِ َوِم

ـِ  ـَْفوِل، َظ
ِ
ـْ َأيِب اْد ثٍِر َظ ـَ ـِ   ْب

ِ
ٌِْد اهللَّ ـْ َظ ـِ َأيِب َكِجقٍح، َظ  ْب

ِ
ٌِْد اهللَّ ـْ َظ ، َظ  ُشْػَقوُن افثَّْقِريُّ

 
ِ
ٌَّوٍس َؿوَل َرُشقُل اهللَّ ـِ َظ ـْ َأْشؾَ  9☺اْب ْقٍؾ َمْعُؾقٍم َوَوْزٍن َمْعُؾقٍم إَػ "َم ـَ ؾِْؿ يِف  ًْ َؿ َؾْؾُق

ِلِّ  ,َأَجٍؾ َمْعُؾقٍم" َؾِػل َهَذا إجَيوُب إََجِؾ اْدَْعُؾقمِ  ـْ َبقِْع  ☺ َوَؿْد َصحَّ اَهُْل افـٌَّ َظ

 َتَعوَػ احْلَ 
ِ
َّ
ِ
و َوهلل ـْ َبْقِع َمو َفْقَس ِظـَْدك َؾَصحَّ َموؿؾـو َكصًّ ا ه ومـ إدفي ظذ  ْؿدُ اْفَغَرِر َوَظ

مو رواه افٌخوري مـ ضريؼ ابـ أيب كجقح، ظـ ظٌد اهلل ابـ ادؼوظقي مـ افًـي 

ادديـي، وهؿ  ☺  ؿول9 ؿدم افـٌل ¶ ـثر، ظـ أيب ادـفول ظـ ابـ ظٌوس

يًؾػقن بوفتؿر افًـتغ، وافثالث، ؾؼول9 مـ أشؾػ يف رء، ؾػل ـقؾ معؾقم، 

وهؿ يًؾػقن  ،☺ ويف روايي فؾٌخوري9 ؿدم افـٌل ,عؾقمووزن معؾقم، إػ أجؾ م

 ,يف افثَمر افًـتغ،وافثالث، ؾؼول9 أشؾػقا يف افثَمر يف ـقؾ معؾقم، إػ أجؾ معؾقم

ويف روايي فؾٌخوري9 مـ أشؾػ يف رء ؾػل ـقؾ معؾقم، ووزن معؾقم إػ أجؾ 

د بـ أيب اد جوفد، ؿول9 بعثـل معؾقم ورواه افٌخوري مـ ضريؼ افشقٌوين، حدثـو ُمؿَّ

ؾؼو9ٓ شؾف، هؾ ـون ¶  بردة إػ ظٌد اهلل بـ أيب أوىفقظٌد اهلل بـ صداد، وأب

يًؾػقن يف احلـطي، ؿول ظٌد اهلل9 ــو  ☺  يف ظفد افـٌل ☺  أصحوب افـٌل
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كًؾػ كٌقط أهؾ افشوم يف احلـطي، وافشعر، وافزيً، يف ـقؾ معؾقم، إػ أجؾ 

ظـده؟ ؿول9 مو ــو كًلخفؿ ظـ ذفؽ، ثؿ بعثوين إػ ؿؾ9ً إػ مـ ـون أصؾف  ,معؾقم

يًؾػقن ظذ ظفد  ☺  ظٌد افرمحـ بـ أبزى، ؾًلختف، ؾؼول9 ـون أصحوب افـٌل

وجوء ظـ افًؾؿ ىف ادقشقظي  ومل كًلخفؿ، أخفؿ حرث، أم ٓ؟ ،☺ افـٌل

َؾُؿ وافًؾُػ بؿعـك واحد، وهق9 بقُع شؾعٍي آجؾي مقصقؾي يفت,(افػؼفقي ًَّ  عريػف9 اف

م  ¶مؼوع، دفقؾ مؼوظقتف  مو صح ظـ ابـ ظٌوس ق9 وه,افذمي بثؿـ ُمَؼدَّ

ادديـي، وهؿ يًؾػقن يف افثَمر افًـي وافًـتغ، ؾؼول9  ☺  ؿول9 ؿدم رشقل اهلل

احلؽؿي مـ و)مـ أشؾػ، ؾؾقًؾػ يف ـقؾ معؾقم ووزن معؾقم إػ أجؾ معؾقم( 

ؿد ٓ  أؾرادهو، ؾودزارع مثاًل  ظذ ومؼوظقتف9 وأجوزتف افؼيعي اإلشالمقي تقشقعً 

َؾؿ  ايؿؾؽ كؼدً  ًَّ يـػؼف يف إصالح أروف وزراظتف، وٓ جيد مـ يؼروف، ؾلبقح فف اف

وافًؾؿ كقٌع مـ أنقاع افٌقع؛ وفذفؽ يشسط   ,حتك ٓ تػقتف مصؾحي اشتثَمر أروف

 فصحتف افؼوط ادتؼدمي يف ظؼد افٌقع، ويضوف ظؾقفو أيت9 

ذرع، حتك ٓ ووزٍن أوؾقف ممو يؿؽـ اكضٌوط صػوتف بؽقٍؾ أ( أن يؽقن ادًَؾؿ 0

 -يمدي إػ افتـوزع

، وٓ يف و( معرؾُي ؿدِر ادًَؾؿ ؾقف بؿعقوره افؼظل، ؾال يصح يف مؽقٍؾ وزكً 1

                 -مقزون ـقاًل 

 -( أن يذـر جـس ادًؾؿ ؾقف، وكقظف، بصػوتف ادؿقزة فف2

 -يف افذمي و( أن يؽقن ديـً 3 

 -أن يؽقن ممجال ,4

 -أن يؽقن إجؾ معؾقم مـ افطرؾغ( 5 
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)ؿؾً وهذا متػؼ ,يف جمؾس افعؼد ؿٌؾ تػرؿفَم ومعؾقمً  ( أن يؼٌض افثؿـ ـوماًل 6

ظؾقف بغ افًودة افشوؾعقي واحلـوبؾي واحلـػقي وجقز موفؽ افتلخر ثالثي أجوم بؼط 

 -افًداد

ؾِّؿف فف يف وؿتف، ( ـقن ادًَؾؿ ؾقف ممو يغؾى وجقده ظـد حؾقل ا7 ًَ ٕجؾ، حتك ُي

 -ا ـه مل يصح؛ ٕنف ؽرر ,ـوفرضى يف افشتوء,اؾنن مل يؽـ مقجقدً 

م  ومـ ادـوشى هـو تذـر بعضو ممو أورده اإلموم ابـ حجر ؒ يف بؾقغ ادرا

حتك وان مل يؽـ فف ظالؿي مٌوذة بوفًؾؿ هذا إٓ اكف وؿػي حتذيريي مـ افرءوف 

 -قه ومـ ثؿ آجتـوب حو تضؿـف مو ذـره هـو وهٓزمي آكتٌو ☺ افرحقؿ 

0,  
ِ
ٌِْد َاهللَّ ـِ َظ ـْ َمْعَؿِر ْب  ◙  َوَظ

ِ
ـْ َرُشقِل َاهللَّ َّٓ ,َؿوَل9 ☺  َظ َتِؽُر إِ َٓ حَيْ

ؾِؿٌ ,َخوضٌِئ  ًْ  -َرَواُه ُم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  ,1  ِلِّ ◙  َوَظ ـِ افـٌَّ بَِؾ َواْفَغـَ ,َؿوَل9 ☺  َظ وا َاإْلِ َؿ، َٓ َتُكُّ

َؽَفو، َوإِْن َصوَء رَ  ًَ ٌََفو، إِْن َصوَء َأْم ُؾ ـِ َبْعَد َأْن حَيْ ُف بَِخْرِ َافـََّظَرْي ـِ اِْبَتوَظَفو َبْعُد َؾِنكَّ َهو َؾَؿ دَّ

ـْ مَتْرٍ   -بوخلقور ثالثي أجومقؾف,ودًؾؿ  ,ُمتََّػٌؼ َظَؾْقفِ ,َوَصوًظو ِم

ُعقدٍ  ,2 ًْ ـِ َم ـِ اِْب ـِ اِْصَسَ ,َؿوَل9◙  َوَظ دَّ َمَعَفو َم َهو، َؾْؾَرُ َؾًي، َؾَردَّ ػَّ ى َصوًة َُمَ

ٌَُخوِريُّ ,َصوًظو  -َرَواُه َاْف

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  ,3    ◙َوَظ
ِ
ِة َضَعوٍم، َؾَلْدَخَؾ ,☺ َأنَّ َرُشقَل َاهللَّ َمرَّ َظَذ ُصْزَ

ًْ َأَصوبُِعُف َبَؾاًل  َؿوَل9 َأَصوَبْتُف " ِحَى َافطََّعوِم؟َمو َهَذا َيو َصو" َؾَؼوَل9 ،َيَدُه ِؾقَفو، َؾـَوَف

 
ِ
ََمُء َيو َرُشقَل َاهللَّ ًَّ ـْ َؽشَّ  ,َاف ُه َافـَّوُس؟ َم ْل َيَرا ـَ َؾَؼوَل9 َأَؾاَل َجَعْؾَتُف َؾْقَق َافطََّعوِم؛ 

ؾِؿٌ ,َؾَؾْقَس ِمـِّل ًْ  -َرَواُه ُم
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افًؾؿ يف أصؾف ظؼد وجوء يف ـتوب ادعومالت احوفقي أصوفي ومعوسة ) ,

بذفؽ بديؾ فؾربو ادتػؼ ظذ حتريؿف، وصوفح فعؿؾ قـفض بقطقػي افتؿقيؾ، وهي

افٌـقك اإِلشالمقي مـ حقٌ مروكتف، واشتجوبتف حلوجوت افتؿقيؾ ادختؾػي، شقاء 

أـون افتؿقيؾ ؿصر إجؾ، أم متقشطي، أم ضقيؾي، ويًتطقع أن يؾٌل حوجوت 

ئح خمتؾػي ومتعددة مـ افعؿالء، شقاء أـوكقا م ـ ادـتجغ افزراظقغ، أم ذا

 جوء يف تػًر افٌغقي9 "ؿول ابـ ظٌوس ,افصـوظقغ، أم ادؼووفغ، أم مـ افتجور

حو حرم اهلل افربو أبوح افًؾؿ" وجوء يف تػًر افرازي ٔيي اددايـي9 "مجقع  9¶

ادـوؾع ادطؾقبي مـ افربو حوصؾي يف افًؾؿ، وهلذا ؿول بعض افعؾَمء9 ٓ فذة، وٓ 

 فتحصقؾ مثؾ ,شٌحوكف وتعوػ,ي، يقصؾ إفقفو بوفطريؼ احلرام، إٓ ووع اهللمـػع

 ًٓ ، وشٌقاًل مؼوًظو" ؾوفٌـؽ اإِلشالمل بنمؽوكف أن يشسي ذفؽ افؾذة ضريًؼو حال

، ويؼٌض افؽؿقي افتل اصسى بعد شتي أصفر،  ًٓ افًؾع ادثؾقي، ويدؾع افثؿـ حو

د تًؾؿ ادًؾؿ ؾقف )ادٌقع( أن تؼقم أـثر مـ ذفؽ، وتًتطقع افٌـقك ظـوشـي، أوأ

بوٕجؾ، وافٌقع بوٕجؾ يقن ظذ ادشسيـ، وحيؼؼ ربًحو جديًدا وبٌقعف كؼًدا، أ

فؾٌـؽ، ويًتطقع افٌـؽ أن يٌؼك يف إضور افقشوضي احوفقي، وٓ يعؿؾ ظؿؾ افتجور، 

ٍز،  ؾال يضطر إػ اشتئجور مًتقدظوت، وخموزن، وذفؽ بوفدخقل يف ظؼد شؾؿ مقا

مشسًيو يف افعؼد إول، ويٌقع تؾؽ افًؾعي  ؽقن ؾقف ادكف بوئًعو بعد أن ـوني

ادثؾقي بوفقصػ، وفقس ظغ مو اصساه؛ ٕنف ٓ جيقز افٌقع ؿٌؾ ؿٌض افًؾعي، وجيعؾ 

ئف  أجؾ افتًؾقؿ مموثاًل حو اصسى، وظـدئذ يتؿثؾ ربح افٌـؽ يف افػرق بغ شعر ذا

افػؼف اإِلشالمل9 "تعددت جموٓت تطٌقؼ ظؼد جوء يف ؿرار جمؿع  ,وشعر بقعف

 افًؾؿ، ومـفو مو يع9

يصؾح ظؼد افًؾؿ فتؿقيؾ ظؿؾقوت زراظقي خمتؾػي، حقٌ يتعومؾ ادكف  ,أ

اإلشالمل مع ادزارظغ افذيـ يتقؿع أن تقجد فدَيؿ افًؾعي يف ادقشؿ مـ 
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خػؼقا يف ُموصقؾ ؽرهؿ افتل يؿؽـ أن يشسوهو، ويًؾؿقهو إذا أوُموصقؾفؿ، أ

افتًؾقؿ مـ ُموصقؾفؿ، ؾقؼدم هلؿ هبذا افتؿقيؾ كػًعو بوفًغو، ويدؾع ظـفؿ مشؼي افعجز 

 -احويل ظـ حتؼقؼ إكتوجفؿ

يؿؽـ اشتخدام ظؼد افًؾؿ يف متقيؾ افـشوط افزراظل، وافصـوظل، وٓ  ,ب

شقَم متقيؾ ادراحؾ افًوبؼي إلكتوج وتصدير افًؾع وادـتجوت افرائجي، وذفؽ 

ئف  -و شؾًَم، وإظودة تًقيؼفو بلشعور جمزييبؼا

يؿؽـ تطٌقؼ ظؼد افًؾؿ يف متقيؾ احلرؾقغ، وصغور ادـتجغ افزراظقغ  ,ج

وافصـوظقغ ظـ ضريؼ إمدادهؿ بؿًتؾزموت اإلكتوج يف صقرة معدات، 

د أوفقي، ـرأس مول شؾؿ مؼوبؾ احلصقل ظذ بعض مـتجوُتؿ، وإظودة ووآٓت،أ مقا

ذ ادصورف اإلشالمقي، وافٌوحثغ وادتخصصغ يف افتؿقيؾ هلذا جيى ظ,تًقيؼفو"

ؾقتػؼ افتؿقيؾ  ,اإلشالمل افـظر إػ ظؼد افًؾؿ ـٌديؾ ظؿع فإلؿراض افربقي

بوفًؾؿ مع افتؿقيؾ افربقي بَم يع9 أن ادؿقل بعؼد افًؾؿ يًتطقع أن يدؾع مو، 

حلوضة ظـد حوًضا )رأس مول افًؾؿ( فقحصؾ ظذ مٌقع بثؿـ أرخص مـ ؿقؿتف ا

ًٓ أؿؾ، فقلخذ أـثر مؼوبؾ افتلجقؾ هبذا يتػؼ مع افٌـؽ قوه ,تًؾؿف، ؾؽلنف دؾع مو

إٓ أنف خيتؾػ ظـ افتؿقيؾ  ,افربقي افذي يدؾع أؿؾ، فقلخذ أـثر يف مؼوبؾ افتلجقؾ

 افربقي بَم يع9

( أن افقاشطي يف متقيؾ افًؾؿ هل افًؾع ادقصقؾي يف افذمي، بقـَم افقاشطي 0)

وهذا ؾورق جقهري، ؾوفتؿقيؾ  ,فٌـقك افتؼؾقديي هل افـؼقد، وفقًً افًؾعفدى ا

زراظقي، بخالف ويف ظؼد افًؾؿ يمدي إػ زيودة افطوؿي اإلكتوجقي مـ شؾع صـوظقي، أ

ٓ خيدم شقى أصحوب رؤوس إمقال ؾؼط، فقؽقن احول قآجتور بوفـؼقد، ؾف

 -دوفي بغ إؽـقوء
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ادشسي ظدم ؾًخ و ظؼد افًؾؿ، واختور افٌـؽ، أ( إذا تعذر تًؾقؿ افًؾعي يف1)

زيودة يف وافعؼد، وإمفول افٌوئع، ؾنكف ٓ جيقز فف أن يلخذ مؼوبؾ افتلجقؾ أجي ؾقائد، أ

يف ـؿقتف، بؾ يـظر افٌوئع يف إرؾوق يشٌف افؼرض إػ أن يتؿؽـ مـ وصػي ادٌقع، أ

اددة افتل يتلخر ؾقفو  تقؾر افًؾعي، بخالف افتؿقيؾ افربقي ؾنكف حيًى ؾوئدة ظذ

 -ـون افتلخر فظروف خورجي ظـ إرادتفقظـ افتًديد، وف

( افتؿقيؾ يف ظؼد افًؾؿ معرض فؾربح، واخلًورة، ؾؼد ُتٌط افًؾع يف وؿً 2)

ء، ويؽقن ذفؽ مـ صوفح  افتًؾقؿ، ويؽقن ثؿـفو أرخص مـ ثؿـفو وؿً افؼا

ظػ افربح، ويؽقن هذا افٌوئع، وؿد حيصؾ افعؽس، ؾؼد ترتػع ؿقؿ افًؾع، ؾقتضو

مـ صوفح ادشسي، ؾوحلصقل ظذ افربح أمر ُمتؿؾ وفقس ممـًدا، وهذه ضٌقعي 

وهذا حيؼؼ افعدل،  ,افتجورة، بؾ ضٌقعي افتؿقيؾ، وآشتثَمر يف آؿتصود اإِلشالمل

وادًوواة بغ ضريف افعؼد، ؾؾقس هـوك ضرف يؿؽـف احلصقل ظذ ربح مضؿقن، بؾ 

ٓ يعرض كػًف قأمو افتؿقبؾ افربقي ؾف ,ؾربح واخلًورةـال افطرؾغ معرض ف

يدؾع كؼقًدا فقلخذهو مضوًؾو إفقفو افػوئدة افربقيي، شقاء ربح متؾؼل قفؾؿخوضر، ؾف

  ؟وبدوري أتًوءل  هؾ هـوك ظذر ىف بؼوء افٌـقك افربقيي بقــو ا ـه,افتؿقيؾ، أم خن

مـفو ـراء إرض  وهك معومؾي مؼوظي يف أنقاع ()ادماجرة واإلجورة ,1 

جقاز آجورة ؿطعك ٓيؽود يـؽر أصؾ 9ومـفو افصـوظوت ؿول افشقـوكك ؒ

  ,اجلقاز آ مـ ٓيعرف افؽتوب وافًـي ويعرف مو ـون ظؾقف رشقل اهلل وأصحوبف

، مدة معؾقمي، وؾشقئً  وظؼد ظذ مـػعي مٌوحي معؾقمي تمخذ صقئً   ,ومعـوهو اصطالحو

ظذ ظؿؾ معؾقم بعقض معؾقم  ومـ وأ ,افذميمقصقؾي يف ومـ ظغ معؾقمي أ

أن تؽقن ـوفٌقع مـ جوئز افتكف وأن تؽقن دعؾقم ادـػعي ادٌوحي )ذوط صحتفو

ذظو ادؿؾقـي فؾؿمجر وأن تؽقن إجرة واددة معؾقمي(ويدل ظذ مؼوظقتفو 
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، ;5>افطالق9   َّيي ىي مي خي حي ُّٱ افؽتوب وافًـي ومـ ذفؽ ؿقفف تعوػ9

  خت حت جت هب مب خب جبحب هئ  مئ خئ ُّٱ ف9وؿقفف جؾ صلن
يؾ  وأبو بؽر اشتلجرا رجاًل  ☺  ومـ افًـي مو ثًٌ )أن افـٌل ،َّ مت مـ بـل افدَّ

يتً  وهوديً   -ومو ذـره احلوؾظ يف افٌؾقغ أجضو ( رواه افٌخوريوِخرِّ

ـِ ُظَؿَر  ,0  ـْ اِْب  ,؛¶َظ
ِ
َظوَمَؾ َأْهَؾ َخْقَزَ بَِشْطِر َمو  ☺  َأنَّ َرُشقَل َاهللَّ

ـْ َثَؿٍر، أَ خَيْ  ُهْؿ هِبَو َظَذ َأْن  ,َزْرعٍ وُرُج ِمـَْفو ِم َلُخقا َأْن ُيِؼرَّ ًَ ُمتََّػٌؼ َظَؾْقِف َويِف ِرَواَيٍي هَلََُم9 َؾ

 
ِ
ْؿ هِبَو َظَذ َذفَِؽ َمو  ☺  َيْؽُػقا َظَؿَؾَفو َوهَلُْؿ كِْصُػ َافثََّؿِر، َؾَؼوَل هَلُْؿ َرُشقُل َاهللَّ ـُ ُكِؼرُّ

وا هِبَو، َحتَّك َأْجاَلُهْؿ ُظَؿرُ ِصْئـَو "،   -َؾَؼرُّ

وِك   ,1 حَّ ـِ َافضَّ  ْب
ًِ ـْ َثوبِ  , ◙َوَظ

ِ
َرَظِي  ☺  َأنَّ َرُشقَل َاهللَّ ـْ َاْدَُزا اَهَك َظ

ؾٌِؿ َأجًْضو,َوَأَمَر بِوْدَُماَجَرةِ  ()ومعـك ذفؽ وشٌٌف اكظر احلديٌ افتويل ًْ  -َرَواُه ُم

ـِ َؿقْ  ,2 ـْ َحـَْظَؾَي ْب ٍٍ َوَظ ـَ َخِدي ًُ َراِؾَع ْب   ◙ٍس َؿوَل9 َشَلْخ
ِ
ء ـْ ـَِرا َظ

وَن َافـَّوُس ُيَماِجُروَن َظَذ َظْفِد  ـَ ََم  َٓ َبْلَس بِِف، إِكَّ ِي؟ َؾَؼوَل9  َهِى َواْفِػضَّ َْرِض بِوفذَّ ْٕ َا

 
ِ
ـْ َافزَّ ,☺ َرُشقِل َاهللَّ وِذَيوَكوِت، وإؿٌول َاجْلََداِوِل، َوَأْصَقوَء ِم ْرِع، َؾَقْفؾُِؽ َهَذا َظَذ اْحَ

 َّٓ ٌء إِ ـْ فِؾـَّوِس ـَِرا ُؽ َهَذا، َومَلْ َيُؽ
َؾُؿ َهَذا َوََيْؾِ ًْ َؾُؿ َهَذا، َوَي ًْ َهَذا، َؾؾَِذفَِؽ َزَجَر  َوَي

ٌء َمْعُؾقٌم َمْضُؿقٌن َؾاَل َبْلَس بِفِ  و َرْ ؾِؿٌ ,َظـُْف، َؾَلمَّ ًْ )ؿؾً َوِؾقِف َبَقوٌن فؾؿؼصقد  ,َرَواُه ُم

 بوفزا 
ِ
ء ـْ ـَِرا ـْ إِْضاَلِق َافـَّْفِل َظ و ُأمْجَِؾ يِف َاْدُتََّػَؼ َظَؾْقِف ِم َ

ِ
رظي ادـفل ظـفو وـذا بقون ح

َْرضِ  ْٕ  -َا

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ ,3  ◙  َوَظ
ِ
ُ  ☺  َؿوَل9 َؿوَل َرُشقُل َاهللَّ ,ظز وجؾ,َؿوَل َاهللَّ

ا  َثاَلَثٌي َأنَو َخْصُؿُفْؿ َيْقَم َاْفِؼَقوَمِي9 َرُجٌؾ  َؾ َثَؿـَُف،  ،َأْظَطك يِب ُثؿَّ َؽَدَر، َوَرُجٌؾ َبوَع ُحرًّ ـَ َؾَل

ؾِؿٌ ,َؾوْشَتْقىَف ِمـُْف، َومَلْ يْعطِِف َأْجَرهُ  ،اِْشَتْلَجَر َأِجًرا  َوَرُجٌؾ  ًْ ـِ ُظَؿَر  َرَواُه ُم ـْ اِْب َوَظ

¶  
ِ
ٌَْؾ  ☺ َؿوَل9 َؿوَل َرُشقُل َاهللَّ َِجَر َأْجَرُه َؿ ْٕ َرَواُه ,َأْن جَيِػَّ َظَرُؿفُ  َأْظُطقا َا
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ـُ َموَجْف وه صحقح فغره  وجوء بوفؽتوب ادذـقر بتكف ظـ أرـون آجورة قاِْب

 ,ؾؼقؾ9 أرـون اإلجورة هل افصقغي ؾؼط )اإلجيوب وافؼٌقل(، وهذا مذهى احلـػقي

وافعوؿدان )ادمجر وادًتلجر(  ,وؿقؾ9 أرـون اإلجورة9 افصقغي )اإلجيوب وافؼٌقل(

ويؿؽـ حك خصوئص ظؼد –حؾ )ادـػعي وإجرة(، وهذا مذهى اجلؿفقر واد

 اإلجورة بَم يذ9 

  -إول9 أنف ظؼد رووئل، ٓ يـعؼد إٓ بروو افطرؾغ

افثوين9 أنف مـ ظؼقد ادعووووت، ؾتٌذل ادـػعي يف مؼوبؾ إجرة ـَم يٌذل ادٌقع 

 -يف مؼوبؾ افثؿـ

 ,بنكجوز ظؿؾ معغوقؿقً بؿدة معقـي أافثوف9ٌ أنف ظؼد ممؿً شقاء ـون افت

افرابع9 أنف ظؼد ٓزم ظذ افصحقح، ٓ يـػًخ إٓ بروو افطرؾغ،اخلومس9 أضؾؼ 

وافصحقح  ،بعض افػؼفوء ظذ ظؼد اإلجورة أنف ظؼد بقع إٓ أنف مـ ؿٌقؾ بقع ادـوؾع

 أن افٌقع خيتؾػ ظـ اإلجورة يف بعض أحؽومف، مـفو9

ي وادـػعي متؾقًؽو ممبًدا، واإلجورة متؾقؽ فؾؿـػعي ؾؼط ( أن افٌقع متؾقؽ فؾرؿ0ٌ) 

 -متؾقًؽو ممؿًتو

( إذا مؾؽ ادشسي ادٌقع ـون وَمكف ظؾقف إذا ؿٌضف مطؾًؼو، وـذا ظذ 1)

ذرع، وؿد وظد أووزن أوافصحقح إذا مل يؼٌضف، ومل يؽـ ؾقف حؼ تقؾقي مـ ـقؾ أ

وأمو افعغ  ,ن ادٌقعحررت اخلالف ؾقفو يف ظؼد افٌقع ظـد افؽالم ظذ وَم

ادًتلجرة إذا ؿٌضفو ادًتلجر ؾضَماهو ظذ ادمجر، ؾنذا تؾػً افعغ اكػًخ افعؼد 

 -ؾقَم بؼل
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( اإلجورة ادقصقؾي يف افذمي جيقز ؾقفو تلجقؾ افعقوغ ظذ افصحقح، وٓ 2) 

وادٌقع ادقصقف يف افذمي ٓ جيقز ؾقف تلجقؾ افثؿـ  ,يدخؾفو بقع افديـ بوفديـ

 -فًؾؿـو

( افعقض يؿؾؽ يف افٌقع بوفؼٌض مؾًؽو مًتؼًرا، وأمو يف اإلجورة ؾال يًتؼر 3) 

 -إكجوز افعؿؾوافعقض إٓ بؿيض اددة، أ

( فقس ـؾ مو جيقز إجورتف جيقز بقعف، ؾوحلر جتقز إجورتف، وٓ جيقز بقعف، 4)

ورة ؿول ابـ حزم9 "اإلج ,وـذا افقؿػ جتقز إجورتف دون بقعف، ومثؾفَم أم افقفد

ـوكً بقًعو حو جوزت إجورة احلر وٓ خيتؾػقن يف أن اإلجورة إكَم هل قفقًً بقًعو وف

خيتؾػ ظؼد  آكتػوع بؿـوؾع افقء ادمجر افتل مل ختؾؼ بعد، وٓ حيؾ بقع مو مل خيؾؼ"

اإلجورة ظـ ظؼد افٌقع بلن افٌقع متؾقؽ فؾعغ ظذ افتلبقد، وأمو ظؼد اإلجورة ؾنكف 

ؾلمو مو يرد  ,جورة ؾقف تورة ترد ظذ مـػعي، وتورة ترد ظذ افعؿؾظؼد ممؿً، واإل

ظذ افعؿؾ ؾال يشسط ؾقف حتديد اددة، وإكَم يـتفل بوكتفوء ذفؽ افعؿؾ ـوشتئجور 

وأمو مو يرد ظذ ادـػعي ـًؽـك افدار  ,بـوء جدارورجؾ ظذ خقوضي ثقب، أ

مـ اإلجورات مو ٓ بد ؾقف مـ ؿول ابـ حزم9 " ,واحلقاكقً ؾالبد ؾقف مـ حتديد اددة

ذـر افعؿؾ افذي يًتلجر ظؾقف ؾؼط، وٓ يذـر ؾقف مدة ـوخلقوضي، وافـًٍ، ورـقب 

ومـفو مو ٓ بد ؾقف مـ ذـر اددة ـًؽـك افدار،  ,ذفؽقافدابي إػ مؽون مًؿك، وكح

ذفؽ، ومـف مو ٓ بد ؾقف مـ إمريـ معو ـوخلدمي وكحقهو ؾال قورـقب افدابي وكح

 -ذـر اددة بد مـ

 ؟وفؾػوئدة ىف افقاؿع هـو كتًوءل هؾ يدخؾ ظؼد ادؼووفي مـ ظؼقد آجورة

وفإلجوبي ظؾقف كـظر اػ  تعريػ جمؿع افػؼف اإِلشالمل فف ؾؼد ظرؾف بتعريػف افؼوكقين 

يمدي ظؿاًل مؼوبؾ بدل وبلنف9 "ظؼد يتعفد أحد ضرؾقف بؿؼتضوه بلن يصـع صقًئو، أ
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ادًؿك ظـد افػؼفوء قشقاء ؿدم ادؼوول افعؿؾ واحودة، وهيتعفد بف افطرف أخر  

ادًؿك ظـد افػؼفوء بوإلجورة ظذ افعؿؾ" قؿدم ادؼوول افعؿؾ، وهوبوٓشتصـوع، أ

وؿقفـو9 )أن يصـع صقًئو( إصورة إػ مو يقجٌف ظؼد  ,وافؼقل بلنف  )ظؼد( خيرج افقظد

م ادؼوقادؼووفي، ؾف ول بصـوظي رء، ـوٕثوث يقجى9 أحد أمريـ9 إول9 افتزا

افثوين9 أداء  ,مو يًؿك يف افػؼف اإِلشالمل بعؼد آشتصـوعقادـزيل مثاًل، وهذا ه

افذي قوه ,مو يًؿك بوفػؼف اإِلشالمل9 إجر ادشسكقافعؿؾ بندارة ادؼوول، وه

يعؿؾ فعومي افـوس، ـوفصٌوغ واحلداد، وفقس دـ اشتلجره أن يؿـعف ظـ افعؿؾ 

وؿقفـو )دون  ,يعؿؾ بندارتف مًتؼاًل ظـ صوحى افعؿؾ، وفقس توبًعو ففقفغره، ؾف

ؾف، وأن يؽقن توبًعو فف أ ًٌو ظـف( ؾودؼوول ٓ خيضع إلدارة صوحى افعؿؾ، وإذا كوئ

بؾ يعؿؾ مًتؼاًل ضًٌؼو فؼوط افعؼد ادزم بقـفَم، ومـ ثؿ ٓ يعتز ادؼوول توبًعو 

ًٓ ظـ ادؼوول مًموفقي ادتٌقع فصوحى افعؿؾ، وٓ يؽقن صوحى افعؿؾ مً ئق

وهبذا كعرف أن ظؼد ادؼووفي أظؿ وأصؿؾ مـ ظؼد آشتصـوع يف افػؼف  ,ظـ افتوبع

اإِلشالمل؛ ٕن ادؼووفي تشؿؾ صـع إصقوء، ـَم تشؿؾ أداء إظَمل افتل يًتؼؾ هبو 

م ادراؾؼ افعومي، وظ ؼقد ادؼوول ظـ رب افعؿؾ، فذفؽ يشؿؾ ظؼد ادؼووفي9 افتزا

إصغول افعومي، وظؼد افـؼؾ، وظؼد افـؼ، وظؼد افتقريد، وظؼد اإلظالن، وظؼقد 

ادفـ احلرة، وظؼد تقريد افـػط، وافٌحٌ ظـف مـ خالل حػر أبور، وـذفؽ تقريد 

ؾعؼد ادؼووفي وؿ  ,ادقوه وافطوؿي، وافٌحٌ ظـ مصودرهو، وؽرهو مـ افتعفدات

ومهو ظؼد آشتصـوع، وأحؽوم إجر  ،ديـ خمتؾػغ يف افػؼف اإِلشالملظؼ

ظؼد ادؼووفي، وأصٌح ظؼد قادشسك، ووؿفَم إػ بعض يف مًؿك جديد، وه

فؾعؼديـ افًوبؼغ آشتصـوع واإلجورة بصقرة تًتتٌع إخذ هبذا  ادؼووفي صوماًل 

كقي، أ ي شـوآصطالح اجلديد تؼريًرا فؾقاؿع، ومتشًقو مع افعرف ؾقَم ٓ يـوؿض آيي ؿرآ
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فألحؽوم اخلوصي بعؼد آشتصـوع إذا ـون مـ ادؼوول  كٌقيي، مع إخضوع هذا افعؼد

د مًعو، أ  -بعؼد إجر ادشسك إذا ـون مـ ادؼوول افعؿؾ ؾؼطوافعؿؾ وادقا

مهو صقرتون و  ومهو مـ ادعومالت ادؼوظي افٌقع بوفتؼًقط وافتقرق ,3,2

ٌقع بوفتؼًقط ادٌوذ ؾؿعروؾي يف واؿع حقوة أمو إوػ وهك اف متٌويـتون  ىف احلؼقؼي

افـوس ومعومالُتؿ وؾقفو يذهى مـ ٓ يؿؾؽ ثؿـ شؾعي مو يريدهو إػ بوئعفو 

ؾقشسَيو مـف بثؿـ ممجؾ يًدده ظذ أؿًوط وىف مؼوبؾ هذا افتؼًقط يزيد يف ثؿـفو 

ًوبؼ بقون بقع افًؾؿ  افوظذ افثؿـ افعوجؾ هلو زيودة معؾقمي ُمددة  وـلاهو معومؾي أ

جقازهو وفذا كجد أن أـثر افعؾَمء ؿديَم وحديثو ظذ جقاز ذفؽ وإدفي ظذ جقازه 

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ ـثرة، مـفو ؿقل اهلل تعوػ9
ومل يشسط اهلل تعوػ أن تؽقن اددايـي بًعر افقؿً احلوض، ومعؾقم  ،َّيم

و جوء يف افصحقحغ ظـ ويدل ظذ ذفؽ أجضو م ,أن افديـ يصحٌف افزيودة يف افثؿـ

ادديـي وافـوس يًؾػقن يف افثؿر افًـي  ☺ ؿول9 ؿدم افـٌل  ¶ابـ ظٌوس 

مـ أشؾػ يف رء ؾؾقًؾػ  9☺ؾؼول افـٌل " وافثالث" وافًـتغ وجوء يف روايي

ومل   ()وؿد شٌؼ احلديٌ ظؾقف يف افًؾؿ,يف ـقؾ معؾقم ووزن معؾقم إػ أجؾ معؾقم

ويدل هلذا أجضو حديٌ  ,بًعر افقؿً احلوض أن يؽقن ذفؽ ☺ يشسط افـٌل 

أمره أن جيفز جقشو، ؾـػدت  ☺ أن افـٌل  ¶بـ افعوص وظٌد اهلل بـ ظؿر

ؾفـو  ,اإلبؾ، ؾلمره أن يشسي افٌعر بوفٌعريـ، وافٌعريـ بوفثالثي إػ إبؾ افصدؿي

بثؿـ زيد يف ؿقؿي افًؾعي مؼوبؾ إجؾ افٌعر بوفٌعريـ وافٌعريـ بوفثالثي، فؽـ 

ويدل هلذا أجضو مو جوء يف افصحقحغ مـ ؿصي بريرة  ,ممجؾ إػ إبؾ افصدؿي

حقٌ اصست كػًفو مـ أشقودهو بتًع أواق يف ـؾ ظوم أوؿقي وهذا كقع  ▲ 

أمو افصقرة افثوكقي ,هذا ظذ بريرة بؾ أؿره ☺ ومل يـؽر افـٌل  ,مـ بقع افتؼًقط

د يف افٌدايي مـ افتػريؼ بقـفَم ـَم يع يف افقاؿع افعؿع كقظون ٓ بقافتقرق  ؾف 9وهك
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افٌوحٌ ظز افديـ خقجي  (مو ؿوفف يف بحثف هبذا افعـقان )بتكف ؿؾقؾ قوظذ كح

ه اهلل خرا افـقع إول مـ افتقرق ه افذي حتدث ظـف افػؼفوء ؿديَم، وهؿ قجزا

و، يذـروكف ـَم ورد يف ادقشقظي افػؼفقي يف بحٌ بقع افعقـي، وافٌققع ادـفل ظـف

وؿد جوء تعريػف بصقوؽي متؼوربي مـ ـؾ مـ جمؿع افػؼف اإلشالمل برابطي  ,وافربو

ء شؾعي  افعومل اإلشالمل وـذفؽ ادقشقظي افػؼفقي افؽقيتقي حقٌ إكف ظٌورة ظـ ذا

,ؽر افٌوئع,تـٌف هـو فؽؾؿي 9)ؿؾً بوٕجؾ ثؿ يٌقعفو ادشسي كؼدا فغر افٌوئع

بلؿؾ ممو اصساهو  (ة ادٌوحي  وبقع افعقـي ادحرمافػرق اجلقهري بغ تؾؽ افصقرقوه

ويتضح مـ هذا افتعريػ أن ظؿؾقي افتقرق هذه  ,بف، فقحصؾ بذفؽ ظذ افـؼد

مـ حقٌ  ,تتؿقز بَم يع9 مـ حقٌ افعالؿي افتعوؿديي9 وجقد ثالثي أضراف خمتؾػي

تقاضم بغ وافضقابط افؼظقي فؾتعوؿد9 وجقد ظؼديـ مـػصؾغ دون تػوهؿ أ

ويؿؽـ أن  ,مـ حقٌ افغويي وافؼصد9 احلصقل ظذ افًققفي افـؼديي ,ضرافإ

كًؿل هذا افـقع مـ افتقرق )بوفتقرق افػؼفل( كًٌي إػ ـتى افػؼف افؼديؿي 

 -)بوفتقرق افػردي( كًٌي إػ أن افذيـ يَمرشقكف هؿ إؾرادوأ

قي اإلشالمقي افذي تريد أن تؼدمف ادمشًوت احوفقأمو افـقع افثوين مـ افتقرق ؾف

ئقي وتعوؿديي مرتٌي  ـخدمي مكؾقي جديدة فعؿالئفو وؿـ آخقوت وخطقات إجرا

ومـظؿي تقن فؾعؿقؾ حصقفف ظذ افـؼد بعؿؾقي تقرق يؽقن ادكف ضرؾو وشقطو 

ادمشز( وإووؾقو ؾقفو، وفذفؽ يؿؽـ تًؿقي هذا افـقع افثوين )بوفتقرق ادـظؿ أ

ء افًؾعي وىف هذا افـ,)بوفتقرق ادكيف(وأ قع يؼقم ادكف يف مرحؾي أوػ بؼا

ء مـف أ ء ـؿقوت وأصوفي ظـ كػًف مـ افٌوئع إصع بـوء ظذ وظد افعؿقؾ بوفؼا ذا

ثؿ يٌقع ادكف تؾؽ افًؾعي ادشساة  ,مـ افًؾع دون وجقد وظد مًٌؼ بوفؼاء

ويف  ,ادرابحي(وـؿقوت ُمددة مـفو فؾعؿقؾ بوٕجؾ بثؿـ ُمدد )بودًوومي أوأ
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مرحؾي توفقي يؼقم ادكف بٌقع تؾؽ افًؾعي افتل أصٌحً ممؾقـي فؾعؿقؾ إػ مـ 

