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 قال اإلمام الشافعي رحمُه اهلل :
ينِ إالَّ الـحَ        ُكلُّ الُعلوِم ِسَوى الُقرآِن َمشَغَلة  ِديَث وإالَّ الِفْقـَه في الدِّ

ث  نِ ـاَك َوسواُس الشَّياطيوما ِسَوى ذَ         ناـالِعلُم ما كاَن فيِه قال َحدَّ
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 ثيَشةكى

ُنوُ َوَنْستَػْغِفرُُه َونَػُعْوًذ بِاهلِل ِمن ُشُرْوِر أَنْػُفِسَنا َوِمْن َسيَّْئاتِ  ِِ ََّّ َُِو ِإفَّ احَلْمَد هلِل ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعيػْ ََ ا ُم ِدِه اهللُ  ْْ َْْماَِِنا َمْن ََػ  َأ
ِل َّْ ََ ا َىاِدَي َُِو . ِْ َُ  َوَمْن 

ُد أَ  َْ َْْبُدُه َوَرُسْوُُِو .َوَأْش ُد َأفَّ ُُمَمَّداً  َْ  ْف ال ِإََِو ِإالّ اهللُ َوْحَدُه ال َشرََِْك َُِو ، َوَأْش

 .]آؿ ْمراف[ [ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ]

ٿ  ٿ  ٿ    ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ]

 [ .]سورة اِنساء [ڤ  ڦ  ڦ     ڤ  ڤ  ڤ       ٹٹ   ٹ    ٹ

﮵  ﮶  ﮷    ﮴ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳]

 [ .]سورة األحزاب [ ﮸   ﮹  ﮺   ﮻  ﮼  ﮽ 

 أَمَّا بَػْعُد ...
ََْلى آِِ  ََْلْيِو َو َر اهلَْدِي َىْدُي ُُمَمٍَّد )َصلَّى اهللُ  َِْث ِكَتاُب اهلِل َوَخيػْ ا وَُك ََّّ ََِإفَّ َأْصَدَؽ احَلِد َْ ِو َوَسلََّم( َوَشرَّ اأُلُمْوِر ُُمَْدثَاتُػ

ٍَْة َض اٌَِة وَُك ََّّ َض اٍَِة ِف اِنَّاِر . ٌَْة وَُك ََّّ ِبْد  ُُمَْدثٍَة ِبْد
 نووضةز

 حمند عبد الرمحن لطيف

واتة :  .]اِػمائدة[  زی    ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئش  غوثاؽ بؤ خواي ثةضوةضزطاض كة فةضًوويةتي :
  بلةْ هة غةض ااكةكطزْ و خؤ ثاضيَعي كطزْ هة تاواْ  ٓاوكاضي يةكرت

 َكانَ  َما اْلَعْبدِ  َعْونِ  يفِ  َواللَّهُ  ...)) وة قةالت و غةالًي خوا هة غةض ثيَغةًبةضةكةي بيَت كة فةضًوويةتي :
كةبةسة هةة   واتةة : خةواي ثةةضوةضزطاض هةة ٓاوكةاضي كةبسةكةيسايةة تةاوةكو ئةةو          .(ٔ)((َأِخيـهِ  َعـْونِ  يِفـ اْلَعْبدُ 

 ٓاوكاضي بطاكةيسا بيَت  

                                                           
 ( .ٜٜٕٙصحيح مسلم رقم : ) (ٔ)
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وة غةالَ و ِضةمحةةت و بةضةكةةتي خةوا هةة غةةض قةةذابة و ثياواةاكاْ و ؾةويَِلةوتوواُياْ بيَةت كةة           

ْ بةضزةواَ هة ٓاوكاضي كطزُي يةةكرتزا بةووْ و هةة كةاتي      و بةةزةَ يةةكرتةوة ٓةاتّ و بةة ٓةةًاْ       قةةضظزا
بةةة خةةاوةْ قةضظةكةةة ثةةةيطِةوكاضي ضِاغةةتةقيِةي ةوة و وةفةةازاضي بةضاًبةةةض قةضظزاُةةؾةةيَوةف هةةة كةةاتي 

   ()فةضًاُةكاُي خواي طةوضة و ثيَغةًبةضةكةي بووْ 
 : () خويَهةسي يةكخواثةسطت و شويَو كةوتةي ثيَغةمبةس

( البيوع والـنعامالتهةَ ُووغطاوةزا باؽ هة بابةتيَلي ظؤض كطُط زةكةيّ هة بابةتةكاُي كطِيّ و فطؤؾنت )
( كة هةَ ضِؤشطاضةزا ظؤضبةي ٓةةضة  قةسصداى و قةسصكشدى و قةسصدانةوةوكٍ و ئازابةكاُي )ية هة ذيتىكة بط
و بةةضزةواَ زةُةاهَيَِّ و ٓةاواض زةكةةْ هةة ئاغةن كةغةاُي         ًوغوٌَاُاُي بيَعاض و ٓةضاغةاْ كةطزووة  ظؤضي 

 قةضظاض بة طؿن و قةضظكويَطةكاُيـ بة تايبةتي !!!
طةضِيَتةوة بؤ ُةًاُي تطغي خواي طةوضة هة ُاو زهَةةي ظؤضيِةةي   ٓؤي غةضةكي ئةَ كيَؿة ُآةًواضةف زة

 يةكاُي ئةَ بابةتةف بة تايبةتي !عىخةهَلسا بة طؿن و بآئاطابووْ ياْ خؤ طيَةى كطزْ هة ذوكٌة ؾةض
بؤية بة ثيَويػتٌاْ ظاُي ئةَ بابةتة بؤ ًوغوٌَاُاْ ضِووْ بلةيِةوة هة ضِواُطةي ئايةتةكاُي قوضئاُي ثةؤؤظ  

، بةهَلو ة بة ياضًةتي خوا ة ببيَتةة ئاطةازاض كطزُةوةيةةن       ()ضًووزة قةذيرةكاُي ثيَغةًبةضةوة و فة
بؤ ُةظاْ و بآئاطاكاْ و بؤخػتِةوةيةكيـ بيَت بؤ ئاطازاضبوواْ و بةهَطةيةكيـ بيَت بؤ غةض ًةى ٓةوضِ و   

 قةضظكويَط و ضيبا خؤضةكاْ!  
 : قةسصداى* فةصأل و طةوسةيي 

ا َكافَ  ِإالَّ  َمرَّتَػْيِ  اً قَػْرضَ  اً ُمْسِلمَ  َُػْقِرضُ  ُمْسِلمٍ  ِمنْ  َما)):  قَاؿَ  () اِنَِّبَّ  أَفَّ  () ُعودٍ َمسْ  اْبنِ  َْنِ  َْ  َكَصَدقَِت
 . (ٕ)((َمرَّةً 

واتة : ٓةض ًوغوٌَاُيَم زوو جاض قةظض بسات بة ًوغوٌَاُيَلي تط ئةوة وةكو ئةوة واية كة يةن جاض كطزبيَن 
زاْ وةكو ُيَوةي خيَط و قةةزةقة وايةة هةة ضِووي ثازاؾةتوة الي خةواي      اوُلة قةضظ قة  بة خيَط و قةزة

                                                           
 ( .ٖٕٓٗ)صحيح سنن ابن ماجو رقم : ( ٕ)
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 َشػػْررِ  ََمْػػَر  يََيْػػرِ  اِسَّػػَل َ  ِإفَّ )): فةضًوويةةةتي  ()ٓةةةض وةكةةو ثيَغةًبةةةضي خةةوا   خةةواي ثةةةضوةضزطاض  

 زاْ وةكو ُيَوةي خيَط و قةزةقة واية  واتة : قةضظ .(ٖ)((اِصََّدَقةِ 
 وسةيي ضاوةسِؤاى كشدى ياى داشكانذى لة قةسصي قةسصاسي نةداس و دةطت كوست :* فةصأل و طة

وئ  ۇئ  ۇئ    وئې  ى             ى  ائ    ائ  ەئ     ەئ] خةةواي ثةةةضوةضزطاض هةةة قوضئاُةةسا فةضًوويةةةتي :   

واتةةة : ئةطةةةض قةضظاضةكةةة ُةةةزاض و زةغةةت كةةوضت بةةوو ئةةةوا  . * [اِبقػرة] [ۈئ  ۈئ         ېئ  ېئ     ۆئۆئ
اُي هةآ بلةْ تةاوةكو زةغةن زةاةَيت و تواُةاي زةبيَةت قةضظةكةة بساتةةوة ، وة ئةطةةض خيَةطي          ااوةضِو

 ثآبلةْ و قةضظةكةي ثآ ببةخؿّ ئةوة ااكرتة بؤتاْ ئةطةض بعاُّ     
َْنُ  َيَِ ََّّ  َأفْ  قَػْب ََّ  َصَدَقةٌ  ثْػُلوُ مِ  ََػْوـٍ  ِبُك َّّْ  ََػَلوُ  ُمْعِسراً  أَْنَظرَ  َمنْ )):  اؿَ قَ  () اِنَِّبّْ  َْنِ  () يّْ اأَلْسَلمِ  بُػَرََْدةَ  َْنْ  ،  اِدَّ
َْنُ  َح ََّّ  ََِإَذا واتة : ٓةض كةغيَم اةاوةضِواُي زواخػةتين ٓيَِاُةةوةي     .(ٗ)((َصػَدَقةٌ  ِمثْػَلْيوِ  ََػْوـٍ  ِبُك َّّْ  ََػَلوُ  ََأَْنَظَرهُ  اِدَّ

و ئةوةُةسةي ئةةو قةةضظة    قةضظي الي ُةزاض و زةغت ُةضِؤيؿتوويةن بلات ئةوا بؤ ٓةًوو ضِؤشيَم بة ؾةيَوة  
خيَط و قةةزةقةي بةؤ ٓةيةة ثةيَـ ئةةوةي كةاتي ٓةاتين زاُةةوةي قةضظةكةة بيَةت ، وة ٓةةض كةغةيَليـ             
ااوةضِواُي زواخػتين ٓيَِاُةوةي قةضظي الي ُةزاض و زةغت ُةضِؤيؿتوويةن بلات زواي بة غةض ضِؤيؿتين 

 ي قةضظةكة خيَط و قةزةقةي بؤ ٓةية  كاتي ٓيَِاُةوةي قةضظةكة ئةوا بؤ ٓةًوو ضِؤشيَم زوو ئةوةُسة
  ََػَقػاؿَ  ، ُمْعِسػرٌ  ِإّنّْ  : ََػَقػاؿَ  َوَجػَدهُ  ُثَّ  َْْنػوُ  ََػتَػػَواَر  َِػوُ  ػَماً َغرَِػ طَلَػ َ  () قَػتَػاَدةَ  أَبَػا َأفَّ  : قَػتَػاَدةَ  َأِب  ْبنِ  اِلَّوِ  َْْبدِ  َْنْ وَ 
ْعػ ُ  ََػِإّنّْ  : قَػاؿَ  ، آِلَّػوِ  : قَػاؿَ ؟  آِلَّوِ   اِِْقَياَمػةِ  َػَػْوـِ  ُكػَربِ  ِمػنْ  اِلَّػوُ  َُػْنِجيَػوُ  َأفْ  َسػرَّهُ  َمػنْ )):  ََػُقػوؿُ  () اِلَّػوِ  وؿَ َرُسػ َسَِ

                                                           
ػػِو : )ٖ٘٘ٔسلسػػلة األحادَػػث اِصػػحيحة رقػػم : )( ٖ) حسن وأنػػو َعػػدؿ ػَِػػ َّ اِقػػرض اِػػ( ، وقػػد بػػوَّب ِػػُو األمػػاـ األِبانػػػي رْتػػو اهلل بقِو

 ( .اِذي ال منفعة ِلمقرض َيو اِقرضُ  :  ُ ػلػاِسَّ ( وقاؿ : )اِتصدؽ بنصفو
معىن ػمصدر بػ: ميسرة ػواِ، اِتأخري : واِنظرة ، ماؿ ومنو جيش اِعسرة ػاِ حاؿ من جْة ْدـػضيق اِ: سرة عُ ػ)اِقاؿ األماـ اِقرطبػي :  *

ػو تعاِػػو ،  اِيسػر معسر وجعػ َّ ذِػػك ػى اِصػدقة ْلػػى اِػػْذه األِفػػاظ إِػػى بػػنػػدب اهلل تعاِػ،  [ۇئ] وخػههُ  إبتػداءٌ  [وئ  ۇئ]: ى ػقِو
 . (ٖٗٚػ  ٖٖٚ/  ٖ)اِقرطبػي : ُثَّ سرد األحادَث اِواردة َػي ىذا اِباب َانظر : تفسري من إنظاره(  خرياً 

و  نْػَيا ِف  ُمْعِسرٍ  ََْلى ََسَّرَ  َوَمنْ )) : ()وقاؿ اِػحاَظ ابن رج  اِػحنبلػي َػي شرح قِو نْػَيا ِف  ََْلْيػوِ  اِلَّوُ  ََسَّرَ  اِدُّ ]صػحيح (( َواآلِخػَرةِ  اِػدُّ

ا بإنظػاره إ  اييسػرة وذِػك واجػ   إمَّػ: اؿ َكوف بأحػد أمػَرن مػمعسر ِف اِدنيا من جْة اِػ)واِتيسري ْلى اِ:  [ٕ٘٘ٓرقم : ) سنن اِرتمذي
ػػ  وتػػارة باِوضػػه ْنػػو إفْ ،  [ وئې  ى             ى  ائ    ائ  ەئ     ەئ] : كمػػا قػػاؿ تعػػاَ   َبإْرائػػو مػػا َػػزوؿ بػػو إْسػػاره  وإالَّ  ماً ػكػػاف غَر

 ( .ٜٕٛ/  ٕجامه اِعلـو واِػحكم : )  ىذا اِباب َانظر :.( ُثَّ سرد األحادَث اِواردة ِف.. ما ِو َِ َّ ْظيمػوك اى
 (.ٛٓٔٙ( وصحيح اِػجامه اِصغري رقم : )ٙٛسلسلة األحادَث اِصحيحة رقم : )( ٗ)
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َِهْ  أَوْ  ُمْعِسرٍ  َْنْ  ََػْليُػنَػفّْسْ  طةةضِا بةة زواي    ()(ي ٓةاوةهَي ثيَغةًبةةضي خةوا    أبػو قتػادةواتةة : )  . (٘)((َْْنوُ  ََ

، ثاؾاْ قةضظاضةكةي بيين و ئةويـ ووتي : ًّ ُةةزاض و   قةضظاضيَلي خؤيسا بةآلَ ئةو خؤيي هةآ ؾاضزةوة
بآتواُاَ ، ئةويـ فةضًووي : توو خوا ُةزاض و بآتواُايةت   ووتةي : بةهَةةآ بةة خةوا ُةةزاض و بآتواُةاَ ،        

زةيفةضًوو : ٓةةض كةغةيَم ثةآي خؤؾةة      ()ئةويـ فةضًووي : زةغا ًّ بيػتووًة ثيَغةًبةضي خوا 
غةةض   زاواكطزُةةوةي قةةضظ    يةكاُي ضِؤشي قياًةت ئةةوا بةا  تىات هة ُاضِةذةخواي ثةضوةضزطاض ضِظطاضي بل

و اليبةات   كةةَ بلاتةةوة   يةاْ قةضظةكةةي هةة غةةض     ي ُةزاض زواخبات و ًاوةكةي بؤ زضيَص بلاتةوةقةضظاضيَل
 َػَػػْوـَ  اِلَّػػوُ  َأظَلَّػػوُ  َِػػوُ  َوَضػػهَ  أَوْ  اً ُمْعِسػػرَ  أَْنظَػػرَ  َمػػنْ )) : () اِلَّػػوِ  َرُسػػوؿُ  قَػػاؿَ  : قَػػاؿَ  () ُىَرَْػػػَرةَ  َأِب  َْػػنْ وَ    هةغةةةضي
واتة : ٓةض كةغيَم ااوةضِواُي زواخػتين ٓيَِاُةوةي قةضظي  .(ٙ)((ِظلُّػوُ  ِإالَّ  ِظ ََّّ  الَ  ََػْوـَ  َْْرِشوِ  ِظ َّّْ  ََتْ َ  اِِْقَياَمةِ 

ت ئةوا خةواي  الي ُةزاض و زةغت ُةضِؤيؿتوويةن بلات ياْ هة قةضظةكةي زابؿليَِيَت و هة غةضي ٓةهَبططيَ
سا تة شيَط غيَبةضي كةضؾي خؤيةوة هة ضِؤشيَلثةضوةضزطاض هة ضِؤشي قياًةتسا هة )غاذةي ًةذؿةضزا( زةخيا

:  قَػاؿَ  اِصَّػاِم ِ  بْػنِ  ُْبَػاَدةَ  بْػنِ  اَِْوِِيػدِ  بْػنِ  ُْبَػاَدةَ  َْػنْ وَ  ية تةةُٔا غةيَبةضي كةةضف ُةةبيَت      نىكة ٓيض غيَبةضيَم 
ِلُكػوا َأفْ  قَػْبػ ََّ  األَْنَصػارِ  ِمػنَ  يّْ احْلَػ َىػَذا ِف  اِِْعْلػمَ  ْرلُػ ُ نَ  َوَأِب  أَنَػا َخَرْج ُ ) ْْ  َصػاِح َ  اَِْيَسػرِ  أَبَػا َِِقينَػا َمػنْ  أَوَّؿُ  َََكػافَ ،  ََػ

ِْكَ  ِف  أََر  ِإّنّْ  َْمّْ  ََا  :َأِب  َِوُ  ََػَقاؿَ      () اِلَّوِ  َرُسوؿِ  َِ ٍ  ِمنْ  َسْفَعةً  َوْج  َُ َافِ  ََْلى ِل  َكافَ  َأَج َّْ  : قَاؿَ  ؟ َغ
 أََْػنَ  : َِػوُ  ََػُقْلػ ُ  َجْفػرٌ  َِػوُ  ابْػنٌ  يَّ َْلَػ َََخػرَجَ  ، الَ  : قَػاُِوا ؟ ُىػوَ  َثَّ  : ََػُقْلػ ُ  َََسػلَّْم ُ  أَْىَلوُ  ََأَتَػْي ُ  َماؿٌ  يّْ احلَْرَامِ  َُ َافٍ  ْبنِ 
ػػهَ :  قَػػاؿَ  ؟ أَبُػػوؾَ   َمػػا:  ََػُقْلػػ ُ ،  َََخػػرَجَ ،  أَنْػػ َ  أََْػػنَ  َِْلْمػػ ُ  ََػَقػػدْ  ِإَلَّ  ْخػػرُجْ ا : ََػُقْلػػ ُ  ي ،أُمّْػػ أَرََِكػػةَ  ََػػَدَخ ََّ  َصػػْوَتكَ  َسَِ
ُثكَ  َواِلَّوِ  أَنَا:  قَاؿَ   ؟ِمّنّْ  اْخَتَبْأتَ  َأفِ  ََْلى َْتََلكَ  َثكَ  َأفْ  َواِلَّػوِ  َخِشي ُ  َأْكِذُبكَ  الَ  ُثَّ  ُأَحدّْ ِْػَدؾَ  َوَأفْ  َََأْكػِذَبكَ  ُأَحػدّْ  َأ
؟ آِلَّػوِ  : قُػْلػ ُ  ، اِلَّػوِ  : قَػاؿَ ؟  آِلَّػوِ  : قُػْلػ ُ :  قَػاؿَ  اً :ُمْعِسػرَ  َواِلَّػوِ  وَُكْنػ ُ  () اِلَّػوِ  َرُسػوؿِ  َصػاِح َ  وَُكْنػ َ  ََُأْخِلَفػكَ 
ِِ  َِاءً قَ  َوَجْدتَ  ِإفْ  : ََػَقاؿَ ،  بَِيِدهِ  َََمَحاَىا ِبَصِحيَفِتوِ  ََأََتى:  قَاؿَ ،  اِلَّوِ  : قَاؿَ ؟  آِلَّوِ  : قُػْل ُ ،  اِلَّوِ  : قَاؿَ   َوِإالَّ  ِّن ََاْق
َْدُ ،  ِح َّ   ِف  أَْن َ  َّنَّ  َبَصرُ  َََأْش نَػْيوِ  ََْلى ِإْصبَػَعْيوِ  َوَوَضهَ  ػ َىاتَػْيِ  َْيػْ َْػاهُ  َىػاتَػْيِ  أُُذَّنَّ  هَ َوَسَِ  ػ َْيػْ  ِإَ   َوَأَشػارَ  ػػ َىػَذا قَػْلػِب  َوَو
واتة : ًّ  . (ٚ)((… ِظلّْػوِ  ِف  اِلَّوُ  َأظَلَّوُ  َْْنوُ  َوَضهَ  أَوْ  اً ُمْعِسرَ  أَْنَظرَ  َمنْ )) : ََػُقوؿُ  َوُىوَ  () اِلَّوِ  َرُسوؿَ  ػ قَػْلِبوِ  َمَناطِ 

و باوكٍ زةضاوويّ بؤ بة زةغت خػتين ظاُػن ؾةضكي هةةَ طةضِةكةةي )ئةُكةاض(ةكاُسا ثةيَـ ئةةوةي      
                                                           

 ( .ٖٙ٘ٔصحيح مسلم رقم : )( ٘)
 ( .ٔٚ/  ٙ( شرح صحيح مسلم : )اُِْمرَاََِبة َوَُػَؤخّْرُ  َِيُدُّ  َأيْ  "َُػنَػفّْسُ " َوَمْعىَن قاؿ اِنووي : )

 ( .ٜٜٓ( وصحيح اِرتغي  واِرتىي  رقم : )ٖٙٓٔمذي رقم : )صحيح سنن اِرت ( ٙ)

 ( .ٖٙٓٓصحيح مسلم رقم : )( ٚ)
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بةاوكٍ       () (ي ٓةاوةهَي ثيَغةًبةةضي خةوا بةوو    أبػو َُسػػرمبطْ ، جا يةكةَ كةؽ كة ثآي طةيؿتني )

ثآي ووت : ئةي ًاًة ًّ ضِةُطي تووضِةيي بة ضِووًةتتةوة زةبيٍِ ، فةضًووي : بةهَي بطِيَم ثاضةَ بةة الي  
يةوة( بوو جا ٓامت بؤ الي ًاأل و خيَعاُةكةةي و غةةالًٍ كةطز و وومت : )فةآلْ(     مى)فآلُي كوضِي فآلُي ذةضِا

ًِةيـ ثيَةيٍ ووت :   ثيَطةيؿةتووي زةضاةوو بةؤ الَ و     ، ئةةاا كةوضِيَلي تةاظة   ةيَطةية   ووتياْ : ُةةخيَط  ه
: زةُطي تؤي بيػت بؤية ضِؤيؿتة ُاو جيَطاي زاُيؿتين زايلٌةوة ، ًِيـ وومت باوكت هة كوآية   ووتي 

ي ثيَتةةوة  : زةضاؤ بؤ الَ اوُلة زةظامن تؤ هة كوآيت ، ئةاا زةضاوو و ًِيـ ثيَيٍ ووت : اي بوو ثاهَ
  ووتي : غويَِس بة خوا ًّ قػةت بؤ زةكةَ و ئةاا زضؤؾت هةة طةهَةسا ُاكةةَ ،    ُا خؤت هيٍَ بؿاضيتةوة 

غويَِس بة خوا تطغاَ قػت هة طةهَسا بلةَ و زضؤ بلةَ ، وة وةكس و ثةمياُت ثآ بسةَ و ُةيبةًةة غةةض و   
و ، وة غويَِس بة خوا ًّ ُةةزاض   ()ثيَضةواُةي بلةَ ، وة تؤ ٓاوةأل و قةذابةي ثيَغةًبةضي خوايت 

  ووتي: بة خةوا، وومت : تةوو خةوا      بة خوا ، وومت : توو خوا :: وومت : توو خوا   ووتي ، ووتيبآ تواُاَ
: بة خوا ، ئةاا زةفتةض و الثةضِةي قةضظةكةي ٓيَِا و بة زةغن خؤي غطِ يةوة و ووتةي : ئةطةةض   ووتي

وة ؾةايةتي زةزةَ بةةَ زوو    ،تةوة ئةةطيِا تةؤ طةةضزُت ئةاظاز بيَة     تواُيت قةضظةكة بسةيتةوة ئةوا بيسةض
زوو طوآيةةَ بيػةتٍ و بةةَ زهَةؾةٍ     ٓةةض ااوةَ بيِيٍ ةة وة ثةاةي خػتة غةض ٓةضزوو ااوي ةةة وة بةة   

