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ِحيمِ ـــــبِس   مِن الرَّ ح    ِم هللِا الرَّ

َمةُ   ال ُمقَد ِ

ونوسو سَحْعدد ُِ َُ َو َسَحْعدد ُوددبِو ِهددِهَِّ ِ ددْ  ِإنَّ اْلَحْمددَ  هَِّ َحْحَمدد و َوو َسَح َُْفِرهو َُْهِ يس َسَحْعدد
ِعَنِو  سِر َأْحرو هو َئِتِ  َسِ  ْ شو و َ ْ  َيْهِ َِ َّللاَّو َفََل  وِضلَّ َلسوو َسَ ْ  يوْضِلْل َأْعَمِِلَنِ َسوِ 
  .َفََل َهِِدَي َلسو 

بلوسو .سَأْشَه و َأْن ََل ِإَلَس ِإَلَّ َّللاَّوو َسَأْشَه و َأنَّ  وَحمًَّ ا عَ  َو َسَرسو  ْب و

 َبا َّللاََّ َحقَّ توَقِِتِس َسََل َتموبتو َّ ِإَلَّ َسَأْحُوْم  وْعِلموبن )سدبر   َيِ َأيَُّهِ الَِّذيَ  آَ نوبا اتَّقو
 (.102آل عمهان: آية: 

 ِْد َساِحدَ  د َسَقَلدَق ِ ن دبا َركَّمودْم الَّدِذي َقَلَقمودْم ِ دْ  َحْرد ُو اتَّقو َهدِ َيِ َأيَُّهِ النَّدِ ََ ْس َهدِ ََ
با َّللاََّ الَِّذيَ َتَعَِءلوبَن ِهِس َساْْلَْرَحَِم ِإنَّ َّللاََّ َكِنَ  ًَِل َكِثوًها َسِحَعًِء َساتَّقو ََ َمِِر  َسَكثَّ ِ ْنهو

 (.1.)سبر  النعِء: آية:  َعَلْوموْم َرِقوًبِ
 ِ با َّللاََّ َسقوبلوبا َقْبًَل َس ْفِردْه  *يً ا َيِ َأيَُّهِ الَِّذيَ  آَ نوبا اتَّقو ْْ َلمودْم َأْعَمدَِلموْم َسَْ يوْصدِل

ًَا َعِ وًمدددِ دددبَلسو َفَقدددْ  َفدددََِ َفدددْب ُْ َّللاََّ َسَرسو حودددبَكموْم َسَ دددْ  يوِوددد ِو و 70)اْلحددد:ا :  َلمودددْم 
71)(1). 

ــا بَع ــــُد:  أَمَّ

                                                 

 –كتةا  الكاةا   -: الةدارمي فةي ب ةذا اللظة  هذه الخطبة تسمى خطبةة الحاجةة أخرج ةا( 1) 

، 432، 393 – 1/392فةي المسةكد  وأحمةد(، 2202)   2/191 -في خطبة الكاةا   با 

 -مسةةةتدركه  فةةةيالحةةةاك  و، 4116، 4115، 3721، 3720باألرقةةةا   148، 8-9، 4/8

؛  مسةعو بةن  اعن عبدهللا كل   ،(، وسات عكه الذهبي2744  ) 2/199 -كتا  الكاا 

طةر  هةذا الحةديث فةي رسةالة  –رحمةه هللا  -وقد جمع فضةيلة الشةين صاصةر الةدين األلبةاصي 

 يعلم ا أصحابه. بعكوان: "خطبة الحاجة التى كان   رسول هللا 
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َُددِ و َّللاَِّ فدد دد د  وِإنَّ َأْصددَ َ  اْلَحددِ يِث ِك َشدده  سَ و  َسَأْحَعددَ  اْلَهددْ ِي َهددْ يو  وَحمَّ
َُِتوَهِ ددبِر  وْحددَ  ددلَّ  واْْلو و َُددةد ِدْ َعددة   َسكو ددلَّ  و وْحَ  ددلَّ  َسكو ََلددََلَلةد ِفدد   ِدْ َعددةد ََلددََلَلة  َسكو

  .(1)و َ ْ  َيْهِ َِ َّللاَّو َفََل  وِضلَّ َلسو َسَ ْ  يوْضِلْل َفََل َهِِديَ النَِّرِ 

ْهددسو ِفدد  الدد ي ِ َ ددْ  يوددِهِد َّللاَّو ِهددِس َقْوددًها يوَرقِ   ِ  (2)   اللهددم فقهنددِ فدد  الدد ي
ل يِ ر  الُِلمو . سبحِحك ركنِ َل علدم لندِ إَل  دِ علمُندِو س حدِ  سعلمنِ الُأْس
حعألك أن تُلمنِ    علمكو سحعُبدعك  ِ تُلمنِ فذكهحِ هس سقت الحَِة يِ 

  ر  الُِلمو  .

 وبعـــد :

غِلدد   ُد   درقهًا فد   عدألة ذالُدذر هِل هدلذو ي د  أنمد  يُدِهُ  دِ كو ف
 ذه  ي نْ إلى ق  ِهببا  ذهبو : د كُِدتهم ف  كثوه    المعِئل د النُِ 

نردبن إ يِحودة  اإلفهاط سالفلب سال حبد .. فو ح سن  ب أ الُدذر هِل هدل .. ْس
ددبد الُددذر هِل هددل أصددًَل ..  مددِ حملهددم  ددبد ال ِهددل المُددذسر َلحُرددِء َس َس

على أحُِ د  علمو  م على إص ار أحيِم الُمروهو سالخهسج    دائه  اإلسَل
  !.. د يشملهم الُذر هِل هل

                                                 

با   -كتا  الجمعة  -بته، أخرجه مسل  في في افتتا  خط ( وهذا أيضاً مما كان يقوله 1)

 (.   867  ) 2/592 -تخظيف الصالة والخطبة 

قةال سةمعت  ( جزء مةن حةديث أخرجةه البخةارس بدسةكا ه علةى معاويةة بةن أبةى سةظيان 2)

يقةةول: "مةةن يةةر  هللا بةةه خيةةراً يظق ةةه فةةي الةةدين وعصمةةا أصةةا قاسةة  وهللا يعطةةى ...  الكبةةي 

 -بةا  مةن يةر  هللا بةه خيةراً يظق ةه فةي الةدين  -كتا  العل   -في  الحديث"؛ أخرجه البخاري

بةةةةةا  قولةةةةةه تعالى:)فةةةةة ن   خمسةةةةةه  -كتةةةةةا  فةةةةةر  الخمةةةةة   -(، وفةةةةةى 71  ) 1/39

بةةةا  قةةةول  -كتةةةا  اصعتصةةةا   -(، وفةةةى 2948       ) 3/1134( 41وللرسةةةول()األصظال:

   6/2667 - الحةةةديث" …: "ص تةةةزال طا ظةةةة مةةةن أمتةةةي لةةةاهرين علةةةى الحةةة  الكبةةةي 

 -( وفةى 1037  ) 2/718با  الك ى عةن المسة لة  -كتا  الزكاة  -(؛ ومسل  في 6882)

ص تةةزال طا ظةةة مةةن أمتةةي لةةاهرين علةةى الحةة  ص يضةةره  مةةن  بةةا  قولةةه  -كتةةا  اامةةارة

 (.1037 )3/1524خالظ   
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الخدبارج فومدِ سقدُ فودس با ُسهرَلء د سباء علمبا أم لم يُلمبا د فق  سق 
 الفَل  اْلسائل؛ الذي  كر هسا النُِ هِلمبِئهو سسبء ال   ..!

س ددذه  آقدده د سودد   بودد  النقددوى د َددنْ إلددى الُرددْه و سالُمووددُ 
هِل هددل   إعددذاَر .. فبسددُبا َلددوقًِ .. سعددذرسا سال رددِء .. سعددذار  ددَِل ينبفدد

ُلددبا ال هددل  ِحُددًِ للُمرودده .. س و علددى اإلقددَل  إلددى  سا دد  دسن أن ين دده َس
..   هلو سالمعألة الُد  َهدل فوهدِالذي حملس على العب  الحِل ال ِهلو س 

سأدقلددبا  دد  َل .. عددذَر   ددبَفُددذرسا  دد  َل يسالبوئددة الُدد  يُددو  فوهددِ .. 
 ئه  اإلسَلم!داف  إدقِلس ْ يص

أهددل فوددس  فومددِ سقددُبا ُددفقدد  سق د سددباء علمددبا أم لددم يُلمددباد سهددرَلء 
ئة اْلسائل الذي  حربا أن ييبن الُمل    الُ هم س  ِءو سفوهم شبس المَه اإلَر
 .اإليمِن !
ُ  فوهِ  رقهًا د فِلمعألة   هد  ددو  الفدِل  سال دِ و د على كثه   ِ كو

  .(1)م هللا!.. إَل    رحسكو  اإلفهاط سالُرْه  
ُة يُذر فوهِ هِل هل سأ بر َل يُدذر فوهدِ ددذلكو  فهنِك أ بر ف  الشْه

ِلولو فِل هل  َْ ال َّ َ َ ِ َسََل ُْ ْو عوْذًرا َكَ ْهِل اْلَمِِفِه؛ ِْلَحَّسو  وَمَِدَه   َه   .إ َِّ ََل َيْصلو
لِ  سَ  سَن اْلَ ْهِل اْْلَسَّ ْو عوْذًرا َلِمنَّسو دو ْهل  ََل َيْصلو ََ َكَ ْهدِل َصدِِحِ  اْلَهدَب    َِّ 

دِ  ِْ َلِمنَّدسو َلمَّ ِلوِل اْلَباَِلد ََُِلىو َسَأْحَمِِم اْْلِقَهِ ؛ ِْلَحَّدسو  وَخدِِل   ِللد َّ ِف  ِصَرِِت َّللاَِّ َت
لِ  سَن اْْلَسَّ ْهآِن َكَِن دو َنَِظَهتوسو َسِ ْل:َا وسو  وَكَِن  وَرسِ ًَل ِلْلقو  .َسَلمَِّ َكَِن  وْعِلًمِ َلِ:َ َنِ  و

ْو عوْذًرا َكَ ْهِل سهنِك  ْهل  َيْصلو ُِ الذي موْعِلمد الََ دَهاِئ ْه ِهِلشَّ َِ َسَكدَذا  وَلدْم يوَهدِ
 ِْ ْم إ دِة َأْهدِل قوَبدَِء َفدِإحَّهو ُْ  ِفد  َداِرَحدِ َكَمدِ ِفد  ِقصَّ َُِشْه َه و َسَلْم َيْن ا َحَ:َل ِقَوِ   َِ إ

ََل  ْم َتْحِبْلو اْلِقْبَلِة َسَكِحوبا ِف  الصَّ بلو َدَلَفهو َبِة َفِْسَُْحَعَ  َرسو ُْ سا إَلى اْلَم ِ  اْسََُ ارو
                                                 

  .9لعبد المكع  مصطظى حليمة ص  ة  ج  الح   وقيا    ل     بالج   ر  ذ  ( الع  1)



صول الدين بأسيوط، العدد الثامن والعشرون صول الدين بأسيوط، العدد الثامن والعشرون مجلة كلية أمجلة كلية أ

  ((11م، ج )م، ج )2101021010

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيالجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ل القـ                                                                                 مافــ
 د/   محمد سيد أحمد شحاته

 يعذر فيه بالجهل  
‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹› 

 

5  

ََلمو  ََل و َسالعَّ بلوبَن َكْوَ  َصدََلتوَنِ إَلدى َدْودِت و (1)صنوُهم َّللاَِّ َعَلْوِس الصَّ َسَكِحوبا َيقو
ََُِلى  ُِ َقْبَل ِعْلِمَنِ ِهِلَُّْحِبِْلو َفَأْحَ:َل َّللاَّو َت َُ إيَمَِحمومْ َسَ ِ َكَِن َّللاَّو لِ )اْلَمْقِ   (ووِضو

 ُِ   (.2)َأْي: َصََلَتموْم إَلى َدْوِت اْلَمْقِ 
ةو َتْحِهِْم اْلَخْمِه( دَحَِهةو ..)َسِقصَّ دبَل  :َلمَِّ َحَ:َل َتْحِهْمو اْلَخْمِه َقدَِل الصَّ َيدِ َرسو

دْأكولو  بَن َ دَِل اْلَمْوِعدِه َّللاَِّ َفَمْوَ  ِهِإْقَباِحَندِ الَّدِذيَ  َ دِتوبا َسهودْم َيْشدَهكوبَن اْلَخْمدَهو َسَْ
َُدَِلى لوبِغ اْلِخَوِِ  إَلدْوِهْم   َفَندَ:َل َقْبلدس َت َ  الَُّْحِهِْم َقْبَل دو ُْ َِ َعَلدى ) :َأْي : َه َلدْو

ا َ ِ اتََّقْبا َسآَ نوبا َِ موبا إ ُِ َنِح  ِفوَمِ َق َو ِِلَحِِت   .(3)(الَِّذيَ  آَ نوبا َسَعِملوبا الصَّ
حُددى يُبددو  لددس أقددبال أهددل الُلددم  ل أسَلً فوُددذر هِل هدد ييددبن َددِهَلً فقدد  

ن أصده هُد  ِلدك علدى  شدِقة الهسدبل  د  هُد   دِ إسدَلئل المُِ  سالعنة ف
 .قُل س َلتبو  لس اله   ساتبُ غوه سبول المر نو  فِحس يعُُِ  فِن تِ  

ْه س  َِ ؛  ل هدلهِْذًرا  ُدحَّسو َيموبنو فإَ اْلَ ْهلو ِف  َداِر اْلَحْهِ  ِ ْ   وْعِلمد َلْم يوَهِ
دهد َسِ حََّمدِ  دْذًرا ؛ ِْلَحَّدسو َغْودهو  وَقصِ  َل َقِرَ  َفَوِصدوهو اْلَ ْهدلو ِهدِس عو َِ ِْلَنَّ اْلِخَوَِ  النَِّ

ِلوِل ِف  َحْرِعسِ  َِء ِ ْ  ِقَبِل َقَرِِء ال َّ ِل َ دِ َيْندِ:لو َفدِإْن  وََ َسَكدَذِلَك اْلِخَودِ و ِفد  َأسَّ
ُْذوس   . ًراَ ْ  َلْم َيْبلوْفسو َكَِن َ 

ْسددََلِم َفَقددْ  َتددمَّ الَُّْبِلودد و ِ ددْ  َصددِِحِ   ََُشددَه اْلِخَوددِ و ِفدد  َداِر اإلِْ ا اْح َِ ددِ إ َفَأ َّ
ِلوِل  ُْ و َفِإحََّمِ أوِتَ  ِ ْ  ِقَبِل َتْقِصوِهَِ ََل ِ ْ  ِقَبِل َقَرِِء الد َّ ِهَل ِ ْ  َه ََ ْهِع َفَمْ   الشَّ

                                                 

(. 40 ) 23ص/1ج -بةا  الصةالة مةن اايمةان  -كتا  الصةالة –في البخاري ( أخرجه: 1)

با  تحويةل كتا  الصالة مسل  في (، و6825،  4222،  4216،  390) واصظر األحا يث

 .(. من حديث البراء بن عاز  525 ) 374ص/1ج-القبلة من القدس على الاعبة 

 .خريجههو صظ  حديث البراء بن عاز  الساب  ت( 2)

لي  على الذين آمكوا وعملةوا الصةالحا  )با   -كتا  التظسير  –في البخاري ( أخرجه: 3)

أصةة  ر ةةي هللا ( مةةن حةةديث 4344 ) 1688ص/4ج 93 الما ةةدة : (جكةةا  فيمةةا طعمةةوا

  .عكه
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َُْذرو َكَمْ  َلْم َيْولوْ  اْلمَ  دبد  َفَصدلَّى َفََل يو َو ُوْمَهاِن َسَلِمنَّدسو َتدَومََّم َساْلَمدِءو َ ْب َِء ِف  اْل
 .(1)َلْم يوْ ِ:َِ 

دة فهندِك أ دبر أُبُدت  د َ  د  العدنة النبْب سهذا الُذر هِل هل لس  ِ يْر
 د  كِحدت هدذَ صدرُس سلدم يراقدذ  العنة الُذر هِل هل فوهِ سعدذر النبد  
 هرُلُس سهذا    هِ  الُخرو  علوس.

أحددس لددم يُددذر أحدد  لمددِ سددلم أحدد   دد  فدد  دينددس سدحوددَِ فهددذا اددد   سلددب
تو   َل ييُد  عُبد كدِن  َبدْو د المصدح و ف فد المُدِب رِ  ْددِ  حو َقدَِل  (2)َُدْ  َِ

ُوبدد َكَِن ََل  ُْ د ِإنَّ اْدَ  َ ْع َتْوِ  ِف   وْصَحِرِس َفَقَِل  قوْلتو ِْلوَد ِ  ْدِ  َك َِ َُبِ  َيْمُو و اْلمو
بَل َّللاَِّ  َأْشَه و َأنَّ  ََلم َقَِل َلسو قوْل َأعوبِو ِدَه ِ   َأْقَبَهِح  َأنَّ  َرسو ْبِهَْل َعَلْوِس العَّ َِ
ُوَهدِ َفدَنْح و  اْلَرَلدقِ  ْل ُِ َفقو ُوَهدِ َفَقدَِل قودْل َأعودبِو ِددَه ِ  النَّدِ ْل دبلو َ دِ َقدَِل النَِّبد ُّ  َفقو َحقو
(3). 

تو  لوعدُِ ذظ  اد   عُب قِل اد  قُوبة ف   شيل القهآن:  د أن المُدِب
يُِب دهمِ الحع  سالحعو  فأقِم على ظندسو سَل     القهآن ْلحس رأ  النب  

 .(4)حقبل إحس أصِ  ف  ِلك سأقوأ المهَِهسن ساْلحصِر

فِد   عُبد  ُذسر قوًُِ إِ لب أحمه شخص قهآحوة هِتو  العبرتو  
   ُ علمس لحيمنِ هيرَه قوًُِ. 

                                                 

 .85/  9كشف األسرار ( 1)

مةري  وس اامةا  القةدوة مقةرل الاوفةة مةع السةلمي أبةو أزر بن حبيش ابةن حباةةة بةن (2)

قةال ابةن سةعد كةان كقةة ك يةر ،  األسدي الاوفي وياكةى أيضةا أبةا مطةرر أ را أيةا  الجاهليةة

مةا  زر ، الحديث وقال عاص  كان زر من أعر  الكاس كان ابن مسعو  يسة له عةن العربيةة

 سكة عحدس وكماصين قال خليظة والظالس ما  سكة اككتين وكماصين.

(، وقةد 21221(، وبةرق  )21220بةرق  ) 5/129( أخرجه: أحمد بن حكبل فةي مسةكده 3)

كتةةا  األ  ، والشةةافعي فةةي 35/113حسةةن الشةةين ةةةعيا هةةذا الحةةديث فةةي تحقيقةةه للمسةةكد 

 .، 274ص /10ابن حبان ج، و199ص /7ج

 .192 - 1/191الزرقاصي  -( مكاهل العرفان في علو  القرآن 4)
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صلة همبَلبع الُمروهو سه   د  ال دباهه س بَلبع الُذر هِل هل لس   
 العلبوة الُى ظههت ف  الم ُمُِت اإلسَل وة ستحُِج إلى إيضِح.

سلذا َدِء البحدث دهدذا الُندبان: )القدبل ال د:ل فومدِ يُدذر فودس هِل هدل 
ة(.  دراسة ف  َلبء العنة النبْب

هدددذا سقددد  َدددِء البحدددث علدددى النحدددب الُدددِل :  ق  دددةو ستمهوددد و سسدددُة 
 فصبلو سقِتمة. 

. المقدمة:  ستح ُت فوهِ ع  أهموة المبَلبع سعنِصَه
عهفت هِل هل سأقعِ س س   يقبل  نس دعدب  ال هدل س د  َل : التمهيد

كهت أهم المرلرِت الُ  تح ُت ع  هذا المبَلبع.  يقبلو ِس
 .ُه  هِإلسَلمالقه  الُذر هِل هل هعب   : األول الفصل
  .هُو   حشِ دبِديةالُذر هِل هل لم      :الثاني الفصل
 الُذر هِل هل هعب  قرِء الحيم. :الثالث الفصل
 الُذر هِل هل هعب  ع م فهم النصبص. :الرابع الفصل
 الُذر هِل هل هعب  ع م دلبغس الحيم الشهع .: الخامس الفصل
 الُذر هِل هل ف  آقه ال: ِن. :السادس الفصل
 ستح ُت فوهِ ع  أهم  ِ تبصلت إلوس.: الخاتمة
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 التمهيد:

ددد  قبددل ِكدده اْلحِديددث الُدد  تدد ل علددى الُددذر هِل هددل أن أِكدده  ي دد ر
تُْه  الُذر ُم تُْه  ال هل سأقعِ س س   يقبدل  ندس دعدب  ال هدل س د  

 َل يقبلو ُم أِكه ترصوَلت المبَلبع.
 ::تعريف العذر

الُذر هب قل  اإلحعِن إصَلح  ِ أحمه علودس هيدَلمو سأعدذر فدَلنو إِا 
 .(1)أيضًِ هب الح ة الُ  أعُذر دهِأد   عذرًا فلم يلمو سالُذر 

 تعريف الجهل:

لُ   .(2)سالَُّْ ِهولو النعبة إلى ال هل... َل  الُلم :لغة الَجه 
 .سق  يقُ ال هل َل  المُهفة 

فدددإن قدددِرن اعُقدددِد و عددد م الُلدددم عمدددِ  ددد  شدددأحس الُلدددم واصـــطًحا :
 وسهب المدهاد هِلشدُبر هِلشد ء علدى قدَل   دِ هدب هدس والنقوى فهب  هك 

 .(3) فبعو  سهب المهاد هُ م الشُبرس َل
 والجهل على ثًثة أضرب:

مو اْلَ ِِهددلو قلددب الددنرِ  دد  الُلددمو س نددس قبلددس تُددِلى: ) األول: َيْحَعددبوهو
َُفُّ ِ   (.273()البقه : َأْغِنَوِء ِ َ  الَُّ

َسَلِمد َّ اعُقِد الشد ء هخدَل   دِ هبعلودسو س ندس قبلدس تُدِلى: ) الثاني:
 (.111()اْلحُِم : لوبنَ َأْكَثَههوْم َيْ هَ 

                                                 

، ومختةةةار 86ص/2، والقةةةاموس المحةةةي  ج747( اصظةةةر : معجةةة  مقةةةايي  الل ةةةة ص 1)

  .420الصحا  ص

 .119مختار الصحا  ص ( 2)

 .13ص/2ج للزركشيالمك ور ، 335حكظي ص -األةباه والكظا ر ( 3)
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فُل الش ء هخَل   ِ حقس أن يرُلو سباء اعُق  فوس اعُقِدًا  الثالث:
دددددبِو ِهدددددِه ِ َأْن َأكودددددبَن ِ دددددَ  صدددددحوحًِ أم فِسددددد ًا كقبلدددددس تُدددددِلى: ) َقدددددَِل َأعو

 .(1)(67()البقه : اْلَ ِِهِلو َ 
 والجهل بسيط ومركب:

 ذ.عِلمًِ  هب ع م الُلم عمِ    شأحس أن ييبن ذ :ال هل البعو 

َم غوه  وِدق للباقُ :ال هل المهك   .(2)هب عبِر  ع  اعُقِد َِ

 فِل هل البعو  ع م الُلم هِلش ء أصًَل. 
 هب الُلم هِلش ء على قَل   ِ هب علوس. ال هل المهك س 

ُُق  أحس يُُق َ على  ِ هب علوس فهذا َهل  فهذا َهل دذلك الش ء ْس
  .آقه ق  تهكبِ  ُِ

بديدِن سهب َل  للُلم لص    ح  الضد ي  علوهمدِ فإحهمدِ  ُنودِن س َب
 .(3)يعُحول اَُمِعهمِ ف   حل ساح  سكونهمِ غِية الخَل  أيضِ
 سال هل المهك  شه    ال هل البعو  س ِ ألو   ِ قول :

 

 قددددددددددِل حمددددددددددِر الحيددددددددددوم تب ددددددددددِ
 

 لدددددددب أحصدددددددربح  لمندددددددت أركددددددد  
 

 ْلحنددددددددددددددددد  َِهدددددددددددددددددل هعدددددددددددددددددو 
 

 سصدددددددددددِحب  َِهدددددددددددل  هكددددددددددد  
 

 م فإحس ي:سل هِلُُلم.س ِدام ال هل َل  الُل
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 :هيأما أقسامه من حيث ما يعذر به وما ال يعذر فو
ف  اْلقه  ك هدل المدِفه هصدرِت هللا  َهل هِقل َل يصلْ عذراً  :األول

هل صِح  الهدب   وتُِلى سأحيِم اْلقه  هدل  د  قدِل  فد  اَُهدِدَ  وَس َس
 .المُِ  أس العنة المشهبر  ساإلَمِع كِلرُب  دبوُ أ هِت اْلسَلد

 وأس فد   بَلدُ الشدبهة وال هل ف   بَلُ اَلَُهِد الصدحوْ :الثاني
سكمد   وسشدبهة كدِلمحُ م إِا أفوده علدى ظد  أحهدِ فوهتدس سأحس يصلْ عدذراً 

ُس على ظ  أحهِ تحل لس ة سال َ أس ََس  .َحى ه ِْر
ال هدددل فددد  دار الحددده   ددد   عدددلم لدددم يهدددَِه سأحدددس ييدددبن  :الثالـــث

 عدق  لثُدم كَلهمدِ ن النعدوِن سال هدل أعلدم أن قِعد   الرقدس : أ.... س عذراً 
 .(1) ولقِ

 :من يقبل منه دعوى الجهل ومن ال يقبل

م ش ء  مِ يشُهك فوس غِل  النُِ لدم يقبدل إَل أن  كل    َهل تحْه
دد  عهدد  هِإلسددَلم أس حشددِ دبِديددة هُودد   يخردد  فوهددِ  ثددل ِلددك :  وييددبن قْه

م ال:حددِ ساْلكددل فدد   ولصددَل سالمددَلم فدد  ا وسالخمدده وسالعددهقة وسالقُددل وكُحددْه
ُدددِ سقدددَِل : تُمددد حِ سلدددم حُلدددم أحدددس يقُدددل  والصدددبم سالقُدددل هِلشدددهِد  إِا َر
سالمههبحة د سن إِن الهاه  فإن كِن هإِحس قبل  وسسطء المفصبكة وهشهِدتنِ

 . ولقِ ْلن ِلك يخر  على الُبام
 كبن الُنحنْ  دبوَلً  س   الذي يقبل فوس دعب  ال هل  ولقِ لخرِئس :

أس النبع الذي تنِسلس  وكبن الق ر الذي أتى هس    المَلم  حه ًِ أس  وللصَل 
 ....فِْلصْ ف  الصبر الثَلث: ع م البوَلن  روهاً 
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هل  ِ يُهت  علوس لم ير َ ِلكس  م ش ء َس  .كل    علم تحْه
دب  الحد  يحد  هَِلتردِ    ْلحدس  هدل َس م ال:حِ سالخمه َس كم  علم تحْه

ب  القصِص : ي   كذا لب علم تحو س كِن حقس اَل ُنِع هل َس م القُل َس ْه
هل كبحس  دبوَل : يبودلو القصِص م المَلم َس م الوود  و س أس علم تحْه تحدْه

ب  الر ية : ت   هل َس  .(1)َس
  ضابط ما يعذر فيه وما ال يعذر: إذا  ف

هب اشُهِر المعألة سقرِؤهِ؛ فم  حشأ فد  أسسدِط المعدلمو  َل يوُدذر 
ددب  الصددَل  سال:  كددِ و سغوههددِ  دد  شددُِئه اإلسددَلم؛ ْلن هِل هددل إِا َحدد  َس

ب  ظدِهه  فد  المُدِ  سالعدنَّةو سالمعدلمبن يرُلبحهدِ علدى الد سامو  أدلة الَب
بكهدِ علدى  د  هدذا حِلدس؛ كمدِ قدهَر ادد  قو ا دة فد  ذالموْفِند ذ.  فَل يخرى َس
سأ دددِ  ددد  حشدددأ فددد  هِديدددة هُوددد  و أس كدددِن حددد يث عهددد  هِإلسدددَلم؛ فإحدددس 

 .سف  غوههِ ه هلس فوهِ يُذر
 : ذ-تددِرك الصددَل  فدد   ُددهم كَل ددس عدد   –سقددِل اددد  ق ا ددة أيًضددِ 

ملة ِلك أن تِرك الصَل  َل يخلب إ ِ أن ييدبن َِحد اً  بكهدِ َس أس غوده  ولَب
بكهددِ ح دده فوددس فددإن كددِن َددِهَل هددس سهددب  مدد   وَِحدد  فددإن كددِن َِحدد ا لَب

بكهدِ سعلدم ِلدك  -كِلح يث اإلسَلم سالنِشد  دبِديدة  -ي هل ِلك  عده  َس
فددإن لددم ييدد   مدد  ي هددل ِلددك كِلنِشدد   دد   ويحيددم هيرددَه ْلحددس  ُددذسرسلددم 

المعلمو  ف  اْل صدِر سالقده  لدم يُدذر سلدم يقبدل  ندس ادعدِء ال هدل سحيدم 
ددب  ظددِهه  فدد  المُددِ  سالعددنة وهيرددَه سالمعددلمبن يرُلبحهددِ  وْلن أدلددة الَب

بكهِ على    هدذا حِلدس سَل ي حد هِ إَل تمدذيبًِ  وعلى ال سام هلل  فَل يخرى َس
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عدد  اإلسددَلم حيمددس حيددم  تُددِلى سلهسددبلس س َمددِع اْل ددة سهددذا يصددوه  هتدد اً 
 .(1)ذسِئه المهت ي  ف  اَلسُُِهة سالقُل سَل أعلم ف  هذا قَلفِ

قضوة  همةو سه : أن اَلقَُل  حو  يقُ فإحمدِ هدب قدَل  فد  تَب  
لك لمبحهِ  عألة توبوقوة على  ترِصول هذَ المعألةو س ُِيوه توبوقِتهِو ِس
أعوِنو فإِا َِءت قضوة الُوبوق ييبن الخَل . سكمُنى آقه ؛ ق  يحصدل 
حصددل الخددَل  عندد   ددة فدد  كثوده  دد  اْلحوددِن و ْس اتردِ  فدد  المعددِئل الن ْه

 الُوبوق على اْلعوِن .

سعلددى ِلددك فددَل ينبفدد  أن تمددبن هددذَ المعددألة  عددبغًِ ْلن يقدد ح أهددل 
 العنة هُضهم ف  هُى    أَلهِ .

دئل عد  الُدذر  -رحمدس هللا  -عثومدو  قِل الشدو   حمد  دد   عند  ِ سو
هِل هل: ذاَلقَُل  ف   عألة الُدذر هِل هدل كفودَه  د  اَلقَُلفدِت الرقهودة 
اَلَُهِديةو سركمِ ييبن اقَُلفدًِ لر ودًِ فد  هُدى اْلحودِن  د  أَدل توبودق 
الحيددم علددى الشددخص المُددو و أي أن ال موددُ يُرقددبن علددى أن هددذا القددبل 

الحيدم علدى الشدخص المُدو  لقودِم المقُضدى فد   كره... سلمد  هدل يصد  
ددبد هُددى  حقددسو ساحُرددِء المددِحُو أس َل و لرددبات هُددى المقُضددوِتو أس َس

 .(2)المباحُذ

دد  أن أغلبهددِ  حددل  ُ دد  فدد  هددذَ القضددوة َس سصدد   الشددو  ؛ فمدد  تم
اترِ  هضباهوهِ عن  أهل العنةو س حمِ أغل  الخَل  اَُهِدي ف  َ:ئودِت 

 ُُلق هِلُوبوق على المُو . ُونة و قِصة فومِ ي
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َل شك أن    لم تبلفس دعب  الهسل سلم يأتس أح  يخبَه دد ي  اإلسدَلم س 
-أي أحس كدِفه  –أحس غوه  راقذو سهب ف  ال حوِ ت هي علوس أحيِم ال ِهه 

 هأهل الرُه و سللُلمِء فوهم أقبال . و سهرَلء هم    يعمبن 
 (2)سادد  القدوم (1)ودةوسالقبل الذي علوس َمدُ  د  المحققدو  كدِد  توم 

 و سغوههم أحهم يمُحنبن يبم القوِ ة .  (3)ساد  كثوه
سلوِ كَل نِ ف  الُذر هِل هل ع  هرَلء و س حمِ ع  المعلم ال ِهدل  

الذي أقه هِلشهِدتو و لمنس عمل عمًَل    حباقى اإلسَلمو فإن كدِن َهلدس 
 ُدهم  هعب  إعهام  ندس عد  الُلدم  دُ تهوئدس فدَل يُدذر و س ن كدِن غوده

سسقدُ فدد  قودأ فون دده هددل هدذا الددذي سقدُ فوددس  دد  اْل دبر الخروددة أس غودده 
ال ِهه  ؛ فوُذر ه هلسو أم ه     اْل بر المُلب ة    ال ي  هِلضهسر  أس 
 ِ يعمى أصبل اإلسَلم أس  ِ َل يعُ الميل  َهلس   سفد  هدذا سقدُ أكثده 

الميلدد  الخددَل  دددو  أهددل العددنةو سقَلفهددم لددوِ فدد  كددبن أن  ددِ َل يعددُ 
َهلس هل يُذر أس َل يُذرو س حمِ ف  كدبن المعدألة الم هبلدة هدل هد   مدِ 
يعددُ َهلهددِ أس َلو قِصددة إِا لددم ييدد  حدد يث عهدد  هإسددَلمو أس حشددأ دبِديددة 

 هُو  و أس دار كره.
 أقوال أئمة المذاهب في المسألة:

سَلْ اإل ِم العوبق   ذه  الشِفُوة ف   عألة الُذر هِل هل كمِ 
 تق م.

