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السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف..
الحؿد هلل ربـا ،وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف ،وأشفد أن محؿدً ا طبده ورسقلف.
أما بعد ،ففذا هق الدرس الثامـ طشر مـ بركامج الدرس القاحد التاسع ،والؽتاا الؿؼاروف فقاف هاق
كتا «مختصر الحؼقق» لؾعالمة حؿاد إكصاري .$
وقبؾ الشروع يف إقرائفٓ ،بد مـ ذكر مؼدمتقـ اثـتقـ:
ُ
التعريػ بالؿصـػ; وتـتظؿ يف ثالثة مؼاصد.
الؿؼدمة إولك:
جر كسبف; هق الشقخ العالمة الؿحدث حؿاد بـ محؿد بـ محؿد إكصاري التادمؽل
الؿؼصد إولُّ :
الؿالؽل.
ُثؿ الؿدين
ّ

الؿؼصد الثاين :تاريخ مقلده; ُولِدَ سـة أرب ٍع وأربعقـ بعد الثالثؿائة وإلػ (.)4455

الؿؼصد الثالث :تاريخ وفاتف; ُتقف َل يقم السبت الحادي والعشريـ مـ شفر ُجؿا َدى أخرة سـة ثؿان
أربع وسبعقن سـةً.
طشرة بعد إربعؿائة وإلػ ( ،)4549ولف مـ العؿر ٌ
وتـتظؿ يف ثالثة مؼاصد أيضا:
بالؿصـَّػ;
ُ
الؿؼدمة الثاكقة :التعريػ ُ
الؿؼصد إول :تحؼقؼ طـقاكف; لفذا الؽتا

حؿؾت
كسخ ٌة وحقد ٌة بخط أحد تالمقذ الؿصـػ َ $

هذا آسؿ «مختصر الحؼقق» ،ف ُطبِ َع َت َب ًعا لذلؽ هبذا آسؿ.
ذكر الحؼقق التل يؾزم القفاف هبا مؿا يتعؾؼ باهلل أو
الؿؼصد الثاين :بقان مقضقطف; مقضقع هذا الؽتا
ُ
ِ
خؾؼ ِف.
ٍ
فصقل ُيؿق ُز هبا الحؼقق الؿراد بقاهنا،
الؿؼصد الثالث :تقضقح مـفجف; رتب الؿصـػ  $كتابف يف
ٍ
فصال يف حؼ معقـ ،ثؿ يذكر تحتف ما ِ
يـدر ُج فقفِ ،
بشلف
ويؼر ُن ذلؽ بلدلتف الشرطقة ،وربؿا صرز ُه
ً
فقعؼدُ
مـ إبقات الؾطقػة ،أو إققال الظريػة.
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قال الؿملػ : $
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
الحؿد هلل الذي لف الرأفة والرحؿقت وبقده الؿؾؽ والؿؾؽقت ،ولف إسؿاف الحسـك والـعقت،
العالؿ بالـجقى وما يخػقف السؽقت ،أمِر بطاطتف وهجران كؾ مؿؼقت ،الـاهل طـ تطػقػ الؿقزان
ٍ
محؿد ذي ُ
الخ ُؾؼ
وبخس الحؼقق كل ٓ يؽقن طؾك الؿرف َتبِ َع ًة لؾؿخؾقق ،والصالة والسالم طؾك كبقـا
العظقؿ وطؾك آلف وأصحابف العاضقـ طؾك الديـ الؼقيؿ.
وبعدُ ..
فؼد سللـل بعض إخقيت يف اهلل طؿا ورد يف الحؼقق التل يؾزم القفاف هبا كؾ أواه ،فلجبتف مع أكـل لست
مؿـ يـخرط يف سؾؽ هذا إمر الخطقر إلطقازه إلك مِراس ما صح مـ حديث البشقر الـذير طؾقف الصالة
ِ
متؽػ ًال يف
الؾطقػ الؼدير ،بعد آستخارة مـ اهلل الؿقسر كؾ طسقر حتك يؽقن ألقـ مـ جس الحرير،
هذا الشلن الرفقع الذي ما تؽاد تجد مـ لف بف هؾقع ،هذا وقد آن الشروع فقؿا ُأ ِ
ئت إلقف لبالة الؼـقع.
لج ُ
َ
الحؼقق طؾك قسؿقـ:
ً
حؼ لؾخالؼ طؾك الؿخؾقق.
أوٌّٓ :
حؼ بقـ الؽائـات تؼقم بف إرض والس ٰؿقات.
ثاك ًقاٌّ :
ققلف ( : $ولف إسؿاف الحسـك والـعقت) الـعقت هل :الصػات ،وكان بعض الؼدماف ُيطؾِؼقن
طؾك صػات اهلل اسؿ (الـعقت) فألبل طبد الرحؿـ الـسائل الحافظ كتا ٌ اسؿف «كتا الـعقت» هق يف
الؿضؿـة كتابف «الســ الؽربى» ،لؽـف ُأ ِ
جر ًيا
فر َد
قديؿا و ُط ِر َ
ف بذلؽ; ْ
ً
صػات اهلل گ وهق أحد الؽتب ُ
صحقح باطتبار الؿلخذ العام ،أما باطتبار التدققؼ فنن بقـفؿا فرو ًقا،
طؾك أن الـعت بؿعـك الصػة ،وهذا
ٌ
أحسـ الؼقل فقفا أبق طبد اهلل ابـ الؼقؿ يف كتابف «مدارج السالؽقـ».
ٍ
صػات ،فقؼال:
والؿقافِ ُؼ لِ َؿا ور َد يف الخطا الشرطل تسؿقة هذه اإلضافات الؿـسقبة إلك اهلل گ
صػات اهلل; ٕن الصػة هل التل وردت يف الـص كؿا سبؼ بقاكف يف يقر هذا الؿحؾ.
ُ
وققلف  $تعالك( :فقؿا ُأ ِ
ئت إلقف ُلبالة الؼـقع) ال ُؾبالة هل :الحاجة ،ومراده :أن كتابف هذا يػل
لج ُ
بحاجة َمـ يؼـ َُع بؿفؿات هذا البا دون بسطِ ِف.
ثؿ ذكر  $أن الحؼقق طؾك قسؿقـ:
حؼ لؾخالؼ طؾك الؿخؾقق).
أولفؿاٌ ( :
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حؼ بقـ الؽائـات) ،أي الؿخؾققات.
والثاينٌ ( :
ِِ
ُ
الؿحؽ َُؿ الالزم ،ومـف ققلف تعالك:
وهذان الؼسؿان كالهؿا ُيـ َع ُت بالحؼ،
والحؼ يف أصؾ وضعف هق ُ
ۡ ُ
﴿ َح َّق ٱى َل ۡٔل ٌ ِِّن﴾[السجدة ]44:أيَ :ل ِز َم وثبت ،وهذا الؾػظ مؿا ُذكِ َر أكف يػقد إمر ففق أحد الصقغ يقر
الصريحة لف كؿا أفاده ابـ الؼقؿ يف «بدائع الػقائد» و َتبِ َع ُف الصـعاين يف «شرح مـظقمتف يف أصقل الػؼف».
فنذا َو َر َد هذا الؾػظ يف الخطا الشرطل فنكف يدل طؾك إمر بؿا ُق ِر َن بف.
فؿثال إحاديث الـبقية القاردة طـ الـبل ﷺ يف ذلؽ كؼقلف« :حؼ الؿسؾؿ طؾك الؿسؾؿ ست :إذا
ً
دائر يف دائرة الطؾب التل
لؼقتف فسؾؿ طؾقف »..الحديث ،فنهنا تػقدُ أن الؿذكقرات
ملمقر هبا ،وهذا إمر ٌ
ٌ
قدر الحؼقق الؿرتبة يف هذا
فرضا ،وإما أن يؽقن ً
تجؿع الػرض والـػؾ ،فنما أن يؽقن ً
ُ
كػال ،وبف ُيع َؾ ُؿ ُ
ٍ
فرض ،وإما أمر كػؾٍ.
ملمقر هبا إما أمر
الؽتا وأهنا جؿق ًعا
ٌ
واقتصر الؿصـػ  $طؾك جعؾ الحؼقق اثـقـ َت َب ًعا لِ َؿا يتعؾ ُؼ بالعبد ،وإٓ فباطتبار ما ورد يف إدلة،
فنن الحؼقق ثالثةٌ; اثـان مـفا هؿا الؿذكقران هـا.
ِ
أيضا حؼ العباد طؾك اهلل كؿا ثبت ذلؽ يف حديث معاذ بـ جب ٍؾ ﭬ يف «الصحقحقـ» وفقف:
وبؼ َل ً
«أتدري ما ُ
حؼ العباد طؾك اهلل إذا فعؾقا ذلؽ؟ »..الحديث ،وهذا الحؼ الذي أوجبف اهلل طؾك كػسف تػضؾ
بف طؾك خؾؼف.
والؿؼصقد أن تعرف أن الحؼقق مـ جفة وضعفا ثالثة أقسام:
الؼسؿ إول :حؼ الخالؼ طؾك الؿخؾقق.
والؼسؿ الثاين :حؼ الؿخؾقق طؾك الخالؼ.
والؼسؿ الثالث :حؼ الؿخؾقق طؾك الؿخؾقق.
ِ
ُ
يتصؾ بتقحقده گ.
طؾؿ الديـ ،فنن حؼ الخالؼ طؾك الؿخؾقق
وإلك همٓف يرج ُع ُ
خقرا فالجـة ،إن كان شرا فالـار.
وحؼ الؿخؾقق طؾك الخالؼ يتصؾ بجزاف العبد طؾك طؿؾف إن كان ً
وحؼ الؿخؾقق طؾك الؿخؾقق يتصؾ بإمر والـفل القارد يف الشرع.
فاكحصرت معارف الشريعة يف هذه الثالثة إقسام.
وهذا معـك ققل ابـ الؼقؿ  $يف «كقكقتف»:
ٌ
اااالث مااااا لفااااا
اااؿ أقسااااا ٌم ثا
والعؾا ُ

ِ
تبقاااااان
ماااااـ رابااااا ٍع والحاااااؼ ذو

ااااؿ بلوصااااااف اإللاااااف وفعؾاااااف
طؾا ٌ

ِ
لؾاااااارحؿـ
وكااااااذلؽ إسااااااؿاف
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وإمااار والـفااال الاااذي هاااق ديـاااف

ِ
الثاااااان
وجااااازاؤه ياااااقم الؿعااااااد
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تـتظؿ يف هذه إكقاع التل ذكرها ابـ الؼقؿ .$
فنن هذه الحؼقق
ُ

فصلٌ
طؾك العبد أن يقحد اهلل  ۵يف ربقبقتف وأسؿائف وصػاتف ،بلن يتقؼـ أكف واحدٌ أحدٌ  ،فر ٌد صؿدٌ  ،لؿ يؾد
كػقا أحد ،لقس كؿثؾف شل ٌف وهق السؿقع البصقر ٓ ،شبقف لف وٓ كظقر لف وٓ طقن
ولؿ يقلد ،ولؿ يؽـ لف ً
راحؿ
قاهر قادر،
وٓ شرك وٓ ضفقر وٓ وزير وٓ كدّ وٓ مشقر ،ولؾسؿاف رافع ،ولألرض واضعٌ ،
ٌ
طزيز ٌ
خالؼ فاصرٌ ،
حل ٓ يؿقت ،أبدي
أول آخر،
وف
ٌ
يافرُ ،م ِع ٌّز كاصر ،رؤ ٌ
ٌ
ضاهر باصـ ،واحدٌ معبقدٌّ ،
مـقع ٓ ُيرام ،فؾف إسؿاف العظام،
طزيز ٓ ُيضام،
سرمدي الجربوت ،ققق ٌم ٓ يـام،
الؿؾؽقت،
ٌ
ٌ
ّ

َ ُ
ُ ُّ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
ان َ ٢٦و َي ۡت َ ٰ
َق َو ۡج ُّ َر ّبِم ذو
[والؿقاهقؿ] الؽرام ،قضك يف الػـاف طؾك جؿقع إكام فؼالُ ﴿ :ك ٌَ عييٓا ف ٖ
ٱۡل َلٰو َو ۡٱۡل ۡن َ
َۡ
ٍ
ٍ
ِ
ٌ
محقط طؾؿف بإشقاف ،إلقف يصعد الؽؾؿ
الؿؾؽ،
طؾك
محتق
طرشف،
طؾك
مستق
وهق
،
﴾
٢٧
ام
ر
ِ ِ
ُ
َ
َ
َ
ُ َ ّ ُ ۡ ۡ َ َ َّ ٓ َ ۡ
ُ َۡ ُ َ
َۡ َ َ
َ َ َ ۡ َ
ٱلس ٍَاءِ إَِل ٱۡل ِ
الطقب والعؿؾ الصالح يرفعف ﴿يدةِر ٱۡلمر ٌَِ
ۡرض ث ًَّ حع ُرج إ ِ َۡلِّ ِِف ي ۡٔمٖ َكن ٌِلد ُارهُ ٓۥ أىف سِثٖ
ّ َّ َ ُ ُّ َ
ون [﴾٥السجدة] ،خؾؼ الخؾؼ وأفعالفؿ وقدر أرزاقفؿ وآجالفؿُ ٓ ،مؼدم لؿا ّ
أخر ،وٓ ممخر
مٍِا تعد

لؿا قدم ،أراد العالؿ وما هؿ فاطؾقه ولق طصؿفؿ لؿا خالػقه ،ولق شاف أن يطقعقه جؿق ًعا ٕصاطقه ،قال
ّ َ
ََ َ ٓ َ َ ُ ََۡ
ِ
ۡجع َ
ني [﴾١٤٩إكعام] ،وقال سبحاكفَ ﴿ :ح ۡعيَ ًُ ِ َّ
ٱلّس َوأ ۡخ ََف [﴾٧صف]،
طز مـ قائؾ ﴿ :في ۡٔ شا َء ل َٓدىٰك ًۡ أ ِ
َّ ُ َ ُ َ
َ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ َ َ ُ َ َّ ُ
يف ۡ َ
ٱۡلت ُ
ات
[الؿؾؽ] ،وقال سبحاكف ﴿ :إُِّۥ عي
﴾
١٤
ري
وقال سبحاكف ﴿ :أَل حعيً ٌَ خيق ؤْ ٱلي ِط
ِيً ُۢ ةِذ ِ
ِ
ُ

ُّ
ٱلص ُدورِ [﴾٤٣إكػال] هذا تقحقد اهلل يف أفعالف.

فلما حؼ اهلل تعالك لعباده الذي ُيثقبفؿ بف يقم التـاد ،فنخالص العبادة لف وحده بحقث ٓ يدطق معف
َ َ َ َ ُّ َ َ َّ َ ۡ ُ ُ ٓ ْ
ٍ
إفراط وٓ تػريط ،قال  ﴿ :۵وك ٰ
َض ربم أَل تعتدوا
يقره ،وبامتثال ملمقراتف واجتـا مـفقاتف مـ يقر
َ
َ
َ َ َ َ َۡ ُ ْ َ َٓ َّ ََۡۡ َۡ َ َٗ َٰ ٗ ََ ُۡ ۡ
إ ََّلٓ إيَّاهُ
ۡشك ةِعِ َتادة ِ َر ّبِِّۦٓ أ َح َ ُۢدا
ي
َل
و
ا
ِٗ
ي
َٰ
ل
ٍ
خ
و
ٍ
ع
ي
ي
ف
ِۦ
ّ
ب
ر
ء
ا
ِل
ى
ٔا
ج
ر
ي
ن
َك
َ
ٍ
ذ
﴿
وقال:
،
]
34
[اإلسراف:
﴾
ِ ِ
ِ
ِ

[﴾١١٠الؽفػ] ،وكؿا يف حديث معاذ« :يا معاذ :أتدري ما ُّ
حؼ اهلل طؾك العباد وحؼ العباد طؾك اهلل؟»
قؾت :اهلل ورسقلف أطؾؿ ،قال« :فنن حؼ اهلل طؾك العباد أن يعبدوه وٓ يشركقا بف شقئًا ،وحؼ العباد طؾك
اهلل أن ٓ يعذب مـ ٓ يشرك بف شقئا» ،فؼؾت يا رسقل اهلل :أفال أبشر بف الـاس؟ قال ٓ« :تبشرهؿ
فقتؽؾقا».
ذكر الؿصـػ  $صدر حؼقق اهلل گ وذلؽ ما يتعؾؼ بتقحقده ،والقاجب طؾك العبد يف تقحقد اهلل
 ۵أمران اثـان:
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أحدهؿا :تقحقده ربف يف معرفتف وإثباتف.
وأخر :تقحقده ربف يف صؾبف وقصده وإرادتف وطبادتف.
فقسؿك إول (تقحقد الؿعرفة واإلثبات) ،ويسؿك الثاين (تقحقد الطؾب والؼصد).
والؼسؿ إول يـضؿ فقف (تقحقد الربقبقة وتقحقد إسؿاف والصػات).
حؼ اهلل  ۵يف معرفتف
ويختص الؼسؿ الثاين با(تقحقد العبادة هلل گ)،
فقجب طؾك العبد أن ُيؼقؿ ّ
ُ
يؾقؼ بف.
وإثباتف ،بؿا لف مـ الؽؿآت گ ،و ُيـز ُه ُف طؿا ٓ ُ
مؿا ِ
يـدر ُج يف ذلؽ يف فاتحة ققلف ،ومعـك ققلف ( : $وٓ مشقر) أي
وقد ذكر الؿصـػ  $جؿؾ ًة ّ
أحدٌ ي ِ
ٍ
رشدُ ُه ٍ
ستغـ طـ ذلؽ.
برأي و ُيساطده بـُصحٍ ; بؾ هق ُم
ُ
ومعـك ققلف( :سرمدي الجربوت) يعـل متصؾ الجربوت وهق السؾطان طؾك الخؾؼ.
ومعـك (السرمد) السرد ،وقد ُسئِ َؾ بعض ُقدَ ا َمك ال ُؾغقيقـ طـ معـك (سرمد) فؼاال :احاذف «الؿاقؿ»
فنكؽ إذا حذفت «الؿقؿ» مـفا صار (سرد) فالسرمد هق الؿتتابع الؿتصؾ.
فالضقؿ هق ُ
الذل ،ومعـك ققلفُ ٓ( :يرام) أي ٓ ُيـال ،ففق
طزيز ٓ ُيضام) أي ٓ ُي َذل،
ومعـك ققلفٌ ( :
ُ
ُمؿتـِ ٌع مـ خؾؼف ،ومعـك ققلفُ ( :م ٍ
حتق طؾك الؿؾؽ) أي ُم ٌ
شتؿؾ طؾقف ٓ يخرج شل ٌف مـ إفراد طـ مِؾؽِ ِف
گ.
ثؿ ذكر بعد ذلؽ ما يتعؾ ُؼ بؿا يجب طؾك العبد يف (تقحقد الؼصد والطؾب واإلرادة) وأن القاجب
طؾقفؿ هق إخالص العبادة هلل وحده ،فال ُي ِ
رسال.
شر ُك بف گ أحدً ا كائـًا َمـ كانَ ٓ ،م َؾ ًؽا ُمؼر ًبا وٓ كب ًقا ُم ً
يصدر فقف الـداف وهق يقم الؼقامة ،والـدافات التل تؽقن يقم
ومعـك ققلف( :يقم التـاد) أي :الققم الذي
ُ
فقؼع مـ الؿالئؽة كداف ،ويؼع مـ آدم -طؾقف الصالة والسالم -كداف ،ويقر ذلؽ مؿا ورد
الؼقامة متعدد ٌةُ ،
يف إدلة الشرطقة.
وقد قرأ ابـ م ِ
حقصـ وهق مـ إربعة خارج العشرة (يقم التـا ّد) بتشديد الدال أي :التبا ُطد ،والؿراد
ُ
بذلؽ أن كؾ ٍ
أحد ِيػر مـ أقربائف ويت َبا َطد مـفؿ ،وإول هق الؿشفقر يف الؼرافة.