فةةضًووي : ٓةةض كةغةيَم     ()وةضَ ططتبوو ةة وة ئاًاشةي كطز بؤ غةةض زهَةي ةةة كةة ثيَغةًبةةضي خةوا       
ُةضِؤيؿةتوويةن بلةات يةاْ هةة قةضظةكةةي       ااوةضِواُي زواخػتين ٓيَِاُةوةي قةضظي الي ُةةزاض و زةغةت  

زابؿليََِيت و هة غةضي ٓةهَبططَيت ئةوا خةواي ثةةضوةضزطاض هةة ضِؤشي قياًةتةسا هةة )غةاذةي ًةذؿةةضزا(        
 زةخياتة شيَط غيَبةضي كةضؾي خؤيةوة     

ػي رواَة :  َِػهْ  وْ أَ  اً ُمْعِسػرَ  ََػْليُػْنِظرْ  ِظلّْوِ  ِف  اِلَّوُ  َُِظلَّوُ  َأفْ  َأَح َّ  َمنْ ))َو واتة : ٓةض كةغةيَم ثةآي خؤؾةة     .(ٛ)((َِػوُ  َِِي
خواي ثةضوةضزطاض هة )غاذةي ًةذؿةةضزا( بيداتةة شيَةط غةيَبةضي كةضؾةي خؤيةةوة ئةةوا بةا اةاوةضِواُي          

ُةضِؤيؿتوو بلةات يةاْ بةا هةة قةضظةكةةي زابؿةلَيَِيت و هةة        زواخػتين ٓيَِاُةوةي قةضظي الي ُةزاض و زةغت 
   غةضي ٓةهَبططيَت

َْنْ   َكافَ  ّمَّنْ  َرُج ٍَّ  ُروحَ  اَِْم اَِئَكةُ  تَػَلقَّ ِ )) : () اِلَّوِ  َرُسوؿُ  قَاؿَ  : قَاؿَ  () ُحَذَْػَفةَ  َو

                                                           
 ( .ٜٕٔٗصحيح سنن ابن ماجو رقم : )( ٛ)
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َلُكمْ  َِْمْل َ  : ََػَقاُِوا قَػبػْ رْيِ  ِمنَ  َأ يَػاّن  ََػمُمرُ  اِنَّاسَ  أَُداَِنُ  ُكْن ُ  : قَاؿَ  ، َتذَكَّرْ  : قَاُِوا ، الَ  : قَاؿَ  ؟ اً َشْيئَ  اْلَْ  َُػْنِظػُروا َأفْ  َِتػْ
 ()واتةةة : ثيَغةًبةةةضي خةةوا   .(ٜ)((َْْنػػوُ  ََتَػػوَُّزوا : َوَجػػ ََّّ  َْػػزَّ  اِلَّػػوُ  قَػػاؿَ  : قَػػاؿَ  ، اُِْموِسػػرِ  َْػػنِ  َوََػَتَجػػوَُّزوا اُِْمْعِسػػرَ 

اا ووتياْ : ئايا تؤ ٓةيض  ة، ئ ياْ وةضططتفةضًوويةتي : فطيؿتةكاْ )ضِؤذي( ثياويَم هةواُةي ثيَـ ئيَوة
اكةت كطزووة   ئةويـ ووتي : ُةخيَط ، ووتياْ : بؤبلةضةوة ، ووتي : ًّ قةضظَ زةزا بة خةهَم خيَط و ا

و ئةاا فةضًامن زةكطز بة خعًةتلاض و كاضًةُسةكامن كةوا ااوةضِواُي زواخػتين ٓيَِاُةةوةي قةةضظي الي   
لةْ ، فةضًووي : ُةزاض و زةغت ُةضِؤيؿتوو بلةْ و خاتطي زةغرتِؤيؿتوويـ بططْ و ااوثؤؾيؿي هةآب

 خواي طةوضة و بة تواُاف بة فطيؿتةكاُي فةضًوو : ئيَوةف هةآي ببوضْ و ااو ثؤؾي هةآ بلةْ  
 * بةصةيي ياتهةوة بة قةسصاسي نةداس و دةطت كوست بةشيَكة لة ضاكة:

ػػهَ  قَاَِػػْ  :() َْاِئَشػػةَ َْػػْن  َما ةً َْاِِيَػػ بِاِْبَػػابِ  ُخُصػػوـٍ  َصػػْوتَ  () اِلَّػػوِ  َرُسػػوؿُ  َسَِ ُْ َا َوِإَذا َأْصػػَواتُػ َُ  ََْستَػْوِضػػهُ  َأَحػػُد
َما () اِلَّوِ  َرُسوؿُ  َََخرَجَ  ، أََْػَع َُّ  الَ  َواِلَّوِ :  ََػُقوؿُ  َوُىوَ  ءٍ يْ شَ  ِف  َوََْستَػْرَُِقوُ  اآلَخرَ  ِْ  َْلَػى اُِْمتَػَألّْ  أََْػنَ )) : ََػَقػاؿَ  ََْلْي
طوآ  ()واتة : ثيَغةًبةضي خوا  . (ٓٔ)((َأَح َّ  َذِِكَ  يُّ أَ  ََػَلوُ  اِلَّوِ  َرُسوؿَ  ََا اأَنَ  : قَاؿَ  ؟ اَِْمْعُروؼَ  ََػْفَع َُّ  الَ  اِلَّوِ 

بيػن زةًة زةًآ و زةُط بةضظي زوو كةؽ بوو هة ثيَـ زةضطاوة كةةوا يةةكيَلياْ زاواي هةوةكةةي تةط     
ت هةة زاوا  يةاْ بيَة  بة بةظيي و ُةةضَ و ُ  و غةضيهة زابؿليَِيَت و كةَ بلاتةوة يؾتيَم هة قةضظةكة زةكطز

 ()، ئةويـ زةيووت : غويَِس بة خةوا ئةًةة ُاكةةَ ، بؤيةة ثيَغةًبةةضي خةوا        كطزُةوةي قةضظةكةيسا
كة ضِؤيؿتة زةضةوة بؤياْ و فةضًووي : كوا هة كوآية ئةوةي كةوا غويَِس بة خوا زةخوات كة خيَةط و اةا  

 اُي ثآخؤؾة با ئةوةياْ ٓةهَبصيَطيَت  ئةويـ ووتي : ًٍِ ئةي ثيَغةًبةضي خوا جا ٓةض كاًيَلي ُةكات  

                                                           
 ( واِلفظ ِػمسلم .ٓٙ٘ٔسلم رقم : )( وصحيح مٜٖٕٔصحيح اِبخاري رقم : )( ٜ)

ِْ َُّ  : اأْلََحاِدَث َىِذهِ  َوِف قاؿ األماـ اِنووي : ) َْن ُك َّّ  ِإمَّا َْْنوُ  َواَِْوْضه ، اُِْمْعِسرِ  ِإْنظَارِ  ََ ػ َّ ، قَِليػ َّ أَوْ  َكثِػري ِمػنْ  بَػْعِػو َوِإمَّػا ، اِػدَّ ِْ  َوََ
َِػػاء ِف  اُِْمَسػػاَُمَة ػػ َُّ  ، ُمْعِسػػر أَوْ  ُموِسػػر ِمػػنْ  اُْسػػتُػْوِفَ  َسػػَواء ؛ ااِلْسػػِتيَفاء َوِف  ااِلْقِت ِْ َْن ِمػػنْ  اَِْوْضػػه َوََ  أََْػَعػػاؿ ِمػػنْ  َشػػْيء َتِقػػرَيَْ  اَل  َوأَنَّػػوُ  ، اِػػدَّ
رْي   ([ .ٓٚ/  ٙمسلم : )]شرح صحيح ( َواِرَّْْتَة اِسََّعاَدة َسَب  ََػَلَعلَّوُ  ؛ اْلَْ

َن إذا ْلػم اِػدَّ  ربَّ  ي قتػادة َػدؿ ْلػى أفَّ ػوحػدَث أبػ، )َفي ىذه األحادَث من اِرتغي  مػا ىػو منصػوص َيْػا وقاؿ األماـ اِقرطبػي : 
: َوسػر ، واِوضػه ْنػو  ى أفْ ػتأخريه إِ: معسر ػاِ حاكم ، وإنظارُ ػم تثب  ْسرتو ْند اِػِ ا حرم  ْليو مراِبتو وإفْ مو أو ظنْػغَر ةَ رَ سْ ُْ 

َأنػ   َػاق  وإالَّ  قِػاءً  وجػدتَ  إفْ  : حا ْنػو اِصػحيفة وقػاؿ ِػوػمو حيػث مػػمعنيي أبو اِيسر ِغَرػوقد ّته اِ،  َن ْن ذمتوإسقاط اِدَّ 
 ( . ٖ٘ٚ/  ٖ) تفسري اِقرطبػي : ي ح َّ(ػَ
 ( .ٚ٘٘ٔصحيح مسلم رقم : )( ٓٔ)
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 * تشطهاكي و صياى و صةسةسةكاني قةسص و قةسصاسي  :
 قةزش و قةزشازي ضةزي ثياوي قةزشاز لة دزؤ و ثةمياى شكاندنةوة دةزدةكات :ػ  ٔ
 َأْكثَػرَ  َما اِلَّوِ  َرُسوؿَ  ََا : قُػْل ُ  ؟ َواَِْمْأثَِ  اَِْمْغَرـِ  ِمنَ  ََػتَػَعوَّذُ  َما َأْكثَػرَ  () اِلَّوِ  َرُسوؿُ  َكافَ  قَاَِْ  :() َْاِئَشةَ َْْن 
َْػدَ  َََكَذبَ  َحدَّثَ  َغِرـَ  َمنْ  ِإنَّوُ )):  قَاؿَ  : اَِْمْغَرـِ  ِمنَ  تَػتَػَعوَّذُ  َما  ()واتةة : ثيَغةًبةةضي خةوا     .(ٔٔ)((ََػَأْخَل َ  َوَو

ومت : ئةي ثيَغةًبةةضي خةوا ئةةوة هةة     ظؤض جاضيَم ثةُاي زةططت بة خوا هة قةضظاضي و تاواُباضي ، ًِيـ و
بةض اي ظضؤ جاضيَم ثةُا زةططيت بة خوا هة قةضظاضي   فةضًووي : اوُلة ٓةض كةغيَم قةضظاض بةوو ئةطةةض   

 زا بة جآي ُآيَِيَت   يقػةي كطز زضؤ زةكات و ئةطةض وةكس و ثةمياُيؿ
 ؾَ دَ ِْػػأَ  وأفْ  ، كَ بَ كػذِ َأَ  ثكَ حػػدّْ أُ  أفْ  واهلل شػي ُ خَ )اوة قةضظاضةكةةة ووتةةي : يةةوة هةةة فةضًووزةكةةةي ثيَؿةةووزا ث

واتة : غويَِس بة خوا تطغاَ قػت هة طةهَسا بلةَ و زضؤ بلةَ ، وة وةكس و ثةمياُت ثآ بةسةَ و   (كَ َفػخلِ َأُ 
 ُةيبةًة غةض و ثيَضةواُةي بلةَ  

 : قةزشازي ثياوي قةزشاز توشي ضتةم دةكات و غةيبةت كسدى و ضصادانيشي حةآلأل دةكاتػ  ٕ
واتة : زوا خػتين بطزُةةوةي قةةضظ    .(ٕٔ)((ظُْلػمٌ  اِْغَػِّنّْ  َمْر َُّ )):  قَاؿَ  () اِلَّوِ  َرُسوؿَ  َأفَّ  () ُىَرَْػَرةَ  َأِب  نْ َْ 

 ةَ و ظوهَةٌة  هة اليةْ كةغيَلةوة كة زةغن بضيَت و بتواُيَت قةضظةكة بساتةوة غت
واتة : غتةَ   (ٖٔ)((اِِْقَياَمةِ  ََػْوـَ  ظُُلَماتٌ  اِظُّْلمُ ))فةضًوويةتي :  ()وة ئةوةف بعاُة كةوا ثيَغةًبةضي خوا 

 َلُّ )):  قَػاؿَ  () اِلَّػوِ  َرُسػوؿِ  َْػنْ  أَبِيػوِ  َْػنْ  اِشَّػرَِدِ  بْػنِ  َْْمػرِو َْػنْ وَ  يةة هةة ضِؤشي زوايةسا     يكىى و ظوهٍَ كطزْ تةاض 
ُُْقوبَػتَػوُ  ِْْرَضػوُ  َيُِ َُّّ  اَِْواِجدِ  ُاي ٓةية قةضظ بساتةوة بةةآلَ ُايساتةةوة و زواي   واتة : ئةو كةغةي كة توا .(ٗٔ)((َو

 و تؤهَة هةآغةُسُةوةي ذةآلأل زةكات   ةًة غةيبةت كطزْ و غوًعةت ؾلاُسْ و غعا زاْزةخات ئ
وة ظاُاياْ فةضًووياُة زواخػتين زاُةوةي قةضظ هة اليةْ كةغيَلةوة كة تواُاي ٓةبيَت بيساتةةوة و بةةآلَ   

و بياُو زواي زةخات و ئةًطِؤ و بةياُي و ثاُعةي ًاُط و غةضي ًاُط  كةَ تطخةًي زةكات و بة بآ كوظض

                                                           
 ( .ٗ٘ٗ٘صحيح سنن اِنسائػي رقم : )( ٔٔ)

 ( .ٗٙ٘ٔ( وصحيح مسلم رقم : )ٕٓٓٗ( و )ٕٕٚٛصحيح اِبخاري رقم : )( ٕٔ)

 ( .ٜٕٚ٘( وصحيح مسلم رقم : )ٕٚٗٗصحيح اِبخاري رقم : )( ٖٔ)

 ( .ٖٖٚٗائي رقم : )( وصحيح سنن اِنسٕٖٛٙصحيح سنن أبػي داود رقم : )( ٗٔ)
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( و ؾايػةتةي  َاسػػق( ئةةااَ زاوة و ثةآي زةبيَةت بةة )    اِػكبائػػرزةكات ئةوا يةكيَم هة تاواُة طةوضةكاُي )
 ئةوةية كة ؾلاتي هيَبلطيَت و بةُس و غحِيـ بلطيَت  

 ي زيبا خوازدى دةكاتةوة :قةزش و قةزشازي يةنديَك جاز موضلَناى دووضازة  3
  ( إْف شاء اهلل)ضِووْ زةكةيِةوة بة ووضزي ئةَ خاهَة هة كؤتايي ئةَ ُووغطاوةزا 

 : نويَري جةناشةي نةدةكسد لة ضةز مسدووي قةزشاز () ثيَغةمبةزي خواػ  ٗ
ََْلْيػ َمػاتَ  َرُج ٍَّ  ََْلى يََُصلّْ  الَ  () َرُسوؿُ  َكافَ )) : قَاؿَ  () َجاِبرٍ  َْنْ  واتة : ثيَغةًبةضي  .(٘ٔ)((... َدَْػنٌ  وِ َو
 ُويَصي جةُاظةي ُةزةكطز هة غةض ثياوي ًطزوو ئةطةض قةضظاض ببواية     ()خوا 
َّّ  بِاِرَُّجػ َِّ  َػُػْؤَتى َكػافَ  () اِلَّػوِ  َرُسوؿَ  َأفَّ  () ُىَرَْػَرةَ  َأِب  َْنْ وَ  َْنُ  ََْلْيػوِ  اُِْمتَػػَو  ِمػنْ  َْنِػوِ ِِدَ  تَػػَرؾَ  َىػ َّْ )) : ََػيَػُقػوؿُ  اِػدَّ

ػػػاءٍ  َِ واتةةةة :  .(ٙٔ)((... َصػػػاِحِبُكمْ  َْلَػػػى َصػػػلُّوا : ِِْلُمْسػػػِلِميَ  قَػػػاؿَ  َوِإالَّ  ََْلْيػػػوِ  َصػػػلَّى َوََػػػاءً  تَػػػػَرؾَ  أَنَّػػػوُ  ُحػػػدّْثَ  ََػػػِإفْ  ؟ َق
ئةةويـ ثطغةياضي زةكةطز ئايةا ٓةيض      و ثياوي ًطزووي قةضظاضياْ زةٓيَِةا بةؤ الي    ()ثيَغةًبةضي خوا 
تووة بؤ قةضظةكةي   جا ئةطةض ثآي بووتطاية ئةوةُسةي بة جآٓيَؿةتووة كةة بةؾةي    ثاضةي بة جآٓيَؿ

قةضظةكةي بلات ئةوا ُويَصي جةُاظةي هة غةض زةكطز ئةطيِا بة ًوغوٌَاُاُي زةفةضًوو : خؤتاْ ُويَةص هةة   
 اِلَّػوِ  ََِرُسػوؿِ  َوَوَضْعَناهُ  َوَحنَّْرَناهُ  نَّاهُ وََكفَّ  ََػَغسَّْلَناهُ  َرُج ٌَّ  َماتَ )) : قَاؿَ  () َجاِبرٍ  َْنْ وَ  غةض ٓاوةهَةكةتاْ بلةْ    

()  ُـِ  ِْْنػػدَ  اْْلَنَػػائِزُ  ُتوَضػػهُ  َحْيػػث  َمَعنَػػا َََجػػاءَ  ََْلْيػػوِ  اِصَّػػ َاةِ بِ  () اِلَّػػوِ  َرُسػػوؿَ  آَذنَّػػا ُثَّ ،  اِسَّػػ َاـُ  ََْلْيػػوِ  ِجْهَِػػ ََّ  َمَقػػا
 ََا : قَػَتاَدةَ  أَبُو َِوُ  َُػَقاؿُ  ِمنَّا َرُج ٌَّ  َِوُ  ََػَقاؿَ ،  ََػَتَخلَّ َ ،  ِدََنارَافِ  نَػَعمْ  : قَاُِوا ؟ اً نَ َدَػْ  َصاِحِبُكمْ  ََْلى ََِع ََّّ  : قَاؿَ  ُثَّ  ُخًرى
َا اِلَّوِ  َرُسوؿَ  َا : ََػُقوؿُ  () اِلَّوِ  َرُسوؿُ  َََجَع ََّ  يَّ ،َْلَ  َُ َما َواَِْميّْ ُ  َماِِكَ  َوِف  ََْلْيكَ  َُ ُْ ،  نَػَعػمْ  : ََػَقاؿَ  ؟ ءٌ يبَرِ  ِمنػْ
ََناَرَْنِ  َصنَػْع ِ  َما : ََػُقوؿُ  قَػَتاَدةَ  أَبَا يَ َِقِ  ِإَذا () اِلَّوِ  َرُسوؿُ  َََجَع ََّ ،  ََْلْيوِ  َََصلَّى  : قَاؿَ  َذِِكَ  آِخرَ  َكافَ  َحّتَّ  ؟ اِدّْ
َما َقدْ  ُْ ْيتُػ َِ واتة : ثياويَم ًطز و ئيٌَةف ؾؤضزًاْ و  .(ٚٔ)((ِجْلػُدهُ  ََْلْيػوِ  بػَػَرَدتْ  ِحيَ  اآلفَ  : قَاؿَ  ، اِلَّوِ  َرُسوؿَ  ََا َق

كةةوا جةةُاظةي تيَةسا    ()بةؤ ثيَغةًبةةضي خةوا    ُا كفّ ثؤف و بؤْ خؤمشاْ كطز و هةو جيَطايةزا زاًاْ
 ()زازةُطيَت بؤ كطزُي ُويَصي ًطزوو هة الي جيَطاي وةغتاُي جربيةى ، ثاؾةاْ ثيَغةًبةةضي خواًةاْ     

                                                           
 ( .ٕٜٙٔ( وصحيح سنن اِنسائػي رقم : )ٖٖٖٗصحيح سنن أبػي داود رقم : )( ٘ٔ)

 ( .ٓٚٓٔصحيح سنن اِرتمذي رقم : )( ٙٔ)

( وأصلُو َػػي صػحيح ٖٕ٘ٚ( وحسنُو األِبانػي َػي صحيح اِػجامه اِصغري رقم : )ٗٚ/  ٙ( واِبيْقي : )ٛ٘/  ٕرواُه اِػحاكم : )( ٚٔ)
 ( .ٜٓ٘ػ  ٛٛ٘/  ٗ( وانظر : َتح اِباري شرح صحيح اِبخاري : )ٜٕٕٛقم : )اِبخاري ر 
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اةُس ٓةةُطاويَم هةة    ()ظةي هة غةض بلات جا ثيَغةًبةضي خوا ئاطازاض كطزةوة بؤ ئةوةي ُويَصي جةُا
هةواُةيةة ٓاوةهَةة ًطزووةكةةتاْ قةةضظي بةة غةةضةوة بيَةت   ووتيةاْ :         اا فةضًووي : ةطةهٌَاُسا ٓات و ئ

، ئةةاا ثياويَةم كةة ثةآي      خةؤي زوا خػةت و ُةةٓات    ()بةهَةآ زوو زيِاض قةضظاضة ، بؤية ثيَغةًبةةض  
ووتي : ئةي ثيَغةًبةضي خوا ئةو زوو زيِاضة هةة غةةض ًةّ ، جةا بةةضزةواَ ثيَغةًبةةضي        (أبو قتادةزةوتطا )

زةيفةةضًوو : ئةةو زوو زيِةاضة بةصاضزُي هةة غةةض تؤيةة و زةبيَةت هةة ثةاضةي تةؤ بسضيَتةةوة و              ()خوا 
ُويَصي هة غةةض جةُاظةكةة    ()اا ثيَغةًبةضي خوا ةًطزووةكةف بآبةض ية هةآي   ووتي : بةهَةآ ، ئ

فةةضًوو : زوو  ( ثةآي زة أبػو قتػادةئةطةةض بطةؾةتبايةت بةة )    ()طز ، وة بةةضزةواَ ثيَغةًبةةضي خةوا    ك
ّ  زيِاضةكة اياْ بة غةض ٓةات   ٓةةتاوةكو هةة زوا جاضياُةسا ووتةي : ئةةي ثَيغةًبةةضي خةوا         ،  بةصاضزووً

 فةضًووي : ئا ئيَػتا ثيَػن ئةو ًطزووة فيَِم بوويةوة   ()ثيَغةًبةضي خواف 
َْن أَْمر ِبُصُعوبَةِ  ِإْشَعار : احلَِْدَث َىَذا َوِف ِػحاَظ ابن حجر : )قاؿ ا  . (ٛٔ)(َضُروَرة ِمنْ  ِإالَّ  ََتَمُّلو ََػْنَبِغي اَل  َوأَنَّوُ ،  اِدَّ

واتة : هةَ فةضًووزةيةوة ٓةغت بةوة زةكةةيت كةةوا قةةضظ و قةةضظاضي اةةُس ُاِضةذةةت و قوضغةة ، وة        
 ظةوة ئيوال هة كاتي ظؤض ثيَويػت و ظةضوضزا ُةبيَت  ُابيَت خؤت خبةيتة شيَط قةض

 مسدووي قةزشاز لة ضاكةكاني قةزشةكةي بؤ دةدزيَتةوة :ػ  ٘
ََْلْيوِ  َماتَ  َمنْ )) : () اِلَّوِ  َرُسوؿُ  قَاؿَ  : قَاؿَ  () َُْمرَ  اْبنِ  َْنِ  ِِ  ِدْرَىمٌ  أَوْ  ِدََنارٌ  َو  َِْيسَ  َحَسَناتِوِ  ِمنْ  يَ ُق
هة ةًيَم قةضظي بة غةضةوة بيَت ئةوا واتة : ٓةض كةغيَم مبطيَت و زيِاضيَم ياْ زضٓ .(ٜٔ)((ِدْرَىمٌ  َوالَ  ِدََنارٌ  َثَّ 

 ية  نىااكةكاُي ئةو قةضظةي بؤ زةزضيَتةوة ، هة ضِؤشيَلسا كة زيِاض و زضٓةَ 
 سدزيَتمسدووي قةزشاز ئةطةز شةييديش بيَت ناضيَتة ناو بةيةشةوة تاوةكو قةزشةكةي بؤؤ نةبؤريَ   ػ ٙ
 َوُىػوَ  اْلََْسػدَ  اِػرُّوحُ  ََػاَرؽَ  َمػنْ )) : قَاؿَ  أَنَّوُ  () اِلَّوِ  َرُسوؿِ  َْنْ  () اِلَّوِ  َرُسوؿِ  َمْوَ   ()() ثَػْوبَافَ  َْنْ  :
ْينِ  َواُِْغلُػوؿِ  اِِْكْهِ  ِمنَ  : اْْلَنَّةَ  َدَخ ََّ  َث َاثٍ  ِمنْ  ءٌ يبَرِ  ي( جيابوويةةوة  واتة : ٓةض كةغيَم )ضِؤح و طيةاُ  .(ٕٓ)((َوالدَّ