                                                 

  وغيره. 8/401( اصظر:  رء التعار  1)

  . 396( اصظر: طري  ال جرتين ص 2)
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ه لمب أ الُذر هِل هل سقهرسا  سكذلك أن النعوِن عن  اْلحنِ  تقْه
 .(1) عق  لثُم  ولقِكَلهمِ سال هل 
المِلموة هُ م الُذر ف  ال هل ف  كثوه    الرهسع الرقهوة احرهد س 

أكثه    هقوة المذاه  ف  النمِح سالوَل  سالح سد ساللُِن  سش دسا ف  ِلك
البِ  عن  المِلموة سهب ) كُِ   كُِ  ف  هذا سالشرُة سغوه ِلك سهنِك

شهح اْل وه  حم   اإل ِم  ِلك (  عِئل َل يُذر فوهِ هِل هل على  ذه 
 . الفه  اإلسَل   حم  د  عب  القِدر العنبِسي .     وببعِت دارأد  ا

كُبس َل سومِ الذقوه  ع م الُذر  ِكه القهاف  ف   باَلُ كثوه    سق  
س يقبم الميل  دهِ أي   فُلهِ   ي  الُ حيِم الأحس ي   تُلم أهِل هل س 

  : س  ُِ َلت س   هذَ النصبصأ   عبِدات 
: ) ي   على كل  يل  أن يُلم أحيِم هللا تُِلى (2)ف  الذقوه  يقبل- 

يق م علوس فإن لم يُُلم ِلك كِن عِصوِ سعلم اإلحعِن هحِلُس  ف  كل فُل
م    الُلم فإِا أق م على ا الُ  هب فوهِ فهم الُو  لصَل  سلم يُلم تحْه

المشهبر إلحِقس هِلُِ   المقصه  المَلم فوهِ فهب عِص  رهط فلذلك كِن
 (.هذَ القِع   دسن النِس  المُذسر فُخهج فهسع ال ِهل ف  الصَل  على

أحيِم الحج : ) احُق   ْقبل ف   ُهم الح يث ع  ال هل دبُىس 
اإلحعِن  هب علماإلَمِع على ان الُلم قعمِن : فهم كرِية سفهم عو  س 

ق م على فُل ي   علوس الُبو  حُى يُلم أهحِلُس الُ  يَلهعهِ ..فمل    
هللا فوس فإن لم يرُل ِلك عصى  ُصوُو  : دُهك الُلم سكُهك الُمل  حيم

سلذلك أَهاَ  ِلك ف  الصَل    ه  الُِ   َلشُهاكهمِ ف   سَل يُذر ه هلس

                                                 

 .335حكظي ص -األةباه والكظا ر ( 1)

  .( 139ص/  2 ج) (2)



صول الدين بأسيوط، العدد الثامن والعشرون صول الدين بأسيوط، العدد الثامن والعشرون مجلة كلية أمجلة كلية أ

  ((11م، ج )م، ج )2101021010

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيالجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ل القـ                                                                                 مافــ
 د/   محمد سيد أحمد شحاته

 يعذر فيه بالجهل  
‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹› 

 

15  

عذَر هِل هل و  -ف  الحج يُن   -هِ هنِ  الُصوِن سلم يلحقس هِلنِس 
دفُس عِد  فَل يُذر هس س ِ  فونبف  أن يُلم أن ال هل قعمِن :  ِ َل يشق

ُس أس شه  قمهاً  ي نس قًَل  يشق فوُذر هس كم  سق ء أَنبوة ي نهِ ََس
نُبس إلى قبلس هنِ ) إَمِعًِ   .(1)(فوُذر إَمِعًِ ( ْس

قبل   ًَل أس قِلف  هِ  القهام سه  المضِركة : ) كل    فُل فُْس

قبَل أس تصه  تصهفِ    المُِ َلت اس غوههِ َل ي بَ لس اإلق ام علوس 
هللا تُِلى ف  ِلك و فإن تُلم سعمل أقِع هللا تُِلى قِعُو   حُى يُلم حيم

إن كِن قهكة و س َل فبِلُُلم فق  و س ن لم يُُلم سلم  هِلُُلم الباَ  سكِلُمل
م سكُهك الُمل إن كِن ساَبًِ و س َل دُهك الُُل يُمل فق  عصى هللا  ُصوُو 

يُمل أقِع هللا هِلُُلم الباَ  سعصى  فبُهك الُُلم فق  و س ن تُلم سلم
اإلَمِع على هذَ القِع    دُهك الُمل إن كِن ساَبًِ س َل فَل و سحقل
ال ي  و سهذا القعم هب     الشِفُ  ف  رسِلُس سالف:ال  ف  إحوِء علبم

يحمل قبلس  ك هحِلُك الُ  أحت فوهِ و سعلوسالُلم فهم عو  و سهب علم
ضة على كل  علم ذ س ِ ع ا هذا القعم  علوس العَلم : ذ قل  الُلم فْه

 .(2)كرِية فلهذَ القِع   حهم على ال ِهل كعبس الحهام كِلُِ   فهم
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تعريف ببعض المؤلفات التي تحدثت عن هذا 
 الموضوع.

شد لشبهات التكفير  : قْه عقد   رلردة عد دا  د  و ُمه د  عب الُْ:
 الرصبل كِلُِل :

الُددذر و س اإلصددهار علددى المُِصدد و س الحِكموددةو س الحدد  اْلدحددى لثسددَلم
لس  هِل هل  .ال مِعة سالبوُةو س اله ه  ساَلعُ:الو س الُذر هِلخوأ سالُأْس

 :حم  فْه ْلوالرد على بدعة التكفير العذر بالجهل

أسسُ قضوة تملم فوهِ قضوة أدلة الُذر هِل هدل حودث يده  اإلعدذارو -
 سالهد على الشبهِت سالمصنرِت ف  ع م اإلكهاَ.

العذر بالجهـل عقيـدا السـلف مـع توضـيا وبيـان لموقـف 
ميـة وابـن عبـدالوهاب مـن العـذر بالجهـل ياالسًم ابـن تشيخ 

 .شْه  ه:اعلوتكفير المعين /

سقدُ فد  الشدهك سالمرده  سهب    أهم المُ  الُ  تملمت ف  إعذار  د 
كه أدلُس دُبسُ و سرد على أدلة    يه  ع م اَلعذار.  َهَلو ِس

للشـريعة مـن  المخالفينسعة رحمة رب العالمين للجهال 
سهددب علددى حعددق سددِهقس و و سددو  ددد  سددُ ال ي  الفبِشدد  المســلمين ... /
يدس  دُ  خِلردة ادد  هدَِ لهأ رحمس هللا اد  هَِسمِحة الشو  سق  ق م لس فوس 

ل أقدبال العدل  سقد  تبسدُ  رلردس فد  حقدحوث يده  ادد  هدَِ عد م اإلعدذارو 
 .سالُ ي     علمِء اْل ة ف  اإلعذار

صــول التكفيــر فــي ضــو  أحكــم بغيــر مــا انــ ل هللا وال
تألو  قِل  د   حمد  الُنبدهي مة /قوال سلف األأالكتاب و السنة و

. 

http://www.taimiah.org/maktaba/default.asp?mode=view&bookid=10742
http://www.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=113KJ63E89625.1385&profile=akfnlbook&uri=link=3100033@!121534@!3100033@!3100072&ri=1&aspect=power&menu=search&source=172.16.16.74@!kfnl1256
http://www.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=113KJ63E89625.1385&profile=akfnlbook&uri=link=3100033@!121534@!3100033@!3100072&ri=1&aspect=power&menu=search&source=172.16.16.74@!kfnl1256
http://www.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=113KJ63E89625.1385&profile=akfnlbook&uri=link=3100033@!121534@!3100033@!3100072&ri=1&aspect=power&menu=search&source=172.16.16.74@!kfnl1256
http://www.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=1131664F200X0.1391&profile=akfnlbook&uri=link=3100033@!102657@!3100033@!3100072&ri=1&aspect=power&menu=search&source=172.16.16.74@!kfnl1256
http://www.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=1131664F200X0.1391&profile=akfnlbook&uri=link=3100033@!102657@!3100033@!3100072&ri=1&aspect=power&menu=search&source=172.16.16.74@!kfnl1256
http://www.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=1131664F200X0.1391&profile=akfnlbook&uri=link=3100033@!114726@!3100033@!3100072&ri=1&aspect=power&menu=search&source=172.16.16.74@!kfnl1256
http://www.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=1131664F200X0.1391&profile=akfnlbook&uri=link=3100033@!114726@!3100033@!3100072&ri=1&aspect=power&menu=search&source=172.16.16.74@!kfnl1256
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سهب المُدِ  الدذي حدذرت  ندس الل ندة ال ائمدة هعدب  أقبالدس فد  الحيدم 
هفوه  ِ احد:ل هللاو سهد   نبُثدس  د  رأيدة فد  اإليمدِنو ستملدم فودس عد  عد   

و الحيم هفوه  ِ أح:ل هللاو س الُذر هِل هلو س باهوسأصبل الُمروه سَل  عِئل:
 .كش  شبهِت الُمروهس 

َا / بمسائل االعتقاد وحكمه الجهل دد  قدِهه دد  احمد   عب اله
سهب عبِر  ع  رسِلة  َِعُبه َلخمة هِشها  الشو  البهاكو سه  و  ُِش

أحيدِم و س  عدِئل فد  اإليمدِن ساحُبت على  ِ يل :    أهم المُ  ف  البِ 
اعُبدددِر الُدددأسل س و هدددل المُُبددده حددد سد الو س صدددبر قودددِم الح دددةو س الُصدددِ 
و تمروددده المُدددو و س صدددبل الُق يدددةْل ددد   تدددأُوه ال هدددل علدددى او س سالشدددبهة

 .هل العنةأَلباه  ال هل عن  س 

علــى أحكــام االعتقــاد عنــد أهــل  عــارض الجهــل وأثــر 
 راش  أد  الَُل الهاش د  الَُل ْل السنة والجماعة

ددت  ددرقها و سهددب يدده  قددَل  المُددِ   سهددب  دد  أسسددُ المُدد  الُدد  قَه
العِدق لمُِش ف  كبن    سقُ ف  الشهك َهَل فإحس َل يُذرو سق  ق م لس 

َان و سق  قص  فوس الهد على كُدِ  الُدذر هِل هدل لشدْه  هد:اعو الشو  الرب
دق دددو  المعددِئل ا سقد  احُددب  المُددِ   ددِ يلددى: عدد م و س ل ددِهه  سالخقوددةالُرْه

كده الُ يد   د   اعُبِر قص  المره ف  الحيم هِلمرهو سق  تملم علودس هيدَلم ِس
اْلدلة فد  عد م اعُبدِر ال هدل عدذر : قوِم الح ة س  واْلدلة و سحقبَلت ع ي  
دددل الُلمدددِء فددد  عددد م اعُبدددِر ال هدددل عدددذر فددد  و س فددد   عدددِئل الُبحوددد  أقِْس

فُدِس  الُلمدِء و س سدبق س نِقشدُهِ شهه المُِرَلِت لمِو سأالمعِئل ال ِهه 
 .ف  ع م اَلعذار

 سحشهع اْلن ف  البقب  على فصبل البحث.

http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/156/L120/الجهل+بمسائل+الاعتقاد+وحكمه?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/156/L441/عبدالرزاق+بن+طاهر+بن+احمد+معاشر?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/156/L441/عبدالرزاق+بن+طاهر+بن+احمد+معاشر?KEYSEARCH
http://www.taimiah.org/maktaba/default.asp?mode=view&bookid=26933
http://www.taimiah.org/maktaba/default.asp?mode=view&bookid=26933
http://www.taimiah.org/maktaba/default.asp?mode=view&bookid=26933
http://www.taimiah.org/maktaba/default.asp?mode=view&bookid=26933
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 الفصل األول: األحاديث الواردا في العذر بالجهل

 :عهد باإلسًمالقرب بسبب 

   الُلدم لوِ لس ْلحس  صِحبس  ُذسروال هل  ُ قه  الُه  هِإلسَلم 
    فهم أ بر ال ي . لمُق  و  ِ لسال راية هأحيِم اإلسَلم سالمعلمو  

س ددِ يخلددب  دد  هددذَ  وَل يخلددب  دد  َهددل د ينددسسحدد يث الُهدد  هِإلسددَلم 
 .(1)صرُس ع  ارتمِ  الب عة

بكهددِ فقدد  كردده إَل أن   دد   نُهددِ  نمددهاً عدد  ال:كددِ : قددِل اددد  اْلُودده  َس
بكهِ  .(2)ييبن ح يث عه  هِإلسَلم سلم يُلم َس

ضة    فِح ه كو  عذر ح يث الُه  هِإلسَلم فل م ييره رغم إحمَِر فْه
 س لوك هُى اْلحِديث الُ  ت لل على ِلك: الرهائى.

 الحديث األول:

دبَل َّللاَِّ  (3) َعْ  َأِد  َساِق د اللَّْوِث  ِ  َندْو د َ دهَّ  َأنَّ َرسو دِ َقدَهَج ِإَلدى حو َلمَّ
دبَن عَ  :ِهَشَ َه د ِلْلموْشِهِكوَ  يوَقدِلو َلَهدِ لِ قو َُ مْ َِاتو َأْحدَباطد يو َيدِ  :َفَقدِلوبا وَلْوَهدِ َأْسدِلَحَُهو

َِاتو َأْحَباطد  ْم  اَت َأْحَباطد َكَمِ َلهو َِ ْل َلَنِ  َُ َْ بَل َّللاَِّ ا دْبَحَِن :  َفَقَِل النَِّب ُّ  وَرسو سو
دْم آِلَهدة  ) :َّللاَِّ َهَذا َكَمِ َقَِل َقْبمو  وبَسى دْل َلَندِ ِإَلًهدِ َكَمدِ َلهو َُ َْ َسالَّدِذي َحْرِعد   (وا

نََّة َ ْ  َكَِن َقْبَلمومْ دِ  َُْهَكبو َّ سو  .(4)َوِ َِ َل

 توجيهات العلما  لقول الصحابة.

                                                 

 .190ص/2فتح الباري ج( 1)

 .233ص/8عمدة القاري ج(2)

أبو واقد اللي ي صحابي قيل اسمه الحارث بن مالك وقيةل بةن عةور وقيةل اسةمه عةور ( 3)

تقريةا الت ةذيا )ين وهو بن خم  وكمةاصين علةى الصةحيح بن الحارث ما  سكة كمان وست

  (.10695 ) 455ص/ 7ااصابة في تمييز الصحابة ج -8433  ) 682ص

 :قةال( و218 ) 4/475 في كتا  الظتن با  لتةركبن سةكن مةن قةبلا الترمذي ( أخرجه: 4)

 (.21947 ) 5/218 في مسكدهأحمد بن حكبل ، وحسن صحيح
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  ((11م، ج )م، ج )2101021010
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   عهد بالكفر وليس من كل الصحابة:قالوا: إنهم كانوا حدثا

س َل فُلمدددِء الصدددحِهة سقددد  ِؤهم  ُصدددب بن أن يولبدددبا هدددذا الولددد  
 .(1)لهسبخ ق  هم ف  اإلسَلم

قد  تحقوقس لُرعوه اد  كثوده: ذ قِل الشو  سِ   د   حم  سَل ة عن 
تخرددى هُددى المعددِئل سالمُددِح  علددى  دد  قلددُ اْلحدد ادو ستبددهأ  دد  الشددهك 
سأهلسو كمِ قِل هُدى الصدحِهة: ذاَُدل لندِ ِات أحدباط كمدِ لهدم ِات أحدباطذ 

: ذهللا أكبهو إحهِ العن و قلُم سالذي حرعد  دود َ  دِ قِلدس فقِل رسبل هللا 
 .مِ لهم آلهة(ذأصحِ   بسى: )اَُل لنِ إلهِ ك

سالح ة ف  هذا: أن هرَلء الصحِهةو س ن كِحبا ح يث  عه  هيرهو فهم 
دقلبا ف  ال ي  دَل إلس إَل هللاو سه  تخلُ اْلح ادو سأصدنِ  الشدهكو ستبحد  
المُبددبدو فمددُ ِلددك س ددُ  ُهفددة قِئلوهددِ الحقددة همُنددى َل إلددس إَل هللاو قردد  

أن أحس إِا سَلْ ال لولو سأدوندت علوهم هُى المعِئل    أفهادهِو س حمِ الش
ددبع إلوهددِ سالُ:ا هددِو سال ِهددل قدد  يُددذرو كمددِ عددذر أسلئددك  الح ددةو فو دد  الَه
الصدددحِهة فددد  قدددبلهم: ذاَُدددل لندددِ ِات أحدددباطذو سغودددههم  ددد  الُلمدددِء أسلدددى 

 .(2)هِحُمِل أن يخرى علوهم هُى المعِئل سلب ف  الُبحو  سالشهك
َحدِ ِدَبِند  ِإْسدَهاِئوَل )تُدِلى  سقِل اإل ِم القهقب  عند  ترعدوَه لقبلدس َِسَْ ََ َس

ْم َقِلوباْ  اْلَبْحهَ  ُْموروبَن َعَلى َأْصَنِمد لَّهو دل لََّندِ ِإَلددهًِ  َفَأَتْبْا َعَلى َقْبمد َي َُ َْ َيِ  وبَسى ا
ددْم آِلَهددة  َقددَِل ِإحَّموددمْ  س ُلددبم أن : .. (138( )اْلعددها  : َقددْبم  َتْ َهلوددبنَ  َكَمددِ َلهو

هللا سسدَل س علددوهم َدِءسا همُهفددة هللا تُدِلى س ددِ ي د  لددس  صددلبات اْلحبودِء
س ِ ي بَ س ِ يعُحول علوس سأن يبلفبا ِلك أ مهمو فمو  يخردى ِلدك علدى 
 دد  هددِقنهم ساقددُص دهددم حُددى ي هلددبا قدد ر  هللا تُددِلى   إَل أحددس ي ددبَ أن 

                                                 

 .290( عار  الج ل ص1)

 .348/ ص  2تظسير ابن ك ير ج هامش  (2)
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للنبد   اْلعدها يقِل: إن ِلك صد ر  مد  كدِن  ُهدمو كمدِ قدِل هُدى َهدِل 
(1)ِ ِات أحباط كمِ لهم ِات أحباط: اَُل لن. 

 فِإل ِم القهقب  حع  هذا القبل إلى َهِل اْلعها . 
ُدم إن هدذا الولد  لدم ييد  كمدِ قدِل  عند  ترعدوَه لةيدة:اْللبس  سقِل 

س حمدِ كدِن غهَلدهم  و حو  العنة البفبي ع  شك  نهم دبح احوة هللا تُِلى
ُقهكددبن دُُ ومددس إلددى هللا تُددِلى سظنددبا أن ِلددك َل يضدده  وإلهددًِ يُ مبحددس ْس

سكِن ِلك لش   َهلهم كمِ أِحت هس اْليدِت و سقودل : إن غهَلدهم  وهِل يِحة
عبِد  الصنم حقوقة فويبن ِلك رد   نهم و سأيدًِ  دِ كدِن فِلقِئدل هُضدهم َل 
كلهم و سق  اترق ف  هذَ اْل ة ححب ِلك فق  أقهج الُه ذي سغوَه عد  أدد  

هج فدددد  غدددد:س  حنددددو  فمدددده هشدددد ه  قدددد ذ أن رسددددبل هللا  :ساقدددد  اللوثدددد 
دل ساحد  و سلُدل ِلدك  ......للمشهكو  ْ هدأن القِئدل َر سف  هذا الخبه تصدْه

دُ  يد  اإلسدَلم سلدم  يبن هس كِفهًا س َل ْل دَه يكِن ع  َهل يُذر هس سَل 
 .(2) ينقل ِلك فومِ سقرت علوس

فِلقِئل على ح  قبل اإل ِم اْللبس  ساح  فق   د  الصدحِهة َل كلهدمو 
 ل  ِ قِل َهًَل  نس.قِ

دد: آل الشددو : .. سكُددى الصددحِهة سقددِل الشددو  صددِلْ ددد  عبدد  الُْ:
رَلبان هللا علوهم  م  كِحبا ح يث  عه  هيره سهم الدذي  قدِلبا : اَُدل لندِ 
ِات أحددباط كمددِ لهددم ِات أحددباط و ظنددبا أن هددذا َل يدد قل فدد  الشددهك و سأن 

مدِء : قد  يفود  عد  هُدى كلمة الُبحو  َل ته م دهذا الرُل ؛ لهذا قدِل الُل
الرضددَلء هُددى  عددِئل الشددهك ؛ ْلن الصددحِهة سهددم أعدده  النددُِ هِللفددة 

                                                 

 .364/ ص  6تظسير القرطبي ج ( 1)

 .334/ ص  6تظسير األلوسي ج ( 2)
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كهددرَلء الددذي  كددِن إسددَل هم هُدد  الرددُْ : قروددت علددوهم هُددى أفددهاد تبحودد  
 الُبِد  .

شددبَّس علوددس الصددَل  سالعددَلم هددذَ المقِلددة دُلددك المقِلددة و س ُلددبم أن 
غوه هللا و أي : عبد سا اْلصدنِم  عب سا -سهم المذكبرسن ف  اْلية  -أسلئك 

و سأ دِ أسلئدك فإحمدِ قلبدبا هدِلقبل فقد  و فشدب س النبد  علودس الصدَل  سالعدَلم 
ِلددك القددبل هقددبل قددبم  بسددى: اَُددل لنددِ إلهددِ كمددِ لهددم آلهددة و لمدد  أسلئددك 

احُهدبا و سلدب فُلدبا  دِ  الصحِهة لم يرُلبا  ِ قلبدبا و سلمدِ حهدِهم النبد  
و لم  لمِ قِلبا سقلببا دسن فُدل : صدِر قدبلهم شدهكِ قلببا لمِن شهكِ أكبه 

 .(1)–َل سعَل  -أصفه ؛ ْلحس كِن فوس حبع تُلق هفوه هللا 
وقد علل البعض أن طلبهم أن يجعل لهم ذات أنواط ليعلقـوا 

 عليها أسلحتهم ال ليعبدوها.

سهى ش ه  يُلدق دهدِ المشدهكبن سدَلحهم و سركمدِ عبد سهِ و فقِلبا: ..
 .يْه  عبِد  ش ه  و لم  يْه  تُلوق العَلح فق سالصحِدى َل 

 المهم أن دن  إسهائول لم يرُلبا سكذلك الصحِهة لم يرُلبا.
: إن دندد  إسددهائول لددم يرُلددبا ِلددك و قددِل اإل ددِم  حمدد  ددد  عبدد  البهددِ 

لم يرُلبا ِلك و سَل قدَل  أن دند  إسدهائول لدب  سكذلك الذي  سألبا النب  
 فُلبا ِلك لمرهسا . 

لدب لدم يووُدَب ساتخدذسا  ك َل قدَل  فد  أن الدذي  حهدِهم النبد  سكذل
ِات أحباط هُ  حهوس لمرهسا و سهذا هب المولب  و سلم  هذَ القصة ترو  أن 
المعلم ددل الُدِلم قد  يقدُ فد  أحدباع  د  الشدهك َل يد ري عنهدِ فُرود  الدُُلم 

ال هل  سالُحهَ و س ُهفة أن قبل ال ِهل )الُبحو  فهمنَِ( أن هذا    أكبه
                                                 

 .174/ ص  1التم يد لشر  كتا  التوحيد ج ( 1)
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  ((11م، ج )م، ج )2101021010
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س يِئ  الشووِن . سترو  أيضِ أن المعلم الم ُهد  إِا تملدم هيدَلم كرده سهدب 
َل ي ري فنبس على ِلك فُِ     سِعُس أحس َل ييره كمِ فُل دنب إسدهائول و 

. ترو  أيضِ أحس لدب لدم ييرده فإحدس يفلده علودس المدَلم  سالذي  سألبا النب  
 .تفلو ِ ش ي ا كمِ فُل رسبل هللا 

يُلقددبن دهددِ  ات أحددباطِأن ي ُددل لهددم  قلبددبا  دد  النبدد   ددِ  دد  أ
أسلحُهم فهرَلء كِحبا ح يث  عه  هيره سق  قلببا فق  سلدم يرُلدبا فمدِن  دِ 

 .(1)فلم يرُلَب حصل  نهم  خِلًرِ للشهعو سق  أحمَه علوهم النب  
فِلصدحِهة قلبددبا  دد  غودده علددم  دنهم هِلحه ددةو سكم ددهد أن حبهددبا عدد  

ُبا ع    قبلهم.الحيم َر
الشـرك للصـحابة قبـل  سؤال : لماذا لم يبين الرسـول وهناك 

 .أن يقعوا فيه كما في حديث ذات أنواط 

ُة َدِءت هِإلُبدِت المرصدل سالنرد   الجواب :    المُلدبم أن الشدْه
الم مل و سالنر  إِا كِن   مَل و فإحس ين رج تحُس صبر كثوه  و فمد  فهدم 

أن ينبدس علدى كدل فدهد  د  أفدهادَ و  -   دُ النرد -دَللدة النرد  فدَل يحُدِج 
سلهددذا حقددبل :  دد  فهددم )َل إلددس إَل هللا( و لددم يحددُج إلددى أن يرصددل لددس كددل 
 عألة    المعِئل و فمثَل : النذر لفوه هللا لوِ فوس ح يث الندذر لفوده هللا 
شددهك و سالددذهْ لفودده هللا لددوِ فوددس حدد يث يددنص أن الددذهْ لفودده هللا شددهك و 

القببر و أس الُيب  عن  اْلش ِر ساْلح ِر سالُبهك دهِ سكذا : الُيب  عن  
و سكل  ِ سبق لم يأت فوس  ِ ينص ع  النه  عنهِ هأعوِحهدِ و سلمد  حرد  

 -عند   د  فهدم  ُندى الُبدِد   -يد قل فوهدِ  -َل سعَل  -إلهوة غوه هللا 
فهمدبا  دِ  -رَل  هللا عنهم  -كل الصبر الشهكوة ؛ سلهذا : فإن الصحِهة 
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 -كمِ للمشهكو  ِات أحدباط  -هذا النر  و سلم يول  ِات أحباط دقل تحت 
بدِ و سهدم قلدة  مد   إَل    كِن حد يث عهد  هيرده و يُند  : لدم يعدلم إَل قْه

 ف   عوَه إلى حنو . كِحبا  ُ النب  
سأ دددِ اإلُبدددِت : فإحدددس ييدددبن  رصدددَل و سترصدددول اإلُبدددِت تدددِر  ييدددبن 

ددب  هِلُنصدوص و ستددِر  ييددبن هِل َللدة الُِ ددة  و كمددِ فد  اْليددِت اْل دده  دَب
سا َركَّمودمو( )البقده   -َل سعَل  -إفهاد هللا  هِلُبِد  و  ثَل كقبلس تُِلى : )اْعبو و

َو( )اْلعدها  : 21:  س  73س  65س  59( و سكقبلس : )َ ِ َلموْم ِ دْ  ِإَلدسد َغْودهو
( و سححدددب ِلدددك 32س  23المر ندددبن :  - 84س 61س  50هدددبد :  - 85

ستددِر  ييددبن هِْلدلددة الخِصددة هِلُبددِد  كقبلددس تُددِلى : )يوبفوددبَن   دد  اْليددِت .
َُِووًها( )اإلحعدِن :  َو  وْعدد َخدِفوبَن َيْبً ددِ َكدَِن َشدهُّ ( و سكقبلدس )َفَصددلِ  7ِهِلنَّدْذِر َسَْ

ددَك َساْحَحددْه( )المددبُه :  ََُ َِ  َلموددْم( 2ِلَهكِ  َُِفوثوبَن َركَّموددْم َفِْسدد ِْ َتْعدد ( و سكقبلددس )ِإ
( و فهذَ أدلة إُبِت تثبت أن تلك المعدِئل  د  الُبدِدات ؛ س ِا 9:  )اْلحرِل

كِحدددت  ددد  الُبدددِدات و فقدددبل )َل إلدددس إَل هللا( يقُضددد  هِلموِهقدددة أحدددس : َل 
 َل سعَل . -تصه  الُبِد  إَل هلل 

راَُدِ إلدى عد م  -الدذي لدم يُملدَب  -فويبن  ِ قلبس أسلئك    القبل 
 .(1)حر  لهم   مَل هقبل َل إلس إَل هللا فهمهم أن تلك الصبر  داقلة فومِ 

أن ي ُددل لهددم ِات أحددباط  أ ددِ  دد  قلبددبا  دد  النبدد  سأقوددهًا أقددبل: 
سلدم  وسقد  قلبدبا فقد  وفهرَلء كِحبا ح يث  عه  هيره ويُلقبن دهِ أسلحُهم

فلدم  فمِن  ِ حصل  نهم  خِلًرِ للشدهعو سقد  أحمدَه علدوهم النبد   ويرُلبا
. البُى    أحهم قلببا ِلك لوُلقبا أسدلحُهم َل لوُبد سهِ أ ِ  ِ ِكَه  يرُلَب

 . فهذا يهدَ َبا  النب  
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س مددِ يعددُرِد  دد  الحدد يث أيضددًِ ذ أن  دد  أراد أن يرُددل الشددهك َهددًَل 
س   حه  عنس فلم ينُس رغم قوِم الح ة  (1)فنه  ع  ِلك فِحُهى َل ييره ذ

 .وهللا أعلم علوس فإحس ييره
 :الحديث الثاني

ِبددد َّ : (2)رَلددد  هللا عنهدددِ  ِئَشدددةَ َعدددْ  َعِ ْهدددِم ْددددَ   َأنَّ النَّ ََ َُدددَث َأَهدددِ  َه
َذْيَرددةَ  ددل  ِفدد  َصددَ َقُِسِ  (3)حو َو ددسو َر ََّ ًقِ َفََل سو  و وَصدد ِ  ْهددمد َفَشدد َّ ََ َفددَأَتْبا  وَفَضددَهَكسو َأدوددب 
دبَل َّللاَِّ  :َفَقِلوبا والنَِّب َّ  َفَلدْم  وْم َكدَذا َسَكدَذاَلمود:  َفَقدَِل النَِّبد ُّ  واْلَقدَبَد َيدِ َرسو
دبا وَلمودْم َكدَذا َسَكدَذا: َفَقدِلَ  وَفَلْم َيْهََلْبا وَلموْم َكَذا َسَكَذا :َفَقِلَ  وَيْهََلْبا َفَقدَِل  وَفَهَلو
ُِ َس وْخِبدهوهوْم ِدِهََلدِكومْ  :النَِّب ُّ  َُِشدوََّة َعَلدى النَّدِ َُدمْ  :َفَقدِلوبا وِإحِ   َقِِق   اْل  وَح

دددبلو  سَن اْلَقدددَبدَ  :َفَقدددَِل  وَّللاَِّ َفَخَودددَ  َرسو دددوَ  َأَتدددْبِح  يوِهْددد و  وِإنَّ َهدددروََلِء اللَّْوِثوِ 
ََُهَْلتو َعَلْوِهْم َكَذا َسَكدَذا دبا َأَرَِلدوُومْ  وَف سَن ِدِهدمْ  وََل  :َقدِلوبا  َفَهَلو هو َِ َهدِ  وَفَهدمَّ اْلمو

دددبلو َّللاَِّ  مْ  َفدددَأَ َههوْم َرسو دددبا َعدددْنهو دددبا ُوددد وَأْن َيمورُّ  :َفَقدددِلَ  وَفددد:َاَدهومْ  ومَّ َدَعدددِهومْ َفَمرُّ
َُمْ  :َفَقِلوبا  َأَرَِلوُومْ  ُِ  :َقِلَ  وَح  :َقِلوبا وَس وْخِبهوهوْم ِدِهََلِكومْ  وِإحِ   َقِِق   َعَلى النَِّ

َُمْ  َُمْ  :َقِلوبا  َأَرَِلوُومْ  :َفَقِلَ  َفَخَوَ  النَِّب ُّ  وَح    .(4) َح
                                                 

  . 185( تيسير العزيز الحميد، ص 1)
 بكةت خليظةة رسةول هللا  عا شة ر ي هللا عك ا أ  عبد هللا حبيبة رسول هللا  أ  المؤمكين ( 2) 

يرجعةون علي ةا  ()من أكبر فق اء الصةحابة كةان فق ةاء أصةحا  رسةول هللا   أبي بار الصدي 

في ةوال بعد وقعة بدر فقامت في صحبته كماصية أعةوا  وخمسةة  تظقه ب ا جماعة بكى ب ا الكبي 

صسا ه اليةه وصزلةت اايةا  فةي تبر ت ةا ممةا رماهةا بةه أهةل اافةك وعاةةت خمسةا أة ر فااصت أحا 

وستين سكة حدث عك ا جماعة من الصحابة ومسرو  واألسو ، قال الذهبى : توفيت في سكة سبع 

 .[29: 1/27وخمسين وقيل في سكة كمان وخمسين".]تذكرة الحظال 

القرةي العدوي . قيل اسمه عامر بةن  أبو ج   بن حذيظة بن غاص  بن عامر بن عبد هللا( 3)

وكةان مقةدما فةي قةريش  حذيظة وقيل عبيد هللا بن حذيظة أسل  عةا  الظةتح وصةحا الكبةي 

 ً الطبقةا   .)تةوفي فةي آخةر خالفةة معاويةةو ،ة د بكيان الاعبة في زمةن ابةن الزبيةر،  معظما

  (. 517ص /1اصستيعا  ج-451ص/5الابرس ج

 2/589 -بةةا  العاقةةل يصةةا  علةةى يديةةه خطةة    -  الةةديا كتةةا–فةةي او   وأبةة( أخرجةةه: 4)

( 4778 )35 /8 –سلطان يصا  علةى يةد با  ال -كتا  القسامة–في الكسا ي و (4534 )
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بدددب الُهددد  فمددد  المُلدددبم أن هدددرَلء اللوثودددو   ددد  َردددِ   اْلعدددها  قْه
 .(1)هِإلسَلم

عددذرهم هِل هِلددة؛ ْلن ديددة الخوددأ كِحددت علددوهم  قددِل اددد  هوددِل: ذ....
 .ذدنص القهآنو سكقوت المرِر  علوهم فومِ دونهم سكو  ركهم

سفدى هدذا الخبده عدذر ال ِهدل ساحدس َل يخدهج  د  قِل اإل ِم اد  حد:م: ذ
ن هدرَلء ْل  لح دة لمدِن كدِفهاهمِ لدب فُلدس الُدِلم الدذ  قِ دت علودس ا اإلسَلم
ستمذيبدددس كرددده   دددهد ددددَل قدددَل  لمدددنهم ه هلهدددم  كدددذدبا النبددد   اللوثودددو 

 .(2)ذساعهادوُهم عذرسا هِل هِلة فلم ييرهسا

   قَلل هذَ اْلحِديث يُضْ أن قْه  الُه  هِإلسدَلم  ُدذسر لخردِء 
هُى اْلحيِم علوسو سلم  هدل هندِك أصدنِ  أقده  قد  تخردى علوهدِ هُدى 

 ِم فُُذر هعب  قرِء هذا الحيم .اْلحي
 ال با  سنهاَ ف  الرصل القِدم فإلى الرصل الثِح .