ؤهو كؼدا بـوء ظذ تقـقؾ افعؿقؾ فف بذفؽ، وؿد يؽقن ادشسي افـفوئل  يرؽى ذا

فؾًؾعي هق9 افٌوئع إصع افذي اصسيً مـف افًؾعي ؾقتؿ افتقرق حقـئذ ظز ثالثي 

                           ,ع إصع ؾقتؿ افتقرق ظز أربعي أضرافيؽقن ادشسي ؽر افٌوئوأ ,أضراف

افػردي يؼقل صوحى ووظـ افؼقل بؿؼوظقي افـقع إول )افتقرق افػؼفل أ

ممو ٓ صؽ ؾقف أن افتقرق ـون معروؾو مـذ افعصقر إوػ فإلشالم، ؾؼد  9افٌحٌ

أن تًؿقي افتقرق  جوء ذـره يف ـتى افػؼف اإلشالمل وأصورت ادقشقظي افػؼفقي

وؿد اختؾػ افػؼفوء رمحفؿ اهلل يف  ,هبذا ادصطؾح مل ترد إٓ ظـد ؾؼفوء احلـوبؾي

مـ مل يًؿف وحؽؿ افتقرق، ؾذهى مجفقر افعؾَمء إػ إبوحتف شقاء مـ شَمه تقرؿو أ

هبذا آشؿ، وفؽـ ذهى بعض أهؾ افعؾؿ مـ كوحقي أخرى إػ افؼقل بؽراهتف ـَم 

وؿول ابـ اهلَمم9  ،يز وُمؿد بـ احلًـ افشقٌوين رمحفَم اهلل تعوػورد ظـ ظؿر بـ افعز

ومؼصدمهو رمحفَم  9)ؿؾً  ,خالف إوػ، واختور حتريؿف ابـ تقؿقي وابـ افؼقؿقه

اهلل بف تؾؽ افصقرة ادذـقرة بوفتقرق ادكىف ادـظؿ وافتك يؽقن أضراؾفو ـَم ذـر 

ادحؾؾ  هلو  أمو ون افٌـؽ ؿوم بدرافٌوحٌ ثالثي وهك ظغ افعقـي ادحرمي ؽر أ

ؾفو أربعي  ؾال بلس هبو وهك  افصقرة إخرى هلذا افتقرق ادكىف وافتك يؽقن أضرا

وطـك بف 9ؿؾً)هذا وؿد صدر بجقاز افتقرق  (افتل ؿصدهو ادجقزون واهلل أظؾؿ

افصقرة ذات إربعي أضراف مـ ادكىف افـظؿ واهلل وافػردى أوافتقرق افػؼفك أ

ؿرار مـ جمؿع افػؼف اإلشالمل برابطي افعومل اإلشالمل يف دورتف اخلومًي  (أظؾؿ

 -ـه 0308ظؼة ادـعؼدة يف رجى 

أمو ظـ ادؼوظقي بشلن افـقع افثوين ؾؼد حؽل يف بحثف اختالف افعؾَمء 

ادتخصصغ بغ موكع وجمقز  إػ أن ؿول مؼررا جقاز افـقع إول ومرجحو ظدم 
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اإلشالم وتؾؿقذه افعالمي افـجقى وشٌؼ  َم ذهى اػ ذفؽ صقخجقاز افثوين  )ؿؾً ـ

وؿد أصور ؾضقؾي افشقخ ادـقع هلذا إمر حغ ظؾؾ جقاز افتقرق ,(افؽالم ظؾقف

بوكتػوء افتقاضم وافتحويؾ حقٌ ذـر أن "افتقرق بقع صحقح جوئز ٓكتػوء ؽؾٌي افظـ 

ًؾعي ظذ ؽر مـ اصساهو بوختوذه حقؾي فؾتقصؾ هبو إػ افربو، وذفؽ فٌقع مشسي اف

ـَم أصورت ؾتقى جمؿع  ,مـف خالؾو فؾعقـي ادحرمي فقجقد ؽؾٌي افظـ ؾقفو بوفتحويؾ

افػؼف اإلشالمل فرابطي افعومل اإلشالمل إػ كػس هذا ادعـك بـصفو ظذ أن "افتقرق 

جوئز ذظو وبف ؿول مجفقر افػؼفوء ٕن إصؾ يف افٌققع اإلبوحي، ومل يظفر يف هذا 

وافًمال افذي يرد هـو هؾ افتقاضم وافتحويؾ ظذ  ,فٌقع ربو ٓ ؿصدا وٓ صقرةا

افربو مـتػقو ؾعال يف ظؼقد افتقرق، وإذا ـون مـتػقو يف ظؼقد افتقرق افػردي، ؾفؾ 

ـذفؽ يف افتقرق ادكيف؟ يرى احوكعقن فؾتقرق ادكيف أن افتقاضم وافتحويؾ قه

كيف، ؾؼد جوء يف ؾتقى هقئي ذـي أخراجحل ظذ افربو واوح يف صقغي افتقرق اد

ـَم  ,ادكؾقي أن "افتقرق يف ادصورف اإلشالمقي حقؾي مؽشقؾي ٓشتحالل افربو"

أووح افدـتقر حًغ حومد حًون9 "إن افتقرق ادكيف حقؾي ُمرمي ٕن ادؼصقد 

ٕجؾ، احلصقل ظذ افـؼد احلول يف مؼوبؾ دؾع أـثر مـف مؼوبؾ اقهبو حتؾقؾ حرام، وه

واختذت شؾًؾي مـ افٌققع وآتػوؿقوت صورـً ؾقفو جمؿقظي مـ ادمشًوت بخطي 

ُمؽؿي، وهذه افعؼقد ٓ هدف وٓ ؽويي فؾؿتقرؿغ ؾقفو، بؾ إاهو افرابطي جتؿع ظؼقدا 

يف ظؼد واحد وإن مل يكح بذفؽ فؽـف معؾقم بوفؼطع مـ افؼرائـ وإحقال 

جضو افدـتقر أمحد ُمقل افديـ حقٌ ذـر أن ـَم أصور إػ هذا أ ,وضٌقعي ادعومؾي

ء ظؾَم بلن  ,"هـوك تقاضم واتػوق بغ ادكف وافؼـي افتل شقف تعقد افؼا

افتقرق يًتقجى أٓ يؽقن هـوك تقاضم"، وأووف بلنف9 "يف ظؿؾقي افتقرق يقجد 

ؾصؾ ـومؾ يف افتكؾوت افتعوؿديي وفؽـ يف ظؿؾقي افتقرق ادكيف ويف جؾًي 
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اػ ان ؿول  ,جرد افتقؿقع ظذ إوراق تتداخؾ ـؾ افتكؾوت افتعوؿدييواحدة وبؿ

ورأجل يف هذا ادقوقع ادُختؾػ ؾقف وادتعؾؼ بوحلؽؿ ظذ ادٌوح افذي ُيتذرع بف إػ 

مو ذـره افشقخ وهٌي افزحقع يف ـتوبف أصقل افػؼف اإلشالمل حقٌ إكف قه,ادػًدة

دػًديـ افذيـ يعؿؾقن ظذ افتحؾؾ مـ يؼرر ضورة شد افٌوب أموم ادحتوفغ وا

ؿققد افؼيعي وأحؽومفو، ؾنن افؼيعي جوءت فتحصقؾ ادصوفح ودرء ادػوشد، 

وهل إكَم تـظر يف احلؼقؼي إػ ؽويوت إصقوء ومآُٓتو، ؾنن ـوكً هذه افغويوت 

ر مـعً مـ أشٌوهبو، وشدت افقشوئؾ وافطرق افتل ُيتذرع هبو إفقفو،  مػوشد وأضا

كً هذه افقشوئؾ يف كػًفو جوئزة، وهبذا يؽقن مذهى احوفؽقي واحلـوبؾي ـوقوف

وأختؿ هـو  ,ويؼورهبؿ احلـػقي يف هذه ادًلخي أشد وأحؽؿ، وافعؿؾ بف أوجى وأخزم

زهرة مـ أن هذا ادًؾؽ أنزه يف افديـ وأؿرب إػ مؼوصد قبَم ذـره إشتوذ ُمؿد أب

ظذ أشس صوحلي مـ اخلر وافًداد يف افؼيعي افعومي افتل جوءت إلصالح افـوس 

 -ا ـه,افـظؿ آجتَمظقي وآؿتصوديي وافًقوشي

د ظٌد افرمحـ بـ إبراهقؿ افعثَمن  قوفذات ادًور ذهى بوحٌ آخر يف ادًلخي ه

 9آخقي افتقرق ادـظؿ )ضريؼي شره(وـذفؽ حؽؿف يف افؼع ؾؼول ظـ

ء ـؿقي مـ ادعودن مـ افًقق ا ,0 فدوفقي، وتٌؼك يف ادخوزن يؼقم افٌـؽ بؼا

افدوفقي، وحترر افؼـي فؾٌـؽ ادشسي صفودة ختزيـ بؿقاصػوت افًؾعي وـؿقتفو 

 -ورؿؿ صـػفو

 -يؼقم افٌـؽ بٌقع افًؾعي إػ افعؿقؾ بودرابحي ممجؾي افثؿـ ,1

 -يٌقع افعؿقؾ افًؾعي بعد متؾؽفو بثؿـ حول بتقـقؾ افٌـؽ بوفٌقع ,2

 -بدايي افعؿؾقي بقثقؼي بوفٌقعيؿؽـ أن يتؿ تقـقؾ يف  ,3
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 -يراظك أن يؽقن افٌقع افـفوئل إػ ؽر اجلفي افتل اصسى مـفو ادكف ابتداء ,4

ء مـ  ,5  ء إول وافٌقع افـفوئل يمخذ وظد بوفؼا فتثٌقً افثؿـ بغ افؼا

ء افًؾعي كػًفو بوفثؿـ افذي اصسيً بف ويؼقم افتقرق  ,ادشسي افـفوئل بؼا

 ,9ظدة ظؼقد مرتٌطي بٌعضفو، وهلادـظؿ ظذ 

اتػوق شوبؼ ظذ ظؼقد افٌقع بغ افٌـؽ وبغ افؼـتغ افٌوئعي ظؾقف وادشسيي  ,0

 -مـف

 -ظؼد افٌقع بقـف وبغ افؼـي افٌوئعي ظؾقف ,1

ظؼد افٌقع بغ افٌـؽ وادًتقرق، ومـ ادؼطقع بف أن ادًتقرق مل يدخؾ  ,2

 -عفو حلًوبففقشسي افًؾعي فقٓ أن افٌـؽ شقٌق

ء  ,3 ظؼد وـوفي بغ افٌـؽ وافعؿقؾ، وفقٓ هذه افقـوفي حو ؿٌؾ افعؿقؾ بوفؼا

 -مـف بلجؾ ابتداء

 ,ظـ ادًتقرق وبغ افؼـي ادشسيي ظؼد بقع افٌـؽ بصػتف وـقاًل  ,4

 افػرع افثوف9ٌ حؽؿ افتقرق ادكيف ادـظؿ9

تـظقؿ افذي جتريف  وؿع افتقرق ادـظؿ يف ظفد افًؾػ وإن مل يؽـ يف درجي

ؾؼد روى ظٌد افرزاق يف مصـػف ظـد أيب  ,ادصورف افققم ؾلؾتقا بؿـعف وأنف مـ افربو

ظقـف، ؾوضؾٌف  وداود بـ أيب ظوصؿ افثؼػل9 أن أختف ؿوفً فف9 إين أريد أن أصسي متوظً 

يذهى إػ أجؾ واشتقؾتف،  وؿول9 ؾٌعتفو ضعومً  ,وؿول9 ؾؼؾً ؾنن ظـدي ضعومً  ,يل

ؿول9 ؾٌعتف هلو، ؾقؿع يف كػز  ,ؿؾ9ً أنو أبقعف فؽ ,اكظر يل مـ يٌتوظف مـلؾؼوف9ً 

ؿول9  ,مـ ذفؽ رء، ؾًلخً شعقد بـ ادًقى، ؾؼول9 اكظر أٓ تؽقن أنً صوحٌف

  ,، ؾخذ رأس موفؽ، واردد إفقفو افػضؾوؿول9 ؾذفؽ افربو ُمًض  ,ؿؾً ؾلنو صوحٌف



   

 
227 
 

 واملعامالت املاليةلزكاة ا

إػ أجؾ، ثؿ أمرتف أن  وع مـ أختف بقعً ورواه ابـ أيب صقٌي يف مصـػف ظـ داود أنف بو

ؿؾ9ً  ,أنًقؿول9 ؾًلخً شعقد بـ ادًقى، ؾؼول9 أبك أن يؽقن ه ,يٌقعف ؾٌوظف

وهذه احلودثي أجن ممو  ,ؿول9 ذفؽ افربو، ؾال تلخذ مـفو إٓ رأس موفؽ ,أنو هق

 جتريف افٌـقك افققم بؿراحؾ ـثرة، ؾال يقجد اتػوق شوبؼ بغ داود وأختف ظذ أن

 ًٓ ، وٓ يقجد ظؼد وـوفي فؾٌوئع إول بٌقع افًؾعي شوبؼ ظذ وويٌقع هلو ثوكقً  يٌقعفو أو

مؼورن فف، وٓ تقاضم بغ افٌوئع إول وادشسي افثوين، وٓ اصساط وافٌقع إول أ

بغ  ؒ  ااحلودثي مـ هذا ـؾف إٓ أن شعقدً قفثؿـ افًؾعي يف افٌقع افثوين، ومع خؾ

 ًٌٌوت افؼقل بعدم جقاز افتقرق ادكيف ادـظؿ9م  ,أاهو مـ افربو

 - ؒ يف أثر شعقد بـ ادًقى ,ـَم تؼدم,افربو  ,0 

يف معـك مو ؿٌؾف( أن ادًتقرق ٓ يؼصد افًؾعي وإكَم يؼصد افـؼد، ق)وه ,1

 ,وافٌقع احلوصؾ بقع صقري، ؾتمول ادًلخي إػ كؼقد حوفي بـؼقد ممجؾي أـثر مـفو

، وٓ وحؼقؼقً  وٌقع9 أن افٌـؽ ٓ يؼٌض افًؾع افدوفقي ؿًٌض وممو يدل ظذ صقريي اف

يؼٌض اإليصوٓت إصؾقي فؾؿخوزن افتل تقدع ؾقفو هذه افًؾع، وهل افتل تتداول 

يف افٌقرصي، وتـتؼؾ مـ يد إػ يد تـتفل إػ مًتفؾؽ يًتطقع أن يتًؾؿ هبو مو 

افذهوب إػ مصودر ظور ظؾقـو افتعؾؾ بوحلوجي احوشي إػ احول و,اصساه( ؿؾً 

افتحويؾ بٌقع افعقـي  وأمومـو وومظون افربو شقاء ـون افكيح مـف ـوفٌـقك افربقيي أ

يف افقؿً كػًف افتقرق افػردي  اجلوئز ذظو ـَم رأجـو ظذ افراجح  أمو أخر ؾؿـعف 

طوهر وٓ حوجي فـو يف مًؾؽ افذيـ يف ؿؾقهبؿ مرض وظذ ضريؼ مرووت اهلل  

  -بوتؼوء ادشتٌفوت بقــو وبغ افتحويؾ بعد ادؼؿغ  واحلؿد هللودرء افشٌفوت 

وهك افٌديؾ افؼظك فتشغقؾ رب احول حوفف وؿد ابتعد ظـ شخط  ادضوربي ,4

اهلل وحربف بوفربو حقٌ أاهو معومؾي مؼوظي بضقابطفو افتل بقـفو أئؿتـو رمحفؿ اهلل 
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يـوشى افدرس حقٌ كذـر معو وفؽـك أبدأ بَم )طوهر يف متقاهؿ افػؼفقي قـَم ه

)بؼؾقؾ مـ افتكف مو جوء ىف افؼـي ومـفو ادضوربي وؽرهو ىف ادقشقظي افػؼفقي 

أنقاع افؼـي9 هل ىف إصؾ كقظون دجؿقظي مـ أؾووؾ افعؾَمء ؾـجد ؾقفو مو يذ  

ذـي أمالك9 وهل اصساك اثـغ ؾلـثر يف اشتحؼوق مويل ـوٓصساك يف متؾُّؽ ,

ذفؽ، وٓ جيقز ٕحدمهو أن يتكف قمتؾُّؽ شقورات وكحومتؾُّؽ مصـع، أوظؼور، أ

إٓ بنذن صوحٌف، ؾنن تكف كػذ يف كصقٌف ؾؼط إٓ أن جيقزه صوحٌف ؾقـػذ يف 

ء وافتلجر ,افؽؾ ذـي ظؼقد9 وهل آصساك يف افتكف ـوفٌقع وافؼا

 -ذفؽ، وهل أؿًومقوكح

بٌدكقفَم وموفقفَم ادعؾقم  ذـي افعـون9 وهل أن يشسك اثـون ؾلـثر,0

يعؿؾ ؾقف أحدمهو ويؽقن فف مـ افربح أـثر مـ وفقعؿال ؾقف بٌدكقفَم، أ ومتػووتً قوف

افعروض ادؼدرة هبو، ومـ افـؼقد أ وأخر، ويشسط أن يؽقن رأس احول معؾقمً 

ويؽقن افربح واخلًورة ظذ ؿدر مول ـؾ واحد مـفَم مـ احول ادشسك حًى 

 -ساىآصساط واف

1, ًٓ َؾَقتَِّجر بف، بجزء  ذـي ادضوربي9 وهل أن َيدؾع أحد افؼيؽغ إػ أخر مو

افثؾٌ وكحقمهو، وظذ أي ذفؽ حصؾ افسايض ومعؾقم مشوع مـ ربحف ـوفـصػ أ

صح، وافٌوؿل فمخر، وإن خن احول بعد افتكف ُجز مـ افربح وفقس ظذ 

ٓ تػريط مل يضؿـف افعومؾ ادضورب، افعومؾ رء، وإن تؾػ احول بغر تعد و

وادضورب أمغ يف ؿٌض احول، ووـقؾ يف افتكف، وأجر يف افعؿؾ، وذيؽ يف 

 ,وافتعدي9 ؾعؾ مو ٓ جيقز مـ افتكؾوت، وافتػريط9 ترك مو جيى ؾعؾف)افربح 

 ,ادشورـي ادٌوحيووهذه هل ادضوربي أ
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دون أن يؽقن هلَم رأس مول، ذـي افقجقه9 أن يشسيو يف ذمتقفَم بجوهفَم ,2

ظذ ثؼي افتجور هبَم، ؾَم ربحو ؾٌقـفَم، وـؾ واحد مـفَم وـقؾ صوحٌف، وـػقؾ  ااظتَمدً 

ظـف، وادؾؽ بقـفَم ظذ مو ذضوه، واخلًورة ظذ ؿدر مؾؽقفَم، وافربح ظذ مو 

 -ذضوه حًى آتػوق وافسايض

ن بلبدااهَم مـ ادٌوح ذـي إبدان9 أن يشسك اثـون ؾلـثر ؾقَم يؽتًٌو,3

بقـفَم، حًى آتػوق قـوٓحتطوب، وشوئر احِلرف وادفـ، ومو رزق اهلل ؾف

 -وافسايض

ذـي ادػوووي9 وهل أن يػقض ـؾ مـ افؼـوء إػ صوحٌف ـؾ تكف ,4

ء يف افذمي، وهل اجلؿع بغ افؼـوت إربع ومويل وبدين مـ أنقاع افؼـي بقعً   وذا

قـفَم حًى افؼط، واخلًورة ظذ ؿدر مؾؽ ـؾ واحد مـفؿ مـ افًوبؼي، وافربح ب

وظـ ادًوؿوه وادزارظي يؼقفقا يف ادقشقظي ادًوؿوة9 هل دؾع صجر فف ثؿر    افؼـي

ـوفـخقؾ وافعـى إػ آخر، فقؼقم بًؼقف ومو حيتوج إفقف، بجزء معؾقم مشوع مـ ثؿره 

و كؼػ مع مقجز ىف ؾؼف ومـ هـ,كحقمهو، وافٌوؿل فمخروافربع، أوـوفـصػ، أ

أشتؾف ممو ؿوفف جمؿقظي مـ افعؾَمء   ()وان ـوكً فؾؿدارشي افيوريي تؾؽ ادعومؾي 

 ،أـثروهل ظؼد ذـي يف افربح بغ اثـغ أ) ىف ؾؼف ادعومالت  ؾؼوفقا ظـ ادضوربي

أي أن احول يؽقن مـ جفي وافعؿؾ مـ  ،ويؼدم أخر ظؿال ،يؼدم أحدمهو موٓ

َيدف ظؼد ادضوربي إػ تثؿر احول مـ أجؾ حتؼقؼ افربح احلالل و ,جفي أخرى

وؿد كص افػؼفوء  ,افذي يؼًؿ بغ افطرؾغ حًى افـًى ادتػؼ ظؾقفو ظـد افتعوؿد

أنف ٓ يًتحؼ أحد افطرؾغ صقئو مـ افربح حتك يًتقىف رب احول أصؾ موفف ٕن 

فزيودة ظذ رأس احول، وهقافربح ظـدهؿ ه ـف بلن افربح وؿويي رأس مو يعزون ظقا

ؾلهؾ افعراق يًؿقكف ظـ اشؿف  ) وجوء ىف ادغـك ٓبـ ؿدامف ؿقفف ؒ ,احول
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 9ؿول اهلل تعويل ،افًػر ؾقفو فؾتجورةقمضوربي ملخقذ مـ افيب يف إرض وه

وحيتؿؾ أن يؽقن مـ ضب  شوآخرون ييبقن يف إرض يٌتغقن مـ ؾضؾ اهلل»

مشتؼ مـ  قويًؿقف أهؾ احلجوز افؼراض ؾؼقؾ ه ,ـؾ واحد مـفَم يف افربح بًفؿ

يؼول ؿرض افػلر افثقب إذا ؿطعف ؾؽلن صوحى احول اؿتطع مـ موفف ؿطعي  ،افؼطع

 1ج)وشؾؿفو إػ افعومؾ واؿتطع فف ؿطعي مـ افربح ـَم جوء ىف مغـل ادحتوج 

افؼطع ٕن احوفؽ يؼطع فؾعومؾ قوه ،افؼراض مشتؼ مـ افؼرض /20.  2/8ص

مـ ادؼوروي  وأهؾ افعراق يًؿقكف وموفف يتكف ؾقفو وؿطعف مـ افربح أ ؿطعي مـ

ادضوربي ٕن ـال مـفَم ييب بًفؿ يف افربح وحو ؾقف ؽوفٌو مـ افًػر وافًػر 

افؼراض وادضوربي  9وؿد مجع افـقوي بغ آشؿغ يف ادـفوج ؾؼول  ,يًؿك ضبو

ل ظذ مؼوظقتف  افؽتوب )بدٓفي أن يدؾع إفقف موٓ فقتجر ؾقف وافربح مشسك  ود

أنف شوؾر ؿٌؾ  ☺ وافًـي افتؼريريي  واإلمجوع  وثًٌ يف شرة افـٌل  (ؽر مٌوذة

ذفؽ  ☺ وؿد حؽك رشقل اهلل  ،▲افـٌقة إػ افشوم مضوربو بَمل خدجيي 

وافـوس يتعومؾقن بودضوربي ؾؾؿ يـؽر ☺ وبعٌ افرشقل  ,بعد افٌعثي مؼررا فف

واإلمجوع ىف تعومؾ ,وافتؼرير أحد وجقه افًـي ،ؼريرا مـف هلؿؾؽون ذفؽ ت ،ظؾقفؿ

بودضوربي ومل يؽـ ؾقفؿ خموفػ فذفؽ، ؾقؽقن ظؿؾفؿ هذا دآ  ╚افصحوبي 

أاهؿ دؾعقا مول  ╚ظذ ادؼوظقي واجلقاز ؾؼد روى ظـ مجوظي مـ افصحوبي 

ن اهلل ظوئشي روقا وظٌد اهلل بـ مًعقد وظع وظثَمن ومـفؿ ظؿر  ،افقتقؿ مضوربي

ـَم أن إمي  ,وهبذا حيصؾ اإلمجوع ،ومل يـؼؾ إكؽور أحد مـ أؿرااهؿ ،ظؾقفؿ مجقعو

أمجعً مـ بعدهؿ جقال بعد جقؾ ظذ جقاز ادضوربي يف خمتؾػ افعصقر واكظر اػ 

وإصؾ يف إحالل افؼراض  9ؿول احووردي يف احلووي 9مو ؿوفف افـقوى بودجؿقع

 َّرب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ9 وإبوحتف ؿقفف تعوػ
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ؿول ابـ ادـذر وأمجع أهؾ  ,وىف افؼراض ابتغوء ؾضؾ وضؾى كَمء، ;087>افٌؼرة9 

وؿول افصـعوين ٓ خالف بغ ادًؾؿغ يف  ،افعؾؿ ظذ جقاز ادضوربي يف اجلؿؾي

أمو ظـ افقصػ افػؼفل   ,واكف ممو ـون يف اجلوهؾقي ؾلؿره اإلشالم ،جقاز افؼراض

ر افػؼفوء أن ادضوربي مـ جـس اإلجورات وهل جوئزة فعؼد ادضوربي ؾرى مجفق

ابـ افؼقؿ مـ احلـوبؾي أن ادضوربي مـ وبقـَم يرى ابـ تقؿقي  ,خالف افؼقوس ظذ

 ،وادضوربي ؾقفو تقـقؾ وتقـؾ ,جـس ادشورـوت وهل جوئزة ظذ مؼته افؼقوس

ؾقشسط  ,بؾقشسط أهؾقي افتقـقؾ يف رب احول وأهؾقي افتقـؾ يف افعومؾ ادضور

دٓفي وواإلذن ساحي أ ،يف رب احول فصحي صدور افقـوفي ظـف9 إهؾقي، وافقٓيي

إن ـوكً ضٌقعي وٓيتف ظذ افتكف تليب إكوبي افغر ؾقف بدون إذن صوحى احلؼ 

متؿؽـو مـ مٌوذة  ،معقـو ،ويشسط يف ادضورب أن يؽقن جوئز افتكف ,ؾقف

بوتػوق افػؼفوء أن يؽقن رأس احول معؾقمو  ويشسط ,افتكف ادقـؾ ؾقف فـػًف

جتقز  ,ؾقجى ظؾؿف ظـد افعؼد ،ٕن رأس احول واجى افرجقع يف اهويي ادضوربي

ادضوربي بوتػوق افػؼفوء إذا ـون رأس احول كؼدا رائجو ٕن افـؼقد هل ؿقؿ إصقوء 

دـوزظوت إذ ومتـع حصقل ا ،وأصقل إثَمن وتصح ادضوربي هبو فؽقاهو ثوبتي افؼقؿي

يتحدد هبو رأس احول وـذفؽ افربح افزائد ظـ رأس احول بطريؼي جؾقي دون حزر 

تـخػض ؿقؿتفو ؾقتير أحد افطرؾغ ظـد وطـ خالؾو فؾعروض افتل ؿد ترتػع أوأ

ؾؼد اختؾػ  ،أمو إذا ـون رأس احول مـ افعروض ,تؼقيؿفو وحتدث ادـوزظوت

,احلـػقي واحوفؽقي وافشوؾعقي جعؾ افعروضؾال جيقز ظـد  9افػؼفوء يف جقاز ذفؽ

رأس مول ادضوربي ٕن ؿقؿي افعروض ؽر ثوبتي وهك ظروي فؾزيودة ,ؿقؿقيومثؾقي أ

وذفؽ ممو يمدي إػ ظدم افتؿؽـ مـ تؼدير رأس احول بدؿي ظـد تصػقي  ،وافـؼصون

 بلـثر,9ؾؼد تؼقم افعروض ،مو يـتٍ ظـف جفوفي افربح وؿً افؼًؿيقادضوربي وه
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مو يمدي إػ اختصوص رب احول بجزء مـ افربح زائد ظَم قوه ،مـ ؿقؿتفو احلؼقؼقي

 ,مو يمدي إػ أخذ ادضورب جزءا مـ رأس احولقوه ،بلؿؾ مـ ؿقؿتفو,ذط فف

هذا وؿد أجوز احلـػقي ادضوربي بثؿـ افعروض  ,وـال إمريـ ممـقع يف ادضوربي

ؾنكف جتقز  ،أمو ظـد احلـوبؾي ,ـ افعروضثؿقؾقؽقن رأس مول ادضوربي ه ،بعد بقعفو

بلن تؼقم ظـد افعؼد وجتعؾ ؿقؿتفو ادتػؼ ظؾقفو رأس مول  ادضوربي بوفعروض وذفؽ

وهبذا افؼقل   ,ادضوربي بحقٌ يعقد ادضورب هذه افؼقؿي كؼدا ظـد اكتفوء ادضوربي

 ،فؾنكف فـ يؽقن هـوك اختصوص فرب احول بجزء مـ إربوح زائدا ظَم ذط ف

رد ادضورب ؿقؿي مو قأخذ ادضورب جلزء مـ رأس احول ٕن اتػوق افطرؾغ هوأ

وهذا يؼطع  ,(وفقس ؿقؿي افعروض ظـد افتصػقي)أخذه مـ افعروض ظـد افتعوؿد 

بغ ؿقؿتفو وؿً افدخقل  (افعروض)افـزاع ويؼؾؾ افغرر ٕن افػرق يف رأس احول 

مو حؼؼتف ادضوربي ربحو ققن هكؼصو يؽويف ادضوربي ووؿً تصػقتفو زيودة أ

ؾنن  ،ؾػل حوفي ارتػوع ؿقؿي افعروض يقم افتصػقي ظـ ؿقؿتفو يقم افعؼد,خًورةوأ

 -افطرؾون يشسـون يف افػرق مو بغ افؼقؿتغ بوفؼدر ادتػؼ ظؾقف

أمو يف حوفي اكخػوض ؿقؿي افعروض يقم افتصػقي، ؾنكف يتؿ جز رأس احول  ,

يتحؿؾ وربوح ادتحؼؼي ٕن افربح وؿويي فرأس احول أبؿؼدار هذا آكخػوض مـ إ

رب احول هذه اخلًورة ظـد ظدم حتؼؼ أربوح ٕن ادضورب ٓ يتحؿؾ مـ اخلًورة 

ادضورب يف  يشسط بوتػوق افػؼفوء أن تطؾؼ يدو صقئو شقى خًورة جفده وظؿؾف

ول افتكف يف رأس احول ٕن أي ذط يؿـع ادضورب مـ افتكف يف رأس اح

ؾال يًتطقع ادضورب  ،يـويف مؼته ظؼد ادضوربي وجيعؾف ظؼدا صقريو ٓ ؾوئدة فف

ويرى احلـػقي  ,اهلدف وادؼصقد مـ افتعوؿدقافعؿؾ وحتؼقؼ افربح افذي ه

واحوفؽقي وافشوؾعقي أنف ٓ يؽػل إضالق يد ادضورب يف افتكف بؾ جيى تًؾقؿ 
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ادضورب يف حقوزة رأس احول ٕنف  ؾقجى ظـدهؿ أن يًتؼؾ ،ـومؾ رأس احول إفقف

وٕن ظدم تًؾقؿف رأس احول يمدي إػ افتضققؼ ظؾقف واحلد مـ  ،مممتـ ظؾقف

 -تكؾوتف

 ،ؾنكف يؽػل ظـدهؿ إضالق يد ادضورب يف افتكف يف رأس احول ،أمو احلـوبؾي

ووعف ظـد أمغ دون تًؾقؿف وذط رب احول بؼوء احول معف أقوتصح ادضوربي وف

مقرد ومؼصد قؿضورب ٕن هذا افؼط ٓ يؿـع ادضورب مـ افعؿؾ افذي هفؾ

  ,جمرد وشقؾي يؿؽـ دؾعف تدرجيقو حًى حوجي ادضوربقأمو رأس احول ؾف ،افعؼد

ؾقجى حتديد حصي ادتعوؿديـ  ,يشسط بوتػوق افػؼفوء أن يؽقن افربح معؾقم افؼدر

في ادعؼقد ظؾقف تقجى ؾًود افربح وجفوقمـ افربح يف افعؼد ٕن ادعؼقد ظؾقف ه

ويؽػل فذفؽ حتديد كصقى ادضورب مـ افربح  ,ؾقجى معؾقمقي افربح ،افعؼد

 ,ٕن افٌوؿل أصٌح معؾقمو أنف مـ كصقى رب احول يًتحؼف بَمفف فؽقكف كَمءه وؾرظف

ويشسط بوتػوق افػؼفوء حتديد كصقى ادتعوؿديـ مـ افربح بجزء صوئع يتػؼون ظؾقف 

وؽره ٕن مؼته ظؼد ادضوربي آصساك يف افربح احلوصؾ  ـوفـصػ وافثؾٌ

ذفؽ أن ذط مٌؾغ معغ مـ افربح ٕحد ادتعوؿديـ يمدي إػ ؿطع افؼـي  ,مـفو

يف  افربح ٓحتَمل أن ٓ يربح ادضورب إٓ ذفؽ ادٌؾغ ؾقـػرد بف أحدمهو دون أخر 

طرؾغ ربح ؾسة دون أخرى وظؾقف ٓ جيقز حتديد ٕحد اف ,ممو يـويف مؼته افعؼد

جيقز فؾؿضورب بوتػوق افػؼفوء اشتئجور  ,صػؼي معقـي دون أخرىوربح شؾعي أوأ

ويرجع  ،مـ يًوظده يف ـؾ إظَمل افتل تشؼ ظؾقف وٓ يؼدر ظذ افؼقوم هبو بؿػرده

ؾنن اشتلجر ظؾقف  ،أمو ؽر ذفؽ ؾعؾقف أن يؼقم بف بـػًف ,يف حتديد ذفؽ إػ افعرف

اتػؼ افػؼفوء ظذ أن   ة مـ موفف اخلوص وٓ تعتز مـ كػؼوت ادضوربيتؽقن إجر

افربح ظذ مو اصطؾح ظؾقف ادتعوؿدان ؾجوز مو يتػؼون ظؾقف مـ كًى معؾقمي بقـفَم 

ـَم أن اخلًورة تؽقن ؾؼط ظذ رب احول وفقس ظذ ادضورب مـفو  ,ـثرتوؿؾً أ
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س احول خمتص بؿؾؽ صوحٌف رء ٕن اخلًورة ظٌورة ظـ كؼصون رأس احول ورأ

ؾال يًتحؼ  ،واتػؼ افػؼفوء ظذ أن افربح وؿويي فرأس احول ,رب احولقوه

ادضورب أخذ رء مـ افربح حتك يًتقىف رأس احول ٕن مو َيؾؽ مـ مول 

وـذفؽ ٓ يلخذ ادضورب  ,يكف أوٓ إػ افربح وجيز مـف (اخلًورة)ادضوربي 

ٓ  ,ب احول ٕن رب احول ذيؽف ؾقجى إذكفحصتف مـ افربح إٓ بعد إذن ر

وَمن ظذ ادضورب يف ظؼد ادضوربي إٓ بوفتػريط وافتعدي ٕنف أمغ ظذ مو بقده 

وؿد اتػؼ افػؼفوء ظذ ظدم صحي  ,ؾقؽقن هذا احول يف حؽؿ افقديعي ،مـ مول

ا ه وافعومؾ أمغ ,اصساط افضَمن ظذ ادضورب وـذفؽ ظدم جقاز تطقظف بذفؽ

تؾػ بغر تعد وؿد أمجع افػؼفوء ظذ أن احول يف يد ادضورب ق وَمن ظؾقف ؾقَم فٓ

 -افتػريطوأموكي، ؾال يضؿـ إٓ بوفتعدي أ

ؿول ابـ ظٌد افز9 "وٓ خالف بغ افعؾَمء أن ادؼورض مممتـ، ٓ وَمن ظؾقف ؾقَم 

ذه شٌقؾ يتؾػف مـ احول مـ ؽر جـويي مـف ؾقف، وٓ اشتفالك فف، وٓ تضققع، ه

احلًـ بـ افؼطون افػود9 "وٓ خالف أن قإموكي وشٌقؾ إمـوء" وؿول أب

ادؼورض مممتـ، ٓ وَمن ظؾقف ؾقَم تؾػ مـ احول مـ ؽر جـويي وٓ تضققع" جوء يف 

(9 وؾقف9 ادضورب أمغ، وٓ 02. 4) 011ؿرار جمؿع افػؼف اإِلشالمل، رؿؿ9 

افتؼصر، بَم يشؿؾ خموفػي افؼوط وتعدي، أتؾػ إٓ بوفويضؿـ مو يؼع مـ خًورة أ

ؿقد آشتثَمر ادحددة افتل تؿ افدخقل ظذ أشوشفو، ويًتقي يف هذا وافؼظقي، أ

احلؽؿ ادضوربي افػرديي وادشسـي، وٓ يتغر بدظقى ؿقوشفو ظذ اإلجورة ادشسـي، 

 -بوٓصساط وآفتزام، وٓ موكع مـ وَمن افطرف افثوفٌوأ

أوٓ ادزارظي9 ضريؼي ٓشتغالل إرايض افزراظقي  9ظي وادًوؿوةادزار ,5

بوصساك احوفؽ وافزارع يف آشتغالل، ويؼًؿ افـوتٍ بقـفَم بـًٌي يعقـفو افعؼد، 

ؾودزارظي مـ ظؼقد ادشورـوت وفقًً مـ ظؼقد ادعووووت ظذ  ,افعرفوأ
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جزء معؾقم مشوع ممو ؾودزارظي هل دؾع أرض دـ يزرظفو، ويؼقم ظؾقفو ب,افصحقح