هة الؾةي و بآبةضي بوو هة غآ ؾت ئةوا زةايَتة بةٓةؾتةوة : فيع ظهةي و خؤبةظي ظاُني ، و زظي كطزْ 
 قةضظ  هة زةغتلةوتي جةُط ثيَـ زابةف كطزُي ، و 

                                                           
 ( .ٜٓ٘/  َٗتح اِباري شرح صحيح اِبخاري : )( ٛٔ)

 ( .ٕٗٔٗصحيح سنن ابن ماجو رقم : )( ٜٔ)

 ( .ٕٕٔٗ( وصحيح سنن ابن ماجو رقم : )ٕ٘ٛٚسلسلة األحادَث اِصحيحة رقم : )( ٕٓ)
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َِػى َحػّتَّ  ِنوِ ِبَدَْ  ُمَعلََّقةٌ  اُِْمْؤِمنِ  نَػْفسُ )):  () اِلَّوِ  َرُسوؿُ  قَاؿَ  : قَاؿَ  () ُىَرَْػَرةَ  َأِب  َْنْ وَ  واتةة :   .(ٕٔ)((َْْنػوُ  َُػْق
 )ضِؤح و طياُي( ئيٌاُساض ثةيوةغت و ٓةهَواغطاوة بةو قةضظةوة كة هة غةضيةتي تاوةكو بؤي زةزضيَتةوة  

 َْلَػػى َحػػثّّ  ََِفيػػوِ ،  َمْوتِػػوِ  بَػْعػػدَ  ِبَدَْنِػػوِ  َمْشػػُغوالً  اَِْميّْػػ ُ  َػَػػزَاؿُ  اَل  أَنَّػػوُ  َْلَػػى اِػػدَّاَلِئ َِّ  ِمػػنْ  احْلَػػِدَثُ  َوَىػػَذاي : )ػقػػاؿ اِصنعانػػ
َْنِ  ِف  َىَذا َكافَ  َوِإَذا ، احْلُُقوؽِ  أََىمُّ  َوأَنَّوُ  ، اَِْمْوتِ  قَػْب ََّ  َْْنوُ  اِتََّخلُّصِ   اً َغْصبَ  ُأِخذَ  ِبَا َََكْي َ  َصاِحِبوِ  ِبِرَضا اَِْمْأُخوذِ  اِدَّ
بَ  ْْ ةيةة هةة غةةض ئةةوةي كةة بةةضزةواَ ًةطزوو زواي ًطزُةي         واتة : ئةَ فةضًووزةية بةهَط . (ٕٕ)(؟!اً َوَسْلبَ  اً َونَػ

خةضيلة و ثةيوةغتة بة قةضظةكةيةوة ، بؤية ٓاُساُي تيَساية بؤ خؤ ضِظطاض كطزْ هة قةضظ ثيَـ ًطزْ ، وة 
 قةضظيـ ططُطرتيّ ًاف و ذةقي خةهَلة بة غةض ًطزووةوة ، جا ئةطةض ئةًة بؤ ثاضة و ًاهَيَم بيَت كةة بةة  

ضي و بةة  بطا بيَت    زةبيَت ئةوةي كة بة زةغت بةغةضا ططتّ و بة ظؤضزا ةي بة قةضظضِةظاًةُسي خاوةُةك
  ! تاآلُي زةبطيَت اؤْ بيَت

يدِ  َُػْغَفػرُ )):  قَاؿَ  () اِلَّوِ  َرُسوؿَ  َأفَّ  اَِْعاصِ  ْبنِ  َْْمرِو ْبنِ  اِلَّوِ  َْْبدِ  َْنْ وَ  ِْ َْنَ  ِإالَّ  َذنْػ ٍ  ُكػ َُّّ  ِِلشَّػ واتةة :   .(ٖٕ)((اِػدَّ
 ا هة ٓةًوو تاواُيَلي ؾةٓيس خؤف زةبيَت تةُٔا هة قةضظ ُةبيَت  خو

َْنَ  ِإالَّ  ءٍ يْ شَ  ُك ََّّ  ََُكفّْرُ  اِلَّوِ  َسِبي َِّ  ِف  اَِْقْت َُّ ))وِف رواَة :  واتةة : ؾةةٓيسبووْ هةة ثيَِةاوي خةوازا زةبيَتةة        . ((اِدَّ
 كةفاضةت و ٓؤي غطِيِةوةي ٓةًوو تاواُيَم تةُٔا قةضظ ُةبيَت   

ِْ قَ  () اِلَّوِ  َرُسوؿُ اَف كَ :  قَاؿَ  () َجْحشٍ  ْبنِ  ُُمَمَّدِ  َْنْ وَ   ُثَّ  اِسَّػَماءِ  ِقبَػ ََّ  َرْأَسػوُ  ََػَرََػهَ  اْْلَنَػائِزُ َحْيػُث تُػْوَضػُه  اً دَ ا
ِتوِ  ََْلى َََدهُ  َوَضهَ َػَ  َخَفَ  َبَصَرهُ  َْ َناتَػَفرَّقْػنَػا وَ َػَ  : ؿَ قَػا!  اِتَّْشػِدَدِ  ِمػنْ  أَنْػػَزؿَ  َما اِلَّوِ  ُسْبَحافَ  : َقاؿَ َػَ  َجبػْ  ِإَذا َحػّتَّ ،  َسػَكتػْ

َِْن ؟ نُػزّْؿَ  اَِّذي اِتَّْشِدَدُ  َما ََػُقْلَنا : اِلَّوِ  َرُسوؿَ  َسَأِْ ُ  اَِْغدُ  َكافَ   ِف  َرُجػ ٌَّ  قُتِػ ََّ  َِػوْ  بِيَػِدهِ  نَػْفِسػي َواَّػِذي)):  قَػاؿَ  ِف اِػدَّ
ََْلْيوِ  قُِت ََّ  ُثَّ  اشَ َْ  ُثَّ  قُِت ََّ  ُثَّ  َْاشَ  ُثَّ  اِلَّوِ  َسِبي َِّ  َْنٌ  َو َِى َحّتَّ  اْْلَنَّةَ  َدَخ ََّ  َما َد  .(ٕٗ)((َدَْػُنوُ  َْْنوُ  َُػْق

ػي رواَة :  َْنِ  اِتَّْشػِدَدِ  ِمػنَ  أُْنزِؿَ  َماَذا اِلَّوِ  ُسْبَحافَ ))َو  ُثَّ  اِلَّػوِ  َسػِبي َِّ  ِف  قُتِػ ََّ  َرُجػ اً  َأفَّ  َِػوْ  بِيَػِدهِ  نَػْفِسػي َواَّػِذي ؟ ِف اِػدَّ
ََْلْيوِ  ُأْحِييَ  ُثَّ  قُِت ََّ  ُثَّ  ، ُأْحِييَ  َْنٌ  َو َِى َحّتَّ  اْْلَنَّةَ َما َدَخ ََّ  َد هةو  ()واتة : ثيَغةًبةضي خوا  .(ٕ٘)((َدَْػُنوُ  َْْنوُ  َُػْق

جيَطايةزا زاُيؿتبوو كةوا جةُاظةي تيَسا زازةُطيَت ، ئةاا غةةضي بةةضظ كةطزةوة بةةضةو ئائةاْ ئةةاا       
                                                           

 ( .ٖٕٔٗ( وصحيح سنن ابن ماجو رقم : )ٛٚٓٔ)صحيح سنن اِرتمذي رقم : ( ٕٔ)

 ( . ٕٜ/  ٕسب َّ اِس اـ شرح بلوغ اِػمراـ : )( ٕٕ)
 ( .ٙٛٛٔصحيح مسلم رقم : ) (ٖٕ)

 ( .ٗٓٛٔصحيح اِرتغي  واِرتىي  رقم : )( ٕٗ)

 ( .ٖٓٓٙصحيح اِػجامه اِصغري رقم : )( و ٗٛٙٗرقم : ) صحيح سنن اِنسائي( ٕ٘)



 حوكم و ئادابةكاني قةسصداى و قةسصكشدى و قةسصدانةوة ...........      

 

03 

ُعَ كطزةوة و زةغن خػةتة غةةض تيَةوهَةةي )ُيَواةاواُي( و ثاؾةاْ ووتةي : ثةاكي و         ااوي بةضةو ظةوي
بآططزي بؤ خوا هة ٓةةًوو كةةَ و كوضِ يةةن    ئةةوة اةي زابةةظيوة هةة تووُةسي و ُاِضةذةةتي ! ئةةاا           

و  ()ئيٌَةف ٓةغتايّ و بآزةُط بوويّ ، جةا كةة بةةياُي ٓةات ثطغةياضَ كةطز هةة ثَيغةًبةةضي خةوا          
ية اي بوو كة زابةظي   فةضًووي : غةةباضةت بةة قةةضظ بةوو ، غةويَِس      تىئةو تووُسي و ُاضِةذةوومتاْ : 

بةو كةغةي كة طياُي ًين بة زةغتة ئةطةض ثياويَم هة ثيَِاوي خوازا بلوشضيَت ، و ئةاا ظيِسوو ببيَتةةوة  
ضةوة بيَت ئةوا ُاايَتة ُاو و ئةاا بلوشضيَت ، ئةاا ظيِسوو ببيَتةوة و ئةاا بلوشضيَت بةآلَ قةضظي بة غة

 بةٓةؾتةوة ٓةتاوةكو قةضظةكةي بؤ زةزضيَتةوة  
ا َأفْ  َََأَرْدتُ  َِْياالً  َوتَػَرؾَ  ِدْرَىمٍ  َث َاَِتِاَئةِ  َوتَػَرؾَ  َماتَ  َأَخاهُ  َأفَّ  () اأَلْطَوؿِ  ْبنِ  َسْعدِ  َْنْ وَ  َْ  اِنَِّبُّ  ََػَقاؿَ  َِْياِِوِ  ََْلى أُْنِفَق
()  :(( ََّقدْ  اِلَّوِ  َرُسوؿَ  ََا : ََػَقاؿَ  ، َْْنوُ  ََاْق ِ  ِبَدْيِنهِ  ُمْحَتَبسٌ  اكَ َأخَ  ِإن  ُ َْ َما ِدََناَرَْنِ  ِإالَّ  َْْنوُ  أَدَّ ُْ َْتػْ  َوَِْيسَ  اْمَرأَةٌ  ادَّ
ػػا : قَػػاؿَ  ، بَػيػّْنَػػةٌ  هَلَػػا َْ ِْْر ػػا َََأ َْ ًؤاتةةي و  زضٓةةةًي بةةة (ٖٓٓ)واتةةة : بطاكةةةَ ًةةطز و غآغةةةز   .(ٕٙ)((ُمُِقَّػػةٌ  ََِإنػَّ

خيَعاُيَلي بةجئَيَؿت ، ًِيـ ويػتٍ ئةو ثاضةية بسةَ بة ؾتوًةن و ثيَساويػن ثآ بلطَِ بؤ خيَعاُةكةي 
بؤية قةضظةكةةي بةسةضةوة ،    بطاكةت بةُس كطاوة بة ٓؤي قةضظةكةيةوةفةضًووي :  ()، ثيَغةًبةضيـ 

زيِاض ُةبيَت كةةوا ئافطةتيَةم زاخةواظي     وومت : ئةي ثيَغةًبةضي خوا ٓةًوو قةضظةكةَ بؤ زايةوة تةُٔا زوو
 زةكات و بةهَطةؾي ُ ية ، فةضًووي : بيسةضآ اوُلة ئةو هة غةض ذةقة و ضِاغت زةكات  

   :من اِفقو  ي حدَث ىذا اِباب معافٍ ػَوقاؿ اِػحاَظ ابن ْبد اِػه : )
 .ى َقه اِقصاص ػحت َنوِ جنة من أج َّ دَ ػْن اِ سُ ػبَ َيُ  مرءَ ػاِ ومنْا أفَّ ... 

 .ي اآلخرة ػمي  َػي اِدنيا َنفه اِػمي  بعده َػْن اِ اِقِاءَ  ومنْا أفَّ 
ػػ : َنػوجنة بدَ ػْػػن اِػػ سُ بَ ما َُيػػػمي  إنَّػػػاِػػ ومنْػا أفَّ  ػػػإذا كػػاف ِػػو َو ػػ مْ ػاء ِو َن واِوصػػية باِػػدَّ ، م َشػػْد ْليػػو ػَػػوص بػو ِو
جنة واهلل أْلػم ػبس ْن اِػوبعصيانو ذِك َيُ  اً م َوص بو كاف ْاصيػَإذا ِ، ة ػم َكن ْليو بينَّ ػِ جميه إذاػْند اِ َرضٌ 
ػ وُ ػواهلل أْلػم ىػو اِػذي قػد تػرؾ ِػ، جنة ػبس بو صاحبو ْن اِىذا اِذي َيُ  َنػدَّ وقد تكلمنا ْلى ىذا اِ ... ػاء ِو م ػَو

ػأو َػػي سػفٍو ي سػرؼ ػحػق أو َػَػػي غػري أو أدانػو  هَوص بو أو قدر ْلى األداء َلػم َػؤد وأمػا مػن ، م َػؤده ػومػات ِو
ػػ سػػرٍ ُْ  وأ فاقةٍ ػِِػػ ي حػػق واجػػ ٍ ػاف َػػأد ػػاء َػػإفَّ ػومػػات ِو ْلػػى  شػػاء اهلل ألفَّ  جنة إفْ ػبػػو ْػػن اِػػ وُ ُسػػبِ اهلل ال َيَ  م َػػرتؾ َو

                                                           
 ( .ٖٖٕٗم : )صحيح سنن ابن ماجو رق( ٕٙ)
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ملة اِصػػػدقات أو مػػػن سػػػْم اِغػػػارمي أو مػػػن اِفػػػيء اِراجػػػه ْلػػػى ػإمػػػا مػػػن جػػػ وُ ػَنَػػػؤدي ْنػػػو دَ َُػػػ أفْ  اِسػػػلراف َرضػػػاً 
 . (ٕٚ)مسلمي من صنوؼ اِفيء(ػاِ

 بة خواي طةوسة لة قةسص و قةسصاسي : * ثةنا طشتو
ُْو َمػا اً َكثِػريَ  () اِلَّػوِ  َرُسػوؿَ  َسَِْع ُ :  قَاؿَ  أَنَّوُ  () َماِِكٍ  ْبنِ  أََنسِ  َْنْ  ََْواتِ  ِِبَػُؤاَلءِ  ََػْد ػمَّ )) : اِػدَّ ُْ ُْػوذُ  ِإّنّْ  اِلَّ  َأ
َْنِ  َوَضػػَلهِ  ْْلُػػْ ِ َوا َواُِْبْخػػ َِّ  َواَِْكَسػػ َِّ  َواَِْعْجػػزِ  َواحْلَػػَزفِ  اهْلَػػمّْ  ِمػػنَ  بِػػكَ  واتةةة : ًةةّ ظؤض جاضيَةةم   .(ٕٛ)((اِرَّْجػػاؿِ  َوَغَلبَػػةِ  اِػػدَّ

: خواية ًّ ثةُات ثآزةططَ هةة غةةًباضي و    بةَ زوكاياُة زةثاضِايةوة ()زةًبيػت ثيَغةًبةضي خوا 
 و تةًبةهَي و ضِةظيوي و تطغِؤكي و قوضغي قةضظ و ظاأل بووُي ثياواْ    يُاضِةذةتي و بآتواُاي

ُْو َكػافَ  () اِلَّػوِ  َرُسػوؿَ  َأفَّ  () اَِْعػاصِ  بْػنِ  َْْمػرِو بْػنِ  اِلَّػوِ  َْْبػدِ  َْػنْ وَ  ػمَّ )) : اَِْكِلَمػاتِ  ِِبَػُؤاَلءِ  ََػْد ُْ ُْػػوذُ  ِإّنّْ  اِلَّ  َأ
َْنِ  َغَلَبةِ  ِمنْ  ِبكَ  بةةَ ووؾةاُة زةثاضِايةةوة و زوكةاي زةكةطز و       ()واتة : ثيَغةًبةضي خةوا   .(ٜٕ)((... اِدَّ
 يفةضًوو : خواية ًّ ثةُات ثآزةططَ هة ظاأل بووُي قةضظ بة غةضًةوة    زة

 باؽ كطاوة : ي خواضةوةزافةضًووزةيةهةَ  ٓؤي ئةًةف
 َمػػا وِ اِلَّػػ َرُسػػوؿَ  ََػػا : قُػْلػ ُ  ، َواَِْمػػْأثَِ  اَِْمْغػػَرـِ  ِمػػنَ  ََػتَػَعػوَّذُ  َمػػا َأْكثَػػػرَ  () اِلَّػػوِ  َرُسػوؿُ  َكػػافَ  : قَاَِػػ ْ  () َْاِئَشػػةَ  َْػنْ 
َْػػػدَ  َََكػػػَذبَ  َحػػػدَّثَ  َغػػػِرـَ  َمػػػنْ  ِإنَّػػػوُ )) :  قَػػػاؿَ ؟  اَِْمْغػػػَرـِ  ِمػػػنَ  تَػتَػَعػػػوَّذُ  َمػػػا َأْكثَػػػػرَ  واتةةةة : ثيَغةًبةةةةضي  .(ٖٓ)((ََػػػَأْخَل َ  َوَو
ظضؤ جاضيَم ثةُاي زةططت بة خوا هة قةضظاضي و تاواُباضي ، ًِيـ وومت : ئةي ثيَغةًبةضي خةوا  ()خوا

جاضيَم ثةُاي زةططت بة خوا هة قةضظاضي   فةضًووي : اةوُلة ٓةةض كةغةيَم قةةضظاض      ئةوة هة بةض اي ظضؤ
 بسات زةيؿليَِيَت   يبوو ئةطةض قػةي كطز زضؤ زةكات و ئةطةض وةكس و ثةمياُيؿ

لَّ ُ  قَاؿَ قاؿ اِػحاَظ ابن حجر : ) َْ َْنِ  ِمنْ  ِاْستَػَعاذَ  () أِلَنَّوُ  ؛ اِذَّرَائِهِ  َسدّ  : احلَِْدَثِ  َىَذا ِمنْ  َُْستَػَفادُ :  اُِْم  ، اِدَّ
ْْدِ  ِف  َواْْلُْل ِ  احلَِْدَثِ  ِف  اَِْكِذبِ  ِإَ   َذرََِعةٌ  اَِْغاِِ ِ  ِف  أِلَنَّوُ  َْنِ  َِِصاِح ِ  َما َمهَ  اَِْو  . ػى ا اَِْمَقاؿِ  ِمنْ  ََْلْيوِ  اِدَّ

َْنِ  ِمنْ  بِااِلْسِتَعاَذةِ  َُػرَادَ  َأفْ  َوَُيَْتَم َُّ  ـِ  ِمػنْ  أَوْ  ، اَِْغَواِئ َّ َىِذهِ  ِف  ََػَقهَ  اَل  َحّتَّ  ِإَِْيوِ  ااِلْحِتَياجِ  ِمنْ  اَذةااِلْسِتعَ  اِدَّ  اُِْقػْدَرةِ  َْػَد
َقى اَل  َحّتَّ  َوََائِوِ  ََْلى  ... تَِبَعتو تَػبػْ

                                                           
 ( .ٕٗٚ/  ٗ( ، وانظر : تفسري اِقرطبػي : )ٜٖٕػ  ٖٕٛ/  ٖٕاِتمْػيد : )( ٕٚ)

 .( واِلفظ ِو ٖٓ٘ٙٔومسند األماـ أْتد رقم : )( ٜٖٙٙصحيح اِبخاري رقم : )( ٕٛ)
 ( .ٜٕٙٔ( وصحيح اِػجامه اِصغري رقم : )ٛٛٗ٘صحيح سنن اِنسائي رقم : )( ٜٕ)

 ( .ٜٖٕٚصحيح اِبخاري رقم : )( ٖٓ)
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َْ  ُثَّ  َْنِ  ِمنْ  ااِلْسِتَعاَذةِ  بَػْيَ  تَػَناُق َ  اَل :  "اُِْمِنري اِْبن َحاِشَية" ِف  َرَأ  َغَواِئ َّ ِمْنوُ  اُْسُتِعيذَ  اَِّذي أِلَفَّ  ااِلْسِتَدانَةِ  َوازَوجَ  اِدَّ
َْن ا َوَسِلمَ  افَ دَ أَ  َمنْ ، ََ  اِدَّ َْ َْاَذهُ  ََػَقدْ  ِمنػْ  ... اً َجائِزَ  َوََػَع ََّ  اِلَّو َأ

َْنَ  َأفَّ :  اُِْمنِػػػري اِبْػػػن قَػػػاؿَ وقػػػاؿ أَِػػػاً :  ػػػ َُّّ  اَل  اِػػػدَّ َنِ  ُيُِ  ِمػػػنْ  ُُيَْشػػػى َِِمػػػا بَػػػ َّْ  َِِذاتػػػو َِْيَسػػػ ْ  ِمْنػػػوُ  ااِلْسػػػِتَعاَذةَ  َوَأفَّ  ، بِاِػػػدّْ
يةةة هةةة بِةةةًاي )طةةطتين ضِيَطاكةةاْ و يتىىىواتةةة : هةةةَ فةضًووزةيةةة غةةوزييَم زةبيةةِني كةةة بةةط  . (ٖٔ)(َغَوائِلػو

ثةُاي بة خوا ططتووة هة قةضظ هةة   ()( اوُلة ثيَغةًبةض َسػػد اِػذرائهٓؤكاضةكاُي بةضةو تاواْ اووْ / 
يَم قةضظ ضِيَطا و ٓؤيةكة بؤ زضؤ كطزْ هة قػةكطزْ و بة جآُةٓيَِاُي وةكس و ثةمياُةسا  بةض ئةوةي ظؤض جاض

هة طةأل ئةوةي كة خاوةْ قةضظةكة قػةي غواضة بة غةضيةوة ، وة هةواُةية ًةبةغت بةة ثةةُا طةطتّ هةة     
                                                           

ــد ( ، ٚٚ/  َ٘ػػتح اِبػػاري : )( ٖٔ) َن  فائ  نُ ػْيػػػشَ  َنُ اِػػدَّ )):  ()اِنبػػػي قػػاؿ ):   اً ئقػػا: ذكػػػر األمػػاـ اِقرطبػػػي أمثلػػًة ْلػػى َغػػػوائ َّ اِػػػدَّ
غ َّ اِقلػ  واِبػاؿ ما َيػو مػن ُشػػِػ ةً ػذَّػومَ  اً ينما كػاف َشػػوإنَّػ: قاؿ ْلماؤنا  ((باِنْار ةٌ ػَّ ذَ ػباِلي َّ ومَ  مّّ ػىَ  نُ ػَاِدَّ )):  ْنو أنو قاؿ يَ وِ ورُ  ((نِ ػَدّْ ػاِ
 ثُ حدّْ ػخل  أو ََيَ  من نفسو اِقِاءَ  دُ عِ ػما ََ ػى حي أوانو وربػباِتأخري إِ وِ ػتػنَّ حم َّ مِ ػقائو وتػِ ْندم ػغَرػي قِائو واِتذِ َّ ِلػ اـز َػاِ مّْ َْ ػواِ
 اِلَّػوِ  َرُسوؿَ  ََا :َن َقي َّ ِو وىو اِدَّ  َواَِْمْغَرـِ  اَِْمْأثَِ  ِمنَ َتعوذ  كاف  ْذا ْليو اِس اـػِو، حل  ِو َيحنث ذِك ػأو َ بُ م بسببو َيكذِ ػاِغَر
َْػػدَ  َََكػَذبَ  َحػػدَّثَ  َغػػِرـَ  إَذا اِرَُّجػػ ََّ  إفَّ )) : َقػػاؿ؟  اَِْمْغػػَرـِ  ِمػػنَ  تَػتَػَعػػوَّذُ  َمػػا َأْكثَػػػرَ  َمػا ػػػَربػػ وأَِػػاً  ، ((ََػػَأْخَل َ  َوَو َن اِػػدَّ  م َقػػ ِ ػما قػػد مػػات ِو
ن ػَػػشػػائن ِف اِدّْ وكػػ َّ ىػػذه األسػػباب مَ ،  ((قِػػى ْنػػوى َُ ػْنة ِف قػػهه بدَنػػو حتػػػمؤمن مرتػػػنسػػمة اِػػ)) : بػػو كمػػا قػػاؿ ْليػػو اِسػػ اـْن ػَريتػػ
 . (ٚٔٗ/  ٖ)تفسري اِقرطبػي :  واهلل اْلم(، و ػنقص كماِػماِو وتُ ػجَ   ُ ػىِ ذْ ػتُ 