                                                                                                                   

أحمةد بةن ، و(2638 ) 2/881 -بةا  الجةار  يظتةدس بةالقو  -كتا  الديا -في  ابن ماجه و

صةحيح رجالةه كقةا   وقال ةعيا األرصةؤوط : عسةكا ه (26000 ) 6/232 في المسكدحكبل 

 رجال الشيخين.

 .437( عار  الج ل ص1)

 .411: 410/ 10المحلى ( 2)
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 :نشا ببادية بعيدامن  الفصل الثاني : العذر بالجهل لمن

على    حشأ دبِدية هُود   ْلحدس لدم يعدمُ  د   هُى اْلحيِمر  ق  تخ
ال هل  س   ينشأ دبِدية هُو   ع  الُلمِء إِا ادعى عِلم سلم يخبه هِلحيم.

ددة سكددِن  مدد  يخرددى علوددس ِلددك و فإحددس يقبددل  نددس سلددب ادعددى ال هددل هِلربْر
 س لوك هُى اْلحِديث الُ  ت لل على ِلك: .(1)قبل

 :الحديث األول

تمثددهسا  َلذ :يقددبل (3)كددِن عمدده ددد  الخوددِ   :قددِل (2)عدد  حددِفُ
لو   وف قل المع   ِات يبم :قِل –يُن  ف  المع    -اللف   فإِا هب ددَه
   مدد  أحددت :سقددِل وفضددهكس وفددأدرك أحدد همِ وفبددِدراَ وترُددت أصددباتهمِقدد  ار 
  .(4)إن  ع  حِ هذا َل يهفُ فوس الصبت :قِل و   ُقو  :قِل

َلً  :قِل (5)د  عمهاع  س     مد  أحدت :فقِل ورافُ صبتس سمُ عمه َر
حدك إأ دِ  : د  أهدل الودِئ  قدِل :قدِل     أي اْلرم :قِل و   ُقو  :قِل

                                                 

 .43ص/2م كي المحتاج ج( 1)
صافع مولى عبد هللا بن عمر بن الخطا ، وأصابه ابن عمر في بعض غزواته، ككيتةه أبةو عبةد  ( 2 )

مةا  سةكة سةبع  هللا، اختلف في صسبه، ولة  يصةح فيةه ةةيء، يةروس عةن : ابةن عمةر، وأبةى سةعيد،

عشرة وما ة، وقال ابن حجر : كبت فقيه مش ور، من ال ال ة، ما  سكة سةبع عشةره وما ةة أو بعةد 

 (.1/559التقريا  - 2/315الااةف  -5/467ذلك .)ال قا  صبن حبان 

بن الخطا  بن صظيل بن عبد العزس بن ريا  بن عبد هللا بن قرط بن رزا  بةن عةدس أبةو  عمر ( 3) 

قتلةه أبةو لؤلةؤة غةال  الم يةرة بةن ةةعبة بخكجةر .... ، أحد العشرة المبشرين بالجكة، حظص العدوس

وجاءه يو  األربعاء ألربع ليال بقين من ذي الحجة، عكد قيامة على صالة الظجر طعكةه كةالث طعكةا  

في ككته وتوفى عمر ر ه وله خم  وخمسون سكة وكاصت خالفته عشر سكين وستة أة ر وأربع 

مشةاهير علمةاء ) .جكا أبى بار الصدي  و خل قبره ع مان بن عظان وعبد هللا بن عمةرليال و فن ب

 .(5ص/1جاألمصار 

با  الل   ورفع الصو  وعصشةا  الشةعر  -كتا  الصالة–في مصكظه عبد الرزا  ( أخرجه 4)

فيه اصقطةاع ألن صافعةا وقال الحافظان ابن حجر والعيكي: " (1711 ) 1/437 -في المسجد

 .(249 /4عمدة القاري ، و 1/561فتح الباري ")لك الزمانل  يدرا ذ
أبو عبد الرحمن عر  : ككيته ، ( عبد هللا بن عمر بن الخطا  بن صظيل بن عبد العزس العدوس  5) 

وعةر  عليةه ، ول  يره بلغ ، فل  يجزه ، بن أربع عشرة سكة ايو  أحد وهو  ()على رسول هللا 

بن عمر قبل الوحي افاان مولد ، وكان يو  سكة خم  ، جازه بن خم  عشرة ف ايو  الخكد  وهو 

وكةان ، بن سبع وكماصين سكة ابسكة اعتزل في الظتن عن الكاس ما  سكة كالث وسبعين بماة وهو 
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ُُددك َلددهكًِ لددب كنددت  دد  أهددل دلدد إن  عدد  حِ هددذا َل يهفددُ فوددس   حِ هددذا ْلَس
 .(1)الصبت

لدب كنُمدِ يد ل علدى أحدس كدِن تقد م حهودس  :قبلدسقِل الحِفه اد  ح ه: ذ
 .(2)ذسفوس المُذر  ْلهل ال هل هِلحيم إِا كِن  مِ يخرى  ثلس وع  ِلك

فعو حِ عمه عذر هدرَلء لخردِء الحيدمو سقد  قرد  الحيدم علدوهم ْلحهدم 
 هُو  .أهل هِدية 

 :الحديث الثاني

ِِ ْدددِ  َ ِِلددكد  ددبَل َّللاَِّ : َقددِلَ  (3)َعددْ  َأَحدد َعددْ   حوِهوَنددِ َأْن َحْعددَأَل َرسو
َُِِقدلو َفَوْعدَأَلسو َسَحْحد و  دلو ِ دْ  َأْهدِل اْلَبِِدَيدِة اْل َو ِ بوَندِ َأْن َيِ د َء الهَّ ُْ َشْ ءد َفَمَِن يو

ل  ِ ْ  َأْهِل اْلَبِدِ  َو ُو َفَ َِء َر دبلوَك َفدَ:َعَم َلَندِ َأحَّدَك َحْعَم َيِة َفَقَِل َيدِ  وَحمَّد و َأَتَِحدِ َرسو
َمَِء َقَِل َّللاَّو َقَِل َفَمدْ  َقَلدَق  َ َأْرَسَلَك َقَِل َصَ َ  َقَِل َفَمْ  َقَلَق العَّ َتْ:عومو َأنَّ َّللاَّ

َل ِفو َُ ََ دَل َقدَِل َّللاَّو َقدَِل اْْلَْرَم َقَِل َّللاَّو َقَِل َفَمْ  َحَصَ  َهِذَِ اْلِ َبَِل َس َُ ََ َهِ َ دِ 
َُدْم  َمَِء َسَقَلَق اْْلَْرَم َسَحَصدَ  َهدِذَِ اْلِ َبدَِل آهَّو َأْرَسدَلَك َقدَِل َح َفِبِلَِّذي َقَلَق العَّ
َُِندِ َقدَِل َصدَ َ  َقدَِل  َِ َصدَلَباتد ِفد  َيْبِ َندِ َسَلْوَل بلوَك َأنَّ َعَلْوَنِ َقْم َقَِل َسَََعَم َرسو

َكدًِ  ِفد  َفِبِلَّ  دبلوَك َأنَّ َعَلْوَندِ ََ َُدْم َقدَِل َسَََعدَم َرسو ِذي َأْرَسَلَك آهَّو َأَ َهَك ِدَهَذا َقَِل َح
                                                                                                                   

 -210:ص3/209ال قةةا   - 3/399)التةةارين الابيةةر للبخةةاري بةةن عمةةر يصةةظر لحيتةةه و فةةن بظن.ا

 (.1/203تذهيا ت ذيا الامال خالصة 

با  الل   ورفع الصو  وعصشةا  الشةعر  -كتا  الصالة–في مصكظه عبد الرزا  خرجه أ (1)

وفيةه اصقطةاع ألن صافعةا لة  يةدرا ، وقال الحاف  ابن حجةر: (1712 ) 1/438 -في المسجد

 .(561ص/ 1فتح الباري ج)ذلك الزمان

 . 1/561فتح الباري ( 2)
األصصاري، البخاري، خد  الكبةي عشةر  أص  بن مالك بن الكضر بن  مض  بن زيد بن حرا ، ( 3 )

سكين، وذكر ابن سعد أصه ة د بدراً، وله ألف وما تا حديث وستة وكماصون حدي اً، اتظقةا علةى ما ةة 

ب حةد وسةبعين، وروس عةن : طا ظةة مةن  سةل ب الكةة وكمةاصين، وم ارسخالبوكماصية وستين، واصظر  

  ص يحصون، قال العجلي : كان به و ح، الصحابة، وعكه : بكوه موسى، والكضر، وأبو بار، وخل

ما  سكة تسعين أو بعدها، وقد جاوز الما ة، وهو آخةر مةن مةا  بالبصةرة مةن الصةحابة ر ةي هللا 

 ( .41: 40صـالخزرجي ، خالصة 1/4، تذكرة الحظال 3/4عك  . )ال قا  
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َُددْم َقددَِل َسَََعددَم  َأْ َباِلَنددِ َقددَِل َصددَ َ  َقددَِل َفِبِلَّددِذي َأْرَسددَلَك آهَّو َأَ ددَهَك ِدَهددَذا َقددَِل َح
بلوَك َأنَّ َعَلْوَنِ َصْبَم َشْهِه رَ  َ َضَِن ِف  َسَنَُِنِ َقَِل َصَ َ  َقَِل َفِبِلَِّذي َأْرَسَلَك َرسو

ََُوَِع  دبلوَك َأنَّ َعَلْوَندِ َحدجَّ اْلَبْودِت َ دْ  اْسد َُْم َقَِل َسَََعَم َرسو آهَّو َأَ َهَك ِدَهَذا َقَِل َح
ََُثَك ِهِْلحَ  ْد و َعَلدْوِه َّ َسََل ِإَلْوِس َسِبوًَل َقَِل َصَ َ  َقَِل ُومَّ َسلَّى َقَِل َسالَِّذي َه َِ قِ  ََل َأ

َل َّ اْلَ نَّةَ  َأْحقوصو ِ ْنهو َّ َفَقَِل النَِّب ُّ   .(1)َلِئْ  َصَ َ  َلَوْ قو
عد  شد ء فمددِن  كندِ حهوندِ فد  القددهآن أن حعدأل رسدبل هللا قبلدس: )

ل    أهل البِدية الُِقل فوعألس سحح  حعمُ  (.يُ بنِ أن ي  ء الَه
يُنددد  أن  (علدددى ِلدددك  ندددِ أسكدددِحبا أَددده )صدددحوحس َاد أددددب عباحدددة فددد  

 .(2)يُذرسن هِل هل سأسلئك والصحِهة ساقربن عن  النه 
أَهددل  دد  المنددِفقو  الددذي  كددِحبا ِْلعها  فدد سقددِل اإل ددِم ال صددِص:..

ْلحهددم قدد  كددِحبا يعددمُبن القددهآن ساْلحيددِم فمددِن اْلعددها   هحضدده  النبدد  
هددم اْلن فدد  ال هددل هِْلحيددِم سكددذلك  المنددِفقو وأَهددل هحدد سد الشددهائُ  دد  
س ن كدِحبا  عدلمو  ْلن  د  هُد   د  اْل صدِر  وسالعن  سف  سِئه اْلعصِر

سحِء ع  حضه  الُلمدِء كدِن أَهدل هِْلحيدِم سالعدن   مد  َِلعدهم سسدمُ 
 .(3) نهم

)َيدِ َأيَُّهدِ الَّدِذيَ  آَ نودبْا ََل َتْعدَألوبْا فهغم النه  الذي َدِء فد  قبلدس تُدِلى 
دْهآنو توْبدَ  َلمودْم َعْ  َأْشَوِ لو اْلقو ْم َسِ ن َتْعدَألوبْا َعْنَهدِ ِحدوَ  يوَند:َّ دْركو ء ِإن توْبدَ  َلمودْم َتعو

 .(101َعَرِ َّللا و َعْنَهِ َوَّللا و َغروبر  َحِلوم ( )المِئ   : 
إَل أن هددرَلء اْلعددها   ُددذسرن ه هلهددم هددذا الحيددمو فمددِحبا يعدددألبن 

 ل هلهم هِلحيم. 
                                                 

 .(12 ) 1/41 -با  السؤال عن أركان ااسال -كتا  اايمان–( أخرجه: مسل  في 1)

 .1/151فتح الباري ( 2)

 .4/353أحاا  القرآن للجصاص ( 3)
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 الحديث الثالث:

ددَهَ  َعدد ْ  ََُنَِسَلددسو : َقددِلَ  (1) َأِددد  هوَهْْ َقددَِم َأْعَهاِددد ب َفَبددَِل ِفدد  اْلَمْعددِ ِ  َف
ْم النَِّب ُّ  ُو َفَقَِل َلهو حوبًكدِ  النَِّ َِ با َعَلى َدْبِلِس َسدْ ًَل ِ دْ  َ دِءد َأْس  َدعوبَو َسَهِهْقو

َُثوبا ِهَْ  َسَلْم توْب ْثُوْم  وَوعِ  ُِ ِهْ َ  ِ ْ  َ ِءد َفِإحََّمِ هو َُعِ   .(2)( و
َِلحُهاَ    الن ِسة كِن  قهرا ف  حرُب الصحِهة سلهذا هِدرسا إلدى ف

  .قبل اسُئذاحس اإلحمِر هحضهتس 
 ال ِهددل ستُلومددس  ددِهددذا دعددذَر ه هلددسو سحددثهم علددى الهفددق  لمنددس 

ن كددِن  مدد  إيل: ددس  دد  غودده تُنودد  إِا لددم ييدد  ِلددك  نددس عنددِدا سَل سددومِ 
ددد  اقددِل  وسحعدد  قلقددس رأفددة النبدد  هددذا ي هدده س  ويحُددِج إلددى اسددُئَلفس

دده ا َِددة س  فقددِل اْلعهاددد  هُدد  أن فقددس فدد   :ددد  حبددِن فدد  حدد يث أددد  هْه
  .(3)فلم يرح  سلم يع  وهأد  أحت سأ   فقِم إلى النب   واإلسَلم

ل ْلحس حشأ دبِدية هُو   غدِ  عندس حيدم البدبل فد  المعد  و  فهذا الَه
 إلى أُه ِلك الُذر ف  الصحِد .لذلك كِن  ُذسرًاو ُم اح ه 

                                                 
أبو هريةرة اسةمه عبةد الةرحمن بةن صةخر الدوسةي الحةاف  لةه خمسةة آصر وكل ما ةة وأربعةة  ( 1) 

 سةل وم ،بتسةعة وسةبعين  اريخةالبواصظةر   ،كما ةة وخمسةة وعشةرينوسبعون حدي ا اتظقا علةى كال

ص  وبسر بن سعيد وسال  وابةن المسةيا وتمةا  كماصما ةة ب الكة وتسعين وعكه عبراهي  بن حكين وأ

صظ  كقا  قال ابن سعد كان يسبح كل يو  اككتي عشرة ألةف تسةبيحة قةال الواقةدي مةا  سةكة تسةع 

 (.1/462خالصة تذهيا ت ذيا الامال )وخمسين، عن كمان وسبعين سكة . 

 89 /1 -ي المسةجدبا  صا الماء على البول ف -الو وء  كتا -في  البخاري( أخرجه: 2)

 (.5777 )5/2270 (و216) 1/89(، واصظر: 217 )

، واصظةر: قال الشين األلباصي : حسن صةحيح( و529 ) 176صف/1سكن ابن ماجه ج (3)

   .1/324فتح الباري 
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 الفصل الثالث: العذر بالجهل بسبب خفا  الحكم

 دددِِا يصدددنُ  ددد  قرددد  علودددس حيدددم لدددم يبلفدددس قصبصدددًِ إِا لدددم يُُمددد  
المخِلرة سقرِء الحيم يخردى حُدى علدى المبدِرو سال هدل هِْلحيدِم قد  يدردي 

هدل إلى اَلَُهِد الذي ق  يصو  المدهء فودس سقد  يخود و سلدذلك يُدذر  د  َ
هعدد  قرددِءَ علوددس س َل لحملنددِ الميلدد   ددِ َل يووددقو س لوددك هُددى  ًِ حيمدد

 اْلحِديث الُ  ت لل على ِلك: 
 الحديث األول:

دددْ ِري  عددد   و د اْلخو ُِ ِبددد ِ    َأِدددد  َسددد دددًَل َكدددَِن َقدددْبَلموْم ) َعدددْ  النَّ َو َأنَّ َر
ِضدَه َأيَّ أَ  (1)َرَغَعسو  ْندتو َلمودْم َقدِلوبا َقْودَه َأ د َقدَِل َّللاَّو َ ًَِل َفَقَِل ِلَبِنوِس َلمَّدِ حو  د كو

سِحد  ِفد  َيدْبمد  َِرُّ بِح  ُودمَّ  َِا  وتُّ َفَأْحِهقوبِح  ُودمَّ اْسدَحقو َفِإحِ   َلْم َأْعَمْل َقْوًها َق ُّ َفِإ
َو  ددِ َلقَّ ُوددَك َفَُ ددلَّ َفَقددَِل َ ددِ َحَمَلددَك َقددَِل َ َخَِف ََ َُددسو َّللاَّو َعدد:َّ َس لوددبا َفَ َم َُ  َعِِصدد د َفَر

 .(2)(ِدَهْحَمُِسِ 
ه  عن   علم دل   َأْسدَه َ : ذ ذ  َقدِلَ  عد  النبد   سف  ح يث أد  هْه َو  َر

ا:  َفَقِلَ  و َدِنوسِ  َأْسَصى اْلَمْبتو  َحَضَهَو  َفَلمَِّ و َحْرِعسِ  َعَلى َِ  َفدَأْحِهقوبِح   ودتُّ  َأَحدِ ِإ
بِح  ُودمَّ  سِحد  ُودمَّ  اْسدَحقو رو ِْ ِْ  ِفدد  ا ْ دد  َعَلد َّ  َقدَ رَ  َلدِئ ْ  َفددلَاَّللاَِّ  و اْلَبْحدهِ  ِفد  الدهِ   َركِ 

َُدذِ دوِن  لوددبا:  َقدِلَ  و َأَحددً ا ِهددسِ  َعذََّهدسو  َ ددِ َعددَذاًهِ َلوو َُ ِلددكَ  َفَر َْرمِ  َفَقددِلَ  و ِهدسِ  َِ َْ :  ِلدد
ي ا و َأَقددْذتِ  َ ددِ َأدِ  َِ ُْتَ  َ ددِ َعَلددى َحَمَلددكَ  َ ددِ:  َلددسو  َفَقددِلَ  و َقددِِئم   هوددبَ  َفددِإ  و   َصددَن
 .(3)ذ ِدَذِلكَ  َلسو  َفَفَرهَ  َ َخَِفُوكَ  َقِلَ  َأسَ  َر ِ   َيِ ْشَوُوكَ قَ :  َفَقِلَ 

 وقفة مع الحديث:
                                                 

 أعطاه وبارا له فيه من الرغ  وهو البركة والكماء والخير. :رغسه( 1)

 - (أ  حسةبت أن أصةحا  الا ةف والةرقي )  بةا -كتةا  األصبيةاء – فيالبخاري ( أخرجه: 2)

كتةا   –مسةل  فةي (، و7070،  7069،  6116) (واصظر األحا يةث3291  ) 1282 /3

 (.2757 ) 2109 /4–با  في سعة رحمة هللا تعالى وأص ا سبقت غضبه  -التوبة 

 .(2756)  4/2109صحيح مسل  و (3294)   3/1283صحيح البخاري ( 3)
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:  ً  هذا الرجل كان موحدا  ولم يكن كافرا . -أوال 

ده   د  عب  البده: قِل أدب عمه رسي  د  حد يث أدد  رافدُ عد  أدد  هْه
دل لدم يُمدل قودها قد  إَل الُبحود ) :ف  هذا الح يث أحس قِل سهدذَ  (1)(قِل َر

ددل س ن لددم تصددْ  دد   واللر ددة إن صددحت رفُددت اإلشدديِل فدد  إيمددِن هددذا الَه
سالن ه  وساْلصبل كلهِ تُض هِ وفه  صحوحة    َهة المُنى وَهة النقل

بهِ ْلحس  حِل غوه َِئ: أن يفره للذي  يمبتبن سهم كرِر ْلن هللا ع:  ويَب
ل ق  أقبه أحس َل يفره أن يشهك هس لم   دِت كدِفها سهدذا  دِ  َل  د فُ لدس َس

  .سَل قَل  فوس دو  أهل القبلة
لددم يُمددل  :سفدد  هددذا اْلصددل  ددِ يدد لك علددى أن قبلددس فدد  هددذا الحدد يث

حعنة ق  أس لم يُمل قودها قد  لدم يُذهدس إَل  دِ عد ا الُبحود   د  الحعدنِت 
سهددذا سددِئ  فدد  لعددِن الُدده  َددِئ: فدد  لفُهددِ أن يددرتى دلردده المددل  وسالخودده

 .سالمهاد البُى
دل كدِن  ر ندًِ سال لول علدى أ   لدم فُلدت هدذا :قبلدس حدو  قودل لدس ن الَه

ددل  دِ تمدِد  وسالخشوة َل تمبن إَل لمر    صد   و   قشوُك يِ ر  :فقِل
دل وتمبن إَل لمر   عدِلم ِإحََّمدِ َيْخَشدى َّللاََّ ِ دْ  ِعَبدِِدَِ ) :كمدِ قدِل هللا عد: َس

( )فِقه ُوَلَمِءو سعهفدس  وآ   هدس كل    قِ  هللا فق  :قِلبا (28 اْلية من  :اْل
 .(2)سهذا ساَلْ لم  فهم سألهم رش َ وس عُحول أن يخِفس    َل ير   هس

 ثانيا : شرح العلما  للحديث :
                                                 

رواه قةال ال ي مةي: " (8027  ) 304ص/2كد أحمةد بةن حكبةل جمسة( هذه اللظظةة فةي 1)

مجمع )أحمد وعسكا  أبي هريرة رجالةه رجةال الصةحيح وفةي عسةكا  ابةن سةيرين مةن لة  يسة 

ةةةعيا األرصةةؤوط : للحةةديث عسةةكا ان : أول مةةا عةةن وقةةال الشةةين (،552ص/ 10الزوا ةةد ج

ريةرة : وهةذا عسةكا  متصةل حما  بن سلمة عن كابت البكاصي عن أبي رافع الصا غ عن أبي ه

صحيح وكاصي ما عن حما  بن سلمة عن غير واحد عن الحسن وابن سةيرين مرسةال : وهةو 

 . عيف ارساله ولج الة حما  بن سلمة 

 . 18/40التم يد ( 2)
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س دنهم    اقُل  الُلمِء ف  هذا الح يث فمنهم    أقذ ه ِهه الحد يث
ل الح يث.     ِه  إلى تأْس

ل هذا الح يث ف اقُل  الُلمِء قِل اإل ِم النبسي:    :تأْس
فدِن  ،يصْ حمل هذا على أحس أراد حرى ق ر  هللا َل :قالت طائفةف( 1)

حدس أحمدِ فُدل إذ :سقد  قدِل فدى آقده الحد يث ،الشِك فى قد ر  هللا تُدِلى كدِفه
 ....سَل يفردده لددس  ،سالمدِفه َل يخشددى هللا تُدِلى ،ذهدذا  دد  قشدوة هللا تُددِلى

َلن  :فويبن لس تأْس
َِ يقددِل  نددس قدد ر قضدد أيأن  ُنددَِ لددئ  قدد ر علددى الُددذا   :أحــدهما

  .هِلُخرو  سق ر هِلُش ي  همُنى ساح 
َفَقدَ َر َعَلْودِس ) :قدِل هللا تُدِلى ذَلوق علدىذأن ق ر هنِ همُنى  ي:والثان

بلو َركِ   َأَهَِح ِ  َقسو َفَوقو ف د   )فى قبلدس تُدِلى اْلقبالأح   سهب 16( الر ه: ِرَْ
 .(أن ل  حق ر علوس

ددل واللردده علددى ظددِهَه :وقالــت طائفــة( 2) سهددب  وسلمدد  قِلددس هددذا الَه
ددل قِلدس فدى حِلدة  ؛س ُُقد  لدس وقِص  لحقوقة  ُنَِ سَل وغوه َلِه  لمَل س

غل  علوس فوهِ ال ه  سالخب  سش   ال :ع هحودث ِهد  توق دس ستد ده  دِ 
سهدب  ويراقدذ فوهدِ سهدذَ الحِلدة َل وفصدِر فدى  ُندى الفِفدل سالنِسدى ويقبلس

 عب يأحت ) :الرهح حو  َس  راحلُس ححب قبل القِئل اْلقه الذ  غل  علوس
 .فلم ييره دذلك ال ه  سالفلبة سالعهب  (1)(سأحِ ركك

                                                 

 -بةةةةا  فةةةةي الحةةةةض علةةةةى التوبةةةةة والظةةةةر  ب ةةةةا -كتةةةةا  التوبةةةةة  –مسةةةةل  ( أخرجةةةةه: 1)

  .عن أص  بن مالك ( 2747)    2104ص/4ج
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َُلِ  )سق  َِء فى هذا الح يث فى غوه  علم  أ  أغود   (1) (هللاَ  َأَِللُّ  َل
 .على ظِهَه  (لئ  ق ر هللا: )سهذا ي ل على أن قبلس  وعنس

سدددُُمِلهِ هدددذا  ددد    دددَِ كدددَلم الُددده  سكددد يُ ا :وقالـــت طائفـــة( 3)
َلدى هودً   َأْس ِفد  ) :يعمبحس  :ج الشك هدِلوقو  كقبلدس تُدِلى َُ َسِ حَّدِ َأْس ِإيَّدِكوْم َل

( سبأ:   .فصبرتس صبر  شك سالمهاد هس الوقو   (24ََلَللد  وِبو د
ل َهل صرة    صرِت هللا تُِلى  :وقالت طائفة( 4)  .هذا الَه

 :وقد اختلف العلما  فى تكفير جاهل الصفة

ده الوبده  سقِلدس أددباس مد  كردَه ددذلك  :لقَِلد قِل ا  الحعد   دد  َْه
 . اْلشُه  أسَلً 

 اإليمددِنسَل يخددهج هددس عدد  اسددم  وَل ييردده ه هددل الصددرة :سقددِل آقددهسن 
ددهاَ دينددًِ  حددس لددم يُُقدد  ِلددك اعُقددِداً ...ْل  وهخددَل  ح دد هِ  يقوددُ هصددباهس ْس

الندُِ سلدب سدئل  :قدِل هدرَلء ؛ قِلُدس حدق حمِ ييره    اعُقد  أن س  سشهعًِ 
 .ع  الصرِت لَب  الُِلم دهِ قلوَلً 

َ دد  فُدده  حددو  ينرددُ   ددهد  :وقالــت طائفــة( 5) ددل فددى  كددِن هددذا الَه
: سَل تملود  قبدل سرسد الشدهع علددى المدذه  الصدحوْ لقبلدس تُددِلى والُبحود 

بَلً ) ََُث َرسو ِدوَ  َحَُّى َحْب َُذِ  نَِّ  و   (.32()اإلسهاء : اْلية َسَ ِ كو
َ د  شدهعهم فودس َدباَي  :وقالت طائفة( 6) الُردب  بَ أحدس كدِن فدى 

َات الُقبل عن  أهل العدنة وع  المِفه هخَل  شهعنِ لك      ب حمدِ  س  وِس
سهدب قبلدس تُدِلى )ِإنَّ َّللا َ ََل َيْفِردهو َأن يوْشدَهَك ِهدِس(  و نُنَِ فى شدهعنِ هِلشدهع

  .( سغوه ِلك    اْلدلة وهللا أعلم48)النعِء : 
                                                 

ةةةةعيا األرصةةةؤوط : (وقةةةال الشةةةين 20026 ) 447ص/4مسةةةكد أحمةةةد بةةةن حكبةةةل  ج( 1)

  .صحيح ل يره وهذا عسكا  حسن من أجل حاي  بن معاوية



صول الدين بأسيوط، العدد الثامن والعشرون صول الدين بأسيوط، العدد الثامن والعشرون مجلة كلية أمجلة كلية أ

  ((11م، ج )م، ج )2101021010

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيالجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ل القـ                                                                                 مافــ
 د/   محمد سيد أحمد شحاته

 يعذر فيه بالجهل  
‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹› 

 

34  

ذلك تحقوددها لنرعدددس سعقبكدددة لهدددِ لُصدددوِحهِ حمدددِ سصدددى ددددإ :وقيــل( 7)
ِء أن يهحمس هللا تُدِلى قبلدس  دل علدى حرعدس( أ   س سهافهِ َر )أسده  َر

َ  الح   .(1)هِل  سعَل فى المُِصى سالعه    ِس
كودد  يفرده لدس سهدب  نمدده  :قـال الخطـابي قـد يستشــكل هـذا فيقـالو

  .للبُث سالق ر  على إحوِء المبتى
س حمدِ َهدل ف د  أحدس إِا فُدل هدس ِلدك َل  وبُدثأحس لم ينمه ال :سال با 

  .عُهافس هأحس إحمِ فُل ِلك    قشوة هللاِفَل يُذ  سق  ظهه إيمِحس ه ويُِد
سق  يفلد  فد  صدرِت هللا تُدِلى قدبم  د  المعدلمو  سَل  :قُوبة د اقِل 

أ أ برهم إلى    هب أعلم دهم سكنوِتهم  .(2)يحيم علوهم هِلنِر دل تَه
سق  يعأل ع  هذا و فوقِل  : كُِ  اَلسمِء سالصرِت ِل البوهق  ف سق

فوقدِل : إحدس  : كو  يفره لس سهب  نمه للبُث سالق ر  على إحوِئس س حشِئس  
دل َِهدل ظد  أحدس إِا فُدل هدس هدذا الصدنوُ تدهك و  لوِ همنمه و إحمِ هدب َر

لدم فُلدت ِلدك    :ف مُس و فقدِل لدس» و أَل تهاَ يقبل :  فلم ينشه سلم يُذ 
ل و فُل  ِ فُل  و « :    قشوُكفقِل  ل  ر   هِهلل ع: َس فق  دو  أحس َر

ددل إِا أحددس َهددل فحعدد  أن هددذَ الحولددة  هُثددس و إَل قشددوة  دد  هللا عدد: َس
 . احُهى كَل س رحمس هللا .تن وس  مِ يخِفس

َي اسردَ    .َح َ صرة الق ر  كره اترِقًِ  :سقِل ود  ال ب
أي َلدوق سهد  كقبلدس  (علدى لدئ  قد ر هللا) :إن  ُنى قبلدس :س حمِ قول

َقس)  .أي َلوق (س   ق ر علوس ر
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إِا  ذَلل الش ءذ :يقِل وفمُنَِ لُل  أفبتس (لُل  أَلل هللا) :سأ ِ قبلس
ه    .(َل يضل رك  سَل ينعى)سهب كقبلس  وفِت ِس

سأظهدده اْلقددبال أحددس قددِل ِلددك فدد  حددِل دهشددُس قددِل الحددِفه اددد  ح دده: 
لحقوقددة  سلددم يقلددس قِصدد اً  ويقددبلسغلبددة الخددب  علوددس حُددى ِهدد  هُقلددس لمددِ 

دل ف  حِلدة كدِن فوهدِ كِلفِفدل سالدذاهل سالنِسد  الدذي َل يراقدذ همدِ  و ُنَِ
 .يص ر  نس 

إحدددس كدددِن فددد  شدددهعهم َدددباَ المفرددده   :سأهُددد  اْلقدددبال قدددبل  ددد  قدددِل
 .(1).للمِفه

فمدد  قددَلل هددذا حدده  أن  دد  الُلمددِء  دد  أقددذ ه ددِهه الحدد يث فدد  أن 
ل شدك فد  قد ر  هللاو دل قبلدس )لدئ  قد ر علد   الَه س دنهم  د  ِهد  إلدى تأْس

 رك (....ال  سلن:د اْل ه سَلبحًِ حذكه هذَ اْلراء.
ددل شددك فددى قدد ر  هللا سفددى اإل ددِم اددد  توموددة: ذقددِل   إِا إعِدتددسفهددذا َر

َل  سهدذا كرده هِتردِ  المعدلمو  لمد  كدِن َدِهَلً  ودل اعُق  أحس َل يُِد وِر  
  .(2)ذن يُِقبس ففره لس دذلكيخِ  هللا أ سكِن  ر نًِ  ويُلم ِلك

دل اعُقد  أن هللا َل يقد ر علدى َمُدس إِا فُدل ِلدك أس سقِل :  فهدذا الَه
قِ ددت علوددس شددك سأحددس َل يبُثددس سكددل  دد  هددذي  اَلعُقددِدي  كردده ييردده  دد  

لمنس كِن ي هل ِلك سلم يبلفس الُلم همِ يهدَ ع  َهلس سكِن عند َ  والح ة
ففردده هللا لددس  وفخددِ   د  عقِهددس وودد َإيمدِن هددِهلل سكددأ َه سحهودس سسعدد َ سسع

  هخشوُس.
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فم  أقوأ فد  هُدى  عدِئل اَلعُقدِد  د  أهدل اإليمدِن هدِهلل سكهسدبلس 
ل فوفرده هللا قودأَ  وسكِلوبم اْلقه سالُمل الصِلْ لم يي  أسبأ حَِل    الَه

سأ ددِ تمرودده  وأس يُذهددس إن كددِن  نددس ترددْه  فدد  اتبددِع الحددق علددى قدد ر دينددس
 .(1)هد الفل  ف  ِلك فُ ومشخص علم إيمِحس هم 

فهددذا إحعددِن َهددل إلددى أن  ددِت أن هللا عدد: ددد  حدد:م: قددِل أدددب  حمدد  س 
هلس ل يق ر على َمُ ر ِدَ س حوِئس سق  غره لس إلقهاَر سقبفس َس   .(2)َس

ِلشخص يمي  أن ييبن   ُه ا  خوئِ سقِل اد  أد  الُ: الحنر  : ذف
ميدد  أن ييددبن  مدد  لددم يبلفددس  ددِ سر  و فرددبرا لددس  واء ِلددك  دد  النصددبصْس

ميد  أن ييدبن لدس إيمدِن بدت لدس رحمدة هللا كمدِ غرده  ْس ع دوم سحعدنِت أَس
سكددِن  وللدذي قدِل : إِا  دت فِسددحقبح  ُدم اِرسحد  ُدم غردده هللا لدس لخشدوُس

 .(3)ي   أن هللا َل يق ر على َمُس س عِدتس أس شك ف  ِلك
 وممن ذهب إلى تأويل قوله )لئن قدر علي ربي(. 