ودفقؾ ,كحقمهو، وافٌوؿل حوفؽ إرضوافربع، أوخيرج مـفو ـوفـصػ، أ

ؾٍِؿ » 9☺ ؿول9 ؿول رشقل اهلل ◙مؼوظقتفو مو صح ظـ أنس  ًْ ـْ ُم َمو ِم

ُؾ ِمـُْف َضْرٌ أَ  وَيْزَرُع َزْرظً و، أَ وَيْغِرُس َؽْرًش  ـُ وٌن أَ وَؾَقْل ًَ وَن َفُف بِفِ وإْك ـَ  َّٓ ,شَصَدَؿيٌ  هَبِقَؿٌي إ

ـْ يؿؾؽ إرض ,متػؼ ظؾقف حؽؿي مؼوظقي ادًوؿوة وادزارظي9 مـ افـوس َم

يؿؾؽ إرض واحلى وفؽـ ٓ يًتطقع شؼقفو وافعـويي هبو، إمو فعدم ووافشجر، أ

ومـ افـوس مـ يؿؾؽ افؼدرة ظذ افعؿؾ فؽـ فقس يف مؾؽف  ,ٓكشغوففومعرؾتف، أ

ؿوة أجضو مع ادزارظي دصؾحي افطرؾغ ومـ هـو ـون جقاز ادًو,صجر وٓ أرض

اصساك يف افثؿرة بغ رب إصجور وبغ افًوؿل  ادًوؿوة9ومـ ادعؾقم أن  

)افعومؾ(، ؾوٕصقل مـ أرض وصجر مؾؽ فرب إرض خمتص بف، وافًؼل 

خيتص بوفعومؾ، وادشورـي إكَم هل ظذ افثؿرة بحقٌ يؼًؿ افثؿر احلوصؾ بغ 

ً ادًوؿوة مـ ظؼقد افٌقع؛ ٕن افٌقع ظٌورة ظـ متؾقؽ ؾؾقً ,احوفؽ وافًوؿل

افعغ، وافعغ مؾؽ فصوحٌفو، وفقًً مـ ظؼقد اإلجورة؛ ٕن افعقض افذي 

وهلذا ٓ  ,افثؿرة جمفقل، وجيى أن تؽقن إجرة معؾقمي، ؾػقفو صٌف بودضوربيقه

وافقرد؛  يؽقن ممو يؼصد ورؿف وزهره، ـوفتقتوجتقز ادًوؿوة إٓ ظذ صجر يثؿر، أ

ؿول ابـ ؿدامي9 "أمو مو ٓ ثؿر فف مـ افشجر، ـوفصػصوف،  ,ٕنف يف معـك افثؿر

فف ثؿر ؽر مؼصقد، ـوفصـقبر، وإرز، ؾال جتقز ادًوؿوة وواجلقز وكحقمهو، أ

وٓ كعؾؿ ؾقف خالًؾو؛ ٕنف فقس بؿـصقص ظؾقف،  ,وبف ؿول موفؽ، وافشوؾعل ,ظؾقف

ًوؿوة إكَم تؽقن بجزء مـ افثؿرة، وهذا ٓ ثؿرة فف، وٓ يف معـك ادـصقص، وٕن اد

جقاز  زهره، ـوفتقت، وافقرد، ؾوفؼقوس يؼتيضوإٓ أن يؽقن ممو يؼصد ورؿف، أ

ادًوؿوة ظؾقف؛ ٕنف يف معـك افثؿر؛ ٕنف كَمء يتؽرر ـؾ ظوم، ويؿؽـ أخذه وادًوؿوة 

وط ادًوؿوة ظؾقف بجزء مـف، ؾقثًٌ فف مثؾ حؽؿف" وؿول افؼويض ظقوض9 "مـ ذ

يف معـوه مـ ذوات إزهور وإوراق ادـتػع هبو وأاهو ٓ تصح إٓ يف أصؾ يثؿر، أ
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ـوفقرد وافقوشؿغ"  مل خيتؾػ افؼوئؾقن بودًوؿوة أن احوفؽ إذا شوؿك ظذ افشجر 

وٓ تصح ادًوؿوة ظذ افثؿرة بعد أن ضوبً،  ,ؿٌؾ طفقر افثؿرة أن ادًوؿوة جوئزة

إذن ؾؾؿصؾحي افطرؾغ  و تزيد بودًوؿوة، ؿول ابـ ؿدامي9 بغر خالفومل يٌؼ ؾقفو م

فألجدي  أبوح اإلشالم ادًوؿوة وادزارظي؛ ظَمرة فألرض، وتـؿقي فؾثروة، وتشغقاًل 

ومـ هـو ـوكً  ,افعومؾي افتل متؾؽ افؼدرة ظذ افعؿؾ، وٓ متؾؽ احول وافشجر

إٓ يرى أخر، ويشسط هلو مدة ادًوؿوة وادزارظي ظؼد ٓزم، وٓ جيقز ؾًخفو 

جيقز اجلؿع بغ ادًوؿوة وادزارظي  ,ضوفً، وأن تؽقن يرى افطرؾغقمعؾقمي وف

افشجر، بجزء معؾقم مشوع مـ افثؿرة، وبزرظف  يف بًتون واحد، بلن بًوؿقف ظذ

ـِ ُظَؿَر  ,إرض بجزء معؾقم مشوع مـ ادزروع ـِ اْب ِلَّ  ¶َظ  ☺  َأنَّ افـٌَّ

ـْ َثَؿٍر أَ  َظوَمَؾ  ُرُج ِمـَْفو ِم وىف هذا ادؼوم أنٌف ظذ  ,متػؼ ظؾقف, َزْرعٍ وَخْقَزَ بَِشْطِر َمو خَيْ

مؾحؼ بودزارظي وفؽـف ؽر جوئز يًؿك ظـد بعض افػؼفوء ادخوبرة ومعـوهو أن 

 ومعقـً  وجيعؾ فف جوكًٌ وجيعؾ ادزارع فصوحى إرض مو ظذ اجلداول وافًقاؿل، أ

هل ُمرمي؛ ٕن يف  ☺ وهك ادزارظي افتك اهك ظـفو رشقل اهلل   ؿؾً),مـ افزرع

، ؾؼد يًؾؿ هذا وَيؾؽ هذا، ؾتؼع اخلصقمي  وفؽـ  جتقز ا وجفوفي وخطرً  اذفؽ ؽررً 

مو يعرف بؽراء إرض  وبجزء معؾقم مشوع ممو قوه 9إجورة إرض بوفـؼقد،)ؿؾً

جتقز  ظي مع افعؾؿ بلنفافثؾٌ وكحقمهو وتًؿك حقـئذ  ادزاروخيرج مـفو ـوفـصػ أ

ذفؽ بَم ٓ يتـوىف مع قمعومؾي افؽػور يف افزراظي وافصـوظي وافتجورة وافٌـوء وكح

    -ا ـه ُمرموؽش أوافؼع مـ ربو أ

يؿؽـ افؼقل بلنف ؿربي مـدوب إفقف؛ حو ؾقف مـ اإلحًون إػ   وظـ افؼرض ,6

 تعوػ،  ادحتوجغ، وؿضوء حوجتفؿ، وـؾَم ـوكً احلوجي أصد، وافعؿؾ
ِ
أخؾص هلل

 جع مظ حط مض خض حض جض مص خص ُّٱ ـون افثقاب أظظؿ ؿول اهلل تعوػ9
 -;9134>افٌؼرة  َّ  مق حق مف خف حف جف جغمغ  مع
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ْرَبًي » 9☺ ؿول9 ؿول رشقل اهلل ◙وظـ أيب هريرة  ـُ ـٍ  ـْ ُمْمِم َس َظ ـْ َكػَّ َم

َرِب َيقِم افؼِ  ـُ ـْ  ْرَبًي ِم ـُ َس اهلل َظـُْف  ْكَقو َكػَّ َرِب افدُّ ـُ ـْ  َ ِم َ َظَذ ُمْعِنٍ َينَّ ـْ َينَّ قَوَمِي، َوَم

ؾًَِم  ًْ ـْ َشَسَ ُم ْكَقو َوأِخَرِة، َوَم ْكَقو َوأِخَرِة، َواهلل يِف  اهلل َظَؾْقِف يِف افدُّ ُه اهلل يِف افدُّ َشَسَ

ٌُْد يِف َظْقِن َأِخْقفِ  وَن افَع ـَ ٌِْد َمو  افؼرض ,أمو حؽؿف  ,أخرجف مًؾؿ,شَظْقِن افَع

فؾُؿؼِرض، ومٌوح فؾؿؼَسِض، وـؾ مو صح بقعف صح ؿروف إذا ـون مًتحى 

ْثؾ يف ومعؾقمً 
ِ
، وادؼرض ممـ يصح تزظف، وظذ ادؼسض أن يرد بدل مو اؿسوف، اد

مـ افربو ادحرم ـلن يؼروف قؾف وـؾ ؿرض جر كػعً  ,ادثؾقوت، وافؼقؿي يف ؽرهو

ًٓ وويشسط أن يًؽـ داره، أ وصقئً  بلخػ وموئتغ  وـلن يؼروف أخػً  بػوئدة يؼروف مو

ـلن يؼروف مـ اإلبؾ  واإلحًون يف افؼرض مًتحى إن مل يؽـ ذضً  ,بعد شـي

ـْ أؿرض وؾقعطقف بدفف ربوظقً  ا بؽرً  ؛ ٕن هذا مـ حًـ افؼضوء ومؽورم إخالق، َوَم

  -☺ أن رشقل اهلل ◙ظـ أيب راؾع  ,مرتغ ؾؽلنَم تصدق ظؾقف مرة مًؾًَم 

، ؾؼدمً ظؾقف إبؾ مـ إبؾ افصدؿي، ؾلمر أبو راؾع أن ا َبْؽرً اشتًؾػ مـ رجؾ  ,

، ؾؼول9 وربوظقً  اراؾع ؾؼول9 مل أجد ؾقفو إٓ خقورً قيؼيض افرجؾ بؽره، ؾرجع إفقف أب

ـُُفْؿ َؿَضوءً » ًَ وُه، إنَّ ِخَقوَر افـَّوِس َأْح حؽؿ احلط مـ افديـ ,أخرجف مًؾؿ ,شَأْظطِف إيَّ

افديـ ادمجؾ ٕجؾ تعجقؾف، شقاء ـون بطؾى جيقز احلط مـ  ,مـ أجؾ تعجقؾف9

كػؼي، رجع ظؾقف بف وظؾقف مـ ديـ، أ وادديـ، ومـ أدى ظـ ؽره واجًٌ ومـ افدائـ أ

افتجووز  مع آظتٌور بلن إكظور ادعن مـ مؽورم إخالق، وأؾضؾ مـف ,إن صوء

 مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط  مض خض ُّٱظـف ؿول اهلل تعوػ9 
ؿول9 شؿعً  ◙وظـ أيب افقن  ,;/17>افٌؼرة.  َّ حك جك مق  حق

ـْ َأنَْظَر ُمْعِنً »يؼقل9  ☺  رشقل اهلل أخرجف  ,شَوَوَع َظـُْف، َأَطؾَُّف اهلل يِف طِؾِّفِ وأَ  ا َم

 -مًؾؿ
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وؿٌؾ افؼقل ظـ  (افرهـ ,ومـ ادعومالت احوفقي ادؼوظي وهك افثومـي ),

 كتذـر أن أؿًوم افعؼقد ثالثي9 ,تعريػف

 -افطرؾغ ـوفٌقع، واإلجورة وكحقمهوظؼقد ٓزمي مـ ,0

ظؼقد ,2 ,ظؼقد جوئزة مـ افطرؾغ فؽؾ مـفَم ؾًخفو ـوفقـوفي وكحقهو,1 

جوئزة مـ أحدمهو دون أخر ـوفرهـ جوئز مـ ؿٌؾ ادرُتـ، ٓزم مـ ؿٌؾ افراهـ 

اذن يعرف افرهـ9 بلنف تقثؼي ديـ  ,ذفؽ ممو يؽقن احلؼ ؾقف فقاحد ظذ أخرقوكح

وافرهـ  ,مـ ثؿـفو إن تعذر آشتقػوء مـ ذمي ادديـواشتقػوؤه مـفو، أبعغ يؿؽـ 

مؼوع حلػظ احول؛ فئال يضقع حؼ افدائـ، ؾنذا َحّؾ إجؾ فزم افراهـ افقؾوء، ؾنن 

امتـع ظـ افقؾوء ؾنن ـون افراهـ أذن فؾؿرُتـ يف بقعف بوظف ووىّف افديـ، وإٓ أجزه 

ؿول اهلل تعوػ9  ,ن مل يػعؾ بوظف احلوـؿ ووىّف ديـفبقع افرهـ، ؾنواحلوـؿ ظذ وؾوئف أ

َأنَّ  ▲وظـ ظوئشي   َّ  يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

ِلَّ  ى َضَعومً  ☺  افـٌَّ ـْ ََيُقِديٍّ إَػ َأَجٍؾ َوَرَهـَُف ِدْرظً  واْصَسَ ـْ َحِديدٍ  وِم ,متػؼ ظؾقف, ِم

ويشسط  ,يػرطوأأمقـف، ٓ يضؿـف إٓ أن يتعدى وافرهـ أموكي يف يد ادرُتـ أ

واإلجيوب وافؼٌقل بغ  ,فصحي افرهـ مو يع9 أن يؽقن افراهـ جوئز افتكف

مؾؽ افعغ  ,مشوظيقوجقد افعغ ادرهقكي وف ,معرؾي افرهـ وجـًف ,افطرؾغ

 ,ؾنذا متً هذه افؼوط صح افرهـ وفزم ,ؿٌض ادرُتـ فؾعغ ادرهقكي ,ادرهقكي

، ومو حَيتوج إػ ممكي ؾؾؾؿرُتـ أن َيرـى مو وفقعؾؿ أن  ممكي افرهـ ظذ افراهـ

وـذفؽ ٓ يصح بقع افراهـ فؾرهـ إٓ بنذن  ,ُيرـى، وحَيؾى مو حُيؾى بؼدر كػؼتف

يـتفل ظؼد و,ادرُتـ، ؾنن بوظف وأجوزه ادرُتـ صح افٌقع، وإن مل جيزه ؾوفعؼد ؾوشد

 ,افرهـ بَم يع9

افٌقع اجلزي افصودر مـ  ,تًؾقؿ ادرهقن فصوحٌف,تًديد ـؾ افديـ فؾؿرُتـ

ٌَؾ افراهـ ,افراهـ بلمر افؼويض  ,افزاءة مـ افديـ بلي وجف ,ؾًخ افرهـ مـ ِؿ
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ؾنذا حصؾ  ,هٌي بروو افطرؾغوافتكف يف ادرهقن بٌقع أ ,هالك افعغ ادرهقكي

 -ا ـه واحد مـ هذه إمقر اكػؽ افرهـ واكتفك

أهؾفو واحلؿد هلل ظذ كعؿي وىف افرهـ ادٌوح ؽـك فـو ظـ أٓظقى افشقؽوت و

 -اإلشالم بؼيعتف افغراء

فتوػ تعريػو وحؽؿي ؾفلقوجيؿؾ افؽالم ظؾقفو ظذ افـح افقديعي9  ,8 احول  9ا

اددؾقع إػ مـ حيػظف بال ظقض( كعؿ  ودؼوظقتفو حؽؿي ؾؼد تطرأ ظذ اإلكًون 

م اإلمؽون، فعدوأحقال يؽقن ؾقفو ؽر ؿودر ظذ حػظ موفف، إمو فػؼد ادؽون، أ

كف افؼدرة ظذ حػظ موفف ومـ هـو أبوح اإلشالم افقديعي  ,ويؽقن ظـد ؽره مـ إخقا

حلػظ احول مـ جفي، وـًى إجر مـ جفي ادقَدع، ويف حػظفو ثقاب جزيؾ، 

وافقديعي ظؼد جوئز، إن ضؾٌفو  ,افعٌد مو ـون افعٌد يف ظقن أخقف واهلل يف ظقن

ادًتقَدع فزم صوحٌفو ؿٌقهلو وافقديعي مٌوحي  صوحٌفو وجى ردهو إفقف، وإن ردهو

فؾؿقِدع، شـي فؾؿقَدع ظـده؛ ٕاهو مـ اإلحًون افذي حيٌف اهلل، وؾقفو ؿضوء حوجي 

ويًتحى ؿٌقل افقديعي دـ ظؾؿ أنف ؿودر ظذ حػظفو؛ ٕنف مـ افتعوون  ,ادًؾؿ

وفـتذـر , ,ظذ افز وافتؼقى، وؾقفو ثقاب جزيؾ، وتؽقن مـ جوئز افتكف دثؾف

فتوػقهلو وقابط ذظقي ظذ افـح  9ا

إذا تؾػً افقديعي مـ بغ موفف ومل يتعد ومل يػرط مل يضؿـ، ويؾزم حػظفو يف ,0

 -ومضؿقكً  وحرز مثؾفو، ؾنن أذن فؾؿقَدع أن يتكف ؾقفو صورت ؿرًو 

إذا حصؾ خقف وأراد ادقَدع أن يًوؾر ؾنكف جيى ظؾقف رد افقديعي إػ ,1

ًٓ  وـقؾف،وصوحٌفو أ ، ؾنن مل يؿؽـ أودظفو ؾنن مل يؿؽـ َدَؾعفو إػ احلوـؿ إن ـون ظد

دراهؿ ؾلخرجفو ومـ أودع دابي ؾرـٌفو فغر كػعفو، أ ,ظـد ثؼي فردهو إػ صوحٌفو

ادقَدع أمغ ٓ يضؿـ ,تؾػ وؿـوخؾطفو بغر متؿقز ؾضوع افؽؾ أومـ حرزهو أ
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يف رد افقديعي، وتؾػفو، وظدم ؾرط، وُيؼٌؾ ؿقل ادقَدع مع يؿقـف وإٓ إن تعدى أ

ًٓ ,افتػريط، مو مل تؽـ بقـي ؽره أموكي ظـد ادقَدع، جيى ردهو وـوكً أ افقديعي مو

ظـدمو يطؾٌفو صوحٌفو، ؾنن مل َيردهو بعد ضؾى صوحٌفو مـ ؽر ظذر ؾتؾػً 

إذا ضؾى   َّ خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ُّٱ ؿول اهلل تعوػ9 ,وؿـفو

وهـو تـٌقف  ,معدود يـؼًؿ، أظطل إيوهومقزون، أوأ أحد ادقدظغ كصقٌف مـ مؽقؾ،

حؽؿ إمقال ادقدظي يف افٌـؽ9وؿد خدظقكو ؾؼوفقا ودائع افٌـقك( إمقال ,ظـ

ادقدظي يف افٌـؽ ؿرض ٓ وديعي؛ ٕن افٌـؽ يتكف ؾقفو بوفتجورة، وافقديعي حُتػظ 

فف بدون تعد وٓ,وٓ ُيتكف ؾقفو  تػريط وؿـ ؾعذ هذا إذا احسق افٌـؽ بلمقا

ٌَض احول بنذن صوحٌف،  افٌـؽ افؼروض، وٓ يضؿـ افقدائع؛ ٕن ادقَدع أمغ َؿ

وادًتؼرض اشتؼرض دصؾحي ,ؾرطوودصؾحي موفؽف، ؾال يضؿـ إٓ إن تعدى أ

                                        كػًف بنذن موفؽف ؾقضؿـ افؼرض فصوحٌف ا ـه

اهلومي( هو )ودزيد ىف اددارشي دعومؾي ادضوربي  بيمدارشي حقل معومؾي ادضور  

ؾٌؼقل اإلموم   افؼـيوهل ـؾَمت فؾػؼفوء افؼدامك( وؿد تًؿك ادشورـي أ

ظؼد ظذ  9ادضوربي) ()بتكف بوحلذف افؼؾقؾ افؼدورى احلـػل يف افؽتوب ظـفو

ول افؼـي بَمل مـ أحد افؼيؽغ وظؿؾ مـ أخر  وٓ تصح ادضوربي إٓ بوح

افذي بقـو أن افؼـي تصح بف  ومـ ذضفو9 أن يؽقن افربح بقـفَم مشوظو ٓ يًتحؼ 

أحدمهو مـف دراهؿ مًَمة وٓ بد أن يؽقن احول مًؾَم إػ ادضورب وٓ بد فرب 

احول ؾقف  ؾنذا صحً ادضوربي مطؾؼي جوز فؾؿضورب أن يشسي ويٌقع ويًوؾر 

ضوربي إٓ أن يلذن فف رب احول يف ذفؽ ويٌضع ويقـؾ وفقس فف أن يدؾع احول م

يف شؾعي بعقـفو مل جيز فف أن يتجووز  ووان خص فف رب احول افتكف يف بؾد بعقـف أ

وإذا موت ,ذفؽ وـذفؽ إن وؿً فؾؿضوربي مدة بعقـفو جوز وبطؾ افعؼد بؿضقفو
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ادضورب بطؾً ادضوربي وإن ارتد رب احول ظـ اإلشالم وحلؼ بدار ورب احول أ

 رب بطؾً ادضوربي وإذا ظزل رب احول ادضورب ومل يعؾؿ بعزفف حتك اصسىاحل

وبوع ؾتكؾف جوئز وإن ظؾؿ بعزفف واحول ظروض ؾؾف أن يٌقعفو وٓ يؿـعف افعزل مـ 

دكوكر وذفؽ ثؿ ٓ جيقز أن يشسي بثؿـفو صقئو آخر وان ظزفف ورأس احول دراهؿ أ

ؿو وىف احول ديقن وؿد ربح ادضورب ؾقف ؿد كصً ؾؾقس فف أن يتكف ؾقف واذا اؾس

أجزه احلوـؿ ظذ اؿتضوء افديقن وإن مل يؽـ فف ربح مل يؾزمف آؿتضوء ويؼول فف9 

مـ افربح دون رأس قوـؾ رب احول يف آؿتضوء مو هؾؽ مـ مول ادضوربي ؾف

َم احول ؾنن زاد اهلوفؽ ظذ افربح ؾال وَمن ظذ ادضورب ؾقف وإن ـوكو ؿد اؿتً

دا افربح حتك يًتقيف رب احول وافربح وادضوربي بحوهلو ثؿ هؾؽ احول أ بعضف ترا

رأس احول ؾنن ؾضؾ بقء ـون بقـفَم وإن ظجز ظـ رأس احول مل يضؿـ ادضورب 

وإن ـوكو ؿد اؿتًَم افربح وؾًخو ادضوربي ثؿ ظؼداهو ؾفؾؽ احول مل يسادا افربح 

فـؼد وافًقئي وٓ يزوج ظٌدا وٓ أمي مـ مول إول وجيقز فؾؿضورب أن يٌقع بو

  -ا ـهادضوربي 

)افؼراض جوئز حو روى   وظـ افشوؾعقي أجضو يؼقل صوحى ادفذب ؒ

خرجو  ╚زيد بـ أشؾؿ ظـ أبقف أن ظٌد اهلل وظٌقد اهلل ابـل ظؿر بـ اخلطوب 

ؾرحى هبَم  ◙يف جقش إػ افعراق ؾؾَم ؿػال مرا ظذ ظومؾ فعؿر بـ اخلطوب 

أؿدر فؽَم ظذ أمر أنػعؽَم بف فػعؾً ثؿ ؿول بذ هد مول مـ مول قفؾ وؿول فوش

اهلل أريد أن أبعٌ بف إػ أمر ادممـغ ؾلشؾػؽَم ؾتٌتوظون بف متوظو مـ متوع افعراق ثؿ 

تٌقعوكف يف ادديـي وتقؾران رأس احول إػ أمر ادممـغ ويؽقن فؽَم ربحف ؾؼوٓ وددكو 

أن يلخذ مـفَم احول ؾؾَم ؿدمو وبوظو وربحو ؾؼول ظؿر أـؾ  ؾػعؾ ؾؽتى إػ ظؿر

اجلقش ؿد أشؾػ ـَم أشؾػؽَم ؾؼوٓ ٓ ؾؼول ظؿر ابـو أمر ادممـغ ؾلشؾػؽَم أديو 
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هؾؽ احول قاحول وربحف ؾلمو ظٌد اهلل ؾًؽً وأمو ظٌقد اهلل ؾؼول يو أمر ادممـغ ف

ظؿر يو  اهلل ؾؼول رجؾ مـ جؾًوء  وؿـوه  ؾؼول أديوه ؾًؽً ظٌد اهلل وراجعف ظٌقد

جعؾتف ؿراوو ؾلخذ رأس احول وكصػ ربحف وأخذ ظٌد اهلل وظٌقد قأمر ادممـغ ف

اهلل كصػ ربح احول  وٓن إثَمن ٓ يتقصؾ إػ كَمئفو ادؼصقد إٓ بوفعؿؾ ؾجوز 

 وٓ يصح إٓ ظذ  ,ادعومؾي ظؾقفو بٌعض افـَمء اخلورج مـفو ـوفـخؾ يف ادًوؿوة

 إثَمن وهل افدراهؿ وافدكوكر ؾلمو مو شقامهو مـ افعروض وافـؼور وافًٌوئؽ

ظؾقفو ٓن ادؼصقد بوفؼراض رد رأس احول  وافػؾقس ؾال يصح افؼراض

ٓ جيقز إٓ و ,وآصساك يف افربح ومتك ظؼد ظذ ؽر إثَمن مل حيصؾ ادؼصقد

جزاف مل يصح ٓن مؼته  ظذ مول معؾقم افصػي وافؼدر ؾنن ؿوروف ظذ دراهؿ

وٓ جيقز إٓ ظذ   افؼراض رد رأس احول وهذا ٓ يؿؽـ ؾقَم ٓ يعرف صػتف وؿدره

جزء مـ افربح معؾقم ؾنن ؿوروف ظذ جزء مٌفؿ مل يصح ٓن اجلزء يؼع ظذ افدرهؿ 

وإفػ ؾقعظؿ افير وإن ؿوروف ظذ جزء مؼدر ـوفـصػ وافثؾٌ جوز ٓن 

أهؾ خقز ظذ صطر مو خيرج مـ  ☺ شوؿك رشقل اهلل  افؼراض ـودًوؿوة وؿد

ثؿر وزرع  وإن ؿوروف ظذ درهؿ معؾقم مل يصح ٕنف ؿد ٓ يربح ذفؽ افدرهؿ 

 وىف افتقؿقً ,ؾقًتي افعومؾ وؿد ٓ يربح إٓ ذفؽ افدرهؿ ؾقًتي رب احول

وٓ جتقز افؼيطي إػ مدة ؾؿـ أصحوبـو مـ ؿول ٓ جيقز  ؿول افشوؾعل ؒ

اددة ؾقف ٕنف ظؼد معوووي جيقز مطؾؼو ؾٌطؾ بوفتقؿقً ـوفٌقع وافـؽوح  ذط 

ومـفؿ مـ ؿول إن ظؼده إػ مدة ظذ أٓ يٌقع بعدهو مل يصح ٓن افعومؾ يًتحؼ افٌقع 

ٕجؾ افربح ؾنذا ذط ادـع مـف ؾؼد ذط مو يـويف مؼتضوه ؾؾؿ يصح  وإن ظؼده إػ 

ء إذا صوء ؾنذا مدة ظذ أٓ يشسي بعدهو صح ٓن رب ا حول يؿؾؽ ادـع مـ افؼا

 -ذط ادـع مـف ؾؼد ذط مو يؿؾؽف بؿؼته افعؼد ؾؾؿ يؿـع صحتف ا ـه
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وفؽـ ــقع مـ افؼـي( صوحى دفقؾ ) ومـ احلـوبؾي رمحفؿ اهلل يؼقل ظـفو

ذـي افعـون وهل9  9افطوفى وهل مخًي أنقاع ـؾفو جوئزة ممـ جيقز تكؾف9 أحدهو

 ,ؾلـثر يف مول يتجران ؾقف ويؽقن افربح بقـفَم بحًى مو يتػؼون أن يشسك اثـون

 ,9وذوضفو أربعي

مل يتػؼ قأن يؽقن رأس احول مـ افـؼديـ اديوبغ9 افذهى وافػضي وف 9إول

 -اجلـس

 -أن يؽقن ـؾ مـ احوفغ معؾقمو 9افثوين

 -حضقر احوفغ وٓ يشسط خؾطفَم وٓ اإلذن يف افتكف 9افثوفٌ

بع9 أن يؼضو فؽؾ واحد مـفَم جزءا معؾقمو مـ افربح شقاء ذضو فؽؾ افرا  

 -أـثروأؿؾ أوواحد مـفَم ظذ ؿدر موفف أ

ومثال  ظـ هذا افؼط إخر يؼقل   وؿول ؿريٌو مـ ذفؽ صوحى افزاد ؒ

 اوأن يشسضو فؽؾ مـفَم جزءً »ؿقفف   ىف افؼح ادؿتع افعالمي ابـ ظثقؿغ ؒ

افؼط افرابع، مثول ذفؽ9 ؿو9ٓ اصســو يف احول قهذا هش ومً معؾق ومـ افربح مشوظً 

مثول آخر9 اصســو يف احول وفؽ  ,وفؽؾ واحد مـو مـ افربح افـصػ، ؾفذا يصح

يو زيد مـ افربح أخػ وافٌوؿل يل، ؾفذا ٓ يصح؛  ٕنف ؽر مشوع، وؽر ادشوع ربَم 

َط ٕحدمهو، ويٌؼك  مثول آخر9  ,افثوين ٓ ربح ففٓ يؽقن افربح إٓ مؼدار مو ُذِ

ؿول9 فؽ بعضف ويل بعضف، ؾفذا ٓ يصح؛ ٕن افٌعض جمفقل، ؾال بد أن يؽقن 

 ؛ فؼقفف9 و، ومشوظً ومعؾقمً 

ـً  ,شومعؾقمً  ومـ افربح مشوظً  اجزءً » يؽقن ادضوِرب  ووادشوع أي9 مشس

 او جزءً ذضو ٕحدمهوؾنن مل يذـرا افربح أ»ؿقفف9   ,وادضوَرب ذيؽغ يف ـؾ حٌي

 ًٓ ـؾ هذه افصقر خموفػي ش ربح أحد افثقبغ مل تصحودراهؿ معؾقمي أوأ جمفق
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ؾؿتك ؾؼد ذط ؾفل ؾوشدة وحقٌ   ,دفقؾ افطوفى ثؿ يؼقل صوحى ,فؾؼط

ؾًدت ؾوفربح ظذ ؿدر احوفغ ٓ ظذ مو ذضو فؽـ يرجع ـؾ مـفَم ظذ صوحٌف 

ن يف ؾوشده إٓ بوفتعدي وـؾ ظؼد ٓ وَمن يف صحقحي ٓ وَم ,بلجر كصػ ظؿؾف

وفؽؾ مـ  ,وافتػريط ـوفؼـي وادضوربي وافقـوفي وافقديعي وافرهـ واهلٌي

افؼيؽغ أن يٌقع ويشسي ويلخذ ويعطل ويطوفى وخيوصؿ ويػعؾ ـؾ مو ؾقف حظ 

ادضوربي)بقً افؼصقد فـو  9ثؿ يذـر افـقع افثوكك مـ افؼـي ؾقؼقل افثوين ,فؾؼـي

موفف إػ إكًون فقتجر ؾقف ويؽقن افربح بقـفَم بحًى مو هـو( وهل9 أن يدؾع 

 -أن يؽقن رأس احول مـ افـؼديـ اديوبغ 9أحدهو  وذوضفو ثالثي,يتػؼون

 -أن يؽقن معقـو معؾقمو وٓ يعتز ؿٌضف بودجؾس وٓ افؼٌقل 9افثوين

ؾنن ؾؼد ذط ؾفل ؾوشدة  ,أن يشسضو فؾعومؾ جزء معؾقم مـ افربح 9افثوفٌ

ربح ؾؾؾَمفؽ وفقس فؾعومؾ ون فؾعومؾ أجرة مثؾف ومو حصؾ مـ خًورة أويؽق

ء مـ يعتؼ ظذ رب احول ؾنن ؾعؾ ظتؼ ووؿـ ثؿـف وف مل يعؾؿ وٓ كػؼي قذا

اختؾػو ؾؾف كػؼي مثؾف ظرؾو مـ ضعوم 4فؾعومؾ إٓ بؼط ؾنن ذضً مطؾؼي و

ٓ إخذ  ويؿؾؽ افعومؾ حصتف مـ افربح بظفقره ؿٌؾ افؼًؿي ـوحوفؽ ,وـًقة

مـف إٓ بنذن  وحقٌ ؾًخً واحول ظرض ؾريض ربف بلخذه ؿقمف ودؾع فؾعومؾ 

وافعومؾ أمغ يصدق بقؿقـف يف  ,حصتف وإن مل يرض ؾعذ افعومؾ بقعف وؿٌض ثؿـف

ن حتك وف أؿر بوفربح ويؼٌؾ قؿدر رأس احول ويف افربح وظدمف ويف اهلالك واخلنا

 9وظـ بؼقي إنقاع يؼقل )فؾػوئدة هـو  افثوفٌ ,ؿقل احوفؽ يف ؿدر مو ذط فؾعومؾ

ذـي افقجقه وهل9 أن يشسك اثـون ٓ مول هلَم يف ربح مو يشسيون مـ افـوس يف 

ذـي  9افرابع ,ذممفَم ويؽقن ادؾؽ وافربح ـَم ذضو واخلًورة ظذ ؿدر ادؾؽ

وآحتطوب  إبدان وهل9 أن يشسـو ؾقَم يتؿؾؽون بلبدااهَم مـ ادٌوح9 ـوٓحتشوش

 -يشسـو ؾقَم يتؼٌالن يف ذممفَم مـ افعؿؾووآصطقود أ
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ء وبقعو يف افذمي  اخلومس9 ذـي ادػوووي وهل9 أن يػقض ـؾ إػ صوحٌف ذا

 -ا ـه,ومضوربي وتقـقال ومًوؾرة بوحول وارُتوكو

وكالحظ أاهؿ أى احلـوبؾي  ؿريٌو مـ ذفؽ ؿوفف صوحى افزاد ؒوؿؾً  

د  أي افؼـي بؼقفف  تؽؾؿقا ظـ ادضوربي وؿـ حديثف ظـ  افؼـي ؾقعرؾفو ىف افزا

ويؼقل ظـفو ىف ادفذب يصح ظؼد افؼـي ظذ  تكف"ووهل اجتَمع يف اشتحؼوق أ

ؿول ؿول اهلل تعوػ أنو ثوفٌ  ☺ أن افـٌل  ◙هريرة قافتجورة حو روى أب

ح افؼـي افؼيؽغ مو مل خيـ أحدمهو صوحٌف ؾنذا خوكو خرجً مـ بقـفَم وٓ تص

إٓ مـ جوئز افتكف يف احول ٕنف ظؼد ظذ افتكف يف احول ؾؾؿ تصح إٓ مـ 

                    -جوئز افتكف يف احول ا ـه

ئط أن يؽقن ظذ )صجوع قوظـ ذوضفو يؼقل افؼوى أب وفؾؼـي مخس ذا

خيؾطو كوض )كؼد ميوب( مـ افدراهؿ وافدكوكر وأن يتػؼو يف اجلـس وافـقع وأن 

ن  احوفغ وأن يلذن ـؾ واحد مـفَم فصوحٌف يف افتكف وأن يؽقن افربح واخلنا

 (ظذ ؿدر احوفغ  وفؽؾ واحد مـفَم ؾًخفو متك صوء ومتك موت أحدمهو بطؾً

بدون وضب ووهك ظـد احوفؽقي ـَم يؼقل صوحى افتؾؼغ  افؼـي ضبون بَمل أ

ـو ظذ افذمؿ بغر مول وٓ صـعي ذـي افقجقه مثؾ أن يشسقآخر ؽر جوئز وه

وذـي  ,حتك إذا اصسيو صقئو ـون يف ذمتفَم ؾنذا بوظوه اؿتًَم ربحف ؾذفؽ ؽر جوئز

ؾوفعـون أن خيرج ـؾ واحد مـفَم رأس مول ويشسط  ,احول ضبون ظـون ومػوووي

توبقت واحد وحؽَم بلن يؽقكو يف صـدوق واحد أوافربح بؼدره ثؿ خيؾطوه مشوهدة أ

وادػوووي أن يػقض ـؾ واحد مـفَم إػ أخر افتكف مع  ,ؿالن مجقعو ؾقفويع

حضقره وؽقٌتف وتؽقن يده ـقده وٓ يؽقن ذـي إٓ بَم يعؼد أن افؼـي ظؾقف وـؾ 
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ؾلمو ذـي إبدان ؾجوئزة وهلو ذضون اتػوق افصـوظتغ وادؽون وٓ  ,ذفؽ جوئز