 : تـخريخ األحاديث التـي ذكرها اإلمام القرطبـي فـي قولِه هذا
ة رقم : ) حدٌَث موضوع ((نِ ػَدّْ ػاِ نُ ػيْ ػشَ  َنُ اِدَّ )) أ /  .([ ٕٖٖٓ( ، وضعي  اِػجامه اِصغري رقم : )ٕٚٗ]سلسلة األحادَث اِِعيفة واِػموضْو

ة رقػم : )حػدٌَث ضػعي  جػداً  ((باِنْػار ةٌ ػَّػذَ ػباِليػ َّ ومَ  مّّ ػَىػ نُ ػَاِدَّ ))ب /  اِػػجامه اِصػغري  ( ، وضػعي ٜٖٔٙ]سلسػلة األحادَػث اِِػعيفة واِػػموضْو
 . ([ٖٖٖٓرقم : )
َْدَ  َََكَذبَ  َحدَّثَ  َغِرـَ  إَذا اِرَُّج ََّ  إفَّ ))ج /   ( .ٜٖٕٚحدَث صحيح أخرجُو اِبخاري رقم : ) ((َََأْخَل َ  َوَو
 ُمَعلََّقػةٌ  اُِْمػْؤِمنِ  ْفػسُ نػَ ))حدَث صػحيح أوردُه األمػاـ اِقرطبػػي بػػمعناُه وأصػلُو  ((قِى ْنوى َُ ػَنو حتْنة ِف قهه بدَ ػمؤمن مرتػنسمة اِ))د / 
َِػػى َحػػّتَّ  ِبَدَْنِػػوِ   َصػػاِح َ  ِإفَّ ))، أمَّػػا اِػػػحدَث بلفػػظ : ([ ٖٕٔٗ( وصػػحيح سػػنن ابػػن ماجػػو رقػػم : )ٛٚٓٔ]صػػحيح سػػنن اِرتمػػذي رقػػم : )(( َْْنػػوُ  َُػْق
َْنِ  َْنٌ  اِػػػدَّ َِػػػى َحػػػّتَّ  قَػػػػْهِهِ  ِف  ُمػػػْرتَػ ( ، وانظػػػر : سلسػػػلة األحادَػػػث اِِػػػعيفة ٖٙٔٔيػػػ  واِرتىيػػػ  رقػػػم : )]ضػػػعي  اِرتغَِػػػعي  جػػػداً  ((َدَْػنُػػػوُ  َْْنػػػوُ  َُػْق

ة رقم : )  . ([ٚ٘٘/  ٖواِػموضْو
 ذكرُت قوؿ اِقرطبػي ىذا ِفائدتي اثنتي ىػما :تنبيى : 

َن وآَاتػِو اِتػي صح  بػْا األحادَث. ٔ  ػ االستئناس بػما ذكرُه من غوائ َّ اِػدَّ
اِِػعيفة ، إذ ال َػػجوز االسػتدالؿ باِِػعي  وال َػػجوز ذكػرُه إالَّ مػه بيػاف ضػعفِو كمػا تقػرر ْنػد ػ اِتنبيو ْلى ما ذكرُه من األحادَػث  ٕ

 اِػمحققي.
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اًة قةضظ بةطين بيَةت هةة ثةةُا طةطتّ هةة ثيَويػةن بةووْ بةة قةةضظ تةاوةكو ُةكةويَتةة ُةاو ئةةَ غةةضئةا               
ةوة تةةاوةكو قةضظزاُةةخطاثاُةةةوة يةةاْ هةواُةيةةة بةةطين بيَةةت هةةة ثةةةُا طةةطتّ هةةة بآتواُةةا بةةووْ هةةة غةةةض    

 بةضثطغياضيَن بة غةضةوة ُةًيَِيَت    
زا بيِيٍ ُووغطابوو : ٓيض تئَةهَضووْ و ثيَضةواُة بووُيَم ُ ية هة ُيَواْ )ثةُا "منريػحاشية بػن اِػ"ئةاا هة 

يةة هةة غةةضئةااًة    يتىى غتيَن قةضظكطزْ( اوُلة ئةوةي كة ثةةُاي هةةآطؤاوة بةط   ططتّ هة قةضظ( و )زضو
خطاث و ُآةًواضةكاُي قةضظ ، جا ٓةض كةغيَم قةضظ بلات و غةالًةت و ثةاضيَعضاو بيَةت هةةو غةةضئةااًة     

 خطاث و ُآةًواضاُةي قةضظكطزْ ئةوا خوا ثةُاي زةزات و كطزةوةيةكي زضوغن ئةااًساوة  
 ةوة :قةسصداندى بؤ * دوعا كش

ػمَّ )) : َِرَاِشوِ  ِإَ   أََو  ِإَذا ََػُقوؿُ  َكافَ  أَنَّوُ  () اِنَِّبّْ  َْنِ  () ُىَرَْػَرةَ  َأِب  َْنْ  ُْ  ... اأَلْرضِ  َوَربَّ  اِسَّػَمَواتِ  َربَّ  اِلَّ
َْنَ  َّْنّْ  اْق ِ  طاي خةوتين زوكةاي  ئةطةض بطِؤؾتبايةتة غةض جيَ ()واتة : ثيَغةًبةضي خوا  .(ٕٖ)((... اِػدَّ

 زةكطز و زةيفةضًوو :     خواية قةضظَ بؤ ببصيَطة    
ِّْنّْ  ِكَتاَبِت  َْنْ  ََْجْزتُ  َقدْ  ِإّنّْ  : ََػَقاؿَ  َجاَءهُ  اً ُمَكاتَػبَ  أَفَّ  () ي  َْلِ  َْنْ وَ  َْلُّْمكَ  أالَ  : قَاؿَ   ،َََأ ِْنَّ  َكِلَماتٍ  ُأ  َْلََّمِني

ُْمَّ )) : ُق َِّ  ؟َْْنكَ  اِلَّوُ  أَدَّاهُ  اً ػَدَْػنَ  ِصريٍ  َجَب َِّ  ِمْث َُّ  ََْلْيكَ  َكافَ  َِوْ  () اِلَّوِ  َرُسوؿُ  ،  َحرَاِمكَ  َْنْ  ِِبَ َاِِكَ  اْكِفِّن  اِلَّ
ِلكَ  َوأَْغِنِّن  ِْ واتة : كؤيوةيةن كة هة طةأل خاوةُةكةيسا ططآبةُسي خؤضِظطاض كطزُي  .(ٖٖ)((ِسَواؾَ  َْمَّنْ  بَِف

ية نىو ووتي : ًّ هة تواُاًسا  (() ْلي)ات بؤ الي ثيَؿةواي ئيٌاُساضاْ ( ْٓقد اِػمكاتبةبةغتبوو )
كة ة ثاضةكة بسةَ بة خاوةُةكةَ بؤية ٓاوكاضيٍ بلة ، ئةويـ فةضًووي : ئايا اةُس ووؾةيةكت فيَطُةكةَ 

كةوا ئةطةض بة ئةُساظةي )ؾاخي قةبؤ( قةضظت بة غةضةوة ة  ًين ثآ فيَطكسبوو ()ثيَغةًبةضي خوا 
ُْمَّ )) ئةوا خوا بؤتي بساتةوة ، بةوَةآ :  بيَت ِلكَ  َوأَْغِنِّن ،  َحرَاِمكَ  َْنْ  ِِبَ َاِِكَ  اْكِفِّن  اِلَّ ِْ    ((ِسَواؾَ  َْمَّنْ  بَِف

واتة : خواية بة ذةآلأل قايوٍ بلة بةضاًبةض بة ذةضاًةكاُت ، وة زةوهَةًةُسَ بلة هة ُيعٌةت و ااكةكاُت 
 بةضاًبةض بة جطة هة خؤت  

 

                                                           
 ( . ٔ٘ٓ٘صحيح سنن أبػي داود رقم : )( ٕٖ)
:  رقػػػػم اِصػػػػحيحةاألحادَػػػػث  سلسػػػػلة( ، و ٕٓٛٔ( وصػػػػحيح اِرتغيػػػػ  واِرتىيػػػػ  رقػػػػم : )ٖٖٙ٘صػػػػحيح سػػػػنن اِرتمػػػػذي رقػػػػم : ) (ٖٖ)
(ٕٙٙ) . 
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 ةوة :قةسصدانفةسماى كشدى بة  *

خاوةُةكةي هة كاتي زياضي كطاوي خؤيسا ئةطةةض كةاتي    زةبيَت ثياوي قةضظاض بيباتةوة بؤًاُةتة و قةضظ ئة
بطزُةوةي بؤ زياضي كطابوو ياْ ٓةض كاتيَم تواُاي ٓةبوو بيباتةوة ئةوا ثيَويػتة زواي ُةخات بةؤ ئةةوةي   

 ُةبيَت بة خياُةتلاض ياْ غتةَ كاض  
واتةةة : خةةوا   [ .اِنسػػاء] دۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۈئ  ] واي ثةةةضوةضزطاض فةضًوويةةةتي : خةة

 فةضًاُتاْ ثآزةكات بةوةي كة ئةًاُةتةكاْ بسةُةوة و بيطيَطُِةوة بؤ خاوةُةكاُياْ  
 جا ئةطةض ئةُساظةيةن )ًةبوةغيَم( ثةاضة بةة قةةضظ ببةات ئةةوا زةبيَتةة ئةًاُةةتيَم هةة طةضزُيةسا و زةبيَةت          

ُةتلاض ُةبيَت و هة كاتي زياضي كطاوي خؤيسا بيباتةوة بؤ خاوةُةكةي ئةةطيِا ئةةَ فةضًووزةيةةي بةة     اخي
 َحدَّثَ  َغِرـَ  َمنْ  ِإنَّوُ )): غةباضةت بة قةضظاض فةضًوويةتي  ()غةضزا جآبةجآ زةبيَت كة ثيَغةًبةضي خوا 

َْػدَ  َََكَذبَ  وو ئةطةةض قػةةي كةطز زضؤ زةكةات و ئةطةةض وةكةس و       واتة : ٓةض كةغيَم قةضظاض ب   ((ََػَأْخَل َ  َوَو
 ثةمياُيـ بسات زةيؿليَِيَت  

هة بةض ئةًة قةضظ و قةضظاضي ًوغوٌَاْ بةضةو ئةوة زةبات كة غيفةتة ُاثاكةكاُي ًوُافيق و زووضِووةكةاْ  
 ِإَذا : ثَػ َاثٌ  قِ اُِْمنَػاَِ  آََػةُ ))فةضًوويةةتي :   ()هة كطزاض و طوفتاضيسا ضِةُطبساتةوة اوُلة ثيَغةًبةضي خوا 

َْدَ  َوِإَذا ، َكَذبَ  َحدَّثَ  واتة : ُيؿاُة و غيفةتي ًوُافيق و زووضِوو غياُة :  .(ٖٖ)((َخػافَ  اْؤُتُِنَ  َوِإَذا ، َأْخَل َ  َو
بسات زةيؿليَِيَت و ُايباتة غةةض ، وة   ة ئةطةض وةكس و ثةمياْ و بةهَيَّئةطةض قػةي كطز زضؤ زةكات ، و

 اية شيَط زةغت خياُةت زةكات  ئةطةض ئةًاُةتي خط
 ثَػ َاثٌ  يَّ َْلَػ َِيُػرَّ  الَ  َأفْ  ََُسػرُّّن  َمػا اً َذَىبَػ ُأُحػدٍ  ِمثْػ َُّ  ِل  َكػافَ  َِوْ )) : () اِلَّوِ  َرُسوؿُ  قَاؿَ  : قَاؿَ  () ُىَرَْػَرةَ  َأِب  َْنْ 

ِْْندِ  َْن أُْرِصػُدهُ  ءٌ يْ َشػ ِإالَّ  ، ءٌ يْ شَ  ِمْنوُ  يَو ةض بةة ئةُةساظةي كيَةوي )ئوذةس( ظيَةةطِ و ئةاهَتومن       واتة : ئةطة  .(ٖٗ)((ٍِِػَد
ٓةبواية ثيٌَدؤف ُةبوو غآ ضِؤشي بة غةضزا بطِؤيؿتباية و ٓيضي هيَبٌايةتةةوة ، ئةيوال ؾةتيَم ُةةبيَت كةة      

 ةوة  قةضظزآُةهَيبططَ بؤ 

                                                           
 ( .ٜ٘( وصحيح مسلم رقم : )ٖٖصحيح اِبخاري رقم : )( ٖٖ)

 . (ٜٖٕٗوصحيح مسلم رقم : )( ٜٖٕٛصحيح اِبخاري رقم : )( ٖٗ)



 حوكم و ئادابةكاني قةسصداى و قةسصكشدى و قةسصدانةوة ...........     

 

08 

ـُ  َوَِيػػوِ قػاؿ اِػػػحاَظ : ) َْن َوََػػاء بِػػَأْمر ااِلْىِتَمػػا نْػَيا ِف  اِزََّىػػاَدةِ  ِمػػنْ  () ََْلْيػػوِ  َكػػافَ  َوَمػػا ، اِػػدَّ واتةةة : ئةةةَ  .(ٖ٘)(اِػػدُّ
فةضًووزةية ططُطي زاُي تيَساية بة بواضي وةفازاضي و زاُةةوةي قةةضظ ، وة ئةةوةي كةة ثيَغةًبةةضي خةوا       

()     هة غةضي بووة هة زوُيا ُةويػنت و ثؿت ٓةهَلطزْ هة زوُيا 
 :)ُحُسُن اِقِاء(ةوة بة ضاكة قةسصدان* 

ااكي قةةضظ بسضيَتةةوة بةةوةي كةة ظيةاتط بيَةت هةة ئةُةساظةي قةضظةكةة يةاْ بةةوةي كةة              غوُِةت واية بة
بةآلَ ئةطةض ئةًة بة ًةضد طؤابيَت هة ثيَؿةوة ئةوا زةبيَت جؤضيَلي ااكرت بساتةوة بة خاوةْ قةضظةكة ، 

 : بة ضيبا
َْنٌ  () اِنَِّبّْ  ََْلى ِل  َكافَ )):  قَاؿَ () اِلَّوِ  َْْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  َْنْ  َِاّن  َد واتة : قةةضظَ بةة الي    .(ٖٙ)((َوزَاَدّن  ََػَق

 جا قةضظةكةي زاًةوة و ظياتطيؿي ثآزاَ   ()ثيَغةًبةضةوة بوو 
َِهٍ  َأِب  َْنْ وَ  ػأَقْ  َأفْ  ََػَأَمَرّن  اِصَّػَدَقةِ  ِمػنَ  ِإِب ٌَّ  َََجاَءْتوُ ،  اً َبْكرَ  () اِلَّوِ  َرُسوؿُ  اْسَتْسَل َ )):  قَاؿَ  () رَا  اِرَُّجػ ََّ  يَ ِِ

ِْيَّ  اً ِخَيارَ  َّتَ اً  ِإالَّ  اأِلِب َِّ  ِف  َأِجدْ  لَْ  : ََػُقْل ُ  ، َبْكَرهُ  ِْْروِ  : () ِبُّ اِنَّ  ََػَقاؿَ  ، اً ػَربَا َّاهُ  َأ  َأْحَسنُـُهمْ  النَّاسِ  ِخَيارَ  فَِإنَّ  ِإ
ثاؾةةاْ ووؾةةرتي  ،  ووؾةةرتيَلي ثيَطةيؿةةتووي قةةةضظ كةةطز   ()واتةةة : ثيَغةًبةةةضي خةةوا   .(ٖٚ)((َقَضــا ً 

واي ئةوة فةضًاُي ثيَلطزَ كة ووؾرتيَلي ثيَطةيؿتوو بسةًةةوة بةة خاوةُةكةةي ،    قةزةقةي بؤ ٓات و ز
يةوة جطة هة ووؾرتي اان و اةواض غةاهَة ُةةبيَت ، ثيَغةًبةةضيـ     بينىوومت : هة ُاو ووؾرتةكاُسا ٓيضٍ ُة

()  ئةةو كةغةةية كةة قةةضظ بةة باؾةرتيّ و       باؾرتيين خةهَم فةضًووي : يةكيَم هةواُةي بسةضآ اوُلة
   ااكرتيّ ؾيَوة زةزاتةوة

ُْْروهُ  : ََػَقاؿَ  ََػتَػَقاَضاهُ  َََجاَءهُ  اأِلِب َِّ  ِمنَ  ِسنّّ  () اِنَِّبّْ  ََْلى َِِرُج ٍَّ  َكافَ )) : قَاؿَ  () ُىَرَْػَرةَ  َأِب  َْنْ وَ   ُبواػََرَلَ  ، َأ
اََػوْ  اً ػِسنَّ  ِإالَّ  َِوُ  َيَُِدوا ََػَلمْ  ِسنَّوُ  َْ ُْْروهُ  : ََػَقاؿَ  ، قَػ َّ  أَْوََػْيتَػِّن :  ََػَقاؿَ  ، َأ  ِخيَػارَُكمْ  ِإفَّ  : () اِنَّػِبُّ  قَػاؿَ  ، بِػكَ  اِلَّػوُ  أَْو

َِػاءً  َأْحَسػُنُكمْ  جةا   بة قةضظ بوو () ثياويَم وؾرتيَلي تةًةْ زياضيلطاوي هة الي ثيَغةًبةضواتة :  .(ٖٛ)((َق
بيسةُةةةوة ثةةآي ،   فةةةضًووي :()ثيَغةًبةةةضيـ، لاتةةةوة ٓةةات بةةؤ الي زاواي قةضظةكةةةيي هةةةآ ب   

                                                           
 ( .ٓٚ/  َ٘تح اِباري شرح صحيح اِبخاري : )( ٖ٘)

 ( .٘ٔٙ( وصحيح مسلم رقم : )ٜٖٕٗصحيح اِبخاري رقم : )( ٖٙ)

 . ( واِلفظ ِػوٖٖٛٗوصحيح أب داود رقم : )( ٓٓٙٔ( وصحيح مسلم رقم : )ٖٜٖٕصحيح اِبخاري رقم : )( ٖٚ)
 ( واِلفظ ِلبخاري .ٓٓٙٔ( وصحيح مسلم رقم : )ٖٜٖٕصحيح اِبخاري رقم : )( ٖٛ)
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قةذابةكاُيـ طةضِاْ بة زواي ئةو تةًةُةزا زةغتياْ ُةكةوت ئيوال تةًةُيَلي بةضةو غةضوتطي ُةةبيَت ،  
بة باؾي قةضظةكةت ثآزاًةةوة  ْ ، ئةويـ وتي : بسةثآيةكيَم هةواُةي  فةضًووي : ()ثيَغةًبةضيـ 

ْ  فةةضًووي :  () ةوة ، ثيَغةًبةةض خوا بة باؾة ثازاؾةتت بساتة   ئةةو كةغةةية كةة قةةضظ بةة       باؾةرتيِتا
   باؾرتيّ و ااكرتيّ ؾيَوة زةزاتةوة

َا ، َوااِلْسِتَدانَة ااِلْقرتَاض َجَواز:  احلَِْدَث َىَذا َوِف قاؿ اِنووي : )   () اِنَِّبُّ  اِقْػتَػَرضَ  َوِإَّنَّ
َْن َوُىوَ  ، اَِْمْغَرـ ِمنْ  وِ بِاَِلَّ  ََْسَتِعيذ () وََكافَ  ، ِِْلَحاَجةِ   ... اِدَّ
َْنٌ  ََْلْيوِ  َِِمنْ  َُْسَتَح ُّ  أَنَّوُ :  َوَِيوِ    َوَىَذا ، ََْلْيوِ  اَِّذي ِمنْ  َأْجَود ََػُردَّ  َأفْ  َوَغرْيه قَػْرضٍ  ِمنْ  َد
َفَعة َجرَّ  قَػْرض ِمنْ  ُىوَ  َوَِْيسَ  ، اأْلَْخ َاؽ َوَمَكارِـ اِسُّنَّة ِمنْ  ِْيّّ  نَّوُ ََإِ  َمنػْ ِْيَّ  أِلَفَّ  ؛ َْْنوُ  َمْن  ِف  اً َمْشػُروطَ  َكافَ  َما َْْنوُ  اَِْمْن
 ِف  أَوْ  اِصّْػَفة ِف  زَادَ  َسػَواء َأْخػذَىا ِِْلُمْقػِرضِ  َوََيُػوز ، ََْلْيػوِ  َْمَّػا اأْلََداء ِف  اِزََّْػاَدة َُْسػَتَح ّ  أَنَّوُ  َوَمْذَىبَنا ، اَِْقْرض َْْقد
ْْرَػػػػػاهُ  ََْشػػػػػَرة قْػَرَضػػػػػوُ أَ  بِػػػػػَأفْ  اَِْعػػػػػَدد ػػػػػة ... ََْشػػػػػر َأَحػػػػػد َََأ  َأْحَسػػػػػنُكمْ  َخػػػػػرْيُكمْ : " () قَػْوِػػػػػو ُُْمػػػػػـو َأْصػػػػػَحابَنا َوُحجَّ
َِاءً   واتة : هة غوزةكاُي ئةَ فةضًووزةية : .(ٜٖ)("َق

هة بةض ثيَويػن قةضظي كةطزووة اةوُلة ثيَغةًبةةض     ()ةة قةضظ كطزْ زضوغتة ، بةآلَ ثيَغةًبةضي خوا 
()   ثةُاي زةططت بة خوا هة قةضظاضي 

ةة غوُِةتة بؤ ئةو كةغةي كة قةضظي بة غةضةوةية كةوا هةوة باؾرت و ااكرت بطيَطِيَتةوة بؤ خاوةُةكةةي  
كة هة غةضيةتي ، وة ئةًةف بةؾيَلة هة غوُِةت و ضِةوؾتة جةواْ و ثؤؤظةكةاْ ، وة هةة بابةةتي )ٓةةض      

لة ئةًة قةزةغةةكطاوة و ضِآي ثآُةةزضاوة ، اةوُلة ئةةوةي كةة      ية اوُنىقةضظيَم غوزيَم بيَِيَت ضيباية( 
ية هةوةي كة بةة ًةةضد زةطؤيَةت هةة )كةقةسي( قةضظةكةةزا ، وة       يتىقةزةغة كطاوة و ضِآي ثآُةزضاوة بط

بؤاووُي ئيٌَةف واية كة غوُِةتة هة كاتي قةضظزاُةوةزا ظياتط بسضيَتةةوة هةةوةي كةة هةة غةةضيةتي ، وة      
ةضظةكة ئةو ظيازةية وةضبططيَت ، جا ظيازةكة هة جؤض و ؾيَوةي ؾتةكةزا بيَت ياْ زضوغتيؿة بؤ خاوةْ ق

كةة فةضًوويةةتي :    ()هة شًاضةزا بيَت ٓةض وةكو يةن واية هة بةض طؿةتيَن فةضًووزةكةةي ثيَغةًبةةض    
 باؾرتيِتاْ ئةو كةغةية كة قةضظ بة باؾرتيّ و ااكرتيّ ؾيَوة زةزاتةوة  

                                                           
 ( .ٙٔٔ/  ٙشرح صحيح مسلم : ) (ٜٖ)
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 ُىػوَ  َمػا َوََػاء َجػَواز َوَِيػوِ …  احْلَػقّْ  َصػاِح ِ  َُمَاََػاة َِػوُ  ََػْنَبغِػي اَل  َدَْػن ََْلْيػوِ  َمػنْ  َأفَّ :  َوَِيػوِ ) وقاؿ اِػحاَظ ابػن حجػر :
 َُّ َِ َْ ةَ فةضًووزة واتة : ئ  .(ٓٗ)(… اً اِتػَّْفاقَ  ِحيَنِئذٍ  ََػَيْحُرـُ  اَِْعْقدِ  ِف  َذِِكَ  َشْرِطيَّة تَػَقهْ  لَْ  ِإَذا اُِْمْقتَػَرضِ  اِِْمْث َِّ  ِمنْ  َأ