فأحددد   (لدددئ  قددد ر هللا علددد )قبلدددس : قدددِل   البددده حودددثالحدددِفه ادددد  عبددد
دل قدِل لدئ  كدِن قد  سدبق فد  قد ر هللا سقضدِئس أن  هو  تق يَه كأن الَه الَب
حددبك  عددذاهِ َل  يُددذ  كددل ِي َددهم علددى َه ددس لوُددذدن  هللا علددى إَها دد  ِس

  .يُذهس أح ا    الُِلمو  غوهي 
ددس اْلقدده    حِسددبُ  تقدد يَه وهللا لددئ  َلددوق هللا علدد  سكددِل  فدد :سالَب

:ائدد  علددى ِحددبك  لويددبح  ِلددك ُددم أ دده هددأن يحدده  هُدد   بتددس  دد  إفددهاط  َس
 .(4)قبفس
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ددل  ُددذسر علددى كددل حددِل دده لمبدد أ الُددذر سالخَلصددة: أن الَه و سهددذا تقْه
 .هِل هل

 :الحديث الثاني

َه َ  بَل َّللاَِّ   َعْ  َأِد  هوَهْْ دل  َفَصدلَّى  َأنَّ َرسو َو َدَقدَل اْلَمْعدِ َ  َفدَ َقَل َر
َُ يوَصدلِ   َكَمدِ  َفَعلََّم َعَلى النَِّب ِ   د ََ ُْ َفَصدلِ  َفِإحَّدَك َلدْم توَصدلِ  َفَه د َفَهدَّ َسَقَِل اْرَِ

دَِء َفَعدلََّم َعَلدى النَِّبد ِ   ََ ًُدِ  :َفَقدِلَ  َصلَّى ُومَّ  ُْ َفَصدلِ  َفِإحَّدَك َلدْم توَصدلِ  َََُل د اْرَِ
ََُثَك ِهِْلَحقِ  َ ِ أو  دََلِ  َفَقَِل َسالَِّذي َه ا قوْمدَت ِإَلدى الصَّ َِ لِ ْمِند  َفَقدَِل ِإ َُ ْحِعد و َغْودَهَو َف

 ُْ ًُدِ ُودمَّ اْرَفد ُْ َحَُّدى َتْوَمدِئ َّ َراِك دْهآِن ُودمَّ اْرَكد َُدَك ِ دْ  اْلقو دَه َ  ْه ُومَّ اْقَهْأ َ ِ َتَوعَّ َفَمبِ 
ً ا ُودمَّ  َِ ْ  َحَُّى َتْوَمدِئ َّ َسدِ ِ َل َقِِئًمِ ُومَّ اْس و ُْ ِِلًعدِ َحَُّى َت ََ ُْ َحَُّدى َتْوَمدِئ َّ   اْرَفد

لِ َهِ ِلَك ِف  َصََلِتَك كو َِ ْل  َُ  .(1)(َساْف

دذوْرَو ِهِْلَ ْهدِل َلَمدِ قِل اد  هوِل :  ُْ َحِ يث اْلموِعد ء َصدََلتس َفِإحَّدسو َلدْب َلدْم َي
دِ َأحَّدسو َيد ََ دِ َر ََل  اْلموْخَُلَّدة و َلِمنَّدسو َلمَّ َو َعَلى ِإْتَمِم الصَّ ََُروَّ و ِلَمدِ َعَِهدسو َعَلْودِس َأَقهَّ

ْمِم َعلََّمسو  ْهلد ِهِْلحو ََ ِلَك َعْ   َِ َل  َُ َعَِدِ  َفَلمَِّ َعِلَم َأحَّسو َف  .َأَ َهَو ِهِإلِْ
دَه علودس العدَلم علدى صدَلتس سهد  فِسد    :قِل القِر ء ساسُشديل تقْه

ل هأحدس أراد اسدُ راَس هرُد :سأَو  .َُلث  هات على القبل هأن النر  للصحة
 ِ َهلدس  دهات َلحُمدِل أن ييدبن فُلدس حِسدوِ أس غدِفَل فوُدذكه فورُلدس  د  
ه علدى الخودأ ددل  د  هدِ  تحقدق الخودأ أس  غوه تُلوم فلوِ    هِ  الُقْه

                                                 

بةا  وجةو  القةراءة لممةا  والمة مو  فةي  -كتةا  صةظة الصةالة –في البخاري ( أخرجه: 1)

(، واصظةر: 724 ) 263 /1 -خافةتالصلوا  كل ا في الحضر والسظر وما يج ر في ةا ومةا ي

بةا  وجةو  قةراءة الظاتحةة فةي كةل  -الصةالةكتةا  –مسةل  فةي، و6290 -  5897 -  760)

 .((397   1/298-ركعة
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دد  غوددَه سلُر هأحددس لددم يُلمددس أسَلً  رددس ستُْه وم اْل دده خددلويددبن أدلدد  فدد  تُْه
 .(1)ستُ ومس علوس

ل قر  علوس حيم الومأحونة ف  الصَل و  و فُدذَر رسدبل هللا فهذا َر
 ُم دو  لس  ِ قر  علوس.

 :الحديث الثالث

ِ ْدددِ  َأِددد  َأْسَفددى َُددِِ  : َقددِلَ  (2)َعددْ  َعْبددِ  َّللاَّ ددِ َقددِ َم  و ددِِم  (3)َلمَّ ِ ددْ  الشَّ
سَن  َسددَ َ  ِللنَِّبدد ِ   ْم َيْعدد و و ددَِم َفددَباَفْقُوهو ِو َقددَِل َأَتْوددتو الشَّ َُددِ َقددَِل َ ددِ َهددَذا َيددِ  و

بلو َّللاَِّ ِْلَسَ  ِلَك ِهَك َفَقَِل َرسو َِ َل  َُ  ِِقَرُِِهْم َسَكَوِِرَقُِِهْم َفَبِدْدتو ِف  َحْرِع  َأْن َحْر
  َ َ  ِلَفْوِه َّللاَِّ َْلََ ْهتو اْلَمْهَأَ  َأْن َتْعد و ْنتو آِ ًها َأَحً ا َأْن َيْع و َُلوبا َفِإحِ   َلْب كو َفََل َتْر

ِو  َهِ َسالَِّذي َحْرد َِ َي َحدقَّ ِلَ:ْس َهدِ َحَُّدى تودَردِ  ي اْلَمدْهَأ و َحدقَّ َركِ   وَحمَّد د ِدَودِ َِ ََل تودَردِ 
َهِ َسَلْب َسَأَلَهِ َحْرَعَهِ َسِهَ  َعَلى َقَُ د  َِ ْس ُْسو( (4)ََ  .(5)َلْم َتْمَن

                                                 

 .66 /3عون المعبو  ( 1)

عبد هللا بن أبي أوفى واسمه علقمة بةن خالةد بةن الحةارث بةن أبةي أسةيد بةن رفاعةة بةن  (2)

و معاوية وقيل أبو عبراهي  له وألبيه صحبة وة د عبد كعلبة بن هوازن بن أسل  األسلمي أب

هللا الحديبية وروس أحا يث ة يرة ك  صزل الاوفة سكة ست أو سبع وكماصين وجز  أبو صعةي  

فيما رواه البخاري عكه سةكة سةبع وكةان آخةر مةن مةا  ب ةا مةن الصةحابة ويقةال مةا  سةكة 

  .(4558 ) 18ص/4ااصابة في تمييز الصحابة ج) .كماصين

معاذ بن جبةل بةن عمةرو بةن أوس األصصةاري الخزرجةي أبةو عبةد الةرحمن مشة ور مةن  (3)

قةرآن مةا  أعيان الصحابة ةة د بةدرا ومةا بعةدها وكةان عليةه المكت ةى فةي العلة  باألحاةا  وال

 (.6725 )535ص تقريا الت ذيا .)بالشا  سكة كماصي عشرة

  (.170ص/1ح الباري جفت. )على قتا هو للجمل كالسرج للظرس وجمعه أقتا ( 4)

قوله على قتا هو بالتحريةك للجمةل كاصكةار ل يةره وهةو حةث ل ةن علةى مطاوعةة األزواج  

ولو في هذه الحال فايف في غيرها وقيةل كةن عذا ار ن الةوص ة جلسةن علةى قتةا ويقلةن أصةه 

ص / 1ةةر  سةكن ابةن ماجةه ج)اسل  لخروج الولةد فاريةد  تلةك الحالةة كةذا فةي المجمةع 

133.) 

 1/595-بةةةا  حةةة  الةةةزوج علةةةى المةةةرأة  -كتةةةا  الكاةةةا   -فةةةي ابةةةن ماجةةةه  ( أخرجةةةه: 5)

رواه ابةةن حبةةان فةةي صةةحيحه . قةةال السةةكدي ك صةةه يريةةد أصةةه (، وقةةال البوصةةيري: 1853 )

 فةي مسةكدهأحمد بةن حكبةل أخرجه : ، وقال الشين األلباصي : حسن صحيح، وصحيح ااسكا 

حةديث جيةد وهةذا عسةكا   ةعيف ص ةطرابه  ةعيا األرصؤوط :(، وقال 19422 ) 4/381
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َهْو د س  س(1)َعْ  صو بَد َيْع و و َِم َرَأ  اْلَوهو و َلمَِّ َقِ َم الشَّ َبلد ََ َِ د   َُِ َن و َأنَّ  و
ددِ َقددِ َم َعَلددى  سَن َْلَسددِِقَرُِِهْمو َفَلمَّ َلَمددِِئِهْمو َسَرَأ  النََّصددَِر  َيْعدد و و َْلْحَبددِِرِهْم َسعو

ددبِل َّللاَِّ  ددَِمو  َرسو دد  َقددِ ْ تو الشَّ ِو ذَفَقددَِل: ِإحِ  َُِ َسددَ َ  َلددسوو َفَقَِل:ذَ ددِ َهددَذا َيددِ  و
َلَمدددِِئِهْم سَ  ُو سَن ِل دددبَد َيْعددد و و سَن َفَهَأْيدددتو اْلَوهو َأْحَبدددِِرِهْمو َسَرَأْيدددتو النََّصدددَِر  َيْعددد و و

وِعوِهمْ  ْحِبَودِِءو َفَقدَِل  ِلِقعِ  : َ دِ َهدَذا  َقدِلوبا: َتِحوَّدَة اَْل ْلتو ْمو َفقو :ذَكدَذدوبا َسروْهَبِحهو
َ  َْلَح د ْلَ  ْمو َلْب َأَ ْهتو َأَحً ا َأْن َيْع و فوبا ِكََُِدهو َ دْهتو اْلَمدْهَأَ  َعَلى َأْحِبَوِِئِهْم َكَمِ َحهَّ

َهِذ َِ َ  ِلَ:ْس  .(2)َأْن َتْع و
َبددلد س  ََ َُددِِِ ْدددِ   ددبَل َّللاَِّ َرَأْيددتو : َعددْ   و َُ ِ ددْ  اْلددَوَمِ  َقددَِل َيددِ َرسو دد ََ ددِ َر َأحَّددسو َلمَّ

ْندتو آِ دًها َهَشدهً  ُِْضِهْم َأَفدََل َحْعد و و َلدَك َقدَِل َلدْب كو ْم ِلَب هو ُْضو ًَِل ِهِْلَوَمِ  َيْع و و َه ََ ا ِر
َهِ َِ َ  ِلَ:ْس   .(3)َيْع و و ِلَبَشهد َْلََ ْهتو اْلَمْهَأَ  َأْن َتْع و

بَل َّللاَِّ  (1)و َقَِل:ذَلِقَ  َسْلَمِنو (4)َعْ  َشْهِه ْدِ  َحْبَش د س  ُِْى  َرسو ِف  َه
ْ  ِل  َيِ َسْلَمِنو َسأْسَ ْ  ِلْلَحد ِ   الَّدِذي َل ِفَ ِِج اْلَمِ يَنِة َفَعَ َ  َلسوو َفَقَِل: َل َتْع و

ذ  . (2)َيموبتو
                                                                                                                   

ابةن ، وا طر  فيه القاسة  الشةيباصي وهةو ابةن عةور . فقةد رواه عكةه أيةو  واختلةف عكةه

ذكر استحبا  اصجت ا  للمةرأة فةي قضةاء حقةو  زوج ةا بتةرا اصمتكةاع  -في صحيحه حبان 

فةي  ، والحةاك قةال ةةعيا األرصةؤوط : عسةكا ه حسةن( و4171 ) 9/479 -عليه فيمةا أحةا

 وصححه الحاك  ووافقه الذهبي. (7325 ) 4/190المستدرا 

ص يا بن سكان أبو يحيى الرومي أصله من الكمر يقال كان اسمه عبد الملةك وصة يا  (1)

تقريةا )لقا صحابي ة ير ما  بالمديكة سكة كمان وكالكين في خالفةة علةي وقيةل قبةل ذلةك 

 (.2954 ) 278الت ذيا ص

رواه البةةزار (، وقةةال ال ي مةةي: 7294 ) 8/31لمعجةة  الابيةةر ا( أخرجةةه: الطبراصةةي فةةي 2)

   .(568: 4/567مجمع الزوا د . )والطبراصي وفيه الك اس بن ف   وهو  عيف

ةةعيا األرصةؤوط : (، وقةال 22037 )  5/227فةي مسةكده أحمةد بةن حكبةل ( أخرجةه: 3)

. وقةال ال ي مةي: صحيح ل يره وهةذا عسةكا  رجالةه كقةا  رجةال الشةيخين عص أن فيةه اصقطاعةا

رواه بتمامه البزار وأحمد باختصار ورجال البزار رجال الصحيح وكذلك طرية  مةن طةر  "

 .(4/567مجمع الزوا د )أحمد وروس الطبراصي بعضه أيضا

ةةة ر بةةن حوةةةا األةةةعري الشةةامي مةةولى أسةةماء بكةةت يزيةةد بةةن السةةان صةةدو  ك يةةر  (4)

 (.2830 ) 269تقريا الت ذيا ص .)شرةاارسال واألوها  من ال ال ة ما  سكة اككتي ع
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ُْ د و قددِل: سعدد   ِِ دددِ  َسدد َكددِند »َقددْو سَن ِلَمْهَو ْم َيْعدد و و َأَتْوددتو اْلِحوددَهَ  َفددَهَأْيُوهو
بلو هللا  : َرسو ْلتو ْمو َفقو :  َأَحقُّ َأْن يوْعَ َ  َلسو. قِل: فَأَتْودتو النَّبد َّ  َلهو ْلدتو َفقو

ْم َيْعد و  دبَل هللا أَحدقُّ أْن ِإحِ   أَتوتو الِحوَهَ  َفدَهأْيُهو دْم فَأحدَت َيَِرسو َكدَِن َلهو سَن ِلَمْهَو  و
: ََل. قدِل:  َ  َلدسو  قدِل قوْلدتو َ  َلَكو قِل: أَرأيَت َلْب َ َهْرَت ِهَقْبِهي أكوْندَت َتْعد و َحْع و

َعددَِء أْن َيْعدد و  َ  َِلَءَحدد د َْلَ ددْهتو النِ  ْنددتو آِ ددهًا أَحددً ا أْن َيْعدد و لوددبا َلددْب كو َُ ْ َن َفددََل َتْر
ْم َعَلْوِه َّ ِ َ  اْلَحقَّ  ََُل هللا َلهو ََ ِه َّ ِلَمِ  َِ َسا  .(3)«َِلَءَْ

لفوده هللاو فهدب  ُدذسر ه هلدس  اسد  سسدو حِ سدلمِن فهذا سدو حِ  ُدِِ 
الحيددمو سلمدد  هددذا العدد بد لددم ييدد  سدد بد عبددِد و س حمددِ قصدد  هددس الُُ ددوم 

 قبلنِ.سالُحوةو سهذا النبع    س بد الُحوة كِن  بِحًِ عن     
سا قِل اإل ِم اد  كثوه :  َُدْهِش َسَقدهُّ ِس َعَلى اْل َُ َأَدَبْْ كمِ قِل تُِلى: )َسَرَف

ِ( )يبس   َلَهِ َركِ   َحق  َُ ََ َِي ِ ْ  َقْبلو َقْ   ْؤَْ ً ا َسَقَِل َيِ َأَدِت َهَذا َتْأِسْلو رو َلسو سو َّ
 .(4)ُنِ( سق  كِن هذا  شهسعِ ف  اْل م المَِلوة سلمنس حع  ف   ل100: 

فمددِن آقدده  ددِ أدددوْ  دد  العدد بد للمخلددبقو    سقددِل اإل ددِم القهقبدد : ذ
و سأن أصدحِهس إلدى عصده رسدبل هللا  سالذي علوس اَلكثده أحدس كدِن  بِحدًِ 

قِلبا لس حو  س  ت لس الش ه  سال مل: حح  أسلى هِلع بد لك    الش ه  

                                                                                                                   

سلمان الظارسي أبو عبد هللا مةن صجبةاء الصةحابة عكةه أصة  وأبةو ع مةان الك ةدي مةا   (1)

ك  ل ر لي أصةه  (25)أك ر ما قيل في عمره كالكما ة وخمسون واألك ر على  (36)بالمدا ن 

  .(2019 ) 451ص /1الااةف ج .)أبكاء ال ماصين ل  يبلغ الما ة  من

 3/430 فةي تظسةيرهابةن ك يةر ، وأور ه 336/  10في تظسةيره ابن أبي حات  ( أخرجه: 2)

 .مرسل حسنوعزاه صبن أبي حات  وقال: 

، (2144)   604ص/2بةةا  فةةي حةة  الةةزوج ج –( أخرجةةه أبةةو  او  فةةي كتةةا  الكاةةا  3)

 . وقال: صحيح ااسكا  ووافقه الذهبي 2/187والحاك  في المستدرا 

 .232/  1ك ير تظسير ابن ( 4)
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ر  إَل هلل  ْلحدددددد سال مددددددل الشددددددِردو فقددددددِل لهددددددم: )َل ينبفدددددد  أن يعدددددد   
 .(1)الُِلمو (

دس كدِن فإحمدِ كدِن سقِل:  أَمُ المرعهسن أن ِلك الع بد علدى أي َس
بدو ِدَهدِ يوَحوِ د  قدِل تحوة َل عبِد و  د و َُدَِد ووذ َسَكدَِن َتِحوَّدَة َ دْ  َكدَِن َقدْبَلمومو العُّ َق

َلَمو َتِحوََّة َأْهِل  ًُْضِو َسَأْعَوى َّللاَّو َهِذَِ اْلو ََّة العَّ ْم َه هو ُْضو اْلَ نَِّة َكَهاَ ًة ِ َ  َّللاَِّ َه
َمًةذ. ُْ  .(2) َسِح

كدِن ِلدك سد بد تُ دوم ستحودة َل سد بد عبدِد و سقِل اإل دِم البفدبي: ذ
ل ذسقهسا لس س  اذ)يبسد  : اْليدة  كع بد إقب  يبس  لس ف  قبلس ع: َس

س على اْلرمو إحمِ كِن اَلححنِءو فلمِ َِء 100 ( سلم يي  فوس سَلُ الَب
 .(3)ذلك هِلعَلماإلسَلم أهول ِ

َُُهْم َفَمَِن الَُّْأِسْدل ِفد  سقِل الحِفه اد  ح ه: ذ َبًِحِ ِف  َشِهْ ِلَك  و َِ َكَِن 
بد  د و َُ َأْيًضدِ ِفد  العُّ بد و َسِقودَل الَُّْأِسْدل َسَقد د و دِ ِفد  العُّ ِ يَ  َسَكْبحَهدِ َحق  َِ ِ العَّ

بد َحِقوَقة َسِ حََّمِ هوَب كِ  ْم العُّ و بعَسَلْم َيَقُ ِ ْنهو  .َنَِية َعْ  اْلخوضو
ْكَهام َبَِد  َدْل اإلِْ ُِ س اْل َْ ِلَك َكَِن َدْونهْم ََل َعَلى َس َِ   .(4)َقَِل الوََّبِهيُّ : 

ُة  د  الشدهائُ إِ أ هحدِ هللا سقِل اإل ِم اد  توموة: ذ سأ ِ الع بد فشْه
سلب أ هحِ أن حع   ْلح   د  قلقدس غودَه لعد  حِ لدذلك  وتُِلى أن حع   لس

دل إِ أحد  أن حُ دم  د  سد  حِ لدسالفوه  سلدب لدم يردهم  وقِعة هلل عد: َس
 وفع بد المَلئمدة ْلدم عبدِد  سقِعدة لدس وعلونِ الع بد لم ي   البُة فُلس
                                                 

أعةال  الكبةوة البةا  ال الةث ، والحديث أخرجةه: المةاور ي فةي 293 /1تظسير القرطبي ( 1)

، وأور ه 158ص  /1ج -عشر في معجزه صلى هللا تعالى عليه و سل  بما ل ر مةن الب ةا  

   .غريا وفي عسكا ه من ص يعرر، وقال: 143ص/6البداية والك اية جابن ك ير في 

 .9/265قرطبي تظسير ال( 2)

 .1/81تظسير الب وي ( 3)

   .12/376فتح الباري ( 4)
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م ستُ ددوم سسدد بد أقددب   وسقهكددة يُقهكددبن دهددِ إلوددس سهددب ْلدم تشددْه  ستمددْه
دس تحودة لدم ييدَه  ويبس  لدس تحودة سسدَلم أَل تده  أن يبسد  لدب سد   ْلدْب

 .(1)ذلس
دس الُحودةو الُدد  سسدلمِن فهدذا اَلححندِء  د  سدو حِ  ُدِِ  كدِن علدى َس

أن  كِحت  شهسعة عن     قبلنِو سكِن َدِهًَل هدِلحيمو فبدو  لدس رسدبلنِ 
 هذا الرُل حهام شهعًِ.

 .(2)سهذا النبع    الع بد حهام اترِقًِ سلوِ هيره
ُُ نِو فعددباء قصدد  دهددذا العدد بد الُبددِد  أس الُحوددة فإحددس حددهم فدد  شددْه

 لم  لمِ َهل فِعلس هِلحيم عذر ه هلس سكو  لس الحيم.
 فائدا:

 ِ يرُلس عبام الرقهاء    الع بد دو  ي ي المشِي   :قِل اد  الصَلح
فهب    الُ ِئم أي المبِئه سلب كدِن هوهدِر  س لدى القبلدة سأقشدى أن ييدبن 
كرددها سقبلددس تُددِلى )سقددهسا لددس سدد  ا(  نعددبخ أس  ددرسل علددى أن شددهع  دد  

 يقهَر دل سرد فوس  ِ يهدَ حهِية نِ لوِ شهعِ لنِ س ن سرد ف  شهعنِ  ِقبل
  هد الع بد دو  ي ي المشِي  َل يقُض  تُ وم الشدو  كُُ دوم هللا س 
ل هحوث ييبن  ُببدا ع:  .(3)سالمره إحمِ ييبن إِا قص  ِلك وَس

 :الحديث الرابع

                                                 

   .4/360مجموع الظتاوس ( 1)

 .246 /1ععاصة الطالبين ( 2)

 .1/146 صبن حجر ال يتميتحظة المحتاج بشر  المك اج على حواةي الشرواصي ( 3)
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َصْو د  دل  : َقِلَ  (1)َعْ  ِعْمَهاَن ْدِ  حو َو دَه و َأْهدلو َقَِل َر ُْ دبَل َّللاَِّ َأيو َيدِ َرسو
ِلدَق  َمدلو ِلَمدِ قو ُْ لب َي َُِِ لوبَن َقَِل كو َملو اْل ُْ َُْم َقَِل َفِلَم َي اْلَ نَِّة ِ ْ  َأْهِل النَِِّر َقَِل َح

َه َلسو(  .(2)َلسو َأْس ِلَمِ يوعِ 
سهدم الُلمدِء  فهدرَلء أصدحِ  رسدبل هللا  قِل الحِفه اد  عب  البه:

فُلمهم  وَل سرال  ُُنت  ُِح  وسألبا ع  الق ر سرال  ُُلم َِهل الرضَلء
سلب  وسلم يضههم َهلهم هس قبل أن يُلمَب و ِ َهلبا    ِلك رسبل هللا 

 ًُِ    اْلسقِت لُلمهم ِلك  دُ الشدهِد  هِإليمدِن سأقدذ  كِن يعُهم َهلس سق
اسدُُ  سِدسِ لثسدَلم فُد ده س  ِلك علوهم ف  حو  إسَل هم سل ُلس عمبداً 

  .(3)هِهلل 
فبُى الصحِهة قروت علوهم قضوة    أقوه القضِيِ أَل سه  قضوة 
تُُلق هِلق رو س ُ ِلك لم يضههم َهلهم لخرِء الحيم علوهمو سلذلك سدألبا 

 سأل    َل يُلم.
 :الحديث الخامس

دبِل َّللاَِّ  :رَل  هللا عنهدِ  َقَِلْت َعِِئَشةو  ُوموْم َعنِ د  َسَعدْ  َرسو     َأََل أوَحد ِ 
ِفوَهِ ِعْنِ ي اْحَقَلَ   َلمَِّ َكَِحْت َلْوَلُِ  الَُِّ  َكَِن النَِّب ُّ  :َقَِلْت  :َقِلَ  وَدَلى :قوْلَنِ

َو  َُ ِرَداَء َلْوددسِ  وَفَبََلدد ُْ َُ َح َلْوددسِ  وَسَقَلدد َْ َمِ ِعْنددَ  ِر َُهو ََاِرَِ َعَلددى  وَفَبََلدد َسَكَعددَ  َقددَهَ  ِإ
َُ  وِفَهاِشسِ  َثَمدِ َظد َّ َأْن َقدْ  َرَقدْ تو َفَلدْم َيلْ  وَفَِْلَوَ  دً ا  وَبدْث ِإَلَّ َرْْ َسْْ َو رو َفَأَقدَذ ِرَداَء

                                                 

ل  ـأسة ،و صجيةد بكةون وجةي  مصة رـأبة ،ين بن عبيد بن خلف الخزاعةيـمران بن حصـع (1)

تقريةا )ا  خيبر وصحا وكان فا ال وقضى بالاوفة ما  سكة اككتين وخمسين بالبصةرة ـع

 (.5150  ) 429ص الت ذيا

 (،6223 ) 6/2434في كتةا  القةدر بةا  جةف القلة  علةى علة  هللا  البخاري( أخرجه: 2)

القةةةةةدر بةةةةةا  كيظيةةةةةة خلةةةةة  اا مةةةةةي فةةةةةي بطةةةةةن أمةةةةةه كتةةةةةا  مسةةةةةل  فةةةةةي (، و7112 )

4/2041( 2649). 

   .18/47التم يد ( 3)
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ً ا َسْْ ََُل رو َُ َْ اْلَبِ َ  وَساْح َُ ً ا وَفَخَهجَ  وَسَف َسْْ َِفسو رو ََ َُْلتو ِدْرِع  ِف  َرْأِسد  وُومَّ َأ  وَفَ 
ََاِري  وَساْقََُمْهتو  ُْتو ِإ َُ ُومَّ اْحَوَلْقتو َعَلى ِإُْ  وَسَتَقنَّ َِء اْلَبِقو ََ َفَقَِم َفَأَقدَِل  وِهَِ َحَُّى 
َُ َيَ ْيددِس َُددََلَث َ ددهَّاتد  واْلِقَوددِمَ   وَفَأْسددَهَع َفَأْسددَهْعتو  وُوددمَّ اْحَحددَهَ  َفِْحَحَهْفددتو  وُوددمَّ َرَفدد

َِ ِإَلَّ َأْن  وَفَعددددَبْقُوسو َفدددددَ َقْلتو  وَفَأْحَضددددَه َفَأْحَضدددددْهتو  وَفَهددددْهَسَل َفَهْهَسْلدددددتو  َفَلدددددْو
ُْتو اَْلوَ  ََل َشْ َء  :قوْلتو  :َقَِلْت  (1)َ ِ َلِك َيِ َعِِئ و َحْشَوِ َراِدَوةً  :َفَ َقَل َفَقِلَ  وَ 
ُوْخِبِهِْن  :َقِلَ  دبَل َّللاَِّ ِهدَأِد   :قوْلدتو  :َأْس َلووْخِبَهحِ   اللَِّوو و اْلَخِبوهو َقَِلدْت  وَل َيدِ َرسو

َُدْم َفَلَهدَ ِح َفَأْحِت ا :َفَأْقَبْهتوسو َقِلَ  وَأْحَت َسأو ِ   َبادو الَِّذي َرَأْيتو َأَ ِِ   قوْلتو َح  (2)لعَّ
ِندد  ُْ َُ ََ ددبلوسو  :ُوددمَّ َقددِلَ  وِفدد  َصددْ ِري َلْهددَ ً  َأْس َأَظَنْنددِت َأْن َيِحوددَ  َّللاَّو َعَلْوددِك َسَرسو

َُمْ  :َقَِلْت  َلْمسو َّللاَّو َح ُْ ُو َي ْبِهْدَل أَ  :َقدِلَ  وَ ْهَمِ َيْمُوِم النَِّ َِ  وَتدِِح  ِحدوَ  َرَأْيدتِ َفدِإنَّ 
َو ِ ْنددكِ  وَفَنددَِداِح  لو َعَلْوددكِ  وَفَأْقَرددِ ُوددسو ِ ْنددِك َسَلددْم َيموددْ  َيددْ قو ُوددسو َفَأْقَرْو ْب ََ َسَقددْ   وَفَأ

ُِْت َُِوَِهددددكِ  َسَقِشددددوتو َأْن  وَفَمِهْهددددتو َأْن أوسِقَ ددددكِ  وَسَظَنْنددددتو َأْن َقددددْ  َرَقددددْ تِ  وَسََلدددد
دمْ ِإنَّ رَ  :َفَقِلَ  وَتْعَُْبِحِش  َُْفِرَه َلهو َُْعد ُِ َف َك َأْن َتْأِتَ  َأْهدَل اْلَبِقود  :َقَِلدْت  وكََّك َيْأ وهو

بَل َّللاَِّ  :قوْلتو  ْم َيِ َرسو َيِِر ِ دْ   :قوبِل  :َقِلَ   َكْوَ  َأقوبلو َلهو ََلمو َعَلى َأْهدِل الد ِ  العَّ

                                                 

 وفيةةه المرخمةةا  كةةل فةةي جاريةةان وج ةةان وهمةةا و ةةم ا الشةةين فةةتح عةةا ش فةةي يجةةوز( 1)

 الشةين واسةاان الم ملةة الحةاء بظتح وحشيا للمرخ  ايذاء فيه يان ل  اذا اصس  ترخي  جواز

 فةي للمسةرع يعةر  الذي والت يج الربو وهو الحشا عليك وقع وقد معكاه مقصور المعجمة

 ورجةةل وحشةةية حشةةياء امةةرأة يقةةال وتةةواتره الةةكظ  ارتظةةاع مةةن كالمةةه فةةي والمحتةةد يهمشةة

 ص)  قول ةا الةبطن مرتظعة أي رابية وقوله حشاه الربو أصا  من اصله قيل وحشش حشيان

 بتشةديد ةةيء ألي بعضة ا وفةي الجةر ببةاء ةةيء بةي ص األصةول بعةض في وقع(  ةيء بي

 ال الةث وهةذا قةال القا ةي وحااهةا ةةيء ص بعضة ا وفةي اصسةتظ ا  علةى البةاء وحذر الياء

 (.43ص / 7ةر  الكووي على مسل  ج أصوب ا.)

هةو بظةتح ال ةاء والةدال الم ملةة وروس فل زصةى بةالزاي وهمةا متقاربةان قةال أهةل الل ةة  (2)

ل ده ول ده بتخظيف ال اء وتشديدها أي  فعه ويقةال ل ةزه اذا  ةربه بجمةع كظةه فةي صةدره 

  (.44ص/7ةر  الكووي على مسل  ج)زه ووكزهويقر  مك ما لا
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ْهَحمو َّللاَّو اْلموْعَُْقِ ِ و َ  َسِ حَِّ ِإْن َشدَِء  وِ نَِّ َساْلموْعَُْأِقِهْ َ  اْلموْرِ ِنوَ  َساْلموْعِلِموَ  َسَْ
بنَ  ْم َلََلِحقو  .(1)ذ َّللاَّو ِهيو

 همدِ ييدُم  :قِلدتاسُ لبا الدبُى علدى الُدذر هِل هدل هقدبل عِئشدة: )
 .النُِ يُلمس هللا حُم(

 سالمُُبُ لهسايِت الح يث يه  أن هنِك َُلث ألرِظ لهذَ الهساية.
 همدِ ييدُم الندُِ  :قِلدت لم سفودس : ذ..اإل دِم  عد ةاللر ة اْلسلى لر د

ل أتِح   ...ذ. يُلمس هللا حُم قِل فإن َبْه
 فم  قَلل هذَ اللر ة ح   أن لر ة حُم    كَلم عِئشة.