ؽوف وخقوط وٓ أن يؽقن يف جتقز مع اختالف افصـوظتغ ـؼصور وحداد وإش

صػي واحدة مـػرديـ يف مؽوكغ وجتقز يف آحتطوب وآصطقود وجيقز أن يؽقن 

رأس احول ؾقفو ظقـو وظروو وتـعؼد ظذ ؿقؿتف دون ثؿـف ـون افعرض ممو يتؿقز ظقـف 

 -ممو ٓ يتؿقز ظقـف ـوحلـطي وافشعرا ـهوـوفرؿقؼ واحلققان أ

 9افؼـي ظذ ضبغ ـَم يؼقل افؼدورى ؒ وافؼـي ظـد افًودة إحـوف

يشسيواهو ؾال وذـي أمالك وذـي ظؼقد  ؾؼـي إمالك9 افعغ يرثفو رجالن أ

جيقز ٕحدمهو أن يـكف يف كصقى أخر إٓ بنذكف وـؾ واحد مـفَم يف كصقى 

ذـي افعؼقد  وهل ظذ أربعي أوجف9 مػوووي  9صوحٌف ـوٕجـٌل  وافيب افثوين

إن يشسي  9ؾلمو ذـي ادػوووي ؾفلوذـي افصـوئع وذـي افقجقه ـون وظ

افرجالن ؾقًتقيون يف موهلَم وتكؾفَم وديـفَم ؾتجقز بغ احلريـ ادًؾؿغ افعوؿؾغ 

افٌوفغغ وٓ جتقز بغ احلر وادؿؾقك وٓ بغ افصٌل وافٌوفغ وٓ بغ ادًؾؿ وافؽوؾر 

يف ـؾ واحد مـفَم يؽقن ظذ افؼـي إٓ وتـعؼد ظذ افقـوفي وافؽػوفي  ومو يشس

ضعوم أهؾف وـًقُتؿ ومو يؾزم ـؾ واحد مـفَم مـ افديقن بدٓ ظَم يصح ؾقف 

وهى فف وآصساك ؾؤخر وومـ فف ؾنن ورث أحدمهو موٓ تصح ؾقف افؼـي أ

وٓ تـعؼد افؼـي إٓ   ووصؾ إػ يده بطؾً ادػوووي وصورت  افؼـي ظـوكو

كوكر وافػؾقس افـوؾؼي  وٓ جتقز بَم شقى ذفؽ إٓ أن يتعومؾ افـوس بوفدراهؿ وافد

هبو ـوفتز وافـؼرة ؾتصح افؼـي هبَم وإذا أرادا افؼـي بوفعروض بوع ـؾ واحد 

ؾتـعؼد  9مـفَم كصػ موفف بـصػ مول أخر ثؿ ظؼدا  افؼـي وأمو افؼـي افعـون

ويصح أن يتًوويو يف احول  ظذ افقـوفي دون افؽػوفي ويصح افتػووؾ يف احول

ويتػووال يف افربح  وجيقز أن يعؼدهو ـؾ واحد مـفَم بٌعض موفف دون بعض وٓ 
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تصح إٓ بَم بقـو أن ادػوووي تصح بف  وجيقز أن يشسـو ومـ جفي أحدمهو دراهؿ 

ومـ جفي أخر دكوكر ومو اصساه ـؾ واحد مـفَم فؾؼـي ضقفى بثؿـف دون أخر 

أحد احوفغ ؿٌؾ أن ووإذا هؾؽ مول افؼـي أ ذيؽف بحصتف مـف يرجع ظذثؿ 

ء  يشسيو صقئو بطؾً افؼـي وإن اصسى أحدمهو بَمفف وهؾؽ مول أخر ؿٌؾ افؼا

ؾودشسى بقـفَم ظذ مو ذضو  ويرجع ظذ ذيؽف بحصتف مـ ثؿـف وجتقز افؼـي 

دارهؿ مًَمة مـ افربح   وإن مل خيؾطو احوفغ وٓ تصح افؼـي إذ ا ذضو ٕحدمهو

وفؽؾ واحد مـ ادتػوووغ وذيؽل افعـون أن يٌضع احول ويدؾعف مضوربي 

ويقـؾ مـ يتكف ؾقف ويده يف احول يد أموكي  وأمو ذـي افصـوئع ؾوخلقوضون 

وافصٌوؽون يشسـون ظذ أن يتؼٌال إظَمل ويؽقن اـًى بقـفَم ؾقجقز ذفؽ ومو 

افعؿؾ يؾزمف ويؾزم ذيؽف  ؾنن ظؿؾ أحدمهو دون أخر يتؼٌؾف ـؾ واحد مـفَم مـ 

ؾوفرجالن يشسـون وٓ مول هلَم ظذ أن  9وأمو ذـي افقجقه  ؾوفؽًى بقـفَم كصػون

يشسيو بقجقهفَم ويٌقعو ؾتصح افؼـي ظذ هذا وـؾ واحد مـفَم وـقؾ أخر ؾقَم 

وٓ جيقز أن  يشسيف ؾنن ذضو أن يؽقن ادشسي بقـفَم كصػغ ؾوفربح ـذفؽ

يتػووال ؾقف وإن ذضو أن يؽقن ادشسي بقـفَم أثالثو ؾوفربح ـذفؽ  وٓ جتقز 

افؼـي يف آحتطوب وآحتشوش وآصطقود ومو اصطوده ـؾ واحد مـفَم 

فف دون صوحٌف  وإذا اصسـو وٕحدمهو بغؾ وفمخر روايي يًتؼل قاحتطٌف ؾفوأ

ـي وافؽًى ـؾف فؾذي اشتؼك وظؾقف أجر ظؾقفو احوء وافؽًى بقـفَم مل تصح افؼ

يي ؾعؾقف أجر مثؾ افٌغؾ   مثؾ افراويي إن ـون صوحى افٌغؾ وإن ـون صوحى افرا

وـؾ ذـي ؾوشدة ؾوفربح ؾقفو ظذ ؿدر احول ويٌطؾ ذط افتػووؾ  وإذا موت أحد 

ارتد وحلؼ بدار احلرب بطؾً  افؼـي وفقس فقاحد مـ افؼـغ أن وافؼيؽغ أ
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ـوة مول إخر إٓ بنذكف  ؾنن أذن ـؾ واحد مـفَم فصوحٌف أن يمدي زـوتف يمدي ز

 -مل يعؾؿ ا ـهوؾلدى ـؾ واحد مـفَم ؾوفثوين وومـ ظؾؿ بلداء إول أ

 ويؼقل يف افرووي صورحو فعٌورة ادتـ ىف ادضوربي ـالمو مػقدا ؿول  ؒ 

بؿعـك افًػر  يف فغي أهؾ ادديـي افؼراض وافيبق"وجتقز ادضوربي"وهتعوػ 

وادضوربي ادعومؾي ظذ افًػر وأجضو افيب بؿعـك افؼـي وادضوربي ادعومؾي ظذ 

افؼـي اتػؼ أهؾ افعؾؿ ظذ جقاز ادضوربي وٓ جتقز إٓ ظذ افدراهؿ وافدكوكر 

أن يعطل صقئو مـفو فرجؾ فقعؿؾ ويتجر ؾقَم حيصؾ مـ افربح يؽقن بقـفَم قوه

يتشورضون "مو مل تشتؿؾ ظذ مو ٓ حيؾ"حو روي ظـ حؽقؿ  أثالثو ظذ موومـوصػي أ

بـ حزام "أنف ـون يشسط ظذ افرجؾ إذا أظطوه موٓ مؼوروي ييب فف بف أن ٓ 

جيعؾ مويل يف ـٌد رضٌي وٓ حيؿؾف يف بحر وٓ يـزل بف بطـ مًقؾ ؾنن ؾعؾً صقئو مـ 

وإكَم  ☺ ظـ افـٌل ذفؽ ؾؼد وؿـً مويل "وؿد ؿقؾ9 أنف مل يصح يف ادضوربي صئ 

ؾعؾفو افصحوبي مـفؿ حؽقؿ ادذـقر ومـفؿ ظع ـَم رواه ظٌد افرزاق ومـفؿ ابـ 

مًعقد ـَم رواه افشوؾعل ومـفؿ افعٌوس ـَم رواه افٌقفؼل ومـفؿ جوبر ـَم رواه 

مقشك وابـ ظؿر ـَم رواه يف ادقضل وافشوؾعل وافدارؿطـل قافٌقفؼل أجضو ومـفؿ أب

افشوؾعل ومـفؿ ظثَمن ـَم رواه افٌقفؼل وؿد روي يف ذفؽ مـ  ومـفؿ ظؿر ـَم رواه

"ثالث  ☺ ادرؾقع مو أخرجف ابـ موجف مـ حديٌ صفقى ؿول9 "ؿول رشقل اهلل 

وفؽـ " ؾقفـ افزـي افٌقع إػ أجؾ وادؼوروي وإخالط افز بوفشعر فؾٌقً ٓ فؾٌقع

يثًٌ يف هذا افٌوب  أؿقل9 ؿد سح مجوظي مـ احلػوظ بلنف مل ,يف إشـوده جمفقٓن

بؾ مجقع مو ؾقف آثور ظـ افصحوبي  ☺ أظـل ادضوربي صئ مرؾقع إػ رشقل اهلل 

وؿد وؿع إمجوع مـ بعدهؿ ظذ جقاز هذه ادعومؾي ـَم حؽك ذفؽ ؽر واحد وسح 

احلوؾظ ابـ حجر بلاهو ـوكً ثوبتي يف ظك افـٌقة ؾؼول9 وافذي كؼطع بف أاهو ـوكً 

يعؾؿ هبو وأؿرهو وفقٓ ذفؽ حو جوزت افٌتي اكتفك وٓ  ☺ ثوبتي يف ظك افـٌل 
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خيػوك أن ظدم اجلقاز افذي ذـره ظذ ؾرض ظدم ثٌقُتو يف أجوم افـٌقة مٌـل ظذ أن 

ؽر مًؾؿ بؾ إصؾ اجلقاز مو قإصؾ ظدم جقاز ـؾ معومؾي مل يثًٌ ؾقفو دفقؾ وه

بي داخؾي حتً ؿقل اهلل9 مل تؽـ ظذ وجف يًتؾزم مو ٓ حيؾ ذظو وظـدي أن ادضور

ٌَْقعَ » ُ اْف ـْ َتَراضٍ »وحتً ؿقفف تعويل9  شَوَأَحؾَّ اهللَّ بؾ ـؾ مو دل ظذ جقاز  شجِتَوَرًة َظ

افٌقع وظذ جقاز اإلجورة وظذ جقاز افقـوفي دل ظؾقفو وبقون ذفؽ أن احوفؽ فؾـؼد 

ء فف بـؼده مورآه ووـؾف أجضو بقعف و جعؾ فف أجرة ظذ إذا دؾعف إػ آخر ووـؾف بوفؼا

ء داخؾ حتً  ء وهل مو شَمه فف مـ افربح ؾجقاز افٌقع وافؼا تقيل افٌقع وتقيل افؼا

ء وجقاز افتقـقؾ هبَم داخؾ حتً أدفي افقـوفي وجقاز جعؾ جزء  أدفي افٌقع وافؼا

مـ افربح فؾقـقؾ داخؾ حتً أدفي اإلجورة ؾعرؾً هبذا أن افؼراض ؽر خول مـ 

فدفقؾ افذي يدل ظؾقف بخصقصف ؾال قم بؾ افذي مل يثًٌ هدفقؾ يدل ظؾقف افعؿق ا

مل تثًٌ هذه ادعومؾي بخصقصفو يف ظك قوجف حو ؿوفف احلوؾظ ابـ حجر9 أنف ف

افـٌقة حو جوزت افٌتي  واظؾؿ أن هذه إشومل افتل وؿعً يف ـتى افػروع ٕنقاع 

ذظقي وٓ فغقيي مـ افؼـي ـودػوووي وافعـون وافقجقه وإبدان مل تؽـ أشَمء 

بؾ اصطالحوت حودثي متجددة وٓ موكع فؾرجؾغ أن خيؾطو موفقفَم ويتجرا ـَم 

معـك ادػوووي ادصطؾح ظؾقفو ٕن فؾَمفؽ أن يتكف يف مؾؽف ـقػ يشوء مو مل قه

يًتؾزم ذفؽ افتكف ُمرمو ممو ورد افؼع بتحريؿف وإكَم افشلن يف اصساط إشتقاء 

إصساط افعؼد ؾفذا مل يرد مو يدل ظذ إظتٌوره بؾ جمرد افسايض احوفغ وـقاهَم كؼدا و

ء  بجؿع احوفغ واإلجتور هبَم ـوف وـذفؽ ٓ موكع مـ أن يشسك افرجالن يف ذا

معـك قصئ بحقٌ يؽقن فؽؾ واحد مـفَم كصقى مـف بؼدر كصقٌف مـ افثؿـ ـَم ه

فـٌقة ودخؾ ؾقفو مجوظي ذـي افعـون إصطالحو وؿد ـوكً هذه افؼـي ثوبتي يف أجوم ا

ء صئ مـ إصقوء ويدؾع ـؾ واحد مـفؿ  مـ افصحوبي ؾؽوكقا يشسـقن يف ذا
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ء أحدمهو أ ـالمهو وأمو إصساط افعؼد واخلؾط ؾؾؿ يرد وكصقٌو مـ ؿقؿتف ويتقػ افؼا

  مو يدل ظذ إظتٌوره ا ـه

   ,9ومـ مًوئؾ اجلؿفقر ادختورة يف اهويي هذا افػصؾ  فٌعض مًوئؾف مو يذ

مجفقر افعؾَمء مـ افًؾػ واخلؾػ ظذ أن اإلصفود ظذ ظؼقد ادعووووت  ,0

مذهى افشوؾعل، وبف قوه ,احوفقي ـوفٌقع واإلجورة وؽر ذفؽ مًتحى ؽر واجى

شعقد اخلدري وافشعٌل واحلًـ وأصحوب افرأي قأجقب إنصوري وأبقؿول أب

وؿوفً ضوئػي9 جيى وأمحد وإشحوق وؽرهؿ، حؽوه ظـفؿ ابـ ادـذر وؿول9 

وهبذا إخر ؿول ابـ ظٌوس  ,ؾرض ٓزم َيْع ِي بسـفقاإلصفود ظذ افٌقع وه

وممـ رأى اإلصفود ظذ  ,وجموهد، ؿول ابـ ادـذر9 وـون ابـ ظؿر إذا بوع بـؼٍد َأْصَفد

 - 8افٌقع ظطوء وجوبر بـ زيد وافـخعك مٍ ج 

مذهى موفؽ قوه , حؼمجفقر افعؾَمء ظذ ظدم صحي بقع ادُْؽرِه بغر ,1

حـقػي9 يصح ويؼػ ظذ إجوزة احوفؽ يف حول قوؿول أب ,وافشوؾعل وأمحد

 -036ص  8مٍ ج  ,اختقوره

ًرا فًداد ديـ أ  ,2 دؾع ممكي ترهؼف وظومي أهؾ افعؾؿ ظذ أن مـ بوع صقًئو اوطرا

ؿؾ9ً وٓ أدري إن ـون  ,ؾنن بقعف صحقح مع افؽراهي يف حؼ ادشسي افعومل بحوفف

ص  8مٍ ج  ,قل أيب حـقػي )يعـك يف ادًلخي افًوبؼي( يتقجف يف هذه ادًلخيؿ

037- 

مذهى افشوؾعل، قوه ,مجفقر افعؾَمء ظذ ثٌقت خقور ادجؾس فؾؿتعوِؿَدْيـ ,3

برزة إشؾؿل وشعقد بـ ادًقى وضووس وظطوء وذيح قوبف ؿول ابـ ظؿر وأب

 ظٌقدقثقر وأبقد وإشحوق وأبواحلًـ افٌكي وافشعٌل وافزهري وإوزاظل وأمح

وشػقون بـ ظققـي وظٌد اهلل بـ ادٌورك وظع بـ ادديـل، حؽوه ابـ ادـذر ظـفؿ 
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افطقى ظـ ظّع بـ أيب ضوفى وابـ ظٌوس وأيب هريرة وابـ أيب قوحؽوه افؼويض أب

حـقػي9 ٓ يثًٌ بؾ يؾزم افٌقع بـػس اإلجيوب وافؼٌقل قوؿول موفؽ وأب -ذؤيى

بدايي  ,5ص  3مٍ ج  060ص  8يح وافـخعل وربقعي مٍ ج وحؽك هذا ظـ ذ

  -ص 1ج 

مجفقر افعؾَمء مـ افصحوبي وافتوبعغ ظع جقاز بقع افعغ افغوئٌي مع  ,4

حـقػي وأمحد وابـ ادـذر قوبف ؿول موفؽ وأب ,اختالؾفؿ يف اصساط افقصػ واخلقور

ؿقفقف9 ٓ جيقز، وبف وؿول افشوؾعل يف أصح  ,كؼؾف ظـ أـثر افعؾَمء افٌغقي وؽره

وؾصؾ ابـ ادـذر أؿقال افعؾَمء يف هذه ادًلخي ؾؼول9 ؾقف ثالثي  ,ؿول احلؽؿ ومحود

مذاهى9 )مذهى افشوؾعل( أنف ٓ يصح )وافثوين( يصح افٌقع إذا وصػف، 

ؿقل افشعٌل قشقاء ـون ظذ تؾؽ افصػي أم ٓ، وه ,وفؾؿشسي اخلقور إذا رآه

 حـقػي وؽره مـ أهؾ افرأي )وافثوفٌ( يصح واحلًـ وافـخعل وافثقري وأيب

افٌقع، وفؾؿشسي اخلقور إن ـون ظذ ؽر مو وصػ وإٓ ؾال خقور، ؿوفف ابـ شريـ 

ثقر وابـ كك، ؿول ابـ قوأجقب افًختقوين وموفؽ وظٌقد اهلل ابـ احلًـ وأمحد وأب

 -180ص  8ادـذر9 وبف أؿقل مٍ ج 

أن يزيد افرجؾ يف ثؿـ افًؾعي قزاد، وهمجفقر أهؾ افعؾؿ ظذ جقاز يقع اد ,5

بحضقر افٌوئع، وؿد ظرض ظؾقف ؽره شعًرا أؿؾ، ثؿ يزيد ؽره، ؾنذا ريض افٌوئع 

          ,وـره ذفؽ بعض افًؾػ ,شعًرا أمه افعؼد مع صوحٌف وترك مو شقاه

 -//1ص  1بدايي ج  ,048ص  /0ذح ج 

ع فػالٍن وٓ زآ يف مدة خقور مجفقر أهؾ افعؾؿ ظذ أن افرجؾ إذا ظؼد افٌق ,6

ادجؾس ؾلتك رجؾ آخر وزاده يف افًعر، ؾعؼد افٌوئع هلذا أخر، ؾنن افعؼد صحقح 

فٌوئع ٓ ادشسيقـون افعورض هقفؽـف مؽروه وـذفؽ إمر ؾقَم ف وبف يؼقل  ,ا

 -حـقػي وافشوؾعل وؽرمهوقأب
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 أن يؼطعفو يف صالحف ظذوأـثر افػؼفوء ظذ أن مـ اصسى ثؿًرا ؿٌؾ بد ,7

وٕمحد ؿقٓن يف روايتغ9  ,احلول ثؿ ترـفو حتك بدا صالحفو ؾنن افٌقع صحقح

 -1/3ص  3مغ ج  ,(0وافثوين9 يٌطؾ افٌقع ) ,أحدمهو مقاؾؼ فؾجؿفقر

صالحفو مطؾًؼو مـ ؽر أن ومجفقر افعؾَمء ظذ أن مـ بوع ثؿرة ؿٌؾ بد ,8

فشوؾعل وأمحد وإشحوق وافؾقٌ ؿقل موفؽ واقوه ,يشسط افؼطع ؾنن افٌقع بوضؾ

 -070ص  1بدايي ج  ,حـقػي جيقز ويؾزم ادشسي افؼطعقوؿول أب ,وافثقري

صالحفو بؼط افتٌؼقي )بؼوء ومجفقر أهؾ افعؾؿ ظذ جقاز يقع افثؿر بعد بد ,/0

 -072ص  1بدايي ح  ,(0حـقػي9 ٓ جيقز )قوؿول أب ,افثؿرة ظذ أصقهلو(

صالحفو بنضالق )دون أن ون مـ بوع ثؿرة بعد بدمجفقر أهؾ افعؾؿ ظذ أ  ,00

حـقػي9 بؾ قوؿول أب -ؿطًعو( ؾنن هذا اإلضالق ُمؿقل ظذ افتٌؼقيويشسط تٌؼقي أ

 -072ص  1بدايي ج  ,ُمؿقل ظذ افؼطعقه

ًٌو وٓ ؾضي بعضف  ,01 مجفقر افعؾَمء ظذ جقاز بقع ـؾ مو فقس مطعقًمو وٓ ذه

حـقػي9 حيرم افتلجقؾ يف قوؿول أب ,افشوؾعلمذهى قوه ,بٌعض متػوواًل وممجاًل 

 -3/3ص  8مٍ ج  ,بقع اجلـس بعضف بٌعض مـ أي مول ـون

مجفقر افعؾَمء ظذ جقاز متوجرة افقيص بَمل افقتقؿ إذا ـون افقيص ظورًؾو  ,02

وممـ  ,دؾع مول افقتقؿ دـ يتوجر ؾقف مضوربي، وـون ادضورب ظورًؾو أمقـًووأمقـًو أ

وابـف وظوئشي وافضحوك وافـخعل واحلًـ بـ صوفح وموفؽ  ذهى إػ هذا ظؿر

 ,وروي ظـ احلًـ افٌكي ـراهي ذفؽ ,ثقر وأصحوب افرأيقوافشوؾعل وأب

وحؽك احووردي ظـ ابـ أيب فقذ ادـع مـ ذفؽ وؿول9 ٓ جيقز فقفقف أن يتوجر بَمفف 

 -250ص  4احلووي ج  182ص  3مغ ج 
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افؼـي وافتقفقي يف ادًَُؾؿ ؾقف وحؽل ظـ أـثر أهؾ افعؾؿ ظذ ظدم جقاز   ,03

 -3مغ ج  ,موفؽ جقازمهو

أـثر مـ بؾغـو ؿقفف مـ أهؾ افعؾؿ ظذ أن ادًتؼرض إذا زاد ادؼرض ظـد  ,04

جوئز، قوؾوه أؿؾ مـف ـذفؽ بروومهو ؾفووؾوئف افؼرض مـ ؽر اصساط وٓ مقاضلة أ

 ,ذا ـوكً مـ ؽر اصساطبؾ افزيودة مـ ادًتؼرض ظـد افقؾوء مًتحٌي ُمؿقدة إ

رخص يف ذفؽ ابـ ظؿر وشعقد بـ ادًقى واحلًـ وافـخعل وافشعٌل وافزهري 

اخلطوب احلـٌع9 إن ؿضوه قوؿول أب ,ومؽحقل وؿتودة وموفؽ وافشوؾعل وإشحوق

وروي ظـ أيب بـ  ,زاده زيودة بعد افقؾوء مـ ؽر مقاضلٍة ؾعذ روايتغوخًرا مـف أ

ص  3ؿر أنف يلخذ مثؾ ؿروف وٓ يلخذ ؾضاًل مغ ج ـعى وابـ ظٌوس وابـ ظ

250- 

مجفقر أهؾ افعؾؿ ظذ أن ادرُتـ ٓ يـتػع مـ افرهـ بقء إذا ـون افرهـ  ,05

ًكو أ ,بًٌى افؼرض ؿقل قوه ,ظؼوًراوظروًوو أووٓ ؾرق أن يؽقن افرهـ حققا

ًكووافشوؾعل بًٌى افؼرض أ يرـى  افٌقع، وؿول أمحد وإشحوق يف افرهـ يؽقن حققا

ثقر9 فف رـقبف إذا ـون افراهـ ٓ قوؿول أب ,حيؾى9 فف رـقبف وحؾٌف وظؾقف كػؼتفوأ

  -ص 1وـذا افعٌد فف اشتخدامف إذا ترك افراهـ افـػؼي ظؾقف بدايي ج  ,يـػؼ ظؾقف

ـون ـًٌرا ؿول ابـ قـثر أهؾ افعؾؿ ظذ أنف جيقز احلجر ظذ افًػقف وف ,06

أهؾ احلجوز وافعراق وافشوم ومك يرون احلجر  ادـذر9 أـثر ظؾَمء إمصور مـ

د بـ أيب بؽر وظذ ـؾ مضقع حوفف صغًرا ـون أ ـًٌرا، وهذا ؿقل افؼوشؿ بـ ُمؿَّ

حـقػي9 ٓ يدؾع موفف قيقشػ وُمؿد وؿول أبقافصديؼ، وبف ؿول موفؽ وافشوؾعل وأب

و وظؼيـ ًً شـي  إفقف ؿٌؾ مخس وظؼيـ شـي وإن تكف كػذ تكؾف ؾنذا بؾغ مخ

ؿقل إبراهقؿ افـخعل وابـ شريـ يف ظدم قوه ,ؾؽ ظـف احلجر ودؾع إفقف موفف
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اإلذاف ج  400ص  3ج  -حؽوه ظـفَم ابـ رصد ,جقاز ابتداء احلجر ظذ افؽٌور

 -080ص  01ذح ج  ,017ص  0

في إذا اشتقؾً ذوط صحتفو ؾؼد  ,07 مذهى افعومي مـ افػؼفوء أن احلقا

وه ابـ ادـذر ظـ موفؽ وافؾقٌ وافشوؾعل وأمحد وأيب ظٌقد وحؽ ,برئً ذمي ادُحقِؾِ 

في ٓ تِزئ ذمي وروي ظـ احلًـ   ؒ وبف ؿول ابـ ادـذر ,وأيب ثقر أن احلقا

وأجراهو جمرى  ,وظـ زؾر أنف ؿول9 ٓ تـؼُؾ احلؼ,حتك يزأه صوحى افديـادحقؾ 

 -47 ص 4مغ ج  ,وحؽوه ابـ ادـذر ظـ احلًـ بؿثؾ افذي ذـركوه ,افضَمن

مجفقر أهؾ افعؾؿ ظذ أن صوحى افديـ إذا أحقؾ ظذ معء ظـده ؿضوُء  ,08

وؿول بعضفؿ9 يقوح وٓ  ,ؾال جيى ظؾقف ؿٌقل تؾؽ احلقافي فؽـف يـدب فف ,ديـف

 -117ص  /0ذح ج  ,وؿول داود9 وآخرون9 بؾ جيى ؿٌقل احلقافي  ,يـدب

وبف ؿول  ,يـ ادقًأـثر أهؾ افعؾؿ ظذ صحي وَمن ادحٌقس وافغوئى ود ,/1

 -ص 1بدايي ج  ,62ص  4حـقػي9 ٓ يصح مغ ج قموفؽ وافشوؾعل، وؿول أب

أـثر مـ بؾغـو ؿقفف مـ أهؾ افعؾؿ ظذ أن افعوريي ٓ يضؿـفو مًتعرهو إٓ  ,10

وبف ؿول احلًـ وافـخعل وافشعٌل وظؿر بـ ظٌد افعزيز وافثقري  ,إذا أتؾػفو بتعدٍّ 

,وروي ظـ ابـ ظٌوس وأيب هريرة ,وابـ صزمي حـقػي وموفؽ وإوزاظلقوأب

وبف ؿول  ,أاهو ظوريي مضؿقكي تعدى ؾقفو ادًتعر أم مل يتعد ,ريض اهلل تعوػ ظـفؿ

 -244ص  4مذهى أمحد مغ ج قوه ,ظطوء وافشوؾعل وإشحوق

أـثر أهؾ افعؾؿ ظذ أن افعوريي مًتحٌٌي ؽر واجٌي وؿول بعض أهؾ افعؾؿ9  ,11

 -243ص  4مغ ج  إاهو واجٌي
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مـ افعؼقد افالزمي افتل قأـثر افػؼفوء ظذ أن ظؼد ادًوؿوة وادزارظي ه ,12

وذهى أمحد يف طوهر ادروي ظـف إػ أنف ظؼد جوئز  ,تؾزم ضريف افعؼد اديض ؾقفو

 -457ص  4ؽر ٓزم، وبف ؿول بعض أصحوب احلديٌ  مغ ج 

جعػر9 مو قي9 ؿول أبأـثر أهؾ افعؾؿ ظذ جقاز ظؼد ادزارظي ؿول افٌخور ,13

بودديـي أهؾ بقً إٓ ويزرظقن ظذ افثؾٌ وافربع، وزارع ظعُّ وشعٌد وابـ مًعقد 

 -وظؿر بـ ظٌد افعزيز وافؼوشؿ وظروة وآل أيب بؽر وآل ظعٍّ وابـ شريـ

مجفقر افعؾَمء ظذ أن إحقوء إرض ادقتي جوئز بؼوضف وأن مـ أحقو  ,14

ص  5مغ ج  ,وفقس ؾقفو أثر ظَمرة ؾفل دـ أحقوهو أروو مقتي ٓ يعرف هلو موفؽ

036- 

أـثر أهؾ افعؾؿ مـ افؼوئؾغ بجقاز اإلحقوء ظذ أن إرض ادقتي إذا مؾؽً  ,15

ًتو ؾناهو ٓ متؾؽ بوإلحقوء  ,بوإلحقوء ثؿ ترـفو مـ أحقوهو حتك خرجً وصورت مقا

 -037ص  5مغ ج  ,وؿول موفؽ9 متؾؽ
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 الفصل الجالح     

  (معامالت اقتصادية ومالية معاصرة) 

كتذـرهو بغ يدى تؾؽ ادعومالت ,ؿقاظد يف آؿتصود آشالمك )متفقد  

ادعوسة ادٌوحي  ـَم ـون حول افتؿفقد بغ يدى افػصؾ افثوكك حقٌ تٌـك ظؾقفو 

فتوػقوهك ظذ افـح افعديد مـ آجتفودات  9ا

ومالت اإلبوحي وٓ حيرم مـفو إٓ مو أن إصؾ يف افعؼقد وادع افؼوظدة آوػ

ؿقل احوفؽقي وافشوؾعقي قؿقل أـثر احلـػقي وهقوهذا افؼقل ه ،ورد افؼع بتحريؿف

وؿد  9بؾ ؿول احلوؾظ ابـ رجى احلـٌع ؒ ،إذا ؿقل اجلؿفقرقواحلـوبؾي ؾف

مـ حؽل اإلمجوع  ظـ افؼقل  ووهؿ ؒ 9ؿؾً  (حؽل بعضفؿ اإلمجوع ظؾقف

ؿقل قيف افعؼقد وادعومالت احلظر إٓ مو ورد افؼع بنبوحتف وهأن إصؾ  9افثوين

فؼقل قافظوهريي ـَم كص ظؾقف ابـ حزم  وبف ؿول إهبري مـ احوفؽقي وافراجح ه ا

ادقاؾؼ فؼقاظد افؼيعي ومؼوصدهو مثؾ ؿوظدة ادشؼي جتؾى قآول بال ريى وه

ذ افؼيعي جوءت ومثؾ ؿوظدة ادصوفح إ ،افتقًر ورؾع احلرج ظـ ادؽؾػغ

 -فتحصقؾ ادصوفح فؾعٌود وتؽؿقؾفو وتعطقؾ ادػوشد وتؼؾقؾفو

ر9 ؿول رشقل اهلل   9افؼوظدة افثوكقي "ٓ ضر وٓ ضار ☺ ٓ ضر وٓ ضا

ؾفذا احلديٌ يشؽؾ ؿوظدة  ,مـ وور ووره اهلل ومـ صوق صوق اهلل ظؾقف هذا

صقغي مًتحدثي وأ ذظقي اؿتصوديي يؿؽـ أن يـدرج حتتفو ـؾ شؾقك اؿتصودي

ر بودجتؿع وبوفتويل ؾوفعؾَمء ادجتفدون يف ـؾ زمون أوػ بتؼدير ،تمدي إػ اإلضا

ادؼوظوت افتل يؿؽـ أن تؾحؼ وإنشطي أوإشوفقى أوإدوات أوهذه افصقغ أ

ؾدرء ادػوشد أوػ مـ جؾى ،اصتؿؾً ظذ بعض افـػعقوحتك ف،افي بودجتؿع

 -ادـوؾع
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وظـ أيب  ,ـؾ ادًؾؿ ظذ ادًؾؿ حرام دمف وموفف وظروف"" 9افؼوظدة افثوفثي

"ٓ حتوشدوا وٓ تـوجشقا وٓ تٌوؽضقا وٓ تدابروا ☺ هريرة ؿول ؿول رشقل اهلل 

كو، ادًؾؿ أخ ادًؾؿ ٓ قوٓ يٌع بعضؽؿ ظذ بقع بعض وـقكقا ظٌود اهلل إخقا

مرات بحًى  يظؾؿف وٓ خيذفف وٓ حيؼره افتؼقى هد ويشر إػ صدره ثالث

ـؾ ادًؾؿ ظذ ادًؾؿ حرام دمف وموفف  ،امرئ مـ افؼ أن حيؼر أخوه ادًؾؿ

ٕن إصؾ ،وظروف ؾفذا احلديٌ يشتؿؾ ظذ حتريؿ ـؾ أصؽول أـؾ احول بوفٌوضؾ

صقغي يتؿ مـ خالهلو آظتداء ظذ مول وأشؾقب أوحرمي مول ادًؾؿ،ؾلجي ضريؼي أ

 -عفوادًؾؿ تعتز ضريؼي ُمرمي جيى مـ

"إن اهلل حيى إذا ظؿؾ أحدـؿ ظؿال أن ☺  ؿقفف يتضؿـفو 9افؼوظدة افرابعي

ظذ اإلتؼون افذي يمدي إػ حتؼقؼ وؾر يف اجلفد  ☺ يتؼـف  ؾؼد حٌ افرشقل 

ومـ مًتؾزموت اإلتؼون  ,وافقؿً وافتؽوفقػ مع مراظوة اجلقدة افـقظقي وافؽؿقي

غقى ظـ افعؿؾ وووع افشخص افتواإلخالص وافتػوين يف افعؿؾ وظدم افتلخر أ

 -ادـوشى يف ادؽون ادـوشى وظدم إكتوج افًؾع افضورة

وآحتؽور حٌس افًؾع  خوضلء"ق"مـ احتؽر ؾف ☺  ؿقفف 9افؼوظدة اخلومًي

ر بوفـوس وخيرج مـ هذا ،إشوشقي مـ أجؾ رؾع إشعور بَم يمدي اػ آضا

ي وافتحًقـقي إٓ إذا ترتى احلوجق،افتعريػ ـوؾي افًؾع واخلدموت ؽر إشوشقي

احتؽورا يف حوفي وظذ حًٌفو ضر حؼقؼل وٓ يؽقن ختزيـ افًؾعي حًٌو أ

ان ظؾؿ   ,واكَم يف حوفي اختػوئفو مع حوجي افـوس إفقفو،وجقدهو يف إشقاق بؽثرة

مو شٌؼ ؾدوكؽؿ افتؽققػ افؼظك بعد افتعريػ بجؿؾي مـ ادعومالت احوفقي 

عويشغ ددى ظظؿي وخؾقد ذيعتـو افغراء كًلل اهلل ادعوسة كتدارس ذفؽ م

افعؾقؿ احلؽقؿ افعذ افؽٌر أن جيـٌـو اجلفؾ وآؾوتف بؾ ومًوفؽ أهؾف مـ افالديـقغ 

 -وؽرهؿ مهللا آمغ



   

 
258 
 

 لثانيايز الفقهي: اجلزء الوج

هذا وؿد شٌؼ افؼقل ظـ اإلجورة  ـنحدى  اإلجورة ادـتفقي بوفتؿؾقؽ ,0

ؾؼد  9ادجؿؾي ظـفو أوٓرة ادعووووت وادعومالت افؼظقي وٓ بلس مـ افتذـ

 ،ظؼد ظذ مـػعي معؾقمي مٌوحي مـ ظغ معقـي 9يف آصطالح ؾفلظرؾـو معـوهو  

وإصؾ يف ,ظذ ظؿؾ معؾقم بعقض معؾقم مدة معؾقمي وأ ،مقصقؾي يف افذميوأ

 جم هل  مل ُّٱ 9مؼوظقتفو افؽتوب وافًـي ومـ ثؿ آمجوع  ؾػك افؽتوب افعزيز كجد
حقٌ كػك اهلل تعوػ يف  ،َّمه جه  هن من خن حن جن مم خم حم

ة تروع وفده بوٕجرة ،هذه أيي اجلـوح ظؿـ يًسوع فقفده ؾدل  ،أي يًتلجر امرأ

 هب مب خب جبحب هئ  مئ خئ ُّٱ 9ؿقفف تعوػ ,ذفؽ ظذ مؼوظقي اإلجورة
  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت
 حف مغجف جغ مع جع مظ  مضحط خض حض جض مص حصخص مس خس
ؾى وافد ادرأتغ مـ حقٌ ض ;15,16>افؼصص9   َّ حك جك  مق حق مف خف

تزوجيف قأن يمجره كػًف فرظل افغـؿ مؼوبؾ ظقض معؾقم وه ♠ مقشك

ؾدل ذفؽ  ظذ أن اإلجورة ـوكً مؼوظي  ،وواؾؼ مقشك ظذ ذفؽ ،أحدى ابـتقف

أجضو ,وذع مـ ؿٌؾـو ذع فـو إذا ُشؽً ظـف ،ومل يلِت يف ذظـو مو يؿـعفو ،ظـدهؿ

 نت مت زت رت يب ىب  مبنب زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ9 ؿقفف تعوػ
 مت زت رت يب ُّٱ 9ؿول فؾخي♠ ؾُذـر يف هذه أيي أن مقشك  َّىت
َْذَت َظَؾقِْف َأْجًرا قفَ »  َّ ىت نت ًَ ٓختَّ وـَم شٌؼ ؾنن ذع مـ ؿٌؾـو ذع فـو إذا  ،شِصئْ

 -ُشؽً ظـف

ؿول اهلل 9 "◙ يف حديٌ أيب هريرة ☺  وأمو إدفي مـ افًـي ؾؿـفو ؿقفف

ؾلـؾ  ا ورجؾ بوع حرً  ،ؼقومي ؛ رجؾ أظطك يب ثؿ ؽدرثالثي أنو خصؿفؿ يقم اف 9تعوػ

رواه افٌخورى وروى  شؾوشتقىف مـف ومل يعطف أجره ا ورجؾ اشتلجر أجرً  ،ثؿـف
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وهذا احلديٌ يدل  ـتوب اهلل ا أحؼ مو أخذتؿ ظؾقف أجرً » 9☺ ؿقفف  أجضو ؒ

 -ساحي ظذ مؼوظقي اإلجورة

بؽر قوأب ☺  لاشتلجر افـٌ 9ؿوفً▲  وىف صحقح افًرة ظـ ظوئشي 

ؾلمـوه ؾدؾعو إفقف  ،ظذ ديـ ـػور ؿريشقوه ،وخريتً  ومـ بـل افديؾ هوديً  رجاًل 

ؾلتومهو براحؾتقفَم صٌح فقوٍل ثالٍث  ،راحؾتقفَم وواظداه ؽور ثقر بعد ثالث فقولٍ 

وهذا مـ مقاضـ آمجوع ـَم ؿول  ,اكظر أحدث اهلجرة افـٌقيي, وأخذ هبؿ ،ؾورحتال

إن اإلجورة جوئزة ظـد 9 "ؿول ابـ رصد يف بدايي ادجتفد(ول ابـ ؿدامي وـذفؽ ؿ

أمو افؽالم ظـ هذه ادعومؾي ادعوسة وأظـك  ,مجقع ؾؼفوء إمصور وافصدر إول"