ئةوة زةطةيةُيَت كة : ٓةضكةغيَم قةضظي بة غةضةوة بوو ئةوا ُابيَت ووؾم و ضِةق بيَت هةة طةةأل خةاوةْ    
زضوغتة بة ؾتيَلي باؾرت و ااكرت هةوةي كة بة قةةضظ بةطاوة ئةطةةض ئةًةة بةة      ةوة قةضظزاُوة  ذةقسا     

 ضاَ زةبيَت بة كؤضِاي ظاُاياْ  ًةضد ُةطؤابيَت هة غةضةتاي ًاًةهَةكةوة ئةطيِا ئةو كاتة ذة
 ةوة :قةسصدان* صيكشي كاتي 

َْْبػػدِ  نَػػ َغػػزَا ِحػػيَ  ِمْنػػوُ  اْسَتْسػػَل َ  () اِنَّػػِبَّ  َأفَّ  () َربِيَعػػةَ  َأِب  بْػػنِ  اِلَّػػوِ  َْػػْن  ػػا اً أََِْفػػ أَْربَعِػػيَ  أَوْ  َث اَثِػػيَ  اً ُحنَػيػْ ـَ  ََػَلمَّ  قَػػِد
َِاَىا َّاهُ  َق ََا ُ  ِإنََّمـا َوَماِلكَ  َأْهِلكَ  يفِ  َلكَ  اللَّهُ  بَاَركَ )) : ِبُّ اِنَّ  َِوُ  قَاؿَ  ُثَّ  ِإ واتةة :   .(ٔٗ)((َواْلَحْمـدُ  اْلَوفَـا ُ  السَّـَل ِ  َجـ

هة كاتي )غةظاي ذوُةيّ(زا غي ياْ اى ٓةظاضي هةآ بة قةضظ بطز ، ثاؾاْ كاتيَم  ()ثيَغةًبةضي خوا 
خوا بةرةكةة  اتةةة وةتا  ةت  ا     ا ثةآي ووت :  طةضِايةوة قةضظةكةي زايةوة بة خاوةُةكةي و ئةا

   ي ا سوثتس كردنداوةاةية لة يتىثتداشيت قةرز ةةوهت بر بةِراسيت  نداَلتةاة ا
 :بة(راَِ )ُحُسُن اِػمُ * داوا كشدنةوةي قةسص بة ضاكـة 

َْاِئَشػػػػةَ  َُْمػػػػرَ  ابْػػػػنِ  َْػػػػنِ   َغػػػػرْيِ  أَوْ  َواؼٍ  ََْفػػػػاؼٍ  ِف  ََػْلَيْرُلْبػػػػوُ  اَحقِّػػػػ طَلَػػػػ َ  َمػػػػنْ )):  قَػػػػاؿَ  () اِلَّػػػػوِ  َرُسػػػػوؿَ  َأفَّ  () َو
واتة : ٓةض كةغيَم زاواي ذةقيَلي خؤيي كطزةوة ئةوا با زاواي بلاتةوة بةة جةواُي و ثةاكي و     .(ٕٗ)((َواؼٍ 

 ذةآلهَي : بة تةواوي زايةوة ياْ بة ُاتةواوي  
 .(ٖٗ)((َواؼٍ  َغرْيِ  أَوْ  َواؼٍ  ََْفاؼٍ  ِف  َحقَّكَ  ُخذْ )):  احلَْقّْ   ِ َِِصاحِ  قَاؿَ  () اِلَّوِ  َرُسوؿَ  َأفَّ  () ُىَرَْػَرةَ  َأِب  َْنْ وَ 

بة خاوةْ ذةقي فةضًوو : ذةقةكةت ببةضةوة بة ثاكي و ذةةآلهَي : تةةواو    ()واتة : ثيَغةًبةضي خوا 
 بوو ياْ ُاتةواو بوو  

ذةقةكةةي خةؤي بباتةةوة    كةواتة : ئةطةض قةضظاضةكة خياُةتلاض بوو ئةوا زةبيَت خاوةْ قةضظةكةة تةةُٔا   
، بةةآلَ ُابيَةت ئةةويـ خياُةةت هةةو قةةضظ كةويَط و غةفوَةية بلةات اةوُلة           [ تةواو بوو ياْ ُاتةواو بوو]

                                                           
 ( .ٖٚػ  ٕٚ/  َ٘تح اِباري شرح صحيح اِبخاري : )( ٓٗ)

 ( .ٚ٘ٚٔرتىي  رقم : )( وصحيح اِرتغي  وإِٕٗٗصحيح سنن ابن ماجو رقم : )( ٔٗ)

  ( .ٕٕٔٗصحيح سنن ابن ماجو رقم : )( ٕٗ)
 ( .ٕٕٕٗصحيح سنن ابن ماجو رقم : ) (ٖٗ)
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واتةة : ئةةو    . (ٗٗ)((َخانَػكَ  َمػنْ  ََتُػنْ  َوالَ ،  ائْػَتَمنَػكَ  َمػنِ  ِإَ   اأَلَمانَػةَ  أَدّْ ))فةضًوويةةتي :   ()ثيَغةًبةضي خوا 
يةسةضةوة بةة خاوةُةكةةي ، وة خياُةةت هةة كةغةيَليـ ًةكةة كةة خياُةةتي هةَي           ئةًاُةتةي كة هة التة ب

 كطزوويت  
 (:الـحَـوالـةطواطتهةوةي قةسص بؤ طةس كةطيَكي تش )* 

 . (٘ٗ)(ػةٍ مَّ ػى ذِ َِ ػٍة إِ مَّ ذِ  نْ ِن مِ َْ  َُّ اِدَّ قْ ػاِػَحػواِػة : ىػي )نَ 
 ةغيَلةوة بؤ غةض طةضزُي كةغيَلي تط  ية هة طواغتِةوةي قةضظ هة طةضزُي كيتىبط : طواطتهةوةي قةسص

ئةطةض قةضظت بة الي كةغيَلةوة ٓةبوو    ئةويـ قةضظي بة الي كةغيَلي تةطةوة ٓةةبوو    وة هةة كةاتي     
زاوا كطزُةوةي قةضظةكةتسا ووتي بطِؤ قةضظةكةت هة الي )فآلُة كةؽ( وةضبططةوة اوُلة ًِيـ قةضظَ هة 

ة بة تواُا و زةغت ضِؤيؿةتوو بةوو    وة قةةضظ كةويَط و ثةاضة خةؤض       اليةتي : ئةوا ئةطةض ئةو )فآلُة كةؽ(ة
بلةيتةوة و قةضظةكةةت زةطواظضيَتةةوة بةؤ الي    اواي قةضظةكةت هةو )فآلُة كةؽ(ةة ُةبوو زةبيَت بطِؤيت ز

 يٍّمَلِـ  عَلَـ   أَحَـدُُُهِ  أُتِبِـ َ  فَإِذَا ، ظُِلهٌ يِّاِلغَنِ مَِطلُ)):  قَالَ () اللَّىِ رَسُولَ أَنَّ () هُرَيِرَ َ يأَبِ عَنِ ئةو  
واتةة : زوا خػةتين بطزُةةوةي قةةضظ هةة اليةةْ كةغةيَلةوة كةة زةغةن بضةَيت و بتواُيَةةت            .(64)((فَِليَتِبَـ ِ 

قةضظةكة بساتةوة غتةَ و ظوهَةٌة ، وة ئةطةض قةضظي يةكيَم هة ئيَةوة طواغةرتايةوة بةؤ غةةض كةغةيَلي بةة       
 ضظةكةي بطويَعيَتةوة  تواُا و زةغت ضِؤيؿتوو ئةوا با قة

 * بشدني ثاسةي خةلَك بة نيةتي دانةوةي ياى خواسدني: 
 َُرَِػػدُ  َأَخػذَ  َوَمػنْ  ، َْْنػػوُ  اِلَّػوُ  أَدَّ  أََداَءَىػا َُرَِػػدُ  اِنَّػاسِ  أَْمػَواؿَ  َأَخػػذَ  َمػنْ )):  قَػاؿَ  () اِنَّػػِبّْ  َْػنِ  () ُىَرَْػػَرةَ  َأِب  َْػنْ 

ػا َْ واتة : ٓةض كةغيَم ثاضة و ًاهَةي خةهَم ببات بةة ُيةةت و ًةبةغةن زاُةةوةي ئةةوا       .(ٚٗ)((اِلَّػوُ  أَتْػَلَفػوُ  ِإْت اَََػ
خةةواي طةةةوضة بةةؤي زةزاتةةةوة ، وة ٓةةةض كةغةةيَليـ ثةةاضة و ًاهَةةةي خةةةهَم ببةةات بةةة ُيةةةت و ًةبةغةةن  

 ُةزاُةوةي ئةوا خواي طةوضة هة ُاوي زةبات  
 ية هة زوو ؾت :يتىؤي زةزاتةوة بطظاُاياْ فةضًووياُة ًةبةغت بةوةي كة خواي طةوضة ب

                                                           
 ( .ٕٗٙٔصحيح سنن اِرتمذي رقم : )( و ٖٖ٘٘اود رقم : )صحيح سنن أبػي د( ٗٗ)

ػقُو اِسنة : )٘ٛ٘/  ٗانظر : َتح اِباري : )( ٘ٗ)  ( .ٕٕ٘ػ  ٕٕٗ/  ٖ( َو

 ( .ٗٙ٘ٔ( وصحيح مسلم رقم : )ٕٕٚٛم : )صحيح اِبخاري رق( ٙٗ)

 ( .ٖٕٚٛصحيح اِبخاري رقم : )( ٚٗ)
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ةة خواي ثةضوةضزطاض كاضي بؤ ئاغاْ زةكات و بةضةكةت زةخاتةة ُةاو ئةيـ و كاضيةةوة تةاوةكو بتواُيَةت       
 قةضظةكة بساتةوة  

ي يةوة ئةوا خواي طةةوضة خةؤ  تىةغت كوضةة ئةطةض ًطز و قةضظةكةي بة غةض ًايةوة بة ٓؤي ُةزاضي و ز
 ةُسة ثازاؾن خاوةْ قةضظةكة زةزاتةوة تاوةكو ضِاظي زةبيَت  بؤي زةبصيَطيَت بةوةي كة ئةو

 ية هة زوو ؾت :يتىٓةضوةٓا فةضًووياُة ًةبةغت بةوةي كة خواي طةوضة هة ُاوي زةبات بط
 ةة ياْ هة ُاوبطزُةكةي هة زوُيازا زةبيَت ، بةوةي كة بصيَوي ياْ خؤي هة ُاوببات  

ةبيَةةت بةةةوةي كةةة غةةعاي بةةسات و تؤهَةةةي خةةاوةْ قةضظةكةةةي ةةةة وة يةةاْ هةةة ُاوبطزُةكةةةي هةةة زواضِؤشزا ز
 هيَبػيَِيَتةوة  

نْػَيا ِف  ََْلْيوِ  ََػْفَتحَ  بَِأفْ  ِإمَّا َْْنوُ  َُػَؤدّْي اِلَّوَ  بَِأفَّ  احلَِْدَثُ  َنَرقَ  قاؿ اِػحاَظ : )...  اآْلِخَرةِ  ِف  َْْنوُ  ََػَتَكفَّ ََّ  بَِأفْ  َوِإمَّا،  اِدُّ
 ... 
ْت َاؼَ  َأفَّ  ظَاِىرهُ " : اِلَّو َفوُ أَتْػلَ ":  وُ قَػْوُِ  نْػَيا ِف  َِػوُ  ََػَقػهُ  اأْلِ ْت َاؼِ  اُِْمػرَادُ  َوِقيػ ََّ  ... نَػْفِسػوِ  ِف  أَوْ  َمَعاِشػوِ  ِف  َوَذِِػكَ  اِػدُّ  بِػاأْلِ

 . اآْلِخَرة ََْذاب
مْ  اِتَّْأِدََةِ  ُحْسنِ  ِف  ْرِغي َواِتػَّ  اِنَّاسِ  أَْمَواؿ ِاْسِتْئَكاؿ تَػْرؾ ََْلى احلَْ ُّ  َِيوِ :  َبرَّاؿ اِْبن قَاؿَ   ِْ   إَِِْي
واتة : ئةَ فةضًووزةية ٓاُساُي تيَسايةة بةؤ واظٓيَِةاْ     .(ٛٗ)...( اَِْعَمػ َِّ  ِجػْنسِ  ِمػنْ  ََُكوفُ  َقدْ  اْلَْزَاءَ  َوَأفَّ  اُِْمَداََػَنةِ  ِْْندَ 

ة ااكة هة كاتي قةضظكطزُسا ةوةي خةهَم بقةضظزاُهة خواضزُي ثاضة و ًاهَي خةهَم ، و ٓاُساُيؿي تيَساية بؤ 
ْي ِ  َْنْ وَ      َْ رْيِ  ُص َا)):  قَاؿَ  () اِلَّوِ  َرُسوؿِ  َْنْ  () اْلَْ َّػاهُ  َُػَوَػّْيَػوُ  الَ  َأفْ  َُمِْمػهٌ  َوُىوَ  اً َدَْػنَ  َََدَّنُ  َرُج ٍَّ  أِيُّ  يَ َلِقـ ِإ
وابيَت كة ُةيساتةوة بة خاوةُةكةةي   واتة : ٓةض ثياويَم قةضظيَم بلات و ًةبةغت و ُيةتي .(ٜٗ)((اً َسارِقَ  اللَّهَ 

 زةشًيَطزضيَت  دص ئةوا ئةو ثياوة كة زةطاتة خواي ثةضوةضزطاض بة 
 * قةسصاسي بة يؤي كاسةطاتةوة : 

ئةطةض كةغيَم بة ٓؤي كاضةغاتيَلةوة كةوتة شيَط قةضظةوة ئةةوا ثيَويػةتة هةة غةةض ًوغةوٌَاُاْ ٓاوكةاضي       
 هة تواُايسا ٓةية   بلةْ و تةُٔا ئةوةُسةف زةبصيَطيَت كة 

                                                           
  ( .ٜٙػ  ٛٙ/  َ٘تح اِباري : )( ٛٗ)
 ( .ٕٓٔٗصحيح سنن ابن ماجو رقم : ) (ٜٗ)
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ػدِ  ِف  َرُجػ ٌَّ  ُأِصي َ )) : قَاؿَ  ()يّْ اْْلُْدرِ  َسِعيدٍ  َأِب  َْنْ  ْْ ػا ِتَػارٍ  ِف  () اِلَّػوِ  َرُسػوؿِ  َْ َْ َْ  ََػَقػاؿَ ،  َدَْػنُػوُ  َََكثُػػرَ  ابْػَتا
ُقوا:  () اِلَّوِ  َرُسوؿُ  ُلغْ  ََػَلمْ  ََْلْيوِ  اِنَّاسُ  ََػَتَصدَّؽَ  ، ََْلْيوِ  َتَصدَّ  ُِِغَرَمائِوِ  () اِلَّوِ  َرُسوؿُ  ََػَقاؿَ ،  َدَِْنوِ  َوََاءَ  ِِكَ ذَ  ََػبػْ
 ()واتةةةة : ثياويَةةةم هةةةة غةةةةضزةًي ثيَغةًبةةةةضي خةةةوازا  .(ٓ٘)((َذِِػػكَ  ِإالَّ  َُِكػػػمْ  َوَِػػْيسَ  َوَجػػػْد ُْ  َمػػا ُخػػُذوا :

ة بةةض ئةةوة   كاضةغاتيَم ٓات بة غةةضيسا هةة كةطِيين بةضوبووًيَلةسا بؤيةة قةةضظيَلي ظؤضي كةوتةة غةةض ، هة         
فةضًووي : خيَط و قةزةقةي ثآ بلةْ و ٓاوكاضي بلةْ ، جا خةهَم خيَطياْ ثةآ   ()ثيَغةًبةضي خوا 

كطز و ٓاوكاضياْ كطز بةآلَ ئةو خيَطة بةؾي قةضظةكةي بة تةواوي ُةةكطز ، زواي ئةةوة ثيَغةًبةةضي خةوا     
() ية  نىًةف ٓيضي تطتاْ بؤ بة خاوةْ قةضظةكاُي فةضًوو : ئةوةي كة زةيبيِّ بيبةْ و جطة هة 

 ، ََْلْيػوِ  اِصَّػَدَقة َْلَػى َواحْلَػثُّ  ، َدَْػن ََْلْيػوِ  َوَمػنْ  اُِْمْحتَػاج َوُمَواَسػاة ، َواِتػَّْقػَو  اِْػِهّْ  َْلَػى اِتػََّعػاُوف:  َِيوِ ) : قاؿ اِنووي
يػػه اُِْغَرَمػػاء ِإَ   ََُسػػلّْم َأفْ  َِيػػوِ وَ  ... ِسػػْجنو َواَل  ُم َاَزَمتػػو َواَل  ُمرَاََِبتػػو َتَِػػ َُّّ  اَل  اُِْمْعِسػػر َوَأفَّ   ََػْقػػ ِ  لَْ  َمػػا اُِْمْفلِػػس َمػػاؿ ّتَِ
 واتة : ئةَ فةضًووزةية ئةوةي تيَساية كة :  .(ٔ٘)(َوََنْوَىا ثَِيابو ِسَو  ِِْلُمْفِلسِ  ََػتػُْرؾ َواَل  ، َدَْنْمْ 

 اواْ و خطاثةكاضي  ةة زةبيَت ٓاوكاضي يةكرت بلطيَت هة غةض ااكةكاضي و خؤثاضيَعي كطزْ هة ت
ةة وة زةبيَت ٓاوكاضي و ياضًةتي ُةزاض و قةضظاض بلطيَت و ٓاُساُيؿي تيَساية بؤ بةخؿني و قةزةقة كطزْ 

 بة ُةزاض و قةضظاض  
ية زاواي قةضظي هيَبلطيَتةوة و بة زواي بلةويت و نىةة ٓةضوةٓا قةضظاضي ُةزاض و بآتواُا زضوغت و ذةآلأل 

 بةُس و غحين بلةيت  
ة وة ٓةضوةٓا ئةوةؾي تيَساية : كة ٓةًوو ًاأل و غاًاُيَلي ئةو كةغةي كة ٓيضي بة زةغةتةوة ُةةًاوة   ة

)ًوفوَؼ( زةزضيَتة زةغت خةاوةْ قةةضظةكاْ تةاوةكو قةةضظياْ بةة غةةضيةوة ًابيَةت و ٓيضيؿةي بةؤ بةة           
 ية غةضةك يةكاْ  يستىوبةط و ٓاوةؾيَوةكاُي ُةبيَت هة ثيَساوجلجيَِآيَوَّ جطة هة 

 * ئايا صةكاتي قةسص دةدسيَت ياى نادسيَت ؟
 ثازة و مالَ و ضاماني بة قةزش دزاو دةبيَت بة دوو بةشةوة :

قةضظيَم كة هة الي كةغيَلة تواُاي زاُةوةيي ٓةية و ئوًيَسي زاُةوةؾي زةكةةيت : ئةةوا ئةةَ ثةاضة و      ـ  1
 اهَيَم  ًاهَة زةبيَت )خاوةْ ثاضة و غاًاُةكة( ظةكاتةكةي بسات بؤ ٓةًوو غ

                                                           
  ( .ٙ٘٘ٔصحيح مسلم رقم : )( ٓ٘)
 ( .ٕٛٔػ  ٕٚٔ/  ٓٔشرح صحيح مسلم : ) (ٔ٘)
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ية اوُلة ُةزاض و زةغت كوضتة ياْ هة الي كةغةيَلي  نىقةضظيَم كة هة الي كةغيَلة تواُاي زاُةوةيي  ة  2
 ية  نىقةضظ كويَطة و ئوًيَسي زاُةوةي ُاكةيت : ئةوا ئةَ ثاضة و ًاهَة ظةكاتي تيَسا 

 واألَتاء برئاسة اِشيخ ابن باز رْتُو اهلل :  اِعلمية اِلجنة اِدائمة ِلبحوث قاؿ
ج  اِزكػاة ْلػى ػَػ ا تػ ... منػو وِ َنِػ َّ وال ِيكن اِدائن استخ اص دَ ماطِ ػراً أو كاف مليئاً ِكنو مُ سِ عْ دَن مُ مَ ػإذا كاف اِ)

ستقب َّ بو حوالً  وُ َنَ دَ   َ قبِ اِدائن حّت ََ  بآتواُا بوو  ة ُةزاض و زةغت كوضت وةةةض قةضظاضةكةواتة : ئةط .(ٕ٘)(َو
 اي ةةياْ ئةطةض تواُ

ٓةبوو قةضظةكة بساتةوة و زةغت ضِؤيؿتوو بوو بةآلَ قةةضظ كةويَط و زواخةةض بةوو وة خةاوةْ قةضظةكةةف       
ُةيسةتواُي قةضظةكةي هيَبػيَِيَتةوة و هةة زةغةي زةضبلةات     ئةةوا ظةكةات زاُةي ئةةو قةةضظة واجة  و          

قةضظةكةي وةضزةططيَتةوة و غاهَيـ بة غةةضيسا تيَجةةضِ   ية هة غةض خاوةْ قةضظةكة ٓةتاوةكو نىثيَويػت 
 زةبيَت  

وة زةبيَت ئةوةف بعاُيت كةوا قةضظاض ظكاتي ئةوة قةضظة ُازات كة هة اليةتي ، اةوُلة خةاوةُي ًوهَةم و    
غةضوةت و غاًاْ واج  و ثيَويػتة هة غةضي ظةكاتي ٓةًوو ًةاأل و غةاًاُةكةي بةسات بةوةيؿةةوة كةة      

 ظاضيَم كة تواُاي زاُةوةيي ٓةبيَت و ئوًيَسي زاُةوةؾي هةآ بلطيَت   قةضظة هة غةض قةض
* ئةطةس موطمَمانيَكي نةداس و دةطت كوست بة قةسصاسي مشد ئـةوا دةبيَـت لـة خةصيهـةي دةولَـةت قةسصةكـةي بـؤ        

 ببزيَشيَت : 
 نْ َمػػوَ ،  وُ يُّػػِِ ا وَ نَػػأَ ََ  هُ اءَ َِػػي قَ وِ ْنػػَػَ  وَ ُىػػوَ  اتَ َمػػ نْ َمػػََ  فِ انَػػَػْ دَ  نُ َْ اِػػدَّ )): () اِلَّػػوِ  َرُسػػوؿُ  قَػػاؿَ :  قَػػاؿَ () َُْمػػرَ  ابْػػنِ  َْػػنِ 
واتة : قةضظ زوو جةؤضة :   .(ٖ٘)((ِدْرَىػمٌ  ِدََناٌر َوال ََػْوَمِئذٍ َِْيَس  َحَسَناتِوِ  ِمنْ  َُػْؤَخذُ  ياَّذِ  اؾَ ذَ ََ  هُ اءَ َِ ي قَ وِ نْ ال َػَ وَ  اتَ مَ 

ةضظةكةةي بووبيَةت ئةةوا ًةّ زةمبةة خةاوةُي و بةؤي        ٓةض كةغيَم مبطيَت بة قةضظاضي و ُيةةتي زاُةةوةي ق  
، وة ٓةض كةغيَم مبطيَةت بةة قةةضظاضي و ُيةةتي زاُةةوةي قةضظةكةةي ُةةبووبَيت         )بيػُ  اِػػماؿ(زةبصيَطَ هة 

ئةوة ئةو كةغةية كة بة ئةُساظةي قةضظةكةة هةة كةطزةوة اةاكةكاُي زةبطيَةت اةوُلة هةة ضِؤشي قياًةتةسا         
 ية  نىزيِاض و زضٓةَ 

 

                                                           
 ( .ٜٜٙٓوث واألَتاء رقم اِفتو  : )َتاو  اِلجنة اِدائمة ِلبح( ٕ٘)

 ( . ٖٛٔٗ( وصحيح اِػجامه اِصغري رقم : )ٖٓٛٔصحيح اِرتغي  واِرتىي  رقم : )( ٖ٘)
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 ظتين قةسص بشدنةوة بؤ خاوةنةكةي طتةم و صولَمة :* دوا خ
واتة : زوا خػتين بطزُةةوةي قةةضظ    .(ٗ٘)((ظُْلػمٌ  اَِْغِّنّْ  َمْر َُّ )):  قَاؿَ  () اِلَّوِ  َرُسوؿَ  َأفَّ  () ُىَرَْػَرةَ  َأِب  َْنْ 