دل  أ ِ اللر ة الثِحودة: )قِلدت:  همدِ ييدُم الندُِ فقد  علمدس هللا عد: َس
ددل ..( سهدد  عندد  النعددِئ  فدد  كُددِ  عشدده  النعددِء  قددِل: حُددم قددِل فددإن َبْه

 عن  أحم  .س 
 .   قَلل هذَ الهساية حه  أن لر ة حُم    كَلم النب  

 همددِ ييددُم النددُِ فقدد  علمددس هللا قددِل فددإن  :قلددتأ ددِ اللر ددة الثِلثددة: )
ل  ( د سن لر ة حُم سه  عن  النعِئ  ف  كُِ  ال نِئ:.َبْه

 ددد  قدددَلل هدددذَ الهسايدددِت حَلحددده أن لر دددة ذحُدددمذ َدددِءت فددد  هُدددى 
ة رَل  هللا عنهدِو سفد  هُدى الهسايدِت َدِءت  د  الهسايِت    كَلم عِئش

 .كَلم النب  

                                                 

 – با  ما يقول عكةد  خةول المقةابر والةدعاء ألهل ةا -كتا  الجكا ز –في مسل  ( أخرجه: 1)

 –األمةةةةر باصسةةةةت ظار للمةةةةةؤمكين  -كتةةةةا  الجكةةةةةا ز  - فةةةةيالكسةةةةا ي ، و(974)  2/669

أحمد بن و ،(3963 ) 72 /7  -با  ال يرة  -(،  وفي كتا  عشرة الكساء 2037 )4/91

 ( واللظ  لمسل .25897  )6/221 في المسكدحكبل 
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ساللر ددة الصددحوحة فدد  صددحوْ  عددلم أن لر ددة حُددم  دد  كددَلم عِئشددة 
 .رَلى هللا عنهِ سلوعت    كَلم النب  

أ ِ  ِ ح ث    تدأقوه لهدذَ اللر دة فقد  ييدبن  د  عد م تحدهي هُدى 
 و أس حُو ة لُ م الضب  الُِم. (1)الهسا 

َُْم(لنبسي: قِل اإل ِم ا َلمسو َّللاَّ َح ُْ  .َقْبلس : )َقَِلْت : َ ْهَمِ َيْمُوم النَُِّ َي
دِ َقَِلدْت : َ ْهَمدِ َيْمدُوم  دبل و َسهودَب َصدِحوْ و َسَكَأحََّهدِ َلمَّ َهَمَذا هوَب ِف  اْْلوصو

َُْم . َقْت َحْرعَهِ َفَقَِلْت : َح َلمسو َّللاَّ َص َّ ُْ  . (2) النَُِّ َي
هدل  فهذَ عِئشة أم المر نو  سألت النبى وموة: ذسقِل اإل ِم اد  ت

لدم تمد   أحهدِيُلم هللا كل  ِ ييُم النُِ فقِل لهِ النبى حُم سهدذا يد ل علدى 
تُلم ِلك سلم تم  قبل  ُهفُهِ هأن هللا عِلم هيدل شدىء ييُمدس الندُِ كدِفه  

علمدس هيدل  س حمدِر اإليمدِنهُ  قوِم الح ة    أصبل . دذلك اإلقهارسان كِن 
كِحدت  مد  يعدُحق اللدبم  أحهدِق رتس علدى كدل شدىء هدذا  دُ  كإحمِرىء ش

سقدددِل أتخدددِفو  ان يحوددد  هللا علودددك  علدددى الدددذح  سلهدددذا له:هدددِ النبدددى 
   (.3)سرسبلس

س   شك ف  صرة    صرِت هللا تُِلى س ثلس َل ي هلهِ فمهت  سقِل: ذ
ل ا س ن كِن  ثلس ي هلهِ فلوِ همهت  سلهذا لم ييره النب   لشِك ف  الَه

ق ر  هللا س عِدتس ْلحس َل ييبن إَل هُ  الهسدِلة س ندس قدبل عِئشدة رَلد  هللا 
 .(4) همِ ييُم النُِ يُلمس هللا قِل : حُم()عنهِ : 

                                                 

 .354( اصظر: عار  الج ل ص1)

 .7/44ةر  الكووي على مسل  ( 2)

 .413: 412 /11مجموع الظتاوس ( 3)

   .5/535الظتاوس الابرس ( 4)
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سلم  الهاَْ كمِ رأينِ ه  رساية اإل ِم  علم سه  أحهدِ صد قت حرعدهِ 
  .(1)دنرعهِ

  ُم سَلْ لهِ.فُِئشة َهلت الحيم فه   ُذسر  قوًُِو أس قر  عنهِ أسَلً 
 :الحديث السابع

ِد  دل   َقَِل النَِّب ُّ : َقِلَ  َعْ  َأَح َو ْ  َفَقَِم َر ُِ ََلِ  َفْلوو َْ َقْبَل الصَّ َه َِ   ْ َ
وَهاِحِس َفَمَأنَّ النَِّب َّ  َِ َكَه ِ ْ   َقسو َقدَِل  َفَقَِل َهَذا َيْبم  يوْشََُهى ِفوِس اللَّْحمو َسَِ َصد َّ

َذَعة  أَ  ََ َفََل َأْدِري َأَدَلَفْت  َح ُّ ِإَل َّ ِ ْ  َشَِتْ  َلْحمد َفَهقََّص َلسو النَِّب ُّ َسِعْنِ ي 
َو َأْم ََل  ْقَصةو َ ْ  ِسَبا  .(2) الهُّ

سلمدد  لددم  وعددذَر أي قبددل عددذَر فمددأن النبد  قدِل الحددِفه اددد  ح دده: 
 .ي ُل  ِ فُلس كِفوِ سلذلك أ َه هِإلعِد  

علددى أن المددأ برات إِا سقُددت علددى فوددس دلوددل  :ددد  دقوددق الُودد اقددِل 
قَل   قُضى اْل ه لم يُذر فوهِ هِل هل سالره  دو  المأ برات سالمنهوِت 
لدددك َل يحصدددل إَل هِلرُدددل  أن المقصدددبد  ددد  المدددأ برات إقِ دددة  صدددِلحهِ ِس
سالمقصبد    المنهوِت الم  عنهدِ هعدب   رِسد هِ س دُ ال هدل سالنعدوِن 

 .(3)لم يقص  الميل  فُلهِ فوُذر
حِسل البخِري فد  اُبدِت الُدذر هِل هدل سالنعدوِن لوعدق   :ل المهل قِ

حد يث  دد  أكدل حِسددوِ ... المردِر  سالدذي يَلئددم  قصدبدَ  دد  أحِديدث البددِ  
سح يث حعوِن الُشه  اْلسل سقصة  بسى فِن الخضه عذَر هِلنعوِن سهدب 

                                                 

 ط/عال  الاتا. 6/164( الظروع صبن مظلح 1)

(|، 911 )1/325 –كةةل يةةو  الكحةةر بةةا  األ -كتةةا  العيةةدين –فةةي البخةةاري ( أخرجةةه: 2)

كتةةةةا   –مسةةةةل  فةةةةي (، و6296 - 5241 – 5229 -5226 -941واصظةةةةر األحا يةةةةث: )

 (.1962 ) 1551 /3 -با  وقت ا  -األ احي

 .10/20فتح الباري ( 3)
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هقوددة اْلحِديددث فردد   عبدد   دد  عبددِد هللا فددِهلل أحددق هِلمعددِ حة قددِل سأ ددِ
عددِع َ أيضددِ  )الحددِفه اددد  ح دده(: قلددت.  تهِ علددى  ددهادَ ح دده  عددِع ْس

دد  عبدُِ فد  تقد يم هُدى النعدك علدى اح يث عب  هللا د  عمهس سحد يث 
 .(1)هُى فإحس لم يأ ه فوس هِإلعِد  دل عذر فِعلس ه هل الحيم

ل أقوأ ف  الذهْ فُذَر رسبل هللا  و ُم لمِ احُشه الحيدم لدم فهذا َر
  هُ َ. ي ُلس رقصة ْلح    

 الحديث الثامن:

َند  َعد ْ  : (2)ح يث أم حبوبة ْْ  ِدْندتَ  َحِبوَبدةَ  أومَّ  َأنَّ  و(3)َسدَلَمةَ  َأِدد  ِدْندت ََ
ددْرَوِنَ  َأِددد  ددبلَ  َيددِ: ذ  َقَِلددْت  َأحََّهددِ و َأْقَبَهْتَهددِ سو ْْ  و َّللاَِّ  َرسو  َأِددد  ِدْنددتَ  أوْقُِدد  اْحِمدد

ْرَوِنَ  ِلكِ  َأَستوِحبِ و َ :  َفَقِلَ  و سو ْلدتو    َِ َُدمْ :  َفقو  َ د ْ  َسَأَحد ُّ  ِهموْخِلَودةد  َلدكَ  َلْعدتو  و َح
ِلكِ  ِإنَّ :   النَِّب ُّ  َفَقِلَ  و أوْقُِ  َقْوهد  ِف  َشَِرَكِن   َفِإحَّدِ:  قوْلدتو  و ِلد  َيِحدلُّ  ََل  َِ
ثو  َْ  َأنْ  توِهْ و  َأحَّكَ  حوَح َّ َُدمْ :  قوْلدتو  َمةَ َسدلَ  أومِ  ِدْندتَ :  َقدِلَ  و َسدَلَمةَ  َأِد  ِدْنتَ  َتْنِم  َح
 َأِقد  ََلْدَندةو  ِإحََّهدِ و ِلد  َحلَّْت  َ ِ و َحْ ِهي  ِف  َرِكوَبُِ  َتمو ْ  َلمْ  َأحََّهِ َلبْ : ذ  َفَقِلَ 
ََلددَِعةِ  ِ دد َ  ُِْن  الهَّ َُ َبددةو  َسددَلَمةَ  سَأَهددِ و َأْرََلدد ِهَْلدد َ  َفددََل  و ُوَبْْ ُْ  َسََل  َدَنددِِتمو َّ  َعَلدد َّ  َت

 .(4) ..ذ.....ذ  َأَقَباِتمو َّ 

                                                 

 .11/550فتح الباري ( 1)

 رملة بكت أبي سظيان بةن حةر  األمويةة أ  المةؤمكين أ  حبيبةة مشة ورة باكيت ةا ماتةت (2)

  (8588   747تقريا صال.)سكة اككتين أو أربع وقيل سكة تسع وأربعين وقيل وخمسين

ماتةةت سةةكة كةةالث  زيكةةا بكةةت أبةةي سةةلمة بةةن عبةةد األسةةد المخزوميةةة ربيبةةة الكبةةي  (3)

 (8595 ) 747تقريا صال.)وسبعين وحضر بن عمر جكازت ا بماة قبل أن يحج ويمو 

 الكسةةاء أر ةةعكا  الالتةةي وأم ةةاتا  بةةا  - 21  -كتةةا  الكاةةا   -فةةي  ( أخرجةةه البخةةاري4)

، [ 5057،  4831،  4818،  4817] ( واصظةةةةةةةةر األحا يةةةةةةةةث4813 ) 1961ص/5ج

  (.1449 ).1072ص/2جالزوجة. با  تحري  الربيبة وأخت - الر اعةكتا  مسل  في و
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س ال َللة: أن أم حبوبة أم المر نو   ُ علب  ن:لُهدِ سقهكهدِ  د      َس
ددة. أس لُلهددِ فهمددت  رسددبل هللا  َهلددت سلددم تُلددم حه ددة َساج أقددت ال:َس

 .أحس    قباص النب  
 الحديث التاسع:

دبلَ  َِيد:  َفَقدِلَ   النَِّبد َّ  َأَتى َشِه ِ َفًُى ِإنَّ :  َقِلَ  و(1)أوَ َِ ةَ  َأِد  َع ْ   َرسو
َحِ ِل  اْئَذنْ  و َّللاَِّ  سَو  و َعَلْوسِ  اْلَقْبمو  َفَأْقَبلَ  و ِهِل:ِ  هو ََ :  َفَقدِلَ  و َ سْ  َ سْ :  َقِلوبا و َفَ:
َِ :  َقِلَ  و َقِهًْبِ ِ ْنسو  َفَ َحِ وذ  اْدحوسْ ذ  دكَ  َأتوِحبُّدسو : ذ  َقدِلَ  و َفَ َل :  َقدِلَ  وذ    ِْلو ِ 
َلِن  و َوَّللاَِّ  ََل  َُ ُو  َسََل : ذ  َقِلَ  و ِفَ اَءكَ  َّللاَّو  ََ َهدِِتِهمْ  يوِحبُّبَحسو  النَِّ :  َقدِلَ  وذ  ِْلو َّ
بلَ  َيِ َوَّللاَِّ  ََل :  َقِلَ  وذ    َِلْدَنُِكَ  َأَفُوِحبُّسو ذ  َلِند  و َّللاَِّ  َرسو َُ  َقدِلَ  و ِفدَ اَءكَ  َّللاَّو  ََ

ُو  َسََل : ذ   و َوَّللاَِّ  ََل :  َقدِلَ  وذ    ِْلوْقُِدكَ  َفُوِحبُّدسو أَ :  َقدِلَ  و ِلَبَندِِتِهمْ  يوِحبُّبَحدسو  النَِّ
َلِندد  َُ ُو  َسََل : ذ  َقددِلَ  و ِفددَ اَءكَ  َّللاَّو  ََ  َأَفُوِحبُّددسو :  َقددِل و ِْلََقددَباِتِهمْ  يوِحبُّبَحددسو  النَّددِ
ُِكَ  َُمَّ َلِن  و َوَّللاَِّ  ََل :  َقِلَ  وذ    ِل َُ ُو  َسََل : ذ  َقدِلَ  و ِفدَ اَءكَ  َّللاَّو  ََ  يوِحبُّبَحدسو  النَّدِ

ددِِتِهمْ  َُمَّ ُِددكَ  َأَفُوِحبُّددسو :  َقددِلَ  و ِل َلِندد  و َوَّللاَِّ  ََل :  َقددِلَ  وذ    ِلَخَِل َُ  و ِفددَ اَءكَ  َّللاَّو  ََ
ُو  َسََل : ذ  َقددِلَ  َُ :  َقددِلَ  و ِلَخددََِلِتِهمْ  يوِحبُّبَحددسو  النَّددِ َو  َفَبََلدد : ذ  َسَقددِلَ  و َعَلْوددسِ  َيددَ 
مَّ  ْحَبسو  اْغِرْه  اللَّهو ْه  و َِ د ْ  و َقْلَبسو  َسَقهِ  دسو  َسَحصِ  ََ د و  َيمود ْ  َفَلدمْ  وذ  َفْه ُْ ِلدكَ  َه  اْلَرَُدى َِ
 .(2) َشْ ءد  ِإَلى َيْلَُِرتو 

س ال َللة: أن هذا الشِ  كِن ي هل قوبر  إهِحة ال:حِ    الندباح   َس
اَلَُمِعوة ساْلقَلقوةو سلدم ييد  قلودل الدبرع ْلحدس َدِء لوعدُأِن س حمدِ كدِن 

 قلول الُلم.

                                                 

صدي بالتص ير بن عجالن أبو أمامة الباهلي صةحابي مشة ور سةان الشةا  ومةا  ب ةا  (1)

  (.2923  276تقريا الت ذيا ص ).ست وكماصين سكة

ةةةةعيا ( وقةةةال الشةةةين 22265 ) 256ص /5ج ( أخرجةةةه اامةةةا  أحمةةةد فةةةي مسةةةكده2)

  .األرصؤوط : عسكا ه صحيح رجاله كقا  رجال الصحيح
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 الحديث العاشر:

َلِم  ِ  َة ْدِ  اْلَحَمِم العُّ َُِِسَْ دبِل َّللاَِّ  (1)َعْ   و َُ َرسو  َقَِل: َدْوَنِ َأَحِ أوَصلِ   َ 
: َسا  ْلتو : َيْهَحموَك َّللاَّو َفَهَ ِِح  اْلَقْبمو ِهَأْهَصِِرِهْم َفقو ْلتو ل  ِ َ  اْلَقْبِم َفقو َو َِ َر ِْ َعَو ِإ

َْ َ ددِ َشددأْ  َوددِ ِهْم ُوْمددَل أو ِ  لوددبا َيْضددِهكوبَن ِهَأْيددِ يِهْم َعَلددى َأْفَخددِِِ َُ سَن ِإَلدد َّ َفَ  حوموْم َتْن وددهو
بلو َّللاَِّ  ُوبَحِن  َلِمنِ   َسَيتُّ َفَلمَِّ َصلَّى َرسو ْم يوَصمِ  د   َفَلمَِّ َرَأْيُوهو َفِبَأِد  هوَب َسأو ِ 

َو َأْحَعَ  تَ   َ ُْ لِ ًمِ َقْبَلسو َسَل َه َُ ِلوًمِ ِ ْنسو َفدلَاَّللاَِّ َ دِ َكَهَهِحد  َسَل ََلدَهَكِن  َ ِ َرَأْيتو  و ُْ
ُِ ِإحََّمدِ  ْو ِفوَهدِ َشدْ ء  ِ دْ  َكدَلِم النَّدِ َلَ  َل َيْصدلو َسَل َشََُمِن  َقَِل: ِإنَّ َهِذَِ الصَّ

ْهآنِ  ْو َسالَُّْمِبوهو َسِقَهاَء و اْلقو  .(2)هوَب الَُّْعِبو

ا كِن قْه  عهد  هَِلسدَلم فهدب سأ ِ كَلم ال ِهل اِقِل اإل ِم النبسي: 
دة دد  الحيدم هدذا الدذي  كيَلم النِس  فَل تبودل الصدَل  هقلولدس لحد يث  ُِْس
ححدد  فوددس َلن النبدد  صددلى هللا علوددس س سددلم لددم يددأ َه هإعددِد  الصددَل  لمدد  

م المَلم فومِ يعُقبل  .(3)علمس تحْه
ددة ددد  الحيددم كددِن ي هددل أن المددَلم يبوددل الصدددَل  لددذلك عدددذَر  فمُِْس

 هعب  هذا ال هل سكعب  قرِء الحيم علوس. بل هللا رس

                                                 

معاوية بن الحا  السلمي الحجازي له صحبة مةن قةي  عةيالن بةن مضةر وهةو معاويةة  (1)

صةحابي صةزل ، كةان يسةان بةال  بكةي سةلي  صةخر بةن الشةريد بن الحا  بن مالك بن خالد بةن

 .(6753  )537صتقريا الت ذيا ( 1224 ) 373 ص/ 3جكقا  صبن حبان )المديكة 

بةا  تحةري  الاةال  فةي الصةالة  -كتةا  المسةاجد وموا ةع الصةالة  -فةي مسل  أخرجه: ( 2)

  (. 537 ) 381ص/  1جوصسن ما كان من عباحة 

  .21ص/  5جمسل  ةر  الكووي على ( 3)



صول الدين بأسيوط، العدد الثامن والعشرون صول الدين بأسيوط، العدد الثامن والعشرون مجلة كلية أمجلة كلية أ

  ((11م، ج )م، ج )2101021010

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيالجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ل القـ                                                                                 مافــ
 د/   محمد سيد أحمد شحاته

 يعذر فيه بالجهل  
‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹› 

 

51  

 التأويل:عدم فهم عذر بالجهل بسبب الفصل الرابع: ال

أحوِحًِ يردي اقَُل  اللفِت إلى اقَُل  المُنىو فمل    لس لفة يرهم 
اللردده دلفُددس هددبو فمددثًَل لردده الخمدده فهمددس الددبُى علددى أحددس قددِص هِلُندد  

 مه كل شها   عيه.المشُ و ف  حو  أن المقصبد هِلخ
دد  أن الخوددأ فدد  دقوددق الُلددم  فرددبر لَ ددة  اإل ددِم النددبسي:قددِل  ذسَل ْر

سلبَل ِلك لهلدك أكثده فضدَلء اْل دةو س ِا  .كِن ِلك ف  المعِئل الُلموة س ن
م الخمه لمبحس حشأ هدأرم َهدل؛  دُ كبحدس لدم  كِن هللا يفره لم  َهل تحْه

َ ِحدس فد  قلد  الُلدم  يول  الُلمو فِلرَِلدل الم ُهد  هحعد   دِ أدركدس فد  
إ يِحدس هدب أحدق أن يُقبدل  س يِحس إِا كِن  قصبدَ  ُِهُة الهسدبل هحعد 

ثوبس على اَُهِداتسو سَل يراقدذَ هللا همدِ  أقودأ تحقوًقدِ لقبلدس: هللا حعنِتس ْس
 .(1)( 286البقه )ركنِ َل تراقذحِ إن حعونِ أس أقوأحِ  )

شك س لوك اْلدلة على فم  قر  علوس الحيم هعب  ِلك فهب  ُذسر َل 
 ِلك.

 :الحديث األول

 ِ د ْ  َصدِلو    عونوِقد  َسِفد   النَِّبد َّ  َأَتْودتو :  َقدِلَ  و(2)َحدِِتمد  ْدد ِ  َعدِ ي ِ  َع ْ 
ُوسو  و اْلدَبَُ َ  َهدَذا َعْنكَ  اْقَهحْ  و َعِ يُّ  َيِ: ذ  َفَقِلَ  و ََِه د  ُْ دبَر ِ  ِفد  َيْقدَهأو  َسَسدِم  سو
مْ  َِرهومْ َأْحَبدد اتََّخددذوسا) َدددَهاَء    سنِ  ِ دد ْ  َأْرَكًِهددِ َسروْهَبددَِحهو ددمْ  َأَ ددِ: ذ  َقددِلَ  و(َّللاَِّ  دو  َلددمْ  ِإحَّهو

                                                 

  .166 – 165ص/20جالمجموع ( 1)

عدي بن حات  بن عبد هللا بن سعد بةن الحشةرج بظةتح الم ملةة وسةاون المعجمةة آخةره  (2)

جي  الطا ي أبو طريف بظتح الم ملة وآخةره فةاء صةحابي ةة ير وكةان ممةن كبةت فةي الةر ة 

وعشةرين سةكة  وحضر فتو  العرا  وحرو  علي وما  سةكة كمةان وسةتين وهةو بةن ما ةة

   (.4540  ) 388تقريا الت ذيا ص .)وقيل وكماصين
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مْ  َيموبحوددبا سَحهو بودد و ُْ مْ  و َي ا َكددِحوبا َسَلِمددنَّهو َِ ددمْ  َأَحلُّددبا ِإ ََُحلُّبَو  َشددْوًئِ َلهو ا اْسدد َِ ددبا َسِ   َحهَّ و
 . (1)ذ َحهَّ وبَو  َشْوًئِ َعَلْوِهمْ 

 لفوائد التالية: يُستفاد من الحديث ا

 عدلمًِ  قدهًا هِلشدهِدتو  ..  َدِء النبد   أن ع ي د  حدِتم  (1)
 ْلحس كِن قبل ِلك  ه سر ال مو س ِ عصم د س إَل إسَل س. 

أن عدد يًِ كددِن قدد  تنصددهو سكددِن حدد يث عهدد  هددِلمره؛ أي أحددس كددِن  (2)
 عَِ:ًا ع   ُهفة كل  ِ ي قل ف  الُبحو  س ُولبِتدس  د  أيِ دس اْلسلدى  د 

 إسَل س؛ أي أحس كِن  ُذسرًا هِل هل .. 
دندبعو   د  الشدهك اْلكبدهو كدل  هعب   ِ تق م فق  سقُ ع ي  (3)

ساحدد   نهمددِ يوخددهج صددِحبس  دد  الملددة لددب اقُودده   دد  غودده َهددل هددِلنص 
مو لم  ع يًِ لدم ييرده هُوندس لمدِحُ ال هدل المُُبده  الشهع  الذي يرو  الُحْه

 هِلخوِ  الشهع : 
 اَؤ الصددلو  .. سهددذا شددهك أكبددهو لددذا سددمَِ النبدد  أسلهمددِ: ارتدد  

هأن قِل  .. س ُ ِلك فق  اكُرى النب   هِلبُ  الذي يوُب     دسن هللا 
لُدد ي:ذ اقددهح هددذا الددبُ   دد  عنقددك ذو  دد  دسن أن يحيددم علوددس هُونددس أحددس 
 كِفه أس ق  كره سارت و سعلوس أن ي قل اإلسَلم    َ ي  دُلره الشهِدتو .  

: أن عدد يًِ كددِن ي هددل أن قِعددة اْلحبددِر سالههبددِن فدد  الُحلوددل ُِحوددًِ  
م    دسن سلوِن    هللا .. ي قل فد   ُندى الُبدِد  الُد  َل ي دبَ  سالُحْه
أن يوصدده   نهددِ شدد ء لفودده هللا تُددِلىو سأحددس  دد  الشددهك اْلكبدده .. إلددى أن 

                                                 

يث   ه ذ ا: ق ال  و ((3095    278ص /5 ج( أخرجه الترمذي في كتا  التظسير،1) د  يا   ح   غ ر 

ف ةةه   ص   ، ةةن   ع ص   ص ع ر  يث   م  ةةد  ةةد   ح  ب  ةةال     ع  ةةر     ب ةةن   الس  ي ةةف   ، ح  غ ط  ةةي ن   ب ةةن   و  ور   ل ةةي     أ ع  ع ةةر   يف ةة ب م 

يث   د    .قال الشين األلباصي : حسن، وال ح 
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ِلددكو سعلمددس أن قِعددة اْلحبددِر سالههبددِنو سالُحددِكم إلددوهم  دددو  لددس النبدد  
م هب عبِد  لهم سشهك هِهلل تُِلى ..     دسن هللا تُِلى ف  الُحلول سالُحْه
س   دسن أن يحيم علوس هِلمره ساَلرت ادو أس يول: س هضهسر  ت  يد  إسدَل س 

  .(1)س يمِحس ..!
فُ ي د  حِتم غِ  عندس المُندى الحقوقد  لةيدة و سالُدبِ علودس فهدم 

ه كِلصَل  سغوههِو فبو  لس النبد  اْليةو سظ  أن الُبِد    هد إقِ ة الشُِئ
 .المقصبد سالمهاد    اْلية 

هدِلمرهو  فِرت ائس الصلو  كِن ع  َهل فلذلك لم يحيم علودس النبد  
 س حمِ دو  لس المُنى الحقوق  لةية.

 الحديث الثاني:

ُِ  َع ْ  َكوِ  ِد  ِدْنتِ  الهُّ َُبِ   و َعَلد َّ  دوِن َ  َغَ ا َ   النَِّب ُّ  َعَل َّ  َدَقلَ :  َقَِلْت  و(2) و
 َِ ِهَِْت   و ِ نِ   َكَمْ ِلِعكَ  ِفَهاِش  َعَلى َفَ َل َبْْ َو ْد َ  ِهِل ُّ  ِ  َيْضِهْك َ  َس  قوُِلَ  َ  ْ  َيْن و
دة   َقَِلدْت  َحَُّى َدْ رد  َيْبمَ  آَهِِئِه َّ  ِ  ْ  ِِرَْ َلدمو  َحِبد ب  َسِفوَندِ:  ََ ُْ  َفَقدِلَ  و َغد د  ِفد  َ دِ َي

ْنتِ  َ ِ َسقوبِل  َهَمَذا بِل َتقو  ََل : ذ   النَِّب ُّ  بِلو َ  كو  .(3)ذ َتقو
ة حعبت إلدى النبد   وجه الداللة: شدأحًِ َل يلودق إَل هدِهللو  أن ال ِْر

و أحدس ي دبَ فمِحت  ُذسر  همِ غل  على ظنهِ  ِ ييبن    شأن هللا تُدِلى
 . أن يخلُ على رسبل هللا 

                                                 

  .33:   32( العذر بالج ل وقيا  الحجة ص1)

الربيع بالتص ير والت قيل بكت معوذ بن عظراء بن حرا  بن جكةد  األصصةارية الكجاريةة  (2)

 :كاصةت مةن المبايعةا  بيعةة الشةجرة وقةال أبةو عمةر..ول ةا رييةة  ،من بكي عدي بةن الكجةار

ااصةةابة فةةي تمييةةز الصةةحابة  .)مةةن صةة ار الصةةحابة ،  مةةع رسةةول هللا كاصةةت ربمةةا غةةز

  (.8584 ) 747تقريا الت ذيا ص - (11166  ) 641ص/7ج

 1469ص /4ج - بةدرا المال اةة ةة و  بةا  - -كتا  الم ازي  –في البخاري أخرجه: ( 3)

( 3779.) 
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المردده َل فِلُعددهع فدد  تمرودده شددخص  ددِ صدد ر  نددس  ددِ قدد  يرهددم  نددس 
 ي بَ  س حمِ ي   الُُه  على  قصبد المُملمو س هادَ    كَل س.

ددق هددذا الُُلددوم إ ددِ  حُددم اإلقبددِر هِلفودد  دُُلددوم هللا تُددِلى َددِئ: سقْه
قِ إلى علم الفو   .(1)البح  أس اإللهِم عن     ي ُلس قْه

دة َهلدت هدذا  ق البح و سلمد  ال ِْر سلم  هذا كمِ هب ساَلْ ع  قْه
 لقبل الصحوْ.ا فبو  لهِ 

 الحديث الثالث:
قِل: شه  حره    أهل الشِم الخمهو سعلدوهم يب ئدذ  (2)ع  عل  

َِ َعَلدى الَّدِذيَ  آَ نودبا و سقدِلبا: هد  حدَللو ستدأسلبا (3)يْ:  د  أدد  سدروِن َلدْو
مودبا ُِ َنِح  ِفوَمِ َق َو ِِلَحِِت   فمُد  فدوهم إلدى عمدهو فمُد  عمده  َسَعِملوبا الصَّ

إل  قبدل أن يرعد سا   د  قبلدكو فلمدِ قد  با علدى عمده اسُشدِر  أن اهُث دهم
فوهم النُِو فقِلبا: يِ أ وه المدر نو و حده  أحهدم كدذدبا علدى هللا سشدهعبا فد  

سِكتو فقدِل:  دِ تقدبل  دينهم  ِ لم يأِن هس هللاو فَِله  أعنِقهمو سعل  
و  لشدهكهم يِ أهِ الحع  فوهم  قِل: أر  أن تعُوبهمو فإن تِدبا َلدهكُهم ُمدِح

الخمهو س ن لم يُبكبا َلهكت أعنِقهمو ق  كذدبا على هللا سشهعبا ف  دينهم  دِ 
  .(4)لم يأِن هس هللا. فِسُُِدهم فُِدبا فضهكهم ُمِحو  ُمِحو 

                                                 

  . 206ص /11عون المعبو  ج( 1)

وزوج  ا بةن هاةة  ال اةةمي بةن عة  رسةول هللا علي بن أبةي طالةا بةن عبةد المطلة (2)

ابكته من السابقين األولين ورجح جمع أصه أول من أسل  وهو أحد العشرة ما  فةي رمضةان 

سكة أربعين وهو يومئذ أفضل األحيةاء مةن بكةي آ   بةاألر  بدجمةاع أهةل السةكة ولةه كةالث 

  (.4753 ) 402تقريا الت ذيا ص .)وستون على األرجح 

بةن أبةي سةظيان بةن حةر  األمةوي أخةو معاويةة صةحابي مشة ور أمةره عمةر علةى يزيد  ( 3

  (.7721 ) 601تقريا الت ذيا ص .) مش  حتى ما  ب ا سكة تسع عشرة بالطاعون 

في حد الخمةر كة  هةو وكة  يضةر   -كتا  الحدو   –في مصكظه ابن أبي ةيبة أخرجه:  (4)

عطاء بن السةا ا أبةو محمةد  (، وعسكا ه  عيف ألن فيه28409 ) 503ص /5ج-ةاربه 

تقريةا )ويقال أبو السا ا ال قظي الاوفي صدو  اختل  من الخامسة ما  سكة سةت وكالكين
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ل   دِ لدم يدأِن   ِ حدهم هللا ددنص المُدِ الرِس  فهرَلء اسُحلبا هِلُأْس
هعبا فد  ديد  هللا سغودَه  د  الصدحِهة هدأحهم شد سشه  فوهم علد   هس هللاو

س .(1)سهذَ ه  الب عة هُونهِ  .فهذا َس
فشدددهكهم ساسدددُحَللهم شدددهكهِ كرددده َلسدددُحَللهم  دددِ حدددهم هللا .......