وبعده :إقامة الصالة بلسباهبا وشروصفا وســفا وآداهبا ،وإيتاف الزكاة صقب ًة لفا كػسف ،وصقم رمضان،
وحج بقت اهلل الحرام ،فلداف حؼ الصالة بالطفارة مـ الؿاف الطفقر ،والتقؿؿ طـد طدمف ،والسرت بثق ٍ
صاهر ،والقققف طؾك ٍ
بؼعة صاهرة ،واستؼبال الؼبؾة ،والـقة ،ودخقل الققت.
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فرائض وســ:
أما الطفارة فؾفا
ٌ
أولفا :الـقة بطفارة رفع الحدث ،وإن كاكت تقؿؿ استباحة الصالة; ٕن التقؿؿ ٓ يرفع الحدث.
ثؿ التسؿقة وهق أن يذكر اهلل طـد إرادتف أخذ الؿاف ،ثؿ الؿضؿضة وهق دوران الؿاف يف الػؿ وإخراجف
مـف وآستـشاق وهق إدخال الؿاف يف خرمل إكػ ،ثؿ آستـثار وهق رده بالـػس ،ثؿ يسؾ القجف وحدّ ه
مـ مـابت شعر الرأس إلك ما اكحدر مـ الؾحققـ ،والذقـ ً
صقٓ ومـ وتد إذن إلك وتد إذن طرضا.
ثؿ يسؾ القديـ إلك الؿرفؼقـ ،ثؿ مسح الرأس كؾف مـ مؼدمِ ِف إلك قػااه ورده ماع إذكاقـ ،ثاؿ يساؾ
الرجؾقـ إلك الؽعبقـ ،أخرجف البخاري طـ ُحؿران ماقلك طثؿاان باـ طػاان ﭬ أكاف رأى طثؿاان دطاا
القضاقف ثاؿ
َبقضقف (بالػتح) فلفرغ طؾك يديف ماـ اإلكااف فغساؾفؿا ثاالث مارات ،ثاؿ أدخاؾ يؿقـاف يف َ
تؿضؿض واستـشؼ واستـثر ،ثؿ يسؾ وجفف ثال ًثا ويده إلك الؿرفؼقـ ثال ًثا ،ثؿ مسح برأسف ثؿ يسؾ كؾتاا
رجؾقف ثالثا ،ثؿ قال :رأيت الـبل ﷺ يتقضل كحق وضقئل هذا ،وقالَ « :مـ تقضل كحاق وضاقئل هاذا ثاؿ
صؾك ركعتقـ ٓ يحدث فقفؿا كػسف ُي ِػ َر لف ما تؼادم ماـ ذكباف» و ُأ ِخ َ
اذ ماـ هاذا الحاديث الرتتقاب باقـ
الؿػروض والؿسـقن.
وطـ أبل هريرة ﭬ قال :قال رسقل اهلل ﷺ  ٓ« :يؼبؾ صالة أحدكؿ إذا أحدث حتك يتقضل»
أخرجف البخاري ومسؾؿ.
وققلف يتقضل بالؿاف أو الرتا طـد طدمف; ٕن التقؿؿ مـ أسؿاف القضقف طؾاك ماا رواه الـساائل وطاـ
ٍ
أبل ٍ
بنسـاد صحقح «الصعقد وضقء الؿسلؾؿ وإن للؿ يجلد الؿلاء طشلر سلـقـ» وهـاا ققادٌ ٓ باد ماـ
ذر
صحقحا ،فؼد روى طبد اهلل بـ طؿرو بـ العاص ﭬ أبق هريرة وطاـ طائشاة -
مالحظتف لقتقضل وضق ًف
ً
رضل اهلل طـفؿ -قالقا :قال رسقل اهلل ﷺ ٌ « :
ويؾ لألطؼاب مـ الـار» ،و ُأ ِخ َذ مـف وجق إساباغ القضاقف
لؿا يف طدمف مـ القطقد ،وطـ طائشة -رضل اهلل طـفا -قالات« :كلان الـبلل ﷺ يعجبلف التلقؿـ يف تـعؾلف
وترجؾف وصفقره ويف شلكف كؾف» أخرجف البخاري ومسؾؿ.
ٍ
شالف محباق  ،و ُيساتحب تخؾقاؾ الؾحقاة الخػقػاة فقاف،
التقؿـ يف كؾ
وأخذ مـف الـسائل استحبا
ُ
ويجب يف الغسؾ لؿا روي طـ طثؿان بـ طػان ﭬ أن الـبل ﷺ كان ُيخؾؾ لحقتف.
أيضا تحريؽ الخاتؿ وما يشبفف مـ الحؾقة والسقار لؿا ُر ِو َي طـ أبل رافا ٍع «أن رسلقل اهلل ﷺ
ويجب ً
حرك خاتؿف» رواه ابـ ماجف والدار قطـل.
كان إذا تقضل َّ
ويجب تخؾقؾ أصابع القديـ لؿا ُر ِو َي طـ ابـ طباس ﭭ أن رسقل اهلل ﷺ قال« :إذا تقضلت فخؾلؾ
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مساتحب
أصابع يديؽ ورجؾقؽ» رواه الرتمذي ،ويف الرجؾقـ خاالف باقـ العؾؿااف; وقالات الؿالؽقاة:
ٌ
فقفؿا ،ويجقز الؿسح طؾك العؿامة والخػقـ طـد بعض العؾؿاف لِ َؿا أخرجف البخاري ،طـ طؿرو باـ أمقاة
الضؿري قال :رأيت الـبل ﷺ يؿسح طؾك طؿامتف وخػقف ،وذكر مالؽ أكف بؾغف أن جابر بـ طباد اهلل ﭬ
َ ۡ َ ُ ْ
ُ
ِكك ًۡ ﴾
ٗٔا ة ِ ُر ُءوس
ُسئِ َؾ طـ الؿسح طؾك العؿامة فؼال ،ٓ :حتك يؿسح الشعر بالؿاف; لؼقلف تعالك ﴿ :وٱمس
[الؿائدة ،]7:والؿاسح طؾك العؿامة لؿ يؿسح برأسف ،قال ابـ طبد الرب :حاديث طؿارو باـ أمقاة معؾاقل
ستغر َبة مـ البخاري».
وأخرجف البخاري ،وبقـ فساد إسـاده يف كتا «إجقبة طـ الؿسائؾ الؿ َ

َ
َ َٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ
اٌ ُِ ٓٔا إِذا ر ٍۡخُ ًۡ إَِل
فرضا مـ فروضف الؿذكقرة يف أية ﴿ يأحٓا ٱَّلِيَ ء
ويجب طؾك الؿؽؾػ إن ترك ً
َّ َ ٰ ِ َ ۡ ُ ْ ُ ُ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ
ك ًۡ ﴾[الؿائدةَ ]7:فعؾف [ ]...إن كان قريبا ،وإن صال أطاد القضقف
ٱلصئة فٱغسِئا وجْٔكً وأيدِي

رجال تقضل فرتك ِ
مقضع ٍ
ضػر طؾك قدمقف فلبصره الـبل
والصالة لِ َؿا ُر ِو َي طـ طؿر بـ الخطا ﭬ أن ً
ِ
ﷺ فؼالِ « :
فلحسـ وضقءك ،قال :فرجع فتقضل ثؿ صؾك» رواه أحؿد ومسؾؿ بدون ذكر (فتقضل).
ارجع
و ُيستحب الدطاف بعد تؿام القضقف لؿا ُر ِو َي طـ طؿر بـ الخطا ﭬ قال :قال رسقل اهلل ﷺ « :ما
مـؽؿ مـ ٍ
أحد يتقضل ف ُقسبغ القضقء ثؿ يؼقل :أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف ،وأشفد أن
ٍ
رواية لؾرتمذي بزيادة:
محؿدً ا طبده ورسقلف إٓ ُفتِ َحت لف أبقاب الجـة الثؿاكقة يدخؾ مـ أيفا شاء» ويف
«ال ّٰؾ ُف َّؿ اجعؾـل مـ التقابقـ واجعؾـل مـ الؿتطفريـ».
لؿا فرغ الؿصـػ  $مـ بقان أطظؿ الحؼ الذي يؽقن هلل وهق تقحقده أت َب َع ُف بلن بعد هذا الحؼ بؼقة
أركان اإلسالم وهل إقامة الصالة ،وإيتاف الزكاة ،وصقم رمضان ،وحج بقت اهلل الحرام.
ولؿا كاكت الطفارة شر ًصا مـ شروط الصالة ابتدأ  $بذكرها واكتػك  $بذكر ما يتعؾؼ بؿفؿات
الطفارة طـ بؼقة ما ورافها مؿا يتعؾؼ بلحؽام الصالة ،وأهؿؾ  $ما يتعؾؼ ببقان الزكاة وصقم رمضان
وحج بقت اهلل الحرام ،وكلكف تركف لظفقره وشفرتف ووفاف كتب الػؼفاف -رحؿفؿ اهلل تعالك -بف.
تقؿؿا
وقد ذكر  $أن الطفارة لفا فرائض وســ ،ثؿ قال لؿا ذكر الػريضة إولك قال( :وإن كان ً

فاستباحة الصالة) ومعـك آستباحة :صؾب إباحة فعؾِفا مع بؼاف الحدث ،وطؾك هذا َمـ يرى التقؿؿ يقر
راف ٍع لؾحدث ،وأن الحدث يرتػع بالؿاف فؼط ،فنذا تقضل الؿ ِ
حدث ارتػع حد ُث ُف ولؿ ي ُعد ُمحد ًثا بالؽؾقة.
ُ
وأما إذا تقؿؿ الؿ ِ
ث فنن حدثف ٍ
حد ُ
باق ولؽـف ُأمِ َر بالتقؿؿ لقستبقح فعؾ الصالة ،أي لتؽقن مباح ًة يف
ُ
ُ
ِ
بقحا
ب طؾك ذلؽ أن التقؿؿ ٓ يرفع الحدث ،والصحقح أن التقؿؿ
رافع لؾحدث ولقس ُم ً
ٌ
ورت َ
حؼفُ ،
ُ
الؿبدَ ِل مـف إٓ بدلق ٍؾ يؿـعف ،وٓ
لتظاهر إدلة بذلؽ ،فنكف َبدَ ٌل طـ القضقف بالؿاف،
ُ
والبدل يلخذ أحؽام ُ
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ثؿ مضك  $يذكر أحؽام القضقف حتك اكتفك إلك ذكر حديث طثؿان ﭬ يف «الصحقحقـ» يف
صػة وضقف الـبل ﷺ ،وحديث طثؿان أتؿ إحاديث الؿروية طـ الـبل ﷺ يف صػة صالتف.
حديث تام ٍ
َّ
ٌ
واف بفُ ،يستغـَك بف طـ كثقرٍ مـ
وقؾ أن تجد با ًبا مـ إبقاب الؽبرى يف العبادات إٓ وفقف
الؿروية فقف.
إحاديث
َّ
فؿثال يف القضقف ُطد حديث طثؿان بـ طػان هذا أصال فقف.
ً
ويف الصالة ُطد حديث وائؾ بـ ُحجر واف ًقا فقفا.
ويف الزكاة ُطد حديث ٍ
أكس طـ أبل بؽر الصديؼ ﭬ يف كتا الصدقة واف ًقا فقفا.
ويف الحج ُطد حديث جابر بـ طبد اهلل يف صػة حج الـبل ﷺ واف ًقا فقفا.
حديث مبقـ ٕصؾفا إٓ الصقام ،فنكف لؿ ِ
ٍ
ٌ
ٌ
ٌ
شامؾ
حديث
يلت
طبادة مـ همٓف العبادات جاف فقفا
فؽؾ
ٌ
ِ
ب ذلؽ الػرق بقـف وبقـ سائر تؾؽ العبادات.
ٕحؽامف،
ومقج ُ
طبادات ضاهر ٌة جؾقة ،والصقام طباد ٌة سري ٌة خػقة ،فققعت
فنن الطفارة والصالة والزكاة والحج
ٌ
ٍ
إحاديث طؾك ما ي ِ
طبادات ُف ِع َؾت واشت ُِف َرت وضفرت أحؽامفا فـ ُِؼؾت طـ
ـاسب هذا الؿعـك مـ كقهنا
ُ
الـبل ﷺ  ،وأما الصقام فعباد ٌة بقـ العبد وبقـ ربف ٓ ُيطؾ ُع طؾقفا ،فجافت فقفا أحاديث متػرقة طامتُفا
ققلقةٌ.
ٍ
تقض ُل بف ،و
(القضقف) بالػتح هق الؿاف الذي ُي َ
ويف حديث طثؿان قال َ ( : $بقضقف) بالػتح; ٕن َ
فعؾ القضقف ِ
(القضقف) بالضؿ هق ُ
كػس ِف.
ُ
ثؿ أتبع حديث طثؿان بحديث أبل هريرة ،ثؿ فسر ققلف يف حديث أبل هريرة «حتك يتقضل» قال:
(يتقضل بالؿاف أو الرتا طـد طدمف; ٕن التقؿؿ مـ أسؿائف :القضقف طؾك ما رواه الـسائل) إلك آخر ما
ٍ
شامال ٓستعؿال الؿاف
ً
(وضق ًفا) ،فقؽقن اسؿ القضقف
ذكر ،وهذا مذهب جؿاطة يرون أن التقؿؿ يسؿك َ
واستعؿال الرتا  ،واستدلقا بحديث أبل ٍ
ذر هذا برواية الـسائل وفقف «الصعقد َوضقء الؿسؾؿ» أي
الرتا َوضقف الؿسؾؿ «وإن لؿ يجد الؿاء طشر سـقـ» ،وهذا الحديث إسـاده صحقح إٓ أن هذه الؾػظة
ِ
القضقف ،فقـدرج
َي َؾ ٌط َوه َؿ فقفا بعض الرواة ،فالؿحػقظ فقف «الصعقد َصفقر الؿسؾؿ» والطفقر أطؿ مـ َ
فقف استعؿال الؿاف أو الرتا .
أما تسؿقة استعؿال الرتا َوضق ًفا ففذه ٓ يساطد طؾقفا الدلقؾ الشرطل وٓ القضع الؾغقي.
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ثؿ أتبع ذلؽ بحديث طبد اهلل بـ طؿرو « ٌ
ويؾ لألطؼاب مـ الـار» يف حديث طبد اهلل بـ طؿرو و َمـ
فؿثال
معف ،وبقـ أكف يػقد وجق إسباغ القضقف ،والؿراد بنسباغ القضقف :إكؿالف َوفؼ ما قد َرتف الشريعةً ،
يشرع يف العضد فقشؿؾ ِ
غسؾ مـ أولِفا حتك ْ
الؿر َفؼ ،فاإلسباغ هق تؽؿقؾ هذا
َ
قدرت الشريعة يف القد أن ُت َ
ِ
قصر طـف أخؾ باإلسباغ ،ولفذا ورد يف هذا الحديث « ٌ
ب هقَ :
ممخر
ويؾ لألطؼاب» وال َعؼ ُ
العضق ،فنذا َ
الؼدم.
ثؿ ذكر بعد ذلؽ حديث طائشة «كان الـبل ﷺ ُي ِ
التقؿـ »..الحديث ،وذكر أن الـسائل أخذ مـف
عجب ُف ُّ
ٍ
أمر ُمؼر ٌر طـد أهؾ
استحبا التقؿـ يف كؾ شلف محبق  ،وٓ يختص هذا إخذ بالـسائل ،فنن هذا ٌ
العؾؿ ،كؿا ذكر ذلؽ الـقوي  ، $لؽـف خص الـسائل بالذكر ٕكف ترجؿ طؾك ذلؽ يف «ســف» وساق
هذا الحديث.
أيضا تحريؽ الخاتؿ وما أشبفف مـ الحؾقة والسقار) لِ َؿا
ثؿ أورد بعد ذلؽ أحؽا ًما مـفا ققلف( :ويجب ً
ضعػ ،لؽـ
حرك خاتؿف» ويف إسـاد هذا الحديث
ٌ
ُر ِو َي طـ أبل رافع « َّ
أن رسقل اهلل ﷺ كان إذا تقضل َّ
ٍ
هذا مـدرج فقؿا سبؼ مـ اإلسباغ ،فنن إبؼاف ِ
ٍ
ٍ
سقار أو يقر
ساطة أو
خاتؿ أو
مقض ٍع مـ القضقف تحت
ٌ
ذلؽ يؿـع مـ تؽؿقؾف.
ثؿ ذكر ما يتعؾؼ بتخؾقؾ إصابع وأن العؾؿاف مختؾػقن يف تخؾقؾ أصابع الرجؾقـ والصحقح شؿقل
ٍ
صحقح أن الـبل ﷺ قال لف:
لؼقط يف الســ وهق
إمر بالتخؾقؾ ٕصابع القديـ والرجؾقـ ،فػل حديث
ٌ
اسؿ يشؿؾ أصراف القديـ وأصراف الؼدمقـ.
«خؾؾ بقـ إصابع» وإصابع ٌ
ثؿ ذكر بعد ذلؽ أن الؿسح طؾك ا ِ
لعؿامة والخػقـ يجقز طـد بعض العؾؿاف وهق يف الخػقـ مذهب
الجؿفقر ،وأما يف ِ
العؿامة فنهنا مـ مػردات الحـابؾة ،ولذلؽ أصـب الؿصـػ  $يف ذكر مذهب
ـحك وهؿ الجؿفقر حديث طؿرو بـ أمقة يف
الؿ َ
الؿاكعقـ لؾؿسح طؾك العؿامة وقد أطؾ َمـ َ
كحك هذا َ
«صحقح البخاري» «رأيت الـبل ﷺ يؿسح طؾك طؿامتف وخػقف» ويف إطاللف كظر ،ولق ُقد َر ذلؽ فنن هذه
الؿسللة ُتروى فقفا أحاديث صحقح ٌة أخرى ،فالؿسح طؾك ِ
ثابت وجقازه هق الصحقح كؿا هق
العؿامة ٌ
َ
مذهب الحـابؾة خال ًفا لؾجؿفقر.
ستحب الدطاف بعد تؿام القضقف و ُيع َؾ ُؿ بف أكف ٓ ُيستحب الدطاف يف أثـاف
ثؿ ذكر بعد ذلؽ مؿا ذكر أكف ُي َ
القضقف ،وإحاديث القاردة يف الدطاف يف أثـاف القضقف ٓ يصح مـفا شل ٌف.
وذكر الؿصـػ  $يف دطاف الؿتقضئ بعد تؿام وضقئف حديث طؿر وفقف ققل« :أشفد أن ٓ إلف إٓ
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اهلل ،وأشفد أن محؿدً ا طبده ورسقلف» وهذا هق الذكر الؿشروع ،وطـد الرتمذي زياد ٌة هل «ال ّٰؾ ُف َّؿ اجعؾـل
مـ التقابقـ واجعؾـل مـ الؿتطفريـ» وٓ يصح إسـا ُدها.
ويف هذا الؿحؾ ذكر ٍ
ثان وهق ما ورد يف حديث أبل سعقد الخدري ﭬ طـد الـسائل يف طؿؾ الققم
ٌ
والؾقؾة وإسـاده صحقح «سبحاكؽ ال ّٰؾ ُف َّؿ وبحؿدك ،أشفد أن ٓ إلف إٓ أكت ،أستغػرك وأتقب إلقؽ» وهق
حؽؿا ،فإحاديث الثابتة يف هذا الؿحؾ إكؿا هل هذان الحديثان والعبد ُيـقع
مرفقع
مقققف لػ ًظا،
ٌ
ٌ
ً
بقـفؿا َت َب ًعا لِ َؿا تؼرر مـ التـقيع بقـ الســ القاردة يف محؾ واحد.