 [ُةةبيَت ئةطةةض اةي زةوهَةًةُةسيـ    ]هة اليةْ كةغيَلةوة كة زةغن بضيَت و بتواُيَت قةضظةكةة بساتةةوة   
 غتةَ و ظوهَةٌة    

واتةة :    (٘٘)((... اِِْقَياَمػةِ  َػَػْوـَ  ظُُلَمػاتٌ  اِظُّْلػمُ ))فةضًوويةتي :  ()وة ئةوةف بعاُة كةوا ثيَغةًبةضي خوا 
 غتةَ و ظوهٍَ كطزْ تاضيل ية هة ضِؤشي زوايسا  

ٓةبيَت بيساتةةوة و بةةآلَ    وة ظاُاياْ فةضًووياُة زواخػتين زاُةوةي قةضظ هة اليةْ كةغيَلةوة كة تواُاي
كةَ تطخةًي زةكات و بة بآ كوظض و بياُو زواي زةخات و ئةًطِؤ و بةياُي و ثاُعةي ًاُط و غةضي ًاُط 

( و ؾلات كطزْ و َاسػق( ئةااَ زاوة و ثآي زةبيَت بة )اِػكبائػرزةكات ئةوا يةكيَم هة تاواُة طةوضةكاُي )
 بةُس و غحّ كطزُي ذةآلأل زةكات  

 َْػػنْ  اِتػَّْنِفػري ِف  ِِْلُمَباَِغَػةِ  َذِِػكَ  َوأُْطلِػقَ  ، اِظُّْلػم ِمػنْ  أَنَّػوُ  َواَِْمْعػػىَن " ظُْلػمٌ  اِْغَػِّنّْ  َمرْػ َُّ قَػْوُِػُو : "ػحاَظ ابػن حجػر : )قػاؿ اِػ
 أَنَّػوُ  َواَِْمْعػىَن  ... اً ََِقػريَ  َكػافَ  َوَِػوْ  َأخََّرهُ ََػ اأْلََداء َْلَػى قَػَدرَ  َمػنْ  ُىنَػا بِػوِ  اُِْمػرَاد َوَِِكنْ  تَػْفرَِعو ِف  ُِمْتَػَل  َواَِْغِّنُّ  ... اَِْمْر َّ

َْنِ  َِيُْر َّ َأفْ  اَِْقاِدر اَِْغِّنّ  ََْلى ََيْرـُ  ... اَِْعاِجز ِِبِ َاؼِ  ِاْسِتْحَقاقو بَػْعد بِاِدَّ
ُْور ؟ اَل  ـْ أَ  َكِبريَة اً َْْمدَ  َِْعلو َُػَعدُّ  َى َّْ  َواْخُتِل َ  ، اَِْمْر َّ َْنْ  اِزَّْجر : احلَِْدَث َوِف   ... يـَْفُسـ  فَاِعلـه َأنَّ  َْلَػى ََػاْلُْْم

 َحػػّتَّ  َُرَاَِػػ  َواَل  َُيْػػَبس اَل  اُِْمْعِسػر َأفَّ  ِمْنػػوُ  َواْسػػتُػْنِب َ ...  اِظُّْلػم ِف  ََػػْدُخ َّ اَل  اأْلََداء َْػػنْ  اَِْعػاِجز َأفَّ  َْلَػػى بِػػوِ  َواْسػُتِدؿَّ 
  (56) ... ( َُوِسر

 دةكات : ألبؤ خاوةنةكةي غةيبةت كشدى و طضاداني قةسصاسةكة حةآل* دوا خظتين قةسص بشدنةوة 
ئةطةض كةغيَلي قةضظاض تواُاي ٓةبوو ئةو قةضظةي كة هة اليةتي بيساتةةوة و ُةيسايةةوة و ئةةًطِؤ و بةةياُي     
زةكطز و زواي زةخػت بة بآ كوظض ئةوا زضوغتة بؤ خاوةْ قةضظةكة غةيبةتي قةضظاضةكةة بلةات و بوَيَةت    

وهٌَي هيٍَ كطزووة و زضوغتيؿة ؾلاتي بلات و ذةبؼ و ظيِساُي و بةُسي بلات و تؤهَةي خةؤيي  غتةَ و ظ

                                                           
 ( .ٗٙ٘ٔ( وصحيح مسلم رقم : )ٕٓٓٗ( و )ٕٕٚٛصحيح اِبخاري رقم : )( ٗ٘)

 ( .ٜٕٚ٘( وصحيح مسلم رقم : )ٕٚٗٗصحيح اِبخاري رقم : )( ٘٘)

 ( .ٛٛ٘ػ  ٙٛ٘/  ٗشرح صحيح اِبخاري : ) انظر : َتح اِباري( ٙ٘)
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خةهَلاُي تطي هةآئاطازاض بلاتةوة بؤ ئةةوةي ثةاضة و ًةاهَي خؤيةاُي     ، ٓةضوةٓا زضوغتيؿة هةآبػيَِيَتةوة 
   ُةزةُآ بة قةضظ 

ُُْقوبَػتَػوُ  ِْْرَضػوُ  َيُِ َُّّ  اَِْواِجدِ  َلُّ )):  قَاؿَ  () اِلَّوِ  َرُسوؿِ  َْنْ  ُسَوَْدٍ  نِ بْ  اِشَّرَِدِ  َْنْ  واتة : ئةو كةغةي كة  .(ٚ٘)((َو
ةًة غةيبةت كطزْ و غوًعةت ؾلاُسْ و غعا تواُاي ٓةية قةضظ بساتةوة بةآلَ ُايساتةوة و زواي زةخات ئ

 و تؤهَة هةآغةُسُةوةي ذةآلأل زةكات    زاْ
 . بأف َقوؿ ظلمنػي أو َُيذر غريُه منُو كي ال َعروُه أمواِػْم َتوشكا : أي "ِْْرَضوُ  َيُِ َُّّ " قاؿ اِعلماء :
قوبتو رُه . سجنو: أي  ْو  وحبسُو وتعَز

ِْيَّةِ  َْلَػػى بِػػوِ  َواْسػػُتِدؿَّ وقػػاؿ اِػػػحاَظ : )  ، ََْلْيػػوِ  اً َتْشػػِدَدَ وَ  َِػػوُ  اً تَْأِدَبَػػ اَِْوََػػاءِ  َْلَػػى اً قَػػاِدرَ  َكػػافَ  ِإَذا اَِْمػػِدَنِ  َحػػْبسِ  َمْشػػُرو
 .(ٛ٘)(َُيَْبسُ  اَل  اُِْمْعِسرَ  َأفَّ  ََْلى" اَِْواِجد: " ِبَقْوِِوِ وَ 

 * نووطيين قةسص و شايةت طشتو لة طةسي :
خواي ثةضوةضزطاض هةة زضيَةصتطيّ ئايةةتي قوضئةاُي ثةؤؤظزا فةةضًاُي بةة ئيٌاُةساضاْ كةطزووة كةةوا ئةطةةض            

ية بيِووغّ و زوو كةغيـ بلةةْ بةة ؾةايةت    قةضظيَلياْ زا بة كةغيَم بؤ ًاوةيةن ئةوا باؾرت و ااكرت وا
 هة غةض ئةو قةضظة كةَ بيَت ياْ ظؤض بيَت :

ڀ  ڀ  ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀش قػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اهلل تعاِػػػػػػػػػػػػػػػػى :

   ڄ    ڦ      ڦ      ڦ    ڦ    ڤ   ڤ  ڤ    ڤ  ٹٺ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٺٺ

  ڈڎ    ڎ   ڌ  ڌ     ڍ  ڍ      ڇ     ڇ   ڇ     ڇ چ    چ      چ      چ     ڃ        ڃ    ڃ       ڃڄ     ڄ    ڄ

    ڳ   ڳ   ڳ      ڳ      گ        گ         گ    گ        ک       ک    ک  ک  ڑڈ  ژ   ژ  ڑ

ھ      ھ   ھ    ھ  ہ  ہ     ہ   ہ    ۀں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ںڱ   ڱ  ڱ       ڱ

ۈ      ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۆۇ  ۆۓ  ۓ      ﮲  ﮳  ﮴  ڭ  ۇ    ےے

                                                           
( ، وقد رواُه اِبخاري تعليقاً َػػي صػحيحو انظػر اِفػتح ٜٛٙٗ( وصحيح سنن اِنسائي رقم : )ٕٖٛٙصحيح سنن أبػي داود رقم )( ٚ٘)
( :٘  /ٚٛ. ) 

  ( .ٛٚ/  َ٘تح اِباري : ) (ٛ٘)
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ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ۇئەئ    ەئ  وئ         وئ  ۇئ  ائى  ى  ائ  ېۉ  ۉ  ې   ې    ې

 [ .اِبقرة] زمئییجئحئ  یىئ  ی  ىئېئ   ىئ  ېئېئ

ػمة أطوؿ آَة َ  …ي اِقرآف اِعظيم ػقاؿ اِػحاَظ ابن كثري : )ىذه اآلَة اِكَر
ػػو :  مؤمني إذا ػشػػاد منػػو تعػػا  ِعبػػاده اِػػىػػذا إر  [ ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ]َقِو
وقػد نبػو ْلػى ، ْا وأضػب  ِلشػاىد َيْػا ػمقدارىا وميقاتػػمعام ات مؤجلة أف َكتبوىا ِيكػوف ذِػك أحفػظ ِػػتعاملوا ب

ػػو : …  [  ۆۓ  ۓ      ﮲  ﮳  ﮴  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ]ىػذا ِف آخػػر اآلَػػة حيػث قػػاؿ :   [ڀ]وقِو
وقػاؿ أبػو … مروا أمػر إرشػاد ال أمػر إَيػاب كمػا ذىػ  إِيػو بعِػْم َػأ… حفظ ػأمر منو تعا  باِكتابة ِلتوثقة واِػ
ػػد وغػريىم كػػاف ذِػػك واجبػاً ػسػعيد واِشػػعب واِربيػه بػػن أنػػس واِػ ػػو :  ُثَّ  حسن وابػػن جػػَرب وابػن َز ڀ  ڀ  ]نسػػخ بقِو

ي ػَػ اِػحدَث اِذي حكى ْػن شػرع مػن قبلنػا مقػرراً  واِدِي َّ ْلى ذِك أَِاً  [ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
نا ِو  ِمػنْ  َرُجػ اً  َأفَّ  ذََكرَ  أَنَّوُ )):  () اِلَّوِ  َرُسوؿِ  َْنْ  () ُىَرَْػَرةَ  َأِب  َْنْ  …شْاد َنكر ْدـ اِكتابة واأل مػشْر
َداءِ  اْئتِػِّن  : ََػَقػاؿَ  ، ِدَنَػارٍ  أَِْػ َ  َُْسِلَفوُ  َأفْ  ِإْسرَائِي ََّ  َبِّن  بَػْع َ  َسَأؿَ  ِإْسرَائِي ََّ  َبِّن  َْ ُدُىمْ  بِاِشُّػ ِْ  بِاِلَّػوِ  َكَفػى : اؿَ ََػَقػ ، ُأْشػ
يدَ  ِْ ا ، َصػَدْق َ  قَػاؿَ  ، َكِفػي اً  بِاِلَّػوِ  َكَفػى : قَاؿَ  ، بِاَِْكِفي َِّ  ََْأِتِّن  : قَاؿَ ،  اً َش َْ  (ٜ٘)((… ُمَسػمِّى َأَجػ ٍَّ  ِإَ   ِإَِْيػوِ  ََػَدََػَع

 ... جـزػوىذا إسناد صحيح وقد رواه اِبخاري بسبعة مواضه من طرؽ صحيحة معلقا بصيغة اِ
ػ جر ِف كتابتػو ْلػى أحػد وال َكتػػ  إال ػحق وال َػػأي باِقسػ  واِػ [  ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ]و تعػا  : وقِو

ادة وال نقصاف   .ما اتفقوا ْليو َز
ػػػو :  متنه مػػػن َعػػػرؼ اِكتابػػػة إذا سػػػئ َّ أف َكتػػػ  ػَليكتػػػ  أي وال َػػػ [  ٹٺ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ]وقِو

من ال َيسػػن اِكتابػػة ػَكػػن َعلػػم َليتصػػدؽ ْلػػى غػػريه مػػم ػْلمػػو اهلل مػػا ِػػذِػػك ، َكمػػا ِلنػػاس وال ضػػرورة ْليػػو ِف 
يكت   راء واج  ْلى اِكات  أف َكت  …ِو  .وقاؿ َماىد ْو
و :  يمل َّ اِػ [ڦ      ڦ      ڦ    ڦ    ڤ   ڤ    ڤ]وقِو يتػق   مدَن ْلػى اِكاتػ  مػا ِف ذمتػو مػن اِػدَنػأي ِو ِو

ْليػػو  حجوراً ػمػػ [چ      چ      چ     ڃ        ڃ    ڃ]،  أي ال َكػػتم منػػو شػػيئاً  [ڃڄ     ڄ    ڄ   ڄ]، اهلل ِف ذِػػك 
موضه صػػواب ذِػػك ػأمػػا ِعػػي أو جْػػ َّ بػػ [ڌ      ڍ  ڍ      ڇ     ڇ   ڇ ] أي صػػغريا أو َمنونػػاً  [ڇ چ]بتبػػذَر وَنػػوه 
 . [ڎ    ڎ   ڌ ]من خرأه 

                                                           
 ( .5150( و )1623( و )1321)( و 1313( و )1180( و )1152( و )0387صحيح البخاري رقم : )( 48)
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ػػو :  ػػادة اِتوثقػػة  [ڑڈ  ژ   ژ  ڑ]وقِو     گ        ک       ک    ک  ک]أمػػر باألشػػْاد مػػه اِكتابػػة َِز

مرأتاف مقػػاـ اِرجػػ َّ ِنقصػػاف ْقػػ َّ ػما أقيمػػ  اِػػػوإنػػ، ماؿ ػما َكػػوف ِف األمػػواؿ ومػػا َقصػػد بػػو اِػػػوىػػذا إنػػ [ گ
ػرة ْػن اِنػب … ايرأة  اَدةُ  اَِْعْقػ َِّ  نُػْقَصػافُ  أَمَّػا…)): أنػو قػاؿ  ()كمػا قػاؿ مسػلم ِف صػحيحو ْػن أب ىَر َْ  َََشػ
اَدةَ  تَػْعِدؿُ  اْمَرأَتَػْيِ  َْ َذا ُج ٍَّ رَ  َش َْ   . (ٓٙ)((اَِْعْق َِّ  نُػْقَصافُ  ََػ
و :   … َيو دالِة ْلى اشرتاط اِعداِة ِف اِشْود  [ڳ      ڳ      گ        گ]وقِو
ػػو :  أف تِػػ َّ إحػػداَا َعػػّن ايػػرأتي إذا نسػػي  اِشػػْادة َتػػذكر  [ڱ   ڱ  ڱ       ڱ    ڳ   ڳ]وقِو

 …شْاد ما وقه بو من األػْا ذكر بػإحداَا األخر  أي َيص َّ ِ
ػػو :  حق صػػغريا  ػماـ األرشػػاد وىػػو األمػػر بكتابػػة اِػػػىػػذا مػػن تػػ [  ےھ   ے   ھ   ھ    ھ  ہ  ہ     ہ   ہ  ]وقِو

 . حق ْلى أي حاؿ كاف من اِقلة واِكثرة إ  أجلوػملوا أف تكتبوا اِػكاف أو كبريا َقاؿ وال تسأموا أي ال ت
و :  ذا اِذي أمرناكم بو من اِكتابة ِلحق إذا كػاف أي ى [  ۆۓ  ۓ      ﮲  ﮳  ﮴  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ]وقِو
اهلل أي أْػػػدؿ وأقػػػـو ِلشػػػْادة أي أثبػػػ  ِلشػػػاىد إذا وضػػػه خرػػػو ث رآه تػػػذكر بػػػو اِشػػػْادة  ْنػػػدىػػػو أقسػػػ   مػػػؤج اً 

بة ب َّ ترجعػوف   أفْ وأدنَ  ، كما ىو اِواقه غاِباً   َنساهُ  م َكتبو أفْ ػالحتماؿ أنو ِو ِ  ْنػدال ترتابوا وأقرب إ  ْدـ اَِر
 ِتنازع إ  اِكتاب ا

بة   . اِذي كتبتموه َيفص َّ بينكم ب ا َر
و  حاضر ػأي إذا كػاف اِبيػه باِػ [ېۈ      ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې    ې]: وقِو

 .َدا بيد َ ا بأس بعدـ اِكتابة ال نتفاء احملذور ِف تركْا 
ػد … حا  قاؿ ابن أب  [ائى  ى  ائ]ى : ػَأما االشْاد ْلى اِبيه َقد قاؿ تعاِ روي ْػن جػابر بػن َز

رػػاء واِِػػحاؾ َنػػو ذاؾ وقػػاؿ اِشػػعب واِػػ ػػو : ػوَماىػػد ْو ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ]حسن ىػػذا األمػػر منسػػوخ بقِو

 . [ٺ  ٿ  ٿ
 بْػػنِ  ُخَزِْيَػػةَ  واِػػدِي َّ ْلػػى ذِػػك حػػدَث، جمْور ْلػػى األرشػػاد واِنػػدب ال ْلػػى اِوجػػوب ػاِػػ ْنػػدوىػػذا األمػػر ُممػػوؿ 

 : () يّْ األَْنَصارِ  ثَاِب ٍ 

                                                           
 ( واِلفظ ِػو .ٜٚ( وصحيح مسلم رقم : )ٖٗٓصحيح اِبخاري رقم : )( ٓٙ)
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ثَػَنا وقد رواه األماـ أْتد ثَػَنا اَِْيَمافِ  أَبُو َحدَّ َثِّن  يّْ اِزُّْىرِ  َْنِ  ُشَعْي ٌ  َحدَّ ثَػوُ  َْمَّػوُ  َأفَّ  يُّ األَْنَصػارِ  ُخَزِْيَػةَ  بْػنُ  َُْماَرةُ  َحدَّ  َحدَّ
ْْرَاِب   ِمنْ  ََػَرساً  ابْػَتاعَ  () اِنَِّبَّ  َأفَّ )) : () اِنَِّبّْ  َأْصَحابِ  ِمنْ  َوُىوَ  َيوُ  () اِنَِّبُّ  ََاْسَتْتبَػَعوُ  َأ ِِ  ََػَرِسػوِ  َِتَنَ  ِِيَػْق
ػػرَاِبُّ  َوأَْبرَػػأَ  يَ اَِْمْشػػ () اِنَّػػِبُّ  َََأْسػػرَعَ  ْْ ػػرَاِبَّ  ََػْعرَتُِضػػوفَ  رَِجػػاؿٌ  َََرِفػػقَ  اأَل ْْ  اِنَّػػِبَّ  َأفَّ  ََْشػػُعُروفَ  الَ  بِػػاَِْفَرسِ  ََػُيَسػػاِوُموفَ  اأَل

()  َُْو ُْمُ  ادَ زَ  َحّتَّ  ابْػَتا ُِ ْْرَاِبَّ  بَػْع َْوُ  ياَّذِ  اَِْفَرسِ  َِتَنِ  ََْلى اِسَّْوـِ  ِف  اأَل  . () اِنَِّبُّ  ِبوِ  ابْػَتا
ْْرَاِبُّ  ََػَناَد   . ِبْعُتوُ  َوِإالَّ  ََابْػتَػْعوُ  اَِْفَرسَ  َىَذا ُمْبَتاْاً  ُكْن َ  ِإفْ  : ََػَقاؿَ  () اِنَِّبَّ  اأَل
ـَ  ْْرَاِبّْ  نَِداءَ  َسَِهَ  ِحيَ  () اِنَِّبُّ  ََػَقا   ؟ ِمْنكَ  ابْػتَػْعُتوُ  َقدِ  أََوَِْيسَ  : ََػَقاؿَ  اأَل
ْْرَاِبُّ  قَاؿَ   . ِبْعُتكَ  َما َواِلَّوِ  الَ  : اأَل
ْْرَاِبّْ  () بِاِنَِّبّْ  ََػُلوُذوفَ  اِنَّاسُ  َََرِفقَ  ، ِمْنكَ  ابْػتَػْعُتوُ  َقدِ  بَػَلى : () اِنَِّبُّ  ََػَقاؿَ  ََُ  َواأَل  . ََػتَػرَاَجَعافِ  اَو
ْْرَاِبُّ  َََرِفقَ  يداً  َىُلمَّ  : ََػُقوؿُ  اأَل ِْ دُ  َش َْ  . بَاََػْعُتكَ  َأّنّْ  ََْش
ْْرَاِبّْ  قَاؿَ  اُِْمْسِلِميَ  ِمنَ  َجاءَ  َََمنْ   . اً َحقَّ  ِإالَّ  ِِيَػُقوؿَ  ََُكنْ  لَْ  () اِنَِّبَّ  ِإفَّ  َوَْػَلكَ :  ِِأَل
ػػرَاِبّْ  َوُمرَاَجَعػػةِ  () اِنَّػػِبّْ  ُِِمرَاَجَعػػةِ  َتَمهَ ََاْسػػ ُخَزِْيَػػةُ  َجػػاءَ  َحػػّتَّ  ْْ ػػرَاِبُّ  َََرِفػػقَ ،  اأَل ْْ يداً  َىلُػػمَّ  : ََػُقػػوؿُ  اأَل ِْ دُ  َشػػ َْ  َأّنّْ  ََْشػػ
 . بَاََػْعُتكَ 
دُ  أَنَا : ُخَزِْيَةُ  قَاؿَ  َْ  . بَاََػْعَتوُ  َقدْ  أَنَّكَ  َأْش
َْدُ  بَِ  : اؿَ ََػقَ  ُخَزِْيَةَ  ََْلى () اِنَِّبُّ  ََأَقْػَب ََّ   ؟ َتْش
 . اِلَّوِ  َرُسوؿَ  ََا بَِتْصِدَِقكَ  : ََػَقاؿَ 
اَدةَ  () اِنَِّبُّ  َََجَع ََّ  َْ اَدةَ  ُخَزِْيَةَ  َش َْ  (ٔٙ)((َرُجَلْيِ  َش
كن األحتياط ىو األشْاد ِ…  ػو واِػػِو  َأِب  َْػنْ … حاكم ِف مسػتدركو ػما رواه األماماف احلاَظ أبػو بكػر بػن مردَو
ُْوفَ  َث اثَػػةٌ )):  اؿَ قَػػ () اِنَّػػِبّْ  َْػػنِ  () ُموَسػػى  ََػلَػػمْ  اْْلُلُػػقِ  َسػػيَّْئةُ  اْمػػَرأَةٌ  وُ َِػػ َكانَػػ ْ  َرُجػػ ٌَّ :  هَلُػػمْ  َُْسػػَتَجابُ  ََػػ ا ََػػْد
ا َْ دْ  ََػَلمْ  ااَلً مَ   َاً جُ رَ  ضَ رَ قػْ أَ  َوَرُج ٌَّ  ، غَ لُ بػْ َػَ  فْ أَ   ََّ بْ قػَ  مٍ يْ تِ ََ  اؿَ مَ  هَ ََ دَ  َوَرُج ٌَّ  ، َُرَلّْْق ِْ  ( اىػ .… (ٕٙ)((ْيوِ َْلَ  َُْش

 
 

                                                           
 ( .ٚٗٙٗ( وصحيح سنن اِنسائي رقم : )ٖٚٓٙصحيح سنن أبػي داود رقم : )( و ٕٕٕٕ٘مسند أْتد رقم : )( ٔٙ)

ُْوفَ  َث اثَػةٌ )) ىذا اِػحدَث أخرجُو ُُمدُّْث ْصػرِه األمػاـ األِبانػػي بػػْذا اِلفػظ :( ٕٙ)  َسػيَّْئةُ  اْمػرَأَةٌ  ََتْتَػوُ  َكانَػ ْ  َرُجػ ٌَّ :  هَلُػمْ  َُْسػَتَجابُ  ََػ ا ََػْد
ا ََػَلمْ  اْْلُُلقِ  َْ دْ  ََػلَػمْ  َمػاؿٌ  َرُج ٍَّ  ََْلى َِوُ  َكافَ  َوَرُج ٌَّ  ، َُرَلّْْق ِْ ا آتَػى َوَرُجػ ٌَّ  ، ََْلْيػوِ  َُْشػ ًْ ْْ ]:  َوَجػ ََّّ  َْػزَّ  اِلَّػوُ  قَػاؿَ  َوقَػدْ  ، َماَِػوُ  َسػِفي َوالَ تُْؤتُوى