ددل  ددبد الُأْس تُددِلىو إَل أحهددم لددم ييرددهسا هأعوددِحهم قبددل قوددِم الح ددة علددوهمو لَب
سال هل هعب  ح:سل اْليةو سظنهم أن اْلية يعُرِد  نهِ إهِحة الخمده لمولدق 

 . (   سعمل الصِلحِت   آ)
فإن ق ا ةو شهكهِ هب سقِئرةو ستأسلبا .... قِل اد  توموس رحمس هللا: 

ا  قبلس تُِلى:  َِ مودبا ِإ ُِ َنِح  ِفوَمدِ َق َو ِِلَحِِت  َِ َعَلى الَِّذيَ  آَ نوبا َسَعِملوبا الصَّ َلْو
دِِلَحِِت  دد  الخودِ  اتردق . فلمدِ ِكده ِلدك لُمده َ ِ اتََّقْبا َسآَ نودبا َسَعِملودبا الصَّ

م  هددب سعلدد  ددد  أددد  قِلدد  سسددِئه الصددحِهة علددى أحهددم إن اعُهفددبا هددِلُحْه
َلدد ساو س ن أصددهسا علددى اسددُحَلهِ قُلددبا. سقددِل عمدده لق ا ددة: أقوددأت أسددُك 

و أ ددِ إحددك لددب اتقوددت سآ نددت سعملددت الصددِلحِت لددم تشدده  الخمددهو (2)الحردده  
لك أن هذَ اْلية ح:لت هعب  أن هللا سبحِحس لمِ ح مهدِ ِس هم الخمه سكِن تحْه

هُ  سقُة أح و قِل هُى الصحِهة: فمو  هأصحِدنِ الذي   ِتبا سهم يشدهكبن 
الخمده   فدأح:ل هللا هدذَ اْليدة يبدو  فوهدِ أن قُدم الشد ء فد  الحدِل الُد  لددم 

 .(3)هد -تحهم فوهِ َل َنِح علوس إِا كِن    المر نو  المُقو  الصِلحو  ا

                                                                                                                   

بن فضيل فظيه غل  وا طرا  رفةع أةةياء اما روس عكه  :قال أبو حات ( 391الت ذيا  ص

ألصةه كان يروي ا عن التابعين فرفع ا الى الصحابة وحديث البصريين عكةه فيةه يخةتل  ك يةرا 

 - 61الاواكةا الكيةرا  ص - 1003ص/ 3التعةديل والتجةريح ج) قد  علي   في آخر عمةره

  .وهذا مما رواه عكه ابن فضيل، وبقية رجاله كقا  (184ص/7ت ذيا الت ذيا جو

  .321ص/1اصعتصا  ج( 1)

ً  ( أي أبعد  في ف   الكص2)  .، ول  تظ   الكص ف ماً صحيحا

  . 11/403( الظتاوس 3)
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دل فشد هكبا الخمده الحدهامو ددل ساسدُحلبا شدهكهِ فهرَلء أقودأسا فد  الُأْس
لهمو س   المُلبم أن    اسُحل شهكهِ فق  كرهو س ُ ِلك  هعب  فعِد تأْس

ُبا ع  هذا. لو سلمِ صحْ لهم المُنى َر  عذرسا لرعِد الُأْس
سأ ِ الح  فق  كِن هعب  احُشدِر الحيدم فلدذلك لدم يُردب  د  الحد  وهللا 

 أعلم.
 الحديث الثالث:

ُْدىو  :َقِلَ َعْ  َعِ ي د  َأَقَذ َعدِ يب ِعَقدًَِل َأْددَوَى َسِعَقدًَِل َأْسدَبَد َحَُّدى َكدَِن َه
َْ َقدِلَ  دِ َأْصدَب َُِبوَنِ َفَلمَّ ْلدتو َتْحدَت ِسَسدِِدي  :اللَّْوِل َحَ َه َفَلدْم َيْعد َُ ََ  ِ دبَل َّللاَّ َيدِ َرسو

َُددِهْى  َأْن َكددَِن اْلَخددْو و  ا َل ًِ  اْْلَْدددَوىو َساْْلَْسددَبدو َتْحددَت ِعَقددَِلْوِ  َقددَِل ِإنَّ ِسَسددَِدَك ِإ
 .(1)ِسَسَِدِتكَ 
و حددو  أصددبْ صددِئمًِ كددِن يأكددلو سكددِن قدد  سَلددُ ُدد ي ددد  حددِتم ف

ُدل يأكدل حُدى تبدو   تحت سسِدتس عقِلو  أح همِ أددوى سالثدِح  أسدبدو َس
و فبدو  لس الُقِل اْلدوى    الُقِل اْلسبدو فأ عكو فدأقبه ددذلك النبد  

دذلك دوِم النهِر سسباد اللولو سلوِ دودِم الخدو  أن المهاد  لس النب  
 هِإلعِد . الذي هب الحبل اْلدوى    اْلسبدو سلم يأ َه النب  

فلب أن اإلحعدِن أكدل سشده  ي د  أن الر ده لدم يولدُ فُبدو  أحدس قدِلُ 
فلوِ علوس قضِءو دل صب س صحوْو ْلحدس َِهدل سلدب أكدل حِسدوًِ فصدب س 

ِن سهدد دَ هددِلحبِ أس هِلقُددل أس هضدده  صددحوْو سلددب أكددل  يههددًِ أتددَِ إحعدد
                                                 

ةة    -كتةةا  التظسةةير فةةي  -البخةةاريرجةةه: أخ( 1) ت ةةى ي ت ب ةةي ن  ل ا  ب وا ح  ةةر  اة  ك ل ةةوا و  ةةه  ك و  ل  ب ةةا  ق و 

وه   ةر  ص  ت ب اة  ةي ا   ع ل ةى الل ي ةل  و  ةوا الصِّ  ر  ك    أ ت مُّ ن  ال ظ ج  و    م  ي    األ  س  ن  ال خ  ي    األ  ب ي ض  م  ةت    ال خ  أ ص  ن  و 

ةة س  ظ ون  ف ةةي ال م  ةةاك  ةةه  ي ت ق ةةون    ع  ل  د  ع ل ةةى ق و  كتةةا   –فةةي  مسةةل  (، و4509  ) 26ص/  6جاج 

با  بيان أن الةدخول فةي الصةو  يحصةل بطلةوع الظجةر وأن لةه األكةل وغيةره حتةى  -الصيا  

يطلع الظجر وبيان صظة الظجر الذي تتعل  به األحاةا  مةن الةدخول فةي الصةو  و خةول وقةت 

 (.1090  )  766ص/  2ج صالة الصبح وغير ذلك 
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يرلمددسو حُددى أكددل فددَل قضددِء علوددس سصددب س صددحوْو سكددذلك لددب تمضددمى 
 سدقل المِء إلى َبفس د سن قص  فصب س صحوْو ْلحس غوه قِص .

ْس قل تحت هذا القعم  ِ ح ث دو  الصحِهة    قُِل سح:اع سقَل و 
نو سللمخودد  فدإحهم   ُهد سن رغددم أحدب  المُُهَلدو و للمصددو   دنهم أَدها

 .(1)أَهذ
 ويدخل أيضا  تحته :

دد  افد  شدأن حِقد    د  سدو حِ عمده دد  الخودِ   ِ حصل ( 1)
 . أد  دلُُة

َُدْ  َعِلدد  د  ددبلو َّللاَِّ  ف ََُثِند  َرسو  َه َسال:َُّكْودد َأَحددِ  َصدلَّى َّللاَّو َعَلْوددِس َسَسدلََّم  َه
با َحَُّى َتْأتوبا  َقَِل  َساْلِمْقَ اَد ْدَ  اْْلَْسَبِد  وَنًة  َفِإنَّ ِدَهِ  َرْسََلَة َقِخد  اْحَوِلقو ُِ  َظ

ْسََلدِة  ََُهْوَنِ ِإَلدى الهَّ ََُِد  ِدَنِ َقْولوَنِ َحَُّى اْح ذوسَو ِ ْنَهِ َفِْحَوَلْقَنِ َت ََُهِ ِكَُِ   َفخو َسَ 
ا َححْ  َِ وَنِة   و َفِإ ُِ ْلَندِ  ِهِل َّ د  ِ دْ  ِكَُدِ د َفقو ُِ د  اْلِمَُدَِ  َفَقَِلدْت َ دِ َ  ْلَندِ َأْقِهَِ  َفقو

دسو ِ دْ   ُْ ََ ْلِقَو َّ الثِ َودَِ  َفَأْقَه ُوْخِهَِ َّ اْلِمََُِ  َأْس َلنو دبَل  ِعَقِِصدَهِ  َل َفَأَتْوَندِ ِهدِس َرسو
 ِ ا ِفودِس ِ دْ   لََّم َصلَّى َّللاَّو َعَلْوِس َسسَ  َّللاَّ َِ َُدَة  َفِإ َُ ُد  َحِِقدِ  ْددِ  َأِدد  َدْل ِإَلدى أوَحدِ

بِل َّللاَِّ  َأْهِل َ مََّة  ِ ْ  اْلموْشِهِكوَ  ِ ْ   ُِْى َأْ ِه َرسو َصلَّى َّللاَّو َعَلْوِس  يوْخِبهوهوْم ِدَب
دبلو َّللاَِّ  َسَسلََّم  َ دِ َهدَذا َقدَِل َيدِ  َحِِقد و  َيدِ  ْودِس َسَسدلََّم َصدلَّى َّللاَّو َعلَ  َفَقدَِل َرسو

ْندتو اْ دَهًأ  َُْ ْل َعَل َّ ِإحِ   كو بَل َّللاَِّ ََل َت َسَلدْم َأكودْ  ِ دْ   قودَهْْ د  ِفد    وْلَصدًقِ  َرسو
َُددَك ِ ددْ   ِعددَهِ َسَكددَِن َ ددْ  َ  ِهَْ   َأْحرو َِ َهددِ ددْم َقَهاَهددِت   اْلمو ددبَن ِدَهددِ  َة ِهَممَّدد َلهو َيْحمو

ِلَك ِ ْ  النََّعِ  ِفدوِهْم َأْن َأتَِّخدَذ ِعْندَ هوْم َيدً ا  َِ ِْ َفَِتِن   ْم َفَأْحَبْبتو ِإ َأْهِلوِهْم َسَأْ َباَلهو
ْسددََلِم  ددَ  اإلِْ ُْ ْرددًها َسََل اْرِتددَ اًدا َسََل ِرًَلددِ ِهددِْلموْرِه َه ْلددتو كو َُ ددبَن ِدَهددِ َقَهاَدُِدد  َسَ ددِ َف َيْحمو

بلو َّللاَِّ َفَقِ دبَل َّللاَِّ  عوَمهو  َلَقْ  َصَ َقموْم َقَِل  َصلَّى َّللاَّو َعَلْوِس َسَسلََّم  َل َرسو َيدِ َرسو

                                                 

 .1/114الضوء الالمع المبين عن مكاهج المحدكين  (1)



صول الدين بأسيوط، العدد الثامن والعشرون صول الدين بأسيوط، العدد الثامن والعشرون مجلة كلية أمجلة كلية أ

  ((11م، ج )م، ج )2101021010

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيالجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ل القـ                                                                                 مافــ
 د/   محمد سيد أحمد شحاته

 يعذر فيه بالجهل  
‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹› 

 

58  

َنِِفِق َقَِل ِإحَّسو َقدْ  َشدِهَ   َُدلَّ َّللاََّ  َددْ ًرا  َدْعِن  َأَْلِهْ  عونوَق َهَذا اْلمو َسَ دِ يودْ ِرَْك َل
 َُ ُوْم َفَقْ  َغَرْهتو َلمومْ  َدْ رد   َعَلى َأْهِل َأْن َيموبَن َقْ  اقََّل  ..(1)َفَقَِل اْعَملوبا َ ِ ِشْئ

 .يوُ ُّ     عِئل اَلَُهِد الُ  يعبغ فوهِ الخَل  فُل حِق  فمِ 

شدددُه هخوئدددس فددد  إفشدددِء سددده رسدددبل هللا  فأحدددت تددده  أنَّ حِقبدددًِ 
 مندس يُلدم  د  حرعدس س باَلتس لمرِر قْه و سظهه لس أنَّ هذا كره  سرد  ل

أحس لم يرُلس ارت ادًا ع  دي  هللا فقِل: )سلم أفُلس إرت ادًا ع  دين  سَل رَلدًِ 
أ ِ إح  لم أفُلس غشدًِ  -أي دين -هِلمره هُ  اإلسَلمو س ِ غوهت سَل د لت 

  .يِ رسبل هللا سَل حرِقًِ(
َُ ُّ كرهًا سارت ادًا سغشًِ سحرِقدًِو سكأحدس ِوهدل   إِن هذا الُمل هم هدَ يو

سهدب  بل هللا دُذر ق َّ دس لهسددبع فد  المُصدوة دددنِء البقددع  هذا اْل ه أُ
ُو َّللاَّو ِدَهِ َعْ  َأْهِل  َسَ ِِل (   .قبلس: )َأَرْدتو َأْن َيموبَن ِل  ِعْنَ  اْلَقْبِم َي   َيْ َف

ددِ أن يقدد  بكس دُ  أن اسُدددذا إَل دددددددكددِن َددِهًَل س ددِ تبددو  لددس ه :ِلدفإ َّ
 ُددأسًَل سهددذا أصددب  ددد لول أحددس قددِل كمددِ  و أس يقددِل كددِن  رسددبل هللا

دِ َيددِ  ْلددسو ِغش  َُ صدحت هدس رسايددة أحمد  سأددب يُلددى سادد  حبدِن: )َأَ ددِ ِإحِ د  َلدْم َأْف
ُِمب َلدسو َأْ دَهَو( فهدب يُلدم  بَلسو َس و بَل َّللاَِّ َسَل ِحَرًِقِ َقْ  َعِلْمتو َأنَّ َّللاََّ  وْ ِهه  َرسو َرسو

دد ُّ  ددِ فُلددس  ددباَل   أن المددبَل  ُِ ردده لمنددس َل َي لثقُددس أن هللا حِصدده   -تددأسَلً -كو
و سكمِ صحت هدس رسايدة البد:ار سالحدِكم سالضدوِء  د  قبلدس: )كدِن رسبلس 

أهلددد  فدددوهم فخشدددوت أن يفودددهسا علدددوهم فقلدددت أكُددد  كُِهدددًِ َل يضددده هللا سَل 
  .رسبلس(

                                                 

بةا  مةا جةاء فةي  -كتا  استتابة المرتدين والمعاصةدين وقتةال   البخاري ااما  أخرجه: ( 1)

الج ةةا  والسةةير بةةا  الجاسةةوس كتةةا  فةةي و( 3007،4272،4890،6259) المتةة ولين.

ا  مةةةةن فضةةةةا ل أهةةةةل ( ومسةةةةل  فةةةةي كتةةةةا  فضةةةةا ل الصةةةةحابة بةةةة3007)  59ص/4ج

  .(.2494) 1941ص/4جبدر
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حو هدس كردِر سأن كُِهدس سدوره  فهب لثقُس المبوده  دهكدس سحصدَه لهسدبلس 
حمبا لس أهلس لم  ل  يضه هللا سَل رسبلس    .قْه  ْس

َنِِفًقِ ِلَمْبِحِس َأْهَوَ  ِقدَل  ...: )اد  ح هلذلك قِل الحِفه  َسَأْقَلَق َعَلْوِس  و
َُددَأسِ ًَل َأْن َل ََلددَهر  ِلددَك  و َِ  َُ َكددَهَو و َفِإحَّددسو َصددَن َِ ددْذر َحِِقدد  َ ددِ  َ ددِ َأْظَهددَه و َسعو

 .(1)ِفوِس(
َكدَه ادد  ح دهفق  قِل الحِفه  -إن صْ–رك  ِلك لره الِخوِ  ْس : )َسَِ

ُْى َأْهل اْلَمَفَِِي َسهوَب ِف  )َتْرِعوه َيْحَودى ْدد  َسدَلم( َأنَّ َلْرده اْلِمَُدِ : )َأ َّدِ  َه
دددبل َّللاَّ  َشددده قودددَهْْ  َفدددِإنَّ َرسو ُْ ددد  َيدددِ َ  ُْ دددَِءكوْم ِهَ دددْو د َكِللَّْودددِل و َيِعدددوه  َه ََ

دددوْ  سا َكِلعَّ َو َلَنَصدددَهَو َّللاَّ َسَأْحَ دددَ: َلدددسو َسْعددد َ. َفدددِْح وهو دددَِءكوْم َسْحدددَ  ََ ِ َلدددْب  ِل و َفدددلَاَّللَاَّ
َهْوِل ُّ  َو العُّ َلم( َكَذا َحَمِ ْم َسالعَّ   .(2)َْلْحروِعيو

يُدأسل  سفوس كمِ ته  تخذيل ستخْب  لقْه و كلُّ ِلك َُل حِقبدًِ 
الصدحِد  البد ري !  الوهم سهدبأن لوِ ف  هذا  باَل  لمرِر قْه  سكو  يب 

الذي  -رَل  هللا عنهمِ-سالباقُ أن قصة حِق  سقصة ق ا ة اد    ُبن 
َندِح علدى الدذي  آ ندبا أن يوُمبهدِ  د   اسُبِح شه  الخمه  ُأسًَل أحدس َل

ُ      باحُ الُمروه. َل  ِح  أقب   ِ يمي  أن يعُشه  هس على أنَّ الُأْس
سلم يقل لس رسبل هللا  ِم رسبل هللا فق  كرَّه حِقبًِ أ  أ َِّ عمه 

  إنَّ حِقبًِ لم يرُل المردهو ددل ددوَّ  لدس أنَّ حِقبدًِ كدِن صدِدقًِ سلدم ييردهو
ددَت فدده   دددو  الحيددم علددى الرُددل هددِلمره ستمرودده المُددو   س ُلددبم لدد يك أنَّ َُمَّ
الذي ص ر  نس المرهو سهذا  بعبط ف  كُد  الُقِئد  سالُبحود و سقد  سصد  

هأسصدِ  َُلُدة ييرد  الباحد و  نهدِ للقدبل  -رَلد  هللا عنهمدِ-عمه حِقبدًِ 

                                                 

  .634ص/8جالظتح (1)

 . 274ص/4جالظتح ( 2)
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و فبصرس هأحس:  نِفقو كرهو قِن هللا سرسبلس؛ سعمه َه س ن كدِن  هأحس كرَّ
إَل أنَّ قوأَ  فربر  لدس ْلحدس حدِتج عد  غوده   ق  أقوأ ف  تمروه حِق  

سْلحدددس حيدددم هِل دددِهه سهدددذا هدددب  هلل سرسدددبلس سهدددذا  ُدددهس  عددد  عمددده 
 المعلمو سلم ييلرنِ هللا هِلبباق . الباَ  على 

عددد   - هحضددده  النبددد   سقددد  قدددِل عمددده ...قدددِل ادددد  حددد:م: )س 
حِق : دعن  أَله  عنق هذا المنِفق. فمِ كِن عمده دُمرودَه حِقبدًِ كدِفهًا 

  .(1)دل كِن  خوئًِ  ُأسًَل(
سقددِل شددو  اإلسددَلم اددد  توموددة: )إِا كددِن المعددلم  ُددأسًَل فدد  القُددِل أس 

رَلدد  هللا -ُددم اسُشدده  دُمرودده عمدده لحِقدد   (2)ييردده دددذلك( الُمرودده لددم
 .-عنهمِ
حو  اشُمَِ أح  الصحِهة هعدب  اإلقِلدة   ِ حصل     ُِِ   (1)

 ف  الصَل  فقِل : إحس  نِفق.

َمدِ: َأنَّ ف َُدَِلى َعْنهو ِ  َرَِلدَ  َّللاَّو َت ِِدِه ْدِ  َعْبِ  َّللا  ََ َبدلد  َُْ   ََ َِ ْددَ   َُدِ   و
ََلَ و َُ النَِّب ِ  َكَِن يوَصلِ    َ  َفَقَهَأ ِدِهمو اْلَبَقَهَ و  ُومَّ َيْأِت  َقْبَ سو َفووَصلِ   ِدِهمو الصَّ

دل  َفَصدلَّى َصدََل ً  َو ََ َر !  َقَِل: َفََُ دبَّ َندِِفق  ا َفَقدَِل: ِإحَّدسو  و ًِ َُدِ ِلدَك  و َِ َقِروَردًةو َفَبَلدَ  
ِلدكَ  َِ دَل َفدَأَتى النَِّبد َّ  َفَبَلدَ   َو َمدلو ِهَأْيدِ يَنِ  َِل: َيدَِفَقد الهَّ ُْ دبَل َّللاَِّو ِإحَّدِ َقدْبم  َح َرسو

تو  َسَحْعِق  ِدَنَباَِلِحَنِ َْ ا َصلَّى ِدَنِ اْلَبِِرَحَة َفَقَهَأ اْلَبَقَهَ و َفََُ بَّ ًِ َُِ َفَ:َعَم َأحِ    َسِ نَّ  و
! َفَقددَِل النَِّبدد ُّ  َنددِِفق  َُّددِن  َأْحددَت ! : و ِو َأَف َُددِ ًُددِ -َيددِ  و ِِ  اْقددَهْأ  -َََُل ددْم َسالشَّ

ِْ اْسَم َركِ َك اْْلَْعَلى َسَحْحَبَهِ َحَِهِ َسَسبِ   .(3)َسَلو
                                                 

  .143ص/3ج الظصل(1)

  .282ص/3الظتاوس ج( 2)

كتا  األ  ، با : من ل  ير عكظار من قال ذلةك متة وصً أو جةاهالً، في البخاري، أخرجه:  (3)

 . (465) (، ومسل ، كتا  الصالة، 5755) 
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 : حو  قِل لعُ د  عبدِد   ِ حصل    أسو  د  حضوه   (2)
 .(1)ذإحك  نِفق ت ِدل ع  المنِفقو 

َْدِ حصل    أسد ( 4)  ل الذي قِل : َل دُل الَهدحو  ق   دِ ة د  
 إلس إَل هللا.

َْ  رَل  هللا عنهمِ و قِل : ُ  أسِ ة ف إلى    هُثنِ رسبل هللا د  
دل  د   وفه: ندِهم وفصدبحنِ القدبم  وَهوندة  د   الحهقدة    سلحقدت أحدِ سَر

َلً  اْلحصِر  وَل إلس إَل هللا فمد  عندس اْلحصدِري  :فلمِ غشونَِ قِل و نهم  َر
 يِ ذ :فقِل ل  النب   فلمِ ق  نِ دل  ِلك :قِل وسقُنُس ده ح  حُى قُلُس

يدِ رسدبل هللا إحمدِ كدِن  :قلدت :قدِل ذأقُلُس هُ   دِ قدِل َل إلدس إَل هللا أسِ ة 
ا قدِل فقددِل َال ييهرهددِ  :قددِل ذأقُلُدس هُد   ددِ قدِل َل إلدس إَل هللا: ذ  ُُدِب فمدِ 

 .(2)ذأسلمت قبل ِلك الوبم عل  حُى تمنوت أح  لم أك 

دل سعِتبدسمُ ف د  علودس قدبًداو سَل  النبد   أن أسِ ة قُدل الَه لدم يَب
القِئدل ل ندس أحدس قِلهدِ  ديةو سَل كردِر و ْلحدس كدِن  ُدأسًَل ظد  َدباَ قُدل ِلدك

اذ  (3).تُبًِ

   هذا  فم  كِن هذا حِلس فإحس يُذر ه هلس كمِ عذر رسبل هللا 
حِلس.

                                                 

ن  ب ع ًضةا - كتةا  الشة ا ا  -اريالبخةأخرجه: ( 1) ة   ةاء  ب ع ض  يل  الكِّ س   (173/  3) - ب ةا  ت ع ةد 

/  4) -بةا  فةي حةديث اافةك وقبةول توبةة القةاذر  -فةي كتةا  التوبةة  –مسةل  ( و2661 )

 ( عن عا شة.2770  ) (2129

 ص هللالةةه ععتحةري  قتةةل الاةافر بعةد أن قةال ص بةا   –كتةةا  اايمةان  –سةل  فةي أخرجةه: م( 2)

 .(95  ) 95ص/1ج

 .284 – 283ص /3جالمجموع ( 3)
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الفصل الخامس: العذر بالجهل بسبب عدم بلوغه الحكم 
 :الشرعي

ُة  أن الخودِ  َل يلد:م المدهء إَل هُد  دلبغدس إيدَِ؛ دلت حصدبص الشدْه
ْلن إدراك  ددهاد الشددِرع قبددل دلددبغ الخوددِ   ُُددذرو سهددب شدد ء َل يقدد ر علوددس 
اإلحعددِن  سَل يعددُووُسو س دد  كددِن كددذلك يُددذر هِل هددل إلددى أن يبلفددس الددنص 
الذي هس يوهفُ َهلس سع َ: فومِ قد  قدِل  فودس .. ْلن الُ د: د كمدِ أفد حِ  د  

 ع  صِحبس الُملو  إلى حو  تبفه اَلسُوِعة دبلبغ النص إلوس. قبل د يهفُ 
 س لوك اْلحِديث الُ  ت لل على ِلك.

 الحديث األول:
)  دد  أهددل  صدده ( أحددس سددأل  (1)عدد  عبدد الهحم  ددد  سعلددة العددبأي

دَل أهد    عب هللا د  عبُِ عمِ يُصده  د  الُند    فقدِل ادد  عبدُِ: إن َر
دددة قمددده فقدددِل لدددس ر  لهسدددبل هللا  ) هدددل علمدددت أن هللا قددد   سدددبل هللا راْس

) هدم سدِررتس   ( فقدِل  حه هِ   ( قِل َل فعِر إحعِحِ فقدِل لدس رسدبل هللا 
أ هتس دبوُهِ فقِل ) إن الذي حهم شهكهِ حهم دوُهِ ( فردُْ المد:اد حُدى ِهد  

 .(2) ِ فوهِ
ددل عندد  ِ أهدد   الهسددبل  ددة قمددهو كددِن قوُددًِ يُُقدد   فهددذا الَه راْس

م عددذَر الهسددبل حلهددِ هُدد  أن حه    هددِ هللاو لمدد  لُدد م علمددس هخوددِ  الُحددْه
 ق  حه هِ!. سلم ييره َلسُحَللس  ِ حهم هللا سكو  لس أن هللا 

                                                 

 .)عبةد الةرحمن بةن وعلةة بظةتح الةواو وسةاون الم ملةة المصةري صةدو  مةن الرابعةة  (1)

  (.4039  ) 352تقريا الت ذيا ص

)    1206ص  /3ج -الخمةةر بيةةع تحةةري  بةةا  -كتةةا  المسةةاقاة  –فةةي  مسةةل ( أخرجةةه 2)

 ة ممتلئة خمرا) راوية خمر ( أي قرب .(  1579

) المزا  ( هاذا وقع في أك ر الكسن المزا  بحذر ال اء وفي بعض ا المزا ة بال اء وهي 

الراوية قال أبو عبيد هما بمعكى قالوا سميت راوية ألص ا تروي صاحب ا ومن معه والمزا ة 

  .  في ا جلد لتتسعألصه يتزو  في ا الماء في السظر وغيره وقيل ألصه يزا
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لُددل العددرال كددِن لوُدده  حِلددس فددإن كددِن عِلمددِ قددِل اإل ددِم النددبسي: 
مهِ أحمه علوس ه يُهِ سا عِكهِ سحملهِ سع:َر على ِلك فلمِ أقبدَه أحدس  دُحْه

م الخمده  كِن َِهَل دذلك عذَر سال ِهه أن هذَ القضوة كِحت علدى قده  تحدْه
مهدِ َل إُدم علودس سَل  قبل اشُهِر سف  هدذا أن  د  ارتمد   ُصدوة َدِهَل تحْه

:   .(1)تُْ:
 الحديث الثاني:

دونمدِ الندُِ هقبدِء ذع  عب  هللا د  عمه رَلد  هللا عنهمدِ أحدس قدِل: 
أح:ل علوس القدهآن سقد   ف  صَل  الصبْ إِ َِءهم آتد فقِل: إن رسبل هللا ق 

دبههم إلدى الشدِم فِسدُ ارسا إلدى  أو ه أن يعُقبل القبلة فِسدُقبلبهِو سكِحدت َس
 (.2المُبةذ)
صَل  الصحِهة ف   ع   قبدِء ساسدُقبِلهم دودت المقد ُ هُد  حد:سل ف

و لمد  لُد م علمهدم هدِْل ه كدِحبا ف  ال ِهه أحهدِ هِقلدة اْل ه هِسُقبِل المُبة
سهدم فد  صدَل  الصدبْ فدأقبههم أن  بل الهسدبل  ُذسْر و حُدى أتدِهم رسد

قد  أوحد:ل علودس اللولدةو سقد  أو ده أن يعدُقبل المُبدة فِسدُقبلبهِ.  رسبل هللا 
بههم إلى الشِم فِسُ ارسا د سهم ركبع د إلى المُبة!   سكِحت َس

 
 الحديث الثالث:

                                                 

  . 4ص /11لكووي على مسل  جةر  ا( 1)

مةا جةاء فةي القبلةة ومةن ص يةرس ااعةا ة  بةا  –كتا  الصالة  -أخرجه : البخاري فى  ( 2) 

بةا   -كتا  المسةاجد  -(، ومسل  فى 395برق  )  1/157 -لقبلة على من س ا فصلى على غير ا

 –كتا  ال سل والتةيم   -(، والكسا ى فى 526برق  ) 1/375 -تحويل القبلة من القدس على الاعبة 

بةا  مةا  -كتا  القبلة  -(، ومالك فى الموط  493برق  ) 1/244 -با  استباصة الخط  بعد اصجت ا  

بةا  فةي تحويةل القبلةة مةن  -كتةا  الصةالة  -(، والدارمي فةى 459برق  ) 1/195 -جاء في القبلة 

(، 5934بةرق  ) 2/113 -(، وأحمةد فةى مسةكده 1234بةرق  ) 1/307 -بيت المقدس علةى الاعبةة 

، وابةن 1/23 -بةا  ومةن كتةا  اسةتقبال القبلةة فةي الصةالة  -كتا  الصالة  –والشافعي فى مسكده 

ذكر البيان ب ن األمر بالصالة في كوبين عصما أمر لمن وسةع هللا  -كتا  الصالة  –حبان فى صحيحيه 

 (.1715برق  ) 4/616 -عليه وعن كاصت الصالة في كو  واحد مجز ة 
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َل قِل للنب  اع    دِ شدِء هللا سشدئت فقدِل لدس  د  عبُِ : أن َر
 .(1)َل دل  ِ شِء هللا سح ََُلُن  وهللا ع أ النب  

يُن  َل ي مُ دونهمِ يُن  دو  قبلس  ِ شِء هللا سقبلس  :ل المه ِح قِ
سشئت ل باَ كل ساح   نهمِ  رهدا سقِل غودَه ْلن الدباس يشدهك ددو  المُنودو  

 .(2)سلوِ هذا    اْلد 
ة الُد  فأحمه علودس أن َُلدس حد ا هلل فد  هدذَ الملمدقِل اد  توموة: ...

َمُ فوهدِ دوندس سكدو  هللا فد  المشدوئة إِ  شدوئة الُبد  تِهُدة لمشدوئة هللا فدَل 
يس لمِ يُلم أن كبن الش ء ح ا هلل ق  ييدبن دد سن أن يُبد  الُبدِد   ييبن شْه

ل  ِ كِن يُب  رسبل هللا تلك الُبِد   .(3)الُِ ة فإن ِلك الَه
ل عن  ِ قِل  قبلُدس الشدهكوة تلدك للهسدبل  كدِن قوُدًِ َل  فهذا الَه

سعلمدس  يُلم أن قبلس هذا    الشهك د لذلك عوذر د إلدى أن ددو  لدس الهسدبل 
 .. س   دسن أن يوُنرس. 

س   تأ ل سب  قَل  أهل الُلم ف  الرُوِ ْلدرك أن العدب  الهئوعد  
لددك هحيددم  فدد  ِلددك هددب دلددبغ الددنص الشددهع  لبُضددهم دسن الددبُى اْلقددهو ِس

ُلقددى الُلددم النبددبي الشددْه  د فدد  اْل صددِر تردده  الصددحِهة د الددذي   ددنهم يو 
 لل هِد ف  سبول هللاو سال عب  إلى هللا تُِلى. 

لمدد   مددِ ي دد ر الُنبوددس لددسو أن  دد  ي هددل الخوددِ  الشددهع  د القددهآن 
سالعنة د ع  تقصوه  ُُم   ندس يعدُووُ دفُدس سترِديدسو يخُلد  عمد  ي هدل 

ُووُس .. الخوددِ  الشددهع  عدد  ع دد: سعدد م تقصددوه  نددس فدد  دددذل َهدد  يعدد

                                                 
( و  2561( و  )1964و ) (1839 ) 214ص / 1جفةي مسةكده أحمد بن حكبل أخرجه: ( 1)

 274ص /1األ   المظر  ج، والبخاري في ةعيا األرصؤوط : صحيح ل يره ( وقال الشين 3247)

 .قال الشين األلباصي : صحيحو (783 )

  .180ص /23عمدة القاري ج( 2)

  . 89قاعدة في المحبة ص( 3)
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فددِْلسل َل يُددذر هِل هددل س ن ادعددى أحددس لددم يبلفددس الخوددِ و سأ ددِ اْلقدده فهددب 
  ُذسر . 

ددًَل يُددو  فدد    ُمددُ قدد  اسُرَِلددت فوددس الُلددبم  ُددم تأ ددل لددب أن َر
الشهعوةو سكخِصة  ِ هب  ُلبم    ال ي  هِلضهسر و يعدُحل لنرعدس الشدهكو 

م هدذَ سالهكِ سالخمه سال:حى .. ُم يُُذر هُ  ِلك هأن الخود ِ  الدذي يرود  تحدْه
الرباح  سالمبِئه لم يصلسو علمًِ أحس لب دذل أقل َهد  يعدُووُس ْلدرك حه دة 

أتده  لمثدل هدذا د فد  ديد  هللا  هذَ الرباح  سلبلفس الخوِ  فد  حه ُهدِ ..! 
 تُِلى د عذرًا يُذَر .. ! 