ٌ
فصؾ يف آستـجاف
طـ أكس بـ مالؽ ﭬ أن الـبل ﷺ كان إذا دخؾ الخالف قال« :ال ّٰؾ ُف َّؿ إين أطقذ بؽ مـ الخبث
والخبائث» ،الخبث والخبائثُ :ذكران الشقاصقـ وإكاثفؿ.
طـ هشام بـ طروة طـ أبقف أن رسقل اهلل ﷺ ُسئِ َؾ طـ آستطابة; فؼال« :أولك يجد أحدكؿ ثالثة
صاهر مؿؽِـ يقر ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ممذ،
جامد
حجر وقِقس طؾقف يقره مـ كؾ
أحجار» وفقف دٓل ٌة طؾك ما بف آستـجاف مـ
ور ِو َي طـ أبل قتادة إكصاري ﭬ أن الـبل
وٓ محرتمٍ ،فنن إحجار ٌ
لؼب ٓ مػفقم لف طـد الجؿفقرُ ،
يتؿسح مـ الخالء بقؿقـف ،وٓ يتـ َّػس يف اإلكاء».
ﷺ قال ٓ« :يؿس أحدكؿ ذكره بقؿقـف وهق يبقل ،وٓ َّ

ٍ
بغائط
وطـ أبل أيق إكصاري ﭬ قال :قال رسقل اهلل ﷺ « :إذا أتقتؿ الخالء فال تستؼبؾقا الؼبؾة

وٓ بقل ،وٓ تستدبروها ولؽـ شرققا وغربقا».
ٍ
مسعقد ﭬ قال :أتك الـبل ﷺ الغائط فلمرين أن آتقف بثالثة أحجار ،فقجدت حجريـ
وطـ ابـ
والتؿست الثالث فؾؿ أجده ،فلخذت روث ًة فلتقتف هبا فلخذ الحجريـ وألؼك الروثة وقال« :هذه ركس» أي
كجس ،الحديث.
ويحرم التخؾل يف ُص ُرق الـاس وضؾفؿ لؿا فقف مـ أذية الؿسؾؿقـ بتـجقس مـ يؿر بف واستؼذاره.
ُ
طـ أبل هريرة ﭬ أن الـبل ﷺ قال« :اتؼقا الؾعاكقـ» ،قالقا :وما الؾعاكان يا رسقل اهلل؟ قال« :الذي
يتخ َّؾك يف صرق الـاس ويف ضؾفؿ» رواه مسؾؿ.
ٍ
كراهة لؿا رواه طبد اهلل بـ الؿغػؾ طـ الـبل ﷺ قالٓ« :
ويتجـب البقل يف محؾ آيتسال وهذا هنل
يبقلـ أحدكؿ يف ُمستحؿ ِف ثؿ يتقضل فقف ،فنن طامة القسقاس مـف» رواه أبق داود.
َّ
ؽره الؼقام لِ َؿا روتف طائشة ڤ قالتَ ( :مـ حدثؽؿ أن رسقل اهلل ﷺ بال
ويسـ الؼعقد يف بقلف و ُي َ
ُ
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جالسا) رواه الـسائل ويقره ،وٓ يـايف هذا ما جاف يف حديث حذيػة
قائؿا فال ُتصدققه ،ما كان يبقل إٓ
ً
ً
ٍ
ٌ
محؿقل طؾك الضرورة ،السباصة :الؼؿامة.
سباصة قق ٍم فبال قائؿإ ،كف
أن الـبل ﷺ اكتفك إلك
ويجب تـزيف ما فقف ذكر اهلل طـ إدخالف الخالف لؿا ُر ِو َي طـ أكس بـ مالؽ ﭬ قال( :كان الـبل ﷺ
إذا دخؾ الخالف كزع خاتؿف) رواه أبق داود والـسائل.
ووجف الدلقؾ فقف :أن كؼش خاتؿف ﷺ كان محؿدٌ رسقل اهلل.
الؿسؾؿ
ؽره ذكر اهلل تعالك حال قضاف الحاجة ولق كان واج ًبا كرد السالم ،وٓ يستحؼ الشخص ُ
و ُي َ
مر ورسقل اهلل ﷺ يبقل فس َّؾؿ طؾقف فؾؿ يرد
أن ً
مثؾ كالحال جقا ًبا لِ َؿا ُر ِو َي طـ ابـ طؿر ﭭ « َّ
رجال َّ
طؾقف» وفقف أن الـبل ﷺ «تقؿؿ ثؿ ر َّد طؾك الرجؾ السالم».

ٍ
سعقد قال :سؿعت الـبل ﷺ يؼقلٓ« :
ويجب سرت العقرة وترك الؽالم حال قضاف الحاجة طـ أبل

يخرج الرجالن يطؾبان الغائط كاشػقـ طقرتفؿا يتحدثان ،فنن اهلل يؿؼت طؾك ذلؽ» الؿؼت هق :البغض،
وققؾ :أشد البغض.
وك ُِد َ الذكر بعد الػراغ فؼد روى اإلمام أحؿد وأبق داود والرتمذي وابـ ماجف طـ طائشة -رضل اهلل
طـفا -قالت :كان الـبل ﷺ إذا خرج مـ الخالف قال« :غػراكؽ» ،وصححف أبق حاتؿ والحاكؿ ،ويف ســ
ابـ ماجف طـ أكس بـ مالؽ ﭬ قال :كان الـبل ﷺ إذا خرج مـ الخالف قال« :الحؿد هلل الذي أذهب
ٍ
ٍ
بنسـاد طؾك شرط مسؾؿ «إذا دخؾتؿ الخالء فؼقلقا:
صريؼ آخر
طـل إذى وطافاين» ،وروى الؿعؿري مـ
بسؿ اهلل أطقذ باهلل مـ الخبث والخبائث».
صؾب إزالة
طؼد الؿصـػ ً $
فصال آخر مؿا يتعؾؼ بحؼ اهلل وهق متعؾ ٌؼ بآستـجاف ،وآستـجاء هق ُ
اسؿ لؾخارج مـ اإلكسان.
الـجق ،والـجق ٌ
وأورد فقف الؿصـػ  $أحاديث وبـَك طؾقفا أحؽا ًما ،ومـ جؿؾة ما ذكر :حديث هشام بـ طروة طـ
ِ
ب بدكف
اسؿ لالستـجاءٕ ،ن الؿستـجل ُيطق ُ
أبقف «أن رسقل اهلل ﷺ ُسئ َؾ طـ آستطابة» وآستطابة ٌ
بنزالة الـجق والؼذر طـف ،وآلة آستـجاف هل الحجر ،و ُأ ِ
لح َؼ هبا ما كان يف معـاها مـ كؾ ما كان جامدً ا
مذ وٓ محرت ٍم ،والؿحرتم اسؿ لِؿا لف حرم ٌة كالطعام أو صح ٍ
كجس ،مـؼقا يقر م ٍ
يقر ِر ٍ
ػ
صاهرا يقر
خق،
ُ ُ
ٍ ُ ً
ٌ َ
ُ
ُ
ُ
ً
فقفا ٌ
قرآن أو طؾؿ.
ثؿ ذكر أحاديث طدة حتك اكتفك إلك حديث أبل هريرة يف «صحقح مسؾؿ» «اتؼقا ال َّؾ َّعاكقـ» ،قالقا :وما
ِ
ِ
ب لؾعـ ،فنكف
الؾعاكان يا رسقل اهلل؟ قال« :الذي يتخ َّؾك يف ُص ُرق الـاس ويف ضؾ ِفؿ»ومعـك (الؾعان) الجال ُ
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يستؾجب لعـ الـاس ملف ٕذيتِ ِف لفؿ ،وإذا لعـف الـاس وهق ٍ
استحؼ الؾعـ مـ اهلل جزا ًف لف طؾك
معتد طؾقفؿ
َ
فِعؾِ ِف.
ستحؿ كؿا جاف يف حديث
الؿ َ
ثؿ ذكر مـ تؾؽ إحؽام أكف (يتجـب البقل يف محؾ آيتسال) وهق ُ
اسؿ لؾؿؽان الذي يغتسؾ فقف اإلكسان.
والؿ َّ
ستحؿ ٌ
طبد اهلل بـ ُمغػؾ الذي ذكره ُ
ؽره الؼقام ،وكراهة الؼقام ُمػرط ٌة طـد الؼائؾقـ بف طؾك أن
ثؿ ذكر بعد ذلؽ أكف ُي َس ُـ الؼعقد يف البقل و ُي َ
ٌ
محؿقل طؾك الضرورة أي :أن الـبل ﷺ فعؾ ذلؽ
ما وقع مـف ﷺ يف حديث حذيػة الذي ذكره أكف
رح كان بؿل ِ
ور ِو َي يف ذلؽ خربٌ ٓ يصح وهق «أن الـبل ﷺ َ
بض ِف» وهذا ٓ يثبت،
لج ٍ
قائؿا ُ
بال ً
اضطراراُ ،
ً
ٍ
قائؿا.
فحقـئذ يؽقن هذا مـ التقسعة ،ولؿ يثبت طـ الـبل ﷺ الـفل طـ البقل ً
ثؿ ذكر أكف يجب تـزيف ما فقف ذكر اهلل طـ إدخالف الخالف ،وأورد يف حديث أكس بـ مالؽ «كان الـبل
كظر; لؽـ ما بعده مـ حديث طبد اهلل بـ طؿر ﭬ يف «ترك
ﷺ إذا دخؾ الخالف كزع خاتؿف» ويف صحتف ٌ
ِ
الـبل ﷺ السالم طؾك َمـ س َّؾؿ طؾقف وهق يؼضل حاجتف» ٌّ
صؾب هذا ،وأكف يـبغل لؾعبد أن ُيـزه ما
دال طؾك
ِ
تضقع ِف طؾقف أو أن يذهب مـف ،فنذا
ذكر اهلل تعالك طـ إدخالف الخالف إذا أمؽـف ذلؽ ولؿ يم ّد ذلؽ إلك
فقف ُ
ِ
إمر واس ًعا.
خش َل ذلؽ كان
ُ
ثؿ إن الخالف الذي جافت فقف إحاديث ورتب طؾقف الػؼفاف إحؽام هق الؿسؿك بالؽـقػ وهق
ُ
محال تـحبِ ُس فقف الـجاسة وٓ تـدفِ ُع مـف ،فؽاكقا يحػرون
محؾ قضاف الحاجة فقؿا سبؼ ،وكان
الؽـقػ ا
ٍ
ِ
ٍ
خشب ٍ
ققي أو كحق ذلؽ ثؿ يشؼقن
بشلف مـ
الؿقضع حػر ًة كبقرة ثؿ ُيغ ُطقن تؾؽ الحػرة
أسػؾ هذا
ش ًؼا تعبر مـف الحاجات إلك تؾؽ الحػرة; فتستؼر فقفا ومع تطاول الزمـ بعد ٍ
مدة مديدة ُيغقرون هذا
ُُ
الؿحؾ ،فتؽقن الـجاسات محبقس ًة فقف.
ٍ
مـحبسة فقفا ،فال تتلتك
أما ُكـُػ الققم وهل التل تسؿك بالحؿامات ،فإصؾ فقفا أن الـجاسة يقر
ف مـ هذه ال ُؽـُػ الؿسؿاة بالحؿامات أن الـجاسة
طؾقفا إحؽام الؿذكقرة طـد الػؼفاف; إٓ ما ُط ِر َ
تـحبِ ُس فقفا إلهؿالِفا أو كحق ذلؽ ،كؿا يؽقن يف ُكـُػ الؿحطات التل تؽقن طؾك صريؼ السػر وكحقها،
وأما التل تؽقن يف بققت الـاس فالغالب طؾقفا أهنؿ يعتـقن بـظافتفا وتؽقن الـجاسة مـدفع ًة مـفا يقر
ٍ
باققة فقفا.
ٍ
حديث طـ أبل
ثؿ ذكر بعد ذلؽ أكف يجب سرت العقرة وترك الؽالم حال قضاف الحاجة وأورد فقف
سعقد الخدري ﭬ رواه أبق داود ويقره وإسـاده ضعقػ ،وسرت العقرة ثبتت فقف أدل ٌة طدة ،أما ترك
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اسؿ
الؽالم ففق مـ أدا
الؿستحسـَة ،وإذا احتاج اإلكسان إلقف أو اضطر فال محظقر يف ذلؽ ،والؿؼت ٌ
َ
ٕشد البغض.
ٌ
حديث حسـ ،ولؿ ُيصحح ُف أبق
ثؿ ذكر بعد ذلؽ حديث طائشة فقؿا ُيـدَ ُ مـ الذكر بعد الػراغ ،وهق
ٍ
ٍ
ٍ
حاتؿ الرازي كؿا قال الؿصـػ ّ ،$
حديث يف هذا البا حديث
حاتؿ الرازي قال( :أصح
فنن أبا
ٌ
وحافظ الحؽؿل -رحؿفؿ اهلل
طائشة) ،وهذا البـاف طـدهؿ ٓ يؼتضل الثبقت كؿا صرح بذلؽ الـقوي،
تعالك ;-بؾ الؿراد بف أكف ُ
أمثؾ إحاديث الؿروية يف البا  ،وقد يؽقن ضعق ًػا لؽـف أققى مـ يقره ،وقد
ٍ
ػ طؾك ٍ
ققل لف طؾك هذا الرتكقب ٓ ُيؼال إكف :صحح
صحقحا،
يؽقن حسـًا ،وقد يؽقن
فحقـئذ َمـ ُو ِق َ
ً
ٍ
حديث يف البا .
الحديث ،بؾ ُيؼال قال إكف أصح
أكس وفقف زيادة ٍ
ثؿ ذكر بعده حديث ٍ
ذكر بؼقل« :الحؿد هلل الذي أذهب طـل إذى وطافاين» وإسـاده
ضعقػ.
ٍ
بحديث رواه الؿعؿري يف طؿؾ الققم والؾقؾة وفقف زيادة ققل« :بسؿ اهلل ،أطقذ باهلل مـ الخبلث
ثؿ أتبعف
والخبائللث» ،وفقااف زيااادة التسااؿقة طؾااك الااذكر الؿعااروف طـااد دخااقل الخااالف يف حااديث أكا ٍ
اس يف
«الصحقحقـ» ،فنن حديث ٍ
أكس يف «الصحقحقـ» فقف« :أطلقذ بلاهلل ملـ الخبلث والخبائلث» ،ويف لػاظ:
«ال ّٰؾ ُف َّؿ إين أطقذ بؽ مـ الخبث والخبائث» ،أما التسؿقة فؾؿ تؼع إٓ يف هذا الحديث ،وهذه الزياادة زيااد ٌة
لسـَـ الشريعة يف تؼديؿ آستعاذة طؾك البسؿؾة ،فنن قاطدة الشاريعة أن التعاقذ قباؾ
ُمـ َؽ َرة; ٕهنا مخالػ ٌة َ
ٍ
مـاسب مـ جفة الؿعـك مع شذوذه رواي ًة مؿاا يادل طؾاك
البسؿؾة ،وهذا الحديث طؽس ذلؽ; وهق يقر
أن هذه الزيادة َو َه ٌؿ محض.

ويستحب السقاك ٕكا ملمقرون يف كؾ ح ٍ
ٍ
كؿال
الة مـ أحقال التؼر إلك اهلل تعالك أن كؽقن يف حالة
ُ
إضفارا لشرف العبادة ،ويف البخاري طـ أبل هريرة ﭬ طـ الـبل ﷺ قال« :لقٓ أن أشؼ طؾك
وكظافة;
ً
أيضا طـ أبل حذيػة القؿاين ﭬ قال« :كان رسقل اهلل ﷺ
أمتل ٕمرتفؿ بالسقاك طـد كؾ صالة» وفقف ً
مستحب طـد القضقف وطـد الصالة
إذا قام مـ الؾقؾ يشقص فاه» و ُأ ِخ َذ مـ هذيـ الحديثقـ أن السقاك
ٌ
وطـد الـفقض مـ الـقم.
الشقصُ :
دلؽ إسـان بالسقاك وهق معـًك معروف طـد العر  ،قال امرؤ الؼقس
ققلف« :يشقص فاه»
ُ
الؽـدي يف مدح صاحبتف يف صاديتف:
ٍ
اااااػ ياااااادائري ِ
وار ٌد
بلسااااااقد ُمؾتا

وذي ُأ ُشا ٍ
اااااقص
ااااار تشااااااقفف وتشا
ُ
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وطـ طائشة ڤ أن الـبل ﷺ قال« :السقاك َمطفر ٌة لؾػؿ ،مرضا ٌة لؾرب» رواه البخاري تعؾق ًؼا.
وهذا يػقد استحبابف يف كؾ ٍ
ِ
ب لرضا الر طؾك فاطؾف.
وقت ٕكف تطفقر الػؿ
ومقج ٌ
ٍ
شلء كان يبدأ الـبلل ﷺ إذا دخلؾ بقتلف؟ قاللت :بالسلقاك» رواه
وطـ ُشريحٍ قال« :قؾت لعائشة :بلي
مسؾؿ.
ويف هذا الحديث ٌ
دلقؾ طؾك مشروطقتف يف ابتداف دخقل البقت ،وطـ طامر بـ ربقعة قال( :رأيت رسقل
البخاري تعؾق ًؼا والرتمذي وقال :حس ٌـ صحقح.
اهلل ﷺ ما ٓ أحصل يتسقك وهق صائؿ) رواه
ّ
ٍ
ٍ
بققت وير ّد طؾك َمـ خصف بؼبؾ الزوال لف ،واستدل الشافعل
تؼققد
وهق يػقدُ استحبابف لؾصائؿ يقر
ومسؾؿ طـ أبل هريرة ﭬ طـ الـبل ﷺ أكف قال:
ﭬ طؾك كراهتف بعد الزوال لف لؿا رواه البخاري
ٌ
«لخؾقف فؿ الصائؿ أصقب طـد اهلل مـ ريح الؿسؽ» ٕكف يزيؾ ُ
الخ ُؾقف (بالضؿ) وهق تغقر رائحة الػؿ
الذي هق أصقب طـد اهلل مـ ريح الؿسؽ ،ولؽـ فقف كظر إٓ بؿدح ثقا العؿؾ أن يؽقن أفضؾ مـ يقره;
ٕكف ٓ يؾزم مـ ذكر فضقؾتف حصقل رجحاكف بإفضؾقة ،أٓ ترى أن القتر طـد الشافعقة يف ققلف الجديد
خقر مـ الدكقا وما فقفا».
أفضؾ مـ ركعتل الػجر مع ققلف طؾقف الصالم والسالم« :ركعتا الػجر ٌ
وقد كؼؾ الرتمذي والشافعل قال ٓ :بلس بالسقاك لؾصائؿ أول الـفار وآخره.
ذكر الؿصـػ  $مؿا ِ
يؾتح ُؼ بلحؽام الطفارة و ُيعد فقفا مؿا يتبع حؼقق اهلل  ۵استحبا السقاك،
ٍ
ٕكف يمدي إلك كؿال الحال يف الـظافة ،وإذا أوقع العبد طبادتف طؾك ٍ
كامؾة مـ الـظافة فػل ذلؽ
حال
إضفار لشرف العبادة ،وب ٌ
قان لؼقة التعبد ،وهذا الؿعـك َط ُظ َؿ طـد السؾػ -رحؿفؿ اهلل تعالك -واجتفدوا
ٌ
طظقؿا ،فؼد صح طـ ٍ
يؾبسفا لصالة الؾقؾ;
فقف اجتفا ًدا
تؿقؿ الداري ﭬ أكف اشرتى ُحؾ ًة بللػ ديـار كان ُ
ً