هبو اإلجورة ادـتفقي بوفتؿؾقؽ ؾجديد حقٌ يؽود أن يؽقن ؽر مقجقد ىف ـالم 

ر واحد تؼريٌو جيؿع بغ افػؼفوء افؼدامك أمو ظؾَمء افعك ؾتدور ـؾَمُتؿ حقر ُمق

 -ومـ هذا افؼٌقؾ ؿقل بعضفؿ ظـفو افتعريػ وإرـون 

ظؼد بغ ضرؾغ يمجر ؾقف أحدمهو ٔخر شؾعي معقـي مؼوبؾ أجرة معقـي " إاهو ,0

تـتؼؾ بعدهو مؾؽقي افًؾعي  ،يدؾعفو ادًتلجر ظذ أؿًوط خالل مدة ُمددة

ظؼد يصػف ادتعوؿدان  9ؼدهوفؾؿًتلجر ظـد شداده ٔخر ؿًط بعؼد جديد أى أن ظ

بدؾع أجرة ددة معقـي يـؼؾى  ويتػؼون ظذ أن يؼقم ادًتلجر يف هذه احلوفي ،بلنف إجيور

)ويؽقػ فؾٌقع  ووتعتز إجرة افتل دؾعً ظذ أؿًوط ثؿـً  ،وافعؼد بعدهو بقعً 

افؼوكقكققن هذا افعؼد ومـ ثؿ تؾؽ افصقرة ظذ أاهو بقع بوفتؼًقط وؿد مه افؼقل 

 -جقازه ذظوب

ه اهلل خرا ىف بحٌ (وظـ صقرة ثوكقي )ٓ حرج ؾقفو ,1  يؼقل ؾفد احلًقن جزا

ُيؿّؽـ  ،أن يصوغ افعؼد ظذ أنف ظؼد إجورة 9هلفف فؾؿعومؾي ادذـقرة )بتكف(  

 ،ادًتلجر مـ آكتػوع بوفعغ ادمجرة يف مؼوبؾ أجرة ُمددة يف مدة ُمددة فإلجورة
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حلؼ يف متؾؽ افعغ ادمجرة يف اهويي مدة اإلجورة مؼوبؾ ظذ أن يؽقن فؾؿًتلجر ا

إٓ أنف ؿد ٌحدد هـو ثؿـ  ،مٌؾغ حؼقؼل ؾفذه افصقرة هل مثؾ افصقرة افًوبؼي

حؼقؼل فؾًؾعي ادمَجرة يدؾعف ادًتلجر بعد اكتفوء شداد مجقع إؿًوط آجيوريي 

خي اجتَمع ظؼديـ يف مًل 9مهو ،ادتػؼ ظؾقفو وؿد ُوجد يف افصقرة مًلختون ؾؼفقتون

وشٌؼ أن رجحـو جقاز اجتَمع ظؼديـ يف ظؼد إٓ ,ظؼد اإلجورة وظؼد افٌقع,ظؼد

 ،إذا ـون أحدمهو معوووي وأخر تزع ومًلخي مًلخي تعؾقؼ ظؼد افٌقع ظذ ذط

 -وشٌؼ أن رجحـو جقازه

يعد هذا افعؼد يف بدايتف ظؼد إجورة تستى ظؾقف ـؾ أحؽوم  )تؽققػ هذا افعؼد( 

ذا افعؼد وآثوره، وبعد اكتفوء ظؼد اإلجورة يٌدأ ظؼد افٌقع ادعؾؼ ظذ حتؼؼ ه

افذي اؿسن بعؼد ,شداد مجقع إؿًوط اإلجيوزيي ادتػؼ ظؾقفوقوه,افؼط

وٓبد  ,اػ أن ؿول9, وبـوء ظذ مو شٌؼ يؿؽـ افؼقل بصحي هذه افصقرة ,اإلجورة

يـعؼد إٓ بصقغي بوتي دافي ظذ أنف  مـ صقغي جديدة يف ـؾتو احلوفتغ ؛ ٕن افعؼد ٓ

ء يف احلول ،أراد افٌقع يف احلول وافصقغي افتل معـو هل وظد  ،وأخر أراد افؼا

ء ،بوفٌقع ؾالبد إلمتوم هذا افٌقع مـ صقغي فعؼد افٌقع تصدر ظـد  ،ووظد بوفؼا

مـ آكتفوء مـ حتؼؼ افؼط ادعؾؼ ظؾقف افقظد بوفٌقع ؛ وذفؽ فعدم وجقد صقغي فف 

 وظد بف ؾؼط وفئال حيدث افـزاع يـٌغل ظـد ظؼد اإلجورةقوإكَم ادقجقد ه ،ؿٌؾ

وإن ـون افٌوئع  ،دشسي وحده ُبغ ؾنن ـون ،ادؼسكي بقظد بوفٌقع تٌقغ ادُؾزم بوفقظد

ذهى إػ جقاز هذه افصقرة جمؿع افػؼف اإلشالمل ,وإن ـون ـالمهو ُبغ ،وحده ُبغ

 ،وافصودر بشلن مقوقع اإلجيور ادـتفل بوفتؿؾقؽ ،(3.01) /00يف ؿراره رؿؿ 

بؾ وىف مزيد 9ؿؾً,(0.586,588يف افدورة افثوكقي ظؼة ) ،وصؽقك افتلجر

مرحيي أجضو وهك صقرة )اإلجورة وتقوقح  حتدث افؼرار ظـ صقرة أخرى تٌد
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أن يصوغ افعؼد ظذ أنف ظؼد  9هل,ـَم شٌؼ بقواهو,ادؼروكي بقظد اهلٌي( هذه افصقرة

ُيؿّؽـ ادًتلجر مـ آكتػوع بوفعغ ادمجرة يف مؼوبؾ أجرة ُمددة يف مدة  ،إجورة

إذا وىف ادًتلجر بًداد ,ومؾزمً  اظذ أن ادمجر يعد ادًتلجر وظدً  ،ُمددة فإلجورة

هبٌي افعغ ادمجرة يف اهويي افعؼد ظذ ادًتلجر ,إؿًوط اإلجيوريي يف اددة ادحددة

وشٌؼ أن  ،ٓزم أم ٓقوهؾ ه ،لخي ظذ مًلخي افقؾوء بوفقظدويـٌـل حؽؿ هذه ادً

وجقب افقؾوء بوفقظد ديوكي وؿضوء وظؾقف قذـركو أن افؼقل افراجح يف هذه ادًلخي ه

؛ فعدم وجقد ادحظقر افؼظل ؾقفو وهذه ,إن صوء اهلل,ؾفذه افصقرة جوئزة

دؼسكي بقظد افصقرة ٓ ُمظقر ذظل ؾقفو ؛ ٕاهو تتًووى مع صقرة اإلجورة ا

بؾ إاهو أـثر مروكي بوفـًٌي فؾؿًتلجر ؛ إذ تعطقف احلؼ يف اختقور  ،بوفٌقع بثؿـ حؼقؼل

يـتفل ظؼد اإلجورة ادـتفقي  ؾوئدة ,واحد مـ ثالثي أمقر بعد اكتفوء مدة اإلجورة

 9بوفتؿؾقؽ يف احلوٓت افتوفقي

 -ؼد جديدومتؾؽ ادًتلجر فؾًؾعي ادمَجرة بع ،بوكتفوء مدة اإلجورة ,ا

يف ظؼد اإلجورة ظذ ؾًخ افعؼد ,ادمِجر وادًتلجر,إذا اتػؼ افعوؿدان ,ب

 -بروو واختقور مـفَم

 - إذا مل يؼؿ ادمِجر بصقوكي افعغ ؾؾؾؿًتلجر احلؼ يف ؾًخ ظؼد اإلجورة ,ج 

 -إذا تؾػً افعغ ادمَجرة أثـوء اددة بغر تعٍد وٓ تػريط مـ ادًتلجر ,د

ادًتلجر، ومل يؿِض رء مـ مدة اإلجورة ؾنكف حيؼ فؾؿمِجر إذا أؾؾس  ,ـه  

 -ا ـه,ؾًخ افعؼد

وختؿ بحثف بؼقفف أبرز افـتوئٍ افتل تقصؾـو هلو  وهك أـثر صقر ظؼد افتلجر 

ًٓ  اادـتفل بوفتؿؾقؽ اكتشورً   9هل وتداو
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وهل صقرة  ،إجورة تـتفل بوفتؿؾقؽ دون دؾع ثؿـ شقى إؿًوط اإلجيوريي ,ا

 -بوضؾيممـقظي 

 وؾون ـون حؼقؼقً  حؼقؼلواؿسان اإلجورة بٌقع افقء ادمجر بثؿـ رمزي أ,ب

 -ؾوفصقرة صحقحي

 -وهذه افصقرة صحقحي ،اؿسان اإلجورة بقظد بوفٌقع,ج

 -وهذه افصقرة صحقحي ،اؿسان اإلجورة بقظد بوهلٌي ,د

ة اإلجورة اؿسان اإلجورة بقظد مـ ادمجر فؾؿًتلجر بلن جيعؾ فف يف اهويي مد ,ـه

 -إول9 متؾؽ افًؾعي مؼوبؾ ثؿـ9احلؼ يف أحد ثالثي أمقر

 -افثوكك9 مد مدة اإلجورة

 -إظودة افًؾعي إػ ادمجر  وهذه افصقرة صحقحي 9افثوفٌ

ء ,1   -بقع ادرابحي فممر بوفؼا

ويؾزم فػفؿ صقرتف  افالزم فتؽققػف ذظو  إدراك معـك بقع ادرابحي اصطالحو  

خالصي افؼقل يف تعريػ بقع ادرابحي )  3ؿول ابـ ؿدامي ىف ادغـك جـَم قأوٓ  وه

أنف يؼقم ظذ أشوس معرؾي افثؿـ إول وزيودة ربح ظؾقف حقٌ إن ادرابحي مـ بققع 

وبـوء  ,أجضو ووأن يؽقن افربح معؾقمً  وإموكي ؾقـٌغل أن يؽقن افثؿـ إول معؾقمً 

ثؾ افثؿـ إول وزيودة ربح معؾقم بقع بؿ,ظؾقف يؽقن تعريػ بقع ادرابحي هق9

ء ومـ ثؿ  ؾتدرك ضٌقعتف متػؼ ظؾقف بغ ادتعوؿديـ(  أمو بقع ادرابحي فممر بوفؼا

ء( إـثر صققظو  يف  تؽققػف ذظو بؿعرؾي صقرة ظؼد ادرابحي )فممر بوفؼا

ادصورف اإلشالمقي9  تتؿثؾ صقرة هذا افٌقع يف أن يؾجل صخص مو، اظتٌوري 

ء شؾعٍي أ وإػ ادكف اإلشالمل راؽًٌ  حؼقؼل،وأ ُمددٍة وبضوظٍي معقـٍي أوبؼا

بصػوت، مؼوبؾ ربح يتػؼون ظؾقف زيودًة ظـ رأشَمل ادكف يف تؾؽ افًؾعي بعد 
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 ًٌ ئفو، وؽوف ويٌقعفو بوٕجؾ فعؿقؾف ضوفى  امو يشسي ادكف افًؾعي كؼدً  وذا

ء ؾتزم ؾقف ـٌؾ مـفَم بَم يستى ظذ مع ادكف ي اوؿد يقؿِّع هذا إخر تعفدً  ,افؼا

ء هذا  ء ادكف افًؾعي وظروفو ظذ ضوفٌفو افعؿقؾ، وذا ذفؽ آتػوق مـ ذا

وؿد يؽقن هذا افتعفد مـ جوكى افعؿقؾ ؾؼط  ,افعؿقؾ تؾؽ افًؾعي مـ ادكف

ء مـ ادكف إن ظرض إخر افًؾعي ظؾقفقؾقؾتزم ه وٓ يؾتزم ادكف  ،بوفؼا

ء أصاًل  بقع )وؿد اصطؾح ظذ تًؿقي هذا افٌقع بؿجؿؾ صقره بوشؿ  ,بوفؼا

ء إٓ أن افصقرة افًوئدة مـف هل افصقرة افتل يشسي ؾقفو  (ادرابحي فألمر بوفؼا

ادكف بوفـؼد ويٌقع بوٕجؾ إػ افعؿقؾ أمر، ويؽود يـكف اشؿ بقع ادرابحي 

ء إفقفو،أي أاهو ادؼصقدة ظـد اإلضالق فَم ؾرق يؿؽـ بقوكف ظذ وبقـ ,فممر بوفؼا

فتوػقافـح ء ثالثل إضراف أي أنف يقجد ظـدكو ثالثي  9ا إن بقع ادرابحي فممر بوفؼا

ء,متعوؿديـ وهذا إمر خيتؾػ    افثوف9ٌ افٌوئع افثوكك9 ادكف إول9 أمر بوفؼا

ء ظـ ادرابحي ادعروؾي ظـد افػؼفوء ادتؼدمغ حقٌ إن  ؾقف بقع ادرابحي فممر بوفؼا

 -وادشسى( افٌوئع) ادرابحي ادعروؾي ظـد افػؼفوء ادتؼدمغ ثـوئقي إضراف

ء يتؿ بومتوم اخلطقات افتوفقي9  ,ثوكقو9 إن بقع ادرابحي فممر بوفؼا

ء شؾعي مقصقؾي ,أ  -ضؾى مـ افعؿقؾ يؼدمف فؾؿكف اإلشالمل فؼا

ء افًؾعي ادقصقؾي ,ب  -ؿٌقل مـ ادكف فؼا

ء افًؾعي ادقصقؾي مـ ادكف بعد متؾؽ ادكف  وظد مـ ,ج افعؿقؾ فؼا

 -هلو

 ووظد مـ ادكف بٌقع افًؾعي ادقصقؾي فؾعؿقؾ وؿد يؽقن افقظد ٓزمً  ,د

 -ؽر ٓزم ـَم شقليت بقوكفوأ

ء ادكف فؾًؾعي ادقصقؾي كؼداَ ذ ,ـه  -ا
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ؾقفو بغ بقع ادكف فؾًؾعي ادقصقؾي فؾعؿقؾ بلجؾ مع زيودة ربح متػؼ ظ ,و

 -ادكف وافعؿقؾ

وصقرتف إصفر افتك تتعومؾ هبو ادصورف آشالمقي ـَم يصقرهو افعالمي 

ًٓ  افؼروووى بؿثول بؼقفف وإصفر اشتعَمٓ بغ  افصقرة إوػ وهل إـثر تداو

 ومًٌطً  ا ادصورف اإلشالمقي وؿد صقرهو فـو افدـتقر يقشػ افؼروووي تصقيرً 

ادكف اإلشالمل وؿول فف9  ؼول )ذهى زيد مـ افـوس اػبصقرة واؿعقي ظؿؾقي ؾ

ء أجفزة حديثي متطقرة  أنو صوحى مًتشػك فعالج أمراض افؼؾى، وأريد ذا

افقٓيوت ومـ افؼـي افػالكقي بلخَمكقو أ ،إلجراء افعؿؾقوت اجلراحقي افؼؾٌقي

ٌـقك معل جزء مـف وٓ أريد أن أخجو إػ افووفقس معل أن ثؿـفو، أ ,ادتحدة

ؾفؾ يًتطقع  ,افربقيي ٕشتؾػ ظـ ضريؼفو مو أريد وأدؾع افػوئدة ادؼررة ادحرمي

ادكف إشالمل أن يًوظدين يف هذا إمر دون أن أتقرط يف افربو؟ هؾ يًتطقع 

ادكف أن يشسي يل مو أريد بربح معؼقل ظذ أن أدؾع فف افثؿـ بعد مدة ُمددة، 

بتشغقؾ موفف، ويًتػقد ادجتؿع مـ وراء ذفؽ  ؾلشتػقد بتشغقؾ مشػوي، ويًتػقد

افتعوون؟ ؿول مًئقل ادكف9 كعؿ يًتطقع ادكف أن يشسي فؽ هذه إجفزة 

 ومعقـً  ابودقاصػوت افتل حتددهو، ومـ اجلفي افتل تعقـفو، ظذ أن تربحف ؾقفو مؼدارً 

يشسي  كًٌي معقـي وتدؾع يف إجؾ ادحدد وفؽـ افٌقع ٓ يـعؼد إٓ بعد أنوأ

ظـ ضريؼ وـقؾف حتك يؽقن وادكف إجفزة ادذـقرة وحيقزهو بوفػعؾ بـػًف أ

ؾؽؾ مو بغ ادكف وبقـؽ أن تقاظد ظذ افٌقع بعد متؾؽ  ,افٌقع حو مؾؽف بوفػعؾ

ء إجفزة قؿول افعؿقؾ9 ادكف إذن ه ,افًؾعي وحقوزُتو ادًئقل ظـ ذا

ؿؾ خموضرهو، ؾنذا هؾؽً هؾؽً ظذ ادطؾقبي ودؾع ثؿـفو وكؼؾفو وصحـفو وحت

 ,وَمكف وحتً مًئقفقتف، وإذا طفر ؾقفو ظقى بعد تًؾؿفو يتحؿؾ تٌعي افرد بوفعقى
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وفؽـ افذي خيشوه ادكف أن  ,ؿول ادًئقل9 كعؿ بؽؾ تلـقد ,ومؼرر ذظً قـَم ه

ؤهو  ء إجفزة ادطؾقبي، ؾنذا تؿ ذا حيؼؼ رؽٌتؽ وجيقٌؽ اػ ضؾٌؽ بؼا

وهـو ؿد ٓ جيد ادكف مـ يشسي هذه افًؾعي  ,ؾػً وظدك معفوإحضورهو، أخ

ؿد ٓ يٌقعفو إٓ بعد مدة ضقيؾي، ويف هذا تعطقؾ فؾَمل، ومـف فـدرة مـ حيتوج إفقفو، أ

ر بودًومهغ  وادًتثؿريـ افذيـ إئتؿـقا إدارة ادكف ظذ حًـ تثؿرهو وإضا

إذا أوظد مل خيؾػ، وأنو مًتعد ؿول افعؿقؾ صوحى ادًتشػك9 إن ادًؾؿ  ,ٕمقاهلؿ

ء إجفزة بعد حضقرهو بوفثؿـ ادتػؼ ظؾقف، افذي  اأن أـتى ظذ كػز تعفدً  بؼا

ء مع ادصوريػ وافربح ادًؿك مؼدارً قه كًٌي ـَم أين مًتعد فتحؿؾ وأ اثؿـ افؼا

وفؽـ مو يضؿـ يل أٓ يرجع ادكف ظـ وظده إذا  ,كتقجي افـؽقل ظـ وظدي

 ؿول…ؽؾً افًؾعي ادطؾقبي يف افًقق ؽالًء بقـو؟وعطقف أـثر، أطفر فف ظؿقؾ ي

ومًتعد فؽتوبي تعفد هبذا وحتؿؾ كتقجي أي  ,مؾتزم بقظده وًض أج ادكف9 ادًئقل

 هذا، ظذ بقــو كقؿع أن كًتطقع إذن9 ادًئقل ؿول…اتػؼـو 9ؿول افعؿقؾ ,كؽقن مـف

ء مـؽ ووظد رؽٌي ضؾى صقرة يف  ؾنذا بوفٌقع، ادكف مـ ووظد ادطؾقب، بؼا

شوس آتػوق افًوبؼ( أ ظذ بوفٌقع آخر اظؼدً  وؿعـو وحوزهو افًؾعي ادكف متؾؽ

ظذ افصقرة افًوبؼي9 )وهذه افصقرة  وافذي يؼقل معؾؼً –بقع ادرابحي فؾؼروووى ,

ء مـ افعؿقؾ  إذا حؾؾـوهو إػ ظـوسهو إوفقي كجدهو مرـٌي مـ وظديـ9 وظد بوفؼا

ءافذي يطؾؼ ظ ووظد مـ ادكف بوفٌقع بطريؼ ادرابحي )أي  ,ؾقف9 أمر بوفؼا

وهذا  ,افثؿـ وافؽؾػي(وافـًٌي ظذ افثؿـ إول أوبزيودة ربح معغ ادؼدار أ

م بوفقظد قه ادؼصقد بؽؾؿي ادرابحي هـو وؿد اختور ادكف وافعؿقؾ ـالمهو اإلفتزا

ثؿـ افذي اتػؼ ظؾقف بغ وحتؿؾ كتوئٍ افـؽقل ظـف ـَم تتضؿـ افصقرة9 أن اف

ادكف وافعؿقؾ ثؿـ ممجؾ وافغوفى أن يراظك يف تؼدير افثؿـ مدة إجؾ ـَم 

 -يػعؾ ذفؽ ـؾ مـ يٌقع بوٕجؾ ا ـه
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ؿؾ9ً  وضٌقعك أن يؽقن هـوك خالف بغ افعؾَمء ادعوسيـ حقل هذه ادعومؾي 

ـع أخذا بوحلقطي احوفقي ادعوسة ؾؿـفؿ افؼوئؾ بوجلقاز وهؿ إـثر وافؼوئؾ بود

جزاهؿ اهلل خرا وان ـون ؿقل إوفغ أرجح وأؿرب فروح افؼيعي ىف افتقًر 

وأصوفي براءة افذمي وممو يطؿئـ افـػقس ىف مثؾ ذفؽ افػتووى وافؼرارت ادجؿعقي 

اػ  0ؿرار جمؿع افػؼف اإلشالمل ادـعؼد يف دورة مممتره اخلومس بوفؽقيً مـ  ؾؿـفو

بعد اضالظف ظذ ,وكصفـوكقن إول   04,/0ادقاؾؼ  03/8مجودي إوػ  5

بوفقظد وادرابحي  )افقؾوء 9افٌحقث ادؼدمي مـ إظضوء واخلزاء يف مقوقظل

ء( واشتَمظف فؾؿـوؿشوت افتل دارت حقهلَم ؿرر9  فممر بوفؼا

 ًٓ ء إذا وؿع ظذ شؾعي بعد دخقهلو يف مؾؽ أو 9 إن بقع ادرابحي فممر بوفؼا

بقع جوئز ضوحو ـوكً تؼع ظذ احلمقر قه ور وحصقل افؼٌض ادطؾقب ذظً احلمق

مًموفقي افتؾػ ؿٌؾ افتًؾقؿ وتٌعي افرد بوفعقى اخلػل وكحقه مـ مقجٌوت افرد بعد 

 -افتًؾقؿ وتقاؾرت ذوط افٌقع واكتػً مقاكعف

احلمقر ظذ وجف آكػراد( يؽقن وافذي يصدر مـ أمر أقثوكقو9 افقظد )وه

ظذ شٌى ودخؾ  ومؾزم ؿضوء إذا ـون معؾؼً قوه ,فؾقاظد ديوكي إٓ فعذر ومؾزمً 

ادقظقد يف ـؾػي كتقجي افقظد ويتحدد أثر اإلفزام يف هذه احلوفي إمو بتـػقذ افقظد وإمو 

 -بًى ظدم افقؾوء بوفقظد بال ظذر بوفتعقيض ظـ افير افقاؿع ؾعاًل 

قز يف بقع ادرابحي بؼط اخلقور ثوفثو9 ادقاظدة )وهل افتل تصدر مـ افطرؾغ( جت

احدمهو ؾنذا مل يؽـ هـوك خقور ؾناهو ٓ جتقز ٕن ادقاظدة وفؾؿتقاظديـ ـؾقفَم أ

 وحقٌ يشسط ظـدئذ ان يؽقن افٌوئع موفؽً  ,ادؾزمي يف بقع ادرابحي تشٌف افٌقع كػًف

 ,دهظـ بقع اإلكًون مو فقس ظـ ☺ فؾؿٌقع حتك ٓ تؽقن هـوك خموفػي فـفل افـٌل 
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 وقء مو ٓحظف مـ أن أـثر ادصورف اإلشالمقي أتجف يف يف9 ادممتر ويقيص…

ء  9ويقص بَم يع ,أؽؾى كشوضوتف إػ افتؿقيؾ ظـ ضريؼ ادرابحي فممر بوفؼا

 ًٓ 9 أن يتقشع كشوط مجقع ادصورف اإلشالمقي يف صتك أشوفقى تـؿقي آؿتصود أو

ظـ ضريؼ ادشورـي وجوريي بجفقد خوصي أافتووٓ شقَم اكشوء ادشوريع افصـوظقي أ

 -وادضوربي مع أضراف أخرى

ء فممر ادرابحي) فتطٌقؼ افعؿؾقي احلوٓت تدرس أن9 ثوكقو…  فدى( بوفؼا

 ظذ وتعغ افتطٌقؼ يف اخلؾؾ وؿقع مـ تعصؿ أصقل فقوع اإلشالمقي ادصورف

ء ا ـهادرابحي فممر  بٌقع اخلوصيوأ افعومي افؼظقي إحؽوم مراظوة  -بوفؼا

افضقابط  ؿؾ9ً ومـ ادفؿ تذـر بعضو مـ   (4جمؾي جمؿع افػؼف  آشالمك ظدد )

وىف ,افعوصؿي ىف هذه ادعومؾي ـَم ذـر ذفؽ د ظٌد افعظقؿ زيد ىف بحٌ فف ىف بوبف 

ووبط ضورة افؼٌض فؾًؾعي وبعد أن كوؿش ـالم ؾؼفوء ادذاهى حقفف ؿول جزاه 

فقر ؾوفعزة يف افؼٌض فؾعرف، أي حًى مو يتعورؾف افـوس أّمو ظـد اجلؿاهلل خرا  

أّمو افظوهريي ؾفؿ  ,، إٓ افعؼور ؾتؽػل ؾقف افتخؾقي ظـد احوفؽقي وافشوؾعقيوؿًٌض 

هذا وؿد ؿرر ادجؿع افػؼفل أن ؿٌض  ,ـوحلـػقي يف آـتػوء بوفتخؾقي وإضالق افقد

مؼوط ظـد  اعي إذً ؾؼٌض افًؾ ,فؾعرف وإصقوء يتحؼؼ بحًى حوفتفو، وتٌعً 

بعض افػؼفوء يف ؽر افطعوم دون افٌعض أخر، وـذا خترج افًؾعي ظـ وَمن 

وؿد يؼول بـوًء ظذ هذا بلنف يف بقع ادرابحي  ,افٌوئع إػ ادشسي بوفتخؾقي ظـد افٌعض

ء يؿؽـ إخذ بؼقل مـ مل يشسط ؿٌض افًؾعي، ؾقٌقع ادكف افًؾعي  فممر بوفؼا

إخذ بؼقل مـ اـتػك بوفتخؾقي يف وأ ,ضفو مـ اجلفي ادقردةفؾعؿقؾ ؿٌؾ ؿٌ

تدخؾ افًؾعي بـوًء ظؾقف يف  وافؼٌض، ؾتعّد ختؾقي ادقرد بغ ادكف وافًؾعي ؿًٌض 

 ,وَمن ادكف، ؾقٌقع ادكف افًؾعي فؾعؿقؾ حقـئذ، ثؿ يشحـفو افعؿقؾ حلًوبف
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مويؽقن افشوحـ  فيإػ أن ؿول حػظف اهلل ظـ بعض صقر افؼٌض )بتكف( ظـ حو

ظـ ادكف بوفؼٌض مـ  ظـ افطرؾغ9 )حيدث أن يؽقن افشوحـ وـقاًل  وـقاًل 

ظـ ادكف بوفؼٌض، ومـ ُثؿَّ وظـ افعؿقؾ بوفؼٌض مـ ادكف، أ افٌوئع، ووـقاًل 

ظـ ادكف بوفؼٌض  ـقكف وـقاًل ,أ,ظـ ادكف وافعؿقؾ بنجراء ظؼد ادرابحي

ظـ ادكف  ٓ حرج يف ـقن افشوحـ وـقاًل وظـ افعؿقؾ بوفؼٌض مـ ادكف9 

ظـ  افقـوفي اجلوئزة، وفؽـ أن يؽقن ذات افشوحـ وـقاًل وبوفؼٌض، ؾذاك ٓ يعد

ؼ ؿٌض ادكف فؾًؾعي بؼٌض  وافعؿقؾ أجًض  بوفؼٌض مـ ادكف بعد أن ؿد حتؼَّ

 افقاجى ظذ افعؿقؾ يف بقع  ,9ظـف، ؾفذا ؽر شوئغ حو يذ افشوحـ بوظتٌوره وـقاًل 

ء أٓ يشسي افًؾعي إٓ بعد ؿٌضفو مـ ؿٌؾ ادكف، وبعد  ادرابحي فممر بوفؼا

 وصقل افًؾعي إفقف بذاُتو ٓ بؿقجى مًتـدات افشحـ، إذ يٌؼك خطر هالـفو ؿوئًَم 

ؾ آخر يف ؿٌض رء مل يشسه  امودامً يف افطرق، ؾؽقػ يؽقن فؾعؿقؾ إذً  ِـّ أن يق

َمن ادكف فؾًؾعي افذي ؿؾـو بوصساضف ذفؽ يـويف و ,بعد، ومل يدخؾ يف مؾؽف

ؼ افعؿؾقي افتجورّيي ٓ افتؿقيؾّقي، إذ يف افؾحظي افتل يؼٌض ؾقفو افـوؿؾ  حتك تتحؼَّ

افشوحـ افًؾعي كقوبًي ظـ ادكف، ؾناهو تدخؾ يف وَمن افعؿقؾ بؿقجى تقـقؾف 

ٓ  ,هذا إن صحَّ بقع ادكف افعؿقؾ افًؾعي ؿٌؾ وصقهلو ,افشوحـ بوفؼٌض ظـف

ظـ افطرؾغ جيؿع صػتغ متضوّدتغ ـوفتًؾؿ  يصح ـقن افشوحـ وـقاًل 

ًَم  وآشتالم، إْذ ـقػ يؽقن مًتؾًَم  !! وَمـ َمـََع ـقن افشخص !يف آٍن واحد ومًؾِّ

ء افٌقع ظؾَّؾ ذفؽ بلنف حقـئذ جيؿع بغ صػتغ  افقاحد وـقاًل  ظـ افطرؾغ بنجرا

ًٌ  ومتضوّدتغ مـ تًؾقؿ وتًّؾؿ، وـقكِف ضوفًٌ    ,يف آٍن واحد، وهذا ؽر ممؽـ وومطوف

ء افًؾعي، أ ؾ ادكُف افعؿقؾ بؼا ِـّ بؼٌضفو ؾؼط كقوبًي ظـف وٓخالف يف جقاز أن يق

وفؽـ ادًلخي  ,ـقكف وـوفًي جمّردة وهل جوئزةوفقًؾؿفو فؾؿكف، إذ إمر ٓ يعد
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قؽ بوشؿ افعؿقؾ، يف ؿقوم ادكف بنصدار صو، أويف تقـقؾف فقٌقع فـػًف مرابحًي أجًض 

وذفؽ ممـقع،  ,فقلخذه افعؿقؾ، ؾقشسي فؾؿكف وـوفًي افًؾعي، ثؿ يٌقعفو فـػًف

فعدم حتؼؼ ؿٌض ادكف فؾًؾعي حؼقؼًي، وبوفتويل ظدم دخقهلو يف وَمكف، مودام 

ئفو كقوبًي ظـ ادكف أ ؿٌضفو، وهذا جيعؾ افعؿؾقي وافعؿقؾ شقٌقعفو فـػًف ؾقر ذا

كف وافعؿقؾ، وجيعؾ ادًلخي أؿرب إػ ظؿؾقي افتؿقيؾ افربقي بغ اد وصقريً  وبقعً 

ٓ افتؿقيؾ افتجوري، وكحـ إكَم كريد أن كـلى ؿدر اإلمؽون بودكف اإلشالمل ظـ 

وىف هذا افضوبط ذـرى دـ يريد معرؾي وجف افصقاب ىف   9ا ه  ؿؾً,افربو وصٌفف

 وبوهلل افتقؾقؼ  ,بقع افتؼًقط افذى متورشف افٌـقك
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 مو اخلدمات املصرفية -2 

 (بطاقة االئتناى) 

وظذ ـؾ  يؼقل ظـفو )بتكف(  وىف رشوفي مقجزة فؾعالمي بؽر بـ زيد ؒ

حول ؾفذه "افعؼقد آئتَمكقي" ؿد تؽقن جوريي ظذ إصؾ افؼظل9 "احلؾ يف 

وؿد تتعدى دائرة احلؾ، إػ احلرمي ٓصتَمهلو ظذ مو حرمف  ,ادعومالت وافؼوط"

ٕمقال  أحدمهو، أـاًل ودطفر مـ ادعومالت افدائر حتريؿفو يف طؾؿ افطرؾغ أافؼع ا

افـوس بوفٌوضؾ، ومعؾقم أن ـؾ معومؾي ُمرمي يف افؼيعي تعقد إػ واحدة مـ ؿقاظد 

إمو فعجز ظـ   حتريؿ افغرر ,حتريؿ افتغرير, افتحريؿ افثالث، وهل9  حتريؿ افربو

، وجلفوفتف ـؾقً وافعؼد، ـحٌؾ احلٌؾي، أ فعدمف حغوتًؾقؿف ـوجلؿؾ افشورد، أ

 -جفوفي ادؼداروجفوفي اجلـس، أوأ

وحو ـوكً هذه افعؼقد آئتَمكقي كوصئي يف "افٌـقك افربقيي" افؼوئؿي ظذ افربو ؽر 

 ومراظقي افؼظقي اإلشالمقي، داخؾ بعضفو مـ إوصوف، وافؼوط، مو يعؾؿ ؿطعً 

ظذ ؾؼفوء  ومتعقـً  اأخر،، ؾؽون إذً  دخقل صوئٌي يف افٌعضوبحرمي بعضفو، أ

ادًؾؿغ افـظر يف هذه ادعومالت، وتصقرهو، ثؿ تؽققػفو، واحلؽؿ ظؾقفو بَم يصؾ 

حًى افدفقؾ وؿقاظد افؼيعي افؽؾقي مع حترير مآخذ  وإفقف كظر افػؼقف ذظً 

 وافتعديؾ يف صقغ افعؼقد وافؼوط تصحقحً وافتحريؿ، وافٌحٌ ظـ افٌديؾ، أ

وىف تعريػفو يـؼؾ  ☺هبؿ ظَم حرمف اهلل ورشقفف  اادًؾؿغ، وابتعودً  دعومالت

بالشتقؽقي ممغـطي، ظؾقفو اشؿ حومؾفو، وتوريخ وهل بطوؿي معدكقي أ  ؿوئال ؒ

وؿد اكتفك  ,إصدارهو، وتوريخ اهويي صالحقتفو، ورؿؿ هي ٓ يعرؾف إٓ حومؾفو

إػ تعريػفو بَم  ,ـه0301. 00. 6,01يف  (6. 0.  54جمؿع افػؼف بؼراره رؿؿ )
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بـوء ,اظتٌوريويليت9 "بطوؿي آئتَمن9 هل مًتـد يعطقف مصدره، فشخص ضٌقعل أ

ء افًؾع، أ,ظذ ظؼد بقـفَم اخلدموت ممـ يعتؿد ادًتـد، دون دؾع ويؿؽـف مـ ذا

 ًٓ ومـ أنقاع هذا ادًتـد مو يؿؽـ مـ  ,، فتضؿـف افتزام ادصدر بوفدؾعافثؿـ حو

وظـ مـ فف احلؼ يف اصدارهو يؼقل  افٌطوؿي  ,اكتفك,صورف"شحى كؼقد مـ اد

بلنقاظفو ادتؼدمي، شقاء ـوك9ً بطوؿي سف ؾقري، أم صفري، أم ائتَمين بلنقاظفو 

مٌوذة،  9، ٓ يصدرهو إٓ بـؽ معتؿد ؾؼط، ويؽقن إصداره هلو مـ ضريؼغوأجًض 

ضع فـظومف وإن إصدار افٌـؽ هلو خي ،مـ خالل ظضقيتف يف مـظؿي افٌـقكوأ

ادـظَمت، ادفؿ أن  افداخع، شقاء ـون إصداره هلو مٌوذة، أم بقاشطي إحدى

وظـ  ,إصدارهو، وذوضفو، ومقاصػوُتو، تعتؿد شقوشي افٌـؽ افراؽى إلصدارهو

وبوٓشتؼراء جيد افـوطر جمؿقظي ـٌرة مـ افٌطوؿوت افعوديي،  أنقاظفو يؽتى ؒ

ويؼول9  ,أنقاع9 افـقع إول9 افٌطوؿي افعوديي وآئتَمكقي، يؿؽـ تصـقػفو يف ثالثي

افٌطوؿي  9ويؼول ,بطوؿي اخلصؿ افػقريوبطوؿي افكف أيل، أوبطوؿي افكف، أ

وهل بطوؿي يؿـحفو افٌـؽ فؾعؿقؾ افذي فف حًوب فديف، وذفؽ فؾخصؿ   افتؼؾقديي

أنظؿي وافػقري مـ حًوبف ظـد اشتخدامفو بقاشطي أجفزة افكف أفقي، أ

 ,وهل تتصػ بَم يع9 ٓ تصدر إٓ دـ فف رصقد فدى افٌـؽ ,قيؾ اإلفؽسوينافتح

ويتؿ اخلصؿ ؾقر   ,وبدون مؼوبؾ, وٓ تًؿح بوفكف مـ ؽر رصقد حومؾفو

 -بوفتحقيؾ ظؾقفواشتخدامفو بوٓشتالم فؾؿٌؾغ، أ

ؾقي افدوفي، وؿد تًع حًى ربط أجفزة افكف بدوفي  وهل ُمؾقي يف ُمقط جغرا

ومـ خدموُتو9 أن حلومؾفو   ,خدموُتو آشتعالم ظـ مؼدار افرصقد ومـ ,أخرى

افكف هبو مـ "صٌؽي افٌـقك إخرى" ادشورـي يف تلمغ )أجفزة افكف( ظذ 

افطرؿوت، فؽـ هـو حًى كظوم صٌؽوت افكف9 إذا ـون حومؾ افٌطوؿي سف هبو 

ؿي ظؿقفي مـ جفوز سف فغر مصدرهو ؾنن جفي اجلفوز تلخذ مـ مصدر افٌطو
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ئد اإلؿراض، وافتلخر يف حول ظدم  ,رشؿ آصساك، ورشؿ افتجديد، وؾقا

 -تًحى مـف افٌطوؿيو، وتؾغك ظضقيي حومؾفو أوافتًديد يطوفى ؿضوئقً 

بطوؿي افتًديد وبطوؿوت آئتَمن افؼروقي، ويؼول9 بطوؿي آئتَمن، أ9ثوفٌاف

، و، وأـثرهو رواًج ا، وهل آخرهو إصدارً ابوٕؿًوط وهذه أؿقى افٌطوؿوت اكتشورً 

ويـكف إفقفو مصطؾح9 "بطوؿي آئتَمن"  ,خوصي يف افدول افصـوظقي، وادتحية

فؽـ تػسق  ,شفري" ـَم تؼدموحؼقؼتفو مثؾ9 "بطوؿي اخلصؿ اف ,ظـد اإلضالق

، فؽـف ديـ متجدد ظذ ظـفو بلن هذه افٌطوؿي يؽقن افتًديد ؾقفو ؽر ُمدد بشفر مثاًل 

ؿدرة ظذ اشتخدامفو، مو دام  ,حومؾ افٌطوؿي,صؽؾ دؾعوت، بحقٌ تعطل افعؿقؾ

ئد  وبتًديد افػقائد ادًتحؼي ظؾقفو صفريو، وهل أـثر" افٌطوؿوت" ؾرًو  مـتتظًَم  فؾػقا