دِء الدذي  يدهسن  ال با : َل .. إَل ف  دي  س ذه  أهدل الدُ هم ساإلَر
 .(1)عذرًا على اإلقَل  .. س   دسن قو  سَل شهط!!ال هل 

 الحديث الرابع:

ُد  ْد ِ  اَْلْسَبدِ  َع ِ  دبلِ  َع ْ  و(2)َسِهْ َُدة  : ذ  َقدِلَ  و  َّللاَِّ  َرسو دبنَ  َأْرَك  َيْحَُ ُّ
ل  :  اْلِقَوَِ ةِ  َيْبمَ  َو ل   و َأَصمُّ  َر َو ل   و َأْحَمقو  َسَر َو ل   و َهِهم   َسَر َو  َه ِ اْلَرُْ  ِف  َ ِتَ  َسَر
بلو  و اَْلَصمُّ  َفَأ َِّ و ِءَ  َلَق ْ  و َر ِ   َيِ:  َفَوقو ُو  َسَ ِ و اإِلْسَلمو  ََ  َسَأ َّدِ و َشدْوًئِ َأْسدَم

بلو  و اَْلْحَمقو  ِءَ  َق ْ  و َر ِ  :  َفَوقو ْبَوِنو  اإِلْسَلمو  ََ َُهِ  َيْحدِذفوبَحِن  َسالصِ   َسَأ َّدِ و ِهدِْلَب
ددبلو  و اْلَهددِهمو  ددِءَ   ْ َلَقدد و َر ِ  :  َفَوقو ددِ و َأْعِقددلو  َسَ ددِ اإِلْسددَلمو  ََ  ِفدد  َ ددِتَ  الَّددِذي َسَأ َّ
ددَه ِ  ُْ ددبلو  و اْلَر ددبل   َلددكَ  َأَتددِِح  َ ددِ و َر ِ  :  َفَوقو ددذو  و َرسو مْ  َفَوْأقو ُونَّددسو  َ ددَباُِوَقهو  و َلووِوو

                                                 
  .140ج ل وقيا  الحجة ص( العذر بال1)

األسو  بن سريع بن حمير بن عبا ة بن الكزال تمي  التميمي السعدي الشاعر المش ور  (2)

كاصةت لةه  ار بحضةرة  :وقةال خليظةة، كةان ةةاعرا وكةان فةي أول ااسةال  قاصةا :قال الب وي

سةكة الجامع بالبصرة توفي في ع د معاوية وقال بن أبي خي مة عن أحمد وابةن معةين مةا  

اككتين وأربعين وقال البخاري قال علي فقد أيا  الجمل وبذلك حز  أبو حات  وأبةو  او  وابةن 

السان وابن حبان وابن زبر وغيره  وروس الباور ي عن الحسن قال لما قتةل ع مةان ركةا 

ااصةابة فةي تمييةز الصةحابة  .)األسو  سظيكة وحمل معه أهله وعياله فاصطل  فمةا ر ةي بعةد

 (.161  ) 74ص/1ج
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بَل ِإَلْوِهمْ  َفووْهِسلو  لوبا َأنِ  َرسو  َدَقلوبَهدِ َلدبْ  َودِ َِ دِ  َحْرِعد  َفَبالَّدِذي:  َقدِلَ  و النَّدِرَ  اْدقو
 .(1)ذ َسَسَلً ِ َدْهًدا َعَلْوِهمْ  َكَِحْت 

فهددرَلء اْلركُددة َمددوُهم يحُ ددبن هِل هددلو سأحهددم كددِحبا عددَِْ:  عدد  
تحصول الُلدم أس البقدب  علودس .. س ن كدِن َهدل كدل ساحد   دنهم لدس سدببس 
المخُل  ع  اْلقهو إَل أن صدرة ال هدل  شدُهكة فومدِ دودنهم لُد م تميدنهم 

 قل  الُلم سفهمس أس إدراكس.    
د عذرهم د سكو  َل سهب  لذلك فِهلل تُِلى يقبل د كه ًِ سترضًَل  نس  
  َل أح  أح  إلوس الُذر    هللا تُِلى د ْس دهي لهدم اقُبدِرًا فد  عهصدِت

أحددس لددب دلفُددس حددذار  الهسددل كددِن  يددبم القوِ ددة .. فمدد  كددِن فدد  علددم هللا 
ُمدل  صدِلحًِو يوعده لدس أ دَه إلدى الن دِ و س د  ُدم سور   سْوُِهُ الهسدلو ْس

إلددى ال نددة. س دد  كددِن فدد  علددم هللا تُددِلى أحددس لددب دلفُددس حددذار  الهسددل كددِن 
سوقِدلهِ هِلهد ساإلعهام سال حدبدو يوعده لدس أ دَه إلدى الهدَلك سالُدذا  فد  

 حِر َهنم .. سكل  وعه لمِ قلق لس.
قدده  دار ساعُددهام الددبُى علددى صددحة الحدد يثو َلعُبددِر أن دار اْل 

 َ:اء سحعِ  َل دار تملو  ساقُبِر .. َل ح ة لهم ف  ِلك. 
سق  كرِحِ اد  القوم د رحمس هللا د  رحدة ال دبا و هُد  أن ِكده الحد يث  

ُة  سقهقسو فقِل: فهذَ اْلحِديث يش  هُضهِ هُضًِ ستشه  لهِ أصبل الشدْه
  .سقباع هِو سالقبل همضمبحهِ هب  ذه  العل  سالعنة

أحمه اد  عب  البه هذَ اْلحِديث سقِل: أهل الُلم ينمهسن فإن قول: ق  
أحِديدددث هدددذا البدددِ و ْلن اْلقددده  لوعدددت دار عمدددل سَل دار اددددَُلءو سكوددد  

                                                 

في صحيحه ابن حبان (، و16344 ) 24ص / 4جفي مسكده أحمد بن حكبل أخرجه: ( 1)

 .ةعيا األرصؤوط : عسكا ه صحيح الشين قال ( و7357 ) 356ص /16ج
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ييلربن دقبل النِر سلوِ ِلك ف  سسُ المخلبقو و وهللا َل ييلد  حرعدًِ إَل 
 .(1)...سسُهِ  

 فالجواب من وجو :  

مِرهدِ ددل سَل أكثدههم س ن أحمههدِ : أن أهل الُلم لم يُرقبا علدى إحأحدها
 هُضهم فق  صحْ غوَه هُضهِ. 

: أن أهدِ الحعد  اْلشدُهي حيدى هدذا المدذه  عد  أهدل العدنة والثاني
 سالح يثو ف ل على أحهم ِهببا إلى  َب  هذَ اْلحِديث. 

: أن إسددنِد حدد يث اْلسددبد أَددبد  دد  كثودده  دد  اْلحِديددث الُدد  الثالــث
 يحُج دهِ ف  اْلحيِم. 

أحس ق  حص َمِعة    اْلئمة على سقبع اَل ُحدِن فد  الد ار  :الرابع
اْلقدده و سقددِلبا: َل ينقوددُ الُملودد  إَل ددد قبل دار القددهار ِكددَه البوهقدد  عدد  

 غوه ساح     العل . 
ه  سأد  سُو  ف  الخامس :  ِ ُبت ف  الصحوحو     ح يث أد  هْه

دددل الدددذي هدددب آقددده أهدددل ال ندددة دقدددبَل إلوهدددِو أن هللا  ذ عهدددبدَ يأقددد الَه
و فوقدبل  عدألس غودَه س باُوقس أن َل يعألس غوه الدذي يُوودسو سأحدس يخِلردس ْس

 . (2)هللا تُِلى: ذ  ِ أغ رك ذ
                                                 

  .114ص /3اصستذكار ج( 1)

س ةول   ي ةا: "  ق ةال وا الكاس نع قال: هريرة أبا أنصص الحديث  (2) س ه ةل   ، ّللا    ر  ب ك ةا ص ةر   ي ةو     ر 

ة   ون   ه ل  :  ق ال   ؟ ال ق ي ام  ار  ر   ف ي ت م  ر   ل ي ل ة   ال ق م  ا      وص ه   ل ي     ال ب د  س ول   ي ا ص  :  ق ال وا ، س ح   ، ّللا    ر 

ل  :  ق ال   ون   ف    ةار  ةم     ف ةي ت م  ةا ل ةي     الش  ا      وص    ةح  ص ةه   ف ةد ص ا    :  ق ةال   ، ص  :  ق ةال وا ، س  و  ةذ   ت ر   ل ك  ك 

ش ر   ة   ي و     الك اس   ي ح  ن  :  ف ي ق ول   ، ال ق ي ام  ي ئًا ي ع ب د   ك ان   م  ك       ف ل ي ت ب ع   ة  ن   ف م  ةك       الش م     ي ت ب ع   م  م   و 

ةةن   ةةر   ي ت ب ةةع   م  ةةك       ال ق م  م  ةةن   و  يةةت   ي ت ب ةةع   م  اغ  ت ب ق ةةى ، الط و  ه   و  ةةذ  ةةة   ه  ةةا األ  م  ك اف   ف ي   ةةام   ّللا    ف ي ةة  ت ي      ق وه 

بُّا     أ ص ا ف ي ق ول   ا اص ك ا ه ذ ا ف ي ق ول ون   ر  ت ى م  بُّك ا ي   ت ي ك ا ح  اء   ف د ذ ا ر  بُّك ا ج  ف ك اه   ر   ف ي ق ةول   ّللا    ف ي   ت ي      ، ع ر 

بُّا     أ ص ا بُّك ةا أ ص ةت   ف ي ق ول ون   ر  ع وه     ر  ةر     ف ي ةد  ة ف ي ض  اط  الصِّ  اص ةي   ب ةي ن   ر  ر  ةك     ل    ل   ف ة  ك ون   ج    ةن   أ و   م 

وز   ن   ي ج  س ل   م  ت ه   الرُّ ص   ، ب   م  ئ ذ   ي ت ا ل     و  م  د   ي و  س ل   ع ص   أ ح  ك ال     الرُّ س ل   و  ئ ةذ   الرُّ م  ة    ي و  ةلِّ     الل    ةلِّ     س   س 
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 : قبلس: سلوِ ِلك ف  سسُ المخلبقو . السادس
أحد همِو أن ِلدك لدوِ  تملوردًِ همدِ لدوِ فد   جوابـه مـن وجهـين: 

دند  إسدهائول البسُو س حمِ هدب تملود  همدِ فودس  شدقة شد ي   سهدب كُملود  
قُل أسَلدهم سأَساَهم سآهِئهم حو  عب سا الُ لو سكُملو  المر نو  إِا رأسا 

 ال َِل س ُس  ثِل ال نة سالنِر أن يقُبا ف  الذي يهسحس حِرًا. 
الثِح : إحهم لب أقِعَب سدقلبهِ لدم يضدههمو سكِحدت ددهدًا سسدَل ًِو فلدم 

 ُ.ييلربا هممُنُ سَل همِ لم يوعُو
                                                                                                                   

ف ي ةك     و  ل يةا   ج    ا   م   ةل   ك ال  ةو  ةع د   ة  ةت     ه ةل   ، ان  الس  أ ي  ا   ر  ةو  ان   ة  ةع د  :  ق ةال   ، ص ع ة   :  ق ةال وا ، ؟ الس 

ا ا   م   ل   ف د ص    ان   ة و  ر   ي ع ل     ص   أ ص ه   غ ي ر   ، الس ع د  ا ق د  ظ م    ط ف   ّللا    ع ص   ع  ال       الك اس   ت خ  م  ةك       ب   ع   ف م 

ن   ل ه   ي وب     م  ك       ب ع م  م  ر   ل   ن  م   و  و ك     ي خ  ت ى ي ك ج  ا    ع ذ ا ح  ة   ّللا    أ ر  م  ح  ةن   ر  ا    م  ةن   أ ر  ةل   م   ، الك ةار   أ ه 

ر   ال   ا ة   ّللا    أ م  وا أ ن   ال م  ج  ر  ن   ي خ  وص       ّللا    ي ع ب د   ك ان   م  ج  ر  ف وص       ف ي خ  ي ع ر  و    ب آك ار   و  ةر     ، السُّةج  ح   و 

ل ةة ّللا    ةةل   أ ن   الك ةةار   ىع  و    أ ك ةةر   ت   ك  ةةج  ةةون   السُّ ج  ر  ةةن   ف ي خ  ةةلُّ  الك ةةار   م   أ ك ةةر   ع ص   الك ةةار   ت   ك ل ةةه   آ      اب ةةن   ف ا 

و    ون   السُّج  ج  ر  ن   ف ي خ  ش وا ق د   الك ار   م  ت ح  اُّ  ام  ل ي       ف ي ص  اء   ع  ي ةاة   م  ةا ف ي ك ب ت ةون   ال ح  ب ة ت ك ب ةت   ك م   ة  ال ح 

يل   ف ي م  غ   ك     ، الس ي ل   ح  ن   ّللا    ي ظ ر  اء   م  ب ا    ب ي ن   ال ق ض  ي ب ق ى ال ع  ل   و  ج  ك ة   ب ي ن   ر  الك ار   ال ج  ه و   و  ر   و   آخ 

وًص  الك ار   أ ه ل   ك ة     خ  ق ب ل   ال ج  ه   م  ج    ر   ر  ِّ   ي ةا:  ف ي ق ول   ، الك ار   ق ب ل   ب و  ةر  ةي اص  ج    ة و   ق ةد   الك ةار   ن  ع 

ا ق ش ب ك ي يح    ق ك ي ر  ر  أ ح  ه ا و  ل   ع ن   ع س ي ت   ه ل  :  ف ي ق ول   ، ذ ك اي  ة  ل   أ ن   ب ك   ذ ل ك   ف ع  ي ةر   ت س  ةك   غ   ، ؟ ذ ل 

ت ك   ، ص  :  ف ي ق ول   ز  ع  ي و  ةا ّللا    ف ي ع ط  ةاء   م  ةن   ي ش  ةد   م  ي  ةا    ع    م  ر   و  ةر  ةه   ّللا    ف ي ص  ج    ةن   و   ، الك ةار   ع 

ك ة   ع ل ى ب ه   أ ق ب ل   ف د ذ ا أ س ال ج  ةا ر  ت    ج  ةا ت   ب    ةا س  ةاء   م  ةا ت   أ ن   ّللا    ة  ك ي ر  ِّ   ي ةا:  ق ةال   ك ة    ، ي س  م   ق ةدِّ 

ك د   ك ةة   ب ا    ع  ط ي ةت   ق ةد   أ ل ةي    :  ل ةه   ّللا    ف ي ق ةول   ، ال ج  ةو    أ ع  ي  ةا    ال ع    ال م  ة  ل   ص   أ ن   و  ي ةر   ت س  ي غ   ال ةذ 

ق ى أ ك ون   ص   ر  ِّ   ي ا:  ف ي ق ول   ، س   ل ت   ك ك ت   ل ق ك   أ ة  ا:  ف ي ق ول   ، خ  يت   ع ن   ع س ي ت   ف م  ةك   أ ع ط   ص   أ ن   ذ ل 

ه   ت س   ل   ت ك   ، ص  :  ف ي ق ول   ، غ ي ر  ز  ع  ي ةر   أ س   ل   ص   و  ةك   غ  ةي ذ ل  ب ةه   ف ي ع ط  ةا ر  ةاء   م  ةن   ة  ةد   م  ي  ةا    ع    م   و 

ه   م  ك ة   ب ا    ع ل ى ف ي ق دِّ  ا ب ل غ   ف د ذ ا ، ال ج  أ س ب اب    ا ف ر  ت    ه ر  ا ز  م  ا و  ن   ف ي   ة   م  ةر  ور   الك ض  ةر  السُّ ةا ت   و   ف ي س 

ةةا ةةاء   م  ةةا ت   أ ن   ّللا    ة  ل ك ةةي ر  ِّ   ي ةةا:  ف ي ق ةةول   ، ي س  خ  ك ةةة   أ    ةةك  :  ّللا    ف ي ق ةةول   ، ال ج  ي ح  ةةا آ      اب ةةن   ي ةةا و   م 

ا   د ر  ي  ا    ال ع   و    أ ع ط ي ت   ق د   أ ل ي     أ غ  ال م  ي غ ي ر   ت س   ل   ص   أ ن   و  يةت   ال ةذ   ص   ر  ِّ   ي ةا:  ف ي ق ةول   ، أ ع ط 

ع ل ك ي ق ى ت ج  ل ق ك   أ ة  ك   خ  ح  ك ه  .  ّللا    ف ي ض  ة ف ي ل ه   ي   ذ ن   ك     م  ك ةة   ول    خ  ةن  :  ف ي ق ةول   ، ال ج  ك ةى ، ت م   ف ي ت م 

ت ى ك ي ت ه   اص ق ط ع   ع ذ ا ح  ن  . :  ّللا    ق ال   ، أ م  ك ذ ا ك ذ ا م  ه   أ ق ب ل   و  ر  بُّه   ي ذ كِّ  ت ى ر  ةاص يُّ  ب ةه   اص ت   ت   ع ذ ا ح   ، األ  م 

م   ل ه   ذ ل ك   ل ك  :  ت ع ال ى ّللا    ق ال   ع ه   و  يد   أ ب و ق ال   ، م  يُّ  س ع  ر  د  ة   أل  ب ي:  ال خ  ي ر  ي   ه ر  ةا ّللا    ر    م   ، ع ك   

س ول   ع ن   ة   ذ ل ك   ل ك   ّللا    ق ال  :  ق ال   $ ّللا    ر  ع ش ر  ة   أ ب و ق ال   ، أ م   ال ه   و  ي ر  ظ     ل    :  ه ر  ةن   أ ح  س ةول   م   ر 

ل ه   ع ص   $ ّللا    م   ل ةه   ذ ل ك   ل ك   ق و  ع ةه   و  يد   أ ب ةو ق ةال   ،"  م  ةع  ع ت ه   ع صِّ ةي:  س  ةم  ةك   ي ق ةول   س  ة   ل ةك   ذ ل  ةر  ع ش   و 

ةةه    277ص / 1ج-بةةا  فضةةل السةةجو   –أخرجةةه البخةةاري فةةي : كتةةا  صةةظة الصةةالة  أ م   ال 

بةا   -اايمةان كتةا   :مسل  في، و[6204¡  6915¡  6130]واصظر األحا يث  (،773 )

   ( عن أبي هريرة.182 ) 1/163 –ريية معرفة طري  ال
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ق  ُبت أحس سدبحِحس ستُدِلى يدأ ههم فد  القوِ دة هِلعد بد أحس  :لسابعا
حددبل دددو  المنددِفقو  سكونددس سهددذا تملودد  همددِ لددوِ فدد  البسددُ قوددِ فمودد   ْس
ينمده الُملودد  دد قبل النددِر فد  رأي الُددو  إِا كِحدت سددببِ للن دِ  كمددِ َُددل 
قوُ الصهاط الذي هب أد     الشُه  سأحد   د  العدو  سدببِ كمدِ قدِل أددب 

 (1)دلفندد  أحددس أد   دد  الشددُه  سأحدد   دد  العددو  رساَ  عددلم سددُو  الخدد ري 
فهكب  هذا الصهاط الذي هب ف  غِية المشدقة كِلندِر سلهدذا كَلهمدِ يرضد  

 . نس إلى الن ِ  وهللا أعلم
ــامن أن هددذا اسددُبُِد   ددهد َل تددهد همثلددس اْلحِديددث سالنددُِ لهددم  :الث

ق المشوئة الم هد  لم يمينس أن يعُ قِن فم  سلك قْه بُ  هذا الُملو  قْه
ددق الحيمددة سالُُلوددل لددم ييدد   ُددس ح ددة تنردد  أن ييددبن هددذا  س دد  سددلك قْه

 .للحيم دل اْلدلة الصحوحة ت ل على أحس  قُضى الحيمة الُملو   بافق
صْ هذَ اْلحِديدث سهدب حد يث اْلسدبد أحهدم يُودبن أأن ف   :التاسع

ر اَل ُحددِن ركهددم المباُوددق لوووُنددس فومددِ يددأ ههم هددس فوددأ ههم أن يدد قلبا حددِ
إحددس لددوِ فدد   :فوُهكددبن الدد قبل  ُصددوة ْل ددَه َل لُ دد:هم عنددس فمودد  يقددِل

 .البسُ
فإن قول فِْلقه  دار َ:اء سلوعت دار تملو  فمو  يمُحنبن ف  غوده 

  .دار الُملو 
ــالجواب أن الُملودد  إحمددِ ينقوددُ هُدد  دقددبل دار القددهار سأ ددِ فدد   :ف

َخ سعهصددِت القوِ ددة فددَل ينقوددُ سهددذا  ُلددب  م هِلضددهسر   دد  الدد ي   دد  البدده
َخ سهدد  تملودد  سأ ددِ فدد  عهصددة  سقددبع الُملودد  همعددألة الملمددو  فدد  البدده

دد عبن إلدددى العددد بد فدددَل ) :القوِ ددة فقدددِل تُدددِلى يددبم ييشددد  عددد  سدددِ  ْس
                                                 

  (.302رق  ) 167ص / 1ج-با  معرفة طري  الريية  -كتا  اايمان  صحيح مسل  ( 1)
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ْ ف  أن هللا ي عب الخَلئق إلدى العد بد يدبم القوِ دة سأ (يعُووُبن   نصْه
يددبن هددذا  الُملودد  همددَِل يوددِ  المرددِر يحددِل دوددنهم سكددو  العدد بد إِ ِاك ْس

الد حوِ سهدم يووقبحدس فلمدِ ا ُنُدبا فد  حونئذ حعِ عقبكة لهم ْلحهم كلربا هس 
 نس سهب  ق سر لهم كلربا هس سهم َل يق رسن علوس حعه  علوهم عقبكة لهم 

دعبا إلوس ف   (سق  كِحبا ي عبن إلى الع بد سهم سِلمبن )سلهذا قِل تُِلى 
َخ هِلمعدألة فمد  سهذا ال....سقت حول دونهم سكونس  ُملو  ح وه تملو  البده

َخ س   ا ُنُ  د  اإلَِهدة فد   أَِ  ف  ال حوِ قبعِ ساقُوِرا أَِ  ف  البه
َخ سلم يي  تملورس ف الحدِل سهدب غوده قدِدر قبوحدِ   ال حوِ  نُ  نهِ ف  البه

دل هب  قُضى الحيمة اإللهوة ْلحس كل  سقدت القد ر  سأددى فدإِا كلد  سقدت 
س سكددو  الرُددل كددِن عقبكددة لددس سحعدده  سالمقصددبد أن الُ دد: سقدد  حوددل دوندد

الُملو  َل ينقوُ إَل هُ  دقبل ال ندة أس الندِر سقد  تقد م أن حد يث اْلسدبد 
ُ صحوْ سفوس الُملو  فد  عهصدة القوِ دة فهدب  ودِدق لمدِ ِكهحدِ ا د  سْه

حة فُلم أن الذي ت ل علوس اْلدلة الصدحوحة     النصبص الصحوحة الصْه
 . (1).س قُضى الحيمة هذا القبل وهللا أعلمستأتل  هس النصبص 

                                                 

العةذر بالج ةل واصظةر:  1150ص/2أحاةا  أهةل الذمةة ج، و 591طري  ال جةرتين ص (1)

  .39وقيا  الحجة ص
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 العذر بالجهل في نهاية ال مان:الفصل السادس: 

لذلك دب  اإل ِم النبسي لبُى أحِديث صحوْ  علم الُ  تح ُت ع  
هددِ  رفددُ الُلددم سقبضددس سظهددبر رفددُ الُلددم فدد  آقدده ال: ددِن دهددذا الُنددبان 

 .(1)ال هل سالرُ  ف  آقه ال: ِن
َذْيَردَة ْدد دبلو َّللاَِّ : َقدِلَ  (2) ِ  اْلَوَمدِنَعْ  حو ْسدََلمو  َقدَِل َرسو ُو اإلِْ َيدْ رو

ك  َسََل َصدَ َقة   ُو َسْش و الثَّْبِ  َحَُّى ََل يوْ َر  َ ِ ِصَوِم  َسََل َصََل   َسََل حوعو َكَمِ َيْ رو
ددلَّ ِفدد  َلْوَلددةد َفددََل َيْبَقددى ِفدد   ََ َُددِِ  َّللاَِّ َعدد:َّ َس اْْلَْرِم ِ ْنددسو آَيددة  َسَلووْعددَه  َعَلددى ِك

بلوبنَ  بَو َيقو َُ و ْو و اْلَمِبوهو َساْل ُِ الشَّ َأْدَرْكَنِ آَهَِءَحِ َعَلدى  :َسَتْبَقى َقَباِئ و ِ ْ  النَِّ
بلوَهِ  .َهِذَِ اْلَمِلَمِة ََل ِإَلَس ِإَلَّ َّللاَّو َفَنْح و َحقو

ْم ََل ِإَلددَس ِإَلَّ  :(3)َفَقددَِل َلددسو ِصددَلةو  سَن َ ددِ  و َّللاَّو َ ددِ توْفِندد  َعددْنهو َسهوددْم ََل َيددْ رو
ك   وَسََل ِصَوِم   وَصََل    َذيْ  وَسََل َصَ َقة   وَسََل حوعو َهدِ َعَلْودِس  وَرةو دَفَأْعَهَم َعْنسو حو ُومَّ َردَّ
ًُِ كو  َذْيَرةو دَََُل ُِْهمو َعْنسو حو ِلَك يو َِ ةو َيدِ ِصدلَ  :َفَقدِلَ  وُومَّ َأْقَبَل َعَلْودِس ِفد  الثَِِّلَثدةِ  ولَّ 

ًُِدتوْنِ وِهْم  ِ   .(4)ذْ  النَِِّر َََُل

                                                 

اامةا  تةا وو ةع فاامةا  مسةل  و ةع عكةاوين الا 2055ص/4صحيح مسةل  ج ( اصظةر:1)

 عكاوين األبوا .الكووي 

حذيظة بن اليمان واس  اليمةان حسةيل بم ملتةين مصة را ويقةال حسةل باسةر كة  سةاون  (2)

ل  عكةةه أن ـين صةةح فةةي مسةةـدة حليةةف األصصةةار صةةحابي جليةةل مةةن السابقةةـالعبسةةي بالموحةة

استشة د  أعلمه بما كان وما ياون على أن تقو  السةاعة وأبةوه صةحابي أيضةا رسول هللا 

 (.1156 ) 154تقريا صال .)ي أول خالفة علي سكة ست وكالكينب حد وما  حذيظة ف

صلة باسر أوله وفتح الال  الخظيظة بن زفر بض  الةزاي وفةتح الظةاء العبسةي بالموحةدة  (3)

 ).أبو العالء أو أبةو باةر الاةوفي تةابعي كبيةر مةن ال اصيةة كقةة جليةل مةا  فةي حةدو  السةبعين

  (.2952 ) 278ص تقريا الت ذيا

( 4049 ) 2/1344-بةةا  ذهةةا  القةةرآن والعلةة -كتةةا  الظةتن -فةةيابةةن ماجةةه ( أخرجةه: 4)

، قةال الشةين األلبةاصي : صةحيح، وعسكا ه صحيح . رجاله كقا  :في الزوا دوقال البوصيري 

(، 8460 ) 4/587المسةةتدرا (، والحةةاك  فةةي 1665 ) 2/598الظةةتن والمةةروزي فةةي 

 (.13/16فتح الباري ) .عسكا ه قوسالحاف  ابن حجر: وصححه الذهبي، وقال 
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فهدددرَلء الدددذي  ييبحدددبن فددد  آقددده ال: دددِن  ُدددذسرسن ه هلهدددم هُدددى 
لك ْلن القهآن الذي هب الح ة  هفبع ف  عصههمو س   المُلدبم  اْلحيِمو ِس
أن المهء إِا هحث ع  الحق َس  ف  قلبس ُدم لدم يدُمي   د  البصدبل إلودس 

َبد الح ة المِفوة    القدهآن فإحدس َل يراقدذ هُ َ: ع  البصبل إلوس لُ م س 
يدبن الد ي  الباَد  فد  حقدس هدب  دِ دلفدسو فإحدس إن  فومِ ع : ف  قلبسو ْس
كلدد  غودده ِلددكو فقدد  كلدد  همددِ َل يووقددسو وهللا َل ييلدد  حرعددًِ إَل سسددُهِو 
َب َوًَل هُ  َول كلمة )َل إلدس إَل هللا( سلدب َد  ال دِد  فهرَلء  ِ دلفهم ستباُر

ث البِحث عد  غوده ِلدك فد   شدِر  اْلرم س فِركهدِ فلد  ي د  فوهمو سكح
 .(1)غوه ِلك

الحدد يث: اإلعددذار هِل هددلو فددَل إلددس إَل هللا تن ددوهم ْلحهددم فددورهم  دد  
َهِل َل ي رسن  ِ صدَل و سَل صدوِمو سَل حعدكو سَل صد قةو سهدم يقبلدبن َل 

ف َ دددِن رو ُدددت فودددس إلدددس إَل هللا تقلوددد ًا ستبُدددًِ ْلهدددِئهم .. ْلحهدددم يُوشدددبن فددد  
ُةو ساح رست فوس َموُ تُِلوم اإلسَلمو حُى شهِد  أن  حمد ًا رسدبل  الشْه

 هللا!. 
س ُلبم أن  د  كدِن حِلدسو لدب كدِن يُدو  فد    ُمدُ اسُرَِلدت فودس 
د و س د  الوعدوه علودس أن يُبد   تُِلوم اإلسَلم سسهل فوس قل  الُلم لم  يْه

.. ُددم هددب  ددُ  هللا تُددِلى همددِ فددهم علوددسو سكِلصددبر  الصددحوحة المشددهسعة
ِلك َل يأت  هشهِد  أن ذ َل إلس إَل هللاذ إَل لر ًِ ستقلو ًا لةهِءو    دسن أن 
يُ   ُولبِتهِ أس يأت  هش ء    فهائى اإلسَلم سساَبِتس .. فإن    كِن 
هددذا حِلددس سسصددرس َل تنرُددس َل إلددس إَل هللا سَل تن وددسو َلحُدد ام الُددذر؛ سهددب 

 الُلم. ال هل المُ : سع م الُمي     

                                                 

 .431( عار  الج ل ص1)
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َ نة ساْل يندة الُد    لذا    الخوأ الشنوُ اَلسُ َلل هِلح يث على اْل
اسُرَِلت فوهِ الُلبم الشهعوة سسهل فوهِ قلد  الُلدم لمد  حشد َ سأرادَ ..  
ِءو س   تأُه همنه هم الرِسد و سْوقدِل:  د   كمِ هب حِل أهل الُ هم ساإلَر

هدِ تنرُدس ستن ودس  د  الندِرو س ن أتى دَل إلس إَل هللا لر ًِ ستقلو ًا لةهدِءو فإح
لم يأت هشد ء  د  أركدِن سساَبدِت اإلسدَلمو سَل حُدى هشد ء  د   ُولبدِت 

 الُبحو  سشهسقس ..! 
َ دِن س يدِن قودأ ظدِهه سهدب هخدَل   دِ يد ل س  تُموم الُدذر علدى كدل 

َ دِن  الح يث علوس    حصه الُذر ْلحُِ  ُونو  لهم صرِت  ُونةو سف  
 إلسَلم ..!  ُو  اح رست فوس تُِلوم ا

َ دِن س يدِن د لدم   كمِ أن هذا الُُموم ف  الُذر د لمدل أحد  سفد  كدل 
 .. (1)يقل هس سل   ُُبه 

أحدِ قدِل: قدِل رسدبل س مِ ي ل على احُشِر ال هل سرفُ الُلم ح يث 
ْثبودَت اْلَ ْهدلو َسْوْشدَهَ  الْ ) هللا  ْلدمو َسَْ ُِ َُ اْل دَِعِة َأْن يوْهَفد َخْمدهو ِإنَّ ِ ْ  َأْشَهاِط العَّ

َحِ( ْ َهَه ال:ِ   .(2)َسَْ
سالمدهاد  د  الحد يث اسدُحيِم ِلدك حُدى َل يبقدى  مدِ .. :د  هوِلاقِل 

يقِدلددس اَل النددِدر سالوددس اإلشددِر  هددِلُُبوه هقددبى الُلددم فددَل يبقددى اَل ال هددل 
بد قِئرة  د  أهدل الُلدم ْلحهدم ييبحدبن حونئدذ  الصه  سَل يمنُ    ِلك َس

 .(3)ذ فمبْر  ف  أسلئك

                                                 

  .37 – 36( العذر بالج ل وقيا  الحجة ص1)

(،  80 ) 1/43 -بةةا  رفةةع العلةة  ول ةةور الج ةةل -كتةةا  العلةة  – فةةيالبخةةاري ( أخرجةه: 2)

 بةا  رفةع -العلة  كتةا  –مسل  في (، و6423 ) 2497 /6، (4933 ) 2005 /5واصظر: 

 (.2671 ) 4/2056–العل  وقبضه 

   .16 /13فتح الباري ( 3)
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سكثوه    الندُِ قد  ينشدأ فدى اْل يندة ل شو  اإلسَلم اد  توموة: ذسقِ
َ نة الذ  ين ُر فوهِ كثوه    علبم النببات حُى َل يبقى    يبل   دِ  ساْل
هُددث هللا هددس رسددبلس  دد  المُددِ  سالحيمددة فددَل يُلددم كثوددها  مددِ يبُددث هللا هددس 

ق اْلئمدة رسبلس سَل ييبن هنِك    يبلفس ِلك س ثل هدذا َل ييرده سلهدذا اترد
سكدِن حد يث الُهد   ساإليمدِنعلى ان  د  حشدأ دبِديدة هُود   عد  أهدل الُلدم 

فأحمه شوئِ  د  هدذَ اْلحيدِم ال دِهه  المُدباته  فِحدس َل يحيدم هيردَه  هِإلسَلم
حُدى يُده   دِ َددِء هدس الهسدبل سلهددذا َدِء فدى الحدد يث يدأتى علدى النددُِ 

َكِ   . (1)....َ ِن َل يُهفبن فوس صَل  سَل 
د  فد  إيمِحدس قد  يخودىء فد  هُدى اْل دبر اسقِل:  لمدر   الدذي َل ْر

الُلموة اَلعُقِدية فوفره لس كمِ يفره لس  ِ يخوىء فوس    اْل بر الُملوة 
سأن حيددم البعودد  علددى المردده َل يثبددت فدد  حددق الشددخص المُددو  حُددى تقددبم 

ِدوَ  )علوس ح ة هللا الُ  هُدث دهدِ رسدلس كمدِ قدِل تُدِلى  َُدذِ  نَّدِ  و َحَُّدى َسَ دِ كو
بَلً  ََُث َرسو   (.32()اإلسهاء : اْلية َحْب

َ نددة الُدد  ترُدده فوهددِ النبددب  َل ييددبن حيددم  دد  قروددت  سأن اْل ينددة ساْل
علوس آُِر النبب  حُى أحمه  ِ َِءت هس قوأ كمدِ ييدبن حيمدس فد  اْل يندة 

َ نة الُ  ظهدهت فوهدِ آُدِر النبدب   حد يث حذيردة الدذي فودس يدأت  علدى كساْل
َ ددِن َل َكددِ ً  يُهفددبن فوددس صددَل ً  النددُِ  إَل الشددو   سَل ح ددًِ  سَل صددب ًِ  سَل 

المبوه سالُ بَ المبوه  يقبَلن أدركنِ آهِءحدِ سهدم يقبلدبن َل إلدس إَل هللا فقودل 
َكدِ  سَل  ن َل يُهفدبلحذيرة  ِ يفن  عنهم قبل َل إلدس إَل هللا سهدم  صدَل  سَل 

 .(2)صب ِ سَل ح ِ قِل تن وهم    النِر تن وهم    النِر
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سلوِ ف  حص الحد يث أحهدم ارتمبدبا شدهكًِ فُدذرسا هِل هدلو سلمد  فودس 
أحهددم تهكددبا  ددِ لددم يددبلفهم  دد  الشددهائُ هُودد  عدد م تميددنهم  دد  تُلمددس لهفددُ 

َ ِحهم  .(1)القهآن ساح ُِر الُلم ف  
كمِ فد  سسب  ع م علمهم هب ال هل سسب  هذا ال هل هب رفُ الُلم 

ِلدك  د  اْلحِديدث الُد  تد ل علدى . إلدى غوده المُقد مأحِ د   ِلدك ح يث 
لك هعب  قبى الُلمِء.  رفُ الُلم سكثه  ال هل ساحُشِر الرعِد ِس

يقدبل إن  سمُت رسدبل هللا قِل: عب هللا د  عمهس د  الُِص فُ  
هللا َل يقددبى الُلددم احُ:اعددِ ينُ:عددس  دد  النددُِ سلمدد  يقددبى الُلددم هقددبى 

فعئلبا فأفُبا هفوه  َهَِلً  ًِ سرؤس الُلمِء حُى إِا لم يُهك عِلمِ اتخذ النُِ 
 .(2)ذعلم فضلبا سأَللبا

                                                 

 .434( عار  الج ل ص1)

(واصظةةر 100 ) 1/50 -بةةا  كيةةف يقةةبض العلةة  -كتةةا  العلةة –فةةي البخةةاري ( أخرجةةه: 2)

ول ةور الج ةل والظةتن فةي بةا  رفةع العلة  وقبضةه  -فةي كتةا  العلة  مسل  (، و68779 )

 .(2673)   2058 /4-آخر الزمان
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 الخاتمة

 :  تفصيً  المسألة أن فيها خًصة القول في هذ

صل إلى الُلم لوِ همُذسر فَل دد  أن ف ِل ِهل الذي يمينس أن يعأل ْس
عأل و سال ِهل الذي يْه  الحق غوده ال ِهدل الدذي  يُُلم سَل د  أن يبحث ْس

 ِهل قعمِن :َل يْه  الحق و فِل 
د  الحدق غوده  ُدذسر حُدى  د  الحدق ؛ فِلدذي َل يْه اْلسل : َِهدل َل يْه

  .سلب لم يعُوُ أن يصل إلى الُلم ؛ ْلحس َل يْه  الحق
َِهل يْه  الحق ُم هحث عنس سلم يحصل علوس فهذا  ُدذسر و الثِح : 
 وهللا أعلم .