فَهَاء أَْمَىْلَُكمُ    .    ([ ٖ٘ٚٓ( و صحيح اِػجامه اِصغري رقم : )٘ٓٛٔ]سلسلة األحادَث اِصحيحة رقم : ) (([ْلسُّ
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 * وةسطشتين سِةيو لة بةسامبةس قةسصدا :

ئةطةض ثاضةيةن ياْ ؾتيَم زا بة كةغيَم بة قةضظ ئةوا زضوغتة هة بةضاًبةض ئةوةزا ضِةٓةين هةةآ وةضبططيةت    
 تاوةكو قةضظةكةت بؤ زيَِيَتةوة :

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ     ڀٻ  ٻ            ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀشخواي ثةةضوةضزطاض فةضًوويةةتي :   

ڄ  ڄ  ڄ    ڦڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤٹ  ٹ  ڤ  ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ

سا واتةة : ئةطةةةض هةة غةةةفةضزا بةووْ و ُووغةةةضتاْ ُةزؤظيةةوة قةضظةكةةة هةة ُيَواُتاُةة      . ]اِبقػرة[ زڄ  ڃ  
وا بةا  غَيت ئةوا با ِضةِٓيَلي هةآ وةضبططيَةت ، وة ئةطةةض ٓةُةسيَلتاْ ئةةًني بةووْ هةة ٓةُةسيَلتاْ ئةة        بِوو

، وة ؾةايةتي   و هةة خةواي ثةةضوةضزطاضي برتغةيَت     ئةوةي ئةًاُةتةكةي الية بيطيَطِيَتةوة بؤ خاوةُةكةةي 
 ًةؾاضُةوة و ٓةضكةغيَم بيؿاضيَتةوة ئةوا زهَةي تاواُباضة و خواف بة كطزةوةكاُتاْ ظاُاية    

 َرن وتداَنتم إ  أي مساَ [ٻ  ٻ            ٻ  ٻ  ]َقوؿ تعا  : قاؿ اِػحاَظ ابن كثري : )
ػػػ : قػػاؿ ابػػػن ْبػػاس، َكتػػػ  ِكػػم  [پ  پ  پ ]أجػػ َّ مسػػمى   أو قلمػػػاً  أو دواةً  رطاسػػاً جدوا قِ ػم َػػػأو وجػػدوه ِو

 …حق ػي َد صاح  اِػمقبوضة أي َ َرىن مقبوضة أي َليكن بدؿ اِكتابة رىافٌ 
 . …(إذا ائتمن بعِكم بعِا َ ا بأس أف ال تكتبوا أو ال تشْدوا  : يػوقاؿ اِشعب

ػػػودِ  ِمػػػنْ  اْشػػػتَػَر  () اِنَّػػػِبَّ  َأفَّ )):   ْ اَِػػػقَ () َْاِئَشػػػةَ  َْػػػنْ وَ  ُْ َْػػػوُ  َوَرَىنَػػػوُ  َأَجػػػ ٍَّ  ِإَ   اً َطَعاَمػػػ ي  ََػ واتةةةة :  .(ٖٙ)((ِدْر
خواضزُي هة جووهةكةيةن كطِي بة قةضظ بؤ ًاوةيةن و قةهَةغاُةكةي كطز بةة ضِةٓةّ    ()ثيَغةًبةضي خوا 

 هة الي  
 ش دةخشيَت بة طةس بة جآطةيانذي وةصيَت و مريات دابةش كشدى :ةوة ثيَقةسصدان* 
َِػػى)):  قَػػاؿَ  ()ي  َْلِػػ َْػػنْ  َْنِ  () اِلَّػػوِ  َرُسػػوؿُ  َق  ()واتةةة : ثيَغةًبةةةضي خةةوا  .(ٗٙ)((اَِْوِصػػيَّةِ  قَػْبػػ ََّ  بِاِػػدَّ

غةةض جآبةةجآ   ةوة ثيَـ زةخطيَت بةة  قةضظزاُبطِياضي زاوة و فةضًاُي كطزووة بةوةي كةوا : زواي ًطزْ 
 كطزُي وةقيَن ًطزوو  

                                                           
 ( .ٖٓٙٔ( وصحيح مسلم رقم : )ٜٕٓ٘صحيح اِبخاري رقم : )( ٖٙ)

 ( .ٕ٘ٔٚماجو رقم : ) ( وصحيح سنن ابنٕٕٕٔرتمذي رقم : )صحيح سنن اِ( ٗٙ)
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ا َأفْ  َََأَرْدتُ  ، َِْياالً  َوتَػَرؾَ  ِدْرَىمٍ  َث َاَِتِاَئةِ  َوتَػَرؾَ  َماتَ  َأَخاهُ  َأفَّ )):  قَاؿَ () اأَلْطَوؿِ  ْبنِ  َسْعدِ  َْنْ وَ  َْ ،  َِْياِِوِ  ََْلى أُْنِفَق
َمػا ِدَنَػاَرَْنِ  ِإالَّ  َْْنػوُ  أَدََّْػ ُ  قَػدْ  اِلَّػوِ  َرُسػوؿَ  ََػا : ََػَقػاؿَ  ، َْْنوُ  ََاْق ِ  ِبَدَِْنوِ  ُُمَْتَبسٌ  َأَخاؾَ  ِإفَّ :  () اِنَِّبُّ  ََػَقاؿَ  ُْ َْتػْ  ادَّ
ا : قَاؿَ  ، بَػيػَّْنةٌ  هَلَا َوَِْيسَ  اْمَرأَةٌ  َْ ِْْر ا َََأ َْ زضٓةًي بة ًؤاتي  (ٖٓٓ)واتة : بطاكةَ ًطز و غآغةز  .(٘ٙ)((ُمُِقَّةٌ  ََِإنػَّ

ٔيَؿت ، ًِيـ ويػةتٍ ئةةو ثاضةيةة بةسةَ بةة ؾةتوًةن و ثَيساويػةن ثةآ بلةِطَ بةؤ           و خيَعاُيَليؿي بةجيَ
فةضًووي : بطاكةت بةُس كطاوة بة ٓؤي قةضظةكةيةوة بؤية قةضظةكةةي   ()خيَعاُةكةي ، ثيَغةًبةضيـ 

يَم بسةضةوة ، وومت : ئةي ثيَغةًبةضي خوا ٓةًوو قةضظةكةَ بؤ زايةوة تةُٔا زوو زيِاض ُةبيَت كةوا ئافطةت
 زاخواظي زةكات و بةهَطةؾي ُ ية ، فةضًووي : بيسةضآ اوُلة ئةو هة غةض ذةقة و ضِاغت زةكات  

ػػقػػاؿ اِػػػحاَظ ابػػن ْبػػد اِػػػه : ) ْم ػق ْلػػيْم وال ِػػػَفػػػنال َُ  اِورثػػةَ  منْػػا أفَّ : مػػن اِفقػػو  ي حػػدَث ىػػذا اِبػػاب معػػافٍ ػَو
 .(ٙٙ)(…  اِدَن ؤدَّ ػى َُ ػحت مرياثٌ 
 دةبيَت بة سيـبا ؟داى كاتيَك قةسص* ض 
 بة مةسجيَك )اِػمدَوف(ًةبوةغيَم ثاضة ياْ ًاهَيَم بة قةضظ بسات بة كةغيَلي تط  )اِدائن(زةض ئةطةض قةضظػ  ٔ

هة بةضاًبةض زوا خػتين ٓيَِاُةوةي قةضظةكة ًةبوةغيَلي ظياتط ياْ جؤضيَلي ااكرت ياْ ؾتيَلي ظياتطي بؤ 
  ]ربا اِفِ َّ[ت بة )ضيةبا( و هة ؾةضكسا ثآي زةوتطيَت : بيَِيَت ، ئةوا ئةَ جؤضة ًاًةهَةية زةبيَ

 بؤ منووُة :
بةة   ةوة( بساتة 001.111هةة بةضاًبةةض ئةًةةزا )    بـة مـةسجيَك  ( زيِاض بة قةضظ زةبةات  011.111ةة )أ 

 .(ٚٙ)خاوةُةكةي

                                                           
 ( .ٖٖٕٗماجو رقم : ) صحيح سنن ابن( ٘ٙ)

 ( .ٖٕٚ/  ٖٕاِػتػمػْيػد : )( ٙٙ)

ئةةو زوو ؾةتةي كةةوا ئةاهَوطؤضِي       تيَبيين : ئةَ ذاهَةتةياْ ئةطةض قةضظيؿي تيَسا ُةبيَت ئةوا ٓةض زةبيَت بة ضيبا ئةطةض( ٚٙ)
آ( اوُلة ًةضجة طؤضِيِةوةكة زةغت بة زةغت و ظيو و ثاضة و طةمن و جؤ و خوضًا و خو ظيَطِثآزةكطيَت بطين بيَت هة : )

 قةضظي تيَسا ُةبيَت ئةطةض هة يةن جِؼ بّ ، بؤ منووُة : بة ٓيض ؾيَوةيةن بيَت و
 ظيَةطِ بةضاًبةةض بةة ظيةو بيَةت ، يةاْ       ظيَةطِ بيَةت ، يةاْ    ظيَةطِ بةضاًبةض بةة   ظيَطِةكرت كؤضِضاُةوة )و ظيو و ثاضة( ئةطةض بة ي ظيَطِةة )

بيَةت بةةهَلو زةبيَةت    ت بة ٓةيض ؾةيَوةيةن قةةضظي تيَةسا ب    ة بيَت ، ياْ ثاضة بةضاًبةض بة ثاضة بيَت( ئةوا ُابيَبةضاًبةض بة ثاض
 زةغت بة زةغت بيَت  
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ةزا هة بةضاًبةض ئةً بة مةسجيَكبة قةضظ زةبات  [هة جؤض و فيئةي يةن ٓةظاضي]( زيِاض 011.111ةة )ب 
 بة خاوةُةكةي   ةوةبسات [هة جؤض و فيئةي بيػت و ثيَِخ ٓةظاضي]( زيِاض 011.111)
( زيِاض و ؾةتيَلي  011.111هة بةضاًبةض ئةًةزا ) بة مةسجيَك( زيِاض بة قةضظ زةبات 011.111ةة )د 

زةزةَ ظياتطي بؤ بيَِيَت وةن زوو ًطيؿم ياْ ااكةيةكي بؤ بلات وةن ئةوةي بوَيَت : ئةةَ قةةضظةت ثةآ    
بة كطآ ياْ بة ئؤتؤًبيوةكةت هةة طةةأل خؤتةسا مببةةيت بةؤ بةاظاِض بةؤ         ثيٍَ خاُووةكةت بسةيت بة مةسجيَك
 منووُة    

با(زا باغلطاوة ةةةزةتواُني ئةًةف تيَبطةيّ هة ضِواُطةي ئةَ بِضيِة و بِةًايةوة كة هة بابةتي )قةضظ و ضي
بػا()ُكػ َُّّ قرٍض َجػرَّ نَ ظاُاياْ فةضًووياُة :  :  هةة   بة مةسج طرياوواتة : ٓةًوو قةضظيَم غووزيَلي    ػْفػعاً َػػْو َر

 باية  ةةةطةأل خؤيسا بيَِيَت بؤ خاوةُةكةي ئةوة ضي
 ِِبَػػا اػاِرّْبَػ بِػَأْرضٍ  ِإنَّػكَ )) : ََػَقػاؿَ  () َسػػ َاـٍ  بْػنَ  اِلَّػوِ  َْْبػدَ  ََػَلِقيػ ُ  اَِْمِدَنَػةَ  أَتَػْيػػ ُ قَػاَؿ :  ُموَسػى َأِب  بْػنِ  بػُػْرَدةَ  َأِب  َْػنْ 
 َوِإفَّ ، ] اً ػرِبَػ ََِإنَّوُ  تَْأُخْذهُ  ََ اَ  ، َق    ِْتْ ََّ  أَوْ  َشِعريٍ  ِْتْ ََّ  أَوْ  ِتْ ٍ  ِْتْ ََّ  ِإَِْيكَ  َََأْىَد  َحقّّ  َرُج ٍَّ  ََْلى َِكَ  َكافَ  ِإَذا ، ََاشٍ 
ػػػا َوِبَسػػػلَّةٍ  بِػػػوِ  أَتَػػػاهُ  بَػلَػػػغَ  َذاََػػػإِ  َأْجػػػ ٍَّ  ِإَ   اَِْقػػػْرضَ  ََػْقػػػِرضُ  َأَحػػػدَُكمْ  َأفَّ  اِرّْبَػػػا أَبْػػػػَوابِ  ِمػػػنْ  َْ َّػػػةٌ  َِي ـــلَّةَ  تِْلـــكَ  فَـــاتَّ ِ  َىِد  َوَمـــا السَّ
ثآي وومت : تةؤ هةة ُةاو     و (() ْبد اهلل بػن سػ اـٓامت بؤ ًةزيِة و هةوآ طةيؿتٍ بة ) واتة : .(ٛٙ)(([ِفيَها

غةةض ثياويَلةةوة بةوو و     ظةو يةكسا ُيؿتةجيَت كة ضيبا تيَيسا بةضبآلوة ، جا ئةطةض ذةةق و قةةضظيَلت بةة   
ئةويـ باضيَم كا ياْ باضيَم جؤ ياْ باضيَم كةهةفةي بة زيةاض  بةؤت ٓيَِةا ئةةوا وةضيِةةططيت اةوُلة ئةةوة        

ية هةوةي كةة يةةكيَم هةة ئيَةوة قةةضظيَم زةزات بةؤ ًاوةيةةن ،        يتىضيباية ، وة يةكيَم هة زضطاكاُي ضيبا بط

                                                                                                                                                                  

ةكرت كؤضِضاُةوة )طةمن بةضاًبةض بة جةؤ بيَت ، ياْ طةمن بةضاًبةض بة طةمن بيَت ، ياْ جؤ بةضاًبةض ةة )طةمن و جةؤ( ئةطةض بة ي
 بيَت بةهَلو زةبيَت زةغت بة زةغت بيَت  تيَسا ب ا ُابيَت بة ٓيض ؾيَوةيةن قةضظيبة جؤ بيَت( ئةو

بيَةت بةةهَلو زةبيَةت زةغةت بةة      ت بة ٓيض ؾيَوةيةن قةضظي تيَسا بةة )خوضًا بةضاًبةض بة خوضًا( ئةطةض كؤضِضايةوة ئةوا ُابيَ
 زةغت بيَت  

بة ٓيض ؾيَوةيةن قةضظي تيَةسا ٓةةبيَت بةةهَلو زةبيَةت زةغةت بةة        ةة )خوآ بةضاًبةض بة خوآ( ئةطةض كؤضِضايةوة ئةوا ُابيَت
 زةغت بيَت  

بةضاًبةض بة طةمن ، ياْ ثاضة بةضاًبةض بة جؤ ، ياْ  ظيَطِبةآلَ ئةطةض طؤضِيِةوةكة بة زوو ؾن جياواظ بوو هة )جِؼ(زا وةن )
 ية  نىؤضِة ُابيَت بة ضيبا و ٓيضي تيَسا ( ئةوا ئةَ ئاهَوطظيَطِطةمن بةضاًبةض بة خوضًا ، ياْ خوضًا بةضاًبةض بة 

ادة ِػُو .ٛٓٚٓٔ( واِبيْقي رقم : )ٖٗٔٛصحيح اِبخاري رقم : )( ٛٙ)  ( واَِز
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تةوة هة طةةأل غةةبةتةيةكسا كةة زياض يةةكي تَيسايةة جةا تةؤ        كاتيَم ًاوةكة تةواو زةبيَت قةضظةكة زةٓيَِيَ
 خؤت بجاضيَعة هةو غةبةتةية و ئةوةف كة تيَيساية  

و : ) َفَعةٍ  َجرَّ  قَػْرضٍ  ُك َُّّ بوََّب األماـ اِبيْقي َػي كتابو "اِسنن اِكه " ِػْذا اِػحدَث بقِو ُْوَ  َمنػْ  ( .اً رِبَ  ََػ
 ِْتْ َّ":  وُ قَػْوُِ .. . َشائِه َأيْ " ََاشٍ  ِِبَا اِرّْبَا، " اِِْعرَاؽ أَْرض ََػْعِّن " أَْرضٍ  ِف  كَ إِنَّ ":  وُ قَػْوُِ وقاؿ اِػحاَظ ابن حجر : )

 . اِدََّوابّْ  ََْل  َوُىوَ " َق   
اء َوِإالَّ  ، َس َاـ ْبن اِلَّو َْْبد َرْأي َذِِكَ  ََُكوف َأفْ  ََيَْتِم َّ" : اً رِبَ  ََِإنَّوُ ":  وُ قَػْوُِ  َْ َا أَنَّوُ  ََْلى ََاُِْفَق  ، َشَرَطوُ  ِإَذا اً رِبَ  ََُكوف ِإَّنَّ
( بيَت ، ئةطيِا ظاُاياْ هة غةض ئةوةْ ْبد اهلل بن سػ اـواتة : هةواُةية ئةوة بؤاووُي ) .(ٜٙ)(وُ تَػرْكُ  اَِْورَع نَػَعمْ 

ِ  ، بةهَةآ خؤثةاضيَعي كةطزْ هةوة   بة مةسج بطرييَتزةبيَت بة ضيبا كة ئةوة كاتيَم  يةت و  زايةة كةة واظي هيَبيَ
 وةضيِةططيت  

كةواتة ئةطةض قةضظاضةكة هة اليةْ خؤيةوة هة قةضظةكة ظياتط ياْ باؾرت بطيَطِيَتةوة بؤ خاوةُةكةي ياْ هةة  
كاتي قةضظةكةزا ياْ هة زواي ٓيَِاُةوةي قةضظةكةزا ؾتيَلي بة زياضي بةطز بةؤ خةاوةْ قةضظةكةة يةاْ بةة       

بساتةوة ئةوا ئةًة ُابيَةت بةة ضيبةا اةوُلة ئةًةة       ٓةض ااكةيةن ويػن ٓةُسيَم ثازاؾن خاوةْ قةضظةكة
لطا اوُلة هة غةضةتاوة بة ًةضد ُةطؤاوة ُةوة بة ااكة( كة هة ثيَؿةوة باغزةايَتة شيَط بابةتي )قةضظزا

 هة اليةْ خاوةْ قةضظةكةوة    
 : ثاسة طؤسِيهةوة بة قةسص دةبيَت بة سيباػ  ٕ
   شيادة ةزش بة بآكسِيو و فسؤشنت و طؤزِيهةوةي ثازة بة قأ / 

ئةطةض كطِيّ و فطؤؾنت و طؤضِيِةوةي ثاضة بة قةضظ بوو بة بآظيازة ئةوا ئةةَ جةؤضة ًاًةهَةيةة زةبيَةت بةة      
  ]ربا اِنسيئة[)ضيةبا( و هة ؾةضكسا ثآي زةوتطيَت : 

بةسات بةة كةابطاي     كةةف ( زؤالض بفطؤؾيَت بة كةغيَلي تةط و غةةز زؤالضة  011وةن ئةوةي كةغيَم غةز )
جيةا بووُةةوةي هةة بفطؤؾةةكة هةة      ( زيِةاض ، بةةآلَ كةابطاي كطِيةاض زواي     007.111ض بةضاًبةةض بةة )  كطِيا

زيِاضةكةة تةغةويٍ بةة بفطؤؾةةكة بلةات ،       (007.111ًاوةيةةن ) )ًةجوػي كطِيّ و فطؤؾةتِةكةزا( بةة   
   ئةطةض اي ئةو ًاوةية اةُس كاتصًيَطيَلي كةًيـ بيَت

 

                                                           
 ( .ٙٙٔ/  َٚتح اِباري : )( ٜٙ)
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  ة بة قةزش بة شيادةوة كسِيو و فسؤشنت و طؤزِيهةوةي ثازب / 

ٓةظاض  بيػتزؤالض بفطؤؾيَت بة كةغيَلي تط بةضاًبةض بة غةزو( 011) وةن ئةوةي كةغيَم غةز
 ( زيِاض زةيسات  007.111، بةآلَ ئةطةض بة ُةقسي بيفطؤؾيَت ئةوا بة ) زيِاض بة قةضظ( 011.111)

زيِاضة ، بةآلَ  (007.111)زؤالض بة  (011) واتة : ئةطةض كطِيّ و فطؤؾتِةكة بة ُةقسي بيَت ئةوا غةز
 ٓةظاض زوو ، ٓةظاض زيِاض ثآي زةفطؤؾيت بيػتغةزو (011.111)ئةطةض بة قةضظ بيبات ئةوا بة 

 زيِاضةكة  (007.111)ض زوا خػتين ٓيَِاُةوةي زةططيَت هة بةضاًبةزيِاض ظياتطي هةآوةض (1.111)
 ( بة ُةقسي  زيِاض 007.111 = زؤالض 011)
 ( بة قةضظ  زيِاض 011.111 = زؤالض 011)

 : وة ئةَ ؾيَواظةف زوو جؤض ضيباي هة خؤ ططتووة
زيِاض ظياتطي هيَ وةضزةططيَت هة بةضاًبةض زوا  (1.111) ٓةظاضزوو ضيباي ظيازة ، اوُلة  :الفضل ربا أ /

   زيِاضةكة (007.111)خػتين ٓيَِاُةوةي 
 فطؤؾتين ثاضةكة بة قةضظ بوو  ضيباي زوا خػنت ، اوُلة كطِيّ و  : النسيئة رباب / 

 :  بةلَطةش لة طةس ئةمة
اؿِ َْْن  َْ َا ... ، الصَّْرفِ  َعنِ  () أَْرَقمَ  ْبنَ  َوَزَْدَ  َْاِزبٍ  ْبنَ  اِْبَػرَاءَ  َسأَِْ ُ  : قَاؿَ  اِِْمنػْ َُ َْى)):  ََػُقوؿُ  ََِك َا  َرُسوؿُ  نَػ
واتة : ثطغياضَ كطز هة زوو قةذابةي ثيَغةًبةضي خوا  .(ٓٚ)((اـً َديـْنَ  بِاَِْورِؽِ  اِذََّى ِ  بَػْيهِ  َْنْ  () اِلَّوِ 
() (أرقم بن وَزد ْازب بن اِهاء ()) ( الصـرفزةضباضةي ثاضةطؤضِيِةوة)      ْجا ٓةضزووكيا

   ( بة زضٓةَ )ظيو(ي قةزةغة كطزووةظيَطِكطِيَّ و فطؤؾتين زيِاض ) ()فةضًووياْ : ثيَغةًبةضي خوا 
 . دَناً  أخر  بعملةٍ  ْملةٍ  بيه َترمي ْلى صَرح دِي َّ اِػحدَث َْذا
 ، باَِورِؽ اِذى  وىو ، َيو ذكر َيما اِنسيئة ربا مػَتَر ِف نصٌ  وىو: ) ((األحكاـ إحكاـ)) ِف اِعيد دقيق ابن قاؿ

واتة : ئةَ فةضًووزةية زةقيَلي ضِووُة بؤ ذةضاًيَن  .(ٔٚ)(النكدية وهي:  واحد  علة يف الجتناعونا

                                                           
 ( .ٕٔٛٔ ػ ٕٓٛٔ: ) رقم اِبخاري صحيح( ٓٚ)

 (.ٕٗ٘/  ٖ: ) األحكاـ إحكاـ شرح ِف اِعػدة( ٔٚ)
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ية هة )زيِاض بة زضٓةَ( ، اوُلة يتىزواخػنت هةوةي كة تيَيسا باؽ كطاوة كة بط ضيباي قةضظ و
 (  ثاسة و نشخ و دساوىية هةوةي ٓةضزووكياْ )يتىٓةضزووكياْ يةن زةططُةوة هة يةن ٓؤزا كة بط

ػي واتة :  .(ٕٚ)((َََذُروهُ  َنِسيَئةً  َكافَ  َوَما ، ََُخُذوهُ  بَِيدٍ  اً ََدَ  َكافَ  َما)) : اؿَ قَ  () اِنَِّبَّ  أَفَّ :  أخر  رواَة َو
غةباضةت بة فطؤؾتين ئاهَتوْ و ظيو و ثاضة طؤضِيِةوة فةضًوويةتي : ئةوةي كة  ()ثيَغةًبةضي خوا 