وهذه افٌطوؿي تعتؿد افعـوس  ,دصدرهو وجمزيً  و حومؾفو، هلذا ؾفل تغؾ ربحً ظذ

,ادصدر هلو ,يؼقم افٌـؽ ,أتقي9  ٓ يؾزم إلصدارهو وجقد حًوب فؾعؿقؾ

,"اخلط آئتَمين" 9فف حد أظذ يًؿك ومٌؾغً ,حومؾ افٌطوؿي,بنؿراض افعؿقؾ

يؾزم حومؾفو  ,بشفر اافتًديد يؽقن بوفتؼًقط ظذ صؽؾ دؾعوت، وفقس ُمددً 

ئد اإلؿراض 9بدؾقظوت أربعي  ,رشؿ آصساك "افعضقيي"، ورشقم افتجديد، وؾقا

ئد افتلخر   9اخلالصي ظـديوظقار مو ؾقفو ذظو ؿول   وبعد أن بغ ؒ ,وؾقا

، أمريؽون إـًزيس 9بلنقاظفو" بطوؿي آئتَمن9 "أن ؽرهو، وموشسـورد، أ ،ؾقزا

ي، مٌـل ظع آشتتور بوفٌطوؿي افتل اتػؼً أضراؾفو يف حؼقؼتفو ظؼد ربق ومجقعً 

اهلل شٌحوكف و ,(أـؾ افربووافعدوان وافتعوون ظع اإلثؿ ) 9إربعي ظذوافثالثي أ

هـو خوكقه مـ ؿٌؾ بوفؼرض و (أن يريدوا خقوكتؽ ؾؼد خوكقا اهلل مـ ؿٌؾو) 9يؼقل

"بطوؿي آئتَمن"  9يًؿلثؿ ؽؾػقه بَم " بٌطوؿي ائتَمن9 "دون تغؾقػفو وبوفػوئدة ظؾـً 

فعـتف ظع مـ اشتحؾ وؿد صى اهلل ؽضٌف وـالمهو حتويؾ ظع اكتفوك ُمورم اهلل، و
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جعؾـو ؿؾقهبؿ وؾٌَم كؼضفؿ مقثوؿفؿ فعـوهؿ ) 9ُمورمف بوحلقؾ مـ افقفقد ؾؼول شٌحوكف

ٓ تزال تطؾع ظع خوئـي  وممو ذـروا بف  وكًقا حظً وؿوشقي حيرؾقن افؽؾؿ ظـ مقاوعف 

أن كظوم مـظَمت اخلدموت ادكؾقي ٓ تعورض وإذا ـون احلول ـذفؽ،   أيي ؿمـف

ؾقفو مـ إصدار افٌطوؿي آئتَمكقي، بَم ٓ يتعورض مع كظومف افداخع، قافٌـؽ افعض

تتػؼ ظؾقفو " بطوؿي ائتَمن" ؾنن افػرصي مػتقحي فؾؿصورف اإلشالمقي يف إصدار

يف وبصرُتؿ، وخزُتؿ، وديـفؿ، وؾؿفؿ، بػتقي ظؾَمء افؼيعي ادقثقق بع ومجقعً 

محويتفؿ مـ افقؿقع ؾقَم وخر ـثر يف تصحقح معومالت ادًؾؿغ، وهذا أجر ظظقؿ 

 9فقـوبذوا بطوؿي آئتَمن افربقيي افـؽداءو ،☺رشقفف وحرمف اهلل 

 كؽداء مثؾ صحقػي ادتؾؿس أخؼ افصحقػي يو ؾزردق ٓ تؽـ

فؾجـي افدائؿي فؾٌحقث  ,بذفؽ ؾتقى وأخحؼ ؒ,واحلؿد هلل رب افعودغ

توريخ و( 06178اإلؾتوء ظـ هذا افـقع إخر افثوفٌ  ؾتقى رؿؿ )وافعؾؿقي 

 -ـه0304./03.0

اإلؾتوء ظع مو ورد إيل شَمحي وؾؼد اضؾعً افؾجـي افدائؿي فؾٌحقث افعؾؿقي 

توريخ و( 1480)ادػتل افعوم مـ.ؾضقؾي رئقس ُموـؿ مـطؼي تٌقك برؿؿ 

مشػقظي آشتػتوء ادؼدم مـ إخقة افعومؾغ يف افشمون و ,ـه00.6.0304

ادحول إيل افؾجـي مـ إموكي افعومي هلقئي ـٌور و ,افديـقي بوفؼوظدة اجلقيي بتٌقك

أرؾع ) 9افذي جوء ؾقف مو كصف ,ـه07.6.0304توريخ و (2/66)افعؾَمء برؿؿ 

ؾغ يف افؼوظدة اجلقيي بتٌقك فًَمحتؽؿ بطقي افًمال افذي ورد إفقـو مـ اإلخقة افعوم

يرؽٌقن مـ شَمحتؽؿ اإلجوبي ظؾقف ٕنف ممو ـثر اخلقض ؾقف ويف افشمون افديـقي 

 ,(,حتك تؽقن افػتقى مـفقي فؽثر مـ اإلصؽوٓتوأخذ بف ـثر مـ افـوس و

افتل تٌقعفو وافٌطوؿي افػضقي، ومو حؽؿ مو يًؿل بوفٌطوؿي افذهٌقي ) 9كص افًمالو
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افػوئدة مـفو بوفـًٌي فؾؿقاضـ أن و ,مل يؽـ هلؿ ؾقفو حًوبوتقفوـغ افٌـقك فؾؿقاض

مـ هذا افٌـؽ افذي بوظف هذه افٌطوؿي ظع أن يرد هذا ادٌؾغ  ويؼسض بؿقجٌفو مٌؾغً 

مـ توريخ افؼرض، ؾنذا تلخر ظـ هذه اددة ؾنن افٌـؽ يلخذ  وخالل أربعغ يقمً 

بعض افـوس يشسي و ,ادت افـًٌيـؾَم تلخر ـؾَم زوكًٌي بًقطي مؼوبؾ افتلخر 

هؽذا يػعؾ حتك ٓ ويعطل هذا افٌـؽ وأـثر مـ بطوؿي ؾقلخذ مـ افٌـؽ أخر 

بعد دراشي افؾجـي و ,(ؾَم رأي شَمحتؽؿ يف هوتغ ادًلختغ, يدؾع هذه افـًٌي

 9فالشتػتوء أجوبً بَم يع

ز إصدارهو وٓ افذهٌقي ظع افؼط ادذـقر بطوؿي ربقيي ٓ جيقوافٌطوؿي افػضقي أ

افتعومؾ هبو مـ افتعوون ظع وهذا ربو ُمرم و وافعؿؾ هبو ٓصتَمهلو ظع ؿرض جر كػعً 

   ,شؾؿوصحٌي وآخف وُمؿد  وصع اهلل ظع كٌقـً و ,بوهلل افتقؾقؼو ,افعدوانواإلثؿ 

  -ؿؾً ومـ تؾؽ اخلدموت ادكؾقي

في ادكؾقي وافؽؿٌقوفي ,ب ظك هلو يؿؽـ وظـ افتؽققػ افؼ ()افشقؽ واحلقا

ه مـ ذمي شوحٌف قافشقؽ9 فقس ورؿي كؼديي وإكَم هافؼقل   وثقؼي بديـ بنحوفي ُمتقا

ويؿؽـ اظتٌور  ,إػ ذمي ادًحقب ظؾقف مع بؼوء مًئقفقي شوحٌف حتك شداده

في إٓ أنف ٓ تزأ بف ذمتف متومً وأ ،افشقؽ بؿثوبي افقـوفي بؿٌؾغ  بؾ يعتز ُمقاًل  واحلقا

أنف يف حؽؿ افقرؿي افـؼديي ؾقؽقن تًؾؿ افشقؽ بؿثوبي وأ ،ادهشد وافشقؽ ووومـً 

وافؼقد  ,إوراق افـؼدييووافشقؽ افًقوحل يؿؽـ إحلوؿف بوفشقؽ أ ,تًؾؿ ؿقؿتف

وـذفؽ افؼقد ظذ  ،فؾـؼقد وفؽـ بطريؼٍي حديثي وؾعؾقً  ظذ احلًوب يعتز تًؾًَم 

في ادك ,احلًوب يف افكف ظـد اشتٌدال ظؿؾٍي بلخرى ؾقي هل9 أن يدؾع احلقا

صخص إػ مكف مٌؾغو مـ احول فقحقفف إػ صخص بعقـف يف بؾد آخر ؾقحرر 

في بذفؽ ادٌؾغ إػ مكف آخر أ ؾرع فف يف ذاك افٌؾد يلمره بدؾع  وادكف حقا
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يؼقم ادكف بـوء ظذ رؽٌي داؾع ادٌؾغ بوفؽتوبي وأ ،ادٌؾغ إػ ذفؽ افشخص ادعغ

في اإلبراق إػ ادكف أوأ خر بتًؾقؿ ادٌؾغ إػ صخص دون أن يتًؾؿ افعؿقؾ حقا

أمو  ,ويتؼوى افٌـؽ ظؿقفي ،ُمررة بذفؽ ويًؿك هذا افـقع بوفتحقيؾ افزيدي

 ـؼٌض افـؼقد فألدفي افتوفقي9قؿٌض افشقؽ ؾف

ؾنن مـ خصوئصف أنف ٓ يـٌغل أن يًحى إٓ ظذ  ،أن ؿٌض افشقؽ ـوحلقافي ,أ(

نف ٓ يؾزم ٓظتٌوره صقؽو ؿٌقل ادًحقب ظؾقف وهذه وأ ،مـ فديف مؼوبؾ وؾوئف

في ؾقلخذ حؽؿفو  في ـوفؼٌض وؿول9 احلقافي وخصوئص احلقا ؿول ابـ ؿدامي9 احلقا

ـوفتًؾقؿ احلقافي بؿـزفي افؼٌض وؿول ادرداوي9 احلقافي واإلبراء مـف ـوفؼٌض ظذ 

 -وؿقؾ9 إن جعال وؾوًء ؾؽوفؼٌض وإٓ ؾال ،افصحقح مـ ادذهى

وؿد ؿول ابـ ؿدامي9  ,أن ؿٌض افشقؽ بؿثوبي ؿٌض افـؼقد يف ظرف افـوس ,ب(

وٕن افؼٌض مطؾؼ يف افؼع ؾقجى افرجقع ؾقف إػ  ,وؿٌض ـؾ رء بحًٌف

 افعرف ـوإلحراز وافؼٌض أـه

وتورة  ,ويف افؼح افؽٌر9 إشَمء تعرف حدودهو تورة بوفؼع  وتورة بوفؾغي ,

افؼٌض مرجعف إػ ظرف افـوس حقٌ مل يؽـ فف وؿول9  ,بوفعرف ـوفؼٌض وافتػرق

وكقؿش بلن اظتٌوره بؿثوبي افـؼقد يٌطؾ بَم إذا مل يؽـ  ,حٌد يف افؾغي وٓ يف افؼع

 ووأجقى بون افضَمكوت افتل أحقط هبو جتعؾف ُمؾ ثؼي ـوفـؼقد متومً  ,فؾًوحى رصقد

دة وأنف ؽر ومـفو أن مـ ـتى صقؽو بال رصقد يعوؿى يف مجقع افؼقاكغ ظؼقبي صدي

أجؾ ؾال يعتز بؿـزفي افؼٌض( ثؿ إن ذفؽ حوصؾ يف افـؼقد ؾؼد قأمو ف)ممجؾ 

 -تؽقن مزيػي ومل يؿـع ذفؽ مـ افثؼي هبو
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9 )يدا بقد( ؾراد بف افتعقغ افذي تثًٌ بف احلؼقق ـَم (☺وأمو ؿقل افـٌل ) 

 إين أبقع اإلبؾ بوفٌؼقع ؾلبقع بوفدكوكر 9¶يدل ظذ ذفؽ حديٌ ابـ ظؿر 

 ,ٓ بلس أن تلخذ بًعر يقمفو مومل تػسؿو وبقـؽَم رء 9☺وآخذ بوفدراهؿ ؾؼول 

 ,وحًوبقً وؾقؽقن افؼٌض إمو يدويو أ ،ووبـوًء ظؾقف ؾوفتعقغ يؽقن ؿًٌض  ,رواه افٌقفؼل

وؿد أصدر ادجؿع افػؼفل اإلشالمل فرابطي افعومل اإلشالمل يف دورتف احلوديي 

 شي وافٌحٌ ؿرر ادجؾس بوإلمجوع مويع9ظؼة ؿرارا جوء ؾقف9 بعد افدرا

أو9ٓ يؼقم اشتالم افشقؽ مؼوم افؼٌض ظـد تقؾر ذوضف يف مًلخي سف افـؼقد 

 -بوفتحقيؾ يف ادصورف

9 يعتز افؼقد يف دؾوتر ادكف يف حؽؿ افؼٌض دـ يريد اشتٌدال ظؿؾي وثوكقً 

ؾي مقدظي بعؿوبعؿؾي أخرى شقاء ـون افكف بعؿؾي يعطقفو افشخص فؾؿكف أ

 ,ـَم يف احلقافي ووؿد أؾتً افؾجـي افدائؿي بلنف يعتز تًؾقؿ افشقؽ ؿًٌض  ,ؾقف

وشئؾً افؾجـي ظـ تًديد ؿقؿي افذهى وافػضي ظـ ضريؼ اخلصؿ مـ احلًوب 

وإيداظف يف حًوب افٌوئع بقاشطي مو يًؿك بٌطوؿي آئتَمن ؾلجوبً بَم يع9 مو دام 

ًٓ احلول أن جفوز كؼوط افٌقع افذي بؿ مـ حًوب ادشسي  قجٌف خيصؿ ادٌؾغ حو

ًٓ  ،ادقدع يف ادكف ادًحقب مـف وفقس هـوك  ،إػ حًوب افٌوئع وحيقل حو

 ،افتؼوبض يف ادجؾس ؾنن افٌقع هبذه افصػي فف حؽؿ ،ظؿقٓت فؼوء هذا افتحقيؾ

ؾقجقز بقع افذهى بوفعؿؾي افقرؿقي وتًديد افثؿـ بقاشطي كؼطي افٌقع ادذـقرة 

وأؾتً جلـي اإلؾتوء يف وزارة إوؿوف  ,ر احلؾقل وافتؼوبض يف جمؾس افعؼدفتقؾ

معؿقٌل بف  بصقره ٓ يؿؽـ قافؽقيتقي بَم يع9 افؼقد يف احلًوبوت اجلوريي ظذ مو ه

 ؿٌٌض حؽًَم قوه ،افرجقع ؾقفو إٓ بنرادة صوحى احلًوب يعتز مـ ؿٌقؾ افؼٌض

ٕن افؼٌض ورد افؼع بوٕمر بف  ،كؾقيبـوًء ظذ افعرف اجلوري يف ادعومالت اد
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وؿول افشقخ شس اجلعقد9 وافشقؽوت افًقوحقي يؿؽـ أن   ,ومل حيدد ـقػقي معقـي فف

تعتز بؿثوبي افـؼقد ٓ شقَم وهل ُموضي بضقابط بقاشطتفو يؿؽـ حػظ احلؼ وظدم 

ؽ مو ؾال موكع مـ إحلوؿفو هبو يعضد ذف ،وهل يف كػًفو تؼقم بقطوئػ افـؼقد ،وقوظف

وإن إحلوؿف بف متقجف وافشقؽوت أـثر  ،رجحـو مـ أن افشقؽ ظومًي أصٌح ـوفـؼد

 ًٓ وبوفتويل ؾقـطٌؼ ظؾقفو مو شٌؼ مـ وصػ  ،يف معـك افـؼديي مـ افشقؽوت ظومي إيغو

 -افقرق افـؼدي يف افؼقل ادختور

 افؼـوت ادًومهي  وافؼـي ادًومهي9 هل افؼـي افتل يـؼًؿ رأس موهلو إػ,3

 ًٓ ظـ ديقن افؼـي بؼدر  أشفؿ متًوويي ؿوبؾي فؾتداول، ويؽقن افؼيؽ مًئق

ظذ ؿدر  (وهل ذـي تعتؿد ظذ مجع أمقال ادؽتتٌغ )ظـ ضريؼ آـتتوب ,حّصتف

ضوؿتفؿ فتحؼقؼ رأس احول ادطؾقب هلو وأؽراوفو متعددة، ؾؼد تؽقن جتورّيي، 

ـ ادعومالت يـطٌؼ ظؾقفو وصػ وهذه افؼـي كقع جديد م ,زراظقيوصـوظقي، أوأ

ذـي افعـون وادضوربي، وفؽـ مع زيودة ذوط مل تؽـ يف وذـي ادضوربي، أ

افؼـوت افًوبؼي، وهذه افؼوط إصؾ ؾقفو اإلبوحي إٓ إذا دل دفقؾ ظذ 

ًٓ  ،ادًؾؿقن ظذ ذوضفؿ)9 ☺فؼقل افـٌل  ,افتحريؿ  إٓ ذًضو حرم حال

ًمووأ مجفقر افػؼفوء ظذ أّن إصؾ يف افعؼقد وافؼوط " ؼقؿ9ؿول ابـ اف  (أحؾ حرا

افصحقح؛ ؾنّن احلؽؿ قاهك ظـف، وهذا افؼقل هوافصّحي، إٓ مو أبطؾف افشورع أ

م إٓ مو حرمف اهلل ورشقفف " ,بٌطالاهو حؽٌؿ بوفتحريؿ وافتلثقؿ، ومعؾقم أنّف ٓ حرا

 بحٌ فف فـقؾ درجي وظـ تؽققػفو افػؼفك يؼقل افٌوحٌ ابراهقؿ بـ ُمؿد افًقػ ىف

احوجًتر ظـ هذه افؼـي وتؽققػفو وخالصي هذا ـؾف تؼتيض أن افؼـي ادًومهي 

ظٌورة ظـ رأس مول يؼدمف افؼـوء، ويديره بعضفؿ مؼوبؾ جزء زائد مـ افربح، 

 ,، وٓ يًلل ؾقفو افؼـوء إٓ بؼدرومؼوبؾ آثـغ معً وأجر معغ كظر ظؿؾفؿ، أوأ

هذه اخلصوئص مشوهبي خلصوئص ذـي افعـون افتل يذـرهو أشفؿفؿ وحو ـوكً 
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افؼـي ادًومهي ظذ أاهو  افػؼفوء ادتؼدمقن، ؾؼد خرج بعض افعؾَمء ادعوسيـ

وذـي افعـون هل ظـد  ,ذـي افعـون بـوء ظذ افتشوبف بقـفَم يف بعض اخلصوئص

ؾقف بلبدااهَم وافربح  افػؼفوء9 افؼـي افتل يشسك ؾقفو رجالن بَمفقفَم ظذ أن  يعؿال

بقـفَم ؿول ابـ ؿدامي  وهل جوئزة بوإلمجوع، وإكَم اختؾػ يف بعض ذوضفو ـَم أن 

فصقرة افؼـي ادًومهي وهل ـقن أحد افؼـوء  ااحلـوبؾي ذـروا صقرة ؿريٌي جدً 

يعؿؾ يف افؼـي دون أخر، حقٌ جوء يف اإلكصوف9 )ؾنن اصسـو ظذ أن افعؿؾ 

ؾفذه افؼـي جتؿع ذـي  ومضوربي وفغ صح، ويؽقن ظـوكومع أحدمهو يف اح

ومضوربي، ؾؿـ حقٌ أن ـال مـفَم يدؾع احول تشٌف ذـي افعـون، ومـ حقٌ إن 

وهل ذـي  ,ـه ,أ ,أحدمهو يعؿؾ يف مول صوحٌف يف جزء مـ افربح هل مضوربي

ه اهلل خرا ظـ آـتتوب ,ظـون ظذ افصحقح مـ ادذهى(  وؿد ,اػ أن ؿول جزا

أصدر ادجؿع افػؼفل ادـٌثؼ مـ مـظؿي ادممتر اإلشالمل ؿرارا بشلن آـتتوب يف 

مموثؾ يف حؼقؼتف فالـتتوب يف أشفؿ افؼـوت ادًومهي، وممو قصؽقك ادؼوروي وه

جوء يف ذفؽ افؼرار9 )يؼقم افعؼد يف صؽقك ادؼوروي ظذ أشوس أن ذوط افتعوؿد 

إلجيوب( يعز ظـف )آـتتوب( يف هذه افصؽقك، حتددهو )كؼة اإلصدار(، وأن )ا

ؾؼي اجلفي ادصدرة   -وأن )افؼٌقل( تعز ظـف مقا

يف ظؼد  ووٓبد أن تشتؿؾ كؼة اإلصدار ظذ مجع افٌقوكوت ادطؾقبي ذظً 

افؼراض )ادضوربي( مـ حقٌ بقون معؾقمقي رأس احول وتقزيع افربح مع بقون 

أن تتػؼ مجقع افؼوط مع إحؽوم افؼظقي( افؼوط اخلوصي بذفؽ اإلصدار، ظذ 

 9أمو بوفـًٌي اػ افًفؿ ؾؾـؼػ معو وؿػي مع حؼقؼي افًفؿ وؿقؿتف

وـؾ  ،كصقى معؾقم مـ رأس مول مشسك دجؿقظي مـ ادشسـغقه ()افًفؿ

ظٌورة ظـ حّصي مشوظي مـ ـومؾ حجؿ قوه ،مـفؿ يؿّثؾ جزًءا مـ أجزاء متًوويي

 9وؿقؿتف هلو أنقاع ,ا مـ افؼـيافؼـي وموفؽف يؿؾؽ جزءً 



   

 
279 
 

 واملعامالت املاليةلزكاة ا

وهل افتل يعؾـ ظـفو يف آـتتوب، ويـص ظؾقفو يف وثقؼي  ؿقؿي اشؿّقي ,أ 

 -وهل افؼقؿي افتل يدؾعفو ادؽتتى ,آـتتوب

وهل افـصقى افذي يًتحّؼف صوحى افًفؿ يف  (حؼقؼقَّي)ؿقؿي دؾسّيي  ,ب

  -معرؾي مقجقداُتو وممتؾؽوُتوصويف أمقال افؼـي بعد حًؿ ديقاهو ويتؿ حتديده بعد 

ء افؼقؿي افًقؿقي ,ج  ,وهل ؿقؿي افًفؿ يف افًقق ظـد افتداول بوفٌقع وافؼا

ؾنذا ُحّؾً افؼـي واكتفً كؼدر ؿقؿي افًفؿ بوفؼقؿي احلؼقؼقي ؾؼط وادػسض أن 

فؽـ بعض افظروف ؿد تمثر ظذ  ،تؽقن ؿقؿي افًفؿ افًقؿّقي مموثؾي فؼقؿتف احلؼقؼّقي

وب هبذه إشفؿ ظـ فًفؿ افًقؿقي  ومـ هـو ـون ٓزمو أن كؼػ أموم آـتتؿقؿي ا

ظؼد مشورـي بوفـًٌي ق)فالـتتوب ـَم تٌغ مـ تؽققػف افػؼفل هاحلؽؿ افؼظل 

فالـتتوب افتلشقز، وظؼد بقع بوفـًٌي فالـتتوب افالحؼ فتلشقس افؼـي، 

  َّ ىي مي خي ُّٱ تعوػ9 وإصؾ يف افعؼقد وافٌققع احلؾ واإلبوحي ـَم ؿول اهلل

يتؿ افتعوؿد بصقرة ُمرمي ذظو، ؾنذا وافثؿـ ُمرمو، أو، مو مل يؽـ ادٌقع أ;164>افٌؼرة9 

ـون ادٌقع وافثؿـ مٌوحغ وتؿ افتعوؿد بصقرة خوفقي مـ ادحذورات افؼظقي 

هذا ؾنن إصؾ يف آـتتوب اإلبوحي، وؿد تطرأ  ؾوفعؼد جوئز ومعتز ذظو، وظذ

حؽوم اخلؿًي وؾؼ مو تؽقن ظؾقف كشوط افؼـي ادًومهي،واحلؽؿ ظذ ـؾ ظؾقف إ

ذـي مًومهي بعقـفو يتطؾى مـ افٌوحٌ افـظر يف كشوط افؼـي ظذ وجف افتػصقؾ 

ممو كصً ظؾقف يف كظومفو ومو وممو كصً ظؾقف يف كظومفو إن ـوكً ذـي جديدة، أ

ؼـوت ادًومهي تـؼًؿ مـ متورشف مـ أظَمل يف افقاؿع إن ـوكً ذـي ؿوئؿي واف

ؾؼي كظومفو وأنشطتفو فؾؼيعي اإلشالمقي إػ ثالثي أؿًوم9  افؼًؿ إول9  حقٌ مقا

، وٓ تتعومؾ وذـوت كصً يف كظومفو ظذ أاهو ٓ متورس إٓ إظَمل ادٌوحي ذظً 

، وافتزمً بذفؽ يف افقاؿع إن ـوكً ذـي ؿوئؿي، واؿساًو وأ وبوفربو إؿراًو 
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يف هذه افؼـوت مٌوح ذظو بـوء ظذ أن إصؾ يف افٌقع اإلبوحي ومل ؾوٓـتتوب 

 -حؽؿ آـتتوب يف إصؾق، ؾؽون حؽؿفو هوذظقً  اتتضؿـ هذه افؼـوت ُمذورً 

 وافؼًؿ افثوين9 ذـوت كصً يف كظومفو ظذ ممورشتفو فألظَمل ادحرمي ذظً 

افربقيي، ومثؾ  ـوكً أؽؾى أنشطتفو يف افقاؿع أنشطي ُمرمي، مثؾ افٌـقكوأ

افؼـوت افتل تتوجر يف افًؾع ادحرمي ـوخلؿقر وادالهل وافؼَمر، ؾفذه افؼـوت 

ٕن اهلل ظز وجؾ إذا حرم صقئو حرم ثؿـف، وٕن  وٓ جيقز آـتتوب ؾقفو مطؾؼً 

آـتتوب يف هذه افؼـوت مـ افتعوون ظذ اإلثؿ وافعدوان، واهلل جؾ وظال يؼقل9 

   َّ  جم هل مل خل حل جلمك لك حكخك جك مق  حق مف ُّٱ

 -;1>احوئدة9 

وؿد جوء يف ؿرار جمؿع افػؼف اإلشالمل افتوبع دـظؿي ادممتر اإلشالمل يف دورتف 

ذـوت ؽروفو إشود ُمرم،  افًوبعي مو يع9 )ٓ خالف يف حرمي اإلشفوم يف

افؼًؿ افثوف9ٌ ذـوت كصً  ,ادتوجرة هبو(وإكتوج ادحرموت، أوـوفتعومؾ بوفربو، أ

كظومفو ظذ أاهو متورس أظَمٓ مٌوحي ذظو ومل تـص ظذ ممورشي أظَمل ُمرمي يف 

، ـلن تؼسض بوفربو وذظو، وفؽـفو يف افقاؿع متورس بعض إظَمل ادحرمي ذظً 

وؿد اختؾػ  ,تًتثؿر يف اشتثَمرات ُمرمي مل تـص ظؾقفو يف كظومفووتقدع بوفربو أوأ

هذا ان ـون هـوك ؿقل  9ؿؾً ,ـوت،أهؾ افعؾؿ يف حؽؿ آـتتوب يف هذه افؼ

وجقف ؽر أنف  ؿد قبجقاز آـتتوب ىف مثؾ هذه افؼـوت بـوء ظذ أصؾ افزاءة  وه

حتريؿ آـتتوب يف افؼـوت ادًومهي افتل أنشئً ٕؽراض مٌوحي وفؽـفو ذهى اػ 

افؾجـي  ,تًتثؿر يف أنشطي ُمرمي)ىف ؿقل آخر أراه راجحو(وتؼسض ؿرووو ُمرمي أ

فدائؿي فؾٌحقث افعؾؿقي واإلؾتوء وجمؿع افػؼف اإلشالمل ادـٌثؼ مـ مـظؿي ادممتر ا

افدفقؾ إول9  اإلشالمل أدفتفؿ9 اشتدل أصحوب هذا افؼقل بعدد مـ إدفي مـفو9



   

 
281 
 

 واملعامالت املاليةلزكاة ا

 يي ىي مي خي ُّٱ ظؿقم إدفي افؼظقي ادحرمي فؾربو ومـفو9 ؿقفف تعوػ9
 جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ وؿقفف9 ،َّ ٰذٰر
فعـ آـؾ افربو ومقـؾف  ☺  أن افـٌل9 »◙، وحديٌ جوبر ;167>افٌؼرة9   َّ حت

ادًومهي يف افؼـي ورواه مًؾؿ وآـتتوب أش وـوتٌف وصوهديف، وؿول9 هؿ شقاء

فذفؽ  ا ممورشي فؾربو، شقاء ـون ادؽتتى مٌوًذ قتًتثؿر يف افربو هوافتل تؼسض أ

أن يؼول إن ادًوهؿ يف   يصح ظؼاًل ـوكً تؾؽ ادَمرشي وـوفي ظـد بَمفف، وٓوأ

ظذ ووع  وهبو ٕنف فقس مؽرهً  وافؼـي بريء مـ تؾؽ ادَمرشوت إذا ـون ظوحً 

فف ؾقفو، وٓ تزأ ذمي ادًؾؿ مـ افعؿؾ ادحرم إٓ إذا ـون جوهاًل  ظذ  ومؽرهً وأ أمقا

وكقؿش هذا آشتدٓل9 بلن افؼقل بنجوزة ادًومهي يف مثؾ هذه  ,ذفؽ افعؿؾ

افؼـوت ٓ يؾزم مـف أـؾ افربو بؾ جيى ظذ ادًوهؿ افتخؾص مـ افـًٌي ادحرمي 

 وأجقى ظـ هذا آشتدٓل مـ وجفغ9 ,وسؾفو يف وجقه افز

يمـؾف دـ تؼسض مـف افؼـي بػوئدة، قإن ادًوهؿ وإن ـون ٓ يلـؾ افربو ؾف,0

ربوح ؾؼط بؾ إن اجلزء ادحرم ٓ يؽقن يف إ ☺ وهبذا يشؿؾف فعـ افرشقل

يتنب فرأس احول، وذفؽ ٕن كظوم افؼـوت يؾزم افؼـوت ادًومهي بتجـقى 

,جزء مـ إربوح ـؾ ظوم فقؽقن احتقوضقو فؾؼـي، ؾنذا جتووز هذا آحتقوضل

كصػ رأس احول جوز فؾؼـي  أن تتكف بَم ,ادشتؿؾ ظذ رء مـ افربح ادحرم

س موهلو ظز وؿ هذا آحتقوضل فرأس زاد ظـ كصػ رأس احول مـف بزيودة رأ

احول، ـَم أن فؾؼـي أن تغطل هبذا آحتقوضل اخلًوئر افتل متس برأس موهلو 

ٓ يتجزأ مـ رأس مول افؼـي ادًومهي  اوبذفؽ تصٌح افعقائد ادحرمي جزءً 

 جك مق  حق مف ُّٱافدفقؾ افثوين9 ؿقل اهلل تعوػ9  ,ويتعذر افتخؾص مـفو
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مـ ؿٌقؾ ادعووكي ظذ أـؾ احلرام قه افؼـوت هوادًومهي يف هذ،َّحك

 -وتلـقؾف، وهذا مـ أظظؿ اإلثؿ

اإلشفوم يف هذه افؼـوت ؾقف وإن مـع افـوس مـ آـتتوب أافدفقؾ افثوف9ٌ 

مصؾحي ظظقؿي، إذ أنف جيعؾ هذه افؼـوت تؽػ ظـ هذه ادَمرشوت ادحرمي، ٕن 

ي افـوس وٓ تًتغـل ظـفو وبوفتويل افؼـوت ادًومهي ٓ تؼقم ظذ رؤوس أمقال ظوم

 ,ااوطرارً وأ اآشتثَمر إمو اختقورً وؾناهو شقف تًؾؽ افًٌؾ ادؼوظي فالؿساض أ

ويف ادؼوبؾ ؾنن إبوحي ذفؽ يستى ظؾقف تشجقع تؾؽ افؼـوت ظذ آشتؿرار 

وافتَمدي يف هذه إظَمل ادحرمي ذظو، وافؼيعي جوءت بًد افذرائع ادػضقي إػ 

 -حرم، وإبوحي ادًومهي يف هذه افؼـوت يعورض هذا ادٌدأ بؾ يـوؿضفاد

ظـفو  يؼقل ُمؿد بـ حًغ افشفراكك ىف بحٌ فف احلًوبوت اجلوريي,4  

)بتكف(ؾوحلًوب اجلوري ظٌورة ظـ ؿوئؿي تؼقد هبو ادعومالت ادكؾقي ادتٌودفي 

يف ادكف فقوع بغ افعؿقؾ وادكف؛ ويؼقم صوحى احول بػتح هذا احلًوب 

ٕؽراض افتعومؾ وموفف ؾقف، بغرض حػظفو وصقاهو ثؿ ضؾٌفو ظـد احلوجي إفقفو، أ

افققمل وافتجوري، دون آوطرار إػ محؾ افـؼقد وؿد يًؾؿ ادكف فؾعؿقؾ دؾس 

بوفًحى متك صوء مـ ,وبحًى إجراءات معروؾي,صقؽوت، يًؿح فف بؿقجٌف

، ور احول افذي تؿ تًؾقؿف فؾؿكف ظوفقً حًوبف، بحقٌ ٓ تزيد ادٌوفغ ظـ مؼدا

وؿد يدؾع صوحى احول فؾؿكف مصوريػ يًرة مؼوبؾ آحتػوظ بوحلًوب 

حتً افطؾى هل ووهبذا يتٌغ أن احلًوبوت اجلوريي أ ,اجلوري ظذ هذا افـحق

حًوبوت فقس هدؾفو آشتثَمر وإكَم هل حًوبوت فغرض حػظ هذه إمقال 

فغرض تًفقؾ افتعومؾ افتجوري وادعومالت وهلالك، أاووصقوكتفو مـ افنؿي أ

ادكؾقي إخرى افتل تؼدمفو هذه ادصورف فعؿالئفو؛ فذا ؾنن هذه احلًوبوت 
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ربح يف ادصورف وادشورـي، وٓ تًتحؼ أي ظوئد أوفقس هلو أي ظالؿي بودضوربي أ

مو يؿـحف ظَمفي يف مؼوبؾ وأ ا اإلشالمقي، بؾ إكف ؿد يتؼوى ادكف ظؾقفو أجرً 

فتؽققػ )افتخريٍ(   وظـ افتؽققػ افػؼفك هلو يؼقل ,ٕصحوهبو مـ امتقوزات

افػؼفل فؾحًوبوت اجلوريي9 اختؾػً آراء افػؼفوء وافٌوحثغ ادعوسيـ يف افتؽققػ 

 ًٓ 9 إؿقال يف ادًلخي9 افؼقل افػؼفل فؾحًوبوت، وممو يع ظرض فؾخالف9  أو

وهذا ؿقل أـثر  ,ادؼسضقرض، وادكف هادؼقإول9 إاهو ؿرض؛ ؾودقدع ه

رأي جمؿع افػؼف اإلشالمل ادـٌثؼ مـ مـظؿي قافػؼفوء وافٌوحثغ ادعوسيـ وه

( يف دورتف افتوشعي 2.8) 75ادممتر اإلشالمل بجدة، وكص ظؾقف بوفؼرار رؿؿ 

 ـه، وؾقَم يع كص افؼرار03049ذي افؼعدة  0,4ادـعؼدة يف أيب طٌل 

افػؼف اإلشالمل ادـعؼد يف دورة مممتره افتوشع بليب طٌل بدوفي "إن جمؾس جمؿع 

كقًون  0,5ـه، ادقاؾؼ 0304ذي افؼعدة  0,5اإلمورات افعربقي ادتحدة مـ 

م، بعد اضالظف ظذ افٌحقث ا فقاردة إػ ادجؿع بخصقص مقوقع 0884)أبريؾ( 

وت افتل دارت افقدائع ادكؾقي )حًوبوت ادصورف(، وبعد اشتَمظف إػ ادـوؿش

 حقفف، ؿرر مو يع9

 ًٓ 9 افقدائع حتً افطؾى )احلًوبوت اجلوريي(، شقاء أـوكً فدى افٌـقك أو

افٌـقك افربقيي هل ؿروض بودـظقر افػؼفل، حقٌ إن ادكف ادًتؾؿ واإلشالمقي أ

بوفرد ظـد افطؾى، وٓ يمثر ظذ حؽؿ  ومؾزم ذظً قهلذه افقدائع يده يد وَمن هلو وه

 -وقن افٌـؽ )ادؼسض( مؾقئً افؼرض ـ

افؼقل افثوين9 إاهو وديعي بودعـك افػؼفل، وؿول بف بعض افٌوحثغ ادعوسيـ وبف 

أخذ بـؽ ديب اإلشالمل)ومول إفقف افدـتقر حًغ ـومؾ ؾفؿل، ورأى ضورة 

بوفـًٌي فؾحًوبوت اجلوريي يف  وإظودة افـظر يف افتؽققػ افػؼفل ادعؿقل بف حوفقً 
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المقي فقصٌح9 وديعي )بؿػفقمفو افؼظل( فدى ـؾ مـ افٌـؽ افٌـقك اإلش