ٕن الؼاطدة أن تؽؿقؾ الؿرف كػسف يف طبادتف ي ِ
ػضل إلك تؽؿقؾ تؾؽ العبادة ،وهذا يمثر يف فعؾ العبادة
ُ
كؿا ذكر زروق لؾؿالؽل أن مؿا يؼقي الخشقع يف الصالة أو ي ِ
ضع ُػ ُف ما يؽقن طؾقف العبد يف حال القضقف،
ُ
فنذا كان وضقؤه خاش ًعا أفضك ذلؽ إلك خشقطف يف صالتف ،وإذا كان وضقؤه بغقر خشق ٍع أفضك ذلؽ
إلك طدم خشقطف يف صالتف ،وصدق ٕ $ن القضقف مػتاح الصالة ،وإذا كان اإلكسان يتقضل َط ِج ًال
و ُي ِ
سر ُع إلك الؿسجد فنن خشقطف يف الصالة يض ُعػ.
وذكر الؿصـػ  $تعالك أحاديث يف فضؾ السقاك وبق َـ أن استحبابف يف كؾ وقت ،ويتلكدُ يف
ٍ
شلف كان يبدأ الـبل
مقاضع جافت فقفا أحاديث كدخقل البقت وأورد فقف حديث طائشة لؿا ُسئِ َؾت بلي
ﷺ إذا دخؾ بقتف؟ قالت( :بالسقاك).
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ثؿ ذكر حديث طامر بـ ربقعة قال( :رأيت رسقل اهلل ﷺ ما ٓ ُأحصل يتسق ُك وهق صائؿ) وهذا يػقد
استحبابف لؾصائؿ مـ يقر ٍ
تؼققد بققت.
وذهب بعض أهؾ العؾؿ كالشافعل ويقره إلك كراهتف بعد الزوال ،واستدلقا بحديث« :لخؾقف فؿ
الصائؿ أصقب طـد اهلل مـ ريح الؿسؽ» ،وقالقا :إن السقاك ُ
يزيؾ الخؾقف ،ف ُقغقر تؾؽ الرائحة التل
تقجد طـد الصقام; وهل أصقب طـد اهلل مـ ريح الؿسؽ.
ٍ
حقـئذ
ورد الؿصـػ  $ذلؽ مـ أكف ٓ يؾز ُم مـ ذكر ثقا العؿؾ أن يؽقن أفضؾ مـ يقره ،فال يؾزم
ِ
أن يؽقن ُ
ترك ُ
تغققر ِه أفضؾ مـ تغققره بالسقاكٕ ،كف ٓ يؾزم مـ ذكر الػضقؾة حصقل
الخؾقف وطدم
الرجحان بإفضؾقة; فؼد يؽقن َثؿ ٌ
فضؾ; لؽـف ٓ يؼتضل أن يؽقن هق إفضؾ.
ُ
وقال :أٓ ترى أن القتر طـد الشافعل يف ققلف الجديد أفضؾ مـ ركعتل الػجر مع ققلف ﷺ « :ركعتا
خقر مـ الدكقا وما فقفا» ،فقراف هذا الجقا
الػجر ٌ

جقا ٌ آخر ذكره أبق العباس ابـ تقؿقة الحػقد

وتؾؿقذه ابـ الؼقؿ ويقرهؿا وهق أن ُ
الخؾقف ٓ ُي َز ُال بالسقاك; ٕن الخؾقف هق رائح ٌة تتصاطد مـ خؾق
الؿعدة مـ الطعام ،فؾق تسقك اإلكسان لؿ تـدفع هذه الرائحة ٕكف لقس محؾفا إسـان وٓ الؾسان ،وإكؿا
تليت مـ قِ َبؾ الؿعدة ،فال تـدفِ ُع هذه الرائحة إٓ إذا صار يف الؿعدة ما يؿؾمها.
ثؿ ذكر أن الشافعل  $تعالك ُذكِ َر طـف أكف قال ٓ( :بلس بالسقاك لؾصائؿ أول الـفار وآخره) وهذا
ػ الؿشفقر طـف.
ُيخالِ ُ
ػ بعض ما قرره يف كتباف ،فقـبغال التحاق ُط يف
وما يـ ُؼ ُؾف الرتمذي  $يف «الجامع طـ الشافعل» ُيخالِ ُ
ٌ
أقاقال قديؿا ٌة لؾشاافعل ،ثاؿ اساتؼر
كؼؾ مذهب الشافعل مـ «جامع الرتمذي» فؾعؾ تؾؽ إقاقال هال
مذهبف الجديد طؾك خالفِفا ،ولؽـ ُيستلك َُس بذكرها إذا كان الراجح طؾك خالف ققلف الجدياد ،ف ُقاذكَر أن
لف ً
قديؿا وا َف َؼ فقف الراجح.
ققٓ ً

ٌ
فصؾ يف الجـابة
ۡ

ۡ

ُُ
َ َ
ب ﴾[الـسااف ،]47:وطاـ الشاافعل ﭬ
الجـابة دال ُة طؾك معـك البعد ،ومـف ققلف تعالك ﴿ :وٱۡلارِ ٱۡلِ ِ

أكف قال :إكؿا ُسؿ َل جـ ًبا مـ الؿخالطة ،ومـ كالم العر  :أجـاب الرجاؾ إذا خاالط امرأتاف ،فؾاقس باقـ
هذيـ مبايـة; ٕن مخالطتفا ممدي ٌة إلك الجـابة التل معـاها البعد ،وإذا التؼا الختاكان وجب الغسؾ; وهؿاا
وخػاض الؿرأة هق قطع ج ٍ
ختان الرجؾ وهق قطع جؾدة قؿرتفِ ،
ؾقدة يف أطؾك فرجفا تشابف ُطارف الاديؽ
ُ
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ٍ
واحاد تغؾقباا ،ولاف كظاائر وقاطدتاف :رد إثؼاؾ
بؾػاظ
بقـفا وبقـ مدخؾ الذكر جؾد ٌة رققؼة وإكؿاا ُساؿ َل

بإخػ ،وإدكك إلك إطؾك كفذا.
كعقؿ طـ هشا ٍم طـ قتادة طـ الحسـ طـ أبل راف ٍع طـ أبل هريارة ﭬ
قال البخاري  : $حدثـا أبق ٌ
طـ الـبل ﷺ قال« :إذا جؾس بقـ ُشعبِفا إربع ثؿ جفدها فؼد وجب الغسؾ» ،ور ِوي مـ ٍ
وجف آخار طاـ
ُ َ
ِ
والشعب :جؿع ُش ٍ
اعبة وهال الؼطعاة
أبل هريرة« :إذا غَش َل الرجؾ امرأتف فؼعد بقـ ُشعبِفا  »...إلك آخرهُ َ ُ ،
مـ الشلف ،وققؾ الؿراد هبؿا :إسؽتان والػخذان ،ومعـك إسؽتقـ :كاحقتا الػرج ،ومعـك جفدها :بؾاغ
الؿشؼة.
ِ
عار َض ُة بقـف وبقـ
الؿجامع وإن لؿ ُي ِـزل كؿا يف هذا الحديث الؿذكقر آك ًػا ،وٓ ُم َ
ويجب الغسؾ طؾك ُ
الحديث« :إكؿا الؿاء مـ الؿاء» إلمؽان جؿ ٍع بقـفؿا إما بحؿؾ الحديث إخقر طؾك أكف مـسقخ كؿا قال
كثقر مـ العؾؿاف ،وإما بحؿؾِ ِف طؾك حالة الـقم.
بف ٌ
فصال آخر يتعؾ ُؼ بحؼ الطفارة وهق متعؾ ٌؼ بالجـابة ،والجـابة دال ٌة طؾك معـك
ذكر الؿصـػ  $تعالك ً
ٍ
جـابة ،وذهب بعض
َب َب ُعدَ طـ أداف العبادات التل ك ُِف َل طـ أن يلتقفا وهق طؾك
ال ُبعد؛ ٕن العبد إذا أجـ َ
الؿخا َلطةٕ ،كف ُيخالِط امرأتف ،ولقس بقـ هذيـ مبا َيـَة كؿا
أهؾ العؾؿ إلك أن الجـب إكؿا ُسؿ َل جـ ًبا مـ ُ
ذكر الؿصـػ; ٕن مخالطتفا أدت إلك الجـابة التل معـاها :ال ُبعد ،فلدت مخا َلطتف امرأتف إلك أن يب ُعدَ طـ
التؾبس بالعبادات التل ك ُِف َل طـ إتقاكِفا حال جـابتِ ِف.
ِ
ِ
ٌ
أحاديث وحسـفا بعضفؿ وٓ
ور ِويت يف ذلؽ
باطدَ ة ً
الؿ َ
أيضا أن الؿالئؽة تـػ ُر مـفُ ،
و ُذك َر يف معـك ُ

التحؼقؼ شل ٌف.
يصح مـفا طؾك
ُ
اسؿ ل ُؼ ُب ِؾ الرجؾ
ثؿ ذكر أن الجـابة ُ
تؼع إذا التؼك الختاكان ،فنذا التؼك الختاكان وجب ال ُغسؾ وهؿا ٌ
وسؿل بذلؽ تغؾق ًبا ،فنن الختان متعؾ ٌؼ بالرجؾ ،و ُي ُ
ػاض ،والختان طؾك
ؼال يف حؼ الؿرأة ِخ ٌ
والؿرأةَ ُ ،
واجب يف حؼ الرجؾ دون الؿرأة ،فنذا التؼك الختاكان وجب الغسؾ ولق لؿ ُي ِـزل لحديث أبل
الصحقح
ٌ
هريرة« :إذا جؾس بقـ ُشعبِفا إربع ثؿ ِ
جفدَ ها فؼد وجب الغسؾ»ُ ،
وش َعب الؿرأة إربع هل :يداها
ورجالها ،ومـ بدائع العؾؿ ومحاسـ الػفؿ أن أبا الػرج ابـ رجب  $يف «فتح الباري» لؿا ذكر هذا
ب هل :القدان ِ
الحديث أشار إلك أن ُ
والرجالن.
الش َع َ
ً
لؿ َباطادَ تِفا الصاقا
ثؿ ذكر أن يف الؿسللة
أققآ ٓ ُيعق ُل طؾقفا وٓ ُيؾ َت َػ ُت إلقفا ،وٓ تـبغل حؽايتُفا; ُ
مع طدم آحتقاج إلقفا يف مثؾ هذا الؿؼام ،فنكف كؿاا بـِ
ال الشارع طؾاك التعػاػ والتصاقن ماـ ال ُػحاش
ُ َ

يخ صالح بن ِ
َّ
عبد اهلل ال ُعصيمي
الش ُ
ُ

08

واإلتقان هبذه إمقر طؾك وجف الؽـاية; فؽذلؽ يـبغل أن يؽقن العؾؿ ،وكؿا كاان ساقد العؾؿااف ﷺ يقار
حش فؽذلؽ يـبغل لؾؿشتغؾقـ بالعؾؿ أن يتحروا هدياف ،وأن يـساجقا طؾاك مـقالِ ِ
ِ
ش وٓ ُمتػ ٍ
فاح ٍ
اف ،وأٓ
ّ
الؿحال ،وما يؼع مـ بعض الـاس مـ إجراف الؾسان فقفا ضـاا أكاف ماـ بقاان
يتقسعقا يف الؼقل يف مثؾ هذه
العؾؿ يػؾ ٌة طـ إصؾ ال ُؽؾل يف طػة الشريعة ،وأن الؿـاسب لؽؿالِفا أن يجري اإلكسان طؾك مِـقالِفا.
رض ِف ،وأققم إليؿاكِ ِ
أحػظ لديـِ ِف وأسؾؿ ِ
لع ِ
ُ
اف،
فؿـ أراد أن ُيبقـ الشرع فؾقؾتزم صريؼتف يف التبققـ ،وذلؽ
ُ
ُ
َ
ؽاها ًة أو محاال
والقلقج يف هذه إمقر
والتساهؾ فقفا وطدها كؿا يػعؾف بعاض الؿـساقبقـ إلاك العؾاؿ ُف َ
ُ
يجاري يف
لؾطرائػ وتلكقس الـػس مـ جـس ال ُػحش الذي يـبغل التصاقن طـاف ،وٓ يـبغال لنكساان أن
َ
ذاكرا ٕمار
هذا
الؿجرى ُمضاها ًة لؾعامة والدهؿاف ،وما أحسـ ققل إحـػ بـ ققس( :إين ٕكره الرجؾ ً
َ
بطـف وفرجف).
ِ
عار َضة بقـ هذا الحديث وبقـ
الؿجامع وإن لؿ ُي ِـزل يجب طؾقف الغسؾ كؿا تؼدم وٓ ُم َ
ثؿ ذكر أن ُ
حديث «إكؿا الؿاء مـ الؿاء» يف «الصحقحقـ» إلمؽان الجؿع بقـفؿا:
إما بلن ُي َؼال إن حديث «إكؿا الؿاء مـ الؿاء» كان يف أول اإلسالم ثؿ ك ُِسخ وهذا ققل جؿاطة مـ أهؾ
العؾؿ.
بؾال بعد يؼظتِ ِف فال يجب طؾقف ُي ٌ
سؾ
وإما أن يؽقن هذا مختصا بالـقم ،فؾق رأى اإلكسان شق ًئا ولؿ يجد ً
حتك يرى الؿاف.

ق وها هن حكٍّ هلن إال وهلل فيه حك
فصلٌ فيوا بني املخلولات هن حمو ٍ
ّ
حؼ ذوي إرحام
وهؿ الؼرابة كأباف وإمفات والبـقـ والبـات واإلخقة وإخقات وإطؿام والعؿات وإخقال
والخآت ،وكحقهؿ مـ الؼرابات الؿشتبؽات.
ْ

َّ

َ

ٓ ُ

َۡ

َ

َ

َ
َ ۡ َ َ َّ َّ َ َ َ ۡ ُ
قال اهلل تعالكَ ﴿ :و َّٱت ُلٔا ٱ َّ َ
ك ًۡ َرر ِٗيتكا [﴾١الـسااف] ،ويف
َّلل ٱَّلِي ت َسكا َءلٔن ةِكِّۦ وٱۡلرحكام ِ إِن ٱَّلل َكن عيكي

ٌ
رجاؾ :ياا
الحديث« :الرحؿ مع َّؾؼ ٌة يف العرش تؼقل :مـ وصؾـل وصؾف اهلل ،ومـ قطعـل قطعف اهلل» ،وقال
ُ ِ
إلل; فؼال ﷺ  ٓ« :يزال معؽ ملـ اهلل
رسقل اهلل; إن لل قرب ًة أصؾفؿ ويؼطعقكـل وأحسـ إلقفؿ ويسقئقن ّ
ضفقر ما دمت طؾك ذلؽ» ،وروى اإلمام أحؿد ابـ حـبؾ وأبق يعؾك وابـ حباان يف «صاحقحف» والحااكؿ
ٌ
وصححف طـ أبل مقسك أن الـبل ﷺ قاال« :ثالثل ٌة ٓ يلدخؾقن الجـلة :ملدمـ الخؿلر ،وقلاصع اللرحؿ،
مقاصال يقر مـاافر وٓ مؼااصع ،فانن كاان
ً
ومصد ٌق بالسحر» وصؾتفا :أن يػعؾ اإلكسان بلقاربف ما ُيعد بف
ُ
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ٍم
ٍ
بزياارة
وصاؾفؿ
هبدية وكحقها ،فنن لؿ يؼدر طؾك الصؾة بالؿال أو لؿ يؽقكاقا محتااجقـ
طـدهؿ وصؾفؿ
ُ
ٍ
وإطاكة يف أطؿالفؿ إن احتاجقا ،وإن كان يائ ًبا طـفؿ وصؾفؿ بالؽتا وإرسال السالم ولقـ الؽالم وكحاق

ذلؽ.
ٍ
ٍ
جؿؾة مـ حؼقق
صرف مـ الحؼقق الؿتعؾؼة باهلل گ أتبعفا بذكر
لؿا َف َر َغ الؿصـػ  $مـ ذكر
الؿخؾقققـ ،وابتدأها بحؼ ذوي إرحام ،وذوو إرحام هؿ الذيـ ي ّتصؾ هبؿ اإلكسان برحؿ ،وتؼدم أن
تؼع طؾك كقطقـ:
الرحؿ ُ
رحؿ بعقدة.
أحدهؿاٌ :
رحؿ قريبة.
والثاينٌ :
والذي يتعؾ ُؼ بف حؼ القصؾ هق الرحؿ الؼريبة ،وأما الرحؿ البعقدة فنكف ٓ تعؾ َؼ لفا بذلؽ ،ومـ
خقرا فنن
الرحؿ البعقدة ما جاف يف «صحقح مسؾؿ» لؿا ذكر الـبل ﷺ فتح مصر فؼال« :فاستقصقا بلهؾفا ً
ت يف ذلؽ ،وإكؿا الرحؿ هـا
رحؿا وذمة» والرحؿ الؿذكقرة هـا هل ّأمـا هاجر ولقست مارية كؿا َو ِه ْؾ ُ
لفؿ ً
رحؿ لؾعر ; ٕهنا أم إسؿاطقؾ -طؾقف الصالة والسالم.-
هل هاجر ،فنكفا كاكت مـ أهؾ مصر وهل ٌ
وأما الرحؿ الؼريبة فاختؾػ أهؾ العؾؿ يف تحؼقؼفا وأشب ُف إققال أكفؿ طصب ُة الرجؾ وما تع َّؾؼ بفا مـ
ِ
فقـدر ُج يف ذلؽ أباف وإمفات والبـقـ والبـات واإلخقة وإخقات وإطؿام والعؿات
ذكرٍ أو أكثك،
وبـقهؿ وما التحؼ هبؿ.
وإخقال والخآت
ُ
أور َد الؿصـػ ما يدل طؾك إمر بصؾة الرحؿ والتحذير مـ قطعفا ،وختؿ تؾؽ إدلة بحديث أبل
ثؿ َ
ٌ
حديث رواه أحؿد
مقسك أن الـبل ﷺ قال« :ثالث ٌة ٓ يدخؾقن الجـة -وذكر مـفؿ -قاصع الرحؿ» وهق
ويقره وإسـاده ضعقػ ،و ُيـِ َل طـف ما ثبت يف الصحقح أن الـبل ﷺ قال ٓ« :يدخؾ الجـة قاصع رحؿ».
ثؿ بقـ الؿصـػ  $ما تتحؼ ُؼ هبا الصؾة وقال( :وصؾتُفا أن يػعؾ اإلكسان بلقاربِ ِف ما ُيعد بف واصال
مـافر وٓ مؼاصِع ،فنن كان طـدهؿ وصؾفا هبدية وإن لؿ ِ
ٍ
يؼدر طؾك الصؾة بالؿال أو لؿ يؽقكقا
يقر
محتاجقـ وصؾفؿ بزيارة وإن كان يائ ًبا طـفؿ وصؾفؿ بالؽتا ).
وسبؼ أن ذكرت لؽؿ أن الحؼقق التل تؽقن بقـ الؿخؾقققـ ردها الشرع إلك ال ُعرف; فؽؾ ما حؽؿ
ال ُعرف بلكف مـ جؿؾة الصؾة فنكف ِ
يـدر ُج فقفا ،وإكؿا ُوكِ َؾت هذه الحؼقق إلك ال ُعرف ٕن الـاس تتغقر
أزماك ُُفؿ وأماكـفؿ وأحقالفؿ ،فقـبغل أن تؽقن إحؽام الؿتعؾؼة هبؿ مـاسب ًة لذلؽ بخالف حؼ اهلل ۵
ثابت ُمؼدر.
فنكف ٓ يتغقر; بؾ هق ٌ