   يَِّواظيويَبزةغت بة زةغتة وةضيبططْ ، وة ئةوةؾي كة بة قةضظة و زوا زةخطيَت ئةوا 
ُْوَ  اَِْمْجِلسِ  ِف  اِتػََّقاُب ُ  َِيوِ  َُِكمْ  َوَقهَ  َما َأيْ  "ََُخُذوهُ  بَِيدٍ  اً ََدَ  َكافَ  َما: " قَػْوِِوِ  َمْعىَن : ) حاَظػاِ قاؿ  َصِحيحٌ  ََػ

ُِوهُ  واتة : ئةوةي كة هة ًةجويػي كطِيّ و  .(ٖٚ)(ََاتْػرُُكوهُ  ِبَصِحيحٍ  ََػَلْيسَ  اِتػََّقاُب ُ  َِيوِ  َُِكمْ  ََػَقهْ  لَْ  َوَما ، َََأْم
زةغت وةضزةطؤيَت ئةوة زضوغتة و بيبةُةغةض ، وة ئةوةي كة  فطؤؾنت و طؤضِيِةوةكةزا زةغت بة
ية واظي هيَبيَِّ و ئةو كطِيّ و فطؤؾتِة نىويػةزا ئةوة زضوغت جزةغت بة زةغت وةضُاطؤيَت هةو ًة

 ًةكةْ  
 

 كشِيو و فشؤشنت و طؤسِيهةوةي ئالَتوى و صيو بةسامبةس بة يةكرت و بةسامبةس بة ثاسة بة قةسص دةبيَت بـة ػ  ٖ
 سيبا :

يةموو ثاسةكة بة كطِيّ و فطؤؾتين ظيَطِ و ظيو بة قةضظ ذةضاًة و زةبيَت بة ضيبا ، بؤية زةبيَت ظةضِةُطةض 
هة كطِياض وةضططيَت ئةاا ظيَطِةكة ياْ ظيوةكة بسات بة كطِياض ئةطيِا كطِيّ و فطؤؾتِةكةياْ زةبيَت  تةواوي

   طةيَ باظضطاُةكاُسا زةبيَت بة ُةقسي بيَت ُةن بة قةضظ بة ضيبا ، ٓةضوةٓا كطِيّ و فطؤؾتين ظةضِةُطةض هة
وة ئةطةض ئافطةتيَت ويػن وابوو ظيَطِة كؤُة بةكاض ٓاتووةكةي بطؤضِيَتةوة بة ظيَطِيَلي ُوآ و تاظة زةبيَت 
طؤضِيِةوةكة بةضاًبةض بة يةكرت و يةكػاْ بيَت و زةغت بة زةغتيـ بيَت ُةن بة قةضظ ، ئةطيِا 

 زةبيَت بة ضيبا ِةوةكة يطؤضِ
جا بؤ ئةوةي ُةكةويَتة ُاو ضيبا خواضزُةوة زةبيَت ظيَطِة كؤُة بةكاض ٓاتووةكةي هة الي زوكاُيَم 
بفطؤؾيَت و ثاضةكةي بة ُةقسي وةضططيَت ، ئةاا ئةطةض ويػن ٓةبوو ظيَطِي ُوآ و تاظة بلطِيَت ئةوا 

 اضة و زةغت بة زةغت و بآ زواكةوتّ  زةايَت هة زوكاُيَلي تط ظيَطِي ُوآ و تاظة زةكطِيَت بة ث

                                                           
 (.ٜٕٛٗ) و (ٜٕٚٗ: ) رقم اِبخاري صحيح( ٕٚ)

 (.ٜٜٔ/  ٘: ) اِبخاري صحيح شرح اِباري َتح( ٖٚ)
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ا ُتِشفُّوا َوالَ  ، ِبِْث ٍَّ  ِمْث اً  ِإالَّ  بِاِذََّى ِ  اِذََّى َ  تَِبيُعوا الَ )):  فةضًوويةتي () اوُلة ثيَغةًبةض َْ َِ  بَػْع ٍ  ََْلى بَػْع
ا تَِبيُعوا َوالَ  ، ... َْ ئيوال بةضاُبةض بة يةن ُةبيَت ، وة با  واتة : ظيَطِ ًةفطؤؾّ بة ظيَطِ .(ٗٚ)((بَِناِجزٍ  َغائًِبا ِمنػْ

ٓةُسيَلياْ هةوةي تطياْ ظياتط ُةبيَت ، وة ٓي ئاًازة ُةبوو ًةفطؤؾّ بة ئةوةي كة ئاًازةية ، واتة با 
 زةغت بة زةغت بيَت و بة قةضظ ُةبيَت     

يػػه اِػػذََّى ِ  ِف  ََػػْدُخ َُّ " : بِاِػػذََّى ِ  اِػػذََّى ُ " : وُ قَػْوُِػػ: ) حجػػر ابػػن اِػػػحاَظ قػػاؿ ػػُروبٍ  ِمػػنْ  َأْصػػَناَِوِ  ّتَِ ِْ ُقػػوشٍ  َم ،  َوَمنػْ
ػػػػػػرٍ  َوَصػػػػػػِحيحٍ ،  َوَرِديءٍ  َوَجيّْػػػػػػدٍ   َذِِػػػػػػكَ  ِف  ِِغَػػػػػػرْيِهِ  اً تَػبَػَعػػػػػػ اِنػَّػػػػػػَوِويّ  َونَػَقػػػػػػ ََّ  ، َوَمْغُشػػػػػػوش َوَخػػػػػػاِِص،  َوتِػػػػػػْه  َوُحلِػػػػػػي  ،  َوُمَكسَّ
ّْتَاعَ   م زةططيَتةوة : هة ئاهَتوُي كطاو بة واتة : ئاهَتوْ بة ئاهَتوْ : ٓةًوو جؤضة ئاهَتوُيَ .(٘ٚ)(اأْلِ

ثاضة و ُةخـ كطاو ، وة اان و خطاث ، وة غاغ و ؾلاو ، وة ثان و تيَلآلو ، ئةًةف بة يةكسةُطي و 
 كؤضِاي ظاُاياْ وةن )ُةووي( باغي كطزووة   

 ال النكدية راقاألو ْذهػب اِذى  بيه: ) اِفوزاف وصاِػح اِعثيمي وابن باز وابن إبراىيم بن ُممد اِشيخ وقاؿ
واتة : فطؤؾتين ئاهَتوْ و ظيَةطِ بة ثاضةي كاغةظي ئةَ غةضزةًة زضوغت  ( .واِقب  اِػحلوؿ بشرط إال َصح

ية ئيوال بة ًةضجي زةغت بة زةغت ُةبيَت هة ٓةًاْ ًةجوؼ و جيَطاي كطِيّ و فطؤؾنت و نى
 طؤضِيِةوةكةزا  

بة صيادة خظتهة طةس نةسخةكةي دةبيَت بة سيبا سي ( / بيه اِتق قةضظي بةف بةف) كشِيو و فشؤشنت بةػ  ٗ
: 

فطؤؾّ ، بؤ منووُة ئةطةض )غةالجةيةن( بؾتوًةن بة زوو ًةكٌةهة ئةًةف كاتيَم ضِوو زةزات ئةطةض 
 بفطؤؾيَت ئةوا زةهَيَت :

 ( زيِاض  211.111ة بة ُةقسي بة ) 1
( 241.111ؤ بٔيَِيتةوة ئةوا بة )ُطخةكةيٍ ب و بةف بةف (قسطة وة ئةطةض بة قةضظ بيبةيت و بة ) 2

 َمنْ ))فةضًوويةتي :  ()با اوُلة ثيَغةًبةضي خوا ةةئةَ جؤضة كطِيّ فطؤؾتِةف زةبيَت بة ضي زيِاضة  
َعتَػْيِ  بَاعَ  واتة : ٓةض كةغيَم زوو كطِيّ و فطؤؾنت هة يةن ًاًةهَةزا بلات  .(ٙٚ)((اِرّْبَا أَوْ  أَوَْكسَْما ََػَلوُ  بَػيػَْعة ِف  بَػيػْ

                                                           
 (.ٗٛ٘ٔ: ) رقم مسلػم وصحيح ،( ٕٚٚٔ: ) رقم اِبخاري صحيح( ٗٚ)

 (.ٓٛٗ/  ٗ: ) اِباري َتح( ٘ٚ)

وأنُو ( ، َائدة : ِلوقوؼ ْلى حكم بيه اِتقسي  ْلى ىذا اِشك َّ وأقواؿ اِعلماء َيو ٕٖٕٙسلسلة األحادَث اِصحيحة رقم : )( ٙٚ)
 ( َستجد َيو اِك اـ اِشاَػي واِقوؿ اِفص َّ َػي ىذه اِػمسأِة .ٕٚٗػ  ٜٔٗ/  ٘من اِربا اِػملعوف َاْلُو راجه "اِسلسلة" : )
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بؤ زةبيَت ياْ ضيبا ، بة واتايةكي تط : بفطؤف زةهَيَت : بة ُةقسي بة  ي، ئةوا ياْ كةًرتيِياُ
( زيِاض 211.111( زيِاض ، جا ئةطةض كطِياض بة )241.111بة قةضظيـ بة ) ة( زيِاض ، و211.111)

قةضظ ئةوا ( زيِاض بيبات بة 241.111بيلطِيَت كة ُطخة كةًةكةية ئةوا زضوغتة ، بةآلَ ئةطةض بة )
 زةبيَت بة ضيبا  

 

 
 ضةودثرسيترَيكي ِراستةخؤ

 ا
 كؤةتيي ئةم بتبةةة

 زواي ئةَ ضِووْ كطزُةوةية زةهَيٍَ : 
ْ بة طؿن و باظاضِي ئايا ظؤضبةي ٓةضة ظؤضي كطِيّ و فطؤؾنت و ًاًةهَةكاُي باظاضِي ئةًطِؤي ًوغوٌَاُا ػ ٔ

بةتي ضيباي تيَلةأل ُةبووة و بةضٓةًي ضيبا ُابةُةوة بؤ ِةوة( و )ظةضِةُطةضةكاْ(يـ بة تاي)ثاضة طؤضِي
 ًاأل و ًِسهَةكاُياْ    !

ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ش وةآلًةكةف : زةخةيِة غةض ئةغتؤي خويَِطي ئةَ بابةتة ،

 . [مائدةػاِ] زې   ۓے  ے
اْ بة غةضةوةية ئايا ظؤضبةي ٓةضة ظؤضي ئةواُةي كة هةَ ضِؤشطاضةزا قةضظزةكةْ و قةضظي خةهَليػ  ٕ

وةفازاضْ و ااكةكاضي خاوةْ قةضظةكةياْ هة ثيَـ ااوة   ياْ بووُةتة ًايةي بيَعاضي و ُاضِةذةت 
 بووُي خاوةْ قةضظةكاْ  

ة ةاضة بووةتةةاُي ئةَ ضِؤشطةياوي ظؤضبةي قةضظاضةكةآ و ُاؾةةوتي ُابةجةػوكةي ٓةهَةة ضِاغتةوةآلَ : ب
ةضي خطاثي ةاضيطةةواض و طةِةسة ؾويَةي خاوةْ قةضظةكاْ و ئةوةُةت بووُةعاضي و ُاضِةذةيَةةي بةًاي
م زةكات هة ًوغوٌَاُيَلي ةم زاواي قةضظيَةٌاُيَةم ًوغوَةةوتووةتةوة تا ئةو ئاغتةي كة زةبيِني كاتيَةهةآك

تةف ةػةةضظت بسةًآ ، ٓؤكاضي غةضةكي ئةَ ٓةهَويَةية قنىاًسا ةيَت هة تواُةتط ضِاغتةخؤ زةهَ
 وة بؤ بآوةفايي و ٓةهَػوكةوتي ُابةجآ و ُاؾياوي ظؤضبةي قةضظاضةكاُي ئةَ ضِؤشطاضة !!!زةطةضِيَِِة
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ّ كة ةؤياْ زاْ بةوةزا ُاُيَةة ظًاُي خةؤياْ بةةضْ خةطةةي كة ظةضِةُةةواُةةي ٓةضة ظؤضي ئةايا ظؤضبةئ ػ ٖ
زةطؤضِتةوة و  (وْ بة ئاهَتوْةةتةئاهَظيَطِ بة ظيَطِ )ياْ ضيباية و ئةواْ ةةكاُةةضة ظؤضي ًاًةهَةةي ٓةظؤضب

 ئاهَتوُيـ بة قةضظ زةكطِْ و بة قةضظيـ زيفطؤؾّ    !
يةكة خؤياْ بة ظًاُي خؤياْ زةيسضكيَِّ و ااكيـ زةظاُّ ضيبا زةخؤْ و ستىوةآلَ : بةهَةي ، ئةًة ضِا

 ضيباف زةزةْ بة زةضخواضي ًاأل و ًِساهَةكاُياْ !!!
اْ ثاضة و زضاوةكاْ بة قةضظ ُاطؤضُِةوة و كطِيّ و فطؤؾتين ثاضة ة ئايا ظؤضبةي ٓةضة ظؤضي ثاضةطؤضِةك 4

 (    !سوؽ اِػصرّاَيية بة غةض باظاضِي )ثاضة طؤضِيِةوة / نىبة قةضظ غياًايةكي ئاؾلطا و ظاأل 
 حسنػاِ)وةآلَ : ئةطةض ضيبا خواضزْ غيفةتي ثاضة طؤضِةكاُي غةضزةًي )تابعني و ثياو ااكاْ( بيَت وةن 

ن بن ُممد و اِبصري ة ىؤالء ِإفَّ  واهللِ ) : فةضًووياُة( سرَي  اِلَّوِ  ِمنَ  ِِبَْربٍ  نُواذِ أَ  قد موإّنَّ  ، اِربا ألكلةُ  اِصياَر
ِوِ  س بيَت بة خوا ئةو ثاضة طؤضِاُة ضيبا خؤضْ ، وة ئةواْ جةُطياْ ضِاطةياُسووة ِواتة : غويَ . (ٚٚ)...( َوَرُسِو

   ()زش بة خوا و ثيَغةًبةضةكةي 
ئةطةض ئةًة غيفةتي ثاضة طؤضِةكاُي ئةو غةضزةًة بيَت زةبيَت ثاضةطؤضِةكاُي ئاخطظةًاْ اي بوَيَّ  جا

!!  
 كؤةتيي

 

 وة هة كؤتايي ئةَ بابةتةزا زةهَيٍَ :
 بريخظتهةوةيةك :

ئةطةض ؾاضةظا ُةبيَت ئةوا ضيبا جؤض و زةضطاي ظؤضي ٓةية و خواضزُي ضيبايـ ظؤض تطغِاكة ، بؤية 
 هة ضيبا خواضزْ كاضيَلي ئاغاْ بة تايبةت هةَ غةضزةًةزا ! بووُتضِظطاض

 دةزطاية و تاوانيَكي شؤز طةوزةية :( ٖٚ) زيبا ــ
ََْسُرَىا اً بَابَ  َوَسبػُْعوفَ  َث َاثَةٌ  اِرّْبَا)) فةضًوويةتي : ()ثيَغةًبةضي خوا  واتة :  . (ٛٚ)((أُمَّوُ  اِرَُّج َُّ  ََػْنِكحَ  أَفْ  ِمْث َُّ  َأ
( زةضطاية : ئاغاْ تطيّ و غون تطيِياْ وةن ئةوة واية كة : ثياو ظيِا و زاويَّ ٖٚ)  ضيبا ذةفتاوغيَ

 . ثيػي هة طةيَ زايلي خوَيسا بلات
                                                           

 ( .ٕٖٓ/  ٔتفسري ابن كثري : )( ٚٚ)

 .(  ٛٛٗ / ٗ( : ) ٔٚٛٔ: ) رقم اِصحيحة األحادَث وسلسلة ،( ٜٖٖ٘: ) رقم اِصغري جامهػاِ صحيح( ٛٚ)
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 زيبا خوازدى لة شيها كسدى و داويَو ثيطي شؤز طةوزةتسة :ــ 
واتة  .(ٜٚ)((َزنْػَيةً  َوَث اَِثيَ  ِستَّةٍ  ِمنْ  َأَشدُّ  ََػْعَلمُ  َوُىوَ  اِرَُّج َُّ  ََْأُكُلوُ  رِباً  ِدْرَىمُ ))فةضًوويةتي :  ()ثيَغةًبةضي خوا 

زضٓةًيَم هة ضيبا كة ثياو بيدوات و بيؿعاُيَت ئةو زضٓةًة بة ضيبا ثةيساي كطزووة ، ئةوا تاواْ و توَهَة و : 
( غي و ؾةف ظيِا و زاويَّ ثيػي  ئةااَ ٖٙخطاثي و غعاي خواضزُي ئةو زضٓةًة توُس و ظياتطة هة : )

   زاْ
 لةعهةت كساوة لة زيبا خؤز و ياوكازيكازةكاني : ــ
َْوِ  وََكاتَِبوُ  َوُموِكَلوُ  اِرّْبَا آِك ََّ  () اِلَّوِ  َرُسوؿُ  ََِعنَ )) : قَاؿَ  () اِلَّوِ  َْْبدِ  ْبنِ  َجابِرِ  َْنْ   ُىمْ :  َوقَاؿَ ،  َوَشاِىَد
 ةي كة :ةةغةكطزووة هةو ةي كةِةتةهةك ()ةًبةضي خوا ةثيَغواتة :  .(ٓٛ)((َسَواءٌ 
  ( الرِّبَا آِكلَ ضيبا زةخوات : )/  1
  ( ُموِكَلهُ وة ئةوةي كة ضيبا زةزات بة زةضخواضزي ضيبا خوَضةكةزا : )/  2
  ( َكاتَِبهُ ي ضيباكة زةُوغيَت : )وة ئةوةي كة بةُس )كةقس(/  3
واْ ضيبا خوَض و ئةوةي ي ضيباكةزا هة ُيَؾايةتي زةزةْ هة غةض بةُس )كةقس(وة ئةو زوو ؾايةتةي كة /  4

   (َشاِهَدْيهِ زةيسات بة زةضخواضزيا : )
   وة ئةًاُة ٓةًووياْ هة تاواُي ضيبازا يةكػاُّ

بؤية زةبيَت ًوغوٌَاُاْ اان بعاُّ كة خواضزُي ُاْ و ًاهَي ئةواُةي كة ًاًةهَة و كطِيّ و فطؤؾنت بة ضيبا 
ة( فطؤؾةكاْ ! بةهَلو ثيؼ تطيؿة هة هة ُاْ و زةكةْ ذةضاًة و ثيؼ تطة هة ُاْ و ًاهَي )ويػلي وبؤ

 ًاهَي ئةواُةي كة بة )زاويَّ ثيػي و بآ ئةخالقي( ثاضة ثةيسا زةكةْ !!!
 يةك بؤ ئافشةتاى :ىئامؤرطاس

ثيَويػتة هة غةض ٓةًوو ئافطةتيَلي ًوغوٌَاْ و ذةآلَأل ظازة كة ئاطاي هة ًيَطزةكةي بيَت ئةَ زوو خاهَةي 
 هة ياز ُةايَت :

ُابيَت فؿاض خباتة غةض ًيَطزةكةي بؤ ثاضة و ًاأل ثةيسا كطزْ بة ٓةض ؾيَوةيةن بيَت ئةطةض اي بة  ة 1
 ضِيَةطاي ذةضاًيـ بيَت وةن قةضظ كويَطي و ضيبا خواضزْ !

                                                           
 . ( ٜٖ/ ٖ( : ) ٖٖٓٔ: ) رقم اِصحيحة اِسلسلة و ،(  ٖٖ٘ٚ: ) رقم اِصغري اْلامه حصحي( ٜٚ)
 . األثػم ِف سواء ىم:  َعّن( ٜٛ٘ٔ: ) رقم  مسلػم صحيح (ٓٛ)
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ة بةهَلو زةبيَت ئاًؤشطاضي ًيَطزةكةي بلات بةوةي كة ضِظق و ضِؤظي و ثاضةي ذةآلأل بؤ خؤي و ًاأل و  2
 بلات  ًِساهَي ثةيسا 

وة زةبيَت ٓةهَويَػن وةكو ئةو ئافطةتةي ثيَؿيِاْ بيَت كة كاتيَم ًيَطزةكةي هة ًاأل زةضزةاوو بؤ 
)اتػِق اهلَل وال تأتِػنا باِػحراـ ، َإنَّػنا نصبػُر ْلى كةغابةت و بصيَوي ٓيَِاُةوة بؤ ًِساهَةكاُي ثآي زةووت : 

كن ال نريُق نػاَر جْنَّػم( . ئةي ًيَطزةكةَ هة خوا برتغة و ثاضة و ضِظق و بصيَوي ذةضامماْ  واتة : اِػجوع ، ِو
 ية  نىبؤ ًةٓيَِةوة ، اوُلة ئيٌَة ئاضاَ زةططيّ هة غةض بطغيَن ، بةآلَ تواُاي ئاططي زؤظةمخاْ 

ِػجوع وة هة ضِيوايةتيَلي تطزا ٓاتووة فةضًوويةتي :  َّػاَؾ واِػَكْسػِ  اِػَحراـ ، َإنَّػنا نصبػُر ْلى ا ، وال نصُه )إ
واتة : ئاًاْ غةز ئاًاْ ووضياي كةغابةتي ذةضاَ ببة ، اوُلة ئيٌَة ئاضاَ زةططيّ هة غةض  ْلى اِنػار( .

 بطغيَن ، بةآلَ ئاضاَ ُاططيّ هة غةض ئاططي زؤظةر  
اتة ًِيـ زةهَيٍَ : خؤظطة ئافطةتاُي ئةَ غةضزةًةف ئا بةَ ؾيَواظة ببوايةْ هة طةأل ًيَطزةكاُياُسا ، ئةو ك

 ٓةغتٌاْ زةكطز بة خؤؾي شياْ و زةًاْ بيين شيامناْ اةُس ئاغوزة زةبوو !
بؤ خواغتين ئافطةتي قاهَةس كة  ()هة ضِاغتيسا ئةَ ٓؤكاضيَلة هة ٓؤكاضةكاُي ٓاُساُي ثيَغةًبةض 

واتة : با يةكيَم هة ئيَوة  .(ٔٛ)((ةِ اآلِخرَ  أَْمرِ  ََْلى تُِعيُنوُ  َصاحِلَةً  َوَزْوَجةً  ... َأَحدُُكمْ  َِِيتَِّخذْ ))فةضًوويةتي : 
ئافطةتيَلي اان و قاهَس ٓةهَبصيَطيَت بؤ ٓاوغةضيَن و ٓاوبةؾيَن شياُي كةوا ٓاوكاضي بلات هة بواضي زوا 

واتة : ٓاوغةضي زيِساض و ئايني ثةضوةض  .(ٕٛ)((اِدَّْنِ  ِبَذاتِ  ََاْظَفرْ )) ٓةضوةٓا فةًوويةتي : ضِؤشيسا  
 خبة   خؤت زةغتلةوتيَلي بة ُطر بةزةغنٓةهَبصيَطة و وةن 

َْانَوُ  ََػَقدْ  َصاحِلَةً  اِْمَرأَةً  اِلَّوُ  َرزََقوُ  َمنْ )) وة ٓةضوةٓا فةًوويةتي :  اِشَّْررِ  ِف  اِلَّوَ  ََػْلَيتَّقِ  ، ِدَنوِ  َشْررِ  ََْلى َأ
زاوة هة غةض  واتة : ٓةض كةغيَم خوا ئافطةتيَلي قاهَري ثآبةخؿي ئةوا ياضًةتي .(ٖٛ)((َباِقياِْ 

 بةضِيَوةبطزُي ُيوةي زيِةكةي ، وة با هة خوا برتغيَت هةو ُيوةكةي تطيسا  
 بةآلَ ئةطةض ئافطةت قاهَس ُةبوو ئةوا     !!!

 فالـحندُ هللِ عل  ُُلِّ حالٍ ، ونعوذُ باهللِ من حالِ أهل النار ...
 

                                                           
 . (ٕٙٚٔ: ) رقم اِصحيحةاألحادَث  سلسلة (ٔٛ)
 ( .ٙٙٗٔ( وصحيح مسلم رقم : )ٜٓٓ٘صحيح اِبخاري رقم : ) (ٕٛ)
 . (ٕ٘ٙ: ) رقم اِصحيحةاألحادَث  سلسلة، وانظر : ( ٜٙٔٔىي  رقم : )صحيح اِرتغي  واِرت  (ٖٛ)