اإلشالمل، وافٌـؽ ادرـزي يف كػس افقؿً، مع اإلذن فؾٌـؽ ادرـزي ؾؼط 

 -بوشتخدامفو

أي أن اإلجورة واؿعي ظذ افـؼقد،  ,افؼقل افثوف9ٌ إاهو تدخؾ حتً ظؼد اإلجورة

افـؼقد، وهذا افؼقل أجر ٓشتعَمل هذه قوأن مو يدؾعف ادكف فصوحى افـؼقد ه

ئد افربو  كؼؾف بعض افٌوحثغ ومل يـًٌف ٕحد، واكتؼد بلنف ؿقل مـ أراد أن يًتحؾ ؾقا

افظوهر واهلل أظؾؿ  وأخرا كؼرأ قوبعد ذفؽ رجح إول وداؾع ظـف وه ,مـ افٌـقك

هـو ؾتقى افعؾَمء ظـ اشتخدام وشوئؾ آتصول احلديثي ىف افتعوؿد وهك مػقدة يف 

( ظـ آتصول بوفزق شئؾ افشقخ9 ُمؿد بخقً ادطقعل )ؒ ؾؼف افٌققع

فتؾغراف( ؾلجوب بلنف ـودؽوتٌي متومً قوأحؽوم افتعوؿد بف )وه فؽـ ٓ  ،فؽـف أهع وا

ـوهلوتػ ومو صوبف  ويؿتـع اخلطل وهلذا وجى افتثًٌ بقشوئؾ افتثًٌ ادقجقدة حوفقً 

وأمو افػوـس  ، افطرؾغومثؾ افزق افتؾؽس ٕنف برٌق خوٌص بصوحٌف مـ ـال ،ذفؽ

وبوفـًٌي فمٓت وإجفزة إخرى  ,وأهع مـ افتؾؽس ويلخذ حؽؿفو أجًض قؾف

تؽقن مًوويًي فؾفوتػ وافزق بوفنظي يف آتصول وؿقتف وووقحف  ؾفل إمو أن

وؿد ؿرر  ,أصد ؾنن ـوكً مثؾفو ؾتلخذ حؽؿفو وإن ـوكً أصد ؾؿـ بوب أوػوأ

افًودس بجدة بجقاز افتعوؿد هبذه افقشوئؾ ويعتز جمؿع افػؼف يف دورة مممتره 

 ،ويًتثـك مـ ذفؽ افكف ٓصساط افتؼوبض ،بغ حوضيـ بؼوط اتعوؿدً 

 9إذن افؼوط فؾجقاز هك ,وافًؾؿ ٓصساط ؿٌض رأس احول

وجقد افتثًٌ مـ ـٍؾ مـ ادتعوؿديـ مـ صخصقي صوحٌف ـل ٓ يدخؾ  ,0

 -مـ ضرٍف ثوفٌورؾغ أافقهؿ وافؾٌس وافتزيقػ مـ أحد افط
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ٍل  ,1 صحي مو تـًٌف هذه أٓت احلديثي إػ ـٍؾ مـ ادتعوؿديـ مـ أؿقا

 -وتكؾوت

ظدم رجقع ادقجى ظـ إجيوبف ؿٌؾ وصقل افؼٌقل مـ افطرف أخر يف  ,2

 -بعض أٓت افتل يقجد ؾقفو ؾسة زمـقي فؾقصقل

ض أحد افعقوغ يف أٓ يمدي افتعوؿد ظـ ضريؼ هذه أٓت إػ تلخر ؿٌ ,3

وأٓ يمدي إػ تلخر ؿٌض رأس احول يف افًؾؿ  ،افكف ٓصساط افتؼوبض ؾقف

 -ٓصساط تعجقؾ رأس احول ؾقف

 -ا ـه ٓ يصح ظؼد افـؽوح هبو ٓصساط افشفقد ؾقف ,4

                  -(افقؿػ) ,5

 شٌقؾ اخلوص ظذوفؾـػع افعوم أ أرضوظؼور أوويراد بف حٌس مـػعي مـ مول أ

افؼربي إػ اهلل تعوػ ورجوء اجلزاء إخروي ومل يعرف إٓ ىف اإلشالم ـَم ؿول اإلموم 

داًرا وٓ أرًوو تزًرا بحًٌفو، ,ؾقَم ظؾؿتف,)مل حيٌس أهؾ اجلوهؾقي  افشوؾعل ؒ

ربوين ذظل وإصؾ ؾقف ؿقل اهلل تعوػ  فـ تـوفقا قوإكَم حٌس أهؾ اإلشالم(  ؾف

و حتٌقن  وؿصي برحوء تؾؽ احلديؼي ادٌورـي مع افصحويب اجلؾقؾ افز حتك تـػؼقا مم

مـ حديٌ أبك هريرة مويػقد بوفدظقة إػ ☺ ا>ى ضؾحي  بؾ ثًٌ ظـ افـٌل 

ف إٓ مـ إحدى ثالث  )إذا موت ابـ آدم اكؼطع ظؿؾ ☺ افقؿػ ساحي ؾؼول 

)وـَم ثًٌ ظـ ابـ ظؿر  (ففقوظؾؿ يـتػع بف ووفد صوفح يدظ صدؿي جوريي

ؾؼول ظؾقف افصالة وافًالم9 )ؿول9 أصوب ظؿر بخقز أرًوو،ؾلتك افـٌل  ¶

ًًٌّ أصؾفو، وتصدؿً هبو" ؾتصدق ظؿر أنّف ٓ ُيٌوع أصؾفو، وٓ  ,"إن صئً ح

يقهى وٓ يقرث، وإكَم هل صدؿي يف افػؼراء وافؼربك وافرؿوب ويف شٌقؾ اهلل 
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يطعؿ ومـفو بودعروف، أوافضقػ وابـ افًٌقؾ، وٓ ُجـوح ظذ مـ وفقفو أن يلـؾ 

بؾغـك أن ثَمكغ مـ ) صديًؼو ؽر متؿّقل ؾقف ومـ هـو ـون ؿقل افشوؾعك ؒ

ويتؿقز كظوم افقؿػ أجضو بوفشؿقل ويدرك صؿقل كظومف  (افصحوبي إنصور وؿػقا 

يف اإلشالم مـ يطؾع ظذ مو ـتٌف إئؿي رمحفؿ اهلل تعوػ حقل افقؿػ وأحؽومف 

تعددة وإمقر افدؿقؼي وافتػصقؾقي افتل تـووفقهو ممو يدل وؽويوتف يرى إبقاب اد

يشؿؾ افقؿػ إهع9 افذي يقؿػف ادرء قظذ صؿقل كظوم افقؿػ واّتًوظف جًدا؛ ؾف

ظذ كػًف وذريتف وهؽذا، ـَم يشؿؾ افقؿػ اخلري9 افذي يقؿػ ظذ جفوت افز 

م افقؿػ فقشؿؾ ـَم يتًع كظو ,واإلحًون وادعروف، وتقجد أوؿوف جتؿع بقـفَم

مجقع أنقاع وجموٓت اخلر؛ افديـقي وافدكققيي مـ مًوجد ومؽتٌوت ومدارس 

ومعوهد وجومعوت ومشػقوت ومؼوبر وممشًوت خريي ومـوزل وأربطي ومقاؿع 

خريي، وثغقر وٓ يؼتك أداء كظوم افقؿػ يف اإلشالم ظذ ادًؾؿ وحده، بؾ تقجد 

وجدت أوؿوف خصصً يف افؼديؿ أوؿوف ظومي تشؿؾ ادًؾؿ وؽره، ـَم 

واحلديٌ فإلكػوق ظذ ؽر ادًؾؿغ، وإصالح معوصفؿ وإظوكتفؿ، وتلخقػ ؿؾقهبؿ 

ودظقُتؿ، وتعرض افػؼفوء رمحفؿ اهلل تعوػ دًوئؾ مـ ذفؽ، وخصصقا هلو حّقًزا 

يف ـتٌفؿ ادتخصصي ممو يدل ظذ ظـويي اإلشالم بغر ادًؾؿغ مـ جفي افقؿػ 

وتف بؾ ـَم يؼقل بعض افعؾَمء ووجد مـ إوؿوف مو صؿؾ وأحؽومف وتؼيع

إن كظوم افقؿػ اإلشالمل يؼقم مـ أشوشف ظذ  ,احلققاكوت أبًضو )افٌفوئؿ وافطققر(

مؼصد اإلحًون بؿػفقمف اإلشالمل افعوم، ؾقشؿؾ اإلحًون إػ ادًؾؿ وؽره، 

ه اإلحًون9 ومـ وجق ,وإػ افصغر وافؽٌر، وافذـر وإنثك، وافؼ ي وافداين

ى ًْ ـَ ادعدوم، وتػريٍ افؽرب، وؾؽ إشر،  إؽوثي ادؾفقف، وإظوكي ادحتوج، و

وافؼاب  د ادتير بوفؽقارث بوفطعوموإضعوم اجلومع، ورظويي افقتقؿ، وإمدا
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إن مـظر تدؾؼ اإلظوكوت  ,وافػراش واخلقوم وافؾٌوس وبوفطى واهلـدشي وأٓت

فقؾغ، وادشورـي يف ذفؽ مؼصد ذظل فؽثر فؾؿحتوجغ ورؤيي مشفد إؽوثي ادؾ

يدل ظذ اإلحًون وافرمحي افتل يؿتوز هبو قمـ إوؿوف وإحٌوس افؼظقي، وه

أوئلؽ مـ ُجز ؿؾٌف، وـوكً ظقائد وؾؽؿ مـ همٓء أ ,اإلشالم، ويؼصد إفقفو

ًٌو يف إكؼوذهؿ بعد اهلل تعوػ   مـفوومـ هـو ـوكً فف ؿقاظد يـٌغك مراظوُتو ,افقؿػ شٌ

 9ُيراظك يف مؼصد افقؿػ وظـد افتعومؾ معف  مويذ

مصؾحي افقؿػ، ومصؾحي افـوس9 وهذا إصؾ يرجع إػ افؼوظدة افؼظقي؛  ,0

 ,وهل9 أن اإلشالم جوء بتحصقؾ ادصوفح وتؽؿقؾفو، وتعطقؾ ادػوشد وتؼؾقؾفو

ؾنن اهلل تعوػ أمر بوإلصالح، واهك ظـ افػًود، وبعٌ رشؾف ظؾقفؿ افصالة 

 مقشك ظؾقف افصالة وافًالم9؟وافًالم بؿثؾ هذه افؼوظدة، ؿول اهلل تعوػ ظـ 

  َّ حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ريُّٱ

 حق مف ُّٱ ؟وؿول كٌل اهلل تعوػ صعقى ظؾقف افصالة وافًالم9;، 031>إظراف9 
 حج مث  هت مت ُّٱ ؟، وؿول اهلل افغػقر شٌحوكف9;77هقد9 >  َّخك حك  جك مق

، وؿول اهلل افعؾقؿ اخلٌر شٌحوكف ظـ ;924 إظراف> َّ جس مخ جخ مح جح مج

 ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك ُّٱ ؟ادـوؾؼغ9
ؾقـظر يف مؼصد افقاؿػ، وكقع افقؿػ، ومصورؾف إػ  ؟;00,01>افٌؼرة9  َّ ٰى

مصؾحي افقؿػ يف احلػوظ ظؾقف ورظويتف، مع مصؾحي افـوس يف مدى حوجتفؿ إػ 

وظؾقف ؾربَم  ,ع افقؿػ بوفـًٌي إفقفؿ، وهؽذاحتؼقؼ هذا ادؼصد أن، وأمهقي كق

ًظو مـ إوؿوف وإحٌوس افتل ُتراظل إحدى ادصوفح افؼظقي  تًتجد أنقا

 -وإبعود ادًتؼٌؾقي
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تراظك ؾقف إؿومي ؾروض إظقون وافؽػويوت9 إن افػروض افؼظقي بؼًؿقفو  ,1

ويف  ,ؿٌؾ أخرافعقـل وافؽػوئل مطؾقب يف اإلشالم إؿومتفَم مع تؼديؿ إول 

مؼوصد افقؿػ وأبعوده تراظك يف ـؾ وؿػ مدى إؿومتف فؾػروض افؽػوئقي 

ؾال حيؼ ٕهؾ اإلشالم أن يـؽٌقا ظذ كقع وؿػ معّغ، بقـَم يدظقن ؽره  ,افعقـقيوأ

,وأؽؾى إوؿوف ,يف ذفؽ افٌؾدوممو ؿد يؽقن ؾروقتف أهؿ يف هذا افقؿً، أ

 بد مـ افتقازن بقـفو وبغ ؽرهو، وهـوك تؼقم بػروض افؽػويوت، وفؽـ ٓ,افققم

حوٓت تتحقل ؾقفو ؾروض افؽػويوت إػ ؾروض أظقون، مـفو9 ظـدمو ٓ يؼقم 

بػروض افؽػويي مـ يؽػل ووجدت أظَمل خريي، ومشوريع إكًوكقي مؾّحي وظوجؾي 

 ٓ يقجد مـ يدظؿفو موفًقو، وٓ وؿًػو يدّر ظؾقفو، ويف مثؾ هذه احلول يـٌغل أن كـظر

إفقفو ظذ أنف ؾرض ظغ اكتؼؾً مـ ـقاهو ؾرض ـػويي؛ فعدم وجقد مـ يؼقم هبو، 

 -يؽػقـو إيوهووأ

أنف ؿول9 )فؼد ورد ظـ رشقل اهلل  افرمحي يف تؼيعف ومؼوصده ومصورؾف9 ,2

ممّو ٓ بد  "افرامحقن يرحفؿ اهلل؛ ارمحقا مـ يف إرض يرمحؽؿ مـ يف افًَمء"

ومصورؾف أنف وجد يف ذيعتـو وووع  المل ومؼوصدهمراظوتف يف كظوم افقؿػ اإلش

دؾع  حوجتفؿ، وإظوكتفؿ يف وذاك مـ أجؾ افرمحي بوخلؾؼ؛ فرؾع أويف هذا افعؼور أ

ـَم أن مـ افرمحي يف كظوم افقؿػ يف اإلشالم أنف يشؿؾ يف  ,حقوُتؿ افديـقي وافدكققيي

ًٌو، فؽـف ٓ يؿتـع مـ افكف ظذ ؽرهؿ  إن ـون افقؿػ ظوًمو، مصورؾف ادًؾؿغ ؽوف

خلؾطتفؿ بودًؾؿغ يف بالدهؿ وُدورهؿ ويدخؾقن ؾقف أحقوًكو بحؽؿ افيورة، أوأ

ٌّؾ وؾال يؿقزون ظـفؿ إّٓ إذا كص افقاؿػ أ احلوبس بذفؽ واصسضف؛ ـؿـ ش

يـّص ظذ أن يؽقن فؾؿًؾؿغ ؾؼط؛ ؾنّن هذا وأوؿػ بئًرا فؾعومي،ومل يشسط أوأ

ومـ افرمحي أجًضو يف افقؿػ أنف صؿؾ أجًضو  ,قان، وهؽذاحقواخلر يعّؿ ـؾ إكًون أ

إن ـون أراد ,احلققان، واإلكػوق ظؾقف، وافعـويي بف، ومـ افرمحي أن يقيص افقاؿػ
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و أن ٓ يشسط ذط اإلشالم ؾقؿـ تـوفف مصورؾف، فقعؿ اهلل ,وؿًػو خرًيو ظومًّ

 -آكتػوع هبو فؾؿًؾؿغ وؽرهؿ

ضف ومؼصده مـ افطوظوت افتل حيٌفو اهلل تعوػ بد أن يؽقن افقؿػ وذ ٓ ,3

تعوػ يف جقاب شمال ضقيؾ9  ورشقفف ؿول صقخ اإلشالم  ابـ تقؿقي ؒ

;، ؾنن ـوكً ☺)إظَمل ٓ بد أن تؽقن مـ افطوظوت افتل حيٌفو اهلل ورشقفف >

مـفًقو ظـفو مل جيز افقؿػ ظؾقفو، وٓ اصساضفو يف افقؿػ بوّتػوق ادًؾؿغ، وـذفؽ 

ذفؽ، فقس قافـذر وكحقه، وهذا متػؼ ظؾقف بغ ادًؾؿغ يف افقؿػ وافـذر وكحيف 

، ومـ أصقل ذفؽ مو أخرجف افٌخوري يف صحقحف  ظـ ؾقف كزاع بغ افعؾَمء أصاًل 

ؿوف9ً ؿول رشقل اهلل9 "مـ كذر أن يطقع اهلل ؾؾقطْعف، ومـ كذر أن  ▲ ظوئشي 

 -يعِص اهلل ؾال يعِصف"

 إوؿوف ومتوبعتفو ومصورؾفو بَم يقاـى حوجي افعك آبتؽور واإلبداع يف ,4

وتؼدمف وؾؼ افؼيعي9 هذا إصؾ مراظك يف افؼيعي اإلشالمقي، ؾنكـو كذـر دائًَم 

ـَم تؼدم  أنف يقاـى افعك، ,أاهو صوحلي فؽؾ زمون ومؽون، ومـ خصوئص افقؿػ

م أنف يقاؾؼ افؼيعي وبـوء ظذ ذفؽ ؾنن آبتؽور واإلبداع مو دا ,وُيؾٌل حوجي إمي

اإلشالمقي ووقابطفو ؾنكف ٓزم وحتؿ وخصقًصو إن ـون فتـؿقي افقؿػ كػًف 

وٓ كحؿد يف افتعومؾ مع  ,حلراشتف ومحويتفوزيودة مصورؾف أوورظويتف وتطقيره، أ

افتؼـقوت احلديثي، وإؾؽور اإلبداظقي يف إوؿوف ومصورؾفو، بؾ ٓ بد مـ أن كتؼدم 

 ا وتـػقًذا ا ـهإػ إموم تػؽرً 

افـدب اػ ظَمرتف تتؿ ظَمرة افقؿػ بوفؼقوم بلمريـ9 إول9  ومـ أحؽوم افقؿػ

اإلكػوق ظذ افقؿػ بَم يؿـع ظـف تعروف فؾتؾػ واخلراب، وافؼقوم بؽؾ مو يؾزم فف ممو 

ؾقف بؼوء ظقـف؛ فقحصؾ دوام آكتػوع، وهذه افـػؼي ٓ يشسط هلو أن يؽقن افقؿػ ؾقف 
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د مـفو ادحوؾظي ظذ افقؿػ بؼطع ادػًد ظـف ؿٌؾ وؿقظف، وإن ـون خؾؾ بؾ ير ا

افثوين9 اإلكػوق ظذ ترمقؿ افقؿػ وجتديده، وإظودة بـوء مو خرب  ,صوحلًو فالكتػوع

 ,مـف، واشتٌدال افتوفػ حتك يؽقن صوحًلو فالكتػوع، وهذا رؾع فؾؿػًد بعد وؿقظف

م مـػعتف، وهذا ادؼصقد ٓ بؼوء ظغ افقؿػ فدواقوافغرض مـ إظَمر افقؿػ ه

وجوء يف ادحقط افزهوين9 "إن ـون يف أرض  ,حيصؾ إٓ بنصالح افقؿػ، وظَمرتف

افقؿػ كخؾي، ؾخوف افؼقؿ هالـفو، ـون فف أن يشسي مـ ؽؾتفو ؾصاًل ؾقغرشف؛ ٕن 

افـخؾ بـًؾف ظذ امتداد افزمون، ؾتفؾؽ، ؾقـؼطع ثؿرهو، ؾؽون إبؼوؤهو بوفغرس 

ؾنن ـوكً ؿطعي مـ هذه إرض شٌخي ٓ تـًٌ  ٌؼك خؾًػو ظـ شؾػ،مؽواهو حتك ي

فؾؼقؿ أن يٌدأ مـ ؽؾي  صقًئو، ؾقحتوج إػ ـشح وجففو، وإصالحفو حتك تـًٌ، ـون

مجؾي إرض بؿمكي إصالح تؾؽ افؼطعي؛ ٕاهو إذا صؾحً ـزت افغؾي ؾؽون أنػع 

ووطقػتف9 ظَمرة  ,ـػوييفؾػؼراء" وجوء يف مـفٍ افطوفٌغ9 "وذط افـوطر9 ظدافي، و

وإجورة وحػظ أصؾ ؾجعؾ مـ وطقػي افـوطر9 افعَمرة وحػظ إصؾ، ؾوٕوػ رؾع 

بؼوء افعغ ظذ قوأمو مؼدار اإلصالح9 ؾف ,فؾؿػًد، وافثوكقي دؾع فف ؿٌؾ وؿقظف

اهلقئي افتل ـون ظؾقفو وؿً افقؿػ، أمو ظَمرة افقؿػ زيودة ظذ مو يف زمـ افقاؿػ 

وو ادًتحؼغ جوء يف بدائع افصـوئع9 "افقاجى أن يٌدأ بكف ؾال جتقز إٓ بر

افػرع )افغؾي( إػ مصوفح افقؿػ مـ ظَمرتف، وإصالح مو وهل مـ بـوئف وشوئر 

مل يؼط؛ ٕن افقؿػ صدؿي وممكوتف افتل ٓ بد مـفو، شقاء ذط ذفؽ افقاؿػ أ

قون ادقؾقؾي دـ فف جوريي يف شٌقؾ اهلل تعوػ، وٓ جتري إٓ هبذا افطريؼ"زـوة إظ

مؾؽفو  افؽالم يف زـوة احول ادقؿقف يـؼًؿ إػ ؿًؿغ9 مول جتى افزـوة يف ظقـف 

ومول جتى افزـوة يف ريعف  ,ـوفزـوة يف افـؼقد، وافزـوة يف افًوئؿي مـ هبقؿي إنعوم

أمو خالف افعؾَمء يف احول  ,دون ظقـف، ـوفزـوة يف ؽؾي إرض، وثَمر إصجور

ى افزـوة يف ظقـف، ؾرجع آختالف ؾقف إػ اختالف افعؾَمء يف مؾؽ افعغ افذي جت
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مؾؽ فؾؿقؿقف ومؾؽ فؾقاؿػ، أوادقؿقؾي، هؾ هل مؾؽ هلل تعوػ ؾال زـوة ؾقفو، أ

ظؾقف، ؾتؽقن افزـوة ظذ احوفؽ وافراجح أن افزـوة جتى يف مول يؿؾؽ، وافعغ 

حٌس أصؾفو، وشٌؾ ثؿرُتو،  9☺ ادقؿقؾي ٓ يؿؾؽفو أحد، وهلذا ؿول افرشقل

دخؾف ادؾؽ فؼٌؾ قؾوٕصؾ ُمٌقس ظـ ادؾؽ، ٓ يٌوع، وٓ يقهى، وٓ يقرث، وف

ظذ جفي وافٌقع واإلرث، ؾال زـوة يف ظقـف مطؾًؼو، شقاء ـون افقؿػ ظذ معغ أ

 -ظومي

د بوفتلمغ اصطالحو مو ؿوفف ىف بحٌ فف د  مقجز ىف افتلمغ ,6 جوء ىف ادرا

 9ؿومصطػك افزر

ؾقؿؽـ تعريػ كظوم افتلمغ بلنف9 كظوم تعوؿدي يؼقم ظذ أشوس ادعوووي ؽويتف 

ر ادخوضر افطورئي بقاشطي هقئوت مـظؿي تزاول ظؼقده  افتعوون ظذ ترمقؿ أضا

أمو ظؼد افتلمغ ؾؼد ظرؾف افؼوكقن  ,بصقرة ؾـقي ؿوئؿي ظذ أشس وؿقاظد إحصوئقي

ي بوفتعريػ أيت مع حتقير يف افصقوؽي9  ظؼد اددين افًقري وافؼوكقن اددين ادك

بغ ضرؾغ أحدمهو يًؿك9 ادممـ، وافثوين9 ادممـ فف، ويؾتزم ؾقف ادممـ بلن يمدي 

دا مرتٌو أوإػ ادممـ دصؾحتف مٌؾغو مـ احول أ أي ظقض مويل آخر يف حوفي وإيرا

دؾعي موفقي أجي وحتؼؼ خطر مٌغ يف افعؼد، وذفؽ يف مؼوبؾ ؿًط أووؿقع حودث أ

 -ا ـه ,أخرى يمدَيو ادممـ فف إػ ادممـ

وظذ أي حول ؾؿفَم وجد آختالف بغ افعؾَمء يف تعريػ افتلمغ ؾنن آتػوق 

واؿع بقـفؿ ظذ افعـوس إشوشقي فعؼد افتلمغ مـ وجقد اإلجيوب وافؼٌقل مـ 

أن يؼقم ادممـ فف ادممـ فف وادممـ واجتوه افتلمغ إػ ظغ يؼع ظؾقفو افتلمغ، و

ظذ أؿًوط يتؿ آتػوق ظؾقفو فؾؿممـ، وأن وبدؾع مٌؾغ مـ احول دؾعي واحدة أ

جزءا ويؼقم ادممـ بضَمن مو يؼع ظذ افعغ ادممـ ظؾقفو إذا تعروً حو يتؾػفو أ
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وجوء ىف بحٌ ظـ أنقاظف فؾتلمغ ظدة تؼًقَمت ٓظتٌورات خمتؾػي يؿؽـ ,مـفو

فتوقإمجوهلو ظذ افـح  ػ9ا

مو يًؿك بـ9 )افتلمغ وؾقـؼًؿ مـ حقٌ صؽؾف إػ ؿًؿغ9 تلمغ تعووين، أ ,أ

 9مو يًؿك بـ9 )افتلمغ بؼًط ثوبً( ؾوفتلمغ افتعووينوافتٌوديل(، وتلمغ جتوري، أ

يؼقم بف ظدة أصخوص يتعروقن فـقع مـ ادخوضر، وذفؽ ظـ ضريؼ اـتتوهبؿ 

ه ادٌوفغ ٕداء افتعقيض ادًتحؼ دـ بؿٌوفغ كؼديي ظذ شٌقؾ آصساك، ختصص هذ

يصقٌف مـفؿ افير، ؾنن مل تػ إؿًوط ادجؿقظي ضقفى إظضوء بوصساك إوويف 

فتغطقي افعجز، وإن زادت ظَم سف مـ تعقيض ـون فألظضوء حؼ اشسداد هذه 

افزيودة، وـؾ واحد مـ أظضوء هذه اجلؿعقي يعتز مممـو ومممـو فف، وتدار هذه 

قاشطي بعض أظضوئفو، ويتضح مـ تصقير هذا افـقع مـ افتلمغ أنف أصٌف اجلؿعقي ب

بجؿعقي تعووكقي تضومـقي ٓ ُتدف إػ افربح، وإكَم افغرض مـفو درء اخلًوئر افتل 

                        ,تؾحؼ بعض إظضوء بتعوؿدهؿ ظذ تقزيعفو بقـفؿ ظذ افقوع ادذـقر

افذي تـكف إفقف قبـ9 )افتلمغ بؼًط ثوبً( ؾف مو يًؿكوأ 9أمو افتلمغ افتجوري

,ـؾؿي افتلمغ ظـد إضالؿفو، ؾودممـ فف يؾتزم بدؾع ؿًط دوري ُمدد إػ ادممـ

يف مؼوبؾي تعفد ادممـ بتعقيضف ظـد حتؼؼ اخلطر ادممـ مـف، ويتؿقز  ,ذـي افتلمغ

افذي قه هذا افـقع ظـ شوبؼف بوشتؼالل ادممـ ظـ ادممـ فف حقٌ إن ادممـ

يًتػقد مـ افربح إذا زادت إؿًوط افدوريي ظـ مٌوفغ افتعقيض ادًتحؼ دؾعفو 

وحده ادتير بوخلًورة يف حول كؼص إؿًوط قـَم أن ادممـ ه ,فؾؿممـ هلؿ

ؾوفتلمغ افتجوري9 يؽقن ادممـ فف  ,افدوريي ظـ مٌوفغ افتعقيض ادًتحؼ دؾعفو

بح، وهبذا يتضح افػرق بقـف وبغ شوبؼف، ؽر ادممـ افذي فقس فف هدف إٓ افر

افتلمغ افتعووين ٓ يًعك أصحوبف إػ افربح، وإكَم ؽويتفؿ وذفؽ أن افتلمغ افتٌوديل أ
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افتعوون ظذ حتؿؾ ادخوضر، وـؾ واحد مـ أظضوئف يعتز مممـو فف ومممـو، أمو 

وهـوك   ,وافتلمغ افتجوري ؾوفتعوون ؾقف يليت بطريؼ ؽر مٌوذ وؽر مؼصقد أجض

مـ افؽتوب مـ يذهى يف حتؾقؾف ظؿؾقي افتلمغ افتجوري إػ أن افتعوون بغ ادممـ فف 

افػؽرة إشوشقي فؾتلمغ، ذفؽ أن ادممـ ٓ يعتؿد يف دؾع مٌوفغ افتلمغ قوادممـ ه

 ,ظذ رأس موفف، وإكَم شـده يف ذفؽ إؿًوط افدوريي افتل جيؿعفو مـ ادممـ هلؿ

ؿ يف افقاؿع ادممـقن ٕنػًفؿ، وتتؾخص وطقػي ادممـ يف تـظقؿ هذا ؾودممـ هلؿ ه

افػتقى ) ومـ هـو جوء افؼرار بشلنف ,افتعوون، وتقزيع ادخوضر ظذ ادممـ هلؿ

فتوػ  ؿرار رؿؿ )قظذ افـح (ظغ موكريدقاجلؿعقي وه  0286 \ 3\3  ( وتوريخ/0\4ا

وظذ آخف وصحٌف ومـ شور ظذ  ،احلؿد هلل، وافصالة وافًالم ظذ مـ ٓ كٌل بعده

ؾٌـوء ظذ مو ورد مـ جالفي ادؾؽ ؾقصؾ بـ ظٌد  9أمو بعد ,اهجف إػ يقم افديـ

 -ـه80 \00\3( وتوريخ /1120بخطوبف رؿؿ ) افعزيز آل شعقد ؒ

ادقجف إػ شَمحي رئقس إدارات افٌحقث افعؾؿقي واإلؾتوء بلن يـظر جمؾس  ,

وبـوء ظذ ذفؽ تؼرر إدراجف يف جدول أظَمل  ،لمغهقئي ـٌور افعؾَمء يف مقوقع افت

وأظدت افؾجـي افدائؿي فؾٌحقث افعؾؿقي واإلؾتوء بحثو يف ذفؽ  ,افدورة افرابعي

 9يتضؿـ أمريـ

تعريػف وبقون أشًف وأنقاظف وأرـوكف وخصوئص ظؼده وأنقاع وثوئؼف ومو  9إول

 -ـعادوإػ ذفؽ ممو يتقؿػ ظذ معرؾتف احلؽؿ ظؾقف بوإلبوحي أ

ويف  ،ذـر خالف افٌوحثغ يف حؽؿف وأدفي ـؾ ؾريؼ مـفؿ مع ادـوؿشي 9افثوين

 \1\3دة يف افريوض ابتداء مـ افدورة افًودشي دجؾس هقئي ـٌور افعؾَمء ادـعؼ

 -ـه84
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 9اشتؿع ادجؾس إػ مو يليت ,

صقرة ؿرار صودر مـ شَمحي افشقخ ُمؿد بـ إبراهقؿ آل افشقخ مػتل افديور ,0

 - ـه0277\7\07يف  (1\/46برؿؿ ) ديي ورئقس افؼضوة ؒافًعق

بشلن حؽؿ صودر مـ ُمؽؿي جدة يف مقوقع افتلمغ بغ ذـي أمريؽون  ,

جمؿع قٓيػ وبغ بدوي حًغ شومل ومذـرة اظساوقي فؾشقخ ظع اخلػقػ ظض

 -افٌحقث اإلشالمقي بؿك إػ احلؽؿ ادشور إفقف

 -فؾٌحقث افعؾؿقي واإلؾتوء افٌحٌ افذي أظدتف افؾجـي افدائؿي,1

 ،افدـتقر طوؾر افرؾوظل 9ؿرار صودر مـ ادًتشوريـ بؿجؾس افقزراء مهو,2

 -ـه /028 \00 \15( وتوريخ 338وإبراهقؿ افًعقد برؿؿ )

حقث اإلشالمقي بوفؼوهرة شـي افٌحٌ ادختك افصودر ظـ جمؿع افٌ,3

جمؿع افٌحقث قظض افشقخ ُمؿد أمحد ؾرج افًـفقري مـ إظداد ؾضقؾي, ـه0281

اإلشالمقي بؿك، يشتؿؾ هذا افٌحٌ ظذ بقون مراحؾ بحٌ افتلمغ بجؿقع 

وبقون آراء مجوظي ـثرة مـ ؾؼفوء افعومل اإلشالمل واخلزاء وآؿتصوديغ  ،أنقاظف

 -وآجتَمظقغ

مصطػك أمحد افزرؿوء وظقًك ظٌده ظـ هذا  9مو فدى ـؾ مـ افدـتقريـ ,4

مهو ادجؾس بـوء ظذ احودة افعوذة مـ ٓئحي شر افعؿؾ يف وؿد اشتدظو ،ادقوقع

ودرة بودرشقم ادؾؽل رؿؿ هقئي ـٌور افعؾَمء وافؾجـي افدائؿي ادتػرظي ظـفو افص

)وبعد اشتَمع ادجؾس إػ مو شٌؼ اشتؿرت ,ـه 0280\6 \7( وتوريخ 026\0)

ومًتـد ادػصؾغ  ،ـع مطؾؼووأدفي افؼوئؾغ بود ،ادـوؿشي ٕدفي افؼوئؾغ بوجلقاز مطؾؼو

وبعد ادـوؿشي  ،افذيـ يرون جقاز بعض أنقاع افتلمغ افتجوري ومـع أنقاع أخرى

 9أن افتلمغ افتجوري ُمرم ؛ فألدفي أتقي 9وتٌودل افرأي ؿرر ادجؾس بوٕـثريي
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ظؼد افتلمغ افتجوري مـ ظؼقد ادعووووت احوفقي آحتَمفقي ادشتؿؾي  9إوػ

غرر افػوحش ؛ ٕن ادًتلمـ ٓ يًتطقع أن يعرف وؿً افعؼد مؼدار مو يعطل ظذ اف

وؿد  ،ؿًطغ ثؿ تؼع افؽورثي ؾقًتحؼ مو افتزم بف ادممـويلخذ ؾؼد يدؾع ؿًطو أوأ

وـذفؽ ادممـ ٓ  ،ٓ تؼع افؽورثي أصال ؾقدؾع مجقع إؿًوط وٓ يلخذ صقئو

وؿد ورد يف احلديٌ  ،د بؿػردهيًتطقع أن حيدد مو يعطل ويلخذ بوفـًٌي فؽؾ ظؼ

 -افـفل ظـ بقع افغرر ☺ افصحقح ظـ افـٌل 

؛ حو ؾقف مـ ادخوضرة غ افتجوري ضب مـ ضوب ادؼومرةظؼد افتلم 9افثوين

تًٌى ؾقفو ومـ افغـؿ بال مؼوبؾ ويف معووووت موفقي ومـ افغرم بال جـويي أ

لمغ ثؿ يؼع احلودث ؾقغرم مؼوبؾ ؽر مؽوؾئ ؾنن ادًتلمـ ؿد يدؾع ؿًطو مـ افتوأ

وؿد ٓ يؼع اخلطر ومع ذفؽ يغـؿ ادممـ أؿًوط افتلمغ  ،ادممـ ـؾ مٌؾغ افتلمغ

وإذا اشتحؽؿً ؾقف اجلفوفي ـون ؿَمرا ودخؾ يف ظؿقم افـفل ظـ ادقن  ،بال مؼوبؾ

 مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف ُّٱ 9يف ؿقفف تعوػ
 -وأيي بعدهو ;/8>احوئدة9   َّ هل مل خل حل جل

ظؼد افتلمغ افتجوري يشتؿؾ ظذ ربو افػضؾ وافـًل ؾنن افؼـي إذا  9افثوفٌ

 ،ربو ؾضؾقفؾؿًتػقد أـثر ممو دؾعف مـ افـؼقد هلو ؾفوفقرثتف أودؾعً فؾؿًتلمـ أ

وإذا دؾعً  ،وادممـ يدؾع ذفؽ فؾؿًتلمـ بعد مدة مـ افعؼد ؾقؽقن ربو كًل

وـالمهو ُمرم بوفـص  ،ؾؼط افؼـي فؾؿًتلمـ مثؾ مو دؾعف هلو يؽقن ربو كًل

 -واإلمجوع

ظؼد افتلمغ افتجوري مـ افرهون ادحرم ؛ ٕن ـال مـفَم ؾقف جفوفي وؽرر  9افرابع

ومؼومرة ومل يٌح افؼع مـ افرهون إٓ مو ؾقف ككة فإلشالم وطفقر ٕظالمف بوحلجي 

ٓ " 9☺رخصي افرهون بعقض يف ثالثي بؼقفف  ☺وافًـون وؿد حك افـٌل 
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وفقس افتلمغ مـ ذفؽ وٓ صٌقفو بف ؾؽون  ،(0) شكصؾوحوؾر أوٓ يف خػ أشٌؼ إ

 -ُمرمو

وأخذ بال مؼوبؾ يف  ،ظؼد افتلمغ افتجوري ؾقف أخذ مول افغر بال مؼوبؾ 9اخلومس

 ىي ُّٱ 9ظؼقد ادعووووت افتجوريي ُمرم ؛ فدخقفف يف ظؿقم افـفل يف ؿقفف تعوػ
 مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي
 -;18ًوء9 >افـ  َّنئ

م بَم ٓ يؾزم ذظو 9افًودس ؾنن ادممـ مل حيدث  ،يف ظؼد افتلمغ افتجوري اإلفزا

اخلطر مـف ومل يتًٌى يف حدوثف وإكَم ـون مـف جمرد افتعوؿد مع ادًتلمـ ظذ وَمن 

وادممـ مل يٌذل ظؿال  ،اخلطر ظذ تؼدير وؿقظف مؼوبؾ مٌؾغ يدؾعف ادًتلمـ فف

يف ووأمو مو اشتدل بف ادٌقحقن فؾتلمغ افتجوري مطؾؼو أ ,فؾؿًتلمـ ؾؽون حرامو

 9ؾوجلقاب ظـف مو يع 9بعض أنقاظف

ؾنن ادصوفح يف افؼيعي اإلشالمقي  ،آشتدٓل بوٓشتصالح ؽر صحقح ,أ

وؿًؿ شؽً ظـف افؼع ؾؾؿ  ،حجيقؿًؿ صفد افؼع بوظتٌوره ؾف 9ثالثي أؿًوم

 ,وهذا ُمؾ اجتفود ادجتفديـ رشؾي،مصؾحي مقيشفد فف بنفغوء وٓ اظتٌور ؾف

وافؼًؿ افثوفٌ مو صفد افؼع بنفغوئف، وظؼقد افتلمغ افتجوري ؾقفو جفوفي وؽرر 

وؿَمر وربو ؾؽوكً ممو صفدت افؼيعي بنفغوئف ؛ فغؾٌي جوكى ادػًدة ؾقف ظذ جوكى 

 -ادصؾحي

ؿومً اإلبوحي إصؾقي ٓ تصؾح دفقال هـو ؛ ٕن ظؼقد افتلمغ افتجوري  ,ب

وافعؿؾ بوإلبوحي إصؾقي مؼوط بعدم  ،إدفي ظذ مـوؿضتفو ٕدفي افؽتوب وافًـي

 -وؿد وجد ؾٌطؾ آشتدٓل هبو ،افـوؿؾ ظـفو
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ؾنن مو أبوحف اهلل  ،افيورات تٌقح ادحظقرات ٓ يصح آشتدٓل بف هـو ,ج