يخ صالح بن ِ
َّ
عبد اهلل ال ُعصيمي
الش ُ
ُ

21


فصلٌ فيوا جيب للوالدين خاصة

ٍ
معصقة ويرتك لف الؿـدوبات،
قال ابـ ططقة :تحرير ما يجب لفؿا أٓ يعصقفؿا يف مباحٍ وٓ يطقعفؿا يف
هذا هق الرب وضده العؼقق ،وهق ملخق ٌذ مـ العؼ وهق الؼطعُ ،يؼال :طؼ والده إذا قطعف ،وقال صاحب
الؿح َؽؿٌ :
رجؾ ط ُؼ ٌؼ (بضؿ العقـ والؼاف) وهق الذي شؼ طصا الطاطة لقالديف ،وقال أبق محؿد بـ
ُ
ٍ
ضابط أطتؿد طؾقف ،فنن
طبد السالم :ولؿ أقػ يف طؼقق القالديـ وٓ فقؿا يختصان بف مـ الحؼقق طؾك
واجب لفؿا ،فال يجب طؾك
يحرم يف حؼ إجاكب ،فنكف حرا ٌم يف حؼفؿا ،وما يجب لألجاكب ففق
ٌ
ما ُ
القلد إصاطتفؿا يف كؾ ما يلمران بف وٓ يف كؾ ما يـفقان طـف باتػاق العؾؿاف.
تقجب الغضب وكؾ ما ِ
شرطا :مخالػ ٌة ِ
يقجب الغضب ففق كبقرةٌ ،وأما ما دوكف ففق مـ
والعؼقق
ً
الصغائر ،يميد هذا ما رواه الرتمذي «رضا الرب يف رضا القالد ،وسخط الرب يف سخط القالد» وققؾ
العؼقق :أن يػعؾ هبؿا ما يتلذى بف تلذيا لقس بالفقـ ُطرفا.
وطـ أبل بؽرة ﭬ قال :قال رسقل اهلل ﷺ « :أٓ أكبئؽؿ بلكبر الؽبائر؟» ثالثا ،قؾـا :بؾك يا رسقل
اهلل ،قال« :اإلشراك باهلل ،وطؼقق القالديـ وكان متؽِئًا فجؾس فؼال :أٓ وققل الزور وشفادة الزور فؿا
زال يؽررها حتك قؾـا :لقتف سؽت».
ويحر ُم طؾك القلد السػر إلك الجفاد بغقر إذن القالديـ لؿا يشؼ طؾقفؿا مـ تققع قتؾف ،أو قطع طضق
ُ
ؾح ُؼ بذلؽ كؾ ٍ
سػر يخاف فقف طؾك كػسف.
مـ أطضائف ولشدة تقجعفؿا لذلؽ ،و ُي َ
قال الؾقث  : $لؾقالد طؾك القلد طشرة حؼقق:
ٌ
أول :إذا احتاج إلك صعا ٍم أصعؿف.
والثاين :إذا احتاج إلك الؽسقة كساه ،إن ِ
قدر طؾقف; وهذا بعض تػاسقر ققلف تعالكَ ﴿ :و َصاح ِۡت ُٓ ٍَا ِِف
ٗ
ُّ ۡ
ٱدلج َيا ٌَ ۡع ُروفاۖ ﴾.
ٍ
خدمة خدمف.
والثالث :إذا احتاج أحدهؿا إلك
والرابع :إذا دطاه أجابف وحضره.
ٍ
والخامس :إذا أمره ٍ
معصقة وريبة.
بلمر أصاطف يف يقر
والسادس :الؽالم معف بالؾقـ.
والسابع :طدم دطائف باسؿف.،
والثامـ :مشقف خؾػف.
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والتاسع :رضاه لفؿا يرضك لـػسف الؽراهة ولف ما يؽره لـػسف.
والعاشر :دطقتف لفؿا بالؿغػرة.
ۡ

قال اهلل تعالك حؽاي ٌة طـ كقح طؾقف السالمَّ ﴿ :ر ّ ِب ٱغ ِف ۡر َِل َوى َِن ٰ ِ َدل َّي ﴾[كقح.]39:

َ َّ َ َ َ َ َّ ۡ ُ َ ٓ
َ َّ َ ۡ
دل َّي َول ِۡي ٍُ ۡؤ ٌِِ َ
ٱغفِ ۡر َل َوى َِن ٰ ِ َ
ِ
ِني
ا
ِ
ب
ر
٤٠
ء
أيضا حؽاي ٌة طـ خؾقؾف إبراهقؿ طؾقف السالم﴿ :ربِا وتلتو دَع
وقال ً
ِ
ََۡ َُ ُ ۡ
ٱۡل َِس ُ
اب [﴾٤١إبراهقؿ].
ئم حلٔم

وروي طـ هبز بـ حؽقؿ طـ أبقف طـ جده قال :قؾت :يا رسقل اهلل َمـ أبر؟ قال« :أمؽ» ،قؾت :ثؿ
ُ
َمـ؟ قال« :أمؽ» ،قال ثالثا ،ثؿ َمـ؟ قال« :أباك ثؿ إقرب فإقرب».
وروي طـ باقل الصالحقـ التابعقـ أكف قالَ « :مـ دطا ٕبقيف يف كؾ يق ٍم خؿس مرات فؼد أ َّدى حؼفؿا»
ُ
َ

ُ

َ

ۡ

ۡ ۡ َ َٰ َ ۡ َ
ص ُ
ري [﴾١٤لؼؿان] فشؽر اهلل تعالك أن ُيصؾل يف كؾ يق ٍم
ٕن اهلل تعالك يؼقل ﴿ :أ ِن ٱشهر َِل وى ِن ِ
دليم إ ِ ََّل ٱل ٍَ ِ

َ
َ ُ َّ ّ ۡ َ ۡ
ٱرَح ُٓ ٍَا ن ٍَا
ب
خؿس مرات وكذلؽ شؽر اهلل أن يدطق لفؿا يف كؾ يق ٍم خؿس مرات ،وقال تعالك﴿ :وكو ر ِ
ُ َ َۡ
ُُ
ُ
َر َّب َياِن َصغِ ٗ
ريا َّ ٢٤ر ُّبك ًۡ أعي ًُ ة ِ ٍَا ِِف جفٔسِك ۡ ًِ ﴾[اإلسراف] يعـل طالِ ٌؿ بؿا يف قؾقبؽؿ مـ الرب لؾقالديـ ﴿إِن
ِ
َ ُ
ني ﴾ أي إن تؽقكقا باريـ هبؿا فتستقجبقن طؾك اهلل بذلؽ إجر ﴿ ،فَإَُّ ُّۥ ََك َن ل ِۡۡلَ َّوٰب َ
كُُٔٔا ْ ََٰٰيِٗ َ
ني َد ُفٔراٗ
ح
ِ
ِ
ِ
[﴾٢٥اإلسراف] يعـل :إن تركتؿ حؼفؿا فتقبقا إلك اهلل ﴿إَُّ ُّۥ ََك َن ل ِۡۡلَ َّوٰب َ
ني﴾ أي الراجعقـ طـ الذكق
ِ
ِ
﴿ َد ُف ٗ
ٔرا﴾ أي كثقر الؿغػرة لفؿ.

وقال ﷺ ِ ٓ« :
يجز ولدٌ والده إٓ أن يجده مؿؾق ًكا فقشتريف فقعتؼف» ،ومـ الرب أن يصؾ الرجؾ أهؾ ُود
أبقف بعد إ  ،و ُي َ
ـشد يف ذلؽ:
اااؾ َخؾِقا َ
خالِا ْ
اااؾ َأبِقا َ
اااؽ َو ْار َع إِ َخااااا َف ُه
َو َبـُااا َ
قك ُثاااؿ َبـُاااق َبـِ َ
قاااؽ َف ُؽااا ْـ بِ ِفااا ْؿ
ػ بِ َجااااد َك َر ْح َؿاااا ًة َو َت َعط ًػااااا
َوا ْل ُطاااا ْ

اااؽ َأ ُخاااا َ
َوا ْط َؾاااا ْؿ بِاااا َلن َأ َخااااا َأبِقا َ
قك
ااااؽ َبـُااااا َ
َبااااارا َفااااانِن َبـِااااال َبـِقا َ
قك
َو ْار َحاااا ْؿ َفاااانِن َأ َبااااا َأبِ
قااااؽ َأ ُباااا َ
َ
قك

وٓ يؿـعان القلد مـ حج الػرض ولفؿا مـعف مـ حج التطاقع ولاقس لفؿاا مـعاف ماـ الساػر لطؾاب
ٍ
ساػر
العؾؿ ،وإن لؿ يتعقـ طؾقف أو كان يؿؽـف التعؾؿ يف بؾدهؿا طؾك إصح ،وٓ مـ ساػر التجاارة وكاؾ
صقيال وضفر خقففؿ مـف فؾفؿ الؿـع ،وإن ُيؾاب إمار فاال إذن وٓ مـاع ،كسالل اهلل
ً
قصر ،فنن كان
مباحٍ ُ
تعالك أن يرضك طـا وطـ والديـا ،وأن يجزيفؿا طـا خقر الجزاف.
فصال آخر يتضؿ ُـ حؼا مـ حؼقق الؿخؾقققـ وهق متعؾ ٌؼ فقؿا يجب بالقالديـ
ً
ذكر الؿصـػ $
ِ
يجب لفؿا.
صدر ِه كال ًما ٓبـ ططقة بتحرير ما
خاصة ،وكؼؾ يف
ُ

22

يخ صالح بن ِ
َّ
عبد اهلل ال ُعصيمي
الش ُ
ُ

ثؿ كؼؾ كال ًما ٕبل محؿد ابـ طبد السالم أكف لؿ يؼػ يف طؼاقق القالاديـ وٓ فقؿاا يختصاان باف ماـ
ٍ
ضابط.
الحؼقق طؾك
ٍ
تخرصاات الؿتخرصاقـ واساتـباصات الؿساتـبطقـ وهاق الارب،
وقد جافت الشريعة بؾػظ أيـاك طاـ ُ
يحص ُؾ كػعفؿا بف .فلداؤه إلقفؿا ِ
فالؿلمقر بف بر القالديـ ،واسؿ البر ِ
يـدر ُج فقف كؾ ٍ
مـدر ٌج يف حؼفؿاا
فعؾ ُ
كػال ،و ُيؼابِ ُؾ الرب العؼقق ،وقاد طارف الؿصاـػ  $العؼاقق بلكاف ُمخال ًػاا
فرضا وقد يؽقن ً
وقد يؽقن ً
مخا َل َػ ًة ِ
تقجب الغضب ،وققؾ :العؼقق أن يػعؾ هبؿا ما يتلذى بف تلد ًيا لقس بالفقـ ُطر ًفا ،وكقػؿا ققؾ فاال
بد مـ ٍ
ٍ
شرطل ،فؾق ُو ِجدَ مـفؿا الغضب أو التلذي مع طدم وجاقد ُمساق ٍغ
ققد يف الحالقـ وهق دون ُمسق ٍغ
آثؿا يف ذلؽ ،فؾق أن إكساكًا ُأريدَ مـ والديف أن يقافِ َؼ طؾك معصقة أو أن يؼاع
شرطل ،فنن اإلكسان ٓ يؽقن ً
ِ
ب ٕجؾ ذلؽ فنكف ٓ يؽقن طاقا لفؿا.
فقفا فامتـع فغض َ
يحر ُم طؾك القلد السػر إلك الجفاد أي :الـػؾ مـف بغقر إذن القالديـ; ٕن الجفاد الػرض ٓ
ثؿ ذكر أكف ُ
يحتاج فقف إلك إذهنؿا ،فنكؿا َح ُر َم سػره إلك الجفاد بغقر إذهنؿا لِ َؿا يؼع يف قؾقهبؿا و ُي ِ
ِ
كػسقفؿا مـ
زطز ُع
ٍ
طضق مـ أطضائف.
خقف الػجقعة بؼتؾف ،أو قطع
ثؿ ذكر  $كال ًما حسـًا لؾقث بـ سعد الؿصري  $أحد إئؿة مـ أقران مالاؽ باـ أكاس تضاؿ َـ
صر ًفا مـ حؼقق القالد طؾك القلد.
ٍ
مسؾؿ» أن
ثؿ ذكر  $أدل ًة تتعؾ ُؼ برب القالديـ ثؿ أتبعفا بتعظقؿ حؼ القالديـ كؿا جاف يف «صحقح
الـبل ﷺ قال ٓ« :يجزي ولدٌ والد ُه» أي ٓ ُيؽافِ ُئ ُف فقؿا أسدى إلقف مـ إحسان «إٓ أن يجده مؿؾقكًا
فقشتريف فقعتؼف».
ثؿ ذكر أن مـ الرب أن يصؾ الرجؾ أهؾ و ّد أبقف بعد إ فنذا مات أبقه كان مـ بر أبقف أن يصؾفؿ.
ثؿ ذكر أن القالديـ ٓ يؿـعان القلد مـ حج الػرض ولفؿا مـعف مـ حج التطقع ،ولقس لفؿا مـعف مـ
السػر يف صؾب العؾؿ وإن لؿ يتعقـ طؾقف أي :لؿ يجب طؾقف أو كان ُيؿؽِـُ ُف التعؾؿ يف بؾدهؿا طؾك إصح،
وهق كؿا قال  ،$فنكف لقس لؾقالديـ أن يؿـعا ابـفؿا مـ السػر يف صؾب العؾؿ ولق لؿ يؽـ واج ًبا طؾقف،
والؿؼصقد بؼقلفؿ (وإن لؿ يتعقـ طؾقف ) أي :بؿا زاد طؾك الؼدر الالزم لؽؾ أحد ،فنكف طؾك كؾ ٍ
أحد مـ
واجب ،والؿؼصقد ما وراف ُه; ٕن ما ورافه هق الذي يحتاجف لؾرحؾة طاد ًة ،وكذلؽ لق أمؽـف
قدر
ٌ
العؾؿ ٌ
التعؾؿ يف بؾدهؿا لؿ ي ُجز لفؿا مـعف ،وٓ مـ سػر التجارة لِ َؿا فقفا مـ مصؾحة ارتػاقف بؿا َيؽسبف ،وٓ كؾ
ٍ
ب إمـ فال إذن وٓ
ً
قصر ،فنن كان السػر
صقيال وضفر خقففؿ مـف فؾفؿا الؿـع ،وإن ُيؾ َ
سػر مباحٍ إن ُ
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م

سػر الؿعصقة; فنكف لفؿا أن يؿـعاه مـف; بؾ يجب ذلؽ طؾقفؿا لِ َؿا فقف مـ الـفل طـ الؿـؽر.
أما ُ

فصلٌ يف حموق الولد على الوالد

ورد يف إثر أن مـ حؼ القلد طؾك القالد ثالثة أشقاف :أن ُيحسـ اسؿف إذا ُولِدَ  ،ويعؾؿف الؽتابة إذا
جؿقال ويـػؼ طؾقف ويؽسقه إذا احتاج ،ومـفا تسقيتف
ً
طؼؾ ،ويزوجف إذا أدرك ،وإن كان أكثك زوجفا تؼقا
بقـ أوٓده يف العطقة يـقفؿ وفؼقرهؿ وذكرهؿ وأكثاهؿ لؿا ورد يف «الصحقحقـ» أن بشقر بـ سعقد قال :يا
رسقل اهلل; إين أططقت ابـل ططقة وإن أمف قالت ٓ :أرضك حتك ُت ِ
شفد رسقل اهلل ﷺ  ،فؼال رسقل اهلل
ﷺ « :أأططقت كؾ ولدك مثؾ ذلؽ؟» قال ،ٓ :قال ﷺ « :اتؼقا اهلل واطدلقا بقـ أوٓدكؿ ،ألقس يسرك أن
ٍ
رواية «ٓ أشفد طؾك جقر»َ ،و ُر ِو َي َط ْـ ُط َؿ َر
يؽقكقا لؽ ببر سقاء؟» قال :بؾك ،قال ﷺ « :فال إذن» ،ويف
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
اهلل َت َعا َلك َطـْ ُف
اهلل َت َعا َلك َطـْ ُف َ ،أن َر ُج ًال َجا َف إِ َل ْقف بِا ْبـف َف َؼ َال  :إِن ا ْبـل َه َذا َي ُعؼـلَ ،ف َؼ َال ُط َؿ ُر َرض َل ُ
َرض َل ُ
ِِ
اف اهلل فِل ُط ُؼ ِ
قق َوالِ ِد َك َ ،فنِن مِ ْـ َحؼ ا ْل َقالِ ِد ك ََذا َ ،ومِ ْـ َحؼ ا ْل َقالِ ِد ك ََذا َ ،ف َؼ َال آ ْب ُـ َ :يا
لال ْب ِـ َ :أ َما َت َخ ُ َ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ب ُأم ُفَ َٓ ،يت ََزو ُج ا ْم َر َأ ًة َدكِق َئ ًة
َأم َقر ا ْل ُؿ ْممـق َـ; َأ َما لال ْب ِـ َط َؾك َوالده َح ٌّؼ ؟ َق َال َ :ك َع ْؿ; َحؼ ُف َط َؾ ْقف َأ ْن َي ْس َتـ ِْج َ
ِ
ِ
يعقر بِفا ،ويحسـ ِ ِ
ب ُأمل َ ،و َما ِه َل إِٓ ِسـ ِْدي ٌة ْاشت ََر َاها
اس َتـْ َج َ
اسؿف َو ُي َعؾ َؿ ُف ا ْلؽتَا َ َ ،ف َؼ َال آ ْب ُـَ :ف َقاهلل َما ْ
َُ ُ َ َُ َ َ ْ
اشَ َٓ ،طؾؿـِل مِـ كِتَا ِ اهللِ آي ًة و ِ
ِ ِ ِ
اس ِؿلَ ،سؿاكِل َج ْع ًال َذك ََر ا ْل ُخػ ِ
احدَ ةً،
َ َ
ْ
َ
بِ َل ْر َب ِع مائَة د ْر َه ٍؿ َ ،و َٓ َحس َـ ْ
َفا ْل َت َػ َت ُط َؿ ُر ﭬ إِ َلك ا َْٕ ِ َو َق َال َ :ت ُؼ ُ
قل ا ْبـِل َي ُعؼـِل! َف َؼدْ َط َؼ ْؼ َت ُف َق ْب َؾ َأ ْن َي ُعؼ َؽ .قؿ طـل.
ور ِوي «رحؿ اهلل والدً ا أطان ولده طؾك بره» ،قال خارجة بـ مصعب :يعطقف ويحساـ إلقاف حتاك ياربه،
ُ
وروي طـ أبل هريرة ﭬ طـ الـبل ﷺ أكف قال« :إذا ملات العبلد اكؼطلع طؿؾلف إٓ ملـ ثلالث :صلدق ٌة
جارية ،وطؾ ٍؿ يـ َت َػع بف ،أو ٍ
صالح يدطق لف».
ولد
ٍ
ُ
ذكر الؿصـػ  $جؿؾ ًة أخرى تتعؾ ُؼ بحؼ آخر مـ حؼقق الؿخؾقققـ ،وهق حؼ القلد طؾك القالد،
وصدر ُه بؿا ُأثِ َر طـ بعض السؾػ أكف قال( :إن مـ حؼ القلد طؾك القالد ثالثة أشقاف :أن ُيحسـ اسؿف إذا
ِ
حؼ لؾقالد ،وقد كؼؾ ابـ حزم يف «مراتب اإلجؿاع» أكف
اسؿا حسـًا; ٕن تسؿقة الؿقلقد ٌّ
ُولد) بلن يسؿقف ً
فؿـ َط َؼ َؾ
يجب طؾك القالد أن يسؿ َل مقلقد ُه ،وهذا يدل طؾك أن التسؿقة ٌ
ُ
حؼ لؾقالد ولقست حؼا لؾقلدَ ،
و َكبِر وأبقه حل فؾقس لف أن يغقر اسؿف إٓ بنذن ِ
والد ِه ٕن الحؼ لف ،فنذا أسؼط القالد هذا الحؼ يقر اسؿف
ُ
َ
ُ ٌّ
كؿا يشاف ،أو مات القالد; فنكف يسؼط حؼف بؿقتف.
ِ
معاش ِف
ثؿ ُذكِ َر يف هذا إثر (و ُيعؾؿ ُف الؽتابة إذا َط َؼؾ)ٕ ،ن تعؾقؿف الؽتابة ُيحص ُؾ بف اكتػاطف يف أمر
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ِ
ػ طؾقفا( ،و ُيزوج ُف إذا أدرك) ،أي :إذا بؾغ ،فنن اإلدراك هق البؾقغ( ،وإن كان
ومعاده ،فنن العؾؿ ُمتقق ٌ
جؿقال) فقجؿع لفا يف زوجفا بقـ كؿال الصقرة وكؿال الديـ.
ً
أكثك زوجفا تؼقا
أيضا أن ُي ِـػ َؼ طؾقف ،ف ُق ِـػ ُؼ القالد طؾك القلد ويؽ ُػ ُؾ ُف إذا احتاج ،ومـ ذلؽ التسقي ُة يف العطقة;
ومـ حؼ ِف ً
فال يجقر طؾك ٍ
أحد مـفؿ كؿا يف حديث الـعؿان بـ بشقر طـ أبقف ﭬ هبذه الؼصة.
ُ
(ر ِح َؿ اهلل والدً ا أطان
ثؿ ذكر الؿصـػ بعدها قص ًة مشفقرة طـ طؿر بـ الخطا  ،ثؿ ذكر أكف ُر ِو َي َ
ولده طؾك بر ِه) أي بؿا يؼدم ُف إلقف مـ اإلحسان ،وهذا ُر ِو َي مرفق ًطا وٓ يصح.
عطقف وي ِ
وقال خارجة بـ مصعب (ي ِ
حسـ إلقف حتك يربه) أي أن القالد إذا أحساـ إلاك ولاده وتعاهاد ُه
ُ
ُ
اف ويذيبِ ِ
بالرطاية فنكف يرجك أن يؼقم القلد برب ِه ،ومـ أطظؿ ما يـبغل أن يراطقف :صؾب صالح ابـاف بتلديبِ ِ
اف
ُ
ُ َ
ُ
ُ
ِ
صالحا فقـتػاع إ بدطائاف
وتعؾقؿ ِف وتؽؿقؾ أخالقف ،وصؾب الصحبة الصالحة لف; رجاف أن يؽقن ولد ُه
ً