  أس كدِن سالذي ِكه أهل الُلم أن هذا َل يلد:م إَل  د  حشدأ دبِديدة هُود 
ح يث عه  هِإلسَلم أس ييبن ِلك ف  المعِئل الخروة الُ  ق  يخرى دلولهِ 

فهدرَلء قد  دلفدُهم  ...على هُى النُِ سأ ِ    كِن دو  أظهه المعدلمو  
سقِ ت علوهم الح ة سقد  سقُدت المخِصدمة سالم ِدلدة دودنهم سكدو   وال عب 

ى  عدِئلهم سأقدِ با   سأَدِدبهم علدي   هنِك    قلبة الُلدم سراسدلبا المشدِ
 .لهم فلم يبق لهم عذر علوهم الح ة هِل لول فبَلحت

سقدد  سددئل الشددو   حمدد  ددد  عبدد  البهددِ  رحمددس هللا تُددِلى عدد  هددذَ 
هذا    الُ   الُ ِ  كو  تشيبن ف  هدذا  :المعألة فأَِ  العِئل هقبلس

سق  سَلحُس لمم  هارا فإن الذي لدم تقدم علودس الح دة هدب الدذي حد يث عهد  
م سالددذي حشدددأ دبِديددة هُودد   أس ييدددبن ِلددك فدد   عدددألة قروددة  ثدددل هِإلسددَل

الصه  سالُو  فَل ييرده حُدى يُده  سأ دِ أصدبل الد ي  الُد  سَلدحهِ هللا 
سأحيمهددِ فدد  كُِهددس فددإن ح ددة هللا هدد  القددهآن فمدد  دلفددس فقدد  دلفُددس الح ددة 
سلم  أصل اإلشيِل أحمم لدم ترهقدبا ددو  قودِم الح دة سفهدم الح دة فدإن أكثده 
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َأْم : )ر سالمنِفقو  لم يرهمبا ح ة هللا  ُ قوِ هِ علوهم كمِ قِل تُدِلى المرِ
َُددِِم َدددلْ  َتْحَعدد و َأنَّ  ِقلوددبَن ِإْن هوددْم ِإَل َكِْْلَْح ُْ ُوبَن َأْس َي هوددْم َأََلددلُّ  َأْكَثددَههوْم َيْعددَم

 سقودِم الح دة سكلبغهدِ حدبع سفهمهدم إيِهدِ حددبع (44()الرهقِن : اْليدة َسدِبوًَل 
  .هللا دبلبغهم إيِهِ  ُ كبحهم لم يرهمبهِ آقه سكرههم

أينمدددِ لقوُمدددبهم ) :س ن أشدديل علدددويم ِلدددك فدددِح هسا قبلدددس فددد  الخدددبارج
حقده اإلحعدِن عمدل الصدحِهة  (1)(فِقُلبهم  ُ كبحهم ف  عصه الصدحِهة ْس

هم  دد  الدد ي  هددب الُشدد د سالفلددب   ُهددم س ددُ إَمددِع النددُِ أن الددذي أقددَه
بن هللا سقددد  دلفدددُهم الح دددة سلمددد  لدددم ساَلَُهدددِد سهدددم ي ندددبن أحهدددم  ووُددد

الددذي  اعُقدد سا فوددس اإللهوددة  يرهمبهددِ سكددذلك قُددل علدد  ددد  أددد  قِلدد  
 دددُ كدددبحهم تَل ودددذ الصددحِهة س دددُ عبدددِدتهم سهدددم أيضدددِ  (2)سحددهقهم هِلندددِر

  .ي نبن أحهم على حق
دة سغودههم  دُ  سكذلك إَمِع العل  على تمروده أحدُِ  د  غدَل  الق ْر

ًُِ  تهم سكبحهم ي نبن أحهمكثه  علمهم سش   عبِد سلم يُبود   يحعنبن صن
                                                 

يقول: ) ي تي في آخةر الزمةان قةو  حةدكاء  سمعت الكبي  قال علي صص الرواية  ((1

األسكان سظ اء األحال  يقولون من غير قول البرية يمرقةون مةن ااسةال  كمةا يمةر  السة   

فةاقتلوه  فةدن قةتل   أجةر لمةن قةتل    من الرمية ص يجاوز عيماص   حكاجره  ف يكما لقيتمةوه 

 يو  القيامة (

بةا  عكة  مةن راءس بقةراءة القةرآن أو ت كةل بةه أو  -كتةا  فضةا ل القةرآن  -البخاريأخرجه: 

 ( من حديث علي.4770 ) 1927ص/4ج -فخر به

: أن عليةا عليةه السةال  أحةر  صاسةا ارتةدوا عةن ااسةال  فبلةغ  عن عارمةةصص الرواية (2)

قةال " صتعةذبوا بعةذا  هللا "  فقال لة  أكةن ألحةرق   بالكةار عن رسةول هللا  ذلك ابن عباس

قال " من بدل  يكه فاقتلوه " فبلةغ ذلةك  فدن رسول هللا  وككت قاتل   بقول رسول هللا 

 عليا عليه السال  فقال ويح ابن عباس . 

قةال (و4351 ) 530ص/2ج -بةا  الحاة  فةيمن ارتةد –كتةا  الحةدو   – او   وأبأخرجه: 

(وقةال الشةين 1871 ) 217ص/1جفةي مسةكده أحمد بن حكبل ، والشين األلباصي : صحيح

ةةةعيا األرصةةؤوط : عسةةكا ه صةةحيح علةةى ةةةرط البخةةاري رجالةةه كقةةا  رجةةال الشةةيخين غيةةر 

  .عارمة فمن رجال البخاري
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أح     العل  ف  تمروههم ْلَل أحهم لم يرهمبا فإن هرَلء كلهم لم يرهمدبا 
 .(1)احُهى كَل س رحمس هللا

فإِا علمت هذا ستحققُس فِعلم أن هدذا هدب سدبول المهسدلو  س د  قردى 
هُد ي  فح دة أُههم    اْلل ساْلصحِ  سالُِهُو  س   هُ هم    اْلئمدة الم

هللا هدد  القددهآن فمدد  دلفددس القددهآن فددَل عددذر سلددوِ كددل َهددل ييددبن عددذرا 
لصِحبس فهرَلء َهِل المقل ي  ْلهل المره كرِر هإَمِع اْل ة اللهم إَل  د  
كِن  نهم عَِ:ا ع  دلبغ الحق س ُهفُس َل يُمي   نس هحِل  دُ  حبُدس لدس 

  هِإلسدَلم أس  د  أس  د  كدِن حد يث عهد.س رادتس سقلبدس سعد م المهشد  إلودس
حشأ دبِدية هُو   فهدذا الدذي ِكده أهدل الُلدم أحدس  ُدذسر ْلن الح دة لدم تقدم 

 .(2) .علوس فَل ييره الشخص المُو  حُى يُه  ستقبم علوس الح ة هِلبوِن
سق  أَمُ الُلمِء على أن    دلفُس دعب  الهسبل أن ح دة هللا قِئمدة 

حعدِن فهمدِ َلودِ كمدِ يرهمهدِ علوس سلوِ المهاد هقوِم الح ة أن يرهمهدِ اإل 
 دد  هدد اَ هللا سسفقددس ساحقددِد ْل ددَه فددإن المرددِر قدد  قِ ددت علوددس ح ددة هللا  ددُ 

 .(3).إقبَِر هأحس َُل على قلبكهم أكنة أن يرقهبا كَل س
المُ دد: قدد  تضددِفهت اْلدلددة  دد  المُددِ  سالعددنة علددى اعُبددِر ال هددل ف

د ف  حِل سقبعس ول عثهتس و ستقعذرًا    اْلعذار الشهعوة الُ  يُذر دهِ المهء
أس المعدِئل فد  الخودأو سدباء كدِن هدذا الخودأ فد  المعدِئل الرهعودة هعببهِ د 
 .. َل فه  دو  ِلك كلس. أس كِن ف  المعِئل اْلصبلوة الُق ية الُملوة

فِلُملو  الذي يحِس  علوس المهء د فد  الد حوِ ساْلقده  د هدب الُملود  
َاد عدد  اَلسددُوِعةو فس   لقدد ر لحدد سد االمبافددق  َل   قدد ر الس  ةسددُوِعحدد سد اَلمددِ 

                                                 

 .244ص مؤلظا  الشين ااما  محمد بن عبد الوها ( اصظر: 1)

 .114: ص113س صكشف األوها  واالتبا( 2)

 .137كشف األوها  واالتباس ص( 3)
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هِإلتوِن هدس سَل يدأُم علدى تهكدسو سالُيدِ إِا حصدل الُقصدوه ساإلهمدِل  وِل يو 
وِلس البعو  يأُم حونئذد و فهب القوِم هسفومِ يعُووُ المهء على إتوِحس س  على ْس

وس فومِ يق ر علوس.تقصوَه س   ترْه
ََُهِ َل يوَملِ دد و َّللاَّو َحْرعددًِ   :لقبلددس تُددِلى ْسدد  . سقددِل286البقدده : ِإَلَّ سو

ُوْم  : تُددِلى ُْ ََُو با َّللاََّ َ ددِ اْسدد . قددِل اددد  كثودده فدد  ترعددوه 16الُفددِد : َفددِتَّقو
ََُهِ  قبلس:  ْسد   أحد  فدب  ملَّديو َل . أي 286البقده : َل يوَملِ  و َّللاَّو َحْرعدًِ ِإَلَّ سو

 هد .  -ا حس إلوهمقِقُسو سهذا    لورس تُِلى هخلقس سرأفُس دهم س حعِ
قدِل اإل دِم الشددِفُ  رحمدس هللا: فدإن هللا تُددِلى يُلدم أن هدذا  عددُووُ 
يرُل  ِ اسُوِعس فوثوبسو سهذا  عدُووُ َل يرُدل  دِ اسدُوِعس فوُذهدسو فإحمدِ 
يُذهس ْلحس َل يرُل  س الق ر و سق  علم هللا ِلك  نسو س   َل يعُووُ َل يدأ َه 

  .(1)سَل يُذهس على  ِ لم يعُوُس
  : أ بر سه  فونبف  عن  الُذر هِل هل أن حن ه إلى

هلدس - ال: ِن  - الميِن) المعدألة  - اإلحعِن حرعس    حوث علمس َس
 .(حرعهِ    حوث ظهبرهِ سقرِئهِ

 قَلصة القبل: 
هُددد  ِكددده النصدددبص ساْلدلدددة الصدددحوحة اْلحردددة الدددذكهو ِات الَُلقدددة ذ

ي ع   ًَِل للشدك أس الُعدِؤلو  همبَلبع الُذر هِل هل .. فق  ُبت ل ينِ همِ َل
أن ال هل إِا تبفهت دساعوس سأسبِهس المُُبه  الُ  َل يمي  دفُهِو فإحس يوُُبده 
مندُ عندس حد:سل  ُة اإلسدَل وة عدذرًا يُدذر صدِحبسو سْوقودل عثهتدسو ْس ف  الشدْه

 الُذا  سالبعو  إلى أن تقبم علوس ح ة الهسلو ستصلس حذارتهم. 

                                                 

، وةةةةر  العقيةةةدة الطحاويةةةة، ط الماتةةةا 18( اصظةةةر العةةةذر بالج ةةةل وقيةةةا  الحجةةةة ص1(

 . 271ااسالمي، ص 
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اْلحردددة الدددذكه .. القددد ر المدددِف  لحعدددم  كمدددِ أن فددد  اْلدلدددة سالشدددباه 
 . ذشبهِت المخِلرو  الذي  َل يهسن ال هل عذرًا 

   لِ الُح يث:  قُمو همِ كِن يخُمو هس النب  أس 
َُِِصوَك َسِ دْ  َقَِعُِدَك  بلو َدْوَنَنِ َسَكْوَ  َ  مَّ اْقِعْم َلَنِ ِ ْ  َقْشَوَُِك َ ِ َيحو ذاللَّهو

نَّ  ََ َندِ َ ِ توَبلِ فوَنِ ِهدِس  ُْ ْحَوِ َسَ ُِ  نو ِهدِس َعَلْوَندِ  وِصدوَبِِت الد ُّ َُدَك َسِ دَ  اْلَوِقدوِ  َ دِ توَهدبِ 
دْل َُْأَرَحدِ َعَلدى  َُ َْ ْلدسو اْلدَباِرَث ِ نَّدِ َسا َُ َْ ََُندِ َسا ِتَندِ َ دِ َأْحَوْو ِهَأْسَمِِعَنِ َسَأْهَصِِرَحِ َسقوبَّ

دْهَحِ َعَلدى َ دْ  َعَِداَحدِ َسََل  دِل َ ْ  َظَلَمَندِ َساْحصو َُ ََُنِ ِفد  ِديِنَندِ َسََل َتْ  دْل  وِصدوَب َُ  َتْ 
َنِ َنِ َسََل َ ْبَلَ  ِعْلِمَنِ َسََل توَعلِ ْ  َعَلْوَنِ َ ْ  ََل َيْهَحمو ْحَوِ َأْكَبَه َهمِ   ....(1)ال ُّ
 سصل اللهم على سو حِ  حم  سعلى آلس سصحبس سسلم. 

ددْبَحَِن  ددِ سأقدده دعباحددِ أن الحمدد  هلل ر  الُددِلمو  )سو دد:َِّ  َعمَّ ُِ ددَك َر ِ  اْل َركِ 
ََُِلِموَ (  َيِصروبَن َسَسََلم  َعَلى اْلموْهَسِلوَ  َساْلَحْم و هَِّ َر ِ  اْل
 هذا وهللا أعلى وأعلم وأجل وأكرم.

 

                                                 

ةر  3502  ) 5/528 - 80با   –( أخرجه: الترمذي في كتا  الدعوا  1) (، عةن اب ةن  ع م 

س ةةول  ّللا    ةةان  ر  ةةا ك  .... ي ق ةة  ق ةةال  ق ل م  اب ه  ةةح  ا   أل  ص  ء  الةةد ع و  ص  ةةؤ  ع و  ب    ت ةةى ي ةةد  ةة   ح  ل  ج  ةةن  م  و   م 

، والكسا ي في السكن الابرس  يا  س ن  غ ر  يث  ح  د  يس ى: ه ذ ا ح  كتا  عمةل  –الحديث، ق ال  أ بو ع 

(، 10234  ) 6/106 -با  مةا يقةول عذا جلة  فةي مجلة  ك ةر فيةه ل طةه  –اليو  والليلة

(، والحةاك  446  ) 394صةـ -ما يدعوا بةه الرجةل لجلسةا ه  با  -و  والليلة وفي عمل الي

 -كتةةا  الةةةدعاء والتابيةةر والت ليةةةل والتسةةبيح والةةةذكر  –فةةي المسةةةتدرا علةةى الصةةةحيحين 

 (، وقال: صحيح على ةرط البخاري ول  يخرجاه، ووافقه الذهبي.1934  ) 1/709
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 ثبت بأهم املراجع واملصادر:
م َل    أح:لس. (1)  القهآن المْه
َي ال صدددِص  – أحيدددِم القدددهآن (2) لمبلدددبد ا –ْلدددد  هيددده أحمددد  دددد  علددد  الدددها

هدد 1405 –دودهست  –ط/ دار إحودِء الُدهاث  -هد 370المُبفى  -هد 305
 تحقوق /  حم  الصِد  قمحِسي. -

 -دار ادد  حد:م  -ر دِد  للنشده  ط/–لث ِم د  القدوم  -أحيِم أهل الذ ة  (3)
تحقوق : يبس  أحمد   -م 1997 - هد1418اْلسلى و  -دوهست –ال  ِم 
 .شِكه تبفوق الُِرسري  -البيهي 

اْلسلدى  -دودهست –دار المُد  الُلمودة  ط/د  عب  البده للحِفه  -سُذكِراَل (4)
 .تحقوق : سِلم  حم  عوِ و  حم  عل   ُبم -م2000 – هد1421و 

الم يندددة  –ط/ َِ ُددة اإل ددِم  حمدد  ددد  سددُبد  –َلددد  توموددة  –اَلسددُقِ ة  (5)
 تحقوق/  حم  رشِد سِلم. -هد 1402اْلسلى  –المنبر  

 -هدد 1430الهاهُدة  –دار العدَلم ط/–للعدوبق  –لرقس ف  ا اْلشبَِ سالن ِئه (6)
  .سحِفه عِشبر حِفه –تحقوق:  حم  تِ ه  –م 2009

 - دودهست –دار ال ودل ط/ دد  ح ده للحدِفه  – إلصِهة فد  تموود: الصدحِهةا (7)
 .تحقوق : عل   حم  الب ِسي  - 1412اْلسلى و 

 -ودددهستد –دار المُدددِ  الُهكددد  ط/ -الحعددد  المدددِسردي  ددددْلعدددَلم النبدددب  أ (8)
 .تحقوق :  حم  المُُصم هِهلل البف ادي -م 1987اْلسلى و 

: ط/ -الردد اء  سددمِعول ددد  عمدده ددد  كثودده القهشدد  أدددإل -الب ايددة سالنهِيددة (9)
 .دوهست – يُبة المُِر  

ط/ دد  تومودة َل -فوة المهتِد ف  الهد علدى المُرلعدرة سالقها ودة سالبِقنودةه (10)
 .وق  د.  بسى سلومِن ال ْس تحق-1408اْلسلى و  - يُبة الُلبم سالحيم

ددل  خُلدد  الحدد يث (11) دوددهست و  -دار ال وددل ط/ -ددد  قُوبددة الدد ينبري َل -تأْس
َههي الن ِر1972 - 1393  .تحقوق :  حم  
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تحقوددق/ العددو   –ط/ دار الرمدده  –ْلددد  عبدد  هللا البخددِري  –الُددِْر  المبودده  (12)
 هِشم الن سي .

دددددد  -للددددددذهبى  -تددددددذكه  الحرددددددِظ   (13) ِم الوبُددددددة ط / دار الصددددددموُى الْه
 هد .1415اْلسل 

ْ و لمدد  قددهج لددس البخددِري فدد  ال ددِ ُ الصددحوْا (14)   دددْل - لُُدد يل سالُ ددْه
َُْ ط/ -البلو  البَِ  دِم –دار اللباء للنشه سالُب  هدد1406اْلسلدى و  -الْه

 .لبِهة حعو   تحقوق : د. أد -م1986 -
رددِت (15) ددِح ل- الُُْه  –دار المُددِ  الُهكدد  ط/  ُلدد  ددد   حمدد  ددد  علدد  ال َه

 تحقوق : إدهاهوم اْلدوِري  -1405اْلسلى و  -وهستد
ة  –َلد  أد  حِتم  -ترعوه اد  أد  حِتم   (16)  –صدو ا  –ط/ الميُبدة الُصدْه

 تحقوق / أسُ   حم  الوو .

 هد.1401 –دوهست  –ط/ دار الرمه  –َلد  كثوه  -ترعوه القهآن الُ وم  (17)

دد  الُهددذي  (18) ِ –دار الهشددو  ط/ ددد  ح دده للحددِفه  – تقْه ْلسلددى و ا -سددبْر
 .تحقوق :  حم  عبا ة -1986 – 1406

دد: ددد   -الُمهودد  لشددهح كُددِ  الُبحودد  (19) درُس ألقِهددِ صددِلْ ددد  عبدد  الُْ:
 .م2003 -هد 1424اْلسلى -ط/دار الُبحو  - حم  د  إدهاهوم آل الشو 

ه الحبالك شهح  بقأ  ِلك (20) دة المبده   ط/-لعوبق ل -تنْب  -الميُبدة الُ ِْر
 م.1969 – هد1389 صه و 

اْلسلدى  -دودهست –دار الرمده  ط/د  ح ه الُعقَلح  َل - ذي  الُهذي هت  (21)
 م.1984 – هد1404و 

 -هددد 1395 –اْلسلددى  –ط/ دار الرمدده  –ْلددد  حددِتم اددد  حبددِن  –الثقددِت  (22)
 تحقوق/ العو  شه  ال ي  أحم  . –م 1975

للقهقبد   -َِ ُ أحيِم القدهآن سالمبدو  لمدِ تضدم   د  العدنة سآي القدهآن  (23)
ة. وبُة دا -  ر المُ  المصْه
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 –دار المُددد  الُلمودددة ط/–َلدددد  القدددوم  -حدددِدي اْلرساح إلدددى ددددَلد اْلفدددهاح (24)
 .دوهست

للَُل دددة أدددد  هيددده المشدددهبر هِلعدددو  البيدددهي  -حِشدددوة إعِحدددة الودددِلبو   (25)
ال  وِق  علدى حدل ألردِظ فدُْ المُدو  لشدهح قده  الُدو  همهمدِت الد ي  لدْ:  

: الملوبِر  الرنِح   م. 1997ه /  1418سلى ْل ا -ال ي  د  عب  الُْ:
 َلدد  ح ده الهوُمد تحردة المحُدِج هشدهح المنهدِج علدى حباش  الشهساح   (26)

 .لشهساح  سالُبِدي ل -
يُلمهدِ أصدحِهس لث دِم حِصده الد ي   قوبة الحَِة الُى كدِن رسدبل هللا  (27)

ِم .  اْللبِحى . ط .  يُبة المُِر  هِلْه

حلد   –الموببعدِت  ط/  يُبة –للخ:َر   –قَلصة تذهو  تهذي  الممِل  (28)
 غ  .  تحقوق / الشو . عب  الرُِح أد -هد 1416 –الخِ عة  –دوهست  –

ْلددى الرضدل شدهِ  –رسح المُِحى فى ترعوه القهآن الُ وم سالعبُ المثدِحى (29)
 دوهست. –ط/ دار إحوِء الُهاث  –ال ي   حمبد اْللبسى 

َدي  ددْل -داسد   أددسن   (30) قودق : تح-دار الرمده ط/ -داسد الع عدُِح  اْل
 . حم   حو  ال ي  عب  الحمو 

نددد ادددد   َِدددة عبددد هللا   ددددْل- ادددد   َِدددس سدددن   (31)  –دار الرمددده ط/-الق:ْس
 .تحقوق :  حم  فراد عب  البِق  -دوهست

دار إحوددِء ط/–عوعددى الُه ددذي   دددْل-ال ددِ ُ الصددحوْ  -الُه ددذي سددن   (32)
 .تحقوق : أحم   حم  شِكه سآقهسن -دوهست –الُهاث الُهك  

 -دوددهست –دار المُددِ  الُهكدد   ط/- حمدد  الدد ار    دددْل –الدد ار   سددن   (33)
َ هل  و قِل  العبُ الُلم -1407اْلسلى و   .تحقوق : فباَ أحم  

 يُد  ط/-عبد  الدهحم  النعدِئ   ددْل-الم ُبى  د  العدن -النعِئ  سن   (34)
تحقوددددق :  -1986 – 1406الثِحوددددة و  -حلدددد  –الموببعددددِت اإلسددددَل وة 

 .غ    عب الرُِح أد

 .كهاتش  –كُ  قِحة ط/ لعوبق  ل اد   َِسشهح سن    (35)
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دة (36) الثِحودة -دودهست –الميُد  اإلسدَل    ط/-َلبدِح ل -شهح الُقو   الوحِْس
– 1414. 

محمدد  دد  حبدِن ددد  أحمد  أددب حددِتم ل صدحوْ ادد  حبدِن دُهتودد  ادد  دلبدِن (37)
 – 1414الوبُددة الثِحوددة و -دوددهست – رسعددة الهسددِلة ط/ الُمومدد  البعددُ 

 .اْلرحرسطتحقوق : شُو  -1993

عبدددد هللا البخددددِري   دددددْل-ل ددددِ ُ الصددددحوْ المخُصدددده -صدددحوْ البخددددِر   (38)
 – 1407الثِلثدددددة و  -دودددددهست –دار ادددددد  كثوددددده و الومِ دددددة  ط/-ال ُرددددد 
تحقوددق : د.  صددورى ديدد  البفددِ أسددُِِ الحدد يث سعلب ددس فدد  كلوددة -1987
ُة   .َِ ُة د شق -الشْه

-دودهست –لُهكد  دار إحودِء الُدهاث اط/علم د  الح ِج لم -صحوْ  علم  (39)
 .تحقوق :  حم  فراد عب  البِق 

ْلسدُِِحِ الدد كُبر أحمدد   حددهم  الضدبء الَل ددُ المبددو  عد   نددِهج المحدد ُو  (40)
 .-أسوبط –ط: الصرِ سالمهس   –الشو  حَِ  

 .دوهست –دار صِدر  ط/د  سُ  َل - الوبقِت المبه    (41)

دددق اله دددهتو  سكدددِ  العدددُِدتو  (42)  –م دار ادددد  القدددو ط/ –َلدددد  القدددوم  – قْه
  تحقودددق : عمددده دددد   حمدددبد أدددد -م1994 – هدددد1414الثِحودددة و  -الددد  ِم
 .عمه

عدِرم ال هددل سأُددَه علددى أحيددِم اَلعُقددِد عندد  أهددل العددنة سال مِعددة ْلددد   (43)
 ط:  يُبة الهش . -الَُل  حم  د  راش  الَُل الهاش 

ط: دار  –ْلدد  هشدوه العدُ ي  –الُذر هِل هل عند  أهدل العدنة سال مِعدة  (44)
َُْ. الهَلِ للنشه  سالُب

ُو  (45) تألو  عبد  المدنُم  صدورى حلومدة ذأددب هصدوهذ  ةِ  َّ الحو  سقوِمو  لِ هْ هِل َ  رو ذْ ال
 . www.abubaseer.com   قَلل  بقُ 

لبد ر الد ي   حمدبد دد  أحمد  الُوندى  –عم   القِري شهح صدحوْ البخدِر   (46)
 ط/دار إحوِء الُهاث دوهست . –هد 855المُبفى  –هد 762المبلبد 

http://www.abubaseer.com/
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  الحددق الُ دددوم آهدددِدي أدددد ه شدددْل -عددبن المُبدددبد شدددهح سددن  أدددد  داسد (47)
 .1415الثِحوة و  -دوهست –دار المُ  الُلموة ط/-الوو 

اْلسلددى و  -دوددهست –دار المُهفدة ط/–دد  توموددة الحهاحدد  َل-الرُدِس  المبدده   (48)
  .تحقوق : حعنو   حم   خلب -1386

–الرضددل الُعددقَلح    ددد  ح دده أدددَل-البخددِري فددُْ البددِري شددهح صددحوْ  (49)
 .1379دوهست و  -دار المُهفة ط/

 ط/عِلم المُ . -الرهسع َلد   رلْ  (50)
 يُبدة ط/- حمد   د  ح:م الوِههي أدَل -الرصل ف  الملل ساْلهباء سالنحل (51)

 .القِهه  –الخِح   

 القدِهه  – يُبة الُدهاث اإلسدَل   ط/ د  توموة الحهاح  َل قِع   ف  المحبة (52)
 .تحقوق : د.  حم  رشِد سِلم -

َآهِدي  –القِ ُب المحو   (53)  .-دوهست  –ط/  رسعة الهسِلة  –للروهس

هددد 1413 –اْلسلددى  –َدد    –ط/ دار القبلددة للثقِفددة  –للددذهب   –المِشدد   (54)
 تحقوق/  حم  عبا ة . – 1992 -

عدلومِن دد  ل-كش  اْلسهِم ساإللُبُِ ع  تشبس هُى اْلغبوِء    النُِ (55)
دار الُِصدمة  ط/–لْ د  حمد ان دد   عدره الر:عد  الخثُمد  سحمِن د   ص

ِم - ه آل حم -1415سلى اْل  -الْه : د  عب هللا الْ:  .تحقوق : عب الُْ:

َار  الشدددرسن -: لث دددِم  حمددد  دددد  عبددد  البهدددِ  -كشددد  الشدددبهِت (56) ط/ س
 -اْلسلدى -المملمة الُهكوة العدُبدية -اإلسَل وة ساْلسقِ  سال عب  ساإلرشِد 

 . هد1418

دار ط/لددذهب  َل - فد   ُهفددة  د  اقدُل   دد  الدهسا  الثقدِت مباكد  النودهاتال (57)
ت –الُلم   .تحقوق : حم ي عب  الم و  العلر  -المْب

-محمدد  ددد  عبدد  البهددِ ل- رلرددِت الشددو  اإل ددِم  حمدد  ددد  عبدد  البهددِ  (58)
دددِم –َِ ُدددة اإل دددِم  حمددد  دددد  سدددُبد ط/ َْددد  -الْه ددد:  تحقودددق : عبددد  الُْ:

 .د. سو  ح ِ  الهس   و د.  حم  دلَُِ  و
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 د.ه 1412 -دار الرمهو دوهست ط/-لهوثم ل -  مُ ال:سائ  س نبُ الربائ  (59)

 .دار المُهفة دوهستط/  – َلد  توموة -  الرُِس   مبع  (60)

هدد(و ط/ دار المُد  456المحلى هِْلُِر ْلد   حم  دد  حد:م اْلح لعد  )ت  (61)
 الُلموة دوهستو تحقوق/ عب  الفرِر سلومِن البن اري.

َي ل -ِح  خُددِر الصددح (62)  يُبددة ط/ -محمدد  ددد  أددد  هيدده ددد  عبدد القِدر الددها
 .تحقوق :  حمبد قِقه-1995 – 1415-دوهست –لبنِن حِشهسن 

 –دار المُد  الُلمودة ط/-لحدِكم النوعدِدبري َل  -المعُ رك علدى الصدحوحو  (63)
 .تحقوق:  صورى عب  القِدر عوِ-1990 – 1411اْلسلى و  -دوهست

-عبددد هللا الشدددوبِح   دددد  حنبدددل أددددحمدد  ْل-عددن  اإل دددِم أحمددد  دددد  حنبدددل  (64)
 .القِهه  – رسعة قهقبة ط/

 –ط/ دار المُدد  الُلموددة  –اددد  حبددِن ث ددِم ل – شددِهوه علمددِء اْل صددِر  (65)
 م .1959 –دوهست 

َا  (66) َا  دد  همدِم الصدنُِح   ددْل- صن  عب  اله الميُد  ط/-هيده عبد  الده
 .تحقوق : حبو  الهحم  اْلع م -1403الثِحوة و -دوهست –اإلسَل   

الثِحوددة و  -المبصددل – يُبددة الُلددبم سالحيددم ط/-لوبهاحدد ل –المُ ددم المبودده  (67)
 . تحقوق : حم ي د  عب الم و  العلر -1983 – 1404

ددل سهددب ترعددوه البفددبي   (68) ددد سن  –دوددهست  –ط/دار المُهفددة  – ُددِلم الُنْ:
 تحقوق /قِل  عب  الهحم  الُك. -تِْر  

َار  اْلس ط/–ل:ركشدد  ل -المنثددبر فدد  القباعدد  (69)  –قددِ  سالشددئبن اإلسددَل وة س
ت  .تحقوق : د. توعوه فِئق أحم   حمبد-1405الثِحوة و  -المْب

دِ الندبسي  ِهْل-المنهِج شهح صحوْ  علم د  الح ِج (70) دار إحودِء ط/-َكْه
 .1392الثِحوة و  -دوهست –الُهاث الُهك  

 –دار ال ودل ط/  -ُضد  الد ي  عبد  الدهحم  دد  أحمد  اإلي د ل -المباو   (71)
 .تحقوق : د.عب  الهحم  عموه -1997لى و اْلس  -دوهست

 