ورة مـ ضرق ـًى افطقٌوت أـثر أوعوؾو مضوظػي ممو حرمف ظؾقفؿ ؾؾقس هـوك ض

 -معتزة ذظو تؾجئ إػ مو حرمتف افؼيعي مـ افتلمغ

ٓ يصح آشتدٓل بوفعرف ؾنن افعرف فقس مـ أدفي تؼيع إحؽوم وإكَم  ,د

يٌـك ظؾقف يف تطٌقؼ إحؽوم وؾفؿ ادراد مـ أخػوظ افـصقص ومـ ظٌورات افـوس 

د مـف مـ إؾعول يف أجَماهؿ وتداظقفؿ وأخٌورهؿ وشوئر مو حيتوج إػ حتديد ادؼصق

وؿد دفً إدفي دٓفي  ،وإؿقال ؾال تلثر فف ؾقَم تٌغ أمره وتعغ ادؼصقد مـف

 -واوحي ظذ مـع افتلمغ ؾال اظتٌور بف معفو

يف معـوهو ؽر وآشتدٓل بلن ظؼقد افتلمغ افتجوري مـ ظؼقد ادضوربي أ ,ـه

ومو يدؾعف ادًتلمـ  ،حٌفصحقح ؾنن رأس احول يف ادضوربي مل خيرج ظـ مؾؽ صو

وأن  ،خيرج بعؼد افتلمغ مـ مؾؽف إػ مؾؽ افؼـي حًٌَم يؼيض بف كظوم افتلمغ

ويف افتلمغ ؿد يًتحؼ افقرثي  ،رأس مول ادضوربي يًتحؼف ورثي موفؽف ظـد مقتف

وؿد ٓ يًتحؼقن صقئو إذا  ،إٓ ؿًطو واحدا ،مل يدؾع مقرثفؿقكظومو مٌؾغ افتلمغ وف

وأن افربح يف ادضوربي يؽقن بغ افؼيؽغ  ،تػقد شقى ادًتلمـ وورثتفجعؾ ادً

وفقس  ،كًٌو مئقيي مثال بخالف افتلمغ ؾربح رأس احول وخًورتف فؾؼـي

وؿقوس ظؼقد افتلمغ ظذ وٓء , مٌؾغ ؽر ُمدودوفؾؿًتلمـ إٓ مٌؾغ افتلمغ أ

 9ومـ افػروق بقـفَم ،رقؾنكف ؿقوس مع افػو ،ؽر صحقح ,ادقآة ظـد مـ يؼقل بف

أن ظؼقد افتلمغ هدؾفو افربح احودي ادشقب بوفغرر وافؼَمر وؾوحش اجلفوفي 

بخالف ظؼد وٓء ادقآة ؾوفؼصد إول ؾقف افتآخل يف اإلشالم وافتـوس وافتعوون 

 -يف افشدة وافرخوء وشوئر إحقال ومو يؽقن مـ ـًى مودي ؾوفؼصد إفقف بوفتٌع

ٓ يصح ؛  ,فتلمغ افتجوري ظذ افقظد ادؾزم ظـد مـ يؼقل بفؿقوس ظؼد ا ,ز

حتؿؾ خًورة مثال وإظورة أوأن افقظد بؼرض أ 9ومـ افػروق ،ٕنف ؿقوس مع افػورق
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مـ مؽورم إخالق بخالف ومـ بوب ادعروف ادحض ؾؽون افقؾوء بف واجٌو أ

تػر ؾقفو مو يغتػر يف ظؼقد افتلمغ ؾناهو معوووي جتوريي بوظثفو افربح احودي ؾال يغ

 -افتزظوت مـ اجلفوفي وافغرر

ؿقوس ,ؿقوس ظؼقد افتلمغ افتجوري ظذ وَمن ادجفقل ووَمن مو مل جيى ,ح

أن افضَمن كقع مـ افتزع  9ومـ افػروق ،ؽر صحقح ؛ ٕنف ؿقوس مع افػورق أجضو

و يؼصد بف اإلحًون ادحض بخالف افتلمغ ؾنكف ظؼد معوووي جتوريي يؼصد مـف

توبع ؽر مؼصقد إفقف وإحؽوم قأوٓ افؽًى احودي ؾنن ترتى ظؾقف معروف ؾف

 -يراظك ؾقفو إصؾ ٓ افتوبع مو دام توبعو ؽر مؼصقد إفقف

ؾنكف ؿقوس  ،ٓ يصح ,ؿقوس ظؼقد افتلمغ افتجوري ظذ وَمن خطر افطريؼ ,ط

 -مع افػورق ـَم شٌؼ يف افدفقؾ ؿٌؾف

ؽر صحقح ؾنكف ؿقوس مع ,ري ظذ كظوم افتؼوظدؿقوس ظؼقد افتلمغ افتجو ,ي

افػورق أجضو ؛ ٕن مو يعطك مـ افتؼوظد حؼ افتزم بف ويل إمر بوظتٌوره مًئقٓ ظـ 

وووع فف كظومو راظك  ،رظقتف وراظك يف سؾف مو ؿوم بف ادقطػ مـ خدمي إمي

كظوم وكظرا إػ مظـي احلوجي ؾقفؿ ؾؾقس  ،ؾقف مصؾحي أؿرب افـوس إػ ادقطػ

وظذ هذا ٓ صٌف بقـف  ،افتؼوظد مـ بوب ادعووووت احوفقي بغ افدوفي ومقطػقفو

مـ ظؼقد ادعووووت احوفقي افتجوريي افتل يؼصد هبو اشتغالل قوبغ افتلمغ افذي ه

افؼـوت فؾؿًتلمـغ وافؽًى مـ ورائفؿ بطرق ؽر مؼوظي ؛ ٕن مو يعطك يف 

ف مـ حؽقموت مًئقفي ظـ رظقتفو وتكؾفو دـ ؿوم حوفي افتؼوظد يعتز حؼو افتزم ب

بخدمي إمي ؛ ـػوء دعروؾف وتعووكو معف جزاء تعووكف معفو بٌدكف وؾؽره وؿطع 

 -افؽثر مـ ؾراؽف يف شٌقؾ افـفقض معفو بوٕمي
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ؾنكف ؿقوس  ،ٓ يصح,ؿقوس كظوم افتلمغ افتجوري وظؼقده ظذ كظوم افعوؿؾي ,ك

أن إصؾ يف حتؿؾ افعوؿؾي فديي اخلطل وصٌف افعؿد مو  9ومـ افػروق ،مع افػورق

بي افتل تدظ ,صٌف افعؿدوخطل أ ,بقـفَم وبغ افؼوتؾ إػ افـكة قمـ افرحؿ وافؼرا

وظؼقد افتلمغ جتوريي  ،دون مؼوبؾقوافتقاصؾ وافتعوون وإشداء ادعروف وف

وبقاظٌ اشتغالفقي تؼقم ظذ معووووت موفقي ُمضي ٓ متً إػ ظوضػي اإلحًون 

 -ادعروف بصؾي

ؽر صحقح ؛ ٕنف ؿقوس ,ؿقوس ظؼقد افتلمغ افتجوري ظذ ظؼقد احلراشي ,ل

ومـ افػروق9 أن إمون فقس ُمال فؾعؼد يف ادًلختغ وإكَم ُمؾف يف  ،مع افػورق أجضو

أمو إمون  ،ويف احلراشي إجرة وظؿؾ احلورس ،افتلمغ إؿًوط ومٌؾغ افتلمغ

 -إٓ حو اشتحؼ احلورس إجرة ظـد وقوع ادحروسؾغويي وكتقجي و

ؿقوس افتلمغ ظذ اإليداع ٓ يصح ؛ ٕنف ؿقوس مع افػورق أجضو ؾنن إجرة  ,م

يف اإليداع ظقض ظـ ؿقوم إمغ بحػظ رء يف حقزتف حيقضف بخالف افتلمغ ؾنن 

وَمن قي إكَم همو يدؾعف ادًتلمـ ٓ يؼوبؾف ظؿؾ مـ ادممـ يعقد إػ ادًتلمـ بؿـػع

مػًد فؾعؼد وإن قبؾ ه ،إمـ وافطؿلنقـي وذط افعقض ظـ افضَمن ٓ يصح

جعؾ مٌؾغ افتلمغ يف مؼوبؾي إؿًوط ـون معوووي جتوريي جفؾ ؾقفو مٌؾغ افتلمغ 

 -زمـف ؾوختؾػ ظـ ظؼد اإليداع بلجروأ

ق وافػر ،ٓ يصح,ؿقوس افتلمغ ظذ مو ظرف بؼضقي جتور افٌز مع احلوـي ,ن

وادؼقس تلمغ جتوري  ،تعوون ُمضقأن ادؼقس ظؾقف مـ افتلمغ افتعووين وه 9بقـفَم

فؽـ أجؾ إصدار افؼرار بلـثريي  ,ؾال يصح افؼقوس ،معووووت جتورييقوه

ويف افدورة افعوذة دجؾس  ،إصقات حتك يٌحٌ افٌديؾ ظـ افتلمغ افتجوري

ض اخلزاء يف افٌديؾ ظـ افتلمغ هقئي ـٌور افعؾَمء اضؾع ادجؾس ظذ مو أظده بع



   

 
311 
 

 لثانيايز الفقهي: اجلزء الوج

ـَم ؿرر  ،وؿرر ادتػؼقن ظذ حتريؿ افتلمغ افتجوري إصدار افؼرار ،افتجوري

ز ,مو ظدا ؾضقؾي افشقخ ظٌد اهلل بـ مـقع ,ادجؾس إصدار ؿرار خوص يتعؾؼ بجقا

 -افتلمغ افتعووين بديال ظـ افتلمغ افتجوري

 وآخف وصحٌف ،ُمؿد وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو ،وبوهلل افتقؾقؼ

 ظٌد افرزاق ظػقػل   رئقس افدورة افعوذة هقئي ـٌور افعؾَمء
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 الصرط اجلزائى  وبدل اخللو -7     

 :املراد بالصرط اجلزائي والداعي إليٌ وعو الصرط اجلزائى

وإكَم جوء ذـره  ،افؼط اجلزائل مل يؽـ معروؾو هبذا آشؿ فدى ؾؼفوئـو إؿدمغ

وفعؾ أول وجقد فف يف افػؼف اإلشالمل مو روى افٌخوري  ,ؼفقييف صقر مًوئؾ ؾ

ؾنن مل  ،أدخؾ رـوبؽ 9يف >صحقحف; بًـده ظـ ابـ شريـ أن رجال ؿول فؽريف

مـ ذط ظذ  9ؾؼول ذيح ،ـذا ؾؾؽ موئي درهؿ ؾؾؿ خيرجوأرحؾ معؽ يقم ـذا أ

ع ضعومو أن رجال بو 9وؿول أجقب ظـ ابـ شريـ ،ظؾقفقكػًف ضوئعو ؽر مؽره ؾف

 9ؾؼول ذيح فؾؿشسي ،إن مل آتؽ إربعوء ؾؾقس بقـل وبقـؽ بقع ؾؾؿ جيئ 9وؿول

 -ـها ,أنً أخؾػً ؾؼه ظؾقف

اتػوق يؼدر  9)ذط جزائل( 9يف تعريػف مو كصف ،ويف >ادقشقظي افعربقي ادقنة;

مف أ إذا وؾقف ادتعوؿدان شؾػو افتعقيض افذي يًتحؼف افدائـ إذا مل يـػذ ادديـ افتزا

 -ـها ,تلخر يف تـػقذه

افؼط اجلزائل وإن ـون يعـل اصساط افتعقيض ظـ جدير بوفذـر أن قوممو ه ,

افير افالحؼ يف ضريؼي تـػقذ افعؼد إٓ أنف فف صقرا خمتؾػي بوختالف افعؼقد 

وؿد أصور افدـتقر ظٌد افرزاق افًـفقري إػ رء مـ هذه افصقر  ،وآفتزاموت

ؾؼوط ادؼووفي ؿد تتضؿـ  9افؼط اجلزائل ـثرة ومتـقظي وإمثؾي ظذ 9ؾؼول

ئقو يؾزم ادؼوول بدؾع مٌؾغ معغ ظـ ـؾ يقم أ ظـ ـؾ وظـ ـؾ أشٌقع أوذضو جزا

 ،مدة أخرى مـ افزمـ يتلخر ؾقفو ادؼوول ظـ تًؾقؿ افعؿؾ ادعفقد إفقف إكجوزه

ئقي تؼتيض بخصؿ مٌوفغ معقـ ي مـ أجرة وٓئحي ادصـع ؿد تتضؿـ ذوضو جزا

وتعريػي مصؾحي افًؽؽ  ,افعومؾ جزاء فف ظذ اإلخالل بوفتزاموتف ادختؾػي
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افذي تدؾعف ادصؾحي قمصؾحي افزيد ؿد تتضؿـ حتديد مٌؾغ معغ هواحلديديي أ

واصساط حؾقل مجقع أؿًوط افديـ  ,ؾؼد رشوفيوفؾؿتعوؿد معفو يف حوفي ؾؼد ضرد أ

إذ  ،وفؽـ مـ كقع خمتؾػ ،جضو ذط جزائلأ قإذا تلخر ادديـ يف دؾع ؿًط مـفو ه

,تعجقؾ أؿًوط ممجؾيقبؾ ه ،هـو فقس مؼدارا معقـو مـ افـؼقد ؿدر بف افتعقيضقه

 -ـها

 9وجوء يف كظوم ادـوؿصوت وادزايدات افًعقدي مو كصف  ,

إذا تلخر ادؼوول ظـ إمتوم افعؿؾ وتًؾقؿف ـومال يف ادقاظقد ادحددة ومل تر )

ؼووفي داظقو فًحى افعؿؾ مـف تقؿع ظؾقف ؽرامي ظـ اددة افتل افؾجـي صوحٌي اد

يتلخر ؾقفو إـَمل افعؿؾ بعد ادقعود ادحدد فؾتًؾقؿ إػ أن يتؿ آشتالم ادمؿً دون 

% ظـ 0 9حوجي إػ أي تـٌقف فؾؿؼوول ويؽقن تقؿقع افغرامي ظذ ادؼوول ـَم يع

% ظَم زاد 1,4ٕشٌقع افثوفٌ % ظـ ا1% ظـ إشٌقع افثوين 0,4إشٌقع إول 

 -ا ـه ,% ظـ أيي مدة تزيد ظذ أربعي أشوبقع2ظـ ثالثي أشوبقع 

وٓ بد مـ صحي افؼوط  ـَم جوء ىف كصقص ذيعتـو افغراء وحًـ ىف  ,

روى افٌخوري يف   مؼومـو تدارس مو يذ مـ أحوديٌ ؾػقفو ؾقائد ظدة فؾدظوة مـفو مو

وط ادؽوتى ومـ اصسط ذضو فقس يف ـتوب >صحقحف; حتً بوب مو جيقز مـ ذ

 (،04/3صحقح مًؾؿ افعتؼ ) (،1311صحقح افٌخوري افعتؼ ) 9ظـ ظروة اهلل

أن ظوئشي  ,(0408مقضل موفؽ افعتؼ وافقٓء ) (،2818داود افعتؼ )قشــ أب

أن بريرة جوءت تًتػتقفو يف ـتوبتفو ومل تؽـ ؿضً مـ ـتوبتفو  9أخزتف ▲ 

)ارجعل إػ أهؾؽ ؾنن أحٌقا أن أؿيض ظـؽ ـتوبتؽ  9وئشيؾؼوفً هلو ظ ,صقئو

إن صوءت أن  9وؿوفقا  ،ويؽقن وٓؤك يل ؾعؾً( ؾذـرت ذفؽ بريرة ٕهؾفو ؾلبقا 

ؾؼول هلو  ،☺ؾذـرت ذفؽ فرشقل اهلل  ،حتتًى ظؾقؽ ؾؾتػعؾ ويؽقن وٓؤك فـو
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ل اهلل ثؿ ؿوم رشق 9ؿول" ؾنكَم افقٓء دـ أظتؼ ،ابتوظل ؾلظتؼل" 9☺رشقل اهلل 

مـ اصسط ذضو  ،مو بول أنوس يشسضقن ذوضو فقًً يف ـتوب اهلل9 "ؾؼول ☺ 

وؾقف ظـ  ،ذط اهلل أحؼ وأوثؼ ،فقس يف ـتوب اهلل ؾؾقس فف وإن ذط موئي ذط

 ▲ أرادت ظوئشي  1312صحقح افٌخوري افعتؼ ) 9ؿول ¶ابـ ظؿر 

ٓ " 9☺ؿول رشقل اهلل  ،ظذ أن وٓءهو فـو 9ؾؼول أهؾفو ،أن تشسي جوريي فتعتؼفو

)بوب مو جيقز  9ؿقفف 9ؿول ابـ حجر يف >افػتح; ,ؾنكَم افقٓء دـ أظتؼ ،يؿـعؽ ذفؽ

مجع يف هذه افسمجي بغ  ،مـ ذوط ادؽوتى ومـ اصسط ذضو فقس يف ـتوب اهلل(

وشقليت يف  ،وأن ووبط اجلقاز مو ـون يف ـتوب اهلل ،حؽؿغ وـلنف ؾن إول بوفثوين

د بَم فقس يف ـتوب اهلل مو  9,مـ >صحقح افٌخوري; 9افؼوط; أيـتوب > أن ادرا

د بؽتوب اهلل هـو 9وؿول ابـ بطول ،خوفػ ـتوب اهلل شـي وأ ،حؽؿف ؛ مـ ـتوبف 9ادرا

فقس يف ـتوب  9)فقس يف ـتوب اهلل( أي 9وؿول ابـ خزيؿي ،إمجوع إميوأ،رشقفف

مل يـطؼ بف افؽتوب يٌطؾ ؛ ٕنف ؿد ٓ أن ـؾ مـ ذط ذضو  ،وجقبفواهلل جقازه أ

يشسط يف افٌقع افؽػقؾ ؾال يٌطؾ افؼط ويشسط يف افثؿـ ذوضو مـ أوصوؾف 

افؼوط يف افٌقع  9ؿول افعؾَمء 9ؿول افـقوي ,ذفؽ ؾال يٌطؾقمـ كجقمف وكحوأ

 -يؼتضقف إضالق افعؼد ـؼط تًؾقؿف 9أحدهو  9أؿًوم

 -زان اتػوؿوذط ؾقف مصؾحي ـوفرهـ ومهو جوئ 9افثوين

جوئز ظـد اجلؿفقر ؛ حلديٌ ظوئشي وؿصي قوه ،اصساط افعتؼ يف افعٌد 9وافثوفٌ

مو يزيد ظذ مؼته افعؼد وٓ مصؾحي ؾقف فؾؿشسي ـوشتثـوء مـػعتف  9افرابع ,بريرة

 ,وؿول افٌخوري يف >صحقحف; )بوب افؼوط افتل ٓ حتؾ يف احلدود( ,بوضؾقؾف

صحقح افٌخوري  9أاهَم ؿوٓ 9¶جلفـل ظـ أيب هريرة وزيد بـ خوفد ا

إن رجال مـ إظراب أتك ( 0587صحقح مًؾؿ احلدود ) (،1464افؼوط )
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ؾؼول  ،أنشدك اهلل إٓ ؿضقً يل بؽتوب اهلل ،يو رشقل اهلل 9ؾؼول ☺ رشقل اهلل 

ؾؼول رشقل اهلل  ،كعؿ ؾوؿض بقــو بؽتوب اهلل وائذن يل 9أؾؼف مـفقاخلصؿ أخر وه

ؾزكك بومرأتف وإين أخزت أن ظذ  ،إن ابـل ـون ظًقػو ظذ هذا 9لؿو ،"ؿؾ" 9☺

ؾًلخً أهؾ افعؾؿ ؾلخزوين إكَم ظذ  ،ابـل افرجؿ ؾوؾتديً مـف بَمئي صوة ووفقدة

ة هذا افرجؿ ،وتغريى ظوم ،ابـل جؾد موئي  9☺ؾؼول رشقل اهلل  ،وأن ظذ امرأ

وظذ ابـؽ جؾد  ،وافغـؿ رد افقفقدة ،"وافذي كػز بقده ٕؿضغ بقـؽَم بؽتوب اهلل

ة هذا ؾنن اظسؾً ؾورمجفو" ؿول ،موئي وتغريى ظوم ؾغدا  9واؽد يو أنقس إػ امرأ

وؿد  9ؿول ابـ حجر يف >افػتح; ,ؾرمجً ☺ ؾلمر هبو رشقل اهلل  ،ؾوظسؾً  ظؾقفو

إذا اصطؾحقا ظذ جقر  9,مـ >صحقح افٌخوري; 9ترجؿ فف يف افصؾح أي

أن ـؾ ذط وؿع يف رؾع حد مـ حدود اهلل  9حلديٌويًتػود مـ ا ,مردودقؾف

 -ـها ,مردودقوـؾ صؾح وؿع ؾقف ؾف ،بوضؾقؾف

صحقح مًؾؿ اجلفود  9ؿول ☺ ظـ أيب شعقد ظـ افـٌل  ;ويف >صحقح مًؾؿ ,

فؽؾ ؽودر فقاء يقم افؼقومي يرؾع فف بؼدر ؽدره أٓ وٓ ؽودر أظظؿ 0627وافًر )

ـون رشقل  9ظـ بريدة بـ احلصقى ؿول ;ويف >صحقح مًؾؿ ,ؽدرا مـ أمر ظومي

ومـ معف  ،هيي أوصوه يف خوصتف بتؼقى اهللوإذا أمر أمرا ظذ جقش أ ☺ اهلل 

 ،ؿوتؾقا مـ ـػر بوهلل ،يف شٌقؾ اهلل ،"اؽزوا بوشؿ اهلل 9ثؿ ؿول ،مـ ادًؾؿغ خرا 

وك مـ وإذا فؼقً ظد ،وٓ تؼتؾقا وفقدا ،وٓ متثؾقا  ،وٓ تغدروا ،اؽزوا وٓ تغؾقا 

خالل( ؾلجتفـ مو أجوبقك ؾوؿٌؾ مـفؿ وـػ وادؼـغ ؾودظفؿ إػ ثالث خصول )أ

ويف >افصحقحغ; ظـ  ,ؾـفوهؿ ظـ افغدر ـَم اهوهؿ ظـ افغؾقل ،احلديٌ ,ظـفؿ

 (،1461صحقح افٌخوري افؼوط ) 9ؿول☺ أن رشقل اهلل  9ظؼٌي بـ ظومر

ف مو اشتحؾؾتؿ بف إن أحؼ افؼوط أن تقؾقا ب( 0307صحقح مًؾؿ افـؽوح )
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وأن ذوط افـؽوح أحؼ بوفقؾوء مـ  ،افػروج ؾدل ظذ اشتحؼوق افؼوط بوفقؾوء

 -ؽرهو

صحقح  9ؿول ☺ ظـ افـٌل  ،◙)وروى افٌخوري ظـ أيب هريرة 

مًـد أمحد بـ  (،1331شــ ابـ موجف إحؽوم ) (،/104افٌخوري اإلجورة )

رجؾ أظطك يب ثؿ  9ؿ يقم افؼقوميثالثي أنو خصؿف 9ؿول اهلل تعوػ ,(1.247حـٌؾ )

ورجؾ اشتلجر أجرا ؾوشتقىف مـف ومل يعطف  ،ورجؾ بوع حرا ثؿ أـؾ ثؿـف ،ؽدر

ؾؼد جوء افؽتوب  ,وـؾ مـ ذط ذضو ثؿ كؼضف ؾؼد ؽدر ،أجره ؾذم افغودر

وبلداء إموكي ورظويي  ،وافًـي بوٕمر بوفقؾوء بوفعفقد وافؼوط وادقاثقؼ وافعؼقد

  ,ظـ افغدر وكؼض افعفقد واخلقوكي وافتشديد ظذ مـ يػعؾ ذفؽوافـفل  ،ذفؽ

ؾَم  قبدل اخلؾ  ,9وأن فـتدارس معو صقرة أخرى مـ ادعومالت احوفقي  وأظـك هبو

 ؟صقره

 9صقر بدل اخلؾق  

 -أن يلخذه احوفؽ وكوطر افقؿػ مـ ادًتلجر ظـد افعؼد,0 

 -مـ مًتلجر آخرقأن يلخذ ادًتلجر بدل اخلؾ 1 

 -أن يلخذه ادًتلجر مـ احوفؽ ؿٌؾ اهويي اددة,2 

 -أن يلخذه مًتلجر افقؿػ مـ صخص آخر,3

كوطر افقؿػ( يؽقػ ظذ أنف مـ بوب جتزئي إجرة أي وأ)مو يلخذه احوفؽ 

ومو يلخذه ادًتلجر مـ مًتلجٍر آخر شقاء ـون  ,تؼًقؿفو إػ معجٍؾ وممجؾ

ر( ؾفذا مٌـل ظذ مو يؿؾؽف ادًتلجر مـ مو يًؿك بوحلؽقوه) ووؿػً وأ وادؾؽ صخصقً 

آكتػوع وهؾ فف أن يًتقيف ادـػعي بغره وأن يتـوزل وادـػعي أقافعغ ادمجرة هؾ ه

وأمو مو يلخذه ادًتلجر مـ موفؽ افعؼور إذا ضوفٌف احوفؽ  ,ظـ آختصوص
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احلؽؿ   ,بوإلخالء ؿٌؾ اهويي اددة ؾفذا مٌـل ظذ اإلؿوفي وهؾ هل ؾًخ أم بقٌع جديد

مـ قكوطر افقؿػ بدل اخلؾوحؽؿ افصقرة إوػ9 أخذ احوفؽ أ,افؼظل9

 ادًتلجر9

اختؾػً أنظور افعؾَمء يف هذه ادًلخي9 ؾؼقؾ مو يلخذه احوفؽ جوئز ٕنف موفف ؾؾف 

ؾقؽقن مو يلخذه جزء مـ إجرة ؿًؿ إػ معجٍؾ وممجؾ وهذا  ،أن يمجره ـَم يشوء

وؿقؾ أنف ٓ  ,وظذ افٌقع مؼًطً  ووؿقوًش  ،بدل خؾقوأجرًة أجوئٌز بوٓتػوق شقاء شؿل 

وهذا مردود ٕن احوفؽ فف  ,أـؾ فؾَمل بوفٌوضؾقجيقز ٕنف ٓ وجف فف وٓ مزر ؾف

 -أن يطوفى بزيودة إجرة وهذا مثؾفو وإن اختؾػً افتًؿقي

 وفف حوفتون9 ,افصقرة افثوكقي9 مو يلخذه ادًتلجر مـ احوفؽ,1

 د اهويي اددة ؾفذا ٓ حؼ فف ؾقف ٕنف بعد اكتفوء اددة وٓ جيزأن يؽقن بع,0

 وأووف صقئً ووأمو إذا بـك ادًتلجر ؾقَم اشتلجره أ ,فغرهواحوفؽ ظذ أن يمجر فف أ

وإن ـون مو ٓ يـتؼؾ ؾؾف  ،بنذن احوفؽ ؾؼول بعضفؿ إن ـون ممو يـؼؾ ؾقؾزمف كؼؾف

 -ف بـؼؾفافرجقع ظؾقف خوصي إذا ـون ممو يػؼد ؿقؿت

ؾوحلؽؿ ؾقفو مٌـٌل ظذ حؽؿ  ،احلوفي افثوكقي9 أن يؽقن ؿٌؾ اكتفوء اددة ,1 

ؾؼول اجلؿفقر9 اإلؿوفي ؾًخ وافػًخ يف ادعووووت احوفقي ٓ جيقز إٓ  اإلؿوفي9

وؿول  ،بعدهوبـػس افعقض افذي تؿ افتعوؿد ظؾقف شقاء ـوكً اإلؿوفي ؿٌؾ افؼٌض أ

وبـوًء ظذ ذفؽ  ،ؾال جتقز افزيودة وٓ افـؼصون ظـدهؿاحلـوبؾي9 افزيودة ذط ؾوشد 

وبـوًء ظؾقف جيقز  ،ٕن اإلؿوفي بقٌع جديد ،جيقز 9يقشػقوؿول احوفؽقي وأب ,ُمرمقؾف

وهذا يف حول اصساط ادًتلجر أمو  ,دؾع افزيودة ظـ إجرة ادؼٌقوي كظر افػًخ

 -ه ظذ افريضإذا وهٌف ادمجر مـ تؾؼوء كػًف ؾقجقز ٕنف تزع ومٌـو
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افذي يلخذه ادًتلجر مـ ادًتلجر اجلديد9 وهذا قافصقرة افثوفثي9 بدل اخلؾ,2

 فف حوفتون9

يف مؾؽ افغر وٓ حؼ  وأن يلخذه بعد اهويي اددة9 ؾال جيقز ٕنف يؽقن تكؾً  ,0

 -فف يف افتكف إٓ بنذكف احوفؽ

ٌعف ـثر مـ ظؾَمء ؿٌؾ اهويي اددة9 ؾلؾتك افؾؼوين بوجلقاز وأنف يقرث وت ,1

واختور هذا  ,احوفؽقي ـوفشقخ ظؾقش وافشقخ افزرؿوين واحلؿقي يف ذح إصٌوه

وبعض احلـوبؾي وؿوفقا ـَم يف مطوفى أويل افـفك9  ,افؼقل ابـ ظوبديـ مـ احلـػقي

 ،وؿقؾ بوفتحريؿ ,وفؽـ يصح بقعف وهٌتف ووؾوء افديـ مـفقوٓ تصح إجورة اخلؾ

 أدفي افؼوئؾغ بوجلقاز9 ,دعوسيـؿقل بعض افعؾَمء اقوه

بوفعودة وافعرف افذي ٓ يتعورض مع افؼع وافؼوظدة تؼقل )افعودة  ظؿاًل ,أ

 -ُمؽؿي(

( إذ موفؽ آكتػوع 0مـ مؾؽ ادـػعي ٓ مؾؽ آكتػوع )قادذـقر هقأن اخلؾ ,ب

تػوظف وموفؽ ادـػعي فف تؾؽ افثالثي مع اك ،يـتػع بـػًف وٓ يمجر وٓ َيى وٓ يعر

وفف أن  ،مـ مؾؽ ادـػعي ؾؾف تؾؽ افثالثي مع اكتػوظف بـػًفقوحو ـون اخلؾ ،بـػًف

 -بغر ظقضووفف أن يتـوزل ظـفو بعقٍض أ ،بغرهويًتقيف ادـػعي بـػًف أ

وجقد احلوجي احوشي إػ ذفؽ ؾػل افؼقل بوجلقاز دؾٌع فؾحرج وؿد أؾتك  ,ج

إػ  امي واخلطوبي وإذان وكحقهو اشتـودً احلـػقي بجقاز افـزول ظـ افقطوئػ ـوإلمو

ظذ  ووؿقوًش  ،مـفو جمرد إشؼوط فؾحؼ افيورة وتعورف افـوس وهذه مثؾفو ٕن ـاًل 

ظذ جقاز ظزل ادتقيل فألوؿوف كػًف ظـد  ووؿقوًش  ،إشؼوط افية حؼفو فصوحٌتفو

 -وكقؿش بلن ادؼقس ظؾقفو خمتؾٌػ ؾقفو  ,افؼويض



   

 
318 
 

 لثانيايز الفقهي: اجلزء الوج

 9يؿأدفي افؼوئؾغ بوفتحر ,1

أن ادًتلجر فقس فف احلؼ يف أن يمجر إٓ بنذن احوفؽ ٕنف يمدي إػ مـع  ,أ 

مـع احوفؽ مـ قوكقؿش بلنف ٓ يستى ظذ اخلؾ ,احوفؽ مـ افتكف يف موفف

 -يف مدة اإلجورةقافتكف ٕنف أجر برووه وادًتلجر يتكف يف بدل اخلؾ

وكقؿش بلن هذه  ,ممو اشتلجربلنف فقس فف أن يمجر بلـثر  وواشتدفقا أجًض  ,ب

ؿقل افشوؾعل واجلؿفقر قادًلخي ؾقفو خالف وافصحقح ؾقفو اجلقاز وه

وؿول  ,ٕنف مؾؽ ادـػعي وادـوؾع هلو أحؽوم إظقون ،افصحقح ظـد احلـوبؾيقوه

زاد ؾقفو واحلـػقي وروايي ظـد احلـوبؾي9 ٓ جيقز بلـثر إٓ أن يؽقن أصؾح ؾقفو بـوء أ

ؿٌض افعغ ادمجرة بدفقؾ أاهو قـوؾع ٓتدخؾ يف وَمن ادًتلجر وفٕن اد وصقئً 

ؾتؽقن افزيودة ربٌح حدث ٓ مع وَمكف وؿد اهك  ،ااهدمً مل تؾزمف إجرةقف

ـٌقع ادؽقؾ وادقزون ؿٌؾ ؿٌضف ٕن ادـوؾع  ،( ظـ ربح مومل يضؿـ☺افرشقل )

ض افعغ ؿوم مؼوم وأجقى بلنف ؿقوس مع افػورق ٕن ؿٌ ,فقًً مـ وَمن ادًتلجر

اخلالصي وافسجقح9 افراجح واهلل أظؾؿ ؾقَم يلخذه احوفؽ اجلقاز إذا  ,ؿٌض ادـوؾع

وؿد  ,ـون ظرف افـوس ظذ ذفؽ ويعتز جزء مـ إجرة وإن شؿل بغر اشؿفو

جوء ؾقف9 إن جمؾس جمؿع افػؼف  7.77/( دع .5برؿؿ ) اأصدر جمؿع افػؼف ؿرارً 

 07,11افرابع بجدة يف ادؿؾؽي افعربقي افًعقديي مـ اإلشالمل يف دورة مممتره 

م بعد اضالظف ظذ إبحوث افػؼفقي افقاردة 0877ادقاؾؼ ,ـه03/7مجودى أخرة 

ًٓ  9إػ ادجؿع بخصقص )بدل اخلؾق( وبـوء ظؾقف ؿرر مو يع 9 تـؼًؿ صقر أو

 إػ أربع هل9قآتػوق ظذ بدل اخلؾ

 -ور وبغ ادًتلجر ظـد بدء افعؼدأن يؽقن آتػوق بغ موفؽ افعؼ,0
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أن يؽقن آتػوق بغ ادًتلجر وبغ احوفؽ وذفؽ يف أثـوء مدة ظؼد اإلجورة ,1

 -بعد اكتفوئفووأ

يف أثـوء مدة ظؼد  ،أن يؽقن آتػوق بغ ادًتلجر وبغ مًتلجر جديد,2

 -بعد اكتفوءهوواإلجورة أ

ٍؾ مـ احوفؽ وادًتلجر إول أن يؽقن آتػوق بغ ادًتلجر اجلديد وبغ ـ,3 

 -بعد اكتفوئفووؿٌؾ اكتفوء اددة أ

 ومؼطقظً  و9 إذا اتػؼ احوفؽ وادًتلجر ظذ أن يدؾع ادًتلجر فؾَمفؽ مٌؾغً وثوكقً 

مـ  و( ؾال موكع ذظً ا مو يًؿك يف بعض افٌالد خؾقً قزائد ظـ إجرة افدوريي )وه

ويف حوفي  ،أجرة اددة ادتػؼ ظؾقفومـ  ادؾع هذا ادٌؾغ ادؼطقع ظذ أن يعد جزءً 

 -افػًخ تطٌؼ ظذ هذا ادٌؾغ أحؽوم إجرة

9 إذا تؿ آتػوق بغ احوفؽ وبغ ادًتلجر أثـوء مدة اإلجورة ظذ أن يدؾع وثوفثً 

  -واحوفؽ إػ ادًتلجر مٌؾغً 

هذا قمؼوبؾ ختؾقف ظـ حؼف افثوبً بوفعؼد يف مؾؽ مـػعي بؼقي اددة ؾنن بدل اخلؾ

ٕنف تعقيض ظـ تـوزل ادًتلجر برووه ظـ حؼف يف ادـػعي افتل بوظفو  ،ووئز ذظً ج

حًي أ ،أمو إذا اكؼضً مدة اإلجورة ,فؾَمفؽ ظـ ضريؼ  ووؿـً وومل يتجدد افعؼد سا

ٕن احوفؽ أحؼ قؾال حيؾ بدل اخلؾ ،افتجديد افتؾؼوئل حًى افصقغي ادػقدة فف

 -بؿؾؽف بعد اكؼضوء حؼ ادًتلجر

9 إذا تؿ آتػوق بغ ادًتلجر إول وبغ ادًتلجر اجلديد أثـوء مدة ورابعً 

ؾنن  ،اإلجورة ظذ افتـوزل ظـ بؼقي مدة افعؼد فؼوء مٌؾٍغ زائد ظـ إجرة افدوريي

مع مراظوة مؼته ظؼد اإلجوزة ادزم بغ احوفؽ  ،وهذا جوئز ذظً قبدل اخلؾ

  ,قاكغ افـوؾذة ادقاؾؼي فألحؽوم افؼظقيومراظوة مو تؼتيض بف افؼ ،وادًتلجر إول
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حو تًقؽف بعض  وفـص ظؼد اإلجورة ضٌؼً  وظذ أنف يف اإلجورات افطقيؾي اددة خالؾً 

ؾقفو إٓ قوٓ أخذ بدل اخلؾ ،افؼقاكغ ٓ جيقز فؾؿًتلجر إجيور افعغ دًتلجٍر آخر

دًتلجر اجلديد بعد أمو إذا تؿ آتػوق بغ ادًتلجر إول وبغ ا ,بؿقاؾؼي احوفؽ

 ,ٓكؼضوء حؼ ادًتلجر إول يف مـػعي افعغ ،اكؼضوء اددة ؾال حيؾ بدل اخلؾق

 -وصذ اهلل ظذ كٌقـو ُمؿد وظذ آخف وصحٌف وشؾؿ

اخقاكك وأخقايت  مـ افدظوة وضؾٌي افعؾؿ ومع اهويي اددارشي وافدرس ظـ تؾؽ 

أردت مجعف وتـًقؼف مـ ؾؼف ادعومالت ادعومؾي افثومـي  تؿ بػضؾ اهلل تعوػ ومـتف مو 

 ادًوئؾ افػؼفقي احوفقي بوفػصؾ افثوفٌ مـ جزء ـتوب افقجقز افػؼفل  افثوين  ىف

 -فؾزـوة  وادعومالت احوفقي

كو أن احلؿدفؾف رب افعودغ  وآخر دظقا
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