بعد مقتف كؿا جاف يف «صحقح مسؾؿ» مـ حديث أبل هريرة أن الـبل ﷺ قال« :إذا ملات اإلكسلان اكؼطلع
طؿؾف إٓ مـ ثالث- :وذكر مـفا -أو ولدٌ صالح يدطق لف».

ٌ
فصؾ فقؿا بقـ الزوجقـ
أما حؼقق الزوج طؾك زوجتف مـفا :أٓ ُتحـِث قسؿف وٓ تؽػر كعؿف ،وٓ تخرج مـ بقتف إٓ بنذكف ،وٓ
ٍ
رجال مـ
شلف يؽرهف ،وٓ تلكؾ وتؾبس ما يمذيف ،وٓ ُتؽؾؿ ً
تصقم تطق ًطا إٓ بنذكف ،وٓ تلذن يف رحؾف يف
يقر محارمفا إٓ بنذكف ،وطؾقفا الرفؼ بلقاربف وإد

وإخقاكف وأطؿامف وأخقالف ،والرطاية لذريتف بعد

مقتف ،ويـبغل أٓ تتزوج بعده إذا كان صالحا لتؽقن زوجتف يف الجـة; فنن الؿرأة ٔخر أزواجفا ،وٓ أن
تلكؾ مـ مالف ما تعؾؿ رضاه بف ،وأكف ٓ يغضب لف ،فػل «الصحقحقـ» طـف ﷺ قال« :إذا أكػؼت الؿرأة مـ
ٍ
مػسدة كان لفا أجرها بؿا أكػؼت ،ولزوجفا أجره بؿا كسب ،ولؾخازن مثؾ ذلؽ ،وٓ
صعام بقتفا غقر
يـؼص بعضفؿ أجر بعض شقئا».
ۡ
َ َ ُ ُ
وحؼفا طؾك الزوج :أن ي ِ
وْ ََّ ةِكٱل ٍَ ۡع ُرو ِ ﴾[الـسااف ]4::ويحتؿاؾ
حسـ معاشريا لؼقلف تعالك﴿ :وَع ِِش
ُ
طـَ َتفا وإن تطاولت طؾقف ،ويعػق طـ زلتفا ،ويصرب طؾقفا إن ضعػت ،ويع ّؾؿفا ما تحتاج إلقاف ماـ أحؽاام
القضقف والصالة والصقم والحج وكحق ذلؽ مؿا ٓ بد لفا مـ معرفتف ،وي ِ
طعؿفا مـ الحـاان وٓ يظؾؿفاا
ُ
شل ٌف مؿا يجب لفا مـ الحؼقق الؿتؼدمة ،وٓ يؾبس ويلكؾ ماا يمذيفاا ،وٓ يؿـعفاا زياارة والاديفا ،وٓ
ٍ
رواياة:
الخروج إلك الؿسجد إٓ لخقف فتـة لؿا يف «الصحقحقـ» ٓ« :تؿـعقا إملاء اهلل مسلاجد اهلل» ويف
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«ولقخرجـ تػالت» أي تػالت الاروائح ،ويف رواياة« :ولقخلرجـ للقال» ،وٓ تعاارض باقـ إحادياث
لقال ٓبس ًة أوضاع ثقاهباا
وبالجؿع بقـفا أن الؿرأة ٓ يجقز لفا الخروج لؾؿسجد بشروط ثالثة :أن تخرج ً
ٌ
حر َم طؾقفا.
مع أمـ الػتـة ،وإن اختؾ
شرط مـ هذه ُ
ومـ حؼققفا طؾك زوجفا :أن يتزيـ لفا كؿا يحب أن تتزيـ لف.
صال آخر مـ الحؼقق التل تؽقن بقـ الؿخؾقققـ; وهق ما يتعؾ ُؼ بحؼقق
ذكر الؿصـػ  $ف ً
الزوجقـ ،أحدهؿا طؾك أخر ،فذكر جؿؾ ًة مـ حؼقق الزوج طؾك الزوجة ومـفا ققلف (وٓ تلذن يف رحؾف
ٍ
ٍ
يؽره ُف وٓ يقافِ ُؼ طؾقف.
بشلف
شلف يؽرهف) والؿراد بالرحؾ :محؾ إقامتف; أي :بقتف ،فال تل َذ ُن يف بقتف
يف
ُ
َ َ ُ ُ
الازوج أن ي ِ
وْ َّ
كَ
حساـ معاشاريا وأورد يف ذلاؽ قاقل اهلل تعاالك ﴿ :وَع ِِش
ثؿ ذكر ماـ حؼفاا طؾاك ّ
ُ

ۡ
ةِٱل ٍَ ۡع ُرو ِ ﴾[الـساف ،]4::وهذه أية ٌ
الحؼ بقـ الزوجقـ ،وأن مارد ُه إلاك الؿعاروف
أصؾ يف ما يؽقن مـ ّ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
أي :ال ُعرف الجاري بقـ الـاس; كؿا قال اهلل ُ ﴿ :۵خ ِذ ٱى َعف َٔ َوأ ُم ۡر ةِٱى ُع ۡر ِ ﴾[إطاراف ،]4:::يعـال ماا
يعرفف الـاس مـ أخالقفؿ وأحقالفؿ ،ففق ي ِ
عاش ُرها يف ما لفا وما تطؾبف بؿا طؾقف حال الـاس.
ُ

ثؿ ذكر  $جؿؾ ًة مـ حؼققفا حتك قال( :وٓ يؿـ ُعفا زياارة والاديفا وٓ الخاروج إلاك الؿساجد إٓ
ٍ
بشروط ثالثة وهل:
لخقف فتـة) وأورد إحاديث يف ذلؽ واستـبط مـفا جقاز الخروج إلك الؿسجد
لقال.
أولفا :أن تخرج ً
وثاكقفآ :بسة أوضع ثقاهبا ،وهذا معـك ِ
(تػالت).
وثالثفا :مع أمـ الػتـة.
ٍ
ٌ
وذكر الؾقؾ يف هذه إحاديث
جؿاطة مـ أهؾ العؾؿ،
حر َم طؾقفا ،ففذا ققل
فنن اختؾ
ُ
شرط مـ هذه ُ
ٍ
محػقظ يف الحديث ،فنن أكثر الثؼات لؿ يذكروها ،فؽلن الؿتعقـ يف ذلؽ هق
فقف كظر ،فؽلن ذكرها يقر
شرصان:
أحدهؿا :أن تؽقن ٓبس ًة أوضع ثقاهبا ،ومعـك ذلؽ أٓ تؽقن متزيـ ًة ،وإذا ُمـِ َع ذلؽ يف الثقا ُمـِ َع فقؿا
هق أشد مـف كإصقا  ،فال تتطقب.
يحص ُؾ ما يمدي إلك الضرر هبا ،وهذا ّ
يدل طؾك أن
وثاكقفا :مع أمـ الػتـة طؾقفا ،لئال ُيتعرض لفا وٓ ُ
الؿرأة ملمقر ٌة بالؼرار ،وأن خروجفا مـ البقت خالف ما ُأمِ َرت بف مـ الؼرار ،فؾذلؽ ُيتشد ُد يف تؼققده َت َب ًعا
َ

َ
ُُ ُ
لؾحؽؿ ّ
ِك ََّ﴾[إحزا  ،]44:فالؿرأة ملمقر ٌة بلن تؼر يف البقت
الشرطل ،واهلل  ۵قالَ ﴿ :وك ۡرن ِِف بئح

وٓ تؽقن خراج ًة وٓجة.
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ٍ
بحاجة وبغقار حاجاة ،وهاذا خاالف الؿالمقر باف
الـاس يف هذه إزمان بؽثرة خروج الـساف
وقد ُبؾِ َل ُ
شر ًطا ،وٓ يـبغل ٕهؾ الخقر أن يؽقن طقكًا يف اتساع هذا إمر بلن ُيزيـقا لؾـسااف الخاروج بؿاا يعؼدوكاف
فؾقتحارون إوقاات التال جاافت الشاريعة بخاروج الـسااف فاقفـ
مـ أكقاع الؿـاسؼ التل تختص هبـ،
ّ
كػعفـ ،فنن الـبل ﷺ لؿا اتػؼ حضقر الـساف مع الرجال يف خطبة العقد قصدهـ بخطباة ،ولاؿ
فقؼصدون ُ
يعؿد رسقل اهلل ﷺ مـ قبؾ إلك أن يجؿعفـ فقخ ُطب فقفـ خطب ًة لفـ مع إمؽان ذلؽ ،فدل طؾاك تركِ ِ
اف،
ُ
َ
ُ
فؼ حؽؿ الشرع كصاليـ يف رمضان ماع
فقفتبؾ َمـ أراد الخقر لؾـساف الؿقاسؿ الاليت تخرج فقفا الـساف َو َ
اع إمار كؿاا صاار طؾقاف
الؿسؾؿقـ لؾرتاويح ،فقسعك يف تعؾقؿفـ يف ذلؽ الققت وإفاديـ فقف ،وٓ ُيقس ُ
الـساف يف هذه إيام; ٕن ذلؽ خالف أمر الشريعة ،وهذا ماـ قؾاة ِ
ففاؿ خطاا الشاريعة ،وٓ رياب أن
مالمقر باف ،لؽاـ هاذا يـبغال أن يؽاقن ماع التصاقن
أمار
تعؾقؿ الـساف وتثؼقػفـ وإرشادهـ
ُ
ٌ
وهادايتفـ ٌ
ِ
شار طؾقفاا
والحرص طؾك حػظفـ وطدم تقسقع الخطق يف فتح البا يف خروج ِفـ ،فنن خاروج الؿارأة ٌّ
وهق كذلؽ شر طؾك إمة ،فنكف ما ُأ ِ
فسدَ ت الؿؾة والدولة بؿثؾ فتـة الـسااف ،كؿاا ذكاره أباق العبااس اباـ
ّ
ٌّ
تقؿقة الحػقد  $يف كال ٍم لف.
جبؾل يف
أمر
ثؿ ذكر  $أن مـ حؼققفا طؾك زوجفا أن يتزيـ لفا كؿا يحب أن تتزيـ لف; ٕن هذا ٌ
ٌّ
الرجؾ والؿرأة م ًعا.

فصلٌ يف اجلار

اختؾػ العؾؿاف يف حد الجقرة :قال إوزاطل :أربعقن دارا ماـؽؿ لـاحقاة ،وقاال بعضافؿ :ماـ س ِ
اؿع
َ َ
ً
ٍ
ٍ
مديـاة ففاق جااره ،فعؾاك كا ٍؾ فؿجااورة العؿاارات
محؾاة أو
رجال يف
إذان ،وقال البعضَ :مـ ساكَـ ً
ببعضفا ألصؼ مـ بعض.

ۡ

ۡ
واختؾػ أهؾ التػسقر يف ققلف تعالكَ ﴿ :و َ
ٍ
طباس -رضل
ٱۡلارِ ذِي ٱى ُل ۡر َ َٰب ﴾[الـساف ]47:أية ،قال ابـ

اهلل طـفؿا -ومجاهدٌ وطؽرمة -رحؿفؿا اهلل تعالك -ويقرهؿ :الجار ذو الؼربك :الجار الؼريب الـسقب،
والجار الجـب :الذي ٓ قرابة بقـؽ وبقـف ،وقال بعضفؿ الجار ذو الؼربك :الجار الؿسؾؿ ،والجار
الجـب :القفقدي والـصراين ،وققؾ :الجار ذو الؼربك هق :الجار الؼريب الؿس َؽـ مـؽ ،والجار الجـب
جار جاره أن يغرز خشب ًة
هق :البعقد مـؽ بقتف ،لؿا روى أبق هريرة ﭬ أن رسقل اهلل ﷺ قال ٓ« :يؿـعـ ٌ
يف جداره» ثؿ قال أبق هريرة ﭬ( :ما لل أراكؿ طـفا معرضقـ واهلل ٕرمقـ هبا بقـ أكتافؽؿ) وطـف أيضا
سققرثف».
طـ الـبل ﷺ أكف قال« :ما زال جبريؾ يقصقـل بالجار حتك ضــت أكف
ّ
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واطؾؿ أن الجقران ثالثةٌ :فؿـفؿ َمـ لف ثالثة حؼقق كجارك الؼريب الؿسؾؿ لف حؼ الجقار أيت بقاكف،
السالػ ،وحؼ اإلسالم.
وحؼ الؼرابة ّ
حؼ واحدٌ كجارك الذمل الذي لف حؼ الجقار فؼط،
ومـفؿ َمـ لف حؼان كجارك الؿسؾؿ ،ومـفؿ َمـ لف ٌ
فقـبغل لؽؾ طاق ٍؾ أن يعرف حؼ جاره وإن كان ذمقا لقػقف بف مـ يقر [تتؼقػ] وأن ي ِ
حسـ إلقف بال تـؽقػ.
ُ

َ ۡ
ۡ ُ ۡ َٰ َ َۡ َ
كٱى َن ٰ َدليَۡ إ ۡح َ ٰ ٗ
كَمٰ َ ٰ
كِا َوبِكذِي ٱىلكرَب وٱَل
وحسـ الجقار هق الصرب طؾك أذى جاره ،قال اهلل تعالك ﴿ :وب ِ ِ ِ ِ
ُ
ُۡۡ َ
ٱۡل ُِب ﴾ وهق الذي لقس بقـاؽ وبقـاف قراباةَ ﴿ ،و َّ
ٱلصكاحِب ة ۡ َ
َب َو ۡ َ
َوٱل ۡ ٍَ َ ٰهِني َوٱ ۡ َ
ٱۡلار ۡ ُ
ٰ
بكب ﴾
ٱۡل
ر
ل
ٱى
ِي
ذ
ار
ۡل
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ َ ۡ َۡ َُٰ ُ
َ ۡ
َّ
ك ًۡۗۡ ﴾[الـساف ]47:مـ الؿؿالقؽ.
يو ﴾ الغريب ﴿ ،وٌا ميهج أيمِ
رفقؼؽ يف السػر ﴿ ،وٱة َِ ٱلسب ِ ِ

وحؼ الجار :إن استعان بؽ أطـتف ،وإن استؼرضؽ أقرضتف ،وإن يا حػظتف ،وان افتؼر جدت طؾقاف،
طزيتاف ،وٓ تساتطؾ
خقر هـلتف ،وإن أصابتف كؽبا ٌة ّ
وإن مرض طقدتف ،وإن مات اتبعت جـازتف ،وإن أصابف ٌ
طؾقف بالبـاية فتحجب طـف الريح إٓ بنذكف ،وإن اشرتيت فاكف ًة فاهدي لف ،فنن لؿ تػعؾ ِ
فلدخؾفاا سارا ،وٓ
يخرج هبا ولدُ ك لقغقظ هبا ولده ،وٓ تمذيف ب ُؼتار قدرك إٓ أن تغرف لاف مـفاا ،ويف «صاحقح مساؾؿ»ٓ« :
يلمـ جاره بقائؼف» بقائؼف :أي :شره ويائؾتف ،وفقف أيضا :إذا صبخت مرق ًة فالكثِر مافهاا
يدخؾ الجـة َمـ ٓ َ
وتعاهد جقراكؽ.
فصال آخر مـ الحؼقق الؿتعؾؼة بالؿخؾقققـ وهق حؼ الجار ،ثؿ ذكر أن العؾؿاف
ً
ذكر الؿصـػ $
ٍ
طؿارة
جارا يف
مختؾػقن يف حد الجقرة ،والصحقح أكف ُي َ
رج ُع يف ذلؽ إلك ال ُعرف ،والققم قد تجد ثالثقـ ً
كثقرا فقؽقن همٓف طـد الـاس مـ جؿؾة مسؿك الجقران
واحدة وذلؽ أن البققت صارت ُتبـَك إلك طؾق ً
بؿـ هق إزاف بققيؿ مـ الجاكبقـ ،فإمر مردو ٌد إلك ال ُعرف.
وقد يض ُعػ اتصالفؿ َ
ۡ

ۡ

ثؿ ذكر اختالف أهؾ التػسقر بؼقلف تعالكَ ﴿ :و َ
ٱۡلارِ ذِي ٱى ُل ۡر َ َٰب ﴾[الـساف ،]47:فؼقؾ الجار ذي الؼربك:

الجار الؼريب الـسقب ،والجار الجـب :الذي ٓ قرابة بقـؽ وبقـف ،وقال بعضفؿ :الجار ذو الؼربك هق
الجار الؿسؾؿ ،والجار الجـب هق القفقدي ،وققؾ :الجار ذو الؼربك هق الجار قريب الؿسؽـ مـؽ،
والجار الجـب :البعقد مـؽ بقتف.
وكقػؿا كان فنن الجار باطتبار هذه إققال :يـؼسؿقن إلك ثالثة أقسام هل التل ذكرها الؿصـػ $
يف الصػحة التالقة:
فالؼسؿ إولَ :مـ لف ثالثة حؼقق; وهق الجار الؼريب الؿسؾؿ.
والؼسؿ الثاينَ :مـ لف حؼان; وهق الجار الؿسؾؿ.
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حؼ واحد; وهق الجار الذمل الذي لف حؼ ِ
الجقار فؼط.
والؼسؿ الثالثَ :مـ لف ٌّ
الجقار ،وإٓ ُحسـ ِ
جار ِه ،هذا بعض ُحسـ ِ
ثؿ ذكر  $أن ُحسـ ِ
الجقار هق الصرب طؾك أذى ِ
الجقار
هق معامؾة الجار باإلحسان ،ومـ اإلحسان :الصرب طؾك أذاه ،ثؿ أورد آيات يف ذلؽ.
وذكر  $صر ًفا مـ الحؼقق ومـ ذلؽ ققلف ( $وإن اشرتيت فاكف ًة فلهدي لف وإن لؿ تػعؾ
فلدخؾفا سرا وٓ يخرج هبا ولدك لقغقظ هبا ولده وٓ ِ
تمذ ِه ب ُؼتار قدرك إٓ أن تغرف لف مـفا) وال ُؼتار هق:
وتصاطدُ ُه يمدي إلك
البخار وزكًا ومعـًك ،فؽؾؿة ُقتار طؾك ِز ِكة بخار ،وبخار الؼدر هق ما يتصاطد مـفا،
ُ
شققع رائحتف.
ثؿ ذكر حديثقـ يف «صحقح مسؾؿ» يف تعظقؿ حؼ الجار.

ٌ
فصؾ يف حؼ الؿعؾؿ
كاضرا إلقف
ويف الحديث الصحقح« :العؾؿاء ورثة إكبقاء» ،ومـ حؼف طؾك الؿتعؾؿ :تعظقؿف وٓ يزال ً
يف طقـ اإلجالل ،ويتقاضعقكف ويخػض بقـ يديف صقتف ،ويعؾؿ أن خضقطف لف طز ،وذلتف بقـ يديف ِرفعة،
و ُيؼال :إن اإلمام الشافعل ﭬ طقتب طؾك ذلؽ فؼال:
أهاااقـ لاااف الاااـػس ففاااؿ يؽرمقهناااا

اارم الاااـػس التااال ٓ يقـفاااا
ولاااـ ُتؽا َ

أيضا أن يعرف لف حؼف ،ويشؽر ُصـعف
وقال أبق طؾل الققسل يف «قاكقكف» يف تعداد آدا الؿتعؾؿ :ومـفا ً
ِ
والؿـة التل أجراها اهلل تعالك طؾك يده ،ويعتؼد أكف أبقه بالقٓية الروحاكقة ،وهل أفضؾ مـ الطبقعقة فال
ٍ
وجف
مستغػرا لف داطقا ،و ُمسد ًيا إلقف ياية ما يؿؽـف مـ اإلحسان وساط ًقا يف مؽافئتف بؽؾ
يزال مثـقا طؾقف
ً
يؿؽـ ،ويف الحديث « َمـ صـع إلقؽؿ معرو ًفا فؽافئقه» وكؾ ما يػعؾف يف يقبتف وبعد مقتف فقـصره ويغضب
لف ويجاو طـف َمـ يذكره بسقف.
ويف «سراج الؿريديـ» طـ اإلمام أبق بؽر العربل ما كصف :كؿا يؾزم بر القالديـ يؾزم بر الؿعؾؿقـ بلن
ُيؼبؾ يده ،ويعقـف يف ُش ْغؾف إن ركب حقلف ،ويـصت لف ويقكؾف ويستعقـف يف السمال وٓ يحػظ زلتف ،وٓ
يتطؾب مِرتف ،ولقسرت طقرتف ،وحؼف آ َكد لؿا ققؾ:
خقاار مااـ أباال الااقٓدة
أبااق السااقادة
ٌ

و َماااـ طؾؿاااؽ حر ًفاااا ففاااق أباااقك

مـفا :إكرامف وٓ ترى لؽ قدر ًة طؾك مؽافلتف ،ولق أططقتاف ماا تؿؾاؽ أو خدمتاف العؿار كؾاف ،ويـبغال
لؾطالب أن يخاصب شقخف باإلجالل واإلصراق ويض البصر; كؿاا ُيخا َصاب الؿؾاقك ،و ُيبجاؾ العؾؿااف
والصالحقـ وإكابِر ولق لؿ يعؿؾقا بعؾؿف ويؼقم بقاجب حؼفؿ مـ اإلكرام والتبجقؾ ،فنن العؾؿااف ورثاة
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ٍ
طؿرو الداين:
قال أبق
فااااااالتزم اإلجؿااااااال والتااااااقققرا

لؿاااااـ يرياااااؽ العؾاااااؿ مساااااتـقرا
َ

و ُكااااااـ لااااااف ُماااااابج ًال ُمعظ ًؿااااااا

ُمرف ًعااااااااا لؼاااااااادره ُمؽر ًمااااااااا

ضاااجر ُه
واخػاااض لاااف الصاااقت وٓ ُت
ْ

وماااااا جـاااااك طؾقاااااؽ فاااااايتػره

فحؼاااااف ماااااـ أطظاااااؿ الحؼاااااقق

وهجاااااره ماااااـ أطظاااااؿ العؼاااااقق

وقال آخر:
رأيااات أحاااؼ الحاااؼ حاااؼ الؿعؾ ِ
اااؿ
لؼاااد ُحاااؼ أن ُتفااادَ ى إلقاااف كرامااا ًة

ِ
مساااؾؿ
وأوجباااف حؼاااا طؾاااك كاااؾ
ٍ
ٍ
ِ
درهااؿ
واحااد ألااػ
حاارف
طؾااك كااؾ

ٍ
لؿـ هؿ أن يصده طـ
طؾؿف حتك يؽقن ً
واطؾؿ أكف ٓ يتؿ
طامال بؿؼتضاهُ ،معر ًضا طـ حب دكقاها َ
لعالؿ ُ
اهلل تعالك إٓ ما ٓ بد مـف أن يتقٓه.
قال الػضقؾ بـ طقاض ( : $إذا كان العالؿ راي ًبا يف الدكقا حري ًصا طؾقفا فنن مجالستف تزيد الجاهؾ
جفال والػاجر فجقرا) ،وقال إوزاطل :والـاس يف صؾب العؾؿ ثالثة أحقالٌ :
رجؾ صؾب الفداية بف
لق ّتخذ لف زا ًدا إلك الؿعاد ،ولؿ يؼصد بف إٓ وجف اهلل تعالك ففق مـ الػائزيـ.
ٌ
مستشعر يف كػسف
ورجؾ صؾبف أن يستعقـ بف طؾك حقاتف العاجؾة ،ويـال بف العز والؿال ،وهق مع ذلؽ
ٌ
ضعػف مـ خسة قصده ،ففذا إن مات قبؾ التقبة خقػ طؾقف وإن وفؼ لفا قبؾ إجؾ وأضاف إلك العؾؿ
العؿؾ ،وتدارك ما فرط التحؼ بالػائزيـ.
ٌ
ورجؾ اتخذ طؾؿف ذريع ًة إلك التؽافؾ بالؿال والتػاضؾ بالجاه يدخؾ بعؾؿف كؾ مدخ ٍؾ لقؼضل مـ
دكقاه وصره ،و ُي ِ
ظفر أكف طـد اهلل بؿؽان ،باتسامف بسؿة العؾؿاف يف الزي والؿـطؼ مع تؽا ُلبف طؾك الدكقا
ضاهرا وباصـًا .ففذا مـ الفالؽقـ الؿغروريـ ،وهذا هق العالؿ السقف الذي حذر مـف سقد الؿرسؾقـ ﷺ
ً
زلة العالِؿ ُمستع َظ َؿ ٌة إذ هبا أصؾفا يف الخؾؼ مثؾ.
وطؾؿاف أخرة هؿ الذيـ ٓ يلكؾقن بالديـ ،وٓ يبقعقن أخرة بالدكقا; لِ َؿا طؾِؿقا مـ طز أخرة وذل
الدكقا ،و َمـ لؿ يعؾؿ معاكدة الدكقا لمخرة ومضاريا فؾقس مـ العؾؿاف.
فصال آخر يتعؾ ُؼ بحؼ آخر مـ حؼقق الؿخؾقققـ وهق حؼ الؿعؾؿ ،فنن الؿعؾؿ لف
ذكر الؿصـػ ً $
يتقاض َع لف.
طظقؿ ،فالعؾؿاف ورثة إكبقاف ،ومـ حؼف طؾك الؿتعؾؿ أن ُيعظؿ ُف وأن ُيبج َؾ ُف وأن
قدر
َ
ٌ
ٌ
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وهذا التقاضع لف ِ
ٌ
أحقال يف ذلؽ
يقرث ُف العزة وآكتػاع بعؾؿف ،وكان لؾسؾػ -رحؿفؿ اهلل تعالك-
طظقؿة ،واطترب هذا يف أحقال أصحا

الـبل ﷺ  ،فنكف كؿا ثبت يف الحديث الصحقح كاكقا (إذا كاكقا

طـده كلكؿا طؾك رؤوسفؿ الطقر) يعـل مـ تمديؿ وتلكقفؿ وهدوئفؿ واجتؿاطفؿ.
وقد بؾغ إئؿة الؿبالغ ِ
العظام يف طؾؿفؿ لِ َؿا كاكقا طؾقف مـ رطاية هذه الحرمة ،فنن الشافعل  $كان
ٍ
صػحا أي يتلكك يف ذلؽ ويرتفؼ لئال يزطجف أو ُيشقش خاصره بذلؽ ،وكان ٓ
مالؽ
يصػح القرق طـد
ً
ُ
ِ
يشر الؿاف وما ٌ
ب طؾك ذلؽ قال:
لؽ يـظر إلقف ،ولؿا طقت َ
أهاااقـ لاااف الاااـػس ففاااؿ يؽرمقهناااا
أي :بؿا يؿـحقكـل مـ الؿعارف،

.........................................
.

اار ُم الاااـػس التااال ٓ ُتفقـُفاااا
.........................................
ولاااؿ تؽا ُ
ِ
لؿـ يلخذ مـف اإلكسان،
.
ولذلؽ فنن العؾؿ ٓ ُيط َؾ ُ
ب إٓ بالذل أي بنذٓل الـػس وحؿؾفا طؾك التقاضع َ
وقد قالقا مـشديـ:
العؾااااؿ حاااار ٌ لؾػتااااك الؿتعااااالل
ُ

كالسااااقؾ حاااار ٌ لؾؿؽااااان العااااالل

فؿـ لؿ يتقاضع ويؿتثؾ إد مع معؾؿقف لؿ يـؾ العؾؿ.
ُ
كافع لف ،ومـ جؿؾة ما فقف
ٌ
كػقسا طـ أبل طؾل الققسل يف «قاكقن الؿتعؾؿقـ» وهق كتا ٌ
ثؿ كؼؾ كال ًما ً
ذكر إبقة الروحقة; وهل أبقة العالِؿ لؾؿتعؾؿقـ ،فنكف ُيغذي أرواحفؿ
تعداد آدا الؿتعؾؿ ،ومؿا ذكرهُ :
و ُيؿدّ ها بؿا يـػ ُعفا.
ثؿ أتبعف بـؼؾ كال ٍم ٕبل بؽر بـ العربل مـ كتا
ٍ
جؿؾة مـ أدا  ،وهذه أدا
مطبقع وفقف ذكر
الؽتابقـ
ٌ
ٍ
حال إلك ما يـبغل أن يؽقن طؾقف اإلكسان.

أيضا ،وكال
كافع ً
ٌ
«سراج الؿريديـ» وهق كتا ٌ
تختؾػ مـ ٍ
زمـ إلك زمـ و ُيـ َظ ُر فقفا يف كؾ

ثؿ كؼؾ بعد ذلؽ أبقا ًتا ٕبل طؿرو الداين مـ إرجقزة الؿـبفة يف آدا الؿتعؾؿ مع الؿعؾؿ.
كػقسا لؾغزالل يف أحقال الـاس وأقسامفؿ يف صؾب العؾؿ ،جره إلقف إمر
ثؿ ذكر بعد ذلؽ كال ًما ً
بطؾب العؾؿ ريب ًة يف أخرة ،وأٓ يؽقن هؿ اإلكسان مـ صؾبف العؾؿ هق إصابة الدكقا والتلكؾ بالديـ وبقع
أخرة بالدكقا.

ٌ
فصؾ يف الؿؿؾقك
وأما الؿؿؾقك فحؼف أن ُي ِ
شارك ُف يف صعؿتاف وكساقتف ويعػاق طاـ ذلتاف وٓ يـظار إلقاف بعاقـ الؽارب وٓ
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م
آزدراف ،وي ِ
حسـ معاشرتف وٓ ُيؽؾػ ُف فقق صاقتف ،وإن استباطف باطف ،وأن ُيعؾؿف مفؿ ديـاف ،ويجاب طؾقاف
ُ

تؿؽقـف مـ فعؾ الصالة ،ويجب طؾقف أن يؿؽـف مـ كػسف زماكا يؽتسب قدر بف أجارة التعؾاقؿ إن لاؿ يجاد
مترب ًطا.

َّ َّ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ
ٱۡل ۡح َ ٰ َِ ﴾[الـحؾ ،]:9:ويف «الصحقحقـ» طـف ﷺ «أٓ وكؾؽؿ
قال اهلل  ﴿ :۵إِن ٱَّلل يأمر ةِٱىعد ِل و ِ

مسئقل طـ رطقتف ،فاإلمام الذي طؾك الـاس را ٍع وهق مسم ٌ
ٌ
ول طـ رطقتف ،والرجؾ را ٍع طؾك
را ٍع وكؾؽؿ
ول طـف ،أٓ فؽؾؽؿ را ٍع وكؾؽؿ مسم ٌ
ول طـفؿ ،وطبد الرجؾ را ٍع طؾك مال سقده وهق مسم ٌ
أهؾف ومسم ٌ
ول
أيضا «ٓ يدخؾ
طـ رطقتف» ،وروي طـ الـبل ﷺ قالُ « :ح ْس ُـ ا ْل َؿ َؾؽ َِة ك ََؿا ٌء َو ُسق ُء ا ْلخُ ُؾ ِؼ ُش ْم ٌم» وروي ً
أيضا «ما مـ رجؾ يضرب طبده إٓ ُأققد مـف يقم الؼقامة».
الؿ َؾؽَة» ،وروي ً
الجـة سقئ َ
ويـبغل لؾعبد أن يبذل جفده لسقده يف يقر مـفل طـف ،قال الػضقؾ( :ولق أن العبد أحسـ اإلحسان كؾف
ٍ
حاجة قد أساف إلقفا لؿ يؽـ مـ الؿحسـقـ).
وكان لف يف

فصال آخر مـ الػصقل الؿتعؾؼة بحؼقق الؿخؾقققـ وهق حؼ الؿؿؾقك ،والؿراد
ذكر الؿصـػ ً $
فقصقر خاد ًما لف تحت وٓيتف.
بالؿؿؾقك :الرققؼ الذي ُيؿ َؾؽ ،فقؿؾِ ُؽ ُف اإلكسان بقؿقـف; أي بؽسبِ ِف،
ُ
وذكر  $جؿؾ ًة مـ حؼققف أن ُيشركف يف ُصعؿتف وكسقتف ويعػق طـ ذلتف إلك آخر ما ذكر ،والجامع

َّ َّ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ۡ َ
ٰ
ٱۡلح َِ ﴾[الـحؾ.]:9:
لفا أن يعامؾف بالعدل واإلحسان كؿا قال اهلل تعالك ﴿ :إِن ٱَّلل يأمر ةِٱىعد ِل و ِ

ومؿـ ُيؾت ََح ُؼ بالؿؿؾقك يف الؿعامؾة بالعدل واإلحسان ال ُعؿ ُال الذيـ يعؿؾقن طـد اإلكسان بلجرة ،فنكف

يجب طؾقف أن يعامؾفؿ بالعدل واإلحسان ،فال يظؾؿفؿ وٓ ُيسلف إلقفؿ ،بؾ يػل إلقفؿ بحؼققفؿ يقر
ٍ
ٍ
ملمقر بنجراف حؽؿ الشريعة مع
لعربل طؾك طجؿل بؾقكف أو جـسف أو كسبف ،والعبد
مـؼقصة ،فنكف ٓ فضؾ
ٌ
كؾ أحد.
والؿ َؾ َؽ ُة هل إخالق ،و( ُحسـ إخالق ُيؿ ٌـ); يعـال بركا ٌة
ثؿ أورد ثالثة أحاديث يف ذلؽ ٓ تث ُبتَ ،
يجر البالف والشر طؾك صاحبف.
وكؿاف ،و(سقف الخؾؼ شم ٌم) يعـل ُ
ثؿ ذكر أكف يـبغل لؾؿؾقك أن يبذل جفده لسقده يف يقر مـفل طـف ،فال يجب أن يطقعف فقؿا حرم اهلل.

فصلٌ يف األصدلاء واملعارف واجملاهيل
فال تماخِ مـفؿ إٓ مـ جؿع خؿس خصال :العؼؾ ،وحسـ الخؾؼ ،والصالح ،والزهد ،والصدق ،فال
خقر يف صحبة إ ْك َق ِك ،وهق إحؿؼ الجاهؾ ،وٓ مـ ساف خؾؼف ،وٓ الػاسؼ; ٕن مـ ٓ يخاف اهلل ٓ
تممـ يائؾتف.
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وصحبة الحريص سؿ مزطػ وكذلؽ الؽذا  ،والصدق يللػف الؾبقب الؿرتجك ،والؽذ يللػف الدين
إخقب.
وأما الؿعارف الذيـ لقسقا بؿماخقـ لؽ ،والؿجاهقؾ فجامؾفؿ جؿق ًعا ،وكـ مـفؿ طؾك حذر ،وققؾ:
بسرك .وكزه كػسؽ طـدهؿ طؿا تـؼص بف مروفتؽ كؿد
احرتسقا مـ الـاس بسقف الظـ .فال تركـ إلقفؿ ّ
رجؾؽ ،وكثرة تـخؿؽ ،وضحؽؽ ،وكحق ذلؽ ،مؿا تستـؽره مـ يقرك.
جالسا فال تتؽئ وٓ تضطجع.
قائؿا فال تؼعد ،أو
ً
وإذا كان مثؾؽ ماش ًقا فال تركب ،أو ً
وأحبب حبقبؽ برفؼ ،وابغض بغقضؽ بف ،فؽؿ مـ مداهـ يظفر لؽ الؿحبة ،وما يف قؾبف مـفا مثؼال
داره.
حبة ،فال تركـ إلقف فقغدرك ،وٓ تـافره فقجسرك ،بؾ داره تؿؾؽ َ
قال الشاطر:
أصؿ اا
وطاشاار الؽااؾ واصاارب مااا بؼقاات ْ

ااااااؿ أبؽاااااؿ أطؿاااااك ذا تؼقاااااات
َ

واطؾؿ أن اإلخقة ثالثة:
أخ ٔخرتؽ فال تراع فقف إٓ يف الديـ.
وأخ لؾدكقا فال تراع فقف إٓ حسـ الخؾؼ.
وأخ لؾت َل ّكس بف فال تراع فقف إٓ السالمة مـ شره.
وحؼ كؾ مسؾؿ أن تسؾؿ طؾقف كؾؿا لؼقتف ،وتجقبف إذا دطااك ،وتشاؿتف إذا ططاس وحؿاد ،وتعاقده إذا
مرض ،وتشفد جـازتف إذا مات ،وتارب قساؿف إذا أقساؿ ماا لاؿ يؽاـ يف اإلبارار مػسادة ،وتـصاح لاف إذا
استـصحؽ وتحػظف إذا يا طـؽ ،وتحب لف ما تحب ،وتؽره لف ما تؽره لـػساؽ ،وتؽاتؿ ساره وطقباف
وتحسـ اإلصغاف إلك حديثف ،لئال تسللف إطادتف ،وتعقـاف يف حاجتاف وتاذ طاـ طرضاف ،ومالاف يف يقبتاف
وتعػق طـ هػقتف ،وتؼبؾ طذره ،وشػاطتف وهديتف وتؽافئفا ،وتمثر التخػقػ طـف وتؼقم لف إذا أقبؾ إلقاؽ،
وتمثره يف الؿجؾس ،وتشقعف إذا ذهب وتدطقه بلحب أسؿائف إلقف و ُتسر بسروره ،وترتح برتحف ،وإن تؽ ّبار

ۡ َ ۡ َّ
كٱى ِ َ
َ
طؾقؽ أحد احتؿؾف ،وٓ يدخؾ طؾك أحد بغقر إذكف ،ويداري أهؾ الشر ،قال اهلل تعاالك ﴿ :ٱدذكۡ ة ِ ِ
َ
َ ۡ َ ُ َ َ َّ َ ۡ َ َ
م َو َب ۡن َِ ُّۥ َع َٰ ٰ َوة ك َنأَُّ ُّۥ َو حٌّي ََح ك
ِيً [﴾٣٤فصؾت].
ٱَّلي ةنِ
أحسَ فإِذا ِ
ِ

ويخالؼ الـاس بالخؾؼ الحسـ فقققر الؿشايخ ويرحؿ الصبقان ،ويف الحديث« :لقس مـا مـ لؿ يققر
كبقركا ويرحؿ صغقركا» ،ويـزل الـاس مـازلفؿ فقزيد يف إكرام ذي الؿـزلة وإن كان مـزلتف يف الدكقا ،وإن
كان طـد ذي جاه لؿ يذهب طـف حتك يستلذكف ،ويؼقؾ ذا الفقئة طثرتف ،ويتجاىف طـ طؼقبتف ،ويشػع لؿـ لف
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حاجة إلك مـ لف طـده جاه ،وٓ يؾتؿس مـ الجاهؾ والغـل ما يطؾب مـ القرع العالؿ; بؾ يخالؼ أهؾ
الدكقا ويخالؼ أهؾ أخرة بلخالقفؿ.
واهلل الؿقفؼ إلك الصقا وإلقف الؿرجع والؿآ .
ٍ
جؿاطة مـ الؿخؾقققـ وهؿ إصدقاف
ختؿ الؿصـػ  $فصقل هذا الؽتا بػص ٍؾ آخر متعؾ ٍؼ بحؼ
والؿعارف والؿجاهقؾ ،وهذه الرتجؿة فقفا ترتقب الـاس طؾك هذه الؿراتب الثالثة.
فنن َمـ خرج طـ رحؿؽ وقرابتؽ ٓ يخؾق مـ أن يؽقن صدي ًؼا ،والصديؼ هق َمـ كان يقر همٓف
مؿـ َق ِق َيت صؾتؽ بف ،أو أن يؽقن معرف ًة لؽ ،والؿعرفة هق َمـ بقـؽ وبقـف صؾ ٌة لؽـفا لقست وثقؼ ًة ،وإما
أٓ يؽقن مـ هذيـ بؾ أكت تجفؾف وٓ تعرفف ففق مـ الؿجاهقؾ ،والؿراد بالؿجاهقؾ هـا َمـ ٓ تعرفف مـ
ػ مع ضعػفا ،فنذا قق َيت الؿعرفة وصارت صداق ًة فالحؼ
قبؾ ،والحؼ يتلكد مع ققة الؿعرفة ،ويض ُع ُ
مجردة ،فنذا قؾت صار يقر َمـ
أطظؿ ،وإذا ض ُع َػت هذه الؿعرفة ولؿ تصؾ إلك القثقق فتؽقن معرف ًة ّ
ٍ
بصداقة وٓ بؿعرفة.
خرج مـ همٓف مـ جؿؾة طؿقم الخؾؼ الذيـ ٓ ت ّتصؾ هبؿ ٓ
«الؼبقر» ومـ صريؼ

وجافت الشريعة بؿثؾ هذا ،كؿا ذكرت لؽؿ يف ما رواه ابـ أبل الدكقا يف كتا
ٍ
ٍ
رجؾ يعرفف فس َّؾؿ
مر الرجؾ بؼبر
البقفؼل يف «شعب اإليؿان» بسـد صحقحٍ طـ أبل هريرة ﭬ قال( :إذا َّ

ٍ
السالم) ولؿ يذكر الؿعرفةٕ ،كف لؿ
مر بؼبر
رجؾ ٓ يعرفف فس َّؾؿ طؾقف ر َّد طؾقف ّ
طؾقف س َّؾؿ طؾقف وطرفف ،وإذا َّ
تؽـ بقـفؿا يف الدكقا معرفة; فؾؼقة صؾتف بإول يف الدكقا بؼقت هذه الصؾة حتك يف حال الربزخ.
ثؿ ذكر  $يف فاتحة هذا الػصؾ أكف ٓ يـبغل أن ياقاخل اإلكساان ماـ الخؾاؼ إٓ َماـ جؿاع خؿاس
خصال( :العؼؾ وحسـ الخؾؼ والصالح والزهد والصدق) فال خقار يف صاحبة إكاقك وهاق إحؿاؼ،
الجاهؾ ،وٓ َمـ ساف خؾؼف ،وٓ الػاسؼٕ ،ن َمـ ٓ يخاف اهلل تعالك ٓ ُتم َم ُـ يائؾتُا ُف; وهاذا معـاك قاقل
العامة ( َمـ ٓ يخاف اهلل خػ مـف) فؿؼصقدهؿ :خػ مـ يائؾتاف ،ولاقس الؿؼصاقد أن ُيؿاأل قؾباؽ مـاف
رط ًبا ،فنن بعض أهؾ العؾؿ ففؿقا الثاين ومـعقا مـفا ،وقالقا إن َمـ خالػ أمر الشاريعة ٓ يـبغال الخاقف
ََ ََ ُ

ُ

ُ ۡ َ َ
ٔن ﴾[آل طؿران ،]486:وما يف معـاها مـ الـصقص.
مـف; لؼقلف تعالك ﴿ :فل َتافًْٔ وخاف ِ
ِ
ِ
أمر صحقح،
والصحقح أن العامة ُتطؾ ُؼفا تريد هبا خػ يائؾتف ،وأكف قد ُيعام ُؾؽ بؿا لؿ تتققعف ،وهذا ٌ

وٓ تعؾؼ لف بالقجف الذي ذكره َمـ مـعف.

الج ِشع الؿتعؾؼ بالدكقا الالهث ورافها الؿؼدم لفا أهنا ُس ٌّؿ
ثؿ ذكر  $أن ُصحبة الحريص أي َ

مزطػ أي قاتؾ ،وكذلؽ الؽذا .
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وأما الؿعارف الذي لقسقا بؿماخقـ لؽ والؿجاهقؾ فجامؾفؿ جؿق ًعا وكُـ مـفؿ طؾك حذر ،أي
ٍ
ركقن إلقفؿ ،وهذا معـك الؿجا َم َؾة.
بالحسـك م َعا َم َؾ ًة طامة دون
طامؾفؿ ُ
وما أورده  $مـ الؿـؼقل يف آحرتاز مـ الـاس بسقف الظـ لقس معـاه أن ِ
يـؼدح يف كػسؽ إسافة
الظـ هبؿ ،فت ُظـ هبؿ الظـقن ،ولؽـ الؿؼصقد أن ُتعامؾفؿ بالحزم ،والحزم يؼتضل أٓ يتتايع اإلكسان يف
أحد لؿ يعرفف أو أن ِ
صحبة ٍ
يـبسط إلقف وهق ٓ يعؾؿ قدر هذا الرجؾ وٓ حؼقؼة أمره.
ص باف مروفتاف كؿاد
أضفر الـاس بلن ُيـزه كػسف طؿاا تاـ ُؼ ُ
ثؿ ذكر مؿا يـبغل أن يؽقن طؾقف اإلكسان بقـ ُ
رجؾقف وكثر تـ ّخؿف وضحؽف وكحق ذلؽ.
ثؿ أرشد إلك ما يـبغل استعؿالف مـ أدا

ومـ جؿؾة ذلؽ ققلف (وأحبِب حبقبؽ ٍ
برفؼ وابغض

بغقضؽ بف) يعـل بالرفؼ( ،فؽؿ مـ م ِ
داه ٍـ ُي ٍ
ظفر لؽ الؿحبة وما يف قؾبف مـفا مثؼال حبة ،فال تركُـ إلقف
ُ
ِ
فقجس ُرك بؾ ِ
دار ِه تؿؾِؽ دار ُه) ،ويف هذا ما صح طـ طؾل ﭬ أكف كان يؼقل( :أحبِب
فقغد ُرك وٓ ُتـافِ ُر ُه
ُ
حبقبؽ هقكًا ما ،فؼد يؽقن بغقضؽ يقما ماِ ،
وأبغض بغقضؽ هقكًا ما فؼد يؽقن حبقبؽ هقكًا ما) أخرجف
ً
وي مرفق ًطا وٓ يصح.
ور َ
البخاري يف «إد الؿػرد»ُ ،
والؿؼصقد أكف يـبغل أن يؽقن اإلكسان وس ًطا يف محبتف وبغضف فنن َمـ أحب كؾ ًػا ،أو أبغض كؾ ًػا وقع
يف التؾػ ،يعـل يف الفالك.
ثؿ ذكر  $أقسام اإلخقة وأن اإلخقة ثالثة:
الؼسؿ إولٌ :
أخ لمخرة.
والثاينٌ :
أخ لؾدكقا.
والثالثٌ :
أخ لؾؿماك ََسة.
وأخ الدكقا راطل فقف حسـ الخؾؼُ ،
فلخ أخرة راطل فقف الديـُ ،
ُ
وأخ الؿماكسة ٓ تراطل فقف إٓ
السالمة مـ شره.
ِ
الخضر بـ حسقـ التقكسل  $تعالك يف «رسائؾ
كظقر ما ذكره محؿد
وهذه إقسام الثالثة هل ُ
اإلصالح» أن اإلخقة ثالثة:
إولُ :
أخ الػضقؾة ،وهذا هق الذي لمخرة.
والثاينُ :
أخ الؿـػعة ،وهذا هق الذي لؾدكقا.
أخ ّ
والثالثُ :
الؾذة ،وهذا هق الذي لؾؿماكسة وآكبساط.

35

تطريز خمتصر احلموق
م

ثؿ ذكر  $جؿؾ ًة مؿا يـبغل معامؾة طؿقم الؿسؾؿقـ بف فؼال( :وحؼ كؾ مسؾؿ أن ُتسؾؿ طؾقف كؾؿا

ۡ َ ۡ َّ
ٱى ِ َ
َ
لؼقتف وتجقبف إذا دطاك )..إلك آخر ما قال حتك قال( :و ُيداري أهؾ الشر قال اهلل تعالك ﴿ :ٱدذۡ ة ِ ِ
َ
ۡ َ ۡ َّ
أَ ۡح َس َُ ﴾[فصؾت ،)]45:ومؼتضك العؼؾ أن ٓ ُتدافِ
ٱى ِ َ
َ أ ۡح َس َُ ﴾
ة
ۡ
ذ
ٱد
﴿
اهلل:
قال
ولذلؽ
،
بؿثؾف
ؿ
عف
ُ
ِ ِ

قادرا طؾقف فنن ذلؽ ُي ِ
قرث الؼؾق
فنكؽ إذا دافعتفؿ بالشر إذا كـت ً

حؼدً ا ،لؽـ الصػح طـفؿ والؽػ

طـفؿ وطدم مداخؾتفؿ هق إكؿؾ ،وهق الذي يسؾؿ بف اإلكسان مـ الشرور ،وهق الذي يـبغل أن يؽقن
طؾقف العبد يف معامؾة الخؾؼ ،فقطقي كػسف طـفؿ وٓ ُيطالبفؿ بحؼ ،بؾ يتـزه طـ معامؾتفؿ بلخالقفؿ وٓ
يطالبفؿ بش ٍ
لف.
ُ
ِ
ِ
ومـ هـا قال أبق العباس بـ تقؿقة الحػقد ِ ( : $
لب وٓ ُيغالِلب) ومعـاك
العار ُ
لب وٓ ُيعات ُ
ف ٓ ُيطال ُ
ٍ
بشالف ماـ حؼققاف ،وٓ يعااتبفؿ طؾاك
هذه الؽؾؿة أن َمـ ك َُؿ َؾت معرفتف باهلل گ فنكف ٓ ُيطالِب الخؾاؼ
ٍ
شلف ،وٓ ُيغالِبفؿ طؾك أمر دكقاهؿ; ٕن قؾبف م ّتص ٌؾ باهلل گ.
تؼصقرهؿ يف

وكؿا قال طبد اهلل بـ طقن( :ذكر اهلل دواف ،وذكر الـاس داف) ،وقال مؽحاقل( :ذكار اهلل شاػاف ،وذكار
الـاس داف) ،فقـبغل طؾك اإلكسان أن يـؼبِض طـ الـااس وٓ يعاامؾفؿ بالخالقفؿ ،وأن ي ِ
حساـ إلاقفؿ ماا
ُ
ً
امتثآ ٕمر اهلل  ۵بذلؽ.
سبقال،
استطاع إلك ذلؽ ً
شر كحقه فنن الخؾؼ الؽاماؾ أن يعػاق طاـفؿ
وما استُعبِدَ الخؾؼ بؿثؾ اإلحسان إلقفؿ ،وإذا صدر مـفؿ ٌّ
ِ
ٍ
كؿ َؾ هذا يف قؾباف اسارتاح ،و َماـ شاقش
وأن يصػح وأٓ ُيشغؾ كػسف بؿا يذكروكف مـ ققل أو فعؾ ،و َمـ ُ
خاصره بؿا يؼقلف الؿتؼقلقن فقف أضاع وقتف وطؿره وربؿا أضاع ديـف; ٕن الؿارف إذا قاباؾ الساقف بالساقف
اشتغؾ قؾبف بذلؽ ،وربؿا جره ذلؽ إلك فعؾ السقف; فلوقعف.
ٍ
مامد إلاقفؿ ماا يجاب
قائؿ بحؼ اهلل متصق ٌن يف حؼقق الـاس ،متحػ ٌظ مـفا،
ولؽـ العاقؾ إذا طرف أكف ٌ
ستحب لف ،فنكف يؽقن طؾك السالمة ،وما طدا ذلؽ فال يـبغل أن تؾتػت إلقف ،وٓ أن ُتعاقل طؾقاف،
طؾقف أو ُي َ
ٍ
يضرك الـااس شاق ًئا،
وٓ أن تدخؾ يف مـا َف َرة فقف ،فنكؽ إذا وصؾت أمرك بربؽ وأحسـت إلك الخؾؼ ،فؾـ ّ
كؿا قال الشاطر:
ااارا
مااااا يضاااار البحاااار أمسااااك زاخا ً

أن رماااااك فقاااااف ياااااال ٌم بحجااااار

بحرا ٓ تتؽدر وٓ تتغقر وٓ تتحقل طؾك ما أكت طؾقف ماـ كؿاال اإلقباال طؾاك اهلل ،وآشاتغال
فؽـ ً
وتشارح صادرك و ُتؼاقي روحاؽ ،وبضادّ ذلاؽ
تعؿ ُر قؾبؽ ،و ُتطؿئِـ كػسؽ،
ُ
بالؽؿآت ،فنكؽ بذلؽ ُ
يحص ًؾ لؽ ضقؼ الصدر وضعػ الروح وتـش ِغ ُؾ بالبطالة.
ُ

يخ صالح بن ِ
َّ
عبد اهلل ال ُعصيمي
الش ُ
ُ
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و َمـ دخؾ يف مثؾ هذه إحقال التل طؾقفا الـاس مـ الؿفاترات والخصقمات ربؿا تغقار ديـاف ،وهاذا
(ملـ أكثلر الخصلقمات أكثلر
معـك ققل السؾػ -رحؿفؿ اهلل -كؿا جاف طـ طؿر بـ طبد العزيز ويقرهَ :
حال إلك حال ومـ ٍ
التؾقن) يعـل تغقر مـ ٍ
حال إلك حال.
ُّ
ثؿ ذكر  $أكف يـبغل أن يخالؼ الـاس بالخؾؼ الحسـ فقققر الؿشايخ ويرحؿ الصبقان وذكر حديث
طبد اهلل بـ طؿرو ورجالف ثؼات لؽـ إسـاده مـؼطِع.
ور ِو َي يف ذلؽ حديث طائشة
ثؿ ذكر أن مـ إد الالزم يف معامؾة الخؾؼ أن ُي ِـزل الـاس مـازلفؿُ ،
الذي رواه أبق داود ،وطؾؼف مسؾؿ يف مؼدمتف « ِ
أيضا إٓ أن ما فقف
أكزلقا الـاس مـازلفؿ» وإسـاده مـؼطِ ٌع ً
قاطد ٌة متؼرر ٌة يف الشريعة ،فنن الشريعة جافت بؿالحظة مؼامات الـاس ،فنن لؽؾ ٍ
أحد مؼا ًما ُيعا َم ُؾ وفؼ
هذا الؿؼام ،فؿـ كان معظؿا يف الدكقا ولف جا ٌه فنكف يـبغل لف أن يققر ُه وأن ي ِ
جؾ ُف ،ومـ ذلؽ أن ُيؼقؾ ذا
ُ
ُ ً
َ
ٍ
شلف وسللف اإلقالة والؿسامحة فنكف
الفقئة طثرتف ،أي صاحب الؿؽاكة خطقئتف ويؾطتف ،فنذا أخطل يف
لؿـ لف حاج ٌة إلك َمـ لف طـده جاه.
يسامحف يف ذلؽَ ،
ويتجا َفك طـ طؼقبتف ،ويشػع َ
فؿـ كان لف جا ٌه
فنن الـبل ﷺ قال كؿا يف الصحقح« :اشػعقا تمجروا» وٓ يبخؾ بالشػاطة إٓ بخقؾَ ،
طـد ٍ
أحد مـ الخؾؼ فنكف يشػع وٓ ُيؽؾػف اهلل  ۵فقق ذلؽ ،فنن أراد اهلل  ۵أكػذ شػاطتف وحؼ َؼ
الؿراد ،وإن لؿ يشل اهلل  ۵فنن اهلل يحؽؿ ما يريد.
وٓ ِ
يؾتؿ ُس مـ الجاهؾ والغـل ما يطؾب مـ ِ
القرع العالؿ ،بؾ يخالؼ أهؾ الدكقا بلخالقفؿ ،و ُيخالِ ُؼ
(مـ هق
كافع جدً ا يف أقسام
َ
أهؾ أخرة بلخالقفؿ ،وٓبـ الؼقؿ  $كال ٌم ٌ
مصاح َبة الخؾؼ وأن مـفؿ َ
السؿ
بؿـزلة الغذاء ،ومـفؿ َمـ هق بؿـزلة الدواء ،ومـفؿ َمـ هق بؿـزلة الداء ،ومـفؿ َمـ هق بؿـزلة ُ
«إياثة الؾفػان» فقـبغل أن يطؾبف صالب العؾؿ وأن يؼرأه مر ًة بعد مرة وأن

الزُطاف الؼاتؾ) ذكره يف كتا
ِ
تحسـ معامؾتفؿ بف.
يعؿؾ وفؼف ل َؿا فقف مـ الـصقحة العظقؿة يف بقان أحقال الخؾؼ وما ُ

وهذا آخر التؼرير طؾك هذه الجؿؾة مـ الؽتا  ،والحؿد هلل ر العالؿقـ وصؾك اهلل وس ّؾؿ طؾك طبده
ورسقلف محؿد وآلف وصحبف أجؿعقـ.

